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 المقدمة العامة
 
 

التحليل ادلالـي مبفهومو احلديث وليدًا للظروف اليت نشـأت يف مطلع الثالثينات من ىذا القرن ، وىي الفًتة      

اليت دتيزت بالكساد الكبري الذي ساد الواليات ادلتحدة األمريكية ، الذي أدت ظروفو إىل الكشف عن بعض 

الشركات ذات ادللكية العامة ، األمر الذي أضر بادلسامهني وادلقرضني عمليات غش وخداع مارستها بعض إدارات 

على حد سواء ، وحدا بادلشرِّع إىل التدخل ، وفرض نشر ادلعلومات ادلالية عن مثل ىذه الشركات ، وقد أدى 

 يل .نشر ىذه ادلعلومات إىل ظهور وظيفة جديدة لإلدارة ادلالية يف تلك الفًتة ، وىي وظيفة التحليل ادلا

ومنذ ذلك التاريخ والتحليل ادلايل يكتسب مزيدًا من األمهية لدى الكثري من مستعمليو ، دلا يقدمو ذلم من 

يعترب التحليل ادلايل  أداة فعالة يف يد اإلدارة  ادلالية  معلومات ذات داللة ىامة يف معظم احلاالت اليت يتناوذلا. كما 

، ويعتمد  التحليل ادلايل على ادلعلومات  احملاسبية والوثائق اليت  االقتصاديةات ادلؤسس واداءلتقييم  نشاط 

 تستعملها ادلؤسسة  لتزودىا بادلعلومات اليت تكون مبوبة  حسب ما إذا كانت دائنة أو مدينة.

ات حيث يتم ترتيب وتبويب ىذه ادلعلومات  وفقا للمخطط احملاسيب  ، ذمد ادليزانية احملاسبية  وجدول حساب

 النتائج ، وكذلك بإستعمال التقنيات احملاسبية اليت تعترب  اخلطوة األوىل يف احلركة ادلالية للمؤسسة .

اليت ميكن من خالذلا تنفيذ  أدواتإلبراز أمهية التحليل ادلايل يف تشخيص الوضعية ادلالية للمؤسسة البد من دراسة 

 الربنامج التحليلي و القيام بالرقابة ادلالية.

عل اشهر األدوات التحليلية ادلستخدمة يف ىذا اجملال ىي القوائم ادلالية ادلتمثلة يف ادليزانية احملاسبية و ادلؤشرات و ل

 ادلالية ، ليسهل علينا يف األخري حتديد أىم مؤشرات التحليل ادلايل.

دلايل ، تعريفو، وأمهيتو ، ففي الفصل االول سنتناول أساسيات التحليل ادلايل  للمؤسسة أين سنرى نشأة التحليل ا
 خطواتو، مث سنتطرق بعد ذلك للفصل الثاين و ستناول فيو التوازن ادلايل وامهيتو و عالقتو بالتحليل ادلايل.
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و ندرس فيو   RTO و الفصل الثالث فصل تطبيقي تطرقنا فيو اىل حتليل ميزانية ادلالية لشركة سونطراك فرع
 2002و  2002و  2002حاالت ادلؤسسة خالل  السنوات الثالث 

 
 :اإلشكالية

 
 :كالتايل ادلوضوع ىذا إشكالية  تربز سبق دما

 ىل يعترب التحليل ادلايل أداة كافية  للتحكم يف دورة االستغالل و تسيري التدفقات الداخلية للمؤسسة ؟ -

 الختالل التوازن ادلايل يف ادلؤسسة ؟ احلقيقيةىل ميكننا بواسطة التحليل ادلايل الكشف عن األسباب  -

 ىل يعترب التحليل ادلايل أداة كافية لقياس مرد ودية ادلؤسسة ؟ -

 ثر التحليل ادلايل على ادلؤسسات اجلزائرية ؟أما ىو  -
 كيف يتم القيام بعملية التحليل ادلايل ؟ -
 التحليل ادلايل ؟ أمهيةتكمن  أين -

 الفرضيات:
 

 :التالية الفرضيات وضعنا ادلقًتحة واألسئلة اإلشكالية على ولإلجابة
حتقيق ادلؤسسة ألىدافها مرتبط ارتباطا وثيقا بالتسيري اجليد ذلا اعتمادا على التحليل ادلايل كأداة لتحقيق  -

 ذلك .

من خالل مقابلة سيولة األصول باستحقاقية اخلصوم ، إن التوازن ادلايل مؤشر من مؤشرات التحليل ادلايل  -

 لذلك فإن التحليل ادلايل يكشف عن أسباب اختالل ىذا التوازن.

 التحليل ادلايل وسيلة ىامة دلراقبة وقياس مردودية األموال يف ادلؤسسة -
 سوق .التحليل ادلايل يساعد ادلؤسسات االقتصادية على معرفة وضعيتها بالنسبة ذلا و بالنسبة لل -
                     التحليل ادلايل يف معرفة وضعية ادلؤسسة و تقييمها. أمهيةدتكن  -

 
 



 ج
 

 
 :الموضوع اختيار دوافع

 :يلي فيما نوجزىا موضوعي ىو وما ذايت ىو ما منها ادلوضوع ىذا الختيار أسباب عدة ىناك

إن ادلوضوع حمل الدراسة ذو صبغة مالية و من مث فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بنوع التخصص العلمي الذي  -

 فيو.ندرس 

 أصبح التحليل ادلايل ضرورة حتمية لتقييم و تشخيص الوضعية ادلالية -

 االىتمام باجملال احملاسيب و ادلايل. -

 .حاليا وادلهنية االقتصادية الساحة يف ادلطروحة ادلواضيع من الدراسة كون -

 البحث: أهمية

معرفة كيفية استخدامو يف ادلؤسسات كما انو يعترب ذو  وىذا ادلوضوع ىو توسيع ادلعرفة و الدعم  أمهيةتكمن 

، كما يساعدنا على الصعيد الشخصي  األخرىبالنسبة للمؤسسات  أمهيتهابالغة بالنسبة ذلا . فهو حيدد ذلا  أمهية

 العكس. أوادلؤسسات و مدى رحبيتها  أوضاعيف تفسري 

أداة التحليل ادلايل اليت تستند عليها الوظيفة ادلالية ، تعترب الوسيلة اذلامة لدراسة الوضعية ادلالية للمؤسسة  -

بصورة تفصيلية ، و ذلك لعدم كفاية التقنيات احملاسبية األخرى للقيام بعملية التحليل و ذلك باعتبارىا تقنيات 

 ف فقط حلساب الرحبية لفًتة معينة ، و كذا اجلرد الدائم للذمة ادلالية للمؤسسة.تسجيلية هتد

وضعية ادلؤسسات اليت أصبحت تتسم بالنقص يف السيولة ، و عجز يف اخلزينة ، باإلضافة إىل ضعف  -

امة تتمثل يف ادلردودية للمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلنتاجي ، األمر الذي دفع باحملليني إىل استخدام أداة ى

التحليل ادلايل ، و ذلك للكشف عن مواطن القوة و الضعف ادلركز ادلايل ، و يف السياسات ادلختلفة اليت تؤثر 

 على الرحبية .
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و الكشف عن مواطن القوة يتيح للمؤسسة فرصة الستغالذلا أما الكشف عن مواطن الضعف يتيح ذلا 

 القضاء عليها مبكرا حىت ال تعيق اخلطط ادلستقبلية .الفرصة للتعرف على أسباهبا ، و حماولة 

 : أهداف الدراسة

 التالية:إن ىدفنا من ىذه الدراسة ميكن تلخيصو يف النقاط 

 إبراز أمهية التحليل ادلايل يف رسم السياسات ادلالية داخل ادلؤسسة . -

 معرفة أدوات التحليل ادلايل ادلستخدمة يف اختاذ القرارات ادلالئمة للوضعية ادلالية للمؤسسة     -

 : حدود الدراسة

من خالل حبثنا ىذا اقتصر حتليلنا على اجلانب التقين و احملاسيب من أجل اإلدلام بطرق حتليل التوازن ادلايل ، كما 

 إىل 2000سسة سونطراك بوىران خالل السنوات ادلمتدة من أن الدراسة التطبيقية كانت على واقع تسيري مؤ 

2011  

 

 : منهج الدراسة

من أجل دراسة إشكالية البحث و حماولة اختيار الفرضيات اعتمدنا على ادلنهج الوصفي و ادلنهج التحليلي حيث 

د مت استعمالو لتحليل خمتلف استخدم ادلنهج األول يف دراسة خمتلف ادلفاىيم ادلرتبطة بادلوضوع أما ادلنهج الثاين فق

 ادلتغريات و ادلؤشرات التوازن ادلايل .

 : هيكل الدراسة

 لقد تناولنا دراسة ادلوضوع من خالل ثالثة فصول ، حيث أن :

 الفصل األول : خصص لدراسة مفاىيم عامة حول التحليل ادلايل . -

 الفصل الثاين : تناولنا من خاللو مؤشرات التوازن  ادلايل . -



 ه
 

الفصل الثالث : هندف من خاللو إىل دراسة مدى تطابق اجلانب النظري مع الواقع العلمي ، ذلذا قمنا  -

( من خالل استخدام و حتليل 2000/2011خالل الفًتة ) RTOبدراسة حالة مؤسسة سونطراك فرع 

 خمتلف ادلؤشرات ادلالية اليت تساعدنا على تشخيص احلالة أو الوضعية ادلالية للمؤسسة .

ويف األخري ذمد اخلادتة اليت جاءت كتلخيص عام دلا احتوتو الدراسة ، اليت خلصنا من خالذلا إىل عدة نتائج 

 من إبداء بعض التوصيات يف ىذا ادلوضوع .  



 ولالفصل األ التحليل المالي
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 الفصل األول

 التحليل المالي

 

  



 ولالفصل األ التحليل المالي
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 :المقدمة

يعترب التحليل املالــ  دبهومهـا ايـ يل دليـ اظ لل ـلد  الـت يف ــلت ا هاللـن المن يذـات هـن ،ـوا اللـلن   د،ـ  الهـ ة 

الماليــات املتحــ ة اكهلي يــذ   الــو  هريت  لدكــا ن  ال  ــ   ــن سعــ  الــت سبيــات سال اــاري ال يــًن الــو   ــاري 

 مليات غش دخ اع هار توا سع  نريارات ال لكات ذات املل يذ العاهذ   اكهل الـو  هرـل ساملاـاوٌن داملللرـٌن 

ريى  لــح  ــ   ــماد   د ــ ا سامل ــلخع ن  التــ خل   دكــل  يف ــل املعلمهــات املاليــذ  ــن همــل ،ــو  ال ــلكات   د ــ  ه

 يف ل ،و  املعلمهات ن   ومر د يهذ ج ي ة لإلريارة املاليذ ا تلك اله ة   د،  د يهذ التحليل املايل .

دهذـــو ذلـــك التـــاريل دالتحليـــل املـــايل ي تاـــل هايـــ اظ هـــن اكويـــذ لـــ ى ال مـــًن هـــن هاـــتعمليا   ملـــا يل هـــا  ـــ  هـــن 

   كايفت املؤ اات اال تصـارييذ  دا ـ ة هـن اتوـات هعلمهات ذات رياللذ ،اهذ ا هع   اياالت الت يتذاد ا   د 

 الت هدلت التحليل املايل هويذ كيًنة .
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 المبحث األول: أساسيات التحليل المالي

 

لل  هصيحت الم يهذ املاليذ هويذ سالغذ  ا  صليفا  ،وا   حبيل تاا،   سال رجذ اكد   ا ربليق ه، ا  

الو  يعترب جاد ،ام هن هجااد الم يهذ املاليذ  الو  كيا  دي ن هعلكذ  امللكا املايل   املؤ اذدكولك التحليل املايل

  ا   دي     ن هماطن الضع  داللمة  ا جمايفل يف اط املؤ اذ دخاصذ  اتايفل املايل  .

 1المطلب األول: تعريف التحليل المالي

 

للييايفات املاليذ املتا ذ  ن هؤ اذ ها" للحصمل  لح يعل  التحليل املايل سليفا  يارة  ن " مليذ هعاتذ هذ مذ 

هعلمهات تاتعمل ا  مليذ ازباذ الللارات د تليي  هرياد املؤ اات التجاريذ د الصذا يذ ا املار  د ايارل  

 ي من  ليا المرن ا املاتليل د  دكولك ا ت خيص هيذ ه  لذ همجمرية   )هاليذ هد ت غيليذ(   د تم ن ها

ق همل ،و  الغايذ الليام سعمليذ صبن د تصحيح للييايفات املاليذ د تل ديوا س  ل خمتصل د ردبا يتاللل ربلي

 يتذا ل د  مليذ ازباذ الللار . د تتحلق غايذ التحليل املايل هن خنل تليي  اكهمر التاليذ:

اكهمال ييازة ،و   ال كيل املايل للمؤ اذ  املتممل ا هصمل املؤ اذ د املصارير الت ربصلت هذوا  لح -1

 اكصمل.

 ريدرهتا الت غيليذ املتمملذ ا امللا ل الت ديل هبا نيفتاج الالعذ هد اخل هذ دسيعوا د ربصيل شبذوا. -2

 االذبا،ات الت يتخو،ا هرياد املؤ اذ  لح ه ى  ذمات   ة. -3

                                                 
 165ريار الي ايذ ص  اإلريارة د التحليل املايل  اهل شللد ادين ال ذال   1
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ا  ا املييعات د االرملا  ا امللديفذ الت تتمتن هبا املؤ اذ للتعاهل هن اك  اث غًن املتم عذ كاالرمل  -4

 الت كلات الذل يذ سايل  لد  خاصذ هد  اهذ.

دما تل م يفاتالين اللمل هن التحليل املايل ،م  يارة  ن  مليذ هذ مذ هت   ن  تعل  هماطن اللمة ا درن 

لللمائ  املاليذ  املؤ اذ لتعايا،ا  د  لح هماطن الضع  لمرن العنج النزم  ا   دذلك هن خنل الللادة الما يذ

املذ مرة   ساإلراكذ ن  اال تعايفذ ساملعلمهات املتا ذ د ذات العن ذ همل ه عار اك و  د املؤشلات اال تصارييذ 

 العاهذ.

د التحليل املايل سايط ا ههومها الذ ل  لاوملذ اإلملام سا د كو  آليذ  ملا هن  يل ال مًنين ل ن ،ذاك صعمسذ  

التالييق الالي  حيتاج ن  نملام كيًن ساحملا يذ د اال تصاري د ال لد  اخلاصذ احمليالذ  كيًنة ا تالييلا  ل من

ساملؤ اذ همرمع التحليل د نريارهتا د   رات ،و  اإلريارة. د هن ،وا املذاللق يفذ ل ن  التحليل املايل  لح ايفا  ائ  

ذ هييذذ  لح ه س حم رية. د يؤي  ،وا  لح اي   الذاسغ هن املعلكذ د اخلربة   هكمل هن كميفا  مليذ هي ايفي ي

 املذاللق االختن  ا دجوات الذ ل الت هن املم ن هن خيلج هبا شخصان  اها ستحليل هياايفيذ هؤ اذ دا  ة.

درلدرة  صمى للتخاليط املايل  -التايًن املايل –" يعترب  التحليل املايل  همرمع ،ام هن همارين اإلريارة املاليذ 

ت خيص ايالذ املاليذ للمؤ اذ له ة  هعيذذ    سإ تعمال د ائل زبتل  سإختن  الاللق الالي    ديعترب 

 1داك، ا  هن ،وا التحليل "

 

 

 

 
                                                 

 .11يفاصل رياري    دن ص–التحليل املايل – 1تلذيات هلا يذ التايًن اتاد  1
 التجاريذ زبصص هاليذ "التحليل احملا يب د املايل"هوكلة زبلج لذيل شوارية اللياايفس ا العلمم 3
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 1أهمية التحليل المالي  المطلب الثاني:

 

لتحليل املايل هويذ سالغذ ا يف   التايًن املايل للمؤ اذ سا تيار  ا   املذاكو الت تال وا املؤ اذ لتجادز ل

 املعيلات  ن طليق كو  د نريراك ه ياب االرملاكات د الت رج د تذ رج هويذ التحليل املايل رمن  نث  يا ات :

 التوازن المالي: -ا

 

د يفلص  سا التمازن سٌن  يملذ  ذاصل اكصمل دبلاسل ا تلنليذ اخلصمم ه  سإلااهيذ ربمل اال تعماالت ال ائمذ 

 ساملمارري ال ائمذ.

 المالية:المردودية  -ب

 

نه ايفيذ املاًن هن ازباذ الللار  لح الذحم الو  يتماشح د يفم يذ امللريدرييذ كإذا كايفت ،و  اكخًنة هتذاهيذ هن 

االذبا  املمجل كولك يعال  للمؤ اذ  اسليذ د   رة  لح دمار ذ اكيف الذ اال تمماريذ هاتلين   كيما نذا كايفت 

 التذميذ للمؤ اذ. ايلكذ ا االذبا  الاالل كولك يع  هن كلص

 الرؤى المستقبلية للمؤسسة:-ج

 

يل ر التل يل الذاج   ن التحليل املايل الذلالذ الت يلت ا  ليوا املاًن ا  مليذ صياغذ رؤى هاتليليذ لأليف الذ 

 اال تمماريذ للمؤ اذ د ،وا يامح  ا سالتايل تيين  يا ات د خالط  ًن طميلذ امل ى.
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 1التحليل المالي:أهداف   المطلب الثالث:

 

نن التحليل املايل ه، ا  نرياريذ ي من ا غالل اك يان همجوا ن  نريارة امل لدع د ن  العاهلٌن كيا د لولك كان 

اكهل يتاللل ريرا ذ ربليليذ للحبيذ امل لدع هن خنل   ة هعايًن كاللمة اإلرياريذ د الايملذ للم لدع هن خنل 

ذ نراكذ ن  تليي  كهادة االذماز د كهادة ا تخ ام اكصمل سليا وا  ن طليق يفال الت ادل د الن يملذ الاليع

هع الت ال دران د التذيؤ د التخاليط لألهمر املاليذ للم لدع د تليي  الايا ات الت غيليذ هد اال تمماريذ د 

 مال املاتمملة.التمميليذ  ماد  ن طليق املمازيفات التل يليذ هد الذال املاليذ د هع الت العائ   لح اكه

 

 التحليل ألهداف االقتراض:

 

ديت  ذلك س را ذ الهلص هن اللل  د تليي    رة املذ اة  لح المكاد سالتااهاهتا  لح امل ى اللصًن د   رهتا  لح 

 ذلك ا امل ى الالميل.

 

 التحليل المالي ألهداف االستثمار:

كاملاا،  يوت  س را ذ العائ   لح ههمالا املاتمملة الزباذ ي من التحليل املايل ساال تممار همجوا للمااوٌن      

  لارا سا تملاريذ اال تممار هد زياريتا هد يفلل ههمالا املاتمملة ن  اتوذ ا تمماريذ هخلى.

 د دي ن س  ل  ام  صل ه، ا  التحليل املايل ا اتمايفل التاليذ:

 تليي  امللكا املايل للم لدع 

                                                 
 يفهس امللجن الااسق 1
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 تليي  رحبيذ امل لدع 

 امللكا االئتماين للم لدعتليي   

 تليي  ه ى كهادة  يا ات للتمميل 

 تليي  ه ى امللكا التذاكا  للم لدع 

 تليي    رة امل لدع  لح اال تملاريذ 

 معايير التحليل المالي و خصائصه المبحث الثاني:

 

 1معايير التحليل المالي  :األولالمطلب 

 

هلاييس اكرياد املختلهذ دبهلري،ا هد دبهلري   ي ك احمللل املايل دبؤشلات نن ا تااب الذال املاليذ د ه  هلياس هن 

ذات  يمذ حم درية ها مل ي ن ،ذاك هعيار للياس الذتائج  ليا د دبلاريفتوا كجل اي    لح ه ى هذا يذ الذتائج 

 يلل هويذ  ن اختيار هد   م هذا يتوا. د دي ذذا اللمل نن اختيار املعيار املذا ل للح    لح الذايذ املختارة ال

 املعيار املذا ل للح    لح الذايذ املختارة ال يلل هويذ  ن اختيار الذايذ يفهاوا.

كليام احمللل املايل سا تااب يفايذ الايملذ الت  ،   يارة  ن خارج  امذ املمجمريات املت ادلذ  لح املاللمسات 

   كان الذتيجذ ال هعىن  ا  لح اإلطنق نذا مل ياتالن   هاائل 3 لح 1املت ادلذ   د خلدجا ا ،و  ايالذ سذايذ 

احمللل نن يللر نذا كايفت الذايذ هلتهعذ هد هذخهضذ هد هلريذ  همل ،وا الللار حيتاج ن  هلياس هد هعيار حم ري. د 

                                                 
 79 ص1981صبيل هضب  تمكيق اإلريارة املاليذ ريار الذوضذ العلسيذ سًندت  -( 1
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   لح ه ى هن ،ذا سلزت هويذ اختيار املعايًن ا التحليل املايل الت  يارة  ن هر ام هعيذذ تاتخ م هليا ا للح 

 هنئمذ يفايذ هد ر   ها.

 1المطلب الثاني: خصائص المعايير و استخداماتها

 الخصائص: _أ

 

 د  ىت ي من للمعيار هعىن د لي من هليمال  ال س  لا هن نن يتص  ساخلصائص التاليذ:

نن يتص  املعيار سالما عيذ  سإه ايفيذ تذهيو   ال نن يتص  ساملماليذ كيتعور ربليلا  د ال يتص  سالتمارن  -1

  د ،و  يفايذ ال يصعل  1.2كيم ن المصمل نليا ساوملذ  كل  ريرج همن   لح  يمل يفايذ الت ادل حب دري 

 المصمل نليوا   ل ذا ا يفهس الم ت ليس هن الاول ربليلوا.

ص  املعيار ساال تللار الذايب  د نن كان ،وا ال ديذن هن نريخال تع ينت  ليا نذا ري ت ال لد  نن يت -2

 لولك  سع  نجلاد ال را ات اكزهذ.

 نن يتص  املعيار ساليااطذ  د المرمح د  وملذ ال كيل د نن ال حيتمل كمل هن هعىن. -3

 :االستخدام -ب

 

 تاتخ م املعايًن التاليذ:

 د الل   املاللق هعىن د هغاى دي ن تهاًنوا ا رمئا.ن الاد الذايذ ه -1

ياتعمل هرياة للملاريفذ هن الذال الهعليذ دما يؤري  ن  نسلاز االرملاكات الت ت كن احمللل ن  اليحل  ن اك ياب  -2

 املؤرييذ  و  االرملاكات.

                                                 
 181يفهس امللجن الااسق  ص  1
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 1نتائج التحليل المالي المطلب الثالث :

 

املاليذ  ن طليق ربليل املياايفيات سما الذ الذال د  ااب رؤدس  سع  كحص ري يق د هعاتذ  يمذ املعلمهات

اكهمال يفاتالين ا هنايذ املالا   نن يفاتخلص   ة يفتائج كيما سيذوا  ال درعيذ احمللل سالذايذ للمؤ اذ 

 كمذوا ها،يذ رياخليذ د هذوا ها خارجيذ.

 نتائج التحليل الداخلي: -ا

 

 يفتائج هتع رية هن خنل ك ة التحليل يفوكل هذوا:ياتالين احمللل املايل نن حيصل  لح 

 التلك  هن ه ى صن يذ الايا ات املاليذ د اإليفتاجيذ د التذمميذ د التمزيعيذ 

 .ن الاد ه  ام  لح ه ى تالييق التمازيفات املاليذ د تل ًن امللريدرييذ  لح املؤ اذ 

 .تل مي      لح التايًن املايل د التحلق هن امللكا املايل للمؤ اذ 

 التذيؤ د اال تياط لألخالار املاليذ الت تتعل   ا املؤ اذ سما الذ امل يميفيذ 

 ازباذ  لار ربمل اال تممار هد التمميل هد تمزين اكرساح هد التغيًن ا راس املال 

  التل يليذ درن املعلمهات هد الذتائج املتمصل نليوا كل اس للتل يلات املاتليليذ هن اجل ربضًن سلاهج املياايفيذ

 لن تممارات.

 

 

                                                 
 هوكلة زبلج لذيل شوارية لياايفس ا العلمم التجاريذ "التحليل املايل" 1
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 نتائج التحليل الخارجي: -ب

 

 زبتل  يفتائج التحليل اخلارج  هن حملل ن  هخل د  ال ا    د هن ه،  ،و  الذتائج يفوكل ها يل :

 . رب ي  امليالغ اخلاصذ للضليييذ  ن طليق تليي  الذتائج املاليذ 

 ئج الغل .تليي  المرعيذ املاليذ د ه ى   رة املؤ اذ  لح ه ى يفتا 

 .تل مي هن  ات  مل اك مال تلمم هبا املؤ اذ ا هي ان املايل 

 .هلاريفذ المرعيذ العاهذ للمؤ اذ هن املؤ اات املذاكاذ د نسلاز ه ما،ا 

 .ا  اح الايا ات املاليذ لتغيًن المرعيذ املاليذ د اال تغنليذ للمؤ اذ 

 طبيعة و مراحل التحليل المالي المبحث الثالث:

 1طبيعة التحليل المالي المطلب األول:

 

ساللغ  هن هن طليلذ التحليل املايل جيل هن ت ك ا تهصينهتا لله  احمللل يفهاا لي من ا ا تالا تا التعاهل هن 

خمتل  اياالت الت دي ن هن يماجا هبا   نال هن ذلك ال ديذن هن درن سع  املياريئ العاهذ لت من ه ا ا مل خل 

 التحليل املايل. د هن ،و  اك س العاهذ ها يل : ام ملذوجيذ 

 تحديد الهدف الذي يسعى إليه المحلل: -1

 

يي ه التحليل املايل ستح ي  امل  لذ الت ياعح احمللل لتعلكوا د يعترب ،وا التح ي  رلدرة ،اهذ لي د صحيح 

 لح العمل الو  خي م ،وا ا    لعمليذ التحليل  كيفا جيذل احمللل العمل غًن النزم د دي ذا هن  صل جو   
                                                 

 178 177 176 يفهس امللجن الااسق ص1
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 وا احمللل هن  هياشلة. كإذا دجا احمللل االئتماين ا سذك ذبار  ساللل  ل   صًن اكجل هن  ميل ها   كيم ن

حي ري ، كا ستل يل ه ى   رة د رغيذ العميل  لح المكاد ا الم ت احمل ري سع  ذلك يلكا جو    لح ها دي ن هن 

 تليي    رة العميل  لح اذماز ال درة التجاريذ سذجاح د سبتعا سلريسيات جي ة.حيلق ،وا ا      د ،م 

 تحديد الفترة التي سيشملها تحليل القوائم المالية -2

 

هن  املذا ل ا تعمال  مائ  هاليذ له ات   ي ة كذا يفاعح لتمخ  املاي  هن ال  ذ ا التحليل د تعل  االذبا  

لتحليل   الن اللمائ  املاليذ اخلاصذ ساذذ دا  ة    ال ت من هعربة  ن االذبا  الو  يتخو  هرياد املؤ اذ همرن ا

 العام لألرياد.

 تحديد المعلومات التي يحتاجها المحلل للوصول إلى غايته:-3

 

كلغيذ العميل سالمكاد تعتم   لح هريسياتا د املعلمهات  ن ،و  العذصل خارج   دري املياايفيات   هها املعلمهات 

 سل رتا  لح المكاد كيم ن ايصمل  ليوا هن خنل ا تااب  يملتا. املتعللذ

 اختيار أسلوب و أداة التحليل األنسب قدرة للتعامل مع المشكلة موضع البحث:-4

 

د  يل هن امل  لذ همرن اليحل ا همالذا الااسق ،  الايملذ  لوا تاتعمل اكريدات التحليليذ املعربة  ن ،و  

 الذايذ  همل:

 ت ادل د يفايذ الايملذ الاليعذ .يفايذ ال .1

هع ل ريدران اليضا ذ د الو  يعرب  ن ه ى الال ذ الت يت  كيوا ربميل اليضا ذ املمجمرية ل ى املؤ اذ  ن  يفل   .2

 ياتعمل ا المكاد سالتااهاهتا .
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 ك   الت كق الذل     د الو  يل م ك لة  ن هما ي  دكلة الايملذ ل ى املؤ اذ. .3

 المعلومات و المقاييس التي تجمعت لدى المحلل التخاذ القرار او اإلجراء المطلوب:استعمال  -5

 

د تعترب ،و  اخلالمة اكصعل د اككمل هويذ  د ربتاج ن  ا تعمال هل ار كيًن هن العمل الو،ين د اي مذ د 

  سعمليذ هي ايفي يذ   نال املوارة د اتو  لتليي  ها يل  خل  اكر ام هن  لائق .د ال دي ن ا تي ال ،وا اتو

هن التعلي  الصحيح للم  لذ   د التح ي  املذا ل لأل ئلذ الت جيل اإلجاسذ  ليوا د املوارة ا اختيار 

 اكريدات التحليليذ املذا يذ  تلمري سن شك ن  تهاًن هعلمل لذتيجذ التحليل.

 يات    اكهل   هن ا تعمال هكمل هن هعيار.اختيار املعيار املذا ل للياس الذتائج  ليا دال هايفن   ٌن  -6

 رب ي  االرملا   ن املعيار امللاس  ليا للم م   لح هويذ االرملا  ساكر ام املالللذ د الذاييذ. -7

 ربليل ه ياب االرملا  د رب ي ،ا . -8

 درن التمصيذ املذا يذ س ان يفتائج التحليل. -9

 1مراحل التحليل المالي المطلب الثاني:

 التصنيف مراحل التحليل : -1

 التصنيف: - أ

،م  يارة  ن كلز د ذبائذ ايلائق اخلاصذ دبجمم ذ اكر ام امللخمذة هن اللمائ  املاليذ د تيمييوا ا جائيات الت 

ت من هذوا  ددرن اتائيات هن سعضوا اليع  ا جممم ات هتجايفاذ د الغل  اك ا   هن ،و  اخلالمة ،م 

 درن املعلمهات املاليذ.

 د اكر ام الت ربت اليحل د التحليل ا صمرة سب ذذا هن الليام دبلاريفذ  سٌن ،و  املعلمهات.

                                                 
 . 335( ص 1999)هصل  ال ار اتاهعيذ -حمم   لالان هياريئ اإلريارة - لح ال لي -حمم  كلي  الصحن 1
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 المقارنة:-ب

 

،   يارة  ن هلاريفذ اكر ام اتائيذ ا كل سذ  هن سعضوا اليع  د هلاريفذ اجملمم ات احمل درية ال ليذ   د تاا   

    د امللاريفذ ال تلتصل  لح اللمائ  املاليذ اخلاصذ ،و  امللاريفذ  لح ك   العن ات سٌن اكر ام د التصذي

ساملؤ اذ مل ة حما ييذ دا  ة  سل ت مل هكمل هن ك ة حما ييذ  د   سبت  ن  اللمائ  املاليذ اخلاصذ سلكمل هن 

 هؤ اذ دا  ة.

 االستنتاج:-ج

 

هعلكذ ه ياب  يام ،و   ،م  يارة  ن الم م  الت يت  اكت اكوا سٌن اكر ام هن خنل اليحل د ال را ذ د

العن ات   د سٌن ه ى  يمل المرن الو  سبملا ،و  اكر ام د العن ات د اكت ا  االرملاكات  دما ياا    لح 

العممر  لح هكضل د ائل العنج لتلك امل اكل د سالتايل دي ن لإلريارة املاليذ هن رب     ما  ليما  لح امللكا 

 د هل رهتا د كل ،وا يمكل اك اس الالي  للتخاليط املايل د امللا يذ. املايل للمؤ اذ د   ر نه ايفيتوا

 1المطلب الثالث: وسائل التحليل المالي:

 

 ،ذاك   ة د ائل يلت ا  ليوا التحليل املايل يفوكل هذوا ها يل :

 

 

 

                                                 
 337يفهس امللجن الااسق   هياريئ اإلريارة   ص  1
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 وسائل خارجية و عامة: -أ

 

 : د ائل ذات طاسن ا تصاري 

 العاهذ  مل املؤ اذ  يل االيفالنق ا ربليلوا.د ت مل جمممع  املعلمهات اال تصارييذ 

 : د ائل ذات جايفل ربليل 

 ،ذاك سع  ا يئات املتخصصذ الت تلمم سإص ار التحليل د املعلمهات املاليذ اخلاصذ س ل هؤ اذ.

 وسائل داخلية و محاسبية:-ب

 

ياايفيذ احملا ييذ د ج دل  ااسات ،  كل املعلمهات احملا ييذ املمجمرية ا املؤ اذ الت تتين سصهذ نجياريذ كامل

  ذمات. 15ن   13الذتائج نراكذ ن  كل املعلمهات اكخلى د ،وا مل ة ت ادح هاسٌن 

د دي ن اال تذاري ن  املعلمهات اكخلى ذات الالاسن الصذا   هد التجار  هد املايل الت ذبمن سٌن املؤ اذ يفهاوا 

توا د زسائذوا د همررييوا د ال دي ن الليام سالتحليل املايل نال نذا تمكلت هد احمليط الو  تذ ط كيا د املتعللذ دبذاكا

 ال لدط اآلتيذ:

 .التلك  هن صحذ د ري ذ التاجيل للليمري ا اليمهيذ للعمليات الت  اهت هبا املؤ اذ 

 )هاك احملا يذ جيل هن ي من كاهن )تمكًن كل الم ائق احملا ييذ اللايفميفيذ ساإلراكذ ن  امللحلات 

  احملا يذ جيل هن ت من ري يلذ د ههصلذ )الن ه  تاجيل غًن دارح هن شايفا هن ي من  لرذ االختنس د

 الال ذ(
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 المبحث الرابع: أساليب التحليل المالي و البيانات الالزمة

 المطلب األول : المعلومات الالزمة للمحلل المالي:

 

 املالـ  هن يفم ٌن هن املصــارير اللئيايذ ،  :حيصل احمللل املالـ   لح املعلمهات النزهذ للتحليل 

 هصارير هعلمهات رياخليذ .1

 هصارير هعلمهات خارجيذ .2

ديتم   ه ى ا تماري   لح ه  هذوما  اــل طييعذ دهغلا   مليذ التحليل املايل  كولك  ال طييعذ 

 .  Qualitativeهم هؤشــلات دصهّيذ  Quantitativeاملؤشلات املاللمسذ ه  ،ل ،  هؤشلات كميذ 

 ويمكن بشكل عام حصر مصادر تلك المعلومات فيما يلــي:

 

الييايفات احملا ييذ اخلتاهيذ املذ ـمرة دغًن املذ مرة   دت مل املياايفيذ العممهيذ    ائمذ ال خل    ائمذ الت كلات  .1

 الذل يذ   داإليضا ات امللكلذ ستلك الييايفات .

 ه  ك ضاد جملس اإلريارة .تلليل ه  ق ايااسات دالتلليل اخلتا .2

 التلاريل املاليذ ال اخليذ الت تع  كغلا  نرياريذ   همل التم عات دالتذيؤات املاليذ . .3

 املعلمهات الصاريرة  ن ه ماق املال د،يئات اليمرصذ ده اتل الامالة . .4

 اكحباث. الصح  داجملاالت دالذ لات اال تصارييذ الت تص ر  ن ا يئات داملؤ اات اي مهيذ دهلاكا .5

 امل اتل اال ت اريذ. .6
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 المطلب الثاني: وظيفة المحلل المالي:

 ،ذاك ه ولان رئيايان  و  الم يهذ وا :

 (Technical Aspectالمظهر الفّني ) -أ  

 

 ديلمم امل ول الهيّن  لح ا تعمال املياريئ اللياريذ داملاليذ املعلدكذ دذلك للليام دبا يل  :

 ا تااب الذال املاليذ -1

 ن ارية صياغذ املعلمهات س  ل ه لب للهو  -2

 هلاريفذ املعلمهات املاتخلجذ دبا ،م هتم ن دساملعلمهات املتا ذ  ن املؤ اات اكخلى -3

 (Interpretive Aspectالمظهر التفسيري ) -ب

اإل تعايفذ ساملعلمهات ديو   ،وا امل ول ن  الليام سعمليذ كو  دتهاًن لذتائج العمليذ الهذيذ ا التحليل املايل سع  

 التاليذ :

   دت مل ها يل  : . خلفية المؤسسة1

 ش لوا اللايفمين  -ه   

 هل تيوا -ب 

 نريارهتا -ج 

 طييعذ يف اطوا -ري  

 املذاكاذ -،ـ

 دممنظ دبا يل  : المحيط الذي تعمل فيه المؤسسة. 2

 خصائص الصذا ذ الت تذتم  نليوا -ه   
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 هلكا املؤ اذ ا الصذا ذ -ب 

 الامق الو  تعمل كيا -ج 

 اكيف مذ اي مهيذ الت تعمل ا  لوا -ري  

 الل رة  لح الت ي  -،ـ 

 1المطلب الثالث: استعماالت التحليل المالي

 

ياتعمل التحليل املايل لتعل  هرياد املؤ اات همرمع التحليل دازباذ الللارات ذات الصلذ هبا   ،وا ددي ن 

 هغلا  هتع رية دهووا :ا تعمال التحليل املايل خل هذ 

 (Credit Analysis) االئتماني. التحليل 1

 

يلمم هبوا التحليل امللل  دذلك هب   التعل   لح اكخالار املتم ن هن يماجووا ا  ن تا هن املل   

التحليل )امل ين(   دتلييموا دسذاد  لار  خبصمص ،و  العن ذ ا تذارياظ ن  يفتيجذ ،وا التليي    دتل م هريدات 

املايل املختللذ للمحلل   ساإلراكذ ن  اكريدات اكخلى   اإلطار املنئ  دالهّعال الو  دي ذا هن ازباذ الللار 

املذا ل   دذلك ملا  و  اكريدات هن   رة ا تعل  املخاطل املاليذ نذا ها جلى التحليل املذا ل لللمائ  

 ئج املاتخلجذ هن التحليل .املاليذ للمل   دسبت الللادة املذا يذ للذتا

 

 

 

                                                 
 143.ص 2113)هصل ريار ،مهذ( –هياريئ اإلريارة  –صبال  ال ين لعمياات  1
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 (Investment Analysis. التحليل االستثماري )2

 

نن هن هكضل التالييلات العمليذ للتحليل املايل ،  تلك املاتعملذ ا جمال تليي  اال تممار ا ه و  

ا،تماهو  ال لكات   دن ذاري اللل    د وا اكهل هويذ سالغذ تمومر املاتمملين هن هكلاري دشلكات يذصل 

 .نهذ ا تمماراهت  دكهايذ  مائ ،ا لح  

دال تلتصل   رة التحليل املايل  لح تليي  اك و  دالاذ ات د ال   سل سبت  ،و  الل رة لت مل تليي  

 املؤ اات يفهاوا   دال هادة اإلرياريذ الت تتحلح هبا داال تممارات ا خمتل  اجملاالت .
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 خالصة الفصل : 

 

املايل د يلذ لتليي  المرعيذ املاليذ للمؤ اذ كوم  يارة  ن  مليذ   هعاتذ لييايفات املاليذ يعترب التحليل 

 املتا ذ  ن هؤ اذ ها كجل ايصمل هذوا  لح هعلمهات تاجل ا  مليذ ازباذ الللار.

 لح  هن خنل ها رير ذا  ا ،وا الهصل تتضح لذا هويذ التحليل املايل ا املؤ اذ نذ دي ذذا هن التعل 

المرن املايل ايليل  للمؤ اذ   د اي    لح كهادة اإلريارة د تليي  الايا ات املاليذ املتيعذ الزباذ 

الللارات اخلاصذ سالل اسذ د التلممي   د ال دي ن ربليق ،و  اك، ا   يل هن يتمكل لذا جممم ذ هن الييايفات 

 احملا ييذ د املال للمؤ اذ.



 

 

 

 الفصل الثاني

 التوازن المالي
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 :المقدمة
 
 

من خالل ماتعرضنا إليو يف الفصل السابق ملوضووع الحلييول املواس إتوحنحأنا لن الو يفول املاليول  ووف إ  توو ًن 

املوواد   املاليوول يتسويًنىا  بووفاية  فواطة  اوون  رملوق املسووًن املوواس  الو   ملاوووم  بحةوليم  اةالوول املاليول لي  تسوول موون 

 لجل اإل الع اية  يضعيحها اةايال يمعر ل موى قود ا  اية مواجهل  إلحزما ا املاليل الاصًنة األجل.

س يذلو  بالسوهر ايوة اإلتوحع ال اليوو ليمتانيوات يإنطالقا من ى ا  تع ل امل تسل اية ضو ان تواهناوا املوا

املحاحووول ا يالوووحلتا يف الانووو  املووواس حوووت تحفوووا ى اإلخوووحالملت الوووا تصوووي  تواهناوووا  املووواس  ا  وووالحواهنن املووواس ملعوووو 

جول األي  املرحيل األتاتيل ا يالضريدملل لتول إ ادة ماليول يىو ا إنطالقوا مون امليزانيول املاليول الوا ىوو ها الحلييول  بالود 

 ان  رملق م شرات الحواهنن املاس يالنس  املاليل يمعر ل حالل امل تسل  من جان  السيولل .

لوو ل  لد نووا موون خووالل ىوو ا الفصوول  ييوول الحووواهنن املوواس يذلوو   بووالحطرو إ  مفهومووو يحاملتووو يشووريط حوي ووو 

 املاس. إ  جان  البلث ان امل شرات يالنس  املاليل الا تض ن لي  تسل تواهناا
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 1المبحث األول: التوازن المالي
 

 إن الحعوملالت اجملسوة يف امليزانيل احملاتبل ملعطي لنا يف األخًن امليزانيل املاليلا ي من مث 
 ان  ل ى ا ديثل متهيوا ملعر ل اةالل املاليل لي  تسل خالل  يدة إنحاجيل ياحوة ي ىو ما ملعرف بالحلييل السا ن 

اوة  يدات إنحاجيل يىو ما ملعرف بالحلييل الوملناميتي ا يبعو ذل  ملاوم احمليل املاس بوداتل الحواهنن لي خالل 
 املاس باملاح ا  اية اوة م شرات.

 

 المطلب األول: التوازن المالي
 

اينعح و  ترة  تنطيق  ترة الحواهنن املاس من امليزانيل الحاليل بااحباد لاا تعح و اية الحواهنن بٌن اخلصوم ي األصول
الحواهنن املاس اية لتاس لن األموال الا تباة يف امل تسل ملوة ل ثر من تنل ىي الا تح ول املتحع املت يف 

 املوى الطوملل ي   ل  األمر بالنسبل لألصول املحوايلل الا تح ول  ملون لي الحزامات امل تسل يف اآلجال الاصًنة.
 املاس ترت ز اية الاااوتٌن الحاليحٌن: من خالل ى ا ملحبٌن لن قااوة الحواهنن

 
 لصول  ابحل = لموال  ائ ل

 لصول محوايلل =  ملون قصًنة األجل
 

 يعرف الحواهنن املاس بفنو "الاودة اية الو اط ل  إمتانيل امل تسل من   ع  ملواا األهنمل انو تادملخ اتحلااقها"اي 
 خ اتحلااقها"لن تتون لصوهلا تس ح بو ع  ملواا الالهنمل انو تادمل

 ي ديتن لن ذمسو مفهوم الحواهنن املاس من خالل الةتل الحاس:
 
 
 

                                                 
 2011-2010الحواهنن ي الالتواهنن املاس يف امل تسل املقحصا مللاختصم ماليل ي حماتبل اتنل جامعيل  1
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 10الشكل رقم 
 
 

 املتحلااقيل
 

 األموال الوائ ل
 

 األصول الثابحل
 

 السيولل
E 

     
L 

X 
 

 I تنل ˂تيولل   تنل ˂اتحلااقيل 
I 
     

Q 
G 

 
  ˃اتحلااقيل              تنل              

  
U 

I 
   

 I تنل ˃تيولل        
B 

     
D 

L 
     

I 
I 
     

T 
T 

     
E 

E 
 

  ملون قصًنة األجل
 

 األصول املحوايلل
 

  
 
 
 

 التوازن المالي من أسفل الميزانية
 

 :أ: التوازن المالي من اعلي الميزانية
 
إن ى ا الحواهنن تهل الحلايق يف امل تسل بااحباد لن الوقت لصاةها ي إن األصول الثابحل ديتن لن تحلول إ   

 تيولل ناوملل قبل تادملخ اتحلااو الوملون.
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 ب: التوازن المالي من أسفل الميزانية: 
 

يل الوملون الاصًنة األجل ى ا األخًن صع  الحلايق نظرا ملن الوقت ليس يف صاحل امل تسل بااحباد لن اتحلااق
مل تح اشة مع تيولل األصول املحوايلل بااحباد لن بعض لقسام األصول املحوايلل مل تح حع بودجل الويدان املطيوب 

يى ا ما ملنحج انو اوم متتن امل ينل من الو اط بالحزاما ا ا ي اييو ملصبح من الضريد  لن خيصم احمليل املاس 
 انو براس املال العامل لحغطيل ى ه امللحزامات.ىامش من األمان ي املعرب 

 

 المطلب الثاني: حاالت التوازن المالي
 

   ن خالل نةا ها ديتن أل  م تسل لن تواجو حاملت محعو ة لوضعيحها املاليلان  ر منو.
 

 حالة التوازن المالي األدنى: -أ
 

يولل )ناوملل( مسايملل ملهيل تسوملو الوملون قصًنة يف ى ه اةالل تتون  رتة لي آجال  وملل األصول املحوايلل إ  ت
األجل يف تادملخ اتحلااقهاا ي ملعحرب ى ا الحواهنن املاس األ ىن خطًنا ألنو إذا حصل ل  خيل  بسيط يف  وملل 

 األصول املحوايلل ملصبح من املسحليل لن ملباة ى ا الحواهنن اية حالو.
 

 حالة التوازن األمثل:  -ب
 

حتون آجال  وملل األصول املحوايلل إ  ناوملل اصغر من آجال اتحلااقيل الوملون اللا دما لما يف ى ه اةالل  
جيعل اخلزملنل موجبل يى ا ما ملول اية احرتام امل تسل لاااوة الحواهنن املاس ان  رملق متوملل جزط من لمواهلا الوائ ل 

 ليو  ل امل تسل.لاسط من األصول املحوايلل بعو متوملل األصول الثابحل ي ىو ما تسعة إ
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 حالة اختالل التوازن المالي: -ج
 

لما اةالل الثالثل  هي تحعيق باخحالل الناتج ان اوم الحلتا اليو يف السيولل يىو الةبح ال    ايل  ل 
م تسل لن تحفا ى الحعرض لو يىو داجع غالبا إ  مهيل آجال  ول األصول املحوايلل لاااوة الحواهنن املاس األ ىن 

 اية األقل.

 المطلب الثالث: شروط التوازن المالي
 

تسعة  ل م تسل إ   ايق الحواهنن األمثل لي األ ىن اية األقل من خالل نةا ها ي ذل  ان  رملق احرتامها 
 لياوااو ي الةريط الضريدملل ليحواهنن ي املح ثيل يف:

 وجود طاقة من التمويل الذاتي: -0
 

امل تسل يف متوملل اتحث ادا ا الوملوة لي الحعوملضيل بنفسها  ين اليأوط إ  العامل ي ناصو ب ل  موى اتحعوا  
 اخلادجي ل  موى اتحاالليل امل تسل اجتاه لموال الغًن.

 العناصر املتونل ليح وملل ال ايت )الح وملل الواخيي( ىي خمصصات املىحال ات املح ثيل يف املبالغ املحاطعل من 
هل نام يف قي ل املتحث ادات امل حيتل بغرض جتوملوىا مسحابال  طاقل الح وملل ال ايت تعرب إملرا ات املبيعات ملواج

 ان  ائض اخلزملنل ي ملعرب انها بالعالقل الحاليل:
 

  اقل الح وملل ال ايت= املىحال ات + األدباح                            
 

 تغيير اآلجال بين النفقات الواردة و النفقات الصادرة: -2
 

من شريط الحواهنن املاس   ل  بٌن مهيل  وملل األصول املحوايلل إ  ناوملل ي مهيل اتحلااقيل الوملون الاصًنة 
 األجل ي الا توف ملنحج انها  ال ل حاملت ىي:

 اخلزملنل موجبل ا رب من الصفر داس مال العامل الوائا ا رب من اححياجات داس مال العامل  -1
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  ائا  ر.م.ع ائا اصغر من اححياجات ر.م.ع   اخلزملنل السالبل اصغر من الصفر  -2
  ر.م.ع ائا تساي  اححياجات   ر.م.عاخلزملنل الصفرملل تساي  الصفر   -3

اةالل الثالثل ىي اةالل املثية ي ىي اةالل الا من خالهلا  ا ظ امل تسل اية يضعيحها املاليل الحواهنن ي  اق 
 العا  . الحسيًن

 يجو  تو اات خادج املتحغالل: -3
مبا لن ىوف امل تسل ىو اةصول اية السيولل التا يل  هي تاوم بنةا ات خادجل ان املتحغالل مثل البيع لي 

الحناهنل ان بعض املتحث ادات .  الحو اات الواد ة خادج املتحغالل تح ثل يف  ملون  لح ا ى ه الزملا ة تواط 
الصا دة لي الواد ة الناجتل ان النةا ات العا ملل ي غًن العا ملل لي  تسل  هي توف ت    ناجتل ان الحو اات 

 حح ا إ  هنملا ة داس املال العامل.

 التحليل المالي بواسطة رأس المال العامل  المبحث الثاني:
 
ملحا الحلييل املاس لي  تسل باتحع ال العوملو من األ يات ي الوتائلا يحت تح تن امل تسل من لخ  صودة معاولل  

جوايل ةسابات النحائج املوا ال ياخلاصل  ان الوضع املاسا جي  لن ملسحع ل اية األقل  الث ميزانيات مححاليلا  الث
ل ى ه الو ائق يف إاطاط معيومات ان تطود نةاط امل تسل حت ملتون بالسنوات املاليل الثال ل األخًنة.ي تت ن لمهي

 .الحلييل موضوايا إ  لبعو اةوي 
ي من لىا الحانيات املسحع يل يف الحلييل م شرات الحواهنن املاس ي املح ثيل يف دلس املال العامل اححياجات دلس املال 

 .العامل ي اخلزملنل

                      )  Fonds deعامل و كيفية حسابهتعريف رأس المال ال : المطلب األول
roulement )                                      

 
 :تعريف رأس المال العامل  -0

 
ملعحرب دلس املال العامل من امل شرات األتاتيل الا تسحعٌن هبا امل تسل يف إبراهن تواهناا املاس يف األجل الطومللا ي " 
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اييو ىامش لمن امل تسلا ي ملظهر ماواد ما  حاط بو امل تسل ليظريف الطادئل الا قو تواجهها ي ىناك من ملطيق 
 "الا تتون قو ىيفت ل ل  لموامل  ائ ل لحغطيحها

" دلس املال العامل الصايف ىو حصل األموال الوائ ل الا مل ملحا امحصاصها ان  رملق متوملل الايا الثابحلا ي     
 "ال   ملتون جاىزا لح وملل املححياجات املرتبطل لي املحعيال بويدة املتحغالل

 :حساب رأس المال العامل - 2
 

  :من لاية امليزانيل    

 
  :من لتفل امليزانيل         

 
 

  الوملون قصًنة األجل –دلس املال العامل = األصول املحوايلل 
Fonds de roulement = Actifs circulants – Dettes à court terme  

 

 :التفسير المالي لرأس المال العامل المطلب الثاني:
 

حت ي إن  ان ملفضل اتحلوام دلس املال العامل  فحو م شرات الحواهنن يف األجل الطومللا إمل لن ى ا امل شر قو ملحغًن يف 
  ,األجل الاصًن بحغًن لحو لي  ل املحغًنات املتونل لو بالزملا ة لي بالناصان

  ة: ي من العوامل الا تغًن يف حأ و بالزملا
 هنملا ة األموال اخلاصل ي الاريض  ومليل األجل.   -
  .الحناهنل ان بعض األصول اإلنحاجيل  -

 اقحناط لصول إنحاجيل جوملوة . -  

  األصول الثابحل –الوائ ل دلس املال العامل = األموال 
Fonds de roulement = Capitaux permanents – ctifsimmobilisés 
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 تسوملو الاريض  ومليل األجل.  -
 ناصان قي ل األصول اخلاصل  -

 :ي اية الع وم ىناك  الث حاملت ديتن لن ملفخ ىا دلس املال العامل ىي
 
ي ىي اةالل املفضيلا ي تعين لن األصول دمولل باألموال الوائ ل ي  ائض   FR > 0 : المال العامل موجبرأس  –أ 

 .ى ه األخًنة ملسحع ل يف متوملل األصول املحوايلل
 
ي ىي اةالل الا تتون  يها امل تسل قو مولت لصوهلا املحوايلل   FR = 0 : رأس المال العامل يساوي الصفر -ب

قصًنة األجل ي ىو ما ملةتل قااوة الحواهنن املاس األ ىن ي ى ا مل ديتن لن ملطول لتون  يدة املتحغالل غًن من مواد ىا 
 .مسحارة

 
ى ا ملعين لن األموال الوائ ل ل تتفي لحغطيل األصول الثابحل ي يف ى ه   FR < 0 :رأس المال العامل سالب -ج

من تسوملو املسحلااتا ل  اوم تو ر السيولل الالهنمل ي ى ا  اةالل توف تعرف امل تسل صعوبات يف اآلجال الاصًنة
 .ملول اية ضعفها املاس

 
 : أنواع رأس المال العامل4 – 

 
ي ىو املاواد اإلضايف من األموال اخلاصل الا متول األصول الثابحلا   :(FR propre )رأس المال العامل الخاص- 

 :ي حيس  بالعالقل
 

  األصول الثابحل -دلس املال العامل اخلاص = األموال اخلاصل 
 جم وع الوملون -دلس املال العامل اخلاص = األصول املحوايلل 
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ىو جم وع اناصر األصول الا ملحتيف هبا النةاط املتحغالس   (FR globale )  :رأس المال العامل اإلجمالي- 
يف موة تنل لي لقل ي تة ل جم وال األصول املحوايللا ي حيس  بالعالقل لي  تسلا لي ىو جم وال األصول الا تويد 

  :الحاليل

 
اخلادجيل الا متول دلس املال اإلمجاس لي ىو جزط من الوملون   :(FR étranger ) رأس المال العامل الخارجي- 

 :األصول املحوايلل ي حيس  بالعالقل

 

 :المطلب الثالث: العوامل المؤثرة في رأس المال العامل
 
 : دورة االستغالل -أ
 

 نأو لن حأا دلس املال ملحغًن ي خيحيف باخحالف  يدة املتحغاللا  تي ا  انت ى ه الويدة  ومليل  ي ا تطي  
من األموال الوائ ل لحغطيحها ي العتس صليحا   ثال امل تسات الحأادملل  يدة اتحغالهلا قصًنةا يجو  حأا  بًن 

 .لما امل تسات الصناايل  ويد ا  ومليل
 
 
 
 

  دلس املال العامل اإلمجاس = األصول املحوايلل
  قيا املتحغالل + الايا الاابيل ليحلايق + الايا الاىزةداس مال العامل= 

  دلس املال العامل اخلاص –دلس املال العامل اخلادجي = دلس املال العامل اإلمجاس 
  األموال اخلاصل –دلس املال العامل اخلادجي = جم وع اخلصوم 

  الوملون قصًنة األجل +دلس املال العامل اخلادجي = الوملون  ومليل األجل 
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  :التغيرات الموسمية -ب
 
بعض امل تسات تح يز بنةاط مل مومسي  يحف ر نةا ها بالحغًنات املومسيل  فن ملرتفع تعر املوا  األيليل يف  رتة معينلا  

 .هل ا جي  لن تواجو ى ه اةالل بحو ًن امللزينات الالهنمل )خمزين الع ل(

 :حجم نشاط المؤسسة -ج
 
 . بًن ي العتس صليح تي ا  ان حأا نةا ها  بًن  حاج إ  دلس مال اامل    

 :طبيعة نشاط المؤسسة -د 
 
 . رلس املال العامل مرتبط بنوايل ي حأا تصرملف املنحأات ي بالحاس جي   وملو  بيعل اإلنحاج يف امل تسل 

 
  Besoin de fonds de )حتياجات رأس المال العاملا    المبحث الثاني:

roulement ) 
 رأس المال العامل و كيفية حسابهتعريف احتياجات      المطلب األول:

 
 تعريف احتياجات راس مال العامل -0
 
ي  ,تودس اححياجات دلس املال العامل يف األجل الاصًن ي تصبح  ملونا قصًنة األجل ما مل حين مواو تسوملوىا 

ت  يدة تس ة مواد   يدة املتحغاللا بين ا األصول املحوايلل الا مل تحلول بعو إ  تيولل  حس ة اححياجا
  .املتحغالل

 : ي ديتن تعرملفها   ا مليي
يف دلس املال العامل ملعرف اية لنو قسط لي جزط من املححياجات الضريدملل املرتبطل ادتبا ا مباشرا بويدة  املححياج"

املتحغالل الا مل تغطة من  رف املواد  الويدملل لي اححياجات دلس املال العامل متثل اححياجات متوملل مت يل ي 
   "مرتبطل بالحسيًن العا   لي  تسل
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 :حساب احتياجات رأس المال العامل -2
 

  :على مستوى دورة االستغالل
 

 
  :امليزانيلاية مسحوى 

 
                                                                                    -) الوملون قصًنة األجل  –الايا الاىزة (  -ا    اححياجات دلس املال العامل =) األصول املحوايلل 

 ( السيفات املصر يل
 

 مالحظات:
 
مصود من مصا د الح وملل يف  يدة املتحغالل ملن تادملخ اتحلااقها مل ملحأايهن / مل ديتن ااحباد السيفات املصر يل 1

تاال ا يف حٌن املحاحات )و.ح( مل ديتن ااحبادىا  من اححياجات الويدة نظرا ألاا اناصر يف محوايل امل تسل  24
 ي ىي ليست قابيل ليحغطيل.

 
ا ملخحال ه ا يف  رملال  اةساب ي  يف املوة ا / جي  لن تفرو بٌن اححياجات داس املال العامل ي د.م.ع نظر 2

 بااحباد د.م.ع لو بعو  يييي اية املوى الطوملل ل ثر من  يدة ياحوة يف حٌن اححياجات د.م.ع بويدة ياحوة.

 
 
 
 

  املتحغالل مواد  الح وملل + دصيو الع ييات خادج -اححياجات دلس املال العامل= اححياجات الح وملل     
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 :التفسير المالي الحتياجات رأس المال العامل    المطلب الثاني:
 

 :تفخ  اححياجات دلس املال العامل اةاملت  الحاليل
ي ى ا ملعين لن اححياجات الويدة تساي  مواد   (BFR= 0 ) :احتياجات رأس المال العامل تساوي الصفر -أ

الويدة ل   ل املواد  املحاحل يف األجل الاصًن تغطي املححياجات ل  حالل الحواهنن بالنسبل لي  تسل ي ىي حالل 
 .اابرة

مواد  الويدة  امل تسل  > معناه لن اححياجات الويدة :(BFR > 0 )احتياجات رأس المال العامل موجبة -ب
يف حاجل إ  دلس املال ي إجيا  مواد  خادج  يدة املتحغالل املح ثيل يف دلس املال العاملا  ويدة املتحغالل مل تغطي  

 . ل اححياجا ا
  الويدةا ل  مواد  < ى ا ملعين لن اححياجات الويدة :( BFR < 0 ) احتياجات رأس المال العامل سالبة -ج

لن املواد  تغطي املححياجات يملباة  ائض ي امل تسل لوملها تيولل ي مل  حاج إ  دلس مال اامل موج  لتن جي  
  .تو ًنه ملواجهل األخطاد غًن املعحربة

 :المطلب الثالث: العوامل المؤثرة في احتياجات رأس المال العامل
 :طبيعة النشاط -0
 
دقا األا ال ل  حس   بيعل    ي تن لن خيحيف املححياج يف دلس املال العامل من م تسل ألخرى دغا تساي   

 .النةاط
امل تسات الا هلا  يدة إنحاج  ومليل ي قي ل مضا ل معحربة ملتون املححياج مرتفع.ي ملتون مبيغ امللزينات مرتفع  - 

 .نحيأل  ول  يدة اإلنحاج
 : االستثمارات-2

 تسات الا هلا  يدة إنحاج قصًنة ي قي ل مضا ل ضعيفل ملتون املححياج ضعيف ي تييب يف بعض األحيان  امل  
 
 مستوى النشاط ) رقم األعمال( -3
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 (Trésorie ) المبحث الرابع: الخزينة
 

 تعريف الخزينة و كيفية حسابها : المطلب األول
 
 : تعريف الخزينة  -0
 
ملعحرب تسيًن اخلزملنل احملود األتاتي يف تسيًن السيولل  زملا ة قي حها تزملو من ماودة امل تسل اية تسوملو املسحلاات   

بسرالا ي يف الحلييل املاس  ي ا  انت اخلزملنل تارتب من الصفر باي ل موجبل ي ا حفت امل تسل بالسيولل الالهنمل 
  اط  ان مفضال.

 :يييا وما ديتن تعرملفها   ا مل 
 
اخلزملنل ىي الفرو بٌن املواد  املسحع يل لح وملل نةاط امل تسل ي املححياجات الناجتل من ى ا النةاط خالل  رتة  " 

 " هنمنيل
ي اييو  اخلزملنل ىي جم وال األموال الا يف حوهنة امل تسل ملوة  يدة اتحغالليل ي تة ل صايف الايا الاىزةا ل  

 .تائيل خالل الويدة تسحطيع الحصرف  يو  عال من مبالغ
 

 :المطلب الثاني: حساب الخزينة
 

  اححياجات دلس املال العامل –اخلزملنل = دلس املال العامل       
 السيفات املصر يل –اخلزملنل = الايا الاىزة        
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 :المطلب الثالث: التفسير المالي للخزينة
  (TR > 0 ) الخزينة موجبة -أ
 
الرحبيلا ل   ائض معطل اححياجات دلس املال العاملا ي تطرح امل تسل مةتيل  > معىن ى ه لن دلس املال العامل 

إما بحعظيا قيا املتحغالل ان  رملق شراط املوا  األيليل لي متوملو آجال الزبائن ان  ي بالحاس اييها معالل ى ا األمر
 . رملق تسهيل الحسوملو

   :(TR < 0 ) الخزينة سالبة   -ب
 

ين لن امل تسل مل تغطي اححياجا ا  ييا اححياجات دلس املال العامل ي ى ا ملع <يف ى ه اةالل ذمو دلس املال العامل
ي ىي يف حالل اأزا ي ى ا ملطرح مةا ل مثل تتاليف إضا يل ا ي هل ا جي  اييها لن  صل حاوقها ي لمواهلا من 
الزبائن لي تطي  قرضا من البن ا دما ملحطي  منها تاوًن معيومات ان يضعيحها املاليلا لي  ي  متوملو آجال  ملوااا 

 . ن بعض اتحث ادا ا الا مل تف ر اية نةاط امل تسللي الحناهنل ا
  (TR=0 )  :الخزينة تساوي الصفر -ج
 

ىي اةالل املثية يغًن  ائ ل ي من الصع  الوصول إليها خاصل يف األجل الاصًن جوا. ي يف ى ه اةالل نالحظ 
 .ي ى ا ملعين لن امل تسل حما ظل اية يضعيحها املاليل ( FR = BFR ) لن
 

خالل الحعرملفات السابال ذمو لن اخلزملنل ىي الفرو بٌن املواد  الا متوملل النةاط ياملححياجات الضريدملل هل ا يمن 
النةاطا  اخلزملنل ليست اححياجا ي لتن  ائضاا ييف حالل العأز يف اخلزملنل ملغطة ى ا العأز ان  رملق الاريض 

 .البنتيل
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 المبحث الرابع : النسب المالية
 األول : تعريف النسب المالية وأهميتها :المطلب 

 
 : تعريف النسب  -0
 
تطيق  ي ل )نسبل( لتل االقل دميزة بٌن ماوادملن ديتن لن تتون بنسبل اية شتل حصل لي اية شتل نسبل    

 مئوملل.
 يىي االقل  سرملل معربة توجو بٌن دق ٌن يديتن الحعبًن انها يف شتل نس  مئوملل لي شتل معامل. 
تعرملفها بفاا "ل اة من ل يات الحلييل املاس ال   ملاوم بوداتل الاائا املاليل بعضها ببعض يف شتل نس  يديتن  

 2مئومللا لي او  من الويدات )معول الويدات(".
لي ىي االقل حسابيل بٌن حسابات امليزانيل يحسابات املتحغالل العام ياألدباح ياخلسائر ختحاد بطرملال جتعل هلا  

 ة لححبع تطود الحواهنن املاس لي  تسل.معىن ي ائو
هل ا ديتن لن تسحع ل هبوف تحبع لحسن ليحطود املقحصا   لي  تسلا يف ى ه اةالل ملاوم      املس يل املاس  

انو إقفال اةسابات انو ااملل  ل  يدة بإاوا  جم وال من النس  املاليل الا ملاادن بنس  الويدات السابال يجي  
 حب د ألاا مل متثل إمل خطوة لي ا  واا متوه  اط ببعض املعيومات الا حيحاجها ليارد يخيحاد.اتحع اهلا 

 من معر ل املر ز املاس لي  تسل ييضعها اةاس ملختاذ الارادات الالهنمل بةفن األموال املسحث رة.
إ هاد املر ز املاس ي املئح اين ي الحنا سي تةتل النس  املاليل جانبا ىاما يف ا ييل الحلييل املاس  هي ل اة ىامل يف  

 .لي  تسل
 :ي ديتن تعرملفها   ل    ا مليي

 
ىي االقل تربط بٌن قي حٌن ذات معىن اية اهليتل املاس ي املتحغالس ي ى ه النس  تس ح بإاطاط تفسًن لنحائج  

   اخلادجيل املفريضل اية امل تسلالسياتات املاليل املحل ة من  رف امل تسل ي ذل  بصفل موضوايل ي يف الظريف 

                                                 
 .  00ص ا2000حم و تعيو ابو اهلا  ا اإل ادة املاليلا  اد العامل لينةرا ا انا - 2
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 " النس  املاليل ىي تو ًن لموال تائيل  ا يل لوى امل تسل ملواجهل امللحزامات املرتتبل اييها انو اتحلااقها  " *

 ي ديتن حساب او  ىائل من النس  املاليل لنفس امل تسل ل ا جي  اية احمليل املاس اخحياد األىا. 

ان االقل بٌن انصرملن محأانسٌن يمرتبطٌن مبنطق اقحصا   ملهوف إ  اتحلالص م شرات يمبا لمن النس  ابادة  
 تطود  اىرة معينل  إنو ىناك او  مل اائي منهاا إذا  هي ذات لمهيل بالغل.

 
 : أهمية النسب -2
 
 نيلصها يف النااط الحاليل : 
 تايس دحبيل امل تسل. -
  دجل املوملونيل لي  تسل.تسااو اية  داتل األصول ياخلصوم يتايس  -
تاييا ل اط امل تسل يبعض لقسامها ماادنل بامل تسات املنا سل )النس  املحوتطل اخلاصل بتل قطاعا معاملًن  -

 املاادنل(
 متتن من محابعل نةاط امل تسل باياس  دجل تطودىا. -
 لرقابل املاليل.تساىا يف اختاذ الارادات املسحابييل يبالحاس تسااو اية الحلطيط املاس يا -
 تسااو األ راف الا هلا االقل بامل تسل  املسامهٌنا الةر اط يالبنوك يغًنىا من ل راف لخرى  -

 المطلب الثاني: أنواع النسب المالية

  أوال: نسب الهيكلة

تس ح لنا ى ه النس  بإاطاط صودة ياضلل ان اهليتل املاس لي  تسل يف تادملخ معٌن ي ذل  مباادنل  ل انصر  
 من اناصر األصول لي اخلصوم مع جم وع امليزانيل.

 :ي ملوجو نواٌن من نس  اهليتيل
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 : نسب هيكلة األصول  -0

تحعيق مبوملونيل امل تسل ي اتحاالليحها ي املتحع ال ترتبط بطبيعل نةاط امل تسل ي باطااها املقحصا  ا ي   ل  
 اليو ألمواهلا.

 :ي  س  نس  اهليتيل   ا مليي

  األصول الثابحل / جم وع األصول = *نسبل األصول الثابحل
  قيا املتحغالل / جم وع األصول = نسبل قيا املتحغالل *   
   جم وع األصولالايا غرب الاىزة /  = نسبل الايا غًن الاىزة *  

 الايا الاىزة / جم وع األصول = نسبل الايا الاىزة *   

 

 : نسب هيكلة الخصوم  -2

تبٌن املصا د الا اتحع يحها امل تسل لح وملل اتحلواما ا خالل  رتة معينل ي اهلوف من حساهبا البلث ان الوضعيل 
 : املثية لح وملل ى ه املتحلواماتا يىي   ا مليي

 األموال اخلاصل = األموال اخلاصل / جم وع اخلصومنسبل  *
  .ي  ي ا ادتفعت ى ه النسبل ذمو لن امل تسل تح حع باملتحاالليل املاليل

 نسبل الوملون  ومليل يمحوتطل األجل=جم وع الوملون  ومليل ي محوتطل األجل /جم وع اخلصوم*
  ومنسبل الوملون قصًنة األجل = الوملون قصًنة األجل / جم وع اخلص *

توضح النسبحٌن األخًنتٌن نسبل الوملون إ  إمجاس اخلصوم ي اا ة ما تتون قي ل الوملون  ومليل األجل  بًنة نظرا 
لحلصيصها لح وملل املتحث ادات يف حٌن لن الوملون قصًنة األجل ختصم لح وملل لي تغطيل املصادملف الناجتل ان 

  . يدة املتحغالل
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 ثانيا: نسب التمويل

 متتننا ى ه النس  من  داتل ي  ييل النس  الح وملييلا ل  ا حةاف موى مسامهل  ل مصود 
 متومليي يف متوملل األصول بصفل اامل ي األصول الثابحل بصفل خاصل.      

 :ي من لىا ى ه النس  ما مليي

 :نسب التمويل الدائم -0

 : ل الوائ ل ا ي س  بالعالقل الحاليلتةًن ى ه النس  إ  مسحوى تغطيل املتحث ادات الصا يل باألموا

  نسبل الح وملل الوائا = األموال الوائ ل / األصول الثابحل الصا يل            

 

  :ي توجو  الث حاملت هل ه النسبل

 
  =0 ي ى ا ملول اية لن دلس املال العامل =1 نسبل الح وملل الوائا 1 -
جزطا من األصول الثابحل مغطة باريض قصًنة األجل ل  لن ى ا ملول اية لن  1< نسبل الح وملل الوائا 2 -

 .امل تسل لخيت بةرط املالئ ل بٌن اتحلااقيل اخلصوم ي تيولل اخلصوم
 .ل  امل تسل تغطي خمزينا ا برلس املال العامل الصايف املوج  احملاق 1> نسبل الح وملل الوائا 3 -

 .ل امل تسل يف ادتياح ه ه النسبل جي  لن تتون ل رب من الواحو حت تع  
 : نسبة التمويل الخاص -2

ي تعين موى تغطيل امل تسل ألصوهلا الثابحل بفمواهلا اخلاصل  هي تبٌن النسبل الا  حاجها امل تسل من الاريض   
 : ومليل األجل لحو ًن اةو األ ىن من دلس املال العامل  هامش لمان. ي  س  بالعالقل الحاليل
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 نسبل الح وملل اخلاص = األموال اخلاصل / األصول الثابحل          

 
 :يمنيز اةاملت الحاليل هل ه النسبل

. ى ا ملول اية لن دلس املال العامل اخلاص معويم ل  لن األصول الثابحل  0) نسبل الح وملل اخلاص =   (  -  
مغطاة باألموال اخلاصل لما الوملون  ومليل األجل إن يجوت  هي تغطي األصول املحوايلل ي بالحاس ملحتون دلس مال 

 .اامل صايف

ا اخلاصل ي ىناك  ائض من ى ه ى ا ملعين لن امل تسل متول قي ها الثابحل بفمواهل >1)  )نسبل الح وملل اخلاص  -
 .األموال باإلضا ل إ  قي ل الوملون  ومليل األجل لح وملل اناصر األصول املحوايلل

ي ى ه الوضعيل غًن ملئال لي  تسل ألن الوملون  ومليل األجل اييها  وائو ل  تزملو يف تتاليف الويدةا ي األصول    
 . ل العامل الصايف حوا معينااملحوايلل ليس هلا  وائو ي ى ا ما جيعل لرلس املا

 :نسبة االستقاللية المالية -3

 إن اتحاالليل امل تسل تحعيق مبوملونيحها ي هل ا جي  ماادنل األموال اخلاصل باألموال األجنبيلا ي  س  بالعالقل الحاليل
: 

 .نسبل املتحاالليل املاليل =األموال اخلاصل / جم وع الوملون
 يل = دلس املال العامل اخلاص / جم وع الوملوننسبل املتحاالليل املال    

 

ي ى ه النسبل تعتس  دجل املتحاالليل املاليل لي  تسل حبيث مل تزملو األموال اخلادجيل ان األموال اخلاصل مباواد   
 . 2 ي 1  بًنا  يأ  لن تتون حمصودة بٌن

دما جيعل  تساي  ضعف الوملون لي ل ثرلي هنا ت انو  ه ا ملعين لن األموال اخلاصل  2  إذا تسايت مع العو  
 .لي  تسل قودة  ا يل ليحسوملو لي املقرتاض
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لي لقل  ه ا جيعل امل تسل يف يضعيل مةبعل بالوملون يمل تسحطيع اةصول اية قريض إضا يل  1 لما إذا تسايت مع 

  .إمل يف حالل ض انات لخرى

غًن لن ى ه الاي ل صعبل الحلايق  فصبلت البنوك تطال   0.5 لما النسبل الثانيل  ال بو لن تتون ل رب لي تساي  
 . 0.7 حو لقصةي  0.35 ي قو ملعطي ى ا حو ل ىن ,3/1 ي1 لن تتون ى ه بٌن

   "نسبة التمويل الخارجي " قابلية التسديد  - 4

 .ل  ماادنل حأا  ملون امل تسل مع لصوهلا ي ىو املاياس الوحيو ملعر ل قابييل الحسوملو 

 نسبل قابييل الحسوملو = جم وع الوملون / جم وع األصول

 

بالحاس حظ يف اةصول اية  ملون لخرى. ي  ي ا  انت ى ه النسبل منلفضل  ان الض ان ل ثر لوملون الغًن ي 
 .1 ي مل تحعوى 0,5 ملسحلسن لن تتون قي ل ى ه النسبل تساي 

 
  المطلب الثالث:  نسب السيولة

الغرض من إجيا  نس  السيولل ىو الوقوف اية ماودة لصول امل تسل املحوايلل اية مساملرة اتحلااقيل الوملون قصًنة 
 ه ه النس  تربط بٌن األصول املحوايلل ي اخلصوم املحوايلل هبوف قياس صايف دلس املال  .األجل ض ن اخلصوم

ي بيان يجو  تواهنن بٌن الوملون قصًنة األجل ي ما ملاابيها من األصول املحوايلل. ي ىناك اوة نس  لاياس   العامل
  :تيولل امل تسل لمهها
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 نسبة السيولة العامة:  -0

يفيل الحلول الحودجيي لألصول املحوايلل إ  تيولل هبوف مواجهل امللحزامات املاليل قصًنة بٌن لنا ى ه النسبل   
قيا  األجل.  ه ه النسبل تظهر موى تغطيل األصول املحوايلل بتل متونا ا مبا  يها البطيئل الحلول إ  تيولل )

ي السائيل ) الايا الاىزة(   الاابيل ليحلايق( املتحغالل املح ثيل يف امللزينات( ي السرملعل الحلول إ  تيولل ) الايا
 :ي  س  نسبل السيولل العامل بالعالقل الحاليل .ليوملون قصًنة األجل

 نسبل السيولل العامل =  جم وع األصول املحوايلل / الوملون قصًنة األجل         

  

 :ي ديتن لن تفخ  نسبل السيولل العامل النس  الحاليل

 .ى ا ملعين لن امل تسل لوملها دلس مال اامل صايف معويم =1) العاملنسبل السيولل ) -
 هي يضعيل تيئل ي خطًنة لي  تسل ي اييها لن تراجع ىيتيها املاس يذل  بزملا ة  <1) )نسبل السيولل العامل -

 لل.الوملون  ومليل األجل لي د ع دلس ماهلا اخلاص لي ختفيض  ملواا قصًنة األجل ي هنملا ة لمواهلا املحواي 
  .ل  دلس املال العامل موج  ي يضعيل امل تسل حسنل >1) )نسبل السيولل العامل -

 : نسبة السيولة المختصرة -  2

 
ى ه النسبل تبٌن موى إمتانيل تغطيل الوملون قصًنة األجل لألصول املحوايلل ي لتن نسحبعو قي ل امللزينات الا هلا  

 قي ل ي تيولل غًن ل يوة من الايا الاابيل ليحلايق ي الايا الاىزة. ي ديتن حساهبا   ا مليي :
 
 نسبل السيولل امللحصرة  = الايا غًن الاىزة + الايا الاىزة / الوملون قصًنة األجل      

 
 .ي ىو حو الض ان 0,5 يحو لقصة  0,3 ي جي  لن مل تتون قي حها مرتفعل  او حو  هلا حو ل ىن
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 نسبة السيولة الفورية ) الحالية(: -3
 
مبيغ السيولل املوجو ة  ت تصرف امل تسل يف ل  يقت ي بٌن الوملون ي ىي النسبل الا تس ح بإجراط املاادنل بٌن  

 :قصًن األجل ي  س  بالعالقل الحاليل
 

 نسبل السيولل اةاليل  =  الايا الاىزة / الوملون قصًنة األجل           
 

لوملون لملاما  اطا ي من الطبيعي لن تتون قي ل ى ه النسبل اية األقل تساي  الواحو انوما تتون موة اتحلااو ا
لما يف حالل  ون موة اتحلااو الوملون تفوو األتبوع لي الةهر   ن األمثل لن تال ى ه النسبل ان الواحوا ل  مل 

 2 , 3 , 0 نرتك األموال السائيل بوين اتحع ال يف لصول لخرى لحلايق املر ي ا ي حوي  ى ه النسبل 
 
 :نسب المر دودية   - 4
 

ملس ح لنا حبساب الربح اية دلس املال ي   ا موى  ااييل اتحلوام املواد   املحاحل من  رف إن حساب املر ي ملل 
امل تسلا  املر  ي ملل تبٌن لنا العالقل املوجو ة بٌن النحيأل الا  صيت اييها امل تسل ي خمحيف الوتائل ي املواد  

 :ل ذمواملسحع يل من لجل اةصول اية ى ه النحيألا ي من لىا نس  املر ي مل
 
 :نسب المردودية اإلجمالية -أ

       )دقا األا ال الصايف/ جم وع األموال             ا                                                                             = نسبل املر ي ملل اإلمجاليل لرلس املال الوائا  *   
 10×الوائ ل( 

                   اليل لألموال اخلاصل =)دقا األا ال الصايف/ جم وع األموال         ل                                                            نسبل املر ي ملل اإلمج *   
 100  ×اخلاصل( 

                          نسبل املر ي ملل اإلمجاليل لألصول الثابحل =) دقا األا ال الصايف/ جم وع األصول                  *   
  100 ×ل                                                                                  الثابحل(
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  نالحظ لن ى ه النس  تارملبيل جوا ألن دقا األا ال حيحو  اية جم وع األدباح ي األاباط.
 

  :نسبة المردودية المختصرة -ب 
 

 100× نسبل املر ي ملل امللحصرة لرلس املال اخلاص = ) النحيأل اإلمجاليل/ دلس املال  اخلاص(                      
نسبل املر ي ملل امللحصرة لألموال الوائ ل = ) النحيأل اإلمجاليل+  وائو اية الارض /                *

 100×الوائ ل( األموال
 100(× لنحيأل الصا يل / دلس املال اخلاصنسبل املر ي ملل الصا يل = ) ا*

 100 ×نسبل مر ي ملل األموال اخلادجيل=)  وائو دؤيس األموال / الوملون الطومليل( *
 .ي ىي نسبل الفائوة املطبال اية الوملون  ومليل األجل

 :نسب النشاط -5
امل تسل لحسرملع  يدان باقي  تفيت ى ه النس  لحت يل نس  الح وملل ي السيولل مع األخ  بعٌن املاحباد حأا نةاط

  :مليي لصوهلا املحوايلل. ي من لىا النس  املحعيال بالنةاط ما
 : نسب دوران المخزونات -أ
 

ي تفيو يف الحعرف اية موة تصرملف امللزينات من امل تسل ل  لاا تعرب ان املوة الا ملويد  يها امللزين خالل 
  يدة املتحغالل. ي  س  بالعالقل الحاليل:

     
 360 ×موة  يدان امللزين = ) محوتط امللزين / تتيفل البضاال املباال( 

 2حيث:   محوتط امللزين = ) خمزين ليل موة + خمزين آخر موة(/     
 

 .ديتن حساب موة الويدان ل يع لنواع امللزينات تواط  انت موا  ليليلا بضائعا منحأات تامل
 
 

 :مدة دوران العمالء -ب
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 360 موة  يدان الع الط = ) الع الط + ليداو الابض / املبيعات( /               

 : مدة دوران الموردين -ج 
       

 360 موة  يدان املود ملن = ) املود ملن + ليداو الو ع / املةرتملات( / 
 
 ايل املتحفا ة ل ثر من املود ملن ملوم ي جي  اية امل تسل لن  90 ى ه املوة يف اةالل العا ملل جي  لن مل تحأايهن 

بزملا ة موة اتحلااو  ملواا ي ختفيض موة اتحلااو الزبائن حت تسحفيو من الفرو بٌن املوتٌن باملبيغ ال   ملعحرب 
  .متوملال خادجيا إضا يا ي بوين  وائو
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 : خالصة الفصل

 
ديتن لي  تسل  ييل ي تاييا ي توجيو  بعوما تطرقنا يف ى ا الفصل إ  لىا امل شرات ي الةريط الا بفضيها

 نةا ها املاس ملحظنا لن لىا ى ه امل شرات ىو:
داس املال العامل: حبيث اقرتان  ى ا األخًن مع اححياجات داس املال العامل ملعطي  ائوة  ييييل مه ل ألنو ملبٌن 

 بوقل الرصيو بينه ا ي ىو ما ملبٌن يضعيل اخلزملنل.
ودة امل تسل اية مواجهل الحزاما ا يف يقحها احملو  من جهلا ي اةفاظ اية نسبل معينل من  الحواهنن املاس ىو ق   

 السيولل ي الاودة اية مواصيل النةاط يف  ل الحايبات الراىنل يف السوو من جهل  انيل. 
ملت يف إن لمهيل امل تسل تنحج لتاتا من نحائأها احملاال ي قودا ا الحنا سيل ي إنو  ي ا ياجهت إخحال 

 اتحغالهلا  ي ا  هر ذل  اية ىيتيحها املاليلا ي من خالل تنايلنا لي وضوع توصينا إ  النحائج الحاليل:
ليحعرف اية يضعيل امل تسل ي  وملو نااط قو ا ي نااط ضعفها ملعحرب الحةليم املاس منهأيل مناتبل  

ملحعٌن اتحلوام ى ه األ اة الفعالل ي بصفل  يدملل ل ل ا إن الحةليم ل اة تسيًنملل تس ح باختاذ الاراداتا ل ل  
 حس  األشتال املناتبل لوضعيل امل تسل.

إن الحةليم ملحطي  معطيات اقحصا ملل ي حماتبيل حينيل يياقعيلا  يعحرب الحلييل املاس من لىا مراحل  
 النحائج.الحةليم املاسا  بعو اةصول اية خمحيف املعيومات املطيوبل ملحا  يييها لوصول إ  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التطبيقي  اجلانب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل االول
 
 

 تقدمي الشركة
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 : مقدمة     
 
 

" يأيت التحليل المالي و مؤشرات التوازن  المالي بعد الدراسة النظرية ادلفصلة اليت قمت هبا حول موضوع " 
اآلن الفصل الثالث والذي يشمل الدراسة التطبيقية وىي على شكل إسقاط للمفاىيم النظرية على الـمؤسسة 

 ".شركة نقل االنابيب سونطراك RTO"ادلدروسة، وىي تـمثل أحـد أىم ادلؤسسات اجلزائرية بطبيعة احلال 
 

وقد حاولنا يف ىذا الفصل التعرف على دور التحليل ادلايل عن قرب واستنتاج التأثًن احلقيقي لو على ادلؤسسة، 
 ومدى فهم وإدراك ادلؤسسة ألمهيتو.

 
تقدمي الوحدة ويتضمن ىذا الفصل ثالث مباحث: األول تقدمي حملة تارخيية عن ادلؤسسة، و ادلبحث الثاين كان 

، 2009وسلتلف فروعها، وادلبحث الثالث دراسة وربليل ادليزانية ادلالية للمؤسسة لثالث سنوات متتالية )
2010 ،2011 .) 

 

 المبحث األول: لمحة تاريخية حول مؤسسة سونا طراك.
 
 تقديم سونا طراك: -1
 

S.O. N.A.T.R.A.C.H   التحويل وتسويق احملروقات )سونا طراك( ىي شركة للبحث اإلنتاج ،النقل،
)الغازية والسائلة( ،أسست هبدف تغطية االحتياجات الوطنية من احملروقات على ادلدى الطويل وإنعاش االقتصاد 

م وكذلك تعترب ادلورد األساسي جللب العملة 1963ديسمرب  31ادلؤرخ ب  491-63الوطين بادلرسوم رقم 
 الصعبة.
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 سونا طراك: لمحة تاريخية حول شركة – 1-1
 
بعد اتفاقيات "إفيان" أصبحت الشركة الفرنسية ىي صاحبة الكمو يف قطاع احملروقات باجلزائر تنتج كما تشاء      

أو تسوق كما تشاء ،فقد استغلت ىذه الفرصة لرتفع أرباحها أكثر ما يكون غًن عابئة دبستقبل اقتصاد اجلزائر ، 
من  %10.5م أي بنسبة 20.7ن طن من البرتول اخلام من رلموع سوى مليو  1962فاجلزائر مل متلك يف سنة 

اإلنتاج اإلمجايل ونظرا ألن أغلب دخل اجلزائر يف ذلك الوقت من النفط واخلمور وأن عملية التنمية تتطلب رؤوس 
 مية.أموال كبًنة فقد أدركت اجلزائر أن وضع وتطبيق سياسة رشيدة قي قطاع الطاقة من نشأتو أن جيعل عملية التن

يف ظل ىذه الشروط وانطالقا من ىذه االعتبارات رأى ادلسئولون ضرورة قيام شركة وطنية تعتين بشؤون النفط      
 ألنو ال يعقل أن تبقى اجلزائر البلد ادلنتج للمحروقات دون أن نستغلها.

-63روقات ربت رقمصدر ادلرسوم الذي ينص على قيام شركة سونا طراك الشركة الوطنية لنقل وتسويق احمل    
م 1964جانفي  10م ، وظهر ىذا ادلرسوم يف اجلريدة الرمسية الصادرة يف 1963ديسمرب  31ادلؤرخ يف  491

 ولقد حدد أىدافها )شركة سونا طراك( على أساس أن تكون أداة الدولة الفعالة لالستثمارات يف ميدان احملروقات.
 وكانت ىذه األىداف كما يلي:    

 
 حملروقات،شراء وبيع ا 
  إعداد وإصلاز دراسات متهيدية متعلقة ببناء وسائل النقل الربية والبحرية للمحروقات واستغالل ىذه

 الوسائل،
 ،تنفيذ كل ما يتعلق بالشركة من عملية ادلالية وغًنىا 
  احلصول على حقوق الرخص واالتفاقيات الضرورية ادلتعلقة باحملروقات وىكذا تكون )سونا طراك( قد

 عبء تطوير القطاع إىل جانب القيام بعملية التسويق. ربملت
ألف دينار  100سهم مقدار كل سهم  400مليون دينار قسم إىل  40وقد بدأت ادلهمة برأس مال قدره  

 ومتلك ىذه األسهم الدولة وادلؤسسات العامة.
 :الشركة اشتملت على رلموعة األنشطة البرتولية،1966 - أ

 ات.،م: تأميم احملروق24/02/1971 - ب
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 مؤسسة مستقلة(، 17م : إعادة ىيكلية )إنشاء 1981 - ت
 م : انطالق عمليات ربديث الفوج البرتويل العادلي.1992 - ث
 
 ( :SPAسونا طراك شركة ذات أسهم ) -1-2
 

م سونا طراك أصبحت شركة 1998فيفري  11السهم الوحيد لـ سونا طراك ىو الدولة ،ربت ادلرسوم ادلؤرخ يف 
 التنظيم التايل :ذات أسهم وذلك حسب 

 (،AGالتجمع العام ) - أ
 (،CAاجمللس اإلداري) - ب
 األنشطة، رئيس ادلدير العام وىو مساعد من طرف نائب الرئيس أو القائم على رأس - ت
 م اجلزائر مع شركائها ادلمثلون الشطر األول يف االكتشافات.1999يف سنة  - ث
 
 فرع سونا طراك : -1-3
 

 سونا طراك تصنف رلموعة من:
احلرف البرتولية والغازية اليت تكون رلموعة مشتقة من مقدمة ومؤخرة احلرف ذات األساس سلسلة  - أ

 التقليدي من رلموعة برتولية وغازية.،
 احلرف يف اجملال الشبو البرتويل ،التنقيب اجليوفيزيائي اخلدمات واألشغال البرتولية، - ب
 ادلدمج ، البناء الصناعي.احلرف ادلساندة ، وضع وإصالح القنوات ،نقل البحري للمحروقات  - ت
 سلتلف األنشطة تتمدد أو تنوع حافظة أوراقها، - ث
 وىذه التجهيزات البرتولية والغازية ، مهم بقرب السوق يف قدرة شرائية مرتفعة، - ج
 قدرة التثبيت على اجملموعة اجلزائرية تبدأ بتمديدىا يف العامل. - ح
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 أنشطة سونا طراك : -1-4
 

 سونا طراك ىي مؤسسة عادلية دبجال أنشطتها ، صناعة البرتولية والغازية ومن أىم أنشطتها ىي:     
 االستغالل واإلنتاج،نشاط الصناعة البترولية األفقية:  - أ

 يتمثل يف نقل احملروقات عرب القنوات، نشاط النقل : - ب
 وىي آخر نشاطات ادلؤسسة متمثلة يف التمييع والتحويل. نشاط الصناعة البترولية التحتية : - ت
 

 الهيكل التنظيمي ألنشطة سونا طراك : -2
 

   
 
 

     
 
 

 .RTOشركة النقل للناحية الغربيةالمصدر: 
 مكانة سونا طراك في االقتصاد الجزائري: -2-1
 

م ، وقد احتملت كل التغيًنات 1963شركة سونا طراك ىي دائما يف خدمة اقتصاد اجلزائر بعد تأسيسها سنة 
 واإلصالحات بتمديد رلموعة األنشطة البرتولية.

واليوم تؤمن سونا طراك مهمات مركزية وإسرتاتيجية على البحث ،اإلنتاج ،العالج ومتييع الغاز الطبيعي وكذلك 
( وىي متون بالتساوي السوق الوطنية وتسويق احملروقات السائلة والغازية يف  GPLفصل الغاز ، البرتول ادلميع) 
 السوق اخلارجية ) العادلية (.

 ضىَب طراك

َشبط انصُبعت 

 انبترونيت األفقيت
 َشبطبث تجبريت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONATRAC

H 

َشبط انصُبعت 

 انبترونيت انتحتيت

 

 َشبط انُقم
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 عن سونا طراك وطبيعة عمل كل منها :الشركات المتفرعة -2-3

 
 (: TRCتقديم أنشطة النقل عبر القنوات )  -3
 

 نشاط النقل عرب القنوات ألجل مهام عديدة ىي:
 تسيًن واستغالل ادلنشآت والقنوات لنقل احملروقات، - أ

 تنسيق ومراقبة تنفيذ برامج النقل ادلتوقفة على وظيفة إلتزامية اإلنتاج والتسويق.، - ب
لآلالت وتغيًن الصيانة ،إصالح ومحاية ادلنشآت وقنوت نقل احملروقات وكذلك تنفيذ ادلراجعة العامة  - ت

 التجهيزات،
 قيادة الدراسات ،ربقيق وتسيًن مشاريع تنمية ادلنشآت وقنوات نقل احملروقات. - ث
 

 مساهمة سونا طراك سنة التأسيس نوع النشاط الشركة
CAMEL 48.5 م1964 متييع الغاز% 
ALGO 51 م1966 أعمال الكشف اجليوفيزيائي% 

ALFOR 51 م1966 أعمال التنقيب% 
ALTRA 51 م1966 أعمال اذلندسة ادلالية% 
ALFUID 51 م1966 عمليات احلفر% 
ALREG 51 م1968 أعمال ادلسح اجليوفيزيائي% 
ALDIA 51 م1970 األعمال الكهربائية% 

ALTEST 51 م1970 اختيار اآلبار وقياس درجة الضغط% 
ALTEL 51 م1971 أعمال البناء واذلندسة% 

ALGORE 51 م1969 ادلراقبة اجليولوجية وىندسة ادلكان% 
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 : TRCشبكات النقل  -3-1
 

12750km : خط أنابيب يف االستغالل 
 ( غازطبيعيGN.................................................)580Km، 
 ( برتول خامPB )...........................................3400Km، 
 ( النفط ادلكثفC.................................................)1300Km، 
 ( غاز البرتول ادلميعGPL................................................)2250Km. 
 
 نشاط النقل عبر القنوت: -3-2
 
 733 لالستكشاف ،ميكانيزم رئيسية 
  مليون 2بالتقريبCV.تكاليف متغًنة( من الطاقة ادلركبة( 
 57 .زلطة الضخ والضغط 
 105 .مركب التخزين يف االستكشاف 
 03 .مركبات لصيانة احملطات واآلالت 
 07 .مركبات التدخل وإصالح القنوات 
 
3-3-TRC  : في وسط سونا طراك 
 
 Hydrocarbures.احملروقات : 
 Sonal gaz لغاز. : سونا 
 Transport .النقل : 
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 Gaz Naturel.غاز طبيعي : 
 Pétrole Brut . برتول خام : 
 GPL .غاز البرتول ادلميع : 
 Pétrolochimie.برتو كيميائي : 
 Commercialisation .التسويق : 
 Condensât .النفط ادلكثف : 
 Raffinage .التكرير : 
 Transformation.التحويل : 

 القنوات على مستوى سونا طراك:ناحية النقل عبر -3-4
 
 
 
  

    
 

       
                

 
 

 غاز البترول المميع     بترول خام   النفط المكثف    غاز  بيعي                                  
 
 
 
 

 

 ضىَب طراك

 انًحروقاث

 انُقم

 انتكرير انتحىيم انتطىيق تًييع يبترو كيًيبئ زضىَب نغب
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 .RTOالمصدر:  ناحية النقل الغربية 
 
 

D-MNT : Division Maintenance     .قسم الصيانة 
D. EXL : Division Exploration     .قسم االستغالل 

D.EDV : Division étude et Développement  .قسم الدراسات والتنمية 
D.CO : Direction Contrôle des Ouvrages  .مديرية مراقبة ادلنشآت 

D.TN : Direction Travaux Neufs  .مديرية األشغال اجلديدة 
D.FJ : Direction Finance et Juridique  .مديرية القانون وادلالية 

D.RH : Direction Ressources Humaines  .مديرية ادلوارد البشرية 
D.EP : Direction Etude et Planification  .مديرية الدراسات والتخطيط 

 D.AS : Direction Administration et Sociale .مديرية اإلدارة االجتماعية 
D.RC : Direction Réparation Canalisation  .مديرية تصليح القنوات 

D.MN : Direction Maintenance  .مديرية الصيانة 
D.TECH : Direction Technique  .مديرية  التقنية 

D.APRO : Direction Approvisionnement  .مديرية التموين 
D.ML : Direction Maintenance Laghouat  .مديرية الصيانة األغواط 

D.MB : Direction Maintenance Biskra   بسكرة.مديرية الصيانة 
: Région Transport Ouest             RTO    .ناحية النقل الغربية 

 : Région Transport Centre             RTC .ناحية النقل ادلركزية 
:      Région Transport Est             RTE  .ناحية النقل الشرقية 

 Région Transport Haoud El HAMRA            RTH .ناحية النقل حوض احلمراء 
 : Région Transport AINAMMENAS             RTA  .ناحية النقل عٌن أمناس 

 GAZ  ENRICO-MATEI             GEM .غاز أنغيكومايت  : 
:    GAZ PEDRO DURAN FARELL           GPDF  .غاز بدرو ديغان فغال 
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 : RTOتقديم ناحية النقل  -5
 

ىي ناحية حيقق فيها نشاط النقل عرب القنوات للمشروع الوطين سونا طراك وىي ألجل  RTOناحية الغرب 
 مهمة نقل احملروقات السائلة والغازية من حاسي الرمل إىل ادلركب الصناعي بأرزيو.

 المنتوجات األربعة المنقولة عبر ناحية النقل الغربية: -5-1
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – RTO –المصدر:  شركة النقل الغربية 

غاز 

انبترول 

 انًًيع

انُفط 

 انًكثف 

بترول  

 خبو

غبز 

 طبيعي

 



 الفصل الثالث  الجانب التطبيقي 
 

05 

 

 زلطات. 08قنوات ومتر عرب  09ادلنتوجات األربعة تنقل عرب 
 
 

 قنوات أنبوب: 11
 
 05  أنابيب غازGZ0 – GZ1 – GZ2 – GZ3 –GZ4 ، 
 02  أنابيب للبرتول اخلامOZ1 – OZ2 ، 
 01  أنبوب للنفط ادلكثفNZ1. 
 03   2غاز البرتول ادلميعZL- 1ZL – 1ZNL . 
 

 محطات: 08
 03  ( زلطات الضخSP4- SP5-SP6،) 
 05 ( زلطات الضغطSC1-SC2-SC3-SC4-SC5،) 
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 :  RTOالهيكل التنظيمي لناحية النقل الغربية -5-2
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انًذيريت انجهىيت أرزيى

األيٍ انذاخهي  انُظبفت واأليٍ 

نهًؤضطت

l’entreprise 

 يركس انتعهيًبث

َيببت يذيريت 

 االدارة

َيببت يذيريت 

انًبنيت 

 وانقبَىٌ

َيببت يذيريت 

 انتقُيت

َيببت يذيريت 

 اضتغالل انغبز

َيببت يذيريت 

اضتغالل 

 انسيىث

ائرة د

ضبئم انى

 انعبيت

دائرة 

انًىارد 

 انبشريت

د. 

انشؤوٌ 

االجتًبعي

 ة

دائرة 

 انقبَىٌ

دائرة 

 ًبنيتان

دائرة 

 انًيساَيت

د.ائرة 

انتًىيٍ 

 وانُقم

ئرة د.

عًبل األ

 ةانجذيذ

د. حًبيت 

 انًُئآث

 دائرة

انصيب

 َت

َهبئي اضتغالل 

 انغبز

 يحطت انضغظ

يصهحت 

 انخطىط

اضتغالل دائرة 

 انغبز

َهبيت 

اضتغالل 

 انسيىث

يحطت 

 خانض

يصهحت 

 انخطىط

دائرة 

اضتغالل 

 انسيىث
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 .RTOالمصدر: شركة النقل الغربية 

 
 تاريخ وحدث: –5-3
 
 07/11/1965) بداية تعبئة اخلط ) بداية النشاط : 
 08/02/1966 :MN 10 :H 15           .وصول البرتول لنهائي أرزيو 
 20/02/1966 : MN 42 :H1             .بداية شحن البرتول 
 
 :RTOمهمة  -6
 
 ،النقل ،التخزين وتسليم احملروقات السائرة والغازية 
 ،االستغالل ،الصيانة ومحاية شلتلكات ادلديرية 
 ،ربضًن وربقيق الربامج وادليزانية السنوية 
  ربقيق ادلشاريع ادلمددة ،بتحديد وإعطاء فائض القيمة للطاقة ادلوجودة.متابعة 
 
 (:Télécommunicationاالتصاالت ) -6-1
 
 وسائل االتصاالت تكون دلهمة حيوية ألجل نشاط نقل احملروقات عرب القنوات.     
 RTO،اذلاتف ،تؤمن العالقة الدائمة بٌن سلتلف النهايات ،احملطات ،مقر اإليداعوسائل االتصاالت ،     

 ومع الوحدات الصناعية بأرزيو.
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 الهيكل التنظيمي ألنشطة النقل عبر القنوات: -6-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 َبئب انرئيص

 قطى انصيبَت

 يذيريت انتًىيٍ

 يذيريت تصهيح انقُىاث

يذيريت انصيبَت 

 األغىاط

 يذيريت انتقُيت

 يذيريت انصيبَت بطكرة

قطى انذراضبث  قطى االضتغالل

 وانتًُيت

قطى انعًهيبث 

 انًتُىعت

َبحيت انُقم 

 انًركسيت 
غبز 

أَغيكى 

 يبَي

َبحيت انُقم 

 انغربيت
غبز بذرو 

ديغبٌ 

 فغبل

َبحيت انُقم 

 عيٍ أيُبش

َبحيت انُقم 

حىض 

 انحًراء

َبحيت انُقم 

 انشرقيت
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 . RTOالمصدر: شركة ناحية النقل الغربية
 
 

Régional D’Arzew.ادلديرية اجلهوية آرزيو : 
Hygiène et Sécurité .النظافة واألمن : 

Centre Informatique    .مركز التعليمات : 
Sous Directeur Administration :.نيابة مديرية اإلدارة 

Sous Directeur Finances Juridiques.نيابة مديرية ادلالية والقانون : 
Sous Directeur Technique.نيابة مديرية التقنية : 

Sous Directeur GAZODUCS.نيابة مديرية استغالل الغاز : 
Sous Directeur OLEODUCS.نيابة مديرية استغالل الزيوت : 

Dept ASL :.دائرة ادلوارد البشرية 
Dept MOG.دائر الوسائل العامة : 

Dept BUDGET.دائرة ادليزانية : 
Dept Finances.دائرة ادلالية : 

Dept Juridiques.دائرة القانون : 
Dept MNT.دائرة الصيانة : 
Dept DPO.دائرة محاية ادلنشآت : 
Dept TNF.دائرة األعمال اجلديدة : 
Dept ATR ين والنقل.: دائرة التمو 
Dept EXG.دائرة استغالل الغاز : 

Service Ligne.مصلحة اخلطوط : 
Station Compression.زلطة الضغط : 

Terminaux EXG.هنائي استغالل الغاز : 
Station Pompage.زلطة الضغط : 
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Terminaux EXO.هنائي استغالل الزيوت : 
 
 

 RTOوظائف و أقسام وحدة    المبحث الثاني :
 
 :RTOوظائف مختلف تركيبات وحدة  -7
 
 :RTOنيابة مديرية  -1
 
 (:EXOنيابة مديرية استغالل الزيوت) - أ

  - ب
( وكذلك لتنفيذ GPLغاز البرتول ادلميع  –النفط ادلكثف  -ىذا القطاع مكلف بنقل الكميات السائلة )البرتول

البرتول اخلام للتكرير ويف األخًن ربقيق برامج النقل بالناحية يف رلال احملروقات السائلة وكذلك عمليات نقل 
 نائي ،مصلحة ادلخرب(.طوط ،مسرح التجهيز ادلعمليات الشحن ادلرخصة ذلذه ادلصاحل:  )مصلحة ادلرور ،اخل

 
 :  EXGنيابة مديرية إستغالل أنابيب الغاز  - ت
 

ات الضغط وسلتلف ومهمتها تشبو دائرة استغالل الزيوت وىي مكلفة بنقل كميات الغاز وكذلك إستغالل زلط
 النهائيات )مصاحل التالية: مصلحة ادلرور ،مصلحة النهائيات ،مصلحة اخلطوط(.

 
 :D.TECHنيابة مديرية التقنية  - ج
 

وتتكلف بصيانة ادلنشآت ادلركزة وقنوات احملروقات ادلكونة من مخس   DPOوتنفصل منها دائرة محاية ادلنشآت 
مصاحل وقسم ربضًن وىي )أشغال اخلطوط ،مصلحة اإلنشاء وادلراقبة ، اإلنشاء واإلصالح ،الصدأ ،حظائر 
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خلسائر( التخزين الثانوية( ،وىذه الدائرة تشتغل أيضا بادلراقبة وادلتابعة حلماية القطب ،اإلصالح وتغطية التالئف)ا
 ،استبدال القطع ادلعدنية   وأخًنا محاية وصيانة ومراقبة حظائر التخزين.

 
 
 نيابة مديرية اإلدارة:  -د
 
 D.F.J.Sنيابة مديرية المالية والقانون -هـ 
 

 دلهمة:ىي تركيبة ذبمع سلتلف ادلعلومات ادلالية ،القانونية وربضًن تشكيلة  جدول القيادة للمديرية ،دائرة ادلالية 
 إعداد ميزانيات االستغالل واالستثمار الDRGA. 
 .متابعة ومراقبة وربقيق ادليزانية وربليلها مع تركيبات معينة 
  تعتين بتمويل وتسيًن عادي حلسابات االستثمار واالستغالل ادلفتوحة يف أقرب وكالة بنكيةBEA. 
 لساري ادلفعوليةمراقبة التنظيم ،احرتام نسبية احملاسبة ،تأكيدا مع التنظيم اPCN. 
 .احرتام اإلجراءات والتحويالت الكلية 
 .ربضًن جدول القيادة للمديرية 
 .ربديد تكاليف وأسعار اسرتجاع ادلنتوجات ادلنقولة 
 .ربقيق التغطية باألموال ادلسرتجعة للوحدة 
 .ربقيق دفع األجور الشهرية 
 
 :TNFدائرة األشغال الجديدة  -2
 

 سجلة يف ادلخطط السنوي وادلتعاىدة مع شركاء زلليٌن وأجنبيٌن.تتكلف بتحقيق ادلشاريع ادل
 ، مصلحة ادلتابعة والتحقيق(.ISPوىي تتكون من ادلصاحل التالية: ) دراسات ، مصلحة 

 : MNTدائرة الصيانة -3
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 ىي قائمة على ربقيق األىداف التالية:  

بتحقيق  EXGو  EXOالصيانة باستمرار آالت اإلنتاج لتأمٌن وإصلاز التجهيزات وتسمح لنيابة مديرية 
برنامج النقل ذلا ، ربضًن التقدير ،اخلربة ،والتحليل ،مراقبة اآلالت مع ادلراجعة العامة واجلزئية ، ومصاحلها ىي ) 

 دلناىج ومصلحة االتصاالت (.مصلحة الوسائل ،مصلحة الكهرباء ،مصلحة ادليكانيك ،مصلحة ا
 : ATRدائرة التمويل والنقل -4
 

،يف مواد التجهيز قطاع الغيار ،رلموعة  RTOهتدف إىل ربقيق أىداف سلتلف تركيبات وحدة  ATRدائرة 
أدوات وسلتلف التموينات ،وكذلك نقل العمال ومصاحلها ىي: ) التسيًن التقين ،النقل والتفريغ ،ادلشرتيات 

 واحلماية(.،الصيانة 
 :RHCدائرة الموارد البشرية -5
 
 : RHCالمهمة الرئيسية للدائرة    
 
 ،تسيًن تنبؤات ادلوارد البشرية 
 ،تسيًن التوظيف واإلطالع على مصاحل ادلؤسسة 
 (تسيًن إقدامية العامل Carrière،) 
 ،)تكوين ،تصنيف مناصب الشغل )التوظيف 
 RHC التخطيط الشخصي ،دراسة اللغات(. تتكون من ثالثة مصاحل ) التكوين، 
 :ASLدائرة اإلدارة االجتماعية  -6
 
 هتدف وتسهر على التطبيق ،إحرتام التنظيم ادلرتبط بالعمل ،متابعة التوظيف وسلتلف الرتكيبات. - أ

لعالقات الصناعية ( مساعدة تركيبات ادلديرية لتسوية مشاكل العمال وتسيًن الرواتب ،مصاحلها ىي : - ب
 مال ،مصلحة اجتماعية(.،تسيًن الع
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 : MOGدائرة الوسائل العامة -7
 
   MOG :ألجل مهمة تأمٌن السند دبختلف الرتكيبات 

مصاحل :إدارة  03التطعيم ،اإليواء ،العالقات اخلارجية ،الرياضة والرتفيو ،صيانة ادلباين و التجهيزات ،تتكون من 
 ،خارجية ،داخلية.

 دائرة المالية: -8
 المحاسبة العامة:مصلحة  -8-1
 تتكون من أربع أقسام:  
 قسم الموردين:  -8-1-1
   يقوم دبحاسبة كل الفواتًن )االستثمار ،االستغالل(. -
 قسم العمليات المختلفة: -8-1-2
 كل آداءات ،متوينات ،إيصاالت وزلاسبة الرواتب. UBI يقوم دبحاسبة الكواشف داخل الوحدات -
 قسم العقاري: -8-1-3
وتسجيلها وبعد كل التحركات يعاد ترتيبها حساب االىتالكات واجلرد إدارة ملفات االستثمار  -

 والتجهيزات الثابتة وادلنقولة.
 قسم المركزية والتخزين -8-1-4
إدارة زلاسبة ادلخزونات الوحدة ،ومركزة عمليات احملاسبة العامة وسحب كشف احلسابات الشهرية  -

 )ترصيد شهري(.
 مصلحة الخزينة العامة: -8-2
 قسم البنك: -8-2-1
 عمليات الدفع )الصرف( الوحدة مع البنك.كل  -
 قسم الصندوق:  -8-2-2
 تنظيم مصاريف )نفقات سلتلفة( حبصة رأس ادلال الذي جيمعو شهريا. -
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 ائرة مراقبة التسيير والميزانية:د -9

 مصلحة االعالم والتسيير: -9-1
 أقسام: 02تتكون من 

 قسم اإلعالم والتسيير: -9-1-1
 احلاسوب ،ترتبط باحملاسبة التحليلية والكمبيالة.فحص وتدقيق بيانات وحجزىا يف   
 قسم المحاسبة التحليلية: -9-1-2

ربدد أسعار والتكاليف ادلسرتجعة جملموعة الرتكيبات اليت تساعدىا على ربديد التكاليف والوضعية اليومية لكل 
 فرتة.

 مصلحة الميزانية والمراقبة: -9-2
 :02تتكون من قسمٌن 

 تثمار:ميزانية االس -9-2-1
 برنامج االستثمار تأسس على قاعدة سلطط النقل ،وكذلك يتابع ادلشاريع بادللف التقين.

 ميزانية االستغالل: -9-2-2
ىذه األخًنة ىدفها متابعة ادلخطط بواسطة رلمع الوسائل االستغاللية من طرف الوحدة ألجل إخراج وسائل 

 النقل.
 دائرة القانون: -10
 مصاحل: 03تتكون من    
 
 

 مصلحة المنازعات: -10-1
 تسيًن قضايا ادلنازعات يف ادلادة االجتماعية ،ادلدنية والعقارية.    
 مصلحة العقود واألسواق: -10-2
 التسيًن ،ادلتابعة ،وإجراء إستدعاءات العروض ،العقود )االستغالل واالستثمار(.    
 .RTOشركة النقل للناحية الغربية  إدارة ملفات التأمٌن لكل شلتلكات   مصلحة التأمينات: -10-3
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 :RTOالهيكل التنظيمي لنيابة مديرية المالية لناحية النقل الغربية -10-4
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قسم احملاسبة التحليلية
 قسم ادلعلومات / التسيًن

 
 قسم ميزانية االستثمار   

 قسم ميزانية االستغالل    
 
 
 
 
 
 

 .RTOالمصدر: شركة النقل للناحية الغربية

األياَت 

 انعايت
 

 األياَت انعايت

يصهحت انًحاسبت 

 انعايت
 فرع / انعًهياث انًتُوعت

 / انًورديٍفرع 

 فرع /انعقاراث انغير

 

   قونت

 فرع انًركسيت

 فرع انبُك يصهحت انخسيُت

 فرع انصُذوق

رئيص دائرة انًبنيت 

 ويراقبت انتطيير

 األياَت انعايت
 

يصهحت إعالو 

 انتسيير

 يصهحت انًيساَيت

 

 

 

 رئيس دائرة انقاَوٌ
 األياَت انعايت

 

 قسى انقاَوٌ

 انتأييُاثقسى 

 قسى / انعقود واألسواق

 قسى انًُازعاث

 

 

 

 

َيببت يذيريت 

انًبنيت 

 وانقبَىٌ
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 دوائر أخرى)مديرية(: -11
 

 : HSEدائرة األمن  -11-1
 
تتكلف بتسيًن ادلنتوجات ،مواد وذبهيزات األمن ،الفحص التقين جملموعة رلموع ذبهيزات ادلديرية وكذلك   

سلططات التدخل ،وىي تتكون من: مصلحة الوقاية ،مصلحة التدخل ،مصلحة  استغاللاالشرتاك مع مصلحة 
 ادلراقبة.

 
 :INFمركز اإلعالم اآللي  -11-2
 تنقسم إىل فوجٌن:     
 ،فوج الشبكة 
 .فوج التحليل 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
دراسة الميزانية المحاسبية خالل 

 2011 2010  2009 السنوات:
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 2011 – 2010 – 2009جدول حسابات النتائج خالل السنوات  (1
 
 

 2011 2010 2009 البيان رقم الحساب
 247,53 597 184 502,71 526 335,78 413 مبيعات 70
 598,81 412 184 502,71 526 335,78 413 بضاعة مستهلكة 60
 648,72 184 0,00 0,00 اإلجماليالهامش  80
 648,72 184 0,00 0,00 الهامش االجمالي 80
 0,00 0,00 0,00 مباع إنتاج 71
 859,48 728 106 1- 505,21 049 868- 812,52 699 995- مخزون إنتاج 72
 743,00 602 637 977,00 175 412 683,00 316 656 المؤسسة لحاجاتها الخاصة إنتاج 73
 602,95 757 803 79 308,70 103 313 68 764,27 780 730 60 ادات متممة 74
 061,50 018 66 350,13 144 83 277,25 407 139 اإلنتاجتحويل التكاليف  75
 768,67 773 563 578,83 453 501 469,68 722 442 مواد و لوازم مستهلكة 61
 178,88 666 314 8 845,19 313 054 8 817,30 945 232 5 خدمات 62
 249,14 394 522 70 706,60 606 384 59 625,02 136 855 54 المضافةالقيمة  81
 249,14 394 522 70 706,60 606 384 59 625,02 136 855 54 القيمة المضافة 81
 990,42 807 13 182,27 186 9 058,94 030 8 منتوجات مختلفة 77
 717,25 406 94 845,36 657 341 757,52 450 866 2 تحويل التكاليف االستغالل 78
 270,67 316 373 3 084,95 024 310 3 037,73 058 198 3 مصاريف مستخدمين 63
 906,02 220 572 1 608,49 944 351 1 919,20 555 249 1 ضرائب و رسوم 64
 033,87 334 675 153,80 189 470 663,65 070 688 مصاريف مالية 65
 633,16 718 126 273,36 983 104 030,32 633 92 مصاريف مختلفة 66

68 
مخصصات استهالكات و 

 937,60 347 877 9 826,40 716 697 9 498,26 992 268 10 مؤونات
 175,49 671 005 55 787,23 592 800 44 292,32 307 232 42 نتيجة االستغالل 83
 657,15 101 658 8 065,70 520 241 85 644,68 022 577 نواتج االستغالل 79
 741,03 083 472 9 656,08 469 109 86 000,30 907 803 3 تكاليف خارج االستغالل 69
 083,88 982 813- 590,38 949 867- 355,62 884 226 3- نتيجة خارج االستغالل 84
 175,49 671 005 55 787,23 592 800 44 292,32 307 232 42 نتيجة االستغالل 83
 083,88 982 813- 590,38 949 867- 355,62 884 226 3- نتيجة خارج االستغالل 84
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 091,61 689 191 54 196,85 643 932 43 936,70 422 005 39 اإلجماليةالنتيجة  880
 0,00 0,00 0,00 األرباحضرائب على  889
 091,61 689 191 54 196,85 643 932 43 936,70 422 005 39 النتيجة الصافية 88
 

 2011- 2010 –2009:  الميزانية المالية خالل
 

   األصول 2009 2010 2011
   االستثمارات      

 22 أراضي 470,40 905 148 470,40 905 148 470,40 905 148
 23 لإلنتاجذبهيزات ثابتة مركبة  440,30 848 221 67 342,57 163 024 70 259,39 220 370 62

 25 أخرى إنتاجذبهيزات  709,26 563 404 6 792,27 799 430 6 552,56 156 803 6
 25 ذبهيزات اجتماعية 194,40 713 226 4 629,52 597 037 4 969,10 519 783 3
 28 استثمارات قيد التنفيذ 793,40 017 638 5 213,53 935 739 6 991,44 966 632 9

 42 مدينو استثمارات 723,63 046 93 397,13 436 37 646,60 737 420
 40 ادلدينة خصومحساب  944,45 464 13 288,37 955 11 300,63 151 10

   الثابتة األصولمجموع  275,84 560 746 83 133,79 793 430 87 190,12 658 169 83
   متداولة أصول      
   قيم االستغالل      

 31 مواد و لوازم 815,76 135 688 588,28 810 727 368,19 588 736
 35 منتجات تامة 505,65 315 28 505,65 315 28 505,65 315 28

 37 سلزونات موجودة يف خارج الشركة 765,10 447 11 000,00 486 208,20 156 1
   مجموع   086,51 899 727 093,93 612 756 082,04 060 766

   قيم محققة      
 42 مدينو استثمارات 527,83 528 669 822,32 566 861 293,20 475 841
 47 ذمم على الزبائن 659,48 556 16 926,18 673 94 712,32 032 163
 45 تسبيقات بنكية 479,73 260 6 139,48 421 175 700,00 152 241

 46 تسبيقات االستغالل 472,71 654 42 080,30 458 62 167,58 886 5
   مجموع 139,75 000 735 968,28 119 194 1 873,10 546 251 1

   قيم جاهزة      
 48 نقديات 594,27 749 16 797,50 166 210 1 576,91 789 608 1
   المجموع 594,27 749 16 797,50 166 210 1 576,91 789 608 1
   المجوع 820,53 648 479 1 859,71 898 160 3 532,05 396 626 3
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   المجموع 096,37 209 226 85 993,50 691 591 90 722,17 054 796 86
   الخصوم      
   خاصة أموال      

 50 األصولحسابات  219,48 138 078,26 347 089,02 431
 15 التقييم إعادةفروق  219,80 227 148 219,80 227 148 0,00
 16 األموال اخلاصة األخرى 775,84 581 118- 219,80 227 148- 0,00

 17 ارتباط بٌن الوحدات 220,45 025 995 45 679,67 407 006 46 133,74 615 997 30
 18 نتيجة قيد التخصيص 936,70 422 005 39 196,85 643 932 43 091,61 689 191 54

 19 مؤونات احلسائر و التكاليف 079,27 347 36 556,89 552 337 003,03 478 546
 107 فارق ادلعادلة 234,59 705 303 2- 507,25 411 746 1- 735,24 236 211 1-
   المجوع 665,27 873 762 82 004,42 539 530 88 582,16 976 524 84

   األجلالديون طويلة       
 52 ديون االستثمارات 066,91 447 4 186,98 781 5 187581891

   المجموع 066,91 447 4 186,98 781 5 890,96 581 187
   المجموع                                                                    732,18 320 767 82 191,40 320 536 88 473,12 558 712 84

   األجلالديون القصيرة       
 52 ديون االستثمارات 229,14 425 163 1 598,76 304 182 781,92 163 375
 53 ديون ادلخزونات 082,78 829 56 337,73 693 44 415,19 420 140

 54 مبالغ زلتفظ هبا يف احلساب 012,57 178 52 763,23 195 87 971,31 620 71
 56 ديون االستغالل 039,70 456 186 1 102,38 178 741 1 080,63 291 496 1
   مجموع الديون 364,19 888 458 2 802,10 371 055 2 249,05 496 083 2

   الخصوممجموع  096,37 209 226 85 993,50 691 591 90 722,17 054 796 86
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 2011 -  2010 -2009الميزانية المالية المختصرة للسنوات 
 :األصولجانب 

 
2009 2010 2011 

 % ادلبالغ % ادلبالغ % ادلبالغ البيان

 %100,00 86796054722,17 %100,00 691993,50 591 90 %100,00 209096,37 226 85 األصول

 %95,82 65890,12 169 83 %96,51 793133,79 430 87 %98,26 560275,84 746 83 أ الثابتة

 %4,18 396532,05 626 3 %3,49 859,71 898 160 3 %1,74 820,53 648 479 1 أ ادلتداولة

 %4,18 396532,05 626 3 %0,84 093,93 612 756 %0,85 086,51 899 727 قيم االستغالل

 %1,44 546873,10 251 1 %1,32 968,28 119 194 1 %0,86 139,75 000 735 قيم زلققة

 %1,85 789576,91 608 1 %1,34 797,50 166 210 1 %0,02 594,27 749 16 قيم جاىزة

 
 

 
 الثابتة خالل السنوات الثالث األصولرسم بياني يوضح تطور 
2009 – 2010 - 2011 

1 2 3

%98.26 االصول الثابتة 96.51% 95.82%

94.50%

95.00%

95.50%

96.00%

96.50%

97.00%

97.50%

98.00%

98.50%

 االصول الثابتة
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 المتداولة خالل السنوات الثالث األصولرسم بياني يوضح تطور 
 2009 – 2010 - 2011  

 

 2011 – 2010 – 2009    تالميزانية المالية المختصرة للسنوا
 

 جانب الخصوم

 
 

1 2 3

%1.736 االصول المتداولة 3.49% 4.18%

0.000%

0.500%

1.000%

1.500%

2.000%

2.500%

3.000%

3.500%

4.000%

4.500%

 االصول المتداولة

 
2009 2010 2011 

 % ادلبالغ % ادلبالغ % ادلبالغ البيان
 %100,00 86796054722,17 %100,00 90591691993,50 %100,00 226209096,37 85 اخلصوم

 %97,38 84524976582,16 %97,72 88530539004,42 %97,11 762873665,27 82 االموال اخلاصة
 %0,22 890,96 581 187 %0,01 186,98 781 5 %0,005 066,91 447 4 ديون ط ا

 0,98 84712558473,12 0,98 88536320191,40 0,97 32032,18 767 82 االموال الدائمة
 %2,40 496249,05 083 2 %2,27 371802,10 055 2 %2,885 364,19 888 458 2 ديون ق ا
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 الخاصة خالل السنوات الثالث األموالرسم تخطيطي يوضح تطور 
2009 – 2010 – 2011 

 
 العامل: رأسمالدراسة 

 ثابتة أصولدائنة  ـــ  أموالالعامل الدائم :  رأسمالحساب  -1

 
 :التعليق

 
حبيث ارتفع  2011و  2010على عكس السنتان  2009العامل الدائم منخفض يف سنة  رأمسال أننالحظ 

ادلتداولة و بالتايل ربقق  أصوذلالتغطية  أمانادلؤسسة ربقق ىامش  أنادلوجب ، و ىذا يدل على  إىلمن السالب 
 توازن مايل على ادلدى الطويل .

1 2 3

%97.11 االموال الخاصة 97.72% 97.38%

96.80%

96.90%

97.00%

97.10%

97.20%

97.30%

97.40%

97.50%

97.60%

97.70%

97.80%

 االموال الخاصة

 2011 2010 2009 السنوات
 473,12 558 712 84 191,40 320 536 88 320732,18 767 82 الدائمة األموال

       ــ
 190,12 658 169 83 133,79 793 430 87 560275,84 746 83 الثابتة األصول
 283,00 900 542 1 057,61 527 105 1 543,66 239 979- العامل الدائم رأسمال
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 األجلثابتة ـــ ديون قصيرة  أصولالعامل الصافي :  رأسمالــ حساب  2
 2011 2010 2009 السنوات

 532,05 396 626 3 859,71 898 160 3 820,53 648 479 1 المتداولة األصول
       ــ

 249,05 496 083 2 802,10 371 055 2 364,19 888 458 2 د.ق.اجل
 283,00 900 542 1 057,61 527 105 1 543,66 239 979- العامل الصافي رأسمال

 

 : التعليق

 
 أهناو ذلك معناه  األخًنتٌنحققت يف السنتٌن  إمناو  األوىلنرى بان ادلؤسسة مل ربقق فائض خالل السنة 
 تستطيع ربقيق توازن مايل على ادلدى القصًن.

 
 ثابتة أصولخاصة ـــ  أموالالعامل الخاص :  رأسمالحساب  – 3

 2011 2010 2009 السنوات
 532,05 396 626 3 004,42 539 530 88 665,27 873 762 82 الخاصة األموال

       ــ
 190,12 658 169 83 133,79 793 430 87 275,84 560 746 83 الثابتة األصول
 58,07 261 543 79- 870,63 745 099 1 610,57 686 983- العامل الخاص رأسمال

 

 التعليق: 
، و منو فان ادلؤسسة ليس ذلا األخًنةو  األوىلعامل خاص سالب خالل السنتٌن  رأمسالادلؤسسة حققت  إن

 ليس لديها استقاللية مالية. أياخلاصة  باألموالالثابتة  أصوذلاالقدرة على تغطية 
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 المتداولة. األصول: مجموع  اإلجماليالعامل  رأسمالحساب  – 4
 2011 2010 2009 السنوات

 532,05 396 626 3 093,93 612 756 086,51 899 727 قيم االستغالل
 873,10 546 251 1 968,28 119 194 1 139,75 000 735 قيم محققة
 576,91 789 608 1 797,50 166 210 1 594,27 749 16 قيم جاهزة

 982,06 732 486 6 859,71 898 160 3 820,53 648 479 1 اإلجماليالعامل  رأسمال

 

 التعليق:
 

ارتفاع القيم احملققة و  إىلخالل السنوات الثالث و ىذا راجع  اإلمجايلالعامل  رأمسالنالحظ ارتفاع يف 
 ادلتداولة بشكل عام. األصولاالستغالل و بالتايل فان ىناك ارتفاع يف 

 
  األجل+ ديون طويلة  األجل( : ديون قصيرة األجنبيالعامل الخارجي ) رأسمال – 5

 2011 2010 2009 السنوات
 249,05 496 083 2 802,10 371 055 2 364,19 888 458 2 د.ق.اجل
 890,96 581 187 186,98 781 5 066,91 447 4 د.ط.اجل

 140,01 078 271 2 989,08 152 061 2 431,10 335 463 2 العامل الخارجي رأسمال

 

 التعليق:
 

 .األجلىناك اخنفاض خالل السنوات الثالث و ىذا راجع اىل اخنفاض الديون الطويلة و القصًنة  أننالحظ 
 العمل: رأسمالاحتياجات  – 6

 2011 2010 2009 السنوات
 532,05 396 626 3 093,93 612 756 086,51 899 727 قيم االستغالل

 873,10 546 251 1 968,28 119 194 1 139,75 000 735 قيم محققة
 249,05 496 083 2 802,10 371 055 2 364,19 888 458 2 د.ق.اجل

 0 0 0 سلفات بنكية
 156,10 447 794 2 739,89 639 104- 137,93 989 995- العامل رأسمالاحتياجات 
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 التعليق :
 

ىذا بسبب اخنفاض القيم و  2010و  2009العامل كان سالب خالل السنتٌن  رأمسالاحتياجات  أننالحظ 
بالنسبة للسنة  إمااحتياجات الدورة اقل من ادلوارد الدورة  أن. و ىذا يعين  األجلاحملققة و ارتفاع الديون القصًنة 

متول  أنادلؤسسة تستطيع  أنو يعين ىذا اخلًن  اجيايبالعامل ارتفعت بشكل  رأمسالنرى بان احتياجات  األخًنة
 ات االستغالل .دبواردىا القصًنة احتياج

 
 الثابتة األصولالدائمة /  األموالنسبة التمويل الدائم :  – 7

 2011 2010 2009 السنوات
 473,12 558 712 84 191,40 320 536 88 732,18 320 767 82 دائمة أموال
 190,12 658 169 83 133,79 793 430 87 275,84 560 746 83 ثابتة أصول

 1,02 1,01 0,99 نسبة التمويل الدائم

 

 : التعليق
و  األخًنتٌنىذه النسبة تفوق الواحد من خالل السنتٌن  أنالشرط احملقق يف ىذه ادلؤسسة باعتبار  أننالحظ 

 اخلاصة. باألموالالثابتة  األصولبالتايل فان ذلا قدرة كبًنة يف متويل 
 
 الثابتة األصولالخاصة /  األموالنسبة التمويل الخاص :  – 8

 2011 2010 2009 السنوات
 532,05 396 626 3 004,42 539 530 88 665,27 873 762 82 الخاصة األموال
 190,12 658 169 83 133,79 793 430 87 275,84 560 746 83 الثابتة األصول

 0,04 1,01 0,99 نسبة التمويل الخاص

 

 التعليق:
النسبة  إىلاخلاصة و ذلك راجع  باألموالالثابتة  أصوذلاادلؤسسة ليس لديها االستقاللية التامة لتغطية  أننالحظ 

 اخنفضت اخنفاض شديد. أهناكما   2011و  2009ال تفوق الواحد خالل السنتٌن 
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 الخاصة / مجموع الديون  األموالمعدل االستقاللية المالية الذاتية:  – 9

 2011 2010 2009 السنوات
 532,05 396 626 3 004,42 539 530 88 665,27 873 762 82 الخاصة األموال

 140,01 078 271 2 989,08 152 061 2 431,10 335 463 2 مجموع الديون
 1,60 42,95 33,60 نسبة االستقاللية المالية الذاتية

 
 التعليق:
 قادرة على تسديد و االقرتاض أهناادلؤسسة تتمتع باستقاللية معناه  إننالحظ 

 
 الخاصة / مجموع الخصوم األموالنسبة االستقاللية المالية:  – 10

 2011 2010 2009 السنوات
 532,05 396 626 3 004,42 539 530 88 665,27 873 762 82 الخاصة األموال

 473,12 558 712 84 993,50 691 591 90 096,37 209 226 85 مجموع الخصوم
 0,04 0,98 0,97 نسبة االستقاللية المالية

 

 التعليق:
 
 خارجية. إمكانياتاالقرتاض و بالتايل ذلا  أوقادرة على تسديد  فأهنابالتايل  0,5ىذه ادلؤسسة تفوق  إن
 

 األصولنسبة قابلية السداد )المالئمة العامة( : مجموع الديون / مجموع  -11
 2011 2010 2009 السنوات

 140,01 078 271 2 989,08 152 061 2 431,10 335 463 2 مجموع الديون
 473,12 558 712 84 993,50 691 591 90 096,37 209 226 85 األصولمجموع 

 0,03 0,02 0,03 نسبة قابلية السداد
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 :التعليق

 
 ادلؤسسة ذلا ضمان تسديد الديون للغًن. إننالحظ ارتفاع يف ىذه النسبة معناه 

 
 :األصولالمتداولة / مجموع  األصول:  األصولنسبة سيولة  – 12

 2011 2010 2009 السنوات
 532,05 396 626 3 859,71 898 160 3 820,53 648 479 1 المتداولة األصول
 473,12 558 712 84 993,50 691 591 90 096,37 209 226 85 األصولمجموع 

 0,04 0,03 0,02 األصولنسبة سيولة 

 

 التعليق:
 

الثابتة اكرب من  األصولارية الن ذبو ىذا يعين بان ادلؤسسة صناعية و ليست  0,5النسبة اقل من  أننالحظ 
 ادلتداولة. األصول

 
 .األجلالمتداولة / ديون قصيرة  األصولنسبة السيولة العامة:  – 13

 2011 2010 2009 السنوات
 532,05 396 626 3 859,71 898 160 3 820,53 648 479 1 المتداولة األصول

 249,05 496 083 2 802,10 371 055 2 364,19 888 458 2 د.ق.اجل
 1,74 1,54 0,60 نسبة سيولة العامة

 

 التعليق:
 

،  األجلادلتداولة للديون قصًنة   أصولالشرط زلقق فهي تعرب عن تغطية  إذنالنسبة اكرب من الواحد  أننالحظ 
 عامل صايف موجب فهي ربقق التوازن ادلايل. رأمسالو بالتايل ادلؤسسة ربقق 
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ادلتداولة خالل  األصولزيادة  إىلو خالل السنوات الثالث نالحظ ارتفاع يف نسبة السيولة العامة و ىذا راجع 
 السنوات الثالث .

 
 األجل( : القيم الجاهزة + القيم المحققة/ ديون قصيرة اآلنيةنسبة السيولة المختصرة )الخزينة  – 14

 2011 2010 2009 سنواتال
 450,01 336 860 2 765,78 286 404 2 734,02 749 751 ق.جاهزة+ ق .محققة

 249,05 496 083 2 802,10 371 055 2 364,19 888 458 2 د.ق.اجل
 1,37 1,17 0,31 نسبة سيولة المختصرة

 

 التعليق:
 

و القيم  اجلاىزةىناك ارتفاع يف معدل السيولة ادلختصرة خالل السنوات الثالث و بالتايل ربقق تغطية  أننالحظ 
 تستغل سيولتها بعقالنية . أن، و ىي رباول  األجلاحملققة بقروض القصًنة 

 
 األجل: القيم الجاهزة/ ديون قصيرة اآلنيةنسبة الخزينة  – 15

 2011 2010 2009 السنوات
 576,91 789 608 1 797,50 166 210 1 594,27 749 16 الجاهزةالقيم 

 249,05 496 083 2 802,10 371 055 2 364,19 888 458 2 د.ق.اجل
 0,77 0,59 0,01 اآلنيةالخزينة 

 

 التعليق:
 

ادلؤسسة استغلت  أموال أندبعىن  األقصىالنسبة يف ارتفاع خالل السنوات الثالث  ومل تفق حدىا  أننالحظ 
 بشكل جيد و حقق من وراءه مردود.
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 / مجموع الديوناألصولنسبة المالئمة العامة: مجموع  – 16
 2011 2010 2009 السنوات

 473,12 558 712 84 993,50 691 591 90 096,37 209 226 85 األصولمج 
 140,01 078 271 2 989,08 152 061 2 431,10 335 463 2 مج الديون

 37,30 43,95 34,60 معدل المالئمة العامة

 
 :التعليق

 
و  2011سنة  37,30 إىللتنخفض  2006سنة  43,95 إىلالنسبة غًن مستقرة حيث ارتفعت  أننالحظ 

 رغم ربقيق درجة الثقة جيدة. األصولارتفاع رلموع الديون مع اخنفاض رلموع  إىلىذا راجع 
 

 الخـــــــزيـــــنــــــةتحلـــــــــــــــيــــــــل 
 
 األجل: قيم جاهزة ـــ ديون قصيرة اآلنيةالخزينة  – 1

 2011 2010 2009 السنوات
 576,91 789 608 1 797,50 166 210 1 594,27 749 16 القيم الجاهزة

 249,05 496 083 2 802,10 371 055 2 364,19 888 458 2 د.ق.اجل
 672,14 706 474- 004,60 205 845- 769,92 138 442 2- اآلنيةالخزينة 

 

 التعليق: 
و ىذا يدل على وجود عجز  األجلالقيم اجلاىزة اقل من الديون القصًنة  أنخالل السنوات  الثالث  أننالحظ 

 الن ادلؤسسة ليست قادرة على مواجهة الديون القصًنة بالقيم اجلاىزة . اآلنيةيف اخلزينة 
 
 ديون قصيرة االجل –قيم جاهزة + قيم محققة الخزينة العامة:  – 2

 2011 2010 2009 السنوات
 450,01 336 860 2 765,78 286 404 2 734,02 749 751 القيم الجاهزة+ القيم المحققة

 249,05 496 083 2 802,10 371 055 2 364,19 888 458 2 د.ق.اجل
 200,96 840 776 963,68 914 348 630,17 138 707 1- الخزينة العامة
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 :التعليق
كانت سالبة دبعىن انو كان ىنالك عجز على عكس السنتٌن   2009اخلزينة العامة خالل السنة  أننالحظ 
 ىناك فائض يف ادلؤسسة. أنفقد ارتفعت و ىذا يعين  2011و  2010

 
 دراســـــــــــة المــــــــــردوديـــــــة:

 / النتيجة الخاصةالمردودية المالية: النتيجة الصافية  -1
 2011 2010 2009 السنوات

 091,61 689 191 54 196,85 643 932 43 936,70 422 005 39 النتيجة الصافية
 532,05 396 626 3 004,42 539 530 88 665,27 873 762 82 الخاصة األموال

 14,94 0,50 0,47 المردوية المالية

 
 التعليق:

و ىذا  14,94ب  2011سيما يف سنة جيدة خالل السنوات الثالث اللية ادلؤسسة حققت مردودية ما إن
 ادلالية اليت متتاز هبا ادلؤسسة و معرفة كيفية استغالذلا. اإلمكانيات إىلراجع 

 األصول/ مجموع اإلجماليةالمردودية االقتصادية: النتيجة  -2
 2011 2010 2009 السنوات

 091,61 689 191 54 196,85 643 932 43 936,70 422 005 39 النتيجة الصافية
 473,12 558 712 84 993,50 691 591 90 096,37 209 226 85 األصولمج 

 0,64 0,48 0,46 المردودية االقتصادية

 

 التعليق:
 
و ىذا ما حلظناه خالل السنوات الثالث ، و  أخرى إىلادلر دودية االقتصادية يف حالة جيدة و تتزايد من سنة  إن

 .األصولبالتايل النتيجة الصافية احملققة من طرف ادلؤسسة تغطي بالتقريب كل 
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 األصولالمردوية االستغاللية: نتيجة االستغالل / مجموع  -3

 2011 2010 2009 السنوات
 175,49 671 005 55 787,23 592 800 44 292,32 307 232 42 النتيجة االستغالل

 473,12 558 712 84 993,50 691 591 90 096,37 209 226 85 األصولمج 
 0,65 0,49 0,50 المردودية االستغاللية

 

 :التعليق
 

ادلؤسسة  أنارتفاع نتيجة االستغالل و ىذا يدل على  إىلادلردودية االستغاللية يف تزايد و ىذا راجع  أننالحظ 
 تستغل مردودىا لتحقيق نتيجة جيدة.
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 خالصة الفصل:
 

واإلطالع على الوثائق  RTO، مديرية ادلالية واحملاسبة لفرع سونطراكبعد الدراسة التطبيقية ادلتعلقة دبؤسسة 
لوضعية ادلؤسسة، احملاسبية ادلتمثلة يف ادليزانية وجدول حسابات النتائج، وكذا معرفة كل ادلؤشرات ادلعربة واحملللة 

 فإن النتيجة العامة اليت وصلنا تتمثل يف اجيابيات واليت ديكن تلخيصها فيما يلي:
 
 .توفر رأس ادلال العامل الذي حيقق ذلا ىامش األمان 
  متتعها خبزينة موجبة شلا يبٌن أن حالتها ادلالية جيدة 
 .عدم اللجوء إىل البنك نظراً للسيولة اليت حبوزهتا 
  مردودية حسنة وذلك تبعاً دلا تبينو ادلؤشرات ادلدروسةربقيق 
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 الخاتمة العامة
 
 

نظرا ملا يشهده االقتصاد الوطين من حتوالت كربى فانو يستلزم توفر إمكانيات كربى لتغطية ىاتو التطورات ، 

إسرتاتيجية و لكن جيب أن تكون مثل ىاتو اإلمكانيات و خاصة املالية مبنية على أسس متينة من أجل بلورة 

العمل يف املستقبل ، وىذا ال يكون إال بالتحكم أو التسيري العقالين أو الرشيد للموارد أو االستخدامات املتاحة ، 

و متابعة دقيقة ملختلف العمليات باالعتماد على تقنيات مساعدة الختاذ قرارات مستقبلية اجتاه املؤسسة ، و من 

 املايل اليت كانت موضوع دراستنا .بني ىاتو التقنيات ، تقنية التحليل 

من خالل معاجلتنا ملوضوع دور التحليل املايل يف تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة ، و ذلك ملا يكتسبو  و

 من طابع تقين يف تبين اإلسرتاتيجية املختارة ، نستطيع أن نقدم أىم النتائج و ىي على النحو اآليت :

الوسائل اليت يتم هبا عرض نتائج األعمال و املسامهة يف الربجمة و التخطيط ، و التحليل املايل يعترب من أىم 

 يف التشخيص املايل أي أن وضعية املؤسسة املالية سليمة ، و يسمح باملراقبة املالية للمؤسسة.

اختاذ يعترب التحليل املايل خطوة دتهيدية ضرورية لدراسة حالة املؤسسة كما يعمل على مساعدة املسريين يف 

 القرارات الصائبة ، و يعترب يف نفس الوقت أداة رقابية لتقييم القرارات اإلسرتاتيجية اليت سبق اختاذىا .

 التحليل املايل يساعد على معرفة نقاط القوة و الضعف للمؤسسة يف السياسة املتبعة.

ليت مبوجبها يتم دتويل وظائف املؤسسة الوضعية املالية تعد مبثابة الدعامة األساسية ألنشطة املؤسسة املختلفة ا إن -

يف إطار الظروف املالية و السياق العام الذي تعمل فيو املؤسسة ، و ىو ما يؤكد " ال شيء يتحرك إال بالوضعية 

 املالية " .

إن التحليل املايل السليم عملية ىامة لنجاح إسرتاتيجية املؤسسة املالية ، و ىو ما يؤكد الدور الفعال الناجح 

 تحقيق التوازن بني األصول و اخلصوم .ل
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 أنو بعد   RTOيف حتليل اهليكل املايل لشركة السونطراك فرع  أساساو من خالل دراستنا املتمثلة 

 و املعطيات احملصل عليها استخلصنا  منهجيتهاتطلعنا على سياساهتا و 

 املالحظات التالية

ىي يف تطور مستمر مما ميكنو من حتقيق توازن مايل  ميلك من الكفاءات املهنية و الوسائل املالية اليت -

 منشود ، لكن إذا أحسن استغالل ىذه الكفاءات .

من خالل ىذه االستنتاجات جند أن ىناك تطابق مع الفرضيات املقدمة مما يدل على أن الوضعية املالية  -

و االسرتاتيجيات يف األفاق تلعب دورا ىاما يف تسيري املصاحل املالية للمؤسسة ، و من مث وضع القرارات 

 املستقبلية .
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