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ازالت لتي ماتجارب تنموية متعددة تتماشى والظروف الداخلية والخارجية  خاضت الجزائر بعد االستقالل

 مختلفتعيشها، ومست هذه السياسات بصفة خاصة المؤسسة االقتصادية العمومية التي كانت حقل تجارب ل

 أنماط التسيير بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة.

لتقديرات ابين  بشكل عام، وزيادة اتساع الفجوة ومع زيادة حاالت التعثر والمخاطر التي تواجه المؤسسات

ولة ائج، ومحاالنت الموضوعة والمتوقعة والنتائج في الواقع العملي، أصبح المحلل يحتاج إلى معايير لتقييم هذه

لك تتأقلم مع ا بالالتقليل وبأكبر قدر ممكن من تلك الخسائر والمخاطر التي تعيق تقدم المؤسسة، والتي تسمح له

 رات الممكنة الحدوث.التغي

 الية بشكلم الموعليه كان البد على المحلل أن يبحث عن طريقة تحليل أكثر نجاعة وفعالية لتحليل القوائ

المالية  رقابةصحيح ومناسب، ولما كان التخطيط المالي يهدف إلى تحقيق األهداف المالية للمؤسسة، وكانت ال

ول على الحص جراءات التصحيحية في الوقت المناسب، أوجب ذلكتهدف إلى تقييم السياسات المالية واتخاذ اإل

ليلية أدوات تح إتباعالمعلومات المتوفرة والمناسبة عن المؤسسة، وإجراء التحليل الالزم على عملياتها المالية ب

 مناسبة من بينها التحليل المالي.

يم، ي السلملحة للتخطيط المالوفي هذا الصدد تعتبر دراسة التحليل المالي في الوقت الحالي ضرورة 

  فالتحليل المالي يسمح بالتعرف على الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة باالعتماد على الـتقارير

 

 

المالية والتحاليل الخاصة بنشاط ونتائج المؤسسة، كما هو تقنية تستعملها وتنتهجها أغب المؤسسات الناجحة 

 المؤسسة تنشط في محيط يتميز بالتغير المستر سواء داخلياً أو خارجياً.لتفادي المخاطر المحتملة، خاصة وأن 
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ي مجال اصة فوبذلك أثبت التحليل المالي أهميته وجدواه في المراحل المختلفة من العملية اإلدارية خ

ين به، فكرن والمباحثيالتخطيط والرقابة المالية، إضافة إلى دوره في اتخاذ القرارات المالية، مما زاد اهتمام ال

 حاسبة.قته بالمه وعالوكذا المستخدمين ألساليبه ووسائله المختلفة، بحيث تم التركيز على مفاهيمه وأهميته وأهداف

ليل وسأحاول من خالل موضوع هذا البحث تسليط الضوء على أهم النقاط والعناصر الضرورية للتح

ية من ة المحاسبلدراساأي توضيح العالقة القائمة بين  المالي، مع تبيان أهمية المحاسبة في بناء أسس هذا األخير،

 جهة والتحليل المالي من جهة ثانية.

ة ج المترتبلنتائمما سبق يتضح أن كل مؤسسة تهدف إلى معرفة حالتها المالية، وذلك للحكم عما إذا كانت ا

د في سيير الجيط التهامة عن أنماعن قراراتها تتالءم مع األهداف األساسية المسطرة. وباعتبار أن التحليل تقنية 

 :لتالياالمؤسسة، وبناء على ما تقدم قمنا بصياغة اإلشكالية األساسية للدراسة والتي هي على النحو 

 ما مدى مساهمة التحليل المالي في تحليل الوضعية المالية الحالية للمؤسسة ؟ 

  مستقبالً ؟وكيف يمكن بعد ذلك اختيار اإلستراتيجية المناسبة للمؤسسة 

فرعية لة الولكي يتسنى لنا السيطرة على مختلف جوانب الموضوع، ارتأينا تجزئة اإلشكالية إلى األسئ

 التالية:

  ؟ التحليل المالي .ما هو مفهوم 

  ؟التحليل المالي ما هي أهمية 

  بالتحليل المالي ؟خصائص التحلل المالي 

 فرضيات البحث: 

 والوضعية المالية للمؤسسة.هناك ارتباط بين اإلستراتيجية 

 إن المعطيات المحاسبية هي نقطة البداية الضرورية إلجراء التحليل المالي.

 التحليل المالي يعكس الوضعية المالية للمؤسسة ويساعد على اكتشاف نقاط قوتها وضعفها.

 أهدافها.للقيام بالتحليل المالي يجب الحصول على معلومات مالية وفي نفس الوقت معرفة 

 .الشركة سوناطراك التحليل المالي هو أداة تشخيصية أساسية حول تسيير وتحسين وضعية

        :أهمية الدراسة 

قاط نتكمن أهمية الدراسة بشكل أساسي في تشخيص الوضع المالي للمؤسسة، وذلك من خالل اكتشاف 

 ها.ليمة من اتخاذها والعمل بالقوة والضعف من أجل معرفة مسارها واختيار القرارات المالية الس
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 :دوافع اختيار الموضوع 

 مها:إن اختيار الموضوع ال يكن عشوائياً، وإنما مبني على أسس ومبررات دفعتني الختياره أه 

 .نوع التخصص العلمي الذي أدرسه، حيث أن الموضوع له صلة مباشرة بتخصص المالية 

 و أقرار للمؤسسة على معرفة قدرتها على االست أهمية وحساسية الموضوع باعتباره المحرك األساسي 

 الرفع من قدرتي وكفاءتي من خالل الدراسة الميدانية والتطبيقية للموضوع محل الدراسة.

 رفع الغموض واإلبهام الذي يحوم حول هذا الموضوع.

 منهج الدراسة:

من  طريقة الوصفي، كونهعلى اإلشكالية المطروحة تم االعتماد على المنهج التحليل في إطار اإلجابة 

لعمل إلى قسم ايطرق التحليل بشكل علمي، وحتى يسهل علينا تحديد اإلطار األساسي لهذه الدراسة، ارتأينا أن 

 والفصل الرابع للجانب التطبيقي. أربـعـة فصول منها ثالثة فصول خصصت للجانب النظري

 صعوبات الدراسة: 

 منها:واجهت هذه الدراسة صعوبات متعددة أذكر 

 .قلة المراجع في مجال التحليل المالي 

 .صعوبة الحصول على كل المعلومات المالية والمحاسبية فيما يخص الجانب التطبيقي 

 .صعوبة التوفيق بين العمل في المذكرة واالهتمام بالمحاضرات طيلة العام الدراسي 

 

 مصادر الدراسة: 

 اعتمدنا في إنجاز المذكرة على ما يلي:

  المكتبي )من كتب ودوريات، ومجالت متخصصة، ومذكرات سابقة........(.البحث 

 ج(.لنتائالوثائق الداخلية للمؤسسة موضوع الدراسة )الميزانيات المحاسبية، وجداول حسابات ا 

 اإلطار العام للدراسة: 

 يتناول الموضوع أربعة فصول ثالثة منها نظرية وفصل تطبيقي والتي تأتي وفق اإلطار التالي:
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 المتعلقة ساسيةيعتبر نقطة بداية للدراسة، إذ قمنا بالتطرق من خالله إلى المفاهيم األ :الفصل األول 

 .سوناطراك بالتحليل المالي و دوره في مسار اشركة 

 االقتصادية و دورها.المؤسسة ا الفصل أسس دتناولنا في ه :الفصل الثاني 

 لشركة سوناطراك.خصصنا هذا الفصل للدراسة التطبيقية والمالية  :الثالث الفصل 
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يعتبر التحليل المالي من أهم الوسائل التي يتم بموجبها عرض نتائج األعمال على اإلدارة المشرفة، إذ يبين مدى كفاءتها  

فشل، كما يعتبر أداة على تحليل القوائم المالية بإظهار أسباب النجاح وال في أداء وظيفتها، وهو أداة للتخطيط السليم، يعتمد

لكشف مواطن الضعف في المركز المالي للمؤسسات وفي السياسات المختلفة التي تؤثر على الربح، كما يمكن من رسم 

أن يساهم في االستخدام الفعال  خطة عمل واقعية للمستقبل ويساعد اإلدارة على تقييم األداء كما ينبغي على التحليل المالي

لألموال المتحصل عليها، ومن هنا يتبين لنا أن التخطيط يعتبر من أهم وسائل التحليل المالي، بحيث يقوم بتحديد األهداف 

 والسياسات واإلجراءات المالية للمؤسسة.

 

التحليل المالي وما يتعلق  ولتوضيح ذلك وتقديم عرض أكثر تفصيال، سنحاول من خالل هذا الفصل اإللمام بجوانب

به من إعطاء نظرة شاملة عن المؤسسة االقتصادية، وهذا بالتطرق لمختلف تعار يفها، ومن ثم وظائفها وكذلك 

 إستراتيجيتها وكل هذا سنحاول ذكره من خالل المبحث األول.

مفهومها وأهـدافها، ومن ثـم مكانتها فـي  ثم نتناول في المبحث الثاني الـوظيفة المالية في الـمؤسسة، وهنـا يتم التطرق إلى

الهيكل التنظيمي، لنصل في األخـير إلى المبحث الثالث والمتمثل في مـاهية التحليل المالي، وذلك بإعطاء لمحة تـاريخية 

 عنه ومن ثم مـفهومه وكذا أهميته واألطراف المهتمة به.

 

 

 

 

 

 . هو التحليل الماليالمبحث األول: ما 
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المواضيع المتناولة في اإلدارة المالية التحليل المالي، والذي يعتبر في نظر الكثير من العلماء على من أهم 

أنه عملية فنية تهدف إلى فحص القوائم المالية، وهذا لمعرفة الحالة المالية للمؤسسة والتنبؤ بنتائج أعمالها خالل 

 فترات مستقبلية.

وع بالتطرق إلى إعطاء نبذة تاريخية عن التحليل المالي، ثم ولهذا سنحاول اإللمام بجوانب هذا الموض

 إعطاء بعض المفاهيم الخاصة به، وكذا أهميته وأهدافه ثم خطوات التحليل المالي واألطراف المهتمة به.

 

  :نبذة عن التحليل المالي وتعريفه.المطلب األول 

"، حيث استعملت 19اية القرن التاسع عشر "(: لقد نشأ التحليل المالي في نه1نبذة عن التحليل المالي) -1

البنوك والمؤسسات المصرفية، التي تبين أساسا مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها، وذلك استنادا إلى 

كشوفاتها المحاسبية، ولكن مع تطور الصناعة والتجارة، اتضح عدم كفاية هذا التحليل، وظهرت في بداية 

الدراسات المبنية على العديد من المؤسسات ومن النسب المختلفة، ثم تطور هذا  العشرينات من هذا القرن بعض

النوع من الدراسات بتصنيف المؤسسات وفق القطاعات االقتصادية أو النواحي الجغرافية، مما يساعد على 

 المقارنة بين المؤسسات بسهولة.

ي تطوير تقنيات التسيير، وخاصة " أثر معتبر ف1933-1929ولقد كان لألزمة االقتصادية العالمية "

 التحليل المالي. 

، تأسست في الواليات المتحدة األمريكية لجنة لألمـن والـصرف، وبدأت هذ األخيرة تساهم في 1933ففي سنة 

نشر التقديرات الزمنية لآلالت بالمؤسسات، وكذلك اإلحصائيات المتعلقة بالنسب المالية لكل قطاع اقتصادي، كما 

ة ما بعد الحرب العالمية الثانية دور هام في تطور تقنيات التحليل المالي خاصة في فرنسا، حيث أظهر كانت لفتر

 المصرفيون المقرضون اهتمامهم بتحديد خطر استعمال أموالهم بصفة أكثر دقة وحزم.

كبير وبتطور المؤسسات، وبالتالي وسائل التمويل، ويزداد حجم المعلومات وتحسن نوعيتها، ساهم بشكل 

في خلق نظرة جديدة للتحليل المالي الذي تحول من التحليل الساكن "لفترة معينة" إلى "التحليل الديناميكي"، 

 دراسة الحالة المالية
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سنوات" والمقارنة بين نتائجها الستنتاج تطور سير المؤسسة  03للمؤسسة لعدة سنوات متعاقبة أقلها " 

لمؤسسات االقتصادية إلى تطور نشاطها ماليا وأصبح أحدهما يكمل اآلخر، وأدى تعميم التحليل المالي في ا

ها لقفزات جد مهمة في اإلنتاج.  وتحقيق  

 - مفهوم التحليل المالي ومجال تطبيقه:

بتطلعي إلى مجموعة من الكتب، يمكن إعطاء بعض التعاريف المختصرة، مـفهوم التحليل المالـي:  -2-1

 والتي تختلف باختالف المنهج العلمي المتبع وهي كاآلتي :

 و أقل، أونة، أيعتبر التحليل المالي " تشخيص للحالة المالية للمؤسسة لفترة زمنية معينة )فصل، أو س 

 (. 1استعمال وسائل تختلف باختالف الطرق واألهداف من هذا التحليل)أكثر(، ب

 (2ة")ويـعرف على أنـه " تحليل لمجموعة من المعلومات المحصل عليها من فترة متناسقة للمؤسس. 

 ( كما عرفهP.CONSOبأنه " وسيلة هامة لالتصال واحتكاك المؤسسة مع محيطها ليس فقط ا ) ،لمالي

رات القرا والتجاري، وهي تهدف إلى تشخيص للوضعية المالية والذي سوف يسمح باتخاذوإنما كذلك الصناعي 

 (.1الالزمة ")

 ( وعرفهDEPALLENS.Gعلى أنه عبارة عن الطرق التي تسمح بتقييم الوضعية المالية ال " )ماضية 

لسياسة مل لي الكاوالحالية، التي تساعد على اتخاذ قرارات التسيير المنسجمة وتقييم المؤسسة هدفه الشخص

 (.2المالية المتبعة من طرف المؤسسة في السنوات المالية األخيرة)

ومما سبق، يتضح على أن التحليل المالي عبارة عن عملية معالجة للبيانات المالية المتاحة عن مؤسسة ما ألجل 

التجارية والصناعية  ساتالحصول منها على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات، وفي تقييم أداء المؤس

 في الماضي والحاضر، وكذلك في تشخيص أية مشكلة موجودة وتوقع ما سيكون عليه الوضع في المستقبل. 

 

 

 

مجال التحليل المالي: إن المؤسسة االقتصادية هي اندماج عوامل اإلنتاج، والتي تهدف إلى إنتاج أو تبادل  -2-2

وهذا في إطار قانوني ومالي واجتماعي معين، وذلك ضمن شروط سلع وخدمات بين األعوان االقتصاديين، 

 اقتصادية مختلفة زمانا ومكانا تبعا لحجم ونوع نشاط المؤسسة ومكان وجودها.

 ويتم هذا االندماج لعوامل اإلنتاج بواسطة تدفقات نقدية وعينية ومعنوية، وهذه العوامل تنسق بعملية 



 دراسة التحليل المالي في مؤسسة اقتصادية 

.1997"، دار وائل للنشر، طبعة الرابعة، أساسيات التحليل الماليرمضان زياد " -  

"، دار صفاء للنشاإلدارة المالية الحديثةحمزة الشمخي، ابراهيم الجزراوي " -17  

.1998ر والتوزيع، طبعة األولى،   

 

 

دية والعينية للمؤسسة االقتصادية (: يوضح التدفقات النق01مخطط رقم )  

 تدفقات نقدية      تدفقات نقدية

 داخليـــة      خارجيــة

 

 

 بيــع    أصول + رأس المال   شــراء

 

 

 تدفقات حقيقية      تدفقات حقيقية

 داخليــــة

 

 

واالقتصادية المالية واالجتماعية داخل المؤسسة، ولكي تسير إن هذا الشكل، يمثل العالقات التقنية 

من أجل تحديد تكاليفها  المؤسسة هذه التدفقات، يجب أن تتوفر على هياكل ومصالح لتسيير ومراقبة هذه العالقات

تتميز النقدية، فهي وإيراداتها، وهذا هو موضوع المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية، أما حركة هذه التدفقات 

بالدقة المالئمة، وتكون هذه المراقبة بواسطة مصلحة مكملة لمصلحة المحاسبة، وهذا هو موضوع التسيير المالي 

(.1المعتمد أساسا على التحليل المالي)  

 

 أهمية التحليل المالي وأهدافه.:  ثانيالمطلب ال 

1- أهمية التحليل المالي: إن التحليل المالي ذو أهمية قصوى لعملية التخطيط للمنشأة، فهو منطلق العملية ونقطة 

بدايتها، فحتى يتمكن المدير من وضع الخطط المالية ال بد له من معرفة المركز المالي لمنشأته، فهو كالربان 

 الذي يحتاج لمعرفة موقعه قبل أن يحدد خط سير السفينة، فالخطة المالية

 الخزينــــة

 تحويل أو إنتاج
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إلجابة علىاشأة، وبالتالي يساعد التحليل المالي في يجب أن تتناسب مع القدرات الحالية والمتوقعة للمن  

كافة التساؤالت التي تطرحها كـافة الجهات المستفيدة مـن القوائم المالية، ويمكن الـقول أن أهـمية التحليل الـمالي 

(.   1تندرج في الـنقـاط التـالية)  

 ه بشكل فعال.يعتبر أحد مهام المدير في المنشآت المختلفة، ويساعد في أداء مهام 

 توضح  ، حيثتستخدمه الجهات المستفيدة في البنوك التجارية عند منحها التسهيالت المصرفية لعمالئها

 مدى قدرة العمالء على الوفاء بالتزاماتهم المترتبة على التسهيالت.

 ت فة النشاطالكاي يساعد التحليل المالي في تقييم األداء المنصوص من ناحية، ويساعد في التخطيط المستقبل

 االقتصادية من ناحية أخرى.

 ي فالتغيرات هات وتساعد النسب المالية واإلحصائية والمعلومات والبيانات التي تمثلها هذه النسب واالتجا

 تدقيق.اعلية والفيادة تفهمها والحكم عليها من قبل مدقق الحسابات، وبالتالي يمكن اعتبار التحليل، أداة فعالة لز

 رارية فياالستمبقييم الشركات والمنشآت المختلفة تقييما شامال، ويمكن من خالله الحكم عليها يساعد في ت 

 نشاطها أم ال.

 ها من بتعلقة كما يساعد في توقع مستقبل الوحدات االقتصادية، من حيث معرفة مؤشرات نتائج األعمال الم

 ربح أو خسارة.

ب العلميةكلما كان التوجه متقدما لنمو األسالي ويمكن القول، أن أهـمية التحليل المالي، تزداد   

ثر تقدملرياضية األكـاإلدارية، والتحول مـن األسـاليب التقليدية فـي التحليل المالي إلى األساليب العلمية، وا  

- أهداف التحليل المالي: إن الهدف من التحليل المالي هو تقويم األداء، سواء كان التقويم شامال لكل األنشطة 

في المؤسسة أو تقييم جانب معين كتحليل السيولة أو الربح، بينما اليوم أصبح العبء ملقى على عاتق التحليل، 

وبصفة عامة بهدف التحليل المالي لومات المفيدة والمناسبة وهو تهيئة المناخ المالئم لترشيد القرارات بتهيئة المع

(.  1إلى تحقيق الغايات التالية)  

  ورة دوضع تشخيص مالي عام للمؤسسة، إجراء فحص السياسات المالية المتبعة من طرف المؤسسة في

ر التي تفس ماليةأو دورات متعددة من نشاطها، وذلك عن طريق الدراسة التفصيلية لمختلف الوثائق والبيانات ال

 معطيات مـن جانبها الـكمي والكيفي بإعطاء نقاط الضعف والقوة في السياسات المالية.لنا ال

  ية بين لداخلابواسطة التحليل المالي، يمكن أن تحكم على التسيير المالي الماضي والتوازنات المالية

 الربحية والسيولة والقدرة على الوفاء والمخاطر المالية للمؤسسة.
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 يما يخص عية ف، يمكن الحكم على قرارات اإلدارة العامة، وكذلك المديريات الفربواسطة التحليل المالي

 االستثمار والتمويل وتوزيع األرباح.

 لتقديرات لأساس تعتبر الركيزة التي يستند عليها في وضع التنبؤات المالية، فالنتائج المتوصل إليها، ك

  ت أو الخزينة، حيث التحليل المالي،المستقبلية لوضع برامج الميزانية التقديرية لالستثمارا

يكمل التسيير التقديري في المؤسسة، من ثم اقتراح إجراءات تصحيحية على المؤسسة لمحاولة الخروج من 

 الوضع الصعب أو التأكد على االستثمار في نفس الطريقة إذا كانت النتائج جيدة.

   .تستخدم كأداة للتسيير 

 

 

  : التحليل المالي واألطراف المهتمة بهخطوات المطلب الثالث. 

 1- خطوات التحليل المالي: يتم التحليل المالي بموجب الخطوات التالية)1(:

(:   1يتم التحليل المالي بموجب الخطوات التالية)خطوات التحليل المالي:  -  

 :ضع هذه ا، ووأي يقوم بتجزئة الحقائق الخاصة بمجموعة من األرقام التي جزئياتها تتكون منه التصنيف

ع الجزئيات بعضها مع البعض اآلخر في مجموعات متجانسة، والغرض األساسي من هذه الخطوة هو وضـ

 انية.الث وةالمعلومات المالية واألرقـام التي تحت البحث والتحليل فـي صـورة تمكننا من القيام بالخط

 

 :مجموعات نة الففي هذه الخطوة، يقوم المحلل بمقارنة األرقام الجزئية بعضها ببعض، ومقار الـمقارنـة

 المحددة بالمجموعة الكلية، وتساعد هذه المقارنات على كشف العالقات التي بين األرقام.

 

 :ا ما يساعدنبقة، مفي المرحلة الساتتضمن هذه الخطوة تفسير العالقات التي يتم الحصول عليها  االستنتـاج

حكم حكما تة أن على العثور على أفضل الوسائل لعالج المشكالت المختلفة، وبهذا الشكل، يمكن لإلدارة المالي

 سليما على قدرة المركز المالي للمنشأة، ومن ثم يمكنها تقدير إمكانياتها ومقدراتها.  
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2- األطراف المهتمة بالتحليل المالي: إن االستعماالت الواسعة للتحليل المالي، جعلت منه مجال اهتمام الكثير 

رغم اختالف األهداف التي يتطلعون إليها من ورائه، فهناك أطراف داخلية وأخرى خارجية، وفي كال النوعين 

(.2يعود ذلك إلى اهتمام أطراف عديدة منها)  

 2-1- إدارة المؤسسة: تهتم المؤسسة بالتحليل المالي، حيث تتمكن من متابعة التطور الحاصل داخل 

 

 

المؤسسة، والوقوف على نقاط الضعف، ألخذ اإلجراءات الكفيلة بتحسين الوضعية، اتخاذ القرارات المالية، 

 التخطيط المالي والرقابة المالية.

 

2-2- الــدائـنون: يهتم الدائنون، خاصة البنوك بالتحليل المالي داخل المؤسسة، لتحديد مدى إمكانية المؤسسة 

وقدرتها على الوفاء بديونها بالتركيز على ربحيتها، وهيكلها المالي، والمصادر الرئيسية لألموال، واستخداماتها 

 في الحاضر والتوقعات في المستقبل.

2-3- المستثمرون أو المساهمون: حيث يهتم هؤالء بالقوة اإلرادية للمؤسسة، أي قدرتها على تحقيق أرباح في 

 الوقت الحالي وفي المستقبل، على سياسة توزيع األرباح المتبعة، وعلى مدى ثبات هذه األرباح.

2-4- مصلحة الضرائب: حيث ينصب اهتمامها بالتحليل المالي بشكل واضح عن طريق تحصل على 

الوفاء الضريبي بشكل صحيح.المعلومات المتعلقة بالنتائج المحققة، وبالتالي تستطيع تحديد   

 أنواع التحليل المالي )أنماط(. :رابع المطلب ال 

(.1يمكن إجراء التحليل المالي من حيث نطاقه على النحو التالي)   

1- التحليل المالي على المستوى القومي:  يقصد بهذا النوع من التحليل المالي، تقييم نشاط الدولة من الناحية 

المالية، باعتبارها وحدة اقتصادية واحدة خالل فترة زمنية معينة، وتدخل ضمن عـملية التقييم لهذه الظواهر 

 والعمليات المالية 

القومي جزء من التحليل الداخلة في مقاييس االقتصاد الوطني ككل، ويعتبر التحليل المالي على المستوى 

 االقتصادي كما أشرنا، ويدخل ضمن مجال االقتصاد السياسي.
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التحليل المالي على مستوى منشأة األعمال: أما التحليل المالي على مستوى منشأة األعمال، سواء أكانت  -

 تهدف إلى الربح أو إلى تحقيق عائد اجتماعي من ممارسة نشاطها خالل فترة زمنية معينة.

 كما يمكن إجراء التحليل المالي من حيث شموليته على النحو اآلتي:

لمالي ككل التحليل المالي الشامل: ويقصد بهذا النوع من التحليل، هو تقييم نشاط منشأة األعمال ومركزها ا -1

 kخالل فترة زمنية معين

 

2- التحليل المالي الجزئي:  يقصد بهذا النوع من التحليل تقييم جزء معين من نشاط منشأة األعمال خالل فترة 

زمنية، مثل تحليل رأس المال الثابت، أو تحليل مصادر التمويل طويلة األجل، أو تحليل القابلية اإلرادية للمنشأة، 

 أو تحليل المخـزون السلعي........إلخ.

 كما يمكن إجراء التحليل المالي من حيث وقت )زمن( وقوعه على النحو اآلتي:

التاريخي"  التحليل -1 EX-POST ويقصد بهذا النوع من التحليل، هو تقييم نشاط منشأة األعمال أو مركزها :"

المالي أو كليهما معا خـالل فترة زمنية مـاضية مختارة كأن تكون لفترة ثالث سنوات مالية أو خمس سنوات 

 مالية مختارة .......إلخ.

 

التحليل المستقبلي " -2 EX-ANTA لنوع من التحليل، هو تقييم نشاط منشأة األعمال أو ": ويقصد بهذا ا

مركزها المالي أو كليهما معا خالل فترة زمنية الحقة )مستقبلية( كأن يكون لفترة ثالث سنوات قادمة، أو خمس 

 سنوات قادمة، وذلك باالعتماد على البيانات والمعلومات التاريخية للمنشأة.

  كما يمكن إجراء التحليل المالي من حيث طبيعته على النحو اآلتي:

- التحليل الـداخـلي: ويقصد بهذا النوع من التحليل، هو تقييم نشاط منشأة األعمال أو مركزها المالي أو كليهما 

 معا خالل فترة زمنية معينة من قبل األجهزة المختصة داخل منشأة األعمال.

 

2- التحليل الخارجي: ويقصد بهذا النوع من التحليل، هو تقييم نشاط منشأة األعمال أو مركزها المالي أو كليهما 

 معا خالل فترة زمنية معينة من قبل األجهزة المختصة خارج منشأة األعمال.
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كما يمكن إجراء التحليل المالي من حيث شكله على النحو التالي :   

 

1- التحليل العمودي: ويقصد بهذا النوع من التحليل، تقييم نشاط الوحدة االقتصادية أو مركزها المالي أو كليهما 

معا خالل فترة زمنية معينة من خالل إيجاد العالقة بين بنود أو فقررات جانرب واحرد فقرط مرن قائمرة النتيجرة، كرأن 

يكون جانب النفقات أو جانب اإليرادات، وكذلك الحال بالنسبة لقائمة المركز المرالي مرن خرالل إيجراد العالقرة برين 

ت جانرب واحرد فقرط مرن قائمرة المركرز المرالي، كرأن يكرون مصرادر التمويرل أو أوجره االسرتخدام، أي بنود أو فقرا

 بعبارة أخرى، إيجاد األهمية النسبية لمكونات أو بنود قائمة النتيجة وقائمة المركز المالي.

2- التحليل األفقي: ويقصد بهذا النوع من التحليل، تقييم نشاط منشأة األعمال أو مركزها المالي أو كليهما معا 

خالل فترتين زمنيتين من خالل إيجاد العالقة األفقية بين بنود )فقرات( قائمة النتيجة أو قائمة المركز المالي، 

وذلك بهدف دراسة االتجاهات والتغيرات الحاصلة في كل بند )فقرة( من بنود )فقرات( قائمة النتيجة أو قائمة 

 المركز المالي.
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ذا م. و هشغلت المؤسسة االقتصادية حيزا معتبرا في كتابات و أعمال االقتصاديين بمختلف اتجاهاتهلقد 

جة لعدة كنتي باعتبارها النواة األساسية في النشاط االقتصادي للمجتمع.ووصول المؤسسة لشكلها الحالي كان

ارات الحض ودية و االجتماعية تغيرات و تطورات متواصلة ومتوازنة مع تطورات التي شهدتها النظم االقتصا

 البشرية منذ أن تمكن اإلنسان من االستقرار.

لى ظهور ائي(إويمكن أن نتابع تطورات المؤسسة االقتصادية ابتداء من االنتاج األسري البسيط)المجتمع البد

 الوحدات اإلنتاجية ثم الثورة الصناعية.

عبر عن نها تاية في النشاط االقتصادي للمجتمع كما حيث تعتبر المؤسسة االقتصادية الحديثة النواة األساس

 ر البشريةلعناصالعالقات اجتماعية.الن العملية اإلنتاجية داخلها او نشاطها بشكل عام.يتم ضمن مجموعة من ا

 ط .لها المحيتعام متعاملة فيما بينها من جهة ومع العناصر المادية و المعنوية األخرى من جهة ثانية كما يشمل

وحدات  ن عدةمبرغم من تعرفنا على المؤسسة االقتصادية إال آن هدا غير شامل الن المؤسسة قد تتكون  نالحظ

 وقد تتوزع هذه األخيرة يمكننا طرح اإلشكالية التالية.؟

 -مفهوم و دور المؤسسة ؟ 

 -خصائص المؤسسة و أهدافها. 

 -أشكال المؤسسات االقتصادية . 
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 .ماهية المؤسسة االقتصادية :األول المبحث

 تعريف ودور المـؤسسـة؟ األول:المطلب 

عي اجتما وقانوني  إطار:" كل هيكل تنظيمي اقتصادي مستقل ماليا, في  يعرف ناصر عدون المؤسسة على إنها

 القيام.أو نآخرين  السلع و الخدمات  مع أعوان اقتصاديي  وتبادل إنتاجمعين, هدفه  دمج عوامل النتاج  من اجل 

حيز ف  ال+تبادل (بغرض تحقيق نتيجة مالئمة,و هذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختالإنتاجبكليهما معا)

 .و تبعا لحجم و نوع نشاطه’الذي يوجد فيه  ألزمانيالمكاني و 

 وللمؤسسة تعريف متعددة منها:                                                                        

تعرف المؤسسة على أنها " خلية أساسية فيها تخلق الثروة بالمعنى االقتصادي، وتتداول رؤوس األموال،  

تغطية السوق إما كليا أو جزئيا بمواد أو خدمات لتلبية رغبات المستهلك، كما أنها اندماج عدة عوامل بهدف قصد 

ا في إطار قانوني ومالي واجتماعي معين وضمن إنتاج أو تبادل سلع وخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين، وهذ

شروط اقتصادية تختلف زمنيا ومكانيا تبعا لمكان وجود المؤسسة وحجم ونوع النشاط التي تقوم به ".              

                               

لخدمة هدف معين   وحسب المفهوم النظامي " فالمؤسسة عبارة عن مجموعة من الوظائف المتكاملة والمترابطة

                                                   

ة في ما متمثلدور المؤسســة: إن للمؤسسة عدة أدوار سنحاول التركيز على أربعة أدوار أساسية لها وال -

البحث عن  تجاه أصحاب الملكية:ا            (:                                                                        2يلي)

 الفائدة............. إلخ(. –)تعظيم األرباح  ةتحسين المر دودي

 صة ل وخااتجاه المستخدمين: يهدف هؤالء للقيام بنشاط يبرز كفاءتهم ويحسن المراقبة لضمان العم

 الترقية الداخلية بالتدرج.

 : لة محاو تنتج المؤسسة استجابة لحاجة المستهلكين، ويكمن دورها االقتصادي في اتجاه المستهلك

 الموازنة بين أهداف قيامها ومتطلبات هؤالء.

 ي زيادة فساهم دور تكوين وتدريب العمال : وذلك بالترقية االجتماعية ودفع الرواتب في أوقاتها مما ي

 النشاط والحماس عند العمال.

  

 خصائص المؤسسة وأهدافها.  الثاني: المطلب 

خصـائص الـمؤسسة: من التعاريف السابقة للمؤسسة يمكن استخالص الصفات أو الخصائص التالية التي  -1

                                                         (:                       1تتصف بها المؤسسة االقتصادية)
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 ة من حيث امتالكها لحقوق وصالحيات، أو من حيث واجباتهاللمؤسسة شخصية قـانونية مستقل 

 ومسؤولياتها.

 .القدرة على اإلنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها 

  ،كافية  عمالةوأن تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما يكفل لها من تمويل كاف وظروف سياسية مواتية

  وقادرة على تكييف نفسها من الظروف المتغيرة.

 نة التحديد الواضح لألهداف والسياسة والبرامج وأساليب العمل، فكل مؤسسة تضع أهدافا معي 

.       تسعى إلى تحقيقها )أهداف كمية ونوعية بالنسبة لإلنتاج، تحقيق رقم أعمال معين، .........(  

  ،ريرـق وإمرا عرن طـضمان الموارد المالية لكي تستمر عملياتها، ويكرون ذلرك إمرا عرن طريرق اإلعتمرادات

 اإليـرادات الكلية، أو عـن طريق القروض أو الجمع بين هذه العناصر كلها أو بعضها حسب الظروف.
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أهـداف الـمؤسسة: يهدف منشئو المؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة إلى تحقيق عدة أهداف تختلف  -

  (:1)النقــاط التاليةباختالف أصحاب المؤسسات وطبيعة نشاطها، ويمكن تلخيصها في 

 

 2-1- األهداف االقتصادية: يمكن إظهارها كما يلي:

ية الربحية: وهو الـربح الصافي الذي تحققه المؤسسة، ويعتبر مـن بين المعايير األساس -2-1-1  

ع لصحة المؤسسة اقتصاديا، والمحافظة على استمرارها في الوجود، وكذا إمكانية رفع رأسمالها، وبالتالي توسي

  نشاطها للصمود أمام المؤسسات األخرى.                                                     

 

تحقيق متطلبات المجتمع: ويتحقق ذلك من خالل العمل على زيادة حجم المبيعات لتغطية تكاليفها،  -2-1-2

 وعند القيام بعملية البيع، فهي تغطي طلبات المجتمع الموجودة، نستطيع القول أن المؤسسة     

                   تحقق هدفين أساسين هما:                                            

  تغطية طلب المجتمع.                                                                  -أ  

 تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح.                                                     -ب

فيذ عملية تن ى مراقبةلإلنتاج والتوزيع، باإلضافة إلذا بواسطة التخطيط الجيد والدقيق ـيتم ه :عقلنه اإلنتـاج -2-1-3

 برامج حتى تضمن المؤسسة أن تحقق أرباحا بواسطة االستعمالـهذه الخطط أو ال

                                                                                             لمختلفة.جتمع افس الوقت بتلبية رغبات المـرشيد لممتلكاتها، وباإلشراف على عمالها بشكل يسمح في نـيد والـالج

ا تمثل فيمتالتي  األهداف االجتماعية: من بين األهداف العامة للمؤسسة االقتصادية األهداف االجتماعية -2-2

      يلي:                                                                                 

 

ضمان مستوى مقبول من األجور: على المؤسسة أن تضمن لعمالئها مستوى من األجور يسمح له  -2-2-1

 بتلبية حاجاته والحفاظ على بقائه، إذ يعتبر العامل العنصر الحي والحيوي في المؤسسة.
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تحسين مستوى معيشة العمال: نظرا للتطور السريع الذي تشهده المجتمعات في الميدان التكنولوجي  -2-2-2

 مما يجعل المؤسسة تقوم بتلبية حاجات ورغبات المجتمع المتزايدة والمتنوعة باستمرار، 

ة أكثر فأكثر للعمال من إمكانيات مالية وماديباإلضافة إلى التطور الحضاري لهم وتغير أذواقهم وتحسينها، هذا 

                                .                            جهة وللمؤسسة من جهة أخرى

أنماط استهالكية جديدة : تقوم المؤسسات عادة بالتصرف في العادات االستهالكية لمختلف  إقامة -2-2-3

طبقات المجتمع، وذلك بتقديم منتوجات جديدة أو بواسطة التأثير في أذواقهم عن طريق اإلشهار والدعاية، سواء 

         لمنتوجات قديمة أو لمنتوجات جديدة غير موجودة في السابق.                   

الدعوة إلى تنظيم وتماسك األفراد: تتوفر داخل المؤسسة عالقات مهنية واجتماعية بين األشخاص،  -2-4-

وبذلك فان دعوتهم إلى التماسك والتفاهم هو الوسيلة الوحيد لضمان الحركة المستمرة للمؤسسة وتحقيق أهدافها، 

                             وعادة ما تكون هذه المهمة مسندة إلى مجلس العمال.    

توفير تأمينات ومرافق العمال: تعمل المؤسسات على تقرير بعض التأمينات مثل: التأمين الصحي،  -2-5-

 والتأمين ضد حوادث العمل وكذلك التقاعد، كما أنها تخصص مساكن سواء الوظيفية منها أو

 العادية لعمالها أو المحتاجين منهم.      

  ميدان    ا هامة في السسة أهدافاألهداف التكنولوجية: باإلضافة إلى ما سبق ذكره تؤدي المؤ -2-3                

 (:1التكنولوجي، نوجزها في ما يلي)

 

 

البحث والتطوير: مع تطور المؤسسات عملت هذه األخيرة على توفير مصلحة خاصة بعملية تطوير  -2-3-1

الوسائل، والطرق اإلنتاجية علميا، ويمثل هذا النوع من البحث نسب عالية من أجل الدخل الوطني في الدول 

ى           المتقدمة، وخاصة في السنوات األخيرة، إذ تتنافس المؤسسات فيما بينها عل  

تاجية.  الوصول إلى أحسن طريقة وأحسن وسيلة مما يؤثر على اإلنتاج ويؤدي إلى رفع المر دودية اإلن  

تطوير كما أن المؤسسة تؤدي دورا مساندا للسياسة القائمة في الدولة في مجال البحث وال -3-2- 2 

 ها. في مجموعها وخاصة الضخمة من التكنولوجي، نظرا لما تمثله من وزن
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 أشكـال المـؤسسات االقتصادية :المطلب الثالث. 

 

نتاجية ركة إشتأخذ المؤسسات أشكاال مختلفة ومتعددة، فقد تأخذ شكل وحدة حرفية، أو متجر خاص، أو    

 أو شركة متعددة الجنسيات............الخ.                                              

                                                                                      لى:       إالمؤسسات الصناعية: وتنقسم هـذه المؤسسات بدورها تبعا للتقسيم السائد في القطاع صناعي  -2-1

  بوناتالهيدروكرمؤسسات الصناعات الثقيلة أو اإلستخراجية: كمؤسسات الحديد والصلب، ومؤسسات 

ات وفير مهارتتطلب ت............الخ، وما يميز هذا النوع من المؤسسات هو احتياجاتها لرؤوس أموال كبيرة، كما 

 وكفاءات عالية لتشغيلها.

 ..إلخ.مؤسسات الصناعات التحويلية أو الخفيفة: كمؤسسات الـغزل، النسيج ومـؤسسات الجـلود........ 

 

ذه هررالمؤسسررات الفالحيررة: وهرري المؤسسررات الترري تهررتم بزيررادة إنتاجيررة األرض أو استصررالحها، وتقرروم  -2-2

         المؤسسات بتقديم ثالثة أنواع من اإلنتاج، وهو اإلنتاج النباتي، والحيواني واإلنتاج السمكي.  

 

مفررق المؤسسات التجارية: وهي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجراري كمؤسسرات الجملرة ومؤسسرات ال -2-3

 مثل: مؤسسات األروقة الجزائرية، مؤسسات أسواق الفالح..........إلخ.                      

 .سسات التأمينالمؤسسات المالية: وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك، ومؤ -2-4
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بعد دراسة  النظرية المفصلة التي قمت بها حول موضوع التحليل المالي و مؤشرات التوازن المالي "يأتي اآلن 

الفصل الثالث والذي يشمل الدراسة التطبيقية وهي  على شكل إسقاط للمفاهيم النظرية على المؤسسة المدروسة 

ا طراك وهي تمثل أحد أهم المؤسسات الجزائرية بطبيعة الحال شركة سون  

 

وقد حاولنا في هذا الفصل التعرف على دور التحليل المالي عن قرب واستنتاج التأثير الحقيقي له على 

 المؤسسة,ومدى فهم وإدراك المؤسسة ألهميتها .

 

ويتضمن هذا الفصل ثالث مباحث االول تقديم لمحة تاريخية عن شركة سوناطراك  و فروعها ,أما المبحث 

يل الميزانية المالية لثالث سنوات االخيرة .الثاني دراسة و تحل  

 أما المبحث الثالث فقد ثم فيه دراسة و تحليل جدول حسابات و النتائج للشركة سوناطراك .

 

وثم في األخير تقديم نتائج وانطباعات حول الصحة المالية للشركة سوناطراك و تطورها مع تقديم وجهة نظر 

ناطراك .من خالل النصائح المقدمة لشركة سو   

 

 

 

 

 

 المبحث األول: تقديم شركة سوناطراك وفروعها.

 

 مدخل عام حول شركة سوناطراك: األول المطلب 

ام عهاية ننبذة تاريخية عن شركة سوناطراك تأسست الشركة الوطنية لنقل و تسويق المحروقات )سوناطراك( -1

 .البترولية للبلد المستقل حديثاتجسيدا لرغبة السلطات الجزائرية في السيطرة على الثروة  1963
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 ا تشاء أوتج كمبعد اتفاقيات افيان "أصبحت الشركة الفرنسية هي صاحبة الكمه في قطاع المحروقات بالجزائر تن

صاد تسويق كما تشاء .فقد استغلت هذه الفرصة لترفع أرباحها أكثر ما يكون غير عابئة بمستقبل اقت

من 10.5بةم أي بنس20.7سوى مليون طن من البترول الخام من مجموع 1962الجزائر.فالجزائر لم تملك في سنة

ة تتطلب لتنمياإلنتاج االجمالي ونظرا الن أغلب دخل الجزائر في دلك الوقت من النفط و الخمور وان عملية ا

ل ن يجعارؤوس أموال كبيرة فقد أدركت الجزائر أن وضع و تطبيق سياسة رشيدة في قطاع الطاقة من نشأته 

 لية التنمية.عم

 

 لنفط ألنهؤون افي ظل هذه الشروط و انطالقا من هذه االعتبارات رأى المسئولون ضرورة قيام شركة وطنية تعتني بش

 ال يعقل أن تبقى الجزائر البلد المنتج للمحروقات دون أن نستغلها.

 

ت حروقات تحصدر المرسوم الدي ينص على قيام شركة سوناطراك الشركة الوطنية لنقل وتسويق الم

م .وظهر هدا المرسوم في الجريدة الرسمية الصادرة في 1963ديسمبر31المؤرخ في  63-491رقم

 روقات .ن المحم و ظهر هدا المرسوم غلى أساس آن تكون أداة الدولة الفعالة لالستثمارات في ميدا1964جانفي10

 .وكانت هذه األهداف كتالي

 .شراء وبيع المحروقات 

  ل هده استغال دراسات تمهيدية متعلقة ببناء وسائل النقل البرية و البحرية للمحروقات وإعداد و انجاز

 الوسائل.

 .تنفيذ كل ما يتعلق بالشركة من عملية المالية و غيرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـرئيس المدير العام

  األمين الـعـام

مـديريـة الـتسيير 

 سوناطراك فرع الـمالي

مركب المضادات 

 الحيوية المدية

 

مديرية الموارد 

 البشرية
 

 فـرع فـارمــال

 

 مديرية نوعية األعمال

 

مديرية التحليل 

 والحصائل
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 سوناطراك:تعريف شركة -3

.أسست سائلة(سوناطراك هي شركه للبحث اإلنتاج و النقل .التحويل و التسويق المحروقات )الغازية و  ال

سوم بالمر بهدف تغطية االحتياجات الوطنية من المحروقات على المدى الطويل وإنعاش االقتصاد الوطني

 ي لجلب العملة الصعبة.م و كذلك تعتبر المور األساس1963ديسمبر 31المؤرخ ب  491-63رقم 

حات اإلصال شركة سوناطراك هي دائما في خدمة اقتصاد الجزائر بعد تأسيسها وقد احتملت كل التغيرات و

 بتمديد مجموعة األنشطة البترولية.

طبيعي و غاز الواليوم تؤمن سوناطراك مهمات مركزية و استراتجيه على البحث.اإلنتاج.العالج.والتمييع ال

 الغازية وسائلة از.البترول المميع وهي تمون بالتساوي السوق الوطنية و تسويق المحروقات الكذلك فصل الغ

 في السوق الخارجية)العالمية(.

 أهداف شركة سوناطراك :

 لسوناطراك مجموعة من االهداف التي تسعى إلى تحقيقها.من اهمها

 

وحـدة الدار 

 البيضاء
 

 وحـدة قـسنطينـة

 

مديرية تطوير الصناعة 

 ةوالـشراكـ

 

 مـديريـة الـتسويـق

 واإلعـالم الـطـبي 

 

 فـرع بـيوتيـك

 
 

 وحدة الحراش

 

 مخبر البحث والتطوير
وحدة جسر 

 قسنطينة

 

 وحــدة شرشال

 

 الوحدة التجارية
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 رة و التجا لصناعةومكانتها بين قادة ا’ البقاء على نمو سوناطراك و تعزيز قيادتها في الجزائر و افريقيا

 العالميتين في مجال المحروقات السائلة و الغازية.

 لى إللتقدم  لجديداالسراع و اإلنهاء بنجاح عملية التكيف مع شروط الجديدة التي حددها قانون المحروقات ا

 المعايير العالمية.

  لق قات وخفي تحسين تقييم الوطنية للمحروالتكفل كمؤسسة وطنية ناجحة و متطورة لبلد نفطي و غازي

 الثروات لصالح التنمية االقتصادية و االجتماعية للبالد.

 وزائر االستمرار في جعل أنشطة المنبع أساس تقدم سوناطراك و محور أساسي لتوسيع احتياطات الج 

 تدعيم نشاطها في الخارج.

 زائر و خارجها .تنويع أنشطة المصب و رفع أهميتها في ارباح الشركة بالج 

 

  

 

                      

  

 االدوات المستعملة في تحليل المالي لشركة سوناطراك. :الثاني المبحث

 التوازن المالي في شركة سوناطراك -1

واجهة من م سعى أي مؤسسة على إختالف نشاطها لتحقيق نوع من التوازن المالي كهدف مبدئي ألن هذا يمكنها

بتمويل لدائمة، ووال اعند مواعيد استحقاقها، ويتم ذلك بتمويل موجوداتها الثابتة عن طريق األم التزامات المالية

أن  ة ويمكننامالئمموجوداتها المتداولة عن طريق الديون القصيرة األجل، وبالتالي تجنب عدم التسديد أو عدم ال

 :نعرف التوازن المالي كما يلي

دام لفة واستخنى تكتياجات المالية للمؤسسة باألحجام المطلوبة بأحسن وبأديتمثل التوازن المالي في توفير اإلح

مة اتها العالتزامإهذه األموال ضمن هيكل مالي لتحقيق المؤسسة توازنا ماليا جيدا أي يضمن لها إمكانية تسديد 

 وديونها القصيرة خاصة بتواريخ

 عماللى اإلفالس وخروجها من دائرة األاستحقاقها وتجنبا لوقوعها في عسر مالي الذي قد يؤدي بها إ

 :ويوجد حسب المختصون نوعين من التوازنات المالية وهي

 .ليه الحقاإتطرق (التوازن المالي في المدى الطويل والمتوسط: ويعتبر مؤشر رأس المال العامل مقياسا له وسن1

ن المالي لتوازكما ينطوي تحليل ا (التوازن المالي في المدى القصير: ونتعرف عليه من خالل وضعية الخزينة2

وال لى أمكذلك على دراسة شروط التمويل التي تعكس سياسة المؤسسة في مجال االستدانة ومدى اعتمادها ع

 الغير في تغطية االحتياجات الغير متاحة وكذا درجة تحكمها في استخدام تلك الموارد.

 ى توازن المؤسسة من أهمها رأس المالهناك عدة مؤشرات يستند عليها المحلل المالي إلبراز مد

 العامل.احتياجات رأس مال العامل و الخزينة.
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 FRاوال: رأس المال العامل 

إن المبدأ المحاسبي العام المحقق في بداية الميزانية )تساوي األصول مع الخصوم(يفرض من الناحية المالية أن 

ألننا نجد في أعلى الميزانية المالية أن األصول الثابتة تكون االستعماالت ممولة من مصادر محددة من الخصوم 

 التي ال نستطيع تحصيلها أوتحويلها إلى نقود إال بعد مدة فيستوجب تمويلها من

 

 

ناصر ألصول العاا في قبل األموال الدائمة.بينما في أسفل الميزانية الديون التي تسدد في مدة قصيرة إن تقابله

 السيولة في مدة قصيرة وهذا ما نعني به التوازن المالي.القابلة للتحول إلى 

 ثانيا.حساب رأس المال العامل

 يمكن حساب رأس المال العامل بطريقتين

 من اعلى الميزانية : 

 

 

 

 

 من أسفل الميزانية 

 

 

 

:غيرات رأس المال العاملت  

  

الثابتة صولاأل– الدائمة موالاأل = العامل المال رأس  

األجل قصيرة الديون – المتداولة صولاأل=  العامل المال رأس  



 دراسة التحليل المالي في مؤسسة اقتصادية 

.1997"، دار وائل للنشر، طبعة الرابعة، أساسيات التحليل الماليرمضان زياد " -  

"، دار صفاء للنشاإلدارة المالية الحديثةحمزة الشمخي، ابراهيم الجزراوي " -17  

.1998ر والتوزيع، طبعة األولى،   

 

 اتجاه التغير عمليات التي تؤدي إلى تغير أثارها

 زيادة هامش األمان:

لها تأثير ايجابي على قرارات 

 البنك عند دراسة طلبات تمويل 

:رفع رأس مالزيادة أموال الدائمة  

نقص األصول الثابتة:تنازل عن 

 استثمارات .بيع سندات.

FrnG+ 

 نقص هامش األمان:

النتيجة سيئة اال ادا كانت تعني 

 استعمال السيولة المجمدة.

زيادة أصول الثابتة:شراء 

 استثمارات.أسهم.

FRNG- 

 BFرأس مال العامل  احتياجات 49604092924.13- 50154889989.12-

  التعليق

نالحظ ان احتياجات راس  2013-2012لسنواتمن خالل نتائج التحليل في شركة السوناطراك متحصل عليها 

مال العامل سالب للفترة المدروسة يدل على ان المؤسسة سجلت سيولة معتبرة فمواردها غطت كل احتياجات 

 الدورة مما سمح لها بتحقيق فائض.

 3-الخزينة:

 

 

 

  

العامل المال رأس احتياجات – العامل المال رأس=  الخزينة  
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: TR 1.3حساب .الخزينة 

 

 السنة 2012 2013

 رأس مال العامل 50397952133.84 5448060155.02

-50154229989.12  -49604092924.13  احتياجات رأس مال العامل 

 الخزينة 100002045057.97 104635491544.14

 

 التعليق:

وجب عنه برصيد مما يعبر  ،وهذا2012.2013إن تحليل خزينة المؤسسة يبين تسجيل فائض خالل السنوات 

لحظ أن قيمة فمن خالل النتائج المتحصل عليها نا .طوال هذه السنوات أي أن المؤسسة تسير خزينتها بنجاعة

 2013إلى2012الخزينة ارتفعت سن

ما يعبر  ،وهذا2012.2013إن تحليل خزينة المؤسسة يبين تسجيل فائض خالل السنوات 

 عنه 

 

 :تفسيراته حول الوضعية المالية للشركة سوناطراك :

 

Frng +    ¬.األموال الدائمة تغطي األصول الثابتة بصفة كلية 

 في تمويل األصول المتداولة أي دورة اإلستغالل. frngمساهمة ¬              

 المؤسسة تملك هامش أمن مالي.¬              

 مؤشر ايجابي لدى البنك عند دراسته طلبات القروض.¬              

  Frng -  ¬.عجز في تمويل األصول الثابتة بواسطة األموال الدائمة 

 اإلعتماد على الديون قصيرة األجل في تمويل جزء من األصول الثابتة.¬              

 عدم القدرة على تسديد الموردين في األجال القصيرة.¬              
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 خطر التوقف عن النشاط.¬              

 خطر التعرض لفقدان مردودية األموال الدائمة.¬              

 غياب هامش األمن المالي.¬              

Frng=0   .هي حالة منعدمة أو نادرة جدا 

 لاحتياجات رأس مال العام-2  

 

 

 

 1.2جدول رقم 14

 البيان 2012 2013

القيم الجاهزة-األصول لمتداولة 61347757623.05 61520817957.52  

تسبيقات بنكية-ديون قصيرة اجل 110951850547.18 111675707946.64  

احتياجات رأس مال العامل  49604092924.13- 50154889989.12-

BFR 

 

راجعة إلى  ،وهذه الزيادة 97,100002045057ب  2013 بعدما كانت تقدر في سنة 14,104635491544

وتسمح بتمويل جزء  ارتفاع في رأس المال العامل الذي يعني بدوره أن األموال الدائمة كافية لتغطية القيم الثابتة

العامل سالب ومنه على  من دورة األستغالل التي هي األخرى تتمتع بتمويل إضافي كون احتياج رأس المال

 2015في سنة  بذلك. غير أن أن توظفها في عمليات تتعلق بتوسع النشاط إذا كان السوق يسمحالمؤسسة 

وهذا نتيجة قيام المؤسسة  83,97354077395 المؤسسة سجلت انخفاض في رصيد الخزينة الذي قدر ب

  باستبدال بعض من أجهزة اإلنتاج القديمة بأخرى.

  

-الديون القصيرة أجل( –)القيم الجاهزة  –احتياجات رأس المال العامل =أصول المتداولة   

 التسبيقات البنكية.
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 ثانيا:جدول تدفقات الخزينة لشركة سوناطراك 2012-

 األصول:

 البيان 2013 2012

 تدفقات أموال الخزينة  - -

 النتيجة الصافية 411 578

 اهتالكات ومؤونات - -

 تغير ضرائب مؤجلة 409 341

 حصص اعانات مؤجلة - -

 تغير ضرائب مؤجلة 373 364

-76  تغير مخزون 54 

-97  -50  تغير حسابات العمالء 

قيم تنازلفائض و نقص  10 09  

-58  تدفقات خزينة صافية 86 

خزينة أموالتدفقات  520 486  

 اقتناء أصول أموال  - -

-725  -599  تدفقات خزينة صافية  

 أموال الخزينة و معادالتها 634 1051

-408  -84 تغيرات أموال الخزينة خالل  

 الفترة

 تحليل محتوى القوائم المالية المعدة من قبل شركة سوناطراك

 الخصوم
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 الخصوم 2013 2012

 رؤوس األموال الخاصة 5554 5138

 رأس المال 1000 1000

 عالوة و احتياطات  4143 3646

 النتيجة الصافية 411 578

-86  خصوم غ متداولة - 

 مؤونات و أعباء 143 125

 قروض و ديون مالية  138 116

 ديون أخرى غير متداولة 02 06

 خصوم متداولة 03 03

 الموردون 275 248

 الزبائن 13 04

 العمال و حسابات ملحقة 19 20

 دائنون اخرون 45 02

 منتجات مفيدة سلفا 05 -

 خصم الخزينة 01 -

 المجموع العامة  8555 8064 

 بتاريخ2015 05- 10- .  المصدر:من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير المالية لشركة

www.sonatrach.com 

 

 ب-الخصوم:

                                       . 

من خالل النتائج المتحصل عليها.من خالل الجدول السابق نالحظ أن خصوم الميزانية تعرف تطورا ملحوظا 

 خالل الفترة المدروسة.و ترجع هده الزيادة في ذلك إلى:
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الشركة النتيجة موجبة متصاعدة على مدار زيادة مجموع ديون الموردين بوتيرة متوسطة.كما لوحظ تحقيق -

 عامى الدراسة.

  

 ثانيا:تحليل جدول تدفقات الخزينة:

من خالل النتائج المتحصل عليها و الجدول السابق أعاله نالحظ أن قيمة اإلفصاح للقوائم المالية وفق النظام 

م المحاسبي ذا نظرا لدخول النظا.وه2012كانت نسبة مرتفعة مقارنة بنسبة 2013المحاسبي المالي أنه في سنة 

 المال و الدي زاد من قيمة اإلفصاح من خالل تبني المعيير المحاسبية الدولية.

 قديم تثم    تغير تدفقات أموال الخاصة وفق ما نص عليه النظام المحاسبي من حيث الشكل و الموضوع وقد

 . 2013-2012كل المعلومات المتعلقة بذلك لكل من سنة  

  تدفقات أموال الخزينة المتاتية من عمليات التمويل.تغيير 

 .تغيير تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بعمليات التمويل 

 مالحظة:

و قيمتها  2012مقابل خزينة سالبة لسنة  2013مليار دينار لسنة 84وقد حققت سوناطراك خزينة سالبة ب 

 مليار دينار. 408

 رابعا:جدول تغيرات األموال الخاصة :

و قد  لموضوعاقد ثم تقديم جدول تغيرات األموال الخاصة ما نص عليه النظام المحاسبي من حيث الشكل و ل

 .2013-2012-2011تم تقديم كل المعلومات المتعلقة بذلك لكل سنة 

 المالحظ:

  مليار.1000بقى 2013الى  2011راس مال الشركة سوناطراك لم يتغير من 

 

 الفرع الثالث: مكمالت ااالعالم الضرورية لفهم أحسن للقوائم المالية الرئيسية للشركة سوناطراك .

 

  وقيمتها 2012مقابل خزينة سالبة لسنة  2013مليا ر دينار لسنة  84قد حققت سوناطراك خزينة سالبة ب 

يجة انت نتكمليار دينار م تقديم معلومات مقدار حول الزيادة في قيمة األصول غير الجارية التي  408

 االقتناء 

 ملياردينار تتعلق بالتثبيتات قيد االنجاز.599مليار دينار التي منها مقدار607بقيمة 

لغاز......الخاو  تم تقديم جدول لقيم أهم المنتجات النهائية المخزنة التي من بينها البترول و الخام  

 ركة و ني للشثم تقديم جدول الحقوق سوناطراك مع عمالئها يبين تفاصيل لتلك الحقوق لكن بدون توضيح مد

 المبالغ المترتبة عليهم.

 مالي شكل إجثم تقديم معلومات حول ديون الشركة سوناطراك باتجاه الوحدات التابعة و الشركاء و دلك ب

 .2012عن نسبة7للديون و قد عرفت نسبة زيادة
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 كما ثم تبيان كيف يتم حساب سعر البيع بالنسبة للسوق الوطني و سعر للسوق األجنبي.

بينت الشركة أن العمليات التي تتم بالعملة الصعبة و تحول الى العملة الوطنية على أساس سعر الصرف 

ة التاريخية المسجلة بها المعمول به يوم اتمام المعاملة و في تاريخ الجرد تقارن الشركة بين التكلف

 المعاملة و أسعار بتاريخ الجرد و تسجل الفارق ربح صرف أو الخسائر الصرف.
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من خالل دراستنا النظرية و التطبيقية لموضوعنا استخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسات االقتصادية و 

المؤسسة أمرا ضروريا والذي يمكن من خاهلل مراقبة نشاط ترشيد قراراتها تبين لنا بوضوح أن تقييم أداء 

المؤسسة واتخاذ القرارات التصحيحية اللزمة لتحقيق األهداف المحددة ولقد اخترنا في بحثنا هذا أهم أدوات 

المستخدمة في تقييم األداء داخل المؤسسة، والتي تخص الجانب المالي أال وهو التحليل المالي الذي يعد األداة 

تي يستطيع المقيم من خاللها تشخيص السياسة المالية المتبعة وتوجيه االنتباه إلى النقاط الحساسة التي تستوجب ال

الدراسة واتخاذ القرارات لالزمة لتحسين الوضع المالي للمؤسسة وبالتالي األلداء الكلي لها، والذي يفترض أن 

مرار، وال يأتي لها ذلك اال باالعتماد على أدوات التسيير يتسم بالكفاءة والفعالية حتى يتسن لها البقاء واالست

الحديثة معتمدة على التحليل والتشخيص المالي الدوري لمراقبة أدائها المالي .وقد تم من خالل هذا البحث 

ية االعتماد على الجانب المالي والمحاسبي، واخترنا التحليل المالي كوسيلة لتقييم األداء، كون المعلومة المحاسب

أداة التخاذ القرار ورقابة داخل أي مؤسسة مهما اختلف طابعها (القانوني أو القطاع الذي تنتمي إليه، كما تمثل 

المرآة التي تظهر من خاللها المؤسسة أمام كل المتعاملين معها، ومن الطبيعي عدم االكتفاء بالجانب المالي 

كلي للمؤسسة كون أداة المؤسسة ناتجة عن تركيبة من والمحاسبي وحده كمؤشر قادر على الحكم على األداء ال

لألنشطة والمجهودات المبذولة وفق سياسة معينة متعددة األبعاد (اجتماعية، قانونية، اقتصادية) إال أن البعد 

المالي يحتل الصادرة خاصة في مثل هذه الدراسات ، ألن عملية تقييم األداء يسعى من خاللها المقيم للكشف عن 

الضعف في لمؤسسة ومحاولة مساعدتها للخروج منها وتفاديها في المستقبل وبما أن أغلب المؤسسات  أسباب

تشكو من نقص أو تدهور في األداء لذا أصبح من الضروري على المحللين الماليين توجيه  االهتمام مباشرة 

فرة داخل المؤسسة كون هذه األخيرة لدراسة وتحليل الوضعية المالية للمؤسسة انطالقا ن الوثائق المحاسبية المتو

 مرآتها الحقيقية.

 

 اختبارات الفرضيات:

 

من  الفرضية األولى: تعتبر هذه الفرضية صحيحة إلى حد بعيد حيث أن استعمال أدوات التحليل المالي تمكن

 الكشف عن نقاط القوة والضعف في المؤسسة االقتصادية.

 

المؤسسات  حة حيث أن عدم االهتمام باالستخدام التحليل المالي فيالفرضية الثانية: تعتبر هذه الفرضية صحي

االهتمام أكثر على  االقتصادية يؤدي االنخفاض اإلدارة في استخدام أصولها المختلفة هذا البد على المؤسسات

حيث أن المؤسسة تسمح  التحليل المالي ذلك بتخصيص مصلحة خاصة به . الفرضية الثالثة:فرضية خاطئة

سالب فالمؤسسة غير قادرة على  بتمويل كل استثماراهتا بمواردها المالية هذا حسب رأس المال لعامل إذا كان
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لمؤسسة نفطال محل الدراسة أن رأس  تمويل كل استثماراهتا .بمواردها المالية ، حيث تبين لنا من خالل دراستنا

 المال العامل

المالية . من خالل إسقاط الدراسة النظرية على المؤسسة  مواردهايسمح لها بتمويل كل استثماراهتا ب موجب وهذا

2013 محل الدراسة خالل الفترة الممتدة من سنة توصلنا إلى استنتاج مجموعة من المالحظات 2012إلى سنة

 ونتائج المتمثلة في

 

 نتائج الدراسة النظرية والتطبيقية:

 

التحليل المالي عبارة عن عملية معالجة للبيانات المالية المتاحة عن أن  : من أهم النتائج المتوصل إليها هي كاألتي

معلومات تستعمل في اتخاذ القرارات وتقييم أداء المؤسسات. تحليل القوائم المالية  المؤسسة ما للحصول على

علومات بنقاط المؤسسات باعتبارها القاعدة المعلوماتية بحيث يظهر التحليل المالي تلك الم تساعد على تقييم أداء

المؤسسة حيث ان رأس المال العامل موجب خالل السنتين وهذه الوضعية تعتبر ايجابية الن  القوة والضعف

 تستطيع تمويل كل احتياجات الدورة بمواردها مع بعض السلبية أيضا ألن رأس المال العامل فائض من المؤسسة

ية الديون قصيرة األجل انطالقا من حقوقها دون اللجوء المؤسسة قادرة على تغط .األموال المجمدة غير المستغلة

المؤسسة تتمتع باستقاللية مالية اتجاه دائنيها مما يسمح لها بالحصول على الديون عند الحاجة إلى بيع مخزونا هتا  
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