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 اهداء
  أهدي هذا العمل إىل:

  . الوالدين الكرميني أطال ااهللا يف عمرمها
    أخيت فقيدة قليب اليت لطاملا كانت سندي و ملهميت الستكمال دراسيت. إىل           
  أمينة  اليت شاركتين متاعب احلياة. الوحيدة  أخيت إىل          
يف وزرعت  ريةثكقامستين متاعب و صعوبات  رفيقيت دريب عمروش صربينة اليت  إىل         

  . األمل الستكمال دراسيت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         



  شكر و تقدير
على اجناز  سبحانه و تعاىل الذي وفقين و أعانينالشكر و احلمد و الفضل أوال و أخريا اهللا 

  .هذه املذكرة
 تبن محو عصم كما أوجه فائق احرتامي و شكري إىل أستاذي املشرف األستاذ الدكتور

ستكون يل  على جهوده، نصائحه ،و مالحظاته السديدة و البناءة و اليت كانت و حممد
  .خري سند يف مشواري العلمي

  .الدكاترة الكرام أعضاء جلنة املناقشةو كذلك أوجه شكري إىل 
 



 ملخص الدراسة

ي    ى األدوات املالية  و لتحقيق أهدافاتره  تعالج هذه الدراسة موضوع التحليل املا ى نسبة اإلقبال ع  ع

ي وكذا كفاءة األسواق املالية  ى جمع املعلومات حول التحليل املا ا اعتمدنا ع ى تساؤال  الدراسة و اإلجابة ع

ىحيث تم التوصل  ى إعداد دراسة تحليلية  إ ي فقد اعتمد ع الجانب النظري للدراسة ، أما اإلطار العم

ى أسهمه. ى اإلقبال ع    للوضعية املالية ملجمع صيدال ومدى انعكاس هذه الوضعية ع

ي، القوائم املالية ،األسواق املالية ، كفاءة األسواق املالية        الكلمات املفتاحية: التحليل املا

                                         

Résumé de l'étude  

   Cette étude aborde le sujet du rôle de l'analyse financière sur la proportion de la demande d'instruments financiers 

et d'atteindre les objectifs de l'étude et répondre à ses questions nous comptions sur la collecte d'informations sur 

l'analyse financière, ainsi que l'efficacité des marchés financiers a été atteint à l'aspect théorique de l'étude, le cadre 

opérationnel a été adopté sur la préparation d'une étude analytique de la situation Complexe Saidal financier et le 

reflet de cette situation sur la demande de ses actions  .  

Mots-clés: analyse financière, les états financiers, les marchés financiers, l'efficacité des marchés financiers 
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	مقدمة عامة
 

 
أ

ي ظل تعقد وتوسع  ي السليم، والذي ازدادت أهميته  ي ضرورة قصوى للتخطيط املا ر التحليل املا يعت

ي للمؤسسة  أنشطة ى املركز املا ي التعرف ع ى املحلل املا قبل املؤسسات االقتصادية حيث أصبح الزما ع

ي وضع ر  الخطط املستقبلية ونتيجة لتطورات االقتصادية لم تعد النتائج ال تظهرها القوائم املالية  التفك

ى ر من أدوات  الختامية للمؤسسات قادرة ع تقديم صورة متكاملة عن النشاط دون تعزيزها بأداة أو أك

ي  .التحليل املا

ى تقديم صورة واضحة عن الوضعية كما أن األرقام املطلقة ال تظهرها هذه القو  ائم لم تعد قادرة ع

دف دراسة نجاحها أو  خضوع للمؤسسات لذا البد من  املالية تلك البيانات للفحص والتدقيق والتحليل 

ا. فشلها وبيان جوانب   القوة والضعف ف

ي ميدان مالية املؤسس ن  ى املختص رة طويلة حكرا ع ي لف ات وال يمارس إال من وبعد أن ظل التحليل املا

ا  وجهة ن من بي هيئة مالكي رأس املال امتد وبصفة تدريجية ح ملس اهتمام شرائح واسعة من املستعمل

   األوراق املالية.

ي العصر الحديث أهمية  تعد ي بنية االقتصاد، وقد برزت  ة أساسية  ي أي دولة رك األسواق املالية 

ي تنمية االقتصاد الوط   األسواق املالية، فه كمقياس درجة الحرارة. ناهيك عن الدور املهم الذي تلعبه 

تلك األسواق تمثل فرصا  ألي دولة وذلك بتنمية املدخرات الوطنية، فقد ثبت بالتجارب العملية أن

ي تلك الدول   مما الشك فيه، أن .استثمارية ممتازة وعامل جذب هام لرؤوس األموال املحلية واألجنبية 

ى النمو االقتصادي الشامل للبالد. فبدون تلك   كفاءة األسواق املالية وتنظيمها يؤثر بشكل إيجابي ع

ى املوارد ا  يةملالية واملهارات ال تحتاجها لتطوير األنشطة االستثمار األسواق ال تستطيع الدولة الحصول ع

ي وذلك من خالل وجود مؤسسات وشركات مختصة الستثمار األموال،  رافق دومًا مع بنية السوق املا ال ت

ي ابتكار أدوات مالية جديدة تواكب وتطور السوق    .ويرافق قوة السوق قوة تلك الشركات 

ى ضرورة تقري    ي ظل العوملة االقتصادية واملالية ع رات الدولية املتسارعة  ب وتوحيد لقد فرضت التغ

ر املحاسبة الدولية وإعطاء قراءة موحدة للقوائم املالي ة، فقامت اللغة املحاسبية، وجعلها تتوافق مع معاي

ى من خالله تطوير الس ي جديد تس ي وتدعيم كفاءتهالجزائر بإعتماد نظام محاس ما ، وتقديم وق املا



	مقدمة عامة
 

 
ب

رين معلومات صادقة وذات جودة عالية من قبل املؤسسات الجزائرية، وذلك لتعزيز الثقة لدى املستثم

ي وتدعيم التوجه نحو األسواق املالية. ي تفعيل السوق املا ن واألجانب، وبالتا  املحلي

ي التساؤ  يو من خالل ما سبق يمكن حصر اإلشكالية العامة  :ل الرئيس التا  

اشكالية البحث: -1  

ي أن  ى األدوات املالية؟ يؤثر كيف يمكن للتحليل املا ى نسبة اإلقبال ع    ع

ى طرح األسئلة الفرعية التالية:  يقودنا هذا التساؤل إ

ى تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة؟مدى قدرة التحليل  ما -   ع

ي عالقة  -   بكفاءة األسواق املالية؟ املعلومات املالية  شفافية ما

ى  - ي ع ر التحليل املا ى  اإلقبالنسبة مامدى تات  ؟أسهم مجمع صيدال  ع

  رضيات التالية:فوعليه يمكن صياغة ال

فرضيات البحث: - 2   

ي املؤسسة االقتصادية ومنه اتخاذ القرارات ا- ي يمكن من الكشف عن نقاط القوة والضعف  لتحليل املا

  الصائبة.

ى ترشيد قراره  االستثماري. - ر املعلومات املالية أساس كفاءة السوق كما وتساعد املستتمر ع                    تعت

ي من خالل  – ى  أدواتهالتحليل املا    أسهمهونسبه  يسمح بتطور  مجمع صيدال كما ويزيد نسبة االقبال ع

ررات اختيار املوضوع:  3- م

ي:يمكن حصر أهم األسباب  ى اختيار هذا املوضوع فيما ي الدافعة إ  

ن املوضوع و طبيعة االختصاص - ر-إلرتباط الوثيق املوجود ب فهو يمثل  - التدقيق املحاس ومراقبة التسي

                      ة.                      للبحث،كما أنه يقع ضمن دائرة امليول و الرغبة الشخصي  مجاال خصبا



	مقدمة عامة
 

 
ج

ر معروف حداثة  - ى األدوات املالية مازال غ ى نسبة اإلقبال ع ي ع املوضوع نسبيا حيث أن أنر التحليل املا

  املعالم لدى معظم أفراد املجتمع.

ي اثراء املكتبة بدراسة تكون قبلة ألهل االختصاص و املتعطش-  ن ملعرفة محاولة اإلسهام بشكل فاعل 

ا. ي زيادة االقبال عل  خبايا البورصة  و الدور الذي املعلومات املحاسبية 

:املوضوعأهمية  -4  

ى حد السواء، حيث  ي ع يستمد هذا البحث أهميته من أهمية سوق األوراق املالية و أهمية التحليل املا

ي دفع عجلة التنمية االقتصادي ا بصورة واضحة  ايد أهمي يجعله  ة ممايالحظ أن دور هذه السوق ت

ي  ي اقتصاد الوطن، أما عن التحليل املا ي  يحتل مكانة بارزة  إعداد أرضية مناسبة إلتخاذ فهو يساهم 

ي  ناهيك عن كونه مؤشر  هذا يتم من خالل دورهالقرارات املالئمة و  ي عملية التخطيط املا ي املساعدة 

ي تحقيق األهداف املرجوة ى مدى نجاح أو فشل إدارة الشركة    .ع

  أهداف الدراسة:-5

ى التساؤل الرئيس و اختبار الفرضيات املتبناة، كذلك ى اإلجابة ع ى من خالل هذه الدراسة إ دف   نس

ى   :هذه الدراسة ا

ي  - ي ، وإبراز مدى أهميته كأداة لتشخيص الوضع املا ي التحليل املا ى األدوات املستخدمة  التعرف ع

                                             للمؤسسة.                                                                                            

ا.                                                  - ى الجوانب النظرية لسوق األوراق املالية وكفاء تسليط الضوء ع

ى بورصة الجزائر واإلطار  - ا. التنظيمالتعرف ع   الخاص 

حدود الدراسة: -6  

ى مستوى بورصة الجزائر وحددنا الدالحدود املكانية:  - ى إحدى املؤسسوف تكون الدراسة ع سات راسة ع

ا  .- مجمع صيدال –املندرجة ف  



	مقدمة عامة
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انية املالية الخاصة بمجمع صيدال األم لسنة الحدود الزمانية:  - ي عرض امل تتمثل الحدود الزمنية 

ى أسهمه من 2010 ى دراسة نسبة اإلقبال ع ي تحليل النسب وكذا املؤشرات املالية باإلضافة إ ،  باالضافة ا

  .2015ى سنة إ 1999سنة 

                                                                                                                                   منهج البحث: -7

ي الجانب النظري       ي حيث استعملنا املنهج الوصفي  ى املنهج الوصفي والتحلي ي بحثنا هذا ع اعتمدنا 

ي الجانب التطبيقي وذل لتحليل  ي فقد استخدمناه  وذلك لتوضيح مختلف املفاهيم أما املنهج التحلي

ى مختلف املراجع املتعلقة بموضوع  الدراسة. املعلومات والوثائق ولقد ي هذه الدراسة ع   تم االعتماد 

                                                                                                                                                          الدراسات السابقة: -8

رات الدراسة وكل الدراسات املستعانة   ن متغ ا كانت حول أحد  لم تكن هناك دراسات سابقة تربط ب

 .جوانب املوضوع

ى:- ر لزعر محمد سامي الدراسة األو ر ،جامعة قسنطينة، ، مذكرة ماجس                     2012ي علوم التسي

ي" . دراسة القوائم  هي رسالت عالج لزعر محمد سامي ي ظل نظام املحاس املا ي  املعنونة " التحليل املا

ي النظام املحاس  ى تقييم حقيقي للوضعية تحديد و املالية  ي أداة كافية للوصول إ إذا ما كان التحليل املا

  املالية للمؤسسة. 

.2015،جامعة بسكرة،أطروحة دكتورة، الدراسة الثانية: سميحة بن محياوي  -  

ي تمويل التجارة الخارجية"سنة (  دف هذه الدراسة - 2014تحث عنوان ،"دور األسواق املالية العربية 

ي تطوير األسواق املالية العربية ومسإ ) 2015 ي دعم ى توضيح الدور املزدوج لصندوق النقد العربي  اهمته 

نمية التجارة برنامج تمويل التجارة الخارجية العربية، ودراسة بعض املؤسسات املالية املخصصة بتمويل وت

ي الدول العربية.  الخارجية 

  2006دكتورة،املدرسة العليا للتجارة ،:،اطروحة لجودي صاطوري الدراسة الثالثة:-



	مقدمة عامة
 

 
ه

ي األوراق املالية؟ هذه الدراسة حيث تدور إشكالية  ى االستثمار  ر كفاءة سوق رأس املال ع حول مدى تأث

ى التخصيص الكفء لالستثم ى النحو الذي يؤدي إ ي متطلبات تحقيق الكفاءة ع ي األوراق املالية وما  ار 

ي  ا؟ويساهم    تنمي

  صعوبات البحث : -9

ي ا ما ي ى أنه من خالل معالجتنا لهذا املوضوع قد صادفتنا بعض الصعوبات، نذكر م ر إ   :نش

ى األدوات املالية.- ى االقبال ع ي واثره ع ي مجال التحليل املا   قلة املراجع والبحوث الجامعية 

ا  بعد-   موقع شركة صيدال.                                      صعوبة إجراء الدراسة امليدانية نظرا لعدة أسباب م

تقسيمات البحث: -10  

ي و  الفصل األول: - ى مفهوم التحليل املا ي من خالل التطرق ا الذي سيتم التطرق فيه لدراسة التحليل املا

ي و النسب املالية.   أدواته من مؤشرات التوازن املا

ا وذكا أثر التحليل  : الفصل الثاني- سيخصص هذا الفصل للتطرق ملفهوم األسواق املالية ومختلف أداو

ى كفاءة األسواق املالية. ي ع   املا

ى مستوى مؤسسة  :الفصل الثالث- ى الدراسة امليدانية ع بعد صيدال وذلك ب سيخصص هذا الفصل إ

ى استعمال ر عملها،و التطرق إ ي  لشركة صيدال  تقديم بورصة الجزائر ومعرفة س أدوات التحليل املا

ى أسهمها.   وتحليل نسبة اإلقبال ع
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 تمهيد 

ي للقوائم املالية منذ بداية القرن املا أحد أهم مجاالت املعرفة، حيث برزت هذه األهمية  ى التحليل املا أض

، وشهدت تلك ي بداية الثالثينيات من القرن املا ر من املؤسسات  بعد أزمة الكساد العاملية  يار الكث رة ا الف

ى ضرورة دراسة محتويات التقارير املالية للمؤسسات بشكل علم ح يتس للجهات املهتمة  ،مما دعا إ

ي والتنبؤ بمستقبلها االقتصادي، وهو ما يمكن  ا الفع ى أدا بالنشاطات االقتصادية لهذه املؤسسات التعرف ع

ى دراسة القوائم املالية  م املالية.تحقيقه من خالل تحليل القوائ ي للقوائم املالية ع ويقوم موضوع التحليل املا

ر متاحة بشكل مباشر  باستخدام األساليب الرياضية والنسب واالتجاهات ى معلومات غ بغرض الحصول ع

ذه القوائم    .بالقوائم املالية، أو تكون مختفية وراء زحمة األرقام 
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ياملبحث  األول : عموميات حول  التحليل املا  
ي ) وضرورة قصوى للتخ ر املا ي موضوع هام من مواضيع اإلدارة املالية (التسي ر التحليل املا ي يعت طيط املا

ي ارتباطا وثيقا بحاجة األطراف املختلفة ال لها عالقة بمشروع م ن،ملعرفة السليم ،ويرتبط التحليل املا ع

رات البيئية رة معينة ، واتجاهات تطوره مستقبال. املتغ ي مسار أعماله خالل ف ال حدثت   

ي  املطلب األول : ماهية التحليل املا

ي   الفرع األول : مفهوم التحليل املا

رات  ن، ملعرفة التغي ي ارتباطا وثيقا بحاجة األطراف املختلفة ال لها عالقة بمشروع مع يرتبط التحليل املا

رات االقتصادية ال رة معينة، واتجاهات تطورت مستقبال، وملعرفة املتغ ي مسار أعماله خالل ف  حدثت 

ي من أجل دراسة املا ومقارنته بالحاضر استكشاف  التاريخية والتنبؤات باملستقبل، يستعان بالتحليل املا

ذا املع علم يختص بصناعة املعلومة ملساعدة ذوي الصلة باتخاذ     القرارات املتعلقة باملشروعاملستقبل،فهو 

ا ي قد نذكر م ى متقدم،فقد وردت تعاريف للتحليل املا  :وتأسيسا ع

ي عملية  • ى معلومات تستعمل  ى الحصول ع دف إ ي عبارة عن معالجة منظمة للبيانات املتاحة  التحليل املا

ي املستقبل.                               ي املا والحاضر، وتوقع ما ستكون عليه  اتخاذ القرار، وتقييم أداء املؤسسات 

ر القوائم املنشورة وفهمها أجل اتخاذ القرارات املستقبلية.إن التحليل املا  •                                ي يتضمن عملية تفس

ا،وإثارة األسئلة حول • ي جوهره يخرج عن الدراسة التفصيلية للبيانات املالية واالرتباط فيما بي ي  التحليل املا

ى ر األسباب ال أدت إ ي محاولة تفس ى  ظهور هذه مدلولها  ا،مما يساعد ع ي عل البيانات بالكيفيات ال 

ى إظهارها.                               ي السياسات املالية املختلفة ال تعمل املؤسسة ع اكتشاف نقاط القوة والضعف 

ي عملية يتم من خاللها استكشاف أو انشقاق •  مجموعة من املؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط لتحليل املا

ي تحديد أهمية وخواص األنشطة التشغيلية واملالية للمؤسسة،وذلك من خالل معلومات  املؤسسة، تساهم 

ي تقييم أداء املؤسسة بقصد  تستخرج من القوائم املالية ومصادر أخرى،لكي يتم استخدام هذه املؤشرات 

 .1اتخاذ القرار املناسب

 

                                                            

ي1  ي التحليل املا ي، االتجاهات املعاصرة  ي الحيا   21-20،ص.ص2004،عمان ، مؤسسة الوراق،  وليد نا
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ي ال                                                                                            فرع الثاني : أهداف التحليل املا

ن  ى حسب احتياجات األعوان االقتصادي ي من مبدأين عائد املخاطرة وأهدافه تختلف ع ينطلق التحليل املا

ى  ي إ ى التحليل املا   تحقيق الغايات التالية :وعموما يس

                                                                                                                          بالنسبة للشركة : -1

ا متخذ ا ي من أهم األسس ال يستند عل ر نتائج التحليل املا ى مدى كفاءة اإلدارة تعت لقرار من اجل الحكم ع

ى: دف إ ي  ي فإن التحليل املا ى تحقيق االستثمار األفضل ، وبالتا ا ع   وقدر

ي والنقدي للشركة .•   تقييم الوضع املا

  تقييم نتائج وقراءات اإلستثمار و التمويل . •

  من نتائج التحليل إلعداد املوازنات و الخطط املستقبلية. اإلستفادة •

 تحديد الفرص ااملتاحة أمام  الشركة وال يمكن استثمارها. •

 التنبؤ باحتماالت الفشل ال تواجه الشركة .•

ي مصدرا للمعلومات الكمية و النوعية ملتخذي القرار.• ر التحليل املا  يعت

ي األجلتقييم مالئمة • ر الشركة   .الطويل و القص

ن مع الشركة -2                                                                                                       : بالنسبة للمتعامل

ى: دف إ  ح األطراف املتعاملة مع الشركة لها أهداف حيث 

ي. إجراء مالحظات•  ي امليدان املا ا الشركة    حول األعمال ال تقوم 

  تقييم الوضعية املالية ومدى استطاعة املؤسسة لتحمل نتائج القروض.•

ا يتم تحديد األرقام الخاضعة للضريبة.•   تقييم النتائج املالية وبواسط

ى طلب الشركة من أجل االستفادة من القروض.•    1املوافقة أو الرفض ع

                                                            

ر ،  1  ي علوم التسي ي تقييم األداء  ،رسالة ماجستار  ي األساس  إدارة مالية ،جامعة منتوري   تخصصبن مالك عمار، املنهج الحديث للتحليل املا
  13،ص  2011قسنطينة ،الجزائر،
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ي                                                               ا                            لفرع الثالث: أهمية ووظائف التحليل املا

ي:                                                                            1-                                                أهمية التحليل املا

ي النقاط التالية                               :                                                                                         تكمن 

ي جمع األموال من ناحية ، وتشغيلها من ناحية أخرى.      •                                   تحديد مدى كفاءة اإلدارة 

ى النمو•     ا ع ن فعالية سياسات املؤسسة وقدر ى مؤشرات تب  الحصول ع

 التحقق من مدى كفاءة النشاط ال تقوم به املؤسسة.•      

ي للمؤسسة. •     ي عملية التخطيط املا  املساعدة 

ي تحقيق ا•        ى مدى نجاح أو فشل إدارة الشركة   ألهداف املرجوة. مؤشر ع

  1إعداد أرضية مناسبة إلتخاذ القرارات املالئمة.•         

ي -2   وظائف التحليل املا

ي مجملها حول :                                                                                              هناك عدة وظائف ترتكز 

ى القرار توجيه املستثمرين إلتخاذ-1- 2   ي توجيه متخذي القرار إلتخاذ أحسن القرارات ال تعود ع : و

ى محاولة التأقلم مع البيئة الخارجية ال تتم  املؤسسة بالربحية أو الفائدة، بغرض تحقيق هدفها، باإلضافة إ

ي.                                                                 بعدم االستقرار، من القرارات ال تحددها سياسات التحليل املا

: وذلك عن طريق إبراز مزايا وحدود عملية االستثمار املرتقب انجازها .                            اتخاذ قرار االستتمار- 2-2

ى فرص تمويل أفضل. . اتخاذ قرار التمويل- 2-3 ي اإلدارة من البحث ع                                : حيث تمكن مج

  2: من أجل توجيه ورقابة مختلف العمليات املالية.اتخاذ قرار التخطيط والرقابة املالية - 2-4

ي                                                                                           املطلب الثاني : إستعماالت التحليل املا

ي                                                                                                        الفرع األول: مجاالت التحليل املا

ي املجاالت التالية: ي                                                                                             يستعمل التحليل املا

ي-   1    :التخطيط املا

                                                            

ي،1  ى ،رام هللا، فهم مصطفى الشيخ، التحليل املا ن،، الطبعة األو   3،ص2008فلسط
ي، 2  ر  ماجستار  رسالة محمد الصالح عواشرية،التحليل املا ،ص  2005،،الجزائرالبليدة ،تخصص إدارة اعمال،جامعة سعد دحلب ي علوم التسي

21.  
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ى منظومة معلومات مالية دقيقة تصف مسار العمليات السابقة للمؤسسة،  ي إ تستند عملية التخطيط املا

بتحليالت دمها املسريون للخروج بدالئل تقييم أداء املؤسسة، وتتنبأ املنظومة من املعلومات املالية املدروسة يستخ  وهذه

ا عند وضع تقديراته  مستقبلية، وهذه ي عند وضع الخطط، ويستند إل التحليالت يستخدمها املخطط املا

 املستقبلية.

                     تحليل تقييم األداء:                                                                                                  -2

ى تقييم ربحية املؤسسة،     ي أدوات مثالية لتقييم أداء املؤسسات ملالها من قدرة ع ر أدوات التحليل املا تعت

ي إد ا  ا وكفاء ي النمو، وكذلك مقارنة أدا ا واالتجاهات ال تتخذها  ي، وسيول ا املا ا وتواز ارة موجودا

تم به  ي مجاالت أخرى، ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من التحليل  ي نفس املجال أو  بشركات أخرى تعمل 

نمعظم األطراف ال لها عاقة باملؤسسة مثل اإلدارة، املستثمرين وامل                                                       .قرض

                                 التحليل االنتمائي                                                                                 -3  

ذا التحليل املقرض،  رض، يقوم  ى األخطار املتوقع أن يواجهها مع عالقته مع املق دف التعرف ع وذلك 

ي  بخصوص هذه  وتقييمها وبناء قراره ر أدوات التحليل املا ى نتيجة هذا التقييم، وتعت العالقة استنادا إ

ى األدوات األخرى  باإلضافةاملختلفة    لقرار املناسب.املالئم والفعال الذي يمكن املقرض من اتخاذ ا اإلطار إ

 :التحليل االستثماري -4

ي أسهم الشركات  ي مجال تقييم االستثمار  ي تلك املستعملة  ي  إن من أفضل التطبيقات العملية للتحليل املا

ى سالمة  ومنح القرض،ولهذا األمر أهمية بالغة لجمهور املستثمرين من أفراد وشركات ينصب اهتمامهم ع

ى تقييم األسهم والسندات فحسب، بل تمتد هذهاستثمارهم وكفاية عوائدها  ي ع  وال تقتصر قدرة التحليل املا

ي مختلف املجاالت. ا واالستثمارات  ى    القدرة لتشمل تقييم املؤسسات نفسها والكفاءة اإلدارية ال تتح

 :تحليل بعض الحاالت الخاصة-5

ا، التصفية واالنضمام واالندماج والشراء من الحاالت أو املشاكل الخاصة ال تواجه املؤسسة وال  ي حيا تكرر 

ي التقييم الشامل لجميع املمتلكات،  ن يتمثل  والتقييم، وجميع هذه الحاالت تتطلب تحليال ماليا دقيقا للطرف

ي لكل مؤسسة. ي واالستثماري، واالئتماني و السو ى تحليل املركز املا   1واألصول والخصوم لكل مؤسسة باإلضافة إ

ي                                                                                     الفرع الثاني: األطراف املهتمة بالتحليل املا

م لتلك املعلومات، وذلك وفقا  تتعدد األطراف املستفيدة من معلومات التحليل، كما تتنوع أغراض استخداما

                                                            

ي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، األردن،  بدون سنة ،ص.ص 160-159   1 الزغي محمد هيثم ، اإلدراة والتحليل املا
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م لتنوع  ى هذه املعلومات من جهة أخرى، واألطراف  عالقا م املبنية ع باملؤسسة من جهة ولتنوع قرارا

ي.   املستعملة واملستفيدة من معلومات التحليل املا

                                    املستثمرون:                                                                                               -1

ى املال املستثمر والقيمة املضافة واملخاطر ال تنطوي    تم املساهم أو صاحب املؤسسة الفردية بالعائد ع

ا االستثمارات باملؤسسة، لذلك فهو يبحث عما إذا ي تقييم هذه  عل كان من األفضل االحتفاظ باألسهم 

معرفة هل من األفضل بالنسبة له شراء  املرتقب، والذي يحاول الجوانب، وقد يختلف هذا قليال عن املساهم 

ماك أسهم املؤسسة أم ال ، إال أن ي  ل م تم بما الشركة واملخاطر ال تعرضت لها، واألسلوب الذي اتبع 

ا.                                                                                                                                                                                معالج

 إدارة املؤسسة :                                                                                                   -2

ي من أهم الوسائل ال يتم     ر التحليل املا ى مالكي الوحدة أو الهيئة يعت ا تحليل نتائج أعمال وعرضها ع بموج

ي القطاع العام، بحيث يظهر هذا التحليل مدى ى املؤسسة  ي شركات املساهمة أو اإلدارة املشرفة ع  العامة 

ا.                                                                    ي أداء وظيف                                         كفاءة اإلدارة 

 :الدائنون -3

ي السندات الخاصة للشركة أو املحتمل شراءه للسندات املصدرة أو   يقصد بالدائن الشخص الذي اكتتب 

 ي القرض الجديد أو اقراض، أو بصدد إقراض األموال للمؤسسة، وقد يكون للدائن بنكا أو مؤسسات االكتتاب

ي تبعا لنوعمالية، فالدائن ي التحليل املا   .لدينا ن تختلف وجهة نظرهم 

 :املوردون  -4

العملية تم املورد بالتأكد من سامة املراكز املالية لعمالئه، أو استقرار األوضاع املالية لهم، فالعميل من الناحية 

ي دفاتر املورد، وتطور هذه  ى ضوء ذلك  مدين للمورد، ويع هذا دراسة وتحليل مديونية العميل  املديونية، وع

ي التعامل معه أو يخفض من هذا التعامل، وبذلك يستفيد املورد من البيانات ك يقرر املورد ما إذا ان سيستمر 

مه مثال  التعرف ع رة االئتمان ال يمنحها لعمك ى ما إذاال ينشرها العمالء بصفة دورية، ف ئه مماثلة ال انت ف

رة االئتمان باستخدام بيانات القوائم املالية   .لتلك ال يمنحها املنافسون، ويمكن للمحلل حساب متوسط ف

 :العمالء -5
خاصة  عليها اليت حيصلانت الشروط ك ن للعميل معرفة ما إذاكذلك منافسيه، ميكباستخدام البيانات اليت ينشرها املورد و 
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رة االئتمان ال يمنحها هو لعمالئه، وتتم هذه  املقارنات  ره ،وتتطابق مع ف رة االئتمان مماثلة ملا تمنح لغ ف

رة االئتمان.   باستخدام القوائم املالية بحساب متوسط ف

ي املؤسسة-6  :العاملون 

ي املشروع هما يمكن  :القول بصفة عامة، أن أهم األطراف ذات املصلحة 

 أــــ املساهمون (املالك).

ي املؤسسة.                                                                                                                ب ــــ العاملون 

 الهيئات الحكومية:-7

ى وأسباب ضريبية بالدرجة  يعود اهتمام الهيئات الحكومية بتحليل أداء املؤسسات أسباب رقابية بالدرجة األو

ى األهداف التالية  :الثانية باإلضافة إ

ا - ن املعمول   .التأكد من التقيد باألنظمة والقوان

                                                                                 كرقابة البنك املركزي للبنوك التجارية. تقييم األداء -

                          مراقبة األسعار .                                                                                                       - 

                                                                                                                      غاية احصائية.-       

 : األفراد والجهات املتعاملة باألوراق املالية-8

ي ألغراض اآلتية    :يستفيد سماسرة األوراق املالية من التحليل املا

ي السوق - ى أسعار األسهم للشركات  رات ع يتحليل تغ  .املا

ي- ى السوق املا رها ع  .مراقبة ومتابعة األموال املالية السائدة وتأث

ي وتحديد املؤسسات ال يمثل شراء أسهمها أفضل استثمار-    1.تحليل السوق املا

ي                                                                                                           الفرع الثالث :نتائج التحليل املا

ى       ا باستعمال وسائل معينة يتم التوصل إ يعد إجراء التشخيص الدقيق للمعلومات املالية للمؤسسة، ومعالج

ي.نتائج تختلف حسب وضعية املحلل بالنسبة للمؤسسة خار    ي أو داخ

ي -1  نتائج التحليل الخار

ى عدة نتائج من أهمها ي الوصول إ  :يمكن للمحلل الخار

ا املؤسسة يف امليدان املايلاألحظات حول الم -  .عمال اليت تقوم 

                                                            

ي ودراسة الجدوى، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ،1    61-59،ص.ص2004عبد الغفار حنفي، أساسيات التحليل املا
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ي ومن خاللها  يتم تحديد األرقام الخاضعة للضرائب -  .تقييم النتائج املا

اتقييم الوضعية املالية للمؤسسة  - اما ى الوفاء بال ا ع  .ومدى قدر

 .املوافقة أو الرفض لعقد قرض عند تقديم املؤسسة طلبا للقرض من البنك -

ر الوضعية املالية واالستقاللية للمؤسسة - راح سياسات مالية لتغي  .اق

                                   مقارنة الوضعية املالية للمؤسسة مع املؤسسات األخرى من نفس القطاع.                    -

ي - 2  نتائج التحليل الداخ

ى النتائج التالية ي الوصول إ  :كما يمكن للمحلل الداخ

رة تحت التحليل - ي للف ر املا ى التسي  .الحكم ع

رة تحت التحليل - ى مدى صالحية السياسات املالية واإلنتاجية للف  .اإلطالع ع

ي للمؤسسة واألخطار املالية ال قد تتعرض لها بواسطة املديونية مثال -  .التحقيق من املركز املا

ر رأس املال -  .اتخاذ القرارات حول االستثمار، أو التمويل، أو توزيع األرباح، أو تغي

ي املراقبة العامة لنشاط املؤسسة-  ا  ا الستفادة م   1للتقديرات املستقبلية.كأساس  وضع املعلومات املتوصل إل

ي   املطلب الثالث: أدوات التحليل املا

ي بواسطة النسب املالية    الفرع األول : التحليل املا

  : تعريف النسب املالية -1

ي للقوائم املالية ر النسب املالية من أهم أدوات التحليل املا ن تعت ي أوساط املحلل رها انتشارا  ي  وأك ن، و املالي
ا آنذاك املستخدمون من أقدم  ن ف ي منتصف القرن التاسع عشر عندما كان يستع هذه األدوات حيث ظهرت 

ن سهولة وأصحاب الصلة التخاذ قرارا ن املحلل ى انتشار النسب ب م االقتصادية. ولعل أهم ما ساعد ع
ي تقييم األداء وأوجه النشاط املختل ا    2 .فةاستخراجها وفهمها وإمكانية االعتماد عل

  أهم النسب :-2
                                                                                                                نسبة السيولة :  - 2-1

ا رة األجل تجاه دائن ا قص اما ى مواجهة ال ن أجل  تقيس نسب السيولة مقدرة املؤسسة ع عندما يح

ي األسواق،  امات. وترتبط هذه النسب بوجود هذه األصول السائلة ال يمكن تداولها  استحقاق هذه االل

ى نقدية بسهولة وسرعة عند سعر السوق    .وتحويلها إ

                                                            

ر ناصر دادي 1  ى، ،  دار املحمدية العامة ،عدون، تقنيات مراقبة التسي   .12،ص1988الجزائر، الطبعة األو
رة للنشر والتوزيع والطباعة ، األردن، ،مؤید را خنفر غسان فالح املطارنة، تحليل القوائم املالية مدخل نظري وتطبيقي 2    127،ص 2006دار املس
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  ): نسب السيولة01-01الجدول رقم (

ر النسب  الصيغة الرياضية  النسبة   تفس
  األصول الجارية  نسبة التداول 

  الخصوم الجارية
  .الجارية تظهر هذه النسبة درجة تغطية األصول الجارية للخصوم

نسبة السيولة 
  السريعة

  املخزون -األصول الجارية
  الخصوم الجارية

ى مواجهة الخصوم الجارية  تقيس هذه النسبة قدرة املؤسسة ع
ى املخزون باألصول الجارية   .ودون اللجوء إ

  وما يماثلهااملوجودات   نسبة النقدية
  الخصوم الجارية

ي  ي حكمها (االستثمارات  تقيس هذه النسبة مقدار النقدية وما 
رة األجل) املتوفرة لسداد الخصوم الجارية.   األوراق املالية قص

، 5.200الثانية ، األردن،  للنشر، الطبعةدار وائل  ،التحليل املايل مدخل صناعة القراراتمنري شاكر حممد وآخرون،  : من اعداد الطالبة نقال عنالمصدر : 
  74-72. ص.ص

                                                                                                  :نسب النشاط ومعدالت الدوران - 2-2

ي    ى استخدام وإدارة أصولها  ى مدى قدرة وكفاءة املؤسسة ع ر هذه النسب إ تحقيق رقم األعمال. وتصمم تش

ي. ر مما ينب ي كل أصل من أصولها يبدو معقوال أو أك           1هذه النسب عادة لتحديد ما إذا كان استثمار املؤسسة 

  ): نسب النشاط ومعدالت الدوران02-01الجدول رقم (

ر النسب  الصيغة الرياضية  النسبة   تفس
ي  معدل دوران إجما

  األصول 
ي  رقم األعمال/ اجما

  األصول 
ى رقم  ا األصول إ توضح هذه النسبة عدد املرات ال تتحول ف

  .األعمال
معدل دوران 

ر الجارية   األصول غ
رقم األعمال /األصول 

ر الجارية   الغ
ي ى مدى كفاءة املؤسسة  ر الجارية إ ر معدل دوران األصول غ  يش

  .باملؤسسة لتوليد رقم األعمالاستخدام األصول الثابتة الخاصة 
معدل دوران 
  األصول الجارية

رقم األعمال /األصول 
  الجارية

ي  ى مدى كفاءة املؤسسة  ر معدل دوران األصول الجارية إ يش
ي توليد رقم األعمال استخدام   .األصول الجارية 

معدل دوران 
  املخزون

تكلفة البضاعة املباعة / 
  رصيد املخزون

ى معرفة سرعة تدفق األموال خالل املخزون ساعد هذا املعد ل ع
ي   .السل

رة التخزين يوم / معدل دوران 365  ف
  املخزون

ى  ى قياس عدد األيام املطلوبة لتحويل املخزون إ قوم هذا املؤشر ع
ر سيولة   .أصول أك

والتحصيل، بمع أنه  يقيس هذا املعدل كفاءة عملي منح االئتمان رقم األعمال /رصيد الذمم  معدل دوران الذمم
ى كفاءة اإلدارة والعكس  كلما زاد معدل الدوران كلما دل ذلك ع

  .صحيح
رة التحصيل ن إتمام صفقة البيع وتحصيل يوم / معدل دوران 365  ف رة ما ب رة التحصيل الف يقصد بف

                                                            

 95، ص 2008 دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، .واإلدارة املالية للمؤسساتالتمويل عاطف وليم أندرواس،  1   
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ن ن، فكلما كانت   املدين ى سيولة رصيد املدين ي مؤشر ع ر البيع، و قيمة فوات
رة  ى درجة عالية من السيولة.ف رة كلما دل ذلك ع   التحصيل قص

معدل دوران 
  النقدية

ت رقم األعمال / املوجودا
  وما يماثلها

ن هذه النسبة عدد املرات ال تدورها النقدية خالل العمليات  تب
  .ا املؤسسة التشغيلية ال تقوم

ر ، تخصص علوم مالية ، جامعة  حليلتلزعر محمد سامي،ال املصدر: ي علوم التسي ر  ي ،مذكرة ماجس ي للقوائم املالية وفق النظام املحاس املا املا

  100،ص الجزائر 2012قسنطينة،

ي: - 2-3 ي واليسر املا                                                                                          نسب الهيكل التموي

ى       ي الحكم ع ر، ولكن قد يريد املحلل املا ي األجل القص أوضحنا فيما سبق بعض النسب ذات العالقة بتحليل السيولة 

ي فيجب البحث عن النسب ذات الداللة  ي وبالتا ا طويلة األجل، أي مدى اليسر املا اما ى الوفاء بال مدى قدرة املؤسسة ع

ي  ا: .1  الحسبان احتياجات مستخدمي القوائم املاليةاملناسبة آخذين    وهناك العديد من النسب نذكر م

  نسب الهيكل التمويلي واليسر المالي :)03-01الجدول رقم  (

  تفسير النسب  الصيغة الرياضية  النسبة
نسبة التمويل 

  اخلارجي لألصول
 اخلصوم غري اجلارية +اخلصوم اجلارية

  األصول إمجايل
النسبة عن املدى الذي ذهبت إليه املؤسسة يف متويل أصوهلا تعرب هذه

  من أموال الغري.
نسبة التمويل 

  الداخلي لألصول
 ألموال اخلاصةا

  إمجايل األصول
تستخدم هذه النسبة كدليل على مدى استقرار وسالمة املركز املايل من 

  منظور األجل الطويل.
نسبة املديونية 

  الكاملة
 اخلصوم غري اجلارية +خلصوم اجلارية

  األموال اخلاصة
ا  تستخدم هذه النسبة كمؤشر على مدى املخاطرة اليت يغامر

  املقرضون.
نسبة املديونية 
  قصرية األجل

 اخلصوم اجلارية
  األموال اخلاصة

تربز هذه النسبة العالقة بني مقدار األموال املقدمة من طرف أصحاب 
  قصرية األجل.املشروع ومقدار األموال اخلارجية 

ي،،نقال عن: محمد أحمد العظمة الطالبة ن إعداد ام املصدر: املحاسبة املالية ، منشورات ذات السالسل، الجزء األول ،  يوسف عوض العاد

ر شاكر محمد 667-668 ص  .ص  1986الكويت،  ي مدخل صناعة القرارات ،، وأخرونومن   59-55ص.ص ،سبق ذكره  مرجع التحليل املا

       :                                                                                     )نسب ربحية املبيعات (الهوامش- 2-4

ى توليد األرباح من خالل املبيعات، حيث تتم دراسة  دف دراسة ربحية املبيعات ملعرفة مقدرة املؤسسة ع

 :ربحية املبيعات من خالل النسب التالية

 

  

                                                            

  667، ص. املرجع السابق،  حممد أمحد العظمة ،يوسف عوض العاديل، احملاسبة املالية 1 
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  ) : نسب ربحية املبيعات04-01الجدول رقم  (

ر النسب  الصيغة الرياضية  النسبة   تفس
ي   تكلفة البضاعة املباعة -رقم األعمال  .نسبة هامش الربح اإلجما

  رقم األعمال
ن هذه النسبة مقدرة الدينار الواحد  تب
ى توليد هامش من  من رقم األعمال ع

  مجمل األرباح
ن هذه النسبة مقدرة دينار واحد من   القيمة املضافة /  رقم األعمال  .املضافةنسبة هامش القيمة  تب

ى توليد هامش من  رقم األعمال ع
  القيمة املضافة

نسبة هامش الفائض الخام 
  لالستغالل

الفائض الخام لالستغالل/ رقم 
 األعمال

  

ن هذه النسبة مقدرة دينار واحد من  تب
ى توليد هامش من  رقم األعمال ع

  الفائض الخام لالستغالل
 نتيجة اإلستغالل / رقم األعمال  نسبة هامش نتيجة االستغالل

  
ن هذه النسبة مقدرة دينار واحد من  تب

ى توليد هامش من  رقم األعمال ع
  نتيجة االستغالل

نسبة هامش النتيجة الجارية قبل 
  الضرائب 

النتيجة الجارية قبل الضرائب/ رقم 
  األعمال

  

ن هذه ا لنسبة مقدرة دينار واحد من تب
ى توليد هامش من  رقم األعمال ع

  النتيجة الجارية قبل الضرائب
ي ن هذه النسبة مقدرة دينار واحد من   النتيجة الصافية / رقم األعمال  نسبة هامش الربح الصا تب

ى توليد هامش من  رقم األعمال ع
  النتيجة الصافية

ر ،  حليلتلزعر محمد سامي،ال املصدر: ي علوم التسي ر  ي ،مذكرة ماجس ي للقوائم املالية وفق النظام املحاس املا   107ص مرجع سبق ذكره ،املا

 :نسب املردودية- 2-5

ا نسب  املردودية ر نسب املردودية بأ ي إطار نشاطها، وتعت ى تحقيق األرباح بصفة دائمة  ي قدرة املؤسسة ع

ي أهم نسب انية. وفيما ي ى بنودها من قائم حسابات النتائج وامل  :مختلطة يتم الحصول ع
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 ): نسب املردودية05-01الجدول رقم (

ر  املصدر: ي ،مذكرة ماجس ي للقوائم املالية وفق النظام املحاس املا ر ،  املرجع السابق ،ص  لزعر محمد سامي،النحليل املا              107ي علوم التسي

ي باستخدام املؤشرات املالية :   الفرع الثاني: التحليل املا

ى مختلف عناصر األصول والخصوم،  بعد                      انية وذلك بإجراء تعديات ع ي بصياغة امل أن يقوم املحلل املا
ي: ي واملتمثلة  ى مؤشرات التوازن املا   حيث يبدأ بالدراسة وتحليل الوضعية املالية للمؤسسة، باالعتماد ع

 :رأس املال العامل -1

ر رأس املال ي األدنى، ويوفر للمنشأة  العامل  يعت ي، إذ أنه ينشا من التوازن املا من أهم مؤشرات التوازن املا

ي الناتج عن تقارب  ر املا ا صعوبة السيولة وإيجاد  الس هامش أمان يسمح لها بمواجهة مشاكل عديدة، من بي

ا ناتج عن دوران قيم تستطيع املؤسسة التحكم فيه أو التنبؤ به، وهذالله الزمن املمكن حدوثه، ومن خ

 .االستغالل

 :تعريف رأس املال العامل- 1-1
ر ويتم تقسيمه  ى املدى القص ى املدى الطويل إ ي، وهو ذلك املؤشر للتوازن ع ر من أهم مؤشرات التوازن املا يعت

انية انية ومن أسفل امل ى امل  :كذلك من أع
انية• ى امل ر جارية –دائمة : رأس املال العامل = أموال من أع  أصول غ
انية:• رة األجل –رأس مال العامل = األصول الجارية  من أسفل امل  ديون قص

  :ورأس املال العامل أصناف

 :قة التاليةالالثابتة، وحيسب بالع األصولموال اخلاصة عن متويل األ: وهو املقدار من ـــ رأس المال الخاص أ
 

  
ي -ب : ويضم مجموع عناصر األصول ال تدخل ضمن الدورة االستغاللية  رأس املال العامل اإلجما

ي مجوع األصول ال تدوم ملدة سنة واحدة أو أقل من سنة يحسب بالعالقة    1التالية :   للمؤسسة، وتتمثل 
                                                            

ي تقييم األداء و التنبؤ بالفشل، ،مؤسسة الوراق،عمان ،1   .235، ص 2004حمزة محمود الزبيدي،التحليل املا

ر النسب  الصيغة الرياضية  النسبة   تفس
املردودية 
  املالية

إمجايل  األصول ×  رقم األعمال ×النتيجة الصافية
  رقم األعمال       إمجايل األصول   األموال اخلاصة

ي استغالل  يوضح هذا العائد مدى كفاءة اإلدارة 
ى تحقيق أرباح من  ا ع أموال أصحاب املؤسسة وقدر

  تلك األموال
املردودية 
  اديةاالقتص

ى تحقيق   النتيجة الصافية / جمموع األصول ى مدى قدرة املؤسسة ع يركز هذا املعدل ع
ى مجموع األموال املستثمرة من نشاطها.   عائد ع

صول األ-موال الخاصة األرأس المال الخاص= 
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ي- 1-2   :حاالت رأس املال العامل و

ى املدى الطويل، وحسب FR> 0 : رأس املال العامل موجب- ى أن املؤسسة متوازنة ماليا ع ر هذا إ هذا املؤشر يش

ي  ا طويلة املدى باستخدام مواردها طويلة املدى، وحققت فائض ما فإن املؤسسة تمكنت من تمويل احتياجا

ي للمؤسسة ي هيكل املا ى توازن  ر إ ي تمويل االحتياجات املالية املتبقية، وهذا ما يش  .يمكن استخدامه 

ي األموال الدائمة األصول الثابتة فقط، أما األصول املتداولة ي هذه الحالة تغطFR = 0 :رأس املال العامل معدوم  -

رجم هذه  ي املستقبل وت ي  رة األجل ، فهذه الوضعية ال تتيح أي ضمان تموي فتغطي عن طريق القروض القص

 .الحالة الوضعية الصعبة للمؤسسة

ي ي هذه الحالة يع أن املؤسسة عجزت عن FR <0 :رأس املال العامل ي سالب - ا. وبا تمويل استثمارا

ى الحد  ا إ ى تقليص مستوى استثمارا ي فه بحاجة إ االحتياجات املالية باستخدام مواردها املالية الدائمة، وبالتا

  1الذي يتوافق مع مواردها املالية الدائمة.

  احتياجات رأس املال العامل -2

  تعريف احتياجات رأس املال العامل-أ

ى أنه رأس املال العامل األمثل. أي ذلك الجزء من األموال  يمكن تعريف االحتياجات من رأس املال العامل ع

ي الضروري, وتظهر هذه االحتياجات  ا املا الدائمةاملمول لجزء من األصول املتداولة, والذي يضمن للمؤسسة تواز

ر  عند مقارنة   2ة األجل".األصول املتداولة مع املوارد املالية القص

ي املؤسسة  ن االحتياجات الدورية املهمة واملوارد الدورية   أثناءاحتياجات رأس املال العامل الدائم هو الفرق ب

ن فهو  ن الطرف رة األجل ،فإذا كان هناك فرق موجب ب ا ومدينوها بالديون قص دورة نشاطها أن تغطي مخزونا

ى موارد أخرى مد ر عن حاجة املؤسسة إ ى يغ ر احتياجات رأس املال العامل من سنة إ ا عن دورة واحدة، وتتغ

ر نشاط املؤسسة.  أخرى تماشيا مع تغ

  

                                                            

ي، ، دار وائل للنشر ، عمان ،ياس ال1  ر املا ، التسي ، يوسف قري   83.،ص2006بن ساس
رنامج الرسم الجديد، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون سنة النشر،ص2  ي حسب ال ر املا   52.زغيب مليكة، التسي

  مجموع األصول المتداولةرأس المال العامل اإلجمالي = 
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 1= احتياجات رأس املال العامل

  

 

:الخزينة-3  

  :تعريف الخزينة- 3-1

ي مجموع األموال الجاهزة ال توجد تحت تصرف املؤسسة ملدة دورة استغاللية، أي مجموع األموال  " الخزينة 

ر عن وجود  السائلة ال ا تع رة من األهمية أل ى درجة كب ي ع تستطيع املؤسسة استخدامها فورا والخزينة 

ي باملؤسسةتوازن  ن: ".ما ن التاليت   2 وتحسب الخزينة وفق العالقت

  

  

 

  :الحاالت املمكنة للخزينة- 3-2

 :الخزينة الصفرية-1- 3-2

ي، وذلك بتساوي كل  ا املا ى للخزينة، وهنا تكون املؤسسة قد حققت تواز ي الحالة املث ر هذه الحالة  من تعت

ي ضرورة جلب موارد جديدة من  رأس املال العامل واحتياجات رأس املال العامل، لكن البد من أخذ الحذر وبالتا

ا املستقبلية.   أجل ضمان تغطية احتياجا

 :الخزينة املوجبة-2- 3-2

ي رأس ا ي يكون هناك فائض  ر من األصول الثابتة، وبالتا ملال العامل ي هذه الحالة تكون املوارد الدائمة أك

ي شكل سيولة،  ي رأس مال العامل، و يظهر هذا الفائض  ي رأس مال العامل مقارنة باالحتياج  مقارنة باالحتياج 

ا تمويل جزء من األصول املتداولة ال قد تفوق الخصوم املتداولة.   وهو ما يشكل خزينة موجبة بإمكا

                                                            

  148.ص2001الجزائر، ،الطاهر لطرش، تقنيات البنوك ، ديوان املطبوعات الجامعية بن عكنون، 1 
رنامج الرسم الجديد ،مرجع سبق ذكره، ص2  ي حسب ال ر املا   .53 زغيب مليكة،  التسي

رة األجل –)(قيم االستغالل + قيم قابلة للتحقيق   )تسبيقات بنكية –(ديون قص

احتياجات رأس املال العامل  –العامل الدائم الخزينة = رأس املال

. تسبيقات بنكية–الخزينة = القيم جاهزة   
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 :الخزينة السالبة-3- 3-2

ى ي هذه الحالة يكون رأس ا ي رأس املال العامل، وهنا تكون املؤسسة بحاجة إ ملال العامل أقل من االحتياج 

ايدة من أجل استمرار النشاط.   1موارد مالية لتغطية االحتياجات امل

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

 

  

  

                                                            

ر، مرجع سبق ذكره، ص .1    51ناصر دادي عدون، تقنيات مراقبة التسي
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ي للقوائم املالية   املبحث الثاني: التحليل املا

ا خصص تعد القوائم املالية أهم مورد للمعلومات بالنسبة لألطراف معيار  الداخلية أو الخارجية، ونظرا ألهمي

ي املعيار رقم  ي لها واملتمثل  ي هذا املبحث سوف نتطرق ملاهية  1محاس دو واملعنون "عرض البيانات املالية "، 

ا.   القوائم املالية ومكونا

  املطلب األول، ماهية القوائم املالية 

  الفرع األول :تعريف القوائم املالية

  مفهومها: -1

ذا  ء يعتقد أنه صحيح و حقيقي، والقوائم املالية  ي عبارة عن إعالن عن  إن كلمة بيان أو كشف أو قائمة 

را عنه بلغة النقود ن به مع ي إعالن عن ما يعتقد أنه حقيقي، و يتم إيصاله للمهتم لذلك فإن  .املع 

ن عند إعدادهم للقوائم املالية فهم يصفون بل غة مالية وضعية أو موقف املشروع واللذين يعتقدون املحاسب

ا  ي أن تحدد بدقة املدة ال تغط رة هنا ينب رة، و الف أنه يمثل بعدالة النشاطات املالية ال تمت خالل الف

  .1القوائم املالية

  مكونات القوائم املالية -2

ي ي الجزائر و   : قبل التطرق ملكونات القوائم املالية يجب توضيح القوائم ال تعد 

انية•   .امل

 .حسابات النتائج• 

 .جدول تدفقات الخزينة• 

ر رؤوس األموال الخاصة•   .جدول تغ

انية وجدول حسابات • ن القواعد والطرق املحاسبية املستعملة ويقدم معلومات مكملة للم  النتائج ملحق يب

ي مدة أقصاها   .أشهر التالية من تاريخ إقفال السنة املالية6يتم إصدارها 

  :يحدد بوضوح كل مكون من مكونات القوائم املالية، ويتم تبيان املعلومات اآلتية بكل دقة و وضوح

 .تسمية الشركة:اإلسم التجاري،رقم السجل التجاري للوحدة ال تقدم تبيان الجداول املالية• 

 .نوع القوائم املالية: حسابات فردية أو مركبة• 
                                                            

ى  ،،دار جهينة للنشر والتوزيع ، طالل الججاوي ، ريان نعوم، املحاسبة املالية مناهج الجامعات العاملية 1    243،ص 2007، عمان  ،الطبعة األو
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 .تاريخ إقفال الحسابات• 

ا •  .العملة ال تقدم 

 :وتذكر معلومات أخرى تسمح بتحديد هوية املؤسسة

 .عنوان مقر الشركة، الشكل القانوني: املكان الذي تنشط فيه واملكان الذي سجلت فيه• 

 .املنجزةاألنشطة الرئيسية، وطبيعة العمليات • 

 .إسم الشركة األم وتسمية املجتمع الذي ترتبط به الوحدة عند اإلقتضاء• 

ا خالل • ن ف رة . معدل عدد العامل   1الف

                                                                                                                                                       هداف القوائم املاليةأ - 3 

ي  : تتمثل أهداف القوائم املالية فيما ي

 :تلبية احتياجات- 3-1

ن  • ن وهيئات اإلقراض.مالكي املؤسسة واملستثمرين الحالي  واملستقبلي

ا. •  اإلدارة الداخلية للمؤسسة والهيئات الرقابية ف

  إدارة الضرائب والهيئات الحكومية األخرى. •

ي- 3-2 ر املعلومات ال تفيد   :توف

 ترشيد القرارات االستثمارية و االئتمانية. •

 تقدير التوقعات املستقبلية ( خاصة املستثمرين). •

 .تائج إدارة املؤسسة و إدارة املواردإظهار ن •

ي الجديد للمؤسسات ف ى إعداد القوائم املالية  إو من خالل النظام املحاس املا رة ع ن كل مؤسسة مج

اية كل دورة محاسبية. ي    2الختامية 

                                                                                     الفرع الثاني : الخصائص النوعية للقوائم املالية

ي الصفات ال تجعل املعلومات الواردة بالبيانات املالية مفيدة  تتمثل الخصائص النوعية للبيانات املالية 

ن ويمكن ن أربعة خصائص نوعية أساسية للمستخدم ي: أن نم ب  و

 :القابلية للفهم-1

                                                            

ي  1  ي  1.210،املادة 19العدد  الجريدة الرسمية،2008جويلية  26القرار املؤرخ    23-22،ص.ص2009مارس  25،املؤرخة 
ى مكونات القوائم املالية املحاسبية و املالية للمؤسسات االقتصادية،  ودبةب2  ي الجزائري ع ر،  رسالةخالد، أثر تطبيق النظام املحاس املا ماجست

  9ص.2006- 2007املدرسة العليا للتجارة، تخصص محاسبة، الجزائر، ،
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ا للفهم املباشر من مستخدمي تلك  ي قابلي إن إحدى الخصائص األساسية للمعلومات الواردة بالقوائم املالية 

ي األعمال  القوائم، ن مستوى معقول من املعرفة  رض أن يكون لدى املستخدم لهذا الغرض فإن من املف

ي دراسة املعلومات بقدر معقول من العناية، وعليه فإنه والنشاطات االقتصادية واملحاسبية، وإن  م الرغبة  لد

ي القوائم املالية، إن كانت مالئمة  يجب عدم استبعادهم املعلومات املتعلقة باملسائل ملعقدة ال يجب إدخالها 

ن. ي القرارات االقتصادية، بحجة أنه من الصعب فهمها من قبل بعض املستخدم   لحاجات صان

 :املالئمة -2

م، وتمتلك املعلومات خاصية املالئمة عندما تؤثر  يجب أن تكون املعلومات مالئمة لفائدة صناع القرار وحاجا

ي تقييم األحداث املاضية والحاضرة واملستقبلية، وتتأثر  م  ن بمساعد ى القرارات االقتصادية للمستخدم ع

ا ا النسبية، ف مالئمة املعلومات بطبيع ر كافية وبأهمي في بعض الحاالت فإن طبيعة املعلومات لوحدها تعت

ى املخاطر والفرص  ى قطاع جديد تعمل فيه املنشأة يؤثر ع ى سبيل املثال اإلفصاح  ع ا ع لتحديد مالئم

رة وضع التقرير، كما أن  ي ف املتاحة لها بغض النظر عن األهمية النسبية للنتائج ال أحرزها القطاع 

ى القرارات اإلقتصادية املعلومات  يمكن اعتبارها ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر ع

ى تلك القوائم .كما تعتمد األهمية  ال يتخذها الطرف الثالث من مستخدمي القوائم املالية، اعتمادا ع

ي ضوء الظروف الخاصة للحذف أو  ى حجم البند أو الخطأ املقدر  ي مفهوم األهمية النسبية ع التحريف، وبالتا

ي املعلومات  ا خاصية أساسية للمعلومات، فالبد من توافرها  ر من كو النسبية يزودنا بنقطة قطع فاصلة أك

رة بالفاعلية وح تكون نافعة ى هذه األخ   .كي تتح

 :املوثوقية-3

ا وتمتلك املعلومات خاصية املوثوقية إذا كانت  ح تكون املعلومات مفيدة، يجب أن تكون موثوقة ويعتمد عل

ا الهامة والتح  األخطاء خالية من ى هذا األساس ال يمكن أن تتمّتع املعلومات باملوثوقية إال إذا توفرت ف و ع

  :الخصائص التالية

ر بصدق عن العمليات واألحداث األخرى. التمثيل الصادق•  :ح تكون املعلومات موثوقة يجب أن تع

ا اإلقتصادية  الجوهر فوق الشكل القانوني تغليب• ر عن حقيق : بمع أن املعلومات املالية يجب أن تع

 القانوني. ملجرد شكلها وليس

. الحياد•  :بمع أن تكون القوائم املالية خالية من التح

ي ظل عدم  الحذر الحيطةو • ي وضع التقديرات املطلوبة  ي بالحذر عند إنجاز القوائم املالية خاصة  :أي التح

امات. التأكد مما ا القيام بتضخيم األصول أو التقليل من االل  يجنب مجهز



ي ى التحليل املا 	الفصل األول: مدخل عام ا
 

 
20 

بية بمع أن تكون املعلومات الواردة بالقوائم املالية كاملة ضمن حدود األهمية النس اإلكتمال ( الشمولية):•

ر مالئمة. والتكلفة، ر موثوقة وغ   فحذف املعلومات قد يجعلها مضللة، وغ

 :القابلية للمقارنة-4

ي  ر الزمن، فمن أجل تحديد اإلتجاهات  يجب أن يتمكن مستخدمي القوائم املالية من املقارنة للقوائم املالية ع

ن للقوائم املالية بالسياسات املحاسبية واألداء، كما أن هذه الخاصية تسمح بإعالم  املركز التجاري  املستخدم

رات ال ر الزمن،  املستخدمة وعن التغ ي للمنشأة ع ي مقارنة املركز املا ن يرغبون  حدثت، وبما أن املستخدم

رات السابقة .  فإنه من املهم أن تظهر القوائم املالية املعلومات املقابلة للف
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  الخصائص النوعية للقوائم املالية): 1-1( الشكل رقم

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

ي العلوم التجارية ،املدني ،االطيب  :املصدر  ر  ي ،مذكرة املاجست  10املرجع السابق ،ص لقوائم املالیة املدمجة وفق النظام املحاس املا

                                                                                                 الفرع الثالث: مستخدمي القوائم املالية

يشكل مستخدمو القوائم املالية املتضمنة للمعلومات املحاسبية شريحة عريضة من الفئات ال تتكون من 

ن مع املنشأة:                     ن، املوردين، العمالء، الحكومة و جهات الضرائب، و جمهور املتعامل املستثمرين ، املوظف

ن-1 ى معلومات املساهم ا، فهم بحاجة إ م و ربحي ى درجة املخاطرة املتعلقة باستثمارا : ينصب اهتمامهم ع

ى  تمون باملعلومات ال تساعدهم ع ى اتخاذ قرار شراء استثمار، االحتفاظ به أو بيعه كما  تساعدهم ع

ى توزيع قسائم األرباح    .معرفة قدرة املنشأة ع

 الخصائص النوعية للقوائم املالية

فهمالقابلية لل عناصر القوائم املالیة  

لمتداولةا الصولا  

 ألصول الثابتة

  ة األجلالخصوم طويل

: حقوق الملكية  

 رأس المال
 االحتياطات

 االرباح المحتجزة

 الدخل الشامل:

 اإليرادات•                                 
  المصروفات•                                 

 المالئمة

 الموثوقية

التمثيل الصادق

الجوھر فوق الشكل القانون

الحياد

الحيطة والحذر

االكتمال القابلية 
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ن- 2 ى معلومات متعلقة باستقرار و ربحية املنشأة من أجل معرفة قدرة املنشأة عالعامل  ى دفع: هم بحاجة إ

ر فرص العمل .مكافآت، م، تعويضات نافع التقاعد و توف  

ن: -3 ى دفع قروضهم و الفوائد املتعلقة املقرض م ع رض ى معلومات حول قدرة مق ا عند و هم بحاجة إ

  .االستحقاق

ن اآلخرين-4 ى معرفة ما إذا كانت املبالغ املستحقة ستدفع لهم عناملوردين و الدائن د : و هم بحاجة إ

  االستحقاق.

ى معلومات متعلقة باستمرارية املؤسسة خاصة عندما يكون لهم ارتباط طويالزبائن: -5 ل األجل و هم بحاجة إ

 معها أو أن نشاطهم متعلق باستمرارية املنشأة.

ي اإلقتصالجمهور: -6 روة املنشأة و تنوع نشاطها  ى معلومات حول التطورات الحديثة ل ي.و هو بحاجة إ اد املح  

ى  الدولة و الهيئات العمومية:-7 ا بحاجة إ ي نشاطات املؤسسة، كما أ تم الدولة بتوزيع املوارد و بالتا

رة و تحديد السياسات الج  1. بائية و إعداد إحصائيات وطنية كالدخل القوميمعلومات لتنظيم نشاط هذه األخ

  المطلب الثاني : عرض القوائم المالية

  الفرع األول : الميزانية وجدول حسابات النتائج

  الميزانية:-1

  :تعريفها -1- 1

ي لحظة زمنية معينة ، ي أو الحالة املالية للمؤسسة وذلك  ي تصوير للوضع املا انية  وعليه فإن محتويات  امل

ا لها عن التيارات أو التدفقات وال تمثل  ي عناصر لحظية وتعرف محاسبيا بمصطلح األرصدة تمي انية  امل

                                             2حسابات النتائج، قائمة التدفقات النقدية .:مكونات القوائم املالية األخرى 

انية املعلومات ال- 2-  1 ي امل ا   :يجب اإلفصاح ع

ي انية و ي امل ي عرض عناصر محددة كحد أدنى يجب إدراجها    :فرض النظام املحاس املا
                                                            

 IFRS-IASالدولية، امللتقى الوطين حول النظام احملاسيب املايل باجلزائر و عالقته باملعايري الدولية أمينة فداوي، إدارة األرباح كأثر حاسم لتبين املعايري احملاسبية 1 
  .12، ص  2013جانفي  14و  13يومي  –مستغامن  -،جامعة عبد احلميد بن باديس

رازي، نظرية املحاسبة، دار السالسل للنشر و التوزيع، الكويت ، ع2    .216،ص 1990باس مهدي الش
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 األصول:-أ

ر املادية -  .التثبيتات غ

 .التثبيتات املادية -

 .االهتالكات -

 .املساهمات -

ي -  .األصول املا

 .)مع تمي الضرائب املؤجلة(أصول الضريبة  -

ن اآلخرين واألصول األخرى املماثلة  -  .)أعباء مثبتة مسبقا(الزبائن، واملدين

  1خزينة األموال اإليجابية ومعادالت الخزينة اإليجابية.- 

 : الخصوم-ب

رحة عقب تاريخ اإلقفال، مع تمي رأس املال  - رؤوس األموال الخاصة قبل عمليات التوزيع املقررة أو املق

  واالحتياطات والنتيجة الصافية للسنة املالية والعناصر األخرى. الصادر 

ر الجارية ال تتضمن فائدة-  .الخصوم غ

 .املوردون والدائنون اآلخرون -

 .)مع تمي الضرائب املؤجلة(خصوم الضريبة  -

 .خزينة األموال السلبية ومعادالت الخزينة السلبية -

ي  ى معلومات أخرى تظهر  ي امللحقباإلضافة إ انية أو    :امل

 .وصف طبيعة وموضوع كل احتياط من االحتياطات -

ر من سنة للحسابات الدائنة والحسابات املدينة -  .حصة ألك

 .مبالغ للدفع واالستالم -

 .املؤسسة األم -

 .الفروع -

ي املجتمع -  .املؤسسات املساهمة 

رين (جهات أخرى مرتبطة  - ن، مس  .).....مساهم

  إطار مؤسسات رؤوس األموال، ومن أجل كل فئة أسهمي  -
                                                            

ي 26 جويلية 2008،الجريدة الرسمية ،العدد 19،املادة1.220 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009،ص 23   1 القرار املؤرخ 
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ر محررة كليا-  .عدد األسهم املرخصة، الصادرة، غ

 .القيمة االسمية لألسهم أو الفعل إذا لم تكن لألسهم قيمة اسمية -

ن بداية و -  .اية السنة املالية تطور عدد األسهم ب

ركة عدد األسهم ال تملكها املؤسسة، فروعها واملؤسسات -  .املش

ي إطار خيارات أو عقود البيع - ي شكل احتياطات لإلصدار   .األسهم 

  1حقوق وامتيازات وتخفيضات محتملة متعلقة باألسهم.- 

  جدول حسابات النتائج -2

  تعريفه  - 2-1

ي حساب النتائج بأنه: "بيان ملخص لألعباء واملنتوجات املنجزة من الكيان خال ل عرف النظام املحاس املا

رز بالتمي النتيجة الصافية للسنة  ي الحساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب، وي السنة املالية، وال يأخذ 

ي تقرير  لتقييم أداء املؤسسة عن طريق مقابلة اإليرادات  2املالية (الربح أوالخسارة). ا" 
ّ
وتعرف كذلك بأ

رة  رة معينة، فه تفصح عن نتيجة أعمال املؤسسة من ربح أو خسارة خالل ف ا خالل ف باألعباء املرتبطة 

 3."معينة

ي حسابات النتائج-2 ا   :املعلومات ال يجب اإلفصاح ع

ي:فرض النظام املحاس امل ي حسابات النتائج و ي معلومات دنيا يستوجب إظهارها                                           ا

ر الرئيسية اآلتية ا، الذي يسمح بتحديد مجاميع التسي ي، القيمة  :تحليل األعباء حسب طبيع الهامش اإلجما

 .الفائض اإلمجايل عن االستغالل املضافة،
 .األنشطة العاديةمنتجات  -

 .املنتوجات املالية واألعباء املالية -

ن -  .أعباء املستخدم

 .الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة -

 .الكات وخسائر القيمة ال تخص التثبيتات العينيةتمخصصات االه -

                                                            

ي 26 جويلية 2008،املرجع السابق املادة رقم 3.220 ص.ص 24-23   1 الفرار املؤرخ 
ي 26 جويلية 2008 ،املرجع السابق ،املادة رقم 1.230،ص 24   2 ا القرار املؤرخ 

ي، زين عبد املالك، 3  ي ظل النظام املحاس املا ر،  ر امذكرة ماجستالقياس واإلفصاح عن عناصر القوائم املالية   تخـصص ي علوم التسي
  32،ص2015محاسبة،جامعة بومرداس، الجزائر،
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 .الكات وخسائر القيمة ال تخص التثبيتات املعنويةتمخصصات االه -

 .العاديةنتيجة األنشطة  -

ر العادية  -  .)منتجات وأعباء(العناصر غ

رة قبل التوزيع -  .النتيجة الصافية للف

ى مؤسسات املساهمة -  .النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة إ

ي امللحق املكمل لحسابات النتائج ي حسابات النتائج، وإما  ى املعلومات األخرى املقدمة إما   .باإلضافة إ

 .يل منتجات األنشطة العاديةتحل -

رحة والنتيجة الصافية لكل  - ا أو مق ى مؤسسات مبلغ حصص األرباح لكل سهم مصوتا عل سهم بالنسبة إ

 املساهمة.

ي امللحق ى مدونة  .وللمؤسسات أيضا إمكانية تقديم حساب النتائج حسب الوظيفة  فتستعمل إذن زيادة ع

ا األعباء واملنتوجات حسب الطبي حساب عة، مدونة حسابات حسب الوظيفة مكيفة مع خصوصي

ا.   1واحتياجا

  الخاصة واألموالالفرع الثاني : جدول تدفقات الخزينة 

 جدول تدفقات الخزينة -1

                                                                                                                                                          تعريفه:- 1- 1

رة معينة، يقدم مداخي ي السيولة خالل ف رات  ل (املقبوضات) و مخارج املوجودات املالية هو جدول يوضح التغ

  2(املبالغ املدفوعة) الحاصلة أثناء السنة املالية واملتعلقة باألنشطة التشغيلية، واالستثمارية والتمويلية.

ر مباشرة ن، طريقة مباشرة وطريقة غ   :يعد جدول التدفقات الخزينة بطريقت

ى هاته الطريقة أي- ا تحديد كل من املتحصالت الطريقة املباشرة: ويطلق ع ضا حسابات النتائج حيث يتم بموج

ي التدفقات النقدية  ما هو صا النقدية واملدفوعات النقدية املرتبطة باألنشطة التشغيلية، ويكون الفرق بي

  املرتبطة بذلك النشاط.

ي نتيجة السنة املالية من واقع - ا بطريقة التوفيق أو التسويات، حيث تبدأ بصا ر مباشرة: ويشار إل الطريقة الغ

ر مباشرة  ي تدفقات النقدية مرتبطة بأنشطة التشغيل، أي أن الطريقة الغ ى صا الحسابات النتائج وتحويله إ

                                                            

ي 26 جويلية 2008، ،مرجع سبق ذكره،املادة 2.230،ص 24   1القرار املؤرخ 
  2محمد صالح عطية ،مبادئ املحاسبة املالية( نظام املعلومات الخدمة ملتخذي القرارات)، الدار الجامعية، مصر،2004،ص 37
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ى النتيجة ال ى إجراء التعديالت أو التسويات ع ى النتيجة الصافية تنطوي ع صافية بالنسبة للبنود ال أثرت ع

ى النقدية. ا لم تؤثر ع   1و لك

ر األموال الخاصة -2   :جدول تغ

 تعريفه:- 2-1

ي كل فصل من الفصول ال تشكل  ر عن تحليل حركات ال أثرت  ى أنه جدول يع عرفه النظام املحاس ع

ا رؤوس األموال الخاصة للكيان من خالل    .2السنة املاليةم

رة ى رصيد حقوق امللكية خالل ف ى أنه قائمة توضح مقدار الزيادة أو النقص الذي طرأ ع   3.و يعرف باختصار ع

ر األموال الخاصة- 2-2  طريقة حساب جدول تغ

ي: ن وذلك كما ي ي حقوق املساهم ر  ى تحديد التغ   يتم الوصول إ

ي -  بداية السنة بالنسبة لرأس املال االحتياطي القانوني،االحتياطي العام،يتم املبدأ باألرصدة االفتتاحية 

ي بداية السنة  .االحتياطي الخاص وأي احتياطات أخرى واألرباح املحتجزة 

 .رأس املال )تخفيض(منه زيادة أو  )أو يخصم(يضاف  -

 .تخضع أي استخدامات لالحتياطات-

 .يضاف الربح العام-

ي الربح - ن ومكافئة أعضاء مجلس اإلدارةيوزع صا ى املساهم ى االحتياطات واألرباح ع  القابل للتوزيع ع

ي- ن  ى أرصدة حقوق املساهم  .4اية السنة التالية تحصل بإجراء عملية اإلضافة (أو الخصم) ع

  الفرع الثالث:املالحق

  نعريفه:-1

ا تسمية الشروح، اإليضاحات، املالحظات واللوائح  تعددت التسميات املعطاة للمالحق، فهناك من يطلق عل

ا ى أ ي عبارة عن جداول أو تعليقات تضاف للقوائم املالية األساسية لتجنب الغموض، وتعرف ع قائمة من  :و

                                                            

  1 أمني السيد امحد لطفي ،التحليل املايل ألغراض تقييم ومراجعة األداء  االستثمار يف البورصة، دار اجلامعية، مصر،2005 ،ص 289
  .26مرجع سبق ذكره، ص .،1.250، املادة 2008جويلية  26املؤرخ يف القرار 2 

  3 حممد صالح العطية، مبادئ احملاسبة املالية( نظام املعلومات اخلدمة ملتخذي القرارات)،مرجع سبق ذكره،ص 59
ي ترشيد قرارات االستثمار،4  ي القوائم املالية للمصاريف ودورهما  ر مذكرة روال كاسر البقة،القياس واإلفصاح املحاس  تخصص محاسبة  ،ماجس

  35،ص 2007،مصرفية، ،جامعة تشرين،سوريا 
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ي الجداول  انية وجدول حسابات النتائج (وبا ، ومكملة  )املعلومات املتنوعة تستعمل أما لتسهيل فهم امل

  .1اللمعلومات ال تحتو

ي القوائم املالية وتشمل ملخصا للبيانات املحاسبة  ا تضمن املعلومات إضافية ملا تم عرضه  كما توصف بأ

ي ونتائج األعمال. رية أخرى وتتعلق بحقيقة املركز املا   2ومالحظات تفس

ي فهم أفضل  ى املؤسسات استخدام عدد من الجداول تفيد  ي ع لبنود القوائم لقد فرض النظام املحاس املا

ي   :املالية، وهذه الجداول 

ر الجارية -  .جدول تطور التثبيتات واألصول غ

 .جدول االهتالكات -

ر الجارية - ي التثبيتات واألصول األخرى غ  .جدول خسائر القيمة 

 .جدول املؤونات -

ركة(جدول املساهمات  -  .)فروع ووحدات مش

  دينة عند إقفال السنة املاليةبيان استحقاقات الديون الدائنة وامل -

 :طريقة عرض املالحق-2

ا مع  ي فهم البيانات املالية ومقارن ن  ي، مما يساعد املستخدم رتيب التا يتم عادة عرض اإليضاحات حسب ال

 :املنشآت األخرى بيانات
ر املحاسبية الدولية -  .بيان باالمتثال ملعاي

ي صلب - رتيب الذي عرض فيه كل بند وكل بيان معلومات مدعمة للبنود املعروضة  ي نفس ال ي   كل كيان ما

ي  .ما

 .بيان يوضح أسس القياس و السياسات املحاسبية املطبقة -

 :وإفصاحات أخرى تشمل

امات واإلفصاحات املالية األخرى . -   البنود الطارئة واالل

ي ملحق الكشوف املالية-3 ا   :املعلومات ال يجب اإلفصاح ع

ي النقاط اآلتية ى معلومات ذات أهمية بالغة يمكن تلخيصها   :يشتمل امللحق ع

                                                            

ي 1    27مرجع سبق ذكره ،ص ، 1.260املادة ، 2008جويلية 26القرار املؤرخ 
ي ترشيد قرارات االستثمار، مرجع سبق ذكر ه،ص38 ي القوائم املالية للمصاريف ودورهما    2 روال كاسر البقة، القياس واإلفصاح املحاس 
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 .املالية الكشوفالقواعد والطرق املحاسبية املعتمدة ملسك املحاسبة وإعداد  -

ر األموال  - انية، حساب النتائج، جدول السيولة الخزينة وجدول تغ مكمالت اإلعالم الضرورية لحسن فهم امل

  الخاصة.

ملعلومات ال تخص الكيانات املشاركة،ولفروع أو الشركة األم و كذلك املعامالت ال يحتمل أن تكون ا -

ا حصلت ر  .مع هذه الكيانات أو مس

ى صورة وفية -  .املعلومات ذات الطابع العام أو ال تخص بعض العمليات الخاصة الضرورية للحصول ع

ي الحكم الذي قد تحكم به وفعال فان امللحق يجب أن ال يشتمل إال  ر  ى املعلومات الهامة، الكفيلة بالتأث ع

ا. الجهات ال ا املالية ونتيج ى ممتلكات املؤسسة ووضعي ا الوثائق ع   1ترسل إل

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
                                                            

ي  لقرار ا1    38مرجع سبق ذكره،ص، 19 ،العدد  2008املؤرخ 
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 خالصـــــــة الفصل

ي للقوائم املالية منذ رة الثالثينيات من  19اية القرن  ازدادت األهمية بموضوع التحليل املا ي ف وبالتحديد 

ى دراسة القوائم املالية  را من املؤسسات مما أدى بالضرورة إ يار كث رة ا القرن املا أين شهدت تلك الف

ى األداء الحقيقي لهذه املؤسسات والتنبؤ مستقبلها االقتصادي.   للمؤسسات بشكل علم بغرض التعرف ع

ي للقوائم ر التحليل املا املالية أداة يستعملها العديد من األطراف ذات العالقة باملؤسسة، فهو ال يخرج من  ويعت

رات الوضعية  كونه دراسة تفصيلية للقوائم املالية املنشورة وفهمها من أجل معرفة الوضعية املالية واألداء وتغ

ى هذا الهدف يتبع املحلل مجموعة من الخطوات  ي مجملها املالية للمؤسسة، وبغرض الوصول إ ال تشكل 

ي، حيث تبدأ بتحديد غرض وسياق التحليل وتنته وضع التوصية املناسبة  اإلطار املفاهيم لعملية التحليل املا

  وتكرار كل العمليات للتأكد من صحة التوصيات واالستنتاجات األصلية.

ي  انية، وتع عملية تحليل القوائم املالية تحليل مخرجات النظام املحاس املا املتشكلة أساسا من: امل

رات األموال الخاصة واملالحق، باستخدام مجموعة من  حسابات النتائج، قائمة التدفقات النقدية، قائمة تغ

ي، النسب املالية.   األدوات واألساليب تتمحور أساسا حول: مؤشرات التوازن املا
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 تمهيد:

ى ما يعرف بالسوق املالية إ ي تمويلها ع ن املتأمل للحياة االقتصادية اليوم يرى بأن معظم االقتصاديات تعتمد 

ر بمثابة القلب النابض لالقتصاديات املعاصرة  ،وعليه أصبح موضوع األسواق ودون شك أن هذه السوق تعت

ى  رة من املوضوعات املهمة ، وال نالت اهتمامات كل الدول املتقدمة والدول النامية ع ي السنوات األخ املالية 

حد سواء ، إن زيادة هذا االهتمام باألسواق املالية بكل تأكيد لم يكن بعرض الصدفة، فهناك مجموعة من 

ي حشد املدخرات ال تقف وراء زيادة ه العوامل ر أداة مهمة  ى إن األسواق املالية تعت ذا االهتمام ، فاإلضافة إ

ى دعم االقتصاد الوط فان انحصار امللكية العامة وزيادة  ي مجاالت استثمارية تعمل ع ها  الوطنية وتوج

ي مجال املعلومات واال ي  ي النشاط االقتصادي والتقدم التكنولو تصاالت ، وتحرير توسع القطاع الخاص 

ى ظهور ونمو األسواق املالية بالعديد  ي مجموعها عامال مؤثرا ع النظم االقتصادية بالعديد من الدول شكلت 

 من دول العالم.
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 عموميات حول األسواق املالية املبحث األول :

ر بسبب توسع املعامالت االقتصادية  ن األفرادأصبحت األسواق املالية ضرورة ملحة أك والشركات، ووجدت  ب

  ة.أساسا للقيام بمجموعة من الوظائف واألدوار ألجل تنمية اقتصادية حقيقي

  ماهية األسواق املاليةاملطلب األول : 

 الفرع األول: مفهوم األسواق املالية

ي اللغة السوق املكان  ي السوق وتع  ى  ن األو ى كلمت ي الذي يلتقي الجغراينقسم مصطلح األسواق املالية إ

ي الوقت الحاضر لم يعد هناك أهمية للم رون وتتبادل فيه السلع والخدمات، و كان وأصبحت فيه البائعون واملش

ي أدوات  ي تلك السوق  ى ما يتداول  ي املالية تدل ع ا والثانية  ى السلعة ال تتداول ف السوق تحدد بالنظر إ
 مالية.1

  :األسواق املالية تعريف -1

ا:أل هناك عدة تعاريف    سواق رأس املال نذكر م

ا بيع وشراء ومبادلة السلع والخدمات أو األصول  ي اآللية (األسلوب واإلجراءات) ال يتم بواسط فالسوق املالية 

ها).   2املالية  (األسهم والسندات وما شا

الذي من خالله تلتقي الوحدات االستثمارية مع وحدات االدخار أما أرشد فؤاد التميم فيعرفها بـ :" هو اإلطار 

رة أو الطويلة األجل من خالل تداول لألداة املالية املناسبة ، أو من  وذوي الفوائض املالية لعقد الصفقات القص

  3."عمليات املتاجرة بأدوات السوق  خالل

ي األدوات املالية ري تلك األدوات ، وذلك بغض النظر عن وتعرف أيضا" هو ذلك اإلطار الذي يجمع بائ  بمش

ن  الوسيلة ال يتحقق ا هذا الجمع أو املكان الذي يتم فيه، ولكن بشرط توفر قنوات اتصال فعالة فيما ب

ي ن  ي أية لحظة زمنية واحدة بالنسبة ألية ورقة مالية  املتعامل   4."السوق بحيث تجعل األثمان السائدة 

                                                            

ن زوبل، بورصة األوراق املالية موقعها من األسواق 1    26،ص2000،أحوالها مستقبلها، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر ،محمود أم
  2زياد رمضان ، مروان شموط ،األسواق املالية ،الشركة العربية املتحدة للتسويق و  التوريدات ،القاهرة ،2007،ص6

ي التنظيم وتقييم األدوات، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ،عمان،2010،ص92   3أرشد فؤاد التميم ،األسواق املالية 
ي، أنس البكري، األسواق املالية والدوليةو  4    16،ص 2008عمان،، دار املستقبل للنشر والتوزيع ،  ليد صا
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                                                                                                                  : ملاليةاخصائص األسواق  -2

ها    ي بعض الخصائص ال تم من خالل استعراض التعاريف السابقة ألسواق رأس املال نجد معظمها تتفق 

ا: ي األسواق األخرى نذكر م  عن با

ا أهمية بالغة خاصة من الناحية التمويلية تتس - م أسواق املالية بتداول األدوات املالية ، األمر الذي أكس

رات السداد املناسبة للمشروعات ى سيولة الكافية املرتبطة بف   .اإلنتاجية قيد التأسيس أو القائمة ال تحتاج إ

ى اهتمام املستثمرينتتسم األسواق املالية بعوائد مرتفعة نسبيا، و بذلك اس - ى   تقطبت ع دف الحصول  ع

ر من خالل الفروق.                                                                                             فوائد                     أك

ى الرغم من أن األدوات التمويلية لألسواق املالية تتم بعوائدها - ا ع رة نسبيا خاصة أسواق رأس املال إال أ الكب

درجات مخاطرة عالية جدا مقارنة باألسواق النقدية، وذلك لكون أدوات االستثمار طويلة األجل مما يولد تتسم ب

 1سعرية، سوقية، وتنظيمية. مخاطر 

 الفرع الثاني :وظائف األسواق املالية

ي  ا املالية و االقتصادية ومن تؤدي أسواق رأس املال دورا هاما وحيويا  الحياة االقتصادية، تفسر وجودها وأهمي

ي توزيعها  ي من تحقيق االستثمار األفضل للموارد املالية وتحقيق التوازن  خالل هذه الوظائف يتمكن النظام املا

ي:   ، ومن أهم الوظائف هذه ما ي

ا -1 روة وتنمي ى ال  تشجيع االدخار واملحافظة ع

ى االدخار، و ذلك عن طريق تسهيل تحويل مدخراتشجع األس ى استثمارات واق املالية األفراد والشركات ع م إ

ى مردود  ي األسواق املالية للحصول ع رها من أدوات التعامل  ي أدوات مالية سواء كانت أسهم أو سندات وغ

ر محدد حسب املخاطر املحتملة. ي معت                                                                                              ما

ي موعد  ي األسواق املالية وسيلة مهمة من وسائل حفظ القوة الشرائية  ر األدوات ال يتم تداولها  كما تعت

ا تنتج أربحا وفوائد ،  لك وتتآكل بمرور الزمن بل أ ي االستحقاق أو ح موعد بيعها ،بحيث ال تس وعليه تساهم 

ا. روات واملحافظة عل   تنمية ال

ى كل من االئتمان السيولة -2   تسهيل الحصول ع

                                                            

  56،ص2002جمال جويدان الجمل، األسواق املالية والنقدية، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع،  األردن،1 
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ى سيولة جاهزة عند الطلب وما استدعت الضرورة  إن األسواق املالية أداة هامة وفعالة لتحويل األدوات املالية إ

ى االئتمان مقابل الوفاء    .1به مستقبال ملن يطلبه و وفق شروط معينة لذلك، كما تتيح األسواق املالية الحصول ع

ها نحو املشرعات االستثمارية -3   تعبئة املدخرات وتوج

ى معدالت االدخار وفرص االستثمار  أن املؤكد أن التنمية االقتصادية تتطلب تعبئة لرأس املال ، وال تتوقف ع

رة لتأسيسها ،  ى رؤوس أموال كب ال تحققها األسواق املالية ملا تمتاز به من فاملشروعات الضخمة تحتاج إ

ى املستثمرين. ى تسهيل تحويل املوارد املالية من املدخرين إ   قدرات ع

ى أ ى مختلف األنشطة االستثمارية ، إذ أإضافة إ ن االستثمار ا تقوم بتوزيع رأس املال ع ا تمثل همزة وصل ب

ى مختلف القطاعات االقتصادية. املشروعات و ادخار األفراد ، وعليه تلعب ي ي توزيع املدخرات ع  2دورا 

  املالية األوراقالفرع الثالث:مخاطر سوق 

ن هما: ن رئيسي ى نوع   يمكن تقسيم املخاطر بسوق األوراق املالية إ

                       املخاطر املنتظمة:                                                                                                     -1

ي    ي املخاطر الناتجة عن عوامل تؤثر  ا أيضا مخاطر السوق أو املخاطر العادية أو املخاطر العامة و يطلق عل

ي األوراق امل ن، بل تصيب كافة األوراق املالية  ى مؤسسة معينة أو قطاع مع رها ع الية بوجه عام، وال يقتصر تأث

ي نفس الوقت،  ى كل املؤسسات تقريبا  ا تؤثر ع ا من خالل التنويع أل ي ال يمكن التخلص م السوق، وبالتا

كاإلضرابات العامة وحاالت الكساد أو ظروف وترتبط هذه العوامل بالظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

  معدالت أسعار الفائدة أو الحروب أو االنقالبات السياسية. التضخم أو 

           مخاطر سعر الفائدة:                                                                                                           - 1-1

ى  ى أسعار األوراق املالية، فارتفاع سعر الفائدة يؤدي إ ر معاكس ع فارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة له تأث

انخفاض أسعار األسهم والسندات ألن املستثمر العادي سيفضل بيع األوراق املالية ال يملكها وإيداع مقابلها 

ر  ر كما أن أي تغ ي البنك حيث تدر عليه عائد أك ى أسعار األوراق وديعة  ر ع ي أسعار الفائدة سوف يكون له تأث

                                                            

  10،ص سبق ذكره مرجع  ،األسواق املالية زياد رمضان ، مروان شموط ، 1 
ي تمويل التجارة الخارجية،  2  ر أطروحةسميحة بن محياوي،دور األسواق املالية العربية  ، دكتورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي

  16،ص   2015،،الجزائر  جامعة محمد خيضر بسكرة ة دوليةر تخصص تجا
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ي األوراق املالية طويلة  رة األجل. فاالستثمار  ى األوراق املالية قص ره ع ر من تأث املالية طويلة األجل بشكل أك

ى ب رة إذا ما صادف ارتفاع سعر الفائدة وقت الحاجة إ   يعها.األجل ال تؤمن عواقبه حيث قد يتعرض لخسارة كب

           مخاطر السيولة:                                                                                                            - 1-2

ى أموال     ي وقت احتياجه إ ى سيولة نقدية  ي مخاطر عدم تمكن املستثمر من بيع أسهمه أو سنداته وتحويلها إ و

ا، وتختلف إمكانية سيولة االستثمار باختالف نوع االستثمار، فاالستثمار بالسندات نتيجة لعد م وجود طلب عل

رة ال يقل تداول أسهمها. ي أسهم املؤسسات الصغ ر سيولة من االستثمار  رة أك  واألسهم للمؤسسات الكب

:                                                                                                                           املخاطر السوقية- 1-3

ر متوقعة، ويكون   ي تلك املخاطر ال تصاحب وقوع أحداث غ  تعرض حملة األسهم العادية لهذا النوع من تتمثل 

رهم من املستثمرين اآلخرين، وأحسن ر من غ ي الحالة ال أصابت  املخاطر أك ى املخاطر السوقية  مثال ع

أنباء اغتيال الرئيس األمريكي "كيندي"، فقد حدثت عمليات بيع  م بعد أن توارت1963بورصة نيويورك عام 

ى ن إ رية اضطرت املسؤول منخفضة جدا، وعندما فتحت البورصة إغالق البورصة وبيعت األسهم بأسعار  هيست

ن عادت ى أسعارها االعتيادية. بعد يوم   األسهم إ

           مخاطر االئتمان :                                                                                                             - 1-4

ي املخاطر ال تنتج عن عدم قدرة     ي املواعيد املقررة وخاصة و ا  ى سداد قيم الجهة ال أصدرت السندات ع

ر مضمونة من الحكومة.   إذا كانت السندات املصدرة غ

                     :                                                                                                      مخاطر التضخم-ـ1-5

ي القوة الشرائية   ي املخاطر الناتجة عن احتمال حدوث انخفاض  وتعرف أيضا بمخاطر القوة الشرائية، و

ي االقتصاد.                                                                 1للمدخالت أو للمبلغ املستثمر نتيجة وجود حالة تضخم 

ر املنتظمة:   -2                                                                                                                      املخاطر غ

ي ورقة مالية   ر السوقية أو مخاطر االستثمار  ي ناتجة عن عوامل تتعلق ي املخاطر غ أو مؤسسة معينة و

ي النشاط االقتصادي ككل. ن وتكون مستقلة عن العوامل املؤثرة                                 بمؤسسة معينة أو قطاع مع

راعات جديدة أو عمل  ي مؤسسة معينة أو أخطاء إدارية أو ظهور اخ ي  ومن هذه العوامل حدوث إضراب عما

ن جديدة حمال  ن تجاه منتجات املؤسسة أو ظهور قوان لك ي أذواق املس ر  ت إعالنية ملؤسسات منافسة أو التغ
                                                            

ر،تخصص مالية مؤسسات 1  ي علو التسي ر  الجوزي غنية،أهمية اعتماد البورصة كوسيلة تقييم  مردودية املؤسسة وتمويل تطورها،رسالة ماجس
  63-61،ص 2012الجزائر،،جامعة 
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الكية  ي تلك ال تنتج السلع االس ر املنتظمة  ر املؤسسات عرضة للمخاطر غ ى هذه املنتجات بالذات وأك تؤثر ع

ر املعمرة كمؤسسات املرطبات ا  أو غ ى حالة بورصة حيث ال تعتمد مبيعا ى مستوى النشاط االقتصادي أو ع ع

ي أو مكونات أصول املؤسسة ومن هذه املخاطر نجد: ر    األوراق املالية أو عندما يحدث تغ

               مخاطر اإلدارة                                                                                                                - 2-1

ي عن معدل العائد املتوقع من االستثمار بالرغم من أن   قد تسبب األخطاء اإلدارية اختالف معدل العائد الفع

ي، كما أن تعرض مؤسسة معينة لخسائر من خالل  انخفاض املؤسسة تتمتع بجودة املنتجات وقوة مركزها املا

ى سعر سهم املؤسسة داخل البورصات املحلية والدولية، وقد يتحمل  ا مثال، سيؤثر بشكل سل ع مبيعا

رة. ي مثل هذه املؤسسات واألسهم خسائر رأسمالية كب   املستثمرون 

                                              :                                                                             مخاطر الصناعة- 2-2

ر هام خارج نطاق هذا القطاع، وقد  ن دون أن يكون لها تأث ي مع ي قطاع صنا ي مخاطر ناتجة عن عوامل تؤثر  و

ن تمس صناعات تنتج مخاطر الصناعة عن عوامل عديدة مثال: عدم توفر املواد الخام للصناعة، أ و ظهور قوان

راعات أحدث فعندما ظهرت السيارات مثال كسدت صناعة  ن حماية البيئة، أو ظهور اخ معينة مثل قوان

  1.العربات

  املطلب الثاني : تقسيمات االسواق املالية

  الفرع األول : سوق النقد 

  سوق النقد -1

  تعريفه: - 1-1

رة األجل والقابلة للتداول  ا:" سوق املعامالت املالية قص ى أ و هذا     ، )سنة أقل من(تعرف السوق النقدية ع

من األسواق املختلفة  النوع من األسواق املالية ليس له مكان خاص ومحدد إلبرام الصفقات، إذ أن مكانه يتكون 

املشاريع اإلنتاجية، و مدها  لسوق هو تمويلال يتصل بعضها وببعض، الهدف األساس من وجود هذا ا

ي هذ    .2، القبوالت املصرفية، شهادات اإليداعه األسواق بالقروض، و أهم أدوات االستثمار ال يتم تداولها 

                                                            

   64-63املرجع السابق ،ص .صالجوزي غنية،أهمية اعتماد البورصة كوسيلة تقييم  مردودية املؤسسة وتمويل تطورها،1 
ا2  ن بن هاني، األسواق املالية(طبيع ا املشتقة ) -تنظيمها - حس ى،   ،دار الكندي، أدوا   15،ص2002عمان،الطبعة األو



  : تقديم عام حول األسواق املاليةالثاني الفصل 
 

 
37 

ي ي ما ي ه عن األسواق املالية األخرى نذكر أهمها   : كما تكتسب األسوق النقدية خصائص تم

ي األسواق النقدية - ن يوم واحد و تتداول  ي الغالب ما ب رات تسديدها  راوح ف رة األجل ت  سنة  أدوات مالية قص

ا ذات قابلية تسويقية عالية أن - ا العالية و ذلك الن غالبية األدوات املتداولة ف  تتم األسواق النقدية بسيول

 .باإلمكان تسييلها بسرعة وبمرونة عالية

رها عائد غالبية أدوا- ا تتمتع بدرجات ضمان عالية ، عادة ما تستخدم كضمان للقروض ، باإلضافة لتوف

 1مناسب للمستثمر الذي اليرغب بتحمل املخاطر.

  أدوات سوق النقد:- 1-2

                                                                                                  شهادات االيداع القابلة للتداول :-1- 1-2

ا بأنه قد ثم ايداع مبلغ محدد وملدة محددة ال تزيد  ي عبارة عن شهادات ثصدرها البنوك التجارية وال يثبث ف و

ثة أشهر ،ستة أشهر ، تسعة أشهر ،سنة).وتحمل شهادة االيداع سعر فائدة محدد ( وعادة ما يكون عن سنة ( ثال

ا وطريقة احتساب  ي ظهر هذه الشهادة شروط التعامل  ي السوق) أو معوم. وتذكر  ى من أسعار الفائدة  أع

ي ا بالبيع أو التنازل    السوق النقدي قبل تاريخ االستحقاق. الفائدة ودفعها.ويمكن لحامل هذه الشهادة التصرف ف

  الكمبياالت: -2- 1-2

رة أو متوسطة األجل ال تزيد عن خمس سنوات يصدرها أفراد أو شركات أو  أداةالكمبيالة عبارة عن  دين قص

ى قروض من شركات وبنوك وأفراد  يتولد عنه  إقراض.والكمبيالة عبارة عن عقد آخريندوائر حكومية للحصول ع

ا ح تاريخ االستحقاق أو بيعها لطرف أخر  ي تواريخ محددة.ويمكن للمقرض االحتفاظ  فوائد محددة وتستحق 

ا السماسرة والبنوك  والذي بدوره يمكن أن يبيعها لطرف ثالث وهكذا .وهناك سوق ثاني لهذه األداة يتعامل 

  التجارية .

   :األوراق التجارية -3- 1-2

رة وشركات املي أدوات د رة األجل تصدرها البنوك التجارية الكب ي ين قص رة الحجم واملعروفة  ساهمة كب

رة األجل من البنوك التجارية ولكن بعد ذلك بدأت  املجتمع ي السابق تأخد قروضا قص رة كانت  فالشركات  الكب

ى حد ى األموال عن طريق بيع أوراق تجارية  هذه الشركات تعتمد ا ي الحصول ع ر  ىكب مؤسسات مالية  إ

  وشركات املساهمة. أخرى وسيطة 
                                                            

 التميمي،األسواق املالية إطار يف التنظيم وتقييم األدوات،مرجع سبق ذكره،صأرشد فؤاد  
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  :اإللزاميقرض فائض االحتياطي  -4- 1-2

ر  ى ودائع البنوك التجارية لدى البنك املركزي ال تتجاوز نسبة االحتياطي امل هذا  يش .ويمكن اإللزاميصطلح ا

ي االحتياطي  إقراض عادة ملدة يوم واحد. وتتم  ويكون اإلقراض اإللزاميهذا الفائض لبنوك أخرى تعاني من عجز 

رض بسداد قيمة القرض  م البنك املق ادارة هذه العملية من قبل البنك املركزي الذي يلعب دور الوسيط، ويل

ى الفوائد ال تتحد وفق العرض والطلب.   اضافة ا

  لدوالر:اليورو ا-5- 1-2

ي بنوك خارج الواليات املتحدة األمريكية وخاصة البنوك األروبية.ولقد  مصطلح اليورو دوالر يع ودائع الدوالر 

ى القروض ال تمنحها  ى الدوالر بسبب انخفاض معدالت الفوائد ع ايد ع ظهرت هذه السوق نتيجة للطلب امل

ي البنوك  األمريكية من جهة ومن جهة أخرى إقبال الشركات املتعددة البنوك األروبية مقارنة بما هو عليه 

ى اوروبا  وأسيا والشرق األوسط ومناطق أخرى. ى الدوالر بسبب امتداد نشاطها إ   الجنسيات ع

  الشراء: إعادةاتفاقيات -6- 1-2

ا الشركات أو مستثمرون متخصصون  راض ال تلجأ إل ي شراء  تمثل اتفاقية إعادة الشراء أحد أساليب االق

ن. ر ملدة أسبوع ى األك راض لليلة واحدة أو ع   وبيع أوراق مالية ويكون االق

  :اذونات الخزانة-7- 1-2

رة األجل ال يزيد تاريخ استذن الخزانة عبارة عن إ راوح أداة دين حكومية قص حقاقها عن سنة( وعادة ت

ن( ي السوق فتصدرها  ثالثة،ستة،اثب ى ضمان استمرارية تلك األذونات  عشر شهر) وتحرص الحكومات ع

  بشكل دوري.

  :املصرفيةالقبوالت -8- 1-2

ي  األداةنشأت هذه  رة طويلة. والقبول املصر ي املعامالت التجارية الدولية مند ف ي سوق النقد نتيجة التطور 

عبارة عن حوالة مصرفية (وعد بالدفع يشبه الشيك) مؤجلة الدفع تصدرها شركة تجارية وتكون مضمونة الدفع 

  1   نك مقابل أجر).البمن قبل البنك الذي تتعامل معه الشركة(وهو نوع من التسهيالت الذي يقدمه 

  
                                                            

ى  ،، للطباعة والنشر  دار وائل ، املالية األسواقعبد النافع الزرري،غازي فرح،1   43-37،ص.ص2001عمان ،،الطبعة األو
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  الفرع الثاني :سوق رأس املال

  تعريفها:-1

ى أ ن من تعرف أسواق رأس املال ع رين لنوع مع ن واملش ن البائع ا:" عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع ب

ن، حيث يتمكن بذلك املستثمرين من بيع وشراء عدد من األسهم والسندات داخل  ي مع األوراق أو ألصل ما

ي هذا املجال.   السوق إما عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة 

ى السوق  أما ي االستعمال والذي يقتصر ع ر شيوعًا   التعريف الضيق أو املحدود لسوق رأس املال وهو األك

ا بالبيع والشراء عن طريق خدمات الوسطاء  املنظمة" البورصة "لألسهم والسندات وال يتم التعامل ف

ي السوق وضام تغطية االكتتاب واملسموح لها   .بالتعامل 

ي:اكما تكتسب األسو  ي ما ي   ق املالية خصائص نذكر أهمها 

تتم األسواق املالية بالتنظيم ، أي البد من وجود شروط وقيود قانونية لتداول األدوات املالية داخلها، توضع و  -

نتدار املعامالت من قبل هيئات و إدارات مست  . قلة متخصصة ، مع ضرورة توفر كافة املعلومات للمتعامل

ي الشؤون املالية. - رة  ن ذوي خ ن متخصص ي أسواق رأس املال وسطاء مالي ى التداول    يستد

رات واملستجدات ال قد تطرأ أن  البد ألسواق رأس املال  - تتم باملرونة العالية واالستجابة السريعة لكافة املتغ

ا  ها عن عل ا خاصية تم ، و ذلك باستخدام أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت مما يكس

رها من األسواق  . غ

ي أسواق رأس املال خاصية تتم- ر يا كذلك ، حيث  اتساع نطاق التعامل  تم عقد العديد من صفقات وع

ي آن واحد عدة   .1مناطق من العالم 

  أسواق رأس املال: تقسيمات -2

ى األصول املالية- 2-1  :التصنيف وفقا للتعامل ع

                                                                                                                          األسوق األولية -1- 2-1

ي مرحلةي  التأسيس  تلك السوق ال يتم التعامل باإلصدارات الجديدة من األدوات املالية سواء كانت للشركات 

ي هذه، أو الشركات القائمة ال تقوم بزيادة رأس املال ،وتباع اإلصدارات الجديدة بالجملة  السوق  أي انه يتم 

                                                            

ي تمويل التجارة الخارجية، أطروحة دكتورة،مرجع سبق ذكره،ص  سميحة بن محياوي،دور  1    18األسواق املالية العربية 
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ى التمويل بغرض التأسيسطرح األدوات املالية لالكتتاب ألول مرة والهدف الرئيس   لهذه السوق الحصول ع

ر هذه األسواق الوسيلة ال يتم  ي مشاريع قائمة بغرض زيادة رأسمالها. حيث تعت ملشروعات جديدة أو لتوسع 

ى استثمارات من  .1خاللها جمع املدخرات وتحويلها مباشرة إ
  ثانوية:األسواق ال- 2- 2-1

ي السوق ال  ي: " يجري التعامل فيه باألوراق املالية ال سبق إصدارها، بعبارة أخرى فإن هذه و تعرف كما ي

ا توفر  ي أ ة لهذه السوق  ي السوق ال يتم فيه تداول األوراق املالية لشركات قائمة بالفعل، و أهم م السوق 

ي عنصر السيولة، و لهذا يقال بأن ي السوق األو السوق األولية تستمد  لألوراق املالية ال سبق إصدارها 

ا من السوق الثانوية   2.فاعلي

ي - 2-2 ى األصل املا    :التصنيف وفقا لتوقيت التعامل ع

ى أسواق حاضرة وأسواق مستقبلية.   وتقسم حسب هذا التصنيف إ

                                                                                                         )الفورية(األسواق الحاضرة -1- 2-2

ي األصـول املاليـة طويلـة ا تلك األسواق ال تتعامل  ي بقيمته  ويقصد  ى أن يتم تبادل األصل املا األجل، ع

 .قية بصورة فورية ترتبط بوقت إتمام الصفقةالسو 

                                                                                                                    :األسواق املستقبلية-2- 2-2

ي األسواق املستقبلية  رها، ويمكن  بتوقيت الحاجة إلـى محـل التعاقـد،يرتبط التعامل  والتكلفة املرتبطة بتوف

ن موعد  القول بأن محور األسواق املستقبلية يدور حول تفادي التقلبات فـي أسعار السلع محل التعاقد، ح يح

ن من العقود أولهما ن رئيسي ما العقود املستقبلية وما  :التسليم، ويرتبط العمل بنوع يعرف بالعقود اآلجلة وثان

ما نية  ي التعاقد. )غرض(يحكم التفرقة بي   طر

                                                                                                        :التصنيف وفقا لتنظيم السوق - 2-3

ر  ن و إجراءات رسمية، أو أسواق غ ا قوان إن األسواق الثانوية تنقسم بدورها لتكون إما منظمة يحكم التعامـل ف

ا مجموعة من الوسـطاء يتبـادلون املعلومات، و يحددون األسعار وفقا للعرض والطلب.   منظمة يقوم بإدار

                                                            

ي التنظيم وتقييم األدوات، مرجع سبق ذكره،ص1  ،األسواق املالية" إطار   64أرشد فؤاد التميم
ا2  ن بن هاني، األسواق املالية(طبيع ا املشتقة )، مرجع سبق   -تنظيمها - حس   16ذكره،صأدوا
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                                                                                                                        السوق املنظمة: -1- 2-3

ن بالبيع  أو  ر املنظم يتم بأن له مكان محدد يلتقي فيه املتعامل ى عكس السوق الغ الشراء  السوق املنظم ع

ألوراق مالية  مسجلة بتلك السوق. والسوق املنظم تدار من قبل مجلس منتخب من أعضاء السوق(هيئة 

  .البورصة)

ر املنظم- 2- 3- 2                                                                                                                        : السوق الغ

تتعامل باألوراق املالية خارج السوق املنظم (البورصة). وهذا التعامل يتم من خالل بيوت ي السوق ال 

ي جميع أنحاء العالم وال يوجد مكان محدد ألجراء التعامالت. ي مواقع مختلفة    1السمسرة املنتشرة 

يهناك أنو  ر املنظمة و تتمثل  ر جزء من السوق غ  :اع أخرى من أسواق رأس املال تعت

ي البورصة،  :السوق الثالثـة• ر األعضاء  ر املنظم حيث تتكون من السماسرة غ ي تشمل قطاع من السوق غ و

رة، وشـركات إدارة   (أموال املعاشاتويقدمون خدمات البيع والشراء للعمالء وخاصة املؤسسات االستثمارية الكب

ي العمولة ال تتقاضاها )صناديق املعاشات  ا املتمثلة  ، وعادة ما تتم هذه السوق بانخفاض تكـاليف خـدما

  من هؤالء العمالء.

رة وكبار املستثمرين، وبذلك يتجنبـون التعامل مع  :السوق الرابعة• ي املؤسسات الكب ي سوق التعامل املباشر  و

ن املسـتثمرين الكبار والذين يتعاملون السماسرة وتجار  ى شبكة اتصاالت ب األوراق املالية، وهذه السوق تقوم ع

 2ي أحجام ضخمة من األوراق املالية.

  املطلب الثالث:أدوات سوق رأس املال

  : األسهمالفرع األول 

  تعريفها:-1

ي بورصة األوراق  املالية بطرق تجارية، حيث تمثل األسهم عبارة عن صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول 

ي  ي الشركة ال يساهم  ي رأس مال إحدى شركات األموال عموما، ويمثل السهم حصة الشريك  مشاركة 

                                                   3.   "رأسمالها والذي يتكون من مجموع الحصص سواء كانت الحصة نقدية أو عينية

                                                            

   49عبد النافع الزرري،غازي فرح،االسواق املالية،مرجع سبق ذكره،ص1 
  16.،ص2005البورصة واألسهم، شركة ألف، القاهرة، ، ،حسام الدين محمد السيد2  
ى ،،  مصطفى رشدي شيحة وزينب حسن عوض اهللا، االقتصاد والبنوك وبورصات األوراق املالية، املطبعة الحديثة بالقاهرة3  مصر، الطبعة االو

  163،ص1993
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 :القيم املختلفة للسهم - 2

ي رية و قيمة سوقية حيث سنوجز هذه القيم فيما ي   :للسهم قيمة إسمية، قيمة دف

ي أيضا القيمة القيمة االسمية :  - ى قسيمة السهم، و ي القيمة املدونة ع ي أول  ال ظهرتتمثل  ا السهم 

ي عقد التأسيس و القانون النظامي للشركة، و قد يحدد القانون مبلغ  ا  إصداره، فه القيمة املنصوص عل

ن كحد أدنى للقيمة اإلسمية.   مع

رية (القيمة املحاسبية- ا تعادل قيمة السهم  ): القيمة الدف و تمثل قيمة السهم حسب سجالت الشركة، كما أ

ن ( مجموع رأس املال ملساهم و االحتياطات و األرباح  عند ي حقوق املساهم التصفية، فه تحسب بقسمة إجما

ر مؤشرا)    املحتجزة  ى عدد األسهم املصدرة، و بذلك فه تعت  ضعيفا لقيمة األسهم. ع

ي السوق الثانوي القيمة السوقية : - ي القيمة ال يحددها التعامل باألسهم  ر و  لألوراق املالية، فقد تكون أك

ا حسب نقطة توازن العرض و الطلب، لذا فه تتم بالتقلب و ذلك حسب عدة  من القيمة االسمية أو أقل م

  1عوامل.

  أنواع األسهم: - 3

  تقسيم األسهم حسب الشكل الذي تتداول به:- 3-1

ي  :يمكن أن نصنف األسهم حسب معيار الشكل الذي تتداول به كما ي

يأسهم اسمية: و-1- 3-1 ى ما ي ي السجل وتشتمل ع ا البيانات املقيدة  ا، وتدون ف  :ي أسهم تحمل اسم صاح

ا ،رأسمالها، االسم، اللقب، ، وطن، وجنسية املساهم، ونوع ورقة األسهم ال يمتلكها ،ونوع الشركة وعنوا

ى بيان املدفوع من قيمة األسهم، وذلك    ألن كل مساهم مدين لكل ما أكتتب به.ومركزها، باإلضافة إ

يكون السهم لحامله عندما يصدر بشهادة ال تحمل اسم مالك هذا السهم، ويتم التنازل عن  :أسهم لحاملها -2- 1- 3

م الشركة بتسديد حقوق السهم للحائز لها ، والهدف من  ى أخرى، وال تل هذا النوع من األسهم بتسليمه من يد إ

ي التعامل.هذه األسهم تحقيق    املرونة العالية 

ا  :أسهم ألمر -3- 1- 3 ا أن تكون كاملة الوفاء أي دفعت كل قيم رط ف للشركة الحق أن تصدر أسهمها ألمر، ويش

ر. ى املساهم األخ   االسمية، إذ أن الشركة ال تستطيع أن تتعقب تداول السهم، وال تستطيع أن تتعرف ع

 يدفعها املساهم تقسيم األسهم حسب الحصة ال - 3-2

                                                            

  49-48،ص مرجع سبق ذكره أحواهلا و مستقبلها،  –حممود أمني زويل، بورصة األوراق املالية: موقعها من األسواق 1 
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ي ى ما ي  :يتم تقسيم السهم حسب الحصة ال يدفعها املساهم إ

ى شكل  :أسهم عينية-1- 3-2 ي ال تمثل حصة عينية من رأس مال الشركات املساهمة العامة، كاملساهمة ع

ى أصحا استثمار راع ، وال يجوز للشركة تسليم هذه األسهم إ ا إال عند تسليم مادي، أو محزونات، أو براءة اخ

ا مدفوعة بالكامل، وقد منع القانون تداول هذا النوع من األسهم إال بعد مرور  ر قيم املوجودات ال تقابلها، وتعت

ن. رة من الزمن عادة ما تكون سنت   ف

ي مقابلها مساهمات نقدية، وال تصبح قابلة للتداول بالطرق  :أسهم نقدية -2- 3-2 ي األسهم ال تدفع  التجارية و

 .ائية، أي عند صدور العقد التأسيس للشركة إال بعد تأسيس الشركة بصفة

ا نقدا. :أسهم مختلطة -3- 3-3 ي م ا عينا ويسدد البا ي األسهم ال تدفع بعض قيم   1و

ا -3- 3 ا صاح   تقسيم األسهم حسب الحقوق ال يتمتع 

ر  األسهم العادية:-1- 3-3 ا، وتعت ي املرتبة الثانية بعد األسهم املمتازة من حيث الحقوق ال يتم التمتع  وتأتي 

ا ال تحملها أعباء ثابتة كما هو الحال  ر األوراق املالية ال تطرحها املنشأة لالكتتاب، ذلك أل األسهم العادية أك

م العادية بالحقوق التالية:                                           و يتمتع حملة األسه’’...بالنسبة للسندات أو األسهم املمتازة 

م ( -  ى حصة من أرباح الشركة ولكن بعد استيفاء أصحاب الحقوق األخرى لنصي الدائنون  حق الحصول ع

ي حالة تحقيق أرباح وقرار الشركة توزيع هذه األرب اوحملة السندات وحملة األسهم املمتازة ) و   .اح أو جزء م

ي أصول الشركة عند التصفية بعد استيفاء كافة الحقوق األخرى -   ى حصة من صا                               .حق الحصول ع

حق حضور الجمعية العامة للشركة ومناقشة تقارير مجلس اإلدارة و القوائم املالية وتقرير مراقب الحسابات  -      

                                                                                                                                  .وأي وقائع أخرى 

ى قرارات الجمعية العامة-                                                                                                       .حق التصويت ع

رشح ملجلس اإلدارة وفقا للنظام األساس للشركة .                                                                   -                حق ال

ي أسهم زيادة رأس مال الشركة - ي االكتتاب    2.حق األولوية 

ر كذلك أداة ملكية ولكنه يختلف :األسهم املمتازة -2- 3-3 ي عدة نقاط تعت ي مهمة عن السهم العادي    :و

                                                            

ى القيمة السوقية للسهم سم1  ، أطروحة دكتوراه  دراسة حالة مجموعة من االسواق راس املال العربية،رة لطرس ، كفاءة سوق رأس املال وأثرها ع
  30ص ،2010 ، ،الجزائر  ي العلوم االقتصادية ، جامعة منتوري  قسنطينة

ى القيمة السوقية للسهم ،دراسة حالة مجموعة من االسواق راس املال العربية، املرجع السا 2  رة لطرس ، كفاءة سوق رأس املال وأثرها ع بق سم
  30،ص
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ر، فإن السهم املمتاز يشبه السند- 1  . إن حملة األسهم املمتازة يستلمون عائدا ثابتا ال يتغ

رداد 2- ي اس ي التصويت تعطى لهم األولوية إذا أفلست الشركة  حملة األسهم املمتازة عادة ال يشاركون 

 .ممستحقا

ى األرباح 3- ي الحصول ع ا عند التصفية قبل حملة األسهم املمتازة لهم حق األولوية  ى قيم الدورية للشركة وع

ي الدرجة الثانية بعد حملة السندات. م يأتون    حملة األسهم العادية ، ولك

ر مصدرا  ى الشركة من استعمال األسهم املمتازة كمصدر للتمويل، فالسهم املمتاز يعت هناك عدة مزايا تعود ع

ن كالسند.دائما للتمويل ال يتطلب إعادة تسديد قيمته  كما أن إصدار املزيد من األسهم املمتازة   ي تاريخ مع

راضية للشركة. ى ذلك زيادة املقدرة االف رتب ع ى األموال اململوكة، وي رضة إ ي تخفيض نسبة األموال املق   يساهم 

ي حالة عدم ت راكمية ال  ة األرباح املوزعة ال ا م ات أخرى لألسهم املمتازة، م ي وهناك م وزيع الشركة أرباح 

ى السنة  ى حملة األسهم املمتازة لعدم تحقيق أرباح كافية، فإن األرباح املستحقة لتلك السنة تنقل إ سنة ما ع

ي السنة القادمة أن تسدد أرباح األسهم املمتازة املتأخرة، واملستحقة قبل  ا، أي أنه يتطلب من الشركة  ال تل

ي األرباح املستحقة املقررة أن تقوم بتوزيع أية أرباح ع ى األسهم العادية، وهذا يحفظ حق حملة األسهم املمتازة 

  1لهم بغض النظر عن مستوى أرباح الشركة.

ي العناصر املوالية ن األسهم العادية واألسهم املمتازة   :من خالل ما سبق ذكره يمكن استخراج الفرق ب

ى األرباح يتمتع حملة األسهم املمتازة بحق األولوية - ى حملة األسهم العادية فيما يتعلق بالحصول ع   .ع

ي التصويت -  .ليس لحامل السهم املمتاز الحق 

 .عائد السهم املمتاز ثابت وال يتأثر بمستوى وضع الشركة -

ى سهم عادي - ي تحويل سهمه إ                                                                            .لحامل السهم املمتاز الحق 

را - ا خاصة عندما يتعلق األمر بانخفاض أسعار الفائدة كث ي شراء األسهم املمتازة من أصحا   .لإلدارة الحق 

رية  - ي األرباح املحتجزة للشركة، لذلك فإن قيمته االسمية تساوي قيمته الدف                      .ال نصيب للسهم املمتاز 

ي حالة التصفية لحملة األسهم املمتازة.- ى األموال الناتجة عن تصفية أعمال الشركة  ي الحصول ع   2الحق 

 

                                                            

  160-159وغازي توفيق فرج، األسواق املالية، مرجع سبق ذكره ص.ص عبد النافع عبد اهللا الزرري 1 
  29األسواق املالية، مرجع سبق ذكره  ،ص زياد رمضان ، مروان شموط ، 2 
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  الفرع الثاني: السندات

  تعريف السند- 1

رض  ي تعاقدي مكتوب يتعهد بموجبه املق ام ما ى املقرض  تقديم )املصدر للسند(هو ال املحتفظ (مدفوعات إ

ن من )بالسند ي فائدة، تدفع خالل عدد مع ى أصل املبلغ أو القيمة  و ال  و عليه  االسمية،السنوات و إضافة إ

ام ي ال ي يتحمله األشخاص فإن الفائدة  ي إضا   .ما

  خصائص السند:- 2

ي   :تتم السندات بمجموعة من الخصائص 

ى الجهة ال أصدرته -  .صك مديونية ع

ا اإلفالس إن  يحصل - رتب عل ى سعر فائدة ثابت (عائد) سواء ربحت الشركة أم لم تربح و، ي صاحب السند ع

 .عجزت عن دفعها

  استيفاء قيمة السند عند تاريخ االستحقاق. -

ر-  .قابلية السند للتداول، يحق لحامله بيعه للغ

ن - ى العالقة ب ي السوق اعتمادا ع ى السند و سعر الفائدة  تتحدد القيمة الجارية للسند  سعر الفائدة االسم ع

ي السوق   .الجارية 

ي السوق الثانوية -  .ال يحق املطالبة بقيمة السند قبل الزمن املحدد لتسديده، و إنما يمكن بيعه 

ر بالنسبة له - ن العامة و ال يكون لقرارات هذه الهيئات أي تأث ي جمعيات املساهم رك حامل السند   .ال يش

ا ال تخضع للضريبة. - ي الربح، أي أ ا من إجما ى السند من النفقات ال يجوز إزال ر الفوائد ع   تعت

ا من قبل - تواجه السندات مخاطر ائتمانية عديدة، أهمها ما يتعلق بتقلبات أسعار الفائدة، و بقابلية استدعا

ى. الجهات املصدرة لها عند انخفاض هذه األسعار لتعرض محلها سندات   1جديدة تحمل فوائد أع

  

  

  

                                                            

ا، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  ،ضياء جميد موسوي، البورصات 1    38-37،ص .ص2003أسواق رأس املال و أدوا
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  أنواع السندات - 3

  أنواع السندات حسب الجهة املصدرة - 3-1

ى أ :سندات عامة -1- 3-1 ا الطرف املدين، أما ي سندات صادرة عن الخزينة العامة ع ا قروض تمثل الدولة ف

ي: وهذا .البنوك، الشركات القطاع العام أو القطاع الخاص والخواص دائنوها فهم   دف تحقيق ما ي

انية العامة- ي امل  .تغطية العجز 

ا - ى حجم سيول ر ع ى نشاط البنوك من خالل التأث  .اإلشراف ع

ى املوارد املالية الالزمة لتنمية االقتصاد. - ي االدخاري لدى األفراد لضمان عملية الحصول ع   تنمية الو

رة ال- ي ف ي األزمات االقتصادية، وخاصة  ى إصدار سندات حكومية للتقليل التحكم  تضخم، حيث تلجأ الدولة إ

ي السيولة العامة ،وذلك ي حالة الكساد تقوم بشراء السندات والزيادة  دف  من حجم السيولة املتداولة، و

ي   .تحقيق التوازن الك

ى األموال الالزمة  :سندات الخاصة -2- 3-1 ي السندات ال تصدرها شركات مساهمة بغرض الحصول ع

ي، وال من شأ لتمويل مشاريعها ن جدد، وبالتا ى انضمام مساهم ينخفض مقدار الربح املنتظر  ا أن تؤدي إ

ا ر من السندات الحكومية.ا أتوزيعه، ومن أهم مم   1ا تصدر بمعدل فائدة أك

  السندات حسب طريقة السداد أنواع - 3-2

ا عندما يصل سندات تسدد عند تاريخ استحقاقها -1- 3-2 : حيث تقوم الجهة املصدرة بتسديد حقوق حامل

 تاريخ االستحقاق.

 ا.دف التقليل من ديون الشركة وإعادة الحقوق ألصحا : وذلكسندات تسدد قبل تاريخ استحقاقها -2- 3-2

ا - 3-3  أنواع السندات حسب الحقوق واالمتيازات املقدمة ملالك

ى أسهم -1- 3-3 ى أسهم عادية  :سندات قابلة للتحويل إ ي إمكانية تحويلها إ رها، و ة إضافية عن غ وتتم بم

را، خاصة إذا كانت الشركة حققت معدالت  إذا رغب ي ذلك، وهذه السندات يفضلها املستثمرون كث املستثمر 

 .عالية نمو

                                                            

ي عبد اهللا1  ى القيمة السوقية لألسهم بن السعيد بن فهد املراز ر املحاسبية ع ر املعلومات املحاسبية وغ ى السوق املالية  –،مدى تأث دراسة ميدانية ع
ي املحاسبة، جامعة امللك عبد العزيز، اململكة العربية السعودية ،بدون سنة  ر    50ص ،السعودية ، رسالة املاجست
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ي التعويض بمبلغ يفوق سعر إصدارها -2- 3-3 واملقصود بالعالوة مبلغ من  :سندات ذات عالوة ملالكها الحق 

ى مبلغ إصدار السند املال يدفع  .من طرف املصدر لحامل السند عند ميعاد االستحقاق، إضافة إ

 أنواع السندات حسب معدل العائد - 3-4

ي وتنقسم السندات حسب معدل العائد ى ما ي  : إ

ى غاية: سندات ذات املعدل الثابت-1- 3-4 اية مدة  هذا النوع من السندات يقدم عائدا مماثال لكل السنوات إ

ي البنوك، وذلك لكون  ي حالة انخفاض معدالت الفائدة  القرض، وهذا النوع من السندات يزداد الطلب عليه 

ر مما هو  ى عائد أك ي  السوق. يمكن املستثمر من الحصول ع   1عليه 

ن السهم والسند - 4   الفرق ب

ن األسهم والسندات):01-02الجدول رقم(   مقارنة ب

  السند  السهم
  جزء من رأس املال الشركة. - 1

ي الشركة بقدر مساهماته2-   .حامل السهم شريك 
ى الشركة. - 1   دين ع
  حامل السند دائن بقيمة السند. - 2

ر حسب النشاط 3-   .وقد يكون خسارةربح السهم متغ
حامل السهم له حق الرقابة وإدارة الشركة عن طريق - 4

  الجمعية 
ي البورصة أو عند - 5 رد ماله إال بالبيع  حامل السهم ال يس

رد وهو  رط أن يكون ما دفعه هو ما يس التصفية، وال يش
  قابل لزيادة أو لنقصان.

عند الخسارة وتصفية الشركة يكون نصيب حامل - 6
ي بعد تسديد الديون كاملة.السهم الب   ا

ى مقدار  - 7 القيمة الجارية أو السوقية لسهم تعتمد ع
 .وسعر الفائدة الجاري  العائد املتوقع من السهم

ر توزيعا لألرباح 8-   .للضريبة يخضععائد األسهم يعت
ى املعلومات - 9 ن حق اإلطالع والحصول ع للمساهم

ي الشركة. رورة العمل    خاصة بما يتعلق بس

  عائد السند ثابت وال يتأثر بالخسارة. - 3
ر - 4 ن التغي ي حالت ي اإلدارة إال  حامل السند ليس له الحق 

ي أخرى.   شكل قانوني، أو إدماج الشركة 
ي املوعد املحدد الستحقاق - 5 رد رأسماله  حامل السند يس

 السداد
  بالكامل.

ى مستحقاته- 6 ي الحصول ع  حامل السند يكون له األولوية 
 عند

ي حالة التصفية.   وقوع الخسارة أو 
ى سعر الفائدة الجاري وسعر - 7 القيمة الجارية لسند تعتمد ع

ى السند الفائدة   .االسمية ع
ر من النفقات ال تخضع للضريبة- 8 ى السندات تعت   .الفوائد ع
حملة السندات ليس لهم حق اإلطالع أو الحضور اجتماعات - 9

ى التقارير والبيانات.الجمعية العامة أو الحصول    ع
ى القيمة السوقية لألسهم  املصدر: ر املحاسبية ع ر املعلومات املحاسبية وغ ي،مدى تأث ى  ،عبد اهللا بن السعيد بن فهد املراز دراسة ميدانية ع

  50،ص  سبق ذكرهرجع مالسوق املالية السعودية،ا

                                                            

  291،ص 1996رضوان، أسواق األوراق املالية ودورها يف متويل التنمية االقتصادية، دار النشر املعهد العايل للفكر اإلسالمي،مسري عبد احلميد 1 
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  الفرع الثالث : املشتقات املالية 

 تعريفها:-1

ى أتعرف  ا من قيمة أصل آخر يطلق عليه األدوات املالية املشتقة ع ا نوع من العقود املالية ال تشتق قيم

، أصول حقيقية أو مالية أخري أسهم وسندات وعقارات وعمالت أجنبية والذهب والسلع  ...األصل األساس

ى سعر وشروط  معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد وترتبط تلك العقود املالية مدة زمنية محددة باإلضافة إ

ري.ومن أبرز أشكالها عقود املستقبليات، العقود اآلجلة، عقود املقايضة وعقود الخيارات  ي البائع واملش ن طر ب

رها من العقود املالية ذات الخصائص املماثلة   .1وغ

  أنواع املشتقات املالية-2

                                                                                                                                  عقد الخيار - 2-1

ي أن ي ري  ري ) والكاتب (محرر)، ويعطي العقد الحق للمش ن الحامل( املش ن طرف بيع عددا من هو عقد ب

ر ببيع أو شراء هذه الوحدات بسعر يتم  وحدات أصل م األخ ى املحرر، ويل ي إ عليه لحظة  ااالتفاقحقيقي أو ما

ي تاريخ الحق يسم تاريخ التنفيذ. وبالطبع هناك باملقابل  توقيع العقد، يسم ى أن يتم التنفيذ  سعر التنفيذ ع

ري االختيار بأن ى املش ات ال يتمتع لهذايدفع ثمنا  ع ا من جراء هذا الحق، ويسم باملكافأة أو  الحق بسبب امل

ى .العالوة ال يستلمها البائع منه  ري الحق، ع ي حالة طلب منه ذلك مش وبالنسبة للبائع فهو ملزم بالتنفيذ 

ر ملزما بالتنفيذ إال إذا رغب هو بذلك  (أي إذا كان ا ري الحق الذي ال يعت لتنفيذ لصالحه) أما بالنسبة عكس مش

رة مستقبلية، لذا يدرج عقد االخ ن بتاريخ أو ف رة الزمنية فتكون ضمن اتفاق الطرف تيار ضمن العقود للف

ي  ن يتخذ مركزا  طويال واآلخر يتخذ املستقبلية. و رامركزا العقود اآلجلة نقول أن احد الطرف   2.قص

 : العقود املستقبلية- 2-2

ي العقود  ي: اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة أو سلعة أو أداة مالية، بسعر وتاريخ محدد  املستقبلية 

ي البورصات، ومن أجل جعل التداول  املستقبل ى خالف العقود اآلجلة، يتم تداول العقود املستقبلية  ولكن ع

ي العقد قد ال يعرفان بعضهما البعض ، فإن  ممكنا تحدد البورصة سمات معيارية معينة للعقد، ونظرا ألن طر

رم. ن ضمانا بأن العقد سوف يح   البورصة توفر آلية تعطي كال من الطرف

                                                            

ي أسواق املال، دار الجامعية، مصر 1    211،ص2003،أحمد صالح عطية، مشاكل املراجعة 
           6،ص2008،الطبعة األوىل، ، توزيع منشأة املعادن منري إبراهيم هندي، عقود اخليارات 2 
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ي البورصة،  ، من خالل مزاد تنافس يتم  ى سعر العقد املع ي باالتفاق ع ري وبائع العقد املستقب يقوم مش

ري ويكون سعر  ر شفافية، بحيث يستطيع كل املش ن املزاد أك ى كل سعر، إن الهامش ب ن ع ن  رؤية كل البائع

أفضل سعر للشراء وأفضل سعر للبيع عادة ما يكون ضيقا ملعظم املستقبليات املالية، يستث من ذلك 

ر األسعار عادة وفقا لعوامل العرض والطلب، ويستطيع أي شخص التعامل .مستقبليات العملة  وتتغ

ي العادة أحد أعضاء بورصة املستقبليات باملستقبليات وذلك من خالل أحد ال ومع ذلك،  .سماسرة والذي يكون 

  1فإن معظم التعامل باملستقبليات املالية يتم بواسطة البنوك أو املؤسسات املالية  املتخصصة.

 : العقود اآلجلة - 2-3

ري وبائع األصل محل التعاقد، وسعر التسوية  ن مش وتاريخ التسوية من املسائل العقد اآلجل هو اتفاقية ثنائية ب

ن املتعاقدين التفاوض بشأ ال يتم ي تاريخ التسوية، يقوم البائع بتسليم األصل محل .ا، وتكون محل اتفاق ب و

ى  ما ع ن يحتمل حصول أي م ري بتسليم الثمن املتفق عليه مسبقا فه بذلك عقود ذات طرف التعاقد واملش

رات ي وقت  مكاسب أو خسائر نتيجة التغ ى شراء أو بيع أصل  ي اتفاق ع ي املركز املرتبط بالعقود، وباختصار 

ر العقود اآلجلة مشتقة بسيطة. ن، وتعت ن مقابل سعر مع ي مع   2مستقب

 :عقود املبادلة - 2-4

ى أن يتم التبادل العكس  ي ي الحاضر، ع ن من األصول املالية أو العينية  ى تبادل قدر مع ن ع ن طرف اتفاق ب

 لألصل

أو بطريقة تتضمن عقود املبادلة .والعمالت  وأهم هذه العقود عقود معدالت العائد .ي تاريخ الحق محدد مسبقا 

ما لآلخر  ن يتنازل بمقتضاه كل م ن طرف ا الحال ملا كان  اتفاقا ب ا عن مركزه القانوني ملدة محددة، يعود بان

ى تمويل بتكلفة  ي أسواق رأس املال الفرصة للحصول ع ن  عليه قبل التعاقد، ويمنح هذا العقد للمتعامل

  3منخفضة وفقا لظروفهم ال قد ال تالءم األسواق الدولية.

  

  

  

                                                            

اجلزء اخلامس  ،ر وتوزيع ،الدار اجلامعية لنش) طارق عبد محادة، املشتقات املالية (املفاهيم، إدارة املخاطر، احملاسبةص،   
ي2   ي املعامالت املالية،مجلة الباحث ، جامعة قاصدي مرباح ،بلعزوز بن ع راتيجيات إدارة املخاطر    339ص،2009/2010 ، 7العدد ،لجزائر، ورقلةاس
ي - دراسة فقهية اقتصادية مقارنة-هشام السعد ني خليفة بدوي، عقود املشتقات املالية 3 ى، ،، دار الفكر الجام   365صبدون سنة، الطبعة األو
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ي كفاءة    املبحث الثاني : ي                                                                           املالية األسواقدور التحليل املا

ى القيمة  ا وال تؤثر ع ي السوق الكفء ، كافة املعلومات املتاحة ع يعكس سعر السهم الذي تصدره املؤسسة 

ي ظل السوق الكفء تكون القيمة السوقية للسهم، السوقية للسهم. وإذ ا كان األمر كذلك فإنه يمكن االدعاء أنه 

ا عائد يكفي لتعويض املستثمر عما ينطوي عليه  ي القيمة العادلة تعكس تماما قيمته الحقيقية ال يتولد ع

ي ذلك السهم من مخاطر.   االستثمار 

  الاملطلب األول : ماهية كفاءة أسوق رأس امل

 الفرع األول : مفهوم كفاءة أسوق رأس املال

                                                                                                          املال رأستعريف كفاءة أسواق  -1

ر إبراهيم هندى ى أنه  كفاءة سوق األوراق املالية يعرف من السوق الذي يعكس سعر السهم الذي تصدره "ع

ا وسائل  ي معلومات تب ي القوائم املالية أو  ا، سواء تمثلت تلك املعلومات  منشأة ما كافة املعلومات املتاحة ع

ي األيام واألسابيع والسن  ي لسعر السهم  ي السجل التاري لت  ي تحليالت أو اإلعالم، أو تمثَّ تقارير  وات املاضية، أو 

ى القيمة السوقية  ر ذلك من املعلومات ال تؤثر ع ى أداء املنشأة، و غ عن آثار الحالة االقتصادية العامة ع

ي قيمة عادلة ي ظل السوق الكفء تكون القيمة السوقية للسهم  ي  تعكس تماما ً قيمته  للسهم، وبالتا

ي ذلك السهم من مخاطر، أو ع يتولدال   الحقيقية ا عائد يكفي لتعويض املستثمر عما ينطوي عليه االستثمار 

ى  بعبارة أخرى تكون القيمة الحالية للمكاسب املستقبلية الناجمة عن امتالكه، واملخصومة بمعدل عائد ع

  1. "شرائه االستثمار يكفي لتعويض املستثمر من املخاطر تساوي ً تماما القيمة السوقية للسهم يوم

  خصائص سوق األوراق املالية الكفؤة -2

  السوق الكفء: ا يتم وفقا ملفهوم كفاءة سوق األوراق املالية يمكن استخالص مجموعة من الخصائص ال 

ي اتخاذ قرارا• ي نحو تعظيم ثروايتصف املتعاملون بالرشادة  ى الس  .مم االستثمارية املتنوعة مما يدفعهم إ

ن، مستثمرين، اإلدارة، الجهات الحكومية، مراق الحسابات دون أي تكلفة  • املعلومات متاحة للجميع من مقرض

ى تماثل توقعا رات القادمة.مما يؤدي إ  م بشأن أداء الشركات خالل الف

م أي تكلفة • ي تداول األوراق املالية بدون أي قيود ضريبية، كما أنه ال تفرض عل  . تداول حرية تامة 

ي تلك السوق  • ى األسعار  ر بمفرده ع ى التأث ن مما يع عدم قدرة أي مستثمر ع ر من املتعامل  . وجود عدد كب

                                                            

ي فريدة،1    182،ص2010، 07مجلة الباحث ، جامعة محمد خيضر بسكرة،الجزائر، العدد ،متطلبات كفاءة سوق األوراق املالية مفتاح صالح و معار
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ي مثل هذه السوق ال يستطيع أي مستثمر أن يحقق عائدا مرتفعا يفوق ما حققه املستثمرون اآلخرون ألن  •

ي السهم محل الصفقة فقطكل مستثمر عن املخاطر ال ينط العائد يكفي لتعويض ا االستثمار    . وي عل

ى هذا األساس فإن نجاح سوق األوراق  ى كفاءة نظم املعلومات املالية، وع تتوقف كفاءة سوق األوراق املالية ع

ى ي املالية يحتاج إ ى أساس مجموعة من العناصر تتمثل    : معلومات تب ع

ي ضبط حرك - ي ودوره  ي من إظهار اإلعالن املا ي وهو ما يعرف باإلفصاح العام الذي يوفر قدر كا ة السوق املا

 .املعلومات 

ن فرص االستثمار املختلفةيمكن   - ي املفاضلة ب   .استخدامها 

ي للمؤسسة املعنية لحساب القيمة الحقيقة لها-   . توفر املعلومات املالية ال تعكس املركز املا

  األوراق املاليةكفاءة سوق  أنواع:  نيالفرع الثا

                                                                                                                               :الكفاءة الكاملة-1

ن تحليل املعلومات  يقصد  ى نتائج محددةا عدم وجود فاصل زم ب ن الوصول إ ى السوق وب بشأن  الواردة إ

ي السعر، فتوقعات املستثمرين متماثلة، واملعلومات متاحة للجميع  ر فوري  ى تغي سعر السهم حيث يؤدي إ

ي ظل توافر الشروط التالية:   وبدون تكاليف، وعليه تتحقق الكفاءة الكاملة 

 . شفافية املعلومات وسرعة انتقالها للجميع وبدون تكاليف -

ى دخول أو خروج أي مستثمر من - حرية املعامالت من أي قيود كتكاليف املعامالت أو الضرائب، وال قيود ع

ا ى بيعه وشرائه ألي كمية من األسهم وللشركة ال يرغب ف   . السوق، أو ع

ر من املستثمرين، أين - ي أسعار األوراق املالية املتداولة تواجد عدد كب  . ال يمكن ألي مستثمر أن يؤثر لوحده 

م - ي كل م   نحو تحقيق أعظم منفعة ممكنة. رشادة املستثمرون، وس

                                                                                                                                          :الكفاءة االقتصادية - 2

ن وصول املعلومات وانع ى أسعار األسهم، وذلك يع أن وفقا ملفهوم الكفاءة يتوقع وجود فاصل زم ب كاسها ع

ى فرض تكاليف املعامالت  ر أو أقل من القيمة الحقيقية لبعض من الوقت مما يؤدي إ القيمة السوقية تكون أك
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ي السعر، وتقوم الكفاءة  ا والضرائب (املتوقع وجودها واملسموح ن اقتصاديا) نتيجة الفارق  لحد مع

ى مبدأ  ى تعظيم ثروااالقتصادية أساسا ع ي السوق إ م  ن م ي الغالبية من املتعامل    1.اس

  الفرع الثالث: مستويات كفاءة أسوق رأس املال

  الصيغة الضعيفة لكفاءة السوق -1

ي معلومات  ي السوق  تق فرضية الصيغة الضعيفة لكفاءة السوق بأن املعلومات ال تعكسها أسعار األسهم 

ي املا وهو ما يع تاريخية بشأن ما طرأ من  ى حجم التعامالت ال حدثت فيه  ى سعر السهم وع رات ع تغ

ي األيام املاضية أو الشهور أو السنوات  ى السعر  رات ال طرأت ع ى دراسة املتغ أن عملية التنبؤ ستكون ع

ي مسألة عديمة الجدوى وهذا ما يعرف بصيغة الفرضية الضعيفة بنظرية الحركة    العشوائية.املاضية 

                                                                                                     الصيغة الشبه قوية لكفاءة السوق -2

ا أيضا صيغة فرضية السوق املتوسطة،و تقت بأن أسعار األسهم ال تعكس رات السابقة فقط  يطلق عل التغ

معلومات ال تنشر عن الشؤون  ي أسعار تلك األسهم، بل تعكس كذلك كافة املعلومات املتاحة للجمهور من

ي الدولة أو ظروف الصناعة أو  رها من  الدولية أو الظروف اإلقتصادية  ي ذلك التقارير املالية وغ املنشأة بما 

                                                                                                     . التقارير والتحليالت ال تتاح للجمهور 

ي  ي ظل الصيغة املتوسطة لكفاءة السوق يتوقع أن تستجيب أسعار األسهم ملا يتاح من تلك املعلومات، حيث  و

ر أنه عند مرور وقت  ى وجهة نظر أولية شأن تلك املعلومات غ ا تكون مبينة ع البداية تكون اإلستجابة ضعيفة أل

ائي للمعلومات لتعكس أثره ر سوف يتوفر التحليل ال ى أسعار األسهم. قص                                                      ع

                                                                                                            الصيغة القوية لكفاءة السوق -3

ي السوق هو انعكاس لجميع املعلومات املتاحة للعامة والخاصة أي املعلومات املنشورة ب مع أن سعر السهم 

ي األسهم، وهذا يع إستحالة ن  ا فئة معينة ككبار املتعامل ى املعلومات ال يتحصل عل أن  العامة إضافة إ

ى حساب اآلخرين وقد ثبتت صحة هذا الفرض ر عادية ع .                                            يحقق أي مستثمر أرباح غ

ة األسواق من املالحظة من املستويات املختلفة لكفاءة أسواق األوراق املالية أن صيغة الفرضية الضعيفة لكفاء

                                                            

ي فريدة،1    .183-182،ص املرجع السابق  ،مجلة الباحث   ،متطلبات كفاءة سوق األوراق املالية مفتاح صالح و معار
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ي  ى السوق  ي حركة عشوائية طاملا أن هذه املعلومات تصل إ ي السوق  ى الواقع نظرا ألن حركة األسعار  أقرب إ

ر منتظم.                                   1شكل نمط عشوائي وغ

  : مستويات كفاءة أسواق راس املال)01-02(الشكل رقم 

رض بأن املعلومات التاريخيةمستوى الصيغة الضعيفة لكفاءة  -    السوق يف

  سوف تعكس األسعار السوقية لسهم

  

رض أن كل املعلومات -  مستوى الصيغة الشبه قوية الكفاءة السوق، يف

  العامة سوف تعكس باألسعار السوقية لألسهم

رض أن املعلومات سوف تعكس -  مستوى الصيغة القوية لكفاءة السوق يف

 لألسهماألسعار السوقية 

ي األوراق املالية :املصدر ى ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،  حمزة محمود الزبيدي، اإلستثمار    149. عمان، األردن، ص 2001،، الطبعة األو

ي  نجاح سوق األوراق املالية                                                              مقومات  التحليل :املطلب الثاني ي  املا

                                                                    الفرع األول: الشروط العامة لنجاح سوق األوراق املالية
ا ي الشروط ال تتعلق باملحيط االقتصادي العام الذي تتواجد فيه سوق األوراق املالية و م  :و 

ي  - ى تشغيل أموالهم أمال  ي حر يتم بوجود حافز الربح الذي يشجع األفراد ع وجود نظام اقتصادي رأسما

ر عائد ممكن، و من غ ى أك ا والحصول ع ي ظل إنما ر املمكن تصور قيام أو اعتماد بورصة لألوراق املالية 

ى االقتصاد و الخوصصة أو مشاريع تنازل  ميش  أو غياب القطاع الخاص، أو تجميد مشاريع سيادة الدولة ع

ن أو لهيئات محلية أو خارجية، و  الشركات العمومية التابعة للدولة عن حصص من رأسمالها للعمال أو  للمواطن

ى تنشيط عملية االدخار الذي  تح رؤوس أموالها أمام املدخرين، األمر الذي سيؤديف ي حالة اعتمادها  تلقائيا إ

ى إقامة سوق األوراق املالية                                                                                      .يف بدوره إ
االستقرار السياس و االقتصادي و ذلك من خالل" توافر فلسفة اقتصادية واضحة املعالم تتبناها الدولة ال -

ى اإليمان بالحرية االقتصادية كمنهج عمل، و بالدور الريادي الذي يمكن أن يلعبه  ى لتنظيم سوقها، تقوم ع تس

ي ممارسة هذا القطاع لدوره، باعتبار أن  القطاع الخاص، و مدى الرغبة لدى راسم السياسات االقتصادية 

ى أوجه االستخدام لعملية  ى تجميع املدخرات و الفوائد الخاصة و نقلها إ املهمة األساسية لهذه األسواق تقوم ع

                                                            

   155.ص،سنة عبد الغفار حنفي، البورصات، أسهم سندات، صناديق االستثمار، املكتب العربي الحديث، بدون 1 
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                                                                                                                                                                 1اإلنتاج.

ي تحليل األوضاع املالية للشركات املدرجة و االقتصاد وجود- .                       شركات الوساطة املتخصصة      الوط

ا.-                                                                        وجود عملة وطنية قوية تتمتع بحد معقول من استقرار قيم

ى االدخار.                                              -                                      مستوى من الدخل يعطي األفراد القدرة ع

ي االستثماري و الثقافة البورصية لدى األفراد -                                                                      .توافر الو
ي متكامل، سليم و فعال - ن وجود جهاز مصر ي عملية الوساطة ب أصحاب الفائض و  ملا له من دور بالغ األهمية 

ي التمويل.                                                                                                                      أصحاب العجز 

ى ما توفره الحكومة من رعاية وحماية لهذه كما - ي العالم ع ي أي دولة  يعتمد نجاح سوق األوراق املالية 

                                                                                                                 السوق، و يتم ذلك عن طريق:

وجود تشريعات قانونية واضحة صريحة و قوية تشجع قيام ظاهرة السمسرة و الوساطة و الوكاالت لضمان -

وضع التشريعات و التنظيمات  التصريف و التجديد و االبتكار و زيادة ثقة املستثمرين باألوراق املالية املتداولة.

ي سوق األو  ى أن تكون هذه التشريعات متفقة مع خصائص و الفعالة لتنظيم عمليات التبادل  راق املالية، ع

. من الناحية املجتمع طبيعة    االقتصادية و االجتماعية لحماية املستثمرين و االقتصاد الوط

ي تحليل البيانات املالية و االستثمارية .                                             - ر مؤسسات متخصصة             ضرورة توف

ى فرض عقوبات شديدة ضد نشر معلومات مالية مضللة للشركات- ر ع ي سوق  دف التأث حركة التعامل 

ي من املعلومات املالئمة ال تمكن املستثمرين من -  .األوراق املالية وجود نظام سليم للمحاسبة يوفر القدر الكا

ن البدائل.استخدامها    2لالختيار ب

  الفرع الثاني: الشروط الخاصة لنجاح سوق األوراق املالية

ي ثالث شروط أساسية:   و يمكن إيجازها 

   : شرط الذرية -1

ى ثالثة مبادئ  ى  يقوم هذا الشرط ع ر قدرة ع ي أك ر تنافسية و بالتا ى جعل بورصة األوراق املالية أك دف إ

ي : جذب   اإلدخار و

                                                            

ن شمس ،1   79ص ، 5200نادية أبو فخرة و محمود صبح و شامل الحموي، األسواق و املؤسسات املالية ،كلية التجارة، جامعة ع
ي، البورصات 2  ر ي محمد الص ى،  ، دار الفكر الجام   37-36ص .ص2006اإلسكندرية، ،، الطبعة األو
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ي مبدأ تعايش قسمي السوق:- 1-1 ي املرحلة األو فكالهما مهم و الزم لآلخر و مكمل له، فالسوق األولية  ى 

ينشاط البورصة حيث تقوم الشر  ى  كات بإصدار األوراق املالية و طرحها لإلكتتاب  ي تحصل ع البورصة و بالتا

ي املشاريع  ي السوق الثانية،  القائمة، أمااألموال الالزمة لتمويل املشروعات أو التوسع  املرحلة التالية فتتم 

ن م  السوق ال تسمح للمكتتب ي بتغطية إحتياجا                                                            .من السيولةي السوق األو

ن: - 1-2 ن، فوجود ع مبدأ تعدد املتدخل ن أو طالب رين، عارض ن أو مش ن سواء كانوا بائع ر من املتدخل دد كب

ر الفعال لها  .يوفر لبورصة األوراق املالية حد أدنى من التنافس الالزم من أجل الس

  1: و ذلك من أجل تقليص املخاطر.مبدأ تنوع القيم املنقولة الصادرة -1-3

ي سوق ما جعلت من املمكن سهولة تسويق  :شرط السيولة -2 ا مجموعة الخصائص ال إذا توفرت  يقصد 

ر بورصة األوراق املالية عن طريق مجموعة من املبادئ:         ى ضمان فعالية س دف إ األوراق املالية فيه و هو شرط 

ى السوق دون مضايقات أو حواجز.مبدأ حرية الدخول و الخروج- 2-1             : أي سهولة الدخول و الخروج من و إ
ى  مبدأ حرية االستثمار:- 2-2 ي للسوق تسري ع ن التنظيم الداخ ن املستثمرين، أي أن قوان بعدم التمي ب

 .ميع دون تميالج

: لضمان سيولة االدخار للمستثمرين ألجل طويل، و كذا حرية تنقل رؤوس مبدأ عدم استقرار رأس املال-2-3 

 .األموال

ن من املخاطر، مخاطر خاصة باملؤسسة مبدأ اإلستقرارية:-2-4  يمكن تقليصها  فتتأثر أسعار األوراق املالية بنوع

ن أداء  ا عن طريق تحس املؤسسة املعنية، و مخاطر منظومية ناجمة عن عدم إستقرارية محيط أو الحد م

ي السياسية، اإلقتصادية، اإلجتماعية و الثقافية.   2بورصة األوراق املالية من جميع النوا

                                                                                                                               شرط الشفافية- 3

ي أي ا  لحظة لجميع  فيجب أن تتوفر للمدخر كافة املعلومات الدقيقة و الصادقة ال يمكن الوصول إل

املستثمرين، توفر هذه املعلومات يكون عن طريق النشرات الرسمية للبورصة و كذا امللصقات و اللوحات 

ى معلومات  ي املستند إ ى حساب البورصة األمر الذي يمنع التعامل الداخ رونية ال تكون مجانية ع االلك

ي األوراق املالية ب                                                            .ن املستثمرينمتوفرة لشخص دون آخر و يدعم الثقة 

 .كما يجب فرض عقوبات شديدة ضد نشر معلومات مالية مضللة أو إخفاء معلومات ضرورية

 :و يمكن إضافة شروط أخرى تتعلق بتنظيم سوق األوراق املالية

                                                            

ي و االقتصادي لألسواق املالية، البيان للطباعة و النشر،  1     140ص،2000، القاهرة،  الطبعة الثالثةمحمود صبح، التحليل املا

  83مرجع سبق ذكره، ص األسواق و املؤسسات املالية، نادية أبو فخرة و محمود صبح و شامل الحموي ،2 
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ي الوقت املناسب. - ى إتخاذ القرارات         كوجود إدارة عامة ذات كفاءة و نزاهة تتصف بالحياد التام و لها القدرة ع
رات املالية و االقتصادية ذات الصلة - ى مواكبة التطورات و التغ ي و تنظيم مرن قادر ع كذا وجود إطار تشري

ر الحم ى توف ن باألوراق املالية و يمنع التالعب أو االستغالل بأسواق األوراق املالية و يعمل ع اية الالزمة للمتعامل

ن الوسطاء. م و ب ن أو بي ن املتعامل   1سواء ب

ي  أثر الفرع الثالث:  ى نسبة  التحليل املا ى  اإلقبالع   .املالية األدواتع

ى تقييم أداء املؤسسة من زوايا متعددة،  ي بشكل عام إ وبكيفية تحقق أهداف مستخدمي دف التحليل املا

ي املؤسسة، ذلك بقصد تحديد مواطن القوة والضعف، ومن ثم االستفادة من  املعلومات ممن لهم مصالح مالية 

م املالية ذات الع ي ترشيد قرارا ي لهم     .قة باملؤسسةالاملعلومات ال يوفرها التحليل املا

ي سماسرة    املالية من : األوراقكما و يمكن التحليل املا

ي.- ي السوق املا ى أسعار األسهم للشركات  رات ع   تحليل تغ

ي- ى السوق املا رها ع                                                                    2.مراقبة ومتابعة األموال املالية السائدة وتأث

ي وتحديد املؤسسات ال يمثل شراء أسهمها أفضل استثمار.       -                                            تحليل السوق املا

ر مصدر للمعلومات الكمية والنوعية ملتخدي القرار -                                                                                يعت

                                                 اختبار مدى كفاءة وفعالية العمليات املختلفة                                           -

                                                   تحديد مدى صالحيات السياسات املالية املتبعة.                                      -

  . املوازنات والخطط املستقبلية إلعداداالستفادة من نتائج التحليل -

                                      التنبؤ باحتماالت الفشل.    -

را ي دعم  التحليلاملالية من  األوراقتستفيد هيئة  وأخ ا  ي ملعرفة املعلومات عن الشركات ومدى مساهم املا

ي كفاءة  واإلفصاحالشفافية    3.    األسواقعن املعلومات لضمان  املساهمة 

 

                                                            

ن زويل،1    83مرجع سبق ذكره، ص  من األسواق،، بورصة األوراق املالية موقعها محمود أم
ي ودراسة الجدوى ،مرجع سبق ذكره عبد الغفار حنفي، 2    61،صأساسيات التحليل املا

ي حول النظام املحاس مداني بن بلغيث، عبد القادر دشاش3  ي للمؤسسة،ملتقي دو ى التشخيص املا ي ع ، انعكاسات تطبيق النظام املحاس املا
ر الدولية املحاسبية ،جامعة ورقلة،يومي  ي مواجهة املعاي ي  ر  14و 13املا   5،ص 2011ديسم
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   خالصة الفصل

ى  نتناول هذا الفصل اإلطار النظري لألسواق املالية، واشتمل ع لتقديم فكرة شاملة عن ماهية األسواق  مبحث

ى  ي سوق األوراق املالية بمختلف املالية من حيث وصفها ومفهومها ، كما تم التطرق إ ألدوات املالية املتداولة 

ي عبارة عن صكوك مالية تتداول  ى عدة أصناف و ذلك حسب أنواعها و أشكالها، و  ي هذه السوق و تصنف إ

ي طبيعة الورقة املالية، تاريخ االستحقاق، الجهة ال تصدرها، فتناول هذا املبحث كل من ر مختلفة تتمثل    معاي

ي أوراق مالية تمثل حقوق امللكية -                                                                                            .األسهم، و 

ي أوراق مالية تمثل حقوق الدين   -                                                                                       .السندات، و 

                                     .  ي ليست أوراق مالية إنما عقود نابعة أو مشتقة من األوراق املاليةاملشتقات املالية، و -

ا القيمة السوقية لألدوات املالية ي اإلطار الذي تتحدد ف  فقد زاد اهتمام إدارة ونظرا ألن أسواق رأس مال 

ي املبحث الثاني الذي دار حول كفاءة السوق بكفاءة األسواق رأس املال ومؤشراته ،وهذا رك عليه   ما حاولنا ال

ي  األسواقسوق رأس املال  وشروط نجاح  ي  ى  اإلقبالاملالية  وكدا دور التحليل املا املالية ، باعتبارها  األدواتع

ر يأهم األساسيات املرتبطة باألسواق الرأس مالية ،إذ  يع للمعلومات االنعكاس الكامل والسر  التحليل هو عت

  .لألسعار السوقية

ي للمستثمر بحيث يوجه فائض  وعليه يمكن أن نستنتج من خالل هذا الفصل أن أسواق رأس املال الوعاء املا

ى االستثمار وما عليه  ي لتحديد املؤسسات ال يمثل شراء أسهمها أفضل  إال أمواله إ ى التحليل املا االعتماد ع

  استثمار.
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  تمهيد

ن الجانب النظري للموضوع، وملا كان االكتفاء ن السابق ي الفصل ذا الجانب دون االنتفاع به مجرد ترف  تناولنا 

ى محاولة التأليف  فكري، ارتأينا أن نقوم بدراسة ميدانية ن املعارف العلمية النظرية مع دف من خاللها إ ب

ى قوائم مالية يمكن  ى مؤسسة صيدال األم، وذلك نظرا لتوفرها ع ي. وقد وقع اختيارنا ع الواقع العم

ي مقارنة بالقوائم املالية للعديد من املؤسسات الجزائرية األخرى. ي التحليل املا ي ذوكاستخدامها  راكها  ا اش

  بورصة الجزائر.

ي  ى واقع مؤسسة صيدال األموسنتناول  ي للقوائم املالية ع ،وكذا نسبة "هذا الفصل "تطبيقات التحليل املا

ى أسهم مؤسسة صيدال من خالل عرض املؤسسة صيدال األم، ثم إسقاط األدوات وطرق املعالجة  االقبال ع

ي حدود ما سمحت به  انية املالية   ى امل ي الجانب النظري ع ا بخصوص ال تعرضنا لها  املعطيات املحصل عل

ى الدراسات السابقة.   املؤسسة واعتمادا ع
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                                                                                                                                    بورصة الجزائر عموميات حول  املبحث األول : 

ا، وغياب     ا كعدم وجود قواعد وثقافة بورصية ف لقد واجهت بورصة الجزائر العديد من العراقيل منذ نشأ

ر معلومات مالية كافية تعزز ثقة املستثمرين بالبورصة، وضعف الكفاءة  الشفافية واإلفصاح، وعدم توف

ر ا ى عرقلة الس ى العديد من األسباب ال أدت إ   لحسن لبورصة الجزائر.املعلوماتية، إضافة إ

:تقديم بورصة الجزائر األول املطلب   

                                                                                                         : تعريف بورصة الجزائرالفرع األول 

ن  ن الّتشريعي املتمم و املعدل لألمر  25/04/1993ي  93/08رقمتم تكريس إنشاء بورصة الجزائر بصدور املرسوم

ي 93/10املتضمن قانون الّتجارة و أيضا املرسوم  م املتعّلق ببورصة القيم ملنقولة و الذي 1993ماي  23الصادر 

ى أ ر العمليات فيمل يخص ّ القيم املنقولة و ال ّ تصدرها الدولة و األشخاص عرفها ع ا " إطار لتنظيم و س

ي كما تخص املادة الّثانية من نفس املرسوم  1ون من القانون العام و الشركات ذات األسهم اآلخر  انعقاد  التشري

ي مدينة الجزائر. رة    هذه األخ

  اإلطار الّتنظيمي لبورصة الجزائرالفرع الثاني :

  :COSOB: لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة-1

ي  20إن املادة  ن البورصة، أمتكرس إنشاء لجنة تنظيم و مراقبة عمليات  93/10من املرسوم التشري -21ا املادت

يمن نفس املرسوم  22 ي التشري ى الّنحو الّتا ي رئيس و سّتة أعضاء ع ن    :فتحددان أعضاء هذه الّلجنة و املتمّثل

سنوات. 4الرئيس  مدة نيابته  -  

رحه وزير - .العدلقاض يق  

رحه محافظ الجزائر- .عضو يق  

ن الصادرين للقيم املنقولة- ي األشخاص املعنوي ن ّ مسؤو .عضوان يختاران من ب  

ي - ي واملصر ي املجال املا رة اكتسباها  . أو عضوان يختاران ملا لهما من خ البور  

                                                            

ي رقم 1  ي 10-93املرسوم الّتشري   01م، ص .1993ماي  23الصادر 
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ي ا  ر و مراقبة القيم املنقولة و ذلك من خالل : تتمّتع هذه الّلجنة باالستقاللية املالية و اإلدارية و تتمّثل مهم  تسي

ي البورصة.- ى حماية املستثمرين   السهر ع

ر العمل و شفافية هذا السوق.-   ضمان حسن س

ر بورصة القيم:(-2   ):SGBVشركة تسي

ي(15حسب املادة  ر أو إدارة 10-93من املرسوم الّتشري ى هذه الشركة مهمة تسي بورصة ) املذكور سابقا تتو

ي البورصة،و  ر ّ املعامالت ال ّ تجري حول القيم املنقولة  القيم املنقولة و تكتس شكل شركة ذات أسهم تس

ي:                                                       18  حسب املادة من نفس املرسوم يمكن حصر أهداف هذه الشركة فيما ي

ي البورصة.ا - ي إلدخال القيم املنقولة                                                                                    لّتنظيم العم

ا-                                                                                              الّتنظيم املادي ملعامالت البورصة و اجتماعا

ي عمليات البورصة-                                                                                                   .تسجيل مفاوضات الوسطاء 

                                                                                                              املنقولةتنظيم عمليات مقاصة املعامالت حول القيم -   

ي األسعار و تحديدها.-  ر نظام للّتفاوض                                                                                                   تسي

ي البورصة -                                                                                           نشر املعلومات املتعّلقة باملعامالت 

                                                                       1 .إصدار نشرة رسمية لسعر البورصة تحت مراقبة الّلجنة-

ا " شركة ذات أسهم مملوكة للوسطاء    ى أ ي املوقع الرسم لبورصة الجزائر ع كما يمكن تعريف هذه الشركة ّ 

ى البورصة، و تنظيم جلسات  ي لعمليات ّ إدخال الشركات إ ي الّتنظيم العم ي عملية البورصة و تتمّثل مهامها 

ر نظام ال ر و نشر املعلومات و اإلحصائيات املتعّلقة بالبورصة (من خالل النشرة الرسمية الّتداول وتسي ّتسع

رنيت، الومضات املتلفزة، الصحف الوطنية...الخ). رة و قنوات اإلعالم األخرى: مواقع اإلن   2للّتسع

ى السندات:-3   املؤتمن املركزي ع

ي القانون  ي 03/04تّم التطرق ألول مرة لهذه الشركة  راير 17املؤرخ   9م املعدل و املتمم للقانون 2003ف

ي 10/ ى أ1993ماي  23املؤرخ  ي املادة الثالثة حيث يمكن تعريفها ع ا " شركة م املتعّلق ببورصة القيم املنقولة 

ي ضمان حفظ السندات املالي ذات ا  ة املصدرة و إدارة الحسابات الجارية املفتوحة باسم مالكي أسهم تتمّثل مهم

                                                            

الشركات كآلية  حوكمةول " حسني عثماين، سعاد شعابنية،"النظام املايل احملاسيب كأحد أهم متطّلبات حوكمة الشركات و أثره على بورصة اجلزائر"، امللتقى الوطين ح1 
  .2012ماي .06 07للحد من الفساد املايل و اإلداري"،جامعة بسكرة، يومي 

2 -http:/ www.sgbv.dz/ar/?page=document&doc=5/ consulter le (2017-03-11 ) 
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ى الّسندات لفائدة الشركات املصدرة و نزع الصفة املادّيةTCC) (اكتسابات حافظي السندات عن  و إنجاز معامالت ع

ر الدولية  و  السندات ها وفقا للمعاي ي لتعريف األوراق املالية الرقمISIN:(ترم   .)الدو

ى أكما يمكن  ي شركة ذات أسهم اتعريف هذه الهيئة ع " الهيئة الّثالثة من الهيئات املنّظمة لبورصة الجزائر ّ و 

ي   يقدر ى 2010مليون دينار جزائري من سنة 240رأسمالها بحوا  دج1000سهم بقيمة 240000م مقسمة ع

ي مجمع صيدال، مؤسسة  ي البورصة، و  للسهم الواحد تحوزها سّتة بنوك عمومية و ثالث مؤسسات مسعرة 

ر  را مؤسسة رياض تسي   سطيف لها وظيفة تسوية و تسليم املعامالت السندات. -نزل األوراس و أخ

ي عملية البورصة (-4   ):IOBالوسطاء 

ي  03/04إن ّاملادة السادسة من القانون رقم  راير 17ملؤرخ  ي 2003ف -93م املعدل و املّتمم للمرسوم الّتشري

ي 10 ي 1993ماي 10املؤرخ  ي:"يمارس نشاط الوسيط  ى الّنحو الّتا ي عملية البورصة ع م يعرفان الوسطاء 

ا من طرف الشركات التجارية ال عمليات البورصة بعد االعتماد من لجنة تنظيم عمليات البورصة  و مراقب

) فتحدد 04- 03(السابعة من نفس القانون  املادة تنشأ خصيصا لهذا الغرض و البنوك و املؤسسات املالية". ّ أما

ي حدود األحكام الّتشريعية و التنظيمية ال ّ يخضعون  ا املجاالت أو األنشطة ال يمكن أن يقوم هذا الوسيط 

  : تشمللها و ال

ر-  .الّتفاوض لحساب الغ

ي مجال توظيف القيم املنقولة-  .اإلرشاد 

ر الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب.                                                                        -                 الّتسي

ي القيم املنقولة- ي  ر حافظة هيئات الّتوظيف الجما  .تسي

 .توظيف القيم املنقولة و املنتجات املالية -

ي مجموع السندات املصدرة- ى و االكتتاب  ي املس                                                                                      .ضمان النجاح 

ا -                                                                                                                                                     .حفظ القيم املنقولة و إدار

  .الّتفاوض للحساب الخاص-     

ي مجال هيكلة الراسمال و إدماج و إعادة شراء املؤسسات.   -                                                  1إرشاد املؤسسات 

                                                            
راتيجية 1  ي ظل إس ر ، بن حمو عصمت محمد، طرق و محددات تقييم املؤسسات العمومية االقتصادية الجزائرية  ي علوم التسي الخوصصة،أطروحة دكتورة 

  148-147،ص.ص 2016جامعة تلمسان ،الجزائر،
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ي البورصة                                                                                  الفرع الثالث:شروط قبول الّتسجيل 

ي قيد بورصة الجزائر يجب توفر بعض الشروط (الّطابع العام و     ح ّتقبل األوراق املالية و يتم تسجيلها 

ي : )الطابع الخاص ي كما ي   و 

                                                                                                                              الشروط العامة:-1

ي أحكام القانون - املؤسسات املصدرة لألوراق املالية تأخذ شكل شركة مساهمة طبقا ملا هو منصوص عليه 

 .الّتجاري 

ر محافظ تقديم تقرير تقييم أل  - ن غ ن الجزائري راء املحاسب صول املؤسسة يعده عضو من مصف الخ

                                                                                                                                                                                    الحسابات.

ي تقريره بشأن الرقابة  -    إثبات وجود هيئة مراجعة داخلية، و يتطلب أن تكون موضع تقييم محافظ الحسابات 

                                                                                                                                 الداخلية للمؤسسة.

ا تقديم طلب القبول.نشر -    ن ّ للسنة ال تّم ف ن السابقت ن املاليت ا للسنت   قوائمها املالية املصادق عل

  .تحقيق أرباح خالل السنة املالية ال تسبق سنة طلب القبول -

    .إعالمية مؤشرة من طرف الّلجنة مذكرةتقديم -

  (حسب طبيعة األداة املالية): الشروط الخاصة-2

  الخاصة باألسهم:الشروط - 2-1

ى رأس مال ال يقل عن -   دج محررة.100.000.000تتوفر ع

ى الجمهور ما نسبته توزع - ى األّقل.20 %ع ي للشركة ع ّ   من الرأسمال الك

ى عدد ال يقل عن - ي أجل ال يتعدى يوم اإلدخال.300توزيع رأسمالها ع   مساهم 

                                                                                                                                                :بالسندات الخاصة الشروط- 2-2

                                                                                                       مليون دج و ذلك يوم اإلدخال100قيمة القرض تعادل -  
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ى عدد ال يقل عن  السندات توزيع-      .شخص يوم اإلدخال100ع

ن قيم القروض املصدرة من طرف الدول  - ر ملزمة بالحد األدنى، و ال بقيمة اإلصدار، و ال بعدد الحامل  1.غ

  - مجمع صيدال-: عينة الدراسة  الثانياملطلب 

  التعريف بمجمع صيدال الفرع األول:

  :ملحة تاريخية حول مجمع صيدال- 1

ى82/161رسوم رقم صدر امل1982ي بداية عام  املؤسسة الوطنية  والقا بتحويل الصيدلية املركزية الجزائرية إ

ي فيفري  ى شركة إقتصادية1989للصناعة الصيدالنية، و دف إحتكار  تم تحويل هذه املؤسسة إ عمومية 

ي السوق  أصبحت املؤسسة تابعة  تحت تسمية صيدال، وعند بداية سنة الجزائرية صناعة وتسويق األدوية 

وبعد اإلصالحات الهيكلية للمؤسسات  ،100للشركة القابضة للكيمياء والصيدلة بإمتالكها لرأس مالها بنسبة %

ي فيفري  ي يتكون من ثالث فروع (فارمال، بيوتيك  مجمعى تم تحويلها إ1998العمومية اإلقتصادية  صنا

ي 20% نسبة إمتالك الدولة و %80دج، 2.500.000.000وأنتبيوتيكال) برأس مال يقدر بـ  ا  املتبقية تم التنازل ع

ى املستثمرين1999سنة  ي جانفي  عن طريق البورصة إ ن، و شرع مجمع 2014من املؤسسات واألشخاص الطبيع

ي  ذه العملية تصبح صيدال  إدماج فروعه اآلتي ذكرها عن طريق االمتصاص: أنتبيوتيكال، فارمال وبيوتيك، و

                                                                                              .تابعة مباشرة للمجمع كل املصانع التابعة لهذه الفروع

ي الجزائر، ففي مرحلة وعموما مر مجمع ص    ن حسب النظام االقتصادي الذي كان سائدا  يدال بمرحلت

لنوعية لكاملة االقتصاد املخطط تم املجمع بوضعية اإلحتكار واهتم أساسا بالجانب الكم ولم يول العناية ا

ي إنتاج منتوج تام الصنع فقط،  ي مرحلة إقتصاد الأوجودة منتجاته، حيث تمثلت مهمته  فقد تب ،سوق ما 

ى تنمية حصته السوقية،  راتيجيات جديدة للرفع من مستوى نوعية وجودة منتجاته والعمل ع مجمع صيدال إس

ي  ى شهادة الجودة 2005فيفري 05حيث تحصل املجمع  وال منحته إياها املنظمة  2000نسخة ISO 9001ع

 et QualitéFrançaise d’audit  Association .2الفرنسية للمراجعة والجودة

ي                                        :ويمكن تلخيص البيانات الخاصة باملجمع من خالل الجدول التا

          

                                                            

  05- 04،ص.ص 05/2010رشيد بوكساين و نسيمة أوكيل، " مقومات تطوير بورصة اجلزائر"، حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية و اإلنسانية، رقم  1 
2 http://www.Saidalgroup.dz consulter(12/03/2017) 
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  ): البطاقة التقنية ملجمع صيدال1-3الجدول رقم (

 http://www.cosob.org consulté(12/03/2017) املصدر:

                                                                                                           الفرع التاني: أهداف املجمع

رة خاصة مع ارتفاع أسعار    ي السنوات األخ ي  لقد إنعكس التقدم االقتصادي الذي عرفته الجزائر  املحروقات 

ي إنتاج األدوية الجنتدعيم  دف تعزيز مكانته كرائد  ياملجمع  ي تجسيد السياسة  يسة واملساهمة بشكل فع

ن الوطنية للدواء ال وضعت من قبل السلطات العمومية، وذلك من خالل تخوليه ن أساسيت  :ملجمع مهمت

ن القدرة التنافسية ملنتجاته، من • ي وضمان تحس ى توازنه املا ي الحفاظ ع ي واالستدامة  ضمان استقالله املا

    .نموه وتطوير موارده البشريةأجل تحقيق أهداف 

ن، حدد املجمع خطوط العمل ال تمكنه من ضمان نموه وتعزيز مكانته كرائد  ن األساسيت ي إطار هذه املهمت و

ي:   وذلك من خالل ماي

ر سوق األدوية• دف تسوية وتطه اهة واملصداقية                                        .تعزيز القواعد األخالقية من خالل ال

رد األدوية من خالل تصنيعها محليا.•   ي الحد من إس                                                                      املساهمة 

  مجمع صيدال  لبيانا
 الشعار (العالمة التجارية)

  
ي   الدار البيضاء الجزائر العاصمة11الطرق الوط رقم  املقر االجتما

  دج2.500.000.000شركة مساهمة برأس مال   رأس املال
  سهم 2.000.000من رأس املال 20%سعر العرض العام  طبيعة الصفقة

 أسهم إسمية  نوع األوراق املالية
ن  مساهم88192  عدد املساهم

ن   Chimie-pharmacie80 %عقد عمومي مع  غالبية املساهم
  دج800وتصدر بـ دج 250سهم بقيمة إسمية2.000.000طرح  التعامالت

ى15من  مدة العرض   1999مارس 15فيفري إ
ي البورصةا  1999جويلية17  لدخول 
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ي مشاريع املخابر العامل •    راك  ى األسواق الخارجية وتطوير الشراكة من خالل اإلش ية.                            اإلنفتاح ع

دف ضمان إستمرارية املجمع والرفع من حصته السوقية.• ن  لك ى مستوى رضا املس  1املحافظة ع

 جمع صيدالالهيكل التنظيمي مل 1-) 01-03الشكل رقم (                 الفرع الثالث: الهيكل التنظيمي للمجمع
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

 http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2014/11/les-emetteurs-notice-SAIDAL.pdf ;p :16: املصدر 

consulter (10/04/2017) 

  

                                                            
1  http://www.Saidalgroup.dz consulter(12/03/2017) 

 الرئيس المدير العام

 االمين العام

المالية ةمديرية تسيير المحفظة و االستراتيجي  

 مديرية الّتسويق و المعلومات الطّبية

 مديرية التنمية الصناعية والشراكة

الصيدالنية مديرية ضمان الجودة و األمور  

 مديرية المراجعة و الّتحليل و الّتلخيص

)وسط(الوحدة الّتجارية   

كنولوجياو الت وحدة البحث في المنتجات الصيدالنية  

 فرع
كلأنتيبيوتي  

 مركب المضادات
 الحيوية بالمدية

 فرع فرمال

 وحدة دار البيضاء

 وحدة قسنطينة

 وحدة عنابة

كفرع بيوتي  

 وحدة قسنطينة

 وحدة الحراش

 وحدة شرشال
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 تقديم فروع مجمع صيدال2-

ي مركب املضادات الحيوية الواقع بمدينة املدية ويبلغ :فرع أنتيبيوتيكال1-2- ي سنة  يتمثل هذا الفرع  رأسماله 

ر فرع لدى املجمع1374، ويشغل   2005،1.187.500.000 ر أك ر الحجم  عامال، إذ يعت عدد (من حيث معاي

ى هياكل واستثمارات ضخمة)العمال، رأس املال ا مب لتصنيع األدوية بالتجزئة عن  . لذلك نجده يتوفر ع من بي

ى مب إلنتاج مواد أولية ر،باإلضافة إ ركيب الكيميائي للمنتجات بالتجزئة ع طريق تقنية التخم ن طريق ال

ن آخرين لإلنتاج ى مبني ن واآلخر  املخمرة، كما يتوفر ع أحدهما مخصص ملنتجات صيدالنية من عائلة البنسل

ن، وتعود بداية ر البنسل ى سنة  ملنتجات غ ذا املركب إ  .1988اإلنتاج 

ي  :فرع فارمال2-2- ي سنة 1998/2/2تأسس هذا الفرع  عامال 918مليون دج ويشغل  200، 2005ويبلغ رأسماله 

ر من  م أك ي مجال اإلنتاج الصيدالني، األمر 130م رة  ن سنة خ ر من ثالث صيدالني ومهندس، ولهذا الفرع أك

ى ثالث وحدات إنتاج  ي املجال. وللقيام بأنشطته تتوفر هذه املؤسسة الفرع ع ي: الذي يكسبه تحكما ال بأس به 

ي لهذا الفرع بالدار البيضاء بالجزائر  وحدة الدار البيضاء، وحدة قسنطينة ووحدة عنابة. ويقع املقر االجتما

العاصمة، كما يقوم هذا الفرع بإنتاج أصناف األدوية التالية: أقراص، جعب، مراهم، مقطرات، محاليل، 

ى معجون األسنان  .مساحيق، باإلضافة إ

ى يتواجد :فرع بيوتيك3-2- ي لهذا الفرع بالحراش بالجزائر العاصمة، وهو يتوفر ع وحدات إنتاج  3 املقر االجتما

ي وحدة جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة، وحدة الحراش ووحدة شرشال وقد تم تأسيس هذا الفرع  .ممثلة 

م1127يشغل مليون دج و 590، 2005 ،حيث يبلغ رأسماله ح سنة   2/2/1998بتاريخ  ر من  عامال م أك

ر من 20 ي مختلف وحداته املنتجات التالية: املراهم، املحاليل، األقراص، 80صيدليا وأك مهندسا، ينتج هذا الفرع 

ى.  1املطهرات السائلة، املحاليل الوردية بأنواعها محاليل غسل الك
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ي ملؤسسة صيدالا ى أسهمه ملبحث الثاني: التحليل املا   .ونسبة االقبال ع

ي هذا املبحث بتحليل  انية املالية سوف نقوم  بتحليل مختلف النسب واملؤشرات ملؤسسة صيدال ، وذلك  امل

ى أسهم امل   ؤسسة.وكذا تحليل نسبة االقبال ع

انية مؤسسة صيدال األم :املطلب األول  ي مل   .التحليل املا

انية مؤسسة الفرع األول    . صيدال : عرض م

انية املالية ملؤسسة صيدال 02-03الجدول رقم (   -جانب االصول  –األم ): امل

31/12/2014  31/12/2015  األصول  
ي اإلهتالكات أو املؤونات القيم الصافية  االجما

  
58268550  

8783598,83  
00  

3253653353,87 
900246841,66  

1199953611,28 
86261341,26  

2326928245,07  
00  
00  

  
2615469588,72  

  
00  

101855294,75  
  

455594529,21 

  
87341010  

18599199,87  
00  

3253653353,87 
847360897,56 
825307373,29 
278103983,68 

5188598357,17  
  
  
  

2725481076,01  
  
  

135653591,34 
  

463434650,38 

  
00  

189010428,79  
00  
00  

4909249749,73  
13160244946,45  

1919226,32  
00  
00  
00  

  
56659098,99  

  
00  
00  

  
00 

  
87341040  

207609628,66  
00  

3253653353,87  
5756610647,29  

13985552319,74  
280023210  

5188598357,17  
0.00  

00.  
  

2782140175  
  

00  
135653591,34  

.  
463434650.38 

ر الجارية:   األصول غ
  فارق الشراء.

  تثبيثات معنوية
  تثبيثات عينية 

  أرا .
  مباني .

  تثبيتات عينية أخرى.
  تثبيتات ممنوح امتيازها.
  تثبيتات جاري إنجازها

  التثبيتات املالية:
السندات املوضوعة  موضع 

  املعادلة.
املساهمات األخرى 

  والحسابات الدائنة امللحقة.
  سندات أخرى مثبتة.

القروض واألصول املالية 
ر الجارية.   األخرى غ

ى األصل.  ضرائب مؤجلة ع

ر   32140616973,45  18317083450,28  13823533523,17  11007014954,65 مجموع األصول غ
   الجارية

  
  

5025228830,55  
  

00  

  
4376143808,49  

  
  

  
483406781,47  

  
00  

  
4859550589,96  

  
00  

  االصول الجارية
املخزونات واملنتجات قيد 

  الصنع
  الحسابات الدائنة 
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3313141773,83  
1090237427,04  
214977280,86  
18708333,33  

00  
3018559989,19  
5175949676,78  

3748973002,80  
1211075073,54  
116717205,01  
40666666,67  

00  
3018559989,19  
5917989912,12  

1489106267,32  
00  

345347828,24  
00  
00  
00  

83275568,07  

5238079270,12  
1211075073,54  

462065033,25  
40666666,67  

-  
3018559989,19  
6001265480,19  

  الزبائن
  املدينون األخرون

  الضرائب  
  االصول الجارية االخرى 
  املوجودات وما يماثلها 
توظيفات واصول مالية 

  جارية
  أموال الخزينة

  
17856803311,48 18430125657,82 2401136445,10 20831262102,92 مجموع االصول الجارية

28863818266,13 32253659180,99 20718219895,38 52971879076,37 املجموع العام لألصول 

Rapport du conseil d’administration  Saidal,2015 , p 31  ى :املصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد ع  
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انية املالية ملؤسسة صيدال األم3- 3الجدول رقم (   -خصومجانب ال  -):امل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Rapport   du conseil d’administration  Saidal, 2015, p 31  ى املصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد ع  

 

 

 

 

 

 

31/12/2014  31/12/2015  الخصوم  
 

2 500 000 000,00 
0,00 
0,00 

11 269 513 985,78 
211 470 238,71 

0,00 
1 385 942 685,96 
602 936 867,71 

 
2 500 000 000,00 

0,00 
2 586 812 201,59 

12 053 616 671,74 
138 087 928,15 

0,00 
1 172 407 473,19 
427 302 936,60 

 األموال الخاصة:
 رأس املال الصادر.

ر املطلوب.  رأس املال غ
 شروط التوظيف.

احتياطات مدمجة. –عالوات واحتياطات   
 فارق إعادة التقييم.

 فارق املعادلة.
 النتيجة الصافية.

ترحيل من جديد.- رؤوس األموال الخاصة األخرى   
).1املجموع ( 211,27 227 878 18 778,16 863 969 15  

 
2 684 181 562,96 
267 823 005,95 

3 456 705 764,33 
1 347 430 880,10 

 
4 190 157 590,77 
267 823 005,95 

1 061 401 552,48 
1 580 101 125,54 

 

ر الجارية.  الخصوم غ
 القروض والديون املالية.

 الضرائب (املؤجلة واملرصودة لها).
ر الجارية.  الديون األخرى غ

ي الحسابات سلفا.  املؤونات واملنتجات املدرجة 

ر الجارية ( مجموع 274,74 483 099 7 213,34 141 756 7 ).2الخصوم غ  
 

1 390 279 704,08 
347 336 380,51 

2 956 108 508,19 
444 088 681,85 

 
1 926 054 185,99 
385 749 968,56 

3 543 560 345,02 
420 584 195,41 

 الخصوم الجارية:
 املوردون والحسابات امللحقة.

 الضرائب.
 الديون األخرى.

 خزينة الخصوم.
).3مجموع الخصوم الجارية ( 694,98 948 275 6 274,63 813 137 5  
).3)+(2)+(1املجموع العام للخصوم.( 180,99 659 253 32 266,13 818 863 28  
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انية الوظيفية ملؤسسة صيدال األم لسنة )4- 3(الجدول رقم    2015:امل

انيىة املالية  املصدر:من اعداد الطالبة ى امل   2015اعتماد ع

  

   االستخدامات الثابتة:
 فارق الشراء.

  معنويةالتثبيتات 
  التتبيثات املادية

  أرا 
  مباني 

  اخرى  عينيةتثبيتات 
 تثبيتات ممنوح امتيازها.
  تثبيتات جاري انجازها

  التثبيتات املالية 
املساهمات االخرى والحسابات الدائنة 

  امللحقة
ر  القروض واألصول املالية األخرى غ

  جارية
ى األصل    ضرائب مؤجلة ع

  
04873410  

18599199,87  
4926321624,72  
3253653353,87 
847360897,56 
825307373,29 
278103983,68 

5188598357,17  
3324569317,73  
2725481076,01  
135653591,34 
463434650,38  

  املوارد الثابتة:
  الخاصةاالموال 

  رأس املال الصادر
  شروط التوظيف

 العالوات واالحتياطات
  فارق إعادة التقييم
  النتيجة الصافية

  رؤوس األموال الخاصة األخرى 
ر الجارية   الخصوم غ

  القروض والديون املالية
  الضرائب (املؤجلة واملرصودة لها).

ر الجارية   لديون األخرى غ
ي  املؤونات واملنتجات املدرجة 

  الحسابات سلفا

.  
18 878 227 211,27  

2500000000  
2 586 812 201,59 

12 053 616 671,74  
138 087 928,15 

1 172 407 473,19 
427 302 936,60  

7 099 483 274,74  
4 190 157 590,77 
267 823 005,95 

1 061 401 552,48 
1 580 101 125,54 

  

  25977710486,01..  مجموع املوارد الثابتة 13823533523,17  مجموع االستخدامات الثابتة
  األصول املتداولة لالستغالل:

  املخزونات والجاري انجازها
  الزبائن 
  الضرائب

  االصول الجارية االخرى 
  

  
.4376143808,49  

3748973002,80  
116717205,01  

40666666,67  
  

  الخصوم املتداولة لالستغالل:
  املوردون والحسابات امللحقة

  الضرائب
  
  

  
.1 926 054 185,99 

385 749 968,56 
  
.  

  
  2311804154,55  مجموع الخصوم املتداولة لالستغالل  8282500682,97.  مجموع األصول املتداولة لالستغالل

  األصول املتداولة خارج االستغالل
  )املدينون اآلخرون (تسبيقات

  
1211075073,54  

  الخصوم املتداولة خارج االستغالل
  الديون األخرى.

  
3 543 560 345,02  

  
مجموع األصول املتداولة خارج 

  االستغالل
مجموع  الخصوم املتداولة خارج    1211075073,54

  االستغالل
  

3 543 560 345,02 
  

  أصول:- الخزينة
  توظيفات وأصول مالية جارية

  الخزينة

  
3018559989,19  
5917989912,12  

  الخزينة الخصوم
  خزينة الخصوم.

  
.420 584 195,41  

  
  195,41 584 420  خصوم -مجموع الخزينة  8936549901,31  أصول -مجموع الخزينة
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ي ملؤسسة صيدال األم: الفرع الثاني   مؤشرات التوازن املا

انية املالية-1 ي للم   :مؤشرات التوازن املا

انية- 1-1 ى امل  :من أع

ي= األموال الدائمةرأس    .األصول الثابتة -املال العامل الصا

انية):5- 3(الجدول رقم  ى امل ي ملؤسسة صيدال األم من أع  حساب رأس املال العامل الصا

  2015  2014  البيان
  25977710486,01 .  23726004991,5 .  األموال الدائمة
  13823533523,17 .  11007014954,65 .  االصول الثابتة

ي   12154176962,84  12718990036,85  رأس املال العامل الصا
انيىة املالية   من اعداد الطالبة املصدر: ى امل  2015اعتماد ع

انية:- 1-2   من أسفل امل

ي= األصول الجارية   الخصوم الجارية -رأس املال العامل الصا

انية :)6- 3(الجدول رقم  ي ملؤسسة صيدال األم من أسفل امل   حساب رأس املال العامل الصا

  2015  2014  البيان
  18430125657,82  17856803311,48  األصول الجارية
  694,98 948 275 6  274,63 813 137 5  الخصوم الجارية

ي   12154176962,84  12718990036,85  رأس املال العامل الصا
انيىة املالية  الطالبةمن اعداد املصدر:  ى امل  2015اعتماد ع

 :التعليق
ي  ي سنة  موجب من خالل الجداول نالحظ أن رأس املال العامل الصا ن، حيث بلغ  مبلغ        2014خالل السنت

ي سنة 12718990036,85 ى 2015، وانخفض  وهو ما يع أن املؤسسة تمتلك   12154176962,84 ليصل ا

ا من مواجهة حوادث دورة االستغالل ال تمس السيولة، وأن املؤسسة  تمويل   تستطيعهامش أمان يمك

ي االحتياجات املالية باستخدام مواردها ا وبا ى أنه هناك  استثمارا قدرة ي انخفاض املالية الدائمة، كما يدل ع

ام ى مواجهة االل رة األجل عن طريق األصول الجارية.املؤسسة ع   ات قص
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انية الوظيفية:                                                                                    -2 ي للم          مؤشرات التوازن املا

  رأس املال العامل (ر.م.ع): -2-1

 االستخدامات الثابتة - العامل الوظيفي= املوارد الثابتةرأس املال 

  12154176962,84=13823533523,17- 25977710486,01 =رأس املال العامل الوظيفي

ى تمويل موجب نالحظ أن رأس املال العامل الوظيفي  ى أن املوارد الثابتة قادرة ع االستخدامات ، وهذا يدل ع

  الثابتة.

  العامل لالستغالل: احتياجات رأس املال- 2-2

  .الخصوم املتداولة لالستغالل -احتياجات رأس املال العامل لالستغالل=األصول املتداولة لالستغالل 

  5970696528,42=2311804154,55 - 8282500682,97  احتياجات رأس املال العامل لالستغالل=

  احتياجات رأس املال العامل خارج االستغالل:- 2-3

الخصوم املتداولة خارج  - األصول املتداولة خارج االستغالل =املال العامل خارج االستغاللاحتياجات رأس 

                                                                                                                                                            . االستغالل

  2332485271,48- =345,02 560 543 3 -1211075073,54= احتياجات رأس املال العامل خارج االستغالل

  :)إ.ر.م.ع (احتياجات رأس املال العامل- 2-4

احتياجات رأس املال العامل= احتياجات رأس املال العامل لالستغالل+ احتياجات رأس املال العامل خارج 

  .االستغالل 

  3638211256,94)= 2332485271,48- +( 5970696528,42= احتياجات رأس املال العامل

ى أن الخصوم املتداولة، و موجبنالحظ أن احتياجات رأس املال العامل  ى هذا يدل ع تمويل مخزون  قادرة ع

 املؤسسة ومدينوها.

 :الخزينة الصافية- 2-5

  الخزينة خصوم - الخزينة الصافية = الخزينة أصول 

  8515965705,9= 195,41 584 420- 8936549901,31 =الخزينة الصافية
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  احتياجات رأس املال العامل -الخزينة الصافية = رأس املال العامل 

  8515965705,9= 3638211256,94 - 12154176962,84=الخزينة الصافية

ى من احتياجات رأس املال العامل، وهو ما  ى أن رأس املال العامل أع نالحظ أن الخزينة موجبة، وهذا يدل ع

ا من تمويل األصول املتداولة.   يع بأن للمؤسسة فائض سيولة يمك

 :تعليق

انية الوظيفية، أن كل من رأس املال العامل واحتياجات رأس  ي للم نالحظ من خالل حساب مؤشرات التوازن املا

، وأن الخزينة الصافية موجبة. وهذا مما يع بأن املوارد املحققة بواسطة دورة موجبة املال العامل ذو قيمة 

  الل تمول جزء من األصول الثابتة.االستغ

انية الوظيفية ملؤسسة صيدال األم:ويوضح الشكل    ي للم ي التمثيل البياني ملؤشرات التوازن املا   التا

انية الوظيفية ملؤسسة صيدال األم)2-3(الشكل رقم  ي للم   :  التمثيل البياني ملؤشرات التوازن املا

  

  

  

  

  

ى ما سبقاملصدر:    من اعداد الطالبة اعتمادا ع

  

  

  

  

  

 ر.م.ع

12154176962,84 

 (+) الخزينة الصافية

8515965705,9 

 

 ا.ر.م.ع

420 584 195,41 
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انية مؤسسة صيدال األم :لثالفرع الثا   النسب املالية مل

 نسب السيولة: –1

 :نسبة التداول  -1-1

ر الجارية   نسبة التداول= األصول الجارية/ الخصوم غ

  حساب نسبة التداول ملؤسسة صيدال األم):7- 3(الجدول رقم 

  2015  2014  البيان
  18430125657,82  17856803311,48  األصول الجارية
  694,98 948 275 6  274,63 813 137 5  الخصوم الجارية
  2,93  3,47  نسبة التداول 

ى ما سبق من اعداد الطالبةاملصدر:    اعتمادا ع

  التعليق:

ى 2014سنة ي  3,47نجد من خالل الجدول أن نسبة التداول  . وبما أن هذه 2015سنة ي  2,93ثم انخفضت إ

ن محل الدراسة أ ي السنت ر النسبة  ر مؤشر 1:1من املقياس املناسب للتداول ( ك ئ بالنسبة جيد و )فهذا يعت س

ى أن املؤسسة  ا وأن األصول الجارية تغطي الخصوم ال للمؤسسة، حيث يدل ع اما تعاني من مشاكل سداد ال

ي السن نالجارية  ى احتفاظ اإلدارة باألصول الجارية تزيد عن الحدود   أخرى من جهة ومن جهة  ت ر إ يش

  االقتصادية .

 :نسبة السيولة السريعة- 1-2

  املخزون )/الخصوم الجارية. -نسبة السيولة السريعة= (األصول الجارية

  حساب نسبة السيولة السريعة ملؤسسة صيدال األم):8- 3الجدول رقم( 

  2015  2014  البيان
  14053981849,33  12831574480,93  املخزون -االصول الجارية
  694,98 948 275 6  274,63 813 137 5  الخصوم الجارية

  2,23  2,49  نسبة السيولة السريعة
ى ما سبق من اعداد الطالبةاملصدر:    اعتمادا ع
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 :التعليق

ن عامي  ى نسبة متقاربة للسيولة السريعة ب ن من خالل الجدول أن املؤسسة حافظت ع ففي 2015و 2014يتب

ى نقدية مقابل  2,23مقابل كل دينار من الخصوم الجارية هناك  ي عام 2,49دينار من األصول سريعة التحول إ

ر 2014. ، وذلك ألن هذا يع بأن جيد ) فإنه مؤشر 1:1من املقياس املناسب للسيولة السريعة(وبما أن النسبة أك

  األصول سريعة التحول تكفي لتغطية الخصوم الجارية.

 ( السيولة الجاهزة):نسبة النقدية -1-3

  نسبة النقدية= املوجودات وما يماثلها/ الخصوم الجارية.

  : حساب نسبة النقدية ملؤسسة صيدال األم)9-3جدول رقم(

  2015  2014  البيان
  8936549901,31  8194509665,97  وما يماثلها املوجودات

  694,98 948 275 6  274,63 813 137 5  الخصوم الجارية
  1,42  1,59  نسبة النقدية

ى ما سبق من اعداد الطالبةاملصدر:    اعتمادا ع

 :التعليق

 2015ي سنة  انخفضت من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة السيولة النقدية ملؤسسة صيدال األم 

ي سنة 14.20مقارنة بسنة  ى سيولة نقدية قدرها  1420حيث كانت تتوفر املؤسسة  ينار من دينار لكل د1,59ع

ي سنة ولكن األهم من ذلك هو أن  مقابل كل دينار.دينار  1,42بلغت النقدية املتوفرة 1520الخصوم الجارية، و

ن محل ال ي السنت ى دراسة نسبة السيولة النقدية للمؤسسة  ى  0.75( عن النسبة املقبولة  اع ر 1ا )،وهو ما يعت

ي القيمةمؤشر  ر مستغل وعرضة للتدهور  ي النقديات غ ئ فهذا يع فائض    .س

ي-2 ي واليسر املا   نسب الهيكل التموي

ي لألصول   -2-1    نسبة التمويل الخار

ر  ي لألصول=(الخصوم الجارية+ الخصوم غ ي األصول  نسبة التمويل الخار   .الجارية)/إجما
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ي لألصول   ):حساب10- 3الجدول رقم (      ملؤسسة صيدال األمنسبة التمويل الخار

  2015  2014  البيان
ر  الخصوم الجارية+ الخصوم غ

  الجارية
12893954487,97  13375431969,72  

ي األصول    32253659180,99  28863818266,13  إجما
ي لألصول   0,41  0,44  نسبة التمويل الخار

ى ما سبق  من اعداد الطالبة :املصدر   اعتمادا ع

 :التعليق

ن هذه النسبة أن املؤسسة تعتمد  ى تب ر  املالكع ر األموال من الغ ى تدب ر من اعتمادها ع ، فبالنسبة لسنة  أك

راض بــــــ  2014 ي سنة 0,44تقدر نسبة االق ر نحو بأن املؤسسة تتجه أيتضح  مما0,41.فه تقدر بـــــــ  2015أما  ك

ى التمويل الذاتي  رتب عليه ،دا املالية، وبكل تأكيلتغطية احتياجا االعتماد ع ي األعباء  نقصان هذا سوف ي

ي تحصيل أموالهم. ي املخاطر ال يتعرض لها الدائنون    الثابتة و

 نسبة املديونية الكاملة -2-2

ر الجاريةالخصوم (نسبة املديونية الكاملة=    /األموال الخاصة)الجارية+الخصوم غ

  حساب نسبة املديونية الكاملة ملؤسسة صيدال األم)11- 3( :الجدول رقم

  2015  2014  البيان
ر  الخصوم الجارية+ الخصوم غ

  الجارية
12893954487,97  13375431969,72  

  211,27 227 878 18  778,16 863 969 15  األموال الخاصة
  0,7  0,8  املديونية الكاملةنسبة 

ى ما سبق من اعداد الطالبة :املصدر   اعتمادا ع

  التعليق:

ن أن الحد األق لهذه النسبة هو  وإن املعدل الذي يستوجب الدراسة هو 100%أي 1:1يرى معظم املحلل

ى %90 ي وضع متوازن 100%.إ ى هذا، يمكن القول أن املؤسسة  ر  نوعا ما  وبناء ع ى أموال الغ ن االعتماد ع ب

ي سنة نخفاض واتجهت هذه النسبة لال  2014سنة  ي٪80الكاملة  واألموال الخاصة، حيث بلغت نسبة املديونية

  .٪70 مقارنة بالسنة السابقة، حيث سجلت2010
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رة األجل:- 2-3   نسبة املديونية قص

رة األجل= الخصوم الجارية/األموال    الخاصةنسبة املديونية قص

رة األجل ملؤسسة صيدال األم):12- 3(الجدول رقم    حساب نسبة املديونية قص

  2015  2014  البيان
  694,98 948 275 6  274,63 813 137 5  الخصوم الجارية
  211,27 227 878 18  778,16 863 969 15  األموال الخاصة

رة األجل   0,33  0.32  نسبة املديونية قص
ى ما سبق الطالبةمن اعداد  :املصدر  اعتمادا ع

 التعليق:

ى   ال  من خالل التحليل واملقارنة، يبدو أن املؤسسة را ع ى اموالها الخصوم الجارية تعتمد كت وذلك العتمادها ع

رة األجل الخاصة  سنة  ٪33 صل إلتقليال ل ارتفعت ثم 2014ي سنة 32%، حيث بلغت نسبة املديونية قص

2015 .  

  نسب النشاط:-3

ي األصول -1- 3 :معدل دوران إجما  

ي األصول. ي األصول= رقم األعمال/إجما   معدل دوران إجما

  حساب معدل دوران األصول ملؤسسة صيدال األم):13- 3(الجدول رقم 

  2015  2014  البيان

  9507148649,95  239,56 174 154 9  رقم األعمال
ي األصول    32253659180,99  28863818266,13  إجما

ي األصول معدل    0,29  0,31  دوران إجما
ى ما سبق من اعداد الطالبة :ملصدرا   اعتمادا ع

 :التعليق

ي أصول املؤسسة قد دار ن من الجدول أن كل دينار مستثمر  أو بعبارة أيسر 2014مرة تقريبا خالل سنة  0,31يتب

ي األصول حقق رقم أعمال قدره  . ومن الواضح أن املعدل املذكور يزيد عن دينار  0,31أن كل دينار مستثمر 
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ي سنة  ي تدهور  0,29 الذي يقدر بــــ 2015مثيله  ي استثمار املوارد املالية املتاحة  وهو ما يع بأن كفاءة اإلدارة 

  .طفيف

ر الجارية- 3-2   معدل دوران األصول غ

ر الجارية ر الجارية=رقم األعمال/األصول غ   معدل دوران األصول غ

ر الجارية ملؤسسة صيدال األم):14- 3(الجدول رقم    .حساب معدل دوران األصول غ

  2015  2014  البيان
  9507148649,95  239,56 174 154 9  رقم األعمال

ر الجارية ي األصول غ   13823533523,17  11007014954,65  إجما
ر الجارية   0,68            0,83   معدل دوران األصول غ

ى ما سبق اعداد الطالبةمن  :املصدر   اعتمادا ع

 :التعليق

ي تلك  ي انخفاض معدل دوران األصول، فكل دينار مستثمر  ر الجارية كانت سببا  ن من الجدول أن األصول غ يتب

ي تحقيق رقم أعمال قدره     .ي السنة السابقةدج  0,83ي مقابل  دج 0,68األصول قد أسهم 

 :معدل دوران األصول الجارية- 3-3

  معدل دوران األصول الجارية=رقم األعمال/األصول الجارية.

  .حساب معدل دوران األصول الجارية ملؤسسة صيدال األم): 15- 3(الجدول رقم 

  2015  2014  البيان
  9507148649,95  239,56 174 154 9  رقم األعمال

ي األصول الجارية   17856803311,48  18430125657,82  إجما
  0,53  0,49  الجارية معدل دوران األصول 

ى ما سبق من اعداد الطالبة :املصدر   اعتمادا ع

 :التعليق

ي األصول الجارية يدور  ن بأن كل دينار مستثمر  ليحقق رقم أعمال قيمته  0,53من خالل الجدول السابق يتب

ي سنة  0,53 ي السنة السابقة، حيث بلغ  ى من مثيله  مرة، مما يع  0,49عدد  2009دج، وهو معدل يبدو أع

ي األصول. ي انخفاض معدل دوران إجما   بأن تلك األصول لم تكن سببا 
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رة التحصيل - 3-4    معدل دوران الذمم وف

  (الزبائن) معدل دوران الذمم=رقم األعمال/رصيد الذمم

رة التحصيل ن. 365  =ف   يوم/معدل دوران املدين

رة ):16- 3(الجدول رقم    التحصيل ملؤسسة صيدال األمحساب معدل دوران الذمم وف

  2015  2014  البيان
  9507148649,95  239,56 174 154 9  رقم األعمال
  3748973002,80  3313141773,83  رصيد الذمم

  2,53                2,76         الذمم معدل دوران 
رة التحصيل   يوما تقريبا 145  يوما تقريبا 133  ف

ى ما سبق اعتمادا من اعداد الطالبة :املصدر   ع

 :التعليق
ي تقديم ائتمان للعمالء قد حقق رقم أعمال قيمته ن أن كل دينار مستثمر  ي مقابل  2,53 يتب ي السنة  2,76دج 

ي تحسن معدل  ر نحو الذمم السابقة، وهو ما ساهم  . وبعبارة أخرى، أن السياسة االئتمانية للمؤسسة تتجه أك

رة التحصيل من  ارتفعت ي تحصيل الديون، حيث  راجع ال ي سنة  133ف ى  2014يوما  ي سنة 145إ  يوما 

2015.  

 :معدل دوران النقدية - 3-5

  معدل دوران النقدية= رقم األعمال/املوجودات وما يماثلها.

  حساب معدل دوران النقدية ملؤسسة صيدال األم):17- 3( الجدول رقم

  2015  2014  البيان
  9507148649,95  239,56 174 154 9  رقم األعمال

  8936549901,31  8194509665,97  املوجودات وما يماثلها
  1,06              1,11                 معدل دوران النقدية

ى ما سبق من اعداد الطالبة :املصدر   اعتمادا ع

 :التعليق

ي القيام بمقارنة نسبة املؤسسة  ى أنه ال توجد نسبة نموذجية ملعدل دوران النقدية، لذا ينب من املهم اإلشارة إ
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ي معدل دوران  مع املؤسسات املماثلة أو مع النسب التاريخية لنفس املؤسسة. وكما يبدو فإن هناك انخفاضا 

ى 2014سنة مرة   1,11 النقدية من  ي سنة 1,06إ   .2015مرة 

  نسب ربحية املبيعات-4

 :نسبة الفائض الخام لالستغالل -4-1

  نسبة الفائض الخام لالستغالل=الفائض الخام لالستغالل/رقم األعمال

  ملؤسسة صيدال األم ):حساب نسبة الفائض الخام لالستغالل18-3الجدول رقم(

ى ما سبق من اعداد الطالبة :املصدر  اعتمادا ع
وهذا يع أن كل دينار من رقم األعمال يحقق هامش   2014سنة  0,26ائض الخام لالستغالل بــــــــــ يقدر معدل الف 

يقدر   2015بعد دفع كل من املوردون الخارجيون والعمال والضرائب والرسوم، أما بالنسبة لسنة دج  0,26قدره 

  عن أداء املؤسسة.جيد وهذا مؤشر  0.23معدل الفائض الخام لالستغالل بــــــــ 

 :نسبة نتيجة االستغالل - 4-2

  نتيجة االستغالل= نتيجة االستغالل/ رقم األعمالنسبة 

  حساب نسبة نتيجة االستغالل ملؤسسة صيدال األم):19- 3(الجدول رقم 

  2015  2014  البيان
  803,45 440 476 1  792,28 730 601 1  نتيجة االستغالل
  9507148649,95  239,56 174 154 9  رقم األعمال

  0,15            0,17         نسبة نتيجة االستغالل
ى ما سبق من اعداد الطالبة :املصدر   اعتمادا ع

 :التعليق

ن أن كل دينار من رقم األعمال يحقق هامش قدره  من نتيجة االستغالل، أي بعد دج  0,15من الجدول أعاله يتب

دفع كل من املوردون الخارجيون، والعمال، والضرائب والرسوم، واستبعاد مخصصات االهتالكات واملؤونات 

  2015  2014  البيان 
  320,18 801 186 2  804,99 054 406 2  الفائض الخام لالستغالل

  9507148649,95  239,56 174 154 9  رقم األعمال
  0,23  0,26  نسبة الفائض الخام لالستغالل
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ي هامش نتيجة االستغالل  وخسائر القيمة، وبمقارنة هذه النسبة مع السنة السابقة، يتضح أن هناك تحسنا 

ي.ربح وهذا يع أن املؤسسة تحقق وهو موجب    من نشاطها االستغال

 :نسبة النتيجة الجارية قبل الضرائب - 4-3

  نسبة النتيجة الجارية قبل الضرائب=النتيجة الجارية قبل الضرائب/ رقم األعمال

  حساب نسبة النتيجة الجارية قبل الضرائب ملؤسسة صيدال األم): 20-3رقم(الجدول 

  2015  2014  البيان
  274,51 528 516 1  294,16 218 600 1  النتيجة الجارية قبل الضرائب

  9507148649,95  239,56 174 154 9  رقم األعمال
  0,15  0,17  نسبة النتيجة الجارية قبل الضرائب

ى ما سبق من اعداد الطالبة :املصدر   اعتمادا ع

 :التعليق

ن أن املؤسسة حققت هامش قدره  من النتيجة الجارية قبل الضرائب من كل  دج 0,15من خالل التحليل يتب

ى انخفاض النتيجة  .دج0.17دينار من رقم األعمال، ويقل عن هامش السنة السابقة والذي بلغ  ويعود ذلك إ

ي تحسن. أناملالية، إذ    نتيجة االستغالل 

           نسب املردودية-5

  املردودية املالية- 5-1

ي األصول رقم االعمال× رقم االعمالالنتيجة الصافية / :املردودية املالية ي األصول/ األموال الخاصة× /اجما   اجما

  حساب املردودية املالية ملؤسسة صيدال األم):21-3الجدول رقم(

  2015  2014  البيان
  0,12  0,15  النتيجة الصافية / رقم االعمال
ي األصول   0,29  0,31  رقم االعمال/اجما

ي األصول/ األموال الخاصة   1,7  1,8  اجما
  0,05916                  0,0837  املردودية املالية

ى ما سبق من اعداد الطالبة :املصدر   اعتمادا ع
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 :التعليق

ي املؤسسة، وبلغت ر هذه النسبة عن معدل العائد الذي يحققه املالك وراء استثمار أموالهم  ي سنة  ٪8,37تع

ي سنة 2014 ى  2015ثم انخفضت  أن انخفاض املعدل عن السنة  ويتضح من الجدول السابق٪ 5,916  لتصل إ

ي الربح السابقة ي كل من نسبة هامش صا ) الذي يقيس فعالية الرقابة %12مقابل  %15(مرجعه االنخفاض ر 

ي معدل دورن األصول  ى التكاليف، واالنخفاض الطفيف  ى  0,31ع   مرة. 0,29مرة إ

  املردودية االقتصادية: - 5-2

  االقتصادية = النتيجة الصافية / مجموع األصول املردودية 

  ):حساب املردودية االقتصادية  ملؤسسة صيدال األم22-3الجدول رقم: 

  2015  2014  البيان
  473,19 407 172 1  685,96 942 385 1  النتيجة الصافية 
  32253659180,99  28863818266,13  مجموع األصول 

  0,03  0,04  املردودية االقتصادية
ى ما سبق من اعداد الطالبةاملصدر    اعتمادا ع

  التعليق:

ي املؤسسة بمقارنة النتائج املحققة باألموال املستثمرة ر هذه النسبة  عن  كفاءة استخدام األصول الثابتة   تع

ي سنة  2014ي سنة   ٪4حيث بلغت  ي  2015ثم انخفضت     .٪3لتصل ا
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ى أسهم مؤسسةليل مستوى تح: الثانياملطلب    صيدال اإلقبال ع

ى أسهم مؤسسة صيدال(الفرع االول :    ):2015-1999تحليل مستوى اإلقبال ع

ى األدوات املالية (أسهم) الخاص ن ع  املجمعب ةي هذا الجزء سوف نحاول تحليل مستوى إقبال املستثمرين املالي

  و ال
ّ
ى أ و سيكون مجال الدراسة من  . لجمعسهم اأا محدد لقياس مدى عدالة قيمة إصدار  يمكن اعتبارها ع

ى غاية 1999أي من  تاريخ اإلصدار  ي2015إ ي الجدول الّتا ن    :كما هو مب

ى األسهم ):2015-1999بيانات التداول الخاصة بمجمع صيدال( :)23-3(الجدول رقم  )(نسبة االقبال ع

التداول (سهم)حجم  قيمة التداول (دج) عدد الصفقات السنة
20 215 870,00 24 898 683 1999

129 358 900,00 165 082 1 907 2000
152 091 620,00 195 341 1 403 2001

23 839 055,00 47 915 1 564 2002
2 714 740,00 6 148 165 2003

616 490,00 1 781 31 2004
1 829 205,00 5 245 32 2005
5 633 480,00 14 266 54 2006

312 400,00 730 10 2007
12 398 570,00 31 002 114 2008

9 761 345,00 25 521 91 2009
7 763 465,00 18 038 84 2010

20 044 240,00 29 804 155 2011
10 195 255,00 15 031 58 2012

3 899 550,00 6 701 48 2013
12 106 480,00 22 244 92 2014

9 343 295,00 15 739 70 2015
ى:                                                                                                                     املصدر:من إعداد الطالبة باإلعتماد ع

http://www.sgbv.dz/ar/?page=bilan_boc consulter le( 08/04/2017)  



	الجزائر بورصة حالة دراسةالفصل الثالث :

 

 
85 

ى املعلومات  من موقع بورصة الجزائر و بصفة عامة يمكن تقسيم حجم الّتداول أو نسبة  الصادرةباالعتماد ع

ن: اإلقبال ى مرحلت ى أسهم صيدال إ   ع

                                                                          ):2002-1990مرحلة ما بعد عملية الخوصصة الجزئية (-1

ي السنة، و تّم تداول ما يقارب 1398صفقة بمعدل 5557تّم إبرام ما يقابل   سهم بمعدل 433236صفقة 

رة فه تساوي 108309 ي هذه الف ي السنة، أما قيمة الّتداول   د ج بمعدل325.505.445سهم 

  .د ج للسنة الواحدة8.137.631

ن-2   ):2015- 2003( مرحلة ما ب

رة تّم إبرام ما يقارب  ي السنة، و تّم تداول ما يقارّب 77صفقة بمعدل أقل من 993ي هذه الف  صفقة 

رة 14670سهم بمعدل أّقل من 19190818 ي هذه الف ي السنة الواحدة، أما قيمة الّتداول  يسهم   فحددت بحوا

  .د ج للسنة الواحدة7.361.282د ج بم ّ عدل أقل من  95.696.660

ى أسهم ا - ن أن ّ نسبة اإلقبال ع ي سنة  ملجمعما يمكن استنتاجه من املرحلت جد ضئيلة و يّتضح ذلك جليا 

ى 730صفقات و تداول 10ال اّتصفت بــ  2007 تلخيص أسباب د ج. يمكن 400 312سهم و قيمة تداول وصلت إ

ى الّنقاط الّتالية: راجع إ   هذا ال

ي األدوات املالية الكالسيكية• ي. غياب ثقافة االستثمار  ن أي أصحاب الفائض املا   عند املستثمرين املالي

ي الجزائر•  ن املهيكلة لعمل بورصة القيم  ا عدم وضوح الّتشريعات و القوان   . بسبب حداث

ي بورصة الجزائر.عدم وجود بيئة استثمارية • ى االستثمار    جيدة تحفز املستثمر األجن ع

ي عزوف • ي حالة اكتتاب أسهم بالعمالت األجنبية يساهم  ارتفاع نسبة املخاطر الّناجمة عن تقلبات أسعار الصرف 

ي بورصة الجزائر.   املستثمرين األجانب عن االستثمار 

هو  من جملة أسهم شركة صيدال و الذي80%  ملا يقارب )صيدلة-كيمياء(الشركة العمومية القابضة  امتالك•

ن جملة األدوات املالية بسبب هيمنة ن عملية املفاضلة ب ي ح ى قرار املستثمر املا  يمّثل األغلبية املطلقة قد يؤّثر ع

راتيجية الخاص ى جملة األنشطة و القرارات اإلس رة ع   ملجمع.با ةهذه األخ

 املالية هو تحقيق فوائد إما عن طريق تحصيل جملة توزيعات األرباح األوراقي  االستثمار وراء إن الهدف من •

ى جملة األسهم ر من همأو عن طريق إعادة بيع ذلك السDiv par action) ( املوزّعة ع  ي السوق الّثانوية بسعر أك
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نسعر الشراء، انطالقا من هذا املبدأ يمكن إرجاع سبب عزوف املستثمرين  ى اقتناء أسهم مجمع صيدال  املالي ع

ى ي تحديد قيمته و أّن ّ ه إ ال يعكس جملة املكاسب ال  ذاسبب عدم عدالة قيمة السهم، أي تّمت مبالغة 

ي املستقبل.   يحققها حامله 

ي دال العرض و الّطلب • ى أي إن تال رة، و هذا ة ع سلعة سوف يحدد سعر الّتوازن أو القيمة العادلة لتلك األخ

ى مستوى  ى تقلباتما يمكن مالحظته ع  سعر أسهم صيدال و ال ّ عرفت انخفاضا مستمرا ح وصلت إ

إصدار  د ج للسهم (أّقل من نصف قيمة382حيث بلغ متوسط سعر السهم أّقل من 2009مستوى قياس سنة 

  .فرع فرنسا ألرتور أندرسون PGAاملحددة من طرف  سةي عدالة قيمة املؤس كالسهم) ، هذه الحالة تشك

ي من طرف ن سعر إصدار السهم و سعر الّتداول هو غياب ثقافة تحف املستثمر املا إدارة  ما زاد اتساع الفجوة ب

ي إصدار أسهم ممتازة أو  عن طريق املشتقات املالية ال يمكن تعريفها املجمع إما عن طريق تقديم مزايا وبالتا

ى ي تسمح للمستثمر  " اأ ع ي تاريخ مستقب ا  ا من قيمة األصل محل التعاقد يتم تسوي عقود تشتق ّ قيم

ى أداء األصل محل الّتعاقد بتحقيق   1."مكاسب أو خسائر باالعتماد ع

ر املعلومات املالية : ني الفرع الثا-  ى كفاءة تأث  :بورصة الجزائرع

ي الجزائر، و    ا كعدم وجود قواعد و ثقافة بورصية  لقد واجهت بورصة الجزائر العديد من العراقيل منذ نشأ
ر معلومات مالية كافية تعزز ثقة املستثمرين بالبورصة، و ضعف الكفاءة  غياب الشفافية و اإلفصاح، و عدم توف

ى العديد من األسبا ر الحسن لبورصة الجزائر (عراقيل سياسية، املعلوماتية، إضافة إ ى عرقلة الس ب ال أدت إ
ي  ا  ي، و القيام بالدور املنوط  ي النظام املا ا  ا مكان اجتماعية، ثقافية، و اقتصادية) و حالت دون إعطا

.   االقتصاد الوط

ر اإلفصاح املحاس روح أي سوق مالية وأساس نجاحه ، فاإلفصاح امل       ي حال توفره جوًا يعت حاس يحقق 
ي السوق واإلشراف  انيات الشركات املتعاملة  ن من خالل قيام الجهات املعنية بمراقبة م ن املتعامل من الثقة ب
ر صحيحة  ى وسائل اإلعالم املختلفة ال تشكلها هذه الشركات ، والتدخل إلزالة الغش ومنع إعطاء معلومات غ ع

رافاً  ن، واع ي سوق األوراق املالية فقد اهتمت  للمساهم ي صنع قرار االستثمار  بأهمية اإلفصاح املحاس 
ى كمية ونوعية املعلومات ال ال بدَّ من توافرها ، فقد  ر اإلفصاح والتأكيد ع املعاهد والجمعيات العلمية بمعاي

ر املحاسبة املالية األمريكي أهداف التقارير املالية كال يحدد مجلس معاي  :تا

                                                            

راتيجية "، عصمت محمد  بن حمو 1  ي ظل إس دراسة حالة مؤسس  -الخوصصةطرق ومحددات تقييم املؤسسات العمومية االقتصادية الجزائرية 
  173-172ص .أطروحة الدكتورة ، مرجع سبق ذكره،ص"، صيدال واألوراس
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ي تحديـد وتوقيت درجة  -  ن ومستخدمي البيانات  ن وكذلك الدائن ن واملرتقب تقديم معلومات للمستثمرين الحالي
راد أو  عدم التأكد للتدفقات النقدية املتوقعة من التوزيعات أو الفوائد ، والتدفقات الناتجة عن بيع أو است

ى خلق نقدية كافية استحقاق االستثمارات املالية والقروض ، وهذه التدفقات ا ملتوقعة تتأثر بقدرة الشركة ع
ي التوزيعات والفوائد وأقساط القروض وسدادها عند استحقاقها كما تتأثر أيضًا بتوقعات  امات  ملواجهة االل

ى أسعار األسهم. ن باملقدرة الكسبية للمنشأة مما ينعكس ع   املستثمرين والدائن

ى أن نظام التقارير  ى تخفيض تكلفة رأس املال بالنسبة للمنشأة وذلك نتيجة هذا باإلضافة إ الجيد سوف يؤدي إ
انخفاض درجة عدم التأكد لدى املستثمرين حول أحوالها املالية أي أنه عن طريق إتباع سياسة محاسبية سليمة 

ي العناية بنظام التقارير املالية يمكن تخفيض درجة املخاطرة ال يتعرض لها رأس املال املستثمر لدى  وبالتا
ى ذلك أن  م أضف إ ى استثمارا ي تخفيض املعدل الذي يمكن أن يقبله املستثمرون كعائد ع املنشأة وبالتا
ى كافة املنشآت إلتباع سياسات محاسبية  ي سوق رأس املال سوف يمثل ضغطًا ع التنافس حول مصادر التمويل 

ي حالة عدم ك ر نظام تقارير واٍف ح  ي مثل هذه الحاالت سوف مالئمة وتوف فاية األداء ذلك ألن عدم اإلفصاح 
ى  ى أنه تغطية للمشاكل ال تتعرض لها املنشأة األمر الذي يعجل بفشلها وقد يؤدي إ ن ع يفسر من قبل املتعامل

        .  السوق الذي تعمل فيه من خروجه
ر املحاسبية الدولية و يسمح بتطوير بورصة الجزائر، و يجعل   ي الجديد يتوافق مع املعاي إن النظام املحاس املا

املعلومات املالية املقدمة من طرف املؤسسات ذات جودة عالية و قابلة للقراءة، ما يمنح املؤسسات الجزائرية 
ي مجاالت االستثمار و التمويل، و تنعكس شفافية املعلومات املالية و املحاسبية املتعلقة مزيدا  من الفرص 

ر شرطا الزما لحسن  ى كفاء البورصة و تعت ي بورصة الجزائر و مصداقية هذه املعلومات ع باملؤسسات املقيدة 
رها بطريقة ناجعة وفعالة.   1س

  

  

  

  

  

  

                                                            

لدراسات و البحوث طيف زيود، حسان قيطيم، أمحد فؤاد مكية، دور االفصاح احملاسيب يف سوق األوراق املالية يف ترشيد قرار االستثمار، جملة جامعة تشرين ل1 
  .178، ص 2007 ،1العدد  ،29االقتصادية و القانونية، اجمللد العلمية، سلسلة العلوم 
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  خالصة الفصل 

ى جملة من من خالل قيامنا  ي توصلنا إ انية ملؤسسة صيدال األم باستخدام أدوات التحليل املا بتحليل امل

ي  :النتائج، يمكن ذكرها فيما ي

ى أن كل من رأس املال العامل  انية املؤسسة، تم التوصل إ واحتياجات رأس )FR(من خالل التحليل الوظيفي مل

ى هامش أمان يسمح   يع كانت الخزينة موجبة، مما، بينما موجبة ذو قيمة (BFR)املال العامل  توفر املؤسس ع

ي الناتج عن تقارب الزمن املمكن حدوثه،  ر املا ا صعوبة السيولة وإيجاد  الس لها بمواجهة مشاكل عديدة، من بي

  . ومن خاله تستطيع املؤسسة التحكم فيه أو التنبؤ به

ى أسهم صيدا - رة ضئيلة جدا وذلك ملجموعة من املعوقات ال والحظنا أن نسبة اإلقبال ع ي السنوات األخ ل 

ي الجزائر، وغياب الشفافية واإلفصاح حيث أن  تواجهها بورصة الجزائر كعدم وجود قواعد وثقافة بورصية 

ى بع ي البورصة لكي يتحصل ع ض املستثمر ينتظر التقارير السنوية (سنة كاملة) ال تصدرها املؤسسات املقيدة 

ر معلومات مالية  ر سطحية وعامة، فال يتمكن من اتخاذ قرار االستثمار.أي عدم توف البيانات املالية ال تعت

ي عدم كفاءة بورصة الجزائر.   كافية تعزز ثقة املستثمرين بالبورصة، وضعف الكفاءة املعلوماتية وبالتا

  

  

  

  

  

  



	خاتمة عامة
 

 
89 

ى األدوات املالية       ى االقبال ع ي أتره ع ي التحليل املا من خالل دراستنا النظرية والتطبيقية ملوضوعنا 

ن لنا بوضوح                                                                                                                   أنه:تب

ى دراسة القوائم املالية وال تمثل مخرجات النظام            ي للقوائم املالية ع  يقوم موضوع التحليل املا

، ولذلك فإن نتائج التحليل رهينة بمحتويات القوائم ال يتم تحليلها، بمع أن املعدالت والنسب  املحاس

ا من عملية التحليل للقوائم املالية تتأثر بشكل أساس باملبادئ املحاسبية  واملؤشرات ال يتم الحصول عل

ى أساسها إعداد هذه القوائم                                                                                                                                                .ال تم ع

ر كما و         ي  أسواق تعت األوراق املالية  أحد اآلليات الهامة لتجميع وتوجيه املوارد املالية وتوظيفها 

ن الجهات املصدرة لألوراق املالية، كما  ن املستثمرين وب املشروعات االستثمارية، فه تؤدي دور الوسيط ب

م كما تسهل للمنشآت إيجاد  تمنح من جهة أخرى لألفراد وصغار املستثمرين فرصا متنوعة لتوظيف مدخرا

                                                                                                                                      .                      مصادر تمويل متنوعة

إن ذلك يقت أن تتيح قدرا كافيا من أسواق األوراق املالية أحد أهم مجاالت االستثمار، ف وباعتبار        

ا ح تعطي للمستثمرين الثقة واألمان، وكلما كانت امل علومات املعلومات حول األوراق املالية املتداولة ف

ي  ي  يحقق  ى كفاءة األسواق املالية.فالتحليل املا املالية ذات مصداقية وشفافية كلما انعكس ذلك ايجابا ع

انيات الشركات املتعاملة حال توفره جوًا من ا ن من خالل قيام الجهات املعنية بمراقبة م ن املتعامل لثقة ب

ى وسائل اإلعالم املختلفة ال تشكلها هذه الشركات ، والتدخل إلزالة الغش ومنع  ي السوق واإلشراف ع

ن. ر صحيحة للمساهم  إعطاء معلومات غ

نتائج اختبار الفرضيات -  

ى: * ي للقوائم املالية هو أحد األدوات املهمة ال يمكن استخدامها  وذلك ألنتحقق الفرضية األو التحليل املا

ي عملية  ى معلومات ومؤشرات إضافية تساعد  بواسطة اإلدارة واألطراف الخارجية لغرض الحصول ع

مجرد أرقام مطلقة بدون أي دالالت ترشيد القرارات، عن طريق تحويل األرقام الظاهرة بالقوائم املالية من 

ا ى أرقام لها مدلوال   .إ

ر كفاءة بورصة األوراق املالية عن نظام متكامل من العناصر يعكس املسار حيث  تحقق الفرضية الثانية: * تع

ا ضمن ذلك املسار، الذي يبدأ بكفاءة نظام  للمعلومات، إذ أن األمثل ي محصلة ونتيجة كل مكونا ا  كفاء

ي شكل قيم تعكس فعال القيمة الحقيقية لكل  ا  املعلومات ثم بعد ذلك، يتم تحليل تلك املعلومات وترجم
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م أو من يزودهم بتلك  ى كفاءة مستخدمي املعلومات أنفسهم أو من ينوب ع التحاليل سهم، ويتوّقف ذلك ع

ي   ون) بتكاليف معقولة.ي(املحللون املال ا  رجم ي األسعار، وذلك ب ا  ا تجسيد تلك القيم املحصل عل ثم يل

شكل قرارات يصدرها املستثمرون لتشّكل العرض والطلب ومن ثم يتحدد سعر التوازن املوافق لتلك املعلومات 

ى هذا األساس يتخذ املستتمر قراره.   ع

ى أسهمألنه من خالل تحليل الفرضية الثالثة: عدم تحقق * ن لنا وجود  جمع مل نسبة االقبال ع صيدال تب

ي القيمة،  إال أن ذلك لم فبالرغم من أن جل مؤشرات والنسب  املالية ملجمع  صيدال كانت ايجابية  تذبذب 

ى جملة  رة وذلك راجع إ ي السنوات األخ ي قيمة أسهمه  ى رأسها يمنع من انخفاض ملحوظ  من األسباب ع

ي األوراق  ى عرقلة االستثمار  .، ضعف أداء املاليةضعف الثقافة املالية لدى غالبية الجمهور وهذا ما يؤدي إ

ى ى تلبية شروط االنضمام إ ر قادرة ع ى ، البورصة املؤسسات االقتصادية مما يجعلها غ وتفضيل السندات ع

ي حالة إفالس الشركة وأهم من ذلك أن قيمة السهم  ال األسهم وذلك ألن املستثمرين ال يتحملون الخسائر 

ي عزوف املستثمرون أي عدم عدالة قيمته، تعكس قيمته الحقيقية املاليون لعدم تحقيق املكاسب  وبالتا

                           .                               املتوقعة مستقبال

عرض نتائج الدراسة: - 2     

من خالل هذا البحث نستخلص النتائج التالية:-  

ى معلومات ا - ي عبارة عن عملية معالجة للبيانات املالية املتاحة عن املؤسسة ما للحصول ع ن التحليل املا

  ي اتخاذ القرارات وتقييم أداء املؤسسات. تستعمل

ا ال تل- ن من أجل إتخاذ القرارات املالية لك جميع  تمثل القوائم املالية مصدر مهم للمعلومات للمستخدم

ي م من أجل الدراسة والتحليل الشامل من أجل إتخاذ القرار املا   .إحتياجا

ي توجيه املوارد  - ي تحقيق الكفاءة  ر سوق األوراق املالية من اآلليات ال تساهم  ر تعت ى االستثمارات األك إ

ا تحد من معدالت التضخم و ذلك راجع  ربحية،     وهو ما ينتج عنه نمو و ازدهار االقتصاد ككل،كما أ

ي جذب مدخرات األفراد و املؤسسات. للوظيفة األساسية ال تقوم   ا و 
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ن- ر املعلومات املالية باستمرار و تحليلها بدقة من طرف الوسطاء املالي ي الرفع من  توف من شأنه املساهمة 

  كفاءة سوق األوراق املالية.

ي  - جل مؤشرات والنسب  املالية ملجمع  صيدال كانت ايجابية إال أن ذلك لم يمنع من انخفاض ملحوظ 

ى رأسها  ى جملة من األسباب ع رة وذلك راجع إ ي السنوات األخ                                                      :  قيمة أسهمه 

ي األوراق املالية.- ى عرقلة االستثمار                                   ضعف الثقافة املالية لدى غالبية الجمهور وهذا ما يؤدي إ

ا - ى حد األن  توجد ثالث مؤسسات مسعرة  ي مجمع  قلة املؤسسات املسعرة بالبورصة حيث ا فقط 

ى  ر نزل األوراس ومؤسسة أليانس للتأمينات بعد انسحاب رياض سطيف وهذا راجع إ صيدال، مؤسسة تسي

ى البورصة.                                                                                  صعوبة استيفاء الشروط القانونية للدخول إ

ياسة ترويجية واضحة لبورصة األوراق سواء من طرف الهيئات املنظمة لها أو من طرف املؤسسات غياب س -

  املصدرة لألوراق املالية.

التوصيات: -3  

راحات أهمها:-  من خالل دراستنا للجوانب املتعددة لهذا املوضوع، يمكننا الخروج بجملة من التوصيات واالق

ن - تم بتخريج التكوين املستمر للمحاسب ي إنشاء معهد  ى ضرورة اإلسراع  ن، باإلضافة إ ن املالي واملحلل

راء املحاسبة.   خ

ن - ن املالي ا من أسهم وسندات، لكي يقوم املحلل ى تطوير بورصة الجزائر وزيادة القيم املتداولة ف العمل ع

ي  ي هذه الهيئة، ونشر ثقافة التحليل املا ي الجزائر.بتقييم املؤسسات املدرجة    للقوائم املالية للمؤسسات 

ن األفراد - ي ب إنشاء قاعدة بيانات لبورصة األوراق املالية وهذا لنشر الثقافة االستثمارية املالية واإلعالم املا

والتعريف بنشاط السوق وفرص االستثمار وهذا بمختلف الوسائل املسموعة واملكتوبة وهذا لخلق دائما 

ي البور لدفع  ي األوراق املالية .الو م  ن الستثمار مدخرا   املواطن

ى اإلفصاح عن البيانات املحاسبية وأي معلومات إضافية تكون ضرورية لبث ا - إلطمئنان إلزام املؤسسات ع

ا داخل املؤسسات وتقليل املخاطر ال يتعرضون لها ى أموالهم وكيفية إدار ن ع نتيجة سوء  لدى املساهم

ر.اإلدارة والتسي  
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http:/ www.sgbv.dz/ar/?page=document&doc=5  

[http://www.Saidalgroup.dz  

http://www.cosob.org  

  http://www.sgbv.dz/ar/?page=bilan_bo 

SAIDAL.pdf-notice-emetteurs-content/uploads/2014/11/les-http://www.cosob.org/wp  

  ثالثا: مراجع أخرى:

Rapport du conseil d’administration  Saidal, 2015 
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