
 حامعه عبد الحمُد                                          بً بادٌع مظخغاهم

 

ت وعلىم الدظُير  ولُت العلىم الاكخصادًت والخجاٍز

 املالُت و املحاطبت كظم العلىم 

 

اكبت الدظُير        :العلىم املالُت و املحاطبت                                الخخصص الشعبت  :  الخدكُم ومس

 مرهسة جخسج ملدمت طمً مخؼلباث هُل شهادة ماطتر اوادًمي

 

 

 

 

 جدذ ئشساف                                                                                   : بملدمت مً ػسف الؼال

ان العجاٌ الدهخىز:                                                                                                 لخضاًر أمِنة *  بىٍش

 

 : أعظاء لجىت املىاكشت 

 عً الجامعت السجبت الاطم و الللب الصفت

دان ًاطين د. زئِظا  مظخغاهم   حامعت مداطس أ أطخاذ بً ٍش

ان العجاٌ د. ملسزا  مظخغاهم    حامعت مداطس أ أطخاذ بىٍش

 مظخغاهم   حامعت أ مظاعد أطخاذ  أ.ابساهُمي عمس مىاكشا

 

 

 

 2019/2020:  الظىت الجامعُت

 

 التوازن المالي وأثره عىل نظام مؤسسة إقتصادية

(EPM دراسة حالة ميناء مستغانم  ) 



 

 

 

 

 

ِحيِم  ِن الرَّ ـٰ ْحَم ـِه الرَّ
َّ
 ِبْسِم الل

 َر ٰ
َ

َض
َ
اَوق

ً
ْيِن ِإْحَسان

َ
َواِلد

ْ
اُه َوِبٱل  ِإيَّ

ٓ َّ
 ِإَّل

ْ
ٓوا
ُ
ْعُبد

َ
 ت
َّ
َّل
َ
 أ
َ
ك  بُّ

 

 عىل ضوء هذه اآلية ، أهدي ثمرة جهدي إىل مالكي َفي الحياة،

 " أمي الحبيبةمن كان َفي دعائها رس نجاحي " 

 

ي العزيزإىل من أحمل إسمه بكل فخر، عىل وعدي لك "   " أب 

 

ي العزيزةوح التفاؤل والسعادة " إىل من تقاسمت معي الحياة، ر 
 " أخت 

 

ي 
 إىل كل من ساعدَني وكان سندا ىلي َفي إنجاز مذكرن 

 

 
ً
 شكرا

 

 

 



 
 

 العىلي عىل نعمته وتوفيقه إلنجاز هذا العمل.  هللالحمد والثناء 

ف الدكتور "  "  بوزيان العجالوأتقدم بالشكر واإلمتنان إىل أستاذي المشر

افه عىل هذا العمل، وما قدمه ىلي من توجيهات ونصائح أفادتَني بإنجاز هذا  إلرسر

 العمل. 

ي وإىل كل دفع
، قسم الماليةن   و المحاسبة  للبة السنة الثانية ماسر 

ي فائق التقدير والعرفان
 لكم مت 

 

 

 

 

 

 

 



 امللخص :

نهددددن  مدددده اددددسٌ اددددف  كثنركلددددة كثمفددددت  أه ددددي ـيددددي مددددن  أا ِددددة كثمدددد ك   كإلاددددا    دددد    نٌددددن    

سددة مددده اددسٌ كثمفدددت  ـيددي أاددد  أالك  كثم  ِددب كإلادددا   ل الراددا   هدددن  كث ضددفِة كإلااثِدددة ث  إل

كث صدددٌ  ئ دددي كثالدددخِل كثيدددملِس ث ضدددفِة كإلاإلسدددة لظتِفدددة كثفسكدددة  ددد   كثم  ِدددب لكثمددد ك   

     كثم صب ئ ي ح  ة نماةج مفاااا أ  EPMكإلاا   لذثً مه اسٌ اركلة حاثة مِناء مسمغان  

اثِددة ث  إلسددة ؤلاكمةددااٌة  هددن  كث صددٌ  ئ ددي كثالددخِل كثم  ِددب كإلاددا   مدده أادد  كإلا كضددق كإلا

ددة كإلاتهدد  كإلاددا    ي مددا    لَ  سدد ز
كثيددملِس ل  لِددم كثمدد ك   كإلاددا   ث  إلسددة كثددفً ٍفمسددي اددن  أً م 

ث  إلسددة مدده اددسٌ   لِددم أرصددال لكث صددٌ  ثعاددنك  كثؤددة وفىددت كدد ا كإلاإلسددة لهفاء هددا  مددا 

 ٍساا       س   أاكئها كإلاا  .

 ألااكء كإلاا  .    –كثم ك   كإلاا    –كثم  ِب كإلاا    خاخُت :اليلماث املف

Summary :  

We aim, through this study, to know more about the importance of 

financial balance in determining the financial position of the institution by 

identifying the most important financial analysis tools and its role, in 

order to reach a correct diagnosis of the status of the institution and the 

nature of the relationship between the analysis and the financial balance 

by studying the case of Mostaganem port (EPM). A number of results 

were reached that the financial analysis is one of the most important 

financial positions of the economic institution in order to reach the 

correct diagnosis and achieve the financial balance of the institution, 

which is the goal of any financial manager to strengthen the financial 

position of the institution by achieving profits and reaching goals that 

reflect the strength and efficiency of the institution, which contributes to 

improving Its financial performance. 

Key words: financial analysis - financial balance - financial performance. 
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 امللدمت:

ام امدا ئوفعدي  ةصت ت كثفنٌن مه كثنٌل كإلاملنمألكن   لاس ة ثسكمةااكململ ر ألا  ةالاكمةااٌ ةوفن كإلاإلس

 اـنٌدددن ةادددنك  ككمةدددااٌألم  اك هدددا ـيدددي   لِدددم و نهدددا وف دددب مددده ادددسٌ لؼاةفهدددا  ة اثغدددا ث  إلسدددا  الاكمةدددااٌ

ا ها   لِدم ةأكثؤة   كحه الاكمةااٌا  كملخم فد ةكثفنٌن مه كإلاشىس  الاكمةااٌ ةإلافالج ةل  لِم نماةج م   ل

 ةكثيدملِ  ةكإلااثِد ةثم نٌدن كث ضدفِ ةث  إلس ةافك ما ٍسمنع  كحتكء بفض اركلا  ث ل كة  كإلااثِ  كثم ك   كإلاا  

  اإلاإلسة. ةظتك  مه مف  ما  ااصحمِاحا  اف  ألا ةئثم تِ ةث  إلس ةكثيملِ  اـعاء كثة ر إل 

فمسدددي مددده  ة كثفامددد ا لكثنفلددد ةٌدددتكاك  كثفامدددلكثمددد ك   كإلادددا   ٌلةدددن  ددده كثاسددداًل  ددد   ؤلا  ددداددد  كإلا كضدددِق ؤلا أُل  ةاكَر

دب كثدنكة  ألاسد ة مضد  نه أأٌلد م ـيدي متن ة  مفهد م كثمد ك   كإلادا    د  كإلاإلسدأحِث  ة ث  إلس ةلكإلااثِ   كثم َ 

ـده كثمنالدم  د   كٌدتكاك   انده ـتدار أَل ىه كثمفت ي ـه كثم ك   كإلادا      رالاث ل ٍساًل مج  ؿ ؤلا أ  ٌف ق أٌجب 

ف   ً كثفتي   ات .ةألكلمخنكما ها مه حه المةاَر

 اٌ كلدمفااكثمنداكض كثدفً ٌؽهدت مده ادس ة كثدئنده ٌنتيد  ـ اهدا كثف دب ـيدي ا  ك نهدا كإلادا   ف ةلحؤى   لم كإلاإلسد

 حة ثها ـيي اف  الام كٌ لكلاث اراا. ةم كٌ كثغ ي كثؤة  تي ب ـ اها ناِجأمه  ةكإلاإلس

 : البدث تشيالُئ -1

الك  كثم  ِدددب أا ثاسددد ِغ بفدددض أٌندددحِدددث كر    مِنددداء مسدددمغان  ةلكدددق كامِارندددا ـيدددي مإلسددد ةمِنكنِددد ةلهنركلددد 

منددددا  دددد   ةلاددددفك رغتدددد ةكإلاِنكنِددددة مدددده اددددسٌ كثنركلدددد كإلاددددا   لذثددددً  دددد  حددددنلا مددددا لدددد  ت  دددده كإلافعِددددا  كإلام ةددددب ـ اهددددا

نا ةكث صٌ  إلافالج  .(ةالاكمةااٌ ةثت  ـيي كإلاإلسأكثم ك   كإلاا   ل  ) م ضـ 

 ثنركلا نا اف  واالوي :  ةكثتةّسِ ةمه اسٌ ما لتم ذهت  ٌ ىننا ظتل الاشياثِل 

    ؟ة ث  إلس ةكإلااثِ ةث ي كثم ك   كإلاا   ـيي كث ضفِأما من 

 : ت الفسعُ تلطئألا  -2

 كثم  ِب كإلاا  ؟ ة   ـ  ِ ةما ه  الاالك  كإلاسمخنم 

 ك نها كإلاا  ؟ ةهِف   لم كإلاإلس   

 ِ؟ة ث  إلس ةكإلااثِ ةهِف ٌم    نٌن كث ضف 

: طباب اخخُاز املىطىعأ -4  

 .كثف مة ة  كفم كإلا ض ؿ مق ن ؿ  خةص  -

 .حٌ  كإلا ض ؿ بشيب ـام مه اسٌ كثمخةل كثنركس ة ةفيار لا لأ -

مددده ادددسٌ كث صدددٌ   ةالاكمةدددااٌ ةث ي  ـيدددي كإلاإلسدددأ ددد ةه دددي لفهددد  كثمددد ك   كإلادددا   لهِفِدددأكثمف دددم  ةالثدددم  -

 .كثتي ل ابفن فتي  ةثنماةج م   ل

-  



 

 
 ب

ت :هداف الدزاطتأهمُأ -5  

:  يئ هن    ة  اف  كثنركلاف  كثت ث ة   كشياثِ ةـيي كثاساؤال  كثتةّسِ ةحا ك ي ؤلا  ةضافئ  

 ةث  إلس ةكإلااثِ ةكثم ك   كإلاا         نٌن كث ضفِ ةا ِأه ي ـيي من  أكثمفت   -

ة ةكثنركل ةهن مه صملأمِناء مسمغان  ث م ةـيي لككق مإلس ةكثنؽَت ة عتِم كثنركل -  .كثنؽَت

 :دواتهاأو  تالدزاط تمىهجُ -6

م اا ـيي كإلانهج كث   ة   اف  كثنركل  الك  كثم  ِدبأمده ادسٌ   ضدِس مخم دف  يكث صدف  في كثم  ِيد ص   الـا

 .مِناء مسمغان  ل   ِب لضفِتها كإلااثِة ةإلاإلس ةكإلاِنكنِة  لكإلانهج كثم  ِي  مه اسٌ كثنركل كإلاا   

 ت :هُيل الدزاط -7

 ةالاكمةدددااٌ ةثدددت  ـيدددي كإلاإلسدددأكدددن  نالثندددا  دد    ثندددا ادددفك بفنددد ك  كثمددد ك   كإلاددا   ل  ةكإلاعتلحددد ةالاشدددياثِ ةإلافالجدد 

 ةـدده اركلدد ا ددي ثددسف متاحددث لكثفةددب كثثاثددث ـتددار ئلكثفةددب كثثدداني لكددن كسدد نا كثفةددب إلات ثدد      ثددسف فةددٌ  

 ة.ث  كلخا   ةحاث

ل دددد  كثفةددددب كثثدددداني    ِددددب كثمدددد ك   كإلاددددا    دددد    م  ِددددب كإلاددددا   كثٌل  عتكنددددا ك ددددي ـ  مِددددا  حددددٌ  ففددددي كثفةددددب ألا  

 .ةللاط كلجانب كثنؽًت ـيي كلجانب كثمعتِلي ث  كلخا  ال   كثفةب كثثاثث ك نا  ة   كإلاإلس

 ت :ظابلال اثدزاطال -8

نا ادددفك  ةث ددداكإلا كا( حدددا  كثدددنهم ر ل ظت   أرلددداةب ماحسدددم ي )كثت ددد ف  ةـيدددي كثدددتغ  مددده ك ددد    اندددان أال ئإلا ضدددـ 

ت  : مه     كثنركلا  كثؤة ظ فنا ـ اها ما ٌي   ثه ةاركلا  كَت

لالراددا  دد   ةكإلااثِدد ةِالددبفندد ك  كثس ة   دد  كثف دد م الاكمةددااٌ ااهمدد رك ةثنِددب ارحدد ةملنمدد ةظتلح أرلكسدد ة مسددف ا -

  .2005/2006 ة افف  كلج كةت ةحامف    لِم كثم ك   الاكمةااً

دددددت ي لدددددامي  - كثم  ِدددددب كإلادددددا   ) بفنددددد ك    2011/2012 ةكسدددددنعِن ةحامفددددد  كإلااحسدددددم ي  اثنِدددددب شدددددهاا امدددددفهت  ثـ 

 (.ث ل كة  كإلااثِة

 : صعىباث البدث -9

منها ما ا  ممف م  الجانب كثنؽًت لمنها ما ا   مه كثةف صا  ثناء مفالجمنا ثهفك كإلا ض ؿ لكحهمنا كثفنٌن أ

 : ي بفض منها ه ا ٌي ئلنش ي   ممف م  الجانب كإلاِنكني

 اغ ب كإلاتكحدق ممد فت أف ة ث  إلس ةكإلااثِ ة   مجاٌ كثم  ِب كإلاا   لكث ضفِ ةكثفتصِ ةكإلاتكحق لكثت  ف  اث غ ةك   -

 ةكلملاثددد ة  لهدد  ال  انالددب مددق اركلددةف فؽ هددا همدددب لمتكحددق شددتكِ ةكثفتصِدد ة  لحددن   اث غددإل  ة كثفتنسددِ ة اث غدد

 .ةنؽ امسفا     ألا نؽتك ثتفض ؤلا  ةكلج كةَت



 

 
 ت

 ةكإلاف  مدددا  كإلامف لددد ة ااصدددة م دددب كثنركلددد ةحدددٌ  كإلاإلسددد ةكلملةدددٌ  ـيدددي كإلاف  مدددا  لكثتِاندددا  كإلااثِددد ةصدددف ص -

س  هدددددا  ةَتنؽدددددتك ثسددددد   مسدددددم ِس كمدددددت أذ ٍفمسدددددي ادددددفك ئ  ة دددددنفت كثسدددددنة م دددددب كثنركلددددد دددددنم كثمةدددددَت   دددددً كإلاف  مدددددا  ـل

 .  ةثاسمخنم    كثت  ف كثف  ِ
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 جمهُد:

 

ة لكإلااثِة كملخم فة ث  إ  لسة  هن  كث صٌ  ئ دي ولدخِل صدملِس ٍفمسي كثم  ِب كإلاا   مه أا  كإلا كضِق ؤلااكَر

ئحتكء ف ل ث سِالا  كإلامتفة مه ظدت  كإلاإلسدة  د  الرك   ةفة ـامة ئ ي     ضفِة كإلااثِة ث  إلسة  ليهنث

ددم كثنركلددا  كثمفةددِ ِة كإلااثِددة ثفهدد  مددنث ال ها لم الثددة  فسدد ي ألالددتاب كثؤددة  ممفددناا مدده نشدداظها  لهددفك ـدده ظَت

أا  ئ ددي ؼه راددا  اثى ِددا  لكثىِفِددا  كثؤددة هدد  ـ اهددا م ددا ٍسدداـن ـيددي كهاشددا  نلدداط كثلدد ا لكثضددفف كثؤددة    ددب 

ٌجا ا    كإلاإلسا  كإلااثِة  لمه ث  ككتيكل ئحتكءك  ـيي كإلاإلسة ثتيشِن كلمخنكم ئميانِاادا ثخخدتلج مده ل تا ل ئ

كث ضددق كثةددفب أل ككتدديكل ئحددتكءك  وسدد س    كصدد ة كثم سدده ئذكوانددت كث ضددفِة كإلااثِددة ث  إلسددة حِددنا  لاددن  

ددة كإلاتهدد  كإلاددا   ث  إلسددة أً   لِددم كثسددِ ثة مدده حهددة ل  لِددم كإلاتالاٌددة لكثددتصس مدده حهددة  أً مسدد ي مددا   ادد   لَ 

أاددت   لث  صددٌ  ئ ددي اددف  ألااددنك  ال ددن مدده كلددمخنكم  لنِددا  لأالك  كثم  ِددب كإلاددا   ل كثؤددة   ىننددا مدده كلملةددٌ  

ـيدددي مف  مدددا  غ دددي مماحدددة بشددديب متاشدددت  ددد  كثلددد كة  كإلااثِدددة  أل  يددد   مخمفِدددة لركء  ح دددة ألاركدددام  ددد  ادددف  كثلددد كة  

 : ت   واألوي ع  لوب مت ث ٌمفتؿ ئ ي مثسف متاحثك نا  لسی  افك كثفةب ئ ي  كإلااثِة. لمه افك كإلامع م

- :  .ؤلاظار كثنؽًت ث م  ِب كإلااثِة املبدث ألاٌو

 أالك  كثم  ِب كإلاا  . املبدث الثاوي: - 

نة ل كثهِيب كإلاا   ث  إلسةاملبدث الثالث :  -  .كلخَ 
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: إلاػاز الىظسي للخدلُل   :املالياملبدث ألاٌو

  كٌن الاام ام  اثم  ِب كإلاا   اسٌ كثفل ا كإلااضِة  ااصة    ؼب ككمةااٌا  كثس ق لأل كق رأس كإلااٌ ل 

  ذثً الاام ام    كثسن ك  ألاا يا  ثفك فلن أضحي كثم  ِب كإلاا   ؼؼه ر كثشتوا  كإلامفناا كلجنسِا . لكن وفا

نجن أ  كر تاط  ع ر كثم  ِب كإلاا    اإلاكرا كإلااثِة ٌى ه    و نه مه     ألانشعة كثهامة إلاكرا ماثِة كإلاإلسة  ئذ 

 .ئحن  أا  أالكاا    كثمخعِغ كإلاا   لو نه أاكا ٍسمفِن منها كثفنٌن مناألظتك 

 

: ماهُت الخدلُل املالي  :املؼلب ألاٌو

ددة مدده كإلافددااِ  كإلا ددف  مف لددة يهددم  اددفك كإلاع ددب  دداثمفَتف    ضدد ؿ كثم  ِددب كإلاددا   مدده اددسٌ ـددتض مج ـ  مفَت

خ  ث م  ِب كإلاا    أانك  كثم  ِب كإلاا    اإلضدافة ئ دي اعد ك  كثم  ِدب كإلادا    مل مدا  مكثم  ِب كإلاا   كث ع ر كثماَر

 كثم  ِب كإلاا  .

ف الخدلُل املالي  -1  :حعٍس

فا  كثم  ِب كإلاا    ثىننا نسً  فِ ا ٌي  بفض مه اف  كثمفاَرف  :وفنا  وفَت

تدددارا ـددده مفالجدددة منؽ دددة ث تِاندددا  كإلاماحدددة  هدددن  كلملةدددٌ  ـيدددي مف  مدددا  وسدددمف ب  ددد  ـ  ِدددة كثم  ِدددب كإلادددا   ـ - 

 ¹.ك خاذ كثلتكر ل لِِ  أاكء كإلاإلسا     كإلااض ة لكلملاضت ل  كق ما لمي   ـ ِه    كإلاسملتب

مدددده لككددددق ٌ  مف  مددددا  نة  هددددن  ئ ددددي  لددددلددددبـ  ِددددة ئحتكةِددددة ثنؽددددام كإلاف  مددددا  كململا "ٍفددددت  كثم  ِددددب كإلاددددا    أندددده: - 

 ك خددددف كدددددتكرك ه كثلدددد كة  كإلااثِددددة كإلانشدددد را لمف  مدددددا  أاددددت  ماثِددددة لغ دددددي ماثِددددة  ا ددددف مسدددداـنا كإلاسدددددمفِنٌه مدددده 

 ². "الاكمةااٌة

ددف كثم  ِددب كإلاددا    أندده:  -   لِددِ  ل ن  ولددخِل  هددـ  ِددة  فسدد ي ث لدد كة  كإلااثِددة كإلانشدد را لفه هددا  "ه ددا ٌ ىدده وفَت

تيك  كلملالأاكء كإلاإلسة    ض ء كثفه  كثيامب أل   ¹.ة"بلت كثلِاس لالـا

 

 

 

 . 20ص    2007ن   ن ت منش رك  ألاوااٌ ِة كثفتصِة كإلافم حة   كثنك    كلملِا     كثم  ِب كإلاا  جلثِن نا -1

ن ركض ة ا -2 ق لكثعتاـة ل كثنشت  يا ث سلي  اكر كإلاِا  فسل كإلاعارنة :    ِب كثل كة  كإلااثِة مناب نؽًت ل  عِغسفت نمَإ ـ ا    م ُ 

 .71 ص 2006ألارا  
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ـيدددددي  ج ِدددددق ل  ةدددددنِف  ىاء ل  فسددددد ي ل كلدددددمنماج  ت ددددله ددددا ٍفدددددت  كثم  ِدددددب كإلاددددا    أنددددده : " ـ  ِدددددة   دددددث ل كلاسدددد -

كثتِانددا  ل ألاركددام كثؤددة وفىسددها كلملسددا ا  لكثلدد كة  كإلااثِددة  دد  كث حددنا الاكمةددااٌة   ثدد  ملارنتهددا ل كِالددها  لةددن 

غ فِ   ². ا  ِنها  حِث ٌ ىننا اركلة ألالضاؿ كإلااثِة ث  حنا الاكمةااٌة "كهاشا  كثفسكا  كثؤة  َت

،هدددا لصالدددمخنكم ألالددداثِب كثى ِدددة  لذكن ادددن   - ه دددا ٍفدددت  كثم  ِدددب كإلادددا    أنددده: " اركلدددة كثلددد كة  كإلااثِدددة بفدددن  تَ 

لكشددددملاق   لأثددددت اددددف  كثشددددف يك   جددددة ـيددددي اددددف  كثفناصددددت ل ةددددئؼهددددار الار تاظددددا   دددد   ـناصددددتاا لكثمغ دددديك  كثعار 

ددة مدده كإلاإشدددتك  كثؤددة وسدداـن ـيدددي اركلددة لضددق كإلاإلسدددة مدده كثناحِددة كثاشدددغِ ِة ل كثم َ  ِددة ل   لِدددِ  أاكء مج ـ 

ة كثس ِ ة"ظتك  كإلاسمفِنا مه أحب ك ِ  كإلاف  ما  كثس مة ألا ِل اف  كإلاإلسا   لهفثً   ³.خاذ كثلتكرك  ؤلااكَر

دددب كثىددد  كثهاةدددب مددده كثتِاندددا  كإلااثِدددة ل ٍفدددت  كثدددنهم ر ـتدددن كثغفدددار كلملنفدددي كثم  ِدددب كإلادددا   - : ـيدددي كنددده ـ  ِدددة   َ 

خِة ئ   ⁴نا ثف  ِة ك  اذ كثلتكر".ةي ک  ككب مه كإلاف  ما  ل أه ي فاكثماَر

 أندده ـ  ِددة ولدددخِل كث ضددق كإلاددا   ث  إلسددة  مددداَر  مفدد   مدده حِدددث : ٍفددت  كثددنهم ر م. كثناشددن كثم  ِدددب كإلاددا    -

 ⁵ِة ".كثم ك   كإلاا   لكإلاتالاٌة كإلااث

اضِة - ب ـيدي كثتِاندا  مل دكملا هلؤلاحةاةِة لكثفنِة كثؤة ٌل م   ه ا ٍفت  هفثً  أنه مج  ؿ ألالاثِب لكثعتق كثَت

ت لكثىشدد   ا  كإلااثِددة مدده كحددب  لِددِ  أاكء كإلاإلسددا  لكإلانؽ ددا   دد  كإلااضدد ة لكلملاضددت ل   كددق مددا لددمي   فلكثملدداَر

 ⁶. ـ ِه    كإلاسملتب"

 

 

 

 

 

 

 

  72ص.ي  متحق لا م  عتِلكثل كة  كإلااثِة مناب نؽًت ل ت غسا  فسل كإلاعارنة      ِب نفاین ركض ى مإ  -1

دداض  كإلا  كثعتفددة كثثانِدة  شددت نث َت شدتوا  ل ألدد كق ماثِددة   اكر كإلاد كثم  ِددب كإلاددا   ن َدسديلن أ دد    كإلا ي - -2 م ىدة كثفتصِددة كثسددف اٌة    ىددةكثَت

 .20-21  ص 2009

ه -3  .12ص 2005تفة كثثانِة   ـ ا  ألارا  شت   كثعن  كثم  ِب كإلاا   مناب صناـة كثلتكرك   اكر لكةب ث  من ي شاکت ي لآاَت

ب    كإلاإلسا  الاكمةااٌ لف حس   ٌ لف -4 ة عتاـٌة   اكر كثمف ِ  كلجامع    كثم َ   55ص   2012ة ل كثنشت   ؤلالىننَر

 . 55  صكإلاتحق نفتٌ لف حسه ٌ لف    -5

ق   ـ ا    اصت ن   الا جااا  كإلافكلملِا   لثِ -6  .21 ص   2004ا ث م  ِب كإلاا     مإلسة كث ركق ث نشت ل كثم ُ 
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خي للخدلُل املالي -2  :الخؼىز الخاٍز

ه وانددت كثلدد كة  تا اثِددب أل  تاددا  ـيددي ـ ددب مالددً كلملسددا ا  ل ئ  وانددت جددكإلااثِددة م حؤددى  نكٌددة كثلددت  كثفشددَت

مها     لِِ  أاكء كإلاشتلؿ  لثىه حنف أ  ألصت ح فِة رحداٌ كثتند ن   مً  ـيي مف  ما  اامة ٌ ىه كلمخنك

دددد رن  دددد  فِفددددًت ـددددام    كثلدددد كة  كإلااثِددددة كلخاصددددة نٌة كثع ددددب مدددده كإلالتيضدددد    ضددددتلرا  لدددد أا ِدددد 1895 دددد  لالٌددددة نَِ 

ا  شدددد  ء ألاسدددد ة مددددده كثتِانددددا  كإلانـ ددددة ثع دددددب كثلددددتض   لوانددددت كثم صددددِة كإلا حهدددددة ئ ددددي أـضدددداء ادددددف  جدددد  ه هتـل

ة حدٌ  صد  مبِاندا  مى ه  ٌ لالنا أ  هف   ثاتٌفاش   كإلااٌ مه كإلاإلسا  كثؤة ٌة  نل ـيي أ  ٌع ت ك مه كلج فِ

ا  كملخم فة " هاكما  كلخاصة ثتألاصٌ  ل الا  ¹.    لذثً  اثةِغة كثؤة   ص ة  ها لجنة كثتِانا  كإلا حنا ث  ج ـ 

 :أهداف الخدلُل املالي -3

ي  لِددِ  أاكء كإلاشددتلؿ مدده  لكٌددا ممفددناا  لصىِفِددة  خددنم أاددنك  مسددمخنمي يهددن  كثم  ِددب كإلاددا   بشدديب ـددام ئ دد

ب كثلددد ا ل مددد كظه كثضدددفف  لمددده ثددد  نددد ددد  كإلاشدددتلؿ لذثدددً  لةدددن   نٌدددن ح ك ح ماثِدددةلاةدددهددد  مثكإلاف  مدددا  م ددده 

لمدده انددا    كإلااثِددة ذك  كثفسكدة  اإلاشددتلؿ هتكرككددادا كثم  ِددب كإلاددا   ثهدد   د   تشددِن الالدمفااا مدده كإلاف  مددا  كثؤددة ٌ فت 

 ³ٌ ىه  لسِ  أانك  كثم  ِب كإلاا   ئ ي كس    واثما  : 

ة اد     ِدب مدا   اكايد  ل سدئ  كثم  ِب كإلاا   كثفً  لد م ـ ِده كإلاإل أهداف الخدلُل املالي باليظبت للمإطظت:*

ا   لكإلاسد ي اذ كثلدتكرك  كإلااثِدة أل   لدِق الالداث ارك  ل ادفك مده ظدت  كإلادنٌت كإلادخدلاسد ة ل ضدتلًر ال كثفً ٍفمسدي أ

 :كإلاا   ث  إلسة ل أانك  افك كثم  ِب ه 

 .فتيا كثم  ِب () ي كإلاا   ث فتيا   ت كثم  ِب   اسِثئـعاء حى   - 

نِةحسحِة كثسِالا  كإلااثِة ل ؤلانماالاظسؿ ـيي من  ص -  .فِةُل كثم    ِة ل كثم َ 

 .كإلانٌ نِةعار كإلااثِة كثؤة كن  مفتض ثها   كلعةث  إلسة لألاا ( كث ضفِة كإلااثِة) كثم لم مه كإلاته  كإلاا    - 

يي كإلاتالاٌة فاها. -  ئـعاء أحيام ـيي من   عتِم كثم ك نا  كإلااثِة    كإلاإلسة ـل

 

 

 

ق ثعتاـة ض كثفاا    كململالتة كإلااثِة  كملج ن كثثاني   منش رك  ذك  كثسسلب ـي أح ن كثفؽ ة ٌ لف  -1 ت   ل كثنشت ل كثم ُ  كثيَ 

 . 648 ص   1986

ق   اتينم ي معت   الا جااا  كلملنٌثة    كثم  ِب كإلاا   لالا  -2  .3 ص   2006كثعتفة كثثانِة   ـ ا   ألارا   اكر لكةب ث نشت ل كثم ُ 

ب    كإلاإلسا  الاكمةااٌة   متحق لا -3  .56- 57ص  م ٌ لف حسه ٌ لف   كثم َ 
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ئ  كثم  ِب كإلاا   كثفً ٌل م  ه كإلامفدام  ن ق كإلاإلسدة  مع املإطظت:أهداف الخدلُل املالي باليظبت للمخعاملين *

 :ا     ِب ما   اارج  يهن  ئ ي

 .مسحؽا  حٌ  ألـا اٌ كثؤة  ل م  ها كإلاإلسة    كإلاِنك  كإلااثِة - 

 .ا   نٌن ألاركام كلخاضفة ث ضتكةبهت لِِ  كثنماةج كإلااثِة ل   كلع -

 .عاـة كإلاإلسة ثم  ب نماةج كثلتلضلم لِِ  كث ضفِة كإلااثِة ل من  ك -

 .كإلا كفلة لكثتفض ثفلن كتض ـنن  لِِ  كإلاإلسة ثع ب كثلتض -

 : خؼىاث الخدلُل املالي -4

 ¹ٌم  كثم  ِب كإلاا   لفم ثسف اع ك  ألالِة له :

كثل كة اإلااثِدددة ِف ألاركدددام كثؤدددة   م يهدددا  مةدددنٌلددد م كململ دددب كإلادددا    ددد  ادددف  كإلاتح دددة الا منكةِدددة  ( مسخلبببت الخصبببيُف:أ

ا   دددن اا  ه  لا دددا ألاصدددٌ  لكلخةددد م  ثددد    ضدددق  ددد  مج ـ  أله دددي مددده فتددديا م الدددبِة ثددد  ٌلددد م ٌم  ةتهدددا ئ دددي حدددَ 

 .لممجانسة حؤى ٌم ىه مه مفالجتها

ًت   دألاصٌ  لكلخةد م لكإلاتهد  كإلادا   ل بغِة كهاشا  كثفسكا  كثلاة ة     مخم ف ـناصت  : ب( مسخلت امللازهت

   كثفسكة.ألتاب كِام اف

 ددددددب  اثت دددددث ـددددده ألالددددددتاب لكلملىددددد  ـيدددددي كإلاته كإلاددددددا   ملبفدددددن كثمةددددددنِف لكإلالارندددددة ٌلددددد م كمل مسخلبببببت الاطبببببخيخاج: (ج

 .ث  إلسة ل لِِ  الاكتيكحا 

 : ( ملىماث الخدلُل املالي5

ة مده كإلامع تدغ نجح ـ  ِة كثم  ِب كإلاا        لِم أانكفها لأ یک  ا  أل تكضها كإلانش اا  ال ن مه   فت مج ـ 

هدا رودداة  ألالددِة ال دن مدده متكـا هدا. فدداذك مددا كـمسيندا أ  كثهددن  كثنهداتي ث    ددب كإلاددا    كثشدتلط كثؤددة وشديب  دد  مج ـ 

 ه  أكتب ما  ي   ئ ي كلمللِلة  شتلؿا    ف ي مإشتك  لككفِة وفعي ص را ـه ح كنب نشاط كإلا

 

 

 

 

 

ب    كإلاإلسا  الاكمةااٌةمٌ لف حسه   لف كث -1  58-57   صلتم ذهت متحق    َ 



لماليالخدلُل ٌ اخىم جلدًم عا                                    الفصل ألاٌو                                                 
 

6 
 

دة مده كثشدتلط منهدا ففِ ب ئذ       ي مل ما  نجاحه      لِم افك كثهن  لذثً  الملتص ـيدي  د ف ي مج ـ 

 ةددداار  مدددا ٌمف دددم  ددده نفسددده  لمنهدددا مدددا ٌمف دددم   دددنهج ل لنِدددا  كثم  ِدددب كثؤدددة ٍسدددمخنمها  ل منهدددا هدددفثً مدددا ٌمف دددم 

 ²:  ما  فِ ا ٌي ل ٌ ىه حةت اف  كإلال   ¹. كإلاف  ما  كثؤة ٍفم ن ـ اها

 .ما ه  لنر مفلٌ  مه كإلاةنككِة ألكإلا ث كِة  مف    مل ب كإلاا مق مةاار كإلاف  ما  كثؤة ٍسملي منها كملمأ    - 

  ه ا أ  ٍسمخنم أ  ٍس ً كململ ب كإلاا      ـ  ِة كثم  ِب كإلاا   منهجا ـ  ِا ٌانالب مق أانك  ـ  ِة كثم  ِب -

ِة لكإلاسة ة لنر مم ك     ق ه  ألاات  لحألاثِب ل لنِا    اها.عانك  كثؤة ٍسعي ئثث      ل ؤة كإلا ضـ 

ِة لذثً  اثتيه ا ـيدي فهد  الر  لكسأ  ٌا - ملةد ر  د  هشدف كلمللداةم ه دا هد  كتدب مل  كململ ب كإلاا   نفسه  اإلا ضـ 

دت  ٌ كثلخصد ة  لذثدً ثِلد م بفدن ذثدً ٌملدنتاا بفِدنا ـده كثم  دا جدياا  ة را مس أ  ٌل م  مف ا ٌمضد نه مد   لَت

 ك  كثتنٌب ألافضب منها.ِة   ا ٌت ص خنم ممخف كثلتكر مق متكـاا كثم  مه مإشتك  لصنكةب 

 ³:  اإلضافة ئ ي بفض كإلال ما  ألاات   

 .ٌن كث كضح ألانك  كثم  ِب كإلاا  كثم ن -

م اا ـ اها  نٌن كثفتيا كإلااثِة كثؤة ٍش  ها كثم  ِب  ل   ف ي   -  .ِانا  ماثِة ٌ ىه الـا

 . نٌن كإلاإشتك  كإلانالتة ث  صٌ  ئ ي أفضب كثنماةج ل  ألتؿ لكت  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 4  صني   متحق لتم ذهت  ةم ا  كلملنٌثة    كثم  ِب كإلاا   لؤلا الا جااا   معتي -1

مىمتددة    كثتندد ن ل كثم لددق كثنلددنً  دد ضتككددكثم  ِددب الانم دداني ل الر   دد   تشددِن ـ  ِددا  ؤلا سدد ة تّكثى تافؼددشددّإ ئشددتك  ـ  ح دد   حسدد -2

ق   .26 ص   2010ألارا      ألاٌل ـ ا كثعتفة  كملجم ق كثفتبي ث نشت ل كثم ُ 

 . 9 ص:  2008   ي ركم هللا   ف سع  ة ألال عتفكث   كثم  ِب كإلاا     ِ كثشفهمة مةعفى  -3
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 :املؼلب الثاوي: معاًير الخدلُل املالي واطخخداماتها

 ي:مفهىم معاًير الخدلُل املال  -1

ة وسمخنم ه لِاس ثخملى  ـيي هفاءا لمسة ة نستة مفِنة أل رك  ما .  ¹ـتارا ـه أركام مفِاَر

 : أهىاع معاًير الخدلُل املالي -2

ِ ىه ة لكثمّددحسددمخنم ث  لارنددة مددق كثنسددب كإلاسددمخت مدده كإلافددتل  ـ  مددا أ  انددان أربفددة أندد كؿ مدده كإلافدداٌ ي كثؤددة و

 ²:  ذهتاا فِ ا ٌي 

 : ُل املالي املؼلممعُاز الخدل  -2-1

ف دددة كإلافِدددار كإلاع دددم  حاثدددة ممفدددم ـ اهدددا  أنددده ٌ ثدددب كثةدددِغة كإلاثاثِدددة لملدددنف مفددد  ثً مثدددب ااصدددِة ف  لاددد   ددد ُل

لاس  ه كثمممأص ة ٌأاف شيب كِ ة ماثِة ثا مة ثنستة مفِنة مشتيهة   ا  كث ككفِة.ت ل    وافة كإلاإلسا   َل

ا  ـدده كإلامع تددا  كث ككفِددة ألنشددعة كثىث ددي مدده كإلاإلسددا   َل ىدده ٍفدد ا الالددمخنكم كثل ِددب ثهددفك كإلافِددار ئ ددي ك مفددا

ِة ث نسب كململللة.ة ة ث  لارنةكثخج ء ئ ي افك كإلافِار ـنن ـنم لح ا مفاٌ ي أات  مس   كإلا ضـ 

 

 : لصىاعتمعُاز الخدلُل املالي ل  - 2 -2

ه كلجهدددددا  ألغدددددتكض كثلِددددداس لاددددد  كإلافِدددددار كثدددددفً  ةدددددنر  الا  دددددااك  كإلاهنِدددددة ل كثهِ دددددا  كلملي مِدددددة أل غ يادددددا مددددد

   ا ئ ددي كث ككددق مدده كإلافِددار كإلاع ددم ألندده ٌأاددف بفددصددـة  ل اددفك كإلافِددار أه ددي كت ةددنالكثملِددِ  ثفددتؿ أل أه ددي مدده فددتلؿ كث

 .اـةةنثً كثن ؿ مه كثالاـمتار ممع تا  كثنشاط    ذ

 

خي  -2-3  : معُاز الخدلُل املالي الخاٍز

اادا اااا  كثؤة ك خفاا أاكء مإلسة مفِنة    كإلااض ة  لكثؤة ٌم  كـم ـتارا ـه كثنسب ألاركام كثؤة   ثب الا ج

 .هائأاكوأاكا    ِ ِة ثملِِ  أاكء كإلاإلسة كلملا    لكثم كق كإلاسملتي  بشأن

 

 

 

 

بة   ؤلااكرا ل كثم  ِب كإلاا    -1  ..171 ص 2000اكر كثفىت     ـ ا   ي كثعتفة ألال  اِث  ي كثـ 

 . 85 - 84  ص  ذهت م لا تحق مب صناـة كثلتكرك    ناكثم  ِب كإلاا   م تل  من ي شاهت ي لآا -2
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 : معُاز الخدلُل املالي املخؼؽ - 4 -2

ددددة كإلاسدددد سـيددددي ألددددا ىت ددددٌاددددفك كإلافِددددار مدددده كتددددب ئاكرا كإلاإلسددددة  لكثددددفً ٌةدددد    ألنشددددعة  تلىكإلا ك نددددا  كثملنٌَت

شددتك  ألااكء اكرا لكثؤددة   ثددب مإ ل لخسدديك  كثسددا لة ٌ ثدديك  كثفنِددة لكسدد   ندداءك ـيددي كلخ كإلاإلسددة  لاددفك كإلافِددار ٌةدد

فك كإلافِددار كددن ٍشدد ب  فاصددِب أاددت  ألاكء كإلاإلسددة هم نٌددن كثنسددب كثؤددة  تكفددا  هددفكثً اددنلكثملِددِ  ل  نٌددن الا 

يددددي كثددددتغ  مدددده أا ِددددة اددددفك َة ألنشددددعتها  دددد  كلملدددداال  الالدددداث ار تناا ؤلااكرا منالددددجدددد  ة لكثم َ  ِددددة لكثاشددددغِ ِة  ـل

متددددددار لككددددددق ألااكء كثفددددددام  دددددد  ال أندددددده ال ٍفددددددن كإلافِددددددار ألامثددددددب ث  لارنددددددة ل لِددددددِ  ألااكء ألندددددده ال ٌأاددددددف بفدددددد   الـاكإلافِدددددار ئ

 . اث ةكإلاإلسا  كإلا

 : خصائص معاًير الخدلُل املالي - 3

 ¹:    ال  ن ثه أ  ٌمةف  الخةاةل كثماثِةىأ  ٌي   كإلافِار ملت ال لذل مف  مه أحب

اثِدددة فِمفدددفر   لِلددده  لال ٌمةدددف  اثم كضدددق ثً  اميانِدددة  نفِدددف   ال ٌمةدددف  اإلافِدددة  أكإلافِدددار  اث كك ةدددف  ٌمأ  -

 .ِ ىه كث صٌ  ئثِه بسه ثةف

ثددفثً ة  لإ  وددا  اددفك ال ٌ نددق مدده ئاادداٌ وفددنٌس  ـ ِدده ئذك اـددت كثؽددتل  بأ  ٌمةددف كإلافِددار  االلددملتكر كثنسدد -

 .بفن ئحتكء كثنركلا  كثس مة

 ب.لكث ض ل لله ثة كثتيهِ أ  ٌمةف كإلافِار  اثبساظة  -

 : اطخخداماث معاًير الخدلُل املالي - 4

 ²:  ٌ ىه ئٌجا  كلمخنكما  مفاٌ ي كثم  ِب كإلاا      كثنلاط كثماثِة

 . فس ي كثؽ كات كإلااثِة كملخم فة لإـعائها لصفا ه ِا - 

 .س جااا  كإلااثِة كملخم فةث فس ي كإلانث ال  لكإلاإشتك    -

 .لسة كإلاا     ِب أاكء كإلاإ  -

 .تكفا ن هشف الا  -

ة -  .كِاس كثنماةج كثفف ِة ئ ي كثنسب كإلافِاَر

 

 

 .180  ص 2004اكر كثتنكٌة   ـ ا   ؤلااكرا ل كثم  ِب كإلاا     ـامت شلت  ه كثشنعيأٌ  -1

بة  -2  . 173 ذهت  صؤلااكرا ل كثم  ِب   لتم  اِث  ي كثـ 
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 : املبدث الثاوي: أدواث الخدلُل املالي

  ِدددث ٌيددد    اميدددا  كململ دددب كإلادددا   أ    ِا ل حاضدددتكضددد مفدددنا كثعدددتق لألاالك  كإلاسدددمخنمة  ددد  كثم  ِدددب كإلادددا   ما

ِة كثنركلا  أل كثم  ِب كثلاة   ه  ل كء وا  كثغتض مه كثم   ِب كلمخنكم ٌخمار منها ما ٌمسءم مق ظتِفة ل نـ 

ِدددددددِ  كإلااضددددددد ة  أل ثنركلدددددددة كلملاضدددددددت لكثمنتدددددددإ ثالدددددددخِل كث ضدددددددق كإلادددددددا   ث  إلسدددددددة  أل ثملادددددددف  كثعدددددددتق لألاالك  

ا  كثمغ ديك  لالا جاادا   حِدث  ِدإلااثِة لكإلالارندا  ل  اإلاسملتب. لمه أا  اف  ألاالك : كثنسب كإلااثِة  كإلاإشتك  ك

داآ  فتضددها  دد  مع تدد نل ا  كثمغ ددديك  صِددِددة ل كإلاع ددب كثثدداني كإلالارنددا  ل ب ل كإلاإشدددتك  كإلااثنسددوي  كإلاع ددب ألاٌل كثود

 .اا لالا جا

: الخدلُل بىاطؼت  :اليظب املالُت و مإشساث الخىاشن  املؼلب ألاٌو

 : اليظب املالُت - 1

   كإلاداثِ     دمل ٍفم ي كثم  ِب   كلعة كثنسب كإلااثِة مه أا  ظتق كثم  ِب كإلاا   ل أه ياا كناشارك    أللاط كمل

دددا  ٍسددددمف   فاهددددا آنددددفكن لهدددد  مدددده أكددددنم اددددف  كثملنِددددا  حِددددث ؼهددددت   دددد  منمةددددف كثلددددت  كثمالددددق ـشددددت ـنددددنم ا ود

سدب  د   كململ  د   ن ة ال خداذ كدتكرك ه  الاكمةدااٌة. لثفدب أاد  مدا لداـن ـيدي كناشدار كثةدكإلاسمخنم   لأصملاب كث

 ¹. ألحه كثنشاط كملخم فةـم اا ـ اها     لِِ  ألااكء ل مه له ثة كلمختكحها لفه ها لإميانِة الا  م  لكإلاسمخن

ف اليظب املالُت  -1-1  : حعٍس

غ  ددد    ندددنٌه أل أه دددي مددده  نددد ا كثل كـدددن كإلااثِدددة لكدددن  م كحدددن كثتنددد ا كثؤدددة نهدددت  كثنسدددب كإلااثِدددة  أوفددد ا ـسكدددة  دددَت

ئال ².   مم   مداثِكداة له دا كدن   كحدن ادف  كثتند ا ـيد   ناب  د  كشدملاق كثنسدتة كإلااثِدة ـيدي كثلاة دة كإلااثِدة نفسدها 

اـم داا مفداٌ ي متحفِدة ـيدي فِن منهدا  ئذ ال  دن منسدم  أل كإلا ٍف دة  د ةء ث    دب كإلادا أ  كث ك   ـنن ادف  كثفسكدة ال

خِددة لمفم   لِددِ  نمدداةج كثنسددب كإلااثِددة ث  إلسددة  لوفددن كإلافدداٌ ي كإلاع لددة ل ٌددألالددها   لددغ كثةددناـة مم اریددكثماَر

 إلسدددة مددده    ث اٌدددة كإلاإشدددتك  كإلاتحفِدددة كثؤدددة ٍسدددانن ئثاهدددا كململ دددب كإلادددا    ددد   لِدددِ  ألااكء كإلادددا ثلكإلافِدددار كإلاسدددتهن   

 ³ة. اسٌ كثنسب كإلااثِ

ه لندا ج ادـتدا هداأن فثًوفت  كثنسب كإلااثِدة هد ه ا   ثده ئال ئذك كد ر   كثفسكدة ال كِ دة فرا ـده ـسكدة  د   ممغ دٌي

 ⁴. ِ  كإلا كفـيي ض ء ـ  ِة كإلالارنة ٌ ىه  لِة أات  م اث ة لوسمى  اثنستة كإلاتحفِة ل ست ن

 

 

ن ر  -1  .127 صلتم ذهت     ي متحقل كة  كإلااثِة مناب نؽًت ل  عتِل   ِب كث  ةنا  فسل كإلاعار غسفت كضِخنمَإ

ق  ي ثب ق كثفت كملجممىمتة   مفخح ي ـلب   ملنمة    ؤلااكرا كإلااثِة ل كثم  ِب كإلاا   -2  .357ص   2006 ي كثعتفة ألال  نشت ل كثم ُ 

ددق ا   اكر كثِددا لًر كثففاصددت ااددا  م جـددننا   اٌدده كثنفِمددة أرشددن كثم ِمددة   كثم  ِددب ل  خعددِغ كإلاددا   ك -3    ألارا   ـ ددا   ِددة ث نشددت ل كثم ُ 

 .83  ص2008

ب    كإلاإلسا  الاكمةااٌة   ٌ لف حسه ٌ لف -4  . 92متحق لتم ذهت    ص   كثم َ 
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 الخدلُل باليظب املالُت: أهمُت -1-2

 مابفدة  ع رادا   إلسدة ـسدي كث منة  لوسد س ثسدإلاإلج كةفمسي مده أالك   لدنٌت لملارندة نمدائ  كثنسب كإلااثِة و

كثلدد ا لنلدداط كثضددفف حؤددى ٌ ىدده  ل  عدد ر بفددض كإلاإشددتك  كثنكا ِددة لكلخارحِددة حِددث مدده كث كحددب مفتفددة نلدداط

 ¹. ا بشيب صملِس أل كثف ب ـيي  يملِ هاثهسغكلم

 ²:  كإلااثِة    كثنلاط كثماثِة سبل ى ه أا ِة كثن

 .ِنافمنث ال  ذك  مغ   ـل نٌ  ل -

 .اثِة ثنفت كإلاإلسةك جا  كثتن ا    كثل كة  كإلااثِة  فتيك  م كلمفتكض -

 .إلاإلسا  كإلانم ِة ئ ي نفت كثلعاؿملارنة كإلاإلسة مق غ ياا مه ك -

ة لكثةناـِة كإلافم نا.سة مق كثنسملارنة كإلاإل -  ب كإلافِاَر

  ها. لِِ  أاكء كإلاإلسة لأاكء ئاكر  -

 الجتها.لككتيكل كثم صِا  لكثسِالا  كثىفِ ة مف كثمفت  ـيي م كظه كثضفف لكثل ا    كإلاإلسة -

 : أهىاع اليظب املالُت  -1-3

ة مه كث     كإلاداثِ   أنهدا وافِدة لكثؤدة  ضدق كإلاإلسدة أمدام ألامدت كث ككدق لحفدب مل كثؤة ٌت  كمل بنسانان مج ـ 

 ثدب اددف  كثنسددب ث  إلسددة ل  مكلملىد  ـيددي كإلاإلسدة منعلددي لاكٌ االثددة كعفِدة ـيددي كث ضددفِة كإلااثِدة كلمللِلِددة 

 ³.  ِة  نسب كإلانٌ نِةصكثسِ ثة  نستة كثنشاط  نسب كثت :نسب  وي   آلا

 

 

 

 

 

 

 

 .131  ص 2003 اكر كثغتب كثنشت  ار الالاث ارك    تكام كم   شاٌة    لِِ  ل ش -1

ب لالااكرا كإلااثِة ث  إلسا . اكر كثفىت ِلث ـاظف -2 ة  مةت   كننركلس  كثم َ   .81  ص2008 كلجامع   ؤلالىننَر

 .311 ص  ا لفهت ملنمة    ؤلااكرا كإلااثِة ل كثم  ِب كإلاا     متحق ل  مفخح ي ـلب  -3
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 :  Liquidity Ratiosأوال : وظبت الظُىلت :

 ا ـيديأشدنا  األمن كثلة ي أل   ف دى أادت ملدنرا كإلاأشنا  لّت كإلاسءا كإلااثِة ث  هل ؽهت أا ِة اف  كثنسب    أن

منكلثددة ن كثلةدد ي  تدد   مددن  وغعِددة كإلاع  صددا  كإلامددا  دد  ألا أشددنة. لكإلاددسءا كإلااثِددة ث   مددا  كإلااثِددة كثثاوسددنٌن الاثتاكمدد

دددب ادددف  كإلا حددد اك  ئ دددي أكإلانشددد ثهدددف    حددد اك  كإلانشدددأا َل ىددده  ة اللدددم لاق لدددن  ددد  فتددديا   نا مددده   َ  منِدددة مسددداَل

ي  لصاثمددددا    ددددنا ر  ددددة كحم دددداٌ كلخعت ا ٍفأ دددد فت كثسددددِ ثة كثيافِددددة ثددددن  كإلانشدددد ا  كإلامنكلثددددة. ئ  ـددددنمصددددكإلاع    كثم ددددَ 

  ت تاها الاةم اني.

 

ددددم  مدددده اددددسٌ كِدددداِ  كثلددددنرا كإلااثِددددة ث  إلسددددة ـيددددِددددكثسددددِ ثة ئ ددددي  ل ل هددددن  نسددددتة كددددنرا  سي كإلاددددن  كثلةدددد ي َل

ة ـدده  جددٌ  ددنفلااا كثنلنٌددة كثفااٌددة كثناكلددم لاكها مدده اددس نـندد حددبثتاكما هددا كثلةدد يا ألا كإلاإلسددة ـيددي ملا  ددة ك

 هدا كثلةد يا    اثنرحة ألال ي  ل  سدب ادف  كثلدنرا مده ادسٌ كإلالارندة  د   مج د ؿ م ح اكِفا  ل  ةِب كثفمكإلات

 ¹. كثلة يا ألاحب تاكما هاألاحب لمج  ؿ كث

 

م كدددددددددف مسدددددددددم   كثسدددددددددِ ثة كإلاع  صدددددددددة إلالا  دددددددددة حدددددددددب ـيدددددددددي مدددددددددن  كثنؽدددددددددام كثلةددددددددد يا ألا  هدددددددددا  كما إل  كإلاإلسدددددددددة َل

ماحهدددددددددا   ثة أـيدددددددددي مددددددددده   دددددددددً كثؤدددددددددة  ِتوا  كثةدددددددددناـِة ئ دددددددددي مفدددددددددنال  لدددددددددج كثشدددددددددلنٌدددددددددة  ثدددددددددفك   مدددددددددان دددددددددنفلا ها كث

خفاضدددددددها  ددددددد  كثثانِدددددددة لمددددددده أاددددددد  ن فددددددداؿ مخددددددداظت كثمف دددددددفب  ددددددد  ألال دددددددي لكشدددددددتوا  كلخدددددددنما  كثىهتصاةِدددددددة مدددددددثس   الر 

 : نسب كثسِ ثة ما ٌي 

 :  ( Current Ratio)وظبت الخداٌو : -1

ة لصنأشن  ثب ملنرا كإلا . هت له إشت  نكتي ثلنر ها كإلااثِةل  صف صة  فا ـيي ملا  ة كثتاكما ها كلجاَر

 ²:  لوسمختج  اثفسكة كثماثِة

 وظب الخداٌو = مجمىع ألاصٌى املخداولت 

 مجمىع الخصىم املخداولت                               

 

 

ب    كإلاإلسا  الاكمةااٌة   متحق لتم  ٌ لف حسه ٌ لف  -1  . 93 ذهت  صكثم َ 

دق  كثعتفدة ألال دي   شدا ثنسد ي ـ دا  اكر كإلا ة بكثم  ِب كإلاا   ث لد كة  كإلااثِدة ل ؤلافةدال كململالد  ٌ لف لفااا ً تكل كثااثن لایب  -2 ت ل كثم ُ 

 .61ص   2000
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  شدددتلؿ ثفضدددت ألاصدددٌ  كإلامنكلثةنخأنددده ئذك ك   ف دددى  كإلالتدددٌ  ثهدددف  كثنسدددتة اددد  لكحدددن صدددملِس ندددىئ  كلملدددن ألاا

ثتاكما ددده كةددد يا ِس ف ف دددى ذثدددً أ  كإلاشدددتلؿ مدددا كٌ كددداارك ـيدددي وغعِدددة ك  ِدددث أصدددت ت نسدددتة كثمدددنكٌل لكحدددن صدددمل

ا  ـدنم ملدنرا كإلاشدتلؿ ـيدي كث فداء  اثتاكما ده كثلةد يا ندخفضت كثنستة ـه كث كحدن كثيدملِس ف فكنألاحب  أما ئذك 

 ألاحب  نل  أ    كحه مشاوب لصف صا .

حدب  لوفمسدي نسدتة كثمدنكٌل ألا  كةد يا تاكما هداـنا متك  كا  ِة أصدٌ  كثشدتهة ـيدي ـ  ِدة كث ستةل ت   اف  كثن 

ت  د  ثّسدٍشد ي ئ دي أ  كثشدتهة ة ـااثة إلافؽ  كثلعاـا . أما ئذك وانت كثنستة ككب مه كث كحن صملِس كن تنس 1:2

فدددنا ظدددتق ثخملةدددٌ  ـيدددي امفتض ثلفدددسس أل كثمةدددفِة  فهناهِدددن  ئال كنددده ال ٍف دددة  اثضدددتلرا أنهدددا لدددحلضدددق مدددا   

ب  ¹. كثم َ 

 : ظُىلت العامتوظبت ال  -2

 ² نٌ   كثلة يا ألاحب ل  سب  اثفسكة كثماثِة : ثارحة وغعِة كإلا ح اك  كإلامنكلثة   اف  كثنستة ل لِ

 املىحىداث املخداولت     =     وظبت الظُىلت العامت

 دًىن كصيرة ألاحل                                                  

 

 .ة رأس كإلااٌ كثفامبلوسمى اف  كثنستة هفثً  نست

ا كثلةدد يا ألاحددب نهددم ئميانِددة كإلاإلسددة ـيددي وغعِددة اٌ  فدداذك وانددت اددف  كثنسددتة أكددب مدده كث كحددن فهددفك ٍف ددة ـددن 

 .لافك ٍفسي كث ضفِة كإلااثِة كثسّ ة ث  إلسة لاثب  ح اك ها كإلامنكلثة  أً رأس كإلااٌ كثفامب  

ا   اٌ كثفامددب مفددنلم أً لضدددفِة ماثِددة مم ك نددة ل  اثمدددأمددا ئذك وانددت كثنسددتة وسددداًل كث كحددن فهددفك ٍف دددة رأس كإلادد 

 .كة يا ألاحب  اإلا ح اك  كإلامنكلثةنها كإلاإلسة كاارا ـيي وغعِة اٌ  

هددا ن  ٌِدة اغعلإذك واندت ادف  كثنسدتة أهسدي مده كث كحدن فهدفك ٌدنٌ ـيددي كث ضدفِة كلجِدنا ث فامدة ألنهدا كداارا ـيدي و

ا ال  أاددف هددشددت ـددام ألنإ ي مسددة وفمتئال أ  اددف  كثنسدد  ٌ كثفامددب م حددبصدد ثها كإلامنكلثددة أً رأس كإلاددا أكةدد يا ألاحددب 

متدددار لدددِ ثة مخم فدددة ث   حددد اك  كإلامنكلثدددة لهدددفك كلدددم لاق كثدددنٌ   كةددد يا ألاحدددب   ألامدددت كثدددفً ٌمع دددب  بفددد   الـا

 ³. كإلات تغ  نستة كثسِ ثة كثفامة للضق نستة ماثِة أات  ثمفااً كثنل

 

 .32,  31كإلاا     متحق لتم ذهت     كثم  ِب    فهمى مةعفى كثشِ -1

ب    كإلاإلسا  الاكمةااٌة متحق لتم ذهت  ف حسه ٌ لٌ لف  -2  . 94   صكثم َ 

نب -3  .114  ص1997  حامفة كسعِنة ( حاثة و مام )  لِِ  ألااكء كإلاا   ث  إلسة    جارك َ 
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 ( :حلتلا )وظبت الظُىلت املخفظت   -3

ملىدد  ـيددي ارحددة كثسددِ ثة  ه ددا وفمسددي ملِالددا إلالددنرا كإلاإلسددة ـيددي كث فدداء لهدد  كثنسددتة ألاه ددي اكددة مدده حِددث كل

فة ئ ي نلنٌة ل  سب  اثفسكة كثماثِة:    اثتاكما ها كثلة يا ألاحب مه ألاصٌ  كثسُت

 املخصون–وظبت الظُىلت املخفظت = ألاصٌى املخداولت 

 الدًىن اللصيرة ألاحل                                         

 

لكددن  دد  كلدداتفاا كملخدد ل  مدده اددف  كثنسددب  اـمتاراددا   ثددب أهسددي حةددة مدده كإلا حدد اك  كإلامنكلثددة ل  اثمددا   فهدد  

لِ تهددا   ٌ مدداج ثفتدديا  منِددة حؤددى ٌم ددٌ  ئ ددي نلنٌددة  اددفك ٍف ددة أ  ثدد  كلددمعاـت كإلاإلسددة  ِددق كثلددِ  كثغ ددي حدداا ا 

 .ا كثس ع هنلال  كإلاساس   خ ل ا ها ةب ذمتها ثم ىنها مه وسنٌن كثتاكم ل 

جب أ   ي   كِ ة اف    (  0.5)  ددددددى ملدنر  صد ( لحدن أك 0.3)   دددد ملدنر نىكثنستة مت ففة حِث حنا ثها حن أاَل

 .لا  حن كثض ا 

 : وظبت الظُىلت الجاهصة  -4

 ²ل   سب  اثفسكة كثماثِة: 

 ٌ  الىلدًاث          =     ة الجاهصة  وظبت الظُى

 الدًىن اللصيرة ألاحل                                                                  

 

كـم ااك ـيدي مدا    ىده مده     اٌ   كثلة يا ألاحب  اذك وسم  ة وسمعِق كإلاإلسة   نٌن نستة اف  كثع  كل

( لاندان مده  0.3لحدن أكصد ى ملدنر )  (0,2)ملداٌ ب  ىف  كثنستة حدن أانده  مماحة    كث كت كلملا    لكن حنا ثكِ

 ( .  0.4ٌلٌ  ) 

فً نا  ددد  أ  ٌيددد   ادددفك كإلافدددنٌ هت دددي ـيدددي كثلدددنر كإلاسدددمعاؿ  كث ددد ةء كثدددفاةدددهددد  ثكغ دددب كإلامفدددام    الاكمةددداا    

نة كثؤة ٌجب أ   ي   مفنخٌلا  ه وسِ ي اكاي  حِن    كل  (. ا   أمثب  ك ن لمة )َ 

 

 

 .95ت كإلاتحق  ص ٌ لف  نف ٌ لف حسه -1

ب  م ٌ لف حسه ٌ لف   كث -2  .96-95 الذهت  م  كإلاإلسا  الاكمةااٌة   متحق لتَ 
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 (  :Normal Liquidity Ratioوظبت الظُىلت العادًت :) -5

متدددار كثدددنـ  لكمل ادددف  كثنسدددتة وفمسدددي أه دددي وشدددناك مددده كثنسدددتة كثسدددا لة  حِدددث  ل  كثسددد ع  ل خدددال  أادددف  ددد  الـا

تدددا ألً نلدددلضددد لمةدددت ـيدددي ألاصدددٌ  كإلامنكلثدددة كثؤدددة   مدددا  بفدددنم وفت   ددد  كِ تهدددا ـندددن كثمةدددفِة. ثهدددفك وشددد ب  ها  لَت

 .ؤلالاث ارك  كإلاإكمة()كثنلنٌة لشته كثنلنٌة 

سحددؾ ك ةددِب حدد ء مدده ه ئذك كنخفضددت اددف  كثنسددتة ـدده كث كحددن كثيددملِس فهددفك ٍف ددة  يددب لضدد ل حم ِددة   نددَل

ددددة. ل  سددددب  اثفسدددد ل  كثخددددكثدددنـ  أل  ِددددق بفددددض كمل سكددددة  ع  حؤدددى ٌددددم ىه كإلاشددددتلؿ مدددده لددددنكا ودددب كثتاكما دددده كلجاَر

 ¹:  كثماثِة

 الىلدًت + شبه الىلدًت          =        وظبت الظُىلت العادًت

 الخصىم املخداولت                                                           

 

عت : -6  :  (Quick or acid - test radio)وظبت الظُىلت الظَس

ا  د  ملا  دة أشدنرا كإلالدنسدمخنم كثنسدتة كثسدا لة  د   ِدا  ما مه نسدتة كثمدنكٌل لو  فؽوفمسي اف  كثنستة أه ي 

ساتفن كملخ ل  مه ألاصٌ  كإلامنكلثة لملاحة كملخ ل  ئ ي فتيا  منِة حؤى ٌ ىه  ِفده أل   اثتاكما ها كة يا ألاحب  ُل

   ل ا  د  وسدنٌن مع  صا هدا كإلامنكلثدة ال   ةدفِة كملخدأشدنانان كحم اٌ ـنم  ِفه  ل لّت ادف  كثنسدتة ملدنرا كإلا

 ².  سِ ثةلصاثما   فهة ملِاس أه ي شنا ث

وسمف ب اف  كثنستة الامتدار مدن  هفاٌدة كإلاةداار كثنلنٌدة لشدتة كثنلنٌدة كإلا حد اا ثدن  كإلاإلسدة  د  م كحهدة 

اددددف    وفمسيا مدددده كثتضدددداـة  لضدددد ه اددددف  كثشددددتلط هددددیب م ح اكسددددّكثتاكما هددددا كةدددد يا ألاحددددب ال  الاضددددعتكر ئ ددددي و

 ة ثنوسددد ألنهدددا سدددِ ثة مددده نسدددتة كثمدددنكٌل الكمةددداراا ـيدددي ألاصدددٌ  ألاه دددي لدددِ ثة  ل ا ثكثنسدددتة ملِالدددا أه دددي   فؽددد

ا  ملنما مه كثبسغ. ل   ³:  سب اف  كثنستة ـيي كثن   كثما  كثتضاـة لكإلانفـ 

عت  املصسوفاث املدفىعت ملدما -البظاعت  -املىحىداث املخداولت      =     وظبت الظُىلت الظَس

 املؼلىباث املخداولت                                         

 

 

 .62  متحق لتم ذهت   صكثم  ِب كإلاا   ث ل كة  كإلااثِة ل ؤلافةال كململالبة  فااالًل   ٌ لف كااثن لاِب كثت  -1

 . 62تحق   ص نفت كإلا  ن لاِب كثتكًل   ٌ لف لفاااااث-2

 . 314ص    متحق لتم ذهت   إلاا  ملنمة    ؤلااكرا كإلااثِة ل كثم  ِب ك  ـلبخح يمف -3



لماليالخدلُل ٌ اخىم جلدًم عا                                    الفصل ألاٌو                                                 
 

15 
 

 ألاصٌى الظائلت:        ¹ات آأل   ف ى 

 املؼلىباث املخداولت                               

ة ملنما لةن  األصٌ  كثساة ة مج  ؿ ألاصٌ  كإلامنكلثة معتلل منه كملخ ل  كثس ع  لكإلاةتلفا  كإلانفـ   .َل

 

 (/ Debt ) Cash flowوظبت الخدفم الىلدي ئلى الدًىن: -7

دددم  ثمدددنفم كثنلدددنً مددده كثف  ِدددا  لكثدددنٌنّت كدددنرا كإلاإلسدددة ـيدددي انمدددة ا نهدددا كثفسكددة  ددد   كٌمدده ملدددا اثلاة   َل

 ²:  كحاساب اف  كثنستة  اإلافااثة كثماثِة

 مً العملُاث خدلمالىلد امل              =     الدًىن  / وظبت الخدفم الىلدي

لت ألاحل ئحمالي                                                                               الدًىن اللصيرة و الؼٍى

لةن  اثنلن كمل  فا ئثِه الالتهسوا  لالاظفاءك .مللم مه كثف  ِا  صا   كثتصس مضاَل

 

 ( :cashratio)³وظبت الىلدًت: -8

 الىلد و ما في خىمه         =      بت الىلدًت وظ

 خداولتاملؼلىباث امل                                      

ه تة كثفامددة  ٍشدد ب كثنلددن ل ألاصددٌ  شددكململالددتئ  مةددعخح كثنلنٌددة مفنددا  كث كلددق ه ددا حددنا  مج ددت مفدداٌ ي 

فة كثم دددددٌ  ئ دددددي نلنٌدددددة   لوسدددددمى  ددددداأللرك ندددددة  ل خا  كلندددددل ذق كإلااثِدددددة كثلا  دددددة ث مدددددنكٌل مثدددددب أكثنلنٌدددددة لدددددُت ألالركق َ 

ة  .كثمجاَر

نٌدة ـدنا مدتك  كا  ِدة ألاصدٌ  كثنلنٌدة لشدته كثنلنٌدة ـيدي وغعِدة الاثتاكمدا  كإلامنكلثدة لوفمسددي ل تد   نسدتة كثنل

 .ثنيهامإشت ـيي كإلان  كثفً وسمعِق فِه كثشتهة افق كثتاكمانها كإلامنكلثة    كلعة كثسِ ثة كثنلنٌة كإلام فتا

 

 

 

 . 33متحق لتم ذهت    ص  كثم  ِب كإلاا    فهمة مةعفى كثشِ   -1

 .315  صي ـلب   نفت كإلاتحق فخح م -2

 .35 فهت  صمتحق لتل كثم  ِب كإلاا      كثشِ ىفهمة مةعف  -3
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 :  ( Activity / performance Ratios)ثاهُا : وظب اليشاغ :

ة كثنسب اف  أٌضا نسب ئاكرا كإلا ح اك   ل لّت اف  كثنسب من  هفداءا ئاكرا كإلاإلسدة  ٌع م ـيي مج ـ 

فدا منالددتا ـيددي مخم دف أندد كؿ ألاصدٌ   ه ددا  لددّت مدن  هفاء هددا  د  كلددمخنكم أصدد ثها  د     عددق م كراادا  كإلااثِددة   ُ 

 .إلنماج أهسي كنر م ىه مه كثس ق لكلخنما   ل  لِم أهسي  ج  مه كإلاتِفا  ل  اثما   أـيي رصس م ىه

أند كؿ كإلا حد اك      كإلاتِفدا  لح ِدق الالداث ارك   د  مخم دفصدا ل مض ه نسب كثنشاط ح ِفها كإلالارنة     

ة  .مق  ته ا ـيي ذثً كلج ء مه كإلا ح اك  ذك  كثة ة ألاه ي      لِم كإلاتِفا  ااصة كإلاإلسا  كثمجاَر

 دف أند كؿ كإلا حد اك  مده  ضدداـة ل لحد ا  د ك   مفلدٌ   د   كإلاتِفددا  لمخم ضل لد م نسدب كثنشداط ـيدي كفتدديك

ب كثنشددداط نسددد ك  . ل أاددد  ن ٌعدددتأ ـيدددي ادددفك كثمدددة  لوف دددب ـيدددي كثىشدددف ـددده أً ا دددب كددد مدددمدددن ن   ل م حددد اك  ثا

 ¹ماٌي :

 :   (Accounts Receivable Turnover )معدٌ دوزان الحظاباث املدًىت : -1

  لمم لغ فتيا كثم  ِدب. َل ىده ئٌجداا ادف  كثنسدتة لذثدً  لسد ة كلملسدا ا  مفلوسمى أٌضا مفنٌ الرك  كث

  كثنسددتة  دد  بفددض ألاحِددا  مفددنٌ فتدديا كثم  ِددب ل  تدد   اددف ىلددغ كإلاتِفددا  آلاح ددة كثِدد مي  لوسددمكإلانٌنددة ـيددي مم  

ل ٌ ىددده ئٌجددداا مم لدددغ  اـدددةتم ةدددِب بفدددناا ـيدددي ث ددده كثتضددداـة كإلاا ثأفتددديا كث منِدددة كثؤدددة  نمؽتادددا كإلانشدددمفدددنٌ كث

ة ـيددي كإلاتِفددا  آلا   360ـيددي كـمتددار أ  ـددنا أٌددام كثسددنة ادد   360ح ددة كثِدد م ل  ددً  لسدد ة كإلاتِفددا  آلاح ددة كثسددنَ 

 ². ٌ ما

فة ث  إلسدددة كإلافنِدددة ـددده نسدددتـندددنما  لدددب غاثتدددا مدددا ٌدددم  كثخجددد ء ئ دددي ادددف  كثنسدددب ل  ة كثمدددنكٌل لكثسدددِ ثة كثسدددُت

 ³. ب كثمأهن مه من  لِ ثة افك كثتننمفنٌ كثةناـة ألح

: ب افك كإلافنٌ حسب كإلافااثة كثماثِةسَل   

صافي املبُعاث لاحلت                                       =     معدٌ دوزان الحظاباث املدًىت / مسة  

ٌ   و السصُد في نهاًت الفترة املاأ  معدٌ زصُد الحظاباث املدًىت                                                                                 

 

 

 

 

 .317 -316  ص  تلفهت ل قكإلااثِة ل كثم  ِب كإلاا     متح ملنمة    ؤلااكرا  فخح ي ـلبم -1

ً ِلانثاا  -2  .71 ذهت  صمتحق لتم  ة بكثم  ِب كإلاا   ث ل كة  كإلااثِة ل ؤلافةال كململال ٌ لف لفااا   ب كثتكل

 .317 صخح ي ـلب   نفت كإلاتحق  فم -  -3
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ة كثؤددددة  فىدددت ادددفك كإلافددددنٌ كثسدددـت ـه ـدددداا    ِدددب حسددددا ا ها كإلانٌندددة  لادددد  ٍفسدددي ة مدددده  لسدددم ىه فاهددددا كإلاإ  دددُل

ا  للِالدددة ةم ددد دددة لِالدددة ؤلا ةمس  ن كإلانٌندددة لصدددفثً ٌ لدددي كثضددد ء ـيدددي مدددلددداث ار  ددد  كلملسدددا ا  مسة دددة  جددد  الا 

خفدداض مفددنٌ كثددنلرك  لكثفىددت ن ددإاً ئ ددي ك     ةددِب كثددنٌ  ة  دد  مددنس الاةم ددا  ل  ااسدداثسِالددة كإلااكثم ةددِب  ف

 .صملِس

ة مده كتدب ٌةخح افك كإلاإشدت ال  ٌيد   أاكا ثال  مدا لصد   كإلاإلسدا   مإلسدة  لارندة  د   شدتلط كثتِدق كإلا ضدـ 

 .ِبةة  لذثً ه ا ٌةخح مإشت فتيا كثم هألاات  كإلاشا 

 :  ( Inventory Turnover )معدٌ دوزان البظاعت :  -2

نؽت ئ ي ا  : لفلا ثعم  كثماثِة( لة  ف  كثنستة )ه ا    كثنستة كثساَل

لةدددن بفدددنا مدددتك  الرك   ئمدددا ـيدددي ألددداس ـدددنا مدددتك  الرك  كثتضددداـة ادددسٌ كثفتددديا كإلااثِدددة م ضدددق كثم  ِدددب  َل

كثتضدداـة ـددنا مددتك  كِددام كإلاإلسددة بشددتكء ه ِددة مدده كثتضدداتق لصِفهددا  ـيددي كفتدديكض أ  وددب ـ  ِددة شددتكء لصِددق  ددم  

بشيب مسملب  لوشيب متا الرك  لكحدنا . أل ـيدي ألداس ـدنا ألاٌدام كثؤدة   مداج ئثاهدا كإلاإلسدة ثمةدفِة رصدِناا 

ه  نٌ دددة إلادددا مددده كثتضددداتق  ددداثتِق حسدددب مفدددنال  كثتِدددق كثِ اؿ مدددده ٌتددد مِدددة كثسددداةنا  فِ دددا ثددد  ثددد   لددد   اـدددااا  خدددَ 

اـة اددسٌ كثفتدديا تِفددة ـيددي مفدنٌ رصددِن كثتضددب كسد ة  ي فددة كثتضدداـة كإلاصددـتارا ـدده حاكثتضداتق  لاددف  كثنسددتة

م آ أل رصِن كثتضاـة  ¹: كإلافااثة كثماثِةحسب  ات كإلانا  افكَل

مسة xعت املبُعت                            = ولفت البظا         =         معدٌ الدوزان  

 معدٌ زصُد البظاعت

 أو زصُد البظاعت في نهاًت الفترة ()

 

 : ها  الخع ك  كثماثِة األٌام  فِم  كحاسا أما مفنٌ الرك  كثتضاـة 

ساًل  ي فة كإلاتِفا  ملس مة ـيي  - أ  ٌ ما. 365 أل  360ئٌجاا مفنٌ  ي فة كإلاتِفا  كثِ مِة  ُل

 ولفت املبُعاث       =      جيلفت املبُعاث الُىمُت معدٌ

 365أو  360                                                

 

 

 

 . 321-320ص   مفخح ي ـلب   ملنمة    ؤلااكرا كإلااثِة ل كثم  ِب كإلاا   متحق لتم ذکت  -1



لماليالخدلُل ٌ اخىم جلدًم عا                                    الفصل ألاٌو                                                 
 

18 
 

ِددة ٌيدد   كثنددا ج مفددنٌ الرك  كثتضدداـة ة مفددنٌ رصددِن كثتضدداـة ـيددي مفددنٌ  ي فددة كإلاتِفددا  كثِ م لسددصل  - ب

  األٌام:

 معدٌ زصُد البظاعت أو بظاعت آخس املدة  =    معدٌ دوزان البظاعت باألًام

 معدٌ جيلفت املبُعاث الُىمُت                                                     

 

 (current Assets Turnover)معدٌ دوزان ألاصٌى املخداولت :  -3

 ¹:  سب اف  كثنستة ـيي كثن   كثما  ل  ا

 مسة xxx=                      صافي املبُعاث           =   معدٌ دوزان ألاصٌى املخداولت 

 مجمىع ألاصٌى املخداولت                               

 

 .ثم ثِن كإلاتِفا كلثةيي منی كلمخنكم ألاصٌ  كإلامنة مفنال  كثنلرك  ألاات   ثىنها  ته  ـت ى ب اف  كثنس

إلاتِفددا  ااصددة  دد  كإلاإلسددا  كثؤددة لاددفك كإلافددنٌ مإشددت حِددن ـيددي مددن  كلددمخنكم ألاصددٌ  كإلامنكلثددة  دد    ثِددن ك 

دددة  لكإلافددنٌ كإلات فددق ث مفدداظى ألـا دد  م دداا ـيدددي رألدد اٌ ـامدددب تسدددناٌ كثمجاَر ة مإشددت ـيددي كثىفددداءا  أل كحم دداٌ الـا

 ك ِب  لافك مإشت ـيي كثم لق    كإلاماحتا.

ىددددت ذثددددً ٍف ددددة ـددددنم كلددددمخنكم رأس كإلادددداٌ كثفامددددب  ىفاٌددددة  ئمددددا بسددددبب ـددددنم   ثِددددن كل جدددد  كإلانالددددب مدددده   ـل

ااا الالاث ار     ن ا رأس كإلااٌ كثفامب  .كإلاتِفا   أل بسبب َ 

 : مفنٌ الرك  صا   رأس كإلااٌ كثفامب -4

 ²:  مفااثة كثنستة

 في املبُعاثصا     =      مسة  / معدٌ دوزان صافي زأض املاٌ العامل

 صافي زأض املاٌ العامل                                                                                                     

 

 

 

 .325 ذهت  صمتحق لتم  ة    ؤلااكرا كإلااثِة ل كثم  ِب كإلاا   مملن  ح ي ـلبخمف -1

 .326  صتحقكإلامفخح ي ـلب   نفت   -2



لماليالخدلُل ٌ اخىم جلدًم عا                                    الفصل ألاٌو                                                 
 

19 
 

اإلاإلسددددا   ثِس هددددا من إلسددددة م ضددددق كثم  ِددددب ع ددددب اكددددة كلملىدددد  ـيددددي اددددف  كثنسددددتة ملارنددددة مإشددددتك  كإلامل 

ألااددت   لبشدديب ـددام  ٍفلددت مفددنٌ كثددنلرك  كإلاددمخفض ـددنم هفدداءا  دد  حدد   ٍفىددت مفددنٌ كثددنلرك  كإلات فددق هفدداءا 

متدددار رسدددمخنم ادددفك كإلافدددنٌ كثمفدددت  ـيدددي  ـدددنا مدددتك  الرك  رأس كإلاددداٌ حِدددنا مدددق كادددف كحم ددداال  كثم لدددق بفددد   الـا

 ¹. كثفامب اسٌ فتيا ماثِة مفِنة  لصاثما   فه  مإشت ففاٌ هفاءا ؤلااكرا    حسه كلمغسٌ رأس كإلااٌ كثفامب

 ( AccountsPayableTurnover) معدٌ دوزان الحظاباث الدائىت: -5

 ²مفااثة كثنستة:

 x 360الحظاباث الدائىت معدٌ زصُد     =      معدٌ دوزان الحظاباث الدائىت باألًام

اث                                                                       املشتًر

 

ة كثؤددددة  لددد م  هددددا كإلاإلسدددة  دددد  وسدددنٌن كثتاما هددددا. ثدددفك فددددا  أً كن دددتك   دددد  اددددف   لادددفك كإلافددددنٌ مإشدددت ـيددددي كثسدددـت

ه لملةدٌ  كإلاإلسدة ـيددي اةد  فأصدت ت مفدد كإلافااثدة ٌجدب أ  ٍفعدى ـناٌددة کافِدة ال  الاافداض كدن ٌيدد   ناِجدة

م دااك  كإلالنمدة ث  إلسدة  أمدا ئذك كر فدق مفدنٌ ألاٌدام فدا  ادفك ة فضب كثنفق كثنلدنً  أل أ  كثدنك ن   سدملت ك الـا

تك ـيدددي مشدددي ة ك أظدددٌ   ددد  كث فددداء  أل كدددن ٌيددد   مإشدددناإلاإلسدددة ـيدددي وسدددهِس  حنٌدددنا  أل مدددمإشدددت ـيدددي حةدددٌ  ك

ا  فتاميددا  كململ ددب أ  سددة ئ ددي كثمددكثسددِ ثة أا   اإلاإل أات  دد  افددق كثتاكمااددا  لإذك ثدد   دد كفت مف  مددا  ـدده كإلاشددتٌي

 .ٍسمف ب و فة كإلاتِفا  هتنٌب ثفثً

ع دم ـيددي ادفك كإلافددنٌ أٌضددا فتديا الالددتياكا  لكثؤدة  دد  حاثددة ملارنتهدا   ا  مفددنٌ الرك  كلملسددا )تدديا كثم ةدِب فَل

س كإلااٌ كثفامب كإلامتفة  حِث ٌفضب أ   انالب فتديا كثسدنكا ا مه لِالة ئاكرا رأنتكإلانٌنة  األٌام (  لم ضح حا

لدددة  جندددب كإلاإلسدددة كث كددد ؿ  ددد  أ مدددة كثسدددِ ثة  أل ثمفدددااً كر فددداؿ الاح مِاحدددا  كثم َ  ِدددة مدددق فتددديا كثم ةدددِب  عَت

 مدا مدا ٌ 30ندة ادسٌ ة  كثنكمٌ مدا مدثس  د  حد   ٌدم  افدق كثدف 90مده كإلانٌندة ادسٌ  م     ةدِب كثدفمكإلاي فة  ودأ  ٌد

ب اك  .ن   لمتاكةٍف ة كلملاحة ئ ي   َ 

 

 

 

 

 ص  1998ـ ا  .  ثنشت نالًل جِلا ها "  اكر متاركلة مفاصتا    ألاصٌ  كثف  ِة ل  ع"  ة بكثم  ِب كإلاا   لكململال س ة لملااق كص -1

283 . 

 .326هت    ص ذحق لتم ت م  ي ـلب   ملنمة    ؤلااكرا كإلااثِة ل كثم  ِب كإلاا  مفخح  -2
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 ( : (Profitability Ratiosالثا : وظب السبدُت :ث

يدددي حلددد ق ص لدددّت نسدددب كثت  يدددي ألاصدددٌ  ـل  ِدددة مدددن  هفددداءا ئاكرا كإلاإلسدددة  ددد    لِدددم كثدددتصس ـيدددي كإلاتِفدددا  ـل

ه لؤلااكرا لكإلاف ضدد    ص كثت  نسددب كإلادداثى  . ثهددفك نجددن أ  ه ٌمع فدد   ئ ددي  َتثاإلاسددفِددة هدد  مجدداٌ كام ددام كإلاسدداث َت

م مده نجدال لِالدا ه  لكإلالتضد   ٍشدفتل   األمدا  ه  ئثاها  لؤلااكرا وسمعِق كثم لدِه أم كثح  ة ثمص كثفتص كإلات 

 ¹لها. ً كثؤة ال   ل ق كثؤة   لم ألارصال أه ي  ىث ي ـنن ئكتكض كإلاشاُر

 : ل لس  نسب كثتص ِة ئ ي كس    رةّسِ   ا ا

 : مجمىعت اليظب الىاججت عً وظبت السبذ ئلى املبُعاث  -1

ة مه كثنسب كنرا كإلاإلسا  ـيي ضتغ ـناصت كإلاةتلفا  كملخم فة كإلات تعة  اإلا لّت اف  ل  تِفا  كملج ـ 

يدد   بكدد ن كإلام للددة  ه ددا  لددّت أٌضددا مدد ددة مدده سددنرا كإلاإلسددة  دد    ثِددن ألارصددال مدده كإلاتِفددا . َل غ اددف  كملج ـ 

ددف م ددنا  مثددب مج ددب كثددتصس س كثشددامب  أمددا كإلالددام    أل صدا   رصددس كثف  ِددا   أل صددانسدب ألارصددال ظتلددا ثمفَت   كثددَت

ة  : فه  كإلاتِفا . لأا  نسب اف  كملج ـ 

 ( : (Gross Marging Ratioوظبت مجمل زبذ العملُاث : -أ

دس جل ياثِفده  ل ٌدم  كحاسدا ها  لسد ةم هن  اف  كثنستة ئ ي ئثلداء كثضد ء ـيدي كثفسكدة  د   لدفت كإلاندمج   ب َر

 ²:  ثماثِةكثف  ِا  ـيي صا   كإلاتِفا  حسب كإلافااثة ك

 مجمل زبذ العملُاث      =       وظبت مجمل زبذ العملُاث

 صافي املبُعاث                                                               

 جيلفت املبُعاث -صافي املبُعاث =                                                                          

 صافي املبُعاث                                                                     

ي ـنددده ادددف  سدددأاددد  مدددا وفه كثفدددارق  ددد    ي فدددة ئنمددداج كثسددد فة للدددفت  ِفهدددا  ل ـدددمج دددب رصدددس كثف  ِدددا  اددد  ـتدددارا ل 

ـيدي كثسدِعتا   هانر ذثدً مدن  كد  كثنستة ا  من  هفاءا ؤلااكرا    كثمفامب مق كثفناصت كثؤة  يد    ي فدة كإلاتِفدا 

ي    اإلميا  مسحؽة ذثً مه اسٌ كتكءا اف  كثنستة ـيي   ـ اها  نا.ممن  فتيك   منِة م َل

 

 

 

 . 327   صکت ذِة ل كثم  ِب كإلاا     متحق لتم ة    ؤلااكرا كإلااثمملن   ـلبمفخح ي -1

 .297 –296  ص  ذهت ل متحق لتم  "كثف  ِة ل  عتِلا هااركلة مفاصتا    ألاصٌ   "  كثم  ِب كإلاا   لكململالبة صااكالملس ة -2
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 : وظبت صافي زبذ العملُاث -ب

 ¹:   سب ه ا ٌي  

بت و إلاًساداث واملصسوفاث ألاخسي صافي زبذ العملُاث كبل الفائدة و     =   وظبت صافي زبذ العملُاث  الظٍس

 عاثببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباملبُ                    

 

ل م  ا اف  كثاس ِة ـه لا لتها  أنها ال  لةدت الاام دام ـيدي ـناصدت  ي فدة كإلاتِفدا    دب   لدق كام امهدا ثيدي 

ددددة لكثف  مِددددة  وشدددد ب ـناصددددت كثميدددداثِف لكإلاةددددتلفا  كإلامف لددددة  لِددددام كإلاإلسددددة بف  ِا هددددا مثددددب كإلاةددددتلفا  ؤلااكَر

ق  ل لمةتلفا  كثتِق لكثم   نا كتدب أ   تدنأ كإلاإلسدة  ىده  د  لدفت  ِدق كث حدخفداض كإلان   ادف  كثسدنة مدن  الا تدُ 

 .اةت  ثفك ٌنؽت ئ ي اف  كثنستة ـيي أنها ملِاس ـام ث ىفاءا    كثاشغِبخس م  ب كل

ف كثاشغِب  ². ل لّت اف  كثنستة هفاءا ؤلااكرا    كلمخنكم مةاَر

 : الاطدثمازاثمجمىعت اليظب الىاججت عً وظبت السبذ ئلى  -2

ا ل كتدد ال ثلِدداس ر ٌٍّفمسددي اددفك كإلافِددار مدده أه ددي كإلالددا كثلددتكرك   ذاخددِددة كإلاإلسددة لهفدداءا ؤلااكرا  دد  ك ص ت شددِـ 

 ³. كإلامف لة  اشغِب كإلاشتلؿ لإاكرا م ح اك ه

ة ما ٌي   : لأا  نسب اف  كملج ـ 

 (:ROA :)  العائد على املجمىعاث  -أ

ثعصٌ  كإلاساث تا    كثشتهة  أل بفتدارا أادت   لدّت مدن  هفداءا ؤلااكرا  د   ّت اف  كثنستة كثل ا الاٌتكاٌة ل

دددب كلخارحِدددة لكثنكا ِدددة ـيدددي حددد ن لددد كء  ثدددفك وفمسدددي كلددداث ار ألامددد كٌ كثؤدددة   ةدددب ـ اهدددا مددده ح ِدددق مةددداار كثم َ 

 ⁴ِة كثشتهة   حه ـام.ص مإشتك ثلِاس ر 

ع م ـيي اف  كثنستة كثل ا ؤلاٌتكاٌة  ل  سب   ⁵:  كة كثماثِة  حب كثفس َل

بت     العائد على املىحىداث =  صافي زبذ العملُاث كبل الفائدة و إلاًساداث واملصسوفاث ألاخسي و الظٍس

 (مجمىع املىحىداث )أو معدٌ مجمىع املىحىداث                                  

 . 328   صهت ذلتم  تحق مملنمة    ؤلااكرا كإلااثِة ل كثم  ِب كإلاا      ـلبيخح فم -1

 .57صألالاثِب ل ألاالك  ل ؤلالمخنكما  كثف  ِة   متحق لتم ذهت    : م انيةكثم  ِب كإلاا   ل الا   معت ي -2

 .306اركلة مفاصتا    ألاصٌ  كثف  ِة ل  عتِلا ها   متحق لتم ذکت    ص  ة بكثم  ِب كإلاا   لكململال ة لملس صااق ك -3

 .58 ق  صي معت   نفت كإلاتح -4

 .330 صتحق كإلا  نفتمفخح ي ـلب  -5
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ِددددة كثف  ِدددددا  ااصددددة ـندددددن كإلالا  ددددة  ددددد   ص أفضدددددب كثنسددددب كثؤدددددة وسددددمخنم ثلِددددداس ر وفمسددددي اددددف  كثنسدددددتة مدددده ل 

بِة    دد دديك  ددد  ملددااٌت أصدد ثها كثفام ددة  لمإلسددا   خم ددف كامسفددا هت    تهِتدددة كلجانددب ألاٍسددت ل دد  أـتائهددا كثضدددَت

ة  هدددا مفِددداركنلذثدددً   ىددد  و   مةدددتفهامه  نسدددبِا ثلِددداس هفددداءا ؤلااكرا  ددد  كلدددمخنكم م حددد اك  كإلاإلسدددة كإلا ضدددـ 

 .اإلاةاارمخم ف

 : ل  لم اف  كثنستة كثغاٌا  كثماثِة

 .الاكتيكض فةكإلاساـنا    ك خاذ كثلتكرك  كلخاصة  االفتيكض  لذثً مه اسٌ كإلالارنة     مفنٌ كثفاةن لو -

 .(ال  كثىفاءا كإلااثِة)ة فلت اف  كثنستة كثىفاءا كثاشغِ ِو -

وفمسددي مدده أفضددب مإشددتك  كثىفدداءا كثاشددغِ ِة لمدده أفضددب أالك  كإلالا  ددة  دد   أاكء كإلاإلسددا  كملخم فددة   لذثددً  -

ب كإلاإلسة مأثتك  ىِفِة  ٌة لملامها ث  تثت كثتفق كإلاا    ئذ أ  بسغ كثنسألنها ال وفىت أ   ح اك ها.إلا َ 

 ( :الىينامل)العائد على خلىق املظاهمين  -ب

في إلام لدددم ـيدددي كلددداث ارك  كإلاسددداا ِن ِدددة  ئن دددا  لدددّت كثفاةدددن كإلادددا   كص ت ث  كثنسدددتة ملِالدددا شدددامس وفمسدددي ادددف

 .كإلاإلسة

س ثددفك وفمسددي مإشددتك ـيددي كإلاددن  كثددفً كلددمعاـت فِدده ؤلااكرا كلددم  ه ددا وفمسددي خنكم اددف  الالدداث ارك  بشدديب مَت

اث ارك  ئثاهدددا   ىددد  وددد   كثفاةدددن ـيدددي الالددداث ار م دددناك مإشدددتك أٌضدددا ـيدددي مدددن  كدددنرا كإلاإلسدددة ـيدددي حدددفب الالددد

ه  .ألالِا ثلتكرك  كإلاساث َت

دددم  كحاسددداب ادددف  كثنسدددتة  ل تة ـيددددي حلددد ق كإلاسددداا    )رأس كإلاددداٌ   ألالدددده  سددددَل  ة صدددا   كثدددتصس بفدددن كثضدددَت

ة  ¹.( كإلا ما ا   الاحمِاظا    الارصال غ ي كإلا ـ 

بت صافي السبذ  العائد على خلىق املظاهمين =  خلىق خملت ألاطهم املمخاشة ئن وحدث(بعد ػسح )  بعد الظٍس

 (أو معدٌ صافي خلىق املظاهمين ) صافي خلىق املظاهمين                                                 

 

ه. َل ىد  ـيدي مدن  منالدتة ادف  كثنسدتل  ة مده ادسٌ ّت اف  كثنستة نجال ؤلااكرا    وفؽِ  ـاةن كإلاسداث َت

ض ـده ملدنكر ثِدا ص ب مضدافا ئثاهدا اامشدا ر حلركق كإلااثِة كلملي مِة ظَ  ة ألا ن ـيي ألا ةارنتها  ألفار كثف كمل  مفدَ 

 .مخاظت الالاث ار كإلات تعة  اثنشاط كإلاف  

 

 .331 -330  صة    ؤلااكرا كإلااثِة ل كثم  ِب كإلاا     متحق لتم ذهت  ممفخح ي ـلب   ملن -1
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 : دلُل بىاطؼت امللازهاث وبُان الخغيراث والاججاهاثاملؼلب الثاوي: الخ

 ل م اف  كثملنِة مه  لنِا  كثم  ِب كإلاا   ـيي ئحتكء ملارنا      ـناصت كثل كة  كإلااثِدة ثفدنا فتديك   منِدة  

لدد كء وانددت مددق مإلسددا  م اث ددة  أل مددق كثلدد كة  كإلااثِددة ثددنفت كإلاإلسددة  أل  دد   ـناصددت كثلدد كة  كث كحددنا ثددنفت 

يا  لذثددً مدده اددسٌ لضددق كإلا اكنِددة لحسددا ا  كثنمدداةج لكاة ددة كثمددنفلا  كثنلنٌددة  جانددب بفضددها كثددتفض  ثِددم  كثفتدد

دددة مددده لدددنة ئ دددي أادددت  ـيدددي مدددت كثسدددن ك . لصنددداء ـيدددي   ادددف بفدددن ذثدددً كلدددمفتكض كثمغ ددديك  كثؤدددة ؼهدددت   يدددب مج ـ 

ااا لآثاراددددددا ـيددددددي كث ضددددددق كإلاددددددا   لددددددتا  لمدددددده ثدددددد  اركلددددددتها إلافتفددددددة أذكإلالارنددددددا  ٌددددددم  ئؼهددددددار كثمغ دددددديك  كثىت دددددديا لكثشددددددا

 ¹. إلسة ث

 : الخدلُل العمىدي -1

لدددد م  م  ِددددب وددددب كاة ددددة مدددده كثلدددد كة  كإلااثِددددة ـيددددي  ع ددددم ـ ِدددده  اثم  ِددددب كثتأسدددد ة أٌضددددا  َل فددددتكا لثددددفثً فددددا  كنَل

دب ألاركددام كإلاف لدة ث تندد ا  د  كثلدد كة  كإلاا فم دن اددفك كثم  ِدب ـيددي   َ  ثِدة ئ ددي كثم  ِدب كثف د اً ٌددم  ثسدنة لكحددنا. ُل

ة  ². نستة م َ 

ل ت م اكنِة لكحنا لذثً مه اسٌ ئؼهدار كثد    كثنسدبة ثيدب ـنةدت مده ص م كثم  ِب كثتأس ة ـيي اركلة ـناَل

ة كثؤدة ٌنممدة ئثاهدا   لادفك مدا ٍسد س ثندا  داثمفت  ـيدي ³كثفناصت    كإلا اكنِة ئ ي مج  ؿ كإلا اكنِة أل ئ ي مج  ؿ كملج ـ 

فهددا  دد   یاددسٌ  ته ااددا ـيددي ـنةددت  كثتيهِددب كثددنكاي  ث   اكنِددة مدده ه ا ددا مةدداار ألامدد كٌ  دد  كإلاإلسددة لهِفِددة   ُ 

دددق كإلاةددداار  ددد   مخم دددف  مخم دددف كإلاةددداار مددده كدددتلض كةددد يا ألاحدددب لظَ  دددة ألاحدددب لألامددد كٌ كلخاصدددة لهِفِدددة   ُ 

ةالالمخ ة ل غ ي حاَر  ⁴.نكما  مه أصٌ  حاَر

ا ي ركددد  حِدددث  نسدددب ودددب ـناصدددت حسدددا ا  كثنماةجدددَل ىدده كلدددمخنكم ادددفك كثم  ِدددب ثم  ِدددب حسدددا ا  كثنمددداةج  

ألـا داٌ  دد  نفددت كثلاة ددة  أل ئ ددي مج دد ؿ ألاصددٌ  )ال لددِ ا  د  حاثددة كإلاإلسددا  كإلااثِددة(  لاددفك مددا ٍسدد س ثنددا  ملِددِ  

 كثمياثِف لألارصال.

 له ددا ٌ ىدده كلددمخنكم اددفك كثم  ِددب أٌضددا ثم  ِددب كاة ددة كثمددنفلا  كثنلنٌددة   حِددث وفسددي ـدده وددب  نددن مدده  ندد ا

ددة مدده  ددة مدده مج دد ؿ كثمددنفلا  كثنلنٌددة كثنكا ددة )كلخارحددة( أل هنسددتة م َ  كاة ددة كثمددنفلا  كثنلنٌددة هنسددتة م َ 

 رك  ألـا اٌ.

م  ددا كثم  ِددب كثتأسدد ة  ضددفف كثنالثددة ألندده ٍفمسددي    ددِس لدداهنا  لال ٌةددتس اددفك كثم  ِددب مفِددنك ئال ئذك   ددت  َل

 .ملارنمه مق نسب أات  ذك  كثنالثة

ن   كثم  ِب كإلاا   شتوا  لأل كق ماثِة   متحق لتم ذهت يسي كإلا -1  . 102ص    لن أ   َ 

 .93فسل كإلاعارنة      ِب كثل كة  كإلااثِة مناب نؽًت ل  عتِلي   متحق لتم ذهت    ص  انفت غسا ن ركض ة َمإ  -2

 .39  ص كثم  ِب كإلاا   مناب صناـة كثلتكرك    متحق لتم ذهت     من ي شاگت ي لآاتل   -3

ق  ـ ا   ألارا    اكر صفاءت  مفااِ    عتِلا (  أل)تل   ؤلااكرا لكثم  ِب كإلاا   آاـتن كلمل ِ  هتكحة ل -4   2006ث نشت لكثم ُ 

 .162ص
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خي -الخدلُل ألافلي  -2  : الخدلُل الخاٍز

ٌ ئٌجدداا كثمغ ددي ب كإلاددا   . اددسٌ اددفك كثم  ِددب  تصددن لدد  ن لك جااددا  كثتندد ا كملخم فددة مدده اددسٌلدد م ـددااا كململ دد

ة ـيي حن لد كء  لاد  مدا ٍسداـن  بشديب أفضدب ـيدي ئٌجدا        لكدن ٍشد ب   دهیفاها  اثلِ  كإلاع لة لكثنسب كإلا َ 

اململ ددب ادد  مددا ٍفددت   م  ِددب الا جااددا . فاا  ل مفددنكثم  ِددب ألافلددي ـددام   مممدداثِ   أل كددن ٌ مددن ثفتدديك  مماثِددة م

  كثنماةج  كإلا اكنِة لكاة ة كثمنفلا  كثنلنٌة فانه يهم   نركلة كثمغ يك  ملسا الكإلاا   ـنن كِامه  اثم  ِب ألافلي 

 ل ا اا ه كثل كة     ا وانت ـ ِه    لنة أل    لن ك  لا لة لد كء واندت ـيدي شديب نلدل أنكلملااثة    مخم ف  

ااا  َل اٌل    ¹.اتق ألالتاب كثؤة وانت لركء اف  كثمغ يك َ 

كلدددة كإلااضددد ة مددده أحدددب ولدددخِل كلملاضدددت لكثمنتدددإ  اإلاسدددملتب  ئذك فهددد  يهدددم  ٌت ىددد     ِدددب الا جاادددا  ـيدددي ار 

لدددن ك  غاثتدددا  ددد  حاثدددة  ددد فت كإلاف  مدددة(  لذثدددً  اـمتدددار  5ئ دددي  3 ددداثل كة  كإلااثِدددة ث فتددديك  كململالدددبِة كثسدددا لة )مددده 

ـيددي  ئحددن  لددن ك  كثم  ِددب ألالددا ث  لارنددة للددنة ثعلدداس  ٍفددتض اركلددة ل  نٌددن ظتِفددة كثمغ دديك  كثؤددة  عددتأ

ـناصددت كثلدد كة  كإلااثِددة ـسددي كثدد مه  لرا كثمدداَر  كإلاددا   ث  إلسددة  حِددث ٌ ىدده اددفك كثندد ؿ مدده كثم  ِددب كلملىدد  ـيددي 

كر فددداؿ كثنسدددب لكلدددملتكراا أل كنخفاضدددها مدددا ٍسددداـن  ـيدددي كلخدددتلج  الدددمنماحا  لمإشدددتك  مه دددة ـددده لككدددق حاثدددة 

ه ك جااا ها كإلاسملت ِة. لمه ـِ ب اف  كثملنِة م  ²ا ٌي  : كإلاإلسة ـل

كامس  ؼتل  كإلاإلسة مه لنة ئ ي أات  مده حِدث كل جد   اعد ط ؤلانمداج  كثمىن ث حِدا كإلاسدمخنمة  -

 .لكثنؽ  كململالبِة كإلامتفة

 ؽهت آثار كثمضخ  ل كثىساا لكضملة ـيي افك كثن ؿ مه كثم  ِب  فاألركدام كثؤدة  ؽهدت  د  كثلد كة  كإلااثِدة  - -

 ةااٌة كثساةنا.مه لنة ألات   مأثت  الملاثة الاكم

 : الخدلُل امللازن  -3

 (كثةدناـة)ي كثلعاـِدة  ة كثنسدب كإلااثِدة لحسدا ا  كإلاإلسدة مدق كإلافداٌندٍفم ن افك كثن ؿ مه كثم  ِب ـيي ملار 

كثةدداارا ـدده الا  ددااك  كإلاهنِددة لكلجهددا  كلملي مِددة أل غ ياددا مدده كلجهددا  ألغددتكض كثلِدداس لكثملِددِ  ثفددتؿ أل أه ددي 

ؿ ل  نٌدن   ملارندة كثففاثِدة كإلااثِدة كإلاإلسدا  كإلام كحدنا  د  نفدت كثلعدا هدن. لذثدً ³شاطمه فتلؿ كثةناـة لكثن

 حة ثه  مه ظت  كإلاإلسا   ل لِِ  كثهِيب كإلادا   ث  إلسدا  مده ظدت  كثتند ن. لمده نآحاٌ وسنٌن كث صاةه كإلا 

 ⁴ـِ ب افك كثم  ِب ما ٌي  : 

 

ن رك -1  . 105 ص   تم ذهت مناب نؽًت ل  عتِلي   متحق ل كة  كإلااثِة ا  فسل كإلاعارنة      ِب كثلغسفت انة ض مَإ

ة   مناب ح ه ة كثشتوا "اكر كإلافتفة كلجامفِة  اننً  كثفىت كلملنٌث    كثم  ِب كإلاا   ل  لِِ  ألااكء  ِ ئ تكا من ي -2 مةت    ؤلالىننَر

 .223 – 222  ص  2009

3- Hubert de la Bruslerie, Analyse Financière information financière et diagnostic. Dunod,3 éditions,Paris,France,2006, p447 

 .220كثشتوا    متحق لتم ذهت    ص  مناب ح ه ة   ألااكء ِ  اننً  كثفىت كلملنٌث    كثم  ِب كإلاا   ل  لِِئٌتكا  يمن  -4
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إلاسدم   كثمىن ثد ج  كإلاسدمخنم   فال  كإلاإلسا  اكاب كثةناـة مه حِث كل ج   ل ن ؿ اعد ط ؤلانمداج  لك -

 ثها. لكثنؽ  كململالبِة كإلامتفة. ف ثب اف  الاامسفا  حفب كإلالارنة مق مم لغ كثةناـة ال مف ى

 م  ددا كإلاإلسددا  كثؤددة  نممدددة ئ ددي كثلعدداؿ مسددم   مدددنخفض مدده كثىفدداءا لمدده ثددد  فددا  ئحددتكء كإلالارنددا  ٍفدددن  ن كددد -

 . مض س لال ٌخنم كثغتض كثفً كلمخنم مه أح ه

 : الخدلُل املعُازي  -4

 م  ِددب كإلالددار   حِددث ٍفم ددن اددفك كثندد ؿ مدده كثم  ِددب ـيددي ملارنددة بفددض ثم  ِددب كإلافِدداًر   ثا ددة كممددنكا ثك فددنٍ

لضددق  فيدديكثنسددب كإلااثِددة لكلملسددا ا  ث  إلسددة م ددب كثنركلددة مددق كإلافدداٌ ي كإلاع لددة كثؤددة وسددمخنم ه فدداٌ ي ثخملى 

 ¹ي ااصة ثيب نشاط : ل انا نجن أنه   حن مفاٌ  شاظهااٌ نجإلسة  اثتغ  مه كامس   ج ها لمكإلا

ة كثىسي   -  .رك  ألـا اٌ    كإلاتي كإلاتبق كث كحن  اثنستة ث   س  كثمجاَر

ة  اثنستة ثعم كٌ كلخاصة إلاإلسا  ألاشغاٌ كثف  مِأا ِة ألـا اٌ  -  ة.كلجاَر

 ثلعاؿ كثفننكة. . . كلخ . نستةكث ِ ة كث كحنا  اث لفت -

 إلافاٌ ي كثؤة ٌ ىه  عتِلها ـيي وافة كإلاإلسا  لكإلام ث ة فِ ا ٌي  : ن بفض كحه ا     

ب الالاث ارك  كإلا كرا كثنكة ة -  .ضتلرا   َ 

 . لخكسلمغسٌ. . ام ثخمتك  مه كثفاةض كل 3نٌ   أكب مه ٌجب أ   ي   كِ ة كث  -

 ككفِدددددددة ألنشددددددعة كثىث دددددددي كلددددددمخنكم ادددددددفك كثندددددد ؿ مدددددده كثم  ِدددددددب ك ددددددِس ال مفدددددداا كإلافددددددداٌ ي ـدددددده كإلامع تددددددا  كث ٍفمسدددددديل 

 .اإلاإلسا من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Nacer Eddine Saadi, analyse financière d'entreprise méthodes et outils d'analyse et de diagnostic en normes française et 

internationales. l'harmattan, paris, France, 2009. p91. 
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ىت و الهاملبدث الثالث :   ُيل املالي للمإطظت :الخٍص

ىت:  املؼلب ألاٌو   :¹ الخٍص

دددم ـ  ِددد كثسددِ ثة اركلدددة ئ ددديكإلاددداٌ كثفامدددب لكحمِاحا ددده ٌل اندددا  رأس اركلددة ئ   أل الالدددمغسٌ ةكثؤدددة  دددم  ـددده ظَت

ب لصةف  .ألام كٌااٌ  لاتلج    كلعةمه ظت  كإلاإلسا   تيح   كململللةفا  ح ِق كثف  ِا   ةـام ةكثم َ 

ىتمفهىم  -1 نةوفسي  : الخٍص  ئمدافهة  نمج  ةمفِن ا   الر  كإلاإلسة مةت   ها  أ كثؤة ٌ ىه  كإلااثِةـه كثلِ   كلخَ 

كثؤددددة  لددددي ففددددس بفددددن ظددددتل  كثلِ ةكثسدددداة ةكإلادددداٌ كثفامددددب لكحمِاحا دددده  رأسـدددده صددددا    أل كلجدددداا اـدددده صددددا   كثلددددِ  

ا  ²كإلاددداٌ كثفامدددب رأسكحمِاحدددا   لكثؤدددة  مفعددداا ةماثِددد ة ددد  لدددن لسدددةث  إ    فهدددة  تددد   ح ِدددق كإلالت ضدددا  لكإلادددنفـ 

  مي   مه:

ا  • ـددده  ناِجدددة ئمدددا أل كلخارحِدددة كثثا مدددة ألامددد كٌ دددتؤلس  ئمدددا مت تعدددةـددده كلددداث ارك  لملت ضدددا   نا جدددةمدددنفـ 

      ؼِفا  كإلااثِة...( أل   كإلاساا     ألالالاث ارك  )  خفِض    الالاث ارك  

ندددة اسدددِ ي  أل االلدددمغسٌ  ىِةكإلات تعدددةكثتنالالدددمغسٌ لهدددفثً كثف  ِدددا   لإٌدددتكاك نفلدددا  • مددده ضدددتلًر  ئذك كلخَ 

نددةكثددم ى   دد  وسددِ ي  ددم لضددق كثمنتددإك  ـيددي كإلاددن  كثلةدد ي  احِددن ة ةددف كلخَ  دد أًلذثددً ٌددم  ـدده ظَت  ة نتددإك  حاَر

نددة يددب شددهت لكثهددن  منهددا   نٌددن ملددنكر كثنلةددا   دد   ااصددةلهدد    نكٌةكثددنلرا يدد   اكة ددا  دد    أ لكثؤددة ٌجددب  كلخَ 

 .اارحِة ةلتلض  نىِوغعى  

نة لنٌت كثفاةض    •  أ ٌجدب   كإلااثِدة  ِدث ـندن لضدق ادف  كثمنتدإك   ةمتص د ة: لا  نا ج ـه   ؼِفا  ماثِكلخَ 

متدددار  ندددة دددإثت ـيدددي  أ لكثؤدددة ٌ ىددده  كثف  ِدددةكثؤدددة كدددن  ندددمج ـددده كثلِدددام  هدددف   ألااعدددارٌإادددف بفددد   الـا  ئ دددي ئضدددافة اَ 

ا  لكإلالت ضا    هدا   مت تعدةغ دي  لأادت   دنلر  الالدمغسٌ  مت تعدةكحمِاحدا   كإلاإلسدةحه كن   ك كثنلنٌةكإلانفـ 

ـيدي  كثفدااالكثؤدة حدت   ةكثسدِ ثةلـت أل ةلكثؤة  مجدنا حسدب ارحد لؤلانماجكثتِق لكثشتكء  ة م ثب    ـ  ِ فاألل ي

دددددةوسددددد ِتها " االحمِاظدددددا   ي وسددددد ِتها ـيددددد كثفددددداااكثؤدددددة حدددددار   ؤلانمددددداجمددددده للددددداةب  ةفهدددددة مي نددددد كثثانِدددددة أمدددددا" كثنلَر

ة" االحمِاحا  غ ي  نةل إثت ـيي  ألان كؿ كملخم فةاف  الاحمِاحا   ئ " كثنلَر مه م كرا منهدا   م كحهتها لألحب كلخَ 

دة" داإلا كرا غ دي  أٌضالكثؤة وسمى  ألحبلكثنٌ    كثةافِةالالمغسٌ والملاثة  اما ا  غ ي مت تغ  نلر  " لاٌد   كثنلَر

ددنا مدده كثددنٌ    كإلاسددم لةواإلاتدداث    ألاا دديااددف   ةلددـت الالددمغسٌ لحددنا حسددب ا ددنلر  مت تعددة بِةـل لشددته  كثضددَت

بِة م:  كثضَت  ل  سب ـه ظَت

 

 .45ص  1988 كململ نٌةكثفامة اكر   كثاسِ ي كثم  ِب كإلاا   ة لنِا  متككت  ناصت  اكاً ـنل   - 1

 .47ص   متحق لا م  ناصت اكاً ـنل   - 2
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 املصسفُتالظلفاث    -   الجاهصةاللُم  =  الجاهصة صافي اللُم 

ىت دي.  + الصىدوق  +البىً    =     الخٍص  الحظاب الجازي البًر

ىت:   املاٌ العامل واخخُاحاجه زأضصافي   املاٌ العامل. زأضاخخُاحاث   - املاٌ العامل  زأض   =  الخٍص

ىت املخخلفتالحاالث  -2 نة  أاف أ ٌ ىه  :للخٍص  ثسف حاال  ه : كلخَ 

ىببببت-2-1 ـيددددي كإلاددددن   ث  إلسددددةٌ ىدددده   ؼِفدددده ثِ لددددم ـاةددددنك  ألامدددد كٌاددددفك ٍف ددددة لحدددد ا فدددداةض  دددد   :املىحبببببت الخٍص

 كإلاإلسة. ةثسِ ث ألاانىكلملن  متكـااافك مق  أ كثلة ي حِث 

ىت: 2-2  اثدنٌ     ةملارند كثس مدةعج  ـه   ف ي كثسدِ ثة  ة   حاث أناإلاإلسة نٌ ـيي  كلملاثةاف  :  الظالبت الخٍص

  ياثِف كثلتلض. متكـاامق  كثتنىِةكثس فا   ئ يكثخج ء  كإلاإلسةافك كثعج  ٌجب ـيي  غعِةلث م كإلاسم لة

ىبت: 2-3 ىببت) املعدومببت الخٍص حِددث  كإلاإلسددةالمددا  دد   ةم للدد كثناِجددة يدد   اددف   أ مدده غ ددي كإلا ىدده  املثلببى( : الخٍص

 أنهدداثؤددة ـيددي ـا لهددا م ددا ٌددنٌ ـيددي كثددنٌ   ك ةثددنيها  الددم لاكِ كإلامدد فتا معا لةكثسددِ ثةوف ددب ـيددي  ألاا دديااددف   ئ 

 ـيي   ك نها كإلاا  . ةم افؽ

ىت أهمُت -3 نة أا ِة ئ تك ٌ ىه  :الخٍص  :  كثماثِة   كثنلاط  كلخَ 

o  نةوفمسي نة. ة  فتف كثلة ياـيي كث فاء  نٌ نها    كإلان   كإلاإلسة اه لِاس ثلنر  كلخَ   مسم   كلخَ 

o   ِِث  إلسة ِةكإلااثِةكث ضفوفمسي ه إشت مه  ٍفم ن ـ ِه     ل. 

o  نٌن الاحمِاحا  لالالم لاكا . ااصةثف ب كإلاس ي كإلاا    لألالالِة كإلاه ةكث لاةب  ئحن وفمسي      

o  ندددة ئ   ودددب الالدددمغسٌ أل  اكثلةددد ي لكلخددداص  دددنلر  كإلادددااا ددد    لِدددم كثمددد ك   كإلادددا   ـيدددي  ة اثغددد أا ِدددة ثخخَ 

مخ  ها كثناٌ   كإلاإلسةكثف  ِا  كثؤة  ل م  ها  نة. ئ ي كلختلج مه ل لأَل  كلخَ 
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 :للمإطظتاملؼلب الثاوي: جدلُل الهُيل املالي 

لمدده  حهددةمدده  كإلاماحددة كثم َ  ِددةكثتددنكةب  ةلحددب    ِددب اِي هددا كإلاددا   لحسدداب  ي فدد ةكث ضددق كإلاددا   ث  إلسدد ةإلافتفدد

 كثؤة    كثمعتق ـ اها    مت ث كثثاني. كإلااثِةكإلاإشتك     كلعة   ِ ها  أات   حهة

اث  -  الهُيل املالي: ألمثلُت املفظسةالىظٍس

اث  -1  الهُيل املالي:  ألمثلُت املفظسة الخللُدًتالىظٍس

ةاف   أصملابحِث ٌت   صافي السبذ: تهظٍس مده ادسٌ  كثسد كِة تفدق  د  كِ تهدا  أ  كإلاإلسدة  اميدا كنده  كثنؽَت

ااا م اا ـيي  َ  دب   ف دى لحد ا اِيدب مدا  الالدمنكمةالـا لص دا كنده ٌ حدن كادمس   كإلاإلسدة  كمثدب  د  ه ةدنر ث م َ 

دب فدا  كثسدد  ن كثفلسندي  ة د   ي فد ددااا كإلاإلسدةمده  ٌلمطدد ةمةدداار كثم َ  )كثددنٌ  (  ة ي فد ألاكددبكإلاةدنر  ةنسدت َ 

 .¹   اِي ها كإلاا  

دددالصاثمددا   فددد ادددا  ددد  ـ اهدددا مددده ادددسٌ وغِ ي  لكثمدددأث يكثدددم ى   ددد  كِ تهدددا   اميانهدددا كإلاإلسدددة  أصدددا   رصدددس  لدددٌ   ددد ة  نؽَت

ل لد م   لكثفىدت كثيدملِس كإلاتجملدة كث لدعِة كثمي فدةكنخفضدت  الالدمنكنة  ِث و  دا  كا مفدنٌ  الالمنكنةنسب 

ةاف    :²ـيي فتضّم   كثنؽَت

 ددددددااا أ ودددددد     لكثددددددنٌ    كلخاصددددددة ألامدددددد كٌ ةثتددددددا   ي فدددددد   ئاركن دددددد  كلددددددمخنكم الاكتدددددديكض ال ٍغ ددددددي مدددددده  كثَ 

ه  املخاظت.  كإلاساث َت

  ض  كثفاةددنان ٌيدد   كهسددي مدده مفددنٌ تدده كإلاددسمفددنٌ كثفاةددن كثددفً ٌع دداااـيددي الاكتدديكض ذثددً ثمفددَ   دد   كثَ 

 كملخاظت كثؤة ٌمفتض ثها كإلاساا   . ةارح

 تالخللُدًببت ددةحسددب : الىظٍس  ألاصددب ةمثددب لكثددفً ٍسدد س  مفؽددِ  كِ ددأفددا  ٌ حددن اِيددب مددا    كثمل ِنٌددة كثنؽَت

ٌ حددددددن مسددددددم   كمثددددددب  لكثناِجددددددةثددددددت كثتفددددددق كإلاددددددا   لك ثسلددددددمنكمةكثددددددفوي لكلملىددددددِ   ٌالاكمةددددددااً  فضددددددب الالددددددمف ا

 ة ي فددددد أـيددددي مدددده كلخاصددددة ألامدددد كٌ ة ي فدددد أ كإلادددداٌ لصتاددددانهه  ددددد  ذثددددً  رأسلكثددددفً ٌخفددددض مدددده  ي فدددده  ثسلددددمنكنة

 .³ ـه الالمنكنة كثناح ة كملخاظتاأـيي مه  كلخاصة ألام كٌمه  كإلامأ ِة كملخاظتالذثً ال   الالمنكنة

 

 

 

 .317ص  2002 مةت   كثنكركلجامفِة لك خاذ كثلتكرك   ؤلااكراكإلااثِةكثفتن تكاِ ئ حسٌ   ي صالح -1

2-  ً  .316ص متحق لا م   كثفتن ئ تكاِ حسٌ   صالح كلملنال

ب   كثهننً ئ تكاِ من ي  -3  .186ص  1998  مةت  كإلافار  ةمنش  كثفىت كلملنٌث    مجاٌ مةاار كثم َ 
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اث  -2  :املإطظتاملالي في  في جفظير الهُيل الحدًثتالىظٍس

ةكثسدددا لة تلكحهددد كثمددددام  ئذ   حدددن كثفنٌدددن مدددده  حدددٌ  ـدددنم لحدددد ا مدددا ٍسدددمى  اثسددد ق  ااصددددةكنملدددااك   كثنؽَت

 ددد     ...كلخ كثلِددد ا كثؤدددة   دددن مددده كهم ددداٌ ادددفك كثسددد ق  لصاااددداٌ كِددد ا كثسددد ق غ دددي كثمدددام همي فدددة ؤلافدددسس لكث واثدددة

ا كثفنٌن مه   كثم  ِب ؼهت     ثب   :  كثنؽَت

  دةحسددب اددف   ٍبه الخببىاشن :هظس   لِلدده حِددث  دد   ئ دي  انددان مفددنٌ كلدمنالٌ كمثددب كثددفً يهددن  افدد كثنؽَت

دب لهدفثً  يد   اندان مشداوب كثدنفق لالاثتداكم  اثدنٌ    الالدمنكنةكثم ك   ث  ٌته  ـيي  ةنؽَت كثؤدة  ه ةدنر ث م َ 

م    ةل نل نؽَت ؤلافسس  ا مكثفست كإلاا   لصاث ئ ي إاً   ؤلافسس ل كث واثة. كثم ك   ـيي نؽَت

 ب إلافالض تجيلف تهظٍس ـه كثسنكا كثتاكما ها  د   د كَر  كلدم لاكها  كإلاإلسةعج   ئ  :¹ت في وحىد الظٍس

كثؤددة وفم ددن  دد    َ  هددا  كإلاإلسددةوددب اددفك ٌخددل  كإلاإلسددة ئفددسس ئ دديكثؤددة  ددإاً  ةكان نِدد ئحددتكءك ٌمخددف كثددنكةن   

 خفددض  ألنهدداكإلادداٌ  رأس ةـم دداا ـيددي الالددمنالٌ ٌخفددض مدده  ي فدد  الا اـل ِدده فدد لالالددمنكنة  كلخاصددة ألامدد كٌـيددي 

دددب  بِةكث فددد رك   الصفضدددب م دددا  كثمي فدددةمةدددنر   َ  كنددده ـندددنما  ةدددب  ئال كإلاإلسدددة ةت كٌجا ِدددا ـيدددي كِ دددثٌدددإ  كثضدددَت

   كثؽه ر بسدبب مخداظت ـدنم ـيدي الر كثدفً   فتده  يداثِف ك خداذ  ؤلافسس ة ي ف  تنأ ةمفِن ةنلع ئ ي الالمنكمة

شددد ي  كلدددمنكنةكر كدددت  ثهدددا  ددد اكا و  دددا  كا   كإلاةددداحتةلكثميددداثِف  ؤلافدددسسمخددداظت  أ  Brigham et Gapenski ُل

 الاكتيكض.

 بب  آادددتصددخل  ئ دديٌلدد م صددخل ٌدددنعي كإلا وددب  دداثخج ء  هـلددن    حتدد  أنهدددا كث واثددةوفددت   :²ت الىوالبب تهظٍس

ه ه ددا حِددث ٌ حددن ـلددن  دد   كإلا كإلاإلسددة خددل    ه ددةٍسددمى كث هِددب مدده كحددب كثلِددام  سدداا    لكإلالددتة   لكإلاسدد ٌي

ددددة هددددن  اددددف    أشدددداروفلددددن  دددد   كإلا وددددب لكث هِددددب لكددددن  أ كثملددددنٌ  اةدددداةل كثفلدددد ا كإلاثيددددي لكثؤددددة ٌ ىدددده  ئ ددددي كثنؽَت

 ثنـ    مه  ياثِف كث واثة:   Jensenل  Mecklingكثتاحث   

لكدن  م ثددب  لهد  كثؤدة  يدد   مةدالملها ممفددارض  د   كثدنكةن   لكإلاسدداا    الببدًىن : تجيبالُف ووالب -

ةكثلددددتكرك    ددددأث يـدددده  كثناح ددددة دددد  كلخسدددداةت  ـيددددي  ث تكا ددددةكثميدددداثِف كثؤددددة ٌم   هددددا كثددددنكةن    ث  إلسددددة الالدددداث اَر

 كثمنؽِ . لإـااا ؤلافسسكثمياثِف  أل ؤلااكراكثلتكرك  

ببالُف ووالببب -   ِدددث  ه  ندددمج مددده وفدددارض كإلاةدددالح  ددد   كإلاسددداا    لكإلاسددد ٌي : الخاصبببت ألامبببىاٌ تجيب

ه لكلملن مه كن تكفا  كثاسِ ي.  ساا    مه كحبٌم   ها كإلا  رضق كثمةتفا  كإلاس ٌي

 

 

 

 

 188ص   نفت كإلاتحق كثسا م -1

 .189ص   نفت كإلاتحق كثسا م -2
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 :خالصت

 

  كإلااضد ة نٌدن  د  فتديا كثثسثِنِدا  مده كثلدت  اثم   ل 19ٌة كثلت  نف نهاا ِة    ض ؿ كثم  ِب كإلاا   مك اكا  ألا 

  إلسدا  بشديب ثاركلدة كثلد كة  كإلااثِدة  ار هث يك مه كإلاإلسا  م دا أا   اثضدتلرا ئ دينهِتيا كأٌه شهن    ً كثف

   سملت ها الاكمةااً. نتإاكء كلمللِلي ثهف  كإلاإلسا  لكثمتض كثمفت  ـيي ألا غـ مة ب

سدداا   دد   فسدد ي مجةكإلاددا   لؼِفددة أل نشدداط مسددم ت لكددا ل ٍفمسددي كثم  ِددب ددا     ددنلكم ل كلددم تكر كإلاإلسددة ُل َت

ددي ٌدددم   نددداءك ـ اهدددا صددد كدددتكرك   ذاخدددِاـة   صدددِا  إلاسدددمخنمي كإلاف  مدددا  ال ألاحدددنكف كثؤدددة   ددد  ٌأنشدددعة كإلاإلسدددة ود

ا جااا هددا كإلاسددملت ِة لصاثمددا   ال ٌلمةددت ـ ددب كململ ددب ـيددي ألااكء كإلااضدد ة أل  رشددِنا  مف ددم  م ددً كإلاإلسددة لكثمنتددإ 

 .ألانشعة كإلاسملت ِة ث  إلسةكلملا   ث  إلسة  ب لكلملتكء الا جااا  كثؤة وشي ها 

ست كإلاإشددتك  ن  لمدده  دد   أادد  اددف  ألاالك  كثة  دد  ـ  ِددة كثم  ِددب كإلاددا م  كإلاسددمخنلانددان كثفنٌددن مدده ألاالك 

ثتِا  كإلاتهد  كإلادا   ة     ألاصٌ  لكلخة م    كإلاإلسدةِا  كثمغ يك  لالا جا   لكثؤة  ت   كثفسكصكإلااثِة  كإلالارنا  ل 

ة هدددا لمفدددتاك  ألاصدددٌ  لكلخةددد  لكث ضدددفِة كإلااثِدددة ث خملىددد  ـيدددي مدددن  ثم لملارندددة ادددف  كثنسدددب مدددق كإلافاٌ يكإلا ضدددـ 

 .هفاءا كإلاإلسة    ئاكرا أص ثها لمفتفة ارحة لِ ثتها
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  :جمهُد

هدا ألالددا ميانددا إلنمدداج كثلدِ  ـيددي شدديب لدد ق لادنما  ل اددف  كثلددِ   ددت   تغ كر تاظددا وفمسدي كإلاإلسددة أٌددا وددا  نـ 

لثِلا بف كمب ؤلانماج كإلاسمف  ة لظتق كلمف اثها    كإلاإلسة كث فك  ٌضدع فا   اثدنلر كثلِدااً فاهدا لا دا كثفامدب 

لدده م ى دده لبفلسنِدده وانددت ثدده نمدداةج  كثبشددًت لكثفامددب كإلاددا    فدداذك  ةددت  كثفامددب كثبشددًت  دد  كثفامددب كإلاددااً  عَت

ها لكن ؼهت الاام دام  د  أٌل ألامدتكض مده  ةثِة    وب مإلسمتضِه  لمه انا  ات   أا ِة كإلا كرا كإلاا مه ا وا  نـ 

م ثب افك الاام دام  عدتق متككتدة كثمد ك   كإلادا   مده حِدث مداذك كدنر  كإلاإلسدة ـيدي  ظت  كثتن ن لرحاٌ كثف اٌ َل

ي كثم ك ندا  كإلااثِدة كث فاء  نٌ نها ك جا  اكةناها لذثً كلانااك ـيي ألاالك  كإلااثِة لكثىش فا  كململالبِة حِدث وفمسد

 مه أا  ظتق كثم  ِب كإلاا   كإلاسمف  ة    ولخِل لف ل كلملاثة كإلااثِة ثيب مإلسة لذثً ثفتيا مفِنة.

 واثما  : ةللن اٌل مه اسٌ افك كثفةب  ناٌل ثسف متاحث رةّسِ

:  ؤلاظار كثنؽًت ث م ك   كإلاا  . املبدث ألاٌو

 كة  كإلااثِة.اركلة كثم ك   كإلاا   ث ل   املبدث الثاوي:

ب      لِم كثم ك   كإلاا  . ةـ  ِ ةمساا  املبدث الثالث:  كثم َ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لماليا الخىاشن  جدلُل                                                                                   ثاويالفصل ال  

 

32 
 

 املبدث ألاٌو :  إلاػاز الىظسي للخىاشن املالي.

ئ  كثسدددددهت ـيدددددي الالدددددمف اٌ كلجِدددددن ثلميانِدددددا  كإلاماحدددددة لكثدددددم ى   ددددد  كلجاندددددب كإلادددددا   ٌضددددد ه ث  إلسدددددة  فدددددااً 

ة ثيدددب ئاكرا ماثِدددة لادددفك الاادددمسال  كثؤدددة   كحددده   ك نهدددا كإلادددا      حِدددث ٍفدددن ادددفك ألاا دددي كإلاتح دددة ألالالدددِة لكثضدددتلَر

ددم مإشددتك  كثمدد ك   كإلاددا   لكثنسددب كإلااثِددة  كنعسكددا مدده كإلا اكنِددة كإلااثِددة كثؤددة اددنفها كثم  ِددب  اثنرحددة ألال ددي ـدده ظَت

 لمفتفة حاثة كإلاإلسة مه حانب كثسِ ثة. 

 املإطظت الاكخصادًت.املؼلب ألاٌو : ماهُت الخىاشن املالي في 

نددة و ندده ٌضدد ه ث  إلسددة  لائهددا  ٍفمسددي كثمدد ك   كإلاددا    دد  كإلاإلسددة الاكمةددااٌة مفِددار مهدد  ثملِددِ  لدد  ن كلخَ 

لكلم تكر نشاظها لصاثما     لِم ألاما  ث  إلسة  أل  كثعج  كإلاا   ٍس ب كإلاإلسة كلملسثها   ت  أث ي كثخجد ء 

 .¹أات  سملب ذًل كلملل ق ثلته  مه كإلاإلسة ثفنم لفائها  اثتاكما ها ئ ي الاكتيكض افك مه حهة  أل مه حهة

 أوال: مفهىم الخىاشن املالي.

 نع م فىت  كثم ك   كإلاا   مه كإلا اكنِدة كإلااثِدة  اـمتدار أنهدا وفم دن ـيدي كثمد ك    د   كلخةد م لألاصدٌ    أً مدن  

ندددن  ددداَر  كلدددم لاكها   لك   يددد   أصددد ثها وسددد س ئميانِدددة كإلاإلسدددة مددده افدددق اٌ نهدددا كثس مدددة لكثلدددنرا ـيدددي كث فددداء ـ

 نفق اٌ نها كثس مة  ـيي ألاس أ  ألام كٌ كثؤة  تلى    كإلاإلسة إلان  أه ي مه لدنة هد  كثؤدة لدم ٌ  الالدمف اال  

ددددب لهددددفثً ألامددددت  اثنسددددتة ثعصددددٌ  كإلامنكلثددددة كثؤددددة لددددم ٌ  اٌدددد   أل كثتاكمددددا  كإلاإلسددددة  دددد  آلاحدددداٌ    دددد  كإلاددددن  كثعَ 

 . ²لصاثما   كثمناؼت     كإلا كرا كإلااثِة    كإلا اكنِة لكلمخنكمها ٍفسي ـنه  اثم ك   كإلاا  كثلة يا  

 ثاهُا  : أهىاع الخىاشن املالي.

 ٌم ثب كثم ك   كإلاا      نـ    ألالِ   ا ا:

ِددداس ئذ ٍفمسدددي كإلال اددد  حددد ء مدده م حددد اك  كإلاإلسدددة كململددمفؾ  هدددا ـيدددي شدديب لددداةب الخببىاشن املبببالي كصبببير ألاحببل: -

نة لمإشت كإلاتككتة ث  ضق كثنلنً ث  إلسة  ماَر  مف  .  ألالاس ة ألامثب ثاسِ ي كلخَ 

 

 

 

 .  25ص  2002ـااٌ ـ  ة  ألااكء كإلاا   ث  إلسة الاكمةااٌة كِاس ل لِِ  مفهتا ماحسم ي حامفة ي اِضت بسىت  كلج كةت  - 1

 . 22ص  2001ناصت اكاً ـنل  ي فمح  ن كصت اركلة كلملاال  كإلااثِة اكر آلافاق ث نشت كلج كةت  -2
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ددب كِ دد كإلاإلسدةمدده كتددب  كإلاسدمخنمة ألامدد كٌ تلددى  أ ٌجدب  ئذ  ة منِدد اثهددا ادسٌ فتددي  كإلاماحددةكإلا حد اك   ةثم َ 

دددً  أا هددداكثسددداة ة  كإلاإلسدددة ثعمددد كٌ ةلص  حتددده  م دددنف حاحددد ل جنٌدددن الاثتاكمدددا   مددد كَر   شدددغِ ِةكثا كثدددنلرا  َت

 .¹ كلم لاكها

بببببل  - دددددب  :ألاحبببببل الخببببىاشن املبببببالي ػٍى كثم لدددددق  ئميانِدددددةمددددده حِدددددث  ث  إلسددددةكلجِنا ألاحدددددبٌيدددد   كثمددددد ك   كإلادددددا   ظَ 

ـيدددددي  جنٌدددددن اٌ نهدددددا  ددددد  م كـِدددددن  كإلاإلسدددددة الملدددددنر  ألاحدددددب ظَ  دددددة رألددددد اثِةكإلاسدددددملتب كثدددددفً ٌمع دددددب كلددددداث ارك  

 كلم لاكها.

 الخىاشن املالي:  همُتأ ثالثا :

 : ²   ما ٌي  الاكمةااٌة كإلاإلسةكثم ك   كإلاا       أا ِة مجيي 

 كثلة ي لكثمنـِ  مه كثّست كإلاا  . ألاحبو ها     ألض ا   جنٌن ح ء مه كثنٌ    -

 ك جا  كثغ ي. ة إلس الالملسٌ كإلاا   ث -

ب كحمِاحا  الالاث ارك  أ  -  .اكة ة  أم كٌم     َ 

 :املإطظتالاكخصادًتالخىاشن املالي في شسوغ  :زابعا

 : ³ثيي ٌم لم كثم ك   كإلاا   ٌ حن   فت ما ٌي  

م لددم ذثدً ـنددنما  ددم ىه  أ ٌجددب الشبسغ ألاٌو : ددب  كإلاإلسددةٌيدد   رأس كإلادداٌ كثفامددب م حددب َل ٌ مدده   َ   ألاصدد 

ددب كلدداث ارك   أً كثنكة ددةكـم ددااك ـيددي كإلادد كرا  كثثا مددة  ألاحددب لكإلام لددعة كثعَ  ددةكرا كإلادد   ئ ددي دداثخج ء  كإلاإلسددة  َ 

 . ألاحب لظَ  ة كإلام لعةكإلااٌ لكثنٌ    رأس    لكإلام ث ة

ٌيددد    أ كذال ٌىفدددي  BFR>FRمددداٌ كثفدددام  أً أ   رأسكإلاددداٌ كثفدددام ثسحمِددداج  ددد   رأسٌجدددب ٍغعدددي   الشبببسغ  الثببباوي:

 .الالمغسٌ اكحمِاحا  الر  ةٌىفي افك كثهامإ ثمغعِ أ كثفام م حب  ب ٌجب  رأل اٌ

ندةالشبسغ الثالببث : م لدم ذثددً  م لدم كثشددتظ   كثسدا ل    ذثددً  دم ىه مدده ةم حتدد اَ   ةمدده وغعِدد كإلاإلسدة  َل

نةم كرا  م ااك     كإلام ث ة كلخَ  ة كثتنىِة الـا نةكلمخنكما   لص كلعة كلجاَر     كإلاماحا .  لكإلام ث ة كلخَ 

 

 

 .17ص  1983مةت  ةةَتكإلاسان ةحامف ؤلااكراكإلااثِة م   ا كثشِخ  كتكرك   ح  ا -1

نةـفا  ـتا  ولخِل كثم ك   كإلاا    المخنكم حنٌل  نفلا   -2  2012 ة لرك  ةحامف  مالتي احسب كثنؽام كململالبة كإلاا   مفهت  كلخَ 

 .9ص 

ٌ كلج ء  كثعتفةكثثانِةاكر لكةب  ثلاكراكإلااثِةكثِاس  ه لاس ة ٌ لف كثلُت  ة كثاسِ ي كإلاا    -3  .10ص  2011 ألال
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 لب الثاوي : اللىاعد الىاحب مساعاتها في الخىاشن املالي.املؼ

ة ألالالِةٍفن كثم ك   كإلاا   كحن كث لاةب  نشداظها    ةلا  ٍسد س    كصد ث  إلسة كإلااثِة ث  ؼِفة لكثضتلَر

سددداـناا  دددد  ك خدددداذ كددددتكرك  كثاسددددِ ي ف دددده كإلاف دددد م  ٌ  أ هدددد   كإلا اكنِددددة ت ّددددب كلملسدددداب  دددد   كاـددددنا أ ُل  ت ددددب   ألاصدددد 

ٌ  ةلدددددِ ث ةك ندددددا   لا  دددد فدددداذككلدددددم لاكِتها ة لكلخةدددد م  ت دددددب حسددددب ارحددددد ةارحددددد حسددددب  كلدددددم لاكِةمدددددق  ألاصدددد 

ٌ  دد ك    دد     احددنكفكثلِددام  أًمددا ٍسددمى  دداثم ك   كإلاددا    ئ دديكلخةدد م  ةددب  مددق  كإلاإلسددةكثؤددة    ىهددا  كإلااثِددة ألاصدد 

ث مدددد ك   كإلاددددااً   ألكثىسلددددِىِة لكثلاـناكثلنٌ ددددة كإلاإلسددددةكثؤددددة هدددد  ـيددددي ـمددددم  كإلااثِددددةكلددددم لاق كلخةدددد م  ةارحدددد

دب كثفناصدت  ألالدهاكثؤة  ألاانىكثم ك   كإلاا     لاـناوفت   ٌ مده  كإلااثِةكثثا مدةكإلادا   اد    َ   داإلا كرا   كإلااثِدة ألاصد 

ٌ فِم لدددم ثدددنٌنا  دددفثً كثنددد ؿ  كثنكة ددة دددب  ألال ددب ل  َ  ٌ مدده كثمددد ك   كإلادددا   ـيدددي كإلادددن  كثعَ   ددداإلا كرا  كإلامنكلثدددة ألاصددد 

 .¹لصفثً ٌم    لِم كثم ك   كإلاا   ـيي كإلان  كثلة ي ةكإلامنكلث

م لم كثم ك   كإلاا        لالالم لاق. كثسِ ثةا ا  ألالِ   تفا ثم كفت شتظي  كإلاإلسةَل

ٌ  الظُىلت : -1 دب أنهداـيدي  ةلوفدت  كثسدِ ث كثسدِ ثة  مده  كإلا اكنِدة  لدنر هت دي د    م  ا ـناصدت ألاصد  مخم دف    َ 

ٌ ـناصدددت   كثؤدددة ٌ ىدددده  كإلامنكلثدددة ثعمددد كٌ كثي ِدددةـيدددي كثلددددِ   كثنسدددتة م كدددف ادددف   ةنلددد ا لدددداة  ئ دددي لثدددةكإلامنك ألاصددد 

وانددددت  ئذك ةمت ففدددد ةكثسددددِ ثةكلجدددداا ا ل يدددد   نست ألامدددد كٌ ئضددددافةئ يكثلةدددد ي  ألاحددددب دددد   ةنلدددد ا لدددداة  ئ ددددي  َ  هددددا 

ب م ح اك ها و ها  كإلاإلسة  ئ دي كإلامنكلثدةلكإلا حد اك   لكلملاحدة لكثنسدتةح ءك منها   سدب كثع دب  ألوسمعِق   َ 

ة نلنٌددة ـيددي كث فدداء  ددنٌ نها  كإلاإلسددة اكددنر  ةكثلةدد ي لاددفك ٌفِددن كثددنكةن   حِددث ٌ ىددنه  مدده مفتفدد ألاحددب دد   بسددـت

 كإلااثِددددة ألااددددت  لكثؽددددتل   امتاشددددت  ا ةدددد ر  ة ؽددددتل  ككمةددددااٌ اهت ددددي  ة نرحدددد  مددددأثتكثسددددٌِ   أ انددددا  ؤلاشددددارال جددددن 

ٌ  ج دددن  أ كثؤدددة ٌ ىددده   ددد  كثدددتسا اغ دددي متاشدددت  ا ةددد ر  لكثسِالدددِة دددب  ئ دددي ألاحدددب كةددد يا كإلامنكلثدددة ألاصددد  مدددن  كثعَ 

ٌ ثيددب ـنةددت مدده ـناصددت  فدداذكل  ك نهددا كإلاددا   ـيددي اددفك  ةإلاإلسددكالناسدداب لنشدداط   كلخاصددةلددٌِ   كإلامنكلثددة ألاصدد 

ٌ ل ت دددب  حددداا ا أمددد كٌ ئ ددديٌم دددٌ  بفدددناا  ةمفِنددد اثيدددب ـنةدددت مدددن أ  أً  أمددد كٌ  حسدددب لدددِ ثتها كإلامنكلثدددة ألاصددد 

 كثةنق(.  امةلكثنٌ   كث صاةه لمنمجا   حاا ا

ن ةدددددت مفهددددد م  الالدددددم لاكِة  لدددددنر هت دددددي مددددده ارحدددددا   كإلا اكنِدددددة م  دددددا ـناصدددددت كلخةددددد م  ددددد  : ¹الاطبببببخدلاق -2 َل

جدب ـيدي  كثسدنةكث كحناكلدم لاكِتها  الكثؤدة ال  فد ق مدن ألاحب كة ياالالم لاق ـيي كثنٌ    ادسٌ   كإلاإلسدةَل

ِمه حؤى  م ىه مه   نٌن     أ  الاكتيكض  ةـ  ِ ا وب الاام ام   ةنر كثلتض لنـ   د    ااصدةكثاسدنٌن  ألثَ 

مده   كإلالنمدةبِلا  سدكثا كثدنفق  : ألركقـيدي  ألاحدب كة يال  مً  كثنٌ    ئفسلهاـنن  أل ؤلافسسكت ها مه  ةحاث

 .ـيي كثشتوا  لااصة ناح ةلكثتلك ب لمتاث    وسنٌنألاح ر  ظت  كث صاةه

 

 .24ص   1987 لؤلااكراكثعتفةألال يالاكمةاا  ةو ِ ألـا اٌلك خاذ كثلتكرك    شاان   ؤلااكراكإلااثِةلملم كن ر ـتن ك -1
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كثلددتض  يدد    ثتددا   ةـ  ِدد أ  أً نٌددةوفاك ةثهددا صددف ألاحددب كثلةدد ياث ددنٌ    كثسددا لةكثمةددنِفا   ئ دديلصاثمددا   

ددددد أ ٌ ىددددده  ادددددف  كثدددددنٌ    أ كثفلدددددن  ددددد   كثفلدددددن  ددددد   كثعدددددتف   كإلامفاكدددددنٌه ه دددددا  دددددب الر  ااصدددددة ة يددددد    جاَر  ا م َ 

ددب  ضدد   أ  أٌضدداالالددمغسٌ ه ددا ٌ ىدده ا الالددمغسٌ   ِددث ٌيدد     نٌددناا مددت تغ  م نٌددن الر   أكسدداط يدد     َ 

ب   الالمغسٌ لكثتاكما ها. اـه كحمِاج الر  لكثناح ة ألاحب ة ياكثل كثتنىِة  َ 

 : لُتاملاالخىاشن املالي لللىائم  دزاطتاملبدث الثاوي:  

لمددده ثددد  فدددا  ودددب ادددفك ٌ ثدددب  كإلااثِدددة كإلا اكنِدددة ألاا ددديٍفعدددي ثندددا  ددد   كإلا اكنِةكململالدددبِة ددد   ئ  كثمفدددنٌس  كملجسدددنا

م داا   كثمد ك   كإلادا    نركلدةلبفدن ذثدً ٌلد م كململ دب كإلادا    كثدنلراادسٌ  ث  إلسدة كإلااثِة كلملاثة ة  هِنك إلافتف  ااـل

كإلافهددد م  ئ ددديثىددده ثددد  نؽتندددا  ة ي فددد لصأكدددب ددد  ودددب لكدددت  كثسدددِ ثة لِدددم كثمددد ك   كثم متدددنأمإشدددتك  ٌلمطددد ة  اـيدددي ـدددن

لكددددنرك   كثيامنددددةكثسددددٌِ   ئ دددديفلددددغ  ددددب ٌمفددددن   كثتنىِددددةلكإلاسدددداا ا   كثسددددِ ثةكلملددددنٌث نجددددن كندددده ال ٌلمةددددت ـيددددي 

دب غ دي  ادد  ـدنم كثددم ى   كإلاإلسدةمةدنر كثةددف صا  كثؤدة   كحدده  أ  اـمتددار  كإلاإلسدةمده ظددت   كإلاسددمف  ةكثم َ 

ددب  ااصددةك  كثمدد ك   كإلاددا    دد  مإشددت    لِددم  ئ ددي وسددعي ة ٍفمسددي كثمدد ك   كإلاددا   متميددي وددب مإلسدد ئذكثلددتكرك  كثم َ 

تهال ككب كنر مه كثمياثِف ل  اثما   ض ا   ألارصالكهسي كنر م ىه مه   .كلم تكَر

ٌ املؼلب   املالُت:: اللىائم  ألاو

 :املالُت امليزاهُت: أوال

متدار كثلدِ    أادفة   مع تدا  كثم  ِدب كإلادا   فهدة ال ال وف د كململالدبِة كإلا اكنِة ئ   كلمللِلِدة )كثسد كِة(بفد   الـا

ة متدددنألال  كإلاإلسدددةم م يدددا   لوفدددنٌس  ـيدددي  ئحدددتكءك  ددد   ـناصدددتاا ثهدددفك ٌجدددب كثلِدددام بفدددن   كثمفتكدددة ددد   كثسدددنَ 

 كإلااثِة. كإلا اكنِة ئ يمه كحب كث صٌ   كململالبِة كإلا اكنِة

ف  -1  :ُتاملال امليزاهُتحعٍس

ٌ حانب   ه  حنٌل ٍش ب حانت   ة متنأل  كثسِ ثة ةمت ب حسب ارح ألاص   لدنٌت ـناصدت   ئـااامق  كثسنَ 

ةلحانددددب كلخةدددد م مت ددددب حسددددب  دددداَر  الالددددم لاق  كلمللِلِددددةكث صددددٌ   دددداثلِ   ددددف  لمتنأكثسددددنَ   آاددددتلانددددا وفَت

ٌ حددتا ثفناصددت  ةـدده حددنٌل ٍفسددي ـدده ـ  ِدد ـتدداراهدد  كإلااثِددة:  ةإلا اكنِدد كثؤددة  آلاحدداٌ  ةدد م ه ددا وفسددي ـددهلكلخ ألاصدد 

 :²ماثِةكثٌم  افك كثتي ّب  ناء ـيي كإلاتااب  كثسِ ثة متنأ أً ت ب حسب اف  كثفناصت 

 

1- TAYEB ZITPINI, Analyse financière, Alger, Beri éditions, 2003, p75. 

تيك  لكثلِاس  كململالتةكإلااثِةي معت متااب  -2 ق ثتنا  حِ   لج  لؤلافةالمشاوب الـا  .317ص  2007اكر كثنشت لكثم ُ 
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  ةنِف  ٌ يي ةاـنٌا مه  ةكثسِ ثةحسب ارح ألاص   ألالفبن     ألـا

  ألـا ىاثىاأللفبمه  كإلاتاكٌنا ةنِف كلخة م حسب ارحا  كلم لاكها. 

 ِ  ه كثسا ل   نفم ن ـيي مفِار  ةوسهِب ـ  كث كحنا. كثسنةكثتي ّب حسب مفِاَر

 : أهمُتامليزاهُت -2

ٌ لملنكر الالاث ارك      ظتِفة  فت مف  ما  ـه  أنهامه حِث  أا ِة كإلا اكنِة سي   لكثتاكمدا   كإلاإلسة أص 

ٌ  ـيدددي صدددا   كإلا ىِدددةثدددنكةنها لحدددم  دددت  ةمددده ادددسٌ مسددداا تها  ددد  ـ  ِددد كإلاإلسدددة ألصددد  دددم آلا ددد كثملَت  ددد ف ي   ـددده ظَت

 ه ا ٌي : ألاس

 .حساب مفنال  كثفاةن  -

 لسة.كإلاإ ماٌ  رأس لِِ  اِيب   -

    كإلاإلسة. كإلااثِة لكإلاتلنة كثسِ ثة لنٌت ارحه   -

 :امليزاهُتعسض مىىهاث  -3

 : كثماثِةكثفناصت  ألاكبـيي  كإلا اكنِة  مً   أ ٌنتي  

: وجظم العىاصس ألا  -3-1  :الخالُتصٌى

 ٌ  لوش ب ـيي: : غ ي ممنكلثة ألاص 

ة كثثا مةكثلِ   - ةأات  م ب  كِ   ا: شهت كإلافنَ   .مفنَ 

. ثا مة  كِ  ثا مةأات    كإلاتاني  كِ  ألاركض ة:   ض  كإلاااٌة كثثا مة كثلِ  -  ث مناٌ 

-  ٌ   ة  مساا ا  لحل ق م اث كثثا مة كإلاساا ة:  ض  مساننك  مفاا  لِِ ها  لننك   كإلااثِة ألاص 

ٌ كتلض   .ةممنكلثةماثِ لأص 

 ٌ ة كإلامنكلثة ألاص   : لوش ب ـيي : ألكلجاَر

 . ةكلجاَرلكلملسا ا   كملخ لنا  -

نةحسا ا   -  لما ٍفااثها. كإلا حتة كلخَ 

 :الخالُتالخصىم : جظم العىاصس  -3-2

 كلخاصة. ألام كٌ -

 ممنكلثة.اة م غ ي  -

 ممنكلثة.اة م   -

-  
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ٌ  تمدخىي ميزاهُ (1)الجدٌو زكم   .N/12/31في  مللفلت الظىتاملالُتا ألاصى

 ٌ  صافي N-1 صافي       N اهخالن زصُد N ئحمالي      N ظتمالخ ألاصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببى

ت :       ألاصٌى غير الجاٍز

 فارق كثشتكء

ت  الخثبُخاث املعىٍى

 الخثبُخاث العُيُت

 أركض ة

 متاني

  ثبِما  م ن ل كممِا اا

 جثبُخاث حازي اهجاشها

 الخثبُخاث املالُت:

ة م ضق كإلافااثةكثس  ننك  كإلا ضـ 

 كإلاإلسا  كإلاشارهة 

كإلاساا ا  ألاات  لكلملسا ا  كثنكةنة 

 كإلاخمللة

 لننك  أات  مثبمة

كثلتلض لألاصٌ  كإلااثِة ألاات  غ ي 

ة  كلجاَر

 ضتكةب مإح ة ـيي ألاصب

ت       مجمىع ألاصٌى غير الجاٍز

ت :       ألاصٌى الجاٍز

ت اهجاشها  املخصوهاث واملىخجاث الجاٍز

 الاطخخداماث املماثلت –الدًىن الدائىت 

 كث صاةه

 كإلانٌن   آلااتل  

 كثضتكةب

ة ألاات    ألاصٌ  كلجاَر

 املىحىداث وما ًمثلها: 

ة    ؼِفا  لأصٌ  ماثِة حاَر

نة   كلخَ 

ت مجمىع ألا        صٌى الجاٍز

      املجمىع العام لألصٌى 

ت، العدد  ت الجصائٍس دة السطمُت للجمهىٍز  .28،ص 2009مازض  25، 19املصدز : الجٍس
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 .N/12/31في  امللفلت املالُت الظىتالخصىم  تمدخىي ميزاهُ (2)الجدٌو زكم 

 N N - 1 مالخظت الخصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببىم

    ألامىاٌ الخاصت :

 رأس كإلااٌ كثةاار 

 رأس كإلااٌ غ ي كإلاع  ب 

 كثفسلك  لالاحمِاظا  

 فارق ئـااا كثملِِ 

 فارق كإلافااثة

 كثناِجة كثةافِة 

  تحِب مه حنٌن –رؤلس ألام كٌ كلخاصة ألاات  

    املجمىع

ت      الخصىم غير الجاٍز

 كثنٌ   كإلااثِة كثلتلض ل 

 كثضتكةب ) كإلاإح ة لكإلاتص اا ثها(

ة   كثنٌ   ألاات  غ ي كلجاَر

 كإلاإلنا  لكإلانمجا  كإلانرحة    كلملسا ا  ل فا 

ت     مجمىع الخصىم غير الجاٍز

    ألامىاٌ الدائمت

ت:  الخصىم الجاٍز

 كإلا رال  لكلملسا ا  كإلاخمللة

 كثضتكةب

 ألاات  كثنٌ   

نة كلخة م  اَ 

ت      مجمىع الخصىم الجاٍز

    املجمىع العام للخصىم

ت، العدد    ت الجصائٍس دة السطمُت للجمهىٍز  .29، ص 2009مازض  25،  19املصدز : الجٍس
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 ثاهُا: خظاباث الىخائج:

كثنؽدددام كململالدددبة كإلادددا   فهددد   ددد   ألاا ِدددةمددده حِدددث  كإلااثِدددةٍفمسدددي حدددنٌل حسدددا ا  كثنمددداةج مددده كإلاي ندددا  كثلددد كة  

 دد  كثم كِدددق  كإلاسددداـنالهددفثً  كإلاماحددةكددنر ها لففاثِتهددا  ددد    ؼِددف كإلاددد كرا  ة  فتفددد أاكءكإلاإلسددة ةٌ ىدده مدده مفتفددد

    كإلاسملتب. كثنلنٌةلكثمنتإ ثلنر ها ـيي   ثِن كثمنفلا  

 مفهىم حدٌو خظاباث الىخائج: -1

لال  كإلااثِدة كثسدنةاسٌ  ةمه مإلس كإلانج ا (   كثن ك ج) نم حا لكإلا ثعـتاء ِا  مخخل   أنه (scf) فلن ـتفه 

سدددير كثدددتصس  أل ددد  كلملسدددا ا   ددداَر  كثم ةدددِب  ٌأادددف   ثدددب  كإلااثِدددة كثسدددنة كثناِجدددة أ  ألكلخسددداراأً ددداَر  كث دددملب َل

تددداءكثنمددداةج لكثندد ك ج  أاددد  (scf)   ه دددا  ددد   لأـتائهددداكثفددتق  ددد   ن ك جهدددا  اب كثنمددداةج  ؽهدددت  ددد  حسددد أ كثؤدددة ٌجدددب  لألـا

تداء ثعتِفدة تفدا  ئـدنكا لشيب افك كلملسداب كثدفً ٌجدب  ادفك كثىشدف  كإلاإلسدةئـنكا  اميدا لند ك ج غ دي كنده  ألـا

 .¹حسب كث ؼِفة

 حدٌو خظاباث الىخائج: أهمُت -2

ت كثفً ٌلِ  نجال ـ  ِ كإلااثِةمه     كثل كة   أا ِة أه يحساب كثنماةج ٍفمسي  ئ   ثفتيا كإلاإلسة ةفه  كثملَت

 :²كثلاة ةاف   أا ِة  امه كث مه ـل ِه ف ا نام

 لحه. أفضبكن    كلمخنكمها ـيي  الاكمةااٌةكإلاةاار  أ مه كثمأهن  -            

 عسض حدٌو خظاباث الىخائج: -

حِدث ٌدم  مدده  ةماثِد اودب فتددي  نهاٌدة د   ئـدنكاااكثؤدة ٌجددب  ألالالدِة كإلااثِدةٌ ثدب حسدا ا  كثنمداةج كحدن كثلدد كة  

مددده ادددسٌ كثعدددتل  كإلااثِدددة كثفتدددياادددسٌ  كث حدددناكثؤدددة كامدددت  هدددا   ددداال نشدددعة كإلامف لدددةكثف  ِدددا   ةضدددِس وافددداسثهدددا    

تاءمج  ؿ   مه مج  ؿ كإلانمجا . ألـا

 

 

 

 

ج كلج كةت  SCFلفم  ة كململالتةكإلاف لةـتن كثتح ه ـعِ -1 َت َت  .85ص. 2011   اكر نشت ي م الا   تج  ـ 

ت ي لامث -2 كإلااحسم ي    ـ  م كثاسِ ي  خةل  شهااا ناب ض ه كإلامع تا  كثنِب  امفهت  SCFلفم  كإلااثِةا   ث ل كة  كثم  ِب كإلا  ـ 

 ..37ص   2012 -2011ـل  م كثاسِ ي  الاكمةااٌةكثف  م  ةو ِ ة منم رً كسنعِن ةحامف ؤلااكراكإلااثِة 
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 :كثماثِةٌمي   حنٌل حسا ا  كثنماةج مه كثفناصت 

 اليشاغ. ةخالٌ فتر  املإطظتالخيالُف التي جدملتها  وجخمثل في:  ألاعباء -

 :املالُت ألاعباء أهىاع:  (1)الشيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :  

Béatrice grandguillot  et  Francis  grandguillot, l’essentiel de l’analyse financière 2013 -2014, édition 

11 , Creralino, Paris, France 2013, p16. 

 

 

 

 

كثمياثِف كثناح ة ـه أنشعة كثفااٌة ث  إلسة 

ا  لكلتهسوا  نفلا  كإلا ؼف   لكثضتكةب...ئلخ  لمشتٌي

كثمياثِف كإلات تعة  اثسِالة كإلااثِة ث  إلسة كثف كةن 

 ـيي كثلتلض  كثمخفِضا  كإلاماحة

ال  مف م  األنشعة كثفااٌة ث  إلسة :كثمياثِف كثؤة   

()غتكما    ـل صا   

تة ـيي ا ثتل م كثؤة  م   ها كلجها  كلخاضفة ث ضَت

IBSكثشتوا    

 

 ألاعباء الدشغُلُت

 ألاعباء املالُت

 ألاعباء الاطخثىائُت

بت على ألازباح  الظٍس
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 .املإطظتعً وشاغ  الىاججت إلاًساداثاملىخىحاث: املىخىحاث هي  -

 ساداث.ًإلا   أهىاع: (2)الشيل السكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : 

Belatrice grandguillot et  francis  grandguillot, comptabilité général, Principes  généraux – 

opération courantes – opérations de fin exercice édition n   12 Gualino, Paris , France 2008, p43. 

 

 

 املحاطبت: لدوزة ألاعباءومجمىع  إلاًساداثجخمثل في الفسق بين مجمىع  الىدُجت:  -

تاء < كإلانم حا  تاء > رصس كإلانم حا  ألـا  اسارا. ألـا

ة :  أً كإلا اكنِة    كإلا ح اامق  عا لةكإلام   حنٌل حسا ا  كثنماةج  كثناِجةكململناا ي    أ ٌجب   .¹ماساَل

 لحنٌل حسا ا  كثنماةج. كإلا اكنِة     كثفسكةشيب كإلا ك   ٌ ضح كثل 

 

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

كإلا كرا كثؤة ٌنمجها كثنشاط كثفااً 

انا  كثاشغِ ِة  ث  إلسة : كإلاتِفا  لؤلـا

ة ـه ـ  ِا ها كإلااثِة مثب:  م ثب    كإلانكاِب كإلااثِ

كثفاةن مه الالاث ارك  كثلساة  كململة ة ـيي أرصال 

كثشتوا  كثؤة    ً كإلاإلسة أله ها فاها ف كةن 

 كثلتلض لكثسننك  كإلا ن حة

 ٌ  كإلانمجا  كثناح ة ألالا مه  ِق ألاص 

 املىخىحاث الدشغُلُت

 املىخىحاث املالُت

 املىخجاث الاطخثىائُت
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 :وحدٌو خظاباث الىخائج امليزاهُتبين  ( :العالكت3)الشيل زكم 

 

 

 

 

 املصدز : مً ئعداد الؼالب باالعخماد على 

Grandguillot  Béatrice et Grandguillot  francis  , comptabilité généralité générale 2012-2013, 

Principes  généraux – opération courantes – opérations de fin exercice, édition n  16 craralino, 

Paris , France 2012, P59. 

 

 

 .(IAS1)همىذحين لخلدًم حدٌو خظاباث الىخائج مثل ما حاء في املعُاز املحاطبي (ًلدمSCFمشسوع ) -4

تاء   ِب    كلعةئما  -  .كث لِعةحسب ظتِفتها لكثؤة وس س  م نٌن كثنماةج  ألـا

ةئما  تن  -  كثنماةج حسب كث ؼاةف.حنٌل حسا ا   ث  إلسة اـنكا كلملَت

 : الؼبُعتخظب  -4-1

ا   مد كا    مةدتلفا   ألثِدةٌم  مه اسثه ـتض كإلاةتلفا    سدب ظتِفتهدا )مثداٌ ذثدً: الاامسودا   مشدتٌي

فهدددددا ـيددددددي كث ؼددددداةف  ئـدددددااالال ٌدددددم  ( ... ئـددددددس كثنلدددددب  م كٌدددددا ـدددددام    لمةدددددتلفا    كإلاإلسددددددة.         اكادددددب  كملخم فدددددة  ُ 

لةاف   ب كإلاةتلفا  ظتلا ث ؼِفتها ئـااا ئ يال   ماج  ألنها    عتِلها  ة ي   له رص ا  كثعَت  .¹ تَ 

 

 

 

 .209ص  2005مةت  كلجامفِة اكر   لكلاث ار ألااكء ةكثملِِ  لمتكحف ألغتكضكثم  ِب كإلاا     كثسِن كح ن ثعفي أم   -1

لىخائجحدٌو خظاباث ا الىىاجج -ألاعباء    

ٌ  -الخصىم  امليزاهُت ألاصى  

 هدُجت الدوزة )+(
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 N/12/31  لتامللف املالُت الظىت( الؼبُعتخظاباث الىخائج )خظب ( :3)الجدٌو زكم 

 N البُان

  زكم ألاعماٌ 

 مبُعاث مً البظائع

 مبُعاث مً املىخجاث الخامت

 مبُعاث املىخجاث ألاخسي 

 خدماث أخسي 

 حغير مخصون املىخجاث الخامت وكُد الخىفُر

 إلاهخاج املثبذ

 ئعاهاث إلاطخغالٌ

 

  ئهخاج الظىت املالُت -1

اث مظتهلىت  مشتًر

 سي خدماث خازحُت واطتهالواث أخ

 

  اطتهالن الظىت املالُت -2

  اللُمت املظافت لإلطخغالٌ  -3

 أعباء املظخخدمين 

 طسائب وزطىم، واملدفىعاث املشابهت

 

  الفائع إلاحمالي لإلطخغالٌ  -4

 املىخجاث العملُاجُت ألاخسي 

 ألاعباء العملُاجُت

 

 مخصصاث إلاهخالواث واملإوهاث

 مخصصاث عً خظائس اللُمت واملإوهاث

 اطترحاع عً خظائس اللُمت واملإوهاث

 

  الىدُجت الدشغُلُت -5

 هىاجج مالُت 

 أعباء مالُت

 

  الىدُجت املالُت -6

بت ) -7   (6+5الىدُجت العادًت كبل الظٍس

 الظسائب الىاحب دفعها عً الىخائج العادًت

 الظسائب املإحلت )الخغيراث( على الىخائج العادًت

 الىدُجتمظاهماث املظخخدمين في 

 مجمىع هىاجج اليشاػاث العادًت

 مجمىع أعباء اليشاػاث العادًت

 

  الىدُجت الصافُت ليشاػاث العادًت -8

 العىاصس الغير عادًت )هىاجج()للخىطُذ(

 العىاصس الغير عادًت )أعباء()للخىطُذ(

 

  الىدُجت غير العادًت -9

  الىدُجت الصافُت للفترة  -10

  (1افُت للشسواث مىضح املعادلت)الحصت مً الىخائج الص

  (1الىدُجت الصافُت للمجمىعت املدمجت ) -11

 (1منها خصت ذوي ألاكلُت )

 (1خصت املجمع )

 

 المصدر : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،

34، ص 2009مارس  25، 19العدد    
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 : الىظُفتخظب  -4-2

ددق لكثتِددق لكثميدداثِف   ددةمفنددا  كثم ِ ددا  دد   مخم ددف كثميدداثِف مدده كثميدداثِف كثشددتكء ل يدداثِف كثم ُ  حِددث  ؤلااكَر

ددا لثددّت  كث ؼِفددةب ٍفمسدي اددفك كإلانؽدد ر حسدد دداكامِاَر مع ددب لضددق كثنؽددام كململالددبة  دد   ئحتاَر كثددفً وددا   كإلاإلسددةَل

 .¹شته مفنلم  املخعغ كململالبة كث ظ ة

ىتثالثا :حدٌو جدفلاث   :الخٍص

ىتحدٌو جدفلاث  -1  :الخٍص

نةحنٌل  نفلا    ثفتديا إلسدةكإلا كثؤة وفدناا كإلااثِةكثل كة   أا مه  كثنلنٌةما ٌنعي  جنٌل  نفلا   أل كلخَ 

لدد كإلااثِددةكثلدد كة   ئٌددتكافددتغ  كندده  دد   ةمفِندد ٌ ـتضددها ضدد ه كإلافِددار كململالددبة كثددنل    ةلظَت  دد    كندده ئ ددي( IAS1) ألال

نددددةحددددنٌل  ددددنفلا    كت  ددددك ( لكثنؽددددام كململالددددبة كإلاددددا    اـمتددددار  ٍسددددعي IAS1ضدددد ه مفِددددار ادددداص ادددد  كإلافِددددار ) كلخَ 

نةحنٌل  نفلا   ئ تك ثمعتِم كإلافاٌ ي فلغ كلحب ـيي كإلاإلسا    .كإلااثِةض ه هش فها  كلخَ 

ىت : -2  مفهىم حدٌو جدفلاث الخٍص

ٌلدددنم مدددنكاِب )كإلالت ضدددا ( لمخدددارج كإلا حددد اك   ةمفِنددد اادددسٌ فتدددي  كثسدددِ ثةاددد  حدددنٌل ٌ ضدددح كثمغِ ددديك   ددد  

ة( )كإلاتاث  كإلااثِة ةلالالاث ا كثاشغِ ِة  األنشعة لكإلامف لة كإلااثِة كثسنة أثناء كلملاص ة كإلانفـ   .لكثم َ  ِة َر

نةٍفن حنٌل كثمنفلا    ل كلخَ  لم   ظَت ل امتاشت  ة عَت  :²غ ي متاشتا ةلظَت

لتاملباشسة : - لةأٌضداٌع م ـيي اف   الؼٍس حسدا ا  كثنمداةج حِدث ٌدم     ح،هدا   نٌدن ودب مده كإلام ةدس   كثعَت

ا  كثنلنٌددددددددة يدددددددد   كثفددددددددتق  ِنه دددددددددا كثاشدددددددددغِ ِة  األنشددددددددعة كإلات تعددددددددة كثنلنٌدددددددددة لكإلاددددددددنفـ  ادددددددد  صددددددددا   كثمدددددددددنفلا   َل

  فثً كثنشاط. كثنلنٌةكإلات تعة

 

 

 

 

 ؤلاصسلمإ  ت ـ مة حٌ   كململالبِةكثنلثِة لفم كإلافاٌ ي  كإلااثِةكململالبة    كلج كةت ل ىِِف كثل كة   ؤلاظار  ئصسلح كاً   فِم  -1

 30ل  29كإلا كفم ٌ  ةلرك   متصال صنًكا ةحامف إلسة ةكإلالماثِ  ماثِةألال كقـل  م كثاسِ ي  الاكمةااٌةكثف  م  ةو ِ  كثف مة    كلج كةت

 .13 ص 2011ن ف سي 

 .289  ص2005مةت  كلجامفِة كثنكر  كثت رصة لالالاث ار     ةألااكء لِِ  لمتكحف ألغتكضكثم  ِب كإلاا     كثسِن كح ن ثعفي أم   -2
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ىتحدٌو جدفلاث  (:4)الجدٌو زكم  لتاملباشسة) الخٍص  (:الؼٍس

 N-1الظىت املالُت  Nالظىت املالُت  ظتمالخ البُان

ىت املخأجُت مً أوشؼت الاطخغالٌ  جدفلاث الخٍص

   ةِس  كإلالت ضة مه كث صاةه

ة ث   راٌه لكإلاسمخنم    كإلاتاث  كإلانفـ 

ة  ف كإلااثِة ألاات  كإلانفـ   كثف كةن لكإلاةاَر

ة  كثضتكةب ـيي كثنماةج كإلانفـ 

   

ىت كبل العىاصس      غير العادًت جدفلاث أمىاٌ الخٍص

نة كإلات تعة  اثفناصت غ ي كثفااٌة ) ٌجب   نفلا  أم كٌ كلخَ 

   ضِ ها(

   

ىت املخأجُت مً ألاوشؼت العملُاجُت )أ(     صافي جدفلاث أمىاٌ الخٍص

ىت املخأجُت مً أوشؼت الاطدثماز  جدفلاث أمىاٌ الخٍص

ة  كإلا مل صا  ـه ككمناء  ثبِما  ـِنِة أل مفنَ 

ةكثم ةِس  ـ  ه ـ  ِا  كثمناٌ  ـه  ثبِما  ـِنِة أل مفنَ 

 كإلا مل صا  ـه ككمناء  ثبِما  ماثِة

 كثم ةِس  ـه ـ  ِا  كثمناٌ  ماثِة

 كثف كةن كثؤة      ةِ ها ـه كثم ؼِفا  كإلااثِة

 كلملةل لألاكساط كإلالت ضة مه كثنماةج كإلاسم  ة

   

ىت املخأجُت مً أوشؼت الاطدثم     از )ب(صافي جدفلاث أمىاٌ الخٍص

ل ىت املخأجُت مً أوشؼت الخمٍى  جدفلاث أمىاٌ الخٍص

 كثم ةِس     أـلاب ئصنكر أله  

فا  كثؤة    كثلِام  ها   كلملةل لغ ياا مه كثم ُ 

 كثم ةِس  كإلامأ ِة مه كثلتلض 

 وسنٌنك  كثلتلض أل كثنٌ   ألاات  كإلا اث ة

   

ىت املخأجُت مً أوشؼت ال ل )ج(صافي جدفلاث أمىاٌ الخٍص     خمٍى

  أث يك  وغ يك  لفت كثةت  ـيي كثسِ ال  لشته كثسِ ال  

نة    كثفتيا ) أ   ب   ج (  وغ ي أم كٌ كلخَ 

نة لمفااال ها ـنن كفممال كثسنة كإلااثِة  أم كٌ كلخَ 

   

نة لمفااال ها ـنن ئكفاٌ كثسنة كإلااثِة      أم كٌ كلخَ 

نة اسٌ كثفتيا      وغ ي أم كٌ كلخَ 

    لازبت مع الىدُجتامل

ت، العدد  ت الجصائٍس دة السطمُت للجمهىٍز  .35، ص 2009مازض  25، 19املصدز : الجٍس
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لببت - شددار   :ةالغيبببر مباشبببس  الؼٍس لددد ئثاهددداُل ا  كثم فِدددم  ة عَت مددده  كإلااثِدددة ناِجةكثسدددنة ةددا     تدددنأ  ِدددث  ألكثاسددَ 

دددب  لدددة أ  أًكثاشدددغِب   أنشدددعه مت تعدددة كثنلنٌدددةصدددا    دددنفلا   ئ ددديلككدددق كلملسدددا ا  لكثنمددداةج لكثم َ  كثغ دددي  كثعَت

ا  ـيددددددي  ألكثمفددددددنٌس   ئحددددددتكء نعددددددً  ـيددددددي  امتاشددددددت  ـيددددددي  أثددددددت ث تندددددد ا كثؤددددددة   اثنسددددددتة كثناِجةكثةددددددافِةكثاسددددددَ 

 لثىنه ث  ٌإثت ـيي كثنلنٌة. كثناِجةكثةافِة

ىتحدٌو جدفلاث  ( : 5)حدٌو زكم  لت) الخٍص  (:ةالغير مباشس  الؼٍس

 N-1الظىت املالُت  Nت املالُت الظى مالخظت البُان

ىت املخأجُت مً ألاوشؼت العملُاجُت   جدفلاث أمىاٌ الخٍص

 صا   ناِجة كثسنة كإلااثِة 

  يملِ ا  مه أحب :

 الاامسوا  لألارصنا 

 وغ ي كثضتكةب كإلاإح ة

 وغ ي كملخ لنا 

 وغ ي كث صاةه لكلملسا ا  كثنكةنة ألاات  

 وغ ي كإلا راٌه لكثنٌ   ألاات  

ااا كِ ة كثمناٌ  كثةافِة مه كثضتكةبنلل أ  ل َ 

   

ىت الىاحمت عً اليشاغ )أ(     جدفلاث الخٍص

ىت املخأجُت مً عملُاث الاطدثماز     جدفلاث أمىاٌ الخٍص

 م مل صا  ـه ككمناء  ثبِما 

   ةِس  كثمناٌ  ـه  ثبِما 

 (1 أث ي وغ يك  م ِغ ؤلااماج )

   

ىت املسجبؼت      بعملُاث الاطدثماز )ب(جدفلاث أمىاٌ الخٍص

ل  ىت املخأجُت مً عملُاث الخمٍى     جدفلاث أمىاٌ الخٍص

ة ث  ساا    كلملةل كإلانفـ 

ااا رأس كإلااٌ كثنلنً )كإلانل اك (  َ 

 ئصنكر كتلض

 وسنٌن كتلض

   

ل )ج( ىت املسجبؼت بعملُاث الخمٍى     جدفلاث أمىاٌ الخٍص

ىت للفترة ) أ + ب + ج      (حغير أمىاٌ الخٍص

نة ـنن الافممال  أم كٌ كلخَ 

نة ـنن ؤلاكفاٌ   أم كٌ كلخَ 

 (1 أث ي وغ يك  لفت كثف س  ألاحنبِة )

   

ىت      حغير أمىاٌ الخٍص

دة ت السطمُت املصدز: الجٍس ت، العدد،  للجمهىٍز  .36 ص، 2009مازض  25 19الجصائٍس
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 :املالُتالخىاشن املالي باطخعماٌ اليظب  : الثاوياملؼلب 

 املالُت :مفهىم اليظب  أوال :

ه  ئٌجااـسكةوف ة   دن  كإلااثِدةمه ـناصدت كثلد كة   ألأه ي    ـنةَت   ف  مدا   كإلاسدمفِنا ألاظدتك ثغدتض   َل

َل ىدده كلددمخنكم ـددنا مدده كثنسددب ث  صددٌ    ـدده كإلاشددتلؿ كثددفً ن دده  ةددنا  لِِ دده كل فسدد ي  ة  ضددِ ا لاكدد أه ددي

 .¹لنسب كثنشاطكثتص ِة لنسب  كثسِ ثة لنسب      نِةإلانٌك بكثم  ِب هنس ةكثهن  مه ـ  ِ ئ ي

 .²املالُتاليظب  : أهىاعثاهُا 

ـيدي كث فداء  دنٌ نها لوشد ب ندـ     كإلاإلسدة الكدنر  ة م نٌدن لدِ ث كثنسدتةوس س ادف   الخىاشن الهُىلي : توظب -1

 مه كثنسب : 

  ددددب:  مدددده اددددسٌ اددددف  كثنسددددب ب مةددددنر  دددد  ودددد  ةمسدددداا  ةنددددم ىه مدددده مفتفدددد كثم َ  ِددددةنسددددب كثم َ 

ب  مض ه كثنسب  ألاصٌ     َ  ب كثفكوي.كثماثِةَل ب كثنكة   لنسته كثم َ   : نسته كثم َ 

 

 

 

 

 ظَ  دددة أل كةدد ياـيددي كث فدداء  ددنٌ نها  اكإلاإلسددة: لوشدد ي اددف  كثنسددب كنر كإلانٌ نِددة   ِددب  ةنسددت 

ن كلم لاكها  ه دا  لدّت ادف  كثنسدب مد ألاحب دب ـيدي كثد كثشدتهةكـم داا  ن ـننما ٌ    مـ  نٌ   ثم َ 

د كثنسدتة  لوش ب ادف  أص ثها ئح ا   ِدةمده كثنسدب  ةمج ـ    كإلااثِدة الالدملسثِة ةل م ثدب  د  نسدت كثفـت

 الالمنكنة. ةكثسنكا   نسته ظاك ةكا  ِ ةنست

 

 

 

 

ن ه اٌ  -1 ق  كإلاس يااكر  ؤلااكراكإلااثِةكإلافاصتا     ةملنم  شتّبكثٌ آاَر  .80ص   2007 ةلن1ـ ا  ط لكثعتاـة ث نشت لكثم ُ 

ن ه اٌ شتّب  -2  .83نفت كإلاتحق ص  اَر

 وظبت الخمىٍل الدائم = ألامىاٌ الدائمت / ألاصٌى الثابخت

 وظبت الخمىٍل الراحي = ألامىاٌ الخاصت / ألاصٌى الثابخت

ُت املالُت = ألامىاٌ الخاصت / مجمىع الدًىن وظبت الاطخلالل  
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لوشدددد ب كثنسددددب  أصدددد ثها ئاكرالهفاء هددددا لففاثِتهددددا  دددد   كإلاإلسددددة اكددددنر  كثنسددددتة لددددّت ثنددددا اددددف    :الىفبببباءةوظببببب  -2

ِة ٌ : مفنٌ الرك  كثماثِة كثفـت ٌ الرك   ٌاكثم ةِب  مفن  مم لغ فتي ألاص   .كثثا مة ألاص 

 

 

 

 

 

 اـدن  كثسدِ ثة ةل  مضد ه نسدت كةد ياألاحبـيدي كثاسدنٌن كثتاكما هدا  اكإلاإلسةل ٌلةناا كنر :  تالظُىلوظب  -3

ِ فة ةكثسِ ثةكثمنكٌل  نست ةل  م ثب    نست ةنسب فـت  .كثسُت

 

 

 

ـيدددي   لِدددم كثنمددداةج لذثدددً مددده ادددسٌ الالددداث ار كإلاددد كرا  ددد   اكإلاإلسدددةكنر  كثنسدددتةل تددد   ادددف   : تاملسدودًببب توظبببب -4

ٌ كإلاتي ب ـه كلمخنكم  ألاثتنشاط مف   ل  نٌن  ةح اك  مه كحب م ارلكإلا   حِا ا لمده   اةد م أل ةمفِن أص 

 .كإلااثِة ة: كإلاتالاٌ نس،ها أا 

 

 

 

 ٌ  وظبت كابلُت الظداد = ئحمالي الدًىن /  ئحمالي ألاصى

 وظبت ػاكت الاطخداهت = ألامىاٌ الخاصت /  ألامىاٌ الدائمت

 معدٌ دوزان ألاصٌى = املبُعاث /  املخصوهاث

(360مخىطؽ فترة الخدصُل = املدًىىن / )املبُعاث/  

ألاصٌى الثابخت = املبُعاث /  ئحمالي ألاصٌى الثابختمعدٌ دوزان   

عت = ألاصٌى املخداولت  املخصوهاث /  اللسوض اللصيرة ألاحل –وظبت الظُىلت الظَس  

 وظبت الخداٌو = ألاصٌى املخداولت /  اللسوض كصيرة ألاحل

 املسدودًت املالُت = الىدُجت الصافُت /  ألامىاٌ الخاصت



لماليا الخىاشن  جدلُل                                                                                   ثاويالفصل ال  

 

49 
 

ل في جدلُم الخىاشن املالي. تعملُ تمظاهم الثالث:املبدث   الخمٍى

ٌ املؼلب   : مإشساث الخىاشن املالي:ألاو

 :¹املاٌ العامل زأض  -

فمسدي  ةلنِمه   اٌ ثب لكحن   مدن ٍفسدي ـده  كإلاإلسدةثلِداس كثمد ك   كإلادا   للحد ا   د   و لدِ ةكثم  ِب كإلادا   ُل

نع ددم مدده   يدد    أ لكثؤددة  ددنل ـيددي كندده ال ددن مدده  ألاانددىكثمدد ك   كإلاددا    اهدد  كاـددن ةـامدد كاـددناكثمدد ك   كإلاددا   فاهددا َل

ٌ  كثنكة دددة ألامددد كٌ ددد    مسدددالكا دددب  كددداارا يددد    أ ٌجدددب  كثنكة دددة ألامددد كٌ أ  كثةدددافِة أً كثثا مدددة لألاصددد  ـيدددي   َ 

 .كة ياألاحب اسال  مق كثنٌ    أ ٌجب  كإلامنكلثة ألام كٌ أ ه ا  كثةافِةالالاث ارك  

يدد   م حتددا ـنددنما  كثلاـددناكإلادداٌ كثفامددب ٌمجددال  اددف   رأسثىدده  كهسددي مدده كلدداث ارك   كثنكة ددة ألامدد كٌ  يدد   َل

ٌ ـننما  ي    أل كثةافِة لحد ا  ـدنم كلملاثدةف ه كإلافدتلض  د  ادف   ألاحب كة ياسي مه كثنٌ   كه كإلامنكلثة ألاص 

كددن  يدد   انددان رؤلس  كثفااٌةكثف  ِددة كلملِددااثىدده  دد   ةـااٌدد ةلصةددف كإلاإلسددة دد  وسددنٌن اٌدد    ةماثِدد صددف صة أٌددة

ٌ     اكثنلرك  لاللِ   عِ ة أنها ةثىه  م  ا  ةف أم كٌ   متداظإكث ادفك   غ ي كثعتِفِة  حِث كنده الاكمةااٌة ألاص 

انددم  كإلاإلسددةئ يم ددا ٍفددتض  كململددناا أحاثهدداكثددنفق  دد   كث كحتددة دد  وسددنٌن كثددنٌ    كثةددف صة أل كثمددأا ي ئ ددي  ٌددإاً

نهدا  كثنكة ة ألام كٌ  فت فاةضا مه  أ  كإلاإلسةما    ال ٌجب ـيي  ن ـده   َ  ٌ لكثفً  نلر  ٌَ  لاد   كثثا مدة ثعصد 

 كإلااٌ كثفامب". رأسما ٍسمى "

ددب  رأسه " كسدد  مدده ـدد ـتدداراادد   كثددفً كإلادداٌ كإلامددنكٌل ل ٍفمسددي كحمِاظددا  رأسكإلادداٌ كثددنكة  كثددفً ٍسددمف ب ثم َ 

ددددب الالددددمغسٌ   ددددب كثلسدددد  غ ددددي كثثا ددددت مدددده  أًثضدددد ا    َ   َ   ٌ كإلادددداٌ كثفامددددب " ٌ ثددددب ـيددددي كندددده  رأس أل  ²"ألاصدددد 

ٌ ـدده  كثنكة ددة أمدد كٌكثفدداةض مدده  ددب كثددفً كإلادداٌ كثفامددب ث ن دد ذج ٌ ثدد رأس أ ه ددا  كثثا مددة ألاصدد  ب الاحمِدداج كثم َ 

 .³ مع ته الر  الالمغسٌ "

 

 

 

 

 

ٌ كلج ء  كثثانِة   كثعتفةاكر لكةبكإلااثِة  ؤلااكراكثمفس ي كإلاا    ٌ لف كُت  ة   كثِاس  ه لاس ة -1  .102ص  2011 ألال

 .45ص   متحق لا م  ناصت اكاً ـنل   -2

3- PIERE CONSO ,« R.Lauvand fonds de rouleme,t et politique fianciere » (1) P08. 

 .111متحق لا م ص   ٌ لف كُت  ة  كثِاس  ه لاس ة -4
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 كإلااٌ كثفامب نفهت منها: ثتأس أن كؿ ا امياننا  كثم ِ ا     ـن : ⁴ املاٌ العامل زأض أهىاع -1

ٌ  كثنكة ددة ألامدد كٌـدده فددتق  دد   مددا  د    ـتداراادد   املباٌ العامببل للصببافي )الببدائم ( : زأض: 1-1  أل      كثثا مددة  لألاصدد 

ٌ كثفددتق  دد     ألامدد كٌرؤلس  حةددةكإلادداٌ كثةددا   ٌ مددً  ـيددي  رأس"  أ  ئذ ألاحددب كثلةدد يا   ٌلكثددن كإلامنكلثددة ألاصدد 

ددددددب الر  الالددددددمغسٌ لادددددد  ٍفددددددت  ـيددددددي كندددددده  لكإلا حهددددددة كثنكة ددددددة ددددددب الر هددددددا  كإلاإلسددددددة اكددددددنر  ناِجددددددةث م َ  ـيددددددي كثم َ 

 .¹ "كثنكة ة ألام كٌرؤلس    كلعة الالمغسثِة

 ه ا ٌي :  كإلا اكنِة لألفب  أـييَل ىه حسا ه مه 

ٌ  - كثنكة ة ألام كٌ =كإلااٌ كثنكة   رأس كإلا اكنِة :ـيي مه أ  .كثثا مة ألاص 

ٌ   =  كإلااٌ كثنكة  كإلا اكنِة : رأس ألفبمه   .كة ياألاحبكثنٌ     - كإلامنكلثة ألاص 

 العامل الدائم. زأض املاٌخظاب  تهُفُ ( :4)شيل زكم 

 

 

 

 

 الؼالب. ئعدادمً  : املصدز

لم    رأسكثددفً ٌ ضددح ثنددا ظددتق حسدداب  (4)مدده اددسٌ كثشدديب ركدد   :الخعلُببم لددةكإلادداٌ كثفامددب كثددنكة   عددَت  لكثعَت

ٌ   كثنكة ددددة ألامدددد كٌ ةلذثددددً  مغعِدددد كإلا اكنِددددة أـيدددديكإلادددداٌ كثفامددددب كثددددنكة  مدددده  رأس دددد  حسدددداب  كإلام ث ددددة  دددديألال    ثعصدددد 

ددب كإلاددن   رأسلكثتددا   ٌ ثددب ثنددا  ث  إلسددة كثثا مددة ددب ظَ  لددةكإلادداٌ كثفامددب كثددنكة  ث م َ  فمم ثددب  دد   كثثانِددة أماكثعَت

ٌ  ة مغعِلذثً  كإلا اكنِة ألفبكإلااٌ كثفامب كثنكة  مه  رأسحساب  لكثتا     ألاحب كثلة ياث نٌ    كإلامنكلثة ألاص 

ب كة ي كإلان . رأسمم ثب      كإلااٌ كثفامب كثنكة  ث م َ 

ددب  كلخاصددة ألامدد كٌكثفدداةض مدده رؤلس  أل ؤلاضددا  لادد  كإلالددنكر : ²املبباٌ العامببل الخبباص زأض -1-2 ددم   َ  ـدده ظَت

 ٌ دب حد ء مدده  ئ ديحِددث ٌ حده  مفنلمدةكلدم لاكِمه  ةلذثدً كلجدد ء كثدفً  يد   ارحد أادتلص ف دى  كثثا مدة ألاصد   َ  

ٌ ـناصت   َل ىه حسا ه  اإلافنال  كثماثِة:  كثسِ ثةمه  ةـاثِ ةكثؤة  م مق  نرح ألاص 

 .357ص  كثلام س الاكمةااً  ـعِة ي بش ي  -1

 .48ص   متحق لا م  ناصت اكاً ـنل   -2

  ألاصٌ  كثثا مة

 ة رأس كإلااٌ كثفامب كثنك ألام كٌ كثنكة ة

  

 ألاصٌ  كإلامنكلثة
 رأس كإلااٌ كثفامب كثنكة 

 كثنٌ   كة يا ألاحب

ل املدي ل ػٍى  جمٍى

ل كصير املدي  جمٍى
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  ظَ  ةألاحبٌ   كثن  - كإلااٌ كثفامب كثنكة   رأس = ماٌ كثفامب كلخاص 

 كإلااٌ كثفامب كلخاص رأس  =   ٌ  (.ألاحب لكثعَ  ة كثلة يا)  اٌ    ةمج ـ   -  كإلامنكلثة ألاص 

 أل)  كثةافِةالالاث ارك     -  كلخاصة ألام كٌ =كإلااٌ كثفامب كلخاص  رأس  ٌ  (.ةكثثا م ألاص 

انددان حدد ء  (0خدداص ككددب مده كثةددفت )<كإلاداٌ كثفامددب كل رأسوددا   ئذكمدده اددسٌ اددف  كإلافدااال  ٌمضددح كندده  :الخعلُبم

ثىنهددا كددن  يدد    ث  إلسددة  اثنسددتة كث ضددفِةكثفااٌةلوفمسددي اددف   ألاحددب ظَ  ددةمغعددى  اثددنٌ    كثثا مددة كثلِ ددةمدده 

ددن وسددنٌن كثددنٌ    ئذكمددا  ةـيددي كإلاددن  كثتفِددن اددفك  دد  حاثدد اع دديا وانددت مددن  كاددمسن اددف  الالدداث ارك  كهسددي مدده مـ 

  ها. كإلا  ثة لكثعَ  ة كإلام لعة

ٌ ) إلاحمالياملاٌ العامل  زأض-1-3 لةن  ه مج  ؿ ـناصت كث صٌ  كثؤدة ٌمي دف  هدا  :¹املخداولت( ألاصى نشداط  َل

فسي ـنه  اثفسكا   كإلاإلسةكلمغسٌ   : كثماثِةُل

 مج  ؿ   =   ؤلاح ا  كإلااٌ كثفامب  رأس ٌ  كإلامنكلثة ألاص 

 ألاص الثثا مة  -  ألاص اللمللِلِةمج  ؿ   =    ئح ا  كإلااٌ كثفامب  رأس 

 كة ياألاحبكثنٌ         كإلااٌ كثفامب كثنكة  رأس  =   ؤلاح ا  كإلااٌ كثفامب  رأس. 

 : ² (ألاحىبي) املاٌ العامل الخازجي زأض -1-4

دددددد ـتددددددارالاددددد    لكإلام لددددددعة كثلةدددددد يا)كثددددددنٌ    كإلاةددددددتفِة خددددددس  كثسدددددد فا   كإلاسددددددم لةكلخةدددددد م  ةـدددددده مج ـ 

ٌ  ئح ا   أل ؤلاح ا  كإلااٌ كثفامب  رأس( كثؤة   ٌ  ألاحب لكثعَ  ة  َل ىه حسا ه ـيي كثن   كثما  :  كإلامنكلثة ألاص 

 ةةافِكث كثناِجة  - مج  ؿ كلخة م   =  ألاحنبةكثفامب  رأس. 

  (.ألاحب لكثعَ  ة لكإلام لعة كثلة يامج  ؿ )كثنٌ     =  ألاحنبة بكثفام أسر 

 مب    كثشي   : كإلااٌ كثفا رأسمةاار لكلانفاذ  أن كؿَل ىه   ضِس 

 : ³املاٌ العامل لسأض املخخلفتالحاالث  املؼلب الثاوي : 

فسدي ـنهدا  ألااندىمه كثم ك   كإلادا    ةـه حاثله  وفسي املاٌ العامل املعدوم: زأض-2-1 ٌ )  اثفسكدةُل  كإلامنكلثدة ألاصد 

ٌ وغعي ح ِق  كثنكة ة ألام كٌ كلملاثة(    اف  ألاحب  كة يا كثنٌ    =  مة.كثثا  ألاص 

 

 .49ص   متحق نفسه  ناصت كثنكاً ـنل   -1

 .49ص   متحق لا م  ناصت اكاً ـنل   -2

 .51  -50ص   كإلاتحق نفسه  ناصت كثنكاً ـنل   -3
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ـنددنما  يدد   اندددان  ف ددف ا   ددد   كلخاصدددة كإلااثِددةبفدددض كإلاشدداوب  ث  إلسددة خ ددم  أ ٌ ىددده  كلملاثددةاددف   ئال أ 

ٌ  لاددفك كثندد ؿ  حهددةأات  لكثسددٌِ  مدده  حهددة دد   الاثتاكمددا  مدده  عا لددةكإلاكلددمغسثها لكثؤددة ٌددنج  ـنهددا ـددنم  االر   ألال

 ث  إلسة. ألامثبكثاسِ ي كإلاا    ةٌؽهت    حاث ألام كٌمه رؤلس 

ٌ  أ  أً: املببباٌ العامبببل املىحبببب زأض-2-2 اندددان  أ نسحدددؾ  ألاحدددب كثلةددد يافِددده كهسدددي مددده كثدددنٌ    كإلامنكلثدددة ألاصددد 

 مسة ة. كث ضفِة ي   اف   أ ىه َل  ألاحبكاصتك   كثسِ ثة    فاةض

ٌ مدا  يد    ةـده حاثد ٍفسدي : املباٌ العامبل الظبالب زأض-2-3  د  اددف   ألاحدب كةد ياككدب مده كثدنٌ    كإلامنكلثدة ألاصد 

 ااصدة الم كحه صف صا  هت ي  كإلاإلسة  اـل ِه ف كإلااثِةال وغعي ح ِق كإلاسم لا   الاحم اثِة كثسِ ثة كلملاثة

 إلاا   ث  إلسة.   ما ٌخل حانب كثم ك   ك

 كإلااٌ كثفامب نفناا    ما ٌي :  رأسانان كثفنٌن مه كإلا كٌا كثؤة ٌم  ا  ها  املاٌ العامل: زأضمصاًا  -

  ـيي كثم ك   كإلاا  . كثنكثةكإلاإشتك   أا ٍفمسي مإشت لمه 

 وسدد ي  ِددةكإلااث ألامدد ر وانددت  ئذكلاددفك ٌ ىدده   كفدده مسددتلا  دد  مددا  ث  إلسددة كثيافِددة كثنلنٌددةم   كثسددِ ثة أ دد

 بشيب ظتِع     كإلاإلسة.

  دددب كلملدددن مددده كثدددفم  لهدددفثً كلملسدددا ا   ألمددده كثنلددد ا  أل ث  إلسدددةكإلاع ددد ب ث  خددد ل  كثدددس م  ألااندددى  َ 

  ففاثِة. كإلاإلسةنشاط  ة   ارل كإلامف لة

  نة     نٌن مسم     اثما   ٌم ى ل  ث سِ ثةٍشيب ض انا  .كلخَ 

 اإلاإلسةكملجاٌ كلخاص كثةف صا      ةٍفمسي اامإ ٍسمف ب إلا كحه . 

  كإلا ل ِة اثمل تا   كثمأثتال   كإلاإلسةٌض ه كلم تكر. 

 املاٌ العامل: زأضاخخُاحاث   -

الالدددددددم لاق  ة ددددددد  كملخ لندددددددا  لكلمللددددددد ق )كإلاددددددنٌن  (  ددددددد  ـ  ِددددددد لكإلام ث ددددددة كإلامنكلثدددددددةالالدددددددمخنكما   ةمشدددددداره ئ 

لاددددفك   ة يدددد   غ ددددي وافِدددد ألاحِددددا اار  دددد  بفددددض كإلاةدددد أ  ئالثم َ  هددددا  ا ألاحددددبي  كةدددد  فت ل دددد فت مدددد كراكوسددددم حب  دددد  

 كإلااٌ كثفامب. رأس  ا ٍسمى  احمِاج  ث مغعِةمى ب  آاتكثت ث ـه ح ء  كإلاإلسةٌمع ب مه 

 :¹املاٌ العامل  زأضمفهىم اخخُاحاث  - 1

ي وغعِددةكثؤددة ظتحددت حددٌ   ؤلاشددياثِةكإلادداٌ كثفامددب مدده اددسٌ  رأسكنبثددم مفهدد م الاحمِدداج  دد     الاحمِدداج كثم ددَ 

ل دد ف ي مج دد ؿ مدده كثفناصددت لهدد  كملخ لنددا   حِددا ا  حددب ـ اهددا  الالددمغسثِة كإلاإلسددةالالددمغسٌ  فنشدداط  اثددنلر 

 كإلا ن حدة  لهد  كثدنٌ    ممجدنااثىنهدا  ألاحدب كةد يا  حن مةداار  كثف  ِةلاف   --ه ا ذهتنااا لا لا  --لكإلانٌن   

ٌ َب كلج ء مده اف  كإلاةاار      كإلا ن حة أٌضامه كإلا راٌه لكثاسبِلا   جدب ـيدي  كإلامنكلثدة ألاصد   أ  كإلاإلسدةَل
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 كثلةدد يا اثددنٌ    كثددنلرا دد  كحمِاحددا   كإلام ث ددةوغعددي مخ لنا هددا مددق مددنٌ نِا ها  أ ـ اهددا  أًنشدداظها  ا  ددنا  دد  الر 

ددن مددن ها  أاددت  إلادد كرا  ةكإلاإلسددةانددان فددتق م حددب فهدد  ٍفسددي ـدده حاح لإذكلكثؤددة وفسددي ـدده مدد كرا كثددنلرا   ألاحددب  َ 

كثؤدددة  عدددتل مددده كثدددنٌ    كإلاةدددتفِةلهدددفثً  ددد  مدددا ٌخدددل كثسددد فا   كثدددنلرالهددد  وسدددمى  احمِاحدددا   أادددت   االر  ـددده

 .كة ياألاحب

كإلادداٌ كثفامددب  رأسالحمِاحددا   ألالالددِةٌ ىدده  خخددِل كلخةدداةل  املبباٌ العامببل: زأضخصببائص اخخُاحبباث  -2

 فِ ا ٌي : 

ه   افِدددنك ـددده مدددن ب ث  إلسدددة كثنكا ِدددةـيدددي كثفناصدددت  ئالٌم كدددف  أًاِىيددد   -  ددداململِغ  كإلاإلسدددة ـسكدددةكثمخدددَ 

 . الاةم ا  للِالة

 كإلاإلسدة   م كدف ئالال ٌد لٌ  ألاا ديكإلاداٌ كثفامدب لادفك  ثدتأساكة  ما اكمت كإلاإلسا   نمج فهة    كحمِاج اكة   -

 ـه كِامها  اثنشاط كثفااً ثها.

كر فدداؿ اددفك  أ  ئذنف ـيددي مسددم   كثنشدداط   دداثمغ يك  كثؤددة   دد ممددأثتممف ددم   سددم   كثنشدداط  دد  الاحمِدداج حددن  -

د  ممل ب آلااتوا  افك  لإذككإلااٌ كثفامب  نفت الا جا   رأسكر فاؿ  ئ يٌإاً  ألاا ي ا فه  ٍ جب وغ ديك  ف َر  ةالَر

 كثنشاط. ة نفت كِ 

فهد    اكنِدةكإلاكإلاداٌ كثفدام كنعسكدا مده    ِدب  رأسٌ سدب الاحمِداج  د   :²املاٌ العامبل  زأضحغير اخخُاج  أطباب -3

الالددمغسٌ  دد  ـناصدددت  ال مجسددن كحمِاحددا  الر  كثددنلراالالددمغسٌ لمدد كرا نفددت  اٌ ثددب كثفددتق  دد   كحمِاحددا  الر 

 ٌ الالدددمغسٌ فممجسدددن  ددد   امددد كرا الر  أمدددالح ِدددق حل كددده   أن كـدددهلنلةدددن  دددفثً كملخددد ل   ج ِدددق  كإلامنكلثدددة ألاصددد 

 ألددتاب ةكإلادداٌ كثفامددب  جف نددا ال نسددمعِق مفتفدد رأساج  دد  ثسحمِدد ةمىمِىِددكث كثعتِفددة ئ  ألاحددب كةدد ياالاثتاكمددا  

نـ ألثِددةمده اددسٌ كإلادناس  مدده مد كا  ؤلانمدداج لؼِفدةكثم  ِددب  ئ ديوغ دي  ـل ِده ال ددن مده كثمعددتق  ف  ةم داَل لمةدداَر

   كإلاماحةلكملختحا   ةـام

 

 

 

 

ب  م ناكوسِالة سي  غ ا  -1 ة اركلة  إلسثكثم َ   اثلعاـ   كثفام  الاكمةااٌةمه كإلاإلسا   ةثفِن ةمِنكنِ ةالاكمةااٌةكلج كةَت

 45ص   2009 ةلرك ا غ ي منش ر  ماحسم ي  امفهت  لكلخاص    كلج كةت 

 . 47ص   متحق لا م  سي  غ ا  -2
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 كثمغِ ي ه :  ئ ي كإلاإاٌة ألالتابلك ت  

:ة مف دم   حغيراث املخصون َل ىده   ئنماحدهمتكحدب  داملخ ل   د  مخم دف  أًالرك  كملخد ل   هِيدب كملخد ل   بسدـت

دددااامخددد ل   أشدددياٌ اٌمخدددف ـدددن أ ثددده  )مددده  ئنمددداجمخددد ل   أل كلدددتهسهِةمخددد ل  مددد كا لثددد ك م    ِفددده ـيدددي حاثددده إـل

ددا   ةدددنِفها أ كِدددن كثمنفِدددف  لمددده اندددا نسحدددؾ  ئنمددداج ألادددام(  لإنمددداجللدددِغ  ئنمددداج  ددد  مدددا   ودددب كإلاإلسدددا  مه دددا ود

ددة ندد ؿ كإلاإلسددا   ةلارنددمددنه  م ألاهسدديكإلادداٌ كثفددام  ثددتأس ؤلانمدداجٌخددل    هت دديك فاةضددا   خةددلكثؤددة  ااصددة كثمجاَر

ااا أ ه  كثؤة ثها كحمِاج هت ي ه ا   كإلااٌ كثفامب. ثتأسكٌجا ِا ـيي الاحمِاج  كإلاإثتاكملخ ل  مه كثف كمب  َ 

: ًأ الركنهددا  ةمخم ددف كثددنٌ   للددـت ظتِفددةكإلادداٌ كثفامددب حسددب  رأسٌمغ ددي الاحمِدداج مدده  الببدًىن علببى الصبببائ 

دددااا  ةٍفمسدددديك  ـدددامس  ٌددددإثتك   ةددددف  ٌمف دددم  االلددددمغسٌ ألاحددددبثلدددتض كةدددد ي  كإلاإلسددددةلوسددددنٌن  كإلانٌ نِدددة دددد   كثَ 

كإلادداٌ كثفامددب  رأسكإلادداٌ كثفامددب لكثفىددت  اددفٌه كثفددام    ٍفددنال  كإلاسددم   الاحمِدداج  دد   ثددتأس دد  الاحمِدداج  ةكٌجا ِدد

     حنٌه ا ا:

 كثسِالددةمدده كثاسددهِس  ث صدداةه اددف   ةم ىندد ةمددنس ككددب نسددت إلسددةلِالةكإلاادد  ـنددنما  فددتض   :ألادوبب الحببد  -

  ل ِب مسم   كإلاتِفا  ل   نفت كث كت  ل ب اعت ـنم  جنٌن ث  صاةه. ئ ي إاً 

 (.ألاانىكلملن  ة)حاث ثخملاثةكثسا لة كثفىسِة كلملاثةل  ثب  : ألاكص ىالحد  -

َل دن فاهدا اعددت ـدنم كثمجنٌدن َل سدب الاحمِدداج ل  كإلاتحد ا ةلحلدم فاهدا كإلاتالاٌدد ةفاصد  ة  حدن  د   كلملدنٌه منعلدد

 كثماثِة:  اثفسكةكإلااٌ كثفامب  رأس   

 مىازد الدوزة-الدوزة اخخُاج  =املاٌ العامل  زأضاخخُاج 

   ِث:

 ث م ةِب. كثلا  ةكثلِ        كِ  الالمغسٌ    =   كثنلراكحمِاج  

 .كإلاةتفِة  ما ـنك كثس فا حبألا   كة ياكثنٌ       =   كثنلرام كرا 
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 :تخالص

 د ف ي  لذثدً مده ادسٌ  ا   ـست كإلاد ةث   لق    حاث كإلاإلسة أ مه  ث مأهن ألالا  ك   كإلاا   يهن   اركلة ئ 

كثددفً ٌددت تغ  ددنلر   كإلاإلسددةكحمِاحددا   ةكإلادداٌ كثفامددب لكثددفً ٌ حدده  ددنلر  ثمغعِدد رأسلكإلام ثددب  دد   ألامددا اددامإ 

نةم ثب    لكثفتق  ِنه ا ٌ كإلاإلسةكلمغسٌ   ث م ك   كإلاا   ث  إلسة. كثفامةمإشتك   أا كثؤة وفمسي مه  كلخَ 

  امدا   ةلككفِد اثىده ادفك ال ٍفسدي  ةد ر  كثسداهنةمدا ٍفدت   اثم  ِدب  أً الكحدن ة   ِب كثم ك نا   يد   ثسدن ئ 

ددااا ث  إلسددةـدده  عدد رك  كثمدد ك   كإلاددا    فم ددن ـيددي كثم  ِددب ال ددن مدده كثم  ِددب كثددنٌنامِيي كثددفً ٍ أه دديكثمف ددم  ثَ 

ٌ لكثمددنفلا  كثؤددة وفمسددي مدده كددِ   كثناِجددةَل  ددا   دد    ددنفلا  كثؤددة  ددإثت ـيددي  كإلاإلسددةكملخم ددف كثمددنفلا    ألاصدد 

ٍسدددمف   كإلاسددد ي كإلادددا   ثنسدددب  أ لكلخةددد م لكثؤدددة  دددم  اركلدددتها مددده ادددسٌ حدددنٌل كإلاددد كرا لالالدددمخنكما  ه دددا ٌ ىددده 

ااا كإلااثِة  .أه يكث ض ل  ثَ 
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 :جمهُد

ددة  دد  كثفةدد    كثسددا ل   ث م  ِددب كإلاددا   ل   نٌددن كث ضددفِة كإلااثِددة ث  إلسددة  لدد   نلدد م  بفددن كثنركلددة كثنؽَت

 ددد  ادددفك كثفةدددب  اسددد ِغ بفدددض أالك  ل ظدددتق كإلافالجدددة ث م  ِدددب كإلادددا   كثؤدددة وفتضدددنا ثهدددا  ددد  كلجاندددب كثنؽدددًت ـيدددي 

ِنداء مسدمغان   د  حدنلا مدا لد  ت  ده كإلافعِدا  كإلام ةدب ـ اهدا مده كإلاإلسدة مده ادسٌ كثل كة  كإلااثِدة إلاإلسدة م

ـيددي مسددم   اددف  كإلاإلسددة   للكددق كامِارنددا ـيددي اددف  كإلاإلسددة نؽددتك ثم فتاددا ـيددي  هددا ا كثؤددة ك نددكثنركلددة كإلاِنكنِددة 

 .ك كة  ماثِة ٌ ىه كلمخنكمها    كثم  ِب كإلاا  

ه ا  ثسف متاحث كإلا ض ؿ مه كإلاإلسة كر أٌنا ئ ي  لسِ  افك كثفةب ئ ي لبفن ح ق كإلاف  ما  كثؤة  خنم اف  

 : ٌي 

- :  .ـتض ـام إلاإلسة مِناء مسمغان   املبدث ألاٌو

 .مسمغان  مِناء إلاإلسة كثنماةج لحساب كإلا اكنِة ـتض املبدث الثاوي: -

 .مسمغان  مِناء إلاإلسة كإلااثِة ةِكث ضف ل   ِب اركلة:  لثالثا املبدث -
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: عمىمُاث خٌى مإطظت مُىاء مظخغاهم  : املبدث ألاٌو

وفمسي مإلسة مِناء مسمغان  حاثِا مه أهسدي كإلاإلسدا  كثف  مِدة  لذثدً  فضدب كإلا كدق كلجغتك د  ؤلالدتيك ِ   

 ث  ِناء  لاةاةل لم  اك  للِالا  كإلاإلسة كثؤة ـتفت  ع رك منف نشأ ها ئ ي كث كت كثتكاه.

: جلدًم   :مإطظت مُىاء مظخغاهماملؼلب ألاٌو

خُت : ملحت جاٍز  :خٌى مإطظت مُىاء مظخغاهم الفسع ألاٌو

ا  لختلصدددة ئلدددمخنمه كثلتكصدددنة  ٌ مدددن  ددد   كثدددتأس كثت دددًت ثةدددسمننر لكثدددتأس كثت دددًت حدددااك  ودددا  ا ِجدددا صدددخَت

ّمة مِناء مسمغان  فِ ا كتب   "مسمغان ".  م  د "متس ى كثغناة ". لمه انا لّ ِت كإلانٌنة1833الكاسام كثغناة   ل 

م ئنع دم 1881متدي    دٌ  لدنة  325متدي ثِةدب كممدنكا  ئ دي  80م  أن  ئ أّلٌ رصدِف ث  ِنداء  عدٌ  1848   لنة 

ا ذك منففة ـامة    دت1882أّلٌ مشتلؿ ثتهِ ة كإلاِناء    لنة  ذثدً أـ داٌ   م لبفن ثسف لن ك   أـ ه ـنه مشتـل

 ٌ ح ض ث  ِناء .م ئنتهت   ِسا ألّ 1904م ل 1890 هِ ة ضخ ة     

 430م   ددّ  ئنشدداء كلملدد ض كثثدداني  تصددِف ظ ثدده 1941بفددن  ندداء والددتا ألامدد كج كلجن صِددة كثغتصِددة ث  ِندداء لددنة 

ت كإلاِندداء   ددا ٌم ا دد ى مددق ممع تددا  كإلانعلددة م1959م لصنكٌددة 1955متددي فِ ددا  دد   نهاٌددة    منددف ذثددً كلملدد   ٌددم   عددَ 

ً   د  كإلانعلدة  اثنلدب كلخاصدة ثم مِدةك مده كثتنِدة ألالدِا حِث أصتس ٍشىسثِ م ح ء   اثنسدتة ث فنٌدن لا ضدتلر

ددة مدده كلددم نكف صددجق هدد  أ  كثنلثِددة ئذ كثمجددارا  دد  وشددارن كثىسددي  كثؤددة كثةددناـا  مدده  ملتصددة  كلخددنما  مج ـ 

 ألان اط. ممفناا. نلب أرلكة ـسي كإلاسم     كثنهاةِ   مه
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 :الفسع الثاوي: وشأة مإطظت مُىاء مظخغاهم 

ة ل ادنما  كثةدِن كثت دًت  لوشدت  ـيدي وسدِ ي  ٌلّن  م مِناء مسمغان  نـ    مه كلخنما : كلخنما  كثمجاَر

أنشددأ   دد  ئظددار    EPE/ EPM/ Spaمإلسددة مِندداء مسددمغان  لهدد  مإلسددة ـ  مِددة ئكمةددااٌة/ شددتهة ذك  ألدده 

 م .1982أل 14ماَر  كثةاار   287 -82ئصسل كثنؽام كإلاِناتي كلج كةًت   لمط ى كإلاتل م كثمنفِفً رك  

م  كلخدددددنما  لكثمجه ددددداك  كلخاصدددددة  اثدددددنٌ ك  كثددددد ظ ة 1982ئ مدددددنكء مددددده شدددددهت نددددد ف سي   لرثدددددت مإلسدددددة كإلاِنددددداء

دة أٌضدا  (ONP)ث   كنئ كإلان دّب 
ّ
د  كإلان     ه دا (SONAMA)لهدفثً   دً كلخاصدة  اثشدتهة كث ظنِدة ث لدمله لكثمفُت

فأصددتس الراددا   (CNAN)كتددب  ث شددتهة كث ظنِددة ث  سحددة ألددنن  ئثاهددا مدده حهددة أاددت  مهددام كثلعددت كإلا و ثددة فِ ددا 

 من ظا   ا ٌي :

 وسِ ي أمسن كثنلثة كإلاِناةِة لؤلانشاءك  كلخاصة لكلمغسٌ ل ن ِة كإلاِناء. -

 ئحميار انما  كثلمله لكثمفُت   كثلعت لؤلارلاء. -

لهددددا ن دددد  ؤلالددددملسثِة ـيددددي غددددتكر ك1989فِفددددًت  29 دددد   إلاإلسددددا  كثؤددددة م شددددّلت مإلسددددة مِندددداء مسددددمغان  ظَت

هشدددفت ـددده كلدددملتكر  ددد  لضدددفِتها كإلااثِدددة  حِدددث  ددد    َ  هدددا    حدددب ـلدددن م ثدددم مددده شدددتهة ـ  مِدددة ذك  ظدددابق 

اج   ددددت كلملِددددا ا كثيام دددددة  25.000.000ئحم دددداع  ئ ددددي شددددتهة ـ  مِددددة ككمةددددااٌة/ شدددددتهة ذك  ألدددده  رأس ماثهددددا 

ل خضدق ث لدان ن    B.88.01مجاًر رك       ب ث  جب كثSOGEPORTSثشتهة وسِ ي مساا ا  كثنلثة "كإلا كنئ" 

لكإلامضدددد نة  1988حددددانفي   12كثةدددداارا  مدددداَر   04-88ل  03-88ل  01-88كثمجددداًر لكإلاددددنني ظتلددددا ألحيددددام كثلددد كن   

 م 1988حانفي  12كثةاار  ماَر   101-88ث نة ص كثمنؽِ ِة اللملسثِة كإلاإلسا  لظتلا ث  تل م 

 م.1988لبم سي  28كثةاار  ماَر   177-88م لكإلاتل م 1988اً م 16كثةاار  ماَر   119 -88لكإلاتل م 

 أنِغ ئ ي مإلسة مِناء مسمغان  ئنجا  كإلاهام كثماثِة:

ت مِناء مسمغان  -  ئلاث ار ل عَ 

 ئلمغسٌ آلاال  لؤلانشاءك  كإلاِناةِة -

 ئنجا  أـ اٌ صِانة ل هِ ة ل  نٌث ث ت ى كإلاِناةِة كثف كِة  -

هئـنكا  تكمج  ناء لصِانة ل ه -  ِ ة ث ت ى كإلاِناةِة كثم مِة  اثمفال  مق كثشتواء آلااَت

 متاشتا ـ  ِا  كثلمله ل كثمفُت  كإلاِناةِة -

 م كلثة ـ  ِا  كثلعت  كثلِااا  ؤلارلاء لغ ياا -

دددددة ذك  كثةددددد ة كإلاتاشدددددتا أل غ دددددي كإلاتاشدددددتا  - دددددة  كإلااثِدددددة  كثةدددددناـِة  لكثفلاَر كثلِدددددام  يدددددب كثف  ِدددددا  كثمجاَر

 مغان .   ض ؿ مإلسة مِناء مس

 اج. 500.000.000   ّ  رفق رأس ماٌ كثشتهة ئ ي 2008فِفًت  27 ماَر  

     ئنشداء مإلسدة وسدِ ي مد كنئ لمسجد  صدِن مسدمغان   د  حلِتدة شدتهة وسدِ ي مسداا ا  2004   شهت حانفي 

 كثنلثة "كإلا كنئ" ـيي شيب فتؿ إلاإلسة مِناء مسمغان .
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كإلاىدّتس ثت دث وسدِ ي مد كنئ      لمسجد   2003أل   13مة    لثن  اف  كإلاإلسة    حب ئنفلاا مج ت كلملي  

ـده مج ددت مسدداا ا  كثنلثدة كلخدداص  الددناا  2003لددبم سي  22كثةدداار  مداَر   02كثةدِن لص لمطدد ى كثلدتكر ركدد  

 23كثةددداار  مددداَر   05مددد كنئ لمسجددد  كثةدددِن ئ دددي شدددتهة وسدددِ ي مسددداا ا  كثنلثدددة "كإلاددد كنئ" لص لمطددد ى كثلدددتكر ركددد  

 .إلسة كإلامف م  اث    ل عتِم كثلتكر كثسا م لص لمط ى ؤلاحم اؿ كثفام ؤلالمثناتي إلا 2003اٍس سي 

 : الفسع الثالث: املىكع الجغسافي ملإطظت مُىاء مظخغاهم

دد   دد   اعددي ـددتض  °  05ل ° 00شدد اال ل اعددي ظددٌ   ° 56ل° 35ٌلددق مِندداء مسددمغان   دد  كلجهددة كثشددتكِة لخ ددِج أرَ 

 شتكا .

  ٌ  م. 1830 والتا ألام كج:  ع 

  م 12م  ـل م 100كإلاناب كثت ًت ث  ِناء: ش ا   غتبي بفتض 

 ألاخىاض: -1

  ساحة ماةِة  لنر  د    :  م 8,17م ل  6,77اىمار ـل م ٌتيكلل      14كلمل ض ألاٌل

  م 8,22م ل  6,95اىمار  ـل م ٌتيكلل      16كلمل ض كثثاني :   ساحة  ماةِة  لنر  د 

  ٌةب ئ ي  م عا  10  ً    ألازصفت:-2
ّ
 متي اعي ملس ة ه ا ٌي : 296 1رل   عٌ  هي

   :  (0متي اعي )كململعة   117كثتصِف كثش ا   كثشت 

 (3ل  2  1متي اعي )كململعة   412: رصِف كإلاغتب 

  :(2ل  1متي اعي )كململعة كلجنٌنا  217كثتصِف كلجنٌن 

 :ٌ( 5ل  4متي اعي ) كململعة  270  رصِف الالملس 

 (7ل  6متي اعي ) كململعة  280ثغتبي:    كثتصِف كلجن بي ك 

3-:ً  م 44.430  ساحة   أزطُت الخخٍص

 م 24.000  ساحة  مسأب الظُازاث:  -4

اث:  -5 ا 000 15م لكنرا مفالجة  000 15  ساحة  مسأب الحاٍو ة لنَ   حاَل

ة8م  وسمخنم ث انِة مخا   ) 455 7مخ     ساحة  16ـنااا  املخاشن: -6  ( ألغتكض  جاَر

 ػسق املىاصالث: -7

م ألارض ة -  .متي اعي 885 4:  كثعَت

 .متي اعي )وب ألارصفة مجه ا  خع ط لىة حنٌنٌة ممجناا 3747:  كثسىة كلملنٌنٌة -

 .وسمخنم مإكما ثنلب كلملت ب  ألانا ّب كإلافننِة  ثفب كةب كثسىت ....( -
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 معلىماث جلىُت عً املُىاء( 6)حدٌو زكم 

 

 

 ألاخىاض أطماء ألازصفت
مدؼاث 

 ىالسط

ػٌى مدؼاث 

 السطى

عمم مدؼاث 

 السطى
 الخخصص

 كثتصِف كثش ا   كثشت  
لٌ 

ألا
ض 

مل 
كل

 

Y 

O 

80 

117 

4.50 

6.77 

 لفه انمة كإلاتك  

  فت    ضاتق مخم فة

 رصِف كإلاغتب

1 

2 

3 

139 

139 

134 

7.62 

7.62 

7.62 

لىت أصهب    ضاتق 

 مخم فة

  ضاتق مخم فة

  ضاتق مخم فة

 رصِف الالملسٌ

4 

5 

X 

135 

135 

80 

7.62 

8.17 

5.00 

حت ب    ضاتق 

 مخم فة

حت ب    ضاتق 

 مخم فة

 لفه انمة كإلاتك  

 كثتصِف كلجنٌن

ني
ثثا

ض ك
مل 

كل
 

NP 1 

NP 2 

108 

109 

7.98 

7.18 

لفه ؤلااكء    ضاتق 

 مخم فة

  ضاتق مخم فة

 لفه ؤلااكء NP 69 6.20 رصِف لفه ؤلااكء

 كثتصِف كلجن بي كثغتبي
6 

7 

140 

140 

6.95 

8.22 

ا ت غ ي م ّضب   

  ضاتق مخم فة

  ضاتق مخم فة

 لفه كثةِن En Activité 430 4.50 رصِف كثةِن
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 معلىماث عً مدؼاث إلازطاء-)7)حدٌو زكم 

 

 كُمت الىلص

 

املخفم  املعاًير

 عليها

مظاخت 

 ً الخخٍص

 الحالُت

كُمت 

 الىلص

املعاًير املخفلت 

 عليها

ػٌى 

 ألازصفت

عدد 

مدؼاث 

 إلازطاء

 10 1.296 م 1.500 م 204-م  2م 44.430 2م  200.000 155.570-2م

 

 املؼلب الثاوي:أهداف ومميزاث مإطظت مُىاء مظخغاهم

مددده ادددسٌ ادددفك كإلات دددث لدددنفتض كاددد  كثنلددداط كثؤدددة  هدددن  كثاهدددا مإلسدددة مِنددداء مسدددمغان  ل ك دددت  كإلا  ددداك  كثؤدددة 

 . مةف  ها

: الفسع ألا   :هداف مإطظت مُىاء مظخغاهمأٌو

    ِة  كلمل اٌة لكثسفت. أم  أحسه كثؽتل  ثفت ر كثتضاتق مه حِث كإلاّنا كث منِة  كثنـ 

     .)ه ذك  هفاءا ـاثِة   لنٌ  وسهِس  حلِلِة )للاةب ـت ر لمفالجة ل خَ 

   .  ٌو   آلاذك  كثةاغِة الام اما  كإلامفام    الاكمةاا 

 .وسِ ي أمسن كثنلثة 

  ت مِناء مسمغان  .وسِ ي الالاث ار ل  عَ 

 .كلمغسٌ كث لاةب ل كثمجه اك  كإلاِناةِة 

 .نفِف أشغاٌ كثةِانة ل كثتهِ ة ل  جنٌن كثتنِا  كثف كِة ث  ِناء  

  ه ئصدددددددنكر  تنددددددددامج أشددددددددغاٌ كثةددددددددِانة ل كثتهِ ددددددددة ل ا ددددددددم  نِدددددددا  مِناةِددددددددة  اثمنسددددددددِم مددددددددق ممفددددددددام    آاددددددددَت

 ممخةة  .

 .ه كإلاِناةِة   نفِف ـ  ِا  كثلمله ل كثمفُت  ل كثاشَ 

   ِا  كثلعت ل ؤلارشاا ل كثتل ...كلخ. نفِف ـ 

  دددددة كإلات تعدددددة  ةدددددفة متاشدددددتا ل غ دددددي متاشدددددتا ة كإلااثِدددددة  كثةدددددناـِة  ل كثفلاَر  نفِدددددف ودددددب كثف  ِدددددا  كثمجاَر

  اثهن  الاحم اع .
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 : مإطظت مُىاء مظخغاهم مميزاثالفسع الثاوي: 

 م كق حِ  ئلتيك ِ   اام. 

  لالٌة 12لفتا ظتق م كصس  ن   منعلة ا فِة  مأثف مه. 

 ة كإلانمؽ ة  .م عا  رل  ممخةةة ثسفه ألااكء ثمأم   كلخع ط كثت َت

 .ئنشاءك  ممخةةة إلافالجة ناكس  كلملت ب  كثسىت  كلخ  ر لناكس  كث فت 

 .ه مغعاا لغ ي مغعاا  كنرك   خَ 

 ح اٌة حِنا ث تضاتق. 

 م ألارض ة لكإلاساح ة كث ظ  .نِة( ن ؿ ظتق وس ِ  كثتضاتق )كثسىة كلملنٌنٌة  كثعَت
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املدير العامرئيــــس   

 
 

 مكتب الترتيب العام 

 

 مساعد رئيس المدير العام 

 

 مديرية االستثمار التجاري

 

 خلية التدقيق 

 

 مساعد األمن الداخلي 

 

 مديرية المالية و المحاسبة

 

 مديرية قيادة الميناء

 

شغال  والصيانةمديرية األ  

 

 مديرية الموارد البشرية و السائل و التكوين 

 

 دائرة الصيانة

 

األشغال خلية  

 

 دائرة األمن

 

 دائرة المالحة 

 

 دائرة الشحن

 

 دائرة التجارة

 

ةدائرة المالي  
 

 دائرة الوسائل العامة

 

دائرة الشؤون االجتماعية 

  

 

 دائرة المحاسبة 
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 د.المستخدمينو التكوين

ي
ع
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ال
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ثق
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لن
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ي

ض
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ن
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لم
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 م

جر
 ال

حة
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 م

 الهُيل الخىظُمي ملإطظت املُىاء  (5)شيل زكم 

 عسض الهُيل الخىظُمي ملإطظت مُىاء مظخغاهم. :الثالث الفسع
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 مظخغاهم مُىاء ملإطظت الىخائج وخظاب امليزاهُت الثاوي : عسض بدثامل

 2014/2015ث سنم    كإلا اكنِةـتض  املؼلب ألاٌو :

ٌ ألاص م اكنِة أوال :  : 2014/2015ثسنة   

 ٌ  : 2014/2015ألاصٌ   كإلا اكنِة :( 01)زكم  الجدو

 ٌ  ألاصى

 

 مالخظت

 

2015 
 الصافي

 إلاحمالي 2014
 الاهخالن

 واملإوهاث
 الصافي

 ٌ ت : غير أصى  حاٍز

 .يبالظل أو إلاًجابي جى املىخ –اء كخىإلا بين فازق  -

 مادًت . غير جثبُخاث -

 مادًت جثبُخاث -

 ةض أرك -

 . متاني -

 أات  . مااٌة ا میثب  -

 .كممِا اا كإلا ن ل ا مبِث  -

 ئهجاشها . حازي جثبُخاث  -

 مالُت . جثبُخاث -

ةضم   لننك  -  كإلافااثة م ض ؿ ـ 

 .ا ه مت تعة م اث ة لاٌ    أات   مساا ا  -

 .ةمبثم أات   ۔ لننك 

ٌ  كتلض - ة غ ي أات   لأص   .حاَر

 ألاصب. ـه مإح ة ضتكةب -

 

 

(1.1) 

(2.1) 

 

 

 

 

(3.1) 

(4.1) 

 

 

 

 

 

(5.1) 

 

− 

270 000,00 

2373681743 ,81 

− 

472354131,79 

1901327612,02 

− 

− 

20000000,00 

− 

− 

− 

20000000,00 

− 

33314516,84 

 

− 

140 833,33 

1260490786,82 

− 

98587641,71 

1161903145,11 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

 

− 

129 166,67 

1113190956,99 

− 

373766490,08 

  739424466,91 

− 

− 

  20000000,00 

− 

− 

− 

20000000,00 

− 

33314516,84 

 

− 

140 389,96 

1201550794,98 

− 

400681741,00 

800869053,98 

− 

5645710,42 

18198143,54 

− 

− 

− 

18198143,54 

− 

33314516,84 

ٌ  مجمىع ت الغير ألاصى  1258849555,74 1166634640,50 1260631620,15 2427266260,60 (1) حاٍز

ت : ٌ أصى   حاٍز

 الخىفُر  كُد ومىخجاث مخصوهاث -

 مماثلت  واطخخداماث دائىت دیىن  -

 كث صاةه . -

 آلااتل  كإلانٌن    -

 هاا هش لما كثضتكةب -

  اث ةملكلمخنكما   أات   اكةنة اٌ    -

 شابهها . وما املىحىداث -

-  ٌ ٌ  مه لغ ياا كإلا ؼفة ألاص  ة ألاص   كلجاَر

نة -  كلخَ 

 

(1.2) 

(2.2) 

(1.2.2) 

 

 

(2.2.2) 

 

(3.2) 

(1.3.2) 

 

(2.3.2) 

 

109471654,84 

191596194,12 

134216627,81 

− 

− 

57379566,31 

 

1309234925,71 

800000000,00 

 

509234925,71 

 

75998755,35 

77699234,38 

24533814,07 

− 

− 

53165420,31 

 

− 

− 

 

− 

 

33472899,49 

113896956,74 

  109662813,74 

− 

− 

4214146,00 

 

1309234925,71 

  800000000,00 

 

509234925,71 

 

20486070,80 

54605415,66 

49829181,46 

− 

− 

4776234,00 

 

648311991,50 

350000000,00 

 

298311991,50 

ٌ  مجمىع ت ألاصى  723403477,96 1456604784,94 153697989,73 1610302774,67 (2) الجاٍز

ٌ أل ل العامل املجمىع  1982253033,7 2623239425,44 1414329609,88 4037469035,32  صى
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ٌ   اكنِةمثاهُا :   : ( 02)رك   كلخة م كلجنل

 2015 2014 املالخظت الخصىم

 :الخاصت ألامىاٌ زؤوض -

 كثةاار ماٌ رأس

  ه كإلاسمفا  غ ي ماٌ رأس

 .( نا مج كحمِاظا ) لكحمِاظا   ـسلك 

 كثملِِ  ئـااا ف كرق 

 كإلافااثة . فارق 

 حةة صافِة ناِجة) صافِة  ناِجة

  تحِب أات   ااصة أم كٌ رؤلس (ث  ج ق 

 نٌن.ح مه

 املجمدة . الشسهت تصخ

 ألاكلُت . ذوي  خصت

 

(3.1) 

 

(3.2)      

 

 

(3.3)       

 

500 000 000,00 

− 

721 845 567,30 

− 

− 

263 549 087,23 

 

500 000 000,00 

− 

878 508 674,74 

− 

− 

312 971 477,07 

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

ت غير الخصىم  : الجاٍز

 ماثِة لاٌ    كتلض

 ثها ( لمتص ا مإح ة)ضتكةب 

ة غ ي لأات   منٌنة اٌ     حاَر

 ل فا ثا مة لمنمجا  لنا إ م 

 

(4.1) 

 

 

(4.2) 

 

− 

− 

− 

195 078 096,80 

 

2 293 463,83 

− 

− 

525 753 244,03 

ة  غ ي كلخة م مج  ؿ   (2)كلجاَر

ة غ ي ة مكلخ  كلجاَر

 ماثِة لاٌ    تلضك

 ثها ( لمتص ا ضتكةب )مإح ة

ةح غ ي لأات   منٌنة ا       اَر

 ل فا ثا مةمنمجا   ل مإلنا 

(4) 

 

(4.1) 

 

 

(4.2) 

195 078 096,80 

 

− 

− 

− 

195 078 096,80 

528 046 707,03 

 

2 293 463,83 

− 

− 

525 753 244,03 

ت  غير الخصىم مجمىع  707,03 046 528 096,80 078 195 (4) (2)الجاٍز

ت الخصىم  الجاٍز

 مخمللة لحسا ا  م رال  

 بكةضت 

 أات   منٌنة ا    

نة  ل تِة . اَ 

 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

 

24 854 625,57 

85 257 044,40 

301 780 282,37 

− 

 

17 947 409,59 

135 488 022,72 

250 277 133,46 

− 

ت  الخصىم مجمىع  565,77 712 403 282,37 780 301 (5) (3)الجاٍز

 425,44 239 623 2 033,70 253 982 1  للخصىم العام املجمىع
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ٌ     2014/2015ث سنم    كثنماةج حساب ـتض  املؼلب الثاوي :  : ( 03)رك   كلجنل

 1ن _  ن مالخظت 

 ألـا اٌ رك 

ً  فةةنكإلا كإلانمجا لنا  مخ   وغ ي   ةنِفها لكلجار

 كإلاثبت ؤلانماج

 الالمغسٌ ا نئـا

 املالُت الظىت ئهخاج - 1

ا   كإلاسته ىة كإلاشتٌي

 ألاات   لالالتهسوا  كلخارحِة كلخنما 

 املالُت الظىت اطتهالن -2

 (1_2املظافت ) الاطخغالٌ كُمت -3

 كثفام    أـتاء

ا  كثتل مكثضتكةب ل   ة هكإلاشا لكإلانفـ 

 الاطخغالٌ عً إلاحمالي الفائع -4

 ألاات   كثف  ِا ِة كإلانمجا 

تاء  ألاات   كثف  ِا ِة ألـا

 ناصلألار  الاامسوا  ا ةكملخة

 ألارصنا ل كثلِ ة اساةتكلمئنا  ـه 

 العملُاجُت الىدُجت -5

 كإلااثِة كإلانمجا 

تاء  كإلااثِة ألـا

 املالُت الىدُجت -6

 ( 6+  5ب ) ائالظس  كبل العادًت الىدُجت -7

 كثفااٌة كثنماةج ـه اففها كث كحب كثضتكةب

ٌ  (يك وغ )كإلاإح ة  كثضتكةب  كثفااٌةاةج كثنم ح 

 العادًت ألاوشؼت مىخجاث مجمىع

 العادًت ألاوشؼت أعباء مجمىع

 العادًت لألوشؼت الصافُت الىدُجت -8

 (اه یان ا  )ٌع بجمن_  كإلا  كثفااٌة ي غ كثفناصت

تاء ) ي غ كثفناصت  ا(نه یا ع بٌكثفااٌة _ ألـا

 العادًتالىدُجت غير  -9

  املالُت للظىت الصافُت الىدُجت -10

 الصافُت الىدُجت في املعادلت مىطع الشسواث خصت

 ذوي  خصت ومنها املدمج للمجمع الصافُت الىدُجت -11 

 (1) ألاكلُت

 (1املجمع ) خصت

01 

 

 

 

 

02 

03 

 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

 

12 

13 

 

 

14 

15 

 

 

 

 

 

(63) 

1 641 135 288,41 

 

 

 

1 641 135 288,41 

35 874 044,31 

39 735 324,64 

75 609 368,95 

1 565 525 919,46 

654 479 095,62 

44 063 671,89 

866 983 151,95 

2 322 663,78 

3 864 775,19 

458 175 487,08 

18 413 405,08 

425 678 958,54 

15 065 198,05 

 

15 065 198,05 

440 744 156,59 

127 772 679,52 

 

1 676 936 555,32 

1 363 965 078,25 

312 971 477,07 

 

 

 

312 971 477,07 

1 144 245 423,41 

 

 

 

1 144 245 423,57 

34 573 983,49 

45 387 684,21 

79 961 667,70 

1 064 283 755,87 

447 744 673,77 

35 580 309,95 

580 958 772,15 

8 726 862,50 

2 474 610,54 

264 115 022,17 

29 741 759,02 

352 837 760,96 

8 346 819,01 

250 000,00 

8 096 819,01 

360 934 579,97 

97 543 193,14 

-  157 700,40 

1 191 060 864,10 

927 511 776,87 

263 549 087,23 

 

 

 

263 549 087,23 
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 : مظخغاهم مُىاء ملإطظت املالُت تُالىطع وجدلُل : دزاطت لثالثا املبدث

ٌ  كإلات دث  د  مسمغان  مِناء مإلسة ـيي وفتفنا بفن  ثهدا كإلااثِدة كث ضدفِة  م نٌدن كإلات دث ادفك  د  نلد م لد   ألال

ً  كلجانب    كإلافو را كإلاا   كثم  ِب أالك  بفض  المخنكم  .كثنؽت

: املؼلب   : 2014/2015ثسنة  كإلااثِة كثنسب   كلعة مسمغان  مِناء إلاإلسة كإلاا   كث ضق    ِب ألاٌو

 ٌ  : 2014ثسنة  مسمغان  مِناء إلاإلسة كثنسب   كلعة كثم  ِب : (04)زكم  حدو

 2014 العالكت اليظبت

 كثفامة كثسِ ثة نستة

ٌ  نستة)   ( كثمنكل

 ٌ  كإلامنكلثة ألاص 

 ألاحب كة يا كثنٌ   

723 403 477,96 2.40 = 

301 780 282,37 

فة كثسِ ثة نستة  كثسُت
( ٌ  (كملخ ل  –كإلامنكلثة  ألاص 

 ألاحب كة يا / كثنٌ   

   2.33 =20 486 070,80 – 723 403 477,96         

301 780 282,37 

 كلجاا ا كثسِ ثة نستة
 991,50 311 298 = 0.99 ألاحب كة يا اٌ    / كثنلنٌا 

301 780 282,37 

 ة كإلاسة نستة

 

ٌ  مج  ؿ  ألاص 

 كثنٌ    مج  ؿ

3.99  =    1 982 252 033,70 

496 858 379,17 

 كثفامب كإلااٌ رأس

 

 ٌ   كثنٌ    -ألاحب  كة يا ألاص 

 ألاحب كة يا/

= 301 780 282,37 – 723 403 477,96 

421 623 195,59 

 كثتصس اامإ نستة

 

 ثسلمغسٌ ؤلاح ا   كثفاةض

 ألـا اٌ رك 

0.51    =    580 958 772,15 

1 144 245 423,57 

 كثةا   كثتصس نستة

 

 كإلااثِة ث سنة كثةافِة كثناِجة

 ـ اٌألا  رك 

0.23     =   263 549 087,23 

1 144 245 423,57 

 املإطظت وثائم على باالعخماد الؼالب ئعداد املصدز: مً
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 ٌ  : 2015ثسنة  مسمغان  مِناء إلاإلسة كثنسب   كلعة كثم  ِب (:05)زكم  الجدو

 2015 العالكت اليظبت

 كثفامة كثسِ ثة نستة

ٌ  نستة)   ( كثمنكل

 ٌ  كإلامنكلثة ألاص 

 ألاحب كة يا كثنٌ   

1 456 604 784,94 3.61 = 

403 712 565,77 

فة كثسِ ثة نستة  كثسُت
( ٌ /  (كملخ ل  –كإلامنكلثة  ألاص 

 ألاحب كة يا كثنٌ   

   3.53 =33 472 899,49 – 1 456 604 784,94  

403 712 565,77 

 كلجاا ا كثسِ ثة نستة
 925,71 234 509 = 1.26 ألاحب كة يا اٌ    / كثنلنٌا 

403 712 565,77 

 كإلاسة ة نستة

 

ٌ ألا  مج  ؿ  ص 

 كثنٌ    مج  ؿ

2.82  =    2 623 239 425,44 

931 759 273,63 

 كثفامب كإلااٌ رأس

 

 ٌ   كثنٌ    -ألاحب  كة يا ألاص 

 ألاحب /كة يا

= 403 712 565,77 – 1 456 604 784,94 

1 052 892 219,17 

 كثتصس اامإ نستة

 

 ثسلمغسٌ ؤلاح ا   كثفاةض

 ألـا اٌ رك 

0.53    =    866 983 151,95 

1 641 135 288,41 

 كثةا   كثتصس نستة

 

 كإلااثِة ث سنة كثةافِة كثناِجة

 ـ اٌألا  رك 

0.19     =   312 971 477,07 

1 641 135 288,41 

 .املإطظت وثائم على باالعخماد الؼالب ئعداد املصدز: مً

 : مُعلخال -

 كثتاكما هددا وسددنٌن ـيددي كإلاإلسددة كددنرا مددن  كثنسددتة اددف    ضددح( : ( Current Ratio العامببت الظببُىلت وظبببت -1

 كثلدتلض لمدنس كإلاد راٌه اٌ    وسنٌن لألاح ر  كثتلك ب وسنٌن اء كإلا لكثغا  كثىهتصاء ف ك  ي ألاحب ( وسنٌن كثلة يا

 .ألاحب كثلة يا

 اهدد كثناكما وسددنٌن ـيددي كدداارا كإلاإلسددة أ  ـيددي اٌ و  ددا كثيددملِس كث كحددن ـدده كثاسدد ِة اددف  كر ففددت و  ددا كندده لص ددا

سحؾ ألاحب  كثلة يا دن و هدا 2015ل  2014ث سنم    كثفامة كثسِ ثة أ  لتم ا م َل  م دا كثيدملِس كث كحدن ـده  َ 

ا كثتاكما هد ودب وسدنٌن اٍسد س ثهد كثدفً ألامدت كثلةد ي  كإلادن  ـيدي حِدن ما   لضق     نمسمغا مِناء مإلسة أ  ٌنٌ

 .كثلة ي كإلان  ـيي

عت  الظبببُىلت وظببببت -2 ٌ   ددد   كثفسكدددة ـددده كثنسدددتة ادددف  يسدددوف : (Quick Ratio)الظبببَس دددة ألاصددد   خفضدددةم كلجاَر

ددة  لالاثتاكمددا   دداملخ ل  ٌ   دد   كإلا حدد اا كثفسكددة ـيددي  ددنٌ فهددة لصالخةدد ص كلجاَر  ئ ددي   َ  هددا ٌ ىدده كثؤددة ألاصدد 

دددددة الاثتاكمدددددا  كِ دددددة ملا دددددب نلنٌدددددة  أ  ـيدددددي ذثدددددً اٌ و  دددددا كثيدددددملِس كث كحدددددن ـددددده كثنسدددددتة ادددددف   كا  لو  دددددا كلجاَر

 مده  دأوي كثؤدة ؤلاٌدتكاك  ـيدي الاـم داا ال   ألاحدب كثلةد يا اهدكثتاكما  اسدنٌن  ثهدا ٍسد س حِدن مدا   لضدق    إلسةكإلا

 .كثتضاتق( كملخ ل  ) متِفا   ِق ـ  ِة
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ٌ  اسٌ لمه دن كثنسدتة ادف  أ  مسدمغان  مِنداء مإلسدة  د  الحؽندا فلدن 5ل  4ركد   كلجنل  كثيدملِس كث كحدن ـده  َ 

  .3.53  ث 2.33أً    كٌن    ث  إلسة كثسِ ثة نستة أ  ـيي ٌنٌ م ا 2015 ل 2014كثسنم    هس   

ٌ  نسددددتة أٌضددددا كثنلنٌددددة )لوسددددمى نسددددتة : (  Cash Ratio)  كلجدددداا ا كثسددددِ ثة نسددددتة -3  نسددددتة كثنلنٌددددة( هدددد  ألاصدددد 

ٌ  ث  إلسدة كثنلنٌدة  كإلاماحدة ألامد كٌ  جد  ـيدي كثنِدة ادف  كلخةد م. ل دنٌ مج د ؿ ئ دي ثهدا مياف دة كثنلنٌدة لألاصد 

 ثسددددِ ثة ه لِدددداس كململم  دددد   كثددددنكةن   كتددددب مدددده كثنسددددتة اددددف  كلملاثِددددة. لوسددددمخنم كلخةدددد م لددددنكا وسددددمعِق كثؤددددة

 .ألاحب كثلة يا كثنٌ    وغعِة ـيي كثسِ ثة اف  كنر  ل كإلاإلسة

سحددؾ    كثسددنم هددس  دد  مسددمغان  مِندداء إلاإلسددة  اثنسددتة تددةحم   كثنسددتة اددف  أ  أـددس  5ل  4ركدد   كلجددنلث   مدده َل

نة    حِن اكاي سِ ي و ـيي ماٌنٌ افك 2015لنة     1.26ئ ي  كر ففت ث  2014لنة     0.99  غت  حِث  .كلخَ 

ٌ  ئح ا       كثفسكة   ثب له  (:Debt Ratio) العامت تئماملال  وظبت - 4    لو هدا كثتاكما هدا لإح دا   كإلاإلسدة أصد 

ددب  كإلاددن  ـيددي حِددن مددا   لضددق  دد  كإلاإلسددة أ  ـيددي اٌ و  ددا كثيددملِس كث كحددن ـدده كثنسددتة اددف   كا    لددّت كثعَ 

ا  ثنيها كثؤة كإلاإلسا  لوفمسي ث  إلسة  كإلاا  ذ   فكثن كثنستة اف   مدق ملارندة كثنٌ    الاثتاكما  مه أـيي مسمَ 

 ٌ  .ث  لتض    اثنستة اع را لأه ي ـاثِة منٌ نِة ذك  ألاص 

 ا ددم 2015لددنة   دد  2.82ل  2014لددنة   دد  3.99وسدداًل  تةكثنسدد اددف  أ  فددِسحؾ  أـددس  5ل  4كلجددنلث    اددسٌ لمدده

دب كإلادن  ـيدي حِدن مدا   لضدق  د  مسدمغان  مِنداء مإلسدة أ  ـيدي ٌنٌ  خفضدتنك كثنسدتة ادف  أ  مده  داثتغ  كثعَ 

 .2.82ئ ي  3.99مه 

 ما هدداكثتاك وسددنٌن ـيددي كإلاإلسددة كددنرا ـيددي كثفامددب كإلادداٌ رأس ٌددنٌ (: Working capital ) العامببل املبباٌ زأض -5

ٌ      كثفتق  وا  في  ا ألاحب كثلة يا دة كثتاكما هدا مه أهسي ث  إلسة ألاحب كثلة ي ألاص   ـيدي ادفك اٌ و  دا كلجاَر

ٌ  ث  إلسددة وددا  ئذك ف ددثس ألاحددب كثلةدد ي انهدداٌ   وددب وسددنٌن  الددمعاـتها كإلاإلسددة أ  ة ألاحددب كةدد يا أصدد   مسدداَل

 رأس  فا مسمغان  مِناء إلاإلسة لصاثنستة م ح ا  غ ي كثفامب كإلااٌ رأس أ  ٍف ة فهفك ألاحب كثلة يا الثتاكما ها

 ما 2015لنة  1052 892 219.17ئ ي  ثِةب كر فق ث  2014لنة  421 623 195.59     لكن م ح ا كثفامب كإلااٌ

 . ألاحب كة يا كثتاكما ها  م نٌن ثها ٍس س حِن ما   لضق    كإلاإلسة أ  ـيي ٌنٌ

  دد  (كإلاتِفددا  ئٌددتكاك )كإلاتِفددا   مسدداا ة مددن  ـيددي  ددنٌ كثنسددتة اددف  (:Profit Margin )الببسبذ هببام  وظبببت -6

 مدا ل ع ر  ث سنم   ةت اثنس حِنا وفن كثنستة اف  أ  مسمغان  مِناء مإلسة    لالحؽنا كثتِق   ياثِف وغعِة

 .كثتِق  ياثِف وب غعت كثسنم      كإلاتِفا  ئٌتكاك  أ  حِث كثسنم       

   لیم    كإلاتِفا  مه لكحن اٌنار وب مساا ة كثنستة اف  وف ة (:profit Net Ratio )لصافي ا السبذ وظبت -7 

س  صا    2014ة نلد كثةدا   سصدر   0.23م ٌ لد ک تِفدا  ا نار وب أ  نناحل  مسمغان  اءنمِ إلاإلسة لصاثنستة كثَت

 .2015لنة  0.19ل 
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 2014الا جااا   ل كثمغ يك  لصِا  كإلالارنا    كلعة مسمغان  مِناء إلاإلسة كإلاا   كث ضق    ِب الثاوي: املؼلب

– 2015 . 

 ٌ  : 2015 – 2014ثسنة  مسمغان  مِناء مإلسة إلا اكنِة ألافلي كثم  ِب :(06 )زكم الجدو

 الخغير وظبت الخغير ملداز 2015 2014 العىاصس

 ٌ  :ألاصى

 ٌ  كثثا مة ألاص 

 الالمغسٌ كِ 

 كململللة كثلِ 

 كلجاا ا كثلِ 

 : الخصىم

 كلخاصة ألام كٌ

 ألاحب ظَ  ة اٌ   

 ألاحب كة يا اٌ   

1 982 253 033,70 

1 258 849 555,74 

20 486 070,80 

54 605 415,66 

648 311 991,50 

 

1 485 394 654,53 

195 078 096,80 

301 780 282,37 

2 623 239 425,44 

1 166 634 640,50 

33 472 899,49 

113 896 956,74 

1 309 234 925,71 

 

1 691 480 151,81 

528 046 707,03 

403 712 565,77 

640 986 392,00 

- 92 214 915,00 

12 986 828,69 

59 291 541,04 

660 922 933,50 

 

206 085 497,00 

332 968 610,23 

101 932 283,40 

32,33 % 

- 7,33 % 

63,39 % 

108,6 % 

101,95 % 

 

13,87 % 

170,68 % 

33,78 % 

 .لبالؼا ئعداد املصدز: مً

 ٌ  : 2015 – 2014ثسنة  مسمغان  مِناء مإلسة إلا اكنِة (كثتكس ة) كثف  ا كثم  ِب : 07زكم  حدو

 العىاصس
 اليظب املبالغ

2014 2015 2014 2015 

ٌ صألا   : ى

 ٌ  كثثا مة ألاص 

 الالمغسٌ كِ 

 كململللة كثلِ 

 كلجاا ا كثلِ 

 : الخصىم

 كلخاصة ألام كٌ

 ألاحب ظَ  ة اٌ   

 حبألا  كة يا اٌ   

1 982 253 033,70 

1 258 839 555,74 

20 486 070,80 

54 605 415,66 

648 311 991,50 

 

1 485 394 654,53 

195 078 096,80 

301 780 282,37 

2 623 239 425,44 

1 166 634 640,50 

33 472 899,49 

113 896 956,74 

1 309 234 925,71 

 

1 691 480 151,81 

528 046 707,03 

403 712 565,77 

100  % 

63,51 % 

01,03 % 

02,75 % 

32,71 % 

 

74,93 % 

09,84 % 

15,22 % 

100 % 

44,47 % 

01,28 % 

04,34 % 

49,91 % 

 

64,48 % 

20,13 % 

15,39 % 

 .الؼالب ئعداد املصدز: مً
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 أ  الحؽنا 2015  - 2014م   نث س مسمغان  مِناء ةسمإل إلا اكنِة لكثف  اً ألافلي كثم  ِب اسٌ مه  الخعلُم:

ٌ   الددددمثناء كإلاإلسددددة ِددددةنم اك ـناصددددت كغ ددددب  دددد  مخملدددد ػ ن دددد  انندددا     نسددددتة خفدددداضنك  تجسدددد كثؤددددة كثثا مددددة ألاصدددد 

يددي كلخاصددة  ألامدد كٌ ئ ددي %  اإلضددافة 07,33  حِددنا ماثِددة فِةلضدد  دد  كإلاإلسددة أ  ـيددي ٌددنٌ اددفك ذثددً مدده كثددتغ  ـل

 .هاك كلاث ار  ل جنٌن كململافؽة ـ اها ثفثً
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 :صتخال 

 

 ثم نٌدددن كإلااثِدددة كثنسدددب لوسدددمخنم كإلااثِدددة  كثلددد كة  ـناصدددت  ددد   كثفسكدددا  ثملِدددِ  كثنسدددب    ِدددب كلدددمخنكم ٌدددم 

 ت ىددد َل  كثددد مه  مددده مفِندددة نلعدددة ـندددن أه دددي أل مإلسدددم    ددد   ث  لارندددة أل مدددا إلاإلسدددة كثددد مه مدددت ـيدددي الا جاادددا 

 .ةة لكإلاس   ِةلكثتص : كثسِ ثة رةّسِة ح كنب ثسثة ـيي كإلااثِة كثنسب    ِب

م   نث سددددد مسدددددمغان  مِنددددداء إلاإلسدددددة كإلااثِدددددة كثلددددد كة  ل   ِدددددب ِدددددةنكإلاِنك  اثنركلدددددة كِامندددددا ادددددسٌ ذثدددددً ـيدددددي لصنددددداءك

 مسددمغان  مِندداء مإلسددة أ  مفاااددا ناِجددة ئ ددي   صدد نا فلددن كإلاددا   كثم  ِددب أالك  بفددض  الددمخنكم 2014/2015

ددب   كإلاددن أل  يةددكثل كإلاددن  ـيددي لدد كء ِددنح مددا   لضددق  دد  هدد   مدده وفدداني لال اكما هدداتكث ننٌوسدد ـيددي كدداارا فهددة كثعَ 

 . نا لكظ  كر ِال  يب مفها مفامب  كإلاإلسة اف  ثنكةن ك ض هٌ كثفً كث  ةء كثسِ ثة     عج 

 ةتهنسد ث  إلسة  ِةصكثت  كثنسب    ِب مه لكضملا كفا فِم يي ألارصال   لِم ـيي كإلاإلسة كنرا حِث مه أما 

 .كثتصس  صا  لنستة كثتصس اامإ
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 : الخاجمت

ٌ   دددد   كثفسكددددة  بِدددد   ـيددددي ٍف ددددب حِددددث   كإلاإلسددددة نشدددداط  مددددق مسددددم ت ـ ددددب كإلاددددا   كثم  ِددددب فددددنٍ  لاةدددد م أصدددد 

 ألااكء ـيددي كإلادا   كململ دب ـ ددب ٌلمةدت ال حِدث أصد ثها  ئاكرا  دد  هفاء هدا لمدن  هداث كإلااثِددة كث ضدفِة ثتِدا  كإلاإلسدة

 مسدددملت ِة  كدددتكرك  ك خددداذ مدده   ىنهدددا ث  إلسدددة مسددملت ِة صددد را ئٌضدددال ٌ ىنددده  ددب ث  إلسدددة ا  كلملددد أل كإلااضدد ة

 ودددب لالا جاادددا   كثمغ ددديك  لصِدددا  كإلااثِدددة لكإلاإشدددتك  واثنسدددب كثم  ِدددب ـ  ِدددة  ددد  أالك  ـدددنا ـيدددي  اـم ددداا  لذثدددً

يدددي مفِندددة  ـسكدددة  لدددِ  منهدددا  لكحددنا  ـناصدددت  ددد   كثفسكدددا  ِدددِ ثمل كثنسدددب    ِدددب كلدددمخنكم ٌددم  كإلاثددداٌ لدددبِب ـل

 مإلسدم    د   ث  لارندة أل مدا إلاإلسدة كثد مه مدت ـيدي الا جاادا  ثم نٌدن كإلااثِدة كثنسب لوسمخنم كإلااثِة كثل كة 

  ِددةصلكثت  : كثسددِ ثة رةّسددِة ح كنددب ثسثددة ـيددي كإلااثِددة كثنسددب    ِددب ت ىدد َل  كثدد مه  مدده مفِنددة نلعددة ـنددن أه ددي أل

 مده كثفنٌدن   هد أصدت ت حِدث   دن  أً ككمةداا ح ثده ٌدنلر  كثفً ألاس ة م  ر  كإلاإلسة أصت ت ة. لثلنة لكإلاس 

 لضددفِة  دد   يدد    أ  كإلاإلسددة ـيددي ث كمددا أصددتس لصاثمددا    هددا  متاشددتا غ ددي أل متاشددتا ـسكددة ثهددا كثؤددة لدد كء ألاظددتك 

 ئ دددي  خجدددا اثِدددةكإلا ث ضدددفِتها كإلاإلسدددة لإلافتفدددة ألامدددت  يه هددد  مددده ودددب ثلدددة لكهاسددداب  اثتلددداء ثهدددا وسددد س حِدددنا ماثِدددة

 يه هددا كثؤددة ألاظددتك  ح ِددق ٍسدداـن مددا كإلااثِددة ك كة هددا  دد  ألاركددام  ح ددة مدده ث مخفِددف كإلااثِددة ثل كة هددا كإلاددا   كثم  ِددب

ٌ   دد  ألامددت  كددتكرك  ك خدداذ  دد   ددنلر  هددفثً كإلاددا   كثم  ِددب ٍسدداا  حِددث  اإلاإلسددة  كلخاصددة كإلاف  مددا  ـيددي كلملةدد 

 . اإلاإلسة ـسكة ثها كثؤة ثعظتك   اثنستة لأ نفسها ث  إلسة  اثنستة ل كء ممفناا

ددددة كثنركلددددة  دددد    ددددالج ق ك نددددا كإلا ضدددد ؿ لإلافالجددددة ذثددددً ـيددددي لصندددداءك  كِامنددددا اددددسٌ ف دددده كإلاِنكنِددددة  لكثنركلددددة كثنؽَت

 بفددض  اسدد ِغ  ك نددا 2014/2015م   نث سدد  نمسددمغا مِندداء إلاإلسددة كإلااثِددة كثلدد كة  ل   ِددب كإلاِنكنِددة اثنركلددة 

ٌ  مه مىنانا لكثؤة إلاا   ك كثم  ِب أالك  ٌ  نؽتا ئ ي كث ص   كإلاإلسدة أ   ت   حِث ث  إلسة  كإلااثِة كث ضفِة ح 

 ألارصدال    لِدم ـيدي كثلدنرا لثهدا كثتاكما هدا وسدنٌن ـيدي كداارا لهد  كثسدِ ثة  د  عجد  مده وفاني لال ِنح ما   لضق   

 .لكظ  نا  ل ار ِا مفها  مفامب أ   اإلاإلسة ـسكة ثها كثؤة ثعظتك  ٌض ه م ا

 

 : الدزاطت هخائج

نا اسٌ مه ٌ  مه انى   افك م ضـ  ً   الجانب ممف لة ئحنكاا كثنماةج  بفض ئ ي كث ص    الجانب  ات أل  كثنؽت

 : ويواآ له  كإلاِنكني

ة أاكا كإلاا   كثم  ِب -  ئ دي  اإلضدافة ث  إلسدة  كلمللِلِدة كإلااثِة كث ضفِة ـه صااكة ص را  اـعاء وس س ح اَت

 كثؤدة أل ذك هدا   دن كإلاإلسدة  خدل كثؤدة كثلدتكرك  لد كء كدتكرك   مده كثفنٌدن ك خداذ  د  ٍسداا  كإلادا   كثم  ِب    ذثً

 .سةل اإلاإ  كثفسكة ذك  ألاظتك   خل

ا صدد ر   فسدد ي بغددتض مفِنددة ـسكددة  لِددِ  ئ ددي  هددن  منهددا أاكا فيددب كإلاددا    كثم  ِددب  دد  كإلاسددمخنمة ألاالك  وفددنا -

 .مفِنة



 

 
 ب

دددة كثنركلدددة ئلدددلاظنا ادددسٌ مددده -  حِدددن مدددا   لضدددق  ددد  كإلاإلسدددة أ  ثندددا ك ضدددح مسدددمغان  مِنددداء مإلسدددة ـيدددي كثنؽَت

 .لكظ  نا   أَر ِة مفها كٌمفام    أ  مفها ث  مفام    ٌض ه

 

 : الدزاطت آفاق

 اندددان أ  اندددالحؽ لكدددن ث  إلسدددة  كإلااثِدددة كث ضدددفِة   نٌدددن  ددد  كإلادددا   كثم  ِدددب الر  م ضددد ؿ كإلادددفهتا ادددف   ددد   نالثندددا

يي كث كت  لضِم كثنركلة لملنلا نؽتك ئثاها كثمعتق    لفنا ٌىه ث   اإلا ض ؿ مه ة ح كنب  نم  دى ألالداس ادفك ـل

  دددد  كإلاددددا   كثم  ِددددب الر  ثمفددددالج كثمخةددددِل  مدددده ب دددد ةء أللددددق أاددددت   ا لدددد نرك ث لِددددام اٌجددددكمل فم نددددا كددددن نيدددد    أ 

ب لكإلان  كثلة ي كإلان  ـيي كإلااثِة كث ضفِة   نٌن  .كثعَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كائمت املساحع :

 .2007ن   لثِن ناج  كلملِا     كثم  ِب كإلاا    منش رك  ألاوااٌ ِة كثفتصِة كإلافم حة   كثنكن ت  -1

ددن ركضدد ة انفددت غسددا  فددسل كإلاعارنددة :    ِددب كثلدد كة  كإلااثِددة مددناب نؽددًت ل  عِِلددي  اكر كإلاسدد يا ث نشددت ل  -2 مَإ

ق لكثعتاـة  ـ ا   ألارا  كثم  ُ 2006. 

دددداض  - -3 ددددن  كثم  ِددددب كإلاددددا   شددددتوا  ل ألدددد كق ماثِددددة   اكر كإلاددددَت  ثنشددددت   كثعتفددددة كثثانِددددة  كثَت ي  كإلاسدددديلن أ دددد  َ 

 .2009كإلا  ىة م ىة كثفتصِة كثسف اٌة 

ه   كثم  ِدددب كإلادددا   مدددناب صدددناـة كثلدددتكرك   اكر لكةدددب ث نشدددت    -4 كثعتفدددة كثثانِدددة   ـ دددا  من دددي شددداکت ي لآادددَت

 .2005ألارا  

ددددددددب  دددددددد  كإلاإلسددددددددا   -5  كثنشددددددددت اكر كثمف ددددددددِ  كلجددددددددامع   عتاـددددددددة ل  الاكمةددددددددااٌة ٌ لددددددددف حسدددددددد   ٌ لددددددددف  كثم َ 

ة  .2012ؤلالىننَر

ق   ـ ا     -6  .2004كلملِا   لثِن   الا جااا  كإلافاصتا ث م  ِب كإلاا     مإلسة كث ركق ث نشت ل كثم ُ 

ٌ لف ـ ض كثفاا    كململالدتة كإلااثِدة  كملج دن كثثداني   منشد رك  ذك  كثسسلدب ثعتاـدة ل ي أح ن كثفؽ ة  -7

ت  ق  كثيَ   .1986كثنشت ل كثم ُ 

دق  كثعتفدة كثثانِدة   ـ دا    -8 ي معت   الا جااا  كلملنٌثة    كثم  ِب كإلادا   لالانم داتي  اكر لكةدب ث نشدت ل كثم ُ 

 .2006ألارا  

نم دداني ل الر   دد   تشددِن ـ  ِددا  ؤلاكددتكض ل كثم لددق   ؼددافت كثىتّسدد ة  كثم  ِددب ؤلا حسدد   ح دد  ـشددّإ ئشددتك -9

ق  كثعتفة ألاٌل ـ ا   ألارا      .2010كثنلنً    كثتن ن  مىمتة كملجم ق كثفتبي ث نشت ل كثم ُ 

 .2008فهمة مةعفى كثشِ    كثم  ِب كإلاا     كثعتفة ألال ي ركم هللا   ف سع      -10

بة   ؤلااكرا ل كثم  ِب كإلاا    كثعتفة ألال ي  ـ ا   اكر كثفىت   اِث  ي -11  .2000 كثـ 

  .2004أٌ ه كثشنعي  ـامت شلت   ؤلااكرا ل كثم  ِب كإلاا    ـ ا   اكر كثتنكٌة  -12

دددق   -13 كثعتفدددة مفخددح ي ـلدددب   ملنمدددة  ددد  ؤلااكرا كإلااثِدددة ل كثم  ِدددب كإلاددا    مىمتدددة كملجم دددق كثفتبدددي ث نشدددت ل كثم ُ 

 .2006ألال ي  

ـددددننا   اٌدددده كثنفِمددددة أرشددددن كثم ِمددددة   كثم  ِددددب ل  خعددددِغ كإلاددددا   ك جااددددا  مفاصددددتا   اكر كثِددددا لًر كثف  ِددددة  -14

ق  ـ ا   ألارا     .2008ث نشت ل كثم ُ 

 .2003ش كم   شاٌة    لِِ  لكامتار الالاث ارك    اكر كثغتب كثنشت    -15

ة  مةت   لؤلااكراب ـاظف لثِ  كننركلس  كثم َ  -16  .2008كإلااثِة ث  إلسا . اكر كثفىت كلجامع   ؤلالىننَر

ااثددن لایددب كثددتكًل  ٌ لددف لددفااا  كثم  ِددب كإلاددا   ث لدد كة  كإلااثِددة ل ؤلافةددال كململالددبة  ـ ددا  اكر كإلاسددد يا  -17

ق  كثعتفة ألال ي     .2000ثنشت ل كثم ُ 

نب اركج    لِِ  ألااكء كإلاا   ث  إلسة ) -18  .1997حاثة و مام  ( حامفة كسعِنة   َ 

 . 62ااثن لاِب كثتكًل   ٌ لف لفااا  نفت كإلاتحق   ص  -19



 

 

صااق كلملس ة  كثم  ِب كإلادا   لكململالدبة   "اركلدة مفاصدتا  د  ألاصدٌ  كثف  ِدة ل  عتِلا هدا "  اكر مجدنالًل  -20

 .1998ثنشت  ـ ا  . 

ددق   ـتدن كلمل ددِ  هتكحددة لآاددتل   ؤلااكرا لكثم  ِددب-22 كإلاددا   )ألدت  مفددااِ    عتِلددا (  اكر صددفاء ث نشددت لكثم ُ 

 .2006ـ ا   ألارا   

من ددي ئ ددتكاِ  انددنً  كثفىددت كلملددنٌث  دد  كثم  ِددب كإلاددا   ل  لِددِ  ألااكء   مددناب ح ه ددة كثشددتوا "اكر كإلافتفددة  -23

ة  مةت    .2009كلجامفِة   ؤلالىننَر

 .1988كثفامة   كثم  ِب كإلاا    اكر كململ نٌة ناصت  اكاً ـنل    لنِا  متككتة كثاسِ ي - 24

 .317ص  2002كلجامفِة  مةت   كإلااثِة لك خاذ كثلتكرك  كثنكر ي صالح  حسٌ ئ تكاِ  كثفتن ؤلااكرا -25

 صالح كلملناًل  حسٌ ئ تكاِ  كثفتن  متحق لا م  . -26

ب  م -27  .1998نش ة كإلافار   مةت  من ي ئ تكاِ  كثهننً  كثفىت كلملنٌث    مجاٌ مةاار كثم َ 

 اـددااٌ ـ دد ة  ألااكء كإلاددا   ث  إلسددة الاكمةددااٌة كِدداس ل لِددِ  مددفهتا ماحسددم ي حامفددة ي اِضددت بسددىت  - 28

 .2002كلج كةت 

 .2001ناصت اكاً ـنل  ي فمح  ن كصت اركلة كلملاال  كإلااثِة اكر آلافاق ث نشت كلج كةت  -29

ة مةت ح  ا م   ا كثشِخ  كتكرك  ؤلاا -30  .1983كراكإلااثِة  حامفة كإلاسانةَت

ندة حسدب كثنؽدام كململالدبة كإلادا   مدفهتا  -31 ـفا  ـتا  ولخِل كثم ك   كإلاا    المخنكم حنٌل  دنفلا  كلخَ 

 .2012مالتي  حامفة لرك ة  

 .2011ٌل كثثانِة كلج ء ألا  كإلااثِة اكر لكةب كثعتفة كثِاس  ه لاس ة ٌ لف كثلُت  ة كثاسِ ي كإلاا   ثلاكرا -32

   1987ألال ي  كثعتفة كإلااثِة لك خاذ كثلتكرك    شاان ألـا اٌ و ِة الاكمةاا لؤلااكرا ـتن كلملم كن ر  ؤلااكرا -33

دددق ثتندددا   ي معدددت متدددااب كململالدددتة -34 تددديك  لكثلِددداس لؤلافةدددال حدددِ   لج اكر كثنشدددت لكثم ُ  كإلااثِدددة مشددداوب الـا

2007. 

ج كلج كةت SCFكإلاف لة لفم  ـتن كثتح ه ـعِة كململالتة -35 َت َت  .2011    اكر نشت ي م الا   تج  ـ 

ت ي لام  كثم  ِب كإلاا   ث ل كة  كإلااثِة لفم  -36 مفهتا  ناب ض ه كإلامع تا  كثنِدب شدهااا كإلااحسدم ي  SCFثـ 

 ددد م كثاسدددِ ي كإلااثِدددة  حامفدددة منمددد رً كسدددنعِنة  و ِدددة كثف ددد م الاكمةدددااٌة ـل  ددد  ـ ددد م كثاسدددِ ي  خةدددل ؤلااكرا

2011- 2012.. 

أمددد   كثسدددِن كح دددن ثعفدددي  كثم  ِدددب كإلادددا   ألغدددتكض كثملِدددِ  لمتكحفدددة ألااكء لكلددداث ار  اكر كلجامفِدددة  مةدددت  -37

2005. 

كثنلثِددة     فِددم حدد كاً  ئصددسل ؤلاظددار كململالددبة  دد  كلج كةددت ل ىِِددف كثلدد كة  كإلااثِددة لفددم كإلافدداٌ ي كململالددبِة -38

 ألالددد كق لماثِدددة ل كثف مدددة  ددد  كلج كةدددت  و ِدددة كثف ددد م الاكمةدددااٌة ـل ددد م كثاسدددِ ي  ماثِدددةمدددإ  ت ـ مدددة حدددٌ  ؤلاصدددس 

 .2011ن ف سي  30ل  29كإلاإلسة  حامفة كاصنً متصال  لرك ة كإلا كفم ٌ 



 

 

ددددن ه دددداٌ آٌ كثشددددتّب  ملنمددددة  دددد  ؤلااكرا -39 ددددق لكثعتاـددددة  ـ ددددا   كإلااثِددددة اَر كإلافاصددددتا  اكر كإلاسدددد يا ث نشددددت لكثم ُ 

 .2007لنة 1ط

 .2011كثِاس  ه لاس ة  ٌ لف كُت  ة  كثمفس ي كإلاا   ؤلااكرا كإلااثِة اكر لكةب كثعتفة كثثانِة  كلج ء ألاٌل  -40

 ي بش ي ـعِة  كثلام س الاكمةااً. -41

ددب ث  إلسددة  سددي  غدد ا م ددناك  -42 ة اركلددة مِنكنِددة ثفِنددة مدده كإلاإلسددا   الاكمةددااٌة لِالددة كثم َ  كلج كةَت

  .2009لعاـ   كثفام لكلخاص    كلج كةت  مفهتا ماحسم ي  غ ي منش را لرك ة الاكمةااٌة  اث
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