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 إلى من جعل اهلل الجنة تحت قدمييا إلى مصدر الحنان والعطف، 
 إلى من حملتني تسعة أشير ولم يغمض ليا جفن طيلة حولين، 

 إلى أمي الحنونة أداميا الليـ عز وجل، 
 من  ان  والعطاا إلى إلى من  ان رمز الصمود  والضراا،من  ان السند اللوو  ي السراا   إلى

 رمز اللوو والنلـاا، إلى من  ان قدوة  ي التربية واألخالق، 
،إلى أبي العزيز حفظو اهلل  

:إلى جميع إخوتي وأخواتي وليد، ععد العزيز وخصووا إلى أألى   أمين،إحسان، قـادة،  خيرة، إيمان،
  رحميا اهلل،"ةأمين"التي إنتلـلت إلى رحمة اهلل متمنية أن يسسنيا اهلل  سيي جناتة   توأعز أخ

،وإلى  ل من لو ولة رحم بالعائلة" زوجة أبي  ريمة"إلى زوجة أخي وإلى حعيعة    
"ماروع" إلى عائلة :   ـاطيمة، ،بن طالبة، ادو، نععد اللـادر 

:إلى الستا يت ،دعاا، إيناس، نورىان ،ابتسام   
:إلي زميالتي جميلة،ععاسة ريم، لطروش ليلى،   بشعيل أسماا، علو وسيلة، عواد أمينة،  

،"لسحل لطيفة" إلى أستاذة المحترمة التي را لتني  ي ثانوية  
،إلي  ل زميالتي  ي  رع علوم تجارية  
،إلي جميع طالب العلم واألساتذة  

.إلى  ل ىؤالا أىدو ثمرة جيدو وحصاد عنائي  
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 الحمد هلل واللناا والشسر للعلي اللدير على نعمو الظاىرة  
.يلنا النجاز ىذا العملفوتو والعاطنة  

؛نا انتيي من إعداد ىذه المذ رةأواعترا نا منا بالفضل وتلديرا للجميل، ال يسعني و  
: إلىوامتناني إال أن أتوجو بجزيل شسرو    

على قعولو ااشراف على ىذه المذ رة وعلى  " براىيمي عمر"أستاذو ومشر ي، األستاذ  
 توجيياتيا؛

 ل زمالئي  ي الدراسة، الذين أجابوا لي  ل طلب، و انوا عونا ومدادا، بارك اهلل  ييم جميعا  
 وحفظيم وو ليم  ي مشوارىم؛

 نصائي و االنتلـادات موجية حول ىذه  إشرا يم وعلىعلىأساتذة لجنة المناقشة  دون نسيان  
؛المذ رة  

على  " بلملدم ععد الرحمان" ما ال يفوتني أن أتلدم بشسرو السعير والمتوااع إلي السيد  
 المساعدة التي قدميا لي  ي االلتحاق بالتربص، 

إلى  ل عمال مؤسسة سوناطراك باألخص من ساعدني  ي الحصول معلومات وبيانات متعللة بانجاز  
  .الدراسة التطعيلية للمواوع

، إلى  ل من ساىم  إلى  ل من ساعدني  ي انجاز ىذا العمل المتوااع من قريب أو بعيد
 بمعلومة، نصيحة، توجيو، 

.أو بسلمة طيعة  ي جامعة ععد الحميد ابن باديس أو  ي أو مسان آخر  
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لقد حظيت دراسة ادلؤسسة االقتصادية يف العشرينيات األخَتة باىتماـ كبَت كمتزايد من قبل الباحثُت، 
كيرجع سبب تعاظم أعلية دراستها إذل الدكر األساسي الذم تلعبو يف االقتصاد الوطٍت، فهي تعد الوحدة األساسية 

 .اليت تسَت النشاط االقتصادم، باعتبارىا ادلكوف األساسي للثركة
كمن الدعامات األساسية اليت تقـو عليها أم مؤسسة مهما كانت طبيعة عملها الوظيفة ادلالية، اليت دتثل 
العصب الرئيسي فيها، حيث يعود إليها الدكر األساسي يف مواجهة ادلنافسة أك التصدم ألم مستجدات جراء 
تأثَت احمليط اخلارجي، كىذا من خبلؿ عملياهتا األساسية اليت تًتكز على البحث عن االحتياجات ادلالية اليومية 

للمؤسسة، كالبحث عن ادلصادر التمويلية بالكمية ادلناسبة كالتكلفة ادلبلئمة، كالسهر على إنفاقها بالطريقة 
 .األحسن

فاحلياة ادلعاصرة فرضت على ادلؤسسة حتديات كبَتة ترتبط ببقائها كاستمرارىا كبالتارل ظلوىا كازدىارىا، كما 
أف تزايد ظركؼ عدـ التأكد فرضت عليها التفكَت اجلدم إلغلاد السبل الكفيلة لتقييم أدائها، كالوقوؼ على 
عوامل القوة كالضعف يف ذلك األداء، كذلك باالعتماد على آلية أك أداة فعالة تسمح بتشخيص احلالة ادلالية 

للمؤسسة، كإعطاء نظرة مستقبلية ذلا، كما ىو احلاؿ يف اقتصاديات الدكؿ ادلتقدمة، كذلك يف ظل اقتصاد سوؽ 
 .القائم على التبادؿ

كالتحليل ادلارل احد ىذه السبل، كونو يساىم مساعلة كبَتة يف حتديد نقاط القوة كالضعف بادلقارنة مع أداء 
ادلنافسُت، كالذم غلب على ادلؤسسة التحكم يف تقنياتو، حيث يعترب األداة الفعالة لتحقيق أىدافها ادلرجوة، 

 ماليُت زلللُت إذل حتتاج ىيبذلك ككيعتمد على إجراء فحص دقيق للسياسة ادلالية ادلنتهجة من طرؼ ادلؤسسة، 
 خبلذلا من ادلؤسسات تستطيع اليت الوسيلة ىي ادلالية ادلعلومات فإف كبالتارل ،ادلهمةهبذه القياـ  يستطيعوف أكفاء
 ادلالية التقارير ىي ادلعلومات ىذه لتوصيل ادلستخدمة الفنية كالوسيلة النقدية، اهتاكتدفق كأدائها ادلارل مركزىا حتديد
 اختاذ يف منها االستفادة دلستخدميها ؽلكن حىت كاجلودة بادلصداقية كتتميز كموضوعية مبلئمة تكوف أف غلب كاليت

 .ادلالية كضعيتها كتقدير حتديد ادلؤسسة هبا تستطيع كأيضا هتمتطلعا تناسب اليت االقتصادية القرارات
 ادلتعارؼ ادلبادئ من مجلة إذل ختضع فهي ذلذا احملاسيب، ادلعلومات النظاـ سلرجات يف ادلالية التقارير تتمثل

 كالتقارير القوائم كأف خاصة أخرل، جهة من احًتامها غلب اليت احملاسبية ادلعايَت من مجلة كإذل جهة من عليها
 ادلؤسسة بينهم كمن ،هبا ادلهتمة األطراؼ تصرؼ حتت لتوضع إعدادىا يتم كإظلا ذاهتا حد يف ىدفا ليست ادلالية

 القرارات اختاذ يف كتساعدىا هتااىتماما تليب اليت احلقائق كاستكشاؼ كالدراسة التحليل عملية يف االقتصادية



 مقدمة عامة

 
 ب

 قوائمها إعداد على ادلؤسسات تشجيع على حترص احملاسبية كاذليئات فإف ادلنظمات ىكذا األمر ماداـ ادلناسبة،
 .الدقة كادلدلولية من بنوعية ادلالية كتقاريرىا
 اإلشكالية: 

 :كعلى ضوء ما سبق ؽلكننا دراسة كمناقشة اإلشكالية ادلطركحة كاآليت
 ما هو الدور الذي تؤديه القوائم المالية في تقييم األداء المالي بالمؤسسة؟

 :كدلعاجلة ىده اإلشكالية نطرح التساؤالت الفرعية التالية
 ما ىي القوائم ادلالية كما أىدافها؟ -
ىل تعترب القوائم ادلالية من األدكات اليت تستخدـ يف قياس كتقييم األداء ادلارل بادلؤسسة  -

 االقتصادية؟
 ىل بإمكاف ادلؤسسة االقتصادية حتسُت أدائها ادلارل بواسطة القوائم ادلالية؟ -

 فرضيات البحث: 
 :قمنا بصياغة بعض الفرضيات لئلجابة على التساؤالت ادلطركحة

 .تعترب القوائم ادلالية احملصلة لعمل احمللل ادلارل باستخدامو لتقنيات التحليل ادلارل -
تستطيع ادلؤسسة االقتصادية من خبلؿ قوائمها كتقاريرىا ادلالية حتسُت أدائها ادلارل كاختاذ القرارات  -

 .ادلالية سليمة على ادلدل القصَت كالطويل
 أهمية وأهداف البحث: 

 .مدل أعلية القوائم ادلالية يف قياس كتقييم األداء ادلارل بادلؤسسة االقتصادية -
إبراز أعلية تطبيق تقنيات التشخيص ادلارل باستعماؿ القوائم كالتقارير ادلالية يف اكتشاؼ مواطن القوة  -

 .كالضعف شلا تعطي مؤشرا عن مواطن تقييم كحتسُت األداء ادلارل
 .إبراز أعلية التشخيص ادلارل يف ادلؤسسة  -

 أسباب اختيار الموضوع: 
  :ىناؾ مجلة من ادلربرات اليت كانت كراء اختيارنا ذلذا ادلوضوع زلل الدراسة، نوجز أعلها فيما يلي

 أسباب موضوعية: 
أعلية ادلوضوع البالغة لدل مسَتم ادلؤسسات االقتصادية كاألطراؼ ادلهتمة بالقوائم كالتقارير ادلالية، خاصة  -

 .الفئة اليت تشتغل يف اإلدارة ادلالية
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زلاكلة معرفة العراقيل اليت تعيق تطور األداء بصفة عامة يف ادلؤسسات كاألداء ادلارل بصفة خاصة كذلك عن  -
 .طريق الدراسة، التحليل كتقدًن احللوؿ ادلمكنة كادلناسبة ذلا

 أسباب ذاتية: 
 .ارتباط ىذا ادلوضوع بطبيعة ختصصنا كتوسيع معرفتنا يف رلاؿ ادلالية كاحملاسبة -
 . الرغبة الشخصية يف التطرؽ إذل موضوع لو عبلقة بادلالية كاحملاسبة -

 منهج الدراسة: 
لئلدلاـ كاإلحاطة مبختلف جوانب ادلوضوع، حتليل أبعاده كاإلجابة عن اإلشكالية ادلطركحة، اتبعنا ادلنهج 
الوصفي فيما ؼلص اجلانب النظرم، من خبلؿ عرض أىم ادلفاىيم كاألساسيات ادلتعلقة بالتقارير ادلالية كذلك 

 .باالعتماد على ادلراجع اخلاصة بادلوضوع
كادلنهج التحليلي يف اجلانب التطبيقي يف شكل دراسة حالة من أجل معرفة مدل االىتماـ الذم توليها 

 . ادلؤسسة االقتصادية لتقاريرىا ادلالية يف تقييم كحتسُت أدائها ادلارل
 الدراسات السابقة: 

 :من أجل إثراء حبثنا بادلعلومات الكافية، اعتمدنا على الدراسات التابعة دلوضوع الدراسة منها
 .مشرم حسناءمن إعداد الطالبة علية القوائم ادلالية يف اختاذ القرارات، أدكر ك -
 .بوعكة زخركفةمن إعداد الطالبة  دكر التقارير ادلالية يف تقييم كحتسُت األداء ادلارل بادلؤسسة االقتصادية، -
 . زلمد اذلادم ضيف اهلل، من إعداد الطالبجودة ادلعلومات ادلالية كدكرىا يف اختاذ القرارات االستثمارية -

 صعوبات الدراسة: 
إف أىم الصعوبات اليت كجهتنا من خبلؿ ىذه الدراسة ىي قلة كشح ادلعلومات، باإلضافة إذل مشكل 

 (.GP1Z)ادلراجع، ناىيك عن مجلة العراقيل اليت صادفتنا أثناء القياـ بالدراسة التطبيقية يف ادلؤسسة سونطراؾ 
 تقسيم الدراسة: 

 :مت حتليل اإلشكالية كاختبار صحة الفرضيات يف إطار ثبلثة فصوؿ متمثلة كالتارل
تناكلنا فيو مفاىيم أساسية حوؿ القوائم كالتقارير ادلالية من خبلؿ ثبلثة مباحث، األكؿ مشل : الفصل األول -

مدخل إذل ادلعلومات احملاسبية، أما ادلبحث الثاين فتم ختصيصو حوؿ ماىية القوائم كالتقارير ادلالية، مث ختمنا 
 .الفصل األكؿ بادلبحث الثالث بعنواف تشخيص
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كجاء حتت عنواف مؤشرات تقييم األداء ادلارل، أيضا مت دراستو من خبلؿ ثبلثة مباحث، : الفصل الثاني -
ادلبحث األكؿ عن ماىية األداء ادلارل، أما ادلبحث الثاين فكاف عنوانو كما يلي ماىية تقييم األداء ادلارل، كيف 

 .األخَت ادلبحث الثالث حوؿ مؤشرات تقييم كحتسُت األداء ادلارل
دراسة تطبيقية إذ مت تناكذلا يف شكل دراسة حالة حتت عنواف دراسة حالة سونطراؾ، كقد : الفصل الثالث -

احتول على مبحثُت مشل األكؿ تقدًن عاـ للمؤسسة، أما ادلبحث الثاين فقمنا بتحليل زلاسيب للمؤسسة 
 .باستخداـ مؤشرات تقييم األداء ادلارل
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 :تمهيد

 احملاسبة ظهرت كوسيلة دلعاجلة كتنظيم ادلعلومات ادلالية كلقد مرت احملاسبة تارؼليا مبراحل عديدة كانت إف
 إلغراض جديدة خدمة أىداؼ تلبية إذلنتيجة التطور يف الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية، فهي رليبة يف كل مرة 

. التسيَت كاختاذ القرار

 اليت تلعب دكرا مهما جوىريا يف صلاح النشاط االقتصادم حيث األساسيةكما تعترب احملاسبة من الركائز 
 األداء توفر جلميع مستخدمي القوائم ادلالية ادلعلومات ادلناسبة دلساعدهتم يف عمليات التخطيط كالرقابة كتقييم أهنا

.  الرشيدة كالبلزمة لنجاح ادلشركعاإلداريةكاختاذ القرارات 
 ادلالية ادلختلفة كعرضها األحداثكتعترب القوائم ادلالية ادلنتج الرئيسي لنظاـ احملاسبة ادلالية اليت تقـو مبعاجلة 

 فعالة يف يد ادلستخدمُت الختاذ القرارات ادلختلفة كرسم السياسات ادلناسبة ذلم كذلك أداةخبلؿ السنة، لتكوف 
 التناسق فيما بينها ككذلك تبسيط إظهار العبلقات بُت عناصرىا، كىذا من اجل كإجراءمن خبلؿ حتليل مكوناهتا 

معانيها ذلم، حىت تلبية كافة احتياجات كرغبات ادلستخدمُت ذلا، من اجل مساعدهتم على اختاذ القرارات 
 .االقتصادية الرشيدة كالعقبلنية

 :كمت التطرؽ يف ىذا الفصل إذل ثبلثة مباحث
 مدخل إذل ادلعلومات احملاسبية. 

 ماىية القوائم كالتقارير ادلالية. 
 التشخيص ادلارل. 
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 ما هي المعلومة المحاسبية: المبحث األول
 إذ ،قراراتو االستثمارية اختاذ اليت يعتمد عليها ادلستثمر يف األساسيةمن العناصر  تعترب ادلعلومة احملاسبية

 معلومات جديدة يتم نشرىا كبالتارل ألمبصورة فورية   ادلستثمر يستجيبأف كاألحباثالكثَت من الدراسات  بينت
 احملاسبية ادلبلئمة الحتياجات ادلستثمرين يف الوقت ادلناسب يعد ضركرة ال جداؿ فيها  عن ادلعلوماتاإلفصاحفاف 

توقعاهتم   ادلالية اليت تعكس ميوذلم جتاه ادلخاطرة كالعائد كيساعدىم على تعديلاألكراؽفيما يتعلق بتكوين زلفظة 
 تلك االستثمارات كعلى أسعارشلا يكوف لو اكرب اثر على  ،عن عوائد استثماراهتم كدرجات ادلخاطرة احمليطة هبا

. حجم التعامل هبا
. المعلومة المحاسبية وتعريفها وخصائصها: المطلب األول

 :تعريف المعلومة المحاسبية .1
ذات منفعة  لكي تصبح" تشغيلها" حتويلها أككمة كلفظ تستخدـ للداللة على بيانات مت جتهيزىا علادل

 منتج هنائي إذل تصنيع لكي تتحوؿ إذلكمن مت فاف البيانات تعترب مبثابة ادلادة اخلاـ اليت حتتاج إليها، لطرؼ ػلتاج 
: بُت التعاريف ادلقدمة صلد  حاجة قائمة مستخدمي ىذا ادلنتج النهائي كىو ادلعلومات،كمنإلشباعلو استخداـ 
أك ادلعلومات ىي رلموعة البيانات اليت مجعت كاعدت بطريقة ما جعلتها قابلة لبلستخداـ دلستقبلها  :أوال

 .1 القرارات ادلختلفةاختاذ يف تأثَتمستخدمها كىي دتثل سلرجات يف نظاـ ادلعلومات كذلا 
 ادلواد اليت أشكاؿ ادلوجودة كادلسجلة يف شكل من كاألفكارادلعلومات ىي كل البيانات كاحلقائق  :ثانيا

 2. نظاـألم األساسيةكىي ادلكونات ،  غَتىاأك مرئية أك مسموعة  أكمقركءة صورةبؽلكن االستفادة هبا ؼ
 كلمات أك  أرقاـ شكلتأخذالرئيسي للمعلومة ىي البيانات اليت ىي حقائق غَت منتظمة  صدرادل إف:ثالثا

كجداكؿ ال عبلقة ذلا ببعضها البعض كبعد معاجلتها كتصحيحها كتنظيمها تصبح معلومة قابلة لبلستعماؿ   رموزاأك
. يف مستخدميها

 عليها عمليات تشغيلية من خبلؿ نظاـ أجريتكعلى ضوء ما سبق فاف ادلعلومة عبارة عن بيانات 
 القرار كتصلو عرب قنوات االتصاؿ متخذ معلومات تساعد على تنمية ادلعارؼ كزيادة ثقافة إذلادلعلومات لتحويلها 

 أسبقية لبناء أفضل قرار إذلحبيث تفيد يف تنمية البدائل كذات خصائص تناسب القرارات ادلختلفة مبا يؤدم 
.  ادلؤسسةإسًتاتيجيةتنافسية كحتقق 

                                                           
. 35، ص 2000 مفتاح زلمد دياب، معجم مصطلحات نظم كنكنولوجيا ادلعلومات كاإلتصاؿ، الدار الدكلية للنشر كالتوزيع، مصر،1
  .9، ص1999إذل نظم ادلعلومات احملاسيب، الدار اجلامعية، مصر،‘ د، ىاشم أمحد عطية، مدخل 2
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 القرارات ادلتعلقة بادلشركع من طرؼ ادلستثمرين اختاذتسهيل   اذلدؼ العاـ للمعلومات احملاسبية،فهوأما
 القرارات احملتملة لبلستثمارات اذ كما تساعد على اتخاآلخريناحلاليُت كاحملتملُت ككذلك الدائنُت كادلستخدمُت 

 1:ت كادلعلومات على النحو التارلافا ظليز بُت اليبأفكؽلكن كاإلقراض، 
 تقـو بتمثيل احلقائق كمفاىيم بشكل كالصور اليت كاألحرؼ كرموز اإلعداد ىي عبارة عن :البيانات - أ

 . نتائجإذل لتتحوؿ األجهزة أك اإلنسافكمعاجلتها من قبل إيصاذلا ؽلكن  مبلئم
ىي عبارة عن البيانات اليت دتت معاجلتها بشكل مبلئم لتعطي معنا كامبل بالنسبة دلستخدـ  :المعلومات - ب
 .مستقببل  القرار الرشيد بشاهناكاختاذدتكنو من استعماذلا  معُت

 اختاذيتمثل دكر ادلعلومات يف التقليل من حالة عدـ اليقُت عن ادلستفيد كاف جتعلو قادرا على : مصادرها - ت
من مصدر احلصوؿ على ىذه  التأكد دل يتم إذا إاللكن ىذا لن يكوف لو دكر اغلايب ،  نفعاكأكثر ضرراالقرار اقل 
. ادلعلومات

  والثانيةاألوليةمصادر المعلومات  (:01) جدول رقم
 المصادر المزايا النقائص

 األوليةالمصادر 
 أكليةمعرفة -   

 المالحظة جتنب االضلياز يف رد الفعل- 

 التجربة التحكم يف ادلتغَتات اذلامة-  .قد ال تصمم التجربة بطريقة جيدة -
صعوبة تصميم قائمة االستبياف كحتديد حجم - 

  العينةأكادلسح 
 األفراد عدد كبَت من إذلللوصوؿ  كسيلة جيدة- 

 المسح

 لذاتيةقد ال يكوف االعتماد على رد الفعل نظرا  -
 احلكم

معلومات مستمدة من اخلربة،ك اليت قد تكوف الوسيلة - 
 التقدير الشخصي الوحيدة للحصوؿ على ادلعلومات

 المصادر الثانوية
صعوبة احلصوؿ عليها يف الوقت ادلناسب  -
 عدـ اكتماذلا كجاىزيتها لبلستخداـ  -

زلددة للموقف  -
 المصدر الداخلي منخفضة التكلفة نسبيا -

 التكلفة حسب مصدرىا ةمرتفعقد تكوف  -
 قد تكوف غَت جاىزة لبلستخداـ -

متنوعة كشاملة  -
 المصدر الخارجي رلردة كغَت متحيزة -

 .52، ص 1999زلمد الفيومي، تصميم كتشغيل نظم ادلعلومات احملاسبية، جامعة اإلسكندرية، مصر، :المصدر
 
 

                                                           
 .10 د، ىاشم أمحد عطية، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 :1خصائص المعلومة المحاسبية
من الضركرم أف ؼلضع تدفق البيانات لئلدارة كرقابة سليمة ليتمكن نظاـ ادلعلومات من تقدًن معلومات 

. كتنقسم إذل خواص رئيسية كثانوية ذات خصائص،

: الخصائص الرئيسية: أوال
أجلها كالعناصر األساسية  ثيقة بُت ادلعلومات ادلستمدة من احملاسب كيقصد هبا كجود عبلقة :المالئمة -

 .كاحلداثة، التكلفة القيمة التنبؤية، التوقيت، القابلية للفهم، قيمة الرقابة الداخلية، :يف ادلبلئمة ىي
االضلياز كالتأثر  تعترب خاصية أساسية من خواص ادلعلومات احملاسبية، ك ذلك جتنبا لعملية :الموضوعية -

جهة أخرل، شلا يدعو  الشخصي يف عملية القياس احملاسيب من جهة كاإلفصاح التاـ عن ادلعلومات احملاسبية من
فإف ادلوضوعية تعترب أحد الفركض  عمـو احملاسبيُت يف االتفاؽ علة ىذه ادلسألة أك تلك من ادلعاجلات احملاسبية،

 .األساسية يف احملاسبة كاليت تتطلب الثبات النسيب كالقبوؿ ادلبلئم للسياسات كاإلجراءات احملاسبية ادلطبقة
إف الصدؽ يف البيانات احملاسبية يعٍت أهنا بيانات مطابقة للواقع االقتصادم اليت تعرب عنها  :المصداقية -

. احلاد قابلة لتحقيق، الصدؽ يف العرض، :كالعناصر األساسية يف ادلصداقية ىي

 :الخصائص الثانوية :ثانيا
. يقصد بو أف تقـو ادلؤسسة بإتباع نفس اإلجراءات احملاسبية على نفس العمليات: الثبات .1
. يفضل أف تكوف ادلعلومة على درجة عالية من األمانة :أمانة المعلومات .2
. تعٍت احليادية عدـ التحيز، فتتسم ادلعلومة بأهنا نزيهة :حيادية المعلومات .3
 ىو استخداـ نفس اإلجراءات احملاسبية بُت ادلؤسسات ادلختلفة، حبيث تتيح: قابلية المعلومة للمقارنة .4

.  فيما بينها من جهة أخرلتإمكانية مقارنتها مع معلومات األنشطة األخرل كإجراء ادلقارنا
. تقدًن ادلعلومات يف حينها أم عندما ػلتاجها ادلستخدموف ذلا: لتوقيت المالئما .5
 ة من القدرات منين بايقوموف بإعداد القوائم ادلالية أف يكوِّنو يتعُت على من :قابلية المعلومة للفهم .6

. يستخدموف ىذه القوائم
  

                                                           
 التجاين بالرقي، التضخم علة النظرية التقليدية للمحاسبة مع ظلوذج مقًتح الستبعاد أثر التضخم على القوائم ادلالية، شهادة دكتوراه يف العلـو 1

 .57، ص 2006- 2005االقتصادية، جامعة سطيف، 
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أهمية المعلومة وأنواعها واألطراف المستعملة لها : المطلب الثاني
 لقد أصبحت ادلعلومات يف الوقت احلارل موردا أساسيا كعنصرا مهما الستمرار :1أهمية المعلومة .1

 :باستعماالهتا صلد نشاط ادلؤسسة فمن
 عبارة عن توفيق بُت رلموعة من األنشطة التسيَت مسار إف :المعلومات أداة دعم لمسارات التسيير .1.1

، كمسار التموين كمسار ترتيب "قيمة مضافة"طرؼ ادلؤسسة  رغوب فيها منـكالقرارات بغية توليد معلومات 
 .ساعات اإلنتاج 

كىذا عن طريق ضماف تنسيق بُت سلتلف األطراؼ داخل  : داخل المؤسسةلالتصالالمعلومة أداة . 2.1
 :على ذلك ظهور ادلؤسسة، من خبلؿ تبادؿ ادلعلومات، كساعد

  قواعد البيانات
 علم ادلكتبية 
 االتصاؿ احلديث مع الشبكات العامة كاخلاصة 
 ظهور االنًتنيت 

تساىم تكنولوجيا ادلعلومات يف حتسُت  :المعلومة أداة دعم للخبرات الفردية داخل المؤسسة. 3.1
 .الذين يشكلوهنا ادلؤسسة ألف القدرة ادلعرفية للمؤسسة دتثل يف احلقيقة قدرة أكلئك األفراد

 :المعلومة أداة للربط مع المحيط. 4.1
:  إف للمعلومة دكر تلعبو مع زليط ادلؤسسة يوجد حتت أشكاؿ كثَتة منها

 حتت شكل معلومة مندرلة يف منتج معٍت كالسعر،مواصفات كطريقة االستعماؿ .
 حتت شكل أنظمة معلومات بُت ادلؤسسات.  
  

                                                           
 .70 التجاين بالرقي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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نتيجة لكثرة احلاجة إذل ادلعلومات يف مجيع مستويات ادلؤسسة كدكرىا الكبَت  :1أنواع المعلومات .2
 :البلزمة على ادلشاريع تعددت أنواع ادلعلومات كمن بينهاارات القرذ لتحقيق األىداؼ كاختا

:  المعلومة المحاسبية: أوال
تكشف ادلعلومات احملاسبية العمليات كاحلقائق ادلتعلقة باجملاالت ادلالية كاحملاسبية كإعداد كإدارة ادليزانيات 

: ادلختلفة كإعداد القوائم ادلالية كتنقسم إذل األنواع التالية
ىي معلومة تكوف زلددة كمتاحة كحتتوم على درجة عالية من التأكد كتتعلق  :المعلومات التشغيلية .1

 .عادة بفًتات زمنية قصَتة، باإلضافة إذل كوهنا تفصيلية كدقيقة حوؿ اإلجراء ادلراد اختاذ قرار بشأنو
  بالنسبة لئلداريُت يف الوحدة االقتصادية دلراقبةألقتنتيجة لعدـ كجود : المعلومات المحاسبية اإلدارية .2

 تفاصيل ادلعلومات التشغيلية كمبا أنو البد من ذلك، يعتمدكف على ملخص ىذه ادلعلومات كيستعملونو مع
 .معلومات أخرل لتحقيق التسيَت الفعاؿ

: المعلومات النقدية :ثانيا
  باإلضافة إذل ادلبلغ النقدمادلؤسسةكىي دائما زلتواة يف تقارير زلاسبية كمالية مثل التقارير للمبيعات يف 

فادلعلومات  كلكن يف بعض احلاالت ال تكوف القيمة النقدية للبدائل ىي العامل الرئيسي كمن ىنا إليراد ادلبيعات،
 .معلومات ضركرية كمعلومات نافعة: اليت تسرم داخل ادلؤسسة تكوف رلتمعة على مستويُت

 :تكوف مرتبطة ب :المعلومات ضرورية -1
 البيع كاإلنتاج كالنفقاتى كالربامج .
 الزبائن كالطلبيات كتسليم البضائع كالتسديدات. 
 ادلوردكف كاستبلـ السلع كتاريخ االستبلـ. 
 األشخاص كالتكلفة كاألجرة. 

 :كمرتبطة ب :المعلومات النافعة -2
 درجة كفاء الزبائن  .
 السعر كطريقة الدفع. 
  ادلهتموف بادلؤسسةاآلخركفادلوردكف . 

                                                           
 .72 التجاين بالرقي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ما دامت احملاسبة نشاط يقـو علة القياس  :1األطراف المستعملة للمعلومات المحاسبية -3
كاالتصاؿ من خبلؿ حصر كجتميع كتشغيل كحتليل البيانات االقتصادية لغرض إعداد القوائم ادلالية إليصاؿ لتلك 

للمعلومات دلختلف األطراؼ ادلعنية هبا كاليت ذلا اىتمامات بأنشطة الوحدة، فإف اذلدؼ الرئيسي للمحاسبة 
  :باعتبارىا نظاما إلنتاج ادلعلومات، كىو إنتاج معلومة ل مفيدة كنافعة، كتتجلى األطراؼ على صعيدين

 (ادلؤسسة)الصعيد الداخلي .
  (سلتلف األطراؼ األخرل)الصعيد اخلارجي. 

 2:مستخدمو القوائم المالية واحتياجاتهم من المعلومة. 1.3
 (مستخدمو القوائم ادلالية)تطلب ادلعلومات اليت تتضمنها القوائم ادلالية من جانب العديد من الفئات 

  كتفسَت العقود أكاإلدارة على الرقابةكذلك لتحقيق أغراض متنوعة من بينها تسهيل اختاذ القرارات أك تسهيل 
: االرتباطات اليت تتضمن شركطا مبنية علة تلك ادلعلومات كؽلكن توضيح األطراؼ ادلستعملة

 :(اإلدارة)المستعملون الداخليين: أوال
شلثلة يف سلتلف ادلصاحل كاألقساـ ادلكونة للمؤسسة كالقائمُت على تسيَتىا كادلعنيُت باختاذ القرارات 

.  داخلها، كىي األكثر حظا يف احلصوؿ على ادلعلومات ادلرغوب فيها التشغيلية

:  المستعملون الخارجيين: ثانيا
الذين يرغبوف يف احلصوؿ على ادلعلومات متعلقة  (ما عدا إدارة ادلؤسسة)كيتمثلوف يف كل األطراؼ 

: بادلؤسسة، كمن أىم األطراؼ ادلستخدمة للمعلومات بالنسبة للمستفيدين اخلارجيُت صلد
 ادلساعلوف كادلستثمركف كاحملللوف ادلاليوف .
 ادلقرضوف كالدائنوف. 
 ادلديركف كالعاملوف. 
 العمبلء. 
 األجهزة احلكومية . 

                                                           
 .73 التجاين بالرقي، مرجع سبق ذكره، ص1
 .57، ص1996 كوثرعبد الفتاح األغلي، قياس توزيع الربح يف البنك اإلسبلمي، ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي، القاىرة، 2



مفاهيم أساسية حول القوائم المالية:                                                 األولالفصل   

  
9 

 اإلفصاح المحاسبي والمعلومة: المطلب الثالث
مفهوم اإلفصاح الحاسبي  : أوال

: يوجد عدة تعاريف لئلفصاح احملاسيب نذكر منها
 اذلوامش لية اإلفصاح احملاسيب ىو عملية إظهار ادلعلومات ادلالية سواء كانت كمية أك كصفية يف القوائم ادلا

مستخدمي القوائم ئمة  شلا غلعل القوائم ادلالية غَت مضللة كمبل،كادلبلحظات كاجلداكؿ ادلكملة يف الوقت ادلناسب
 .1ادلالية من األطراؼ اخلارجية كاليت ليست ذلا سلطة اإلطبلع على الدفاتر كالسجبلت اخلاصة بالشركة

 ختتلف كجهات النظر حوؿ مفهـو كحدكد اإلفصاح ادلناسب يف القوائم ادلالية نتيجة تضارب األطراؼ 
ذات العبلقة كنظرة كل طرؼ ضلو ادلشكلة ، فنظرة اإلدارة ختتلف عن نظرة مدقق احلسابات اخلارجي كنظرة 

حتقيق رغبة كل فئة  كلذلك فمن الصعب......  احلاليُت أك ادلرتقبُت ختتلف عن نظرة ادلقرضُت كالدائنُتادلستثمرين
من اإلفصاح ادلرغوب فيو  من ىذه الفئات كالتوفيق بُت كجهات النظر ادلتعارضة،كمن أجل توفَت احلد األدىن

 2:كعلا كبالكيفية اليت حتقق ادلصاحل الرئيسية ػلدد الباحثوف مستويُت من اإلفصاح
 .ادلستول ادلثارل لئلفصاح .1
 .من اإلفصاح(ادلمكن )ادلستول ادلتاح  .2

 بالنسبة للمستول ادلثارل لئلفصاح فبل ؽلكن توفَت من الناحية الواقعية لعدة أسباب أما عن ادلستول ادلمكن
 :لئلفصاح فهو سهل ادلناؿ حبيث ربط معظم الباحثُت معيار اإلفصاح الواقعي كىو يضم مفاىيم اإلفصاح الثبلثة

.  اإلفصاح الكايف، اإلفصاح ادلناسب،اإلفصاح العادؿ
  غلب على التقارير احملاسبية أف تفصح عن مجيع ادلعلومات الضركرة الكفيلة "عرؼ اإلفصاح ادلناسب بأنو

 3."جبعلها غَت مضللة
  كقد حددت جلنة إجراءات التدقيق ادلنبثقة عن ادلعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت((AICPA 

 :الذم مناقشتها معايَت إعداد تقرير التدقيق ماىية اإلفصاح ادلناسب مبا يلي
إف معطيات عرض ادلعلومات يف القوائم ادلالية،كفقا دلبادئ احملاسبة ادلتعارؼ عليها تقتضي بتوفَت عنصر "
،كإف عنصر اإلفصاح ادلقصود ىنا  (اجلوىرية )ادلناسب يف ىذه القوائم ، كذلك بشأف مجيع األمور ادلادية اإلفصاح

                                                           
. 56ص.2011عريف نورة، إشكالية القياس احملاسيب لعناصر القوائم ادلالية بإستخداـ التكلفة التارؼلية، مذكرة ماسًت، جامعة كرقلة  1
. 74،ص ص200çكليد ناجي احلياين، نظرية احملاسبة األكادؽلية، د ب،  2
، ص 2،2008زلمد مطر كاخركف، التأصيل النظرم للممارسات ادلهنية احملاسبية يف اجملاالت القياس كالعرض كاإلفصاح، دار كائل للنشر، طبعة  3

343-344 .
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  كمبدل، كأيضا بادلبلحظات ادلرفقة هبا،صلة كثيقة بشكل كزلتول القوائم ادلالية كادلصطلحات ادلستخدمة فيها على
 1."كطلك جتعل لتلك القوائم قيمة إعبلمية من كجهة نظر مستخدمي ىذه القوائم، ما فيها من تفاصيل

ختتلف حسب درجة األعلية كعلى كمية كمقدار  أنواع ىناؾ عدة:األنواع اإلفصاح المحاسبي  :ثانيا
 2:ادلعلومات ادلفصح عنها إذل

 ىناؾ  كنقصد بو مشوؿ التقارير كاإلفصاح عن كل ادلعلومات كالتفاصيل سواء كانت :اإلفصاح الكامل
 .فيد حيث أف كثرة التفاصيل تربك كال تفيد متخذ القرارمكىذا النوع قد ال ، حاجة إليها أـ ال

 يهتم اإلفصاح العادؿ بالرعاية ادلتوازنة الحتياج مجيع األطراؼ ادلالية ال يتوجب إخراج  :اإلفصاح العادل
القوائم ادلالية كالتقارير بالشكل الذم يضمن عدـ ترجيح فئة معينة على مصلحة الفئات األخرل من خبلؿ مراعاة 

 .زلدد مصاحل مجيع ىذه الفئات كبشكل متوازف ،أنتقد ىذا ادلفهـو ألف العدالة مفهـو نسيب غَت
 ؽلكن، يشمل احلد األدىن الواجب توفره من ادلعلومات احملاسبية يف القوائم ادلالية:اإلفصاح الكافي  

احملاسبية كيتبع  مبلحظة أف مفهـو احلد األدىن غَت زلدد بشكل دقيق إذ ؼلتلف حسب احتياجات طاليب ادلعلومة
يوفر ادلعلومات ادلبلئمة يف  يعترب ىذا النوع األكثر استخداـ من قبل ادلنظمات ادلهنية ألنو، خربه الشخص ادلستفيد

 .الوقت ادلناسب
 مضللة   اإلفصاح عن التقارير ادلالية حبيث تكوف غَتضركرةيقـو ىذا النوع من على : اإلفصاح الوقائي

على استخداـ  ذك القدرة احملدكدة (ادلستثمر)ألصحاب الشأف كاذلدؼ األساسي لذلك ىو محاية اجملتمع ادلارل 
 3.ادلعلومات لذا غلب أف تكوف ادلعلومات على درجة عالية من ادلوضوعية

 فهو اجتاه معاصر يف اإلفصاح احملاسيب كقد ظهر نتيجة ازدياد أعلية :(اإلعالمي)اإلفصاح التثقيفي 
. عادية  ادلالية من خبلؿ الفصل بُت العناصر العادية كالغَتالتثبيتاتادلبلئمة الختاذ القرارات كاإلفصاح عن 

 :، ك ؽلكن حتيد عدة طرؽ لئلفصاح تتمثل يفةادلبلئمبعد أف يتم حتديد نوع اإلفصاح، يأيت دكر حتديد الطرؽ 
. القوائم احملاسبية -
 .ادلبلحظات اذلامشية -
 .اجلداكؿ ادللحقة -
 .ادلعلومات الوصفية يف صلب القوائم احملاسبية -

                                                           
. 49،ص2009ماجد امساعيل أبو محاـ، اثر تطبيق قواعد احلوكمة على اإلفصاح كجودة التقارير ادلالية، ماجستَت، جامعة غزة،  1

2 Belkaoui ahmed. accounting theory.op.cit.p :118 
 .51 ماجد امساعيل أبو محاـ، مرجع سبق ذكره، ص3
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  وأهدافها وأهميتهاالمالية   ماهية القوائم والتقارير:المبحث الثاني
 وأهدافها وأهميتهاالمالية   مفهوم القوائم والتقارير:األولالمطلب 

  :تعريف القوائم المالية .1
 دلهنة ادلمارسُت كادلبادئ ادلتعارؼ عليها كمقبولة قبوال عاما من قبل األعراؼتعد القوائم ادلالية كفق 

من ادلفاىيم كاألعراؼ كاألحكاـ احملاسبية األساسية كاليت تكوف   كتغطي ادلبادئ احملاسبية فهي تشمل كبل،احملاسبة
 : ىناؾ عدة تعاريف للقوائم ادلالية من بينها،مبجموعها التطبيق العملي للمحاسبُت

 الكشوؼ ادلالية سنويا على األقل كتتضمن ، تعد الكيانات اليت تدخل يف رلاؿ تطبيق ىذا القانوف
 :(25) الكشوؼ ادلالية اخلاصة بالكيانات عدا الكيانات الصغَتة كىذا حسب ادلادة

 .ادليزانية أم ادلركز ادلارل -
 .حساب النتائج -
 .جدكؿ التدفقات اخلزينة -
 .1 اخلاصةاألمواؿجدكؿ تغيَتات رؤكس  -

 عرض مارل ىيكلي للمركز ادلارل للمؤسسة كالعمليات كاليت تقـو هبا. 
  تعد القوائم ادلالية الناتج النهائي للعملية احملاسبية كاليت تصف الوضعية ادلالية للمؤسسة، كتتبع عادة على

 .2 كعلى مفهـو احلفاظ على رأس ادلاؿ الرمسيدلبلستَتاالقابلة  ضوء ظلوذج زلاسيب مبٍت على التكلفة التارؼلية
 ىذه القوائم تعطي  معنية، يقصد بالقوائم ادلالية كىي عبارة عن سجبلت رمسية لؤلنشطة ادلالية لشركة

 .ملخص عن الوضع ادلارل ذلذه الشركة على ادلدل الطويل كادلدل البعيد

 تعرؼ أهنا الوسائل اليت مبوجبها تنقل إذل اإلدارة كاألطراؼ ادلعنية صورة سلتصرة عن األداء كادلركز   كما
 .ادلارل ألم كحدة اقتصادية

  ىي عبارة عن بياف زلاسيب تنعكس عليو صورة للكائن االقتصادم الذم تعرب عنو الوحدة احملاسبية 
خبلؿ سنة  ككظيفتها توصيل ادلعلومات للغَت عن التغَتات اليت طرأت على ادلوارد االقتصادية نتيجة استخدامها

ادلالية، حيث يرل معهد احملاسبُت القانونيُت بأمريكا الغرض منها إعداد تقرير يوضح مدل تقدـ اإلدارة يف حتقيق 

                                                           
. 29، ص 2011 عبد الوىاب رميدم، علي مسادم، احملاسبة ادلالية كفق النظاـ احملاسيب اجلديد، طبع دلصلحة دار ىومة، اجلزائر، 1
. 262 زلمد عباس بدكم، مرجع سابق، ص 2
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كيوضح سبلمة أك عدـ سبلمة االستثمار يف ادلشركع كالنتائج الذم كصلت إليها اإلدارة خبلؿ . أىداؼ ادلشركع
 .ادلدة احملاسبية ادلعموؿ هبا يف احلسابات

أف القوائم ادلالية ىي الناتج النهائي للمحاسبة حيث "كشلا سبق ؽلكن أف نعطي تعريف شامل للقوائم ادلالية 
يتم يف النهاية تلخيص مجيع البيانات اليت يتم تسجيلها يف الدفاتر كاليت تظهر يف دفًت األستاذ على شكل رلموعة 

من التقارير كالتقارير ليست ىدؼ يف حد ذاهتا كأهنا كسيلة للحصوؿ على ادلعلومات كالنتائج لبلستفادة هبا يف 
 . 1اختاذ القرارات كاحلكم على النتائج عمليات الوحدة كتقييم مركزىا ادلارل

  :تعريف التقارير المالية .2
معايَت اإلببلغ ادلارل الدكلية الثامنة  2008سنة حىت IASCB" "أصدر رللس ادلعايَت احملاسبة الدكلية 

"IFRS " اخلاصة بكيفية إعداد كعرض التقارير ادلالية دلؤسسة اليت تعترب ذات أعلية بالغة للطرؼ الداخلي
. كاخلارجي على حد سواء

 اليت تصدرىا ادلؤسسة من فًتات زمنية زلددة كفقا دلا نص عليو معيار احملاسيب ادلالية القوائمكىي رلموعة 
 . تعرض بو القوائم ادلالية ذات العرض العاـأفعرض القوائم ادلالية اليت حتدد الشكل الذم يتوجب " IAS"الدكرل 

 : تعرؼ التقارير ادلالية ادلتعلقة بالنشاط ادلارل كالوضع ادلارل للمنظمة أك ادلؤسسة كمثاؿ ذلكبصفة عامةك
 التقارير ادلالية كاإلحصائية اليت تصدر أسبوعيا أك شهريا أك فصليا أك سنويا. 
 تقارير ادلوازنة أك ادلوازنات الشهرية أك السنوية . 
 تقارير التحقيق ادلارل. 
 تقارير حجم االستثمارات ادلالية. 
 تقارير حجم اإلندثارات أك اخلسائر. 

 كما تشمل التقارير ادلالية معلومات مالية كمعلومات غَت مالية كنشرات أك تقارير رللس اإلدارة كالتنبؤات
 ادلالية كاألخبار ذات الصلة بادلؤسسة ككصف للخطط كالتوقعات ككذلك التأثَت البيئي أك االجتماعي ألعماؿ

. 2ادلؤسسة

                                                           
 .36، ص 1967 زلمد امحد خليل، ادلراجعة كالرقابة احملاسبية، دار اجلامعة ادلصرية، القاىرة، مصر 1
 مسعود دركاسي، ضيف اهلل زلمد اذلادم، دكر التقارير ادلالية يف تقييم كحتسُت األداء ادلارل للمؤسسة االقتصادية، ظلو ادلؤسسات كاالقتصاديات بُت 2

 .1، ص2011األداء ادلارل كحتديات األداء البيئي، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، اجلزائر، 
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تعترب التقارير ادلالية منشورة من قبل الشركات ادلادة األساسية لتحليل ادلارل كىي مصدر مهم من مصادر 
ادلعلومات اليت يلجأ إليها احمللل، يعتمد عليها متخذك القرارات كادلستفيدكف، كىي يف اإلطار العاـ األكسع الذم 

يضم القوائم ادلالية كادلعلومات غَت ادلالية اليت ؽلكن اإلفصاح عنها يف القوائم كما حتتوم التقارير على تقارير رللس 
 .1اإلدارة كادلدقق اخلارجي للحسابات باإلضافة إذل اإليضاحات كالتفصيبلت ادلكملة للقوائم ادلالية

 :الفرق بين القوائم المالية والتقارير المالية .3
كدتثل القوائم ادلالية الوسائل األساسية لتوصيل ادلعلومات  القوائم ادلالية دتثل اجلزء احملورم للتقارير ادلالية،

احملاسبية لؤلطراؼ اخلارجية كعلى الرغم من أف القوائم ادلالية قد حتتوم على ادلعلومات من مصادر خارج 
 األصوؿ،)السجبلت احملاسبية إال أف النظم احملاسبية مصممة بشكل عاـ على أساس عناصر القوائم ادلالية 

، اإليرادات، ادلصركفات  :كيتم اإلمداد بادلعلومات من خبلؿ القوائم ادلالية األساسية كاليت تشمل (اخل.…اخلصـو
 ادليزانية أك قائمة ادلركز ادلارل. 
 قائمة الدخل. 
 قائمة األرباح احملتجزة. 
 قائمة التدفقات النقدية .

 لتوصيلكال تتضمن التقارير ادلالية أجزاء القوائم ادلالية فقط، كلكنها دتتد كذلك إذل الوسائل األخرل 
 مثل موارد ادلنشاة النظاـ احملاسيب ذات الصلة ادلباشرة كغَت ادلباشرة كاليت يتم استخراجها من ىذا ادلعلومات

 كقد تقـو اإلدارة بتوصيل ادلعلومات إذل األطراؼ اخلارجية عن طريق كسائل .اخل.…كااللتزامات كادلكاسب
التقارير ادلالية كليس من خبلؿ القوائم ادلالية الرمسية كذلك الف ىذه األخَتة ختضع لقواعد صارمة كتنظيمية، أك 

ألف اإلدارة تعتربىا مفيدة بالنسبة لؤلطراؼ اخلارجية كقد تقـو اإلدارة بتحليلها اختياريا، كبالنسبة للمعلومات اليت 
غلب توصيلها عن طريق التقارير ادلالية كليس من خبلؿ القوائم ادلالية فإهنا قد تتخذ أشكاال سلتلفة كتتعلق 

مبوضوعات عديدة كالتقارير ادلالية للمؤسسة قد تشمل ادلعلومات ادلالية كادلعلومات غَت ادلالية كنشرات أك التقارير 
رللس اإلدارة كالتنبؤات ادلالية كاألخبار ذات الصلة بادلؤسسة ككصف للخطط كالتوقعات ككذلك التأثَت البيئي أك 

 .2االجتماعي ألعماؿ ادلؤسسة، كيوضح من ما سبق أف التقارير ادلالية أمشل عن القوائم ادلالية
  

                                                           
 .13، ص 2006 كماؿ الدين الدىراكم، حتليل القوائم ادلالية ألغراض االستثمار، ادلكتب اجلامعي احلديث، 1
 .208،ص 2005 طارؽ محاد عبد العاؿ، موسوعة التقارير ادلالية، دار اجلامعة، اإلسكندرية، 2
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 :أهمية القوائم والتقارير المالية .4
من خبلؿ ادلفاىيم السابقة تظهر أعلية القوائم ادلالية كيربز الغرض من إعدادىا كاليت ؽلكن تلخيصها يف 

 .ككسيلة تساعد يف اختاذ القرار- كسيلة يف تقييم األداء-  أداة اتصاؿ:ثبلث نقاط
فمهمة القوائم ادلالية يف ىذا اجملاؿ ىي رسالة مفهومة ككاضحة دلستعملي ادلعلومات  :اتصالأداة  .1.4

 :احملاسبة عن نشاط ادلؤسسة كالنتائج ادلًتتبة عليو فهي بذلك
 كسيلة اتصاؿ بُت ادلؤسسة كادلستثمرين فيها. 
 اخل .…العمبلء كالبنوؾ كسيلة تربط عبلقات بُت ادلؤسسة كادلوردين. 
 كسيلة لتوفَت ادلعلومات دلختلف األقساـ ادلكونة للمؤسسة العماؿ احملللُت كالباحثُت. 

كفاءهتا حيث تساعد القوائم ادلالية يف تقييم أداء اإلدارة كاحلكم على : وسيلة في تقييم األداء .2.4
 :استعماؿ ادلوارد ادلوضوعة حتث تصرفها فتستعمل يف احلكم علىك

 ادلركز ادلارل للمؤسسة. 
 مدل التقدًن يف حتقيق أىداؼ ادلؤسسة. 
 كيفية استخداـ موارد ادلؤسسة.  

يف ىذا اإلطار تساعد القوائم ادلالية اإلدارة كسلتلف األطراؼ : وسيلة في اتخاذ القرارات الالزمة .3.4
 :ادلتعاملة مع ادلؤسسة يف اختاذ القرارات البلزمة حيث

 تستعمل يف اختاذ القرارات ادلتعلقة بكيفية صرؼ ادلوارد يف ادلستقبل. 
 موردين، العمبلء : تستعمل من األطراؼ األخرل اليت تربطها عبلقة مباشرة بادلؤسسة مثل

 .1كالبنوؾ يف توجيو مستقبل عبلقتهم معها
 كيفية استخداـ موارد ادلؤسسة.  

  

                                                           
 مشرم حسناء، دكر كاعلية القوائم ادلالية يف اختاذ القرارات، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت، جامعة فرحات عباس، سطيف، 1

 .67، ص 2007-2008
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: أهداف القوائم والتقارير المالية .5
أىداؼ القوائم كالتقارير ادلالية من بُت أىم األمور اليت اىتمت هبا اجلمعيات ادلختصة ألف  يعترب حتديد

بتحديدىا يتحدد نوع ادلعلومات احملاسبة ادلرغوبة كىي تتغَت بتغَت احلاجة إليها يف اختاذ القرارات اليت تنقسم إذل 
: قسمُت فيما يلي كعلا

 : تتمثل األىداؼ الرئيسية فيما يلي:األهداف الرئيسية .1.5
  توفَت ادلعلومات اليت تفيد يف ترشيد القرارات االستثمارية كاالئتمانية للمستثمرين احلاليُت كادلرتقبُت ككذلك

 .الدائنُت
  توفَت ادلعلومات اليت تفيد يف تقرير التدفقات النقدية ادلستقبلية للمؤسسة حبيث تسمح بادلفاصلة بُت

التدفقات احلالية كتدفقات النقدية ادلستقبلية مع حتديد توقيت تلك التدفقات ادلتوقعة كدرجة عدـ التأكد احمليطة 
 هبا،
  توفَت ادلعلومات ادلتعلقة بادلوارد االقتصادية للمؤسسة كالتزاماهتا كالتغَتات اليت طرأت عليها شلا تفيد

مستخدمي ىذه ادلعلومات يف حتديد نقاط القوة كالضعف يف ادلؤسسة، كذلك تقرير إمكانيات ادلالية 
 .كاحتماالت مواجهة الفشل ادلارل

على ضوء ما سبق فإف األىداؼ الرئيسية حاكلت اإلجابة عن التساؤالت ادلتعلقة مبستخدمي القوائم ادلالية 
كطبيعة القرارات اليت يتخذكهنا كأىم ادلعلومات اليت ختدـ االحتياجات ادلشًتكة جملموعة من الفئات كليست خلدمة 

  .احتياجات فئة دكف األخرل
 :تتمثل اذلداؼ الفرعية فيما يلي: األهداف الفرعية .2.5

  توفَت ادلعلومات اليت تفيد يف تقييم أداء ادلؤسسة كحتديد أرباحها كيتم ذلك كفق أساس االستحقاؽ الذم
 .يربط بُت ادلوجودات كاإلصلازات كيسمح بتنبؤات سليمة

  توفَت ادلعلومات اليت تفيد يف حتديد درجة السيولة كتدفق األمواؿ أم حتديد مصادر احلصوؿ على األمواؿ
 .1كأكجو إنفاقها

  توفَت ادلعلومات اليت تفيد يف التقرير عن مسؤكلية اإلدارة كتقييم كفاءة أدائها باستخداـ معلومات الرحبية
 .كمكوناهتا

                                                           
 زلمد اذلادم ضيف اهلل، جودة ادلعلومات ادلالية كدكرىا يف اختاذ القرارات االستثمارية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجيسًت، جامعة 1

 .40، ص 2010-2009سعد دحلب، البليدة، 
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 توفَت ادلعلومات تتعلق مببلحظات كتفسَتات اإلدارة من أجل زيادة منفعة ىذه ادلعلومات. 
: تسمح األىداؼ الفرعية بتوفَت البيانات الصاحلة لبلستخداـ ادلتعلقة باجملاالت التالية

 التغَت يف ادلركز ادلارل. 
 ادلوارد االقتصادية. 
 التدفقات النقدية. 
 النتيجة كعناصرىا. 
 احلكم على أداء اإلدارة. 
 اختاذ القرارات ذات ادلنفعة للمستخدمُت يف فهم ادلعلومات ادلالية .

أنواع القوائم والتقارير المالية ومستخدميها  :المطلب الثاني
: أنواع القوائم والتقارير المالية .1

تعترب القوائم كالتقارير ادلالية من ادلخرجات نظاـ ادلعلومات احملاسيب كىي رلموعة متكاملة من الوثائق 
 كحالة اخلزينة يف ادلؤسسة يف هناية الدكرة ادلالية كاألداءاحملاسبية كادلالية، تسمح بإعطاء صورة صادقة عن كضعية 

: كىي تنقسم إذل قسمُت كعلا
: القوائم والتقارير المالية األساسية .1.1

:  توجد عدة قوائم كتقارير مالية أساسية كىي كما يلي
 :(الميزانية)قائمة المركز المالي  .1.1.1

 األصوؿ أك)كىي عبارة عن صورة للمركز ادلارل للشركة من خبلؿ بياف ما ذلا من شلتلكات :تعريفها 
يف تاريخ معُت ىو تاريخ ادليزانية دتثل قائمة ( اخلصـو)كحقوؽ ملكية كما عليها من التزامات مالية  (ادلوجودات
بذلك  إحدل الركائز ادلهمة يف بياف صورة الشركة أك ادلؤسسة لؤلطراؼ ادلتعاملة معها كىي (ادليزانية)ادلركز ادلارل 

ىل أف كضع  لديها كىذه ادللكية تعرب يف القياس احملاسيب (موجودات)تًتجم باألرقاـ ما دتلكو ادلؤسسة من أصوؿ 
حيث تشكل ادلطلوبات ما يًتتب على ادلؤسسة من حقوؽ الغَت  (اخلصـو)ادلؤسسة ادلارل جيد مبقارنتو بادلطلوبات 

تاريخ يتكوف عناصرىا  كغلب أف يكوف ذلا. 1كمن شركطها غلب أف يكوف رلموعة األصوؿ يساكم رلموع اخلصـو
 .من أصوؿ كخصـو

                                                           
 .30 عبد الوىاب رميدم، ص 1
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 ىي ادلوارد االقتصادية للمشركع اليت يتم االعًتاؼ هبا كقياسها طبقان للمبادئ احملاسبة ادلتعارؼ : األصول
 .1عليها
 ىي تضحيات مستقبلية زلتملة مبنافع اقتصادية ناشئة عن اخلصـو احلالية للمؤسسة معينة بنقل أك :الخصوم 

 .2حتويل األصوؿ أك توفَت خدمات األصوؿ األخرل يف مستقبل نتيجة األحداث ماضية
 3 ىي احلصة ادلتبقية من األصوؿ بعد استبعاد اخلصـو:حقوق الملكية. 

": الميزانية"الهدف من قائمة المركز المالي  .2.1.1
 ىدؼ ادليزانية ىو كصف ادلركز ادلارل لوحدة اقتصادية معينة يف حلظة معينة حبيث ؽلكن تعرض على شكل

على  كتظهر األصوؿ يف اجلانب األؽلن كاخلصـو كرأس ادلاؿ يف اجلانب األيسر، كما ؽلكن أف تعرض (T)حرؼ 
يظهر  شكل قائمة أك تقرير، إف عرضها بالشكل األخَت ؼلدـ أغراض التحليل ادلارل أكثر من الشكل التقليدم إذ

االرتباط بُت كل ادلصادر طويلة األجل كاالستخدامات طويلة األجل ككذلك بُت ادلصادر كاالستخدامات قصَتة 
. 4ادلارل األجل، كما ينتج عنو حساب صايف رأس ادلاؿ الثابت كرأس ادلاؿ العامل كىي بيانات مهمة يف التحليل

:  (حساب النتائج) قائمة الدخل .2.1
 ىو جدكؿ بياين ملخص لؤلعباء كاإليرادات ادلنجزة من ادلؤسسة خبلؿ السنة ادلالية كال يؤخذ يف :تعريفها 

كيعطي  (الربح أك اخلسارة)احلساب تاريخ التحصيل أك تاريخ السحب كيربز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة ادلالية 
جدكؿ حسابات النتائج صورة أكثر حيوية عن الشركة، حيث تقيس أداء ادلؤسسة خبلؿ فًتة ادلالية ادلنتهية كتبُت 

ما إذا كانت نتيجة ىذا األداء رحبان أك خسارة كذلك عن طريق مقارنة اإليرادات بالتكاليف كىناؾ طريقتُت يف 
. 5إعداد كعرض جدكؿ حسابات النتائج كعلا حسب الوظيفة كحسب الطبيعة

  جدول حسابات النتائجعناصر: 
 ىي زيادة ادلنافع االقتصادية خبلؿ الفًتة يف شكل مدخبلت أك زيادة األصوؿ أك اطلفاض اخلصـو  : النواتج

اليت يًتتب عنها زيادة األمواؿ اخلاصة باستثناء الزيادة الناجتة عن ادلساعلات اجلديدة من طرؼ ادلساعلُت إذل 
 .األمواؿ اخلاصة

                                                           
. 128 طارؽ محاد عبد العاؿ، مرجع سابق، ص 1
 .130 طارؽ محاد عبد العاؿ، مرجع سابق، ص 2
. 33 عبد الوىاب رميدم، مرجع سابق، ص 3
 .75 مشرم حسناء، مرجع سابق، ص 4
 .41 عبد الوىاب رميدم، مرجع سابق، ص 5
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  ىي اطلفاض ادلنافع االقتصادية خبلؿ فًتة يف شكل سلرجات أك اطلفاض األصوؿ اليت يًتتب عنها  :األعباء
 .1 اخلاصةاألمواؿنقص األمواؿ اخلاصة باستثناء توزيعات للمساعلُت يف 

 هتدؼ إذل قياس مدل صلاح ادلؤسسة خبلؿ فًتة زمنية معينة يف استغبلؿ ادلوارد : الهدف من قائمة الدخل
ادلتاحة يف حتقيق األرباح كتوفر ادلستخدمُت القوائم ادلالية للتعرؼ على أماكن كجود االستثمار ادلرحبة كما تبُت 
للزبائن قدرة ادلؤسسة على تقدًن السلع كاخلدمات ادلطلوبة كما تساعد نقابات العماؿ للمفاكضة حوؿ األجور 

 .2كاحلكومة على إعداد السياسات الضريبية
:قائمة التدفقات النقدية كقائمة تغيَتات حقوؽ ادللكية .3.1

  :تعريف قائمة التدفقات النقدية .1.3.1

 ىي قائمة توضح التدفقات النقدية الداخلة للشركة كالتدفقات اخلارجة من الشركة خبلؿ الدكرة احملاسبية. 
 ىي دتثل لوحة قيادة أماـ قمة اإلدارة ادلالية، حبيث تدخل على ضوئها القرارات اذلامة كاإلسًتاتيجية 

 .كتغَت النشاط أك توسيعو أك االنسحاب منو
:  كالتمويليةاالستثماريةكمنو يتم تقسيم قائمة التدفقات النقدية تبعان ألنشطة الشركة إذل األنشطة التشغيلية ك

 تتضمن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ادلتحصبلت كادلدفوعات ادلتعلقة :األنشطة التشغيلية 
 .بأنشطة الشركة كادلتمثلة يف إنتاج كتقدًن السلع كاخلدمات للزبائن

 تتضمن األنشطة االستثمارية ادلتعلقة باقتناء كبيع األصوؿ الثابتة كاالستثمارات ادلالية:األنشطة االستثمارية . 
 تتضمن األنشطة ادلتعلقة باحلصوؿ على دتويل من مصادر خارجية كادلساعلُت كادلقرضُت :األنشطة التمويلية 

. كإعادة سداد ذلك التمويل كتوزيعات األرباح
: تعريف قائمة تغييرات حقوق الملكية .2.3.1

يظهر من خبلؿ قائمة التغيَتات يف حقوؽ ادللكية أم أحداث قد تطرأ على بنود رأس ادلاؿ كحقوؽ 
ادلساعلُت كاليت تعطي معلومات عن التغَتات اليت حتدث أثناء السنة على رأس ادلاؿ كاألرباح احملتجزة كالتوزيعات 

 .كاالحتياطات

                                                           
 شنام عبد الكرًن، تكييف القوائم ادلالية يف ادلؤسسات اجلزائرية كفق معايَت احملاسبة الدكلية، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت، 1

 .51، ص 2009-2008جامعة العقيد احلاج خلضر، باتنة، 
 .4 مسعود دركاسي، ضيف اهلل، مرجع سابق، ص 2
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كىي توضح أيضان ىل أجرت الشركة زيادة على رأس ادلاؿ؟ ككيف كانت الزيادة؟ كىل أصدرت الشركة 
أسهمها اجلديدة؟ كىل قامت الشركة بتوزيع أسهم رلانية كىل األرباح احملتجزة ارتفعت أـ اطلفضت كبأم مقدار؟ 

 .1ككذلك األمر بالنسبة لبلحتياطات
: اإليضاحات المرفقة والتقارير األخرى .2
  :اإليضاحات المرفقة .1.2

ىي معلومات تفصيلية تلحق بالقوائم ادلالية بغرض إعطاء فهم أفضل للبنود الواردة بالقوائم ادلالية 
كالسياسية احملاسبية ادلتبعة يف إعداد القوائم احملاسبية عن بنودىا كالسياسات ادلتعلقة باألصوؿ الثابتة كؽلكن عرضها 

: بأخذ األساليب التالية
 التفسَتات بُت األقواس. 
 ادلبلحظات اذلامشية. 
 اجلداكؿ اإلضافية. 
 احلسابات ذات الطبيعة ادلتعارضة. 
 كحساب مقابلإىبلكواألصل غَت متداكؿ كرلمع  حسابات التقييم مثل . 
 2السياسات احملاسبية كاليت تعترب ىامة لفهم القوائم ادلالية كقراءة األرقاـ اليت حتتويها .

 : كتتمثل فيما يلي:التقارير األخرى .2.2
 لقد تزايدت أعليتو بعد النمو اذلائل يف حجم ادلشاريع العامة كاخلاصة، حيث يقـو :تقرير المراجع الخارجي

ادلراجع اخلارجي بالتعبَت عن النتائج اليت توصل إليها بعد االنتهاء من عملية ادلراجعة كالفحص يف تقريره الذم 
يعترب مبثابة ادلنتج النهائي لعملية ادلراجعة، كإصدار ىذا التقرير ؼلتتم ادلراجع مهمتو كلكن ال تنتهي مسؤكليتو إف 

.تبث مستقببلن إعلالو يف أداء كاجباتو ادلهنية
: أما خصائصو فتتمثل فيما يلي

 تقرير مراجع اخلارجي ىو كسيلة اتصاؿ رئيسية بينو كبُت سلتلف مستخدمي القوائم ادلالية. 
 من األفضل إعداده بعد إقفاؿ حسابات ادلؤسسة مباشرة. 
 غلب أف يكزف التقرير معربان عن احلقائق كمنظمان كمعركضان بطريقة سليمة. 

                                                           
 .45 عبد الوىاب رميدم، مرجع سابق، ص 1
. 46 عبد الوىاب رميدم، مرجع سابق، ص 2
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 ال ؽلكن أف يشمل التقرير مبلحظات غامضة، بل غلب أف تكوف العبارات سلتصرة كشاملة. 
 دتنع أم حتريف مجيع العبارات الواردة يف التقرير غلب أف تكوف مدعمة بوثائق كمقدمة بطريقة. 

 يتم إعداد تقرير ادلراجع اخلارجي عن اخلطوات التالية: المراجع الخارجي تقريرإعداد: 

كيضم كل من ادلراجع كالعميل، ككل ادلسَتين كادلسؤكلُت كاذلدؼ منو ىو عرض : االجتماع النهائي
كتوضيح كل نقاط القوة كالضعف مرفقة باألدلة كاإلثباتات اليت حتصل عليها ادلراجع مبا فيها ادلشاكل كالتوصيات 
كادلبلحظات، بعد انتهاء العرض تأيت مرحلة النقد كمناقشة التوصيات كادلبلحظات، كيف ىذه احلالة غلد ادلراجع 

: أماـ حالتُت كعلا
 إما أف يثبت ادلراجع حكمو كنتائجو باستدالالت، كبالتارل تنتهي ادلعارضة مباشرة. 
  كيف ىذه احلالة من األفضل عدـ ذكر تلك ادلبلحظاتاالستدالؿ عن قدرتوإما أف ؽلتنع ادلراجع لعدـ . 

 كىو الشكل النهائي كالكتايب دلهمة ادلراجعة بدكف كتابة تقرير للحكم عن كضعية :إعداد تقرير المراجع 
. ادلؤسسة
 تقرير مجلس اإلدارة: 

يتمثل زلتول ىذا التقرير يف كصف األنشطة ادلؤسسة الرئيسية كادلؤسسات التابعة ذلا كظيفة عملها 
كاالستثمارات الرأمسالية كعدد ادلوظفُت يف كل منها كما غلب أف يتضمن التقرير اذليكل التنظيمي للمؤسسة 

كدرجة اعتمادىا على ادلوردين زلددين أك عمبلء رئيسُت ككصف ألم محاية حكومية أك امتياز حكومي تتمتع بو 
ادلؤسسة، كادلنافسة اليت تتعرض ذلا كاإلصلازات حققتها مدعمة باألرقاـ ككصف األحداث اذلامة، كحتليل ادلركز 

ادلارل كنتائج أعماؿ ادلؤسسة خبلؿ السنة كمعلومات عن األداء ادلستقبلي للمؤسسة كبياف بأمساء أعضاء رللس 
اإلدارة كرتبهم كنبذة تعريفية عن كل منهم كبياف عن جلنة التدقيق كجلنة الركاتب كاحلوافز كبياف ادلسؤكلية رللس 
اإلدارة لفعالية الضوابط كاإلجراءات الداخلية للمسؤكلية كمحاية أصوذلا كبياف تفصيلي عن ادلزايا كادلكافآت اليت 

يتمتع هبا كل رئيس كأعضاء رللس اإلدارة، مبا يف ذلك مجيع ادلبالغ اليت حصل عليها كل منهم كالركاتب كاألجور 
كاألتعاب كادلكافآت كغَتىا كنفقات السفر كخطة التقاعد للموظفُت كاحلوافز كالتربعات كادلنح اليت دفعتها 

. 1ادلؤسسة كمساعلة ادلؤسسة يف محاية البيئة كخدمة اجملتمع

                                                           
 حكيمة مناعي، تقارير ادلراجعة اخلارجية يف ظل حتمية تطبيق ادلعايَت احملاسبية يف اجلزائر، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت، جامعة 1

. 57، ص 2009العقيد احلاج خلضر، باتنة، 
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 من ضركرم إعدادىا إذل جانب التقارير ادلالية األساسية كذلك لتلبية رغبة :التقارير المالية اإلضافية 
 :ادلستخدمُت اخلارجيُت كنذكر منها ما يلي

 كىي التقارير يتم عرضها دلدة تقل عن سنة، لتلبية احلاجة ادلستمرة :(المرحلية)التقارير المالية الدورية 
 .من جانب احملاسبيُت إلحتاد القرارات يف سوؽ ادلاؿ يف الوقت ادلناسب

 تعكس القيمة اجلارية التغيَتات االجتماعية كمن خبلؿ قائمة القيمة :التقارير المالية بالقيمة الجارية 
اجلارية يستطيع ادلستفيدكف من تقييم النتيجة ادلؤسسة على أساس ما قامت بتحويلو من مواد كمنتجات كسيطة 

 إذل منتجات تامة منتجات تاـ كخدمات
  كمدل مساعلة كل عنصر من عناصر اإلنتاج يف القيمة اجلارية، كما تعكس مدل صلاح ادلؤسسة يف رفع

  .1رفاىية اجملتمع
 يتم إعدادىا عن األداء االجتماعي للمؤسسات من أىداؼ التقارير :القوائم المحاسبة االجتماعية 

لتقييم كفاءة أداء من جهة نظر اجملتمع، كالتقرير يكوف اادلالية كؽلثل األداء أحد ادلعايَت اليت ؽلكن استخدامها يف 
 :على شكل أحد األشكاؿ التالية

 يكوف على شكل كصف لؤلنشطة دكف قيم للتكاليف أك منافع اليت حتققت. 
  يتضمن التقرير ادلبالغ ادلنفقة عن األنشطة االجتماعية اليت تقـو هبا ادلؤسسة دكف قيمة ادلنافع احملققة من تلك

 .نظران لصعوبة حتديدىا
  زلتول التقرير يتمثل يف تكاليف كمنافع ادلسؤكلية االجتماعية كىو أكثر األنواع السابقة مشوالن كيعطي للقارئ

 .معلومات عن األداء االجتماعي للمؤسسة
 تعرض فيو معلومات عن ادلوارد البشرية كطريقة استخدامها :التقارير المالية عن الموارد البشرية 

بكفاءة، مع حتديد تكلفة االختيار كطريقة تعيُت كتدريب العاملُت بادلؤسسة كمقارنة نسبة االستثمار يف ىذه 
. 2ادلوارد مقارنة باألصوؿ

  

                                                           
 ناصر زلمد ادلهلي، خصائص ادلعلومات احملاسبية كأثرىا يف اختاذ القرارات، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت، جامعة العقيد احلاج 1

 .93، ص 2009خلضر، باتنة، 
 .14 ناصر زلمد ادلهلي، مرجع سابق، ص 2
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 مستخدمي القوائم والتقارير المالية ومجاالت االستخدام: المطلب الثالث
القسم األكؿ يشمل ادلستخدمُت ذكم : ؽلكن تقسيم مستخدمي القوائم ادلالية إذل قسمُت رئيسيُت

ادلصلحة ادلباشرة يف ادلشركع كىؤالء ادلستخدمُت يشملوا ادلبلؾ احلاليُت كادلستقبليُت ككذلك الدائنُت كادلوردين 
كإدارة ادلشركعات كالسلطات الضريبية كالعاملُت ككذلك ادلستهلكُت، أما القسم الثاين من ادلستخدمُت فهم 

ادلستخدمُت ذكم ادلصلحة غَت ادلباشرة ألف مهمتهم ىو مساعدة أك محاية األطراؼ الذين ذلم مصلحة مباشرة 
ألسباب عديدة مثل عدـ خربهتم باحملاسبة أك لعدـ توفر عنصر الوقت إلدارة استثماراهتم، كيشمل ىذا القسم من 

. 1ادلستخدمُت احملللُت ادلاليُت، بورصة األكراؽ ادلالية، مصدرم ادلعايَت، الناشرين للمعلومات، احتاد العماؿ كغَتىم
 إف مقدمي رأس ادلاؿ كمستشاريهم مهتموف بادلخاطرة البلزمة :المرتقبينالمستثمرون الحاليين و 

 ػلتاجوف دلعلومات تعينهم على اختاذ قرار الشراء، كاالحتفاظ باالستثمار أهنم كالعائد ادلتحقق منها، الستثماراهتم
 .كما أف ادلساعلُت مهتموف بادلعلومات اليت تعينهم على تقييم قدرة ادلؤسسة على توزيع األرباح. كالبيع

 كرحبية ادلؤسسة، كما باستقرار ادلوظفوف كاجملموعات ادلمثلة ذلم يهتموف بادلعلومات ادلتعلقة :الموظفون 
 كمنافع التقاعد ،أهنم مهتموف بادلعلومات اليت دتكنهم من تقييم قدرة ادلؤسسة على دفع مكافآهتم كتعويضاهتم

 .ؿكتوفَت فرص العم
 ىم يهتموف بادلعلومات اليت دتكنهم من حتديد ما إذا كانت  :الموردون والدائنون التجاريون اآلخرون

 الدائنوف التجاريوف على األغلب مهتموف بادلؤسسة على مدل .االستحقاؽادلبالغ ادلستحقة ذلم ستدفع عند 
 . ادلؤسسة كعميل رئيسياستمرار ادلقرضُت إال إذا كانوا معتمدكف على اىتماـأقصر من 
 ارتباط خصوصا عندما يكوف ذلم ، ادلؤسسةباستمرارية العمبلء مهتموف بادلعلومات ادلتعلقة :العمالء 

 .2طويل األجل معها أك اعتماد عليها
 نشاطات ادلؤسسات، كما  هتتم احلكومات كككاالت بعملية توزيع ادلوارد، كبالتارل:الحكومات ووكاالت 

يتطلبوف معلومات من اجل تنظيم نشاطات ادلؤسسات، كحتديد السياسات الضريبية، ككأساس إلحصاءات 
 . 3الدخل القومي كإحصاءات متشاهبة

                                                           
. 14 كماؿ الدين الدىراكم، مرجع سابق، ص 1
 .43، ص 2008 امُت السيد امحد لطفي، اعداد كعرض القوائم ادلالية، الدار اجلامعية، 2
 . 89 طارؽ محاد عبد العاؿ، مرجع سابق، ص 3
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 قد تقدـ ادلؤسسات ، على سبيل ادلثاؿ، تؤثر ادلؤسسات على أفراد اجلمهور بطرؽ متنوعة:الجمهور 
مساعدات كبَتة لبلقتصاد احمللي بطرؽ سلتلفة منها عدد األفراد الذين تستخدمهم كتعاملها مع ادلوردين احملليُت، 

كؽلكن للقوائم ادلالية أف تساعد اجلمهور بتزكيدىم مبعلومات حوؿ االجتاىات كالتطورات احلديثة ظلاء ادلؤسسة 
 .كتنوع نشاطها

  التشخيص المالي :المبحث الثالث
 االختبلؿ على التعرؼ يف ادلؤسسة يساعد فهو التسيَت، يف ادلستعملة اآلليات أحد ادلارل التشخيص يعترب 

 .سسةادلؤ يف كالقوة الضعف نقاط على ؼمالتعر يتم خبللو كمن منها، تعايناليت 

 مفهوم التشخيص المالي و أهميته وأهدافه: المطلب األول
للمؤسسة  ادلارل الوضع حتليل عملية أنو على ادلارل التشخيص يعرؼ: 1تعريف التشخيص المالي -1

 ذات كالضعف القوة نقاط استخراج أجل من كذلك ادلالية كادلؤشرات األدكات من رلموعة باستخداـ كذلك
 .ادلالية

 ادلالية القوائم يف ادلدكنة صيةمالًتخ ادلالية كاألرقاـ البيانات من اذلائل الكم حتويل عملية بأنو أيضا كيعرؼ
 .القرارات اختاذ لعملية فائدة كأكثر ادلعلومات من أقل كم إذل

 القرارات اختاذ يف يساىم حيث ادلؤسسة يف ادلارل ادلسَت يتوالىا اليت ادلهاـ أبرز من ادلارل التشخيص فعملية
 .ادلؤسسة على باإلغلاب تنعكس  كاليتالصائبة

 :2أهمية التشخيص المالي -2
 أداة يعترب فهو ادلالية، القرارات لًتشيد ادلبلئم ادلناخ كهتيئة األداء تقييم يف ادلارل التشخيص أعلية تكمن 

 ادلارل التشخيص أعلية تتجلى حبيث التنبؤية، القدرة لتعزيز منهج فهو لذلك ادلارل العسر أك بالفشل للتنبؤ مهمة
 :التالية النقاط يف األعلية ىذه إبراز كؽلكن التقنية، ىذه تطبيق خبلؿ من إليها ادلتوصل النتائج يف أكثر
 ادلطلوبة ادلالية للتوازنات ادلؤسسة حتقيق مدل حتديد.  
 ادلمولُت لغَت بالنسبة للمؤسسة االستقبللية كدرجة ادلارل ادلركز حتديد. 
 الديوف تسديد إمكانية كمدل ادلالية الوضعية حتسن أك تطور مدل حتديد. 

                                                           
1 الياس 22-21، ص2011، 2 الطبعة عماف، للنشر، كائل دار األكؿ، اجلزء ادلارل، التسيَت قريشي، يوسف ساسي، بن   

2
 38ص ،سابق مرجع ساسي، بن الياس 
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 ادلردكدية مفهـو على اعتمادا للمؤسسة ادلالية ادلوارد استعماؿ يف الكفاءة نسبة حتديد. 
 يت اؿ البيئة ضمن االقتصاد يف كاحلجم القطاع نفس من ادلؤسسات مع مقارنة ادلؤسسة مستول حتديد
 .يها ؼتعمل
 ادلؤسسة اجتاه لتغيَت أك جديدة مالية سياسة لتحديد ادلستقبلية للدراسات النتائج سلتلف استعماؿ. 
 االستثمارات ختطيط رلاؿ يف القرارات اختاذ. 
 ادلتوفر االقًتاض ىامش من االنطبلؽ أك رلددا باالفًتاض السماح إمكانية. 

 :1أهداف التشخيص المالي -3
  :إذل كشلنهجة مرتبة عملية إطار يف ادلارل التشخيص يهدؼ
 النتائج حسابات جدكؿ عرب التسيَت فعالية كمدل ادليزانية من انطبلقا ادلؤسسة دلمتلكات دقيق تشخيص. 
 الزمن عرب ادلالية اذلياكل ظلو مدل توقع كزلاكلة للمؤسسة كادلارل االقتصادم السلوؾ فهم. 
 بيئة ادلؤسسة الداخلية يف  كالضعف القوة لنقاط حتديده خبلؿ من للمؤسسة االسًتاتيجي ادلوقف تقييم
 .للمؤسسة اخلارجية البيئة يف كالتهديدات للفرص كتقييمو
 اخلطط إعداد يف الدقة ذلا يضمن كمنو التشغيلية كسياساهتا أىدافها رسم على ادلؤسسة إدارة يساعد 
 .البلزمة السنوية
 اخلاصة البيانات تقييم يف كادلساعدة كادلالية االقتصادية التقنية ادلشاكل حتديد على ادلارل ادلسَت يساعد 

 .مبعاجلتها
 معرفة كمنو هبا ادلتعلقة األعماؿ نتائج مؤشرات حتديد حيث من ادلؤسسات مستقبل توقع يف يساعد 

 .احملتملة اخلسائر ادلساعلُت كجتنيب إفبلسها لتفادم ادلناسبة اإلجراءات
 ادلالية األىداؼ رسم يف االقتصادم كادلخطط ادلارل ادلخطط تساعد كنوعية كمية مؤشرات يوفر 

 .الوطٍت ادلستول كعلى ادلؤسسة مستول على كاالجتماعية كاالقتصادية
 للقياـ ادلؤسسة داخل ادلاليُت للمسَتين الرئيسية الدعائم من يعترب ادلارل التشخيص أف نبلحظ كمنو 
 مع ادلتعاملُت من العديد قرارات اختاذ يتم أساسها على ضركرية كقاعدة كيعترب ادلارل اجملاؿ يف اإلجراءات مبختلف
 .ادلؤسسة كضعية هتمهم من خصوصا ةادلؤسس

                                                           
1 مخيسي ،للمؤسسة المالي التسيير شيحة،  17ص ، 2011 اجلزائر، ىومة، دار  -18  
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 :1خطوات التشخيص المالي -4
 من اخل ىذه ختتلف حيث التشخيص عملية يف ادلتبعة العملية ادلراحل تلك ادلارل التشخيص خطوات تعٍت 
 اخلطوات تتلخص عامة كبصفة التشخيص، عملية من اذلدؼ حسب كذلك آلخر زللل كمن ألخرل مؤسسة
 :التالية النقاط يف التشخيص دلنهجية الرئيسية
 اختاذىا ادلراد كالقرارات السياسة( التشخيص من اذلدؼ حتديد(. 
 بالدراسة ادلعينة الزمنية الفًتة. 
 للتشخيص ادلناسبة الطريقة أك ادلقاربة زمن اختيار. 
 ادلؤسسة مبحيط اخلاصة كاإلضافية ادلالية ادلعلومات عجم. 
 اجلداكؿ يف ادلؤشرات ككضع النسب كاستعماؿ البلزمة احلسابات إجراء. 
 ادلعتمدة بادلعايَت النتائج كمقارنة التحليل. 
 جودة حدكد يف ملخص ككضع الضعف كمواطن القوة نقاط حتديد عن عبارة كىو الشامل التشخيص 

 .التوصيات ككضع ادلتاحة ادلعلومات
 ادلناسبة القرارات كاختاذ السياسات برسم القياـ. 

 :ادلوارل الشكل يف ادلارل التشخيص خطوات أىم تلخيص كؽلكن
  

                                                           
1
 .20 مرجع سبق ذكره، صشيحة، مخيسي
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المالي  التشخيص خطوات: (01)رقم شكل
 دراسة ملف القرض: مثال خطوات التشخيص المالي

 

  

 

 :تحديد الهدف من عملية التحليل .1
  دتهيدا الختاذ القرار. 
  حل مشكلة معينة. 
  اخل ....تشخيص الوضع ادلارل. 

 
ػلتاج البنك ادلقرض لتشخيص خزينة ادلؤسسة 

ادلقًتضة للوقوؼ على مبلئمتها ادلالية قبل اختاذ قرار 
 .منح أك عدـ منح القرض

 :اختيار منهج التحليل المناسب .2
 حتليل السيولة كاالستحقاؽ كالنسب ادلالية. 
  حتليل ادلعادلة األساسية للخزينة. 
  حتليل جداكؿ تدفقات اخلزينة. 
 حتليل حسابات النتيجة 

  تشخيص قدرة للمؤسسة على السداد. 
  تشخيص التوازف ادلارل . 
  تشخيص اخلزينة ك مصادر التمويل. 
 تشخيص رحبية ادلؤسسة ك تطور أنشطتها. 

 :جمع و تشكيل المعطيات. 3
 المعطيات المحاسبية: 

 .إعادة تبويب، تصنيف ك معاجلة ادلعطيات - 
 .اختيار كبناء ادلؤشرات ادلناسبة،ادلرتبطة كادلتكاملة - 
إعداد ادليزانية،جدكؿ األرصدة الوسيطية  - 

 .اخل ...لتسيَت،اجلداكؿ ادلالية
 مجع معلومات عن القطاع، : المعطيات األخرى

ادلنافسُت، السوؽ، األعواف االقتصاديُت كسلتلف ادلتعاملُت 
 .اخل...مع ادلؤسسة

  إعادة بناء ادليزانية تبعا للمنهج ادلستخدـ كاذلدؼ
 .من التحليل

  استخراج النسب ك بناء ادلؤشرات كأدكات
 .التحليل

  حتليل االحتياج يف رأس ادلاؿ العامل لبلستغبلؿ
 ك استخراج نسب دكراف عناصر االستغبلؿ

  مراجعة التقديرات ك الدراسات السوقية، كحتليل
 .فرص النجاح للمنتجات اجلديدة 

  مراجعة الشكل القانوين ك توافقو مع ادلصادر
 .التمويلية ادلتاحة 
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 :الحساب. 4
 ،حساب للمؤشرات ادلالية لعدة سنوات متتالية 
 مبالغ ،نسب مئوية، باألياـ : اختيار كحدة القياس

 .اخل ...، بأياـ من رقم األعماؿ
  تقدـ كل ادلؤشرات ك احلسابات على شكل

 .جداكؿ

  تقدًن ادلؤشرات ادلعتمدة يف شكل جداكؿ كفق
ظلاذج زلددة ك دتثيلها بيانيا مع مراعاة الوضوح كبساطة 

 .الطرح

 :المعاينة. 5
  معاينة مستول ادلؤشرات ك تصنيفها تبعا

 .للحاالت ادلمكنة 
  مقارنة مستول ادلؤشرات استنادا إذل ادلنهج

 :ادلعتمد
 .حتليل تطورم بداللة الزمن  -
 .حتليل مقارف مع ادلنافسُت -
 .حتليل معيارم استنادا إذل معادالت معيارية -

 اطلفاض يف مستول السيولة لكنو يبقى مقبوال. 
  مستول مرتفع لنسبة ادلصاريف ادلالية إذل رقم

 .األعماؿ 
  آجاؿ حتصيل العمبلء مرتفعة. 
  اطلفاض معدؿ دكراف ادلخزكف. 
  استقرار معدؿ اآلجاؿ ادلمنوحة من طرؼ

 .ادلوردين

 :التفسير. 6
  البحث عن األسباب. 
  كضع الفرضيات ك دراسة. 

  يعود السبب يف اطلفاض السيولة إذل منح آجاؿ
أطوؿ للعمبلء للرفع من رقم األعماؿ كمواجهة 

ادلنافسُت يعود سبب االطلفاض يف معدؿ دكراف 
 .ادلخزكف إذل اعتماد طرؽ جديدة لتسيَت ادلخزكف 

  ترقب ظلو يف رقم األعماؿ ناتج عن فصيلة
 . النشاط ك صلاح ادلنتجات اجلديدة
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. 12 ص ، 2116 األردف، للنشر، كائل دار الثاين، اجلزء ادلارل، التسيَت ساسي، بن الياس :المصدر

  

 :إعداد ملخص عن تشخيص الوضعية المالية. 7
  تقدًن نقاط القوة ك نقاط الضعف. 
  تلخيص حدكد طريقة التحليل ادلعتمدة ك جودة

 .ادلعطيات ادلستخدمة 

  تلخيص النتائج السابقة ك تركيزىا مع اإلشارة إذل
 .ادلنهج ادلتبع 

 :التوصيات و االقتراحات .8
  دراسة كتقييم احللوؿ ادلمكنة ك ادلوازنة بُت تكلفة

 .احللوؿ ك إمكانية تطبيقها 

  قبوؿ ملف القرض مع متابعة القرض ادلمنوح
 .كاقًتاح احلد األقصى الذم ال ؽلكن جتاكزه 

 :اتخاذ القرار.9
 اختيار احلل ادلناسب من بُت البدائل ادلتاحة 

 منح القرض 
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 .طرق و أدوات و نتائج التشخيص المالي : المطلب الثاني
 :1شخيص الماليتطرق ال .1
 للمؤسسة، الداخلية ادلالية البيئة لتحليل تستعمل كارل الطرؽ من رلموعة ادلارل التشخيص يستخدـ 
 :يلي فيما الطرؽ ىذه كنلخص

  :التشخيص التطوري 1.1 

 حتليل يتم حيث متتالية مالية دكرات لعدة للمؤسسة ادلالية الوضعية دراسة على التطورم التشخيص يقـو 
 إجراء أجل كمن ادلستقبلية ادلالية الوضعية كتقدير احلارل الوضع تشخيص أجل من كذلك السابقة ادلالية الوضعيات

 احمللل يتمكن أف أجل من كفعاؿ متطور كمارل زلاسيب معلومات نظاـ دتتلك أف ادلؤسسة على غلب الدراسة ىذه
 :التالية العناصر على التطورم ادلارل التشخيص كيرتكز ادلالية للوضعية ادلستقبلي التطور رسم من ادلارل

  :النشاط تطور 2.1
ك أ القيمة أك األعماؿ رقم يف التغَت على اعتمادا كيكوف الزمن عرب النشاط يف التغَتات متابعة ذلك كيعٍت 
 لسوؽ، كمعطيات ادلؤسسةؼ أىدا مع يتطابق كاف إذا فيما النشاط ظلو على احلكم كمنو اخل...احملاسبية النتائج

 فيهيكل التطور تتبع ادلارل للمشخص كؽلكن منخفض، أـ مستقر أك مرتفع ىو ىل النمو حاالت إذل كاستنادا
 .النشاط تطور مع طردا يتناسب أف ادلفًتض من كالذم التكاليف
  :المؤسسة أصول تطور 3.1

 يبُت كتطورىا النشاط شلارسة يف ادلستخدمة كادلالية كادلعنوية ادلادية اإلمكانيات رلموعة ىي  األصوؿ
 ضلو تتجو كانت إف للمؤسسة اإلسًتاتيجية الوجهة عن مؤشرا كيعترب للمؤسسة كاخلارجي الداخلي النمو مستول

 .السوؽ من االنسحاب أك البقاء أك النمو
  :االستغالل دورة هيكل طور 4.1
 االستغبلؿ لدكرة ادلالية االحتياجات تشكل إذل كىي كادلخزكنات كادلوردين العمبلء من اذليكل ىذا يتكوف 

 االحتياجات مستول على احلكم أجل من كذلك النشاط بنمو ظلوىا كمقارنة الزمن عرب تطورىا مراقبة من كالبد
 .ادلالية

  

                                                           
1 الياس ، ذكرهسبق مرجع ساسي، بن  72-71 ص   



مفاهيم أساسية حول القوائم المالية:                                                 األولالفصل   

  
30 

  :المالي الهيكل تطور 5.1
 مراقبة ؽلكن حيث لديوف،أك  اخلاصة األمواؿ يف كادلتمثلة ادلؤسسة دتويل مصادر من ادلارل اذليكل يتكوف 

 على كقدرهتا احتياجاهتا دتويل على ادلؤسسة قدرة كحتديد الشركاء كمساعلة الذايت كالتمويل االستدانة مستويات
 .ادلردكدية على االستدانة كتأثَت ادلالية استقبلليتها كمدل السداد

  :المردودية تطور 6.1
كعليو  كاالستمرارية، كالنمو للبقاء ضمانة تعترب ألهنا ادلردكدية على مؤسسة لكل االقتصادم اذلدؼ يستند 

 ادلردكدية نسب بواسطة كذلك التطورم ادلارل للتشخيص أساسية قاعدة يعترب ادلردكدية معدالت تطور مراقبة إف
 .ادلالية الرافعة أثر كآلية

  :المقارن المالي التشخيص .2
 معظم كيف النشاط مأ شلاثلة مؤسسات مع للمؤسسة ادلالية الوضعية مقارنة على التشخيص ىذا يعتمد 
 األرصدة من موعة مجباستعماؿ ذلك كيكوف ، القطاع نفس يف الرائدة أك ادلنافسة ادلؤسسات األحياف كأغلب

 للمؤسسة ادلارل األداء مراقبة إذل ادلقارف التشخيص خبلؿ من ادلارل ادلشخص كيهدؼ ادلالية كادلؤشرات كاألدكات
 .ادلستقر غَت احمليط حاالت يف خصوصا احمليط، يف التغَت على بناءا

:المعياري المالي التشخيص .3
1
  

 على بناءا اختيارىا يتم معيارية معدالت على اعتماده يف عنو ختلفاك ادلقارف للتشخيص امتداد كىو 
 يف العاملُت كاحملللُت اخلرباء قبل من أك متخصصة دراسات مكاتب قبل من معُت لقطاع كمستمرة شاملة دراسات

 كذلك ادلؤسسات من رلموعة قبل من اعتمدت  إذلادلعايَت من رلموعة على التشخيص ىذا كيعتمد البورصات،
 :أمثلتها كمن سلتلفة نشاطات يف

 8 ب ادلقدر البنكية للمؤسسات )اخلاصة األصوؿ/الديوف( ادلارل اذليكل معدؿ % .. 
 كادلعارض األسواؽ كربيات إذل بالنسبة ادلربع ادلًت إذل األعماؿ رقم نسبة. 
 الذايت التمويل على القدرة أضعاؼ ثبلثة تتعدل ال أف البد األجل كطويلة متوسطة الديوف. 

  

                                                           
1
 73 ص ، ذكرهسبق مرجع ساسي، بن الياس
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 :1المالي التشخيص أدوات:ثانيا
 أجل من كذلك للمؤسسة ادلالية للجوانب كالضعف القوة نقاط كمعرفة حتديد إذل ادلارل ادلشخص يسعى 
 ادلتكاملة األدكات من العديد باستخداـ ذلك كيكوف الفعاؿ، التسيَت استمرار كضماف ادلستقبل يف الوضع حتسُت

 :كىي بينها فيما
  :المالي الهيكل تحليل .1

 كىذا ادلالية، كادلبلئمة كادلردكدية ادلارل التوازف على التأثَت دكف االحتياجات دتويل ضماف منو اذلدؼ 
 بُت بالفصل الوظيفي ادلنظور على أك كاالستحقاؽ السيولة كمبدأ ادلالية الذمة منظور على باالعتماد

 .التحليل يف الرئيسية النشاطات
  :المردودية تقييم .2

 األكثر ادلؤشر كىو حتقيقها، يف ساعلت ارل الوسائل مع احملققة النتائج مقارنة من دتكن كسيلة ىي 
 .كغَتىا كاالستثمار التمويل قرارات اختاذ خبللو من كؽلكن األداء تقييم يفة موضوعي

  :المالية التدفقات تحليل .3
 يف الفائض أك العجزب أسبا على كالوقوؼ ادلارل التوازف حتليل من كؽلكن تطورا األكثر التحليل ؽلثل 

 البعد ذات ادلؤشرات من رلموعة التحليل ىذا ػلتوم كما العجز، ىذا عن ادلسئولة الدكرة كحتديد اخلزينة
 .ادلعتمدة ادلالية اإلسًتاتيجية كتقييم اإلسًتاتيجية القرارات اختاذ يف تساعد كارل االسًتاتيجي

  :والنتائج النشاط تقييم .4
 باستخداـ كذلك الرحبية حتقيق على النشاط قدرة مدل على كاحلكم للنتائج ادلؤسسة حتقيق بكيفية يهتم 
 اختاذ من كنًنشلا حتققها كأسباب النتيجة مراحل سلتلف تبُت أرصدة عن عبارة كىي للتسيَت، الوسيطة األرصدة
 .ادلناسبة القرارات

  

                                                           
1 ناصر ،مالي تحليل :األول الجزء التسيير مراقبة تقنيات عدكف، دادم   13 ص ، 1991 اجلزائر، 
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 :1المالي للتشخيص األساسية المقومات :ثالثا
 النقاط يف حصرىا ؽلكن كارل ادلقومات من رلموعة على للمؤسسة ادلالية الوضعية تشخيص صلاح يعتمد 

 :التالية
 أف كالبد التحليل، عملية أىداؼ مع يتناسب علميا منهجا التحليل عملية يف ادلارل ادلشخص يسلك أف -
ذل ا لؤلىداؼ كادلبلئمةة ادلوضوعي بُت متوازف بقدر األخرل ىي جتمع كأدكات أساليب استخداـ على يعتمد
 ادلتطلبات التشخيص عملية على القائم ػلقق أف أجل كمن ادلؤسسة، حالة تشخيص عملية جراء من إليها تسعى

 :التالية العناصر يراعي أف لو البد العملية ىذه من ادلنشودة كاألىداؼ
 كما كاخلارجي الداخلي بنوعيو إليو تنتمي الذم كاحمليط كنشاطها ادلؤسسة عن كافية خلفية لديو تكوف أف -
 .كسياسية كاجتماعية اقتصادية تأثَتات من األخَت ىذا يتضمنو
 حل بادلشكلة ترتبط يتكاؿ كالنوعية الكمية ادلتغَتات كأيضا التشخيص عملية عليها يبٌت اليت الفركض زيرب  أف-

 .الدراسة
 على يركز أف بل ادلؤسسة نشاط يف الضعف كمواطن القوة عوامل كشف رلرد عند ادلشخص يقف ال أف -
 .اجتاىاهتا كاستقراء أسباهبا
 ىي كما احلقائق كشف يف كادلتمثل دكره فهم على بالًتكيز كذلك بادلوضوعية نفسو ادلشخص يتسم أف  -

 ما يتضمن ك تقريره بتقدًن بعدىا يقـو أف أجل من الشخصي، التحيز عن بعيد رلرد بشكل بتفسَتىا يقـو أف قبل
 .األنسب البديل يراه مبا التوصية مبراعاة كذلك القرار متخذ ختدـ حلوؿ أك كبدائل مؤشرات من

 ادلوثوقية أك ادلصداقية من معقوؿ بقدر معلوماتو ادلشخص منها يستقي ليتا ادلعلومات مصادر تتمتع أف -
 .أخرل جهة من كادلبلئمة جهة من ادلوضوعية بُت ادلوازنة من بنوع تتسم أف كالبد
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 :1المالي التشخيص نتائج :رابعا
 كمعاجلتها للمؤسسة ادلالية للمعلومات الدقيق الفحص خبلؿ من كذلك ادلارل التشخيص عملية إجراء بعد 

 :التالية للنتائج العملية ىذه تصل سلتلفة أدكات باستخداـ
 اآلجاؿ يف مستحقاهتا تسديد على كقدرهتا لبلستدانة ادلؤسسة استعداد كمدل ادلالية الوضعية تقييم 
 .احملددة
 كادلشًتكُت ادلساعلُت مصاحل ضماف كمدل ادلالية احلالة تقييم. 
 ادلالية السوؽ يف األسهم من كنصيبها منافسيها بُت ادلؤسسة مكانة تقييم. 
 اخلزينة مقدار لتحسُت ادلالية النتائج تقييم. 
 االستغبلؿ خطر أك ادلارل اخلطر األخطار، حتديد. 
 اخل.... توزيع قرارات االستثمار، قرارات التمويل، قرارات ادلؤسسة، دلستقبل اإلسًتاتيجية القرارات اختاذ. 
 التشخيص زلل للفًتة ادلارل التسيَت على حكم إعطاء. 
 التشخيص زلل للفًتة كالتوزيعية كالتنموية كاإلنتاجية ادلالية السياسات صبلحية مدل على احلكم. 
 ذلا تتعرض قد اليت ادلالية كاألخطار للمؤسسة ادلارل ادلركز من التحقق. 
 فيها ادلردكدية كعلى ادلؤسسة يف ادلالية التوازنات تطبيق مدل على أحكاـ تقدًن. 
 ادلاؿ رأس تغيَت أك األرباح توزيع أك التمويل أك االستثمار حوؿ قرارات باختاذ القياـ. 
 ديريةالتق ادليزانيات كضع اجل من ادلستقبلية للتقديرات كأساس إليها ادلتوصل النتائج كضع 

 .لبلستثمارات
 ادلؤسسة يف التقديرم التسيَت يكمل ادلارل فالتشخيص اخلزينة، أك.  

                                                           
1
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 :خالصة

 متعددة اليت حتدث أحداث نظاـ ادلعلومات يف ادلؤسسة مبهمة كصف كترمجة أىمتتكفل احملاسبة باعتبارىا 
.  مستعمليهاإذليف حياة ادلؤسسة كتقدؽلها 

 ادلعلومات ادلؤسسة نضجا كتطورا، نظرا للممارسة الطويلة أنظمة أكثركنظاـ ادلعلومات احملاسيب من 
. (كتقنية، كظيفة، ككنظاـ للمعلومات)للمحاسبة 

 فإهنم قراراهتم االقتصادية على عبلقاهتم بادلؤسسات كمعرفتهم هبا، كمن مث اختاذيعتمد الكثَتكف عند 
يركزكف اىتماماهتم ضلو ادلعلومات ادلقدمة من خبلؿ التقارير كالقوائم ادلالية، حيث تتنوع كتتعدد فمنها الرئيسية 

 بالبيئة االقتصادية كالقانونية كالسياسية كاالجتماعية تتأثر كلكنها ثابتة ليست أىدافها أف ثانوية، حيث كأخرل
. اليت تقدـ فيها التقرير

نو إيقدمو حتليل القوائم ادلالية من فوائد على صعيد تقييم ادلؤسسات كاختاذ القرارات ؼ بالرغم من كل ما
 بعُت االعتبار من أخدىا القصور كنقاط الضعف فيو، جتعل من الضركرة أكجو كجود بعض إذل اإلشارةالبد من 

. قبل احمللل ادلارل عند القياـ بالتحليل



 

 

 

 



مؤشرات تقيم وتحسين األداء المالي:                                                الثانيالفصل   

 

 :تمهيد

 على ينطوم كمشوال، إذ سعة اإلدارية ادلفاىيم أكثر من خصوصا ادلارل كاألداء عموما األداء مفهـو يعد
 حياة مسَتة من مهمة جبوانب يرتبط ألنو .مؤسسة أم فشل أك بنجاح ادلتعلقة اجلوىرية ادلواضيع من العديد

 الدراسات كاإلدارية األدبيات ساحة على جديد مبفهـو ليس األداء فإف لذاا، أنواعو اختبلؼ على ؤسساتادل
 .ةالرقاب هبيكل الوثيق الرتباطو احملاسبية

كيعد التحليل ادلارل أداة فعالة يف ىذا اجملاؿ، فهو يساعد يف تقييم األداء كيف التخطيط ادلستقبلي لكافة 
النشاطات، حيث تشكل البيانات ادلالية األساس دلعظم العمليات التحليلية ادلتعلقة باالنضباط االقتصادم، كذلك 

من استعراض لطبيعة ىذه البيانات كزلدداهتا، كتعترب ادليزانية احملاسبية كجدكؿ حسابات النتائج سلرجات نظاـ 
احملاسبة ادلالية أىم القوائم ادلالية، كلكن نتيجة للتطورات االقتصادية، دل تعد النتائج اليت تظهرىا تلك القوائم كافية 

ألغراض االستثمار كالتمويل كصناعة القرارات ادلختلفة كلذلك كاف البد من خضوع بياناهتا للتحليل هبدؼ 
 .الوقوؼ على حقيقة الوضع ادلارل للمؤسسة، كدراسة أسباب صلاحها أك فشلها

 :كيضم ىذا الفصل ثبلثة مباحث
 ماىية األداء ادلارل. 
 ماىية تقييم األداء ادلارل. 
 مؤشرات تقييم كحتسُت األداء ادلارل. 
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 ماهية األداء المالي: المبحث األول
 مفهوم األداء المالي وأهميته: مطلب األول

 :1ماهية األداء .1
يعد األداء مفهوما مشوليا كىاما بالنسبة جلميع منشئات األعماؿ بشكل عاـ كيكاد يكوف الظاىرة الشمولية 

جلميع فركع كحقوؿ ادلعرفة احملاسبية كاإلدارية، كعلى الرغم من كثرة البحوث كالدراسات اليت تناكلت األداء 
كتقييمو، إال انو دل يتم التوصل إذل إمجاع حوؿ مفهـو زلدد لؤلداء، فبل يزاؿ الباحثوف مشغولوف مبناقشة األداء 
كمصطلح فٍت كمبناقشة ادلستويات اليت ػللل عندىا كالقواعد األساسية لقياسو كيعتقد البعض أف اخلبلؼ حوؿ 

مفهـو األداء ينبع من اختبلؼ ادلعايَت كادلقاييس اليت تعتمد يف دراسة األداء كقياسو كاليت يستخدمها الباحثوف مع 
 .القوؿ أف ىذا االختبلؼ إظلا يعود لتنوع أىداؼ كاجتاىات الباحثُت يف دراستهم

كينظر لعملية تقييم أداء مؤسسة األعماؿ على انو عملية مراقبة كلكن يف احلقيقة أف عمليات تقييم األداء 
 .ىي جزء مهم يف ادلراقبة الكلية كالغاية من التقييم حتديد ادلشكلة اليت قد تعًتض أداء ادلؤسسة

كيف إطار ىذا ادلضموف يشَت البعض أف عملية تقييم األداء على انو شكل من أشكاؿ الرقابة، يركز على 
حتليل النتائج اليت تتم التوصل إليها من خبلؿ اجلهود ادلبذكلة عن سلتلف ادلستويات، هبدؼ الوقوؼ على حتقيق 
 .أىداؼ كحدات األعماؿ يف استخداـ ادلوارد ادلتاحة أفضل استخداـ كترشيد اإلدارة يف إعداد اخلطط ادلستقبلية

كما يقصد بعملية تقييم األداء قياس األعماؿ ادلنجزة كمقارنتها مبا كاف غلب أف يتم كفقا للتخطيط ادلعد 
 .مسبقا، أمبل يف اكتشاؼ جوانب القوة أك حتديد نقاط الضعف

كما حتدد عملية تقييم األداء بكوهنا عملية مرشدة للنشاطات لتقدير ما إذا كانت الوحدات اإلدارية أك 
 .منشئات األعماؿ نفسها حتصل على مواردىا كتنتفع منها بفعالية ككفاءة يف سبيل حتقيق أىدافها

يف ضوء التحديات السابقة يظهر أف األداء كظاىرة كتقييم األداء كحالة ما ىو إال مضموف مشورل كاسع 
ؽلكن حتريكو باجتاه مشولو أك باجتاه تنبؤه بالفشل من خبلؿ نوع من ادلعايَت كادلؤشرات اليت ذلا القدرة يف أف تعكس 

نتائج كذلك لنجاح أك تكييفها بشكل آخر لتحديد مضامُت ذلك الفشل كاحتماالتو كلكي يضمن ذلك البد 
 :كاف تكوف عملية تقييم األداء نشكل نظاـ كامل يتضمن العناصر التالية

 

                                                           
. 81، ص 2000محزة زلمود الزبيدم، التحليل ادلارل، تقييم األداء كالتنبؤ بالفشل، مؤسسة الوراؽ للنشر كالتوزيع، عماف، األردف،  1
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 انسياب ادلعلومات ادلناسبة كادلوثوقة يف التوقيت السليم كبصيغة قياسية. 
 أغراض كأىداؼ زلددة. 
 معايَت زلددة للتقييم. 
 كياف إشرايف موضوعي لرصد األداء كتقييم النتائج. 
 كياف صنع القرارات يتصرؼ على أساس النتائج. 
 1برنامج للحوافز اإلدارية. 

كنشَت أف القوائم ادلالية كما حتتويو من بيانات قادرة الف تضمن ىذه العناصر، فالقوائم ادلالية ما ىي إال 
 .نظاـ متكامل للمعلومات ادلالية كاحملاسبية ككسيلة لتقييم األداء

 أهداف ومزايا تقويم األداء .2
 التقارير مستخدمي ختدـ كبطريقة زكايا عدة من ادلؤسسات أداء تقييم إذل عاـ بشكل ادلارل األداء يهدؼ

 يوفرىا اليت البيانات من كاالستفادة كالضعف القوة جوانب لتحديد ادلؤسسة يف مالية مصاحل ذلم كالذم ادلالية،
 كالبقاء االستمرارية على للحفاظ ،ةسللمؤس العامة األىداؼ حسب الرشيدة القرارات اختاذ أجل من ،ادلارل األداء

 . كادلنافسة
 :حيث أف عملية تقوًن األداء حتقق ما يلي

 الوقوؼ على مستول اصلاز الوحدة االقتصادية مقارنة باألىداؼ ادلدرجة يف خطتها اإلنتاجية. 
  الكشف عن مواصلة اخللل كالضعف يف نشاط الوحدة االقتصادية كإجراء حتليل شامل ذلا كبياف

 .مسبباهتا كذلك هبدؼ كضع احللوؿ البلزمة ذلا كتصحيحها كإرشاد ادلنفذين إذل كسائل تبلفيها مستقببل
  حتديد مسؤكلية كل مركز أك قسم يف الوحدة االقتصادية عن مواطن اخللل كالضعف يف النشاط الذم

يضطلع بو كذلك من خبلؿ قياس إنتاجية كل قسم من أقساـ العملية اإلنتاجية كحتديد اصلازاتو سلبا أك إغلابا 
 .األمر الذم من شانو خلق منافسة بُت األقساـ باجتاه رفع مستول أداء الوحدة

  الوقوؼ على مدل كفاءة استخداـ ادلوارد ادلتاحة بطريقة رشيدة حتقق عائدا اكرب بتكاليف اقل بنوعية
 .جيدة

                                                           
 .83محزة زلمود الزبيدم، مرجع سابق، ص  1
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  تسهيل حتقيق تقوًن شامل لؤلداء على مستول االقتصاد الوطٍت كذلك باالعتماد على نتائج التقوًن
 .األدائي لكل مشركع فصناعة فقطاع كصوال للتقوًن الشامل

  تصحيح ادلوازنات التخطيطية ككضع مؤشراهتا يف ادلسار الصحيح مبا يوازف بُت الطموح كاإلمكانيات
ادلتاحة حيث تشكل نتائج تقوًن األداء قاعدة معلوماتية كبَتة يف رسم السياسات كاخلطط العملية البعيدة عن 

 . 1ادلزاجية كالتقديرات غَت الواقعية

 األهداف المالية للمؤسسة االقتصادية: المطلب الثاني
 :ؽلكن تقييم األىداؼ اليت تسعى الوظيفة ادلالية إذل حتقيقها إذل ىدفُت أساسيُت

  :2األهداف العامة  .1
كنقصد بالعامة الف ادلؤسسة ككل ترمي إذل حتقيقها كتقع ادلسؤكلية الكربل على ادلدير ادلارل، ألنو 

 :الشخص الذم تتجمع لديو كل السياسات ادلالية ليجعلها كيقيمها كىذه األىداؼ
 يعتقد البعض أف ىدؼ ادلؤسسة ىو تعظيم الربح كلكن ما نوع الربح؟ :ىدؼ تعظيم الربح  .1.1

 .الربح الكلي أك الربح يف السهم
يرل الكثَتكف أف تعظيم الربح الكلي ليسا مهما، الف ادلؤسسة باستطاعتها زيادة إمجارل األرباح عن طريق 
إصدار أسهم جديدة كىو ما يعٍت ختفيض ربح السهم الواحد كغلدكف فكرة تعظيم الربح يف السهم بالرغم من أف 

 :ىذه الفكرة ذلا عيوب منها
 أنو ىدؼ قصَت. 
 جتاىل القيمة الزمنية للنقود. 
 أنو ينبغي الًتكيز على مصلحة ادلبلؾ. 

 .كنتيجة ذلذه العيوب أك االنتقادات طالب البعض مببدأ تعظيم الثورة
 يتضمن ىذا اذلدؼ حتقيق عائد أعظمي عل االستثمارات حيث ػلصل :ىدؼ تعظيم الثركة  .2.1

ادلساىم على عائد يف شكل أرباح موزعة كىو ىدؼ طويل األجل، يعمل على زيادة القيمة احلالية الستثمارات 
 .ادلبلؾ، كما يعترب كمحصلة للقرارات ادلالية ىذه القرارات ىي االستثمار كالتمويل

                                                           
ـ، 2010رليد جعفر الكرخي، تقوًن األداء يف الوحدات االقتصادية باستخداـ النسب ادلالية، دار ادلناىج للنشر كالتوزيع، عماف، األردف،  1

 .32ىػ، ص 1430
 .36، ص 2012يوسف حسن يوسف، التمويل يف ادلؤسسات االقتصادية، دار التعليم اجلامعي،  2
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 تؤثر القرارات ادلالية على ثركة ادلبلؾ أم قيمة ادلؤسسة من خبلؿ تأثَتىا على حجم العائد الذم يتوقع أف 
حتققو ادلؤسسة، كأيضا من خبلؿ تأثَتىا على حجم العائد الذم تتعرض ذلا من جراء تلك القرارات، كغلدر 

اإلشارة إذل أف العبلقة بُت العائد كادلخاطر ىي عبلقة تعويضية أك توازنية، حىت انو كلما زادت ادلخاطر ادلًتتبة 
على القرار ادلارل زاد العائد ادلطلوب للتعويض عن تلك ادلخاطر، كيف رلاؿ التمويل صلد أف زيادة اعتماد ادلؤسسة 

على القركض بدال من حقوؽ ادللكية يساىم يف زياد ادلخاطر نتيجة الطلفاض تكاليف األمواؿ ادلقًتضة مقارنة مع 
تكاليف حقوؽ ادللكية إذل انو يؤدم يف نفس الوقت إذل زيادة سلاطر اإلفبلس، يف حالة ما إذا كاجهت ادلؤسسة 

 .مشاكل كمصاعب حلت دكف مقدرة ادلؤسسة على الوفاء بقيمة ذلك القرض كالفوائد بتاريخ استحقاقها
 :األهداف الخاصة  .2

كىي خاصة بكفاءة التسيَت يف اإلدارة ادلالية نفسها كتتمثل يف توفَت الشركط لبقاء ادلؤسسة كاستمرارىا 
كاليت صلد تعبَتىا ادلارل يف مفهـو السيولة، ادلبلئمة ادلالية، ادلردكدية، النمو، كالتوازف ادلارل كاحملافظة على االستقبللية 

 .1ادلالية
 :2 ىناؾ مفهوماف للسيولة:هدف السيولة  .1.2

 كىو ادلفهـو الذم ينظر إذل السيولة من خبلؿ كمية األصوؿ ادلوجودة لدل :المفهوم الكمي .1.1.2
 .ادلؤسسة كاليت ؽلكن حتويلها إذل نقد يف كقت ما خبلؿ الدكرة التجارية للمؤسسة

 كىو ادلفهـو الذم ينظر إذل السيولة على أهنا كمية ادلوجودات القابلة :المفهوم عن طريق التدفق .2.1.2
 .للتحويل إذل نقد خبلؿ فًتة معينة مضافا إليها ما ؽلكن احلصوؿ عليو من ادلصادر األخرل لؤلمواؿ

 :من خبلؿ ىذين ادلفهومُت ؽلكن أف نستنتج ما يلي
 السيولة ىي أف تتوفر األمواؿ عند احلاجة إليها. 
 السيولة ىي القدرة على توفَت األمواؿ دلواجهة االلتزامات عند استحقاقها. 
 السيولة ىي القدرة على حتويل بعض ادلوجودات إذل نقد جاىز خبلؿ فًتة قصَتة دكف خسارة. 

  

                                                           
. 37 مرجع سابق، ص يوسف حسن يوسف، 1
 .17 ص .ىػ1428ـ، 2007مقدمة يف اإلدارة كالتحليل ادلارل، دار البداية ناشركف كموزعوف، عماف، الطبعة األكذل،  أؽلن الشنطي، عامر شقر، 2
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 إف التوازف ادلارل ىو استعداد ادلؤسسة لضماف تسديد ما عليها من ديوف :1هدف التوازن المالي  .2.2
كىو مصلحة لتوافق التدفقات الداخلية كاخلارجية، ىذا التوافق ؽلكن أف يكوف فورم كيكوف التوازف ادلارل قصَت 

 .األجل كإذا استمر تواجده يف ادلستقبل يكوف بصدد التوازف ادلارل طويل األجل
 ىو ىدؼ قصَت األجل تقاس بنسبة السيولة ؽلكن للمؤسسة من :التوازن المالي قصير األجل .1.2.2

خبللو االحتفاظ جبزء من موجوداهتا على شكل سيولة كىذا اجلزء من السيولة حتكمو أسس علمية ال ينبغي 
جتاىلها كاىم ىذه األسس تسديد االلتزامات بتوزيع استحقاقاهتا كما أف زيادة االحتفاظ بالسيولة عند القدر 

 .البلـز يعترب استثمار غَت منتج ػلـر ادلؤسسة من فرص استثنائية قد تصادفها
 معناه قدرة ادلؤسسة على تسديد ديوهنا بتاريخ استحقاقها بطريقة :التوازن المالي طويل األجل .2.2.2

مستمرة يف ادلستقبل كىذا التوازف يظهر بنقدية موجبة على ادلدل الطويل، ىذا ادلفهـو هبيكل دتويل رلموعة 
احتياجات ادلؤسسة ألنو عند عدـ توفر ادلفهـو سيؤدم بزكاؿ ادلؤسسة كمركز الختاذ القرارات كىذا ما صلده يف 
القيود االقتصادية اليت حتكم النظاـ الرأمسارل، أيضا بالنسبة للمؤسسة العمومية أصبح ىدؼ التوازف ادلارل طويل 

 .ادلدل يشكل قيد مارل كعبئ مارل ثقيل للبقاء
 تعترب ادلردكدية مطلب أساسي لتغطية تكلفة رأس ادلاؿ كىي أيضا ضركرة مالية، :هدف المردودية .3.2

 .سواء للحفاظ على االستقبللية ادلالية للمؤسسة أك لضماف توازهنا ادلارل أك لزيادة قدرهتا التوسعية
 كل مؤسسة تسعى إذل احملافظة على بقائها كاستمرارىا كىذا ال يتم إال بتحقيق شركط :هدف النمو .4.2

 :األزمة لضماف تطورىا كادلتمثلة يف
 حتسُت اإلنتاجية. 
 االىتماـ بوجود ادلنتوجات. 
 توسيع سوقها. 

كمبتابعة ىذه األىداؼ فإف ادلؤسسة تضطر إذل توسيع كجتديد استمرارىا ادلالية كىذا يعٍت قدرة ادلؤسسة 
 :على
 حتقيق أرباح كافية لتمويل ىذه الربامج. 
 إغلاد مصادر التمويل ادلبلئمة لزيادة رأس ادلاؿ أك اللجوء إذل القركض الطويلة أك ادلتوسطة األجل. 
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 كىي من ادلهاـ األساسية للمدير ادلارل الف فقداهنا يعٍت فقداف ادلؤسسة :هدف االستقاللية المالية .5.2
الستقبلليتها الكلية كلكي ال ػلدث ىذا غلب على اجلهاز ادلارل أف يقـو بتنبؤات كخصوصا يف رلاؿ اخلزينة، 

ليشكل نظاما إعبلميا فعاال على اجلهاز ادلارل يسمح بتدفق ادلعلومات خصوصا تلك ادلتعلقة باحملاسبة اليت تطلعنا 
 .عن ما ؼلص نواتج كتكاليف ادلؤسسة

 كادلبلئمة ادلالية ىي قدرة ادلؤسسة على دفع أك تسديد ديوهنا يف تاريخ :هدف المالئمة المالية .6.2
 :استحقاقها يف أم حلظة كانت، كهبذا فهي يف عبلقة دائمة مع السيولة كتقاس بالعبلقة التالية

ديوف قصَتة /النقديات= ادلبلئمة ادلالية
 األجل

كلكي ؽلكن حتقيق األىداؼ السابقة كدتكُت اإلدارة من الرقابة اإلدارية على األداء ادلارل للمنظمة مع جتنب 
ادلشاكل اليت تنتج عن نقص البيانات أك عدـ دقتها، البد من كجود حتديد كاضح للعبلقات كادلسؤكليات الوظيفية 

 .1للمؤسسة لعمل األفراد كاألقساـ داخل اإلدارة ادلالية

 معايير ومؤشرات األداء المالي: المطلب الثالث
 :معايير األداء المالي .1
 :2مفهوم المعيار .1.1

 على موضوعي حكم قرار اختاذ يف هبا االستعانة ؽلكن للقياس كسيلة أية كونو عاـ كمفهـو ادلعيار يعرؼ
 سياسية أك اجتماعية أك اقتصادية أك قانونية قاعدة يكوف فقد سلتلفة أشكاال ادلعيار ىذا يأخذ كقد معينة، حالة
 عن إحصائية علوماتمب  كمعدالت تغذلنسب شكل تأخذ رياضية قاعدة أك ة أك مجلة قياسيةعبار يكوف كقد
 .ادلؤسسة كاقع

أكثر دقة يف التعبَت  كعادة ما يركن احملللوف كادلقيموف لنشاط ىذه اجلهات إذل ادلعايَت الرياضية الرقمية ألهنا 
 .عن كاقع الظاىرة أك احلالة ادلدركسة

إف معظم ىذه ادلعايَت تعتمد على القواعد احملاسبية كاالقتصادية كالتقنية، كما أف ادلعلومات اليت حتتويها 
السجبلت احلسابية كالوثائق االقتصادية كاألدلة اذلندسية تقدـ أفضل ادلؤشرات اليت تساعد مقومي األداء يف 

                                                           
 .40 مرجع سابق، ص يوسف حسن يوسف، 1
 .57رليد جعفر الكرخي، مرجع سابق، ص  2
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حساب ادلعايَت ادلعتمدة من تقوًن مشركع معُت أك كحدة اقتصادية فادليزانية العمومية كالكشوفات ادلالية التحليلية 
كحساب اإلنتاج كاألرباح كاخلسائر كادلعلومات االقتصادية كالعرض كالطلب كاإلنتاج كالقيمة ادلضافة كتكنولوجيا 

 .اإلنتاج كادلعامبلت الفنية تلعب دكرا مهما كمقياس كقاعدة معلوماتية يف حسابات تقوًن األداء
كما أف ىذه ادلعايَت ؽلكن أف تتبٌت على أسس مادية كعدد كحدات اإلنتاج ادلستخرجة أك على أسس قيمة 

كالقيمة ادلضافة كاألجور ادلدفوعة كغَتىا كما  (عادة ما تكوف العملة الوطنية)كقيمة اإلنتاج زلسوبة بعملة معينة 
ؽلكن أف تكوف رقمية كوحدات ساعات العمل كعدد التوقفات كالعطبلت كعدد مرات الصيانة كعدد مرات مؤل 

كقد تكوف ىذه ادلعايَت نوعية يف احلاالت اليت يصعب كصفها باألرقاـ كذلك عن طريق . ادلخازف كما إذل ذلك
كضع أىداؼ سلوكية ينبغي على الوحدة حتقيقها يف جانب من جوانب نشاطها كرضا العاملُت كاجتاىات العمبلء 

كادلوردين ككجهة نظر اجملتمع يف الوحدة االقتصادية كما أف ىناؾ بعض ادلعايَت اليت تضطر الوحدة إذل كصفها 
 .حيث ال تتوفر عنها ادلعلومات كالبيانات البلزمة لقياسها كاآلثار البيئية للمؤسسة

 : 1الشروط التي يجب أن تتوفر في معاير األداء .2.1
 األداء، على احلكم ؽلكن استخدامها خبلؿ من كاليت اجليدة ادلعايَت يف توافرىا غلب شركط عدة توجد

 :كاآليت كىي
 مبالغا تكوف كال اجلهد من ادلزيد بذؿ على األفراد ػلث ال بشكل التحقيق سهلة تكوف ال حبيث :الواقعية 

 .األفراد معنويات على النهاية يف ينعكس شلا إليها، الوصوؿ يتعذر حبيث فيها
 القيمة عدًن معيار فهو بالنشاط يرتبط ال الذم دلعيارا :بالنشاط االرتباط.  
 يتغَت أف غلب حيث الظركؼ، تغَتت مهما هبا تلـز أف غلب اإلدارة أف تعٍت ال ادلعايَت كضع عملية :المرونة 

 .الظركؼ تغَتت كلما ادلعيار
 إعلاؿ عند خطورة توجد كما الرقابية، العملية من يعقد قد ذلك إف حيث :المعايير عدد في المغاالة عدم 

 .ادلعايَت بعض استخداـ
 للتقلبات ؼلضع أك يتغَت الفرد ألف باألداء، كليس بادلقياس الثبات يتعلق :الموثوقية. 

                                                           
1 جامعة مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت، دكر التقارير ادلالية يف تقييم كحتسُت األداء ادلارل بادلؤسسة االقتصادية،   بوعكة زخركفة

.35 ص ،. 2011-2010قاصدم مرباح، كرقلة،   
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 الذم اجلهد كقلة للوقت النسيب كالقصَت ككضوحو ادلقياس استخداـ سهولة مراعاة من البد :عملي يكون أن 
 .التقييم عملية تستغرقو
 :المعايير الرئيسية لألداء المالي .3.1

يعتمد ىذا ادلعيار على دراسة أداء الشركة يف ادلاضي كاعتباره معيارا للحكم  :المعايير التاريخية .1.3.1
على أدائها احلارل كاجتاىاتو كعادة يستخرج ىذا ادلعدؿ عن طريق إغلاد ادلتوسط احلسايب لنفس النسبة يف فًتات 

 . سابقة زلددة، كبعد ذلك يستخدـ ادلعدؿ ادلستخرج يف تقييم النسبة اخلاصة بالفًتة احلالية
 :كيعاين ىذا ادلعيار من بعض الصعوبات كىي

 تقرير عدد الفًتات الواجب استخدامها الستخراج ادلعدؿ ادلطلوب. 
 1صعوبة انطباؽ ادلاضي على ادلستقبل يف حالة تغيَت ظركؼ الشركة الداخلية كاخلارجية . 
كىي تلك النسب أك ادلعدالت اليت أصبح استعماذلا يف رلاؿ التحليل ادلارل : لمعايير المطلقةا .2.3.1

متعارؼ عليو يف مجيع اجملاالت رغم اختبلؼ نوع الشركة كعمرىا ككقت التحليل كأغراض احمللل، كيؤخذ على ىذا 
ادلعيار انو مؤشر مارل ضعيف ادلدلوؿ لكونو يعتمد على إغلاد صفات مشًتكة بُت شركات متعددة كبُت قطاعات 

 .2سلتلفة يف طبيعة عملها، كمن أمثلة ادلعايَت ادلطلقة نسبة التداكؿ ادلتعارؼ عليها كالسيولة السريعة
كىو متوسط نسب مأخوذة جملموعة كبَتة من الشركات اليت تنتمي إذل صناعة  :المعايير الصناعية .3.3.1

كاحدة عن فًتة زمنية زلددة، كيفيد ىذا ادلعيار عند مقارنة النسبة اخلاصة بالشركة موضع الدراسة دلعرفة ادلركز 
النسيب للشركة كمدل حتديد التطابق مع معدؿ الصناعة حيث يتم حتديد أداء الشركة، فهي إما أف تكوف ضمن 

كيؤخذ على ىذا ادلعيار ما  (أم دكف ادلعدؿ)أك اقل من ادلعدؿ  (فوؽ ادلعدؿ)ادلعدؿ السائد أك أعلى من ادلعدؿ 
 :يلي

 صعوبة حتديد كتصنيف الصناعات بسبب تنوع أنشطتها. 
  صعوبة حتديد ادلقصود بالصناعة الواحدة كحىت الصناعات ادلمكن أف تصنف ضمن الفئة نفسها

 .يصعب مقارنتها، فمثبل قد تكوف شركة بًتكؿ تعمل يف رلاؿ التنقيب كالتكرير كالتسويق كالبيع
 اختبلؼ الظركؼ التارؼلية كاحلجم كظلط اإلنتاج. 

                                                           
، دار (أسس، مفاىيم، تطبيقات) عبد احلليم كراجة، ياسر السكراف، علي ربابعة، موسى مطر، توفيق عبد الرحيم يوسف، اإلدارة كالتحليل ادلارل 1

. 145ىػ، ص 1420-ـ2000 للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة األكذل، صفاء
.  312، ص 2007أمُت السيد امحد لطفي، التحليل ادلارل ألغراض تقييم كمراجعة األداء كاالستثمار يف البورصة، الدار اجلامعية،  2
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 اختبلؼ شركط االئتماف الذم حتصل عليو الشركة كدتنحو لعمبلئها. 
 اختبلؼ األساليب احملاسبية بُت الشركات ادلختلفة قد يؤدم إذل اختبلفات يف النتائج. 
 مدل تنوع ادلنتجات كتركيبة ىذا التنوع النسبية. 
 ادلوقع اجلغرايف. 
 1. الشركات ادلختلفةأىداؼ 

 ماهية تقييم األداء المالي: المبحث الثاني
 مفهوم تقييم األداء المالي وأهميته: المطلب األول

 :مفهوم تقييم األداء المالي .1
ماذا يعٍت تقوًن األداء ادلارل للمؤسسة؟ يعٍت تقدًن حكم ذك قيمة على إدارة ادلوارد الطبيعية كادلادية كادلالية 

كمبعٌت حريف يعترب تقوًن األداء ادلارل . ادلتاحة إلدارة ادلنظمة كعلى طريقة االستجابة إلشباع رغبات أطرافها ادلختلفة
تقدـ إجراءات ككسائل طرؽ القياس التعريف .للمنظمة قياسا للنتائج احملققة أك ادلنتظرة يف ضوء معايَت زلددة سلفا

 :الوحيد لتحديد ما ؽلكن قياسو كمن مث فهي تكشف عن أعليتها لئلدارة كذلك لؤلسباب التالية
 حتديد مستول حتقيق األىداؼ من خبلؿ قياس كمقارنة النتائج شلا يسمح باحلكم على الفعالية . 
 حتديد األعلية النسبية بُت النتائج كادلوارد ادلستخدمة شلا يسمح باحلكم على الكفاءة. 

إف أىداؼ كل دراسة مالية غلب أف تكوف هبدؼ تقوًن أداء ادلنظمة كتطوره خبلؿ  D.Duboisيقوؿ 
مصرفية، متخصصة، مركز )الوقت، مقارنة مع مثيلو للمنافسُت الرئيسيُت، مواجهة مبعايَت مهنية أك مؤسساتية 

 .(اخل...دراسات كأحباث
يف الواقع تقاس الفعالية بدءا من الفركؽ ادلنسوبة إذل معيار مرجعي أك متفق عليو، إذ تعتمد حلد كبَت على 

ككما ىو احلاؿ . تكوين إجراءات الرقابة الدقيقة كالدائمة كادلنهجية حىت ؽلكن اختاذ اإلجراءات التصحيحية ادلبلئمة
ألم منظومة لؤلىداؼ، تعتمد الفعالية على استخداـ رقابة شديدة زلددة كسريعة زلورية لكي تصبح طموحة 

 . 2ككاقعية

                                                           
. 15أمُت السيد امحد لطفي، مرجع سابق، ص  1
 .38 أمُت السيد امحد لطفي، مرجع سابق،ص 2
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 :المالي األداء تقييم أهمية

 :يلي فيما ادلارل األداء تقييم أعلية تتمثل
 ادلارل كاألداء ادلخطط األداء بُت االضلرافات عن ادلسؤكلُت حتديد يف تساعد ادلارل األداء تقييم عملية 
 .احملقق
 األسوأ ضلو أك األفضل ضلو سواء هتامسَت خبلؿ ادلؤسسة حققتو الذم التطور يظهر األداء تقييم. 
 كاختاذ كالرقابة التخطيط ألغراض ادلؤسسة يف اإلدارية ادلستويات دلختلف معلومات يوفر التقييم  نظاـ 

 .كموضوعية علمية حقائق على ادلستندة القرارات
 اإلجراء ذالختا فورا اخلاطئة القرارات كاكتشاؼ ادلؤسسة، أنشطة يف تأثَت ذلا اليت التغَتات اكتشاؼ 

 .1ادلناسب الوقت يف التصحيحي

 خطوات تقييم األداء المالي: المطلب الثاني
 :2دتر عملية تقوًن األداء مبراحل عدة نذكر منها ما يلي

 حيث تتطلب عملية تقوًن األداء توفَت البيانات :جمع البيانات والمعلومات اإلحصائية .1
كادلعلومات كالتقارير كادلؤشرات البلزمة حلساب النسب كادلعايَت ادلطلوبة لعملية عن نشاط ادلؤسسة كاليت ؽلكن 

احلصوؿ عليها من حسابات اإلنتاج كاألرباح كاخلسائر كادليزانية العمومية كادلعلومات ادلتوفرة عن الطاقات اإلنتاجية 
أف مجيع ىذه ادلعلومات ختدـ عادة عملية التقوًن . كادلستخدمات كرأس ادلاؿ كعدد العاملُت كأجورىم كغَت ذلك

خبلؿ سنة معينة، إضافة للمعلومات ادلتعلقة بالسنوات السابقة، كالبيانات عن أنشطة ادلنشاة ادلشاهبة يف القطاع 
 .نفسو أك يف االقتصاد الوطٍت أك مع بعض ادلنشات يف اخلارج ألعليتها يف إجراء ادلقارنات

 للوقوؼ على مدل دقتها كصبلحيتها حلساب :تحليل ودراسة البيانات والمعلومات اإلحصائية .2
ادلعايَت كالنسب كادلؤشرات البلزمة لعملية تقوًن األداء حيث يتعُت توفَت مستول من ادلوثوقية كاالعتمادية يف ىذه 

 .البيانات كقد يتم االستعانة ببعض الطرؽ اإلحصائية ادلعركفة لتحديد مدل ادلوثوقية هبذه البيانات

                                                           
. 10، زلمد اذلادم ضيف اهلل، مرجع سابق، ص  مسعود دراكسي1
 .39ص  رليد الكرخي، مرجع سابق، 2
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 باستخداـ ادلعايَت كالنسب ادلبلئمة للنشاط الذم دتارسو الوحدة االقتصادية :إجراء عملية التقويم .3
على أف تشمل عملية تقوًن النشاط العاـ للوحدة أم مجيع أنشطة مراكز ادلسؤكلية فيها هبدؼ التوصل إذل حكم 

 .موضوعي كدقيق ؽلكن االعتماد عليو
 يف كوف نشاط الوحدة ادلنفذ كاف ضمن األىداؼ :اتخاذ القرار المناسب عن نتائج التقويم .4

ادلخططة كاف االضلرافات اليت حصلت يف النشاط قد حصرت مجيعها كاف أسباهبا قد حددت كاف احللوؿ البلزمة 
 .دلعاجلة ىذه االضلرافات قد اختذت كاف اخلطط قد كضعت للسَت بنشاط الوحدة ضلو األفضل يف ادلستقبل

 اليت حدثت يف اخلطة اإلنتاجية :تحديد المسؤوليات ومتابعة العمليات التصحيحية لالنحرافات .5
 عن ادلتابعة بادلعلومات كالبيانات ةكتغذية نظاـ احلوافز بنتائج التقوًن كتزكيد اإلرادات التخطيطية كاجلهات ادلسؤكرل

 .اليت دتخضت عن عملية التقييم لبلستفادة منها يف رسم اخلطط القادمة كزيادة فعالية ادلتابعة كالرقابة

 متطلبات تقييم األداء المالي: المطلب الثالث
 كتوزيع كاضحة، أىداؼ على بناءا مستقبلها بررلة تستطيع اليت ىي األداء تقييم يف الرائدة ادلؤسسات إف

 أساليب كقرارات خبلؿ من بيئتها يف التأكد عدـ تفادم على يعمل كبشكل ادلناسب كالوقت ادلكاف يف مواردىا
 ـ هبانقو كلكي كالدراسة، البحث من مزيد تتطلب اليت احلديثة، ادلوضوعات من األداء كتقييم كسليمة، منهجية
 :1يلي ما يستلـز

 حتديدا كاخلطط، األىداؼ حتديد غلب إذ :للوحدة والفرعية الرئيسية األهداف تحديد ضرورة .1
 على كليصبح النتائج تلك لتحقيق البلـز األداء توقع يتم كما ،ادلسؤكلُت أداء من التحقق ؽلكن حىت كاضحا
 .األىداؼ تنفيذ دلتابعة تستخدـ معايَت صورة

 خدمة تأدية أك الوحدات، من معُت عدد إنتاج أك األرباح، من معُت مبلغ حتقيق ىي األىداؼ تكوف فقد
 .معُت األعماؿ رقم على احلصوؿ ىو اذلدؼ يكوف كقد معينة،

 ادلارل األداء تقييم عملية يف ارتكاز زلور ادلعايَت حتديد يعترب :ءلألدا واضحة معايير وجود ضرورة .2
 كضوح ألف التأكيل، حتتمل كال للجميع كاضحة ادلعايَت تكوف أف كغلب للتقييم معايَت كاألىداؼ اخلطط كتعد

 الرقابة عملية يف ادلسؤكلُت يساعد كما منو، ادلطلوب األداء مستول كحتديد أعمالو، إصلاز يف الفرد يساعد ادلعايَت
 .احملددة كادلعايَت األسس على بناءا كالتقييم
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 البيانات توافر ضركرة على األداء تقييم يعتمد :تللمعلوما وفعال سليم نظام توافر ضرورة .3
 التقارير يف ادلوجودة ادلعلومات علة اهتممقارف عند ادلدراء يستند حيث ادلناسب، الوقت كيف كالسليمة التفصيلية

 .للمعلومات كفعاؿ سليم نظاـ بتوفر إال اجليد األداء تقييم يتحقق كلن الفعلية، النتائج تلخص كاليت ادلالية
 بل كاحدة زمنية فًتة على يقتصر ال األداء تقييم أف كيعٍت :امستمر األداء تقييم يكون أن يجب .4

 يف كتداركها لتصحيحها االضلرافات لتحديد نسبيا قصَتة فًتات كعلى كمنتظمة دكرية بصورة يتم أف غلب
 سريعة لتغَتات ختضع أم حساسية أكثر االقتصادية الوحدة إطار يف ادلسؤكلية مراكز بعض يوجد حيث ادلستقبل،

 .جدا قصَتة فًتات على كتقييمها تتبعها األمر يتطلب كبالتارل أثر ذات
 مع تكاملو مدل على بعيد حد إذل تتوقف التقييم نظاـ فعالية إف :ةاإلداري العملية مع التكامل .5

 مستول كل أف أساس على كالتقييم التخطيط بُت التكامل فكرة كتتمثل القرارات كاختاذ كالرقابة التخطيط نظم
 أما للتقييم، معايَت تعترب اليت األىداؼ يوفر اخلطط من

 .بعده كليس القرار اختاذ قبل للمدير البلزمة ادلعلومات توفر يعٍت :القرارات اتخاذ مع التكامل  .6
 نتائج إذل األداء تقييم يؤدم أف األمر يستلـز :هتحسين إلى المالي األداء تقييم يؤدي أن يجب .7

 الشركط بعض بتوافر ؾؿذ كيتحقق ادلارل، األداء تقييم بأعلية االقتناع يتطلب كىذا األداء حتسُت ناحية من إغلابية
  :منها
 إذل يؤدم أيضا كإظلا كاالضلرافات اخللل أكجو كشف فقط ليس األداء تقييم من اذلدؼ يكوف أف غلب 
  .عبلجها إذل كالوصوؿ اهباأسب معرفة
 الداخلية كالرقابة اخلارجية الرقابة مثل األخرل الرقابة أنواع مع األداء تقييم عملية تكامل. 
 ادلعايَت من عدد كبأقل النماذج، من شلكن بأقل كاالكتفاء بسيطا، األداء تقييم نظاـ يكوف أف غلب 

  .الفعلي األداء معرفة اـ بويت اليت كادلؤشرات
 1.ةادلسؤكرل مراكز أك االقتصادية للوحدة كمعركفا كاضحا األداء تقييم نظاـ يكوف أف غلب 

  

                                                           
1
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 مؤشرات تقييم وتحسين األداء المالي: المبحث الثالث
 االنتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية: المطلب األول

 انطبلقا من عرض نقائص ادليزانية احملاسبية، كنظرا لكل االعتبارات كالنقائص ادلذكورة سابق كحىت يتسٌت 
لنا استعماؿ ادليزانية احملاسبية بفائدهتا الكاملة كاف من الضركرم توجيهها ضلو منظور مارل تتحقق فيو الشركط 

 :ادلالية بعد عملية الًتتيب جلميع عناصرىا كفقا للمبادئ التالية
 كالذم نقيس بو درجة السيولة ادلتزايدة أم القابلية للتحويل إذل نقود: مبدأ السيولة. 
 أم استحقاقية الديوف بًتتيبها من أطوؿ مدة إذل اقل مدة: مبدأ االستحقاقية. 
 ىو مقياس لتحديد العناصر اليت تبقى يف ادلؤسسة اقل من سنة كالعناصر اليت تدخل : مبدأ السنوية

 .ضمن القيم الثابتة
 :التعديالت المتعلقة بالميزانية المحاسبية .1

 .تعديل األصوؿ كتعديل اخلصـو: تتضمن التعديبلت ادلتعلقة بادليزانية احملاسبية تعديلُت علا
 :تعديل األصول  .1.1

يهدؼ ىذا التعديل إذل احلصوؿ على اجملاميع اليت تنفع يف التحليل ادلارل كاألصوؿ الثابتة كاألصوؿ ادلتداكلة 
 :ادلصححة حيث ختتلف عن القيم احملاسبية العادية كىي كما يلي

لقد تعددت التعاريف حوؿ حتديد مفهـو االستثمار الذم طرح مشكبل كادلتمثل :  االستثمارات .1.1.1
أساسا يف االختبلفات الكبَتة، حيث صلد العديد من االقتصاديُت حاكلوا حتديد فكرة استثمار فكل كاحد منهم 

 .اعتمد يف بناء فكرتو على زاكية كاعتقاد معُت، شلا نتج عنو تعار يف سلتلفة كمتعددة

 تتمثل االستثمارات يف رلموع ادلمتلكات كالقيم الدائمة، مادية أك معنوية مكتسبة أك ": التعريف األول
منشاة من طرؼ ادلؤسسة كليس اذلدؼ من إنشائها بيعها أك حتويلها كلكن استعماذلا كوسائل دائمة لبلستغبلؿ 

 .  "1كىي عنصر من األصوؿ الثابتة عكس ادلخزكنات

 االستثمارات ىي موجودات ذات عمر إنتاجي طويل نسبيا كىي قيم ثابتة مادية ": التعريف الثاني
كمعنوية، اقتنتها ادلؤسسات لغرض االستعماؿ ادلباشر كغَت ادلباشر يف العمليات اإلنتاجية أك التجارية كاخلدماتية، 

 .كليس لغرض إعادة بيعها أك حتويلها
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 االستثمار ىو استخداـ األمواؿ احلاضرة لتوليد أرباح يف ادلستقبل، كما ؽلكن تعريفو بأنو " :التعريف الثالث
التخلي عن موارد حالية أكيدة من اجل احلصوؿ على موارد غَت أكيدة كيعرؼ كذلك بأنو ادلوجودات اليت يقتنيها 

 ."1ادلشركع لغرض استخدامها يف نشاطو دلدة طويلة من اجل حتقيق الربح سواء كاف ادلشركع جتاريا أك إنتاجيا

 :ؽلكن تصنيف االستثمارات إذل
 المصاريف اإلعدادية: 

  فاف قيمتها احلقيقية معدكمة . (كعلية)تعترب من الناحية ادلالية من ادلصاريف النهائية ألهنا مصاريف غَت مادية
 .كحتقق قيمة ناقصة يف ادليزانية ادلالية

  ليست ذلا عبلقة بنفقات االستغبلؿ كىذه النفقات تسبق نشاط ادلؤسسة، أم ليست من ادلوجودات ادلالية
أك ادلعنوية كغلب حذفها من ادليزانية ادلالية كال تظهر يف جانب األصوؿ كحتذؼ بذلك من جانب اخلصـو من 

 .2األمواؿ اخلاصة

  كقد %20جاء يف ادلخطط احملاسيب الوطٍت أف مجيع ىذه ادلصاريف تطفأ يف مدة أقصاىا مخس سنوات 
 .3 كذلك حسب طبيعة النشاط%25تكوف يف مدة أربع سنوات أم مبعدؿ 

 االستثمارات األخرى: 
 تعد باقي االستثمارات بقيمتها الدفًتية ادلوافقة لقيمتها ادلادية أم بثمن البيع احملتمل خبلؿ الفًتة ادلعتربة، 

ىذه القيمة حتدد بالفرؽ بُت القيمة احملاسبية لبلستثمار كالقيمة ادلسًتجعة خبلؿ الفًتة سواء من عملية إعادة 
 تقدير األصل أك االعتماد على معدالت االمتبلؾ احملددة سابقا، أما فيما ؼلص السندات اليت دتتلكها ادلؤسسة

 . كاليت الزالت دل تبع بعد
  

                                                           
. 15، ص 1995 االستثمار، دار الراتب اجلامعية، بَتكت، أساليب عبد العزيز فهمي، ىيكل 1
. 25، اجلزائر، ص 1996لبيهي حسُت، ؼللف عثماف، التسيَت ادلارل، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، 2 
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تأخذ ادلخزكنات أكؿ مركز يف األصوؿ ادلتداكلة نظرا للمدة اليت تستغرقها للوصوؿ إذل : المخزونات  .2.1
 :2ؽلكن تصنيف ادلخزكف إذل. 1سيولة كىي تزيد عن مدة احلقوؽ

 ىو احلد األدىن الواجب توافره كاحلد األقصى الذم ال ؽلكن جتاكزه:مخزون األمان . 

 يتحدد على األقل مرة يف السنة، كنبلحظ أف ىناؾ جتميد جلزء من ادلادة دلواجهة :المخزون المتداول 
التغَتات اليت حتدث يف اإلنتاج، كالناجتة عن الزيادة أك عن تأخر كصوؿ الطلبية، كبالنسبة للمنتجات التامة الصنع 

 .فهو من أجل مواجهة التغَتات اليت حتدث يف طلبيات الزبائن أك عند تأخَت العملية اإلنتاجية

 تعترب باقي ادلخزكنات من األصوؿ ادلتداكلة كجتدد مع جتدد دكرة االستغبلؿ، كيعرب عنها :باقي المخزونات 
يف حجم الطلبية، كيتم تقييمها على أساس تكلفة الشراء بالنسبة للبضائع، كعلى أساس تكلفة الصنع بالنسبة 

 .للمنتجات تامة الصنع
ىي رلموع القيم اليت تنتج من تعامل ادلؤسسة مع الغَت، كاليت تعرب عن ادلوجودات ادلالية : الحقوق .3.1

 .(تزيد عن السنة)للمؤسسة سواء كانت حبوزهتا أك سوؼ تتحصل عليها خبلؿ فًتة زمنية معينة 

 ذلذا صلد بعض احلقوؽ تتمتع مبدة زمنية طويلة كأخرل قصَتة التحصيل أك على شكل متاحات، كتصنف 
  :احلقوؽ داخل ادلؤسسة إذل

 إف سيولة ىذا احلساب شلاثلة لسيولة االستثمارات، كلكن يف الواقع ليست اعتمادات :حقوق االستثمار 
حقيقية كال تسديدات دلوردم االستثمارات، بل ىي مساعلة دلؤسسة يف رأس ماؿ مؤسسة أخرل، أم تبقى لدل 

الغَت كتزيد عن السنة، كبالتارل تستعمل ادلؤسسة ىذه االستثمارات ادلالية دلدة طويلة كتصنفها ضمن األصوؿ 
 .الثابتة

 يصبح احتماؿ اطلفاض ىذه الديوف مبقدار عدـ تسديدىا فتوضع ذلا مؤكنة  :الديون المشوك في تحصيلها
ؽلكن كضعها ضمن مؤكنات احلقوؽ كحتسب مع حقوؽ  كال، رؽلكن حذفها من احلقوؽ حىت يكوف ىناؾ مرب كال

ادلؤسسة كتبقى يف األصوؿ ادلتداكلة إال إذا علم الزبوف سيدفع ما عليو من ديوف بعد سنة فتضعها ضمن األصوؿ 
 .ادلتداكلة ألهنا متعلقة بدكرة االستغبلؿ

  

                                                           

. 41ادلعهد الًتبوم الوطٍت، مرجع سابق، ص 1 
 .29ناصر دادم عدكف، مرجع سابق، ص  2



مؤشرات تقيم وتحسين األداء المالي:                                                الثانيالفصل   

 
52 

 1:تعديل عناصر الخصوم .2

  :يتم تعديل عناصر اخلصـو باستعماؿ مبدأ االستحقاقية حيت تقسم اخلصـو إذل جزأين كعلا
 كىي األمواؿ اليت تبقى يف ادلؤسسة دلدة أكثر من سنة كىي تقابل القيم الثابتة :األموال الدائمة .1.2

 كل من األمواؿ اخلاصة ككدا الديوف الطويلة كادلتوسطة كالقصَتة األجل إضافة إذل فرؽ جلانب األصوؿ كتشمل
 .إعادة التقدير

 كتشمل رأس ماؿ ادلؤسسة اخلاصة باإلضافة إذل االحتياطات كنتائج رىن :األموال الخاصة .2.2
 :التخصيص كادلؤكنات كمن أىم احلسابات اليت تطرأ عليها التعديبلت ىي

 كجدت دلواجهة تكاليف كأخطار زلتملة الوقوع فإف حتققت ىذه األخطار تعترب :مؤونة األعباء والخسائر 
 .خسائر مؤكدة غلب دفعها يف األجل القصَت لذلك تدرج ضمن الديوف القصَتة األجل

 ،غلب على ادلؤسسة حتمل تلك اخلسائر فتدرج يف الديوف   إذا كاف ىناؾ خسائر يف مدة أكثر من سنة
 .طويلة األجل

  يف حالة عدـ كقوع اخلسائر فادلؤكنات ادلتخصصة تسمى ادلؤكنات غَت ادلربرة فهي دل تغط شي فتخضع 
 .كالباقي يضاؼ إذل االحتياطات حينئذ لضريبة،

ىي رلموع الديوف اليت تكوف مدة استحقاقها تفوؽ السنة  :الديون المتوسطة والطويلة األجل .3.2
مبختلف أنواعها كمن بينها ديوف االستثمار اليت تدفع غالبا على عدة أقساط سنويا أف ىدا احلساب يبقى يف 
ادلؤسسة دلدة تزيد عن سنة، كيف كل سنة يطرح منو الدفعة اليت تسدد يف نفس السنة كبالتارل يضم إذل الديوف 

 .قصَتة األجل كالباقي يضم إذل الديوف طويلة األجل

 كىي القسم الثاين من ادلوارد كتشمل رلموعة الديوف اليت تستفيد منها :الديون قصيرة األجل .4.2
ادلؤسسة دلدة ال تزيد عن السنة، كتشمل ادلوردين كالضرائب الواجبة الدفع كالتسبيقات كجزء من النتيجة ادلوزعة 

 .على العماؿ أك الشركاء كحسابات الشركاء ذات ادلدة القصَتة باإلضافة إذل العناصر األخرل
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: كمن أىم احلسابات اليت تطرأ عليها التعديبلت ىي
 نظرا لطبيعة الضريبة على األرباح كالزمن اليت حتسب فيو فإف ادلؤسسة تدفع ىذه :الضرائب على األرباح 

كيف أخر السنة ػلسب الفرؽ بُت ادلبلغ احلقيقي كادلدفوع ، الضريبة على شكل تسبيقات تقديرية خبلؿ السنة
 .تقديريا كيسدد الفرؽ ادلستحق

 بعد إخضاع النتيجة السنوية للضريبة على األرباح فاف مبلغ الضريبة يدفع خبلؿ الشهور على :النتيجة 
 .1األكثر فيعثر بُت قصَت األجل على ادلؤسسة كؽلكن أف تأخذ النتيجة الصافية اجتاىُت يف توزيعها
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 عملية التحول من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية: (02)شكل رقم 











 



























 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
، 5ؼللف عثماف، التسيَت ادلارل كالتحليل ادلارل، السلسلة العلمية يف التقنيات لكلمة للسَت، ج: المصدر

 .7ص

 .القيم الثابتة ادلعنوية -
 .القيم الثابتة ادلادية -
 .القيم الثابتة األخرل -
 .القيم الثابتة ادلالية -

ابتة
 الث

قيم
 ال

 .قيم االستغبلؿ -
 .قيم قابلة للتحقيق -
 .قيم جاىزة -

ول
ألص

 ا

 

 

 االستثمارات

 

 ادلخزكنات

 احلقوؽ

 األمواؿ اخلاصة -
 .رأس ماؿ اجتماعي -
 .احتياطات -
 .نتائج قيد التخصيص -
 .فرؽ إعادة التقدير -
 .ديوف طويلة األجل -

وال
ألم

ا
ئمة

لدا
 ا

 
رة 

صي
ن ق

ديو
جل

األ
  

 .ديوف قصَتة األجل -

 . خاصةأمواؿ -
 . ماؿ اجتماعيرأس -
 .احتياطات -
 .نتائج قيد التخصيص -
 األعباءمؤكنات  -

 .كاخلسائر

 .الديوف -
 .النتيجة -
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 شكل الميزانية المالية: (02)الجدول رقم  :شكل الميزانية المالية .3
 األصول المبلغ الحقيقي الخصوم المبلغ الحقيقي

 :األموال الدائمة/1 
 األموال الخاصة :

 .رأس ماؿ الشركة -
 .االحتياطات -
 .فرؽ إعادة تقدير -

 ديون طويلة األجل: 
 .ديوف االستثمار -
 .قركض -
 .مؤكنة طويلة األجل -

 :القيم الثابتة/ 1 
  االستثمارات: 

 .القيم ادلعنوية -
 .أراضي -
 .جتهيزات إنتاج -
 .مباين -

 قيم ثابتة أخرى: 
 .سلزكف األماف -
 .سندات ادلساعلة -
 .زبائن- ، كفاالت مدفوعة -

 مجموع األصول الثابتة  مجموع األموال الدائمة 
: الخصوم المتداولة/ 2 

 ديون قصيرة األجل :
 .موردكف -
 ديوف االستثمار اقل من سنة -
 .تسبيقات االستغبلؿ -
 .ضرائب منتجة -
 .نتيجة موزعة -
كسلتلف  حصص الشركاء -

الديوف اليت تاريخ استحقاقها اقل 
 .من سنة

 

: األصول المتداولة/2 
 قيم االستغالل: 

 .بضاعة -
 .موارد كلواـز -
 .منتجات تامة الصنع -

 قيم قابلة للتحقيق: 
 .تسبيقات -
 . زبائن -
 .أكراؽ القبض -

 قيم جاهزة: 
 .بنك -
 .ب.ج.ح -
 .صندكؽ -

مجموع الخصوم المتداولة   مجموع األصول المتداولة  
مجموع الخصوم   مجموع األصول  

 .100، ص 1998 بوشاشي بوعبلـ، ادلنرب يف التحليل ادلارل كحتليل االستغبلؿ، دار ىومة، اجلزائر، :المصدر
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 :تعريف الميزانية المالية .4
بعد أف يقـو احمللل ادلارل بتعديل كاختصار يف ادليزانية احملاسبية تظهر ىذه األخَتة ؼ شكل جديد كاليت 

 :تسمى بادليزانية ادلالية اليت ؽلكن تعريفها
 "1"ادليزانية ادلالية ىي ميزانية زلاسبية مصححة أك معدلة تستخدـ يف التحليل ادلارل. 

  ترتب األصوؿ حسب درجة ، ادليزانية ادلالية ىي جدكؿ يتضمن جانبُت جانب األصوؿ كجانب اخلصـو
 .2"السيولة كمبدأ السنوية، كترتب اخلصـو حسب تاريخ االستحقاؽ كمبدأ سنوية اخلصـو

 تقييم األداء باستخدام مؤشرات التوازن المالي: المطلب الثاني
كيف نستطيع حتديد : إف غاية التحليل ادلارل ىو حتقيق التوازف ادلارل بصفة مستمرة كالسؤاؿ ادلطركح ىو

 .التوازف ادلارل للمؤسسة؟
إف التوازف ادلارل يظهر يف حلظة زمنية معينة مبقارنة رؤكس األمواؿ مع األصوؿ الثابتة، كيعرب عن ىذا القانوف 
األساسي بتوازف رأس ادلاؿ العامل مث ىناؾ نوع آخر من التوازف البد للمحلل ادلارل من دراستو كلكن ىذا األخَت 

غَت مستقر فهو يعكس التوازف اجلارم كيعرب عنو باحتياجات رأس ادلاؿ العامل مث ىناؾ توازف ثالث أكثر دقة 
 .كعلى ادلدل القصَت ينبغي دراستو من طرؼ احمللل ادلارل كىو اخلزينة

 :رأس المال العامل .1
إف ادلبدأ احملاسيب العاـ احملقق يف ادليزانية كىو تساكم رلموع األصوؿ على رلموع اخلصـو يفرض من الناحية 

، لكن نبلحظ أف عناصر األصوؿ ادلتداكلة  ادلالية أف تكوف االستعبلمات شلولة من مصادر زلددة من اخلصـو

كعناصر الديوف القصَتة األجل ؼلتلفاف يف ادلدة كالقيمة حيث ؽلكن أف تكوف الديوف القصَتة األجل تستحق 
التسديد يف مدة أقصر من حتقيق عناصر األصوؿ ادلقابلة ذلا أم أف ادلؤسسة قد تكوف مطالبة بتسديد ديوهنا قبل 

حتصيل حقوقها من الغَت، كىنا تكوف ادلؤسسة يف حالة صعبة اجتاه دائنيها ذلذا فاحلل الذم غلب أف حتققو 
ادلؤسسة ىو توفَت ىامشي كفائض من األمواؿ الدائمة الذم يزيد عن دتويلها لؤلصوؿ الثابتة كىذا الفائض يسمى 

 .رأس ادلاؿ العامل
  

                                                           
 . 14، ص 1992منصور عبد الكرًن، احملاسبة العامة، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  1
 .66، ص الطعة الثالثة بوشاشي بوعبلـ، ادلنرب يف التحليل ادلارل كحتليل االستغبلؿ، دار ىومة، اجلزائر، 2
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 :تعريف رأس المال العامل .1.1
  ىو اجلزء ادلتبقي أك الفائض من تغطية االلتزامات ادلتداكلة اليت مت دتويلها من األمواؿ الدائمة، كال يشكل رأس

 .1ادلاؿ العامل استثمارا دائما كلكنو كما يشَت امسو فهو استخداـ مستمر كيدكر عدد من ادلرات خبلؿ العاـ

  كذلك اجلزء من األمواؿ الدائمة غَت ادلستعملة يف دتويل األصوؿ الثابتة أم اجلاىزة لتمويل األصوؿ ادلتداكلة
 .2 عن طريق ادلوارد الثابتة(األصوؿ الثابتة)كعليو فالتوازف ادلارل للمؤسسة يعتمد أساسا يف دتويل االستخدامات 

 :كؽلكن حساب رأس ادلاؿ العمل بطريقتُت
 ىو ذلك الفائض من األمواؿ الدائمة بالنسبة لؤلصوؿ الثابتة كما :الحساب من أعلى الميزانية .1.1.1

 :ىو موضح يف العبلقة التالية

 
 

 ىو ذلك الفائض من األصوؿ ادلتداكلة بالنسبة للديوف القصَتة :الحساب من أسفل الميزانية .2.1.1
 :األجل كىذا ما توضحو العبلقة التالية

 
 
 :  رأس المال العاملأنواع  .2.1

 :عموما ىناؾ ثبلث أنواع لرأس ادلاؿ العامل كىي
 ىو ادلقدار اإلضايف من األمواؿ اخلاصة ادلوجهة أك اليت تسمح :رأس المال العامل الخاص .1.2.1

  :بتمويل األصوؿ الثابتة كحتسب بالعبلقة التالية

 
 

 

 
 

                                                           
. 333 عبد الغارل، اإلدارة ادلالية احملاصرة مدخل اختاذ القرار، ادلكتب العريب احلديث، جامعة اإلسكندرية، ص 1

2 Centre de productive des transports، guide de gestion économique et financier، edition CELS، 1998، 

p45. 

. األصول الثابتة–األموال الدائمة = رأس المال العامل  

 

. ديون قصيرة األجل–األصول المتداولة = رأس المال العامل   

. األصول الثابتة–األموال الخاصة = رأس العمل الخاص   
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 يقصد بو رلموع األصوؿ ادلتداكلة اليت يتكلف هبا النشاط :رأس المال العامل اإلجمالي .2.2.1
 :االستغبلرل للمؤسسة كؽلكن حسابو بالعبلقة التالية

 

 

اذلدؼ من دراستو ىو البحث عن قيمة ادلبالغ اليت مولت هبا ادلؤسسة أصوذلا ادلتداكلة أم األصوؿ اليت 
 .ؽلكن اسًتجاعها يف فًتة قصَتة

ىو ذلك اجلزء من األمواؿ اخلارجية اليت تستعملها ادلؤسسة يف دتويل : رأس المال العامل األجنبي .3.2.1
 : أصوذلا كؽلكن حسابو بالعبلقة التالية

 
 

 
 

 .1ك ىدؼ من دراستو تبيُت مدل ارتباط ادلؤسسة مع الغَت
 ؽلكن تقدًن التفسَت ادلارل باستعماؿ عبلقة حساب رأس ادلاؿ :التفسير المالي لرأس المال العامل .3.1

 :من أسفل ادليزانية ألهنا أكثر داللة عن التوازف ادلارل كعليو تظهر أمامنا ثبلثة حاالت
  كىو شكل يوضح :الديون القصيرة األجل= األصول المتداولة ،  كىذا يعٍت أف رأس ادلاؿ العامل معدـك

أف ادلؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماهتا يف مواعيد استحقاقها كىذه احلالة صعبة ادلناؿ لعدـ إمكانية ادلطابقة بُت 
 .السيولة كالتزامات دلدة طويلة

 يف ىذه احلالة يكوف فائض يف السيولة يف ادلدل القصَت، :من الديون القصيرة األجل<األصول المتداولة 
 .كيعرب عن ضماف قدرة ادلؤسسة على الوفاء بديوهنا يف تاريخ استحقاقها

 معناه أف ادلؤسسة تعرؼ صعوبات مالية يف األجل القصَت، :الديون القصيرة األجل>األصول المتداولة 
ألهنا غَت قادرة على الوفاء بالتزاماهتا عند مواعيد استحقاقها كبالتارل عليها اختاذ قرارات تصحيحية لتحقيق 

 .االستقرار ادلارل

                                                           
1 Patriek piget، gestion financière de l،entreprise، paris، édition economica، 1998، p 90.  

مجموع األصول المتداولة= رأس العمل اإلجمالي   

.مجموع الديون= رأس المال العامل األجنبي   

 

 رأس المال العامل –رأس المال العامل اإلجمالي = رأس المال العامل األجنبي 
.الخاص  
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 :احتياجات رأس المال العامل .2
إف رأس ادلاؿ العامل غَت كاؼ لدراسة التوازف ادلارل ألنو ال يعطينا الصورة الدقيقة عن قدرة ادلؤسسة يف 

الوفاء بالتزاماهتا، ذلذا كاف من الضركرم على ادلؤسسة أف تبحث عن جزء آخر مكمل لو ما يسمى باحتياجات 
 .رأس ادلاؿ العامل

 :تعريف احتياجات رأس المال العامل .1.2
قسط أك جزء من االحتياجات الضركرية ادلرتبطة ارتباطا مباشرا بدكرة االستغبلؿ اليت دل "يعرؼ على انو 

 .1"تغطى من طرؼ ادلوارد الدكرية
كبالتارل فهو االحتياج الصايف الناتج عن دكرة االستغبلؿ اليت حتتاج إذل دتويل عملياهتا الشرائية كالتخزينية 

ككجود فوارؽ زمنية بُت التدفقات النقدية كاحلقيقية من جهة كالتدفقات النقدية من جهة أخرل يؤدم ...كاإلنتاجية
 حبيث أف جزء من ىذه االحتياجات ادلرتبطة باالستغبلؿ ستموؿ مبوارد "احتياج رأس ادلاؿ العامل"إذل ظهور 

استغبللية قصَتة األجل كديوف ادلوردين كديوف االستغبلؿ األخرل، كالباقي يعترب احتياج صايف للتمويل يدعى 
 :2 كؽلكن حساب احتياجات رأس ادلاؿ العامل بالعبلقة"احتياجات رأس ادلاؿ العامل"

 
 
 

 :أك
 
 

 :3كما ؽلكن حساب احتياجات رأس ادلاؿ العامل من دكرة االستغبلؿ كما يلي
 
 
 

                                                           
1 E Langlois M Mollet، gestion financières، paris، édition Foucher، 1998، P33. 

. 109 بوعبلـ بوشاشي، مرجع سابق، ص 2
. 293 ناصر دادم عدكف، مرجع سابق، ص 3

الديون )- قيم االستغالل + القيم غير الجاهزة = احتياجات رأس المال العامل 
.( السلفات المصرفية–قصيرة األجل   

 

ديون قصيرة )-( القيم الجاهزة–األصول المتداولة )= احتياجات رأس المال العامل 
.( سلفات مصرفية–األجل   

 

. موارد الدورة–احتياجات الدورة = احتياجات رأس المال العامل  
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 : الحتياجات رأس ادلاؿ العامل ثبلث حاالت ىي: حاالت احتياجات رأس المال العامل .2.2

 0< رأس ادلاؿ العامل:موجب .1.2.2

أم احتياجات التمويل اكرب من موارد التمويل، فدكرة االستغبلؿ ال تغطي كل احتياجاهتا كادلؤسسة حباجة 
 .إذل رأس ماؿ عامل موجب أم إغلاد موارد خارج دكرة االستغبلؿ كىي رأس ادلاؿ العامل

 0> رأس ادلاؿ العامل:سالب .2.2.2

ىذا يعٍت أف احتياجات التمويل أقل من موارد التمويل كيف ىذه احلالة ادلوارد تغطي احتياجات لذا 
فادلؤسسة بغَت حاجة إذل رأم ادلاؿ عامل موجب نظريا كلكن تطبيقيا على ادلؤسسة أف توفر رأس ماؿ عامل 

 .دلواجهة األخطار احملتملة

 0= رأس ادلاؿ العامل:معدوم .3.2.2

ىذا يعٍت أف احتياجات التمويل مساكية دلوارد التمويل، يف ىذه احلالة تغطي دكرة االستغبلؿ فادلؤسسة ىنا 
 .ال حتتاج إذل دتويل خارج دكرة االستغبلؿ

 :الخزينة .3
تلعب اخلزينة دكرا أساسيا يف ادلؤسسة كتًتجم التوازف ادلارل على ادلدل القصَت ما بُت رأس ادلاؿ العامل 

الثابت نسبيا كاحتياجات رأس ادلاؿ العامل ادلتذبذب عرب الزمن، لذا تعترب اخلزينة مؤشرا ىاما من مؤشرات التوازف 
 .ادلارل

 :تعريف الخزينة  .1.3
ؽلكن تعريف خزينة ادلؤسسة بأهنا زلصلة التدفقات النقدية اخلارجة كالداخلة من كإذل ادلؤسسة يف حلظة 

 .معينة
إف اخلزينة دلؤسسة ما يف تاريخ زلدد ىي الفرؽ يف ذلك التاريخ بُت ادلوارد اليت كضفتها لتمويل النشاط "

كاالحتياجات اليت تستعمل يف ذلك النشاط حيث كلما كانت ادلوارد اكرب من االحتياجات كاف ىناؾ فائض يف 
 .1"اخلزينة كتسمى باخلزينة ادلوجبة أما إذا كاف العكس أم ادلوارد اصغر من االحتياجات فنقوؿ أهنا سالبة

 
 

                                                           
1 Henri mimier et autre، la trésorerie de l،entreprise، tome l، paris، 1997، p 04. 
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 :ك ؽلكن حساب اخلزينة بطريقتُت علا

 الطرقة األولى: 

 

 
 الطريقة الثانية : 

 

 
من خبلؿ العبلقة ادلوضحة أعبله صلد أف كضعية اخلزينة ترتبط برأس ادلاؿ العامل كاحتياجات رأس ادلاؿ 

 :العامل كعند حتليل الوضعية نكوف أماـ ثبلث حاالت
 خزينة الموجبة: 

أم رأس ادلاؿ العامل اكرب من احتياجات رأس ادلاؿ العامل فادلؤسسة جتمد جزء من أمواذلا كىذا بطرح مشكل 
 .الرحبية كعلى ىذا غلب على ادلؤسسة أف تعاجل بعض التزاماهتا أك دتديد آجاؿ التسديد للزبائن

 الخزينة السالبة: 

يف ىذه احلالة رغم كجود رأس ادلاؿ العامل إال أنو أقل من احتياجات رأس ادلاؿ العمل كعليو فاف اخلزينة سالبة 
أم ىناؾ نقص يف السيولة كأف ادلؤسسة عاجزة عن توفَت السيولة البلزمة لتغطية الديوف ادلستحقة، إذف ىناؾ 

 .عجز ىيكلي
 (المثلى )الخزينة المعدومة: 

يف ىذه احلالة صلد أف رأس ادلاؿ العامل قد قاـ بتلبية كل احتياجاتو، مبعٌت أدؽ صلد تطابق بُت السيولة ادلتوفرة 
استحقاقية الديوف، كىي الوضعية ادلثلى للخزينة كىي صعبة ادلناؿ ألهنا ال تأيت إال باالستخداـ األمثل دلوارد 

 .ادلؤسسة
  

. السلفات المصرفية–القيم الجاهزة = الخزينة  

 

. احتياجات رأس المال العامل–رأس المال العامل = الخزينة   
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 تقييم األداء المالي عن طرق النسب المالية: المطلب الثالث
يعترب التحليل ادلارل باستخداـ النسب ادلالية من أكثر الوسائل استخداما لتقييم أداء ادلؤسسة، بل إف 

التحليل ادلارل ىو األداة الرئيسية لتقييم األداء سواء على مستول ادلؤسسة أك على ادلستول الكلي، الف عملية 
التحليل ادلارل تسبق عملية اختاذ القرار كبالتارل فهي ختدـ أغراض التخطيط، كما أهنا تلي مرحلة التنفيذ، كمن مث 
فهي ختدـ عملية التقييم كالرقابة كادلتابعة، كما أهنا دتثل نقطة البداية عند التفكَت يف ادلستقبل كالتنبؤ كعليو ؽلكن 

 :إعطاء تعاريف سلتلفة للنسب ادلالية
 " تعرب النسب ادلالية عن العبلقة بُت متغَتين ؼلضعاف لعمليات مالية، كذلك حملاكلة تفسَت العبلقة بينهما من

 .1"اجل الوصوؿ إذل نتيجة تساعد احمللل ادلارل يف اختاذ القرار

 " كبالنسبة ادلالية يتمكن ادلسَت من متابعة مدل تطور ادلؤسسة كاجتاىات ىذا التطور كمن مث اختاذ قرارات
 .2(مساعلُت، بنوؾ، زبائن، موردكف)رشيدة تعطي صورة كاضحة للمهتمُت بالوضعية ادلالية للمؤسسة 

 3:ك ؽلكن استخداـ النسب ادلالية بصورة عديدة منها
  تطبيق معايَت قاطعة على أساس أف النسب ادلالية اليت تقل عن النسب ادلعيارية تعطي مؤشرا عن نقط

 .الضعف كتتطلب حتليبل إضافيا

 مقارنة النسب ادلالية مبتوسط نسب الصناعة الكتشاؼ الفجوات اليت حتتاج إذل جهد إضايف. 

 دراسة خط االجتاه للنسب على مدار الزمن حبيث يتمكن احمللل من التنبؤ بالتغَتات يف ادلستقبل. 

 مزج النسب ادلالية مع التحليل الفٍت للتوصل إذل القرارات االستثمارية. 
إف استخداـ النسب ادلالية يف التنبؤ بادلستقبل ىو أمر شائع للغاية كيتم حساب بعض النسب من األرقاـ 

ادلوجودة يف القائمة ادلالية، كلكن يف دراستنا ىذه سوؼ نسلط الضوء على النسب ادلالية ذات الداللة كاألعلية 
 :كاليت يعتمد عليها احمللل ادلارل

 نسب اذليكلة. 

 نسب السيولة. 

 نسب النشاط. 

 نسب ادلردكدية. 

                                                           
. 229، ص 1998 مسَت زلمد عبد العزيز، اقتصاديات االستثمار كالتمويل كالتحليل ادلارل، مكتبة اإلشعاع، مصر، 1

2 Vizza vona، pratiqur de gestion، édition Berti، 1991، p 51.  
 .108حتليل كتقييم األكراؽ ادلالية، الدار اجلامعية، إسكندرية، ص   زلمد صاحل حناكم،3
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 :نسب الهيكلة. 1
ىي النسب اليت تصف الوضعية ادلالية للمؤسسة يف كقت معُت فهي تفسر العبلقة ادلوجودة بُت سلتلف 

 1:عناصر األصوؿ كاخلصـو كحسب عناصر ادليزانية ادلالية ؽلكننا استنتاج نوعُت من نسب اذليكلة تتمثل يف

 

تسمح ىذه النسب بقياس ثقل كأعلية كل نوع من أنواع األصوؿ كذلك من : نسب هيكلة األصول .1.1
 :خبلؿ مقارنتو مع رلموع األصوؿ كؽلكن إيضاحها حسب اجلدكؿ التارل

إف سلتلف ىذه النسب تقيس اإلمكانيات ادلتوفرة لدل ادلؤسسة، أم مدل قدرهتا يف إحداث تغَتات 
 .2بصورة صرػلة يف مكونات أصوذلا كالتكيف مع شركط السوؽ، كما توضح لنا كيفية توزيع أمواؿ ادلؤسسة

تسمح ىذه النسب مبعرفة مدل ارتباط ادلؤسسة بالغَت على ادلدل الطويل :       نسب هيكلة الخصوم .2.1
 :أك القصَت كما يف جانب األصوؿ ؽلكننا استخراج ىيكلة االستدانة من خبلؿ النسب التالية

  100/(رلموع اخلصـو/ رأس ادلاؿ اخلاص )= نسبة األمواؿ اخلاصة. 

  100 /(رلموع اخلصـو/ ديوف طويلة األجل )= نسبة الديوف الطويلة األجل. 

  100/(رلموع اخلصـو/ ديوف قصَتة األجل )= نسبة الديوف القصَتة األجل. 
  

                                                           
1 Pierre Couso، la gestion financière de l،entreprise، paris édition DUNOD، 1981، p207. 

. 67، ص 1996، 06 ملخص من إعداد لبديهي حسُت، خلطف عثماف، ادلطبوعات اجلامعية، ملف رقم 2

 األصول الثابتة .أ
 رلموع األصوؿ

 قيام االستغالل .ب
 رلموع األصوؿ

 القيم غير الجاهزة. ج
 رلموع األصوؿ

 القيم الجاهزة .د
 رلموع األصوؿ
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 :نسب السيولة. 2 
هتدؼ ىذه اجملموعة من النسب إذل حتليل كتقييم مركز رأس ادلاؿ العامل كما توضح لنا مدل قدرة 
 1:ادلؤسسة على مواجهة التزاماهتا يف األجل القصَت كما تقيس التوازف ادلارل كاإلمجارل، كتتمثل ىذه النسب يف

 تسمح بتقييم أعلية األصوؿ ادلتداكلة بالنسبة جملموع األصوؿ كحتسب كفقا :نسبة سيولة األصول .1.2
 : للعبلقة التالية

 

 
 يف قطاع التجارة 0.5ختتلف ىذه النسبة حسب القطاع الذم تنتمي إليو ادلؤسسة، فهي عادة تفوؽ 

 .كاخلدمات

تقيس قدرة ادلؤسسة على الوفاء يف ادلدل القصَت كحتسب كفقا للعبلقة : نسبة السيولة العامة .2.2
 : التالية

 

 

عموما غلب أف تكوف ىذه النسبة موجبة حىت تكوف ادلؤسسة قادرة على مواجهة التزاماهتا كلكن القاعدة 
 .ذلا استثناءات حبكم القطاع الذم تنتمي إليو ادلؤسسة

كتبقى ىذه النسب عامة، ال تعطي معلومات كافية عن كضعية ادلؤسسة، كقدرهتا على الوفاء لذا عادة ما 
 :تكمل بالنسب اآلتية

تقيس قدرة ادلؤسسة على تغطية ديوهنا القصَتة األجل  :(الخزينة الحالية)نسبة السيولة الفورية  .3.2
 :باألمواؿ السائلة اليت تتوفر عليها كحتسب كفقا للعبلقة التالية

 
 

 

أثناء حالة كجود ديوف قصَتة األجل مبدة استحقاؽ تزيد : غلب أف تساكم ىذه النسب الواحد على األقل
 .عن أسبوع أك شهر غلب أف تكوف اقل من الواحد حىت تصل احلاؿ فائض يف السيولة

                                                           
. 60ـ، ص 2000- ق1421 خالد الراكم، التحليل ادلارل للقوائم ادلالية كاإلفصاح احملاسيب، دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، 1

.مجموع األصول/ األصول المتداولة = نسبة سيولة األصول   

.الديون القصيرة األجل/ األصول المتداولة = نسبة السيولة العامة   

الديون القصيرة  / (قيم جاهزة )متاحات= ( الخزينة الحالية)نسبة السيولة الفورية 
.األجل  
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تقيس مدل قدرة ادلؤسسة على تسديد ديوهنا دكف اللجوء لبيع  :(الخزينة العامة) السيولة اآلجلة نسبة  .4.2
 :قةسلزكناهتا كيتم حساهبا كفق العبل

 

 
 

 . عموما0.75ىذه النسبة غلب أف تقًتب من الواحد كأف تتجاكز 

 :(الدوران)نسب النشاط . 3 

تقيس ىذه النسب مدل كفاءة اإلدارة يف توليد ادلبيعات من األصوؿ، أم تقيس مدل فعالية ادلؤسسة يف 
؟ فاالستثمار  استخداـ ادلوارد ادلتوفرة لديها، أك مبعٌت آخر ىل أف االستثمار يف األصوؿ اقل أك أكثر من البلـز

ادلبالغ فيو يف ادلخزكف مثبل، يعٍت أف جزءا من أمواؿ ادلؤسسة رلمد يف ادلخازف كال يدر رحبا، بينما االستثمار األقل 
 .1من البلـز يف ادلخزكف قد يؤدم إذل ضياع فرص كبَتة على ادلؤسسة

 :كمن النسب اليت هتتم هبا ادلؤسسة صلد
 تغطي ىذه النسبة ادلدة ادلمنوحة للزبائن لتسديدىا عليهم كتعطى ىذه النسبة :مدة دوران الزبائن .1.3

 :بالعبلقة التالية

 

 
 

 تبُت لنا ىذه النسبة ادلدة ادلمنوحة من طرؼ ادلوردين للتسديد كحتسب :مدة دوران الموردين .2.3
 :بالعبلقة التالية

 
 

 

  

                                                           
. 257، ص 1999 زلفوظ امحد جودة، إدارة االئتماف، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف، ، عبد ادلعطي رضا1

=  (الخزينة العامة)نسبة السيولة اآلجلة 
قيماالجل قابلة للتحقيق+ادلتاحات

الديوف قصَتة   

الزبائن+اكراؽ القبض =معدل دوران الزبائن
𝐓𝐓𝐂 االعماؿ رقم  x 360  

 

= مدة دوران الموردين 
ادلوردين+اكراؽ الدفع

مشًتيات السنة  x 360  

 



مؤشرات تقيم وتحسين األداء المالي:                                                الثانيالفصل   

 
66 

 تعمل ادلؤسسة على جعل ىذه السنة يف ادين قيمة ذلا كؽلكن إغلاد مدة :مدة دوران المخزونات .3.3
 :دكراف ادلخزكنات كما يلي

 
 

 
 
 

 

 
 

 :نسب المردودية . 4
هتدؼ مؤسسة األعماؿ لتحقيق إذل ربح بدكف ربح ال ؽلكن جذب أمواؿ كانت من ادلقرضُت أك 

ادلساعلُت، إف استمرار ادلؤسسة ألجل طويل إظلا يعتمد على حتقيق إيرادات كافية لتغطية االلتزامات، كحتقيق معدؿ 
عاـ مرضي للمساعلُت أك ادلبلؾ، كهتتم اإلدارة العليا مبؤشرات الرحبية ألهنا دتثل مقاييس لكفاءة األداء للمؤسسة 

 .1أماـ مجيع األطراؼ ذات ادلصلحة
 2:كصلد أىم ىذه النسب يف

 لتقييم مردكدية مؤسسة ما نقارف بُت كل من رقم األعماؿ الصايف أك :نسبة المردودية اإلجمالية  .1.4
 :النتيجة مع إمكانيات ادلوضوعة حتت تصرؼ ادلؤسسة للحصوؿ على ىذا ادلردكد حتسب بالطريقة التالية

 
 

 
 
 

                                                           
. 290 علي امحد أبو احلسن، احملاسبة اإلدارية ادلتقدمة، اختاذ القرارات، تقارير األداء كتقييم األداء، الدار اجلامعية للطباعة كالنشر، اإلسكندرية، ص 1
. 56 ناصر دادم عدكف، تقنيات مراقبة التسيَت، مرجع سابق، ص 2

= مدة دوران البضائع  متوسطالبضاعة ادلخزكف
x تكلفة شراء  360  

 

= مدة دوران المواد األولية  متوسطاالكلية ادلخزكف
x تكلفة شراء ادلواد   360  

 

= مدة دوران المنتجات التامة  متوسطادلباع ادلخزكف
x تكلفة االنتاج   360 

 

= نسبة رأس المال الدائم 
رقمالدائم االعماؿ الصايف

 امجارل رأس ادلاؿ 

 

= نسبة رأس المال الخاص 
رقماخلاص االعماؿ الصايف

رأس ادلاؿ   
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 ىي النتيجة الصافية ادلتحصل عليها باستخداـ األمواؿ اخلاصة للمؤسسة كما :نسبة المردودية المالية .2.4
 :تقيس كفاءة ادلسَت يف جعل رأس ادلاؿ اخلاص أكثر مردكدية يعرب عنها بالنسبة التالية





 





تقيس لنا ىذه النسبة مدل كفاءة استعماؿ ادلوارد حلساب األرباح : نسبة المردودية االقتصادية .3.4
 :بغض النظر عن طريقة التمويل ذلذه ادلوارد كىي حتسب كما يلي

 
 

 
 هتتم ىذه ادلردكدية بتقييم نشاط ادلؤسسة كذلك مبقارنة رقم األعماؿ احملقق :نسبة المردودية التجارية .4.4

 :بالنتيجة إذ يتطلب على ادلؤسسة احلصوؿ على ربح كعليو ؽلكن حساب ىذه النسبة كما يلي

 
 
 
 

 

= نسبة المردودية االقتصادية 
النتيجةاالصوؿ الصافية

 رلموع 

 

= نسبة المردودية المالية 
النتيجةاخلاصة الصافية

 االمواؿ 

 

= نسبة المردودية التجارية 
النتيجةاالعماؿ

 رقم 
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 :خالصة

حىت تتمكن ادلؤسسة االقتصادية من حتديد نقاط القوة كالضعف يف عملية تسيَتىا، كاف البد عليها من 
 من للتأكد كذلك االقتصادم النشاط يف كبَتة أعلية األداء تقييم يلعبالقياـ بعملية تقييم كحتسُت األداء، حيث 

  .ادلؤسسة داخل ادلسطرة األىداؼ تنفيذ من كالتحقق ادلتاحة ادلوارد استخداـ كفاءة

كيتضح لنا أف التحليل ادلارل ىو األداة اليت يستعملها العديد من األطراؼ الذين ذلم عبلقة بادلؤسسة 
هبدؼ معرفة الوضعية ادلالية احلقيقية ذلا، تقييم أدائها كاختاذ القرارات ادلناسبة، كذلك من خبلؿ دراسة القوائم 

ادلالية ادلنشورة كفهمها، حبيث يقـو احمللل ادلارل معاجلتها كيستقرئ منها مبلحظاتو كاستنتاجاتو، كمن أعلها ادليزانية 
 .ادلالية كجدكؿ حسابات النتائج باعتبارعلا الوثيقتُت األساسيتُت اليت تتوقف بعدـ كجودىا عميلة التحليل
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 محل الدراسةالتعريف بالشركة :  األولالمبحث
 تعريف خاص بالمركب المدروس : المطلب األول

 :تاريخ الغاز النفطي المميع .1
اخلمسينيات مث اكتشاؼ الغاز النفطي ادلميع يف حقوؿ حاسي أكاخر يعود تاريخ الغاز النفطي ادلميع يف 

 كمع مطلع ، حيث اقتصر على تزكيد السوؽ الوطنية فقطاإلمكانياتمسعود لكن استغبللو كاف ضعيفا لقلة 
 يف منطقة حاسي الرمل رمل تطور احلاجة يف استعماؿ ىذه الثركة بدا أخرلالسبعينات حيث دتت اكتشافات 

 ضعيفة خاصة فيما ؼلص بالتصدير حيث كاف يصدر يف اإلمكانياتالتفكَت يف كيفية ىذا الطلب حتت ضغط 
.  منتوج هنائيإذلشكلو اخلاـ مث يعد استَتاده كىذا لعدـ كجود مصانع تقـو بتحويلو 

 الظركؼ ذلذه كانت زلدكدة كنظرا اإلنتاجية لكن طاقتو GP2/Z مركب إنشاء ـ األساسعلى ىذا 
 .جيد ليتم استغبلؿ غاز النفط ادلميع بشكل GP1/Zجاءت نشأة مركب 

 :GP1/Zمركب  تقديم  .1.1
من آخر اجملمعات الصناعية يف منطقة GP1/Z التابع دلؤسسة سوناطراؾ كادلسمى GP1/Z يعد مركب

 غربا حيث يًتبع على مساحة GNLرزيو يقع بُت زلوؿ الطاقة الكهربائية ادلركزية دلرسى احلجاج شرقا كمركبات أ
 إذل أككلت ادلركب إنشاء مهمة إف.  ادلتوسطاألبيض كشاطئ البحر 11 ىكتار يف حدكد الطريق رقم 120

 صاحبة ادلشركع كنظرا ألعليتو 1984 ديسمرب 02 مؤسسة سوناطراؾ بتاريخ إذلادلؤسسة اليابانية، كسلم رمسيا 
ف االنطبلقة الفعلية لنشاط ادلركب جعلتو ػلتل مكانة ىامة ضمن مشاريع سوناطراؾ يف اقتحاـ السوؽ العادلي إؼ

 ديسمرب 31 شاحنة لتزكيد السوؽ الوطنية بغاز البوتاف يف أكؿ كقد عرؼ ادلركب انطبلؽ ،ذلذا النوع من الغازات
1983 .

 مصدر ادلركب إف. 1984 فرباير 20كباف ادلربد ادلوجو للتصدير فكاف بتاريخ بر باخرة غاز اؿأكؿ شحن أما
 أنبوب يصل ادلنتوج اخلاـ عرب أف حاسي مسعود كحاسي الرمل فبعد آبار ىي األكليةمن الغاز دلادة 

OLEOUDUC باألقساـ التالية  :
 التخزينقسم التغذية و : 

 . خزاف سلصصة ذلذا الغرض12 كيتكوف من ، ادلركب بالغاز النفطي ادلميعتغذيةكظيفة 
  الماءقسم نزع : 

 للتخفيف كقسم خاص بتدفئة الغاز كخزاف لفصل ادلاء كىذا يف كل كحدة لئلنتاج أجهزة 3يتكوف ىذا القسم من 
. Trainكاليت تسمى القطار 
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 قسم تفرقة الغازات:  
 Gaz Propane كغاز الربكباف Gaz Butaneيتم فيو استخبلص نوعُت من الغازات كعلا غاز البوتاف 

 يصبح ادلنتوج جاىزا توجو كمية منو مباشرة للتخزين بدرجة حرارة أفادلوجود بكثرة يف الغاز النفطي ادلميع كبعد 
 ج فتمر بعملية التربيد حيث ختصص لكل منتواألخرل الكمية أماعادية يف انتظار شحنها عن طريق الشاحنات 

 لكل 3 خزانات ضخمة 6 إذل بعدىا تنقل ىذه الغازات °40الربكباف  °2 درجة حرارة مناسبة تناسبو البوتاف
 . لتشحن بالسفن كتوجو للتصدير70000منتوج سعة اخلزاف 
 عامبل موزعُت على 645 مبليُت طن سنويا بقوة عاملة تقدر ب 7 ادلركب حبوارل اإلنتاجتقدر طاقة 

 :كاآليت كىي اإلحصائيات آخرسلتلف ادلستويات التنظيمية للمركب كقد سجلت 
 2 طن70.2  زيادة حجم الطاقة1998 جواف .  
 31 طن 5560558،6  رقم قياسي2004 ديسمرب GPL.  

  GP1/Z الهيكل التنظيمي للمركب :الثانيالمطلب 
 خاصة بادلستخدمُت كثانية ختص  األكذل يتكوف من مديرية كاثناف من النيابةGP1/Z  ادلركبإف 

 : مصاحل للمراقبة كقسمُت حتت تصرؼ ادلباشر للمديريةأربعة أيضا ك،االستغبلؿ
 مصلحة ادلالية.  
  األمنمصلحة.  
  اجلديدةاألعماؿمصلحة .  
 ادلصلحة التقنية. 
  قسم التنظيماآلرل اإلعبلـقسم .  
 خلية مساعدة لآلمن الداخلي. 
  مصاحل (03) ثبلث تًتأسنيابة ادلديرية لبلستغبلؿ اليت : 

  اإلنتاجمصلحة.  
 مصلحة الصيانة. 
 مصلحة التموين. 

  مصاحل( 03) ثبلث تًتأسنيابة مديرية ادلستخدمُت اليت بدكرىا: 
 اإلداريةادلصلحة االجتماعية ك.  
 مصلحة ادلوارد البشرية. 
 مصلحة الوسائل العامة.  
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 :التارلكما ػلتوم ادلركب على رلموعة من العماؿ على الشكل 
 236 :اإلطارات  
 389 :متحكم  
 20 :منفذ 
 منقطعُت عنو13 مداكمُت لعملهم ك632 منهم 645: اجملموع . 
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 GP1/Zالمديرية 

 قسمُت حتت تصرؼ ادلديرية مصاحل ادلراقبة نيابة ادلديرية لبلستغبلؿ ادلستخدمُت العماؿ

236اإلطارات   

389متحكم   

20منفذ   

ادلصلحة االجتماعية 
 كاإلدارية

مصلحة ادلوارد 
 البشرية

مصلحة الوسائل 
 العامة

 مصلحة اإلنتاج

 مصلحة الصيانة

 مصلحة التموين

 مصلحة ادلالية

 مصلحة األمن

مصلحة األعماؿ 
 اجلديدة

 مصلحة التقنية

 قسم اإلعبلـ اآلرل

خلية ادلساعدة لؤلمن 
 الداخلي

 الهيكل التنظيمي: (30)شكل رقم 
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  GP1/Z التحليل المحاسبي لمركب : الثانيالمبحث
 (2013،2014، 2012)نيات للسنوات الثالثة  الميزاقديم ت:المطلب األول

 31/12/2012الميزانية المحاسبية في  (:03)الجدول رقم 
 األصول

 المبلغ الصافي
الكات هتاال

 والمؤونات
 البيان اإلجماليالمبلغ 

  الغير جاريةاألصول      
  عينيةتثبيتات- 640 262 35 335 527 33 304 735 1

87 638 781 
 

  جارم اصلازىاتثبيتات- 781 638 87
28 357 

 
  غَت جاريةأخرل مالية كأصوؿقركض - 711 357 28

  غير الجاريةاألصولمجموع  778 929 122 335 527 33 443 402 89

   
  الجاريةاألصول

 سلزكنات جارية - 488 449 1 534 19 954 429 1
24 360 

 
 زبائن - 360 24

  آخركفمدينوف - 873 12 233 639 12
679 

 
 أخرل جارية أصوؿ- 679

2 529 703 
 

 اخلزينة- 703 529 2
  الجاريةاألصولمجموع  105 017 4 768 19 337 997 3

 األصولمجموع  885 946 126 104 357 3 780 399 93
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وثائق مقدمة من المؤسسة : المصدر


  

 الخصوم
 البيان اإلجماليالمبلغ 

 

  الخاصةاألموالرؤوس 
 النتيجة الصافية - 671 293
  احملتجزة األرباح-األخرل األسهم - 291 91

 طاالرتباحسابات  - 041 383 91
  الخاصةاألموالمجموع رؤوس  004 768 91

 
 الخصوم الغير جارية

  ادلؤجلةكاإليراداتمؤكنات  - 436 19
 مجموع الخصوم الغير جارية 436 19

 
 الخصوم الجارية

 موردكف كحسابات ملحقة - 110 340 1
 أخرلديوف  - 229 272

 مجموع الخصوم الجارية 339 612 1
 مجموع الخصوم 780 399 93
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 31/12/2013الميزانية المحاسبية في : (04)الجدول رقم 
 األصول

 المبلغ الصافي
االهتالكات 

 والمؤونات
 البيان اإلجماليالمبلغ 

   
  الغير جاريةاألصول  

  غَت معنوية تثبيتات - 086 24 043 12 043 12
  عينيةتثبيتات - 751 792 121 433 477 41 318 315 80
2 081 850 

 
  جارم اصلازىاتثبيتات - 850 081 2

26 316 
 

  غَت جاريةأخرل مالية كأصوؿقركض  - 316 26
  غير الجاريةاألصولمجموع  005 925 123 477 489 41 528 435 82

   
  الجاريةاألصول

 سلزكنات جارية  - 347 611 1 448 25 898 585 1
21 016 

 
 زبائن  - 016 21

27 282 
 

  آخركفمدينوف  - 282 27
93 126 

 
 أخرل جارية أصوؿ - 126 93

1 506 461 
 

 اخلزينة - 461 506 1
  الجاريةاألصولمجموع  236 259 3 448 25 787 233 3

 األصولمجموع  241 184 127 926 514 41 315 669 85
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 الخصوم
 البيان اإلجماليالمبلغ 

  الخاصةاألموالرؤوس   
 نتيجة صافية - 817 630
  احملتجزةاألرباح -األخرل األسهم - 291 91

 طاالرتباحسابات  - 937 120 84
  الخاصةاألموالمجموع رؤوس  046 843 84

 
 الخصوم الغير جارية

 
  ادلؤجلةكاإليراداتمؤكنات  -

 
 رلموع اخلصـو الغَت جارية -

 
 الخصوم الجارية

 موردكف كحسابات ملحقة - 103 378
 أخرلديوف  - 165 448
 مجموع الخصوم الجارية 268 826

 مجموع الخصوم 315 669 85

وثائق مقدمة من المؤسسة : المصدر
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 31/12/2014الميزانية المحاسبية في : (05)الجدول رقم 

 األصول

 المبلغ الصافي
االهتالكات 

 والمؤونات
 البيان اإلجماليالمبلغ 

  الغير جاريةاألصول      
  غَت معنوية تثبيتات - 086 24 860 46 226 7

  عينيةتثبيتات - 771 449 122 646 196 49 124 253 73
1 856 522 

 
  جارم اصلازىاتثبيتات - 522 856 1

28 402 
 

  غَت جاريةأخرل مالية كأصوؿقركض  - 402 28
  غير الجاريةاألصولمجموع  783 358 124 213 49 276 145 75

   
  الجاريةاألصول

 سلزكنات جارية  - 464 545 1 100 20 363 525 1
20 743 

 
 زبائن  - 743 20

4 621 
 

  آخركفمدينوف  - 621 4
215 919 

 
 أخرل جارية أصوؿ - 919 215

1 601 408 
 

 اخلزينة - 408 601 1
  الجاريةاألصولمجموع  156 388 3 100 20 055 368 3

 األصولمجموع  940 746 127 608 233 49 332 513 78
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وثائق مقدمة من المؤسسة : المصدر
 

  

 الخصوم
 البيان اإلجماليالمبلغ 

  الخاصةاألموالرؤوس   
 نتيجة صافية - 991 701

 
  احملتجزةاألرباح -األخرل األسهم -

 طاالرتباحسابات  - 634 913 76
  الخاصةاألموالمجموع رؤوس  626 615 77

 
 الخصوم الغير جارية

 
  ادلؤجلةكاإليراداتمؤكنات  -

 
 مجموع الخصوم الغير جارية

 
 الخصوم الجارية

 موردكف كحسابات ملحقة - 206 500
 أخرلديوف  - 499 397
 مجموع الخصوم الجارية 705 897

 مجموع الخصوم 332 513 78
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 (2014، 2013، 2012) إعداد الميزانية المالية المختصرة :الثانيالمطلب 

للقياـ بعملية حساب كحتديد مؤشرات تقييم األداء ادلارل، كاف البد من إعداد ادليزانيات ادلالية ادلختصرة 
 انطبلقا من ادليزانيات احملاسبية اليت حتسب منها سلتلف ادلؤشرات كالنسب 2014، 2013، 20120لسنوات 

 :ادلالية، كىي كما يلي
 :2012الميزانية المالية المختصرة  -1

 2012الميزانية المالية المختصرة : (06)الجدول رقم 

 األصول 2012 % الخصوم 2012 %
 : الثابتةاألصول 442 402 89 95.72 : خاصةأموال 003 768 91 98.25

 نتيجة صافية- 671 293 0.31
  

  غَت معنوية تثبيتات-
  عينيةتثبيتات- 304 735 1 1.86  احملتجزةاألرباح-األخرل األسهم 291 91 0.1

  جارم اصلازىاتثبيتات- 781 638 87 93.83 طاالرتباحسابات - 041 383 91 97.84

   
0.03 28 357 

 مالية كأصوؿقركض -
  غَت جاريةأخرل-

 :قيم االستغالل 954 429 1 1.53 :األجلديون طويلة  436 19 0.02
 سلزكنات جارية 954 429 1 1.53  ادلؤجلةكاإليراداتمؤكنات  436 19 0.02

 :قيم محققة 678 37 1.04 :األجلديون قصيرة  338 612 1 1.73
 زبائن  - 360 24 0.02 موردكف كحسابات ملحقة-  110 340 1 1.43
  آخركفمدينوف  - 639 12 0.01 أخرلديوف -  228 272 2.29

   
 أخرل جارية أصوؿ - 679 0.001

  

 :قيم جاهزة 703 529 2 2.71  

  

 اخلزينة 703 529 2 2.71  

 األصولمجموع  777 399 93 100 مجموع الخصوم 777 399 93 100
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 :2013الميزانية المالية المختصر -2
 2013الميزانية المالية المختصرة : (07)الجدول رقم 

 األصول 2013 % الخصوم 2013 %
 : الثابتةاألصول 527 435 82 96.23 : خاصةأموال 045 843 84 99.04

  غَت معنوية تثبيتات- 043 12 0.01 نتيجة صافية- 817 630 0.74
  عينيةتثبيتات- 318 315 80 93.75  احملتجزةاألرباح -األخرل األسهم 291 91 0.11

  جارم اصلازىاتثبيتات- 850 081 2 2.43 طاالرتباحسابات - 937 120 84 98.19

   
0.03 26 316 

 أخرل مالية كأصوؿقركض -
 غَت جارية-

  

 :قيم االستغالل 898 585 1 1.85 :األجلديون طويلة 

  

 سلزكنات جارية 898 585 1 1.85  ادلؤجلةكاإليراداتمؤكنات 

 :قيم محققة 424 141 0.17 :األجلديون قصيرة  265 826 0.96
 زبائن - 016 21 0.02 موردكف كحسابات ملحقة- 103 378 0.44
  آخركفمدينوف - 282 27 0.03 أخرلديوف - 162 448 0.52

   
 أخرل جارية أصوؿ- 126 93 0.11

   

 :قيم جاهزة 461 506 1 1.76
 اخلزينة 461 506 1 1.76

 األصولمجموع  310 669 85 100 مجموع الخصوم 310 669 85 100
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 :2014الميزانية المالية المختصرة -3
 2014الميزانية المالية المختصرة : (08)الجدول رقم 

 األصول 2014 % الخصوم 2014 %
 : الثابتةاألصول 274 145 75 95.71 : خاصةأموال 625 615 77 98.86

  غَت معنوية تثبيتات- 226 7 0.01 نتيجة صافية- 991 701 0.89

  

  عينيةتثبيتات- 124 253 73 93.30  احملتجزةاألرباح -األخرل األسهم
  جارم اصلازىاتثبيتات- 522 856 1 2.36 طاالرتباحسابات - 634 913 76 97.96

   
0.04 28 402 

    مالية كأصوؿقركض -
  غَت جاريةأخرل-

  

 :قيم االستغالل 363 525 1 1.94 :األجلديون طويلة 

  

 سلزكنات جارية 363 525 1 1.94  ادلؤجلةكاإليراداتمؤكنات 

 :قيم محققة 283 241 0.31 :األجلديون قصيرة  703 897 1.14
 زبائن - 743 20 0.03 موردكف كحسابات ملحقة- 206 500 0.64
  آخركفمدينوف - 621 4 0.01 أخرلديوف - 497 397 0.51

   
 أخرل جارية أصوؿ- 919 215 0.28

   

 :قيم جاهزة 408 601 1 2.04
 اخلزينة 408 601 1 2.04

 األصولمجموع  328 513 78 100 مجموع الخصوم 328 513 78 100
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 (2013،2014، 2012)مؤشرات التوازن المالي :  الثالثالمطلب
رأس ادلاؿ العامل، احتياجات : من أىم ادلؤشرات اليت يستخدمها احملللُت ادلاليُت يف تقييم التوازف ادلارل ىي

 .رأس ادلاؿ العامل، اخلزينة
 FRرأس المال العامل  -1

من اجل معرفة ىل ادلؤسسة متوازنة ماليا أـ ال، كمدل احًتامها لقاعدة التوازف ادلارل األدىن، ذلذا البد من 
 ( GP1Z)حساب رأس ادلاؿ العامل كسيتم ىذا احلساب انطبلقا من ادليزانيات ادلالية دلؤسسة سوناطراؾ 

 : ىو موضح يف اجلدكؿ التارلكما 2014، 2013 2012لسنوات 

 FRجدول رأس المال العامل : (09)الجدول رقم 
 البيان 2012 2013 التطور 2014 التطور

 1.............. أمواؿ دائمة 439 787 91 045 843 84 394 944 6- 625 615 77 420 227 7-
 2............... أصوؿ ثابتة 442 402 89 527 435 82 915 966 6- 274 145 75 253 290 7-

62 833 2 470 351 22 521 2 407 518 2 384 997 
رأس المال العامل من أعلى 

 2-1=الميزانية 
 1............ أصوؿ متداكلة 335 997 3 783 233 3 552 763- 054 368 3 271 134
 2........ديوف قصَتة األجل 338 612 1 265 826 073 786- 703 897 438 71

62 833 2 470 351 22 521 2 407 518 2 384 997 
رأس المال العامل من أسفل 

 2-1=الميزانية 

 موجب، ىذا يعٍت أف الوحدة 2012من خبلؿ نتائج اجلدكؿ أعبله نبلحظ أف رأس ادلاؿ العامل لسنة
حتًـت قاعدة التوازف ادلارل األدىن اليت مفادىا أف األصوؿ الثابتة دتوؿ بأمواؿ دائمة، فالوحدة حققت ىامش أماف 

 . دج997 384 2يقدر ب 
 دج، كىذا يعٍت ارتفاع 518 407 2نبلحظ أف رأس ادلاؿ العامل موجبا كيقدر ب " 2013يف سنة 

دج كبالتارل يتبُت أف الوحدة استطاعت تغطية شلتلكاهتا الثابتة بأمواذلا الدائمة  521 22ىامش أماف الوحدة ب 
 .كحتقق فائض دتوؿ بو أصوذلا ادلتداكلة

 دج، كبالتارل 351 470 2 نبلحظ أيضا أف رأس ادلاؿ العامل موجب أيضا كيقدر ب 2014كيف سنة 
دج كىذا يعٍت أف الوحدة استطاعت تغطية شلتلكاهتا الثابتة بأمواذلا الدائمة  833 62ارتفاع ىامش األماف ب 

 .كحتقق فائض دتوؿ بو أصوذلا ادلتداكلة
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نبلحظ أف الوحدة خبلؿ السنوات الثبلث أهنا حتًـت قاعدة التوازف ادلارل األدىن، كىو يف ارتفاع من سنة إذل 
لكن ال ؽلكن احلكم على التوازف ادلارل إال بعد حساب مؤشر آخر مكمل لو، ىو االحتياج يف رأس ادلاؿ . أخرل
 .العامل

 BFRاحتياجات رأس المال العامل  -2
، 2012يتم حساب احتياجات رأس ادلاؿ العامل انطبلقا من ادليزانيات ادلالية للسنوات 

2013،2014: 
 BFRاحتياجات رأس المال العامل : (10)الجدول رقم 

 البيان 2012 2013 التطور 2014 التطور
 1...........احتياجات الدكرة 632 467 1 322 727 1 690 259 646 766 1 956 506 1

 2...............موارد الدكرة 338 612 1 265 826 073 786- 703 897 438 71

-32 114 868 943 1 045 763 901 057 -144 706 
  المال العاملرأساحتياجات 

=1-2 

 حققت الوحدة احتياجا يف رأس ادلاؿ العامل سالبا، كىذا يعٍت 2012من خبلؿ اجلدكؿ نبلحظ يف سنة 
 . أهنا دتكنت من تغطية احتياجات الدكرة االستغبللية بواسطة موارد الدكرة العادية

 كاف االحتياج يف رأس ادلاؿ العامل موجبا، فالوحدة دل تتمكن من تغطية احتياجات دكرة 2013 يف سنة 
 دج، ؽلكن القوؿ بأنو يف 763 045 1االستغبلؿ مبوارد عادية، االرتفاع احملقق يف احتياج رأس ادلاؿ العامل ىو 

 .تزايد مقارنة بالسن ادلاضية
 كاف االحتياج يف رأس ادلاؿ العامل موجبا، فالوحدة دل تتمكن من تغطية احتياجات دكرة 2014يف سنة 

 (114 32)االستغبلؿ مبوارد عادية، كلكن يف ىذه الفًتة سجل اطلفاض يف احتياجات رأس ادلاؿ العامل ىو 
 .دج، كمنو ؽلكن القوؿ بأنو يف اطلفاض مقارنة بالسنة ادلاضية

 TRالخزينة  -3
 :تعترب اخلزينة من أىم مؤشرات التوازف ادلارل كبالتارل يتم احلساب كما يلي

 TRالخزينة : (11)الجدول رقم 
 البيان 2012 2013 2014

 1...................رأس ادلاؿ العامل 997 384 2 518 407 2 351 470 2
 2........ ادلاؿ العاملرأساحتياجات  706 144- 057 901 943 868

 2-1= الخزينة 703 529 2 461 506 1 408 601 1
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 كىذا دليل 2014، 2013، 2012من خبلؿ نتائج اجلدكؿ نبلحظ أف خزينة الوحدة موجبة للسنوات 
على كجود توازف مارل على ادلدل القصَت، حبيث تستطيع الوحدة أف تواجو الديوف قصَتة األجل كىي بعيدة عن 
خطر التسديد، ككلما كاف الفرؽ كبَتا دؿ ذلك على توفر سيولة مفرطة تؤثر سلبا على مردكدية ادلؤسسة إف دل 

 .تستغل يف االستثمارات جديدة

 النسب المالية:  الرابعالمطلب
توجد عدة نسب مالية مستخدمة يف حتليل قائمة ادلركز ادلارل كقائمة الدخل كنسب السيولة، نسب التوازف 

 .اذليكلي، نسب ادلديونية، كنسب قابلية التسديد
 نسب السيولة -1

تتمثل نسب السيولة يف نسبة سيولة األصوؿ، نسبة السيولة العامة، نسبة السيولة احلالية، نسبة السيولة 
 .اآلجلة
 نسبة سيولة األصول 

 نسبة سيولة األصول: (12)الجدول رقم 
 البيان 2012 2013  2014

 1..........  ادلتداكلةاألصوؿ 335 997 3 783 233 3 054 368 3
 2........... األصوؿرلموع  777 399 93 310 669 85 328 513 78

 1/2= األصولنسبة سيولة  0،04 0،04 0،04

 أقل (2013،2014، 2012) نبلحظ أف النسب خبلؿ السنوات الثبلثكما ىو موضح يف اجلدكؿ، 
 .يف ادلؤسسة كىذا يدؿ على أف معظم أصوؿ ادلؤسسة على شكل ثابت %50من 
 نسبة السيولة العامة 

 نسبة السيولة العامة: (13)الجدول رقم 
 البيان 2012 2013 2014

 1..........  ادلتداكلةاألصوؿ 335 997 3 783 233 3 054 368 3

 2........األجلديوف قصَتة  338 612 1 265 826 703 897

 1/2 =نسبة السيولة العامة 2،48 3،91 3،75
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كما ىو موضح يف اجلدكؿ، نبلحظ أف نسب السيولة العامة من ادلؤشرات التقريبية لدراسة كحتليل السيولة، 
 كىي تفوؽ (2012،2013،2014)كمن خبلؿ نتائج اجلدكؿ نبلحظ أف نسبة السيولة العامة للسنوات الثبلثة 

 أفضل من سنيت 2013 كىذا يدؿ على أف ادلؤسسة تتمتع بسيولة حسنة خبلؿ السنوات، إال أف سنة(2)اثناف 
 .2014 و2012
 نسبة السيولة الحالية 

 نسبة السيولة الحالية: (14)الجدول رقم 
 البيان 2012 2013 2014

 1................القيم اجلاىزة 703 529 2 461 506 1 408 601 1

 2..........ديوف قصَتة األجل 338 612 1 265 826 703 897

 1/2 =نسبة السيولة الحالية  1،57 1،82 1،78

تبُت ىذه النسبة مدل قدرة ادلؤسسة على تسديد الديوف القصَتة األجل، كمن األحسن أف تكوف أكرب من 
استطاعت تغطية ديوهنا قصَتة األجل، شلا يػدؿ على أهنا ليس  كما ىو احلاؿ يف مؤسسة سوناطراؾ كاليت 50%

 .صعوبات يف حتصيل ديوهنا
 نسبة السيولة اآلجلة 

 نسبة السيولة اآلجلة: (15)الجدول رقم 
 البيان 2012 2013 2014

 1............... القيم احملققة 678 37 424 141 283 241
 2...............القيم اجلاىزة 703 529 2 461 506 1 408 601 1

 3.........األجلديوف قصَتة  338 612 1 265 826 703 897
 3(/2+1) = اآلجلةنسبة السيولة  1،59 1،99 2،05

من خبلؿ نتائج اجلدكؿ نبلحظ أف مؤسسة سوناطراؾ قادرة على تغطية الديوف قصَتة األجل عن طريق     
القيم احملققة كالقيم اجلاىزة كىذا بالنسبة لسنوات الثبلثة، كىذا جيد بالنسبة للمؤسسة فقد بلغت نسبة السيولة 

 . على التوارل2.05، 1.99، 1.59بلغت  2014، 2013، 2012اآلجلة للسنوات 
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 نسب التوازن الهيكلي -2
 نسبة التمويل الدائم 

 نسبة التمويل الدائم: (16)الجدول رقم 
 البيان 2012 2013 2014

 1...............الدائمة األمواؿ 439 787 91 045 843 84 625 615 77
 2...............الثابتة األصوؿ 442 402 89 527 435 82 274 145 75

 ½= نسبة التمويل الدائم  1،03 1،03 1،03

 كىذا ىو (01) أف ىذه النسب أكرب من الواحد (2014، 2013، 2012) نبلحظ يف السنوات الثبلث
ادلطلوب يف ادلؤسسات الصناعية شلا يدؿ على رأس ماؿ عامل دائم موجب، حيث تعٍت ىذه النسبة أف الوحدة 

 .قد استطاعت تغطية أصوذلا الثابتة بالكامل باألمواؿ الدائمة مع حتقيق فائض
 نسبة التمويل الذاتي 

 نسبة التمويل الذاتي: (17)الجدول رقم 
 البيان 2012 2013 2014

 1............. اخلاصةاألمواؿ 003 768 91 045 843 84 625 615 77
 2..............الثابتة األصوؿ 442 402 89 527 435 82 274 145 75

  1/2 =الذاتينسبة التمويل  1،02 1،03 1،03

 أكرب من الواحد  أهنا، أم(2013،2014، 2012) نبلحظ إغلابية ىذه النسب خبلؿ السنوات الثبلث
 كىو ما نراه يف ادلؤسسات الصناعية خاصة كما ىو احلاؿ يف سوناطراؾ اليت استطاعت أف حتقق نسبة أكرب (01)

من الواحد يف مجيع السنوات، كذلك أهنا تعتمد على أمواذلا اخلاصة يف دتويل مجيع أصوذلا الثابتة دكف اللجوء 
 .لسياسة االقًتاض
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 نسب المديونية -3
 نسبة االستقاللية المالية 

 نسبة االستقاللية المالية: (18)الجدول رقم 
 البيان 2012 2013 2014

 1......... اخلاصةاألمواؿ 003 768 91 045 843 84 625 615 77
 2..........رلموع الديوف 774 631 1 265 826 703 897

 1/2 =نسبة االستقاللية المالية 56،24 102،68 86،46

جيدة، كمنو نستنتج أف ادلؤسسة يف  كىي نسبة (01)نبلحظ أف نسبة االستقبللية ادلالية أكرب من الواحد 
 .كضعية جيدة كذلا القدرة دلواجهة ديوف الغَت

 نسب قابلية التسديد -4
 نسب قابلية التسديد: (19)الجدول رقم 

 البيان 2012 2013 2014
 1...........رلموع الديوف 774 631 1 265 826 703 897

 2..........األصوؿرلموع  777 399 93 310 669 85 328 513 78
 1/2 =نسبة قابلية التسديد 0،02 0،01 0،01

 على تسديد ديوهنا يف حالة التصفية،  أف ادلؤسسة يف حالة مالية جيدة، كبالتارل فهي قادرة النسبةذهقتبُت 
، كىو (2014، 2013، 2012)ففي ىذه احلالة ادلؤسسة تستطيع تسديػد كػامل ديوهنا خبلؿ السنوات الثبلث 

 .ضماف حلقوؽ الغَت عند اإلفبلس، كيشجع ادلتعاملُت على التعامل معها بثقة كبَتة
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 الخاتمة العامة

 القوائم أف نستنتج بادلؤسسة، ادلارل األداء تقييم يف ادلاليةالقوائم  دكر إذل فيها تعرضنا اليت الدراسة إثر على
 منظم، مضبوط بشكل كعرضها جتهيزىا يتم حبيث احملاسيب ادلعلومات النظاـ سلرجات من ىي ادلالية كتقارير
 جهودا كادلهنية األكادؽلية كادلؤسسات اجلهات سلتلف بذلت ذلذا منها، االستفادة ادلستخدـ يستطيع حىت كمفهـو
 تتميز اليت ادلالية كغَت ادلالية ادلعلومات بتوفَت كذلك إفادة أكثر كجعلها ادلخرجات ىذه تعزيز أجل من جبارة

 كتقييم الرقابة أدكات من كأداة ادلعلومات مصادر أىم من ىي كبالتارل دلستخدميها، كاجلودة شفافية بادلصداقية،
 االقتصادية ادلؤسسة تقـو ذلذا ادلتوقعة، كالعراقيل الصعوبات توضح حتذيرية مؤشرات على حتتول كأيضا األداء،
 بناء على هتممساعد أجل من ادلعلومات من مستخدميها احتياجات سلتلف لتلبية ادلالية كتقاريرىا قوائمها بنشر
 األداء كحتسُت بتقييم يقـو الذم ادلارل احمللل بينهم كمن ،اهتمكتطلع أىدافهم حتقق اليت االقتصادية القرارات كاختاذ
 تلك لتحويل ادلناسبة ادلارل التحليل كأساليب أدكات، تقنيات باستخدامو كذلك االقتصادية للمؤسسة ادلارل

 كاألداء، ادلارل ادلركز يف التغَتات ادلارل، ادلركز عن مفيدة معلومات إذل ادلالية كالتقارير القوائم داخل احملتواة البيانات
 خلدمة التحليل نتائج تفسَت غلب كإظلا حتليلها أيضا يكفي كال االقتصادية، ادلؤسسة بادلستقبل التنبؤ إذل بإضافة

 أدائها مستول حتديد هبدؼ االقتصادية ادلؤسسة كمنها كادلالية، احملاسبية البيانات  هبذهادلهتمة األطراؼ كافة
 ادلالية السنة يف كاالضلرافات األخطاء تفادم االقتصادية ادلؤسسة تستطيع ىذا خبلؿ كمن احلالية، ادلالية للسنة
 .احلالية ادلالية السنة خبلؿ ارتكبتها اليت ادلوالية

 : كعليو نفسر الفرضيات كما يلي
تعترب التقارير ادلالية : "أظهرت الدراسة كالنتائج ادلتوصل إليها صحة الفرضية األكذل كاليت تتمثل يف -

، كبالتارل تعترب التقارير ادلالية يف مدخبلت لعمل "احملصلة لعمل احمللل ادلارل باستخدامو لتقنيات التحليل ادلارل
احمللل ادلارل ألنو يقـو بتحليلها كذلك باستخداـ احد أدكات أك أساليب التحليل ادلارل، أم دراسة عناصر ىذه 

التقارير ادلالية كاستنتاج العبلقات بُت عناصرىا كاستخراج كل ادلؤشرات التوازف ادلارل كالنسب ادلالية اليت من خبلذلا 
 .يستطيع احمللل ادلارل كتابة تقريره ادلارل

تستطيع ادلؤسسة االقتصادية من : "أظهرت نتائج الدراسة صحة الفرضية الثانية كاليت تتمثل يف -
، مبا أف التقارير "خبلؿ تقاريرىا ادلالية حتسُت أدائها ادلارل كاختاذ القرارات ادلالية سليمة على ادلدل القصَت كالطويل

ادلالية ىي اللبنة األساسية الصلاز عمل احمللل ادلارل ألنو يقـو بدراسة تفصيلية كمعمقة لعناصرىا، كال يستطيع 



 خاتمة عامة

 
91 

حتديد مواطن القوة كالضعف يف عملية تسيَت ادلؤسسة االقتصادية، كهبذه النتائج تستطيع ادلؤسسة االقتصادية اختاذ 
 . مجيع قراراهتا ادلالية على أسس عملية على ادلدل القصَت، ادلتوسط كالطويل

 :كمن خبلؿ ىذه الدراسة توصلنا إذل النتائج التالية
 .االقتصادية للمؤسسة ادلالية للوضعية العاكسة ادلرآة ىي ادلالية كالتقارير القوائم حتليل يعترب .1
 .هبا ادلهتمة األطراؼ جلميع ادلالية كغَت ادلالية للمعلومات األساسي ادلنبع ىي ادلالية كالتقارير القوائم أف .2
 اختاذ يف مفيدة تكوف اليت ادلعلومات تقدًن إذل هتدؼ كلكنها ذاهتا حد يف غاية ليست ادلالية التقارير .3

 .االقتصادية القرارات
 اليت كاألحداث للعمليات ادلالية اآلثار كاضحة بصورة االقتصادية بادلؤسسة ادلتعلقة ادلعلومات تعكس .4

 .بالفعل حدثت
 اليت كاالجتماعية كالسياسية كالقانونية االقتصادية بالبيئة تتأثر كلكنها ثابتة ليست ادلالية التقارير أىداؼ .5
 .ادلالية تقارير ىذه فيها تقدـ
 احمللل منها يستخرج حيث ادلارل للتحليل األساسية ادلادة ادلؤسسات قبل من ادلنشورة ادلالية التقارير تعترب .6
 أدائها تقييم تستطيع كبالتارل االقتصادية للمؤسسة الداخلي ادلارل التوازف حتدد اليت ادلالية كالنسب مؤشرات ادلارل
 .كحتسينو ادلارل

 :االقتصادية ادلؤسسةباإلضافة إذل ذلك نقًتح على 
 احملاسيب ادلعلومات النظاـ سلرجات بنوعية الكبَت االىتماـ تعطي أف.  
 االقتصادية البيئة على طارئة التطورات مجيع . تواكب أف.  
 أدائها ادلارل كحتسُت تقييم تستطيع حىت خاص هبا مارل زللل لديها يكوف أف غلب ك. 
 كالضعف القوة مواطن حتديد أجل من ادلالية كتقاريرىا قوائمها حتليل بعملية االقتصادية ادلؤسسة أف هتتم 

 .القادمة سنوات يف استدراكها تسيَتىا هبدؼ عملية يف
  تقييم يتم بو ألف ادلارل التحليل لعملية كبَت اىتماـ إعطاء اجلزائرية االقتصادية ادلؤسسات على غلبك 
 .ادلارل أدائها كحتسُت
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