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The summary : 

This study addresses the question of the role of financial statements according to the 
financial accounting system in financial decision making in the economic institution by 
addressing the theoretical aspects of the subject from all angles and aims to enrich 
scientific research on this subject. 

The application part of the memorandum was devoted to the presentation and analysis of 
the financial statements of the Union of agricultural cooperatives during the period 2017-
2018 using financial analysis tools and methods. In this study, we reached several results, 
the most striking of which is that the financial statements prepared according to the 
financial accounting system are used for the financial analysis of the financial statements. 

Keywords: financial accounting system, financial statements, financial decision. 
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 :مقدمة

 

.   

ـــــا ،م املجـــــاالت مـــــن العديـــــد ـــــ العالقـــــات نمـــــط ـــــ ع ـــــ كب ل شـــــ أثـــــرت ـــــ ال التطـــــورات مـــــن ـــــ الكث العـــــالم د شـــــ

املسـتوى ـ ع سـواء ات ـ غ عـدة فعرفـت نـة الرا التطـورات تلك املحاسبة سايرت ولقد ، ا وغ جتماعية ، قتصادية

جوان مختلف مست ات التغ ذه ، املح أو املختلفـةالعال لألطراف املعلومات بتوف تم خدميا شاطا وأصبحت ا

اتخـاذ ـ ـا م سـتفادة ا مسـتخدم سـتطيع بحيـث قتصـادية املؤسسـة مـع املتعاملـة ارجية ا أو الداخلية انت سواء

املالئمة   .القرارات

و املالية الوضعية عكس ال الصورة املالية القوائم فتعدعت ، معينة زمنية ة ف خالل للمؤسسة قتصادية

أخرى  إ ية محاس ئة ب من تختلف ال ية املحاس املعاي من مجموعة أساس ع املالية القوائم ذه عرض   .و

ضـــوء ــ ع ية املحاســـ املنظومــة ـــ صــالح ـــق طر ــت انت ـــ ال البلــدان مـــن زائــر ا عـــد الــدول مـــن ــ الكث غـــرار ــ وع

الـوطمعاي املجلـس جعلـت سـباب ـذه ، ية املحاسـ املعلومـات مسـتخدمي احتياجـات مواكبة قصد الدولية املحاسبة

يقــرب ــ خ ـذا ،ف الدوليــة املحاســبة معـاي مــن م املسـتل املــا املحاســ النظـام مشــروع بإصــدار املبـادرة يأخــذ للمحاسـبة

املمارسات من زائر ا ية املحاس أكاملمارسة ومبادئ مرجعية ة رك ع املحاس العمل عتماد حيث من العاملية

ة ــ وال باملصــداقية ــ تتم ماليــة قــوائم ــتج لي ، عمــال رجــال طــرف مــن إليــھ الرجــوع ــتم و املعاصــر قتصــاد مــع مالئمــة

الرشيدة القرارات التخاذ سعيا للمؤسسة املالية الوضعية عن الدقيق   .والتعب

القـراراتو  التخـاذ لـة مؤ ملعلومـات ـا اج بجديـة املاليـة ر التقـار محتـوى تحليل بدراسة املؤسسة س ذلك لضمان

اليف الت بأقل ممكن عائد أق تحقيق ا ل يضمن بما ، املناسبة   .املالية

سية: أوال الرئ الية   : ش

التال الية ش صياغة يمكن فإنھ السابق التقييم خالل   :يةمن

؟ قتصادية املؤسسة املالية القرارات اتخاذ املالية القوائم م سا   كيف

التالية الفرعية ساؤالت ال إ البحث الية إش تجزئة يمكن الية ش ذه ع   :ولإلجابة

؟_  1 املالية القوائم تتمثل   فيما

؟_ 2 املالية القرارات تتمثل   فيما

الق_ 3 اتخاذ مراحل ؟ما التمو   رار

؟_ 4 الفالحية التعاونيات اتحاد مؤسسة لية التمو القرارات اتخاذ املالية القوائم م سا   كيف

  

  أ
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  :الفرضيات

ا_ 1 تقوم ال والعمليات للمؤسسة املا للمركز يك ما عرض املا املحاس النظام حسب املالية القوائم تمثل
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املخ_ 3 البــــدائل تحديـــد البيانــــات وتحليـــل ،جمــــع لة املشــــ تحديـــد مرحلــــة ـــ التمــــو القــــرار اتخـــاذ مراحــــل تلفــــةتتمثـــل

والتقييم املراجعة ومرحلة املناسب البديل ،تطبيق مثل البديل ،تطبيق مثل البديل   .،اختيار

التمو_ 4 القرار اتخاذ يمكن املا التحليل خالل   .من

الدراسة: ثانيا مية   :أ

املوضوع دراسة مية أ ر   :تظ

وكيف_  املؤسسة املالية القوائم دور يان وت ار املاليةإظ القرارات اتخاذ م   .سا

املختلفة_  املا التحليل وأدوات أساليب ار   .إظ

الدراسة: ثالثا داف   : أ

ي فيما الدراسة ذه داف أ   :تكمن

املا_  املحاس النظام وفق املالية القوائم عن ة النظر املعارف إثراء مة   .املسا

تحليل_  دور ع الوقوف املاليةمحاولة القرارات اتخاذ املالية   .القوائم
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ي_  امليدا العم املحيط إ امعة ل الداخ املحيط من العل البحث إخراج مة   .املسا

عا الدراسة: را   :حدود

ي فيما الدراسة حدود   : تتمثل

انية امل دود الفالحية:ا التعاونيات اتحاد   .مستغانم_ مؤسسة

الزمانية دود للسنوات:ا الفالحية التعاونيات اتحاد ملؤسسة املالية القوائم دراسة  2018و2017تتمثل

 . 
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إ السا البحث مفردات املؤثرة ات واملتغ العناصر ملختلف الشامل والتحليل املعمقة الدراسة أجل من

املـــــن ـــــ غ الدراســـــة عتمـــــد ، قتصـــــادية املؤسســـــة ـــــ املاليـــــة القـــــرارات اتخـــــاذ ـــــ املاليـــــة القـــــوائم دور يـــــان ت

لو  ــــ التحلي جوانــــبالوصـــفي مختلــــف ــــم ف ـــ التعمــــق مــــن يمكــــن الـــذي الــــة ا دراســــة ومــــن املوضـــوع صــــف

اتحاد مؤسسة املالية القرارات اتخاذ املالية القوائم دور واقع ع باإلطالع وذلك عاده أ وكشف املوضوع

باإلضــــا املقابلــــة ، ،املالحظــــة امليدانيــــة ــــارات الز خــــالل ،مــــن مســــتغانم الفالحيــــة ـــــذاالتعاونيــــات دراســــة ــــ إ فة

العم امليدان إ الداخ املحيط من العل البحث إخراج املتمثل   . املوضوع

عا الدراسة: سا ات   : صعو

باللغة_  املتوفرة املراجع أغلب أن ،بحيث املالية للقوائم املا التحليل مجال العلمية والبحوث املراجع قلة

ناسب ت ال مراجع و سية يةالفر املحاس نظمة اختالف وجود ب س ة زائر ا الة ا دراسة   .مع

ة_  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اما الل املؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائق افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع ـــــــــــــــــــــــــــــــول صـــــــ ا ة صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعو   .كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك

منھ جزءا واعت بل البحث ملواصلة سا الدافع لنا انت فقد أحيانا شاقة انت وإن ات الصعو ذه إن

.  

السابقة: ثامنا   :الدراسات

، ة ــ خ املاليــةكرليفــة القــرارات اتخــاذ ــ املــا املحاســ النظــام وفــق املاليــة القــوائم ،دور ماســ مــذكرة ،

، ،مستغانم س باد ابن ميد ا عبد جامعة ، سي ال ومراقبة تدقيق   . 2018تخصص

القـو  حصـيل ـ ات ـ غي أحـدث املـا املحاسـ النظـام تطبيـق أن ا دراسـ نتـائج ـرت للمؤسســاتأظ املاليـة ائم

  .قتصادية

 

  

  ج
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، مليــــــاء ــــــ ،سنو ــــادية قتصــ ــــة املؤسســ ــــ ــ ــة ــ املاليــ ــــرارات القــ ــــاذ اتخــ ــ ــ ــ ــة ــ املاليــ ــــوائم القــ ماســــــدور مــــــذكرة

، املسيلة ، بوضياف محمد جامعة ، وجباية مالية   . 2015،تخصص

يؤدي سوف املا املحاس النظام أن ا دراس نتائج رت مـنأظ املاليـة املعلومـات نوعيـة ن تحسـ ـ إ املستقبل

أخرى ة ج من للمؤسسة التنظي ل ي ال صمن ية املحاس للوظيفة السائدة النظرة غي و ة   .ج

الدراسة: تاسعا   :تقسيمات

انـب ا أمـا ، البحث من النظري انب ا ي والثا ول الفصل تمثل ، فصول ثالث إ البحث ذا تقسيم تم

التالية طة ا حسب وذلك الثالث الفصل تناولھ فتم   : التطبيقي

املبحـث  ـ تناولنـا حيـث ، ن مبحثـ ـ إ مقسـم املاليـة للقـوائم ي املفـا باإلطـار يتعلـق ول ـوم،الفصـل مف ول

النظـــام وفـــق املاليـــة للقـــوائم عـــرض ـــ إ التطـــرق تـــم ي الثـــا املبحـــث ـــ و املاليـــة القـــوائم ـــداف وأ ،خصـــائص أنـــواع

مـوال ات ـ غ وجـدول ، النقديـة التـدفقات قائمـة ، النتـائج حساب جدول ، انية امل واملتمثلة املا املحاس

اصة   .ا

ـ إ فتعرضـنا ي الثــا الفصـل ـ قتصــادية،أمـا املؤسسـة ـ املاليـة القــرارات اتخـاذ ـ املاليـة القــوائم تحليـل دور

،أمــــا املاليـــة القـــوائم تحليـــل ـــوم مف ـــ إ ول املبحـــث ـــ التطــــرق تـــم ،حيـــث مباحـــث ثـــالث ـــ إ تقســـيمھ تـــم حيـــث

املاليــــة القــــوائم بــــاختالف تختلــــف ــــ ال املــــا التحليــــل أدوات فيــــھ فتناولنــــا ي الثــــا ،وخصصــــنااملبحــــث للمؤسســــة

املالية القرارات اتخاذ مراحل خالل من قتصادية املؤسسة املالية بالقرارات ف التعر إ الثالث   .املبحث

الفالحية التعاونيات اتحاد ملؤسسة حالة دراسة خالل من التطبيقية للدراسة خصص فقد الثالث الفصل _ أما

،امل مباحث ثالث إ تقسيمھ وتم القوائممستغانم لعرض ي الثا واملبحث ، الدراسة بميدان ف للتعر ول بحث

ملؤسســـة املاليــة القـــوائم تحليــل ـــ إ تطرقنــا فقـــد الثالــث املبحـــث ،أمــا الفالحيـــة التعاونيــات اتحـــاد ملؤسســة املاليــة

الفالحية التعاونيات   .اتحاد
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  :تمھید 

ـ وع ن ـارجي ا ن املسـتعمل لصـا ماليـة قـوائم وتقـديم بإعـداد العـالم دول ع املؤسسات من العديد تقوم

ختالفـات مـن العديـد نـاك انـھ آلخـرإال بلـد من ة شا م تبدو القوائم ذه أن من ـاالرغم إرجاع يمكـن ـ ال

القوائم ذه إلعداد املستخدمة ساسية ية املحاس   .للمبادئ

ســـــيات ا متعـــــددة للمؤسســـــات ع والســـــر الواســـــع شـــــار ن و الدوليـــــة التجـــــارة ـــــ ـــــوظ وامل ـــــ الكب النمـــــو إن

أ ـــر أظ م ســـيا ج وتنـــوع ن املســـتخدم لقاعـــدة توســـيع مـــن عليـــھ وماترتـــب الدوليـــة املحاســـبة ميـــةومؤسســـات

ــــــــؤالء ل ومــــــــة ومف مقـــــــروءة ــــــــون وت ـــــــدود ا تخطــــــــي ـــــــ ع قــــــــادرة معلومــــــــات ـــــــ ع تحتــــــــوي ماليـــــــة قــــــــوائم وجـــــــود

وما املالية القوائم إعداد أسس ن ب ساق من ممكن قدر أك وجود من البد ذلك يتحقق وم ن املستخدم

معلومات من ھ   .تحتو

إ الفصل ذا تقسيم يتم املنطلق ذا   :ومن

املالية:ولاملبحث   القوائم

ي الثا املالية:املبحث القوائم   عرض

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 اإلطار المفاھیمي للقوائم المالیة:                                                      الفصل األول 
 
 

2 
 

ول  املالية:املبحث   القوائم

ـا خالل مـن يمكن ال الوسائل إحدى عت و املا املحاس النظام مخرجات ا مجمل املالية القوائم ل ش

الشركة املالية التطورات ل ل مستمرة عة   .متا

املالية:ولاملطلب القوائم وم   مف

ي ما ا نذكرم املالية للقوائم ف عار عدة   1:ناك

ل - شـ ـ املؤسسـة شـاط حوصـلة ـا خالل من تقدم ال تقدم ال ساسية العناصر ا أ ع عرف

ية محاس دورة ل اية تقدم شاملة   .وثائق

ــ - ســاعد ـــ ال طــراف مــن املاليـــة القــوائم ــ عـــدعت و عــام نطــاق ـــ ع لإلســتخدام املعلومــات تـــوف

رأس أســـواق ــ ع املشـــرفة يئــات ال ا تصـــدر ــ ال ـــا عل املتعــارف املحاســـبة ملعــاي طبقـــا القــوائم ــذه

ستخدام عة شا املالية والقوائم حيان عض ات الشر ن قوان ا أوتتضم املركز:(املال قائمة

الـدخل,املـا اقائ,قائمـة واســتخداما مـوال مصـادر ــ,مـة ات ـ التغ وقائمـة النقـدي التـدفق قائمـة

امللكية   2.)حقوق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
،مكتبة الشركة الجزائریة بوداود،الجزائر،بدون   IAS/IFRشعیب شنوف،محاسبة المؤسسة طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة-  1

  .78،ص2009طبعة،

  
 الطبعة عمان، والتوزیع، للنشر دارالمسیرة ، المحاسبي واإلفصاح المالیة للقوائم المالي التحلیل سعادة، یوسف الراوي، وھیب خالد- 2

  .32ص ،2000 األولى،
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ي الثا املالية:املطلب للقوائم النوعية صائص   ا

غالبــا املاليـة القـوائم توصـف كمـا ن للمسـتخدم مفيـدة املاليــة القـوائم ـ الـواردة املعلومـات تجعـل صـفات ـ

بصورة ر تظ ا أنبأ ومع شأة للم املا املركز ات والتغ داء و املا املركز عدالة تمثل أو وعادلة صادقة

املحاســبة ومعــاي ساســية النوعيــة صــائص ا تطبيــق أن إال يم املفـا ــذه مــع مباشــرة اليتعامــل طــار ـذا

عد تمثــــــل أو وعادلـــــة صــــــادقة بصــــــورة ـــــر تظ قــــــوائم عــــــادة عليـــــھ تــــــب ي وتتمثــــــلاملناســـــبة املعلومــــــات ـــــذه الــــــة

ي األ ساسية النوعية صائص   1:ا

م) 1 للف   القابلية

  املالئمة) 2

  املصداقية) 3

للمقارنة)4   القابلية

م) 1 للف  :القابلية

قبــــــل مــــــن املباشــــــر ــــــم للف ــــــا قابلي ــــــ املاليــــــة بــــــالقوائم الــــــواردة للمعلومــــــات ساســــــية صــــــائص ا إحــــــدى إن

ذا ل ن باألعمـالاملستخدم املعرفـة مـن معقول مستوى ن املستخدم لدى ون ي أن ض املف من فإنھ الغرض

،و العنايــة مــن معقــول بقــدر املعلومــات دراســة ــ الرغبــة م لــد أن كمــا ية املحاســ و قتصــادية شــاطات ال و

القــو  ــ ــا إدخال يجـــب ــ ال املعقــدة املســائل حـــول املعلومــات بعاد اســ عــدم يجـــب حــال ــل ــ إنع املاليـــة ائم

ن املستخدم عض قبل من ا م ف الصعب من أنھ ة ب قتصادية القرارات صا اجات مالئمة .انت  

  : املالئمة) 2

ع تؤثر عندما مالئمة املعلومات ون وت القرار صناع اجات مالئمة ون ت أن يجب مفيدة املعلومات ون لت

بمساع ن للمستخدم قتصادية عنـدماالقرارات أو واملسـتقبلية اضـرة ا و املاضـية الألحـداث تقييم م د

املاضية م تقييما   .تؤكد

  :املصداقية)3 

انــــت إذا باملصـــداقية املعلومـــات ســـم ت و ـــا عل عتمـــد و ــــا ف موثوقـــا ـــون ت أن يجـــب مفيـــدة املعلومـــات ـــون لت

ن املستخدم ان بإم ان و والتح امة ال خطاء من يقصـدخالية عمـا بصـدق ع كمعلومات ا عل عتماد

عنھ ع أن املتوقع من أو عنھ ع   .أن

                                                             
أمین السید أحمد لطفي ، إعداد وعرض القوائم المالیة في ضوء المعاییر المحاسبیة ،الدار الجامعیة ،االسكندریة ،الطبعة األولى، -  1

  .55- 50،ص2008
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للمقارنة)4   :القابلية

ـات تجا تحديد أجل من الزمن ع شأة للم املالية القوائم مقارنة ع ن قادر ن املستخدم ون ي أن يجب

م بمقدور ون ي أن يجب كما داء و املا أناملركز أجـل مـن املختلفـة شآت للم املالية القوائم مقارنة

املـــــا ثـــــر عـــــرض و قيـــــاس عمليـــــة فـــــإن عليـــــھ و املـــــا ـــــا مركز ـــــ ات ـــــ والتغ ـــــا أدا و املاليـــــة ـــــا مراكز يقيمـــــوا

شأة امل لتلك الزمن وع شأة امل ثابت أساس ع تتم أن يجب خرى حداث و ة شا امل املالية للعمليات

املختلفة شآت للم ثابت أساس ع     .و

الثالث املالية:املطلب للقوائم ساسية داف و   .الغرض

املالية)1 القوائم من   :الغرض

ـــدف و معـــامالت مـــن أنجزتـــھ مـــا و املـــا ـــا ملركز مـــا ع طـــا ذات ليـــا ي عرضـــا شـــأة للم املاليـــة القـــوائم تمثـــل

إ العامة غراض ذات املالية النقديـةالقوائم التـدفقات و شـاط ال نتـائج و املـا املركـز عـن املعلومـات توف

القــــرار إتخــــاذ ـــ املاليــــة القــــوائم مســــتخدمي مـــن ضــــا عر قطاعــــا تفيــــد ـــ نتــــائج,ال ــــار إظ ــــ أيضــــا ســـاعد كمــــا

ا ل املتاحة للموارد دارة   .إستخدام

عن بيانات عطي املالية القوائم فإن دف ال ذا لتحقيق   1:يو

  صول )أ

امات)ب   ل

امللكية) ج   حقوق

سائر)د ا و اح ر متضمنة املصروفات و   رادات

امللكية)ه حقوق خرى ات   التغ

النقدية)و   التدفقات

املاليــــــة للقــــــوائم املتممــــــة يضــــــاحات ــــــ الــــــواردة خــــــرى املعلومــــــات ــــــ إ باإلضــــــافة املعلومــــــات ــــــذه ســــــاعد و

توليدمستخدمي إحتمالية و توقيت خاصة و شأة للم املستقبلية النقدية بالتدفقات بؤ الت املالية القوائم

النقدية التدفقات   .ذه

  

  

                                                             
وجدى حامد حجازي، تحلبل القوائم المالیة في ظل المعاییر المحاسبیة ،دار التعلیم الجامعي للطباعة والنشر والتوزیع ، -  1

  .22، ص2011االسكندریة، مصر ،
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املالية)2 للقوائم ساسية   :داف

إ املالية القوائم   1:دف

شــأة - للم املــا املركــز ــ ات ــ والتغ داء و املــا املركــز حــول معلومــات نتــوف ملســتخدم مفيــدة ــون ت

قتصادية القرارات صنع ن   .متنوع

املاليـة - القـوائم ولكـن ن املسـتخدم لغالبيـة العامة اجات ا الغرض ذا ل املعدة املالية القوائم تحقق

قتصادية القرارات لصنع ن املستخدم ا يحتاج أن يمكن ال املعلومات افة دائما توفر   .ال

امل - الفـــوائم ــر اتظ لـــد أودعــت ـــ ال املــوارد عـــن دارة محاســبة أو دارة مســـؤولية نتــائج كـــذلك اليــة

من بذلك يقومون إنما دارة محاسبة أو دارة مسؤولية بتقييم يرغبون الذين ن املستخدم ؤالء و

شـأة امل ـ م ثمارا باسـ حتفـاظ قـرارات املثـال يل سـ ـ ع تضـم قـد اقتصادية قرارات صنع أوأجل

ا محل أخرى إدارة إحالل أو دارة ن عي سيعيدون انوا إذا أما ا   .بيع

ا - ا واتجا اح ر ذه مصادر من كال تو قة بطر شأة امل اح أر   2.عرض

نقدية - تدفقات توليد ع شأة امل بقدرة بؤ الت القرارات متخذو   3.مستقبلية  مساعدة

ـــد - املاليــــةمســـتعمتزو الوضــــعيةالقـــوائم ـــ غ و داء و للمؤسســـة املاليــــة الوضـــعية حـــول بمعلومـــة

ا ل   .املالية

ع الرا املالية: املطلب القوائم   .مستخدمو

ماي املالية القوائم مستخدمو   4:شمل

ثمرون)1   :املس

والعائ ا ف املتأصلة و م ثمارا الس املصاحبة باملخاطرة م شار ومس املخاطر املال رأس مقدمي املتحققتم د

ن م املسا أن كما البيع أو باالسثمار حتفاظ أو الشراء قرار اتخاذ ع م عيي ملعلومات يحتاجون م أ ا م

م س اح أر ع توز ع املشروع قدرة تقييم م عي ال باملعلومات   .تمون

  :املوظفون ) 2

املتعلق باملعلومات م ل املمثلة واملجموعات املوظفون نمـونتم ـم أ كمـا عمـال ـاب أر حية ر و باستقرار ة

وتـــوف ـــم ل التقاعـــد ومزايـــا م ضـــا عو و م افـــآ م دفـــع ـــ ع شـــأة امل قـــدرة تقيـــيم مـــن م تمكـــ ـــ ال باملعلومـــات

العمل   .فرص

  

                                                             
  .47أمین السید أحمد لطفي ، مرجع سبق ذكره ، ص-  1
  .51ون طبعة ،صمحمد بوتین ،المحاسبة المالیة ومعاییر المحاسبة الدولیة ، الجزائر ،بد-  2
  .75، ص2008عبد الحي مرعي وآخرون ،مبادئ المحاسبة المالیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، االسكندریة ، مصر ، بدون طبعة ، -  3
  .46-43أمین السید أحمد لطفي ، مرجع سبق ذكره ، ص-  4
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  : املقرضون ) 3

والفوائــــد م قروضـــ انــــت إذا فيمــــا ـــ ع تحديــــد ــــ ع م ســــاعد ـــ ال باملعلومــــات املقرضــــون ــــاـــتم املتعلقــــة

ستحقاق عند م ل تدفع   .سوف

خرون)4 ون التجار والدائنون   :املوردون

ستدفع م ل املستحقة املبالغ انت إذا ما تحديد من م تمك ال باملعلومات خرون والدائنون املوردون تم

أقصـر  مـدى ـ ع شـأة بامل غلـب ـ ع ون التجار الدائنون تم و ستحقاق إذاعند إال ن املقرضـ تمـام ا مـن

م ل رئ كعميل شاة امل استمرار ع ن معتمدم   .انوا

  : العمالء) 5

أو ــا مع املــدى ــل طو ارتبــاط ــم ل ــون ي عنــدما خصوصــا شــأة امل ة باســتمرار املتعلقــة باملعلومــات العمــالء ــتم

ا عل   .اعتماد

ا) 6 ومؤسسا ا اال وو ومات   :ا

وو ومات ا تنظيمتم أجل من معلومات يتطلبون كما شآت امل شطة أ التا و املوارد ع توز عملية ا اال

ة مشا واحصاءات القومي الدخل الحصاءات وكأساس ية الضر السياسات وتحديد شطة   .ذه

ور ) 7 م   :ا

والتطــور  ـات تجا حــول بمعلومـات م ــد و ب ـور م ا ســاعد أن املاليـة للقــوائم نمــاءيمكـن ــ ديثـة ا ات

مـــــن ن املســـــتخدم ـــــؤالء احتباجـــــات افـــــة غطـــــي أن املاليـــــة للقـــــوائم ــــن يمكـ ال نمـــــا ب ا شـــــط أ وتنـــــوع شـــــأة امل

مقـدمي ن ثمر املسـ بحاجـات تفـي ماليـة قوائم توف أن وحيث جميعا م ل عامة حاجات ناك فإن املعلومات

بأغ كذلك تفي سوف ا فإ شأة للم املخاطر املال ـارأس غط أن يمكـن ـ ال ن خـر ن املستخدم حاجات لب

املالية   .القوائم
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امس ا املالية:املطلب القوائم   عناصر

ي كما املالية القوائم عناصر ف عر زائري ا املا املحاس للنظام التصوري طار   1:يتصمن

 :صول-)1

ـــا ف يـــتحكم ـــ ال املـــوارد مـــن صـــول ـــون اقتصـــاديةتت منـــافع لـــھ تـــوفر ماضـــية أحـــداث بفعـــل الكيـــان

،أمـا ـة جار ـ غ أصوال دائمة بصورة الكيان شاط دمة ة املوج صول عناصر ل ش ، مستقبلية

ة جار أصوال ل ش ا فإ ا طبيع أو ا وج ب س الصفة ذه ا ل ست ل ال   .صول

ة:1-1 ار ا   :صول

ة ار ا صول   :عتحتوي

تمثــل - ـ ال العاديـة سـتغالل دورة إطــار ـ ا الك اسـ أو ـا بيع أو ــا تحقيق الكيـان يتوقـع ـ ال صـول

ل شـ ـ ـا وانجاز سـتغالل عمليـة ـ تـدخل ـ ال ع البضـا أو وليـة املـواد اقتنـاء ن بـ املمتدة ة الف

نة ز ا  .سيولة

املعا - ألغراض أساسا ا حياز تتم ال خـاللصول ـا تحقيق الكيـان يتوقـع ـ وال ة قصـ ملـدة أو مالت

را ش عشر  .ث

لقيود - ا استعمال يخضع ال ال السيوالت شبھ أو  .السيوالت

ة:  1-2 ار ا غ   :صول

ع ة ار ا غ صول   :تحتوي

ال - صــــول مثــــل الكيــــان شــــطة أ احتياجــــات لتغطيــــة املســــتمر لالســــتعمال ــــة املوج يــــةصــــول عي

ة املعنو أو  .الثابتة

ـا - تحقيق يـتم يـتم ألن ـة املوج ـ غ أو ـل الطو املـدى ع ا توظيف لغرض ا حياز تتم ال صول

قفال خ تار من ابتداءا را ش عشر ث  .خالل

صوم-)2   :ا

ان يتمثــل ـــ وال ماضـــية أحــداث عـــن الناتجـــة للكيــان نـــة الرا امـــات ل مــن صـــوم ا ــون ســـبةتت بال ا قضـــاؤ

ة جار وغ ة جار إ صوم ا تصنف ، اقتصادية ملنافع ممثلة موارد خروج   .للكيان

ة: 1- ار ا صوم   :ا

                                                             
،تلمسان  ،الجزائر NP4محمد الحبیب مرحوم ، االطار الفكري للنظام المحاسبي المالي  الجزائري ، النشر الجامعي الجدید ،  -  1

  .64-61،ص 2020،بدون طبعة ، 
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عندما ة جار خصوم إ صوم ا   :تصنف

العادية - ستغالل دورة خالل ا سو تتم أن  .يتوقع

املوالية - را ش عشر ث خالل ا سديد يجب  .أو

ة: 2-2 ار ا غ صوم   :ا

ذات صوم ا ،تصنف ة جار غ خصوم إ ة ار ا صوم ا سيمات ا ف تتوفر ال ال صوم ا با تصنف

ور الشــ خــالل تم ســ ا ســديد ــان وإن ــ ح ــة جار ــ غ خصــوم ل شــ ــ فوائــد ــا ع ــتج ت ــ ال ــل الطو املــدى

إذ املالية السنة إقفال خ لتار املوالية عشر انث   :ا

را - ش عشر اث من أك ص ا  .استحقاق

ل - الطو املدى ع ام ل ل تمو إعادة ينوي  .الكيان

خ - تــار قبــل ــت تث ائيــة ال للمــدفوعات جدولــة إعــادة أو ــل تمو إعــادة باتفــاق مؤكــدة النيــة ــذه انــت و

سابات ا  .إقفال

اصة)  3 ا   :موال

أو  اصـــة ا مـــوال رؤوس خصــــومھتمثـــل عـــن الكيـــان أصـــول فــــائض املـــا الرأســـمال أو اصـــة ا مــــوال

ة ار ا وغ ة ار   .ا

  : املنتوجات) 4

أو مـداخيل ل شـ ـ السـنة خـالل تحققـت ـ ال قتصـادبة املزايـا تزايـد ـ املاليـة السنة منتوجات تتمثل

ا جاع اس منتوجات تتمثل كما صوم ا انخفاض أو صول ادة واملؤوناتز القيمة   .سارة

  :عباء) 5

أو خروج ل ش السنة نفس خالل حصلت ال قتصادية املزايا تناقض املالية السنة أعباء تتمثل

القيمة وخسارة واملؤونات ات تال مخصصات عباء شمل و خصوم ور ظ ل   .ش

عمال) 6   :رقم

ا مبيعات عمال رقم سعريتمثل أساس ع ة املحسو دمات وا والسلع املباعة واملنتوجات ع لبضا

العادي شاطھ إطار ائن الز مع الكيان طرف من املحققة الرسوم ساب اح دون   .البيع

املالية) 7 للسنة الصافية يجة   :الن
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ل عبـاء ومجمـوع املنتوجات مجموع ن ي الفارق املالية للسنة الصافية يجة الن املاليـةساوي السـنة تلـك

مباشــرة تــؤثر ــ ال العمليــات ماعــدا ــا اي و املاليــة الســنة بدايــة ن بــ اصــة ا مــوال ــ لتغ مطابقــة ــون وت

املنتوجات أو عباء ع تؤثر وال اصة ا موال رؤوس مبلغ   .ع

  

ي الثا املالية:املبحث القوائم   .عرض

مصـــــادر أبـــــرز مــــن املاليـــــة القـــــوائم نعــــد واملحلليـــــ ن واملقرضـــــي ن املســـــثمر طــــرف مـــــن املعتمـــــدة املعلومــــات

القرارات اتخاذ عملية املؤسسة بأمر تمة امل طراف من م وغ ن   .املالي

حالـــة عـــن صــادقة صـــورة عطــي ماليـــة قــوائم بإعـــداد املؤسســات ـــ ع املــا املحاســـ النظــام فـــرض ولقــد

املــا املركــز قائمــة تتضــمن حيــث ، اتاملؤسســة ــ غ وجــدول نــة ز ا تــدفقات ،جــدول النتــائج وحســابات

اصة ا   .موال

ول انية: املطلب   .امل

ا)1 ف   :عر

ا أ ع انية امل   1:عرف

تقر كشف - نأو يب ومصادرار شأة للم املتاحة بـدملوارد وال معينـة زمنيـة ظـة ـ املـوارد ـذه ـل تمو

مع صول مجموع ساوى ي صومأن ا امللكية+مجموع  .حقوق

ـــدول - ا مـــن يمـــن انـــب ا ـــر يظ ن معـــ خ بتـــار ـــا اما وال املؤسســـة ـــات ممتل يضـــم مـــا جـــدول ـــ

ــا اما ال ـر فتظ ســر انـب ا ـ ،أمــا املؤسسـة بأصـول يا محاســ عـرف مـا ــ و املؤسسـة ـات ممتل

املؤسسة خصوم يا محاس س  2.و

ج - عن عبارة انية اامل اما وال املؤسسة ا تملك ال ات للممتل اصة ا القيم الستعراض دول

ا آخر أو املالية السنة بداية تضم ما وعادة ن مع خ  3.تار

  

  

  

  

  
                                                             

، سلیمان مصطفى الدالھمة ، مبادئ وأساسیات علم المحاسبة ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ، عمان ،األردن ، الطبعة األولى -  1
  .136،ص 2008

، دار القدس العربي ، وھران ، الجزائر ،  Scfبن زكورة العونبة ،البسیط في المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي الجدید -  2
  .17،ص  2016بدون طبعة ، 

  .06، ص 1999إبراھیم األعمش ،أسس المحاسبة العامة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بدون طبعة ،-  3
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  :مكوناتھا ) 2

التالية العناصر ع انية امل   1:تحتوي

  :صول:2-1

قتصــــا املــــوارد مــــن املســــتقبل ــــ قتصــــادية املنــــافع اـــ لســــيطر اصــــعة ا واملــــوارد شــــأة للم اململوكــــة دية

وقابلــة مســتقبلية وفائــدة ماديــة قيمــة ذات ــون ت أن جـب و ملموســة ــ غ أو ملموســة املــوارد ــذه انــت سـواءا

إ املا املركز قائمة صول وتقسم املحاس   :للقياس

جل: 2-1-1 ة قص املتداولة   :صول

يتوق ال املتداولةصول صول شمل و نتاجية العملية ا استعمال أو ا بيع أو نقدية إ ا ل تحو   :ع

والبنك - بالصندوق  .النقدية

جل - ة قص ثمارات  .س

القبض - واوراق  .املدينون

مات - وامل واملواد السل  .املخزون

مقدما - املدفوعة  .املصروفات

املستحقة -  .يرادات

  :الثابتةصول :  2-1-2

مــــايتم وعــــادة ــــا بيع إعــــادة ــــدف س ولـــ يــــراد وتوليــــد نتــــاج ــــ ا اســـتخدام ــــدف ــــ تقت ــــ ال صــــول ـــ

ثـــاث ، الت ، الســيارات ، ي ،املبـــا ــ را مثـــل واحــدة ماليــة ة ـــ ف مــن ـــ أك الثابتــة صـــول مــن ســتفادة

ا   .وغ

امللموسة: 2-1-3 غ   :صول

ا صــول ثابتــةـ ــ غ ــا قيم أن كمـا شــأة للم اقتصــادية فائــدة ذات ـا ولك ملمــوس مــادي وجــود ـا ل س لــ ــ ل

املحل رة ش مثل املفاجئة للتقلبات   .وعرض

صوم:  2-2 امات(ا   ):ل

القائمــــة ــــا اما بال للوفــــاء املســــتقبل ــــ شــــأة امل ــــا تضــــ أن املتوقــــع مــــن اقتصــــادية منــــافع صــــوم ا تمثــــل

إوالناج املا الركز قائمة صوم ا ،وتصنف املا شأة امل ا قامت مالية عمليات غن   :مة

جل:  2-2-1 لة طو متداولة ماي: خصوم شمل و سنة خالل ا ي الوفاء شأة امل ع يجب امات   :ال

                                                             
  .138-136سلیمان مصطفى الدالھمة ، مبادئ وأساسیات علم المحاسبة ، مرجع سبق ذكره ،ص  -  1
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مقبو  ،ايـرادات مسـتحقة ،مصـروفات جـل ة قصـ ،قـروض الدفع أوراق ، ن معلـنالدائن ـاح أر ، مقـدما ضـة

مستحقة ،ضرائب ا ع توز   .عن

جل: 2-2-2 لة طو متداولة غ   :خصوم

شمل و واحدة مالية سنة عن د تز زمنية ة ف خالل ا الوفاء شأة امل ع يجب ال امات   :ال

 السندات -

جل - لة طو  قروض

ع - دليل يوجد ال الذين ن للموظف دمة ا اية افآت اقلم أو مدة خالل العمل ون سي م  .أ

امللكية:  2-2-3   :حقوق

ات و ــ امل ــا م مطروحــا ــاح ر و املــال رأس فــب وتتمثــل شـأة امل ــ أمــوال مــن شــأة امل اب ــ أ يملكــھ مــا ـ

صوم وا صول ن ب الفرق ساب باح امللكية حقوق قياس تم   .و
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انية) :1-1(رقمدول ا .امل  

  

صوم املبلغ صول املبلغ ا  

املتداولة-  صوم ا  

ن  الدائن

الدفع  أوراق

املستحقة  املصروفات

مقدما مقبوضة  ايرادات

جل قص  قرض

املتداولة-  صول  

بالصندوق  النقدية

بالبنك  النقدية

جل ة قص ثمارات  اس

ن  املدين

القبض  أوراق

مستحقة  ايرادات

مقدما مدفوعة  مصروفات

السل  املخزون

 قرطاسية

املتداولة  صوم ا املتداولة  مجموع صول  مجموع

جل-  لة طو صوم ا  

 سندات

جل ل طو  قرض

الثابتة-  صول  

ي ،املبا را  

الت السيارات تالك ا  مجموع

ثاث تالك ا  مجمع

تالك  مجمع

 

جل  لة طو صوم ا  مجموع

امللكية   حقوق

املال  رأس

سارة ا صا أو ح الر  صا

امللكية  حقوق  مجموع

الثابتة    صول  مجموع
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امللموسة    غ صول  

املحل رة  ش

ة التجار  العالمة

اع خ  براءة

امللموسة    غ صول  مجموع

 

امللكية  حقوق و صوم ا صول   إجما  إجما

  

 

مة مصطفى سليمان: املصدر .139ذكره،ص سبق مرجع املحاسبة، علم وأساسيات ،مبادئ الدال  

 

 

 

 

 

  

   



 :مقدمة

 

النتائج:يالثااملطلب حساب   جدول

منــھ ،الغــرض ية املحاســ انيــة للم كمــتمم املــا التحليــل ــ ســتخدم محاســ كشــف ــو النتــائج حســاب جــدول

معي ظـة ـ املؤسسـة وضـعية عطـي انيـة امل انـت فـإن السـنة يجة ن فـإنتحليل معينـة دورة ايـة مـع عـادة نـة

مـــوال مصــادر ــدول ا ن بــ و ميــة التقو القــرارات ــ إ للوصـــول املؤسســة شــطة أ يحلــل النتــائج حســابات جــدول

النتـائج حسـابات فجدول ا خارج أو املؤسسة داخل سواءا الدورة خالل صرفت وأين أتت أين من ا واستخداما

مع دورة خـــالل املؤسسســـة شـــاط جم ـــ فاإلنتـــاجي أمـــوال رؤوس لك ســـ و مـــوال رؤوس ـــتج ي شـــاط ال ـــذا ينـــة

ية( املحاسـ سـمية بال اتھ) النـاتج ال اسـ منـھ ــون) أعبـاؤه(تطــرح ت قـد ـ ال الـدورة يجــة ن ـ ع نتحصـل ـ خ ــ و

خسارة أو حا  1.ر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                             
  .25-24، ص  2012مبارك لسلوس ،التسییر المالي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،الطبعة الثانیة ،-  1
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رقم دول التا) :2-1(ا النحو ع النتائج حساب جدول ر   :يظ

  املبلغ  البيان

عمال   رقم

يع التص قيد واملنتجات املصنعة املنتوجات مخزونات   غ

ت املث   نتاج

ستغالل   اعانات

  

املالية السنة     إنتاج

لكة املس يات   املش

ات ال س و ارجية ا دمات   ا

  

املالية السنة الك     اس

ن املستخدم   أعباء

والرسوم ةالضرائب املشا   واملدفوعات

  

لالستغالل جما     الفائض

خرى العملياتية   املنتوجات

العملياتية   عباء

واملؤونات تالك   مخصصات

املؤونات القيمة خسائر عن ناف   است

  

العملياتية يجة     الن

املالية   املنتوجات

املالية   عباء

  

املالية يجة     الن

الضرائب قبل العادية يجة     الن
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العادية النتائج عن ا دفع الواجب   الضرائب

املؤجلة   الضرائب

العادية شطة منتجات   مجموع

  

العادية شطة أعباء     مجموع

العادية شطة لأل الصافية يجة     الن

العادية غ   )املنتوجات(العناصر

العادية غ   )عباء(العناصر

  

العادية غ يجة     الن

املالية للسنة الصافية يجة     الن

،ص: املصدر السابق املرجع ،نفس املا سي ال ، لسلوس   .26مبارك

الثالث نة:املطلب ز ا تدفقات       :                                                                                                                            جدول

فـــھ– 1 امل:عر ـــ ع للتعـــرف ـــا تحليل الـــالزم املاليـــة القـــوائم ـــم أ مـــن النقديـــة التـــدفقات قائمـــة ـــ املـــاعت وقـــف

النقديـة ا أرصـد ـ ـ التغ وصـا للمؤسسـة النقديـة واملدفوعات املتحصالت القائمة تلك ر تظ حيث للمؤسسة

ة ثمار ســـــ و شـــــغيلية ال الشـــــركة شــــطة أل تبعـــــا مقســـــمة واملــــدفوعات املتحصـــــالت تلـــــك وأوجــــھ مصـــــادر بيـــــان مــــع

ة الف خالل لية   1.والتمو

التدفقا قائمة تقسيم يتم شطةومنھ و ة ثمار س شطة و شغيلية ال شطة إ الشركة شطة أل تبعا ت

ي كما و لية   2:التمو

شغيلية–أ ال إنتـاج: شطة ـ واملتمثلـة سـية الرئ الشـركة شـطة بأ املتعلقـة واملـدفوعات املتحصـالت تتضمن

ائن للز دمات وا السلع   .وتقديم

ة-ب ثمار س املالية:شطة ثمارات س و الثابتة صول يع و باقتناء املتعلقة ة ثمار س شطة تتضمن

.  

لية–ج التمو ن: شطة م املسـا خارجيـة مصـادر مـن ـل تمو ـ ع صـول با املتعلقـة شـطة تلـك تتضمن

اح ر عات وتوز ل التمو ذلك سداد وإعادة ن   .واملقرضي

                                                             
  .45، ص 2001والمحاسبي الجدید ،الطبعة األولى، عبد الوھاب رمیدي ،علي سماي ،المحاسبة المالیة وفق النظام المالي  -  1
  
  .46عبد الوھاب رمیدي ،علي سماي ، مرجع سبق ذكره ،ص  -2
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لعرض ن قت طر نالك املباشرةو غ قة والطر املباشرة قة الطر نة ز ا تدفقات   .قائمة

رقم املباشرة) :3-1(جدول قة بالطر نة ز ا سيولة :جدول  

السابقة الدورة ة أرصدة ار ا  البيان احاالت الدورة

شغيلية    ال شطة من نة ز ا  تدفقات

ائن الز من  التحصيل

ن املوردي إ املسددة ن–املبالغ املستخدم  

مدفوعة أخرى مالية ف ومصار  فوائد

نائية ست العناصر قبل نة ز ا  تدفقات

نائية ست بالعناصر املرتبطة نة ز ا  تدفقات

شغيلية ال شاطات لل الصافية نة ز ا  تدفقات

ة    ثمار س شاطات ال من نة ز ا :تدفقات  

الثابتة    القيم باقتناء اصة ا  املدفوعات

الثابتة القيم عن بالتنازل اص ا  التحصيل

املالية القيم باقتناء اصة ا  املدفوعات

النتائج من مقبوضة وأقساط  حصص

لية    التمو شطة من نة ز ا :تدفقات  

السيولة    الصرف أسعار  مؤشر

املالية السنة خالل نة ز ا غ  

الدورة بداية نة ز ا وشبھ نة ز  ا

الدورة اية نة ز ا وشبھ نة ز  ا

املالية السنة خالل نة ز ا غ  

ية املحاس يجة الن مع  املقارنة

 

 

،ص:املصدر ذكره سبق ،مرجع سماي ،ع رميدي اب الو .47عبد  
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رقم املبا) :4- 1(جدول غ قة بالطر نة ز ا تدفقات :شرةجدول  

السابقة ة الدورة ار ا  البيان احاالت الدورة

شغيلية    ال شاطات ال من نة ز ا :تدفقات  

ية املحاس الدورة خالل الصافية يجة  الن

حول يحات وت :عديالت  

ومؤونات ات تال  ا

املؤجلة الضرائب  التغ

املخزون  التغ

أخرى  وحقوق ائن الز حسابات  التغ

أخرى التغ وديون املورد حسابات  

صافية/زائد ،ضرائب التنازل قيمة ناقص  

شغيلية    ال شاطات ال من نة ز ا )1( تدفقات  

ة    ثمار س شاطات ال من نة ز ا :تدفقات  

الثابتة القيم باقتناء اصة ا  املدفوعات

بالتنازل اص ا الثابتة/ التحصيل القيم  

من    نة ز ا ةتدفقات ثمار س شاطات )2(ال  

لية    التمو شاطات ال من نة ز ا :تدفقات  

ن م للمسا مدفوعة  حصص

املال رأس ارتفاع أو ادة  ز

قروض  اصدار

قروض سديد  

لية    التمو شاطات ال من نة ز ا )3(تدفقات  

 1+2+3 املالية   السنة خالل نة ز ا غ  

بداية    نة ز ا وشبھ نة ز الدورةا  

الدورة    اية نة ز ا وشبھ نة ز  ا

العمالت    صرف أسعار غ  مؤشر

املالية    السنة خالل نة ز ا غ  

 

،ص:املصدر ذكره سبق ،مرجع سماي ،ع رميدي اب الو 48عبد  
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ع الرا اصة:املطلب ا موال ات غ   جدول

حالة املال رأس ات غ جدول الدور يقدم خالل املال رأس ركة وتقديمتحليلية عرض مكن و ية املحاس مة أ

دول ا ذا ا يتضم ال   :العناصر

املال رأس ،حركة الصافية يجة جاع(الن ،اس ،نقصان ادة املال)ز رأس افآت صص(،م ا ع وأعباء)توز ،نواتج

أ ية املحاس الطرائق ات غ ، املال رأس مباشرة املاللت رأس ع مباشر أثر ا أخطا يح ت   1.و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بدون طبعة SCF، والنظام المالي المحاسبي  IFRSشعیب شنوف، المحاسبة المالیة للمعاییر الدولیة لإلبالغ المالي -  1

  .79،ص 
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الفصل ول خالصة  

و املحاسبة جزئية م أ إ فيھ تطرقنا والذي املالية للقوائم ي املفا طار الفصل ذا خالل من تناولنا

وتر تالئم ي ل املالية القوائم خصائص م أ ع التعرف وكذلك املالية القوائم وتقديم إعداد قة طر

الصائبة القرارات اتخاذ م ساعد و ا .مستخدم  
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يد   : تم

قتصـــادية للمؤسســـات املـــا داء وتقيـــيم يص ـــ ـــا بموج يـــتم ـــ ال الوســـائل ـــم أ مـــن املـــا التحليـــل ـــ عت

معرفــة ــ ع ــون ي أن املــا املحلــل ــ وع املاليــة القـوائم ــ املتضــمنة والبيانــات املعلومــات تفســ خــالل مــن وذلـك

القيــاس بأســـس تامــة عديـــدةودرايــة ات ومســتو مختلفـــة بمراحــل يمـــر املــا التحليــل أن كمـــا املحاســ اف ـــ ع و

سـواءا ن املسـتخدم ملختلـف واملنتظرة املرجوة داف إ للوصول ا م ل دقيقا ون ي أن املا املحلل وع

ـــــ ع ســـــاعد للتحليـــــل عديـــــدة وأدوات أســـــاليب باســـــتخدام وذلـــــك ـــــا خارج أو املؤسســـــة داخـــــل القــــــرارمـــــن اتخـــــاذ

سـبقھ ـ ال والعمليـات القـرار صـنع ولكيفيـة للمؤسسـة املسطرة داف ولأل والصائب يح ال القرار إ للوصول

التالية املباحث إ التطرق الفصل ذا خالل من   :سنحاول

ول املالية: املبحث القوائم تحليل وم   مف

ي الثا امل:املبحث القوائم تحليل ووسائل   اليةأدوات

الثالث قتصادية:املبحث املؤسسة املالية   .القرارات
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ول املالية:املبحث القوائم تحليل وم   : مف

امل ـ بأســسع التامــة املعرفـة املــا ــدافاحلــل أ معرفــة ــ إ يـدفعنا ممــا ــا م املرجـوة ــداف و ــا ومراحل لتحليـل

ذا املالية القوائم   .املبحثتحليل

ول املالية:املطلب القوائم تحليل داف وأ ف   :عر

ماي ا م نذكر املا للتحليل ف عار عدة   1:ناك

 بــــالقوائم اصـــة ا واملعلومــــات البيانـــات بتجميـــع ــــتم وأســـس ومعـــاي قواعــــد لـــھ علـــم ــــو املـــا التحليـــل

ــ إ ا إخضــاع ثــم الــالزم يف التصــ وإجــراء شــأة للم فيمــااملاليــة والعالقــة ط الــر وإيجــاد تفصــيلية دراســة

ما  .بي

 كمــــا للمنظمــــة املــــا املركــــز ــــ ع للتعــــرف املاليــــة بــــالقوائم خيــــة التار البيانــــات شــــغيل ــــو املــــا التحليــــل

واملجتمع ن والعامل دارة و املالك مصا تحقق ال املالية طط ا سب أ وضع ع  2.ساعد

 دراســـة ـــو املـــا ــــارالتحليـــل إظ ـــدف وذلـــك الكميـــة ســــاليب اســـتخدام و ـــا تبو عـــد املاليـــة القــــوائم

شـــــقاق وا ات ـــــ التغ ـــــذه وأثـــــر ـــــم و العناصـــــر ـــــذه ـــــ ع الطارئـــــة ات ـــــ والتغ ا عناصـــــر ن بـــــ رتباطـــــات

وكـذلك ليـة والتمو شـغيلية ال الناحيـة مـن شـأة امل وضـع دراسـة ـ ع سـاعد ـ ال املؤشـرات مـن مجموعة

امل السلميةتقديم ة دار القرارات اتخاذ أجل من املستفيدة لألطراف الالزمة  3.علومات

 املاليــة بــالقوائم املدونــة خيــة التار املاليــة البيانــات مــن ائــل ال الكــم ــل تحو عمليــة املــا(ــو املركــز قائمــة

الدخل سـ)وقائمة ال ل شـ و القـرار اتخـاذ لعمليـة فائـدة ـ أك املعلومـات مـن أقـل كـم انـبإ ا املاليـة ب

التحليل عملية ام  4.ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .151، ص 2001وآخرون، االدارة والتحلیل المالي ، دار البركة للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى ،  رشاد العصار-  1
  .65،ص2002عبد الغفار حنفي ، أساسیات التمویل واالدارة المالیة ، دار الجامعة الجدیدة ،االسكندریة ،مصر ، ب ط ،-  2
د الموازنات ألغراض التخطیط والرقابة ،الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات مجموعة خبراء ،األسالیب الحدیثة للتحلیل المالي وإعدا-  3

  .11،القاھرة ،جمھوریة مصر العربیة ،الطبعة الثالثة ،ص
  .12، 2005منیر شاكر محمد وآخرون ،التحلیل المالي مدخل صناعة القرارات، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الثانیة، -  4
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املالية) 2 القوائم تحليل داف   :أ

ي كما املالية القوائم تحليل داف أ   1: تتمثل

املتوقعــة القيمــة ــادة وز القائمــة ع للمشــار واملســتقبلية اليــة ا القيمــة ــادة وز قتصــادية الوحــدات أداء تقيــيم

ديدة ا ع   .للمشار

املوضوعة ة ثمار س طة ا تنفيذ عة   .متا

شأة للم املا الوضع   .معرفة

مالية فوائض تحقيق أجل من جل لة وطو ومتوسطة جل ة قص القادمة الزمنية ة الف خالل التوقعات بناء

  .مستمرة

القائمة ع للمشار ة التجار حية الر ثمار س ع املناسبة العوائد سواءتحقيق حد ع ديدة   .وا

ا معا أجل من حلول اح واق شأة امل الضعف نقاط ع   .التعرف

الثالث املالية:املطلب القوائم تحليل ات   :مستو

ي بما ا نوجز أن يمكننا سية رئ ثالثة ات مستو ظل تحليلھ بإجراء املا املحلل   2:يقوم

املشروع– 1 مستوى   :ع

يقــوم وســـيولتھحيــث حيتــھ ر فقط،فيـــدرس نفســھ باملشــروع واملتعلقـــة الالزمــة املعلومــات ـــل بجمــع املــا املحلـــل

التحليل بإجراء يقوم أن فإما مختلفة ال بأش ذلك إنجاز تم و شاطھ و كفاءتھ إ باإلضافة فيھ ل التمو ل ي و

واملؤشــ املاليـة ســب ال مـن مجموعــة سـتخرج أن أو عــدة سـنوات ن بــ عتاملقـارن التحليــل،و غـرض تفــي ـ ال رات

إجــــراء ايجابيــــات تختفــــي التــــا و فيــــھ املــــؤثرة والعوامــــل محيطــــھ عــــن املشــــروع يفصــــل ألنــــھ قاصــــرا التحليــــل ــــذا

املشروع والضعف القوة نقاط ع والتعرف   .املقارنات

القطاع– 2 مستوى   :ع

آخذ املشروع ع بإجرائھ املحلل يقوم الذي التحليل و القوائمو تحليل فيتم إليھ ت ي الذي القطاع باالعتبار ا

يــتم أن أو شــاط ال ــ و ــم ا ــ تماثلــھ القطــاع نفــس ــ أخــرى ع ملشــار ماليــة بقــوائم ــا ومقارن للمشــروع املاليــة

ا أداء ـ ع كـم ا التـا و بالقطـاع اص ا الصنا باملعيار للمشروع املالية القوائم تحليل نتائج ملشـروعمقارنة

املتنافســة ات الشــر مــن العديـد ــور بظ التحليــل النــوع ـذا ميــة أ ــرت ظ وقــد وقوتـھ ضــعفھ نقــاط ــ ع والتعـرف

ا م أس م أموال ثمار الس ا بي للمفاضلة ن ثمر املس   .وحاجة

                                                             
، 2010لشمري، التحلیل المالي واالقتصادي في دراسات تقییم وجدوى المشاریع ،دار وائل للنشر والتوزیع ، األردن،الطبعة األولى ،خالد توفیق ا -1

  .55ص
، 2006ى ،مؤید راضي خنفر، غسان فالح المطارنة، تحلیل القوائم المالیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، األردن ، الطبعة األول -  2

  .76-75ص
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العام– 3   :املستوى

الق وظـروف بـل قتصـادية وظروفھ املشروع بدراسة يقوم والذي شمل التحليل كمـاو إليـھ ـ ت ي الـذي طـاع

دخـول عـد التحليـل مـن النـوع ـذا ميـة أ ـرت وظ املشـروع فيھ عمل الذي البلد العامة قتصادية الظروف

تــأثر مــن ذلــك عــن تج ومــاي العامليــة التجــارة حركــة وتجــرد الــدول مختلــف ــ للعمــل ســيات ا املتعــددة ات الشــر

ا عض و ارجية ا باملنافسة عامة الدوليةالدول   .لسياسات

الثالث املا:املطلب التحليل   مراحل

ي كما و طوات ا من جملة ع املا التحليل عملية تنفيذ املا املحلل   1:عتمد

ألغــراض– 1 التحليــل أو ــة ار ا اماتــھ بال الوفــاء ــ ع املشــروع قــدرة مثــل التحليــل مــن ــدف ال أو الغايــة تحديــد

ال داء يتقييم   .ا

ـــ– 2 ع املشــروع قــدرة تحليــل ــو ــدف ال ــان فــإذا التحليــل مــن ــدف بال مباشــر ل شــ املرتبطــة البيانــات جمــع

ثـــم ومــن معينـــة زمنيــة ة ــ لف املختلفـــة ا عناصــر املتداولـــة صــول معرفــة يتطلـــب فــاألمر ـــة ار ا اماتــھ بال الوفــاء

لنفس املتداولة ة املطلو ة ار ا امات ل يتحديد ـا ال داء تقيـيم ألغراض التحليل دف ان إذا أما ة الف

ــــ ال ســـية الرئ املؤشـــرات وتحديـــد معينـــة ة ـــ لف يـــرادات و باملصـــروفات تتعلـــق ـــة املطلو البيانـــات فـــإن للمشـــروع

املشروع أداء حاسما دورا   .تلعب

للوصــو – 3 املحلــل ــا يطبق ــ ال املناســب التحليــل وأســلوب أداة ــذهتحديــد و وقــت أســرع و النتــائج أفضــل ــ إ ل

التحليل عملية يقوم الذي ص لل والعل الف املستوى ع و بالدرجة عتمد طوة   .ا

املؤشرات– 4 عض إ للوصول املستخدمة دوات ع باالعتماد التحليل دف الصلة ذات البيانات ة معا

التحليل غرض   .املرتبطة

امل– 5 املستقبتحليل ا اتجا ملعرفة ا إل التوصل تم ال   .ؤشرات

ائية– 6 ال والتوصيات تاجات ست   .كتابة

ي الثا املالية:املبحث القوائم تحليل   أدوات

املحلل يحرص أن جب و لدبھ املتوفرة والبيانات املعلومات ة ملعا مناسبة فنية أداة إلنجازه املا املحلل يحتاج

اختيــــا ـــ تقســــيمع مكـــن و التحليــــل ونطـــاق املتــــوفرة واملعلومـــات ــــدف ال عـــدة عوامــــل مـــع ناســــب ت تحليـــل أداة ر

سب ال ،تحليل فقي ،التحليل العمودي التحليل إ التحليل   .أدوات

ول العمودي:املطلب   التحليل

فھ – 1 ي: عر كما فھ عر   :يمكن

                                                             
  .16،ص2009ولید ناجي الحیالي ،االتجاھات الحدیثة في التحلیل المالي، إثراء للنشر والتوزیع ،عمان ، األردن ،الطبعة األولى ،-  1
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املقارنة أساس ع يقوم الذي التحليل حو الر صا كمقارنة ة الف نفس حدثت املالية القوائم أرقام ن ب

أن حيــث عنــھ ــ الزم البعـد النتقــاء ون بالســ التحليـل مــن النــوع ــذا تصـف و الســنة نفــس مبيعـات مــع مــا لسـنة

ة الف نفس تتم   1.املقارنة

العمودي– 2 التحليل   :محددات

الســــاكن بالتحليـــل العمـــودي التحليـــل عنــــدمايوصـــف التحليـــل ـــذا ـــ خـــاص ل شــــ الصـــفة ـــذه ميـــة أ ـــر وتظ

لـذا ة ـ كب جـدوى ذات ست ل ا عل صول ا يتم ال واملؤشرات املدلوالت فتصبح واحدة زمنية ة ف ع يقتصر

يـــتم أخــرى أحيــان ـــ أو شــأة م مــن ـــ ألك أو ماليــة ة ــ ف مــن ـــ ك العمــودي التحليــل إجـــراء ــ ع املحللــون يحــرص

فيھإجرا الضعف نقاط لتغطية واحد آن فقي التحليل مع   .ؤه

البنـود بـا البنـد ـذا ل سـب ي حيـث القائمـة ـ ـ الرئ البنـد ـ ع يحصـل الذي التغ العمودي التحليل يوصف

املبيعـــات بنـــد ـــ اصـــلة ا ات ـــ التغ الـــدخل لقائمـــة العمـــودي التحليـــل مـــل املثـــال يل ســـ ـــ فع املختلفـــة خــرى

سـاوينف أنـھ دائمـا ض ـ يف حيـث ـ100سـھ إ شـأة امل مـن أو أخـرى ـ إ ة ـ ف مـن فيـھ ات ـ التغ رصـد اليـتم التـا و

القائمة بنود م أ من عت أنھ برغم مماثلة   .أخرى

مضـلال حيـان مـن ـ كث ـ ذلـك ـون ي وقـد ـة مئو سـب ـ إ املطلقـة رقـام ـل تحو ـ ع العمـودي التحليـل عتمـد

يل ســ ــ ــفع غ بالضــرورة ــ ع ال ذلــك فــإن البنــود مــن لبنــد ســ ال الــوزن ــ غ ــ ع الضــوء يلقــى عنــدما املثــال

البند ذلك ا إل سب ال املجموعة قيمة لتغ يجة ن ذلك ون ي وإنما البند   2.قيمة

ي الثا فقي:املطلب   التحليل

املــــا املحلــــل ســــاعد ما ــــم أ مــــن فقــــي التحليــــل ــــ الــــذيعت أفضــــل ل شــــ تحليلــــھ وإنجــــاز دراســــة ــــ ع

املطلب ذا إليھ تطرق   .س

فھ – 1   :عر

ي كما فھ عر   3:يمكن

مـن بنـد ـل ـ ع طـرأت ـ ال ية سـ ال ات ـ التغ ـار إظ ـو املاليـة للقـوائم فقـي املـا التحليـل مـن دف ال

و  املبيعــات الســنوات مــن ن معــ عــدد خــالل املاليــة القــوائم الثابتــةبنــود صــول و امــات ل و ف املصــار

ع كم ا من فقي التحليل مكنك و ح الر وصا ح الر ومجمل النقدية رصدة و املتداولة صول و

مقارنــة خــالل مــن مكنــك و ــاح ر و واملصــروفات يــرادات نــود ب يتعلــق فبمــا خاصــة الشــركة أداء تطــور

ن معــ عــدد ــ ع املاليــة القــوائم اتبنــود ــ التغ ومعرفــة البنــود ــذه اتجــاه ــ ع التعــرف مــن الســنوات مــن

وأيضا القرارات اتخاذ بؤ الت ذا ساعد و البنود ذه ل املتوقعة املستقبلية ات باالتجا بؤ الت ثم ومن

ســــبة فـــإن أخـــرى ناحيـــة ،ومـــن أخـــرى ـــة ج مـــن التخطيطيـــة املوازنـــات إعـــداد عمليـــة ـــ دارة مســـاعدة

                                                             
  .166،ص2000عبد الحلیم كراجھ وآخرون، االدارة والتحلیل المالي، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان ،األردن ،الطبعة األولى، -  1
  .104-103مؤید راضي خنفر ،غسان فالح المطارنة ،مرجع سبق ذكره ،ص-  2
یم الجامعي عبد الوھاب نصر علي،شحاتة السید شحاتة ،التسویات الجردیة وإعداد وتحلیل القوائم المالیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة ،دار التعل-  3
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تمكــن ـ أداءالتغ ونمــو تطــور ــ ع والوقـوف الشــركة داخــل والقـوة الضــعف مــواطن شــاف اك مـن القــارئ

املاضية السنة خالل   .الشركة

فقي– 2 التحليل   :محددات

ـ ع تـؤثر ـ ال الضـعف نقـاط عـض من يخلو ال أنھ إال ديناميكية من فقي التحليل بھ يوصف ما رغم

ي كما ا إنجاز مكن و تاجاتھ است   1:عض

انــت- ســواء التحليــل نتــائج شــوه ماقــد ــو و ســاس لســنة مالئــم ــ غ اختيــار عــن ناشــئة ضــعف نقــاط

ـــون ت قـــد ـــ ال الطبيعيـــة ــ غ الظـــروف ب ســـ أو للمقارنـــة كأســـاس املســتخدمة الســـنة قـــدم ب ســـ ذلــك

ـ ة ـ واملتغ عة السـر الظروف باالعتبار يأخذ أن يجب متقادمة سنة فاختيار ا أمـاتخلل اضـر ا عصـرنا

ـــــا املقارنــــة فــــإن التــــا و ســــاس ســــنة ــــ ع نائية اســــت جيــــدة آثــــارا ــــون ي فقــــد الطبيعيــــة ــــ غ الظــــروف

عكس قد مما نائية است سلبية آثارا الظروف ذه ل ون ي قد أخرى ة ج ومن عة م غ نتائج ستعطي

ـــ الكث مايـــدفع ـــو و املقارنـــة إجـــراء عنـــد حقيقيـــة ـــ غ جيـــدة ســـاسنتـــائج ســـنة ن ـــو ت ـــ إ ن املحللـــ مـــن

الالزمة املقارنات وإجراء التحليل إنجاز م ساعد معينة ومعاي   .بمواصفات

عطـــي- ماقـــد ـــو و ســ ال ـــ التغ باســـتخراج كتفـــاء أو فقــط املطلـــق ـــ التغ اســـتخراج عــن ناشـــئة ضـــعف نقــاط

ومضللة دقيقة غ   .نتائج

من ذه الضعف نقاط توضيح التاليةيمكن مثلة   2:خالل

املطلقة–أ ات التغ استخراج ع التحليل   :اقتصار

ھ شـو و املحلـل تحليـل ـ إ ة ـ كث أحيـان يؤدي قد املطلقة ات التغ استخراج ع التحليل اقتصار إن

التا املثال خالل من ذلك توضيح مكن و تاجاتھ   :است

ـــ ال املبيعـــات التاليـــة البيانـــات ـــرت املحلـــلأظ وأراد ن متتـــالي ن عـــام خـــالل ن متنافســـت ن شـــركت ـــا حقق

ما ملبيعا فقي التحليل   :إجراء

  

  

  

  

رقم املطلقة: 1-2جدول ات التغ استخراج ع التحليل   :اقتصار

  

س ال املطلق التغ   2000 2001 التغ

العاملية 70000 90000 20000 %28.5  الشركة

ية 20000 22500 25000 %12.5 العر   الشركة

 

ذكره،ص:املصدر سبق ،مرجع املطارنة فالح ،غسان خنفر را د   .111مؤ
                                                             

  .111ر،غسان فالح المطارنة،مرجع سبق ذكره صمؤید راضي خنف-  1
  .112مؤیدراضي خنفر ،غسان فالح المطارنة ،مرجع سبق ذكره ،ص-  2
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ب املبيعات ارتفاعا املطلق رالتغ يظ حيث ية العر للشركة أفضل أداء و لة للو التحليل ر دج25000يظ

قيمتـھ املبيعـات ـ ارتفاعا العاملية الشركة حققت نما داء20000ب أن ن يبـ مـا سـرعان سـ ال ـ التغ لكـن دج

حق حيـث يـة العر ـ منـھ أفضـل ـان العامليـة الشـركة بمعـدلـ املبيعـات ـ ارتفاعـا تـتمكن28.5% قـت لـم نمـا ب

ب إال ا مبيعا رفع من   .فقط12.5%الثانية

ــم ا لة مشــ ــ ع يا ســ التغلــب مــن للمحلــل اليمكــن املطلــق ــ التغ إيجــاد أن كــذلك املثــال ــر ظ و

س ال التغ إيجاد خالل من يحققھ أن يمكن ما و   .و

إيجا–ب ع التحليل ساقتصار ال التغ   :د

يتكــرر املطلــق ــ التغ إيجـاد ــ ع التحليــل اقتصــار عـن الناتجــة الضــعف نقــاط بـروز ــ ــال ا ــو كمـا

التا املثال ھ مايو و ،و ية س ال ات التغ رصد ع التحليل اقتصار حالة   :ذلك

ماي ن تب الدخل املركز قائمة ع املا املحلل   :دراسة

س) :2-2(رقمجدول ال التغ إيجاد ع التحليل   :اقتصار

س ال املطلق التغ   2000 2001 التغ

ة 1000 2000 1000 %100 دار ف املصار

 والعمومية

البيـــــــــــــع 40000 80000 40000 %100 ف مصـــــــــــــار

ع  والتوز

،ص:املصدر ذكره سبق ،مرجع املطارنة فالح ،غسان خنفر را د   .112مؤ

بمعـــدلحيــث% البيــع ف ومصـــار والعموميــة ـــة دار ف املصــار ارتفـــاع ــ إ ســـ ال ــ التغ 100شـــ

بمبلغ ارتفعت قد والعمومية ة دار ف املصار أن إ املطلق التغ ش نما نما1000ب ب فقط دج

ــ إ ف املصـار ـذه قفـزت عنـدما عـادي ـ غ ارتفاعـا ارتفعـت قـد ـع والتوز البيـع ف دج80000مصـار

ادة ز وجدواه40000أي أسبابھ عن والبحث عليھ ك بال يقوم أن املحلل ع يجب ما و و   .دج

ات ـ التغ إيجـاد ن بـ فقـي التحليـل إجـراءه عند املا املحلل يجمع أن مية أ تت ماسبق ل من

جنب إ جنبا ية س ال ات والتغ   .املطلقة

الثالث سب:املطلب بال املا   . التحليل

أجـل مـن املالية القوائم تحليل املستعملة دوات أك من سب ال باستخدام املا التحليل عت

جيدة نتائج إ   .الوصول

سب– 1 بال املا التحليل ف   :عر

سب بال وأيضا مماثلة أخرى سبة ب قورن إذا إال لھ قيمة ال املقارنة ذه وناتج ن رقم ن ب عالقة

املقارنةاملرجعية عملية ضوء غ املوقف تقييم مكن   1.و

سب– 2 بال املا التحليل   :أسس

و املا التحليل استخدام عند توضع أن يجب سس من مجموعة   1:نالك

                                                             
  .151،ص2010أیمن الشنطي وآخرون ،مقدمة في االدارة والتحلیل المالي ،دار البدایة ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى ، -  1
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املا:أوال التحليل داف أ   :وضوح

تال  ـــ ال ســـبة ال اختيـــار مـــن ســـتوجب ـــ ال مـــور مـــن املاليـــة ســـب ال وتـــداخل شـــابك ـــدفأن ال ئـــم

املطلوب حسب املا للمحلل املعلومات د تزو ع عمل ذه و املا التحليل   .املطلوب

منطقية:ثانيا ة وا قة بطر املالية سب ال   :تركيب

وا–أ ل ش رقام مع ا وعالق منطقية املالية سب ال ون ت أن   .يجب

مع–ب كة مش أسس ع ومعدة مناسبة قيم البعضاستخدام ا   .عض

ا–ج ومقام سب ال مع تطبيقية عالقة ذو ون ت أن   .يجب

أخرى –د اقتصادية مؤشرات مع العالقة تحليل املستخرجة سب ال   .تفيد

سب– 3 ال   :أنواع

ومــدى الــدفع ــ ع ا وقــدر املؤسســة لســيولة امــل ــم تف ــ ع صــول ا ــو ســب ال ــذه مــن ــدف ال

صول  إدارة ا افعالي ودائن املؤسسة ملالك مناسب عائد النتاج وذلك فعالة   .بصورة

السيولة:  3-1 ماي: سب سب ال ذه   2:شمل

التداول–أ املتداولة/املوجودات= سب ات   .املطلو

عة–ب السر السيولة املتداولة= سبة املتداولة/املخزون–املوجودات ات   .املطلو

النقدية–ج النقدية=سبة وشبھ النقدية املتداولة/املوجودات ات   .املطلو

ن يح عندما ا دائن اتجاه جل ة قص ا اما ال ة مواج ع املؤسسة مقدرة إ سب ال ذه ش

امات ل ذه استحقاق   .أجل

شاط: 2- 3 ال ن:سب مجموعت إ سب ال ذه   :تنقسم

معدالت–أ أو مايسب شمل و املتداولة ات واملطلو املوجودات   :دوران

املدينة الذمم دوران املبيعات=معدل ن/صا املدين   .رصيد

التحصيل ة ف املدينة/ 360= متوسط الذمم دوران   .معدل

املخزون دوران املباعة= معدل البضاعة لفة املخزون/ت   .رصيد

باملخزون حتفاظ ة ف املخزونم/  360=متوسط دوران   .عدل

الدائنة الذمم دوران املباعة= معدل البضاعة لفة ن/ ت الدائن   .رصيد

ئتمان ة ف املدينة/  360= متوسط الذمم دوران   .معدل

العامل املال رأس صا دوران املبيعات= معدل العامل/ صا املال رأس صا   .رصيد

جل–ب لة طو املوجودات دوران معدالت أو ماي:سب املعدالت ذه م   :أ

املوجودات دوران املبيعات= معدل املوجودات/ صا   .جملة

العاملة املوجودات دوران املبيعات= معدل املوجودات/ صا العاملة-جملة غ   املوجودات

امللموسة املوجودات دوران املبيعات= معدل املوجودات/  صا امللموسة-جملة غ   .املوجودات

                                                                                                                                                                                                    
  .153سبق ذكره ،صأیمن الشنطي وآخرون ،مرجع  -  1
  .50- 44،ص2000محمد مطر، التحلیل المالي واالئتماني، دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى ، -  2
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رقــــم تحقيــــق ــــ ا أصــــول وإدارة اســــتخدام ــــ ع املؤسســــة وكفــــاءة قــــدرة مــــدى ــــ إ ســــب ال ــــذه شــــ

يبدو ا أصول من أصل ل املؤسسة ثمار اس ان إذا ما لتحديد عادة سب ال ذه وتضم عمال

ب ي مما أك أو   .مفعوال

ا: 3-3 رأس ل ي التالية:ملالسب سب ال   1:شمل

الديون الديون = املوجودات/سبة املوجودات/جملة   .جملة

الفوائد غطية شغيل= سبة ال املدفوعة/صا   .الفوائد

الديون خدمة شغي= سبة ال ح الر املدفوعة/ صا من–الفوائد العام خالل املستحق القسط

الدخل-1/الديون  بة ضر   .معدل

ا ة القرضف داد ا= س عادل وما املدفوعة–النقدية اح–الفوائد ر عات القرض/توز   .قيمة

الشـــــاملة التغطيـــــة والفوائـــــد= ســـــبة بة الضـــــر قبـــــل ح الـــــر ات+صـــــا ال الفوائـــــد/يجـــــارات+ســـــ

السداد+ املدفوعة املستحقة القروض الدخل-1/أقساط بة ضر ة+ معدل دار   .الدفعات

مي أ ز سـرت ال مـدى أي جـل لـة طو ـا اما بال الوفـاء ـ ع املؤسسـة قـدرة مـدى ـ إ سـب ال ذه ة

  .املا

حية: 4- 3 الر ماي: سب   2:شمل

الفائدة–أ الدائنة= امش املدينة–الفوائد العاملة/ الفوائد   صول

الفوائد–ب من ح الر صا الضرائب= امش عد ح الر الدائنةالفوا/صا   .ئد

صول–ج استخدام الدائنة= درجة   .صول/ الفوائد

صول–د ع الضرائب= العائد عد ح الر   .صول/ صا

استغالل دارة كفاءة ع كم ل ستخدم ثمارحيث س ع العائد أحيانا العائد ذا س و

  .صول

امللكية–ه حقوق ع بة= العائد الضر عد ح الر امللكية/صا   .حقوق

املضافة القيمة ع العائد أحيانا امللكية حقوق ع العائد س   .و

العمليــــات مــــن لعديــــد ائيــــة محصــــلة ــــ عت ــــ وال حيــــة للر معــــدل ــــ أك تحقيــــق ــــ إ ســــب ال ــــذه ميــــة أ ز ــــ ت

  .والقرارات

  

السوق: 5- 3 مايتضم:سب سب ال من املجموعة   3:ذه

العـــــادي–أ م الســـــ بة= عائـــــد الضـــــر عـــــد ح الـــــر املمتـــــازة–صـــــا م ســـــ عـــــات م/ توز ســـــ عـــــدد

  .العادية

العادي–ب م الس عات ن= توز العادي ن م للمسا ا ع املعلن عات العادية/التوز م س   .عدد

اح–ج ر ع توز العادي= سبة م الس عات العادي/توز م الس   .عائد

اح–د ر ز العادي-1= سبة م الس عات   .توز

                                                             
  .52-50محمد مطر التحلیل المالي واالئتماني ، مرجع سبق ذكره ،ص  -  1
  .277-276، ص2000للنشر والطباعة ،عمان ،الطبعة األولى ،زیاد رمضان ، محفوظ جودة ،االتجاھات المعاصرة في إدارة البنوك ،دار وائل  -  2
  .55- 52محمد مطر ،التحلیل المالي واالئتماني ،مرجع سبق ذكره ،ص  -  3
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النمو-ه ن= سبة م املسا حقوق ع اح*العائد ر ز   .سبة

العادي-و م الس ع العادي= ر م الس عات م/توز للس السو   .السعر

الرسملة–ت العادي=  معدل م الس م/ عائد للس السو   .السعر

م–ث للس السو السعر م= مضاعف للس السو العادي/ السعر م الس   .عائد

العادي–ك م للس ية الدف ن= القيمة العادي ن م املسا حقوق العادية/ جملة م س   .عدد

دا بصفة اح أر تحقيق ع املؤسسة قدرة إ سب ال ذه   .ئمةش

  

الثالث قتصادية: املبحث املؤسسة املالية   .القرارات

ومختلـــف لــھ الـــدقيق ــم الف القــرار ع صـــا ــ ع لـــذلك قتصــادية املؤسســة ـــ ــ كب تـــأث املــا للقــرار

املؤسسة تخدم ال لول ا سب أ إ للوصول ا يمر ال   .املراحل

ول وأنواعھ:املطلب القرار ف   :عر

القرار– 1 ف ي: عر كما   1:عرف

ـــداف تحقيـــق ـــ بـــديل ـــل مـــن املتوقعـــة النتـــائج دراســـة عـــد املتاحـــة البـــدائل أحســـن اختيـــار ـــو

ة   .املطلو

وســــيلة أحســــن اســـتعمال أو اختيــــار ـــ إ يرمــــي الـــذي الشــــعوري التصــــرف ذلـــك بأنــــھ أيضـــا عــــرف كمـــا

ما دف لتحقيق ا استخدام أو ا غاي إ   .للوصول

القرارات– 2   :أنواع

ي كما و سية رئ أنواع ثالثة إ القرارات يف تص   2:يمكن

اتيجية2-1 س أيضا:القرارات س و جل ل طو التخطيط مع تتعامل ال القرارات ا قصد و

التخطيطية   .بالقرارات

شـغيلية: 2-2 ال املشــا:القـرارات مـع للتعامـل الالزمـة القــرارات ـ شــأةو امل خطـط نفيـذ ب املتعلقـة ل

والبيع نتاج عمليات   .للقيام

ـــة:  2-3 دار ســــتخدامات:القـــرارات و واملـــوارد ـــ التنظي ــــل ي بال تتعلـــق ـــ ال القـــرارات ــــا يقصـــد

شأن افية ومعلومات معرفة ستلزم سراتيجية القرارات فإن عام ل ش و كفاية أق وتحقيق

السوق ات العامةاتجا قتصادية ات تجا   .و

  

  

  

ي الثا القرارات:املطلب اتخاذ   .مراحل

ي كما مراحل ستة القرارات اتخاذ   3: لعملية
                                                             

حسین بلعجوز ،نظام المعلومات المحاسبي ودوره في اتخاذ القرارات االنتاجیة ،مؤسسة الثقافة الجامعیة ،االسكندریة ،مصر ،بدون طبعة  -  1
  .99-98،ص2009،

  .115،ص  2014سلیمان مصطفى الدالھمة ،المحاسبة اإلداریة ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ،عمان ،الطبعة األولى ، -  2
فرید كورتل ،خالد خطیب ،نظم المعلومات المحاسبیة واتخاذ القرارات ،زمزم ناشرون وموزعون ،األردن ،الجامعة األردنیة ،الطبعة األولى  -  3
  .122-120،ص  2015،
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و– 1 القرار:املرحلة محل لة املش يص   :مرحلة

ا أعراضــــ ومعرفـــة ــــا ور لظ ـــ الرئ ب الســــ وتحـــري ــــا عاد أ وتحديـــد لة املشــــ ـــ ع التعــــرف ـــ ع و

ــم وف ــداف ،وتحديــد لة املشــ إدراك ــ و زمنيــا مرتبــة خطــوات ثــالث مــن املرحلــة وتتــألف ــا وآثار

ل   .املش

الثانية– 2 البدائل: املرحلة تحديد   :مرحلة

ذه ون ت أن ع ة املطلو النتائج بتحقيق مباشرة عالقة ا ل س ل ال البدائل تحديد يجب عمليا

املــــوارد حــــدود ضــــمن رالبــــدائل تطــــو ــــ ع القــــدرة تتطلــــب املرحلــــة ــــذه فــــإن لــــذا القــــرار متخــــذ أمــــام

ا م ديد ا خاصة لول ا إيجاد حقل والتصور البديلة لول   .ا

الثالثة– 3 البدائل: املرحلة تقييم   :مرحلة

واجتماعيـــة واقتصـــادية فنيـــة معـــاي ـــ ع بنـــاءا بـــديل ـــل لفـــة وت بـــديل ـــل ل النتـــائج تحديـــد تتضـــمن

البعضمحدد ا عض مع البدائل تلك بمقارنة القرار متخذ يقوم ذلك عد و   .ة

عة– 4 الرا مثل: املرحلة البديل اختيار   :مرحلة

مـن كفايـة ـ ك البـديل باختيـار وذلـك القـرار متخـذ نظـر ـة وج من املناسب البديل ع ختيار يقع

امل والوقت ة املطلو والسرعة املوارد استغالل   .ناسبناحية

امسة– 5 ا القرار: املرحلة   :تنفيذ

بجعـل ي يأ والتنفيذ صدر قد ون ي القرار أن رغم السابقة خرى للمراحل عة تا املرحلة ذه عد و

القــرار تنفيــذ ــ ع ميــع ا وتفاعــل عــاون القـرار متخــذ يضــمن أن عــد خاصــة وملمــوس ــ واق القـرار

القرا متخذ من ما م دورا يتطلب ذا القرارو تنفيذ إلنجاح   .ر

السادسة– 6 واملراقبة: املرحلة واملالحقة عة املتا   :مرحلة

عمل ع يمارسھ الذي التوجيھ ق طر عن القرار تنفيذ عة متا القرار متخذ من املرحلة ذه تتطلب

التنفيذ لكيفية املالحظة بأعمال يقوم أن وعليھ املنفذين   .مرؤوسيھ
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املالية: الثالثاملطلب   .القرارات

املالية ا م وخاصة القرارات ع ا قيام يكمن ديث ا املن وفق املالية دارة عمل ر جو   .إن

ا– 1 ف   :عر

والــذي املاليــة املوافــق مــن العديــد ن بــ مــن مثــل البــديل اختيــار ــ ــا أ ــ ع املاليــة القــرارات عــرف

القيمة ادة ز ع تب بتحليلي املا املحلل يقوم حيث معينة زمنية ة ف خالل للمؤسسة السوقية

ـــ ســـاعده ل ا عـــديل و ـــا وتحليل واملاليـــة ية املحاســـ املعلومـــات عـــن والبحـــث املاليـــة ر والتقـــار القـــوائم

املالية القرارات   .اتخاذ

ا– 2   : خصائص

أن- إذا للمؤسسـة سـبة بال ية مصــ املاليـة القـرارات عـض ــإن ع متوقـف املؤسسـة فشــل أو نجـاح

القرارات   .تلك

إذا- طــأ ا إصــالح ة صــعو ــ إ يــؤدي ممــا ال طــو وقتــا ســتغرق بــل ســرعة تــتم ال القــرارات نتــائج إن

خاطئة القرارات   .انت

ذه- اتخاذ عند الشديد ذر ا يجب لذا االت ا أغلب للمؤسسة ملزمة قرارات املالية القرارات

  1.القرارات

املالية - 3 القرارات   :أنواع

ثمار: 1 – 3 س عظـيم: قرارات ـ ع عمـل ـ ال ثمارات سـ يخـص فيمـا مثـل البـديل باختيـار ـ ع قـرارات ـ

العوائد خالل من م س حملة   2.ثروة

ثمار: 3-1-1 س قرارات   :أنواع

إ الزم البعد حسب ثمار س قرارات يف تص ييمكن كما مد لة وطو مد ة   3:قص

مــــــد–أ ة القصـــــ ة ثمار ســـــ ــــــ: القـــــرارات ثمار ســـــ حـــــول القـــــرارات مــــــن املجموعـــــة ـــــذه تـــــدور

أن بـل عمـال ات شـر ـ الـداخ ثمار سـ حركـة مـن مـا م جـزءا ل شـ وال املتداولة املوجودات

س املالية دارة مسؤوليات من ك زء املوجوداتا ثمارات س م تحديد ينحصر وف

عظــيم و تحقيــق ــ الشــركة قــدرة و شــغيلية ال الــدورة بحركــة ــزء ا ــذا الرتبــاط ــا وفقرا املتداولـة

ما   .عوائد

                                                             
ة عبد كرلیفة خیرة ،دور القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي في اتخاذ القرارات المالیة ،مذكرة ماستر ،تخصص تدقیق ومراقبة التسییر ،جامع -  1

  35، ص2018الحمید ابن بادیس ، مستغانم ،الجزائر ،
ة االقتصادیة ،مذكرة ماستر ،تخصص مالیة وجبایة ،جامعة محمد بوضیاف سنوسي لمیاء ،دور القوائم المالیة في اتخاذ القرارت المالیة في المؤسس -  2

  .70،ص 2015،المسیلة ،الجزائر ،
  .72-71سنوسي لمیاء ،مرجع سبق ذكره ،ص -  3
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مد–ب لة طو ة ثمار س ل: القرارات طو ثماري س باإلنفاق القرارات من املجموعة ذه تم

واملتمثل املوجوداتمد اختيار عملية القرارات تلك مثل شمل و الثابتة املوجودات ثمار س

تلــــــك ـــــ ع املنفقــــــة املبـــــالغ مـــــع املســــــتقبل ـــــ املتوقعـــــة ثمار ســــــ عوائـــــد مقابلـــــة ثــــــم نفـــــاق وكيفيـــــة

القـدرة ـادة ز غـرض جديـدة موجـودات شـراء مـثال ا وتوسيع ا تجسيد حيث من الية ا املوجودات

جديدة  إنتاجية خطوط إضافة أو الية ا   .نتاجية

ــــل:  2 – 3 التمو املؤسســــات: قــــرارات وتنميــــة ة ثمار ســــ ع املشــــار خدمــــة ــــ ة ــــ كب ميــــة أ ــــل للتمو

البورصات مثل مالية مؤسسات ور ظ إ ل التمو عملية أدت حيث الوط قتصاد و قتصادية

م وتنوع التوسع ا بدور مت سا بأنھال القرارالتمو عرف ، ار وا الداخ ل التمو صادر

ا داف أ مع مناسبة شروط للمؤسسة الالزمة موال   .تحصيل

املناســـب الوقــت ـــ املؤسســة ــا إل تحتـــاج ــ ال املبـــالغ ــ ع صــول ل أســـلوب ــل التمو أن ســتخلص

ـــل التمو قـــرارات وعمومـــا ممكنـــة لفـــة ت ى ـــأد و املناســـب م ـــا مثـــلو املـــا ـــل ي ال باختيـــار ـــ ع

مـن ن نـوع يوجـد بحيـث معينـة زمنية ة ف خالل السوقية القيمة لتعظيم املناسبة ل التمو ومصادر

لية التمو   :القرارات

تؤثر- ال القرارات م أ من و و جل ل وطو قص ل للتمو املالئم ج املز بتحديد ع قرارات

والسيولة حية الر   .ع

ـــ- جـــل لـــة وطو جـــل ة قصـــ القـــروض للمؤسســـة منفعـــة ـــ أك مـــا أ بتحديـــد ـــ ع قـــرارات

املتاحة للبدائل املعمقة الدراسة خالل من محدد   .وقت

ل:  1- 2 – 3 التمو ل: مصادر للتمو مصادر ثالث   :نالك

ي–أ الذا ل   :  التمو

حتياجات ل لتمو ساسية القاعدة يمثل   .املاليةوالذي

املال–ب رأس من   :الرفع

املال سوق املؤسسة ع ذلك توقف و ل التمو وسائل م أ من عت   .والذي

ستدانة–ج إ وء   :ال

نية السيولة وتوف جل ة قص املالية حتياجات ل تمو استخداما ك املصدر و   .و
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  :خالصة

املالية القوائم يةتمثل املحاس الت وال ندات املس الواردة البيانات لعرض سيط ت وسيلة

من كب قدر تاج الست ا مستخدم ساعد مالية صورة ا نتائج عن ع بحيث ا أنواع ش

الرشيدة املالية القرارات اتخاذ م ساعد   .املعلومات

والشر  للمؤسسات شورة امل ة السنو املالية القوائم الالزمةعد املعلومات مصادر م أ أحد ات

الفرصــــة تــــوفر حيــــث مــــن ــــا تحتو ــــ ال املعلومــــات لتنــــوع نظــــرا الرشــــيدة املاليــــة القــــرارات التخـــاذ

مختلـف التخاذ ا يحتاجو ال املعلومات ع صول ل القوائم ذه املعنية لألطراف افئة املت

للمؤ  الالزمـــة مـــوال تحصـــيل ـــ املاليـــة ـــالقـــرارات ا ـــداف أ مـــع تتفـــق مناســـبة شـــروط سســـة

ممكنة لفة ت أقل و املناسب   .الوقت

  

 

 

 

 



 :مقدمة
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  الفصل الثالث
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يد   :تم

تــم ملـــا لـــدورتــدعيما حالـــة دراســة إعـــداد محاولـــة ،تمــت ن الســـابق ن الفصـــل خــالل مـــن النظـــري انــب ا ـــ تناولـــھ

الفالحيـة، التعاونيـات اتحـاد مؤسسـة ـ و ـة زائر ا املؤسسات إحدى املالية القرارات اتخاذ املالية القوائم

معلومــات مــن تــوفره تــم مــا حســب الفصــل ــذا خــالل مــن ــا ــف التعر تم ســ ــ القـــوائموال دور لتحديــد ،وذلــك

تاج واسـت ـا وتحليل املاليـة القـوائم مـن مجموعـة عرض تم س ولذلك املالية القرارات اتخاذ مة املسا املالية

املا التحليل نتائج خالل من املعطيات   .مختلف

مباحث ثالثة إ الفصل تقسيم تم ذا خالل   :من

ول بميدان: املبحث ف   .الدراسةالتعر

ي الثا الدراسة: املبحث محل للمؤسسة املالية القوائم   .عرض

الثالث للمؤسسة: املبحث املالية القوائم   .تحليل
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ول للمؤسسة:املبحث عامة   .نظرة

ا ل التنظي ل ي وال ا شاطا و الدراسة محل باملؤسسة ف التعر املبحث ذا تاول   .س

ول الفالحية: املطلب التعاونيات اتحاد مؤسسة   . تقديم

إ ا س تأس خ تار ،يرجع مستغانم مدينة تقع الفالحية التعاونيات عاونية1960اتحاد إ أنذاك عة تا انت ،

مــــن ابتــــداءا ــــذا و بــــوب ل زائــــري ا الــــديوان وصــــايا تحــــت منفصــــلة وحــــدة ذلــــك عــــد لتصــــبح ان ــــ غل بــــوب ا

خ01/06/1977 بتار ا اعتماد إصدار رقم23/05/1977ثم   . 26-442تحت

املؤسسة توظف التا117كما النحو ع ن موزع   :عامال

سامي عمال26،إطار05إطار مراقب تنفيذ54، ساء32،5.98، م العاملة القوى   ) عامالت7(من

ع ن موزع نات مس وا عينات ر غلبة ر تظ عمار التارم   :النحو

تحت29.05 % يل سبة34سنة30ا ب   عامال

ن ب ما يل سبة57سنة40و30ا ب   %48.71عامل

فوق % ما يل سبة26سنة50ا ب   22.22عامل

العاملــة% 25.64و القــوى مجمــوع مــن30مــن ــ أك ــم ل ــاز30عــامال ج إطــار ــ أن كمــا املؤسســة ــ أقدميــة ســنة

دمـــا ـــ ع ـــاملســـاعدة املؤسســـة وفـــرت بـــوب ل زائـــري ا للـــديوان العامـــة ـــة املدير لتعليمـــات وتطبيقـــا ـــ امل ج

ن بـــ مـــا املرحلـــة امعـــة2013،30 -2009خـــالل ا ـــ خر للشـــباب التخصصـــات مختلـــف ـــ دائـــم شـــغل منصـــب

امل ن و الت د   .ومعا
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ي القانو   :طار

صنا ع طا ذات عمومية مؤسسة   .وتجاريعت

ي الثا ا: املطلب تصال ،آليات ا ،رأسمال ا ،مقر املؤسسة   .شاطات

الــــديوان طــــرف مــــن املســــتورد ن واللــــ الصــــلب بنوعيــــھ والقمــــح الشــــع بــــواخر ــــغ بتفر والتكفــــل ــــ الرئ ا شــــاط

ية التخز قدرتھ أن العلم مع الك لالس القابلة بوب ل امل زائري   :ا

نق600.000 وحــدت ن بــ موزعــة ب: نطــار املينائيــة الوحــدة ب300.000مخــازن ســية الرئ الوحــدة ومخــازن قنطــار

إ300.000 باإلضافة ، مان للمخزون منقول رصيد شاء وإ الوطن ن لتمو املخصصة املصدرة والبذور قنطار

النا املشــــتقة واملــــواد افـــة ا ضــــر وا بــــوب ا ج وتـــرو عليــــب و ن وتخــــز املخصــــصاســـتالم أو اد ســــت عــــن جمـــة

ــل أو افــة ا ضــر وا بــوب ا عاونيــات ــ إ املــوردة املنتوجــات نوعيــة ــة معا ــ إ مســتغانم مينــاء ــ ع للتصــدير

عمــل ــ ف ، ن لك املســ ــ إ ا ســليم يــتم ــ ال تلــك ذلــك ــ بمــا املنتوجــات ــذه تخصــيص ــان مــا م آخــر ي مشــ

و  الوســائل وضــع ــ ع املســتطاع ــلبقــدر ــز ــ ال ــداف تحقيــق أجــل مــن كة مشــ مباشــرة قــة بطر املعــدات

املدعم القمح بمادة مستغانم والية مطاحن د تزو تتمثل وال اصة ا وسائلھ بواسطة ا تحقيق ع منخرط

الشـــع  مـــادة أمـــا ، خـــرى املجـــاورة التعاونيـــات ـــد تزو عـــن فضـــال ، ن واللـــ الصـــلب بنوعيـــھ الدولـــة قبـــل ـــمـــن ف

ـــل وخلـــق دراســة حـــث و الواليــة بـــنفس الفروســـية نــوادي وكـــذا بمســتغانم عـــام غذيـــة صــناعة لوحـــدة ــة موج

منخرطيھ لفائدة ة والتجار والصناعية التقنية   .الوسائل

جتما   :املقر

ران بو بوب ل زائري ا   .الديوان

جتما ا   :رأسمال

900.000.00  

ا تصال   : آليات

ق طر عن إما طرق عدة ا تصال   :يمكن

العادي ص: العنوان القمم ق رقم. طر   .مستغانم476ب

اتف ال   .045.20.28.40/045.20.20.40:أرقام

الفاكس   .045.20.20.62: أرقام
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الثالث للمؤسسة: املطلب التنظيمي ل ي   .ال

أحـــــد الفالحيـــــة التعاونيـــــات التحـــــاد ـــــ التنظي ـــــل ي ال ـــــ وتحديـــــدعت العمـــــال تقيـــــيم ـــــ ســـــاعد ـــــ ال املخططـــــات

املصا مختلف تباين حيث من داري السلم حسب ا وترتي   .الوظائف

رقم ل الفالحية) : 1-3(الش التعاونيات اتحاد ملؤسسة التنظي ل ي   :ال
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والوسائل دارة

 العامة

الصيانة ة من مص ة ودة مص ا ة ستغالل مص ة  مص

املحاسبة ة  مص

جتماعية ة  املص

الوسائل ة مص

 العامة

عالم ندس م

 

ة مص س رئ

 العبور 

املات امل موزع

اتفية  ال

النظافة  عاملة

 

س تقرئ ة مص

ي اني مي  سامي

ة مص س رئ

الرئ  املخزن

سامي تق

ونيك  الك

صيانة مسؤول

 السيارات

الت ي اني  مي

 سائق

ة مص س رئ

من و  الوقاية

مجموعة س رئ

من و  الوقاية

النظافة شط م

من  و

من و الوقاية  عون

حماية قسم

بوب  ا

التحليل  قسم

ستغالل س  رئ

مركب س  رئ

أشغال مراقب

 البناء

وحدة س رئ

ن  التخز

قسم س رئ

املادة  محاسبة

يدوي   عامل

 

املؤسسة: املصدر طرف من املقدمة الوثائق ع باإلعتماد الطالبتان إعداد .من  

املصا   :شرح

ل: املدير ودراسة القرارات اتخاذ مسائل إليھ عود و خ و ول املسؤول املدير السياسةعت ورسم القضايا

م ام م تنفيذ ع م ملساعد املصا رؤساء وتوجيھ سي وكذلك الوحدة شاط ومراقبة ن التخز من   .العامة

املالية مدير  نائب

أول  املدير  مساعد

ة مص س  رئ

إداري  مدير ودة نائب ا مدير  نائب
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ـــون تت الفالحيــة والتعاونيـــة ة ــ خ ـــذه ــق طر عـــن إقالتــھ ــتم و ، العامـــة ــة املدير ـــق طر عــن ـــ خ ــذا نصــب و

متمثل ونيابات مصا عدة من ا يبدور فيما   :ة

املالية مدير   : نائب

مبالغ سديد وكذلك الوحدة ا قامت ال العمليات ن وتب ت تث ال والوثائق الفاتورات إستالم دوره تمثل و

البنك برصيد ات التحر ومراقبة الفاتورات   .ذه

ودة ا مدير   : نائب

ـوا ا جميع من ا وحماي ا وحفظ بوب ا ن بتخز يقوم والتحليـلحيث شـرات ا ـ ة ـ خ ـذه تتمثـل ـ ال طر

  .املستمر

ما مدير امھ: نائب م   :ومن

امل- املسار سي ل مخطط   .رسم

القانونية- عة واملتا ة شر ال املوارد   .سي

املؤسسة- ا وأدوا اتب امل ع تا و   .تم

جتماعية- سي نة ال   .ساعد

العامـــة ـــة: مانـــة املدير مـــن والـــواردة الصـــادرة الوثـــائق ـــل يل ـــ و الـــوارد يـــد ال اســـتقبال ـــ ع عمـــل

املديرورؤساء ن ب سيق والت ن والتخز العمل شاطات ب اصة ا امليادين إ املدير قرارات وتوجيھ العامة

املؤسسة داخل سن ا الس أجل من جتماعيات وتنظيم   .املصا

العامة  والوسائل ي:دارة اآل املصا مجموع من ون   : تت

املحاســبة- ة مــن: مصــ ــون ية3وتت املحاســ املعلومــات جمــع ــ ــم دور يتمحــور حيــث ن محاســب

فتتاحيــــــة ة الســـــنو انيـــــة امل شـــــاء إ عـــــد ـــــذا و املحاســـــبة حســـــابات ،وتوجيـــــھ ـــــا ومراقب ا يل ـــــ و

تامية   .وا

الشــؤون - ة العمـــل:جتماعيــةمصــ توفيقــات ، العمــل حــوادث بملفــات تتكفـــل ة املصــ ــذه

الطبية اليف الت وسداد مرضية   .ألسباب

املتقاعدين ملفات حساب تصفية ع   .يباشر

للعمال جتما الطب تصرف ضمن و الطبية زة ج بع   .ي

العامة الوسائل ة   :مص

وع- ن التأم ملفات ع باملؤسسةشرف املوجودة خرى والوسائل اتب امل ع فاظ ا   .مسؤولية

الغيار- اتب امل من املستلزمات لب للمورد ا سليم و اجيات ل قوائم   .وضع

وســــائل- مختلـــف ســــالمة ـــ ع ر والســـ املخــــازن ـــ ــــا نفاذ لتجنـــب املـــوردة وليــــة املـــادة املخــــازن ســـي و مراقبـــة

اتف ال مثل ،تصال   ...،الفاكس

ووضــــــع- الســــــيارات مرائــــــب ســــــي ــــــ ع شــــــراف و الشــــــركة ــــــ ضــــــراء ا واملســــــاحات البيانــــــات تنظيــــــف ضــــــمان

املؤسسة خارج ام م م لد الذين ن السائق وتوجيھ ة الدور اجات   .ا
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وتقد- للدوائر انية امل إعداد وكذا اء ر والك الغاز فوات وتنظيم الك س حالة عة السلميةمتا للسلطة ا   .يم

ــ ــ عــــالم العمــــل: قســــم يل ســــ ل املؤسســــة داخــــل املعلومــــات ثقافــــة ر وتطــــو ــــ عــــالم شــــبكة ــــ ع م ســــ

التنفيذ والسرعة   .والبحث

العبور ة ة: مص املص ذه دور   :يتمثل

املنتوج بدخول خيص بال وذلك ي مر ا بوب(التخليص وتحدي) ا تھ ادهومعاي باست ح والتصر جودتھ   .د

اتفية ال املات امل الداخليـة: موزع املـات امل باسـتقبال وذلـك ـا ومتطلبا املصـا جميـع ن بـ سـيق بالت ذا يقوم

ســــن ا ســـي ال ــــ ع ر والســـ ، ــــا مع والتعامـــل ارجيــــة ا املـــات امل ،اســــتقبال وكـــذلك الطلــــب حســـب ـــا ل وتحو

املؤسسة   .داخل

النظافة العتاد: عامل ع والنو يد ا فاظ وا ا عل واملحافظة اتب امل جميع نظيف ب   .تقوم

الصيانة ة ة:مص املص ذه دور   :يتمثل

ا- مسؤوليا ا شمل ال املصا شاط   .مراقبة

ق- ر ا ضد الوسائل ع واملحافظة الصيانة   .تؤمن

الوقوع- لتجنب وقائية صيانة سائرتطبيق   .ا

ات- املمتل ع يد ا فاظ وا الصيانة   .ضمان

ي اآل م وظائف حسب ن مو العمال من مجموعة ع املؤسسة ذه   :وتحتوي

سامي- تق ة مص س ـاء: رئ ر الك مسـائل وكـذلك ـا ومراقب ا وصـيان املؤسسـة آالت جميـع ع املسؤول و و

ا   .وغ

ي- اني بصيا: مي قوم اتو واملحر الت ب تص ال عطال جميع   .نة

رئ - مخزن ة مص س دوات: رئ و غيـار قطـع مـن املؤسسـة احتياجـات جميع ن بتخز ة املص س رئ يقوم

ائية ر ا..الك ومتطلبا ا حاجيا لتلبية الصيانة ة مص مع ة املص ذه وتتعامل ،.  

ونيك - لك سامي قوم: تق ائيةو ر والك ونية لك ات واملحر الت جميع ومراقبة   .بصيانة

السيارات صيانة اصة:مسؤول ا السيارات عوامل بجميع والتكفل املؤسسة سيارات صيانة عن مسؤول و و

  .بالوحدة

الت ي ـــاني ـــ عيــــــق:مي ــــــ ال ل املشــــــا ــــــ الوقــــــوع لعــــــدم ــــــا أعطا تصــــــليح املؤسســــــة آالت بصــــــيانة قــــــوم عمــــــلو

  .املؤسسة

متمثلة:سائق امھ   : وم

مـــع املؤسســة حاجــات لقضـــاء العمــال مــع روج بــا بالقيـــام وذلــك ــا حاجيا وتلبيـــة ة املصــ ملتطلبــات ســتجابة

ا مع املتعامل واملؤسسات واملوردين   .فراد

مــن ة العمــا: مصــ مراقبــة وكــذلك الشــاحنات وخــروج دخــول مراقبــة ــ ــا دور ــايتمثــل عمل مزاولــة وإثبــات ل

ـم و مجموعـات ورؤسـاء ن شـط وم أعـوان ـ ع ة املصـ ـذه تحتـوي كمـا املؤسسـة داخـل من ضمان ،كذلك

  :التا

والوقايـــة مـــن ة مصـــ س ــــم:رئـــ عمل ســـ حســـن ـــ ع م ومـــراقب ووقايـــة أمـــن عـــون ـــل ـــام م بتحديـــد قـــوم و

وحرص  املخاطر من العمال حماية العملاملتمثل وسائل وع املؤسسة ع   .من

من و الوقاية مجموعة س امھ:رئ م تمثل   : و
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املحملة ع والبضا العمال وخروج دخول   .مراقبة

ق ر ا ضد الوسائل ع واملحافظة الصيانة   .يؤمن

من و النظافة شط ب: م خ ذا قوم   :و

والتكفل املساحة نظافة ع رص املؤسسةا داخل من وتوف ا عل واملحافظة ضراء ا   .باملساحات

من الوقاية امھ: عون م   : وتتمثل

املؤسسة داخل من   .توف

املحملة ع والبضا املؤسسة من م وخروج م دخول عند العمال   .مراقبة

وارث ال ضد الوسائل وع املؤسسة ات ممتل ع   .املحافظة

ــــو  ا ة مــــدة: دةمصـــ وتحديــــد ــــا عل واملحافظــــة باملؤسســـة املخزنــــة ع البضــــا مراقبــــة ــــ ع ة املصـــ ــــذه تقــــوم

ا   .تخز

ن قسم ع تحتوي   : كما

بوب ا حماية شرات: قسم ا من مدة ألق بوب ا حفظ يتمثل ا   .ودور

التحليل ا:قسم نوعي وتحديد املخزنة ع البضا بتحليل القسم ذا قوم او صالحي   .ومدة

ســتغاللم ة ،:صــ املؤسســة ــام م حســب ــا ع توز إعــادة ثــم ــا وتخز ع البضــا بإدخــال ة املصــ ــذه وتقــوم

ي اآل م و ومراقب ن ومحاسب رؤساء من ة املص ذه ون   :وتت

ســــتغالل س م:رئــــ وتحديــــد ة املصــــ عمــــال جميــــع ــــ بــــالتحكم يقــــوم بحيــــث ة املصــــ عــــن املســــؤول ــــو ــــامو

مايرام أحسن ع املؤسسة سي و تنظيم ع يحرص كما العمال ل   .ووظيفة

املركــب س املركــب:رئــ يقــع بحيــث ــا وإفراغ ــارج ا مــن البــواخر ــ ع تيــة ع البضــا اســتقبال ــ ع امــھ م وترتكــز

  .يامليناء

ن التخز وحدة س امل:رئ ع واملحافظة فقط ن بالتخز خ ذا يقوم مدىبحيث ألق   .خزونات

املـادة محاسـبة قسـم س والتــدقيق:رئـ املؤسسـة مـن ارجـة وا املركـب مـن تيـة ع البضـا جميـع يل ـ ب يقـوم

سابات ا يد   .ا

البناء أشغال ميمات:مراقبة ال بجميع والتكفل واملركب باملؤسسة اصة ا البناءات مراقبة دوره تمثل   .و

يدوي غ:عامل وإ املخازن تنظيف وكذلك ، غ والتفر والوحدة باملركب اصة ا ة اليدو عمال بجميع يقوم

  .ذلك
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ي الثا الفالحية :املبحث التعاونيات اتحاد ملؤسسة املالية :القوائم  

تتم انت إذا خاصة مؤسسة أي ألداء ة املع الصورة املالية القوائم واملصداقيةعت .بالشفافية  

التعاوني اتحاد ملؤسسة املالية القوائم م أ عرض إ املبحث ذا نقوم التاليةوسوف املطالب الفالحية ات  

ول انية: املطلب امل  

رقم دول املؤسسة) : 1-3(ا انية ) :صول ( م  

 

2017 2018 

الصافية الصافية القيم ات القيم تال

 واملؤونات

 

امة ا  القيم

صول   

غ     صول

ة ار  ا

الشراء      فارق

غ 51480.00  51480.00 51480.00 يتات التث

 املادية

املادية     يتات  التث

 أرا 44810.00  44810.00 44810.00

ي 7248156.24 7248156.24    مبا

مادية 1438454820.16 554923004.16 883531816.00 814833124.05 يتات تث

 أخرى 

ممنوح     يتات تث

ا  امتياز

جاري     يتات تث

ا  إنجاز

املالية     يتات  التث

املوضوع     السندات

املعادلة  موضع

خرى 33278399.85 3868000.00 29410399.85 29410399.85 مات املسا

الدائنة وحسابات

قة  امل

أخرى     سندات
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تة  مث

صول     و القروض

غ خرى املالية

ة ار  ا

ع     مؤجلة ضرائب

صول   

صول 1479077666.25 566039160.40 913038505.85 844339813.90 مجموع

ة ار ا  غ

ة     ار ا صول  

اري 10979582.51  10979582.51 11093150.00 ا املخزونات

ا  إنجاز

الدائنة     الديون

استخدامات

 مماثلة

ائن 2051544523.72 1568381.00 2049976142.72 2077723862.13  الز

خرون 89696624.06  89696624.06 43625197.60  املدينون

 الضرائب 4156981.95  4156981.95 2864528.20

ة     ار ا صول

خرى   

املوجودات    

ا  ومايماثل

وأصول     توضيفات

أخرى مالية  

نة 12445646.40  12445646.40 12892614.71 ز  ا

صول 2168823358.64 1568381.00 2167254977.64 2148199352.64 مجموع

ة ار  ا

العام 3647901024.89 567607541.40 3080293483.49 2992539166.54 املجموع

 لألصول 
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للمؤسسة: املصدر الداخلية الوثائق  

 

رقم دول املؤسسة) : 2-3(ا انية صوم(م ) :ا  

صوم 2018 2017  ا

اصة   ا موال  

الصادر 900000.00 900000.00 املال  رأس

املطلوب   غ املال  رأس

حتياطات 353288491.66 339437334.35 و  العالوات

التقييم   إعادة  فارق

املعادلة    فارق

الصافية 3471521.36 39402471.33 يجة  الن

)50072048.45(  )34933762.74( خرى   اصة ا موال من-رؤوس ترحيل

 جديد

1املجموع 322726250.28 329667757.23  

ة   ار ا غ صوم  ا

املالية 337133077.60 288138470.14 والديون  القروض

ا   ل واملرصود املؤجلة  الضرائب

ة   ار ا غ خرى  الديون

سلفا 430625717.61 391148665.66 سابات ا املدرجة واملنتجات  املؤونات

ة 767758795.21 679287135.80 ار ا غ صوم ا  مجموع

ة   ار ا صوم  ا

قة 1970764448.77 1981978419.15 امل سابات وا  املوردون

 الضرائب  

خرى  19043989.23 1605854.36  الديون

صوم   ا نة  خز

ة 1989808438.00 1983584273.51 ار ا صوم ا  مجموع

صوم 3080293483.49 2992539166.54 ل العام  املجموع

 

للمؤسسة: املصدر الداخلية الوثائق  
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ي الثا النتائج: املطلب حساب جدول  

رقم دول للمؤسسة) : 3-3(ا النتائج حساب :جدول  

2017 2018  

عمال 177325090.87 300085947.08  رقم

اري   وا املصنعة واملنتجات املخزونات غ

ا يع  تص

تنتاج   املث  

ستغالل    إعانات

املالية 177325090.87 300085947.08 السنة  إنتاج

)11897848.76(  )10716620.18( لكة  املس يات  املش

)120495539.71(  )35290579.74( خرى   ات ال س و ارجية ا دمات  ا

)132393388.47(  )46007199.92( املالية  السنة الك  اس

)167692558.61(  )131317890.95( لالستغالل  املضافة  القيمة

)122725321.82(  )117607283.57( ن  العامل  أعباء

)253523.74(  )156674.00( املماثلة  واملدفوعات والرسوم  الضرائب

لالستغالل 13553933.38 44713713.05 ام ا  الفائض

العملياتية 71422269.16 77814656.25 خرى املنتجات  

/ )87841.34( خرى   العملياتية عباء  

)99808848.37(  )85138054.90( ات  تال لال  املخصصات

واملؤونات 5680785.19 16682952.21 القيمة خسائر ع جاع  اس

العملياتية 5431091.49 39402473.14 يجة  الن

املالية    املنتوجات

)1.81(  )1959570.13( املالية  عباء  

)1.81(  )1959570.13( املالية  يجة  الن

الضرائب 3471521.36 39402471.33 قبل ة ار ا يجة  الن

العادية   يجة الن عن ا دفع الواجب  الضرائب

املؤجلة   ات(الضرائب العادية) غ النتائج عن  

العادية 254428145.22 394583555.54 شطة منتجات  مجموع
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)355181084.21(  )250956623.86( العادية  شطة أعباء  مجموع

العادية 3471521.36 39402471.33 شطة لأل الصافية يجة  الن

عادية   غ ) منتجات(عناصر  

عادية   غ ) أعباء(عناصر  

العادية   غ يجة  الن

املالية 3471521.36 39402471.33 السنة يجة ن  صا

 

الداخلية: املصدر للمؤسسةالوثائق  

 

 

الثالث نة: املطلب ز ا تدفقات جدول  

: مالحظة  

ذا محصورا ما محتوا إنما ناقصان ما أ ع ال ذا فقط ن جدول ع يحتوي املطلب ذا

.املضمون  

رقم دول للمؤسسة) : 4-3(ا نة ز ا تدفقات :جدول  

2017 2018  

شطة   من املتأتية نة ز ا أموال تدفقات

 العملياتية

ائن 240356648.36 275395016.97 الز عند من املقبوضة  التحصيالت

)292800663.4(  )185441578.78( ن  والعامل للموردين املدفوعة  املبالغ

)17639292.43(  )22235124.23( املدفوعة  خرى املالية ف واملصار  الفوائد

)500000.00(  )1292453.75( املدفوعة  النتائج عن  الضرائب

)35544938.90( غ 31387491.60  العناصر قبل نة ز ا أموال تدفقات

 العادية

غ 21159.14 212774.75 بالعناصر املرتبطة نة ز ا أموال تدفقات

 العادية

)35332164.15( املتأتية 31408650.74  نة ز ا التدفقات شطةصا أ من

) أ(ستغالل  

عمليات   من املتأتية نة ز ا تدفقات

ثمار س  
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)6499423.21(  )7029634.97( غ  أو املادية يتات التث اقتناء عن ات و امل

 املادية

مادية   يتات التث بيع عمليات عن التحصيالت

مادية غ  أو

املالية   يتات التث اقتناء عن ات و  امل

مالية   يتات تث بيع عمليات عن  التحصيالت

التوظيفات   عن ا تحصيل تم ال الفوائد

 املالية

النتائج   من املقبوضة قساط و صص  ا

)6499423.21(  )7029634.97( شطة  أ املتأتية نة ز ا أموال تدفقات

ثمار ) ب(س  

ل   التمو عمليات من املتأتية نة ز ا  تدفقات

م   أس اصدار أعقاب  التحصيالت

القيام   تم ال عات التوز من ا وغ صص ا

ا  

القروض   من املتأتية  التحصيالت

)2250000.00(  )24825984.08( املماثلة  خرى الديون أو القروض سديدات  

)2250000.00(  )24825984.08( ل  التمو شطة أ من املتأتية نة ز ا تدفقات

) ج(  

السيوالت   ع الصرف سعر ات غ و تأث

السيوالت  وشبھ

)44081587.36(  )446968.31( ة  للف نة ز ا أموال )ج+ب+أ(غ  

السنة 12892614.71 56974202.07 افتتاح عند ا ومعادال نة ز ا أموال

 املالية

السنة 12445646.40 12892614.71 اختتام عند ا ومعادال نة ز ا املاليةأموال  

)44081587.36(  )446968.31( نة  ز ا أموال غ  

)26509856.00( ية 8974125.00  املحاس يجة الن مع  املقارنة

 

للمؤسسة: املصدر الداخلية الوثائق  
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ع الرا اصة: املطلب ا موال ات غ جدول  

رقم دول للمؤسسة):  5-3( ا اصة ا موال ات غ :جدول  

حتياطات

يجة  والن

فارق

إعادة

 التقييم

فارق

 التقييم

عالوة

صدار  

املؤسسة   رأسمال

سم31رصيد 900000.00    289365285.90 2017د  

ية      املحاس قة الطر غ  

امة      ال خطاء يح  ت

يتات      التث تقييم  إعادة

غ      سائر ا أو اح ر

النتائجمدرجة حساب  

املدفوعة      صص  ا

املال      رأس ادة  ز

املالية     39402471.33 السنة يجة ن  صا

سم31رصيد 900000.00    328767757.23 2017د  

ية      املحاس قة الطر غ  

امة      ال خطاء يح  ت

يتات      التث تقييم  إعادة

سائر       ا أو اح غر

سابات ا املدرجة

 النتائج

)10413028.31( املدفوعة      صص  ا

املال      رأس ادة  ز

املالية      السنة يجة ن  صا

سم31رصيد 900000.00    321826250.28 2017د  

 

للمؤسسة: املصدر الداخلية الوثائق  
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الثالث الفالحية: املبحث التعاونيات اتحاد ملؤسسة املالية القوائم تحليل  

الفالحية التعاونيات اتحاد ملؤسسة املالية القوائم بتحليل املبحث ذا نقوم .سوف  

ول املالية: املطلب انية امل .تحليل  

املا– 1 التحليل ألغراض طبقا انية امل عرض : إعادة  

الفالحية:  1 – 1 التعاونيات اتحاد ملؤسسة املالية انية امل : إعداد  

رقم دول للمؤسسة):  6 -3(ا املالية انية ) :خصوم( امل  

31/12/2017  31/12/2018 صوم   ا

 

900000 

 

339437334.35 

 

 

39402471.33 

)50072048.45(  

 

900000 

 

353288491.66 

 

 

3471521.36 

)34933762.74(  

اصة ا موال  

الصادر املال  رأس

املطلوب غ املال  رأس

حتياطات و  العالوات

التقييم إعادة  فارق

املعادلة  فارق

الصافبة يجة  الن

خرى  اصة ا موال  رؤوس

)1(املجموع 322726250.28 329667757.23  

 

288138470.14 

 

 

391148665.66 

 

337133077.60 

 

 

430625717.61 

ة ار ا الغ صوم  ا

املالية والديون  القروض

ا( الضرائب ل واملرصود )املؤجلة  

ة ار ا الغ خرى  الديون

سلفا سابات ا املدرجة واملنتجات املؤونات

قة امل سابات وا  املوردون

ة 767758795.21 679287135.8 ار ا الغ صوم ا  مجموع

 

1981978419.15 

 

1605854.36 

 

1970764448.77 

 

19043989.23 

ة ار ا صوم  ا

قة امل سابات وا  املوردون

 ضرائب

أخرى   ديون

صوم ا نة  خز
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ة 1989808438 1983584273.51 ار ا صوم ا  مجموع

صوم 3080293483.49 2992539166.54 ل العام  املجموع

رقم دول للمؤسسة) :  7- 3(ا املالية انية ) :صول ( امل  

31/12/2017  31/12/2018 صول    

 

 

51480.00 

814877934.05 

44810.00 

 

814833124.05 

 

 

29410399.85 

 

29410399.85 

 

 

 

 

51480.00 

883576626 

44810.00 

 

883531816.00 

 

 

29410399.85 

 

29410399.85 

 

 

ة ار ا غ صول  

الشراء  فارق

املادية غ يتات  التث

يتات املاديةالتث  

 أرا

ي  مبا

أخرى مادية يتات  تث

ا امتياز ممنوح يتات  تث

ا إنجاز جاري يتات  تث

املالية يتات  التث

املعادلة موضع املوضوعة  السندات

قة امل سابات وا خرى مات  املسا

تة مث أخرى  سندات

ة ار ا غ خرى املالية صول و  القروض

صل ع مؤجلة  ضرائب

ة 913038505.85 844399813.9 ار ا غ صول  مجموع

 

11093150.00 

2124213587.93 

2077723862.13 

43625197.60 

2864528.20 

 

12892614.71 

 

12892614.71 

 

10979582.51 

2143829748.73 

2049976142.72 

89696624.06 

4156981.95 

 

12445646.40 

 

12445646.40 

ة ار ا صول  

ا إنجاز اري ا  املخزونات

الدائنة املماثلة–الديون ستخدامات  

ائن  الز

خرون  املدينون

 الضرائب

خرى  ة ار ا صول  

ا يماثل وما  املوجودات

أخرى  مالية وأصول  توظيفات

نة ز  ا

ة 2167254977.64 2148199352.64 ار ا صول  مجموع

لألصول  3080293483.49 2992599166.54 العام  املجموع
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املؤسسة: املصدر من وثائق  

الفالحية:  2- 1 التعاونيات اتحاد ملؤسسة الوظيفية انية امل :إعداد  

ع اعتمادا وذلك التعديالت عض إجراء من بد ال الوظيفية انية امل إ ية املحاس انية امل من لالنتقال

ا نفس انية امل املدرجة .املعلومات  

رقما لسنة):  8 -3( دول للمؤسسة الوظيفية انية : 2018امل  

 

392593775.76 

900000.00 

 

353288491.66 

 

 

3471521.36 

34933762.74 

 

767758795.21 

337133077.60 

430625717.61 

 

الثابتة  املوارد

اصة ا موال  

الصادر املال  رأس

املطلوب غ املال  رأس

حتياطات و  العالوات

التقييم إعادة  فارق

املعادلة  فارق

الصافية يجة  الن

اصة ا موال ترحيل–رؤوس

جديد  من

ة ار ا غ صوم  ا

املالية والديون  القروض

املدرجة واملنتجات املؤونات

سلفا سابات  ا

 

51480.00 

883576626 

44810.00 

 

883531816.00 

 

29410399.85 

29410399.85 

 

 

الثابتة ستخدامات  

املادية غ يتات  التث

املادية يتات  التث

 أرا

ي  مبا

أخرى  مادية يتات  تث

ا إنجاز جاري يتات  تث

املالية يتات  التث

سابات وا خرى مات املسا

قة امل  الدائنة

خرى املالية صول و القروض

ة ار ا  غ

الثابتةمجموع 1160352570.97 املوارد الثابتة 913038505.85  ستخدامات  مجموع

 

1970764448.77 

: لالستغالل املتداولة صوم  ا

قة امل سابات وا  املوردون

 الضرائب

الضرائب الدخلعجور،

جما  

 

10979582.51 

2049976142.72 

4156981.95 

 : لالستغالل املتداولة صول  

ا إنجاز اري ا  املخزونات

ائن  الز

 الضرائب

املتداولة 1970764448.77 صوم ا مجموع

 لالستغالل

املتداولة 2065112707.18 صول مجموع

 لالستغالل

خارج  املتداولة صوم ا

: ستغالل  

املختلفون   الدائنون

 

89696624.06 

خارج املتداولة صول

: ستغالل  

يقات(خروناملدينون )س  

ستغالل  خارج م خ ستغالل 89696624.06 مج خارج م أ  مج
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 : صوم ا – نة ز  ا

نة ز  ا

 

12445646.40 

أصول :  – نة ز  ا

نة ز  ا

نة  ز ا صوم–مجموع ا نة 12445646.40  ز ا أصول–مجموع  

الطالبتان: املصدر إعداد .من  

 

التوازن-2 للمؤسسةمؤشرات :املا  

املالية:  1- 2 انية للم املا التوازن :مؤشرات  

جما الصا العامل املال الدائمة= رأس الثابتة–موال صول  

رقم دول للمؤسسة) : 9 -3( ا جما الصا العامل املال رأس .حساب  

 البيان 2018

الدائمة 116035257.97 موال  

الثابتة 913038505.85 صول  

الصا 247314065.12 العامل املال  رأس

الطالبتان: املصدر إعداد .من  

  :التعليق

ســــــــــنة بلــــــــــغ حيــــــــــث موجــــــــــب جمــــــــــا الصــــــــــا ــــــــل العامــ املــــــــــال رأس أن نالحــــــــــظ ــــــــــدول ا خــــــــــالل مبلـــــــــــغ2018مــــــــــن

ــة247314065.12 مواج مـن ـا يمك أمــان ـامش تمتلـك املؤسســة أن ـ ع مـا ـو ــو ال سـتغالل دورة حـوادث

اسـتخدامھ يمكـن مـا فـائض وحققـت ـل الطو املـدى ـ ع ماليـا متوازنـة املؤسسـة أن ـ إ ش كما السيولة تمس

للمؤسسة املا ل ي ال توازن إ ش ما ذا و املالية حتياجات ل   .تمو

الوظيفية:  2 -2 انية للم املا التوازن   :مؤشرات

العاملرأس_    :املال

الوظيفي العامل املال الثابتة= رأس الثابتة–املوارد   .ستخدامات

الوظيفي العامل املال   247314065.12= 913038505.85 -1160352570.97= رأس

ــــــل تمو ــــــ ع قــــــادرة الثابتــــــة املــــــوارد أن ــــــ ع يــــــدل ــــــذا و موجــــــب الــــــوظيفي العامــــــل املــــــال رأس أن نالحــــــظ

الثابت   .ةستخدامات

لالستغالل_  العامل املال رأس   : احتياجات

لالســـــــــتغالل العامـــــــــل املـــــــــال رأس لالســـــــــتغالل= احتياجــــــــات متداولـــــــــة خصـــــــــوم-أصــــــــول

لالستغالل   .متداولة
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لالســـــــــــتغالل العامـــــــــــل املـــــــــــال رأس =  197076448.77 -2065112707.18= احتياجـــــــــــات

1868036258.41   

ستغ_  خارج العامل املال رأس   : اللاحتياجات

ســــتغالل خـــــارج العامــــل املـــــال رأس ســـــتغالل= احتياجــــات خـــــارج متداولــــة –أصـــــول

ستغالل خارج متداولة   .خصوم

ستغالل خارج العامل املال رأس   . 89696624.06=  0 -89696624.06= احتياجات

العامل_  املال رأس   : احتياجات

العامـــل املـــال رأس رأس= احتياجـــات لالســـتغاللاحتياجـــات العامـــل احتياجـــات+ املـــال

ستغالل خارج العامل املال   .رأس

العامل املال رأس    89696624.06+ 1868036258.41= احتياجات

=1957732882.47  

املتداولة صوم ا أن ع يدل ما ذا و موجب العامل املال رأس احتياجات أن نالحظ

ا ومدينو املؤسسة مخزون ل تمو ع   .قادرة

الصافية_  نة ز   :ا

الصافية نة ز صول= ا نة صوم–خز ا نة   .خز

الصافية نة ز   12445646.40=  0 -124455646.40= ا

ل تمو من ا يمك سيولة فائض للمؤسسة أن ع يدل ذا و موجبة نة ز ا أن نالحظ

املتداولة   .صول

  :التعليق

التـــوازن مؤشـــرات حســـاب خـــالل مـــن رأسنالحـــظ مـــن ـــل أن الوظيفيـــة انيـــة للم املـــا

ممـا ـذا و موجبـة الصـافية نـة ز ا وان موجبـة قيمـة ذو العامـل املـال رأس واحتياجـات العامل املال

يمكــن مـا فـائض وحققـت الثابتـة صـول تمــول سـتغالل دورة بواسـطة املحققـة املـوارد بـأن ـ ع

امل املالية حتياجات ل تمو للمؤسسـةاستخدامھ املـا ـل ي ال ـ تـوازن ع ش ما ذا و تبقية

ا ومدينو املؤسسة مخزون ل تمو ع قادرة املتداولة صوم ا   .وكذلك

  

الفالحية-3 التعاونيات اتحاد مؤسسة انية مل املالية سب   :ال

السيولة:  1 – 3   :سب

التداول_    : سبة

التداول ةصول= سبة ار ة/ا ار ا صوم   .ا

رقم دول للمؤسسة) :  10-3(ا التداول سبة   :حساب

 البيان 2018

ة 2167254977.64 ار ا  صول

ة 1989808438 ار ا صوم  ا
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التداول  1.08  سبة

الطالبتان: املصدر إعداد   .من

  

  : التعليق

سنة التداول سبة أن دول ا خالل من للمؤسسة20181.08نجد سبة بال مؤشرجيد عت ذا ف

ــــــة ار ا صــــــول غطــــــي و ــــــة ار ا ــــــا اما ال ســــــداد ل مشــــــا مــــــن ي عــــــا ال املؤسســــــة أن ــــــ ع يــــــدل حيــــــث

ة ار ا صوم   .ا

عة_  السر السيولة   :سبة

عة السر السيولة ة= ( سبة ار ا ة) /املخزون–صول ار ا صوم   .ا

رقم دول للمؤسسة) : 11 -3( ا عة السر السيولة سبة   : حساب

 البيان 2018

ة 2156275395.13 ار ا  املخزونات-صول

ة 1989808438 ار ا صوم  ا

عة 1.08 السر السيولة  سبة

الطالبتان: املصدر إعداد   .من

   :التعليق

عة الســـر الســـيولة ســـبة أن ـــدول ا خـــالل مـــن للســـيولةنالحـــظ املناســـب املقيـــاس أن مـــا و قليلـــة انـــت

و عة للمؤسسة1.1السر سبة بال ء مؤشر   .فإنھ

النقدية_    : سبة

النقدية ا= سبة يماثل وما ة/ املوجودات ار ا صوم   .ا

رقم دول للمؤسسة) :  12 -3( ا النقدية سبة   :حساب

 البيان 2018

ا 12445646.40 يماثل وما  املوجودات

ة 1989808438.40 ار ا صوم  ا

النقدية 0.6  سبة

الطالبتان: املصدر إعداد   .من
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  : التعليق

سـيولة أن أي يا سـ قليلـة انت للمؤسسة النقدية السيولة سبة أن نالحظ السابق دول ا خالل من

ا قـدر ،0.6نقديـة ـة ار ا صـوم ا مـن دينـار ـل النقديــةل السـيولة سـبة أن ـو ذلـك مـن ـم ولكـن

املقبولة سبة ال عن تقل الدراسة محل السنة ء1إ0.75للمؤسسة مؤشر عت ما و   .و

للمؤسسة:  2 -3 التمو ل ي ال   :سب

لألصول_  ار ا ل التمو   : سبة

لألصول ار ا ل التمو ة= ( سبة ار ا صوم ص+ ا ةا ار ا غ صوم) /وم ا   إجما

رقم دول للمؤسسة) : 13 – 3( ا لألصول ار ا ل التمو سبة   : حساب

 البيان 2018

ة 2757567233.21 جار ة+ خصوم جار غ  خصوم

صول  3080293483.49  إجما

لألصول 0.89 ار ا ل التمو  سبة

الطالبتان: املصدر إعداد   .من

  : التعليق

لسـنة سـبة بال ارجيـة ا املصـادر ـ ع مـوال تـدب ـ عتمد املؤسسة أن سبة ال ذه ن تقـدر2018تب

اض ـــ ف لتغطيـــة0.98ســـبة ـــار ا ـــل التمو ـــ ع عتمـــاد نحـــو ـــ أك تتجـــھ املؤسســـة أن ـــ يو ممـــا

املالية ا   .احتياجا

املة_  ال املديونية   : سبة

امل ال املديونية ة= ( ةسبة جار ة+ خصوم جار غ اصة) / خصوم ا   .موال

رقم دول للمؤسسة) : 14 -3( ا املة ال املديونية سبة   :حساب

 البيان 2018

ة 2757567233.21 جار ة+ خصوم جار غ  خصوم

اصة 392593775.76 ا  موال

املة 7.02 ال املديونية  سبة

إعداد: املصدر   .الطالبتانمن

   :التعليق

اصــة ا مــوال و ــ الغ أمــوال ــ ع عتمــاد ن بــ ن متــواز وضــع ــ ســت ل املؤسســة أن القــول يمكــن

للمؤسسة ء مؤشر عت ذا   .و

جل_  ة قص املديونية   : سبة

جل ة قص املديونية ة= سبة ار ا صوم اصة/ ا ا   .موال
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رقم دول جل) : 15 -3( ا ة قص املديونية سبة   :حساب

 البيان 2018

ة 1989808438 جار  خصوم

اصة 392593775.76 ا  موال

جل 5.06 ة قص املديونية  سبة

الطالبتان: املصدر إعداد   .من

  :التعليق

اصة ا موال ع أك عتمد ال املؤسسة أن يبدو واملقارنة التحليل خالل   .من

شاط:  3 – 3 ال   : سب

صول_  إجما دوران   :معدل

صول دوران عمال= معدل صول/ رقم   .إجما

رقم دول صول) : 16 -3( ا دوران معدل   : حساب

 البيان 2018

عمال 177325090.87  رقم

صول  3080293483.49  إجما

صول 0.05 دوران  معدل

الطالبتانمن: املصدر   .إعداد

   :التعليق

دار قــد املؤسسـة أصــول ـ ثمر مســ دينـار ــل أن ـدول ا ن ســنة0.05يبـ خـالل بــا تقر أو2018مـرة

قيمتھ أعمال رقم حقق صول ثمر مس دينار ل أن أخرى   .دينار0.005عبارة

ة_  ار ا غ صول دوران   : معدل

ة ار ا غ صول دوران عمال=معدل ة/ رقم جار غ   .أصول

رقم دول ة) : 17 -3( ا ار ا غ صول دوران معدل   :حساب

 البيان 2018

عمال 177325090.87  رقم

ة 913038505.85 جار غ  أصول

ة 0.19 جار غ صول دوران  معدل

الطالبتان: املصدر إعداد   .من
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  :التعليق

ـدول ا مـن ن بـ تلــكي ـ ثمر مسـ دينـار ـل ف صـول دوران معـدل ارتفـاع ــ با سـ انـت ـة ار ا ـ غ صـول أن

قدره أعمال رقم تحقيق م أس قد   .دينار0.19صول

ة_  ار ا صول دوران   :معدل

ة ار ا صول دوران عمال= معدل ة/ رقم ار ا   .صول

رقم دول معدل) : 18 -3( ا للمؤسسةحساب ة ار ا صول   : دوران

 البيان 2018

عمال 177325090.87  رقم

ة 2167254977.64 ار ا  صول

ة 0.081 ار ا صول دوران  معدل

الطالبتان: املصدر إعداد   .من

  :التعليق

ب يدور ة ار ا صول ثمر مس دينار ل بأن ن ب ي السابق دول ا خالل قدره 0.081من أعمال رقم ليحقق

0.081 .  

التحصيل_  ة وف الذمم دوران   : معدل

التحصيل ة ن/ يوم365= ف املدين دوران   معدل

الذمم دوران عمال= معدل الذمم/ رقم   رصيد

رقم دول التحصيل) : 19  -3(ا ة وف الذمم دوران معدل   :حساب

 البيان 2018

عمال 177325090  رقم

الذمم 2049976142.72  رصيد

الذمم 0.08 دوران  معدل

التحصيل يوم4562 ة  ف

الطالبتان: املصدر إعداد   من

  :التعليق

قدره أعمال رقم حقق قد للعمالء ائتمان تقديم ثمر مس دينار ل أن ن ب ي دول ا خالل   من
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ة2018لسنة ار ا صول دوران معدل بطئ م سا ما و للمؤسسـةو ئتمانية السياسة أن أخرى عبارة و

الديون تحصيل البطئ نحو أك   .تتجھ

النقدية_  دوران   : معدل

النقدية دوران عمال= معدل ا/رقم ومايماثل   .املوجودات

  

  

رقم دول للمؤسسة) :  20-3(ا النقدية دوران معدل   :حساب

 البيان 2018

عمال 177325090.87  رقم

ا 12445646.40 يماثل وما  املوجودات

النقدية 14.24 دوران  معدل

الطالبتان:املصدر إعداد   .من

  : التعليق

املؤسسـة سـبة بمقارنـة القيـام ـ ب ي لـذا النقديـة دوران ملعـدل نموذجيـة سـبة توجـد ال أنھ إ شارة م امل من

املماثلة املؤسسات   .مع

ي الثا النتائجتحليل: املطلب حساب   :جدول

الفالحية)  1 التعاونيات اتحاد ملؤسسة حية الر   :سبة

املبيعات:  1_ 1 حية ر   :سب

لالستغالل_  ام ا الفائض   :سبة

لالستغالل ام ا الفائض لالستغالل= سبة ام ا عمال/ الفائض   .رقم

رقم دول لل) : 21-3(ا لالستغالل ام ا الفائض سبة   :مؤسسةحساب

 البيان 2018 2017

لالستغالل 13553933.38 44713713.05 ام ا  الفائض

عمال 177325090.87 300085947.08  رقم

لالستغالل 0.07 0.14 ام ا الفائض  سبة

الطالبتان:املصدر إعداد   .من

  :التعليق

ب لالســتغالل ــام ا الفــائض معــدل ســنة0.07يقــدر أن2018ــ ــ ع عمـــالــذا رقــم مــن دينــار ــل

ب قــــدره ـــامش لســــنة0.07يحقـــق ســـبة بال ب2017أمـــا لالســــتغالل ـــام ا الفــــائض معـــدل 0.14يقـــدر

املؤسسة أداء عن ي إيجا مؤشر ذا   .و

ستغالل_  يجة ن   :سبة

ستغالل يجة ن ستغالل= سبة يجة عمال/ ن   .رقم
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رقم دول سبة) : 22 -3( ا ستغاللحساب يجة   :ن

 البيان 2018 2017

ستغالل 5431091.49 39402473.14 يجة  ن

عمال 177325090.87 300085947.08  رقم

ستغالل 0.03 0.13 يجة ن  سبة

الطالبتان:املصدر إعداد   .من

  :التعليق

قــدره ــامش يحقــق عمــال رقــم مــن دينــار ــل أن ن بــ ي أعــاله ــدول ا عــد 0.03مــن أي ســتغالل يجــة ن مــن

مــا و واملؤونــات ــتالك مخصصــات بعاد واســ والرســوم والضــرائب والعمــال ــارجيون ا املــوردون مــن ــل دفــع

ستغال ا شاط من ح ر تحقق املؤسسة أن ع ي إيجا   .أنھ

الضرائب_  قبل ة ار ا يجة الن   :سبة

الضرائب قبل ة ار ا يجة الن ي= سبة الضرائبالن قبل ة ار ا عمال/ جة   .رقم

رقم دول الضرائب) :  23 -3( ا قبل ة ار ا يجة الن سبة   :حساب

 البيان 2017 2018

الضرائب 3471521.36 39402471.33 قبل ة ار ا يجة  الن

عمال 177325090.87 300085947.08  رقم

الضرائب 0.01 0.13 قبل ة ار ا يجة الن  سبة

الطالبتان: املصدر إعداد   .من

  :التعليق

قدره امش حققت املؤسسة أن ن تب التحليل خالل دينار0.13من ل من الضرائب قبل ة ار ا يجة الن من

تحسن ستغالل يجة ن أن حيث عمال رقم   .من

املردودية:  2 – 1   :سب

املالية_    :املردودية

املالية ي= ( املردودية الصافيةالن عمال/ جة عمال)* ( رقم صول/رقم صول )* ( إجما موال/إجما

اصة   ) .ا

رقم دول للمؤسسة) :  24- 3(ا املالية املردودية حساب   :جدول

 البيان 2017 2018

الصافية 0.13 0.019 يجة عمال/الن  رقم

عمال 00.059 0.097 صول / رقم  إجما

صول  7.62 7.48 اصة/ إجما ا  موال

املالية 0.05 0.01  املردودية

الطالبتان: املصدر إعداد   .من
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  :التعليق

لغـت و ، املؤسسـة ـ م أمـوال ثمار اسـ وراء املـالك يحققـھ الـذي العائـد معـدل عـن سـبة ال ذه سـنة0.05ع

سنة2017 انخفضت إ2018ثم ت0.01لتصل السنةو عن املعدل انخفاض أن السابق دول ا من

ح الـر صـا ـامش ـ ـ الكب نخفاض مرجعھ ـ0.019مقابـل0.131السابقة ع الرقابـة فعاليـة س يقـ الـذي

من صول دوران معدل رتفاع و اليف   .مرة0.097إ0.059الت

  

الفرق) 2 حساب عد النتائج   :حساب

رقم دول الفرق) :  25- 3(ا حساب عد النتائج حساب   :جدول

 البيان 2018 2017 الفرق 

عمال 177325090.87 300085947.08 -122760856.21  رقم

املصـــــنعة / / / واملنتجـــــات املخزونـــــات ات ـــــ غ

يع التص قيد  واملنتجات

ت / / / املث  نتاج

ستغالل / / /  إعانات

املالية_ 1 177325090.87 300085947.08 -122760856.21 السنة  إنتاج

لكة )10716620.18( )11897848.76( 1181228.58 املس يات  املش

ات )35290579.74( )120495539.71( 85204959.97 ال ســــــــــــــــــــ و ارجيــــــــــــــــــــة ا ـــــــــــــــــــدمات ا

 خرى

املالية_  2 )46007199.92( )132393388.47( 86386188.55 السنة الك  اس

لالستغالل_ 3 131317890.95 167692558.61 -36374667.66 املضافة  القيمة

ن )117607283.57( )122725321.82( 5118038.25 املستخدم  أعباء

املماثلة )156674.00( )253523.74( 96849.74 واملدفوعات والرسوم  الضرائب

فائض_ 4 13553933.38 44713713.05 -31159779.67  ستغاللإجما

خرى  71422269.16 77814656.25 -6392387.09 العملياتية  املنتجات

خرى  )87841.34( / -87841.34 العملياتية  عباء

واملؤونـــــــــــــــــات )85138054.90( )99808848.37( 14670793.47 ــــــــــــــــات تال لال املخصصــــــــــــــــات

القيمة  وخسارة

واملؤونات 5680785.19 16682952.21 -11002167.02 القيمة خسائر ع جاع  اس

العملياتية_  5 5431091.49 39402473.14 -33971381.65 يجة  الن

املالية / / /  املنتوجات
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املالية )1959570.13( )1.81( -1959568.32  عباء

املالية_  6 )1959570.13( )1.81( -1959568.32 يجة  الن

الضرائب_ 7 3471521.36 39402471.33 -35930949.97 قبل ة ار ا يجة  الن

النتـــــــائج / / / عــــــن ــــــا دفع الواجــــــب الضــــــرائب

 العادية

العادية / / / النتائج عن املؤجلة  الضرائب

العادية 254428145.22 394583555.54 -140155410.32 شطة منتجات  مجموع

العادية )250956623.36( )355181084.21( 104224460.35 شطة أعباء  مجموع

ــــطة_  8 3471521.36 39402471.33 -35930949.97 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـــ لأل ــــافية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصـــ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يجـــ الن

 العادية

عادية / / / غ  )منتجات( عناصر

عادية / / / غ  ) أعباء( عناصر

العادية_ 9 / / / غ يجة  الن

يجة_  10 3471521.36 39402471.33 -35930949.97 ن املاليةصا  السنة

  

املؤسسة:املصدر طرف من املقدمة الوثائق ع باالعتماد الطالبتان إعداد   .من

  

  :التعليق

سـنة_  ـ قيمتـھ قـدرت قد عمال رقم سـنة) 177325090.87(ب2018إن مقارنـة قيمتـھ انخفضـت أنـھ أي

ب2017 قدرت ب) 300085947.08(ال نخفاض قيمة   .دج) 122760856.21(وقدرت

الصافية_  يجة سنة: الن ا قيم قدرت يجة الن سنة) 5431091.49(ب2018إن مقارنة انخفضت ا أ أي

قدرت2017 ب) 39402473.14( ال نخفاض قيمة   .دج) 33971381.65( وقدرت

املضـــافة_  ســـنة: القيمـــة ــــ املضـــافة القيمـــة ب2018إن ـــا) 131317890.95( قـــدرت أ مقارنــــةأي انخفضـــت

ب2017سنة نخفاض قيمة   .دج) 36374667.66( وقدرت

املالية_  السنة الك إ: اس تنقسم املالية السنة الك اس   :إن

لكة املســ يات ــ: املشــ ــا قيم بلغــت ب2018حيــث تقــدر ــ انخفضــت-10716620.18ال ــا أ إذ ســالبة ــ و

ا ال املاضية سبة بال امقارنة قيم   .دج-11897848.76نت

خرى ات ال س و ارجية ا دمات سنة: ا ا قيم أيضا2018قدرت سالبة دج-35290579.74بقيمة

لدورة سبة بال منخفضة قيمة سالبة2017و ا قيم انت   .دج-120495539.71ال

ن_   املســـتخدم ـــ: أعبــاء بلغـــت ســـنة-117607283.57قيمـــة2018إذ مقارنـــة انخفضـــت ــا أ ـــ2017أي ال

ا قيم   .دج-122725321.82بلغت
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  :خالصة

إلحــدى املحاســ املــا النظــام بــھ جــاء مــا حســب املاليــة القــوائم وتحليــل عــرض ــ إ الفصــل ــذا ــ التطــرق تــم

املركزاملا قائمة وعرض إعداد ذلك تج و الفالحية التعاونيات اتحاد مؤسسة و قتصادية املؤسسات

بت قمنـــا ا أساســــ ـــ ع ـــ ،وال النقديــــة التـــدفقات ،وقائمـــة الـــدخل مؤشــــرات، مـــن املـــا التحليــــل أســـاليب طبيـــق

مـن للمؤسسـة املـا شـاط ال حول النتائج من العديد تاج است من أمكننا ما ذا و املالية سب وال املا التوازن

ا م   : أ

لعــدم ونظــرا املبيعــات ــ واملتمثلــة ي الــذا ــل التمو بواســطة أساســا يــتم للمؤسســة ســتغالل شــاط ــل تمو إن

املؤس للمؤسسةقدرة مالية استقاللية يحقق ماال و و القروض إ أ ت ذاتيا ا شاط ل تمو ع   .سة

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

  

  



 :مقدمة
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اتمة   :ا

قتصادية املؤسسة املالية القرارات اتخاذ املالية القوائم بدور املتعلق البحث ذا عرضھ تم ملا خالصة

أن يجــب ـ ال ول الفصــل ـ املاليــة للقـوائم ي املفــا طـار ــ إ التطـرق تــم ـام و الغمــوض رفـع أجــل ومـن ،

للمؤ  املاليــــة للوضــــعية قيقيــــة ا الصــــورة عــــن ــــ أجــــلع مــــن والشــــفافية باملصــــداقية وتتمتــــع قتصــــادية سســــة

الذي القرار وم مف ع عرفنا ي الثا الفصل ة خ ذه ل وتطرقنا املالية، القرارات اتخاذ الفعالة مة املسا

السوقية القيمة ادة ز ع تب ي والذي املالية املواقف من العديد ن ب من مثل البديل اختيار للمؤسسةيمثل

أساليب عدة ناك و املالية للقوائم املا التحليل عملية القيام عد إال ختيار يتم وال ، معينة زمنية ة ف خالل

ميدانيــــة دراســــة ــــ إ تطرقنــــا النظــــري انــــب ا ــــ تناولــــھ تــــم ملــــا وتــــدعيما انيــــة للم الــــوظيفي التحليــــل ــــا م وأدوات

الفالحية التعاونيات اتحاد   .مستغانم–ملؤسسة

املالية القوائم تتمثل فيما و و الفرضية تأكدت ة النظر الدراسة خالل   .ومن

خصيصـــــا ـــــة موج ، للمؤسســـــة امللكيــــة وحقـــــوق املاليـــــة والوضــــعية املـــــا املركـــــز ـــــ تو قــــوائم ـــــ املاليـــــة القــــوائم

ا يخص فيما أما وصدق شفافية أعدت ،إذا م قرارا التخاذ ا مستخدم ـملختلف تتمثـل ـ ال الثانيـة لفرضـية

ـ ـا قيم عظـيم حيـث مـن املؤسسة داف أ تحقيق غية ا صرف وأوجھ موال ر بتدو تم ف املالية القرارات

ــذه مختلــف ن بــ وثيــق ارتبــاط نــاك أن ،بحيــث ــاح ر ــع ،توز ــل ،التمو ثمار ســ قــرارات ن بــ يــدة ا التوليفــة

  .القرارات

ا يخــــص فيمــــا املــــاأمــــا القــــرار ــــ إ للوصــــول املســــ ــــا بع ي ــــ ال املســــاعدة املراحــــل عــــن ــــ ع ــــ ال الثالثــــة لفرضــــية

يح   .ال

ستخرج ل املا التحليل عملية املس يقوم للمؤسسة املا داء و الوضعية عكس مالية قوائم إ الوصول عد

الرا الفرضية ة امليدانية الدراسة وأكدت سب ال   .عةمختلف

املاليـــة الوضـــعية ـــ تت ـــا وترجم املاليـــة ســـب ال مختلـــف ـــ إ والوصـــول املـــا التحليـــل عمليـــة القيـــام خـــالل مـــن

عة الرا الفرضية ة يؤكد ما و و ا أدا نحرافات مختلف وتحديد   .للمؤسسة

الدراسة   :نتائج

ة النظر   :النتائج

أن إ توصلنا الدراسة خالل   :من

االتحليل_  م وتقو ا ز لتعز القوة ونقاط ا لتفاد الضعف نقاط معرفة ع ساعد   .املا
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ـــد_  تز ـــا خالل مــن ـــ وال للمقارنــة وقابلـــة ــم الف لة وســـ ة ــ ووا صـــادقة معلومــات بإنتـــاج ســمح املاليـــة القــوائم

املعامال  ادة ز إ يؤدي مما ، املال رأس سوق ن املتعامل ن ب سود ال املاليةالثقة   .ت

املاليــة_  القــرارات ــ ــاح(عت ر ــع توز وقــرار ، ثمار ســ قــرار ، ــل التمو إذ) قــرار ، املؤسســة ــ العناصــر ــم أ مــن

ـــ ع الوصــول ـــ إ ــذا أدى لمــا رشـــيد املتخــذ املــا القـــرار ــان لمــا ف ، ة ـــ خ ــذه مســتقبل يتخـــذ ا أسســ ــ ع

امل طرف من ا تحقيق املراد   .ؤسسةداف

فيھ_  والتحكم املا التحليل بايا والشامل الدقيق لإلملام القرار متخذ و املا   .املحلل

ارجيـــة_  ا طـــراف و دارة بواســـطة ا اســـتخدام يمكـــن ـــ ال دوات أحـــد ـــو املاليـــة للقـــوائم املـــا التحليــل إن

ا عمليــة ـــ ســاعد إضــافية ومؤشـــرات معلومــات ـــ ع صــول ا ـــللغــرض تحو ــق طر ،عـــن القــرارات توجيــھ تخـــاذ

ا مدلوال ا ل أرقام إ دالالت أي بدون مطلقة أرقام مجرد من املالية بالقوائم رة الظا   .رقام

ـــ_  غ نتائجـــھ القـــرار ـــذا ألن ومعمقـــة جيـــدة دراســـة اتخـــاذه يتطلـــب مـــا وم اتيجيا اســـ قـــرارا ثمار ســـ قـــرار ـــ عت

باملستقبل ومرتبطة املاليةأكيدة القرارات م وأ أخطر يجعلھ ما ذا ،.  

امليدانية   : النتائج

إ توصلنا الدراسة خالل   :من

احتياجــــات_  ـــل تمو ســــتطيع واملؤسســـة مــــا تـــوازن تحقيـــق ــــ ع يـــدل ممــــا موجـــب العامــــل املـــال رأس أن نالحـــظ

أمان امش ع يدل ذا و ا بموارد   .الدورة

ــ_  ع يــدل ــذا موجبــة نــة ز املطلــوبا املســتوى ــ إ نــة ز ا ن بتحســ تــة مث اتيجية اســ إتخــذت املؤسســة أن

املسطرة داف إ للوصول املالية ا وضعي ن   .وتحس

ا_  اما ال ل سديد ع القدرة ا ل املؤسسة أن   .نالحظ

  :التوصيات

نــر  ــ ال التوصــيات مــن بجملــة ــروج ا يمكننــا املوضــوع ــذا ل نا دراســ خــالل نمــن تحســ أجــل مــن ة ضــرور ــا بأ ى

املالية للقوائم املا التحليل ر   :وتطو

صادقة_  مالية قوائم إ للوصول أك   .العمل

املؤسسة_  تخدم يحة مالية قرارات إ للوصول عالية كفاءة ذو ون ي أن املس   .ع

القوائم_  ودور مية أ بضرورة املؤسسة ن املسؤول توعية املاليةضرورة القرارات اتخاذ   .املالية

صعبة_  قرارات تتطلب ال ة دار املواقف ة معا من ليتمكنوا القرارات متخذي يل   تأ
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ة_  ــ وا بصــورة ــا ل املاليــة الوضــعية معرفــة أجــل مـن املاليــة ســب وال املؤشــرات عــض عتمــد أن املؤسســة ـ ع

  .وصادقة

للمساعدة_  آ إعالم برامج املاليةتوف القوائم   .إعداد

الدولية_  املحاسبة معاي ضوء املالية القوائم شر و إعداد مجاالت العل البحث   .يع

الدراسة   :آفاق

للنتائج استخالصنا عد و قتصادية املؤسسة املالية القرارات اتخاذ املالية القوائم لدور نا دراس خالل من

ال يرى ورة الحقـةاملذ لبحـوث أساسـا ـون وت ـا إل التطرق يمكن ال النقاط عض مازلت أنھ الباحث يرى باحث

ي   :وتتمثل

زائر_  1 ا للتطبيق ا قابلي ومدى الدولية املالية القوائم إعداد   .معاي

قتصادية_  2 املؤسسة داف أ ع املالية القرارات   .أثر
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  : الكتب

طبعة،-)1 بدون زائر، ا امعية، ا املطبوعات ،ديوان العامة املحاسبة عمش،أسس يم   .1999إبرا

ية-)2 املحاســــــ املعــــــاي ضــــــوء ــــــ املاليــــــة القــــــوائم وعــــــرض ،إعــــــداد لطفــــــي أحمــــــد الســــــيد ن امعيــــــة،أمــــــ ا ،الــــــدار

، و الطبعة ، ،مصر ة   .2008سكندر

3(-، ردن ، عمــان وموزعـون، ناشــرون البدايـة دار ، املــا والتحليـل دارة ــ مقدمـة ، وآخــرون الشـنطي أيمـن

، و   .2010الطبعة

املـــا-)4 املحاســـ النظـــام وفـــق العامـــة املحاســـبة ـــ ســـيط ال العونيـــة، ـــورة ز ـــي،بــن العر القـــدس دار ، ديـــد ا

، طبعة بدون ، زائر ا ، ران   .2016و

امعيــة،-)5 ا الثقافــة مؤسســة نتاجيــة، القــرارات اتخــاذ ــ ودوره املحاســ املعلومــات نظــام ــوز، بل ن حســ

، طبعة بدون ، مصر ة،   .2009سكندر

دراســـــات-)6 ـــــ قتصـــــادي و املــــــا التحليـــــل الشـــــمري، توفيـــــق شــــــرخالـــــد لل وائـــــل دار ع، املشـــــار وجـــــدوى تقيــــــيم

، و الطبعة ردن، ، عمان ع،   .2010والتوز

شـر-)7 لل ة املسـ دار ، املحاسـ فصـاح و املاليـة للقـوائم املـا التحليـل ، سـعادة يوسـف ، الـراوي يب و خالد

، و الطبعة ، ردن ، ،عمان ع   .2000والتوز

وآخرو -)8 العصار ،رشاد و الطبعة ع، والتوز شر لل كة ال ،دار املا والتحليل دارة   .2001ن،

ردن-)9 ، عمان والطباعة، شر لل وائل دار البنوك، إدارة املعاصرة ات تجا ، جودة محفوظ ، رمضان اد ز

، و الطبعة ،2000.  

ا-)10 مؤسســة ـــة، دار املحاســبة ، مـــة الدال مصــطفى ردن،الطبعـــةســليمان عمــان، ، ـــع والتوز شــر لل لـــوراق

،   .2014و

عمـــان،-)11 ـــع، والتوز شـــر لل الـــوراق مؤسســـة املحاســـبة، علـــم وأساســـيات مبـــادئ مـــة، الدال مصـــطفى ســـليمان

، و الطبعة   .2008ردن،
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والنظـــــــام-)12 املـــــــا لإلبــــــالغ الدوليـــــــة للمعــــــاي وفقـــــــا املاليـــــــة املحاســــــبة شـــــــنوف، ديـــــــوانشــــــعيب ، املـــــــا املحاســــــ

طبعة بدون امعية، ا   .املطبوعات

13(-، بــــوداود ـــة زائر ا الشـــركة ،مكتبـــة الدوليـــة ية املحاســـ للمعـــاي طبقـــا املؤسســـة محاســـبة شـــنوف، شـــعيب

، طبعة بدون ، زائر   .2009ا

ـــــ-)14 والتوز شــــر لل صــــفاء دار ، املـــــا والتحليــــل دارة وآخــــرون، كراجـــــھ لــــيم ا ردن،الطبعـــــةعبــــد ، عمــــان ع،

،   .2000و

15(-، مصر ة، سكندر امعية، ا املطبوعات دار املالية، املحاسبة مبادئ وآخرون، مر ال عبد ال عبد

طبعة،   .2008بدون

مصــــــر،بدون-)16 ة، ســـــكندر ديـــــدة، ا امعـــــة ا املاليـــــة،دار دارة و ــــــل التمو ،أساســـــيات خنفـــــي الغفـــــار عبـــــد

  .2002عة،طب

17(-، ـــ و الطبعـــة ديـــد، ا واملحاســـ املـــا النظـــام وفـــق املاليـــة املحاســـبة ســـماي، ـــ ع رميـــدي، ـــاب الو عبـــد

2011.  

وفقــا-)18 املاليــة القــوائم وتحليــل وإعــداد رديــة ا ات ســو ال اتھ، ــ ال الســيد اتھ ــ ، ــ ع نصــر ــاب الو عبــد

ا التعليم دار الدولية، ية املحاس طبعة،للمعاي بدون مصر، ة، سكندر ،   .2015ام

وموزعـــــون،-)19 ناشـــــرون زمـــــزم ، القــــرارات واتخـــــاذ ية املحاســـــ املعلومـــــات نظــــم ، طيـــــب ا خالـــــد ، ورتـــــل ــــد فر

، و الطبعة ردنية، امعة ا   .2015ردن،

املســـــ-)20 دار املاليـــــة، القـــــوائم تحليـــــل املطارنـــــة، فـــــالح خنفر،غســـــان ـــــ را ـــــد والطباعـــــة،مؤ ـــــع والتوز شـــــر لل ة

ردن،   .2006عمان،

الثانية،-)21 ،الطبعة زائر ا امعية، ا املطبوعات ديوان ، املا سي ال لسلوس،   .2012مبارك

الشــــركة-)22 والرقابــــة، التخطــــيط ألغــــراض املوازنــــات وإعــــداد املــــا للتحليــــل ديثــــة ا ســــاليب اء، خ مجموعـــة

س لل املتحدة ية الثالثة،العر الطبعة ية، العر مصر ة ور جم رة، القا ، دات والتور ق   .2016و
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تلمسـان،-)23 ديـد، ا ـام ا شـر ال ، زائـري ا املـا املحاسـ للنظـام الفكـري طـار مرحوم، ب ب ا محمد

طبعة، ،بدون زائر   .2020ا

الدولية-)24 املحاسبة ومعاي املالية املحاسبة ، ن بوت طبعةمحمد بدون ، زائر ا ،.  

25(-، و الطبعة ردن، ، عمان ، شر لل وائل ،دار ي ئتما و املا التحليل ، مطر   .2000محمد

،الطبعـة-)26 ردن ، ،عمـان شـر لل وائـل ،دار القـرارات صـناعة مـدخل املـا التحليـل وآخـرون، محمـد شاكر من

  .2005الثانية،

ازي،-)27 حامد شروجدى وال للطباعة ام ا التعليم دار ية، املحاس املعاي ظل املالية القوائم تحليل

، مصر ة، سكندر ع،   .2011والتوز

الطبعــــة-)28 ردن، ، عمــــان ــــع، والتوز شــــر لل إثــــراء ، املــــا التحليــــل ــــ ديثــــة ا ــــات تجا ، يــــا ا نــــا وليــــد

،   .2009و

  : املذكرات

تخصصسنو-)1 ، ماس مذكرة قتصادية، املؤسسة املالية القرارات اتخاذ املالية القوائم دور ملياء،

زائر، ا املسيلة، بوضياف، جامعةمحمد وجباية،   .2015مالية

ماســـــ-)2 مـــــذكرة املاليـــــة، القـــــرارات اتخـــــاذ ـــــ املـــــا املحاســـــ النظـــــام وفـــــق املاليـــــة القـــــوائم دور ، ة ـــــ خ كرليفـــــة

زائر،،ت ا مستغانم، س، باد ابن ميد ا عبد ،جامعة سي ال ومراقبة تدقيق   .2018خصص

  

 


