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 إلاهداء
 

 الحمد هللا رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا

 محمد اشرف املرسلين والسائرين على نهجه إلى يوم الدين ؛

 : أهدي ثمرة جهدي إلى

 عد باسم هللا الرحمن الرحيمب              : من قال ربي فيهما 

  صدق هللا العظيم"  و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. " 

الى من كان دعائها  ،وتحملت من أجلي الصعاب وكانت سندي في هذه الحياة ،إلى التي غمرتني بحبها وحنانها

 سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي الى أغلى الحبايب أمي الحبيبة ؛

الذي أعتز به و ال عز لي من إلى من أعانني على طلب العلم و التعلم و كان نعم السند و نعم املعين إلى 

 ، إلى نور قلبي أبي أطال هللا في عمره ؛دونه

 ؛" حفظهم هللا" إلى أعز ما وهبني هللا إخوتي كل بإسمه 

إلى من  ،فكان السند و املعين ،الى أروع من جسد الحب بكل معانيه ،إلى الذي أحمل اسمه بكل افتخار

 بارك لي فيه؛تحملني و صبر معي طيلة مشواري الدراس ي، الى سر سعادتي زوجي حفظه هللا لي و 

جعلها " قمر " إلى من أرى التفاؤل بعينيها و السعادة في ضحكتها الى الوجه املفعم بالبراءة ابنتي و قرة عيني 

 هللا دخرا لإلسالم واملسلمين؛

 حفظه هللا لنا و حماه ؛" آدم عمران " إلى الكتكوت الصغير ابن أختي حبيبي 

 إلى جميع ألاهل وألاقارب ؛

 ني بهم القدر وجعلنا أصدقاء ؛إلى كل من لقا

عمارة , بوزيد ايمان ) أذكر منهم  ،وكانوا عونا ومدادا ،الذين أجابوا لي كل طلب ،إلى كل زمالئي في الدراسة

بارك هللا فيهم جميعا وحفظهم ووفقهم في ( إيمان عباس  ،بلكحل شهرزاد، مقدم غزالن ،شفيقة

 مشوارهم ؛

وخاصة طلبة السنة الثانية ماستر " الحميد ابن باديس مستغانم  عبد" إلى كل أساتذة وطلبة جامعة 

 تخصص تدقيق و مراقبة التسيير ؛

 إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل ؛

 . إلى كل من حملتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي وغلى من حمله قلبي ولم تحمله ورقتي

 

 

 



 لشكر والتقديرا

 

نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن أعمل صالحا ترضاه ربي اوزعني ان أشكر :" قال تعالى 

 .51ألاحقاف آلاية"

الحمد هللا . وال يؤدي حقه املجتهدون  ،وال يحص ي نعماه العادون  ،القائلون  حمدهالحمد هلل الذي ال يبلغ 

 ،ش يء وال لي ،وال مني ش يء ،عز وجل على لطفه وعونه أن أكرمني إلتمام هذه الدراسة فليس عندي ش يء

" ) وإذ تأذن ربكم إلن شكرتم ألزيدنكم " القائل في كتابه العزيز  ،فالفضل واملنة و الحمد هلل وحده

من لم يشكر " وصلى هللا على النبي املبعوث رحمة للعاملين محمد ابن عبد هللا القائل  ،( 7آيه  ،إبراهيم

 ".الناس فلم يشكر هللا

الشكر والعرفان إلى من شرفتني بمتابعة هذا الدراسة وكانت في البداية يطيب لي أن أتقدم بجزيل 

أستاذتي الفاضلة مقيدش فاطمة الزهراء حفظها  ،توصياتها دائما بمثابة النور الذي اهتديت به إلتمامها

 .هللا

أخص بالذكر ألاستاذ الفاضل بن  ،كما أجد نفس ي شاهدة على أسماء تستحق الشكر والتقدير والاحترام

إنك حقا أستاذ مكرم فاضل ومنبع للعطاء والوفاء جزاك هللا كل الجزاء على فضلك  ،زیدان حاج

 ،وتوجيهاتك القيمة

على املساعدة التي قدمها لي في " صخري " ال يفوتني أن أتقدم بشكري الكبير واملتواضع إلى السيد و 

 ،الالتحاق بالتربص

 ديربن سعيد إ -و أتقدم بكامل الشكر و العرفان الى السادة 

من ساعدني في الحصول على " غاز النفط املميع " إلى كل عمال مؤسسة سونطراك باألخص عمال فرع

دون أن أنس ى عمال فرع املحاسبة العامة  ،معلومات وبيانات متعلقة بانجاز الدراسة التطبيقية للموضوع

 ،و طاقم إلادارة و قسم املالية على نصائحهم و إرشاداتهم القيمة

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم،وكل أساتذة 

 و كل من أمدني بيد املساعدة من قريب أو بعيد متمنية

 . لهم النجاح في حياتهم الشخصية و املهنية 
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 هيدتم

في املجتمع، وهي  تعتبر املؤسسة النواة الرئيسية داخل النشاط الاقتصادي والوسيلة املفضلة لخلق الثروة

تعبر عن مجموع الوسائل البشرية، املالية واملادية التي تتفاعل مع بعضها البعض من أجل تحقيق هدف 

رئيس ي يتمثل في هدف البقاء والاستمرارية، وبالتأكيد فإن حسن إدارة املؤسسة لذمتها املالية، وتسييرها 

تھا ۔ تنشط املؤسسة ضمن محيط دینامیکي يؤثر الفعال لنشاطها الاستغاللي يمثل مصدر فعاليتها وكفاء

وبالتالي فإن رسم العالقات بين املؤسسة ووضعيتها وتسييرها يعتبر أحد أهم عوامل نجاحها  ،فيها وتتأثر به

تحدد عناصر  ،ومما ال شك فيه أن عالقة املؤسسة املالية مع وضعيها يعتبر الدعم الرئيس ي لهذه العالقة

 . وضيفة املؤسسة املالية مع املؤسسات والهيئات التي تؤثر وتتأثر بهذه الوظيفةهذه العالقة من خالل 

والذي ازدادت أهميته في ظل تعقد وتوسع  ،يعتبر التحليل املالي ضرورة قصوى للتخطيط املالي السليم

حيث أصبح لزاما على املدير املالي التعرف على املركز املالي للمؤسسة قبل  ،أنشطة املؤسسات الاقتصادية

و نتيجة للتطورات الاقتصادية لم تعد النتائج التي تظهرها القوائم  ،التفكير في وضع الخطط املستقبلية

ر من املالية الختامية للمؤسسات قادرة على تقديم صورة متكاملة عن النشاط دون تعزيزها بأداة أو أكث

أدوات التحليل املالي كما أن ألارقام املطلقة التي تظهرها هذه القوائم لم تعد قادرة على تقديم صورة عن 

لذلك البد من خضوع تلك البيانات للفحص والتدقيق والتحليل  ،الوضعية املالية للمؤسسات ألاعمال

 . وبيان جوانب القوة والضعف فيها ،بهدف دراسة أسباب نجاحها أو فشلها

إذ أن التحليل املالي هو تشخيص وتقييم للحالة املالية لفترة زمنية ماضية من نشاط املؤسسة و الوقوف 

و يمكن القول بعبارة أخرى أن التحليل املالي هو عبارة عن  ،على الجوانب إلايجابية و السلبية املتبعة

إمكانية الارتقاء به مستقبال و الحالة  إجراءات تحليلية مالية لتقييم ألاداء املالي للمؤسسة في املاض ي و 

الي و التفسير للقوائم املالية النموذجية للتحليل املالي تقتض ي استعمال أساليب و أدوات التحليل امل

 . البيانات املالية ألاخرى و 

 

 :إشكالية البحث 

ومن ثم أصبح إلزاما على املدير املالي  ،أصبحت عملية تقييم أداء املؤسسات الاقتصادية أمرا ضروريا

 ،إجراء تحليل للقوائم املالية التي تحوي عددا ضخما من ألارقام التي تجمع يوميا في الدفاتر املحاسبية

بحيث يجب عليه دراسة وتحليل وتفسير هذه ألارقام حتى يتمكن من معرفة الوضعية املالية الحقيقية 

للوصول   وهذا طبعا مايسعى التحليل املالي ،ذ القرارات إلادارية الالزمةللمؤسسة والاستفادة منها في اتخا

 . إليه

 : و تماشيا مع كل ما ذكر يمكننا طرح إلاشكالية الرئيسية لدراستنا هذه كاآلتي

 كيف يمكن إستخدام أدوات التحليل املالي في تشخيص الوضعية املالية للمؤسسات الاقتصادية ؟ 

  : إلاشكالية تمت الاستعانة باألسئلة الفرعية التاليةملعالجة هذه 

 أهميته و ألاطراف املهتمة به ؟ ،أساليبه ،ما املقصود بالتحليل املالي - 

 ما هي الوثائق املستعملة في التحليل املالي و ما مدى قدرتها على تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة ؟ - 

 هي أهم ألادوات املساعدة و التي يتبناها املحلل املالي لتشخيص الوضعية املالية للمؤسسة؟ ما - 
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ما مدى أهمية تقنية التحليل املالي كأداة مستخدمة من قبل مؤسسة سوناطراك لتشخيص وضعيتها  - 

 املالية ؟

 

 : فرضيات الدراسة

 :تم وضع الفرضيات التالية ،لإلجابة على التساؤالت املشار اليها آنفا

التحليل املالي يستمد أهميته من قدرته على تحديد مدى سالمة العالقة بين القرارات املالية و النتائج .

 -املالية املترتبة عليها

 -إن القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي تسهل من تطبيق تقنيات التحليل املالي.

الية بهدف الكشف عن نقاط القوة على الاستعانة بمؤشرات التوازن و النسب امليعتمد التحليل املالي  - 

 . الضعف في املؤسسة الاقتصادية ومنه اتخاذ القرارات الصائبةو 

 

 : موضوع البحث

واقع التحليل املالي و دوره في تشخيص الوضعية املالية " يتناول هذا البحث الذي يأتي تحت عنوان  

أهم أدوات التحليل املالي املستخدمة في "   دراسة حالة مؤسسة سوناطراك"   الاقتصاديةللمؤسسات 

وبالتالي اتخاذ  ،تقييم أداء املؤسسة من أجل الوصول إلى الكشف عن حقيقة الوضع املالي للمؤسسة

" ادية كما يتناول هذا البحث أيضا دراسة حالة املؤسسة إلاقتص ،القرارات الالزمة في الوقت املناسب

ببطيوة ملعرفة مدى مساهمة أدوات التحليل املالي في الكشف عن نقاط القوة و الضعف " سوناطراك 

 . ومن ثم اقتراح إلاجراءات التصحيحية التي نراها مناسبة ،للمؤسسة

 

 : أهمية البحث

وال . أو أي طرف آخر له مصلحة ،يعتبر التحليل املالي من أهم ألادوات التي يستعين بها متخذ القرار املالي

ملا لهم من  ،بل تتعدى ذلك إلى مساهميها ودائنيها ،تقتصر أهمية التحليل املالي على إدارة الشركة وحدها

ألامر الذي ال يمكن  ،مصالح تتطلب الحصول على ادق املعلومات عن الشركة ومدى سالمة مركزها املالي

تحليلية مناسبة من قبل محللين قادرين على التعامل مع  الوصول إليه إال من خالل استعمال أدوات

 .وألاهمية النسبية لكل بلد من بنودها ،ومدى ترابطها ،املعلومات املتاحة

 

 : أهداف البحث

 : يمكن تلخيص أهداف البحث في النقاط التالية

  للمؤسسةإبراز أهمية التحليل املالي كونه تقنية من تقنيات عملية تشخيص الوضعية املالية  -

 .عرض ألادوات املستعملة في التحليل املالي قصد التشخيص املالي -

 . فرع تمييع الغاز الطبيعي-سوناطراك "التعرف على حقيقة الوضع املالي للمؤسسة محل الدراسة  -

 .الحصول على أكبر قدر ممكن من املعارف النظرية املكتسبة و اسقاطها على الحالة التطبيقية -
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 : السابقةالدراسات 

املحاسبي   إن موضوعنا هذا الذي يخص التشخيص املالي باستخدام أدوات التحليل املالي وفقا للنظام 

حيث كانت هناك عدة  ،وثم تناوله من جوانب عديدة ،املالي تطرق إليه الطلبة والباحثين بشكل مفصل

 : ونجد ،دراسات محلية ودولية ذات الصلة بموضوع بحثنا

 

 : ألاولىالدراسة 

دور التحليل املالي للمعلومات املالية املنشورة في القوائم املالية للتنبؤ بأسعار "  ،حليمة خليل الجرجاوي  

، 3111 ،الجامعة إلاسالمية بغزة ،مذكرة لنيل شهادة ماجيستر تخصص املحاسبة والتمويل ،"ألاسهم 

املالي على جودة املعلومات املالية  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على انعكاسات عملية التحليل 

 . املنشورة في القوائم املالية للمنشآت التي تتداول أسهمها في سوق فلسطين لألوراق املالية

  : وقد توصلت هذه إلى نتائج نذكر منها

وجود عدة أطراف تستفيد من عملية التحليل املالي عند اتخاذ قراراتها سواء من داخل املنشاة أو من  -0

 . رجها تتفاوت من حيث اهتمام كل منها بنتائج عمليات التحليلخا

لم تعد عملية التحليل املالي قاصرة على املحتوى الكمي لألرقام الدفترية التي تظهرها البيانات املالية  -3

 . املنشورة وإنما يتعدى اهتمام املحلل املالي في البحث فيما وراء هذه ألارقام من دالالت

عملية التحليل املالى دورها املنشود يتطلب ألامر وجود معايير متعددة لقياس ألاداء ومقارنة لكي تؤدي  -2

 النتائج التي يتم التوصل إليها به

تحليل القوائم املالية ملنشأة ما يمكن استخدام عدد كبير من النسب املالية والتي يمكن تقسيمها  عند -1

إلى مجموعات وكل مجموعة تقيس و تدرس ظاهرة معينة ويتوقف ذلك على الغرض من عملية التحليل 

 .املالي

 

 : الدراسة الثانية

دراسة " استخدام التحليل املالي في تقييم أداء املؤسسات الاقتصادية وترشيد قراراتها "  ،اليمين سعادة

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة املاجستير " حالة املؤسسة الوطنية لصناعة أجهزة القياس واملراقبة 

 3111 ،جامعة باتنة

حليل املالي قصد تقييم أداء حيث هدفت هذه الدراسة الى التعرف على ألادوات املستخدمة في الت 

 . ودوره في ترشيد القرارات إلادارية ،و إبراز أهمية التحليل املالي كأداة لتقييم ألاداء ،املؤسسة

 : و من خالل إجراء هذه الدراسة توصلت الى النتائج التالية

اذ القرارات والذي يمكن من خالله مراقبة نشاطها واتخ ،يعتبر تقييم أداء املؤسسة أمرا ضروريا -0

  التصحيحية الالزمة لتحقيق ألاهداف املحددة

وتوجيه  ،يعد التحليل املالي ألاداة التي يستطيع املقيم من خاللها تشخيص السياسة املالية املتبعة -3

الانتباه إلى النقاط الحساسة التي تستوجب الدراسة واتخاذ القرارات الالزمة لتحسين الوضع املالي 

 . لي ألاداء الكلي لهاللمؤسسة وبالتا
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ال يتأتى للمؤسسات البقاء و الاستمرارية إال باعتمادها على أدوات التسيير الحديثة معتمدة على  -2

 . التحليل والتشخيص املالي الدوري ملراقبة أدائها املالي

 

 الدراسة الثالثة :

مذكرة لنيل شهادة  ،"التحليل املالي للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي "  ،لزعر محمد سامي

 3103-3100 ،قسنطينة ،جامعة منتوري ،ماجيستر تخصص إلادارة املالية

وإبراز  ،حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ألادوات املستخدمة في التحليل املالي للقوائم املالية 

 . اة لتشخيص الوضعية املالية للمؤسسةمدى أهميتها كأد

 

  ومن خالل إجراء هذه الدراسة توصلت إلى النتائج التالية  :

تهدف املعايير الدولية للمحاسبة واملعلومة املالية إلى مساعدة املستثمرين الدوليين في اتخاذ قرارات  -0

ة وموثوق بها وقابلة للمقارنة دوليا عن بتوفير معلومة مالية شفاف ،الاستثمار في ألاسواق املالية العاملية

 . الوضعية املالية وألاداء في املؤسسات

إن القوائم املالية التي يتم إعدادها وفق النظام املحاسبي املالي تخدم التحليل املالي للقوائم املالية  -3 

ة إلى تقديم حيث تهدف هذه القوائم حسب الجريدة الرسمي ،وتسهل من تطبيق تقنيات التحليل املالي

جدول ) الوضعية املالية  تغيرات ،(حسابات النتائج ) ألاداء  ،(امليزانية ) معلومات حول الوضعية املالية 

 . وهو ما يتوافق مع أهداف التحليل املالي للقوائم املالية( تدفقات الخزينة وجدول تغيرات ألاموال الخاصة 

مستعملي القوائم املالية معلومات حول مدى قدرة املؤسسة تهدف قائمة تدفقات الخزينة إلى إعطاء  -2 

وهو يقدم  ،السيولة على توليد السيولة النقدية وما يعادلها وكذلك معلومات حول استخدام هذه

 . مدخالت ومخرجات السيولة الحاصلة أثناء السنة املالية باستخدام الطريقتين املباشرة أو غير املباشرة
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 تمهيد

وبرزت هذه ألاهمية بعد أزمة  ،أضحى التحليل املالي منذ بداية القرن املاض ي أحد أهم مجاالت املعرفة

مما دعا إلى ضرورة  ،حيث شهدت تلك الفترة انهيار كثير من املنشآت ،الكساد العاملية في بداية الثالثينات

حتى يتسنى للجهات املهتمة بالنشاطات الاقتصادية  ،دراسة محتويات التقارير املالية للشركات بشكل علمي

وهو ما يمكن تحقيقه من خالل  ،والتنبؤ بمستقبلها الاقتصادي ،لهذه الشركات التعرف على أدائها الفعلي

وازدادت أهمية التحليل املالي بعد الحرب العاملية الثانية وخاصة بعد انتشار ظاهرة . تحليل القوائم املالية 

التضخم وأثرها على بنود القوائم املالية فظهرت الحاجة إلى استخدام ألاساليب الكمية الحديثة 

وية وكفاءة هذا التحليل ليصبح أداة أساسية تسهم في اتخاذ والحاسوب في التحليل املالي للرفع من س

هذا باإلضافة إلى ما يقدمه التحليل املالي على صعيد التخطيط العام في الدولة وعلى  ،القرارات وترشيدها

 . ألاصعدة ألاخرى والخاصة باملنشآت

 

لفصل املوالي و في هذه ومنه نتوصل الى أهمية هذه التقنية التي سنقوم بدراستها بصفة مفصلة في ا

 .املباحث 

 .عموميات حول التحليل املالي : املبحث ألاول 

 .استعماالت التحليل املالي : املبحث الثاني 

 .النظام املحاسبي املالي القوائم املالية املستخدمة في التحليل املالي في ظل : املبحث الثالث 
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 .عموميات حول التحليل املالي : املبحث ألاول 

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

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

فصيلية املالية لفهم مدلوالتها وكذا عن طريق الدراسات الت ،املؤسسة في دورات متعددة من نشاطها

محاولة تفسير ألاسباب التي أدت إلى ظهورها بالكميات و الكيفيات التي هي عليها مما يساعد على و 

و من ثم اقتراح إجراءات  ،لضعف التي تحمل سلبا و إيجابا في املؤسسات املاليةاكتشاف نقاط القوة و ا

على املؤسسة لترشيد استخدام إمكانياتها للخروج من الوضع الصعب أي اقتراح إجراءات تسمح بمواصلة 

قة كما يعتبر التحليل املالي ألاداة التي تحدد العال ،التحسن إذا كانت الوضعية املالية للمؤسسة جيدة

القائمة بين املؤسسة و محيطها و هذه العالقة ال تقتصر على الناحية املالية بل تتعدی و تشمل بعض 

 .النواحي ألاخرى كاإلنتاج والتسويق و حتى في امليدان الصناعي و التجاري 

 

 .نشأة و تطور التحليل املالي : املطلب ألاول 

 :ة التحليل املاليأأسباب نش -(5 

هناك أسباب عديدة كان لها الدور الفاعل في نشأة التحليل املالي واملساهمة باالرتقاء بـه عبر الزمن حيث 

 1: تشير املراجع العلمية أن نشأة التحليل املالي ترجع لعوامل عديدة أهمها

 :الثورة الصناعية 

إلنـشاء املصانع وتجهيزها مع ظهور الثورة الصناعية في أوروبا تبين مدى الحاجة إلى رأس مال ضخم 

وتمويل العملية إلانتاجية سعيا وراء ألارباح ووفـورات إلانتـاج الكبيـر، وبذلك تطور حجم املشروع 

الاقتصادي من منشأة فردية صغيرة إلى منشأة مـساهمة كبيـرة تجمع مدخرات أالف املساهمينالستثمارها 

لنقص خبرتهم إلى تفويض سلطة إدارة املنشاة إلى  على نطاق واسع، وقد اضطر هؤالء املـساهمين نظرا

املنشاة ومدى نجاح  سيلتهم ألاساسية في متابعة أحوالمجلس إدارة مستقل وأصبحت القوائم املالية و 

إلادارة في أداء مهمتها وبالتالي ظهرت الحاجة إلى تحليل هذه القوائم وتفسير النتائج، لتحديد مجاالت قـوة 

 . ضعفها أو قوة مركزها املالي ونتيجة أعمالهااملنـشاة أو نقـاط 

 :ألاسواق املالية 

تهتم ألاسواق املالية كثيرا باملستثمرين في ألاوراق املالية، فهم أكثر ألاطراف تحقيقا لألرباح نتيجة 

ن استثمارهم في ألاوراق املالية، كما أنهم أكثر ألاطراف تعرضا للمخاطرة ولذلك يحتاج املستثمرون الحاليو 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة ماجيستر  ،"دور التحليل املالي للمعلومات املالية املنشورة في القوائم املالية للتنبؤ بأسعار ألاسهم "  ،حليمة خليل الجرجاوي  -1

 .31ص ،3111 ،الجامعة إلاسالمية بغزة ،تخصص املحاسبة والتمويل
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واملتوقعون إلى معلومات دقيقة عن واقع منشات ألاعمـال التـي تتداول أسهمها في السوق املالية وإلرضاء 

هؤالء املستثمرين، لذلك فان ألاسواق املاليـة قـد اهتمت بتحليل حسابات منشات ألاعمال ماليا لتحديد 

الطلب والعرض لألوراق املالية فـي  مدى قوة هـذه املنـشات أو قـصورها، وعلى ضوء نتائج التحليل يتحرك

 . الـسوق 

 :التدخل الحكومي في طريقة عرض البيانات بالقوائم املالية 

ملا كان نجاح واستمرار وجود املنشات املساهمة مرهون بثقة املساهمين، لذلك فقـد تدخلت الحكومات، 

املنشات بواسطة مراقب  من خالل القيام بإصدار التشريعات الخاصة بضرورة مراجعـة حـسابات هذه

خارجي، لكي تضمن حماية جموع املستثمرين، كما نصت هـذه التشريعات أيضا بتحديد كيفية عرض 

البيانات بالقوائم املالية ومدى التفصيل املطلـوب فيهـا لضمان إعطاء صورة واضحة للمساهمين عن 

 . اجة إلى تحليل تلك القوائم املاليةاملركز املالي للمنشاة ونتـائج أعمالهـا، ممـا ساعد ذلك في الح

 :الائتمان

لقد كان النتشار أسلوب التمويل القصير ألاجل ولفترات ال تتجاوز الـسنة قـد دفـع باملصارف التجارية إلى 

ضرورة تقييم سالمة املركز املالي والنقدي للمنشات الطالبـة لهـذا النوع من الائتمان، لذلك ظهرت الحاجة 

قوائم املالية وعلى ضوء نتائجهـا تمـنح املصارف القروض والتسهيالت الائتمانية املختلفة أو إلى تحليل ال

ولهذا فقد أنشأت الكثير من املصارف وحدات خاصة مهمتها إجراء . ترفض منحها لنوع من املنشات

 . التحليل املالي للمنشات الطالبـة ملساعدة املصارف

 : املاليلتحليل لالتطور التاريخي  -(2 

حيث استعملت البنوك النسب املالية التي تبين  ،بدأ الاهتمام بالتحليل املالي في نهاية القرن التاسع عشر

وكان جل الاهتمام في . وذالك استنادا إلى كشوفاتها املحاسبية  ،مدى قدرة املؤسسة على الوفاء بديونها

 1.التحليل ينصب على مصادر التمويل الطويل ألاجل 

وظهر في بداية العشرينيات من القرن  ،مع تطور الصناعة والتجارة أتضح ضعف هذا التحليلولكن 

املاض ي بعض الدراسات املبنية على مؤسسات من قطاعات مختلفة باستعمال عدد كبير من النسب 

لكن سرعان ما تطور هذا التحليل وذالك من خالل تصنيف املؤسسات وفق القطاعات  ،املالية

 .وهذا ما ساعد على املقارنة بين املؤسسات بسهولة ،الاقتصادية

 

                                                           
 ،دار وائل للنشر: عمان  ،الطبعة ألاولى ،مدخل صناعة القرارات: التحليل املالي  ،عبد الناصر نور  ،إسماعيل إسماعيل ،منيرشاکر محمد -1

 .01ص ،3111
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أثر كبير في تطور تقنيات التسيير وخاصة التحليل (  0022 ،0030) لقد كان لألزمة الاقتصادية العاملية 

وبدأت هذه ألاخيرة  ،أسست في الواليات املتحدة ألامريكية لجنة لألمن والصرف 0022ففي سنة  ،املالي

 1. ائيات املتعلقة بالنسب املثالية لكل قطاع اقتصاديتساهم في نشر إلاحص

وقد أدى إفالس العديد من املؤسسات في العالم في تلك الفترة إلى توجيه الاهتمام في التحليل املالي إلى 

 2: قضيتين أساسيتين وهما

 ،دراسة سيولة املؤسسات خاصة أن أغلبيتها أعلنت إفالسها بسبب وضع السيولة لديها -

 . حيث أصبحت غير قادرة على تسديد التزاماتها املالية عند استحقاقها 

 .ت وقدرتها على املنافسة دراسة ربحية املؤسسا -

حيث أن التفكير في  ،والجدير بالذكر هنا أن عمليات الاستثمار كانت من عوامل تطور التحليل املالي أيضا

 .ةسالاستثمار يتطلب املعرفة الجيدة بالوضع املالي للمؤس

حيث  ،إلعادة البناء دور هام في تطور تقنيات التحليل املالي ،كما كان لفترة ما بعد الحرب العاملية الثانية

وبتطور . أظهر املصرفيون واملقرضون وبصفة أكثر دقة وحزم اهتمامهم بتحديد خطر استعمال أموالهم 

انصب الاهتمام على نوعية املؤسسات  ،املؤسسات وبالتالي وسائل التمويل في الستينات من هذا القرن 

والتي حدد  ،م لجنة عمليات البورصات 0007سنة ( مثال ) وقد تكونت في فرنسا  ،ووسائل التمويل الالزمة

شرها الشركات املحتاجة إلى مساهمة الادخار وتأمين املعلومات املالية التي تن ،هدفها بتأمين الاختيار الجيد

وقد تزايد حجم املعلومات وتحسنت نوعيتها بشكل ساهم في خلق نظرة جديدة للتحليل املالي . العمومي 

وأدى تعميم . و أصبح كال منهما مكمال لألخر  ،الذي تحول من التحليل الساكن إلى التحليل الديناميكي

 3.ى تطور نشاطها وتحقيقها لقفزات جد مهمة في إلانتاج و إلانتاجيةالتحليل املالي في املؤسسات إل

 .التحليل املالي وأنواع مفهوم: املطلب الثاني 

 :مفهوم التحليل املالي 

ملعرفة  ،يرتبط التحليل املالي ارتباطا وثيقا بحاجة ألاطراف املختلفة التي لها عالقة بمشروع معين

وملعرفة  ،واتجاهات تطوره مستقبال ،املتغيرات الاقتصادية التي حدثت في مسار أعماله خالل فترة معينة

يستعان بالتحليل املالي من أجل دراسة املاض ي ومقارنته بالحاضر  ،املتغيرات التاريخية والتنبؤ باملستقبل

فهو بهذا املعنى علم يختص بصناعة املعلومة ملساعدة ذوي الصلة باتخاذ القرارات . املستقبل  الستشفاف

 .املتعلقة باملشروع 

                                                           
 .02ص  ،0011 ،دار املحمدية العامة: الجزائر  ،الجزء ألاول  ،ناصر دادي عدون تقنيات مراقبة التسيير -1
 .00ص ،عبد الناصر نور املرجع السابق ،إسماعيل إسماعيل ،منيرشاکر محمد -2
 01ص, مرجع سبق ذكره , ناصر دادي عدون  -3
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فقد عرف التحليل املالي في الكتابات املختصة بهذا املجال في مجموعة من  ،وتأسيسا على ما تقدم

 :يما يلي يمكن اختصارها ف ،التعاريف تختلف باختالف املنهج العلمي املتبع

التحليل املالي عبارة عن معالجة منظمة للبيانات املتاحة بهدف الحصول على معلومات تستعمل  .0

وتوقع ما ستكون عليه في  ،في عملية اتخاذ القرار وتقييم أداء املؤسسات في املاض ي والحاضر

 1.املستقبل 

تفسير القوائم املالية املنشورة وفهمها ألجل اتخاذ قرارات  أن يتضمن التحليل املالي عملية .3

 مستقبلية 

 ،التحليل املالي في جوهره ال يخرج عن الدراسة التفصيلية للبيانات املالية والارتباط فيما بينها .2

وإثارة ألاسئلة حول مدلوالتها في محاولة تفسير ألاسباب التي أدت إلى ظهور هذه البيانات 

 ،مما يساعد على اكتشاف نقاط القوة والضعف في السياسات املالية ،تي هي عليهاال ،بالكيفيات

 .املختلفة التي يعمل املشروع على إظهارها 

التحليل املالي عملية يتم من خاللها استكشاف أو اشتقاق مجموعة من املؤثرات الكمية النزعية  .1

 ،تشغيلية واملالية للمشروعتساهم في تحديد أهمية وخواص ألانشطة ال ،حول نشاط املشروع

لكي يتم استخدام هذه  ،وذلك من خالل معلومات تستخرج من القوائم املالية ومصادر أخرى 

 2. املؤشرات من ذلك تقييم أداء املشروع بقصد اتخاذ القرار املناسب 

املالية املتاحة  عملية معالجة للبيانات" و بناءا على ما سبق يمكن تعريف التحليل املالي على انه عبارة عن 

عن مؤسسة ما ألجل الحصول منها على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات وفي تقييم أداء 

مالية أو ) املؤسسات التجارية والصناعية في املاض ي والحاضر وكذلك في تشخيص أية مشكلة موجودة 

 3. وتوقع ما سيكون عليه الوضع في املستقبل( تشغيلية 

 : أنواع التحليل املالي -(2

وهذه ألانواع ناتجة عن  ،يكمل بعضها آلاخر ،يمكن النظر إلى التحليل املالي باعتباره أنواعا متعددة

 4: ومن أهم هذه ألاسس ما يلي ،الذي يتم استنادا إلى اسس مختلفة ،التبويب

 :أوال الجهة القائمة بالتحليل

 :يتم تقسيم التحليل املالي استنادا إلى الجهة القائمة بالتحليل إلى 

 

                                                           
 .02ص ،3111 ،إثراء للنشر, عمان  ،الاتجاهات الحديثة في التحليل املالي، الطبعة ألاولى ،وليد ناجي الحيالي -1
 .01ص, مرجع سبق ذكره  ،وليد ناجي الحيالي -2
 ،دار صفاء للنشر و التوزيع: عمان  ،الطبعة ألاولى, ياسر السكران  ،عبد الحليم كراجة, و التحليل املالي  إلادارة ،موس ى مطر ،علي ربابعة -3

 .010ص ،3111
 .00ص،مرجع سبق ذكره ،وليد ناجي الحيالي -4
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 : التحليل الداخلي -0

إذا تم التحليل املالي من قبل شخص أو مجموعة أشخاص من داخل املشروع نفسه وعلى بيانات املشروع 

وغالبا ما يهدف هذا التحليل إلى خدمة إدارة  ،فيعتبر التحليل داخليا ،ولغايات معينة يطلبها املشروع

 .املشروع في مستوياتها إلادارية املختلفة

 : التحليل الخارجي -2

ويهدف هذا التحليل إلى خدمة هذه الجهات  ،يقصد به التحليل الذي تقوم به جهات من خارج املشروع

ت املصرفية في البنوك لتقييم القائمون بأعمال التسهيال  ،ومن أمثلة هذه الجهات ،ولتحقيق أهدافها

 ..والبنوك املركزية والغرف الصناعية  ،املركز الائتماني للمشروع وقدرته على الوفاء بالتزاماته

 البعد الزمني للتحليل -ثانيا

وبناء عليه يمكن تبويب التحليل املالي من حيث  ،يمثل املاض ي والحاضر ،زمنيا التحليل املالي بعدلإن 

 :عالقته بالزمن إلى ما يلي 

 (الثابت أو الساكن ) التحليل الرأس ي  -5 

كما يتم بشكل رأس ي لعناصر  ،وبشكل مستقل عن غيرها حداعلى  ،بمعنى أن يتم تحليل كل قائمة مالية

حيث ينسب كل عنصر من عناصرها إلى  ،القائمة املالية موضوع التحليل غالب لسنة مالية واحدة

أو إلى مجموعة جزئية منها مثل نسبة املخزون إلى مجموع ألاصول  ،املجموع إلاجمالي لهذه العناصر

 .املتداولة أو نسبة ألاصول املتداولة إلى مجموع ألاصول 

 (املتغير ) التحليل ألافقي  -2

بمعنى  ،زمن متغير أكثر من سنة فيالقائمة املالية ويهتم هذا التحليل بدراسة سلوك كل عنصر من عناصر 

 ،وخالفا للتحليل الرأس ي الذي يتصف بالسكون  ،متابعة حركة هذا العنصر زيادة أو نقصا عبر فترة زمنية

ألنه يوضح التغيرات التي حدثت خالل فترة زمنية محددة وقد يكون  ،فإن هذا التحليل يتصف بالحركية

 .تغير النسبي السنوي باألرقام املطلقة أو ال

 الفترة التي يغطيها التحليل -ثالثا

 :يمكن تبويب التحليل املالي استنادا إلى طول الفترة الزمنية التي يغطيها التحليل إلى ما يلي 

 : التحليل املالي قصير ألاجل -0

ويستفاد منه في قياس قدرات  ،ولكنه يغطي فترة زمنية قصيرة ،قد يكون التحليل رأسية أو أفقية

ألاجل  يمن التحليل على قابلية املشروع فوغالبا ما يركز هذا النوع  ،وإنجازات املشروع في ألاجل القصير
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لذلك غالبا ما يسمى بتحليل السيولة  ،القصير على تغطية التزاماته الجارية وتحقيق إلايرادات التشغيلية

 .وهذا النوع من التحليل يهم بالدرجة ألاولى الدائنون والبنوك 

 : التحليل املالي طويل ألاجل -2 

إضافة إلى  ،والربحية في ألاجل الطويل ،يركز هذا التحليل على تحليل هيكل التمويل العام وألاصول الثابتة

بما في ذلك القدرة على دفع فوائد وأقساط الديون عند  ،جلتغطية التزامات املشروع طويلة ألا 

وتأثيرها على أسعار أسهم  ،وحجم هذه التوزيعات ،ومدى انتظام املشروع في توزيع ألارباح ،استحقاقها

ولتحقيق الغايات السابقة يقوم املحلل املالي بتحليل التناسق بين مصادر . املشروع في ألاسواق املالية 

قصير ألاجل عند دراسة مصادر التمويل قصير ألاجل و مما يعني الجمع بين ،مهارق استخداألاموال وط

 (.ها مجاالت استخدامداخلية وخارجية و ) وبين التحليل الطويل ألاجل ( مجاالت استخدمها 

 1: رابعا الهدف من التحليل

 :من التحليل منها  الهدفانواع استنادا إلى  عدةالتحليل إلى  يمكن تبويب

 .ءبالتزاماتها في الاجل الطويلالقدرة املنشأة على الوفا ويمتحليل لتق -

 .املشروعيم ربحية تحليل لتقو  -

 .تحليل لتقويم ألاداء التشغيلي للمشروع  -

 .تحليل لتقويم التناسق في الهيكل التمويلي العام ومجاالت استخداماته  -

 2: معيار التحليل خامسا 

 : الاتجاهاتتحليل 

يلجأ املحللون املاليون إلى تحليل الاتجاهات لدراسة حركة الحساب أو النسبة املالية على مدار عدة فترات 

وذلك للتعرف على مقدار و اتجاه التغير الحادث في حركة الحساب أو النسبة على مقدار الفترة  ،مالية

والتي تمكنه  ،ملالياديناميكية التي يسعى إليها املحلل ما يوفر للتحليل املالي سمة ال ،الزمنية مجال املقارنة

تخذ تحليل الاتجاهات شكل وي ،من تكوين صورة دقيقة عن واقع حال الشركة وعن اتجاهاتها املستقبلية

ليتم بعد ذلك إظهار قيم كل بند من بنود  ،املالي ألافقي للقوائم املالية على مدار عدة فترات مالية التحليل

 .القوائم املالية في الفترات التالية على شكل نسبة مئوية من قيمته في سنة ألاساس 

 

                                                           
 ،الطبعة ألاولى ،مركز الكتاب ألاكاديمي ،التحليل املالي للرقابة على ألاداء و الكشف عن الانحرافات وليد ناجي الحيالي، ،علي خلف عبد هللا -1

 .17ص ،3101 ،عمان
جامعة العربي  ،أم البواقي ،رسالة املاستر ألاكاديمي في علوم التسيير ،دور التحليل املالي في ترشيد قرارات املؤسسة الاقتصادية ،معصم صبرينة -2

 .3103-3100 ،بن مهيدي
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 :التحليل املالي للنسب 

 ،إذ تتم مقارنة ألارقام في القوائم املالية للفترة املالية نفسها ،يعتبر هذا ألاسلوب مرادف للتحليل الرأس ي

بالقيمة إلاجمالية للبند الذي ينتمي إليه  ،ويمكن لهذه املقارنة أن تتم بين بند معين كاملخزون السلعي

كما يمكن أن تتم املقارنة  ،الحساب وهو بند ألاصول املتداولة ليظهر نتيجة املقارنة على شكل نسبة مئوية

التداول التي تشتق من كنسبة . ة مالية يلة املقارنة نسبوتكون حص ،بين رقمين يرتبطان معا بعالقة سببية

خالل مقارنة قيمة ألاصول املتداولة في نهاية فترة مالية معينة بقيمة املطلوبات املتداولة في نهاية الفترة 

 . املالية

 1حسب املدى الذي يغطيه التحليل: سادسا 

مالية واحدة أو سنة ليشمل هذا التحليل كافة أنشطة املؤسسة  :التحليل املالي الشامل ( أ 

وذلك بهدف الحصول على معلومات ومؤشرات تنفيذ املهتمين بأنشطة  ،مجموعة من السنوات

 .وذلك لغرض ترشيد قراراتهم بشكل عام  ،الشركة

يغطي هذا التحليل جزءا من أنشطة املؤسسة لفترة زمنية معينة أو  :التحليل املالي الجزئي ( ب 

وهو غالبا ما يكون الغرض منه الحصول على معلومات محددة للغرض الذي تم من أجله  ،أكثر

وبالتالي قد يكون التحليل جزئيا ملعالجة ظاهرة أو مشكلة معينة بالشركة . القيام بعملية التحليل 

 مثل أسباب تدني مستوى الربحية أو تجنب العسر املالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .20ص ،3110 ،الرياض ،دار املريخ ،التحليل املالي شركات و أسواق مالية ،محمد املبروك أبو زيد -1
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 التحليل املالي أنواع : ( ( I - 1الشكل رقم

 

  

   
ي 

ملال
ل ا

لي
ح

لت
ع ا

وا
 ان

 حسب الجهة القائمة بالتحليل

 حسب البعد الزمني للتحليل

 حسب الفترة التي يغطيها التحليل

 حسب الهدف من التحليل

 حسب معيار التحليل

حسب املدى الذي يغطيه 

 التحليل

 التحليل الداخلي

 التحليل الخارجي

 التحليل ألافقي

 التحليل الرأس ي 

 

 التحليل املالي طويل ألاجل

 التحليل املالي قصير ألاجل

 تحليل النسب

 تحليل الاتجاهات

 التحليل املالي الجزئي 

 التحليل املالي الشامل

, الرياض , دار املريخ , التحليل املالي شركات و أسواق مالية , من اعداد الطالبة باالعتماد على محمد املبروك أبو زيد  :املصدر 

.20و ص 3110  
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 .أهداف و أهمية التحليل املالي : املطلب الثالث 

 : أهداف التحليل املالي -(5

و يعتبر التحليل  ،يكون هناك رغبة ملحة للوصول إليه وتحقيقه ،حيث إن لكل عمل يتم القيام به هدف

املالي في حد ذاته وسيلة فعالة ملعرفة طبيعة الارتباطات و العالقات القائمة بين عناصر املشروع املختلفة 

 1. ومفردات أصوله ومفردات خصومه و ایراداته ومصروفاته وذلك للوصول إلى أهداف محددة

 :ملالي بالنسبة للمؤسسة أهداف التحليل ا -5

إن التحليل املالي الذي تقوم عليه املؤسسة هو تحليل مالي داخلي و الذي يعتبر أساس ي وضروري التخاذ 

القرارات املالية أو توسيع الاستثمارات و هذا من طرف املدير املالي و املسير املالي للمؤسسة و أهداف هذا 

 :التحليل هي 

 (فترة التحليل ) إعطاء حكم للتسيير املالي للفترة تحت التحليل  -أ 

 . إلاطالع على مدى صالحية السياسات املالية و إلانتاجية و التموينية و التوزيعية -ب

 .التحقق من املركز املالي للمؤسسة و ألاخطار املالية التي قد تتعرض لها بواسطة املديونية  -ج

 .مدى تطبيق التوازنات املالية في املؤسسة و على املردودية فيها إعطاء أحكام على  -د 

 : أهداف التحليل املالي بالنسبة للمتعاملين مع املؤسسة  -3 

 :إن التحليل املالي الذي يقوم به املتعاملون مع املؤسسة هو تحليل مالي خارجي يهدف إلى 

 .دان املالي مالحظات حول ألاعمال التي يقوم بها املؤسسة في املي -أ

 .تقييم النتائج املالية و بواسطتها تحديد ألارقام الخاضعة للضرائب  -ب

 .تقييم الوضعية املالية و مدى استطاعة املؤسسة التحمل نتائج القروض  -ج

 .املوافقة و الرفض لعقد قرض عند تقديم املؤسسية لطلب القرض -د  

 2: فأهداف التحليل املالي تتمحور في تحقيق الغايات التالية ما سبقو على اثر 

 .معرفة الوضع املالي للمنشأة - 

 .الحكم على القدرة الكسبية للمشروع -

                                                           
 .10ص, 2012 إلاسكندرية، ،التمويل في املؤسسات إلاقتصادية، دار التعليم الجامعي ،يوسف حسن يوسف -1
, باتنة , رسالة املاجستير في العلوم التجارية , استخذام التحليل املالي في تقييم أداء املؤسسات الاقتصادية و ترشيد قراراتها , اليمين سعادة  -2

 .01ص, 3110-3111, جامعة الحاج لخضر 
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 .لحكم على كفاءة ألاداء املالي والتشغيلي في املنشأةا -

 .تقييم قدرة املنشأة على سداد ديونها والتزاماتها في املدى القصير والطويل -

 . وضع الخطط املستقبلية وأحكام الرقابة الداخلية - 

 .التعرف على نقاط الضعف في املنشأة واقتراح الحلول والتوصيات الكفيلة بمعالجتها -

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

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

 .استخدام سياسات مالية مقترحة من أجل تغيير الحالة املالية للمنشأة -

 .املساهمة في توجيه ألافراد من املستثمرين للمشاركة باالستثمار في كافة املجاالت الاستثمارية -

 .الية التي قد تواجه املنشأة ؛بسبب السياسة املستخدمة في التمويلمتابعة ألاخطار امل -

 .شاة في تحقيق ألاهداف وألارباح الخاصة بهاننجاح امل لدمعمعرفة  -

  :أهمية التحليل املالي -3  

التي تهتم بدراسة البيانات ذات  ،نبع أهمية التحليل املالي باعتباره أحد مجاالت املعرفة الاجتماعيةت

وهو . العالقة بموضوع التحليل لتحقيق املراقبة الجيدة على استخدام املوارد املالية املتاحة في املشروع 

من خالل توضيح   بالتالي يعتبر أحد ألادوات العلمية من قبل إدراة الشركة ملراقبة أنشطة الشركة

 ،أو فترات زمنية متعددة ،يرات التي تطرأ عليها خالل فترة زمنية محددةوالتغ ،العالقات بين البيانات املالية

وبالتالي يساعد التحليل  ،إضافة إلى بيان حجم هذا التغير على أداء املشروع والهيكل املالي العام للمشروع

ات املالي على إلاجابة على التساؤالت املختلفة التي تطرحها جهات معينة املستثمرون الدائنون الجه

 1.الحكومية ذات عالقة باملشروع

 :ويمكن القول أن أهمية التحليل املالي تتمثل في ما يلي

وبغض النظر عن طبيعة  ،يتناول التحليل املالي بيانات النظام املحاسبي للمشاريع املختلفة -0

ليمد متخذي القرارات في املجتمع باملؤشرات املرشدة لسلوكياتهم في اتخاذ القرارات  ،عملها

 .الرشيدة 

ولتقييم ألاداء بعد إنشاء  ،يساعد التحليل املالي في تقييم الجدوى الاقتصادية إلقامة املشاريع -3 

ظروف عدم  إضافة إلى إخضاع. كما يساعد في التخطيط املستقبلي ألنشطة املشروع  ،املشاريع

 .التأكد للرقابة والسيطرة وحماية املؤسسية من الانحرافات املحتملة 

                                                           
 01ص ،مرجع سبق ذكره ،وليد ناجي الحيالي -1
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من حيث معرفة مؤشرات  ،يساعد التحليل املالي في توقع املستقبل للوحدات الاقتصادية -2 

 . وبالتالي اتخاذ إلاجراءات املناسبة ملواجهة الاحتماالت املختلفة ،نتائج ألاعمال

ستفيدة في لبنوك التجارية عند منحها التسهيالت املصرفية لعمالئها تستخدمه الجهات امل -1

 .حيث يوضح مدى قدرة العمالء على الوفاء بالتزاماتهم املترتبة على التسهيالت

تحديد العوامل ذات التأثير عمى السعر السوقي ألسهم املؤسسة باعتباره مؤشرا لقيمة  -1- 

 .املحوري الذي تسير إلادارة املالية على تحقيقه املؤسسة كتعظيم ثروة املالك و الهدف 

بما يؤدي إلى إمكانية تعظيم  ،التعرف على نقاط القوة و الضعف في السياسات املالية للمنظمة-0

 .نقاط القوة و مواجهة نقاط الضعف ومن تم زيادة القدرة على تحقيق النتائج و ألاهداف

و من تم  ،و الائتماني للمنشاة و القدرة الاستثمارية لديها التعرف على مدى قوة املركز املالي -7

 .قدرتها على الاستمرار في السوق وتحقيق النمو لعملياتها و أنشطتها

بل أن الكثير من  ،ويرى الباحث أن أهمية التحليل املالي قد ازدادت بشكل كبير في الاقتصاديات املعاصرة

لكي تتخصص في  ،الكفاءات إلادارية واملحاسبية الالزمةاملؤسسات قد خصصت أقساما خاصة ودعمتها ب

 1. التحليل املالي وجعله ألاداة التي تدفع بوتيرة املؤسسة إلى التنمية والتطور 
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 .استعماالت التحليل املالي : املبحث الثاني

يستعمل التحليل املالي للتعرف والحكم على مستوى أداء املؤسسات واتخاذ القرارات الخاصة ومن خالل 

 : هذا البحث يمكن التطرق إلى

 .مصادر معلومات التحليل املالي: املطلب ألاول  

تعتمد عليها مخرجات تعتبر البيانات واملعلومات التي يحصل عليها املحلل املالي املادة ألاولية والرئيسية التي 

ويمكن تقسيم مصادر الحصول على البيانات واملعلومات لغايات التحليل املالي إلى  ،عملية التحليل املالي

 1:مصدرين رئيسيين هما 

 .مصادر داخلية  -0 

 مصادر خارجية -3 

  : مصادر املعلومات الداخلية

املحاسبية إلاحصائية و إلادارية التي يحصل تنضوي تحت املصادر الداخلية كافة البيانات و املعلومات 

تعتبر القوائم املالية و بيانات السجالت  ،عليها املحلل نفسه سواء كانت هذه البيانات مكتوبة أو شفهية

 :املحاسبية أهم مصدر ضمن املصادر الداخلية و تتمثل في 

قائم الدخل قائمة  ،اليةالبيانات املحاسبية املنشورة و غير املنشورة وتشمل امليزانية امل -0

 .التدفقات النقدية و إلايضاحات املرفقة بتلك البيانات 

 تقرير مدقق الحسابات و التقرير الختامي ألعضاء مجلس إلادارة  -3 

 التقارير املالية الداخلية التي تعد ألغراض إدارية مثل التوقعات و التنبؤات املالية  -2

 : مصادر املعلومات الخارجية

أبرزها املعلومات والبيانات التي تصدرها أسواق  ،يستطيع املحلل املالي الحصول عليها من مصادر عدة

 باإلضافة إلى البيانات واملعلومات التي يمكن أن  ،املال وهيئات البورصة ومكاتب الوساطة

نضيف إلى ما  كما يمكن أن. يحصل عليها من الصحف اليومية واملجالت املتخصصة واملكاتب الاستشارية 

 ،على عمل املشروع في ظروف معينة والاقتصادية التي تترك أثرها  تقدم البيانات واملعلومات الاجتماعية

والحروب والكوارث  ،كحالة التضخم أو الكساد الاقتصادي أو العكس حالة الانتعاش الاقتصادي

 2.عامالطبيعية التي تترك أثار سلبية أو إيجابية على أداء املشروع بشكل 

                                                           
 .01ص ،مرجع سبق ذكره ،وليد ناجي الحيالي -1
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 .املنهجية و الخطوات املتبعة في التحليل املالي : املطلب الثاني 

 :ة التحليل املاليمنهجي

بمنهجية التحليل املالي تلك الخطوات العلمية املتبعة في التحليل والتي تختلف من منشاة إلى أخرى  يقصد

و يعتبر التحليل املالي مجموعة من الطرق وألاساليب . ومن محلل إلى آخر حسب الهدف من عملية التحليل

الية طبقا للمباد  وألاسس وإلاجراءات التي يتعامل معها املحلل في إجراء عمليات التحليل للقوائم امل

العامة الذي يجب أخذها بعين الاعتبار إلتمام عملية التحليل بشكل يتيح له تحقيق الهدف املطلوب والتي 

 1: تتمثل في النقاط التالية

 : الهدف من عملية التحليل املالي  -5 

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

من جمع املعلومات الخاصة باملوضوع املعني ويوفر على نفسه الجهد والعناء والتكاليف غير الالزمة فمثال 

إذا تقدم احد العمالء بطلب قرض من بنك تجاري فيصبح الهدف ألاساس ي للمحلل املالي هو معرفة مدى 

 . سداد القرض في الوقت املحدد  القدرة املالية لهذا العميل على

 :الفترة الزمنية التي يشملها التحليل املالي  -2

حتى تحقق عمليات التحليل املالي أهدافها فال بد أن تشتمل فترة التحليل للقوائم املالية على عدة سنوات 

حيث أن القوائم املالية املعدة عن سنة مالية واحدة قد ال تكون كافية للحصول منها على  ،متتالية

 .البيانات التي تساعد املحلل للحكم على أداء العميل 

 : نوعية املعلومات التي يحتاج إليها املحلل للوصول إلى أهدافه -3

الحصول على املعلومات التي يحتاج إليها املحلل من عدة مصادر حسب نوعية املعلومات املطلوبة  يمكن

 .كل حسب مصادرهاعن العميل مثل القوائم املالية أو املعلومات الشخصية 

 :سبة أسلوب وأداة التحليل املنا -4

ر نسبة التداول حصاملثال ال ال هناك العديد من ألاساليب وألادوات املستخدمة في التحليل منها على سبيل

ونسبة السيولة السريعة ومعدل دوران التقنية ومعدل دوران املخزون السلعي و الرافعة املالية باإلضافة 

 .إلى كشوف التدفقات النقدية خالل فترات زمنية متتالية 

 :استعمال املعلومات واملقاييس التي تجمعت لدى املحلل التخاذ القرار أو إلاجراء املطلوب  -1

وتحتاج إلى استعمال مقدار كبير من  ،تعتبر هذه الخطوة ألاصعب و ألاكثر أهمية في عملية التحليل املالي

وال يمكن استبدال هذا  ،العمل الذهني والحكمة واملهارة والجهد لتقييم ما يقف خلف ألارقام من حقائق
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 باملستوجوالتحديد املناسب لألسئلة  ،إال أن التعريف الصحيح للمشكلة ،الجهد بعملية ميكانيكية

واملهارة في اختيار ألادوات التحليلية املناسبة ستقود بال شك إلى تفسير معقول لنتيجة  ،إلاجابة عليها

 . التحليل

 : منهجية التحليل املالي تتضمن الوقوف على ما يلي هذا و يرى آخرون ان  

  اختيار املعيار املناسب لقياس النتائج عليه. 

  تحديد الانحراف عن املعيار املقاس عليه للوقوف على أهمية الانحراف باألرقام املطلقة

 .والنسبية 

  تحليل أسباب الانحراف وتحديدها . 

 التوصية املناسبة بشان نتائج التحليل ضمن التقرير الذي يعد من قبل املحلل في نهاية  وضع

 1.عملية التحليل

 : مراحل وخطوات التحليل املالي

ويمكن  ،تستوجب عملية إنجاز التحليل املالي من املحلل املالي املرور بمراحل وخطوات أساسية ومتعددة

 ،لهذه الخطوات واملراحل أن تختلف من تحليل ألخر وقد يتم تجاوز بعض الخطوات أو دمج البعض آلاخر

حيث يعتمد ذلك على الهدف من التحليل وبعض الاعتبارات ألاخرى كالفترة املمنوحة للمحلل ونطاق 

 2:ويمكنا ان نوجز مراحل التحليل املالي باملراحل الثالث التالية  ،التحليل

 مرحلة إلاعداد والتحضير   -أ

 ..مرحلة التحليل  -ب

 ( . كتابة التقرير ) مرحلة الاستنتاجات والتوصيات  - ج

 مرحلة إلاعداد والتحضير: اوال 

ه او استالمه لكتاب يمجرد إسناد مهمة إجراء التحليل البوهي مرحلة أساسية يدا املحلل العمل بها 

ب هذه املرحلة أهميتها من أن سخارجية أو أطراف داخلية وتكتالتكليف سواء كان ذلك من أطراف 

 مخرجاتهاعلى عملية تنفيذ التحليل املالي و  اإلاعداد والتحضير الجيدين سيؤثر إيجاب

 :لل خالل هذه املرحلة بالخطوات التالية حويقوم امل
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موجبها الكثير بحيث يتقرر  ،املرحلة ألاولى خطواتوهي من أهم : حديد الهدف من التحليل ت(  5 

ل من حلويقوم امل ،من الخطوات الالحقة مثل تحديد أسلوب التحليل واملعلومات الواجب معها

ر ستثمالفئات املستفيدة فامل حسبمن التحليل حيث تختلف ألاهداف  ضد الغر يتحدبهنا 

الاستثمار ويهتم  ة املنشآت املتوفر فيها فرصربحيعلي بالتعرف يرغباملرتقب على سبيل املثال 

بينما البنوك واملقرضون يهتمون بشكل  ،كذلك بسياسات توزیع ألارباح املتبعة في هذه املنشآت

إلادارة اهتماما ألاداء  يبينما تول ،أساس ي بالتعرف على سيولة املنشآت وقدرتها على سداد ديونها

 .في مختلف إلادارات وألاقسام 

الهدف يتوجب على املحلل املالي أن يقرر مدی ونطاق  بعد تحديد :مدی ونطاق التحليل (  2

شآت أخرى مشابهة ؟ أم أنه نهل سيشمل تحليله منشاة واحدة ؟ أم سيتعداها مل ،التحليل

وات متعددة ؟؟ كل لسنة واحدة وهل سيكون التحليل السنة واحدة أم أشنسيقتصر على م

لل حعلومات والبيانات الواجب على املاملبعلى الخطوة الالحقة واملتعلقة  بالتأكيدثر يؤ ق بماس

 .جمعها وإعدادها للتحليل املالي 

دد و يجمع حلل أن يملحيجب على ا :تحديد وجمع املعلومات والبيانات الالزمة للتحليل (  3 

ليله حيث كلما توفرت هذه الخصائص باملعلومات التي تحهداف أل املعلومات الكافية واملالئمة 

لذا يجب على  ،منه گل ألاهداف املرجوة يتحققسيقوم بجمعها كلما استطاع إنجاز تحلیل شامل 

ويجب  ،الخ.. املحلل املالي أن يجمع أكبر قدر من املعلومات املالية وغير املالية وإلاحصائية والكمية 

املعلومات  تتوفر ة او الفترات التي سيغطيها التحليل كما يجب أن ي هذه املعلومات الفتر غطأن ت

 هاالتحليلهدفاملتعلقة باملنشأة أو املنشآت التي يست

 مرحلة التحليل: ثانيا 

كما يخدم  ،املرحلة ألاساسية التي بيدا املحلل من خاللها بمعالجة املتوفر من املعلومات والبيانات هيو 

 : املرحلة من الخطوات التالية وتتكون هذه ،أهداف التحليل

 :إعادة تبويب وتصنيف املعلومات  -5

حيث يتم من خاللها تسهيل مهمة املحلل املالي ومساعدته على التركيز في تحليله  ،وهي خطوة بالغة ألاهمية

وقد يقوم املحلل املالي من خالل هذه  ،للوصول إلى نتائج دقيقة تحقق الفائدة وألاهداف املنشودة

ود ومجموعاتها ودمج بعض منها في بعضها آلاخر في بنات کاعادة ترتيب الءالخطوة بالعديد من إلاجرا

 .ولعل أهم ما يحقق إعادة التبويب. وإعادة تصنيفها في حاالت أخرى  ،أحيان أخرى 

الثبات والاتساق في عرض القوائم املالية وبالتالي إمكانية  هو و التصنيف للمعلومات والقوائم املالية 

وهذا ما جعل اسواق  ،املقارنة خاصة عندما يشمل التحليل املالي أكثر من مكان أو أكثر من فترة مالية

موحدة للقوائم املالية ويطلب من الشركات الالتزام بها وجب  نماذجاملال والهيئات املسؤولة عنها تصدر 
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من أشكال إعادة  شكل شكال قائمةينا إلى أن إعداد املعلومات املالية باستخدام النموذج الإلاشارة ه

من ربط  صنيفاتهذه الت هباإلضافة إلى ما توفر  يوتصنيف املعلومات ويسهل مهمة املحلل املال تبويبال

يد املناسب من كما يوفر نموذج القائمة الق ،الحسابالتقليدي النموذج  النموذجبعكس  ،ودنجيد بين الب

 التنفيذبإعادةلل املالي يستهل مرحلة حلذا فإن امل ،الجيد بين املكونات والعناصر الربطالتصنيف و 

للمعلومات املتوفرة من خالل إعادة إعداد القوائم املالية إذا كانت املعلومات املتوفرة  صنيفوالت بويبالت

 .لديه على شكل حسابات

 : اختيار ألاداة املالئمة للتحليل  -2

ملا يشكله ذلك من اثر هام على نجاح  ،يتطلب اختبار أداة وأسلوب التحليل عناية خاصة من املحلل

املختارة وبين أهداف التحليل من جهة  ةحيث يجب أن يكون هناك توافق وانسجام بين ألادا ،التحليل

وتتعدد أدوات التحليل وأساليبه حيث التحليل الرأي  -وبين ألاداة واملعلومات املتوفرة من جهة أخرى 

ولكل أداة خصائص معينة وظروف محددة الستخدامها  ،الخ... وألافقي وتحليل النسب وتحليل التعادل 

حيان إلى الاستعانة بأكثر من أداة وأسلوب لتحقيق ألاهداف مما يدفع املحلل في بعض ألا  ،وتطبيقها

 .املرجوة من التحليل

 :تحديد الانحرافات و اسبابها  -2

نتيجة ملقارنته ألارقام أو املؤشرات او النسب الخاصة  املحللالتي يجدها  تالفر وقاي الدالالت و هو 

وام عة نفسها أل أشنأو مؤشرات أو نسب أخرى تخص امل مبأرقاباملنشأة التي يقوم بإجراء التحليل عليها 

كين املحلل تمهذه الانحرافات في  صدوتكمن أهمية ر  .القطاع  منشآت منافسة في نفس تخصمختلفة او 

. رافات إيجابية أو سلبية الانحة التي يستهدفها التحليل وقد تكون هذه أاملالي من التعرف على أداء املنش

ات وتحديدها بطرق متعددة فقد يقوم بإيجادها من خالل مقارنته نحرافاد هذه الا يجويمكن للمحلل من إ

ت آشملنأو مقارنة هذه القوائم بقوائم مالية  ،القوائم املالية املتوفرة للمنشأة نفسها لسنوات متعددة

تركيز إلاشارة هنا إلى ضرورة  يجبو , ة ناسبمعايير مبسب واملؤشرات املستخرجة نة أو مقارنة النافسم

أما . فات البسيطة نحراية وعدم التركيز على الا نسبفات غير الطبيعية أو ذات ألاهمية النحرال على الا حلامل

املحلل على ألاقل بتحديد الانحرافات وتتبعها ومن  3املرحلة الثانية في هذه الخطوة فهي ألاهم حيث يقوم

ل املرتبطة بها حتى يتمكن الحقا من اقتراح و دراسة العوام الانحرافاتعن أسباب هذه  ثم يقوم بالبحث

 .الحلول املناسبة ملعالجتها 

 ( كتابة التقرير ) مرحلة الاستنتاجات والتوصيات : ثالثا 

ولعلها ال تقل أهمية عن الخطوات السابقة حيث يتم من خاللها جني ثمار  ،وهي آخر مراحل التحليل املالي

ويتم من خالل هذه املرحلة وضع الجهة . الخطوات وإلاجراءات السابقة من إعداد وتحضير وتحليل 

صاحبة التكليف بإجراء التحليل أمام أهم الاستنتاجات والحقائق التي تم التوصل إليها من قبل املحلل 
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ويحاول املحلل عند كتابته لهذا التقرير أن يتبع إلارشادات . ك عبر كتابة تقرير خاص بذلك ويكون ذل

 : التالية

  البساطة والوضوح في عرض الحقائق والاستنتاجات التي توصل إليها التحليل. 

 إلايجاز والتركيز على ما يتعلق بأهداف التحليل. 

 اقتراح الحلول والتوصيات الالزمة. 

 

 .و املستفيدة من التحليل املالي ألاطراف املستعملة : الثالث املطلب 

عدد ألاطراف املهتمة بتحليل القوائم املالية نظرا ملا يقدمه هذا التحليل من إجابات على تساؤالت تت

ويمكن أن  ،هدافه من عملية التحليلحسبأ حيث الاختالف من طرف ألخر كل ،مختلفة لهذه ألاطراف

 ... البنوك  الخ  ،الدائنون  ،املستثمرون الحاليون واملرتقبون ,إلادارة: ألاطراف وهي ا أهم هذه نورد هن

 ،طراف اخرى من خارجهاأة نفسها و أأطراف من داخل املنش: كما يمكننا تقسيم هذه ألاطراف لقسمين 

ولعل ألاطراف الداخلية ألاكثر استفادة من التحليل املالي ملا يتوفر هذه ألاطراف من معلومات مالية و غير 

بعكس ألاطراف الخارجية التي غالبا ما يكون اعتمادها ألاساس ي , مالية ومعلومات منشورة و غير منشورة 

 1. على القوائم املالية املنشورة فقط

 ألاطراف الداخلية : أوال 

ة تحتاج إلى التحليل املالي وذلك إما لتقييم أعمالها أو تقييم عمل أهناك عدة أطراف من داخل املنش

 2: ة ككل يمكن أن نوردها فيما يلي أاملنش

 :إلادارة • 

 ة ألاعمال بمختلف مستوياتها إلادارية بالتحليل املالي بهدف قياس كفاءتها أتهتم إدارة منش

والقصور في نشاطها خالل الفترة املالية أو فترة التحليل املالي وذلك والتعرف على نواحي الضعف 

أو من خالل إيجاد عالقات منطقية ذات  ،من خالل دراسة الاتجاهات ومؤشرات تطورها املئوية

امليزانية ) أو قائمة املركز املالي ( الدخل ) داللة ومعنى بين بنود أو فقرات قائمة نتائج ألاعمال 

  . والنوعية ،أو كليهما معا باستخدام املؤشرات الاقتصادية الكمية( العمومية 

 ة في منشأة ألاعمال فاهتمامها بالتحليل املالي أما إلادارة املالية باعتبارها إحدى إلادارات الرئيسي

يهدف إلى املحافظة على سالمة مركزها املالي أي اهتمامها بالسيولة الالزمة ملجابهة التزاماتها 

                                                           
 .73ص, مرجع سبق ذكره  ،غسان فالح املطارنة ،مؤيد راض ي خنفر -1
 .11مرجع سبق ذكره، ص ،حليمة خليل الجرجاوي  -2
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. يق أقص ى ألارباح في ألاجل الطويلهذا باإلضافة إلى سعيها في تحق ،الجارية في مواعيد استحقاقها

 .حقيق أقص ى العوائد الاجتماعية في ألاجل القصير والطويل ة العامة فتسعى إلى تأأما املنش

 : العاملون باملنشاة • 

 ،ة وهما املساهمون والعاملون أة من أهم الجهات ذات املصلحة املشتركة في املنشأيعتبر العاملون باملنش

ويتم ذلك من خالل إطالعهم على  ،ومن املعروف أن أحد أهم أهداف إلادارة هو إرضاء العاملين فيها

 ،ة ووضعها النقدي ومستویربحيتها وكفاءة نشاطها وفاعلية سياساتها وقراراتهاأحقيقة الوضع املالي للمنش

مما يعزز من ارتباط العاملين  ،ة و النموأوغيرها من جوانب القوة و التي تعد سدا قويا الستمرارية املنش

 فيه ويقلل من معدل دوران العمل

   : كذلك يهتم العاملون في املنشاة بنتائج أعمالها على نحو رئيس ي ولسببين هماو 

 . ألامر الذي يؤثر في مستوى إلانتاجية  ،تعزيز شعور الانتماء والشعور باالنجاز في حالة النجاح -

لتبقى ضمن الظروف  ،معرفتهم للنتائج الفعلية تمكنهم من التعرف على الحد املعقول ملطالبهم -

 .الاقتصادية املالئمة للمنشاة

 : املساهمون •

ودرجة املخاطر التي يمكن أن تتعرض له  ،على املال املستثمر( الربح ) أكثر ما يهم املساهم هو العائد 

لذلك فهو دائما ال يدخر جهدا في البحث عما إذا كان من ألافضل الاحتفاظ باألسهم التي . استثماراته

 . لذلك يفيد التحليل املالي املساهم في تقييم هذه الجوانب ،يمتلكها أو يتخلى عنها

 1:ألاطراف الخارجية : ثانيا 

فان هناك أطراف أخرى عديدة  ،ةأعديدة تستفيد من التحليل املالي داخل املنشبما أن هناك أطراف 

 : ة يمكن أن نوردها فيما يلي أتستفيد من عملية التحليل املالي من خارج املنش

 : سماسرة ألاوراق املالية •

 :يهدف هؤالء السماسرة من التحليل املالي التعرف على مايلي 

أ على أسعار ألاسهم نتيجة للتطورات املالية في املنشاة أو نتيجة للظروف التغيرات التي يمكن أن تطر  -

أسهم الشركات .  3ألامر الذي يساعد على اتخاذ قرارات التسعير املناسبة لهذه ألاسهم ،الاقتصادية العامة

 .نها للعمالءأالتي يمكن أن تشكل فرص استثمار جيدة يمكن استغاللها أو تقديم النصح بش
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 : املستثمرون الحاليون واملتوقعون •

لذا  ،يهتم املستثمر بالتحليل املالي للتعرف على سالمة أمواله و الحصول على ربح معقول في ألاجل الطويل

 ،تتركز اهتمامات املستثمرين في سالمة املركز املالي للشركة وقدرتها على تحقيق ألارباح في آلاجال املختلفة

فحتى  ،الشركة ومقدار ما يتم توزيعه منها على أصحابها ومن الطبيعي أن يتم الاهتمام باألرباح التي تحققها

ل أرباح الشركات التي تواجه نفس درجة ثيرض ى املستثمر عن أرباح الشركة يجب أن تكون أرباحا تما

 .لشركات في نفس الصناعةن أرباح ااملخاطرة وهذا ما يحققه التحليل املالي من خالل املقارنة بي

 : املصالح الحكومية • 

وألسباب ضريبية  ،يعود اهتمام الجهات الحكومية بتحليل أداء املؤسسات ألاسباب رقابية بالدرجة ألاولى

 : باإلضافة إلى ألاهداف التالية ،بالدرجة الثانية

 .من التقيد باألنظمة والقوانين املعمول بها  التأكد -

 . ة البنك املركزي للبنوك التجاريةقابتقييم الاداء کر  -

 .مراقبة ألاسعار  -

 .ات إحصائية يغا -

 :لدائنون ا •

ه ئل شرامو الشخص املحتأة أب في السندات الخاصة باملنشتيقصد بالدائن الشخص الذي اكت*

ة وقد يكون الدين بنكا أو أالجديد أو بصدد إقراض ألاموال للمنش ضتاب في القر تكأو ا ،لسندات املصدرةل

لذلك فهم يهتمون بصفة عامة بالتعرف على مدى إمكانية املنشأة الوفاء  ،ة مالية أو أفراد طبيعيينأمنش

 .بالقروض عندما يحين أجل الاستحقاق

يكون عادة اهتمام الدائن نحو إمكانية سداد هذا الالتزام في  ،فإذا كان القرض ملدة تزيد عن السنة *

كد من إمكانية أفيكون اهتمام الدائن هو الت ،دة اقل من السنةرض ملقأما إذا كان ال ،الطويل جلألا 

 .ومع ذلك فهو يهتم بالتوازن املالي في ألاجل الطويل  ،سداد املدين هذه الالتزامات في ألاجل القصير

 : املوردون  •

واستقرار أوضاعهم املالية ويعني هذا دراسة  ،يهتم املورد بالتأكد من سالمة املركز املالي للمتعاملين معه

ضوء النتائج التحليلية لحسابات  و علی ،يونية املتعاملين في دفاتر املورد وتطور هذه املديونيةدوتحليل م

وبذلك  ،املتعاملين يقرر املورد ما إذا كان يستمر في التعامل معهم أو أن يخفض هذا التعامل أو يلغيه

 .علومات والبيانات التي يقدمها وينشرها املتعاملين بصفة دوريةيستفيد املورد من امل
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 : بيوت الخبرة املالية •

تقوم بيوت الخبرة املالية بتحليالتها املختلفة بمبادرتها الخاصة أو بناء على تكليف من إحدى الفئات 

قاضاها تت مقابل أجور تة سواء من داخلها أم من خارجها وتقدم خدماتها في هذه الحاال أاملهتمة بأمر املنش

 .وتركز في تحليالتها على الناحية التي ترغب فيها الفئة املشترية بتلك الخدمات

 *في ضوء ما سبق يمكن توضيح ألاطراف املستفيدة من التحليل املالي حسب الشكل التالي

 
 ألاطراف املستفيدة من التحليل املالي( : I -   2) الشكل رقم 
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 .القوائم املالية املستخدمة في التحليل املالي في ظل النظام املحاسبي املالي : املبحث الثالث

: وتنقسم هذه املخرجات إلى قسمين ،مخرجات النظام املحاسبي املاليتشكل القوائم املالية في مجملها 

ولقد حدد النظام املحاسبي املالي مجموعة متكاملة من . وأخرى مكملة أو ملحقة  ،القوائم املالية ألاساسية

 ،حساب النتائج ،امليزانية: وهي  ،القوائم املالية التي يتعين على كافة املؤسسات إعدادها بصفة دورية

ملحق يبين القواعد والطرق املحاسبية املستعملة  ،جدول تغيرات ألاموال الخاصة ،قائمة تدفقات الخزينة

 .ويوفر معلومات مکملة عن القوائم املالية السابقة

ومن جملة هذه القوائم نجد أن امليزانية وحسابات النتائج يعول عليهما كثيرا من قبل محللي القوائم 

الوضعية املالية للمؤسسة و كذلك " حتويه من معلومات تساعدهم في تكوين فكرة عن نظرا ملا ت ،املالية

" هذا باإلضافة إلى املعلومات حول  ،أداء املؤسسية سواء في الوقت الحالي أو التوقعات املستقبلية" عن 

 . التي توفرها قائمة التدفقات النقدية " تغيرات ألاوضاع املالية 

 : على النحو التالي ثالث مطالب إلى  بحثقسيم هذا املتم ت ،ومن هذا املنطلق

 .امليزانية املالية و عناصرها: املطلب ألاول 

فمن خاللها يتم  ،تعتبر امليزانية املالية من أهم الوثائق التي تعتمد عليها الشركات لتحليل الوضعية املالية

 هتترتب فيها عناصر ألاصول والخصوم وفقا ملبدأ السيولة و الاستحقاق و تقوم هذ ،حساب النسب املالية

العناصر بالقيمة الصافية و بالقيمة الحقيقية لها وليس بالقيمة التاريخية كما هو الحال في امليزانية 

 .املحاسبية

 :تعريف امليزانية املالية 

يظهر جانبه ألايمن مجموعة ألاصول وفي جانبه ألايسر مجموعة  جدول " تعرف امليزانية املالية على أنها 

 1" .الخصوم التي تمتلكها املؤسسة حين يحافظ على تساوي الطرفين 

مالها , جزء يتعلق بفترة معينة غالبا لسنة أي في غاية الدورة لكل ما تملكه املؤسسة" كما تعرف على أنها 

 2" . ويعني مبلغ ألاموال التي يمتلكها , والفرق بينهما بمثل ذمتها أو حالتها الصافية  ،وما عليها

وتعرف أيضا أنهما جدول يشمل على جانبين جانب ألاصول مرتب حسب درجة السيولة مع اعادة تقدير 

 3.عناصر ألاصول بالقيم الحقيقية وجانب الخصوم مرتب حسب تاريخ الاستحقاق مبدأ السنوية 

م تعدد تعريف امليزانية املالية إال أنها تصب في معنى واحد وبالتالي يمكن إعطاء تعريف شامل وهو أن رغ

امليزانية عبارة عن وثيقة محاسبة تمكننا عند تاریخ وضعها من الحصول على صورة شاملة حول الذمة 

                                                           
 . 11ص  ،0001 ،الجزائر ،ديوان املطبوعات الجامعية ،املحاسبة العامة للمؤسسة ،محمد بوتين - 1
 07ص  ،بدون سنة النشر ،الجزائر ،دار املحمدية العامة ،مراقبة التسيير وألاداء في املؤسسة الاقتصادية ،ناصر دادي عدون  - 2
  11ص  ،3111 ،إلاسكندرية ،دار الجامعية ،التحليل املالي للمشروعات ألاعمال: إلادارة املالية  ،محمد صالح الحناوي  -3
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أما ألاصول فتمثل مجموع  املالية للمؤسسة حيث تمثل الخصوم مجموع الالتزامات املكونة ملوارد املؤسسة

 . واستعماالت املؤسسة  تالاستخداماالاستثمارات واملخزنات أو الحقوق املكونة 

يحتوي على ألارصدة )نة السابقة بيمخصص لل ثانيألاول للسنة الجارية وال, كما يحتوي على عمودين 

 .ة وتتضمن العناصر املتعلقة بتقييم الوضعية املالية للمؤسس( فقط

 أهمية امليزانية:املالية 

تبرز أهمية امليزانية من حيث أنها توفر معلومات عن طبيعة ومقدار الاستثمارات في أصول املؤسسة 

ومن خالل مساهمتها في عملية التقرير  ،وحق املالك على صافي أصول املؤسسة ئنيهاوالتزامات املؤسسة لدا

 1: املالي عن طريق توفير أساس ملا يلي 

 ,معدالت العائد حساب -

  ،تقييم هيكل رأس املال في املؤسسة -

 .تقدير درجة السيولة واملرونة املالية في املؤسسة  -

وبالتالي فمن أجل الحكم على درجة املخاطرة التي تتعرض لها املؤسسة وتقدير التدفقات النقدية لها في 

 2.فإنه يجب تحليل امليزانية وتحديد مدى سيولة املؤسسة ومرونتها املالية ،املستقبل

 :املالية ترتیب عناصر امليزانية

 : ترتب أو تصنف عناصر امليزانية إلى عنصرين هما عناصر ألاصول وعناصر الخصوم

 : ألاصول : أوال 

ألاصول على أنها منافع اقتصادية متوقع الحصول عليها في املستقبل وأن الوحدة املحاسبية قد  تعرف

اث وقعت أو عمليات تمت في اكتسبت حق الحصول على هذه املنافع أو السيطرة عليها نتيجة أحد

 3.املاض ي

 4: وتصنف ألاصول إلى 

وتضم كل عناصر ألاصول التي تزيد درجة سيولتها ألكثر من سنة : غير متداولة ) أصول غير جارية  -5

 : وتشمل ألاصول غير الجارية 

                                                           
 ،لوم التسييرمذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير في ع ،التحليل املالي للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي واملالي ،لزعر محمد سامي - 1

 27، ص3103،-قسنطينة-جامعة منتوري ،تخصص إدارة مالية
 ،ديوان املطبوعات الجامعيةIAS / IFRS3101  /3110املحاسبة املعمقة وفقا للنظام املحاس ي الجديد واملعايير املحاسبية الدولية ،هوام جمعة - 2

 011ص ،3101 ،دون بلد نشر
 ،الطبعة ألاولى ،دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،(مدخل نظري تطبيقي ) تحليل القوائم املالية  ،غسان فالح املطارنة ،مؤید راض ي خفر - 3

 001ص  ،3110 ،ألاردن
 .11ص ،3101 ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،التسيير املالي للمؤسسة ،خميس ي شيخة - 4
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 قيم معنوية أخرى  ،شهرة املحل ،املعنوية لثابتةالقيم ا . 

 فيم للتنازل  ،أخرى  ثابتةقيم  ،املباني ،ة املادية تضم ألاراض يلثابتالقيم ا 

  القيم الثابتة الجارية . 

  مساهمات وحقوق  ،سندات مساهمة ثابتة ،معاد تقييمها سندات:وتضم ألاصول املالية

 .قروض وأصول مالية غير متداولة ،مماثلة

 .مؤجلة  ضريبةأصول 

 . ة سنوتضم باقي ألاصول التي تقل درجة سيولتها عن ( : متداولة ) أصول غير جارية  -2 

 وتشمل ألاصول املتداولة

 والحسابات الجارية  املخزونات . 

  الزبائن 

  آخرونمدينون  . 

 ة وما يعادلها وجبحسابات الخزينة امل . 

 الخصوم : ثانيا 

تشكل الخصوم أحد مصادر التمويل في املنشآت وهي املصدر الخارجي للتمويل وتعرف بأنها منافع 

 1.مستقبال في شكل التزام قائم بالفعل على الوحدة املحاسبية بهامن املتوقع التضحية . اقتصادية

 2: وتضم الخصوم العناصر التالية 

 :وتشمل  :ألاموال الخاصة  -5

  رأس املال املطلوب ؛ 

  الاحتياطات وفارق إعادة التقييم ؛ 

 نتيجة الدورة ؛ 

 :وتضم ( : غير املتداولة ) الخصوم غير الجارية  -2

 قروض ودیون مالية ؛ 

 ضرائب مؤجلة ؛ 

 دیون اخرى غير جارية ؛ 

                                                           
 000ص ،مرجع سبق ذكره ،غسان فالح املطارنة ،مؤيد راض ي خنفر -1
 00ص  ،0000 ،الجزائر ،دار املحمدية العامة ،(تقنيات مراقبة التسيير ) التحليل املالي  ،ناصر دادي عدون  -2
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 والخصوم املماثلة  مؤونات و ایرادات مقدمة. 

 ( : املتداولة ) الخصوم الجارية  -3

  املوردون والحسابات امللحقة ؛ 

                         الضرائب                                 

  ديون ودالنون آخرون  

 زينة السامليةخحسابات ال 

 

 امليزانية املالية(: I -1) رقم  جدول ال

 
 المبالغ الخصوم المبالغ االصول

 :االصول  الثابثة
 :القيم الثابثة

 االستثمارات
 قيم معنوية 

 قيم ثابثة
 :قيم ثابتة اخرى
 مخزون االمانة

 سندات المساهمة
 كفاءات مدفوعة

 :االموال الدائمة 
 :االموال الخاصة 
 رأس مال الشركة
 فرق اعادة التقدير

 مؤونة االعباء و الخسائر
 :أ.م.ط.د

 ديون االستثمارات
 مصرفية  قروض

 

 

  مجموع االاموال الدائمة   مجموع األصول الثابتة

 
 املصدر: ناصر دادي عدون , مرجع سيق ذكره ص 11

 

 امليزانية املالية املختصرة 

 : فيما يلي سوف نتطرق إلى تعريف امليزانية املالية املختصرة وكذا شكلها 

 تعريف امليزانية املالية املختصرة : أوال 

وتتمثل في للخصوم ) هی الجدول الذي يظهر لنا املجاميع الكبرى للميزانية املرتبة حسب مبدأ الاستحقاقية 

: وتتمثل في لألصول ) والسيولة( الديون الطويلة ألاجل وكذالك الديون القصيرة ألاجل ،ألاموال الخاصة: 

يم التجانس بين سفي عملية التق ، ويراعي( قيم محققة وقيم جاهزة ،قيم الاستغالل ،ألاصول الثابتة

 1. وذالك لتسهيل عملية التحليل وحساب النسب املؤوية لكل عنصر،عناصر کل مجموعة

                                                           
 11ص ،مرجع سبق ذكره ،ناصر دادي عدون  -1
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وتكمن أهميتها في معرفة الحالة املالية للمؤسسة ولها الدور الكبير في مساعدة املحلل املالي في اتخاذ * 

 أفضل وأحسن القرارات

 

 املختصرةشكل امليزانية املالية : ثانيا 

 1شكل امليزانية املالية املختصرة الييمثل الجدول الت

 

 امليزانية املالية املختصرة(:I -2) الجدول رقم 

تم إعداد هذا الجدول من طرف الباحثة باالعتماد على عدة مراجع:املصدر   

 .دراسة و تحليل الاستغالل في املؤسسة الاقتصادية : املطلب الثاني 

 : عرض وتحليل حساب النتائج وفق النظام املحاسبي املالي -(1

 : النتائج تعريف حساب 

التي حققها الكيان خالل السنة  واملنتوجاتجدول تلخيص ي لألعباء  ":يعرف حساب النتائج على أنه 

ويبرز النتيجة الصافية للسنة املالية سواء كانت  ،املالية وال يأخذ بعين الاعتبار تاريخ التحصيل أو الدفع

كما يسمح كذلك بتحديد املجاميع الرئيسية  ،ملنتوجاتوذلك بالفرق بين قيمتي ألاعباء وا ،ربحا أو خسارة

 2. القيمة املضافة والفائض الخام لالستغالل ،لتسيير املتمثلة في الهامش إلاجماليل

 

                                                           
 ،3110 ،ألاردن ،الطبعة ألاولى ،دار وائل للنشر و التوزيع ،(تدروس و تطبيقا)التسيير املالي إلادارة املالية  ،يوسف قريش ي ،الياس بن ساس ي -1

 00ص
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد  ،املتضمن النظام املحاسبي املالي 010-11من املرسوم التنفيذي  21املادة  -2

 01ص  ،3111ماي  31بتاريخ  ،37

 الاصول  الخصوم

  أصول ثابتة  أموال خاصة

  مخزونات أموال دائمة ديون طويلة الاجل

متداولةأصول  قيم محققة ديون قصيرة الاجل                                     

  قيم جاهزة  

 مجموع الاصول    مجموع الخصوم
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إن جدول حساب النتائج هو عبارة عن وثيقة محاسبية نسمح لنا بتحديد ألارصدة الوسطية للتسيير "

 1. ملؤسسةباإلضافة إلى الربط بين تکالیف و ایرادات وظائف ا

وكما هو الشأن بالنسبة لبقية الكشوف فان جدول حسابات النتائج يضبط تحت مسؤولية مسيري 

ويجب أن يكون متميزا  ،املؤسسة ويتم إصداره خالل مهمة أقصاها ستة أشهر التالية لتاريخ السنة املالية

 : عن املعلومات ألاخرى التي يحتمل أن يقوم بنشرها ويتم تبيان املعلومات آلاتية بطريقة دقيقة 

 .رقم السجل التجاري للمؤسسة املقدمة للكشوف املالية  ،الاسم التجاري  ،تسمية الشركة -

 .( حسابات فردية أو حسابات مدمجة أو حسابات مركبة ) طبيعة الكشوف املالية  -

 .تاريخ إلاقفال -

 .بها العملة التي يقدم  -

املبالغ الوارد  بجبر ويمكن القيام  ،جدول حسابات النتائج إجباريا بالعملة الوطنية ديمويتم تق -

مقارنات مع  ءسمح باجراكما توفر الكشوف املعلومات التي ت ،ذكرها في الكشف إلى وحدة

 . السنة املالية السابقة

 :أهداف جدول حسابات النتائج 

نتيجة خارج الاستغالل  ،نتيجة الاستغالل ،القيمة املضافة ،يلخص في جدول النتائج الهامش إلاجمالي

 2:و هذا التصنيف للنتائج يسمح للمؤسسة  ،النتيجة إلاجمالية و نتيجة السنة املالية

 * بين النشاط التجاري و النشاط إلانتاجيالتمييز, 

 و تلك التي ال ترتبط باالستغالل  ،التمييز بين النتيجة العادية التي تنبثق من النشاط العادي

 ,العادي أو بالسن الجارية 

  مقارنة مستوى املؤسسة مع املؤسسات ألاخرى املنتمية لنفس النشاط عن طريق مفهوم القيمة

 ,ة املضاف

  النتائج في التقييم الاقتصادي الوطني عن طريق املحاسبة الوطنيةاستعمال بعض . 

 :همية حسابات النتائجأ

یات عملفهو التقرير الذي يقيس نجاح  ،ألاكثر أهمية من بين القوائم املالية يعتبر إن حساب النتائج 

 3: وعليه فإن أهمية هذه القائمة تنبع من ،املؤسسة لفترة محددة من الزمن

                                                           
 ،3117 ،مصر ،الدار الجامعية ،(نظرة حالية و مستقبلية)تحليل القوائم املالية ألغراض الاستثمار و منح الائتمان  ،طارق عبد العال حماد -1

 301ص

 13ص ،3112 ،الجزائر ،ديوان املطبوعات الجامعية ،املباد  ألاساسية للمحاسبة العامة ،خالص صافي صالح 2-

رسالة مقدمة بكلية  ،مدی داللة القوائم املالية كأداة لإلفصاح عن املعلومة الضرورية الالزمة ملستخدمي القوائم املالية ،فايز زهدي الشلتوني  3-

 31ص  ،3111 ،فلسطين ،الجامعة إلاسالمية بغزة ،التجارة استكماال ملتطلبات الحصول على درجة املاجيستر في املحاسبة والتمويل
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  ،تساعد بالتنبؤ بشكل دقيق لدخل املؤسسة في املستقبل -

 ،تساعد في التقييم ألافضل إلمكانية استالم املشروع ملبالغ نقدية -

 .تساعد في التأكد من أن املصادر الاقتصادية قد تم استخدامها على أفضل وجه -

 : العناصر املكونة لجدول حسابات النتائج 

فقد خصص القسم السادس للتكاليف و (  1-7-0) يتكون جدول حسابات النتائج من الحسابات 

 1. " القسم السابع لإليرادات و القسم الثامن للنواتج 

وتتكون من مجموعة املصاريف املتعلقة بالنشاط العادي و اليومي للمؤسسة و التي هي عبارة : ألاعباء . 5

و  ،واللوازم و كل السلع و الخدمات املستعملة في دورة الاستغالل ،ألاولية عن استهالك البضائع و املوارد

املصاريف املرتبطة بهذه الدورة مثل الضرائب و الرسوم ومصاريف العمال و املصاريف املالية و كذلك 

 .املصاريف املخصصة لإلهتالكاتواملؤونات 

الاستغالل کمبيعات البضائع و إلانتاج  و تتكون من جميع منتجات الدورة أي منتجات :إلايرادات . 2

باإلضافة إلى الخدمات املقدمة و تحويل تكاليف إلانتاج و الاستغالل و كذلك نواتج  ،املياعو إلانتاج املحزن 

 .الاستغاللخارج 

الجدول وكيفية توزيعها إلى أن تصل إلى  طيهاالتي يع سيطيةالو النتائجوتشمل مجموعة :النتائج . 3

 2. النتيجة الصافية

 3: وكما فرض النظام املحاسبي واملالي معلومات دنيا يستوجب اظهارها في حسابات النتائج وهي 

 الهامش : الذي يسمح بتحديد مجاميع التسيير الرئيسية آلاتية  ،تحليل ألاعباء حسب طبيعتها

 الفائض الاجمالي عن الاستغالل ؛  ،القيمة املضافة ،الاجمالي

 منتجات ألانشطة العادية ؛ 

  أعباء املستخدمين ؛ 

  الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة ؛ 

 ات العينية ؛ تاملخصصات لالهتالكات وخسائر القيمة التي تخص التثب 

 املخصصات لالهتالكات وخسائر القيمة التي تخص التثبيتات املعنوية ؛ 

 ة العادية ؛نتيجة ألانشط 

 ( منتجات وأعباء ) عادية  ر العناصر الغي 

                                                           
 . 070ص ،0007 ،الجزائر ،ديوان املطبوعات الجامعية ،املباد  ألاساسية للمحاسبة العامة ،خالص صافي صالح - 1
 177ص ،مرجع سبق ذكره،خالص صافي صالح - 2
الذي يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و  ،3111يوليو  30املوافق ل  0130رجب  32القرار الوزاري املؤرخ في  - 3

 31ص ،(الجريدة الرسمية، العدد) ،3.321املادة رقم  ،عرضها وكذا مدونة الحسابات و قواعد سيرها
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 قبل التوزيع  للفترة النتيجة الصافية 

  للمؤسساتسهم من ألاسهم بالنسبة  لكلالنتيجة الصافية، 

 1: باإلضافة إلى املعلومات الاخرى املقدمة إما في حسابات النتائج إما امللحق املكمل لحسابات النتائج  -

  تحليل منتجات ألانشطة العادية ؛ 

  مبلغ حصص ألارباح لكل سهم مصوتا عليها أو مقترحة والنتيجة الصافية لكل سهم بالنسبة

 .املساهمة إلى مؤسسات 

فتستعمل إذا زيادة على  ،حساب النتائج حسب الوظيفة في امللحق ديمأيضا إمكانية تق و للمؤسسات

مدونة حسابات حسب الوظيفة مكيفة مع خصوصيتها  ،مدونة حسابات ألاعباء واملنتجات حسب الطبيعة

 . واحتياجاتها

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 31ص  ،2.321املادة رقم  ،نفس املرجع - 1
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 حساب النتائج (:I -3) الجدول رقم 

 21ص  0001, ديوان املطيوعات املدرسية  ,الجزائر,املخطط الوطني للمحاسبة :ملصدرا

 

   اسم الحساب رقم الحساب 

    

71 

01 

 مبيعات البضائع

 البضائع املستهلكة

  

   الهامش إلاجمالي 80

80 

70 

73 

72 

71 

71 

 إلاجمالي الهامش

 انتاج مباع 

 انتاج املخزون

 انتاج املؤسسة لحاجاتها الخاصة

 أداءات متممة

 تحويل تكاليف الانتاج

  

00 

03 

 مواد و لوازم مستهلكة

 خدمات

  

   القيمة املضافة 10

10 

77 

71 

02 

01 

01 

00 

01 

 القيمة املضافة

 مختلفة منتوجات

 تحويل تكالبف 

 مصاريف العامليين

 الرسومضرائب و 

 املصاريف املالية 

 مصاريف مختلفة

 مخصصات الاهتالكات و املؤونات

  

   نتيجة الاستغالل 12

70 

00 

 منتوجات خارج الاستغالل

 مصاريف خارج الاستغالل

  

   نتيجة خارج الاستغالل 11

12 

11 

 نتيجة الاستغالل 

 نتيجة خارج الاستغالل

  

   ةملالياسنة النتيجة الاجمالية لل 111

   ضرائب على الارباح 110

   نتيجة صافية لسنة املالية  11
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 .وفق النظام املحاسبي املالي  جدول التمويلعرض و تحليل  -(2

 :تعريف جدول التمويل 

 1:عدة تعاريف لجدول التمويل نذكر منها هناك 

 :  التعريف ألاول 

يعرف جدول التمويل بأنه جدول املواد والاستخدامات الذي يفسر تغيرات ذمة املؤسسة خالل فترة زمنية 

وأثر كل العمليات  ،ووسائل التمويل الالزمة ،والاحتياجات التمويلية الجديدة املحققة خالل الدورة. معينة

 . لى مستوى الخزينة  املحققة ع

 : التعريف الثاني 

هو عبارة عن أداة تظهر آلاثار املترتبة على قيام املؤسسة بنشاطاتها وعملياتها في ميزانياتها التمويل  جدول 

ويتم تلخيص  ،عن طريق الزيادة والنقصان في مختلف عناصر ألاصول والخصوم بما فيها ألاموال الخاصة

ومن خالله يتم توفير معلومات عامة حول التغيرات  ،هذه آلاثار من خالل جدول املوارد والاستخدامات

 . تشكيل جدول التمويل ىليتسن

يعرف جدول التمويل بأنه القائمة التي تعمل على تتبع موارد ألاموال املتاحة للمؤسسة :  ثالثالتعريف ال

وتسمى هذه  ،ا ؛ أي توضح حركة ألاموال خالل نشاطات وعمليات املؤسسةوالاستخدامات التي توجه إليه

أو  ،قائمة التغير في صافي رأس املال العامل ،القائمة باإلضافة إلى ذلك بقائمة مصادر او استخدام ألاموال

 . قائمة تدفق ألاموال 

 2: أهمهاوانطالقا من املفاهيم املقدمة لهذه القائمة نجد أنها تتميز بعدة خصائص -

عناصر ال تمثل عمليات نقدية  ،هي قائمة تشمل باإلضافة للمقبوضات واملدفوعات النقدية:  0 

 .كالشراء باآلجال أو البيع باآلجال  ،خالل الفترة التي تعد عنها القائمة

مثل ( شبه النقد ) مفهوم ألاموال  ،أنها تشمل بمفهومها باإلضافة إلى مفهوم النقد:  3 

 .ت وألاصول املتداولة والتي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة زمنية قصيرة الاستثمارا

 . إنها تشمل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة إلى املؤسسة:  2 

 

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  ،دور جدول التمويل في اتخاذ القرارات املالية في املؤسسة الاقتصادية ،يوسفي ساسية ،وعلي مريم - 1

 1ص ،3107-3100 -الجزائر-جامعة أحمد دراية أدرار  ،تخصص مالية املؤسسة ،املاستر
 . 311ص  ،3111 ،ألاردن -عمان  ،دار الفكر للطباعة النشر والتوزيع ،إلادارة والتحليل املالي ،هيثم محمد الزعبي - 2
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يستخدم جدول التمويل لدراسة التدفقات النقدية املاضية من أجل معرفة استخدامات ألاموال 

وباإلضافة إلى كونه مفيدا في دراسة املاض ي  ،تلك الاستخداماتوالطريقة التي تم الحصول بها على تمويل 

وفي هذا املجال نجد إلادارة املالية تهدف إلى تحقيق الاستخدام . فهو ضروريا أيضا للتخطيط للمستقبل 

 .ألامثل لألموال التي بحوزة املؤسسة واللجوء إلى املصادر املناسبة للتمويل 

أيضا على أساس رأس  ،إعداده على ألاساس النقدي: ل التمويل هي وبذلك نجد ثالث أسس إلاعداد جدو 

 . املال العامل أو على ألاساس الشامل

 :أهداف جدول التمويل

إن الهدف الرئيس ي من إعداد جدول التمويل هو تزويد املستخدمين وأصحاب الصلة باملعلومات املتعلقة 

كما يمكن لهؤالء املستخدمين ومن خالل . معينة باملقبوضات واملدفوعات النقدية للمؤسسة خالل فترة 

 1: هذه القائمة تتحقق ألاهداف التالية

 مع شرح مختلف التغيرات  ،تحقيق الانتقال بين امليزانية الافتتاحية وامليزانية الختامية

 الحاصلة ؛

  إحصاء الاستخدامات الجديدة واملوارد الجديدة التي  :يسمح بدراسة تطور الهيكلة املالية

 تحصلت عليها املؤسسة أثناء الفترة ملواجهة احتياجاتها املالية ؛

  يسمح بتحليل مختلف الحركات التي ميزت ذمة املؤسسة مع شرح التغيرات املسجلة ؛ 

 القريب ؛خطر عدم مواجهة استحقاقاتها في املستقبل : م السيولة للمؤسسة دقياس خطر ع 

 2؛مع شرح أثرها على الخزينة  ،تلخيص العمليات املحققة خالل الدورة املحاسبية 

  بيان أوجه استخدام ألاموال املتحصل عليها من مصادر التمويل ومدى مالئمة استخدامها في

 ألاصول ؛

 أو غير املتوقعة كعمليات التوسع ومصادر  ،بيان طرائق التعامل مع ألاحداث املالية الطارئة

 باإلضافة إلى توضيح أسباب تغير نسبة توزيع ألارباح ؛  ،التمويل املناسبة

 3,توضيح النواحي الايجابية والسلبية في مصادر التمويل واستخدامات ألاموال 

 اكتشاف الانحرافات املالية في القوائم السابقة مع إلاشارة لضرورة التصدي لها ؛ 

 الاستثمارية والتمويلية على اساس  ،الحصول على املعلومات املتعلقة باألنشطة التشغيلية

 نقدي ؛ 

                                                           
ص  ،3101 ،الجزائر ،للطباعة النشر والتوزيع ،دار هومة ،-التسيير املالي للمؤسسة دروس ومسائل محلولة -التسيير واملالية  ،خمیس ى شيخة - 1

 011-011ص 
 .011-011ص،مرجع سبق ذكره ،خمیس ى شيخة -2
 310ص  ،املرجع سبق ذكره ،هيثم محمد الزعبي -3
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 وكذا متطلبات  ،تقييم قدرة املؤسسة على تحقيق ألارباح ومقابلة متطلبات الاستثمار والتوسع

 سداد الالتزامات ؛

 وصافي التدفقات النقدية ؛ ،تحديد مصادر الاختالف بين صافي الدخل 

 تقييم التدفقات النقدية التاريخية والحالية والتنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية ؛ 

وحتى تتحقق ألاهداف املرجوة من إعداد هذه القائمة فإنها يجب أن تضم كل العمليات املتعلقة 

الاستثمارية  ،التشغيلية: ويتم تصنيفها ضمن ثالث أنشطة هي  ،باملقبوضات واملدفوعات النقدية

 والهدف من هذا التصنيف هو تسهيل عملية التحليل والاستنتاج ،لتمويليةوا

 : أهمية جدول التمويل

يستفيد املحلل املالي من استخدام جدول التمويل للحصول على املعلومات التي تمكنه من متابعة تنفيذ 

ويعتبر الجدول أداة تحليلية تقدم معلومات لها أهميتها خاصة فيما  ،الخطة املالية املاضية للمؤسسة

 1:يتعلق ب 

 .إبراز التغيرات املالية التي ال تستطيع امليزانيات املحاسبية واملالية إظهارها  -

 . إظهار صافي التمويل الذاتي كمصدر أساس ي للتمويل  -

في الاستخدام ألامثل لألموال التي  مساعدة املسير املالي في اتخاذ القرارات التي تخص املؤسسة -

  .. وفي اختيار الاستثمارات مستقبال واللجوء إلى املصادر املناسبة للتمويل ،تحت تصرفها

 : هیکل جدول التمويل

ا التحليل وهما الجزء العلوي منظرا ألن امليزانية متكونة من جزئين أساسيين عادة ما يتم على أساسه

املدى الطويل والجزء السفلي وعناصره ذات املدى القصير وبالتالي فإن التعامل في للميزانية وعناصره ذات 

 . ق حيث يرتكز على نفس ألاجزاءنطجدول التمويل يخضع لنفس امل

ة أو التغيرات في توالتي تشمل التغيرات في املوارد طويلة ألاجل أو الثاب : العناصر ذات املدى الطويل -5

الطويل ومن الطبيعي أن أي زيادة في الخصوم تعبر عن مورد جديد وأي زيادة في استعماالت ذات املدى 

 .عن استخدام جديد والعكس بالعكس ر ألاصول تعب

 :ين سوف يعطينا التغير في رأس املال العامل وذلك كمايلي فو رصيد الطر  -

 2الدائمة  الاحتياجاتالتغير في  –التغير في املوارد الدائمة = التغير في رأس املال العامل 

 

                                                           
 03ص ،0000 ،الجزائر ،ديوان املطبوعات الجامعية ،التسيير املالي ،مبارك لسلوس -1
 000مرجع سبق ذكره ص ،يوسف قريش ي ،الياس بن ساس ي -2
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 :و تشمل املوارد الدائمة الجديدة على العناصر التالية 

 : وتتكون من: ( قدرة التمويل الذاتي ) موارد داخلية 

 . املصاريف التمهيدية  داماع ثابتةالكات الخاصة بالقيم التقيمة إلاه -

 .(مع استبعاد فائض التنازالت عن الاستثمارات ) املؤسسة  نتيجة -

 يطونات ذات الطابع إلاحتياؤ امل -

 وتتكون من:  موارد خارجية

 .التنازالت عن إلاستثمارات  -

 . ارتفاع في رأس مال املؤسسة  -

 . الزيادة املتحصل عليها في الديون الطويلة واملتوسطة املدى  -

 . حقوق إلاستثمارات الطويلة واملتوسطة ألاجل  -

 . مساعدات التجهيز  -

 :فتتوزع إلى أما إلاستخدامات الدائمة 

 (الحيازة على قيم ثابتة جديدة ) : استخدامات دائمة 

 . الزيادة في املصاريف إلاعدادية -

 .الزيادة في إلاستثمارات قيد إلانجاز  -

 .الحيازة في استثمارات جديدة  -

 .الحيازة على حقوق استثمار جديدة  -

 : استخدامات نهائية 

 .توزيع النتائج  -

 .تسديد الديون الطويلة واملتوسطة ألاجل  -

والتي تتعلق بموارد واستعماالت استغاللية قصيرة وبالتالي فهي تؤثر في  : العناصر ذات املدى القصير  -2

عامل والخزينة واملالحظ أن أي ارتفاع في مراكز ألاصول املتداولة أو انخفاض في االلأس املاحتياجات ر 

 .إلى احتياجات الدورة والعكس يؤدي إلى رفع املوارد الدورية الديون قصيرة ألاجل يؤدي 

 : بحيث تتحصل على املعادلة 
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 1موارد الدورة -احتياجات الدورة =  امل عااللاملأس احتياجات ر 

 2: على كل من العناصر التالية ( تغير ) وتحتوي على موارد الدورة الجديدة 

 .( ما عدا السلفات املصرفية ) زيادة الديون قصيرة ألاجل  -

 .انخفاض في قيمة املخزون  -

 .انخفاض في قيمة حسابات الزبائن  -

 :أما الاستخدامات القصيرة تحتوي على 

 ( .ما عدا السلفات املصرفية ) انخفاض حسابات الديون قصيرة ألاجل  -

 . ارتفاع في قيمة املخزونات  -

 . الزبائن ارتفاع في حسابات  -

 : أما فيما يخص التغيرات على مستوى الخزينة فهو كاآلتي 

 .زيادة امللفات املصرفية  -

 . ان القيم الجاهزةصنق -

 .نقصان السلفات املصرفية  -

 .زيادة القيم الجاهزة  -

 : وبالتالي 

 3تغير احتياجات رم -املال العامل تغير رأس = تغير الخزينة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 003ص ،يوسف قريش ي،مرجع سبق ذكره ،الياس بن ساس ي -1
 نفس املرجع السابق -2
 002ص ،يوسف قريش ي، مرجع سبق ذكره ،الياس بن ساس ي -3
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 التمويل (:I -4) الجدول رقم 

 االستخدامات الثايثة للدورة

 المصاريف االعدادية

 استثمارات مادية و معنوية

 تسديد ديون الطويلة و متوسطة المدى

 العوائد

 الموارد المالية للدورة

 طاقة التمويل الذاتي

 الموارد االستثنائية

 موارد االموال الخاصة

 موارد قروض طويلة و متوسطة المدى

 تسديد القروض

 رأس المال العامل للسيولة تغيير

 التغير في المخزونات

 التغير في الحقوق و المتاحات

 التغير في ديون قصيرة المدى 

 التغير في مؤونات تدني االصول المتداولة

C=A-B 

كلية ,تخصص مالية و نقود ,رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة   ماجستر , التحليل املالي في النظام املحاسبي املالي , تودرت أكلي :املصدر

 011ص 3117السنة الجامعية ,جامعة الجزائر ,علوم التسيير

 

 .جدول تدفقات أموال الخزينة وجدول تغير رؤوس ألاموال الخاصة: املطلب الثالث 

نظرا للقصور في القوائم املالية السابقة الذكر في عرض امللخص التفصيلي لكل من التدفقات النقدية 

فقد طالبت هيئة معايير املحاسبة  ،أو مصادر واستخدامات النقدية خالل الفترة املالية ،والخارجةالداخلة 

 وكذلك فعلت اللجنة املاليةبقائمة مالية جديدة وهي قائمة التدفقات النقدية

اسم والذي عنون ب 0003للمعايير املحاسبية التي أصدرت املعيار املحاسبي الدولي السابع من العام الدولية 

والغرض الرئيس ي منها هو توفير معلومات مالئمة عن املتحصالت واملدفوعات . قائمة التدفقات النقدية 

 : وتقرر هذه القائمة عما يلي ،وذلك ملساعدة املستثمرين و الدائنين وغيرهم في تحليلهم للنقدية ،النقدية

  ،آلاثار النقدية لعمليات املؤسسية خالل الفترة -

 , الاستثمارية لصفقاتها -

 , التمويلية لصفقاتها- -

 . ة خالل الفترةقديالزيادة أو النقصان في الن صافي -
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 :جدول تدفقات الخزينة  -(5

 : الخزينةأموال مفهوم جدول تدفقات 

جدول تدفقات الحزينة هو تلك ألاداة الدقيقة املستخدمة للحكم على فعالية تسير املوارد املالية 

 تسيير وذلك اعتمادا على عنصر الخزينة الذي يعد املعيار ألاكثر موضوعية في الحكم على  ,واستخداماتها 

ها مجموعة ئعلى ضو  تخدت( إلادارة العليا ) ويعتبر کجدول قيادة في يد القمة إلاستراتيجية  ،ملؤسسةامالية 

ويهدف إلى إعطاء . أو الانسحاب منه أو النمو وغيرها  همن القرارات الهامة كتغير النشاط أو توسيع

مستعملي الكشوف املالية أساسا لتقييم مدى قدرة املؤسسة على توليد ألاموال ونظائرها وكذلك 

 1.املعلومات بشان استخدام السيولة املتاحة لدى املؤسسة 

 : جدول تدفقات أموال الخزينةأهمية 

وضوحا عن مصادر واستخدام تبرز أهمية قائمة التدفقات النقدية من حيث أنها تقدم معلومات أكثر 

إذ أن تلك القائمتين تعد  ،والتي تعرضها كل من حسابات النتائج وامليزانية بصورة مختصرة جدا ،ألاموال

امللخص  -منفردة أو مجمعة  -ولكن ال تعرض أي من القائمتين السابقتين ،على أساس الاستحقاق

 2. أو مصادر واستخدامات النقدية خالل الفترة ،التفصيلي لكل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة

وتساعد قائمة التدفق النقدي املستثمرين والدائنين وألاطراف ألاخرى في تقييم التدفقات النقدية 

كما تساهم في تقييم النقدية املتوفرة لسداد  ،وتوفر معلومات عن التدفقات النقدية الفعلية ،املستقبلية

 ،ومدى القدرة على تمويل النمو املتوقع للمشروع من املصادر الداخلية ،راتالتوزيعات وتمويل الاستثما

 3. وتساعد في تحديد أسباب الاختالف بين صافي الدخل وصافي التدفقات النقدية 

 4: ة التدفقات النقدية تقدم ألاجوبة عن ألاسئلة املهمة التالية ئمفإن قا ،وهكذا

 من أين أتت النقدية خالل الفترة ؟ -

 ،أي املجاالت استخدمت النقدية خالل الفترة ؟في  -

 ما هو التغير الطار  في رصيد النقدية خالل الفترة ؟ -

 

 

                                                           
1- WILD Etta ,McGraw- hill, Financial statementtnalysis, USA, 2005. 
 37مرجع سابق،ص ،فايز زهدي الشلتوني -2
اململكة  ،الرياض ،دار املريخ للنشر. نظرية املحاسبة  ،تعريب خالد علي أحمد كاجيجي و إبراهيم ولد محمد فال ،ريتشارد شرویدر وآخرون -3

 317ص ،3110 ،العربية السعودية
الطبعة  ،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،تطور الفكر املحاسبي مدخل نظرية املحاسبة ،رضوان حلوة حنان -4

 211ص ،3110 ،ألاردن ،عمان ،ألاولى
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 : مكونات جدول تدفقات الخزينة

ومخارج املوجودات املالية الحاصلة أثناء السنة املالية حسب  مداخيليقدم جدول تدفقات الخزينة 

 1:مصادرها إلى ثالث مجموعات رئيسية 

ألانشطة التي تتولد عنها منتجات و غيرها من ) التي تولدها أنشطة الاستغالل  التدفقات -

 . ( ير املرتبطة باالستثمار والتمويلألانشطة غ

نة املرتبطة باالستثمار أو التي تولدها أنشطة الاستثمار في عمليات تسديد يز ختدفقات ال -

 (. ل ألاجلطويزل عن أصل موال عن طريق التنالأل حصيل أموال من اجل اقتناء استثمار وت

أنشطة تكون ناجمة عن تغير حجم وبنية ألاموال ) التدفقات الناشئة عن أنشطة التمويل  -

 ( . الخاصة أو القروض 

باالعتماد على حركة تدفقات  ديناميكيومنه أصبحت الحزينة وفق هذا الجدول تحسب بناء على منظور *

 .الخزينة ومنظور تفصيلي يعتمد على تفكيك الخزينة حسب مصدرها 

حيازة  ،مثل نفقات الاستغالل( التسديدات ) وتتمثل ألاسهم املتقطعة في تدفقات الخزينة الخارجة 

مثل في تدفقات أما ألاسهم املتواصلة فتت ،توزيع أرباح ألاسهم وغيرها ،تسديد أقساط الديون  ،استثمار

 ،(الستدانة ) الحصول على قروض  ،التنازل عن الاستثمارات ،الخزينة الداخلة مثل تحصیالت الاستغالل

وبالتالي فالخزينة هي مركز جميع التدفقات وتعتبر املعيار ألاكثر موضوعية في الحكم  ،الرفع في رأس املال

 . على درجة سيولة املؤسسية 

تدفقات + تدفقات الخزينة املرتبطة باالستثمار + تدفقات الحزينة املرتبطة باالستغالل  = زينةختغيرات ال

 2.الحزينة املرتبطة بالتمويل

 قائمة تغيرات ألاموال الخاصة -( 2

أي بعرض مفهوم قائمة تغيرات ألاموال  ،وسوف يتم دراسة هذا املطلب وفق الطرق السابقة الذكر

وأخيرا  ،املعلومات الدنيا الواجب توفرها حسب النظام املحاسبي املالي ،أهمية هذه القائمة ،الخاصة

  . کيفية إعداد هذه القائمة

 

 

 

                                                           
يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة  ،3111يوليو  30املوافق  0130رجب  32قرار مؤرخ في  -1

 30ص  ،3110مارس  31 ،10/  00الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  ،الحسابات و قواعد سيرها
2- Christian et Mireille ZAMBOTTO . Gestion financière , Paris : Dunod , 1999 , p65. 
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 : مفهوم قائمة تغيرات ألاموال الخاصة 

ولكن مع تعدد املصادر في تغير ألاموال الخاصة توجب  امليزانية،هي حلقة الربط بين حسابات النتائج وبين 

ولقد تم إصدار هذه القائمة ألول مرة من  ومصادره،تخصيص قائمة منفردة لتوضيح مسببات هذا التغير 

وقد عرف النظام املحاسبي املالي قائمة تغيرات  0007.1طرف مجلس املعايير املحاسبية الدولية سنة 

تشكل تحليال للحركات التي أثرت في كل فصل من الفصول التي تتشكل منها رؤوس : " ألاموال الخاصة بأنها 

 2."ألاموال الخاصة للمؤسسة خالل السنة املالية 

 :أهمية قائمة تغيرات ألاموال الخاصة

فتفصح عن التغير الناجم  ،ها لحسابات النتائج وامليزانيةطالخاصة من ربتنبع أهمية قائمة تغيرات ألاموال 

عن حسابات النتائج متمثال في صورة أرباح أو خسائر الدورة املالية وما ينجم عنه من تغير في ألارباح 

إلى  كما تقوم برصد التيارات التي تؤثر على بنود ألاموال الخاصة من أول الدورة املالية وصوال  ،املحتجزة

 3. ة في آخر الدورةصألاموال الخا

 : املعلومات التي يجب إلافصاح عنها في قائمة تغيرات ألاموال الخاصة 

شكل جدول تغير رؤوس ألاموال الخاصة تحليال للحركات التي أثرت في كل عنوان من العناوين التي تتألف ي

 .منها رؤوس ألاموال الخاصة للمؤسسة خالل السنة املالية 

لقد قدم النظام املحاسبي املالي معلومات دنيا مطلوب تقديمها في هذا البيان تخص الحركات املتصلة بما 

 4:يلي

 ،النتيجة الصافية للسنة املالية -

 ،تغييرات الطريقة املحاسبية وتصحيحات ألاخطاء املسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس أموال -

وال الخاصة ضمن إطار تصحيح رؤوس ألاماملنتجات وألاعباء ألاخرى املسجلة مباشرة في  -

 ،هامة أخطاء

 ،... ( ،. دالتسدي ،الانخفاض ،الارتفاع) عمليات الرسملة  -

 .توزيع النتيجة و التخصيصات املقررة خالل السنة املالية  -

 

 

                                                           
 32ص  ،مرجع سابق ،فايز زهدي الشلتوني -1
 30ص  ،0.311املادة رقم  ،مرجع سابق ،00القرار العدد  -2
 32ص  ،مرجع سابق ،فایز زهدي الشلتوني -3
 ،ماجستيردور التحليل املالي في إبراز املركز املالي للمؤسسة الاقتصادية مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  ،رابحي أحمد ،مراد حمزة -4

 27ص ،3100-3101 ،الجزائر ،إدارة أعمالكلية علوم التسيير
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 : خالصة الفصل

له و دوره في تقييم أداء  اعام القد تطرقنا في هذا الفصل إلى أهم محاور التحليل املالي وقدمنا مفهوم 

تم بموجبها تحليل نتائج املؤسسات الاقتصادية عن طريق تحليل ياملؤسسة باعتباره من أهم وسائل التي 

باالضافة إلى أهم تقنياته التي تستفيد منها املؤسسة الخطوات املتبعة فيه وبينا أهدافه و  ،القوائم املالية

ثم  ،و ألاطراف املستعملة و املستفيدة منه تطرقنا إلى مجاالته ماالاقتصادية لبلوغ أهدافها وغاياتها ك

 ،عرضنا أهم الوثائق التي يستعين بها املحلل املالي املتمثلة في امليزانية املالية وجدول حسابات النتائج

وكل هذا من  ،افة إلى جدول التمويلضجدول تغييرات ألاموال الخاصة باال  ،جدول تدفقات أموال الخزينة

القيام بعملية التحليل والدراسة للوصول إلى الوضعية املالية للمؤسسة والتي سوف نتطرق إليها في  أجل

 . الفصل الثاني

استنتجنا أن التحليل املالي يلعب دورا هاما و بارزا في التسيير املالي كونه و من خالل كل ما تعرضنا له آنفا 

أداء املؤسسات ووضعها املالي من أجل اتخاذ القرارات يساهم في وضع السياسات الواجب اتباعها و تقييم 

و بالرغم , الخ ...كما أن للتحليل املالي استعماالت و مجاالت كثيرة كالتخطيط و التحليل الائتماني , الالزمة 

 من ألاهمية البالغة التي يكتسبها التحليل املالي في عملية اعداد الخطط املالية الا أنه يمكن الاستناد اليه

في عمليات الرقابة املالية حيث يفيد في تقييم القرارات املالية التي سبق اتخاذها و استكشااف مجاالت 

 .القوة و الضعف في املركز املالي بوجه عام

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

أساليب التحليل املالي في 

املالية تشخيص الوضعية 

:للمؤسسة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أساليب التحليل املالي في تشهيص الوضعية املالية للمؤسسة: الفصل الثاني

 

47 
 

 :تمهيد 

ذلك على أنه كان  ،0021لم ينشر استعمال التحليل املالي باستعمال النسب انتشارا واضحا إال بعد سنة 

معروفا قبل ذلك التاريخ بوقت طويل و يعود سبب هذا الانتشار الواسع للتحليل املالي بالنسب إلى 

انفصال ملكية املؤسسات عن إدارتها وما تبع ذلك من تشريعات أوجبت نشر البيانات املالية خاصة عن 

ل املعلومات املنتشرة و قراءة مؤشراتها املؤسسات ذات امللكية الجماعية ألامر الذي أوجد الحاجة لتحلي

  .وتعريف جمهور املستثمرين لها ملساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية

إلبراز أهمية التحليل املالي في تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة البد من دراسة ألادوات وألاساليب و 

جدول  ،حيث تعتبر امليزانية املالية ،بالرقابة املاليةالتي يمكن من خاللها تنفيذ البرنامج التحليلي والقيام 

 ،من أهم الوثائق التي يعتمد عليها املحلل املالي سواء من داخل املؤسسة أو من خارجها ،حسابات النتائج

وذلك باستخدام مؤشرات  ،حتى يتسنى له تحديد املؤشرات التي تساعده في تحليل التوازن املالي للمؤسسة

كما يتسنى له من  ،والخزينة ،إحتياجات رأس املال العامل ،ي واملتمثلة في رأس املال العاملالتوازن املال

خالل هذه الوثائق تحديد املؤشرات التي تساعده في تحليل النسب املالية وتنص هذه ألاخيرة على دراسة 

البيانات الواردة بهذه  قيم العناصر الظاهرة في القوائم املالية بهدف إفضاء دالالت ذات مغزی وأهمية على

و عليه قسمنا هذا الفصل الى ،القوائم من أجل تشخيص ومعرفة وضعية املؤسسة من الناحية املالية

 :ثالثة مباحث 

 .عموميات حول النسب املالية : املبحث ألاول 

 .تحليل الشمولي بواسطة النسب : املبحث الثاني 

 .دراسة مؤشرات التوازن املالي  :املبحث الثالث 
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 .النسب املالية كأدوات التحليل املالي: ألاول املبحث 

 تعريف النسب املالية وأهميتها: املطلب ألاول 

وهي من  ،من أهم أدوات التحليل املالي وأكثرها انتشارا في أوساط املحللين املاليينتعتبر النسب املالية 

أقدم هذه ألادوات حيث ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر عندما كان يستعين فيها آنذاك 

ولعل أهم ما ساعد على انتشار النسب بين . املستخدمون وأصحاب الصلة التخاذ قراراتهم الاقتصادية 

داء وأوجه النشاط املحللين واملستخدمين الة استخراجها وفهمها وإمكانية الاعتماد عليها في تقييم ألا 

وقد أصبحت النسب املالية من أهم الوسائل املستخدمة في الرقابة وتقويم ألاداء في املشاريع . املختلفة 

 الاقتصادية

 ،شريطة أن تكون هذه العالقة ذات مدلول  ،أساس هذا ألاسلوب هو إيجاد العالقات بين القوائم املالية*

خصوم املتداولة لبيان قابلية املشروع على سداد التزاماته في ألاجل مثل العالقة بين ألاصول املتداولة وال

إن استخدام النسب املالية تتطلب قبل كل ش يء معرفة طريقة اشتقاق . القصير أو الفترة املالية الجارية 

 . هذه النسب والغاية من استخدامها عن طريق إيجاد العالقات السببية التي تقف وراء كل نسبة 

 1:سب املالية مفهوم الن

نسبة رقم معين من أرقام القوائم املالية إلى رقم آخر من أرقام نفس القائمة " النسبة املالية تعني *

وألجل أن تقدم النسبة مدلول " ا والثاني بسطا قامبحيث يكون أحدهم م. أو من قائمة مالية ثانية  ،املالية

وبخالفه نحصل على نسبة دون  ،ذات عالقة سببيةذو معنى ال بد أن تكون أرقام مقام وبسط املعادلة 

فبموجب املعادلة السابقة  ،مثل نسبة ألاجور والرواتب إلى مجموعة ألاصول الثابتة ،معنى أو مدلول 

وعليه فإن اشتقاق النسب تتطلب معرفة جيدة  ،نحصل على نسبة لكن ليس لها أي معنى أو استخدام

 . اليمن قبل املحلل حسب بأغراض التحليل امل

و تعرف النسب املالية بأنها عالقة تربط بين بندين أو أكثر من بنود القواعد املالية و قد تتواجد البنود *

التي تدخل في اشتقاق النسبة املالية على القائمة املالية نفسها و كما قد تتواجد هذه البنود على قائمتين 

  . ماليتين

متغيرين و ناتج هذه املقارنة ال قيمة له إال إذا قورن بنسبة أخرى النسب املالية هي عبارة عن عالقة بين *

وال شك في أن النسبة املالية (  2) مماثلة بالنسبة املرجعية وعلى ضوء عملية املقارنة يمكن تقييم املوقف 

ة قد ال في التحليل املالي وتتمتع بالقدرة على إلقاء الضوء على جوانب مهمة من الناحية املالي ةأدوات معبر 

 . تظهر بوضوح البيانات املالية املحددة شريطة أن يتم تركيبها بالشكل الصحيح

 

                                                           
 30وليد ناجي الحيالي، مرجع سبق ذكره،ص -1
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 : ههذا و يمكننا القول أن* 

إذ لم تكن مقاسه مع نسب نموذجية للمؤسسة أو لفرع اقتصادي  ىال يكون للنسب أي معن -

 .تنتمي املؤسسة 

 .املؤسسة ها منفصلة عن النسب ألاخرى لنفس ذتكون النسبة صعبة التفسير في حالة أخ -

أنه ليست جميعها ذات معني  إال يمكن حساب عدد ال نهائي من النسب املالية لنفس املؤسسة  -

 . مهم 

لذا من واجب املحلل املالي أن يقوم باختيار املهمة منها مع العلم أن هذه النسب املستعملة تختلف 

 . باختالف نوع املؤسسة وأهدافها

 أهمية النسب املالية

إلى أنها تساعد املحللين كل حسب اهتمامه  ،ترجع أهمية النسب املالية إضافة إلى كونها سهلة الحساب *

و عن نقاط القوة والضعف فيها كتركيبة ألاصول  ،في الحصول على معلومات مهمة عن تسيير املؤسسة

هذا فهي تساعد على اتخاذ القرارات السليمة و وعلى  ،ةاملرد وديالسيولة و  ،مستوى املديونية ،والخصوم

 1.الرقابة

تهتم غالبية املنشات وإلادارات املالية واملكاتب الاستثمارية واملحاسبون القانونيون بالنسب املالية * 

. ت في وقت ما او من خالل سنة مالية ما آباعتبارها إحدى أدوات قياس ألاداء والظروف املالية للمنش

 2: وتعود تلك ألاهمية إلى ما يلي 

 . للحكم على الوحدات الداخلية  ةكميحساب النسب املالية لكونها عبارة عن مقاييس  سهولة -

توفر النسب املالية مؤشرات أساسية للحكم على ألاداء دون الحاجة إلى تقديم بعض  -

 .التفاصيل املالية

 3: كما أنها

 .ها املالي نتقدم لنا معلومات و إيضاحات حول فعالية املؤسسية وتواز  -

 . تمكن من متابعة تطورات املؤسسة لفترات متعددة  -

 . متابعة الوضعية املالية للمؤسسة والسماح للمسيرين باتخاذ قرارات التسيير  -

 .  ابالتزاماتهتمكن من معرفة إمكانية املؤسسة على الوفاء  -

 . التزاماتها الطويلةسديد على تملؤسسة استطاعة ا تحديد مدى -

                                                           
1- Pierre Paucher , Op , Cit , P118. 
 11ص,حليمة خليل الجرجاوي،مرجع سبق ذكره  -2
 27ص ،0007عمان ألاردن  ،معهد الدراسات املصرفية ،التحليل املالي وألاساليب وألادوات والاستخدامات ،محمد مطر -3
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 أسس وأهداف التحليل بالنسب املالية: املطلب الثاني

 : أهداف النسب املالية 

عتبر أسلوب التحليل املالي بالنسب وباستخدام القوائم املالية أكثر ألاساليب شيوعا واستخدامها في ي

 1: التحليل املالي ويهدف استخدامها إلى التالي 

حيث  ،فهم البيانات الواردة في القوائم املالية وذلك ملساعدة إلادارة في اتخاذ القرارات املختلفة -

ة أأن املؤشرات املالية الناتجة عن التحليل املالي تكشف نواحي القوة و القصور في مركز املنش

وبالتالي بيان مدى  ،ة من فحص انجازاتها السابقةأكما وان الاستعانة بها يمكن املنش ،املالي

 .التزامها بالسياسات املالية 

من البيانات املالية إلى عدد قليل ومفيد من املؤشرات املالية ذات املدلول  تخفيف الحجم الكبير  -

 .الواضح

 : أسس التحليل املالي بواسطة النسب

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

 2: استخدام النسب كطريقة إلعداد التحليل املالي املطلوب وتمثل هذه ألاسس في 

 : تحديد الهدف من عملية التحليل بوضوح . 5

 ،ى املؤسسة إلى تحقيقه من عملية التحليلالبد على املحلل املالي أن يتعرف على الهدف الذي تسع

قي والصحيح لعملية نطواختياره للتسلسل امل ،وتحديد الهدف بدقة يساعد على فهم املحلل لطبيعة عمله

 .التحليل

 :تحديد نطاق البيانات واملعلومات الالزمة لعملية التحليل . 2

أجل تحديد مصادر البيانات التي يستعين يجب على املحلل املالي أن يستند إلى هدف املراد تحقيقه من 

 .وتحديد الفترة املالية الخاضعة لعملية التحليل  ،والقوائم املشمولة ،بها

 :تحديد الحد ألاقص ى وألادنى املقبول لكل نسبة . 3

لكن  ،ة املحسوبة داللة واضحة على طبيعة ما تمثله من عناصر ونشاطات املؤسسةبسنتعد النتيجة ال

البد من وضع حدود  لكنة على مستوى جيد في جميع ألاحوال نسبليس بالضرورة دائما أن يدل ارتفاع ال

 . ومتى تكون غير مقبولة ،تكون النسبة مقبولة أو جيدة تىبين مت
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 : وضع نسب معيارية للنسب املحسوبة . 4 .

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

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

 .سب املعيارية املوضوعية نال

 :اختيار النسب التي تحقق الهدف من التحليل . 1

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

النسبة ألاخرى لذالك يجب على املحلل املالي أن يختار النسب التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من التحليل 

 .الذي يقوم به 

 :ترکیب النسب إلاضافية بطريقة منطقية. 6

ؤخذ بعين التحليل فإن هناك أسسا ت بهدفسب لها وظائف خاصة نعندما تكون هناك حاجة إلى تركيب 

 :الاعتبار عنده تركيبها تتمثل في 

إلى إيجاد عالقة وظيفية بين تشاطين في املؤسسية مثل عالقة  املركبةسب نيجب أن تؤدي ال-أ 

 .صافي الربح مع املبيعات 

دي النسب املركبة إلى تقييم وتحليل العالقة بين النشاطات مع بعض املؤشرات تؤ يجب أن  -ب 

 .الاقتصادية 

سب بطريقة تعمل على تحقيق أهداف محددة مثل الدخل إلى حقوق نيجب أن تركب ال -ت 

  . اظهار كفاءة عمليات املؤسسة في تحقيق عائد على أموال مساهميها بهدف ،املساهمين

تحديد املعنى الصحيح و التفسير الواقعي ملا تعنيه كل نسبة والدالئل واملؤشرات التي تشير إليها . 7 

 ةتلك النسب

 حدود استخدام النسب املالية في التحليل املالي: املطلب الثالث

على الرغم من أن التحليل املالي باستخدام النسب املالية يمكن أن يوفر معلومات هامة بشأن العمليات 

التشغيلية للمؤسسة إال أنها تعاني من بعض القيود التي تحد من استعمالها في تقييم أداء املؤسسات 

 1:ومن بين هذه القيود ما يلي  ،قراراتهاوترشيد 
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يصعب في كثير من الحاالت تطبيق أسلوب النسب املالية في املؤسسات الكبيرة التي تتميز  -

لصعوبة إجراء مقارنة بالنسبة لها مع  ،بوجود أرقام متعددة تعمل في صناعات مختلفة

م النسب املالية يكون لذلك يمكن القول أن التحليل املالي باستخدا ،متوسطات الصناعة

 .باملقارنة باملؤسسات الكبيرة املتعددة ألاقسام  ،أكثر نفعا في حالة املؤسسات الصغيرة

فالقيم املسجلة غالبا ما تكون مختلفة عن القيم  ،يؤثر التضخم سلبا على ميزانيات املؤسسة -

تبعا لذلك تصبح بيانات القوائم املالية مشوهة بفعل التضخم يؤثر على تكاليف  ،الفعلية

فإن هذا التأثير ينتقل إلى ألارباح وتبعا لذلك فإن التحليل  ،وتكاليف املخزون الاهتالك

النسب املالية عبر الزمن أو من خالل املقارنة مع املؤسسات ألاخرى قد يأتي بنتائج مضللة ب

 .الشخص ي أكثر من اعتمادها على الجوانب املوضوعية  تعتمد على الحكم

النسب خاصة في بعض الصناعات مثل بيمكن للعوامل املوسمية أن تؤثر على التحليل  -

 . صناعة املواد الغذائية

مما  ،وبعض النسب التي تبدو ضعيفة ،التي تبدو جيدة ،بقد يظهر للمؤسسة بعض النس -

ويرى البعض أنه يمكن استخدام  ،يجعل من الصعب الحکم على وضع املركز املالي للمؤسسة

ألاساليب إلاحصائية لتحديد أثر الصافي للنسب وتأسيسا على التحليل إلاحصائي بهذه النسب 

 ما يلي  ،يمكن تصنيف املؤسسات تبعا لدرجة احتمال تعرضها ملشاكل مالية بن معد فردی

بل قد تشوهها ألمر الذي يؤثر عد واملمارسات املحاسبية املتبعة على القوائم املالية تؤثر القوا -

 :يلي  هذه القوائم ومن أمثلة ذلك مالفي مصداقية نتائج التحليل 

 تعدد طرق تقييم املخزون ؛  -

 .تعدد طرق حساب الاهتالك -

على إعطاء توقعات باإلضافة إلى ما سبق هناك بعض الصعوبات التي تتعلق بعدم قدرة النسب 

اية السنة املالية املنتهية نهويعود ذالك إلى اقتصار التحليل على فترة زمنية محددة تقع بين  ،مستقبلية

 1. وبين بداية السنة املالية الجديدة
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 .تحليل الشمولي في امليزانية املالية بواسطة النسب : املبحث الثاني

ع املؤسسة أمام ألامر الواقع و ضاملحللون املاليون أنها كافية و التي تب التي يرى سهناك مجموعة من الن

ي ودال داللة قطعية على الوضعية املالية الحقيقية للمؤسسة و تتمثل قتجعل الحكم على املؤسسة منط

 : هذه النسب في الاتي 

 .نسب الهيكل املالي ،املرد وديةنسبة  ،نسبة النشاط ،نسبة السيولة

 .نسب السيولة :املطلب ألاول 

تهدف هذه املجموعة من النسب إلى تقييم القدرة املالية للمؤسسة على املدى القصير و يتم من خالل 

قياس قدرة املؤسسة على مقابلة التزاماتها القصيرة ألاجل عند استحقاقها من خالل تدفقاتها النقدية 

وتحس بهذه القدرة من خالل املقارنة بين  ،العادية الناتجة عن املبيعات و تحصيل الذمم بالدرجة ألاولى

 . ومجموع التزاماتها القصيرة ألاجل  ،مجموع موجوداتها القصير ألاجل

و يتوقف مستوى السيولة املطلوب ملقابلة املؤسسة اللتزاماتها القصيرة ألاجل على مدى انتظام تدفقاتها 

ى من تلك التي تحتاجها شركات الخدمات لذا تحتاج الشركات الصناعية إلى معدالت سيولة أعل ،النقدية

 .مثال الرتفاع مخاطر التذبذب في ألاولى وانخفاضها في الثانية  ،الكهربائية

أما البعد الثاني فيتمثل في  ،يتمثل البعد ألاول في الوقت الالزم لتحويل ألاصل إلى نقود ،للسيولة بعدان

 1. قودإمكانية تحقيق القيمة الفعلية من تحويل ألاصل إلى ن

 ( :نسبة التداول ) نسب السيولة العامة / 5

و تحسب هذه النسبة  ،توضح هذه النسبة مدى قدرة ألاصول املتداولة على تغطية الديون قصيرة ألاجل  -

 2:بقسمة ألاصول املتداولة على الديون قصيرة ألاجل وفق العالقة التالية 

 قصيرة ألاجل الديون / صول املتداولة ألا = نسبة السيولة العامة

 و تسمى هذه النسبة كذلك بنسبة رأس املال العامل

 3:كلما ارتفعت هذه النسبة و هذا ما تبينه الحاالت التالية ،و من املفروض أن تكون سيولة املؤسسة كبيرة

فإذا كانت هذه النسبة أقل من الواحد فهذا يعني عدم إمكانية املؤسسة على تغطية ديونها * 

أي راس املال عامل سالب و هذا يغير الوضعية املالية  ،داتها املتداولةو موجالقصيرة ألاجل ب

 .السيئة للمؤسسة 
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إذا كانت هذه النسبة تساوي الواحد فهذا يعني رأس املال معدوم أي وضعية مالية متوازنة و  *

 .بالتالي املؤسسة قادرة على تغطية ديونها قصيرة ألاجل باملوجودات املتداولة 

إذا كانت هذه النسبة أكبر من الواحد فهذا يدل على الوضعية الجيدة للمؤسسة ألنها قادرة  *

 . املتداولة أي رأس املال عامل موجب  بأصولهاعلى تغطية ديونها قصيرة ألاجل 

 إال أن هذه النسبة تعتبر مؤشر عام ألنها ال تأخذ بعين الاعتبار سيولة مختلفة للموجودات املتداولة و كذا

استحقاق الديون القصيرة ألاجل ألامر الذي تطلب وضع نسبة مالية أخرى لتفادي النقص املرتبط لنسبة 

 . السيولة العامة

 1:الاجلة" نسبة السيولة املخفضة / 2

النسبة أكثر دقة من حيث الحكم على درجة السيولة كما تعتبر مقياسا املقدرة املؤسسة على الوفاء  

 : ألاجل من ألاصول السريعة إلى نقدية و تحسب العالقة التالية بالتزاماتها القصيرة 

 املخزون الديون قصيرة ألاجل  -ألاصول املتداولة = نسبة السيولة املخفضة 

عاد املخزون من هذه النسب باعتبارها تمثل أكبر حصة من املوجودات املتداولة و بالتالي فهو بوقد تم است

هذا يعني أن لو استطاعت املؤسسة بيع القيم الغير جاهزة  ،لى نقديةيحتاج لفترة زمنية حتى تتحول إ

 .متها لتمكنها تسديد التزاماتها ودون املساس بمخزونها السلعي  ذتحصيل  و  ،بقيمتها

و هو حد  1.1و حد أقص ى  1.2و يجب أن تكون قيمة هذه النسبة مرتفعة حيت حدد لها حد أدنى 

 . الضمان

توضح هذه النسبة مدى قدرة املؤسسة على سداد التزاماتها قصير ألاجل  : الجاهزةنسبة السيولة / 3

 2.وتقيس السيولة دون اعتبار الذمم أو املخزون  ،باستخدام النقدية املتاحة

 :وتحسب نسبة السيولة الجاهزة وفق العالقة التالية 

 الديون قصيرة ألاجل/ القيم الجاهزة  –نسبة السيولة الجاهزة 

 3: وفق الحاالت التالية   1.2و  1.3ضعية املثالية لهذه النسبة هي أن تكون محصورة بين والو 

 . هذا أن نقدية املؤسسة كافية لتسديد الديون قصيرة ألاجل يعني  :   0=إذا كانت النسبة* 

 ،هذا يعني أن نقدية املؤسسة كافية لتسديد الديون قصيرة ألاجل:  0اذا كانت النسبة أكبر من * 

 .وهناك فائض عليها باستغالله 
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هذا يعني أن نقدية املؤسسة غير كافية لتسديد ديونها قصيرة : 0أصغر من  إذا كانت النسبة* 

 .ألاجل 

الش يء الذي  ،أغلب املتعاملون الاقتصاديون لهم فائدة في أن يكون هذا املعدل كبير على قدر املستطاع

 (. توازن مالي أمثل) يجب أن تكون معدومة يد في الخزينة التي جيقابله تسيير داخلي 

 

 نسب النشاط و املردودية و الهيكلية: املطلب الثاني 

 1: شاطنسب الن -5

وهي تعرف بنسب التفسير وهي مكملة لنسب الهيكلة ألنها تسمح بإدخال البعد الزمني في التحليل و ذلك 

ا بهد بعين الاعتبار دوران بعض عناصر امليزانية فهي تستخدم هدف الوقوف على الكيفية التي تسير خباأل 

 .إلادارة املالية املوارد املالية املتوفرة لديها 

ها في استخدام تتستخدم هذه النسب لتقييم مدى نجاح إدارة املؤسسة في إدارة أصولها وتقيس مدى كفاء

ستخدام ألامثل لهذه ألاصول وتحقيق أكبر حجم ومدى قدرتها على الا  ،ألاصول  املوارد املتاحة في اقتناء

 :ممكن من املبيعات وكذا أكبر ربح ممكن فيما يلي أهم هذه النسب هي 

 : معدل دوران مجموع ألاصول • 

تعد هذه النسبة من النسب التحليلية املهمة لبيان مدى العالقة بين املبيعات الصافية وحجم ألاصول 

وتساعد دراسة هذه النسبة أو هذا املعدل متابعة تطوره من  ،املستخدمة في خلقها داخل املؤسسة

مستوى النشاط بمعقوال قياسا  يبدو الاجابة على السؤال مهم مفاده هل أن مجموع الاستثمار في ألاصول 

 .التشغيلي للمؤسسة ممثال باملبيعات 

 :ويتم حساب هذا املعدل وفق العالقة التالية

 مجموع ألاصول / رقم ألاعمال = معدل دوران مجموع ألاصول 

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

فإذا كان معدل املؤسسة أكبر من معدل القطاع فهذا يعني أن املؤسسة تعمل قريبا  ،تنتمي إليه املؤسسة

ا الكاملة مما يعني أنه اليمكن زيادة حجم النشاط دون زيادة رأس املال العامل املستثمر من مستوى طاقته

معدل القطاع فهذا دليل على وجود أصول غير مستغلة أي بأما إذا كان معدل املؤسسة منخفضا مقارنة 

 . أن هناك أصول زائدة ال ضرورة لها 
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حليلي لتقييم قدرة وفاعلية ألاصول في تزايد ويقتض ي ألامر عند دراسة معدل دوران ألاصول كمؤشر ت

حجم املبيعات ضرورة متابعة حجم الاستثمار في ألاصول من ناحية توزيعه بين الاستثمار في ألاصول 

 .املتداولة 

 : معدل دوران ألاصول الثابتة •

معدل دوران ألاصول الثابتة وتكمن بؤشرات التحليلية املهمة في تقييم ألاداء التشغيلي أو ما يسمى املمن 

أهمية هذا املؤشر في قدرته على قياس كفاءة إلادارة كفاءة فاعلية أدائها في استغالل واستخدام ألاصول 

 : وفق العالقة التالية  الثابتةالثابتة في خلق املبيعات ويتم حساب معدل دوران ألاصول 

 ل الثابتةرقم ألاعمال ألاصو = معدل دوران ألاصول الثابتة 

كلما زاد معدل دوران ألاصول الثابتة قياسا باملعيار املقارنة املستخدم في التحليل املالي كلما زادت الكفاءة 

إلادارية من خالل فاعلية استخدام ألاصول الثابتة في خلق املبيعات سواء كانت تلك الفاعلية ناتجة عن 

 1. ابتة يقيم بمقدار اقتصادي أمثل الاستخدام الفني أو لكون الاستثمار في ألاصول الث

 :معدل دوران ألاصول املتداولة

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

 :املعدل وفق العالقة التالية 

 رقم ألاعمال ألاصول املتداولة = معدل دوران ألاصول املتداولة 

فهذا املعدل يعبر عن كفاءة إلادارة في استغالل ألاصول املتداولة في خلق املبيعات وبالتأكيد أنه كلما زادت 

عدد مرات الدوران كلما زادت إنتاجية الدينار الواحد للمستثمر في ألاصول املتداولة في خلق املبيعات وفي 

صرة ألن انخفاض معدل الدوران انما يعني التشغيلي وهوما تهدف إليه إلادارة املعا ألداءلذلك تعظيم 

 2. ضعف في استغالل ألاصول املتداولة في خلق املبيعات

 : نسب دوران املخزون

تهتم هذه النسبة بتقدير عدد املرات التي تتحدد فيها املخزونات ومعرفة املدة التي يستغرق من أجل  

أو على سيولة جاهزة في حالة البيع النقدي تحويلها من مخزونات إلى حقوق في حالة البيع على الحساب 

 :ولحساب هذه النسب يجب التمييز بين املؤسسات التجارية و املؤسسات الصناعية حسب العالقة التالية
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 :  املؤسسات التجارية

 201 * تكلفة شراء البضاعة املباعة/ متوسط املخزون = مدة دوران البضائع  يوم

  املؤسسات الصناعية :

 201*   متوسط املخزون تكلفة شراء املواد ألاولية = ران املواد ألاولية مدة دو 

 201*تكلفة املنتجات التامة الصنع/ متوسط املخزون = مدة دوران املنتجات التامة 

 

 : من النسب السابقة يمكن استنتاج عدد الدورات في السنة

 متوسط املخزون/ من البضائع  املشتريات السنوية= عدد دورات البضائع 

 متوسط املخزون/ املشتريات من املواد ألاولية املستهلكة سنويا = عدد دورات املواد ألاولية 

 متوسط املخزون/ تكلفة إلانتاج السنوية = عدد دورات املنتوج التام 

 

 : نسبة دوران الحقوق  

 تسمح هذه النسبة بمعرفة مدة آجال تحصيل الحقوق  

رقم ألاعمال بما فيه الرسوم ( / أوراق القبض + الزبائن ) مجموع حقوق الزبائن = الحقوق  مدة دوران

 يوم 201

 مجموع الحقوق على الزبائن/ رقم ألاعمال بما فيه الرسوم = عدد دوران الحقوق 

 

 :نسبة دوران املوردين 

اتجاه املوردين ونميز بين تم هذه النسبة بتحديد املدة املتوسطة لتسديد ما على املؤسسة من ديون هت

 : املؤسسات التجارية والصناعية نظرا الختالف في إعادة املشتريات

 

 : ملؤسسات التجارية 

 201* مشتريات البضائع/ أوراق الدفع + مجموع قيمة املوردين = مدة دورات املوردين 

 : املؤسسات الصناعية

 201*مشتريات املواد ألاولية/ الدفع أوراق + مجموع قيمة املوردين = مدة دوران املوردين 

 

 :نسب املردودية  -2

 (الربحية)مفهوم املردودية : أوال 

تعرف املردودية على أنها ذلك العائد املحقق وراء توظيف ألاموال و استثمارها و تقاس مردودية املؤسسة 

املوضوعة تحت تصرفها د املالية هذه ألاخيرة على تحقيق أرباح من خالل نشاطها للموار  ةبمدى قدر 

 1.املردودية بصفة عامة هي نسبة النتائج املحققة إلى الوسائل املوظفة و 
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أي تقيس هذه  ،نقصد بالربحية العالقة بين أرباح للمؤسسة والاستثمارات التي ساهمت في تحقيقها

 :آلتي النسبة مدى قدرة املؤسسة على تحقيق ألارباح وهناك ثالث أنواع لنسب املردودية وهي كا

 

 1:املردودية الاقتصادية  -أ

و هي املردودية من وجهة نظر الوسائل املستعملة من طرف املؤسسة للممارسة نشاطها و تستخدم 

من أجل أن تحافظ فاملقياس الفعالية في استخدام املوجودات املوضوعة تحت تصرف املؤسسة 

املؤسسة على بقائها في نشاط معين عليها أن تكون فعالية تقنيا بمعنى أن تكون كمية املدخالت أقل من 

كميات املخرجات و هذه النسبة توافق مع مفهوم تقني و هو إلانتاجية يشارك في تكوين املردودية 

 : الاقتصادية كل من العناصر التالية 

أو النشاط الاستغاللي خالل الدورة املالية املتمثلة في عمليات إلانتاج و البيع املردودية التجارية  -0

 (.حسابات)وما ينتج عنها من تكاليف 

معدل دوران املوجودات له عالقة في التأثير مباشرة على املردودية الاقتصادية ألن الهدف من  -3

معنى كلما ارتفع معدل دوران حسابها هو معرفة فعالية استخدام املؤسسة ملجموع موجوداتها ب

 : املوجودات كلما ساهم في زيادة املردودية العامة للمؤسسة و العكس صحيح أي  

 

مجموع /رقم ألاعمال خارج الرسم )× ( رقم ألاعمال/نتيجة الدورة خارج الرسم= )املردودية الاقتصادية 

 (.املوجودات 

 

 

 معدل دوران املوجوداتاملردودية التجارية                       

 :وبهذا الشكل نحسب العالقة التالية  

 

 مجموع ألاصول / النتيجة الصافية = املردودية الاقتصادية 

 :املردودية املالية  -ب

و هي املردودية من وجهة نظر املوارد املالية الخاصة بصاحب املؤسسة و تعتبر املردودية املالية بمثابة 

وتسمى أيضا في معدل العائد على حقوق امللكية وهي تقيس ألاموال الخاصة على تحقيق ألارباح الصافية 

املردودية املالية بزيد من مقدار ألارباح املحققة من استخدام أموال والحصول على نسبة مرتفعة من 

 2: حسب وفق العالقة التاليةتو  ،(أي شرائها )اهتمام املستثمرين بأسهم الشركة باإلقبال عليها 
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 ألاموال الخاصة/ النتيجة الصافية  -املردودية املالية 

 (التجارية :) املردودية الاستغاللية  -ج

ملؤسسة واملعبر عنها بالنسبة للمبيعات كما تعرف  لنشاط الاستغاللي العاديا هي املردودية من وجهة نظر 

ايضا أنها معدل الربحية حيث يوضح مقدار ألارباح التي تحققت مقابل كل وحدة واحدة من إجمالي 

كما يمكن مقارنة هذه  ،ادارة املؤسسة على تحديد سعر البيع الوحدة الواحدة تساعد املبيعات مما

للحكم على مدى كفاءة املؤسسة ( هامش الربح إلاجمالي ) ي املبيعات النسبة بنسبة مجمل ألارباح إلى صاف

 1:في الرقابة على املبيعات وهي تحسب كالتالي 

 .رقم ألاعمال خارج الرسم / نتيجة الدورة الصافية  = (التجارية ) املردودية الاستغاللية 

إلى حد مقارنتها مع املؤسسات  بل تسع ،ال يتوقف استخدام هذه النسبة على دراسة املؤسسة بذاتها فقط

ألن ضعف هذه النسبة أمام املؤسسات ألاخرى يعني ضعف وضعها  ،التي تنشط في نفس القطاع

 2. التنافس ي في قطاع نشاطها

 :(التوازن املالي ) نسب الهيكلة  - 3

 ،ملالية الدائمةلكي تكون البنية للمؤسسة في حالة التوازن املالي يجب أن تمول أصولها الثابتة باملوارد ا

بعبارة أخرى يجب أن يتساوى حجم ألاصول  ،ل أصولها املتداولة عن طريق الديون قصيرة ألاجلو وتم

وتعرف هذه القاعدة باسم  ،وحجم ألاصول املتداولة مع الديون قصيرة ألاجل ،الثابتة مع ألاموال الدائمة

 3. قاعدة التوازن املالي ويعاب عليها أنها ال تأخذ بعين الاعتبار العامل الزمني 

مدى اعتماد املؤسسة في التمويل على مواردها الذاتية وألاجنبية  (التوازن املالي) وتوضح نسب الهيكلة 

 4. وبالتالي تحديد مدى قدرتها على سداد الديون 

 ويل الدائمنسبة التم -أ

وتسمح هذه النسبة من إعطاء  ،توضح هذه النسبة مدى تغطية ألاصول الثابتة عن طريق ألاموال الدائمة

 5 :التالية  وتعطى هذه النسبة وفق العالقة ،حكم على مستوى السيولة ومالءة املؤسسة
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 ألاصول الثابتة/ ألاموال الدائمة  =نسبة التمويل الدائم 

 1: والوضعية املثالية لهذه النسبة هو أن تكون أكبر من الواحد ونالحظ ثالث حاالت

 أي وجود ) هذا يعني أن ألاموال الدائمة أكبر من ألاصول الثابتة ( : 0أكبر من ) اذا كانت النسبة

ووجود هامش آمان مالي يمكن للمؤسسة أن تغطي به بعض أو جزء  ،رأس مال عامل موجب

 ( .ولة أصولها املتدا

  تعتبر حالة مثلی نادرة الحدوث وفيها تتساوى ألاموال الدائمة ( :  0=النسبة ) إذا كانت النسبة

 .مع ألاصول الثابتة

  يعني هذا أن ألاموال الدائمة غير كافية لتغطية ألاصول ( :  0 أصغر من)إذا كانت النسبة

اد على مصادر تمويل دورية في يعني وجود رأس مال عامل سالب وعلى املؤسسة الاعتم ،الثابتة

 . تمويل أصولها الثابتة

 : (الذاتي ) نسبة التمويل الخاص  -ب

وتعطي وفق  ،بواسطة أموالها الخاصة الثابتةتبين هذه النسبة إمكانية املؤسسة في تمويل أصولها 

 2:العالقة التالية 

 ألاصول الثابتة/ ألاموال الخاصة  -نسبة التمويل الخاص 

يعني أن ألاموال الخاصة أكبر من  فذلك،املثالية لهذه النسبة هو أن تكون أكبر من الواحدوالوضعية 

 .ي ألاصول الثابتة أي أن املؤسسة تعتمد على أموالها الذاتية دون اللجوء إلى العالم الخارج

 : نسبة تمويل ألاصول املتداولة  -ج

ى وفق العالقة طفي تغطية ألاصول املتداولة وتعتبين هذه النسبة نسبة مساهمة رأس املال العامل الصافي 

 3:التالية 

 ألاصول املتداولة/ رأس املال العامل املالي  =نسبة تمويل ألاصول املتداولة 

 .والوضعية املثالية لهذه النسبة في أن تكون أقل من الواحد 
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 :  (التبعية املالية)نسبة الاستقاللية املالية  -د

والوضعية املثالية  ،(مصادر تمويل خارجية )املؤسسة للعالم الخارجي  تبعيةتعير هذه النسبة عن مدى 

 1:العالقة التالية بیطوتع ،لهذه النسبة هي أن تكون أكو أو تساوي الواحد

 (لديون طويلة ألاجل والديون قصيرة ألاج) مجموع الديون / ألاموال الخاصة = الاستقاللية املالية  نسبة

 2: الحاالت التاليةو نميز 

 ألاموال الخاصة تساوي ضعف الديون أو أكثر أن فهذا يعني :  5 أكبر أو تساوي  إذا كانت النسبة

ماليا  مستقلة وهذا يتيح للمؤسسة القدرة على الاقتراض والتسديد وبالتالي نقول أن املؤسسة

 .متوازنةو

  فهذا يعني أن ألاموال الخاصة تساوي الديون أو أقل  :  5أصغر أو يساوي إذا كانت النسبة

ومنه نقول أن  ،ومعناه أن املؤسسة مشبعة بالديون وهذا ال يمكنها الاقتراض إال بضمانات

 .ماليا  تابعةاملؤسسة 

  مستقلةفهذا يعني أن ألاموال الخاصة تساوي الديون وبالتالي فاملؤسسة :  5 =إذا كانت النسبة 

 . ماليا

 : نسبة املديونية إلاجمالية  -ه

وتبين هذه النسبة  ،تسمح هذه النسبة بمعرفة الخطر الذي قد يتعرض له دائنو املؤسسة بصفة عامة

 3: قسط املديونية إلاجمالية في هيكل الخصوم وتحسب وفق العالقة التالية 

 محموع الخصوم/ مجموع الديون  =نسبة املديونية إلاجمالية 

 1.1ية لهذه النسبة أن تكون أقل من والوضعية املثال 

 :هناك نسب هيكلية أخرى يمكن ادراجها في مايلي 

ي تفسر العالقة املوجودة بين عناصر ألاصول و هتصف الوضعية املالية للمؤسسة في وقت معين ف

 4:عد تعبيرا عن كل عنصر من عناصر امليزانية و تتمثل في يالخصوم و حسابها 

عبر عن هذه النسبة على شكل نسب مئوية من خالل عناصر امليزانية و تحسب ي:  نسبة هيكلة ألاصول  -أ

 : وفق العالقة التالية

                                                           
 300ص  ،مرجع سبق ذكره ،إعداد وعرض القوائم املالية في ضوء معايير املحاسبة ،أمين السيد أحمد لطفي -1
 .10ص ،3111 ،ألاردن ،الوراق للنشر والتوزيع ،(منهج علمى و عملي متکامل ) الاتجاهات املعاصرة في التحليل املالي  ،وليد ناجي الحيالي -2
 .100عاطف جابر طه عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص -3
 .030مرجع سبق ذكرهص،جمال الدين املرس ي و اخرون -4
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 ول صمجموع الا / القيم الغير الجاهزة + القيم الجاهزة + الل غإجمالي الاست= نسب هيكلة ألاصول 

تمنح إمكانية  تسمح هذه النسبة من قياس درجة السيولة التي تتمتع بها املؤسسة من موجودات كما

 .تتماش ى مع الهيكلة املثلىة في عملية تغيير هيكلها حتى تصبحمؤسسلل

 : تحسب هذه النسبة وفق العالقة التالية: نسية هيكلة الخصوم  -ب

 املجموع الخصوم /ق ألاجل د +ألاجل د ط + ألاموال الخاصة =  نسبة هيكلة الخصوم 

 : تحسب وفق العالقة التالية:  نسبة املديونية -ج

 صةألاموال الخا/ مجموع الديون = نسبة املديونية 

 د: تحسب وفق القانون التالي:  نسبة هيكلة ألاموال الخاصة

 مجموع الخصوم/ ألاموال الخاصة = نسبة هيكلة ألاموال الخاصة 

 

 .مؤشرات الربحية : املطلب الثالث 

للمؤسسة ضرورة الاحتفاظ بنوع من التوازن بين مصادر التمويل الداخلي تحتم سياسة التمويل السليمة 

ويرتبط التمويل الخارجي  ،وكذلك مراعاة القدرة عند التوسع في الاعتماد على التمويل الخارجي ،والخارجي

 :مع التمويل الداخلي بعدد من العناصر وهي التي تضع هذا التوسع في التمويل الخارجي ومن هذه العناصر 

 مقارنة العائد بالفوائد ؛ -

 . املقدرة على السداد  -

كذلك فان السيولة مؤشر هام لبقاء املؤسسة . واضح انه من الضروري تغطية الفوائد بالعائد 

وسمعتها ومقدرتها على إلاقراض والتوسع ومن جهة نظر املقرض يكون تحقيق املؤسسة  ،واستمراريتها

ها على سداد الالتزامات من تألرباح تغطي فوائد القروض ومؤشر نجاحها من ناحية ومؤشر الاحتمال مقدر 

 . ناحية أخرى 

 1:مؤشرات ربحية املبيعات  -0

يعد صافي الربح من املقياس العام لنجاح املؤسسة وكفاءة إدارتها ومن هنا كان من املهم تحليل قائمة 

الدخل ملعرفة مدى تحقيق الهدف الربحي للمؤسسة وذلك ال يمكن الوقوف عليه من تحليل املركز املالي 

ك أن قائمة الدخل تعد كما أن تحليل قائمة الدخل يهم في التحليل طويل ألاجل في أعمال املؤسسة ذل

تقريرا عن فترة معينة ضمن فترات تكمل بعضها البعض على التوالي نحو مستقبل املؤسسة و يبدأ تحليل 
                                                           

 . 000محمد سعيد عبد الهادي، مرجع سبق ذكره، ص -1
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إلى صافي املبيعات و تفيد هذه النسب  قائمة الدخل باستخراج النسب املئوية لكل بند من البنود القائمة

ل و تعطي النسب الربحية مؤشرات عن مدى قدرة في استخدام املؤشرات املالية لتحليل نتائج ألاعما

وعلى ذلك إذا ما أردنا استخدام رقم . املؤسسة على توليد ألارباح من مبيعات أو من ألاصول املتاحة لها 

الربح كمؤشر لقياس الجوانب املختلفة  من نشاط املؤسسة لتقييم أدائها في شتى املجاالت فان علينا 

ح باملبيعات و هذه املؤشرات مجتمعة بحتم كل مجموعة منها بربط رقم الر استخراج عدد من املؤشرات ت

قدرة املؤسسة على النمو و حالة اليسر املالي و القدرة على سداد الدين  فيتعطي البنك مؤشر جيد للتحكم 

 :و نستعرض في ما يلي هذه املؤشرات 

 .إجمالي أرباح التشغيل اصافي املبيعات = نسبة التشغيل 

ذه العالقة بين مجمل الربح الذي يمثل نتيجة الناشطين ألاساسيين في املؤسسة و هما نشاطي تمثل ه

ي املبيعات التي تمت خالل الفترة املحاسبية ويعبر عادة عن هذه العالقة في شكل فالنتاج و املتاجرة و صا

 . نسبة مئوية 

 . ربح من النشاط الجاري صافي املبيعات= نسبة صافي أرباح التشغيل 

ح الناتج من النشاط التجاري للمؤسسة و صافي املبيعات بح العادي أي الر بو تصور هذه العالقة بين الر 

الذي يمثل مصادر إلايراد ألاساس ي أن لم یکن الوحيد للنشاط الجاري و من الواضح أن رقم الريح العادي 

يضم نتيجة أنشطة املؤسسات املستخدم في هذه النسبية أكثر تعبيرا عن نشاط املؤسسة العادي ألنه 

 . الثالث إلانتاجية و التسويقية و إلادارية 

 اقل غير أنه يجب التنبيه إلى أن استخدام هذه النسبة في إجراء مقارنات بين الشركات املختلفة املثيلة

, جموعة املصروفات إلادارية ملنسبة مجمل الربح نظرا لتأثر نسبة الربح العادي  ة من استخدامقد

مويلية والعمومية التي تختلف بالطبع من شركة ألاخرى أي أن هذه النسبة تعتبر مكملة للنسبة الت

السابقة ولكنها ال تقتصر الاهتمام على عناصر تكلفة املبيعات بل تمد اهتمامها لكي تشمل كل عناصر 

سعر بيع الوحدة التكاليف واملصروفات املتعلقة بقيام املؤسسة بعملياتها وهي أيضا تبين مدى انخفاض 

 .قبل أن تتحمل املؤسسة خسائر 

 .صافي املبيعات / صافي الربح بعد الضرائب = نسية صافي العائد إلى املبيعات 

عين الاعتبار الضريبية وكافة إلايرادات أو بتعبر عن العالقة بين صافي الربع النهائي للمؤسسة بعد ألاخذ 

 . ألارباح غير العادية وكذلك املسروقات والخسائر غير العادية للمؤسسة 
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 : مؤشرات التغطية. 2

ها املالية الثابتة ومن أمثلتها فوائد الديون وإلايجارات بائأع سدادوهي تقيس مدى قدرة املؤسسة على 

املستحقة واحتياطات سداد القروض وهذه النسب تعد مؤشر للمخاطر املالية التي تتعرض لها الشركة 

 :ومن ثم تعد ذات أهمية خاصة للمقرضين ونستعرض فيما يلي أهم املؤشرات 

 .الفائدة / الضرية صافي الربح قبل الفائدة و = معدل تغطية الفوائد 

تم هة ممثلة بالفوائد وعليه فان املؤسسة تبتترتب على استخدام املديونية تحمل املؤسسة ألعباء ثاي

معرفة عدد املرات التي تستطيع فيها إلادارة تغطية هذه التكاليف من أرباحها املتحققة وهو ما يتحقق ب

 1قبل الفائدة والضريبة على الفائدة من معرفة نسبة تغطية الفوائد وذلك بقسمة صافي الربح 

( توزيعات ألارباح -ة من العمليات التدفقات النقدية املتولد) =القدرة على سداد الديون طويلة ألاجل 

 2.( الالتزامات الجارية من القروض الطويلة ألاجل / ) 

املطلوبة لسداد قسم الديون يوضح هذا املعدل مقدار الجزء من التدفقات النقدية املولدة من العمليات 

الطويلة ألاجل والفوائد املستحقة خالل السنة القادمة وكلما انخفض هذا املعدل انخفضت قدرة 

فهذا يعني عدم قدرة املؤسسة (  0) هذا املعدل عن  نخفضاملؤسسة على خدمة دينها في املستقبل وإذا ا

 . ويلة ألاجل والفوائد املستحقة عليهط ضعلى توليد نقدية من العمليات تكفي لسداد قسط القرو 

 : العائد على ألاصول   -3

يمكن قياس ريحية املؤسسة من وجهة نظر املستثمر وذلك بربط الربح املتحقق ومجموعة ألاموال التي 

وضعت في يد إدارة املؤسسة على شكل أصول مختلفة ومتنوعة على أساس أن إدارة املؤسسة يجب أن 

وبفرض أن الربح هو مقياس كفاءة الاستغالل أو  ،ل املوجودة تحت تصرفهاتسعى الستغالل ألاصو 

 : الاستثمار يمكن أن يطلق على هذه املؤشرات العائد على الاستثمار ونورد فيما يلي أهم هذه املؤشرات 

 :العائد إلاجمالي على ألاصول • 

يستخرج هذا املؤشر بقسمة صافي الربح بعد الضرائب على إجمالي ألاصول وفي هذا املؤشر قيمة ألاصول 

لذلك يقترح بعض ألاساتذة في التحليل , للحركة املستمرة فيها  تاخر نتيجآل طوال السنة فهي تتغير من يوم 

 . املالي استخدام متوسط ألاصول بدال من إجمالي ألاصول 

 

 

                                                           
 . 073ص،3111حمزة محمود الزبيدي،التحليالملالي،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  -1
 . 007ص ،مرجع سبق ذكره،محمد السعيد عبد الهادي -2



 أساليب التحليل املالي في تشهيص الوضعية املالية للمؤسسة: الفصل الثاني

 

65 
 

 :  توسط ألاصول العائد على م

تعتبر هذه النسبة أكثر اتساقا من النسبة السابقة في قياس العائد على الاستثمار ألن البسط واملقام في 

هذه النسبة يعكس إلى حد كبير املوقف عن عام كامل وتفيد هذه النسبة في قياس كفاءة إلادارة في 

النسبة من سنة ألخرى في قياس هذه  استثمار ألاصول التي في حوزة املؤسسة ويفيد التطور في هذه

 . الكفاءة 

على ازدياد  اإذ أن اتجاه هذه النسبة إلى الارتفاع إذا لم يكن مصحوبا بارتفاع إلايرادات غير العادية مؤشر 

 كفاءة إلادارة في الاستثمار والعكس صحيح 

ة للتعرف على أسباب كذلك من املفيد استخدام هذه النسبة في إجراء مقارنات بين املؤسسات املختلف

اختالف العائد على الاستثمار من مؤسسة ألخرى وتؤدي هذه املقارنات لتحديد نقاط الضعف في سياسة 

 :إلادارة الاستثمارية ويستخرج هذا املؤشر باملعادلة التالية

 .وسط مجموع ألاصول تم/ صافي الربح  =العائد على متوسط ألاصول 

 : مؤشر العائد على حق امللكية. 4

فانه يفضل متوسط حق امللكية  ،ما أن حق امللكية عرضة للتغير من سنة ألخرى خصوصا الاحتياطاتب

 :على حق امللكية وفق العالقة التالية  ئدحسب مؤشر العايشر أكثر دقة وتعبيرا عن الواقع و ؤ لكي يكون م

 1حق امللكية /صافي الربح =  امللكية قمؤشر العائد على ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 001محمد السعيد عبد الهادي، مرجع سبق ذكره، ص -1
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 .دراسة مؤشرات التوازن املالي: املبحث الثالث 

 دراسة مؤشرات التوازن املالي للمؤسسة

ن مؤشرات التوازن املالي هي من أهم ألادوات التي يستعين بها املحلل املالي ملعرفة الحالة املالية للمؤسسة  

الوقت التوفيق ما بين  فاملقصود بالتوازن املالي هو مقدرة املؤسسة على التسيير بشكل عادي و في نفس

استحقاقية الخصوم وسيولة ألاصول أي أن الخصوم التي ستحقق بعد فترة طويلة البد أن تقابلها 

والخصوم التي تستحق بعد فترة قصيرة  ،ألاصول التي يستغرق مدة طويلة أيضا للتحويل إلى سيولة

  تقابلها ألاصول التي تتحول إلى سيولة في مدة قصيرة أيضا

 : : وسوف توضح هذه املؤشرات في املطالب آلاتية

  رأس املال العامل: املطلب ألاول 

فيمكن أن  ،إن كل من عناصر ألاصول املتداولة وعناصر الديون القصيرة ألاجل تختلف في املدة والقيمة

تكون الديون القصيرة ألاجل تستحق التسديد في مدة زمنية أقصر من تاريخ تحقیق عناصر ألاصول 

وهذه الحالة تجعل  ،أي أن املؤسسة قد تكون مطالبة بتسديد ديونها قبل تحصيل حقوقها ،املتداولة

لذا فان حقوق املؤسسة في مجموعها يجب أن تكون مدة تحصيلها  ،املؤسسة في حالة صعبة اتجاه دائنيها

في مدته املؤسسة  ولكن املشكل آلاخر يطرحه املخزون الذي قد ال تتحكم ،أقل من مدة استحقاق دیونها

ومن أجل تفادي ذلك يجب أن يكون لدى املؤسسة رأس مال عامل  ،وبالتالي يؤثر على التوازن املالي لها

 . موجب

 : مفهوم رأس املال العامل  -5

يسمح للمؤسسة بمتابعة نشاطها بصورة طبيعية دون  ،رأس املال العامل عبارة عن هامش سيولة

فتحقق راس مال عامل موجب داخل املؤسسة يؤكد  ،مستوى الخزينةصعوبات او ضغوطات مالية على 

 . 1وضمان استمرار توازن هيكلها املالي ،امتالكها لهامش أمان يساعدها على مواجهة الصعوبات

  2:  حاالت رأس املال العامل -2

و كلما كبر  ،كلما امتلكت املؤسسة رأس مال عامل خاص: رأس املال العامل موجب : الحالة ألاولى  -أ

مبلغه ازدادت و تدعمت استقالليتها اتجاه الدائنين و املقرضين على املدينين سواء الديون الطويلة 

  . أواملتوسطة و تتجسد هذه الاستقاللية خاصة في حركة رسم السياسات للمؤسسة

                                                           
1- PATRICK PIGET , La gestion financière , Edition Economica , 1998 , p89 . 
 .10مرجع سبق ذكره، ص  يوسف حسن يوسف،/د -2
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لم تتمكن من  راس مال عامل معدوم يعني أن املؤسسة: رأس املال العامل معدوم : الحالة الثانية  -ب 

توفير إال ما هو ضروري لتمويل جهازها الانتاجي و كل استثمار جديد من شأنه أن يؤدي باملؤسسة إلى راس 

 . املال العامل السالب

داللة على اختالل في التوازن املالي أي أن املؤسسة لم : رأس املال العامل سالب : الحالة الثالثة  -ج  

 ،لية الكافية للمدى الطويلتتمكن من تجميع املوارد املا

 . وفي هذه الحالة املؤسسة مضطرة لطلب مكثف للقروض القصيرة ألاجل العادة تدوير الجهاز إلانتاجي

 3انواع رأس املال العامل وطرق حسابه  -

 1:هناك أربعة أنواع من رأس املال العامل وهي 

  راس املال العامل الصافي -أ

على أنه ذلك الجزء من املوارد املالية الذاتية املخصص لتمويل ألاصول يعرف رأس املال العامل الصافي 

كما يعرف أيضا على أنه ذلك الفائض املالي الناتج عن تمويل الاحتياجات املالية الدائمة  ،املتداولة

  : ويتم حسابه بطريقتين هما ،باستخدام املوارد املالية الدائمة

 *:طريقة اعلى امليزانية

  .وفق هذه الطريقة فان رأس املال العامل يتمثل في الفرق بين ألاموال الدائمة وألاصول الثابتة

 ألاصول الثابتة -ألاموال الدائمة = رأس املال العامل الصافي 

 :*طريقة أسفل امليزانية

يون القصيرة وفق هذه الطريقة فان رأس املال العامل الصافي يتمثل في الفرق بين ألاصول املتداولة والد

 . ألاجل

 .  الديون القصيرة ألاجل -ألاصول املتداولة = رأس املال العامل 

 : رأس املال العامل الخاص -ب

يبين مدى تغطية ألاموال الخاصة املتكونة من حقوق امللكية للمساهمين لألصول الثابتة دون الاستعانة 

أو مدى اكتفاء املؤسسة باألموال  ،ض الطويلة ألاجلبالجزء املتبقي من ألاموال الدائمة واملتمثلة في القرو 

  : ويتم حسابه وفق العالقة التالية ،الخاصة من دون الاستعانة باملوارد املالية ألاجنبية

 ألاصول الثابتة -ألاموال الخاصة = رأس املال العامل الخاص 

                                                           
 .17-10مرجع سبق ذكره، ص ،ناصر دادي عدون  -1
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ألاصول  -ألاصول ) ب  وألاصول الثابتة( مجموع الديون  -الخصوم ) وبتعويض ألاموال الخاصة ب 

 . نحصل على رأس املال العامل من أسفل امليزانية( املتداولة 

 مجموع الديون  -أصول متداولة = رأس املال العامل الخاص 

 . ويعتبر رأس املال العامل الخاص أداة للحكم على مدى الاستقاللية املالية للمؤسسة

 : رأس املال العامل ألاجنبي -ج 

وهنا ال ينظر إلى الديون  ،واملتمثلة في إجمالي الديون  ،املوارد املالية ألاجنبية في املؤسسةيبين قيمة 

وأصبح من الضروري على املؤسسات  ،بل كموارد ضرورية لتنشيط عملية الاستغالل ،باملفهوم السلبي لها

ملالية املانحة والتصق دور البنوك واملؤسسات ا ،أن تؤمن لنفسها موارد مالية متاحة عند الضرورة

  .وأصبح ملجأ لها لتدارك العجز في الخزينة ،للقروض بنشاط املؤسسات

  : يكتب رأس املال العامل ألاجنبي وفق الصيغة التالية

 إجمالي الديون = رأس املال العامل ألاجنبي 

  : رأس املال العامل إلاجمالي -د 

والتي  ،التي تستغرق سرعة دورانها السنة أو أقليقصد برأس املال العامل إلاجمالي مجموع عناصر ألاصول 

  . القيم غير املحققة والقيم الجاهزة ،تشمل كل من قيم الاستغالل

 مجموع ألاصول املتداولة= رأس املال العامل إلاجمالي 

 او

 ألاصول الثابتة -ألاصول = رأس املال العامل إلاجمالي 

 : و من العالقة السابقة

 الديون القصيرة ألاجل -ألاصول املتداولة = الصافي  رأس املال العامل

 الديون القصيرة ألاجل -رأس املال العامل إلاجمالي = 

 :وبالتالي فان

 .الديون القصيرة ألاجل+ رأس املال العامل الصافي = رأس املال العامل إلاجمالي 

 :لبياني التاليمن خالل ما سبق يمكن تمثيل مختلف أنواع رأس املال العامل في الشكل ا
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 :الحاالت املمكنة لرأس املال العامل الصافي -4

فيكون  ،والقطاع الذي تنتمي إليه ،يختلف حجم رأس املال العامل من مؤسسة ألخرى كل حسب طبيعتها 

في الغالب أقل حجما في املؤسسات التجارية عن املؤسسات الصناعية نظرا لسرعة دوران املخزون في 

 1.املؤسسة باختالف املؤثرات عليه  كما قد يختلف من فترة زمنية إلى أخرى لنفس ،ألاولى وبطئها في الثانية

 2: وبصفة عامة هناك ثالثة حاالت مختلفة لرأس املال العامل وهي

 :رأس املال العامل الصافي موجب -أ 

وحسب هذا املؤشر فان املؤسسة تمكنت من  ،يشير هذا إلى أن املؤسسة متوازنة مالياعلی املدى الطويل

 تمويل احتياجاتها الطويلة املدى باستخدام 

وهذا  ،وحققت فائض مالي يمكن استخدامه في تمويل الاحتياجات املالية املتبقية ،واردها الطويلة املدىم

  . ما يشير إلى توازن في الهيكل املالي للمؤسسة

 :رأس املال العامل الصافي معدوم  -ب

أما ألاصول املتداولة فتغطى عن طريق  ،في هذه الحالة تغطي ألاموال الدائمة ألاصول الثابتة فقط

هذه الحالة وتترجم  ،فهذه الوضعية ال تتيح أي ضمان تمويلي في املستقبل ،القروض القصيرة ألاجل

 . الوضعية الصعبة للمؤسسة

 :راس املال العامل الصافي سالب  -ج 

في هذه الحالة يعني أن املؤسسة عجزت عن تمويل استثماراتها وباقي الاحتياجات املالية باستخدام مواردها 

وبالتالي فهي بحاجة إلى تقليص مستوى استثماراتها إلى الحد الذي يتوافق مع مواردها  ،املالية الدائمة

 . املالية الدائمة

 : العوامل املؤثرة في حجم رأس املال العامل الصافي  -1

  3: هناك مجموعة من العوامل تؤثر على حجم رأس املال العامل و هي

 :طبيعة إلانتاج * 

وبالتالي فان الوحدات الصناعية  ،كانت دورة إلانتاج طويلة كانت الحاجة إلى رأس مال عامل أكبر كلما

وفي الصناعات الثقيلة أكبر من الصناعات  ،تحتاج إلى رأس مال عامل أكبر من الوحدات التجارية

 .التحويلية والغذائية وهكذا

                                                           
1- JEAN LUK BOULOT , L'analyse financière , Edition : Publi Unior , 1982 , P. 65 .  
  . 12مرجع سبق ذكره، ص ،يوسف قریش ي ،الياس بن ساس ي -2
 . 000 - 001ص -ص  ، مرجع سبق ذكره ،عبد الناصر نور  ،إسماعل إسماعيل ،منيرشاکر محمد -3
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 :طبيعة املواد ألاولية املستعملة *

ولية الضرورية لإلنتاج متوفرة في ألاسواق بشكل دائم فانه ال توجد ضرورة لشراء إذا كانت املواد ألا 

 . أما إذا كانت موسمية فيجب شراؤها عند موسمها وتخزينها ،كميات كبيرة منها وتخزينه

 : طبيعة العملية التسويقية *

 . والعكس صحيح ،قليلةكلما كانت سرعة دوران املنتجات مرتفعة كلما كانت الحاجة إلى راس مال عامل 

فكلما كانت فترة الائتمان املمنوحة للمدينين أقل من فترة تسديد املوردين : طبيعة الائتمان والتحصيل * 

 . والعكس صحيح ،كانت الحاجة إلى حجم أقل من رأس املال العامل

  :التغيرات في رأس املال العامل واسبابها -6

 ،ويكون التغير أحيانا بالزيادة وأحيانا أخرى بالنقص ،ين فترة وأخرى يتغير حجم رأس املال العامل الصافي ب

وذالك من أجل رسم خططها وسياساتها  ،وال بد إلدارة املؤسسة من دراسة هذه التغيرات ومعرفة أسبابها

 . املستقبلية

  1: يمكن تلخيص أسباب النقص والزيادة في رأس املال العامل في النقاط التالية

 :أسباب النقص في رأس املال العامل الصافي -أ

 ،النقص في ألاموال الدائمة نتيجة تخفيض رأس املال -

  توزيع جزء من الاحتياطات ؛ ،تسديد الديون الطويلة ألاجل -

 الاستثمار في أصول ثابتة جديدة غير ممول من أموال دائمة جديدة ؛ -

  .وبالتالي ألاموال الدائمة ،الخاصةالخسائر املحققة ألنها تؤدي إلى نقص ألاموال . -

 : اسباب الزيدة في رأس املال العامل الصافي -ب 

 :الزيادة في ألاموال الدائمة نتيجة لألسباب التالية -

 زيادة رأس املال ؛ -

  الحصول على ديون طويلة ألاجل ؛ -

 تكوين الاحتياطات ؛ -

 التخلي عن بعض ألاصول الثابتة بالبيع ؛ -

 .و غير املوزعةألارباح املحققة . -

                                                           
 . 007 - 000ص -ص ، مرجع سبق ذكره ،عبد الناصر نور  ،إسماعل إسماعيل ،منيرشاکر محمد -1
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وتجدر إلاشارة هنا إلى أن التغيرات التي تحدث في مركز ألاصول املتداولة والديون القصيرة ألاجل ال تؤثر في 

ألن أي ارتفاع يحدث في ألاصول املتداولة يؤدي إلى انخفاض في الديون  ،حجم رأس املال العامل الصافي

وهذا سيؤدي إلى  ،يؤدي إلى انخفاض في ألاصول املتداولة فعلى سبيل املثال بيع املخزونات ،القصيرة ألاجل

أما إذا كانت عملية البيع نقدا فيحدث ارتفاع  ،ارتفاع في مركز العمالء بنفس القيمة إذا كان البيع باألجل

 .وبالتالي هذه العملية ال تؤثر في حجم رأس املال العامل ،في الصندوق 

 

 العاملت راس املال ااحتياج: املطلب الثاني 

من أجل تقدير مالءة و سيولة املؤسسة على املدى القصير فان راس املال العامل وحده غير كاف لكي نقول 

حيث يوجد توازنين يجب احترامهما حتى نحقق  ،أن املؤسسة حققت توازن مالي بين الاستخدامات واملوارد

والتي تتمثل في احتياجات رأس املال وبالتالي يجب إجراء دراسة تكميلية  ،هيكلة مالية جيدة أو مالئمة

 . العامل

 -5 :مفهوم احتياجات رأس املال العامل

نها رأس املال العامل الذي تحتاج إليه املؤسسة فعال ملواجهة أتعرف احتياجات راس املال العامل ب

بصفة وتتضمن تسيير دورة الاستغالل  ،احتياجات السيولة عند مواعيد استحقاق الديون القصيرة ألاجل

فدورة الاستغالل يترتب عنها احتياجات دورية متجددة يجب تغطيتها بمصادر تمويل دورية أيضا  1.عادية 

هنا يستثنى من ألاصول  ،فاالحتياجات الدورية تتمثل في ألاصول املتداولة التي لم تتحول بعد إلى سيولة. 

ا موارد الدورة فتتمثل في الديون القصيرة أم ،املتداولة القيم الجاهزة ألنها لم تصبح في حاجة إلى سيولة

ألاجل التي لم يحن موعد تسديدها ويستثنى منها القروض املصرفية وكل الديون القصيرة ألاجل التي لم 

  ،وبالتالي لم تعد موردا ماليا قابل لالستخدام ،يبقى لها مدة زمنية من أجل التسديد

 : القة التاليةويتم حساب احتياجات راس املال العامل وفق الع

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

 ( .املصرفية

 ومن خالل الشكل البياني التالي نالحظ كيف يتشكل هذا الاحتياج

احتياجات وموارد من خالل هذا الشكل نالحظ أن احتياجات رأس املال العامل تتمثل في الفرق بين 

فعندما تكون قيمة احتياجات رأس املال العامل سالبة يعني أن هناك موارد مالية متاحة فائضة  ،الدورة

أما إذا كانت قيمة احتياجات رأس املال العامل  ،لم تستخدم في دورة الاستغالل لتوسيع نشاط املؤسسة

واملتمثل في كبر قيمة  ،ضمان التسديد موجودموجبة فيعني أن املؤسسة لم تبحث على موارد مالية مادام 

                                                           
1- GEUDI NORBERT , Finance d'entreprise les règles du jeu , Edition : Organisation , 1997 , p121 . 
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خاصة أن بعض املوارد املالية منخفض أو حتى منعدم التكلفة  ،بعض املخزونات أو بعض الحقوق 

وبالتالي كلما كانت احتياجات رأس املال  ،ويساهم بشكل بارز في زيادة سرعة نشاط دورة الاستغالل

 . حتياجات باملواردالعامل تقترب من الصفر دلت على حسن تغطية الا 

 ت احتياجات راس املال العاملاتغير 

 : تغيرات احتياجات راس املال العامل املوجبة -أ

 ،في مثل هذه الحالة تكون احتياجات الدورة للسنة الحالية أكبر من احتياجات الدورة للسنة املاضية

 1: وهذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع موارد الدورة املتمثلة في

 ارتفاع سرعة دوران العمالء ؛ -

  .انخفاض سرعة دوران املوردين -

 : تغيرات احتياجات رأس املال العامل السالبة -ب

وهذا  ،في هذه الحالة تكون احتياجات الدورة للسنة املاضية أكبر من احتياجات الدورة للسنة الحالية

سرع وقت لكي تستطيع تسديد أرد بيعود إلى اتخاذ املؤسسة لبعض القرارات املتمثلة في تحصيل املوا

  2. مستحقاتها في آلاجال املحددة

 

 الخزينة: املطلب الثالث 

 : تعريف الخزينة

 ،يمكن تعريف خزينة املؤسسة على أنها مجموع ألاموال التي تكون تحت تصرفها خالل دورة الاستغالل 

 3. وتشمل صافي القيم الجاهزة أي ما تستطيع التصرف فيه فعال من مبالغ سائلة

وأن  ،إن احتفاظ املؤسسة بخزينة أكثر من الالزم يجعل السيولة جامدة غير مستخدمة في دورة الاستغالل

ألن املؤسسات في السوق  ،الاحتفاظ بالسيولة لغرض الوفاء يحرم املؤسسة من ميزة كسب مدينيها

بينما نقص قيمة الخزينة معناه أن  ،تتنافس من أجل كسب املزيد من العمالء بواسطة تسهيالت البيع

لكنها  ،املؤسسة فضلت توظيف السيولة في دورة الاستغالل بدل إبقائها جامدة وبالتالي زيادة الربحية

فكلما كانت الخزينة  ،ن هذا تبعيات سلبيةوقد ينتج ع ،ضحت باالحتفاظ بالوفاء بالديون املستحقة

حيث توفق بين  ،و اكتفت املؤسسة بالسيولة الالزمة فقط كان مفضال ،تقترب من الصفر بقيمة موجبة

 . السيولة الجاهزة في دورة الاستغالل وتسديد املستحقات التي انقض ى أجلها
                                                           

1- PIERRE CONSO , FAROUK HEMICI , Gestion financière de l'entreprise , 9ème Edition , Baris : Dunod , 1999 , p243 . 
2- Ibid , p243. 
 .10ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص -3
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 :تحسب الخزينة بإحدى املالقين التاليتين

 احتياجات راس املال العامل –العامل  رأس املال= الخزينة 

 أو

 القروض املصرفية –القيم الجاهزة = الخزينة 

إذ أن القيم الجاهزة تشمل الخزينة مضافا إليها  ،مفهوم الخزينة يختلف عن مفهوم القيم الجاهزة

ويمكن للخزينة أن تساوي القيم الجاهزة وهذا في حالة أن املؤسسة ال تحتاج إلى  ،القروض املصرفية

 .القروض املصرفية للحفاظ على توازنها املالي

 :الحاالت املمكنة للخزينة -2

من خالل مقارنة رأس املال العامل مع احتياجات رأس املال العامل ينتج لدينا الحاالت املمكنة للخزينة 

 وهي

 •الخزينة الصفرية: ألاولى الحالة 

وهنا تكون املؤسسة قد حلت توازنها املالي وذلك بتساوي كل  ،تعتبر هذه الحالة هي الحالة املثلى للخزينة 

وبالتالى ضرورة جلب  ،لكن ال بد من أخذ الحذر ،من رأس املال العامل واحتياجات رأس املال العامل

 .املستقبلية موارد جديدة من أجل ضمان تغطية احتياجاتها

 • الخزينة املوجبة: الحالة الثانية  

وبالتالي يكون هناك فائض في رأس املال  ،في هذه الحالة تكون املوارد الدائمة أكبر من ألاصول الثابتة

وهو ما يشكل خزينة  ،ويظهر هذا الفائض في شكل سيولة ،العامل مقارنة باالحتياج في رأس املال العامل

  .موجبة بامكانها تمويل جزء من ألاصول املتداولة التي قد تفوق الخصوم املتداولة

 •الخزينة السالبة: الحالة الثالثة 

وهنا تكون املؤسسة بحاجة  ،في هذه الحالة يكون رأس املال العامل أقل من الاحتياج في رأس املال العامل

 .اجات املتزايدة من أجل استمرار النشاطإلى موارد مالية لتغطية الاحتي

 : حاالت العجز في الخزينة -3

نحاول فيما يلي سرد الحاالت املحتملة واملسببة للعجز في  ،بعد أن تطرقنا إلى الحاالت املمكنة للخزينة

 1: الخزينة وهي

                                                           
 .03-10ص-الياس بن ساس ي، يوسف قريش ي، مرجع سبق ذكره، ص -1
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 :حالة خطأ في السياسة املالية للمؤسسة -أ 

وقامت بتمويل  ،بقاعدة التوازن املالي ألادني أو ألاعلىيحدث عجز في الخزينة إذا أخلت املؤسسة 

ألامر الذي يؤدي إلى انكسار في رأس املال العامل مع بقاء  ،الاستثمارات باستخدام موارد قصيرة ألاجل

  ،وتكون النتيجة خزينة إجمالية سالبة ،الاحتياج في رأس املال العامل في وضعه الطبيعي

طريق اتخاذ مجموعة من إلاجراءات منها التنازل عن جزء من يتم معالجة هذه الوضعية عن 

 . وهذا من أجل تصحيح مسار رأس املال العامل ،أو الحصول على قرض طويل ألاجل ،الاستثمارات

 :حالة نمو سريع غير متحكم فيه -ب 

 ،الية الحاليةتحدث هذه الحالة عندما تحقق املؤسسة معدالت نمو في رقم ألاعمال أكثر من إمكانياتها امل 

وهذا ما يؤدي إلى تضخيم الاحتياجات في رأس املال العامل لالستغالل مع تطور رأس املال العامل في وضع 

  . وبالتالي تستهلك الفوائض املالية ويحدث عجز في الخزينة ،طبيعي

لك بالرجوع يمكن إعادة التوازن املالي من جديد من خالل إعادة النظر في املخطط التنموي للمؤسسة وذا

عن استهداف أسواق إضافية وتركيز الجهود التجارية على حصة سوقية تتناسب وإلامكانيات املالية 

بحيث  ،بهذا ينخفض رقم ألاعمال وتنخفض معه الاحتياجات الناجمة عن دورة الاستغالل ،للمؤسسة

  . يمكن تغطيتها باستخدام رأس املال العامل

 :تغاللحالة سوء تسيير عناصر الاس -ج 

ويظهر ذلك من خالل تباطؤ شديد في  ،في كثير من ألاحيان يتم تسيير عناصر الاستغالل بشكل عشوائي

هذا التسيير يؤدي إلى . قبول آجال طويلة للموردين  ،معدل دوران املخزون ومنح آجال طويلة للعمالء

 ،املال العامل وكافة موارد الخزينةتضخم غير طبيعي في الاحتياج في رأس املال العامل يؤدي إلى التهام رأس 

 . وبالتالي يحدث خلل مالي يتمثل في عجز الخزينة

زق على املؤسسة تبني سياسة علمية دقيقة وصارمة تمكن من تسيير املخزونات أللخروج من هذا امل

 . الخزينةوالعالقة الدائنة مع العمالء واملوردين بشكل فعال يضمن مستوى أدني من السيولة النقدية في 

 :حالة الخسائر املتراكمة -د 

مما يجعل املوارد الدائمة في  ،إذا حققت املؤسسة خسائر متتالية فان ذلك يؤدي إلى تآكل ألاموال الخاصة

وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض حاد في رأس املال العامل بشكل ال يلبي احتياجات  ،حالة تدهور مستمر

 وبالتالي تتحقق خزينة سالبة واملعبرة عن حالة خلل في التوازن املالي ،الاحتياج في رأس املال العامل
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في هذه الحالة ال يمكن للمؤسسة إنعاش رأس املال العامل إال بخطة طويلة ألاجل تتضمن إجراءات 

 1: وذالك على مستويين ،صارمة لتحسين النتيجة

حو الرشادة في الاستهالك باستخدام وذالك بترشيد إلانفاق وتدنية التكاليف بالتوجه ن:مستوی داخلي

  . وذلك دون التأثير على قيود الجودة والنوعية ،النظم املتخصصة في ذالك

وذالك بمحاولة إنعاش رقم ألاعمال عن طريق مخطط تسويقي محكم يهدف إلى تعظيم : مستوى خارجي 

 . وجلب أكبر عدد من العمالء ،الحصة السوقية

 : حالة تدهور في النشاط -ه 

في حالة مواجهة مشاكل تسويقية ناجمة عن معطيات املحيط فهذا ألامر يؤدي إلى انخفاض في إلايرادات 

حيث تنخفض قدرة املؤسسة على التمويل الذاتي مما يؤثر على مستويات رأس املال  ،وارتفاع في التكاليف

 . وتتحول هذه الحالة إلى حالة الخسائر املتراكمة ،العامل

 :عميل مهم حالة إفالس -و 

فان أي تغيير في وضعيته  ،إذا كانت السياسة التسويقية للمؤسسة ترتكز على تلبية احتياجات زبون واحد

 سيتم توضيح هاتين الحالتين من خالل . املالية يحدث أثارا مباشرة على وضعية املؤسسة 

بب في تدهور الخزينة ناتج حيث كان الس ،إن كلتا الحالتين لهما خلفية تتعلق بمكانة املؤسسة في السوق 

وبالتالي فان الحلول الكفيلة  ،عن الانخفاض في النشاط نتيجة للتقلص التدريجي لحجم عمالء املؤسسة

 بتصحيح الوضع تتمحور حول تحسين الوضعية 

 ،حال قابلية الوضع التصحيح وذلك في ،الاستراتيجية للمؤسسة عن طريق اتخاذ التدابير الالزمة لذالك

الحالة املعاكسة وهي حالة طفرة تكنولوجية جديدة يملكها املنافس وحالة ظهور منتجات جديدة بديلة أما

 . املؤسسة إال الانسحاب أو تغيير النشاط ىفما عل ،وغيرها

 شروط التوازن املالي

 2: لكي يتحقق التوازن املالي داخل املؤسسة ال بد من تحقق الشروط التالية

ويتحقق ذالك عندما تتمكن املؤسسة من تمويل  ،يكون رأس املال العامل موجبيجب أن : الشرط ألاول 

ألاصول الثابتة اعتمادا على املوارد الدائمة أي تمويل استثمارات املؤسسة اعتمادا على املوارد الطويلة 

 . واملتمثلة في رأس املال و الديون املتوسطة والطويلة ألاجل ،واملتوسطة ألاجل

 
                                                           

 .00الياس بن ساس ي، يوسف قريش ي، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .17-10الياس بن ساس ي، يوسف قريش ي، مرجع سبق ذكره، ص -2
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 يجب أن يغطي رأس املال العامل الاحتياج في رأس املال العامل أي أن: الشرط الثاني 

FR > BFR  

أن يكفى هذا الهامش لتغطية احتياجات دورة  ،إذ ال يكفي ان يكون راس املال العامل موجب بل يجب

 .الاستغالل

 

 

 حركة التمويل  

 

  

 

وبذلك تتمكن املؤسسة من  ،ويتحقق ذلك بتحقق الشرطين السابقين ،خزينة موجبة: الشرط الثالث 

تغطية موارد الخزينة املتمثلة في الاعتمادات البنكية الجارية بواسطة استخدامات الخزينة واملتمثلة في 

 . املتاحات

 E > R  0 < T 

  استخدامات

 حركة التمويل موارد الخزينة

  . T 5.4 الخزينة R E الخزينة

 إلاجراءات املختلفة من أجل إعادة التوازن 

سبقت إلاشارة إليه فانه يحدث اختالل في التوازن املالي عندما تكون احتياجات رأس املال العامل  كما

ومن أجل إعادة التوازن املالي ال بد من . وبالتالي تكون الخزينة سالبة  ،أكبر من راس املال العامل الصافي

 1: القيام باحد إلاجراءين التاليين أو كليهما

                                                           
1- CLARAN WARCH , OP. Cit , p95. 

 الموارد

 الدائمة

R 

خدامات االست

 المستقرة

 E 

FR 

 راس المال

 العامل

 الصافي

FR 

 االحتباج في

المال راس  

 العامل

 Tالخزينة 
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 العامل ؛الرفع من راس املال  -

 .التخفيض من احتياجات رأس املال العامل. -

 الرفع من راس املال العامل -(أ

 : يتم ذلك عن طريق مجموعة من إلاجراءات أهمها

كلما قامت املؤسسة برفع رأس مالها سواء عن طريق احتجاز : الرفع في ألاموال الخاصة  -

  .أو عن طريق كسب أسهم جديدة كلما أدى ذلك إلى ارتفاع في قيمة رأس املال العامل ،ألارباح

إن مثل هذا إلاجراء من شأنه أن يخفض من ألاصول الثابتة  :التنازل عن بعض الاستثمارات  -

 . وهذا ما يزيد من قيمة رأس املال العامل ،لدى املؤسسة

الرفع في مخصصات الاهتالكات يؤدي إلى إن  :الرفع في مخصصات الاهتالكات و املؤونات  -

من جهة أخرى تؤدي الزيادة في  ،وبالتالي ألاصول الثابتة ،تخفيض القيمة الكلية لالستثمارات

وهذا ما سيؤدي إلى الزيادة في قيمة رأس املال  ،الاهتالكات إلى زيادة حجم ألاموال الخاصة

  .العامل

يؤدي الحصول على قروض جديدة طويلة ألاجل :  الحصول على قروض جديدة طويلة ألاجل -

إلى الزيادة في ألاموال الدائمة و هذا ما يؤدي بطبيعة الحال إلى الزيادة في قيمة راس املال 

 . العامل

 تخفيض احتیاجات راس املال العامل -ب

 ك من أجل التخفيض من احتياجات رأس املال العامل البد من القيام بإحدى إلاجراءات التالية

وذلك بالعمل من أجل الزيادة في سرعة دورانها من أجل : التخفيض من كمية املخزونات  -

  . وبالتالي تغطية احتياجات الدورة ،تحويلها إلى سيولة

والتي  ،أغلب املؤسسات من عدم الفعالية في تحصيل حقوقها تعاني: التخفيض من الحقوق  -

وبالتالي ال بد على املؤسسة من إعادة النظر  ،تعود إلى التأخر الكبير في الدفع من قبل الزبائن

  . في سياسة تحصيل حقوقها في أجالها

أكبر لفترة يجب على املؤسسة السعي من أجل تحصيل موارد : الرفع من ديون املوردين  -

 . ا وتحويل مخزوناتها إلى سيولةفذلك سيوفر لها الوقت من أجل استرجاع حقوقه ،أطول 
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 خالصة

 

من خالل دراستنا لهذا الفصل يمكن القول أنه لكي يقوم املحلل املالي باتخاذ قرارات سليمة من شأنها  

يجب عليه أن يعتمد في تحليه على املعطيات  ،تحقيق ألاهداف والتوقعات املستقبلية التي قد تم رسمها

وإن دراسة التوازنات املالية حدف أساسا للتأكد من . املالية املوجودة في امليزانية وجدول حسابات النتائج 

وذلك من خالل توفير هامش أمان واملتمثل في رأس املال  ،أن املؤسسة لم تقع في حاالت العسر املالي

ه لتغطية احتياجات دورة الاستغالل والفرق بينهما يتمثل في الخزينة التي تعتبر العامل والذي بدوره يوج

كما يمكن أن يستعين املحلل املالي . من املؤشرات الهامة التي يتم الانطالق منها ملعالجة الاختالالت املالية 

الي للمؤسسة بالنسب املالية لزيادة الوضوح أكثر باعتبارها وسيلة بسيطة تبين مستوى ألاداء امل

 . استقالليتها املالية مقارنة بنسب القطاع الذي تنشط فيه ووضعها التنافس ي مع املؤسسات ألاخرى 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

سوناطراك دراسة تطبيقية للوضعية املالية ملؤسسة 

 .فرع فصل و تمييع غاز البترول
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 : تمهيد

وذلك بعد أن تعرفنا  ،لقد تعرضنا في الجانب النظري إلى الطرق وألاساليب املستخدمة في التحليل املالي

وباعتبار أن التحليل املالي يحظى باهتمام الجميع لكشف  ،على ماهيته وأهميته في املؤسسات الاقتصادية

وبالتالي يجعل مسيري هذه املؤسسات  ،الوضعية املالية للمؤسسة وتحديد نقاط القوة ومكامن الضعف

وسنحاول في هذا  ،ملمين بالجوانب املالية كفوئين في اتخاذ القرارات باستنادهم إلى نتائج املتحصل عليها

اسة النظرية على أرض الواقع و ذلك من خاللها أن نطبق بعض هذه ألادوات الفصل إسقاط الدر 

للتعرف على دور  GL2 / 2 واملؤشرات التي تطرقنا إليها سابقا على مؤسسة سونطراك وبالتحديد في مركب

 . التحليل املالي عن قرب و استنتاج التأثير الحقيقي له على املؤسسة و مدى فهم و إدراك املؤسسة ألهميته

 : و لهذا قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثالث مباحث كاآلتي

 .التعريف بمؤسسة سوناطراك : املبحث الاول 

 .تقديم عام لفرع غاز النفط املميع : املبحث الثاني 

 . تحليل و معالجة الوضعية املالية ملركب تمييع الغاز الطبيعي: املبحث الثالث 

GL2/Z    3101-3102-3103لثالث سنوات متتالية 
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  ."  سوناطراك" ملحة تاريخية حول مؤسسة : املبحث ألاول 

 ،بعد أن استقلت الجزائر أصبح الهدف الوحيد وألاساس ي هو البحث عن إنشاء قاعدة اقتصادية متينة

لذلك كان البد من التحرر من التبعية التي خلفها املستعمر وأن تسيطر الجزائر على اقتصادها وتوجيهه 

لخدماتها وخصوصا الصناعات الثقيلة والتي كان أهمها صناعة املحروقات على الوجه ألامثل لخدمة 

 .أهداف التنمية الاقتصادية للبالد

  هانشأة مؤسسة سونطراك وتعريف: املطلب ألاول 

 نشأة مؤسسة سونطراك: أوال 

تعتبر سوناطراك من أول املؤسسات التي أنشأتها الجزائر بعد الاستقالل حيث كان البد من استرجاع  

لذا كان البد عليها أن تتزود بأداة اقتصادية وعملية قادرة أن تحل محل  ،السيادة الكاملة على املحروقات

وقد مرت هذه املرحلة بعدة  ،الشركات ألاجنبية في ميدان استغالل الاحتياطات البترولية والغازية في بالدنا

 : مراحل هي

 : املرحلة ألاولى-5

كانت تحت وصاية  ،0002سمبر دي 20املؤرخ في  02100أنشأت شركة سوناطراك بمرسوم رئاس ي رقم 

والنشاط الذي أحيطت به هذه املؤسسة كان اختيارا نابعا من  ،وزارة الطاقة والصناعة البتروكيماوية

ولكن املرسوم املنش ئ لم يعهد لها بمهمة  ،إلادارة في جعل سوناطراك إلادارة املميزة لصناعة املحروقات

فقد كانت املهمة التي أوكلت لها هي تسيير خط أنابيب  ،بيةالنقل والتسويق التي كانت تحت السيطرة ألاجن

البترول والذي يربط بين مركز التخزين وحوض الحمراء وميناء أرزيو والذي يعتبر أول إنجاز صناعي حققته 

  . کلم 111يصل طولها حوالي %  011الجزائر وسوناطراك طبعا وأول قناة لنقل البترول ملك لها 

-00وسعت صالحياتها لتشمل كافة نشاطات قطاع املحروقات بفضل املرسوم رقم  0000وابتدءا من سنة 

 : وفي هذا إلاطار كانت تقوم بما يلي 0000سبتمبر  33الصادر في  300

تنفيذ كافة العمليات املتعلقة بالتنقيب والاستثمار الصناعي والتجاري لحقول املحروقات واملواد  -

 .املشتقة منها إلى جانب استغاللها

 .معالجة وتمويل املحروقات -

إنشاء وامتالك منشآت ومصانع املعالجة الصناعية للمحروقات والسيما تسويق وتشجيع  -

آخذين بعين الاعتبار  ،سواء داخل الوطن أو خارجه ،الصناعة البتروكيماوية واملواد املشتقة

 . الالتزامات التي بحيازة بعض الشركات ألاجنبية
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  مرحلة التأميم :املرحلة الثانية  -2

عرفت سوناطراك تطورا هائال في كافة ميادين هذا القطاع بدءا من التنقيب عن املحروقات حتى عملية 

غير أن أهمية سوناطراك لم  ،النقل والتصفية البتروكيماوية والتمويل ،تسويقها مرورا بالبحث وإلانتاج

ومنذ ذلك التاريخ وسوناطراك تعمل على تعزيز  ،0070فيفري  31تتأكد ولم تتغير إال بتأميم املحروقات في 

لتسد  ،عملية الاسترجاع الكامل للثروات البترولية والغازية والتحكم في التكنولوجيا الخاصة بهذا القطاع

 . الحاجات الطاقوية املحلية

ل في رفت سوناطراك نشاطات مكثفة في البحث والتنقيب وتطوير أجهزة ووسائل الاستغالعوإلى يومنا هذا 

 . إلانتاج والنقل والتسويق وبناء املصانع لتكرير الخام والتمييع واملعالجة

  على ألاقل من فوائد%  10بعد التأميمات أصبحت تملك وتتلقى 

وبالتالي أصبحت قادرة على القيام بمهمتها في الرفع من قيمة  ،الشركات ألاجنبية من البترول والغاز

 . جة ممكنةاملحروقات الوطنية إلى أكبر در 

 : تعريف شركة سوناطراك

  S.O.N.A.T.R.A.S.H   املوسسة الوطنية لنقل و تحویل و تسويق املحروقات سوناطراك 

( Société national de transports et commercialisation des hydrocarbures sonatrach ) 

 و تسويقها  املحروقاتوتحويل النقل  الانتاج،سمى سوناطراك بالشركة الوطنية للبحث ة ت

 SO/ Sociétéشركة 

 NA/ Nationaleوطنية 

 RTA/ Transportنقل 

   C/ Commercialisationتسويق

  H/ Hydrocarbureاملحروقات

موظف إذ تعد شركة  031111هي شركة عمومية جزائرية و مؤسسة وطنية و بترولية توظف أكثر من 

حيث تعتبر املورد الرئيس ي  0002منذ تأسيسها سنة  سونا طراك شركة نقل وتسويق املحروقات و هذا

إلنعاش الاقتصاد الوطني و جلب العملة الصعبة هذا إذ كان نشاطها يتركز أساسا على نقل و تسويق 

 . املحروقات و منه استغالل املوارد البترولية في الجزائر
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مليون دينار  0سهم مقدر ب  سهم كل 311مليار دينار جزائري موزعة على  011يقدر رأس مالها بحوالي 

جزائري و هو غير قابل للتصرف بعدما كانت املؤسسة الوطنية لنقل وتسويق املحروقات سوناطراك برأس 

 مليون دينار جزائري ملك الدولة عند نشأتها؛ 11مال يقدر ب 

ة التي تملك ومنه تعتبر هذه الشركة الدعامة ألاساسية و العمود الفقري لإلقتصاد الوطني كونها املؤسس

 . اكبر حصة في التقدير كما أنها تعتبر من أهم شركات النفط في العالم

الانتاج  التنقيب،وهي تشارك في  وافريقيا،تعتبر مؤسسة سوناطراك من اهم الشركات البترولية في الجزائر 

تطور نشاطات  ،التوزيعمعتمدة عن استراتيجية . وتسويق املحروقاتومشتقاتهاتحويل  والنقل عبرالانابيب،

 . املنجمة واستغالل الطاقةكذلك البحث  البحر،تحلية مياه  واملتجددة،الطاقة الجديدة  الكهرباء،توليد 

افريقيا : العالم وعدة بلدانتنشط سوناطراك في الجزائر  العاملية،بهدف مواصلة استراتيجياتها 

في امريكا الالتينية  ،(العظمىيطانيا بر  اسبانيا،ايطاليا،البرتغال،)في اوروبا  (مالي،النيجر،مصر)

 . املتحدة الامريكية وكذلك الواليات(البيرو)

 . 3101مليار دوالر محقق خالل سنة  0.10برقم اعمال يقارب 

 وثالث مصدر هي رابع مصدر للغاز الطبيعي املميع  العالم،الثاني عشر في  افريقيا،تحتل املرتبة ألاولى في 

 . للغاز الطبيعي وخامس مصدر عالمي لغاز البترول املميع 

 . اول شركة افريقية

 . (الاحتياط)رابع عشر شركة عاملية للمحروقات السائلة 

 . (احتياطاتوانتاج)يخص الغاز الطبيعي  فيماسادس شركة عاملية 

 . عشرون شركة عاملية من حيث عدد املوظفين و  خامس

 . بيعيخامس مصدر عالمي للغاز الط

 . رابع مصدر عالمي للغاز الطبيعي املميع

 . ثالث مصدر عالمي لغاز البترول

 . و لقد حددت أهدافها على أساس أن تكون أداة الدولة الفعالة لإلستثمارات في ميدان املحروقات

 : و كانت هذه ألاهداف كاآلتي
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في املادة السابعة سواء في  0001فيفري  00املؤرخ في  11-01تهدف الشركة حسب املرسوم الرئاس ي رقم 

 : الجزائر أو خارجها إلى

  .التنقيب عن املحروقات والبحث عنها واستغاللها -

 .شحنها وتسييرها ،تخزينها ،تطوير شبكات نقل املحروقات -

 .تمييع الغاز الطبيعي ومعالجة وتقويم املحروقات الغازية -

 .تحويل املحروقات وتكريرها -

  .تسويق املحروقات -

  .أو خارجها مع شركة جزائرية أو أجنبية ،مختلف أشكال ألاعمال املشتركة في الجزائر إنماء -

الاشتراك في رأس املال على كل القيم املنقولة في شركة موجودة سيتم  ،الحيازة على حقيبة أسهم -

  .إنشاؤها في الخارج أو في الجزائر

 .تموين البالد بالحروقات على ألامامين املتوسط والبعيد -

 .دراسة كل املصادر ألاخرى للطاقة وترقيتها وتقويمها  -

تطوير كل نشاط له عالقة مباشرة بصناعة املحروقات وكل عمل يمكن أن يترتب منه فائدة  -

 . لسوناطراك

 أنشطة ومهام مؤسسة سوناطراك: املطلب الثاني

 : أنشطة شركة سوناطراك

 : صناعة بترولية و غازية و من أهم أنشطتها هي ،سوناطراك هي مؤسسة عاملية بمجال أنشطتها

.Amont و إلانتاج التنقيب: نشاط الصناعة البترولية ألافقية  -  

Transport .يتمثل في نقل املحروقات عبر القنوات  :نشاط النقل  -  

LRP هي آخر نشاطات املؤسسة متمثلة في التمييع و  و: نشاط الصناعة البترولية التحتية  -

. التكرير و البتروكيميائي  

 :املهام إلاستراتيجية ملؤسسة سوناطراك 

 : تسعى مؤسسة سوناطراك لتوجيه نشاطها صوب مهام إستراتيجية أهمها

تعتبر هذه املهمة من أهم املراحل في الصناعة البترولية حيث شهدت أول : التنقيب والاستكشاف  -

بالجوء إلى عقود الشراكة مع الشركات ألاجنبية بحوض الشلف و ذلك  0011أشغال التنقيب سنة 

 .لضخامة املشروع
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تعتبر هذه العملية كمرحلة موالية لعملية التنقيب و الاستكشاف فعملية إنتاج الغاز وكذا إنتاج : إلانتاج  -

 . ألاجنبية الشراكةتطورا هاما خاصة بعد   حيث عرفت 0011البترول انطلقت سنة 

انع التحويل و التوزيع املحلية تهدف إلى ربط حقول و مراكز إلانتاج بمص :يب النقل عن طريق ألاناب -

 " . بريتيش بريتيليوم" ألاجنبية و هو نشاط يتم باالستعانة بشركات أجنبية كشركة و

تملك سوناطراك حاليا أربع مراكز أو مركبات للتمييع إذ تملك خبرة معتبرة في : تمييع الغاز الطبيعي  -

 . لغازية ويظهر ذلك باحتاللها املرتبة الرابعة في سلم أكبر الشركات املمولة للغاز في العالمالصناعات ا

ملية توزيع املنتوجات النفطية تحملت سوناطراك ع 0011بعد تأميم مؤسسات التوزيع في : التسويق  -

 . مضاعفة نقاط البيع لرفع صادراتها في ألاسواق العامليةو 

  -:رولفروع تمييع الغاز والبت

بارزيو وواحدة  2وحدات تمييع الغاز الطبيعي تقع  1على ( تمييع الغاز و املحروقات ) يحتوي فرع املصب 

 : كم من الجزائر العاصمة باإلضافة إلى وجود وحدة هي كالتالي 111بسكيكدة على بعد 

 (وهران) يقع ببطيوة  GL1/Z مرکب تمييع الغاز الطبيعي -

  (وهران) يقع ببطيوة  GL2/Z مرکب تمييع الغاز الطبيعي -

 (وهران) يقع ببطيوة  GL4 /Z مركب تمييع الغاز الطبيعي -

 يقع بسكيكدة GL1 / Z مركب تمييع الغاز الطبيعي -

 GPL كما أنها تشمل وحدتين لتكرير البترول

 : كالتالي

  GP1/Z  يقع في مرس ى الحجاج -

 GP2/Z  يقع في ارزيو -
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 ملجمع سوناطراك التنظيم العام: املطلب الثالث

 مخطط مؤسسة سوناطراك( :III- 3)الشكل 

 

 
من إعداد الطالبة باإلعتماد على وثائق املؤسسة:  املصدر  
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 نشاط 
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 GP1/Zتعريف مركب : املبحث الثاني

 GP1/Z املركب مفهوم و مراحل تطور : املطلب الاول 

 . من الشركة الوطنية سوناطراك (املصب)هو واحد من ستة مجموعات تمييع الغاز الانتماء لعمليات 

وهي تقع بين املحطة الحرارية من مرس ى الحجاج في الشرق ومجمع الغاز الطبيعي املميع الغربي ويغطي 

سلمت  (اشاياي ت او س ي  -س ي -اشاياي)وقد بنيت بمساعدة مجموع شركات يابانية . هكتار 031مساحة 

ألفوتسعة مئةواربعة املفتاح قبل ثالث مراحل مرحلة من البناء كان اول واحد في اثنين سبتمبر من عام 

 . وعشرةمارس الفين  والثالث فيفي عشرون نوفمبر من نفس السنة  واملرة الثانية. وثمانون 11

 1.0البترول املميع ان تنتج ملعالجة غاز  تأربعة قطارااملجمع  وثمانون وضعوثالثة  ألفوتسعة مئةفي عام 

ألفوتسعة مئةوثمانية املجمع في عام  تمديد)مليون طن سنويا بعد الحصول على اثنين قطارات اخرى 

في الفين  التمديد)اضافية  تثالثة قطارامليون طن سنويا وبعد ذلك  7.3الانتاج ب  هذا وزادت(.وتسعون 

 . مليون طن سنويا 01.0تصل الى . (وعشرة

 : يانات التقنيةورقة الب

 GPL. املجمع انش ئ إلنتاج غاز البترول املميع

 . والدوليةلكل من الاسواق الوطنية  والبوتان التجاريةالبروبان 

 مجمع :   GPL1/Z اسم الشركة

 . مرس ى الحجاج: املوقع

 .هكتار 031: السطح

 . عامل 100: املوظفين

 . البترول املميع سنة من غاز /مليون طن  01.0: الهدف

 . والبوتان التجاريةالبتروبان التجارية : املنتجات

 . والتقطيرالضغط : الطريقة املستخدمة

 . مليون طن 0.3رات من اقط 10: راتاعدد القط

 . اواش الثقيلة،والشركات ايالشركات اليابانية اي اشاي للصناعات : الصانع

 . مئةوثمانون ألفوتسعة عشرة نوفمبر : شغالتاريخ بدء ألا 
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 . والسوق املحليةالتصدير : جهة الانتاج

 .  الغاز من حقول الغاز الجنوب الجزائري : مصدر التمويل

 

 :  املخطط العام للهيكل التنظيمي: املطلب الثاني

 :GP1Zل املركب خدا والاقسام املوجودةالذي سيتيح لنا التعرف على كل الدوائر  

 GP1Z  للهيكل التنظيمي ملركبالعام مخطط ( :III- 4)الشكل 
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 GP1/Zتعريف الادارة املالية للمركب : املطلب الثالث

 F  الادارة املالية

 . والقانونيةالعمليات املالية  ورصد جميعكل املعلومات الادارية  ادارة،يدرس ميزانية كل 

مصلحة : ةنمصلحة الخزي التحليلية،نذكر منها مصلحة املحاسبة  أربعمصالح،تنقسم الادارة املالية الى 

 . املحاسبة العامة امليزانية،واخيرا مصلحة

 :مصلحة الخزينة

 kTPاملؤسسة  ونجد انوجه  أحسنسهر هذه املصلحة على ان تقوم بتسيير خزينة املؤسسة على ت

 تستعمل تطبيق معلوماتي لهذا الا وهو 

 : اقسام وتتكون منأربعنة يام جديد لتسيير الخز ظوهو ن

 SFFقسم تسجيل الفاتورات املستقبلية 

 KTPام ظنيقوم هذا القسم بتسجيل كل فاتورات املوردون في  ذا

 GMRقسم تسيير وسائل التمويل 

 : يقوم هذا القسم بما يلي

 . اصدار اوامر الدفع لتسوية ديون املوردون  -

 . اصدار الشيكات -

 :PCRوالتقرير قسم املؤونات املراقبة 

الحلول املناسبة لتسوية جميع  نةوايضا ايجاديوسنوية للخز يقوم هذا القسم بإعداد تقارير شهرية 

 . املشاكل العالقة

 . يقوم بتسجيل جميع العمليات التي قامت املؤسسة بتسديدها ملورديها :قسم املحاسبة

 : مصلحة امليزانية

التجارية للشركة  عمالعلى ألا را للظروف الداخلية التي قد تؤثر ظوهي مجموعة منسقة من التوضيحات ن

املوازنة التشغيلية هي التوقعات  وبالتالي فان. مع الوسائل الى الغايات املنشودة ويميل الى التكييف

ويكمن هدف مراقبة امليزانية . العددية من جميع العناصر املقابلة الفتراض معين لفترة سنوية تحدد عموما

 : في
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 . لفترة محددة ومنتجات الشركةتوفير متجانس لنفقات  -

 . اتخاذ قرارات الادارية الراشدةفي التوقعات  الحالي،وتستخدم هذهقعات العمل تو --

 . جميع املستويات لتحقيق الاهداف التي وصفوها بأنفسهم على( املرؤوسين)القادة مشاركة  -

 : وهيللميزانية وظائف : ومن وظائف امليزانية

 . خطة العمل -

 . ادارة املسؤولية املركزية -

 . وادارة التحكمادارة التنسيق  -

 :العامةمصلحة املحاسبة  -

 : تاليالمهمتها ك

 . العمليات املحاسبية وتسجيل جميعد يتقي -

 . والجبائيةاملحاسبية  العمليات اعداد -

 : قسمين وتتكون من

خواص الجانب،وألا هدفها تسجيل كل العمليات املحاسبية مع املوردون املحليون : قسم املوردون  -

 . والقطاع العام

كما تقوم  ومتابعاتها وحساب اهتالكاتها،تقوم بتسجيل الاستثمارات : والاستثماراتقسم املخزونات -

 . كذلك بتنفيذ العمليات املحاسبية للمخزونات

العمليات مع  وتسجيل كلتقوم بتسجيل العمليات املحاسبية للمصاريف املستخدمون : تمركزلقسم ا -

 . م سوناطراكفروع املؤسسة ألا 

 : مصلحة املحاسبة التحليلية -

 . تكلفة املنتوج ومهمتها حسابملا تطرقنا اليها وجدناها مصلحة جديدة بامليدان 

كتابتها  والذي تمالتحليلية  تحليل املحاسبةو عن انشاء  وهو املسؤولهذا القسم تم انشاءه حديثا 

 . جانب من خالل برامج الحاسوبهذا يجري حاليا تنفيذ املستشارين ألا التكلفة، و باملركب مركز 
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 GP1/Zاملخطط العام لإلدارة املالية للمركب  ( :III- 5)الشكل  

 

 

.التأمينات، الضرائبقسم  : A/F 

.التسوية وسائلقسم ادارة  : GMR 

.املحاسبة قسم : COMP 

.والابالغقسم الاحكام الرصد  : PCR 

.قسم العقود : C 

.قسم املورد : FRS 

.والاستثماراتقسم املخزونات  : S/I 

.:املركزيةقسم  CNTR  

:.قسم املداخالت للتدفقات املستقبلي  SFF 
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 غاز النفط املميعتحليل و معالجة الوضعية املالية ملركب  :لثاملبحث الثا

باستخدام كال من  غاز النفط املميع سنقوم في هذا املبحث بدراسة و تحليل امليزانية املالية ملركب 

التحليل ألافقي و التحليل الراس ي للميزانية املالية و الاعتماد على مؤشرات التوازن املالي من رأس املال 

العامل، أنواعه احتياجات رأس املال العامل وصوال للخزينة و تفسيرها و كذا توظيف التمثيالت البيانية و 

-3107اط سنقوم بعرض امليزانية املالية  للمركب للسنوات أخيرا النسب املالية وقبل التطرق لهذه النق

3101-3100   . 

 2159-2158-2157للسنوات  GL2/Zعرض امليزانية املالية ملركب تمييع الغاز: املطلب ألاول 

امليزانية املالية من الوسائل ألاساسية في الاتصال باألطراف املهتمة بأنشطة الوحدة و التي من خاللها  تعتبر 

 .تتمكن املديرية من التعرف على العناصر الرئيسية املؤثرة على املركز املالي للشركة

  امليزانية املالية املختصرة. 

 .  امليزانية املالية املختصرة لألصول   :(  III-1)جدول رقم

 % 2159 % 2158 % 2157 البيان

  املبالغ  املبالغ  املبالغ 

ألاصول 

 الثابتة

9239265616,6 55,25 8728648864,00 54,43 8450279912,88 54,4 

ألاصول 

 املتداولة

7482156118,23 44,47 7306831459,33 45,5 7082105079,33 45,59 

قيم 

 الاستغالل

7066554749,97 42,26 6930249642,57 43,2 6742517463,10 

 

43,4 

القيم 

 الحقيقية

260001303,03 1,55 268870023,46 1,67 221402604,63 1,42 

القيم 

 الجاهزة

155600065,23 0,93 107711793,12 0,67 118185011,60 0,76 

 100 15532384992,21 100 16035480323,33 100 16721421734,83 املجموع
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 . امليزانية املالية املختصرة للخصوم (:  III – 6)جدول رقم  

 % 2159 % 2158 % 2157 البيان

  املبالغ  املبالغ  املبالغ 

ألاموال 

 الخاصة

151887964,25 90,83 14208577374,79 90,47 14185601853,99 91,32 

مجموع 

 الديون 

1532625309,60 9,16 1526902948,54 9,52 1346783138,22 8,67 

طويلة . د

 ألاجل

-  -196231855,22 1,22 120509239,22 0,77 

. د

قصيرة 

 ألاجل

1532625309,60 9,16 1330671093,32 8,29 1226273899,00 7,89 

مجموع 

 الخصوم

16721421732,83 100 16035480323,33 100 15532384992,21 100 

 

  2159-2158-2157التحليل الراس ي للسنوات    

أن  3101 -3102 -3103نالحظ من خالل تحليلنا مليزانية سوناطراك لجانب ألاصول للسنوات املتتالية 

على الترتيب وهي  11.1 -11.12 – 11.31املؤسسة قامت بتركيز رأسمالها على ألاصول الثابتة بنسبة تقدر ب 

على التوالي  11.10 -11.10 – 11.71معتبرة مقارنة مع نسبة ألاصول املتداولة إذ تقدر هي ألاخرى ب  قيم

 .للسنوات الثالث مما يؤكد بان نشاط املؤسسة بصفة إنتاجية بالنسبة لهذه السنوات 

لخاصة و باملقابل تبين لنا من خالل تحليلنا لجانب الخصوم بان املؤسسة ركزت بدورها على ألاموال ا

على التوالي و التي تعتبر قيم عظمى مقارنة بنسب الديون مما يعني  00.2 -01.17  -01.12بنسب تقدر ب 

 .ان املؤسسة تعتمد على التمويل الذاتي 
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 .   2159-2158-2157التحليل ألافقي للسنوات ( :  III – 7)جدول رقم 

% 2019 2018 % 2018 2017  

3,18 8450279912,88 8728648864,0 5,52 8728648864,00 9239265616,60 AF 

2,70 6742517463,10 6930249642,57 1,92 6930249642,57 7066554749,97 VE 

17,65 221402601,63 268870023,64 3,41 268870023,64 260001303,03 VR 

9,72 118185011,60 107711793,12 30,77 107711793,12 155600065,23 VD 

3,13 15532384992,21 16035480323,33 85,89 16035480323,33 16721421734,83 T 

2,22 1418560853,99 1450857737,7 4,47 14508577374,7 15188796425,2 CP 

38,5 120509239,22 196231855,22 - 196231855,22 - DLT 

7,84 1226273899,00 1330671093,32 22,87 1330671093,32 1532625309,60 DCT 

3,13 15532384992,21 16035480323,33 85,89 16035480323,33 16721421734,83 T 

 

  2158-2157التحليل ألافقي للسنوات   

  جانب ألاصول. 

 : تبين لنا املعلومات التالية  3102 -3103من خالل دراستنا و تحليلنا مليزانية سوناطراك للسنوات 

وهذا راجع إلى تنازل املؤسسة عن استثمار  1.13انخفاض في نسبتها بقيمة مقدارها : ألاصول الثابتة -

معين أو عدم اقتناءها للتثبيتات وكذا الزيادة في حجم مصاريف البحث و التطوير و رأس املال غير 

 .املستدعى 

يدل على أن املؤسسة  مما 0.03شهدت انخفاضا ضئيال بنسبة مقدارها : قيم الاستغالل و املخزونات -

 .قد تراجعت في كمية إلانتاج

و هذا راجع إلى الزيادة في تعامالت املؤسسة أي الزيادة  2.10عرفت ارتفاعا قدر ب  :القيم الحقيقية -

 .في عدد املوردين و العمالء و تسديد جزء من الضرائب 

يون لبعض التثبيتات مما و هذا راجع إلى تسديد جزء من الد 21.77انخفاض بنسبة  :القيم الجاهزة -

 .يؤدي إلى نقص ألاموال من صندوق املؤسسة و بالتالي انخفاض القيم الجاهزة 

 جانب الخصوم  : 

 .تبين لنا من خالل هذا الجزء أن املؤسسة حققت مايلي 

وهذا راجع الى انخفاض في احد العوامل  1.17 بعرفت انخفاضا بنسبة مقدرة: ألاموال الخاصة -

التالية قيمة الاحتياط أو نتيجة الدورة املحققة أو الحساب املستغل لدى املؤسسة و كذا انخفاض 

 .رأس املال الذي يعتبر كأهم هذه العوامل 
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لم تحقق املؤسسة أي نتائج على مستوى هذه ألاخيرة و ذلك كنتيجة لعدم  :ديون طويلة ألاجل  -

 .يامها باالقتراض أو التسديد و كذا عدم قيامها بتحقيق أي فارق على مستوى املؤونات ق

 

  2159-2158-التحليل ألافقي للسنوات   . 

  جانب ألاصول : 

 .تبين لنا مايلي    2159-2158-من خالل دراستنا و تحليلنا مليزانية سونا طراك للسنوات 

راجع إلى قيام املؤسسة بالتنازل و هذا2.01التي قدرت ب  شهدت انخفاضا في نسبتهاو : ألاصول الثابتة -

 .عن استثمار او انخفاض نسبة اقتناءها لتثبيتات معينة 

مما يؤكد استمرار املؤسسة  3.71انخفضت بنسبة قدرت ب  :قيم الاستغالل و املخزونات  -

 .النخفاضها لعملية إلانتاج و بالتالي ضعف كمية إلانتاج 

مما يعني انخفاض في عدد العمالء و كذا  07.01ت هي ألاخرى انخفاضا بنسبة عرف :القيم الحقيقية -

 .املوردين و استرجاع جزء من الضرائب

مما يدل على أن املؤسسة حققت مدا خيل آو  0.73ارتفعت بنسبة مقدارها  :القيم الجاهزة -

 .استرجعت حقوقها من عند الغير أو جزء من املؤونات 

  جانب الخصوم : 

و هي قيمة ضئيلة مقارنة مع الخصوم الجارية  2.22 عرفت انخفاضا بنسبة قدرت ب: موال رؤوس ألا  -

و هذا يعني استمرار سونا طراك الخفض من قيمة الاحتياط أو النتيجة املحققة و بالتالي الخفض في 

 .رؤوس أموالها 

على أن مما يدل  21.11شهدت املؤسسة انخفاض في هذه الديون بنسبة  :ديون طويلة ألاجل -

 . املؤسسة قد قامت بعملية الاقتراض و بالرفع من قيمة املؤونات 

فاض في عدد املوردين و العمالء و هذا راجع إلى الانخ 7.11انخفضت بنسبة : ديون قصيرة ألاجل -

 .كذا نالحظ تسجيل ضعف مالي على مستوى خزينة الخصومو 
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  التمثيل البياني : 

 .بواسطة املستطيالت -5

 2017مستطيل يوضح القيم املالية لسنة ( :III- 6)الشكل رقم                            :     2017

 

 

 

 

 

 

 

 2018مستطيل يوضح القيم املالية لسنة  (: III-7: )الشكل رقم :        2018
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 .2019مستطيل يوضح القيم املالية لسنة :  ( III-8)الشكل رقم :             2019

 

 

 

 

 

 

: بواسطة ألاعمدة البيانية  -2  

 2017.أعمدة بيانية توضح القيم املالية لألصول لسنة (:III – 9)الشكل رقم :                 2017
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 .2017أعمدة بيانية توضح القيم املالية للخصوم لسنة ( : III- 10)الشكل رقم 

 

 

 2018أعمدة بيانية توضح القيم املالية لألصول لسنة ( :III- 11) الشكل رقم                2018
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 .2018أعمدة بيانية توضح القيم املالية للخصوم لسنة (:  III -12)الشكل رقم 

 

 

 .2019أعمدة بيانية توضح القيم املالية لألصول لسنة (:   III -13)الشكل رقم                    :2019
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 .2154أعمدة بيانية توضح القيم املالية للخصوم لسنة (: III – 14)الشكل رقم 
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 .تحليل الوضعية املالية للشركة بواسطة مؤشرات التوازن املالي: املطلب الثاني

 .نتطرق في هذا املطلب إلى تحليل الوضعية املالية للشركة بواسطة مؤشرات التوازن املالي 

  رأس املال العامل(   :FR)   . 

وعليه سوف يتم ،يعتبر  رأس املال العامل مؤشرا أساسيا للتحليل و تقييم التوازنات داخل املؤسسة 

 .توضيح رأس املال العامل في الجدول املوالي 

 .   2159-2158-2157رأس املال العامل للسنوات ( :  III – 8)جدول رقم 

FR = VE+VD+VR - DCT  

2019 2018 2017  

6742517463,10 6930249642,57 7066554749,97 VE 

221402601,63 268870023,64 260001303,03 VR 

118185011,60 107711793,12 155600065,23 VD 

1226273899,00 1330671093,32 1532625309,60 DCT 

5855831180,33 5976160366,01 5949530808,63 FR 

 

 رأس املال العامل احتياج( :BFR.) 

بالديون ( احتياجات الدورة )يجب على املؤسسة خالل دورة استغاللها أن تغطي مخزوناتها و مديونها 

فإذا كان الفرق موجب بين الطرفين فإذا كان الفرق موجب بين الطرفين  ،(موارد الدورة )قصيرة ألاجل 

وهو مايسمى باحتياجات رأس  ،فذلك يعبر عن حاجة املؤسسة إلى موارد أخرى تزيد مدتها عن دورة واحدة

 .املال العامل 

 BFR = VE + VR – DCT-T-1  

 . 2154- 2153 -2152احتياجات رأس املال العامل للسنوات ( : III- 9)جدول رقم 

2019 2018 2017  

6742517463,10 6930249642,57 7066554749,97 VE 

221402604,63 268870023,46 260001303,03 VR 

1226273899,00 1330671093,32 1532625309,60 DCT 

5737646168,73 5868448572,89 5793930743,4 BFR 
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  الخزينةTN 

هي مجموع القيم التي تستطيع املؤسسة التصرف فيها خالل دورة الاستغالل، و يمكن حساب  الخزينة

 .الخزينة خالل سنوات الدراسة من خالل الجدول التالي

TR = FR- BFR  

 .2154 – 2153- 2152الخزينة للسنوات (:  III – 51) جدول رقم 

2019 2018 2017  

5855831180,33 5976160366,01 5949530808,63 FR 

5737646168,73 5868448572,89 5793930743,4 BFR 

118185011,6 107711793,12 155600065,23 TR 

 

 تحليل املؤشرات املالية : 

 FR˃0بأنه يعادل 3100-3101-3107نالحظ من خالل حسابنا أن رأس املال العامل للسنوات الثالث 

هذا يعني بان املؤسسة قادرة على الوفاء بديونها عند تاريخ استحقاقها و عليه فان رأس املال العامل و 

للمؤسسة مرتفع وهذا راجع إلى انخفاض الديون قصيرة ألاجل ما يحقق عدم وجود احتياج  يعني أن 

دها احتياجات موارد املؤسسة تغطي احتياجات الدورة بمعنى أخر املؤسسة تستطيع أن تمول من موار 

 . BFR ˃0الاستغالل 

كما نالحظ بان املؤسسة قد حققت خزينة موجبة وهذا يعني أنها قد قامت بتجميد جزء من أموالها 

أن املؤسسة لديها فائض في   TR ˃0الثابتة لتغطية رأس املال العامل مما يعكس لنا بصورة واضحة 

 .السيولة أي أنها تحقق هامش أمان 
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 . تحليل الوضعية املالية للشركة بواسطة النسب املالية: الثالث املطلب 

 .من خالل امليزانية املالية السابقة سنقوم بحساب و تحليل مختلف النسب املالية 

  حساب نسب املردودية : 

 :املردودية املالية  .5

 .ألاموال الخاصة /النتيجة الصافية = املردودية املالية 

 .املردودية املالية (:   III- 55) جدول رقم 

 : التعليق 

كانت ثابتة خالل سنوات الدراسة إذ تعادل قيمتها نالحظ من خالل الجدول أن نسبة املردودية املالية 

 .نسبة معتبرة ما يعني أن املؤسسة ال تجد صعوبة في الرفع من أموالها الخاصة  وهي  1.12

 : املردودية الاقتصادية  .2

 .مجموع ألاصول / النتيجة الصافية = املردودية الاقتصادية 

 .املردودية الاقتصادية (: III- 52) جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 البيان

 452057436,51 493049867,09 505500981,32 النتيجة الصافية

 14185601853,99 14208577374,79 151887964,25 ألاموال الخاصة

 0,03 0,03 0,03 املردودية املالية

 2019 2018 2017 البيان

 452057436,51 493049867,09 505500981,32 النتيجة الصافية

 15532384992,21 16035480323,33 16721421734,83 مجموع ألاصول 

 0,03 0,03 0,03 املردودية الاقتصادية
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 .املردودية التجارية  .3

 : التعليق 

 2018- 2017في كل من سنة  1.12الاقتصادية قد بلغت نالحظ من خالل الجدول أن قيمة املردودية 

مقارنة  2019وذلك كنتيجة النخفاض مجموع ألاصول سنة  1.13فيما انخفضت في السنة املوالية لتعادل 

وعليه يمكن القول بان لرؤوس ألاموال املستثمرة فعالية في املحيط الاقتصادي  ،بالسنوات السالفة الذكر

 .و الاجتماعي 

 .رقم ألاعمال /النتيجة الصافية = ية التجاريةاملردود

 .املردودية التجارية ( : III – 53)جدول رقم

 2019 2018 2017 البيان

 452057436,51 493049867,09 505500981,32 النتيجة الصافية

 9501988340,91 10371200412,61 10624376724,01 رقم ألاعمال

 0,04 04, 0 0,04 املردودية التجارية

 

 : التعليق 

إذ أن قيمها متساوية وهذا دليل 3100-3101-3107خالل السنوات موجبة  التجاريةنالحظ ان املردودية 

 .على أن رقم ألاعمال لم يحدث له أي تغيير 

  حساب نسب الهيكلة : 

 : نسبة هيكلة ألاصول  .5

 .مجموع ألاصول  /جمالي الاستغالل إ+ القيم الجاهزة + القيم غ جاهزة = نسبة هيكلة ألاصول 

 :نسبة هيكلة ألاصول (: III -54)جدول رقم 

 2019 2018 2017 البيان

 6742517463,10 6930249642,57 6554749,97 706 قيم الاستغالل

 221402604,63 268870023,46 260001303,03 القيم الحقيقية

 118185011,60 107711793,12 155600065,23 القيم الجاهزة

 15532384992,21 16035480323,33 16721421734,83 مجموع ألاصول 

 0,45 0,45 0,44 نسبة هيكلة ألاصول 
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 : التعليق 

والتي تعبر عن أهمية (  1.11 -1.11 – 1.11)الثالث على التوالي من النتائج املحصل عليها خالل السنوات 

يمكن القول انه مادامت هذه النسبة خالل هذه السنوات اقل  ،ألاصول املتداولة بالنسبة لألصول التابثة

فهي تدل أن املؤسسة ليست في حالة جيدة عموما وهذا راجع إلى حركة ألاصول املتداولة بطيئة  1.1من 

 .وال تحقق أي أرباح وهذا يدل على أن ألاصول الثابتة اكبر من ألاصول املتداولة 

 .  نسبة هيكلة الخصوم  .3

مجموع / ألاموال الخاصة + ديون ط ألاجل + ديون ق ألاجل = الخصوم نسبة هيكلة  .2

 .ألاصول 

 .نسبة هيكلة الخصوم :  (III -51) جدول رقم

 2019 2018 2017 البيان

 1226273899,00 1330671093,32 1532625309,60 قصيرة ألاجل. د

 120509239,22 196231855,22 - طويلة ألاجل. د

 14185601853,99 14208577374,79 151887964,25 ألاموال الخاصة

 15532384992,21 16035480323,33 16721421732,83 مجموع الخصوم

 0,99 0,99 1 نسبة هيكلة الخصوم

 

 : التعليق

على مدى سنوات الدراسة ما يدل  0بان نسبة هيكلة الخصوم تساوي تقريبا نالحظ من خالل الجدول 

 . على إن قيم الخصوم تساوي مجموعها

 : نسبة املديونية  .4

 .مجموع الخصوم/ آلاجل . ق.د+ ألاجل . ط.د=  نسبة املديونية 

 .نسبة املديونية ( :  III – 56)جدول رقم

 2019 2018 2017 البيان

 120509239,22 196231855,22 - طويلة ألاجل. د

 1226273899,00 1330671093,32 1532625309,60 قصيرة ألاجل. د

 15532384992,21 16035480323,33 16721421732,83 مجموع الخصوم

 0,08 0,09 0,09 نسبة املديونية
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 .نسبة هيكلة ألاموال الخاصة  .1

 .الخصوم مجموع / ألاموال الخاصة = نسبة هيكلة ألاموال الخاصة 

 .نسبة هيكلة ألاموال الخاصة ( :  III -57)جدول رقم 

 2019 2018 2017 البيان

 14185601853,99 14208577374,79 151887964,25 ألاموال الخاصة

 15532384992,21 16035480323,33 16721421732,83 مجموع الخصوم

نسبة هيكلة ألاموال 

 الخاصة

0,90 0,90 0,91 

 

  السيولة حساب نسب. 

 .نسبة سيولة ألاصول   .0

 .مجموع ألاصول /القيم الجاهزة + القيم الحقيقية +قيم الاستغالل = نسبة التداول 

 .نسبة سيولة ألاصول (:  III- 58) جدول رقم 

 2019 2018 2017 البيان

 7082105079,33 7306831459,33 7482156118,23 ألاصول املتداولة

 15532384992,21 16035480323,33 16721421734,83 مجموع ألاصول 

 0,45 0,45 0,44 نسبة سيولة ألاصول 

 

 : التعليق 

أي أن قيمة  1.1نالحظ من الجدول أن نسبة سيولة ألاصول لسنوات الدراسة اصغر من النسبة املرجعية 

يعني ذلك أن الاستثمارات مرتفعة وبالتالي تعطي إمكانية  ألاصول الثابتة اكبر من قيمة ألاصول املتداولة و 

 .تحسين مرد ودية املؤسسة 
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 . (نسبة التداول )نسبة السيولة العامة .3

 .ديون قصيرة ألاجل /ألاصول املتداولة = نسبة السيولة العامة 

 .نسبة السيولة العامة (:  III – 59) جدول رقم 

 2019 2018 2017 البيان

 7082105079,33 7306831459,33 7482156118,23 املتداولة ألاصول 

 1226273899,00 1330671093,32 1532625309,60 قصيرة ألاجل. د

 5,77 5,49 4,88 نسبة السيولة العامة
 

 : التعليق 

وهي في تزايد مستمر خالل سنوات الدراسة وهذا يدل ان  0نالحظ من خالل الجدول أن النسبة تفوق 

ألاصول املتداولة قد غطت الديون قصيرة ألاجل وبهذا فان املؤسسة لها القدرة على تسديد التزاماتها 

 .قصيرة ألاجل 

 . نسبة السيولة آلانية .2

 .ديون قصيرة ألاجل / القيم الجاهزة = نسبة السيولة آلانية 

 .نسبة السيولة آلانية (:   III-21) جدول رقم 

 2019 2018 2017 البيان

 118185011,60 107711793,12 155600065,23 القيم الجاهزة

 1226273899,00 1330671093,32 1532625309,60 قصيرة ألاجل. د

 0,09 0,08 0,10 نسبة السيولة آلانية

 

 .نسبة التمويل الدائم .1

 .ألاصول الثابتة /  ألاموال الدائمة= نسبة التمويل الدائم

 .نسبة التمويل الدائم(: III- 25) جدول رقم 

 2019 2018 2017 البيان

 14306111093,21 14704809230,01 15188796425,2 ألاموال الدائمة

 8450279912,88 8728648864,00 9239265616,6 ألاصول الثابتة

 1,69 0,16 0,17 نسبة التمويل الدائم
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 : التعليق 

في حين ارتفعت ( 2018 -2017) انخفاض خالل السنوات  أن نسبة التمويل الدائم قد سجلتنالحظ 

ما يعني أن املؤسسة في تحسن من املاحية املالية أي أن لها رأس مال عامل موجب  2019خالل سنة 

 . خالل السنة ألاخيرة ما يمكنها من تمويل تثبيتاتها خالل السنة ألاخيرة 

 .نسبة التمويل الخاص  .1

 .ألاصول الثابتة / ألاموال الخاصة = نسبة التمويل الخاص 

 .نسبة التمويل الخاص(:   III-22) جدول رقم 

 2019 2018 2017 البيان

 14185601853,99 14208577374,79 151887964,25 ألاموال الخاصة

 8450279912,88 8728648864,00 9239265616,6 ألاصول الثابتة

 1,79 1,66 1,53 نسبة التمويل الخاص
 

 : التعليق

على مدار الثالث سنوات وهذا يدل على أن املؤسسة تغطي  0نالحظ بان نسبة التمويل الذاتي تفوق 

 .أصولها الثابتة من ألاموال الخاصة كما أن لها هامش آمان يمكنها من تغطية جزء من أصولها املتداولة

 .نسبة الاستقاللية املالية  .6

 .مجموع الديون /ألاموال الخاصة = نسبة الاستقاللية املالية

 .نسبة الاستقاللية املالية ( :  III -23)جدول رقم 

 2019 2018 2017 البيان

 14185601853,99 14208577374,79 151887964,25 ألاموال الخاصة

 1346783138,22 1526902948,54 1532625309,60 مجموع الديون 

 10,53 9,5 9,91 الاستقالليةنسبة 
 

 : التعليق 

نالحظ أن هذه النسبة لثالث سنوات جد جيدة إذ أن املؤسسة قادرة على تسديد كل ديونها الطويلة 

ألاجل وقصيرة ألاجل وكذا جميع التزاماتها من خالل أموالها الخاصة فقط إضافة إلى تبقي هامش أمان 

 .تتمتع بان تكون مستقلة ماليا  هائل من أموالها الذاتية والذي يجعلها
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 : خالصة الفصل 

نظرا للهدف الذي تسعى إليه املؤسسة و هو البقاء و الاستمرارية وتحقيق ألارباح والوصول إلى ألاهداف 

املسطرة بكل فعالية يتطلب منها القيام بإتباع طريقة وقائية تتمثل في التحليل املالي لذلك فقد لحاولنا في 

ركة سونا طراك و فرع تمييع الغاز هذا الفصل التعرف على دور التحليل املالي في اتخاذ القرارات لش

باإلضافة إلى عرض مهامها  GP1Zإذ بدأت بتقديم تعريف شامل للشركة و للمركب GP1Zالطبيعي 

 2018 2017وأهدافها كما تطرقنا كذلك إلى الهيكل التنظيمي للشركة وعرض امليزانية املالية للسنوات 

2019. 

 GP1Zسسة و بعد الدراسة التطبيقية املتعلقة باملركب من خالل قيامنا بتحليل الوضعية املالية للمؤ 

الاطالع على الوثائق املحاسبية املتمثلة في امليزانية و كذا معرفة كل املؤشرات املعبرة و املحللة لوضعية و

 .املؤسسة فان النتيجة العامة التي توصلت إليها 

 .ققت خزينة صافية موجبة املؤسسة تتمكن من تحقيق توازن مالي خالل سنوات الدراسة حيث ح -

 .توفر رأس املال العامل الذي يحقق لها هامش ألامان  -

 .تمتعها بخزينة موجبة ممل يبين أن حالتها املالية جيدة -

 .عدم اللجوء إلى البنك نظرا إلى السيولة التي بحوزتها  -

 .تحقيق مرد ودية حسنة و ذلك تبعا ملا تبينه النسب املدروسة -



 

 

 

 

 

 

 

 

 عامةالخاتمة ال
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يعتبر اتخاذ القرار داخل املؤسسة أمرا ضروريا و الذي يمكن من خالله مراقبة نشاطها وتحقيق أهدافها 

أهم ألادوات املستخدمة في اتخاذ القرارات داخل املؤسسة و التي املحددة ولقد اخترنا في بحثنا هذا احد 

تخص الجانب املالي أال وهو التحليل املالي و الذي يعد ألاداة التي يستطيع املقيم من خاللها تشخيص 

و توجيه الانتباه إلى النقاط الحساسة التي تستوجب الدراسة واتخاذ القرارات  ،السياسة املالية املتبعة

والذي يفترض أن يتسم بالكفاءة والفعالية حتى يتسنى لها البقاء   ،الالزمة لتحسين الوضع املالي للمؤسسة

ليل و وال يتأتى لها ذلك إال باعتمادها على أدوات التسيير الحديثة معتمدة على التح ،والاستمرار

 .التشخيص املالي  

تخاذ الة ليل املالي كوسيلالبحث التركيز عمى الجانب املالي واملحاسبي واخترنا التح خالل هذاوقد تم 

 تلفخامهما تخاذ القرار واملراقبة داخل أي مؤسسة الومة املحاسبية أداة لكون املع ،القرارات املالية

ا املؤسسة أمام كل هر من خالهكما يمثل املرآة التي تظ ،ها القانوني أو القطاع الذي تنتمي إليهطابع

كتفاء بالجانب املالي واملحاسبي وحده كمؤشر قادر عمى اتخاذ الا ا، ومن الطبيعي عدم هين معلاملتعام

ودات املبذولة وفق سياسة هو املج نشطةألايل ناتج عن تركيبة من لالقرارات داخل املؤسسة كون التح

أن البعد املالي يحتل الصدارة خاصة في مثل  إال  ،(...اجتماعية، اقتصادية، قانونية)دبعاألامعينة متعددة 

كشف عن أسباب الضعف في املؤسسة لل يل املالي يسعى من خاليا املسير لية التحلالدراسات، إن عم هذه

، وبما أن قراراتهخالل من تدعيمها ا في املستقبل، و نقاط القوة و هو تفادي هاخروج منمساعدتها للو محاولة 

ى لفي اتخاذ القرارات املناسبة لذا أصبح من الضروري ع تدهور املؤسسات تشكو من نقص أو  اغلب

من الوثائق املحاسبية انطالقا يل الوضعية املالية، لمباشرة لدراسة وتح توجيه الاهتمام ين املاليين للاملح

 .ةالحقيقي هذه ألاخيرة مرآتهااملتوفرة داخل املؤسسة كون 

يعتبر التحليل املالي أداة لتشخيص الوضعية املالية املاضية و الحاضرة للمؤسسة واتخاذ القرارات  وعليه

املالية  بالفتراتاملستقبلية من خالل القوائم املالية التي تتضمن كم هائل من البيانات املحاسبية الخاصة 

ويتم تحليلها باستخدام ألاساليب وألادوات املناسبة كاملؤشرات والنسب املالية لتحويل  ،السابقة والحالية

لذا وجب على املؤسسة  ،تلك البيانات إلى معلومات مفيدة عن أداء املؤسسة وكذا التنبؤ بمستقبلها

وذلك من اجل  املبادرة في اتخاذ التحليل املالي كأحد أهم وسائلها املستعملة في تقييم هيكلها التمويلي

 . الوصول الى قرارات رشيدة وصائبة تخدم الهدف الرئيس ي للمؤسسة 
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 .توجيهات الدراسة املتوصل إليها 

 .مالحظات حول النتائج املتوصل إليها 

 : مايلي  3101-3102-3103تظهر النتائج املتوصل إليها حول تحليل القوائم املالية للسنوات 

 : لي فيما يخص مؤشرات التوازن املا .0

  رأس املال العامل :FR 

 .مليار دينار جزائري  011شهد هذا املؤشر ثبات على مدار سنوات الدراسة و قد عادل تقريبا 

  احتياج رأس املال العاملBFR   : 

يظهر هذا املؤشر ثبات على مدار الثالث سنوات هو ألاخر ما يعني أن الفرق موجب بين كل من  إذ

- 3102- 3103مجموع قيم الاستغالل و القيم الحقيقية و ديون قصيرة ألاجل خالل كل من سنة 

3101. 

  الخزينةTN:  : 

جبة هي للخزينة خالل كل يتجلى الفرق بين كل من رأس املال العامل و احتياج رأس املال في قيم مو 

 .من السنوات الثالث 

 : فيما يخص النسب املالية  .3

تظهر اغلب النسب املالية قيم مالية مقاربة إن لم نقل معادلة للقيم املرجعية ما يعكس الحالة 

 .الجيدة  للوضعية املالية للمؤسسة 

 . تعاليق وأراء حول النتائج املتوصل إليها

لتمييع الغاز   GL2/Zملوضوع التحليل املالي وأثناء الفترة التربصية بمؤسسة  من خالل دراستي امليدانية

 : تبين مايلي 3101- 3102- 3103الطبيعي و إبان دراستي للوضعية املالية للمؤسسة خالل السنوات الثالث 

 حوي طاقم إداري ذو كفاءة عالية و خبرة واسعة، إال انه ال يتمتع بملكية التسيير أن املؤسسة ت -

الكاملة الن الوحدة تابعة إداريا للمؤسسة ألام سونا طراك مما يسبب بعض ألاعباء إلاضافية على 

 .الوحدة مثل املصاريف املالية التي كان من املمكن تجنبها لو كان التسيير داخلي كليا 

 .تمتع املؤسسة باستقاللية مالية كبيرة نتيجة تمويل أصولها بأموالها الخاصة  -

ودية معتبرة مما يدل على إلانتاج الفعال و بالتالي تسمح بالزيادة في راس املال و منه زيادة تحقيقي مرد  -

 .الاستثمارات 

ولكن بالرغم من هذه املالحظات املعتبرة إال أنها ال تؤثر على املؤسسة ألام و هذا إذا ذل على ش يء فانه 

تساهم في التنمية الاقتصادية بصورة يدل على الفائدة التي تعود على هذه املؤسسة و التي بدورها 

 .فعالة
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 .توجيهات وإرشادات حول النتائج املتوصل إليها 

بعدما قمنا بتحليل ميزانية املؤسسة خالل فترة الدراسة يمكن اتخاذ مجموعة من القرارات التي 

تتناسب مع وضعية من بين البدائل املقترحة، وذلك بعد التحديد الجيد للوضعية املالية الخاصة 

 .باملؤسسة يمكن أن تتمثل هذه القرارات فيما يلي 

فيض ألاصول الثابتة من خالل تخفيض التثبيتات املادية تعديل القرار الاستثماري من خالل بتخ -

 .العاطلة 

تعديل قرار التمويل عن طريق خفض التمويل بالديون قصيرة ألاجل و اللجوء إلى التمويل  -

 .املناسب للمؤسسة 

 .املحافظة على الطاقة إلانتاجية وزيادة قدرتها  -

 .رفع مدة تحصيل قيمة الحقوق لدى العمالء  -

أن متخذي القرارات في املؤسسة يجب عليهم الاعتماد على التحليل املالي  ومن هذا نجد -

الستطاعتهم اتخاذ القرار املناسب للمؤسسة و تحسين مستواها وأدائها في املحيط املوجودة فيه و 

 .حسن اختيار القرار من بين البدائل املتوفرة فيه 
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  3111، مصر ، 

  ، 3110جالل ابراهيم ، التحليل املالي في ألاعمال التجارية ، دار الكتاب الحديث ، مصر  ،

  .071ص

  ، دور التحليل املالي للمعلومات املالية املنشورة في القوائم املالية للتنبؤ " حليمة خليل الجرجاوي

لتمويل ، الجامعة إلاسالمية ، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر تخصص املحاسبة وا"بأسعار ألاسهم 

 .3111، بغزة

 3111، مصر ،  حنفي علي ، مدخل الى إلادارة املالية الحديثة ، دار الكتاب الحديث. 

  ، خالص صافي صالح، املباد  ألاساسية للمحاسبة العامة، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر
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  خالص صافي صالح ، املباد  ألاساسية للمحاسبة العامة ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر

 ،0007. 

 ارية ، ألاساليب الحديثة للتحليل املالي خبراء الشركة العربية املتحدة التدريب والاستشارات إلاد

 .،3110وإعداد املوازنات ألغراض التخطيط والرقابة ، بدون بلد نشر، 

  ، 3101خميس ي شيخة، التسيير املالي للمؤسسة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،. 

  دار هومة ،  -ائل محلولةالتسيير املالي للمؤسسة دروس ومس -خمیس ى شيخة ، التسيير واملالية ،

  3101للطباعة النشر والتوزيع ، الجزائر ، 

  املكتب العربي الحديث" إدارة املالية املعاصرة مدخل في اتخاذ القرارات " عبد الغفار حنفي . د. 

  عمان ألاردن  -دار النشر " التحليل املالي الانتقائي " محمد مطر . د 

  3117دار املناهج للنشر والتوزيع، ألاردن ،   ة املالية،دريد كامل آل شيب ، مباد  إلادار  

  سمير محمد عبد العزيز ، اقتصادیات .  10درید کامل آل شبيب ، مرجع سبق ذكره، ص (

  . 310، ص 3110، مركز الاسكندرية للكتاب ، مصر ، ( الاستثمار ، التمويل ، التحليل املالي 

 مدخل نظرية املحاسبة ، الدار العلمية الدولية للنشر  رضوان حلوة حنان ، تطور الفكر املحاسبي

 .3110والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة ألاولى ، عمان ، ألاردن ، 

  ريتشارد شرویدر وآخرون ، تعريب خالد علي أحمد كاجيجي و إبراهيم ولد محمد فال ، نظرية

 .3110العربية السعودية ،  دار املريخ للنشر ، الرياض ، اململكة. املحاسبة 

  نظرة حالية و )طارق عبد العال حماد ، تحليل القوائم املالية ألغراض الاستثمار و منح الائتمان

 .3117، الدار الجامعية ، مصر ، ( مستقبلية

  دار الفكر الجامعي ، : عاطف ولیم اندراوس ، التمويل وإلادارة املالية للمؤسسات ، إلاسكندرية

3110 ،. 
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 د الحليم كراجة ، علي ربابعة ، ياسر السكران ، موس ى مطر ، توفيق عبد الرحيم يوسف عب. 

 الطبعة   ، علي ربابعة ، موس ى مطر ، إلادارة و التحليل املالي،  عبد الحليم كراجة ، ياسر السكران

 .3111دار صفاء للنشر و التوزيع ، : ألاولى ، عمان 

  2004  مصر،  املالي و دراسات الجدوى ، الدار الجامعية،عبد الغفار حنفي ، أساسيات التحليل. 

 ،التحليل املالي للرقابة على ألاداء و الكشف عن   علي خلف عبد هللا ، وليد ناجي الحيالي

 .3101الانحرافات ، مركز الكتاب ألاكاديمي ، الطبعة ألاولى ، عمان ، 

 مكتبة الرائد العلمية ، : ة ألاولى ، عمان علي عباس ، إلادارة املالية في منظمات ألاعمال ، الطبع

3113. 

  لزعر محمد سامي ، التحليل املالي للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي واملالي ، مذكرة ضمن

-متطلبات نيل شهادة املاجستير في علوم التسيير ، تخصص إدارة مالية ، جامعة منتوري

 .3103، -قسنطينة

  0000املالي ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر ، مبارك لسلوس ، التسيير. 

  ، 3110محمد املبروك أبو زيد ، التحليل املالي شركات و أسواق مالية ، دار املريخ ، الرياض. 

  ، 0001محمد بوتين ، املحاسبة العامة للمؤسسة ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر. 

  التحليل املالي للمشروعات ألاعمال ، دار الجامعية ، : محمد صالح الحناوي ، إلادارة املالية

 .  3111إلاسكندرية ، 

  3110محمد عباس بدوي ، املحاسبة وتحليل القوائم املالية ، املكتب الجامعي الحديث ، مصر  

 هد الدراسات املصرفية ، محمد مطر ، التحليل املالي وألاساليب وألادوات والاستخدامات ، مع

 .0007عمان ألاردن 

  معصم صبرينة ، دور التحليل املالي في ترشيد قرارات املؤسسة الاقتصادية ، رسالة املاستر

 .3103-3100ألاكاديمي في علوم التسيير ، أم البواقي ، جامعة العربي بن مهيدي ، 

 لي ، دار املستقبل للنشر و التوزيعمفلح محمد عقل ، مقدمة في الادارة املالية و التحليل املا. 

  مدخل صناعة : منير شاکر محمد ، إسماعيل إسماعيل ، عبد الناصر نور ، التحليل املالي

 ،  3111دار وائل للنشر ، : القرارات ، الطبعة ألاولى ، عمان 

  دار ، ( مدخل نظري تطبيقي ) مؤید راض ي خفر ، غسان فالح املطارنة ، تحليل القوائم املالية

 3110املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة ألاولى ، ألاردن ، 

 ،3110دار املسيرة ، عمان ،   مؤيد راض ي خنفر ، غسان فالح املطارنة ، تحليل القوائم املالية ،. 

  دار املحمدية العامة ، الجزائر ، ( تقنيات مراقبة التسيير ) ناصر دادي عدون ، التحليل املالي ،

0000. 

  ، ناصر دادي عدون ، مراقبة التسيير وألاداء في املؤسسة الاقتصادية ، دار املحمدية العامة

 .الجزائر ، بدون سنة النشر
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  0011دار املحمدية العامة ، : ناصر دادي عدون تقنيات مراقبة التسيير ، الجزء ألاول ، الجزائر  . 

 3101لجديد واملعايير املحاسبية الدولية هوام جمعة ، املحاسبة املعمقة وفقا للنظام املحاس ي ا  /

3110 IAS / IFRS  ، 3101، ديوان املطبوعات الجامعية ، دون بلد نشر  

  ألاردن ،  -هيثم محمد الزعبي ، إلادارة والتحليل املالي ، دار الفكر للطباعة النشر والتوزيع ، عمان

3111  . 

 إثراء للنشر ، ، يل املالي، الطبعة ألاولى ، عمانوليد ناجي الحيالي ، الاتجاهات الحديثة في التحل

3111. 

  الوراق ( منهج علمى و عملي متکامل) وليد ناجي الحيالي ، الاتجاهات املعاصرة في التحليل املالي ،

  3111للنشر والتوزيع ، ألاردن ، 

  دار وائل  ،( دروس و تطبيقات)الياس بن ساس ي ، يوسف قريش ي ، التسيير املالي إلادارة املالية

  .3110للنشر و التوزيع ، الطبعة ألاولى ، ألاردن ، 

 ،دار التعليم الجامعي ، إلاسكندرية،  يوسف حسن يوسف ، التمويل في املؤسسات إلاقتصادية  

2012 

 

 

 الرسائل الجامعية 

 ،رسالة املاستر   سمير حماد ، يوسف الرميلي ، دور التحليل املالي في إتخاذ القرارات املالية  ،

 . 3107-3101جامعة اوكلي محمد اوحاج ، 

  طير لويزة ، سايغي باهية فريال ، فعالية التحليل املالي في تقييم أداء املؤسسة ، مذكرة تخرج

، تخصص محاسبة و تدقيق ، جامعة العقيد أكلي محند أولحاج ، البويرة  13لنيل شهادة ماستر 

 ،3101-3101. 

 القوائم املالية كأداة لإلفصاح عن املعلومة الضرورية الالزمة  فايز زهدي الشلتوني ، مدی داللة

ملستخدمي القوائم املالية ، رسالة مقدمة بكلية التجارة استكماال ملتطلبات الحصول على درجة 

 .3111املاجيستر في املحاسبة والتمويل ، الجامعة إلاسالمية بغزة ، فلسطين ، 

 ، املالي في إبراز املركز املالي للمؤسسة الاقتصادية مذكرة  دور التحليل مراد حمزة ، رابحي أحمد

-3101مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير ، إدارة أعمال كلية علوم التسيير ، الجزائر ، 

  .27، ص 3100

  وعلي مريم ، يوسفي ساسية ، دور جدول التمويل في اتخاذ القرارات املالية في املؤسسة

مة ضمن متطلبات نيل شهادة املاستر ، تخصص مالية املؤسسة ، الاقتصادية ، مذكرة مقد

 .3107-3100 -الجزائر-جامعة أحمد دراية أدرار 
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 التقارير 

 املتضمن النظام املحاسبي املالي ، الجريدة الرسمية  010-11من املرسوم التنفيذي  21دة املا

 .3111ماي  31بتاريخ ،  37العدد   للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

  الذي يحدد قواعد التقييم و  3111يوليو  30املوافق ل  0130رجب  32القرار الوزاري املؤرخ في ،

املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها وكذا مدونة الحسابات و قواعد سيرها ، املادة رقم 

 (الجريدة الرسمية، العدد)،  3.321

  يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و  3111يوليو  30وافق امل 0130رجب  32قرار مؤرخ في ،

محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة الحسابات و قواعد سيرها ، الجريدة الرسمية 

 .  3110مارس  31،  10/  00للجمهورية الجزائرية العدد 

 

 الكتب باللغة الفرنسية

  Christian et Mireille ZAMBOTTO . Gestion financière , Paris : Dunod , 1999. 

 GEUDI NORBERT , Finance d'entreprise les règles du jeu , Edition : Organisation , 1997 

 JEAN LUK BOULOT , L'analyse financière , Edition : Publi Unior , 1982  

 PATRICK PIGET , La gestion financière , Edition Economica , 1998  

 PIERRE CONSO , FAROUK HEMICI , Gestion financière de l'entreprise , 9ème Edition , Baris : Dunod , 1999  

 WILD Etta ,McGraw- hill, Financial statementtnalysis, USA, 2005. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالحق

 

 
 



 املالحق

 

 
 

 



 املالحق

 

 
 

                                                                                                                    



 املالحق

 

 
 

    



 املالحق

 

 
 

   



 املالحق

 

 
 

   



 املالحق

 

 
 

   



 املالحق

 

 
 

   



 املالحق

 

 
 

  



 املالحق

 

 
 

   



 

 ملخص

ولتحقيق أهداف الدراسة   إبراز دور التحليل املالي في تشخيص الوضعية املالية للمؤسسات الاقتصاديةتهدف هذه الدراسة إلى  

و إلاجابة على تساؤالتها اعتمدنا في جمع البيانات املتعلقة باملوضوع على ألادبيات والدراسات السابقة ذات الصلة ، ومن خاللها 

إلاطار النظري للدراسة ، أما إلاطار العملي فقد اعتمد على دراسة و تقيم ألاداء تم الحصول على البيانات الثانوية والتي شكلت 

، و  3100و  3107في الفترة املمتدة ما بين  GP1Z و اكتشاف مواطن الخلل و الضعف في التسيير ، في مركب غاز النفط املميع

ة و التي تناسب الدراسة وتسمح باختبار مدى كفاءة أداء ذلك باعتمادنا على مجموعة من املعايير و املؤشرات املالية ألاكثر أهمي

 .املؤسسة في استخدام ألاصول باستعمال أدوات التحليل املالي

وبعد إجراء تقييم و تشخيص للمؤسسة وجدنا أن هذه ألاخيرة قد تمكنت من تحقيق التوازن املالي خالل فترة الدراسة  

كما بينت لنا معدالت السيولة بان املؤسسة لها استقاللية . ينة صافية موجبة املذكورة أعاله ، وذلك من خالل تحقيقها لخز 

مالية و أنها تعتمد على أموالها لتمويل استثماراتها و هذا يدل على مدى استجابة املؤشرات املستخدمة في عملية تقييم أداء 

  املؤسسة

 .اتخاذ القرارات ، القوائم املالية, اء املالى التحليل املالي ألاد, املعلومات املالية :  الكلمات املفتاحية 

 
Résumé 

 

 Cette étude à pour but de mettre en évidence le rôle de l'analyse financière dans le diagnostic de la situation financière des 

institutions économiques. 

Pour atteindre les objectifs de l'étude et répondre à ses questions, nous nous sommes appuyés, dans la collecte de données sur le 

sujet, sur la littérature pertinente et des études antérieures, et qui à été obtenue sur les donnés secondaire , qui ont formé le cadre 

théorique de l'étude, et le cadre opérationnel à été basé sur l'étude et l'évaluation des performances et la découverte de défauts et 

de faiblesses dans la gestion, dans le complexe de gaz de pétrole liquéfié GP1Z pendant la période entre 2017 et 2019, en adoptant 

un ensemble de normes et d'indicateurs financiers les plus importants qui correspondent à l'étude et permettent de tester l'étendue 

de l'efficacité de la performance de l'établissement dans l'utilisation des actifs à l'aide d'outils d'analyse financière. 

 Après avoir réalisé une évaluation et un diagnostic de l'institution, nous avons constaté que cette dernière a pu atteindre l'équilibre 

financier au cours de la période d'étude susmentionnée, en réalisant une trésorerie nette positive.  Les taux de liquidité nous ont 

également montré que l'institution a une indépendance financière et qu'elle compte sur ses fonds pour financer ses 

investissements, ce qui indique la réactivité des indicateurs utilisés dans le processus d'évaluation de la performance de 

l'institution. 

 

 Mots-clés : information financière, analyse financière, performance financière, prise de décision, états financiers. 

 

Summary 

 This study aims to highlight the role of financial analysis in diagnosing the financial situation of economic institutions. To achieve 

the objectives of the study and answer its questions, we relied, in collecting data on the subject, on the relevant literature and 

previous studies, through which secondary data was obtained, which formed the theoretical framework for the study, and the 

practical framework  It was based on studying and evaluating the performance and discovering defects and weaknesses in the 

management, in the liquefied oil gas GP1Z complex during the period between 2017 and 2019, by relying on a set of the most 

important financial criteria and indicators that fit the study and allow testing the extent  The efficiency of the institution's 

performance in the use of assets using financial analysis tools. 

 After conducting an evaluation and diagnosis of the institution, we found that the latter was able to achieve financial balance 

during the above-mentioned study period, by achieving a positive net treasury.  Liquidity rates also showed us that the institution 

has financial independence and that it relies on its funds to finance its investments, and this indicates the extent to which the 

indicators used in the process of evaluating the performance of the institution responded. 

 Keywords: financial information, financial analysis, financial performance, decision-making, financial statements. 


