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 الشكر و التقدير
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. نتوجه بالشكر و أجمعينصلى هللا عليه وسلم و على اله صحبه 

كل من ساعدنا النجاز هذا البحث و نخص بالذكر  إلىالتقدير 

الذين  األساتذةعلينا، وكل  باإلشرافمقراد عبد هللا لتفضله  األستاذ
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الغالية  يحفظها هللا و إلى إخوتي و  أميأفراحي وهو والدي رحمه هللا و إلى 

 أخواتي الذين دعموني في الحياة الدراسية.

إلى كل األساتذة الذين درسوني من السنة األولى إلى غاية سنة تخرجي األساتذة و 
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دثت في تتزايد يوما بعد يوم أهمية الوظيفة المالية في المؤسسات، نتيجة للتطورات التي ح    

ي فتوسع أنشطة األعمال  ما صاحبها من تعقد و و العولمة االقتصادية،  أسواق رأس المال و

الوظيفة في ظل سعى اإلدارة إلى تعظيم ثروة المالك كان البد من االهتمام ب و عالمنا المعاصر،

لي من الضروري على المحلل المالي التعرف على الوضع الما أصبحفقد  .المالية في المؤسسات
ه المؤسسات نتيجة  لما شهدت للمؤسسة قبل التفكير في وضع الخطط و التنبؤات المستقبلية المالية و

صورة  النتائج التي تظهرها القوائم المالية للمؤسسة غير كافية على تقديم أصبحتة االقتصادي

 لي .التحليل الما بأدواتحقيقية عن الوضعية المالية لها فوجب تدعيم تلك القوائم المالية 

وتحديد  اتالمؤسس الحالة المالية تشخيص على يساعد الذي المالي، بالتحليل يسمى ما يوجد لهذا    

 و المؤسسة، لداخ كبيرة أهمية ذو انه كما  المالية، القوائم تحليل خالل مناالحتياجات المالية لها 

 خاذات عملية يصاحب الذي التعقيد إلى باإلضافة ، السليم المالي للتخطيط قصوىضرورة  يعتبر

 يكون الوخاصة أن النجاح و التقدم  التأكد عدم حالة و المنافسة فيه تزايدت عالم في القرارات
لية صدفة أو حظ و إنما معموال و مقصودا و يكون بعد إجراء دراسة دقيقة وتحليل قوائم الما

عملية  و لكن بالرغم من بساطة هذه الكلمة إال أن ،الكتشاف نقاط قوة و استغاللها بشكل أفضل 

عدة بالمرور  قع و يحتاج متخذ القرار الماليالتحليل و  تقييم األداء عملية صعبة و  معقدة في الوا

د مراحل و كذا مجموعة من مصادر مختلفة للتمكن من اتخاذ القرار المناسب و التسيير الجي

 للمؤسسة.

 :اإلشكالية 

 و بناءا على ما سبق يمكن صياغة إشكالية الدراسة على النحو التالي: 

  ؟المؤسسة االقتصاديةما هو دور التحليل المالي في اتخاذ القرارات في  

 :و من هذا يمكن طرح بعض التساؤالت الفرعية التالية  

  ؟ما هو التحليل المالي 

  ؟ما هي األدوات المستخدمة في عملية التحليل 

     ؟االقتصادية  للمؤسسة القرارات اتخاذ في المالي التحليلدور 

 :الفرضيات 

 :الفرضيات التاليةارتأينا أن نضع  لإلجابة على اإلشكالية    

 ة و المالية للمؤسسة خالل فترة زمنية معين وضعيةلل اكتشاف و تشخيص التحليل المالي هو

 و أدوات. مؤشراتذلك باستخدام 

 المؤسسة قرارات لدعم األساسية الركيزة المالي التحليل أدوات تمثل . 

  لى نتائج اأهمية كبيرة للموصول  المؤسسة في  القرارات اتخاذ في  المالي التحليل يعتبر دور

 .صحيحة

  أهمية الدراسة: 

 :فيما يلي  البحث أهمية تكمن  

 ية تناوله بالدراسة و التحليل لموضوع هام وهو التحليل المالي و دوره في تشخيص الوضع

 .المالية للمؤسسة

 قراراتال في دقة إلعطاء المالي التحليل من الصادرة نتائجل القرارات متخذي تغاللاس كيفية 

 .المتخذة المالية

  التحليل المالي في اتخاذ القرار.ودور أهمية 
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 الدراسة هدف:  

قرار يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في محاولة إظهار أهمية التحليل المالي في اتخاذ ال
 لمؤسسة.

  منهجية الدراسة: 

 لموضوع على دراستنا لهذا اعلى اإلشكالية اتبعنا في  اإلجابةلمعالجة موضوع مذكرتنا هذا و  و   

ة وهذا ماعالمنهج الوصفي التحليلي و ذلك باالعتماد على المراجع الخاصة بالتحليل المالي بصفة 

ة إلى باالعتماد على الميزانية المحاسبية و جدول حسابات النتائج للفترة المدروسة باإلضاف

 معلومات تخص موضوعنا. 

  الدراسة:صعوبات 

 القرار. باتخاذ يتعلق مافي خاصة المراجع بعض نقص 

 :دراسات سابقة 

اول في سنح ،على اتخاذ القرارات أثرهنظرا للدراسات التي تناولت موضوع التحليل المالي و    

 التي تمكننا من الحصول على مختلف المصادر.و إلى دراسات سابقة هذا الجزء التطرق 

 2017̱ ،مستغانمجامعة  ،ليسانسشهادة لنيل  ، مذكرةعدودة منصوريةبن ، بن داني فتيحة  

2018. 

كان  إذا حيث حاوال معالجة ما ،(دور التحليل المالي في اتخاذ القرار )هذه الرسالة عنوان    

انت كلميدانية حيث الدراسة ا ،التخاذ القرارات في المؤسسة االقتصادية كأداةيعتبر  التحليل المالي

 .-وحدة مستغانم –الجزائرية للمياه  مؤسسة  مستوىعلى 

  ،2017 – 2016 ،جامعة مستغانم شهادة ماستر،نيل مذكرة هاني منور. 

كيف  حاول دراسةحيث  ،(دور التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسة )عنوان هذه الرسالة    

اسة حيث اسقط الدر ،لتحسين وضعيتها المالية كأداةيمكن للمؤسسة استعمال التحليل المالي 

 مستغانم.األنعام بالميدانية على واقع  وحدة تغذية 

 2015،  مستغانم جامعة ، مذكرة نيل شهادة ماستر، عبد الرحمان حمزة شمس الدين – 

2016. 

حاولت  حيث (،التحليل المالي في تقييم المؤسسة االقتصادية أدواتدور ) عنوان هذه الرسالة   

 .التحليل المالي في تقييم المؤسسة أدواتدور دراسة مدى 

  هيكل البحث: 

 لفرعيةا والتساؤالت الرئيسية اإلشكالية ولمعالجة الموضوع من المرجوة األهداف من انطالقا   

 فصلين للجانب النظري و فصلفصول، ثالث إلى الدراسة هذه تقسيم تم  الفرضيات والختبار

 :التالي النحو على هي و التطبيقيللجانب 

  فهومم إلى التطرق خالل من المالي التحليل لدراسة فيه التطرق سيتم الذي و :األولالفصل 

 .المالية النسب  و المالي التوازن مؤشرات من أدواته استعماالته و  المالي، التحليل

 :القرار في المؤسسة  اتخاذ عملية مفهوم إلى للتطرق الفصل هذا خصصسي الفصل الثاني

 القرارات. اتخاذ في المالي التحليل دور كذا و ،هأنواع و االقتصادية

 :مؤسسة مستوى علىسابقة  لدراسة الدراسة إلى الفصل هذا سيخصص الفصل الثالث 

 لىإ التطرق و التنظيمي، هيكلها و للمؤسسة عام تقديم خالل من هذا و للمياه،الجزائرية 

 .إليهاو مختلف النتائج المتوصل  القرارات اتخاذ في المالي التحليل أدوات استعمال
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ما نقوم أهم األفكار التي تضمنها البحث ك خاللها استخراجننهي الدراسة بخاتمة استطعنا من    

جملة  باإلجابة على اإلشكالية المطروحة في المقدمة من خالل اختبار فرضيات البحث إضافة إلى

 االقتراحات.من النتائج و 
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 تمهيد:

 أداة وه د السليمة والخطوة الرئيسية التي يبنى عليها المدير المالي القواع المالي التحليل يعتبر   

ال  و ةالمستقبلي القرارات اتخاذفي  و للمؤسسة والحاضرة الماضية المالية الوضعية لتشخيص

 القوائم اللخ من الشركة فقط بل تتعدى مساهمين و دائنين إدارةالتحليل المالي على  أهميةتقتصر 

 .مال أدوات تحليلية من قبل محللينباستع التي يتم تحليلها المالية
 الثث إلى تقسيمه خالل من الفصل هذا في المالي التحليل جوانب مختلفدراسة  سنحاول و   

 :كالتاليهي  مباحث، و

 المالي التحليل أساسيات :األول المبحث.  

 المالي استعماالت التحليل :الثاني المبحث. 

 المالي التحليل وأدوات وسائل :الثالث المبحث. 
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 التحليل المالي.أساسيات المبحث األول: 

مات و لك مقوو أنواعه، و كذ سنتطرق من خالل هذا المبحث إلى مفهوم و أهمية التحليل المالي   

 .أهداف التحليل المالي

 مفهوم و أهمية التحليل المالي. :المطلب األول

 .أوال: مفهوم التحليل المالي

عين ممشروع بيرتبط التحليل المالي ارتباطا وثيقا بحاجة األطراف المختلفة التي لها عالقة    

ت توجها االقتصادية التي حدثت في مسار أعماله خالل فترة زمنية معينة و المتغيراتلمعرفة 

في  المالي تحليلتطوه مستقبال و لمعرفة المتغيرات التاريخية و التنبؤ بالمستقبل فقد تم تعريف ال
متبع مي الالكتابات المختصة بهذا المجال في مجموعة من التعاريف تختلف باختالف المنهج العل

 :رها فيما يلي يمكن اختصا

 تعني بدراسة وفهم البيانات والمعلومات المالية  مجموعة من العمليات التي بأنهلي حليل الماتال

المالية للمنشاة وتحليلها و تفسيرها حتى يمكن االستفادة منها في الحكم على  في القوائمالمتاحة 

 1القرار.المنشاة المالي ومعلومات تساعد في اتخاذ 

  ا ممؤسسة  لية معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة عنعم عبارة عن والمالي هالتحليل

و  للحصول على معلومات تستعمل في اتخاذ القرارات وتقييم أداء المؤسسات التجارية
يكون ا س,  وكذلك في تشخيص أية مشكلة موجودة وتوقع م  الصناعية في الماضي و الحاضر

 . عليه الوضع  في المستقبل

 اتخاذ قرارات  ألجلهمها التحليل المالي يتضمن عملية تفسير القوائم المالية المنشورة وف

 2.مستقبلية

الطرق  و األساليبالتحليل المالي بصورة مبسطة هو مجموع من  أنلهذا نستنتج مما سبق  و   

الية شوف المة و الكقوائم الماليلالتي يقوم بها محلل المالي على البيانات و ا اإلحصائية والرياضية 

 بالمستقبل. و الحاضر و التنبؤالمؤسسات في الماضي  أداءمن اجل تقييم 

 :لمحة تاريخية عن التحليل المالي :ثانيا 

لمؤسسات ا حيث استعملت البنوك و 19القرن التاسع عشر  نهايةلقد نشأ التحليل المالي في    

 لىإستنادا اقدرة المؤسسة على الوفاء بديونها وذلك  أساساالتي تبين المصرفية النسب المالية 

ظهرت  ليل وجاري اتضح عدم كفاية هذا التحتتطور الصناعي و الالمع لكن  كشوفاتها المحاسبية و

موا قا و في بداية العشرينات بعض الدراسات المبنية على العديد من المؤسسات ثم تطور الوضع

نهما ارنة بيالنواحي الجغرافية مما ساعد على مق أواالقتصادية بتصنيف المؤسسات وفق القطاعات 

 :عوامل و  أسبابعدة  إلىراجع التحليل المالي  ةنشأكما 
 :نشاءإلرأس مال ضخم  أظهرت الثورة الصناعية في أوروبا الحاجة إلى الثورة الصناعية 

جم المشروع بذلك تطور ح و األرباحسعيا وراء  اإلنتاجيةالمصانع و تجهيزها وتمويل العملية 

 المساهمين  أالفشركة مساهمة كبيرة تجمع مدخرات  إلىاالقتصادي من منشاة فردية 

مجلس  إلى اإلدارةالستثمراها على نطاق واسع ونظرا لنقص خبراتهم فقاموا لتفويض سلطة 

رت هتالي ظالمؤسسة وبال أحوالفي متابعة  األساسيةفكانت القوائم المالية وسيلة  اإلدارة

 التحليل المالي. إلىلحاجة 

 :شركات وجود إن نجاح  التدخل الحكومي في طريقة عرض البيانات بالقوائم المالية

   إصدارلهذا قامت الحكومة بالتدخل عن طريق المساهمة مرهون بثقة المساهمين بها، 

                                                             
 .157، ص 2000هيثم محمد الزغبي، اإلدارة و التحليل المالي، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، عمان،   1
 .113. ص 2014محمد الصيرفي. التحليل المالي وجهة نظر اإلدارة المحاسبية. دار الفجر للنشر و التوزيع. القاهرة.   2
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 أيضا ضرورة مراجعة حسابات هذا الشركة بواسطة مراقب خارجي  و تشريعات خاصة ب

كيفية عرض البيانات بالقوائم المالية لضمان إعطاء صورة واضحة نصت على تحديد 

نتائج أعمالها بشكل دقيق، مما ساعد ذلك في الحاجة  للمساهمين عن الوضع المالي لشركتهم و 

 إلى تحليل تلك القوائم المالية.       

 ن يحققون هم أكثر األطراف الذي إذ لمستثمرونباالمالية  األسواقتهتم : األسواق المالية
 عرضونالذين يتاألرباح نتيجة استثمارهم في األوراق المالية، كما أنهم أكثر األطراف 

ي ف سهمهاأمعلومات دقيقة عن واقع المؤسسات التي تتداول للمخاطرة و لذلك فهم بحاجة إلى 

ل هتمت بتحليالمالية قد و بهذا نجد أن األسواق ا هؤالء المستثمرين إلرضاء و،السوق المالية 

 حسابات منشات األعمال ماليا  لتحديد مدى قوة هذه المنشات أو ضعفها. 

  إن انتشار أسلوب التمويل القصير األجل قد دفع بالمصارف التجارية إلى ضرورة  :االئتمان

لذلك ظهرت  تقييم سالمة المركز المالي و النقدي للمنشات الطالبة لهذا النوع من االئتمان، و 

الحاجة إلى تحليل القوائم المالية لتقييم وضعها المالي و بناءا على نتائجها إما تقوم بمنح 

 1التسهيالت االئتمانية المختلفة أو ترفض منحها.  القروض و 

     ثالثا: أهمية التحليل المالي.

اسبية و المح اريةاإلدهذه الدراسات االقتصادية و  أهميةالتحليل المالي تنبع من  أهمية أنال شك    

غرافية توسع المنظمات وتباعد مراكز و فروع هذه المنشات الج حيث أن  األخيرةفي السنوات 

ابية رق أداةضرورة وجود  إلى أدىجديدة من الغش و الخداع و االختالس  وأدواتوظهور حيل 

                                                                                                                                                                                             :أهميته فيما يلي فعالة هي التحليل المالي و بصورة عامة تتمثل 

  م ستخداا يما إذسهاز  اإلنذار المبكر ال من أدوات الرقابة الفعالة و هي أشبه بالجيعتبر أداة
 .بمصداقية

 ات قرار يساعد التحليل المالي في تقييم األداء التشغيلي للمؤسسة من خالل تقييم نتائج

                                                                                                                                                                                                                   اءة.   ة بكفاالستثمار و التمويل، و بالتالي فهو يسمح بمعرفة حسن استخدام الموارد المتاح

  المستقبل.التخطيط حيث انه يساعد في توقع  أدوات أداة منالتحليل المالي هو                     

  تقييم األداء التخاذ اإلجراءات التصحيحية المالئمة.التحليل المالي يساعد في          

 .يعتبر وسيلة لتقييم الوضعية المالية للمؤسسة 

 2 .جب اتخاذه من إجراءات لتفاديهالتنبؤ باحتماالت تعرض المؤسسة للفشل المالي و ما ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 10،ص2005منير شاكر محمد،واآلخرون،التحليل المالي مدخل صناعة القرارات،دار وائل للنشر ،عمان،  1
سايغي بهية فريال، التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسة ،مذكرة مقدمة لنيل ماجستير تخصص محاسبة و تدقيق،كلية العلوم   2

 05،ص 2014االقتصادية و علوم التسيير ، جامعة البويرة ،
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 .مقوماته و التحليل المالي أهدافالمطلب الثاني: 

 1  .: أهداف التحليل الماليأوال

يانات تفسير البو, المتمثلة بقراءة تحقيق مجموعة من األهداف الماليةيهدف التحليل المالي إلى    
عمليات واطات المتعلق بنش القرار الماليالمالية وتشكيلها بطريقة تساعد فئات مختلفة على اتخاذ 

 تحقيقها: المالي إلىمختلفة ومن األهداف التي يسعى التحليل 

 األهداف الداخلية: 

 .تحديد المركز المالي للمنشاة وتحديد قيمتها السوقية          

 . تحديد نسبة المخاطرة المحيطة بكل عملية مالية أو نشاط استثماري 

  أدائها وسياساتها المالية .تحديد اتجاهات المنشاة وطريقة  

 . المساعدة في اتخاذ القرارات المالية بأقل كلفة وأعلى عائد 

 .تحديد نسبة نجاح المنشاة في تحقيق أهدافها , ونسبة األرباح المحققة 

 .تحليل لتقييم التناسق في الهيكل التمويلي العام و مجاالت استخدامه 

 األهداف الخارجية:   

 ية بواسطة تحديد المبالغ و الوعاء الضريبي الحقيقي.   تقييم النتائج المال 

 .تقييم الوضعية المالية و مدى قدرة المؤسسة على تحمل نتائج القروض 

 عند لجوء المؤسسة إلى البنوك.   اتخاذ القرارات فيما يخص عقد القرض 

 ن نفس القطاع و إلظهار أحسنها. مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع المؤسسات م  

 ا:  مقومات التحليل المالي.ثاني

موعة ن توفر مجمعملية التحليل المالي في تحقيق أهدافها أو أغراضها المنشودة، ال بد  تنجح كي   

ا من راعاتهركائز و مقومات أساسية ال بد من ممن المتطلبات أو الشروط التي تشكل في مجموعها 

ت ر مؤشراو توفيالهدف النهائي للمحلل المالي ه فإذا اعتبرنا أننجاح عملية التحليل المالي،  اجل

 نها مامالذي يقوم بأداء عملية التحليل و واقعية تعطي صورة عن جوانب نشاط المشروع  وهو 

در المعلومات يستخدمها ومنها كذلك ما يتعلق بمصا بالمنهج وأساليب و أدوات التحليل التييتعلق 

 التي يعتمد عليها.

 المقومات األساسية لعملية التحليل المالي فيما يلي: ذكرا سبق يمكن مبناءا على م

 ل من منها المحلل المالي معلوماته بقدر معقو يلمعلومات التي يستقأن تتمتع مصادر ا

يل بقدر التحل أن تتسم المعلومات المستخدمة في و ، reliabilityالمصداقية و  الموثوقية

     من جهة أخرى . relevanceمن جهة و المالئمة   objectivityمتوازن من الموضوعية

 أن يسلك المحلل المالي في عملية التحليل منهجا علمياapproach   scientific ناسب مع يت

در و بق أهداف عملية التحليل، كما يجب عليه أن يستخدم أساليب و أدوات تجمع هي األخرى

 لتي يسعى إليها.    متوازن بين سمتي الموضوعية و المالئمة لألهداف ا

 لي:    ييحقق المحلل المالي المتطلبات و الشروط المقصودة هنا عليه مراعاة ما  لكيو    

 العامة لبيئةأن تتوفر لديه خلفية عامة عن المؤسسة و نوعية النشاط الذي تقوم به، و كذلك ا 

 المحيطة بها االقتصادية و االجتماعية و السياسية.        

                                                             
 .125، صنفس المرجعو التحليل المالي،  اإلدارةهيثم محمد الزغبي،  1
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  الفرضياتأن يبرزassomption يبني عليها عملية التحليل، و كذلك المتغيرات  التي  

variables .الكمية و النوعية التي ترتبط بالمشكلة محل الدراسة 

 مؤسسةأن ال يقف المحلل المالي عند مجرد كشف عوامل القوة و مواطن الضعف في نشاط ال 

 جاهاتها المستقبلية.  بل ال بد من السعي إلى تشخيص أسبابها و استقراء ات

  أن يتسم المحلل المالي نفسه بالموضوعية وذلك بالتركيز على فهم دوره و المحصور في
باإلضافة إلى ذلك ال بد أن يكون مؤهال تأهيال علميا مناسبا و يتميز بخصائص كشف الحقائق 

للتحليل المالي للوصول المقدرة الدينامكية و قادرا على استخدام األساليب و الوسائل العلمية 

 1 نتائج و غايات التحليل وتفسير النتائج. إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .23،ص 2007وليد الناجي الحيالي ،االتجاهات الحديثة في التحليل المالي، منشورات األكاديمية العربية المفتوحة، الدانمرك،   1
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 أنواع التحليل المالي. :المطلب الثالث

ة اع ناتجذه األنويمكن النظر إلى التحليل المالي باعتباره أنواع متعددة يكمل بعضها األخر، و ه   

ي الشكل ومن أهم هذه األسس كما هو مبين ف ،مختلفة  أسسعن التبويب الذي يتم استنادا على 

 :التالي

 .: أنواع التحليل المالي( 1 -1)الشكل 

 

  

 من إعداد الطالبتين باالعتماد على ما سيتم ذكره.المصدر: 

  .من حيث الزمن: أوال

 :)احدةوالية مواحدة و لفترة  بمعنى أن يتم تحليل كل قائمة مالية التحليل الراسي )الساكن ،

حديد عني تي عني دراسة عناصر القائمة المالية موضوع التحليل، و وإجراء  تحليال راسيا,  ي
ع ى مجمو، أو إلإجمالي القائمة نفسها  إلىنسبة كل عنصر وبند من بنود القائمة المالية 

إلى  لميزانيةاتحويل األرقام المطلقة الواردة في  المجموعة التي ينتمي إليها و بكلمة أخرى 

       نسب مئوية.                                                               

د حليل مفيهذا الت يتميز التحليل الراسي بضعف الداللة، ألنه يعتبر تحليال ساكنا و ال يكون     

ه ل بمفردلتحليإال إذا تمت مقارنته مع نسب أخرى ذات نفس الداللة لذلك نجد أن استخدام هذا ا

 ال يوفر مؤشر جيدا على مدى قوة أو ضعف الحالة تحت الدراسة. 

 )ده على مدى فرنقصد به تحليل تقييم وتحليل ومتابعة عنصر واحد بم :التحليل األفقي )المتغير
وجد يحليل ، و خالفا للتحليل الراسي الذي يتصف بالسكون فان هذا التفترات زمنية متتالية

 د تكونقالتي حدثت خالل فترة زمنية محددة  لتحديد التغير الحاصل في قيمة ذلك العنصر 

 نسبة مئوية. أكثر و توضيحها على شكل أوسنتين 

 .: الجهة القائمة بالتحليلثانيا

 :الجهة القابلة للتحليل إلىيتم تقسيم التحليل المالي استنادا 

لتحليل الماليا

من حيث النقد الزمني

التحليل الراسي

فقي
أ
التحليل ال

من حيث الفترة التي يغطيها 
التحليل

جل
أ
التحليل المالي قصير ال

جلالتحليل المالي طويل 
أ
ال

الجهة القائمة بالتحليل

التحليل الداخلي

التحليل الخارجي
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 :من  صأشخامجموعة  أوشخص يقصد به التحليل المالي الذي يتم بواسطة  التحليل الداخلي

ا يهدف لبا مداخل المؤسسة نفسها وعلى بيانات المؤسسة و لغايات معينة يطلبها المؤسسة و غا

      المختلفة.  اإلداريةالمؤسسة في مستوياتها  إدارةهذا التحليل الى خدمة 

 :ف هذايقصد به التحليل الذي تقوم به جهات من خارج المؤسسة، و يهد التحليل الخارجي 

أعمال بئمون التحليل إلى خدمة هذه الجهات و لتحقيق أهدافها، و من أمثلة هذه الجهات، القا
بات لحساية، و مدقق االتسهيالت المصرفية في البنوك، و البنوك المركزية و الغرف التجار

 الخ.الخارجي...

 يث الفترة التي يغطيها التحليل.  ا: من حثالث

 :ستفاد صيرة ويبتحليل السيولة و يغطي فترة زمنية ق يسمى غالبا  التحليل المالي قصير األجل

ليل التح منه في قياس قدرات وانجازات المؤسسة ألجل قصير و غالبا ما يركز هذا النوع من

ولى جة األعلى تغطية التزاماتها و تحقيق اإليرادات التشغيلية وهذا النوع يهتم به بالدر
 .الدائنون و البنوك

 العام واألصول الثابتة و الربحية على تحليل هيكل   يركز هذال: التحليل المالي طويل األج

ألجل طويل بما ذلك القدرة على رفع الفوائد و أقساط الديون عند استحقاقها ومدى انتظامها في 

حجم هذه التوزيعات وتأثيرها على أسعار أسهم المؤسسة في األسواق  توزيع األرباح , و

 1لي بتحليل التناسق في الهيكل التمويلي و االستخدامات.المالية ولهذا يقوم المحلل الما

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                             
 .28المرجع السابق ،ص وليد الناجي الحيالي ،االتجاهات الحديثة للتحليل المالي، نفس   1



    عموميات حول التحليل المالي                                                       : الفصل األول

 

 
12 

 المبحث الثاني: استعماالت التحليل المالي.

ن ستفيدة مسنتطرق من خالل هذا المبحث إلى مجاالت و منهجية التحليل المالي، األطراف الم   

 التحليل و كذلك نتائج التحليل المالي.

 .مجاالت التحليل المالي و منهجيتهالمطلب األول: 

 أوال: مجاالت التحليل المالي.

 المنشأة،و دارةإ المالي وأغراض المحلل لتوجه وفقا أجزاءه وتتشبع المالي التحليل مجاالت تتسع   

 لماليا التشخيص لمضمون التخصص مجاالت تعددت فقد لذلك التحليل، ذلك من المرجوة األهداف

  :منها و متعددة مجاالت ليشمل
 بة ف الرقاتحقيق هديعد التحليل المالي ومن خالل أدواته الفعالة والناجحة ل تقييم األداء: تحليل

الي ليل المالتح المالية وتحليل أداء نشاطات المنشاة المالية وعملياتها ,ومن خالل قدرة أدوات

ا  , يولتهالمالي , وسعلى تقييم ربحية المنشاة و كفاءتها في إدارة موجوداتها ,وتوازنها 

 مخططاتها في التوسع و النمو .

 مع  لمنشاةأي عالقة ا، قصد بالتحليل االئتماني تحديد مركز المنشاة ي :التحليل االئتماني

لمنشاة لفعها العمالء الذين تبيعهم باالئتمان أن يكون جزء او كل األموال التي يجب عليهم د

ه مع ار المتوقع أن يواجهها المقرض في عالقتو هذا من اجل التعرف على األخطباألجل,
 ييم.المقترضين و تقييمها و بناء قراره بخصوص هذه العالقة استنادا إلى نتيجة التق

 :من  تثمرونالمس والذي يكون المحدد الرئيسي الذي يقوم بهذا التحليل  التحليل االستثماري

العائد  توقعات حولسالمة استثماراتهم و إحدى اكبر  أهداف المنشاة  أفراد و شركات حيث 

 األسهم ييمتق في عملية النوع يستخدم هذا ،كما أن الذي يمكن تحقيقه مع درجة مخاطرة أدنى 

 أن اعتبارب المهمة األنواع من يعتبر النوع هذا بصورة عامة ،و المؤسسات وتقييم السندات و

 المؤسسات.  األفراد و من كبيرة اهتمام نسبة مصدر هو االستثمار

 ر تصف ما منظومة معلومات مالية دقيقة إلىتستند عملية التخطيط المالي :ي التخطيط المال

 وتتنبأ منشاةال أداءعمليات السابقة وهذه يستخدمها المحللون الماليون للخروج بدالئل تقييم 
 تهعند وضع تقديرا إليهابتحليالت يستخدمها المخطط المالي عند وضع الخطط ويستند 

 .المستقبلية

 :المشاكل الخاصة التي تواجه المؤسسة التصفية  أو الحاالت من تحليل بعض الحاالت الخاصة

و االنضمام و االندماج و الشراء و التقييم، و جميع هذه الحاالت تتطلب تحليال ماليا دقيقا 

للطرفين يتمثل في التقييم الشامل لجميع الممتلكات ،و األصول و الخصوم لكل مؤسسة 

 1السوقي لكل مؤسسة.  باإلضافة إلى تحليل المركز االستثماري ،و االئتماني و

 التحليل المالي. خطواتثانيا: 

 التي لمتتابعةا الخطوات من مجموعة إتباع من البد عالية بكفاءة المالي التحليل انجاز يتم لكي   

 :من أهمها للتحليل العلمي المنهج مجملها في تشكل

 إليهللوصول يسعى  الذيالمحلل المالي الهدف  يحدد :المالي التحليل أهداف تحديد. 

 فها فال بد من أن حتى تحقق عملية التحليل المالي أهدا:تحليلها سيتم التي الزمنية الفترة تحديد

احدة ة بسنة والخاص ، الن القوائم الماليةلفترات عديدةيقوم المحلل المالي باستعمال قوائم مالية 

 قد ال تكون معبرة عن االتجاه العام لألداء.

                                                             
 .159، ص 2000هيثم محمد الزغبي، اإلدارة و التحليل المالي، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، عمان،   1
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  من معلومات يتم في هذه المرحلة تحديد و جمع ال :الالزمة لعملية التحليلتحديد المعلومات

حليل، اق التوذلك بناء على الهدف من عملية التحليل وفترة ونطالمالئمة،  مصادرها المختلفة

 ويجب أن تتسم مصادر تلك المعلومات بقدر معقول من المصداقية، 

  خطوةال ذهه :السليمة على القوائم الماليةالتأكد من تطبيق المبادئ و الفروض و السياسات 

لية لقيامه خبراته العمللمحلل المالي و  والعلمي الفني المستوى على األولى بالدرجة تعتمد
 لفةالمخت ليبمقدار درايته باألسابنجاح و في أسرع وقت ممكن، باإلضافة إلى  التحليل بعملية

 التحليل. لعملية

 ختيار أسلوب اللحكم على نتائج التحليل المالي بعد  النتائج: لقياس المناسب المعيار اختيار

  تائج،وأداة التحليل، البد من وضع مجموعة مقاييس أو معايير يتم من خاللها قياس الن

  نتيجةهر تظ قد التيالنحرافات يقصد  :مدى االنحرافات المقبولة عن المعيار المطبقتحديد 

ي مالي الذليل الالمحلل للحكم على نتائج التح ااختاره التي رييالمعابالنتائج الفعلية  مقارنة

 .أنجزه

 ر بهدف من الضروري دراسة االنحرافات التي قد تظهتحليلها:  االنحرافات و أسباب تحديد
لمي علي و تتبع أسبابها و العوامل المرتبطة بها و ذلك من اجل القيام بمعالجتها بشكل عم

 مناسب.

 وهي المرحلة الختامية المكملة للتحليل المالي من  المناسبة: الحلول التوصيات واقتراح وضع

خالل صياغة تقرير بتحليل النتائج ووضع التوصيات استنادا إليها والى خبرة المحلل المالي في 

 1قطاع نشاط الشركة.

 

 المطلب الثاني: األطراف المستخدمة للتحليل المالي.

 األطراف المستخدمة للتحليل المالي :(2-1)الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالبتين باالعتماد على ما نذكره. :المصدر

 

 

                                                             
 .98،ص 2012 ،عمان الصايل للنشر و التوزيع، ،ي الكشف على االنحراف و االختالسالتحليل المال ،محمد مدحت غسان الخيري 1  

األطراف 
المستخدمة 
للتحليل المالي

األطراف الداخلية 
في المؤسسة

موظفو و عمال 
المؤسسة

إدارة المؤسسة

األطراف الخارجية
في المؤسسة

المستثمرون الدائنون الموردون
الجهات و 
المؤسسات 

الحكومية الرقابية
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 أوال :األطراف الداخلية في المؤسسة.

  :إدارة المؤسسة 

 ون ولعاممدراء الو نعني بإدارة المؤسسة المستويات المختلفة من اإلدارة من مجلس اإلدارة و ال   

هم ن جميعأيهتم حسب المهام و المسؤوليات الملقاة على عاتقه إال رؤساء األقسام و كل منها 

     :يسعون من اجل تحقيق أهداف المؤسسة التالية

 دائهاتقييم كفاءة عمليات المؤسسة ونشاطاتها والتعرف على اتجاهات المؤسسة وسالمة أ -

 المالي.

 اكتشاف االنحرافات في مخطط المؤسسة و تحليل نسب الربحية -

 .احةالمت لى اتخاذ القرارات الخاصة بالتوسع و اإلنتاج و المفاضلة بين البدائلالقدرة ع -

  :موظفو و عمال المؤسسة 

أن مطالبهم  التأكد منى تهتم هذه الفئة في التعرف على القدرة االستمرارية للمؤسسة إضافة إل   

 1متناسقة مع قدرات المنشاة المالية

 ثانيا: األطراف الخارجية.
  :مالي يستفيد المستثمرون أموالهم على شكل سندات و أسهم من التحليل ال المستثمرون

 لتوسعاويهتمون بتحليل نسبة تحقيق المؤسسة لألرباح او الخسائر   وقدرة المؤسسة على 

 والنمو ومواجهة االنكماش 

  :داء أ بتحليل الحكومية الهيئات اهتمام يعودالجهات و المؤسسات الحكومية الرقابية

 إلى ضافةباإل الثانية، بالدرجة ضريبية وألسباب األولى بالدرجة رقابية ألسباب المؤسسات

 :   التالية األهداف

 به المعمول القوانين باألنظمة و التقيد من التأكد -

 .التجارية للبنوك المركزي البنك كرقابة األداء تقييم -

 .األسعار مراقبة -

 إحصائية. غايات -

 ء عادة بالتعرف يهتم هؤال و مالية أو أفراد طبيعيين، مؤسسة أو بنكا الدائن يكون قد :الدائنون 
 على قدرة المؤسسة للوفاء بالتزاماتها وتسديد االستحقاقات في أوقاتها.

   :المالية للمتعاملين معه، واستقرار المراكز سالمة من بالتأكد المورد يهتمالموردون 

 مديونية وتحليل دراسة هذا ويعني للمورد، مدين العملية الناحية من فالعميل المالية، أوضاعهم

 في سيستمر كان إذ ما المورد يقرر ذلك ضوء وتطورها ، و على المورد  دفاتر في المتعاملين

 2 التعامل أو يلغيه. هذا من يخفض أو معه التعامل

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .123ص ،2011 التحليل المالي تقييم األداء ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ،عمان، الزبيدي،حمزة محمود   1
 .89ص ،2015 عمان، دار المعرفة الجامعية، منير إبراهيم الهندي، حوكمة الشركات مدخل في التحليل المالي و تقييم األداء،  2
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 نتائج التحليل المالي.المطلب الثالث: 

 م أدواتيق استخدالكافة القوائم الماليّة الخاصة بمؤّسسة ما؛ عن طربعد تطبيق التحليل المالّي    

 هي : التحليل المالّي، يؤدي ذلك إلى ظهور مجموعة من النتائج و

 أوال: نتائج التحليل الداخلي.

  :التالية النتائج إلى الوصول الداخلي يمكن للمحلل   

  التحليل المالي حول اإلدارة المالية أثناء فترة تنفيذتقديم ُحكم حول. 

 ستقبلالمفي  التحقق من المركز المالي للمؤسسة و األخطار المالية التي قد تتعرض لها. 

 .المساهمة في اتخاذ القرار المناسب حول توزيع أو استثمار األرباح المالية  

 .تقديم أحكام حول طبيعة تنفيذ الموازنات المالية 

 ل الرقابة العامةل عليها  في مجاتخدام المعلومات المتحصاس. 

 ثانيا: نتائج التحليل الخارجي. 

 :كما يمكن للمحلل الخارجي الوصول إلى النتائج التالية  

 .مقارنة الوضعية المالية للمؤسسة مع المؤسسات األخرى من نفس القطاع 

  الحالة المالية للمنشاة و مدى قدرتها على تحمل النتائج الخاصة بالقروضتقييم. 

  المرتبطة بالضريبة من اجل تقييم النتائج المالية. األرقاماستخدام تحديد 

  1.تغيير الحالة المالية للمؤسسة إلىتقديم اقتراح حول سياسة مالية تهدف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
تخصص مالية و  تخرج لنيل شهادة ماستر ، أطروحةعبد الرحمان حمزة ، دور التحليل المالي في تقييم المؤسسة االقتصادية،   1

 .9ص  ،2015محاسبة ،جامعة مستغانم ، 
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 و أدوات التحليل المالي. أساليبالمبحث الثالث: 

لتحليل افة إلى االمستخدمة في التحليل المالي، باإلضبالنسبة لهذا المبحث سنتطرق إلى الوثائق    

 المالي بواسطة مختلف النسب و المؤشرات المالية.

 المالي. التحليل في المستخدمة المالية القوائمالمطلب األول: 

ادلة عتقديم صورة هي مجموعة كاملة من الوثائق المحاسبية والمالية التي تسمح بالمالية  القوائم   

 :المالية تشتمل على عن وضعية

 .المالية الميزانيةأوال:

وهي المالية،  ضعيةالو لتحليل الشركات عليها تعتمد التي الوثائق أهم من المالية الميزانية تعتبر   

تي مجموع الخصوم ال األيسرو جانبه  األصولمجموع  األيمنيظهر جانبه جدول  عبارة عن 
انب تمتلكها المؤسسة حين يحافظ على تساوي الطرفين وتكون مرتبة حسب درجة السيولة و ج

 .خصوم مرتب حسب تاريخ االستحقاق

 : جانب األصول 

متضمن تطبيق من المرسوم التنفيذي ال 20في النظام المحاسبي المالي في المادة  األصوليعرف    

ها لتي تسيرامن الموارد   األصولتتكون ":كالتالي األصولمالي عرفات النظام المحاسبي ال أحكام

شكل نقسم ب، ت"الموجهة الن توفر لها منافع اقتصادية مستقبلية  المؤسسة بفعل أحداث ماضية، و
  عام إلى:

  تلكها التي تم و هيأو الثابتة،  جاريةتعرف باألصول الغير ال متداولة:األصول الغير

ا في المؤسسة بغرض االستخدام لحاجات نشاطات المؤسسة لمدة تزيد عن عام، كاستخدامه

 عمليات التصنيع و التخزين، النقل أو إلقامة منشات، و تشمل: 

 تثبيتات عينية ) أراضي ،مباني...( . -

 تثبيتات معنوية )برمجيات المعلومات...(. -

 ...(.تثبيتات مالية ) سندات المساهمة  -

 و هي التي تمتلكها المؤسسة بغرض االستخدام جارية تعرف باألصول ال: ةمتداولاألصول ال ،

أو البيع لمدة عام أو اقل ، أي التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل سنة واحدة أو اقل، و تشمل 

األصول المتداولة كال من  االستثمارات قصير األجل و أوراق القبض، المخزون، و 

 1المصروفات المدفوعة مقدما

 

 : جانب الخصوم 

 :المنشأة اتجاه الغير وتنقسم إلى على االلتزاماتهي  و

  :و هي ما تبقى من أصول المؤسسة بعد طرح كل خصومها ، و تضم كل من أموال خاصة

 رأس المال ، العالوات و االحتياطات، فارق التقييم ، نتيجة السنة المالية...

  :ستغالل يقوم بتسويتها خالل دورة اال أنوهي التزامات التي يتوقع و تعرف خصوم جارية

 .األجلتتضمن الذمم الدائنة و القروض قصيرة  اإلقفالالموالية لتاريخ 

 :شغيلية هي التزامات التي ال يتم تسديدها خالل الدورة العادية الت و خصوم غير جارية
سبقا و مكالمؤونات و المنتجات المدرجة في حسابات الل سنة خالتي ال تستحق  أوللمؤسسة 

 اقراضات وديون.

 

                                                             
 .235،ص 2017القاهرة، دار وائل للطبع و النشر و التوزيع ، المالية، اإلدارةاسعد حميد العلي،  1  
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 سب مبدانية حهي الجدول الذي يظهر لنا المجاميع الكبرى للميزا:الميزانية المالية المختصرة

 استحقاقية الخصوم و سيولة االصول.

 الميزانية المالية المختصرة. :(1_1) الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

و   باعةللطئل دار وا ،التحليل المالي باستخدام البيانات ،محمود عبد الحليم الخاليلة:المصدر

 20ص ،2013،النشر

 

 ثانيا: حسابات النتائج.

ين بمية من أه ألكثرايعتبر  هو الوثيقة الثانية التي يعتمد عليها المحلل المالي في القيام بمهامه   

تكون ي   زمنمحددة من ال لفترةالمؤسسة القوائم المالية، فهو التقرير الذي يقيس نجاح عمليات 

 العناصر:جدول حسابات النتائج من مجموعة من 

 لسنة اقت خالل السنة المالية في تزايد المزايا االقتصادية  التي تحق نواتجتتمثل :  لنواتجا

. و ة ي القيمكما تمثل منتوجات استعادة خسائر ف األصولزيادة في  أوالمالية في شكل مداخيل 

 تشمل على:

دورة ادات الالنواتج المتعلقة بالنشاط العادي للمؤسسة، أي إير و هي تلك :االستغاللنواتج  -

 عة.االستغاللية و التي تتضمن مبيعات بضاعة، إنتاج مباع، أداء خدمات، نواتج متنو

ي ط العادو هي تلك النواتج أو اإليرادات الغير المتعلقة بالنشا :االستغالل خارج نواتج -

ألموال ناصر اعللدورات المالية السابقة أو عن عمليات بيع للمؤسسة و تكتسي طابعا استثنائيا 
 بإيرادات استثنائية.

 :ألصول اانخفاض المنافع االقتصادية خالل الفترة في شكل مخرجات، أو انخفاض  هي أعباء

موال إلى المساهمين في األ باستثناء التوزيعات عنها نقص األموال الخاصة يترتب التي

ادية العات و يشمل تعريف األعباء أيضا الخسائر و كذا األعباء الناشئة عن النشاط الخاصة.

 . و تشمل على:األجور و االهتالكات .تكلفة البيع للمؤسسة مثل

 الذي و هي كل المصاريف التي تخص النشاط العادي ،و هو ذلك النشاط أعباء االستغالل: -

وسائل ي للستغالل العادم به، و يشمل في االوجدت المؤسسة من اجله و تسعى جاهدة إلى القيا

واد كة ،مالمادية و المالية التي وضعت تحت تصرفها و التي تتضمن: بضاعة مستهلالبشرية و

 و لوازم مستهلكة ،مصاريف المستخدمين مخصصات االهتالكات و المؤونات.

 النسبة المبالغ الخصوم النسبة المبالغ األصول

 االستخدامات الثابتة

 األصول المتداولة:

 قيم استغالل 

  قابلة للتحقيققيم 

 قيم جاهزة 
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وهي  ،ئية الستثناو هي المصاريف الناتجة عن األنشطة الثانوية أو ا أعباء خارج االستغالل: -

ستغالل ي االتلك األنشطة التي تقوم بها المؤسسة باإلضافة إلى نشاطها العادي ، و تتمثل ف

 الغير العادي لتلك الوسائل مثل أعباء سنوات سابقة ، المؤونات االستثنائية.

 :يقوم المحاسب بإعداد جدول حسابات النتائج و بالتالي حساب نتيجة الدورة أي  نتيجة الدورة

و يوجد نوعين  النتيجة الصافية التي يتوصل إليها بعد المرور بنتائج جزئية ضرورية للتسيير.

 1.من حساب النتيجة حسب الطبيعة و حسب الوظيفة

 

 : جدول تدفقات الخزينة. اثالث

لك ها، و ذستخداماتاالمستخدمة للحكم على فعالية تسيير الموارد المالية و  هو تلك األداة الدقيقة   

تانة ماعتمادا على عنصر الخزينة الذي يعد المعيار األكثر موضوعية في الحكم على تسيير 

ة من يعتبر كجدول قيادة في اليد القمة اإلستراتيجية تتخذ على ضوئها مجموع و. المؤسسة

عملي مست إعطاءىى إل يهدف واالنسحاب منه  أوتوسعية  أوالنشاط  القرارات الهامة كتغير 

 .األمواللتقييم قدرة المؤسسة على توليد  أساساالكشوف المالية 

ية حسب المال السنة أثناءمخارج الموجودات المالية الحاصلة  يقدم جدول تدفقات الخزينة مداخيل و

 :ثالث مجموعات  إلىمصادرها 

  ن يرها مغجات و تالتي تتولد عنها من األنشطةاالستغالل وهي  أنشطةالتدفقات التي تولدها

 .غير مرتبطة باالستثمار و التمويل األنشطة

  يد يات تسداالستثمار وهي عمل أنشطةالتي تولدها  أوتدفقات الخزينة المرتبطة باالستثمار

 .لاألجطويل  أصليق تنازل عن عن طر لألموالاجل اقتناء استثمار و تحصيل  من أموال

  مكونات حجم و هي األنشطة التي ينتج عنها تغيرات في التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 ملكية رأس المال و عمليات االقتراض التي تقوم بها المنشاة.
لطريقة او هما:  هناك طريقتان إلعداد قائمة التدفقات النقدية يجب على المنشات اختيار أحداهما   

 المباشرة و الطريقة الغير المباشرة.

  خول يسية لدالرئ األجزاءبها المشرع الجزائري ترتكز على تقديم  أوصىالتيي طريقة المباشرة

فق لى تدعو خروج التدفقات النقدية اإلجمالية الزبائن و الموردين و الضرائب  قصد حصول 

 .صافي من الخزينة

 ا يخص ة فيمي اثر العمالت التجارية دون التأثير في الخزينطريقة غير مباشرة وتتمثل هذه ف

 .التمويل أوالتدفقات المالية المرتبطة بأنشطة االستثمار 

 

 : جدول تغير األموال الخاصة.ارابع

 التي ناوينعنوان من العتغيير األموال الخاصة تحليال للحركات التي أثرت في كل جدول يشكل    

 خالل السنة المالية.  مؤسسةمنها رؤوس األموال الخاصة لل ألفتت
 :يمي بما المرتبطة الحركات تخص في هذا الجدول تقديمها المطلوب المعلوماتمن  و

 .النتيجة الصافية للسنة المالية 

 موال.تغييرات الطرق المحاسبية و تصحيحات األخطاء المسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس األ 

  صحيح تاألعباء األخرى المسجلة مباشرة في رؤوس األموال الخاصة ضمن إطار المنتجات و

 أخطاء هامة.

                                                             
 .25،ص 1998،األردنيةمحمود الخاليلة ،التحليل المالي باستخدام البيانات المحاسبية، دار الفكر النشر والتوزيع، جامعة   1
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 .توزيع النتيجة و التخصيصات المقررة خالل السنة المالية 

 .1عرض جدول تغير رؤوس االموال الخاصة حسب النظام المحاسبي المالي 

 المالي.الفرع الثاني: مصادر المعلومات الالزمة لعملية التحليل 

ية، الرئيسر صادمن نوعين من الم للتحليل الماليعلى المعلومات الالزمة  المحلل المالي يحصل   

سب طبيعة وأغراض عملية التحليل المالي، كذلك ح سبيتوقف مدى اعتماده على أي منهما ح
 طبيعة المؤشرات المطلوبة.

 :المعلومات فيما يلي مصادر تلك  حصر بشكل عام يكمن   

 أوال : مصادر داخلية للمعلومات.
 قائمة  وومية البيانات المحاسبية الختامية المنشورة و الغير المنشورة، مثل الميزانية العم

 الدخل، و قائمة التدفق النقدي، و اإليضاحات الملحقة لتلك القوائم.

 و إضافة إلى هذه القوائم يمكننا إضافة البيانات التالية :     

 المالية التنبؤات و التوقعات مثل إدارية ألغراض تعدها التي الداخلية المالية التقارير. 

 .تقرير مدققي الحسابات 
 .)التقرير الختامي لمجلس اإلدارة ) في حالة وجوده 

 .ثانيا : مصادر خارجية للمعلومات

ي يقوم تفسير التالتعتبر هذه المصادر بيانات إضافية تساعد المحلل المالي في عملية التقييم و     

 بها لنتائج التحليل، من أهم هذه البيانات:

 ة.مراسالت المؤسسة مع العمالء و الموردين، و موافقات األرصدة الدائنة و المدين 

 . البيانات الصادرة عن أسواق المال و البورصة 

 . بيانات عن حالة المنشاة و سمعتها في األوساط التجارية 
 .المكاتب االستشارية 

 حف و المجالت و النشرات االقتصادية التي تصدر عن الهيئات و المؤسسات الحكومية و الص

 2مراكز البحث العلمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 ، ة ومحاسبةصص ماليتخبن داني فتيحة ،دور التحليل المالي في اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية ،مذكرة  لنيل شهادة ماستر  

 .20ص ،2019−2020جامعة مستغانم،
 .20ص،2005 ،عمان ،دار وائل للنشر و التوزيع،التحليل الماليمنير شاكر محمد و آخرون،  2
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  التحليل المالي بواسطة مؤشرات التوازن المالي. المطلب الثاني:

 .fr) )(LE FONDD DE ROULEMENT أوال: رأس المال العامل ) 

تخدم ألموال يسوهو يعبر عن جزء من ا يعتبر رأس المال العامل أداة من أدوات التحليل المالي    

معنى لتمويل عناصر األصول  وهو يعرف بأنه فائض األموال الدائمة على األصول الثابتة ب

 :  الحصة من األموال الدائمة التي يمكن توجيهها لتمويل األصول المتداولة 

 بإحدى العالقتين التاليتين: حسابهيمكن 

 

 

 
 

 

 وهي: العامل المال لرأس حاالت ثالث يوجد

  :لمدى االمؤسسة متوازنة ماليا على  أن إلىو يشير ذلك  رأس مال عامل اكبر من الصفر

 بعد متبقيال الدائمة األموال فائض عن العامل المال رأس يعبر الحالة هذه الطويل، حيث في

 راتهااستثما جميع تمويل استطاعت المؤسسة أن احتياجاتها الطويلة المدى، أي كل تمويل

 المالية. مواردها بواسطة

 :تمويل عن عجزت المؤسسة أن إلى المؤشر يشير رأس مال عامل اصغر من الصفر 

 بذلك وحققت ئمة،الدا المالية مواردها باستخدام الثابتة المالية وباقي االحتياجات استثماراتها

 حاجةب أو إضافية، تمويل مصادر إلى بحاجة فهي وبالتالي االحتياجات هذه تمويل في عجز

 .ةالدائم المالية مواردها مع يتوافق الذي الحد إلى استثماراتها مستوى تقليص إلى

 : المدى على األمثل التوازن حالة في المؤسسة أن ذلك يعني رأس مال عامل يساوي الصفر 

 طويلة االحتياجات تمويل في فقط المؤسسة نجحت حيث فائض، تحقيق دون الطويل لكن

 .1عجز تحقيق وال فائض تحقيق دون المدى

 LE BESOIN EN FONDS DEرأس المال العامل) ثانيا: احتياجات

ROULEMENT.) 

 في الدورية والموارد المهمة الدورية احتياجات بين الفرق العامل المال رأس يعتبر احتياجات   
ألجل ،فإذا ا قصيرة بالديون ومدينوها مخزوناتها تغطي أن عليها نشاطها دورة المؤسسة، أي أثناء

 عن تهامد تزيد أخرى موارد إلى المؤسسة حاجة عن يعبر فهو بين الطرفين موجب فرق هناك كان

 واحدة، و العكس صحيح . دورة

 و يمكن حسابه كما يلي :

 

 

 : العامل المال رأس احتياجات نوعين من يوجد 

 بالعالقة التالية :يعبر عنه  العامل لالستغالل:  المال رأس احتياجات 

                                                             
عبد الرحمان حمزة ، دور التحليل المالي في تقييم المؤسسة االقتصادية، أطروحة تخرج لنيل شهادة ماستر ،تخصص مالية و   1

 .28،ص 2015−2016محاسبة ،جامعة مستغانم ، 

BFR =  سلفات  –)ديون قصيرة األجل   -القيم الجاهزة( –)أصول متداولة

 مصرفية(
 

 الثابتة الستخداماتا  – موارد ثابثة   =العامل  المال رأس

 الخصوم المتداولة –العامل= األصول المتداولة  المال رأس
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 و يعبر عنه بالعالقة التالية :العامل خارج االستغالل:  المال رأس احتياجات 

 

 

 (. LA TRESORERIE NETالخزينة الصافية ) ثالثا:

ورة د خالل تصرفها تحت تكون التي األموال مجموع أنها على المؤسسة خزينة تعريف يمكن   

لة للبنك و سائ مبالغ من فعال فيه التصرف تستطيع ما أي الجاهزة القيم صافي وتشمل االستغالل،

 الصندوق. 

 1كالتالي: ةبطريق الخزينة تحسب و   

 

 

 

 

 المطلب الثالث: التحليل المالي بواسطة النسب المالية.

 تتواجد وقد ليةالما القواعد بنود من أكثر أو بندين بين تربط عالقة بأنها المالية النسب تعرف   

 البنود هذه تواجدت قد كما و نفسها المالية القائمة على المالية النسبة اشتقاق في تدخل التي البنود

 ، من أهمها:قائمتين ماليتين على

 : نسب المردودية .أوال

وجودة وارد المالربحية هي هدف أساسي للمؤسسة و هي أداة لقياس كفاءة اإلدارة في استخدام الم   

كيفية بعلق بحوزتها بهدف تحقيق أفضل عائد، و تحقيق هذا الهدف يتم من خالل االستثمار و المت

 يلي:ها كما حسابو يمكن    استخدام المؤسسة للموارد المتاحة لها

 :ة ت النسبذا كانتهتم المردودية المالية بدرجة كبيرة بالمساهمين، فإ نسبة المردودية المالية

ة جد صعوبتة ال المرتفعة السيما إذا كانت اكبر من نسبة الفائدة على السوق المالي فان المؤسس

 أموالها الخاصة. و تحسب وفق العالقة التالية:في الرفع من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .122، ص  2011حمزة محمود الزبيدي،  اإلدارة المالية المتقدمة ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ، عمان، 1

BFRE   موارد االستغالل الدورة –= احتياجات االستغالل الدورة 

BFRHE موارد خارج استغالل الدورة –استغالل الدورة  خارج = احتياجات 

 احتياجات – العامل المال رأسالخزينة الصافية = 

 العامل المال رأس

تيجة الصافية / األموال الخاصة (* ) النالمالية =  نسبة المردودية

100 
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 لذي تنتميفي القطاع ا  كفاءتها لمعرفة عادة المؤسسة لهاتستعم :نسبة المردودية التجارية 

 هي و القطاع نفس في المنافسة المؤسسات بعض نسب النسب مع هذه بمقارنة و ذلك إليه،

 مرتفعة نسبةال كانت كلما حيث المنافسة، كذا مقاومة و المؤسسة لألرباح إمكانية تحقيق تبين

 و تحسب وفق العالقة التالية :  .المؤسسة لصالح و أحسن المردودية كانت

 

 

 

 

 :و هي المردودية من وجهة نظر الوسائل المستعملة من قبل المؤسسة  المردودية االقتصادية

 1لممارسة نشاطها. و تحسب وفق العالقة التالية:

 

 

 

 

 نسب السيولة.ا: ثاني

التحليل ن م األساسيالهدف و العامل  مركز رأسمالتحليل و تقييم  كأداةتستخدم نسب السيولة    

اب قوم بحسنو لقياس ذلك  األجلتستخدم كمؤشرات لتقييم القدرة على وفاء بااللتزامات قصيرة  هو

 النسب المالية التالية:

  :ألجلا قصيرة قدرة المؤسسة على سداد التزاماتها إلىوهي النسبة التي تشير السيولة العامة 

  .المتداولة أصولهاباالعتماد على 

 

 

 
 ي لسيولة فاسريعة التحول الى نقدية لقياس درجة  األصولتعتمد على وهذه  :السيولة السريعة

تصريف بانه عادة ما تواجه المؤسسة بعض الصعوبات عند قيامها  إلىيرجع ذلك  المؤسسة و

 :اآلتيةالمخزون وتعطي  هذه النسبة بالعالقة 

 

 

 

 وذلك  ة سيولةالمؤسس أصول بأكثرنقدية هي التي تهتم تعتبر نسبة السيولة ال :ةنقديالسيولة ال

 ية :قة التاليتم حساب هذه النسبة وفق العال و األجل. في عالقتها بالتزامات المؤسسة قصيرة 

 

 

 

 

                                                             
تخصص مالية و ،تخرج لنيل شهادة ماستر  أطروحة ،دور التحليل المالي في تقييم المؤسسة االقتصادية ،عبد الرحمان حمزة   1

 .48ص ،2015−2016 ،جامعة مستغانم ،محاسبة 

 100نسبة التداول =) األصول المتداولة / الخصوم المتداولة (  * 

المخزون ( / الخصوم  –نسبة السيولة السريعة = ) األصول المتداولة

 100المتداولة * 
 

 100نسبة السيولة النقدية  = ) القيم النقدية / الخصوم المتداولة (  * 
 

نسبة المردودية االقتصادية = ) النتيجة الصافية / مجموع األصول ( * 

100 
 

 100نسبة المردودية التجارية = ) النتيجة الصافية / رقم األعمال ( * 
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 ا: نسب الهيكلة.ثالث

هم النسب أ من  الغير  في تمويل أنشطتهاتقيس نسب التمويل درجة اعتماد المؤسسة على أموال    

 :المالية المستخدمة في دراسة هيكل المؤسسة التمويلي

 :الخارجي نسبة التمويل

 هذه قلت ما، بحيث كلالتمويل الخارجي ألصولها على المؤسسة اعتماد مدى عن النسبة هذه تعبر   

  :التالية قةوفق العال تحسب بديونها.. و الوفاء على المؤسسة قدرة في الممولين ثقة زادت النسبة

 

 

 

 

 :نسبة التمويل الدائم 

تشير هذه النسبة درجة تغطية المؤسسة ألصولها الثابتة باألموال الدائمة، و يشترط في هذه    

 1هذه النسبة وفق العالقة التالية: تحسب والنسبة أن تكون أكبر من الواحد. 

 

 

 

 :نسبة التمويل الذاتي  
 صة، بحيث كلمابإمكانياتها الخا استثماراتها تمويل في المؤسسة اعتماد مدى النسبة هذه توضح   

 تمويل في للمؤسسة المالية االستقاللية على مؤشرا ذلك كان الواحد من أكثر النسبة هذه كانت

 تحسب هذه النسبة وفق العالقة التالية: فائض. و  تحقيق مع استثماراتها

 

 
 
 

 

 نسب النشاط. رابعا:

  :ليال قويا ارتفاع معدل دوران يعتبر د أنالبعض يعتقد  أنفي حين   معدل دوران المخزون

وران من دصغر حجم المخزون و يختلف معدل  إلىارتفاع قد يرجع  أن إال األداءعلى كفاءة 

 لتالية:و يتم حساب معدل دوران المخزون وفق المعادلة ا .حسب النشاط  أخرى إلىسسة ؤم

 
 

 

 

  :يتم احتسابه على النحو التالي  فترة االحتفاظ بالمخزون: 

 

 

                                                             
 .41ص  نفس المرجع، ،دور التحليل المالي في تقييم المؤسسة االقتصادية حمزة،عبد الرحمان   1

 

 100األصول ( * مجموع/ الديون مجموع) = الخارجي التمويل نسبة
 

 100 نسبة التمويل الدائم = ) األموال الدائمة / األصول الثابتة  ( *
 

 100نسبة التمويل الخاص = ) األموال الخاصة / األصول الثابتة ( * 

 معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات / متوسط المخزون

 

 /  معدل دوران المخزون 360فترة االحتفاظ بالمخزون= 
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 :وداتهاو هذا المعدل يقيس مدى كفاءة المؤسسة في استغالل موج معدل دوران الموجودات 

 :التالية  بكفاءة و بشكل تحقق العائد المرسوم لها، ، يمكن حسابه وفق المعادلة

 

 

 

  :و كلما و يمثل هذا المعدل مدى كفاءة المؤسسة في تحصيل ديونها معدل دوران المدينين 

و يدل  ردها،ارتفع معدل الدوران كان ذلك مؤشرا ايجابيا على كفاءة المؤسسة في استخدام موا

ق ساب وفحو يمكن   ديونها بالسرعة الممكنة و بكفاءة عالية.على أن المؤسسة تقوم بتحصيل 

 المعادلة التالية:

 

 

 :سرعة العمالء في سداد مستحقاتهم وقد و يقيس هذا المتوسط مدى   متوسط فترة التحصيل

، ، و العكس صحيح أيضا، و يكون انخفاض النسبة دليال على كفاءة إدارة التحصيل ونشاطها 

 يمكن حسابه وفق المعادلة التالية :

 

 

  

 : تبر هذا دفع اعيقيس هذا المتوسط كفاءة المؤسسة، إذ كلما ارتفع متوسط ال متوسط فترة الدفع

 يمكن حسابه وفق المعادلة التالية : مؤشرا ايجابيا.

 

 

 

 :و هذا المعدل يظهر الفترة التي يمنحها الدائنون للمؤسسة لتسديد  معدل دوران الدائنين

كانت الفترة الممنوحة من الدائنين اكبر من  فإذامستحقاتهم و مقارنتها مع مدل دوران المدينين 

و يتم حساب معدل  الفترة الممنوحة للمدينين كان هذا مؤشرا ايجابيا على كفاءة المؤسسة.

 1دوران الدائنين وفق المعادلة التالية:
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 معدل دوران المدينين= صافي المبيعات اآلجلة / متوسط رصيد المدينين

 /  معدل دوران المدينين 360متوسط فترة التحصيل = 

 / معدل دوران الدائنين 360متوسط فترة الدفع = 

 معدل دوران الموجودات = صافي المبيعات / األصول

 معدل دوران الدائنين = تكلفة البضاعة المباعة / رصيد الدائنين



    عموميات حول التحليل المالي                                                       : الفصل األول
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  خالصة

ت لبيانا ة معالجةيعتبر التحليل المالي وسيلة لتقييم وضعية المالية للمؤسسة فهو عبارة عن عملي   

. ر القرا ألجل الحصول منها على معلومات تسجل في عملية اتخاذ مؤسسة ماالمالية المتاحة عن 

ة بر وسيلعتها تللمؤسسة ، ألن التسيير الماليكما أن مؤشرات التوازن المالي لها وزنها في وظيفة 
ا مد عليهي يعتكفيلة تمد بمعلومات قيمة لعمليات الرقابة و التخطيط وتعتبر من أهم المؤشرات الت

 المحلل المالي في الكشف عن نقاط القوة و الضعف في المؤسسة .
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  :تمهيد

 فكثير ،داألفراو  األمماتخاذ القرار هو احد الفنون الهامة و التي تلعب دورا بارزا في حياة  إن    

 شارةاإلر لكن ما تجد ،اإلنسانيةمن القرارات التي اتخذت تركت بصمات قوية في تاريخ الحضارة 

اده اعتم أن كما ،قبلكان يرتبط بالمست إذاالسهل اليسير ال سيما  باألمراتخاذ القرار ليس  أنهو  إليه

 .ببة و ذكاء التقدير الجيد للعواقموه إلىلكافة مهاراته يحتاج  األمثلعلى التطبيق 

 كما مباحث 3 إلىقسم هذا الفصل  القرارات، حيث اتخاذ عمليةسنقوم بدراسة  في هذا الفصل و    

 :يلي

 ماهية عملية اتخاذ القرار.  :األول المبحث 

 و المعوقات المشكالتو العوامل المؤثرة فيها و  مراحل عملية اتخاذ القرار  :الثاني المبحث 

 تواجهها.التي 

 صادية.دور التحليل المالي في عملية اتخاذ القرار في المؤسسة االقت  :الثالث المبحث 
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 ماهية عملية اتخاذ القرار. األول:المبحث 

 ها عمليةأنإذ  ،دورا هاما في ممارسة العمليات اإلدارية المختلفة القرار تلعبعملية اتّخاذ  إن  

م مبحث لنقدال اخصصنا هذ، و لذا إليهالفشل ينسب  أونجاح أي  أن ، حيثإدارية هامة في حد ذاته

 فيه معلومات شاملة و مختصرة عن هذه العملية.

 .مفهوم اتخاذ القرار األول:المطلب 

 .تعاريف اتخاذ القرار :أوال

 :لقد تعددت أساليب تعاريف عملية اتخاذ القرار نذكر منها

  كبر عددأسلوكية معقدة تتضمن السعي لجمع  ،نفسية ،عملية اتخاذ القرار عملية فكريةتعد 

 ب ضمنثم اختيار البديل المناس ،المتعلقة بالبدائل الممكنة للحل ممكن من المعلومات

 الهدف المرغوب . إلىاستراتيجيات مناسبة للوصول 

  اعترضتهفي مشكلة  ،إليهحل يبتغي الوصول  إلىالقدرة التي تصل الفرد  إن اتخاذ القرار هو، 

هذا االختيار    و ،المبتكرة أوذلك باختيار حل من بين بدائل الحل الموجودة  و ،موقف محير  أو

العادات و الخبرة و  و على القيم و ،ات التي جمعها الفرد حول المشكلةيعتمد على المعلوم

 1التعليم و المهارات الفردية .

 حة المتا ولالحل وأاختيار أفضل البدائل  إلىتهدف  ،القرار بأنها عملية تفكير مركبة عملية اتخاذ

ين مفاضلة بأو بأنه عملية ال ،تحقيق الهدف المرجو إلىأجل الوصول للفرد في موقف معين من 

 ،لةجل المشكأحية لتحقيق الهدف من هذه الحلول صالأكثر و المتاحة و اختيار الحلول البديلة 

تي ال دافاأله أومتاحة النجاز الهدف  كما يعرف بأنه فعل يختاره الفرد بوصفه انسب وسيلة

 يبتغيها من حل المشكلة التي تشغله . 

 ي وحة فو يرى بعض العلماء أن القرار عبارة عن عملية اختيار ألحد بدائل التصرف المطر

 روحة.المطهو وجود البدائل  أن أساس اتخاّذ القرار ومحددة، موقف معين لتحقيق أهداف 

 ،بمعنى تغليب أحد الجانبين على األخر،كلمة التينية معناها القطع أو الفصل كلمة قرار  أنو    

تنهي و  ،أو توقف عملية التفكيرتقطع  ،يتم اختياره بطريقة معينة ،فاتخاذ القرار  نوع من السلوك

 2.النظر في االحتماالت األخرى

 خصائص عملية اتخاذ القرار. :ثانيا

 :القرار اتخاذ لعملية التالية الخصائص استخالص يمكن السابقة التعاريف خالل من

 طبيعة و حجم المؤسسة و المحيط المؤثر بها حسبالقرار  كوني. 

  في القرار المتأثرةتعدد الجهات. 

  المنظمة أهدافحل المشاكل و العراقيل المطروحة و بالتالي تحقيق  إلىيهدف. 

 تجالية.االر وأي االبتعاد عن التسرع  ،حتى يكون القرار فعاال يجب أن يعطى له الوقت الكافي 

 فيذ و ي التنأي قرار يتم اتخاذه تترتب عليه عملية المتابعة ف تحمل مسؤولية القرار المتخذ

 .التقويم

 

 

 

 

 
                                                           

 .143، ص2018، مدخل اتخاذ القرار،عمان،  نظام المعلومات التسويقية، دار البازوري العلمية للنشر و التوزيعخالد قاشي،  1

  طارق عبد الرؤوف رامي، صناعة اتخاذ القرار، مؤسسة الطيبة للنشر و التوزيع، القاهرة ، 2015  ،ص2.09 
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 القرار.اتخاذ  أهمية أساليب و :المطلب الثاني

 أوال: أساليب اتخاذ القرار.  

 وعتين ،ى مجمآخر أساليب اتخاذ القرارات إل ممكن تقسيم أساليب المفاضلة بين البدائل أو بمعنى

 ألساليبالبعض ااألولى تشمل األساليب التقليدية و الثانية األساليب الحديثة أو كما يطلق عليها 

 : الكمية و سنتناول فيما يلي بعض هذه األساليب

علمي في منهج الال ات: يقصد باألساليب التقـليدية تلك التي ال تـتبع خطوـ األسالـيـب التـقـليـديـة1

عـود تصية، و الشخ عملـية اتخـاذ القرارات وغـالـبا ما تعـتـمد على الخـبرة السابقـة و التقـديرات

  :جـذور هـذه األساليب إلى اإلدارات القـديمة وهي

أنها أن ـي من شب التيمر المـديـر أثناء تأديتـه لمهامـه اإلدارية بالعـديـد من التـجار أ ـ الخبرة:

ن يمكن أ ا أنهتـكون بمثـابة دروس تكسبه المزيد من الخبرة التي تساعده في اتخاذ القرارات ، كم

ـخـلو وب ال يألسـلايستـفـيد من خبرة زمالئه المـديرين أو حتى المـدراء المتقـاعـدين , لكـن هــذا 

ه في هـذ ، و لقديمةمـن المخاطر فـقـد يكون حـل المشكالت الجـديـدة مـخـتلف عن حـل المشكالت ا

 ـتبعدالحالة مـن غـير المناسب تطبيق دروس و تجارب الماضي على الحاضر حيث أنه من المس

ي هو الذ لناجحاأن تتطابق المواقف المستقـبلية تطابقا كامال مع مـواقف سابـقـة , لـذا فالمدير 

  لقرارااتخاذ  يد قبلبالموقف الجديمـكنه تدعيم خبرته السابقة بدراسة البيانات و المعلومات المتعلقة 

ل مي، ثم انـتقبـدأ تـطبـيق أسـلـوب إجراء التجارب في مجاالت البحث العل: ب ـ إجـراء الـتجارب

لتجارب اجراء تطبيقه إلى اإلدارة وتحديدا مجال اتخاذ القرارات و ذلك بأن يتولى متخذ القرار إ

جارب ذه التبالمشكلة محل القرار، ومن خالل هـآخذا بعين االعتبار جميع االحتماالت المرتبطة 

 لقرار على اختيارمن مزايا هذا األسلوب أنه يساعد المدير متخذ ا و . يقوم باختـيار البديل األنسب

ت على عـديالأحد البدائل المتاحة و ذلك بعد إجـراء تجارب على كل منها و إجراء تغـييرات أو ت

ـح وب يمنالـتي تكشـف عنها التجارب و بالتـالي هـذا األسـلأفضل بديل بناًء على التغيرات 

لى إإلشارة جب او لكن ي ،الـفـرصة للـمـدراء للتعلم من األخطاء السابقة و محاولة تجنبها مستقبال

ى تاج إلفإجراء التجارب تح ،أن هـذا األسـلوب عالي التـكاليف كما أنـه يستغرق وقـت طويل

 ولخبـرة بين ا و لعـله من الضروري أن نـشير إلى أنـه يمـكن الجـمع. ةمعـدات و آالت ويـد عـامل

شركات رة الفقد تحتاج إلى خب ،الـتجربة و مثال ذلك أنه إذا أرادت شركة ما إنتاج سلعة جديدة

 ختياراألخرى المنتجة لسلعة مماثلة ثم تـجـري تجـارب على ضوء هذه الخبرات لتتمكن من ا

 . البديل األفضل

صي و يعـني هـذا األسلوب استخـدام المدير حكمه الشخ :البـديهـة و الحـكـم الشخصيج ـ 

 ت التيلمشكالاعـتـماده على سرعـة البديهـة في إدراك العـناصر الرئيسـيـة الهـامة للمواقف وا

ات مالمعلو انات ووفي فـحص و تحـلـيل و تقـييم البي ،و الـتـقـدير السلـيـم ألبـعادها ،تـعرض لها

األسلوب أنه نابع  ولكن يؤخذ على هذا . المتاحة و الفهم العميق و الّشامل لكل التفاصيل الخاصة بها

يكـون  مكن أناتجاهاته النفسية و االجتماعية و هذه سمات غير ثابتة , لكن ي من شخصية المدير و

 ،لتأجيلمل اال تحت هـذا األسلوب مجديا في اتخاذ القرارات غير اإلستراتيجية أو قرارات موقفية

 . هنا تظهر كفاءة المدير ومدى قدرته على تحمل المسؤولية

ـة الـمـدير اآلراء يـتـمثـل هـذا األسـلـوب فـي دراس:تحلـيـلهاو االقـتـراحات و  اآلراءدـ دراسـة 

ل ر البديختياواالقـتـراحات التي يقـدمها المـستشارون و المتخصصون لحل مشـكلة ما و تحليلها ال

  . بيرينككما أنه ال يستغرق وقتا و جهدا  ،تكلفةاألفضل، و من مزايا هذا األسلوب أنه أقل 

 وعلى أسس  السابق أن األساليب التقليدية التخاذ القرارات تعتمديتضح مـن خـالل الـعـرض    

درا حقق قـتوأن هذه األساليب استطاعت أن  ،معايير نابعة من شخصية المدير و قدراته و معارفه

 .معينةمـن النجاح في ظل ظروف و مواقف 
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ثبـتت ألعـشرين اقـرن إن الـتطورات الـتي شهدتـها اإلدارة فـي مطلـع ال ـ األسـالـيـب العــلمـية : 2

تخدام إلى اس صالحـية األساليب التقـلـيدية في مـواكـبة هـذا التطور و تطلّب ذلك اللجوء عدم 

 لمتوفرةادائل أساليب علمية تساعد المديرين على مواجهة المشاكل اإلدارية و تحـليل و تقييم الب

جم عن النا يزر التحاختيار البديل الـمـالئـم و تتمـيـز هـذه األسالـيب بأنها تقـلل من أثـومن ثّم 

 : يبألسالاألحكام الشخصية إلى حد كبي وتمتاز أيضا بالموضوعية و سنعرض فيما يلي أهم هذه ا

ات ردبر تصوالنتائج التي توفر للم إظهارفي  األسسالتي تعتمد  األساليب:وهي بحوث العمليات-أ

ياضي وكذلك تعني التطبيق الر األمثلشاملة عن المشكلة المبحوثة وطرق الوصول إلى الحل 

 تخاذالقرار في يساعد متخذ ا األسلوبهنا نجد أن هذا  و .اإلداريةللطريقة العلمية لحل المشكالت 

 .رقمية أسسالقرار في ضوء الحلول التي يضعها والتي يمكن المقارنة بينها على 

 : األسلوبما يميز هذا  أهمولعل 

 وأهمية داخلهاتفيها ومدى  المتداخلةيعطي وصفا دقيقا للمشكلة محل القرار والعوامل المؤثرة أو  -

 .كل منها

ن عدد ممكن م بأكثر اإلحاطةالبدائل مع  أفضليحدد والبيانات الالزمة التعرف على   -

 .االعتبارات

 .مشكلةيحدد بدقة البدائل المقترحة كحلول لل  -

بدرجة واءة ، بسرعة وكف أفضلهايمكن متخذ القرار من مقارنة البدائل المقترحة كحلول واختيار   -

 . عالية من الثقة

يه ي يقوم فط الذيكسب القدرة على تبني النتائج والتغيير في روتين أو نظام المنظمة أو في المحي -

 . عمالهااب

 : مايلي األسلوبويؤخذ على هذا 

 .على تبسيط المشكلة اعتماده -

ب تي يصعالعوامل ال أهمية إعطاءتركيزه المفرط على العوامل التي يمكن قياسها كميا وعدم  -

 .كميقياسها بشكل 

 :االحتماالتنظرية 

 .أمكنوتعني قيام متخذ القرار بوضع احتماالت مستقبلية وقياسها كميا أن 

 :وهيوهناك ثالثة معايير أو طرق يمكن استخدامها لقياس االحتماالت 

 .االحتمال الشخصي : يتحدد بموجبه درجة اعتقاد الشخص في نوع حدث ما -

 ة وقوعتجربة معملية أو ميدانية وذلك بحساب نسب أجزاءاالحتمال الموضوعي : ويتحدد من  -

 .وفقا لنتائج التجربة حدث ما

 .حساب معدل التكرار األساساري : ويتخذ نسبة االحتمال على االحتمال التكر -

 أمامطروحة دراسة وتحليل البدائل المتعددة الم إلي األسلوبويهدف هذا : التحليل الحدي أسلوب

 خدما فيل مستمتخذ القرار والمفاضلة بينها لمعرفة الفائدة أو المنفعة المتخصصة عن هذه البدائ

 .للمفاضلة بين تلك البدائل كأساسالتحليل الحدي  أوجدهاذلك القواعد التي 

 :دراسة الحاالت أسلوب

أو  بعادهاعلى تعريف وتحديد المشكلة محل القرار والتفكير في اسبابها وا األسلوبويقوم هذا 

  .للمشاكجوانبها المختلفة وتصور الحلول البديلة لها استنادا إلى المعلومات المتاحة عن ا

سهيل عملية هي عبارة عن شكل بياني يساعد في ت:تالقراراشجرة  التحليل الشبكي أسلوب

تؤثر في عملية اتخاذ  التأثيرات، تفرض هذه الطريقة أن هناك سلسلة من المفاضلة بين البدائل

سلسلة  يكون له ردود فعل تنتشر في تأثيراالقرار ، بمعنى أن اتخاذ القرار عن نظام فرعي ينتج 

على متابعة القرار منذ البدء وحتى اتخاذه بشكل  األسلوب، و يركز هذا متعاقبة في النظام وبيئته
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 التي تتضمن معلومات كثيرة ومتداخلة اإلداريةنهائي كما انه يتميز بتعامل مع الحاالت و المشاكل 

ر البديل الذي يحقق الحاسوب لتحليل البيانات و المعلومات الختيا األسلوبستخدم لتطبيق هذا .

  .1النتائج المطلوبة

 اهمية اتخاذ القرار. :ثانيا

 :فيما يلي تكمن أهمية عملية اتخاذ القرار 

  اإلداريةاتخاذ القرارات هي محور العملية. 

  ظيفة و اإلدارةفعندما تمارس  ،و نشاطاتها اإلدارةأنها عملية متداخلة في جميع وظائف

ضع تتخذ قرارات معينة في كل مرحلة من مراحل وضع الخطة سواء عند و فأنهاالتخطيط 

لطرق ر أفضل اتحديد الموارد المالئمة أو اختيا أوالبرامج  إعدادرسم السياسات أو  أوالهدف 

       .لتشغيلها األساليبو 

   لتي او  ،رل المدييمكن أداء نشاط ما لم يتخذ بصدده قرار فاتخاذ القرارات هو أساس عمال

 در لم يص ما إداريةأي وظيفة . يمكن من خاللها انجاز كل أنشطة المنظمة و تحديد مستقبلها

 ك ... و بأي تكلفة و غير ذل ،و مع من ،و أين  ،دها قرار يحدد من يقوم بها و متىبصد

 لقرارات عملية مستمرةاتخاذ ا. 

  المدير في عمله أداةاتخاذ القرارات. 

  تحدد مستقبل المنظمة اإلستراتيجيةالقرارات. 

 اإلدارةالقرارات أساس  خاذات. 

 .أنواع و عناصر اتخاذ القرارات المطلب الثالث:

 .القرارات أنواع أوال:

 إلىتختلف معايير تصنيف القرارات حسب وجهات نظر المختصين و كل تصنيف يهدف    

 :نبرزها في الشكل  إليهالجانب أو المعيار األكثر  أهمية و تأثيرا بالنسبة 

 هميتهاأل وفقا القرارات تصنيف: 

 هي: أنواع ثالثة إلى صدورها ومستويات أهميتها أساس على القرارات تقسيم يمكن   

 المؤسسة بمحيط تتأثر التي القرارات تلك هي اإلستراتيجية فالقرارات :اإلستراتيجية القرارات 

 نبكيا تتعلق التي القرارات تلك هي أو معه، التفاعل ومدى المتبادلة وعالقتها الخارجي

 نم منظمةال اتقابله لم لمشاكل استجابة تتخذ ،األجل طويل تأثيرها و ككل مستقبلها و المنظمة

  .لياالع ةاإلداري  المستويات على عادة القرارات  من النوع هذا اتخاذ مسؤولية وتقع ،قبل

 ى ا يسممتتخذ هذه القرارات من طرف رؤساء األقسام أو اإلدارة أو  التكتيكية: القرارات

 تعظيم لىإ تؤدي بطريقة التنظيمي الهيكل بوضع تتعلق التي القرارات وهي ،بالدارة الوسطى

 ترجمة و دافاأله لتحقيق المناسبة الوسائل توفير إلى تهدف ما وغالبا للمنظمة األداء كفاءة

 لكل لياتالمسؤو و السلطة وتوضيح المختلفة األقسام و تارااإلد تحديد ذلك ويتضمن ،طالخط

 .إداري مستوى

 التسيير اليومي  تهتم باالستغالل و التشغيلية بالعملية تتعلق هي قرارات : التشغيلية القرارات

 .للمؤسسة و تعتبر هذه القرارات من اختصاص اإلدارة المباشرة أو التنفيذية

 تصنيف القرارات وفقا للوظائف األساسية: 

 :تنقسم القرارات وفقا لهذا المعيار إلى   

                                                           
 38ص  ،2008 ،الطبعة الثانية،جامعة البترا ،مبادئ االدارة و االعمال،طاهر مهدي محسن 1
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 تتعلق بالقرارات الخاصة بشؤون الموظفين و طرق :قرارات متعلقة بالعنصر البشري 

ة الترقي كذلك أسس دفع األجور و الحوافز و المكافآت  و ،االختيار و نوعية التدريب المطلوبة

 و اإلجازات.

 :اإلنتاج بحجم ،باختيار موقع الصنع تتعلق التيتتضمن القرارات  قرارات متعلقة باإلنتاج، 

 .الخ   ...اإلنتاج طرق الجودة،

 بيعها سيتم التي السلعة بنوع الخاصة القرارات تلك هي :قرارات متعلقة بالتسويق 

 والتسعير يقوالتعل والتعبئة وقنوات التوزيع معها، التعامل سيتم التي واألسواق ومواصفاتها

 .لها والترويج

 رق طو  ،كالقرارات الخاصة بحجم رأس المال الالزم للمؤسسة :قرارات متعلقة بالتمويل

ات لقرارو الهدف من هذه ا ،معدالت األرباح المطلوب تحقيقها و كيفية توزيعها ،التمويل

 االستخدام األمثل للموارد المتاحة للمؤسسة.

 يمارسها لتيا اإلدارية بالوظائف القرارات هذه ترتبط :القرارات المتعلقة بالوظائف اإلدارية 

 :نجد بحيث المديرون

 هدافأ تحقيق خاللها من يتم تخطيطية قرارات وهي :التخطيط بوظيفة الخاصة القرارات -

 .)سنة من أكثر( األجل طويلة المؤسسة

 و وطرق التنظيمي، الهيكل بتحديد الخاصة القرارات مثل :التنظيم بوظيفة خاصة قرارات -

 .المختلفة التنظيم أسس

 في موإرشاده المرؤوسين بتوجيه خاصة قرارات هي التوجيه: بوظيفة الخاصةالقرارات  -

 .المختلفة ووسائله االتصاالت أشكال وتحديد ، إليهم الموكلة األعمال تنفيذ

 قةالمحق النتائج قياسب الخاصة القرارات مثل الرقابة: بوظيفة الخاصة القرارات -

 لمختلفةا الرقابة وأساليب وتصحيحها االنحرافات تحديد المتوقعة، بالنتائج ومقارنتها

 .وأدواتها

  إلمكانية برمجتهاتصنيف القرارات وفقا: 

 :وفق هذا المعيار تصنف القرارات إلى نوعين   

 ) د على تعتم متكرر و روتيني بشكل تتخذ قرارات  وهي :قرارات مبرمجة ) قرارات هيكلية

 ،ويلكير طالخبرات الشخصية لمتخذ القرار  في مواجهتها و ال تحتاج إلى جهد أو ذكاء و تف

 حلها يكون عن طريق إتباع إجراءات مهيكلة على شكل مراحل سهلة التنفيذ.

 ) القرار ذكاء متخذ إلىهذه القرارات تحتاج  :قرارات غير مبرمجة ) قرارات غير مهيكلة 

، فتتخذ أفضلهاثم اختيار  إليهايمكن الوصول  يم التي الحلول أفضل عن بالبحث المسير فيقوم

  هذه أن أي السوق، في جديد منتوج إدراج عند أو جديد مورد اختيار هذه القرارات عند

 1.بالحداثة تتسم القرارات

 تصنيف القرارات وفقا للمشاركة في اتخاذها: 

 تنقسم هذه القرارات وفقا لهذا المعيار إلى:   

 وسيه دون انفرادي من قبل القائد و يعلنها على مرؤ بشكل تتخذ قرارات وهي :قرارات فردية

 مما يؤثر سلبا على التنظيم و العاملين فيه. ،إعطاء فرصة للمشاركة في اتخاذها

                                                           
https://www.amazing-موقع االلكتروني، عملية اتخاذ القرارات اإلدارية تصنيفها و أهميتها،   1
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 قاسم القائد و تتميز هذه القرارات بت جماعية، بصفة تتخذ التي القرارات هي :قرارات جماعية

سين لمرؤواو ذلك الن مشاركة  ،مع مرؤوسيه سلطة اتخاذ القرار و فعالية القرارات و رشدها

 هم للقرار و عدم معارضتها بعد إصدارها.تساعد على قبول

 )تصنيف القرارات وفقا لدرجة التأكد) ظروف اتخاذه: 

غيرات التي تؤثر كبير من المت عدد لوجود وهذا المتخذ، على القرار فيها يتخذ التي البيئة تؤثر   

 :إلى تقسيمهافي القرار و يمكن 

 و  ،ةت مؤكدواحد في حالة توفر معلوما و هو قرار يبنى على بديل :القرارات في حالة التأكد

 يكون القرار في هذه الحالة سهال.

 ستمدة من و هو قرار يتخذ بناء على قيمة متوقعة في القرار م :قرارات تحت ظروف المخاطرة

و  )رارات ة للقخيار تم اختياره من عدة خيارات لذا فان القرار يتخذ على أساس القيمة المتوقع

 .ضئيلة تكون فيه المخاطرة درجة لكن كبير عائده قرار هناك فمثال (،جود احتمال 

 توافر عدمو هي قرارات تبنى على عدة افتراضات في حالة  :القرارات في حالة عدم التأكد 

 .1لذا فان هناك احتماالت متعددة لنتائج القرار ،كافيةال والبيانات المعلومات

   :القرار اتخاذ عناصر :ثانيا

  عناصر هي:يشمل ستة  معين إطارتدور عملية اتخاذ القرار في 

 تبنى حل.ي القرار أنيمثل المشكلة التي تستوجب حق متخذ  :موضوع القرار 

  ة ة الرسميالسلط قد يكون فردا أو جماعة حسب الحالة و أيا كان متخذ القرار فلديه :القرارمتخذ

ضمن رار وبموجب القانون أو النظام الداخلي التي تعطيه الحق في اتخاذ الق ،الممنوحة له

ذ اتخا الهيكل التنظيمي للمنظمة و عبر مستوياتها اإلدارية هناك مراكز سلطة أو مراكز

 القرارات.

 وبناء  ،شباعالهدف هو تجسيد الحالة فتحقيق الهدف يعني حدوث عملية اإل :األهداف و الدوافع

ع قوة الدفوقرار وتتبع أهمية ال ،ذ قرار إال إذا كان وراءه دافع  لتحقيق هدف معينعليه ال يتخ

 نأ أخيرا لقولاوعليه يمكن  ،من وراء اتخاذه من أهمية الهدف المراد تحقيقه من  القرار المتخذ

 الهدف يبرز اتخاذ القرار.

 انات و بي عند اتخاذ قرار حيال موضوع ما ال بد من جمع المعلومات :المعلومات و البيانات

 ة.صحيح كافية عن طبيعة المشكلة أو الموضوع و أبعادها و ذلك إلعطاء متخذ القرار رؤية

 لية ات مستقبمعظم القرارات تتعامل مع متغيرلمتخذ القرار و ذلك الن  أساسيهو شيء  :التنبؤ

كان من أر و عليه فهو ركن أساسي ،تحديد تأثيرها في المؤسسةيجب التنبؤ بها و تقديرها و 

 عملية اتخاذ القرار.

 ف ألهدامجموعة الطرق أو الحلول المتاحة التي يمكن االعتماد عليها للبلوغ ل :البدائل

لذي يتم اعيار فانه ال بد من ترتيب هذه الحلول وفقا لدرجة قربها او بعدها من الم ،المنشودة

 لذلك يجب اختيار البديل األقرب لحل المشكلة ،وضعه

 2. مجموعة من المحددات التي تقف عائقا أمام زيادة عدد البدائل المتاحة :قيود اتخاذ القرار 
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ت التي لمعوقاالمشكالت و مؤثرة فيها و امراحل عملية اتخاذ القرار و العوامل ال الثاني:المبحث  

 .تواجهها

  القرار.مراحل عملية اتخاذ  األول:لمطلب ا

و ذلك  كل مرحلة تحتاج إلى عدة خطوات و إجراءات ،تمر عملية اتخاذ القرار بعدة مراحل   

   :يلي فيما القرارات اتخاذ عملية مراحل إجمال يمكن و بهدف الوصول إلى قرارات سليمة.

 .مراحل عملية اتخاذ القرار :(2    1̱)الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالبتين باالعتماد على من نذكره إعدادمن  :المصدر 

  .تشخيص المشكلة: المرحلة األولى

 ى المشكلةو هو بصدد التعرف عل القرار إدراكهاو من األمور المهمة التي ينبغي على متخذ    

و عدم  ،مشكلةو درجة أهمية ال ،األساسية و أبعادها هي تحديده لطبيعة الموقف الذي خلق المشكلة

لمناسب اعال و و الوقت المالئم للتصدي لحلها و اتخاذ القرار الف ،الخلط بين أعراضها و أسبابها

  بشأنها.

 .المعلومات : جمع البيانات والمرحلة الثانية

ت ذات لمعلومات و او اقتراح بدائل مناسبة لحلها يتطلب جمع البيانا ،فهم المشكلة فهما حقيقيا إن   

ل على ي الحصوفقدرة المدير ذلك أن اتخاذ القرار الفعال يعتمد على  ،الصلة بالمشكلة محل القرار

 ،لفةا المختصادرهأكبر قدر ممكن من البيانات الدقيقة و المعلومات المحايدة و المالئمة زمنيا من م

 ولحقائق ايقارن  ثم يقوم بتحليلها تحليال دقيقا و  ،ومن ثم تحديد أحسن الطرق للحصول عليها

 .بإلى القرار المناسيخرج من ذلك بمؤشرات و معلومات تساعده على الوصول  األرقام و 

 .تحديد البدائل المتاحة و تقويمها:  ة الثالثةالمرحل

و السياسات التي  ،و يتوقف عدد الحلول البديلة و نوعها على عدة عواما منها وضع المنظمة   

و اتجاهات  و الوقت المتاح أمام متخذ القرار  ،المادية إمكانيتهاو الفلسفة التي تلتزم بها و  ،تطبقها

الذي  االبتكاري  الذي يعتمد على التفكير ،ته على التفكير المنطقي و المبدعو قدر هذا األخير 

 تشخيص المشكلة

 جمع البيانات و المعلومات

 متابعة تنفيذ القرار و تقييمه

 اختيار البديل المناسب  لحل المشكلة 

 تحديد البدائل المتاحة و تقييمها
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يرتكز على التصور و التوقع و خلفه األفكار مما يساعد على تصنيف البدائل المتواترة و ترتيبها و 

 .هاعدد محدود منالتوصل على 

 .تيار البديل المناسب لحل المشكلة: اخالمرحلة الرابعة 

بارات ير و اعتوفقا لمعاي األنسبو تتم عملية المفاضلة بين البدائل المتاحة و اختيار البديل    

  يلي:متخذ القرار في عملية االختيار و أهم هذه المعايير ما  إليهاموضوعية يستند 

  ها و أكثرأداف فيفضل البديل الذي يحقق لهم األه ،المحددةتحقيق البديل للهدف أو األهداف

 .مساهمة في تحقيقها

  إجراءاتهااتفاق البديل مع أهمية المنظمة و أهدافها و قيمها و نظمها و . 

  للحل البديل و استعدادهم لتنفيذهقبول أفراد المنظمة. 

 . درجة تأثير البديل و استعدادهم لتنفيذه 

 تائج درجة السرعة المطلوبة في الحل البديل و الموعد الذي يراد الحصول فيه على الن

 المطلوبة.

  ليد.التقامدى مالئمة كل بديل مع العوامل البيئية الخارجية للمنظمة مثل العادات و 

 ة تاحوامل المن العالسلوك و األنماط االستهالكية و ما يمكن أن تغرزه هذه البيئة م القيم وأنماط

 .بيئية المحيطةعن الظروف ال

  البديل المختار . إتباعكفاءة البديل و العائد الذي سيحققه 

 .: متابعة تنفيذ القرار و تقويمهالخامسةالمرحلة 

  نتائج حسن الأالقرار حتى يؤدي القرار  إلعالنو يجب على متخذ القرار اختيار الوقت المناسب

 يرى درجةلنتائج تظهر نتائجه يقوم متخذ القرار بتقويم هذه ال . و عندما يطبق القرار المتخذ و

 أجله.و مقدار نجاح القرار في تحقيق الهدف الذي اتخذ من  ،فاعليتها

  عية في الواق ولدى متخذ القرارات أو مساعديهم القدرة على تحري الدقة  تنميوعملية المتابعة

ح و اقترا ابهارفة أسباف مواقع القصور و معالتحليل  أثناء عملية التنفيذ مما يساعد على اكتش

 .سبل عالجها

  ذلك أن عملية المتابعة لتنفيذ القرار تساعد على تنمية روح المسؤولية لدى  إلىو يضاف

 1المرؤوسين و حثهم على المشاركة في اتخاذ القرار . 

 . ل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار: العواملمطلب الثانيا

في معظم واتخاذ القرار في كافة المراحل السابقة على فرد واحد أو جماعة , تقع مسؤولية    

للجان من ا الحاالت يأتي  القرار نتيجة لجهود أكثر من شخص واحد لدراسة و أبحاث لجنة أو عدد

 المعدة و المشكلة لهذه الغاية .

 لي :نها ما يالصحيحة نذكر موقد تتأثر القرارات بعوامل عديدة قد تعيقها عن الصدور بالصورة   

 المنظمة أهداف : 

و ألمنظمة أهداف ا مما ال شك فيه أن أي قرار يتخذ و ينفذ ال بد و أن يؤدي في النهاية الى تحقيق   

سي ه األسالتوجياالهيئة أو المجتمع المتخذ فيه القرار , فأهداف المنظمة أو الهيئة مثال هو محور 

و أنها لتي يبدائل االوسلكل العمليات بها , لذلك فان بؤرة االهتمام في اتخاذ القرار هي اختيار أنسب 

 . اإلستراتيجيةسوف تحقق أهداف المنظمة التكتيكية أو 

 

 الثقافة السائدة في المجتمع:  

                                                           
نوادري أمينة، المشاركة في اتخاذ القرار و عالقتها بالرضا الوظيفي، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص علوم االنسانية و  1

 .87، ص 2012/2013االجتماعية، جامعة أم البواقي ، 
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 ،لقراراية اتخاذ لى األخص نسق القيم من األمور الهامة التي تتصل بعملعالمجتمع و  تعتبر ثقافة   

ة ن مراعا بد مو من ثم فال ،تباشر نشاطها في المجتمع و للمجتمع إنمافالمنظمة ال تقوم في فراغ و 

 القرار.األطر االجتماعية و الثقافية للمجتمع عند اتخاذ 

 من الحقائق و المعلومات المتاحة الواقع و مكوناته : 

تبار في االع ال يكفي المحتوى القيمي أو المحتوى األخالقي كما يسميه البعض بل يجب أن يؤخذ   

 بديل.الحقيقة و الواقع و ما ترجحه من وسيلة أو بديل على 

 عوامل السلوكيةال : 

 هي:السلوكي لمتخذ القرار في ثالثة جوانب  اإلطاريمكن تحديد    

 مكن منيالنفسية لدى الفرد و مدى معقوليتها و التي : ويتعلق بالبواعث الجانب األول -

 خاللها تفسير السلوك النفسي للفرد في اتخاذ قراره .

جه ذي يو: و يتصل بالبيئة النفسية للفرد حيث تعتبر المصدر األساسي الالجانب الثاني -

 ه .الشخص الى اختيار القرار من بين البدائل التي أمامه , ومن ثم كان اتخاذه ل

 :لق البيئة النفسية للفرد من خالل: دور التنظيم ذاته في خانب الثالثالج -

 .ه*تحديد األهداف ل

 .و اكتساب الخبرة داخل التنظيم اإلداريةالفرص للممارسة  إتاحة*

 .*مده بالمعلومات و البيانات

 1.مع منحه القدر الالزم من السلطة المسؤوليات له إسناد*

 القرار.مشكالت و معوقات عملية اتخاذ  الثالث:لمطلب ا

األساسية  هي تمثل المشكالت قرارات رشيدة و إلىهناك بعض األسباب التي تكمن وراء عدم الوصول    

 لىإالتوصل  و قد تسهم في عدم أثارهاو متباينة في  ،و هي متعددة في صورها ،في عملية صنع القرارات

 .اب التي تعوق عملية اتخاذ القرارالقرار السليم و بصورة عامة فان األسب

علومات رات عدم توافر المرض عملية صنع القراويرى البعض أن من أهم الصعوبات التي تعت   

ة ألساسياالدعامة حيث تعتبر المعلومات بمثابة  ،المتجددة عن ظروف العمل و إمكاناتهالجيدة 

يمها ئل و تقيتحديد البدا والمعلومات تفيد في تحديد المشكلة  لألسباب أنلك لصنع القرارات و ذ

متخذ  بات تعترضليس باألمر اليسير فهناك عقصنع القرار  إن  . ا للنتائج المرتقبة من كل بديلطبق

 في صنع القرار الرشيد يمكن تلخيصها في ما يلي :  اإلسهامالقرار عن 

 .بجميع الحلول الممكنة للمشكلة اإللمامعجز متخذ القرار عن  -1

 .ممكنةلول الانت حسنة أو سيئة للحقع النتائج المختلفة سواء كإمكان توعجز متخذ القرار عن  -2

  .سابقة تاباطعجز متخذ القرار عن القيام بعملية تقييم مثلي بين البدائل بسبب التزامه بارت -3

 .رادتهإة عن و بانطباعاته الخارجي الفرد محدود في اتخاذه للقرارات بمهاراته و بعاداته إن -4

 سواء ،فتهبوظي الفرد محدود في اتخاذه القرارات بمعلوماته و خبرته عن األشياء التي تتعلق إن -5

 .كانت هذه المعلومات عامة أو خاصة

درته خذ القرار محدود بقمت وان .لبا ما يسبب ضغط على متخذ القرارعنصر الوقت غا إن -6

 تكارية.قة ابالتفكير بطريقة منطقية. التفكير بطري ،و بين القيمة لتمييز بين الحقيقةاعلى:

و  ،لتميزها بصفات رئيسية هي التعدد أحياناالقرارات  إصدارذلك ترجع صعوبة  إلى باإلضافة   

 إلىو هكذا تبدو مشاكل اتخاذ القرار متعددة  غيرها.عوامل العاطفة و  و ،التغير المستمر و التدخل

 2. و متباينة في نماذجها و أسبابها أثارهاحد كبير و مختلفة تماما في 

                                                           
 85المشاركة في اتخاذ القرار وعالقتها بالرضا الوظيفي، مرجع سابق ،ص ،أمينةنوادري   1
 183 ، ص2013طارق عبد الرؤوف، القيادة التربوية و مهارات االتصال، دار العلوم للنشر و التوزيع، القاهرة،   2
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 ة.دور التحليل المالي في عملية اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادي :المبحث الثالث

 المتغيرات معرفةل بالمنظمة عالقة لها التي المختلفة األطراف بحاجة وثيق ارتباط المالي للتحليل   

 نم منظومة يعتبر حيث معينة، زمنية فترة خالل أعمالها مسار في حدثت التي االقتصادية

 بموضوع لمرتبطةا والمعلومات البيانات لتحويل المالي المحلل يستخدمها التي لتقنياتأو ا األساليب

أو  للمنظمة المالي الوضع عن معلوماتية قاعدة الصحيحة قراءتها ،تشكل مالية نتائج إلى التحليل

 للمنظمة ماليال الوضع وتبيان القرارات اتخاذ في المالية القرارات متخذو خاللها من ينطلق لتيا

 .المبحث هذا خالل سنتناوله ما وهذا المالية، النسب ومختلف المالي التوازن مؤشرات على اعتمادا

 تقييمها.و مراحل  مؤشرات المالية في اتخاذ القراردور ال األول:المطلب 

 يرتبط ذيال القرار اتخاذ في المالي التوازن مؤشرات دور إلى المطلب هذا لالخ من سنتطرق   

 دائما ديالتع لها تضمن السيولة من كافية بدرجة الحفاظ على المؤسسة قدرة بمدى وثيقا ارتباطا

  و كذا مراحل النقدية للتدفقات

 .تقييمه

 دور مؤشرات التوازن المالي في اتخاذ القرار. :أوال

 األولىرجة فهي تهدف بالد ،في التحليل األساسية األدواتتعتبر مؤشرات التوازن المالي من    

مؤسسة ية للمعرفة مدى تحقيق المؤسسة لتوازنها المالي و تقديم صورة حقيقة للوضعية المال إلى

ادر مصتعلقة بفهي تقدم للمدير المالي معلومات التخاذ القرارات الم أدائهاتقييم  إلى باإلضافة

ل و حوة تعطي معلومات حول الهيكل المالي للمؤسس أنهاالتمويل المثلى و قرار التخطيط كما 

 .سيولتها مما تساعد على اتخاذ القرار االستثماري

 مراحل تقييمها. :ثانيا

ويل ر التممن توف للتأكديتم التحليل و التقييم المالي على مدى العمر المتوقع لالستثمار    

 االستثمار يحقق سيولة لتغطية التزاماته. أنالضروري لتنفيذه و 

غيل و تش يهدف هذا التحليل لمعرفة التدفق النقدي خالل فترة التنفيذ :السيولة تحليل -1

 االستثمار.

يهدف هذا التحليل للتعرف على مدى المالئمة بين االستثمار و  :المال رأستحليل هيكل  -2

مع االستثمار من حيث النوع و المدة  يتالءم التمويل مصدر أن من  التحقق أيالتمويل 

 1المال العامل. رأسبالنسبة لالستثمارات في 

 .لمالي في اتخاذ القرارات الماليةدور التحليل ا الثاني:المطلب 

  األجلدور التحليل المالي في اتخاذ القرارات المالية الطويلة: 

ر ر االستثماهذه القرارات قرا أهمو من  األجلرارات بنشاطات المؤسسة طويلة قتتعلق هذه ال    

وات ل عدة سنخال بأرباحالمشروع سيعود عليها  أنتتوقع بذلك  ،فالمؤسسة تقوم بعملية االستثمار 

وقع لكل تقوم بالمخاطرة بين المشاريع المتاحة و هذا على ضوء الربح المتلذلك  متتالية و 

لزمن من ا كون قرار االستثمار  يتعلق بنشاط المؤسسة مستقبال و يالزمها لفترة طويلة ،مشروع

 و ،لحسباناتمويله في  إمكانية بأخذ إالحيث ال يتقرر االستثمار  ،أسلوب بأحسنفتتطلب اتخاذه 

 كذلك تكلفة التمويل بالمقارنة مع المردودية المنتظرة.

 

                                                           
التخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية، مذكرة شهادة ماستر، البويرة،  كأداةالسعيد يزيد، صفوان حمدان، التحليل المالي   1

 .50، ص2017/2018
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  األجلدور التحليل المالي في اتخاذ القرارات المالية القصيرة : 

 األجلفان القرارات المالية قصيرة  ،دقيقة و مستقلة األجلكانت القرارات المالية طويلة  إذا   

تجد مصادرها من اجل عمل دورة  األجلقصيرة  األموالاستعمال  أنمرتبطة بها تماما حيث 

 األخرىالسوق  أشكالفالمخزنات ترتبط بطبيعة النشاط  و  ،االستغالل و ناتجة عن حجم النشاط

و لكن كل هذه االستعماالت هي نتيجة  ،بالسوق أيضاو الحقوق و الديون ترتبط  اإلنتاجوظيفة  إلى

 أيضاو شروط تغطية هذه االحتياجات تعتمد  األجلالناشئة عن قرار طويل  اإلنتاجاستعمال طاقة 

االقتراض عن  ،استخدامها أيهذه القرارات توظيف السيولة  أهمو من  ،األجلعلى قرار طويل 

كثيرة و هي قرارات  األجلفالقرارات قصيرة  ،القروض البنكية إلىطريق ديون المورد و اللجوء 

المتخذة ذات فعالية و ناجحة البد من تزويد القرارات و حتى تكون  ،األجلمكملة للقرارات طويلة 

متخذيها بمعلومات دقيقة و تكون منسقة و مرتبطة بالحالة التي يتخذ فيها القرار و تكون تكاليف 

 1إعدادها معقولة.

 المالية في اتخاذ القرار. النسبدور  الثالث:المطلب 

ن ملمالية التقارير االهدف الرئيسي للتحليل المالي بالنسب هو فهم البيانات الواردة في القوائم و    

 إلى ةإضاف ،اتخاذه لقرارات مالية القرار عنداجل تكوين قاعدة من المعلومات تساعد متخذ 

 :من خالل هذين الفرعين إليهااستخداماتها التي سنتطرق 

 .دور النسب المالية في اتخاذ القرار :أوال

ن معلومتيقة بين الالعال إليجادمحاولة  أوعالقة بين قيمتين ذات معنى  بأنهاتعرف النسب المالية     

نية ات المعد الهيئبقائمة مالية لتزوي إماو  ،اعتمادا على تحليل كل معلومة على حدا إما ،الخاصيتين

 لوضعية المنظمة. أفضلبالتحليل المالي بفهم 

فال تعطي  ،بأنواعهاتقدم هذه النسب المالية تحليال دقيقا للربحية و خدمة الدين و كذا السيولة    

بل يجب  ،مشكلة ما أساليبالتعرف على  أونسبة واحدة من المعلومات تحليال كافيا التخاذ القرار 

فنسبة الربحية تعبر عن مدى  ،لكل نسبة دور في اتخاذ القرار ألنهتحليل مجموعة من النسب 

نسب السيولة تعبر عن مدى قدرة  ،قراراتها االستثمارية و المالية المؤسسةالكفاءة التي تتخذ فيها 

في قراراتها المتعلقة  المؤسسةنسب النشاط تساعد  ،األجلالوفاء بالتزاماتها قصيرة  المؤسسة

تقيم انجازات و نشاط المؤسسة  أنهاكما  ،يةالتصحيح اإلجراءاتبالتخطيط و الرقابة المالية و اتخاذ 

 2.في ضوء سلوك محدد

 استخدامات النسب المالية في اتخاذ القرار. :ثانيا

 :تستخدم النسب في عدة قرارات منها   

  في قرار التخطيط المالي للعملياتاستخدام النسب المالية : 

 المركز قوائم كذلك و المستقبلي التشغيلي باألداء اتخاذ القرارات المتعلقة للشركة يمكن بحيث   

 الخبرة و لشخصيا التقدير واقع من األخيرة هذه وتعد ،المستهدفة النسب باستخدام التقديرية المالي

 القطاع نفس في مماثلة لشركات المالية بالنسب االستعانة إلى باإلضافة ،القرار لمتخذ المكتسبة

 الصناعي.

  قرار اإلنفاق العاماستخدام النسب المالية في: 

و  ،االستثماري اإلنفاقتستخدم في تقدير التدفقات النقدية الداخلة في عملية تقييم مشروعات    

و  ،بتقدير التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة الرأسماليةتستخدم التدفقات النقدية في مجال الموازنة 

                                                           
 52د، صفوان حمدان، التحليل المالي كأداة التخاذ القرارات في المؤسسة ،مرجع سابق، صالسعيد يزي 1
جامعة محمد ادة ماستر، بسكرة، دية،مذكرة شهدور التحليل المالي في اتخاذ القرارات في المؤسسة االقتصامويحيى الياس، 2

 .56، ص2014/2015خيضر،
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و التي تتطلب زيادة الذمم المالية و المخزون لتنفيذ هذا  اإلنتاجيةترتبط التدفقات النقدية بالتوسعات 

 أومنتجات جديدة  إدخال األحوالفي كثير من  االقتراحو قد يتضمن هذا  ،االقتراح االستثماري

انه من الصعب استخدام البيانات التاريخية لتحديد  إال نظام توزيعي جديد. أومختلفة  إنتاجيةعملية 

مخزون و بين المبيعات نظرا لطبيعة المقترحات االستثمارية التي تغير لدية و االعالقة بين الذمم النق

كان االقتراح متشابها لالستثمارات الحالية فانه من المقبول استخدام النسب  فإذامن هذه العالقات 

و المخزون التي تساعد على اتخاذ  ،القبض أوراقالمالية و  األصولالمالية للشركة لتقدير حجم 

 1.القرار المالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .47، ص2006و التوزيع، عمان، دار وائل للنشر  ،التسيير المالي دروس و تطبيقاتالياس بن ساسي،  يوسف قريش، 1
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 خالصة

 إلداريةا العملية قلب القرار اتخاذ عملية تعتبر الفصل، هذا في إليه تطرقنا ما خالل من   

 ومحورها

لكن في  ,أن تحديد الهدف مهم جدا الختيار البديل الذي يحقق ذلك الهدف أكثر ما يمكن   حيث

عل ما يجمبعض األحيان تتعدد األهداف التي يسعى متخذ القرار  الى تحقيقها , وقد تتناقض , 

 العملية صعبة .

داية و كبأ تتحدد األهداف حسب الحاجات , أو الرغبة في تصحيح واقع معين في منظمة ما مثال ,

 . أخرىلتحقيق أهداف 
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 :تمهيد

 بعد الدراسة النظرية المفصلة التي قمت بها حول موضوع دور  التحليل المالي في اتخاذ القرار    

يأتي اآلن الفصل الثالث  والذي يشمل الدراسة التطبيقية وهي على شكل إسقاط للمفاهيم النظرية  

مؤسسة وحدة مياه للمؤسسة المدروسة وهي تمثل احد  أهم المؤسسات الجزائرية بطبيعة  الحال 
 مستغانم.

ه للحقيقي ير اأثو قد حاولنا في هذا الفصل التعرف على دور التحليل المالي عن قرب و استنتاج الت

 :ويتضمن هذا الفصل مبحثين    أهميته.مدى  المؤسسة وعلى 

 مستغانم.وحدة مياه للة الجزائري  ؤسسةمحول  تقديم عام :المبحث األول   

 وحدة مياهالجزائرية للالتحليل المالي في اتخاذ القرارات في مؤسسة  دور :المبحث الثاني   

 .مستغانم
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  مستغانم.وحدة  مياهلل الجزائريةؤسسة م حول تقديم عام :المبحث األول

ؤسسات تزود المواطنين و الم ،تعد المؤسسة الجزائرية للمياه مؤسسة اقتصادية تجارية    
رف ث ستعحي،العمومية و الخاصة والجماعات المحلية للمياه سواء للشرب أو االستعمال العادي 

 لوثائقمستغانم و هيكلها التنظيمي وذلك من خالل  االعتماد على اأكثر على المؤسسة وحدة 

 المقدمة من طرف المؤسسة محل الدراسة.

 مستغانم.وحدة مياه الجزائرية للعموميات حول مؤسسة   :المطلب األول

 مستغانم.وحدة  مياهلل الجزائرية مؤسسة تاريخية عنلمحة  :أوال

تسمى  بحتفأص اآلن أما ،بمقاولة بتسيير مياه مستغانمبقا الجزائرية للمياه كانت تسمى سا   

موجب وهي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري  و صناعي  ب 1987سنة  تأسستبالجزائرية للمياه 

ة وجاء تحت وصاية الموارد المائي 2001 ابريل 21المؤرخ في  101/01المرسوم التنفيذي رقم 

 دارةاإلالحكومة لضمان  بدأتهالمؤسسي الذي  اإلصالحات أعقابالجزائرية للمياه في  إنشاء

 السليمة للموارد المائية و في نفس الوقت ضمان المصلحة العمومية  وجودة الخدمة.

 الدوربتخضع في عالقتها  ،مستقلة ماليا وذات شخصية معنوية يث تتميز المؤسسة بكونهاح   

تعتبر  ولمياه لوصلت إليها الجزائرية ومن أهم التغييرات التي  ،لجميع القواعد و النظم اإلدارية
  .األهم و هي تصفية مياه البحر و تنقيتها لجعلها صالحة للشرب لتوزيعها على السكان

 وحدة مستغانم. الجزائرية للمياه تعريف مؤسسة :ثانيا

هم أمستغانم.تعتبر من  528هي مؤسسة اقتصادية تجارية تقع في خزان سيدي بن حوى ص.ب   

أهم  لمجتمعالحساسة التي لها دور فعال في االقتصاد الوطني و كذلك تعتبر بالنسبة لالمؤسسات 

ازل ه لمنركيزة الستمرار الحياة فقد عملت المؤسسات بكل تقنياتها لبذل مجهود إليصال الميا

 المواطنين وجميع المؤسسات الخاصة و العامة.

 .مستغانم وحدة  الجزائرية للمياه مهام مؤسسة :ثالثا

 الوطني التراب كامل على الشرب لمياه الوطنية السياسة نفيذت 

  ياكل ديد الهمياه الشرب و نقصها وتوزيعها و معالجتها و تخزينها و تج إنتاجعملية  تسيير

 القاعدية التابعة لها و تنميتها عبر مختلف البلديات.

 .1مراقبة نوعية المياه الموزعة 

 .إمكانيات مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم :رابعا

 المادية اإلمكانيات : 

 :يرللتسيبالنسبة  -

 اإلمكانيات المادية للمؤسسة بالنسبة للتسيير :(1−3)جدول رقم     

 

 32 عدد البلديات المسيرة

 تسيير كلي و مزدوج نوع التسيير

 ساكن 800441 عدد سكان الوالية 

 ساكن 643491 عدد السكان المستفدين

 

 الصفحة الرئيسية لمؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم :المصدر 

                                                             
 التعديالت العامة لخدمة المياه. ،2001ابريل  21المؤرخ في 101/01المرسوم التنفيذي رقم  1
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 :بالنسبة المنشات القاعدية -

 .ة اإلمكانيات المادية للمؤسسة بالنسبة للمنشات القاعدي :( 2−3)جدول رقم     

 

  1461km الطول االجمالي للشبكة

 112 عدد الخزانات

 m³ 276600 قدرة التخزين

 65 االبار العميقة و العيونعدد 

 28 عدد محطات الضخ

 01 محطة معالجة المياه

 j2/m³ 5000 قدرة المعالجة

 ³m000020 قدرة الضخ

 

 انمالصفحة الرئيسية لمؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغ :المصدر              

 :بالنسبة للموارد المائية -

 .المادية للمؤسسة بالنسبة للموارد المائية اإلمكانيات :(3−3)جدول رقم 
 

 m³ 147200000 المياه الباطنية

 m³ 567600000 المياه السطحية

     ³m  ³10  35548 مياه البحر

 %96 المردود التقني 

 %65 المردود التجاري

 %62 اإلجماليالمردود 

 10246 عدد تسربات المصلحة

 

 الصفحة الرئيسية لمؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم :المصدر 

 امكانيات البشرية: 

 :عدد العمال في الجزائر للمياه وحدة مستغانم

 عامل مهني. 820عدد العمال الكلي  _ 

 عقد دائم، غير محدود المدة. 784_  

 .عقد دائم، محدود المدة 316 _ 
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 .البشرية للمؤسسة اإلمكانيات (: 3−4)جدول رقم      

 العدد    المهنة

 1 (cadre supérieur)عام  إطار

 les cadres)) 114إطارات

 maitrise)) 141مسير

 exécution)) 553تنفيذ

 agent sécurité)) 291األمن أعوان

 

 الصفحة الرئيسية لمؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم :المصدر     
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 .الجزائرية للمياه وحدة مستغانمالهيكل التنظيمي لمؤسسة  :المطلب الثاني

 مستغانم. للمياه وحدة لمؤسسة الجزائريةالهيكل التنظيمي العام  (:3−1)الشكل رقم

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الصفحة الرئيسية لمؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم :رالمصد

 نظيمي تجده على رأس المخطط الهيكلي الت ،المسير للمؤسسة هو المسؤول و :مدير الوحدة

بالسلطة التي  من مهامه التمتع للمؤسسة و الذي له الحق في اتخاذ القرارات وإصدار األوامر و
 تمكنه بالقيام بمسؤولياته كاملة لتحقيق األهداف.

 ن دورهايكم هي الوسيط بين المسؤول والمصالح الداخلية و الخارجية لمؤسسة و و :األمانة 

ظ عال في حففلها دور  و كذلك استقبال هواتف المدير  و  تسجيل الرسائل و استقبال الزوار في

 المهنة . أسرار

 مدير العام

مساعد مكلف 

 بالمنازعات

 

مساعد مكلف باألمن 

 وحفظ الذمم

إطار وكيل 

 دعاوي و تصوير

 مساعدة قانونية

 

قسم 

 المالحة
قسم  قسم الشحن

 المحاسبة

قسم 

 المستخدمين

اإلعالم اآلليخلية   

 مركز التحليل

 مصلحة الفوترة

 مصلحة التغطية

مصلحة  

 المستهلكين

مصلحة عالقات 

 الزبائن

المحاسبةمصلحة   

مصلحة الميزانية 

 المالية

مصلحة المحاسبة 

 و التسيير

مصلحة التسيير 

 الشخصي

 مصلحة األجور

 مصلحة التكوين

مصلحة الوسائل 

 العامة

 

مصلحة اإلدارة 

 والعالقات
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 جهة ا الواالمصالح الموجودة لدى المؤسسة بصفته أهمتعتبر من  :المساعد المكلف بالنزاعات

تبر صلحة تعالم أن. كما المتعاملين أومع الزبائن  سواءالقانونية التي تضمن هيبة المؤسسة 

ل ملف كهمزة وصل بين كل المصالح وتقوم بدراسة ملفات ديون الزبائن بحيث تكون دراسة  

 على حدى ومن ثم استدعاء الزبون للتسوية.

 ة عن المؤسس المقطع و تنويب اإلنذار أوالمواطنين  إعالممن مهامها  و :المساعدة القانونية

 في المجالس القضائية .

 كتابة عملية سرقة المياه و يقوم بطبع الصور ويقوم بتصوير  :وتصوير إطار وكيل دعاوي

 محضر عليها لتسلم للمدير .

 لمحافظة ا الحراس و و األمنتوفير و هو المسؤول عن  :المساعد المكلف باألمن و حفظ الذمم

ير كل ممتلكاتها بصفة عامة لتوف أيعلى كل ما هو ملك للشركة من معدات و تجهيزات 

 . األمنيةالظروف 

  الحاصلة في مختلف المصالح. اإلعطابتقوم بتصليح  :اآللي اإلعالمخلية 

 من  المتهامن س للتأكديشرف عليه رئيس حيث يقوم بمراقبة و تحليل المياه  و :مركز التحليل

ية قبة نوعمياه صالحة للشرب للمواطن و مرا إيصالذلك من اجل  الجراثيم المؤذية بالصحة و

ليل التحا مخبر ،فهناك مخبر التحاليل الفيزيائية  اآلبارالمياه الموزعة عبر الشبكات من 

 مخبر التحاليل المعادن. ،الكيميائية

 دائرة المؤسسة تحمل طابع تجاري و صناعي فانه يستلزم وجود أنبما  :الدائرة التجارية 

ت و لملفااتجارية تشرف على الشؤون االقتصادية و التجارية في المديرية كما تقو بمتابعة 

 تيجيةإسترا القيام بعملية بيع الماء بالمقابل و وضعالمراسالت مستهلكي الماء ومن مهامها 

 .للمؤسسة

 :مصالح تتمثل في  ربعةأوتضم الدائرة التجارية 

ها لبحيث تسهل  اآللي اإلعالمهذه المصلحة محل الدراسة بوسائل  :مصلحة الفوترة -

 .الثيثعملية الفوترة التي تتم على مستواها حسب المواعيد المحددة لكل ثنائي او 

تم لم ي نمتابعة ديون المؤسسة للمستهلكين الذي هي تقوم بتغطية و و :مصلحة التغطية -

 فواتيرهم.تسديد 

و المحالت اي كل ما هو هي الشركات و المؤسسات  و :مصلحة كبار المستهلكين -

 تجاري يستهلك الماء و تكون المواعيد المحددة فيها ثنائية.

القة عالتي تستقبل الزبون حيث تضع  األولىهي المصلحة  و :مصلحة عالقات الزبائن -

 الزبائن و معالجتها.تقوم باستقبال احتياجات  و الزبون و بين المؤسسة

  وتضم  :و الوسائل اإلدارةدائرة: 

قوم ت و ،هي المسؤولة عن المواد و اللوازمف :(التموين  )العامة مصلحة الوسائل  -

 بتقديم وسائل استثمارها في سجالت رسمية لدى الهيئات القضائية.

 وتحتاجه  تقوم بشراء كل ما اإلدارةهذه  أن أي :و العالقات الخارجية اإلدارةمصلحة  -

 هي تشرف على توزيع كل ما تجلبه. و ،صفقات بإبرامذلك 

 دائرة الموارد البشرية و التكوين: 

عة تقوم بمتاب التي يتصل بها العامل و األولىوهي المصلحة  :مصلحة المستخدمين -

لى المسار الوظيفي لكل عمال المؤسسة من دخولهم الى غاية التقاعد و الحفاظ ع

 حقوقهم.
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لكل  شهريا و كشف الرواتب األجور بإعدادوهي المصلحة التي تقوم  :األجورمصلحة  -

 عمال المؤسسة.

ا هي المسؤولة على تكوين العمال في مجال عملهم و يكون هذ و :مصلحة التكوين -

 على كل عامل . إجباريالتكوين 

 ة عتبر النواوت ،ة  رئيس الدائرة المالية و المحاسب يترأسههذا القسم  :الماليةة المحاسبة و ردائ

 :في تمرير و استقبال المعلومات و  معالجتها محاسبيا و تضم مصلحتين  األخيرة

 اإلجراءاتتقوم هذه المصلحة بفرز و تنظيم و تطبيق  :مصلحة المحاسبة العامة -

ومن  سبيةالمحاات العملية تخص التسيير المحاسبي من بينها معالجة التدفقات و العملي

لسنة  االل ثم اظهار كافة البيانات و المعلومات و تحليل النتائج المتحصل عليها من خ

ة و لمحاسبيالميزانية ا )وكذلك اعداد القوائم و الميزانيات السنوية للمؤسسة  ،النشاط

 .(الميزانية الضريبية

حت ت ،ةهي المصلحة المسؤولة و المسيرة للموارد المالية للمؤسس و :مصلحة المالية -

ة راقبو ذلك بم ،تطبيقا لما ورد في الميزانية التقديريةتوجيهات رئيس الدائرة و 

 . اإلنتاجو مختلف المصاريف و تكاليف  اإليرادات
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حدة الجزائرية للمياه وعرض الميزانية و جدول حسابات النتائج لمؤسسة  :لثالثا طلبالم

 .مستغانم

 .2016و  2015عرض الميزانية للسنتين  :أوال

 ميزانية األصول: 

 .2016 /2015  األصول ميزانية (:5−3)الجدول رقم 

االهتالكات و  المبلغ اإلجمالي البيان

 المؤونات

المبلغ الصافي 

2016 

المبلغ الصافي 

2015 
 أصول غير جارية:

 فارق  الشراء.

 تثبيتات معنوية.

 تثبيتات عينية.

 أراضي.    

 مباني.    

 تثبيتات عينية اخرى.    

 .عقاريةتثبيتات     

 تثبيتات جاري انجازها.

 تثبيتات مالية.

سندات موضوعة موضع    

 ة.ادلالمع

مساهمات أخرى و ديون    

 مرتبطة بها.     مماثلة 

 أخرى مثبتة. سندات   

قروض و أصول أخرى    

 غير جارية.

 ضرائب مؤجلة عن األصل.

 

 

_ 

 

484426695.0

2 

6631657 

7792011.55 

312002326.4

7 

158000700 

 

3401726.79 

_ 

_ 

 

 

 

3401726.79 

43283599.28 

 

_ 

 

232482818.

04  

5973270.01 

226509548.

03 

 

 

_ 

_ 

_ 

 

_ 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

251943876.

98 

6631657 

1818741.54 

85492778.4

4 

158000700 

 

3401726.79 

_ 

_ 

 

-  
 

3401726.79 

43283599.2

8 

 

 

_ 

 

269966722.

37 

6631657  

1926801.44 

103407563.

93 

158000700 

 

3401726.79 

_ 

_ 

 

_ 

 

3401726.79 

43283599.2

8 

 

مجموع األصول الغير 

 الجارية.

531112021.0

9 

232482818.

04 

298629203.

05 

312235913.

32 

 أصول جارية:

مخزونات و منتجات قيد 

 التنفيذ.

ديون دائنة و استخدامات 

 مماثلة.

 الزبائن.    

 المدينون اآلخرون.    

 الضرائب و ما شابهها.    

ديون دائنة أخرى و     

 استخدامات مماثلة.

 

518940751.0

9 

_ 

 

 

1859431403.

27 

14820791.28 

5964257.97 

 

452768083.

07 

_ 

_ 

 

 

807075097.

58 

_ 

 

66172668.0

2 

_ 

_ 

 

 

105235630

5.6 

14820791.2

 

60892629.8

8 

_ 

_ 

 

 

942356996.

01 

14820791.2
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 سانسة الليمذكرة لنيل شهاد ،يل المالي في المؤسسة االقتصادية، اثر التحلبن داني فتيحةالمصدر: 

 10ص ،2018−2017 ،جامعة مستغانم ،تخصص مالية و محاسبة

 

 ميزانية الخصوم: 

   .2016 /2015  الخصوم ميزانية (:3−6)الجدول رقم 

  2016  2015 البيان

 :رؤوس األموال الخاصة

 رأس المال الصادر.  

 به. المال الغير المستدعيرأس   

 عالوات و احتياطات.  

 فارق إعادة التقييم.  
 فارق المعادلة.  

 نتيجة صافية.  

 ترحيل من جديد. /رؤوس أموال خاصة أخرى  

 

 

_ 

 

_ 

_ 

 

−170815263.71 

 

 

_ 

 

_ 

_ 

−190571283.30 

 111071283.30− −180014259.37 مجموع رؤوس األموال الخاصة.

 :الخصوم الغير الجارية

 قروض و ديون مالية.    

 .(مؤجلة و مرصود لها  )ضرائب    

 ديون مدينة و أخرى غير جارية.   
 مؤونات و منتجات ثابتة سلفا.   

 

4422286.35 

1281216.20 

_ 

177163585.74 

 

4247997.39 

999775.96 

_ 

209713288.42 

 21961061.77 182867088.29 مجموع الخصوم الغير الجارية.

 الموجودات و ما شابهها.

األصول الموظفة و      

 غيرها من األصول الجارية.

 الخزينة.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299315948.7

3 

 

 

  

8 

5964257.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299315948.

73 

8 

5964257.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299315948.

73 

.2698473152 مجموع األصول الجارية.

34 
125984318

0.65 

143862297

1.69 

138664663

5.92 

,4037469035 المجموع العام لألصول.

32 

149232599

8.69 

173725917

4.74 

169888254

9.24 
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 :خصوم جارية

 موردون و حسابات ملحقة.   

 ضرائب.   

 ديون مدينة اخرى.   
 .خصومخزينة    

 

 

358622794.37 

184184456.55 

1191599094.90 

_ 

 

339512797.71 

1168432972.90 

87047312.85 

_ 

.1734406345 مجموع الخصوم جارية.

82 

1594993083.46 

.1737259174 المجموع العام للخصوم.

74 

1698882549.24 

 

 شهادة مذكرة لنيل ،اثر التحليل المالي في المؤسسة االقتصادية  ،بن داني فتيحة  :المصدر

 11ص ،2018−2017 ،جامعة مستغانم ،الليسانس تخصص مالية و محاسبة

 .2016و  2015عرض حسابات النتائج لسنتي  :ثانيا

 .2016و  2015حسابات النتائج لسنتي  (: 3 _7 )الجدول رقم 

 2016 2015 البيان ر . ح

70 
72 

73 

74 

 رقم األعمال.
تغيرات المخزونات و المنتجات 

 المصنعة.

 اإلنتاج المثبت.

 إعانات االستغالل.

920740353.25 

374038954.2

5 

1002823160.08 

452768083.07 

 1455591243.15 1294779307.50 إنتاج السنة المالية. ( 1 )

60 

62 

 المشتريات المستهلكة.

الخدمات الخارجية األخرى و 

 المستهلكة.

277021590.31 

21628304.87 

376942566.38 

22807717.55 

 399750283.93 29869595.18 استهالك السنة المالية. (2 )

 1055840959.22 996129412.32 القيمة المضافة لالستغالل. ( 3 )

63 

64 

 أعباء المستخدمين.

الضرائب و الرسوم و المدفوعات 

 المماثلة.

5576696219.75 

32979121 

609886011.06 

33225356.68 

 412729591.48 405454071.57 إجمالي فائض االستغالل. ( 4 )

75 

65 

68 

78 

 منتجات عملياتية أخرى.

 أعباء عملياتية أخرى.

 .مخصصات االهتالكات و المؤونات

 القيمة و المؤونات. رخسائ استرجاع

3951290.07 

953982.64− 

499211805.07 

10158224.24 

33393707.8 

1481625 

719231698.66− 

28862070.41 

 −245727953.97 −80602201.83 النتيجة العملياتية. ( 5 )

76 

66 

 المنتجات المالية.

 األعباء المالية.

  

   النتيجة المالية. ( 6 )
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+ 5 )النتيجة العادية قبل الضرائب.  ( 7 )

6 ) 

−80602201.83 −245727953.97 

95 

 

92 

 النتائج عن دفعها الواجب الضرائب

 .العادية

 على التغيرات( المؤجلة الضرائب
 .)العادية النتائج

 مجموع منتجات األنشطة العادية.

 مجموع أعباء األنشطة العادية.

9202231.35− 

 

1308888821.81 

1398693254.99− 

 

3682172.60 

 

1517847021.36 

1759892802.73− 

 

 242045781.37− 89804433.18− العادية. النتيجة الصافية لألنشطة ( 8 )

77 

76 

منتجات يطلب  _عناصر غير عادية

 بيانها.

أعباء يطلب  _عناصر غير عادية

 بيانها.

  

   النتيجة الغير العادية. ( 9 )

 

 شهادة مذكرة لنيل ،اثر التحليل المالي في المؤسسة االقتصادية  ،بن داني فتيحة  :المصدر

 18ص  ،2018−2017 ،جامعة مستغانم ،الليسانس تخصص مالية و محاسبة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 169515207.96  158395853.79 عناصر غير عادية منتجات 
 −98284690.30 −259162703.91 عناصر غير عادية  اعباء 

 −17081526.71 −19057183.30 صافي النتيجة السنة المالية (10) 
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 .هالجزائرية للميادور التحليل المالي في اتخاذ القرارات في مؤسسة  :المبحث الثاني

لكل  لنتائجابعد تطرقنا في المبحث السابق إلى عرض الميزانيات المالية و كذا جدول حسابات    

ي اتخاذ فسنتطرق في هذا المبحث إلى دور التحليل المالي  ،للمؤسسة ( 2016 ،2015 )من سنتي 

ل من ك كشفو ذلك من خالل  الجزائرية للمياه وحدة مستغانم في مؤسسة القرارات المناسبة 

 مؤشرات التوازن المالي و مختلف النسب المالية في المساعدة على ذلك.

دة ياه وحالجزائرية للمدور مؤشرات التوازن المالي في اتخاذ القرار لمؤسسة  :المطلب األول

 مستغانم.

 .2016 /2015لسنتي  المالية بالكتل  عرض الميزانية :أوال

 .2016 _2015لسنتي  الية بالكتلانية المالميز :(3−8) الجدول رقم

                                    

 السنوات

 البيان   

2015 2016 

 النسبة المبلغ   النسبة المبلغ

 18.37 312235913.32 استخدامات ثابتة.

% 
298629203.05 44,47% 

 %1,28 66172668.02 3.85% 60892629.88 قيم االستغالل.    

 %4,34 1073141354.94 55.95% 950591331.2 قيم قابلة للتحقيق.    

 %49,91 299315948.73 22.08% 375162674.84 قيم جاهزة.    

 % 100 1737259174.74 % 100 1698882549.24 مجموع األصول.

 10.34% 180014259.37− %6.53 111071595.99− أموال خاصة.    

 %10.52 182867088.29 %12.65 21496061.77 ديون طويلة األجل.    

 %99.83 1734406345.82 %93.88 375162674.84 ديون قصيرة األجل.

 100 1698882549.24 مجموع الخصوم.

% 
1737259174.74 100 

% 
 

 على الوثائق المحاسبية للمؤسسة. من إعداد الطالبتين باالعتماد :المصدر      

  (األفقية  و  الراسية )التحليل بواسطة االتجاهات. 

 ( 2016و   2015)التحليل بواسطة االتجاهات  :(3−9)الجدول رقم 

 التحليل الراسي التحليل االفقي البيان

 2016نسبة  2015نسبة  نسبة التغير مقدار التغير

 17.19 18.3789 4.358− 1360671.27− استخدامات ثابثة

 3.8 3.58 8.671 5280038.14 قيم االستغالل

 61.77 55.95 12.892 122550023.74 قيم ملحقة

 17.22 22.08 20.217− −75846726.11 قيم جاهزة

 %100 %100 2.259 38376625.5 مجوع االصول

 10.36− 6.54− 62.07− 68942663.38 اموال خاصة

 10.52 12.65 14.93− 32093973.48− ديون طويلة ا الجل
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 99.83 93.88 8.74 139441326.36 ديون قصيرة االجل

 %100 %100 %100 38376625.5 مجموع الخصوم

 

 .من إعداد الطالبتين باالعتماد على الوثائق المحاسبية للمؤسسة :المصدر 

 :التعليق

لقيم و ا  ابتةالث األصولنقص في  إلىبة نمو معتبرة وهذا راجع سحققت المؤسسة ن :األفقيالتحليل  

 عناصر الخصوم هي األخرى نقصت. أنالجاهزة كما 

 مقارنة ه عندكما ان ،المؤسسة تحتفظ بنسبة معتبرة من األصول الثابتة أننالحظ  :التحليل الراسي

مؤسسة  على ال هناك اختالل رأس المال العامل سالب أنمع األموال الدائمة نالحظ  الثابتةاألصول 

 تصحيح هذه الوضعية.

 :يحساب مختلف مؤشرات التوازن المال :ثانيا

 .2016  _ 2015التحليل بواسطة مؤشرات التوازن المالي لسنتي  (: 3 _ 10 )الجدول رقم 

 2016 2015 العالقة البيان

 −295776374.13 −208346447.54 أصول ثابتة –أموال دائمة  رأس المال العامل 

 مال رأس احتياجات

 العامل

قيم  قيم االستغالل + (

 ديون قصيرة اجل –( ملحقة

583509122.38− 595092322.86− 

  -رأس المال العامل  الخزينة

 العامل مال رأس احتياجات
375162674.84 299315948.73 

 

 لميزانيتين.ا على باالعتماد الطالبتين إعداد من: المصدر

 ت و هيمن خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول أعاله يمكن تسجيل عدة مالحظا :التعليق

 :كالتالي

 لى عما يدل في كلتا السنتين م سلبينالحظ أن رأس مال العامل  :بالنسبة لرأس المال العامل

لى عقادرة المؤسسة في هذه الحالة تعرف صعوبات في األجل القصير مما يجعلها غير أن 

 يالت منو تعدالوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير ، مما يتطلب منها القيام بإجراءات تصحيحية أ

  .أجل تحقيق التوازن المالي
 :في البةس العامل مال رأس احتياجات قيم أن نالحظ بالنسبة الحتياجات رأس المال العامل 

 الذي لتزايدا إلى راجع وهذا مواردها من اقل الدورة احتياجات أن يعني هذا و الحالتين كلتا

 .األجل القصيرة الديون عرفته

 سسة معنالحظ أن الخزينة خالل السنتين موجبة و هي وضعية حسنة للمؤ :بالنسبة للخزينة 

ية لثابتة لتغطفي هاته الحالة المؤسسة قامت بتجميد جزء من أموالها ا ،6201ارتفاعها في سنة 

ب ذا وجعليها مشكلة الربحية أي تكلفة الفرصة الضائعة له رأس المال العامل، مما يطرح

  .عليها معالجة الوضعية عن طريق شراء مواد أولية أو تقديم تسهيالت للزبائن
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 .تغانمالجزائرية للمياه وحدة مسالنسب المالية لمؤسسة  التحليل بواسطة  :المطلب الثاني

و هي  ،ةالمختلفة التي تخص المؤسسة محل الدراسسنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة النسب    

 :كما يلي

  نسب الهيكلة. :أوال 

 نسب الهيكلة. (:3−11)الجدول رقم 

 2016 2015 العالقة البيان

خاصة+ ديون األموال ال) نسبة التمويل الدائم

 األصول الثابتة /(طويلة االجل 

0.33 0.009 

األصول األموال الخاصة /  نسبة التمويل الذاتي

 الثابتة

0.35 0.60 

األموال الخاصة / األموال  نسبة االستقالل المالي

 الدائمة

1.6 63.1 

 

 لميزانيتين.ا على باالعتماد الطالبتين إعداد من: المصدر

 :تمن خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول أعاله يمكن تسجيل عدة مالحظا :التعليق

 :لسنتين ل من امن الواحد خالل ك قلدائم النسبة التمويل ا أننالحظ  بالنسبة للتمويل الدائم

 نعلى أ ، و هذا ما يدل0.009 إلى 2016سنة  نخفض ثم لت 0.33ب  2015حيث قدرت سنة 

ق توازن ال تحقو هذا ما يدل على أن المؤسسة  ةتبثاال األصول ال تغطي  الدائمة األموال

  .هيكلي وبالتالي فهي تفتقد الى تمويل الدائم
 راتهااستثما تمويل في المؤسسة اعتماد مدى توضح هذه النسبة :ذاتيبالنسبة للتمويل ال 

ل األصو الواحد فان ذلك يعني أن كل اصغر منو بما أن هذه النسبة  ،بإمكانياتها الخاصة

اللية االستقعدم  و هذا مؤشر على  ،ممولة عن طريق األموال الخاصةليست كلها الثابتة 

 خالل فترة الدراسة.المالية للمؤسسة في تمويل استثماراتها مع تحقيق فائض 

 قل من النسبة انالحظ أن المؤسسة ال تتمتع باستقاللية مالية الن  :بالنسبة لالستقالل المالي

في  ل كبيرإلى أن المؤسسة تعتمد على القروض بشك الواحد خالل كل من السنتين و هذا يعني 

 تمويل نشاطها ما يدل على انها بحاجة الى مصادر أخرى لتمويلها.

 نسب السيولة. :ثانيا

د لى سدامدى مقدرة أصول المؤسسة المتداولة عسنقوم بدراسة مختلف نسب السيولة لمعرفة     

 .التزاماتها اتجاه الغير في مواعيد استحقاقها

 نسب السيولة.  (:3−12)الجدول رقم 

 2016 2015 العالقة البيان

ديون قصيرة األصول المتداولة /  السيولة العامة

  األجل

0.86 0.82 

) قيم ملحقة+قيم جاهزة ( / ديون  السيولة النسبية

 قصيرة األجل

0.83 0.79 

 0.17 0.23 القيم الجاهزة / الخصوم المتداولة السيولة الجاهزة

 لميزانيتين.ا على باالعتماد الطالبتين إعداد من: المصدر
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 ت و هيمن خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول أعاله يمكن تسجيل عدة مالحظا :التعليق

 :كالتالي

 قارنة مع م 2016خالل سنة  نخفضتنالحظ أن نسبة السيولة العامة ا :بالنسبة للسيولة العامة

لمؤسسة اما يعني أن  ،من الواحد الصحيح قلمقبولة فهي ا غير  و هي تعتبر نسب 2015سنة 

ا سيولة لديه ليسكل التزاماتها قصيرة األجل بأصولها المتداولة و بالتالي فالمؤسسة  يغطلم ت

 كافية.

 هي  جدا و  معتبرةالسريعة خالل السنتين نالحظ أن نسبة السيولة  :بالنسبة للسيولة السريعة

و   2016 ولكن انخفضت في سنة ،0.5و  0.3 تتراوح بين تفوق النسبة المثلى و التي يجب أن
و  لتحقيقبالقيم ل قادرة على تسديد  ديونها قصيرة األجلغير هذا ما يدل على أن المؤسسة 

اهزة لجالقيم وهذا بسب تزايد للديون قصيرة األجل في الوقت الذي تعرف فيه ا  القيم الجاهزة

  .نقص 

 قياس  رامة فيالنسبة تعد أكثر ص هكما سبق اإلشارة إليها فان هذ :نسبية بالنسبة للسيولة ال

نسبة  اسة هيللمؤسسة خالل فترة الدر نسبيةو هنا نالحظ أن نسبة السيولة ال ،سيولة المؤسسة

يم ل بالقاالجاستطاعت تغطية جزء من التزاماتها قصيرة مرتفعة و هذا يدل على أن المؤسسة 

 .لالجاهزة و القيم القابلة لتحقيق خالل السنتين و هذا يعني لجوء لقيم االستغال
 

 .ثالثا: نسب المردودية

 .نسب المردودية (:3−13)الجدول رقم 

 2016 2015 العالقة البيان

النتيجة الصافية / رقم  التجارية مردودية

 األعمال

0.20 0.17 

الصافية / النتيجة  المالية مردودية

 األموال الخاصة

1.72 0.94 

النتيجة الصافية /  االقتصادية مردودية

 مجموع األصول

0.11 0.09 

 .النتائج حسابات و المالية الميزانيات على باالعتماد الطالبتين إعداد من: المصدر

 هيت و من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول أعاله يمكن تسجيل عدة مالحظا :التعليق

 :كالتالي

 ذا ليسهنالحظ أن المردودية التجارية للمؤسسة منخفضة و  :بالنسبة للمردودية التجارية 

 لصالح المؤسسة.

 2016سنة  من خالل الجدول نرى انخفاض في المردودية المالية :بالنسبة للمردودية المالية 

نخفاض ا االو هذا بسبب انخفاض النتيجة الصافية مقارنة بارتفاع األموال الخاصة و يرجع هذ

 إلى عدم كفاءة المؤسسة في استغالل األموال الخاصة.

 ة لسنةنالحظ أن هناك انخفاض في المردودية االقتصادي :بالنسبة للمردودية االقتصادية 
دية و هذا راجع لالرتفاع الكبير ألصول المؤسسة و منه فان المردو 0.09بنسبة  2016

 االقتصادية ضعيفة نوعا ما في المؤسسة.
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 نسب النشاط. رابعا:

 نسب النشاط. (:3−14)الجدول رقم 

 النسبة العالقة البيان

 مدة قرض الزبائن.

 

*  (متوسط حقوق الزبائن/ رقم األعمال)

360 

 يوم 358

 360*  (متوسط المخزون / المشتريات ) مدة التخزين.

 

 يوم 333

 يوم 332 360* (المشتريات /متوسط دين الموردين) مدة دين الموردين

 .النتائج حسابات و المالية الميزانيات على باالعتماد الطالبتين إعداد من: المصدر

 

 333هي  يوم و مدة دوران الموردين   358نالحظ من الجدول أن مدة دوران الزبائن  :التعليق

وردين لما يوم بعد تسديد الزبائن لما عليهم حتى تسديد الم 25أي أن لدى المؤسسة مهلة  ،يوم

 عليها.

 اتخاذ القرار من خالل تحليل حسابات النتائج. :المطلب الثالث
ي ازات التاالنجالمقاييس التي يمكن بواسطتها الحكم على  أهمجدول حسابات النتائج من  إن    

 و ،لعادي الغير فتحليله يؤدي بنا لمعرفة ما حققته المؤسسة من نشاطها العادي و ا،حققتها المؤسسة

 :من اهم الحسابات التي يمكن من خاللها تحليل نشاط المؤسسة نذكر

 .لالستغالل المضافة : القيمةأوال

  :لتاليةا بالعالقة تحسب و المالية السنة واستهالك المالية السنة إنتاج من الفرق تمثل   

 ( 62+ ح/60ح/ ) - (  74+ ح/73+  ح/72+ ح/70ح/ ) =لالستغالل المضافة القيمة

 .لالستغالل المضافة القيمة (:3−15الجدول رقم )

 .النتائج حسابات على باالعتماد الطالبتين إعداد من: المصدر

 

مع سنة  مقارنة 2016عرفت زيادة في سنة  المضافة القيمة أن نالحظ الجدول خالل من :التعليق

 و هذا راجع للزيادة في رقم األعمال. 2015

 .االستغالل فائض ثانيا: إجمالي

 .االستغالل فائض إجمالي (:3_  16الجدول رقم ) 

 

 2016 2015 العالقة البيان

 فائض إجمالي

 االستغالل

 المضافة القيمة

 -  لالستغالل

 (64+ ح/ 63ح/ (

405454071.57 866983151,95412729591.48 

 .النتائج حسابات على باالعتماد الطالبتين إعداد من: المصدر

 سنة عم مقارنة 2016 سنة زاد االستغالل فائض إجمالي أن الجدول خالل من نالحظ  :التعليق

 .السنة تلك في المستخدمين أعباء و المضافة القيمة لزيادة يعود هذا و 2015

 2016 2015 العالقة البيان
 المضافة القيمة

 لالستغالل

 -المالية السنة إنتاج

 المالية السنة استهالك

996129412.32 1055840959.22 
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 : العملياتية ثالثا: النتيجة

 .العملياتية النتيجة (:3−17الجدول رقم )

 

 2016 2015 العالقة البيان

 )إجمالي فائض االستغالل +  العملياتية النتيجة

+  65ح/  ) - (78+ ح/ 75ح/

 (68ح/

80602201.83− 245727953.97− 

 .النتائج حسابات على باالعتماد الطالبتين إعداد من: المصدر

السنتين  المؤسسة سجلت نتيجة عملياتية سالبة من خالل أن نالحظ الجدول خالل من   :التعليق

 ألخرى.اعدم  قدرة المنتجات العملياتية األخرى تغطية األعباء العملياتية  إلىوهذا راجع 

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية. :رابعا

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية. (:3−18الجدول رقم )

 

 2016 2015 العالقة البيان
 

النتيجة الصافية 

 لألنشطة العادية

 – الضرائب قبل العادية النتيجة

 مجموع( +92+ ح/ 95ح/  (

 – العادية األنشطة منتجات

 العادية األنشطة أعباء مجموع

−89804433.18 −242045781.31 

 

 .النتائج حسابات على باالعتماد الطالبتين إعداد من: المصدر

من السنتين  ل كلسالبة خال العادية لألنشطة صافيةال نتيجةال زيادة في المؤسسة سجلت  :التعليق

 منتجات األنشطة العادية على تغطية أعباء األنشطة العادية. راجع لعدموهذا 

 المالية. للسنة الصافية النتيجة: خامسا

 المالية. للسنة الصافية النتيجة (:3−19الجدول رقم )

 

 2016 2015 العالقة البيان
 للسنة الصافية النتيجة

 المالية

 لألنشطة الصافية النتيجة

 ) - ( 77ح/ ) + العادية

 ( 76ح/

 

−190571283.30 -170815263.71 

 .النتائج حسابات على باالعتماد الطالبتين إعداد من: المصدر

 عدم   على يدل ما وهذا السنتين من كل خالل سلبية المالية السنة نتيجة صافي أن نالحظ   :التعليق

 .الذاتي التمويل تحقيق على المؤسسة قدرة
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 القدرة على التمويل الذاتي. :سادسا

 دون )لداخليةا( الذاتية مواردها من انطالقا نشاطها لتمويل المؤسسة إمكانية هو الذاتي التمويل

 إلى اللجوء

 .خارجية مصادر

 القدرة على التمويل الذاتي. (:3_  20الجدول رقم ) 

 2016 2015 العالقة البيان

القدرة على التمويل 

 الذاتي.

 مخصصات + الصافية النتيجة

 والمؤونات االهتالكات
-

689783088.37 

-890046962.37 

 .النتائج حسابات على باالعتماد الطالبتين إعداد من: المصدر

التالي بيا و لها قدرة على تمويل نشاطها ذات ليس يتبين من خالل الجدول أن المؤسسة   :التعليق

 يحقق استقاللية مالية للمؤسسة. ال تلجا إلى مصادر خارجية و هو ما
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 خالصة الفصل.

فة نم لمعرمستغا الجزائرية لمياه وحدةمن خالل القيام بعملية التحليل المالي على مستوى مؤسسة    

ت و مؤشراو دراسة وضعيتها المالية باستخدام أدوات التحليل المالي و المتمثلة في مختلف ال

يق مية تطبدى أهو من خالل ما توصلنا إليه من نتائج بعد هذه الدراسة  تبين لنا م ،النسب المالية
 و  لية الما فهم وضعيتها يالتحليل المالي في المؤسسة باعتباره تقنية هامة و مساعدة للمؤسسة ف

ؤدي ر الذي ياألم  قراراتها  و توجيه كشف االنحرافات و محاولة عالجها كما انه يساعد في بناء 

 بها إلى تحقيق األهداف المسطرة و تجنب المخاطر المستقبلية. 

 رالقصي سواء على المدى ليس جيدو من خالل دراستنا فان وضعية المؤسسة المالية في وضع    

صادر لى المليس لها القدرة على تمويل نشاطها ذاتيا وبالتالي تعتمد ع فهي  ،أو المدى الطويل

 الخارجية.
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ت و نظرا للتطورات و التحوالت التي يشهدها المجال االقتصادي كنظام خوصصة المؤسسا   

 ل إذ لمر فعانظام الدخول في اقتصاد السوق و المنافسة ،أصبح تسيير هذه المؤسسات و إدارتها غي

امات الستخداأساس مجموعة من القرارات ،فالتسيير العقالني و الرشيد للموارد و يكن مبنيا على 

عتبر ، و يالمتاحة وغيرها من المهام التي يؤديها المسير يكون باالعتماد على تقنيات مساعدة

 الضعف  نقاط وزيزها  التحليل لمالي أهمها فهو عبارة عن أداة تمكننا من اكتشاف نقاط القوة و تع

تاعب. ن الممالقرار هو أحد أسس عمل اإلدارة. لكنه كذلك مجال يتسبب بكثير  ديها، فاتخاذو تفا

ات لقرارا تسببهاوليس السبب أنه قد يكون قراراً خاطئاً, بل أن هناك الكثير من المشاكل قد 

من ليصاله بل إ قد يصل بسهولة إلى قرار فالمشكلة ال تكمن في اتخاذ القرار الصحيحة. فالمدير

سبق مفكير تسيتأثر به. في الواقع كل القرارات تؤثر باآلخرين, وإذا أسيء معالجة القرار دون 

 يكفي, أو المتابعة فالنتائج قد تكون وخيمة. 

ه و ساسية لوبما التحليل المالي كان موضوع دراستنا كان ال بد من التعرف على المفاهيم األ   

 كأساس التخاذ القرارات.مختلف األدوات التي يستعملها و هذه تعد 

 

 :الفرضيات 

 :ة ة لدراسخطوة تمهيدية ضروريالتحليل المالي  تم إثبات صحتها، حيث أنالفرضية األولى

 حالة المؤسسة كما يعمل على مساعدة المسيرين في اتخاذ القرار

 :مكن من تالتحليل المالي بشكل صحيح  أدواتتستخدم تم إثبات صحتها،  الفرضية الثانية

 عن نقاط القوة و الضعف. فكشال

 :مناسبة ادفة وتكون جيدة و هتم إثبات صحتها، يمكن اتخاذ القرارات التي  الفرضية الثالثة 

 مع وضعية المالية للمؤسسة.

 

 :نتائج الدراسة 
 2016و  2015من خالل إسقاط الدراسة النظرية على المؤسسة خالل الفترة الممتدة بين    

 :المالحظات و النتائجتوصلنا الى استنتاج 

  ها.تفاديليساهم التحليل المالي في معرفة نقاط القوة للمؤسسة لتدعيمها و نقاط الضعف 

 على  لحصولان التحليل المالي عبارة معالجة للبيانات المالية المتاحة عن المؤسسة ما ل

 .معلومات تستعمل في اتخاذ القرار

 بين القوائم المالية و عملية اتخاذ القرار. يربط التحليل المالي 

  لبيسعامل مستغانم حيث أن رأس المال ال الجزائرية للمياهتوازن الهيكل المالي لمؤسسة 

ريخ ا بتواقادرة على مواجهة التزاماته ليست  خالل كل من السنتين، ما يعني أن المؤسسة

 استحقاقها.

  منخفضة وهذا يدل على أن ليسالسيولة و  صعب نوعا ماإن المؤسسة في وضع مالي 

 لديها سيولة كافية .

 لخارجيةادر االمؤسسة ليس لديها القدرة على تمويل نشاطها ذاتيا و بالتالي تلجا إلى المص. 

  ائها وإيرادات المؤسسة اقل من أعبمن خالل جدول حسابات النتائج نالحظ أن للمؤسسة 

 بالتالي الحصول على نتيجة صافية سالبة.
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 :التوصيات 

 .االهتمام بالديون طويلة األجل 

  د تحثقينبغي االستفادة من التحليل المالي في عملية مواجهة المخاطر المالية التي 

 للمؤسسة من خالل استخدام أدوات التحليل المالي.

 ؤسسة .ة الماالهتمام بالتحليل المالي لما له من أهمية كبيرة بالمؤسسة و  تحسين مردودي 

  نجاح في ميةأه من لها االهتمام بكافة البيانات التي تحتويها القوائم المالية لماضرورة 

 .القرارات

 

 :آفاق الدراسة 

 و في األخير  يمكن المالي يجب أن تولى له مكانة أو مصلحة خاصة له  :   

 التحليل المالي في الحد من الفشل المالي في المؤسسات االقتصادية. دور 

  المالي في رسم إستراتيجية المؤسسة. ما أهمية التحليل 
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 :الملخص

 يعتبر حيث  ،تعالج هذه الدراسة موضوع التحليل المالي و دوره في اتخاذ القرار في المؤسسة 

ألنه يساعد المسير على تشخيص الحالة المالية  لمالية ةوظيفال أدوات أهممن التحليل المالي 

 .للمؤسسة و يساعد على معرفة نقاط القوة لتعزيزها و نقاط الضعف لتفاديها 

فمن خالل دراستنا تمكنا من معرفة الدور الذي يلعبه التحليل المالي في اتخاذ القرارات في  

مؤشرات التوازن و النسب المالية على  بإسقاطو ذلك  الجزائرية للمياه وحدة مستغانم مؤسسة

 بعض النتائج التالية: إلىقوائمها المالية، و من خالل ذلك توصلنا 

 و نقاط الضعف لتفاديها.للمؤسسة لتعزيزها  معرفة نقاط القوة يساهم التحليل المالي في 

  لكي يقوم المسير المالي بمهامه في أحسن الظروف ال بد من وجود تقنيات تساعده في

 اتخاذ القرارات ومن بينها تقنيات المؤشرات المالية.

 .يعتبر التحليل المالي همزة وصل بين القوائم المالية و عملية اتخاذ القرار 

  :الكلمات المفتاحية

 .القوائم المالية  ،أدوات التحليل المالي ،اتخاذ القرار ،التحليل المالي   

 

Summary 

This study deals with the subject of financial analysis and its role in 

decision-making in the institution, where financial analysis is one of the 

most important tools of the financial position because it helps the 

manager to diagnose the financial condition of the institution and helps to 
know the strengths to strengthen them and weaknesses to avoid them. 

 Through our study, we were able to know the role that financial analysis 

plays in decision-making in the Algerian Water Corporation, Unit 

Mostaganem, by dropping indicators of balance and financial ratios on its 

financial statements, and through that we reached some of the following 

results: 

• Financial analysis contributes to knowing the strengths of the institution 

to enhance and weaknesses to avoid them. 
• In order for the financial manager to perform his duties in the best 

conditions, there must be techniques that help him in making decisions, 

including the techniques of financial indicators. 

• Financial analysis is considered a link between the financial statements 

and the decision-making process. 

key words: 

   Financial analysis, decision-making, financial analysis tools, financial 
statements. 
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