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 مقدمة عامة 

 

  أ

 

االطراف اليت هلا عالقة   ان كرب حجم املؤيسات و تعددها ، و انفصال االدارة عن امللكية ، و تعدد      
ىل أن تكون هلا اأو الغري مباشرة بنشاط املؤيسات أدت بالقوائم املالية و اليت متثل خمرجات النظام احملاي   مباشرة

حيزة لفئة معينة على حساب الفئات األخرى مما يتطلب اجراء بعض الدرايات و صفة العمومية و غري مت
 .التحاليل للقوائم املالية للمؤيسة املدروية بغرض تلبية احتياجات املستخدمني من املعلومات اخلاصة 

املال و تعدد و تنوع للقوائم املالية بسبب تعاظم دور أيواق  رأس  و تتزايد يوما بعد يوم أمهية التحليل املايل      
االدوات املالية املتداولة فيها و دخوهلا مبا يعرف حبقبة العوملة ، كما أن تعاظم دور املؤيسات القابضة خصوصا 

لك املؤيسات و طة اليت متاريها ، جعل االدارة تاملتعددة اجلنسيات منها ، و ما رافقه من تويع هائل يف االنش
 .معلومات و مؤشرات مالية يسرتشدون هبا يف اختاذ قراراهتم االقتصادية ىل معها حباجة دائمة ا املتعاملني

و مبا أن القوائم املالية تعترب املصدر الرئيسي ان مل يكن الوحيد للعديد من املستخدمني لتقدمي معلومات حمايبية      
حتكم اعداد البيانات و التقارير كمية للعديد من األطراف ، فان فهم هذه القوائم و معرفة القواعد احلايبية اليت 

اذ من املتوقع أال يكون هناك حتليل مفيد للقوائم املالية بدون فهم كاف . وريا من قبل املستخدمني أصبح أمرا ضر 
 .للمعايري و الطرق احملايبية املتبناة يف إعداد هذه القوائم 

ايبة ختتلب مبحتواها و تطبيقاهتا من بيئة ألخرى ، و لقد أظهر البعد الدويل املتنامي ألنشطة االقتصادية أن احمل     
طبيعة  اختالفاآلمر الذي أدى إىل صعوبة إجراء مقارنة بني القوائم املالية ملختلب املؤيسات االقتصادية متاشيا مع 

ر تلك مما أدى إىل بروز العديد من احملاوالت اليت ترمي للحد من أث آخراألنظمة احملايبية املطبقة من بلد إىل 
بني األيواق املالية الدولية و  االرتباطاتاألنظمة على األنشطة املالية العاملية خاصة يف ظل تعدد و تشابك 

 .و فهم عاملي موحد للقوائم املالية و املعلومات احملايبية اليت تتضمنها  قراءةاألنشطة التجارية لضمان 
توحيد و التوافق احملايبيني الدوليني  ولية هتتم مبوضوع الو هو ما جعل الكثري من املنظمات و اهليئات الد     

كاألمم املتحدة ، منظمة التعاون و التنمية االقتصادية و إحتاد األوريب ، حيث نتج عن هذا االهتمام العديد من 
 .احملاوالت الرائدة و اليت خلصت و انصهرات مجيعها يف نتيجة واحدة هي تبين املعايري احملايبة الدولية 

و باعتبار أن اجلزائر مل تكن مبنأى عن هذه التطورات . دول العامل أخذت هذه املعايري مكانا هلا يف العديد من     
االقتصاد العاملي و جذب االيتثمارات األجنبية منذ تبنيها االقتصاد الرأمسايل يف  ، خاصة و أهنا تسعى إىل مواكبة 

حيث . صالحات ئة الدولية بالقيام بالعديد من اإلعليها أن تتفاعل مع البيهناية مثانينات القرن املاضي ، مما توجب 
ري من اجلوانب ، من بينها إصالح النظام احملاي  بتغيري املخطط احملاي  الوطين ثالك اإلصالحاتمست هاته 
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  ب

 

له النظام الذي وضع حسب معايري االقتصاد املوجه املخطط و لتلبية حاجيات احملايبة الوطنية ، و إحالل حم
 . 0101جانفي  10املعايري احملايبة الدولية ، و الذي شرع يف تطبيقه ابتداء من يل املستوحى من ااحملاي  امل

و ذلك بغرض توفري قوائم مالية لصاحل كل من املالك يف املؤيسة ، املستثمرين و املقرضني من داخل و خارج 
لية ايبية و مالية دقيقة و صورة واضحة على الوضعية املاجلزائر لكي متكنهم من احلصول على معلومات حما

 .للمؤيسة 
انطالقا مما يبق ، و يف ظل التغيري الذي ييمس خمرجات النظام احملاي  نتيجة التوجه حنو تطبيق املعايري     

يل للقوائم املالية كونه ائر ، فإن ذلك حيتم علينا دراية انعكاس هذا التغيري على التحليل املاز احملايبية الدولية يف اجل
التحليل المالي للقوائم "، و هذا من خالل معاجلة موضوع ( القوائم املالية)يهتم بتحليل خمرجات النظام احملاي  
 . "المالية وفق النظام المحاسبي المالي

 :كاأليتو متاشيا مع كل ما ذكر ميكننا طرح اإلشكالية الرئيسية لدرايتنا هذه       
 المحاسبي المالي اثار على مجاالت و أبعاد التحليل المالي للقوائم المالية في المؤسسة ؟هل للنظام 

 :األيئلة الفرعية التالية  السؤالو يندرج حتت هذا 
 هل التوافق الدويل حيدد فعالية التحليل املايل للقوائم املالية ؟ -
 الدويل و إيل زيادة كفاءة التحليل املايل هل االصالح احملاي  يف اجلزائر يهدف إىل تبين التوافق احملاي  -

 للقوائم املالية ؟
 هل ميكن تطبيق تقنيات التحليل املايل على القوائم املالية للنظام احملاي  املايل ؟ -
 : لدراسةفرضيات ا أوال 
        :إن التساؤالت املطروحة أعاله أيفرت عن الفرضيات التالية               

إن التوافق احملاي  الدويل يهدف إىل إصدار معايري حمايبية دولية تؤدي إىل إعداد قوائم : الفرضية األولى  -
مالية تل  حاجيات خمتلب األطراف ذات الصلة باملؤيسة االقتصادية باملعلومات املالئمة و الضرورية ، مما 

 .جيدة  بكيفيةخيدم التحليل املايل للقوائم املالية 
 الدويل من أجل إعداداإلصالح احملاي  يف اجلزائر يهدف إىل تبين التوافق احملاي  إن : الفرضية الثانية  -

 قوائم تل  حاجيات مستخدمي هذه القوائم و حتليلها
 .إن القوائم املالية وفق النظام احملاي  املايل تسهل من تطبيق تقنيات التحليل املايل : الفرضية الثالثة  -

 



 مقدمة عامة 

 

  ت

 

 عمبررات اختيار الموضو ثانيا 
 :ال شك أن الرغبة يف اجناز أي عمل هلا أيباب معينة ، فاختيارنا هلذا املوضوع يعود إىل       
 .ايبة اجلزائرية مع املعايري احملايبية الدولية أكثر يف تكييب احمل حماولة الفهم و التعمق -
 . ايل للقوائم املاليةحماوالت ربط التغريات اليت يتطرأ على جمال احملايبة مع تلك املتعلقة بالتحليل امل -
 . امليوالت الشخصية حنو مواضيع احلايبة و التحليل املايل -
 تحديد إطار الدراسةثالثا 
 .ها تشكل جمال اهتمام كل مستعملي القوائم املالية تقتصر درايتنا على التحليل املايل للقوائم املالية ، باعتبار       

 :رابعا أهداف الدلراسة
 : اإلجابة على التساؤل الرئيسي يف إشكالية البحث ، فإن هذه الدارية هتدف إىل باإلضافة إىل       
و توضيح كيب يتكون القوائم . ترابطه باملعايري احملايبة الدولية  ايل و مدىإىل فهم النظام احملاي  امل  -      

         .يري احملايبة الدوليةاملالية يف املؤيسات اجلزائرية بعد تكيب النظام احملاي  اجلزائري مع املعا
ليل املايل للقوائم املالية ، و إبراز مدى أمهيته كأداة لتشخيض يف التح  التعرف على االدوات املستخدمة  -    

 . الوضع املايل للمؤيسة
  املايل التعرف على كيفية إجراء التحليل املايل للقوائم املالية للمؤيسات االقتصادية بعد تبين النظام احملاي  -

 :منهجية الدراسة و أدواتها خامسا 
ميكننا من التعرف االشكالية املطروحة ، و هذا املنهج  الة ملعاجلةاتبعنا يف هذا البحث منهج دراية احل            

 نظرا إلمكانية إدميكو مؤيسة على اختيارنا وقع وقد التفصيل من بشيء واحدة اقتصادية مؤيسة وضعية على
 النظري اجلانب يف التحليلي الوصفي املنهج ايتخدمنا ذلك وقبل .املايل التحليل يف املالية ائمهاقو  ايتخدام
 .للموضوع
 :السابقة الدراساتسادسا 
 بعض مستوى على (دكتوراه أطروحات ماجيسرت، ريائل) حبوث من أجري ما على اطالعنا حدود ويف أنه إىل نشري

 ولكن املايل احملاي  النظامق وف املالية للقوائم املايل التحليل ملوضوع املتناولة جعاملرا قلة الاجمل هذا الوطن يف كليات
 :يلي ما الدرايات هذه بني ومن الباحثني، درايات يف هلا قريبة يابقة درايات وجود من مينع مل هذا

 باتنة جامعة الماجيستر، شهادة متطلبات ضمن مقدمة مذكرة)الدينوري محمد سالمي دراسة -



 مقدمة عامة 

 

  ث

 

 اعتماد ظل يف النقدية التدفقات قائمة" املعنونة ريالته يف الدينوري حممد ياملي عاجل2008 -2009):)        
 النقدية، التدفقات قائمة وهو املالية القوائم عناصر أحد تطبيق وكيفية مميزات دراية ،"الدولية معايري احملايبة اجلزائر
 .مونديال رويال مؤيسة على درايته بإيقاط وقام
 باتنة جامعة الماجيستر، شهادة متطلبات ضمن مقدمة مذكرة) الكريم عبد شناي دراسة -
     (8002 – 8002: )             
 املعايري احملايبية وفق اجلزائرية املؤيسات يف املالية القوائم تكييب" املعنونة ريالته يف الكرمي عبد شناي عاجل
 الضروري من أصبح وهل 1975 منذ اجلزائري احملاي  النظام يف اليةامل القوائم صالحية مدى دراية ،"الدولية
 .الكربى اجلنوب مطاحن على درايته وأيقط الدولية، املعايري وفق تكييفها
-8002)سكيكد   جامعة الماجيستر، شهادة متطلبات ضمن مقدمة مذكرة) بوجمعة الساهل ديبون دراسة

8000: ) 
 مدى دراية الدولية، احملايبة ملعايري وفقا املالية القوائم وحتليل إعداد" املعنونة التهري يف بومجعة الساهل ديبون عاجل

 الشركة على درايته بإيقاط وقام الدولية احملايبة معايري ملتطلبات الوطين احملاي  النظام يف املالية القوائم ايتجابة
 .البرتوكيميائية للصناعات الوطنية
  باتنة   جامعة الماجيستر، شهادة متطلبات ضمن مقدمة مذكرة سعادة اليمين دراسة -

 املؤيسات أداء تقييم يف املايل التحليل ايتخدام" املعنونة ريالتها يف يعادة اليمني عاجلت (2009-2008):
 اليةامل للوضعية حقيقي تقييم إىل للوصول كافية أداة املايل التحليل كان ما إذا دراية ،" وترشيد قراراهتا االقتصادية
 .واملراقبة القياس أجهزة لصناعة الوطنية املؤيسة على درايتها وأيقطت منها، تعاين اليت املشاكل وحتديد للمؤيسة

 ( :8002-8002)دارسة سعيد الحليم مذكرة لنيل شهادة دكتوراه ، جامعة بسكرة  -
 تعاجل" ظل تطبيق النظام احملاي  املايلحماولة تقيم إفصاح القوائم املالية يف "عاجل يعيد احلليم يف ريالته املعنوية 

 تقييم وحماولة ، 0101 التنفيذ ينة حيز املايل احملاي  النظام دخول بعد احملاي  العمل واقع االطروحة هذه
 (SCF)عليها نص اليت القانونية املتطلبات وفق املالية القوائم افصاح
 املؤيسات :هي ،فئات ثالثة إىل طبيعتها حسب مهاتقسي مت املؤيسات من لعينة ايتكشافية راية د خالل من

 .اجلنسيات ومتعددةاألجنبي والشركات البورصة، يف مسعرة قيم متلك اليت والشركات الوطنية،
 
 



 مقدمة عامة 

 

  ج

 

 :دراسةال صعوباتسابعا 
 :يلي ما منها نذكر الصعوبات، بعض صادفتنا قد املوضوع هلذا معاجلتنا خالل من أنه إىل نشري
 باللغة املتوفرة املراجع أغلب أن حبيث املالية، للقوائم املايل التحليل جمال يف اجلامعية وثوالبح املراجع قلة -

 بني احملايبية األنظمة يف اختالف وجود بسبب اجلزائرية احلالة دراية مع تتنايب ال مراجع وهي الفرنسية
 املعلومات قلة إىل باإلضافة الية،امل للقوائم املايل التحليل عملية إجراء طريقة يف وبالتايل واجلزائر فرنسا

 . العربية اللغة مبراجع املتواجدة
 على تتوفر ال األخرية هذه من املقدمة املالحق لكون نظرا ،إدميكو ملؤيسة املالية القوائم وحتليل قراءة صعوبة -

 .املايل احملاي  النظام فرضها اليت املعلومات كل
  منه جزءا واعترب بل البحث ملواصلة األيايي الدافع يل كانت فقد انناأحي شاقة كانت وإن الصعوبات هذه إن    

 :دراسةال وهيكل خطةثامنا 
 مع فصلني إىل البحث تقسيم مت الفرعية، والتساؤالت اإلشكالية وملعاجلة البحث ، من املتوخاة لألهداف تبعا    
 األخري ويف إليها، توصلنا اليت للنتائج وعرض عام، تلخيص تضمنت خامتة وتعقبهم مقدمة تسبقهم تطبيقي، فصل
 .إليها املتوصل النتائج على بناء ضرورية ابأهن رأينا اليت التوصيات بعض قدمنا
 التوافق إىل التطرق خالله من حاولنا ،"المالي المحاسبي النظام وفق المالية القوائم" األول الفصل -

 املالية، القوائم وتقدمي إعداد قواعد لفصلا هذا يف ولناتنا كما  .املايل احملاي  والنظام الدويل، احملاي 
 .املايل احملاي  هبا النظام أتى اليت املالية القوائم تقدمي إىل باإلضافة

 الفصل هذا خصصنا ،"وأبعاده مجاالته النظري إطاره المالية، للقوائم المالي التحليل" الثاين الفصل -
 أدوات املالية، للقوائم املايل التحليل وايتخدامات ايتعماالت ملالية،ا للقوائم املايل التحليل ماهية لدراية
 القوائم لتحليل األياليب و األدوات هاته ايتخدام كيفية وأخريا املالية، للقوائم املايل التحليل وأياليب
 املالية،

 للدراية خصص فقد ،"إديمكو مؤسسة واقع على المالية للقوائم المالي التحليل تطبيقات" الثالث الفصل -  
 مت حيث للمؤيسة، املايل الوضع حقيقة عن الكشب يف املايل التحليل أدوات مسامهة مدى ملعرفة التطبيقية
 األدوات بايتخدام 0100- 2013ة املدروي الفرتة خالل املالية قوائمها وحتليل الدراية، حمل باملؤيسة التعريب

 .لنظريا اجلانب يف إليها التطرق مت اليت واألياليب



 

 

 
 

 

 :األول الفصل  
 النظام وفق المالية القوائم

المالي المحاسبي
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 :تمهيد
 الرغم وعلى اخلارجني، املستعملني لصاحل مالية قوائم وتقدمي بإعداد العامل دول عرب املؤيسات من العديد تقوم      
 إىل إرجاعها ميكن اليت ختالفاتاال من العديد هناك أنه إال آلخر، بلد من متشاهبة  القوائم تبدو هذه أن من

 .القوائم هذه إلعداد املستخدمة األيايية احملايبية املبادئ
 اجلنسيات متعددة للمؤيسات والسريع الوايع واالنتشار الدولية التجارة يف وامللحوظ الكبري النمو إن     

 قوائم وجود أمهية هتم أظهرجنسيا وعوتن املستخدمنيلقاعدة  توييع من عليه ترتب وما الدولية احملايبة ومؤيسات
 يتحقق وحىت املستخدمني، هلؤالء ومفهومة مقروءة وتكون احلدود ختطي على قادرة معلومات على حتتوي مالية
 .معلومات من حتتويه وما املالية القوائم إعداد أيس بني االتساق من ممكن قدر أكرب وجود من بد ال ذلك
 مبحاوالت واإلقليمية احمللية املنظمات من العديد قامت حيث للمحايبة الدويل التوافق فكرة جاءت هنا ومن    

 (IASB). الدولية احملايبية املعايري جملس جند املنظمات هذه أهم ومن احملايبية، االختالفات بعض لتسوية
 االحتاد مع الشراكة التفاقية إبرامها مع خاصة الدولية، التغريات هذه عن مبنأى ليست اجلزائر أن وباعتبار     

 يتماشى ال أصبح الوطين احملاي  املخطط أن إىل باإلضافة للتجارة، العاملية للمنظمة املرتقب وانضمامها األورويب
 طرح خالل من املخطط هذا يف النظر إعادة ايتدعى ما وهو الدولية، والظروف اجلزائرية املؤيسة احتياجات مع
 .2010 جانفي 01 من ابتداء تطبيقه تاريخ حدد والذي الدولية احملايبية عايريامل من مستلهم جديد حماي  نظام

 :الفصل هذا تقسيم مت املنطلق، هذا ومن         
 الدولية، احملايبية باملعايري عالقته و املايل احملاي  النظام :األول املبحث
 .املايل احملاي  النظام وفق املالية القوائم تقدمي :الثاين املبحث
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     النظام المحاسبي المالي وعالقته بالمعايير المحاسبة الدولية: المبحث األول   
 املستوى على احملايبية املماريات بني التوافق حنو باالجتاه اتسم ومطردا ملحوظا تطورا احملايبية البيئة شهدت      

 العديد يامهتو قد    IAS/ *IFRS* بايم ملعروفةا الدولية احملايبية املعايري تطبيق خالل من العاملي،و ذلك
 احملايبية املعايري جملس أمهها من ولعل املعايري هذه وإعداد بلورة يف الدولية احملايبية املهنية واملنظمات اهليئات من

 . (IASB*) الدولية
 واليت لسوقا اقتصاد إىل التوجه إطار يف اجلزائر يف العمومية السلطات  هتاباشر  اليت اإلصالحات مع ومتاشيا        
 كل متس عديدة نقائص من يعاين أصبح الذي الوطين احملاي  املخطط إصالح بينها من انب، جو عدة مست
 تلك يواكب جديد حماي  نظام تبين و املقدمة، املالية القوائم إىل عليها يقوم اليت العامة املبادئ من ابتداء جوانبه

 . املستثمرين احتياجات خمتلب يةتلب على قادر و التطورات
 الدولي المحاسبي التوافق :األول المطلب
 فهوحماولة .املختلفة الدول بني احملايبية املماريات بني االختالفات تقليل الدويل احملاي  بالتوافق يقصد         
 منهجي هيكل يف املتنوعة يةاحملايب املماريات وتوحيد مزج وعملية بعضها، مع املختلفة احملايبية األنظمة جلمع
 ونقاط االتفاق نقاط ومعرفة مالحظة لغرض املختلفة احملايبية األنظمة ومقارنة اختبار على ويشتمل .مرتب

 .1بعضها مع املختلفة األنظمة تلك مجع على العمل ذلك بعد مث االختالف،

 :للمحاسبة الدولية الممارسات ختالفاتا .0              
 احملاي  النموذج ومها احملايبية، للمماريات بارزين اجتاهني بني للمحايبة العاملية البيئة يف لتمييزا ميكن      
 .األجنلويكسوين احملاي  والنموذج القاري األوريب
 :القاري األوروبي المحاسبي النموذج  .0.0
 أوروبا يف تطبيقه جمال ينحصر ال كما له، األوروبية الدول كل إتباع يعين ال األورويب احملاي  النموذج تسمية إن

 بلجيكا، أملانيا، بينها نم دولة 28 حوايل النموذج هذا يضم و .األخرى الدول بعض إىل ذلك يتعدى بل فقط،
 النموذج هلذا األيايية ألوجها وتتمثل .واجلزائر املغرب، اليونان، إيبانيا، العاج، ياحل اليابان، الدامنارك، فرنسا،
 :2ييل فيما

                                                 
1
- 000ص  -ص ، 2005 مصر، رة،ھالقا والتوزيع، للنشر إيرتاك .العربية الدول على اھوانعكاسات الدولية المحاسبة زيد، أبو املربوك حممد  

000 . 
2 Samir Merouani, le projet du nouveau système comptable financier algérien, anticiper et 

préparer le passage du PCN 1975 aux normes ifrs. mémoire de magistère en science de gestion, 

école supérieure du commerce, Alger, 2006- 2007 ,p 25 .
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 تغيريالقواعد أو  لوضع يلطة أي هلا ليست احملايبية املهنية واملؤيسات احلكومية، للقوانني احملايبة ختضع -
 ،احملايبية

 تعتمد وكما واألحداث، للتعامالت االقتصادي الواقع على القانوين الشكل تغليب مبدأ على احملايبة تقوم -
 ،احلذر مبدأ على أيايا

 والقوانني ،(إيطاليا) املدين والقانون ،(وأملانيا فرنسا) التجاري القانون صوصلن احملايبية املماريات ختضع -
 اجلبائية،

 الضرائب ألهم وعاء واألرباح األعمال رقم ميثل حيث الضرائب، خمتلب وعاء حلساب وييلة احملايبة تعترب -
 ،(املضافة القيمة على الضريبة األرباح، على الضرائب)

 وتوحيد منتظمة بطريقة الدفاتر مسك على كبري تركيز يوجد ولكن احملايبية ئاملباد على أقل تركيز هناك -
 لتسجيل موحد بنظام حتتفظ املؤيسات كل فإن لذلك وكنتيجة املالية، القوائم وعرض احملايبية املماريات
 .موحدة مالية قوائم وتعد احلسابات

 :سكسوني-األنجلو المحاسبي النموذج .0.0
 من مطبق النموذج هذا أن علما الصناعية، الثورة مع م 19 القرن يف يكسوين-األجنلو اي احمل النموذج ظهر لقد
 إندونيسيا، بريطانيا، األمريكية، املتحدة الواليات كندا، أيرتاليا، : الدول هذه بني ومن ، دولة 43 حوايل طرف
  : 2يلي فيما النموذج هلذا األيايية األوجه تتمثل و .1الكومنولث دول ومعظم ، ينغافورة هولندا،

 املهنية واملنظمات احملايبة ملهنة املماريني قبل من تتم احملايبية واإلجراءات والقواعد املبادئ وضع عملية إن -
 حساب على احملاي  التوحيد أعمال يف اخلاص القطاع يلعبه الذي الكبري الدور يعكس ما وهو املختصة،
 ،الدولة

 اتفاق أو مطابقة وجود ضرورة يعين الذي العادلة الصورة مفهوم على ويكسويناألجنل احملاي  القانون يركز -
 من لعرضها واألوصاف األرقام هذه تتجه اليت واألحداث واملوارد ناحية من احملايبية واألوصاف األرقام بني

 تمعامال بأن يفرتض الذي القانوين اجلانب على االقتصادية احلقيقة تغليب مبدأ وعلى أخرى، ناحية
 ،القانوين شكلها خارج املالية للحقيقة ووفقا جلوهرها وفقا حمايبيا ترتجم أن جيب املؤيسة

                                                 
 ، 2010 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان .الدولية المحاسبية والمعايير الجديد المالي المحاسبي للنظام وفقا المعمقة المحاسبة ، وامھ مجعة 1
 . 00ص 

 الرابع، العدد اجلزائر، ورقلة، مرباح قاصدي جامعة الباحث، جملة .-دافھواأل المبررات وم،ھالمف -الدولي المحاسبي التوافق مداين بلغيث، 2
 116 -117 .  ص -ص 2006
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 النتيجة عن مستقل بشكل حتسب الضريبية فالنتيجة اجلبائي، القانون عن احملاي  القانون ايتقاللية -
 موجهة ضريبية ونتيجة ملاليةا املعلومة إىل موجهة حمايبية نتيجة :احلسابات يف ازدواجية إىل مؤدية احملايبية

 ،الضريبية االحتياجات إىل
 األهداف من متكامال نظاما ميثل الذي املفاهيمي اإلطار على يكسوين -األجنلو احملاي  النظام يتوقب -

 ووظيفة طبيعة وصب على وتساعد متسقة، حمايبية معايري إىل تؤدي أن ميكن اليت املرتابطة واأليس
 ،املالية والقوائم ليةاملا احملايبة وحمددات

 القوائم لعرض حمدد منوذج يوجد ال كما .حسابات مدونة يكسونية-األجنلو الدول يف توجد ما نادرا -
 عن وعادلة حقيقية صورة إعطاء اجل من دنيا معلومات على املالية القوائم تشتمل أن جيب بل املالية،
 .املؤيسة نشاط نتائج

 :الدولي المحاسبي التوافق نحو االتجاه . 2
 الكبري النمو وأمام العامل، لدول احملايبية النظم بني جوهرية اختالفات هناك بأنه يتضح يبق ما خالل من      

 الدولية احملايبة ومؤيسات اجلنسيات املتعددة للمؤيسات والسريع الوايع واالنتشار الدولية التجارة يف وامللحوظ
 من احملايبية املعايري لتدويل ضرورة هنالك بأن تبنيوتنوع جنسياهتم  املستخدمني لقاعدة تويع من عليه ترتب وما
 حيث للمحايبة، الدويل التوافق فكرة جاءت هنا ومن .املعايري تلك مستوى على الدولية االختالفات تقليص أجل
 مؤمتر أول عقد إذ العشرين، القرن أوائل إىل الفكرة هذه ظهور يرجع
 ومتيزت ينوات، مخس كل املؤمتر هذا عقد على املوافقة ومت بأمريكا لويس يانت يف 1904 عام للمحايبني دويل
 املعلومات لتبادل الدولية احملايبية املؤمترات من مجلة بعقد 1972 عام حىت و العشرين القرن أوائل منذ الفرتة

 املماريات يف الفاتاالخت هوة بتقليل يتعلق فيما تذكر جهود أي هناك تكن ومل اإلقليم، دول بني واخلربات
 فيه اختذ حيث بأيرتاليا، ييدين يف للمحايبني العاشر الدويل املؤمتر انعقد 1972 عام ويف  .1لالدو  بني احملايبية
 قد و الدويل، املستوى على احملايبية باالختالفات أيايا متهتحمايبيتني  منظمتني إنشاء يتم لكي رئيسية خطوات
  للمحايبني الدويل اإلحتاد جلنة و 1973 يف  (*IASC)الدولية  ايبيةاحمل جلنة تأييس هذا عن متخض

(IFAC*) وايعا قبوال لقيت اليت واملراجعة احملايبة معايري إرياء يف كبريا دورا هلما كان واللذان 1977 يف ينة 
 .  2العاملي   املستوى على
 

                                                 
 429 ص-ص ، 2004 مصر، اإليكندرية، اجلامعية، الدار .-الجنسيات ددةالمتع الشركات- الدولية المحاسبة لطفي، أمحد السيد أمني 1
 .23 ص يابق، مرجع زيد، أبو املربوك حممد 2
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 :الدولية المحاسبية المعايير لجنة .0
 يف املالية القوائم إعداد لدى املؤيسات قبل من ايتخدامها ميكن معايري إعداد إىل دفمستقلة هت منظمة وهي     
 احملايبية املنظمات ممثلي بني اتفاق إثر على 1973 جوان 29 يف اللجنة هذه تكونت وقد .العامل أحناء مجيع
األمريكية،  املتحدة الواليات ايرلندا، إجنلرتا، هولندا، املكسيك، اليابان، أملانيا، فرنسا، كندا، أيرتاليا، يف الرائدة
 بني احملايبية االختالفات هوة تضييق وبالتايل العامل، دول كل يف مقبولة تكون حمايبية معايري إصدار دفهب وذلك
 اجلمعيات من كبري عدد إليها انضم و بأهليتها وايعا اعرتافا الدولية احملايبية املعايري جلنة اكتسبت وقد الدول،
 تسمية مت و هلا األيايي والنظام املعايري جلنة هيكلة إعادة مت 2000 ينة من ابتداءو  .العامل دول معظم يف ةاملهني
 املعايري إصدار عن ول املسؤ مبثابة 2001 أفريل من اعترب بدءا الذي  (IASB)،احملايبة الدولية  معايري جملس

 :كاآليت احملايبية املعايري جلنة هيكلية كانت وقد . 1املعايري جلنة من بدال الدولية احملايبية
 :الدولية المحاسبية المعايير لجنة مؤسسة .  1.3
 اختياارهم ياتم (les Trustees) أميناا عشر تسعة من  (*IASCF)الدولية احملايبية املعايري جلنة مؤيسة تتكون
 اجلغرافية األصول يف والتنوع، العاملية  ليةاملا لأليواق ممثلة تكون أن األعضاء تركيبة يف ويشرتط .التعيني جلنة قبل من

 03 ملادة األمنااء تعياني وياتم ،(العاامل دول بااقي من 3 آييا، من 4 أوروبا، من 6 الشمالية، أمريكا من 0) واملهنية
 : 2اآليت يف مهمتهم وتشمل واحدة مرة للتجديد قابلة ينوات

 ،للمعايري  االيتشاري و اجمللس القائمة التفسريات وجلنة  أعضاءاجمللس، تعيني -
 ،فعاليته ومدى الدولية، احملايبة معايري جملس اليرتاتيجية السنوية املراجعة -
 ،التمويل أياس وحتديد الدولية احملايبة معايري جملس مليزانية السنوي القبول -
 والعمال الدولية ايبةاحمل معايري والدعاية جمللس احملايبة معايري على املؤثرة العامة االيرتاتيجية القضايا مراجعة -

 األماور يف التدخلاجمللس من  أمناء إبعاد وضمان الدولية احملايبة معايري تطبيق أهداف وتعزيز به يقوم الذي
 ،احملايبة مبعايري املرتبطة الفنية

 جمللس االيتشاريا مع التشاور ذلك يف مبا جيب، ما بذل بعد املؤيسة ميثاق يف التعديالت قبول -
 .اجلمهور من عليها للتعليق املبدئية العرض مذكرات ونشر يري،للمعا        

 
 

                                                 
1
 Robert OBERT, Pratique des normes IFRS. Dunod, 3 édition, Paris, France, 2006, p.p 7-8. 

 العربية اململكة الرياض، للنشر، املريخ دار .المحاسبة نظرية فال، حممد لدو  إبراهيم و كاجيجي أمحد علي خالد تعريب وآخرون، شرويدر ريتشارد2
 .122 ص ، 2006 السعودية،
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 :الدولية المحاسبية المعايير مجلس.   2.3

أوروباا  مان 0)  خمتلفاة جغرافياة منااطق من عضوا 14 من  (*IASB)الدولية  احملايبية املعايري جملس يتكون        
 املهاام بيانهم مان عضاوا00هتم حبياث ينشاغل خرب  أياس على تعينهم يتم (العامل دول باقي من 3 و أمريكا من 4، 

 .كامل بوقت
  1التالية باملهام الدولية احملايبية املعايري جملس يضطلع  :المجلس أهداف.  1.2.3  

 دول خمتلب يف والتطبيق للفهم وقابلة راقية نوعية ذات دولية حمايبية معايري العام للصاحل إعداد -
 وذات للفهام قابليتهاا حياث مان عالياة نوعياة ذات املالياة القاوائم يف احملتاواة ملعلومااتا تكاون حاىت العاامل،        

 مان اآلخارين واملساتعملني املالياة األياواق يف املتادخلني كال تسااعد حبياث للمقارناة، وقابلة وداللة مصداقية
 ،االقتصادية  هتمقرارا اختاذ

 ،ليةالدو  احملايبية املعايري ايتخدام حسن ضمان على العمل -
 .الدولية احملايبية املعايري جملس يصدرها اليت تلك مع الوطنية احملايبية املعايري بني التقارب على العمل -

 :المحاسبية المعايير تعريف.  2.2.3
 وتشامل املالياة، القاوائم إعاداد عناد األعماال مؤيساات طارف مان اعتمادهاا ياتم قواعاد هاي احملايابية املعاايري        
 عاام، بشاكل الدولياة احملايابة مهتا موضاوعات تتعلاق بعادة الايت الالزماة التوجيهاات و الوصافية قواعادوال املعاايري

 احملايابية املعاايري تشامل اليت و عليها االتفاق يتم اليت القواعد هذه اإلفصاح، و والعرض والتقييم، القياس وباألخص
 والتادفقات املالياة القاوائم علاى تاؤثر الايت ثاألحادا و العملياات قيااس يف التجاانس لتحقياق أياياي كمرشاد تعتارب

 . 2منها املستفيدة األطراف إىل املعلومات تلك إيصال و النقدية،

  :3أمهها اخلصائص من مبجموعة احملايبية املعايري تتميز : المحاسبية المعايير خصائص.   3.2.3 

 الايت  الدولية احملايبية  املعايري هيئة هاعرفت اليت األخرية اإلصالحات بعد خاصة اإلمجاع، حتقيق على قدراهتا -
 . الوطنية اهليئات نظر وجهة إمهال دون االيتشارة، جمال توييع عنها نتج

 الايت املواضايع حياال الوطنياة، احملايابية املمارياة ميياز الاذي التبااين باني التوفياق خالل من اكتسبتها اليتقوهتا  -
 ،اجلودة من عالية نوعية أكسبها ما وهو للمعايري، جماال تكون

                                                 
1
 Robert Obert, OP.Cit, p8. 

 .317 ص يابق، مرجع لطفي، أمحد السيد أمني 2
 ادةھش نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة .يةالدول المحاسبية المعايير وفق الجزائرية المؤسسات في المالية القوائم تكييف ، شناي الكرمي بدغ3

 .10 ص 0110-0110باتنة  خلضر احلاج جامعة التسيري، علوم يف  ، املاجيسرت
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 باه، تسامح ماا لايس املعاايري ميياز ماا أهم أن إذ مستعمليها، خمتلب ترضي حلول من تقدمه ملا نتيجة مرونتها -
 متنعه، ما بل

 . التنظيم أو القانون صفة هلا ليست ألهنا إجبارية غري -
 :الدولية المحاسبية المعايير إعداد مسار.   4.2.3
 أعضاا أو   (IASB) اجمللاس قبال مان طرحهاا ياتم اليت املشاكل حبل عادة احملايبية املعايري إعداد عملية هتتم     

 : 1التالي المسار المحاسبية المعايير إعداد عملية ويتبع معها، عالقات تربطها التي الهيئات أو الهيئة،

 ويضملس اجمل  من عضو يرتأيه عمل فوج تشكيل يتم مث معيار، إعداد يتطلب الذي املشكل طبيعة حتديد -
 ،األقل على دول لثالث توحيد هيئات ممثلي

 احللول اليت أهم بايتعراض العمل فوج يقوم املطروح، باملشكل املرتبطة املسائل خمتلب يستعرض أن بعد -
على  يعرض مث ومن (IASC)اإلطار التصوري  على بإيقاطها يقوم مث الوطنية، التوحيد هيئات تعتمدها
 .يتناوهلا فيو  الذي النقاط أهم اجمللس

 (معياري إعالن) أويل مشروع ونشر بإعداد يقوم ،اجمللس من اقرتاحاته ردا على فوج العمل تلقي بعد -
 املشروع توزيع يتم اجمللس موافقة بعد هلا، املرفقة والتربيرات املقرتحة احللول خمتلب املقرتح يتضمن للمعيار
 ،عادة أشهر يتة فرتة خالل الردود على احلصول مث إلثرائه وايع بشكل

 اجمللس على ويعرضها املبادئ، إعالن تتضمن اليت النهائية الوثيقة بتحرير العمل فوج يقوم الردود، تلقي بعد -
  ،للمصادقة

                  إيضاحا مذكرة شكل يف معيار مشروع بإعداد العمل فوج يقوم اجمللس مصادقة بعد -
[(exposé Sondage)-(draft exposure ) ]فرتة خالل عليها الردود وتلقي إلثرائها نشرها يتم 

 ، األعضاء (3/2) ثلثي بأغلبية ، عليها صادق يكون أن بعد شهر
 وبعد هنائي للمعيار مشروع بإعداد العمل فوج يقوم اقرتاحات، من تضمنته وما الردود ودراية تلقي بعد -

 . األقلأعضاء اجملليس على ( 0/0)اع أرب ثالثة مبوافقة حظي إذا املعيار هذا عرضه على اجمللس يعتمد
  :الدولي المالي التقرير تفسيرات لجنة. 0.0 

    الساابقة اللجناة حمال لتحال 0110 يانة   (IFRIC*) املاايل الادويل التقريار تفساريات جلناة تكونات      
(*SIC) ثاالث ملادة نااءاألم قبال مان تعيينهم يتم عضوااثىن عشرة  من اللجنة وتتكون.   1997ينة تأيست اليت 

                                                 
 مقدمة أطروحة .-الجزائر حالة على بالتطبيق -الدولي التوحيد أعمال ظل في للمؤسسات المحاسبي النظام إصالح ميةھأ بلغيث، بن مداين 1
 .134 ص ، 2004 اجلزائر، جامعة االقتصادية، لعلوما يف الدكتوراة ادةھش لنيل
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 املوجاودة الدولية املعايرياحملايبية ضوء على اخلاصة النقاط بعض بتفسري اللجنة هذه و هتتم  ، للتجديد قابلة ينوات
 هيئاات ماع ينساق كماا التفساري، عملياة إلمتاام املهتماني اجلمهاور باني لإلثاراء أودعات تفاياري مشااريع ونشار وإعاداد
 . 1العليا اجلودة ذات احللول لضمان الوطنية التوحيد
 :الدولية المحاسبية لمعايير االستشاري المجلس .  4.3
 ملتقى للمنظمات يشكل وهو عضوا، 49 من  (SAC*)الدولية احملايبية ملعايري يتكون اجمللس االيتشاري     
 ينوات ثالث ملدة عضاءتعيني األ يتم حيث املعايري، وضع عملية يف للمشاركة الدويل املايل بالتقرير املهتمني واألفراد
 اجتماعات يف السنة يف ثالث مرات عادة وجيتمع متنوعة، افية وجغر وظيفية خبلفيات ويتمتعون للتجديد، قابلة

 انعكايات على ويطلعه عمله، أولويات حول الدولية احملايبية معايريجملليس  النصح للجمهور، ويعطي مفتوحة
 بشأن واألمناء للمجلس ايتشاراته يعطي كما املالية، القوائم خدميومست معدي من كل على املقرتحة املعايري
 .ى  األخر  األمور
                :الدولية احملايبية املعايري للجنة احلايل اهليكل التايل الشكل ويبني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Robert Obert, OP.Cit, p15. 
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 ير المحاسبة الدوليةهيكلة مجلس معاي:  0الشكل رقم                                                

                                                   

 . 000ريتشارد شرويدر و اخرون ، مرجع يابق ، ص : املصدر                    

                                                          

 
 

 مؤيسة جلنة معايري احملايبة
 أمينا يعينون و يشرفون و جيمعون االموال 00

 

 
جلنة تفسريات التقرير املايل 

 عضوا 00الدويل 

 مفتاح الريم       
  التقرير اىل             التعني            
      ابداء النصح اىل 

 
 بشأن مشروع جدول األعمال األيايياجملموعة االيتشارية  

 
اجمللس االيتشاري للمعايري 

 عضوا 00

 جملس معايري احملايب الدولية
 عضوا بني املتفرغني و يشرفون وجيمعون جدويل 00

 االعمال و يقبلون املعايري و مذاكرات العرض امليدانية و التفسريات
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 المالي المحاسبي النظام :الثاني المطلب
 احملاي التوحيد  مبهمة ملكلبا للمحايبة الوطين لسجم قام اجلزائر، يف احملاي  اإلصالح عملية خالل من         

 للمحايبة الدولية املعايري من مستمدة احملايبية املعايري من جمموعة يتضمن الذي املايل احملاي  النظام بإعداد
 إىل باإلضافة ،(PCG*)  احلايل الفرنسي العام احملاي  املخطط مع يتوافق حسابات وخمطط، املالية  واملعلومة
                                         . 1واملالحق احلسابات جتميع جمال يف ييما ال حملايبيةا املبادئ من جمموعة

 :المالي المحاسبي النظام مفهوم 1.       
 عددياة، قاعدياة معطيات بتخزين يسمح املالية املعلومة لتنظيم نظام"  اهنبأ املالية احملايبة املايل احملاي  النظام عرف

 وجناعتاه، الكياان، وممتلكاات املالياة الوضعية عن صادقة صورة تعكس قوائم وعرض وتسجيلها، وتقييمها، وتصنيفها،
 : 3على إجباريا املايل احملاي  النظام يطبق و ، 2 "املالية السنة ايةهن يف خزينته ووضعية
 ، التجاري القانون ألحكام اخلاضعة املؤيسات -
 ، التعاونيات -
 كانوا إذا التجارية، وغري التجارية اخلدمات أو للسلع املنتجون ملعنويونا أو الطبيعيون األشخاص -

 ، متكررة عمليات على مبنية اقتصادية نشاطات مياريون        
 . تنظيمي أو قانوين نص مبوجب لذلك اخلاضعني املعنويني أو الطبيعيني األشخاص وكل -

 تسامح  حساابات ةومدونا حمايابية، ومعاايري املالياة، لمحايابةل تصاوريا إطاارا املاايل احملايا  النظاام ويتضامن        
 : 5حمايبة مؤيسة ، ويتعني على كل  4احملايبية املعرتف هبا املبادئ أياس على مالية قوائم بإعداد
 املايل، احملاي  النظام يف احملددة التوجيهية واملبادئ املصطلحات مراعاة -
 . سةياملق واإلجراءات والطرق االتفاقيات تطبيق -
 .معاجلتها املراد املعلومات وإيصال ومجع ومراقبة مسك ملتطلبات يستجيب تنظيم على االيتناد -
-  

                                                 
1
 KPMG, GUIDE INVESTIR EN ALGERIE. Pixal communication, Alger, Algérie, 2011, p 137 .           

             
  وريةھللجم الرمسية اجلريدة املايل، احملاي  النظام املتضمن 2007 نوفمرب 25 ل املوافق ھ 1428 القعدة ذي 15 يف املؤرخ 00- 07رقم القانون2

 . 3   ص ،3 رقم املادة ، 74 العدد/اجلزائرية
 .3 ص ، 4 رقم المادة املرجع نفس 3
 0 ص ، 6 رقم املادة املرجع نفس 4
  270  ، اجلريدة الرمسية اجلزائرية ، العدد 07-11املتضمن أحكام تطبيق القانون   2008ماي  26املؤرخ يف.   08-156املريوم التنفيذي رقم  5

 . 11ص   04،املادة رقم 
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 :التصوري اإلطار 2.
 احملايبية الطريقة واختيار وتأويلها احملايبية، املعايري إلعداد دليال املالية للمحايبة التصوري اإلطار يشكل     

 ويعرف  .  1تأويل أو معيار مبوجب معاجلة غري األخرى األحداث من وغريها املعامالت بعض تكون عندما املالئمة
   : 2التصوري اإلطار
 ، املالية القوائم وعرض إعداد أياس تشكل اليت املفاهيم -
 مرجعا يشكل وكمااملايل ، للمعلومة النوعية واخلصوصيات هباالتقيد  يتعني اليت احملايبية واملبادئ االتفاقيات -

 عليها املنصوص غري األحداث أو العمليات وفهم احملايبية املعايري تفسري ويسهل جديدة، معايري لوضع
 .احملاي  التنظيم يف صراحة

 :اثنتني فرضيتني على التأكيد مت  المحاسبية الفرضيات   1.2
 :االلتزام محاسبة  1.1.2

 واألحداث العمليات تسجل آخر بتعبري ،فعال متت وأحداث صفقات على اعتمادا املالية القوائم حتضر            
 وتظهر التاريخ ذلك يف احملايبة دفاتر يف تسجل املقابلة، للمبالغ القبض أو الدفع عند وليس حدوثها عند احملايبية

 .  3فيها وقعت اليت للدورات املالية القوائم يف
 :االستغالل استمرارية  2.1.2
 متوقع، مستقبل يف هتالنشاطا املؤيسة متابعة بافرتاض االيتغالل، يتمراريةا أياس على املالية القوائم تعد         

 عن أوالتوقب التصفية تسبب أن املمكن من واليت احلسابات نشر تاريخ قبل قرارات أو أحداث طرأت إذا إال
 .قريب مستقبل يف النشاط
 ومربرة مبنية تكون االيتغالل ايتمرارية يف وكالشك فإن األياس، هذا على املالية القوائم إعداد يتم مل إذا و        
 .  4ملحق يف ضبطها يف عليه املستند األياس وحيدد
        :األساسية المحاسبية المبادئ   2.2
  :5 يوه عليها، املتعارف احملايبية املبادئ خمتلب ضمنيا املايل احملاي  النظام تبىن  

                                                 
 . 4 ص ،7 رقم املادة يابق، مرجع00- 10 رقم القانون 1
 . 11 ص ،2 رقم املادة يابق، مرجع ، 000-10رقم التنفيذي املريوم 2
 .52 ص ، 2010 اجلزائر، الزرقاء، األوراق .الدولية المحاسبة ومعايير المالية المحاسبة ،بوتني حممد 3
 .00، ص  0،مرجع يابق ، املادة رقم  000-10املريوم التنفذي رقم  4
 حول الدويل امللتقى ضمن مداخلة ،الدولية المحاسبة ومعايير المحاسبية المبادئ بين المالي المحاسبي النظام ، خملوف رھالطا بورنان ميھابرا 5

 -ص ، 2009 اجلزائر، البليدة، دحلب، يعد جامعة الدولية، احملايبية املعايري ظل يف اھتطبيق وآليات اجلديد املايل احملاي  للنظام مييھاإلطاراملفا
 . 0-0ص
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 :المحاسبية الدورة مبدأ  1.2.2
كما ميكن    N/12/31وتنتهي يف  N/01/02 يف تبدأ حيث ينة احملايبية الدورة تكون ما دةعا        
 ايتغالل بدورة مقيد نشاطها اذا كان ، 00/00دورهتا احملايبية خمالب لتاريخ  إلقفال تاريخ تضع أن للمؤيسة
 كأن شهرا،12   من  أكثر أو أقل احملايبية الدورة تكون أن ميكن االيتثنائية احلاالت ويف املدنية، للسنة خمالفة
 .وتربيرها املقررة املدة حتديد جيب احلالة هذه ويف توقب، أو إنشاء حالة يف املؤيسة تكون

 :الفترات استقاللية  2.2.2
 إليها تنسب أن يتعني حتديدها، أجل ومن تليها، واليت تسبقها اليت عن مستقلة فرتة كل يف احملققة النتيجة         
  .فقط اهباخلاصة  والعمليات األحداث
 :المحاسبية الوحدة قاعدة   3.2.2
 بني الفصل مبدأ على املالية احملايبة وتقوم مالكيها، عن ومنفصلة مستقلة حمايبية كوحدة املؤيسة تعترب         
 ناحية من مهنيأواملسا اخلاصة باألموال املشاركني ختص اليت وبني ناحية، من املؤيسة ونواتج وأعباء وخصوم أصول
 .مالكيها معامالت دون املؤيسة معامالت إال احلسبان يف للمؤيسة املالية القوائم تأخذ أال فيجب وعليه أخرى،

 :النقدية الوحدة قاعدة   4.2.2
 املايل احملاي  النظام فرض ولقد املؤيسة،تقوم هبا  اليت الصفقات تسجيل عند القياس توحيد من بد ال        
 .(اجلزائري الدينار) الوطنية بالعملة املالية احملايبة سكم ضرورة

 :النسبية األهمية مبدأ   5.2.2
 املتخذة االقتصادية القرارات على يؤثر أن ميكن املالية القوائم من غياهبا كان إذا أمهية ذات معلومة تكون          

 .القوائم هذه مستعملي طرف من
 :والحذر الحيطة مبدأ  6.2.2

 قصد الشك ظروف يف للوقائع معقول تقدير إىل يؤدي الذي احليطة ملبدأ احملايبة تستجيب أن جيب          
 لكن نتائجها، أو املؤيسة ممتلكات بالديون تثقل أن هناامن ش املستقبل إىل موجودة لشكوك حتول خطر تفادي
                             . فيها مبالغ مؤونات أو خفية احتياطات تكوين إىل يؤدي ال أن جيب املبدأ هذا تطبيق

 :الطرق استمرارية مبدأ 7.2.2
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 املعلومات انسجام ألن ذلك املتعاقبة، الفرتات خالل املطبقة احملايبية الطرق نفس بتطبيق ملزمة املؤيسة أن        
 العناصر بتقييم املتعلقة والطرق القواعد تطبيق بدوام يقضي املتعاقبة الفرتات خالل للمقارنة وقابليتها احملايبية
 .املعلومات وعرض

 :التاريخية التكلفة مبدأ  8.2.2
 بتكلفتها املالية القوائم يف وتعرض واألعباء واملنتوجات واخلصوم األصول عناصر احملايبة يف تسجل         
 القدرة تغريات أو األيعار تتغريا آثار احلسبان يف األخذ دون معاينتها تاريخ عند قيمتها أياس على التارخيية،
 حاالت ويف العادلة بالقيمة واخلصوم األصول وتقييم التارخيية التكلفة تعويض ميكن فانه خبالف ، للعملة الشرائية
 .البيولوجية واألصول املالية األدوات مثل خاصة،

 :االفتتاحية بالميزانية المساس عدم مبدأ  9.2.2
 .السابقة املالية السنة إقفال مليزانية مطابقة مالية لسنة االفتتاحية ةامليزاني تكون أن جيب           
 :القانوني الشكل على االقتصادي الواقع أسبقية  10.2.2
 حسب وليس االقتصادية حقيقتها حسب االقتصادية واألحداث العمليات وإظهار تسجيل الضروري من          
 االقتصادية الناحية من أما إجيار عملية تعترب القانونية الناحية من ارياإلجي القرض عملية فمثال  .القانوين شكلها
 .شراء أو بيع عملية تعترب فهي

 :المقاصة عدم مبدأ  11.2.2
 وعنصر األعباء من عنصر بني وال اخلصوم، من وعنصر األصول من عنصر بني مقاصة أي إجراء ميكن ال        

 عناصر حتقيق أصال املقرر من كان إذا أو تعاقدية، أو قانونية أيس على ةاملقاص هذه متت إذا إال املنتجات، من
 .صاف أياس على أو بالتتابع، واألعباء واملنتجات واخلصوم األصول هذه

 :العادلة الصورة  12.2.2
 من بد الصورة ال هذه تتوفر وحىت للمؤيسة، املالية الوضعية حول صادقة صورة املالية القوائم تعطي أن جيب      
 الوضع عن ذات الصلة املعلومات تقدمي على قادرة للمؤيسة املالية القوائم وتكون احملايبية، واملبادئ القواعد احرتام
 .هلا املايل الوضع يف والتغيريات واألداء املايل

 .امللحق يف ذلك وتربير حذفه جيب الصورة هذه يلباعلى يؤثر مبدأ أو قاعدة هناك كانت وإذا       
 :المزدوج القيد مبدأ  13.2.2
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 األقل  على تسجيل كل ميس حيث  »املزدوج القيد«املسمى املبدأ حسب احملايبية التسجيالت حترر         
 يكون أن جيب العمليات تسجيل يف الزمين التسلسل احرتام ظل يف دائن، واآلخر مدين أحدمها اثنني، حسابني
 .الدائن للمبلغ مساويا املدين املبلغ
 :المالية القوائم لتحضير النوعية الخصائص  3.2
 وفائدة فعالية ذات تكون حىت املالية القوائم يف توفرها ينبغي نوعية خصائص أربع املايل احملاي  النظام حدد       

 :يف وتتمثل املالية، القوائم ملستخدمي
 :المالءمة  1.3.2
 املعلومة وتعترب القرارات، متخذي الحتياجات مالئمة تكون أن جيب مفيدة احملايبية املعلومات تكون لكي      
 يف ساعدهتمم طريق عن وذلك ، اليت يتخذوهنا االقتصادية القرارات على تأثري هلا كان إذا للمستخدمني مالئمة
 .  1تقييم  من إليه التوصل يبق ما تعديل أو تعزيز أو واملستقبلية واحلالية املاضية األحداث تقييم

 :مصداقية ذات المعلومة  2.3.2
 أو متثلها اليت األحداث من وغريها العمليات بصدق متثل أن جيب فإنه مصداقية ذات املعلومة تكون لكي      

 الصادقة الصورة إلظهار املستعملون فيها ويثق األخطاء من خالية تكون وأن معقولة، بدرجة متثلها أن تفرض
 .  2للمؤيسة

 :الوضوح. 3. 32
 الذين تتوفر املستعملني طرف من الفهم يهلة أو واضحة املالية بالقوائم الظاهرة املعلومة تكون أن غيينب      
 الواقع يف التطبيق وصعب غامضا املصطلح هذا ويبقى واحملايبة، باألعمال معقولة ومعرفة املعلومة دراية إرادة لديهم
 .  3امللموس

 :للمقارنة المعلومة قابلية  4.3.2
 املؤيسات، بني وما نفسها املؤيسة داخل مبقارنات القيام للمستعمل تسمح املالية بالقوائم الظاهرة علومةامل      
 إعالم على املؤيسات جيرب هذا .املالية وضعيتها وتغريات اوآداءا هت املالية وضعيتها بتقييم نسبيا له يسمح كما

 . 4التغيري هذا وآثار وجد، إن الطرف اهذ مس تغري وكل املستعملة احملايبية بالطرق املستعملني
 :المحاسبة تنظيم 3

                                                 
1
 J.F.des Robert et autres, Normes IFRS et PME. DUNOD, Paris, France, 2004, p18. 

 .53 ص ق،ياب مرجع الدولية، المحاسبة ومعايير المالية احملايبة بوتني، حممد 2
 . 00نفس املرجع ، ص 3
 .53 ص يابق، مرجع ،الدولية المحاسبة ومعايير المالية المحاسبة ،بوتني حممد 4
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 من ولعل هبا لتنظيم احملايبة األخذ يتعني اليت التعليمات من مجلة إىل بوضوح املايل احملاي  النظام أشار         
 :1يلي  ما أمهها
 على واخلارجية  الداخلية ةبالرقاب يسمح حماي  تنظيم لوضع الالزمة اإلجراءات مسؤوليتها حتت املؤيسة حتدد -

 . السواء
 الوثيقة مرجع وكذا وختصيصها، األقل على السنة يف مرة املؤيسة وخصوم ألصول جرد بعملية القيام جيب -

 . عليها يستند اليت الثبوتية
 املصداقية تضمن دعامة أي أو ورقة على ومثبتة مؤرخة ثبوتية بوثيقة تدعيمه جيب حماي  تسجيل كل -

 .األوراق على حمتواها إعادة كانيةوإم واحلفظ
 .ينوات عشر ملدة املربرة والوثائق املستندات احملايبية، بالدفاتر االحتفاظ جيب -
 .اآليل اإلعالم أنظمة طريق عن أو يدويا إما احملايبة مسك يتم -

 :للمؤسسة المحاسبي المخطط.  4
 اخلاص اىل اإلعالمهتاواحتياجا ونشاطها يكلهاه يالئم حسابات خمطط األقل على بإعداد املؤيسة تقوم          
 حمتواها، املؤيسة وتعرف تستعملها اليت احلسابات مدونة تضم وثيقة" بأنه احملاي  املخطط تعريب وميكن بالتسيري،

 وجتمع .احملايبية احلركات وتسجيل لرتتيب معتمدة وحدة أصغر هو واحلساب ،"لسريها اخلاصة املبادئ حتدد كما
 :احلسابات طبقة من فئتان وتوجد ،"الطبقة" تسمى متجانسة فئات يف تاحلسابا

 :من احلسابات هذه تتكون و :(الميزانية) الوضعية حسابات طبقات -
 (األوىل اجملموعة) األموال رؤوس حسابات ، 
 (الثانية اجملموعة) التثبيتات حسابات ، 
 (الثةالث اجملموعة) التنفيذ قيد املنتوجات و ملخزوناتحسابات ا ، 
 (الرابعة اجملموعة)الغري حسابات ، 
 ) اخلامسة موعة ا) املالية احلسابات.   
 :طبقتني على التسيري حسابات توزع  :التسيير حسابات طبقات  -  
 (السادية اجملموعة) األعباء حسابات ، 
 (السابعة جملموعةا) اإليرادات حسابات . 

                                                 
 . 0-0ص -، ص 00-01-00-00-00-00  رقم املواد يابق، مرجع ، 00-10 رقم القانون 1
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 احملاي  اإلطار اثنني رقمني ذات حسابات قائمة طبقة للك يعطي الذي احلسابات خمطط ملخص وميثل      
 وداخل .تعنيها خاصة أحكام هناك كانت إذا إال حجمها و نشاطها كان مامه املؤيسات على تطبيقه الواجب
 حسابات مدونة كذلك يقرتح هتا كمااحتياجا لتلبية الضرورية الفروع كل تفتح أن للمؤيسات ميكن اإلطار هذا
 . 1أكثر أو قامأر  ثالثة ذات

 وضع يف الليونة خالل من املايل احملاي  النظام تطبيق يف أكثر مرونة أعطى اجلزائري املشرع أن مبعىن         
 ملا وفقا حسابات مؤيسة تفتح فقد املايل احملاي  النظام هذا بتطبيق امللزمة املؤيسات مع تتنايب حسابات
 حرية ترتك الفرعية التصنيفات أن أي أخرى، مؤيسة ساباتح عن ختتلب وأهدافها أنشطتها مع يتنايب
 .وضعها يف للمؤيسة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 مدونة وكذا اھوعرض املالية الكشوف وحمتوى واحملايبة قييمالت قواعد املتضمن 2008 ينة يوليو 26 ل املوافق 1429 رجب 23 يف املؤرخ القرار 

 . 0ص 000.0- 000.0رقم  املادتني ، 19 العدد/اجلزائرية وريةھللجم الرمسية اجلريدة ا،ھيري وقواعد احلسابات
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 .الحسابات مدونة: 01 رقم جدول                                                         

 حسابات الميزانية                                        حسابات التائج
حسابات املخزونات و  سابات الغريح احلسابات املالية حسابات األعباء حسابات ااملنتجات

 اجلاري العمل هبا
حسابات رؤوس  حسابات التثبيتات 

 األموال 
املبيعات من . 01

البضائع و املنتجات 
املصنعة واملنتجات 

 امللحقة و اخلدمات  

املشرتيات . 01
 املستهلكة 

قيم منقولة  . 01
 لتوظيب 

و  املوردون. 01
 احلسابات املرتبطة هبا 

ثبيتات ت.  01 املخزونات و البظائع .  01
التثبيتات )املعنوية 

 (الغري مادية

رأس املال و . 01
 اإلحتياطات 

خدمات . 00 إنتاج مباع. 00
 خارجية  

البنوك املؤيسات . 00
 املالية و ما ميثلها 

الزبائن و . 00
 احلسابات املرتبطة هبم 

التثبيتات العينية . 00 ة و اللوازم املواد األولي. 00
 (التثبيتات املادية )

الرتحيل من . 00
 جديد 

اإلنتاج املخزون أو . 00
 املسحوب من التخزين 

خدمات . 00
 اخلارجية األخرى

األدوات املالية . 00
 املشتقة 

العاملون و . 00
 احلسابات املرتبطة هبم

التثبيتات يف . 00 متوينات أخرى . 00
 از شكل إمتي

ناتيجة السنة .00
 املالية 

أعباء . 00 إنتاج مثبت . 00
 مستخدمني 

اهليئات .  00 الصندوق . 00
اإلجتماعية و احلسابات 

 امللحقة 

تثبيتات اجلاري . 00 يلع قيد اإلجناز . 00
 إجنازها 

املنتوجات و . 00
ألعباء املؤجلة خارج 

 دورة اإليتغالل 
ب و الظرائ.  00 إعانة اإليتغالل. 00

الريوم و التسديدات 
 املماثلة 

وكاالت  .00
التسبيقات و 
 اإلعتمادات

الدولة ، . 00
اجلماعات العمومية 
 واحلسابات امللحقة 

إنتاج اخلدمات .  00
 اجلاري إجنازها 

00  . 00. 

املنتجات . 00
 العملياتية األخرى

األعباء . 00
 العملياتية اخلرى 

خزونات من امل.  00 اجملمع و شركاء . 00 . 00
 املنتوجات

املؤنات و . 00 .  00
لألعباء اخلصوم الغري 

 جارية 
املدينون و . 00 . 00 األعباء املالية . 00 املنتوجات املالية  .00

 الدائنون املختلفون 
املخزونات املتأتية من . 00

 التثبيتات 
املسامهات و . 00

الديون الدائنة امللحقة 
 باملسامهات 

 إقرتاضات و. 00
 ديون مماثلة 

العناصر الغري . 00
 عادية  املنتجات 

عناصر الغري . 00
 عادية األعباء

احلسابات . 00 . 00
 اإلنتقالية اإلنتظارية 

التثبيتات املالية .  00 املخزونات اجلارية .  00
 األخرى 

الديون .  00
 املرتبطة باملسامهات 

اإليرتجاعات .  00
عن خسائر القيمة و 

 التموينات 

 خمصصات .  00
لإلهتالك و  

التموينات و خسائر 
 القيمة 

التحويالت .  00
 الداخلية 

األعباء أو .  00
املنتوجات املعينة مسبقا 

 و املؤونات  

إهتالك .  00 مشرتيات خمزنة .  00
 التثبيتات 

حساب .  00
اإلرتباط بني 

املؤيسات يف شكل 
 مسامهة 

الظرائب عن .  00 .  00
 له الناتج و ماميث

خسائر القيمة .  00
عن األصول املالية 

 اجلارية 

خسائر القيمة .  00
 عن حسابات الغري 

خسائر القيمة عن  00
املخزونات و النتوجات قيد 

 التنفيذ

خسائر القيمة  00
 عن التثبيتات 

 

 
Source : Ali Tadziat maitrise  de système comptabilité financier Edition ACG , 1 édition , 

Alger ,    Algérie 2009 p 27  .    
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 :للتقييم العامة المبادئ . 5
 امليزانية يف وتظهر املالية، القوائم عناصر اتسجل هب أن جيب اليت املالية القيم حتديد عملية هو القياس           
 على املايل احملاي  النظام يف التقييم عملية ترتكز و .للقياس معني أياس اختيار ذلك ويتطلب .النتائج وحسابات

 : 1التقييم من طرق عدة إىل أشار قد املايل احملاي  النظام أن إال التارخيية، التكلفة مبدأ
 :التاريخية بالتكلفة التقييم.  1.5

 تاريخ يف باملقابل أعطي ملا العادلة، بالقيمة أو يعادله، ما أو دفع، الذي النقدي باملبلغ األصول تسجل         
 بالنسبة هواحلال كما الظروف بعض يف أو الدين، مقابل يف املستلمة باملبالغ االلتزامات تسجل و .عليها احلصول
 العادي املسار يف االلتزام لسداد يدفع أن املتوقع من الذي النقدية يعادل ما أو النقدية باملبالغ الدخل لضرائب
 .للعمل
 :الحالية بالتكلفة التقييم.   2.5
 يف مياثله ما أو األصل نفس على للحصول دفعه جيب الذي و النقد يعادل ما أو بالنقد األصول تسجل         
 يف الدين لسداد املطلوب النقد يعادل ما أو النقد من املخصومة غري باملبالغ االلتزامات تسجل و .احلاضر الوقت
 .احلاضر الوقت
 :للتحقيق القابلة بالتكلفة التقييم.   3.5
 األصل بيع مقابل احلاضر الوقت يف عليه احلصول ميكن الذي النقد يعادل ما أو النقد مببلغ األصول تظهر        

 من اليت يعادل ما أو النقدية املخصومة غري املبالغ أي األداء، املستحقة بالقيم االلتزامات تظهر و ، منظمة بطريقة
 .للعمل ديالعا املسار يف االلتزامات لسداد تدفع أن املتوقع
 :الحالية بالقيمة التقييم.   4.5
 األصال يولادها أن املتوقاع من اليت املستقبلية النقدية التدفقات لصايف املخصومة احلالية بالقيمة األصول تظهر       

 املتوقاع اخلارجاة النقدياة التادفقات لصاايف املخصاومة احلالياة بالقيماة االلتزاماات وتظهار .للعمال العاادي املساار يف
 .للعمل العادي املسار يف تبعا بااللتزامات للوفاء احتياجها
 المالي المحاسبي النظام وفق المالية القوائم تقديم :الثاني المبحث
 القوائم:قسمني إىل املخرجات هذه وتنقسم املايل، احملاي  النظام خمرجات جمملها يف املالية القوائم تشكل        
 اليت املالية القوائم من متكاملة جمموعة املايل احملاي  النظام حدد ولقد .ملحقة أو ملةمك وأخرى األيايية، املالية

                                                 
 . 000-000ص -ص ، 2000 ،مصر اإليكندرية، اجلامعية، الدار .والتحليل والعرض اإلعداد أسس المالية التقارير ،محاد العال عبد طارق 1
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 جدول اخلزينة، تدفقات قائمة النتائج، حساب امليزانية، :وهي دورية، بصفة إعدادها املؤيسات كافة على يتعني
 املالية القوائم عن مكملة وفرمعلوماتوي املستعملة احملايبية والطرق القواعد يبني ملحق اخلاصة، األموال تغريات
 .السابقة

 المالية القوائم وتقديم إعداد قواعد  :األول المطلب
 أثناء هبا  األخذ املؤيسات على يتعني اليت والتعليمات القواعد من جمموعة املايل احملاي  النظام فرض        
 :  1املالية القوائم وتقدمي إعداد

 املالية، الوضعية عن عادلة صورة بتقدمي تسمح اليت واملالية احملايبية الوثائق من كاملة موعةجم هي املالية القوائم -
 :على تشتمل الصغرية غري باملؤيسات اخلاصة املالية والقوائم .الدورة ايةيف هن املؤيسة خزينة األداء،
 امليزانية ، 
 النتائج حساب ، 
 اخلزينة تدفقات قائمة ، 
 خلاصةا األموال تغريات جدول ، 
 النتائج وحسابات للميزانية مكملة معلومات ويوفر املستعملة، احملايبية والطرق القواعد يبني ملحق. 
     لنظام التصوري اإلطار عن املالية القوائم وتقدمي إلعداد احلسبان يف أخذها الواجب االعتبارات تنتج  -

 وهذه واهليكلة، والتلخيص التبسيط ألعمال املعلومات من ديدالع معاجلة إجراء نتيجة تكون املالية فالقوائم احملايبة،
 يف املالية القوائم يف تعرض جتميع عملية خالل من وهيكلتها وتلخيصها وتفسريها وحتليلها مجعها يتم املعلومات
 مدى وكذلك هذه، التجميع عملية اتساع مدى البالغة األمهية مبدأ اتساع مدى وحيدد .وجماميع فصول شكل
 :بني وازنالت
 مفصل إعالم انتشار بوايطة للمستعملني املوفرة املنافع ، 
 اليتعماله اإلعالم هذا ونشر إلعداد يواء احملتملة التكاليب .                                                             
 تاريخ التالية أشهر يتة أقصاها مهلة خالل إصدارها ويتم املؤيسة، مسريي مسؤولية حتت املالية القوائم تضبط -

 .الوحدات آالف إىل املبالغ بتقريب القيام وميكن الوطنية، بالوحدة إجباريا املالية القوائم وتقدم .املالية السنة إقفال
 املعلومات تظهر وأن واضحة بصورة معرف يكون أن بد ال املالية القوائم مكونات من عنصر كل  -

 :دقيقة بصفة التالية
                                                 

 . 00 – 00ص  –، ص  0.001 0.001 – 0.001 – 0.001 – 0.001  ،رقم املواد يابق، جعمر ، 19 العدد القرار 1
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 املالية للقوائم املقدمة للمؤيسة التجاري السجل رقم التجاري، االيم املؤيسة، تسمية  
 (مركبة حسابات أو مدجمة حسابات أو فردية حسابات) املالية القوائم طبيعة 
 اإلقفال تاريخ 
 بوراجمل تقدم هبا و املستوى  اليت العملة.  
 :املؤيسة هوية بتحديد تسمح أخرى معلومات كذلك وتبني
 فيه يجلت الذي والبلد النشاط مكان القانوين، الشكل املؤيسة، مقر عنوان  
 املنجزة العمليات وطبيعة الرئيسية، األنشطة 
 االقتضاء عند املؤيسة به تلحق الذي اجملمع وتسمية األم املؤيسة ايم 
 الفرتة خالل فيها املستخدمني عدد معدل 
 :أن ذلك من السابقة املالية السنة مع مقارنات اءبإجر  تسمح اليت املعلومات املالية القوائم توفر  -
 اخلاصة األموال تغريات وجدول احلزينة، تدفقات قائمة النتائج، حسابات امليزانية، فصول من فصل كل 

 .السابقة املالية السنة من له املقابل بالفصل املتعلق للمبلغ بيانا يتضمن
 إجراء تعذر حالة ويف .رقمي وصفي يردي لشك يف مقارنة صبغة ذات معلومات على امللحق يشتمل 

 على جترى اليت املعلومات وتغيري ترتيب إعادة توضيح جيب فإنه آخر، يبب ألي أو املدة اختالف بسبب مقارنة
 .امللحق يف للمقارنة قابلة جلعلها السابقة املالية السنة

 الميزانية :الثاني المطلب
 امليزانية، يف توفرها الواجب الدنيا املعلومات أمهيتها، امليزانية، ملفهوم قالتطر  حناول يوف خالله من والذي         
 .امليزانية عرض وأخريا

 :الميزانية مفهوم.  1
 إعداد تاريخ) معينة زمنية حلظة يف وذلك للمؤيسة املالية احلالة أو املايل للوضع تصوير هي امليزانية         
 أو التيارات عن هلا متييزا األرصدة مبصطلح حمايبيا وتعرف حلظية عناصر هي نيةامليزا حمتويات فإن وعليه ،(القائمة

 وللميزانية.  1النقدية التدفقات قائمة النتائج، حسابات :األخرى املالية القوائم مكونات متثل واليت التدفقات

                                                 
1
 . 000 – 000  ص-ص ، 1990 الكويت، والتوزيع، للنشر الساليل دار .المحاسبة نظرية ،الشريازي ديھم عباس 
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 جتاه املؤيسة والتزاماهتا خبصوم اخلاصة البنود كافة فيه وتندرج املطلوبات أو باخلصوم األول اجلانب ويسمى جانبان،
   1اآلخرين على وحقوقها املؤيسة بأصول  اخلاصة البنود كافة فيه وتندرج املوجودات أو باألصول والثاين اآلخرين،

 :الميزانية أهمية .  2
 يسة،املؤ  أصول يف االيتثمارات ومقدار طبيعة عن معلومات توفر  أهنا من حيث امليزانية أمهية تربز          
 عن التقريراملايل عملية يف مسامهتها خالل ومن .املؤيسة أصول صايف على املالك وحق لدائنيها املؤيسة والتزامات
 :يلي ملا أياس توفري طريق
 العائد، معدالت حساب -
 املؤيسة، يف املال رأس هيكل تقييم -
 .املؤيسة يف املالية واملرونة السيولة درجة تقدير -
 املستقبل، يف هلا النقدية التدفقات وتقدير املؤيسة هلا تتعرض اليت املخاطرة درجة على احلكم أجل فمن وبالتايل    
 . 2املالية ومرونتها املؤيسة ييولة مدى وحتديد امليزانية حتليل جيب فإنه
 :الميزانية في عنها اإلفصاح يجب التي المعلومات.  3

 : 3وهي امليزانية يف إدراجها جيب أدىن كحد حمددة عناصر عرض املايل احملاي  النظام فرض
  :األصول -

 املادية غري التثبيتات  ، 
 املادية التثبيتات  ، 
 االهتالكات ، 
 املسامهات، 
 املالية األصول ، 
 املخزونات ، 
 (املؤجلة الضرائب متييز مع) الضريبة أصول ، 
 ،(قامسب مثبتة أعباء) املماثلة األخرى واألصول اآلخرين واملدينني الزبائن ، 

                                                 
1
-www.ao   00 ص ، 2007 الدامنارك، يف املفتوحة العربية األكادميية ،سطةالمتو  المحاسبة ،احليايل ناجي وليد 

academy.org/library.html          
 الرياض، للنشر، املريخ دار األول، اجلزء المتوسطة، المحاسبة السلطان، احملمد ويلطان حجاج حامد أمحد تعريب وجيانت، جريي كيسو، دونالد 2

 .224 ص ، 1999 ،السعودية العربية اململكة
 . 23 ص ، 1.220 رقم املادة يابق، مرجع ، 19 العدد القرار 3
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 اإلجيابية اخلزينة ومعادالت اإلجيابية األموال خزينة.  
  :الخصوم -

 املال رأس متييز مع اإلقفال، تاريخ عقب حة املقرت أو املقررة التوزيع عمليات قبل اخلاصة األموال رؤوس 
 والعناصراألخرى، املالية للسنة الصافية والنتيجة واالحتياطات (مؤيسات حالة يف) الصادر
  فائدة، تتضمن اليت اجلارية غري ماخلصو  
 اآلخرون والدائنون املوردون ، 
 (املؤجلة الضرائب متييز مع) الضريبة خصوم ، 
 امسبق مثبتة منتوجات) املماثلة وللخصوم لألعباء املرصودات ، 
 السلبية اخلزينة ومعادالت السلبية األموال خزينة.  
 : 1امللحق يف أو يةامليزان يف تظهر أخرى معلومات إىل باإلضافة    
 االحتياطات من احتياط كل وموضوع طبيعة وصب ، 
 املدينة واحلسابات الدائنة للحسابات ينة من ألكثر حصة  ، 
 وااليتالم للدفع مبالغ ، 
 األم املؤيسة ، 
 الفروع ، 
 عاجمل يف املسامهة املؤيسات ، 
 ( ........مسريين مسامهني،) مرتبطة أخرى جهات، 
 أيهم فئة كل أجل ومن األموال، وسرؤ  مؤيسات إطار يف ، 
 كليا حمررة غري الصادرة، املرخصة، األيهم عدد ، 
 امسية قيمة لأليهم تكن مل إذا الفعل أو لأليهم االمسية القيمة ، 
 املالية السنة ايةهن و بداية بني األيهم عدد تطور ، 
 املشرتكة واملؤيسات فروعها املؤيسة، متلكها اليت األيهم عدد ، 
 البيع عقود أو خيارات إطار يف لإلصدار احتياطات شكل يف هماألي ، 
 باأليهم متعلقة حمتملة وختفيضات وامتيازات حقوق.  

                                                 
 . 00 – 00  ص-ص ، 3.220 رقم املادة املرجع، نفس 1
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و يف  املالية السنة يف) احلسابات يف املدرجة غري االمتياز حصص مبلغ املقرتحة، احلصص توزيعات مبلغ       
  .االيتالم أو الدفع يف نياملسامه بعض إزاء أخرى مالية التزامات وصب ،(موعاجمل
 :المحاسبية الميزانية عرض.  4

 البنود تصنب حيث ،1رئيسية جمموعات ثالثة ضمن املايل احملاي  للنظام وفقا امليزانية حسابات تبويب يتم         
 جارية رعناص ضمن امليزانية يف واخلصوم األصول تنظيم ويتم .اخلاصة واألموال اخلصوم األصول، :ضمن املختلفة
 :التالية اهليكلية للبنية وفقا ترتيبها ويتم (0 رقم امللحق) الزمنية املدة معيار أبرزها لشروط وفقا جارية غري وعناصر
 :األصول.   1.4
 اقتصادية منافع هلا توفر ألن واملوجهة ماضية، أحداث بفعل املؤيسة تسريها اليت املوارد من األصول تتكون       
 اليت األصول أما جارية، غري أصوال دائمة بصورة املؤيسة نشاط خلدمة املوجهة األصول عناصر كلتش و .مستقبلية
 .فهي تشكل أصول جارية  وجهتها بسبب الصفة هذه هلا ليست

 :الجارية غير األصول.  1.1.4
 خالل حتقيقها يتم ألن املوجهة غري أو الطويل املدى على توظيفها لغرض حيازهتا تتم اليت األصول وهي      

 أنشطة احتياجات لتغطية املستمر لاليتعمال املوجهة األصول تلك أو اإلقفال، تاريخ من ابتداء شهرا عشر االثين
 :يلي فيما األصول هذه أهم تتمثلو   ، 2املعنوية أو الثابتة العينية األموال مثل املؤيسة

 املؤيسة طرف من ومستعمل مراقب مادي، وغري نقدي غري للتحديد قابل أصل وهو :المادية غير التثبيتات  -
 أو تراخيص العموم على حتتوي اليت (امللموية غري) املعنوية التثبيتات تلك به ويقصد .العادية أنشطتها إطار يف

 الربامج التجارية، العالمات املكتسبة، التجارية احملالت االيتعمال، إجازات
 االقتناء فارق الثابتة، بالقيم اخلاصة التطوير مصاريب ليب،التأ حقوق االخرتاع، براءات املعلوماتية،

 .... (goodwill)3إخل. 
 وااليتعمال اإلجيار و اخلدمات، تقدمي  اإلنتاج، أجل من املؤيسة حتوزه عيين أصل وهو  :المادية التثبيتات  -

من  كل وتشمل 4اليةامل السنة مدة يعد ما إىل ايتعماله مدة تستغرق أن يفرتض والذي إدارية، ألغراض

                                                 
 . 00، ص  00 – 01رقم  املادتني يابق، مرجع ، 000 – 10املريوم التنفيدي رقم  1
 .00 ص ، 21 رقم املادة يابق، مرجع 000- 10 رقم التنفيذي املريوم 2
 اجلامعية، املطبوعات ديوان  (SCF) المالي المحاسبي للنظام وفقا الحسابات سير وآليات ومبادئ أصول العامة المحاسبة ،كتوش عاشور 3

 .94 ص ، 0100اجلزائر

 .8 ص  ، 1.121 رقم املادة يابق، مرجع ، 19 العدد لقرار 4
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 املادية الثابتة القيم إىل باإلضافة الصناعية واألدوات املعدات التقنية الرتكيبات املباين، األراضي، ييئاتهتاألراضي،
 .األخرى

 مانح قبل من االمتياز موضع املوضوعة املادية غري أو املادية التثبيتات كل هي و :امتياز شكل في التثبيتات  -
 شخص مبوجبه يسند عقد بأنه العمومية اخلدمة امتياز ويعرف .(له املمنوح) االمتياز صاحب طرف نم أو االمتياز
 حتت عمومية خدمة تنفيذ (االمتياز صاحب) معنوي شخص أو طبيعي شخص إىل (االمتياز مانح) عمومي
 .  1ةموميالع اخلدمة مستعملي من أتاوى اقتضاء حق مقابل العموم على وطويلة حمددة ملدة مسؤوليته

 اأ هن أي إجنازها، يف بعد تكتمل مل زالت ال اليت املادية غري أو املادية التثبيتات هي :إنجازها الجاري التثبيتات  -
 . 2 النهائي لاليتعمال قابلة غري تثبيتات إذن فهي .تثبيتات النهاية يف تكون أن منها اهلدف إجنازات الواقع يف
 مدة تتعدى األجل طويلة أصول عن عبارة فهي املثبتة، السندات تلك أيايا اهبويقصد  :المالية التثبيتات  -

 :  3بني ومنيز شهرا، عشر الثين للمؤيسة املالية احملفظة داخل بقائها
 اوأهن خاصة املؤيسة، لنشاط مفيدا الدائم امتالكها يعد اليت امللحقة الدائنة واحلسابات املسامهة يندات 

 املؤيسات يف املشاركة :مراقبتها متارس أن أو السندات، تصدر اليت املؤيسة على ذانفو  متارس بأن هلا تسمح
 ،املشرتكة املؤيسات أو هلا املشاركة املؤيسات الفرعية،
 مردودية بآخر، أو بقدر الطويل املدى على للمؤيسة توفر لكي املوجهة احملفظة لنشاط املثبتة السندات 

 ، هتايندا على احليازة متت اليت ملؤيساتا تسيري يف التدخل دون لكن مرضية،
 للمؤيسة  ميكن اليت طويل أمد ذات توظيفات أو مال رأس أقساط متثل اليت األخرى املثبتة السندات 

   ،ذلك عليه يتعني أو  االحتفاظبها  ينوي أو ايتحقاقها، أجل حلول حىت ااالحتفاظ هب
 الديون :القصري  األجل يف ببيعها القيام تسعها ال أو ويتن ال واليت املؤيسة اأصدرهت اليت والديون القروض 
 شهرا عشر اثين تزيدعلى اليت القروض أو شهرا عشر اثين من ألكثر االيتغالل ديون من وغريها الزبائن، لدى

 .أخرى ألطراف واملقدمة
 :الجارية األصول.   2.1.4
 االيتغالل دورة إطار يف ايتهالكها أو بيعها أو قيقهاحت املؤيسة تتوقع اليت األصول اجلارية األصول تضم          
 شكل يف وإجنازها االيتغالل عملية يف تدخل اليت البضائع أو األولية املواد اقتناء بني املمتدة الفرتة متثل اليت العادية

                                                 
  . 102 ص يابق، مرجع  (SCF)المالي المحاسبي للنظام وفقا لحساباتا سير وآليات ومبادئ أصول العامة المحاسبةكتوش  عاشور 1
 . 104 ص يابق، مرجع (SCF) المالي  المحاسبي للنظام وفقا الحسابات سير وآليات ومبادئ أصول العامة المحاسبة ،كتوش عاشور 2
 .11 ص ، 1.122 رقم املادة يابق، مرجع ، 19 العدد القرار 3
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 حتقيقها املؤيسة تتوقع واليت قصرية ملدة أو املعامالت ألغراض أيايا حيازاهتا تتم واألصول اليت اخلزينة، ييولة
 أهم وتتمثل . 1دلقيو  ايتعماهلا خيضع ال اليت السيوالت شبه أو السيوالت إىل باإلضافة شهرا، عشر االثين خالل
 .:يلي فيما األصول هذه

  : 2الأصو  ملخزوناتا متثال :المحزونات -
 اجلاري االيتغالل إطار يف للبيع معدة وتكون املؤيسة متتلكها ، 
 البيع هذا إجناز قصدب اإلنتاج قيد هي ، 
 خدمات تقدمي أو اإلنتاج عملية خالل لاليتهالك موجهة لوازم أو أولية مواد هي.  

 النشاط خالل من ذلك كان يواء الغري على للمؤيسة ما هي و :المماثلة واالستخدامات الدائنة الديون -
 من وتتكون التجارية، املدينة بالذمم ديونال هذه تعرف األوىل احلالة يف و أخرى، ألنشطة نتيجة كان و أ الرئيسي
 أو املوظفني يلب مثل عليها أمثلة نسوق أن فيمكن التجارية غري املدينة الذمم أما القبض، أوراق و املدينون
 حالة يف احتياطية خمصصات عمل ألصول تلك تقومي عند جيب و .إخل.....التابعة للمؤيسات املمنوحة القروض
 .  3ةالقيم يف اخنفاض وأ حمتملة خسارة وجود

 باإلضافة الطلب، حتت والودائع باخلزينة والنقدية للتوظيب القابلة القيم ختص وهي :يماثلها وما الموجودات -
 النقدية من معروف و حمدد مقدار إىل حتويلها ميكن اليت األجل قصرية االيتثمارات يف تتمثل اليت اخلزينة أشباه إىل
 .  4قيمتها يف التغري حيث من املخاطر من ليةعا لدرجة تتعرض ال واليت

 :الخاصة األموال رؤوس.   2.4
 خصومها عن املؤيسة أصول فائض متثل فهي خصومها، كل طرح بعد املؤيسة أصول من تبقى ما وهو       
 إعادة فارق التقييم، فارق واالحتياطات، العالوات الصادر، املال رأس من كل تضم و .اجلارية غري و اجلارية
 . 5املالية السنة ونتيجة جديد من الرتحيل املعادلة، فارق التقييم،
 :الخصوم.   3.4

 خروج وتسويتها يدادها عملية تتطلب واليت ماضية، أحداث عن ناجتة للمؤيسة حالية التزامات وهي         
 

                                                 
 .  13 ص ، 21 رقم املادة يابق، مرجع ،000 -10 مرق التنفيذي املريوم 1
 .12 ص ، 1.123 رقم املادة يابق، مرجع ، 19 رقم القرار0 2
         األردن، عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية دار .وتطبيقي نظري مدخل المالية القوائم تحليل املطارنة، فالح غسان خنفر راضي مؤيد 3

 . 00، ص   2006

4
 Ali Tadzait, OP.Cit., p.p 65. 

5
 Ibid, p.p 66-67. 
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 :إىل صوماخل تنقسم و  1 ةاقتصادي منافع ومتثل املؤيسة متلكها اليت املوارد من تدفقات 
 :الجارية غير الخصوم.   1.3.4
 خالل تستحق ال اليت أو ، للمؤيسة التشغيلية العادية الدورة خالل تسديدها يتم ال اليت االلتزامات وهي         

 شهرا، عشر اثين من ألكثر يدادها بتأجيل مشروط غري حق للمؤيسة يكون قد اليت تلك أو شهرا، عشر اثين
 االثين خالل ايتحق لو حىت حالية قروض تسهيالت مبوجب متويله إعادة ييتم أن يتوقع ذيال االلتزام وكذلك
                                                                                               .2ا شهر  عشر

  :  يلي فيما وتتمثل :سلفا الحسابات في المدرجة والمنتجات المؤونات
 احمللية اجلماعات و الدولة طرف من املخصصة ألموالا هي و  :(التجهيز أو) االيتثمار تإعانا                
  ، الطويل املدى على اعمليا هت متويل أو جديد، أصل اقتناء أجل من

 هنافإ طويلة، أو قصرية آلجال املستحقة اخلصوم زيادة يف والتكاليب األخطار مؤونات تتمثل :املؤونات 
 .وحتققها مبالغها بشأن التأكد عدم عنصر تتضمن اهنأ إال الدورة ايةهنعند  متوقعة وخسائر خماطر وجود ستعك

 والضرائب.الضرائب ومؤونات م خصو املؤجلة الضرائب أصول، املؤجلة الضرائب من كل يف وتتمثل :الضرائب  -
 زمنية بفروقات املتعلقة و املقبلة الفرتات يف عهاايرتجا املتوقع النتيجة على الضرائب مبالغ هي األصول على املؤجلة
 املتعلقة و املقبلة يوات ن ال يف دفعها الواجب النتيجة .على الضرائب مبالغ هي اخلصوم على أما للخصم، قابلة

 .  3للضريب اخلاضعة املؤقتة بالفروقات
 أو والبنوك، املالية املؤيسات من املؤيسة عليها حتصلت اليت اخلارجية املالية املوارد هي  :والديون اإلقتراضات  -
 تغطية يف اخلاصة األموال مع وتساهم دائمة، بصفة وااليتثمارية التشغيلية عملياهتا متويل أجل من اجلمهور من

 .  4األجل طويلة الدفع وأوراق األجل طويلة البنكية القروض السندات، :وتشمل للمؤيسة، الدائمة االحتياجات
 :الجارية ومالخص.   2.3.4
 لتاريخ املوالية شهرا عشر االثين خالل أو االيتغالل دورة خالل تسويتها يتم أن يتوقع اليت االلتزامات هي         
 :  5التالية العناصر وتتضمن .اإلقفال

                                                 
  ، 43 ص يابق، مرجع  (SCF)المالي  المحاسبي للنظام وفقا الحسابات سير وآليات ومبادئ أصول العامة المحاسبة ، كتوش عاشور 1
 . 13 ص ، 23 رقم املادة يابق، ، مرجع 000- 10  رقم التنفيذي املريوم 2

3 Idem. 
4 Ibid,p72. 

 . 46 ص  يابق، مرجع املطارنة، فاتح غسان خنفر راضي ؤيدم 5
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 هلاأوحصو  باألجل، البضائع على حلصوهلا نتيجة الغري جتاه التزامات من املؤيسة على ما وهو :الدائنة الذمم  -
 . املستحقة الدخل ضرائب العاملون، املوردون، من وتتكون أيضا، باألجل اخلدمات على

 فرتة خالل تسديدها ويتطلب األفراد أو املؤيسات عليها حصلت اليت القروض وهي :األجل قصيرة القروض  -
 .واحدة مالية

 :النتائج حساب :الثالث المطلب
 . القائمة هذه عرض طريقيت وأخريا الدنيا املعلومات أمهيته، لنتائج،ا حساب ملفهوم اآلخر هو فيه نتطرق ويوف

 :النتائج حسابات مفهوم 1
 اليت القائمة لوصب املختلفة املسميات من العديد العملية احلياة يف تستخدم النتائج حسابات جبانب           

 املصروفات بيان واخلسائر، األرباح قائمة بح،الر  قائمة الدخل، قائمة :مثل للفرتة، الربح صايف رقم و مكونات تعرض
 املالية التقارير لقراء كاف بشكل تفصح أن فيجب القائمة، تلك على تطلق اليت التسمية كانت مها وم .واإليرادات

 بيان" :بأنه النتائج حساب املايل احملاي  النظام عرف ولقد ،  1ةمتتابع خطوات يف احملقق الربح صايف مكونات عن
 تاريخ أو التحصيل تاريخ احلساب يف يأخذ وال املالية، السنة خالل الكيان من املنجزة واملنتوجات لألعباء صملخ

 .2ةأواخلسار  الربح املالية للسنة الصافية النتيجة بالتمييز ويربز السحب،
 :النتائج حسابات أهمية 2

 املؤيسة عمليات جناح يقيس الذي التقرير فهو ية،املال القوائم بني من أمهية األكثر يعترب النتائج حساب إن      
 :  3من تنبع القائمة هذه أمهية فإن وعليه الزمن، من حمددة لفرتة
 ،املستقبل يف املؤيسة لدخل دقيق بشكل بالتنبؤ تساعد -
 ،نقدية ملبالغ املشروع ايتالم إلمكانية األفضل التقييم يف تساعد -
 .وجه أفضل على ايتخدامها مت قد اديةاالقتص املصادر أن من التأكد يف تساعد -

 :النتائج حسابات في عنها اإلفصاح يجب التي المعلومات 3
 : 4يلي كما احملايبياملايل النظام عرفهما ولقد واألعباء، املنتوجات مها رئيسيني عنصرين من النتائج حسابات يتكون

 
                                                 

1
 1986 الكویت، والتوزیع، والنشر للطباعة السالسل ذات منشورات الثاني، المجلد ،المالیة المحاسبة العادلي، عوض یوسف العظمة أحمد محمد 

 . 444 ص ،
2
 .24 ص ، 1.230 رقم المادة سابق، مرجع ، 19 العدد القرار 

3
 بكلية مقدمة رسالة ،المالیة القوائم لمستخدمي الالزمة الضروریة المعلومات عن لإلفصاح كأداة المالیة القوائم داللة مدى الشلتوني، ديزھ فایز 

 .20  ص ، 2005 فلسطين، بغزة، اإلسالمية الجامعة والتمویل، المحاسبة في الماجيستر درجة على الحصول لمتطلبات استكماال التجارة

.(10:30-2016/03/2) http://elibrary.iugaza.edu.ps/thesis.aspx?id=2814 

4
 .61، ص  51 – 55 رقم المادتين سابق، مرجع ،   651-84 رقم التنفيذي المرسوم 
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 شكل يف املالية السنة خالل حتققت اليت االقتصادية املزايا تزايد يف املالية السنة منتوجات تتمثل :المنتوجات  -
 القيمة يف خسارة ايتعادة املنتوجات متثل كما .اخلصوم يف اخنفاض أو األصول، يف زيادة أو مداخيل،

 .باملالية املكلب الوزير من قرار مبوجب احملددة واالحتياطات
 خروج شكل يف املالية السنة خالل حصلت اليت قتصاديةاال املزايا تناقص يف املالية السنة أعباء تتمثل :األعباء  -
 وخسارة االحتياطات أو االهتالكات خمصصات األعباء وتشمل .خصوم ظهور شكل يف أو أصول، اخنفاض أو

 .باملالية املكلب الوزير من قرار مبوجب احملددة القيمة
 : 1يوه النتائج ساباتح يف إظهارها يستوجب دنيا معلومات املايل احملاي  النظام فرض وكما

        اهلامش :اآلتية الرئيسية التسيري جماميع بتحديد يسمح الذي طبيعتها، حسب األعباء حتليل  -
 االيتغالل، عن اإلمجايل الفائض املضافة، اإلمجايل،القيمة

 العادية، األنشطة منتجات  -
 املالية، واألعباء املالية املنتوجات   -
 املستخدمني، أعباء  -
 املماثلة، والتسديدات والريوم بالضرائ  -
 العينية، التثبيتات ختص اليت القيمة وخلسائر لالهتالكات املخصصات  -

 املعنوية، التثبيتات ختص اليت القيمة وخلسائر لالهتالكات املخصصات  -

 العادية، األنشطة نتيجة  -

 ،(وأعباء منتجات) العادية غري العناصر  -

 ع،التوزي قبل للفرتة الصافية النتيجة  -

 .املسامهة مؤيسات إىل بالنسبة األيهم من يهم لكل الصافية النتيجة  -

 حلسابات املكمل امللحق يف وإما النتائج، حسابات يف إما املقدمة األخرى املعلومات إىل باإلضافة       

 :  2النتائج      

 
                                                 

1
 .24 ص ، 2.230 رقم المادة سابق، مرجع ، 19 العدد القرار 

2
 .25 ص ، 3.230 المادة المرجع، نفس 
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 العادية، األنشطة منتجات حتليل  -
      إىل بالنسبة يهم لكل الصافية والنتيجة مقرتحة أو عليها مصوتا يهم لكل األرباح حصص مبلغ  -

 املسامهة، مؤيسات
 مدونة على زيادة إذن فتستعمل .امللحق يف الوظيفة حسب النتائج حساب تقدمي إمكانية أيضا وللمؤيسات       
 .ا هتواحتياجا خصوصيتها مع مكيفة الوظيفة حسب حسابات مدونة الطبيعة، حسب واملنتوجات األعباء حساب
 :المدمجة للمؤسسات النتائج حسابات جدول  3.2
  :0يلي ما يبق ما إىل واضافة املدجمة، املؤيسات حالة يف النتائج حسابات جدول يضم

 .الصافية النتيج يف املعادلة طريقة حسب املدجمة املشرتكة واملؤيسات املشاركة املؤيسات حصة -
 .الصافية النتيجة يف األقلية ذات الفوائد حصة -
 النتيجة حلساب املكمل امللحق يف واما النتيجة، حساب يف إما املقدمة األخرى املعلومات أن كما
 :كاآليت هي

 العادية؛ األنشطة منتجات حتليل -
 شركات إىل بالنسبة يهم لكل الصافية والنتيجة مقرتحة أو عليها مصوتا األيهم يف احلصص مبلغ -
 .املسامهة
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 Par Natur)) ةالطبيع حسب النتيجة حساب ول جد :  8 رقم الجدول                     
 N N-1 المالحظات البيان                             

 رقم األعمال
 التغري يف خمزون املنتجات التامة و املنتجات قيد الصنع

 إنتاج املؤيسة حلاجتها اخلاصة
 إعانات االيتغالل

I –غنتاج الدورة 
 تهلكةاملشرتيات املس

 اخلدمات اخلارجية و االيتهالكات االخرى
II –ايتهالكات الدورة 

III – القيمة املصاة لاليتغالل 
 مصاريب العاملني
 الضرائب و الريوم

IV – الفائص االمجايل لاليتغالل 
 النواتج االخرى التشغيلية

 املصاريب األخرى التشغلية
 خمصصات االهتالكات و املؤونات

V-النتجة التشغلية 
 اإلردات املالية
 املصاريب املالية

VI – النتجة املالية 
VII –  النتجة العادية قبل الضريبة(V +VI) 

 الضرائب املستحقة على النتجة العادية
 على النتجة العادية( التغري)الضرائب املؤجلة 

 جمموعة إيرادات االنشطة العادية
 جمموعة تكاليب االنشطة غري العادية

VIII –فية لألنشطة العاديةالنتجة الصا 
 (االرادات)عناصر غري العادية 
 (املصاريب)عناصر غري العادية 

XI –النتجة غري العادية 
 النتجة الصافية للدورة

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Source : Ministère des finances, Projet 7 De Système Comptable Financier, document de 

 travail, octobre 2004, P45 
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 (Par Fonction) الوظيفة حسب النتيجة حساب جدول :  3 رقم الجدول                        
 N N-1 املالحظات البيان         

 األعمال رقم
 بيعاتامل تكلفة
 اإلمجايل اهلامش
 التشغيلية األخرى اإلرادات
 التجارية التكاليب
 اإلدارية املصاريب
 التشغيلية األخرى املصاريب
 التشغيلية النتيجة
 طبيعتها حسب املصاريب تفصيل
 )املؤونات و االهالكات ) العاملني مصاريب
 املالية املصاريب
 الضريبة قبل العادية النتيجة
 العادية النتيجة على املستحقة الضرائب
 )التغري(العادية النتيجة على املؤجلة الضرائب
 العادية لألنشطة الصافية النتيجة

 العادية غري املصاريب
 العادية غري اإلرادات
 للدورة الصافية النتيجة

   
   
   
   

  
  
  

   
   

  
  

   
   
   
   
   
   

 
                         Source : Ministère des finances, Op.cit, P 46. 

 

 :)البنوك( المالية المؤسسات حالة في النتائج حسابات جدول 2.3.  
 وبغض والطبيعة النوع حسب وأعباء منتوجات املماثلة املالية واملؤيسات للبنوك النتائج حسابات جدول يعرض
  1:يلي ما النتائج حسابات جدول ويضم القطاع، هبذا قةاملتعل اخلاصة التنظيمات عن النظر

 شاهبها؛ وما الفوائد منتجات -

 شاهبها؛ وما الفوائد أعباء -

 املستلمة؛ احلصص -

                                                 
 . 52 ص ، 2-531المادة   ذكره سبق مرجع ،عشر التاسع العدد ،زائريةالج للجمهورية الرسمية الجريدة1
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 املقبوضة؛ والعموالت األتعاب -

 املدفوعة؛ والعموالت األتعاب -

 منها؛ فئة كل حسب يندات، بيع عن النامجة الصافية املنتجات -

 الصرف؛ بعمليات قةاملتعل واملنتجات األعباء -

 ؛ األخرى اإليتغالل منتجات -

 لإليرتداد؛ القابلة وغري املمنوحة والتسبيقات القروض خسائر -

 العامة؛ اإلدارة أعباء -
 . األخرى اإليتغالل أعباء -
 )النقدية التدفقات قائمة( الخزينة سيولة لجدول بالنسبة اإلفصاح متطلبات  :الرابع المطلب

 اليت الكيفية على بالتعرف املالية القوائم مستخدمو يهتم حيث املالية، القوائم من جزءك القائمة هذه إعداد يتم
 مستخدمي متكن معلومات النقدية قائمة وتوفر حكمها، يف وما النقدية وايتخدام توليد يف الشركة عليها تعتمد
 من النقدية التدفقات قدرة مدى وكذلك موجبة، نقدية تدفقات توليد على املؤيسة قدرة تقييم من املالية القوائم
 . املتتالية تارت الف خالل التوزيعات هذه و ايتقرار ثبات ومدى النقدية األرتاح توزيعات تغطية يف التشغيلي النشاط
 للمؤيسة النقدية واملدفوعات النقدية املتحصالت عن معلومات توفري إىل عامة بصفة القائمة هذه وهتدف        
 باألنشطة املرتبطة النقدية واملدفوعات املتحصالت عن معلومات توفري خاصة وبصفة عينة،م زمنية فرتة خالل

  . للمؤيسة والتمويلية وااليتثمارية التشغيلية
 ( :النقدية تدفقات( الخزينة سيولة جدول تعريف . 1

 و املقبوضات عن لوماتمع لتزويد املايل املركز يف رياتالتغ قائمة حمل النقدية التدفقات قائمة حلت لقد      
 التدفقات قائمة( القائمة هذه ظهرت حيث أيايي، كهدف معينة زمنية فرتة خالل للمؤيسة النقدية املدفوعات
 الربيطاين احملايبة معايري جملس أصدر كما ، 100 مرق احملاي  املعيار مبوجب 0000 عام أ.م.الو يف  )النقدية
 أوجه و األموال مصادر قائمة" ب املتعلق01 رقم املايل التقرير معيار مبوجب 0000 ينة النقدي التدفق قوائم

 "2ايتخدامها
                                                 

 . 000-000 ص ص 0110مصر، اإليكندرية، اجلامعية، الدار ،االستثمار ض ألغرا المالية القوائم تحليل ، وي الدهرا مصطفى الدين كمال 1
 العريت، القانوين احملايب  جملة ،والسندان المطرقة بين النقدية التدفقات قائمة 0228 عام المعدل 00 رقم المحاسبي المعيار دمهش، نعيم 2

 . 00-00 ص ص ،  0000شباط /الثاين كانون والتسعون، الرابع العدد
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 املستخدمة الدقيقة األداة عن عبارة هي واليت النقدية التدفقات قائمة أو اخلزينة تدفقات جبدول يعرف            
 األكثر املعيار يعد الذي اخلزينة صرعن على اعتمادا وذلك وايتخداماهتا، املالية املوارد تسيري فعالية على للحكم
 تقسيم طريق عن النقدي األياس وفق القائمة هذه إعداد ويتم  املؤيسة، مالية تسيري على احلكم يف موضوعية
 األنشطة هي رئيسية أنشطة ثالثة ضمن خارجة نقدية وتدفقات داخلة نقدية تدفقات إىل النقدية التدفقات
 .  1التمويلية واألنشطة ةااليتثماري واألنشطة التشغيلية

 املالية القوائم مع القائمة هذه ايتخدام حالة يف فوائد عدة هلا النقدية بالتدفقات املتعلقة املعلومات إن          
 املؤيسة موجودات صايف يف التغريات تقييم من املستخدمني متكن معلومات على احلصول ميكن فانه األخرى،
 املعلومات وتستخدم النقدية، التدفقات على احلصول وتوقيت املقادير على التأثري يف وقدرهتا التمويلي وهيكلها
 وحتديد املستقبلية التدفقات وتوقيت مبقادير التنبؤ يف يساعد كمؤشر غالبا التارخيية النقدية بالتدفقات املتعلقة
 النقدية للتدفقات املاضية يراتتقدال دقة وتقييم مراجعة يف مفيدة تعترب أهنا كما هبا، املرتبطة التأكد عوامل

 يعادهلا وما النقدية توليد على املؤيسة قدرة قياس يف تفيد النقدية بالتدفقات املتعلقة املعلومات أن أي املستقبلية،
 احلالية بالقيم يتعلق فيها واملقارنات يراتتقد عمل من متكنهم مناذج بناء على املستخدمني مساعدة وكذلك

  .املؤيسات ملختلب يةالنقد للتدفقات
 :الخزينة سيولة جدول عرض طرق . 2

  :وهي املؤيسة أنشطة متثل فئات ثالث إطار يف النقدية تدفقات جدول تقدمي تتطلب واللوائح األنظمة إن        
 التدفقات وتصنيب التمويلية، واألنشطة االيتثمارية، واألنشطة ،)االيتغالل(  التشغيلية األنشطة من تدفقات
  : 2تالية دقيقة مفاهيم تأخذ الثالثة الفئات من كل يف النقدية

 :  )االستغالل(   التشغيلية األنشطة  -
 االيتثمارية النشاطات من تعترب ال اليت وتلك للدخل، املولدة الرئيسية األنشطة عن الناجتة التشغيلية األنشطة      
 دفعت اليت أو العمالء من املستلمة األموال تشمل الفئة هذه يف تصنب اليت النقدية التدفقات أي ، التمويلية أو

 العمال وهم للخدمات الداخليني ردين و امل ذلك يف مبا للموردين
  :االستثمارية األنشطة -

                                                 
 وجهة من وذلك األرباح وجودة السيولة تقييم في النقدية التدفقات قائمة من المشتقة المالية للنسب النسبية األهميةأمحد، السيد الناصر عبد 1
 فلسطني، العليا، للدرايات األويط الشرق جامعة جملة ،عمان بورصة في الماليةوراق  األ ومحللي األردنية التجارية البنوك في االئتمان محللي رنظ

 . 00 ص ، 0110 الثاين كانون
2
 Bruno Bachy, Michel Sion, Analyse financière des comptes consolides normes IFRS, Dunod, 2ème 

Edition, Paris, 2009, P 86. 
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 التخلص أو األجل طويلة األصول امتالك يف املتمثلة النشاطات عن الناجتة االيتثمارية األنشطة       
 .النقدية تعادل اليت البنود ضمن تدخل ال اليت )املالية األصول( تراثماااليت من وغريها منها،

  :التمويلية األنشطة -
 األيهم، يف االكتتاب( املقرتضة األموال أو اخلاصة األموال تغري عن الناجتة تلك هي التمويلية األنشطة        
 . .)القروض وتسديد
 :املؤيسة ألنشطة النقدية التدفقات عأنوا  عن باألمثلة يوضح التايل واجلدول       

 املؤيسة ألنشطة النقدية التدفقات أنواع  :2 رقم الجدول                         

 األردن، عمان، األولى، الطبعة والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة ارد ،المحاسبة نظرية الوقاد، محمد سامي  :المصدر      
 . 522-522 ص ص ،5110

 تسيري يف التحكم على قدرهتا تقييم من املؤيسة متكني هبدف اخلزينة التدفقات جدول عرض ويتم       
 من النقدية التدفقات قائمة لعرض طريقتان تستخدم حيث ،   1احملايبية الدورة أثناء يعادهلا وما اخلزينة

 .املباشرة  غري والطريقة املباشرة الطريقة مها التشغيلية األنشطة
 :المباشرة الطريقة  1.2

                                                 
 .80 ص ،0101  اجلزائر، بودواو، اجلزائرية الشركة األول، اجلزء ،الدولية المحاسبة لمعايير طبقا المؤسسة محاسبة شنوف، شعيب 1

 

 
 نوع التدفقات

 أنشطة املشروع                                         
 التمويلية       االستثمارية         التشغلية             

 
قدية التدفقات الن

الداخلية        
(Cash Inflows) 

املتحصالت من بيع البضاعة أو -
 تأدية اخلدمة

 إيرادات الفوائد و التوزيعات-

املتحصالت من حتصيل القروض -
للغري و بيع االيتثمارات يف الديون 

 (السندات و االيهم)و امللكية
املتحصالت من بيع اآلالت و -

 األصول الثابة األخرى

ن اصدار املتحصالت م-
 األيهم

املتحصالت من اصدار -
السندات و احلصول على 

 القروض طويلةاألجل
 
 

التدفقات  النقدية 
          الخارجية
(Cash 

Outflows) 

لشراء )املدفوعات النقدية للدائنني -
املواد و املهمات و املخزون السلعي 

) 
أجورو )تسديدات للعاملني -

 الضرائب ، الفوائد( مرتبات
 روفات التشغلية االخرى املص-

 القروض املمنوحة للغري -
شراء االيتثمارات يف األيهم -

 لشركات أخرى
 شراء اآلالت و املعدات-

 يداد التوزيعات-
أيهم )إعادة شراء األيهم -

 (اخلزينة
القروض )يداد الديون -

 ( طويلة األجل و السندات
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 العناصر حتديد طريق عن التشغيلية األنشطة من النقدي التدفق صايف إىل التوصل يتم الطريقة هذه مبوجب      
 العناصر وحتديد  )العمالء من احلاصلة النقدية مثل( لي،التشغي النشاط من الداخلة النقدية للتدفقات املكونة
 وبشكل  )بضاعة ءشرا مقابل املدفوعة النقدية مثل( التشغيلي، النشاط من اخلارجية النقدية للتدفقات املكونة
  1.التشغيلية األنشطة من النقدي التدفق صاىف ميثل وهو بينهما الفرق حتديد مث حدة، على كل منفصل
 :التايل اجلدول املباشرة لطريقة وفقا اخلزينة ييولة جدول تكون وفق املباشرة الطريقة إن       

 )المباشرة الطريقة( الخزينة تدفقات جدول  : 5 رقم الجدول                

                 Source : Ministère des finances, Op.Cit, P 48  .                                                

 :المباشرة غير الطريقة2.2
 التشغيلية األنشطة من النقدي التدفق قائمة فإن الطريقة هذه ومبوجب التسوية بطريقة الطريقة هذه وتسمى        
 ولذلك ،)اخل …القبض حسابات املوردين، املخزون، يف غياتالت( مثل املتداولة واخلصوم األصول معظم

                                                 
 . 00ص  ، 0000 عمان، املصرفية، الدرايات معهد ،والعملية العلمية الناحية من النقدية التدفقات قائمة دمهش، نعيم 1

 

 السنة   المالیة مالحظات البیــــــــــــــــان

 ن

السنة المالیة  

 1-ن
 تدفقات الخزینة المتأتية من أنشطة اإلستغالل 

 التحصيالت المقبوضة من الزیائن 

 ستخدمين المبالغ المدفوعة للموردین و الم

 الفوائد و المصاریف المالية االخرى المدفوعة

 الضرائب على النتائج المدفوعة 

   

  

  

  

    (إستثنائية )التدفقات الخزینة قبل العناصر الغير غادیة 

    تدفقات الخزینة المرتبطة بالعناصر الغير عادیة 

    (أ) صافي تدفقات الخزینة المتأتية من أنشطة اإلستغالل

 تدفقات الخزینة المتأتية من أنشطة اإلستثمار 

 تسدیدات لحيازة قيم ثابتة مادیة و معنویة 

 التحصيالت عن عمليات التنازل عن القيم الثابتة المالية 

 الفوائد المحصلة من التوظيفات المالية 

 الحصص و األقصاط المقبوصة من النتائج المستلمة 

   

  

   

   

   

    (ب)صافي التدفقات الخزینة المتأتية من أنشطة اإلستثمارات 

 تدفقات الخزینة المتأتية من انشطة التمویل 

 التحصيالت الناتجة عن إصدار أسهم 

 حصص األرباح و غيرھا من التوزیعات التي تم القيام بها 

 التحصيالت المتاتية من القروض 

 ة تسدیدات القروض أو الدیون الخرى المماثل

   

   

   

   

   

    ( ج)صافي تدفقات الخزینة المتأتية من أنشطة التمویل 

    تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت و شبه السيوالت 

    (ج+ب+أ)تغير الخزبنة للفترة 

    الخزینة و معادالتها عند إفتتاح السنة المالية 

    ة المالية الجزینة و معادالتها عند إقفال السن

    تغير الخزینة خالل الفترة 

    المقاربة مع النتيجة المحاسبية 
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 احلال وكذلك النقدي التدفق صايف لتحديد إضافتها جيب الدخل صايف لتحديد طرحها مت اليت النقدية فالعناصرغري
 . 1   النقدي التدفق صايف لتحديد طرحها جيب الدخل صايف لتحديد أضيفت اليت النقدية غريردات لإلي بالنسبة

 )املباشرة غري الطريقة(  اخلزينة تدفقات جدول :   6 رقم الجدول                     
 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مالحظة ن السنة المالية 1-السنة الماليةن

 تدفقات اخلزينة املأتية من أنشطة االيتغالل   
 صايف نتيجة السنة املالية

 :ل ( تسويات ) تصحيحات 
 االهتالكات و املؤونات
 تغري الضرائب املؤجلة

 تغري املخزونات
 ن و حسابات احلقوق االخرىتغري الزبائ

 تغري املوردين و الديون االخرى
 نقص أو زيادة يف قيمة التنازل الصافية من الضرائب

 (أ)تدفقات اخلزينة االنامجة عن النشاط    
 تدفقات اخلزينة املتأتية منعمليات االيتثمار   

 تسديدات حليازة قيم ثابة
 التحصيالت عن عمليات التنازل عن قيم ثابتة

 (0( )التجمع)تأثري تغريات حميط اإلدماج 
 ( ب)تدفقات اخلزينة املرتبطة بعمليات االيتثمار    
 تدفقات اخلزينة املتأتية من عمليات التمويل   

 احلصص املدفوعة للمسهمني
 زيادة رأس املال
 إصدار القروض
 تسديد قروض

 (ج)تدفقات اخلزينة املرتبطة بعمليات التمويل    
 (ج+ ب + أ ) اخلزينة للفرتة تغري   
 اخلزينة و معادالهتا عند افتتاح السنة املالية   

 اخلزينة و معادالهتا عند اقفال السنة املالية 
 (0)تأثري تغريات يعر العمالت االجنبية 

   
   
 تغري اخلزينةخالل الفرتة   

Source : Ministère des finances, Op.Cit, P 4 .                          

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                 
، 1988 الرياض، الطبعة الثانية، للنشر، املريخ دار الثاين، اجلزء يعيد، الدين كمال ترمجة ،المتوسطة المحاسبة وجيانت، جريي كيسو، دونالد 1
 . 000ص
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 المالية للقوائم المتمم والملحق الخاصة األموال تغير لجدول بالنسبة اإلفصاح متطلبات :الرابع المطلب
 :الخاصة األموال تغير لجدول بالنسبة اإلفصاح متطلبات . 1

 :الخاصة األموال تغير جدول تعريف  1.1
  اخلاصة لألموال املكونة العناصر يف احلاصلة احلركات بتحليل يقوم جدول هو اخلاصة األموال ترياتغ جدول      

 يف مباشرة حتمل اليت والنتائج األعباء وكذلك الفرتة، نتيجة يعرض ملخص بيان فهو بنشاطها، القيام أثناء للمؤيسة
 رصيد أيضا يعرض كما املالية، الدورة على املنتهجة رقالط ترياتغ آثار يقدم البيان هذا إذا اخلاصة، األموال

 يف احملايبية القيم بني مبقارتة يسمح هذا املال، رأس تاري وتغ وحصص وقسائم ،)احملتجزة احباألر ( االحتياطات
  . ةري املتغ العناصر خمتلب اىل ليشري االحتياط وكل املال رأس فئات لكل املالية السنة وهناية بداية
 :الخاصة األموال تغير جدول عرض  2.1

 ةجدول التغري يف األموال اخلاص:  0الجدول رقم                          

Source : Ministère des finances, Op.Cit, P 52.                                   
 

 

 

 

 

 

اإلحتياطات و  المجموع
 النتيجة

فرق إعادة 
 التقييم

رأس المال  عالوة اإلصدار فرق التقييم
 اإلجتماعي

  مالحظات

 5-ن/ 13/35الرصيد في        
 تغير الطرق المحاسبية        
 تصحيح األخطا  الجوهرية        
 تقييم اإلستثمارات       
ربا  أو الخسائر الغير مقيدة في األ       

 النتيجة / الجدول  
 قسائم و حصص األربا  المدفوعة        
 الرفع في رأس المال        
 النتيجة الصافية للدورة       
 3-ن/ 13/35الرصيد في        
 تغير الطرق المحاسبية       
 تصحيح األخطا  الجوهرية        
 تثماراتتقييم اإلس       
األربا  أو الخسائر الغير مقيدة في        

 الجدول النتيجة 
 قسائم و حصص األربا  المدفوعة        
 الرفع في رأس المال        
 النتيجة الصافية للدورة       
 ن /13/35الرصيد        
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 :الخاصة األموال تغير لجدول بالنسبة اتهامراعا الواجب اإلفصاحات 1.1
 يةيزانامل قائمة من كل هلا ختضع اليت تلك مثل مشددة وشروط ملعايري املايل املركز يف تاالتغري  قائمة ختضع ال    

 ترتيب أو معني شكل إتباع ضرورة عليها املتعارف احملايبية املبادئ تلتزم مل أنه حيث النتائج، حسابات وجدول
 املايل، املركز على امللموية األمهية ذات عناصر عن اإلفصاح لطرق عملية مرونة حيقق مما القائمة، لعناصر خاص
 والذي املالية املوارد وايتخدامات مصادر إمجايل يتساوى حيث ازنةمتو  قائمة شكل يف القائمة إعداد يتم ما فغالبا
 . 1 نقدية أو العامل املال راس يف ) النقصان أو بالزيادة( ترياالتغ ميثل
 على األمريكي احملايبية املبادئ جممع أقرها اليت 21 رقم يرأال يف عليها املتعارف احملايبية املبادئ نصت ولقد     

 اليت وااليتثمار التمويل عمليات عن الشامل لإلفصاح مالئم بشكل املايل املركز يف رياتالتغ ئمةقا إعداد ضرورة
 األدىن حلدم بازاااللت ضرورة على املبادئ هذه نصت ذلك جانب واىل املالية، الفرتة خالل احملايبية الوحدة هبا قامت

 :هي  ملالا سرأ ترياتغ قائمة صلب يف عنها اإلفصاح جيب اليت للمعلومات
 ، بالفرتة اخلاصة اخلسارة أو حبالر  صايف -
 ، امللكية حبقوق مباشرة املرتبطة واخلسائر املكايب املصروف، الدخل، -
 ، احملايبية السيايات يف ترياالتغ أثار -
 ، احملايبية األخطاء تصحيح أثار -
 :وهي امللحق يف أو القائمة هذه صلب يف أخرى معلومات عن يفصح أن ميكن أنه كما -
 ، املالك إىل والتوزيعات املالك مع املال رأس معامالت -
 ، السنة وهناية بداية يف املتجمع واخلسائر حبالر  رصيد مطابقة -
 احتياطي وكل األيهم وأقساط العادية األيهم املال سرأ من جمموعة لكل الدفرتية القيمة مطابقة -

 . الفرتة وهناية بداية يف         
 :المالية للقوائم المتمم اإليضاحات لملحق لنسبةبا اإلفصاح متطلبات . 2

 هذه وتعادل اإلفصاح، عملية يف مهمني الظاهر التفصيل ومقدار املالية، القوائم يف املستخدمة األوصاف تعترب     
 اءإلق إىل القائمة لعناصر املالئمة واألوصاف الواضحة العناوين تؤدي أن وميكن القوائم، شكل أمهية مقدار األمهية
 نتكو  وقد الفهم، يوء أو التشويش إىل الغامضة املصطلحات ايتخدام يؤدي كما القوائم، على الضوء

 من الكثري ولكن عامة، بصفة جيدا معروفة وكانت دقيقة معان على انطوت إذا مفيدة الفنية املصطلحات

                                                 
 . 474 ص ،ذكره سبق مرجع وجيانت، جريي كيسو، دونالد 1
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 االصطالحات احملايبون يستخدم أن جيب احلاالت هذه ويف الدقة، هذه إىل تفتقر احملايبة يف الفنية املصطلحات
 جلميع التوحيد يكون ويوف اآلخرين، امللمني قراءوال املاليني احملللني بوايطة عموما تستخدم اليت الوصفية

 اليت احلاالت مجيع يف متشاهبة والعناصر واضحة املعاين كانت إذا مفيدا، احملايبية التقارير مجيع خالل املصطلحات
  .االصطالح فيها يستخدم
 القوائم يف املدرجة العمليات لفهم مفيدة معلومات على حتتوي ملخصة كوثيقة املالية القوائم ملحق ويعرف      
 املتعلقة اخلصائص حسب امللحق يف تدرج اليت املعلومات هي ما بتحديد تسمح اليت الرئيسية املعايري و املالية،

 على تؤثر أن املرجح من اليت اهلامة املعلومات فقط امللحق يتضمن أن جيب الواقع ويف النسبية، وأمهيتها باملعلومات
 يشتمل حيث ونتائجها، املالية ووضعيتها املؤيسة مبمتلكات يتعلق فيما املعلومات هذه من املستفيدين احلكم
 ويشتمل ر،الذك يابقة املالية القوائم صلب يف الظاهرة للمبالغ تفصيل أكثر حتليل أو السردية األوصاف على امللحق
 العرض لتحقيق الزمة أخرى اإلفصاحات و الدولية، احملايبة معايري عنها اإلفصاح وتشجع تطلبها معلومات كذلك
  1.املؤيسة حلالة الصادقة  والصورة العادل
  قوائم أو اهلوامش أو األقواس بايتخدام يواء الطرق من بكثري إضافية معلومات عن اإلفصاح يتم أن وميكن     
 اإلدارة، جملس رئيس وخطاب احلسابات، مدقق تقرير املديرين، تقرير األيهم، حلملة خطابات متممة، اولوجد
 واملقاالت االقتصادية واإلحصائيات احملللني تقارير املثال يبيل على أيضا للمعلومات أخرى مصادر وهناك

  :توفري يف املعلومات تلك عرض أهداف وتتمثل والدوريات، اجملالت يف واألحباث
 ، املطبقة احملايبية والسيايات املالية القوائم إعداد أياس -
 ، املالية  القوائم صلب يف توضح مل واليت الدولية احملايبية معايري طريق عن املطلوبة املعلومات حتديد -
 ، العادل العرض ضغراأل املطلوبة اإلضافية املعلومات حتديد -
 ، منظمة منهجية بطريقة اإليضاحات عرض -
 ، اإليضاحات حىت املالية القوائم صلب يف بند كل بني املرجعي طبلر ا -
 ، املالية القوائم إعداد يف املستخدمة القياس أيس حتديد -
 .بتغطيتها قامت قد والقائمة الدولية احملايبة معايري تكن مل إذا حىت مستخدمة حمايبية يياية كل -
 :  ةاإلضافي املعلومات عرض مصادر أبرز يلي وفيما
 

  :المالية للقوائم المتممة اإليضاحات -
                                                 
1
 Maillet B, Lemanh A, Normes comptable international IAS/IFRS, Berti, Alger, 2007, P36 .  
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 السياية وان اهلوامش، يف حمددة تكون أو األقواس بني فيما موضوعة تكون أن ميكن اإليضاحات هذه       
 أو اهلامشية املعلومات أما املالية، القوائم هيكل يف توفريها يتم اجلوهرية املعلومات كافة أن يف تتمثل يوف املثالية
 توفري يتم أن احلكمة فمن مغزى ذات املالية القوائم كون على احلفاظ أجل من ولكن جتنبها، يتم وففس املتممة
 .اهلوامش أو األقواس يف إضايف ضروري شرح

  :متممة وجداول قوائم -
 ممكنا ذلك يكون أن وميكن للفهم، وقابلة ةقراءلل قابلة تكون أن يتعني فانه ، مفيدة تكون حىت املالية القوائم إن   
 األجل طويلة القروض أو تاراااليتثم فان املثال يبيل على جداول، يف للمعلومات تفاصيل وضع يتم عندما فقط
 القروض أو االيتثمارت كافة تفاصيل وان التوايل، على تزاماتواالل األصول بني ما منفردة كبنود إظهارها يتم قد

 يطلعوا أن ميكن بند أي تفاصيل معرفة يف يرغبون اللذين الءوهؤ  مستقلة، جداول يف وضعها يتم قد األجل وطويلة
 أن حني يف الدخل، قائمة يف مالئمة جمموعات يف تصنيفها ميكن املصروفات فان وباملثل اجلداول، يف حتليلها على

 .اجلداول يف توضيحه يتم تفصيلها
 : 1ليماي على املؤيسة ملحق يشمل أن جيب وبالتايل

 وكل موضحة للمعايري املطابقة( املالية الكشوف واعداد احلسابات ملسك املعتمدة ايبيةاحمل والطرق القواعد -
 ؛ )والتربير بالتفسري ةير جد هلا خمالفة
 تغري  انبيو  األموال تدفقات وجدول النتيجة، وحساب احلصيلة فهم حلسن الضرورية اإلعالم مكمالت -
 ؛ اخلاصة األموال رؤوس
 املعامالت وكذلك األم الشركة أو والفروع املشرتكة، واملؤيسات املشاركة، الكيانات ختص اليت املعلومات -

 ومبلغ حجم املعاملة، منط العالقات، طبيعة  :مسرييها أو الكيانات تلك مع االقتضاء عند تتم اليت التجارية
 املعامالت؛ تلك ختص اليت األيعار حتديد يياية املعامالت،

 .وفية صورة على للحصول الضرورية اخلاصة العمليات بعض تعين ليتا أو العام الطابع ذات املعلومات -
 األخرى الوثائق يف الواردة الشروط نفس وحسب نفسها املبادئ حسب للملحق املرقومة اإلعالم عناصر تعد     
 يف يسجل ما حمل حيل أن األحوال من حبال ميكنه ال امللحق يف يسجل ما أن بيد املالية، القوائم منها تتألب اليت

                                                 
 قواعد يحدد الذي ، 0110  جويلية 16 املوافق القرار حتتوي  ، 00/10/0110يف  الصادرة ، 00 العدد اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة 1

 . 00 ص) 0.001: املادة ) سيرها وقواعد الحسابات مدونة وكذا وعرضها المالية الكشوف ومحتوى المحاسبة و التقييم
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 املعلومات بتحديد يسمحان أياييان نارامعي وهناك املالية، القوائم عنها تتألب اليت األخرى الوثائق إحدى
 :امللحق يف هايرادإ املطلوب

 لإلعالم؛ املالئم الطابع -
 .النسبية أمهيته -
 اجلهات به حتكم قد الذي احلكم يف بالتأثري الكفيلة اهلامة املعلومات على إال يشتمل أال ينبغي امللحق إن      
 معلوماتهو إعطاء  امللحق من فالغرض ونتيجتها، املايل ووضعها املؤيسة ممتلكات على الوثائق إليها تريل اليت

 بشكل ولكن األيايية القوائم يف عرضها يتم ال اليت املعلومات إن و تفصيال، أكثر معلومات جمرد من بدال إضافية
 يبيل على متمة، إيضاحات يف عرضها يتم أن جيب أخرى ضغراأل باإلضافة التنبؤ ضغراأل ومنفعة مالءمة أكثر
 إيضاحات يف عرضها يتم الدخل وقائمة املايل املركز قائمة يف  ) اخلاصة أو العامة( األيعار ترياتغ أثر فان املثال
 من كثري ويف ) 00 رقم املالية بةاحملاي معايري إيضاح ظل يف( األمريكية املتحدة الواليات يف املالية للقوائم متمة

   .ت إيضاحا يف إظهارها يتم اجلارية التكلفة معلومات فان املتحدة اململكة يف أما البلدان،
 على جمربة مؤيسة كل أصبحت املؤيسات، على املطبق املايل احملاي  النظام أن جند يبق ما خالل من      
  : 1ىعل تشتمل املالية القوائم هذه أن حيث حمايبية، دورة كل هناية يف اخلتامية القوائم إعداد
  :حول معلومات تقديم -

 ؛ للمؤيسة املايل الوضع  
 ؛ للمؤيسة االقتصادي األداء  
 املؤيسة يف املالية الوضعية على تأطر  اليت ترياالتغ.  
 :يف وتظهر السابقة املعلومات على للحصول وثائق ثالث إىل الرجوع

  :تايل حنو على املؤيسة يف املالية الوضعية حول معلومات تقدم  :الميزانية -
 النقد؛ توليد على القدرة قياس  
 هلا؛ النقدية التدفقات وختصيص املستقبل، يف رض ا االقت احتياجات تقييم  
 املالية ماتتزاباالل الوفاء على القدرة قياس.  

  :خالل من وذلك االقتصادي األداء حول معلومات يقدم  : النتائج حسابات جدول -
 احلالية؛ املوارد أياس على نقدية تدفقات توليد يف القدرة قياس  
 إضافية موارد تضيب أن املمكن من اليت الفعالية تقدير.  

                                                 
1
 Direction Générale Impôt, Les normes IAS/IFRS, Octobre 2008, Alger, P 49. 
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  :خالل من وذلك املالية الوضعية يف التغري حول معلومات يقدم : الخزينة تدفقات جدول -
 احملايبية؛ الفرتة خالل ليةوالتشغي والتمويلية االيتثمارية األنشطة تقييم  
 النقد من االحتياج وحتديد النقد توليد على القدرة تقييم.  

  .المكملة والجداول الملحق مالحظات إلى باإلضافة -
 من فتوفر األداء حول املعلومات أما نية،يزاامل طرف من أيايا توفر املالية الوضعية حول املعلومات فإن ومنه      
 اخلزينة تدفقات قائمة قبل من توفر فهي اخلزينة تدفقات حول املعلومات خيص وفيما النتيجة، حساب قائمة طرف
 تاريخ تلي أشهر يتة أقصاها مهلة خالل إصدارها ويتم املؤيسة ،مسريي مسؤولية حتت تضبط املالية القوائم وهذه
 بوضوح وحتدد املؤيسة تنشرها أن تملحي اليت األخرى املعلومات عن متميزة تكون أن وينبغي املالية، السنة إقفال
 :ووضوح دقة بكل اآلتية املعلومات تبيان ويتم املالية، القوائم مكونات من مكون كل

 املالية؛ القوائم تقدم اليت للوحدة التجاري السجل رقم التجاري، اإليم الشركة، تسمية -
 ؛)مركبة حسابات أو املدجمة حسابات فردية، حسابات( املالية القوائم طبيعة -
 احلسابات؛ إقفال تاريخ -
 اجملبور؛ واملستوى هبا تقدم اليت العملة -
 :املؤيسة هوية بتحديد تسمح أخرى معلومات كذلك وتذكر      
 فيه؛ يجلت الذي والبلد فيه تنشط الذي املكان القانوين، الشكل الشركة، مقر عنوان -
 املنجزة؛ العمليات وطبيعة الرئيسية، األنشطة -
 اإلقتضاء؛ عند الوحدة به تلحق الذي اجملمع وتسمية األم الشركة إيم -
 . الفرتة خالل فيها العاملني عدد معدل -
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 خالصة      
 التجارة منو أمام عائقا يشكل املختلفة الدول بني احملايبية املماريات يف االختالف أن اتضح يبق مما          
 احملايبية النظم بني توافق إجراء الضروري من أصبح فقد ولذلك .تاجلنسيا املتعددة املؤيسات وانتشار الدولية
 حمايبية منظمة إنشاء إىل 1973 ينة الرأمسايل العامل يف تصنيعا األكثر بالدول حدى ما وهو الدول، ملختلب

 اإلمكان قدرب التوفيق إىل احلصول بغية العاملي، النطاق على القبول تلقى دولية حمايبية معايري بإصدار دولية هتتم
 .املالية القوائم إصدار كبرية وبدرجة بلد كل يف الوطنية األنظمة حتكم اليت احملايبية املعايري يف السيايات بني

 االشرتاكي االقتصاد من االنتقال يف أيايا تتمثل واليت اجلزائر شهدهتا اليت االقتصادية للتحوالت ونظرا          
 نظامها بينها إصالح من االقتصادية، اإلصالحات من بالعديد اجلزائرية احلكومة قامت الرأمسايل، االقتصاد إىل

 اإلصالح هذا عن نتج وقد .املايل احملاي  النظام وتبين الوطين احملاي  املخطط عن بالتخلي وذلك احملاي 
 امليزانية، يف واملتمثلة قوائم، مخسة إىل عشر يبعة من إعدادها املؤيسات على الواجب املالية القوائم عدد اخنفاض
 .واملالحق اخلاصة التغريات قائمة النقدية، التدفقات قائمة النتائج، حسابات

                         بصفة وتصب معينة، زمنية حلظة يف وذلك للمؤيسة املايل للوضع تصوير هي فامليزانية         
                                                 املؤيسة، أداء عن معلومات لنتائجا حسابات ويوفر .اخلصوم وعناصر األصول عناصر منفصلة
 عن معلومات اخلزينة تدفقات جدول ويقدم .الوظيفة حسب أو الطبيعة حسب واألعباء اإليرادات فيه وترتب

 املباشرة غري والطريقة ةاملباشر  الطريقة وهي القائمة هذه إلعداد طريقتني وهناك النقدية، واملدفوعات املتحصالت
 حتليال اخلاصة األموال تغريات جدول ويشكل .النقدية واملدفوعات املتحصالت من أو الربح صايف من انطالقا يواء

 املالحق وتضم ،للمؤيسة اخلاصة األموال رؤوس منها تتكون اليت الفصول من فصل كل يف أثرت اليت للحركات
 .الذكر السابقة املالية القوائم لفهم مفيدة أو هاما طابعا تكتسي معلومات

 



  

 

 
  
 
 

 

 :الفصل الثاني 
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 :تمهيد  

ية أضحى التحليل املايل للقوائم املالية منذ بداية القرن املاضي أحد أهم جماالت املعرفة ، حيث برزت هذه االمه    
بعد أزمة الكساد العاملية يف بداية الثالثينات من القرن املاضي ،وشهدت تلك الفرتة اهنيار كثري من املؤيسات ، مما 
دعا إىل ضرورة دراية حمتويات التقارير املالية للمؤيسات بشكل علمي حىت يتسىن للجهات املهتمة بالنشاطات 

حتقيقه من فعلي و التنبؤ مبستقبلها االقتصادي ، و هو ما ميكن االقتصادية هلذه املؤيسات التعرف على أدائها ال
 .خالل حتليل القوائم املالية 

و يقوم موضوع التحليل املايل للقوائم املالية على دارية القوائم املالية بايتخدام االياليب الرياضية و النسب       
بالقوائم املالية ، أو تكون خمتفية وراء زمحة  و االجتهات بغرض احلصول على املعلومات غري متاحة بشكل مباشر

 .األرقام هبذه القوائم املالية 
: و لقد يبقت اإلشارة يف الفصل السابق إىل أن القوائم املالية وفق النظام احملاي  املايل تشمل كل من       

ومن مجلة . الحق ملاصة بإضافة إىل اامليزانية ، حسابات النتائج ،قائمة التدفقات النقدية ، قائمة تغريات االموال اخل
هذه القوائم جند أن امليزانية و حسابات النتائج يعول عليهما كثريا من قبل حمللي القوائم املالية ، نظرا ملا حتتويه من 

املؤيسة يواء يف الوقت " أداء"للمؤيسة و كذلك عن " الوضعية املالية"معلومات تساعدهم يف تكون فكرة عن 
اليت توفرها قائمة التدفقات " تغريات االوضاع املالية"التوقعات املستقبلية ، هذا بأضافة إىل املعلومات حول احلايل أو 
 .النقدية 
 :و من هذا املنطلق ، مت تقسيم الفصل إىل مبحثني أياييسن على النحو التايل        

 اإلطار النظري للتحليل املايل للقوائم املالية: املبحث األول  -
 .جماالت و أبعاد التحليل املايل للقوائم املالية : حث الثاين املب -
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 .اإلطار النظري للتحليل المالي للقوائم المالية : المبحث  األول 
 املبادئ حول احملاي  والوعي دراكاإل من خاصا نوعا تتطلب املالية القوائم وتفسري وفهم قراءة عملية أن بالرغم  

 يف األوىل اخلطوة مبثابة يعترب املالية القوائم حتليل فان القوائم، تلك إعداد يف املستخدمة ايبيةاحمل والقواعد والفروض
 ذلك كان يواء مستخدميها هتم اليت اجملاالت يف ايتخدامها هبدف القوائم تلك حمتوى وتفسري فهم لمراح
 ظل ويف األخرى، املؤيسات مع قارنةبامل  األداء تقييم عند املؤيسة إدارة نظر وجهة من أو االيتثمار ضغراأل

  .1معينة اقتصادية ظروف
 :لقوائم المالية  المالي التحليل ماهية  : المطلب األول 

 التعريفات هذه ومشلت املتبع، العلمي املنهج باختالف ختتلب املايل للتحليل ترياالتفس من العديد وردت لقد     
 وتقييم ارر قال اختاذ عملية يف تستعمل معلومات على للحصول املالية ناتللبيا منظمة معاجلة هو املايل التحليل أن
 التحليل أن التعريفات هذه تضمنت كما املستقبل، يف عليه يتكون ما ولتوقع واحلاضر املاضي يف املؤيسات أداء
 يهدف املايل التحليل أن كما مستقبلية تقرارا اختاذ ألجل وفهمها املنشورة املالية القوائم تفسري عملية يتضمن املايل
 التحليل أن ا  خري وأ إظهارها، على املشروع يعمل اليت املختلفة املالية السيايات يف والضعب القوة نقاط اكتشاف إىل
 هذه ايتخدام يتم لكي املشروع نشاط حول والنوعية الكمية تشرااملؤ  من جمموعة اشتقاق عملية هو املايل
 . 2املنايب ارر قال اختاذ بقصد املشروع أداء لتقييم املايل، التحليل عملية خالل من ،إليها التوصل يتم اليت تشرااملؤ 
 وذلك الكمية األياليب وبايتخدام تبويبها بعد املالية القوائم يةدرا بأنه املايل التحليل تعريب ميكن يبق ومما    

 جمموعة واشتقاق ترياالتغ هذه وأثر وحجم العناصر هذه على الطارئة ترياوالتغ عناصرها بني االرتباط إظهار هبدف
 تقدمي وكذلك أداءها وتقييم والتمويلية التشغيلية الناحية من املؤيسة وضع يةراد على تساعد اليت تار شاملؤ  من

 تقييم هو املايل التحليل فإن وبالتايل  السليمة، القرارات اختاذ أجل من املستفيدة لألطراف الالزمة املعلومات
  :من املؤيسة

 ؛)العائد( ما أصل أو املؤيسة قيمة :االيتثمار يةزاو  -
 ، )اخلطر( ماهتاتزاال مواجهة على املؤيسة قدرة مدى :القروض يةزاو  -
 .)اخلطر( ماهتاتزاال مواجهة على املؤيسة قدرة مدى :القروض ويةزا -
 يعترب حيث ،)ارخييةت معلومات حتليل( ايتشاري دور له املايل التحليل بأن القول ميكننا وبالتايل      

                                                 
 . 107 ص ذكره، يبق مرجع ،الدولية المحاسبة لمعايير طبقا المؤسسة محاسبة شنوف، شعيب 1
 احملايبة، قسم واالقتصاد،  اإلدارة كلية الدمنارك، يف املفتوحة العربية األكادميية رت منشوا ،المتقدم المالي التحليل شحادة، حممود خليل، حسني 2

 .03 ص النشر، ينة بدون
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 املسار حنو وتوجيهه املالية العمليات ملراقبة وقاعدة املاليني املسريين طرف من و اإلجراءات القرارات الختاذ قاعدة   
 .له املخطط

 :المؤسسة إدارة نظر وجهة من المالي التحليل  2.2
 حتقيق على وقدرهتا وظائفها أداء خالل من هائتكفا مدى يف املايل بالتحليل املؤيسة إدارة اهتمام يظهر       
 يف يجيرتاتاإلي موقفها حتديد أجل من املشرتكة املصاحل ذوي ثقة كسب حماولة وكذا واملسامهني، املالكني مصاحل
 . 1ذلك إىل أضب والبعيد، املتويط املدى
 السيولة؛ حتقيق يف املؤيسة جناح مدى -
 الرحبية؛ حتقيق يف املؤيسة جناح مدى -
 املنافسة؛ املؤيسات وضعية مع باملقارنة للمؤيسة املالية وضعيةال معرفة -
 والتسويق؛ والتوزيع اإلنتاج جمال يف املؤيسة زت ا منج تقييم -
 .املايل مبستقبلها والتنبؤ املالية الرقابة على املساعدة -
 :المالك نظر وجهة من المالي التحليل  3.2
 شركات يف املال رأس أن وطاملا املشروع، حيققها اليت داتيرااإل يجل ىلإ أوال واحملتملني احلاليني املالك ينظر     

 باإلضافة يهم كل من العائدة  يراداتاإل هو املالك إليه ينظر مؤشر أول فان األيهم، يف متمثال ييكون املسامهة
 .األخرى رت ا املؤش باقي إىل

 :األجل قصيرة القروض أصحاب نظر وجهة من المالي التحليل  4.2
 الطويل، األجل يف املايل هقرار وايت املشروع برحبية األجل قصرية القروض أصحاب من وغريها البنوك هتتم      
 املركز حول مراكز يكون الرئيسي اهتمامهم أن إال األجل، طويلة القروض وأصحاب املالك شان ذلك يف شأهنم
 االلتزامات ولدفع اجلارية، العمليات احتياجات بلةملقا الكافية األموال تدبري على مقدرهتا أو للمؤيسة اجلاري
 قصرية مصرفية يلفه العميل منح ليقرر البنك به يقوم الذي التحليل فان لذلك ونتيجة تأخري، دون أيضا اجلارية
 العامل املال مركز رأس على غالبا يريتكز للعميل االئتماين املركز لتحديد املوردين أحد به يقوم الذي أو األجل،
 املتداولة االلتزامات أو اخلصوم عن اجلارية املتداولة األصول زيادة مبقدار العامل املال رأس يقاس حيث للعميل،
 .اجلارية 

 

                                                 
 . 00ص  0110 األردن عمان، للنشر، وائل دار ،مالي وتحليل إدارة شريفات، إبراهيم خلدون 1
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 :األجل طويلة القروض أصحاب نظر وجهة من المالي التحليل  5.2
 هتم،مقدرة راماايتث على العائد معدل :هي رئيسية تشرامؤ  بثالثة األجل طويلة القروض أصحاب يهتم      
 .  ايتحقاقه ميعاد يف القرض بأصل الوفاء على ومقدرهتا عليها املستحقة وائدالف تسديد أو مقابلة على املؤيسة

 :المالية للقوائم المالي التحليل أهداف . 3
 ختدم كيفيةب و متعددة، زوايا من املشروع أداء تقييم إىل عام بشكل املالية للقوائم املايل التحليل يهدف        
 الضعب، ومواطن القوة جوانب حتديد بقصد وذلك املشروع يف مالية مصاحل هلم ممن املعلومات مستخدمي أهداف

  .  1باملشروع العالقة ذاتهتم املاليية  قرارا ترشيد يف هلم املايل التحليل يوفرها اليت املعلومات من االيتفادة مث من و
 : 0يلي فيما املالية لقوائمل املايل التحليل أهداف حصر وميكن
 رحبيتها، وتقييم التحليل حمل يسة املؤ عمليات كفاءة مدى ختبار ا -
 االئتماين، مركزها وحتديد للمؤيسة املايل الوضع تقييم -
 باملؤيسة، املختلفة اإلدارات أداء تقييم -
 املؤيسة أداء مع أو (فسيالتنا وضعها) القطاع نفس يف املماثلة املؤيسات مع باملقارنة املؤيسة أداء تقييم -

 السابقة، السنوات يف     
 األغراض، ملختلب باملستقبل والتنبؤ التخطيط يف تساعد اليت الكمية و املؤشرات البيانات توفري -
 .املشروع نشاط على الرقابة ويائل من وييلة توفري -
 :المالية للقوائم المالي التحليل مقومات.   4
 جمموعة توفر من بد ال املنشودة، أغراضها و أهدافها حتقيق يف املالية للقوائم املايل لالتحلي عملية تنجح كي       
 النهائي اهلدف أنفإذا اعتربنا . هتا مراعا من بد ال أيايية ركائز جمموعها يف تشكل اليت الشروط أو املتطلبات من

 احلقيقة، إىل تكون ما أقرب هي وعاملشر  نشاط جوانب عن صورة تعطي واقعية مؤشرات توفري هو املايل للمحلل
 ما منها الشروط من جمموعة توفري على باحلرص وذلك اهلدف هذا حتقيق يف جناحه مقومات توفري إذن فيجب
 مبصادر يتعلق ما كذلك ومنها يستخدمها، اليت التحليل وأدوات وأياليب مبنهج يتعلق ما ومنها نفسه، به يتعلق

 : 2يلي فيما املقومات هذه حصر وميكن .1 عليها يعتمد اليت املعلومات
 

                                                 
 .3 ص ، 2006 األردن، عمان، ية،الثان الطبعة والتوزيع، للنشر وائل دار .واالئتماني المالي التحليل في الحديثة اتھاالتجا مطر، حممد 1
 اجملتمع مكتبة .البنوك في النقدي والتوسع اإلقراض عمليات ترشيد في ودوره االئتماني التحليل الكبيسي، ظافر إشراف عشيش مسري حسني 2

 .26 ص ، 2010 األردن، عمان، األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر .العريب
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 املوثوقية، أو  املصداقية من معقول بقدر معلوماته املايل احمللل منها يستقي اليت املعلومات مصادر تتمتع أن -
 أن كما التحليل عملية أهداف مع يتنايب علميا منهجا املايل التحليل عملية يف املايل احمللل يسلك أن -

 يسعى اليت لألهداف  واملالئمة املوضوعية مسيت بني متوازن بقدر و األخرى هي جتمع وأدوات أياليب يستخدم
 إليها،
 كما احلقائق كشب يف احملصور و دوره فهم على بالرتكيز وذلك باملوضوعية نفسه املايل للاحمل يتسم أن -
 مبا تقريره تقدمي يف كذل بعد ليقوم ذلك و الشخصي، التحيز عن بعيدة جمردة بصورة بتفسريها يقوم أن قبل هي

 .منها األفضل البديل يراه مبا التوصية مراعاة مع القرار متخذ ختدم بدائل و مؤشرات من يتضمنه
 :المالية للقوائم المالي التحليل محددات.   5
 و لمؤيسةل املايل املركز على التعرف يف املساعدة على وقدرته املالية للقوائم املايل التحليل أمهية من بالرغم     
 للتحليل احملددات من كثري هناك أن إال لديها، االيتثمارية القدرة على و املختلفة املؤيسة عمليات كفاءة مدى
  :هي و عليها للتغلب الالزمة اجلهود بذل احمللل على يتعني اليت املالية للقوائم املايل
 املطلوب، التحليل عمق ومدى باملؤيسة احمللل اهتمام درجة -
 التحليل، نتيجة على املباشر األثر ذات املعلومات نوعية و كمية -
 البضائع وتقييم باالهتالك املتعلقة األحكام مثل املالية القوائم إعداد يف الذاتية األحكام بعض دخول -

 فيها، املشكوك الديون واحتياطي
        يف تغري إىل يييؤد األياليب تغري أن إذ احملايبية، القواعد و األياليب ايتعمال ايتمرارية مدى -

 النتائج،
 تقييم   حول خاص وبشكل املالية القوائم إعداد يف املستعملة احملايبية األياليب حول املالحظات غياب -

 آخر، إىل عليه متعارف حماي  مبدأ من واالنتقال وااليتهالك الصناعة
 .املقرضني و دين املور مع عالقاتوال التويع وخطط اإلدارة لنشاطات املالية القوائم إظهار عدم -

 المالية للقوائم المالي التحليل واستخدامات استعماالت  :الثاني المطلب
 املوضوع هذا إن بل وحدها، للمؤيسة املالية اإلدارة على تقتصر ال املالية للقوائم املايل التحليل أمهية إن       
 يتطلب مصاحلاجملموعة من  هلذه ملا وغريهم، هاوموظفي ودائنيها مالكيها املؤيسة إدارة جانب إىل يعين أصبح
 .املالية أوضاعها يالمة ذلك دى ومؤ وأدائها، املؤيسة عن معلومات أدق على للحصول عليها احلفاظ

 :المالية للقوائم المالي التحليل مجاالت.  1
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 :1اجملاالت التالية  يف املالية للقوائم املايل التحليل يستعمل          
 :المالي تخطيطال.  1.1

 اليت الشديدة التعقيدات بسبب وذلك مؤيسة، لكل للمستقبل ضروريا أمرا العملية هذه تعترب          
 املؤيسة ألداء تصور وضع عن عبارة هي التخطيط وعملية .وخدمات يلع من املختلفة املنتجات أيواق تشهدها
 السابق، األداء :مها شقني على العملية هذه تركيز جيعل الاحل بطبيعة وهذا .هلا السابق باألداء بااليرتشاد املتوقع
 .املتوقع األداء وتقدير
 :األداء تقييم تحليل .  2.1
 .واملقرضني املستثمرين اإلدارة، مثل باملؤيسة، عالقة هلا اليت األطراف معظم به متهتالتحليل  من النوع هذا       
 املؤيسة رحبية تقييم على قدرة من هلا ملا الغاية، هذه لتحقيق مثالية أدوات يةاملال للقوائم املايل التحليل أدوات وتعترب
 .هتا جماال بكافة يتعلق وما

 :االئتماني التحليل.  3.1
 ،( املدين)املقرتض مع عالقاته يف املقرض يواجهها أن املتوقع األخطار على التعرف إىل التحليل هذا يهدف     

 هذا نتيجة إىل ايتنادا العالقة هذه خبصوص قراره وبناء بتقييمه فيقوم املقرض، هو تحليلاليقوم هبذا  الذي وبالتايل
 .التقييم
 :االستثماري التحليل.  4.1
 جلمهور األمهية هذه وتكمن املالية، ائم لقو املاليل للتحليل العملية التطبيقات أفضل من التحليل هذا يعترب      

 متتد التحليل هذا وقدرة .عوائدها وكفاية مايتثمارهت يالمة على اهتمامهم صبين ومؤيسات أفراد من املستثمرين
 . اجملاالت خمتلب يف االيتثماراتو  اتتحلى هب اليت اإلدارية والكفاءة نفسها املؤيسات تقييم لتشمل
 :الشراء و االندماج تحليل.   5.1
 وحدتني النضمام نتيجة واحدة اقتصادية ةوحد تكوين( والشراء االندماج) من التحليل هذا عن ينتج        

 .ألحدمها أو منهما لكل القانونية الشخصية وال وز معا، أكثر أو اقتصاديتني
 :المالية للقوائم المالي التحليل من والمستفيدة المستعملة األطراف.  2

 خمتلفة تساؤالت على إجابات من التحليل هذا يقدمه ملا نظرا املالية القوائم بتحليل املهتمة األطراف تتعدد       
 أهم هنا نورد أن وميكن التحليل، عملية من أهدافه حسب كل آلخر طرف من االختالف حيث األطراف، هلذه

                                                 
1
 عمان، األولى، الطبعة وموزعون، ناشرون البداية دار .المالي والتحليل المالية اإلدارة في مقدمة هلل، عبد عامر الحدرب يرھز الشنطي أيمن 

 . 351-351 ص -ص ، األردن
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 هذه تقسيم ميكننا كما .إخل.....البنوك الدائنون، واملرتقبون، احلاليون املستثمرون اإلدارة، :وهي األطراف هذه
 . 1هخارج من أخرى وأطراف نفسها املؤيسة داخل من أطراف :لقسمني األطراف

 :الداخلية األطراف  1.2
 املستويات من مستوى كل اهتمامات أن ويالحظ املؤيسة، يف املختلفة اإلدارية املستويات ميقصد هب           
 نميك و ،2منها كل عاتق على امللقاة املسؤوليات الختالف نظر آخر إىل مستوى من نسبيا خيتلب اإلدارية
 :يلي ما إىل تصنيفها

 :المؤسسة إدارة  1.1.2
 نواحي  على والتعرف مستويتها اإلدارية بالتحليل املايل هبدف قياس كفائتها مبختلب املؤيسة إدارة هتتم         
 االجتاهات دراية خالل من وذلك املايل، التحليل فرتة أو املالية الفرتة خالل نشاطها يف والقصور الضعب
 النتائج حسابات فقرات أو بنود بني ومعىن داللة ذات منطقية عالقات إجياد خالل من أو املئوية، طورهات ومؤشرات

 املالية اإلدارة أدبيات يف تعرف اليت والنوعية الكمية، االقتصادية املؤشرات بايتخدام معا كليهما أو امليزانية أو
 بناء يف إحصائية أو رياضية معادالت يف املركب أو سيطالب بشكلها ايتخدامها أو تفسريها مث املالية باملؤشرات

 .منها القوة جوانب وتطوير القصور نواحي مبعاجلة التوصية بغية مسببا تفسريا تفسريها بالتايل و معينة مناذج
 :المؤسسة أصحاب.  2.1.2
 أن جند لذا رئيسي بشكل باملؤيسة هؤالء ويرتبط الفردية، املؤيسات أصحاب أو الشركاء أو املسامهون هم و      

 لرحبية وا واخلارجي الداخلي التمويل وطبيعة العام املايل اهليكل حتليل على ينصب املايل التحليل بنتائج اهتمامهم
 يهتم كما بانتظام، هتا املالية اجلاريةالتزاما يداد على املؤيسة قدرة مدى كذلك و املستثمرة األموال على عائدوال

 . 3مهل املستحقة األرباح حصص لدفع النقدية السيولة توفري يف هتااى قدر مبد املؤيسة أصحاب
 :العمال اتحاد.  3.1.2
 للمؤيسات والرحبية املايل الوضع لتقييم العمال احتادات قبل من املايل التحليل تقنيات تستخدم أن ميكن           

 االيتمرار مث ومن والتويع، نشاطها مزاولة يف رارااليتم على املؤيسات هذه قدرة على للوقوف نطاقها، يف الواقعة
 . 4جديدة شغل مواقع وإجياد احلاليني، العاملني توظيب يف

                                                 
  . 00-00  ص -ص يابق، مرجع املطارنة، فالح غسان خنفر راضي مؤيد1

 .26 ص ، 2009 األردن، عمان، األوىل، الطبعة لتوزيع،وا للنشر إثراء .المالي التحليل في الحديثة اتھاالتجا احليايل، ناجي وليد 2
 . 00-00  ص -ص يابق، مرجع آخرون، و حممد شاكر منري 3

 
 .33 ص يابق، مرجع ،مالية وأسواق شركات المالي التحليل زيد، أبو املربوك حممد 4
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 :الخارجية األطراف.  2.2
يل اامل التحليل نتائج مع تتعامل وبالتايل معها، مصاحل هلم الذين املؤيسة خارج من األطراف كافة هم         
 املستثمرون مثل التحليل بنتائج مصلحة هلم يكون أن ميكن أنه إال ، ها هبادرجةعالقت حسب باملؤيسة اخلاص
  باإلضافة التجاريون، والدائنون م،هتفئا على اختالف املقرضون و املتوقعون و احلاليون

 واهتمامات مصاحل هلم أن إال مباشر، بشكل أو بدقة، حتديدها يصعب باملؤيسة عالقة هلم أخرىأطراف  إىل
 :يلي ما إىل تصنيفهم وميكن ر،1مباش بشكل عملهم على تؤثر قرارات عليها بناء ويتخذون املايل تحليلال بنتائج

 :المالية األوراق سماسرة.  1.2.2
 : 2يلي ما على التعرف إىل املايل، التحليل من املالية األوراق مسايرة يهدف
   للظروف نتيجة أو املؤيسة، يف املالية للتطورات نتيجة األيهم أيعار على تطرأ أن ميكن اليت التغريات -

 األيهم، هلذه املنايبة التسعري قرارات اختاذ على يساعد الذي األمر العامة، االقتصادية
          هنابشأ النصح تقدمي أو ايتغالهلا ميكن جيدة ايتثمار فرص تشكل أن ميكن اليت املؤيسات أيهم -

 .للعمالء
 :متوقعونوال الحاليون المستثمرون.  2.2.2
 لذا الطويل، األجل يف معقول ربح على واحلصول أمواله يالمة على للتعرف املايل بالتحليل املستثمر يهتم         
 ومن .املختلفة اآلجال يف األرباح حتقيق على اهتوقدر  املايل للمؤيسة املركز يالمة حول املستثمرين اهتمامات ترتكز

 يرضى فلكي ا،أصحا هب علىمنها توزيعه يتم ما مقدار و املؤيسة حتققها اليت باألرباح االهتمام يتم أن الطبيعي
 ما وهذا املخاطرة درجة نفس تواجه اليت املؤيسات أرباح متاثل أرباحها تكون أن جيب املؤيسة أرباح عن املستثمر
 . الصناعة نفس داخل املؤيسات أرباح مقارنة خالل من املايل التحليل حيققه

 :ءالعمال  3.2.2
 اليت الشروط كانت إذا ما معرفة للعميل ميكن منافسيه، وكذلك املورد ينشرها اليت البيانات بايتخدام         
 وتتم لعمالئه، هو مينحها اليت االئتمان فرتة مع وتتطابق لغريه، متنح ملا مماثلة االئتمان، فرتة خاصة عليها، حيصل
 .3 االئتمان فرتة متويط سابحب املالية القوائم بايتخدام املقارنات هذه
 

                                                 
 .18 ص يابق، مرجع ،المالي التحليل في الحديثة اتھاالتجا احليايل، ناجي وليد 1
 .236 ص يابق، مرجع عقل، حممد لحمف2

 ص  ، 2008 مصر، احلديث، الكتاب دار .والتمويل االستثمار واقتصاديات المالي التحليل الحديثة المالية اإلدارة إلى المدخل علي، حنفي 3
75. 
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 :الموردون.  4.2.2
 مدين العملية الناحية من فالعميل املالية، األوضاع وايتقرار لعمالئه املالية املراكز يالمة من التأكد املورد يهم      
 املورد يقرر كذل وعلى ضوء املديونية، هذه وتطور املورد دفاتر يف العميل مديونية وحتليل دراية هذا ويعين للمورد،

 العمالء ينشرها اليت البيانات من املورد يستفيد وبذلك التعامل، هذا خيفض أو معه التعامل يف ييستمر كان إذا ما
 مينحها اليت لتلك مماثلة لعمالئه مينحها اليت االئتمان فرتة كانت إذا ما على التعرف مثال فيهمه دورية، بصفة

 القوائم بيانات بايتخدام (املورد عمالء) للعمالء املمنوحة االئتمان فرتة يطمتو  حساب للمحلل وميكن املنافسون،
 . 1املالية

 :الدائنون  5.2.2
 أو املصدرة للسندات شراؤه احملتمل أو للمؤيسة اخلاصة السندات يف يكتتب من كل بالدائن يقصد      

 مؤيسات أو بنكا الدائن يكون وقد ،للمؤيسة األموال إقراض بصدد أو أقرض أو اجلديد القرض يف االكتتاب
 آجال حتني عندما بالقروض بالوفاء املؤيسة إمكانية مدى على بالتعرف عامة بصفة يهتمون فهم لذلك .مالية

 .2 الدين لنوع تبعا نظرهم وجهة ختتلب فالدائنني .  االيتحقاق
 أمواهلم، فوائد على وحصوهلم أمواهلم ايرتداد ضمان هو هنا الدائنون يهم ما إن :األجل طويلة الديون -

 تغطية يف وكفايتها الرحبية مستوى الثابتة، لألصول احلقيقية القيمة مبعرفة يتعلق املايل بالتحليل اهتمامهم فإن وبالتايل
 السنوية، الفوائد

 جند لذا ايتحقاقه، تاريخ يف الدين مبلغ قبض ضمان هو هنا الدائنون يهم ما إن :األجل قصيرة الديون -
 .الوحدة يف والسيولة النقدي واملركز العامل املال رأس بتحليل يهتمون هنا ئنونالدا

 :التجارية الغرف  6.2.2
 من العديد نشاطات عن بيانات على احلصول لغرض الغالب يف املايل التحليل التجارية الغرف تستخدم     

 جمموعات شكل يف بتجميعها لتقوم يتها،ورحب أدائها ومعدالت املالية، بأوضاعها تتعلق الصناعات و املؤيسات
 مفيدة تكون مؤشرات و الويطية النسب منها تعد و حتللها أن بعد ذلك غري أو خدمية أو جتارية أو صناعية
 .3 الدرايات هذه بنشر تقوم ما وغالبا والتحليل، املقارنات إلجراء

 

                                                 
 75 . ص   يابق، مرجع علي، حنفي 1

 .63 ص املرجع، نفس 2
 .33 ص يابق، مرجع ،مالية وأسواق اتشرك المالي التحليل زيد، أبو املربوك حممد 3
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  :الحكومية المصالح 7.2.2. 
 ضريبية وأليباب األوىل، بالدرجة رقابية أليباب املؤيسات أداء بتحليل وميةاحلك اجلهات اهتمام يعود          
 :1 التالية األهداف إىل باإلضافة الثانية، بالدرجة

 ، املعمول القوانني و باألنظمة التقيد من لتأكدا  -
 ، التجارية للبنوك املركزي البنك كرقابة األداء تقييم -
 .األيعار مراقبة -

  :لماليةا الخبرة بيوت  8.2.2
 بأمر املهتمة الفئات إحدى من تكليب على بناء أو اخلاصةاملختلفة  ابتحليالهت املالية اخلربة بيوت تقوم          
 يف وتركز تتقاضهاأجور  مقابل احلاالت هذه يف مببادرخدماهتا  تقدم و خارجها، من أم داخلها من يواء املؤيسة
 . 0اخلدمات بتلك املشرتية لفئةا فيها ترغب اليت الناحية على احتليالهت
 :التايل الشكل حسب املالية للقوائم املايل التحليل من املستفيدة األطراف توضيح ميكن يبق ما ضوء يف و        
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 األطراف المستفيدة من التحليل المالي للقوائم المالية:  08الشكل رقم                  

 

،  0110إثراء للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ، عمان ، األردن ، .  اإلدارة الماليةعلي عباس ، :المصدر     
 .011ص 
 
 
 

 حملل
 داخلي

 حملل
جيخار   

 املؤيسة
 موضع التحليل

 األطراف الداخلية

 إدارة املؤيسة    
 أصحاب املؤيسة
 احتاد العمال       

 األطراف اخلارجية

 
 مسايرة األوراق املالية

 املستثمرون احلاليون و املتوقعون 
 العمالء                     
 املوردون                   
    الدائنون                  
 الغرف التجارية            
 املصاحل احلكومية         
 بيوت اخلرب املالية         
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 :المالية للقوائم المالي التحليل نتائج.  3
 معينة،نستخلص ويائل بايتعمال ومعاجلتها للمؤيسة املالية للمعلومات الدقيق الفحص إجراء بعد           
 .1 خارجي أو داخلي  :للمؤيسة بالنسبة احمللل وضعية حسب ختتلب نتائج
 :الداخلي المالي التحليل نتائج.   1.3
 على بناء املشروع، خارج من خصصةمت فرق أو املؤيسة أو باملشروع إدارة أو قسم أو موظب به يقوم       
 تساعد معلومات على احلصول إىل الداخلي املايل التحليل يهدف ما وغالبا املؤيسة، أو املشروع إدارة من تكليب

 : 2باااااا املتعلقة قرارات اختاذ يف
 التحليل، موضع للمؤيسة التابعة االقتصادية الوحدات أداء تقييم -
  املديونية بوايطة هلا تتعرض قد اليت املالية واألخطار ؤيسةللم املايل املركز من التحقق -
 فيها، املردودية وعلى املؤيسة، يف املالية التوازنات تطبيق مدى على أحكام إعطاء -
 املال، رأس تغيري أو األرباح توزيع أو التمويل، أو االيتثمار، حول قرارات اختاذ -
 املؤيسة، لنشاط العامة املراقبة يف منها لاليتفادة إليها املتوصل املعلومات وضع -
 التقديرية    امليزانية) الربامج لوضع املستقبلية للتقديرات كأياس إليها املتوصل النتائج أو املعلومات وضع -

 .(اخل.....اخلزينة أو لاليتثمارات
 :الخارجي المالي التحليل نتائج  2.3
 إىل التحليل هذا يهدف حيث املؤيسة، أو شروعامل خارج من جهات به تقوم الذي التحليل به يقصد        
 : 4يلي فيما املتمثلة و ،3 أهدافها وحتقيق اجلهات هذه خدمة
  املايل، امليدان يف املؤيسة ام هب تقو اليت األعمال حول مالحظات -
 القروض، نتائج حتمل على املؤيسة ايتطاعة ومدى املالية الوضعية تقييم -
 معني، بنك من قرض على احلصول طلب املؤيسة تقدمي عند قرض لعقد الرفض أو املوافقة -
 للمؤيسة، وااليتغاللية املالية الوضعية لتغيري مالية ييايات اقرتاح -
 .أضعفها أو أحسنها وإظهار القطاع، نفس من املؤيسات مع للمؤيسة العامة الوضعية مقارنة -

                                                 
 . . 12ص  2000دار احملمدية العامة ، اجلزائر ، .  تقنيات مراقبة التسير تحليل الماليناصر دادي عدون ،  1
 . 00-00ص -،ص املرجع نفس 2
 .19 ص يابق، مرجع ،ليالما التحليل في الحديثة اتھاالتجا احليايل، ناجي وليد 3
 .12 ص  يابق، مرجع عدون، دادي ناصر 4
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 .ةالمالي للقوائم المالي التحليل أساليب و أدوات :الثالث المطلب
 ما منها خيتار أن ميكن اليت األدوات من جمموعة املايل احمللل أمام يكون ما غالبا املالية القوائم وحتليل لدراية       
 األدوات هذه ايتخدام التحليل من الغرض كان يواء به، القائم التحليل أو الدرايات ونوعية طبيعة مع يتالءم

 وصعوبة لتعددها نظرا و.باملستقبل والتنبؤ احلاضر لدراية أو املاضي، لتقييم أو للمؤيسة، املايل الوضع لتشخيص
 .البحث أهداف أكثر ختدم نراها اليت واألياليب األدوات هذه من جمموعة اخرتنا إمجاال، تناوهلا

 :المالية النسب. 1
 و املاليني، احملللني أوياط يف ا انتشار وأكثرها املالية للقوائم املايل التحليل أدوات أهم من املالية النسب تعترب    
 آنذاك فيها يستعني كان عندما عشر التايع القرن منتصب يف ظهرت حيث األدوات هذه أقدم من هي

 احملللني بني النسب انتشار على ياعد ما أهم ولعل .االقتصاديةالختاذ قرارهتم  الصلة أصحاب و املستخدمون
 .  1ةاملختلف النشاط أوجه و األداء تقييم يف عليها االعتماد انيةوإمك وفهمها ايتخراجها يهولة واملستخدمني

 :المالية النسبة تعريف  1.1
 أو ، 0.5 عشري كسر أو  بسط شكل يف تصور أن إما وهي وآخر، عنصر بني عالقة بأهنا عموما النسبة تعرف
 تدل الذي العنصر وزن قياسل وآخر عنصر بني منطقية رياضية عالقة عن تعرب عام بشكل فهي % 01 مئوية نسبة
 تتواجد وقد املالية، القوائم بنود من أكثر أو بندين بني تربط عالقةنأهنا النسبة فتعرف املايل التحليل يف أما .2عليه
 قائمتني على البنود هذه تتواجد قد كما نفسها املالية القائمة على املالية النسبة اشتقاق يف تدخل اليت البنود
 معايري اعتماد من بد ال إذ منها، املستفيد أو املايل للمحلل شيء يعين ال العالقة هذه عند الوقوف أن إال 3.ماليتني
 املطلقة املعايري وتعد للمؤيسة، املالية النسب نتائج تقييم يتم أيايها على (Bench Marking) مرجعية
 تقييم يف املايل احمللل إليها يستند اليت املرجعية املؤشرات مبثابة املستهدف واملعيار الصناعة متويط ومعيار والتارخيية
 .4 املالية النسب خالل من للمؤيسة املايل األداء
 :المالية النسب أنواع.  2.1
 ولكان املالياة، القاوائم مان اياتخراجها ميكان الايت املالياة النساب مان حمادد غاري عاددا هنااك إن القاول ميكان        
 باني الفصال صاعوبة عناه يناتج مماا التشاويش، و اخللاط إىل ياؤدي قاد أمار النساب راجياتخ وا اياتعمال يف املغااالة

                                                 
 .127 ص يابق، مرجع املطارنة، فالح غسان خنفر راضي مؤيد 1
 .124 ص يابق، مرجع ،مالية وأسواق شركات المالي التحليل زيد، أبو املربوك حممد 2
 .31 ص يابق، مرجع مطر، حممد 3
 .83 ص يابق، جعمر  التميمي، أرشد النعيمي تايه عدنان 4
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 يف مفيادا يكاون قاد واياع، نطااق علاى احملايابية النساب مان كباري عادد اياتخدام إن .املهماة غاري و املهماة النساب
 .مفيدا و كافيا املعربة النسب من حمدودا عددا ايتخدام يكون احلاالت، من كثري يف أنه إال احلاالت، بعض
 خمتلفة، أيس على ذلك و متعددة، جمموعات إىل احملايبية النسب تبويب و تقسيم يتم ما غالبا عام وبشكل     
 :1 هي رئيسية أنواع يتة إىل التحليل من اهلدف أو الغرض على بناء النسب يقسم من فهناك
 ،(السيولة نسب) القصري األجل يف السداد على املقدرة قياس نسب -
 الرحبية، اسقي نسب -
 ،(املايل اليسر نسب) الطويل األجل يف السداد على املقدرة قياس نسب -
 التمويل، هيكل نسب جمموعة -
 األموال، ايتخدامات نسب جمموعة -
 .اإلنتاجية قياس نسب -

 تستخرج اليت املالية القائمة أو املصدر أياس على احملايبية النسب يبوب من هناك أخرى، ناحية ومن         
 :2 مثل النسب هذه منها
 بامليزانية، تتعلق نسب جمموعة -
 النتائج، حبسابات تتعلق نسب جمموعة -
 النتائج، حسابات و بامليزانية تتعلق مشرتكة نسب جمموعة -
 .النقدية التدفقات بقائمة تتعلق نسب جمموعة -

 :المالية النسب أهمية  3.1
 النسب ألمهية نتيجة ذلك و املالية قوائمها حتليل يف املالية النسب تستخدم و إال مؤيسة أي ختلو ال تكاد      
 بتفسري تقومحيث   متغريين، بني مفيدة مقارنة إعطاء على قادرة امن كوهن املالية النسب أمهية تنبع حيث املالية،
 النسب أمهية وينلخص .االيتخدام يهلة و مفهومة معلومات توفري على يعمل بأيلوب بندين بني العالقة هذه
 :3 التالية النقاط يف اليةامل

 ومفيدة، مغزى ذات مدلوالت تقدمي -
 املؤيسة، لنفس مالية بفرتات املالية القوائم يف البنود اجتاه ايتعراض -
 القطاع، نفس إىل املنتمية املؤيسات من غريها مع املؤيسة مقارنة -

                                                 
 .127 ص-ص يابق، مرجع مالية، وأسواق شركات المالي التحليل ،زيد أبو املربوك حممد 1
 .128 ص املرجع، نفس 2

3http://www.aazs.net/t2558-topic (24/01/2016-10:30) . 
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 املعتمدة، والصناعية املعيارية النسب مع املؤيسة مقارنة -
 ، هتاإدار  أداء و ةاملؤيس أداء تيقيم -
 .مبعاجلتها الكفيلة التوصيات واقرتاح املؤيسة يف القوة و الضعب مواطن على لتعرف ا -

 :المالية النسب استخدام محددات.   4.1
 التشغيلية العمليات بشأن هامة معلومات يوفر أن ميكن املالية النسب بايتخدام املايل التحليل أن من بالرغم و    

 يف أليلوب هلذاا االحتكام عند االعتبار يف تؤخذ أن جيب عيوب أو قيود مثة فإن املايل، ملؤيسةا ووضع للمؤيسة
 :2 أمهها من لعل ،1 القرارات اختاذ و املؤيسة أداء تقييم
 احملايبية، املعلومات على لأليعار العام املستوى يف التغريات ألثر النسب إمهال -
 املالية،فمثال النسب حساب يف متعددة ألياليب املختلفة اتاملؤيس إتباع بسبب املقارنة عمل صعوبة -

 االهتالكات، طرق املؤيسات بعض يف ختتلب
 بنظراالعتبار    تأخذ بالتايل و حمددة زمنية نقطة عند للمؤيسة املايل لألداء صورة تعطي املالية النسب أن -

 النسب هذه مصداقية على يؤثر الذي األمر ،املالية القوائم إلعداد احملايبية الفرتة خالل احلاصلة التغيريات
 .املستقبل قراءة و للتنبؤ كأداة

 :االتجاهات و التغيرات بيان و المقارنات.  2
 لعدة املالية القوائم عناصر بني مقارنات إجراء على واالجتاهات التغريات وبيان املقارنات أيلوب يقوم         
 الواحدة القوائم عناصر بني أو املؤيسة، لنفس املالية القوائم مع أو لة،مماث مؤيسات مع كانت يواء زمنية، فرتات
 ليتم البعض، بعضها جبانب النقدية التدفقات وقائمة النتائج وحسابات امليزانية وضع خالل من وذلك الفرتة، لنفس
 هذه على ءبنا و .السنوات مرعلى  أخرى إىل ينة من جمموعة بكل ظهرت اليت التغريات ايتعراض ذلك بعد

  3للمؤيسة املايل الوضع على آثارها و هباأيبا ملعرفة درايتها مث ومن والشاذة، الكبرية التغريات إظهار يتم املقارنات

 :إىل التحليل من األيلوب هذا تقسيم ميكن و .
 
 
 

                                                 
 .118   ص  ، 2008 مصر، اإليكندرية، اجلامعي، الفكر دار .للمؤسسات المالية واإلدارة التمويل ،أندراوس وليم عاطب 1

2 http://www.aazs.net/t2558-topic (24/01/2016-10:30). 
 .102 ص يابق، مرجع مالية، وأسواق شركات المالي التحليل ،زيد أبو املربوك حممد 3
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 :العمودي التحليل.   1.2
 فإن ولذلك انفراد على املالية القوائم من قائمة كل بتحليل ويقوم أيضا، الرأيي بالتحليل عليه يطلق و      
 إىل املالية  القوائم يف للبنود املطلقة األرقام حتويل على التحليل هذا ويعتمد .واحدة لسنة يتم العمودي التحليل
 .1 مئوية نسبة
 نصرع لكل النس  الوزن إظهار خالل من ذلك و واحدة ميزانية عناصر دراية على الرأيي التحليل يقوم و      
 على بالتعرف لنا يسمح ما وهذا ،2إليها ينتمي اليت اجملموعة وعمجمإىل  أو امليزانية جمموع إىل امليزانية يف العناصر من

 بني توزيعها وكيفية املؤيسة يف األموال مصادر مها ين عنصر على تركيزها خالل من للميزانية الداخلي الرتكيب
 خمتلب بني املصادر توزيع وكيفية اخلاصة واألموال األجل ويلةوط األجل قصرية قروض من املصادر خمتلب

 .3 جارية غري و جارية أصول من االيتخدامات
 رقم إىل النتائج حسابات عناصر كل تنسب حيث النتائج، حسابات لتحليل التحليل هذا ايتخدام ميكن و     

 بتقييم لنا يسمح ما هذا و ،(املالية املؤيسات حالة يف ييماال )األصول جمموع إىل أو ،4 القائمة نفس يف األعمال
 .واألرباح التكاليب

 قائمة بنود من بند كل عن نعرب حيث النقدية، التدفقات قائمة لتحليل أيضا التحليل هذا ايتخدام ميكن وكما    
 . األعمال رقم نم مئوية كنسبة أو (اخلارجة) الداخلة النقدية التدفقات جمموع من مئوية كنسبة النقدية التدفقات
 مقارنته متت إذا إال مفيدا التحليل هذا يصبح وال ياكنا، حتليال يعترب ألنه الداللة بضعب الرأيي التحليل ويتميز
 .الداللة ذات أخرى نسب مع

 :التاريخي التحليل -األفقي التحليل.   2.2
 التغري إجياد خالل من املختلفة البنود تواجتاها يلوك برصد التحليل هذا خالل من املايل احمللل عادة يقوم      
 يشمل وقد حتليله، إجناز على أفضل بشكل يساعده ما هو و يواء، حد على املئوية لنسب وا املطلقة بالقيم فيها

 املايل فاحمللل .االجتاهات بتحليل يعرف ما هو و متعددة، متتالية لفرتات ميتد قد أو متتاليني عامني األفقي التحليل
 احلادثة التغريات بدراية يهتم فإنه النقدية التدفقات وقائمة امليزانية النتائج، حلسابات األفقي بالتحليل امهقي عند

                                                 
 .93 يابق،ص مرجع املطارنة، فالح غسان خنفر راضي مؤيد 1
 .39 ص يابق، مرجع آخرون، و حممد شاكر منري 2
 162 ص ، 2006 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار .تطبيقات يم،ھمفا أسس، المالي والتحليل اإلدارة ،وآخرون كراجة احلليم عبد 3
 .39 ص ،يابق مرجع آخرون، و حممد شاكر منري 4
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 زيادة، أو نقص شكل على كانت يواء يابقة ينوات يف أو ينة يف عليه كانت مبا القوائم، هاته بنود خمتلب
  .1 التغريات هذه وراء كانت اليت األيباب تتبع حياول
 بالقوائم يهتم فهو إذا باملستقبل، والتنبؤ احلاضر تشخيص أجل من املاضي دراية على االجتاهات حتليل يرتكز     
 ينوات إحدى باعتبار وذلك ، (املعلومة توفر حالة يف غالبا ينوات 5 إىل 3 من) السابقة احملايبية للفرتات املالية

 املالية القوائم عناصر على تطرأ اليت التغريات طبيعة حتديدو  دراية بغرض لألياس، وينة للمقارنة أيايا التحليل
 النسب ارتفاع على احلكم التحليل من النوع هذا ميكن حيث للمؤيسة، املايل التاريخ رصد و الزمن، عرب

 عن و املؤيسة حالة واقع عن مهمة ومؤشرات بايتنتاجات اخلروج على يساعده مما اخنفاضها أو وايتقرارها
 : 2 يلي ما الدراية هذه عيوب من و .ملستقبليةااجتاهاهتا

 املستخدمة التكنولوجيا اإلنتاج، خطوط احلجم، حيث من أخرى إىل ينة من املؤيسة ظروف اختالف -
 املتبعة، احملايبية والنظم
 من املالية القوائم يف تظهر اليت فاألرقام التحليل، من النوع هذا على واضحة الكساد و التضخم آثار تظهر -

 .السائدة االقتصادية باحلالة تتأثر ألخرى نةي
 :المقارن التحليل   3.2
 (الصناعة) القطاعية املعايري مع املؤيسة وحسابات املالية النسب مقارنة على التحليل من النوع هذا يعتمد        
 من أكثر أو لفرع تقييمال و القياس ألغراض اجلهات من غريها أو احلكومية واجلهات املهنية االحتادات عن الصادرة
 آجال حتديد و القطاع نفس يف املتواجدة للمؤيسات املالية الفعالية مقارنة دفهب وذلك. 3والنشاط الصناعة فروع

 عيوب ومن .البنوك طرف من للمؤيسات املايل اهليكل تقييم و املؤيسات، طرف من هلم املمنوحة الزبائن تسديد
 : يلي ما التحليل هذا

       التكنولوجي املستوى و اإلنتاج، خطوط تنوع و احلجم، حيث من الصناعة داخل املؤيسات تتفاو        
 هلا، المعىن الصناعة متويط مع املقارنة جتعل االختالفات هذه فمثل .املتبعة احملايبية والنظم املستخدم،

 يعد املقارنات   إجراء فإن مث ومن الكفاءة من منخفض مبستوى القطاع إىل تنتمي اليت املؤيسات تتميز قد -
 .أجله من ايتخدم الذي الغرض خيدم وال مضلال

                                                 
 . 601 -010 ص -ص يابق، مرجع املطارنة، فالح غسان خنفر راضي مؤيد1

 2009 مصر، ،اإليكندرية اجلامعية، املعرفة دار ."الشركات حوكمة مدخل"األداء تقييم و المالي التحليل في ديثالح الفكر ،نديھ ميھابرا منري 2
 . 000 -222 ص -ص ،

3 Hubert de la Bruslerie, Analyse Financière information financière et diagnostic. Dunod, 3 
éditions, Paris, France,2006, p 447 . 
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 :المعياري التحليل.   4.2
 مقارنة على التحليل من النوع هذا يعتمد حيث املقارن، للتحليل امتداد مبثابة املعياري التحليل يعد
 على للحكم كمعايري تستخدم اليت املطلقة املعايري مع اية لدر حمال للمؤيسة واحلسابات املالية النسب بعض
 :1 نشاط لكل خاصة معايري توجد أنه جند هنا و .نشاطها وجمال حجمها اختالف من بالرغم املؤيسة وضع
 الكربى، التجارية للمحالت بالنسبة الواحد املربع املرت يف األعمال رقم -
 ، ميةالعمو  األشغال ملؤيسات اخلاصة لألموال بالنسبة اجلارية األعمال أمهية -
 .اخل...الفندقة لقطاع بالنسبة الواحدة الليلة يعر -
 : يلي فيما واملتمثلة املؤيسات كافة على تطبيقها ميكن اليت املعايري بعض توجد كما
 الدائمة، باملوارد االيتثمارات يل متو ة ضرور -
 .اخل...لاليتغالل اخلام الفائض من مرات 3 من أقل الديون قيمة تكون أن جيب -
 الكثري ألنشطة الواقعية املتطلبات عن املعايري البتعاد قليال التحليل من النوع هذا ايتخدام تربيع و    
 .املؤيسات من    

 المالية للقوائم المالي التحليل وأبعاد مجاالت :الثاني المبحث
 النقدية، التدفقات ئمةوقا النتائج حسابات امليزانية، من كل حتليل املالية للقوائم املايل التحليل يستهدف        

 جمموعة لنا يتيح امليزانية فتحليل .واألداء وتغرياته، للمؤيسة املايل املركز حول املؤشرات من جمموعة ايتخراج بغرض
 لنا يسمح حني يف .للمؤيسة التمويلي واهليكل النشاط، املالءة، السيولة، :على باحلكم لنا تسمح املؤشرات من

 ذههب وكذلك التنبؤ حاليا املستثمرة األموال على عائد حتقيق على املؤيسة قدرة مدى عرفةمب النتائج حسابات حتليل
 والسيايات املشاكل توضيح على يساعدنا فهو النقدية التدفقات قائمة لتحليل بالنسبة وأما .املستقبل يف القدرة
 ومعادالت اخلزينة توليد على يسةاملؤ  قدرة حول مفيدة معلومات لنا يوفر كما للمؤيسة، وااليتثمارية املالية
 .اخلزينة

 الميزانية تحليل :األول المطلب
 امليزانية من انطالقا الوظيفية وامليزانية املالية امليزانية من كل إعداد طريقة إىل نتطرق يوف املطلب هذا يف       

 احتياجات العامل، املال رأس) املايل نالتواز  مؤشرات :بوايطة امليزانية حتليل دراية إىل بعد فيما لننتقل احملايبية،
 .للميزانية والعمودي األفقي التحليل وأخريا املالية، النسب ،(الصافية اخلزينة العامل، املال رأس

                                                 
1
 Pierre Vernimmen, OP.Cit, p.p 190-191. 
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 :المالي التحليل ألغراض طبقا الميزانية عرض إعادة.  1
 مبدأ على والقائم الدولية احملايبية املعايري من املستلهم املايل احملاي  للنظام وفقا إعدادها يتم اليت امليزانية إن       

 احملايبية امليزانية عن ختتلب العادلة، الصورة مبدأ وعلى القانوين اجلانب على االقتصادي الواقع تغليب
 واخلصوم اجلارية واخلصوم اجلارية غري واألصول اجلارية األصول بني متيز كوهنا يف (الوطين احملاي  املخطط)املعتادة

 إدراج وعدم امليزانية، عناصر تقييم إعادة إمكانية إىل إضافة ،(شهرا عشر اثنا) الزمنية الفرتة أياس على اجلارية ريغ
 يف تتوفر أن جيب دنيا معلومات هناك ولكن امليزانية هذه لتقدمي حمدد شكل يوجد ال أنه كما الومهية، األصول
 امليزانية بني النس  والتطابق جهة، من املالية امليزانية و احملايبية يةامليزان بني التطابق ذلك عن جنم مما امليزانية،
 .أخرى جهة من الوظيفية وامليزانية احملايبية
 :(استحقاق -سيولة) المالية الميزانية  1.1
 ية،ثان جهة من اخلصوم ايتحقاق ودرجة جهة من األصول ييولة درجة بني التمييز على املالية امليزانية تقوم      

 الذي األمر املتزايدة، هتاايتحقاقا لدرجة وفقا فرتتب اخلصوم أما املتزايدة ييولتها لدرجة وفقا األصول ترتب حيثت
 . 1األجل قصرية التزاماهتا مواجهة على املؤيسة قدرة و (املالءة عدم خطر)للمقرض  املايل اخلطر بتقييم يسمح

 .المالية الميزانية :  02 رقم الجدول                                    
 اخلصوم                األصول                

         األصول اليت تزيد مدهتاعن ينة
 (.طويلة ومتويطة اآلجال)

 بالقيمة احلقيقة            
 
 
 

 تقل مدهتا عن ينة األصول اليت

   .األموال الدائمة
    روؤس أموال طويلة    الرأمسال االجتماعي

 و متويطة اآلجال 
 .الديون اليت تزيد مدهتا عن ينة 

 
 . (طويلة و متويطة اآلجال)
 روؤس أموال  

 األجنبية .أموال قصرية األجل 
 .الديون اليت تقل مدهتا عن السنة 

source : Nacer Eddine Saadi,analyse financière d éntreprise méthodes et  

outils d’analyse et de diagnostic en normes francaise et internationales . paris .france.209 , p76 . 
       

 
                                                 

1
 Nacer Eddine Sadi ,OP.Cit., p82. 
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 :الوظيفية الميزانية.   2.1
 تقوم اليت العمليات خمتلب تصنيب أياس على تقوم املايل التحليل طرق من طريقة الوظيفي التحليل يعترب   

 حتقيق تضمن مالية و اقتصادية وحدة عن عبارة ملؤيسةا فإن التحليل، هذا وحسب .الوظائب حسب هبا املؤيسة
 . 1   وااليتغالل االيتثمار التمويل، وظائب

 و للموارد إحصاء أياس على تقوم ميزانية "الوظيفية بأهنا امليزانية Hubert de la Bruslerie املؤلب عرف 
 ما حلظة يف املؤيسة خزينة تعرب حيث ،"االقتصادية الدورات خمتلب يف مسامهتها وفق املؤيسة يف االيتخدامات

 ودورة التمويل دورة االيتثمار، دورة :االقتصادية بالدورات ويقصد املرتاكمة، االيتخدامات و املوارد صايف عن
  "االيتغالل

 و دميومتها مستوى حسب كتل إىل امليزانية بنود ترتيب بإعادة احملايبية امليزانية بناء الوظيفي التحليل يعيد      
 : يلي ما بإظهار تقوم حيث الدائمة، وااليتخدامات الدائمة املوارد بني تواصلية عالقة عقد
  امليزانية، أيفل املتداولة االيتخدامات و امليزانية أعلى الثابتة االيتخدامات :األصول من كتلتين -
  مليزانية،ا أيفل املتداولة املوارد و امليزانية أعلى لثابتة املواردا :الخصوم من كتلتين -
  .للميزانية األخرى األربعة الكتل ملقارنة كنتيجة : (سالبة أو موجبة)الخزينة -

 .الوظيفية الميزانية :  02 رقم الجدول                                

Source: Alain Marion, Analyse financière concepts et méthodes. DUNOD, 3 édition, 

Paris, France, 2004, p 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 00-64 ص -ص ، 2010 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان .الجديد الرسمي البرنامج حسب المالي التسيير ، بوشنقري ميلود زغيب مليكة 
. 

 دورة التمويل املوارد الثابتة االيتخدمات الثابتة دورة االستثمار
 

 دورة االستغالل
  اخلصوم املتدوالة لإليتغالل  األصول املتدوالة لإليتغالل

 اخلصوم املتدوالة خارج لإليتغالل اج لإليتغاللاألصول املتدوالة خ دورة االستغالل
 اخلزينة الساليبة اخلزينة املوجبة 
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 :احملايبية امليزانية من انطالقا الوظيفية امليزانية إعداد كيفية التايل اجلدول يف ونقدم
 .الوظيفية الميزانية إعداد كيفية :  00 رقم الجدول                      

 االستخدمات الثابتة
 :األصول الثابتة الصافية 

 التثبيتات غري املادية       
 تات املاديةالتثبي       
 التثبيتات املالية      

 المورد الثابتة
 روؤس األموال اخلاصة     
 اخلضوم غري اجلارية     

 األصول المتدوالة لإلستغالل
 (القيمة الصافية) املخزونات        
 (القيمة الصافية) الزبائن        
 دفوعات على احلسابالتسبيقات و امل       
 ينة مسبقااألعباء املعا       
 الضرائب       

 الخصوم المتدوالة لالستغالل
 التسبقات املستلمة     
 املوردون     
 (0)الديون اجلبائية و االجتماعية      
 املنتجات املعاينة مسبقا     

 األصول المتدوالة خاج لإلستغالل
 (0)املدينون اآلخرون       

 الخصوم المتدوالة خاج االستغالل
 (0)ن املدينة األخرى الديو      

 خزينة األصول
 األصول املوظفة و غريها من األصول اجلارية     
 أموال اخلزينة     

 خزينة الخصوم
 خصوم -أموال اخلزينة      

 00 -32 ص-ص السابق، املرجع ، 19 العدد القرار عن نقال الطالب إعداد من   :المصدر               
Alain Marion, OP.Cit., P40-41 ET Jacqueline DELAHAYE Florence DELAHAYE, DCG6 

Finance d'entreprise. DUNOD, Paris, France, 2007, p115-116 

  

 عماملرتبطة هبا  اجمل واحلسابات االجتماعية املرتبطة هبم ، اهليئات واحلسابات العاملون: فيما يلي  اآلخرون املدينون يتمثل (0) 
 .املختلفون املدينون

 ،املرتبطة واحلسابات االجتماعية اهليئات ، املرتبطة هبم واحلسابات العاملون : يلي  فيما واالجتماعية اجلبائية الديون تتمثل (0)
 .(املماثلة والتسديدات والريوم األخرى الضرائب األعمال، رقم على الريوم -الدولة النتائج، على الضرائب-الدولة ) الضرائب

  .املختلفون الدائنون الشركاء، عماجمل  :يلي فيما األخرى املدينة الديون تتمثل( 0)
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 :المالية التوازنات بواسطة الميزانية تحليل.  2
 أن جند حيث للمؤيسة، االيتغاليل بالنشاط املتعلق املايل واخلطر املالءة بتقييم املايل التوازن دراية تسمح     

 احتياجات العامل، املال رأس :أمهها من املؤيسة توازن مدى إلبراز املايل للاحمل إليها يستند مؤشرات عدة هناك
 امليزانية و املالية امليزانية من املستخرجة البيانات على التحليل هذا يقوم و .الصافية واخلزينة العامل املال رأس

 .1 الوظيفية
 :العامل المال رأس.   1.2
 أو صعوبات دون طبيعية بصورة نشاطها مبتابعة للمؤيسة يسمح الذي السيولة هامش هو العامل املال رأس    

 أمان هلامش امتالكها يؤكد املؤيسة داخل موجب عامل مال رأس فتحقق اخلزينة، مستوى على مالية ضغوطات
 وفقا العامل املال رأس فهم وميكن . 2املايل هيكلها توازن ايتمرار ضمان و الصعوبات مواجهة على يساعدها

 :3 ربتنيملقا
 الصايف، العامل املال رأس حساب إىل تقودنا واليت ،"املالية" للميزانية تقليدية مقاربة هي األوىل -
 .الوظيفي العامل املال رأس حساب إىل تقودنا واليت ،"وظيفية" للميزانية حديثة مقاربة هي الثانية -

 . :الصافي العامل المال رأس.   1.1.2
 :الحساب وطريقة المفهوم -
 اليت االيتغالل دورة حوادث ملواجهة املؤيسة طرف من مستعمل أمان هامش الصايف العامل املال رأس ميثل      
 قابلة غري زبائن ذمم مالئم غري الراهن االقتصادي الوضع تأثري حتت املخزون دوران اخنفاض :السيولة متس

  امليزانية نم انطالقا الصايف العامل املال رأس حساب ويتم .إخل......للتحصيل
        الدائمة األموال عن عبارة هو أو اجلارية، واخلصوم اجلارية األصول بني الفرق عن عبارة اأ هن حيث جنداملالية،

 .الصافية الثابتة األصول متويل يف املستخدمة (اجلارية غري اخلصوم + اخلاصة األموال)        
 .(اجلارية غري) الصافية الثابتة األصول-لدائمةا األموال =الصايف العامل املال رأس         
 .اجلارية اخلصوم -اجلارية األصول = الصايف العامل املال رأس         
                                   

 
                                                 
1
 Nacer Eddine Saadi ,OP.Cit, p122. 

2
 القياس أجهزة لصناعة الوطنية املؤيسة حالة دراية-قراراتها وترشيد االقتصادية المؤسسات أداء تقييم في المالي التحليل داماستخ ،اليمني يعادة 

 . 00، ص0110-2008 باتنة، خلضر احلاج جامعة التجارية، العلوم يف ماجيسرت ادةھش لنيل مقدمة مذكرة يطيب، -العلمة– واملراقبة
3
 Nacer Eddine Sadi, OP.Cit., p123. 
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 .الصافي العامل المال رأس :  03 رقم الشكل                                  
                

           
 رأس املال             
 العامل الصايف                

 
 

Source : Alain Marion, OP.Cit., p119.                                  

 املؤيسة ميكن أمان هامش ضمان أجل من كاف أي إجيايب، الصايف العامل املال رأس يكون أن جيب عامة وبصفة
 حسب كل ألخرى مؤيسة  من العامل املال رأس حجم خيتلب و .االيتثنائية حلاالت ا يف االتزاماهت تسديد من

 الصناعية املؤيسات عن التجارية املؤيسات يف حجما أقل الغالب يف فيكون إليه، تنتمي الذي والقطاع طبيعتها
 املؤيسة لنفس أخرى إىل زمنية فرتة من خيتلب قد كما الثانية، يف وبطئها األوىل يف خزونامل دوران لسرعة نظرا

 :1 هي العامل، املال لرأس خمتلفة حاالت ثالث هناك عامة بصفة و .عليه تؤثر اليت العوامل باختالف
 موجب الصايف العامل املال رأس FR> 0  :املدى على ماليا متوازنة املؤيسة أن إىل يشري 
               بايااتخدامهتااا الطويلااة احتياجا متوياال ماان متكناات املؤيسااة فااإن املؤشاار هااذا حسااب و الطوياال، 

 ماا هاذا و املتبقياة املالياة االحتياجاات متويال يف اياتخدامه ميكان ماايل فاائض حققات و املادى، الطويلاة مواردهاا
 للمؤيسة، املايل اهليكل يف توازن إىل يشري
 معدوم  صايفال العامل املال رأس:FR= 0  أما فقط،  الثابتة األصول الدائمة األموال تغطي احلالة هذه يف 

 يف متويلي ضمان أي  تتيح ال الوضعية فهذه األجل، القصرية القروض طريق عن فتغطى املتداولة األصول
 للمؤيسة، الصعبة الوضعية احلالة هذه ترتجم و املستقبل،

 يالب الصايف العامل املال رأس :FR<0 و اايتثمارهت متويل عن تعجز يسة املؤ أن جند احلالة هذه يف     
ايتثماراهتا  مستوى تقليص إىل حباجة فهي بالتايل و الدائمة، املالية مواردها بايتخدام املالية االحتياجات باقي
  .الدائمة املالية مواردها مع يتوافق الذي احلد إىل

 
 
 

                                                 
1
 Alain Marion, OP.Cit., p119. 

 الصافيةالثابتة  األصول األموال الدائمة

 األصول اجلارية

 اخلصوم اجلارية   
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 صافيال العامل المال رأس تغير عوامل -
 أخرى أحيانا و بالزيادة أحيانا التغري ويكون خرى، وأ فرتة بني الصايف العامل املال رأس حجم يتغري         
 ريم أجل من وذلك ورائها، تقب اليت والعوامل التغريات هذه دراية من املؤيسة إلدارة بد ال و ، صانبالنق

 :التايل الشكل يف الصايف العامل املال رأس يف تؤثر يتال العوامل تلخيص وميكن .1املستقبليةويياياهتا خططها
 .الصافي العامل المال رأس تغير واملع:   02 رقم الشكل                              

 العوامل التي تخفض في رأس المال العامل الصافي                               

 :زيادة التثبيتات 
 ة حيازة جديدة لألصول المادي -
  .  المعنوية و الماليةو 
 . اإلنتاج المثبت -

 : نقص في األموال الخاصة
 . تخفيض رأس المال االجتماعي -
 .خسائر االستغالل  -
 . توزيع االحتياجات -
توزيع الترحيل من جديد في شكل  -

 . عالوات األسهم

نقص في االستدانة طويلة و 
 : متوسطة اآلجال

تسديد القروض طويلة و  -
 . توسطة اآلجالم
 تسديد الحسابات الجارية -

 . للشركا 

 

 العوامل التي تزيد في رأس المال العامل الصافي                               

 :نقص التثبيتات 
التنازل عن األصول المادية   -

 . والمعنوية و المالية
التنازل عن األصول المالية و  -

  . تسديد القروض طويلة االجال

 :زيادة في األموال الخاصة 
 زيادة رأس المال االجتماعي -
زيادة االحتياطات تحت تأثير  -

 .النتائج االيجابية

زيادة في االستدانة طويلة   
 :ومتوسطة اآلجال 

زيادةفياالستدانة طويلة  -
 . ومتوسطة اآلجال

 
                                 Source : Nacer Eddine Saadi, OP.Cit., p126. 

 :الوظيفي العامل المال رأس 
 :الوظيفي العامل المال رأس حساب طريقة و مفهوم -

 امليزانية من انطالقا حسابه يتم مؤشر هو (اإلمجايل الصايف العامل املال رأس) الوظيفي العامل املال رأس     
 ،"االيتغالل دورة متويل حاجات من جزء لتمويل املخصصة الدائمة املوارد فائض" : بأنه تعريفه ميكن و الوظيفية،
 العامل املال رأس :التالية بالعالقة عنه ويعرب .2ةالثابت االيتخدامات تغطية بعد الثابتة املوارد من الفائض وميثل

 .الثابتة االيتخدامات – الثابتة املوارد=الوظيفي
 

                                                 
1
 .116 ص سابق، مرجع وآخرون، محمد شاكر منير 

2
 Nacer Eddine Saadi, OP.Cit., p128. 



  التحليل المالي للقوائم المالية ، إطاره النظري مجاالته و أبعاده                  الفصل الثاني        

 

76 

 :العامل المال رأس احتياجات -
 طريق عن تغطيتها يتم ال اليت االيتغالل دورة متويل حاجات من اجلزء ذلك هو العامل املال رأس احتياجات       
 و املبيعات،املقبوضات املشرتيات، بني الزمين التفاوت عن احلاجة هذه وتنتج االيتغالل، بدورة املتعلقة الديون

 العامل املال رأس هو أو العامل، املال لرأس احملدد مبثابة العامل املال رأس احتياجات يعترب كما و. املدفوعات
 والذي املتداولة املوجودات لتمويل توفريه الواجب الدائمة األموال من احلجم هو أي للمؤيسة، املالية للبنية األمثل
 :1 إىل العامل املال رأس احتياجات وتنقسم .للمؤيسة الضروري املايل التوازن حتقيق يضمن
 املال رأس احتياجات من األكرب القسم وميثل  :(إ.ع.م.ر.إ) لالستغالل العامل المال رأس احتياجات 

 عنه ويعرب .للمؤيسة العادي االيتغاليل بالنشاط مباشرة املرتبطة العناصر أرصدة بني الفرق يف ويتمثل العامل،
 :التالية بالعالقة

 .لاليتغالل املتداولة وماخلص - لاليتغالل املتداولة األصول  =لاليتغالل العامل املال رأس احتياجات             
 نشاط عن ينشأ أن كذلك ميكن :(إ.خ.ع.م.ر.إ) االستغالل خارج العامل المال رأس احتياجات 

 تكون ما عادة والديون الذمم من النوع هذا أن غري ،(ايتثنائية أو طارئة) االيتغالل خارج وديون ذمم املؤيسة
 :التالية بالعالقة عنه ويعرب .العامل املال رأس احتياجات تكوين يف ضعيفة أو بسيطة نسبته

 املتداولة اخلصوم -االيتغالل خارج املتداولة األصول =االيتغالل خارج العامل املال رأس احتياجات            
 .االيتغالل خارج                                                               

 املال رأس احتياجات لاليتغالل، العامل املال رأس احتياجات من كل حساب كيفية التايل الشكل ويبني      
 العامل املال رأس واحتياجات االيتغالل خارج العامل

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 00-00 ص -ص ، 1999 اجلزائر، ، قسنطينة منتوري جامعة جامعية، مطبوعة .المالي التحليل ،األرقم احلفيظ عبد 1
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 .العامل المال رأس احتياجات لحساب مخطط : 02 رقم لشكلا                           
 

األصول المتدوالة 
 لالستغالل

الخصوم المتدوالة 
 لالستغالل

 ألصول المتدوالةا 
 لالستغالل خارج

الخصوم المتدوالة 
 خارج لالستغالل

 إ. ع.خ . م.ر. إ  إ. ع. م.ر. إ 

     
 احتياجات رأس المال العامل اإلجمالي  

      
 ع   .م.ر.إ                                   

 
                                    Source : Nacer Eddine Saadi, OP.Cit., p134. 

 :الصافية الخزينة -
 واحتياجات التثبيتات متويل بعد الثابتة املوارد يف عجز أو فائض متثل أهنا الصافية على اخلزينة تعريب ميكن      
 بني بوضوح ظهرالتضاربوي السيولة تسيري يف األيايي احملور الصافية اخلزينة تسيري ويعترب .1العامل املال رأس

 مشكل معها ويتبدد املستحقات بسرعة، تسديد على املؤيسة مقدرة من تزيد اخلزينة قيمة فزيادة والرحبية، السيولة
 :التاليتني  العالقتني بإحدى الصافية اخلزينة وحتسب .دائنيها حنو املؤيسة بالتزاماهتا وفاء

 .العامل املال رأس احتياجات - العامل الامل رأس = الصافية ينة اخلز                 
 أو                                                       

 أموال -أصول اخلزينة أموال +اجلارية األصول من وغريها املوظفة األصول =الصافية اخلزينة         
 .خصوم اخلزينة                                           

 : التالية احلاالت لدينا ينتج العامل، املال رأس احتياجات مع العامل املال رأس مقارنة لخال من و  
 

 الصفرية الخزينة :األولى الحالة:  
 املال رأس من كل بتساوي وذلك املايل توازها حققت قد املؤيسة تكون حيث للخزينة، املثلى احلالة هي و     
 احتياجاهتا تغطية ضمان أجل من جديدة موارد جلب ضرورة بالتايل و العامل، املال رأس واحتياجات العامل

  .املستقبلية
 

                                                 
1
 Christian Hoarau, OP.Cit., p 61. 

 إ.ع.م.ر.إ 
 إ.خ..ع.م.ر.إ 
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 الموجبة الخزينة :الثانية الحالة:  
 العامل املال رأس يف فائض هناك يكون وبالتايل الثابتة، األصول من أكرب الدائمة املوارد تكون احلالة هذه يف     
 و موجبة اخلزينة جيعل الذي األمر ييولة، شكل يف الفائض هذا ظهروي .العامل املال رأس يف باالحتياج مقارنة
  .املتداولة اخلصوم تفوق قد اليت املتداولة األصول من جزء متويل بإمكاهنا
 السالبة الخزينة :الثالثة الحالة:  
 إىل حباجة سةاملؤي تكون وهنا العامل، املال رأس احتياجات من أقل العامل املال رأس يكون احلالة هذه يف     
 .النشاط ايتمرار أجل من املتزايدة االحتياجات لتغطية مالية موارد

 .الصافية للخزينة الممكنة الحاالت  :00 رقم الشكل                  
 القيمة                                                 

           
 الخزينة الصافية                                               

 
 

 (-)سالبة (                                    -)سالبة                            
 

 )+(                                                  موجبة                                                          
 

                                                                    
    رأس المال العامل      عامل    إحتياجات رأس المال ال                  

 
 الزمن

 

Source : Nacer Eddine Saadi, OP.Cit., p138.                                  
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  :الوظيفية للميزانية املايل التوازن نقدم التايل الشكل يف و
 .الوظيفية للميزانية المالي التوازن :00 رقم الشكل                                        

 
 

  االستخدمات 
 الثابتة

 
 الموارد الثابة

 
 

رأس المال العامل 
 الوظيفي

 

احتياجات رأس 
المال العامل 
 لالستغالل

 

 
 

األصول المتدوالة 
 لالستغالل

خصوم ال
المتداولة 
 لالستغالل

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                              Source : Hubert de la Bruslerie, OP.Cit., p 243.      

 
 

 
الخصوم المتداولة 

 لالستغالل

خارج . ع. ر. إ 
 االستغالل

أصول خارج       
 االستغالل

 
 إ. ع.م .ر .إ 

 إ. خ. ع.م.ر.إ

 ع.م.ر.إ

 
 خزينة الخصوم

 خزينة األصول
 

 الخزينة الصافية
 

رأس المال العامل 
 الوظيفي

 

     
 

 ع.م . ر. إ       

 الخزينة الصافية
 



  التحليل المالي للقوائم المالية ، إطاره النظري مجاالته و أبعاده                  الفصل الثاني        

 

80 

 :المالية بالنسب التحليل.  3
 فعاليتها ومدى الدفع على هتاوقدر  املؤيسة لسيولة كامل تفهم على للحصول النسب حتليل ايتخدام يتم        

 إىل الدفع قدرهتا على وتشري األجل، قصرية هتاالتزاما تلبية على املؤيسة قدرة إىل السيولة وتشري .األصول ارةإد يف
 ايتخدام على املؤيسة مديري قدرة إىل األصول إدارة فعالية وتشري األجل، طويلة تلبية التزاماهتا على املؤيسة قدرة
 .1ودائنيها املؤيسة الكمل منايب عائد إلنتاج وذلك فعالة بصورة أصوهلا
 :السيولة نسب.   1.3
 أجل حيني عندما دائنيها جتاه األجل قصرية هتاالتزاما مواجهة على املؤيسة مقدرة السيولة نسب تقيس        
 و اق، األيو يف تداوهلا ميكن اليت السائلة األصول هذه بوجود النسب هذه ترتبط و .االلتزامات هذه ايتحقاق
 :يلي ما النسب هذه تشمل و .  السوق يعر عند يرعة و بسهولة نقدية إىل حتويلها

 .السيولة نسب: 11 الجدول                                      

 00-72 ص-ص يابق، مرجع وآخرون، حممد شار منري :عن نقال الطالب إعداد من :المصدر            

 :الدوران ومعدالت النشاط نسب.   2.3
 .األعمال رقم حتقيق يف أصوهلا وإدارة ايتخدام على املؤيسة وكفاءة قدرة مدى إىل النسب هذه تشري          
 مما أكثر أو معقوال يبدو أصوهلا من أصل كل يف املؤيسة ايتثمار كان إذا ما لتحديد عادة النسب هذه وتصمم
 :يلي ما نذكر النسب هذه بني ومن .  2ينبغي

 
 
 

                                                 
 . 244   ص يابق، مرجع ،ومستقبلية حالية نظرة االئتمان ومنح االستثمار ألغراض المالية القوائم تحليل محاد، العال عبد طارق 1
 . 247   ص املرجع، نفس 2

 

 تفسري النسب الصيغة الرياضية النسبة
 األصول اجلارية      نسبة التدوال

 اخلصوم اجلارية     
تظهر هذه النسبة درجة تغطية األصول اجلارية 

 للخصوماجلارية 
 املخزون -األصول اجلارية      نسبة السيولة السريعة

 اخلصوم اجلارية     
تقيس هذه النسبة قدرة املؤيسة على مواجهة اخلصوم 
 اجلارية بالألصول اجلارية و دون اللجوء إىل املخزون

 املوجودات و ما مياثلها      نسبة النقدية
 اخلصوم اجلارية     
 

النسبة مقدار النقدية و ما يف حكمها  قيس هذهت
املتوفرة ( االيتثمارات يف األوراق املالية قصرية األجل)

 . لسداد اخلصوم اجلارية
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 .الدوران ومعدالت النشاط نسب : 12 رقم لالجدو                           
 تفسري النسب                          الصيغة الرياضية        النسبة       

معدل دوران إمجايل 
 األصول

 رقم األعمال     
 إمجايل األصول   

توضح هذه النسبة عدد املرات اليت تتحول فيها األصول إىل 
 .رقم األعمال

صول معدل دوران األ
 غري اجلارية

 رقم األعمال     
 األصول غري اجلارية   

دوران األصول غري اجلارية إىل مدى كفاءة  يشر معدل
املؤيسة يف ايتخدام األصول الثابتة اخلاصة باملؤيسة 

 . لتوليد رقم االعمال
معدل دوران األصول 

 اجلارية
 رقم األعمال      
 األصول اجلارية      

األصول اجلارية إىل مدى كفاءة املؤيسة  يشر معدل دوران
 .يف ايتخدام األصول اجلارية يف توليد رقم االعمال 

 تكلفة الضاعة املباعة   معدل دوران املخزون
 رصيد املخزون      

يساعد هذا املعدل على معرفة يرعة تدفق األموال خالل 
 . املخزون السلعي 

 يوم 000        فرتة التخزين
 دوران املخزونمعدل    

يقوم هذا املؤشر على قيايعدد األيام املطلوبة لتحويل 
 .املخزون إىل أصول أكثر ييولة 

 رقم األعمال       معدل دوران الذمم
 رصيد الذمم      

يقيس هذا املعدل كفاءة عملييت منح االئتمان و التحصيل  
مبعىن أنه كلما زاد معدل الدورانكلما دل ذلك على كفاءة 

 . إلدارة و العكس صحيحا
 يوم 000        فرتة التحصيل

  ديننيمعدل دوران امل   
يقصد بفرتة التحصيل الفرتة ما بني إمتام صفقة البيع و 

حتصيل قيمة فواتري البيع ، و هي مؤشر على ييولة رصيد 
املدينني فكلما كانت فرتة التحصيل قصرية كلما دل ذلك 

 .  على درجة عالية من السيولة 
 رقم األعمال       معدل دوران النقدية

 املوجودات و ما مياثلها
تبني هذه النسبة عدد املرات اليت تدورها النقدية خالل 

 .العمليات التشغلية اليت تقوم هبا املؤيسة 
 ،يابق   مرجع ،زيدأبو   املربوك وحممد 011-00يابق ص أندرواس، مرجع وليم عاطب :عن نقال لطالبا إعداد من  :المصدر  

 . 000- 137 ص
 :المالي واليسر التمويلي الهيكل نسب  3.3

 احمللل يريد قد ولكن القصري، األجل يف السيولة بتحليل العالقة ذات النسب بعض يبق فيما أوضحنا         
 فيجب وبالتايل  املايل اليسر مدى أي األجل، طويلة االوفاء بالتزاماهت على املؤيسة قدرة مدى على احلكم املايل

 من العدد وهناك . املالية القوائم مستخدمي احتياجات احلسبان يف آخذين املنايبة الداللة ذات النسب عن البحث
 :بينها من االيتخدام الشائعة النسب
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 .الهيكلية النسب : 13 رقم الجدول                       
 تفسري النسب                       الصيغة الرياضية         سبة الن        

نسبة التمويل اخلارجي 
 لألصول

 اخلصوم الغري جارية+اخلصوم اجلارية 
 إمجايل أصول

تعرب هذه النسبة عن املدى الذي ذهبت إليه 
 .املؤيسة يف متو يل أصوهلا من أموال الغري

نسبة التمويل الدخلي 
 لألصول

 األموال اخلاصة
 إمجايل األصول

النسبة كدليل على مدى  تستخدم هذه
مة املركز املايل من منظور الايتقرار و ي
 . األجل الطويل

 اخلصوم الغري جارية+اخلصوم اجلارية  نسبة املديونية الكاملة
 أموال اخلاصة

تستخدم هذه النسبة كمؤشر على مدى 
 .مر هبا املقرضون ااملخاطرة اليت يغ

نسبة املديونية قصرية 
 االجل

 يةاخلصوم اجلار 
 األموال اخلاصة

بني مقدار األموال تربز هذه النسبة العالقة 
ف أصحاب املشروع ومقدار املقدمة من طر 

 .األموال اخلارخية قصرية االجل 
                     ومنري 000-000  ص -ص يابق، مرجع العاديل، عوض يويب العظمة أمحد حممد :عن نقال طالبال إعداد من :المصدر      
 . 00 – 00 ص -ص كر خممد ، مرجع يابق شا 

 :للميزانية واالتجاهات التغيرات وبيان المقارنات.  4
 على يقوم واالجتاهات التغريات وبيان املقارنات أيلوب أن الفصل هذا من األول املبحث يف رأينا لقد         
 املالية القوائم مع أو مماثلة مؤيسات مع كانت يواء زمنية، فرتات لعدة املالية القوائم عناصر بني مقارنات إجراء
 لذا .املعلومات  هذه من املستفيدة املختلفة األطراف تفيد مبعلومات اخلروج دفوذلك هب املؤيسة، لنفس

 .للميزانية املقارن والتحليل األفقي التحليل من كل خالهلما من نوضح مثالني لعرض النقطة هذه ينخصص
 :األفقي التحليل.   1.4
 متتاليتني،حيث ينتني أياس على امليزانية إعداد ضرورة املؤيسات على املايل احملاي  النظام فرض لقد       
 خالله من نوضح مثال يلي وفيما .السابقة انية للميز احلاجة دون األفقي بالتحليل القيام إمكانية ذلك على يرتتب
 .األفقي التحليل إجراء كيفية
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 .للميزانية األفقي للتحليل مثال : 14 رقم الجدول                             

 .طالبال إعداد من  :المصدر                                                  
 التحليل اقتصار ألن النسبية التغريات مع جنب إىل جنبا املطلقة األرقام يف التغري بإظهار األفقي التحليل يقوم   
 رصد يف فقط تكمن ال األمهية أن إىل اإلشارة وجيب .األحيان من كثري يف مضلال يكون قد منها أي على

 احلقائق رصد اجلدول خالل ومن منكن فإننا ولذا .حدوثها إىل أدت اليت والعوامل اهبتفسري أيبا بل التغريات،
 :التالية

 قدرها بزيادة يأ ، 0100 العام يف(  001111 ) أصبحت حيث الثابتة األصول يف ارتفاعا يجل . 1
  ثابتة أصوال املؤيسة إدخال إىل يشري ما وهو .املاضي العام عن %)01  (زيادة ومبعدل (011111)

 .للخدمة جديدة
 اخنفاض مبعدل أي 20000 بقيمة اخنفض املخزون أن إال تتغري، مل اجلارية األصول بأن اجلدول أظهر كما . 2
 خفض إىل يعت املؤيسة هنا أو أنخمزو  تسويق على ؤيسةامل قدرة عدم على إىل يشري قد ما وهو ،01%

 ما وهو ،%00 مبعدل اخنفاض يجل فإنه الزبائن أما .عليه الطلب اخنفاض لتوقعها نظرا املخزون يف ايتثمارها

 ميزانية المؤسسة البند
(30/08/8002) 

 ميزانية المؤسسة
(03/08/8002) 

 التغير النسبي التغير المطلق

 :األصول غير جارية 
 التثبيتات العينية

0000000 
0111111 

0000000 
0011111 

000000 
011111 

00% 
01% 

 :ة األصول الجاري
 املخزونات و املنتوجات قيد الصنع

 البنوك و احلسابات اجلارية 
 الزبائن

300000 
011111 
000111 
00111 

300000 
01111 
000111 
00111 

 -
(01111) 

01111 
(01111) 

 -
(01%) 

00% 
(00%) 

 %0.02 000000 0200000 0300000 إجمالي األصول
 األموال الخاصة
 رأس املال الصادر

 االحتياطات

000000 
011111 
011111 

030000 
011111 
001111 

30000 
 -

01111 

2.82% 
 -
00% 

 الخصوم غير الجارية
 السندات التسامهية

 اقرتاصات لدى مؤيسات القرض

540000 
260000 
280000 

600000 
260000 
340000 

60000 
- 

60000 

00% 
 -
00% 

 الخصوم الجارية
 املوردون

60000 
60000 

70000 
70000 

10000 
10000 

%16 
%16 

 7.69% 100000 1400000 1300000 مجموع الخصوم
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 .متحفظة ائتمان يياية أصال تتبع املؤيسةأو أن  هباأصحا من الديون هذه حتصيل على املؤيسة قدرة إىل يشري
 املؤيسة، ييولة على مهم تأثري من لذلك ملا والنقدية والزبائن املخزون يف املسجلة التغريات بني الربط من بد وال

 .ييولة زيادة إىل يشري ما وهو املاضي، بالعام مقارنة %00 مبعدل ارتفاع اجلارية واحلسابات البنوك يجلت حيث
 واخلصوم اجلارية اخلصوم اخلاصة، األموال) املؤيسة يف األموال مبصادر واملتعلق اجلدول من الثاين القسم أما . 3
 على اخلارجي التمويل مصادر على اعتمادها من زادت قد املؤيسة أن جلي وبشكل فيه فيتضح (اجلارية غري

 .  مبعدل ارتفاعا اجلارية غري اخلصوم يجلت حيث الداخلية، املصادر حساب
  %0.00 تتجاوز طفيفامل ارتفاعا اخلاصة األموال يجلت نيح يف %00 مبعدل ارتفاعا اجلارية واخلصوم ، %11
 :المقارن التحليل  2.4
 :التايل املثال نستعرض يوف للميزانية املقارن التحليل طريقة لتوضيح

 .للميزانية المقارن للتحليل مثال : 15 رقم الجدول                              

 .طالبال إعداد من  :المصدر                                
 

 ب ميزانية المؤسسة           أ نية المؤسسةميزا              البند               
 % المبالغ % المبالغ

 :األصول غير جارية 
 التثبيتات العينية

000000 
011111 

00% 
01% 

750000 
750000 

%71.42 
%71.42 

 :األصول الجارية 
 املخزونات و املنتوجات قيد الصنع

 البنوك و احلسابات اجلارية 
 الزبائن

300000 
011111 
000111 
00111 

30% 
01% 
00.0% 
0.0% 

300000 
120000 
100000 
80000 

82.22% 
%11.42 
%9.52 
%7.64 

 100% 1050000 %000 0000000 إجمالي األصول
 األموال الخاصة
 رأس املال الصادر

 االحتياطات

000000 
540000 
160000 

00% 
00% 

%16 

710000 
520000 
190000 

%67.61 
%49.52 
%18.09 

 ريةالخصوم غير الجا
 السندات التسامهية

 اقرتاصات لدى مؤيسات القرض

250000 
200000 
50000 

82% 
01% 
0% 

280000 
220000 
60000 

%26.66 
%20.95 
%5.71 

 الخصوم الجارية
 املوردون

50000 
50000 

2% 
0% 

60000 
10000 

%5.73 
%5.73 

 100% 1050000 %000 1000000 مجموع الخصوم
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 :التالية احلقائق ايتنتاج ميكن السابق اجلدول خالل من
 :األصول هيكل أوال

 التثبيتات اجلارية الغري األصول متثل حيث .للمؤيستني األصول هيكل توضيح السابق اجلدول من ميكن       
 نسبة تزيد حني يف %01 (أ) املؤيسة يف دىتتع مل بينما األصول إمجايل من %00.00 (ب) للمؤيسة ) العينية
البنوك و  بند من كل ارتفاع إىل يعود وهذا ، %0.00 بنسبة( ب) للمؤيسة بالنسبة (أ) للمؤيسة اجلارية األصول

 من الرغم على وهذا ،% 0.00 قدرها زيادة تسجل حيث ،(ب) باملؤيسة مقارنة (أ) للمؤيسة احلسابات اجلارية
حيث تسجل األوىل زيادة قدروها ( أ)عنها يف املؤيسة ( ب)ات و الزبائن لدى املؤيسة املخزون نسبة ارتفاع
 . %1.100، و الثانية زيادة قدروها  0.00%

 : المؤسسة تمويل بمصادر يتعلق بما  : ثانيا
 ،% 0.00ا ب(أ) املؤيسة من أعلى اخلارجية متويلها مصادر على (ب) املؤيسة اعتماد السابق اجلدول يوضح     

 املؤيسة هذه يف و اإلقرتاضات لدى مؤيسات اإلقراض التسامهية والسندات املوردين من كل نسبة ترتفع حيث
 .الرتتيب على %1.00و  %1.00و  0.73%  بنسبة (أ) املؤيسة يف عنها

 النتائج حسابات تحليل  :الثاني المطلب
 جمموعة على باالعتماد املؤيسة نتائج حسابات وحتليل دراية إىل املايل احمللل يلجأ املؤيسة، أداء قياس دفهب     
 .العمودي و األفقي التحليل املالية، الرافعة الرحبية، نسب الذايت، التمويل قدرة :أمهها من واملؤشرات األدوات من
 :الذاتي التمويل قدرة.  1

 :الذاتي التمويل قدرة تعريف.   1.1
 به ويقصد.معطاة لفرتة للمؤيسة العادي االيتغالل عن الناتج لنقديا الفائض الذايت التمويل قدرة ميثل      
 دليال التمويل هذا يعترب حيث اخلارجية، املصادر إىل اللجوء دون دميومتها و تطورها متويل على املؤيسة مقدرة
 قدرة مايتخدا إىل فباإلضافة .نشاطها خالل اخلارجية املصادر شح حالة يف ماليا املؤيسة قدرة على أياييا
 ،(االحتياطات) ومنوها تطورها متويل القروض، تسديد ،(االهتالكات) االيتثمارية العمليات يف الذايت التمويل
 .العامل ماهلا رأس كفاية عدم حالة يف هلا مالذا أيضا يعترب فإنه املسامهني مكافأة
 عن ينجم لكونه للمردودية مقياس  :املؤيسة ومالءة مردودية من لكل مقياس الذايت التمويل قدرة يعترب و    

 .1للمقرضني ضمان أحسن ميثل نه لكو للمالءة ومقياس النشاط، من املتولدة النتيجة
 

                                                 
1
Nacer Eddine saadi ;OP . Cit . 120 . 
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 :الذاتي التمويل قدرة حساب طرق.   2.1
 منه مطروحا السنوية املقبوضات جمموع عن الناتج النقدي الفائض مبلغ يف نظريا الذايت التمويل قدرة تتمثل       
 املؤيسة حبوزة يكون هناية السنة  خالل العمليات مجيع ودفعت قبضت إذا أنه حبيث السنوية، املدفوعات جمموع
 : يف متمثال نقديا فائضا

 املدفوعات جمموع - املقبوضات جمموع = الذايت التمويل قدرة                        
 :اجلمع و حالطر  طريقيت ومها الذايت التمويل قدرة حلساب طريتقني هناك و
 :الطرح طريقة :األولى الطريقة -

 واألعباء املقبوضة النواتج كل إضافةب لاليتغالل اخلام الفائض من انطالقا الذايت التمويل قدرة حساب يتم     
 .االيتغالل بأنشطة املتعلقة املدفوعة

 .(رحالط طريقة) الذاتي التمويل قدرة حساب طريقة : 16 رقم الجدول                 
 الحسابات الفائض الخام لالستغالل 

 (000ماعدا )00 .املنتجات العملياتية االخرى  +

 (000ماعدا )00 .األعباء العملياتية االخرى - 

 00 املنتجات املالية +

 00 األعباء املالية- 

 00 املنتجات غري عادية +

 00 األعباء الغري عادية- 

 000 الضريبة على األرباح- 

  (CAF)درة التمويل الذاتي ق =
Analyse financière., BERTI Edition Alger, Algérie, 2011, p47         source: Chantal Buissart                                     

 :الجمع طريقة :الثانية الطريقة -            
 اليت العادية غري العناصر طريق عن الصافية النتيجة عديلبت الذايت التمويل قدرة حساب يتم الطريقة هلذه وفقا      
 .حتديدها يف يامهت
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 .(الجمع طريقة )الذاتي التمويل قدرة حساب طريقة : 17 رقم الجدول                      
 احلسابات النتجة الصافية 

املخصصات لالهتالكات و املؤونات و خسائر  +
 القيمة

68 

 78 ائر القيمة و املؤوناتااليرتجاعات عن خس- 

 652 نواقص القيم عن خروج أصول الثابتة غري املالية +  

فوائض القيمة عن خمزونات األصول الثابتة غري املالية - 
. 

752 

 754 أقساط إعانات االيتثمار احملولة للنتيجة للينة املالية- 

  (CAF)قدرة التمويل الذاتي  =  
source: Chantal Buissart M.Benkaci, OP.Cit., p 48.                      

                                                                                           :الذاتي التمويل .1.1
 .األيهم عالوات املسامهني مكافأة بعد تبقى ما هو و املؤيسة، خلقتها اليت الصافية الثروة الذايت التمويل ميثل
 رأس احتياجات منو تغطية و (والتويع التجديد) االيتثمارات متويل يف يستخدم و هلا داخلي مورد يشكل و

 :يلي كما الذايت التمويل حساب ميكن و 1.  ييولتها تدعيم إىل باإلضافة العامل املال
 .األيهم عالوات - الذايت التمويل قدرة  = الذايت التمويل                          

 :الربحية نسب.  2
 ائيةحمصلة هن تعترب اليت و للرحبية، معدل أكرب حتقيق جند املؤيسة لتحقيقها تسعى اليت األهداف أبرز بني من      
 قبل من وخاصة متزايدا اهتماما الرحبية مؤشر ويلقى .النشاط نواحي جبميع املرتبطة القرارات و العمليات من لعديد

 .2 اقتصادي ايتثماري نشاط أي أولويات ضمن تبقى الرحبية ألن اجلدد مرينواملستث املسامهني
 :(الهوامش) المبيعات ربحية نسب .  1.2
 دراية  تتم حيث املبيعات، خالل من األرباح توليد على املؤيسة مقدرة ملعرفة املبيعات رحبية دراية دفهت    
 :التالية النسب خالل من املبيعات رحبية

 

 

                                                 
1
Nacer Eddine saadi ;OP . Cit . 120 . 

 .  62 ص يابق، عمرج وآخرون، حممد شاكر منري 2
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 .(الهوامش)المبيعات  ربحية نسب : 18 رقم الجدول                           
 تفسري النسب                       الصيغة الرياضية         النسبة         

نسبة هامش الربح 
 . اإلمجايل 

 تكلفة البضاعة املباعة –رقم األعمال 
 رقم األعمال

رقم األعمال مقدرة الدينار الواحد من هذه النسبة  تبني
 .من جممل األرباح على توليد هامش

نسبة هامش القيمة 
 .املضافة 

 القيمة املضافة
 رقم األعمال

مقدرة الدينار الواحد من رقم األعمال هذه النسبة  بنيت
 .على توليد هامش من القيمة املضافة

نسبة هامش الفائص 
 اخلام لاليتغالل

 الفائص اخلام لاليتغالل
 رقم األعمال

تبني هذه النسبة مقدرة الدينار الواحد من رقم األعمال 
 .الفائض اخلام لاليتغاللعلى توليد هامش من 

نسبة هامش نتجة 
 االيتغالل

 نتجة االيتغالل
 رقم األعمال

تبني هذه النسبة مقدرة الدينار الواحد من رقم األعمال 
 .على توليد هامش من نتجة  االيتغالل

نسبة هامش الربح 
 .يف الصا

 نتجة الصافية
 رقم األعمال

تبني هذه النسبة مقدرة الدينار الواحد من رقم األعمال 
 .على توليد هامش من نتجة  الصافية

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

67.       

 :المردودية نسب.   2.2
 نسب ابأهن املردودية نسب وتعترب نشاطها، إطار يف دائمة بصفة األرباح حتقيق على املؤيسة قدرة هي املردودية  

 :املردودية نسب أهم يلي وفيما .وامليزانية النتائج حسابات قائميت من بنودها على احلصول يتم خمتلطة
 .المردودية نسب: 19 رقم الجدول                           

 تفسري النسب                       الصيغة الرياضية          النسبة        
املردودية االقتصادية 

 الصافية
 نتيجة االيتغالل
 0األصول اإلقتصادية

جمموع يركز هذا العدل على مدى قدرة املؤيسة على حتقيق عائد على 
  .األموال املستثمرة من نشاطها االيتغاليل 

 الصافيةالنتيجة  املردودية املالية
 األموال اخلاصة

يف ايتغالل أموال أصحاب  كفاءة اإلدارةعلى مدى   يوضح هذا العائد
 .الطويل  املؤيسة و قدرهتا على حتقيق أرباح من تلك األموال

Source: Ibid, p 72.                                                         
 :يلي كما نسبتني إىل فيةالصا االقتصادية املردودية حتليل وميكن
العامل املال رأس احتياجات + الصافية تاتالتثبي           األعمال رقم              العامل املال احتياجات + الصافية التثبيتات   x=                                                                        رقم األعمال                    االيتغالل نتيجة االيتغالل نتيجة       

            
 :السابقة النسب من نسبة لكل خمتصر شرح نقدم يلي وفيما

 
 

 .العامل املال رأس احتياجات +الصافية اإلمجالية التثبيتات =االقتصادية األصول 1
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 دينار مقدرة عن النسبة هذه وتعرب االيتغالل، نتيجة هامش نسبة (األعمال رقم /االيتغالل نتيجة )النسبة متثل -
 االيتغالل، نتيجة من هامش توليد على األعمال رقم من واحد

 االقتصادية، األصول دوران معدل (العامل املال رأس احتياجات +الصافية التثبيتات /األعمال رقم )النسبة متثل -
 .األعمال رقم لتوليد باملؤيسة اخلاصة يةاالقتصاد األصول ايتخدام يف املؤيسة كفاءة مدى إىل املعدل هذا ويشري

 :يلي كما مالية نسب ثالثة إىل املالية املردودية حتليل ميكن كما و
  x                   x=                                     النتجة الصافية      النتجة الصافية       رقم األعمال        إمجايل األصول

 رقم األعمال         إمجايل األصول     األموال اخلاصة     األموال اخلاصة 
 : 1السابقة املالية النسب من نسبة لكل خمتصر شرح نقدم يلي وفيما
    عن يعرب حيث للمؤيسة، الصايف الربح هامش نسبة (األعمال رقم/الصافية النتيجة) النسبة متثل -

 املنتجة واخلدمات     السلع يوق على التنافسية الوضعية اراالعتب بعني يأخذ وكما للمؤيسة، التجارية السياية
 املؤيسة، طرف من

 الفعالية حول معلومات لنا تقدم و األصول، دوران معدل هي (األصول إمجايل/األعمال رقم ) النسبة أما -
 القطاع، نفس إىل املنتمية للمؤيسات والتكنولوجية الصناعية اخليارات مبقارنة تسمح و للمؤيسة اإلنتاجية

 فهي آخر ومبعىن للمؤيسة، املالية السياية عن تعرب (اخلاصة األموال/األصول إمجايل) النسبة فإن وأخريا -
 اخلاصة، األموال إليه مضافا اخلصوم يساوي األصول إمجايل لكون وذلك للمؤيسة الكاملة املديونية معدل تقيس
 :فإن وعليه

 الخصوم الجارية       + صوم غير الجارية الخ+  األموال الخاصةإجمالي األصول       
 .نسبة المديونية الكاملة +  3=                                               =                                   
 رقم األعمال                                 األموال الخاصة

 متييز على تقوم واليت تفصيال، أكثر أخرى نسب االقتصادية املردودية ةلدراي املاليني احملللني بعض ويستخدم     
 كريستوف املايل احمللل يذكر الصدد هذا يف و .للمؤيسة وااليتغاللية املالية األنشطة بني أعمق
  :يلي فيما نفصلها اليت النسب "Christophe Thibierge"ثيبيارج

  
 
 
 

 

 

                                                 
1
 Hubert de La Bruslerie, OP.Cit., p 185. 
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 .االقتصادية المردودية نسب : 20 قمر  الجدول                           
 تفسري النسب                       الصيغة الرياضية النسبة    

املردودية 
االقتصادية 
 الصناعية

 نتيجة االيتغالل
احتياجات رأس املال +  (ماعدا التثبتات املالية)التثبتات االمجالية الصافية

 العامل

لى مدى قدرة املؤيسة ع توضح هذه النسبة
بايتخدام  حتقيق عائد من نشاطها االيتغاليل

ما عدا التثبتات )جمموع األصول االقتصادية 
 .  (املالية

املردودية 
االقتصادية 
 املاليةلألصول 

 االيرادات املالية
 املوجودات و مياثلها+ التثبتات املالية الصافية 

من نشاطها عائد املؤيسة  ه النسبةهذ تقيس
املستثمرة يف األصول األموال  املايل إىل جمموع 

 . املالية
املردودية 

االقتصادية 
 "املويعة"

 االيرادات املالية+ نتيجة االيتغالل 
املوجودات و +احتياجات رأس املال العامل + التثبتات االمجالية الصافية 

 مياثلها

تقيس هذه النسبة عائد املؤيسة من نشاطها 
رة يف األصول املايل إىل جمموع  األموال املستثم

 .املالية 
source: Christophe Thibierge, OP.Cit., p 77                                                   

 :المالية الرافعة.  3
 مردوديتهاا حتساني تساتطيع حياث املالياة، مردوديتهاا علاى املؤيساة ملديونياة اإلجياايب األثار املالياة الرافعاة تقايس      

 مان أقال الاديون هاذه تكلفة معدل يكون وأن الصفر، عن اخلاصة األموال ختتلب أن شريطة الديون بايتعمال املالية
 واملخااطر املؤيساة تتحملهاا اليت-للتكلفة نظرا- االيتدانة يف اإلفراط ينبغي ال أنه يعين وهذا .االقتصادية مردوديتها

 .1 جتاوزه ينبغي ال حد هناك فإن وعليه هلا، تتعرض اليت
 :المالي الرفع أثر صياغة -

 :12 رقم الشكل من انطالقا املايل الرفع عالقة صياغة طريقة توضيح ميكننا
 الميزانية : 21 رقم الجدول                                  

Source : Elie Cohen, OP.Cit., p 427 

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

 أص xق .م= نتيجة االيتغالل                                   
                                                 

 . 01- 00ص -ص يابق، مرجع ، بوشنقري ميلود زغيب مليكة 1
 

 (أص)
 جمموع األصول

 "األصول االقتصادية"أو 

 (أخ)
 األموال اخلاصة

 (د)
 الديون املالية
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 .املسامهني ومكافأة بالضرائ دفع املقرضني، بتسديد النتيجة هذه تسمح        
-1                        

 د xع=األعباء املالية           
 .(الديون فوائد) للديون املتويطة التكلفة معدل :ع
 .الديون :د

-2             
 

 .الضرائب  : ض
  :إىل نتوصل د xع با املالية واألعباء أص، xق .م بااااا االيتغالل جةنتي وبتعويض  3-   

 (ض – 0) x( د  xع –أص  x ق.م)=الصافية النتيجة                              
 ميكننا (صأ)املرتاكمة املوارد مبلغ و (د+أخ) االيتخدامات مبلغ بني احملايبية املساواة االعتبارات بعني آخذا - 0

 :يلي كما الصافية النتيجة حلساب التوصل
 (د+ أخ ) xق .م= أص  xق .م                                                 

  :إىل نتوصل ( د+أخ ) xق .أص باااااااا م xق .م وبتعويض
  (ص-0)x( د xع–د  xق .م+أخ x ق.م) = الصافية النتيجة                               

 (ض -0) x[ د x(ع-ق .م+)أخ  xق.م= ]                                               
 : كاآليت املالية املردودية بتحديد األخرية العالقة هذه تسمح   
 

        د x( ع  –ق .م+ )خ .أ xق .النتجة الصافية           م                     
                    =                   =  م.م            

 األموال اخلاصة                 األموال اخلاصة                   
 (ض -0) x [دخ.أ x(ع-ق.م+)ق.م= ]   م.م                          

 
 

 

 

 (ض - 0) x( األعباء املالية –نتجة االيتغالل = )النتجة الصافية       
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               عنه عربامل "املايل الرفع" إليها مضافا (ق.م) االقتصادية املردودية تساوي (م.م) املالية املردودية أن أي              
خ.أ(    ع-ق م)

 :مها عنصرين إىل املايل الرفع أثر تقسيم وميكن  . د
 للديون،    املتويطة التكلفة ومعدل االقتصادية املردودية بني الفرق معدل يف املتمثل وهو  :(ع -ق.م) -
 ."الرفع ذراع" تسميته على يصطلح و للمؤيسة املايل اهليكل ميثل الذي : خ.أ/د -
 : 1 حاالت ثالث األمر يف هناية نلخص و           

 أكربمن  االقتصادية املردودية فيها تكون اليت احلالة يف إجيابيا دورا املايل الرفع أثر يلعب :األولى الحالة -
 مردودية ارتفاع إىل ذلك أدى كلما ،(ع-ق.م) الفرق زاد و الرفع ذراع زاد فكلما لديون،ا فوائد معدل
 صة،اخلا األموال

 حالة  هي و لديون،ا فوائد معدل مع االقتصادية املردودية تتساوى عندما حيادي أثر للرفع :الثانية الحالة -
 املستوى، نفس عند اخلاصة األموال ثبات إىل يؤدي هذا نادرة،

 فوائد معدل  من أقل االقتصادية املردودية فيها تكون اليت احلالة يف يلبيا دورا الرفع أثر يلعب :الثالثة الحالة -
 .اخلاصة األموال مردودية اخنفاض إىل تؤدي الرفع ذراع يف زيادة وكل الديون،

 :النتائج لحساب االتجاه وتغيرات البيان مقارنة.  4
 خالهلما من نوضح مثالني، ايتعراض خالل من النتائج حلساب االجتاه وتغريات البيان مقارنة توضيح ميكننا     
 .املقارن التحليلو  األفقي التحليل من كل

 :النتائج لحسابات المقارن التحليل.   1.4
 األعمال، رقم هو و أال القائمة يف الرئيسي البند إىل النتائج حسابات بنود خمتلب نسب التحليل هذا يف يتم     
 .اخل...التشغيل، ومصاريب املبيعات، كلب هإلي وينسب ،%)011 ( الرقم يعطى حيث

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 00 ص -ص يابق، مرجع بوشنقري، ميلود زغيب مليكة 1
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 .النتائج لحسابات المقارن التحليل مثال : 22 رقم الجدول                          

 .لطالبا إعداد من  : المصدر                                
 بفحص فيقوم للمقارنة، املالية القوائم صالحية من دالتأك من بدية التحليل من النوع هذا يف احمللل يقوم        
 املقارنة إجراء له يتسىن حىت فيه تناقض أي وإلغاء التبويب هذا توحيد على ويعمل قائمة كل يف املتبع التبويب
 القائمة تبويب مع تنسجم حىت القوائم هذه أحد يف التبويب إعادة إىل األحيان بعض يف يضطره وهذا .السليمة
 هذه نسب خالل من النتائج حسابات قائميت لبنود النسبية األوزان بايتخراج فتكون الثانية اخلطوة أما .يةالثان
 تظهر حيث التحليل وهي أال الثالثة اخلطوة إىل احمللل ينتقل مث .  1األعمال رقم وهو فيها القيايي الرقم إىل البنود
 :التالية املالحظات خالله من
 رقام مان %01 اياتنزفت (أ)املؤيساة يف املبيعاات كلفاة أن الساابق اجلادول مان يتضاح  :املبيعاات كلفاة .0    

( ب) املؤيساة يف أفضال أداء علاى يادل ماا وهاو .فقاط % 01(ب)ة املؤيسا يف النسابة هاذه كانات بينما األعمال،
 .الرئيساي النشااط يف أفضال نتاائج حتقياق إىل بالتاايل أدى ماا وهاو املبيعاات، كلفة على السيطرة يف قدرهتا حيث من
 ارتفااع بسبب يكون قد ما وهو ،(ب)املؤيسة يف عنها(أ)املؤيسة  يف املبيعات كلب ارتفاع أيباب تتبع جيب وهنا
 .املدة آخر بضاعة قيمة اخنفاض أو للبيع املعدة البضاعة كلفة
        مصااريب نأ لاوحظ  :( والتوزياع البياع ومصااريب والعمومياة اإلدارياة مصااريب) التشاغيل مصااريب .0  

 .األعماال رقام مان  %(ب) املؤيسة يف املصاريب هذه تتعدى مل بينما ،(أ) املؤيسة من  %00 شكلت التشغيل
                                                 

 . 00 – 00 ص -ص يابق، مرجع املطارنة، فالح غسان خنفر راضي مؤيد 1
 

 ميزانية املؤيسة  ب          ميزانية املؤيسة أ              يانالب               
 %النسبة  املبالغ %النسبة  املبالغ

 %011 160000 %011 011111 رقم األعمال
 %01 (80000) %01 (001111) كلفة املبيعات

 %01 80000 %01 20000 هامش الربح االجمالي
 %0 (8000) %0 (01111) املصاريب االدارية و العمومية

 %0.0 (12000) %01 (01111) مصاريب البيع و التوزيع
 %00.0 60000 %00 20000 النتجة العملياتية

 %0 (8000) %0 (01111) األعباء املالية
 %00.0 52000 %01 20000 النتجة العادية قبل الضرائب

 %0.0 (10400) %0 (0111) (%01)الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 
 %00 41600 %00 38000 النتجة الصافية للسنة المالية
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 (أ)املؤيساة لادى والتوزياع البياع مصااريب نسابة ارتفااع إىل يعاود ذلاك يف السابب أن أيضاا الساابق اجلادول ويوضاح
 .(أ) املؤيسة أعمال رقم يف الزيادة أيباب دأح شكل ما وهو ، %0.0 مبعدل (ب) املؤيسة يف عنها

 عنادما أفضال عاماا أداء حققات (ب) املؤيساة أن الساابق اجلادول يباني كماا :  املالياة للسانة الصاافية النتيجاة . 3
 بنتيجتهاا تصال أن (أ) املؤيساة تساتطع مل بينماا األعماال، رقام مان  %00 متثال صاافية نتيجاة حتقاق أن اياتطاعت
 يف عنهاا املؤيسة هذه يف املبيعات كلب ارتفاع ذلك يف األيباب أهم ولعل .األعمال رقم من  %00 إىل الصافية
 .يابقا ذكرنا كما والتوزيع البيع مصاريب نسبة ارتفاع إىل باإلضافة ،%01 مبعدل (ب) املؤيسة
 :النتائج لحسابات األفقي التحليل  4. 
 إحدى نتائج حلسابات األفقي التحليل إجراء طواتوخ آلية بتوضيح ينقوم التايل املثال خالل من      

 رصد من ميكنه وهذا أياس، كسنة األول للعام النتائج حساب باعتماد املايل احمللل يقوم حيث .املؤيسات
 خاص جدول بإعداد الغرض هلذا ويقوم .الثاين للعام النتائج حسابات يف الواردة البنود خمتلب يف احلادثة التغريات
 :التايل لشكلا على يكون

 .النتائج لحسابات األفقي التحليل مثال: 23 رقم الجدول                                 

 .طالبال إعداد من :المصدر                                     
 
 
 

 التغري النس  التغري املطلق 0100العام  0100العام  البند    
 %01 011111 0011111 0111111 رقم األعمال
 %01 001111 0001111 0011111 كلفة املبيعات

 %00 20000 220000 200000 ماليهامش الربح االج
 --  01111 01111 املصاريب االدارية و العمومية

 %01 0111 00111 01111 مصاريب البيع و التوزيع
 %01 01111 01111 01111 منتجات أخرى عملياتية

 %2.22 02000 022000 020000 النتجة العملياتية
 %01 0111 00111 01111 األعباء املالية

 %2.23 00000 000000 020000 لعادية قبل الضرائبالنتجة ا
 %0.00 00011 001011 000111 (%01)الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 

 %2.23 22200 001011 208000 النتجة الصافية للسنة المالية
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 :التالية احلقائق بقالسا اجلدول يوضح
 رقام يف الزياادة أياباب وتكاون املاضاي، العاام عان  %01 ومبعادل 400000 مبقادار األعماال رقام زاد . 0

بياع ال يياياة فعالياة بسابب أخارى أحياناا أو املبيعاات، حجام لزياادة أو األياعار الرتفااع عاادة األعماال
 .والرتويج

     هباا يسااوي املساجل االرتفااع معادل أن يالحاظو  ، %01 مبعادل الكلاب ارتفعات :املبيعاات كلفاة . 2 
 .املبيعات ارتفاع يف يجل الذي املعدل

    ارتفااع  نتيجاة وذلاك ، %01 مبعادل أي 01111 قادرها زياادة املؤيساة ياجلت :االمجاايل الاربح هاامش . 3
 .املعدل بنفس املبيعات وكلفة األعمال رقم
 والتوزياع البياع مصااريب يف  %01 مبعادل ارتفااع ياجل ينمااب اإلدارياة، املصااريب يف تغاري أي يساجل مل . 4

 إىل تصال مل األخاري هاذا زياادة أن إال األعماال رقام يف الزياادة علاى إجيابياا انعكاس ماا وهو ، 0111 وبقيمة
 .والتوزيع البيع مصاريب يف املسجل الزيادة معدل

   زياادة علاى انعكاس ماا وهاو ، %01 ةبنساب أي 01111 بقيماة زياادة األخارى العملياتية املنتجات عرفت . 5
 .املؤيسة قروض زيادة على مؤشرا يكون قد وهذا ، %01 بنسبة املالية األعباء زادت بينما .العملياتية النتيجة

 إجيايب مؤشر وهو ،  %0.00 قدرها زيادة مبعدل أي 00011 مقداره ارتفاعا النهائية النتيجة يجلت . 6
 .األخرى العملياتية واإليرادات األعمال رقم يف جلتي اليت الزيادة إىل يببه يعود

 النقدية التدفقات قائمة تحليل  :الثالث المطلب
 التحليل هذا خالل من املايل احمللل يستطيع حيث نفسها، القائمة أمهية من النقدية التدفقات حتليل أمهية تأيت      
 من التحليل هذا يوفره ما إىل باإلضافة املؤيسة، جاتالحتيا وكفايتها النقدية التدفقات مالئمة مدى على احلكم

 متعددة بأشكال النقدية التدفقات قائمة حتليل وجيري .املؤيسة يف النقدية التدفقات مصادر عن مهمة معلومات
 ملؤيسات النقدي التدفق قوائم تستخدم أن أو خمتلفة ينوات عرب للمؤيسة النقدي التدفق قوائم نستخدم أن فإما
 .املالية النسب حتليل إىل باإلضافة هذا ةخمتلف

 :الخزينة في التغير نحو النتيجة من االنتقال.  1
 التدفقات من التدرجيي بالتحول وذلك واخلزينة، النتيجة مفهومي بني التفرقة إىل اجلزء هذا خالل من دفهن       
 .اخلزينة تدفقات تبىن اليت واملراحل األيس انتبي أي للخزينة، املالية التدفقات إىل النتيجة على املبنية املالية
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 دورة االيتثمار، دورة االيتغالل، دورة) للنشاط املكونة للدورات تبعا عدة مراحل إىل العملية هذه وتنقسم       
 خزينة إىل مث االيتغالل، خزينة إىل االيتغالل نتيجة من االنتقال كيفية البداية يف ينبني حيث .(التمويل
 .اإلمجالية الصافية اخلزينة جتميع األخري يف ليمكننا .التمويل فخزينة ار،االيتثم
 :االستغالل إيرادات.   1.1
 اإليرادات هذه حتصيل أن غري ،(األعمال رقم) معينة زمنية ملدة املؤيسة مبيعات يف االيتغالل إيرادات تتمثل      
 االنتقال عالقة بتحديد لنا يسمح ما وهو .للعمالء منوحةامل اآلجال بسبب وذلك معينة، زمنية فرتة بعد إال يتم ال
 :التالية العالقة خالل من (اخلزينة) التحصيل إىل (النتيجة) اإليراد من

 .العمالء مستحقات في االرتفاع -                                                              
 (المبيعات) األعمال رقم  =االستغالل تحصيالت

 العمالء مستحقات في االنخفاض +                                                              
 اعتمادنا حياث االياتغالل، إجاراءات ضامن املخازن اإلنتااج إمهاال مت قاد أناه جناد أعااله العالقاة خاالل مان        
 .1 اخلزينة على يؤثر املخزون يف التغري أن إىل ذلك يعود و األعمال، رقم على مطلق بشكل
 :االستغالل مصاريف.   2.1
 إىل اإليارادات مان للتحاول الساابقة الطريقة وفق االيتغالل نفقات إىل االيتغالل مصاريب من االنتقال يتم        

 مساتحقات بتساديد املتعلقاة اآلجاال :يف تتمثال و املصااريب، اآجاال تتاأثر هبا هنااك ألن وذلاك .التحصايالت
 .املالية الدورة أثناء ايتهالكها يتم اليت باملشرتيات املتعلقة جالاآل املوردين،
 .املشرتيات يف التغريات االيتغالل، ديون يف التغريات خالل من فتحدد التسديد يف الفروقات أما       
 :النفقات إىل املصاريب من االنتقال التالية العالقة توضح

 
 

                                                 

                                       1
 Pierre Vernimmen, OP.Cit., p 68.      

 

 االرتفاع يف خمزون املواد و البضائع (+)                                                         
 نفقات  االخنفاض يف خمزون املواد و البضائع( -)                                                                                 

                                                                                                                                                                                              مصاريب االيتغالل املستهلكة= االيتغالل 
                     املوردين يوناالخنفاض يف د  (+)                                                                                 

 االرتفاع يف ديون املوردين                                                                     ( -) 
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 اخلزينة فائض إىل لاليتغالل اإلمجايل الفائض من االنتقال كيفية نوضح يوف ( 24 ) رقم اجلدول ويف         
 :لاليتغالل

 . لالستغالل الخزينة فائض إلى لالستغالل االجمالي الفائض من االنتقال : 24 رقم الجدول                 
 جدول النفقات الفروقات حسابات النتيجة

 (رقم األعمال)إنتاج مباع 
 إنتاج خمزون+ 
 مصاريب االيتغالل املستهلكة-

 التغري يف املستحقات للعمالء -
 إنتاج خمزون -
 مستحقات املوردين التغري يف+    
 التغري يف خمزون املواد و البضائع -   

 حتصيالت االيتغالل= 
 =1 
 نفقات االيتغالل= 

التغري يف احياجات رأس املال العامل          -=  الفائض االمجايل لإليتغالل= 
 لإليتغالل

 فائض خزينة االيتغالل= 

Source : Pierre Vernimmen, OP.Cit., p 69 . 
 التوصل ميكننا حيث النتائج، حسابات من انطالقا االيتغالل خزينة فائض حساب كيفية أعاله اجلدول يبني     
 .1 لاليتغالل اإلمجايل الفائض من لاليتغالل العامل املال رأس احتياجات يف التغري طرح خالل من إليه

 :االستثمار تدفقات.   3.1
 احملققاة بالنتاائج مباشار ارتبااط هلاا يكاون أن دون املؤيساة أصاول يف مباشار بشاكل االياتثمار نفقاات تاؤثر      

 يف .يال  ماايل هناا تناتج تادفقأل اخلزيناة تادفقات ضامن تسجل لكن النتائج حسابات يف تظهر فال وبالتايل (الثروة)
 ال يتوال االهتالك خمصصات طريق عن االيتغالل دورة تناقص خالل من يظهر الثروة منظور من االيتثمار أن حني
 .2 مباشرة غري عالقة هي النتائج حبسابات االيتثمار فعالقة وبالتايل اخلزينة، منظور من تدفق أي عن تعرب

 :التمويل تدفقات.   4.1
 مباشرا ارتباطا ترتبط املالية املوارد دورة فان النتائج حسابات مع االيتثمار يسلكه الذي املنهج بنفس       
 عن الناجتة البنكية واالقتطاعات املالية املصاريب الثروة تتحمل حيث املوارد هذه مبكافأة يتعلق فيما إال باخلزينة،
 يف تظهر املالية واملصاريب القروض من فكل وعليه املال، رأس رفع عن الناجتة األرباح وتوزيع االيتدانة عمليات
 من تظهر واليت القروض على الفوائد ديدوتس القروض تسديد بني التفريق من بد ال انه إال اخلزينة، تدفقات جدول
 : 3كاآليت مفاهيم عدة بني التفريق ميكن وعليه النتائج، حسابات جدول خالل

                                                 

- 1
 Pierre Vernimmen, OP.Cit., p.p 68-69 . 

 SAIDAL مجمع حالة دراسة- الخزينة تدفقات جدول وتحليل بناء السابع الدولي للمعيار مالية قراءة الطيب، بن علي يليمان بلعور 2
 دحلب يعد جامعة الدولية، احملايبية املعايري ظل يف قهتطبي وآليات اجلديد املايل احملاي  للنظام مييھاملفا اإلطار حول الدويل امللتقى ضمن مداخلة
 .8 ص ،0110، اجلزائر البليدة،

3
 Pierre Vernimmen, OP.Cit., p.p 70-71. 
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 اخلزينة، تدفقات وجدول النتائج حسابات جدول يف يظهران األرباح على والضرائب املالية املصاريب إن -
 أرباح توزيع بعد الصافية النتيجة وعلى زينةاخل وضعية على تأثري هلا (األيهم أرباح) املال رأس مكافئات -

 ،(النتيجة على وليس) األيهم
 حيدث وال اخلزينة، على تأثري هلا (القروض أو األموال زيادة) اخلارجية املالية املوارد وخمتلب القروض تسديد -

                                                    . النتيجة على تأثري أي
 اخلزينة وعناصر )واملصاريب اإليرادات( جهة من النتيجة عنصر بني العالقة نوضح ( 25 ) رقم اجلدول ويف        

 :أخرى جهة من (والنفقات التحصيالت)
 .الخزينة وعناصر النتيجة عنصر بين العالقة : 25 الجدول                              

 جدول النفقات الفروقات حسابات النتيجة
 الخام لالستغاللالفائض 

 
 حصص االهتالكات -

 النتجة العملياتية= 
 مصاريب االيتغالل املستهلكة-
 
 م.م .األعباء املالية الصافية ل  -
 
 
 الضريبة على املؤيسات -

تغريات رأس املال العامل  -
 لاليتغالل 

 االيتثمارات                                -
 حصص االهتالكات+ 
 
 
 
 
 .رأس املال الرفع يف + 
 
 العالوات الدفوعة -

 االيتغالل فائض خزينة= 
 االيتثمارات                                 -= 
 =1 
 

 التدفق النقدي المتاح قبل الضرائب=
 

 م.م .األعباء املالية الصافية ل  -=
 

 .الرفع يف رأس املال + =
 الضريبة على املؤيسات -= 
 العالوات الدفوعة -= 

 اخنفاض يف االيتدانة الضافية=  جمموع العمود+  جة الصافيةالنت= 
Source: Pierre Vernimmen, OP.Cit., p 71. 

 :الخزينة تدفقات جدول أرصدة تحليل.  2
 إىل التطرق يتم يوف وعليه باملؤيسة اخلاص املايل التسيري وتوضيح تبيان يف طبيعية أداة يعترب اخلزينة جدول إن   

 ومتمايزة رئيسية أقسام ثالثة إىل اجلدول ينقسم.للخزينة املايل التوازن عن حبثا التدفقات وشرح ولاجلد هذا منطق
 :يلي كما بينها فيما مرتبطة لكنها

 
 "A":االستغالل عمليات عن المتولدة الخزينة تدفقات.   1.2
 قادرة مادى يباني فهاو الواياع، بااملعىن االياتغالل عملياات عان الناجتاة اخلزيناة تادفقات خمتلاب القسام هاذا يضام    

 بالنشااطات وال التمويلياة بالنشااطات ال مرتبطاة غاري عملياات خاالل مان للخزيناة تادفقات خلاق علاى املؤيساة
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 كاذلك املساتوى، هاذا يف معتاربة يايولة تولاد والايت العاايل األداء ذات املؤيساات خصاائص ياربز وعلياه االياتثمارية،
 .االيتغالل عمليات كفاءة عدم عن النامجة املالية والفعالية النجاعة عدمية املؤيسات خصائص تبني أن ميكن
 يف رئيسية عوامل ثالث على يعتمد لكونه أيايية أمهية له االيتغالل عمليات عن املتولد اخلزينة تدفقات مفهوم إن

 :يلي فيما إدراجها ميكن واليت املؤيسة، تسيري
 النشاط، منو معدل -
 غالل،االيت هوامش وخصائص أمهية -
 . 1العامل مال الرأس احتياجات وخصائص أمهية -

 "B":االستثمار عمليات عن المتولدة الخزينة تدفقات.  2.2
 اجلهاود خمتلب عن فكرة بأخذ يسمح ما وهو االيتثمار، عمليات إمجايل عن املتولدة اخلزينة القسم هذا يضم      
 خاارجي مناو شاكل يف أو (واملعنوياة املادياة االيتثمارات على احليازة)داخلي منو شكل يف االيتثمار جمال يف املبذولة

 .2 (مالية ايتثمارات)
 "C":التمويل عمليات عن المتولدة الخزينة تدفقات.  3.2
 أو القروض إىل اللجوء) املؤيسة طرف من اعتمادها مت اليت التمويل أشكال من شكل أي القسم هذا يوضح      
 تبني أن ميكن االيتثمار،كما عمليات تغطية يف االيتغالل عن املتولدة اخلزينة فايةك عدم حالة يف (املال رأس رفع
 .املال رأس مكافئات وكذلك القروض بتسديدات املتعلقة القيم
 .املال رأس توزيع يياية االقرتاض، يياية املال، رأس رفع يياية :مهمة مؤشرات ثالثة إىل ونشري
 املؤيسة إليه   تلجأ خارجي مصدر يعترب إذ للمسامهني؛ املال رأس فتح وه به واملقصود :املال رأس من الرفع -

 من املؤيسة متكن طرق عدة وهناك الداخلية، املوارد طريق عن املالية االحتياجات تغطية ايتحالة عند
 :أمهها ونذكر الالزمة األموال على احلصول

 املسامهة حتدد حيث املؤيسة إنشاء عند املال رأس يف اخلارجية املسامهة تكون :أوعينا نقدا املال رأس رفع 
 األصلي، املال رأس لتكوين أو مال رأس يف اخلارجية

 شكل يف املوضوعة االحتياطات ضم يف التمويل من النوع هذا يتمثل :االحتياطات بضم املال رأس يف الرفع 
 اخلاصة، األموال إىل موزعة غري حأربا 

                                                 
1
 Pierre Vernimmen, OP.Cit., p.p 280-281. 

 .  5 ص يابق، مرجع الطيب، بن علي يليمان بلعور 2
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 السيولة زيادة إىل يؤدي ال املال رأس لرفع كوييلة الديون حتويل :لديونا حتويل طريق عن املال رأس يف الرفع 
 .الديون برتكيزكذلك   العملية وتسمى دائمة خاصة أموال شكل يف الديون تدمج إمنا و النقدية

 اخلاصة األموال بزيادة وذلك املايل اهليكل دعم حنو املال رأس مكافأة يياية تتجه : املال رأس مكافأة توزيع -
 االحتياجاات ملساتوى األربااح تغطياة بعاد متبقاي رصايد هاو املاال رأس مكافاأة .املوزعاة غاري األربااح بواياطة
 . 1املستقبلية املالية

 :للتوازن المالية العالقات.  4.2
 .البعض ببعضها مرتبطة لكنها متمايزة أقسام ثالث من يابقا ذكرنا كما اخلزينة تدفقات جدول يتشكل       
 A .االيتغالل عمليات عن املتولدة زينةاخل تدفقات -
 B .االيتثمار عمليات عن املتولدة اخلزينة تدفقات -
 C .التمويل عمليات عن املتولدة اخلزينة تدفقات -
 : D = A – B + C.هي أيايية عالقات اجلدول هذا يف تظهر حيث : اخلزينة يف التغري -
 تقاارب ييولة مستوى على احملافظة عليها ممكنة فعالية بأكرب لألموال كامل توظيب من املؤيسة تتمكن لكي      
 كماا تصابح الساابقة العالقاة ومناه الصافر إىل معيناة فارتة ويف يايؤول اخلزيناة يف اإلمجاايل التغاري فاإن ومناه الصافر،
 " ."A-B+C =  0:يلي

 علاى تعتماد "C"التمويال يااتعمل عان الناجتاة اخلزيناة تادفقات مبلاغ باأن املالياة العالقاة هاذه عن التعبري ميكن       
 الرصايد دراياة جياب "A"االياتغالل خزيناة بواياطة ، وعلياه "B"االياتثمار احتياجاات متار هباا تغطياة الايت الكيفياة

"A-B" أن حيث : 
 فمان    احلالاة هاذه ويف اياتغالهلا بواياطةعلاى متويال اياتثمارهتا  قاادرة فاإن املؤيساة A-B>0: كـان إذا -

 لكان هناا ،ديو  ياداد علاى جديادةألهنا قاادرة  خارجية أموال رؤوس بطلب القيام عدم املؤيسة على املفروض
 متكان املنجازة االياتثمارات أن مان التأكاد جياب فإناه للمؤيساة، املالياة احلالاة علاى اجياايب حكام إصادار قبال

  التنافسية،قدرهتا  على احملافظة من املؤيسة
  بصدد تكون لكن ايتغالهلا بوايطة اراهتاايتثم متول املؤيسة أن يعين هذا  A-B=0 :كان إذا -
  احلالة هذه يف الضروري ومن ، ديوهنا يداد على قادرة غري اأهن أي املالية املناعة عدمية مؤيسة      

                                                 
1
 Pierre Vernimmen, OP.Cit., p.p 281-282. 
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 قاد تكاون أن للمؤيساة ميكان اناه إذ واالياتثمار، االياتغالل خزيناة تادفقات مبلاغ خاصة التحليل يف بعيدا الذهاب
 ضاعيفا "A-B" الرصايد يكون أن إىل عادة يؤدي الذي الشيء معتربة، أموال رؤوس يتطلب ايتثمار برنامج بدأت
 القروض، إىل اللجوء احلالة هذه يف املؤيسة فبإمكان وعليه كافية كانت   "A"خزينةااليتغالل أن من بالرغم
 وهاي ،اياتغالهلا طرياق عان التمويال اياتثماراهت يؤهلهاا مساتوى يف ليسات املؤيساة A-B<0: كـان إذا -

 .1الامل رأس ترفع أو االيتثمارات التنازل موارد تستخدم أن جيب وهنا املالية، املناعة عدم حالة
 :النقدية التدفقات قائمة مقاييس. 3
 :هي متثلها اليت والنسب خمتلفة األنشطة كفاءة قياس يف املستخدمة املقاييس أهم إن

 (FCF):المتاح النقدي التدفق.  1.3
 اإلضاافية االياتثمارات لشاراء اياتخدامه يف حرياة للمؤيسة تكون الذي املبلغ ذلك هو املتاح النقدي التدفق       
 ميكان الاذي النقادي التادفق قيمة هو أو املؤيسة، لسيولة إضافة هو ببساطة أو اخلزانة أيهم شراء و الدين وتسديد
 النشااطات مان املولادة النقدياة" بأناه ينججرياون هفاعر  ولقاد مفاجئاة، اياتثمار فارص أي ملقابلاة هتاوفر  أن للمؤيساة
 . "للعمليات احلايل املستوى على للمحافظة املطلوبة الرأمسالية النفقات منها مطروحا التشغيلية
 الادخل، ضارائب الفوائاد، واملساتمرة، اجلارياة التشاغيل عملياات مان كاال النقدياة هاذه تغطاى أن جياب و       

 .األرباح وتوزيعات
 ميكان  كماا .األياهم أربااح دفاع علاى اقادرهت حتدياد و املؤيساات تقيايم يف املتااح النقادي التادفق ويساتخدم      

 و املساامهني علاى النقدياة التوزيعاات الرأمساايل، اإلنفااق املؤيساات، حياازة االختيارياة، االياتثمارات يف اياتخدامه
 .2 املؤيسة أيهم شراء
 و املخططاة هتاا النقدياةالتزاما مجياع قابلات قاد املؤيساة أن إىل يشاري افهاذ موجباا املتاح النقدي التدفق كان إذا      
 علاى أناه إىل يشاري ياالبا املتااح التادفق كاان إذا أماا .ايف مشاروعاهت التوياع و الاديون لتخفايض متاحاة نقدياة لاديها

 للعدياد ياالبا املتااح النقادي التادفق ظال وإذا القصاري، األجال يف العامال املاال رأس زياادة أو االقارتاض يواء املؤيسة
 . 3أخرى متويل مصادر عن البحث املؤيسة على فإنه السنوات من

 :المالية السيولة جودة مقاييس.  2.3

                                                 
 . 0 -0 ص -ص يابق، مرجع الطيب، بن علي يليمان بلعور 1
 المصارف على تطبيقية دراسة (7 ) رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقا األسهم عوائد و النقدية التدفقات بين العالقة درغم، عطا يوزان 2

 .57 ص ، 2008 بغزة، اإليالمية اجلامعة والتمويل، احملايبة يف املاجيسرت درجة على احلصول ملتطلبات ةمقدم ريالة ، فلسطين في العاملة الوطنية
.(15:30-2016/02/20) www.kantakji.com/fiqh/Files/accountancy/7028.pdf 

3
 http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=1621 (25/02/2016-17:00). 
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 االلتزامات مواجهة على القدرة توفري خالل من أنشطتها يف األمان جانب املؤيسات جلميع السيولة توفر          
 السيولة، توفري يف إليه يركن الذي األياس ميثل التشغيلية األنشطة من قديالن التدفق صايف أن ومبا اجلارية، النقدية
 يياية يف الكفاءة عن معلومات يوفر أنه كما اجلانب، هذا يف مهمة معلومات توفر النقدية التدفقات قائمة فإن

 :نذكر السيولة جودة تقيس اليت النسب أهم ومن  .1نة املدي الذمم يياية وكفاءة التحصيل
 .السيولة مقاييس نسب : 26 رقم الجدول                              

 تفسري النسب الصيغة الرياضية النسبة    
نسبة التغطية 

 النقدية
 صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغلية

جة لألنشطة اإليتثمارية و مجلة التدفقات النقدية اخلار 
 التمويلية

تنتج مبا ؤيسة امل ا إذا كانتهذه النسبة م تشري
فيه الكفاية ملواجهة التزاماهتا االيتثمارية و 

 . التمويلية
نسبة الفائدة 

 املدفوعة
 فوائد الديون

 التدفق النقدي من األنشطة التشغلية
مؤشرا عن مدى ايتفادة النقدية هذه النسبة  توفر

من األنشطة التشغلية يف يداد الفوائد املتعلقة 
 .بالقروض

 . 000-000 ص -ص يابق، مرجع وآخرون، حممد شاكر منري عن نقال طالبال إعداد من :المصدر       

 :المؤسسة أرباح جودة تقييم مقاييس.   3.3
 أيااس علاى وذلاك النقادي التادفق وصاايف الصاافية النتيجاة باني التميياز بواياطتها ميكان معلوماات القائمة تقدم     
 األيااس مبوجاب النقادي التادفق صاايف حيادد حاني يف االياتحقاق، اسأيا مبوجاب حتديادها ياتم الصاافية النتيجاة أن

 تادفقا حققات أهنا بالضرورة يعين ال الصافية النتيجة من مرتفع لرقم املؤيسة حتقيق فإن األياس هذا وعلى .النقدي
 كلماا التشاغيلي النقادي التادفق صاايف  رقام ارتفاع كلماا أناه علياه املتعاارف ومان .باالعكس والعكاس مرتفعاا نقاديا
 التادفق قائماة مان اشاتقاقها ميكان الايت النساب أهم ومن .2سبالعك والعكس املؤيسة أرباح جودة أو نوعية ارتفعت
 :هي املؤيسة أرباح جودة لتقييم النقدي

 
 
 
 
 

                                                 
 .165 ص يابق، مرجع خرون،وآ حممد شاكر منري 1
 .162 ص يابق، مرجع مطر، حممد 2
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 .المؤسسة أرباح جودة تقييم نسب : 27 رقم الجدول                                 
 سري النسبتف الصيغة الرياضية النسبة    

نسبة النقدية 
 التشغلية

 صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغلية
 النتيجة الصافية

املؤيسة تنتج  قدرةهذه النسبة  توضح
  .توليد تدفق نقدي تشغلي  على

مؤشر النشاط 
 التشغلي

 صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغلية
 النتيجة العملياتية

نشطة توضح هذه النسبة مقدرة األ
التشغلية يف املؤيسة على توليد تدفق 

 .نقدي تشغلي 
العائد على األصول 
 من التدفق التشغلي 

 صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغلية
 جمموع األصول

توضح هذه النسبة مقدرة أصول 
املؤيسة على توليد تدفق نقدي 

 . تشغلي
 النقدي نسبة التدفق
 التشغلي

 ية من األنشطة التشغليةمجلة التدفقات النقد
 هامش الربح اإلمجايل

تعكس هذه النسبة مدى كفاءة يياية 
 . االئتمان يف حتصيل النقدية 

 . 000- 000 ص -ص يابق، مرجع مطر، حممد :عن نقال طالبال إعداد من :المصدر

 :للمؤسسة المالية السياسات تقييم مقاييس  4.3
 لعدد ومقارنتها املنايبة، املؤشرات بوايطة حتليلها طريق عن ميكن علوماتم النقدية التدفقات قائمة توفر        
 :النسب هذه أهم ومن  .1 املالية السيايات جمال يف اإلدارة كفاءة مدى على التعرف السنوات من

 .للمؤسسة المالية السياسة تقييم نسب : 28 رقم الجدول                             
 تفسري النسب لرياضيةالصيغة ا النسبة    

نسبة 
التوزيعات 
 النقدية

 التوزيعات النقدية للمسامهني
 احلصص و األقساط املقبوضة من النتائج+صايف التدفق النقدي من االنشطة التشغلية 

توفر هذه النسبة معلومات عن 
يف السياية اليت تتبعها املؤيسة 

جمال توزيع االرباح و مدى ايتمرار 
 .  هذه السياية

نسبة الفوائد 
و التوزيعات 

 املقبوضة

 
 املتحصالت النقدية احملققة من إيراد الفوائد و التوزيعات
 التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغلية

االمهية النسبية توضح هذه النسبة 
لعوائد االيتثمارات يواء يف 
  .القروض أو يف األوراق املالية 

نسبة 
االنفاق 
  الرأمسايل

 فاق الرأمسايل احلقيقياالن
 تالتدفقات النقدية الداخلة من القروض طويلة األجل و إصدارات األيهم و السندا

توضح هذه النسبة االمهية النسبية 
ملصادر التمويل اخلارجي يف متويل 

االنفاق الرأمسايل املستثمر يف 
 .األصول االنتاجية 

 . 00- 00 ص ص يابق، مرجع رغم،د عطا يوزان :عن نقال طالبال إعداد من  :المصدر

                                                 
 .166 ص يابق، مرجع وآخرون، حممد شاكر منري 1
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 :النقدية التدفقات لقائمة االتجاهات وتغيرات البيانات مقارنة.  4
 ال ذلك أن إال (امليزانية النتائج، حسابات) التقليدية القوائم إىل املالية القوائم حتليل عمليات معظم اجتهت       
 هذا مثل إجراء أن بل النقدي، التدفق قائمة على ايلامل التحليل إجراء إمكانية عدم األحوال من حال بأي يعين

 الوضع عن االيتنتاجات من بالكثري اخلروج خالله من يستطيع حيث املايل للمحلل خاصة أمهية يشكل التحليل
 البيانات ملقارنة وبالنسبة .املصادر هذه ايتخدام أوجه إىل باإلضافة فيها النقدي التدفق ومصادر للمؤيسة املايل
 : مها بديلتني مقاربتني هناك فإنه النقدية التدفقات لقائمة االجتاهات اتوتغري 
 للطريقة وفقا إعدادها مت اليت النقدية التدفقات قائمة حتليل يتم املقاربة هذه ضوء ويف :األولى المقاربة -
 مث الواحدة، القائمة  ، يف واخلارجة الداخلة النقدية التدفقات بني بالفصل أوال نقوم املقاربة هذه ومبوجب *املباشرة
 الداخلة النقدية التدفقات جمموع من مئوية كنسبة (اخلارجة) الداخلة النقدية التدفقات بنود من بند كل عن نعرب
 :التايل املثال يف موضح هو كما ،(اخلارجة)

 إعدادها تم تيال النقدية التدفقات لقائمة االتجاهات وتغيرات البيانات مقارنة حول مثال 29:  رقم الجدول
 .المباشرة للطريقة وفقا

 التدفقات مجموع من المئوية النسب                (                المقبوضات) الداخلة النقدية التدفقات
 الداخلة النقدية

 96.86%        23543                           الزبائن من املقبوضات
 3.14%                   762                     التثبيتات بيع عن املقبوضات
 100.00%                                           24305                                        المجموع
 الخارجة النقدية التدفقات مجموع من المئوية النسب (                             المدفوعات) الخارجة النقدية التدفقات

 56.83%                                    13900                          للموردين املدفوعة املبالغ
 20.90%                            5113                           للعاملني املدفوعة املبالغ
 3.23%                                       790          املدفوعة األخرى املالية واملصاريب الفوائد

 4.64%                                      1134                      املدفوعة النتائج عن الضرائب
  5.31%                                      1300               مادية تثبيتات اقتناء عن املسحوبات
 4.09%                                        100       املماثلة ىاألخر  أوالديون القروض تسديدات
 5%                    1220      القيام مت اليت التوزيعات من وغريها احلصص

 100.00%                                   24457                                        المجموع
                  لب                                    من إعداد الطا: المصدر 

 .املباشرة غري للطريقة وفقا إعدادها مت اليت النقدية التدفقات قائمة حتليل يتم املقاربة هذه ضوء ويف :الثانية املقاربة
 هذه متكن وكما رقماألعمال، من مئوية كنسبة القائمة بنود من بند كل عن التعبري يتم املقاربة هذه ومبوجب
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 تسديد القروض، إصدار االهتالكات، :مثل فردية بنود من تظهره ملا املستقبلية النقدية بالتدفقات التنبؤ من املقاربة
 :املقاربة هذه عن مثاال يلي فيما ونسوق .القروض
 هذه حققت لقد و رة،املباش غري للطريقة وفقا إعدادها مت ما ملؤيسة النقدية التدفقات قائمة يلي فيما نقدم      
 .دج 1250000 قدره أعمال رقم املؤيسة
 إعدادها تم التي النقدية التدفقات لقائمة االتجاهات وتغيرات البيانات مقارنة حول مثال 30:  رقم الجدول

 .المباشرة غير للطريقة وفقا
 . التشغيلية األنشطة من المتأتية الخزينة أموال تدفقات
 10% 125000                                     ةاملالي السنة نتيجة صايف

 4.48% 56000                                       واألرصدة االهتالكات
 0.32%    4000           للضرائب الصافية القيمة يف تنقص اليت البيع قيمة
 (6.4%) 80000 ) )                                        املخزونات يف زيادة
 (6.72%) 84000 ) )                  األخرى الدائنة والديون الزبائن يف الزيادة
 1.6%     20000                          األخرى والديون املوردين يف الزيادة

 3.28% 41000          التشغيلية األنشطة من الصافية النقدية التدفقات
 االستثمار عمليات من ةالمتأتي الخزينة أموال تدفقات

 (3.6%)   45000 ) )                     وأدوات معدات شراء من مسحوبات  
 2.8% 35000                        وأدوات معدات مبيعات من حتصيالت
 (0.8%)  10000 ) ) االستثمارية باألنشطة المتعلقة الصافية النقدية التدفقات
    التمويل لياتعم من الخزينة أموال تدفقات
 (0.56%)                              (7000 )                                    للمسامهني املدفوعة احلصص
 (0.4%)                             (5000 )                                                     قروض تسديد

 (0.96%)         (12000 )   التمويل بعملية علقةالمت الصافية النقدية التدفقات
 1.52%                                  19000                                   للخزينة الصافية التغيرات

 .طالبال إعداد من  :المصدر                                                   
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  خالصة        
 مان الثالثينياات فارتة يف وبالتحدياد ، 19 القارن اياةمناذ هن املالياة للقاوائم املايل التحليل مبوضوع األمهية ازدادت      
 املالياة القاوائم دراياة إىل بالضارورة أدى مماا املؤيساات مان كثاريا ياارتلاك الفارتة اهن شاهدت أيان املاضاي القارن

 .االقتصادي مبستقبلها والتنبؤ املؤيسات هلذه قياحلقي األداء على التعرف بغرض علمي بشكل للمؤيسات
 خيرج ال فهو باملؤيسة، العالقة ذات األطراف من العديد يستعملها أداة املالية للقوائم املايل التحليل يعترب و     
 املالية لوضعيةا وتغريات واألداء املالية الوضعية معرفة أجل من وفهمها املنشورة املالية للقوائم تفصيلية دراية كونه من

 اإلطار جمملها يف تشكل اليت اخلطوات من جمموعة احمللل يتبع اهلدف هذا إىل الوصول وبغرض للمؤيسة،
 وتكرار املنايبة التوصية بوضع وتنتهي التحليل ويياق غرض بتحديد تبدأ حيث املايل، التحليل لعملية املفاهيمي

 .األصلية اتوااليتنتاج التوصيات صحة من للتأكد العمليات كل
 حسابات امليزانية، :من أيايا املتشكلة املايل احملاي  النظام خمرجات حتليل املالية القوائم حتليل عملية تعين و     

 األدوات من جمموعة بايتخدام واملالحق، اخلاصة األموال تغريات قائمة النقدية، التدفقات قائمة النتائج،
 .ديالعمو  والتحليل األفقي التحليل املالية، النسب املايل، التوازن تمؤشرا :حول أيايا تتمحور واألياليب

 اهليكل املالءة، السيولة، :حول حكم إىل الوصول ميكننا امليزانية حتليل يف السابقة األدوات فبايتخدام      
 حتليل جمال يف املايل التوازن مؤشرات بايتثناء األدوات باقي ايتخدمت لو حني يف املؤيسة، داخل التمويلي
 السيولة توليد على اهتاوقدر  املؤيسة أداء حول معلومات لنا يوفر فهذا اخلزينة تدفقات وقائمة النتائج حسابات
 معلومات تقدم هنالكو  اخلاصة األموال تغريات قائمة حتليل إىل التطرق يتم مل أنه إىل اإلشارة جتدر و .النقدية
. املايل التحلي



 

 

 
 

 :الثالث الفصل
 للقوائم المالي التحليل اتتطبيق
إديمكو مؤسسة واقع على المالية
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 :تمهيد
 دون اجلانااب هبااذا االكتفاااء كااان وملااا للموضااوع، النظااري اجلانااب السااابقني الفصاالني يف تناولنااا     

 باني التاأليب حماولاة إىل خالهلاا مان دفميدانياة هنا بدراياة نقاوم أن ارتأيناا فكاري، تارف جمارد باه االنتفااع
 لتوفرهاا نظارا وذلاك ،كوميإياد  مؤيساة علاى اختيارناا وقاع وقاد .العملاي الواقاع ماع النظرياة العلمياة املعاارف
 املؤيسااات ماان للعديااد املاليااة بااالقوائم مقارنااة املااايل التحلياال يف ايااتخدامها ميكاان ماليااة قااوائم علااى

 .األخرى اجلزائرية
 ،منإدميكاو ةمؤيسا واقااع علاى املاليااة ائمللقاو  املااايل التحليال تطبيقااات" الفصال هااذا يف ويانتناول      
 النظرعلاى اجلاناب يف هلاا تعرضانا الايت املعاجلاة وطارق األدوات إياقاط مث ،إدميكاو ةاملؤيسا عارض خاالل
 .املؤيسة خبصوص عليها احملصل املعطيات به مسحت ما حدود يف املالية القوائم
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  للمؤسسة عام عرض :األول المبحث 

 إديمكو مؤسسة تقديم :األول المطلب
 :مستغانم إديمكو مؤسسةالتعريف ب.  0

دج وفق  011.111.11املؤيسة العمومية االقتصادية ايدمكو مستغامن شركة ذات أيهم برأمسال قدره ال يقدر 
 شارع فرح احلاج حي أيامة بولوجني 10غرب الواقع ب -القوانني والتنظيمات املعمول هبا مبقر الصناعات احمللية

 : تعمل يف جماالتمقرها ب ييد العجال ،صيادة ، مستغامن يابقا وهران، 
 ، تطوير العقاري -
 تصميم والعمل البناء،  -
 ،مواد البناء توزيع  و بيع  -
 . خدمات متنوعة -

 . 00/10/0000: بتاريخمت إنشاء املؤيسة 
من  0001ي رقم والقرار الوزار  0000/0/0من  APW / 83/  00و من خالل املداولة الوالئة رقم 

0000/10/00 ." 
 . "00/10/0000ل 10من خالل القرار رقم " 00/10/0000: تاريخ الوصول إىل احلياة 
 . مليون دينار جزائري 011: رأس املال االجتماعي 
 . "01/00/0100من  AGEX" :اجملموعة ور إىلتاريخ املر  
 : عدد من الشركات التابعة 
 •EURL PRO.MA.CO.O( .البناء بيع مواد) ، 
 •EURL RE.CO.O( . هتيئةBTPH) ، 
 •EURL PRIMO.O (التطوير العقاري) . 
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 . 0100األهداف ينة . 2.1
 :أنشطة رئيسية 10حوايل  0100م أهداف اإلدارة ملتزمة للسنة املالية ضوت 

 :االربنامج املخطط هل
 .مستغامنوحدة يكنية   17إنتاج وبيع  -
 .مستغامن طويرميناءتنفيذ و تحتقيق مشروع  -
 .مشاريع أخرى يف جمال التنقيب -

وقد كانت  .ويستند النشاط التجاري املزمع يف املقام األول على بيع االمسنت ومواد البناء وخصوصا الرمادي      
 :السنة املالية للمؤيسة حسب اجلدول التايل 

 .سيطة للمؤسسة إديمكوتطور أهم الحسابات الو :  31ل رقم جدو                         
 %التطور  2014 2013 البيان
 (72.95) 776.93 675 79 432.14 571 294 رقم األعمال
 (78.04) 166.48 140 36 079.68 616 164 القيمة املضافة
 (89.98) 112.56 451 5 242.40 417 54 النتجة الصافية

Source: RAPPORT du Conseil d'ADMINISTRATION EDIMCO,                      

مقارنة  2014السنتني و لكن بإخنفاض يف ينة  احققت املؤيسة نتجة صافية موجبة يف كلت:النتجة الصافية _ 
 رقم أعمال كبري باملقارنة بالسنة، و ميكن تفسري ذلك بأن املؤيسة مل يكن هلا  89.98بنسبة 2013  مع 

 .از أي مل يكتملوا بعد ، و قد ظهرا هذا يف قوائم السنة املوالية كانوا قيد إجن  2014ألن أغلب املشاريع املاضية ، 
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 .القواقم المالية للمؤسسة إديمكو  :لثانيا المطلب
 :إديمكو الميزانية لمؤسسة .  2

 . أصول – إديمكو مؤسسة  ميزانية:  32الجدول رقم                              
 00/00/0100 القيم الصافية و املؤوناتاإلهتالكات  القيم اخلامة األصول

 األصول غير الجارية
 فارق الشراء 

 التثبيتات غري املادية
 التثبيتات المادية

 أراضي
 مباين

 تثبيتات مادية أخرى
 تثبيتات ممنوح امتيازها

 تثبيتات جاري إنجازها
 التثبيتات المالية

املؤيسات  –السندات املوضوعة موضع املعادلة 
 املشاركة

 ئنة امللحقةسامهات األخرى و احلسابات الداامل
 يندات أخري مثبتة

 القروض و األصول املالية األخرى غري اجلارية
 ضرائب مؤجلة على األصل 

 
 

82222.00 
 

00000000.00 
000000000.00 
00000100.00 

 
 
 
 
 

0011111.11 
 

001100011.11 
 

 
 

082222.80 
 
 

00000000.00 
0000000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

082220.20 
 

00000000.00 
00100000.00 
00000000.01 

 
 
 
 
 

0011111.11 
 

001100011.11 
 

 
 

000222.80 
 

00000000.00 
00000000.00 
00000000.00 

 
 

 
 
 

0000000.10 
 

001100011.11 
 
 
 
 

 002220002.02 800028232.20 000000200.02 300200200.82 مجموع األصول غير الجارية
 األصول الجارية

 ونات الجاري إنجازهاالمخز 
 االستخدامات المماثلة –الديون الدائنة 

 الزبائن 
 املدينون اآلخرون 

 الضرائب 
 األصول اجلارية األخرى

 الموجودات و ما يماثلها
 توظيفات و أصول مالية جارية

 اخلزينة

 
000032280.20 

 
000000000.00 
00001000.10 
000000.10 

 
00222203.00 

 
00000000.00 

 
 
 

0000100.00 
 
 
 
 
 
 

 
000032280.20 

 
001001010.00 
00001000.10 
000000.10 

 
00222203.00 

 
00000000.00 

 
030008220.30 

 
0100000001.00 
00000001.00 
0000000.11 

 
22022232.88 

 
0000000.00 

 0820020008.03 302222020.03 3002082.02 302008000.38 مجموع األصول الجارية
 0200020200.28 220220220.02 002200222.22 020208228.20 ألصولالمجموع العام ل

Source: RAPPORT du Conseil d'ADMINISTRATION EDIMCO .                    
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 . الخصوم – إديمكو مؤسسة ميزانية:  33الجدول رقم                              

 00/00/0100 00/00/0100 اخلصوم 
  األموال الخــاصة
 راس املال الصادر 

 رأس املال غري املطلوب 
 العالوات و اإلحتياطات 

 فارق إعادة التقييم 
 فارق املعادلة 

 النتيجة الصافية 
 ترحيل من جديد –رؤوس األموال اخلاصة اخلرى 

  

 
200 000 000.00 

 
142 075 185.79 

 
 

5 451 112.56 
150 650 460.75 

 
200 000 000.00 

 
139 343 755.69 

 
 

54 417 242.40 
121 064 652.24 

 650.33 825 514 758.92 176 498  )0(المجمــــــوع 
 الخصوم الغير جارية

 القروص و الديون املالية 
 (املؤجلة و املرصود هلا )الظرائب 

 الديون األخرى الغري جارية
 املؤونات و املنتجات املدرجة يف احلسابات يالفا

 قة املوردون و احلسابات امللح
 

 
-17 059 687.38 

-653 809.81 
 

5 523 776.72 

 
-30 984 233.80 

-328 108.23 
 

4 058 911.09 
 

 430.94 253 27- 720.47 189 12- (2)مجموع الخصوم الغير جارية 
 الخصوم الجارية 

 املوردون و احلسابات امللحقة 
 ظرائب

 ديون أخرى
 خزينة اخلصوم 

 
12 994 725.87 
6 623 710.75 

76 385 011.62 

 
83 143 006.52 
38 344 352.57 

852 128 299.44 

 658.53 615 973 448.24 003 96 (3)الجاريةالخصوم مجموع 
 877.92 187 461 1 486.69 990 581 المجموع العام لألصول

Source: RAPPORT du Conseil d'ADMINISTRATION EDIMCO.                                    
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 :إديمكوحسابات النتائج لمؤسسة .  3
 .إديمكو حسابات النتائج لمؤسسة:  34الجدول رقم                              

 00/00/0100 00/00/0100 
 رقم األعمال

 تغريات خمزونات املنتجات املصنعة و اجلاري تصنعها
 اإلنتاجالثبت

  إعانات اإليتغالل

79 675 776.93 
(21 080 010.43) 

294 571 432.14 
(32 108 257.66) 

 174.48 463 262 766.50 595 58 نتاج السنة الماليةإ.  0
 املشرتيات املستهلكة

 اخلدمات اخلارجية و االيتهالكات األخرى
 (1 079 614 .8) 

(21 375 985.16) 
(39 427 614.19) 
(58 419 480.61) 

 (094.80 847 97) (600.02 455 22) إستهالك السنة المالية. 8
 079.68 616 164 166.48 140 36 (8-0)القيمة المضافة لالستغالل . 3 

 أعباء العاملني
 الضرائب و الريوم و املدفوعات املماثلة

(27 999 735.21) 
(1 146 422.79) 

(56 096 202.32) 
(6 190 382.84) 

 494.52 329 102 008.48 994 6 الفائض الخام لالستغالل. 2
 العملياتية األخرىاملنتجات 

 األعباء العملياتية األخرى
 املخصصات لإلهتالكات و املؤونات و خسائر القيمة

 ايرتجاع على خسائر القيمة و املؤونات

4 128 799.26 
(1 109 991.80) 
(5 935 948.98) 
2 040 000.00 

3 578 730.81 
(26 113 007.78) 
(10 915 226.44) 

740 336.70 
 327.81 620 69 866.96 116 6 تيةالنتجة العمليا. 2

 املنتوجات املالية
 األعباء املالية

962 500.00 3 135 416.67 

 416.67 135 3 500.00 962 النتجة المالية. 0
 744.48 755 72 366.96 079 7 (0+2)النتيجة الجارية قبل الضرائب . 0

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
 عن النتائج العادية( تغريات)الضرائب املؤجلة 

 جمموع منتجات األنشطة العادية
 جمموع أعباء األنشطة العادية

(1 628 254.40) 
 

65 727 065.76 
(60 275 953.20) 

856 610.00 
(2 395 112.08) 
269 917 658.66 

(215 500 416.26) 
 354.48 612 73 112.56 451 5 نتيجة األنشطة العادية. 2

  (جيب تثبتها( )منتجات)ة عناصر غري عادي
  (جيب تثبتها( )أعباء)عناصر غري عادية 

  

   النتجة غير العادية. 2
 242.40 417 54 112.56 451 5 صافي نتيجة السنة المالية.00

Source: RAPPORT du Conseil d'ADMINISTRATION EDIMCO .                                              
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 : إديمكودفقات الخزينة لمؤسسة جدول ت.  4
 . إديمكوجدول تدفقات الخزينة لمؤسسة :  35الجدول رقم                              

 00/00/0100 00/00/0100 
 : تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية

 التحصيالت املقبوضة من عند الزبائن
 نياملبالغ الدفوعة للموردين و العامل

 الفوائد و املصاريب املالية األخرى الدفوعة 
 الضرائب عن النتائج املدفوعة

 
150 420 550.23 

(121 790 283.01) 
 

(48 680 641.93) 

 
294 627 757.73 

(241 634 831.47) 
(98 446.72) 

(23 333 940.36) 
 539.18 560 29 (007.95 292 9) تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير العادية
 (008.00 833 2) (429.32 093 7) (جيب توضيحها)تدفقات أموال اخلزينة املرتبطة  بالعناصر غري العادية 

 531.18 727 26 (437.27 385 16) (أ)صافي تدفقات الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية 
 تدفقات الخزينة المتأتية من عمليات االستثمار

 تات مادية أو غري ماديةاملسحوبات عن إقتناء تثبي
 التحصيالت عن عمليات بيع تثبيتات مادية أو غري مادية 

 ماليةاملسحوبات عن إقتناء تثبيتات 
 التحصيالت عن عمليات بيع تثبيتات مالية
 الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات املالية
 احلصص و األقساط املقبوضة من النتائج

 
(999 900.00) 

 
(100 000 000.00) 

60 000 000.00 
962 500.00 

(10 000 000.00) 

 
(1 378 909.00) 

 
(62 400 000.00) 
115 200 000.00 

3 135 416.00 

 507.67 556 54 (400.00 037 50) (ب)تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات االستثمار 
 تدفقات الخزينة المتأتية من عمليات التمويل

 ار أيهمالتحصيالت يف أعقاب إصد
 احلصص و غريها من التوزيعات اليت مت القيام هبا

 التحصيالت املتأتية من القروض
 تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة

 
 

(4 826 528.84) 
 

 

 
(26 635 862.37) 

 
 

(15 000 000.00) 
 (862.37 635 41) (528.84 826 4) (ج)تدفقات الخزينة المتأتية من عمليات التمويل 

   تأثري و تغريات يعر الصرف على السيوالت و شبه السيوالت
 176.48 648 39 (366.11 249 71) (ج+ب+أ)تغير أموال الخزينة للفترة 

 أموال اخلزينة و معادالهتا عند افتتاح السنة املالية
 أموال اخلزينة و معادالهتا عند إقفال السنة املالية

89 148 939.22 
17 899 573.11 

49 500 762.74 
89 148 939.22 

 176.48 648 39 (366.11 249 71) تغير أموال الخزينة
 242.40 417 54 629.27 765 المقاربة مع النتيجة المحاسبية

Source: RAPPORT du Conseil d'ADMINISTRATION EDIMCO.                           
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 :إديمكو جدول تغيرات األموال الخاصة لمؤسسة .  5
 .إديمكو   جدول تغيرات األموال الخاصة لمؤسسة:  36الجدول رقم                              

عالوة  رامسال املؤيسة مالحظة 
 االصدار

فارق إعادة  فارق التقيم
 التقيم

 االحتياطات و النتجة

       8008ديسمبر  30الرصيد في 
 تغري الطريقة احملايبية

 تصحيح األخطاء اهلامة
 عادة تقييم التثبيتاتإ

األرباح أو اخلسائر غري املدرجة يف احلسابات يف 
 حساب النتائج
 احلصص املدفوعة
 العالوات املدفوعة

 العالوات املدفوعة للمسيريين
 العالوات املدفوعة للعمال

 زيادة رأس املال
  صايف نتيجة السنة املالية

      

 407.93 408 260    000.00 000 200  8003ديسمبر  30الرصيد في 
 تغري الطريقة احملايبية

 تصحيح األخطاء اهلامة
 إعادة تقييم التثبيتات

األرباح أو اخلسائر غري املدرجة يف احلسابات يف 
 حساب النتائج
 احلصص املدفوعة
 العالوات املدفوعة

 العالوات املدفوعة للمسيريين
 العالوات املدفوعة للعمال

 زيادة رأس املال
 السنة املالية صايف نتيجة

     29 585 808.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 451 112.56 
 758.92 176 298    000.00 000 200  8002ديسمبر  30الرصيد في 

Source: RAPPORT du Conseil d'ADMINISTRATION EDIMCO .            
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 .إدميكو مؤيسة مالحق يلي وفيما :إديمكو لمؤسسة المالحق .  6
 :  8002ميزانية لعناصر فسيريةالت النقاط-  

 :تمهيد
 بايتيعاب تسمح لكوهنا املالية القوائم قارئي ملختلب ضرورية2014   الدورة ميزانية حسابات تفسري يعترب      

 املهمة التغريات ختص اليت تلك ييما ال ، املؤيسة حسابات يف مقدمة هي كما (العناصر) للعناوين جيد
 .ضوع باملو واملتعلقة

 . واألساليب واعدالق
 وفقا املادية وغري املادية التثبيتات تقييم ومت اخلطية، الطريقة هي االهتالكات حساب يف املعتمدة األياليب إن    
 .واملخزون الزبائن (عناصر) بنود على املسجلة للمؤونات وفقا القيمة خسائر حتديد مت وكما احليازة، تكلفة ملبدأ

 :العامة المعلومات
 . 0100  الدورة خالل احلسبان يف تأخذ يوف املعاجلة إعادة أعمال إن     

 :التفسيرات
باملقارنة مع ينة  0100خالل ينة و املادية  نالحظ من خالل ميزانية االصول اخنفاض التثبيتات الغري املادية      

روض  و األصول املالية األخرى  تفاع يف التثبيتات املالية بسبب الزيادة املعتربة يف القر ، كما كان هناك ا 0100
اما بالنسبة لألصول اجلارية  ، 0100الغري اجلارية ، و هذا ما أدى إىل زيادة يف االصول غري جارية يف ينة 

وهذا بسبب املشاريع املسجلة قيد االجناز يف املؤيسة  0100فنالحظ زيادة يف املخزونات اجلاري إجنازها يف ينة 
، كما كان هناك اخنفاض يف كل من الزبائن و الضرائب على التوايل ، و ارتفاع  0100ل و اليت كانت معتبعرة خال

 .يف املدينون اآلخرون بنسبة طفيفة 
و أما ميزانية اخلصوم  . 0100أما فيما خيص املوجودات و ما مياثلها هناك اخنفاض يف اخلزينة بنسبة كبرية يف     

لسنتني ، أي عدم دخول مسامهني جدد للمؤيسة ، و كان هناك ارتفاع فهناك ثابت يف رأس املال الصادر خالل ا
، و كان هناك اخنفاض كبري   0100يف العالوات و االحتياطات الن املؤيسة تتوقع موجهة مشاكل خالل ينة 

نتجة  يف النتيجة الصافية و فسر ذلك املدير املايل للمؤيسة باحلجم الكبري للمشاريع قيد اجناز و اليت يوف تعطي 
 .السنوات املوالية  كبرية يف

كما نالحظ كذلك ارتفاع يف املوردون و احلسابات امللحقة وهذا رجع دائما كما فسر املدير املايل إىل كثرة   
  . 0100اض يف الضرائب و ديون أخرى خالل فاملشاريع قيد االجناز ، كما كان هناك اخن
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 . " إديمكو" ةلمؤسس يةالمال للقوائم المالي التحليل :الثاني المبحث
 الفصل يف تناولناها اليت للطرق وفقا وذلك ،إدميكو ةملؤيس املالية القوائم بتحليل املبحث هذا يف نقوم يوف
 .السابق

 . إديمكو مؤسسة لميزانية المالي التحليل :األول المطلب
 :المالي التحليل ألغراض طبقا إديمكو مؤسسة ميزانية عرض إعادة.  1

  :إديمكو   لمؤسسة المالية الميزانية ادإعد.  1.1
 ،إدميكو  مؤيسة إطارات رأي حسب وهذا املالية للميزانية مطابقة اهنلكو  الدراية يف احملايبية امليزانية ايتخدام مت

 .للمؤيسة املالية امليزانية يوضح الذي التايل اجلدول نستعرض يلي وفيما
 ."خصوم"   لمؤسسة لماليةا الميزانية 37:  رقم الجدول             
 00/00/0100 00/00/0100 اخلصوم 

 األموال الخــاصة 
 راس املال الصادر 

 رأس املال غري املطلوب 
 العالوات و اإلحتياطات 

 فارق إعادة التقييم 
 فارق املعادلة 

 النتيجة الصافية 
 ترحيل من جديد –خرى رؤوس األموال اخلاصة اال

 
200 000 000.00 

 
142 075 185.79 

 
 

5 451 112.56 
150 650 460.75 

 
200 000 000.00 

 
139 343 755.69 

 
 

54 417 242.40 
121 064 652.24 

 650.33 825 514 758.92 176 498 )0(المجمــــــوع 
 الخصوم الغير جارية

 القروص و الديون املالية 
 (املؤجلة و املرصود هلا )الظرائب 

 الديون األخرى الغري جارية
 ؤونات و املنتجات املدرجة يف احلسابات يالفاامل

 املوردون و احلسابات امللحقة 

 
-17 059 687.38 

-653 809.81 
 

5 523 776.72 

 
-30 984 233.80 

-328 108.23 
 

4 058 911.09 
 

 430.94 253 27- 720.47 189 12- (2)مجموع الخصوم الغير جارية 
 الخصوم الجارية 

 مللحقة املوردون و احلسابات ا
 ظرائب

 ديون أخرى
 خزينة اخلصوم 

 
12 994 725.87 
6 623 710.75 

76 385 011.62 

 
83 143 006.52 
38 344 352.57 

852 128 299.44 

 658.53 615 973 448.24 003 96 (3)مجموع الخصوم الجارية
 877.92 187 461 1 486.69 990 581 مصو خالمجموع العام ل
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 " .أصول "مؤسسة  المالية ميزانية:  38الجدول رقم                           

 00/00/0100 00/00/0100 األصول
 األصول غير الجارية

 فارق الشراء 
 التثبيتات غري املادية
 التثبيتات المادية

 أراضي
 مباين

 تثبيتات مادية أخرى
 تثبيتات ممنوح امتيازها

 تثبيتات جاري إنجازها
 التثبيتات المالية

 املؤيسات املشاركة –وضوعة موضع املعادلة السندات امل
 املسامهات األخرى و احلسابات الدائنة امللحقة

 يندات أخري مثبتة
 القروض و األصول املالية األخرى غري اجلارية

 ضرائب مؤجلة على األصل 

 
 

125 496.80 
61 148 342.76 
33 226939.98 
15 094 985.48 
12 826 417.30 

 
 

154 818 600.00 
 
 

4 800 000.00 
 

150 018 600.00 
 

 
 

000222.80 
61 913 957.95 
33 226 939.98 
16 119 161.22 
12 567 856.75 

 
 

112 406 252.04 
 
 

2 387 652.04 
 

110 018 600.00 
 
 
 
 

 705.19 496 174 439.56 092 216 مجموع األصول غير الجارية
 األصول الجارية

 المخزونات الجاري إنجازها
 االستخدامات المماثلة –ائنة الديون الد
 الزبائن 

 املدينون اآلخرون 
 الضرائب 

 األصول اجلارية األخرى
 الموجودات و ما يماثلها

 توظيفات و أصول مالية جارية
 اخلزينة

 
117 738 420.41 
230 260 053.61 
180 770 506.45 
49 340 971.08 

148 576.08 
 

17 899 573.11 
 

17 899 573.11 

 
136 012 450.30 

1 061 529 783.21 
1 011 589 130.43 

48 340 971.08 
1 164 492.00 

 
89 148 939.22 

 
89 148 939.22 

 172.73 691 286 1 047.13 898 365 مجموع األصول الجارية
 877.92 187 461 1 486.69 990 581 المجموع العام لألصول

Source: RAPPORT du Conseil d'ADMINISTRATION EDIMCO 
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 :إديمكو لمؤسسة الوظيفية الميزانية إعداد 1.1
 على اعتمادا وذلك التعديالت بعض إجراء من بد ال الوظيفية امليزانية إىل احملايبية امليزانية من لالنتقال     

 . املالحق ويف نفسها امليزانية يف املدرجة املعلومات
 . 2014 لسنة إديمكو لمؤسسة الوظيفية الميزانية 39 :  رقم الجدول          

 :االستخدامات الثابتة
 التثبيتات غير المادية

 التثبيتات المادية
 أراضي
 مباين

 تثبيتات مادية أخرى
 تثبيتات جاري إنجازها

 التثبيتات المالية
 املسامهات األخرى و احلسابات الدائنة امللحقة 

 غري اجلارية القروض و األصول املالية األخرى 
 

 
125 496.80 

61 148 342.76 
33 226 939.98 
15 094 985.48 
12 826 417.30 

 
154 818 600.00 

4 800 000.00 
150 018 600.00 

 الموارد الثابتة
 األموال الخاصة
 راس املال الصادر 

 رأس املال غري املطلوب 
 العالوات و اإلحتياطات 

 فارق إعادة التقييم 
 فارق املعادلة 

 النتيجة الصافية 
 ترحيل من جديد –رؤوس األموال اخلاصة االخرى 

 الخصوم غير جارية
 القروص و الديون املالية

 املؤونات و املنتجات املدرجة يف احلسابات يالفا

 
498 176 758.92 
200 000 000.00 

 
142 075 185.79 

 
 

5 451 112.56 
150 650 460.57 
12 189 720.47- 
17 713 497.19- 

5 523 776.72 
 038.45 987 485 الموارد الثابتة 439.56 092 216 مجموع االستخدامات الثابتة
 : األصول المتداولة لالستغالل

 املخزونات اجلاري إجنازها
 الزبائن

 الضرائب

 
117 738 420.41 
180 770 506.45 

148 576.08 

 : الخصوم المتداولة لالستغالل
 املوردون و احلسابات امللحقة

 ضرائبال
 األجور ، الضرائب على الدخل اإلمجايل

 

 
12 994 725.87 

6 623 710.75 
42 691 040.07 

 476.69 309 62 مجموع الخصوم المتداولة لالستغالل 502.94 657 298 مجموع األصول المتداولة لالستغالل
 :األصول المتداولة خارج االستغالل 

 (تسبيقات)املدينون االخرون 
 

49 340 971.08 
 : الخصوم المتداولة خارج االستغالل

 الدائنون املختلفون
 

33 693 971.55 
 971.55 693 33 مجموع الخصوم المتداولة خارج االستغالل 971.08 340 49 مجموع األصول المتداولة خارج االستغالل

 :أصول  –الخزينة 
 اخلزينة

 
17 899 573.11 

 :الخصوم  –الخزينة 
 اخلزينة

 

  الخصوم –مجموع الخزينة  573.11 899 17 أصول –نة مجموع الخزي
 .لطالبا إعداد من  : المصدر
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   :  لمؤسسة المالي التوازن مؤشرات.  2
 :المالية للميزانية المالي التوازن مؤشرات .  1.2

 :الميزانية أعلى من  - 
 .الثابتة األصول-  الدائمة األموال =  الصايف العامل املال رأس

 .الميزانية أعلى من إديمكو لمؤسسة الصافي العامل المال رأس حساب 40 :  رقم الجدول
 8002 البيان

 038.45 987 485 األموال الدائمة
 439.56 092 216 األصول الثابتة

 598.89 894 269 رأس املال العامل الصايف
 .طالبال إعداد من  :المصدر

 :الميزانية أسفل من  -
 .اجلارية اخلصوم  -اجلارية األصول  =صايفال العامل املال رأس

 .الميزانية أسفل من إديمكو لمؤسسة الصافي العامل المال رأس حساب 41 :  رقم الجدول
 8002 البيان
 047.13 898 365 اجلارية األصول
 448.24 003 96 اجلارية اخلصوم

 598.89 894 269 رأس املال العامل الصايف
 .بطالال إعداد من  :المصدر

 :التعليق
   مبلغ 0100 ينة يف بلغ حيث ،موجب الصايف العامل املال رأس أن نالحظ اجلداول خالل من     

 االيتغالل دورة حوادث مواجهة من ميكنها أمان هامش متتلك املؤيسة أن مايعين وهو  ،000000000.00
 املؤيسة فإن املؤشر هذا حسب و ويل،الط  املدى على ماليا متوازنة املؤيسة أن إىل يشري السيولة، متس اليت

 يف ايتخدامه ميكن مايل فائض حققت و املدى، الطويلة مواردها احتياجاهتا الطويلة بايتخدام متويل من متكنت
 .للمؤيسة املايل اهليكل يف توازن إىل يشري ما هذا و املتبقية املالية االحتياجات متويل
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 :فيةالوظي للميزانية المالي التوازن مؤشرات 8.8
 :(ع.م.ر) العامل المال رأس  -
 .الثابتة االيتخدامات  -الثابتة املوارد   =الوظيفي العامل املال رأس
 598.89 894 269=  439.56 092 216 - 038.45 987 485  =الوظيفي العامل املال رأس

 االيتخدامات متويل لىع قادرة الثابتة املوارد أن على يدل وهذا ،موجب الوظيفي العامل املال رأس أن نالحظ
 .الثابتة

 :لالستغالل العامل المال رأس احتياجات  -
 .لاليتغالل املتداولة اخلصوم  -لاليتغالل املتداولة األصول =لاليتغالل العامل املال رأس احتياجات
                   476.69 309 62 - 502.94 657 298  =لاليتغالل العامل املال رأس احتياجات

                                                  =236 348 026.25       
 :االستغالل خارج العامل المال رأس احتياجات  -

 خارج   املتداولة اخلصوم -االيتغالل خارج املتداولة األصول =االيتغالل خارج العامل املال رأس احتياجات
 .االيتغالل
 971.55 693 33  - 971.08 340 49  =يتغاللاال خارج العامل املال رأس احتياجات

                                              =15 646 999.53 
 :(ع.م.ر.إ )العامل المال رأس احتياجات  -

 خارج العامل املال رأس احتياجات +لاليتغالل العامل املال رأس احتياجات =العامل املال رأس احتياجات
 .االيتغالل
 999.53 646 15+  026.25 348 236  =العامل املال رأس احتياجات

                              =251 995 025.78 
 خمزون متويل على قادرة املتداولة اخلصوم أن على يدل وهذا ،موجب العامل املال رأس احتياجات أن نالحظ
 .ومدينوها املؤيسة
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 : الصافية الخزينة  -
 .خصوم الخزينة -أصول زينةالخ = الصافية الخزينة
 573.11 899 17  =الصافية اخلزينة

 .العامل المال رأس احتياجات - العامل المال رأس = الصافية الخزينة
 576.11 899 17=  025.78 995 251 - 598.89 894 269  =الصافية اخلزينة
 وهو العامل، املال رأس احتياجات من أعلى العامل املال رأس أن على يدل وهذا موجبة، اخلزينة أن نالحظ    
 .املتداولة األصول متويل من ميكنها ييولة فائض للمؤيسة بأن يعين ما

 :التعليق
 العامل املال رأس من كل أن الوظيفية، للميزانية املايل التوازن مؤشرات حساب خالل من نالحظ        

 بوايطة احملققة املوارد بأن يعين مما وهذا .موجبة صافيةال اخلزينة وأن ،موجبة قيمة ذو العامل املال رأس واحتياجات
 و املتبقية االحتياجات املالية متويل يف ايتخدامه ميكن مايل فائض حققت و الثابتة، األصول متول االيتغالل دورة
 ؤيسةامل خمزون على متويل قادرة املتداولة اخلصوم وكذالك للمؤيسة، املايل اهليكل يف توازن إىل يشري ما هذا

 .ومدينوها
 :مؤسسة إديمكو  لميزانية المالية النسب.  3

 :السيولة نسب.   1.3
 :التداول نسبة  -

 .اجلارية غري اخلصوم /اجلارية األصول  =التداول نسبة
 . إديمكو  لمؤسسة التداول نسبة حساب 42 :  رقم الجدول        

 8002 البيان
 047.13 898 365 اجلارية األصول
 448.24 003 96 اجلارية اخلصوم

 3.20 نسبة التداول
 .طالبا إعداد من :المصدر
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 :التعليق
 الدراية حمل ةالسن يف النسبة هذه أن ومبا 0100 ينة يف 0.00 التداول نسبة أن اجلدول خالل من جند    
  املؤيسة أن على يدل حيث للمؤيسة، بالنسبة جيد مؤشر يعترب فهذا ، ( 1) للتداول املنايب املقياس من لعأ

 .اخلصوم اجلارية  االصول اجلارية تغطي ، و هتا اجلاريةالتزاما يداد مشاكل من ال تعاين
 :السريعة السيولة نسبة  -

 .اجلارية اخلصوم/ (املخزون -اجلارية األصول)  =السريعة السيولة نسبة
 .لمؤسسة  السريعة السيولة نسبة حساب 43 :  رقم الجدول

 8002 البيان
 626.72 159 248 املخزونات – اجلارية األصول
 448.24 003 96 اجلارية اخلصوم
 2.58 السيولة السريعةنسبة 

 .طالبال إعداد من  :المصدر
 :التعليق
 ففي ،0100يف السنة  السريعة للسيولة عالية نسبة على حافظت املؤيسة أن اجلدول خالل من يتبني      
 أن ومبا  قابلمب نقدية إىل التحول يريعة األصول من دينار 0.00 هناك اريةاجل اخلصوم من دينار كل مقابل
 األصول بأن يعين هذا ألن وذلك ،جيدمؤشر  فإنه ( 1:1 ) السريعة للسيولة املنايب املقياس من علأ النسبة
 .اجلارية اخلصوم لتغطية تكفي التحول يريعة

 : النقدية نسبة -
 .اجلارية اخلصوم /اثلهامي وما املوجودات =النقدية نسبة

 .لمؤسسة  النقدية نسبة حساب 44 :  رقم الجدول             
 8002 البيان

 573.11 899 17 املوجودات و مامياثلها
 448.24 003 96   اجلارية اخلصوم

 0.02 نسبة التداول
 .طالبال إعداد من  :المصدر
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 :التعليق
كانت قليلة نسبياأي أن ييولة   إدميكو  ملؤيسة النقدية السيولة نسبة أن نالحظ السابق اجلدول خالل من     

 للمؤيسة النقدية السيولة نسبة أن هو ذلك من األهم ولكن.اجلارية اخلصوم من دينار لكل 1.00 نقدية قدرها
 .ييئ مؤشر يعترب ما وهو ،1  إىل 0.75  النسبةاملقبولة عن تقل الدراية حمل ةالسن يف

 :المالي واليسر التمويلي الهيكل نسب.   2.3
 :لألصول الخارجي التمويل نسبة  -

 األصول إمجايل/ (اجلارية غري اخلصوم +اجلارية اخلصوم) = لألصول اخلارجي التمويل نسبة      
 .لألصول الخارجي التمويل نسبة حساب 45 :  رقم الجدول

 8002 البيان
 727.77 813 83 اجلارية غري اخلصوم +اجلارية اخلصوم
 486.69 990 581 األصول إمجايل
 0.14  لألصول الخارجي التمويل نسبة

 .لطالبا إعداد من :  المصدر       

 :التعليق
 0100 لسنة فبالنسبة ،املصادر اخلارجية على األموال تدبري يف تعتمد ال املؤيسة أن النسبة هذه تبني       
 الداخلي  التمويل على االعتماد حنو أكثر تتجه ؤيسةامل بأن يوضح مما  ، 1.00 ب االقرتاض نسبة تقدر
 .أمواهلم حتصيل يفية لأفض  الدائنون يعطي يوف هذا تأكيد، وبكل املالية، احيجاهتا لتغطية

 :الكاملة المديونية نسبة -
 .اخلاصة األموال/( اجلارية غري اخلصوم+اجلارية اخلصوم) =الكاملة املديونية نسبة    

 .  لمؤسسة الكاملة المديونية نسبة حساب 46 :  رقم الجدول
 8002 البيان
 727.77 813 83 اجلارية غري اخلصوم +اجلارية اخلصوم

 758.92 176 498 االموال اخلاصة
 0.00 الكاملة المديونية نسبة

 .طالبال إعداد من  :المصدر             



 إديمك مؤسسة واقع على المالية للقوائم المالي التحليل تطبيقات                             الثالث الفصل

 

 

125 

 :التعليق
 الدراية يستوجب الذي املعدل وإن ،% 011 أي ، 1 هو نسبةال هلذه األقصى احلد أن احملللني معظم يرى     
 أموال على االعتماد بني متوازن وضع يف املؤيسة أن القول ميكن هذا، على وبناء .% 011 إىل % 01 هو
وهذا يعترب مؤشر جيد   2014 ينة يف % 00 الكاملة املديونية نسبة بلغت حيث اخلاصة، واألموال الغري

 .للمؤيسة 
 :األجل قصيرة المديونية نسبة -

 .اخلاصة األموال/اجلارية اخلصوم =األجل قصرية املديونية نسبة
 . لمؤسسة األجل قصيرة المديونية نسبة حساب 47 :  رقم الجدول

 8002 البيان
 448.24 003 96    اجلارية اخلصوم

 758.92 176 498 االموال اخلاصة
 0.19 األجل قصيرة المديونية نسبة

 .طالبال إعداد من  :المصدر             
 :التعليق
 بلغت حيث اخلاصة، األموال على االعتماد حنو أكثر تتجه املؤيسة أن يبدو واملقارنة، التحليل خالل من        
 40%.  املعدل هلذا النمطية النسبة من جدا قريب وهو ، 2014 ينة يف % 19 األجل قصرية املديونية نسبة

 :طالنشا نسب .  3.3
 :األصول إجمالي دوران معدل  -

 .األصول إمجايل/األعمال رقم =األصول إمجايل دوران معدل
 . لمؤسسة األصول دوران معدل حساب 48 :  رقم الجدول  

 8002 البيان
 776.93 675 79 رقم األعمال

 486.69 990 581 األصول إمجايل
 0.136 األصول دوران معدل

 .طالبال إعداد من  :المصدر                                   
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 :التعليق
 ،2014 ينة خالل تقريبا مرة 0.136 دار قد املؤيسة أصول يف مستثمر دينار كل أن اجلدول من يتبني     
 .دينار 0.136 قدره أعمال رقم حقق األصول يف مستثمر دينار كل أن أيسر بعبارة أو
 :الجارية غير األصول دوران معدل -

 .اجلارية غري األصول/األعمال رقم=اجلارية غري األصول راندو  معدل
 .لمؤسسة الجارية غير األصول دوران معدل حساب 49 :  رقم الجدول

 8002 البيان
 776.93 675 79 رقم األعمال

 705.19 496 174 األصول غري جارية
 0.45 الجارية غير األصول دوران معدل

 .طالبال إعداد من  :المصدر
 :قالتعلي
 مستثمر دينار فكل األصول، دوران معدل ارتفاع يف يببا كانت اجلارية غري األصول أن اجلدول من يتبني      
  .مقابل يف دج 0.45 قدره أعمال رقم حتقيق يف أيهم قد األصول تلك يف
 :الجارية األصول دوران معدل  -

 .اجلارية األصول/األعمال رقم=اجلارية األصول دوران معدل
 . لمؤسسة الجارية األصول دوران معدل حساب 50 :  رقم ولالجد
 8002 البيان

 776.93 675 79 رقم األعمال
 047.13 898 365 األصول اجلارية

 0.217 الجارية األصول دوران معدل
 . طالبال إعداد من  :المصدر
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 :التعليق
 رقم ليحقق 0.217 يدور اجلارية ألصولا يف مستثمر دينار كل بأن يتبني السابق اجلدول خالل من        
  .دج 0.217 قيمته أعمال

 :التحصيل وفترة الذمم دوران معدل  -
 .الذمم رصيد/األعمال رقم=الذمم دوران معدل
 .املدينني دوران معدل/يوم =365 التحصيل فرتة

 . لمؤسسة التحصيل وفترة الذمم دوران معدل حساب  51 :رقم الجدول
 8002 البيان
 776.93 675 79 ألعمالرقم ا

 506.45 770 180 رصيد الذمم
 0.44 الذمم دوران معدل

 يوم829  فرتة التحصيل
 .طالبال إعداد من  :المصدر

 :التعليق
 قيمته أعمال رقم حقق قد للعمالء ائتمان تقدمي يف مستثمر دينار كل أن يتبني اجلدول خالل من          
 السياياة أن أخرى، وبعبارة .اجلارية األصول دوران معدل بطئ يف ياهم ام وهو ، 2014 السنة يف دج 0.44 
 .الديون حتصيل يف بطئال حنو أكثر تتجه للمؤيسة االئتمانية

 :النقدية دوران معدل -
 .مياثلها وما املوجودات/األعمال رقم =النقدية دوران معدل

 . إديمكو لمؤسسة النقدية دوران معدل حساب 52 :  رقم الجدول
 8002 البيان

 776.93 675 79 رقم األعمال
 573.11 899 17 املوجودات و مامياثلها
 4.45 معدل دوران النقدية

 . طالبال إعداد من  :المصدر
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 :التعليق
 املؤيسة نسبة مبقارنة القيام ينبغي لذا النقدية، دوران ملعدل منوذجية نسبة توجد ال أنه إىل اإلشارة املهم من      
  .املؤيسة لنفس التارخيية النسب مع أو املماثلة يساتاملؤ  مع
 :إديمكو مؤسسة لميزانية االتجاه وتغيرات البيان مقارنات.   4

 :للميزانية األفقي التحليل.  1.4
 يف احلادثة التغريات رصد من ميكننا مما وهذا أياس، كسنة 2013 لسنة امليزانية باعتماد بداية قمنا

 :التايل الشكل على يكون خاص جدول بإعداد الغرض هلذا ونقوم ، 2014 لسنة امليزانية يف الواردة البنود خمتلب
                . مؤسسة لميزانية األفقي التحليل 53 :  رقم الجدول           

 التغري النس  التغري املطلق 2014امليزانية  2013امليزانية  ادالبناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 األصول غير الجارية

 فارق الشراء 
 التثبيتات غري املادية
 التثبيتات المادية

 أراضي
 مباين

 تثبيتات مادية أخرى
 تثبيتات ممنوح امتيازها

 تثبيتات جاري إنجازها
 التثبيتات المالية

املؤيسات  –ة السندات املوضوعة موضع املعادل
 املشاركة

 املسامهات األخرى و احلسابات الدائنة امللحقة
 يندات أخري مثبتة

 القروض و األصول املالية األخرى غري اجلارية
 ضرائب مؤجلة على األصل 

 
 

000222.80 
61 913 957.95 
33 226 939.98 
16 119 161.22 
12 567 856.75 

 
 

112 406 252.04 
 
 
 

2 387 652.04 
 

110 018 600.00 
 
 
 
 

 
 

125 496.80 
61 148 342.76 
33 226939.98 

15 094 985.48 
12 826 417.30 

 
 

154 818 600.00 
 
 
 

4 800 000.00 
 

150 018 600.00 
 

 
 

(50 999.40) 
(765 615.19) 

 -
(1 024 175.74) 

258 560.55 
 
 

42 412 347.96 
 
 
 

2 412 347.96 
 

40 000 000.00 

 
 

(0.28)% 
(0.01)% 

 -
(0.06)% 

%0.02 
 
 

%0.37 
 
 
 

%1.01 
 

%0.36 

 0.23% 734.37 597 41 439.56 092 216 705.19 496 174 مجموع األصول غير الجارية
 األصول الجارية

 المخزونات الجاري إنجازها
 االستخدامات المماثلة –الديون الدائنة 

 الزبائن 

 
136 012 450.30 

1 061 529 783.21 
1 011 589 130.43 

 
117 738 420.41 
230 260 053.61 
180 770 506.45 

 
(18 274 029.89) 
(831 269 729.60) 
(830 818 623.98) 

 
(0.13)% 
(0.78)% 
(0.82)% 
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 .الطالب   إعداد من :المصدر
 

 املدينون اآلخرون 
 الضرائب 

 األصول اجلارية األخرى
 ات و ما يماثلهاالموجود

 توظيفات و أصول مالية جارية
 اخلزينة

48 340 971.08 
1 164 492.00 

 
89 148 939.22 

 
89 148 939.22 

49 340 971.08 
148 576.08 

 
17 899 573.11 

 
17 899 573.11 

10 000 000.00 
(1 015 915.92) 

 
(71 249 366.11) 

 
(71 249 366.11) 

%0.02 
(0.87)% 

 
(0.79)% 

 
(0.79)% 

 %(0.71) (125.60 793 920) 047.13 898 365 172.73 691 286 1 مجموع األصول الجارية
 %(0.60) (391.23 197 879) 486.69 990 581 877.92 187 461 1 مجموع العام لألصولال

 األموال الخــاصة 
 راس املال الصادر 

 رأس املال غري املطلوب 
 العالوات و اإلحتياطات 

 فارق إعادة التقييم 
 فارق املعادلة 

 النتيجة الصافية 
ترحيل من  –رؤوس األموال اخلاصة االخرى 

 جديد
  

 
200 000 000.00 

 
139 343 755.69 

 
 

54 417 242.40 
121 064 652.24 

 
200 000 000.00 

 
142 075 185.79 

 
 

5 451 112.56 
150 650 460.75 

 
 -
 

2 731 430.10 
 
 

(48 966 129.84) 
29 585 808.51 

 
 
 

 
- 

 
1.10% 

 
 

%(0.8) 
1.00% 

 (0.03)% (891.41 648 16) 758.92 176 498 650.33 825 514 المجمــــــوع 
 الخصوم الغير جارية

 القروص و الديون املالية 
 (املؤجلة و املرصود هلا )الظرائب 

 الديون األخرى الغري جارية
 املؤونات و املنتجات املدرجة يف احلسابات يالفا

 املوردون و احلسابات امللحقة 
 

 
-30 984 233.80 

-328 108.23 
 

4 058 911.09 
 

 
-17 059 687.38 

-653 809.81 
 

5 523 776.72 

 
13 924 546.42 
(325 701.58) 

 
1 464 865.63 

 
1.00% 

%(0.99) 
 

1.00% 

 %0.22 710.47 063 15 720.47 189 12- 430.94 253 27- مجموع الخصوم الغير جارية
 الخصوم الجارية 

 املوردون و احلسابات امللحقة 
 ظرائب

 ديون أخرى
 خزينة اخلصوم 

 
83 143 006.52 
38 344 352.57 
852 128 299.44 

 
12 994 725.87 
6 623 710.75 

76 385 011.62 

 
(70 148 280.65) 
(31 720 641.82) 

(775 743 287.82) 

 
%(0.84) 
%(0.82) 
%(0.91) 

 
 (0.90)% (210.29 612 877) 448.24 003 96 658.53 615 973 مجموع الخصوم الجارية

 
 (0.60)% (391.23 197 879) 486.69 990 581 877.92 187 461 1 المجموع العام لألصول
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 :التالية النتائج ايتنباط ميكن اجلدولمن خالل        
 هذه تمثليو  ،28%   بنسبة أي دج999.40 50 مبقدار ضااخنف يجلت :املادية غري التثبيتات . 1

 .  الدورة حيازة نقص يف يف االخنفاض
 أي جد 615.19 765      مبقدار املادية التثبيتات قيمة يف معتربا خنفاضا اجلدول أظهر:املادية بيتاتالتث . 2

 يف أيايا خنفاضاال اهذ تركز وقد 2%بنسبة األخرى املادية التثبيتات إرتفاع من الرغم على وهذا ،1% مبعدل
  . 6 %  ةبنسب أي دج 175.74 024 1 مبقدار املباين اخنفضت قيمة حيث املباين،

من خالل     وهذا ، 37 %  مبعدل أي دج 347.96 412 42  مبقدار زيادة يجلت :املالية التثبيتات . 3
 يف املسامهات االخرى و احلسابات الدائنة امللحقة صول املالية االخرى وكذالك القروض و األارتفاع الكرب يف قيمة 

 % 00دج أي مبعدل  27402989 18 يجلت اخنفاضا بقيمة:  اخلزونات اجلاري إجنازها. 2
 مبعدل أي دج 729.60 269 831 بقيمة اخنفاضا يجلت :املماثلة االيتخدامات-الدائنة الديون . 5

 إىل ذلك ويعود %  0و كذلك املدينون االخرون مبعدل  مبعدل الضرائب ارتفاع من الرغم على وهذا ،78 %
 .الزبائن اخنفاض
 قدرة يف إجيايب مؤشر يعترب فإنه ،82%  مبعدل أي دج 623.98 818 830 بقيمة اخنفضت :الزبائن
  .املؤيسة ييولة على إجيايب بشكل يينعكس ما وهوأصحاهبا  من الديون حتصيل على املؤيسة
  %0 مبعدل أي دج 000.00 000 10 بقيمة رتفاعا يجلت:  اآلخرون املدينون

  نقصان مبعدل أي دج 366.11 249 71 أصبحت حيث خنفاضاا يجلت :مياثلها وما املوجودات . 6
  . املاضي بالعام مقارنة%79

 :الخصوم
و    3%مبعدل أي دج 891.41 648 16 مبقدار اخنفاضار  اخلاصة األموال يجلت :اخلاصة األموال . 1
 2 بقيمة واالحتياطات العالوات ارتفاعوبالرغم من  ،8%  مبعدل الصافية النتيجة اخنفاض يعود اىل هذا

 .  %00و كذا رؤوس األموال اخلاصة ترحيل من جديد ارتفاعت مبعدل  1%  مبعدل أي  731430.10
 تركزت وقد%00  مبعدل زادت حيث اجلاريةالغري   اخلصوم يف ارتفاعا اجلدول أظهر :اجلارية غري اخلصوم . 2 
،   %00 ومبعدل دج 865.63 464 1زادت بقيمة   حيث يلفا املدرجة واملتنجات املؤونات يف الزيادة هذه

و اخنفاض يف الضرائب  %00دج أي مبعدل  546.42 924 13و كذلك القروض و الديون املالية بقيمة 
 .و هذا يعود اىل اجتاه املؤيسة يف تكون املؤونة ملوجهة االخطار احملتملة  %00مبعدل 

 مبعدل أي دج 210.29 612 877 بقيمة اخنفاضا اجلارية اخلصوم يجلت :اجلارية اخلصوم. 0
  األخرى الديون وبند الضرائب بند امللحقة، واحلسابات املوردين( بند من كل اخنفاض إىل ذلك ويعود ،  %90
 . 0100  ينة يف عليه هي ما على
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 :للميزانية العمودي التحليل .  2.4
 جمموع األصول جمموع )هو الأ امليزانية يف الرئيسي البند إىل امليزانية بنود خمتلب نسب التحليل هذا يف يتم         
 األموال اجلارية، اخلصوم اجلارية، غري اخلصوم إليه وينسب ،(100%) الرقم تعطى حيث ،(اخلصوم
 :التايل اجلدول يوضحه ما وهو إخل،...اخلاصة

 .إديمكو  مؤسسة لميزانية العمودي التحليل 54 :  رقم الجدول        
 2014ميزانية  البند

 % المبالغ
 ول غير الجاريةاألص

 فارق الشراء 
 التثبيتات غري املادية
 التثبيتات المادية

 أراضي
 مباين

 تثبيتات مادية أخرى
 تثبيتات ممنوح امتيازها

 تثبيتات جاري إنجازها
 التثبيتات المالية

 املؤيسات املشاركة –السندات املوضوعة موضع املعادلة 
 املسامهات األخرى و احلسابات الدائنة امللحقة

 يندات أخري مثبتة
 القروض و األصول املالية األخرى غري اجلارية

 ضرائب مؤجلة على األصل 

216 092 439.56 
 

125 496.80 
61 148 342.76 
33 226939.98 
15 094 985.48 
12 826 417.30 

 
 

154 818 600.00 
 
 

4 800 000.00 
 

150 018 600.00 

30.08% 
 
0.08% 

00.20% 
0% 
0.0% 
0.0% 
 
 
80.00% 
 
 
1.0% 
 
00.00% 

 األصول الجارية
 المخزونات الجاري إنجازها

 االستخدامات المماثلة –الديون الدائنة 
 الزبائن 

 املدينون اآلخرون 
 الضرائب 

 األصول اجلارية األخرى
 الموجودات و ما يماثلها

 توظيفات و أصول مالية جارية
 اخلزينة

365 898 047.13 
117 738 420.41 
230 260 053.61 
180 770 506.45 
49 340 971.08 

148 576.08 
 

17 899 573.11 
 

17 899 573.11 

08.20% 
01.00% 
00.00% 
00.10% 
0.00% 
1.100% 
 
0.03% 
 
1.10% 

 %000 486.69 990 581 المجموع العام لألصول
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 األموال الخــاصة 
 راس املال الصادر 

 رأس املال غري املطلوب 
 العالوات و اإلحتياطات 

 إعادة التقييم  فارق
 فارق املعادلة 

 النتيجة الصافية 
 ترحيل من جديد –رؤوس األموال اخلاصة االخرى 

  

498 176 758.92 
200 000 000.00 

 
142 075 185.79 

 
 

5 451 112.56 
150 650 460.75 

22.22% 
00.00% 

 
00.00% 
 
 
1.00% 
00.00% 

 الخصوم الغير جارية
 القروص و الديون املالية 

 (املؤجلة و املرصود هلا )ئب الظرا
 الديون األخرى الغري جارية

 املؤونات و املنتجات املدرجة يف احلسابات يالفا
 املوردون و احلسابات امللحقة 

 

-12 189 720.47 
-17 059 687.38 

-653 809.81 
 

5 523 776.72 

(8.02)% 
(0.00)% 
(1.00)% 

 
1.00% 

 الخصوم الجارية 
 لحقة املوردون و احلسابات امل

 ظرائب
 ديون أخرى

 خزينة اخلصوم 

96 003 448.24 
12 994 725.87 
6 623 710.75 
76 385 011.62 

00.22% 
0.00% 
0.00% 
00.00% 

 %000 486.69 990 581 صومخالمجموع العام ل
 .طالبال إعداد من :المصدر    
 :األصول هيكل :أوال
 األصول أن جند حيث ، 2014 ينة خالل املؤيسة يف األصول هيكل توضيح السابق اجلدول من ميكن       

 األصول خيص وفيما % .00  اجلارية غري األصول متثل حني يف األصول، إمجايل من 62.87%  تشكل اجلارية
 اليت املادية بالتثبيتات مقارنة األصول، إمجايل من 26.60%  متثل اليت املالية التثبيتات ارتفاع نالحظ اجلارية غري
 املالية التثبيتات أمهية معرفة أجل ومن  0.02 %    إال متثل ال اليت املادية غري التثبيتات أو 10.50%  متثل

هنا متثل أ جند حيث اجلارية، غري األصول إلمجايلبالنسبة النس  هناوز  بإبراز نقوم األخرى للتثبيتات بالنسبة
.6000% . 
 متثل اليت للزبائن النس  الوزن من كل ارتفاع بوضوح أعاله اجلدول يظهر اجلارية األصول خيص وفيما      

أم بالنسبة  و هذه نسبة مرتفعة كثريا ،  %.5900.من امليزنية و كذلك الديون الدائنة اليت متثل  %31.06
 الوزن باخنفاض مقارنة وهذا من امجايل االصول  %2301.تشكل نسبة للمخزونات اجلاري اجنازوها فهي 
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 األكثر املتداولة واألصول % 0و كذا املدينون االخرون بنسبة  %1.100متثل اليت رائبمن الض لكل النس 
 . األصول إمجايل من %0 تشكل حيث مياثلها وما املوجودات ييولة واألشد

 :المؤسسة في التمويل بمصادر يتعلق فيما :ثانيا
 فيتضحفيه ) اخلاصة واألموال اخلصوم (املؤيسة يف التمويل مبصادر واملتعلق اجلدول من الثاين القسم إن     

 حيث.اخلارجي التمويل مصادر حساب على الداخلي التمويل مصادر على تعتمد املؤيسة أن جلي وبشكل
 %(0.10) ب األجل طويلة اخلارجي التمويل مصادر تشكل حني يف ، % 00.00 ب اخلاصة األموال تقدر
 ارتفاع السابق اجلدول يف نالحظ وكما 16.49 %  ب قدرت فهي األجل قصرية اخلارجي التمويل مصادر أما ،
 من %00.00و كذللك رؤوس االموال اخلاصة االخرى ب  %00.00العالوات و االحتياطات ب  بند

 . اخلصوم إمجايل
 .إيديمكو  لمؤسسة النتائج لحساب المالي التحليل :الثاني المطلب

 :إيديمكو لمؤسسة الربحية نسب.  1
 :المبيعات ةربحي نسب.   1.1

 :لالستغالل الخام الفائض نسبة  -
 .األعمال رقم/لاليتغالل اخلام الفائض=لاليتغالل اخلام الفائض نسبة

 .إديمكو لمؤسسة لالستغالل الخام الفائض نسبة حساب 55 :  رقم الجدول        
 0100 0100 البيان

 008.48 994 6 494.52 329 102 الفائض اخلام لاليتغالل
 776.93 675 79 432.14 571 294 ألعمالرقم ا
 0.08 0.34 لالستغالل الخام الفائض نسبة

 .طالبال إعداد من :المصدر
 :التعليق
 رقم من دينار كل أن يعين هذا ، 2013 ينة يف  0.34  ب لاليتغالل اخلام الفائض معدل يقدر     

 أما والريوم، والضرائب والعمال ارجيوناخل املوردون من كل دفع بعد دج 0.34 قدره هامش حيقق األعمال
 .املؤيسة أداء عن اجيايب مؤشر وهذا 0.08 ب لاليتغالل اخلام الفائض معدل يقدر 2014 لسنة بالنسبة

 :االستغالل نتيجة نسبة  -
 .األعمال رقم /االيتغالل نتيجة =االيتغالل نتيجة نسبة                         
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 .إديمكو لمؤسسة االستغالل نتيجة نسبة حساب 56 :  قمر  الجدول              
 0100 0100 البيان

 866.96 116 6 327.81 620 69 اليتغاللنتجة ا
 776.93 675 79 432.14 571 294 رقم األعمال

 0.07 0.02 االستغالل نتيجة نسبة
 .طالبال إعداد من :المصدر
 :التعليق
 االيتغالل، نتيجة من دج 0.07 قدره هامش حيقق األعمال رقم من اردين كل أن يتبني أعاله اجلدول من      
 االهتالكات خمصصات وايتبعاد والريوم، والضرائب والعمال، اخلارجيون، املوردون من كل دفع بعد أي

 نتيجة هامش يف حتسنا هناك أن يتضح السابقة، السنة مع النسبة هذه ومبقارنة القيمة، وخسائر واملؤونات
 .االيتغاليل نشاطها من ربح حتقق املؤيسة أن يعين هذافو مبأنه اجيايب   لااليتغال

 :الضرائب قبل الجارية النتيجة نسبة  -
 .األعمال رقم /الضرائب قبل اجلارية النتيجة=الضرائب قبل اجلارية النتيجة نسبة                            

 .إديمكو لمؤسسة الضرائب قبل الجارية النتيجة نسبة حساب 57 :  رقم الجدول
 0100 0100 البيان

 366.96 079 7 744.48 755 72 نتجة اجلارية قبل الضرائب
 776.93 675 79 432.14 571 294 رقم األعمال

 0.08 0.24 الضرائب قبل الجارية النتيجة نسبة
 .طالبال إعداد من :المصدر
 :التعليق
 كل من الضرائب قبل اجلارية النتيجة من  دج 0.08 قدره شهام حققت املؤيسة أن يتبني التحليل خالل من
 النتيجة اخنفاض إىل ذلك ويعود .دج 0.24  بلغ والذي السابقة السنة هامش عن ويقل األعمال، رقم من دينار
 .حتسن يف االيتغالل نتيجة إن إذ املالية،

 :المردودية نسب . 2.1
 :المالية المردودية -

 األصول األعمال       إجمالي الصافية   رقم لنتيجةا                      
 ×                 ×                    =المالية المردودية

 .الخاصة األصول    األموال إجمالي     األعمال رقم                      
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 .كومإدي مؤسسةل المالية المردودية حساب 58 :  رقم الجدول   

 8002 8003 البيان
 1.100 1.00 رقم األعمال/النتجة الصافية 
 1.000 1.01 إمجايل األصول/ رقم األعمال

 0.00 0.00 اخلاصة األموال/ إمجايل األصول 
 0.020 0.000 المالية المردودية

 .طالبال إعداد من :لمصدرا
 :التعليق
 يف 10.1% وبلغت املؤيسة، يف أمواهلم ايتثمار وراء املالك حيققه ذيال العائد معدل عن النسبة هذه تعرب     
 عن املعدل اخنفاض أن السابق اجلدول من ويتضح 9%  إىل لتصل 2010 ينة يف اخنفضت مث 2013 ينة
 يقيس الذي  6.8 % مقابل  18%الربح صايف هامش نسبة من كل يف الكبري االخنفاض مرجعه السابقة السنة
 وهذا مرة، 1.00 إىل مرة 1.01من  األصول دورن معدل يف الطفيب واالخنفاض التكاليب، على بةالرقا فعالية
 . 0100 ينة مقابل  000 إىل 000من  0100 ينة يف الكاملة املديونية نسبة خنفاضا من الرغم على
 :النتائج لحساب االتجاه وتغيرات البيان مقارنة.  2

 :جالنتائ لحساب األفقي التحليل.   1.2
 احلادثة التغريات رصد من ميكننا مما وهذا أياس، كسنة  0100لسنة النتائج حساب باعتماد بداية قمنا        

 على يكون خاص جدول بإعداد الغرض هلذا ونقوم ، 0100 لسنة النتائج حساب يف الواردة البنود خمتلب يف
 :التايل الشكل
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 .كومإيدي لمؤسسة النتائج لحساب األفقي التحليل 59 :  رقم الجدول   
 %التغري النس   التغري املطلق 2014 2013 

 رقم األعمال
تغريات خمزونات املنتجات املصنعة و اجلاري 

 تصنعها 

294 571 432.14 
(32 108 257.66) 

79 675 776.93 
(21 080 010.43) 

(214 895 655.21) 
(11 028 247.23) 

%(72.95) 
(34.34)% 

 %(77.67) (407.98 867 203) 766.50 595 58 174.48 463 262 السنة المالية إنتاج.  0
 املشرتيات املستهلكة

 اخلدمات اخلارجية و االيتهالكات األخرى
(39 427 614.19) 
(58 419 480.61) 

(1 079 614 .8) 
(21 375 985.16) 

(38 347 999.39) 
(37 043 495.45) 

(97.26)% 
(63.40)% 

 %(77.05) (494.78 391 75) (600.02 455 22) (094.80 847 97) سنة الماليةإستهالك ال. 8
 %(78.04) (913.20 475 128) 166.48 140 36 079.68 616 164 (8-0)القيمة المضافة لالستغالل . 3 

 أعباء العاملني
 الضرائب و الريوم و املدفوعات املماثلة

(56 096 202.32) 
(6 190 382.84) 

(27 999 735.21) 
(1 146 422.79) 

(28 096 467.11) 
(5 043 960.05) 

(50.08)% 
(81.26)% 

 %(93.77) (486.04 335 95) 008.48 994 6 494.52 329 102 الفائض الخام لالستغالل. 2
 املنتجات العملياتية األخرى
 األعباء العملياتية األخرى

املخصصات لإلهتالكات و املؤونات و خسائر 
 القيمةائر ايرتجاع على خس

3 578 730.81 
(26 113 007.78) 
(10 915 226.44) 

740 336.70 

4 128 799.26 
(1 109 991.80) 
(5 935 948.98) 

2 040 000.00 

550 068.45 
(25 003 015.98) 
(4 979 277.46) 
1 299 663.30 

00.00% 
(00.00)% 
(00.00)% 

011.00% 
 %(20.80) (460.85 503 63) 866.96 116 6 327.81 620 69 النتجة العملياتية. 2

 %(00.01) (916.67 172 2) 500.00 962 416.67 135 3 املنتوجات املالية
 %(02.30) (916.67 172 2) 500.00 962 416.67 135 3 النتجة المالية. 0
 %(20.80) (377.52 676 65) 366.96 079 7 744.48 755 72 (0+2)النتيجة الجارية قبل الضرائب . 0
 ضرائب الواجب دفعها عن النتائج العاديةال

 عن النتائج العادية( تغريات)الضرائب املؤجلة 
 جمموع منتجات األنشطة العادية
 جمموع أعباء األنشطة العادية

856 610.00 
(2 395 112.08) 
269 917 658.66 

(215 500 416.26) 

(1 628 254.40) 
 

65 727 065.76 
(60 275 953.20) 

771 644.40 
 

(204 190 592.90) 
(155 224 463.06) 

01.10%  
 

(00.00)% 
(00.10)% 

 %(28.22) (241.92 161 68) 112.56 451 5 354.48 612 73 نتيجة األنشطة العادية. 2
  (جيب تثبتها( )منتجات)عناصر غري عادية 

  جيب تثبته( )أعباء)ر غري عادية عناص
    

     النتجة غير العادية. 2
 %(22.22) (129.84 966 48) 112.56 451 5 242.40 417 54 يجة السنة الماليةصافي نت.00
 .طالبال إعداد من :املصدر
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 :التالية النتائج السابق اجلدول من ايتنباط ميكن 
و   63.40% بنسبة اخنفاضا األخرى وااليتهالكات اخلارجية اخلدمات عرفت :املالية السنة ايتهالك  . 1

 املالية السنة ايتهالكخنفاص ا يفسر ما وهو ، 97.26% مبعدل ملستهلكةا املشرتيات كذلك
  . بنسبة77.05 %

وهذا بسبب اإلخنفاض الكبري يف إنتاج السنة املالية ، 78.04% مبعدل اخنفاض  عرفت:  املضافة القيمة.   2
   .مما أثر بشكل واضح على القيمة املضافة  77.67%مبعدل 

 هذا ويزيد93.77% مبعدل أي (486.04 335 95) مبقدار اخنفاضا يجل:للاليتغال اخلام الفائض 3
 والريوم الضرائب بند يف اخنفاض من الرغم على وهذا ، 78.04%املضافة القيمة اخنفاض عن املعدل

 . 50.08% بنسبة أعباءالعاملني و كذلك ، 81.26% بنسبة املماثلة واملدفوعات
نقصان   مبعدل أي ،(460.85 503 63) مبقدار خنفاضاا العملياتية النتيجة يجلت :العملياتية النتيجة. 4

 15.45%   بنسبة األخرى العملياتية املنتجات من كل يف الزيادةعلى الرغم من  و ،91.21 % قدره 
  100.75% خسائرالقيمة وايرتجاع

 أو ( 916.67 172 2 ) بقيمة املالية النتيجة اخنفاض السابق اجلدول من يالحظ :املالية النتيجة.  5
 .    69.30%مبعدل املالية املنتجات اخنفاض إىل ذلك ويعود ،69.30% مبعدل

 قدره اخنفاض مبعدل أي ( 129.84 966 48 ) مبقدار اخنفاضا عرفت :املالية السنة نتيجة صايف. 6
 . و العملياتية املالية النتيجة اخنفاض أيايا يببه يعود و ،%89.98
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 :النتائج لحساب العمودي حليلالت.  2.2
 حيث األعمال، رقم وهو أال الرئيسي البند إىل النتائج حسابات بنود خمتلب نسبب التحليل هذا يف يتم        
 .إخل...املالية النتيجة لاليتغالل، اخلام الفائض املالية، السنة ايتهالك إليها وينسب ،(% 100 ) الرقم تعطى
 :لتايلا اجلدول يف نوضحه ما وهو
 .2014  لسنة إديمكو لمؤسسة النتائج لحسابات العمودي التحليل 60 :  رقم الجدول .
 %التغري النس   2014 

 رقم األعمال
 تغريات خمزونات املنتجات املصنعة و اجلاري تصنعها 

79 675 776.93 
(21 080 010.43) 

%100 
(26.45)% 

 73.54% 766.50 595 58 إنتاج السنة المالية.  0
 املشرتيات املستهلكة

 اخلدمات اخلارجية و االيتهالكات األخرى
(1 079 614 .8) 

(21 375 985.16) 
(1.35)% 
(26.82)% 

 %(28.18) (600.02 455 22) إستهالك السنة المالية. 8
 % 45.35 166.48 140 36 (8-0)القيمة المضافة لالستغالل . 3 

 أعباء العاملني
 دفوعات املماثلةالضرائب و الريوم و امل

(27 999 735.21) 
(1 146 422.79) 

(35.14)% 
(1.43)% 

 %2.00 008.48 994 6 الفائض الخام لالستغالل. 2
 املنتجات العملياتية األخرى
 األعباء العملياتية األخرى

 املخصصات لإلهتالكات و املؤونات و خسائر القيمة
 ايرتجاع على خسائر القيمة

4 128 799.26 
(1 109 991.80) 
(5 935 948.98) 
2 040 000.00 

0.00% 
(0.00)% 
(0.00)% 

0.00% 
 7.67% 866.96 116 6 النتجة العملياتية. 2

 1.20% 500.00 962 املنتوجات املالية
 1.20% 500.00 962 النتجة المالية. 0
 8.88% 366.96 079 7 (0+2)النتيجة الجارية قبل الضرائب . 0

 ن النتائج العاديةالضرائب الواجب دفعها ع
 جمموع منتجات األنشطة العادية
 جمموع أعباء األنشطة العادية

(1 628 254.40) 
65 727 065.76 

(60 275 953.20) 

% (2.04) 
%82.49 

(75.65)% 
 6.84% 112.56 451 5 نتيجة األنشطة العادية. 2

 6.84% 112.56 451 5 صافي نتيجة السنة المالية.00

 .طالبال إعداد من :المصدر
 وبالتايل األعمال رقم من 6.84%  متثل و موجبة صافية نتيجة حققت املؤيسة أن السابق اجلدول يبني     
 .االيتغاليل النشاط إىل و املايل النشاط إىل أيايا ترجع احملققة النتيجة إن نستنتج أن ميكن
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 .يمكوسسة إدلمؤ  النقدية التدفقات لقائمة المالي التحليل :الثالث المطلب
 :كومإدي لمؤسسة النقدية التدفقات قائمة مقاييس.1

 (FCF ):المتاح  النقدي التدفق 1. 1
 من النقدية التدفقات صايف -التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صايف   =املتاح النقدي التدفق     

 .االيتثمارية األنشطة                           
 من املقبوضة واألقساط احلصص إضافة يتوجب فإنه إدميكو ملؤيسة املتاح النقدي التدفق حساب أجل من     
 األنشطة من النقدية التدفقات صايف يتمثل وبالتايل التشغيلية، األنشطة من النقدية التدفقات إىل النتائج

 . مادية غري أو مادية تثبيتات اقتناء عن املسحوبات يف االيتثمارية
 .إديمكو لمؤسسة المتاح النقدي التدفق بحسا 61 :  رقم الجدول

 2013 2014 البيان
 التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صايف

 احلصص و أقساط املقبوضة من النتائج
- 16 385 437.27 
- 10 000 000 .00 

26 727531.18 

 507.67 556 54 400.00 037 50 -  .االيتثمارية من األنشطة النقدية التدفقات صايف
 76 422 836.27 -  27 828 976.49- (FCF)المتاح  النقدي التدفق
 .الطالب إعداد من :المصدر
 :التعليق
 بلغ حيث كلتاالسنتني، يف إيدميكويالب ملؤيسة املتاح النقدي التدفق بأن يتبني السابق اجلدول خالل من       
 2014 ينة يف ( 836.27 422 76 ) قيمة إىل اخنفض مث 2013 ينة يف ( 976.49 828 27 ) قيمة
 .ليس هلا تدفق نقدي متاح يف الوقت احلايل   املؤيسة أن إىل يشري هذا و ،
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 :لمؤسسة إديمكو النقدية التدفقات لقائمة االتجاه وتغيرات البيان مقارنة
 :النقدية التدفقات لقائمة العمودي التحليل.  1.2
 . إديمكو لمؤسسة النقدية التدفقات لقائمة يالعمود التحليل 62 :  رقم الجدول     

 % ؤيةيالنسب الم المبالغ  التدفقات النقدية الداخلة
 

 التحصيالت املقبوضة من عند الزبائن
 التحصيالت عن عمليات بيع تثبيتات مالية
 الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات املالية
 احلصص و األقساط املقبوضة من النتائج

 

 
150 420 550.23 
60 000 000.00 

962 500.00 
10 000 000.00 

 
%67.94 
%27.10 
%0.43 
%4.52 

 100% 050.23 383 221  المجموع
 %النسب الميؤية  المبالغ  خارجةالالتدفقات النقدية 

 املبالغ الدفوعة للموردين و العاملني
 لضرائب عن النتائج املدفوعة

 قيام هبااحلصص و غريها من التوزيعات اليت مت ال
 املسحوبات عن إقتناء تثبيتات مادية أو غري مادية

 املسحوبات عن إقتناء تثبيتات مالية
 

121 790 283.01 
48 680 641.93 
4 826 528.84 

100 000 000.00 
100 000 000.00 

%32.45 
%12.97 
%1.28 

%26.64 
%26.64 

 100% 453.78 297 375 المجموع
 .طالبال إعداد من :المصدر

 :ليقالتع
 بني الفصل يتم واحد لعامإدميكو  ملؤيسة النقدية التدفقات لقائمة العمودي التحليل إجراء عند         
 :التالية بااليتنتاجات اخلروج ميكن حيث واخلارجة، الداخلة النقدية التدفقات
 عليه احلصول مت وقد دج 050.23 383 221 للمؤيسة الداخلة النقدية التدفقات جمموع بلغ  :أوال      
 التحصيالت خالل من ذلك كان وقد الرئيسي املصدر وهو التشغيلي النشاط األول :مصادر أربع خالل من

 النشاط كان فقد الثاين ملاصدر أما  67.94%تها حبوايل مسامه بلغت حيث ، العمالء من املقبوضة
التحصيالت عن عمليات بيع  و 4.52% بنسبة النتائج من املقبوضة واألقساط احلصص يف واملتمثلة االيتثماري
 املصدر  0.43%الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات املالية نسبةو   27.97%بنسبة   تثبيتات مالية

 تبلغ اليت الصافية النتيجة عن تزيد األخري هذا قيمة وأن التشغيلية، األنشطة هو النقدية التدفقات هلذه الرئيسي
   .جيدا ا مؤشر يعد فهذا  60 قمر  اجلدول دج 112.56 451 5
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 . االيتثمارية النفقات من بكثري أعلى التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات
 :النقدية التدفقات لقائمة األفقي التحليل.  2.2

 .إديمكو لمؤسسة النقدية التدفقات لقائمة األفقي التحليل 63:  رقم الجدول
ميؤية النسب ال التغير المطلق 2014  2013  

% 
 التحصيالت يف أعقاب إصدار أيهم
 التحصيالت املقبوضة من عند الزبائن

 عمليات بيع تثبيتات ماليةالتحصيالت عن 
 الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات املالية
 احلصص و األقساط املقبوضة من النتائج

 

26 635 862.37 
294 627 757.73 
115 200 000.00 

3 135 416.00 
- 

 -
150 420 550.23 
60 000 000.00 

962 500.00 
10 000 000.00 

 -
((144 207 207.5 

(55 200 000.00) 
(2 172 916.00) 

- 

- 
%(48.94) 
%(47.91) 
%(69.30) 

- 

 (49.63)% (985.87 215 218) 050.23 383 221 036.10 599 439 ةدخلالالتدفقات النقدية 
 املبالغ الدفوعة للموردين و العاملني

 ائب عن النتائج املدفوعةلضر ا
 احلصص و غريها من التوزيعات اليت مت القيام هبا
 املسحوبات عن إقتناء تثبيتات مادية أو غري مادية

 املسحوبات عن إقتناء تثبيتات مالية
 الفوائد و املصاريب املالية األخرى الدفوعة 

 

241 634 831.47 
23 333 940.36 

- 
1 378 909.00 
62 400 000.00 

98 446.72 

121 790 283.01 
48 680 641.93 
4 826 528.84 

100 000 000.00 
100 000 000.00 

- 

(119 844 548.46) 
25 346 701.57 

- 
98 621 091.00 
37 600 000.00 

- 

%(49.59) 
%108.62 

 
%715.21 
%60.25 

- 

 14.12% 326.23 451 46 453.78 297 375 127.55 846 328 خارجةالالتدفقات النقدية 

 (238.97)% (312.10 667 264) (403.55 914 153) 908.55 752 110 تغيرات أموال الخزينة للفترة

 .طالبال إعداد من :المصدر
 :التعليق
 أي دج 312.10 667 264 بقيمة اخلزينة أموال تغرياتاخنفاض  نالحظ السابق اجلدول خالل من     
 حيث ارجةاخل النقدية التدفقات عرفته الذي الكبري رتفاعاال إىل خنفاضا هذه أيباب ويعود ، 238.97%مبعدل
 تقدر واليت ةداخلال النقدية التدفقات عرفتها اليت اتخنفاضباال مقارنة وذلك ،14.12%  لمبعد زيادة يجلت

 . 49.63%  ب
 :الداخلة النقدية التدفقات .أ

 مبعدل إخنفاضت حيث 2014 ينة يف الداخلة النقدية التدفقات يف ضااخنفا السابق اجلدول أظهر        
من التحصيالت املقبوضة من عند الزبائن و عن التحصيالت  كل يف املسجل االخنفاضبسب  وهذا ،%49.63

  .عمليات بيع تثبيتات مالية و الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات املالية 
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 :الخارجة النقدية التدفقات . ب
 هذه تركزت ولقد 14.12% مبعدل 2014 ينة يف اخلارجة النقدية التدفقات يف ارتفاعا السابق اجلدول أظهر   

و هذا بسب    715.21%املسحوبات عن إقتناء تثبيتات مادية أو غري مادية بنسبة كبري جدا  يف أيايا الزيادة
ء تثبيتات املسحوبات عن إقتنا، كما كان اخنفاض يف  2014االقتناءات ااتثبيتات اليت قامت هبا املؤيسة ينة 

 ، 108.62%سبة نالضرائب عن النتائج املدفوعة بو  60.25% مالية مبسبة 
   ينة يف تسجيلها وعدم 2014 ينةاحلصص و غريها من التوزيعات اليت مت القيام به  تسجيل إىل باإلضافة
 يشري قد والذي 49.59%  مبعدل والعاملني املوردين من كل يمةق اخنفاض أعاله اجلدول وكماأظهر . 2013

 .ييءمؤشر  يعترب ما وهو ايتثمارية فرص على تتوفر ال املؤيسة أن إىل
 الخاصة األموال تغيرات قائمة تحليل 

 منها تتشكل اليت الفصول من فصل كل يف أثرت اليت للحركات حتليال اخلاصة األموال تغريات قائمة تشكل     
 .املالية السنة خالل للمؤيسة اخلاصة األموال رؤوس
 وتغري ، 2014و   2013 خالل املؤيسة مال رأس ثبات نالحظ اخلاصة األموال تغريات قائمة خالل من    
كما نالحظ تغري النتيجة الصافية باخنفاض  ،  2013عن  2014يف  بالزيادة االحتياطات العالوات و بند

دج ، و  112.56 451 5فبلغت  2014دج ، أما يف  242.40 417 54ملبغ  2013حيث بلغت يف 
 . 2014هذا رجع إىل إخنفاض يف رقم األعمال ينة 
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 :خالصة    
 فرتة خالل املايل التحليل أدوات بايتخدام إدميكو ملؤيسة املالية القوائم بتحليل قيامنا خالل من         
  :يلي فيما ذكرها ميكن النتائج، من مجلة إىل توصلنا( 0100-0100)الدراية 

 رأس من كل أن إىل التوصل مت املؤيسة، مليزانية الوظيفي التحليل خالل فمن :امليزانية لتحليل بالنسبة أوال    
 االيتثماراهت املؤيسة متويل يعين مما موجبة، اخلزينةو  (BFR)العامل  املال رأس واحتياجات (FR)املال العامل

 كما . خاصة اأمواهل على املؤيسة اعتماد تبني حيث التمويلي اهليكل نسب حساب عند منه التأكد مت ما وهو ،
 إضافة .املعيارية النسب عن ييولتها نسب ارتفاع خالل من السيولة يف عجز من تعاين ال املؤيسة بأن لنا تبني
 ما وهذا األصول، إمجايل من26.60 % حوايل األخرية هذه متثل حيث املالية، التثبيتات أمهية نالحظ ذلك إىل
 .مايل جممع عن عبارة يسةاملؤ  بأن يعين
كذلك و  االيتغاليل النشاط من ةموجب نتيجة حتقق املؤيسة بأن يفيد   :النتائج حسابات لتحليل بالنسبة ثانيا    
 .موجبة النتيجةالصافية جعل ما وهو  املايل، نشاطها من
 كلتا يف يالب متاح نقدي فقتد للمؤيسة أن إىل التوصل مت : النقدية التدفقات قائمة لتحليل بالنسبة ثالثا   

 الرئيسي املصدر هو التشغيلي النشاط هتا املالية التزاما مجيع قابلت مل  املؤيسة بأن يعين وهذا ، السنتني
 أهم التشغيلي النشاط ميثل وكما املقبوضات، إمجايل من 67.94 % ميثل حيث النقدية للمتحصالت
 النقدية التدفقات فإن وبالتايل املدفوعات، إمجايل من 32.45% متثل حيث املتحصالت هاته ايتخدامات
 .ضئيلة نسبة إال متثل ال والتمويلية االيتثمارية

 أيايا يرجع الدراية فرتة خالل اخلاصة األموال تغري إن :اخلاصة األموال تغريات قائمة لتحليل بالنسبة رابعا     
.الدورة نتيجة وضم واملسريين، مالالع املسامهني، على والنتائج االحتياطات قيمة توزيع إىل
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 احملاي ، النظام خمرجات متثل واليت املالية القوائم دراية على املالية للقوائم املايل التحليل موضوع يقوم        
 يتم اليت واملؤشرات والنسب املعدالت أن مبعىن حتليلها، يتم اليت القوائم مبحتويات رهينة التحليل نتائج فإن ولذلك
 إعداد أيايها على مت اليت احملايبية باملبادئ أيايي بشكل تتأثر املالية للقوائم التحليل عملية من عليها احلصول
 للقوائم املايل التحليل عملية على يؤثر يوف جديد حماي  نظام اجلزائر تبين فإن ذلك على وترتيبا .القوائم هذه
 .ةاملالي

 خالل من املايل احملاي  النظام وفق املالية للقوائم املايل التحليل موضوع تناول حاولنا فقد السياق هذا ويف      
 املايل وأبعادالتحليل جماالت على املايل احملاي  النظام تطبيق تأثري مدى حول تدور اليت البحث إشكالية معاجلة
 والدراية جهة من النظرية الدراية بني اجلمع خالل من املوضوع هذا اجلةمبع قمنا ذلك أجل ومن .املالية للقوائم
 الفصل يف تطرقنا حيث املوضوع، شقي بني ومجعت فصلني النظرية الدراية يف تناولنا .أخرى جهة من امليدانية
 احملاي  النظام وفق اليةامل القوائم إعداد كيفية مث الدولية احملايبية باملعايري وعالقته املايل احملاي  النظام األول
 جماالت إىل باإلضافة املالية للقوائم املايل للتحليل النظري اإلطار لتناول الثاين الفصل خصصنا حني يف املايل،
 اليت املايل التحليل وأياليب أدوات إيقاط حاولنا فقد امليدانية الدراية يف أما .املالية للقوائم املايل التحليل وأبعاد
   . إدميكو ملؤيسة املالية القوائم على الثاين الفصل يف يهاإل تطرقنا
 :الدراسة نتائج  1-
 امليدانية العملية والنتائج البحث، خالل من إليها املتوصل النظرية النتائج :النتائج من نوعني بني منيز أن علينا    

 .كوإدمي للمؤيسة املالية القوائم حتليل خالل من إليها املتوصل
 :النظرية نتائجال - أ 
 :التالية النتائج نستخلص البحث هذا خالل من

 قارارات اختااذ يف الادوليني املساتثمرين مسااعدة إىل املالياة واملعلوماة للمحايابة الدولياة املعاايري دفهتا -
 ةالوضعي عن دوليا للمقارنة وقابلة وموثوق شفافة مالية معلومة بتوفري العاملية، املالية األيواق يف االيتثمار

 املؤيسات، يف واألداء املالية
 احملايا  التوحياد مناوذج مان مساتمدة اأهنا هاو املالياة واملعلوماة للمحايابة الدولياة املعاايري ميياز ماا أهام -

 للمؤيسة، اقتصادية نظرة وإعطائها املستثمرين ملصلحة تفضيلها األجنلويكسوين،
 ف الظرو يساير ال يابقة رتةف الحتياجات يستجيب كان الذي الوطين احملاي  املخطط أصبح -
الساوق  اقتصااد إىل للتحاول الرامياة االقتصاادية اإلصاالحات بعاد خاصاة اجلزائار يف اجلديادة االقتصاادية       

 إصاالحه أصابح لاذلك اخلاارجي، العاامل علاى االنفتااح متطلباات ماع تتوافق ال احملايبية املعلومة وأصبحت
 والدويل، الوطين الصعيد ىعل والتحوالت املستجدات ملسايرة ضروريا
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 يف أكثار انادماجها إىل يهادف الدولياة احملايابية املعاايري مان مساتوحى جدياد حمايا  نظاام اجلزائار تباين إن -
 األجنبية، االيتثمارات وجذب العاملي االقتصاد

 واألطراف اإلدارة بوايطة ايتخدامها ميكن اليت املهمة األدوات أحد هو املالية للقوائم املايل التحليل إن -
 طريق عن القرارات،  ترشيد عملية يف تساعد إضافية ومؤشرات معلومات على احلصول لغرض اخلارجية
 هتا ،مدلوال هلا أرقام إىل  دالالت أي بدون مطلقة أرقام جمرد من املالية بالقوائم الظاهرة األرقام حتويل

 من وتسهل املالية للقوائم املايل التحليل ختدم ايلامل احملاي  النظام وفق إعدادها يتم اليت املالية القوائم إن -
 حول معلومات تقدمي إىل الرمسية اجلريدة حسب القوائم هذه دفهت حيث .املايل التحليل تقنيات تطبيق
 اخلزينة تدفقات جدول) املالية الوضعية تغريات ،(النتائج حسابات)األداء ،(امليزانية) املالية الوضعية
 .املالية للقوائم املايل التحليل أهداف مع يتوافق ما وهو (اخلاصة والاألم تغريات وجدول

 ما وهو السابقة، املالية للسنة خمصص والثاين اجلارية للسنة األول أياييني، عمودين بوجود امليزانية تتميز 
 تصب يفه للمؤيسة، املالية الوضعية بتقييم املرتبطة العناصر وتتضمن .األفقي بالتحليل بالقيام يسمح
 واملالية الوظيفية امليزانية من كل مع تتوافق امليزانية هذه أن كما .واخلصوم األصول عناصر منفصلة بصفة
 امليزانية، معاجلة إعادة ضرورة األمر يقتضي ال وبالتايل

 أرصدة على حتتوي كما.الوظيفة أو الطبيعة حسب (األعباء)التكاليب فيه النتائج حسابات جدول ترتب 
 عملية من يسهل  مما وهذا باألداء، تتعلق معطيات فهي اجلارية، املالية السنة ومعطيات لسابقةا السنة

 األفقي، التحليل
 على املؤيسة قدرة مدى حول معلومات املالية القوائم مستعملي إعطاء إىل اخلزينة تدفقات قائمة يهدف 

 مدخالت يقدم وهو .السيولة هذه ايتخدام حول معلومات وكذلك يعادهلا وما النقدية السيولة توليد
 املباشرة، غري أو املباشرة الطريقتني بايتخدام املالية السنة أثناء احلاصلة السيولة وخمرجات

 تتشكل اليت الفصول من فصل كل يف أثرت اليت للحركات حتليال اخلاصة األموال تغريات جدول يشكل 
 ية،املال السنة خالل للمؤيسة اخلاصة األموال رؤوس منها
 أجل من املستعملة التقييم معايري بفهم يسمح فهو داللة، ذات أيايية معلومات على املالحق حتتوي 

 ويقدم املالية، القوائم وقراءة لفهم الضرورية املستعملة النوعية احملايبية الطرائق وكذا املالية، القوائم إعداد
 .السابقة الفرتات مع املقارنة إجراء من متكن منظمة بطريقة

 :الميدانية الدراسة نتائج -  ب
 اإليتنتاجات، من جمموعة إىل توصلنا إدميكو املؤيسة على النظرية الدراية إيقاط خالل من     
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 :أمهها من
، و هذا مايعين أن املؤيسة ( 0100-0100)املؤيسة حققت توازهنا املايل خالل فرتة الدراية  أن -

 املؤيسة مليزانية و من خالل التحليل الوظيفي. وال الدائمة قادرة على متويل ايتثمارهتا عن طريق األم
 كانت اخلزينة و العامل    املال رأس واحتياجات العامل املال رأس من كل أن إىل توصلنا 0100لسنة

 عند منه التأكد مت ما وهو 0100مبوردها الذاتية ينة  اليتثمارات املؤيسة متويل يعين ما وهو موجبة،
 املايل، واليسر التمويلي لاهليك نسب حساب

 ونسبة التداول نسبة من كل تقل حيث الدراية، فرتة خالل السيولة يف عجز من املؤيسة تعاين -
 املعيارية، النسب عن السريعة السيولة
 ينة يف األصول إمجايل دوران معدل يف تراجع هناك بأن تبني النشاط نسب حساب خالل من -

  يابقا، نتيجة اجلارية غري األصول دوران معدل اخنفاض إىل يعود لذيوا السابقة، بالسنة مقارنة  0100
 نشاطها من موجبة نتيجة حتقق املؤيسة أن إىل التوصل مت النتائج حلسابات العمودي التحليل خالل من -

 ونسبة االيتغالل نتيجة نسبة حساب عند منه التأكد مت ما وهو ،املايل نشاطها منكذلك و  االيتغاليل
 الضرائب، قبل اجلارية النتيجة

 الكبري االخنفاض إىل ذلك ويعود تراجع، يف األخرية هذه أن املالية املردودية نسبة حساب خالل من تبني -
 األصول، دوران معدل يف الطفيب واالخنفاض الربح صايف هامش نسبة يف

 للمتحصالت يسيالرئ املصدر هو التشغيلي النشاط بأن النقدية التدفقات قائمة حتليل خالل من اتضح -
 التوزيعات ونسبة النقدية التغطية ونسبة املتاح النقدي التدفق وأن املتحصالت،ايتخداماهتا وأهم النقدية
 0100  بسنة مقارنة 0100 ينة يف حتسن مل النقدية

 فرتة خالل اخلاصة األموال تغري أن إىل توصلنا اخلاصة األموال تغريات قائمة قائمة حتليل خالل من -
 .الدورة نتيجة وضم واملسريين، والعمال املسامهني على والنتائج االحتياطات توزيع إىل يرجع ةالدراي

 :التوصيات 2-  
 واالقرتاحات التوصيات من جبملة اخلروج ميكننا املوضوع، هلذا املتعددة للجوانب درايتنا خالل من     
  :وهي مستقبال، اجلزائر يف املالية للقوائم املايل التحليل وتطوير حتسني أجل من ضرورية اهننرى بأ اليت

 بتخريج يهتم معهد إنشاء يف اإليراع ضرورة إىل باإلضافة املاليني، واحملللني للمحايبني املستمر التكوين -
 احملايبة، خرباء
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 املاليني احملللني يقوم لكي ويندات، أيهم من فيها املتداولة القيم وزيادة اجلزائر بورصة تطوير على العمل -
 اجلزائر، يف للمؤيسات املالية للقوائم املايل التحليل ثقافة ونشر اهليئة، هذه يف املدرجة املؤيسات بتقييم

 يف للمساعدة الشأن هذا يف الكتابات وتشجيع املايل والتحليل للمحايبة البيداغوجية الربامج جتديد -
 مستقبال، األمور زمام يف التحكم قصد والكوادر اإلطارات تكوين

 ، وتشجيع املاليني، للمحللني CFA للمحايبني وبرنامج الدويل لالحتاد IFAC برنامج  يف الخنراطا -
 .والدوليني اجلزائريني املهنيني بني تعاون ظهور

 :الدراسة آفاق  3-
 الدراية هذه وأثناء املايل، احملاي  النظام وفق املالية للقوائم املايل التحليل موضوع املذكرة هذه تناولت
 حلدود نظرا كلها إليها التطرق يعنابو  يكن مل مهمة جوانب على وحيتوي خصب املوضوع هذا أن الحظنا
      :                                                                  جند اجلوانب هذه أهم من ولعل الدراية،
                                                                  املدجمة، للحسابات املالية للقوائم املايل التحليل
 ،هاحتليل مث املالية القوائم إعداد عند احلسابات جتميع
 دراية حتليلة ملشاكل التقيم املايل يف الشركات املدرجة يف بورصة األوراق املالية ، -
 .قوائم املالية مدى إلتزام املؤيسات مبتطالبات اإلفصاح ضمن امللحق كأحد ناصر ال -
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I  - الكتب:  

 لدارا .البورصة في واالستثمار األداء ومراجعة تقييم ألغراض المالي التحليل لطفي، أمحد السيد أمني 1- 
 .2005 مصر، اجلامعية،

 اإليكندرية، اجلامعية، الدار .الجنسيات المتعددة الشركات الدولية المحاسبة ،لطفي أمحد السيد أمني 2- 
 .2004 مصر،
 ناشرون البداية دار .المالي والتحليل المالية اإلدارة في مقدمة ،اهلل عبد عامر احلدرب زهري الشنطي أمين3- 

 .2010 األردن، عمان، وىل،األ الطبعة وموزعون،
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 حالية نظرة االئتمان ومنح االستثمار ألغراض المالية القوائم تحليل ،محاد العال عبد طارق 11- 
 . 2006 مصر، اإليكندرية، اجلامعية، الدار .ومستقبلية

 المحاسبي للنظام وفقا الحسابات سير وآليات ومبادئ أصول العامة المحاسبة ،كتوش  عاشور12-
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 :الملخص
 للقوائم املايل التحليل وأبعاد جماالت على املايل احملاي  النظام تطبيق آثار دراية إىل املذكرة هذه دفهت          
 باملعايري وعالقته املايل احملاي  ظامالن :زواياه بكل للموضوع النظرية اجلوانب إىل التطرق خالل من وذلك املالية،
 وأخريا املالية للقوائم املايل للتحليل النظري اإلطار املايل، احملاي  النظام وفق املالية القوائم تقدمي الدولية، احملايبية
 وأياليب أدوات بتطبيق قمنا الدراية هلذه امليداين األثر معرفة وألجل .املالية للقوائم املايل التحليل وأبعاد جماالت
 .إدميكو ملؤيسة املالية القوائم على املايل التحليل
 احملاي  النظام وفق إعدادها يتم اليت املالية القوائم أن أبرزها نتائج عدة إىل الدراية هذه توصلت وقد        
 األداء املالية، الوضعية حول معلومات تقدمي إىل القوائم هذه دف إذ املالية، للقوائم املايل التحليل ختدم املايل

 .املالية الوضعية وتغريات
 املالية، القوائم املايل، احملاي  النظام الوطين، احملاي  املخطط الدولية، احملايبية املعايري :املفتاحية الكلمات
 .املايل التحليل

 
 

Le résumé: 
     Ce mémoire vise à étudier les effets de l’application du système comptable 

financier sur les domaines et les dimensions de l’analyse financière des états fi-

nanciers, en abordant tous les aspects théoriques du sujet: le système comptable 

financier et sa relation avec les normes comptables internationales, la présenta-

tion des états financiers selon le système comptable financier, le cadre théorique 

de l’analyse financière des états financiers, et finalement les domaines et les di-

mensions de l’analyse financière des états financiers.                                                            

Et pour connaitre l’impact de cette étude on a appliqué les méthodes et les outils 

de l’analyse financière sur les états financiers de l’entreprise 

EDIMCO. 

Et à travers cette étude on a abouti à plusieurs résultats,principalement que les 

états financiers selon le système comptable financier servent l’analyse financière 

des états financier, car ces états visent à donner des informations sur la situation 

financière, la performance et la variation de la situation financière des entre-

prises. 

Mots clés: normes comptables internationales, plan comptable national, 

système comptable financier, états financiers, analyse financière. 

The Abstract : 

This dissertation aims to study the effects of financial accounting system on fi-

nancial statement analysis’ dimensions and areas, and that by addressing the 

theoretical aspects of the subject: financial accounting system and its rela-

tionship with the international accounting standards, presenting the financial 
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statement in accordance with the financial accounting system, the theoretical 

framework of financial statement analysis, and finally the areas and dimensions 

of financial statement analysis. 

And in order to know the impact of this study we applied financial analysis’ 

tools and edimco financial statement. 

And through this study we led to several results mainly that the financial state-

ment according to financial accounting system serve financial statement analy-

sis, because these states provide information about performance, financial posi-

tion, and changes in financial position of companies. 

Key words: international accounting standards, national accounting plan, 

financial accounting system, financial statement, financial analysis_ 
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