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 تشكر

 

 بعد أما املرسلين أشرف على والسالم والصالة ،نستعين وبه الرحيم الرحمن هللا بسم

 " يشعر ولم منها خرج يشكر ولم نعمته في كان من " قديما قالو 

 العلم النور  به وهدانا العقل ووهبنا الصحة منحنا الذي الرزاق العالي هللا شكر قبل شكر ال وألنه

 كل وعلى واجب هللا شكر فإن لذلك " ألزيدكم شكرتم وإن "  :قال الذي فهو ، الجهل ظلمات من ووقانا 

 وأن والدي وعلى علي أنعمت التي نعمتك أشكر أن أوزعني ربي " :ىقوله تعال من والأفضل منا، واحد 

 "وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من املسلمين  ترضاه صالحا أعمل 

  معروفا أسدى ومن ، هللا يشكر لم الناس يشكر لم من : قال وسلم عليه هللا صلى هللا الرسول  وألن

 "فادعوله تستطيعوا فإن لم فكافئوه

  هذا إنجاز في أعاننا من كل إلى العرفان الشكر بجزيل نتقدم أن ويشرفنا يسعدنا بالجميل واعترافا

 بشركةوكل عمال  ، نتقدم له بجزيل الشكررياطي حسين  ، بالفاضل  على راسهم الاستاذ ،املتواضع العمل

 "سراميس" الخزف

 خير ألف عنا هللا وجزاكم وتقدير شكر ألف هؤالء كل إلى ... هللا لوجه " معروف لنا قدم من كل نشكر كما

 .وفارح مصطفى  عيدود بخيرة من

 

  



 

 

 ميحرلانمحرلا هللا مسب

 

:قال هللا تعالى  

وأنزل هللا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن»  

.111:النساء «تعلم كان فضل هللا عليك عظيما  

 

 دعاء

 

رب ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت، وال أصاب باليأس إذا فشلت، بل ذكرني دائما أن  يا

 .الفشل هو التجارب التي سبقت النجاح

 .يا رب علمني أن التسامح هو أول مراتب القوه وأن حب الانتقام هو أول مراتب الضعف

ترك لي قوة العناد حتى يا رب إذا جردتني من املال فأترك لي ألامل إذ جردتني من النجاح فا

 .أتغلب على الفشل إذا جردتني من الصحة أترك لي نعمة إلايمان

 يا رب إذا أسأت إلى الناس أعطني شجاعة الاعتذار وإذا أساء الناس إلي أعطني شجاعة

 .العفو إذا نسيت ذكرك فال تنساني
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 المقدمة العامة 

 

 
  أ

 املقدمة العامة 

يعد التحليل املالي من املواضيع الهامة في عملية اتخاذ القرارات، وذلك من خالل تحليل وتفسير مضمون      

 .القوائم املالية، وبالتالي ترشيد عملية اتخاذ القرار، من قبل ألاطراف املستفيدة من عملية التحليل املالي

 

أو الكساد  املالي في بداية الثالثينيات امليالدية وذلك بعد أزمة الكساد املالي وتعتبر بداية بروز أهمية التحليل      

م وسمي ذلك اليوم بالثالثاء ألاسود، 0111أكتوبر عام  11والتي بدأت مع انهيار سوق ألاسهم ألامريكية في  الكبير

كارتفاع مستويات البطالة ونتج عن ذلك انهيار العديد من الشركات ألامريكية، وما تبعه من آثار اقتصادية 

وانخفاض الطلب على السلع والخدمات، وانخفاض مستويات الاستثمار، وأحجام املدينين عن الوفاء 

أما عامليا . منشأة 1111بالتزاماتهم، وتشير ألاحداث أنه في الواليات املتحدة ألامريكية فقط تم إفالس أكثر من 

ة، وانخفضت مستويات التجارة العاملية، وتوقفت العديد من فقد تأثرت الكثير من الدول الغنية والفقير 

 .الصناعات ألاساسية لتلك الدول 

كل ما ذكر أوجد ضرورة دراسة وتحليل القوائم املالية للشركات بناء على أسس منهجية علمية مدروسة توجد       

القوة والضعف، خصوصا أن صيغة مالئمة للتعرف على أداء الشركات وفرص نموها املستقبلي، وتحديد نقاط 

املؤشرات تدل على أن غالبية الشركات التي أعلنت إفالسها، كان لديها مشاكل في وضع السيولة ومستويات 

 .الربحية

ويعد تحليل القوائم املالية جزءا مهما وأساسيا من تحليل أوسع وأشمل وهو تحليل الاعمال والذي يتضمن       

أة، ونموها املستقبلي، حيث يقوم تحليل ألاعمال بدراسة النواحي املالية دراسة املخاطر املحيطة باملنش

والاقتصادية والتجارية املحيطة باملنشأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، و تحليل بيئة املنشأة، واستراتجياتها، 

 .وسياستها، وأدائها املالي

 إلاشكالية طرح: 

 :في املتمثلة الدراسة هذه في معالجتها نحاول  التي التالية الرئيسية البحث إشكالية نطرح سوف سبق مما

  ؟الخزف سيراميس بالسوافلية  للمؤسسة املالية الوضعية تشخيص في املالي التحليل دور  فيما يكمن 

 بالرتتي وفق املنهجي تفكيكها في تساهم فرعية ألسئلة تحليلها بوج السابقة الاشكالية على لإلجابة

 :التالي

 للمؤسسة؟ املالية الوضعية تشخيص في املالي التحليل أهميةهي  ما 
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 للمؤسسة؟ املالي التشخيص و للتسيير وأداة للمعلومات وسيلة يكون  أن املالي للتحليل يمكن كيف 

 ؟ للمؤسسة املالي الوضع تحليل في املستعملة ألادوات هي ما 

 الدراسة فرضيات: 

 محل املوضوع جوهر إلى الوصول  على تساعدنا الفرضيات من مجموعة وضعنا املطروحة إلاشكالية على ولإلجابة

 :وهي الدراسة

 ومنه الاقتصادية املؤسسة في والضعف القوة نقاط عن الكشف من تمكن املالي التحليل أدوات استعمال 

 .الصائبة القرارات اتخاذتعمل املؤسسة انشاء خطة جديدة و 

 املؤسسة في القرارات واتخاذ تشخيص في املالية سبوالن املالية لمؤشراتل املالي املحلل ماستخدإ. 

 دراسة ال أهداف: 

 :في تتمثل بحثنا خالل من إليها للوصول  ونسعى نرغب التي ألاهداف إن

 للمؤسسة املالية الوضعية تشخيص عملية في املالي التحليل به يقوم الذي الدور  على التعرف.  

 املالية الوضعية تشخص في تساهم أن شأنها من والتي املالي التحليل في املستخدمة ألادوات على التعرف 

 .للمؤسسة

 الدراسة حلم للمؤسسة املالية الوضعية على التعرف. 

 الدراسة  املوضوع اختيار أسباب: 

 :مايلي نذكر بينها ومن املوضوع هذا الختيار دفعتنا أسباب عدة توجد     

 أدق لتخصص أكثر معلومات تحصيل في الرغبة وبالتالي درسته الذي التخصص مع يتوافق املوضوع. 

 املؤسسة داخل املالية القرارات اتخاذ كيفية معرفة . 

 الدراسة محل املؤسسة قبل من به الاهتمام لزيادة املوضوع هذا بأهمية التحسيس. 

 الدراسة حدود: 

 في املالي التحليل دور  تطبيق أجل من سيراميس باملسوافلة مؤسسة في الدراسة ستجرى  :املكانية الحدود 

 .للمؤسسة املالية الوضعية تشخيص

 خالل الدراسة موضوع للمؤسسة املالية الوضعية بتشخيص سنقوم الدراسة هذه خالل :الزمانية الحدود 

 ( . 1105 -1101)  ةاملمتد ةتر الف    

 الدراسة صعوبات: 

 امليدانية الدراسة أثناء مة الال البيانات على بالحصول  لنا تسمح مؤسسة إجناد صعوبة. 

 العلمّية ألاعمال من النوع هذا تحرتم ثقافة وجود وعدم الباحث، مع املجتمع فئات بعض تعاون  عدم 

 .دا ج الكبيرة أهميتها رغم وألاكاديمية

   خالل من إليها توصلوا التي النتائج تطبيق وعدم املكتبات، رفوف على أبحاثهم ببقاء وذلك الباحثين إحباط 

 مضيعة العلميّ  البحث اعتبار إلى ألاشخاص من العديد دفع مّما منها، والاستفادة الواقع أرض على ألابحاث هذه

 . للوقت
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 دراسة ال منهجية: 

 :التالي املنهج اتباع الضروري  من كان املتبناة الفرضيات صحة إثبات البحث اشكالية على لإلجابة       

 ت ، املصطلحا مختلف بتعريف فيه قمنا الذي النظري  بالجانجانبين  يخص : ي التحليلي الوصف املنهج 

 في استخدامها يتم سوف والتي باملوضوع املتعلقة النظرية بالجوان بمختلف لإلحاطة والتقنيات املفاهيم

 تحليل في النظرية معارفنا مختلف إسقاط على خالله من نعمل الذي التطبيقي بالجان ، و  العملي تطبيقنا

 .نفيها أو الفرضيات تأكيد من تمكننا التي النتائج واستخالص يةالامل املؤسسة وضعية تشخيص و

 دراسة ال خطوات: 

             إلى البحث قسمنا في تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة  املالي التحليل ع دور موضو  لدراسة محاولة في 

 .تطبيقي وجزء نظري  جزء جزئين،

 بحيث فصلين   يشمل : النظري  الجزء: 

 أدوات و ستوياتمو  املالي التحليل ماهية: أساسيات التحليل املالي ، وتطرقنا فيه الى  بعنوان ألاول  الفصل  

مؤشرات تقييم الوضعية  ي بعنوانالثان الفصل في و، املالية والقوائم املالي املحاسبي لنظاماو  املالي التحليل

كيفية تقييم الوضعية املالية للمؤسسة من خالل عرض مختلف : املالية للمؤسسة ، وتطرقنا فيه الى 

 . النسب املالية و نسب النشاط ونسب املردودية و مختلف مؤشرات التواون املالي

 ي الجانب التطبيق : 

ويشمل فصل واحد  تطرقنا فيه الى عرض ملحة عامة حول شركة محل الدراسة ملؤسسة صناعة الخزف   

وتم عرض مختلف قوائمها املالية  وتم تحليل وضعيتها بمختلف النسب ومؤشرات  سراميس بالسوافلية 

 . التوازن 
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  :تمهيد

يعتبر التحليل املالي من أهم املواضيع إلادارية و املالية املختلفة للمؤسسة يهدف الوصول إلى تشخيص         

صحيح للوضعية املالية للمؤسسة، ويهدف بصفة عامة إلى إجراء فحص للسياسات املتبعة طرف املؤسسة في 

 لفهم مدلوالتها و محا لة و تفسيرية دورات متعددة من نشاطها، وكذا عن طريق الدراسات التفصيلية املال

الضعف ا يساعد على اكتشاف نقاط القوة و ألاسباب التي أدت إلى ظهورها بالكميات و الكيفيات التي هي عليها مم

التي تحمل سلبا و إيجابا في املؤسسات املالية، و من ثم اقتراح إجراءات على املؤسسة لترشيد استخدام إمكانياتها 

 ذا كانت الوضعية املالية للمؤسسةع الصعب أو اقتراح إجراءات تسمح بمواصلة التحسن إللخروج من الوض

جيدة، كما يعتبر التحليل املالي ألاداة التي تحدد العالقة القائمة بين املؤسسة و محيطها و هذه العالقة ال 

ا أن نذكر التجاري و تقتصر على الناحية املالية بل تتعدى و تشمل بعض النواحي ألاخرى كاإلنتاج يمكنن

 .ى في امليدان الصناعي والتسويق و حت

 :لذا سنتطرق في هذا الفصل الى ثالث مباحث على النحو التالي 

 .املالي التحليل ماهية : الاول  املبحث -

 .املالي التحليل أدوات و مستويات : الثاني املبحث -

 . املالية والقوائم املالي املحاسبي النظام : الثالث املبحث -
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 . املالي التحليل ماهية : الاول  املبحث

 .املالي التحليل واهداف مفهوم : الاول  املطلب

 : املالي التحليل مفهوم  1 . 

 :منها نذكر املالي للتحليل تعاريف عدة هناك

 يقوم التي والفنية وإلاحصائية الرياضية والطرق  ألاساليب مجموع : هو  التحليل املالي بصورة مبسطة          

 املاض ي في واملنظمات املؤسسات أداء تقييم اجل من املالية والكشوفات والتقارير البيانات علىاملالي  املحلل

 1.  املستقبل في عليه ستكون  ما توقع و والحاضر

 أو استكشاف خاللها من يتم معينة لفترة للمؤسسة املالية الحالة تشخيص : بأنه ريفه ايضا تع ويمكن           

 أهمية تحديد في تساهم الاقتصادي املشروع نشاط حول  النوعية و الكمية املؤشرات من مجموعة اشتقاق

 ومصادر املالية القوائم من تستخرج معلومات خالل من ذلك و للمشروع املالية و التشغيلية ألانشطة وخواص

2. القرارات اتخاذ بقصد املنشأة أداء تقيم في ذلك بعد املؤشرات هذه استخدام يتم لكي ذلك و أخرى 
 

 متخذي تساعد معلومات الستخالص البيانات لتشغيل نظام أو مدخل انه على املالي التحليلويعرف           

 :على للتعرف القرارات

 الحالي  الوقت في للمؤسسة الاقتصادي املالي الوضع وحقيقية للمؤسسة املاض ي ألاداء. 

 املستقبل  في للمؤسسة املالي باألداء التنبؤ. 

 3.إلادارة أداء تقييم 

 هذه وتفسير املالية القوائم من التحليلية النسب حساب هو املالي التحليل أن يرون صصين املخت بعض            

 .إلادارية للقرارات كأساس اتجاهاتها ملعرفة النسب

من خالل التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص تعريف التحليل املالي ماهو إال دراسة للقوائم املالية بعد      

تبويبها ،  وذالك باستخدام طرق و أدوات معينة من أجل الوصول الوصول إلى نتائج تساعد على تقييم أداء 

 .املؤسسة و تشخيص وضعيتها املالية و إتخاذ القرارات املناسبة 

 : أهمية التحليل املالي  . 2

 السنوات في واملحاسبية وإلادارية الاقتصادية الدراسة هذه أهمية من تنبع املالي التحليل أهمية أن الشك      

 العمليات وتعقد توسع إلى باإلضافة الجغرافية، املنشآت وفروع مراكز وتباعد املنظمات توسع أن حيث ، ألاخيرة

 أداة وجود ضرورة إلى أدى والاختالس، والخداع الغش من جديدة أدوات و الحيل وظهور  العالم، في الاقتصادية

 4: مايلي في تتمثل املالي التحليل أهمية فإن عامة وبصورة ، املالي التحليل هي فعالة رقابية

 سيما للمنشأة ألامين والحارس املبكر إلانذار بجهاز أشبه وهي الفعالة الرقابة أدوات من أداة املالي التحليل 

 .املنشآت  في بفعالية استخدم إذا

                                                             
1
 . 94، ص 8002وليد الناجي الحيالي ،التحليل المالي للرقابة على االداء و الكشف عن االنحرافات ، مركز الكتاب االكاديمي ، عمان ،  

 .1997 عمان، املصرفية، الدراسات معهد ،والاستخدامات وألادوات وألاساليب املالي التحليل مطر، دمحم 2
 .03 ص السعودية، العربية اململكة السعود، امللك جامعة ألاسهم، أسواق في ودورها املحاسبة املعلومات للمحاسبة، السعودية الجمعية 3
 .53 ص ، عمان 2101 والتوزيع للنشر العربي املجتمع ،مكتبة ، الدولية املحاسبة ملعايير وفقا املالية للقوائم املالي لتحليل،ا العداس ي دمحم أحمد  4
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 ألاداء  وتقييم املشاريع إلقامة إلاقتصادية الجدوى  تقييم في املالي التحليل إستخدام يمكن. 

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

   والتجديد والتحديث إلاندماج قرارات مايخص سيما املصيرية القرارات اتخاذ أداة املالي التحليل   .  

 .أهداف و وظائف التحليل املالي : املطلب الثاني 

 : أهداف التحليل املالي  . 1

 1:  مايلي في املالي التحليل أهداف تتمثل

 الحكم أجل من القرار متخذ عليها يستند التي ألاسس أهم من املالي التحليل نتائج تعتبر :للشركة بالنسبة   1.1

 :إلى يهدف املالي التحليل فإن وبالتالي ألافضل الاستثمار تحقيق على وقدرتها إلادارة كفاءة مدى على

 للشركة ؛ والنقدي املالي الوضع تقييم 

 ؛  والتمويل الاستثمار وقرارات نتائج تقييم 

 أسبابها ؛ تشخيص مع الشركة أداء تخللت التي الانحرافات مختلف تحديد 

 املستقبلية؛ والخطط املوازنات إلعداد التحليل نتائج من الاستفادة  

 استثمارها؛ يمكن والتي الشركة أمام املتاحة الفرص تحديد 

 الشركة؛ تواجه التي الفشل باحتماالت التنبؤ 

 القرار ملتخذي والنوعية الكمية للمعلومات مصدرا يعتبر. 

 املالي التحليل يهدف حيث أهداف لها الشركة مع املتعاملة ألاطراف حتى :الشركة مع للمتعاملين بالنسبة  2.1

 :إلى

 املالي؛ امليدان في الشركة بها وم تق التي ألاعمال حول  مالحظات إجراء 

 ؛ للضريبة الخاضعة ألارقام تحديد يتم وبواسطتها املالية النتائج تقييم 

 القروض؛ نتائج لتحمل املؤسسة استطاعة ومدى املالية الوضعية تقييم 

 القروض من الاستفادة اجل من الشركة طلب على الرفض أو املوافقة. 

 2:  ألاهداف أهم بذكر نقوم سوف الحالي وقتنا في يكتسبها املالي التحليل أصبح التي البالغة لألهمية نظرا         

 للمؤسسة؛ املالي املركز معرفة 

 إليه؛ تنتمي الذي قطاعها في املالي مركزها معرفة 

 القطاع؛ نفس من مؤسسات مع للمؤسسة املالية الوضعية مقارنة 

 عائد؛ وعلى أ تكلفة بأقل املالية القرارات اتخاذ في املساعدة 

 للمؤسسة؛ والاستقاللية املالية الوضعية لتغير مالية سياسات اقتراح 

 مجال؛  لكل املتوقع والعائد املختلفة الاستثمارية املجاالت في الاستثمار في والراغبين ألاموال أصحاب توجيه 

                                                             
 2118 عمان،ألاردن، - ، والتوزيع للنشر العلمية اليازوري  دار ،معاصرة اتجاهات املالي والتخطيط التحليل التميمي، فؤاد وأرشد النعيمي تايه عدنان 1

 11ص_20 ،ص
 مالية:تخصص اكاديمي، ماستر شهادة لنيل ملقدمة مذكرة ،البترولية املؤسسات في القرارات التخاذ كأداة املالي التحليل جمال، صخري  2

 . 01ص  ورقلة إلاقتصادية،جامعة العلوم ومحاسبة،كلية
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 التمويل سياسة نتيجة املؤسسة لها تتعرض قد التي املالية وألاخطار للمؤسسة املالي املركز من التحقق 

 املعتمدة؛

 لها؛ املرفقة املخاطر ودرجة منشأة كل في املالك أموال على املحقق العائد نسبة تحديد 

 املحققة ألارباح ونسبة أهدافها تحقيق في املؤسسة نجاح نسبة تحديد . 

 :وظائف التحليل املالي  .  2 

 1:حلول  على مجملها في ترتكز وظائف عدة هناك      

 املؤسسة على تعود التي القرارات أحسن اتخاذ القرار متخذي توجيه وهي :القرار التخاذ املستثمرين توجيه 

 بعدم تتميز التي الخارجية البيئة مع التأقلم محاولة إلى باإلضافة هدفها، تحقيق بغرض الفائدة، أو بالربحية

 الاستقرار؛

 إنجازه؛ املرتقب إلاستثمار عملية وحدود مزايا إبراز طريق عن وذالك :الاستثمار قرار إتخاذ 

 املالية العمليات مختلف ورقابة توجيه أجل من :املالية والرقابة التخطيط قرار اتخاذ . 

 .مقومات ومنهجية التحليل املالي : الثالث املطلب 

  2: مقومات التحليل املالي .  1

ي تنجح عملية التحليل املالي في تحقيق أهدافها و أغراضها املنشودة، ال بد من توفير مجموعة املتطلبات أو ك    

الهدف النهائي للمحلل املالي الشروط التي تشكل في مجموعها ركائز أساسية البد من مراعاتها، فإذا ما اعتبرنا أن 

هو توفير مؤشرات واقعية تعطي صورة عن جوانب نشاط املشروع هي أقرب ما تكون إلى الحقيقة، فيجب إذا 

توفير مقومات نجاحه في هذا الهدف وذلك بالحرص على توفير مجموعة من الشروط منها ما يتعلق به، ومنها ما 

 . ومنها كذلك ما يتعلق بمصادر املعلومات التي يعتمدعليها تي يستخدمها أساليب وأدوات التحليل اليتعلق بمنهج و 

 : ويمكن ذكر املقومات ألاساسية للتحليل املالي فيما يلي      

 املوثوقية  أو تتسم معلوماته بقدر معقول من املصداقية أو ي ن تتمتع املعلومات التى يستقى منها املحلل املالأ

 تحليل بقدر متوازن من املوضوعية من جهة واملالئمة من جهة أخرى ؛في ال املعلومات املستخدمة

  أن يسلك املحلل املالي في عملية التحليل منهجا عمليا يتناسب مع أهداف عملية التحليل، كما أن يستخدم

 مة لألهداف التي يسعى إليها؛ ءتوازن بين سمتي املوضوعية واملالأساليب وأدوات تجمع هي ألاخرى وبقدر م

 شف الحقائق كما هي التركيز على فهم دوره واملحصور في كبلك ذ، و يةباملوضوعن يتسم املحلل املالي نفسه أ

التحيز الشخص ي، وهذا ليقوم بعد ذلك بتقديم تقريره بما  نع ةعيدبسيره بصورة مجردة تفقبل أن يقوم ب

 .البديل ألافضل منها راهيد القرار مع مراعاة التوصية بما ختم مخدتمؤشرات وبدائل  نيتضمنه م

                                                             
 . 10 ص 2005 ، البليدة ، دحلب سعد جامعة ، أعمال إدارة تخصص ، املاجستير شهادة لنيل مذكرة ،املالي التحليلعواشرية، الصالح دمحم  1
 اكاديمي، ماستر شهادة لنيل ملقدمة مذكرة التحليل املالي في تشخيص الوضعية املالية للموسسة الاقتصادية ،سفير عبد الرحمان ، دور  2

 .11ص  دمحم الصديق بن يحيى ، جيجل ، إلاقتصادية،جامعة دراسات محاسبية وجباية معمقة ،كلية العلوم:تخصص
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                                                                                                                                                                            : منهجية التحليل املالي  . 2

 املالية للقوائم املالي التحليل عملية إجراء في املالي املحلل معها يتعامل التي والاجراءات وألاساليب الطرق  هي

 إلتمام الاعتبار بعين أخذها يجب الذي العامة وألاسس املبادئ بعض تحكمها املنهجية وهذه بالعمالء الخاصة

   :التالية املالي التحليل بخطوات عنها التعبير ويمكن املطلوب الهدف تحقيق له يتيح بشكل املالي التحليل عملية

                                                                                                                                     :املالي التحليل عملية من الهدف تحديد  1.  2

 من املحلل يتمكن حتى املنشاة لدى املوجودة املشكلة أو املوضوع ضوء على التحليل عملية من الهدف يتحدد

 إذا فمثال الازمة غير والتكاليف والعناء الجهد نفسه على ويوفر املعني باملوضوع فقط الخاصة املعلومات جمع

 القدرة معرفة البنك لدى املالي للمحلل ألاساس ي الهدف فيصبح تجاري  بنك من قرض بطلب العمالء أحد تقدم

 .املحدد الوقت في القرض سداد على العميل لهذا املالية

 : املالي التحليل يشملها التي الزمنية الفترة تحديد  2.  2

 متتالية سنوات لعدة املالية للقوائم التحليل فترة تشمل أن بد فال أهدافها املالي التحليل عمليات تحقق حتى     

 خاللها من املحلل يستطيع التي املعلومات على للحصول  كافية تكون  ال قد واحدة لستة املالية القوائم أن حيث

 .العميل وإمكانيات قدرتها على الحكم

 :أهدافه إلى للوصول  املحلل إليها يحتاج التي املعلومات تحديد  1.  2

 من عليها الحصول  فيمكن مصادر عدة من عليها الحصول  فيمكن املحلل اليها يحتاج التي املعلومات أما     

 يتعامل الذي املؤسسات خالل من العميل عن الشخصية املعلومات على الحصول  يمكن كما املالية القوائم

 .معها

 :الدراسة موضوع للمشكلة املناسبة وأداة أسلوب ختيارإ  4.  2

 ومعدل السريعة السيولة ونسبة التداول  نسبة منها نذكر كثيرة التحليل في املستخدمة وألادوات ألاساليب ومن     

 خالل النقدية التدفقات كشوف الى باإلضافة املالية والرافعة السلعي املخزون دوران ومعدل النقدية دوران

 .متتالية زمنية فترات

 املناسبة القرارات التخاذ املحلل لدى توفر التي املعلومات إستعمال. 

 إلى إستخدام الحاجة تظهر وقد النتائج قياس في الستخدامه املالي التحليل معايير من املناسب املعيار إختيار 

 .معيار من أكثر

 قياس في املستخدم املعيار عن الانحراف درجة تحديد. 

  الانحراف أسباب وتحديد دراسة. 

 1.التحليل  عملية نهاية في املحلل قبل من يعد الذي التقرير في الالزمة التوصيات وضع 

 .دوات التحليل املالي مستويات وأ: املبحث الثاني 

                                                             
1
 156 - 155 : ص ص , 2007 - ,عمان ,والتوزيع للنشر البركة دار ,المالي والتحليل االدارة ,وآخرون الشريف عليان 
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 .معايير وخطوات التحليل املالي :  املطلب الاول 

 1:معايير التحليل املالي  .1

 : هناك مجموعة معايير يستعملها املحلل املالي للتعبير عن مستوى ألاداء املالي، ومن هذه املعايير آلاتي       

تعتمد هذه املعايير على مؤشرات مالية تا ريخية أي لسنوات سابقة، فمثال يتم مقارنة  : املعايير التاريخية  1.  1

ومن ثم مالحظة التغيرات ( لنفس املنشاة)نسبة السيولة للسنة الحالية مع نسبة السيولة ألعوام ماضية 

 . الحاصلة، هل هي إلى ألافضل أم إلى ألاسوا، وهكذا بالنسبة للنسب أو املعدالت ألاخرى 

تعني املعايير التي تعتمد عادة على الخطط املستقبلية للمنشاة والتي تمثل املوازنات  : املعايير املستهدفة  2.  1

. التخطيطية، وهذه املعايير يستفيد منها املحلل أو إلادارة للتحقق من مدى نجاح تطبيق الخطط املوضوعة

كانت هناك انحرافات سواء  فاملحلل املالي يقوم بمقارنة املعايير املستهدفة مع املتحقق وبالتالي يحدد فيما إذا

 . والرقابة ألادوات املهمة في عملية التخطيطايجابية أو سلبية، تعد املعايير املستهدفة من 

معينة سواء ضمن صناعة واحدة محلية أو هو معيار يوضع ضمن إقليمية أو  صناعة :املعايير الصناعية  1.  1

عليه في السوق، أو مع املعايير التي توضع من قبل مختصين، سواء دولية، ويحدد هذا املعيار طبقا ملا هو متعارف 

التجمعات املختصة في هذا املجال أو من قبل الاقتصاديين أو إلاداريين أو املحللين املاليين أو الاستشاريين 

نحرافات وغيرهم من ذوي الخبرة في هذا املجال، ويستفاد من هذه املعايير ملقارنة أداء املنشاة معها وتحديد الا 

 .عنها بقصد معالجتها

 . مرة1ة بن املنشات دثل نسبة التداول وتعني وجود خاصية تأخذ شكل قيمة ثابتة ومشترك  :املعايير املطلقة 4.  1

طاع أو فروعه املختلفة التي قألاداء في ال( وسط، وسيط، منوالمت)وهي تمثل معدل   :املعايير القطاعية 5.  1

 . إذ يعتمد على التصنيف املعياري لألنشطة الذى أعدته وتعدله سنويا هيئة ألامم املتحدة تنتمي إليها املنشأة،

 2: خطوات التحليل املالي  .  2

 حسابات وجدول  املحاسبية بامليزانية توجد التي ألارقام التحليل في التصنيف عملية تشمل  :التصنيف  1.  2

 املالية الوضعية الستنتاج ألاساسية القاعدة تعتبر التي املالية املعلومات وضع إلى الوصول  منها الهدف و النتائج

 .للمؤسسة

للمجموعات مقارنة و ، البعض ببعضها ألاجزاء بمقارنة نقوم تصنيفها و ألارقام تحليل عملية بعد :املقارنة  2.  2

 .بينها فيما ألارقام عالقة عن الكشف على تساعد العملية هذه و الكليةاملحددة باملجموعات 

  أو متعددة فترات خالل باملؤسسة الخاصة املالية القوائم بين واملقارنة التصنيف عملية بعد :ستنتاجإلا 

 معرفة طريق عن الالحقة الفترات خالل آفاقها تحديد يمكن لها املمثلة املؤسسات مع واحدة محاسبية لفترة

املختلفة للمؤسسة ، ومن هذا فاملؤسسة تتحكم في مركزها املالي وبالتالي  املشكالت لحل الوقائية الوسائل

  .تمكننا منمن تقدير امكانياتها وقدراتها 
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 . املالي التحليل و الجهات املستفيدة من ستعماالتإ : الثاني املطلب

 1:تعماالت التحليل املالي إس.  1

 :متعددة أهمها كاآلتي لخدمة اغراض يمكن استعمال التحليل املالي      

املقرضين ملعرفة ألاخطار التي سيواجهونها إذا منحوا قرض ل يتم هذا التحليل من تق : التحليل الائتماني 1.  1

جل التحقق من أن هذا الطرف ن أألي ألاطراف، من خالل تحليل مديونية الطرف الذي ينوون منحه قرضام

 .ه قادر على إعادة القرض عند استحتاق

يهتم هذا النوع من التحليل بعملية تقييم الاسهم والسندات وتقييم املؤسسات  :  التحليل الاستثماري  2.  1

 .من إلافراد واملؤسسات ة ستثمار هو مدار اهتمام نسبة كبير ويعد من ألانواع املهمة باعتبار أن الا . بصورة عامة

كة أو الاندماج بين الشركات، القيام بعملية تحليل مالي تستلزم عملية تملك شر  :  تحليل الاندماج والتملك 1.  1

للمنشاة املراد شراؤها، من اجل الوقوف على وضع املنشاة وتحديد موقعها في السوق فضال عن أمور كثيرة 

 . كالتنبؤ بمستقبل أداء هذه املنشاة وغيره

إلادارة، املستثمرون، )ل غالبية ألاطراف يعد هذا النوع من التحليل من ألانواع املهمة، ولع : تحليل ألاداء 4. 1

كتقييم من جهات عدة ، تقوم بهذا النوع من التحليل، باعتبار انه يقوم بتقييم املؤسسات ( املقرضون وغيرهم

 .أو توازنها املالي أو ما يتعلق بالسيولة والنمو وما إلى ذلك في إدارة موجوداتها  الربحية وكفاءة املؤسسة

يعد التحليل املالي من ألادوات الفعالة في مجال التخطيط، إذ يستعان به في وضع تصور ألداء  : التخطيط 5.  1

 .املنشاة املتوقع عن طريق الاسترشاد باألداء السابق لنفس املنشاة

 : الجهات املستفيدة من التحليل املالي  . 2

 :  مايلي الفئات هذه أهم من     

 : هما قسمين إلى وتنقسم : الدائنون  1.  2

  املركز أي املتداولة، والخصوم ألاصول  عناصر ودراسة بتحليل يهتمون  : املوردون  و ألاجل قصيري  الدائنون 

 . للشركة العامل املال ورأس الجاري  النقدي

  والفوائد عليها، القائمة الالتزامات سداد على الشركة قدرة حول  تتركز اهتماماتهم : ألاجل طويلوا الدائنون 

 .استحقاقها ووقت الالتزامات هذه عن املترتبة

 2 : إلى كذلك الشركات في املستثمرين تقسيم يمكن : املستثمرون 2. 2

 لتحقيق السنة خالل بيعها وإعادة بها الاتجار بغرض ألاسهم يقتنون  من وهم : ألاجل قصيري  مستثمرين 

 . القصيرة الفترة خالل وتقلباتها ألاسهم أسعار نحو موجهة اهتماماتهم تكون  وبالتالي ذلك، وراء من عوائد

 لفترات الاستثمارات بتلك والاحتفاظ السيطرة بغرض ألاسهم يقتنون  من وهم : ألاجل طويلوا مستثمرين 

 على الشركة قدرة وعلى السهم من العائد معدل نحو موجهة اهتماماتهم وتكون  ، املالية السنة تفوق  طويلة

 . ألارباح وتحقيق الاستمرار
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 يقومون  الذين ألاطراف أداء تقييم في اهتماماتهم وتكمن ، نوعهم كان أيا املالك هم : املشروع أصحاب 1.  2

 الاستثمار على والعائد العام املالي الهيكل دراسة استخدامها يتم التي املؤشرات ومن . ممتلكاتهم إدارة بتفويض

 .املالي الفشل ومخاطر السيولة دراسة وكذلك والتوزيعات

 الجيدة إلادارة تستخدم لذا ، النمو و والربحية للشركة املالي الوضع في تكمن إلادارة اهتمامات إن :إلادارة 4. 2

 هو املالية للقوائم املالي التحليل ويعتبر ، الشركة إدارة في تساعدها التي والتقنيات وألادوات رق  الط من مجموعة

 توزيع كيفية على والوقوف املستخدمة رقابتها نظم فاعلية هو لإلدارة ألاول  والهدف ، املهمة ألادوات هذه أحد

 .املماثلة الاخرى  املؤسسات بأداء املؤسسة أداء مقارنة مع الشركة موارد

 : الجهات هذه ومن : ألاخرى  الجهات 5.  2

 الشركات هذه قدرة على للوقوف و نطاقها في الواقعة للشركات والربحية املالي الوضع لتقييم : العمال اتحاد 

 .جديدة شغل مواقع إيجاد

 طريق عن ألاسعار وتحدد . السياسات وضع يتم الحر الاقتصاد نظام ظل في : والرقابة التخطيط أجهزة 

 لغرض املالي التحليل يستخدم املركزي  الاقتصاد أما . والعرض الطلب ونظام . الحر السوق  ديناميكية

 وضع في وكذلك . ونتائجها السابقة الخطط وتحليل دراسة في تساعدها ومعلومات بيانات على الحصول 

 .الشركات على الرقابة وسائل من وكوسيلة املستقبلية الخطط

 الشركات من العديد نشاطات عن بيانات على الحصول  لغرض الغالب في تستخدم : التجارية الغرف 

 . وربحیتها أدائها ومعدالت .املالية بأوضاعها تتعلق والصناعات

 وموضعية صحة من والتحقق . الضرائب عائد ملراجعة املالي التحليل أدوات تستخدم : الضرائب مصلحة 

 بنودإلايرادات بين العالقات ودراسة , القطاع شركات مع املقارنات إجراء طريق عن املقدمة البيانات

 .املشروع لنفس واملصروفات

 من املحاسبية املعلومات وتحليل بتجميع تقوم التي املالي التحليل أدوات تستخدم : واملعلومات إلاحصاء 

 .دوري بشكل ونشرها بتصنيفها لتقوم املالية القوائم خالل

 

 .املالي التحليل وطرق  أدوات : الثالث املطلب

 1: أدوات التحليل املالي .  1

  : في ألادوات هذه وتتمثل املرجوة أهداف الوصول  من تمكنه محددة أداة استعمال املالي املحلل على

 واملردودية املال التوازن  على التأثير دون  الاحتياجات تمويل ضمان منه الهدف : املالي الهيكل تحليل 1.  1

 املنظور  على أو ) الاستحقاق و السيولة مبدأ( املالية الذمة منظور  على باالعتماد ، ... املالية واملالءة

 . التحليل في الرئيسية النشاطات بين بالفصل الوظيفي

 على النشاط قدرة مدى على والحكم ، للنتائج املؤسسة تحقيق بكيفية يهتم : والنتائج النشاط تقييم 2.  1
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 مراحل مختلف تبين أرصدة عن عبارة هي التي ، للتسيير الوسيطة ألارصدة باستخدام وذلك الربحية، تحقيق

 .املناسبة القرارات اتخاذ من يمكن مما ، تحققها وأسباب النتيجة تشكل

 ، تحقيقها في ساهمت التي الوسائل مع املحققة النتائج مقارنة من تمكن وسيلة هي : دودية املر تقييم 1.  1

 .ها وغير  والاستثمار التمويل قرارات اتخاذ خاللها من ويمكن ، ألاداء تقييم غي موضوعية ألاكثر املؤشرات وهي

 التحليل الذمي ،حيثو  الوظيفي بالتحليل مقارنة تطورا ألاكثر التحليل يمثل : املالية التدفقات تحليل 4.  1

 كما ، املسئولة الدورة وتحديد الخزينة في الفائض أو العجز أسباب على والوقوف املالي التوازن  تحليل من يمكن

     إلاستراتيجية القرارات اتخاذ في تساعد التي الاستراتيجي البعد ذات املؤشرات من مجموعة التحليل هذا يحوي 

 . املعتمدة املالية إلاستراتيجية تقیم و

 : طرق التحليل املالي .  2 

 1 : يلي كما املالي التشخيص أثناء املتبع التحليل نوع توضيح في وتكمن

 مالية دورات لعدة للمؤسسة املالية الوضعية دراسة على التحليل هذا يقوم : التطوري املالي التحليل 0 . 2

 محاسبي معلومات نظام التحليل هذا ويتطلب . املستقبلية الوضعية تقدير يمكن أساسها على متتالية

 : التالية العناصر على التحليل هذا ويرتكز . وفعال متطور  ومالي

  مع املحاسبية النتائج مختلف أو املضافة القيمة أو ألاعمال رقم في التغير خالل من : النشاط تطور  

 . النشاط تطور  مع يتناسب أن املفترض من الذي التكاليف هياكل مراقبة

  ممارسة في املستخدمة املالية و واملعنوية املادية إلامكانات مجموع هي ألاطول  : املؤسسة أصول  تطور  

 الاستراتيجية الوجهة عن مؤشرا ويعد للمؤسسة الخارجي و الداخلي النمو مستوى  ليبين وتطورها ، نشاطها

 . السوق  من الانسحاب أو البقاء النمو، نحو تتجه كانت إن للمؤسسة

  تشكل التي وهي ، املخزونات املوردين ، العمالء من الهيكل هذا يتكون  : الاستغالل دورة هيكل تطور  

 في إلارتفاع( النشاط بنمو نموها ومقارنة الزمن عبر تطورها مراقبة ينبغي ، الاستغالل لدورة املالية الاحتياجات

 .املالية الاحتياجات مستوى  على الحكم أجل من ) ألاعمال رقم

  مراقبة املالي للمحلل کن وع املؤسسة تمویل مصادر من للمؤسسة هیکل یتشکل : املالي الهیکل تطور  

 استقالليتها ومدى السداد على املؤسسة قدرة وتحديد الشركاء ومساهمة الذاتي والتمويل الاستدانة مستويات

 . الخ... املردودية على الاستدانة وتأثير املالية

  في تستخدم التي املؤشرات أهم وأحد والاستمرارية، والنمو للبقاء ضمان املردودية تعد : املردودية تطور  

 أساسية قاعدة يمثل املردودية معدالت تطور  فمراقبة وعليه ، النواحي جميع من املؤسسة أداء على الحكم

 . املالية الرافعة أثر والية املردودية نسبة طريق عن وذلك ، التطوري املالي للتحليل

 الزمن عبر ومراقبته للمؤسسة املالي الوضع مقارنة على يعتمد الذي التشخيص هو : املقارن  املالي التحليل 2.  2

 املؤسسة لها الخاضعة الشروط لنفس الخاضعة أي السوق  نفس وفي القطاع نفس في الناشطة املؤسسات مع

 . الدراسة محل
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 املؤسسات مع املؤسسة وضعية مقارنة من بدل أنه إال املقارن  للتحليل امتداد هو : املعياري  املالي التحليل 1.  2

 . ومستمرة شاملة دراسة على بناء اختيارها يتم معيارية معدالت مع املقارنة إلى نلجأ فإننا ألاخرى 

 .املالية والقوائم املالي املحاسبي النظام:  الثالث املبحث

 1. املالي املحاسبي النظام مفهوم:  ألاول  املطلب

إن النظام املحاسبي املالي أو املحاسبة املالية هو نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات          

تلكات قاعدية، تصنيفها، تقييمها و تسجيلها و عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية و مم

 .الكيان و نجاعته، و وضعية خزينته في نهاية السنة املالية

يطبق النظام الجديد على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك املحاسبة      

 .املالية مع مراعاة ألاحكام الخاصة بها، يستثنى ألاشخاص املعنويون الخاضعون لقواعد املحاسبة العمومية

 : كما تلتزم املؤسسات التالية بمسك محاسبة مالية و هي

 الشركات الخاضعة ألحكام القانون التجاري؛ 

 التعاونيات؛ 

  ألاشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع أو الخدمات التجارية و غير التجارية ادا كانوا يمارسون

الطبيعيين أو املعنويين الخاضعين لدلك  و كل ألاشخاص نشاطات اقتصادية مبينة على عمليات متكررة؛

بموجب نص قانوني أو تنظيمي، أما الكيانات أو املؤسسات الصغيرة التي ال يتعدى رقم أعمالها و عدد 

 .مستخدميها و نشاطها الحد املعين أن تمسك محاسبة مالية مبسطة

 2.الجديد املالي املحاسبي النظام ظل في املالية القوائم : الثاني املطلب

 : التالية الخمسة املالية الجداول  يعتمد IAS 7 و IAS 1 الدولية للمعايير وامتثاال الجديد املالي املحاسبي النظام     

 :امليزانية .  1

 :التالية العناصر على تشمل أن وتنبغي ,للمؤسسة املالية الوضعية بتقييم املرتبطة العناصر امليزانية تضم

 هو التمييز هذا بموجبه يتم الذي واملعيار ,الجارية وألاصول  جارية غير ألاصول  بين فيها تميز التي : ألاصول  1.  1

 .جاري  غير فيعتبر ذلك عدى وما جاري  أصل فهو سنة من ألقل كان ما إذاة ، املد

 الخاصة الاموال فان وعليه ,الجارية غير والخصوم الجارية الخصوم بين التمييز كذلك يتم :الخصوم 2.  1

 .جارية خصوم فهي سنة من ألقل بينما جارية غير خصوما تعتبر سنة من أكثر والديون 

 

                                                             
ــام املحاسبي  :بعنــوان  الثاني  مـداخلة في املحور  1 ،ألاستاذين آيت دمحم مراد  جامعة الجزائر و أبحري  "تحديات و أهداف " املالي الجديد في الجزائرالنظـ

 .سفيان جامعة بومرداس 

دية والتجارية ، تطراوي دمحم ،دور التحليل املالي في تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر اكاديمي ، كلية العلوم الاقتصا 2

 . 06_ 01، ص  1106جامعة دمحم بوضياف ، املسيلة ، 

 



 .أساسيات التحليل المالي ..............................................................الفصل األول 

 

 
05 

  .   امليزانية: 01رقم الجدول 

  compta -  213:  املصدر                              

 :( الدخل) النتائج حسابات جدول .  2

 التاريخ الاعتبار في يأخذ ال, الدورة وأعباء لنتائج تلخيصية وثيقة وهو, ألاداء بتقييم املرتبطة العناصر يتضمن     

 إلى باإلضافة, للدورة الصافية النتيجة بإظهار ويسمح, الالتزام محاسبة مبدأ إلى استنادا التسديد أو التحصيل

 النتيجة, العملياتية النتيجة, لالستغالل الاجمالي الفائض, املضافة القيمة) النتائج من مستويات لعدة إظهاره

, الاستثنائية العمليات النتيجة, العادية للنشاطات الصافية النتيجة, الضريبة قبل العادية النتيجة ,املالية

 باألرصدة يسمى ما طريق عن بحسابها يقوم املالي املحلل كان املستويات هذه وكل( للدورة الصافية النتيجة

 .للتسيير الوسيطة
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 .الطبيعة حسب النتائج حسابات لجدول  نموذج 02 :  رقم الجدول 

 N N+1 املالحظة البيان

 رقم ألاعمال 

تغيير املخزون من املنتجات غير املصنعة و املنتجات 

 قيد الصنع 

 النتاج املثبت 

 إعانات الاستغالل 

   

    إنتاج السنة املالية  -0

    املشتريات املستهلكة 

    الخدمات الخارجية و إلاستهالكات ألاخرى 

    إستهالك السنة املالية  -1

    ( 1-0)القيمة املضافة لإلستغالل  -1

    أعباء املستخدمين 

    الضرائب والرسوم ومدفوعات املاثلة 

    إجمالي فائض إلاستغالل  -1

    املنتوجات العمالياتية الاخرى 

    الاعباء العمالياتية الاخري 

    مخصصات الاهتالكات واملؤونات 

    استئناف عن خسائر القيمة واملؤونات 

    النتيجة العملياتية  – 5

    املنتوجات املالية 

    ألاعباء املالية 

    النتيجةاملالية  – 6

    (6+5)النتيجة العادية قبل الضرائب  – 7

الضرائب والرسوم الواجب دفعها عن النتيجة 

 العادية 

 العاديةالضرائب املؤجلة عن النتيجة 

 مجموع منتجات الانشطة العادية 

 مجموع ألاعباء الانشطةو العادية 

   

    النتيجة الصافية لالنشطة العادية  - 8

    منتوجات _ العناصر الغير العادية 



 .أساسيات التحليل المالي ..............................................................الفصل األول 

 

 
07 

 اعباء_ عناصر غير عادية 

    النتيجة الغير العادية  - 1

    النتيجة صافية لسنة املالية  - 01

 . 06تطراوي دمحم ، مصدر سبق ذكره ، ص  :املصدر 

 :الخاصة ألاموال تغيرات جدول .  1

 توزيع عمليات معرفة يمكن وبواسطته ,املحاسبية الدورة خالل املال رأس لحركة التحليلية الوضعية يقدم     

 التصحيحات ومختلف املحاسبية الطرق  في والتغيرات املال رأس في مباشرة املسجلة والنواتج وألاعباء الحصص

 .املال رأس على اثر لها كان التي لألخطاء

 رئيسيا جدوال اصبح لكنه ,الوطني املحاسبي املخطط اطار في امللحقة الجداول  من يعتبر كان الجدول  هذا     

 .املالي التحليل في أساسيا يعتبر الذي املالي الجدول  اعداد بواسطته يمكن

 : النقدية  تدفقات جدول .   4

 ومعلومات ومعادالتها الخزينة توليد على املؤسسة قدرة تقييم من املالية الجداول  مستعملي تمكين إلى يهدف     

 .التدفقات هذه استعمال عن أخرى 

 : مصدرها حسب الدورة خالل والتسديدات التحصيالت يظهر فهو     

 العملياتية النشاطات من متأتية تدفقات. 

 الاستثمار نشاطات من متأتية تدفقات. 

 التمويل نشاطات من متأتية تدفقات. 

 الحصص فوائد من املتأتية الخزينة تدفقات. 

  .مباشرة غير طريقة حسب ختيارياة ، و ااملباشر  الطريقة حسب الجدول  هذا يقدم     

 النتائج وحسابات امليزانيات من انطالقا بإعداده يقوم املالي املحلل كان وعليه ،  السابق في يكن لم الجدول  هذا     

 .إعداده عن غنى في اصبح الجديد املالي املحاسبي النظام مع لكن, املالحق ومختلف املتتالية

 :املالحق.  5

 تغيرات وجدول   )الدخل(  النتائج وحسابات امليزانية بتفسير تسمح وفيرة ومعلومات جداول  امللحق يتضمن     

 :هي امللحق وأهداف ة ، الخزين تدفقات وجدول  الخاصة ألاموال

 الحسابات إعداد عند طبقت التي التقييم وطرق  املحاسبية الطرق  شرح. 

 قانونا املطلوبة املكملة املعلومات عرض. 

 وأداءها املؤسسة لوضعية فهم بأحسن تسمح إضافية معلومة كل إعطاء. 

 خصوصيات بمعرفة له تسمح فهي ,املالي للمحلل بالنسبة أساسية تعتبر املالحق في املتضمنة املعلومات       

 . الدراسة محل املؤسسة
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 : خالصة الفصل 

 والرقابة النشاط نواحي مختلف وتنظيم تخطيط على تساعدها التي املالية باملعلومات الادارة املالي التحليل يمد

 إلى بالنسبة تطورها ودرجة املالية وحالتها املؤسسة ظروف على الضوء تلقى املالية املعلومات هذها ، عليه

 الوحدة كفاءة رفع على تساعد التي املعلومات من وغيرها املنافسين بين وموقعهاا ، اليه تنتمي التي للصناعة 

 . الاقتصادية

 

 :أن لنا اتضح الفصل لهذا معالجتنا خالل منو        

 

 الضعف ونقاط القوة نقاط على للتعرف املؤسسة وضعية بتحليل القائم أو إلادارة وسيلة هو املالي التحليل. 

 كأساس تستخدم معلومات إلى املالية القوائم في الواردة املالية البيانات تحويل عملية هو املالي التحليل 

 غير التحليل هذا يكون  وقد , النقص ومعالجة املؤسسة في الايجابية الاتجاهات تعزيز ألجل قرارات التخاذ

 صحيحة؛ غير فيه املستعملة البيانات كانت ما إذا مجد

 معينة؛ فترة خالل عملياتها ونتائج املالي املؤسسة وضع عن دقيقة صورة إعطاء إلى املالية القوائم تهدف 

 املعلومات على الحصول  من تمكنها التي املناسبة التحليلية ألادوات تستعمل أن للمؤسسة املالية إلادارة على 

 . املالية للقرارات الالزمة
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 ثاني ال الفصل

 موشرات تقييم الوضعية املالية للمؤسسة 
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 :مهيدت

عن طريق وضع مجموعة من الوسائل  رسمتها التي املسطرة  أهدافها تحقيق إلى جاهدة املؤسسة تسعى            

 الوضعية تقييم أجل من الطرق  من العديد يستعمل املالي املحلل فان وعليه لذلك، واملناسبة املالئمة القرارات

 العسر حاالت في الوقوع عدم أجل من للمؤسسة املالية املؤشرات من التحقق خالل من وذلك للمؤسسة، املالية

 على الحصول  مصادر تحديد أجل من املالية التدفقات مختلف تحليل وكذلك سلبية، نتائج من عنها ينجز وما

 وسيلة باعتبارها التحليل في املالية النسب املالي املسير يستعمل وأخيرا لها، وجهت التي والاستعماالت ألاموال

  . املالي املؤسسة وضع عن واضحة نتائج إعطاء من وتمكن لالستعمال سهلة

 : مباحث ثالثة إلى  الفصل هذا قسمنا عليه و          

 املالية النسب حول  عموميات : ألاول  املبحث.  

 النسب بواسطة املالية للميزانية الشمولي التحليل : الثاني املبحث.  

 للمؤسسة املالي التوازن  مؤشرات التحليل بواسطة  : الثالث املبحث.  
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 . املالية النسب حول  عموميات : ألاول  املبحث

 . املالية النسب تعريف : ألاول  املطلب 

 :التالية التعاريف منها سوق ون التعارف من بالعديد املالية النسب تعريف يمكن

 املالية ائمو الق دبنو  من بندين بين ما لعالقة مقياسا فرتو  املالي التحليل أدوات من تعتبر املالية النسب. 

 القيم وهذه للمؤسسة الاستغاللي أو يليمو الت للهيكل بالنسبة معنى ذات قيمتين بين عالقة انهأ على تعرف  

 تفسير بإعطاء تسمح النسب وهذه معا، منهما أو الاستغالل تحليل جدول  من أو املالية امليزانية من تؤخذ

 على املفروضة الخارجية الشروط إطار وفي عيةوضو م بصفة املؤسسة طرف من املتبعة السياسات لنتائج

 1. خارجية أو داخلية مقارنة شكل في غالبا النسب نتائج على الحكم عملية ن تكو  املؤسسة،

  لةثمما أخرى  بنسبة رنقو  إذا إال له قيمة ال املقارنة هذه وناتج متغيرين بين عالقة عن عبارة املالية النسبة 

 .قفو امل تقييم يمكن املقارنة عملية ءوض على املرجعية، بالنسبة ىتسم

 

 . املالية النسب أسس و أهمية : الثاني املطلب

 :أهمية النسب املالية .  1 

 تطورها بمتابعة الزمن عبر للمؤسسة وتسمح املؤسسة، نتائج ومقارنة تقدير وات أد من تعتبر املالية النسب إن

 يمكن حتى الضعف ونقاط القوة نقاط معرفة الواجب من حيث والخارجية الداخلية املؤشرات بعض وتطور 

  .تصحيحها على العمل أو صحيح بشكل استغاللها

 : 2 التالية النقاط في املالية النسب أهمية وتكمن

 ومفيدة مغزى  ذات مدلوالت تقديم. 

 املؤسسة لنفس مالية بفترات املالية القوائم في البنود اتجاه استعراض. 

 القطاع نفس إلى املنتمية املؤسسات من غيرها مع املؤسسة مقارنة. 

 املعتمدة والصناعية املعيارية النسب مع املؤسسة مقارنة. 

 إدارة وأداء املؤسسة أداء تقييم. 

 بمعالجتها الكفيلة والسياسات التوصيات واقتراح املؤسسة في والقوة الضعف مواطن على التعرف. 

 3:أسس النسب املالية  . 2

 استخدام على العمل عند الاعتبار بعين أخذها املالي املحلل على يجب التي وألاسس القواعد من مجموعة هناك

  : ألاسس هذه وتتمثل املطوب املالي التحليل إلعداد كطريقة النسب

 

                                                             
 .27 ،ص 2006 النشر، بلد والطباعة،بدون  زيعووالت للنشر املسير دار،  تطبيقي نظري  مدخل) املالية القوائم تحليل) ،حنفر راض ي مؤيد 1
 .81 ص ، 2008 مصر، رية، إلاسكند الجامعي، الفكر دار .للمؤسسات املالية وإلادارة يلمو الت أندراوس، وليم عاطف 2
3
 . 82 – 88سايحي المهدي ، مرجع سبق ذكره ، ص  
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 : بوضوح التحليل عملية من الهدف تحديد  1.  2

 وتحديد التحليل، عملية من تحقيقه إلى املؤسسة تسعى الذي الهدف على يتعرف أن املالي املحلل على البد

 .التحليل لعملية والصحيح املنطقي للتسلسل واختياره عمله، لطبيعة املحلل فهم على يساعد بدقة الهدف

 : التحليل لعملية الالزمة واملعلومات البيانات نطاق تحديد 2.  2

 يستعين التي البيانات مصادر تحديد اجل من تحقيقه املراد الهدف الى يستند ان املالي املحلل على يجب

 . التحليل لعملية الخاضعة املالية الفترة وتحديد املشمولة، وقوائم بها

 : نسبة لكل املقبول  وألادنى ى ألاقص الحد تحديد 1 . 2  

 ليس لكن املؤسسة، ونشاطات عناصر من تمثله ما طبيعة على واضحة داللة املحسوبة النسبة النتيجة تعد

 متى تبين حدود وضع من البد لذالك ألاحوال جميع في جيد مستوى  على النسبة ارتفاع يدل أن دائما بالضرورة

 .مقبولة غير تكون  ومتى جيدة، أو مقبولة النسبة تكون 

 : املحسوبة للنسب معيارية نسب وضع 4.  2

 وضع معرفة وبالتالي املؤسسة نشاطات لتحليل املحسوبة النسب مع مقارنتها يمكن معيارية نسب وضع يتم

 املعيارية النسب مع باملقارنة باملؤسسة الخاصة النسب معاني تفسير ويتم املعيارية، ألاوضاع إلى نسبة املؤسسة

 .املوضوعية

 :التحليل من الهدف تحقق التي النسب اختيار  5.  2

 النسبة تؤديه الذي الهدف عن يختلف هدف تحقيق إلى تؤدي نسبة وكل تركيبها يمكن التي النسب عدد تتجاوز 

 .به يقوم الذي التحليل من الهدف تحقيق إلى تؤدي التي النسب يختار أن املالي املحلل على يجب لذالك ألاخرى 

 : منطقية بطريقة إلاضافية النسب تركيب 6.  2 

 بعين تؤخذ أسسا هناك فإن التحليل بهدف خاصة وضائف لها النسب تركيب الى الحاجة هناك تكون  عندما

 : في تتمثل تركيبها عند الاعتبار

 مع الربح صافي عالقة مثل املؤسسة في نشاطين بين وظيفية عالقة إيجاد إلى املركبة النسب تؤدي أن يجب 

 .املبيعات

 الاقتصادية املؤشرات بعض مع النشاطات بين العالقة وتحليل تقييم إلى املركبة النسب تؤدي أن يجب. 

 بهدف املساهمين حقوق  الى الدخل مثل محددة اهداف تحقيق على تعمل بطريقة النسب تركب ان بجب 

 .مساهميها اموال على عائد تحقيق في املؤسسة عمليات كفاءة هارظا

 

 . املالي التحليل في النسب املالية  عيوب : الثالث املطلب

 املالية القوائم تكن لم فإذا لدخل، وقائمة املالي املركز قائمة وهي املالية القوائم علي املالية النسب تعتمد

 يلي فيما املالية، للنسب فائدة هنالك تكون  فال عليها املتعارف املحاسبية للمبادئ وفًقا ومعدة صحيحة

 ألن عليها يطرأ الذي التغير تفسير صعوبة في املالية النسب عيوب نجد املالية، للنسب املوجهة الانتقادات أهم

 أو ارتفاع في السبب عن الناتج عن الاستدالل الحالة هذه في ويصعب رقمين، قسمة طريق عن تحسب النسب

 .كالهما أو البسط أو املقام في التعبير ينشأ أن النسبة،ويمكن انخفاض
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 1:   يلي كما البعض بعضها مع متداخلة ألجزاء متكاملة عملية يمثل واملؤشرات املالية بالنسب التحليل إن      

 السوق  في تؤثران القوتان وهذه بالطلب البيع نشاط يرتبط بينما بالعرض إلانتاج نشاط يرتبط . 

 بالتكاليف وعالقتها  املبيعات إيرادات في النمو بدرجة إلانتاج نشاط في الكفاءة درجة تقاس. 

 املختلفة للتكاليف املبيعات  إيرادات صافي تغطية في يساعد عليها والرقابة التكاليف عناصر في التحكم. 

 ألافضل إلاستغالل يتحقق متى ألاصول  في املستثمرة ألاموال من أكبر بنسبة املبيعات إيرادات صافي ارتفاع 

 .إلانتاجية للطاقة

 

 . النسب بواسطة املالية للميزانية الشمولي التحليل : الثاني املبحث

 والنشاط  السيولة نسب : الاول  املطلب

 :نسب السيولة   . 1

و   السيولة بين التقارب أي ألاجل قصيرة الديون  عناصر و املتداولة ألاصول  عناصر بمقارنة تسمح النسب هذه

 :توضح لنا مدى قدرة املؤسسة على الوفاء بديونها وتتمثل هذه النسب فيمل يلي  كما استحقاقها

 .نسب السيولة :  31الجدول رقم 

 التعليق  العالقة  النسبة 

 

 

 

 نسبة سيولة الاصول 

  

 

 ألاصول املتداولة 

 مجموع ألاصول 

كانت  كلما املؤسسة، أصول  سيولة مدى النسبة هذه تبين

 ألاصول  أن يعني فهذا( 1.5) من أكبر النسبة هذه

 جيدة الحالة هذه و الثابتة، ألاصول  من املتداولةأكبر

 تحقق و سريعة املتداولة ألاصول  حركة ألن للمؤسسة

 في كانت إذا أما التجارية، املؤسسات يميز ما هذا و أرباحا

 عند خاصة الاستثمارات ارتفاع على فتدل ( 0.5 ) حدود

 . املؤسسة أصول  حداثة

 

 

 

 العامة السيولة نسبة

 

 

 تداولةامل ألاصول 

الديون قصيرة 

 جلألا 

 بالديون  املتداولة ألاصول  تغطية مدى النسبة هذه تبين

 هذا الواحد من أكبر النسبة هذه كانت إذا ، جلألا  قصيرة

 كانت إذا أما التسديد، على القدرة لها املؤسسة أن يعني

 أقل كانت إذا أما ، التوازن  حالة يعني فهذا للواحد مساوية

 .سالب العامل املال رأس أن يعني فهذا الواحد من

 

                                                             
 .128 ص 1996 , الرابعة ،الطبعة عمان ، التوزيع و للنشر الصفاء دار املالية، إلادارة في ،أساسيات زكي رمضان 1
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 السيولة نسبة

 املختصرة

 

القيم القابلة 

 القيم+ للتحقيق 

 الجاهزة

 القصيرة الديون 

 ألاجل

 النسبة هذه تبين ، الخزينة بنسبة النسبة هذه تعرف

 و الجاهزة القيم بواسطة ألاجل قصيرة الديون  مدىتغطية

 بين ما محصورة املثلى الحالة ، للتحقيق القابلة القيم

 .0.5 ) )و( ( 0.3

 

 

 

          آلانية السيولة نسبة

 (  الحالية أو الفورية) 

 القيم الجاهزة

 القصيرة الديون 

 ألاجل

 تصرف تحت التي ألاموال بين ما باملقارنة لنا تسمح

 مدى عن تعبر فهي ألاجل، القصيرة الديون  و املؤسسة

 ،على الوفاء بالزماتها الفورية أو السريعة  املؤسسة قدرة

 . 0.3 )) و (1.1)ين ماب املثلى الحالة 

حداد عبد هللا ، دور التحليل املالي في تشخيص الوضعية املالية للمؤسسةإلاقتصادية  ، مذكرة تدخل : املصدر 

البويرة ، و املحاسبة  ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ، جامعة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في املالية

 .11، ص 1107

 : نسب النشاط .  2

 كفاءة مدى أخر بمعنى أو ه ، لدي املتوافرة املوارد استخدام في املشروع فاعلية مدى النشاط نسبة تقيس

 املختلفة ألاصول  في الاستثمار وبين املبيعات بين العالقة توضح حيث،  املختلفة أصوله استخدام في املشروع

 هذه وتتضمن ألاصول  وهذه املبيعات بين مناسب توازن  وجود ضرورة النسب هذه وتفترض ة ، وملتداول الثابتة

 :يلي ما يالحظ السابقة البيانات وباستخدام ومعدالت نسب من يلي ما املجموعة

 :  ألاصول  مجموع دوران معدل 1.  2

 الذي القطاع نسبة مع عليها املتحصل النسبة مقارنة يمكن أنه إلى النسبة لهذه معياري  معدل هناك ليس

  :وتحسب بالعالقة التالية ،  املؤسسة إليه تنتمي

 

 

 

 :  معدل دوران الاصول الثابتة  2.  2

 أهمية وتكمن الثابتة الاصول  دوران بمعدل يسمى ما أو التشغيلي الاداء تقييم في املهمة التحليلية املؤشرات من

 خلق في الثابتة ألاصول  واستخدام استغالل في أدائها فعالية وكفاءة إلادارة كفاءة قياس على قدرته في املؤشر هذا

 :وتحسب بالعالقة التالية  .املبيعات

 

 

 ألاصول  مجموع /ألاعمال رقم = ألاصول  إجمالي دوران معدل

 التابثة ألاصول  / ألاعمال رقم = الثابتة ألاصول  دوران معدل
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 :املتداولة ألاصول  دوران معدل 1.  2

 هذا حساب ويتم املبيعات توليد في املتداولة ول  ألاص استخدام في املؤسسة كفاءة مدى املعدل هذا يقيس

 :التالية العالقة وفق املعدل

 

 

 

 1: املردودية نسب : الثاني املطلب

 بإجمالي املالية املردودية تهتم بحيث الخاصة، ألاموال مردودية بأنها أيضا تعرف : املالية املردودية.  1

 جدول  من الصافية النتيجة نأخذ حيث املالية، الحركات و العناصر كافة مكوناتها في تدخل و املؤسسة، أنشطة

 1 امليزانية من الخاصة ألاموال و النتائج حسابات

 : التالية بالعالقة الخاصة ألاموال مردودية حساب يمكن و

 

 

 

 بشكل السوق، في منتوجاتها بيع من ألارباح تحقيق على املؤسسة قدرة عن تعبر والتي :إلاقتصادية املردودية.  2

 . للمؤسسة التجارية و الصناعية الكفاءة أي ألارباح، على ضرائب أو اهتالك أو تمويل سياسة كل عن مستقل

 

 

 مردودية على الاستدانة أثر دراسة إلى املالية الرافعة أثر حساب خالل من املالي املحلل يهدف : املالية الرافعة.  1

 ذات تكون  أن يمكن كما املالية املردودية على ايجابي أثر ذات الاستدانة تكون  أن يمكن ومنه ، الخاصة ألاموال

 .سلبي أثر

 : التالية بالعالقة وتحسب

 

 

 

                                                             
 . 111_180صمرجع سبق ذكره ،  قريش ي، يوسف ، ساس ي بن إلياس 1

 . الخاصة ألاموال / الصافية الدورة النتيجة  = املالية املردودية

 

 ألاصول  مجموع/  الصافية الدورة النتيجة=  الاقتصادية املردودية نسبة

 الاقتصادية املردودية – املالية املردودية:  املالية الرافعة نسبة

 

 املتداولة ألاصول  / ألاعمال رقم = املتداولة ألاصول  دوران معدل
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 . نسب الهيكلة : املطلب الثالث 

لتقدير  وكذلك للمؤسسة املالية الوضعية تحليل لغرض تستعمل التي املالية النسب مجموع عن عبارة هي

 عناصر بين املوجودة العالقة تبين فهي معين، زمن في املالية الهيكلة ، أي هي تقدم صورة واضحة  حول توازنها

 1 :في تتمثل الهيكلة نسب من أنواع ثالثة استنتاج يمكننا امليزانية عناصر حسب و الخصوم، عناصر و ألاصول 

 بالنسبة ألاصول  عناصر من عنصر كل وزن جيد بشكل توضح املستخدمة النسب إن:ألاصول  هيكلة نسب .  0 

  :ملجموع الاصول ونستخلص ما يلي 

 

 

 

 

 

 

هذه النسب تسمح لنا بقياس درجة السيولة التي تتمتع بها موجودات املؤسسة كما تمنح املؤسسة في عملية  إن

   .تغيير هيكلتها حتى تصبح تتماش ي و الهيكلة املثلی

تمثل هذه النسب املصادر التي استعملتها املؤسسة من أجل تمويل استخداماتها  : نسب هيكلة الخصوم.  2

 :   ها فيما يليصطراف املكونة للخصوم ويمكن تلخيأو تبين وزن كل طرف من الا خالل فترة معينة 

 

  

 

 

                                                             
1
 Piere Conso, La Gestion Financiére L'entreprise, op .cit ,Paris , France, P. 182. 

 . X 011 (  ألاصول  مجموع / الثابتة ألاصول  إجمالي)   =الثابتة ألاصول  نسبة  -

 . X 011( ألاصول  مجموع / املتداولة ألاصول  إجمالي)   =املتداولة ألاصول  نسبة -

 . X 011( ألاصول  مجموع / للتحقيق القابلة القيم إجمالي)  = للتحقيق القابلة القيم نسبة  -

 . X 011(  ألاصول  مجموع / الجاهزة القيم إجمالي)  = الجاهزة القيم نسبة  -

 

 . X  011(   مجموع الخصوم/ اجمالي ألاموال الخاصة  )  = نسبة ألاموال الخاصة -

 .011× ( مجموع الخصوم/ إجمالي الديون الطويلة ألاجل)   =نسبة الديون الطويلة ألاجل -

 .011×( مجموع الخصوم/إجمالي الديون القصيرة ألاجل )   =ألاجلسبة الديون القصيرة ن -
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 وتوضح العامل املال رأس وتطور  أهمية إظهار في النسب هذه أهمية تكمن  :العامة النسب.  1

 :التالي الجدول  خالل من ذلك سنوضح و املؤسسة، تستخدمها التي أي التمويل،

  . النسب العامة:  4الجدول رقم 

 التعليق العالقة النسبة

 

 الدائم التمويل نسبة

 

 الدائمة ألاموال    

 الثابتة ألاصول    

 باملوارد الاستعماالت تمويل مدى تقيس النسبة هذه

 من أكبر تكون  أن يجب النسبة هذه قيمة املستقرة

 رأس في يتمثل أمان هامش املؤسسة تحقق لكي الواحد

 . الصافي العامل املال

 

 الذاتي التمويل نسبة

 الخاصة ألاموال

 الثابتة ألاصول 

 الثابتة ألصولها املؤسسة تغطية مدى تبرز النسبة هذه

 أقل النسبة هذه تكون  ما عادة الخاصة، أموالها بواسطة

 .الواحد من

 

 

 

 املالية الاستقاللية نسبة

 ( املديونية) 

 

 

 

 الخاصة ألاموال

 الديون  مجموع

 مع تساوت فإذا( 1 و 0)  بين محصورة النسبة هذه

 تساوي  الخاصة ألاموال أن يعني فهذا زادت أو 1 العدد

 الكافية القدرة لها يجعل مما أكثر، أو الديون  ضعف

 أو( 0)  الواحد عند كانت إذا أما ، الاقتراض أو للتسديد

 في املؤسسة يجعل و الطرفين تساوي  يعني فهذا منه أقل

 على الحصول  تستطيع وال بالديون  مشبعة وضعية

 (.أخرى  لضمانات إعطائها حاالت في إال)  إضافية قروض

 الديون  مجموع السداد قابلية نسبة

 ألاصول  مجموع

 أصولها، مع املؤسسة ديون  بمقارنة تسمح النسبة هذه

 صالح في هذا كان كلما الواحد من أقل هذه كانت كلما

 الحالة للمقرضين، كبير ضمان يشكل أي املؤسسة،

 .0.5 ) )  هي املثلى

 . 11حداد عبد هللا ، مصدر سبق ذكرة ، ص : املصدر 
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 . املالي التوازن  مؤشراتالتحليل بواسطة  : الثالث املبحث

 ( : FR) ملالعا املال رأس : ألاول  املطلب

 :تعريف رأس املال العامل  .  1

إستخدامات ) عرف على أنه ذلك الجزء من املوارد املالية الدائمة املخصص لتمويل ألاصول املتداولة      

إلاستخدامات )ويعرف كذلك على أنه ذلك الفائض املالي الناتج عن تمويل الاحتياجات املالية الدائمة ( إلاستغالل

 1.باستخدام املوارد املالية الدائمة( املستقرة

 قدرة يبين فهو بالتالي و الاستغالل، دورة لتمويل املوجهة الدائمة ألاموال جزء هو العامل املال رأس  

 2.الدائمة ألاموال طريق عن املتداولة ألاصول  تمويل على املؤسسة

 : ويتم حسابه وفق عالقتين 

ألاموال الدائمة و ألاصول وفق هذه الطريقة فإن راس املال العامل يتمثل في الفرق بين  :من أعلى امليزانية  1 . 1

 :ويحسب وفق العالقة التالية  ، الثابتة

 

 

وفق هذه الطريقة فإن راس املال العامل يتمثل في الفرق بين ألاصول املتداولة و  :من أسفل امليزانية  2.  1 

 :العالقة التالية الديون قصيرة ألاجل ، ويحسب وفق 

 

 

 : ويأخذ الحاالت التالية 

 امليزانية أعلى منظور  من : 

  * FR جميع تمويل املؤسسة استطاعت الحالة هذه في الثابتة ألاصول  من أكبر الدائمة ألاموال أي موجبة 

 .العامل املال رأس في تمثل فائض وحققت الدائمة املالية مواردها بواسطة استثماراتها

 * FR لتمويل كافية غير الدائمة ألاموال الحالة هذه في الثابتة ألاصول  من أقل الدائمة ألاموال أي سالب 

 .التمويل في العجز لتغطية أخرى  مالية موارد عن البحث يستدعي مما ، الثابتة املالية الاحتياجات جميع

                                                             
 . 18، ص  مرجع سبق ذكره إلياس بن ساس ي ، 1

2
 Kamel hamdi, le diagnostic financier, es – Salam édition, Alger, 2001, p78 

 الثابتة ألاصول   –الدائمة ألاموال =العامل املال رأس

 ألاجل القصيرة الديون  –املتداولة ألاصول  =العامل املال رأس
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FR *  لتسيير ألامثل الوضع وتمثل الحدوث نادرة حالة وهي الثابتة ألاصول  تساوي  الدائمة ألاموال أي معدوم 

 .املؤسسة في املالية الاحتياجات تمويل عملية

 امليزانية أسفل منظور  من : 

FR  * أمان هامش يمثل مالي فائض ويتبقى ، ألاجل قصيرة القروض من أكبر املتداولة ألاصول  أي موجب. 

FR *  غير املتداولة ألاصول  تكون  الوضعية هذه في ، ألاجل القصيرة القروض أقل املتداولة ألاصول  أي سالب 

 .القصير ألاجل في تسدد التي الاستحقاقات لتغطية كافية

FR *  الحدوث نادرة وهي ألاجل القصيرة القروض تساوي  املتداولة ألاصول  أي معدومة. 

 1: انواع رأس املال العامل .  2

 ويحسب الثابتة ألاصول  تمويل من الخاصة ألاموال من الاضافي املقدار وهو :الخاص العامل املال رأس 1. 2

 :التالية بالعالقة

 

 

 ألاصول  مجموع وتشمل أقل أو سنة مدة في تدور  التي ألاصول  مجموع وهو : الاجمالي العامل املال رأس 2.  2

 :أي املتداولة

 

 

 

 . خاصة بأموال ممولة الثابتة الاصول  من كل أن يعني الخاص العامل املال رأس وجود إن

 :ل أي ألاج والقصيرة واملتوسطة الطويلة الديون  مجموع وهو:  ألاجنبي العامل املال رأس 1.  2

 

 

 

                                                             
1
 . 80تطراوي دمحم ، مرجع سبق ذكره ، ص  

 ثابتة أصول   - خاصة أموال =الخاص الاجمالي العامل املال رأس

 . املتداولة ألاصول  = إلاجمالي العامل املال رأس

 أو

 الثابتة ألاصول  – ألاصول  مجموع = إلاجمالي العامل املال رأس

 الخاصة ألاموال − الخصوم مجموع = جنبي ألا  العامل املال رأس
 الديون  مجموع  =يجنبألا  العامل املال رأس
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  :العامل املال رأس في املؤثرة العوامل.  1

 :يلي فيما نلخصها العامل املال رأس في تؤثر عوامل عدة هناك

 يجب وبالتالي املنتجات، تصريف وحجم بنوعية مرتبط العامل املال فرأس : املؤسسة نشاط طبيعة  

 .املؤسسة في إلانتاج طبيعة تحديد

 والعكس كبير عامل مال رأس إلى احتاجت كلما واسعا املؤسسة نشاط كان كلما : املؤسسة نشاط حجم 

 . صحيح

 تطلب فكلما ، الاستغالل دورة باختالف ويختلف يتغير املال رأس حجم أن نجد حيث : الاستغالل دورة  

 .صحيح والعكس لتغطيتها الدائمة ألاموال من كبير حجم وجود

 يرتفع كأن املوسمية بالتغيرات نشاطها فيتأثر موسمي بنشاط تتميز املؤسسات بعض : املوسمية التغيرات  

 .الالزمة املخزونات بتوفير الحالة هذه تواجه أن يجب لهذا معينة، فترة في ألاولية سعراملوارد

 .العامل  املال رأس احتياجات: الثاني املطلب 

 ( : BFR)تعريف إحتياجات رأس املال العامل  . 1

 من ألاموالأي ذلك الجزء .يمكن تعريف الاحتياجات من رأس املال العامل على انها رأس املال العامل ألامثل 

وتظهر هذه ,الدائمة املمول لجزء من ألا صول املتداولة والذي يضمن للمؤسسة توازنها املالي الضروري 

 1.الاحتياجات عند مقارنة ألا صول املتداولة مع املوارد املالية القصيرة ألاجل 

 تخص التي أو الاستغالل دورة ضمن املدرجة الاستخدامات من جزء هو العامل املال رأس احتياجات

 نفس من باملوارد املغطاة وغير املؤسسة في طويال للبقاء مخصصة وغير باالستغالل مرتبطة غير املالية الذمة

 .الاستخدامات طبيعة

 :التالية بالعالقات العامل املال رأس احتياجات وتحسب

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .55 النشر،ص سنة بدون  الجزائر، الجامعية، املطبوعات ديوان ،الجديد الرسمي البرنامج حسب املالي التسيير مليكة، زغيب 1

 قصيرة الديون  مجموع)  - ( جاهزة غير القيم + الاستغالل قيم  = (العامل املال رأس احتياجات

 ( .املصرفية السلفات  - ألاجل

  - ألاجل قصيرة الديون  )  ( الجاهزة القيم  - املتداولة ألاصول )  =العامل املال رأس احتياجات

 ( . املصرفية السلفات

 . الخزينة  - العامل املال رأس =العامل املال رأس احتياجات
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 :العامل املال رأس احتياجات تغيرات 2 .

 BFR   للتغطية وذلك السنة  عن مدتها عن تزيد أخرى  مصادر إلى بحاجة املؤسسة أن على يدل هذا :املوجبة 

 فاملؤسسة وبالتالي الدورة بموارد كلية تغطى لم ويل التم احتياجات أن على يدل فهذا الدورة احتياجات

 .احتياجاتها لتمويل العامل املال رأس إلى بحاجة

 BFR   الحالة أن ونقول  أخرى  موارد إلى تحتاج وال دورتها، احتياجات غطت قد املؤسسة أن يعني هذا :سالبة 

 فاملؤسسة وبالتالي ,الدورة بموارد مغطاة التمويل احتياجات جميع أن يعني هذا ,جيدة للمؤسسة املالية

 لرفع الاستثمار في الفائض استغالل في تفكر أن املؤسسة على يجب بل التمويل موارد إلى بحاجة ليست

 .مردوديتها

 BFR  املؤسسة توازن  يتحقق هنا الدورة، احتياجات الدورة املوارد تغطي عندما تكون  الحالة هذه :املعدومة. 

 :العامل املال رأس احتياجات في املؤثرة العوامل.   1

 :يلي فيما ونلخصها العامل املال رأس احتياجات في مؤثرة عوامل عدة هناك

  رقم تساوي  رغم ألخرى  مؤسسة من العامل املال رأس في الاحتياج يختلف أن يمكن إذ: النشاط طبيعة 1.  1

 .النشاط طبيعة حسب أي ألاعمال

  املال رأس احتياج يكون  معتبرة مضافة وقيمة طويلة إنتاج دورة لها التي املؤسسات: إلانتاج دورة 2.  1

 .الدورة مدة طول  نتيجة املخزونات قيمة الرتفاع نظرا مرتفعا العامل

  املال رأس احتياج يكون  ضعيفة مضافة وقيمة قصيرة إنتاج دورة لها التي فاملؤسسات: ستثماراتإلا  1.  1

 .سلبي ألاحيان بعض وفي ضعيفا العامل

 .نسبيا أكبر العامل املال رأس احتياج يكون  مرتفع أعمال رقم تحقق التي فاملؤسسات: النشاط مستوى  4.  1

 الخزينة: الثالث املطلب

 : TN الخزينة مفهوم.  1

 وتتمثل فورا، تستخدمها أن تستطيع التي النقدية الوسائل تشكل التي املؤسسة أموال أنها على تعريفها يمكن

 دورة ملدة املؤسسة بحوزتها التي مجموع عن عبارة أنها أي الجارية، الحسابات الصندوق، ، البنكية الحسابات في

 1. إلاستغالل قيم صافي تشمل وهي إلاستغالل

 ألاموال مجموع أي استغاللية، دورة ملدة املؤسسة تصرف تحت توجد التي الجاهزة ألاموال مجموع هي الخزينة

 وجود عن تعبر ألنها ألاهمية من كبيرة درجة على هي والخزينة فورا استخدامها املؤسسة تستطيع التي السائلة

 2 . باملؤسسة مالي توازن 

 

 

                                                             
 . 116 ذكره،ص سبق قريش ي،مرجع ،يوسف ساس ي بن إلياس 1
 . 51،صمرجع سبق دكره  مليكة، زغيب 2
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 :التاليتين العالقتين وفق الخزينة وتحسب

 

 

 

 1 : الخزينة حاالت.  2

    : TN>0موجبة الخزينة 1.  2

 من جزء بتجميد قامت املؤسسة هذه حالة ففي العامل املال رأس احتياجات من اكبر العامل املال رأس أن أي

 عليها وجب لهذا الضائعة الفرصة تكلفة أي الربحية مشكلة عليها يطرح مما العامل املال رأس لتغطية أموالها

 .للزبائن تسهيالت وتقديم أولية مواد شراء طريق عن الوضعية معالجة

  : TN<0سالبة الخزينة 2.  2

 و أجالها في ديونها تسديد على قادرة غير انها أي عجز حالة في املؤسسة الحالة هذه في العامل املال رأس أن أي

 لدى حقوقها تطلب إما الحالة هذه في املؤسسة يجعل مما إضافية تكاليف وجود في متمثل مشكل يطرح هذا

 بعض وفي إلانتاجية طاقتها على التأثير دون  الاستثمارات بعض عن التنازل  أو البنوك من تقترض أو الغير

 .ألاولية املواد بعض بيع إلى املؤسسة تلجأ الاستثنائية الحاالت

 TN = 0  :معدومة لخزينةا 1.  2

 والوصول  مثلى خزينة أمام املؤسسة أن يعني وهذا العامل املال رأس احتياجات يساوي  العامل املال رأس أن أي

 تفادي طريق عن املتاحة إلامكانيات وفق للمؤسسة املتاحة للموارد ألامثل الاستخدام يتطلب الوضعية هذه إلى

 .السيولة في التحكم وبالتالي التسديد عدم مشاكل

  

                                                             
 .إدارة ماجستير، شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،الاقتصادية للمؤسسة املالي املركز إبراز في املالي التحليل دور  احمد، رابحي ,حمزة مراد 1

 .  57، ص 2010 الجزائر، التسيير، علوم أعمال،كلية

 .العامل املال رأس احتياجات – العامل املال رأس = الخزينة

 أو

 .قروض املصرفية ال – الجاهزة القيم = الخزينة
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 : الفصل خالصة

 لتشخيص إليها يستند التي املالية واملؤشرات النسب وأهم أفضل بعض إلى التطرق  الفصل هذا في تملقد          

 يمكن الفصل هذا خالل من ،  املالي التحليل في واستخداما شيوعا ألاكثر تعتبر والتيللمؤسسة  املالية الوضعية

 الضعف نقاط اكتشاف على املؤسسة تساعد املالي  املحلل بعملية يقوم الذي املالي التشخيص عملية أن القول 

ي ، املال مركزها على التعرف في املالي التشخيص عملية تساعدا ، كما عالجه ومحاولة الانحرافات وكشف والقوة

والعمل  املالية تها الوضعيمن   تحسسينال علىاملؤسسة  تساعد ت وحلول واقتراحا نتائج تقديم محاولة ثمومن 

 .على رفع مكانتها وتحقيق الهدافها املسطرة 

 وسيلة باعتبارها أكثر الوضوح لزيادةومؤشرات التوازن املالي  املالية بالنسب املالي املسير يستعين أن يمكن كما     

 يمكن التي املالية النسب من كبير عدد وهناك للمؤسسة، تفسير حول الوضعية املالية  وتعطي بسيطة

 أساسا استعمالها املمكن املالية النسب أن الباحثين معظم يتفق حيث معنى ذات كلها ليست أنها إال استعمالها،

ة ، أما بالنسبة ملؤشرات التوازن املالي يمكن الهيكل نسب املردودية، نسب النشاط، نسب السيولة، نسب يه

.الاعتماد على الرأس املال العامل ، احتياجات الرأس املال العامل ، الخزينة   
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املالية  الوضعية دراسة : الثالث الفصل

 .بسوافلية " سيراميس "سسة الخزف ملؤ 
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 :تمهيد 

 بواسطة وتحليلها املالية امليزانية وكذا املالي التحليل على عامة نظرة على ي نظر ال الجانب في تعرضنا أن بعد         

ؤسسة مل تطبيقية دراسة في هذا كل إسقاط الفصل هذا في سنحاول  املالية والنسب املالي التوازن  مؤشرات

 . لها املالية الوضعية دراسة خالل من وهذا ،  بسوافلية" سيراميس "صناعة الخزف 

 لها، املالية الوضعية على انعكاسات من له ملا املؤسسة مستوى  على أهمية ذو املالي التحليل وباعتبار        

 من لها املالي الوضع تحليل للمؤسسة، النظري  إلاطار إلى الفصل هذا في نتطرق  سوف فيها، املردودية وتحقيق

 لثالث تطرقنا خالل من امليدانية بالدراسة فيها سنقوم ولهذا لها، املالية التدفقات تحليل املالية، امليزانية خالل

 :مباحث

 بسوافلية " سيراميس "تقديم مؤسسة صناعة الخزف  :ألاول  املبحث. 

 سيراميس "عرض القوائم املالية ملؤسسة صناعة الخزف : الثاني املبحث " 

  سيراميس " تحليل الوضعية املالية ملؤسسة صناعة الخزف : املبحث الثالث". 
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 .بسوافلية " سيراميس "تقديم مؤسسة صناعة الخزف  :ألاول  املبحث

 "سيراميس " مؤسسة صناعة الخزف  تعريف :ألاول  املطلب

،مقرهاببلدية السوافلية الحائطي البالط سيراميس وخاصة مواد وتسويق إنتاج في مختصة مؤسسة هي           

 والقطاع لخاص بنسبة  العمومي القطاع بين مختلطة أسهم ذات تعتبر شركة ، و دائرة بوقيرات والية مستغانم 

 دج 1 00.000.00قدره  قطاع الخاص برأس مال % 45 من راسها املالي تمثله الدولة و % 55

 إلانتاج وبدأ 2002 سنة أنشئت الوطني في هذا املجال ، مستوى  على قطاعين بين حيث تعدأول مؤسسة شر اكة

 البالط ،يعمل من مربع  متر مليون  من أكثر سنويا إلانتاجية طاقتها هكتار،11مساحة على وتتسع 1117سنة بها

 : هما قسمين إلى مقسمين عامال051 حوالي بالشركة

  إلانتاج عمال*  

 إلاعانة عمال* 

 :نوع بالطال منتجاتها من بين ومن

 سم11×سم20

 سم11× سم11

 سم × 30سم15

 سم11  × سم15

 سم  × 30سم18

 سم11  × سم18

 

 .سيراميس "صناعة الخزف ةمؤسسأهداف  :الثاني املطلب

 :منها ألاهداف مجموعةمن تحقيق إلى الخزف املؤسسة تسعى          

 :الاقتصادية ألهداف.  1

 الاقتصادي التكامل تحقيق. 

 الخارجية التبعية من التقليل و الوطني الاقتصاد دعم. 

 البالط إنتاج من تحتاجه بما الوطنية السوق  تزويد. 

 بواسطة إنتاجيتها رفع و إلانتاج، لعوامل الرشيد الاستعمال طريق عن هذا و إلانتاج عقلنة 

 . التوزيع و لإلنتاج الدقيق و الجيد التخطيط

 السوق  في مكانتها وفرض سيراميك مؤسسة سمعة ورفع املنتوج، وجودة مستوي  تحسين. 

 :الاجتماعية ألاهداف.  2

 البطالة على القضاء في املساهمة و الشغل مناصب توفير. 

 يجعل امليدانالتكنولوجي في املجتمعات تشهده الذي السريع التطور  إن: للعمال الاجتماعي الوضع تحسين 

 أوضاعهم تغيير وكذا جديدة،منتجات بظهور  باستمرار تزداد التي الرغبات لتلبية حاجة أكثر العمال
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 ا املالية إلامكانيات توفير طريق عن إال اليكون  الذي و الاستهالك وعقلنة تحسين إلى يؤدي هذا وتحسينها،

 .للعامل فأكثر أكثر وملادية

 :التجارية ألاهداف.  1

 مستوى  تحقق أن استطاعت إذا إال يتم أن يمكن ال الوجود في املؤسسة استمرار إن: الربح تحقيق 

 .نشاطها توسيع وبالتالي رأسمالها، رفع إمكانية لها يضمن الربح، من أقص ى حد أو      

 ألاجنبي إلانتاج ملنافسة جيدة نوعية إنتاج على العمل. 

 الصعبة العملة على للحصول  الخارج إلى التصدير محاولة و املحلية السوق  في رائدة مكانة كسب. 

 
  .. "سيراميس " صناعة الخزف  ملؤسسة  التنظيمي الهيكلوظائف و  :الثالث املطلب

 :مراحل إنتاج املؤسسة  .  1

 :يمر إلانتاج بعدة مراحل وهي       

تخلط املواد ألاولية بعد تنقيتها في قدور باستعمال املاء وهناك خلط للعجينة باستعمال مواد  :الخلط 1.  1

 .طينية ورمل مماء من جهة ، وهناك خلط آخر للمواد املستعملة في التلوين 

تقذف العجينة املتحصل عليها من سخان به شعلة من النار ثم يتم تجفيف العجينة ليحصل  :التجفيف 2.  1

 . بارعلى غ

يفرغ الغبار الناتج عما سبق في القالب من ىالنوع املراد صنعه ، ثم تقوم ألة بالضغط لينتج منه   :القولبة 1.  1

 .بالط متماسك 

عن املرحلة السابقة في جهاز به هواء ساخن حيث يتم تجفيف نسبي للماء  يدخل القالب الناتج: التجفيف  4.  1

 .املتبقي فيه 

 .في هذه املرحلة يتم تلوين املنتوج املتحصل عليه من املرحلة السابقة   :التلوين 5.  1

 .درجة مئوية  0111هنا تتم عملية الطهي فالفرن تصل درجة حرارته إلى  :التسخين 6. 1

يقوم العمال باختيار القطع املنتجة السليمة وعديمة العيوب ويضعونها في علب، ثم يتم :والتعليب الاختيار 7.  1

 .املنتوج   تسويق

 :الخزف  ملؤسسة التنظيمي الهيكل . 2

 عدة على تشرف التي )العامة إلادارة(العامة املديرية من للمؤسسة التنظيمي الهيكل يتكون 

 إلى يلي فيما نتطرق  وسوف املؤسسة، أهداف تحقيق في الفعال بدورها منها واحدة كل تقوم مصالح

 .املصالح هذه من كل دور 
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    من مهامها  و املؤسسة مدير عليها يشرف :العامة إلادارة: 

سير العمل وتنميته وذالك حسب سة لال الزمة التي تحتاج إليها املؤسوضع سياسة توفير اليد العاملة املؤهلة و   -

 . طات وبرامجمخط

العمل، ألاجور ة، متابعة املراقب: )تسهر على تطبيق قانون العمل والتوظيف ، وخلق جو سليم في املؤسسة ب -

 .ن والتكوي

 . املسؤولية املباشرة على قيادة الهياكل إلانتاجية املختلفة للشركة - . إنشاء إستراتيجية تنمية وتطوير املؤسسة -

 ."سيراميس"مراقبة وظيفة كل مجموعة ألاقسام املكونة ملؤسسة  -

 :في املصالح هذه وتتمثل الفرعية املصالح كل على باإلشراف تقومكما 

 : تضم كل من  التي و العامة بالتقنيات الخاصة الدائرة هي : التقنية الدائرة.  0

 : من مهامها :التقنية واملراقبة الصيانة مصلحة  0 .  0

 .صيانة جميع اللوازم واملعدات  -

 .صيانة التركيبات واملنشات ومراكو املنافع لكل الورشات  -

 .واملاكنات الكبرى في كل الايام إدارة امللفات التقنية لالالت  -

 .تنفيذ الاشغال العامة في املؤسسة  -

كل منتوج لكل  ،وتقوم بدراسة ومراقبة  جودةال راقبةبامل مصلحة التي تهتم  هي  :خبروامل املراقبة مصلحة 2.  1

 .مرحلة واخذ جميع املعطيات التقنية وتسجيلها للحفاظ على جودة املنتوج النهائي 

 داخل  الاهتمام محطة هي و املؤسسة داخل العمال معظم على تحتوي  مصلحة هي:  إلانتاج مصلحة 1.  1

 : ومهامها تتمثل في  .املؤسسة إنتاج عن املسؤولة هي أنها بحيث املؤسسة

 .برمجة الا نتاج  -

 .تحديد كميات الانتاج خالل فترة معينة  -

 .املتابعة و املراقبة لكل عمليات الانتاج  -

 .التسيير العملياتي لكل عامل  -

 .التسيير الفعلي التقديري للمنتوج  -

 العمليات تسيير  للمؤسسة، ومحاسبة املالية املوارد بتسيير مصلحة هذه تقوم :واملالية املحاسبة مصلحة . 2

 :قسمين إلى وتنقسم لالستغالل، املالية

 إلى باإلضافة  الصندوق  أو البنك طريق عن النقدية السيولة بصرف املصلحة هذه تقوم :املالية مصلحة 1.  2

 .املالية الحركات ومراقبة إدارة
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  :يلي فيما املصلحة هذه مهام تلخيص يمكن :املحاسبة مصلحة 2.  2

 القانونية؛ آلاجال في للمؤسسة العامة امليزانية وكذا ألاقسام مختلف ميزانية وتحضير إعداد -

 باستخدام املؤسسة ونفقات موارد مستوى  على تحدث التي الحركات جميع و املالية التدفقات كل تسجيل -

 محاسبية؛ دفاتر

 .محاسبيا تسجيلها قبل العمالء قبل من املؤسسة مستحقات بدفع الخاصة العمليات كل فحص -

ة ، حيث تهتم للمؤسس والخارجي الداخلي واملحيط البيئة نظافة على املسؤولة هي :والبيئة النظافة مصلحة . 1

 : بما يلي 

 .دخول وخروج الاشخاص  -

 .حمل بطاقات العمل  -

 .ارتداء بذالت العمل  -

 .حماية النقاط الحساسة  -

 .الوقاية من اخظار الحوادث  -

 .السهر على السير الحسن للمصلحة ومتابعة القرارات  -

 وكذلك النقل،  املبيعات، املخزونات، وتسيير التموين بضمان مصلحة هذه تقوم:والتسويق التجارة مصلحة . 4

 .املنتوج وتوزيع تسويق عن املسؤولة هي

 ،  إلانتاجية ألادوات و املواد بجميع املؤسسة تموين عن مسؤولة مصلحة هي :التموين مصلحة. 5

 (ةمستورد مواد و محلية داخلية مواد ( املستعملة املواد من نوعان هناك

 : ة مثل العام إدارة + ألاجرة العمال مصالح وتعالج تهتم مصلحة وهي :املستخدمين مصلحة.  6

 .تحضير شهري لحركة العمال  -

 .تركيز ملفات العمال الذين توقفوا نهائيا عن العمل  -

 .الاخذ بصفة يومية مخططات العطل  -

 .تحضير املقرارت الادارية  -

 .تحضير عقود املستخدمين بصفة دائمة  -

 .متابعة وتقرير التغيرات الجارية على الحالة الادارية واملهنية للمستخدمين  -

 .توضيح شروط العمل ومأل استمارة الاجرة  -

 :ويأتي ترتيب ألاقسام إلادارية للمؤسسة وفق الشكل التالي           
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 " . سيراميس "الهيكل التنظيمي ملؤسسة  : 31الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .من وثائق املؤسسة  :املصدر 

  

 إلادارة العامة

DG 

إلادارة 

املالية و 

 املحاسبة

 مصلحة

 نمياملستخد

مصلحة 

 التموين

مصلحة 

التجارة 

 والتسويق

مصلحة 

النظافة 

 والبيئة

مصلحة 

املحاسبة  

 واملالية

الدائرة 

 التقنية

مصلحة 

الصيانة 

واملراقبة 

 التقنية

مصلحة 

املراقبة و 

 املخبر

مصلحة 

 الانتاج
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 " .سيراميس "عرض القوائم املالية ملؤسسة صناعة الخزف : الثاني املبحث

  " سيراميس "ملؤسسة صناعة الخزف  عرض امليزانية :ألاول  املطلب

 : 1105و 1101ليكن لدينا امليزانية التالية ملؤسسة سيراميس لسنتي 

 _جانب ألاصول _ميزانية مؤسسة الخزف :  35الجدول 
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 ( .0أنظر امللحق رقم ) اإلعتماد على  وثائق املوسسة ، بان بمن إعداد الطال :املصدر 
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 _ جانب  الخصوم _ميزانية موسسة الخزف  :  36 لجدول ا
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 ( 1أنظر امللحق رقم )  ، اإلعتماد على  وثائق املؤسسةلبان بامن إعداد الط :املصدر 

 " سيراميس"ملؤسسة صناعة الخزف  عرض جدول حساب النتائج:  الثاني املطلب

 .جدول حساب النتائج  : 37الجدول رقم 

 2314 2315 البيان

 املبيعات واملنتجات امللحقة 

 تغيير املخزون من املنتجات غير املصنعة و املنتجات قيد الصنع 

 النتاج املثبت 

 الاستغالل  إعانات

061810101.71 

1511116.10 - 

050800068.71 

7801551.11  

 051615717.17 058188776.80 إنتاج السنة املالية  -0

 - 81151116.71 - 86111176.71 املشتريات املستهلكة 

 - 7511116.78 - 6111711.11 الخدمات الخارجية و إلاستهالكات ألاخرى 

 - 10171116.51 - 11011116.11 إستهالك السنة املالية  -1

  67650110.08 66111571.71 ( 1-0)القيمة املضافة لإلستغالل  -1

 - 51501017.75 - 15107711.18 أعباء املستخدمين 

 - 1118007.81 - 1151617.80 الضرائب والرسوم ومدفوعات املاثلة 

 7111115.51  8711111.61 إجمالي فائض إلاستغالل  -1

 16751.15 155811.51 املنتوجات العمالياتية الاخرى 

 - 8116151.75 - 0015177.18 الاعباء العمالياتية الاخري 

 - 61176155.10 - 61671001.01 مخصصات الاهتالكات واملؤونات 

 01115811.11 01101771.70 استئناف عن خسائر القيمة واملؤونات 
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 - 51101611.11 - 10105111.77 النتيجة العملياتية  – 5

 08110.81 11116.11 املنتوجات املالية 

 - 15176171.85 -16781171.61 ألاعباء املالية 

 - 15111070.61 - 16761151.11 النتيجةاملالية  – 6

 - 85761810.61 - 68171157.17 (6+5)النتيجة العادية قبل الضرائب  – 7

 دفعها عن النتيجة العادية  الضرائب والرسوم الواجب

 الضرائب املؤجلة عن النتيجة العادية

 مجموع منتجات الانشطة العادية 

 مجموع ألاعباء الانشطةو العادية 

 

11760.11 

071178186.16 

111016881.11 - 

 

01618.11 

071066181.78 

157111111.81 - 

 - 85777151.16 - 68118116.61 النتيجة الصافية لالنشطة العادية  - 8

 منتوجات _ العناصر الغير العادية 

 اعباء_ عناصر غير عادية 

  

   النتيجة الغير العادية  - 1

 - 85777151.16 - 68118116.61 النتيجة صافية لسنة املالية  - 01

 ( . 1أنظر امللحق رقم ) ،سسة البان باإلعتماد على  وثائق املؤ من إعداد الط :املصدر 

 عرض امليزانية املالية املختصرة: الثالث  املطلب

 .امليزانية املختصرة ملؤسسة سيراميس  جانب الاصول   : 30الجدول رقم 

 2314 2315 البيان

 616176108.18 576117111.85 ألاصول الثابتة  

 616176108.18 576117111.85 ألاصول الثابتة مجموع

 أصول متداولة 

 قيم الاإستغالل 

 قيم قابلة للتحقيق 

 قيم جاهزة 

 

011111016.71 

17115587.11 

8888006.10 

 

051711011.61 

11176117.77 

0175710.11 

 081610171.11 086051851.51 مجموع الاصول املتداولة 

 818177117.11 761150111.18 مجموع ألاصول 

 .املحاسبية عتماد على امليزانية اال من اعداد الطالبان ب: املصدر 
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 .  تصرة ملؤسسة سيراميس  جانب الخصومامليزانية املخ : 30الجدول رقم

 2314 2315 البيان

 ألاموال الدائمة 

 ألاموال الخاصة 

 ديون طويلة ألاجل

 

78111711.07  –

186111111.11 

 

1186111.51  –

186165588.05 

 176171115.60 118161511.11 موع ألاموال الدائمةمج

 111581651.10 151786611.16 قصيرة ألاجل ديون 

 818177117.11 761150111.18 مجموع الخصوم 

 .عتماد على امليزانية املحاسبية اال من اعداد الطالبان ب: املصدر 

 ."سيراميس " تحليل الوضعية املالية ملؤسسة صناعة الخزف : املبحث الثالث 

 .التحليل بواسطة النسب :املطلب الاول 

 :نسب السيولة . 1

 .نسب السيولة :  13الجدول رقم 

 

 2314 2315 البيان 

 

/  ألاصول املتداولة  = نسبة سيولة الاصول 

 مجموع ألاصول 

086051851.51 081610171.11 

761150111.18 818177117.11 

 =1.11  =1.11 

 

/ ألاصول املتداولة = العامة السيولة نسبة

 ديون قصيرة الاجل 

086051851.51 081610171.11 

151786611.16 111581651.10 

 =1.10  =1.11 

 

القيم القابلة = ) املختصرة السيولة نسبة

الديون (/ القيم الجاهزة + للتحقيق 

 القصيرة الاجل 

(17115587.11+8888006.10 ) (11176117.77+0175710.11 ) 

151786611.16 111581651.10 

 =1.18  =1.17 

  الفورية)  آلانية السيولة نسبة

الديون / القيم الجاهزة =  (  الحالية أو

 القصيرة الاجل 

 

8888006.10 0175710.11 

151786611.16 111581651.10 

 =1.10  =1.11 
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 .عتماد على امليزانية املحاسبية اال من اعداد الطالبان ب: املصدر 

 : التعليق على نسب السيولة *

  الاصول نسبة سيولة : 

 ألاصول  من رصغاملتداولةأ ألاصول  أن يعني فهذا 1.5نسبة السيولة محل الدراسة في املؤسسة اقل من  نالحظ

 . هذا ما ينتج عنه خسائرو منخفضة  املتداولة ألاصول  حركة ألن للمؤسسة ليست جيدة  الحالة هذه و الثابتة،

 العامة السيولة نسبة  : 

 قادرة ة غير املؤسس أن يعني وهذا الواحد من رصغا الدراسة محل املؤسسة في العامة السيولة نسبة أن نالحظ

ديونها قصيرة الاجل  باالصول املتداولة  وبالتالي فلن مؤسسة لديها عجز في الوفاء يالتزماتها وسدادها  تغطية على

 .سالب العامل املال رأس أن أيضا  يعني ، وهذا 

 املختصرة السيولة نسبة   : 

يعني ان 0.5 ) )و( ( 0.3في املؤسسة محل الدراسة غير محصورة مابين  املختصرة السيولة نسبةنالحظ ان 

 .املوسسة غير قادرة على تغطية ديون قصيرة الاجل عن طريق القيم الجاهزة والقيم القابلة للتحقيق 

 آلانية السيولة نسبة  : 

الدراسة متدنية وهذا يدل على ان الديون قصيرة الاجل اكبر فورية  في املؤسسة محل ال السيولة نسبةنالحظ ان 

 .من القيم الجاهزة وبهذا تصبح املوسسة غير قادرة على الوفاء بالتزماتها قصيرة الاجل 
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 : نسب النشاط . 2  

 .نسب النشاط :  11الجدول رقم 

 2314 2315 البيان 

 

 ألاصول  مجموع /ألاعمال رقم = ألاصول  إجمالي دوران معدل

061810101.71 050800068.71 

761150111.18 818177117.11 

 مرة 1.08=  مرة 1.10= 

 

 

 التابثة ألاصول  / ألاعمال رقم = الثابتة ألاصول  دوران معدل

 

061810101.71 050800068.71 

576117111.85 616176108.18 

 مرة 1.11=  مرة 1.17= 

 

 ألاصول  / ألاعمال رقم = املتداولة ألاصول  دوران معدل

 املتداولة

061810101.71 050800068.71 

086051851.51 081610171.11 

 مرة  1.81=  مرة  1.86= 

 .عتماد على امليزانية املحاسبية اال من اعداد الطالبان ب: املصدر 

 :التعليق على نسب النشاط  

 ألاصول  إجمالي دوران معدل . 

 بسنة مقارنة 2015 سنة في ارتفع قد ألاصول  مجموع دوران معدل أن أعاله الجدول  خالل من نالحظ

 على دينار  0.21  يحقق ألاصول  في استثماره يتم دينار كل أن أي التوالي على مرة 0.18 و 0.21 ب قدر حيث2014

 لهذه الجيد استغالل على دليل وهذا ,املاضية بالسنة مقارنة مرتفع معدل وهذا 2015 سنة في مبيعات شكل

 . حجمها مع تتناسب كافية مبيعات تحقق ألنها الزيادة

 

 الثابتة ألاصول  دوران معدل  . 

مرة مقارنة  0.27ب قدر 2015 سنة طفيف بمقدار ازداد الثابتة ألاصول  دوران معدل أن أعاله الجدول  خالل من

 على يدل وهذا  املبيعات من دينار 1.17 يولد الثابتة ألاصول  في مستثمر دينار كل أن أي مرة  1.11 1101بسنة 

 .أصولها استغالل على إلادارة كفاءة
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 املتداولة ألاصول  دوران معدل . 

مرة  1.86ب قدر 2015 سنة طفيف بمقدار ازداد تداولةامل ألاصول  دوران معدل أن أعاله الجدول  خالل من

 وهذا  املبيعات من دينار 1.86 يولد تداولة امل ألاصول  في مستثمر دينار كل أن أي مرة  1.81 1101مقارنة بسنة 

 .أصولها استغالل على إلادارة كفاءة على يدل

 :نسب املردودية   - 1

 . نسب املردودية :  12الجدول رقم

 2314 2315 البيان

 

 ألاموال / الصافية الدورة النتيجة  = املالية املردوديةنسبة 

 الخاصة

68118116.61 - 85777151.16 - 

78111711.07  –1186111.51  –

 =87%  =58% 

 مجموع/  الصافية الدورة النتيجة=  الاقتصادية املردودية نسبة

 ألاصول 

68118116.61 - 85777151.16 - 

761150111.18 818177117.11 

=8% = 01% 

 58 87 الاقتصادية املردودية – املالية املردودية:  املالية الرافعة نسبة

8 01 

81% 18% 

 .من اعداد الطالبان باعتماد على امليزانية املحاسبية : املصدر 

 : التعليق على نسب املردودية 

  املالية املردوديةنسبة  : 

تعبر عن مدى مردودية الاموال الخاصة ومدى مساهمتها في تحقيق النتيجة ومنة تدل على ان التسيير ليس  87%

 . بعالني وامثل

 الاقتصادية املردودية نسبة 

 من واحد دينار كل ان نالحظتعبر هذه النسبة عن مدي ربحية العمليات مقارنة مع ارباح املؤسسة و% 01

 . الاجمالية النتيجة في امللحوض لالرتفاع ناتج وهذا اجمالية نتيجة يغطي املؤسسة اصول 
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 :نسب الهيكلة  .  4

 . نسب الهيكلية :  11الجدول رقم

 2314 2315 البيان

 

 تةالاصول الثاب/ الاموال الدائمة = نسبة التمويل الدائم 

 

118161511.11 176171115.60 

576117111.85 616176108.18 

  =51  =61 

 

 الاصول الثابية/الاموال الخاصة = نسبة التمويل الذاتي 

78111711.07 – 1186111.51 – 

576117111.85 616176108.18 

 =1.01  =1.10 

 

 الديون مجموع  /الاموال الخاصة = الاستقاللية املالية نسبة 

78111711.07 – 1186111.51 – 

811186111.55 808155111.16 

=1.11  =1.10 

 

 مجموع الاصول / مجموع الديون = نسبة قابلية السداد 

811186111.55 808155111.16 

761150111.18 818177117.11 

 =0.0  =0.10 

 .عتماد على امليزانية املحاسبية اال اعداد الطالبان بمن : املصدر 

 : التعليق عليى نسب الهيكلية 

  نسبة التمويل الدائم: 

 أمان هامش تملك املؤسسة أن معناه وهذا الواحد، من بكثير اكبر سنتين  خالل الدائم التمويل نسبة أن نالحظ

 . املتداولة ألاصول  من جزء أو بعض يغطي كبير

 

  نسبة التمويل الذاتي : 

 

 املؤسسة أن أي الثابتة، ألاصول  من أكبر الخاصة ألاموال أن يعني وهذا الواحد، من أكبر النسبة أن نالحظ

 .الخارجي العالم إلى اللجوء دون  الذاتية أموالها على تعتمد
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  نسبة الاستقاللية املالية : 

وهذا يعني  الديون  اجمالي من  كبرا الخاصة ألاموال أن يعني وهذا ،1 من كبرا املالية الاستقاللية نسبة أن نالحظ

 .ان املؤسسة قادرة على الوفاء بديونها 

  نسبة قابلية السداد: 

 

د بقليل وهذا ما يضمن للمقرضين ان املوسسة قادرة على تسدسد ديونهم الواح من كبرأ النسبة هذهنالحظ ان 

  .اتجاه املوسسة 

 . التحليل بواسطة مؤشرات التوازن املالي: املطلب الثاني 

 ( : FR) العامل املال رأس. 1

 .من أعلى امليزانية  1.  1

 .(  FR) العامل املال رأس:  14الجدول رقم 

 2314 2315 البيان

 

 الثابتة ألاصول   –الدائمة ألاموال =العامل املال رأس

118161511.11 176171115.60 

576117111.85 616176108.18 

  =167611818.16 -  =111117571.87 - 

 .عتماد على امليزانية املحاسبية اال من اعداد الطالبان ب: املصدر 

 : التعليق 

 لتمويل كافية غير الدائمة ألاموال الحالة هذه في الثابتة ألاصول  من أقل الدائمة ألاموال أي سالب FRنالحظ 

 .التمويل في العجز لتغطية أخرى  مالية موارد عن البحث يستدعي مما ، الثابتة املالية الاحتياجات جميع

 :من اسفل امليزانية  2.  1

 ( : FR) العامل املال رأس:  15الجدول رقم

 2314 2315 البيان

 

 القصيرة الديون  –املتداولة ألاصول  =العامل املال رأس

 ألاجل

 

086051851.51 081610171.11 

151786611.16 111581651.10 

  =167611818.16 -  =111117571.87 - 

 .من اعداد الطالبان باعتماد على امليزانية املحاسبية : املصدر 
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 : التعليق 

 املتداولة ألاصول  تكون  الوضعية هذه في ، ألاجل القصيرة القروض أقل املتداولة ألاصول  أي سالب  FRنالحظ ان 

 .القصير ألاجل في تسدد التي الاستحقاقات لتغطية كافية غير

 : الخاص العامل املال رأس. 2

 

 . الخاص العامل املال رأس:  16الجدول رقم

 2314 2315 البيان

 

 ثابتة أصول   - خاصة أموال = ل الخاص العام املال رأس

 

78111711.07 – 1186111.51 – 

576117111.85 616176108.18 

 =651011081.11 -  =616161060.11 - 

 .عتماد على امليزانية املحاسبية اال من اعداد الطالبان ب: املصدر 

 : التعليق 

 هذه زيادة بسبب الثابتة ألاصول  تغطية على قادرة تكن لم املؤسسة أن على يدل وهذا سالبانالحظ انه كان 

 إلى باملؤسسة أدى هذا ,استثماراتها زيادة خالل من توسيعية رغبة لديها فاملؤسسة الخاصة بأموالها ألاخيرة

 .العجز هذا تغطية في ألاجل طويلة الديون  على الاعتماد

 

 :جمالي  إلا  العامل املال رأس.  1 

 

 .إلاجمالي  العامل املال رأس:  17الجدول رقم 

 2314 2315 البيان

 081610171.11 086051851.51 . املتداولة ألاصول  = إلاجمالي العامل املال رأس

 .عتماد على امليزانية املحاسبية اال اعداد الطالبان بمن : املصدر 

 : التعليق 

 املؤسسة امتالك على يدل وهذا املاضية بالسنة مقارنة 2015 سنة في إلاجمالي العامل املال رأس ارتفاع نالحظ

  .معتبرة سيولة على
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 :جنبي  إلا  العامل املال رأس.  4

 .إلاجنبي العامل املال رأس:  10الجدول رقم 

 2314 2315 البيان

 808155111.16 811186111.55 .الديون  مجموع  =يجنبألا  العامل املال رأس

 .عتماد على امليزانية املحاسبية اال من اعداد الطالبان ب: املصدر 

 : التعليق 

 طويلة الديون  زيادة بسبب وهذا للمؤسسة الخاصة باألموال مقارنة ألاجنبي العامل املال رأس ارتفاع نالحظ

 .الخاص العامل املال لرأس السابق التحليل يؤكد ما وهو ألاجل

 ( : BFR)إحتياجات رأس املال العامل .  5

 .  (  BFR)العامل املال رأساحتياجات :  10الجدول رقم

 2314 2315 البيان 

 

 غير القيم + الاستغالل قيم  = (العامل املال رأس احتياجات

 ( .املصرفية السلفات  - ألاجل قصيرة الديون  مجموع)  - ( جاهزة

011111016.71 051711011.61 

8888006.10 0175710.11 

151786611.16 111581651.10 

1 1 

 =115558116.11 - =181161781.61 - 

 .عتماد على امليزانية املحاسبية اال من اعداد الطالبان ب: املصدر 

 :التعليق 

 أن يعني وهذا , 2015 - 2014 للفترة سالب العامل املال رأس احتياجات أن أعاله الجدول  خالل من نالحظ

 . جيدة للمؤسسة املالية الحالة أن أي ,أخرى  موارد الى تحتاج وال ,دورتها احتياجات غطت قد املؤسسة
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  TN :الخزينة. 5

  TN.الخزينة :  23 الجدول رقم

 1101 1105 البيان

 املال رأس احتياجات – العامل املال رأس = الخزينة

 .العامل

 

167611818.16 - 111117571.87 - 

115558116.11 - 181161781.61 - 

 =17115587.16   =11167117177 

 .عتماد على امليزانية املحاسبية اال من اعداد الطالبان ب: املصدر 

 :التعليق 

 العامل املال رأس أن على يدل وهذا ,موجبة الدراسة محل الفترة خالل الخزينة أن أعاله الجدول  من نالحظ

 سنة ارتفع الخزينة رصيد أن ونالحظ ,الخزينة رصيد عن يعبر فائض وهناك الدورة احتياجات تمويل على قادر

 استثمارات في ألاموال هذه بتوظيف تقم لم املؤسسة أن على يدل وهذا 2014 السابقة بالسنة مقارنة 2015

  .صالحها في ليس وهذا جديدة
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 :خالصة الفصل 

 التوازن  مؤشرات استخدامببسوافلية " سيراميس "صناعة الخزف  ملؤسسة املالية الوضعية تقييم خالل من

 2015 - 2014 الدراسة فترة خالل املالي التوازن  تحقيق من تمكنت املؤسسة أن القول  يمكن املالية والنسب

 من أقل الدائمة ألاموال أي سالب العامل املال رأسنالحظ  املالي تقريبا  التوازن  شروط تحقيقها  خالل من وذلك

 يستدعي مما ، الثابتة املالية الاحتياجات جميع لتمويل كافية غير الدائمة ألاموال الحالة هذه في الثابتة ألاصول 

 أن يعني وهذا سالب العامل املال رأس احتياجات ل ، والتموي في العجز لتغطية أخرى  مالية موارد عن البحث

 والخزينة ة ، جيد للمؤسسة املالية الحالة أن أي ,أخرى  موارد الى تحتاج وال ,دورتها احتياجات غطت قد املؤسسة

 رصيد عن يعبر فائض وهناك الدورة احتياجات تمويل على قادر العامل املال رأس أن على يدل وهذا موجبة

 املؤسسة أن على يدل وهذا 2014 السابقة بالسنة مقارنة2015  سنة ارتفع الخزينة رصيد أن ونالحظ ,الخزينة

  .صالحها في ليس وهذا جديدة استثمارات في ألاموال هذه بتوظيف تقم لم

 اضافة استحقاقها مواعيد في ألاجل قصيرة بالتزاماتها للوفاء الكافية السيولة توفير استطاعت املؤسسة أن أي    

ه ، الثابت أصولها تمويل في الخارجية املواد على كبير بشكل اعتمادها وعدم الخارجية ألاطراف عن استقالليتها إلى

 .استثمارتها لبلوغ  الذروة واحتاللها املكان الاعلى فالسوق من  هذا يجب ان تعمل على الرفع وعلى 
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 :الخاتمة العامة 

دور التحليل املالي في تشخيص الوضعية املالية ملؤسسة صناعة  قمنا من خالل هذا البحث بدراسة موضوع    

 إليها يستند التي املالية واملؤشرات النسب وأهم أفضلوكان ذلك باستخدام  الخزف سيراميس بالسوافلية 

 هذا خالل من ،  املالي التحليل في واستخداما شيوعا ألاكثر تعتبر للمؤسسة والتي املالية الوضعية لتشخيص

 اكتشاف على املؤسسة تساعد املالي  املحلل بعملية يقوم الذي املالي التشخيص عملية أن القول  يمكن الفصل

 على التعرف في املالي التشخيص عملية تساعدا ، كما عالجه ومحاولة الانحرافات وكشف والقوة الضعف نقاط

 تها الوضعيمن   تحسسينال علىاملؤسسة  تساعد ت وحلول واقتراحا نتائج تقديم محاولة ثمي ، ومن املال مركزها

 .والعمل على رفع مكانتها وتحقيق الهدافها املسطرة  املالية

أمرا ضروريا بالنسبة ألي مؤسسة و الذي يمكن من خالله مراقبة حركة  لتحليل املالي إذ يعتبر تقييم ا       

ة التي تظهر آاملالي املر التحليل تحقيقها ، كما يمثل املؤسسة و اتخاذ القرارات الصحيحة الالزمة ألاهداف املراد 

 املحلل بعملية يقوم الذي املالي التشخيص عملية أن القول ، كما يمكن  من خاللها املؤسسة أمام كل املتنافسين 

 تساعدا ، كما عالجه ومحاولة الانحرافات وكشف والقوة الضعف نقاط اكتشاف على املؤسسة تساعد املالي 

 تساعد ت وحلول واقتراحا نتائج تقديم محاولة ثمي ، ومن املال مركزها على التعرف في املالي التشخيص عملية

 .والعمل على رفع مكانتها وتحقيق الهدافها املسطرة  املالية تها الوضعيمن   تحسسينال علىاملؤسسة 

املالي إلى الكشف أسباب الضعف في املؤسسة و محاولة عن التحليل خالل و يسعى املحلل املالي من      

ميساعدها للخروج منها و تفاديها في املستقبل ، وبما أن أغلب املؤسسات تشكو من نقص أو تدهور في ألاداء لذا 

أصبح من الضروري على املحللين املاليين توجيه الاهتمام إلى دراسية و تحليل الوضعية املالية انطالقا من 

شخيص املستخدمة في تثائق املالية متوفرة في املؤسسية ولقد تناولنا في بحثنا هذا أحد أهم و أحدث ألادوات الو 

نسب املالية و ومؤشرات التوازن املالي و التي تعتبر  سسة ، والتي تخص الجانب املالي أال وهي لمؤ ل الوضعية املالية

سة املالية املتبعة و توجيه الانتباه إلى نقاط الحساسة التي ألاداة التي يستطيع من خاللها املقيم تشخيص السيا

، و الذي  لها لمؤسسة و بالتالي ألاداء الكلي تستوجب الدراسة و إتخاذ القرارات الالزمة لتحسين املوضع املالي ل

  . يفترض أن يتسم بالكفاءة و الفعالية حتى تتمكن من البقاء و الاستمرار
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 : اتنتائج اختبار الفرضي

تمكنت املؤسسة  سة صناعة الخزف سيراميس لدراسة التطبيقية الحظنا بأن مؤسبعد اجراء ا :الفرضية ألاولى

عملت املؤسسة انشاء  ومنه  املؤسسة في والضعف القوة نقاط عن الكشف من  املالي التحليل أدوات استعمالب

 .، وبالتالي فان النظرية مثبة   من اجل الخروج من الازمة الصائبة القرارات اتخاذخطة جديدة و 

التحليل املالي بواسطة املؤشرات املالية والنسب املالية و من أهم ألادوات التي يستخدمها  :نية الفرضية الثا

ائجها مبنية على معلومات والقرارات املتخدة عن نت, سةتبارهما تحيط بمختلف جوانب املؤسباع, املحل ل املالي

  . التحليل املالي ملراقية التسيرو وبالتالي الفرضية مثبتنة ما بؤكد أهميةدقيقة م

 :ئج الدراسة نتا

 بالجانب وأخرى  النظري  بالجانب متعلقة إحداها النتائج، بعض إلى الوصول  من تمكنا هذا موضوعنا خالل من

 :كاألتي وهي امليداني

 إلى باإلضافة للمؤسسة، الحقيقية املالية الوضعية عن صادقة صورة بإعطاء تسمح جوهرية أداة املالي التحليل -

 التي أو اتها ذ بحد املؤسسة تخص التي القرارات سواء قرارات، من العديد اتخاذ في يساهم املالي فالتحليل ذلك

 .باملؤسسة العالقة ذات ألاطراف تخص

  . املالي التحليل عملية ءاالجر  منطلق و أولية مادة بمثابة املالية القوائم تعتبر -

 وضعية تشخيص و تحليل عملية في املستعملة ألادوات أهم من هي املالية النسب و املالي التوازن  تشراؤ م -

 .املالية املؤسسة

 كافة تستغل ال املؤسسة أن يعني وهذا دراسة ال السنوات خالل سالبا كان العامل املال سالرأ   احتياجات -

 . املالية مواردها

 املالي التوازن  قاعدة أن يعني ما استخداماتها تغطية استطاعت املؤسسة موارد أن أي موجبة النهائية الخزينة

 محققة؛

 هيكلي؛ توازن  حققت أي الدائمة والمباأل  الثابتة ألاصول  تغطية استطاعت املؤسسة -

 ألاولى؛ بالدرجة الذاتي التمويل على نشاطها تمويل في تعتمد املؤسسة -

 .جدا ضئيلة وبصفة ألاجل قصيرة الديون  على بل والطويلة املتوسطة الديون  على التعتمد املؤسسة -

 :توصيات الدراسة 

 : التوصيات بعض نقترح املوضوع لهذا دراستنا خالل من إليها املتوصل النتائج خالل من

 أعمالها؛ رقم زيادة في تسمح فوائد على تتحصل حتى أموالها بتوظيف املؤسسة ننصح -

 .املالية استتماراتها يزيادة املؤسسة ننصح -

  والتحليل ,الةائدة الظروف مع للتكيف املؤسسة في الاقتصادي املحط في يجري  بما الدائم الاهتمام ضرورة -

 .ذلك يضمن املالي
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 .طاتهاشان لتوسيع الخزين في املوجود املالي الفائض استغالل املؤسسة على يجب -

 :افاق الدراسة 

 هناك أن الحظنا وقد للمؤسسة، املالية الوضعية شخيص ت في املالي التحليل دور  موضوع املذكرة هذه في تناولنا

 نتمنى ألاساس هذا وعلى الوقت، وضيق الدراسة لحدود نظرا إليها التطرق  بوسعنا يكن لم باملوضوع مهمة جوانب

 في املالي التحليل دور  لتعالج التخصيص، من بش يء أوسع أخرى  بدراسات للقيام املجال فتحنا قد نكون  أن

 تناولها يمكن املواضيع بعض نقترح خالله الطويل ومن املدى و القصير املدى على املالية الوضعية تشخيص 

 . البحث لهذا مكملة وتكون 

 ؟ املالي التحليل في إستعماال ألاكثر ألاداة هي ما -

 ؟ ملؤسسةلقرار في اا اتخاذ في فعاليته مدى وما املالي التحليل أهمية هي ما -



 قائمة املراجع 
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  الكتب بالعربية : 

 العربي املجتمع ،مكتبة ، الدولية املحاسبة ملعايير وفقا املالية للقوائم املالي ،التحليل العداس ي دمحم أحمد . 0

 .  عمان 2001 والتوزيع للنشر

 .  ألاردن عمان ، للنشر وائل دار ، 1 ط ، املالي التسيير ، قريش ي ويوسف ساس ي بن الياس.  1

جليل كاضم مدلول العاريض ي ، إلادارة املالية املتقدمة ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الاولى ، .  1

1101 . 

 . 1984 لبنان، بيروت، والنشر، للطباعة العربية النهضة دار ،" املالية إلادارة أساسيات" ،توفيق أحمد جميل.  1

 1996.  الرابعة ،الطبعة عمان ، التوزيع و للنشر الصفاء دار املالية، إلادارة في ،أساسيات زكي رمضان.  5

 بدون  الجزائر، الجامعية، املطبوعات ديوان ،الجديد الرسمي البرنامج حسب املالي التسيير مليكة، زغيب.   6

 .النشر سنة

 .2008 مصر، رية، إلاسكند الجامعي، الفكر دار .للمؤسسات املالية وإلادارة يلمو الت أندراوس، وليم عاطف.  7

 العلمية اليازوري  دار معاصرة، اتجاهات املالي والتخطيط التحليل التميمي، فؤاد وأرشد النعيمي تايه عدنان.  8

 . 2018 عمان،ألاردن، - ، والتوزيع للنشر

 سعد جامعة ، أعمال إدارة تخصص ، املاجستير شهادة لنيل مذكرة املالي، عواشرية،التحليل الصالح دمحم   -.  1

 . 2005 ، البليدة ، دحلب

 . 2009 ،. السعودية العربية اململكة ، الرياض ، للنشر املريخ دار ، 2 ط ، املالي التحليل ، أبوزيد مبروك دمحم. 01

 .1997 عمان، املصرفية، الدراسات معهد والاستخدامات، وألادوات وألاساليب املالي التحليل مطر، دمحم.  00

 زيعتو وال للنشر املسير دار،  تطبيقي نظري  مدخل) املالية القوائم تحليل) ،حنفر راض ي مؤيد . 01

 .2006 النشر، بلد والطباعة،بدون 
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  31: امللحق رقم 

 

 

 2314 2315 البيان

 واملنتجات امللحقة  املبيعات

 تغيير املخزون من املنتجات غير املصنعة و املنتجات قيد الصنع 

 النتاج املثبت 

 إعانات الاستغالل 

061810101.71 

1511116.10 - 

050800068.71 

7801551.11  

 051615717.17 058188776.80 إنتاج السنة املالية  -0

 - 81151116.71 - 86111176.71 املشتريات املستهلكة 

 - 7511116.78 - 6111711.11 الخدمات الخارجية و إلاستهالكات ألاخرى 

 - 10171116.51 - 11011116.11 إستهالك السنة املالية  -1

  67650110.08 66111571.71 ( 1-0)القيمة املضافة لإلستغالل  -1

 - 51501017.75 - 15107711.18 أعباء املستخدمين 

 - 1118007.81 - 1151617.80 والرسوم ومدفوعات املاثلة  الضرائب

 7111115.51  8711111.61 إجمالي فائض إلاستغالل  -1

 16751.15 155811.51 املنتوجات العمالياتية الاخرى 

 - 8116151.75 - 0015177.18 الاعباء العمالياتية الاخري 

 - 61176155.10 - 61671001.01 مخصصات الاهتالكات واملؤونات 

 01115811.11 01101771.70 استئناف عن خسائر القيمة واملؤونات 

 - 51101611.11 - 10105111.77 النتيجة العملياتية  – 5

 08110.81 11116.11 املنتوجات املالية 

 - 15176171.85 -16781171.61 ألاعباء املالية 

 - 15111070.61 - 16761151.11 النتيجةاملالية  – 6

 - 85761810.61 - 68171157.17 (6+5)النتيجة العادية قبل الضرائب  – 7

 الضرائب والرسوم الواجب دفعها عن النتيجة العادية 

 الضرائب املؤجلة عن النتيجة العادية

 مجموع منتجات الانشطة العادية 

 و العادية  مجموع ألاعباء الانشطة

 

11760.11 

071178186.16 

111016881.11 - 

 

01618.11 

071066181.78 

157111111.81 - 

 - 85777151.16 - 68118116.61 النتيجة الصافية لالنشطة العادية  - 8

 جدول حساب النتائج
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 منتوجات _ العناصر الغير العادية 

 اعباء_ عناصر غير عادية 

  

   النتيجة الغير العادية  - 1

 - 85777151.16 - 68118116.61 النتيجة صافية لسنة املالية  - 01
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 :امللخص 

 املالية الوضعية تشخيص في املالي التحليل دور  وبيان تحديد إلى  قمنا بهذه الدراسة التي تهدف      

 نااعتمد، تساؤالته على والاجابة الدراسة هذه أهداف لتحقيقبالسوافلية " سيراميس " الخزف ملؤسسة

 والتي الثانوية البيانات على الحصول  تم خاللها ومن ة ، الصل وذات وضوعاملب املتعلقة البيانات جمع على

 سيراميس بالسوافلية مؤسسة على تطبيقه تم فقد العملي إلاطار أما ة ، للدراس النظري  إلاطار شكلت

ي التحليل الوصفي املنهج باستخدام املؤسسة لهذه املالية للوضعية تحليلية دراسة إعداد على اعتمادا

 . :إلى التنائج التالية   تنادراس من خالل توصلنا و 

 لتعزيزها القوة ونقاط لتجنبها الضعف نقاط معرفة على املالي التحليل يساعد 

  تشخيص و تحليل عملية في املستعملة ألادوات أهم من هي املالية النسب و املالي التوازن  ت شرامؤ 

 . املالية املؤسسة وضعية

 

Résumé: 

Nous avons mené cette étude, qui vise à identifier et clarifier le rôle de l'analyse financière 

dans le diagnostic de la situation financière de l'institution céramique « Seramis » à 

Slavliyah pour atteindre les objectifs de cette étude et répondre à ses questions, nous nous 

sommes appuyés sur la collecte de données liées à la sujet et connexe, et à travers lequel des 

données secondaires ont été obtenues, qui ont formé le cadre théorique de l'étude, Quant 

au cadre pratique, il a été appliqué à la Fondation Ceramis à Al-Sawafliya, sur la base de la 

préparation d'une étude analytique de la situation financière position de cette institution en 

utilisant la méthode analytique descriptive.Grâce à notre étude, nous avons atteint les 

résultats suivants : 

 L'analyse financière permet de connaître les faiblesses à éviter et les forces pour les 

valoriser . 

 Les indicateurs d'équilibre financier et de ration financiers, qui constituent l'un 

desprincipaux outils utilisés dans le processus de libéralisation financière et de diagnostic 

du statut du l'institution financière. 

 

 


