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 : امللخص

الهدف من هذه الدراسة هو معرفة دور التحليل املالي في اتخاذ القرارات في املؤسسة االقتصادية، حيث  إن   

للمؤسسة من   املاليةملالية التي يستند عليها متخذ القرار املالي في تشخيص الوضعية  ةر اإلدا أدوات أهميعتبر من 

اجل تحديد الفرص و التهديدات و الكشف عن نقاط القوة و الضعف في السياسات املالية و للحفاظ على 

ب. فمن خالل دراستنا  توازناتها املالية بغية تسهيل عملية اتخاذ القرارات الرشيدة و العقالنية في الوقت املناس

 بإسقاطتمكنا من معرفة الدور الذي يلعبه التحليل املالي في اتخاذ القرارات في مؤسسة ميناء مستغانم و ذلك 

 بعض النتائج التالية: إلىمؤشرات التوازن و النسب املالية على قوائمها املالية، و من خالل ذلك توصلنا 

 لتدعيمها و نقاط الضعف لتفاديها. للمؤسسة نقاط القوةيساهم التحليل املالي في معرفة  •

بحيث انه يساهم في تنفيذ الخطط الطويلة و القصيرة املدى  ،التحليل املالي ضروري جدا في املؤسسة •

 بدقة عالية.

 يعتبر التحليل املالي همزة وصل بين القوائم املالية و عملية اتخاذ القرار. •

 

  :الكلمات املفتاحية

 املؤسسة االقتصادية. ،اتخاذ القرار ،التحليل املالي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary: 

   The aim of this study is to know the role of financial analysis in taking decisions in the economic 

institution, as it is considered one of the most important financial management tools on which the 

financial decision maker is based in diagnosing the financial position of the institution in order to 

identify opportunities and threats and to reveal strengths and weaknesses in policies Finance and 

to maintain its financial balances in order to facilitate the process of rational and rational decision-

making in a timely manner. Through our study, we were able to know the role that financial 

analysis plays in making decisions in the Mostaganem Port Corporation by dropping balance 

indicators and financial ratios on its financial statements, and through that we reached some of the 

following results: 

• Financial analysis contributes to knowing the institution's strengths to support it and 

weaknesses to avoid it. 

• Financial analysis is very necessary in the institution, as it contributes to the 

implementation of long and short-term plans with high accuracy . 

• Financial analysis is a link between the financial statements and the decision-making 

process . 

 

key words: 

   Financial analysis, decision-making, economic institution. 
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 وتؤثر تتأثر نجدها بحیث اقتصاد، أي  وتكوین إلنشاء أساسیة وحدة أهم املعاصر الوقت في املؤسسة  تعتبر    

 املحیط، في الحاصلة املتسارعة والتطورات التغیرات عن بمعزل  العیش یمكنها ال و به، تستقر الذي باملحیط

 مساهمة للتغیرات فان ولهذا املؤسسة، ونمو  حیاة على تأثیرها في مباشرة  غیر  أو مباشرة التغیرات هذه كانت سواء

 معها بالتأقلم املؤسسات مسیري  على یفرض مما ،التسيیري  للجانب بالنسبة اقتصادیة مفاهیم بروز في كبیرة

 في مستخدمة علمیة أسالیب إلى منافسیها وبین محیطها ضمن املؤسسة وضع لتحدید االعتبار بعین وأخذها

 أهمها من نجد ولكننا ووظائفها،  املؤسسة ونشاطات حجم حسب تختلف  القرارات وهذه القرارات اتخاذ عملیات

 .املالیة بالوظیفة تتعلق التي القرارات

 القوائم تحلیل خالل من املؤسسات وضعیة تشخیص على یساعد الذي املالي،  بالتحلیل یسمى  ما یوجد لهذا    

 في أهمیته وزادت السلیم، املالي للتخطیط قصوى  ضرورة ویعتبر  املؤسسة، داخل كبیرة أهمیة ذو انه كما املالیة،

 في التفكیر  قبل  للمؤسسة املالي  املركز على التعرف املالي املدیر على یلزم أصبح حیث األنشطة، وتوسع تعقد ظل

 الختامیة املالیة القوائم تظهرها التي النتائج تعد لم االقتصادیة للتطورات ونتیجة املستقبلیة، الخطط وضع

 املالي، التحلیل أدوات من  أكثر  أو بأداة  تعزیزها دون  النشاط  عن  متكاملة صورة تقدیم  على قادرة للمؤسسات

 التأكد عدم وحالة املنافسة فیه تزایدت عالم في القرارات اتخاذ عملیة یصاحب الذي التعقید إلى باإلضافة

 بالقیام القرار متخذ على سهلة تعد لم التمویل أو االستثمار أو التشغیل مجال في اإلداریة القرارات فان ولذلك

 لیس القرارات اتخاذ فان لهذا عفویا، ولیس مقصودا یكون  أن یجب فالقرار الذاتیة، الخبرة على اعتمادا بها

 إال اليامل القرار اتخاذ عدم یعني صدفة،وهذا أو حظ ولید یكون  ال التقدم و النجاح أن و خاصة السهلة، باملهمة

  القوة نقاط اكتشاف املالي للمدیر یتسنى حتى الختامیة املالیة القوائم وتحلیل معمقة دراسة إجراء بعد

 تؤدي التي املالیة القرارات في  عالیة جودة إعطاء یمكن  مما الالزمة، اإلجراءات التخاذ األحسن، واالستغالل

 .الجید التسییر  إلى املؤسسة

 اإلشكالية:  ❖

 املالي املدير على لزاما أصبح ثم من و ، ضروريا أمرا االقتصادية املؤسسات في القرار اتخاذ عملية أصبحت   

 بحيث   ، املحاسبية الدفاتر في يوميا تجمع التي األرقام من ضخما عددا تحتوي  التي املالية للقوائم تحليل إجراء

 و  للمؤسسة الحقيقية املالية الوضعية معرفة من نه األرقام حتى يتمكهذ تفسیر  و تحليل و دراسة عليه يجب

 .إليه الوصول  إلى  املالي التحليل يسعى  ما طبعا هذا و ،الالزمة اإلدارية القرارات اتخاذ في منها االستفادة

 إشكالية الدراسة على النحو التالي:و بناءا على ما سبق يمكن صياغة    

  ؟ما هو دور التحليل املالي في اتخاذ القرارات في املؤسسة االقتصادية •
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 :و من هذا يمكن طرح بعض التساؤالت الفرعية التالية    

 ؟ ما هو التحليل املالي  •

 ؟ما هي األدوات املستخدمة في عملية التحليل  •

 ؟االقتصادية  للمؤسسة القرارات اتخاذ في املالي التحلیل نتائج من االستفادة یمكن كیف  •

 الفرضيات:  ❖

 :لإلجابة على اإلشكالية و األسئلة الفرعية ارتأينا أن نضع الفرضيات التالية    

التحليل املالي هو تشخيص للحالة املالية للمؤسسة خالل فترة زمنية معينة و ذلك باستخدام وسائل و   •

 أدوات.

 . املؤسسة قرارات لدعم األساسیة الركیزة املالي التحلیل أدوات تمثل •

 .املؤسسة في الصائبة القرارات اتخاذ في جوهریة أهمیة املالي التحلیل لنتائج •

 : أسباب الدراسة   ❖

 اختيارنا لهذا املوضوع إلى األهمية التي يكتسبها و نوجزها فيما يلي: يعود سبب   

 الرغبة الشخصية في البحث في هذا املوضوع . •

 .ندرسه الذي العلمي التخصص و املوضوع هذا بین املباشرة الصلة •

وضعية املؤسسة من خالل وسائله و أدواته، و مدى  معرفة كيفية التحليل املالي في دراسة و إظهار •

 مساهمته في عملية اتخاذ القرار.

 : أهمية الدراسة  ❖

 :و تكمن فيما يلي  ،يكتس ي البحث أهمية بالغة   

 .للمؤسسة  الفعلیة املالیة الحالة تشخیص على القدرة في تكمن التي و املالي التحلیل أهمیة •

 .املتخذة املالية القرارات في دقة إلعطاء املالي التحليل من الصادرة النتائج القرارات متخذي استعمال كيفية •

 أهمية التحليل املالي في اتخاذ القرار. •

   : أهداف الدراسة   ❖

 .عدمها من املؤسسة ونجاح استمرار في املالي التحليل ودور  أهمية على التعرف •

 القرارات. التخاذ كأداة املالي التحليل أهمية إبراز •
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 .للمؤسسة العملي باملیدان املباشر االحتكاك •

 : منهجية الدراسة   ❖

  اعتمدنا في معالجة  ،بغرض اإلملام بجوانب البحث و اإلجابة على اإلشكالية و إثبات أو نفي الفرضيات املتبناة    

 هذا و الجوانب النظرية للموضوع وتحلیل  الذي يمكننا من وصف  التحلیلي، الوصفي املنهجهذا املوضوع على 

باإلضافة  ، القرارات اتخاذ عملیة في املالي التحلیل أدوات استخدام وكیفیة املالي التحلیل مفاهیم مختلف  بإعطاء

الذي يكننا من التعمق في املوضوع و استخالص النتائج من خالل الزيارة امليدانية  ،إلى أسلوب دراسة حالة

 ملؤسسة ميناء مستغانم و تحليل مختلف الوثائق.

   : حدود الدراسة   ❖

و تم حصر الدراسة حول دور التحليل  ،تمت الدراسة على مستوى مؤسسة ميناء مستغانم الحدود املكانية: •

 املالي في اتخاذ القرارات في املؤسسة االقتصادية.

يقتصر على دراسة الوضعية املالية للمؤسسة من خالل التحليل املالي لقوائمها املالية   :الحدود الزمنية •

 . (2012 - 2011 )خالل الفترة 

 

 صعوبات الدراسة:  ❖

 .الدراسة محل  املؤسسة حول  املالية البيانات و املعلومات على الحصول  صعوبة •

 القرار. باتخاذ يتعلق ما خاصة املراجع بعض نقص •

 

 دراسات سابقة:  ❖

سنحاول في هذا الجزء  ،على اتخاذ القرارات أثرهنظرا للدراسات التي تناولت موضوع التحليل املالي و    

 الحصول على مختلف املصادر.إلى دراسات سابقة التي تمكننا من التطرق 

 .2018     2017  ، جامعة البويرة  شهادة ماستر، لنيل   السعيد يزيد، صفوان دحمان، مذكرة  •

 إذاحيث حاوال معالجة ما  ،(ة االقتصاديةسالتخاذ القرارات في املؤس كأداةالتحليل املالي  )هذه الرسالة عنوان    

الدراسة امليدانية على  أسقطتحيث  ،التخاذ القرارات في املؤسسة االقتصادية  كأداةكان التحليل املالي يعتبر 

 لبويرة.با عین بسام _ األنعاممستوى وحدة تغذية 

 . 2015     2014،  بسكرة جامعة    شهادة ماستر ، نيل  مذكرة  مويحي الياس،   •

حيث حاول معالجة ما هو   االقتصادية(، املالي في اتخاذ القرارات في املؤسسةدور التحليل  )عنوان هذه الرسالة   

حيث اسقط الدراسة امليدانية على واقع مؤسسة صناعة   ،دور التحليل املالي في اتخاذ القرارات داخل املؤسسة

 بسكرة.  بالكوابل 
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 . 2017  –  2016  ، جامعة مستغانم   شهادة ماستر، نيل  مذكرة  هاني منور،   •

حاول دراسة كيف يمكن للمؤسسة حيث  ،(دور التحليل املالي في تقييم أداء املؤسسة )عنوان هذه الرسالة   

حيث اسقط الدراسة امليدانية على واقع  وحدة تغذية  ،لتحسین وضعيتها املالية كأداةاستعمال التحليل املالي 

 مستغانم.األنعام ب

 . 2015  –  2014املسيلة ،  جامعة  سعاد سهام، مذكرة نيل شهادة ماستر،   •

حيث حاولت دراسة مدى  )عملية اتخاذ القرار و التطوير التنظيمي في املؤسسات الجزائرية(، عنوان هذه الرسالة

 بالدراسة امليدانية لشركة الجزائرية لألملنيوم. ،فعالية عملية اتخاذ القرار في التطوير التنظيمي

 : هيكل البحث  ❖

 الفرضيات والختبار الفرعية والتساؤالت الرئيسية اإلشكالية وملعالجة املوضوع من املرجوة األهداف من انطالقا   

 النحو  على وهي فصلین للجانب النظري و فصل للجانب التطبيقيفصول، ثالث إلى الدراسة هذه تقسيم تم

 :التالي

  املالي، التحلیل مفهوم  إلى التطرق  خالل من املالي التحلیل لدراسة فیه التطرق  سیتم الذي و :األول الفصل   •

 .املالیة النسب و املالي التوازن  مؤشرات من أدواتهاستعماالته و 

 القرار في املؤسسة االقتصادية اتخاذ عملية مفهوم إلى للتطرق  الفصل هذا خصصسي الفصل الثاني: •

 القرارات. اتخاذ في املالي التحليل دور  وكذا وتصنيفاته،

و هذا  ،ميناء مستغانم مؤسسة مستوى  على امليدانية الدراسة إلى الفصل هذا سيخصص  الفصل الثالث: •

  اتخاذ في املالي التحليل أدوات استعمال إلى والتطرق  التنظيمي، وهيكلها مؤسسةلل عام تقديم خالل من

 .إلیهاو مختلف النتائج املتوصل  القرارات

ننهي الدراسة بخاتمة استطعنا من خاللها حوصلة أهم األفكار التي تضمنها البحث كما نقوم باإلجابة على     

 اختبار فرضيات البحث إضافة إلى جملة من النتائج و االقتراحات.اإلشكالية املطروحة في املقدمة من خالل 
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 تمهيد:

 املستقبلية القرارات واتخاذ للمؤسسة والحاضرة املاضية املالية الوضعية لتشخيص أداة املالي التحليل يعتبر    

 السابقة املالية بالفترات الخاصة املحاسبية البيانات من هائل كم تتضمن التي املالية القوائم خالل من

 عن مفيدة معلومات إلى البيانات تلك لتحويل املناسبة، واألدوات األساليب باستخدام تحليلها ويتم والحالية،

 املستخدمة األطراف كافة لخدمة التحليل نتائج تفسير  ثم بمستقبلها، التنبؤ  إلى إضافة املاض ي، في املؤسسة أداء

 املحاسبية. للبيانات

 :هي كالتالي مباحث، و ثالث إلى تقسيمه خالل من الفصل هذا في املالي التحليل جوانب بمختلف  اإلملام وسنحاول 

  .املالي التحليل ماهية :األول  املبحث ➢

 .املالي استعماالت التحليل :الثاني املبحث ➢

 .املالي التحليل وأدوات وسائل  :الثالث املبحث ➢
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 املبحث األول: ماهية التحليل املالي.

املبحث إلى مفهوم و أهمية التحليل املالي و أنواعه، و كذلك مقومات و أهداف التحليل سنتطرق من خالل هذا    

 املالي 

 مفهوم و أهمية التحليل املالي. :املطلب األول 

 أوال: مفهوم التحليل املالي.

لتغيرات يرتبط التحليل املالي ارتباطا وثيقا بحاجة األطراف املختلفة التي لها عالقة بمشروع معين. ملعرفة ا   

االقتصادية التي حدثت في مسار أعماله خالل فترة معينة و اتجاهات تطورت مستقبال، و ملعرفة املتغيرات  

التاريخية و التنبؤات باملستقبل يستعان بالتحليل املالي من اجل دراسة املاض ي و مقارنته بالحاضر الستكشاف  

 ملساعدة ذوي الصلة باتخاذ القرارات املتعلقة باملشروع.        املستقبل، فهو بهذا املعنى علم يختص بصناعة املعلومة 

      :و تعددت تعاريف التحليل املالي و سوف نذكر منها ما يلي    

التحليل املالي عبارة عن معالجة منظمة للبيانات املتاحة بهدف الحصول على معلومات تستعمل في عملية   ➢

   1املؤسسات في املاض ي و الحاضر و توقع ما سوف تكون عليه في املستقبل.اتخاذ القرار و تقييم أداء 

 إن التحليل املالي يتضمن عملية تفسير القوائم املنشورة و فهمها ألجل اتخاذ القرارات املستقبلية.    ➢

التحليل املالي هو دراسة القوائم املالية باستخدام أساليب رياضية و إحصائية بغرض إظهار االرتباطات   ➢

التي تربط عناصرها و التغيرات التي تطرأ على هذه العناصر خالل فترة أو عدة فترات زمنية، و هو تشخيص 

 حالة من الحاالت و إبراز  نقاط الضعف أو القوة للمؤسسة.    

دكتور عبد الغفار الحنفي التحليل املالي:"على انه عملية تحويل الكم الهائل من البيانات املالية و يعرف ال ➢

 2التاريخية إلى كم اقل من املعلومات و أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار ".   

خاللها تحويل األرقام  عبارة عن عملية حسابية يتم من ":و في األخير يمكننا تعريف التحليل املالي على انه    

الواردة في البيانات و الجداول املالية و املحاسبية إما السابقة أو الحالية ملؤسسة ما إلى أرقام و نسب مئوية و  

إيجاد االرتباطات ما بين تلك األرقام و النسب ومن ثم اشتقاق مجموعة من املؤشرات تساعد تلك املؤسسة من  

 3الي تطوير عملياتها بما يلبي و يحقق األهداف التي تسعى لتحقيقها.اتخاذ القرارات املناسبة و بالت

 

 

 

 

 

 
 .20، ص 2007وليد ناجي الحيالي، التحليل املالي، منشورات األكاديمية العربية املفتوحة، الدانمرك،   1
 . 12، ص 2000، مطبعة الطليعة، عمان، 1منير شاكر محمد و آخرون، التحليل املالي مدخل صناعة القرارات، طبعة  2
 . 09، ص  2012بعة األولى، دار البداية ناشرون و موزعون،نعيم نمر داوود، التحليل املالي دراسة نظرية تطبيقية، الط 3
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 :ملحة تاريخية عن التحليل املالي :ثانيا 

" في الواليات املتحدة األمريكية، حيث استعملته 19تعود نشأة التحليل املالي إلى نهاية القرن التاسع عشر"   

ة املؤسسة على الوفاء بديونها استنادا على وثائق محاسبية، كما  البنوك و املؤسسات املصرفية و ذلك ملعرفة قدر 

 كان لفترة ما بعد الحرب العاملية الثانية دورا هاما في تطور تقنيات التحليل املالي ملا هو عليه اليوم .    

 :كما نشا التحليل املالي من عدة عوامل 

في إنشاء  رأس مال ضخم و ذلك للمساهمة  الحاجة إلىأظهرت الثورة الصناعية في أوروبا  الثورة الصناعية: ➢

املصانع و تجهيزها و تمويل العملية اإلنتاجية سعيا وراء األرباح و وفرات اإلنتاج الكبير، و بذلك تطور حجم 

املشروع االقتصادي من منشاة فردية صغيرة إلى شركة مساهمة كبيرة ، كل هذا ساعد على ظهور التحليل 

و لنقص خبرة املساهمين و االئتمان على أموالهم و ضمان حصولهم على أرباح ظهرت الحاجة املالي و تطوره 

 إلى معرفة الوضع املالي ملؤسساتهم و تفسير نتائجها.

ائم املالية: ➢ إن نجاح شركات املساهمة مرهون بثقة  التدخل الحكومي في طريقة عرض البيانات بالقو

املساهمين بها، و هذا ما أدى بالحكومة إلى التدخل بوضع تشريعات خاصة بكيفية عرض البيانات بالقوائم 

املالية لضمان إعطاء صورة واضحة للمساهمين عن الوضع املالي لشركتهم و نتائج أعمالها بشكل دقيق، 

 ك القوائم املالية.       مما ساعد ذلك في الحاجة إلى تحليل تل

هم أكثر األطراف الذين يحققون األرباح نتيجة استثمارهم في األوراق املالية، املستثمرون   :األسواق املالية ➢

كما أنهم أكثر األطراف عرضة للمخاطرة و لذلك فهم بحاجة إلى تقارير واضحة حول الوضع املالي  

ا نجد أن األسواق املالية قد اهتمت بتحليل حسابات للمؤسسات التي يستثمرون فيها أموالهم، و بهذ

 منشات األعمال ماليا  لتحديد مدى قوة هذه املنشات أو ضعفها.  

إن انتشار أسلوب التمويل القصير األجل قد دفع باملصارف التجارية إلى ضرورة تقييم سالمة   :االئتمان  ➢

املركز املالي و النقدي للمنشات الطالبة لهذا النوع من االئتمان، و لذلك ظهرت الحاجة إلى تحليل القوائم 

لتسهيالت االئتمانية املختلفة أو املالية لتقييم وضعها املالي و بناءا على نتائجها إما تقوم بمنح القروض و ا

 ترفض منحها.  

كان لها األثر االيجابي في تطور وسائل و تقنيات التسيير و تطور تقنيات  :(1933/ 1929األزمة االقتصادية ) ➢

التحليل و بالتالي وسائل التمويل، كما ساعد في خلق نظرة جديدة للتحليل املالي الذي تحول من دورة  

أسست الواليات املتحدة األمريكية لجنة لألمن و  1933اقلها ثالث دورات، ففي سنة  واحدة إلى عدة دورات

الصرف و ساهمت بنشر التقديرات الزمنية لآلالت باملؤسسات و كذلك اإلحصائيات املتعلقة بالنسب و  

املالية لعدة  تحول التحليل املالي من الوضع الساكن ) الفترة و السنة( إلى الوضع الديناميكي ) دراسة الحالة

 1سنوات ( مع املقارنة بين نتائجها الستنتاج املسار السليم الذي يحميها من اإلفالس.

 

 
 .22، ص 2000حمزة محمود الزبيدي، التحليل املالي ) تقييم األداء و التنبؤ بالفشل (، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان ، األردن،   1
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     ثالثا: أهمية التحليل املالي.

للتحليل املالي أهمية متزايدة منذ ظهوره كوظيفة جديدة في اإلدارة املالية في ثالثينات القرن املاض ي مع أزمة     

الكساد العاملي و ما صاحبها من اكتشاف عمليات الغش و الخداع في إدارة العديد من الشركات بشكل اضر 

                                                                                                                                                                                             :سة نذكر  بمصالح املالك و الدائنين معا، و من جوانب هذه األهمية للمؤس

ة و الضعف في بيئة املنشاة الداخلية و تقييم يعتبر أداة للتحليل االستراتيجي يسمح بالتعرف على نقاط القو  ➢

 الفرص و التهديدات في بيئة املنشاة الخارجية. 

يساعد التحليل املالي في تقييم األداء التشغيلي للمؤسسة من خالل تقييم نتائج قرارات االستثمار و   ➢

                                                                                                                                                                                                                 التمويل، و بالتالي فهو يسمح بمعرفة حسن استخدام املوارد املتاحة بكفاءة.      

        املساعدة على التخطيط املالي الجيد.               ➢

 املساعدة على الرقابة و تقييم األداء التخاذ اإلجراءات التصحيحية املالئمة.          ➢

 يعتبر وسيلة لتقييم الوضعية املالية و النقدية للمؤسسة. ➢

 التنبؤ باحتماالت تعرض املؤسسة للفشل املالي و ما يجب اتخاذه من إجراءات لتفاديه .    ➢

التقنية و االقتصادية و املالية، و املساعدة في تقديم البيانات الخاضعة  يساعد اإلدارة في تحديد املشاكل ➢

                                                                                                                                   1بمعالجتها.

 املطلب الثاني: أنواع التحليل املالي.

يمكن النظر إلى التحليل املالي باعتباره أنواع متعددة يكمل بعضها األخر، و هذه األنواع ناتجة عن التبويب    

 : كما هو مبين في الشكل التالي ،الذي يتم استنادا على أسس

  .: أنواع التحليل املالي( 1 -1)الشكل 

 

  

 من إعداد الطالتين باالعتماد على ما سيتم ذكره.املصدر: 

 

 

 
 .20نفس املرجع، ص حمزة محمود الزبيدي،   1

التحليل املالي

من حيث النقد الزمني

التحليل 

الراس ي

التحليل 

األفقي 

من حيث الفترة التي يغطيها 

التحليل

التحليل املالي 

قصير األجل

التحليل املالي 

طويل األجل

بالتحليلالقائمةلجهةا

التحليل

الداخلي

التحليل 

الخارجي
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 أوال: الجهة القائمة بالتحليل:

 استنادا إلى الجهة القائمة بالتحليل يمكن تبويب التحليل املالي إلى ما يلي:    

يقصد به التحليل املالي الذي يتم بواسطة موظف أو قسم أو إدارة أو أية وحدة تنظيمية  التحليل الداخلي: ➢

أخرى  تقع ضمن الهيكل التنظيمي للمنشاة،  مثل اإلدارة املالية، قسم املحاسبة، التدقيق الداخلي... الخ. و 

 تلفة.     غالبا ما يهدف هذا التحليل إلى خدمة إدارة املنشاة في مستوياتها اإلدارية املخ

يقصد به التحليل الذي تقوم به جهات من خارج املؤسسة، و يهدف هذا التحليل إلى  التحليل الخارجي: ➢

خدمة هذه الجهات و لتحقيق أهدافها، و من أمثلة هذه الجهات، القائمون بأعمال التسهيالت املصرفية في 

 الخارجي...   الخ. البنوك، و البنوك املركزية و الغرف التجارية، و مدقق الحسابات

 ثانيا: من حيث الفترة التي يغطيها التحليل.  

يتناول بشكل أساس ي تحليل السيولة املتوافرة في األجل القصير و حجم رأس  التحليل املالي قصير األجل: ➢

 املال العامل و مكوناته، و التدفقات النقدية و الربحية للمنشاة و قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل. 

ت الطويلة األجل، املال و االستخداما رأسيركز هذا التحليل على تحليل هيكل التحليل املالي طويل األجل:  ➢

و قدرة املنشاة على تحقيق األرباح التي تسمح لها بتسديد أقساط الديون املستحقة مع فوائدها في املواعيد 

املحددة، و مدى انتظامها في   توزيع األرباح ، و حجم هذه التوزيعات، و تأثر ذلك على أسعار أسهمها في  

 األسواق املالية.   

   مني:من حيث النقد الز ثالثا: 

إن للتحليل املالي بعدا زمنيا يمثل املاض ي و الحاضر، و بناءا عليه يمكن تبويب التحليل املالي من حيث عالقته     

 بالزمن إلى ما يلي:

بمعنى أن يتم تحليل كل قائمة مالية بشكل مستقل عن غيرها، يعني   التحليل الراس ي )الثابت أو الساكن(: ➢

وضوع التحليل، و ذلك من خالل إظهار الوزن النسبي لكل عنصر من  دراسة عناصر القائمة املالية م

لهذه العناصر ، أو إلى مجموع املجموعة التي ينتمي إليها و بكلمة أخرى تحويل   اإلجماليعناصرها إلى املجموع 

 األرقام املطلقة الواردة في امليزانية إلى نسب مئوية.                                                                      

و ال يكون هذا التحليل مفيد إال إذا تمت  يتميز التحليل الراس ي بضعف الداللة، ألنه يعتبر تحليال ساكنا   

مقارنته مع نسب أخرى ذات نفس الداللة لذلك نجد أن استخدام هذا التحليل بمفرده ال يوفر مؤشر 

 جيدا على مدى قوة أو ضعف الحالة تحت الدراسة. 
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القوائم املالية،   وفقا لهذا التحليل فانه يتم دراسة سلوك كل بند معين من بنود :التحليل األفقي )املتغير( ➢

و خالفا للتحليل الراس ي  بمعنى متابعة حركة هذا العنصر زيادة او نقصا عبر فترة زمنية،و في زمن متغير ،

الذي يتصف بالسكون فان هذا التحليل يتصف بالحركية ألنه يوضح التغيرات التي حدثت خالل فترة زمنية 

 1.سبة مئويةو توضيحها على شكل ن أكثر قد تكون سنتين او  محددة

 مقومات التحليل املالي و أهدافه. :املطلب الثالث

 أوال:  مقومات التحليل املالي.

من اجل نجاح عملية التحليل املالي في تحقيق أهدافها أو أغراضها املنشودة، و إعطاء عملية التحليل    

املصداقية الالزمة في بيان املؤشرات الواقعية لنشاط مؤسسة ما، ال بد من توفر مجموعة من املتطلبات أو 

ذه الشروط ما يتعلق بالشخص  الشروط التي تشكل في مجموعها مقومات نجاح عملية التحليل املالي، من ه

الذي يقوم بأداء عملية التحليل و منها ما يتعلق باملنهجية املتبعة ألدائها، و منها كذلك ما يتعلق بمصادر 

 املعلومات التي يعتمد عليها.  

 بناءا على ما سبق يمكن حصر املقومات األساسية لعملية التحليل املالي فيما يلي:   

مات التي يستقرا منها املحلل املالي معلوماته بقدر معقول من املصداقية و  املوثوقية، املعلو  مصادر أن تتمتع ➢

و أن تتسم املعلومات املستخدمة في التحليل بقدر متوازن من املوضوعية من جهة و املالئمة من جهة أخرى 

    . 

كما يجب عليه   ،عملية التحليلأن يسلك املحلل املالي في عملية التحليل منهجا علميا يتناسب مع أهداف  ➢

خرى و بقدر متوازن بين سمتي املوضوعية و املالئمة لألهداف التي األ أن يستخدم أساليب و أدوات تجمع هي 

 يسعى إليها.    

 و لكي يحقق املحلل املالي املتطلبات و الشروط املقصودة هنا عليه مراعاة ما يلي:     

ة و نوعية النشاط الذي تقوم به، و كذلك البيئة العامة املحيطة بها  أن تتوفر لديه خلفية عامة عن املؤسس ➢

 االقتصادية و االجتماعية و السياسية.         

أن يبرز الفرضيات التي يبني عليها عملية التحليل، و كذلك املتغيرات الكمية و النوعية التي ترتبط باملشكلة  ➢

 محل الدراسة.

 
 . 31ص ,مرجع سابق ,اليالتحليل امل وليد ناجي الحيالي،  1



 حول التحليل املالي عموميات                           الفصل األول                                                          

 

 
11 

أن ال يقف املحلل املالي عند مجرد كشف عوامل القوة و مواطن الضعف في نشاط املؤسسة بل ال بد من  ➢

 السعي إلى تشخيص أسبابها و استقراء اتجاهاتها املستقبلية.  

يتمتع املحلل املالي باملعرفة و الدراية الكافية بظروف املؤسسة الداخلية و الخارجية قبل قيامه بتحليل   ➢

بخصائص املقدرة  ؤسسة، باإلضافة إلى ذلك ال بد أن يكون مؤهال تأهيال علميا مناسبا و يتميز بيانات امل

الدينامكية و قادرا على استخدام األساليب و الوسائل العلمية للتحليل املالي للوصول إلى غايات التحليل  

 1املالي و تفسير النتائج التي يتوصل إليها االستقراء املستقبل.  

 ثانيا: أهداف التحليل املالي.   

تختلف أهداف التحليل املالي باختالف األطراف التي تستعمله، فهناك الطرف الداخلي الذي يعتبر أساس ي و    

ضروري التخاذ القرارات املالية أو توسيع االستثمار، و الطرف الخارجي كاملؤسسات املصرفية و املساهمين و 

 ي:يمكن تلخيص األهداف فيما يل

 األهداف الداخلية:    

          إعطاء حكم على التسيير املالي للفترة الخاضعة للتحليل. ➢

االطالع على مدى صالحية و نجاعة السياسات املالية، اإلنتاجية، التموينية و التوزيعية للفترة الخاضعة  ➢

 للتحليل و مدى الربحية.

 التي قد تتعرض لها جراء املديونية. التحقق من املركز املالي للمؤسسة و األخطار املالية  ➢

 اتخاذ القرارات املتعلقة بعملية االستثمار و التمويل و توزيع األرباح. ➢

استعمال املعطيات املتوصل إليها كأساس للتقديرات املستقبلية و االستفادة منها في مراقبة نشاط   ➢

 املؤسسة.

   :األهداف الخارجية

 تقييم النتائج املالية بواسطة تحديد املبالغ و الوعاء الضريبي الحقيقي.    ➢

 تقييم الوضعية املالية و مدى قدرة املؤسسة على تحمل نتائج القروض. ➢

 اتخاذ القرارات فيما يخص عقد القرض عند لجوء املؤسسة إلى البنوك.    ➢

 ع و إلظهار أحسنها.   مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع املؤسسات من نفس القطا ➢

و منه نستخلص أن التحليل املالي يهدف إلى إعادة تقييم شامل للوضعية املالية للمؤسسة و ذلك عن طريق    

 دراسة املحاور التالية: 

 
 .116، ص 2014، دار النشر للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، 1محمد الصيرفي، التحليل املالي وجهة نظر محاسبية إدارية، طبعة   1
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 دراسة السيولة و إمكانية املؤسسة في مواجهة التزاماتها و ذلك عن طريق الخزينة. ➢

 ويلها.دراسة التوازن املالي يتم عن طريق مقابلة االستثمارات بمصادر تم ➢

دراسة املردودية، و يتم ذلك عن طريق معرفة هل النشاط يحقق أرباح و بالتالي تعزيز التمويل الذاتي و  ➢

   1مكونات النتيجة.

 املبحث الثاني: استعماالت التحليل املالي.

التحليل و كذلك سنتطرق من خالل هذا املبحث إلى مجاالت و منهجية التحليل املالي، األطراف املستفيدة من    

 نتائج التحليل املالي. 

 املطلب األول: مجاالت التحليل املالي و منهجيته.

 أوال: مجاالت التحليل املالي.

 املرجوة األهداف املنشأة،و إدارة املالي وأغراض املحلل لتوجه وفقا أجزاءه وتتشبع املالي التحلیل مجاالت تتسع   

 متعددة مجاالت لیشمل املالي التشخیص ملضمون  التخصص مجاالت تعددت فقد لذلك التحلیل، ذلك من

  :ومنها

يشمل هذا التحليل بصورة عامة القروض، و هذا من اجل التعرف على األخطار املتوقع  التحليل االئتماني: ➢

جة  أن يواجهها املقرض في عالقته مع املقترضين و تقييمها و بناء قراره بخصوص هذه العالقة استنادا إلى نتي

 التقييم.

 على قدرة من له يعتبر تقييم األداء في املؤسسة من أهم استعماالت التحليل املالي ملا تقييم األداء: تحليل ➢

 في تتخذها التي االتجاهات و سیولتها و املالي، وتوازنها موجوداتها إدارة في وكفاءتها املؤسسة، ربحیة تقییم

 من النوع هذا أخرى ،حيث أن مجاالت أو املجال نفس في تعمل أخرى  بشركات أدائها مقارنة وكذلك النمو،

 اإلدارة،  املستثمرين و املقرضين.  مثل باملؤسسة عالقة لها التي األطراف معظم به تهتم التحليل

الذي يقوم بهذا التحليل هم املستثمرون من أفراد و شركات حيث ينصب اهتمامهم   التحليل االستثماري: ➢

 و األسهم تقییم في عملیة النوع يستخدم هذا على سالمة استثماراتهم و مقدار العوائد عليها ،كما أن

 هو  اراالستثم أن باعتبار املهمة األنواع من یعتبر  النوع هذا بصورة عامة ،و املؤسسات وتقییم السندات

 املؤسسات.  األفراد و من  كبيرة اهتمام نسبة مصدر

يعتبر التحليل املالي من األدوات الفعالة في مجال التخطيط حيث ُيستعان به في وضع  التخطيط املالي: ➢

 أدوات تلعب تصور ألداء املنشاة املتوقع وذلك عن طريق االسترشاد باألداء السابق لنفس املنشاة ،وهنا

 ألداء املتوقع.ا وتقدیر السابق األداء تقییم حیث من  بشقيها العملیة هذه في مهما دورا املالي التحلیل

املشاكل الخاصة التي تواجه املؤسسة التصفية و االنضمام  أو الحاالت من تحليل بعض الحاالت الخاصة: ➢

و االندماج و الشراء و التقييم، و جميع هذه الحاالت تتطلب تحليال ماليا دقيقا للطرفين يتمثل في التقييم 

 
 . 11نعيم نمر داوود، التحليل املالي دراسة نظرية تطبيقية، مرجع سابق، ص   1
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الشامل لجميع املمتلكات ،و األصول و الخصوم لكل مؤسسة باإلضافة إلى تحليل املركز االستثماري ،و 

 1السوقي لكل مؤسسة.  االئتماني و

 ثانيا: منهجية التحليل املالي.

 مجملها في تشكل التي املتتابعة الخطوات من مجموعة إتباع من البد عالیة بكفاءة املالي التحلیل انجاز یتم لكي   

التحليل بكل هذه املراحل، و هذا يعتمد على نوع  أنواعتمر كل  أنبحيث ال يشترط  للتحليل، العلمي املنهج

 من أهمها :و درجة التفصيل املطلوبة،  أهميتهالتحليل و 

، وذلك إليهللوصول يسعى  الذياملحلل املالي الهدف  يحدد أنمن الضروري  :املالي التحلیل أهداف تحدید ➢

الجهة املستفيدة من عملية التحليل إدارة املنشأة  بناءا على الجهة املستفيدة من عملية التحليل، فلو كانت 

مثال فسوف يقوم املحلل بالتركيز على تقييم األداء للمنشأة، بينما لو كانت الجهة املستفيدة من عملية  

التحليل بنك مثال فاهتمام املحلل سينصب في عملية تحليل السيولة والربحية وقدرة املنشأة على سداد 

 ا.التزاماتها حين حدوثه

حتى تحقق عملية التحليل املالي أهدافها فال بد من أن يقوم  :تحلیلها سیتم التي الزمنیة الفترة تحدید ➢

املحلل املالي باستعمال قوائم مالية لفترات عديدة و هذا من اجل توخي املزيد من الدقة في التحليل و التعرف 

قوائم املالية الخاصة بسنة واحدة قد ال تكون على االتجاه الذي يأخذه أداء املؤسسة موضع التحليل، الن ال

 معبرة عن االتجاه العام لألداء.

من مصادرها يتم في هذه املرحلة تحديد و جمع املعلومات  :تحديد املعلومات الالزمة لعملية التحليل ➢

تتسم مصادر  وذلك بناء على الهدف من عملية التحليل وفترة ونطاق التحليل، ويجب أن املالئمة،  املختلفة

تلك املعلومات بقدر معقول من املصداقية، وأن تتسم املعلومات املستخدمة بقدر مقبول من املالئمة  

 .واملوضوعية

ائم املالية ➢  تعتمد الخطوة هذه :التأكد من تطبيق املبادئ و الفروض و السياسات السليمة على القو

بنجاح و في   التحليل بعمليةخبراته العملية لقيامه للمحلل املالي و  والعلمي الفني املستوى  على األولى بالدرجة

 التحليل. لعملية املختلفة مقدار درايته باألساليبأسرع وقت ممكن، باإلضافة إلى 

 هذه تعتبر  املطلوب: اإلجراء أو القرار التخاذ املحلل لدى  تجمعت التي واملقاييس املعلومات استعمال ➢

 واملهارة الذهني والحكمة العمل من كبير  مقدار استعمال إلى وتحتاج أهمية، األكثر  و األصعب الخطوة

 حقائق. من األرقام خلف  يقف  ما لتقييم والجهد

للحكم على نتائج التحليل املالي بعد اختيار أسلوب وأداة التحليل،  النتائج: لقياس املناسب املعيار اختيار ➢

يتم من خاللها قياس النتائج، ويختلف اختيار املعيار بحسب   البد من وضع مجموعة مقاييس أو معايير 

 إلى نتائج التحليل عالية  
ً
األهمية املعطاة لنتائج التحليل، فكلما كانت القرارات التي سيتم اتخاذها استنادا

، أما إذا كانت أقل من ذلك فإنه يمكن قبول الحساسية، كلما كانت املعايير املستخدمة دقيقة ومتشددة

 
ً
 .معايير أو مقاييس أقل تشددا

 
 ..33نفس املرجع، ص   ود،داو نعيم نمر  1
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افات املقبولة عن املعيار املطبقتحديد  ➢ نتيجة تظهر  قد التي يقصد النحرافات و الفروقات :مدى االنحر

 .ي أنجزهاملحلل للحكم على نتائج التحليل املالي الذ ااختاره التي ر يي املعابالنتائج الفعلية  مقارنة

اف أسباب تحديد ➢ من الضروري دراسة االنحرافات التي قد تظهر بهدف تتبع أسبابها و  ات  و تحليلها: االنحر

 العوامل املرتبطة بها و ذلك من اجل القيام بمعالجتها بشكل عملي و علمي مناسب. 

اقتراح وضع ➢ وهي املرحلة الختامية املكملة للتحليل املالي من خالل صياغة  املناسبة: الحلول  التوصیات و

 1ليل النتائج ووضع التوصيات استنادا إليها والى خبرة املحلل املالي في قطاع نشاط الشركة.تقرير بتح

 

 املطلب الثاني: األطراف املستخدمة للتحليل املالي.

 باملستویات ویتمثل نفسها املنشأة یخص داخلي هو  ما فمنها املالي، التحلیل من تستفید عدیدة جهات هناك   

 للمنشأة  الخارجیة األطراف جمیع في تتمثل املالي التحلیل من تستفید خارجیة جهات وهناك املختلفة، اإلداریة

 هي : املالي التحلیل من تستفید التي فان الجهات عامة وبصورة ال، أو باملشروع صلة لهم كانت سواء

 

 .طراف املستخدمة للتحليل املالياأل  :( 2 -1 )الشكل 

 

 
 إعداد الطالتين باالعتماد على ما سيتم ذكره.من : املصدر

 

 أوال :األطراف الداخلية في املؤسسة.

 إدارة املؤسسة:  ➢

و نعني بإدارة املؤسسة املستويات املختلفة من اإلدارة من مجلس اإلدارة و املدراء العامون و رؤساء األقسام  

عاتقه إال أن جميعهم يسعون من اجل تحقيق أهداف و كل منها يهتم حسب املهام و املسؤوليات امللقاة على 

     :املؤسسة التالية

 
 . 39وليد ناجي الحيالي، التحليل املالي، مرجع سبق ذكره، ص   1

األطراف 
المستخدمة 
للتحليل المالي

األطراف الداخلية 
في المؤسسة

موظفو و عمال 
المؤسسة

إدارة المؤسسة

األطراف 
في الخارجية

المؤسسة

المستثمرون الدائنون الموردون
الجهات و 
المؤسسات 

الحكومية الرقابية
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 تقييم األداء في مختلف األقسام ،و مدى كفاءة تلك األقسام في استخدام املوارد املالية املتاحة. -

 مدى نجاح تلك األقسام في تحقيق األهداف املرسومة في الخطة. -

 .بالتوسع و اإلنتاج و املفاضلة بين البدائل املتاحةالقدرة على اتخاذ القرارات الخاصة  -

 موظفو و عمال املؤسسة:  ➢

تهتم هذه الفئة في التعرف على القدرة االستمرارية للمؤسسة إضافة إلى التعرف على األرباح و السيولة 

 1.النقدية و ذلك من اجل االطمئنان على استمرارية مدفوعاتهم

 ثانيا: األطراف الخارجية.

املستثمر، و درجة املخاطر التي  على املال الربح (  بالعائد) أساسية بصفة املساهم يهتم ثمرون: املست ➢

 كان من األفضل االحتفاظ إذا ما يبحث الحالي فاملساهم لذلك أي التي تتعرض لها استثماراته، يتعرض لها،

 أن لو  األفضل هل من  معرفة يحاول  فهو  املرتقب للمساهم بالنسبة عنها،و يتخلى أو يمتلكها التي باألموال

  .أخرى أم البحث عن فرص استثمارية  املؤسسة أسهم يشتري 

يهتم هؤالء عادة بالتعرف على سيولة   و مالية أو أفراد طبيعيين، مؤسسة أو بنكا الدائن يكون  قد :الدائنون  ➢

الفوائد في مواعيد استحقاقها، و كذلك القروض و  املؤسسة بالوفاء بتسديد إمكانية من أي التأكد املنشاة 

 كيفية استخدام املؤسسة لتلك األموال.

 املالیة، أوضاعهم املالیة للمتعاملين معه، واستقرار املراكز سالمة من بالتأكد املورد يهتماملوردون:   ➢

 املورد  دفاتر في املتعاملين مدیونیة وتحلیل دراسة هذا ویعني للمورد، مدین العملیة الناحیة من فالعمیل

التعامل أو  هذا من یخفض أو معه التعامل في سیستمر كان إذ ما املورد یقرر  ذلك ضوء وتطورها ، و على

  يلغيه.

 ألسباب أداء املؤسسات بتحلیل الحكومیة الهیئات اهتمام یعودالجهات و املؤسسات الحكومية الرقابية:  ➢

  :  التالیة األهداف إلى باإلضافة الثانیة، بالدرجة ضریبیة وألسباب األولى بالدرجة رقابیة

 به  املعمول  القوانين باألنظمة و التقید من التأكد -

 .التجاریة للبنوك املركزي  البنك كرقابة األداء تقییم -

 .األسعار مراقبة -

 2إحصائیة. غایات -

 

 املطلب الثالث: نتائج التحليل املالي.

التحليل املالّي لكافة القوائم املالّية الخاصة بمؤّسسة ما؛ عن طريق استخدام أدوات التحليل املالّي، بعد تطبيق    

 يؤدي ذلك إلى ظهور مجموعة من النتائج وهي :

 أوال: نتائج التحليل الداخلي.

  :التالية النتائج إلى الوصول  الداخلي يمكن للمحلل   

 
 .14نعيم نمر داوود، التحليل املالي دراسة نظرية تطبيقية، مرجع سبق ذكره، ص   1
   .50حمزة محمود الزبيدي، مرجع سبق ذكره، ص   2
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 للفترة الخاضعة للتحليل. تقديم ُحكم حول التسيير املالي ➢

 التحقق من املركز املالي للمؤسسة و األخطار املالية التي قد تتعرض لها .  ➢

 اتخاذ القرارات حول االستثمار، أو التمويل، أو توزيع األرباح، أو تغيير رأس املال.  ➢

 حت التحليل.االطالع على مدى صالحية السياسات املالية، اإلنتاجية، التموينية، التوزيعية للفترة ت ➢

 إليها لالستفادة منها في مراقبة النشاط. استعمال املعطيات املتوصل ➢

 كأساس للتنبؤات املستقبلية.إليها ستعمال املعطيات املتوصل ا ➢

 ثانيا: نتائج التحليل الخارجي. 

 :كما يمكن للمحلل الخارجي الوصول إلى النتائج التالية   

 للمؤسسة مع املؤسسات األخرى من نفس القطاع.مقارنة الوضعية املالية  ➢

 تقييم الوضعية املالية للمؤسسة و مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.  ➢

 تقييم النتائج املالية و التي من خاللها يتم تحديد األرقام املرتبطة بالضرائب. ➢

 مالحظات حول األعمال التي تقوم بها املؤسسة في امليدان املالي. ➢

 1سات مالية لتغيير الوضعية املالية و االستقاللية للمؤسسة.اقتراح سيا ➢

 املبحث الثالث: وسائل و أدوات التحليل املالي.

بالنسبة لهذا املبحث سنتطرق إلى الوثائق املستخدمة في التحليل املالي، باإلضافة إلى التحليل املالي بواسطة     

 مختلف النسب و املؤشرات املالية.

 األول: الوثائق املستخدمة في التحليل املالي.املطلب 

 الوثائق من املنتقاة املعلومات هي واستنتاجاته مالحظاته منها و يستقرئ  املحلل یعالجها التي األولیة املادة إن   

محددة   زمنیة فترة خالل حدث ما لنتائج رقمي سرد هي لها ،و التي املالیة القوائم وخاصة للمؤسسة املحاسبیة

مثل امليزانية املالية و جدول حسابات النتائج إلى جانب جدول تدفقات الخزينة و جدول تغير األموال الخاصة و 

 كذا امللحقة و محتوياتها.

انية املالية.  أوال: امليز

تعرف على أنها جدول  املالية،  الوضعية لتحليل الشركات عليها تعتمد التي الوثائق أهم من املالية امليزانية تعتبر    

ذو جانبين تظهر حجم األصول املستثمرة في نشاط املؤسسة و ما يقابلها من التزامات و حقوق ملكية، ترتب وفقا 

  2ملبدأ السيولة و االستحقاق، و التي يجب أن تكون مساوية لها، تسجل فيه الحسابات بأرصدتها بتاريخ معين. 

 للنظام املحاسبي املالي إلى:يتم تبويب حسابات امليزانية وفقا    

 
،  2015  2014̱القرارات في املؤسسة االقتصادية ، مذكرة نيل شهادة ماستر، بسكرة ،جامعة محمد خيضر، مويحي الياس، دور التحليل املالي في اتخاذ   1

 .21ص 
 .10نعيم نمر نمرود، التحليل املالي دراسة نظرية  تطبيقية، مرجع سبق ذكره، ص   2
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 جانب األصول :

تعرف بأنها املنافع االقتصادية املتوقع الحصول عليها في املستقبل، نتيجة أحداث أو عمليات وقعت في املاض ي،      

 (   1 ) ملحق رقم تنقسم بشكل عام إلى:

تعرف باألصول الغير املتداولة أو الثابتة، و هي التي تمتلكها املؤسسة بغرض   األصول الغير الجارية: ➢

االستخدام لحاجات نشاطات املؤسسة ملدة تزيد عن عام، كاستخدامها في عمليات التصنيع و التخزين، 

 النقل أو إلقامة منشات، و تشمل: 

 تثبيتات عينية ) أراض ي ،مباني...( . -

 املحل ، برمجيات املعلومات...(.تثبيتات معنوية ) شهرة  -

 تثبيتات مالية ) سندات املساهمة ...(. -

تعرف باألصول املتداولة، و هي التي تمتلكها املؤسسة بغرض االستخدام أو البيع ملدة عام  األصول الجارية :  ➢

املتداولة كال من : أو اقل ، أي التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل سنة واحدة أو اقل، و تشمل األصول 

النقدية،الذمم املدينة، االستثمارات قصير األجل و أوراق القبض، املخزون، و املصروفات املدفوعة 

أي حسب سيولتها حيث يتم البدء بأسرعها   مقدما، و يتم إدراج تلك األصول حسب سرعة تحويلها إلى نقد،

  تحوال إلى نقدية و تنتهي ب أبطئها.

 

 جانب الخصوم :

تمثل االلتزامات املنافع االقتصادية املتوقع التضحية بها مستقبال للوفاء بالتزاماتها القائمة للغير، نتيجة    

 (  2  ) ملحق رقم أحداث أو عمليات وقعت في املاض ي، تنقسم بشكل عام إلى:

املال ، و هي ما تبقى من أصول املؤسسة بعد طرح كل خصومها ، و تضم كل من رأس أموال خاصة:  ➢

 العالوات و االحتياطات، فارق التقييم ، نتيجة السنة املالية...

و تعرف باألصول املتداولة، وهي تمثل حقوق الغير في ذمة املنشاة و املتوقع تسويتها خالل خصوم جارية:  ➢

 .سنة واحدة أو دورة تشغيلية واحدة، و تتكون من: الدائنون، األوراق التجارية، القروض قصيرة األجل

تمثل حقوق الغير في ذمة املنشاة التي ال يتوقع تسويتها خالل سنة واحدة أو دورة  خصوم غير جارية: ➢

تشغيلية، و من عناصرها القروض طويلة األجل، السندات، و أوراق الدفع الطويلة األجل التي تستحق بعد 

 أكثر من سنة مالية واحدة.

 

انية املالية املختصرة.   امليز

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

 1.الخصوم و سيولة األصول 

 
   20̱، دار وائل للطباعة و النشر و التوزيع، الجامعة األردنية، ص 2 محمود عبد الحليم الخاليلة، التحليل املالي باستخدام البيانات املحاسبية، الطبعة  1

25. 
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انية : (1-1  )رقم الجدول   .املختصرة املالية امليز

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ائل للطباعة و النشر و التوزيع، الجامعة  2املصدر: محمود عبد الحليم الخاليلة، التحليل املالي باستخدام البيانات املحاسبية، الطبعة  ، دار و

 .20األردنية، ص 

 ثانيا: حسابات النتائج.

املحلل املالي في القيام بمهامه، و سبب لجوء املؤسسة إليه هو عدم كفاية هو الوثيقة الثانية التي يعتمد عليها    

 امليزانية املحاسبية كوثيقة تدل على وضعية املؤسسة بشكل دقيق.

 نهاية في املؤسسة تنجزها التي املالية الكشوفات من النتائج أو ما يسمى بقائمة الدخل حسابات جدول  يعتبر    

تعكس هذه القائمة خالصة نتائج عمليات التشغيل في املنشاة و ما تقود إليه من ربح أو املالية، بحيث  السنة

خسارة. فهي قائمة تحضر بطريقة تعرض فيها جميع إيرادات املنشاة و املتعلقة بفترة زمنية محددة و ما يقابلها  

الصافية إما  النتيجة تبرز همابين الفرق  وبحساب من نفقات التي تحملتها في سبيل تحقيق و ضمان تلك اإليرادات،

 ( 3) امللحق رقم .تمثل ربحا أو خسارة

جدول حسابات النتائج هو جدول تحليلي يجمع بين حسابات التسيير من نفقات ) حسابات املجموعة     

السادسة ( و إيرادات ) حسابات املجموعة السابعة ( و بمقارنة مرحلية لحسابات النفقات بحسابات اإليرادات 

تسايرها نحصل على نتائج جزئية »الهامش اإلجمالي، القيمة املضافة، نتيجة االستغالل نتيجة خارج   التي

 . 1االستغالل..." إلى أن نحصل على نتيجة الدورة أي النتيجة الصافية.

االستغالل يتكون جدول حسابات النتائج من مجموعة من العناصر و التي تتميز بدورها إلى مبدأين و هما:    

 العادي و الغير العادي.

 انخفاض املنافع االقتصادية خالل الفترة في شكل مخرجات، أو انخفاض األصول التي هي أعباء الدورة: ➢

إلى املساهمين في األموال الخاصة.و يشمل تعريف  باستثناء التوزيعات عنها نقص األموال الخاصة يترتب

ناشئة عن النشاطات العادية للمؤسسة مثل تكلفة البيع .األجور و األعباء أيضا الخسائر و كذا األعباء ال

 االهتالكات. و تشمل على:

 
 .46ص  ، مرجع سبق ذكره ، (تقييم االداء و التنبؤ بالفشل  )التحليل المالي ، حمزة محمود الزبيدي  1

 النسبة املبالغ الخصوم النسبة املبالغ األصول 

 االستخدامات الثابتة

 املتداولة:األصول 

 قيم استغالل •

 قابلة للتحقيققيم  •

 قيم جاهزة •

 

 ..............

 ..............

 ..............

 ..............

 .............. 

 

 ..............

 ..............

 ..............

 ..............

 .............. 

 املوارد الدائمة

 أموال خاصة •

 ديون طويلة األجل •

 خصوم متداولة 

 ديون قصيرة األجل •

................... 

...................

...................

...................

...................

................... 

................

................

................

................

................

................ 

 % 100 ................... املجموع  %100 .. ............  املجموع 
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و هي كل املصاريف التي تخص النشاط العادي ،و هو ذلك النشاط الذي وجدت  أعباء االستغالل: -

ستغالل العادي للوسائل البشرية املؤسسة من اجله و تسعى جاهدة إلى القيام به، و يشمل في اال 

املادية و املالية التي وضعت تحت تصرفها و التي تتضمن: بضاعة مستهلكة ،مواد و لوازم مستهلكة و 

 ستخدمين مخصصات االهتالكات و املؤونات.،مصاريف امل

و هي املصاريف الناتجة عن األنشطة الثانوية أو االستثنائية ، وهي تلك  أعباء خارج االستغالل: -

األنشطة التي تقوم بها املؤسسة باإلضافة إلى نشاطها العادي ، و تتمثل في االستغالل الغير العادي 

 لتلك الوسائل مثل أعباء سنوات سابقة ، املؤونات االستثنائية.

 

اتج الدورة ➢ األصول أو انخفاض  مدخالت، أو زيادة في شكل خالل الفترة تصاديةاالق زيادة املنافع  : هينو

 يترتب عنها زيادة األموال الخاصة. و تشمل على: التي الخصوم

اتج االستغالل - و هي تلك النواتج املتعلقة بالنشاط العادي للمؤسسة، أي إيرادات الدورة  :نو

 ء خدمات، نواتج متنوعة.االستغاللية و التي تتضمن مبيعات بضاعة، إنتاج مباع، أدا

اتج خارج االستغالل - و هي تلك النواتج أو اإليرادات الغير املتعلقة بالنشاط العادي للمؤسسة و   :نو

تكتس ي طابعا استثنائيا للدورات املالية السابقة أو عن عمليات بيع عناصر األموال بإيرادات 

 استثنائية.

ت النتائج و بالتالي حساب نتيجة الدورة أي النتيجة يقوم املحاسب بإعداد جدول حسابا نتيجة الدورة: ➢

 الصافية التي يتوصل إليها بعد املرور بنتائج جزئية ضرورية للتسيير.

  1.و يوجد نوعين من حساب النتيجة حسب الطبيعة و حسب الوظيفة   

 

 : جدول تدفقات الخزينة. اثالث

هو تلك األداة الدقيقة املستخدمة للحكم على فعالية تسيير املوارد املالية و استخداماتها، و ذلك اعتمادا على    

 ( 4)ملحق رقم  عنصر الخزينة الذي يعد املعيار األكثر موضوعية في الحكم على تسيير متانة املؤسسة. 

هو من القوائم املهمة لحسابات املؤسسة، و التي تبين مقدار التدفقات النقدية الداخلة و التدفقات النقدية    

التي تتوفر مدى السيولة النقدية  إظهارالتي تقوم بها املؤسسة، و الفرق بينهما يكون في  لألنشطةالخارجة 

 2 .ماتها النقدية الجاريةللمنشاة خالل الدورة املالية و مدى قدرتها على مواجهة التزا

 :أقسامثالثة  إلىتنقسم قائمة التدفقات النقدية    

 األنشطة(: هي التدفقات النقدية املتولدة من  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ) العملياتية ➢

 الرئيسية التي تمارسها املؤسسة.

و هي التدفقات النقدية التي تشمل بيع و شراء املوجودات  :األنشطة االستثمارية من النقديةالتدفقات  ➢

 3الطويلة األجل.

 
 .13، ص 2017  2016̱هاني منور، دور التحليل املالي في تقييم أداء املؤسسة، مذكرة تخرج نيل شهادة ماستر في العلوم املالية و املحاسبة،  1
 .18، مرجع سابق، ص  و آخرون، التحليل املالي مدخل صناعة القرارات منير شاكر محمد 2
 .198ية ادارية، مرجع سابق، ص محمد املصيرفي، التحليل املالي وجهة نظر محاسب  3
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و هي األنشطة التي ينتج عنها تغيرات في حجم و مكونات ملكية  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: ➢

 رأس املال و عمليات االقتراض التي تقوم بها املنشاة.

هذه األنشطة يكون سبب في دخول النقدية للمؤسسة و كذا خروجها ،حيث يتم حساب صافي كل نشاط من    

 تلك التدفقات بخصم الخارجة من الداخلة.

هناك طريقتان إلعداد قائمة التدفقات النقدية يجب على املنشات اختيار أحداهما و هما: الطريقة املباشرة و    

 الطريقة الغير املباشرة.

ابع  جدول تغير األموال الخاصة.: ار

تمثل هذه القائمة ما يتعلق بحقوق صاحب املشروع داخل املشروع متمثلة برأسماله و مسحوباته الشخصية    

 و اإلضافات لرأس املال و صافي الربح أو الخسارة املتحققة في قائمة الدخل. 

يشكل تغيير األموال الخاصة تحليال للحركات التي أثرت في كل فصل من الفصول التي تتشكل منها رؤوس     

 ( 5) ملحق رقم  األموال الخاصة للكيان خالل السنة املالية. 

 :يمي بما املرتبطة الحركات تخص في هذا الجدول  تقديمها املطلوب املعلومات

 النتيجة الصافية للسنة املالية. ➢

 الطرق املحاسبية و تصحيحات األخطاء املسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس األموال. تغييرات ➢

 املنتجات و األعباء األخرى املسجلة مباشرة في رؤوس األموال الخاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء هامة. ➢

 عمليات الرسملة ) زيادة ، تخفيض ، تسديد (. ➢

 1ة.توزيع النتيجة و التخصيصات املقررة خالل السنة املالي ➢

 

 الفرع الثاني: مصادر املعلومات الالزمة لعملية التحليل املالي.

يحصل املحلل املالـي على املعلومات الالزمة للتحليل املالـي من نوعين من املصــادر الرئيسية، يتوقف مدى    

 املؤشرات املطلوبة.اعتماده على أي منهما حســب طبيعة وأغراض عملية التحليل املالي، كذلك حسب طبيعة 

 :املعلومات فيما يلي مصادر تلك  حصر بشكل عام  يكمن   

 أوال : مصادر داخلية للمعلومات.

البيانات املحاسبية الختامية املنشورة و الغير املنشورة، مثل امليزانية العمومية و قائمة الدخل، و قائمة  ➢

 القوائم.التدفق النقدي، و اإليضاحات امللحقة لتلك 

 و إضافة إلى هذه القوائم يمكننا إضافة البيانات التالية :     

 .املالية التنبؤات و التوقعات مثل إدارية ألغراض تعدها التي الداخلية املالية التقارير ➢

 تقرير مدققي الحسابات. ➢

 التقرير الختامي ملجلس اإلدارة ) في حالة وجوده(. ➢

 

 

 
 . 362، ص 2008حسين القاض ي و مامون حمدان، املحاسبة الدولية و معاييرها، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،   1
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 للمعلومات.ثانيا : مصادر خارجية 

تعتبر هذه املصادر بيانات إضافية تساعد املحلل املالي في عملية التقييم و التفسير التي يقوم بها لنتائج     

 التحليل، من أهم هذه البيانات:

 مراسالت املؤسسة مع العمالء و املوردين، و موافقات األرصدة الدائنة و املدينة. ➢

 البورصة .البيانات الصادرة عن أسواق املال و  ➢

 بيانات عن حالة املنشاة و سمعتها في األوساط التجارية . ➢

 املكاتب االستشارية. ➢

الصحف و املجالت و النشرات االقتصادية التي تصدر عن الهيئات و املؤسسات الحكومية و مراكز البحث  ➢

 1العلمي.

  التحليل املالي بواسطة مؤشرات التوازن املالي. املطلب الثاني:

 الدائمة،  املالية باملوارد الثابتة أصولها تمول  أن يجب مالي توازن  حالة في ملؤسسة املالية البنية حتى تكون    

 مع الثابتة األصول  حجم يتساوى  أن يجب أخرى  بعبارة األجل، قصيرة الديون  طريق عن وأصولها املتداولة

 التوازن  باسم قاعدة القاعدة وتعرف هذه األجل، قصيرة الديون  مع املتداولة وحجم األصول  الدائمة األموال

 .املالي

 والخصوم، يبدأ  األصول  عناصر مختلف  على تعديالت بإجراء امليزانية، وذلك بصياغة املالي املحلل يقوم أن بعد   

 :و املتمثلة في املالي التوازن  مؤشرات على باالعتماد هذا للمؤسسة،املالية  و تحليل الوضعية بدراسة

 (.LE FONDD DE ROULEMENT أوال: رأس املال العامل ) 

يعتبر رأس املال العامل أداة من أدوات التحليل املالي املستعملة في تقييم البنية املالية للمؤسسة والحكم على    

 الدائمة األموال من الجزء ذلك في یتمثللك في تاريخ معين، و املدى القصير و ذمدى توازنها املالي خاصة على 

 الثابتة. األصول  كل تمویل بعد املتداولة األصول  من جزء تمویل في املستخدمة

  :بيانيا يمكن توضيح ذلك على النحو التالي 

 .اإلجماليمال العمال الصافي  رأس :( 3 -1)الشكل 

 الخصوم                                األصول                                                                      

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    
                                                                                                                                  

                                                                                             FRNG                               

 

 

 
ائل للنشر و التوزيع ،1الطبعة ،دروس و تطبيقات التسيير املالي إدارة مالية̱ ،يوسف قريش ي ، الياس بن ساس ي :املصدر  .83ص  ،2006 ،عمان ،دار و

 
 . 20منير شاكر محمد و آخرون، نفس املرجع، ص  1

االستخداما

 ت الثابتة

 

صول األ 

تداولة امل   

 املوارد الثابتة

 

 

خصوم ال

تداولة امل   
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 بإحدى العالقتين التاليتين: حسابهيمكن  

 

 

 

 

 

 وهي: العامل املال لرأس حاالت ثالث يوجد

 املؤسسة متوازنة ماليا على املدى الطويل، حيث في أن إلىو يشير ذلك  رأس مال عامل اكبر من الصفر:  ➢

احتياجاتها الطويلة  كل تمويل بعد املتبقي الدائمة األموال فائض عن العامل املال رأس يعبر  الحالة هذه

 املالية. مواردها بواسطة استثماراتها جميع تمويل استطاعت املؤسسة أن املدى، أي

وباقي   استثماراتها تمويل عن عجزت املؤسسة أن إلى املؤشر يشير  رأس مال عامل اصغر من الصفر: ➢

 هذه تمويل في عجز بذلك وحققت الدائمة، املالية مواردها باستخدام الثابتة املالية االحتياجات

 إلى استثماراتها مستوى  تقليص إلى بحاجة أو إضافية، تمويل مصادر إلى بحاجة فهي وبالتالي االحتياجات

 .الدائمة املالية مواردها مع يتوافق الذي الحد

 دون  الطويل لكن املدى على األمثل التوازن  حالة في املؤسسة أن ذلك يعني رأس مال عامل يساوي الصفر : ➢

 وال فائض تحقيق دون  املدى طويلة االحتياجات تمويل في فقط املؤسسة نجحت حيث فائض، تحقيق

 .عجز تحقيق

  1 :إلى العامل رأس املال تقسيم كما يمكن

 .أنواع رأس املال العامل :( 4 -1)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .83ص  ،مرجع سابق  ،دروس و تطبيقات التسيير املالي إدارة مالية̱ ،يوسف قريش ي ، الياس بن ساس ي :املصدر

 

 
 . 83تطبيقات،  مرجع سابق، ص الياس بن ساس ي، يوسف قريش ي، التسيير املالي إدارة مالية̱ دروس و    1

 املتداولة األصول مجموع  = اإلجمالي العامل املال رأس

 الثابتة األصول   -الدائمة  =   األموال املال العامل الصافي رأس

 الثابتة األصول  -الخاصة  األموال = الخاص العامل املال رأس

 

 الديون  مجموع =األجنبي  العامل املال سأر 

 الثابتة األصول   –األموال الدائمة   =العامل  املال رأس

 ديون قصيرة األجل –العامل= األصول املتداولة  املال رأس

مال الرأس 

 العامل

FRNG 
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 (.  LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENTرأس املال العامل)  ثانيا: احتياجات

 املؤسسة، أي أثناء في الدورية واملوارد املهمة الدورية احتياجات بين الفرق  العامل  املال  رأس يعتبر احتياجات   

 بين الطرفين موجب فرق  هناك األجل ،فإذا كان قصيرة بالديون  ومدينوها مخزوناتها تغطي أن عليها نشاطها دورة

 واحدة، و العكس صحيح . دورة عن مدتها تزيد أخرى  موارد إلى املؤسسة حاجة عن يعبر  فهو 

 و يمكن حسابه كما يلي :

 

 

 : العامل املال رأس احتياجات بين نوعين من نميز   

) مخزون   االستغالل دورة عن املتولدة التمويل احتياجات تمثلالعامل لالستغالل:  املال رأس احتیاجات ➢

 + دائنون ( و موارد االستغالل )موردون (، يعبر عنه بالعالقة التالية :

 

تمثل احتياجات التمويل املتولدة عن دورة خارج  العامل خارج االستغالل:  املال رأس احتیاجات ➢

 و يعبر عنه بالعالقة التالية : االستغالل و موارد خارج االستغالل،

 

 

 (.  LA TRESORERIE NETالخزينة الصافية ) ثالثا:

 وتشمل دورة االستغالل، خالل تصرفها تحت تكون  التي األموال مجموع أنها على املؤسسة خزینة تعریف  یمكن   

 سائلة للبنك و الصندوق.  مبالغ من فعال  فیه التصرف تستطیع ما أي الجاهزة القیم صافي

 1بطريقتين كالتالي: الخزینة وتحسب   

 

 

 

 

 
 

 

 
 .  85  84̱الياس بن ساس ي، يوسف قريش ي، نفس املرجع، ص   1

BFR = ( القيم الجاهزة– متداولة أصول )-  ( ديون قصيرة األجل– )سلفات مصرفية 
 

BFR (ex)  موارد االستغالل الدورة –= احتياجات االستغالل الدورة 

BFR (Hex) موارد خارج استغالل الدورة –استغالل الدورة  خارج = احتياجات 

 السلفات املصرفية  – القيم الجاهزةالخزينة الصافية = 
 

 املال رأس احتياجات – العامل املال رأسالخزينة الصافية = 

 العامل
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 املطلب الثالث: التحليل املالي بواسطة النسب املالية.

 السياسات نتائج تفسير  بإعطاء تسمح ألنها في التحليل املالي و ذلك املفيدة األدوات من املالية النسب تعتبر    

 و الحكم على النتائج. املالي املركز دراسة في أهم وسيلة للتحليل كذلك املؤسسة، و تعتبر  طرف من املتخذة

 تدخل التي البنود تتواجد وقد املالية القواعد بنود من أكثر  أو بندين بين تربط عالقة بأنها املالية النسب تعرف   

   قائمتين ماليتين. على البنود هذه تتواجد قد وكما نفسها املالية القائمة على املالية النسبة اشتقاق في

 على املحلل املالي وجب منه و طرق حسابها، تعددت املالية النسب بتعدد و املالية النسب من أنواع عدة هناك   

 إليه، من أهمها: الذي تنتمي القطاع حسب و املؤسسة حالة عن و املعبرة املالئمة املالية النسب باختيار يقوم أن

 نسب السيولة.أوال: 

تستخدم نسب السيولة كأداة لتقييم املركز االئتماني للمؤسسة، حيث تقف هذه النسب على مدى مقدرة     

اتجاه الغير في مواعيد استحقاقها، حيث يمثل تحليل سيولة   أصول املؤسسة املتداولة على سداد التزاماتها

املؤسسة مؤشرا مهما لتقييم أدائها املالي و قدرتها على مواجهة التزاماتها العاجلة و ديونها املالية املستحقة من  

رة، و خالل تحديد مقدار ما يتوفر  لديها من نقد سائل و من أصول قابلة للتحويل إلى نقد في مدة زمنية قصي

 1تعتبر السيولة املحور األساس ي في كل سياسة مالية.

 و لقياس ذلك نقوم بحساب النسب املالية التالية:   

  وتحسب األجل، القصيرة للديون  املتداولة املوجودات تغطية درجة النسبة هذه وتقيمالسيولة العامة:  ➢

  التالية: العالقةوفق 

 

 
 

 رأس كان الواحد من أكبر  النسبة هذه كانت العامل، بحيث كلما املال رأس بنسبة كذلك النسبة هذه وتسمى   

من  أقل كان إذا أما معدوم، الصافي العامل رأس ملال فيكون  التساوي  حالة وفي موجب، العامل الصافي املال

  املالي. هيكلها مراجعة وعليها حرجة حالة في فاملؤسسة الواحد

تعتمد هذه النسبة على األصول السريعة التحول إلى النقدية لقياس درجة السيولة التي  :السيولة السريعة ➢

تتمتع بها املؤسسة، بحيث يتم استثناء أصعب األصول املتداولة تحوال إلى نقد و غالبا ما يكون عنصر 

 وفق العالقة التالية: املخزون. و تحسب

 

 

 
 .231ص  ،مرجع سابق ، التحليل المالي وجهة نظر إدارية محاسبية ، محمد الصيرفي  1

 100املتداولة / الخصوم املتداولة (  * نسبة التداول =) األصول 

املخزون ( / الخصوم املتداولة *  –نسبة السيولة السريعة = ) األصول املتداولة

100 
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 و (0.5) ب مقدر أقص ى وحد (0.3 )ب مقدر أدنى حد لها حدد حيث مرتفعة النسبة هذه قيمة تكون  أن و يجب

  .الضمان حد هو 

السيولة الجاهزة أكثر النسب صرامة لتقييم أداء املؤسسات من ناحية تعتبر نسبة  :السيولة الجاهزة ➢

السيولة، حيث تبين هذه النسبة مدى القدرة على تسديد كل ديونها الجارية باالعتماد على السيولة 

املوجودة حاليا تحت تصرفها فقط، دون اللجوء إلى كل قيمة غير جاهزة.و يتم حساب هذه النسبة وفق  

 ية :العالقة التال

 

 

 وخروجها (0,3 و 0,2  بين ) محصورة جعلها على العمل املنشأة، إدارة على القائمين على جيدة النسبة تكون  لكي

 1.لسيولتها املؤسسة طرف من األمثل االستعمال عدم على ويدل لألموال، تجميدا يعد املجال هذا عن

 ثانيا: نسب الهيكلة.

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

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

 2املالية املستخدمة في دراسة هيكل املؤسسة التمويلي :أهم النسب    

 :الخارجي نسبة التمويل ➢

 زادت النسبة هذه قلت ، بحيث كلماالتمويل الخارجي ألصولها على املؤسسة اعتماد مدى عن النسبة هذه تعبر 

  :التالية وفق العالقة بديونها.. وتحسب الوفاء على املؤسسة قدرة في املمولين ثقة

 

 

 

 نسبة التمويل الدائم: ➢

تشير هذه النسبة درجة تغطية املؤسسة ألصولها الثابتة باألموال الدائمة، و يشترط في هذه النسبة أن تكون أكبر 

 من الواحد. و تحسب هذه النسبة وفق العالقة التالية:

 

 

 

 

 
 .61  60̱نعيم نمرود، التحليل املالي دراسة نظرية تطبيقية، مرجع سبق ذكره، ص  1 

   .46نعيم نمر داوود، نفس املرجع ، ص    2

 100نسبة السيولة الجاهزة  = ) القيم الجاهزة / الخصوم املتداولة (  * 
 

 100األصول ( *  مجموع/ الديون  مجموع) = الخارجي التمويل نسبة
 

 100التمويل الدائم = ) األموال الدائمة / األصول الثابتة  ( * نسبة 
 



 حول التحليل املالي عموميات                           الفصل األول                                                          

 

 
26 

بإمكانياتها الخاصة،  استثماراتها تمويل في املؤسسة اعتماد مدى النسبة هذه توضح نسبة التمويل الذاتي: ➢

  تمويل في للمؤسسة املالية االستقاللية على مؤشرا ذلك كان الواحد من أكثر  النسبة هذه كانت بحيث كلما

 فائض. و تحسب هذه النسبة وفق العالقة التالية: تحقيق مع استثماراتها

 

 

 

املالية  بالذاتية أيضا تدعى و بالديون، الخاصة األموال بمقارنة تقوم النسبة هذه نسبة االستقالل املالي: ➢

 طلب حالة في و ،الداخليالتمويل  املؤسسة على اعتماد مدى ملعرفة وهذا البنوك طرف من أيضا تستعمل

 و تحسب هذه النسبة وفق العالقة التالية: النسبة. هذه أساس على القرار يأخذ فإن البنك قرض

 

 

 

 املردودية .ثالثا: نسب 

الربحية هي هدف أساس ي للمؤسسة و هي أداة لقياس كفاءة اإلدارة في استخدام املوارد املوجودة بحوزتها بهدف    

تحقيق أفضل عائد، و تحقيق هذا الهدف يتم من خالل االستثمار و املتعلق بكيفية استخدام املؤسسة للموارد 

اختيار املصادر التي سيتم الحصول منها على األموال الالزمة املتاحة لها، و قرار التمويل املتعلق بكيفية 

للمؤسسة، تعتبر الربحية مصطلح نسبي يعبر عن العالقة النسبية التي تربط األرباح برقم األعمال في املؤسسة  

 االقتصادية .

 1و يمكن عرضها كما يلي :    

 و ذلك إليه، في القطاع الذي تنتمي  كفاءتها ملعرفة عادة املؤسسة لهاتستعم :نسبة املردودية التجارية ➢

 إمكانية تحقيق تبين هي و القطاع نفس في املنافسة املؤسسات بعض نسب النسب مع هذه بمقارنة

 لصالح و أحسن املردودية كانت مرتفعة النسبة كانت كلما حيث املنافسة، كذا مقاومة و املؤسسة لألرباح

 و تحسب وفق العالقة التالية :  .املؤسسة

 

 

 

تهتم املردودية املالية بدرجة كبيرة باملساهمين، فإذا كانت النسبة املرتفعة السيما   نسبة املردودية املالية: ➢

املالي فان املؤسسة ال تجد صعوبة في الرفع من أموالها الخاصة. إذا كانت اكبر من نسبة الفائدة على السوق 

 و تحسب وفق العالقة التالية:

 

 

 
 . 33مويحي الياس، دور التحليل املالي في اتخاذ القرارات في املؤسسة االقتصادية، مرجع سابق، ص   1

 100نسبة التمويل الخاص = ) األموال الخاصة / األصول الثابتة ( * 

 100نسبة االستقالل املالي = ) األموال الخاصة / األموال الدائمة ( * 
 

 100نسبة الربحية التجارية = ) النتيجة الصافية / رقم األعمال ( * 
 

 100نسبة الربحية املالية =  ) النتيجة الصافية / األموال الخاصة ( * 
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و هي املردودية من وجهة نظر الوسائل املستعملة من قبل املؤسسة ملمارسة   املردودية االقتصادية: ➢

 نشاطها. و تحسب وفق العالقة التالية:

 
 

 

ابعا:  نسب النشاط. ر

التعرف على الطريقة التي تقوم بها مؤسسة األعمال في  غالبا ما يستخدم هذا النوع من النسب في التقييم و    

 إدارة أصولها و مخزونها من البضاعة و كذلك مقدرتها على تحصيل ديونها في مواعيد استحقاقها.

 

و هذه النسبة تظهر سرعة حركة املخزون في املؤسسة ،و كلما ارتفع معدل الدوران  معدل دوران املخزون: ➢

ع األخذ في االعتبار أن معدل الدوران يختلف باختالف نشاط كل مؤسسة ،من  كان هذا مؤشرا ايجابيا ،م

و يتم حساب معدل دوران املخزون وفق املعادلة   حيث كونها تعمل في مجال تجاري أو صناعي ،أو خدماتي.

 التالية:

 

  

 

 

 

 فترة االحتفاظ باملخزون:  ➢

 :و يتم احتسابه على النحو التالي

 

 

 

 

و يمثل هذا املعدل مدى كفاءة املؤسسة في تحصيل ديونها، حيث أن فترة االئتمان معدل دوران املدينين:  ➢

للعمالء و معدل دوران يتعلقان بالسيولة التي تتوفر للمؤسسة، و كلما ارتفع معدل الدوران كان املمنوحة 

ذلك مؤشرا ايجابيا على كفاءة املؤسسة في استخدام مواردها، و يدل على أن املؤسسة تقوم بتحصيل  

 ديونها بالسرعة املمكنة و بكفاءة عالية. 

 1عادلة التالية:و يمكن حساب معدل دوران املدينين وفق امل  

 

 

 
 . 62نعيم نمرود، التحليل املالي دراسة نظرية تطبيقية، مرجع سبق ذكره، ص   1

 100نسبة الربحية االقتصادية = ) النتيجة الصافية / مجموع األصول ( *  
 

 معدل دوران املخزون = تكلفة املبيعات / متوسط املخزون

 2مدة+مخ ثاني مدة ( / متوسط املخزون= ) مخ أول  

 /  معدل دوران املخزون  360فترة االحتفاظ باملخزون= 

 معدل دوران املدينين= صافي املبيعات اآلجلة / متوسط رصيد املدينين
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و يقيس هذا املتوسط مدى كفاءة املؤسسة، إذ كلما انخفض متوسط التحصيل  متوسط فترة التحصيل: ➢

 التالية :اعتبر هذا مؤشرا ايجابيا، و العكس صحيح أيضا، و يمكن حسابه وفق املعادلة 

 

 

 

و هذا املعدل يظهر الفترة التي يمنحها الدائنون للمؤسسة لتسديد مستحقاتهم و   معدل دوران الدائنين: ➢

كانت الفترة املمنوحة من الدائنين اكبر من الفترة املمنوحة للمدينين  فإذامقارنتها مع مدل دوران املدينين 

 دلة التالية:و يتم حساب معدل دوران الدائنين وفق املعا كان هذا مؤشرا ايجابيا على كفاءة املؤسسة.

 

 

 

يقيس هذا املتوسط كفاءة املؤسسة، إذ كلما ارتفع متوسط الدفع اعتبر هذا مؤشرا  متوسط فترة الدفع : ➢

 ايجابيا. يمكن حسابه وفق املعادلة التالية :

 

 

و هذا املعدل يقيس مدى كفاءة املؤسسة في استغالل موجوداتها بكفاءة و بشكل  معدل دوران املوجودات: ➢

تحقق العائد املرسوم لها، و كلما كان هذا املعدل مرتفعا كان مؤشرا ايجابيا و العكس صحيح أيضا، يمكن 

 1حسابه وفق املعادلة التالية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .64نعيم نمرود، نفس املرجع، ص   1

 /  معدل دوران املدينين 360متوسط فترة التحصيل = 

 معدل دوران الدائنين = تكلفة البضاعة املباعة / رصيد الدائنين

 دوران الدائنين/ معدل  360متوسط فترة الدفع = 

 املوجودات = صافي املبيعات / األصول معدل دوران 
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 خالصة

 وواضحة كاملة صورة لتقییمها، ویعطيها وذلك املؤسسات في علیه یعتمد املالي التحلیل أن نجد سبق  ما خالل من

 تقنیات من تقنیة یعتبر  املالي فالتحلیل ولهذا القرارات السلیمة، اتخاذ في یساعدها مما  املالیة، وضعیتها حول 

 املعطیات بترجمة املالي التحلیل یقوم بحیث املؤسسة، وضع وتقییم للتخطیط املالي ووسیلة الحدیثة اإلدارة

 ذلك األسالیب في مستخدما دقیق مالي تقییم وضع من یمكن استنتاج إلى للوصول  الوثائق املحاسبیة املالية و 

 . ياملال للتحلیل املختلفة واملؤشرات
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  :تمهيد

 املؤسسة مصیر  ألن وذلك إلدارتها، املحوریة الوظیفة بمثابة اقتصادیة مؤسسة أي في القرار اتخاذ عملیة تعتبر    

 القرارات اتخاذ على إدارتها بقدرة كبیر  حد إلى و مرهونا أصبح االقتصادیة أهدافها تحقیق في نجاحها ثم ومن

 . للمؤسسة توفرت التي املتاحة البدائل بین من األمثل البدیل اختیار أي الرشیدة،

 :يلي كما مباحث 3 إلىقسم هذا الفصل  القرارات، حيث اتخاذ عمليةسنقوم بدراسة  في هذا الفصل و

 ماهية عملية اتخاذ القرار.  :األول  املبحث ➢

 و العوامل املؤثرة فيها و املشاكل التي تواجهها. مراحل عملية اتخاذ القرار  :الثاني املبحث ➢

 دور التحليل املالي في عملية اتخاذ القرار في املؤسسة االقتصادية.  :الثالث املبحث ➢
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 ماهية عملية اتخاذ القرار.  األول:املبحث 

خاذ القرار   
ّ
، تشمل أنشطة اإلدارة و وظائفها جميعها إذ أنها اإلدارّية،الرُّكن األساس ّي في العملّية  تعتَبر عملية ات

املبحث لنقدم فيه معلومات شاملة و   اخصصنا هذإضافية، و لذا  املؤسسة تكاليف أي خطا قد يكلف  أن حيث

 مختصرة عن هذه العملية. 

 مفهوم اتخاذ القرار.  األول:املطلب 

 .مفهوم عملية اتخاذ القرار أوال: 

تعتبر عملية اتخاذ القرار من أكثر املهارات أهمية في حياة الفرد، فاإلنسان يتعرض للكثیر من املواقف التي    

  ملناسب.القرار السليم باالختيار اتحتاج إلى اتخاذ 

 :تعاريف اتخاذ القرار، نذكر منها لقد ظهرت عدة

من بین عدة  لحل مشكلة معينة  البديل األنسب اختيار  العملية التي يتم بمقتضاهاقرار اتخاذ يقصد ب ➢

بعد دراسة النتائج املتوقعة من كل بديل وأثرها في تحقيق األهداف  ،بدائل متاحة أمام متخذ القرار

  املطلوبة.

لتحقيق هدف أو مجموعة   املتاحة للمؤسسة االقتصادية بدائلالاتخاذ القرار هو عملية اختيار بديل من  ➢

 1.الداخلية و الخارجية و املوارد املتاحة. بيئتهاأهداف خالل فترة زمنية محددة في ضوء معطيات كل من 

 لتحقيق التغيیر  إلحداث إجراء هو  القرار و املتنافسة البدائل من مجموعة ضمن املختار األفضل البديل ➢

  .غیره أو نفسه الشخص على تعود معنوية أو مادية كانت سواء مضافة قيمة

أما عملية اتخاذ القرار فتشیر إلى العملية التي تبنى على الدراسة و التفكیر املوضوعي للوصول إلى قرار معین أي    

ي تؤدي بدورها حيث أن أساس اتخاذ القرار وجود البدائل الت،االختيار و التفضيل للبدائل أو اإلمكانيات املتاحة 

 2 إلى إيجاد مشكلة تتمثل في االختيار بین تلك البدائل.

  .خصائص عملية اتخاذ القرار :ثانيا

 :القرار اتخاذ لعملية التالية الخصائص استخالص يمكن السابقة التعاريف  خالل من   

 .املنظمة أهدافحل املشاكل و العراقيل املطروحة و بالتالي تحقيق  إلىيهدف  ➢

 .يتوقف القرار على طبيعة و حجم املؤسسة و املحيط املؤثر بها ➢

 في القرار املتأثرةتعدد الجهات  ➢

 .عدم التناقض آيمنطقية القرار  ➢

 االرتجالية. أي االبتعاد عن التسرع و ،حتى يكون القرار فعاال يجب أن يعطى له الوقت الكافي ➢

 .تحمل مسؤولية القرار املتخذ ➢

 1أي قرار يتم اتخاذه تترتب عليه عملية املتابعة في التنفيذ و التقويم. ➢

 
 . 35ص   ،12محاضرة رقم  ،LMDكيالني صونية، محاضرات في مقياس تسيیر املؤسسة، سنة ثانية  1
 .270، ص 2016 الجزائر،   ،07االقتصادية، العدد  السياساتالنظرية و العلمية في اتخاذ القرار، املجلة الجزائرية للعوملة و  األسسبلحاج فتيحة،  2
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 القرار. اتخاذ  أهمية :املطلب الثاني

واملنظمات، إذ ُيعتمد عليه في حل املشاكل   املنشآتمن املتعارف عليه أن القرار النهائي أهم ما يكون في حياة    

 :أهمية اتخاذ القرار فيما يلي وتكمن  ،بشكٍل جذري والتصدي لها

 .الركیزة األساسية في إنجاز أنشطة املنظمة وممارستها لتحديد مستقبلها ➢

 .تقبل املنظمة وتأثیرهالوسيلة األساسية في رسم مس  ➢

القرار جوهر العملية اإلدارية، حيث تعتمد عليه كل من التخطيط والتنظيم والتوجيه  اتخاذيعتبر  ➢

 .والرقابة

 .األداء األول واألهم في تسيیر وظائف املنظمة وإدارتها والتحكم بها ➢

 .الواقعاملحرك الرئيس ي للقيادة والوسيلة األولى في تطبيق صالحياتها على أرض  ➢

التداخل في مختلف املستويات اإلدارية وإثبات وجودها فيها بحكم دورها في التحفیز والتوجيه على أداء  ➢

 .األنشطة

 .بلورة توجهات املؤسسة ورؤيتها املستقبلية لألمور  ➢

 .2تقوية نقاط الضعف والتركیز على نقاط القوة وتنميتها ➢

 

 القرار.املطلب الثالث: تصنيفات عملية اتخاذ 

 األكثر  املعيار أو الجانب إلى يهدف تصنيف  وكل املختصین نظر وجهات حسب القرارات تصنيف  ر یمعاي تختلف    

 :نبرزها في الشكل التالي ،إليه بالنسبة یراوتأث أهمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 91، ص 2007 2006̱الجزائر، تربية الوطنية، لاحمد لهبيبات و اخرون، االقتصاد و املانجمنت و القانون، سنة ثانية ثانوي، وزارة ا  1
  - 2014سهام، عملية اتخاذ القرار و التطوير التنظيمي في املؤسسات الجزائرية، مذكرة نيل شهادة ماستر، املسيلة، جامعة محمد بوضياف، سعاد   2

 .29 ، ص2015
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 تصنيفات القرار.  :( 1 _ 2)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ذكره.  تمسي ما على باالعتماد الطالبتين إعداد من  :املصدر

 

 .هميتهاأل   وفقا  القرارات تصنيف :أوال

 هي: أنواع ثالثة إلى صدورها ومستويات أهميتها أساس على القرارات تقسيم يمكن   

اتيجية القرارات ➢   الخارجي املؤسسة بمحيط تتأثر التي القرارات تلك هي اإلستراتيجية فالقرارات :اإلستر

  و ككل مستقبلها و املنظمة بكيان تتعلق التي القرارات تلك هي أو معه، التفاعل ومدى املتبادلة وعالقتها

اتيجية القرارات  اإلستر

 القرارات التكتيكية

 القرارات التشغيلية

 قرارات متعلقة بالعنصر البشري 

 قرارات متعلقة باإلنتاج

 قرارات متعلقة بالتسويق 

 قرارات متعلقة بالتمويل 

 القرارات املتعلقة بالوظائف اإلدارية 

 قرارات مبرمجة

 القرارات في حالة التأكد

 قرارات جماعية

 قرارات فردية 

 قرارات غير مبرمجة

 قرارات تحت ظروف املخاطرة

 القرارات في حالة عدم التأكد

 هميتهاأل  وفقا القرارات تصنيف

تصنيف القرارات وفقا  

 للمشاركة في اتخاذها

تصنيف القرارات وفقا  

 للوظائف األساسية

تصنيف القرارات وفقا إلمكانية 

 برمجتها

لدرجة تصنيف القرارات وفقا 

 التأكد
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  من النوع هذا اتخاذ مسؤولية وتقع ،قبل من املنظمة تقابلها لم ملشاكل استجابة تتخذ ،األجل طويل تأثیرها

  .العليا اإلدارية  املستويات على عادة القرارات

 ،ما يسمى بالدارة الوسطى أو اإلدارة أو األقسامتتخذ هذه القرارات من طرف رؤساء  التكتيكية: القرارات ➢

 ما وغالبا للمنظمة األداء كفاءة  تعظيم إلى تؤدي بطريقة التنظيمي الهيكل بوضع تتعلق التي القرارات وهي

 و تار ااإلد تحديد ذلك ويتضمن ،طالخط  ترجمة و األهداف لتحقيق املناسبة الوسائل توفیر  إلى تهدف

 .إداري  مستوى  لكل املسؤوليات و السلطة وتوضيح املختلفة األقسام

تهتم باالستغالل و التسيیر اليومي للمؤسسة و   التشغيلية بالعملية تتعلق هي قرارات : التشغيلية القرارات ➢

 .تعتبر هذه القرارات من اختصاص اإلدارة املباشرة أو التنفيذية

 تصنيف القرارات وفقا للوظائف األساسية. :ثانيا

 :تنقسم القرارات وفقا لهذا املعيار إلى   

نوعية تتعلق بالقرارات الخاصة بشؤون املوظفین و طرق االختيار و  :قرارات متعلقة بالعنصر البشري  ➢

 أسس دفع األجور و الحوافز و املكافآت  و كذلك الترقية و اإلجازات. ،التدريب املطلوبة

 طرق  الجودة، ،اإلنتاج بحجم ،باختيار موقع الصنع تتعلق التيتتضمن القرارات  باإلنتاج:قرارات متعلقة  ➢

 .الخ   ...اإلنتاج

 واألسواق ومواصفاتها بيعها  سيتم التي السلعة بنوع الخاصة القرارات تلك هي :قرارات متعلقة بالتسويق ➢

 .لها والترويج والتسعیر  والتعليق والتعبئة وقنوات التوزيع معها، التعامل سيتم التي

معدالت  ،و طرق التمويل ،للمؤسسةحجم رأس املال الالزم القرارات الخاصة بك :قرارات متعلقة بالتمويل ➢

و الهدف من هذه القرارات االستخدام األمثل للموارد املتاحة  ،املطلوب تحقيقها و كيفية توزيعها رباحاأل 

 للمؤسسة.

 بحيث  املديرون يمارسها التي اإلدارية بالوظائف  القرارات هذه ترتبط  :القرارات املتعلقة بالوظائف اإلدارية ➢

 :نجد

  املؤسسة أهداف تحقيق خاللها من يتم تخطيطية قرارات وهي :التخطيط بوظيفة الخاصة القرارات -

 .)سنة من أكثر ( األجل طويلة

 أسس و وطرق  التنظيمي، الهيكل بتحديد الخاصة القرارات مثل :التنظيم بوظيفة خاصة قرارات -

 .املختلفة التنظيم

 األعمال تنفيذ في وإرشادهم املرؤوسین بتوجيه خاصة قرارات هي  التوجيه: بوظيفة الخاصةالقرارات   -

 .املختلفة ووسائله االتصاالت أشكال وتحديد ، إليهم املوكلة

 بالنتائج ومقارنتها املحققة النتائج قياسب الخاصة القرارات مثل الرقابة: بوظيفة الخاصة القرارات -

 .وأدواتها املختلفة الرقابة وأساليب وتصحيحها االنحرافات تحديد املتوقعة،
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 تصنيف القرارات وفقا إلمكانية برمجتها. :ثالثا

 :وفق هذا املعيار تصنف القرارات إلى نوعین   

تعتمد على الخبرات  متكرر  و روتيني بشكل تتخذ قرارات  وهي :قرارات مبرمجة ) قرارات هيكلية ( ➢

حلها يكون عن طريق إتباع   ،ذكاء و تفكیر طويل أوجهد  إلىالشخصية ملتخذ القرار  في مواجهتها و ال تحتاج 

 إجراءات مهيكلة على شكل مراحل سهلة التنفيذ.

 املسیر  فيقوم القرار ذكاء متخذ إلىهذه القرارات تحتاج  :قرارات غير مبرمجة ) قرارات غير مهيكلة ( ➢

 اختيار ، فتتخذ هذه القرارات عندأفضلهاثم اختيار  إليهايمكن الوصول  يم التي الحلول  أفضل عن  بالبحث

 1.بالحداثة تتسم القرارات  هذه أن أي السوق، في جديد منتوج إدراج عند أو جديد مورد

 

ابعا  تصنيف القرارات وفقا للمشاركة في اتخاذها. :ر

 إلى:تنقسم هذه القرارات وفقا لهذا املعيار    

فرصة  إعطاءمن قبل القائد و يعلنها على مرؤوسيه دون  انفرادي بشكل تتخذ قرارات وهي :قرارات فردية ➢

 مما يؤثر سلبا على التنظيم و العاملین فيه. ،للمشاركة في اتخاذها

و تتمیز هذه القرارات بتقاسم القائد مع مرؤوسيه   جماعية، بصفة تتخذ التي القرارات هي :جماعيةقرارات  ➢

و ذلك الن مشاركة املرؤوسین تساعد على قبولهم للقرار و  ،سلطة اتخاذ القرار و فعالية القرارات و رشدها

 عدم معارضتها بعد إصدارها.
 

 تصنيف القرارات وفقا لدرجة التأكد) ظروف اتخاذه(. :خامسا

كبیر من املتغیرات التي تؤثر في القرار و يمكن  عدد لوجود وهذا املتخذ، على القرار فيها يتخذ التي البيئة تؤثر   

 :إلى تقسيمها

  :القرارات في حالة التأكد ➢

 و يكون القرار في هذه الحالة سهال. ،و هو قرار يبنى على بديل واحد في حالة توفر معلومات مؤكدة

 :قرارات تحت ظروف املخاطرة ➢

و هو قرار يتخذ بناء على قيمة متوقعة في القرار مستمدة من خيار تم اختياره من عدة خيارات لذا فان  

 لكن كبیر  عائده قرار هناك فمثال  (،و جود احتمال  )القرار يتخذ على أساس القيمة املتوقعة للقرارات 

 .ضئيلة تكون  فيه املخاطرة درجة

 :القرارات في حالة عدم التأكد ➢

لذا فان هناك   ،كافيةال والبيانات املعلومات توافر عدمو هي قرارات تبنى على عدة افتراضات في حالة 

 .2احتماالت متعددة لنتائج القرار

 
making-decision-craft.com/2015/06/Managerial-https://www.amazing-، أهميتهاتصنيفها و  اإلداريةااللكتروني، عملية اتخاذ القرارات  موقع  1

-music-scandals-girls-women-sexy-sex-football-Spain-gold-money-profit-dollar-euro-Arabs-classified-importance-its-and-process

2017.html-2015-2016-sexual-nationality-positions-Facebook-YouTube-movies،   24  سا.42: 19، 2020ماي 
 . 22، ص مرجع سابقسعاد سهام، عملية اتخاذ القرار و التطوير التنظيمي في املؤسسات الجزائرية،   2

https://www.amazing-craft.com/2015/06/Managerial-decision-making-process-and-its-importance-classified-Arabs-euro-dollar-profit-money-gold-Spain-football-sex-sexy-women-girls-scandals-music-movies-YouTube-Facebook-positions-nationality-sexual-2016-2015-2017.html
https://www.amazing-craft.com/2015/06/Managerial-decision-making-process-and-its-importance-classified-Arabs-euro-dollar-profit-money-gold-Spain-football-sex-sexy-women-girls-scandals-music-movies-YouTube-Facebook-positions-nationality-sexual-2016-2015-2017.html
https://www.amazing-craft.com/2015/06/Managerial-decision-making-process-and-its-importance-classified-Arabs-euro-dollar-profit-money-gold-Spain-football-sex-sexy-women-girls-scandals-music-movies-YouTube-Facebook-positions-nationality-sexual-2016-2015-2017.html


 عملية اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية                                             :الفصل الثاني
 

 
36 

                                                                                                                                                                                                           و العوامل املؤثرة فيها و املشاكل التي تواجهها.  مراحل عملية اتخاذ القرار  : املبحث الثاني

                                                                                   مراحل عملية اتخاذ القرار.                                                                                                    : األول املطلب 

ك بهدف الوصول إلى كل مرحلة تحتاج إلى عدة خطوات و إجراءات و ذل ،تمر عملية اتخاذ القرار بعدة مراحل   

 :1يلي فيما القرارات اتخاذ عملية مراحل إجمال يمكن و .قرارات سليمة

 

   .مراحل عملية اتخاذ القرار :(2    2̱)الشكل 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 تم ذكره. سيمن إعداد الطالبتين باالعتماد على ما   :املصدر

 

 املرحلة التحضيرية )والة القرار(.   :أوال

                                                                                                                                                                                   : تتألف هذه املرحلة من ثالث خطوات و هي كاألتي   

أي وجود  ،ل إليهاتنشا املشكلة نتيجة وجود اختالف بین الحالة القائمة املرغوب الوصو  :إدراك املشكلة ➢

التحديد الدقيق للمشكلة أي  ،تفاوت بین األهداف أو النتائج املرجوة و بین مستوى االنجاز أو األداء الفعلي

و معرفة أبعادها و أغراضها من خالل التحري عن السبب أو األسباب الرئيسية لظهورها، وتعتبر هذه 

 .شكلة دقيقا، كلما توفر املزيد من الجهد و الوقت و املالاملرحلة مهمة جدا ألنه كلما كان تحديد و تعريف امل

 
 . 42مويحي الياس، دور التحليل املالي في اتخاذ القرارات في املؤسسة االقتصادية، مرجع سابق، ص   1

إدراك المشكلة

فهم المشكلة

تحديد األهداف

تحديد البدائل

تقييم البدائل

اختيار البديل األمثل

تنفيذ القرار

متابعة ومراقبة تنفيذ القرار

 املرحلة التحضيرية

 تطويريةاملرحلة ال

 لنهائيةاملرحلة ا
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إن حل املشكلة يتطلب أن يقوم املدير بإتباع أسلوبین يهدف من خاللهما إما لتغيیر الحالة  :تحديد األهداف ➢

أي يتوجب عليه تحديد األهداف التي سوف يتخذ القرار  ،القائمة أو لتغيیر الحالة املرغوب في تحقيقها

 املناسب لتحقيقها. 

و مدى تعقدها ونوعية الحل و ارتباطها مع جوانب إدارية أخرى عني تحديد طبيعتها وحجمها ي :فهم املشكلة ➢

                                                                  :. و غالبا ما تكون املشكالت اإلدارية في الشكل التالي األمثل املطلوب ملواجهتها

                                             مشاكل تقليدية أو روتينية تتناول مسائل يومية تتكرر باستمرار مثل دوام العاملین.                                                 -

 مشاكل حيوية و يكون نطاق آثارها واسع من املشكالت التقليدية على سیر العمل مثل وضع الخطط.     -

مشاكل طارئة و تحدث بشكل طارئ بسبب التغیر في الظروف البيئية املحيطة باملنظمة و التي يصعب  -

 التنبؤ بها او عوامل أخرى كتعطل اآلالت و تأخر وصول املواد.  

 . تطورية )تنامي القرار(ثانيا: املرحلة ال

 :تتكون هذه املرحلة من خطوتین 

قائمة الشكلة املهي الحلول أو الوسائل و األساليب املتاحة أمام الرجل اإلداري لحل البدائل: تحديد  ➢

بحيث يجب القيام بدراسة كافية لتحديد البدائل معتمدا على خبرته السابقة و  ،املطلوبة هدافاأل  وتحقيق

علما يجب أن تكون هذه البدائل ضمن حدود املوارد املتاحة  ،على نتائج و تجارب اآلخرين في هذا املجال 

 متخذي القرار .أمام 

 ما يلي: اإلدارةلهذه فان عملية تحديد البدائل تتطلب من 

                                                                       الحلول خاصة الجديد منها .                                                                                                     إيجادالقدرة على تطوير الحلول و التصور في حقل  -

في نفس املجال حتى يمكن  اآلخرينعلى التجارب و السجالت السابقة و معلومات و خبرات  االعتماد الواسع -

 بجميع املعلومات و النواحي املتعلقة باملشكلة و بالتالي بكل الحلول املمكنة.   اإلملام

ستقبل  تتطلب التنبؤ بحوادث امل ألنهاتعد هذه املرحلة صعبة جدا قياسا باملراحل السابقة  تقييم البدائل: ➢

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                                                                                            التأكدو الظروف و العوامل التي تؤثر على القرار و هذا يقوم على معلومات يغلب عليها صفة عدم 

تتطلب دراسة كافية لكل بديل و تحديد النتائج املترتبة على كل بديل و تكلفة كل بديل )موازنة بین حيث 

االيجابيات و السلبيات( بناء على املعايیر فنية و اقتصادية و اجتماعية محددة و بعد ذلك يقوم الرجل 

 نة تلك البدائل مع بعضها البعض .   بمقار  اإلداري 

من   األدنىالبدائل التي ال تحقق الحد  إهمالتفيد هذه الخطوة في تقليص عدد البدائل و ذلك بعد طرح و 

التخاذ القرار بعيدا عن ما يعرف بالقرار  لإلدارة أكثر (. و هذا يوفر وقت الرضااملعايیر املوضوعة )مستوى 

 و الفوري.القرار العاجل  أيتحت الضغط 
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 ثالثا: املرحلة النهائية.

                                            تتشكل من ثالث خطوات:                                                                                                            

و هنا  من بین البدائل املتاحة للحل، األفضلفي هذه املرحلة يتم االختيار البديل : األنسباختيار البديل  ➢

الذي تم اختياره، و لكن قبل ذلك يجب  األفضلالبديل  إلىباتخاذ القرار استنادا  اإلداري يقوم املدير 

للمشكلة و التي لم تؤخذ بعین االعتبار   األخرى هذا البديل يالئم كافة املتطلبات و العوامل  أنمن  التأكد

العتبارات يراها املدير  األفضلالبديل  أوغیر الحل  آخرحل  أحيانال ضيفخالل املرحلة السابقة، فقد 

يجد مقاومة   أنتكون الظروف الحالية للمنظمة ال تسمح بحل يتوقع  أن أوضرورية مثل سهولة التنفيذ 

 كبیرة من قبل العاملین املسؤولین عن التنفيذ، وهكذا فان هذه املرحلة يراعى فيها عدة عوامل:

 ئمته للمتطلبات و للظروف الحاليةمن قابلية البديل الذي تم اختياره للتنفيذ و مدى مال  التأكد -

 للمؤسسة.                                                     

                                        وفقا للمتطلبات القانونية السائدة .                              إداري الصيغة العملية لهذا البديل بشكل قرار  -

 .                                                                                    األنسباملترتبة عن تنفيذ البديل  اآلثاربعین االعتبار  األخذ -

 الكلية للمنظمة.    األهدافمراعاة اختيار البديل الذي يساهم في تحقيق  -

لجعل   يأتيالقرار يكون قد صدر و التنفيذ  أنتعد هذه املرحلة تابعة للمرحلة السابقة رغم  تنفيذ القرار : ➢

و هذا  جميع على تنفيذ القرار،اليضمن متخذ القرار تعاون و تفاعل  أنواقعي و ملموس خاصة بعد  ار القر 

التحفیز للعاملین، و  بأعمالتنفيذ القرار مثل القيام  إلنجاح)املدير( اإلداري يتطلب دورا مهما من الرجل 

 يعتبر القرار عديم القيمة و الفائدة ما لم يتم تنفيذه.  

اقبة:  ➢ تتطلب هذه الخطوة من املدير متابعة تنفيذ القرار و التوجيه الذي يمارسه املتابعة و املالحظة و املر

  األعمالاملالحظة لكيفية التنفيذ و هذا يتطلب املزيد من  بأعماليقوم  أنعلى مرؤوسيه املنفذين و عليه 

تسجيل كل معوقات تنفيذ القرار و يستخلص و بعد ذلك يعمل املدير على  ،اإلرشادمثل االتصال و  اإلدارية

 لتطوير الحلول في املستقبل.  األخطاء

 العوامل املؤثرة في عملية اتخاذ القرار.                                                                :نياملطلب الثا

القرار  يأتيو في معظم الحاالت  ،جماعة أواتخاذ القرار في كافة املراحل السابقة على فرد واحد  مسؤوليةتقع    

 عدد من اللجان املعدة و املشكلة لهذه الغاية. أولجنة  أبحاثمن شخص واحد لدراسة و  أكثر نتيجة لجهود 
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 التأخر إلىقد تؤدي  أو ،رة الصحيحةالقرارات الدارية بعوامل عديدة قد تعيقها عن الصدور بالصو  تتأثرو قد    

من املتعاملین مع  أو ،مع مصالحهم القراراتتلقى الكثیر من املعارضة سواء من املنفذين لتعارض  أو إصدارهافي 

  :املنظمة لعدم تحقيقها لغاياتهم و مصالحهم. و من هذه املؤثرات

                                                                                                                . عوامل البيئة الخارجية :أوال

و تتمثل هذه العوامل في الضغوط الخارجية القادمة من البيئة املحيطة التي تعمل في وسطها املنظمة و تتمثل     

  : في ما يلي

 و املالية السائدة في املجتمع.       الظروف االقتصادية و السياسية ➢

 الرأيالعوامل التنظيمية االجتماعية و االقتصادية مثل النقابات و التشريعات و القوانین الحكومية و  ➢

                                                                                  .   اإلنتاجالعام و السياسة العامة للدولة و شروط 

 االقتصادية.                                                                        األنشطةالتطورات التقنية و التكنولوجية التي تقوم عليها  ➢

                                                                                                    ن و املوردين و املستهلكین.                                                                                    القطاعية مثل املنافسی اإلنتاجيةالظروف  ➢

 درجة املنافسة التي تواجه املنظمة في السوق.  ➢

                                                                                                                            . عوامل البيئة الداخلية :ثانيا

  ،القرار بالعوامل البيئية الداخلية في املنظمة من حيث حجم املنظمة و مدى نموها و عدد العاملین معها يتأثر   

                                                                              :مثل

             عدم وجود نظام املعلومات داخل املنظمة يفيد متخذ القرار بشكل جيد.                                                               ➢

 .                                                          األقسامو  اإلداراتو  األفرادعدم وضوح درجة العالقات التنظيمية بین  ➢

 درجة املركزية و حجم املنظمة و درجة انتشارها الجغرافي . ➢

     للمنظمة.                                                                                                     األساسية األهدافدرجة وضوح  ➢

                                                 مدى توافر املواد املالية و البشرية و الفنية للمنظمة.                                                                          ➢

                                                                                        .                                    أخرى  إداريةالقرارات التي تصدر عن مستويات  ➢

                                                                           :يليمتعددة ترتبط بما   أساسية هذه العوامل بنواح تأثیر و يظهر    

 ذ القرار.                                                                                                   اتخااملحيطة ب الداخلية ظروفال ➢

                                                                                                      في املنظمة.    األفرادالقرار على مجموع  تأثیر  ➢
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 1املنظمة. إدارة أماماملالية و البشرية و الفنية املتاحة املوارد  ➢

 .( عوامل شخصية و نفسية )تأثير متخذ القرار  :ثالثا

باتخاذ القرار ابتداء بالرجل اإلداري متخذ القرار و مستشاريه و هذه العوامل تشمل كل من له عالقة    

              : و هذه العوامل تنقسم إلى نوعین ،مساعديه الذين يشاركونه في صنع القرار

تتعلق بشخصية متخذ القرار و قدراته و هناك الكثیر منها التي تؤثر في عملية اتخاذ  :عوامل شخصية ➢

فالقرار يعتمد على الكثیر من املمیزات الفردية و الشخصية للفرد التي تطورت معه قبل وصوله  ،القرارات 

 املتخذة في التنظيم.  إلى التنظيم و عليه تشكل عمليات اختيار األفراد و تدريبهم عوامل مهمة نوعية القرارات 

منها ما يتعلق ببواعث داخلية للشخص و منها ما يتعلق باملحيط النفساني املتصل به في  :عوامل نفسية ➢

 عملية اتخاذ القرار و خاصة في مرحلة اختيار البدائل من البدائل املتاحة.

ابعا اقف اتخاذ تأثير  :ر                                                                                                                        القرار .                                       مو

يعد التعدد في اختيار القرار من العوامل التي تعيق إصدار القرارات السليمة في الوقت املناسب مما يؤثر على     

التردد في اتخاذ القرار هو عالقة القرارات في املستقبل الذي يتمیز بعدم القدرة املشكلة و فعالية حلها و سبب 

مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات في ظروف عدم التأكد أو في ظروف التأكد  ،لى تحديد ما سيحدث فيه بشكل دقيقع

 أو تحت درجة املخاطرة أو الظروف املتغیرة.

                                                                                                                                                                   .عوامل أخرى مثل :خامسا

كلما زادت الفترة الزمنية املتاحة أمام متخذ القرار إليجاد قراره كلما كانت البدائل  :تأثير عنصر الزمن ➢

و كلما ضاقت الفترة  ،املطروحة أكثر و النتائج اقرب إلى الصواب و إمكانية التحليل للمعلومات متاحة أكثر 

 الزمنية املتاحة أمام متخذ القرار كلما تطلب منه السرعة في البت مما يقلل في البدائل املتاحة أمامه.

ع املعلومات الكافية عنه. و تتعلق األهمية كلما ازدادت أهمية القرار ازدادت ضرورة جمتأثير أهمية القرار:  ➢

 :النسبية لكل قرار بالعوامل التالية

                                                          عدد األفراد الذين يتأثرون بالقرار و درجة هذا التأثیر.                                                                         -

كلفة القرار و العائد حيث تزداد أهمية القرار كلما كانت التكاليف الناشئة عنه أو العائد املتوقع  -

                                                                                      الحصول عليه نتيجة هذا القرار مرتفعا.                                                                                         

الوقت الالزم التخاذه فكلما ازدادت أهمية القرار احتاج اإلداري إلى الوقت أطول ليكتسب الخبرة و  -

 1املعرفة بالعوامل املختلفة املؤثرة على القرار.

 
 . 275بلحاج فتيحة، االسس النظرية و العلمية في اتخاذ القرار، مرجع سابق،    1
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                املشاكل التي تواجه عملية اتخاذ القرار.                                                                                        :املطلب الثالث

بشكل  قرار يرض ي الجميع  أيقرار مهما كان هو عدم وجود  أياملشاكل التي تعترض  أوالصعوبات  أهممن    

و لذا يمكن إجمال هذه   ،الحلول ضمن الظروف و املؤثرات الراهنة أحسن األقلى كامل و لكنه يمثل عل

 2:املشكالت بما يلي

صعوبة تحديد املشكلة بدقة من طرف متخذ القرار يجعل جميع  إن :املشكلة و تحديدها بدقة إدراكعدم  ➢

 قراراته تنصب على حل املشاكل الفرعية من هذه املشكلة و عدم التعرض إلى املشكلة الحقيقية.  

و التي يجب إدراك األهداف  :عدم القدرة على تحديد األهداف التي يمكن أن تتحقق باتخاذ القرار ➢

مما يؤدي إلى صعوبة تحقيق األهداف حسب  ،الرئيسية حتى ال تتعارض مع األهداف الفرعية للمنظمة

 األولوية.   

و  ،حيث تعد املعلومات مادة اإلداري في اتخاذ القرارات :نقص املعلومات و الخوف من اتخاذ القرارات  ➢

و جوهرية بحيث تستطيع اإلدارة استخدامها ووضع التقديرات يجب أن تكون ممثلة للظاهرة املدروسة 

الالزمة حول األوضاع القائمة و التنبؤ بما ستكون عليه األمور مستقبال و بالتالي فان أي نقص في املعلومات 

ضعف من قدرة اإلدارة على التقدير و التنبؤ باملتغیرات املستقبلية و يرفع من درجة عدم التأكد تالضرورية 

                                                                                                                                                                                                                                                     ى متخذ القرار مما ينتج عنه تخوفا من اتخاذ القرار.                                                                            لد

ائح و العمليات املعمول بها في املنظمات ➢ انين و اللو حيث أن معظم هذه اللوائح قد  :عدم مرونة القو

و بالتالي فإنها لم تعد مالئمة  ،صيغت بظروف معينة و في وقت معین و كانت مناسبة في ذلك الوقت

                                     للمستجدات في الوقت الحاضر .                                                                                                  

و بسبب ذلك قد تنفذ هذه القرارات بطريقة  :ضعف الرقابة و عدم متابعة تنفيذ القرارات اإلدارية ➢

                      خاطئة بقصد أو بدون قصد مما يفقد املنظمة املصداقية عند اتخاذ قرارات أخرى الحقة.                                               

و التي تشمل درجة ذكائه و خبراته و قدراته العلمية و العقلية الجسدية  داخل  :كفاءة متخذ القرار ➢

التنظيم في املنظمة باإلضافة إلى مدى تأثیره ببعض العوامل األخرى كالقيود الداخلية التي تشمل التنظيم 

طة األعلى كالسلطة السياسية التي الهرمي الذي تقرره السلطة السياسية و ما ينجم عنها خضوع اإلدارة لسل

مما ينعكس لسلب على األفكار و التطلعات متخذ القرار و بالتالي  ،الكبرى الواجب تحقيقهاتحدد الغايات 

                                                 يؤثر على القرار و من ثم على املنظمة و نجاحها.                                                                                

 

 
 . 47مويحي الياس، دور التحليل املالي في اتخاذ القرارات في املؤسسة االقتصادية، مرجع سابق، ص   1
 .276بلحاج فتيحة، االسس النظرية و العلمية في اتخاذ القرار، مرجع سابق، ص   2
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 تحليل املالي في عملية اتخاذ القرار في املؤسسة االقتصادية.دور ال :املبحث الثالث

 التي االقتصادية املتغیرات ملعرفة باملنظمة عالقة لها التي املختلفة األطراف بحاجة وثيق ارتباط املالي للتحليل   

 يستخدمها  التي لتقنياتا أو األساليب من منظومة يعتبر  حيث معينة، زمنية فترة خالل أعمالها  مسار في حدثت

 الصحيحة قراءتها ،تشكل مالية نتائج  إلى التحليل بموضوع املرتبطة واملعلومات البيانات لتحويل  املالي املحلل

 القرارات اتخاذ في املالية القرارات متخذو خاللها من ينطلق لتيا أو للمنظمة املالي الوضع عن معلوماتية قاعدة

 سنتناوله ما وهذا املالية، النسب ومختلف  املالي التوازن  مؤشرات على اعتمادا للمنظمة املالي الوضع وتبيان

 .املبحث هذا خالل

 دور املؤشرات املالية في اتخاذ القرار.   األول:املطلب 

 بمدى وثيقا ارتباطا يرتبط الذي القرار اتخاذ في املالي التوازن  مؤشرات دور  إلى املطلب هذا لال خ من سنتطرق    

  و كذا مراحل النقدية للتدفقات دائما تعديال  لها تضمن السيولة من كافية بدرجة الحفاظ على املؤسسة قدرة

 .تقييمه

 دور مؤشرات التوازن املالي في اتخاذ القرار.  :أوال

معرفة مدى   إلى األولىفهي تهدف بالدرجة  ،في التحليل األساسية األدواتتعتبر مؤشرات التوازن املالي من    

فهي  أدائهاتقييم  إلى  باإلضافةرة حقيقة للوضعية املالية للمؤسسة تحقيق املؤسسة لتوازنها املالي و تقديم صو 

تعطي   أنهاتقدم للمدير املالي معلومات التخاذ القرارات املتعلقة بمصادر التمويل املثلى و قرار التخطيط كما 

 1و حول سيولتها مما تساعد على اتخاذ القرار االستثماري .الهيكل املالي للمؤسسة  معلومات حول 

 :كما هو موضح في الشكل التالي 
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  .تقييم االقتراح االستثماري مراحل  :( 3  2̱ )الشكل 

 

 .51ص  ،مرجع سابقة االقتصادية، سالتخاذ القرارات في املؤس كأداة: السعيد يزيد، صفوان دحمان، التحليل املالي  املصدر

 مراحل تقييمها. :ثانيا

 أنمن توفر التمويل الضروري لتنفيذه و  للتأكديتم التحليل و التقييم املالي على مدى العمر املتوقع لالستثمار    

 االستثمار يحقق سيولة لتغطية التزاماته.

 يهدف هذا التحليل ملعرفة التدفق النقدي خالل فترة التنفيذ و تشغيل االستثمار. :تحليل السيولة ➢

تقييم االقتراح 
االستثماري

مرحلة التحليل 
االستتماري

تحليل ودراسة 
هيكل رأس المال

رأس المال 
العامل

الدائم

االجمالي

الخاص

األجنبي

تحليل ودراسة 
السيولة

احتياجات رأس 
مال العامل

الخزينة

مرحلة دراسة 
وتحليل العائد

ديةاألساليب التقلي

تجاهل القيمة 
دالحقيقية للنقو

متوسط العائد. ط

فترة . ط
االسترداد

األساليب 
الدينامكية

االعتراف بالقيمة 
الحقيقية

معدل العائد 
الداخلي

صافي قيمة 
الحالية
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 التحقق أييهدف هذا التحليل للتعرف على مدى املالئمة بین االستثمار و التمويل  :املال رأستحليل هيكل  ➢

املال   رأسمع االستثمار من حيث النوع و املدة بالنسبة لالستثمارات في  يتالءم التمويل مصدر أن من 

 العامل. 

 1.األجلدور التحليل املالي في اتخاذ القرارات املالية الطويلة و القصيرة  :ثالثا

رارات بنشاطات املؤسسة  قو تتعلق هذه ال :األجل دور التحليل املالي في اتخاذ القرارات املالية الطويلة  ➢

 أنتتوقع بذلك  ،هذه القرارات قرار االستثمار فاملؤسسة تقوم بعملية االستثمار  أهمو من  األجلطويلة 

خالل عدة سنوات متتالية و لذلك تقوم باملخاطرة بین املشاريع املتاحة و هذا  بأرباحاملشروع سيعود عليها 

كون قرار االستثمار  يتعلق بنشاط املؤسسة مستقبال و يالزمها لفترة  ،على ضوء الربح املتوقع لكل مشروع

تمويله في  إمكانية بأخذ إالحيث ال يتقرر االستثمار  ،أسلوب بأحسنطويلة من الزمن فتتطلب اتخاذه 

 و كذلك تكلفة التمويل باملقارنة مع املردودية املنتظرة. ،الحسبان

دقيقة  األجلكانت القرارات املالية طويلة  إذا: األجل دور التحليل املالي في اتخاذ القرارات املالية القصيرة  ➢

تجد  األجلقصیرة   األموالاستعمال  أنمرتبطة بها تماما حيث  األجلفان القرارات املالية قصیرة  ،و مستقلة

فاملخزنات ترتبط بطبيعة النشاط  و   ،مصادرها من اجل عمل دورة االستغالل و ناتجة عن حجم النشاط

و لكن كل هذه   ،بالسوق  أيضاو الحقوق و الديون ترتبط  اإلنتاجوظيفة  إلى األخرى السوق  أشكال

ط تغطية هذه و شرو  األجلالناشئة عن قرار طويل  اإلنتاجاالستعماالت هي نتيجة استعمال طاقة 

 ،استخدامها أيهذه القرارات توظيف السيولة  أهمو من  ،األجلعلى قرار طويل  أيضااالحتياجات تعتمد 

كثیرة و هي قرارات  األجلفالقرارات قصیرة  ،القروض البنكية إلىاالقتراض عن طريق ديون املورد و اللجوء 

ذة ذات فعالية و ناجحة البد من تزويد متخذيها القرارات املتخو حتى تكون  ،األجلمكملة للقرارات طويلة 

 بمعلومات دقيقة و تكون منسقة و مرتبطة بالحالة التي يتخذ فيها القرار و تكون تكاليف إعدادها معقولة.

 املالية في اتخاذ القرار.   النسبدور  :املطلب الثاني

الهدف الرئيس ي للتحليل املالي بالنسب هو فهم البيانات الواردة في القوائم و التقارير املالية من اجل تكوين  إن   

 إليهااستخداماتها التي سنتطرق  إلى إضافة ،اتخاذه لقرارات مالية القرار عندقاعدة من املعلومات تساعد متخذ 

 :من خالل هذين الفرعین

 دور النسب املالية في اتخاذ القرار.  :أوال

 
 . 52ص   مرجع سابق، سة االقتصادية،سالتخاذ القرارات في املؤ  كأداة السعيد يزيد، صفوان دحمان، التحليل املالي   1
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  إما ،العالقة بین املعلومتین الخاصيتین إليجادمحاولة  أوعالقة بین قيمتین ذات معنى  بأنهاتعرف النسب املالية    

  أفضلبقائمة مالية لتزويد الهيئات املعنية بالتحليل املالي بفهم  إماو  ،اعتمادا على تحليل كل معلومة على حدا

 املنظمة. لوضعية

فال تعطي نسبة واحدة  ،بأنواعهاتقدم هذه النسب املالية تحليال دقيقا للربحية و خدمة الدين و كذا السيولة    

بل يجب تحليل مجموعة من النسب   ،مشكلة ما أساليبالتعرف على  أومن املعلومات تحليال كافيا التخاذ القرار 

قراراتها   املؤسسةفنسبة الربحية تعبر عن مدى الكفاءة التي تتخذ فيها  ،لكل نسبة دور في اتخاذ القرار ألنه

نسب النشاط  ،األجلالوفاء بالتزاماتها قصیرة  املؤسسةنسب السيولة تعبر عن مدى قدرة  ،االستثمارية و املالية

تقيم   أنهاكما  ،التصحيحية اإلجراءاتالية و اتخاذ في قراراتها املتعلقة بالتخطيط و الرقابة امل املؤسسةتساعد 

 1.انجازات و نشاط املؤسسة في ضوء سلوك محدد

 نسب املالية في اتخاذ القرار. لاستخدامات ا :ثانيا

 :تستخدم النسب في عدة قرارات منها   

 اتخاذ القرارات املتعلقة للشركة يمكن بحيث : في قرار التخطيط املالي للعملياتاستخدام النسب املالية  ➢

 هذه وتعد ،املستهدفة النسب باستخدام التقديرية املالي املركز قوائم كذلك و املستقبلي التشغيلي باألداء

 املالية بالنسب االستعانة إلى باإلضافة ،القرار ملتخذ املكتسبة الخبرة و الشخص ي التقدير واقع من األخیرة

 الصناعي. القطاع نفس في مماثلة لشركات

تستخدم في تقدير التدفقات النقدية الداخلة في عملية  :استخدام النسب املالية في قرار اإلنفاق العام ➢

بتقدير  الرأسماليةو تستخدم التدفقات النقدية في مجال املوازنة  ،االستثماري  اإلنفاقتقييم مشروعات 

و التي تتطلب زيادة  اإلنتاجيةو ترتبط التدفقات النقدية بالتوسعات  ،التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة

 األحوالفي كثیر من  االقتراحو قد يتضمن هذا  ،الذمم املالية و املخزون لتنفيذ هذا االقتراح االستثماري 

انه من الصعب استخدام  إال م توزيعي جديد.نظا أومختلفة  إنتاجيةعملية  أومنتجات جديدة  إدخال

خزون و بین املبيعات نظرا لطبيعة املقترحات  ملالبيانات التاريخية لتحديد العالقة بین الذمم النقدية و ا

كان االقتراح متشابها لالستثمارات الحالية فانه من املقبول   فإذااالستثمارية التي تغیر من هذه العالقات 

و املخزون التي تساعد على   ،القبض أوراقاملالية و  األصول الية للشركة لتقدير حجم استخدام النسب امل

   2اتخاذ القرار املالي.

 

 

 

 
 . 47،  ص مرجع سابق ،وتطبيقات دروس املالي التسيير بن ساس ي، ساليايوسف قريش،   1
 .47،48، ص نفس املرجعيوسف قريش، الياس بن ساس ي،   2
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 خالصة

 ومحورها اإلدارية العملية قلب القرار اتخاذ عملية تعتبر  الفصل، هذا في إليه تطرقنا ما خالل من   

 وكفاءة قدرة على  يعتمد مؤسسة أي ونجاح اإلداري، للقائد الجوهرية املهام من القرار اتخاذ يعتبر  حيث

 .فعال قرار اتخاذ على قيادتها

 ةاأد كل بحيث املعلومات، ومنبع مصدر باعتباره القرار اتخاذ في ر كبیرا دورا يلعب املالي التحليل أن كما   

 التي املالية والنسب املالي التوازن  مؤشرات خالل من القرار اتخاذ في دور  لها املالي التحليل أدوات من

 .وغیرها والربحية النشاط السيولة، والخزينة، املال رأس احتياجات حول  باملعلومات تمدنا
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 :تمهيد

 األول  الفصلين خالل من القرارات واتخاذ املالي بالتحليل املتعلقة النظرية للمفاهيم تطرقنا أن بعد   

 الرشيدة القرارات التخاذ التحليل في استخداما األكثر  والنسب املالية املؤشرات مختلف  وعرض الثاني، و

 على النظرية الدراسة إسقاط الفصل هذا في سنحاول  ،استمراريتهاو  نجاحها في املؤسسة تساعد التي

 .املالية وضعيتها وتحديد املالية قوائمها تحليل خالل منملؤسسة ميناء مستغانم  الواقع أرض

 :يلي كما مبحثين إلى الفصل بتقسيم قمنا بالدراسة القيام أجل ومن   

  تقديم عام ملؤسسة ميناء مستغانم. :املبحث األول  ➢

 دور التحليل املالي في اتخاذ القرارات في مؤسسة ميناء مستغانم. :املبحث الثاني ➢
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  تقديم عام ملؤسسة ميناء مستغانم. :املبحث األول 

 ملحة حول مؤسسة ميناء مستغانم. :املطلب األول 

جزء أساس ي في  حيث أصبح اليوم يشكل ،بما يتماش ى مع متطلبات املنطقة ميناء مستغانم تم تطوير مؤسسة   

ى التي تشارك في التجارة الدولية إذ انه فهو ضروري للعديد من الصناعات الكبر  ،البنية التحتية الخاصة بالنقل

 نقل متعددة األنماط.  يشجع استحداث مجموعة من الخدمات يكون مقربة من املستلمين النهائيين عبر أروقة

 .نشأة امليناء  :أوال

البحري لخروبة استخدمه  رأس  و  البحري لصالمندر الرأسكان امليناء خليجا صخريا حادا يمتد بين  ➢

" و من هنا سميت  مرس ى الغنائم  "م ب 1833،  و سمي ميناء مستغانم فيما قبل الغنائم القراصنة القتسام

 مدينة مستغانم .  

 .1881متر بحلول سنة   325 إلى هامتدادليصل مترا  80رصيف للميناء بطول  أول  انشأ 1848في سنة  ➢

عنه مشروعا ذا منفعة   أعلنو بعد ثالثة سنوات من ذلك  1882مشروع لتهيئة امليناء في سنة  أول انطلق  ➢

 حوض للميناء.  أول انتهت بميالد  1904 و 1890تهيئة ضخمة بين  أعمال  ذلك تلت عامة،

  430ثاني برصيف طوله الحوض ال إنشاءم ت، 1941الجنوبية الغربية للميناء سنة  األمواجبعد بناء كاسرة  ➢

 .   1959و بداية  1955متر فيما بين نهاية 

 : مليناء مؤسسة مستغانم الجغرافي تحديد املوقع :ثانيا

و  °00شماال و خطي طول   °56و °35الجهة الشرقية لخليج ارزيو بين خطي عرض  يقع ميناء مستغانم في    

 :و يحتوي على شرقا،05°

 م.   1830بطول  األمواجكاسرة  ➢

 م.   12م و عمق  100املدخل البحري للميناء شمالي غربي بعرض   ➢

 :األحواض من حوضين و هما هوتتكون هذ :األحواض ➢

و يحتوي كذلك  م،8.17م و  6.77هكتار و عمق يتراوح بين  14بمساحة مائية تقدر ب  األول الحوض  -

   محطات رسو.  4عل 

  6يحتوي على  م،8.22م و  6.95هكتار و عمق يتراوح بين  16الحوض الثاني بمساحة مائية تقدر ب  -

  محطات رسو.

 و ينقسممتر خطي  1296 إلى كل واحدة منها طول  حيث يصل محطات رسو، 10 على حتوي ي :األرصفة ➢

    : كما يلي
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                              (.                                                                                    0متر خطي )املحطة 117 الرصيف الشمالي الشرقي: -

 (.                                                                                                                3و  2 ،1متر خطي )املحطة 412 طوله رصيف املغرب: -

                    (.                                                                                 9 و 8متر خطي )املحطة الجديدة   217 طوله الرصيف الجديد: -

 (.                                                                                                       5 و 4متر خطي )املحطة  270 طوله رصيف االستقالل: -

 (.           7و 6 خطي )محطة متر 280طوله  الرصيف الجنوبي الغربي: -

 .         2م  44430 بقدر ت بمساحة التخزين: أرضية ➢

 .       2م24000 تقدر  ب بمساحة مراب السيارات: ➢

   سنويا.حاوية  15000و قدرة معالجة  ،م15000بمساحة  :مراب الحاويات ➢

 تجارية.  ألغراضمخازن  8تستخدم  حيث ،م7455مخزن بمساحة  16عددها  املخازن: ➢

  :يتكون مما يلي  :طرق املواصالت ➢

 متر خطي.     3885تقدر مساحته ب   :األرض يالطريق   -

مجهزة بخطوط سكة حديدية  األرصفةمتر خطي، )كل   3747تقدر مساحتها ب  السكة الحديدية: -

املعدنية،  األنابيب أو األنابيب بمختلف أنواعها خاصة منهاتستخدم مؤقتا لنقل الحبوب و ددة حم

                                                                                                                                                                      نقل قصب السكر ...(.                                  

 .نشأة مؤسسة ميناء مستغانم :ثالثا

و تشرف على تسييره مؤسسة   خدمات الصيد البحري،التجارية و الخدمات  :يقدم امليناء نوعين من الخدمات   

 إصالح إطارانشات في  EPE/EMP/SPA أسهمشركة ذات  / ميناء مستغانم و هي مؤسسة عمومية اقتصادية

 .           1882 أوت  14الصادر بتاريخ  287-82النظام املينائي الجزائري بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم 

  مؤسسة ميناء مستغانم طريقها حول االستقاللية على غرار املؤسسات التي كشفتشقت   1989فيفري  29في    

شركة  إلىحيث تم تحويلها عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع اجتماعي  عن استقرار في وضعيتها املالية،

اهمات  سمكاملة لشركة تسيير الحيازة الدج تحت 25.000.000ها مال رأس أسهمعمومية اقتصادية / شركة ذات 

القانون   ألحكامللقانون التجاري و املدني طبقا  و تخضع B .88.01تحمل السجل التجاري رقم ، الدولة "املوانئ"

و املتضمنة للنصوص التنظيمية الستقاللية  1988جانفي   12الصادرة بتاريخ  04 -88و 03  -88و 01 -88

ماي   16بتاريخ  الصادر 119-88و املرسوم  1988في جان  12الصادرة بتاريخ  101-88رسوم  ماملؤسسات و طبقا لل

 . 1988سبتمبر  28الصادر بتاريخ  177-88و املرسوم  1988
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ابعا  الهيكل التنظيمي ملؤسسة ميناء مستغانم. :ر

 الهيكل التنظيمي العام ملؤسسة ميناء مستغانم. (: 1 _ 3 )الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ائرية في تطوير النقل البحرية  ،بوشخشوخة بلقاسم :املصدر انئ الجز جامعة عبد الحميد بن   ،مستغانم ، مذكرة نيل شهادة ماستر اكاديمي  ،دور املو

 . 58ص  ،2018 – 2017 ،باديس

 .املتخصصة له اإلنشاءاتالتسهيالت املينائية و  :خامسا

 :التسهيالت املينائية ➢

 . إرساءسا مديرية قيادة امليناء بثالث سفن قيادة و زورقي 24سا/ 24السفن: تؤمنه ل إرشاد -

 حصان.     7100ذات قوة  ISSER2قطر السفن: تقطر السفن التجارية ليال و نهارا باستخدام قاطرة  -

 

 الرئيس العام 

 خلية التدقيق  الداخليمكتب التنسيق 

 

 مساعد املدير العام مساعد األمن الداخلي

مديرية األشغال و 

 الصيانة

مديرية قيادة 

 امليناء

مديرية االستثمار 

 التجاري 

 

مديرية املوارد 

 البشرية

مديرية املالية و 

 املحاسبة

قسم  قسم املالحة قسم النيابة

 الشحن

قسم 

 املحاسبة

قسم 

 املستخدمين

قسم 

 التفريغ 

قسم  قسم املالية قسم األمن

 الشؤون

خلية 

 األشغال

خلية 

 األسواق

خلية مديرية 

 االستثمار التجاري 

خلية 

 التجارة

قسم الوسائل 

 العامة
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 : املتخصصة اإلنشاءات ➢

م و هي مجهزة بثالث 2524بالرصيف الشمالي الشرقي على مساحة  1929انشات سنة  :محطة الزفت نفطال -

 طن سنويا من الزفت. 30000طن و قدرة املعالجة   4700( ذات سعة أحواض) أوعية

م سعتها    4640على مساحة  1986سنة  أنشا :صومعة الحبوب التابعة للديوان الجزائري املنهي للحبوب -

 .طن من الحبوب / ساعة لكل منهما 300ختين متحركتين بمعدل ضخ طن، و هي مجهزة بمض30000

م من طرف شركة التسيير و التوزيع الغذائي 5697على مساحة   1971نشات سنة أ: صومعة السكر -

غير الطن من السكر   16000  إلىتسمى فيما بعد شركة تكرير السكر.تصل سعة االستقبال لديها  أصبحت

       طن سنويا.  150000 إلىاملوضب و قدرة العبور 

    .: التحديات و املشاريع املستقبلية للميناءسادسا

 : : يواجه امليناء عدة تحديات تتمثل فيالتحديات ➢

   م.                                                                                                                           8.22ب  األرصفةمحدودية عمق  -

                                                             و مساحة العبور و التخزين.                                                                            األرصفةعدم كفاية طول  -

 .                                2014-2010سجل في املخطط التنموي املغياب مراب الحريق املخصص ملعالجة املواد الخطيرة  -

 إلى أدىا (م خارج الوالية 43زورق صيد حيث 157 مشكل التزاوج بين النشاط التجاري و الصيد البحري) -

 .  10من جملة  إرساءمحطات  04تعطيل 

                                                                                               : مشروع مراب الحريق هو مركز لعبور املواد الخطيرة يسمح بمعالجة : املشاريع املستقبلية ➢

 املواد السائلة القابلة لاللتهاب.                                            -

                                                   املواد الصلبة القابلة لاللتهاب.                                                         -

                              املواد املحرقة)امللهبة(.                                                                                                      -

                                                                                                  املواد السامة.                                       -

           املواد املذيبة.                                                                                                               -

                                                   .                                                                                                                            األخرى املواد الخطيرة  -

تجارة البضائع الظروف لعبور املواد الخطيرة و جلب  أحسنمشروع مراب الحريق تتمثل في تامين  أهداف   

                     ة.املختلف
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         مستغانم. ميناء مؤسسة و خصائص أهداف :سابعا

هذا في ظل  و  األهدافتحقيق مجموعة من  إلىمؤسسة ميناء مستغانم كغيرها من املؤسسات تسعى    

  :الخصائص التي تميزها

 مستغانم. ميناء مؤسسة أهداف  ➢

عالجة و عملية املعبور و الوسائل ذات كفاءة عالية التي تتمثل في كيفية تحديد  حقيقيةتقديم تسهيالت  -

 .تخزينال

 االستثمار و تطوير ميناء مستغانم.   تسيير   -

تنفيذ كل العمليات التجارية املالية و الصناعية و العقارية املرتبطة بصفة مباشرة و غير مباشرة بالهدف   -

 االجتماعي.   

 سائل و التجهيزات املينائية.استغالل الو  -

 متخصصين.            آخرينالصيانة و التهيئة و خلق بنيات مينائية بالتنسيق مع متعاملين  أشغالبرنامج  إصدار -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 و الرسو.....الخ.                                                                                                              اإلرشادعمليات القطر و إضافة إلى  املينائية، تنفيذ عمليات الشحن و التفريغ و -

  .الدولة أمالكتسيير  -

  .مؤسسة ميناء مستغانم و خصائص مميزات ➢

                موقع جيو استراتيجي هام.                                                                                                       -

 .والية 12من  تتألف وفرة طرق مواصالت نحو منطقة خلفية  -

 لتامين الخطوط البحرية املنتظمة.                                                                                      األداءمحطات رسو متخصصة لسفن  -

                    متخصصة ملعالجة ناقالت الحبوب السكر الخمور و ناقالت الزفت.                                                                     إنشاءات -

                               قدرات تخزين مغطاة و غير مغطاة.                                                                                                -

 .حماية جيدة للبضائعتقديم  -

                                                                                                                                .راب الوطني( عبر التاألرض يالطريق  ،السكة الحديدية )تنوع طرق تسليم البضائع -

                                                   بنى فوقية و تجهيزات وفق طموح املتعاملين االقتصاديين.                                                          يمتاز ب -

               و عمال مهيئون و مدربون على عمليات الشحن و التفريغ.                                                                            إطارات -

 أيام.  7  /أيام 7سا و 24 / سا24ساعات العمل متواصلة  -
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انية و جدول حسابات النتائج ملؤسسة ميناء مستغانم. :املطلب الثاني  عرض امليز

انية للسنتين  :أوال  . 2012و   2011عرض امليز

انية األصول  ➢  :ميز

انية (: 1 _ 3 ) الجدول رقم   . 2012/ 2011  األصول  ميز

مالح البيان

 ظة

االهتالكات و   املبلغ اإلجمالي

 املؤونات

املبلغ الصافي  

2012 

املبلغ الصافي  

2011 

 : أصول غير جارية

املنتوج   فارق بين االقتناء ̱

 االيجابي أو السلبي. 

 تثبيتات معنوية. 

 تثبيتات عينية. 

 أراض ي.     

 مباني.     

 تثبيتات عينية اخرى.    

 تثبيتات ممنوح امتيازها.     

 تثبيتات جاري انجازها. 

 تثبيتات مالية. 

سندات موضوعة موضع     

 املعدالة.

 مساهمات أخرى و ديون مماثلة    

 مرتبطة بها.     

 سندات أخرى مثبتة.    

قروض و أصول أخرى غير     

 جارية.

ائب مؤجلة عن األصل.   ضر

 

 

 

 

1 .1 

1 .2 

 

 

 

  

 

1 .3  

1 .4  

 

 

 

 

 

1 .5 

 

_ 

 

270000,00 

2373681743,81 

_ 

472354131,79 

1901327612,02 

_ 

_ 

20000000,00 

_ 

_ 

 

20000000,00 

_ 

 

33314516,84 

 

 

_ 

 

140833,33  

1260490786,82 

_ 

98587641,71 

1161903145,11 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

 

_ 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

129166,67 

1113190956,99 

_ 

373766490,08 

739424466,91 

_ 

_ 

20000000,00 

_ 

_ 

 

20000000,00 

_ 

 

33314516,84 

 

 

_ 

 

140389,96 

1201550794,98

_  

400681741,00 

800869053,98 

_ 

5645710,42 

18198143,54 

_ 

_ 

 

18198143,54 

_ 

 

33314516,84 

 

 1258849555,74 1166634640,50 1260631620,15 2427266260,60 1 مجموع األصول الغير الجارية. 

 : أصول جارية

 مخزونات و منتجات قيد التنفيذ. 

استخدامات  ديون دائنة و 

 

2 .1 

2 .2 

 

109471654,84 

191596194,12 

 

75998755,35 

77696234,38 

 

33472899,49 

113896956,74 

 

20486070,80 

54605415,66 
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جامعة عبد الحميد بن   ،مستغانم  ،مذكرة نيل شهادة ماستر أكاديمي ،دور التحليل املالي في تحديد الوضعية املالية للمؤسسة  ،كياس علي :املصدر

 . 60ص  ،2016 – 2015 ،باديس

انية الخصوم ➢  :ميز

انية (: 2 _ 3 ) الجدول رقم     .2012/ 2011  الخصوم ميز

 2012 2011 املالحظة البيان

 :رؤوس األموال الخاصة

 رأس املال الصادر.  

 رأس املال الغير املستعان به.  

 عالوات و احتياطات.  

 فارق إعادة التقييم.  

 فارق املعادلة.  

 نتيجة صافية.  

 ترحيل من جديد. /رؤوس أموال خاصة أخرى   

 .حصة الشركة املجمدة

 .ذوي األقليةحصة 

 

 

1 .1 

 

1  .2 

 

 

1  .3 

 

500000000,00 

_ 

721845567,30 

_ 

_ 

263549087,23 

 

500000000,00 

_ 

878508674,74 

_ 

_ 

312971477,07 

 1691480151,81 1485394654,53 1 مجموع رؤوس األموال الخاصة.

 :الخصوم الغير الجارية

 قروض و ديون مالية.    

 

2  .1 

 

_ 

 

2293463,83 

 مماثلة.

 الزبائن.     

 املدينون اآلخرون.    

 الضرائب و ما شابهها.     

ديون دائنة أخرى و استخدامات     

 مماثلة.

 املوجودات و ما شابهها. 

األصول املوظفة و غيرها من       

 األصول الجارية. 

 الخزينة.      

 

 

 

 

 

 

2 .3 

134216627,81 

_ 

_ 

57379566,31 

 

1309234925,71  

800000000,00 

 

509234925,71 

24533814,07 
_ 
_ 

 
53165420,31 

 

1309234925,71 

_ 

 
 

_ 

109662813,74 
_ 
_ 

 
4214146,00 

 

1309234925,71 

800000000,00 

 
 

509234925,71 

49829181,46 

_ 
_ 

 
4776234,00 

 
 

648311991,50 

350000000,00 

 
 

509234925,71 

 

 723403477,96 1456604784,94 153697989,73 1610302774,67 2 مجموع األصول الجارية. 

 1982253033,7 2623239425,44 1414329609,88 4037469035,32  املجموع العام لألصول. 
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 .(مؤجلة و مرصود لها  )ضرائب    

 ديون مدينة و أخرى غير جارية.   

 مؤونات و منتجات ثابتة سلفا.   

 

 

2  .2 

_ 

_ 

195078096,80 

_ 

_ 

525753244,03 

 528046707,03 195078096,80 2 مجموع الخصوم الغير الجارية.

 :خصوم جارية

 موردون و حسابات ملحقة.   

 ضرائب.   

 ديون مدينة اخرى.   

 خزينة سلبية.   

 

 

3  .1 

3  .2 

3  .3 

 

24854625,57 

85257044,44 

301780282,37 

_ 

 

17947409,59 

135488022,72 

250277133,46 

_ 

 403712565,77 301780282,37 3 مجموع الخصوم جارية.

 2623239425,44 1982253033,70  املجموع العام للخصوم.
 

 .61ص  ،مرجع سابق ،دور التحليل املالي في تحديد الوضعية املالية للمؤسسة ،كياس علي :املصدر

 .2012و   2011عرض حسابات النتائج لسنتي  :ثانيا

 .2012و  2011حسابات النتائج لسنتي  (: 3 _ 3 ) الجدول رقم 

 2012 2011 البيان ر . ح 

70 

72 

73 

74 

 رقم األعمال.

 تغيرات املخزونات و املنتجات املصنعة.

 اإلنتاج املثبت.

 إعانات االستغالل. 

1 641 135 288 , 41 1 144 245 423, 41 

 41 ,423 245 144 1 41 , 288 135 641 1 إنتاج السنة املالية. (  1 )

60 

62 

 املشتريات املستهلكة.

 املستهلكة.الخدمات الخارجية األخرى و 

35 874 044, 31 

39 735 324 ,64 

34 573 983 ,49 

45 387 684 ,21 

 70 ,667 961 79 95 ,368 609 75 استهالك السنة املالية. ( 2 )

 87 ,755 283 064 1 46 ,919 525 565 1 القيمة املضافة لالستغالل. (  3 )

63 

64 

 أعباء املستخدمين. 

 املدفوعات املماثلة.الضرائب و الرسوم و 

654 479 095, 62 

44 063 671, 89 

447 744 673, 77 

35 580 309, 95 

 15 ,772 958 580 95 ,151 983 866 إجمالي فائض االستغالل. (  4 )

75 

65 

 منتجات عملياتية أخرى.

 أعباء عملياتية أخرى.

2 322 663, 78 

3 864 775, 19 

8 726 862,50 

2 474 610, 54 
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68 

78 

 .مخصصات االهتالكات و املؤونات

 القيمة و املؤونات. رخسائ استرجاع

458 175 487, 08 

18 413 405, 08 

264 115 022,17 

29 741 759, 02 

 96 ,760 837 352 54 ,958 678 425 النتيجة العملياتية. (  5 )

76 

66 

 املنتجات املالية.

 األعباء املالية. 

15 065 198, 05 

_ 

8 346 819,01 

250 000, 00 

 01 ,819 096 8 05 ,198 065 15 النتيجة املالية. (  6 )

ائب.  (  7 )  579,97 934 360 59 ,156 744 440 (  6+ 5 )النتيجة العادية قبل الضر

95 

 

92 

 النتائج  عن دفعها الواجب الضرائب

 .العادية

 النتائج على التغيرات( املؤجلة الضرائب

 .)العادية

 مجموع منتجات األنشطة العادية.

 مجموع أعباء األنشطة العادية.

127 772 679,52 

 

_ 

 

1 676 936 555,32 

1 363 965 078,25 

97 543 193,14 

 

-157 700,40 

 

1 191 060 864,10 

927 511 776,87 

 087,23 549 263 477,07 971 312 النتيجة الصافية لألنشطة العادية. (  8 )

77 

76 

 منتجات يطلب بيانها. _عناصر غير عادية

 أعباء يطلب بيانها. _عناصر غير عادية

  

   النتيجة الغير العادية. (  9 )

 087,23 549 263 477,07 971 312 النتيجة الصافية للسنة املالية. (  10 )

 

 .63ص ،مرجع سابق  ،دور التحليل املالي في تحديد الوضعية املالية للمؤسسة ،كياس علي : :املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                                                 دراسة حالة ميناء مستغانم
 

 
57 

 دور التحليل املالي في اتخاذ القرارات في مؤسسة ميناء مستغانم. :املبحث الثاني

  ،2011 )بعد تطرقنا في املبحث السابق إلى عرض امليزانيات املالية و كذا جدول حسابات النتائج لكل من سنتي    

سنتطرق في هذا املبحث إلى دور التحليل املالي في اتخاذ القرارات املناسبة في مؤسسة ميناء   ،للمؤسسة ( 2012

 لي و مختلف النسب املالية في املساعدة على ذلك.مستغانم و ذلك من خالل إبراز كل من مؤشرات التوازن املا

 دور مؤشرات التوازن املالي في اتخاذ القرار ملؤسسة ميناء مستغانم. :املطلب األول 

 .2012 ،2011سنقوم بعرض امليزانيات املختصرة لسنتي  :أوال

انية املختصرة لسنتي  :( 4 _ 3 )  الجدول رقم  . 2012 _2011امليز

 السنوات                                     

 البيان    

2011 2012 

 النسبة  املبلغ    النسبة املبلغ 

 %44,47 1166634640,50 % 63,51 1258849555,74 استخدامات ثابتة.

 %55,53 1456604784,94   %36,49 723403477,96 أصول جارية.

 %1,28 33472899,49 %1,03 20486070,80 قيم االستغالل.    

 %4,34 113896956,74 %2,75 54605415,66 قيم قابلة للتحقيق.    

 %49,91 1309234925,71 %32,71 648311991,50 قيم جاهزة.    

 %  100 2623239425,44 % 100 1982253033,70 مجموع األصول.

 %84,61 2219526858,84 %84,78 1680472751,32 أموال دائمة. 

 %64,48 1691480151,81 %74,93 1485394654,53 أموال خاصة.    

 %20,13 528046707,03 %9,84 195078096,80 ديون طويلة األجل.    

 15,39 403712565,77 %15,22 301780282,37 ديون قصيرة األجل. 

 %  100 2623239425,44 % 100 1982253033,70 مجموع الخصوم.

 

 د الطالبتين باالعتماد على الوثائق املحاسبية للمؤسسة.. من إعدا :املصدر 

 :يحساب مختلف مؤشرات التوازن املال :ثانيا

بحيث  ،إن متخذ القرار يستعين بمؤشرات التوازن املالي ملعرفة البنية املالية للمؤسسة في حالة توازن أم ال   

و الهيكل املالي   ،تساعده املعلومات في مصادر التمويل املثلى و قرار التخطيط و معلومات حول السيولة

 :املتمثلة في ،للمؤسسة مما يساعد في اتخاذ القرار االستثماري 
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 .2012  _ 2011التحليل بواسطة مؤشرات التوازن املالي لسنتي  (: 5 _ 3 ) الجدول رقم 

 2012 2011 العالقة البيان

 1052892218,34 421623195,8 أصول ثابتة  –أموال دائمة  رأس املال العامل الدائم 

 1456604784,94 723403477,96 مجموع األصول املتداولة  اإلجمالي  العامل املال رأس

 524845511,31 226545098,79 الثابتة األصول   -الخاصة  األموال  الخاص  العامل املال رأس

ديون طويلة األجل + ديون قصيرة   األجنبي  العامل املال رأس

 األجل 

496858379,17 931759272,8 

 –قيم جاهزة(  –األصول املتداولة  ( العامل   مال رأس احتياجات

 ديون قصيرة اجل 

226688795,91 - 256342706.54 - 

 رأس احتياجات  -رأس املال العامل  الخزينة 

 العامل  مال

648311991,71 1309234924,88 

 

انيتين.ا على باالعتماد الطالبتين إعداد من: املصدر  مليز

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

 مال العامل.كما سبقنا اإلشارة إليه سابقا هناك أربعة أنواع لرأس  :بالنسبة لرأس املال العامل ➢

  مما يدل على أن موجب موجب في كلتا السنتين نالحظ أن رأس مال العامل :رأس املال العامل الدائم -

 ئمة كافية لتمويل جميع االحتياجات املالية الثابتةااألموال الد أي أن   ،املؤسسة تمتلك هامش أمان

 باإلضافة إلى قدرتها على تغطية جزء أصولها الجارية انطالقا من أموالها الدائمة.

  2012إن القيمة املعتبرة لرأس املال العامل اإلجمالي للمؤسسة خالل سنة  :رأس املال العامل اإلجمالي -

مل كانت القيمة جنبي يدل على امتالك املؤسسة لسيولة معتبرة و هذا بعد أل مقارنة برأس املال العامل ا

 . 2011منخفضة سنة 

نالحظ أن رأس املال الخاص موجب خالل فترة الدراسة هذا ما يعني أن    :رأس املال العامل الخاص -

املؤسسة قادرة على تمويل أصولها الثابتة من موردها الخاص دون االعتماد على املوارد الخارجية و 

 ستثمارات الرأسمالية هي مصادر داخلية.بالتالي فان املوارد املالية املخصصة لتمويل اال 

 الخاصة صول أل با مقارنة جنبيأل ا العامل املال لرأس املنخفضة القيمة إن رأس املال العامل األجنبي: -

 القيمة ذلكك و سياستها، في الخارجية األطراف تدخل عدم أي ماليا مستقلة املؤسسة أن يعني

  .ةبسهول و إضافية قروض على الحصول  بإمكانها املؤسسة أن يعني جنبيأل ا املال لرأس املنخفضة

 الحالتين كلتا في سالبة العامل مال رأس احتياجات قيم أن نالحظ بالنسبة الحتياجات رأس املال العامل: ➢

 .األجل القصيرة الديون  عرفته الذي التزايد إلى راجع وهذا مواردها من اقل الدورة احتياجات أن يعني هذا و
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نالحظ أن الخزينة خالل السنتين موجبة و هي وضعية حسنة للمؤسسة مع ارتفاعها في   :بالنسبة للخزينة ➢

كما يمكن القول بان رأس املال العامل الدائم غطى تغطية كلية الحتياجات املؤسسة من رأس  ،2012سنة 

 وتحسين املطلوب املستوى  إلى الخزينة لتحسين  مثبتة راتيجيةإست املؤسسة اتخاذ إلى يرجع وهذا املال العامل، 

 .املسطرة األهداف إلى الوصول  لغرض املالية  وضعيتها

 في اتخاذ القرار ملؤسسة ميناء مستغانم. ةاملالي  النسبدور  :املطلب الثاني

 :و هي كما يلي  ،سنتطرق في هذا املطلب إلى دراسة النسب املختلفة التي تخص املؤسسة محل الدراسة   

 نسب السيولة. :أوال

مدى مقدرة أصول املؤسسة املتداولة على سداد التزاماتها اتجاه  سنقوم بدراسة مختلف نسب السيولة ملعرفة     

 . الغير في مواعيد استحقاقها

 نسب السيولة.  (: 6 _ 3 ) الجدول رقم 

 2012 2011 العالقة البيان

 3,61 2,40 األصول املتداولة / الخصوم املتداولة   السيولة العامة

املخزون ( / الخصوم   –) األصول املتداولة السيولة السريعة 

 املتداولة 

2,33 3,53 

 1,26 0,99 القيم الجاهزة / الخصوم املتداولة  السيولة الجاهزة
 

انيتين.ا على باالعتماد الطالبتين إعداد من: املصدر  مليز

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

  2011مقارنة مع سنة   2012نالحظ أن نسبة السيولة العامة ارتفعت خالل سنة  :بالنسبة للسيولة العامة ➢

ما يعني أن املؤسسة غطت كل التزاماتها قصيرة  ،و هي تعتبر نسب مقبولة فهي اكبر من الواحد الصحيح

 األجل بأصولها املتداولة و بالتالي فاملؤسسة لديها سيولة كافية.

السريعة خالل السنتين مرتفعة جدا و هي تفوق نالحظ أن نسبة السيولة  :بالنسبة للسيولة السريعة ➢

و هذا ما يدل على أن املؤسسة قادرة على تسديد  ديونها   ،0.5و  0.3 تتراوح بين النسبة املثلى و التي يجب أن

 بالقيم للتحقيق و القيم الجاهزة. قصيرة األجل

النسبة تعد أكثر صرامة في قياس سيولة   هكما سبق اإلشارة إليها فان هذ :بالنسبة للسيولة الجاهزة ➢

و هنا نالحظ أن نسبة السيولة الجاهزة للمؤسسة خالل فترة الدراسة هي نسبة مرتفعة و هذا  ،املؤسسة
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أي تزامات القصيرة األجل لتعتمد على القيم الجاهزة املتوفرة لدى املؤسسة للوفاء بااليدل على أن املؤسسة 

 .إلى كل قيمة غير جاهزةدون اللجوء 

  نسب الهيكلة. :ثانيا

 :سنقوم بحساب ما يلي ،اعتماد املؤسسة على أموال الغير في تمويل أنشطتهالقياس درجة 

 نسب الهيكلة. (: 7 _ 3 ) الجدول رقم 

 2012 2011 العالقة البيان

 0.35 0.25 مجموع الديون / مجموع األصول  نسبة التمويل الخارجي 

 1.90 1.33 األموال الدائمة / األصول الثابتة نسبة التمويل الدائم 

 1.45 1.18 األموال الخاصة / األصول الثابتة نسبة التمويل الذاتي 

 0.76 0.88 األموال الخاصة / األموال الدائمة نسبة االستقالل املالي 
 

انيتين.ا على باالعتماد الطالبتين إعداد من: املصدر  مليز

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

و  ،التمويل الخارجي ألصولها على املؤسسة اعتماد مدى عن النسبة هذه تعبر  :بالنسبة للتمويل الخارجي ➢

، و هذا ما يساعد في كسب ثقة املمولين في قدرة 0.5قدرت هذه النسبة خالل كل من السنتين بأقل من 

 املؤسسة على الوفاء بديونها.

دائم اكبر من الواحد خالل كل من السنتين حيث لنسبة التمويل ا أننالحظ  بالنسبة للتمويل الدائم: ➢

 غطت الدائمة األموال على أن ، و هذا ما يدل1.90 إلى 2012سنة ثم لترتفع  1.30ب  2011قدرت سنة 

  و هذا ما يدل على أن املؤسسة متوازنة ماليا على املدى الطويل. ةتبثاال األصول 

بإمكانياتها   استثماراتها  تمويل في املؤسسة اعتماد مدى توضح هذه النسبة :ذاتيبالنسبة للتمويل ال ➢

و بما أن هذه النسبة تفوق الواحد فان ذلك يعني أن كل األصول الثابتة ممولة عن طريق األموال   ،الخاصة

خالل فترة و هذا مؤشر على االستقاللية املالية للمؤسسة في تمويل استثماراتها مع تحقيق فائض  ،الخاصة

 الدراسة.

نالحظ أن املؤسسة ال تتمتع باستقاللية مالية الن النسبة اقل من الواحد خالل  :لالستقالل املالي بالنسبة ➢

كل من السنتين و هذا يعني أن املؤسسة تعتمد على القروض بشكل متوسط في تمويل نشاطها ما يدل على  

 أنها بحاجة إلى مصادر أخرى لتمويلها أي لتمويل خارجي. 
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 .ثالثا: نسب املردودية

و هي  ،كفاءة اإلدارة في استخدام املوارد املوجودة بحوزتها بهدف تحقيق أفضل عائد ب مدىتقيس هذه النس   

 :و تتمثل نسب املردودية فيما يلي ،تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة

 .نسب املردودية (: 8 _ 3 ) الجدول رقم 

 2012 2011 العالقة البيان

رقم  النتيجة الصافية /  نسبة الربحية التجارية

 األعمال 

0.19 0.23 

النتيجة الصافية /   نسبة الربحية املالية 

 األموال الخاصة

0.21 0.16 

النتيجة الصافية /   نسبة الربحية االقتصادية 

 مجموع األصول 

0.16 0.10 

 

انيات على باالعتماد الطالبتين إعداد من: املصدر  .النتائج حسابات و املالية امليز

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

 عادة  املؤسسة لهاتستعم املردودية التجاريةنسبة كما سبق اإلشارة فان  :بالنسبة للمردودية التجارية ➢

 كذا مقاومة و لألرباحاملؤسسة  إمكانية تحقيق تبين هي و ،إليه في القطاع الذي تنتمي  كفاءتها ملعرفة

 و هنا نالحظ أن املردودية التجارية للمؤسسة منخفضة و هذا ليس لصالح املؤسسة. املنافسة،

و هذا بسبب   2012من خالل الجدول نرى انخفاض في املردودية املالية سنة  :بالنسبة للمردودية املالية ➢

الخاصة و يرجع هذا االنخفاض إلى عدم كفاءة املؤسسة  انخفاض النتيجة الصافية مقارنة بارتفاع األموال 

 في استغالل األموال الخاصة.

بنسبة   2012نالحظ أن هناك انخفاض في املردودية االقتصادية لسنة  :بالنسبة للمردودية االقتصادية ➢

ا في  و هذا راجع لالرتفاع الكبير ألصول املؤسسة و منه فان املردودية االقتصادية ضعيفة نوعا م 0.06

 املؤسسة.

ابعا:  نسب النشاط. ر

يستخدم هذا النوع من النسب في التقييم و التعرف على الطريقة التي تقوم بها مؤسسة األعمال في إدارة    

 أصولها و مخزونها من البضاعة و كذلك مقدرتها على تحصيل ديونها في مواعيد استحقاقها.
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 نسب النشاط. (:9 _ 3 ) الجدول رقم 

 2012 2011 العالقة البيان

متوسط املخزون /  )  مدة التخزين. 

 360*  ( املشتريات 

 يوم 360 يوم 213

فترة  ) مدة قرض الزبائن 

 .( التحصيل

رصيد املدينين/ رقم  ) 

 360*  ( األعمال

 يوم 24 يوم 16

فترة   ) مدة دين املورد

 . ( الدفع 

رصيد الدائنين/  ) 

 360* ( املشتريات

 يوم 42 يوم 50

 

انيات على باالعتماد الطالبتين إعداد من: املصدر  .النتائج حسابات و املالية امليز

أي أن لدى  ،يوم 50يوم و مدة دوران املوردين هي  16هي  2011نالحظ من الجدول أن مدة دوران الزبائن سنة    

 يوم بعد تسديد الزبائن ملا عليهم حتى تسديد املوردين ملا عليها. 34املؤسسة مهلة 

أي أن لدى  ،يوم 42يوم و مدة دوران املوردين هي  24هي  2012نالحظ من الجدول أن مدة دوران الزبائن سنة    

 يوم بعد تسديد الزبائن ملا عليهم حتى تسديد املوردين ملا عليها. 18املؤسسة مهلة 

 اتخاذ القرار من خالل تحليل حسابات النتائج. :املطلب الثالث

سنقوم من خالل هذا املطلب بتحليل مختلف النتائج للمؤسسة من خالل جدول حسابات النتائج في فترة    

 أهم منالعتباره  العادي، والغير  العادي نشاطها من املؤسسة حققته ما ملعرفة بنا يؤدي فتحليلهالدراسة، 

 من يمكن التي الحسابات أهم ومن ،املؤسسة حققتها التي اإلنجازات على الحكم بواسطتها يمكن التي املقاييس

 :نذكر املؤسسة  نشاط تحليل خاللها

 .لالستغالل املضافة : القيمةأوال

  :التالية بالعالقة تحسب و املالية السنة واستهالك املالية السنة إنتاج من الفرق  تمثل   

 (  62+ ح/60ح/ ) - (  74+ ح/ 73+  ح/72+ ح/70ح/  ) =لالستغالل املضافة القيمة

 

 .لالستغالل املضافة القيمة (:10_  3الجدول رقم ) 

 
 .النتائج حسابات على باالعتماد الطالبتين إعداد من: املصدر

 2012 2011 العالقة البيان

 املضافة القيمة

 لالستغالل 

 -املالية السنة إنتاج

 املالية  السنة استهالك 

580958772,15 866983151,95 
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و هذا راجع  2011مقارنة مع سنة   2012عرفت زيادة في سنة  املضافة القيمة أن نالحظ الجدول  خالل من   

 األعمال.للزيادة في رقم 

 .االستغالل فائض ثانيا: إجمالي

 .االستغالل فائض إجمالي (:11_  3الجدول رقم ) 

 

 2012 2011 العالقة البيان

 -   لالستغالل  املضافة القيمة االستغالل  فائض  إجمالي 

 ( 64+ ح/ 63ح/ (

580958772,15 866983151,95 

 

 .النتائج حسابات على باالعتماد الطالبتين إعداد من: املصدر

 

 لزيادة يعود هذا و 2011 سنة مع مقارنة 2012 سنة زاد االستغالل فائض إجمالي أن الجدول  خالل من نالحظ   

 .السنة تلك في املستخدمين أعباء و املضافة القيمة

 : العملياتية ثالثا: النتيجة

 .العملياتية النتيجة (:12_  3الجدول رقم ) 

 

 2012 2011 العالقة البيان

+  75ح/ ) إجمالي فائض االستغالل +  العملياتية  النتيجة 

 (68+ ح/ 65ح/  )  - ( 78ح/

352837760,96 425678958,54 

 

 .النتائج حسابات على باالعتماد الطالبتين إعداد من: املصدر

زيادة في منتجات العمليات  و هذا راجع إلى 2012لسنة  عملياتال نتيجة هناك زيادة في نالحظ الجدول  خالل من   

 و انخفاض في أعباء العمليات مما يدل على قدرة املنتجات العملياتية في تغطية األعباء العملياتية.

ابعا  النتيجة الصافية لألنشطة العادية. :ر

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية. (:13_  3الجدول رقم ) 

 

 2012 2011 العالقة البيان

الصافية  النتيجة 

 لألنشطة العادية 

ائب قبل العادية النتيجة   – الضر

 مجموع( +92+ ح/ 95ح/  (

 – العادية  األنشطة منتجات

 العادية  األنشطة أعباء مجموع

263549087,23 312971477,07 

 .النتائج حسابات على باالعتماد الطالبتين إعداد من: املصدر

 

 منتجات لقدرة راجع هذا و 2012خالل سنة  العادية لألنشطة صافيةال نتيجةال زيادة في املؤسسة سجلت   
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 .العادية األنشطة أعباء تغطية على العادية األنشطة

 املالية. للسنة الصافية النتيجة: خامسا

 املالية. للسنة الصافية النتيجة (:14_  3الجدول رقم ) 

 2012 2011 العالقة البيان

 للسنة الصافية النتيجة 

 املالية 

 لألنشطة الصافية النتيجة 

 (  76ح/ )  - (  77ح/ )  + العادية

 

263549087,23 312971477,07 

 

 .النتائج حسابات على باالعتماد الطالبتين إعداد من: املصدر

 على  املؤسسة قدرة على يدل ما وهذا السنتين من كل خالل موجبة املالية السنة نتيجة صافي أن نالحظ  

 .الذاتي التمويل تحقيق

 القدرة على التمويل الذاتي. :سادسا

 إلى اللجوء دون  )الداخلية( الذاتية مواردها من انطالقا نشاطها  لتمويل املؤسسة إمكانية هو  الذاتي التمويل

 .خارجية مصادر

 القدرة على التمويل الذاتي. (:15_  3الجدول رقم ) 

 

 2012 2011 العالقة البيان

التمويل  القدرة على  

 الذاتي. 

 مخصصات + الصافية النتيجة 

 واملؤونات االهتالكات

771146964.15 527664109.4 

 

 .النتائج حسابات على باالعتماد الطالبتين إعداد من: املصدر

يتبين من خالل الجدول أن املؤسسة لها قدرة على تمويل نشاطها ذاتيا و بالتالي ال تلجا إلى مصادر خارجية و هو    

 ما يحقق استقاللية مالية للمؤسسة.
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 خالصة الفصل. 

من خالل القيام بعملية التحليل املالي على مستوى مؤسسة ميناء مستغانم ملعرفة و دراسة وضعيتها املالية     

و من خالل ما توصلنا إليه من   ،باستخدام أدوات التحليل املالي و املتمثلة في مختلف املؤشرات و النسب املالية

نتائج بعد هذه الدراسة  تبين لنا مدى أهمية تطبيق التحليل املالي في املؤسسة باعتباره تقنية هامة و مساعدة  

فهم وضعيتها املالية و اكتشاف نقاط القوة و الضعف لها و كشف االنحرافات و محاولة عالجها   للمؤسسة في

د قراراتها و ذلك من خالل املفاضلة بين البدائل و اإلمكانيات املتاحة لها و في الوقت كما انه يساعد في بناء و ترشي 

 املناسب األمر الذي يؤدي بها إلى تحقيق األهداف املسطرة و تجنب املخاطر املستقبلية. 

فهي  ،ويلو من خالل دراستنا فان وضعية املؤسسة املالية في وضع جيد سواء على املدى القصير أو املدى الط    

الش يء الذي يضمن لدائنوا هذه املؤسسة بالتعامل    ،قادرة على تسديد التزاماتها و ال تعاني من عجز في السيولة

 معها بكل ارتياح و اطمئنان. 
 



 العامة الخاتمة

 

 
66 

و الذي يمكن من خالله مراقبة نشاط املؤسسة و اتخاذ القرارات  ،يعتبر تقييم أداء املؤسسة أمرا ضروريا   

 اتخاذ في املستخدمة دواتال  أهم أحد هذا بحثنا في اخترنا لقد و ،التصحيحية الالزمة لتحقيق أهدافها املحددة

 املقيم يستطيع التي داةل ا يعد والذي ،املالي التحليل وهو  الأ املالي الجانب تخص والتي املؤسسة داخل القرارات

دراسة ال تستوجب التي الحساسة النقاط إلىه نتبا ال ا وتوجيه املتبعة، املالية السياسة  تشخيص لهاال خ من

و كذا تحقيق أهدافها املسطرة و تجنب املخاطر  للمؤسسة املالي الوضع لتحسين زمةال ال القرارات واتخاذ

 ذلك لها يتأتىال  و ،راريةستمال واكفاءة و الفعالية حتى يتسنى لها البقاء بال يتسم أن يفترض والذي ،املستقبلية

 .املالي والتشخيص التحليل على عتمدةامل الحديثة التسيير  أدوات على باعتمادها الإ

 حيث ،و بناءا على ذلك و ملعالجة املوضوع محل الدراسة قمنا بالجمع بين الدراسة النظرية و الدراسة امليدانية   

 القوائم، هذه في املتوفرة واملعلومات املالية والقوائم املالي بالتحليل املتعلقة املفاهيم إلى النظري  جانبه في تطرقنا

 التطبيقي هجانب أما ،القرار واتخاذ املالي التحليل بين املوجود الترابط وهذا القرارات اتخاذ عملية و دراسة

 اإلشكالية على اإلجابة حاولةمو  النظري  للجانب تدعيما ملؤسسة ميناء مستغانم امليدانية الدراسة في فيتمثل

 .عدمها من صحة الفرضيات إثبات وكذا لبحثنا الفرعية والسئلة الرئيسية

 :و  بهذا توصلنا إلى نتائج اختبار الفرضيات التالية   

التحليل املالي هو عملية يتم بها معرفة الوضعية املالية  حيث أن ،تم إثبات صحتها:الفرضية األولى •

و هذا بتطبيق  في املاض ي و الحاضر و توقع ما سوف تكون عليه في املستقبلللمؤسسة و تقييم أدائها 

 مختلف املؤشرات و النسب املالية.

 أدوات أحدك املالية النسب و املالي التوازن  مؤشرات تستخدم ،تم إثبات صحتها الفرضية الثانية: •

 .السليمة القرارات تخاذال املؤسسة في املالي التحليل

التي تتناسب مع وضعية يمكن اتخاذ مجموعة من القرارات  ،تم إثبات صحتها :الفرضية الثالثة •

 املؤسسة و ذلك بعد التحديد الجيد للوضعية املالية الخاصة باملؤسسة و تحليل نتائجها.

 

 

 : نتائج الدراسة ❖

باستخدام الكثير من العالقات و النسب و  بعدما قمنا بتحليل ميزانية املؤسسة و جدول حسابات النتائج   

 :خالل فترة الدراسة توصلنا إلى استخالص النتائج التالية املؤشرات

 لتدعيمها و نقاط الضعف لتفاديها. للمؤسسة يساهم التحليل املالي في معرفة نقاط القوة •

بحيث انه يساهم في تنفيذ الخطط الطويلة و القصيرة املدى  ،التحليل املالي ضروري جدا في املؤسسة •

 بدقة عالية.

 الي همزة وصل بين القوائم املالية و عملية اتخاذ القرار.يعتبر التحليل امل •

 

ما   ،توازن الهيكل املالي ملؤسسة ميناء مستغانم حيث أن رأس املال العامل موجب خالل كل من السنتين •

 يعني أن املؤسسة قادرة على مواجهة التزاماتها بتواريخ استحقاقها.
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إن املؤسسة في وضع مالي جيد و ال تعاني من عجز في السيولة و هي قادرة على تسديد التزاماتها و لها   •

مما يضمن لألطراف التي لها عالقة باملؤسسة أن تتعامل معها بارتياح و  ،القدرة على تحقيق الرباح

 ئنان. اطم

 تعتبر نتائج نسب التمويل مؤشر ايجابي للوضعية املالية للمؤسسة فهي تحقق توازنا ماليا. •

من خالل جدول حسابات النتائج نالحظ أن للمؤسسة نتيجة صافية موجبة و بالتالي فاملؤسسة لديها  •

 القدرة على تمويل نشاطها ذاتيا دون الحاجة إلى املصادر الخارجية.

 

 :التوصيات ❖

 

 االهتمام بعملية التحليل ملا له دور كبير في وضوح الوضع املالي للمؤسسة. •

 أن و ،القرارات نجاح في أهمية من لها ملاضرورة االهتمام بكافة البيانات التي تحتويها القوائم املالية  •

 نجاحها.ل في اتخاذ القرارات املناسبة للمؤسسة و فعا بدور  الوظيفية و الشخصية العوامل تقوم

 

 :الدراسة آفاق ❖

و نقترح من خالله على الطلبة  ،نأمل أننا قد أحطنا و لو بجزء بسيط بهذا املوضوع الذي يتميز بحساسية   

 :أخرى مثل تفصيلية دراسات و البحوث التطرق إلى دراساتاملقبلين على إعداد ال

 املؤسسات االقتصادية.مدى مساهمة التحليل املالي في الحد من الفشل املالي في  •

 ما أهمية التحليل املالي في رسم إستراتيجية املؤسسة.   •
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 مراجع باللغة العربية. :أوال

 الكتب:  ❖

تربية الوطنية، ل، االقتصاد و املانجمنت و القانون، سنة ثانية ثانوي، وزارة اآخروناحمد لهبيبات و  .1

 .2007 – 2006الجزائر، 

، دار وائل 1تطبيقات،الطبعة الياس بن ساس ي، يوسف قريش ي، التسيير املالي إدارة مالية̱ دروس و  .2

 .2006للنشر و التوزيع، عمان، 

حمدان، املحاسبة الدولية و معاييرها، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  مأمون حسين القاض ي و  .3

2008 . 

حمزة محمود الزبيدي، التحليل املالي ) تقييم األداء و التنبؤ بالفشل (، مؤسسة الوراق للنشر و  .4

 .2000التوزيع، عمان ، األردن، 

ع، دار النشر للنشر و التوزي ،1طبعة  محمد الصيرفي، التحليل املالي وجهة نظر محاسبية إدارية، .5

 . 2014، القاهرة، مصر

، دار وائل 2محمود عبد الحليم الخاليلة، التحليل املالي باستخدام البيانات املحاسبية، الطبعة  .6

 الجامعة األردنية.للطباعة و النشر و التوزيع، 

، مطبعة الطليعة، عمان،  1منير شاكر محمد و آخرون، التحليل املالي مدخل صناعة القرارات، طبعة  .7

2000 . 

نعيم نمر داوود، التحليل املالي دراسة نظرية تطبيقية، الطبعة األولى، دار البداية ناشرون و  .8

 . 2012موزعون،

 .2007منشورات األكاديمية العربية املفتوحة، الدانمرك، وليد ناجي الحيالي، التحليل املالي،  .9

 

 :رسائل جامعية ❖

ة االقتصادية، مذكرة سالتخاذ القرارات في املؤس كأداةالسعيد يزيد، صفوان دحمان، التحليل املالي  .10

 .2018  2017̱، جامعة اكلي محند الحاجشهادة ماستر، البويرة،

سعاد سهام، عملية اتخاذ القرار و التطوير التنظيمي في املؤسسات الجزائرية، مذكرة نيل شهادة   .11

 .2015 – 2014ماستر، املسيلة، جامعة محمد بوضياف، 

 ،مذكرة نيل شهادة ماستر أكاديمي ،دور التحليل املالي في تحديد الوضعية املالية للمؤسسة ،كياس علي .12

 . 2016 – 2015 ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم

  ،ستر شهادة مااالقتصادية،  مذكرة  مويحي الياس، دور التحليل املالي في اتخاذ القرارات في املؤسسة .13

 .2015  2014̱، ، جامعة محمد خيضربسكرة
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جامعة عبد  ،مستغانم مذكرة شهادة ماستر ، املؤسسة، هاني منور، دور التحليل املالي في تقييم أداء .14
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انية األصول بتاريخ ....): 01امللحق رقم    (ميز

  1ن+ ن املالحظة  البيان 

املبلغ   الصافي 

 االجمالي 

اهتالكات و  

 مؤونات

 الصافي 

 أصول غير جارية: 

فارق بين االقتناء ̱ املنتوج االيجابي أو  

 السلبي. 

 تثبيتات معنوية. 

 تثبيتات عينية. 

 أراض ي.     

 مباني.     

 تثبيتات عينية اخرى.    

 تثبيتات ممنوح امتيازها.     

 تثبيتات جاري انجازها. 

 تثبيتات مالية. 

 سندات موضوعة موضع املعدالة.   

 مساهمات أخرى و ديون مماثلة مرتبطة بها.    

 سندات أخرى مثبتة.    

 قروض و أصول أخرى غير جارية.   

ائب مؤجلة عن األصل.   ضر

 

     

      مجموع االصول الغير الجارية 

 أصول جارية: 

 منتجات قيد التنفيذ. مخزونات و 

 ديون دائنة و استخدامات مماثلة.

 الزبائن.     

 املدينون اآلخرون.    

 الضرائب و ما شابهها.     

 ديون دائنة أخرى و استخدامات مماثلة.     

 املوجودات و ما شابهها. 

األصول املوظفة و غيرها من األصول       

 الجارية.

 الخزينة.      

 

     

      مجموع االصول الجارية 

      مجموع االصول 



انية ال): 02امللحق رقم    (بتاريخ .... خصومميز

 1ن+ ن املالحظة البيان

 رؤوس األموال الخاصة:

 رأس املال الصادر.  

 رأس املال الغير املستعان به.  

 عالوات و احتياطات.  

 فارق إعادة التقييم.  

 فارق املعادلة.  

 نتيجة صافية.  

 رؤوس أموال خاصة أخرى/ ترحيل من جديد.  

 حصة الشركة املجمدة.

 حصة ذوي األقلية.

 

   

    مجموع رؤوس االموال الخاصة

 الجارية:الخصوم الغير 

 قروض و ديون مالية.    

 ضرائب ) مؤجلة و مرصود لها (.   

 ديون مدينة و أخرى غير جارية.   

 مؤونات و منتجات ثابتة سلفا.   

   

    مجموع الخصوم الغير الجارية

 خصوم جارية:

 موردون و حسابات ملحقة.   

 ضرائب.   

 ديون مدينة اخرى.   

 خزينة سلبية.   

 

   

    مجموع الخصوم الجارية

    مجموع الخصوم

 

 

 



 (جدول حسابات النتائج الفترة من ... الى ...): 03امللحق رقم  

 1ن+ ن البيان  ر . ح 

70 

72 

73 

74 

 رقم األعمال. 

 تغيرات املخزونات و املنتجات املصنعة.

 اإلنتاج املثبت. 

 إعانات االستغالل. 

  

 إنتاج السنة املالية.  (  1) 
  

60 

62 

 املشتريات املستهلكة.

 الخدمات الخارجية األخرى و املستهلكة.

  

 استهالك السنة املالية.  (2) 
  

 القيمة املضافة لالستغالل.  (  3) 
  

63 

64 

 أعباء املستخدمين. 

 الضرائب و الرسوم و املدفوعات املماثلة. 

  

 االستغالل. إجمالي فائض  (  4) 
  

75 

65 

68 

78 

 منتجات عملياتية أخرى. 

 أعباء عملياتية أخرى. 

 مخصصات االهتالكات و املؤونات.

 استرجاع خسائر القيمة و املؤونات.

  

 النتيجة العملياتية.  (  5) 
  

76 

66 

 املنتجات املالية. 

 األعباء املالية. 

  

 النتيجة املالية.  (  6) 
  

ائب. ) النتيجة  (  7)   (  6+ 5العادية قبل الضر
  

95 

 

92 

 النتائج عن دفعها الواجب الضرائب

 .العادية

  النتائج على التغيرات( املؤجلة الضرائب

 .)العادية

 مجموع منتجات األنشطة العادية.

 مجموع أعباء األنشطة العادية.

  

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية. (  8) 
  

77 

76 

 عادية_ منتجات يطلب بيانها.عناصر غير 

 عناصر غير عادية_ أعباء يطلب بيانها. 

  

   النتيجة الغير العادية.  (  9) 

 النتيجة الصافية للسنة املالية. ( 10) 
  



 (جدول تدفقات أموال الخزينة الفترة من ... الى ...): 04امللحق رقم  

 1ن+ ن مالحظة البيان

 املتاتية من االنشطة التشغيليةتدفقات اموال الخزينة  

 التحصيالت املقبوضة من الزبائن

 املدفوعات الى املوردين و املستخدمين 

 مدفوعات الفوائد و امصاريف املالية االخرى 

مدفوعات الضرائب على النتائج تدفقات اخرى متاتية من  

 االنشطة التشغيلية 

   

     االنشطة التشغيليةصافي تدفقات اموال الخزينة املتاتية من 

 االستثمارية تدفقات اموال الخزينة املتاتية من االنشطة

 املسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية او معنوية

 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية او معنوية

 املسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية

 ماليةالتحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات 

 التحصيالت عن فوائد التوظيفات املالية

 حصص و اقساط النتائج املقبوضة

   

    االستثمارية تدفقات اموال الخزينة املتاتية من االنشطةصافي 

 تدفقات اموال الخزينة املتاتية من االنشطة التمويلية

 التحصيالت في اعقاب اصدار االسهم

 تم القيام بهاالحصص و غيرها من التوزيعات التي 

 التحصيالت من االقتراض

 تسديدات القروض و الديون االخرى املماثلة

   

    التمويلية  تدفقات اموال الخزينة املتاتية من االنشطةصافي  

    تاثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت و هبة السيوالت 

    ( ا+ب+ج ) تغير اموال الخزينة في الفترة 

 ( 1)الخزينة و ما في حكمها عدد افتتاح السنة املاليةاموال  

 ( 2)اموال الخزينة و ما في حكمها عدد اقفال السنة املالية

   

    ( 1-2)تغير اموال الخزينة خالل الفترة 

 

 

 

 



 ( تغير االموال الخاصةجدول ): 05  امللحق رقم

 

 

االحتياطات   املجموع 

 و النتيجة 

فارق اعادة  

 التقييم 

فارق 

 تقييم لا

عالوة 

 االصدار 

راس مال  

 الشركة 

 البيان 

 2-ديسمبر  ن 31الرصيد في  ...........  ...........  .........  ......  .........  ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغير الطريقة املحاسبية 

 تصحيح االخطاء الهامة 

 اعادة تقييم التثبيتات

 النتيجة حساباالرباح او الخشائر غير املدرجة في 

 الحصص املدفوعة 

 زيادة راس املال 

 صافي نتيجة السنة املالية 
      

 1-ديسمبر  ن 31الرصيد في 
      

 تغير الطريقة املحاسبية 

 تصحيح االخطاء الهامة 

 اعادة تقييم التثبيتات

 النتيجة االرباح او الخشائر غير املدرجة في حساب

 الحصص املدفوعة 

 زيادة راس املال 

 صافي نتيجة السنة املالية 
      

 ديسمبر  ن 31الرصيد في 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



 


