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 مقدمة عامة :

قد و توسع أنشطة يعتبر التحليل املالي ضرورة قصوى للتخطيط املالي السليم ، و الذي ازدادت أهميته في ظل تع

قبل التفكير في  املالي للمؤسسة املؤسسات االقتصادية حيث أصبح إلزاما على املدير املالي التعرف على املركز

م املالية الختامية وضع الخطط املستقبلية ، و نتيجة للتطورات االقتصادية لم تعد النتائج التي تظهرها القوائ

ل املالي ، للمؤسسات قادرة على تقديم صورة متكاملة عن النشاط دون تعزيزها بأداة او أكثر من أدوات التحلي

ات األعمال ، هرها هذه القوائم لم تعد قادرة على تقديم صورة عن الوضعية املالية ملؤسسكما أن األرقام التي تظ

شلها و بيان لذلك البد من خضوع تلك البيانات للفحص و التدقيق و التحليل بهدف دراسة أسباب نجاحها أو ف

 جوانب القوة و الضعف فيها .

ظهرها البيانات املالية لحقيقي اليقتصر على قراءة األرقام التي توالبد من التنويه إلى أن التحليل املالي ، بمذلوله ا

بلية ، و و إنما يتعدى ذلك إلى البحث عما وراء هذه األرقام من دالالت تساعد في التنبؤ باتجاهاتها املستق

ها األنشطة تشكلمساعدة املحلل املالي على أن يقوم بدوره في التقييم املالي للمشروع و استقاء االتجاهات التي س

 املستقبلية أيضا .

دم التأكد باإلضافة إلى التعقيد الذي يصاحب عملية اتخاذ القرارات في عالم تزايدت فيه املنافسة  و حالة ع

تخذ القرار ،ولذلك فان القرارات اإلدارية في مجال التشغيل أو االستثمار أو التمويل لم تعد عملية سهلة على م

نجاح و التقدم لخبرة الذاتية ، دون دعمها بنتائج التحليل املالي وتوقعاته ،خاصة وان الالقيام بها اعتمادا على ا

ك البد من يجب أال يكون وليد الحظ أو الصدفة أو نتيجة مؤثرات خارجية ليس للمؤسسة عليها أي تأثير ،ولذل

االنحرافات ، وهذا  داء وتحديدتخطيط نشاطها للفترة املقبلة ، و الذي يحتاج طبعا إلى رقابة التنفيذ وتقييم األ 

للمدير  يعني عدم اتخاذ أي قرار  إداري أال بعد إجراء دراسة معمقة وتحليل رقمي القوائم املالية الختامية حتى

تصحيحية املالي اكتشاف نقاط القوة واستغاللها أحسن استغالل وتحديد مواطن الضعف التخاذ اإلجراءات ال

 الالزمة .

 إشكالية البحث : 

الي إجراء أصبحت عملية تقييم أداء املؤسسات االقتصادية أمرا ضروريا ،ومن تم أصبح إلزاما على املدير امل

ة ، بحيث يجب تحليل للقوائم املالية التي تحوي عددا ضخما من األرقام التي تجمع يوميا في الدفاتر املحاسبي

ؤسسة واالستفادة الوضعية املالية الحقيقية للم عليه دراسة و تحليل وتفسير هذه األرقام حتى يتمكن من معرفة

 منها في اتخاذ القرارات اإلدارية الالزمة ، وهذا طبعا مايسعى التحليل املالي إلى الوصول إليه.
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من خالل ماسبق يمكن طرح التساؤل التالي .   

قراراتها .  رشيدهل يعتبر التحليل املالي أداة فعالة وكافية في تقييم الوضعية املالية للمؤسسة و ت  

 ملعالجة هذه اإلشكالية تمت االستعانة باألسئلة الفرعية التالية : 

 ماهي أهم األدوات املستعملة في التحليل املالي وما مدى قدرتها على تشخيص الوضعية املالية في املؤسسة  -

 ما هي الطرق املتبعة من اجل اتخاذ القرارات الصائبة  -

 ي اتخاذ القرار السليم كيف يساهم التحليل املالي ف -

 فرضيات الدراسة : 

يعتمد التحليل املالي على استعمال املؤشرات و النسب املالية بهدف الكشف عن نقاط القوة والضعف في  -

 املؤسسة .

 بهدف اتخاذ قرار صائب البد من إتباع عدة مراحل والخضوع لعدة عوامل مؤثرة . -

التحليل املالي يسمح بتحديد املشاكل التي تعاني منها وبالتالي  إن تقييم أداء املؤسسات االقتصادية في ضوء -

 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية و القرارات الرشيدة .

 موضوع البحث:

يتناول هذا البحث الذي يأتي نحت عنوان "واقع التحليل املالي وأهميته في اتخاذ القرار داخل املؤسسات 

" أهم أدوات التحليل املالي  GL2/Zفرع تمييع الغاز الطبيعي –الصناعية "دراسة حالة مؤسسة سونا طراك 

املستخدمة في تقييم األداء املالي للمؤسسة من اجل الوصول إلى الكشف عن حقيقية الوضع املالي للمؤسسة 

 وبالتالي اتخاذ القرارات الالزمة في الوقت املناسب . 

 أهمية البحث : 

التي بموجبها تحليل نتائج املؤسسات االقتصادية عن طريق تحليل القوائم يعتبر التحليل املالي من أهم الوسائل 

املالية ، باعتبارها قاعدة معلوماتية تساعد على تقييم أداء هذه املؤسسات ، بحيث يظهر تحليل تلك املعلومات 

ال باستخدام نقاط قوة وضعف املؤسسة ، وتكون عونا لها في ترشيد قراراتها وهذا طبعا اليمكن الوصول إليه إ

 أدوات تحليلية من قبل محلل قادر على استعمال املعلومات املتاحة .
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 :  أهداف البحث

 يمكن تلخيص أهداف البحث في النقاط التالية: 

 التعرف على األدوات املستخدمة في التحليل املالي قصد تقييم أداء املؤسسة . -

 ره في ترشيد القرارات اإلدارية باملؤسسة .إبراز أهمية التحليل املالي كأداة لتقييم األداء ودو  -

 ". GL2/Zفرع تمييع الغاز الطبيعي –التعرف على حقيقية الوضع املالي للمؤسسة "سونا طراك  -

 الحصول على اكبر قدر ممكن من املعارف النظرية املكتسبة وإسقاطها على الحالة التطبيقية. -

 الدراسات السابقة : 

التحليل املالي في تقييم أداء املؤسسات االقتصادية وترشيد قراراتها"  استخدامدراسة اليمين سعادة " .1

دراسة حالة املؤسسة الوطنية لصناعة أجهزة القياس واملراقبة " مذكرة مقدمة ضمن  متطلبات شهادة 

تحت حيث تناولت هذه الدراسة أهم أدوات التحليل املالي في تقييم أداء  2008املاجستير جامعة باتنة 

 ة .املؤسس

مقدمة ضمن متطلبات شهادة املاجستير جامعة بسكرة "والتي تناولت مذكرة دراسة مويحي الياس " .2

"دور التحليل املالي في اتخاذ القرارات في املؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل "و 

القرارات الرشيدة في املؤسسة التي ساهمت هي األخرى في مدى فعالية التحليل املالي وأهميته في اتخاذ 

 ومعرفة الوضعية املالية لها .

تحت  2009ضمن متطلبات شهادة املاجستير جامعة الجزائر   مذكرة مقدمةدراسة تودرت اكلي " .3

عنوان "دور التحليل املالي في اتخاذ القرارات املالية دراسة حالة شركة استغالل وتسيير املحطة البرية إذ 

لدراسة تحديد ما إذا كان التحليل املالي أداة تمكن من تقييم الوضعية املالية تم على أساس هذه ا

 للمؤسسة وتحديد املشاكل التي تعاني منها .

 منهج البحث: 

لإلجابة على التساؤل الوارد في اإلشكالية ومن اجل تحقيق أهداف البحث تم االعتماد على األسلوب الوصفي 

النظري( القائم على جمع البيانات و املعلومات املرتبطة باملوضوع محل  التحليلي في الفصل األول )الجانب

الدراسة ، بينما تم االعتماد في الفصل الثاني )الجانب التطبيقي ( والذي تم فيه دراسة حالة مؤسسة سونا 

على تحليل الوثائق املتعلقة بالوظيفة املالية للمؤسسة  GL2/Zفرع تمييع الغاز الطبيعي  –طراك 



 املقدمة العامة 
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ستخالص النتائج املتعلقة بها ، ولقد تم االعتماد في هذه الدراسة على مختلف املراجع املتعلقة باملوضوع وا

 بغية إضافة مصداقية اكبر ملوضوع الدراسة .

 حدود الدراسة : 

 . 2020 – 2019تم إجراء هذه الدراسة عام حدود زمانية :  -

مؤسسة سونا  GL2/Zتم إجراء هذه الدراسة على عينة مركب تمييع الغاز الطبيعي حدود مكانية :  -

 طراك بارزيو .

 صعوبات الدراسة:      

للظروف الصعبة التي تعيشها بالدنا حاليا بسبب وباء كورونا املنتشر وعلى اثر األوضاع و اإلجراءات كنتيجة 

درجة األولى في عدم التمكن من االتصال املباشر مع عمال املصاحبة لها لقد واجهنا عدة صعوبات واملتمثلة بال

 خاصة فيما يتعلق بالجانب التطبيقي . GL2/Zمركب تمييع الغاز الطبيعي 

 تقسيمات الدراسة:    

 فصول . 3الفرضيات تم تقسيم البحث إلى  للتحقق من

،األطراف املتوقع االستفادة  يتناول الفصل األول مفهوم التحليل املالي واألهداف املتوخاة منه ،أنواعه -

من نتائجه وكذا مصادر وخطوات التحليل املالي ،كما يتطرق هذا الفصل أيضا إلى الوثائق املحاسبية 

 التي تعد من بين أهم املصادر الداخلية للبيانات الالزمة لعملية التحليل املالي .

القرار ، خصائصها وكذا في حين خصص الفصل الثاني لشرح محتوى كل من مفهوم عملية اتخاذ  -

أهدافها كما شمل هذا الفصل التطرق إلى أنواع القرارات ومراحل اتخاذ القرار وكذا العوامل املؤثرة 

 فيها ، كما يتضمن أيضا الدور الذي يلعبه التحليل املالي في عملية تقييم األداء واتخاذ القرارات .

مييع الغاز مؤسسة سونا طراك وإسقاط الدراسة على فرع ت أما الفصل الثالث و األخير فقد تم فيه دراسة حالة

GL2/Zالطبيعي  ؤسسة حيث ملعرفة مدى مساهمة أدوات التحليل املالي في الكشف عن حقيقية الوضع املالي للم 

(  2014 - 2013- 2012تم فيه التعريف باملؤسسة محل الدراسة وتقييم أدائها املالي خالل الفترة املدروسة ) 

م مؤشرات و النسب املالية التي تم التطرق إليها في الجانب النظري .باستخدا  
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 تمهيد .

لوضعية املالية في يعتبر التحليل املالي تقنية من تقنيات التسيير املالي فهو يهدف إلى التشخيص و تحليل ا

العمل على  املؤسسة بغرض تحديد نقاط القوة من اجل تحسينها و جعلها أكثر قوة و الكشف على نقاط القوة و

ة و تقييم مستقبلية و هذا من خالل دراستصحيحها و التخلص منها و يمكن اعتبارها نقطة بداية ألي سياسة 

دراستها بصفة نشاط املؤسسة و معرفة اتجاهه أو التنبؤ به و منه تتوصل إلى أهمية هذه التقنية التي سنقوم ب

.مفصلة في هذه املباحث   

 املبحث األول:ماهية التحليل املالي.

 املبحث الثاني:طبيعة التحليل املالي.

 يل املالي.أدوات التحلاملبحث الثالث:
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 .املبحث األول: ماهية التحليل املالي  

الرئيس ي في تحديد الوضعية املالية  يعتبر التحليل املالي موضوع هام من مواضيع اإلدارة املالية و املساهم

للمؤسسة و تشخيصها و عليه فان التحليل املالي أداة تستهدف اكتشاف العالقة املناسبة بين مختلف العناصر 

     التي توضح مركز املؤسسة. 

 .     مطالب مفهوم ،أهمية و أنواع التحليل املالي3إذ ينقسم هذا املبحث إلى 

 .تحليل املالياملطلب األول: مفهوم ال

 .أوال: تعريف التحليل املالي

 نفي املؤسسة بي لالتصالأداة أساسية  هوالحديثة، ف لإلدارةامة بالنسبة هاضيع الو امل ناملالي م ليليعتبر التح

 هوف ي التجار  و وى إال نتاجيإلى املست ىيتعد بل املالي وى ى املستليقتصر عال الخارجي حيث  وي لا الداخهمحيط

املالي عبارة  ليل، التحرهافي إطا تستعمل السياسات املالية التي  القوة و الضعف  ونقاط  شافاكت ىليساعد ع

وذلك للحصول على معلومات تستعمل  فترة زمنية معينة  اللمؤسسة خلالحالة املالية ل وضعية أو دراسة ال نع

ض ي و الحاضر،ويعرف أيضا انه مرحلة في اتخاذ القرارات و تقييم أداء املؤسسات التجارية و الصناعية في املا

دراسة و تشخيص الحالة للمؤسسة أي تحليل النشاط و املرودية و التوازن املالي و تمويل املؤسسة عن طريق 

تحليل املعطيات التاريخية املاضية أي دراسة تفصيلية للبيانات املالية و القيام بتقديرات و تنبؤات تخص 

 1يتم اقتراح إجراءات لتحسين هذه الوضعية .  مستقبل املؤسسة و على أساسها 

يعرف التحليل املالي بأنه نشاط يتعلق بتحويل البيانات املدونة في القوائم املالية إلى معلومات ذات دالالت معينة 

   من وجهة نظر القائم بالتحليل، و بما يفيد في الحكم على مجاالت القوة و الضعف في السياسات 

و التحليل املالي اليخرج في إطاره العام عن معنى التفسير و إيجاد عالقات مفهومة بين البيانات املالية بما يجعلها 

 2أكثر وضوحا و أعظم نفعا من من وجهة نظر متخذ القرار سواء كان داخليا أم خارجيا .

بويبها باستخدام األساليب الكمية و ذلك بهدف ويمكننا تعريف التحليل املالي بأنها دراسة القوائم املالية بعد ت

إظهار االرتباطات بين عناصرها و التغييرات الطارئة على هذه العناصر و حجم و اثر هذه التغييرات و اشتقاق 

هذه أداء مجموعة من املؤشرات التي تساعد على دراسة وضع املنشاة من الناحية التشغيلية و التمويلية و تقييم 

 .ذلك تقديم املعلومات الالزمة لإلطراف املستفيدة من اجل اتخاذ القرارات اإلدارية السليمة املنشات و ك
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التحليل املالي عبارة عن معالجة منظمة للبيانات املتاحة يهدف للحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ   

 القرار و تقييم أداء املؤسسات في املاض ي و الحاضر و توقع ما ستكون عليه املؤسسة في املستقبل. 

سسة و لتجهيزها العقالني و استقاللها املالي التحليل املالي" هو الضمان املستمر لألموال الالزمة و الضرورية للمؤ 

بتقديم األموال في الوقت املالئم و بأقل تكلفة وبدون املساس باالستقاللية املالية للمؤسسة إزاء ما يحيط بها أو 

  1 إمكانية عملها الصناعي أو التجاري. 

ومات من باستخالص املعلو مما سبق نقول أن التحليل املالي هو علم له قواعد ومعايير و أسس تهتم 

عرف على البيانات املتوفرة باستعمال مجموعة من الطرق الرياضية و اإلحصائية و الفنية من اجل الت

قاط القوة و الضعف أداء املنشاة في املاض ي وتقييم أداءها الحالي و التنبؤ بأدائها في املستقبل الكتشاف ن

ول ات املالئمة النقاد الوضع  و تحسين العمل و الحصوذلك من اجل مساعدة اإلدارة على اتخاذ القرار 

 على نتائج جيدة للسنوات املقبلة .

 ثانيا: موضوع التحليل املالي.

راد ،فعندما يكون كل عملية تحليل على انفالتي يتطلع إليها املحلل املالي عند قيامه ب هدافاأل و تختلف الغايات 

موضوع التحليل  في الحاضر و ما ستكون عليه في املستقبل فانالغرض من التحليل معرفة نتيجة عمل املؤسسة 

التحليل  ينصب على معرفة ربحية املؤسسة و العوامل املؤثرة على زيادتها او انخفاضها ،أما إذا كان الغاية من

ديد التزاماتها املالي تقديم تسهيالت فان موضوع التحليل سوف ينصب على معرفة قابلية املؤسسة على تس

تزامات خالل ستقبل من خالل دراسة العالقة بين األصول و الخصوم ومقدرة أصول املؤسسة على تغطية االلبامل

تطلب لكل هدف فترة معينة ،وبالتالي فان موضوع التحليل املالي يختلف باختالف الهدف املراد تحقيقه مما ي

2ع التحليل .بيانات معينة تعتبر املادة األولية كصناعة املعلومة املرتبطة بموضو   

ي .املطلب الثاني: أهداف و أهمية التحليل املال         

  اؤال: أهداف التحليل املالي. 

مستخدمي  إلى تقييم أداء املؤسسة من زوايا متعددة ،وبكيفية تحقق أهداف يهدف التحليل املالي بشكل عام

الستفادة ممن لهم مصالح مالية في املؤسسة ،ذلك بقصد تحديد مواطن القوة و الضعف ،ومن تم ا املعلومات 

 ة .من املعلومات التي يوفرها التحليل املالي لهم في ترشيد قراراتهم املالية ذات العالقة باملؤسس
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تجارية ، باتنة ، جامعة اليمين سعادة ، استخدام التحليل املالي في تقييم أداء املؤسسات االقتصادية وترشيد قراراتها ، رسالة املاجيستر في العلوم ال 1

  .  15ص  2009 – 2008الحاج  لخضر ، 

 ويمكن بشكل عام حصر أهداف التحليل املالي في الجوانب التالية:

 . التعرف على الوضع املالي الحقيقي للمؤسسة 

 .معرفة قدرة املؤسسة على خدمة ديونها و قدرتها على االقتراض 

 .تقييم السياسات املالية و التشغيلية املتبعة 

 . الحكم على كفاءة اإلدارة 

 ملتاحة التخاذ القرارات الخاصة بالرقابة و التقويم .االستفادة من املعلومات ا 

 وهناك بعض األهداف التي اكتسبها التحليل املالي في وقتنا الحالي سوف نقوم بذكر بعضها:

 . معرفة املركز املالي للمؤسسة 

 . معرفة مركز قطاعها الذي تنتمي إليه 

 .مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع املؤسسات من نفس القطاع 

 .املساعدة في اتخاذ القرارات املالية بأقل تكلفة واعلي عائد 

 .اقتراح سياسات مالية لتغيير الوضعية املالية و االستقاللية للمؤسسة 

  توجيه أصحاب األموال و الراغبين في االستثمار في املجاالت االستثمارية املختلفة و العائد املتوقع لكل

 مجال .

 مؤسسة و اإلخطار املالية التي قد تتعرض لها املؤسسة نتيجة سياسة التمويل التحقق من املركز املالي لل

 املعتمدة.

 .تحديد نسبة العائد املحقن على أموال املالك في كل منشاة و درجة املخاطر املرفقة لها 

  .1تحديد نسبة نجاح املؤسسة في تحقيق أهدافها و نسبة اإلرباح املحققة 

 املالي.ثانيا: أهمية التحليل 

يستمد التحليل املالي أهميته  من قدرته على تحديد مدى سالمة  العالقة بين القرارات املالية و النتائج املالية 

املترتبة عليها ،األمر الذي يعني التأكد من ان املنشاة موضع التحليل قد حققت أهدافها املالية املخططة من 

 خالل مجموعة من القرارات املالية السليمة .

 و يمكن تلخيص أهمية التحليل املالي في النقاط التالية :

 الخطط املالية و زيادة فعاليتها .ملساهمة في إعداد ا
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  التعرف على نقاط القوة و الضعف في السياسات املالية للمنظمة ،بما يؤدي إلى إمكانية تعظيم نقاط

 القوة و مواجهة نقاط الضعف و من تم زيادة القدرة على تحقيق النتائج و األهداف .

  االئتماني للمنشاة و القدرة االستثمارية لديها، و من تم قدرتها على التعرف على مدى قوة املركز املالي و

 االستمرار في السوق و تحقيق النمو لعملياتها و أنشطتها.

  قياس كفاءة عمليات املنشاة املختلفة و تأثيرها على القيمة السوقية لألسهم و فرص تعظيم ثروة

 املالك.

 تي تنتمي إليها و التعرف على وضعها اإلنتاجي و التسويقي قياس كفاءة عمليات املنشاة داخل الصناعة ال

 و املالي و تقدير حصتها السوقية و مكانتها التنافسية.

 .التحليل املالي أداة من أدوات التخطيط حيث انه يساعد في توقع املستقبل للوحدات املستقبلية 

  التسهيالت املصرفية لعمالئها حيث يوضح تستخدمه الجهات املستفيدة في البنوك التجارية عند منحها

 مدى قدرة العمالء على الوفاء بالتزاماتهم املترتبة على التسهيالت .

 .يمكن استخدام التحليل املالي في تقييم الجدوى االقتصادية إلقامة املشاريع و تقييم األداء 

 تخاذ القرارات املصيرية السيما فيما التحليل املالي أداة من أدوات الرقابة الفعالة التي تساهم بدورها في ا

 يخص قرارات االندماج و التوسع و التحديث و التجديد.

   الوقوف على مستقبل املشروع من خالل إعداد النتائج التقديرية املترتبة على برامج االستثمار و

 للسهم.التمويل و دراسة العالقة بين النتائج املالية املستقبلية و القيمة السوقية املتوقعة 

و عليه يمكن القول بان أهمية التحليل املالي تزداد كلما كان التوجه منعدما للدخول من األساليب 

 1التقليدية إلى األساليب العلمية و الرياضية األكثر تقدما.

 

 . املطلب الثالث : أنواع التحليل املالي

 من حيث املصدر.-1

 :تحليل داخلي و خارجي 

لة التي كستنتاج التي ينفذها املحلل وحجم املشال ااع مختلفة يشترطها موضوع البحث و للتحليل املالي أنو 

 .يدرسها والوقت الذي تستغرقه العملية التحليلية

لوحدة معينة يسمى  واالجتماعيةواملعلومات االقتصادية د على دراسة البيانات فالتحليل الذي يستن

ملشروع منفرد دون املقارنة مع املنشآت  االقتصادية األنشطةبالتحليل الداخلي، وبمعنى آخر دراسة 

.التي يرتبط بها املشروع األخرى  االقتصادية
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التحليل املالي واالسواق املالية الدولية ، عمان ، االردن ، دار الحامد للنشر و التوزيع  –، االدارة املالية و االستثمار و التمويل  محمد سعيد عبد الهادي1

 .  29ص  2008

التي تشابهها في  األخرى  االقتصاديةإن هذا النوع من التحليل يبقى قاصرا دون مقارنته مع املشاريع واملؤسسات 

 طبيعة العمل أو النشاط

الواردة  األخيرةرة كون التحليل خارجيا،ولتوضيح الفكالحالة ي هذه املقارنة،ففي  ههذفإذا تمت مثل 

رها،نفترض أن إحدى املنشآت تمارس عما تجاريا في إحدى املدن،ومنشأة ثانية تمارس نفس العمل كذ

أتين بعملية تحليلية لنشاطها دون أن تقارنه مع املنشأة الثانية وفي نفس املدينة،فإذا قامت إحدى املنش

 1.ون التحليل خارجياكالتحليل داخليا،أما إذا تمت املقارنة في 1ون كفي

 : البعد الزمني للتحليل  -2

 .) التحليل الراس ي )الثابت أو الساكن 

ل رأس ي لعناصر القائمة كبشما يتم كل مستقل عن غيرها، كل قائمة مالية، بشك بمعنى أن يتم تحليل

العناصر، أو إلى  هلهذ إجمالي ل عنصر من عناصرها إلى املجموعك املالية موضوع التحليل، حيث ينسب

 .مجموع مجموعة جزئية منها

 .)التحليل األفقي )املتغير 

ل عنصر من عناصر القائمة املالية وفي زمن متغير،بمعنى متابعة ك يهتم هذا التحليل بدراسة سلوك

 ون،فإن كة هذا العنصر زيادة أو نقص عبر فترة زمنية،وخافا لتحليل الرأس ي الذي يتصف بالسكحر 

 .ية أنه يوضح التغيرات التي حدثت خال فترة زمنية محددةكالتحليل يتصف بالحر 

 .  الفترة التي يغطيها التحليل – 3             

   : ن تبويب التحليل املالي استنادا إلى طول الفترة الزمنية التي يغطيها التحليل إلى مايلي كيم        

 :التحليل املالي القصير األجل 

ويستفاد منه في قياس قدرات   نه يغطي فترة زمنية قصيرة،كون التحليل رأسيا أو أفقيا، ولكقد ي

 جلاأل ز هذا النوع من التحليل على قابلية املشروع في كالقصير، وغالبا ما ير  جلفي  األ املشروع نجازات وا

التشغيلية،لذلك غالبا ما يسمى بتحليل  يراداتاإل القصير على تغطية التزاماته الجارية وتحقيق 

 .الدائنون والبنوك ولىاأل السيولة وهذا النوع من التحليل يهم بالدرجة 

 :التحليل املالي الطويل األجل 

الطويل، إضافة إلى  األجلصول الثابتة، والربحية في واأل ل التمويل العام كز هذا التحليل على هيك ير

ية   تغط
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 . 30محمد سعيد عبد الهادي ، مرجع سبق ذكره ص 1

ام البواقي ، جامعة العربي بن  معصم صبرينة ، دور التحليل املالي في ترشيد قرارات املؤسسة االقتصادية ، رسالة املاستر االكاديمي في علوم التسيير ،  2

 .  2012 – 2011مهيدي ، 

بما في ذلك القدرة على رفع فوائد وأقساط الديون عند استحقاقها، مدى  األجل ،لتزامات املشروع طويل ا 

املالية، ولتحقيق  األسواقالتوزيعات وتأثيرها على أسعار أسهم املشروع في  ه، وحجم هذاألرباحانتظامها في توزيع 

 الغايات السابقة يقوم املحلل املالي بتحليل 

 1.ستخداماتاال ل التمويلي و كالتناسق في هي

 

 4-                                                                                                                         معيار التحليل:

 :تحليل االتجاهات 

ة الحساب أو النسبة املالية على مدار عدة كتجاهات لدراسة حر االيلجأ املحللون املاليون إلى تحليل 

ة الحساب أو النسبة على مقدار كالتغير الحادث في حر  هفترات مالية،وذلك للتعرف على مقدار و اتجا

ي يسعى إليها املحلل املالي،والتي ية التكالفترة الزمنية مجال املقارنة،ما يوفر للتحليل املالي سمة الدينامي

ة وعن اتجاهاتها املستقبلية،ويتخذ تحليل كوين صورة دقيقة عن واقع حال الشر كنه من تكتم

للقوائم املالية على مدار عدة فترات مالية،ليتم بعد ذلك إظهار  فقياأل ل التحليلي املالي كتجاهات شاال

 األساسل نسبة مئوية من قيمته في سنة كالفترات التالية على شل بند من بنود القوائم املالية في ك قيم

. 

 : التحليل املالي للنسب 

في القوائم املالية للفترة املالية نفسها،  األرقاممرادف للتحليل الرأس ي، إذ تتم مقارنة  األسلوبيعتبر هذا 

للبند الذي ينتمي إليه  اليةاإلجماملخزون السلعي، بالقيمة ك املقارنة أن تتم بين بند معين هن لهذكويم

ن أن تتم كما يمكل نسبة مئوية، كاملتداولة ليظهر نتيجة املقارنة على ش األصول الحساب وهو بند 

نسبة التداول التي كون حصيلة املقارنة نسبة مالية، كقة سببية، وتالبين رقمين يرتبطان معا بعاملقارنة 

 املتداولة في نهاية فترة مالية معينة بقيمة  األصول ل مقارنة قيمة التشتق من خ

 2. املالية املطلوبات املتداولة في نهاية الفترة
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93جمال الدين املرس ي واخرون ، مرجع سبق ذكره ص   1  

 

 املبحث الثاني:طبيعة التحليل املالي.

ال شك بان أي مشروع يلد ويترعرع وسط مجتمع معين تنشا بينهم عالقات تختلف  درجة متانتها وفقا ملستوى 

املبحث لإلطراف املستفيدة من التحليل املالي ،مصادر التحليل املصالح التي تربطهم ببعض ،لذلك خصصنا هذا 

 املالي و كذا خطوات و مراحل التحليل املالي .

 املطلب األول: األطراف املستفيدة من التحليل املالي.

االستعماالت الواسعة للتحليل املالي جعلت منه مجال اهتمام الكثيرين رغم اختالف األهداف التي يتطلعون إليها 

من تطبيقه ،و حتى نفهم استعماالت التحليل املالي بدقة وجب علينا تحديد الجهة التي تقدم إليها نتائج الدراسة 

حيث تختلف طرق عرض البيانات و محتوياتها وفقا لتفاوت األفراد الذين تقدم إليهم بناءا على ذلك يمكن 

 1تقسيم األطراف املستفيدة من التحليل املالي إلى : 

 

 ( : األطراف املستفيدة من عملية التحليل املالي .1-1رقم )الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95ص 2006جمال الدين املرس ي ، اإلدارة املالية مدخل اتخاذ القرارات الجزء األول ، الطبعة الثانية ، اإلسكندرية ، الدار الجامعية للنشر ، 

 

 

المشروع موضع 

 التحليل

محلل 

 داخلي

محلل 

 خارجي

الداخلية األطراف  

 اإلدارة 

 الجهاز المالي

 المساهمون 

 العاملون 

  

  
 األطراف الخارجية

 المؤسسات المالية 

  الموردون

 المنافسون 

 المستثمرون المتوقعون 
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 . 25معصم صبرينة ، مرجع سبق ذكره ص  1

 .  34ص  2005يل إسماعيل وآخرون ، التحليل املالي مدخل صناعة القرارات ، الطبعة الثانية ، عمان ، دار وائل للنشر ، ا د إسماع  2

 

 األطراف الداخلية:-1

  املؤسسة:إدارة 

يعتبر التحليل املالي من أهم الوسائل التي يتم بموجبها تحليل نتائج األعمال وعرضها على مالكي الوحدة او الهيئة 

العامة في شركات املساهمة أو اإلدارة املشرفة على املؤسسة في القطاع العام ،بحيث يظهر هذا التحليل مدى 

  ملالي يساعد إدارة املؤسسة في تحقيق الغايات التالية :كفاءة اإلدارة في أداء وظيفتها ،فالتحليل ا

 و العوائد املحققة على االستثمار .تقييم ربحية املؤسسة  -

 التعرف على االتجاهات التي يتخذها أداء املؤسسة . -

في طبيعة النشاط، باإلضافة  مقارنة أداء املؤسسة بأداء املؤسسات األخرى املقاربة في الحجم و املتشابهة -

 إلى مقارنتها مع أداء الصناعة التي تنتمي إليها املؤسسة.

 تقييم فاعلية الرقابة و املساعدة في التخطيط السليم للمستقبل . -

 كيفية توزيع املورد املتاحة من اجل االستخدامات املختلفة . -

 تقييم إدارة كفاءة املوجودات. -

 1تشخيص املشكالت الحالية. -

 

 ملساهمون:ا 

يهتم املساهم بصفة أساسية بالعائد على املال املستثمر و مرد ودية  األموال املستثمرة و املخاطر التي 

تنطوي عليها عملية االستثمار في املؤسسة لذلك فاملساهم الحالي يبحث ما إذا كان من األفضل 

ملرتقب فهو يحاول معرفة هل من االحتفاظ باألسهم التي يمتلكها أو يتخلى عنها ،وبالنسبة للمساهم ا

األفضل له أن يشتري أسهم املؤسسة أم ال فكل من املساهم الحالي و املرتقب يهتم بماض ي املؤسسة و 

 أسلوب معالجتها للمواقف الحرجة  التي واجهتها و البحث بعد ذلك في النمو املتوقع في املدى 

2القصير و الطويل . 
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.  34د ا إسماعيل إسماعيل وآخرون ، مرجع سبق ذكره ص  1  

.  3/3/2020تاريخ اإلطالع   W .w.w.busieness 4 lions .com .2018  2 

 

 :العاملون 

العاملين  من املفيد معرفة املركز املالي للمؤسسة التي ينتمون إليها و التأكد من سالمة األموال كما يهتم

بسياسة األجور ،وتوزيع األرباح ومعرفة املرد ودية و محاولة اإلطالع على دراسة الوضع املستقبلي 

 1للمؤسسة للتأكد من استمرارهم في وظائفهم.

 

 :     األطراف الخارجية - 2

 :الدائنون 

للسندات يقصد بالدائن الشخص الذي اكتتب في السندات الخاصة للشركة أو املحتمل شراءه 

املصدرة أو االكتتاب في القرض الجديد أو إقراض أو بصدد إقراض األموال للمؤسسة و قد يكون 

 الدائن بنكا أو مؤسسات مالية ،فالدائنين تختلف وجهة نظرهم في التحليل املالي تبعا لنوع الدين .

 :املوردون 

رار األوضاع املالية لهم، فالعميل من يهتم املورد بالتأكد من سالمة املراكز املالية لعمالئه، أو استق

الناحية العملية مدين للمورد ويعني هذا دراسة و تحليل مديونية العميل في دفاتر املورد، وتطور 

يقرر املورد ما إذا كان سيستمر في التعامل معه أو يخفض من هذا التعامل  املديونية، وعلى ضوء ذلك

نشرها العمالء بصفة دورية ،فيهمه مثال التعرف  على ما إذا وبذلك يستفيد املورد من البيانات التي ي

كانت فترة االئتمان التي يمنحها لعمالئه مماثلة مماثلة لتلك التي يمنحها املنافسون ،ويمكن للمحلل 

 حساب متوسط فترة االئتمان املمنوحة للعمالء باستخدام بيانات القوائم املالية . 

 املؤسسات املالية  : 

ملؤسسات الوسيطة و التي تقدم خدمات مالية وتعالج املعامالت املالية لعمالئها ونعني بها وهي تلك ا

األفراد و الجهات املتعاملة باألوراق املالية ، كالبنوك و صناديق االستثمار و شركات التامين باإلضافة 

 لتحليل املالي و عليه إلى مصلحة الضرائب التي تعتبر هي األخرى إحدى الجهات الخارجية املستفيدة من ا

 :تستفيد املؤسسات املالية من التحليل املالي لألغراض التالية 

 تحليل التغيرات على األسهم في الشركات للسوق املالي .-

 مراقبة و متابعة األموال املالية السائدة وتأثيرها على السوق املالي .-

2تحليل السوق املالي و تحديد املؤسسات التي يمثل شراء أسهمها أفضل استثمار. -
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.  3/2020/ 3موقع  سبق ذكره ، تاريخ اإلطالع    1    

 

  :املستثمرون املتوقعون 

يحتاجون ملعرفة املعلومات املالية املحاسبية من اجل التعرف  و الذينهم أصحاب املصالح األساسية 

على أداء املؤسسة بشكل دوري إذ يهتم املستثمرون املتوقعون بالحصول على هذه املعلومات من اجل 

 1تحديد مدى الجدوى من استثمارهم في أسهم املؤسسة.

                          

 املطلب الثاني:مصادر التحليل املالي.

اعتماده األساسية يتوقف مدى يحصل املحلل املالي على املعلومات الالزمة للتحليل املالي من نوعين من املصادر 

 املطلوبة.على أي منها حسب طبيعة وأغراض عملية التحليل وكذا حسب طبيعة املؤشرات 

 يمكن بشكل عام حصر مصادر  تلك املعلومات فيما يلي :

  مصادر املعلومات الداخلية   : 

تنضوي تحت املصادر الداخلية كافة البيانات و املعلومات املحاسبية اإلحصائية و اإلدارية التي يحصل عليها 

املحلل نفسه سواء كانت هذه البيانات مكتوبة أو شفهية، تعتبر القوائم املالية و بيانات السجالت املحاسبية أهم 

 مصدر ضمن املصادر الداخلية و تتمثل في :

البيانات املحاسبية املنشورة و غير املنشورة وتشمل امليزانية املالية ،قائمة الدخل ،قائمة التدفقات -1

 النقدية و اإليضاحات املرفقة بتلك البيانات .

 تقرير مدقق الحسابات و التقرير الختامي ألعضاء مجلس اإلدارة. – 2

 ثل التوقعات و التنبؤات املالية . التقارير املالية الداخلية التي تعد ألغراض إدارية م -3

 مصادر املعلومات الخارجية : 

تعتبر البيانات الخارجية بيانات إضافية تساعد املحلل املالي ليس في التحليل مباشرة بل في عملية التقييم و 

رصة ومكاتب التفسير لنتائج التحليل، وتتمثل هذه البيانات في املعلومات التي تصدرها أسواق املال و هيئات البو 

 الوساطة باإلضافة إلى املعلومات التي يمكن الحصول عليها من املصادر التالية :

 املعلومات املالية الصادرة عن أسواق املال وهيئات البورصة و مكاتب الوساطة . -1

النشرات االقتصادية التي تصدر عن الهيئات و املؤسسات الحكومية ومراكز الصحف و املجالت و  -2

البحث .
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، ص   2017- 2018سمير حماد ، يوسف الرميلي، دور التحليل املالي في اتخاذ القرارات املالية ، رسالة املاستر ، البويرة ، جامعة اوكلي محمد اوحاج ،  1

32   .     books . google .dz . books . 2  

 

 املكاتب االستشارية. -3

 1املراسالت مع العمالء و املجهزين و تاييدات أرصدة املدينون و الدائنون . -4

 

     .املطلب الثالث: خطوات و مراحل التحليل املالي

إن انجاز التحليل املالي يستوجب املرور بمراحل و خطوات أساسية حيث آن هذه املراحل و الخطوات تختلف 

من تحليل إلى أخر حيث يعتمد املحلل املالي في تنفيذ عملية التحليل املالي على جملة خطوات متتابعة تشكل في 

 ل املالي في املراحل التالية :مراحل التحلي  مجملها ملنهج العلمي للتحليل ،ويمكننا أن نوجز 

: هي مرحلة أساسية لتي يبدأ املحلل العمل بها بمجرد إسناد مهمة إجراء التحليل أو مرحلة اإلعداد و التحضير-1

وتكتسب هذه املرحلة أهميتها من إن اإلعداد و  استالمه لكتاب التكليف، سواء من أطراف داخلية أو خارجية

جابيا على عملية تنفيذ التحليل املالي و مخرجاتها و يقوم املحلل املالي بالخطوات التحضير الجيدين سيؤثران اي

 التالية في هذه املرحلة : 

 :وتعتبر هذه النقطة من أهم خطوات التحليل املالي ،حيث بموجبها يتقرر تحديد الهدف من التحليل

 ملة الواجب جمعها .الكثير من الخطوات الالحقة مثل تحديد أسلوب التحليل املالي و املعا

 : بعد تحديد الهدف يتوجب على املحلل املالي أن يقرر مدى و نطاق التحليل ،إن مدى و نطاق التحليل

كان سيشمل تحليله مؤسسة واحدة أو مؤسسات أخرى مشابهة و هل سيكون التحليل لسنة واحدة أو 

لقة باملعلومات و البيانات الواجب لعدة سنوات و هذا كله سيؤثر بالتأكيد على الخطوة الالحقة و املتع

 على املحلل جمعها و إعدادها للتحليل املالي .

 : إذ يجب على املحلل أن يقوم بجمع كافة تحديد و جمع املعلومات و البيانات الالزمة للتحليل

املعلومات التي يستخدمها في تحليله ،وكلما استطاع انجاز تحليل شامل يتحقق منه جميع األهداف 

املرجوة ،وعلى ذلك يجب على املحلل املالي جمع اكبر قدر ممكن من املعلومات املالية و غير املالية و 

 2اإلحصائية و الكمية وان تغطي هذه املعلومات الفترة أو الفترات التي سيغطيها التحليل .

فر من املعلومات و البيانات هي املرحلة األساسية التي يبدأ املحلل من خاللها بمعالجة املتو مرحلة التحليل: -2

 بما يخدم أهداف التحليل، وتتكون هذه املرحلة من الخطوات التالية:

:تعتبر خطوة مهمة حيث يتم من خاللها تسهيل مهمة املحلل املالي و  إعادة تصنيف و تبويب املعلومات

مساعدته على التركيز في تحليله للوصول إلى نتائج دقيقة الفائدة و األهداف املرجوة ، فيقوم املحلل 
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  القائمة بإجراءات عديدة من ترتيب و تصنيف بعض املعلومات كما يوفر املالي هنا باستخدام نموذج

 نموذج القائمة الحد املناسب من التصنيف و الربط الجيد بين املكونات و العناصر .

 :يتطلب ذلك عناية خاصة من املحلل ملا يشكله من اثر هام لنجاح  اختيار اإلدارة املالئمة للتحليل

هناك تناسق و انسجام بين األداء املختار و بين أهداف التحليل من جهة التحليل، حيث يجب أن يكون 

 و بين األداء و املعلومات املتوفرة من جهة أخرى.

  و هي الدالالت و الفرو قات التي يجدها املحلل املالي نتيجة مقارنته باألرقام :تحليل االنحرافات و أسبابها

يقوم بإجراء التحليل عليها أو على مؤسسات منافسة و املؤشرات أو النسب الخاصة باملؤسسة التي 

،حيث تساعد هذه االنحرافات من تمكين املحلل من التعرف على أداء املؤسسة من انحرافات سلبية أو 

ايجابية ،فيركز املحلل املالي على االنحرافات غير الطبيعية لكي يحدد أسبابها و دراسة العوامل املرتبطة 

 راح حلول مناسبة ملعالجتها .بها حتى يتمكن من اقت

:وتعتبر هذه املرحلة هي أخر مراحل التحليل املالي ،و لعلها ذو أهمية كبيرة  ة االستنتاجات و التوصياتمرحل-3

ال تقل عن الخطوات السابقة حيث يتم من خاللها جني ثمار الخطوات و اإلجراءات السابقة من إعداد و تحضير 

و الحقائق التي  و تحليل ،و يتم من خاللها وضع الجهة صاحبة التكليف بإجراء التحليل أمام أهم االستنتاجات 

يتم التوصل إليها من قبل املحلل و يكون ذلك عبر كتابة تقرير خاص بذلك ،ويحاول املحلل عند كتابته لهذه 

 التقارير أن يتبع اإلرشادات التالية :

 البساطة و الوضوح في عرض الحقائق و االستنتاجات التي توصل إليها التحليل. -

  1تعلق بأهداف التحليل.اإليجاز و التركيز على ما ي -
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 املبحث الثالث: أدوات التحليل املالي. 

يقصد بأدوات التحليل تلك الوسائل التي يمكن من خاللها تنفيذ البرنامج التحليلي  و التي تحتاج إلى الكثير من 

الدقة و العناية عند تصنيفها و كذلك عند استخدامها  ،و في هذا املجال فان موضوع التحليل تقوم به املؤسسة 

و ماعليها من ديون لتحديد ذمتها املالية و من خالله يمكن في وقت معين في قائمة تحدد فيها ممتلكاتها من األصول 

معرفة مصادر نشاط املؤسسة ثم استخالص اتجاهها و اكتشاف أسباب النجاح و الفشل التي تسببت في عرقلة 

لديها ميزانية واضحة و دقيقة بحيث يمكن من خاللها تشخيص الوضعية نشاط املؤسسة و يشترط أن تكون  

 النسب و املؤشرات املالية  و هذا ما سيتم التطرق إليه في هذا املبحث . املالية عن طريق

 املطلب األول:الوثائق املستخدمة في التحليل املالي.

 إن املادة األولى التي يعالجها املحلل املالي و يستقرى منها مالحظاته و استنتاجاته و املعلومات هي :

املالية العامة مثل امليزانية املالية و جدول  الوثائق املحاسبية للمؤسسة و خاصة القوائم -

حسابات النتائج إلى جانب جدول تدفقات الخزينة و جدول تغير األموال  الخاصة الذي يعتبر 

 جد مهم للقيام بتحليل ديناميكي و كذا امللحقة و محتوياتها .

 طرق التحليل املقترحة   من جهات مختصة )خبراء، محاسبين، مجموعة بنوك (. -

مؤشرات و عناصر عن وضعية االقتصاد و الجوانب القانونية  للنشاط :نسب الفائدة لألموال   -

 1الجوانب القانونية املرتبطة باملؤسسة ونشاطها  .

 : امليزانية املالية 

تعتبر امليزانية املالية من أهم الوثائق التي تعتمد عليها الشركات  لتحليل الوضعية املالية ،فمن خاللها يتم 

ساب النسب املالية ،تترتب فيها عناصر األصول   و الخصوم وفقا ملبدأ السيولة و االستحقاق و تقوم هذه ح

العناصر بالقيمة الصافية و بالقيمة الحقيقية لها   و ليس بالقيمة التاريخية كما هو الحال في امليزانية 

 2املحاسبية .

                                                                                                                                           عناصر امليزانية املالية: 1

حتى يمكن فهم الصورة الكاملة للميزانية يجب على مستخدم القوائم املالية تفهم العناصر التي تتكون 

زانية هي  : منها و العالقة التي تربط بين تلك العناصر و إن أهم عناصر املي
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 األصول هي مورد يراقبه كيان معين بسبب أحداث وقعت و ترتقب منها جني مزايا  ول نجد :في جانب األص

 اقتصادية مستقبلية و تنقسم الى نوعين :

أصول مخصصة لالستعمال بصورة مستمرة لحاجات نشاطات املنشاة ،مثل  هياألصول غير الجارية : -

التثبيتات العينية كاألراض ي و البناءات ........الخ و املعنوية كبراءة االختراع ،برمجيات املعلومات .....الخ و 

زتها لغايات التثبيتات املالية من حسابات دائنة على إيجار التمويل ،سندات املساهمة .....الخ او تتم حيا

التي تلي تاريخ إقفال السنة 12التوظيف على املدى البعيد أو التي ال ينوي الكيان انجازها في غضون األشهر  

 املالية .

هي أصول يرتقب الكيان إمكانية انجازها او بيعها أو استهالكها في إطار دائرة االستغالل  األصول الجارية : -

ت إجراء معامالت أو ملدة قصيرة يرتقب الكيان انجازها في غضون العادي أو تتم حيازتها أساسا لغايا

التي تلي إقفال السنة املالية ،أو تمثل أموال الخزينة التي ال يخضع استعمالها للقيود كالزبائن 12األشهر

،أموال الخزينة املوجودة في الصندوق أو الودائع عند اإلطالع ،ضرائب و رسوم املخزون من مواد أولية و 

 تجات تامة ....الخ  نم

  في جانب الخصوم نجد: 

إن الخصوم هو االلتزام الراهن للكيان املترتب على أحداث وقعت سابقا و يجب أن يترتب على انقضاءها 

 بالنسبة للكيان خروج موارد تمثل منافع اقتصادية و تنقسم إلى : 

: و هي التي تكون قبل عمليات التوزيع  املقررة أو املقترحة عقب تاريخ اإلقفال  رؤؤس األموال الخاصة -

،مع تمييز راس املال الصادر )في حالة شركات ( و االحتياطات و النتيجة الصافية للسنة املالية و 

 العناصر األخرى .

تشمل جميع عناصر الخصوم التي ال تمثل خصوما جارية ،كالقروض و الديون  :الخصوم غير الجارية  -

 املالية و مؤونات .

 هي خصوم كاملوردين، الضرائب....الخ و تتحدد حسب: الخصوم الجارية: -

o .ينتظر الكيان انقضاءها في إطار دائرة استغالله العادي 

o  1قفال.التي تلي تاريخ اإل12يجب أن يتم تسويتها في غضون األشهر 

  : امليزانية املالية املختصرة هي الجدول الذي يظهر لنا املجاميع الكبرى للميزانية امليزانية املالية املختصرة

،التجانس بين لتقسيم ااملالية حسب مبدأ استحقاقية الخصوم و سيولة األصول مع املراعاة في عملية 

  ة أشكال هندسية مختلفة تمكننا منعناصر كل مجموعة ، و يمكن أن تأخذ امليزانية املالية املختصر 
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 املالحظة السريعة للتطورات التي تطرأ على عناصرها في فترات متتالية و التي تمثل عليها امليزانية .

  : جدول حسابات النتائج 

إن تحليل جدول حسابات النتائج يعتبر أساسيا من اجل فهم الكيفية التي تشكلت بها النتيجة الصافية و 

الناتجة عموما عن الفارق بين اإليرادات و املصاريف التي تعطي رؤية واضحة حول أسعار الكميات املباعة و 

 الوضعية التنافسية للمؤسسة.

ص لألعباء و املنتجات املنجزة من الكيان خالل السنة املالية و اذ يعتبر جدول حسابات النتائج بيان ملخ

الياخذ في الحساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب و يبرز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة املالية )ربح أو 

 خسارة (.

 املعلومات املقدمة في جدول حسابات النتائج هي : 

بتحديد مجاميع السير الرئيسية التالية :الهامش تحليل األعباء حسب طبيعتها الذي يسمح  -

 اإلجمالي القيمة املضافة ،الفائض اإلجمالي لالستغالل .

 منتجات األنشطة العادية. -

 املنتجات املالية و األعباء املالية. -

 أعباء املستخدمين. -

 الضرائب و الرسوم و التسديدات املتماثلة . -

 التثبيتات املعنوية . مخصصات االهتالك و خسائر القيمة التي تخص -

 نتيجة األنشطة العادية . -

 العناصر الغير العادية )منتجات و أعباء ( . -

 النتيجة الصافية قبل التوزيع . -

 النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة لشركات املساهمة. -

 : جدول تدفقات الخزينة 

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

 على عنصر الخزينة الذي يعد املعيار األكثر موضوعية في الحكم على تسيير مالية املؤسسة.

o : املعلومات التي يقدمها جدول تدفقات الخزينة 

مداخل و مخارج املوجودات املالية الحاصلة أثناء السنة املالية يعرض جدول تدفقات الخزينة 

 حسب مصادرها :
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o . التدفقات التي تولدها األنشطة العملياتية 

o . التدفقات املالية التي تولدها أنشطة االستثمار 

o . األنشطة الناشئة عن أنشطة التمويل 

o  تدفقات أموال متأتية من فوائد و حصص أسهم تقدم كال على حدا و ترتب بصورة دائمة من

 سنة مالية إلى سنة مالية أخرى  في األنشطة العملياتية لالستثمار أو التمويلية . 

 : جدول تغير األموال الخاصة 

له و مسحوباته تمثل هذه  القائمة مايتعلق بحقوق صاحب املشروع داخل املشروع متمثلة براس ما

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

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

 1األموال الخاصة للكيان خالل السنة املالية .

 جدول تغير األموال الخاصة: املعلومات الواجب توفرها في -

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

o . النتيجة الصافية للسنة املالية 

o . تغيرات الطرق املحاسبية و تصحيحات األخطاء املسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس األموال 

o  األموال الخاصة ضمن إطار تصحيح األخطاء املنتجات و األعباء األخرى املسجلة مباشرة كرؤوس

 الهامة .

o .) عمليات الرسملة )زيادة ،خفيض او تسديد 

o 2  توزيع النتيجة و التخصصات املقررة خالل السنة املالية. 

 املطلب الثاني: التحليل املالي بواسطة املؤشرات املالية.

دراسة و تحليل الوضعية املالية للمؤسسة باالعتماد على بعد ان يقوم املحلل املالي بصياغة امليزانية املالية ،يبدأ ب

 مؤشرات التوازن املالي و املتمثلة في :

 :راس املال العامل        « FR
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جزء من رؤوس األموال التي تصلح لتمويل االحتياجات ناقص عناصر األصول الناتجة عن دورة هو 

االستغالل  ،و لتحقيق السير العادي لنشاط املؤسسة فعلى رؤوس األموال أن تمول األصول الثابتة و 

  1األصول املتداولة .

 و يمكن حساب راس املال العامل من جهتين للميزانية :

: يمكن تعريفه من انه الفائض من األموال الدائمة بالنسبة لألصول الثابتة و يحسب  امليزانيةمن أعلى   1

 بالطريقة التالية :

 

 

 كمايلي :يعرف على انه ذلك الفائض من األصول املتداولة بالنسبة للديون و يحسب :  من أسفل امليزانية 2

 

 

 

 : يتضمن أربعة أنواع أساسية وهي : أنواع راس املال العامل 

 يحسب وفق القوانين التالية: راس املال العامل الدائم أو الصافي:1  

o   أصول ثابتة . -أموال دائمة 

o  ديون قصيرة األجل  . –أصول متداولة 

o  خاصة + ديون طويلة األجل.أموال 

التقسيم املالي لراس املال الدائم يمكن القيام به من خالل حسابنا لعالقة راس املال العامل الدائم من أسفل 

 امليزانية ألنها أكثر داللة على التوازن املالي و عليه تظهر ثالث فرضيات:

يكون راس املال العامل راس املال العامل معدوم أي أصول متداولة  = ديون قصيرة  األجل :  -

عندما يحدث تساوي بين األموال و األصول الثابتة من جهة وبين األصول املتداولة و الديون  معدوم 

قصيرة األجل من جهة أخرى هذا يعني إن املؤسسة في حالة توازن مالي ادني ،لكن الحالة غير كافية 

الثابتة األصول  –الدائمة  األموالاملال العامل =  رأس  

األجلديون قصيرة –رأس املال العامل = أصول متداولة   
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ؤدي لتجنب عدم القدرة على التسديد  الن راس املال العامل الدائم عندما يكون معدوما قد ي -

 باملؤسسة إلى العجز على الوفاء بااللتزامات عند الحاالت الطارئة كالكساد مثال .

وهذا يعني ان األموال ديون قصيرة األجل : <رأس املال العامل سالب                   أصول متداولة  -

قصيرة الدائمة عاجزة عن تغطية األصول الثابتة ،مما يؤدي الى تمويل هذه األخيرة من الديون 

األجل و هذا خطر على املؤسسة ألنها سوف تواجه مشاكل من جانب التوازن املالي و خاصة بالنسبة 

للمقدرة على الدفع و االستدانة ،و في هذه الحالة املؤسسة مطالبة بتسديد  القروض القصيرة ال 

يلها في الحاالت تتجاوز سنة و بالطبيعة فان  األصول الثابتة املمولة  بهذه القروض فيستحيل تحو 

العادية إال في الحاالت االستثنائية و املتمثلة في تغيير النشاط او التصفية أو اإلفالس أو التنازل عن 

 االستثمارات .

يكون راس املال ديون قصيرة األجل : >أصول متداولة                    راس املال العامل املوجب  -

العامل دائما موجب عندما تكون كل األصول الغير الجارية مغطاة باألموال الدائمة من جهة و 

األصول الجارية اكبر من ديون قصيرة األجل من جهة أخرى ،و هذه الوضعية يمكن وصفها بأنها 

ن يكون الحجم كبيرا مالئمة في التعديل بالنسبة ملقدار املؤسسة على التسديد ، غير انه الينبغي أ

معنى ذلك انه في هذه الحالة الديون طويلة األجل تمول جزء كبير من األصول املتداولة ،و هذا غير 

مقبول ماليا و بالتالي يشكل خطرا على املدى البعيد بسبب ما تتطلبه الديون طويلة األجل من فوائد 

 كبيرة .

 يحسب كما يلي :راس املال العامل االجمالي : 2

 موع األصول املتداولة.مج

 األصول الثابتة.–مجموع األصول 

الهدف من دراسة راس املال العامل اإلجمالي هو البحث عن قيمة املبالغ التي مولت بها املؤسسة أصولها 

 املتداولة و يحدد لنا طبيعة نشاط املؤسسة.

 .: يحسب كمايلي راس املال العامل الخاص3   

 القيم الثابتة .–ال العامل الدائم راس امل

 القيم الثابتة .–األموال الخاصة 

 مجموع األصول . –أصول متداولة 

يدل على أن األموال الخاصة للمؤسسة تغطي األصول الثابتة و 0 >ادا كان رأس املال العامل الخاص 

 العكس إذا كان اصغر من الصفر .
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هو يمثل مجموع الديون التي بحوزة املؤسسة و التي تتحصل عليها من  وراس املال العامل األجنبي: 4

 الخارج لتمويل نشاطها و يحسب بالعالقة التالية:

 ديون قصيرة اجل +ديون طويلة األجل.

 راس املال العامل الخاص.–راس املال العامل اإلجمالي 

      األموال الخاصة.–مجموع الخصوم 

هذا يعني أن املؤسسة تعتمد بشكل كبير على الديون لتمويل  0> جنيي إذا كان راس املال العامل األ 

 1احتياجاتها في املدى القصير.

       : احتياج راس املال العاملBFR »  " 

يمكن تعريفه بأنه جزء من االحتياجات الضرورية املرتبطة مباشرة بدورة االستغالل التي لم تغطى من طرف 

القول بان احتياج راس املال العامل في تاريخ معين هو راس املال العامل التي املوارد الدورية كما يمكن 

 تحتاجه املؤسسة في مواجهة ديونها املستحقة في هذا التاريخ .

دورة االستغالل تنتج احتياجات للتمويل مرتبطة بسرعة دوران عناصر األصول املتداولة )قيم االستغالل 

تمويل فهي مرتبطة بسرعة دوران ديون قصيرة األجل  باستثناء التسبيقات +قيم غير جاهزة ( بينما موارد ال

أي جميع الديون قصيرة األجل عند  وقت استحقاقها ماعدا التسبيقات ،و يحسب احتياج راس املال العامل 

 كالتالي :

 

 

 أي معدومة يدل على ان املوارد متساوية مع االحتياجات .: 0الحالة األولى : احتياج راس املال العامل = 1

موجب يدل على ان الدورة تحتاج موارد ،حيث أن  أي:0 >الحالة الثانية :احتياج راس املال العامل  2

 احتياجاتها اكبر من مواردها و نجدها غالبا في املؤسسة الصناعية .

ر من احتياجاتها مما اي سالب ،يدل على أن موارد الدورة اكب: 0<احتياج رأس املال العامل الحالة الثالثة : 3

 2يدل على األخيرة ال تحتاج إلى موارد و الفرق بينهما تمول به الخزينة .

تسبيقات (          –) د ق ا –قيم االستغالل + القيم الغير الجاهزة  =BFR 
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.  44معصم صبرينة ، مرجع سبق ذكره ص   1  

.  55مبارك لسوس ، مرجع سبق ذكره ص    2  

  الخزينةTN  

هي األموال الجاهزة أو األموال تحت التصرف ،و هي كل األموال التي تمتلكها املؤسسة و املوجودة في 

تستطيع ان تتكون الخزينة من استخدمها صندوقها الخاص أو املصرف أو مراكز الصكوك البريدية ،و التي 

 فورا بخالف األموال التي تحصل عليها في أجال قصيرة او متوسطة .

 1تعلى أنها الفرق بين أصول الخزينة و خصومها.

 تتمثل عناصر أصول الخزينة فيما يلي : -

ها قصيرة يتم شراءها من البنوك التي تعرضها لالكتتاب و التي تكون مدة استحقاقسندات الخزينة: -

 األجل أو عند حلول اآلجال يسدد البنك قيمة السندات مع فائدتها.

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

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

األموال الجاهزة التي تتصرف فيها املؤسسة في اي وقت و توجد في هي مجموع  الحسابات الجارية : -

 الحساب الجاري البريدي و حساب البنك .

 األموال الجاهزة املوجودة في صندوق املؤسسة.الصندوق: -

 نقول أن أصول الخزينة تتمثل في القيم الجاهزة . قكخالصة ملا سب

 العناصر التي تسحبها املؤسسة من البنك وهي كما يلي : كلتتمثل عناصر خصوم الخزينة في : -

 السلفيات املصرفية  -

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

 2طويل.

 التالية:تحسب الخزينة وفق املعدالت 

TN   الخصوم –=مجموع األصول 

 TN  احتياج راس املال العامل الدائم –= راس املال العامل الدائم 

 TN  تسبيقات بنكية  –=قيم جاهزة 

حيث تتمثل الحاالت املمكنة للخزينة في : 
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في هذه الحالة املؤسسة قامت بتجميد : 0>احتياج راس املال العامل                  الخزينة >راس املال العامل 

جزء من أموالها الثابتة لتغطية راس املال العامل ،مما يطرح عليها مشكلة الربحية أي تكلفة الفرصة الضائعة 

 ت للزبائن .لهذا وجب عليها معالجة الوضعية عن طريق شراء مواد أولية أو تقديم تسهيال 

املؤسسة في حالة عجز أي غير قادرة على :0<احتياج راس املال العامل               ا الخزينة <راس املال العامل 

تسديد ديونها في أجالها ،و هذا يطرح مشكل متمثل في وجود تكاليف إضافية مما يجعل املؤسسة في هذه الحالة 

أو تقترض من البنوك ،او تتنازل عن بعض استثماراتها دون التأثير على إما تطلب بحقوقها املوجودة لدى الغير ،

 طاقتها اإلنتاجية ،و في بعض الحاالت االستثنائية تلجا املؤسسة إلى بيع بعض املواد األولية .

ه الحالة اي الخزينة املثلى ،أن الوصول لهذ: 0راس املال العامل =احتياج راس املال العامل                الخزينة =

يتم باالستخدام األمثل للموارد املتاحة للمؤسسة وفق اإلمكانيات املتاحة عن طريق تفادي مشاكل عدم التسديد 

و بالتالي التحكم في السيولة دون التأثير على الربحية ،و يتم تحقيق ذلك من خالل التأثير على راس املال و 

 احتياج راس املال العامل . 

 س املال العامل باتخاذ اإلجراءات التالية :يتم التأثير على را

 تخفيض املوارد الدائمة بتسديد بعض الديون الطويلة األجل . -

 العمل على رفع القيم الثابتة بشراء استثمارات أجنبية. -

 يتم التأثير على احتياج راس املال العامل باتخاذ اإلجراءات التالية :

 قيمة املحزونات او تقديم تسهيالت .الزيادة من االستعماالت الدورية برفع  -

 تخفيض موارد الدورة بتسديد ما هو مطلوب من املوردين. -

احتياج راس املال العامل هذا يعني أن الخزينة اصغر من الصفر فعلى املؤسسة <إذا كان رأي املال العامل  -

  1أن تقوم باللجوء إلى اإلجراءات املعاكسة لإلجراءات السابقة .

 الثالث:التحليل املالي بواسطة النسب املالية.املطلب 

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

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

 ة عدة ادوار نذكر منها : ،للنسب املالي

 تحديد وضعية املؤسسة بين عدة مؤسسات من نفس القطاع االقتصادي لنفس السنة. -

لتسيير داخل املؤسسة لعدة سنوات.تساهم في متابعة تطوير ا -
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املالية للسنة الحالية مع نتائج السنوات املاضية او  تستعمل للمقارنة بين النتائج التي تعطيها النسب -

 السنوات القادمة و نتائجها املقدمة .

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

 املالي أن يقوم باختيار النسب املالية املالئمة و املعبرة عن حالة املؤسسة و حسب القطاع الذي تنتمي إليه.

  :تعريف النسب املالية 

الية تربطهما عالقة كمية أو داللة مشتركة و هناك الكثير من هي العالقة بين متغيرين موجودين في القوائم امل

 1النسب املالية املتعارف عليها و التي تستخدم لتقييم الحالة املالية العامة للشركات و املنظمات األخرى.

  : أنواع النسب املالية 

 :نسب املر دودية  -

عدد كبير من القرارات و السياسات التي نفذتها و تعرف املرد ودية على أنها الثمرة التي تجنيها املؤسسة من  

 يمكن عرضها كما يلي :

و هي املردودية من وجهة نظر الوسائل املستعملة من قبل املؤسسة ملمارسة  املردودية االقتصادية :– 1

 نشاطها و تحسب بالعالقة التالية :

 

 

 تبين فعالية استخدام رؤوس األموال املستثمرة أي مدى مساهمة املؤسسة في املحيط  االجتماعي و االقتصادي .

تهتم املرد ودية املالية بدرجة كبيرة باملساهمين ،فإذا كانت النسبة مرتفعة السيما إذا كانت  املرد ودية املالية : -2

اكبر من نسبة الفائدة املطبقة على السوق املالي فان املؤسسة ال تجد صعوبة في الرفع  من أموالها الخاصة و 

 تحسب كما يلي :

  

 

 

 تحسب و فق العالقةاملرد ودية التجارية : -

 

 E=  النتيجة الصافية / مجموع األصول                             

 N=                             النتيجة الصافية / األموال الخاصة 

 V =النتيجة الصافية / رقم األعمال               
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تستعملها املؤسسة عادة ملعرفة كفاءتها  في القطاع الذي  تنتمي إليه ،و ذلك بمقارنة هذه النسب مع نسب بعض 

هي تبين إمكانية تحقيق املؤسسة لألرباح و كذا مقاومة املنافسة حيث  املؤسسات املنافسة في نفس القطاع و

 كلما كانت النسبة مرتفعة كانت املديونية أحسن و لصالح املؤسسة .

 نسب الهيكلة : -

تصف الوضعية املالية للمؤسسة في وقت معين فهي تفسر العالقة املوجودة بين عناصر األصول و الخصوم و 

 من عناصر امليزانية و تتمثل في : كل عنصرحسابها يعد تعبيرا عن 

يعبر عن هذه النسبة على شكل نسب مئوية من خالل عناصر امليزانية و تحسب وفق    نسبة هيكلة األصول:-1

 العالقة التالية:

 

 

 تسمح هذه النسبة من قياس درجة السيولة التي تتمتع بها املؤسسة من موجودات كما تمنح إمكانية 

 للمؤسسة في عملية تغيير هيكلها حتى تصبح تتماش ى مع الهيكلة املثلى .

 تحسب هذه النسبة وفق العالقة التالية :  نسبة هيكلة الخصوم : 2- 

 

 

 تحسب وفق العالقة التالية :نسبة املديونية :  –3

 

 1: تحسب و فق القانون التالي:نسبة هيكلة األموال الخاصة -4

  

 

 

= إجمالي االستغالل + القيم الجاهزة + القيم الغير الجاهزة / مجموع االصول     A 

  D= مجموع الديون / األموال الخاصة                             

األموال الخاصة / مجموع الخصوم                                   = P  

الخاصة + د ط ا + د ق ا / مجموع الخصوم           األموال=  H 
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 :نسب السيولة  -

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

املؤسسة املتداولة على مسايرة استحقاقية الديون القصيرة األجل ،حيث يمثل تحليل مقدرة أصول 

 سيولة املؤسسة مؤشرا مهما لتقييم أدائها املالي كما يستخدم تحليل السيولة كأداة ملعرفة مقدرة

في كل املؤسسة على مقابلة التزاماتها الجارية بمجوداتها املتداولة ،و تعتبر السيولة املحور األساس ي 

 سياسة مالية .

 بمقارنة األصول املتداولة نبين مدى سيولة أصول املؤسسة و تحسب بالعالقة التالية. نسبة سيولة األصول:-1

 

يعني أن قيمة األصول املتداولة اكبر من قيمة األصول الثابتة و تبين لنا سرعة حركة األصول  0.5>إذا كانت 

 املتداولة و تحقيقها لألرباح )املؤسسة التجارية (.

يعني أن قيمة األصول الثابتة اكبر من قيمة األصول الكلية و يعني ذلك إن االستثمارات مرتفعة 0.5 <إذا كانت 

 ا و بالتالي تعطي إمكانية تحسين مردودية املؤسسة )مؤسسة صناعية (.خاصة عند حداثته

تبين هذه النسبة مدى قدرة املؤسسة على الوفاء بديونها في األجل القصير و تحسب نسبة السيولة العامة: -2

 بالعالقة التالية.

 

معناه أن املؤسسة تتمتع بسيولة كبيرة و بالتالي يمكنها مواجهة االلتزامات املالية  1>إذا كانت هذه النسبة 

 القصيرة األجل بمعنى أخر أنها قادرة على الدفع .

فاملؤسسة في وضعية حرجة عليها أن تزيد في قيمة األصول املتداولة او تنقص من الديون طويلة  1 <إذا كانت 

 األجل .

: توضح لنا مدى قدرة املؤسسة على تغطية الديون القصيرة األجل انطالقا من  نسبة السيولة املختصرة -3

 حقوقها دون اللجوء إلى بيع مخزوناتها تحسب كما يلي :

 

 A = (                                 األصول (مجموع  املتداولة /األصول 

األصول املتداولة / ديون قصيرة األجل  (                           = B  

 0.3<                0.5 ˃) القيم الجاهزة + القيم الغير الجاهزة ( / ديون قصيرة األجل 
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 .132منير شاكر محمد وآخرون ، مرجع سبق ذكره  ص 1

 .   156محمد سعيد عبد الهادي ، مرجع سبق ذكره ص 2

 أي تبين لنا مدى تغطية األصول املتداولة ما عدا قيم االستغالل.

من  نتعبر هذه النسبة عن سيولة املؤسسة أكثر من نسبة السيولة املختصرة، يمكنسبة السيولة اآلنية:-4

خاللها مقارنة مبلغ السيولة املوجودة تحت تصرف املؤسسة في أي وقت مع الديون القصيرة األجل و تحسب وفق 

 العالقة التالية:

 

 1تقيس هذه النسبة قدرة املؤسسة على مدى تغطية الديون قصيرة األجل بالسيولة التي تتوفر لديها .

ماد املؤسسة على أموالها الخاصة و األجنبية في تعد هذه النسبة مؤشر تقيس مدى اعتنسب التمويل:  -

 تمويلها العام و من أهم هذه النسب.

يقصد بهذه النسبة مدى قدرة املؤسسة على تغطية األموال الدائمة لألصول نسبة التمويل الدائم:  – 1

 الثابتة انطالقا من مبدأ التوازن بين املوارد الدائمة و االستعماالت الثابتة و تحسب و فق العالقة التالية:

 

ة األجل و هذه في هذه الحالة املؤسسة قد أقدمت على تمويل األصول الثابتة بديون قصير  1<إذا كانت النسبة 

 اخطر وضعية تصل إليها املؤسسة و هي طريقة تمويل غير عقالنية.

هذا يدل على أن املؤسسة تستعمل األموال الدائمة لتمويل األصول الثابتة و عليه تصبح  1إذا كانت النسبة =

 املؤسسة غير قادرة على تسديد ديونها و لذا هي في وضعية غير سليمة.

هذا يعني أن املؤسسة تعتمد بشكل كبير على القروض طويلة األجل أي أن تمويل كل  و 1>إذا كانت النسبة 

 التي تتعرض لها املؤسسة.  األصول املتداولة يكون عن طريق األموال الدائمة و هذا يترتب عنه الفوائد الضخمة

 و تحسب كما يلي.التمويل الخاص:  نسبة -2

 

األصول الثابتة مغطاة باألموال  يهذا يعني أن راس املال العامل الخاص معدوم، أ 1إذا كانت هذه النسبة =

2الخاصة أما الديون طويلة األجل فهي تغطي األصول املتداولة.

 0.25< (             0.33˃(  األجلالقيم الجاهزة /د ق 

 K= األموال الدائمة / األصول الثابتة                              

  J= األموال الخاصة / األصول الثابتة                          
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 املؤسسة تمول قيمها الثابتة بواسطة أموالها الخاصة و هي الحالة املثلى . 1>إذا كانت هذه النسبة 

 ة .تعبر هذه النسبة على مدى تغطية املؤسسة  أصولها الثابتة بواسطة أموالها الخاص

تقوم هذه النسبة بمقارنة األموال الخاصة بالديون ،و تدعى أيضا بالذاتية املالية  نسبة االستقاللية املالية : -3

 تستعمل أيضا من طرف البنوك و هذا ملعرفة مدى اعتماد املؤسسة على التمويل الداخلي و في حالة طلب

 (.2و1القروض فان البنك يأخذ القرار على أساس هذه النسبة و التي يجب أن تكون محصورة بين )

 

 

 معناه األموال الخاصة هي ضعف الديون مما يسمح لها بتسديد ديونها .  2إذا  كانت النسبة =

معناه أن املؤسسة مشبعة بالديون  و ال تستطيع الحصول على قروض جديدة و املؤسسة  1إذا كانت النسبة =

1في وضعية حرجة .

 M      1˂=) األموال الخاصة / مجموع الديون املالية(
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 .65سمير حماد ، يوسف الرميلي  مرجع سبق ذكره ص  1

 

 خالصة الفصل : 

من خالل ما تعرضنا ليه في هذا الفصل من  مفهوم التحليل املالي و الفائدة منه و مميزات معلوماته و الجهات 

واته و كذا مصادر التحليل املالي ،استنتجنا أن التحليل املالي يلعب دورا هاما و املستفيدة منه و أنواعه و خط

بارزا في التسيير املالي كونه يساهم في وضع السياسات الواجب إتباعها و تقييم أداء املؤسسات ووضعها املالي من 

كالتخطيط و التحليل االئتماني  اجل اتخاذ القرارات الالزمة ،كما أن للتحليل املالي استعماالت و مجاالت كثيرة

....الخ و بالرغم من األهمية البالغة التي يكتسبها التحليل املالي في عملية إعداد الخطط املالية إال انه يمكن 

االستناد إليه في في عمليات الرقابة املالية حيث يفيد في تقييم القرارات املالية التي سبق اتخاذها و استكشاف 

 الضعف في املركز املالي بوجه عام .مجاالت القوة و 

و يستهدف التحليل املالي بعض الشروط و املميزات التي يجب أن تتوفر في املحلل ملالي كان يكون له إمكانيات 

عالية تمكنه من  القيام بوظائفه و مهامه على أكمل وجه مع مراعاة الخطوات الضرورية لعملية التحليل املالي ، 

يانات و معلومات التحليل املالي ببعض الخصائص كالوضوح الشمول ،املالئمة ، القابلية أيضا يجب أن تتصف ب

 للفهم و القابلية إلجراء مقارنات .

يتم اتخاذ القرارات بمختلف أنواعها بعد القيام بعملية التحليل للوقوف على الوضع املالي للمؤسسة و على 

تصحيحية للقرارات املطبقة سابقا  و هذا ما سيتم التطرق إليه أساسه يقوم املسيرون باتخاذ قرارات جديدة  او 

 في الفصل الثاني . 
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 . .95ا د إسماعيل إسماعيل وآخرون مرجع سبق ذكره ص  1

 .  58صبرينة ، مرجع سبق ذكره  ص  معصم  2

 تمهيد 

 

تعتبر وظيفة اتخاذ القرار جوهر العملية اإلدارية ألي تخصص وظيفي في أي مؤسسة ، بل يمكن القول أن اإلدارة 

التي ال تمارس اتخاذ القرار في منهجها اليومي ال يمكن أن تسند لها وظيفة اإلدارة و في هذا الفصل سنقوم 

 الى ثالث مباحث كالتالي :بدراسة عملية اتخاذ القرارات حيث قسم هذا الفصل 

 املبحث األول : مفاهيم عامة حول عملية اتخاذ القرارات . -

 املبحث الثاني: عموميات حول عملية اتخاذ القرارات. -

 املبحث الثالث:  التحليل املالي أداة التخاذ القرارات. -
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 . .95ا د إسماعيل إسماعيل وآخرون مرجع سبق ذكره ص  1

 .  58صبرينة ، مرجع سبق ذكره  ص  معصم  2

 مفاهيم عامة حول عملية اتخاذ القرار.املبحث األول:  

تعد عملية اتخاذ القرار عملية مهمة و حساسة في اإلدارة  إذ تستخدم ملعالجة املشكالت القائمة أو ملواجهة 

حاالت أو مواقف محكمة الوقوع أو لتحقيق أهداف مرسومة و من هذا املبدأ أردنا أن نوضح ذلك في هذا املدخل 

همية هذه العملية في تحديد املسار االقتصادي من خالل تناول تعريف عملية اتخاذ القرار و خصائصها و كذا  أ

 للمؤسسة .

 مفهوم عملية اتخاذ القرار .املطلب األول : 

القرار هو جوهر و لب العملية اإلدارية في أي مشروع و بشكل عام يعرف بأنه االختيار املدرك و الواعي و القائم 

البدائل املتاحة في موقف معين ،و بعبارة أخرى على أساس التحقق و الحساب في اختيار البديل املناسب من بين 

اتخاذ القرار هو ليس االستجابة التلقائية و رد الفعل املباشر الالشعوري و إنما هو اختيار البديل املناسب من 

بين البدائل املتاحة في موقف معين ،ووعي قائم على التدبير و الحساب في تفاصيل الهدف املراد تحقيقه و 

 . ي ينبغي استخدامهاالوسائل الت

تعد عملية اتخاذ القرار محور نشاط الوظيفة اإلدارية و هي عملية اختيار اإلستراتيجية او اإلجراء  و هذه العملية 

منظمة و رشيدة و بعيدة كل البعد عن العواطف و مبنية على الدراسة و التفكير املوضوعي للوصول إلى قرار 

 1مرض ي أو مناسب .

مية تحديد مفهوم اتخاذ القرار قد تفرغ لهذا الغرض العديد من الكتاب و الباحثين املختصين و بالنظر إلى أه

بالعلوم اإلدارية،و الغرض من ذلك هو تحديد مفهوم علمي للقرار يمكن أن يتفق أو يبتعد عن املفهوم الدارج 

 وذلك كما يلي : 

ئج املرغوبة لحالة معينة أو ملجموعة حاالت محتملة في عرف القرار بأنه االستجابة الفعالة التي توفر النتا يونغ :

 املنظمة .

يعرف القرار بأنه اللحظة في عملية تقييم البدائل املتعلقة بالهدف و التي يكون عندها توقع متخذ هاريسون :

 القرار بالنسبة لعمل معين بالذات جعله يتخذ اختيار يوجه إليه قدراته و طاقاته لتحقيق غاياته .

و بشكل عام يمكن القول أن القرار حالة تحكيم عقلية تسبق التصرف أي أن صناعة القرار هي قلب اإلدارة و أن 

من منطلق و سيكولوجية اإلنساني. مصطلحات نظرية اإلدارة يجب أن تكون مستمدة
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  .  52رياض سالمي ، مرجع سبق ذكره  ص  1

أن اتخاذ القرار هو عملية االختيار بين مجموعة من البدائل في ظل توفر ظروف و من هذه التعارف يمكن القول 

 معينة لتحقيق نتائج و أهداف مسطرة.

 10املطلب الثاني: خصائص عملية اتخاذ القرار.   

إن عملية اتخاذ القرار تسعى دائما إلى إيجاد الحلول للمشاكل و ذلك من خالل إتباع إستراتيجية محددة للبحث 

 وضع عدة بدائل مختلفة الختيار األنسب منها و من خصائص عملية اتخاذ القرار نجد :عن 

يتضمن اتخاذ القرارات إتباع األسلوب اإلداري في محاولة التمييز بين السلوك ألتكييفي الذي يسعى إلى  -

 يها .محاولة التوفيق و التكييف مع النتائج الفعلية للقرارات و بين النتائج املتوقع الحصول عل

بعض القرارات أن لم تكن معظمها تتأثر بشخصية متخذ القرار و بالعوامل الشخصية و اإلدارية  -

 األخرى في التنظيم .

إن اتخاذ القرار مرتبط بدرجة من العقالنية تميزها عن غيرها و ترسم تلك العقالنية لنفسها حدودا أثناء  -

 تطبيق القرار تدعى العقالنية املحدودة .

بمبدأ الفعالية حيث انه من األفضل الوصول إلى القرارات املناسبة بإتباع األسلوب العلمي في االلتزام  -

 حل  املشاكل .

يجب على متخذ القرار وضع عدة فرضيات و بدائل حسب طبيعة املشكلة املطروحة ثم تقييم و دراسة  -

 جميع البدائل الختيار أفضلها و انسبها .

يجب على متخذي القرارات مراعاة مبدأ العامل املحدد أثناء تقييم و دراسة الفرضيات و البدائل و  -

 يقصد بالعامل املحدد العامل الذي يعوق متخذي القرارات من الوصول إلى اتخاذ القرارات املناسبة .

رات من تطبيقها و يجب أن تتوافر القرارات املتخذة على درجة من املرونة  بحيث يتمكن متخذو القرا -

 لكي تتالئم القرارات مع أي تغيرات أو ظروف مستقبلية تحول دون تطبيقها .

 وضوح أهداف التنظيم و تناسبها مع اإلمكانيات املتاحة . -

 موضوعية متخذي القرارات و تفهمهم ألحدث السبل املتبعة في اتخاذ القرار. -

 القرارات املتخذة.توفر الخبرات و االختصاصات في املجاالت املتعلقة ب -

 كفاية املعلومات دقتها و جدولتها و سهولة الرجوع إليها عند الحاجة. -

1مالئمة الظروف الداخلية و الخارجية ووضوح العوامل و املتغيرات املؤثرة و املتأثرة باتخاذ القرار . -
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  . 62اليمين سعادة مرجع سبق ذكره ص  1

 

 9املطلب الثالث: أهمية اتخاذ القرار .  

يعتبر اتخاذ القرار من املهام الجوهرية للمدير فقدرته على اتخاذ القرارات و حقه النظامي في اتخاذها هو الذي 

يميزه عن غيره من أعضاء املؤسسة ،ومن هنا أصبحت عملية اتخاذ القرار محور العملية اإلدارية و أصبح مقدار 

حققه أي مؤسسة يتوقف إلى حد بعيد على القدرة و كفاءة قيادتها على اتخاذ القرارات السليمة ، النجاح الذي ت

و مما زاد في أهمية اتخاذ القرارات و دورها في تحقيق أهداف املؤسسة ما تشهده هذه األخيرة من تعدد و تعقد 

تخطيط ،تنظيم تنسيق و اتصاالت  أهدافها ، فأصبحت عملية اتخاذ القرارات تشمل كافة الجوانب اإلدارية من

 حيث ترتبط بها ارتباطا وثيقا و من هذا املنطلق تتحدد أهمية اتخاذ القرارات .

فتتفق عملية التخطيط مع عملية اتخاذ القرارات من حيث املعايير التي وضعت لتقسيم أنواع التخطيط مع 

اع التخطيط  تبعا للمستويات اإلدارية التي املعايير التي وضعت لتقسيم أنواع القرارات ،حيث تم تصنيف أنو 

تتولى وضع الخطة و هي املستويات اإلدارية العليا ،الوسطى ،الدنيا . كما تم تصنيف   اتخاذ القرارات و فقا 

للمهارات و القدرات الالزمة  لوضع الخطة و ذلك تبعا لتدرج املستويات و هكذا يتضح مدى االرتباط بين عمليتي 

 خاذ القرارات فالعملية التخطيطية تقوم على اتخاذ القرارات .التخطيط و ات

أما التنظيم اإلداري يؤثر على عملية اتخاذ القرارات من خالل تقسيم العمل ، تحديدي االختصاصات ،تحديدي 

من القواعد و اإلجراءات فتنتقل عملية اتخاذ القرارات إلى جميع أجزاء التنظيم سواء من األعلى إلى األسفل أو 

األسفل إلى األعلى أو على املستوى األفقي فتقيم تنظيم إداري معين أساسه نوعية القرارات الذي تتخذها إدارته و 

الكفاءة التي توضع بها تلك القرارات موضع التنفيذ و هكذا يتضح مدى ارتباطهما ،فتطوير عملية اتخاذ القرارات 

ين كفاءة اتخاذ القرارات و قدرة التنظيم على تنفيذها و مدخال للتطوير التنظيمي ،و ذلك من خالل الربط ب

هكذا تتمكن املؤسسة من تنفيذ أهدافها و أهداف العاملين بها ،أما التنسيق فيعتبر من أهم العناصر اإلدارية و 

عالقته بعملية اتخاذ القرارات تبرز من خالل تنظيم و توحيد الجهود و الطاقات البشرية و املادية و حسن 

خدامها التخاذ القرار و تنفيذه ، و يتطلب ذلك تحقيق االنسجام بين نشاطات األقسام و الفروع املختلفة و است

بين جهود العاملين في القسم أو في الفرع الواحد ضمن إطار تعاوني متناسق يساعد على تحقيق التكامل و توحيد 

 1ذة.الجهود للوصول الى الهدف من خالل تنفيذ سليم للقرارات املتخ

استخالصا ملا ذكر تعتبر عملية اتخاذ القرارات من أهم الدعائم التي تعتمد عليها املؤسسة، حيث تعتبر هذه 

األخيرة شبكة متحركة التخاذ القرارات، فجوهر العملية اإلدارية هو اتخاذ القرارات
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 : عموميات حول عملية اتخاذ القرار.املبحث الثاني

إن للقرارات عدة أنواع أو عدة تصنيفات ملواجهة حاالت او مواقف محتملة الوقوع أو لتحقيق أهداف مرسومة  

 و قد تواجه عملية اتخاذ القرار مشكالت عدة و لتفاديها يجب اتخاذ القرار و فق خطة مرسومة عبر مراحل 

 محددة .

 القرارات.  املطلب األول:  أنواع

يصادف الفرد في املؤسسة في أي موقع من مواقع العمل و في أي نوع من النشاطات العديدة املواضيع و املشاكل 

التي تتطلب منه اتخاذ القرارات بشأنها ، و يختلف نوع القرار باختالف موقعه و املؤسسة التي يعمل بها أو التي 

 ت  تصف تبعا لبعض املعايير نذكر منها : يتعامل معها و منه نميز عدة أنواع للقرارا

  يم القرارات وفقا للوظائف األساسية :تقي 

 قرارات مالية:  -

هي القرارات الخاصة بطرق تمويل املؤسسة كحجم راس املال الالزم للمؤسسة و الهدف من هذه القرارات 

 االستخدام األمثل للموارد املتاحة و من أنواع القرارات املالية :

يمكن القول أن القرار االستثماري هو القرار الذي يقوم على اختيار البديل القرارات االستثمارية:  -

االستثماري الذي يعطي اكبر عائد استثماري بين بديلين أو أكثر، و تنحصر قرارات االستثمار في اختيار نوع 

 قبلية .املوجودات التي يجب أن تستخدم من قبل إدارة الشركة لتحقيق عوائد مست

هو القرار الذي يبحث في الكيفية التي تتحصل بها الشركة على األموال الضرورية  قرارات التمويل: -

 لالستثمار فهل يجب عليها إصدار أسهم جديدة أو اللجوء لالستدانة.

يار     هي تلك القرارات املتعلقة بتحديد و صياغة هيكل التمويل لشركة األعمال و التي تصل من خاللها الخت    

   هيكل التمويل األمثل لتعظيم القيمة السوقية للسهم  . 

 

 

  قرارات متعلقة بالعنصر البشري :  -
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تتضمن هذه القرارات مصادر الحصول على املوظفين و طرق االختيار و التعيين و نوعية التدريب املطلوبة، 

كذلك عالقة املؤسسة باالتحاديات و النقابات العمالية و  أسس دفع األجور و الحوافز و املكافئات،و

 املؤسسات ذات العالقة بالعنصر البشري .

 رارات متعلقة باإلنتاج : ق -

تتضمن القرارات الخاصة باختيار مواقع املصانع و قربها من مستلزمات اإلنتاج و حجم اإلنتاج و السياسة 

 و التخزين و الرقابة على اإلنتاج و جودته.  الخاصة به و مصادر الحصول على املواد الخام

 القرارات املتعلقة بالوظائف اإلدارية :  -

هي القرارات التي يحدد من خاللها الهيكل التنظيمي للمؤسسة و إسناد املناصب اإلدارية و قواعد اختيار 

 املديرين و تدريبهم و مراقبتهم .

 القرارات املتعلقة بالتسويق : -

املتعلقة بنوع السلعة التي سيتم بيعها و مواصفاتها و األسواق التي سيتم التعامل معها ،و هي تلك القرارات 

 قنوات التوزيع و التعبئة و التعليق و التسعير و الترويج لها .

   : تقييم القرارات و فقا ألهميتها 

 قرارات إستراتيجية :  -

كيان املؤسسة و مستقبلها و البيئة املحيطة بها تتميز القرارات اإلستراتيجية بكونها تتعلق هذه القرارات ب

قرارات طويلة األجل و بضخامة االستثمارات و االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذها ، و بأهمية اآلثار و 

 النتائج التي تحدثها في مستقبل التنظيم .

 ملعقدة التي تتطلب اهتماما خاصا و تتميز كونها .فالقرارات اإلستراتيجية تعالج املشاكل ا

 محدودة و نادرة. -

 مستوى عدم التأكد و املخاطرة كبيرين. -

 قرارات تكتيكية: -

هي قرارات تتخذها األقسام و اإلدارات _اإلدارة الوسطى _تهتم هذه القرارات بتوفير الوسائل املناسبة 

تحديد مسار  العالقات بين العاملين او بين حدود السلطة و تقييم لتحقيق األهداف و ترجمة الخطط و 

العمل و تفويض الصالحيات كما أن مثل هذه القرارات تهتم بكيفية استغالل املوارد لالستمرار في العمل 

 تتميز هذه القرارات بكونها .و 
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 ليلة مقارنة بالقرارات التنفيذية )التشغيلية (  .ق -

 ة و عدم التأكد .مستوى عالي من املخاطر  -

 

 :قرارات تشغيلية  -

و هي تهتم باالستغالل و التسيير اليومي للمؤسسة و تعتبر هذه القرارات من  تسمى أيضا القرارات العمدية 

 اختصاص اإلدارة املباشرة او التنفيذية و تتميز ب :

 كثرة عددها  . -

 متكررة و ذات تأثير املدى القصير. -

 مستوى الخطر محدود . -

 على  أساس عدد محدود من املتغيرات .تتخذ  -

 قرارات فردية و ال تأثر على استمرارية املؤسسة على املدى الطويل.  -

   : تقييم القرارات وفقا إلمكانية برمجتها 

 حسب التصنيف الذي و ضعه سيمون  للقرارات نجده صنفها الى : 

 قرارات مبرمجة: )قرارات هيكلية ( .  -

مشاكل مطروحة واضحة املعالم ،و تتميز بأنها قرارات متكررة ال تعتمد على هذه القرارات التي تتخذ بشكل 

الذكاء في حلها بل تعتمد على التجربة ، حلها يكون عن طريق إتباع إجراءات مهيكلة على شكل مراحل سهلة 

عليه فتاتي هذه القرارات ملعالجة التنفيذ و بالتالي فاملسير ليس مجبر على دراسة املشكلة كلما عرضت 

 الطلبيات و لفوترة املبيعات و تسيير املخازن .

 قرارات غير مبرمجة: )قرارات غير مهيكلة (. -

إلى ذكاء متخذ القرارات فيقوم املسير بالبحث عن أفضل الحلول التي يمكن الوصول هذه القرارات تحتاج 

عند اختيار مورد جديد او عند إدراج منتوج جديد في السوق إليها ثم اختيار أفضلها ،فتتخذ هذه القرارات 

 ،أي أن هذه القرارات تتسم بالحداثة و يتميز هذا النوع من القرارات بالخصائص التالية .

 تحمل هذه القرارات درجة عالية من عدم التأكد . -
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 تحكم بها عدة متغيرات مما يجعلها معقدة .ت -

ة و غير كافية أن لم نقل استحالة الحصول عليها لتعلقها بمستقبل املعلومات املتوفرة قليل -

 املؤسسة.

 تدفق املعلومات متقطع و عشوائي بطبيعة املشاكل التي تتناولها مثل هذه القرارات. -

1صعوبة تحديد املعالم األساسية للمشكلة .  -
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 املطلب الثاني: مراحل اتخاذ القرار. 

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

قرارات سليمة ،و يختلف عدد هذه الخطوات و طريقة ترتيبها باختالف املفكرين و هناك عدة تصنيفات و 

 كل تصنيف  يمثل وجهة نظر معينة  و يمكن تبني وجهة النظر حسب الشكل التالي : 

 ( : مراحل اتخاذ القرار . 2-2لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة  .

 

     املرحلة التحضيرية

 

 

 

املرحلة التطويرية   

  

 

 

 

 

املشكلة           إدراك  

 
 فهم املشكلة            

           األهدافتحديد 

 املرحلة النهائية           

 

 املرحلة النهائية          

 

تحديد البدائل             

 

 تقييم البدائل               

       األنسباختيار البديل 

 تنفيذ القرار            

الحظة املتابعة و املراقبة و امل  
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  :املرحلة التحضيرية 

 تتألف هذه املرحلة من ثالث خطوات : 

تنشا املشكلة نتيجة وجود خالف بين الحالة القائمة و الحالة املرغوب الوصول إليها أي إدراك املشكلة :  – 1

تفاوت بين األهداف و النتائج املرجوة و بين مستوى اإلنتاج أو األداء الفعلي ، فيقوم الرجل بإتباع أسلوبين لحل 

 ائمة أو تغيير الحالة املرغوب في تحقيقها .املشكلة القائمة يهدف من خاللهما إما لتغيير الحالة الق

 

و غالبا ما تكون املشاكل  و ارتباطها من جوانب إدارية أخرى  يعني اكتشاف طبيعة املشكلةفهم املشكلة: -2

 اإلدارية في شكل: 

 مشاكل تقليدية أو روتينية:تتناول مسائل يومية تتكرر باستمرار مثل توقيت العمل و الدوام للعاملين . -

مشاكل حيوية: و هي املشاكل التي تتصل بالتخطيط و رسم السياسات التي تتسم بالتأثير الشديد على  -

 انتظام نشاط املؤسسة و تحقيقها ألهدافها املستقبلية.

و قد تكون مثل هذه املشاكل راجعة إلى ضعف التخطيط أو التنظيم أو السياسات املوضوعة كما قد  -

ة التي تعمل في إطارها املنظمة و التي يصعب التنبؤ بها كتعطل و سائل تكون راجعة إلى الظروف البيئي

 اإلنتاج أو تأخر التموين و وصول املواد.

يتوجب على املدير )متخذ القرار( من اجل حل املشكلة تحديد األهداف التي سوف يتخذ تحديد األهداف :  -3

 1القرار املناسب لتحقيقها . 

   :املرحلة التطويرية 

 ف من خطوتين هما:و تتأل

 

البدائل هي الحلول أو الوسائل أو األساليب املتاحة إمام الرجل الداري لحل املشكلة  تحديد البدائل :  -1

القائمة و تحقيق األهداف املطلوبة بحيث يجب القيام بدراسة كافية لتحديد البدائل معتمدا على خبرته 

ن في نفس املجال و هذا في حدود املوارد املتاحة أمام السابقة في هذا املجال و على نتائج و تجارب اآلخري

 متخذي القرار .

على التفكير أالبتكاري الذي يرتكز على التصوير و التنبؤ و خلق األفكار و في إن إيجاد الحلول البديلة يعتمد 

هذه املرحلة البد من طرح جميع الحلول و البدائل بغض النظر عن إمكانية تنفيذها من عدمه . 
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بل تعد هذه املرحلة صعبة جدا قياسا باملراحل السابقة ألنها تتطلب التنبؤ بحوادث املستقتقييم البدائل :  -2

و الظروف و العوامل التي تؤثر على القرار و هذا يقوم على معلومات يغلب عليها صفة عدم التأكد ، كما 

تتمثل صعوبة هذه املرحلة في أن مزايا و عيوب هذه البدائل ال تتضح بصورة واضحة أثناء دراسة املشكلة 

يير و أسس موضوعية من اجل تباين ،لكنها تظهر فعليا في املستقبل و يفترض أن يكون التقييم وفقا ملعا

 مزايا و عيوب كل بديل من هذه البدائل و في حالة املفاضلة يجب األخذ بعين االعتبار النواحي التالية :

 إمكانية توفير البديل و مدى توفر اإلمكانيات املادية و البشرية املالئمة الالزمة لتنفيذه. -

 توقع تحقيقها و الخسائر املحتملة الوقوع .التكاليف املالية لتنفيذه و األرباح التي ي -

 االنعكاسات النفسية و االجتماعية لتنفيذه و مدى استجابة املرؤوسين للبديل و حسن توقيت تنفيذه .  -

 اختيار البديل الذي يضمن تحقيقه للسرعة املطلوبة عندما يكون الحل يتطلب السرعة و العجلة .  -

  

   :املرحلة النهائية 

 الث خطوات :و تتشكل من ث

في هذه املرحلة يتم اختيار البديل األفضل من بين البدائل املتاحة للحل و هنا يقوم اختيار البديل األنسب : -1

املدير الراداري باتخاذ القرار استنادا إلى البديل األفضل الذي تم اختياره و لكن قبل االختيار يجب التأكد من ان 

و العوامل األخرى للمشكلة و التي لم تأخذ بعين االعتبار خالل املرحلة السابقة هذا البديل يالئم كافة املتطلبات 

، فقد يفضل أحيانا حال أخر غير الحل او البديل األفضل العتبارات يراها املدير ضرورية مثل سهولة التنفيذ ا 

عاملين املؤولين عن وان تكون الظروف الحالية للمنظمة ال تسمح بحل يتوقع أن يجد مقاومة كبيرة من قبل ال

 التنفيذ و هكذا فان هذه املرحلة يراعى فيها عدة عوامل أهمها  : 

التأكد من قابلية البديل الذي تم اختياره للتنفيذ و مدى مالئمته  للمتطلبات و للظروف الحالية  -

 للمؤسسة .

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

 األخذ بعين االعتبار اآلثار املترتبة عن تنفيذ البديل األنسب . -

1األهداف الكلية للمنظمة. مراعاة اختيار البديل الذي يساهم في تحقيق  -
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و التنفيذ يأتي لجعل   رغم أن القرار يكون قد صدر تعد هذه املرحلة تابعة للمرحلة السابقةتنفيذ القرار:  2-

القرار واقعي و ملموس خاصة بعد أن يضمن متخذ القرار تعاون و تفاعل الجميع على تنفيذ القرار و هذا 

النجاز  تنفيذ القرار مثل القيام بأعمال التحفيز للعاملين و يعتبر القرار   يتطلب دورا مهما  من الرجل اإلداري 

 عديم القيمة  و الفائدة مالم يتم تنفيذه .  

تتطلب هذه الخطوة من املدير متابعة تنفيذ القرار و التوجيه الذي يمارسه املتابعة و املراقبة و املالحظة :  -3

بأعمال املالحظة لكيفية التنفيذ و هذا يتطلب املزيد من األعمال اإلدارية  على مرؤوسيه املنفذين و عليه أن يقوم

مثل االتصال و اإلرشاد و بعد ذلك يعمل املدير على تسجيل كل معوقات تنفيذ القرار و يستخلص القرار لتطوير 

 1الحلول في املستقبل . 

 املطلب الثالث: العوامل املؤثرة في عملية اتخاذ القرار. 

غم من تعدد القرارات التي يتخذها املدير فان العوامل املؤثرة في عملية اتخاذ القرارات تزيد من صعوبة و على الر 

كلفة هذه العملية و إذا ما تداخلت هذه العوامل  بقوة فإنها تقود أحيانا إلى قرارات خاطئة لهذا فان اتخاذ اى 

تلزم من اإلدارة التفكير في عدد من العوامل مختلفة قرار و مهما كان بسيطا و ذي أثار و مدى محدودين فانه يس

التأثير على القرار بعضها داخل التنظيم )عوامل داخلية ( و بعضها خارجه و بعضها األخر سلوكي أو إنساني 

 باإلضافة إلى عوامل أخرى كمية ترتبط بالتكلفة و العوائد املتوقعة ......الخ.

  : عوامل البيئة الخارجية 

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

 تخضع لسيطرة املنظمة بل أن اإلدارة املنظمة تخضع لضغوطها و تتمثل هذه العوامل بمايلي : 

 الظروف االقتصادية و السياسية و املالية السائدة في املجتمع . -

 قنية و التكنولوجية و القاعدة التحتية التي تقوم عليها األنشطة االقتصادية .التطورات الت -

 الظروف اإلنتاجية القطاعية مثل املنافسين، املوردين و املستهلكين. -

و االقتصادية مثل النقابات و التشريعات و القوانين الحكومية و  العوامل التنظيمية و االجتماعية -

 الرأي العام و السياسة العامة للدولة و شروط اإلنتاج. 

درجة املنافسة التي تواجه املنظمة في السوق.  -
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على إدارة املنظمة قرارات الترغب في اتخاذها أو ليس في  مصلحتها دائما فمثال إذا و عليه فان هذه العوامل ترتب 

كان القرار املتخذ قد تم اتخاذه تحت ضغوط سياسية أو ذا طابع سياس ي أو اجتماعي فمن الصعب استخدام 

اليعني أن اليقوم  املنطق الحر الرشيد   في اتخاذ القرارات الحكومية املبني على معيار اقتصادي ، إال أن ذلك

صانعو ا القرارات اإلداريين و غيرهم بدراسة عميقة للمسائل و املشكالت و استخدام إجراءات القرارات ال يمكن 

 اعتماد وضع عوامل الواقع الذي تعمل فيه املنظمة بالحسبان .   

  : عوامل البيئة الداخلية 

 و تتمثل في العوامل التنظيمية و خصائص املنظمة و هي عوامل كثيرة أهمها كالتالي . 

 عدم وجود نظام معلومات داخل املؤسسة يفيد متخذ القرار بشكل جيد.  -

 عدم وضوح درجة العالقات التنظيمية بين األفراد و اإلدارات و األقسام.  -

 جغرافي . درجة املركزية و حجم املنظمة و درجة انتشارها ال -

 درجة وضوح األهداف السياسية للمؤسسة . -

 مدى توافر املوارد املالية و البشرية و الفنية للمنظمة . -

 القرارات التي تصدر عن مستويات إدارية أخرى . -

 و يظهر تأثير هذه العوامل بنواح عديدة ترتبط بمايلي .

 الظروف املحيطة بمتخذ القرار .  -

 األفراد في املنظمة .تأثير القرار على مجموع  -

 باملوارد املالية و البشرية و الفنية املتاحة أمام إدارة املنظمة. -

  : عوامل شخصية و نفسية 

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

 إلى نوعين هما : الذين يشاركونه في صنع القرار و هذه العوامل تقسم

و هذه تشعب فمنها ما يتعلق ببواعث داخلية للشخص و منها ما يتعلق باملحيط عوامل نفسية :  -

النفساني املتصل به في عملية اتخاذ القرار و خاصة في مرحلة اختيار البدائل من البدائل املتاحة 

اتخاذ  عمليةتؤثر في   تتعلق بشخصية متخذ القرار و قدراته و هناك الكثير منها  عوامل شخصية :.

   لشخصية للفرد التي تطورت معه قبلالقرارات ،فالقرار يعتمد على الكثير من املميزات الفردية و ا
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54طير لويزة ، سايفي باهية فريال ، فعالية التحليل املالي في تقييم اداء املؤسسة ، مرجع سبق ذكره ص  1  

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

 التنظيم . 

مباشرا في كفاية صناعة القرارات ، فكل مدير له أسلوبه حتى لو تسارت  إن السلوك الشخص ي يؤثر تأثيرا 

الفرصة لالختالفات الفردية من مدير الكفاءات و املهارات و يرى رايموند مكليود ان هناك ثالث أبعاد إلتاحة 

 ألخر  و هذه األبعاد هي .

 أسلوبهم في اإلحساس باملشكلة . -

 أسلوبهم في تجميع املعلومات . -

 أسلوبهم في استخدام املعلومات .  -

 كما أن أنماط السلوك تأثر تأثيرا مباشرا على القرار و يتم تصنيف أنماط سلوك املديرين في أربعة أنماط و هي : 

 1املجازفة، الحذر، السرعة و التهور. 
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 .  130منير شاكر محمد وآخرون ، مرجع سبق ذكره ص  1

 .  98جمال الدين املرس ي ، احمد عبد هللا اللحلح ، ص  2

 دور التحليل املالي في اتخاذ القرار.  املبحث الثالث:

إن للتحليل املالي دور كبير في اتخاذ القرارات و الرامي أساسا إلى صحة الوضع املالي الذي يجعل املؤسسة مطمئنة 

 في بيئتها و هذا لضمان االستمرارية و القدرة على تنفيذ إستراتيجيتها كما يضمن سالمة القرارات املالية.

 : دور املؤشرات املالية في اتخاذ القرار. املطلب األول 

إن مؤشرات التوازن تعطينا الوضعية الحقيقية للمؤسسة كما أنها تقيم أداء املؤسسة بحيث أنها تقدم للمدير 

املالي معلومات التخاذ القرارات املتعلقة بمصادر التمويل املثلى و قرار التخطيط باإلضافة  إلى هذا فهي تعطي 

سيولة املؤسسة وحول الهيكل املالي للمؤسسة فبالتالي هي تساعد على اتخاذ القرار املقترح معلومات حول 

 االستثماري .

في املرحلة الخاصة بالتحليل املالي يتم هذا التحليل على مدى العمر املتوقع لالستثمار و ذلك للتأكد من توفر 

 غطية التزاماته. التمويل الضروري لتنفيذه و أن االستثمار ينتج عنه سيولة لت

 لتحليل يهدف ملعرفة التدفق النقدي خالل فترة تنفيذ و تشغيل االستثمار. و هذا اتحليل السيولة:  -

يهدف هذا التحليل إلى التأكد من أن التمويل يتالءم مع االستثمار من حيث النوع و  هيكل رأس املال : -

 1س املال العامل . املدة بالنسبة لالستثمارات الثابتة أو االستثمارات في رأ

 املطلب الثاني:  دور النسب املالية في اتخاذ القرار. 

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

ة إليجاد العالقة بين املعلومتين املعلومات التي تساعد متخذ القرار في أداء عمله و بما أن النسب املالية هي محاول

الخاصتين إما بالقائمة و هي تزود األطراف املعنية بالتحليل املالي فهم أفضل عن حقيقة وضع املنشاة و إما 

 باعتمادها على تحليل كل معلومة على حدا . 

حية و السوق و  سيقدم العدد الكبير للمحلل املالي معلومات هامة عن ربحية املؤسسة في كسب النشاط و الرب

عن مخاطرها ، كسب السيولة و  املديونية و خدمة الدين كما انه ال يعطي نسبة واحدة للمعلومات الكافية 

التخاذ القرارات ، او التعرف على أسباب املشكلة بل يجب تحليل مجموعة من النسب ان عدد النسب املالية 

لية  على نحو يكفي لتزويده باملعلومات املطلوبة و كل سوف يعطي الفرصة الختيار  حجم متواضع من النسب املا

 2نسبة لها دور في اتخاذ القرار . 

أنواع النسب املالية نذكر مايلي و من 
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  .  138حمزة محمود الزبيدي ، مرجع سبق ذكره ص   1

 

  :تهدف هذه األخيرة إلى تقييم الطاقة آو القدرة املالية للمؤسسة على املدى القصير بحيث نسب السيولة

 تقوم هذه النسب بتهيئة املناخ املناسب التخاذ القرار و أهم هذه القرارات قرار التمويل و قرار االئتمان. 

 : شؤونها إذن فالتحليل بنسب الربحية محصلة ملختلف البيانات املتخذة في إدارة مختلف   نسب الربحية

 يعبر عن مدى الكفاءة التي تتخذ فيها املؤسسة قراراتها االستثمارية و املالية . 

 : تقيس هذه األخيرة كفاءة إدارة املؤسسة في توزيع مواردها املالية توزيعا مناسبا على مختلف  نسب النشاط

أنواع األصول و هي تساعد على قرار التخطيط و الرقابة املالية و اتخاذ القرارات التصحيحية ،كما أنها تقيم 

 دارة . انجازات و نشاط املؤسسة و الحكم على مدى مناسبة البيانات املتبعة من اإل 

 استخدامات النسب املالية: و من 

بحيث يمكن للشركة اتخاذ القرارات املتعلقة باألداء استخدام النسب املالية في التخطيط املالي :  -1

التشغيلي املستقبلي و كذلك قائمة املركز املالي التقديرية و التقدير الشخص ي و استرشادا بالنسب 

 املالية للشركات املماثلة داخل القطاع الصناعي . 

تقدير التدفق النقدي  و  تستخدم النسب املالية في استخدام النسب املالية في قرار اإلنفاق العام: -2

تقوم عملية التدفق النقدي اإلضافي في مجال املوازنة الرأسمالية على تقدير التدفقات النقدية 

الخارجية لراس املال العام ثم التدفق النقدي الداخل لراس املال نتيجة تنفيذ االقتراح  االستثماري ، 

سعات اإلنتاجية و التي تطلب زيادة بنود نقدية ، ترتبط التدفقات الداخلة و الخارجة راس املال بالتو 

الذمم نتيجة  تنفيذ هذا االقتراح و هذا يتضمن االقتراح االستثماري في كثير من األحوال إدخال 

منتجات جديدة او عملية إنتاجية مختلفة أو نظام توزيعي جديد إال انه يصعب استخدام البيانات 

زون و الذمم النقدية و بين املبيعات نظرا لطبيعة  املقترحات التاريخية  لتحديد العالقة بين املخ

 االستثمارية التي تغيرهن هذه العالقات . 

فانه من املقبول استخدام النسب املالية للشركة لتقدير فإذا كان االقتراح متشابها لالستثمارات املالية 

1حجم األصول املالية و أوراق القبض و املخزون التي تساعدها في اتخاذ القرار. 
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  .  138حمزة محمود الزبيدي ، مرجع سبق ذكره ص   1

  

 املطلب الثالث : دور تحليل االستغالل في اتخاذ القرار . 

يحدد الوظائف التي لها أكثر  بالنسبة لتحديد االستغالل الوظيفي فانه يحدد املسؤوليات حسب الوظائف اي انه

مساهمة في تحقيق النتيجة و يساعد على تحديد السياسات االستغاللية على حدة و تقسيمها في نهاية الدورة و 

بالتالي فهو يساعد على اتخاذ القرارات املتعلقة باإلنتاج كقرار التخلي عن منتج معين يساهم بدرجة قوية في 

ة و اتخاذ القرارات التصحيحية , فبالنسبة لتحليل االستغالل التفاضلي كذلك له النتيجة كما يساعد على الرقاب

 1دور في اتخاذ القرار منها :

 قرار التوسع في حجم العمليات.  -

 قرارات البيع . -

 قرارات التغير . -

التخاذ كما أن تحليل االستغالل يساعدنا على اتخاذ القرارات التخطيطية بحيث يعتبر مفهوم التكلفة املناسب 

القرارات التخطيطية و هو التكلفة التفاضلية و حيث أن القرارات عادة ما تتعلق باملستقبل فبذلك تكون 

 2التكلفة متوقعة في املستقبل.

كما أن التكلفة التفاضلية املناسبة التخاذ القرارات التخطيطية قد تشمل على تكاليف ثابتة و تكاليف متغيرة و 

رغم ذلك فهذه العناصر البد أن تكون متغيرة ،و يمكن القول أن املعيار املناسب لحساب التكلفة أغراض اتخاذ 

و بصرف النظر عن كون هذا العنصر متغيرا  أو ثابتا القرارات التخطيطية هو مدى ارتباط عنصر التكلفة املعين 

3 . 

يطية.من خالل ما قلناه نستنتج أن تحليل االستغالل يمكننا من توقع تكاليف أغراض القرارات التخط  
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  .  138حمزة محمود الزبيدي ، مرجع سبق ذكره ص   1

 خالصة الفصل : 

نستنتج أن  هاترشيد يل املالي في اتخاذ القرارات ولذا الفصل املتمثل في دور التحهفي  هما تطرقنا إليخالل من  

و الخصائص التي  الهميتهاومات الخاصة بالقرارات املالية نظرا لة من املعلائهب كمية لية اتخاذ القرار تتطلعم

ق لا في اتخاذ القرارات خاصة فيما يتعها نقاط ضعف تحد من استخدامهأن البيانات املحاسبية لدي بها إالتتميز 

  .بالتقييم

قرارات التمويل و سياسات توزيع  ستثمارية،اال القرارات  هييل املالي لعتبار التحاال ين القرارات التي تأخذ بع

ومات دقيقة خاصة فيما يتعمق بالسيولة و الربحية و النشاط لا معهب للذه القرارات تطه، حيث أن كل رباحاأل 

بحيث كل  وماتلعمللث أنه يعتبر منبع عب دورا كبيرا في اتخاذ القرار حيليل املالي يلإن التح .ية املاليةلستقالاال و 

ا دور في اتخاذ القرار ابتداء من النسب و مؤشرات التوازن التي تعطي لنا هيل املالي للأداة من أدوات التح

ومات حول دورة لالذي يعطي لنا مع االستغالليل ل، ثم تحهاومات حول السيولة و النشاط و الربحية و غير لمع

و بعد الدراسة من  .تخاذ القرارال  املالئماملناخ  لتهيئةية ليل املخاطر املالية و التشغيلالتي تقوم بتح االستغالل

أكثر موضوعية لذلك سنقوم بإسقاط كل  لهاا لجعهية للالبد من إعطاء الصيغة العممن الناحية النظرية كان 

وحتى نتمكن من إثراء دراستنا ى الجانب التطبيقي، لا في الفصول السابقة عهاملعارف النظرية والتي تطرقنا ل

ة في لى املؤسسة محور الدراسة املتمثلاملنظور النظري ع سقاطإل بدراسة ميدانية  هاا ذات قيمة دعمنالهوجع

 .  GL2/Zسونا طراك فرع تمييع الغاز الطبيعي شركة 
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 الفصل الثالث 

دراسة تطبيقية لشركة 

سوناطراك "فرع تمييع الغاز 

 " GL2/Zالطبيعي 



 GL2/Zدراسة تطبيقية لشركة سوناطراك فرع تمييع الغاز                                   الفصل الثالث      

 

 تمهيد 

اتخاذ القرار  دور التحليل املالي و مؤشراته فيبعد الدراسة النظرية املفصلة  التي قمت بها حول موضوع "

قاط يأتي اآلن الفصل الثالث و الذي يشمل الدراسة التطبيقية و هي على شكل إس داخل املؤسسة " 

بطبيعة  هم املؤسسات  الجزائريةللمفاهيم النظرية على املؤسسة املدروسة ،و التي تمثل بدورها احد أ

 الحال و املتمثلة في مؤسسة سونا طراك 

قي له على وقد حاولنا في هذا الفصل التعرف على دور التحليل املالي عن قرب و استنتاج التأثير الحقي

 املؤسسة و مدى فهم و إدراك املؤسسة ألهميته.

 

 و يتضمن هذا الفصل ثالث مباحث :

.   GL2/Z رع   : بطاقة فنية لشركة سونا طراك وف املبحث األول   زتمييع الغا

ازوضعية املالية ملركب تمييع الغ:  تحليل و معالجة الاملبحث الثاني  

(.2012/2013/2014سنوات متتالية )و ذلك لثالث    GL2/Z الطبيعي   

نتائج و توجيهات الدراسة املتوصل إليها . الثالث :  المبحث  
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 GL2/Zدراسة تطبيقية لشركة سوناطراك فرع تمييع الغاز                                   الفصل الثالث      

 

بطاقة فنية لشركة سونا طراك و فرع تمييع الغاز الطبيعي. ول:املبحث األ   

: تقديم عام لشركة سونا طراك.املطلب األول   

تقديم مؤسسة سونا طراك: 1/  

ققه من تعبر شركة سونا طراك عن نموذج نجاح جزائري على املستوى العالمي يستوجب الدراسة بما تح

لتعريف طها ،و عليه سوف نتطرق خالل هذا املبحث إلى اانجازات و إمكانيات تضعها في صدارة مجال نشا

العام ملجمع  بشركة سونا طراك ،التطور التاريخي لها ،التعريف بأنشطتها و فروعها و كذا دراسة التنظيم

 سونا طراك .

   :تعريف شركة سونا طراك 

S.O.N.A.T.R.A.S.H   حروقات املؤسسة الوطنية لنقل و تحويل و تسويق امل(   )سونا طراك 

Société national de transports et commercialisation des hydrocarbures  sonatrach 

موظف إذ تعد شركة سونا  120000هي شركة عمومية جزائرية و مؤسسة وطنية و بترولية توظف أكثر من 

ئيس ي إلنعاش حيث تعتبر املورد الر  1963طراك شركة نقل وتسويق املحروقات و هذا منذ تأسيسها سنة 

االقتصاد الوطني و جلب العملة الصعبة هذا إذ كان نشاطها يتركز أساسا على نقل و تسويق املحروقات و منه 

 استغالل املوارد البترولية في الجزائر .

مليون دينار جزائري و  1سهم كل سهم مقدر ب  245مليار دينار جزائري موزعة على  145يقدر رأس مالها بحوالي 

قابل للتصرف بعدما كانت املؤسسة الوطنية لنقل و تسويق املحروقات سونا طراك برأس مال يقدر ب هو غير 

 مليون دينار جزائري ملك الدولة عند نشأتها  40

ومنه تعتبر هذه الشركة الدعامة األساسية و العمود الفقري لالقتصاد الوطني كونها املؤسسة التي تملك اكبر 

 تعتبر من أهم شركات النفط في العالم . حصة في التقدير كما أنها

  :ملحة تاريخية حول شركة سونا طراك 

( أصبحت الشركة الفرنسية هي صاحبة الكلمة في قطاع املحروقات بالجزائر تنتج كما  افيانبعد اتفاقيات )

بل اقتصاد تشاء أو تسوق كما تشاء ،فقد استغلت هذه الفرصة لترفع أرباحها أكثر ما يكون غير عابئة بمستق

م أي بنسبة  20.7سوى مليون طن من البترول الخام من مجموع  1962الجزائر ،فالجزائر لم تملك في سنة 

من اإلنتاج اإلجمالي  و نظرا الن اغلب دخل الجزائر  في ذلك الوقت من النفط و الخمور و ان عملية  10.5%

و تطبيق سياسة رشيدة في قطاع الطاقة من  التنمية تتطلب رؤوس أموال كبيرة فقد أدركت الجزائر أن وضع

 شانه آن يجعل عملية التنمية .
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في ظل هذه الظروف و انطالقا من هذه االعتبارات رأى املسئولون ضرورة قيام شركة وطنية تعتني بشؤون النفط 

 ألنه اليعقل أن تبقى الجزائر البلد املنتج للمحروقات دون أن نستغلها .

-63على قيام شركة سونا طراك الشركة الوطنية لنقل و تسويق املحروقات تحت رقم صدر املرسوم الذي ينص 

بحيث  1964جانفي  10م و ظهر هذا املرسوم في الجريدة الرسمية الصادرة في  1963ديسمبر   31املؤرخ ب   491

أول حققته شركة سونا في البداية لم تسلم لها إال مهام النقل و التسويق التي كانت السيطرة األجنبية و قد كان 

بحيث أصبحت  1966طراك هو انجاز خط األنبوب البترولي و قد تم توسيع صالحيات شركة سونا طراك سنة 

تشمل معالجة و تحويل املحروقات و امتالك منشاة املعالجة الصناعية للمحروقات و كذا تسويق الصناعة 

 البتر وكيماوية 

سنة تأميم املحروقات إذ كان نشاطها منذ سنة  1971و هذا منذ سنة مرت هذه األخيرة بعدة إصالحات جذرية  

يقتصر على نقل و تسويق املحروقات ثم توسيع نشاطها ليشمل كل ما يتعلق بالنفط و الغاز  1966إلى  1961

منها الطبيعي و قد أصبحت اليوم في وضعية تأهلها للعب دور في املستوى األول و هذا ألهمية احتياطاتها الطاقوية 

من الغاز الطبيعي باإلضافة إلى طاقتها التكنولوجية التسييرية  و لقد حددت أهدافها على أساس أن تكون  % 70

 أداة الدولة الفعالة لالستثمارات في ميدان املحروقات .

 و كانت هذه األهداف كما يلي : 

 التنقيب على املحروقات و تسويقها  -

 حن، استغالل و تسيير هذه الشبكات.تطوير شبكة نقل املحروقات، تخزين، ش -

 تمييع الغاز الطبيعي و معالجته . -

 تحويل وتكرير املحروقات و تسويقها. -

تنمية مختلف النشاطات املشتركة في الجزائر وفي الخارج مع شركات جزائرية و أجنبية و االشتراك في  -

 رأس املال و في القيم املنقولة األخرى .

 ى املدى املتوسط و البعيد.تمويل البالد باملحروقات عل -

التكفل كمؤسسة وطنية ناجحة و متطورة كبلد نفطي و غازي في تحسين تنظيم املوارد الوطنية  -

 للمحروقات، وخلق الثروات لصالح التنمية االقتصادية و االجتماعية للبالد.

 تنويع أنشطة املصب ورفع مساهمتها في أرباح الشركة بالجزائر و خارجها . -
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نشاط له عالقة مباشرة بصناعة املحروقات و كل عمل يترتب عنه فائدة على مجمع  دراسة كل -

 السوناطراك .

 أنشطة شركة سونا طراك . 

 سونا طراك هي مؤسسة عاملية بمجال أنشطتها، صناعة بترولية و غازية و من أهم أنشطتها هي:

 االستغالل و اإلنتاج.نشاط الصناعة البترولية األفقية:  -

 يتمثل في نقل املحروقات عبر القنوات. :نشاط النقل -

 و هي آخر نشاطات املؤسسة متمثلة في التمييع و التحويل . نشاط الصناعة البترولية التحتية : -

 ( :  الهيكل التنظيمي ألنشطة سونا طراك . 3-3الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

وثائق خاصة بشركة سونا طراك .املصدر  :   

 يجية ملؤسسة سونا طراك  .املهام اإلسترات 

 تسعى مؤسسة سونا طراك لتوجيه نشاطها صوب مهام إستراتيجية أهمها :

 التنقيب و االستكشاف . -

بحوض  1980تعتبر هذه األخيرة من أهم املراحل في الصناعة البترولية حيث شهدت أول أشغال التنقيب سنة 

 .ية لضخامة املشروع الشلف و ذلك بلجوء إلى عقود الشراك مع الشركات األجنب

 اإلنتاج. -

تعتبر هذه العملية كمرحلة موالية لعملية التنقيب و االستكشاف فعملية إنتاج الغاز وكذا إنتاج البترول 

 فعرفت عملية اإلنتاج تطورا هاما خاصة بعد املشاركة األجنبية 1985انطلقت سنة 

 سونا طراك   

                   

نشاط الصناعة 

ترولية الب  

نشاط الصناعة  نشاط النقل 

تية البترولية التح  

 نشاطات تجارية 
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 النقل عن طريق األنابيب . -

نتاج بمصانع التحويل و التوزيع املحلية و األجنبية و هو نشاط يتم باالستعانة تهدف إلى ربط الحقول و مراكز اإل 

 بشركات أجنبية كشركة "بريتيش بريتيليوم"

  تمييع الغاز الطبيعي. -

تملك سونا طراك حاليا أربع مراكز أو مركبات للتمييع إذ تملك خبرة معتبرة في الصناعات الغازية ويظهر ذلك 

 رابعة في سلم اكبر الشركات املمونة للغاز في العالم.باحتاللها املرتبة ال

 التسويق . -

تحملت سونا طراك عملية توزيع املنتوجات النفطية و مضاعفة نقاط 1980بعد تأميم مؤسسات التوزيع في 

 البيع لرفع صادراتها في األسواق العاملية .

 فروع تمييع الغاز و البترول . -

بارزيو  3وحدات تمييع الغاز الطبيعي تقع 4ملحروقات( على يحتوي فرع املصب )تمييع الغاز و ا -

 كم على الجزائر العاصمة باإلضافة إلى وجود وحدة هي كالتالي . 450وواحدة بسكيكدة على بعد 

 تقع ببطيوة )وهران(  GL1/Zمركب تمييع الغاز الطبيعي   -

 تقع ببطيوة )وهران(   GL2/Zمركب تمييع الغاز الطبيعي  -

 تقع ببطيوة )وهران (   GL4/Zلغاز الطبيعي مركب تمييع ا -

   تقع بسكيكدة .   GL1/Zمركب تمييع الغاز الطبيعي  -

 كالتالي .   GPLكما أنها تشمل وحدتين لتكرير البترول 

- GP1/Z   .يقع في مرس ى الحجاج 

- GP2/Z   . يقع في ارزيو 

 .التنظيم العام ملجمع سونا طراك 

و املتمثلة فيما يلي : ملجمعالهيئات العليا با أهمو هو يعكس   
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املجمع لها  هما هيئتان تتخذان القرارات الحاسمة و اإلستراتيجية فيأوال : الجمعية العامة و مجلس اإلدارة :

 اجتماعات دورية منتظمة و أخرى طارئة إذا اقتضت الضرورة ،يمكن توضيحها كما يلي .

 :أعضاء و رئيسا هم : 4واها سلطة تتكون من وهي أعلى هيئة بالنسبة للمجمع و أق الجمعية العامة 

 )رئيسا(.وزير الطاقة  -

 وزير املالية )عضوا(. -

 محافظ بنك الجرائر )عضوا(. -

 مندوب التخطيط )عضوا(. -

 ممثل رئاسة الجمهورية )عضوا( . -

 وهي الهيئة الثانية من حيث السلطة ،يتم على مستواها اتخاذ القرارات وتحديد  مجلس اإلدارة :

 عضوا و رئيسا هم  12انطالقا من توجيهات الجمعية العامة و يتكون هذا املجلس من التوجهات 

 الرئيس املدير العام ملجمع سونا طراك. -

 ممثالن لوزارة املالية )عضوان(. -

 ممثل لبنك الجزائر  )عضوا(. -

 ممثالن عن الوزارة املكلفة باملحروقات )عضوان(. -

الرئيس املدير العام ملجمع سونا لغاز( ويكون من خارج  شخصية ذات كفاءة في قطاع املحروقات )عادة -

 املجمع )عضوا(.

 ممثلين ملجمع سونا طراك )أعضاء(. 04 -

 ممثالن لعمال املجمع )عضوان( . -

 و هو الهيئة التنفيذية للمجمع ،يضطلع بدور التسيير املباشر ويرفع تقاريره إلى  املجلس التنفيذي :

 لعامة حيث يتكون هذا املجلس من :كال من مجلس اإلدارة و الجمعية ا

 الرئيس املدير العام ملجمع سونا طراك . -

 نائب الرئيس املكلف بأنشطة املنبع   -

 نائب الرئيس املكلف بأنشطة النقل عبر األنابيب  -

 نائب الرئيس املكلف بأنشطة املصب  -

 نائب الرئيس املكلف باألنشطة التجارية  -
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 املدير التنفيذي للمالية  -

 لتنفيذي للفروع و املساهمات املدير ا -

 املدير التنفيذي لإلستراتيجية ،التخطيط و االقتصاد  -

 املدير التنفيذي للشؤون القانونية  -

 املدير التنفيذي للشراكات  -

 املدير التنفيذي للموارد البشرية . -

 مكانة سونا طراك في االقتصاد الجزائري .

م وقد احتملت كل  1963ئر بعد تأسيسها سنة شركة سونا طراك هي دائما  في خدمة اقتصاد الجزا

التغييرات و اإلصالحات بتمديد مجموعة األنشطة البترولية ،و اليوم تؤمن سونا طراك مهمات مركزية 

 وإستراتيجية على البحث والتطوير ،اإلنتاج،العالج وتمييع الغاز الطبيعي وكذلك فصل الغاز ،البترول املميع

  GPLوتسويق املحروقات السائلة والغازية في السوق الخارجية و سوق الوطنية وهي تمون بالتساوي ال

 العاملية .

 .GL2/Zتقديم عام ملركب تمييع الغاز الطبيعي  املطلب الثاني:

 .GL2/Zتعريف مركب تمييع الغاز الطبيعي  -

غرب كلم  430من أخر منشات املنطقة الصناعية بارزيو يمتد على طول ساحل ب   GL2/Zيعتبر مركب 

هكتار ،هذا املوقع يسمح له باستعمال ماء البحر كمصدر للتبريد و  72الجزائر العاصمة يتربع على مساحة 

من الشرق و مركب تمييع     GL2/Zكذا يسهل له عملية نقل الغاز املميع و تصديره للخارج ،تحد مركب 

كلم  40في الشمال ببطيوة على بعد من الغرب ، أما بالنسبة ملوقع تواجده فهو يقع  GL1/Zالغاز الطبيعي 

 شرق وهران .

 .  GL2/Zملحة تاريخية عن املركب  -

إن الشركة الوطنية سونا طراك التي مقرها الرئيس ي في الجزائر العاصمة ،لم تكن تملك وسائل و معدات 

عالج سوى كافية ملعالجة الغاز الطبيعي املستخرج من آبار حاس ي الرمل و حاس ي مسعود حيث أنها لم تكن ت

إنشاء مركب في ارزيو و التي سميت هذه الوحدة  1976نصف الكمية ،ولهذا السبب قررت الجزائر سنة 

كلم من الجزائر  450و الهدف من هذه الوحدة هو تمييع الغاز الطبيعي و هي تقع على بعد   GNL2فيما بعد 
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ران و يعتبر مركبا تم إنشاءه كلم شرق وه 40هكتار و يبعد ب  72العاصمة يتربع املركب على مساحة 

 . PULIMAN و عملية تشييده أسندت إلى الشركة األمريكية  1977لحساب سونا طراك سنة 

 .  GL2/Zمراحل إنشاء املركب  -

 فيما يلي :  GL2/Zتتمثل مراحل إنشاء 

 . 1976فيفري  9توقيع العقد  -

 . 1976افريل  1التنفيذ  -

 . 1976افريل  15انطالق األشكال الهندسية  -

 . 1978فيفري  21وضع حجر األساس  -

 . 1978جويلية  1بداية التركيب امليكانيكي  -

 . 1981جويلية  29اإلنتاج األول من الغاز الطبيعي املميع  -

 . 1981ديسمبر  11م في  1533000اإلنتاج الكلي بلغ  -

 

 . GL2/Zمهام مركب تمييع الغاز الطبيعي  -

م من الغاز الطبيعي  9000الطبيعي ، تتميز قدرة إنتاج كل وحدة ب  م من الغاز 41250000يعالج املركب يوميا 

 املميع املستخرج من حقول الغاز بحاس ي الرمل .

مرة و ذلك لتسهيل النقل بكميات كبيرة و تبلغ  600إن الهدف من تمييع الغاز الطبيعي هو التقليص من حجمه 

م  9000ميع متماثلة ذات طاقة إنتاجية تقدر ب وحدات للتج 6على  GL2/Zو يشمل معمل °  162درجة تمييعه 

 يوميا و صممت لتعمل بصفة مستقلة و هي تتوفر على .

 منشات إنتاج البخار . -

 فروع إزالة الكربون . -

 فروع التجفيف . -

 التمييع. -

 الضغط. -

 تجزئة املحروقات. -
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 . GL2/Zدراسة الهيكل التنظيمي ملركب تمييع الغاز الطبيعي املطلب الثالث :  

 .  GL2/Zلهيكل التنظيمي ملركب تمييع الغاز ا -

( ألجل إتمام املهام الذي انش ىء من اجله تم 02مثل غيره من املركبات الصناعية مركب تمييع الغاز الطبيعي )

دوائر و نميز في التركيبة جسمين أساسين تشرف عليها اإلدارة العامة و مقسم إلى ثالث وظائف  10تنظيمه في 

 رئيسية .

 مرتبطة مباشرة مع املدير العام و تشمل الدوائر التالية.املراقبة: وظيفة  -

 دائرة املالية . .1

 دائرة اآلمن. .2

 دائرة التقنية . .3

 دائرة األعمال الجديدة. .4

 مسيرة من طرف نائب املدير و هي تشتمل على:وظيفة األفراد:  -

 دائرة عالقات العمل . .1

 دائرة املستخدمين. .2

 دائرة املوارد البشرية . .3

 الوسائل العامة . دائرة .4

 وتسير من طرف نائب املدير و تشمل مايلي .وظيفة االستغالل :  -

 دائرة التموين. .1

 دائرة اإلنتاج. .2

 دائرة الصيانة. .3

و من هنا نالحظ أن هناك عالقة مباشرة مع املديرية، إذ تتمثل في مساعد املدير، السكرتارية، مصلحة اإلعالم 

 اآللي و خلية التنظيم.
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 . GL2/Z( : الهيكل التنظيمي ملركب  4-3قم )الشكل ر  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : وثائق خاصة بشركة سونا طراك    . 

 املديرية 

 السكرتارية 

 فرع التنظيمات 

 

نمينيابة املديرية للمستخد  

 

 مساعد 

 

 فرع اإلعالم اآللي 

 

اللنيابة املديرية لالستغ  

 

 إدارة املوارد البشرية

 

 املصلحة العامة 

 

 إدارة األعمال 

 

 الوسائل العامة 

 

دارة اإلنتاج إ  

 

 الصيانة 

 

 التموين

 

 دائرة األشغال الجديدة

 

 إدارة األمن 

 

 اإلدارة التقنية

 

 اإلدارة املالية
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.تحليل و معالجة الوضعية املالية ملركب تمييع الغاز الطبيعي: املبحث الثاني  

ام كال من التحليل يزانية املالية ملركب تمييع الغاز الطبيعي باستخدسنقوم في هذا املبحث بدراسة و تحليل امل

عامل، أنواعه األفقي و التحليل الراس ي للميزانية املالية و االعتماد على مؤشرات التوازن املالي من رأس املال ال

ا النسب املالية خير احتياجات رأس املال العامل وصوال للخزينة و تفسيرها و كذا توظيف التمثيالت البيانية و أ

.   2014-2013-2012وقبل التطرق لهذه النقاط سنقوم بعرض امليزانية املالية  للمركب للسنوات   

.2012/2013/2014للسنوات     GL2/Z   :عرض امليزانية املالية ملركب تمييع الغازاملطلب األول  

التي من خاللها  ف املهتمة بأنشطة الوحدة وتعتبر امليزانية املالية من الوسائل األساسية في االتصال باألطرا

 تتمكن املديرية من التعرف على العناصر الرئيسية املؤثرة على املركز املالي للشركة.

   . امليزانية املالية املختصرة 

 .  :  امليزانية املالية املختصرة لألصول (  1-3جدول رقم)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة .

        2014                         2013                        2012البيان             

 

  

              األصول

الثابتة   

 األصول 

 المتداولة 

تغالل قيم االس  

 القيم المحققة 

 القيم الجاهزة 

 المجموع 

  

 

 

 9239265616.6 

 

7482156118.

23 

  

 

 

 

7066554749.97 

260001303.03 

155600065.23 

16721421734.83 

55.25 

 

 

44.74 

  

42.26 

 1.55 

0.93 

1.55 

0.93 

 

 

 

7306831459.33 

  

  

 

 

 

 

  

 

6930249642.57 

268870023.64 

107711793.12 

8450279912.88 

 

7082105079.33 

6742517463.10

00 

221402604.63 

118185011.60 

16035480323.33 15532384992.21 

54.43 

45.5

6 

43.2

1 

1.67 

0.67 

54.4 

45.59

99 

43.4

4444 

1.42 

0.76 

100 100 100 

% % 

 

% 

 

 المبالغ المبالغ المبالغ

8728648864.00 
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. امليزانية املالية املختصرة للخصوم (:  2 – 3جدول رقم  )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على وثائق محاسبية للشركة . المصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد  

  2014 – 2013 -2012التحليل الراس ي للسنوات  

أن  2014 -2013 -2012حظ من خالل تحليلنا مليزانية سوناطراك لجانب األصول للسنوات املتتالية نال 

على الترتيب  54.4 -54.43 – 55.25املؤسسة قامت بتركيز رأسمالها على األصول الثابتة بنسبة تقدر ب 

على  45.59 -45.56 – 44.74ي قيم معتبرة مقارنة مع نسبة األصول املتداولة إذ تقدر هي األخرى ب وه

سنوات .التوالي للسنوات الثالث مما يؤكد بان نشاط املؤسسة بصفة إنتاجية بالنسبة لهذه ال  

وال الخاصة مو باملقابل تبين لنا من خالل تحليلنا لجانب الخصوم بان املؤسسة ركزت بدورها على األ 

ما يعني على التوالي و التي تعتبر قيم عظمى مقارنة بنسب الديون م 91.3 -90.47  -90.83بنسب تقدر ب 

 ان املؤسسة تعتمد على التمويل الذاتي .

 

 

 

 

 
 البيان

 

 

 

 

 

  

2012    2013     2014      % % 

 

% 

 

 المبالغ  المبالغ 

 

 المبالغ 

 
األموال 

 الخاصة

 الديون 

ديون  

طويلة 

 األجل 

ديون 

قصيرة 

 األجل

 المجموع 

 

  المجموع 

15188766425.23 

1532625309.60 

- 

1532625309.6  

16721421734.83 

145085773374.79 

1526902948.5 

196231855.22 

1330671093.32 

16035480323.33 

14185601853.99 

1346783138.2 

120509239.22 

1226273899.00 

15532384992.21 

90.83 

9.16 

 

9.16 

90.47 

9.52 

1.22 

8.29 

91.32 

8.67 

0.77 

7.89 

100 100 100 
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.  2014-2013-2012التحليل األفقي للسنوات ( :  3 – 3جدول رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة .

  2013 -2012التحليل األفقي للسنوات     . 

  جانب األصول. 

 تبين لنا املعلومات التالية :  2013 -2012من خالل دراستنا و تحليلنا مليزانية سونا طراك للسنوات 

وهذا راجع إلى تنازل املؤسسة عن استثمار معين أو  5.52مقدارها  انخفاض في نسبتها بقيمةاألصول الثابتة:  -

 عدم اقتناءها للتثبيتات وكذا الزيادة في حجم مصاريف البحث و التطوير و رأس املال غير املستدعى .

مما يدل على أن املؤسسة قد  1.92شهدت انخفاضا ضئيال بنسبة مقدارها قيم االستغالل و املخزونات :  -

 كمية اإلنتاج. تراجعت في

 2012 2013 2013 2014 % 

 

% 

AF  

VE  

VR  

VD 

 

 

CP 

DLT 

DCT 

 

T 

9239265616.60 

7066554749.97 

260001303.03 

155600065.23 

 

8728648864.00 

6930249642.57 

268870023.64 

107711793.12 

5.52 

1.92 

3.41 

30.77 

8728648864.0 

6930249642.5 

268870023.64 

107711793.12 

8450279912.88 

6742517463.10 

221402604.63 

118185011.60 

3.18 

2.70 

17.65 

9.72 

 

15188796425.2 

- 

1082914822.83 

 

16721421734.8 

 

14508577374.7 

196231855.22 

1330671093.32 

 

16035480323.3 

 

4.47 

- 

22.87 

 

85.89 

 

1450857737.7 

196231855.22 

2330671093.3 

 

16035480323. 

 

1418560853.99 

120509239.22 

1226273899.00 

 

15532384992.2 

 

2.22 

38.5 

7.84 

 

3.13 

 

T 
16721421734.8 16035480323.33 16035480323.33 15532384992.21 3.13 85.89 
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و هذا راجع إلى الزيادة في تعامالت املؤسسة أي الزيادة في عدد  3.41عرفت ارتفاعا قدر ب  القيم الحقيقية : -

 املوردين و العمالء و تسديد جزء من الضرائب .

و هذا راجع إلى تسديد جزء من الديون لبعض التثبيتات مما يؤدي  30.77انخفاض بنسبة  القيم الجاهزة : -

 ى نقص األموال من صندوق املؤسسة و بالتالي انخفاض القيم الجاهزة .إل

 

 جانب الخصوم  : 

 تبين لنا من خالل هذا الجزء أن املؤسسة حققت مايلي .

وهذا راجع الى انخفاض في احد العوامل التالية  4.47 ب عرفت انخفاضا بنسبة مقدرة األموال الخاصة:  -

حققة أو الحساب املستغل لدى املؤسسة و كذا انخفاض رأس املال الذي قيمة االحتياط أو نتيجة الدورة امل

 يعتبر كأهم هذه العوامل .

لم تحقق املؤسسة أي نتائج على مستوى هذه األخيرة و ذلك كنتيجة لعدم قيامها  ديون طويلة األجل : -

 باالقتراض أو التسديد و كذا عدم قيامها بتحقيق أي فارق على مستوى املؤونات .

 

 2014 -2013لتحليل األفقي للسنوات ا . 

  : جانب األصول 

 تبين لنا مايلي . 2014 – 2013من خالل دراستنا و تحليلنا مليزانية سونا طراك للسنوات 

راجع إلى قيام املؤسسة بالتنازل عن  و هذا 3.18و التي قدرت ب  شهدت انخفاضا في نسبتهااألصول الثابتة:  -

 ناءها لتثبيتات معينة .استثمار او انخفاض نسبة اقت

مما يؤكد استمرار املؤسسة النخفاضها  2.70انخفضت بنسبة قدرت ب  قيم االستغالل و املخزونات : -

 لعملية اإلنتاج و بالتالي ضعف كمية اإلنتاج .

مما يعني انخفاض في عدد العمالء و كذا  17.65عرفت هي األخرى انخفاضا بنسبة  القيم الحقيقية: -

 ترجاع جزء من الضرائب.املوردين و اس

مما يدل على أن املؤسسة حققت مدا خيل آو استرجعت  9.72ارتفعت بنسبة مقدارها  القيم الجاهزة: -

 حقوقها من عند الغير أو جزء من املؤونات .
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  : جانب الخصوم 

و هذا و هي قيمة ضئيلة مقارنة مع الخصوم الجارية  2.22 عرفت انخفاضا بنسبة قدرت برؤوس األموال :  -

يعني استمرار سونا طراك الخفض من قيمة االحتياط أو النتيجة املحققة و بالتالي الخفض في رؤوس أموالها 

. 

مما يدل على أن املؤسسة قد  38.58شهدت املؤسسة انخفاض في هذه الديون بنسبة  ديون طويلة األجل: -

 قامت بعملية االقتراض و بالرفع من قيمة املؤونات . 

و هذا راجع إلى االنخفاض في عدد املوردين و العمالء و كذا  7.84انخفضت بنسبة األجل: ديون قصيرة  -

 نالحظ تسجيل ضعف مالي على مستوى خزينة الخصوم.
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  : التمثيل البياني 

 بواسطة املستطيالت. -1

 . 2012ملالية لسنة مستطيل يوضح القيم ا ( :5 -3الشكل رقم )               :                   2012

 

 

 

 

 

  

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة .

 .2013مستطيل يوضح القيم املالية لسنة  (: 6-3الشكل رقم : )                                : 2013

 

 

 

   

 

 

 اسبية للشركةاملصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق مح

 

 

 

    

 

      AF                 CP  

 

       VE    

          VR                           

        VD                         DLT 

         VD  

 

                      

  
 

            AF                          CP  

 

 

           VE 

             VR                        DLT  

            VD                        DCT 
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 .2014مستطيل يوضح القيم املالية لسنة ( :  7-3الشكل رقم )                     :           2014

 

 

 

 

 

  

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة

بواسطة األعمدة البيانية:   -2  

 2012  :                 الشكل رقم )3 – 8 (:أعمدة بيانية توضح القيم املالية لألصول لسنة .2012

 

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة
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.2012( : أعمدة بيانية توضح القيم املالية للخصوم لسنة 9 -3الشكل رقم )  

 

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة

 .2013أعمدة بيانية توضح القيم املالية لألصول لسنة  ( :10 -3الشكل رقم)                       2013  

 

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة
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.2013(: أعمدة بيانية توضح القيم املالية للخصوم لسنة  11- 3الشكل رقم )  

 

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة

 . 2014(: أعمدة بيانية توضح القيم املالية لألصول لسنة  12- 3الشكل رقم )                   : 2014 

 

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة
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.2014نة (: أعمدة بيانية توضح القيم املالية للخصوم لس13 – 3الشكل رقم )  

   

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة
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تحليل الوضعية املالية للشركة بواسطة مؤشرات التوازن املالي.املطلب الثاني:   

 نتطرق في هذا املطلب إلى تحليل الوضعية املالية للشركة بواسطة مؤشرات التوازن املالي .

  رأس املال العامل (   :FR)   . 

يعتبر  رأس املال العامل مؤشرا أساسيا للتحليل و تقييم التوازنات داخل املؤسسة  ،وعليه سوف يتم توضيح 

 رأس املال العامل في الجدول املوالي .

 .  2014-2013-2012رأس املال العامل للسنوات ( :  4 – 3جدول رقم )

FR = VE+VD+VR - DCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة

 

 

 

 

 

 2012 2013 2014 

VE 7066554749.97 6930249642.57 6742517463.10 

VR 260001303.03 268870023.64 221402601.63 

VD 155600065.23 107711793.12 118185011.60 

DCT 1532625309.60 1330671093.32 1226273899.00 

FR 5949530808.63 5976160366.01 5855831180.33 

FR 
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 ( :احتياج رأس املال العاملBFR.) 

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

إذا كان الفرق موجب بين الطرفين فإذا كان الفرق موجب بين الطرفين فذلك يعبر عن األجل )موارد الدورة ( ، ف

 حاجة املؤسسة إلى موارد أخرى تزيد مدتها عن دورة واحدة ، وهو مايسمى باحتياجات رأس املال العامل .

 

 BFR = VE + VR – DCT-T-1  

 . 2014- 2013 -2012س املال العامل للسنوات احتياجات رأ( : 5 -3جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2012 2013 2014 

VE 7066554749.97 6930249642.57 6742517463.10 

VR 260001303.03 268870023.46 221402604.63 

DCT 1532625309.60 1330671093.32 1226273899.00 

BFR 5793930743.4 5868448572.89 5737646168.73 
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  الخزينةTN  

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

 جدول التالي.خالل سنوات الدراسة من خالل ال

TR = FR- BFR  

 .2014 – 2013- 2012الخزينة للسنوات (:  6 – 3جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

  :تحليل املؤشرات املالية 

 

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة .

و هذا  FR˃0بأنه يعادل  2014-2013-2012نالحظ من خالل حسابنا أن رأس املال العامل للسنوات الثالث 

يعني بان املؤسسة قادرة على الوفاء بديونها عند تاريخ استحقاقها و عليه فان رأس املال العامل للمؤسسة مرتفع 

وهذا راجع إلى انخفاض الديون قصيرة األجل ما يحقق عدم وجود احتياج  يعني أن موارد املؤسسة تغطي 

 . BFR ˃0املؤسسة تستطيع أن تمول من مواردها احتياجات االستغالل  احتياجات الدورة بمعنى أخر

كما نالحظ بان املؤسسة قد حققت خزينة موجبة وهذا يعني أنها قد قامت بتجميد جزء من أموالها الثابتة 

أن املؤسسة لديها فائض في السيولة أي أنها   TR ˃0لتغطية رأس املال العامل مما يعكس لنا بصورة واضحة 

 حقق هامش أمان .ت

 

 

 2012 2013 2014 

FR 5949530808.63 5976160366.01 5855831180.33 

BFR 5793930743.4 5868448572.89 5737646168.73 

TR 155600065.23 107711793.12 118185011.6 
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 . تحليل الوضعية املالية للشركة بواسطة النسب املاليةاملطلب الثالث : 

 من خالل امليزانية املالية السابقة سنقوم بحساب و تحليل مختلف النسب املالية .

  : حساب نسب املردودية 

 املردودية املالية : .1

 الخاصة .املردودية املالية = النتيجة الصافية /األموال 

 (:   املردودية املالية .7 -3جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة

  التعليق : 

وهي  0.03كانت ثابتة خالل سنوات الدراسة إذ تعادل قيمتها نالحظ من خالل الجدول أن نسبة املردودية املالية 

 عتبرة ما يعني أن املؤسسة ال تجد صعوبة في الرفع من أموالها الخاصة .نسبة م

 

 

 

 

 

 البيان  2012 2013 2014 

452057436.51 493049867.09 

األموال الخاصة   15188796425 14508577374.79 14185601853.99

  

  المردودية المالية 0.03 0.03 0.03

ية النتيجة الصاف 505500981.32  
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 املردودية االقتصادية :  .2

 املردودية االقتصادية = النتيجة الصافية / مجموع األصول .

 (: املردودية االقتصادية .8 -3جدول رقم ) 

 

 

  

 املردودية التجارية . .3

 

 داد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركةاملصدر : من إع

 التعليق : 

فيما  2013- 2012في كل من سنة  0.03االقتصادية قد بلغت نالحظ من خالل الجدول أن قيمة املردودية 

مقارنة بالسنوات  2014وذلك كنتيجة النخفاض مجموع األصول سنة  0.02انخفضت في السنة املوالية لتعادل 

 كر ، وعليه يمكن القول بان لرؤوس األموال املستثمرة فعالية في املحيط االقتصادي و االجتماعي .السالفة الذ

 املردودية التجارية= النتيجة الصافية /رقم األعمال .

 ( : املردودية التجارية .9 – 3جدول رقم)

 

 

 

 

 

 محاسبية للشركة املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق

 البيان  2012 2013 2014 

ية النتيجة الصاف 505500981.32 493049867.09 452057436.51  

15532384992.21 .3316035480323  مجموع األصول  16721421734.83 

المردودية  0.03 0.03 0.02

 االقتصادية 

 البيان 2012 2013 2014 

ية النتيجة الصاف 505500981.32 493049867.09 452057436.51  

19501988340.9  رقم األعمال  10624376724.01 10371200412.61 

المردودية  0.04 0.04 0.04

 التجارية 
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 التعليق : 

إذ أن قيمها متساوية وهذا دليل على  2014- 2013- 2012خالل السنوات موجبة  التجاريةنالحظ ان املردودية 

 أن رقم األعمال لم يحدث له أي تغيير .

  : حساب نسب الهيكلة 

 نسبة هيكلة األصول:  .1

 جمالي االستغالل / مجموع األصول.هزة + إنسبة هيكلة األصول = القيم غ جاهزة + القيم الجا

 (: نسبة هيكلة األصول:10- 3جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة .

 التعليق : 

( والتي تعبر عن أهمية األصول  0.45 -0.45 – 0.44الثالث على التوالي )من النتائج املحصل عليها خالل السنوات 

فهي  0.5املتداولة بالنسبة لألصول التابثة ، يمكن القول انه مادامت هذه النسبة خالل هذه السنوات اقل من 

تدل أن املؤسسة ليست في حالة جيدة عموما وهذا راجع إلى حركة األصول املتداولة بطيئة وال تحقق أي أرباح 

 الثابتة اكبر من األصول املتداولة . وهذا يدل على أن األصول 

 

 البيان  2012 2013 2014 

  قيم االستغالل 7066554749.97 6930249642.57 6742517463.10

ة القيم الحقيقي 260001303.03 268870023.64 221402604.63  

 القيم الجاهزة  155600065.23 107711793.12 118185011.60

وع األصول مجم 16721421734.83 16035480323.33 15532384992.21  

نسبة هيكلة  0.44 0.45 0.45

 األصول 
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 نسبة هيكلة الخصوم .   .2

 نسبة هيكلة الخصوم = ديون ق األجل + ديون ط األجل + األموال الخاصة / مجموع األصول. .3

 

 نسبة هيكلة الخصوم .  : (11- 3) جدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 تماد على وثائق محاسبية للشركة .املصدر : من إعداد الطالبة باالع

 التعليق : 

على مدى سنوات الدراسة ما يدل على إن  1بان نسبة هيكلة الخصوم تساوي تقريبا نالحظ من خالل الجدول 

 قيم الخصوم تساوي مجموعها. 

 

 

 

 

 

 

 

 البيان  2012 2013 2014 

 د .ق.األجل  1532625309.60 1330671093.32 1226273899.00

 د .ط .األجل - 196231855.22 120509239.22

14185601853.99 14508577374.79 96425.23151887  األموال الخاصة  

 مجموع الخصوم  16721421732.83 16035480323.33 15532384992.21

نسبة هيكلة  1 0.99 0.99

 الخصوم 
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 نسبة املديونية :  .4

 نسبة املديونية =  د.ط. األجل + د.ق. اآلجل / مجموع الخصوم.

 ( :  نسبة املديونية .12 – 3م)دول رقج

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة

 نسبة هيكلة األموال الخاصة . .5

 نسبة هيكلة األموال الخاصة = األموال الخاصة / مجموع الخصوم .

 اصة .( :  نسبة هيكلة األموال الخ13- 3جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة .

 

 

 

 البيان  2012 2013 2014

ديون طويلة  - 196231855.22 120509239.22

 األجل 

ديون قصيرة  1532625309.6 1330671093.32 1226273899.00

 األجل 

 مجموع الخصوم  16721421734.83 16035480323.33 15532384992.21

ة نسبة المديوني 0.09 0.09 0.08  

 البيان  2012 2013 2014

 االموال الخاصة  1588796425.23 14508577374.79 14185601853.99

15532384992.21 480323.3316035  مجموع الخصوم 16721421732.83 

نسبة هيكلة  0.90 0.90 0.91

 االموال الخاصة 
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 . حساب نسب السيولة 

 نسبة سيولة األصول  . .1

 نسبة التداول = قيم االستغالل +القيم الحقيقية + القيم الجاهزة /مجموع األصول .

 . (:  نسبة سيولة األصول 14 -3جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة

 : التعليق 

أي أن قيمة  0.5نالحظ من الجدول أن نسبة سيولة األصول لسنوات الدراسة اصغر من النسبة املرجعية 

صول الثابتة اكبر من قيمة األصول املتداولة و يعني ذلك أن االستثمارات مرتفعة وبالتالي تعطي إمكانية األ 

 تحسين مرد ودية املؤسسة .

 

 

 

 

 

 

 

 البيان  2012 2013 2014 

 األصول المتداولة  7482156118.23 7306831459.33 7082105079.33

 مجموع األصول  16721421734.83 16035480323.33 15532384992.21

 

 
0.45 0.45 .440 نسبة سيولة  

 األصول 
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 . )نسبة التداول( نسبة السيولة العامة .2

 نسبة السيولة العامة = األصول املتداولة /ديون قصيرة األجل .

 لة العامة .(:  نسبة السيو 15 – 3جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة

 التعليق : 

وهي في تزايد مستمر خالل سنوات الدراسة وهذا يدل ان األصول  1نالحظ من خالل الجدول أن النسبة تفوق 

 ؤسسة لها القدرة على تسديد التزاماتها قصيرة األجل .املتداولة قد غطت الديون قصيرة األجل وبهذا فان امل

 . نسبة السيولة اآلنية .3

 نسبة السيولة اآلنية = القيم الجاهزة / ديون قصيرة األجل .

 (:  نسبة السيولة اآلنية . 16-3جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 شركة .املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية لل

 

 

 البيان  2012 2013 2014

 
7082105079.33 

 

7306831459.33 

 

7482156118.23 

 

األصول 

 المتداولة

ديون قصيرة  1532625309.60 1330671093.32 1226273899.00

 األجل 

 نسبة السيولة 4.88 5.49 5.77

 العامة

 البيان 2012 2013 2014

هزة القيم الجا 155600065.23 107711793.12 118185011.60  

ديون قصيرة  1532625309.60 1330671093.32 1226273899.00

 األجل 

 نسبة السيولة 0.10 0.08 0.09

 اآلنية 
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 .نسبة التمويل الدائم .4

 نسبة التمويل الدائم= األموال الدائمة / األصول الثابتة .

 (: نسبة التمويل الدائم.17 -3جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة .

 التعليق : 

( في حين ارتفعت خالل سنة 2013 -2012انخفاض خالل السنوات )  م قد سجلتنالحظ أن نسبة التمويل الدائ

ما يعني أن املؤسسة في تحسن من املاحية املالية أي أن لها رأس مال عامل موجب خالل السنة األخيرة ما  2014

  يمكنها من تمويل تثبيتاتها خالل السنة األخيرة . 

 

 

 

 

 

 

 

 البيان  2012 2013 2014 

 األموال الدائمة  15188796425.2 14704809230.01 14306111093.21

  ول الثابتةاألص 9239265616.6 8728648864.00 8450279912.88

نسبة التمويل  0.17 0.16 1.69

 الدائم
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 نسبة التمويل الخاص . .5

 = األموال الخاصة / األصول الثابتة . نسبة التمويل الخاص

 (:  نسبة التمويل الخاص. 18-3جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق محاسبية للشركة

 التعليق: 

املؤسسة تغطي أصولها  على مدار الثالث سنوات وهذا يدل على أن 1نالحظ بان نسبة التمويل الذاتي تفوق 

 .الثابتة من األموال الخاصة كما أن لها هامش آمان يمكنها من تغطية جزء من أصولها املتداولة

 نسبة االستقاللية املالية . .6

 نسبة االستقاللية املالية= األموال الخاصة /مجموع الديون .

 .( :  نسبة االستقاللية املالية 19- 3جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيان 2012 2013 2014

14185601853.99 

 

14508577374.79 

 

15188796425.2 

 

 األموال الخاصة 

  األصول الثابتة 9239265616.60 8728648864.00 8450279912.88

نسبة التمويل  1.53 1.66 1.79

 الخاص 

 البيان 2012 2013 2014

14185601853.99 

 

14508577374.79 

 

15188796425.2 

 

 األموال الخاصة

 مجموع الديون  1532625309.60 1526902948.54 1346783138.22

نسبة  9.91 9.5 10.53

االستقاللية 

 المالية 
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 التعليق : 

نالحظ أن هذه النسبة لثالث سنوات جد جيدة إذ أن املؤسسة قادرة على تسديد كل ديونها الطويلة األجل 

هامش أمان هائل من أموالها  وقصيرة األجل وكذا جميع التزاماتها من خالل أموالها الخاصة فقط إضافة إلى تبقي

 الذاتية والذي يجعلها تتمتع بان تكون مستقلة ماليا .

 املبحث الثالث : توجيهات الدراسة املتوصل إليها .

 املطلب األول: مالحظات حول النتائج املتوصل إليها .

 ي : مايل 2014-2013-2012تظهر النتائج املتوصل إليها حول تحليل القوائم املالية للسنوات 

 فيما يخص مؤشرات التوازن املالي :  .1

  : رأس املال العاملFR  

 مليار دينار جزائري . 600شهد هذا املؤشر ثبات على مدار سنوات الدراسة و قد عادل تقريبا 

  احتياج رأس املال العاملBFR   : 

بين كل من مجموع إذ يظهر هذا املؤشر ثبات على مدار الثالث سنوات هو األخر ما يعني أن الفرق موجب 

 .2014- 2013- 2012قيم االستغالل و القيم الحقيقية و ديون قصيرة األجل خالل كل من سنة 

  الخزينةTN:  : 

يتجلى الفرق بين كل من رأس املال العامل و احتياج رأس املال في قيم موجبة هي للخزينة خالل كل من 

 السنوات الثالث .

 فيما يخص النسب املالية :  .2

غلب النسب املالية قيم مالية مقاربة إن لم نقل معادلة للقيم املرجعية ما يعكس الحالة الجيدة  تظهر ا

 . للوضعية املالية للمؤسسة 

 . املطلب الثاني : تعاليق وأراء حول النتائج املتوصل إليها

لتمييع الغاز الطبيعي   GL2/Zمن خالل دراستي امليدانية ملوضوع التحليل املالي وأثناء الفترة التربصية بمؤسسة 

 تبين مايلي :  2014- 2013- 2012و إبان دراستي للوضعية املالية للمؤسسة خالل السنوات الثالث 
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حوي طاقم إداري ذو كفاءة عالية و خبرة واسعة ، إال انه ال يتمتع بملكية التسيير الكاملة الن أن املؤسسة ت -

مما يسبب بعض األعباء اإلضافية على الوحدة مثل  الوحدة تابعة إداريا للمؤسسة األم سونا طراك

 املصاريف املالية التي كان من املمكن تجنبها لو كان التسيير داخلي كليا .

 تمتع املؤسسة باستقاللية مالية كبيرة نتيجة تمويل أصولها بأموالها الخاصة . -

الزيادة في راس املال و منه زيادة تحقيقي مرد ودية معتبرة مما يدل على اإلنتاج الفعال و بالتالي تسمح ب -

 االستثمارات .

ولكن بالرغم من هذه املالحظات املعتبرة إال أنها ال تؤثر على املؤسسة األم و هذا إذا ذل على ش يء فانه يدل 

 .على الفائدة التي تعود على هذه املؤسسة و التي بدورها تساهم في التنمية االقتصادية بصورة فعالة

 

 : توجيهات وإرشادات حول النتائج املتوصل إليها . املطلب الثالث

بعدما قمنا بتحليل ميزانية املؤسسة خالل فترة الدراسة يمكن اتخاذ مجموعة من القرارات التي تتناسب مع 

وضعية من بين البدائل املقترحة، وذلك بعد التحديد الجيد للوضعية املالية الخاصة باملؤسسة يمكن أن 

 ت فيما يلي .تتمثل هذه القرارا

تعديل القرار االستثماري من خالل بتخفيض األصول الثابتة من خالل تخفيض التثبيتات املادية  -

 العاطلة .

تعديل قرار التمويل عن طريق خفض التمويل بالديون قصيرة األجل و اللجوء إلى التمويل املناسب  -

 للمؤسسة .

 املحافظة على الطاقة اإلنتاجية وزيادة قدرتها . -

 مدة تحصيل قيمة الحقوق لدى العمالء . رفع -

ومن هذا نجد أن متخذي القرارات في املؤسسة يجب عليهم االعتماد على التحليل املالي الستطاعتهم  -

اتخاذ القرار املناسب للمؤسسة و تحسين مستواها وأدائها في املحيط املوجودة فيه و حسن اختيار 

 القرار من بين البدائل املتوفرة فيه .

 

 

 

87 



 GL2/Zدراسة تطبيقية لشركة سوناطراك فرع تمييع الغاز                                   الفصل الثالث      

 

 خالصة الفصل : 

نظرا للهدف الذي تسعى إليه املؤسسة و هو البقاء و االستمرارية وتحقيق األرباح والوصول إلى األهداف املسطرة 

بكل فعالية يتطلب منها القيام بإتباع طريقة وقائية تتمثل في التحليل املالي لذلك فقد لحاولنا في هذا الفصل 

إذ بدأت   GL2/Zتخاذ القرارات لشركة سونا طراك و فرع تمييع الغاز الطبيعي التعرف على دور التحليل املالي في ا

، باإلضافة إلى عرض مهامها وأهدافها كما تطرقنا كذلك إلى   GL2/Zبتقديم تعريف شامل للشركة و للمركب 

 .2014 -2013 – 2012الهيكل التنظيمي للشركة وعرض امليزانية املالية للسنوات 

و     GL2/Zتحليل الوضعية املالية للمؤسسة و بعد الدراسة التطبيقية املتعلقة باملركب من خالل قيامنا ب

االطالع على الوثائق املحاسبية املتمثلة في امليزانية و كذا معرفة كل املؤشرات املعبرة و املحللة لوضعية املؤسسة 

 فان النتيجة العامة التي توصلت إليها .

 ن مالي خالل سنوات الدراسة حيث حققت خزينة صافية موجبة .املؤسسة تتمكن من تحقيق تواز  -

 توفر رأس املال العامل الذي يحقق لها هامش األمان . -

 تمتعها بخزينة موجبة ممل يبين أن حالتها املالية جيدة. -

 عدم اللجوء إلى البنك نظرا إلى السيولة التي بحوزتها . -

 ب املدروسة.تحقيق مرد ودية حسنة و ذلك تبعا ملا تبينه النس -
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يعتبر اتخاذ القرار داخل املؤسسة أمرا ضروريا و الذي يمكن من خالله مراقبة نشاطها وتحقيق أهدافها  

املحددة ولقد اخترنا في بحثنا هذا احد أهم األدوات املستخدمة في اتخاذ القرارات داخل املؤسسة و التي تخص 

يستطيع املقيم من خاللها تشخيص السياسة املالية التي  الجانب املالي أال وهو التحليل املالي و الذي يعد األداة 

املتبعة ، و توجيه االنتباه إلى النقاط الحساسة التي تستوجب الدراسة واتخاذ القرارات الالزمة لتحسين الوضع 

ك املالي للمؤسسة ،  والذي يفترض أن يتسم بالكفاءة والفعالية حتى يتسنى لها البقاء واالستمرار ، وال يتأتى لها ذل

 إال باعتمادها على أدوات التسيير الحديثة معتمدة على التحليل و التشخيص املالي  .

تخاذ القرارات الة ليل املالي كوسيلالبحث التركيز عمى الجانب املالي واملحاسبي واخترنا التح خالل هذاوقد تم 

ا القانوني أو هطابع تلفخامهما   ؤسسة تخاذ القرار واملراقبة داخل أي مالومة املحاسبية أداة لاملالية ، كون املع

ا، ومن الطبيعي هين معلا املؤسسة أمام كل املتعامهر من خاله، كما يمثل املرآة التي تظهالقطاع الذي تنتمي إلي

يل لكتفاء بالجانب املالي واملحاسبي وحده كمؤشر قادر عمى اتخاذ القرارات داخل املؤسسة كون التحاال عدم 

اجتماعية، اقتصادية، ) بعاداألودات املبذولة وفق سياسة معينة متعددة هو املج نشطةاألناتج عن تركيبة من 

يل املالي يسعى من لية التحلالدراسات، إن عم هذهأن البعد املالي يحتل الصدارة خاصة في مثل  إال، ( قانونية...

ا في املستقبل، هو تفادي هاخروج منلل مساعدتها حاولة كشف عن أسباب الضعف في املؤسسة و ملل خاليا املسير 

في اتخاذ القرارات  تدهور املؤسسات تشكو من نقص أو  اغلب، وبما أن خالل قراراتهمن تدعيمها و نقاط القوة و 

يل الوضعية املالية، لمباشرة لدراسة وتح توجيه االهتمام ين املاليين للى املحلاملناسبة لذا أصبح من الضروري ع

 .الحقيقية هذه األخيرة مرآتهامن الوثائق املحاسبية املتوفرة داخل املؤسسة كون انطالقا 

اذ القرارات يعتبر التحليل املالي أداة لتشخيص الوضعية املالية املاضية و الحاضرة للمؤسسة واتخ وعليه

املالية  فتراتبالاملستقبلية من خالل القوائم املالية التي تتضمن كم هائل من البيانات املحاسبية الخاصة 

الية لتحويل تلك سبة كاملؤشرات والنسب املالسابقة والحالية ، ويتم تحليلها باستخدام األساليب واألدوات املنا

ملبادرة في اتخاذ البيانات إلى معلومات مفيدة عن أداء املؤسسة وكذا التنبؤ بمستقبلها ، لذا وجب على املؤسسة ا

الى قرارات رشيدة  التحليل املالي كأحد أهم وسائلها املستعملة في تقييم هيكلها التمويلي وذلك من اجل الوصول 

خدم الهدف الرئيس ي للمؤسسة .وصائبة ت  
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 ملخص الدراسة : 

التحليل املالي في اتخاذ القرار داخل املؤسسات االقتصادية و لتحقيق  وأهميةدور  إلبراز تهدف هذه الدراسة 

عدة  إلى" وتوصلت الدراسة   GL2l Zالدراسة على مؤسسة سوناطراك "فرع تمييع الغاز الطبيعي  إسقاطذلك تم 

التي قد يقع  األخطاءالتحليل املالي ضروري جدا كونه يساهم في اكتشاف نقاط الضعف و  أن:  أهمهانتائج من 

 بدقة عالية . األجلفيها املسيرون ، يؤدي استخدام املؤشرات والنسب املالية في تنفيذ الخطط طويلة وقصيرة 

و العمل على ملالي : االستمرارية في عملية التحليل ا أهمهاوقدمت هذه الدراسة عددا من التوصيات من 

 التخفيض من تكاليف التحليل املالي ونتائجه االيجابية في مسار عمل املؤسسة . 

 

This study aims at the role and importance of financial analysis in decision-making within 

economic institutions, and to achieve this, the study was dropped on the Sonatrach Corporation 

"GL2l Z Natural Gas Liquefaction Branch". The study reached several results, the most important of 

which are: that financial analysis is very necessary as it contributes to discovering weaknesses And 

the mistakes that managers may make. The use of financial indicators and ratios leads to the 

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

This study presented a number of recommendations, the most important of which are: Continuity 

in the process of financial analysis and work to reduce the costs of financial analysis and its positive 

results in the course of work of the institution. 

 

 


