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معتبرة وهذا راجع إلى تطور البنية االقتصادية لدول العالم وتكنولوجية يعيش العالم اليوم تطورات اقتصادية 

للنشاط  النواة األساسيةعن طريق النمو االقتصادي الذي شهدته مختلف املؤسسات وباعتبار املؤسسة 
 .وأنماطهااالقتصادي فقط كانت محور دراسة ملختلف ابحاث االقتصادية بما يتناسب مع اشكالها 

وبما أن املؤسسات الجزائرية عرفت تغيرات كبيرة منذ االستقالل نتيجة لسياسات مختلفة ,و هذا االمر هو الذي 
   . أعاق تقدم املؤسسات االقتصادية

اي مشروع يتطلب معرفة األداء املالي للمؤسسة االقتصادية فقط اصبح من  و في هذا الصدد وبما أن قيام

الضروري لهذه األخيرة استعمال احدث التقنيات و الوسائل لخدمة هذا الغرض و من أهمها التحليل املالي الذي 
ى املركز املالي يعتبر جد هام و الضرورة القصوى للتخطيط املالي السليم ,حيث اصبح على املحلل املالي التعرف عل

للمؤسسة قبل التفكير في وضع الخطط املستقبلية ,بطبيعة الحال و نظرا للتقدم االقتصادي لم تعد املعطيات 
املحاسبية وخاصة القوائم املالية الختامية للمؤسسات قادرة على تقديم صورة واضحة عن األداء املالي 

التدقيق والتحليل بهدف دراسة نجاحها او فشلها وبيان للمؤسسات ,لذا البد من خضوع تلك البيانات للفحص و 
  . جوانب القوة والضعف فيها

فقط ظهر االهتمام املتزايد بالتحليل املالي تطورا سريعا للعلوم املالية, فما هو في الواقع إال تعبير عن الحاجة 
املجتمع ,فالتحليل املالي لم  املتولدة من التغيير األساس ي الذي حدث في مفهوم ومكانة املؤسسات ضمن منظومة

يبقى مقتصرا على النسب املالية و مؤشرات األداء فهي تبقى غير كافية ملواجهة متطلبات التسيير في طل املنافسة 
لم تعد الغاية ليس لتحقيق النتائج االيجابية وملن تحقيقها بأكثر فاعلية مع ضمان استمرار املؤسسة في 

تعد الغاية تحقيق الربح فقط وملن االستمرار في السوق , و لضمان هذا يجب  املستقبل وفي ظل املنافسة لم
تكوين نظرة استراتيجية جديدة للتحليل املالي والذي يعتمد على التحليل الديناميكي الشامل الذي يعتمد على 

  . جداول تدفقات الخزينة

  :البحثاشكالية  .1

ا هاما وقد اصبح من الالزم على املدير املالي اجراء تحليل تعتبر عملية تقييم أداء املؤسسات االقتصادية أمر 
للمعطيات التي تحتوي على عدد كبير من االرقام التي تجمع يوميا في دفاتر املحاسبة ,بحيث يشترط عليه دراسة 

فيد القدرة على معرفة موضوعية األداء املالي املتبقي للمؤسسة والذي ي تهيءوتحليل وتفسير هذه املعطيات التي 
في اتخاذ القرارات االدارية الالزمة ,وهذا ما يسعى التحليل املالي للوصول إلية فإن االشكال الذي نحاول اإلجابة 

  : عنه في بحثنا املتواضع هذا

 للمؤسسة؟ما مدى مساهمة التحليل املالي في الرفع من األداء املالي 
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  :الدراسةفرضيات  .2

  :التاليةالسؤال املشار إلية سابقا تم وضع الفرضيات  نلإلجابة ع

  استعمال األدوات التحليل املالي يمكن من الكشف عن نقاط القوة والضعف في املؤسسة االقتصادية
 .ومنه اتخاذ القرارات املناسبة والصائبة

  كفاءة اإلدارة في إن عدم االهتمام باستخدام التحليل املالي باملؤسسات االقتصادية يؤدي إلى انخفاض
   .استخدام أصولها املختلفة

  وتطورهاالتحليل املالي هو الركيزة األساسية لبقاء املؤسسة. 

  :البحثموضوع  .3

يتناول هذا البحث الذي يـأتي تحت عنوان "أثر التحليل املالي في الرفع من األداء املالي للمؤسسة االقتصادية " 

لية ملؤسسة الحليب لوالية مستغانم أهم أدوات التحليل املالي في تقييم أداء دراسة األداء املالي أو الوضعية املا
القرارات الالزمة في الوقت املناسب  وبالتالي اتخاذاملؤسسة من أجل الكشف عن حقيقة الوضع املالي للمؤسسة 

تصحيحية التي تم اقتراح االجراءات الومن ومعرفة مدى مساهمة هذه األدوات في الكشف عن حقيقة الوضع لها 
 .مناسبةنراها 

  :املوضوعاسباب اختيار  .4

  املوضوعية:األسباب 

  الوطني.أهمية املوضوع وخاصة في ظل التحوالت االقتصادية الحالية في ظل انفتاح االقتصاد 

  املؤسسةطبيعة املوضوع وأهميته بالنسبة للمؤسسات االقتصادية باعتباره املحرك الذي يقود. 

 :األسباب الشخصية 

 امليل إلى الجانب التطبيقي لهدا املوضوع كاعتبار شخص ي أنه األكثر رابطا بتخصصنا. 

  االقتصاديةعلى كل ما يتعلق بعملية التحليل املالي في املؤسسات  باالطالعاالهتمام الشخص ي. 

 :البحثأهمية  .5

 تكمن أهمية املوضوع في أنه يتعرض ملوضوع مهم بالنسبة للمؤسسة االقتصادية

  يعتبر من أهم الوسائل التي بموجبها تحليل نتائج املؤسسات االقتصادية عن طريق تحليل املعطيات

قاعدة معلوماتية تساعد على تقييم أداء املؤسسات بحيث يظهر التحليل املالي  املحاسبية، باعتبارها
ممارستها  سالمة أوضاعها املالية من خالل للمؤسسة ومدىتلك املعلومات لنقاط القوة والضعف 

 .قراراتهالنشاطها وتكون عون لها في ترشيد 

 



 املقدمة العامة

 

3 

 

 :البحثأهداف  .6
 الصائبأهمية التحليل املالي كونه تقنية موجهة التخاذ القرار  إبراز. 

  وأهميتهاابراز مدى أثر هذه التقنية. 

  االقتصاديةعرض وتبيان األدوات املستعملة في التحليل املالي وتطبيقها في املؤسسة. 

  للمؤسسةالتعرف على حقيقة الوضع املالي. 

 :البحثمنهج  .7

يث استخدمنا الجانب الوصفي في الجانب النظري وذلك حوالتحليلي في بحثنا على املنهج الوصفي  نااعتمد
لتوضيح مختلف املفاهيم أما املنهج التحليلي فقد استخدمناه في الجانب التطبيقي وذلك لتحليل املعطيات 

 .الدراسةتم االعتماد في هذه الدراسة على مختلف املراجع املتعلقة بموضوع  والوثائق. ولقد

 :البحثتقسيمات  .8

ثالثة فصول. على االشكالية التي طرحناها سابقا وللتحقيق من صحة الفرضيات تم تقسيم البحث إلى  لإلجابة
داية للفصل األول الذي يتضمن تناولنا الجانب النظري كب تطبيقي.األول والتاني نظريين والفصل الثالث  الفصل

مدخل إلى التحليل املالي كما تطرقنا إلى املعطيات املحاسبية وكذا أدوات التحليل املالي وفقا للنظام املحاسبي 
املالي وذلك بتسليط الضوء على امليزانية املالية باعتبارها ترجمة للمسار الجيد كبداية للتحليل املالي الصائب 

تبين التغيرات التي تطرأ على املؤشرات الثالث ) رأس املال العامل ,احتياجات رأس املال العامل ,كما أن امليزانية 
,الخزينة الصافية ( ومصدر هذه التغيرات في هذا الفصل جدول تدفق الخزينة باعتبارها الوسيلة التي تكشف 

  . هاعن الحجم الحقيقي للنقدية املتولدة لدى املؤسسة خالل قيامها بمختلف أشطت

بدوره يتطرق إلى األداء املالي في املؤسسة  املالية والذييشمل تحليل ومعالجة املعطيات  الثانيأما الفصل 
االقتصادية وكيفية تقييمه وكذا أثر التحليل املالي على األداء املالي الذي يوضح النتائج املختلفة للمؤسسة 

  .  ونقاط القوة والضعف في عملياتها التشغيلية , كما تطرقنا إلى دراسات حول التنبؤ باألداء املستقبلي

لجانب التطبيقي حاولنا اسقاط ما تم التطرق إليه في الجانب النظري ,حيث تم عرض بطاقة أما فيما يخص ا
  . والية مستغانم ودراسة تحليل األداء املالي ملؤسسة فنية ملؤسسة الحليب صالمندر 

 حدودالدراسة: .9
 ومشتقاته الحليب إلنتاج الساحل ملبنة مؤسسة في التطبيقية لدراسة إجراء تم املكانية: الحدود  . 
 2016-2015-2014 لسنواتمن طرف املؤسسة  : تم االعتماد على الوثائق املقدمةالزمنيةالحدود-

2017-2018-2019. 
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 صعوبات الدراسة: .10

 الصعوبات: بعض واجهنا املوضوع لهذا معالجتنا خالل من

 واألداء املاليالتحليل املالي  مجال في الجامعية والبحوث املراجع قلة. 

  بعض الصعوبات في الدراسة تطبيقية مع املسؤولين في املؤسسة.مواجهة 
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 تمهيد: 

 املحاسبيةباملعطيات  الخاصة واملعلومات البيانات بتجميع تهتم التي وأسس ومعايير القواعد أهممن  املالي يعتبر التحليل

 النتائج تفسير ثم بينها، فيما والعالقات دقيقة تفصيلية لدارسةإخضاعها  ثم لها الالزمة التصنيف اتوإجراء للمؤسسة

إلى  باإلضافة املالية والسياسات الخطط في والضعف القوة نقاط الكتشاف وذلك أسبابها عن والبحثإليها  التوصل تم التي

 املناسب. الوقت في لذلك الالزمة التصحيحية واإلجراءات الحلول  وضع و األداء تقييم
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 .املالي التحليل إلى مدخل: األول  املبحث

 املواضيع من ويعتبر مستمر تطور  في دوما فهي خاصة معرفة تتطلب التيخرى األ  تقنيات من تقنية املالي التحليل يعتبر

 طبيعة وتعتبر, السليم املالي التخطيط متطلبات تفترضها ألنها إليها واالنجذاب االقتصادية الدراسات تتناولها التي الهامة،

 املالية. للبيانات تفصيلية دراسة التحليل

 املالي لالتحلي ومفهوم نشأة :األول  املطلب

 الفرع األول: نشأة التحليل املالي.

اإلدارة  بين فصل من فرضته بما املساهمة شركات انتشار زيادة مع خاصة و القرن  بدايات مع املالي بالتحليل االهتمام بدأ

 مصادر على املالي التحليل في االهتمام جل وكان األهم القائمة باعتبارها امليزانية() املالي املركز قائمة على البداية وفي وامللكية

 أساسيا دورا للميزانية أصبح االئتمانية التسهيالت تقييم مجال في وخاصة, املصرفي الدور  اتساع األجل.ومع طويل التمويل

 املجلس اقر عندما وذلك  09.02.1895  منذ ذلك ويعود املنشآت من املطلوبة التسهيالت هذه تقديم على املوافقة في

 املؤسسات من املال ون يقترض منم ن و يطلب بان الجمعية هذهأعضاء  إلى التوصية نيويورك والية مصرفي ةلجمعي التنفيذي

 لجنةا به توص ي التي بالصيغة وذلك بهم الخاصة وااللتزامات األصول  حول  مكتوبة ببياناتم يزودونه بان لها يتبعون  الذين

 املصرفين كبارأوص ى  باستفاضة, وقد املوضوع هذاث بح تم الفترة تلك ومنذ املختلفة للمجموعات املوحدة البيانات

 هذه تحليل ضرورة على مرة وألول  التوصية تمت ولقد االئتمانية التسهيالت منح ألغراض البيانات باستعمال املعروضين

 سهيالتالت منح عن املسؤولين قبل من للبيانات شامل تحليل إجراء بضرورة ذاك حين الرأي وكان 1906 عامالبيانات 

 فكرة والقت البيانات تلك في والضعف القوة نقاط بمعرفة لكذ يسمح حيث واملقارنة الدراسة طريق عن وذلك االئتمانية

 1.النسب بواسطة الكمي القياس اعتماد تم 1908 عام وفي مقارنتها ينبغي البيانات أي في يفكرون بدؤوا,  جيدا قبوال املقارنة

 االهتمام في توجه إلى العالم في كثيرة لشركات إفالس من أفرزته بما(1929_1933)لميالعا الكساد أزمة فرضت ولقد

أعلنت  التي الشركات غالبية أن وخاصة املنشآت سيولة دراسة وهي, األولى املنشآت في أساسيتين قضيتين إلى املالي التحليل

 2 .استحقاقها عند املالية ماتهاالتزا تسديد تستطيع لم أنها حيث لديها السيولة وضع بببس كان إفالسها

 

 

                                                           
  18-17،ص2008عدنان تايه نعيمي، أرشد فؤاد التميمي،التحليل و التخطيط املالي،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ،األردن ، 1 

   10،ص2005منير شاكر محمد و اآلخرون ،التحليل املالي مدخل صناعة القرارات،دار وائل للنشر ،عمان، 2 
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 أهميتها في وفاقت الدخل بقائمة متزايد وبشكل,  االهتمام تنامى وهكذا املنافسة على واملقدرة الربحية هي الثانية والقضية

 أن حيث,  أيضا املالي التحليل تطور  عوامل منت كان االستثمار عمليات أن هنا بالذكر والجدير(  امليزانية)  املالي املركز قائمة

 عدة 1911 عام رةألول م السندات في االستثمار للمنشأة املالي الوضع عن رأي تكوين بالضرورة يتطلب باالستثمار التفكير

 املالي املركز قائمة بنود على ذلك وتأثيراألسعار  وارتفاع املالي التضخم ظاهرة وانتشار الثانية العاملية الحرب وبعد نسب

 حيث الحاسوب واستخدام الحديثة الكمية األساليب استخدام مع وخاصة الدخل بقائمة االهتمام انبج إلى كبيرل بشك

 يجب التي القائمة بل,  قائمة من أكثر بقائمة اهتمام هناك يعد ولم,  الكفاءة من عالي بمستوى  يتم املالي التحليل أصبح

 ذلك يتعدى بل الدخل أو املالي املركز قائمة على مقتصرا األمر يعد ولم,  املعلومات من املطلوب إلى للوصول  عليها االعتماد

 .املحاسبية البيانات كل إلى

 املالي التحليل مفهومالفرع الثاني: 

 :منها نذكر املالي للتحليل تعاريف عدة وجدت لقد

 والتقارير البيانات على املحلل بها يقوم التي والفنية والرياضيةاإلحصائية  والطرق  األساليبكل  بأنه يعرف :01 تعريف

 1.املستقبل في عليه ستكون  ما وتوقع والحاضر املاض ي في املؤسسات أداءاجل تقييم  من املالية والكشوف

 زمنية لفترة للمؤسسة املالية للحالة تنبيه فهو السليم, املالي للتخطيط املالية, وضرورة اإلدارة مواضيع من تعتبر:02 تعريف

 2.التحليل هذا من واألهداف الطرق  باختالف تختلف وسائل باستعمال ....(سنة.فصل, ) معينة

 اتخاذ لعملية فائدة أكثر املعلومات من اقل إلى والتاريخية التحويلية البيانات من هائل كم تحويل عملية هو:03تعريف

 3.القرار

 القرار متخذي تساعد علوماتم الستخالص البيانات لتشغيل نظام او مدخل أنه على املالي التحليل يعرف: 04تعريف

 : على للتعرف

 الحالي الوقت في للمؤسسة املالي الوضع وحقيقة املاض ي األداء. 

 الحالي الوقت في للمؤسسة االقتصادي املالي الوضع وحقيقة املالي التنبؤ. 

 4.اإلدارة أداء تقييم 

                                                           
 21،ص2004وليد الحيالي ،اتجاهات المعاصرة للتحليل المالي، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع،عمان، 1 

  134ناصر دادي عدون، مراقبة التسيير و األداء في المؤسسة االقتصادية،دار المحمدية العامة،الجزائر ،بدون سنة النشر،ص 2 

 65،ص1990رية،مصر،عبد الغفار الحنفي،اإلدارة المالية، جامعة اإلسكند 3 

 03الجمعية السعودية للمحاسبة،المعلومات المحاسبية و دورها في أسواق األسهم،جامعة الملك السعود، المملكة العربية السعودية،ص 4 
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 لنسبا هذه وتفسير املالية القوائم من يةالتحليل النسب حساب هو املالي التحليل أن يرون املختصين بعض: 05 تعريف

 .اإلدارية للقرارات كأساس اتجاهاتها ملعرفة

 التحليل ويختصر يعتبر لكن, القرارات اتخاذ في للمساعدة أداة هو املالي التحليل أن في السابق التعريف يشبه التعريف هذا

 للبيانات منظمة معالجة عملية عن عبارة املالي يلالتحل أن يرون آخرون مختصون  حين في فقط املالية النسب في املالي

 في والصناعية التجارية املؤسسات أداء وتقييم القرار اتخاذ في تساعد معلومات على للحصول  ما مؤسسة عن املتاحة املالية

 1. قبلاملست في الوضع عليه سيكون  ما وتوقع تشغيلية أو مالية موجودة مشكلة أي تشخيص في وكذلك والحاضر املاض ي

 عن عبارة هو املالي التحليل أن حيث معلومات نظام عن عبارة املالي ن التحليلأ القول  يمكن التعريفات تعدد من بالرغم

 التدفقات قائمة الدخل قائمة املالي املركز كقائمة املحاسبية املعلومات في النظام هذا مدخالت أن حيث معلومات نظام

 .والنمو كالتضخم املحاسبية البيانات األسهم، بعض كأسعار ةمحاسبي الغير القوائم من وغيرها

 .املالي التحليل وأهداف أهميةالثاني: املطلب

 املالي التحليل أهميةالفرع األول:  

 السنوات في واملحاسبية واإلدارية االقتصادية الدراسات هذه املالي التحليل أهمية من تتبع املالي التحليل أهمية أن الشك

 العمليات وتعقد توسع إلى باإلضافة الجغرافية املنشآت هذه وفروع مراكز وتباعد املنظمات توسع أن حيث,  األخيرة

 فعالة رقابية أداة وجود ضرورة إلى أدى, االختالس و الخداع و الغش من جديدة وأدوات حيل وظهور  العالم في االقتصادية

  : كالتالي هي اليامل التحليل أهمية فإن عام وبشكل املالي التحليل هي

 النشاطات لكافة املستقبلي التخطيط في ناحية, ويساعد من املنصرم املالي األداء تقييم في املالي التحليل يساعد 

 من املؤسسة وحماية والسيطرة للرقابة التأكد عدم ظروف إخضاع إلى إضافة, .أخرى  ناحية االقتصادية, من

                                                                                                                                                       .                  املحتملة االنحرافات

 للمؤسسة الحالي املالي الوضع دراسة على يساعد. 

 األجل وطويلة قصيرة ديونها سداد على املؤسسة قدرة تقييم. 

 املؤسسة لدى االقتراض سياسات تقييم. 

 

 
                                                           

                                                                                       232د النشر،صبل ، بدون 2008األردنية ، وأعمال الجامعة، دار املستقبل للنشر والتحليل املاليمقدمة في اإلدارة املالية عقل مفلح محمد،  1 
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 املالي التحليلأهداف الفرع األول: 

  :األهداف, ومن أهمها من مجموعة تحقيق إلى املنشآت أنواع لكافة املهمة الوسائل من بصفة املالي التحليل يسعى

 باملنشأة الخاص املالي تحديد املركز. 

 نفسه بالقطاع تعمل التي ؤسساتامل وضع مع باملنشأة الخاص املالي الوضع بين املقارنة. 

 التكاليف وأقل العوائد أعلى تحقيق خالل باملال, من املتعلقة القرارات اتخاذ في املشاركة. 

 االستثمارية املجاالت كافة في باالستثمار للمشاركة املستثمرين من األفراد توجيه سياسات استخدام. 

 التمويل. في املستخدمة السياسات سببب املنشأة تواجه قد التي املالية األخطار متابعة 

 الخاصة واألرباحاألهداف  تحقيق في املنشأة نجاح معدل معرفة. 

 .املالي بالتحليل املعنيةاألطراف الثالث: املطلب

 مع املتعاملةاألطراف  من لكثير االهتماممحل  جعله املالية الوضعية تشخيص في املالي التحليل يلعبه الذي الفعال الدور  إن

 به في: املهتمةاألطراف  لخصت و االستغاللية الدورة خالل وضعيتها و املاليةا لذمته كلي وصف على ألنه ملؤسسةا

 1:منها نذكر الداخلية:األطراف 

 استمرارية على حرصااألطراف  أكثر بين من وتعتبر للمؤسسة املالي باملركز كبير بشكل تهتم حيثاملؤسسة: إدارة 

 الوضعية حول  تقارير تقديم وكذلك للمؤسسة املالي املركز تحليل من تملكها التي التقنية بهذه تستعين حيث حياة

 .املستقبل في السليم املالي التخطيط في كأداة املالي التحليل وتستعمل املالية للمؤسسة

  املالي ركزامل عرفةمل للعاملين املقيد املشروع في املصلحة ذاتاألطراف  بين من وهو   املؤسسة: في العاملون 

 األجور  في التغيير على كبير أثر له يكون  قد والذياألموال  إدارة سالمة من والتأكد إليه ينتمون  الذين للمشروع

 .العمل مناصب وكذلك

  وسالمة  واملستقبلية الحالية املستثمرة األموال على بالعائد أساسية بصفة االقتصادية الوحدة في املساهمون

 الجوانب هذه وتقييم معرفة في املساهم املالي التحليل يفيد لذلك عاملشرو  في االستثمارات

 

 

 

                                                           
 160ص 2000،دار الفكر،عمان،اإلدارة و التحليل املاليهيثم محمد الزعبي،  1 
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 1: وهم الخارجية:األطراف 

 :للسندات شراؤه املحتمل أو باملشروع الخاصة السندات في اكتتب الذي الشخص بالدائن يقصدالدائنون 

 مؤسسات أو بنكا الدائن للمؤسسة وقد يكون  األموال إقراض يصدر أو الجديد القرض في االكتتابأو  املصدرة

 أجالل يحين عندما بالقروض املشروع الوفاءإمكانية  مدى على بالتعرف عامة بصفة يهتمون  فهم لذلك مالية

 .الطويل األجل في االلتزام لهذا سدادهإمكانية  من بالتـأكد املقرض فيهتم سنة ملدة القرض كان فإذا استحقاق

 :الناحية من فالعميل له املاليةاألوضاع  واستقرار لعمالئه املالية املراكز المةس من بالتأكد املوردون  يهتماملوردون 

 يقرر  ذلك ضوء وعلى املديونية هذه وتطور  املورد دفاتر في املديونية وتحليل دراسة ويعني للمورد مدين العملية

 عمالؤه ينشرها التي بياناتال من يستفيد وبذلك, التعامل هذا ويخفض معها التعامل في يستمر كان إذا ما املورد

 باستخدام للعمالء املمنوحة االئتمان فترة متوسط حساب للمحلل ويمكن,  نافسون امل يمنحها التي لتلك مماثلة

 .( املالية القوائم) املحاسبية البيانات معطيات

 :ما معرفة, نافسةم كذلك و املورد ينشرها التي البيانات استخدام طريق عن وذلك املؤسسة لعميل يمكنالعمالء 

 وتتم لعمالئه هو يمنحها فترة مع وتطابق,  لغيره تمنحملا  االئتمان بفترة خاصة عليها يحصل التي الشروط كانت إذا

   . االئتمان فترة متوسط لحساب املحاسبية املعطيات باستخدام املقارنات هذه

 إلعداد خطوة ذلك باعتبار السابقة الخطة ائجنت لدراسة املالي التحليلاألجهزة  هذه تستخدم الرقابية: الهيئات 

 التعرف فيواملساعدة  األداء على الرقابة وسائلال من وسيلة باعتبار فعالة كأداة املالي التحليلتخذ وي جديدة خطة

 .االقتصادية الوحدة في الضعف و القوة نقاط على

 وبالتالي املحققة بالنتائج املعلومات على للحصول  واضح املالي بالتحليل األخيرة هذه تستخدم الضرائب: مصلحة 

 .للدافع ضمان تكون  جيدة للمؤسسة املالية الوضعية كانت إذا صحيح بشكل الضريبي الوعاء تحديد

 املبحث الثاني: املعطيات املحاسبية في التحليل املالي

القوة  وكشف نقاطللمؤسسة  املحاسبية أكثر أهمية الحتوائها على معلومات حول الوضعية املاليةعتبر املعطيات ت

النتائج، حساب  امليزانية، جدول تشمل الوثائق املحاسبية ية املقارنة على املحلل املالي و تقوم بتسهيل عمل والضعف ألنها

 .تدفقات الخزينة جدول 

 

 

                                                           
د و مالية نقو،تخصص ريملاجستدة انيل شهات ضمن متطلبارج ة تخمذكر، لماليالمحاسبي م النظاافق ولمالية ائم المالي للقوالتحليل ا،سامي لزعر محمد  1 

  78ص 2010، قسنطينةري، جامعة منتو،ريلتسيم اعلوم اقتصادية ولعلواكلية ك ،بنو
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 حاسبيةامليزانية امل املطلب األول:

 : حاسبيةمفهوم امليزانية امل .1

ملالية للمؤسسة ودلك في لحظة زمنية معينة )تاريخ إعداد القائمة(، فان محتويات هي تصوير للوضع املالي أو الوضعية ا

وللميزانية جانبان ويسمى الجانب األول بالخصوم أو  1التدفقات.األرصدة تمييزا لها عن امليزانية تعرف محاسبيا بمصطلح 

الجانب الثاني باألصول أو  اآلخرين، واملطلوبات وتندرج كافة العناصر الخاصة بالخصوم املؤسسة والتزاماتها تجاه 

 2اآلخرين. املوجودات وتندرج كافة العناصر الخاصة باألصول املؤسسة وحقوقها تجاه 

 :املحاسبيةأهمية امليزانية  .2

 والتزامات ديون  من عليها وما وحقوق  ممتلكات من مالها للمنشأة، أي املالي املركز بيان.  

 لها السوقية القيمة تحديد خاللها من يمكن للمؤسسة، والتي صادقةال املالية الصورة امليزانية تعكس. 

 الل نسب خ من القصير األجل في الدفع املستحقة املالية ماتهازاالت سداد على املنشأة قدرة مدى على التعرف

 .والسيولةالتداول 

 األرباح غير املوزعةاالهتالكات،املؤونات، مثل مصادره وتحديد للمؤسسة الذاتي التمويل قدرة على التعرف.  

 الجارية أو الثابتة األصول  تمويل املتاحة في التمويل مصادر استخدام كيفية مفصل بشكل تبين. 

 املالي بالهيكل املتعلقة النسب املالية،وتحليل الرافعة تحليل مثل املالي الهيكل تحليل بعمليات القيام. 

 التنبؤ  يمكن وبالتالي ؛ونسبتها قيمتها وتحديد يزانيةعناصر امل على حدثت التي التغيرات على التعرف يمكن

 .في الدورات القادمة جاهات تغيرهابات

 : املحاسبيةامليزانية  عرض .3

 . األصول:1.3

 هذه لها ليست التي األصول  جارية، أما غير أصوال دائمة بصورة املؤسسة نشاط لخدمة املوجهة األصول  عناصر تشكل

 جارية. أصوال تشكل وجهتها بسبب الصفة

 

 

 

 

 

                                                           
 216-215،ص1990عباس مهدي الشيرازي،نظرية المحاسبة،دار السالسل للنشر و التوزيع،الكويت، 1 

 61،ص2007يمية العربية المفتوحة في الدانمارك،وليد ناجي الحيالي،المحاسبة المتوسطة،األكاد 2 
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 يتم ألن املوجهة غير أو الطويل املدى على توظيفها بغرض حيازتها تتم التي األصول  وهي . األصول غير الجارية:1.1.3

 أنشطةت احتياجا لتغطية املستمر لالستعمال املوجهة األصول  تلك أو ،اإلقفال تاريخ من ابتداء شهرا12ل خال تحقيقها

 :يلي ما في األصول  هذه أهم وتتمثل 1املعنوية. أو الثابتة العينية األموال مثل املؤسسة

 في إطار املؤسسة طرف من ومستعمل مادي،مراقب وغير نقدي غير للتحديد قابل أصل املعنوية: التثبيتات 

 أو إجازات تراخيص العموم على تحتوي  التي) امللموسة غير (املعنوية التثبيتات تلك به العادية،ويقصد أنشطتها

 االختراع،حقوق التأليف، املعلوماتية،براءات التجارية،البرامج املكتسبة،العالمات التجارية املحالت عمال،االست

 2. خ.... الاالقتناء  الثابتة،فارق  بالقيم الخاصة التطوير مصاريف

 تعمالواالس ،واإليجار الخدمات ،تقديم اإلنتاج أجل من املؤسسة تحوزها عينية أصول  هي العينية: التثبيتات 

 :العينية التثبيتات وتضم 3.مالية سنة من أكثر استعمالها مدة تستغرق  أن ويفترض إدارية، ضراألغ

 .الخ.الصناعية.. األدوات و األراض ي،املباني،معدات النقل،املعدات

 االمتياز،ويعرف صاحب أو مانح قبل من االمتياز موضع املوضوعة التثبيتات كل وهيامتياز:ي شكل ف التثبيتات 

 شخص أو طبيعي شخص إلى) االمتياز مانح (عمومي شخص بموجبه يسند عقد بأنه الخدمة العمومية امتياز

 الخدمة مستعملي من أتاوى  اقتضاء حق مقابل العموم على وطويلة محددة ملدة )االمتياز صاحب (معنوي 

 4.العمومية 

 : في أنها انجازها،أي في بعد تكتمل لم الزالت التي ةاملادي غير أو املادية التثبيتات هي التثبيتات الجاري انجازها 

 .النهائي لالستعمال قابلة غير تثبيتات إذن تثبيتات،فهي النهاية في تكون  أن منها إنجازات الهدف الواقع

 مدة تتعدى األجل طويلة اليةم أصول  عن عبارة املثبتة،فهي السندات تلك أساسا بها ويقصد املالية : التثبيتات 

 العقارية القيم ماعدا املالية األصول  جميع عشر شهرا،وتشمل الثني للمؤسسة املالية داخل املحفظة بقائها

 5.الجارية املالية املوظفة واألصول 

 

 

 

 

 

                                                           
الجريدة الرسمية للجمهورية  11-07املتضمن تطبيق أحكام القانون  2008ماي  26ه املوافق ل  1429جمادى األولى عام  20املؤرخ في  156-08مرسوم تنفيذي رقم  1 

 13ص 21-20املادتين  27الجزائرية العدد 

 2011، ئرالجز، الجامعیةا تلمطبوعاا انیود، SCFلماليا لمحاسبيا مللنظا فقاو تلحساباا سیر تلیاوآ دئمباو لصوأ مةلعاا لمحاسبةاش ،كتو رعاشو 2 

  94ص

 تلحساباا نةومد اكذو اھعرضو لمالیةا فلكشوا ىمحتوو لمحاسبةوا لتقییما عداقو لمتضمنا2008 يوليو سنة  26املوافق ل  4291رجب  23في  رخلمؤاالقرار  3 

 8ص 121-1املادة  19العدد ئریة الجزا یةروھللجم لرسمیةا ةلجرید، ااھسیر عداقوو

 104-102، مرجع سابق ص  لماليا لمحاسبيا مللنظا فقاو تلحساباا سیر تلیاوآ دئمباو لصوأ لعامةا لمحاسبةا،عاشور كتوش  4 

 54-13 ص 23- 21مرجع سابق مادة  27الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  5 
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 العادية االستغالل دورة إطار في استهالكها أو بيعها أو تحقيقها املؤسسة تتوقع التي األصول  تضم . األصول الجارية :2.1.3

الخزينة،كما  سيولة شكل في وإنجازها االستغالل عملية في تدخل التي والبضائع املواد اقتناء بين املمتدة الفترةتمثل  التي

 شهرا،12 تحقيقها خالل املؤسسة تتوقع والتي قصيرة ملدة أو املعامالت ألغراض أساسا حيازتها تتم التي األصول  تشمل

 .لقيود استعمالها يخضع ال التي السيوالت شبه أو السيوالت إلى باإلضافة

 : أولية  مواد صورة في تكون  البيع،أو لغرض اإلنتاج أو البيع أجل من بها واملحتفظ املخزنة األصول  تمثل املخزونات

 . الخدمات تقديم أو اإلنتاج عملية في ستستهلك تموينات أو ولوازم

 :النشاط خالل من ذلك كان سواء لغيرا على املؤسسة حقوق  وتمثل الحسابات الدائنة و استخدامات املماثلة 

 أنشطة عن نشأت التي االستخدامات تضم كما املدينة، التجارية وتعرف بالذمم والخدمات السلع كبيع الرئيس ي

 .مماثلة أخرى  استغالل

  :تشمل ما يلي :املوجودات و ما يماثلها 

 التوظيف كسندات للتداول  القابلة املالية األوراق. 

 الصندوق  أو الجارية البنكية الحسابات الطلب،أرصدة تحت الودائع األصول،وتشمل خزينة. 

:.الخصوم2.3  

قات من املوارد هي التزامات املؤسسة الناتجة عن األحداث املاضية و التي تتطلب عملية سدادها و تسويتها عند خروج تدف

.التي تمتلكها املؤسسة والتي تمثل املنافع االقتصادية  

 خصومها فهي كل طرح بعد املؤسسة أصول  من تبقى ما وهو الخاصة األموال تمثل رؤوسلخاصة :.رؤوس األموال ا1.2.3

االحتياطات  و الصادر ،العالوات املال الجارية،تضم كل من رأس غير و الجارية خصومها عن املؤسسة فائض أصول  تمثل

 .املالية السنة جديد،نتيجة من التقييم،الترحيل إعادة و التقييم ،فارق 

 وكذلك للمؤسسة، التشغيلية العادية الدورة خالل تسديدها يتم ال التي االلتزامات وهي .الخصوم غير الجارية:2.2.3

 لثمتت .شهرا 12خالل استحق لو حتى حالية قروض تسهيالت بموجب تمويلها إعادة سيتم أن يتوقع الذي االلتزامات

 :التالية العناصر في الجارية غير الخصوم

 شكل على للمؤسسات العمومية والهيئات الدولة طرف من املخصصة األموال تمثليز و استثمار: إعانات التجه 

 لتمويل املؤسسة منها فتستفيد االستثمار إعانات أما ها،ءإنشا أو معينة ممتلكات اكتساب أجل نم  تجهيز إعانات

 .الخ...جديدة قاسو أ عن البحث أو الخارج في استثمارية فروع مةقاكإ األجل طويلة أنشطتها

 :في  متوقعة وخسائر مخاطر وجود تعكس جارية غير خصوم هي و والتكاليف األخطار مؤونات في تتمثل مؤونات

 .مؤكد غير مبلغها أو استحقاقها يكون  الدورة نهاية

 :يةغيلالتش طتهاأنش للتموي ةاملؤسس اعليه تلحص يالت ةالخارجي ةاملالي واردامل يه القروض و الديون املالية 

 األجل طويلة الدفع قراأو  و البنكية السندات،القروض :وتشمل الجمهور  من أو املالية املؤسسات نم تثماريةواالس

 مالية سنوات خالل للدفع والقابل املطلوب حااألرب عن الضريبة مبلغ هي: الخصوم على املؤجلة الضريبة 

 في للضريبة خاضعة لكنها الحالية املالية ةالسن حسابات في املدرجة وجاتاملنت قيمة تمثل وهي مستقبلية،

 املقبلة. املالية السنوات
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لتاريخ  املوالية هراش 12 خالل أو االستغالل دورة خالل تسويتها يتم أن يتوقع التي ماتزاااللت الجارية: هيالخصوم .3.2.3

 :وتتضمن العناصر التالية 1.اإلقفال

  شراء لعمليات نتيجة الغير تجاه املؤسسة على املستحقة تجاريةال الديون  وهي امللحقة: والحسابات املوردون 

 .) الحساب على (باألجل الخدمات مختلف حصولها على واملستلزمات األخرى،أو واملواد البضائع

 املضافة القيمة على األرباح،الرسم على كالضريبة للدولة املستحقة ئباالضر  مبالغ تمثل :املستحقة الضرائب 

 .الخ...املحصل

  للمستخدمين، املستحقة كاألجور  للمؤسسة األخرى  املالية وااللتزامات االستغالل ديون  تشمل األخرى: الديون 

 .الخ...الجارية الخصوم للشركاء،مؤونات الدائنة االجتماعية،الحسابات الهيئات 

 االعتماداتو  البنكية للحسابات املدينة األرصدة وتشمل للمؤسسة السالبة الخزينة تمثل الخصوم: خزينة 

  .الجارية البنكية

 النتائج الثاني: حساباملطلب 

 التسميات من املحاسبية العديد األدبيات في عليه األهمية،ويطلق حيث من امليزانية تلي التي القائمة النتائج حساب يعتبر

 2. الخ...واإليرادات املصروفات والخسائر،قائمة األرباح الدخل،قائمة قائمة :مثل

 النتائج: مفهوم حساب .1

 التحصيل تاريخ الحساب في يأخذ وال ،املالية السنة خالل الكيان نم املنجزة املنتوجات و لألعباء ملخص بيان   هو

 .الخسارة أو الربح :املالية للسنة الصافية النتيجة التمييزب ويبرز،السحب تاريخ أو

 أهمية حساب النتائج: .2

 ملستقبلساعد بالتنبؤ بشكل دقيق لدخل املؤسسة في اي.  

 يساعد في تقييم أفضل إلمكانية استالم املشروع بمبالغ نقدية. 

  وجه أكملاملصادر االقتصادية قد تم استخدامها في  أنمن  التأكديساعد في.  

 مكونات حساب النتائج: .3

 . املنتوجات:1.3
 جانب إلى ،) خدمي،صناعي تجاري  (األساس ي التشغيلي لنشاطها املؤسسة مارسةل مخال من عليها املتحصل املداخيل هي

 :لي كماي املنتوجات تصنيف يمكن  األخرى  أنشطتها مختلف عن الناتجة اإليرادات

 تقديم السلع كبيع للمؤسسة األساسية األنشطة مارسةل مخال من املحققة املداخيل وهي:أساسية منتوجات 

 ..... الخخدمات 

 إعادة فوائض ،السابقة اتاملؤون و القيمة خسائر استرجاع نع وتنتج غير النقدية املنتوجات وهي:محسوبة منتوجات

 .الخاألجل ....  طويلة األصول  قيمة املالية،ارتفاع قرااألو  تقييم

                                                           
 13ص 22،مرجع سابق ،مادة   27الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد 1 

 24، ص230-1، مرجع سابق، املادة 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  2  
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 استثنائية  طبيعة ولها عارض بشكل املؤسسة عليها تحصل التي املنتوجات تمثل :استثنائية منتوجات

 .اإلعانات و كالتعويضات

 .األعباء:2.3

 والرواتب األخرى كاألجور  النقدية املصاريف جانب النشاط،إلى ملمارسة الضرورية والخدمات السلع من اتاالستهالك تشمل 

 :يلي كما األعباء تصنيف األخرى يمكن واملخصصات االهتالكات إلى املسددة،باإلضافة والفوائد الضرائب و

 املستهلكة، در واوامل ائعكالبض ةسللمؤس يةاألساس طةاألنش ةممارس نع ةالناتج اءاألعب يوه:أعباء أساسية 

 .وغيرها...، الضرائباألجور  الخدمات،

 إعادة اطر ونواقصاملخ اتمؤون،القيمة خسائرات،االهتالك كمخصصات النقدية غير األعباء وهي:محسوبة أعباء 

 .الخ... السندات تقييم

 القضائية الدعاوى  نع الناتجة ائركالخس استثنائي بشكل املؤسسة تتحملها التي األعباء لتمث :استثنائية أعباء 

 .الطبيعية ثوالكوار  امللكية نزع ثوحواد للغير املدفوعة والتعويضات

 عرض حساب النتائج: .4

 .حساب النتائج حسب الطبيعة:1.4

 للسنة النتيجة الصافية لتحديد باألعباء املنتوجات مقابلة مبدأ وفق طبيعتها حسب األعباء تصنيف على بناء إعداده يتم

 :التالية بالخطواتمرورا  متدرج بشكل اليةامل

 كما يلي: ، ويحسبللمؤسسة اإلجمالي اإلنتاج يتضمن . إنتاج السنة املالية:1.1.4

 إعانات االستغالل +اإلنتاج املثبت +اإلنتاج املخزن  + رقم األعمال = السنة املالية إنتاج

 املالية، السنة خالل أنشطتها ممارسة عن الناتجة سةاملؤس استهالكات مجموع يمثل. استهالك السنة املالية:2.1.4

 :يلي كما ويحسب

 األخرى  لخدمات الخارجيةوا الخارجية الخدمات + املستهلكة املشتريات = املالية السنة استهالك

 واستغل نشاطها ممارسة من املؤسسة كونتها التي الجديدة اإلضافية الثروة هي :لالستغالل املضافة . القيمة3.1.4

 :يلي كما ، وتحسباملختلفة اإلنتاج العوامل

 املالية السنة استهالك -املالية السنة إنتاج = لالستغالل املضافة القيمة

 االستغالل دورة عن الناتج الخام االقتصادي الربح عن يعبر دقيق مالي مؤشر يعتبر :لالستغالل اإلجمالي الفائض.4.1.4

 ،ويحسب كما يلي:لمؤسسةل املالي األداء بقياس الرئيسية،ويسمح

 والرسوم ئباالضر  – املستخدمين أعباء -لالستغالل املضافة القيمة =لالستغالل اإلجمالي الفائض

 األداء بتقييم يسمح مؤشر مهم وهي للمؤسسة التشغيلية العمليات من الصافي الناتج عن تعبر .  النتيجة العملياتية:5.1.4

 :يلي كما املنتهجة،وتحسب والضريبية املالية السياسات أو ملطبقا االهتالك طرق  عن التشغيلي للمؤسسة

– األخرى  العملياتية األعباء -األخرى  العملياتية املنتوجات + االستغالل فائض إجمالي = العملياتية النتيجة

 املؤونات و  القيمة خسائر  عن االسترجاعات + وخسائر القيمة املؤونات و  لالهتالكات املخصصات
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 تقييم إعادة أو املالية األصول  عن التنازل  :مثل املؤسسة بها تقوم التي املالية األنشطة نتيجة هي املالية: لنتيجة. ا6.1.4

 كما يلي: ، وتحسبالخ... البنكية الفوائد أو للتوظيف القيم املنقولة

 املالية األعباء -املالية املنتوجات = املالية النتيجة

 اقتطاع بعد املؤسسة بها تقوم التي العادية األنشطة لجميع الخام النتيجة هي : ئبراضال قبل العادية . النتيجة7.1.4

 :لي كماي املالية،وتحسب واألنشطة التشغيلية نتيجة األنشطة منها،وتشمل الضرائب

 املالية النتيجة + العملياتية النتيجة = ئبراالض قبل العادية النتيجة

 وفق وتطبق للدولة دفعها الواجب األرباح على الضريبة مقدار تمثل :العادية تائجالن عن دفعها الواجب . الضرائب8.1.4

 :يلي كما املؤجلة،وتحسب الضرائب بعناصر ضريبية،وتصحح معدالت

 معدل الضريبة ×ة = النتيجة العادية قبل الضرائب العادي النتائج عن دفعها الواجب الضرائب

 منها ئبراالض اقتطاع بعد املؤسسة بها تقوم التي العادية األنشطة نتيجة هي :العادية لألنشطة الصافية النتيجة .9.1.4

 :يلي كما بطريقتين وتحسب

 الضرائب( -العادية  األنشطة أعباء مجموع -العادية األنشطة منتجات مجموع = العادية لألنشطة الصافية النتيجة

 )املؤجلة الضرائب و  العادية النتائج عن دفعها الواجب

عارضة والكوارث  استثنائية صفة لها ومعامالت بحوادث املتعلقة واألعباء النواتج عن وتنشأ :العادية غير  . النتيجة10.1.4

 :يلي كما وتحسب 1.عةاملتوق وغير الطبيعية

 )أعباء (عادية غير  عناصر  – (منتوجات(  عادية غير  عناصر  =العادية غير  النتيجة

 :يلي كما ، وتحسبالعادية وغير العادية األنشطة ملجموع الصافية النهائية النتيجة يه:املالية السنة نتيجة صافي .11.1.4

 العادية غير  النتيجة + العادية لألنشطة الصافية النتيجة = املالية السنة نتيجة صافي

 . حساب النتائج حسب الوظيفة:2.4

 يتم توزيع الطريقة هذه ، وحسبفتهاوظي حسب األعباء تصنيف أساس على الوظيفة حسب النتائج حساب إعداد يتم

 العناصر التالية: ، ويتضمناإلدارية األنشطة أو التوزيع أو املبيعات تكلفة من كجزء وظيفتها حسب األعباء تصنيف إعادة

                                                           
 .25،ص 230-5 سابق املادةاملرجع  1 
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اإليرادات التي تحصل عليها املؤسسة من عمليات البيع الناجمة عن األنشطة األساسية للمؤسسة، رقم األعمال: .1.2.4

 كما يلي:ويحسب 

 التنزيالت و  التخفيضات -املبيعات مردودات -الخدمات و  واملنتجات البضائع مبيعات =األعمال رقم

 ةاملباع اتواملنتج ئعابالبض ةوالخاص ةاملؤسس اتتحمله يالت تهالكاتساال  و اءاألعب وعمجم لتمث :كلفة املبيعات.2.2.4

 :يلي كما وتحسب

 راءالش وظيفة أعباء مجموع  +املبيعة البضاعة مشتريات  =يعاتاملب كلفة 1 : التجارية املؤسسة في 

  :املخزون اإلنتاج تكلفة- الفترة إنتاج تكلفة  =املبيعات كلفة 2 في املؤسسة الصناعية 

 تكلفة – وظيفة اإلنتاج أعباء مجموع + الشراء وظيفة أعباء مجموع + املستهلكة األولية كلفة املبيعات =املواد

 وناملخز  اإلنتاج

 األداء تقييم على ويساعد،املحققة األرباح قيمة يعكس اهام امالي و اتجاريا شر مؤ  ريعتب: .هامش الربح اإلجمالي3.2.4

 للمؤسسة ،ويحسب كما يلي: التشغيلي و التجاري 

 املبيعات كلفة – األعمال رقم = اإلجمالي الربح شهام

 :يلي كما الطبيعة،وتحسب حسب النتائج حساب في عليها املتحصل النتيجة نفس تمثل :العملياتية . النتيجة4.2.4

 – اإلدارية األعباء  – التجارية التكاليف -األخرى  العملياتية املنتوجات + اإلجمالي الربحش هام = العملياتية النتيجة

 وناتاملؤ  و  القيمة خسائر  عن االسترجاعات + األخرى  العملياتية األعباء

 الطريقة األولى، عن العملياتية النتيجة حساب كيفية تختلف الوظيفة حسب النتائج بحسا في انه إلى اإلشارة تجدر

 .املالية السنة نتيجة صافي غاية إلى األخرى  النتائج باقي حساب كيفية في وتشترك معها وتتوافق

 

 

 

 

 

 

                                                           
  149طبعة أولى الجزء األول ص  2014لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ، دار البدر لالبدر في التسيير املحاسبي واملاليخالد هادفي،  1 

  153مرجع سابق ص 2 
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 .وحسب الطبيعة: حساب النتائج حسب الوظيفة 01شكل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31-30، مرجع السابق، ص 19نقال عن القرار العدد  املصدر: من إعداد طالبتين

 رقم أعمال

 إنتاج املخزن 

 إنتاج مثبت

 إعانات استغالل

 إنتاج السنة املالية -1

 كةمشتريات مستهل

 خدمات الخارجية واستهالكات أخرى 

 استهالك السنة مالية -2

 (2-1)قيمة املضافة لالستغالل -3

 أعباء مستخدمين

 ضرائب ورسوم ومدفوعات مماثلة

 فائض إجمالي استغالل 

 منتوجات عملياتية أخرى 

 أعباء عملياتية أخرى 

 مخصصات اهتالك و مؤونات

 استرجاعات عن خسائر قيمة و مؤونات

 النتيجة العملياتية 

 منتوجات مالية 

 األعباء امللية 

 النتيجة املالية 

 النتيجة العادية قبل الضرائب 

 ضرائب واجبة الدفع

 ضرائب املؤجلة على النتائج

 عادية  النتيجة الصافية لألنشطة

 منتوجات غير  عادية 

 اء غير عادية أعب

 النتيجة غير العادية

 النتيجة الصافية للسنة املالية 

  األعمالرقم 

 كلفة املبيعات 

 هامش الربح اإلجمالي

 األعباء العملياتية األخرى 

 املنتوجات العمالياتية األخرى 

 األعباء اإلدارية 

 التكاليف التجارية 

استرجاعات عن الخسائر القيمة و 

 مؤونات 
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 جدول سيولة الخزينة املطلب الثالث:

 خالل رصيد النقدية في التغير ومقدار استخداماتها و النقدية مصادر تحديد يسمح فهو املالي في التحليل األساس حجر يعد

 .النقدية التدفقات وصافي الصافية النتيجة بين االختالف عناصر تحديد جانب إلى الدورة،

 أهمية جدول سيولة الخزينة )قائمة تدفقات نقدية(: .1

  1.نقدي اسأس على والتمويلية واالستثمارية التشغيلية باألنشطة املتعلقة املعلومات على الحصول 

 زة هم ةبمثاب ةالقائم هذه رتعتب ذالة،يزانيامل و الدخل قائمة من أي في تظهر ال تفصيلية معلومات توفر

 .القائمتين هاتين بين الوصل

 هتحتوي ابم املنشأة اطنش في والضعف القوة نقاط لتحديد نيةزااملي و الدخل قائمة من مالئمة أكثر تعتبر 

 تتبناها التي السياسات كفاءة مدى لتقييم فعالة كمية تامؤشر  من منها هاشتقاق يمكن وما معلومات من

 .االستثمار و التمويل مجال في اإلدارة

 يعادلها ما و النقدية املشروع فيها يستخدم و يولد التي بالكيفية املالية البيانات مستخدمي تزود. 

 :التالييمكن تلخيصها في الشكل  :مكونات جدول سيولة الخزينة .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 196ص 2008، عمان، األردندار وائل، ،(وتطبيقيتحليل القوائم املالية )مدخل النظري املطارنة،مؤيد راض ي خنفر، غسان فالح  1 
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 : التدفقات الداخلة والخارجة املصنفة على أساس األنشطة تشغيلية02لشكل ا

 

 

 

 

 

 

 تدفقات داخلية تدفقات داخلية 

 

 تدفقات خارجية تدفقات خارجية 

 

 

 

 

 

 

 

 ، اململكةالرياضللنشر، املريخ األول،دار توسطة،الجزءامل السلطان،املحاسبة حمدم أل سلطان و حجاج حامد أحمد تعريبویجانت، ،جيري كيسو دونالد املصدر:

 .249ص،1999،السعودية العربية

 

 

التمويلية:األنشطة   

إصدار أوراق مالية في شكل -

 صك ملكية 

 إصدار ديون سندات-

 األنشطة االستثمارية:

بيع عقارات آالت ومعدات-  

بيع أوراق مالية لديون وحقوق -

 ملكية في مؤسسات أخرى 

ات تحصيل ديون املقدمة ملؤسس-

 أخرى 

 

 

 

تشغيلية:األنشطة   

 عندما تتجاوز إيرادات نقدية

 املدفوعات نقدية 

 مجمع النقدية

 تمويلية: أنشطة

 سداد توزيعات -

 تسديد ديون -

 مال  رأس أسهماستيراد -

 األنشطة االستثمارية:

 شراء عقارات آالت ومعدات-

شراء أوراق مالية ديون، أموال -

 خاصة في مؤسسات أخرى 

 سسات أخرى تقديم قروض ملؤ -

 

تشغيلية:األنشطة   

عندما تتجاوز نفقات نقدية 

 اإليرادات نقدية 
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 وأساليب التحليل املالي أدوات الثالث:املبحث 

ة الدراس ونوعية طبيعة مع ميتالء ما يختار منها أن يمكن التي األدوات من مجموعة املالي املحلل أمام يكون  ما غالبا

 أو املاض ي، لتقييم أو للمؤسسة، املالي الوضع لتشخيص األدوات استخدام هذه التحليل من غرضال كان سواء، التحليلو 

 .باملستقبل والتنبؤ الحاضر لدراسة

 املالية امليزانية تحليل األول:املطلب 

 ثانية، جهة من الخصوم استحقاق ودرجة جهة من األصول  سيولة درجة بين التمييز على تقومامليزانية املالية:  .1

 الذي األمر املتزايدة،ق استحقا الدرجة وفق فترتب الخصوم أما املتزايدة سيولتها الدرجة وفق األصول  تترتب حيث 

 1.األجل التزاماتها قصيرةمواجهة  على املؤسسة قدرة و(املالءة عدم خطر) للمقرض املالي الخطر بتقييم يسمح

 : امليزانية املالية01الجدول 

 الخصوم  األصول 

 د مدتها سنة تزي التي األصول 

 ( بالقيمة الحقيقية وطويلة األجل)متوسطة 

 
 
 

 

 األصول التي تقل مدتها عن سنة 

 الدائمة األموال

 رؤوس أموال  مال اجتماعي رأس

 طويلة و 

  متوسطة األجل

 الديون التي تزيد مدتها عن سنة 

األجل(ومتوسطة  طويلة)  

 

األجلقصيرة  أموال  

ها عن سنةديون التي تقل مدت  

SOURCE : Nacer Eddine Sadi, analyse financière d'entreprise méthodes et outils d’analyse et de  diagnostic en normes françaises 

et internationales. L'Harmattan, Paris, France, 2009,76. 

 امليزانية الوظيفية: .2

 واالستخدامات إحصاء للموارد أساس على تقوم ميزانيةنها:"بأ الوظيفية نيةامليزا hubert de la bruslerieعرف املؤلف 

 املوارد صافي عن ما لحظة في خزينة املؤسسة تعبر االقتصادية،حيث الدورات مختلف في مساهمتها وفق املؤسسة في

 2."االستغالل دورة و التمويل دورة االستثمار،دورة :االقتصادية بالدورات يقصد املتراكمة،و واالستخدامات

 

                                                           
1 Nacer Eddine Sadi, Op.cit., p75 

2 Hubert de la Bruslerie ,Analyse Financière information financière et diagnostic. Dunod, 3 éditions, Paris, France, 2006,  p94.    
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 املوارد بين متصلة عالقة عقد حسب كتل إلى امليزانيةعناصر  ترتيب بإعادة اليةامل امليزانيةعلى  بناء الوظيفي التحليل يعيد

  1يلي:  ما بإظهار تقوم الدائمة،حيث االستخدامات و الدائمة

 .امليزانية أسفل) تداولةامل األصول  (و امليزانية أعلى) الثابتة االستخدامات) :األصول  من كتلتين

 امليزانية. أسفل) املتداولة والخصوم (امليزانية أعلى) املوارد الثابتة) :الخصوم من كتلتين

 .للميزانية األخرى  األربعة الكتل ملقارنة كنتيجة :سالبة أو  موجبة الخزينة

 :املحاسبية ةامليزاني من انطالقا الوظيفية امليزانية إعداد كيفية التالي الجدول  في ونقدم

 إعداد امليزانية الوظيفية : كيفية02الجدول 

 الثابتة االستخدامات

 :الصافية الثابتة األصول 

 املادية غير التثبيتات

 التثبيتات املادية 

 التثبيتات مالية

 :املوارد ثابتة

 الخاصة األموال رؤوس

 خصوم غير جارية

 لالستغالل املتداولة األصول 

 املخزونات 

 الزبائن 

 الحسابات على املدفوعات و تسبيقاتال

 مسبقا األعباء املعاينة

 الضرائب

 لالستغالل املتداولة الخصوم

 املستلمة التسبيقات

 املوردون 

 واالجتماعية الجبائية الديون 

 مسبقا املعاينة املنتجات

 االستغالل خارج املتداولة األصول 

 اآلخرون املدينون 

 لالستغالل املتداولة خارج الخصوم

 األخرى  املدينة ديون ال

 أصول  الخزينة

 الجارية األصول  من غيرها و املوظفة األصول 

 الخزينة أموال

 خصوم الخزينة

 خصوم-الخزينة أموال

Source: Alain Marion, Jacqueline DELAHAYE Florence DELAHAYE, DCG6 Finance 

D’entreprise. DUNOD, Paris, France, 2007, p115-115. 

 

 

                                                           
1 Nacer Eddine Sadi, Op.cit., p82 
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 ليل امليزانية بواسطة توازنات املالية:تح  .3

 التحليل هذا يقوم للمؤسسة االستغاللي بالنشاط املتعلق املاليو الخطر  املالءة بتقييم املالي التوازن  دراسة تسمح

 املالي املحلل إليها يستند مؤشرات عدة هناك أن نجد حيثالوظيفية  و املالية امليزانية من املستخرجة البيانات على

 1.املؤسسة توازن  مدى برازإل 

 صعوبات دون  طبيعية بصورة نشاطها بمتابعة للمؤسسة يسمح الذي السيولة هامش هو:العامل املال . رأس1.3

 يساعدها أمان لهامش امتالكها يؤكد املؤسسة داخل موجب عامل مال رأس الخزينة،فتحقق مستوى  على مالية

 يلي: ما في ويتمثل 2.املالي كلهاهي توازن  استمرار وضمان الصعوبات مواجهة على

 :الصافي العامل املال . رأس1.1.3

 التي دورة االستغالل حوادث ملواجهة املؤسسة طرف من مستعمل أمان هامش الصافي العامل املال رأس يمثل

 بطريقتين: ، ويمكن حسابه انطالقا من امليزانية املالية السيولة تمس

 (.الجارية غير ) الصافية الثابتة األصول -الدائمة األموال=الصافي العامل املال رأس

 الجارية الخصوم-الجارية األصول =الصافي العامل املال رأس

 :العامل،هي املال لرأس حاالت مختلفة ثالث هناك عامة بصفةو 

 موجب الصافي العامل املال رأسFR>0 :راملؤش هذا وحسب الطويل، املدى أعلى مالي متوازنة املؤسسة أن إلى يشير 

 يمكن مالي فائض وحققت مواردها، املدى باستخدامتها طويلة احتياجا تمويل من تمكنت املؤسسة فإن

 .للمؤسسة املالي الهيكل في توازن  إلى يشير ما وهذا املتبقية املالية االحتياجات تمويل في استخدامه

 معدوم الصافي العامل املال رأس FR=0 :األصول  فقط،أما الثابتة األصول  الدائمة األموال تغطي الحالة هذه في 

 هذه فياملستقبل،و في تمويلي ضمان تتيح أي ال الوضعية األجل،فهذه القصيرة القروض طريق عن فتغطى املتداولة

 .للمؤسسة الصعبة الوضعية الحالة

 سالب الصافي العامل املال رأسFR<0:يوباق استثماراتها تمويل عن عاجزة املؤسسة أن نجد الحالة هذه في 

 الحد إلى مستوى استثماراتها تقليص إلى بحاجة فهي وبالتاليالدائمة، املالية مواردها باستخدام املالية االحتياجات

 .الدائمة املالية مواردها مع يتوافق الذي

 

 

                                                           
1 Nacer Eddine Sadi, Op.cit., p122 

س لقیااأجهزة  لصناعة نیةطلوا لمؤسسةا حالة سةدراقراراتها  ترشیدو ةیدالقتصاا تلمؤسساأداء اتقییم  في لماليا لتحلیلا امستخدا، لیمینا دةسعا    2 

 61-60- 59، ص 2009- 2008سطيف مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم التجارية، جامعة الحاج لخضر باتنة ، -لعلمة ا واملراقبة
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 تلخيص وأخرى ويمكن فترة بين الصافي العامل املال رأس حجم يتغير:الصافي العامل املال رأس تغير  عوامل

 1التالي:  الشكل في الصافي العامل املال رأس في تؤثر التي العوامل

 .الصافي العامل املال رأس تغير  : عوامل03الشكل 

 مال العامل الصافي رأسعوامل التي تخفض لا

 الخاصة: األموال في نقص :التثبيتات زيادة

 .االجتماعي املال رأس تخفيض- املادية،املعنوية لألصول  جديدة حيازة-

 .االستغالل خسائر- مالية

 .االحتياطات توزيع- .املثبت اإلنتاج-

 في جديد من الترحيل توزيع- 

 شكل عالوات أسهم 

 ومتوسطة طويلة االستدانة في نقص

 :األجل

 متوسطة و طويلة القروض تسديد-

 األجل

 .للشركاء الجارية الحسابات تسديد-

 

 العوامل التي تزيد رأس مال العامل الصافي

 :يتاتالتثب نقص

 .املادية،املعنوية األصول  عن التنازل -

وتسديد  املالية األصول  عن التنازل -

 .األجل طويلة القروض

 :الخاصة األموال في زيادة

 .االجتماعي املال رأس زيادة-

النتائج  تأثير تحت االحتياطات زيادة-

 االيجابية

متوسطة  و  طويلة االستدانة في زيادة

 األجل:

 متوسطة و طويلة االستدانة في زيادة

 األجل

 
SOURCE : Nacer Eddine Sadi, OP, Cit, P126 

 . رأس مال العامل الوظيفي:2.1.3

 من جزء لتمويل املخصصة الدائمة املوارد فائض" :بأنه تعريفه نيمكو الوظيفية، من امليزانية انطالقا حسابه يتم مؤشر هو

 بالعالقة عنه ويعبر 2.الثابتة االستخدامات تغطية بعد الثابتة رداملوا من الفائض ،ويمثل"دورة االستغالل تمويل حاجات

 :التالية

 الثابتة االستخدامات – الثابتة املوارد=الوظيفي العامل املال رأس

 األموال من الحجم هو أي للمؤسسة املالية للبنية األمثل العامل املال رأس هو:العامل املال رأس احتياجات 

 3 سة.للمؤس الضروري  املالي التوازن  تحقيق يضمن والذي املتداولة تمويل املوجوداتل توفيره الواجب الدائمة

 العامل إلى: املال رأس احتياجات وتنقسم

 

                                                           
  116ص 2005ردن،ألن، اعما، لثانیةا لطبعة، اللنشر ئلاو  ،داراراتلقرا صناعة مدخل لماليا لتحلیلاون، خروآ محمد شاكر منیر 1  

2 Nacer Eddine Saadi, OP.Cit., p.p 128-129 

 -17ص 1999،ئرالجز،اقسنطینة ري منتو جامعة،جامعیة . مطبوعةلماليا لتحلیلا،قمرألا لحفیظا عبد 3 
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 مباشرة املرتبطة العناصر أرصدة بين الفرق  في ويتمثل :لالستغالل العامل املال رأس احتياجات 

 :التالية بالعالقة عنه ويعبر .للمؤسسة االستغاللي العادي بالنشاط

 لالستغالل املتداولة الخصوم-لالستغالل املتداولة األصول  =لالستغالل العامل املال رأس احتياجات

 وديون  ذمم املؤسسة عن نشاط ينشأ أن كذلك يمكن االستغالل: خارج العامل املال رأس احتياجات 

 تكوين في ضعيفة أو سيطةب نسبته تكون  ما عادة الذمم والديون  من النوع هذا أن غير االستغالل خارج

 :التالية بالعالقة عنهويعبر العامل.  املال رأس احتياجات

املتداولة  الخصوم-االستغالل خارج املتداولة األصول  =االستغالل خارج العامل املال رأس احتياجات

 خارج االستغالل

 خارج العامل املال رأس احتياجات ،لالستغالل العامل املال رأس احتياجات من كل حساب كيفية التالي الشكل ويبين

 .العامل املال رأس احتياجات و االستغالل

 لالعام املال رأس احتياجات لحساب : مخطط04الشكل 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالي العامل المال رأس احتياجات

 

 ا.ر.م.ع                                       

 

Source : Nacer Eddine Saadi, Op.cit., p134. 

 

 

 متداولة                  متداولة          خصوم  أصول 

 لالستغالل                 لالستغالل

 

 ا.ر.ع.ص.ا

خصوم متداولة         متداولة  أصول   

خارج استغالل         خارج استغالل                

                        

 ا.ر.م.ع.خ.ا

 ا.ر.م.ع.ا

 

 ا.ر.م.ع.خ.ا
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 :تمويل بعد الثابتة املوارد في عجز أو فائض على أنها تمثل الصافية الخزينة تعريف يمكن الخزينة الصافية 

 التاليتين: العالقتين بإحدى الصافية الخزينة وتحسب 1.العامل املال رأس التثبيتات واحتياجات

 ملالعا املال رأس احتياجات-العامل املال رأس = الصافية خزينةلا

 خصوم الخزينة أموال-أصول  الخزينة أموال +الجارية األصول  منا وغيره املوظفة األصول  =الصافية الخزينة

 2: التالية الحاالت لدينا ، ينتجالعامل املال رأس احتياجات مع العامل املال رأس قارنةم خالل ومن

 من  كل بتساوي  وذلك املالي هانتواز  حققت قد املؤسسة تكون  حيث الحالة هفي هذ:الصفرية الخزينة :األولى الحالة

تغطية  ضمان أجل من جديدة موارد جلب ضرورة ، وبالتاليالعامل املال رأس واحتياجات العامل املال رأس

 .املستقبلية احتياجاتها

 هناك يكون  ، وبالتاليالثابتة األصول  من أكبر الدائمة املوارد تكون  الحالة هذه في :املوجبة الخزينة :الثانية الحالة 

 الذي سيولة،األمر شكل في الفائض هذاويظهر .العامل املال رأس في باالحتياج مقارنة العامل رأس املال في فائض

 .املتداولة الخصوم تفوق  قد التي املتداولة األصول  من جزء تمويل بإمكانها الخزينة موجبة

 ا وهن العامل املال رأس احتياجات من أقل العامل الامل رأس يكون  الحالة هذه في :السالبة الخزينة :الثالثة الحالة

 .النشاط استمرار أجل من املتزايدة االحتياجات لتغطية مالية موارد إلى املؤسسة بحاجة تكون 

 الصافية للخزينة املمكنة : الحاالت05الشكل 

 القيمة 

 خزينة صافية 

 سالبة سالبة 

 

 موجبة 

  ال عاملم رأس احتياجات رأس مال عامل 

 الزمن 

Source : Nacer Eddine Saadi, Op.cit., p138. 

 

                                                           
1 Christian Hoarau, maitriser le diagnostic financier. Groupe revue fiduciaire, 2 éditions, paris, 2001, p 61 

 67-66سعادة اليمين، مرجع سابق، ص 2 
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 تحليل امليزانية بالنسب املالية: .4

 إدارة في ومدى فعاليتهاوقدرتها على الدفع  املؤسسة لسيولة كامل تفهم على للحصول  النسب تحليل استخدام يتم

 إدارة فعالية كذلك تشيرو  وطويلة األجلا قصيرة التزاماته تلبية على املؤسسة قدرة إلى السيولة تشير األصول،

 و املؤسسة ملالك سبامن عائد إلنتاج وذلك فعالة بصورة أصولها استخدام على مديري املؤسسة قدرة إلى األصول 

 1.لدائنيها

 اعندم دائنيها تجاه األجل التزاماتها قصيرة مواجهة على املؤسسة مقدرة السيولة نسب تقيس . نسب السيولة:1.4

 :يلي ما النسب هذه وتشمل 2 االلتزامات. هذه استحقاق يحين أجل

 السيولة. : نسب03الجدول 

 تفسير النسب الصيغة رياضية النسبة

االصول  الجارية التداول  نسبة

الخصوم الجارية
 

 تغطية درجة النسبة هذه تظهر

 للخصوم الجارية الجارية األصول 

املخزون السريعة السيولة نسبة − االصول  الجارية

الخصوم الجارية
 

 املؤسسة قدرة النسبة هذه تقيس

 الخصوم الجارية مواجهة على

 إلى اللجوء ودون  الجارية باألصول 

 .املخزون

املوجودات و ما يماثلها النقدية نسبة

الخصوم الجارية
 

 وما النقدية مقدار النسبة هذه تقيس

 األوراق في حكمها )االستثمارات في

 لسداد األجل( املتوفرة ةقصير  املالية

 الجارية الخصوم
 للنشر،الطبعة وائل دار .القرارات صناعة مدخل املالي التحليلوآخرون، محمد شاكر منيراملترشح نقال عن  إعداد من املصدر:

 .74-72ص،2005،عمان،األردن،الثانية

 وإدارة استخدام على ؤسسةامل وكفاءة قدرة مدى إلى النسب هذه تشير :الدوران ومعدالت النشاط . نسب2.4

 يلي ما نذكر النسب هذه بين رقم أعمال،ومن تحقيق في أصولها

 

 

 

 

 

                                                           
 442ص 2006، دار الجامعية اإلسكندرية ،مصر،مستقبلیةو حالیة ةنظر نالئتماا منحو استثمار  اضألغر لمالیةا ئمالقوا تحلیلد، حما للعاا عبد رق اط 1 

 95،ص2008سسات دار الفكر الجامعي اإلسكندرية مصر عاطف وليم أندراوس، التمويل واإلدارة املالية املؤ  2 
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 الدوران معدالت و  النشاط : نسب04لجدول ا

 تفسير نسب الصيغة رياضية النسبة

 دوران معدل

 األصول  إجمالي

رقم االعمال

اجمالي االصول 
 

 األعمالرقم  إلى األصول  افيه حول تت التي املرات عدد النسبة هذه توضح

 دوران معدل

األصول غير 

 جارية

رقم االعمال

االصول  غير الجارية
 

في  املؤسسة كفاءة مدى إلى الجارية غير األصول  دوران معدل يشير

 األعمال  رقم لتوليد باملؤسسة الخاصة الثابتة األصول  استخدام

 دوران معدل

 األصول جارية

رقم االعمال

 االصول  الجارية
 

استخدام  في املؤسسة كفاءة مدى إلى الجارية األصول  دوران معدل يشير

 األعمال رقم توليد في الجارية األصول 

 دوران معدل

 املخزون

تكلفة البضاعة املباعة

متوسط املخزون 
 

املخزون  خالل األموال تدفق سرعة معرفة على املعدل هذا يساعد

 السلعي

365 يوم التخزين فترة

زوناملخ معدل دوران 
 

إلى  املخزون لتحويل املطلوبة األيام عدد قياس على املؤشر هذا يقوم

 أصول أكثر سيولة

 دوران معدل

 الذمم

 رقم االعمال

رصيد الذمم
 

 أنه كلما ، بمعنىوالتحصيل االئتمان منح عمليتي كفاءة املعدل هذا يقيس

 لعكس صحيحوا اإلدارة كفاءة على ذلك دل كلما الدوران معدل زاد

365 يوم التحصيل فترة

معدل دوران املدينين
 

 قيمة وتحصيل البيع صفقة إتمام بين ما الفترة التحصيل بفترة يقصد

فترة  كانت املدينين،فكلما رصيد سيولة على مؤشر ، وهيفواتير البيع

 السيولة من عالية درجة على ذلك دل كلما قصيرة التحصيل

 دوران معدل

 النقدية

رقم االعمال

 املوجودات و يماثلها
 

 العمليات خالل النقدية تدورها التي املرات عدد النسبة هذه تبين

 بها املؤسسة. تقوم التي التشغيلية

- 95،ص  2008الجامعي،اإلسكندریة،مصر، الفكر دار .للمؤسسات املالیة واإلدارة التمویلأندراوس، ولیم عاطف :عن نقال املترشح إعداد من :املصدر

-137،ص 2009السعودیة، العربیة الثانیة،الریاض،اململكة للنشر،الطبعة املریخ دار .مالیة وأسواق شركات املالي التحلیلزید، أبو ومحمداملبروك100
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 األجل في السيولة بتحليل العالقة ذات النسب بعض سبق فيما أوضحنا :املالي واليسر  لتمويليا الهيكل . نسب3.4

 املالي اليسر دىم بالتزاماتها طويلة األجل أي الوفاء على املؤسسة قدرة مدى على الحكم املالي ريد املحللي قد القصير،ولكن

 1تالي هناك العديد من النسب الشائعة االستخدام من بينها:بال و

 

                                                           
  1 محمد أحمد العظمة يوسف عوض العادلي املحاسبة املالية، املجلد الثاني، منشورات ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكویت،1986 ص 667
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 .الهيكلية : النسب05ول دالج

 تفسير نسب الصيغة رياضية النسبة

الخارجي  التمويل نسبة

 لألصول 

الخصوم غير الجارية + الخصوم الجارية

اجمالي االصول 
 

 إليه ذهبت الذي املدى عن النسبة هذه تعبر

 الغير أموال من أصولها تمويل املؤسسة في

الداخلي  التمويل نسبة

 لألصول 

االموال الخاصة

اجمالي االصول 
 

استقرار  مدى على كدليل النسبة هذه تستخدم

 الطويل ألجلا منظور  من املالي املركز وسالمة

الخصوم غير الجارية الكاملة املديونية نسبة + الخصوم الجارية

االموال الخاصة
 

 املخاطرة مدى على كمؤشر النسبة هذه تستخدم

 التي يغامر بها املقرضون 

قصيرة  املديونية نسبة

 األجل

الخصوم الجارية

االموال الخاصة
 

 األموال مقدار بين العالقة النسبة هذه تبرز

 ومقدار املشروع أصحاب من طرف قدمةامل

 .األجلالخارجية قصيرة  األموال
 ،والتوزيع والنشر للطباعة السالسل ذات الثاني،منشورات ،املجلدةياملال املحاسبة يالعادل عوض يوسف العظمة أحمد محمد :عن نقال املترشح إعداد من :املصدر

 .59-55بق، صسا محمد،مرجع شاكر ومنير ،668-667ص  1986 الكویت،

 النتائج حسابات تحليل الثاني:املطلب 

 من مجموعة على باالعتماد املؤسسة نتائج حسابات تحليل و دراسة إلى املالي املحلل املؤسسة،يلجأ أداء قياس بهدف

 :أهمها من املؤشرات و األدوات

 :الذاتي التمويل قدرة .1

 مقياس يعتبرو  معطاة، لفترة للمؤسسة العادي تغاللاالس عن الناتج النقدي الفائض الذاتي التمويل قدرة يمثل

 مقياس ط،واالنش من املتولدة النتيجة ينجم عن لكونه للمردودية مقياس :املؤسسة مالءة و مردودية من لكل

 1.للمقرضين ضمان أحسن يمثل لكونه للمالءة

 مجموع عن الناتج النقدي الفائض مبلغ في نظريا الذاتي التمويل قدرة تتمثل :الذاتي التمويل قدرة حساب طرق 1.1

 وتحسب بالعالقة التالية: 2.السنوية املدفوعات مجموع منه السنوية مطروحا املقبوضات

 املدفوعات مجموع-املقبوضات مجموع =الذاتي التمويل قدرة

 

 

 

                                                           
1 Nacer Eddine Saadi ;Op.cit. ;p118 

 34،صسابق مرجع،قمرألاظ لحفیاعبد  2 
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 :الجمع و الطرح طريقتي وهما الذاتي التمويل قدرة لحساب طريقتين هناكو 

 :النواتج كل ضافةإب لالستغالل الخام الفائض من انطالقا الذاتي التمويل قدرة حساب يتم طريقة الطرح 

 .االستغالل بأنشطة املتعلقة املدفوعة األعباء املقبوضة و

 الطرح(. الذاتي)طريقة التمويل قدرة حساب طريقة:06لجدول ا

 حسابات لالستغالل الخام الفائض 

 (752)ماعدا75 املنتوجات عملياتية أخرى  +

 (652)ماعدا 65 باء عملياتية أخرى أع -

 76 منتوجات مالية +

 66 أعباء مالية -

 77 منتجات غير عادية +

 67 أعباء غير عادية -

 695 ضرائب على نتائج -

  قدرة تمويل الذاتي =

source: Chantal Buissart M.Benkaci, Analyse financière. BERTI Edition, Alger, Algérie, 2011, p 47 

 :طريق عن الصافية النتيجة بتعديل الذاتي التمويل قدرة حساب يتم الطريقة لهذها وفق طريقة الجمع 

 .تحديدها في ساهمت التي لعاديةا غير العناصر

 الجمع( الذاتي)طريقة التمويل قدرة حساب :طريقة07الجدولرقم

 حسابات الصافية النتيجة 

 68 القيمة روخسائ املؤونات و لالهتالكات املخصصات +

 78 .املؤونات و القيمة خسائر عن االسترجاعات -

 652 .املالية غير الثابتة أصول  خروج عن القيم نواقص +

 752 املالية غير الثابتة األصول  مخزونات عن القيمة فوائض -

 754 املالية للسنة للنتيجة املحولة االستثمار إعانات أقساط -

  الذاتي التمويل قدرة =
source: Chantal BuissartM.Benkaci, OP.Cit., p 48. 

 املساهمين مكافأة بعد تبقى ما املؤسسة،وهو خلقتها التي الصافية الثروة الذاتي التمويل يمثل .التمويل الذاتي:2.1

 :يلي كما الذاتي التمويل حساب يمكنو 1. (عالوات األسهم)

 هماألس عالوات-الذاتي التمويل قدرة =الذاتي التمويل

                                                           
1 Nacer Eddine Sadi, OP.Cit., p120 

 



  األول الفصل  اإلطار النظري للتحليل املالي

 

31 

 

 نسب الربحية: .2

محصلة نهائية  تعتبر والتيللربحية، معدل أكبر تحقيق نجد املؤسسة لتحقيقها تسعى التي األهداف أبرز  بين من

 1ط.النشا نواحي بجميع املرتبطة القراراتو  العمليات من لعديد

 خالل من األرباح وليدت على املؤسسة مقدرة ملعرفة املبيعات ربحية دراسة تهدف: املبيعات ربحية نسب .1.2

 :التالية النسب خالل من املبيعات ربحية دراسة تتم املبيعات،حيث

 .المبيعات ربحية : نسب08الجدول

 تفسير نسب صيغة الرياضية النسبة

الربح  هامش نسبة

 اإلجمالي

تكلفة البضاعة املباعة − رقم االعمال

رقم االعمال
 

 من الواحد الدينار مقدرة النسبة هذه تبين

 مجمل من هامش توليد على رقم األعمال

 األرباح

القيمة  هامش نسبة

 املضافة

 قيمة املضافة

رقم االعمال
 

 رقم من واحد دينار مقدرة النسبة هذه تبين

 القيمة من هامش توليد األعمال على

 املضافة

الفائض  هامش نسبة

 الخام لالستغالل

فائض الخام لالستغالل

رقم االعمال
 

 رقم من واحد دينار مقدرة النسبة هذه تبين

 الخام الفائض من هامش توليد األعمال على

 .الستغاللل

نتيجة  هامش نسبة

 االستغالل

 نتيجة االستغالل

رقم االعمال
 

 رقم من واحد دينار مقدرة النسبة هذه تبين

 نتيجة من هامش توليد األعمال على

 االستغالل

الربح  هامش نسبة

 الصافي

نتيجة الصافية

رقم االعمال
 

 رقم من واحد دينار مقدرة النسبة هذه تبين

 النتيجة من هامش توليد األعمال على

 الصافية
Source: Christophe Thibierge, Analyse financière. Vuibert, 2 édition, Paris, France, 2007, p 67. 

 نسب نشاطها،وتعتبر إطار في دائمة بصفة رباحاأل  تحقيق على املؤسسة قدرة هي املردودية املردودية:.نسب 2.2

نسب  أهم يلي النتائج و امليزانية،وفيما حسابات قائمتي من بنودها على الحصول  يتم مختلطة بأنها نسباملردودية 

 املردودية:

 

 

 

 

                                                           
 62ص،سابق مرجعون،خروآ محمد شاكر منیر 1 
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 .املردودية :نسب09الجدول 

 تفسير نسب صيغة الرياضية نسبة

االقتصادية  املردودية

 الصافية

نتيجة االستغالل

احتياجات راس مال عامل + تثبيتات صافية
 

 تحقيق على املؤسسة قدرة مدى على املعدل هذا يركز

 نشاطها من املستثمرة األموال مجموع عائد على

 االستغاللي

نتيجة الصافية املالية املردودية

االموال الخاصة
 

استغالل  في اإلدارة كفاءة مدى العائد هذا يوضح

 أرباح تحقيق قدرتها على و املؤسسة أصحاب أموال

 األموال تلك من
Source: Ibid, p 72. 

 لرافعة املالية:ا .3

 املالية تحسين مردوديتها تستطيع املالية،حيث مردوديتها على املؤسسة ملديونية اإليجابي األثر املالية الرافعة تقيس

 مردوديتها من أقل الديون  ة هذهتكلف معدل يكون  الصفر،وأن عن الخاصة األموال تختلف أن الديون  باستعمال

 1.االقتصادية

 رفع مالي: أثر صياغة .1.3

 :هي االستغالل نتيجة لألصول،فإن االقتصادية املردودية معدل هو(ق.م)كان إذا

 أصول  مجموع ×اقتصاديةمردودية =االستغالل نتيجة

 .املساهمين ومكافأة الضرائب املقرضين،دفع بتسديد النتيجة هذه تسمح -

 ديون (×لديون  فوائدا)للديون  املتوسطة التكلفة معدل =املالية األعباء

 ضرائب( -1)×أعباء مالية( -نتيجة صافية=)نتيجة االستغالل

 املتوسطة التكلفة بمعدل املالية واألعباء مجموع أصول،× بمردودية اقتصادية االستغالل نتيجة وبتعويض

 إلى: ديون ×للديون 

 ضرائب( -1)×(ديون ×املتوسطة للديون  التكلفة معدل – جموع أصول م× مردودية اقتصادية نتيجة صافية=)

 :املحاسبية املساواة االعتبارات بعين آخذ -

 )مبلغ استخدامات+ديون(×مردودية اقتصادية =مجموع أصول × مردودية اقتصادية

 بالتعويض نتوصل إلى:

 املتوسطة التكلفة معدل -ديون ×اقتصادية مردوديةاستخدامات+ مبلغ×اقتصادية مردودية )نتيجة صافية=

 ديون(×للديون 

 

                                                           
  90-89ص 2010املطبوعات الجامعية  انيود لجديد.ا لرسميا لبرنامجا حسب لماليا لتسييرا، بوشنيقر  دميلو غيبز مليكة 1  
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 1:كاآلتي املالية املردودية بتحديد األخيرة العالقة هذه تسمح -

(×أصول  إجمالي –)مردودية اقتصادية+)مردودية اقتصادية مردودية املالية=
ديون 

 استخدامات
 ئب( ضرا -1)(×

 –)مردودية اقتصادية عنه املعبر "املالي لرفعا" إليها مضافا االقتصادية املردودية تساوي  املالية املردوديةومنه 

×إجمالي أصول(
ديون 

 استخدامات
 ، 

 2:ثالث حاالت األمرفي نهاية  صنلخو 

 من  أكبر االقتصادية املردودية فيها تكون  التي الحالة في إيجابيا دورا املالي الرفع أثر يلعب :األولى الحالة 

 .الديون  فوائد معدل

 الديون،وهي حالة فوائد معدل مع االقتصادية املردودية تتساوى  عندما حيادي أثر للرفع :الثانية الحالة 

 .املستوى  نفس عند الخاصة األموال ثبات إلى يؤدي هذا نادرة،

 معدل  من أقل االقتصادية املردودية فيها تكون  التي الحالة في سلبيا دورا الرفع أثر يلعب :الثالثة الحالة

 .الديون  فوائد

 املقارن  تحليل:لثالثا املطلب

 دةواحة ملؤسسة متتالينوات لس املعطيات املحاسبية الي علىامل املحلل ايجريه يالت تاالعملي ةعمجمو  أنهب يعرف

 .فيها والضعف ةالقو ط نقا وتحديد املؤسسة لتلك املالي االتجاه التعرف على قصد

 يعرف ما أو أفقي لوبشك رأس ي لبشك بقةالسا املعطيات املحاسبية من خالل املالي التحليل ءإجرا نكويم اذه

مكونات املعطيات املحاسبية  منن كمكو  همةاملس سبيةالنأهمية  يحددب سلو األ  اذه ومثل رغيالت أو االتجاه بتحليل

 .واتجاهاتها

 العمومية امليزانية في ةالوارد رقامأ تحويل لىع التحليل من وعالن ذاه زيرتك:العمودي أو  الرأس ي التحليل 

 و ين.الكشف نذيابه الخاصةكونات ملا من ون مك للك سبيةالنأهمية  تبين مئوية نسب إلى الدخلكشف و 

 من للشركة اإلجمالي طشاالن في مساهمةحقق  يذال النشاط ةعينو  تشخيص هو التحليلذا ه منالفائدة 

 3آخر. جانب من وتقييمهالنشاط  اك هذسلو  واكتشاف جانب

  عنصر الزمن في  إدخالعلى  هويتميز بقدرت السابقةي الفترات ف القائمة ودبن مقارنة منضيت:األفقيالتحليل

بشكل سليم لكي يتم التوصل  األساسيكون األسلوب أكثر فائدة ال بد من اختيار سنة  أنالتحليل من أجل 

 املقارنة.نتائج صحيحة باالعتماد على األرقام القياسية لسنوات  إلى

                                                           
1 Elie Cohen, analyse financière. E.d ECONOMICA, 6 éditions, paris, France, 2006 p 427-428 

  90-89ص 2010املطبوعات الجامعية  انيودلجديد.ا لرسميا لبرنامجا حسب لماليا لتسييرا، بوشنيقر   دميلو  غيبز  مليكة 2 

 65ص 2008،دار اليازوري للنشر و التوزيع، عمان  التحليل و التخطيط املالينعيمي،وأرشد فؤاد التميمي ،  عدنان التايه   3 
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 تغير لكل بند وفق القانون التالي:من خالل إيجاد نسبة ال ويتم ذلك

𝑛السنة االساس−𝑛+1رقم الجديد

𝑛سنة االساس 
 *100% 
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 خالصة الفصل:

املهتمة من  الجهات وبعض أهدافه بين عامله،حيث مفهوم وقدمنا املالي التحليل محاور  أهم إلى هذا الفصل في تطرقنا لقد

ا هذ في تناولناكذلك و للمعطيات املحاسبية  املالي التحليل عمليةات إجراء في املالي للاملح معها يتعامل التحليل املالي التي

 وتسمح للمؤسسة املالية للوضعية تصحيحية قراءة تعطي ألنها التحليل املالي في املستخدمة املالي التحليل األدوات الفصل

 .   املناسبة القرارات التخاذ سعاوا مجاال املؤسسة يمنح فيما،مما والضعف القوة نقاط عن بالكشف لها
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 تمهيد:

 اليبهاأس ورتوتط ةاملالي اتالنظري في متميزة مكانة االقتصادية مؤسساتفي  املالي األداء تحليل عملية تعتبر

ل التحلي ليبأسا ممعظ توركز اليين،امل يناملحلل اماهتم نم عةواس احةمس تاحتل ثحي،بتطورهاومؤشراتها 

 مجال تسيير للموارد البشرية فيوة والق عفالض طنقا دمن خالل تحدي ةاملالي عيةالوض خيصتش في املالي

لك البد من تقييم أداء مالي من خالل قياس مدى ذ ومن اجلسوف تواجهها مستقبال  واملالية والعراقيل التي

 موارد تسيير في املالية اإلدارة وكفاءة مستوى  على التعرف إلى إضافة مستقبليةاملؤسسة  أهداف قتحقي

 املؤسسة.
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 األداء املالي في املؤسسة االقتصادية املبحث األول:

 زز يع امم في املؤسسة االقتصادية يةاألساس زةالركي وفه ةمؤسسلل لامالع األداء اور مح مأه نم اليامل األداء ريعتب

 واملعلومات البيانات على كبير بشكل يستند طةأنش جميعمما يغطي  لومفص قدقي كلبش هقياس ةإمكانيعلى 

 تار مؤش تخداماس بجان ىإلة،النوعي ائصالخص ذات اتواملعلوم اتالبيان وفيرت يم لألداءالتقي بيتطل،ةاملالي

 .للمؤسسة املستقبلي األداء توى مس على داقيةمص ذات امأحك مح باستنتاجيس ابم املناسب اسالقي

 مفهوم األداء املالي  املطلب األول:

 القيمة خلق على قدرتها مدى على للوقوف للمؤسسة الصحة املالية تشخيص في املالي األداء يتمثل :1تعريف

 حسابات امليزانيات، جدول  في املتمثلة املالية الكشوفات على االعتماد خالل من املستقبلية التحديات ومواجهة

 إليه وعلى تنتمي الذي الصناعي والقطاع االقتصادي للظرف االعتبار بعين األخذ امللحقة،مع النتائج،والجداول 

 1األرباح. نمو للمؤسسة ومعدل االقتصادية املردودية بمعاينة يتم األداء تشخيص فان هذا األساس

 املالية في ملواردها األمثل االستغالل االقتصادية على املؤسسة قدرة مدى عن املالي األداء يعبر :2تعريف 

 2لثروة. تشكي اجل من الطويل واألجل القصير األجل ذات االستخدامات

واملالية  واملادية الطبيعية املوارد إدارة على قیمة له حكم تقديم یعني للمؤسسة املالي األداء فإن لكومنه خالل ذ

 املحققة للنتائج قياسا للمؤسسة املالي األداء یعتبر أي. املختلفة أطرافها رغبات لخدمة للمؤسسة،وذلك املتاحة

 املالي التوازن  على تحقيق املالية الوظيفة قدرة في یتجسد املالي املحددة سلفا. فاألداءمعايير  ضوء في املنتظرة أو

أھدافھا بأقل تكاليف  بلوغ على املؤسسة قدرة حالة في یتحقق املالي األداء بأن نستنتج سبق السيولة مما وتوفير

 3واالستغالل األمثل ملواردها املالية واملادية.

 

 

 

 

 

                                                           
1 Arnaud Thauvron, Evaluation des entreprises (technique de gestion),Edition economica, paris,2005, p23 

 2011،دار صفاء،عمان،األردن،الطبعة األولى،الحوكمة املؤسسة واألداء املالي االستراتيجي للمصارفعالء فرحان طالب،إيمان شحان املشهداني، 2 

 67ص

د مهري لحمیدا جامعة عب،رق للش لصیانة اسسة ؤسة حالة مت دراسساؤي للملمالداء األم المالیة فيتقییم ائوالقل اتحلیدور عميروش بوشالغم، 3 

 187،ص04/04/2020،تاريخ القبول  28/11/2019، تاريخ استالم2020،جوان 01،العدد 31ر،املجلد ئزالجاینة طقسن
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 األداء املالي وأهدافأهمية  املطلب الثاني:

 ياألداء املال الفرع األول: أهمية

 البيانات مستخدمي تخدم وبطريقة عدة جوانب من أداء املؤسسة تقييم إلى يهدف أنه في املالي األداءأهمية  تكمن

 املالية،باإلضافة لترشيد قراراتهم معلومات من األداء املالي يوفره ملا خدمة ملصالحهم باملؤسسة العالقة ذوي  من

واألهداف  املتاحة باملوارد أدائها ومستويات أوضاعها ومراقبة املؤسسة أعمال متابعة من يمكن أنه لذلك

1.املسطرة
 

 2يلي: ما في تهأهمي تلخيص يمكن عام وبشكل

 وطبيعته. املؤسسة نشاط ومعرفة متابعة 

 باملؤسسة املحيطة واالقتصادية املالية الظروف ومعرفة متابعة. 

 املالية البيانات وتقييم واملقارنة التحليل عملية إجراء في املساعدة. 

 3التالية: الجوانب على الضوء يلقي أنه في املالي األداء أهمية حصر كنيم كما

 املساهم وثروة املؤسسة قيمة لتعظيم املؤسسة وتحسينها ةربحي تقييم. 

 بااللتزامات الوفاء على املؤسسات لتحسين قدرة املؤسسة سيولة تقييم. 

 واستثمارها املالية ملصادرها املؤسسة توزيع كيفية ملعرفة املؤسسة نشاط تطور  تقييم. 

 أبعاد ذات امليزات من بمجموعة املالية البيانات مستخدمي لتزويد املؤسسة حجم تطور  تقييم 

 .للمؤسسة الكلية القدرة تحسين إلى باإلضافة اقتصادية

 األداء املاليالفرع الثاني: اهداف 

 ي:يل ما في تلخيصها كنيم األهداف من مجموعة تحقيق على املالي األداء يعمل

 :للمؤسسة،ويمثل يلاملا االستقرار سيم هألن لبلوغه املالية الوظيفة تسعى مالي هدف وهو التوازن املالي 

 الفترة وعبر به باالحتفاظ تسمحالتي  القائمة ثابت،األموال مال رأسبين  التوازن  معينة لحظة في املالي التوازن 

 4.األموال استخدامات بين عامة بصفة أو واملتحصالت املدفوعات بين التعادل ذلك يستوجب املالية

 
                                                           

مجلة الحقوق و  2011/2016مطاحن الحضنة تحليل األداء املالي بالنسب املالية للمؤسسة االقتصادية دراسة تطبيقية في مؤسسة علي بحري، " 1 

 354،ص2018جويلية 01، 35،عدد 17العلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور،الجلفة،الجزائر،مجلد

دراسة عينة من املؤسسات -العالقة بين الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية واألداء املالي للمؤسساتالحوسين بلعجوز، " صافية بومصباح و 2 

 274، ص2018ديسمبر 20، 01، عدد03البحوث في العلوم املالية واملحاسبة، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، الجزائر، مجلد مجلة

لوتي ومحمد السعيد سعيداني، أثر تطبيق متطلبات نظام الرقابة الداخلية على األداء املالي في املؤسسات االقتصادية الجزائرية"، مجلة يحمزة ك 3 

  44-43، ص2018مارس  31، 01، عدد02اقتصاد املال واألعمال، املركز الجامعي عبد الحفيظ، بو صوف، ميلة، الجزائر، مجلد

 247ص 0200، ، دار املريخ، الرياض، السعوديةاألداء املالي ملنظمات األعمال"، "السعيد فرحات جمعة  4 
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 قرارات بأنها تتميز النمو قرارات فان قيمتها،ولهذا تعظيم عوامل من أساس ي عامل ويعتبر مو املؤسسة:ن 

 التوسع، التطور، املتعلقة بجانب إستراتيجيتها نجاعة و حنجا مدى يعكس املؤسسة نمو أن كما اتيجيةإستر 

 ر...االستمرا و البقاء

  فعالية و كفاءة مدى وتقيس والقرارات السياسات من كبير عدد نتائج الربحية ثلتم: املردودية الربحية و 

 املؤسسة وتهدف األعمال، برقم األرباح تربطالتي  قةالعال عنتعبر  بذلك وهي األرباح توليد في املؤسسة إدارة

 النشاط من الصافية األرباح قيقفي تح كفايته ومدى الكسب على املشروع قدرة تقدير إلى الربحية قياس من

 .رسهمات الذي العادي

 :ةقصير  التزاماتها مواجهة على قدرتها للمؤسسة بالنسبة السيولة تقيس السيولة والتوازن الهيكل مالي 

 إلى املؤسسة يقود السيولة فنقص بسرعة، متاحة أموال إلى املتداولة األصول  تحويل على قدرتها أي األجل

 تغطي الدائمة املوارد أن يعني للمؤسسة املالي الهيكل أما التوازن  ،مواجهة التزاماتها على قدرةال عدم

 1.األجل رةاملوارد قصي تغطي املتداولة واألصول  الثابتة االستخدامات

 الثالث: العوامل املؤثرة على األداء املالياملطلب 

 ة.الداخلي والعوامل الخارجية العواملفي  تتمثل والتي،قسمين إلى املالي األداء على املؤثرة العوامل تنقسم

 املتغيرات من مجموعة املؤسسات معظمت تواجه املالي: األداء على تؤثر  التي الخارجية العوامل .1

 2املالي منها: األداء على تؤثر التي الخارجية

 النشاط نوع نفس في العاملة األخرى  املؤسسات منافسة. 

 املؤسسات على تطبق الضريبية التيو  الجمركية والسياسات والقواعد القوانين. 

 املالية للدولة و السياسة و االقتصادية الحالة. 

 املؤسسة إنتاجية في املتوقع التكنولوجي التقدم درجة. 

 فعله تستطيع ما أقص ى أن حيث الخارجية العوامل هذهفي  للتحكم املؤسسة إدارة تواجه كصعوبة وهنا

 من مجموعة إعداد ومحاولة الخارجية، املتغيرات لهذه املستقبلية ثاألحدا توقع هو املؤسسة

 .ملستقبلا في املتوقعة التطورات ملواجهة وذلك املتوقع املؤسسة لسلوك البديلة السيناريوهات

 

 

 

                                                           
 حالة مؤسسة دراسة-االقتصادية املؤسسات قيمة وتعظيم املالي األداء تحسين في الداخلية املراجعة دور  "سباع، صالح وأحمد مايدة فيصل محمد 1 

 .249،ص 2017ديسمبر ، 03عدد ، 07 مجلد الجزائر، الوادي، لخضر، حمه الشهيد جامعة املتقدمة، االقتصادية البحوث مجلة ،"-للدقيق سوف

بوضياف،  محمد جامعة ،واالقتصاد اإلدارة علوم آفاقمجلة  ،"االقتصادية للمؤسسات املالي األداء على االجتماعية املسؤولية أثر "خليلي، أحمد 2 

 .522،ص2018ديسمبر30  ،02عدد ، 07 دمجل الجزائر، املسيلة،
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 1: يلي ما في العوامل هذه وتتلخص :املالي األداء على تؤثر  التي الداخلية العوامل .2

 باملؤسسات املتعلقة املتغيرات عجمي فيه تتفاعل الذي اإلطار أو الوعاء هو التنظيمي: الهيكل 

 عن بنجاح الخطط تنفيذ في املساعدة خالل من املؤسسات أداء على التنظيمي الهيكل يؤثر وأعمالها،حيث

 لها. املوارد تخصيصثم  ومن بها القيام ينبغي التي والنشاطات األعمال تحديد طريق

 العنصر تنمية و األداء وتوجيه اإلدارة وأسلوب القرار اتخاذ وكيفية التنظيم وضوح هو التنظيمي: املناخ 

 ارتباطها مع ونشاطاتها وعملياتها وأهدافها املؤسسة هاممل العاملين إدراك التنظيم ويقصد بوضوح البشري 

 اإلدارية الناحيتين من وكفاءته إيجابية بصورة األداء ةسالم ضمان على التنظيمي املناخ يقوم ،حيثباألداء

 ملعايير اإلداريين تطبيق مدى على والتعرف داءأل ل صورة لرسم القرارات ملتخذي معلومات وإعطاء واملالية

 .املؤسسات أموال فيتصرفهم في  األداء

 :والتي    املنشودة األهداف لتحقيق املؤسسةعليها في  املعتمد واملهارات األساليب عن عبارة هي التكنولوجيا

 اإلنتاج كتكنولوجيا األنواع من عدد التكنولوجيا تتح ويندرج باالحتياجات، املصادر ربط على تعمل

 بمبدأ تلتزمالتي  املستمر اإلنتاج تكنولوجيا و املستهلك يطلبهاالتي  للمواصفات وفقا وتكون  الطلب حسب

 .الكبيرة الدفعات تكنولوجيا و االستمرارية

 :جملح مقاييس عدة توجد حيث الحجمكبيرة  أو متوسطة أو صغيرة املؤسسات تصنيف به يقصد الحجم 

 .الدفترية القيمة إجمالي أو املبيعات إجمالي أو الودائع إجمالي أو املوجودات إجمالي: منها املؤسسة

 املبحث الثاني: تقييم األداء املالي

 تقييم في املؤسسات مساعدة في جلي دور  من يؤديه ملا وذلك بالغ باهتمام للمؤسسات املالي األداء تقييم يحظى

 .تهامعالج ومحاولة الضعف نقاط على والوقوف املالية مراكزها

 املطلب األول: مفهوم عملية تقييم األداء املالي

املتاحة  املالية و املادية و الطبيعية املوارد إدارة حول  قيمة حكم ذو تقديم للمؤسسة املالي األداء تقييم يعني

 سلفا محددة معايير ضوء على املنتظرة أو املحققة النتائج قياس هو املالي األداء تقييم أن أي املؤسسة، إلدارة

 بين النسبية األهمية الفعالية،وتحديد مستوى  ملعرفة األهداف تحقيق مدى ثم ومن قياسه يمكن ما لتحديد

 2.الكفاءة درجة على بالحكم يسمح مما املستخدمة واملوارد النتائج

 

 

 

 
                                                           

 49-48،ص2010األولى، الطبعة األردن، عمان، الحامد، دار ،"الشركات أسهم عوائد على وأثره املالي األداء  "الخطيب، محمود محمد1 

 العدد، 2006ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة الباحث، مجلة االقتصادية، املؤسسات في والقيمة املالي األداء في قراءة - املالي األداء دادن، الغني عبد 2 

 41ص ،4
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 املالية النتائج مستوى  حول  نوعية أو كمية أحكام إصدار تتضمن املالي األداء يمتقي ةعملي أن ينيتب بقس مما

 بنتائج مقارنتها مثاملالي، التحليل وفرضيات مبادئ ىإل تنادااس اسالقي ةعملي خالل نم عليها واملتحصل املحققة

مؤسسات األخرى الرائدة  ائجنتع م باملقارنة أو إليها الوصول  ينبغي التي النتائج أو سابقة تفترا في نفسها املؤسسة

 تالقرارا واتخاذ انحرافات أو ور قص أي بابأس فاكتشا ىعل العمل ثم املنافسة في نفس القطاع، ومن أو

 .األداء يملتقي املناسبة التصحيحية

 اهداف وأهمية عملية تقييم األداء املالياملطلب الثاني: 

 املاليالفرع األول: أهمية عملية تقييم األداء 

 الضعف ونقاط سلبياتو  معوقات على أدائها والتعرف قياس إلى املؤسسة حاجة في املالي األداء تقييم أهمية تبرز

 1يلي:ما للمؤسسة  املالي األداء تقييم أهمية تشمل كما املستقبلي األداء لتحسين تصحيحها بغرض املوجودة

 من يمكن ، كمامعينة فترة خالل للمؤسسة املالية الوضعية على والتعرف املالي للتشخيص أداة يعتبر 

 املالي. السوق  في قيمتها تحديد

 تراجعها. أو نموها أسباب على للتعرف النشاط من املحققة املالية النتائج ومراقبة بمتابعة يسمح 

 أو دياالقتصا ودالرك االتكح ائدةالس ةواملالي اديةاالقتص ةالبيئ روفظ ىعل فالتعر  يف اعدةاملس 

 .معها للتكيف الالزمة اإلجراءات اتخاذ و املالية األزمات

 اتحقيقه عاملتوق دالعوائ ةبقيم ؤالتنب اللخ من املؤسسة أداء حول  واضحة مستقبلية ةرؤي تقديم من 

 نشاطها. استمرار بفرضية التنبؤ جانب ، إلىمستقبال

 الطويل. أو القصير األجل في ألهدافها ملؤسسةا تحقيق درجة على التعرف في يساعد 

 أفضل نتائج تحقيق بهدف املجهودات ملضاعفة املؤسسة في والعمال للمسيرين تحفيز أداة يعتبر. 

 األداء املالي الفرع الثاني: اهداف عملية تقييم

 2التالية: األهداف تحقيق من املالي األداء تقييم عملية نتكم

 انوبي لها شامل تحليلوإجراء  االقتصادية الوحدة نشاط في والضعف الخلل مواصلة عن الكشف 

 لك بوضع الحلول الالزمة وتصحيحها وتجنبها مستقبال.وذ مسبباتها

 به اصالخ طالنشا يف عفالض أو الخلل نموط نع ةاملؤسس يف مقس أو زمرك لك مسؤولية تحديد 

 ؤديي ذيال األمر إيجابا أو سلبا هإنجازات وتحديد األقسام من قسم كل إنتاجية قياس خالل من وذلك

 املؤسسة. أداء مستوى  رفع باتجاه األقسام بين منافسة خلق إلى

 قويمت نتائج على باالعتماد وذلك الوطني االقتصاد مستوى  على لألداء شامل تقويم تحقيق تسهيل 

 .الشامل للتقويماألدائي على مستوى مؤسسات الصناعية 

                                                           
  140-139األولى، ص الطبعة ، 2000األردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،)تحليلي مدخل  (الجودة محاسبة السيد، عبد حسين ناظم 1 

 32،ص2001،األردن،الطبعة األولى،والتوزيع،عمان للنشر املناهج دار املالية، النسب باستخدام األداء الكرخي مجيد محمود جعفر، تقويم 2 
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 ات املخزون و اتكالتثبيت تثمرةاملس ول واألص ةاملتاح واردامل تخداماس و يرتسي يف اءةالكف دىم دتحدي

 .واملبيعات كاإلنتاج للمؤسسة التشغيلي النشاط ونتائج مخرجات مع انسجامها ودرجة

 اتهومعوقاملطلب الثالث: خطوات عملية تقييم األداء املالي ا

 املالي األداء تقييم عملية خطواتالفرع األول: 

  1:التالية واتبالخط املالي داءاأل  ييمتق عملية صتلخي يمكن

  اليامل داءاأل  واتخط من إن ثالدخل حي ةوقائم نويةالس ةاملالي وائمالق ةمجموع ىعل الحصول 

 .معينةفترة زمنية  املؤسسات خالل داءبأ املتعلقة السنوية اريروالتق املالية وائموالق املوازنات إعداد

 والتوزيعات املالي والنشاط والرفع والسيولة الربحية نسب مثل األداء لتقييم مختلفة احتساب مقاييس 

 املالي. األداء ييمتق عملية في دمختستس التي املالية األدوات تيارواخ إعدادب وتتم

 األداءب عفالض ومواطن الفروقات و اتفانحرا ةمعرف تمي جئالنتا استخراجوبعد تقييم النسب  ةدراس 

 نفس القطاع. يف لتعم يالت اتاملؤسس باألداء مقارنته أو املتوقع باألداء همقارنت من خالل يالفعل اليامل

 أسباب ةبعد معرف النسب خالل نم املالي األداء ويمتق عملية على معتمدين املالئمة ياتالتوص عوض 

 . معالجتها و معها للتعامل املؤسسات على وأثرهاق الفرو  هذه

 الفرع الثاني: معوقات التي تواجه عملية تقييم األداء املالي

 االعتبار بعين تؤخذ أن يجب عيوب أو ودقي ةثم التاليبو عوبات صال نم راكثي هتواج املالي األداء متقيي ةعملي أن

 :ومن أهمهاالقرارات واتخاذ  أداء املؤسسة األسلوب في تقييم ذاله الحكم

 بنظر  بالتالي تأخذ و ةمحدد ةزمني ةعند نقط للمؤسسة املالي داءأل ل رةصو  يطتع ةاملالي النسب أن

 ىعل ؤثري ذيال راألم املالية وائمالق دادإلع يةاملحاسب رةالفت خالل الحاصلة التغييرات االعتبار

 .قراءة املستقبل و ؤللتنب كأداة النسخ هذه مصداقية

  املالية في حساب النسب متعددة ألساليب فةاملختل املؤسساتإتباع  بسبب ارنةاملق عملصعوبة. 

 املالي األداء ييملتق املوضوعية و الدقة من درجة على واضح متكامل نموذج تحديد في صعوبة. 

 عالية درجة ةالعملي ذهه تتطلب ثحي هوتقييم املالي األداء للقياس ةاملدرب ةالبشري وادرالك يف النقص 

 2.زمةالال  واملهارات والكفاءات راتالخب من

 

 

 

 

 
                                                           

  25-51، ص2010 1ط ،دار الحامد للنشر األداء املالي وأثره على عوائد أسهم الشركات،محمد محمود الخطيب،  1 

  212، ص2002وائل للنشر،األردن، الطبعة األولى، ، التنظيم وإجراءات العمل، دارموس ى اللوزي  2 
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 املالياملبحث الثالث: أثر التحليل املالي على األداء 

املالي في التنبؤ دور التحليل  إلى هذا مبحثنا في تطرقنا للمؤسسة املالي األداء في تقييم املالي التحليل دور  إلبراز

 على األداء املالي. املالي التحليل أثر تقييم إلى أيضا ، وتطرقناباألداء املستقبلي

 املطلب االول: دور التحليل املالي في تقييم األداء املالي 

يستعين املحلل املالي خالل القيام بعمله بمؤشرات تساعده على القياس وهي كثيرة ومتنوعة واملؤشر املالي 

باعتباره يعطي صورة كافية للتسيير داخل املؤسسة وتطور أدائها خالل فترات معينة ويتم التقييم من خالله 

 بطرق وتقنيات عديدة قد تختلف حسب الهدف من الدراسة.

ويظهر دور التحليل املالي في تقييم األداء داخل املؤسسة انطالقا من أوجه مختلفة يمكن حصرها في النقاط 

 1التالية: 

 :حيث يشمل النتيجة مختلف أنشطة املؤسسة. تقييم األداء والنتيجة 

  تواجهها قيود التمويل التي قد  إدراكهي الطريقة التي يمكن من خاللها املؤسسة  :والتمويلتقييم األداء

 منظورين: وفق وذلك

 تحليل امليزانية. وتحقق فيإطارالنظرة الثابتة 

 لجدول التدفقات.النظرة الديناميكية تعطي األولوية 

وهذا الجانب من التقييم يعطي أهمية ومكانة كبيرة ملفهوم رأس املال املوجه من طرف املؤسسة من أجل القيام 

 األنشطة.بمختلف 

  جموع رأس املال بين كل من النتيجة ومتعرف املردودية بالعالقة التي تربط  واملردودية:تقييم األداء

،فهذا مؤشر يساعد في تقييم األداء املالي للمؤسسة اذ يؤخذ بعين االعتبار كل من قيمة  (النتيجة/رأس املال)

 النتيجة وقيمة الرأس املال املجمع من طرف املؤسسة لتحقيق هذه النتيجة.

 املطلب الثاني: تقييم أثر التحليل املالي على األداء املالي

 مثالية أدوات املالي التحليل أدوات تعتبر باملؤسسة،حيث عالقة لهااألداء املالي من أطراف املهمة التي  يعتبر

 وتوازنها املؤسسة ربحية كتقييم عديدة جهات من املؤسسة  أداء تقييم على قدرة من لها ملا الغاية هذه لتحقيق

 نفس في تعمل أخرى  بشركات أدائها مقارنة النمو،وكذلك في تتخذها التي بالسيولة،واالتجاهات يتعلق ما املالي،أو

 2. أخرى  مجاالت في أو املجال

 فيه تتم أين( الخ... املالي ، نشاط، ربحية، سوق، رفعسيولة) النسب تحليل نجد املالي التحليل أدوات أهم ومن

 تمكن مالية نسبة ملقارنة ا هذه حصيلة وتكون  بعضهاب السببية تربطها التي املحاسبية املعطيات في األرقام مقارنة

 .املختلفة نشاطها وأوجه املؤسسة أداء تقييم في كمؤشرات استخدامها من املالي املحلل

 

                                                           
1 PIERRE  PAUCHER, Mesure de la performance financière de l'entreprise, Edition O. P. U, 1993, p- p. 7- 9. 

 234ص 0201 األولى، العربي، عمان، األردن، الطبعة املجتمع ، مكتبةمقدمة في اإلدارة املالية والتحليل املاليعقل،  محمد 2 
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 :أن نجد املؤشرات هذه استخدامات أهم ومن

 قصيرة  التزاماتها الوفاء على اتهقدر  مدى عنواملعبر  للمؤسسة االتماني املركز لتقييم أداة السيولة نسب

 .األجل

 حاجات تحويل على املؤسسة قدرة والتزاماتها أي أصولها إدارة في املؤسسة نجاح مدى تقيس :النشاط نسب 

كفاءتها  مدى أي األجل قصير املالي ركزبامل املتعلق املؤسسات أداء تستخدم لتقييم و نقدية مبالغ إلى امليزانية

 للموجودات األمثل االستخدام فيقدرتها  ثم ومن املوجودات اقتناء في للمؤسسة املتاحة املوارد استخدام في

 .املؤسسة حول  كفاءة و التشغيلي األداء فترات دراسة أي

 التشغيلية أنشطتها من حبااألر  توليد على املؤسسة قدرة بقياس تم إذ: الربحية سبن. 

 مصادر على االعتماد درجة حيث من للمؤسسة التمويلي الهيكل تقييم على القدرة توضح: املالي الرفع نسب 

 .خارجية أو داخلية التمويل

 السوق  في العادية األسهم أسعار على املؤسسة أداء ثيرتأ بقياس تضطلع: السوق  سبن. 

 املطلب الثالث: دور التحليل املالي في التنبؤ باألداء املالي املستقبلي

 لتحليل) بعضها أو كلها للمنشأةشامل  التقويم كان األداء تقويم يستهدف املالي التحليل كان وقد

 ما إلى إلضافة هو املالي املحلل عاتق على امللقىالعبء  أصبح فقد اآلن أما...(. هكذا و الربحية تقييم أو السيولة

 ال املالي التحليل أضحى ، وبالتالياملالئمة و املفيدة املعلومات توفير طريق عن القرارات لترشيد املناخ يئةه تسبق

 تخطيط في املساعدة ليشمل امتد وإنما فحسب، املاض ي األداء لتقويم اليةامل تناالبيا استخدام على يقتصر

 إخضاع إلى تؤدي التي الرقابية اإلجراءات واتخاذ املخطط األداء تقييم على والعمل املستقبل في النشاط أوجه

 .منها الوقايةث للحدو  التأكد عدم ظروف

 من                    بعديد املالي املحلل إحاطة ويتطلب يقتض ي األمر فإن منه املرجو الغرض املالي التحليل يحقق وحتى

 في املالي التحليل أدوات على اعتماده في إليه يذهب أن يمكن الذي للمدى مدركا تجعله التي واملشاكل االعتبارات

 .املستقبل في أو املاض ي في لألداء التقويم نتائج استخالص

 ونماذج أساليب ستخداما وذلك مستقبلية مالية معلومات توفير أهمية على املستقبلي ألداء التنبؤ ويعتمد

 على املالي والتحليل الصناعة وتحليل االقتصادي التحليل من كل نتائج تحليل على جهة من متقدمة كمية

 الشركة واقع تمثل التي املختلفة واملقاييس املتغيرات يحاكي نموذج إعداد على أخرى  جهة ومن الشركة، مستوى 

 على التعرف يمكن حتى مرات عدم التجارب وتكرار النتائج وتحليل النموذج اختيار يتم اآللي الحاسب ستخداما

 املختلفة الدراسات أشارت حيث ملحاكاة، النموذج ذلك ويعرف املوضوعة والسياسات القروض ونتائج مخرجات

 .املستقبلية املالية التقارير وإعداد املالية التنبؤات إعداد مجال في استخدامه نجاح إلى
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 أحد تواجه التي املشاكل من مجموعة يتناول  للعمل إطار يتضمن حيث املشاكل حل عامل منهج املحاكاة تعتبر

 ، والشكالعامة األهداف من مجموعة تحقيق دفبه والنماذج والطرق  األساليب من مجموعة ، ويتضمنالنظم

 .منه علم أكثر ناف كبير حد إلى يعتبر املحاكاة منهج تطوير فإن

 ، بحيثالحقيقي للنظام األساسية الخصائص تمثيل على يرتكز رياض ي نموذج ببناء عادة املحاكاة منهج يبدأ

 النهاية في معه يمكن ، مماالتأثير واملتبادلة واملتداخلة الرئيسية املتغيرات عن واضحا تطورا اإلدارة يعطي

 املتاحة. البدائل بين من األفضل البديل اختيار تكفل التي استخالص النتائج

 بوصف تقوم رياضية نماذج على اإللكتروني الحاسب استخدام التجارب إجراء على املحاكاة منهج يعتمد

 الخطط وتقويم والفروض السياسات اختيار بهدف معقدة و متشابكة عالقات ذو نظام داخل املتغيرات سلوك

 غيره عن املحاكاة منهج يميز ما أهم هي التجريب خاصية فإن متعددة،والشك زمنية فترات خالل ومستوى األداء

و  التحليلي األساس استخدام على نماذجها حل  في تعتمد والتي العمليات لبحوث األخرى  األساليب املناهج أو من

 األساس التجريب. سلي

 عام؟ويرد بوجه منطقيته هي ما ، والنموذج لهذا املتزايد االستخدام أسباب حول  كثيرة تساؤالت أثيرت وقد

 آخر ، وبتعبيرالجيدة اإلدارة إلصالح بدائل اعتبارها يمكن العمليات بحوث ونماذج املحاكاة نماذج ذلك من على

 لو؟.. يحدث. ما هما فقط كلمتين على قصرها يمكن التساؤالت كافة على فإن اإلجابة

 :النحو التالي على النموذج ذلك استخدام أهمية إلى اإلشارة تم وقد

 يعتبر املستقبل و املجهول، نحو مجازفة مخاطرة بمثابة يعتبر ، حيثدقيق علم بمثابة التخطيط اعتبار يمكن ال

 هو النموذج ذلك ، وجوهراألهداف تحسين في املساهمة االلكتروني للحاسب ، ويمكنديناميكي متحرك هدف

 التأكد. عدم ظروف مواجهة على مساعدة اإلدارة

 :  يلي ما إلى ذلك ويرجع تمويلية منها أكثر محاسبية طبيعة ذات بأنها النماذج هذه وتتميز

 بقوائم التنبؤ مصممة بهدف أنها حيث املحاسب نظر وجهة تتضمن املنشأة املحاكاة نماذج معظم أن 

 الشركة. تستخدمها محاسبة أعراف على أساسا معدالت تعتمد أن كما ،محاسبية

 لدراسة و جديرة بدائل عدة عن أنها تسفر مثلى،حيث مالية قرارات تنتج ال املنشأة محاكاة نماذج أن 

 مالية. سياسة أو إستراتيجية أفضل اختيار تترك للمستخدم االعتبار و

فإن  الدقة وجه الباحثين،وعلى طريق عن وليس املمارسين طريق عن املنشأة محاكاة نماذج تطوير تم وقد هذا

 عليها يحصل التي الفوائد أهم إبراز ويمكن النماذج، هذه استخدام وراء املحركة القوى  كانوا املحاسبين

 : التالي النحو على املنشأة نماذج محاكاة مستخدمي

 آثار استراتيجيات األجل،واختيار طويلة الخطط بتطوير املرتبطة الوسيلة للمنشأة النموذج هذا يوفر 

 املختلفة الجوانب على املتغيرة الظروف أثر وقياس األجل قصيرة أرباح خطط التخطيط املتعددة،إعداد

 .للمنشأة
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 يلي فيما تتمثل متعددة فوائد للمستخدمين املنشأة محاكاة نموذج يوفر: 

 البدائل اكتشاف على املقدرة. 

 جودة أكثر بشكل لقرار اتخاذا. 

 فعالية أكثر بصورة التخطيط. 

 للمنشأة الجيد الفهم. 

 مناسب توقيت في املعلومات توفير. 

 مرونة أكثر تنبؤات تقديم. 

 أنشطة بين توجد التي التأثير واملتبادلة املعقدة املتداخلة العالقات املنشأة محاكاة نموذج يصف 

 .منطقية و ضيةيار  عالقات صورة في املؤسسة

 ماذا تجارب إجراء على مقدرته خالل من املنشأة محاكاة نموذج استخدام من الرئيسية الفوائد تتبع 

 .عليها اإلجابة و األسئلة دراسة يتم أدق بتعبير لو؟و...يحدث

ب  القومي الدخل انخفض لو يحدث ؟ماذا%20 أو 10 بنسبة الخام املواد أسعار ارتفعت لو يحدث ماذا

 القوانين بعض من التخفيف لوتم يحدث جديد؟ماذا منتوج املنافسين أدخل لو يحدث ماذا ؟% 02مقدار

 .الحكومية والتعليمات

 تناالبيا من واسع مدى تشمل كافية تنابيا قاعدة بناء في املنشأة محاكاة نموذج استخدام يمكن 

 هذه اإللكتروني،وتتضمن الحاسوب داخل املتوقعة أو الحالية سواء املتغيرات كافة لتخزين

 واإلنتاج واملخزون املبيعات عن ريخيةتا تناوبيا التكاليف عن ريخيةتا داخلية تناالبيا

 .التضخم القومي،معدالت الدخل عن خارجية تنابيا إلى إلضافةبا واإلنتاجية،هذا

 املنشأة إدارة لترشيد مناسبة وسيلة يوفر القرارات اتخاذ دفبه املنشأة محاكاة نموذج استخدام 

 .األداء تيامستو  في تؤثر التي املتغيرات طبيعة و بنوعية

 الصعبة املشاكل مع التعامل في الكبيرة مقدرته في املنشأة محاكاة نموذج استخدام أهمية تبرز 

 سواء املعادالت مختلف مع املرن  التعامل عن ، فضالالخارجيةمتغيرات  بكثرة تتميز والتي واملعقدة

 .السلوكية أو التجريبية أو( تيااملتساو ) التعريفة

 نيهاثاو  ريخيةتا محاكاة أولها التجارب من نوعين إجراء من املنشأة محاكاة نموذج استخدام يمكن 

 حالة في املستقبل في املنشأة ألداء يحث ماذا على التعرف إلى التاريخية املحاكاة دفته تنبؤيه محاكاة

 األداء لتقييم يعتبر وسيلة املحاكاة من النوع عام،وهذا بوجه الحالية السياسات إتباع في االستمرار

 محاكاة إجراء يمكن أخرى  جهة ت،ومننابيا على الحصول  يتم حتى االنتظار من بدال املستقبل في

 . الحلول  تقديم بقصد تنبؤيه
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 نماذج استخدام يشوب الذي الضعف أوجه على التغلب على املنشأة محاكاة نموذج يساعد 

  ، حيثاملتوقعة ألحداث تتعلق التي املعلومات توفير في فعالة غير أداة املوازنة تعتبر ، حيثاملوازنة

 ما تحديد ، دون املفترض النشاط ملستوى  املتوقعة والتكاليف اإليرادات تحديد في وظيفتها تنحصر 

 ببدائل املرتبطة املعلومات توفر ال املوازنة ألن ذلك إلى إلضافةبا املستوى  هذا عليه يكون  أن يجب

 1.املنشأة أداء على ثيرهاتـأ و املتاحة املوارد استخدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .656-641ص 5200، اإلسكندرية، دار الجامعية األداء واالستثمار في البورصة"، "التحليل املالي ألغراض التقييم و مراجعةأمين السيد أحمد لطفي  1 
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 خالصة الفصل:

مفاهيم األساسية حول األداء املالي  وتقييم األداء املالي في  إلىتطرقنا  هذا الفصل فقديفمن خالل ما جاء 

ذلك نظرا لدورها الفعال لكشف و أهمية بالغة في املؤسسة  اان عملية تقييم األداء املالي لهاملؤسسة االقتصادية 

التي تقوم بها املؤسسة عند تقييم األداء املالي نقوم باالعتماد على أدوات عن االختالالت في العمليات املالية 

التحليل املالي التي تعطي صورة حقيقة للوضع املالي للمؤسسة وتساعد في تقييم أدائها امللي والتنبؤ به مستقبال 

 االمر الذي يمكنها من اتخاذ استراتيجية مالية املثلى واتخاذ القرارات املناسبة.
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 تمهيد:

 وذلك منتهدف كل مؤسسة اقتصادية بشكل رئيس ي الى تحقيق ربح من خالل استغالل األمثل للموارد املتاحة 

على كل مؤسسة تقييم أدائها  مريحة، وذلك وجباملالية  واستمراريتها وتحقيق وضعيةاجل الحفاظ على بقائها 

منا بدراسة ملبنة مؤشرات املالية من خالل ذلك ق املالي باستخداماملالي من خالل االعتماد على أساليب التحليل 

 مستغانم حيث تم تقسيم هذا الفصل الى قسمين: لوالية الساحل

 املبحث األول: تقديم ملبنة الساحل بوالية مستغانم

 األداء املالي مللبنة الساحل بمستغانماملبحث الثاني: تقييم 

 املبحث الثالث: أثر التحليل املالي مللبنة الساحل بوالية مستغانم 
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 املبحث األول: تقديم ملبنة الساحل لوالية مستغانم 

 .GIPLAITومشتقاته الحليب  وتنتج مادةهي العالمة التجارية التي تعرف بها ملبنة الساحل لوالية مستغانم 

 املطلب األول: نبذة تاريخية عن الشركة 

بالديوان الوطني  والتي عرفت 1970مع مرور سنوات بعد االستقالل تم تأسيس مؤسسة انتاج الحليب سنة 

 إعادة تركيب املؤسسات قسمت الى ثالثة فروع: وفي إطار 354-81 ومشتقاته وبمرسوم رقمللحليب 

 الديوان الجهوي الشرقي: .1

  وحدة انتاج عنابة 

  وحدةانتاج قسنطينة 

 وحدة انتاج سوق اهراس 

 مقره الجزائر العاصمة ز من بين وحداته:الديوان الجهوي الوسط و  .2

  بودواو إنتاجوحدة 

  نحدةذراع  إنتاجوحدة 

 وضم الوحدات التالية: 1981ديسمبر  12في  تأسسالديوان الجهوي الغربي الذي  .3

  وحدة انتاج وهران 

  وحدة انتاج سيدي بلعباس 

  وحدة انتاج مستغانم 

  وحدة انتاج سعيدة 

  وحدة انتاج معسكر 

  وحدة انتاج تيارت 

  اقلي()بشار وحدة انتاج 

الديوان الجهوي الشرقي ليحل  بإفالساالقتصادية التي مست املؤسسات الجزائرية  األزمةحيث تسببت 

ر املجمع الصناعي ملنتوجات الحليب و الذي يقع مقره في الجزائر العاصمة بئ 1997سبتمبر  1محله في 

هي عبارة عن كلمة  Giplaitو  أسهمالشركة أصبحت مؤسسة عمومية ذات  أسهمالخادم و بامتالك مجمع 

مجمع الحليب على مستوى  إنشاءحيث تم (groupe industrielle de production laitiere)مختصرة 

،و تعتبر ملبنة الساحل لوالية مستغانم من  1997أكتوبر  01املنطقة الصناعية لوالية واقع مستغانم في 

 أهمالوطني تعود أهمية املؤسسية لكونها تزود السكان بإحدى  أواملؤسسات سواء على املستوى املحلي  أهم

 وهي مادة الحليب ومشتقاته. أالي املواد ذات االستهالك اليوم
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بتحسين نوعية منتجاتها باستمرار مع إبقاء سعرها (ISO)كما تسعى املؤسسة الى الحصول على شهادة ايزو 

القانوني ممثل في  إطارنشاطها في وتمارس دج  290.480.000ب مال الشركة  الجميع، ويقدر راسفي متناول 

 عامل 40والعقود ما قبل التشغيل  إطارعامل مؤقت في  65 املجمعويضم صناعي  وطابع انتاجيسجل تجاري 

 دائم يتوزعون كاآلتي: 

 05 إطارات العليا 

 46  كمنفذ 

 34  مؤطر 

 17 إطارات 

 مستغانم باملطلب الثاني: اهداف ملبنة الحليب 

الزبدة ومن  حليبالبقرة،املبستر، الرائب، اللبن، الساحل مستغانم تقوم بإنتاج وتسويق املنتجات حليب  ملبنة

 أهمها:

  الذاتي.تغطية السوق املحلية وتحقيق االكتفاء 

  الرفع من مستوى تجميع الحليب املحلي للمساهمة في سياسة الدولة بالتقليل من استزاد بودرة الحليب

 الصعبة.بالعملة 

  املستهلك.تلبية حاجيات 

  بطريقتين:ضمان تسويق منتجات الوحدة والتي تتم 

 شاحنات.: عن طريق الخواص أي أصحاب األولى

 الثانية: تتكفل بها الوحدة عن طريق الشاحنات املجهزة بأجهزة التبريد.

 .محاولة املنافسة من خالل زيادة اإلنتاج 

 .تزويد مختلف مناطق مدينة مستغانم واملناطق املجاورة لها 
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 املطلب الثالث: الهيكل التنظيمي مللبنة الحليب بمستغانم 

 مستغانم الحليب مللبنة التنظيمي الهيكل:06الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة استنادا على مجلة ملبنة الساحل بمستغانم. املصدر:

 

 

 

 الرئيس مدير العام

 مصلحة التحاليل املخبرية 

 مصلحة االنتاج

 مصلحة الصيانة 

واالمنمصلحة النظافة   

 مصلحة االعالم االلي 

مصلحة 

 التموين 

Appro vision 

ement 

اإلدارة 

العامة 

PDG 

املصلحة 

التجارية 

service 

commercial 

قسم 

الفالحة 

dépt agro 

قسم 

املحاسبة 

dépt 

comptabilit

é 

ة قسم املالي

dépt 

finance 
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  :مهام كل قسم 

 العام  املدير الرئيسprésident directeur générale :القرارات. وصاحب العام املشرف بمثابة هو 

 املدير  رئيس مساعدassistant PDG :.يتمثل عمله في انه ينوب عن املدير في حالة غياب 

 التسيير  مراقبة مكتبbureau contrôle gestion :للعمل  الحسن السير مراقبة في مهنته وتتمثل

 عن أي مشكل. واإلعالم

 املخبرية  التحاليل مصلحةsous-direction laboratoire :املخبرية للمنتوج  التحاليل بإجراء وتقوم

 الصحية. الناحية وسالمته من املنتوج جودة من للتأكد توزيع يةعمل كل قبل

  مصلحةالنظافةواألمنservice hygiène et sécurité :الشؤون  بتسيير املصلحة هذه تتكفل حيث

 .واألمناملتعلقة بالنظافة 

  مصلحة الصيانةservice maintenance :الكهرباءالعتاد بصيانة وتتكفل ،. 

 اآللي  اإلعالم مصلحةservice logistique : اآللي. إعالمبرامج  وإعداديتمثل دورها في صيانة 

  قسم املاليةdépartement finances :.مسؤول عن كل ما يتعلق بالسيولة املالية 

  قسم املحاسبةdépartement comptabilité :.تساعد املؤسسة على معرفة وضعيتها املالية 

  قسم الفالحةdépartement agro :الفالحين. من األبقار حليب جمع عن مسؤول 

  مصلحة التجاريةservice commercial :.تتكفل بالعمليات التجارية 

  اإلدارة العامةPDG :.حيث تتكفل بتسيير اإلدارة الداخلية 

 مصلحة التموينappro visionnement :.تتكفل بتوزيع املنتوجات 

  مصلحة اإلنتاجservice production:اإلنتاج. كمية وتحديد اإلنتاج مراحل في تكمن 

 حقوقهم. عن الدفاع و العمال مشاكل حل على تعمل نقابة املؤسسة في توجد كما

 :معوقات ملبنة الحليب بمستغانم 

 السوق  في صراع في دائما فهي املؤسسة تشغل التي العوائق أهم من تعتبر فهي السوق  في التنافسية. 

  الفارق  هذا )الدولة( منجزء تتحملدج فهي  25وتضطر لبيع الحليب  دج30فهي الحليب سعر رتفاعا 

 .املؤسسة تتحمله والباقي

 الخارج من املستورد الحليب مسحوق  سعر ارتفاع   . 

 املالي مللبنة الساحل بمستغانم تقييم األداء املبحث الثاني: 

سنحاول تقييم األداء املالي مللبنة الساحل بمستغانم بالحكم على األداء املالي باالعتماد على املعطيات املحاسبية 

سنقوم بتحليل امليزانية وعرض مؤشرات التوازن املالي ومختلف النسب املالية التي تستعمل في تقييم األداء لذلك 

 املالي.
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 ملبنة الساحل بمستغانم  املقارن مليزانية األول: تحليلاملطلب 

باعتبار لنتمكن من مراقبة التغيرات الحاصلة في عناصر امليزانية يقوم هذا التحليل على تجميع امليزانيات املالية 

 هي سنة األساس. 2014سنة 

 : تحليل االفقي مليزانية ملبنة الساحل بوالية مستغانم10الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

أصول غير 

 جارية:

تثبيتات غير 

 معنوية:

تثبيتات 

 معنوية:

 أراض ي

 بناءات

 تثبيتات

 معنوية أخرى 

تثبيتات جاري 

 إنجازها

 تثبيتات مالية

 

66651.25 

 

277555900 

44269902.80 

85664388.02 

 

4876480.39 

 

17317406.23 

 

225000 

 

277555900 

3885200 

98070225 

 

4876480.39 

 

17042633.97 

 

140500 

 

277555900 

28000000 

151200040 

 

487480.39 

 

16941665 

 

138000 

 

277555900 

33596511.20 

156199970 

 

4876480.39 

 

17958216 

 

138000 

 

277555900 

36559911.20 

158219970 

 

4876480.39 

 

18755265 

 

138000 

 

277555900 

36659911.20 

160324148.06 

 

4876480.39 

 

18755265 

مجموع أصول 

 غير جارية 

429750728.69 436620439.36 478714585.39 490325077.59 496105526.59 498309704.65 

 أصول جارية:

 مخزون جاري 

 ديون دائنة:

 زبائن

 ضرائب

مدينون 

 آخرون 

موجودات وما 

 يماثلها:

 الخزينة

 

95123539.82 

 

76894870.79 

47898776.14 

45349796.36 

 

 

78889770.52 

 

89222748.30 

 

84087691.66 

45894296.92 

48012154.55 

 

 

73793373.81 

 

83688000 

 

85685622.95 

51212248.92 

54702932.04 

 

 

70986668 

 

84812438.40 

 

80110235.13 

51212248.92 

54702932.04 

 

 

82559663.50 

 

77606293.15 

 

81699975.80 

51212248.92 

54702932.04 

 

 

85996889.33 

 

77606293.15 

 

75330235.10 

57990558.30 

50225889.30 

 

 

94688336         

 مجموع أصول 

 جارية

34415753.45 341010265.24 346275472.21 353397517.99 351218339.24 355841311.85 

مجموع العام 

 لألصول 

773907482.12 777630704.60 824990057.60 843722595.58 847323865.83 854151016.50 

      األموال 
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 الخاصة:

رأس مال 

 الصادر

 نتيجة صافية

أموال خاصة 

 أخرى 

300000000 

32235918.32 

 

5580730.52 

300000000 

35172628.10 

 

5580730.52 

300000000 

68721811.21 

 

40195580.10 

300000000 

65320029.68 

 

40195580.10 

300000000 

79147369.53 

 

40195580.10 

300000000 

72558106.51 

 

40195580.10 

مجموع األموال 

 الخاصة

326655187.80 329591897.58 408917391.31 405515609.78 419342949.63 41275368.61 

 

خصوم غير 

 جارية:

قروض وديون 

 مالية

مؤوناتو  

منتوجات 

مسجلة من 

 قبل

 ضرائب

 

1759869 

23566955 

7898698 

 

1759869 

26879258 

7898698 

 

1759869 

40589698 

7898698 

 

1759869 

52889559 

7898698 

 

1759869 

49225598 

7898698 

 

1759869 

32558990.60 

7898698 

مجموع 

خصوم غير 

 جارية 

33225522 36537825 50248265 62548126 58884165 42217557.60 

 خصوم جارية:

موردون و 

 حسابات دائنة 

 ضرائب 

 ديون أخرى 

 الخزينة

 

 

180750225.33 

2220558.66 

231055988.33 

0 

 

 

173394910.74 

2208412.28 

235897659 

           0 

 

 

125989636 

2030053.91 

237804711.38 

0 

 

 

130558999.30 

2540870.20 

242558990.30 

0 

 

 

129558996 

2540870.20 

236996885 

0 

 

 

142558993.69 

2950889.30 

253669889.30 

0 

مجموع 

 خصوم جارية 

414026772.32 411500982.02 365824401.29 375658589.80 369096751.20 399179772.29 

مجموع عام 

 للخصوم

773907482.12 777630704.60 824990057.60 843722595.58 847323865.83 854151016.50 

 

 تغير املطلق    

2014-2015 

 

% 
 

 تغير مطلق 

2014-2016 

 

% 

 تغير مطلق

2017-2014 

 

% 

 تغير  مطلق 

2014-2018 

 

% 

تغير مطلق 

2014-2019 

 

% 

158348.75 

          00    

237.58 

       00 

73848.75 

         00 

110.80 

      00 

71348.75 

          00 

107.05 

00  

71348.75 

00 

107.05 

00 

71348.75 

00 

107.05 

00 
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 (06،ملحق05،ملحق04،ملحق03،ملحق02،ملحق01املالية )ملحقيزانيات املاملصدر: من اعداد طالبتين باالعتماد على 

 من خالل الجدول يمكن استنتاج ما يلي: :تعليق

 هذا راجع الى ان املؤسسة قامت بشراءو  % 1.60زيادة في نسبة األصول غير جارية ب نالحظ : غير جاريةاألصول 

أن املؤسسة قامت باقتناء هذا يدل على  2019، 2018، 2017، 2016حيث استمرت زيادة في سنة تثبيت جديد 

طلب على منتجاتها أي أنها تقوم باالستثمار على مدى الطويل أي أن أو زيادة في تثبيتات املالية أدوات معدات و 

 متزايد.

 

5419702.80- 

12405836.98 

0 

274772.26- 

12.24- 

14.48 

0 

1.59- 

16269902.80- 

65535651.98 

0 

375741.23- 

36.75- 

76.50 

0 

2.17- 

10673391.60- 

70535581.98 

0 

640809.77 

24.11- 

82.34 

0 

3.70 

7709991.60- 

72555581.98 

0 

14.37858.77 

17.42- 

84.70 

0 

8.30 

7609991.60- 

74659760.04 

0 

1437858.77 

17.19- 

87.15 

0 

8.30 

6869710.67 1.60 48963856.70 11.39 60584348.90 14.10 66354797.90 15.44 68558975.96 15.95 

5900791.34- 

7192820.87 

2004479.22- 

2662358.19 

5096396.71- 

6.20- 

9.35 

4.18- 

5.87 

6.46- 

11435539.64- 

8790752.16 

3313472.78 

9353135.68 

7903102.52- 

12.02- 

11.43 

6.92 

20.62 

10.02- 

10311101.24- 

3215364.34 

3313472.78 

9353135.68 

3669892.98 

10.84- 

4.18 

6.92 

20.62 

4.65 

17517246.49- 

4805105.01 

3313472.78 

9353135.68 

7107118.81 

18.42- 

6.25 

6.92 

20.62 

9 

17517246.49- 

1564635.69- 

10091782.16 

4876092.94 

15798565.48 

18.42- 

2.03- 

21.07 

10.75 

20.03 

1142008.99- 0.33- 2118718.46 0.61 9240764.54 2.69 7061585.79 2.05 11684558.40 3.40 

6277246.20 0.81 51082575.16 6.60 69825113.44 9.02 73416383.69 9.49 80243534.36 10.37 

0 

2936709.78 

0 

0 

9.11 

0 

0 

36485892.89 

45776310.62 

0 

113.18 

820.26

- 

0 

33084111.36 

45776310.62- 

0 

102.63 

820.26- 

0 

46911451.21 

45776310.62 

0 

145.53 

820.26- 

0 

40322188.19 

45776310.62 

0 

125.08 

820.26- 

2936709.78 0.90 82262203.51 25.18 78860421.98 24.14 92687761.83 28.37 86098498.81 26.36 

0 

3312303 

0 

     

14.05  

0 

17022743 

0 

      

72.23 

0 

29322604 

0 

       

124.42 

0 

25658643 

0 

      

108.88 

0 

8992035.60 

0 

       

38.16 

3312303 9.97 17022743 51.23 29322604 88.25 25658643 77.23 8992035.60 27.06 

7355314.59- 

12146.38- 

4841670.67 

0 

4.07- 

0.55- 

2.10 

54760589.33- 

190504.75- 

6748723.05 

0 

30.30- 

8.58- 

2.92 

50191226.03- 

320311.54 

11503001.97 

0 

27.77- 

14.42 

4.98 

51191229.33- 

320311.54 

5940896.67 

0 

28.32-

14.42 

2.57 

 

38191231.64- 

730330.64 

22613900.97 

0 

21.13- 

32.89 

9.97 

2525790.30- 0.61- 48202371.03- 6.23- 38367912.52- 4.96- 44930021.12- 5.81- 14847000- 3.59- 

3723222.48      0.48 51082575.48 6.60 69815113.46 9.02 73416383.71 9.49 80243534.41 10.37 
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 جارية:  الأصول 

هذا راجع الى أن مؤسسة تستعمل كل مواد أولية متواجدة و  نالحظ انخفاض في نسبة املخزونات مخزون جاري:

في املخزن وكذلك منتجات مصنعة يتم بيعها فور انتاجها وهذا يدل على زيادة الطلب على منتجات املؤسسة 

مطمئنة من ناحية توفر مواد أولية في سوق حيث أنها تقوم بتموين مواد أولية تدل على أن مؤسسة وكذلك 

 بنفسها.

هو ما ة على تحصيل الديون من أصحابها و نالحظ ارتفاع في نسبة الزبائن أي قدرة املؤسس دائنة:الديون ال

 ستحقاتهم.وهو ما يدل تسديد زبائنها مل 2019املؤسسة وانخفاض في سنة ينعكس بشكل إيجابي على سيولة 

طلب املتزايد على ل على زيادة املرتقبة في انتاج و هذا يدمدينون آخرون و  ارتفاع في مدينون آخرون: نالحظ

 باإلضافة الى دعم املؤسسة في منح تسهيالت للزبائن.منتجات املؤسسة 

وذلك نتيجة الرتفاع الخزينة  2015و 2016سجلت ارتفاع في الخزينة مقارنة بسنتين  موجودات وما يماثلها:

 ويمكن تفسير ذلك بتحصيل الديون.

 الخصوم:

 واالحتياطات.الى زيادة نتيجة محققة  وهذا راجعسجلت ارتفاعا في نسبة األموال الخاصة  الخاصة:األموال 

جارية وقد تركزت هذه في املؤونات واملنتوجات مسجلة من سجلت ارتفاعا في الخصوم غير  الخصوم غير جارية:

 قبل أي ارتفاع بندا من عائدات استثمار وقروض وديون مالية منعدمة أي أنها خالية من الديون.

وذلك بسبب انخفاض في عدد موردين وحسابات سجلت انخفاض مستمر في خصوم جارية  خصوم الجارية:

 املؤسسة بالحد من االعتماد على الخصوم جارية. ملحقة وبند الضرائب ومنه سوف تقوم

 .: تحليل املالي مليزانية ملبنة الساحل بمستغانماملطلب الثاني

 اعداد ميزانية الوظيفية مللبنة الساحل بمستغانم: (1
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 2016-2015-2014لسنة  بمستغانم الساحل مللبنة الوظيفية ميزانية:11لجدول ا

 2016 2015 2014 بيان  2016 2015 2014 بيان 

 استخدامات ثابتة:

تثبيتات غير 

 :معنوية

 :تثبيتات معنوية

 أراض ي

 بناءات

تثبيتات معنوية 

 أخرى 

تثبيتات جاري 

 إنجازها

 تثبيتات مالية

 

66651.25 

 

 

277555000 

44269902.80 

85664388.02 

 

4876480.39 

 

17317406.23 

 

225000 

 

 

277555000 

38850200 

98070225 

 

4876480.39 

 

17042633.97 

 

140500 

 

 

277555000 

28000000 

151200040 

 

4876480.39 

 

16941665 

 موارد ثابتة:

 أموال خاصة

خصوم غير 

 جارية

 

 

326655187.80 

33225522 

 

 

329591897.58 

36537825 

 

 

408917

391.31 

502482

65   

مجموع 

 استخدامات ثابتة

موارد مجموع  478714585.39 436620439.36 429750728.69

 ثابتة

359880709.80 366129722.58 459165

656.31 

أصول متداولة 

 لالستغالل:

 مخزون جاري 

 زبائن

 ضرائب

 

 

95123539.64 

76894870.79 

47898776.14 

 

 

89222748.30 

84087691.66 

45894296.92 

 

 

83688000 

85685622.95 

51212248.92 

خصوم متداولة 

 لالستغالل:

موردون 

 حسابات دائنةو 

 ضرائب 

 

 

180750225.33 

 

2220558.66 

 

 

173394910.74 

 

2208412.28 

 

 

125989

636 

 

203005

3.91 

مجموع أ.  م. 

 لالستغالل

128019 175603323.02 182970783.99 مجموع خ. م. ا 220585871.87 219204736.88 219917186.57

689.91 

أصول متداولة 

 خارج استغالل:

 مدينون آخرون

 

 

45349796.36 

 

 

48012154.55 

 

 

54702932.04 

خصوم متداولة 

 خارج استغالل:

 ديون أخرى 

 

 

231055988.33 

 

 

235897659 

 

 

237804

711.38 

مجموع أ. م. خارج. 

 ا 

مجموع خ. م.  54702932.04 48012154.55 45349796.36

 خارج. ا 

231055988.33 235897659 237804

711.38 

 0 0 0 خزينة خصوم  70986668 73793373.81 78889770.52 خزينة أصول 

مجموع عام 

 لألصول 

مجموع عام  346275472.21 341010265.24 344156753.45

 للخصوم

773907482.12 777630704.60 824990

057.60 

 (03، ملحق02، ملحق01)ملحقالبتين باالعتماد على ميزانيات مالية.من اعداد طاملصدر: 
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  2019-2018-2017 لسنة بمستغانم الساحل مللبنة الوظيفية ميزانية : 12الجدول 

 2019 2018 2017 بيان 2019 2018 2017 بيان

 :ثابتة استخدامات

 معنوية غير تثبيتات

 :معنوية تثبيتات

 أراض ي

 بناءات

 أخرى  معنوية تثبيتات

 إنجازها جاري  تثبيتات

 ةمالي تثبيتات

 

138000 

 

 

277555900 

33596511.20 

156199970 

 

4876480.39 

 

17958216 

 

 

 

 

138000 

 

 

277555900 

36559911.20 

158219970 

 

4876480.39 

 

18755265 

 

 

 

 

 

 

138000 

 

 

277555900 

36659911.2

0 

160324148.

06 

 

4876480.39 

 

18755265 

 :مواردثابتة

 خاصة أموال

 غيرجارية خصوم

 

405515609.

78 

62548126 

 

419342949

.63 

58884165 

 

412753686.

61 

42217557.6

0 

 استخدامات مجموع

 ثابتة

490325077.59 496105526.59 498309704.

65 

.468063735 مجموع موارد ثابتة

78 

478227114

.63 

454971244.

21 

أصول متداولة 

 :لالستغالل

 زبائن

 ضرائب

 

 

80110235.13 

51212248.92 

 

 

81699975.80 

51212248.92 

 

 

75330235.1

0  

57990558.3

0 

 

 

خصوم متداولة 

 لالستغالل:

 وحسابات موردون 

 دائنة

 ضرائب

 

 

 

130558999.

30 

 

2540870.20 

 

 

129558996  

 

2540870.2

0 

 

 

142558993.

69 

 

2950889.30 

.133320793 132912224.72 131322484.05 ا  مجموع أ.م.

40 

.133099869 مجموع خ.م.ا

50 

132099866

.20 

145509882.

99 

متداولة خارج أصول 

 :استغالل

 مدينون آخرون

 

54702932.04 

 

547022932.04 

 

50225889.3

0 

خصوم متداولة 

 خارج استغالل:

 ديون أخرى 

 

242558990.

30 

 

236996885 

 

253669889.

30 

50225889.3 54702932.04 54702932.04 ا.خارجمجموع أ. م.

0 

.242558990 مجموع خ.م.خارج.ا

30 

236996885 253669889.

30 

 0 0 0 خزينة خصوم 94688336 85996889.33 82559663.50 خزينة أصول 
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.854151016 847323865.83 843722595.58 مجموع عام لألصول 

50 

مجموع عام 

 للخصوم

843722595.

58 

847323865

.83 

854151016.

50 

 (06، ملحق05ملحق، 04ملحق)مالية ميزانيات على باالعتماد طالبتين إعداد من: املصدر

 تحليل مؤشرات التوازن املالي مللبنة الساحل بمستغانم: (2

 ي للميزانية مالية:لمؤشرات توازن ما 

 األصول ثابتة –رأس مال عامل الصافي = أموال دائمة  امليزانية:من أعلى 

 من أعلى امليزانية الصافي عامل مال رأس حساب :13الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان 

454971244 478227114.63 468063735.78 459165656.31 366129722.58 359880709.80 أموال دائمة

.21 

498309704 496105526.59 490325077.59 478714585.39 436620439.36 429750728.69 أصول ثابتة 

.65 

رأسمالعاماللصا

 في

69870018.89 - 70490716.78- 19548929.08 - 22261341.81- 17878411.96- 43338460.

44- 
 املصدر: من إعداد طالبتين باالعتماد على امليزانية الوظيفية 

 خصوم جارية  –الصافي = أصول جارية  عامل مال : رأسمن أسفل امليزانية

 من أسفل امليزانيةالصافي  عامل مال أسحساب ر : 14الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

355841311 351218339.24 353397517.99 346275472.21 341010265.24 344156753.45 أصولجارية

.85 

399179772 369096751.20 375658589.80 365824401.29 411500982.02 414026772.32 خصومجارية

.29 

رأسمالعاماللصا

 في

69870018.89- 70490716.78- 19548929.08- 22261341.81- 17878411.96- 43338460.

44- 
 باالعتماد على امليزانيات املالية طالبتين إعداداملصدر: من 

 ،2017 ،2016، 2014، 2015سنة من خالل الجدول أن رأس املال العمل الصافي في نالحظ تعليق:

 الدائمة.املؤسسة تعجز عن تمويل استثماراتها وباقي االحتياجات املالية باستخدام مواردها املالية 2018،2019

  املالي للميزانية الوظيفيةمؤشرات التوازن: 

  :الثابتةاالستخدامات  –رأس املال العامل الوظيفي = املوارد الثابتة رأس املال العامل. 
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 الوظيفي العامل املال رأس: حساب  15الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 البيان

45497124 478227114.63 468063735.78 459165656.31 366129722.58 359880709.80 املوارد الثابتة 

4.21 

استخدامات 

 ثابتة 

429750728.69 436620439.36 478714585.39 490325077.59 496105526.59 49830970

4.65 

رأس املال 

العامل 

 الوظيفي 

69870018.89 - 70490716.78- 19548929.08 - 22261341.81- 17878411.96- 43338460

.44- 

 باالعتماد على امليزانية الوظيفية طالبتين إعداداملصدر: من 

 

 ،2014،2017دول أن رأس املال العامل الوظيفي في سنة نالحظ من خالل الجتعليق: 

رأس املال العامل الوظيفي سالب وهذا يدل على أن املوارد ثابتة غير قادرة  2015،2018،2019،2016

 على تمويل استخدامات ثابتة.

 :احتياجات رأس املال العامل االستغاللي 

 خصوم املتداولة لالستغالل. –احتياجات رأس املال العامل لالستغالل =األصول املتداولة لالستغالل 

 لالستغالل العامل املال رأس احتياجاتحساب  :16 الجدول 

 

 باالعتماد على امليزانية الوظيفية طالبتين إعداد من: املصدر

  ستغاللا خصوم متداولة خارج –ستغالل رج استغالل=أصول متداولة خارج اعامل خااحتياجات رأس مال 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

 صول أ

 تداولةم

 لالستغالل

219917186.57 219204736.88 220585871.87 131322484.0

5 

132912224.72 133320793.

40 

 خصوم

 تداولةم

 لالستغالل

182970783.99 175603323.02 128019689.91 133099869.5

0 

132099866.20 145509882.

99 

ا. ر. م. ع. 

 لالستغالل

36946402.58 43601413.86 92566181.96 1777385.45- 812358.52 12189089.5

9- 
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 استغالل خارج عامل مال رأس احتياجاتحساب  :17 الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان 

5022588 54702932.04 54702932.04 54702932.04 48012154.55 45349796.36 خ.استغاللأ.م.

9.30 

خ خ.م.

 ستغاللا

231055988.33 235897659 237804711.38 242558990.30 236996885 2536698

89.30 

ا.ر.م.ع.خارج 

 االستغالل

185706191.97- 187885504.45- 183101779.34- 187856058.26- 182293952.96- 2034440

00- 
 تين باالعتماد على امليزانية الوظيفيةطالب إعداداملصدر: من 

 مال خارج استغالل رأساحتياج  +لالستغالل مال عامل رأسعامل = احتياج  مال رأس احتياجات

 عامل مال رأس احتياجاتحساب  :18الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان 

. ع. م. ر. ا

 لالستغالل

36946402.58 43601413.86 92566181.96 1777385.45- 812358.52 12189089.

59- 

ر.م.ع.خ. .ا

 ستغاللا

185706191.97- 187885504.45- 183101779.34- 187856058.26- 182293952.96- 203444000

- 

215633089 -181481594.44 -189633443.71 -90535597.38 -144284090.59 -148759789.39 .عم ا.ر.

.59- 
 املصدر: من اعداد طالبتين.

سالب وهذا  2019، 2018، 2017، 2016، 2015، 2014نالحظ أن احتياجات راس مال العامل لسنوات  تعليق:

 يدل على أن الخصوم متداولة غير قادرة على تمويل مخزون املؤسسة ومدينوها.

  :خزينة خصوم –خزينة صافية= خزينة أصول الخزينة صافية 

 حساب الخزينة الصافية  :19الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان 

 94688336 85996889.33 82559663.50 70986668 73793373.81 78889770.52 خزينة أصول 

 0 0 0 0 0 0 خزينة خصوم

 94688336 85996889.33 82559663.50 70986668 73793373.81 78889770.52 خزينة صافية
 باالعتماد على امليزانية الوظيفية طالبتين إعداد من: املصدر

 احتياجات راس مال عامل –صافية = رأس مال عامل الخزينة ال
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 :حساب الخزينة الصافية 20الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

.43338460 -17878411.96 -22261341.81 -19548929.08 -70490716.78 -69870018.89 رأس مال عامل

44- 

21563308 -181481594.44 -189633443.71 -90535597.38 -144284090.59 -148759789.39 م. عا. ر. 

9.59- 

 94688336 85996889.33 82559663.50 70986668 73793373.81 78889770.52 خزينة صافية
 .طالبتين إعداد من: املصدر

صافي أعلى من احتياجات راس مال عامل نالحظ أن الخزينة صافية موجبة وهذا ما يدل على أن راس مال عامل 

 لة يمكنها من تمويل أصول متداولة.أي أن املؤسسة لديها فائض في السيو 

واحتياجات نالحظ من خالل حساب مؤشرات توازن مالي للميزانية الوظيفية أن كل من راس مال العامل  تعليق:

موارد محققة بواسطة دورة استغالل تمول راس مال عامل ذو قيمة سالبة والخزينة صافية موجبة وهذا يعني 

 جزء من األصول ثابتة وبمعنى آخر يمول موردون استثمارات مؤسسة وتتطلب هذه حالة دعم للموارد ثابتة.

 نسب مالية مليزانية ملبنة ساحل بمستغانم: (3

 :نسب سيولة 

  نسبة تداول = أصول جارية /خصوم جاريةتداول: نسبة 

 للمؤسسة  تداول  نسبةحساب  :21جدول ال

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

355841311 351218339.24 353397517.99 346275472.21 341010265.24 344156753.45 أصول جارية 

.85 

399179772 369096751.20 375658589.80 365824401.29 411500982.02 414026772.32 خصوم جارية

.29 

 0.891 0.952 9.407 0.947 0.829 0.831 نسبة تداول 
 املصدر: من إعداد طالبتين باالعتماد على امليزانية املالية

(، فهذا يعتبر مؤشر 1:1)هذه النسبة في سنوات محل الدراسة أكبر من مقياس مناسب للتداول بما أن  تعليق:

 خصوم جارية.جيد بالنسبة للمؤسسة حيث يدل على أن مؤسسة سددت كل التزاماتها وأن أصول جارية تغطي 
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  = خصوم جارية /مخزون( -أصول جارية )نسبة السيولة سريعة: نسبة سيولة سريعة. 

 السريعة سيولة حساب نسبة : 22جدول لا

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

-جارية أصول 

 مخزون

249033213.81 251787516.94 262587472.21 268585079.59 273612046.10 278235018

.70 

399179772 369096751.20 375658589.80 365824401.29 411500982.02 414026772.32 خصوم جارية

.29 

نسبة سيولة 

 سريعة

0.60 0.61 0.72 0.71 0.74 0.70 

 باالعتماد على امليزانية املالية طالبتين إعداد من: صدرامل

بما أن نسبة أقل من  2019حتى  2014يتبين أن مؤسسة حافظت على نسبة متقاربة للسيولة سريعة بين  تعليق:

 جارية.الفانه مؤشر س يء أي أن أصول سريعة التحول ال تكفي لتغطية خصوم  (1:1)مقياس سيولة سريعة 

  ما يماثلها / خصوم جارية ة = موجودات و نسبة النقدي النقدية:نسبة 

 النقدية حساب نسبة :23الجدول 

 طالبتين باالعتماد على امليزانية املالية صدر: من إعدادامل

أي ان نسبة  2019حتى  2014من خالل جدول نالحظ ان نسبة سيولة نقدية ارتفعت في سنوات من  تعليق:

 وهذا يعتبر مؤشر س يء. (1الى  0.75)نقدية تقل عن نسبة مقبولة 

 اليسر مالي: مويلي و نسب الهيكل ت 

  جارية( خصوم جارية + خصوم غير )لألصول=  خارجي تمويل نسبةخارجي لألصول: النسبة تمويل

 .أصول  إجمالي/

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

.73793373 78889770.52 يماثلها ما و موجودات

81 

70986668 82559663.50 85996889.33 94688336 

414026772.3 خصوم جارية 

2 

41150098

2.02 

365824401.29 375658589.8

0 

369096751.20 399179772.29 

 0.24 0.23 0.22 0.19 0.18 0.19 نسبة النقدية 
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 .لألصول  خارجيال تمويل حساب نسبة : 24جدول لا

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

+  جاريةم خصو 

غير  خصوم

 جارية

447252294.3

0 

448038807 416072666.20 438206715.80 427980916.20 441397329.80 

773907482.1 اجمالي أصول 

2 

777630704.60 824990057.60 843722595.58 847323865.83 854151016.50 

نسبة تمويل 

 لألصول خارجي 

058 0.58 0.50 0.52 0.51 0.52 

 املصدر: من إعداد طالبتين باالعتماد على امليزانية املالية

من خالل جدول تبين أن هذه نسبة مدى اعتماد مؤسسة على أموال الغير في تمويل أصولها أي أن  تعليق:

 الفوائد حتى يصل موعد استحقاقها.واجه صعوبات في سداد قيمة ديون و املؤسسة ال ت

 :خاصة.الاألموال  /جارية( غير خصوم+  جارية خصوم)= كاملة مديونية نسبة نسبة مديونية كاملة 

 كاملة مديونية نسبة حساب :25 الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

+  جارية خصوم

 غير خصوم

 جارية

447252294.30 448038807 416072666.20 438206715.80 427980916.20 44139732

9.80 

41275368 419342949.63 405515609.78 408917391.31 329591897.58 326655187.80 األموال خاصة 

6.61 

نسبة مديونية 

 كاملة

1.37 1.36 1.02 1.08 1.02 1.07 

 طالبتين باالعتماد على امليزانية املالية. إعدادصدر: من امل

أي أن املؤسسة تتمكن من تغطية أصولها  1من خالل الجدول نالحظ أن نسبة املديونية كاملة تفوق  تعليق:

 على مدى طويل.الثابتة من أموالها الثابتة خالل فترة الدراسة وهذا ما يدل على أن املؤسسة متوازنة ماليا 
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  خصوم جارية / األموال خاصة  األجل قصيرة مديونية نسبة: األجلنسبة مديونية قصيرة = 

 األجل قصيرة مديونية حساب نسبة: 26الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

.399179772 369096751.20 375658589.80 365824401.29 411500982.02 414026772.32 خصوم جارية 

29 

.412753686 419342949.63 405515609.78 408917391.31 329591897.58 326655187.80 أموال خاصة 

61 

 مديونية نسبة

 األجل قصيرة

1.27 1.25 0.89 0.93 0.88 0.97 

 باالعتماد على امليزانية املالية املصدر: من إعداد طالبتين

هذا يدل املؤسسة  1تفوق  2015و 2014في سنة  األجل قصيرة مديونية نسبةمن خالل جدول نالحظ أن  تعليق:

 2017و 2016تعتمد أكثر نحو االعتماد على الخصوم جارية لتعويض عجز كبير في االموال خاصة أما في سنة 

هذا يعني كل أصول جارية غير قادرة على تمويل عن طريق أموال خاصة أي وجود راس  1أقل من  2019و 2018

 راسة.مال عامل سالب خالل فترة د

 :نسب نشاط 

  :األصول  إجمالي/  األعمالرقم معدل دوران اجمالي أصول= معدل دوران اجمالي األصول 

 أصول  إجمالي دوران معدلحساب  :27الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

.609730378 580695598.30 537063324.34 495588686.94 477551635.59 رقم االعمال 

22 

64021689

7.13 

.847323865 843722595.58 824990057.60 777630704.60 773907482.12 اجمالي أصول 

83 

85415101

6.50 

 دوران معدل

 أصول  إجمالي

0.62 0.64 0.65 0.69 0.72 0.75 

 املصدر: من إعداد طالبتين باالعتماد على امليزانية املالية وجدول حساب النتائج

الجدول ان معدل دوران اجمالي أصول في ارتفاع مستمر هذا ما يعني كفاءة اإلدارة في نالحظ من خالل  تعليق:

 الية متاحة في تحسن مستمر.م االستثمار املوارد

 :معدل دوران أصول غير جارية = رقم االعمال / األصول غير جارية معدل دوران األصول غير جارية 
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 جارية غير أصول  دوران معدلحساب  :28 الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

640216897 609730378.22 580695598.30 537063324.34 495588686.94 477551635.59 رقم أعمال 

.13 

498309704 496105526.59 490325077.59 478714585.39 436620439.36 429750728.69 األصول غير جارية

.65 

معدل دوران 

 األصول غير جارية 

1.11 1.14 1.12 1.18 1.23 1.28 

 النتائج وجدول حساباملصدر: من إعداد طالبتين باالعتماد على امليزانية املالية 

وهذا يدل على كفاءة أداء إدارة من خالل جدول نالحظ معدل دوران األصول غير جارية في ارتفاع مستمر  تعليق:

 انخفاض.في استغالل أصولها ثابتة أي أن أداء تشغيلي للمؤسسة في 

 جارية األصول /  األعمال رقم=  جارية أصول  دوران معدل: جارية األصول  دوران معدل 

 جارية أصول  دوران معدلحساب  :29الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

6402168 609730378.22 580695598.30 537063324.34 495588686.94 477551635.59 رقم االعمال

97.13 

3558413 351218339.24 353397517.99 346275472.21 341010265.24 344156753.45 أصول جارية 

11.85 

 أصول  دوران معدل

 جارية

1.39 1.45 1.55 1.64 1.74 1.80 

 باالعتماد على امليزانية املالية و جدول حساب النتائج املصدر: من إعداد طالبتين

من خالل الجدول نالحظ أن معدل دوران األصول الجارية في ارتفاع مستمر وهذا راجع الى التسيير الجيد  تعليق:

 للمخزون.

  الذمم.معدل دوران الذمم =رقم األعمال / رصيد  التحصيل:معدل دوران الذمم وفترة 

 املدينين.يوم / معدل دوران  360فترة التحصيل =

 

 

 

 



مدراسة تطبيقية حول ملبنة الساحل في والية مستغان                             الفصل الثالث:                                

 

66 
 

 التحصيل وفترة الذمم دوران : حساب معدل 30لجدول ا

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان 

477551635.5 رقم األعمال 

9 

495588686.94 537063324.34 580695598.30 609730378

.22 

640216897.13 

.81699975 80110235.13 85685622.95 84087691.66 76894870.79 رصيد الذمم

80 

75330235.10 

معدل دوران 

 الذمم

0.62 5.89 6.27 7.25 7.46 8.50 

فترة 

 التحصيل 

يوم  48 يوم تقريبا 50 يوم تقريبا  57 يوم تقريبا 61 يوم تقريبا 581

 تقريبا

 يوم تقريبا 42

 حساب النتائج وجدول باالعتماد على امليزانية املالية  املصدر: من إعداد طالبتين

أي كلما ارتفع معدل دوران من خالل الجدول نالحظ أن معدل دوران الذمم مرتفع في كل السنوات  تعليق:

 الذمم املدينة كلما كان ذلك مؤشر جيد.

  معدل دوران النقدية = رقم األعمال /املوجودات وما يماثلها النقدية:معدل دوران 

 النقدية دوران حساب معدل :31الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان 

6402168 609730378.22 580695598.30 537063324.34 495588686.94 477551635.59 رقم األعمال 

97.13 

موجودات وما 

 يماثلها 

78889770.52 73793373.81 70986668 82559663.50 85996889.33 9468833

6 

معدل دوران 

 النقدية 

6.05 6.72 7.57 0.70 7.09 6.76 

 باالعتماد على امليزانية املالية و جدول حساب النتائجالطالبتين  إعدادمن : صدر امل

تجدر اإلشارة الى انه ال توجد نسبة نموذجية ملعدل دوران النقدية لذا ينبغي القيام بمقارنة نسبة  تعليق:

في سنة املؤسسة مع املؤسسات املماثلة أو مع النسب التاريخية لنفس املؤسسة كما نالحظ هناك ارتفاع 

 .2019، 2017ثم انخفاض في سنة  2014،2015،2016،2018
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 .نتائج مللبنة الساحل بمستغانمتحليل املالي لحساب الاملطلب ثالث: 

 نسب الربحية مللبنة الساحل بمستغانم: .1

 نسب ربحية املبيعات: .1.1

  نسبة فائض الخام لالستغالل: نسبة فائض الخام لالستغالل = فائض خام لالستغالل / رقم أعمال 

 لالستغالل الخام فائض نسبةحساب : 32الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

 خام فائض

 لالستغالل

25300244.43 33946748.88 64223017.07 62750575.61 66897217.4

5 

5473605

5.43- 

.609730378 580695598.30 537063324.34 495588686.94 477551635.59 رقم أعمال

22 

6402168

97.13 

نسبة فائض خام 

 لالستغالل

0.05 0.07 0.12 0.11 0.11 0.09- 

 باالعتماد على جدول حساب النتائج املصدر : من إعداد طالبتين

أن رقم األعمال يحقق هامش قدره نالحظ من خالل الجدول نسبة فائض خام لالستغالل و هذا يعني  تعليق:

 0.07يقدر ب 2015بعد دفع كل من الديون واملوردون الخارجيون والعمال والضرائب والرسوم أما في سنة  0.05

على أداء املؤسسة، أما في وهذا املؤشر جيد  0.11يقدر ب  2018و 2017أما في سنة  0.12يقدر ب 2016وسنة 

هذا مؤشر سلبي حيث أن املؤسسة  لم تقم  -0.09يقدر معدل فائض اإلجمالي لالستغالل ب 2019سنة 

 باملجهودات الكافية لتحسين وضعيتها املالية .

  نسبة نتيجة االستغالل = نتيجة االستغالل /رقم األعمال االستغالل:نسبة نتيجة 

 االستغالل نتيجة نسبة: حساب 33الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان 

.19291035 86745892.98 72556718.68 74954991 39046638.24 32270136.05 نتيجة االستغالل 

81 

640216897 609730378.22 580695598.30 537063324.34 495588686.94 477551635.59 رقم األعمال

.13 

نسبة نتيجة 

 االستغالل 

0.07 0.08 0.14 0.12 0.14 0.03 

 باالعتماد على جدول حساب النتائج الطالبتين إعداداملصدر:من 

سنة  في 0.12، 0،14. 0.08، 0.07من الجدول األعلى تبين أن كل من رقم األعمال يحقق هامش قدره  تعليق:

على التوالي من نتيجة االستغالل أي بعد الدفع من املوردين الخارجيين  2017، 2018، 2016، 2015، 2014
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املؤونات وخسائر القيمة يتضح من خالل هذا و  االهتالكاتمخصصات والعمال والضرائب والرسوم واستبعاد 

وهذا يعني أن املؤسسة  0.03املقدرة ب  2019هناك تحسن في هامش نتيجة االستغالل اال أنه الزال سالبا في سنة 

 االستغاللي.تحقق خسائر من نشاطها 

  نسبة النتيجة العادية قبل الضرائب = النتيجة العادية قبل  الضرائب:نسبة النتيجة العادية قبل

 األعمال.الضرائب / رقم 

 الضرائب قبل العادية النتيجة نسبة: حساب 34الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

النتيجة العادية قبل 

 الضرائب

32270136.05 39046638.24 74954991 72556718.6

8 

86745892.9

8 

19291035.

81 

.537063324 495588686.94 4775511635.59 رقم األعمال 

34 

580695598.

30 

609730378.

22 

640216897

.13 

نسبة النتيجة 

العادية قبل 

 الضرائب 

0.07 0.08 0.14 0.12 0.14 0.03 

 باالعتماد على جدول حساب النتائج املصدر: من إعداد طالبتين

 2015,2014,2019في سنة  0.08,  0.07, 0.03من خالل الجدول نالحظ أن املؤسسة حققت هامش قدره تعليق: 

الذي  و 2016,2017,2018على الترتيب من النتيجة العادية قبل الضرائب من كل رقم أعمال و يقل عن السنة 

 .على الترتيب و يعود ذلك إلى انخفاض في النتيجة املالية أي أن نتيجة االستغالل في تحسن 0.14,0.12,0.14بلغ 

 . نسب املردودية: 2.1

  :مردودية مالية = نتيجة صافية / أموال خاصةمردودية مالية 

 : حساب مردودية مالية35الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

72558106.5 79147369.53 65320029.68 68721811.21 35172628.10 32235918.32 نتيجة صافية 

1 

.412753686 419342949.63 405515609.78 408917391.31 329591897.58 326655187.80 أموال خاصة

61 

 0.18 0.19 0.16 0.17 0.11 0.10 مردودية مالية
 و امليزانية املالية طالبتين باالعتماد على جدول حساب النتائج إعدادصدر: من امل

في  % 10تعبر هذه النسبة عن معدل العائد الذي يحققه املالك وراء استثمار أموالهم في املؤسسة بلغت تعليق: 

في سنة  %19ثم ارتفعت الى  2017في سنة  % 16و   2016في سنة   %17و  2015في سنة  %11و  2014سنة 
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من خالل ذلك نستنتج أن ارتفاع في معدل عن سنوات سابقة مرجعه ارتفاع في كل  2019في سنة  %18و  2018

 . نسبة هامش صافي الربح الذي يقيس فعالية الرقابة على التكاليف

  :مردودية االقتصادية = اجمالي فائض استغالل / مجموع أصول مردودية اقتصادية 

 مردوديةاالقتصاديةحساب  :36جدول لا

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

 فائض إجمالي

 استغالل

25300244.43 33946748.88 64223017.07 62750575.61 66897217.45 54736055.

43- 

85415101 847323865.83 843722595.58 824990057.60 777630704.60 773907482.12 مجموع أصول 

6.50 

 -0.06 0.08 0.07 0.08 0.04 0.03 مردودية اقتصادية
 املصدر: من إعداد طالبتين باالعتماد على جدول حساب النتائج

 2019ألخرىلتصل الى سنة تعليق : نالحظ من خالل جدول أن نسبة مردودية اقتصادية في ارتفاع من سنة 

فاع مجموع أصول على توالي و هذا راجع الى انخفاض الكبير إلجمالي فائض استغالل في مقابل ارت -0.06تتناقص 

 هذا يدل على نقص فعالية مؤسسة في استخدام موجودات موضوعة تحت تصرفها. 

 املالية:الرافعة  .2

 : حساب الرافعة املالية37الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

 0.18 0.19 0.16 0.17 0.11 0.10 مردودية مالية

 -0.06 0.08 0.07 0.08 0.04 0.03 مردودية اقتصادية

 0 0 0 0 0 0 األعباء مالية

 42217557.60 58884165 62548126 50248265 36537825 33225522 ديون مالية + خزينة خصوم

 0.10 0.14 0.15 0.12 0.11 0.10 معدل استدانة

معدل  –مردودية اقتصادية 

 استدانة

0.07- 0.07- 0.04- 0.08- 0.06- 0.16- 

مالية/أموال رفع مالي = ديون 

 خاصة

0.10 0.11 0.12 0.15 0.14 0.10 

 0.24 0.11 0.09 0.09 0.07 0.07 رافعة مالية  أثر

 .مصدر:من اعداد طالبتين
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 األموال رؤوس مردودية يعكس والذي املالية املردودية معدل ارتفاع السابق الجدول  خالل من يتبين تعليق:

معدل  في الحاد االنخفاض ظنالح كذل عم ساحل بالتزامنملبنة  ائجنت يف تمراملس عالتراج ببسب الخاصة وهذا

مردودية اقتصادية الذي سجل ترجعا كبيرا مع ذلك نالحظ في كل سنوات أن معدل مردودية مالية أكبر من 

 فع املالي يعني وجود أثر إيجابي للرافعة مالية.وجود أثر للر  اقتصادية أيمعدل مردودية 

 ذلك بسبب: ضعيفا أثر ليةاملا الرافعة أثر يعد

  األموال الخاصة برؤوسالقيمة املنخفضة الرفع والتي تمثل معدل الديون املالية مقارنة 

 التناقص املستمر في الفرق بين معدل املردودية االقتصادية ومعدل تكلفة االستدانة 

 الثالث: أثر تحليل مالي مللبنة ساحل بمستغانم  املبحث

خص تحليل املالي داخل املؤسسة بمستغانم الذي يمللبنة ساحل  في هذا املبحث حول األداء املالي سوف نتطرق 

 .ستقبليةاملالية املالنتائج وكيفية تقييم أدائها املالي والتنبؤ ب

 الي داخل ملبنة الساحل بمستغانماملالتحليل املطلب األول: 

بالتحليل املالي لغرض تقييم األداء  واملالية يقومقسم خاص باملحاسبة  يوجد في ملبنة الساحل بوالية مستغانم 

حيث يتم بواسطته مقارنة األداء  لرقابة املالية والتخطيط املالييستعمل هذا التحليل لوكذلك املالي للمؤسسة 

، باإلضافة الى ذلك يهدف الى املساعدة اإلدارة املؤسسة في اتخاذ قرارات مالية مخطط لهاملالي الفعلي باألداء املالي 

 نتائج.وحسابات امليزانيات املالية  ومتمثلة فياملالية لغرض التحليل املالي  والتنبؤ بالنتائج

 املطلب الثاني: تقييم األداء املالي مللبنة الساحل بمستغانم

على التحليل املالي لتقييم أدائها املالي و هذا باالعتماد على مصادرها  تعتمد ملبنة الساحل بوالية مستغانم

الداخلية املتمثلة في )امليزانيات املالية ، جداول حسابات النتائج( و هذا باالعتماد عليها في حساب مختلف 

الية كمؤشر اخر املتمثلة في مؤشرات التوازن املالي بمختلف أنواعه و اعتمادها على النسب املمؤشرات املالية 

فعال لتقييم أدائها املالي بمختلف أنواعه كما تستخدم كذلك تحليل املقارن لبنود امليزانية املالية للمؤسسة ملدة 

سنوات وهذا ملعرفة أهم التغيرات الحاصلة في نشاطها من أجل تعزيز نقاط القوة فيه وتجنب  3زمنية ال تتعدى 

سم املالية واملحاسبة مللبنة الساحل بوالية مستغانم أنه توجد عدة نقاط الضعف ، حيث صرح لنا إطارات ق

عوامل تؤثر على األداء املالي للمؤسسة من بينها أنماط القيادة والتكنولوجيا والتي ال تعتبر متطورة الى حد كبير 

 ي لتقييم ربحية املاليةييم أدائها املالأن املؤسسة تهدف من خالل تقبل هي تعتمد على تقنيات اإلنتاج باإلضافة الى 

وسيولتها و هيكلها املالي ومردوديتها وتطور نشاطها مما يجعل املؤسسة تحسن من أدائها املالي ومعرفة مواطن 

 قوتها لتعزيزها و التعرف على نقاط ضعف املؤسسة وتعديلها .

 املطلب الثالث: التحليل املالي والتنبؤ بالنتائج املستقبلية مللبنة الساحل بوالية مستغانم 
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بنتائج املستقبلية حيث أنها تقدر مبيعات وأرباح املؤسسة تعتمد املؤسسة على التحليل املالي بغرض التنبؤ 

س املالية واملحاسبة والذي يتم باالستعانة باملخطط السنوي التقديري والذي يتم اعتماده شهريا من طرف رئي

فيه تقدير األرباح واملبيعات شهريا والتنبؤ بها قبل حدوثها وهذا من حيث كمية تلك املبيعات وسعر بيعها ومجمل 

ربحها حيث مجمل تلك التقديرات الشهرية للمبيعات واألرباح تعطينا مخطط سنوي تقديري لها والذي يتم 

تحليل نتائج هذا املخطط من أجل معرفة االنحرافات و اتخاذ القرارات فيما  مقارنتهم مع املخطط له حيث يتم

 األداء املالي املستقبلي للمؤسسة.يخص تطوير و تحسين 
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 خالصة الفصل:

من خالل دراسة تطبيقية مللبنة الساحل بوالية مستغانم الحظنا أن املؤسسة اعتمدت على التحليل املالي لتقييم 

مبيعات و هو مؤشر جيد بواسطته يمكن القول أن تقبل نتائجها املالية من أرباح و باملسوالتنبؤ دائها املالي أ

املؤسسة حققت توازن مالي أي أنها مستقلة ماليا غير مثقلة بالديون و بالتالي نقول ان مستوى أدائها املالي مقبول 

 و عليه مضاعفة مجهوداتها من أجل وصول املؤسسة ألهدافها املالية.
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يعتبر التحليل املالي أحد األدوات املستعملة في تقييم األداء داخل املؤسسة والتي يستطيع املستخدم من خاللها معرفة 

 الدراسة. واتخاذ القراراتالسياسة املتبعة داخل املؤسسة وتوجيه االنتباه اتجاه النقاط الحساسة التي تستوجب 

يتسم بالكفاءة والفعالية حتى يتسنى  أنوالذي يفترض  ي األداء الكلي لهاالالزمة لتحسين الوضع املالي للمؤسسة وبالتال

املالي الدوري ملراقبة  في التحليلديثة معتمدة ال يتحقق ذلك إال باعتمادها علىأدوات التسيير الح وواالستمرار لها البقاء 

 .املاليأدائها 

 كون األداء املالي واخترنا التحليل املالي كوسيلة لتقييم واملحاسبي  ل هذا البح  التريي  عل  الاانب املالي خالمن ولقد تم 

 إليه.املعلومة املالية اداة التخاذ القرار واملراقبة داخل أي مؤسسة مهما اختلف طابعها القانوني أو القطاع الذي تنتمي 

قادر  وحده يمؤشرالطبيعي عدم االيتفاء بالاانب املالي  معها. ومنيما تمثل املرآة التي تظهر من خاللها أمام املتعاملين 

ولة وفق ذاملب كون أداء املؤسسة ناتج عن ترييبة من االنشطة واملاهودات للمؤسسة.عل  الحكم عل  األداء الكلي 

أن البعد املالي يحتل الصدارة خاصة في مثل هذه  اقتصادية،قانونية(. إال اجتماعية،)سياسة معينة متعددة األبعاد 

مساعدتها األداء يسع  من خاللها املقيم للكشف عن الضعف في هذه املؤسسة ومحاولة  عملية تقييمالدراسات ألن 

ذا أصبح من الضروري منها وتفاديها في املستقبل وبما أن أغلب املؤسسات تشكو من نقص أو تدهور في األداء ل للخروج

انطالقا من املعطيات املحاسبية املتوفرة  املاليةعل  املحللين املاليين توجيه االهتمام مباشرة لدراسة وتحليل الوضعية 

 .الحقيقيةداخل املؤسسة كون هذه األخيرة مرآتها 

 :نتائج الدراسة

إل   2014من خال ل اسقاط الدراسة النظرية عل  مؤسسة ملبنة الساحل والية مستغانم خال ل الفترة املمتدة من سنة 

 :يليتوصلنا إل  استنتاج مجموعة من املالحظات واملتمثلة فيما  2019سنة 

 ما يلي: استخالص من تمكنا ةاملي انية املالي رلعناص املقارن  التحليل خال ل من 

 يةاار ال الغير أصولهاراجع لنقص  ، وهذاتجهي ات إنتاجية عن البعض من التناز ل  أو ة ببيعقيام املؤسس. 

 نهامخزو  من زاد مما إنتاجها بيع منتجات املؤسسة فور  تمي ال. 

 يةاار ال الغير و يةالاار  ومهانقص خص ال لخ نم ذلك ، ويظهرالخاصة املالية اموارده ل ع املؤسسة اعتماد 

 .ةالدراس تسنوا خال ل

  من خال ل حساب مؤشرات التوازن املالي أن كل من راس املا ل العامل واحتياجات الراس املا ل العامل ذو القيمة

 .الثابتةالسالبة والخزينة الصافية موجبة وهذا يعني موارد محققة بواسطة دورة االستغال ل تمو ل جزء من االصو ل 

  وضعية تسمح للمؤسسة بسداد ديونها  بالديون. وهيمن خال ل حساب نسب التمويل تبين أن املؤسسة غير مثقلة

هذا يذلك عل  قدرة املؤسسة عل  تمويل استثماراتها من خال ل ما تملكه من  صعوبات. ويد لاتجاه الغير دون أي 

 .أموا ل

  بما  2019وسنة  2014بالنسبة للسيولة تبين أن املؤسسة حافظت عل  نسبة متقاربة من للسيولة سريعة بين سنة

مؤشر س يء أي أن األصو ل سريعة التحو ل ال تكفي لتغطية الخصوم  السريعة فإنهبة أقل من نسبة السيولة أن نس



 الخاتمة العامة

 

74 
 

أي أن النسبة تقل عن النسبة  الدراسة.أما فيما يخص نسبة   السيولة النقدية ارتفعت في السنوات  .الاارية

 .س يء(وهذا يعتبر مؤشر 1إل   0.75املقبولة )

 أن  أصولهانالحظعل  أموا ل الغير في تمويل  املؤسس يلة واليسر املالي تبين مدى اعتماد من خال ل حساب نسب الهيك

معد ل دوران األصو ل في ارتفاع مستمر وهذا دليل عل  يفاءة اإلدارة في استثمار املوارد املالية املتاحة في تحسن 

  .مستمر

 الدراسة: االقتراحات

 :ما يلي والتوصيات االقتراحات بين من

 لثاألم األداءالتحقيق  سعي حدى ل ع وظيفة كل في و دورية املالي بصورة األداء تقييم بعملية القيام. 

 املالي مريزها فيالضعف  و نقاط القوة هذا اليتشاف و املالي األداء تقييم ةعمليفي  يبير اهتماما تولي أن. 

 فوائد عل  والحصو ل  البنوك في توظيفها أو جديدة تثبيتات لشراء الخزينة في املامدة األموا ل استغال ل. 

 الغير لدى فوائد تحصيل. 

 الديون قصيرة. تسديد 

 معرفة أجل من له حالة بتشخيصوذلك  ،املالي للتحليل يبيرة أهمية تولي أن املؤسسة عل  نقترح هذا إل  باإلضافة

 .ومعالاتها والضعف القوة مواطن عل  أجل الكشف من مستمرة بصفة املالية الوضعية

 :الدراسةآفاق 

وعل   املالي.األداء داخل املؤسسة يشمل جوانب متعددة وال ينحصر فقط عل  الاانب  إن تقييمفي األخير يمكن القو ل 

البح  املتواضع عل  أن نكون قد فتحنا املاا ل إل  دراسات أخرى أوسع تخص األداء الكلي  نطمح بهذاهذا االساس 

للمؤسسة ويذا توسيع مجا ل الدراسة ليشمل تقييم األداء مجموعة من املؤسسات من مختلف القطاعات للوصو ل إل  

 الصائبة.وبالتالي اتخاذ القرارات  دقيقة،نتائج 
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 :والتشريعات قوانينال

 2008 ماي 26 ل املوافق ه 1429 عام األولى جمادى 20 في املؤرخ 156-08 رقم تنفيذي مرسوم .1
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 لرسمیةا ةلجریدا ،اھسیر عداقوو تلحساباا نةومد اكذو وعرضها لمالیةا فلكشوا ىمحتوو

 .19العدد ئریةالجزا الجمهورية

 ماجستير:مذكرات 
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 لنيل مقدمة مذكرة سطيف- لعلمةا واملراقبة سلقیاا أجهزة لصناعة نیةطلوا لمؤسسةا حالة سةدرا
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 :امللخص

 كانت سواء القطاعات جميع في, العالم شهدها التي واملتزايدة املتنامية والتطورات التغيرات إن

 بسرعة يتسم محيط في تعيش املؤسسة جعل مما, التكنولوجية أو السياسية,  االجتماعية,  االقتصادية

 على للمؤسسة تمكن أسلوب بأفضل واستغاللها,  إمكانياتها في للتحكم تسعى  وكذلك, التقلب

 واملستقبلي الراهن املالي املركز تحديد أجل من املالي األداء بتقييم إال هذا يتحقق وال, والبقاء االستمرارية

 املالية القوائم من املالية املعطيات في واملتمثلة املالي التحليل أدوات على االعتماد خالل من وذلك, 

  . املؤسسة ألداء والضعف القوة نقاط من تعكسه ملا أهمية األكثر تعد التي املالية والنسب

 

 .املالية املعطيات, املالي التقييماملالي، األداءاملالي، التحليل :املفتاحية الكلمات

Summary: 

The growing and increasing changes and developments that the world witnessed, in all 

sectors, whether economic, social, political or technological, which made the 

institution live in an environment characterized by rapid volatility, as well as seeking to 

control its capabilities, and exploit them in the best way that enables the institution to 

continue and survive, and this is not achieved Except for evaluating financial 

performance in order to determine the current and future financial position, by relying 

on financial analysis tools represented in the financial data from the financial 

statements and financial ratios that are most important because they reflect the 

strengths and weaknesses of the institution’s performance 

 

 

Key words: financial analysis, financial performance, financial evaluation, financial data. 
 



































 


