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 شكر و تقدير

 

   "همفـإن لم تستطع فكن متعلما ، فـإن لم تستطع فـأحب العلماء ،فـإن لم تستطع فـال تبغض.. كن عاملا "

بعد رحلة بحث و جهد و اجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحث ، نحمد اهللا عز وجل على نعمه التي مَن بها         

محمد حبيب  لألستاذخص بأسمى عبارات الشكر و التقدير نإال أن  اعلينا فهو العلي القدير ، كما ال يسعن

ك نبلل ي و هجلا ريدملا ركشلاب صخنو  . جهد و نصح و معرفة طيلة انجاز هذا البحث ي منل هملا قدم مرحوم

 ةفلكملاو   ةيجخد ولل ضو ر قلا قسم ةسيئر  ةديسلاو   مال عو ب ةبر ع نب ديسلا نار هو ل ي ر ئاز جلا ينطو لا

كما نتقدم بالشكر  بصتر في ال انل اهو مدق يتلا ةنيمثلا ةدعاسملا ىلع داعسة يدالس سمالق سفن يف ساتار دلاب

إلى الذين كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونورا   الجزيل لكل من أسهم في تقديم يد العون إلنجاز هذا البحث، 

إلى من زرعوا التفـاؤل في دربنا وقدموا لنا املساعدات  .كانت تقف أحيانا في طريقنايض يء الظلمة التي 

في الذي أسهم قدوتي في هذه الحياة والدي  فـلهم منا كل الشكر، وأخص منهم والتسهيالت واملعلومات ،

   . انجاز البحثمساعدتي في 
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 إهداء

إلهي ال  .صدق اهللا العظيم " فسيرى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون قـل اعملوا و "   بسم اهللا الرحمن الرحيم

وال تطيب آلاخرة إال .. تطيب اللحظات إال بذكرك  وال.. يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إلى بطاعتك 

إلى من أحمل أسمه بكل افتخار  .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار  .وال تطيب الجنة إال برؤيتك.. وك بعف

 قد حان قطايل هأرجو من اهللا أن يمد في عمر 
ً
نجوم أهتدي بها  هفها بعد طول انتظار وستبقى كلماترى ثمارا

إلى وإلى معنى الحنان و التفـاني  إلى معنى الحبإلى مالكي في الحياة والدي العزيز  ..اليوم وفي الغد وإلى ألابد

بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب أمي الحبيبة 

.. إلى من رافقتني منذ أن حملنا حقـائب صغيرة ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة وما تزال ترافقني حتى آلان

إلى من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفـاء والعطاء  . شيماء، فاطمة، بشرى  أختي ..إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي

إلى من  . في دروب الحياة الحلوة والحزينة برفقتهم، وسرت لصدق الصافي إلى من معهم سعدتإلى ينابيع ا

 ئيصديقاتي الالكانوا معي على طريق النجاح والخير إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم 

 إيمان ، خيرة،إيمان، أحالم ، إكرام ، كوثر و وفاء: تضيق السطور لذكرهم 
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 مقدمة عامة

1 
 

  

تعتبر املشاريع إلاستثمارية أحد أهم العناصر التي تساهم في تحريك عجلة النمو وهي الطريقة الناجعة            

املؤسسات وحتى إلنشاء ومضاعفة الثروات ومنه تحسين ألاوضاع سواء على مستوى الفرد أو على مستوى 

على املستوى الوطني، وهي أداة فعالة لتحقيق جميع ألاهداف إلاقتصادية للمجتمع ، من خالل رفع مستويات 

 .إلانتاج التي تحقق إلاكتفاء الذاتي

إن املؤسسات املصرفية واملالية محور بعث وإنعاش إقتصادي من خالل إسهامها في تنمية املؤسسات         

ي تعتبر الركيزة ألاساسية التي يبنى عليها أي إقتصاد إنطالقا من هذا أصبح وجود املؤسسات إلاقتصادية والت

من ألامور التي ال غنى عنها، املالية املتخصصة في تمويل املؤسسات إلاقتصادية وتجميع ألارصدة واملدخرات 

يثة بما تضطلع به من لذلك فقد أصبحت البنوك التجارية تحتل مركزا حيويا في النظم إلاقتصادية الحد

وظائف وما تزاوله من نشاط بإعتبارها الوسيط بين أصحاب الفائض املالي وأصحاب العجز املالي، وذلك من 

 .خالل تمويلها املشاريع إلاستثمارية وألانشطة إلاستغاللية

إلاقتصادية سواء في  وما يترتب عليها من الثقة والجدية( التمويل)يعتبر ألاساس النظري لهاته العملية          

، حيث تتميز القروض ( سعر الفائدة)موضوع القرض أو شخصية املقترض، باإلضافة إلى تكلفة القرض 

بإرتفاع مخاطرها حتى ولو كان محفوفا بكامل الضمانات مقارنة ( إلاستثمارية  طويلة ومتوسطة ألاجل

 .بالقروض قصيرة ألاجل

ستثمار يكون ملزما بدراسة الوضعية املالية للمؤسسة محاوال بذلك لكي يقوم البنك بمنح قروض إلا         

وقاية نفسه أو التقليل من خطر عدم القدرة على الوفاء بالدين ويكون ذلك من خالل التحليل املالي للقوائم 

 املالية حيث تحتوي هذه ألاخيرة على عددا ضخما من ألارقام التي تجمع يوميا في الدفاتر املحاسبية بحيث

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

 .واتخاذ القرارات

 إشكالية البحث

 ؟ما مدى تأثير البيانات املالية للقوائم املالية على قرارات تمويل املشاريع إلاستثمارية 

 :فرعية منهاوتتفرع عن هذه إلاشكالية الرئيسية تساؤالت 

 وهل هي كافية لعكس الوضعية املالية للمؤسسة؟ما هي املعلومات الواجب توافرها في القوائم املالية  -

 هل يمكن تطبيق تقنيات التحليل املالي على تقييم املشاريع إلاستثمارية؟ -

 ما مدى أهمية تقنية التحليل املالي كأداة مستخدمة من قبل البنك الوطني الجزائري؟ -
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 مية قرار التمويل بالنسبة للمشاريع إلاستثمارية؟ما أه -

 فرضيات البحث

و لإلجابة على التساؤالت السابقة لإلشكالية املطروحة اعتمدنا على مجموعة من الفرضيات هي بمثابتة  

 :يلي منطلقات أساسية واملتمثلة فيما

التي تعتبر كافية  قائمة ماليةفرض توفر حد أدنى محدد من املعلومات في كل النظام املحاسبي املالي ي -

 .نوعا ما لعكس الوضعية املالية للمؤسسة

 . إن تقنيات التحليل املالي تسهل من تقييم املشاريع إلاستثمارية -

 .وة والضعف في املؤسسة إستعمال أدوات التحليل املالي تمكن من الكشف عن نقاط الق -

حيث ال يمكن قيام مشروع إستثماري دون للتمويل أهمية كبيرة بالنسبة للمشاريع إلاستثمارية  -

 .تمويل ومن هذا املنطلق يستمد قرار التمويل أهميته

  الدراسات السابقة

على ( رسائل املاجستير، أروحات الدكتوراه)نشير إلى أنه وفي حدود اطالعنا على ما أجري من بحوث          

ولة للتحليل املالي للقوائم املالية كأداة تمويل مستوى بعض كليات الوطن في هذا املجال قلة املراجع املتنا

 ..ومن بين هذه الدراسات إلاستثمار ولكن هذا لم يمنع من جود دراسات سابقة قريبة لها في دراسات الباحثين

  CAP-TI دراسة حالة التمويل كأداة إلستمرارية املشاريع إلاستثمارية دراسة فاطمة الحاج قويدر ، -

هدفت هذه الدراسة إلى  2102للخدمات إلاستثمارية ، مذكرة لنيل شهادة املاستر ،جامعة ورقلة 

دراسة أساليب التمويل وإلقاء الضوء على املشاريع إلاستثمارية وقد تم إلاعتماد على املنهج الوصفي 

شروع وضمان التحليلي، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن قرار التمويل يلعب دورا مهما في نجاح امل

إستمراريته وإلى ضرورة إلاقتراض من البنوك وضرورة تسهيل هذه ألاخيرة لشروط منح القروض 

خاصة في حالة إنشاء الشركات أو تمويل املشاريع إلاستثمارية الجديدة وذلك بتخفيض الفوائد 

 وطلب ضمانات مقبولة يتمنك املستثمر من توفيرها املطبقة على القروض 

وترشيد  ن سعادة،إستخدام التحليل املالي في تقييم أداء املؤسسات إلاقتصاديةدراسة اليمي -

 دراسة ما إذا كان2112مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة املاجستير جامعة باتنة  قراراتها ،

التحليل املالي أداة كافية للوصول إلى التقييم الحقيقي للوضعية املالية وتحديد املشاكل التي تعاني 

 وأسقطت دراستها على املؤسسة الوطنية لصناعة أجهزة القياس واملراقبة منها،

جامعة ،التوجه الجديد نحو معايير إلابالغ املالي وأثرها على مهنة املدقق دراسة حواس صالح ، -

، تطرق الباحث من خالل هذه الدراسة إلى تحديد أبعاد مشكلة التنوع في املمارسات 2112الجزائر 
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املتبعة على املستوى الدولي ومن ثم تحليل وتقييم إنعكاساتها على وضعية املعلومات التي املحاسبية 

 .توفرها البيانات املحاسبية

 أهمية الدراسة 

من  تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل النظرة املتزايدة للمشاريع إلاستثمارية من جهة وكيفية تمويلها       

 جهة أخرى واملخاطر املترتبة عن عملية التمويل بحذ ذاتها 

 أهداف الدراسة

 اهمية التحليل املالي للقوائم املالية في اتخاذ القرارات املناسبة إلقاء الضوء على  -

 استنادا على تقنيات التحليل املالي  الاستثماريةدراسة املشاريع  -

   على قرار تمويل  خص تأثير  تقنيات التحليل املاليالربط بين الجانب النظري والتطبيقي فيما ي -

 املشاريع إلاستثمارية

 املنهج املتبع في الدراسة 

جابة على إلاشكالية ومحاولة إختبار صحة الفرضيات تم إلاعتماد على املنهج الوصفي فيما يخص لإل           

بينما تم إلاعتماد على منهج دراسة الحالة  الجانب النظري ألنه مالئم لتقرير الحقائق وفهم عناصر  املوضوع،

 .املنهج التحليلي فيما يتعلق بالجانب التطبيقي 

 تقسيمات البحث  

 مدى تأثير البيانات املالية للقوائم املالية على قرارات تمويل املشاريع إلاستثماريةن تحليل إشكالية  إ         

استهلت بمقدمة وانتهت بخاتمة تضمنت نتائج  واختبار صحة الفرضيات املقدمة تم ضمن ثالث فصول 

 :الدراسة وذلك كاآلتي

خصص للتعريف بالتحليل املالي للقوائم املالية ومن أجل ذلك تم تقسيمه إلى مبحثين رئيسيين   :الفصل ألاول 

حيث خصص املبحث ألاول من هذا الفصل لدراسة مفهوم التحليل املالي  وأهدافه، أما املبحث الثاني فكان 

 .فقد اهتم بالقوائم املالية ومكوناتها

إلى مفاهيم حول التمويل و إلاستثمار وتم تقسم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث تم التعرض فيه   :الفصل الثاني

رئيسية وقد خصص املبحث ألاول لدراسة التمويل وأهدافه وأنواعه أما املبحث الثاني فقد خصص 

 حين خصص املبحث الثالث للدراسة املالية للمشاريع إلاستثمارية لإلستثمار  مفهومه انواعه وأهدافه في
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يعتبر هذا الفصل محاولة لتجسيد وتطبيق أهم النقاط التي تم التطرق إليها في الجانب  : الفصل الثالث

النظري من هذا البحث ميدانيا من خالل دراسة تطبيقية مللف مقدم للبنك بغية تمويل إستثمار  حيث تم 

ثالث مباحث رئيسية  فقد كان املبحث ألاول مخصص إلعطاء تقديم عام للبنك و املبحث الثاني  تقسيه إلى

كان دراسة ملف مستثمر  و املبحث الثالث خصص للدراسة التحليلية املالية للقوائم املالية  إلتخاذ قرار 

 .التمويل من عدمه 

 صعوبات البحث 

 .فيها إنجاز البحث تتلخص صعوبات البحث في ضيق املدة التي تم 
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  تمهيد

يعتبررررررليل تملالررررررر يلوررررررطيطيارررررررسليميواررررررداي اتهمرررررررلليلوررررررطيطيل  رررررررال يلل رررررر  يل  ل  ي   لتررررررر ي ررررررطي ررررررر ي ع ررررررر ي         

لورررررررطيطيلتدسررررررر ي ؤسرررررررمايلو س رررررررط ياوتارررررررط  اييللررررررر ي ىررررررر  ي  ل رررررررطي  ررررررر يلوررررررر  سيلورررررررطيطيل تعرررررررس ي  ررررررر يلوس ررررررر ي

 ا  س رررررررايو ررررررر يل تخططرررررررلي رررررررطيلارررررررر يلديمرررررررليلو رررررررت  الايل  ل ررررررراي اتمررررررررديل ياوتارررررررط  اي ررررررر ي عررررررر يل  تررررررررط  ي

ل ترررررررررايتواس رررررررررطيل  ررررررررردل  يلوط لرررررررررايلديتط لررررررررراي ا  س رررررررررط يورررررررررط يمي  ررررررررر يت ررررررررر   يىرررررررررديمي ت ط اررررررررراي ررررررررر يل  سرررررررررط ي

 . لني ع ي  طيبأ لمي لي  ثلي  ي  لل يل تملال يلوطيط

  يلوط لررررررررررايتملررررررررررد ي رررررررررر  ليفرررررررررري طي رررررررررر ي يوررررررررررط يل تررررررررررايت  رررررررررر ي د لررررررررررطي ررررررررررطيل رررررررررر اطتسيإاررررررررررطاايإيرررررررررر ي نيل  رررررررررردل         

لوملطسررررررحلا يبمللرررررر ي  رررررردي  رررررر يلورررررر  سيلوررررررطيطي يلسررررررايلتملالرررررر يلتخ ررررررطلي رررررر  ي يوررررررط يلترررررر ي ررررررت ط ي رررررر ي عسارررررراي

ل داررررررررعلايلوط لررررررررايلدإلا ل لرررررررراي ا  س ررررررررايلاسررررررررتخط مي عىررررررررطي ررررررررطيلتهررررررررط يل  ررررررررسليل يا لييرررررررراييل رررررررر لي ررررررررطيي رررررررر  ي

 .لوطيطي ا دل  يلوط لال ل يل تملال ي

 تضرررررررررررررر  يل خارررررررررررررر ي لهي خاررررررررررررررد يل تملالرررررررررررررر يلوررررررررررررررطيطيل   لارررررررررررررر يللو   لررررررررررررررايل دل ررررررررررررررديلت ط اررررررررررررررطيوارررررررررررررر ي           

ل دىرررررررردهيإيرررررررر ي تط  اررررررررطي إاررررررررطاايإيرررررررر ي عررررررررط طليل تملالرررررررر يلوررررررررطيطيل لي ي ررررررررطيت لررررررررل ي  ل يللتهررررررررط يل  ررررررررسليل  ي  ررررررررطي

 رررررر  يل طسررررررداط ي رررررر ي  رررررر يل  لط ررررررط يل    ررررررايييعررررررس ي  ضررررررطيل  رررررردل  يلوط لررررررايل عررررررس ي  ررررررط  ي عىررررررطيللرررررر ي عرررررر 

 .  اتملال يلوطيطيلل تايالي  ط ياستغ ط ي عىط

لطل  ررررررررطي ررررررررطي رررررررر ليل خارررررررر يل تمررررررررسايي رررررررر ي ررررررررطي تضرررررررر   يل تملالرررررررر يلوررررررررطيطي ا رررررررردل  يلوط لررررررررايل ررررررررديل ت  ررررررررل ط ي

 ل تط لا

 ط لايلدهيل تملال يلوطيط  

 د لط يلدهيل  دل  يلوط لا   

 وط لايل تملال يلوطيطي ا دل  يل 
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 ماهية التحليل املالي :املبحث ألاول  

يللوملطسحلايييييييييييييي يلوط لا يلو سآ  يل   ي ط ي   لا يل  ط غا يلوداد ط  ي    ي   يلوطيط يل تملال  يع 

اوتاط  ايبملل ي  طعىطي  يت لل ي  د يوسلتىطيلوط لايوعسااي  ط يل  دميلل ضعفي طيبيئايلو سأمي  طي ع ي

ي تلش لنيبىطي طيلتهط يوسليلتى  يتمسو طي طي  ليإ ليل يلو سآ يبملط اي ل  ايإي يلوعاد ط يللو شسل يل تاي

 لو مل يإي ي   د اي  يلوخط ل يلوتعا ايبط تملال يلوطيطيإي ي ط دي   لا  ي    لت يل عط طل يي

 مفهوم التحليل املالي : املطلب ألاول   

 :إنيلوخاد يلدإلا   ي إل ليميلوط لاي تليصي طي  طال يي ي لايث ثايلهط

 .لوطيطل تهمللي .1

 .ل سوطبايلوط لا .2

 .لدإلاادهي   ي  دلهيبى  يلس ث طي ط .3

ي ت يتمل لقي   ل يلو س اي بي  طي               يى  يل تهملليإي يلا يخملي ط لايإ  ل لايل تاي  يخ  اط

يل دوتيلو طسد ي ط يا سل ل يل تصإلالمللا ي للتهط  يل  لطسط يلوط لا يت لل  يإي  يلوط لا   طيي تى  يل سوطبا

بطت طعي  لل يي  تماديلدإلاادهي   يلوعاد ط يلوتطلايللو طس اي  يلو س اي لإ سل يل تملال يل    ي ايىط

 .تملالالاي  طس اي

  يل  طللايل تطييهلاي اإنيل تملال يلوطيطي يعتبليل ل يل وسل ياوتاط  ايل تايؤسأ ي طي ما ي  طييييييييييييييي

لل   ي  اي    تمل   ي طياتلميل ط ط يل ط طليل   يسط يل دال ط يلوتمل مي  سيطلال ث ثي ط ي  ي  ليل  سن يلبط

  طي ل  يلط ايإي يؤسسيلوعاد ط يلوط لاي إي ي ادييبعضي  الط يل غشيللدي لع يللنىلطييبعضيلو س ط ي؛

    يل سسكط 

لو ي ل تيلو س ط ي" ل تملال يلوطيطل لخاي"بط تطيطيإي ي ادييل لخاي    مي إل ليميلوط لايلهطييي  اييييييييي

لوط لايبس  يخطصي   لايخطىاي اتملال يلوطيطي بع ي نيثحتي  لل طي أ لمي  طزمي  ط  ي طيلتهط يل  سليل ي

 .لوط لايلوهتاخا

يلي ط ي يلوت   يل عاما يلو  ج يبطخت   يتهتاف يل تا يل تعطييف ي   ي   د ا ي تضح يلوطيط يل تملال  ب يلسا

 :  طلختاطي طيال طي
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ل تملالرررررررررررر يلوررررررررررررطيطي  ررررررررررررطيمي رررررررررررر ي عطد رررررررررررراي  و رررررررررررراي ا لط ررررررررررررط يلوتطلررررررررررررايبىرررررررررررر  يلدإلاارررررررررررردهي  ررررررررررررر ي .  

 عاد ررررررررررررط ي  ررررررررررررتع  ي ررررررررررررطيلتهررررررررررررط يل  ررررررررررررسليل يلت لررررررررررررل ي  ل يلو س ررررررررررررط ي ررررررررررررطيلوط رررررررررررر ايللدإلاطاررررررررررررسي

 .1 لتدو ي طيست دني ال ي طيلو ت   

 دال يل تملالررررررررر يلورررررررررطيطي  رررررررررطيمي ررررررررر ي يلسرررررررررايتخارررررررررلالاي ا لط رررررررررط يليل  ررررررررردل  يلوط لرررررررررايوعساررررررررراي ررررررررر  .ب 

 رررررر  يل  لط ررررررط يل سرررررر طبي اررررررديي رررررر  يل  لط ررررررط يليتخ ررررررطلي  رررررر ي اع رررررر ي  رررررر يإ  ررررررط ي  ررررررط يل  رررررردمي

 2 .لل ضعفي ا لطسط يلوط لا

ل تملالررررررررر يلورررررررررطيطي  الرررررررررراي رررررررررت ي رررررررررر يخ  ارررررررررطيلستطسررررررررررط ي ليلشرررررررررت طاي   د رررررررررراي ررررررررر يلو شررررررررررسل ي .  

ل ط لررررررررررايلل  د لررررررررررايلرررررررررردهيؤسررررررررررط يلو س رررررررررراي  ررررررررررط  ي ررررررررررطيتمل  رررررررررر ي   لررررررررررايلخرررررررررردلصي ؤسررررررررررماي

الايللوط لرررررررراي ا  س ررررررررا يل  رررررررر ي رررررررر يخرررررررر هي عاد ررررررررط ي  ررررررررتهس ي رررررررر يل  رررررررردل  يلوط لررررررررايل  سررررررررغل

ل اررررررط يي خررررررسا ي  رررررراي ررررررت يلسررررررته ل ي رررررر  يلو شررررررسل ي ررررررطيت لررررررل ي  ل يلو س ررررررايب ارررررر يلتهررررررط ي

 .ل  سلييلو طسد

لررررررراي ررررررر يخررررررر هيل تعرررررررطييفيل  رررررررطب اي  طررررررر يل  ررررررردهي نيل تملالررررررر يلورررررررطيطي رررررررطي رررررررديإالي يلسرررررررايل  ررررررردل  يلوط              

بعرررررررر يت ديكىررررررررط يل  رررررررر يبطسررررررررته ل ي  لل ي عل رررررررراي رررررررر ي  رررررررر يل دىرررررررردهيإيرررررررر ي تررررررررط  ي  ررررررررط  ي  رررررررر يت لرررررررررل ي  ل ي

 3 .للتهط يل  سليل يلو طس ا

 أهداف التحليل املالي : املطلب الثاني

تهتارررررررفي  ررررررر ل يل تملالررررررر يلورررررررطيطي ررررررر ي  س رررررررايإيررررررر ي خرررررررساي  رررررررطيتهتارررررررفيل رررررررديلوملاررررررر يلورررررررطيطيسررررررردل ي            

 ليتملاررررررررل ي لخالررررررررطي  رررررررر ي( لوت ثرررررررر ي ررررررررطيل   رررررررردلي ي ررررررررطهي   ررررررررطهي لي اررررررررلإلاايل ضررررررررسل د)خطي لررررررررطيكررررررررطنيتملاررررررررل ي

  رررررررتدايلو س ررررررراي  ررررررر ي ررررررر لي  طررررررر ي ا ملاررررررر يلورررررررطيطي نيإيررررررر ي اررررررر يإيررررررر ي  ررررررر ل يل تط لررررررراي ررررررر يخررررررر هي  الررررررراي

 :ل تملال 

  تت ث ي طي:  ألهداف الداخلية: أوال

 . دلهيلو  ث سمل  مل ي  يشسل يل تدل نيلوطيطيليولطسي س ل  اي   -

 . عساايلوس  يلوطيطي ا  س ايليل ت   يبطيخمطييلوط لايل تايو يتتعس ي اطيبدلسمايلو  د لا -

يل سوطبايل عط اي  سط يلو س ايل عااطي - ي ط ي إلستخط مي عىط ت ول يللا يلوعاد ط يلوتدى يإ يىط

 .ث طيل ي    ي أسطسي ات   سل يلو ت  الاي ث يلوطزل لايل ت   سياي إلس 

                                                           
1
 91ص، 7007، بدون طبعة، الدنمارك ،منشورات األكادمية العربية المفتوحة، ، " التحلبل المالي" ،وليد ناجي الحيالي  
2
،دار ،مراجعة يوسف سعادة ( عمان)، األردن،  الطبعة األولى ،"قوائم المالية واإلفصاح المحاسبيالتحليل المالي لل"الكاتب خالد الراوي ،   

 95، ص7000الميسرة للنشر والتوزيع ،
3
 7002،بدون طبعة ،عمان؛ مؤسسة الوراق للنشر ، (منهج علمي و عملي متكامل)لمالي االتجاهات المعاصرة، في التحليل اوليد ناجي الحيالي ، 

 77-79،ص ص 
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تداطليلوعاد ط يلل  لط ط ي  لطسايلو س ايالتهط يل  سليل ياستطللتل لاي طيل دوتيلو طسدي عىطيي -

 1.وسليل يالاس ث طييليالاختلطييبطنيلسط  يل ت دي يلسلطسايل  سل يلت ط يل ع   

 تت ث ي ط: ألاهداف الخارجية: ثانيا 

 خررررررررررساي رررررررررر ي خرررررررررر يل  مررررررررررطعيلإ اررررررررررطيي  ررررررررررط يي  طي ررررررررررايل داررررررررررعلايلوط لرررررررررراي ا  س رررررررررراي رررررررررر يلو س ررررررررررط  -

 .ل  دميليل ضعفيل تايتت طزيبىطيلو س ا

 .ت لل ي  لايالاس ث طيي طيلو س ا -

 .ت لل يل  تط  يلوط لايلل يبدلسمتىطي  ط يتمل   ي يوط يلديطاعاي اضسي ا -

 طرررررررر يباررررررررخاي ررررررررط  رررررررر  ي  رررررررر ل يلوس رررررررردمي رررررررر يل تملالرررررررر يلوررررررررطيطيورررررررر يتهتاررررررررفيل ررررررررديلوملارررررررر يلوررررررررطيطيل              

    :  ي  لي خطلي ني  لدي   يل   لهيل تطيطسييييي  تو

   يل الطك يلوط لاي ا  س اي تدل  اي؟

 :  ي  ليل   لهيتتخسعي س اتطني سطسيتطن

ارررررررطيلي ي ست مرررررررايب عسارررررررايإ  ط لرررررررايلو س ررررررراي  ررررررر ي دل ارررررررايل تزل طتىرررررررطي  ررررررر يلوررررررر ايل  سيرررررررديلي ررررررر لي رررررررطي            

 .لاعلايلدي ي اي  ي يلسايل  لد ايلوتطلاي  يىطي ت عطي يلساي

  رررررررطيل ثط لررررررررايا ست مررررررررايبع الررررررررايت ديرررررررر ي  س ررررررررايلي ررررررردي ررررررررطيي ررررررررت عطي يلسررررررررايلدياررررررررد ي تمل  رررررررر يؤ رررررررردي          

 2.ك ي  ي  دلهيلديطىايليل   دني  يتمل   يل ال اايلوط لا

املاليمنهجية ومعايير التحليل : املطلب الثالث     

  التحليل املاليمنهجية : أوال

يعت ررررررررر يلوملاررررررررر يلورررررررررطيطي رررررررررطيولط ررررررررر يبع الرررررررررايل تملالررررررررر ي  ررررررررر ي   د ررررررررراي ررررررررر يلديمررررررررردل يلوتتطبعرررررررررايل تررررررررراي             

 سررررررر  يي رررررررطي   اارررررررطيلوررررررر  جيل عامررررررراي اتملالررررررر ؛يلهرررررررطيت ررررررر  يبتمل  ررررررر يل اررررررر  ي ليل غرررررررس ي ررررررر يل تملالررررررر يليت ت ررررررراي

  ل يل    اي ع الايل تملال بدا يل تدىلايلو طس ايبسأني تط  يل تملال ي لال طي  طيلديمد 

  تمل   يل ا  يل   يي   يإ ل يلوملا  .1

                                                           
1
 99، ص ص 9111بدون طبعة ، الجزائر،دار المحمدية العامة، ،  ، تقنيات مراقبة التسيير التحليل المالي االدارة الماليةناصر دادي عدون،  

70-91 
2
،جامعة البويرة ،كلية العلوم اإلقتصادية،التجارية رة شهادة الماستر، مذكأهمية التحليل المالي في رسم استيراتيجية المؤسسة روان خديجة ، 

  1-8، ص ص ،  7092/7095وعلوم التسيير، 
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  ررررررر  يل تملالررررررر يلورررررررطيطيبتمل  ررررررر يلوسررررررر اايل ترررررررايي ررررررر  يلوملاررررررر يي اتعرررررررس ي ايىرررررررطي ل عتبرررررررلي ررررررر ليل تمل  ررررررر ي

اررررررسليمي ط رررررراي  رررررر  يلررررررإلال ي ع الررررررايل تملالرررررر ي ي رررررر ي   ررررررديلوملارررررر يل ع رررررر ي طررررررليل رررررر   يليط  رررررر ي رررررر ي

 . ه  ي  ليل ا  تس طزي ا  ي   يل ع  يل   ي

 تمل   يل ختلميل تايسيس ااطيتملال يل  دل  يلوط لا .2

  ررررررررد يلوملارررررررر يلوررررررررطيطيبطسررررررررتع طهيورررررررردل  ي ط لرررررررراي ختررررررررلل ي   رررررررر ميإ ليكررررررررطنيي رررررررر  ي تررررررررد طيلو يرررررررر ي رررررررر ي

ل  وررررررررراي رررررررررطيل تملالررررررررر يليل تعرررررررررس ي  ررررررررر يات رررررررررط يل ررررررررر  ي تهررررررررر  ي  ل يلو س ررررررررراي داررررررررر يل تملالررررررررر  ييني

 .ل مياليت دني عبلمي  يات ط يل عط ي أل ل ل  دل  يلوط لايلديطىايب  ايلل

 تمل   يلوعاد ط يل تاي ملتط اطيلوملا ي ادىدهيإي ي ط ت  .3

إ ليكررررررررررطنيل ارررررررررر  ي ررررررررررديتملالرررررررررر يورررررررررر يميلو س رررررررررراي  رررررررررر يبط تزل طتىررررررررررطيلد طييرررررررررراي اررررررررررطي سي تمارررررررررردي عسارررررررررراي

 رررررررر خ ي ىررررررردهيلوت لل ررررررررايل  دل ارررررررطيلوهتاخرررررررراي خترررررررلمي عل رررررررراي ل ررررررر يثرررررررر يتمل  ررررررر يا تزل ررررررررط يلد طييررررررراي

ل ختررررررررررلمي   رررررررررررطيإ ليكررررررررررطني ررررررررررر  يل تملالرررررررررر يي رررررررررررسل يت لررررررررررل ي  ل يل عىرررررررررررط اي اررررررررررإنيل  لط رررررررررررط يلومادبررررررررررراي

تتعاررررررررررقيبطواررررررررررسلاط يليا ررررررررررسل ل ي ختررررررررررلمي عل رررررررررراي لتمل  رررررررررر يلو شررررررررررسل يل س ي ررررررررررلايل تررررررررررايتاعرررررررررردي ليلي

 .لطس طي طي  ل يلو س اي ث يلو لعط ي ليا تط 

ترررررررررررراي م  اررررررررررررطيلوملارررررررررررر ي ادىرررررررررررردهيإيرررررررررررر ي اضرررررررررررر يل  تررررررررررررط  يتمل  رررررررررررر ي  لمي لي  لل يل تملالرررررررررررر يلو طسرررررررررررر ايل  .4

 .بأسسعيلوت

 رررررررررر  يلديمرررررررررردمي عت رررررررررر يبط  ي رررررررررراي ليرررررررررر ي  رررررررررر يلو ررررررررررتدايل خ ررررررررررايليل عامرررررررررراي ا رررررررررريصيل رررررررررر  ي  ررررررررررد ي

 .بع الايل تملال يل   ليي يل ت يبطيسط لديلوهتاخاي ع الايل تملال 

  ليا سل يلومادبيإستع طهيلوعاد ط يليلو ط ي يل تايت  عتي  ايلوملا يالتهط يل  سليي .5

 عتبرررررررررلي ررررررررر  ي ىرررررررررعديلي  ثرررررررررلي   لرررررررررا يلتملترررررررررط يإيررررررررر يلسرررررررررتع طهي  ررررررررر ليي  طرررررررررلي ررررررررر يل ع ررررررررر يل ررررررررر   اي

ليالي  طرررررر يلسرررررر   لهي رررررر لي. للدإلاط ررررررايللواررررررطيميللد ارررررر ي ت لررررررل ي ررررررطي  ررررررفيخاررررررفي يوررررررط ي رررررر يل ررررررط ق

سررررررررررئاايلد ارررررررررر يبع الرررررررررراي ل ط لطلرررررررررراي إالي نيل تعسيررررررررررفيل صررررررررررإلال ي ا سرررررررررر ااي لل تمل  رررررررررر يلو طسرررررررررردي أل 

لوتد رررررررررديا طبرررررررررراي عىررررررررررطييللوارررررررررطيمي ررررررررررطيلختلررررررررررطيي  لل يل تملالالرررررررررايلو طسرررررررررر ايسررررررررررت د يبررررررررر يشرررررررررر يإيرررررررررر ي

 .تخ طلي ع دهي   ل ايل تملال 

إختلرررررررررطييلوعلرررررررررطييلو طسررررررررردي  لرررررررررطسيل  ترررررررررط  ي لالي رررررررررطؤ ي ررررررررر يلسرررررررررتع طهي  ثرررررررررلي ررررررررر ي علرررررررررطييإ ليلسرررررررررت ع ي .6

 .  سي   

  ررررررررر ي   لرررررررررايا ملرررررررررسل يبطييورررررررررط يلوما ررررررررراييتمل  ررررررررر يا ملرررررررررسل ي ررررررررر يلوعلرررررررررطييلو رررررررررطسي الررررررررر ي ادورررررررررد  .7

 .لل   حلاي

 .تمل   ي س طبيا ملسل يلتملالااط .8
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 1.لا يل تدىلايلو طس ايبسأني تط  يل تملال  .9

 رررررررر يل  ررررررررط يي رررررررر لي ني تررررررررطاي ا ملارررررررر ي  لرررررررر يلدإلا ررررررررط قي رررررررر يلدإلاط ررررررررايل ترررررررراي  ررررررررد يبتملالااررررررررطي رررررررر لي  رررررررر ي ني            

ل ررررررررطي ثرررررررر ي رررررررر  ي. ب ررررررررحدي رررررررر  ي خط ررررررررايلوعاد ررررررررط ي عورررررررر يلوملااررررررررطنييع ارررررررردني ررررررررطي رررررررر ي ررررررررسل ي طررررررررلي   رررررررر م

 .ل وسل يالي  دني لييل تملال يلوطيطيإاليل ت ال ي  يلط اي   يل تأ  يل ي يإ غطئىطيكالط

  ررررررررر ي تطبرررررررررايلوملاررررررررر ي ت سيرررررررررس ي  الررررررررر ي ني سلعرررررررررطيتستيررررررررردي ا رررررررررطي يل  ا ررررررررر ي  م ررررررررر    طي  ررررررررردي الررررررررر ي            

 سيررررررررررسيبسرررررررررر  يللفررررررررررحيبررررررررررطنيتخ ررررررررررطلل يللسررررررررررت تط ط ي سل ررررررررررط ي سي رررررررررراي سارررررررررر ي  رررررررررر يل  طي  بمللرررررررررر ي  طررررررررررزيل ت

لوملارررررررررر يللدإلا رررررررررررط قيليلوعاد رررررررررررط يل ترررررررررررايلسررررررررررر    يإ لررررررررررر ي ررررررررررر  يل تخ رررررررررررطلل يلاسرررررررررررت تط ط  يل  ررررررررررر ي لرررررررررررت ط ي

 . 2 ل  طي ي  ي تطبعايلو مقيل   ي   ع يلوملا ي طيل دىدهيإي يلست تط طت 

  معايير التحليل املالي: ثانيا 

ي طليكطالاي عط يلوعاد ايلو طس ايليي  يلوعسل يبطني لسط           لوط لاي ني تط  يل تملال يلوطيطيلل  ط

ي تط  ي ي خط م يالب ي  يل  ط  يبع الايل تملال ي  يإ ت ط ي عط طلي لإلاط ي    ي   ل ي تمل لقي   ل يل تملال ي

 : 3ل تملال يلي  يلوعط طليل سط عاياسته ل يهط

اي طي   يل  اطل ليأخ يلوعلطييول اي ما ايثطبتاي طياد  طيلوعلطييلوماقي  ي ي خط ميسلد ايل سس .  

يل  ل ا ي    ي   ي ااسس ا يلو طثاا يل  ل ا يل ت للهي. ت طين يلو طهي دي علطييؤ  ا ي ا ل يلوعط طليل سط عا ل  

 ل علطييؤ  ايل  لد ا

يلوعلطيي  لطسيلا يل سس ايا  يل  مطعيل   ي ع  يب . ب   طي. ل سس اي عللطييل ا ط ايل  ته  ي  ل

ي اا ط ا يل  دعط يلو تدا ي  دني علطيي    ي ن ي ث ي.   ط  يلوعط طلي  يو  ي اط يخطي لا ي    ي ع   ط م

 .بديىاي ليلايلوط لاي بعضي  س ط يخ  اياس ث طييلي طل ط

يلوعلطييلو تى   يإ ي ع يا ليمي    طيلا  يخمماطيل   دياي  شسل ي  تى ااي    ي ادىدهيإ يىط.  

 .ا  يلديما يل ال ي ت ي  طي ايل دلو ي  ي  ليلوعلطيي لإلاط ي   ي تط  يل تملال يلوطيط

ل  ليلوعلطيييعط ي. لوعلطييل تطييخطيإ ييعت  ي ا ليل غس ي  ل يل سس اي ا  دل يل  طب اي لي   اي سطس.  

 .  ايل تمديي طي ؤسمايلياعط لط يل سس ا

                                                           
1
 976، ص ،7002،بدون طبعة، عمان، دار البداية للنشر ،  اإلدارة و التحلبل الماليأيمن الشنطي، عامر شقر،  

 
2
 
ا

 977لمرجع نفسه ص 
3
،بدون طبعة، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر و التحليل و التخطيط المالي االتجاهات المعاصرةالتميمي،عدنان تايه النعيمي، أرشد فؤاد  

 10،ص7008التوزيع ، 
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 عموميات حول القوائم املالية : املبحث الثاني 

 س  يل  دل  يلوط لاي طي   ااطي هس ط يل  وط يلوملطسبايلوطيطيلت    ي   يلوهس ط يإي يو  طن يييييييييي

يلوطيطي   د اي ت ط ااي  ي يل  وط يلوملطسبا يل   يل   ل  دل  يلوط لاي سطسلايل خساي ط ااي لي لإلا ا 

 ايييل  دل  يلوط ل

يت ا ط ي يل  تط   وط  ا يلوطزل لا ل طب يلهط ي لييا يباخا يإ  ل  ط يلو س ط  يكطاا ي    ي تعطن ل تا

يل  طب اي يلوط لا يل  دل   ي   ي ط اا يتداسي عاد ط  يل تا يللو لق يلديطىا  ي  دله ي غطلل  لدي ي ا   له

يلو مل يإي ي ط دي خط ل يل  دل  يلوط لايل  د طتىطيلخاط يإي يش  يك يوط  ايتمسو طي طي  ل  ااطيل   لااط

 .  يل  دل  يلومل  مي طيل  وط يلوملطسبا

  تعريف القوائم املالية ومكوناتها : املطلب ألاول   

  تعريف القوائم املالية  :أوال

إنيكا ايبلطني لي سفي ليوط  ايهطي  طيمي  يإ  ني  يش ا ييعت  ي   يلإلال يليل ل ا يليل  دل  ي            

 .لوط لايبى ليلوع  يهطيإ  ني  ي طييعت  ي   يل ل ا يلي ت يإ اط  ي ا ات طنيب ي عبللي   يباغايل   د 

    ياإنيلوملطس طني   يإ  ل   ي ا دل  يلوط لاياا ي اخدنيباغاي ط لايلاعلاي لي دوفيلوسسلعي            

 تيخ هيل ختلم يليل ختلمي  طي   غطي نيتمل  يب وايلل ا   ييعت  لني ني  ث يبع ل ايل  سط ط يلوط لايل تايت

 1.لو ميل تاي غميىطيل  دل  يلوط لا

ل عس ي    يبأنىطي   د اي.   ط ي عسيخاطي   ي نىطي س ي طيطي  و ي اداعلايلوط لاي ا  سأمي  طييييييييييي

ل  لط ط يلوط لاي سطسلايل تايتا ي طيلو س ايل   يب د دي   د اي  يلوخط ل  يليلو ط  يلوملطسحلا يلي

   .   ي سطسي  م ايليباديمي    ا

  مكونات القوائم املالية :ثانيا

 :2مسايو د ط يل  دل  يلوط لاي  ديتدال يل  دل  يل تاي ع ي طيلد  ل سيليهطو  يل ت

 لوطزل لا -

                                                           
1
، 7007دار جهينة للنشر و التوزيع،  ،عمان ، األردن،الطبعة األولىالمالية مناهج الجامعات العالمية، المحاسبة طالل الججاوي، ريان نعوم،  

 721ص 
2

لوتض  يودل  يل ت لل يللوملطس ايل ملتدايل طسد يلوط لايل سااطيل  لي  ل ايلدإلا طبط يلودل  يي3002يوليو  سنة  32املوافق ل  9231رجب  32ل  سلييلو يخي طي  

 33ص  3001مارس  32، الصادرة في  91العدد  ي" لد سي ميل سس لاي ل  ادييايلد  ل سيا" سطل طي ي
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 ل طبط يل  تط   -

    لهيت ا ط يلدي ي ا -

   لهي غطلييؤلسي  دلهيلديطىا -

 لإلاقي  طنيل  دل  يليل مسايلوملطسحلايلو تع اايلي   ي عاد ط ي ط ااي ا طزل لايلي  لهي -

 ل طبط يل  تط  

 . شاسيل تط لاي  يتطييخيإوخطهيل   ايلوط لاي6إى لي طي طي  مي واط طي ت ي

 1: مل  يبدادايك ي  دني  ي  د ط يل  دل  يلوط لا يليت يتحلطنيلوعاد ط يآلاتلايب  ي وايليلادا

 . اس يل ت طي  ييو يل س  يل ت طي ي ادل ميل تايت   يتحلطنيلد  للهيلوط لا:    لايل سس اي -

 .ل طبط ياس  اي لي س  اي:  يلوط لا دعيل  دل -

 .تطييخيإوخطهيلدإلا طبط  -

 .ل ع اايل تايت   يبىط -

 :لت  سي عاد ط ي خساي    يبتمل   ي ديايلو س ا

 .لو طنيل   يت سليال يليلو طنيل   يس اتيال :   دلني  سيل سس ا يل س  يل  ط دؤا -

 . ؤسمايل س ي لا يل  لعايل ع الط يلو   م -

 .  يل   لايلو ت  يل   يتست ليب يل دل مي   ياوتضط يإس يل سس ا -

 . ع هي   يل عط اطنيايىطيخ هيل ختلمي -

ي طيل طسد يلوط لايإي ي يبط ع اايل د  لايلي ط يل  لط يب بليلو ط غيل دلي ي  س ط ت   يل  دل  يلوط لايل دبط

   في   طي

 أهداف القوائم املالية وخصائصها : املطلب الثاني  

  أهداف القوائم املالية: أوال

إنيل  دل  يلوط لايتت دني  ي   د ايكط ااي  يل دثط قيلوملطسحلايليلوط لايل تاي    يبإ مط يىديمي            

 ياإنيل ا  ي  يل  دل  يلوط لاي(IASB)2سطب اي  يل داعلايلوط لايلل دي  ا ي عط طليلوملطس ايل  ليطي

 ديت    ي عاد ط ي  يل داعلايلوط لاي ادل مي طيتطييخي اقيلدإلا طبط يل   ي  يخ هيلوطزل لا يلتدال ي

                                                           
1
 71-77المرجع السابق ص ص الجريدة اللرسمية  

2
 International accounting standdards board  
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ل طخط مي  يخ هي  لهيل طبط يل  تط   لتمل   ي غطلل يلاعلايلدي ي اي  ي  لهيت ا ط يلدي ي ا يل   ي

 1. وعاد ط ي   يلتهط يوسليلتى ياوتاط  ا تا لايللتلط ط يك يلو تع اطني ا  يل

 2:ليال طي  طيؤعس يك ي دعي  يلوعاد ط يل تايت    طيل  دل  يلوط لاي   يل  ملديل تطيط

ت   يلوعاد ط ي  يلوس  يلوطيطيباخاي سطسلاي طيلوطزل لا يليتأثسيلوس  يلوطيطي: لوعاد ط ي  يلوس  يلوطيط  .أ 

ط  ايل تاي  لمسي ايىط يل ي ايسلد تىط يل ي ايي س ط يلو يتىطي   يل تطلفي ا  س ايبطودلي ياوتا

   يل تغطلل ي طيل  يئايل تاي ع  يايىط ي

  طي نيلوعاد ط ي  يلوس  يلوطيطيتخل ي طيل ت   يبطلتلط ط ياوتلل يلو ت  الايل لفيستد عي يبطاي           

ي لإلاطب يبطن يلو ت  الا يل     ا ي  طاييلل ت ا ط  يل ت   يبإ  ط لا ي ط ي  ضط يلتخل  يلو س ا  ي ط لوالإلاا

يت دي ي  ت   ط ي    يلدإلااده ي ط ي طي. لو س ا يي سيلو س ا يل ي ا يل  لد ا يلوعاد ط ي  ي ي ا لت دن

يلوط لاي طيتطييخيلستمل طواط لل ي سطلي ي ايسلد ايلو س ايإي ي  اي ل ت   يب   يتىطي   يل داط يبتعا لتىط

 اي طيلو ت   يل  سيديبع ي خ ي طيا ت طيييل تعا ل يلوط لايخ هي   يل ختلم ي  طي ي ايي سيلاسميل    

 .لو س ايا سطليإي ي  ايلاسميل     اي بلياتلمي  دهي اداط يبط تعا ل يلوط لاي   يتطييخيلستمل طواط

ل  خ  يتخل يلوعاد ط يلوتعا اييت   يلوعاد ط ي  ي  ل يباخاي سطسلاي طيوط  ا:  لوعاد ط ي  ي  ل    .ب 

يلودلي ي ي ط يلوملت اا يل تغطلل  يت لل  ي ط يبط سبمللا يلديطىا يلوعاد ط  يخطىا يباخا يل يلو س ا بأ ل 

اوتاط  ايل تاي تدو ي ني  لمسي ايىطيلو س اي طيلو ت    يل عتبليلوعاد ط يلدهيت ط  ي  ل ي خل مي طي

تخل ي طيل ت   يب  يميلو س ايلاط الايلو س اي طيتد لفي دلي ي  ليلديادص ياطوعاد ط ي  ي  ل ي

 .إاطالا

 ث ي)ت   يلوعاد ط ي  يل تغطلل ي طيلوس  يلوطيطي طيوط  اي  خاااي: لوعاد ط ي  يل تغطلل ي طيلوس  يلوطيط  .ج 

يت اقي  دله ي ليوط  ا يل ت ا ط يل     ا يبط تغطلل ( وط  ا يلوعاد ط يلوتعا ا يلوس  يلوطيطييل  ته    ط

 ا  س اي طيت لل ي ؤسماياس ث طييايليل ت ديالايليل  سغلالايخ هيل ختلميل تاي ت ي عىطيإ  ل يل ت طييسي

لوط لا يلتخل ي   يلوعاد ط ي طيت لي يلو ته  يبأسطسي  طسدي ت لل يو يميلو س اي   يتد ل يت ا ط ي

 لفيتا يل ت ا ط  يلإل  ل يوط  اي  يل تغطلل ي طيلوس  يلوطيطي    ايلي طييعط  اطيلللتلط ط يلو س اي تد 

يلود د ل يل  ط ااي لي يلوط لايلي سيلوطهيل عط    اإني  طلي عسيخط ي هتاخاي أل دلهي ث ي  ل يلودلي 

 .ل     ايليالي   يا طييلدإلاطيطي تمل   ي عسيفي أل دله

                                                           
1
Robert Obert, pratique des normes IAS/IFRS, edition dunod ,Paris,2004,p54 

2
،بدون طبعة، مصر، ريةالقياس و التقييم و اإلفصاح المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية و العربية و المص: المحاسبة المالية أحمد نور، 

 16-15،ص ص 7002االسكندرية، الدار الجامعية للنشر 
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  خصائص القوائم املالية  :ثانيا

ي            يل  ل لا ي عط طليلوملطس ا يد  ا ي   ت  يل    يا طييل  وس  ي ط يلوط لايي(IASB)لي  يل  دل   إل  ل 

 1:لدياط صيل  د لاي ا دل  يلوط لايلي س ي   اطي  طي  ط

لي ا يب   يإ  ط لاياا اطيبس  ي  طشسي  يو  يوسل يل  دل  ي  يإاتلل ي ني  يى ي: القابلية للفهم .أ 

   .ااي طي  طهيا  طهيليل  سط ط ياوتاط  ايللوملطسحلا  تداي ع دهي  يل ث ط

    طيتخل ي طيلتهط يل  سليل ي  ايوسل يل  دل  يلوط لايل  ط  تى ي لت دنيلوعاد ط ي    ا: املالئمة .ب 

 طيت لل ي ل لثيلوتعا ايبطو سأميسدل يكط تي طالاي ليلطاسمي لي  ت  الايلتداطليإ  ط لايإ  طهي

 .ل ت   ل 

لي ا يب   يخاد طي  ي خمط يل خط لايلل تملطزيلتداطليإ  ط لايا ت ط ي ايىطي  عاد ط ي: املوثوقية .  

يد د س طي ي   ط يلت   اط يل ع الط  ي   يلوملطس ا ي تط   يل عس  يبا ا يلوعاد ط  يلت ث  ىط وا

لطال ي   يلل ل تىطياوتاط  ايل نيت دني ملط  ميلخط لاي  يل تملطزيلتته يا سل ل يل ضسليياي طي

ل س يلوعاد ط يبس  يكط  يا  يل ل ي   لاي. ل تأ  ي  يخ هي  طيسايسلطسايلدإلالمايليلدإلا ي

 .ل   حلايلل ت اخايل   يل  ي  ي عاد ط يت ثسي   يل  سليل ياوتاط  اي  سلئىط

يلوي:القابلية للمقارنة .   يلو طي ط  يإ سل  ي    يوط يي  يلوط لا يل  دل   يوسل  ي ع  يب    هتاخايلي ا 

يل  دل  يلوط لا ل   ي  يخ هيا ت ط ي   ي س يثطبتاي طي  الايولطسيل س ي ثسي. بطإل ت ط ي   

 .لوطيطي ألل لثياوتاط  ا

 عرض القوائم املالية : املطلب الثالث.2.3

   عرض امليزانية _أوال

     تعريف امليزانية .أ 

ي           ي ل لثيل تا ي  طاا يبلط ط يلوطزل لا يتواسيلتا اي ع  ي نىط يإي  يإاطاا يلو س ا ي ط يل س لااط يإ  ط  ط ت 

يوسل مي يلوطيط يل تملال  يلبدلسما يخ  اط ي   يلي ط  ي ا  س ا يلدإلاطيط يلل دا  يلوط  ا يل تطييخ ي    ل ضد 

 2. ل لثيلو ت  الا

يبطوس  يلي           يبلطن ي   ي  طيم يلهط يلوط لا يل  دل   ي ط يل س يس ا يلو دن يلوطزل لا ي ىدهي ع  ي دفح    

 1.للدياد يلل دايلواطلاي طي  ماي   لاي مل  م

                                                           
1
 772،ص7008،الطبعة األولى، األردن، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  ،المحاسبة الدولية ومعاييرهاحسين القاضي، مأمون حمدان،  
2
، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،كلية العلوم المدققالتوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي وأثرها على مهنة حواس صالح، 

 981ص  7007/7008اإلقتصادية،
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ل طيي تملقي ايىطي  ي  دنيل تما ط يلت ط ي(  ىده ) عس ي   ي نىطيوط  ايتدفحيل دا يلوطيطي ا  سأمي           

 2(ل دايلواطلا)ل    ي طيي تملقي ايىطيلت ط يلو لي لي لإلاطبيلو سطمي( ا تزل ط )ل غطلي

  امليزانية عناصر .ب

هطي دلي يإوتاط  ايت اطاطيلو سأمي ليخطاعاي  لمستىط ي    ي  ته  يلو سأميتا يلودلي ي طي: ألاصول   

 3.ت خل ي ؤسمتىطي ث يا تط ي لياستى لي ليل ت ط هي  يل غطل

 4:لي دي نيتتدلاسيلدياط صيل ث ثايلت ي دىفيل    يبأ  ي ى 

إوتاط  اي  ت  الاي ملت اايت ط ي  يتداطليت ا ط ي    ايىطالاي طي  دي ني داسي ى ي  خعاي -

 .لو ت   

يلت   ي ليت ل ياسىايلادهيلو سآ ي -  نيت دنيلو سأميوط يمي   يلدإلاادهي   يلو طا ي  ي ى  

  خساي   يتا يلو طا 

 . ني  دنيلدإلا ثيل   يلاسي ا  سأميلدإلاقي طيلدإلاادهي   ي  طا ي ى يو يل ثياع  -

هطيإ تز ط ي لي مط  ط ي   ي ىده ي  ي  توسي نيتضح يلو سأميب دلي يإوتاط  اي  ت   ي: إلالتزامات         

   5.  ليخ  ط ي اغطلي  ت   (  ث ي    ا)بإ تزل طتىطيلت ط يل غطل يالتلتدي   يلو سأميت    ي ىدهي  اداط ي

 6: ني خايبطدياط صيل ث ثايل تط لايل  اي دىفيل    يبأ  يإ تزل  ياإ  يالب           

 تماديا تزل ي نيت د يلو سأميب  ديايإ تزل يلطيطي  ي سيقيتملدي ي  ت   طييى ي طي   يل مادي لي -

 .   يل لثيل ثي عطني لي طيتطييخي عطن

 .الي  ط يتخط  يا تزل  -

 .لودعيلدإلا ثيلوا  ي ا  سأم -

اوتاط  ا ياإنيلو سأمي  يل  طللايلوملطسحلايلا طي خسصيإست   لايل دل مي: حقوق امللكية

  ت ااي  ي   اط ي    ي عس يإ تزل ط يلو سأميلت ط ي لإلاطبىطي لي   اطيبطس يل دايلواطلاي

 (.لقيلوط  يل خس  يل دايل سسكط  يل دايلو ط  طن)

                                                                                                                                                                                     
1
 999،ص7002،الجزء األول،اإلسكندرية، مصر الدار الجامعية، ، موسوعة معايير المحاسبة الدوليةطارق عبد العال حماد،  
2
 .81،ص7002، الطبعة األولى، األردن ، عمان ،دار الحامد للنشر و التوزيع، أسس المحاسبة الماليةرضوان حلوة حنان وآخرون  ، 
3
 66المرجع نفسه ص  
4
 995طارق عبد العال حماد، مرجع سابق ص 
5
 66رضوان حلوة حنان وآخرون،المرجع السابق،ص 
6
 996طارق عبد العال، مرجع سابق ص 
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لو سأم يينيلقيلواطلاي ديلدإلاقيلوت  ايبع يس ل يلو سأميت ث يل دايلواطلايىط طي ىدهي

 1.إل تزل طتىطيلت ط يل غطل

   املعلومات الواجب توفرها على ألاقل في امليزانية .ج

تا فيلوطزل لايباخاي  خاااي  طىسي ىدهيليلدياد يلتبل يباديمي  خاااي   ي و ي ىدهي           

 2:تتعاقيبى  يل خاده آلاتلا ي   يل د ي  الط ي

 :ألاصول  .9

 ل تثحلتط يلوع دياي -

 ل تثحلتط يل عل لاي -

 ا ت كط  -

 لو ط  ط  -

  ىدهيلوط لا -

 لوه ل ط  -

 (  يت لطزيل ضسل ديلو  اا) ىدهيل ضسي ا -

 (.   ط ي ث اي    ط)ل  بط   يليلو   طنيآلاخسي يل ىدهي خسايلو طثااي -

 .لدي ي ايا  طبلاخ ي اي  دلهيا  طبلاي عط ال ي -

 :الخصوم .3

يؤلسي  دلهيلديطىايو  ي  الط يل تد   يلو سيمي ليلو تللاي  ديتطييخياوخطه ي  يت لطزي -

لالتلط ط يليل   ل ايل اطالاي ا  ايلوط لايليل ع طىسي(  طيلط ايل سسكط )ي سيلوطهيل اط يي

 . خسا 

 .لدياد يل غطلي طييايل تايتتض  ياط  م -

 .لل  ل  دنيآلاخسلنيلودي لن  -

 (  يت لطزيل ضسل ديلو  اا) خاد يل ضسيحلا -

 .(  تد ط ي ث اي    ط)لوسىد ل ي أل  ط يليلدياد يلو طثااي -

 .خ ي اي  دلهيل  ا لايل عط ال يلدي ي ايل  ا لا -

لو ط  ط يلو ي اي طيلدإلا طبط يل دي سي ايلوعط  اي:  طيلط ايلوطزل لايلو   اي ت يإ اطيي -

 . خدل  ي ل ي والالل

                                                           
1
 67رضوان حلوة حنان وآخرون، المرجع السابق ص  
2
 71الجريدة الرسمية، مرجع سابق ص  

 اإللتزامات   –األصول = حقوق الملكية 
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 1: بل ي س ي ىدهيليلدياد ي طيلوطزل لايل ت لطزيبطني  طىسي طييايلي  طىسي طلي طييا

 (Actif courant: )ألاصول الجارية

 .هطي ىدهيتتلوديلو س ايإ  ط لايإ  ط  طي ليبلعاطي ليإستى  اطي طيإ طيي ل سمياستغ هيل عط  ي

 ( Actif non courant: )ألاصول الغير جارية

هطي ىدهي هاااي إلستع طهيباديمي  ت سمي ث يل تثحلتط يل عل لايليلوع دياي  يكا طي ت يللط ت ي غس ي

 .ل تد لفي   يلو ايل  عل 

 (Passif courant: )الخصوم الجارية 

 ضدني شاسييهطيخاد يت توسيلو س ايإ  ضطئىطي طي ل سمياستغ هيل عط  يلل ي  دي نيتت ي  ديتىطي ط

 .اث اي سسيل تايت طيتطييخيإوخطهيل   ايلوط لا

 (Passif non courant : ) الخصوم الغير جارية 

 . س  يلدياد ي طليلد طيياي  ل ي  طىسيلدياد يل تاياليت ث يخاد ي طييا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 977، ص7090،بدون طبعة، الجزائر، بدون دار النشر،نظام المحاسبة المالية سير الحسابات وتطبيقهالخضر عالوي،   
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  شكل امليزانية  

 .ميزانية السنة املالية املقفلة

 ( I.9 )الجدول رقم: ألاصول امليزانية جانب   شكل 

 N-1ىط طي Nىط طي Nإ ت لييىل ي Nإ  طيطيي   لوا ألاصول 

 :أصول غير جارية

 اطيايياوت ط ي

 تثحلتط ي ل لاي

 تثبيتات معنوية

  يل  ا 

   طؤا

 تثحلتط ي ل لاي خساي

 تثحلتط ي   دايإ تلط  طي

 تثحلتط ي  س يل  ط  طي

 تثبيتات مالية

  عط  اس  ل ي داد اي دا ي

   ط  ط ي خسايليل طبط ي ل  اي لإلا ايبىطي

 س  ل ي خساي ثحتا

 وسل يل ىدهي ط لاي خساي طلي طيياي

 اسل دي   ااي   ي ى ي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      مجموع ألاصل غير الجاري 

 أصول جارية 

   تد ط يلي ه ل ط يول يل ت خل 

 ل طبط ي ل  ايللسته ل ط ي  طثااي

 ل  بط  ي

 لو   دنيآلاخسلني

 ل ضسل ديلي طيشطبىاطي

 ل طبط ي ل  اي خسايللسته ل ط ي  طثاا

 املوجودات و ما شابهها 

   دلهيلود خايل ىدهيلوط لايلد طييا

 لدي ي ا

 

     

      مجموع ألاصول الجارية

      املجموع العام لألصول 

 28 صيي2009 طيسي 25 لو يخاي طي19لد سي ميل سس لايل ع  ي:  لوا يي
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 (I.3)الجدول رقم : امليزانية جانب الخصوم

 ميزانية السنة املالية املقفلة 

 N N-1 مالحظة  الخصوم

 رؤوس ألاموال الخاصة

 ي س طهيت يإى لي 

 ي س طهيي طلي  تعطنيب 

 (1)للتلط ط ي    ايي-  لل يلللتلط ط 

 ادليايإ ط ميل ت لل ي

 (1)اطيايلوعط  اي

 ((1)  ل ايىطالايلاايلو   ي/)ىطالا  ل اي

 تسلل ي  ي    /يؤلسي  دلهيخطىاي خسا 

   

    (9)حصة الشركة املدمجة 

    (9)حصة ذوي ألاقلية 

    (9)املجموع 

 

 الخصوم الغير الجارية 

 وسل يل  دني ط لا

 اسل دي   اا

   دني خساي طلي طييا

   ل ط ي

 

   

    (3)مجموع الخصوم الغير جارية 

 الخصوم الجارية 

  دي لنيليل طبط ي لإلا اي

 اسل دي

   دني خسا 

 خ ي ايسا لا

   

    (2)مجموع الخصوم الجارية 

    مجموع عام للخصوم 

 29 س  يسطبقيصييلد سي ميل سس لالوا يي. ال  تع  يإالي ت    يل طسد يلوط لايلو   اي (1)

 

 



 الفصل األول التحليل المالي للقوائم المالية 

70 
 

 حسابات النتائج   عرض_ثانيا

 حسابات النتائج   تعريف  .أ 

إني  لهيل طبط يل  تط  ي ديبلطني ليصي أل  ط يليلو ت ط يلو   مي  يلو س ايخ هيل   ايييييييييييي

لوط لا يليالي أخ ي طيلدإلا طبيتطييخيل تملال ي ليتطييخيل سإلاديليبل يبط ت لطزيل   ل ايل اطالاي ا  ايلوط لاي

 1(.يب ي ليخ طيم)

بط    اي   لايل طسد ياإني  لهيل طبط يل  تط  ي ض ليتملتي   ل لاي  طل يي  طي ديل سأنييييييييييي

لو س ايليت يإى لي يخ هي ا اي واط طيستاي شاسيل تط لاي تطييخيل   ايلوط لا لي دي ني  دني ت طزلي  ي

 :لوعاد ط ي خسايل تاي ملت  ي ني  د يب سس طيليت يت طنيلوعاد ط يآلاتلايبمسي اي ول ا

o ل سس ا ياس يل ت طي ي ييو يل س  يل ت طي ي ا  س ايلو   اي اطسد يلوط لايي   لا 

o (ل طبط ياس  ا ي ليل طبط ي    اي ليل طبط ي س  ا)  لعايل طسد يلوط لاي 

o تطييخياوخطه. 

o ل ع اايل تاي    يبىطي 

لو ط غيل دلي ي  س طي طيليت يت    ي  لهيل طبط يل  تط  يإ  طييطيبط ع اايل د  لاي يلي ط يل  لط يب بلي

 .ل طسفيإي يل دل م ي  طيتداسيل طسد يلوعاد ط يل تاي    يبإ سل ي  طي ط ي  يل   ايلوط لايل  طب ا

 حسابات النتائج حسب الطبيعة   الدراسة التفصيلية .ب

 س  ي طي  طي: إنتاج السنة املالية  

 يلو   ايليلو ت ط يلولإلا ايل ديل طبيلو لعط ي  يل  ضط  يليلو ت ط يلوا عايليلدي  طي70/ا-

 . تخسعيإي يل طبط ياس لا

ا تط يلوه ني ليلومل دبي  يل ته ي  ي  ي ني  ليلدإلا طبي  ط ي ني  دني د  طي ليسط  طيي72/ا-

 ل   يل ديل تغطلي طيلوه لنيبط  يط مي ليل   اطن

 .ا تط يلوثحتي ألىدهيل عل لايليلوع دياي73/ا-

 .إ ط ط ياستغ ه 74/ا-

 02/ح+ 02/ح+ 03/ح+ 00/ح= إنتاج السنة املالية 

  خ يال ي طي  ط: إستهالك السنة املالية  : 

 . لوستل ط يلو تىاطاي60/ا

                                                           
1
 Eric Dumalanéde, Comptabilité générale,berti edition,alger 2009,p 222 
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 .لدي  ط يلديطي لاي  يلدي  ط يلو تا اي  يل غطليي61/ا

 .استى كط يلديطي لاي خسا ي62/ا

 ل  طيس قياإني

 23/ح+ 29/ح+ 20/ح =إستهالكات السنة املالية

 هطي  طيمي  يل خسايبطنيإ تط يل   ايلوط لايلإستى ليل   ايلوط لاي  يي:القيمة املضافة لإلستغالل

 لستى ليل   ايلوط لاي-إ تط يل   ايلوط لا= ل  ل ايلوضطااي إلستغ هي

 (23/ح+29/ح+20/ح) -02/ح+02/ح+03/ح+ 00/ح: القيمة املضافة لإلستغالل 

   دي  طيمي  يل  ل ايلوضطااي إلستغ هي مسلاي   ي   ط ي:  فائض إلاستغاللإجمالي 

 :لو ته  طنيلل ضسل ديليل سسد يليلو اد ط يلو طثااي  

 22/ح-22/ح-القيمة املضافة لإلستغالل= إجمالي فائض إلاستغالل

  ل ع الطتلاييهطي  طيمي  يإ  طيطياط ضياستغ هي ضط يإ ل يلو ت ط :  النتيجة العملياتية

 خسايل مسللطي   ي   ط يل ع الطتلاي خسايل  لي هااط يا ت ليللو ل ط يلخ طيمي

 :ل  ل ايل ضط يإ ل يلستل طعي   يخ طيميل  ل ايللو ل ط ي  ي ن

 02/ح+ 22/ح-22/ح-02/ح+إجمالي فائض إلاستغالل =  النتيجة العملياتية 

   لهطيل   ل ايل تاي ت يتمل ل اطي  يخ هيل ع الط يلوط لايل تايت يل  لط يبىطيي: النتيجة املالية

 .لل يتمل ديبط خسايبطنيلو تد ط يلوط لايلي   ط يلوط لا

 22/ح-02/ح= النتيجة املالية 

 تهض ي. هطي   دعيك ي  يل   ل ايل ع الطتلايلل   ل ايلوط لا: النتيجة العادية قبل الضرائب

 ي اي  طشسمي اضس 

 يبع ي سايل ضسل ديل دل دي اعاطي  يل  تط  يل عط  ايي: النتيجة الصافية لألنشطة العادية   

 .لل ضسل ديلو  ااي  يل  تط  يل عط  ا

 213/)ح-(212/وح 212/)ح-النتيجة العادية قبل الضرائب= النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

 (212و

  ي67/ لا(   ت ط )  طىسي طليل عط  ايي77ل خسايبطنيل طبيلهطي  طيمي  ي: النتيجة الغير عادية

 ( .   ط )  طىسي طلي ط  ا

 20/ح -00/ح= النتيجة غير العادية 
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ل   ل ايل اطالاي ألؤسمايل عط  اي( ل ديلدإلاط ا)لهطي  طيمي  ي   ي لي ساي: صافي نتيجة السنة املالية  

 لل   ل اي طليل عط  ا

 النتيجة الغير العادية -+لنتيجة الصافية لألنشطة العادية ا= صافي نتيجة السنة املالية 

 

 (I.2)حسابات النتائج حسب الطبيعة الجدول رقم   

 

 أرصدة الدورة السابقة أرصدة الدورة الحالية مالحظة البيانات 

 يو ي   طه

  غطليلوه ل ط يلوا عايليلو ت ط يول يل ا  ي

 ا تط يلوثحت

 إ ط ط ياستغ ه

   

     إنتاج السنة املالية.1

 لوستل ط يلو تىاطا

 لدي  ط يلديطي لايلياستى  لاي خسا 

   

    إستهالك السنة املالية.3

    (3-9)قيمة املضافة لإلستغالل . 2

    ط يلو ته  طن

 ل ضسل ديلل سسد يللو اد ط يلوسطبىا

   

  الفائض إلاجمالي عن إلاستغالل.4

 ل ع الطتلاي خسا لو ت ط ي

    ط يل ع الطتلاي خساي

لوهااط ي إل ت كط يليلو ل ط يللستئ ط ي  يلدي ط سيل  ل اي

 ليلو ل ط ي

   

    النتيجة العملياتية.5

 لو تد ط يلوط لا

    ط يلوط لاي

   

    النتيجة املالية .6

    (2+2)النتيجة العادية قبل الضرائب .7

 ل دل دي اعاطي  يل  تط  يل عط  ال ضسل دي

 لدهيل  تط  يل عط  ا(  غطلل )ل ضسل ديلو  ااي

    دعي  ت ط ي ؤسمايل عط  ا

    دعي   ط ي ؤسمايل عط  ا

   

    النتيجة الصافية لألنشطة العادية.2
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 ( ماديبلطنىط)لو تد ط ي-ل ع طىسي طليل عط  ا

 (بلطنىط مادي)   ط ي-ل ع طىسي طليل عط  ا

 

   

    النتيجة غير العادية. 1

    النتيجة الصافية للسنة املالية.90

    لاايل سسكط يلوداد اي دا يلوعط  اي طيل  طت ايل اطالا

    (9)النتيجة الصافية للمجموع املدمج .99

 (1) عىطيلااي ل ي والا

 (1)لاايلو   ي

   

  30 يص2009 طيسيي25 يلو يخاي طي19لد سي ميل سس لاي يل ع  : لوا ي

 

 (حسب الوظيفة)الدراسة التفصيلية لجدول حسابات النتائج .ج

 ديل خسايبطنييو ي   طهيل  ليميللوت ث ي طي  لعطتىطي  يل  ضط  يليلو ت ط ي: هامش الربح إلاجمالي 

 ايلت اخاي   يلو لعط ي  يبضط اي  تىاطايل دل ي ل لايلوا عايللدي  ط يلو   ايليلو ت ط يلولإلا

 .ل هتافياستى كط يلوتعا ايبى  يلو لعط 

 كاخايلو لعط يي–يو ي   طهي=  ط شيل سب يا  طيطي

 ي ساي:  النتيجة العملياتية ي   ي خسا يل ع الطتلا يلو ت ط  يإ ل  ي ضطاط يا  طيط يل سب  ي ط ش هط

 .  ط يا لييايل   ط ي خسايل ع الطتلال ت ط لفيل ت طييايل  

ي يل ع الطتلا يا  طيط=  ل   ل ا يل سب  ي+  ط ش ي خسا يل ع الطتلا يل ت طيياي–لو ت ط     ط يي-ل ت ط لف

 .   ط ي خسايل ع الطتلا-ا لييا

  اعاطي  يل ضسل ديل دل دي–ل   ل ايل عط  ايو  يل ضسي اي= النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

 .ل ضسل ديلو  ااي  يل  تط  يل عط  اي-ل  تط  يل عط  ا

  يل عط  ا: النتيجة الصافية للسنة املالية ي ألؤسما يل اطالا يل عط  ا-ل   ل ا يل غطل +    ط 

 .لو تد ط ي طليل عط  ا
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 (I.2)حسابات النتائج حسب الوظيفة الجدول رقم   

   لوط  ل  لط ط 

 

يى ميل  ليميا

 Nلدإلاط لاي

 يى ميل  ليميل  طب اا

 

 يو يالا  طه

 كاخايلو لعط 

   

    هامش الربح الاجمالي

   ت ط يلخساي  الطتلا

 ل ت ط لفيل ت طييا

 ال  ط يالا ليياا

 ل  ط يلخساي  الطتلا

   

    النتيجة العماليتية

 ت    يتخطىل يالا  ط يل ديل م لعا   

(لوهااط ي   ت كط ي اطييفيلو ته  طن)  

   ت ط ي ط لا

 الا  ط يلوط لا

 النتيجة العادية قبل الضريبة   

 ل ضسل ديل دل  اي   يل  تط  يل عط  ا   

(ل تغطلل )ل ضسل ديلو  ااي   يل  تط  يل عط  ا  

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية   

 الا  ط يل غطليل عط  ا   

 لو ت ط ي طليل عط  ا

 النتيجة الصافية للسنة  املالية   

(1)لاايل سسكط يلودادعي طيل  تط  يل اطالاي     

(1)ل   ل ايل اطالاي ا   دعيلو   ي  

(1) عىطيلااي ل يالاوالاي  

(1)لاايلو   ي  

 31لد سي ميل سس لا ي س  يسطبقيص : لوا ي 
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 جدول تدفقات أموال الخزينة_ثالثا

  مفهوم جدول تدفقات الخزينة  .أ 

يعس ي  لهيت ا ط يلدي ي ايسلد ايلدي ي ايبى  يإ مط ي  ته  ايل طسد يلوط لاي عاد ط يييييييييييي

 .لدهيو يميلو س اي   يتد ل يل  لد ايلوط لايل    يلدهي سايإستع ط اط

لل ي ض ي   دعي  لخل يلي هطي يلود د ل يلوط لايلدإلاطىاايخ هيل  ليميلوط لاييل دييييييييييي

 1: اط ي طيإي يث ثي   د ط يي ي لا

 ؤسمايل تايتتد  ي عىطي  ت ط يل طل طي  ي) ل ت ا ط يل تايتد   طي ؤسماياستغ ه 

 ( ؤسماي طليلوست مايبطإلس ث طييليل ت دي 

 الط يسإلادي  دلهي  يإوت ط ي)لوط لايل تايتد   طي ؤسماياس ث طيييل ت ا ط يي  

 (.لتملال ي  دلهي  يبل ي ىدهي ديااي   ي

 ت ا ط يل ؤسماي  يشأنىطي غلطليح  يلب لاي  دلهي)ل ت ا ط ي  ي ؤسمايل ت ديالاي

 (.لديطىاي ليل  سل 

 اااي  ي ليمي ط لايت ا ط ي  دلهي طشئاي  يادل  يللاصي سا يلل ي عس ي  خ

 .إي ي خساي  يخ هي ؤسمايل ع الطتلاي إلس ث طييلل ت دي يي

 عرض جدول تدفقات الخزينة    .ب 

  طليل ع   ي  يل   ط  يد  لهيت ا ط يلدي ي ايل اط يمي  ي لئط ي ط لايل ط عط يل عط  ييييييييييييييي

 طيل تملال يت  طسدي  يك يلط ا يل   ي هتاايلاسايبمل يل ملااطني ط لطنيل طل ط يل   ي  د  يخادىيت ي

يلدي ي ا يت ا ط  ي س ي  له ي ط ي سي تطن يلد     يللوطيط يلوملطسبا يل  وط  يا   يلد  ل س  يلوسسع : ل  

 .ل مسوايلو طشسميلل مسوايل غطليلو طشسم

الاستغ هيييل  ليل تمل   ي ست ليخطىايبت ا ط يلدي ي ايلوست مايبطالستغ هي ليل تايتد   طي ؤسمايييييييييي

 2 ؤسمايل تايتتد  ي عىطي  ت ط يل طل طي  ي ؤسماي طليلوست ماياليبطالس ث طييلياليل ت دي ي

  إنيل مسي ايلو طشسميل تاي لص  يبىطيلوسسعيلد  ل س يتستط يي:  جدول تدفقات الخزينة بالطريقة املباشرة

 .. بط   يلودي    يل ضسل دل ) الا  ط لايي   يت    ي   ل يل س ي لاي  خدهيلخسل يل ت ا ط يل     ا

                                                           
1
 980، مرجع سابق، صت وتطبيقهانظام المحاسبة المالية سير الحسابالخضر عالوي،  
2
جامعة سعد دحلب، البليدة ، تخصص  ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجيستسر، التحليل المالي وقائمة مصادر األموال واستخداماتهاأمينة زغاد،  

 17،ص7005مالية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، ، 
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 :ليلد  لهيل تطيطي دفحيت ا ط يلدي ي ايل دي   يل مسي اي. وا يلدإلاادهي   يت اقيىط طي لي ي ا يييييييييي

 (I.2)جدول يوضح تدفقات الخزينة بالطريقة املباشرة رقم 

 35لد سي ميل سس لا ي س  يسطبقيص: لوا ي

 

 N-1السنة املالية  Nالسنة املالية  املالحظة البيانات 

 ت ا ط ي  دلهيلدي ي ايلوتأتلاي  ي ؤسمايل ع الطتلاي

 ل تملال  يلو  دااي  ي   يل  بط  

 لو ط غيلو اد اي ا دي   يلل عط اطن

 ل خدل  يللواطييفيلوط لاي خسايللو اد اي

 ل ضسل دي  يل  تط  يلو اد اي

 ت ا ط يلدي ي ايو  يل ع طىسي طليل عط  ا

   

    (يجب توضيحها)الخزينة املرتبطة بالعناصر غير العادية تدفقات أموال 

    (أ)تدفقات أموال الخزينة الصافية املتأتية من ألانشطة العملياتية 

    تدفقات الخزينة املتأتية من أنشطة إلاستثمار 

 لوسإلادبط ي   يإوت ط يل تثحلتط يلوط  اي لي طلي ط  اي

  ط  اي لي طلي ط  ايل تملال  ي  ي  الط يبل يتثحلتط 

 لوسإلادبط ي  يإوت ط يتثحلتط ي ط لاي

 ل تملال  ي  ي  الط يبل يتثحلتط ي ط لا

 ل خدل  يل تايت يتملالااطي  يل تد لخط يلوط لا

 لدإلااصيلي و ط يلو  دااي  يل  تط  

   

    (ب)تدفقات أموال الخزينة املتأتية من أنشطة إلاستثمار 

    املتأتية من أنشطة التمويلتدفقات أموال الخزينة 

 ل تملال  ي طي   طبيإى ليي سا ي

 لدإلااصيل طل طي  يل تد  عط يل تايت يل  لط يبىط

 ل تملال  يلوتأتلاي  يل  سل 

      ل يل  سل ي ليل   دني خسايلو طثااي

   

    ( ج)صافي تدفقات الخزينة املتأتية من أنشطة التمويل 

    ل اس ي   يل  لد ايلش  يل  لد اتأثطلل ي غطلل يسعسي

    ( ج+ب+أ)تغير أموال الخزينة في الفترة 

   دلهيلدي ي ايل ع التىطي   يإاتتطايل   ايلوط لاي

   دلهيلدي ي ايل ع التىطي   يإوخطهيل   ايلوط لا

   

     غطليي  دلهيلدي ي ايخ هيل ختلمي

    لو طي اي  يل   ل ايلوملطسحلاي
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 جدول تدفقات الخزينة بالطريقة غير املباشرة  

تت ث ي   يل مسي اي طي ثسيل ع   يل ت طيياي لنيل تأثطلي طيلدي ي اي ل تغطلل ي ليل تخطلتط ي ليل   ديط يييييييييييي

  يل ت ا ط يلوط لايلوست مايبأؤسماياس ث طيي ليل ت دي ي(اسل دي   ااي)

 (I.2) طريقة الغير املباشرة جدول رقم جدول تدفقات أموال الخزينة بال

 N-1السنةاملالية  N السنة املالية  املالحظة  البيانات

 ت ا ط يلدي ي ايلوتأتلاي  ي ؤسمايل ع الطتلاي

 ىط طي  ل ايل   ايلوط لاي

 :تصإلالملط ي  ي   

 الا ت كط يلي يى مي

  غطليل ضسل ديلو  ااي

  غطليلوه ل ط يلل  بط  

  غطليلودي   يلل   دني خسايلول ايل  ل يل تايت ي ي ليت  صي  يل ضسل دي

   

    ( أ)تدفقات الخزينة الناجمة عن النشاط 

 ت ا ط ي  دلهيلدي ي ايلوتأتلاي  ي  الط يالاس ث طيي

  سإلادبط ي  يشسل يتثحلتط ي

 تملال  ي  ي  لعط يتثحلتط ي

 ( )تأثطلي غطلل ي مللليا  ط ي

   

    (ب)تدفقات الخزينة املرتبطة بعمليات إلاستثمار 

 ت ا ط ي  دلهيلدي ي ايلوتأتلاي  ي  الط يل ت دي 

 لدإلااصيلو اد اي ا  ط  طني

  يط ميي سيلوطهيل     

 إى لييوسل 

      يوسل 

   

    ( ج)تدفقات أموال الخزينة املرتبطة بعمليات التمويل 

    (ج+ب+أ)تغير أموال الخزينة للفترة 

   دلهيلدي ي اي   يااتتطاي

   دلهيلدي ي اي   ياوخطهي

 ( 1)تأثطلل ي غطلل يسعسيل ع   ي   حلاي

   

     غطلي  دلهيلدي ي اي

 36  س  يسطبقييصلد سي ميل سس لاي:لوا يي
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 جدول تغير رؤوس ألاموال الخاصة  _ رابعا

ت ث ي   يل  ط  اي طي تعاقيبمل دايىطلديلوسسلعي لخ يلوسسلعي ت ثاايبس س ط  يل سإلادبطت يييييييييي

 1ل  يالايلااطاط ي س س طهيلىط طيل سب ي ليلدي طيميلوتمل  اي طيوط  ايل  خ ي

ت س  ي عىطييس  ي  لهي غطلي  دلهيلديطىايتملال ي لإلاسكط يل تاي ثس ي طيك ياا ي  يل خادهيل تاييييييييي

 2.يؤلسي  دلهيلديطىاي اطلطنيخ هيل   ايلوط لاي

 املعلومات الواجب توفرها في جدول تغير ألاموال الخاصة  .أ 

 3:لوعاد ط يل   لطيلومادبيت    اطي طي  ليلد  لهيتهصييلدإلاسكط يلوست مايب ط  ط

 ل   ل ايل اطالاي ا  ايلوط لاي 

 خمط يلوس  يتأثطلل طي  طشسمي سؤلسي  دله غطلل يل مسي ايلوملطسحلايلتصإلالملط ي . 

 لو تد ط يل   ط ي خسايلوس ااي  طشسمي طييؤلسي  دلهيلديطىايا  يإ طييتصإلال ي خمط ي

  ط اي

 (  يط مي تهخلض ي     )  الط يل سس ااي 

 تد   يل   ل ايلل تهالاط يلو سيميخ هيل   ايلوط لاي 

 صة شكل جدول  تغير ألاموال الخا  .ب 

   يلا يلوسسعيلد  ل س ي  ط  ي ا دل  يلوط لاي  ديل ت ل يبىط يب طي ني  لهي غطلل ي  دلهيلديطىاي

 :وط  اي ط لاياإ  ي د  ي اطيش  ييل ديكط تطيط

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 976رضوان حلوة حنان، وآخرون مرجع سابق ،ص 
2
 76الجريدة الرسمية  ،مرجع سابق،ص  
3
 77 76مرجع نفسه ،ص ص  
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 (I.0)ل تغير ألاموال الخاصة جدول رقم جدو 

رأسمال  مالحظة  

 الشركة 

عالوة 

 إلاصدار 

فارق 

 التقييم

فرق إعادة  

 التقييم 

الاحتياطات 

 و النتيجة 

       N-2ديسمبر  29الرصيد في 

  غلطليل مسي ايلوملطسحلاي

 تصإلال ي خمط يل اط اي

 إ ط ميت لل يل تثحلتط ي

 يبطاي لييلدي ط سيي طليلو ي اي طيلدإلا طبط ي طي

 ل طبيل  تط  

 لدإلااصيلو اد ا

  يط ميي سيلوطهي

 ىط طي  ل ايل   ايلوط لاي

      

       N-1ديسمبر  29الرصيد في 

  غلطليل مسي ايلوملطسحلاي

 تصإلال ي خمط يل اط ا

 إ ط ميت لل يل تثحلتط ي

 يبطاي ليلدي ط سي طليلو ي اي طيلدإلا طبط ي طي

 ل طبيل  تط  ي

 لدإلااصيلو اد اي

  يط ميي سيلوطه

 ىط طي  ل ايل   ايلوط لا

      

       Nديسمبر  29الرصيد في 

 37  س  يس قي  س يصي لد سي ميل سس لاي: لوا ي

 املالحق _ خامسا 

 ملتد ي لإلاقيل  دل  يلوط لاي   ي عاد ط ي سطسلاي ل ي ال اي يااديي   يبخا ي عط طليل ت لل يييييييييييييي

لو تع ااي  ي   يإ  ل يل  دل  يلوط لا يل  ليل مسل قيلوملطسحلايل  د لايلو تع اايل ضسليياي خا يلوسل مي

يلو ط ل ست  ي   ي عاد ط ي. ي اي  يل ختلل يل  طب ال  دل  يلوط لا لي   يبمسي اي  و ايت ط ي  يإ سل 

 1.تتض  يل   ط يل تط لا

 ل  دل  يليل مسايلوملطسحلايلوعت  ميو  يلوملطس ايلإ  ل يل  دل  يلوط لاي 

                                                           
1
 18الجريدة الرسمية ،  مرجع سبق ذكره ، ص  
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 يلدي ي اي ي  دله يل ت ا ط  ي  له يل  تط    ي ل طبط  يلوطزل لا ياا  يدإلا   يل    ا يا     ط   

 لوط  اي غطلل يي  دلهيلديطىاي

 لوعاد ط يل تايتهصيلو س ط يلوستل ا يلل خسلعي ليلو س اي  يل    يلوعط   يل ت طييايل تاي

  ملت  ي نيت دنيلااتي  يتا يلو س ط ي لي  طليىطي

 لوعاد ط ي ل يل مطب ييل عط ي ليل تايتهصيبعضيل ع الط يلديطىايال   طبيىديميلالا. 

يل ي    يلوطيط ياا ي اض ي   د يل   ياس يل  وط يلوملطسبا ي ط ي  يلد  للهيتخل  و س ط يلسته ل ي   

 1:ل  دل  يلوط لايل   يلد  للهيهطي

 لهيتمدييل تثحلتط يلي ىدهي طليلد طييا   

 لهيا ت كط ي   

 لهيخ ط سيل  ل اي طيل تثحلتط يلي ىدهي خساي طليلد طيياي   

  لهيلو ل ط   

 (اسلعيللل ل ي ستل اي)  لهيلو ط  ط ي 

 بلطنيلستمل طوط يل   دنيل  ل  ايليلو   اي   يإوخطهيل   ايلوط لاي 

  طريقة عرض املالحق .أ 

 ت ي ط مي س يا ضطلط يل ديل تلتيديل تطيط ي  طيي ط  يلو ته  طني طياا يل  لط ط يلوط لايل  طي تىطي

 .   يبلط ط يلو سآ ي خسا 

 بلطنيبطال تثطهيوعط طليلوملطسحلايل  ل لا 

  ط ي    اي ا  د يلوعسلااي طيىاديك ي لطني طيطي طي خ يل تلتيديل   ي س يال يك يب  ي عاد 

 لك يبلطني طيطي

 بلطني دفحي س يل  لطسيليل  لطسط يلوملطسحلايلوم  اي 

 :لإااطلط ي خساي س  ي

  ل   د يل مطي ايليالا تزل ط يليالاااطلط يلوط لاي خسا 

 ا في ملحق الكشوف املالية املعلومات التي يجب إلافصاح عنه. ب

                                                           
1
 21،29، مرجع سابق ص ص، 91القرار العدد  
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 :يست  يلولإلاقي   ي عاد ط ي ل ي   لايبط غاي  ط يتليلااطي طيل   ط يآلاتلاي

 ل  دل  يلل مسايلوملطسحلايلوعت  ميو  يلوملطس ايلإ  ل يل طسداط يلوط لاي 

 غطليل طبط يل  تط   ي  لهيسلد ايلدي ي ايل  لهي. ط   يا   يل ضسلييايدإلا  ياا يلوطزل لا 

 .  دلهيلديطىا

 لوعاد ط يل تايتهصيل طلط ط يلوسطي ا يل خسلعي ليل سس اي  يل    يلوعط   يل تاي ملت  يلني

 .ت دنيلااتي  ي   يل طلط ط ي لي  طليىط

 لوعاد ط ي ل يل مطب يل عط ي ليل تايتهصيبعضيل ع الط يلديطىايل ضسليياي لإلاادهي   يىديمي

 .لالا

  دي نيالييست  يإالي   يلوعاد ط يل اط ا يل طخلاايبط تأثطلي طيلدإلاط يل   يو يتملط يب يلاع ياإنيلولإلاقي

 .لد اط يل تايتسس يإ يىطيل دثط قي   ي  تا ط يلو س ايللاعلتىطيل  ل تىط

  نماذج لجداول يمكن ايرادها في امللحق .ج 

 تطور التثبيتات و أصول مالية غير جارية (  I. 00-09)الجدول رقم

القيم الاجمالية  مالحظات الفصول و الاقسام

عند إفتتاح السنة 

 املالية 

زيادات السنة 

 املالية

انخفاضات 

 السنة املالية

القيمة الاجمالية عند 

 اقفال السنة املالية 

 ل تثحلتط يلوع ديا

 ل تثحلتط يل عل لاي

 لو ط  ط 

 ىدهيلوط لاي خساي طلي

 لد طيياي

 

     

 جدول إلاهتالكات (I.00-03)الجدول رقم 

اهتالكات مجمعة  مالحظات الفصول و ألاقسام 

في بداية السنة 

 املالية 

زيادات في 

مخصصات 

 السنة املالية 

انخفاضات في 

العناصر 

 الخارجية

اهتالكات مجمعة في 

 آخر السنة املالية 

Good will  

 تثحلتط ي ع ديا

 تثحلتط ي ل لاي

   ط  ط ي

 طلي ىدهي ط لاي خساي

   طييا

     

 42لد سي ميل سس لايص: لوا ي
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 جدول خسائر القيمة في التثبيتات و ألاصول ألاخرى غير الجارية ( I.00-02)جدول رقم 

خسائر القيمة  مالحظات الفصول و ألاقسام

املجمعة في بداية 

 السنة املالية 

إرتفاعات 

خسائر القيمة 

خالل السنة 

 املالية 

إسترجاعات في 

 خسائر القييمة 

خسائر القيمة 

املجمعة في نهاية 

 السنة املالية 

Good will 

 ل تثحلتط يلوع ديا

 ل تثحلتط يل عل لاي

 لو ط  ط 

 ىدهيلوط لاي خساي طلي

  لد طييا

     

 42لد سي ميل سس لا ي س  يسطبق يصي: لوا ي

 جدول املؤونات ( I.00-02)جدول رقم

أرصدة مجمعة في  مالحظات ألاقسامالفصول و 

 بداية السنة املالية

مخصصات 

 السنة املالية

إسترجاعات 

 السنة املالية

أرصدة مجمعة في 

 نهاية السنة املالية 

  ل ط ييخاد ي ط لاي

 . طلي طيياي

  ل ط ي ا عطشط ي

 .لل دل  ط يلو طثااي

  ل ط ي خسايتست لي

 . بطو ته  طن

 .  ل ط يل ضسل د

 . انزل ط   ل ط ي

     

      املجموع 

  ل ط يخاد ي ط لاي

 . طلي طيياي

   ل ط ي ا عطشط ي

 .لل دل  ط يلو طثاا

  ل ط ي خسايتست لي

 .بطو ته  طن

   ل ط يل ضسل د

  

 

   

      املجموع 

 43لد سي ميل سس لاي  س  يسطبق يص: لوا ي
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 كشف إستحقاقات الحسابات الدائنة والديون عند إقفال السنة املالية ( I.00-02)جدول رقم 

ملدة عام على  مالحظات  الفصول وألاقسام

 ألاكثر 

أعوام  2مدة أكثر من سنة و

 على ألاكثر 

 2ألكثر من 

 أعوام

 املجموع 

 .لدإلا طبط يل  ل  ا

 . ل  سل 

 .ل  بط  

 .ل ضسل دي

 .لو   دن 

 .آلاخسلني

     

      املجموع 

 . ل   دن 

 .اوتللاط 

 .  دني خسا 

 .لودي لن 

 .ل ضسل د

 .ل  ل  دنيآلاخسلن

 

     

      املجموع 

 43لد سي ميل سس لا  س  يسطبقي يص: لوا ي
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 خالصة الفصل 

ي                 ينىط ا ي    يلوط لا ي ا دل   يلوطيط يل تملال  يب دادع ي   لا يل  ل   ياتلمي19ل  سن ي ط يلبط تمل     

ل ث ثي ط ي  يل  سنيلوط  اي   يشا  يتا يل ختلميلنىلطيي ثطللي  يلو س ط ي  طي  ايبط ضسليميإي ي يلساي

ل  دل  يلوط لاي ا  س ط يبس  ي امايبغس يل تعس ي   ي  ل يلدإلا ل اي ا  يلو س ط يلل ت   يب  ت  ااطي

 .اوتاط  

ل عتبليل تملال يلوطيطي ا دل  يلوط لاي  لميي تع ااطيل ع   ي  ي  سل ي ل يل ع وايبطو س ا يااديييييييييييييييي

ي  ي   ي عساايل داعلايلوط لايل  ل ي يلاا اط لالي هس ي  يكد  ي يلسايتخالالاي ا دل  يلوط لايلو سديم

إي ي  ليل ا  ي    يلوملا ي   د اي  يلديمدل يل تاييل غطلل يل داعلايلوط لاي ا  س ا يلبغس يل دىده 

يلت ت اي يل تملال  ي س يلسلطا يبتمل    يلل يت    يلوطيط  يل تملال  ي ع الا يا طييلوخط لما ي   ااط ي ط  س  

 .بدا يل تدىلايلو طس اي

يلويييييييييييييي يلوطيط يلوملطسبا يل  وط  ي هس ط  يتملال  يلوط لا يل  دل   يتملال  ي  الا ي  ل ع ا ي سطسط :  س اا

يبطسته ل ي يللو لق  يلديطىا ي  دله ي غطلل  يوط  ا يل     ا  يل ت ا ط  ي وط  ا يل  تط   يل طبط  ي لوطزل لا 

 ...  شسل يل تدل نيلوطيط ل   ديلوط لا:    د اي  ي  لل يل سط لديتت ملديي سطسطيلده 

يلوطزل ليييييييييييي يتملال  ي ط ي  لل يل  طب ا يا طسته ل  يلط يلده يإي  يل دىده ي  ط  ط يل ال  ي: ا ل  لد ا 

يلوط  اي يل  تط   يل طبط  يد  له يبط    ا ي يل تملال  ي ديلسته  تي  لل  يلطن ي  ط يلو س ا ي لخ  ل ت دي ط

ل ت ا ط يلدي ي اياا لي داسي  طي عاد ط يلدهي  ل يلو س ايلو يتىطي   يتد ل يل  لد ايل     اي  طيوط  اي

 .   ي عاد ط يبمسواي  طشسمي لنيلوسليي بليل تملال يلوطيطل ت ا ط يلديطىايت 
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 تمهيد 

رغم انتشار املشاريع إلاستثمارية بمختلف أنواعها، إال أن التوازن إلاقتصادي وإلاجتماعي في الدولة لم              

من طرف البنوك، وبناءا عليه يتحقق، وهذا يرجع بالضرورة إلى املخاطر املرتبطة باإلستثمار وكذا بتمويله 

يعمل مسيري املشاريع قبل الشروع فيها بدراسة جدوى مشاريعهم بإستعمال العديد من الطرق واملعايير 

 .باإلضافة إلى دراسات مالية وتقنية تقوم بها البنوك لتمويل املشاريع مقابل ضمانات وشروط محددة مسبقا

لظروف من أجل زيادة املشاريع وتوسيعها وهذا سعيا للتطور وتنمية كما تسعى الدولة لتوفير مختلف ا          

 .إقتصاد البلد

وحاولنا في هذا الفصل التطرق ألهم ما يتضمنه تمويل املشاريع إلاستثمار ية وطرق تقييمها حسب 

 :التقسيمات التالية

 أساسيات حول التمويل -

 أساسيات حول إلاستثمار  -

  مارية وطرق تقييهماالدراسة املالية للمشاريع إلاستث -
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 أساسيات حول التمويل : املبحث ألاول 

إن وظيفة التمويل تعتبر من أهم وظائف املؤسسات املالية حيث أنها تقدم لذوي العجز املالي قروضا                 

باملشروع البد لها من تفك بها ضيقتها، وبذلك تزيد في حركة النشاط إلاقتصادي وكما أن املؤسسة القائمة 

 .القيام بدراسة مالية للمشروع وتقدير مبلغ إلاحتياج وكيفية الحصول عليه

 تعريف التمويل: املطلب ألاول 

التمويل لغة هو إلامداد باملال والتمويل اصطالحا هو مجموعة ألاعمال والتصرفات التي :   التعريف ألاول 

 1"تمدنا بوسائل الدفع

يمكن تعريفه على أنه مجموعة الوسائل وألاساليب وألادوات التي تستخدمها إدارة املشروع، :  التعريف الثاني 

للحصول على ألاموال الالزمة لتغطية نشاطاتها إلاستثمارية والتجارية، وعلى هذا ألاساس فإن تحديد مصادر 

  2.اجد فيهاتمويل املشروع يعتمد على املصادر املتاحة في ألاسواق والبيئة املالية التي يتو 

يقصد به تشكيلة ألاموال التي حصلت عليها املؤسسة بهدف تمويل إستثماراتها، ومن ثم :  التعريف الثالث 

 3.فإنها تتضمن كافة العناصر التي يتكون منها جانب الخصوم

موال التمويل هو البحث عن املصدر الذي تستخدمه إلادارة للحصول على النوع املعين من ألا : التعريف الرابع 

 4.الالزمة ومن ثم التزود به

من خالل املفاهيم السابقة نالحظ تعدد الزوايا التي تم من خاللها تحديد مفهوم التمويل،                 

فهناك من يحدده من خالل توفير املوارد املالية للمؤسسة وهناك من ينظر إليه من خالل مختلف الوسائل 

ياجات مالية ، من خالل هذا يمكن إستنتاج املفهوم الشامل للتمويل على أنه واملصادر املستعملة لتلبية إحت

تلك الوظيفة إلادارية في املؤسسة التي تختص بعمليات التخطيط لألموال و الحصول عليها من مصدر 

 .التمويل املناسب لتوفير إلاحتياجات املالية الالزمة ألداء أنشطة املؤسسة املختلفة

 

 

                                                           
1
 بدون طبعة، بيروت ،دار النهضة العربية."مع شرح لمصدر القروض وبيان كيفية معاملته ضريبيا"مصادر التمويل عبيد علي أحمد حجازي،  

 22، ص1002،
2
 99،ص 1002  دار المناهج للنشر والتوزيع،بدون طبعة، األردن، ، الماليةمبادئ اإلدارة دريد كامل آل شبيب،  
3
 3، ص2991،،بدون طبعة، اإلسكندرية ،توزيع منشأة المعارف، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويلمنير إبراهيم الهندي 
4
 555،ص2995 يةدار النهضة العرببدون طبعة، بيروت ، ، اساسيات اإلدارة الماليةجميل أحمد توفيق،  
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 أهمية التمويل : املطلب الثاني

إن املؤسسات والدولة واملنظمات التابعة لها، لها استخدام دائم لجميع مواردها املالية، فهي تلجأ                   

عند الحاجة إلى مصادر خارجية لسد حاجاتها سواء من عجز في الصندوق أو لتسديد إلالتزامات، من هذا 

 : لتمويل أهمية كبيرة تتمثل فياملنطلق يمكن القول بأن ل

 تحرير ألاموال أو املوارد املالية املجمدة سواء داخل املؤسسة أو خارجها. 

 يساعد على إنجاز مشاريع معطلة وأخرى جديدة والتي بها يزيد الدخل الوطني. 

 يساهم في تحقيق أهداف املؤسسة من أجل إقتناء أو إستبدال املعدات. 

  يعة تستخدمها املؤسسة للخروج من حالة العجز املالييعتبر التمويل كوسيلة سر. 

 يساهم في ربط الهيئات واملؤسسات املالية والتمويل الدولي. 

  املحافظة على سيولة املؤسسة وحمايتها من خطر إلافالس والتصفية ويقصد بالسيولة توفير

ها، أو هي القدرة على ألاموال السائلة الكافية ملواجهة إلالتزامات املترتبة عليها عند استحقاق

 .تحويل بعض املوجودات إلى نقد جاهز خالل فترة قصيرة دون خسائر كبيرة

ونظرا ألهمية التمويل فقراره يعتبر من القرارات ألاساسية التي يجب أن تعتني بها املؤسسة ذلك ألنها           

ويل الالزمة واملوافقة لطبيعة املشروع املحدد لكفاءة متخذي القرارات املالية من خالل بحثهم عن مصادر التم

إلاستثماري املستهدف واختيار أحسنها ،واستخدامها استخداما أمثال  ملا يناسب وتحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة 

وبدون مخاطر مما يساعد على بلوغ ألاهداف املسطرة، وأن قرار اختيار طرق التمويل يعتبر أساسا السياسة 

 1.ل رأس املال وتكلفته إذ يختار البديل الذي يكلف املؤسسة أقل ما يمكن املالية حيث يرتبط بهيك

 أنواع التمويل :  املطلب الثالث

يمكن تقسيم التمويل من عدة نواحي وتخلتف الواحدة عن ألاخرى وآلان سنعرج عنها الواحدة تلوى         

 .ألاخرى 

 من ناحية املدة الزمنية : أوال

به تلك ألاموال التي ال تزيد فترة استعمالها عن سنة واحدة كاملبالغ النقدية  يقصد: تمويل قصير ألاجل  .1

التي تخصص لدفع أجور العمال أو شراء بعض إلاحتياجات مثل البذور أو ألاسمدة وغيرها من املدخرات 

  2.الالزمة إلتمام العملية إلانتاجية والتي يتم تسديدها من إيرادات نفس الدورة إلانتاجية

                                                           
1
لتسيير، إقتصاد تطبيقي وتسيير علوم اباتنة،، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر،  تمويل المشاريع اإلستثماريةبن قيراط عبد العزيز،  

 05، ص 1009/1001 مات،جامعة العقيدة الحاج لخضر،منظ
2
  502،صمرجع سبق ذكره، أساسيات اإلدارة الماليةجميل أحمد توفيق ، 
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ينشأ هذا التمويل عن تلك العمليات التي تتطلب استعمال لألموال لفترة تتراوح : متوسط ألاجل تمويل .2

 1.بين سنتين وخمسة سنوات قبل إستردادها كشراء آالت ومعدات

غالبا ما يكون هذا النوع من التمويل في شكل قروض تتحصل عليها املؤسسة من البنوك وشركات 

 .لقرض بصورة منتظمة من خالل ما يعرف بجدول إلاستهالكإلخ ويتم سداد هذا ا...التأمين

وما يميز هذا النوع من القروض فترة السداد متوسطة ألاجل، الذي يمكن املؤسسة املقترضة من 

الحصول عليه خالل فترة وأحيانا يطلب القرض ضمانا يمثل نسبة من قيمة القرض متوسط ألاجل وال 

 2شك أن الضمان يؤثر على تكلفة القرض

ينشأ من طلب على ألاموال الالزمة إلجراء التحسينات ذات صبغة الاستثمار : تمويل طويل ألاجل .3

ألاراض ي وبناء أو إنشاء مؤسسات صناعية وغيرها من العمليات التي تؤدي إلى زيادة إنتاجية  كاستصالح

 .سة سنوات فما فوق الوحدة املستثمرة في املدى البعيد والتي تزيد فترة إحتياجاتها التمويلية عن خم

وتحصل عليها املؤسسات الصناعية خاصة من املؤسسات املالية املختلفة مثل البنوك وشركات التأمين 

وغالبا ما تستحق هذه القروض بعد فترة طويلة من الزمن، وتتوقف عملية إلاقتراض طويل ألاجل على 

هذه ألاموال، وذلك فيما يتعلق في ما يتم  إلاتفاق عليه من شروط بين املؤسسة والجهات التي تقدم 

معدل الفائدة وتاريخ إلاستحقاق وطريقة السداد وما إذا كان التسديد مرة واحدة أو على دفعات، 

 .فالقرض الذي تجاوزت مدته سبع سنوات  يعتبر من القروض طويلة ألاجل

 من ناحية مصدر الحصول على ألاموال : ثانيا

 هناك نوعين من املصادر هما

يعبر عن إلارتباط املباشر بين مرحلة التجميع ومرحلة إلاستخدام بما :  (الداخلي)يل الذاتي التمو  .1

يتضمنهم ذلك من وحدة مصادر إلاستخدام وأهم صور هذا التمويل بالنسبة للمشروعات هو تمويل 

ذاتي وإليه تلجأ غالبية املؤسسات الخاصة كما يمكن للمؤسسات العامة أن تتبعه وتتمتع حينئذ 

 .باستقالل مالي وميزانية ذاتية

هنا يلجأ لتمويل املشروع إلى املدخرات  املتاحة في السوق املالية سواء كانت محلية أو : التمويل خارجي  .2

 . أجنبية بواسطة إلتزامات مالية كالتمويل إلاقتراض ي   ملواجهة إحتياجاتهم املالية

 

 

                                                           
1
 522المرجع صنفس  
2
 239، ص1005،، بدون طبعة، االسكندرية، الدار الجامعية الجديدة للنشر دراسة جدوى المشروعاتيحي عبد الغني أبو الفتوح ، 
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 من ناحية الغرض الذي يستخدم ألجله التمويل: ثالثا 

 هناك نوعين

يتمثل في ألاموال املخصصة ملواجهة النفقات التي تتعلق أساسا بتشغيل الطاقة :  تمويل إلاستغالل .1

إلانتاجية للمشروع قصد إلاستفادة منها كنفقات لشراء املواد الخامة أو دفع أجور العمال وما إلى ذلك 

 .مجموعها أوجه إلانفاقمن املدخالت الالزمة إلتمام العملية إلانتاجية والتي تشكل في 

يتمثل في مواجهة النفقات التي تترتب عنها خلق طاقة إنتاجية جديدة أو توسيع  :تمويل إلاستثمار .2

الطاقة الحالية للمشروع كإقتناء آالت والتجهيزات وإقامة محطات لتربية الحيوانات واستصالح ألاراض ي 

 .  وما إلى ذلك من العمليات التي تترتب عنها

 أساسيات حول إلاستثمار  : لثانياملبحث ا

لإلستثمار دور كبير  في تعبئة املوارد املالية وعناصرها وعناصر إلانتاج ومحاولة إستغاللها بطريقة فعالة            

من أجل تحقيق أقص ى قدر ممكن من التوفيق بين املوارد املحدودة والرغبات التي تمثل جوهر املشكلة 

 .إلاقتصادية 

 تعريف إلاستثمار : ول املطلب ألا 

يعتبر إلاستثمار ذا أهمية بالغة للنهوض باإلقتصاد الوطني والتنمية، عن طريق التفتح على رؤوس            

ألاموال، وعلى هذا ألاساس نجد أن إلاستثمار بمثابة الركيزة ألاساسية إلقتصاد متطور وناجح، ولإلستثمار 

 :عدة تعاريف نوجز منها ما يلي

إلاستثمار هو توظيف ألاموال في املشاريع إلاقتصادية، إلاجتماعية والثقافية بهدف تحقيق  :ألاول التعريف 

 1.تراكم رأسمال جديد ورفع القدرة إلانتاجية، أو تجديد وتعويض رأسمال قديم

ى هو توظيف املال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح  عموما، قد يكون إلاستثمار عل: التعريف الثاني

 .شكل مادي ملموس أو على شكل غير ملموس

هو التعامل باألموال للحصول على ألارباح، وذلك بالتخلي عنها في لحظة زمنية معينة ولفترة : التعريف الثالث

زمنية محددة بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوض عن القيمة الحالية لألموال املستثمرة، 

 2.ملرافق للمستقبلوتعوض عن عامل املخاطرة ا

أو زيادة في املبلغ ( أرباح)هو عملية إلانفاق الرأسمالي في مشروع ما بغرض تحقيق نمو :  التعريف الرابع

املستثمر، وهو ذلك النشاط الذي تنتظر املؤسسة من وراءه زيادة لقوتها وقدرتها، من حيث توظيف رأسمال 

 3.تقبالحالي مقابل مداخيل وعوائد يأمل الحصول عليها مس

                                                           
1
 19،ص1009، بدون طبعة، األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع،"إدارة اإلستثمار بين النظرية والتطبيق" قاسم نايف علوان، 
2
 22-25، ص1009 ،وزيعدار المستقبل للنشر والت بدون طبعة، األردن،،اسيات اإلستثمارأسطاهر حردان،  
3
 29، ص1000 الدار الجامعية للنشر،الجزائر،، دراسات الجدوى اإلقتصادية إلتخاذ القرارات اإلستثماريةعبد المطلب عبد الحميد، 
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 أنواع إلاستثمارات : املطلب الثاني 

يمكن التفرقة  بين إلاستثمارات حسب املوضوع، حسب الطبيعة، أو نوع النشاط وهذا ما سنبينه          

 :فيما يلي

 من حيث املوضوع .1

 :نميز بين إلاستثمارات التالية                          

ات التي تتكون في مجموعها من استثمارات مادية والتي تكون هي تلك إلاستثمار : إلاستثمارات املنتجة  .أ 

 :آثارها مباشرة على إلانتاج، وتهدف إلى الحفاظ على الطاقة إلانتاجية أو زيادتها وتضم

 .وتهدف إلى تعويض إستثمارات قديمة بأخرى جديدة أكثر فعالية:  إستثمارات التجديد

 .هدفها زيادة طاقة إلانتاج والتوسع في نفس النشاط :إستثمارات التوسع

هي استعمال وسائل وتقنيات أكثر تطورا وأحدث من تلك املستعملة وتهدف إلى   :إسثمارات التحديث

 .تحسين إلانتاج

أي أن إلاستثمارات املنتجة هي تلك التي تتكون في مجموعها من استثمارات مادية والتي تكون آثارها على 

 .إلانتاج 

التي تقوم بتقديم خدمات إجتماعية ذات طبيعة   هي تلك إلاستثمارات: إلاستثمارات غير املنتجة .ب 

 : استهالكية كبناء املدارس، وإلاستثمارات غير املنتجة تشمل نوعين

وهي املشاريع التي تهيء شروط النجاح املستقبلي للمؤسسة محل دراسة :  إستثمارات إستيراتيجية

 .ى املدى الطويل وتكوين إلاطارات والعمالالسوق كاإلشهار عل

هي املشاريع التي تسمح بتحسين الظروف العملية للعمال واملردودية مثل توفير  :إستثمارات إجتماعية

 .النقل للعمال، تشييد مساكن إجتماعية ومطاعم

 من حيث الطبيعة .2

إلاستثمار ماديا كما يمكن تختلف إلاستثمارات حسب طبيعتها إلى عدة أنواع مختلفة، فيمكن أن يكون 

 .أن يكون غير مادي

هي تلك إلاستثمارات التي تتعلق بالثروة املالية للمؤسسة، إذ تشكل القاعدة : إلاستثمارات املادية .أ 

ألاساسية للنشاط املنتج، فيخصص لها سنويا مبلغا ماليا يدعى قسط إلاهتالك، وهاته إلاستثمارات 

 .كاآلالت واملعدات تشمل كل ألاصول الثابتة وامللموسة

 :هي إستثمارات تتعلق بالثروة املالية امللموسة ويمكن تقسيمها إلى : إلاستثمارات غير املادية .ب 

  يتمثل في تحسين نوعية املنتوج كاألغلفة والعلب وغيرها: إلاستثمارات في املجال الفني املتعلق باإلنتاج. 



 الفصل الثاني عموميات حول التمويل وإلاستثمار 

22 
 

  لذي يؤدي استغالل الطاقات املتاحة من املوارد هو ذلك إلاستثمار ا: إلاسثمارات في املجال البشري

البشرية ويشمل ذلك عمليات التوظيف، التأهيل، التكوين، تحسين ظروف العمل لكون العامل البشري 

 .هو ألاداة الاساسية للنهوض بالعمل وإنهائه داخل املؤسسة، وبالتالي إستمراريتها

  ل وجذب العمالء عن طريق إلاشهار  وإلاعالن والعالمات يتمثل في شهرة املح: إلاستثمار في املجال التجاري

 .التجارية

 من حيث نوع النشاط  .3

 1:حيث يمكن تقسيمها على حسب هذا املعيار إلى ما يلي

تتحق هذه إلاستثمارات باستخدام ألاموال في عمليات من أجل إنتاج سلع : إلاستثمارات إلانتاجية  .أ 

 :جديدة وهناك نوعان

 وفيه يتم تحويل املواد الخام إلى سلع نصف مصنعة أو سلع تامة الصنع :إلاستثمار الصناعي. 

 ويتم فيه تحويل البذور إلى ثمار عن طريق الزرع والحصاد: إلاستثمار الفالحي. 

وهي عبارة عن إلاستثمارات التي تقوم بعملية تحويلية لسلعة من الطبيعة : إلاستثمارات التحويلية .ب 

 .والصلب وغيرها كاستخدام البترول وتكريره ،ومنشآت الحديدالخام إلى سلعة مصنعة 

يتم من خاللها إستثمار ألاموال عن طريق تقديم خدمات سواء لألفراد أو  : إلاستثمارات الخدماتية  .ج 

 .املؤسسات كاالسثمار في املجال السياحي والفندقة

كثر شيوعا وهو تقسيمه إلى مالي وحقيقي، و في الواقع فإن إلاستثمار يقسم إلى نوعين وهو التقسيم ألا         

 :وسنأخذ تعريفين مبسطين هما

أدوات إلائتمان وألاسهم )هي التي يتم فيها بيع وشراء ألاوراق وألادوات املالية املختلفة،: إلاستثمارات املالية

 .كنة، أو بمعنى آخر شراء ألاصول املالية التي تنتج عنها أرباح بأقل مخاطر مم(بجميع أنواعها

وفيها يتم شراء وبيع أصول إلانتاج بغرض زيادة الثروات مثل إلاستثمار في شراء :  إلاستثمارات الحقيقية

 2...وغيرها.ألاصول الحقيقية كالعقارات،ألاصول املنتجة، املصانع

ج إلاجمالي والفرق بين إلاستثمارين هو أن إلاستثمار الحقيقي يتبعه عادة زيادة حقيقية في النات              

لإلقتصاد، أما إلاستثمار املالي فإنه ال يتبعه أي زيادة في الناتج إلاجمالي وذلك ألنه عبارة عن انتقال ملكية 

 :ويمكن تلخيص كل أنواع إلاستثمارات في املخطط التالي. وسائل إلانتاج من طرف آلخر

 

                                                           
1
 22، ص 2991،األردن دار وائل للنشربدون طبعة، عمان، ،اإلستثمار المالي والحقيقيزياد رمضان،  
2
 21نفس المرجع ص  
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 يوضح أنواع إلاستثمار  (II.1)مخطط رقم 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة بناءا على ما تم التطرق إليه

 أهداف املشاريع إلاستثمارية وأهميتها: املطلب الثالث

 أهداف املشاريع إلاستثمارية: أوال

للمشاريع إلاستثمارية أهداف يمكن أن نقسمها إلى أهداف املشاريع إلاستثمارية العامة، وأهداف              

 .املشاريع الخاصة

 أهداف املشاريع إلاستثمارية الخاصة .1

تشير النظرية إلاقتصادية إلى أن الهدف من إنشاء املشاريع الخاصة هو تحقيق أقص ى ربح             

الربح هو صافي الربح، وهو الناتج عن املقابلة بين إلايرادات والتكاليف الخاصة ممكن، واملقصود ب

باملشاريع، هذا وقد يخطط للربح وتعظيمه في ألاجل القصير  والطويل، فهناك أهداف أخرى تسعى 

تعظيم إلايرادات، وإلاحتفاظ بسلعة جيدة وتحصيل مركز  تنافس  في السوق، : إليها املشروعات مثل

أكبر قدر من املبيعات، وتعظيم الصادرات، وإلاستمرار، والبقاء والنمو، وقد تسعى هذه  وتحقيق

 أنواع اإلستثمار       

 من حيث الموضوع من حيث الطبيعة من حيث نوع النشاط 

إستثمارات 

 خدماتية

إستثمارات 

 إنتاجية 

إستثمارا

 ت مالية 

إستثمارات 

 تحويلية 

 إستثمارات فالحية

 إستثمارات صناعية

إستثمارات 

 مادية

 

 م

إستثمارات 

 غير مادية 

 في المجال اإلنتاجي 

 في المجال البشري

 في المجال التجاري 

إستثمارات 

 غير منتجة
إستثمارات 

 منتجة

إستثمارات 

 إستيراتيجية 

إستثمارات 

 إجتماعية

إستثمارات 

 التجديد

إستثمارات 

 توسيعية

إستثمارات 

 التحديث
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املشاريع إلى تحقيق أهداف إجتماعية اتجاه إلاقتصاد القومي الذي تعمل فيه، واملجتمع الذي تتعامل 

 .معه وكسب رض ى العاملين

 أهداف املشاريع إلاستثمارية العامة .2

في هذه املشاريع هو تحقيق ألاهداف العامة لإلقتصاد القومي ،واملصلحة  يكون الهدف املسطر         

تحقيق الربح :  وهناك أهداف أخرى لتلك املشاريع منها. العامة للمجتمع، وتعظيم املنفعة العامة

لضمان إلاستمرار، والبقاء والنمو، وملا تتكبده هذه املشاريع من مصاريف ونفقات في معظم نشاطاتها، 

 1. ضافة إلى مجموعة من ألاهداف إلاقتصادية، واملالية وإلاجتماعيةهذا باإل 

 أهمية املشاريع إلاستثمارية: ثانيا 

يشكل املشروع إلاستثماري الخلية ألاساسية في النسيج إلاقتصادي للبلد وذلك إلحالته مساحة               

 .  واسعة من النشاط إلاقتصادي

فكما أن الجسد يفنى .  إن أهمية املشاريع إلاستثمارية للمؤسسات تعادل أهيمة الروح للجسد            

بمغادرة الروح، فإن املؤسسات تتوقف بتوقف املشاريع إلاستثمارية، في إعطائها الحياة للمؤسسات، فإن 

والتجار واملستثمرون، وطالبوا ألافراد وفي مقدمتهم رجال ألاعمال،واملقاولون، وأصحاب رؤوس ألاموال، 

ألاعمال بمختلف أنواعهم يجدون حياة ثانية في قيام املشاريع ،وفي دورات حياة املشاريع، إذ أن هؤالء ألافراد 

يجدون في املشاريع مالذا لطموحاتهم الشخصية، وإبداعا في سيطرتهم على عاملهم الخاص، كلما استطاعوا 

تجاهات التي يرغبون بها، وأيضا للمشاريع أهمية في تحريك وتنشيط إقتصاد إقامة مشاريعهم وسارو بها في إلا

 البلد، حيث تنشط فيها الحركات إلانتاجية والبنيوية، والتنموية والتطورية،

وتبرز أهميتها أيضا في مدى مساهمتها في حل املشاكل إلاقتصادية وإلاجتماعية كونه يوفر عرض                

ويقلل من وطأة البطالة، كما يساهم في الحد من عجز ميزان املدفوعات، والتضخم وهو  العمل للراغبين،

أيضا ذو منافع كثيرة ومتعددة، وهذا فضال عن مساهمته في تنشيط مستوى املنافسة كما يدفع إلابداع 

لجهود  والتوير وإلابتكار وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وفي نفس الوقت يحتاج املشروع إلاستثماري 

 2.مضاعفة لتحقيق أهدافه

 

 

                                                           
1
لية علوم التسيير ،تخصص ماورقلة ،،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، التمويل كأدات إلستمرارية المشاريع اإلستثمارية، فاطمة الحاج قويدر 

 22ص  1009/1021،المؤسسة، جامعة قاصدي مرباح 
2
 22نفس المرجع ص  



 الفصل الثاني عموميات حول التمويل وإلاستثمار 

22 
 

 الدراسة املالية للمشاريع إلاستثمارية وطرق تقييهما: املبحث الثالث

يتم دراسة املشروع إلاستثماري بدراسة مالية وذلك ملا فيها من أهمية بالغة بالنسبة للمستثمر                     

ط الضعف والقوة ملشروعه، كما يستعمل البنك يقوم بهذه الدراسة من أجل تحديد نقا والبنك، فاملستثمر 

علومات في اتخاذ قرارات تمويل املشاريع، باإلضافة إلى ذلك فإن املستثمر يقوم بحساب بعض املعايير، هذه امل

وخصوصا في ضل التأكد من أجا تحديد الجدوى من هذا املشروع كما يستعمل البنك هذه املؤشرات لتمويل 

 .عدمهاملشروع إلاستثماري من 

ففي املرحلة ألاولى  تسمى مرحلة التحليل املالي، حيث يتم فيها ألاخذ في الحسبان آلاثار أو املعامالت                   

 .خاصة بالتمويلاملالية املترتبة على تنفيذ إلاقتراح أي املشروع إلاستثماري، هذه املرحلة عموما 

رحلة قياس العائد املتوقع من إلاستثمار أي قياس الربحية املتوقعة فهي مأما املرحلة الثانية                   

من املال املستثمر بصرف النظر عن املعامالت املالية التي تحدث خالل حياة املشروع وهي تلك الخاصة 

 .بالفوائد على القروض وكذا أقساط سداد هذه القروض

 ية تحليل امليزانية بواسطة التوازنات املال: املطلب ألاول 

تسمح دراسة التوازن املالي بتقييم املالءة والخطر املالي املتعلق بالنشاط إلاستغاللي للمؤسسة، حيث           

رأسمال العامل، : نجد أن هناك عدة مؤشرات يستند إليها املحلل املالي إلبراز مدى توازن املؤسسة من أهمها

لتحليل على البيانات املستخرجة من امليزانية املالية ويقوم هذا ا. إحتياجات رأسمال العامل والخزينة الصافية

 1.وامليزانية الوظيفية

 رأس املال العامل: أوال

رأس املال العامل هو هامش السيولة الذي يسمح للمؤسسة بمتابعة نشاطها بصورة طبيعية دون                

وجب داخل املؤسسة يؤكد صعوبات أو ضغوطات مالية على مستوى الخزينة، فتحقق رأس مال عامل م

 2.امتالكها لهامش أمان يساعدها على مواجهة الصعوبات وضمان إستمرار توازن هيكلها املالي

 3:و يمكن فهم رأس املال العامل وفقا ملقاربتين

 ، والتي تقودنا إلى حساب رأس املال العامل الصافي،"املالية"ألاولى هي مقاربة تقليدية للميزانية -

                                                           
1
  Nacer Eddine Saadi analyse financiére d'entreprise methods et outils d'analyse et de diagnostic en norms francaise et 

internationals, larmattan,paris,france,2009,, p122 
2
في  ، باتنة،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، قراراتهاسسات اإلقتصادية وترشيد إستخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤسعادة اليمين،  

  39، ص1009-1001العلوم التجارية، جامعة الحاج لخضر ،
3
  Nacer Eddine Saadi,OP.Cit,p123 
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 .،والتي تقودنا إلى حساب رأس املال العامل الوظيفي"وظيفية"مقاربة حديثة للميزانية  الثانية هي-

 رأس املال العامل الصافي  .أ 

 املفهوم وطريقة الحساب 

يمثل رأس املال العامل الصافي هامش أمان مستعمل من طرف املؤسسة ملواجهة حوادث دورة            

ران املخزون تحت تأثير الوضع إلاقتصادي الراهن غير مالئم ذمم إلاستغالل التي تمس السيولة انخفاض دو 

ويتم حساب رأس املال العامل الصافي انطالقا من امليزانية املالية حيث  1إلخ........زبائن غير قابلة للتحصيل 

موال ألا )نجد أنها عبارة عن الفرق بين ألاصول الجارية والخصوم الجارية، أو هو عبارة عن ألاموال الدائمة 

 .املستخدمة  في تمويل ألاصول الثابتة الصافية( الخصوم غير الجارية+ الخاصة

 

 

 

FRNG  هو عبارة عن تشكل فائض من املوارد الثابتة عن إلاستخدامات الثابتة أو جزء من ألاصول املتداولة

 . املمول من املوارد الثابتة

وبصفة عامة يجب أن يمون رأس املال العامل الصافي إيجابي، أي كاف من أجل ضمان هامش أمان             

ويختلف حجم رأس املال العامل من مؤسسة . الت إلاستثنائيةيمكن املؤسسة من تسديد إلتزاماتها في الحا

ألخرى حسب طبيعتها والقطاع الذي تنتمي إليه، وبصفة عامة هناك ثالث حاالت مختلفة لرأس املال العامل 

 2:هي

  رأس املال العامل الصافي موجبFR>0  : ،يشير إلى أن املؤسسة متوازنة ماليا على املدى الطويل

وحسب هذا املؤشر  فإن املؤسسة تمكنت من تمويل احتياجاتها الطويلة املدى باستخدام  مواردها 

الطويلة املدى ، وحققت فائض مالي يمكن إستخدامه في تمويل إلاحتياجات املالية املتبقية وهذا ما 

 ل املالي للمؤسسة،يشير إلى توازن في الهيك

  رأس املال العامل الصافي معدومFR=0   : ،في هذه الحالة تغي ألاموال الدائمة ألاصول الثابتة فقط

أما ألاصول املتداولة فتغطى عن طريق القروض القصيرة ألاجل، فهذه الوضعية ال تتيح أي ضمان 

 ،تمويلي في املستقبل ،وتترجم هذه الحالة الوضعية الصعبة للمؤسسة

                                                           
1
  Idem p123  

31-32ص -سعادة اليمين، مرجع سابق، ص  
2
  

 (غير الجارية)ألاصول الثابتة الصافية  -ألاموال الدائمة= رأس املال العامل الصافي 

 الديون القصيرة ألاجل  –املتداولة ألاصول = رأس املال العامل الصافي

 



 الفصل الثاني عموميات حول التمويل وإلاستثمار 

23 
 

  رأس املال العامل الصافي سالب FR <0  : في هذه الحالة نجد أن املؤسسة تعجز عن تمويل

استثماراتها وباقي إلاحتياجات املالية باستخذام مواردها املالية الدائمة، وبالتالي فهي بحاجة إلى 

 .تقليص مستوى إستثماراتها إلى الحد الذي يتوافق مع مواردها املالية الدائمة

 الخاصال العامل رأس امل .ب 

 املفهوم وطريقة الحساب 

جزء من ألاموال الخاصة التي تمول ألاموال املتداولة : " بأنهالخاص رأس املال العامل  يمكن تعريفه         

ويعبر . وهذا اليعني أن ألاموال الخاصة ال تغطي فقط ألاصول الثابتة بل تمول جزء من ألاصول املتداولة  

 :1التاليةعنه بالعالقة 

 

 

 إحتياجات رأس املال العامل : ثانيا

واملوارد ( ألاصول املتداولة ما عدا القيم الجاهزة)يعرف بأنه الفرق بين إلاحتياجات الدورية للمؤسسة  

يحسب بالديون القصيرة ألاجل ويعبر عنه (  الديون القصيرة ألاجل ماعدا السلفيات املصرفية)الدورية 

 2:بالعالقة التالية

   

 

 

 

 

 هناك ثالث حاالت مختلفة إلحتياجات رأس املال العامل

BFR>0    تكون دورة إستغاللها أكبر من مواردها حيث تقوم بتمويل إلاحتياجات قصيرة املدى إما باإلعتماد

  على الفائض في مواردها الطويلة املدى وإما باإلعتماد على موارد مالية مكملة 

BFR=0    وم إستخدامات إلاستغالل متساوية مع مواردها ليس لديها إحتياجات لتمويل إلاستغالل ألن الخص

 (أصول متداولة)كافية لتمويل أصول دورية ( أ.ق.د)الدورية 

                                                           
1
 Nacer Eddine Saadi,OP.Cit.p.p128-129 

2
 30،ص 1021، ديوان المطبوعات الجامعية،البنكية وعمليات اإلئتمانالتقنيات سليملن ناصر،  

 .الثابتة أصول  – ألاموال الخاصة =  الخاصرأس املال العامل 

 سلفيات مصرفية +مج ديون قصيرة ألاجل) – (القيم الغير الجاهزة+قيم جاهزة )=   إحتياجات رأس املال العامل 

 .لإلستغالل

 (السلفيات املصرفية -ديون قصيرة ألاجل)  – (القيم الجاهزة-مج ألاصول املتداولة)=  إحتياجات رأس املال العامل 
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BFR<0  املوارد أكبر من دورة إلاستغالل ليس لديها إحتياجات لتمويل املؤسسة لها فائض في رأس املال العامل

 موجه لتغطية وتمويل إحتياجات الدورة 

 الخزينة الصافية:  ثالثا

زن املالي بين رأس املال العامل واحتياج رأس املال العامل فهي مؤشر تسمح الخزينة بتحديد التوا             

للتوازن املالي القصير جدا أي في كل لحظة وهي مجموع ألاموال السائلة التي بحوزة املؤسسة خالل دورة 

فهي بمثابة مخزون نقدي حيث . إلاستغالل، وما عليها من ديون مالية مستحقة في ألاجال القصيرة جدا

 .هذا ألاخير يتوقف على الخصائص البنيوية الستعماالت وموارد املؤسسة مستوى 

 تعريف الخزينة .أ 

 الخزينة هي مجموع السيولة التي هي تحت تصرف املؤسسة       

الخزينة  هي مجموع ألاموال الجاهزة التي توجد تحت تصرف املؤسسة ملدة دورة إستغاللية ،أي مجموع 

املؤسسة استخدامها فورا والخزينة هي على درجة كبيرة من ألاهمية ألنها ألاموال السائلة التي تستطيع 

 1.تعبر عن وجود توازن مالي باملؤسسة

 : من خالل ما سيق يمكن استنتاج العالقة التالية

 

 

 حاالت الخزينة .ب 

    TR >0    وبالتالي هناك فائض رأس املال العامل ( ألاصول الثابتة  > ألاموال الدائمة ) تفسر هذه الحالة

ويجد هذا الفائض مكانة في شكل سيولة وهو ما يشكل خزينة إيجابية بإمكانها تمويل جزء من ألاصول 

 .  املتداولة والتي قد تفوق الخصوم املتداولة 

TR=0        الحالة قد حققت توازنها املالي وذلك بتطابق كل من رأس املال العامل تكون املؤسسة في هذه

 هذا يعني أن الخزينة مثلى وتعبر عن مدى محافظة املؤسسة عن وضعيتها املالية . واحتياج رأس املال العامل

TR<0       تفسر هذه الوضعية بكون املؤسسة بحاجة إلى موارد مالية لتغطية إلاحتياجات املتزايدة من أجل

  بمعنى أن املؤسسة في حالة عجز في توفير السيولة ملواجهة إلتزاماتها وبالتالي اللجوء إلى. إستمرار النشاط

 

                                                           
1
 35ص 1020، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديدمليكة زغيب،ميلود بوشنقير،    

 1إحتياجات رأس املال العامل   -رأس املال العامل = الخزينة       
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 1.تسبيقات مصرفية وكذا سلفيات بنكية

 واسطة النسب املالية تحليل امليزانية ب: املطلب الثاني

يتم استخدام تحليل النسب للحصول على تفهم كامل لسيولة املؤسسة وقدرتها على الدفع               

وتشير السيولة إلى قدرة املؤسسة على تلبية إلتزاماتها طويلة ألاجل، وتشير . ومدى فاعليتها في إدارة ألاصول 

ية إلتزاماتها طويلة ألاجل، وتشير فعالية إدارة ألاصول إلى قدرة قدرتها على الذفع إلى قدرة املؤسسة على تلب

 2.مديري املؤسسة على استخدام أصولها بصورة فعالة وذلك إلنتاج عائد مناسب ملالك املؤسسة ودائنيها

 :يمكن تجميع مختلف النسب في املجموعات ألاربعة التالية

 نسب الهيكلة املالية _أوال

تقدم التي صورة عن الهيكلة املالية للمؤسسة في زمن معين وتفسر العالقة املوجودة هي النسب التي      

 .بين مختلف عناصر ألاصول والخصوم وكذا مجموع امليزانية وتنقسم إلى نسب ألاصول ونسب الخصوم

 نسب السيولة_ثانيا

 :الجدول التالي تقيس قدرة املؤسسة على مواجهة إلتزاماتها في ألاجل القصير ونبينها حسب       

 يوضح أهم النسب في السيولة (:   II.1 )الجدول رقم 

 التفسير  العالقة 

 ( الخزينة العامة )نسبة القدرة على الوفاء .1

 الديون القصيرة ألاجل / ألاصول املتداولة

بكونها .كبر من الواحد دل على أن املؤسسة قادرة على الوفاء كلما كانت النسبة أ

 .الديون القصيرة ألاجل باألصول املتداولةتغطي كل 

قيم قابلة + قيم جاهزة )نسبة السيولة النسبية .2

 111* الديون القصيرة ألاجل (/للتحقيق

معناه أن املؤسسة في ألاجل القصير قادرة على تغطية الديون القصيرة ألاجل 

 .بحقوقها

تكون قدرتها على في العادة تكون أقل من الواحد وكلما اقتربت من الواحد 

 .الوفاء عالية والعكس صحيح

 نسبة السيولة ألانية  .1

 111(*ديون قصيرة ألاجل/قيم جاهزة)

فإن املؤسسة تواجه صعوبات في الدفع، وكلما  1.0كلما قلت هذه النسبة عن 

 .كانت أكبر من الواحد فإن هذا يدل على إفراط في إستخدام ألاموال الجاهزة 

 نسب سيولة ألاصول .4

 مجموع ألاصول /ألاصول املتداولة

تفسر هذه النسبة أهمية رأس املال العامل إلى مجموع ألاصول، وتخضع هذه 

إن كانت   1.0فيجب أن تكون أكبر من . النسبة إلى طبيعة نشاط املؤسسة

 في حالة مؤسسة إنتاجية   1.0املؤسسة تجارية ويجب أ، تقل عن 

 44صبوزار صفية ،مرجع سبق ذكره :  املصدر

                                                           
1
خدمات نشاطات الغزل لبومرداس ، رسالة لنيل دراسة حالة مؤسسات  تشخيص وتقييم المؤسسة العمومية  في ظل الخوصصة،بوزار صفية،  

 39، ص1002شهادة الماجيستر ،معهد العلوم اإلقتصادية ، تخصص نقود ومالية جامعة الجزائر ،
2
 الدار الجامعيةاإلسكندرية، مصر، تحليل القوائم المالية ألغراض اإلستثمار ومنح اإلئتمان نظرة حالية ومستقبلية،طارق عبد العال حماد،  

  221ص  1003
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 نسب التمويل .ثالثا

هي نسب تلعب دورا كبيرا في معرفة حقيقة كل طرف من ألاطراف املكونة للخصوم فهي تحدد مدى 

 :ميول املؤسسة إلى الديون بنوعيها ويتبين ذلك من خالل الجدول التالي

 أهم النسب الخاصة بالتمويل  (: II.2)الجدول رقم 

 التفسير  العالقة البيان 

من نسبة ألاموال الخاصة يعني أن املؤسسة البد  1إذا أكبر أو تساوي  مجموع الخصوم/ألاموال الخاصة نسبة ألاموال الخاصة .1

 .لها من رفع رأس مالها قبل إلانطالق في إلاستثمار 

نسبة إلاستقاللية .2

 املالية

 مجموع الديون / ألاموال الخاصة

 مجموع الخصوم/ألاموال الخاصة

يجب أن تكون النسبة ألاولى أكبر من الواحد حتى تكون املؤسسة 

حتى   x   <  1..0   <  1.00مستقلة ماليا، ويجب أن تكون النسبة   

تكون املوارد الخاصة للمؤسسة أكبر من املوارد الخارجية وبالتالي 

 .نقول أن املؤسسة تتمتع بإستقاللية مالية

 مجموع الخصوم/ديون مجموع ال نسب إلاستدانة الكلية .3

 مجموع الديون /مجموع الخصوم 

 

هذه النسبة تفيدنا في معرفة هل املردودية للمؤسسة كافية لتغطية 

 الديون، وهل تستطيع مواجهة الخطر؟

مدى قدرة املؤسسة على الوفاء  1.0كما تلين هذه النسبة أقل من 

 .بديونها القصيرة والطويلة ألاجل

فإن هذا يدل على أن املؤسسة  2من فكلما كانت النسبة أكبر 

 . تستطيع الوفاء بديونها وبالتالي تبتعد عن خطر عدم التسديد

 44بوزار صفية، مرجع سبق ذكره ص: املصدر

 النشاطنسب  _رابعا

تأتي هذه النسب السابقة في التحليل مع ألاخذ بعين إلاعتبار حجم نشاط املؤسسة من خالل                          

 :ونميز مايلي(  الحقوق والديون )قياس دوران السلع الحقيقية أو العناصر املالية 

 أهم النسب الخاصة بالنشاط( : II.3)الجدول رقم 

 التفسير  العالقة  البيان 

رقم /  رقم ألاعمال خارج ألاعباء للسنة ن معدل نمو رقم ألاعمال .1

 1-ألاعمال خارج ألاعباء للسنة ن

النسبة عن السياسة التجارية املتبعة ومدى تعبر هذه 

 .نجاعتها مقارن بمعدل نمو السوق 

 نسب مصاريف املستخدمين  .1

 

 .تمثل مردودية مصاريف املستخدمين لرقم ألاعمال رقم ألاعمال / مصاريف املستخدمين 

 القيمة املضافة/مصاريف املستخدمين  نسب توزيع القيمة املضافة .0

 القيمة املضافة/ الضرائب والرسوم 

 القيمة املضافة / املصارف املالية

هذه النسبة تسمح بتحليل كيفية توزيع القيمة املضافة 

على عوامل إلانتاج البشرية، وتربط هذه النسب بالتشريع 

 .املادي ومدى تشجيع الدولة للمؤسسات

 01بوزار صفية، مرجع سبق ذكره، ص: املصدر
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 أهم النسب الخاصة بنسب الدوران : (II.4)الجدول رقم 

 التفسبر  العالقة  البيان

تكلفة السلع املباعة / املخزون الوسطي للسلع نسبة مدة دوران املخزونات.1

 *061 

تقيس لنا هذه النسبة تصريف املخزونات 

السلع، مواد ولوازم ،منتجات )باختالف أنواعها 

في أين يدل على مدى تحكم املؤسسة ( تامة الصنع

 .تسيير مخزوناتها

وكل زيادة فيها تؤدي إلى الزيادة في إحتياجات رأس 

 املال العامل 

توضح لنا هذه النسبة السياسية القرضية  061*رقم ألاعمال / أوراق القبض + الزبائن نسبة تسديد القرض للزبائن .2

للمؤسسة اتجاه الزبائن بحيث تشير إلى متوسط 

 . أيام أو عدد أشهر إلائتمان املمنوح للزبائن

تقيس لنا هذه النسبة املدة املتوسطة للقروض  061*املشتريات /أوراق القبض+املوردين نسبة مدة قروض املوردين .0

ذه النسبة تؤثر املمنوحة من قبل املوردين، وه

على موارد املؤسسة ألن قروض املوردين تشكل 

 .مورد هام لتموين دورة إلاستغالل

 01بوزار صفية، مرجع سبق ذكره، ص: املصدر

 نسب املردودية _خامسا

هذا النوع من النسب يقيس لنا مدى كفاءة املؤسسة في استخدام ألاموال عن طريق ألاصول               

 :املتداولة وألاصول الثابتة، مردودية رؤوس ألاموال ونبين ذلك من خالل الجدول التالي

 أهم النسب الخاصة باملردودية (: II.5)الجدول رقم 

 التفسير  العالقة  البيان 

هي مردودية إلاستخذام املالي وبالتالي تعبر عن مردودية املؤسسة  ألاموال الخاصة / النتيجة املالية  املردودية املالية .1

 .بالنسبة ملالكها أي مقارنته بالرأس املال الخاص

املردودية .2

 إلاقتصادية

باملؤسسة وذلك تقيس لنا كفاءة استخدام ألاصول الثابتة  مجموع ألاصول / النتيجة الصافية 

 .بمقارنة بين هذه إلاستثمارات والنتائج املستخرجة أو املحققة

رقم ألاعمال خارج / النتيجة الصافية املردودية التجارية .3

 الضريبة 

وهي نسب لتقييم نشاط املؤسسة وذلك بمقارنة رقم ألاعمال 

 .املحقق بالنتيجة

لكل منتج إذن يتطلب على املؤسسة الحصول على نتائج كافية 

 .مباع لتغطية التكاليف وللحصول على الربح

 01بوزار صفية، مرجع سبق ذكره، ص:  املصدر
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 .املستعملة لتقييم املشاريع إلاستثمارية  املعايير : املطلب الثالث

 املعايير التقليدية املستعملة لتقييم املشاريع إلاستثمارية:  أوال

إلاستثماري وفق ألاساليب التقليدية ، وهي تلك املعايير التي تهم املستثمر الفرد إن عملية تقييم املشروع            

دون النضر  إلى أثر  املشروع إلاستثماري على إلاقتصاد ككل، وذلك للحصول على قرار نهائي إما قبول 

وفر  كافة املشروع أو رفضه أو  تفضيل مشروع ما على مشروع آخر ،وهذه املعايير في ظروف التأكد وذلك لت

 :املعلومات عن البدائل املقترحة وتنقسم هذه املعايير إلى

  Méthode  du délai de récupération(  :DR)معيار فترة إلاسترداد  .1

وهو عبارة عن معيار  زمني، ويعتبر من الطرق التقليدية في تقييم املشاريع إلاستثمارية، وتبين هذه         

لتغطية تكلفة إلاستثمار ألاولي بواسطة ألارباح املتولدة عن إلاستثمار ،  الطريقة عدد السنوات الالزمة

 : وتحسب فترة إلاسترداد وفق العالقة التالية

 

 

الزمنية للنقود وال يأخذ بعين إلاعتبار يمتاز هذا املعيار بالبساطة والسهولة إال أنه ال يأخذ القيمة 

 1 .التدفقات ما بعد فترة إلاسترداد 

  Méthode de rentabilité comptable  ( TRC:  )معيار معدل العائد املحاسبي .2

تعتبر طريقة معدل العائد املحاسبي كأقدم طريقة لتقييم إلاستثمارات حيث تهتم باألرباح بينما            

تهتم الطرق ألاخرى بالتدفقات املالية، وهذا املعدل هو حاصل قسمة متوسط ألارباح املحاسبية على 

 : ة التاليةتكلفة املشروع ألاولية ،ويجرى حساب معدل العائد املحاسبي وفقا للمعادل

 

 

ومن أهم  عيوب هذا املعيار إهمال عنصر الوقت بالرغم من أنه مهم جدا لتقييم املشاريع واعتماده 

 على 

محددة يتم املقارنة من خاللها استخدام إلايرادات املحاسبية فقط ،باإلضافة إلى أنه ال يوجد قيمة 

 .بين املشاريع

 

 

                                                           
1
 213، ص1001بدون دار النشر،  عمان، ، تقييم القرارات اإلستثماريةطالل كداوي ، اليازوري،  

متوسط صافي التدفق النقدي / قيمة إلاستثمارات املبدئية= فترة إلاسترداد 

 السنوي 

( تكلفة املشروع ألاولية /متوسط ألارباح املحاسبية = )معدل العائد املحاسبي

*111 
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 املعايير الحديثة لتقييم املشاريع إلاستثمارية:  ثانيا

كان من أهم نقاط ضعف املعيارين السابقين عدم أخدهما بعين إلاعتبار القيمة الزمنية للنقود، على                

تقييم املشاريع، وصوال إلى إختيار البديل ألافضل  الرغم من أن املعيار السليم والذي يمكن إلاعتماد عليه في

،البد من أن يأخذ هذه الحقيقة بعين إلاعتبار، وهذا ما أميزه في املعايير التالية التي تعتبر أيضا من املعايير 

 :املستعملة في حاالت التأكد

  IP) ) Profitability Index:  مؤشر الربحية .1

وتعتمد هذه الطريقة في تقييم واملفاضلة بين املشاريع إلاستثمارية ، يعتبر من الطرق املستند عليها     

في حساباتها على نفس البيانات واملعلوماتالتي تعتمد عليها طريقة صافي القيمة الحالية، إذا كان 

مؤشر الربحية أقل من الواحد الصحيح فيعني هذا أن التدفقات الداخلة أقل من التدفقات 

، حيث أن 1إلاقتراح غير مربح، أما في الحالة العكسية فنعتبر إلاستثمار مربح الخارجة وبالتالي فإن

 :مؤشر الربحية يحسب بالعالقة التالية

 

             

                  ∑vi (1+t) -i 

IP=  

IO 

يعكس هذا املعيار فعالية وإنتاجية إلاستثمار وهذا ألنه يقيس العائد الصافي للوحدة النقدية        

الواحدة من رأس املال، وبناءا عليه يعتبر هذا املعيار كمؤشر جيد لقياس الكفاءة إلانتاجية 

 2 وإلاقتصادية للمشروع 

 

  VAN :Méthode de la valeur actuelle netteمعيار القيمة الحالية الصافية  .2

وهي ايضا من الطرق الحديثة واملوضعية ألنها تعتمد على مفهوم إلاستحداث ، وصافي القيمة              

الحالية هو الفرق بين مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية الصافية خالل عمر إلاستثمار والتكلفة 

 .ألاولية لهذا إلاستثمار

 .الصفر، فإن املشروع مقبول  ≤  VANانت إذا ك

 .الصفر ، فإن املشروع يرفض ≥  VANإذا كانت        

 

                                                           
1
 93،ص1001،  بدون دار النشر مصر،،إقتصاديات اإلستثمار والتمويل والتحليل الماليسمير محمد عبد العزيز،  
2
 505، صمرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحميد،  

 إلاستثمار ألاولي للمشروع/ القيمة الحالية الصافية لإلستثمار=  مؤشر الربحية 
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               =cft- IO ∑       VAN  :وتحسب بالعالقة التالية 

 n(1+K) 

 :حيث أن

  إلاستثمار ألاولي للمشروعIO 

  التدفقات النقديةCf 

  معدل الخصمK 

 :بالعديد من إلايجابيات نذكر أهمها  حيث أن هذا املعيار يمتاز 

o مراعات التغيير في القيمة الزمنية للنقود وألاخذ بعين إلاعتبار كل التدفقات النقدية للمشروع. 

o يستخدم سعر الخصم الذي يمثل تكلفة املشروع رأسمال أو تكلفة ألاموال. 

 :كما يمتاز بمجموعة من السلبيات نذكر منها

o ة الوحدة الواحدة من تكلفة إلاستثمارال يفيد في معرفة إنتاجي. 

o 1.إعتماد هذا املعيار على سعر الخصم يعمل على تضخيم مشكلة املخاطرة 

 :TRI   Méthode Du taux de la rentabilité interneمعيار املردودية الداخلي  .3

املختلفة، حيث يشير إلى الطرق املستخدمة للمفاضلة بين إلاقتراحات إلاستثمارية ويعتبر  من أهم             

ربحية املشروع وقوته إلايرادية بطريقة واضحة، ويعرف بأنه ذلك املردود الذي تتساوى عنده القيمة 

الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية 

م الذي تصبح عنده صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة، بمعنى آخر هو معدل الخص

لإلستثمار مساوية للصفر، ويسمى في بعض ألاحيان بمعدل عائد املشروع أو معدل العائد للتدفقات 

 .املخصومة أو معدل العائد للتدفقات املعدلة زمنيا

النقدية ويتم إختيار أقرب معدلين للخصم أحدهما يظهر القيمة الحالية لصافي التدفقات            

 2.موجبة ويطلق عليه املعدل ألاصغر والثاني يظهرها سالبة ويطلق عليه املعدل ألاكبر

 

                                                           
1
 23، ص مرجع سبق ذكره  ر، سليمان ناص 

2
 

http://smefinancial.wordpress.com/2009/05/14/%D9%38%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A
A%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/ 

الساعة  23.01.1023: تاريخ التصفح 22،ص1001،الطبعة األولى،(رام هللا)، التوجد دار النشر، فلسطينالتحليل الماليفهمي مصطفى الشيخ، 

15:00  

http://smefinancial.wordpress.com/2009/05/14/%D98%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/
http://smefinancial.wordpress.com/2009/05/14/%D98%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/
http://smefinancial.wordpress.com/2009/05/14/%D98%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/
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 :ويمكن إحتساب معدل العائد الداخلي حسب املعادلة التالية     

 :حيث أن 

  إلاستثمار ألاولي للمشروع :IO 

 التدفقات النقدية :Cf 

 معدل الخصم  :k 

يكون   TRI≥ Kفإذا كان ( معدل الخصم السائد)  kالذي تحصلنا عليه ب   TRIثم نقارن مقدار         

 .املشروع مقبوال ، أم إذا حصل العكس فإن املشروع سيرفض حتما 

 :يمتاز هذااملعيار بإيجابيات تتمثل فيما يلي

 يأخد بعين إلاعتبار التغير في القيمة الزمنية للنقود. 

  ب شائع إلاستعمال عند تقييم العائد الناتج عن إلاستثمار  في ألاوراق املاليةيعتبر أسلو. 

 توفر  على املحاسب مشقة تحديد رأس املال التي تستخدم في حالة إتباع القيمة الصافية. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN =  ∑CFt - IO 

(1+k) n 
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 خالصة الفصل

 

،   دعم إقتصاد البلد وتطويرهمل على تعتبر املشاريع إلاستثمارية كثروة تملكها الدولة، وذلك ألنها تع              

بمنفعة حالية للحصول على منفعة  إال أن املشاريع إلاستثمارية محفوفة باملخاطر وهذا ألنها تضحية 

مستقبلية، ولذلك يعمل املستثمر على استعمال العديد من الطرق كالتحليل املالي واملعايير مثل صافي القيمة 

 .من أجل تقييم ودراسة مشروعه... الحالية ،ومعدل العائد الداخلي

ية وقانونية وذلك من أجل توفير السيولة كما يقوم البنك بنفس الدراسة باإلضافة إلى دراسات فن              

الالزمة لتمويل املشاريع إلاستثمارية ويقوم البنك أيضا بإستعمال طرق من أجل تفادي مخاطر تمويل املشاريع 

 .كإتخاذ ضمانات مقابل منحه للقروض وهذا ما سيتبين في الفصل الثالث
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 تمهيد 

تجسيدا للمفاهيم النظرية التي تم التطرق إليها سابقا ومحاولة منا ملعرفة املعايير وإلاجراءات التي             

تتبعها البنوك الجزائرية عند دراستها مللفات القروض وملقدميها إرتأينا القيام بتربص تطبيقي في البنك الوطني 

ييم املشاريع الاستثمارية من أجل تمويلها  الجزائري لإلطالع على عمله ومختلف ألاساليب املستعملة في تق

من خالل الفصول السابقة ألهم الجوانب املحيطة بتمويل إلاستثمار  باإلضافة إلى الدراسة  وبعد تعرضنا 

املالية التي تعتمد أساسا على التحليل املالي للقوائم املالية ،نصل آلان إلى الجزء التطبيقي الذي يتضمن 

  ب قرض إستثماري بعدما قدم لنا البنك مؤسسة قمنا بدراسة شاملة إقتصاديةدراسة وتقييم ملف طل

وقمنا بتقييم املشروع الذي قامت املؤسسة بطلب قرض من البنك لتمويله محاولة منا لتجسيد ومالية 

 :الدراسة التي يقوم بها البنك، وبناءا عليه قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ما يلي

 لوطني الجزائري بطاقة فنية حول البنك اBNA 

 دراسة ملف قرض إستثماري مقدم للبنك 

  دراسة تطبيقية مللف قرض إستثماري 
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 ومديرية شبكة إلاستغالل بوهران نبذة عن البنك الوطني الجزائري : املبحث ألاول 

 :النقاط التالية خصصنا هذا املبحث للتعريف بالبنك الوطني الجزائري وأهم وظائفه و التي تم حصرها في       

 نشأة البنك الوطني الجزائري  -                     

 مديرية إلاستغالل وهيكلها -                     

 وظائف البنك الوطني الجزائري   -                       

 الهيكل التنظيمي ( BNA)نشأة البنك الوطني الجزائري : املطلب ألاول 

،ويقوم البنك بالتعامل في الائتمان، والديون  3611جوان 31أنش ئ هذا البنك الوطني الجزائري في           

 .ويتعامل في ذلك مع القطاع  الخاص والقطاع العام كما يقوم بجميع العمليات املصرفية

وقد عوض تأسيسه البنوك . وهو يعتبر أول البنوك التجارية التي تم تأسيسها في الجزائر املستقلة             

القرض العقاري للجزائر وتونس، والقرض الصناعي والتجاري، البنك الوطني للتجارة : ألاجنبية التالية

ارة أن إندماج هذه ،وتجدر إلاشوالصناعة في إفريقيا،وبنك باريس وهولندا،وأخيرا مكتب معسكر للخصم 

 .البنوك في البنك الوطني الجزائري قد تم في تواريخ مختلفة

 ،وباعتباره بنك تجاري، فإن البنك الوطني الجزائري،يقوم بجمع الودائع ومنح القروض القصيرة              

نك الوطني التخصص في النظام  البنكي الجزائري فقد تكفل البوتبعا ملبدأ املتوسطة والطويلة ألاجل 

 .الجزائري، بمنح القروض للقطاع الفالحي واملؤسسات العمومية والقطاع الخاص
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  الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري 

 الهيكل التنظيمي الكامل للبنك الوطني الجزائري   (III.3)املخطط رقم 
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DF 
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DC 
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 Cوكالة  Bوكالة  Aوكالة   وكالة رئيسية
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DF 
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C 

AC 
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 الرئيس املدير العام

 املفتشية العامة SNEالنقابة الوطنية للمؤسسة 

 مفتشيات جهوية 5
 SGألامانة العامة 
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 مديرية شبكة إلاستغالل بوهران وهيكلها : املطلب الثاني  

 سنتطرق في هذا امللطلب إلى شبكة إستغالل وهران وهيكلها            

  مديرية شبكة إستغالل  .3

وهي تشرف  3695تأسست مديرية شبكت إلاستغالل بوهران التابعة للبنك الوطني الجزائري سنة           

 . Bوكاالت من الصنف  31 و  Aوكاالت من الصنف  1وكالة موزعة كلها داخل وهران وهي  31على 

يشرف على هذه املديرية مديرا يعين من طرف املديرية املركزية بالعاصمة وتتكون من أربع مصالح        

تعمل على تنسيق العمل بينها وبين مختلف الوكاالت التابعة لها لتقديم خدماتها على أحسن وجه 

 .ولتحقيق أهداف البنك

 :هيكل مديرية شبكة إلاستغالل .2

يتكون هيكل املديرية من أربع مصالح  وهي مصلحة إلادارة العامة وامليزانية، مصلحة            

 . القروض،مصلحة الترقية والتنشيط التجاري ومصلحة املراقبة

 مصلحة إلادارة العامة وامليزانية .أ 

إلاستغالل كما تهتم  ما تقوم به هذه املصلحة هو إعداد امليزانية التقديرية ملختلف فروع شبكة           

بتكاليف التسيير وتحاول قدر إلامكان التحكم فيها ،والتقليل منها تقوم أيضا باإلهتمام بشؤون العمال في 

 .حاالت التوظيف مثال أو الترقية، كما تقوم بإعداد برامج خاصة بتدريب العمال وإعادة تكوينهم من جديد

 مصلحة القروض .ب 

 ت، إلالتزامات، املنازعاتالدراسا: تتكون من ثالث خاليا 

فيما يخص خلية الدراسات تكمن مهمتها في إستقبال ملفات طلبات القروض من مختلف الوكاالت        

: التابعة للمديرية ويجدر بنا هنا ذكر كيفية إنتقال ملف القرض ملستويات مختلفة، هذه املستويات هي أربعة

مليون دج ،فإذا تجاوزت قيمة القرض صالحيات 2وز مبلغه منح القرض إذا لم يتجايكون للوكالة الحق في 

مليون دج فإن امللف يرسل كامال إلى مديرية الشبكة حيث تقوم باإلطالع على رأي  2الوكالة أي زادت عن 

الوكالة فيه وهذا بالتحقق من مدى مطابقة هذا امللف للمعايير املطلوبة ،لتتم دراسته من جديد وأخذ القرار 

مليون دج أي تفوق صالحية 1ت سيتم املوافقة عليه أم ال، وفي حالة ما إذا تجاوزت قيمة القرض إذا ما كان

 : ويتم رفع امللف إلى اللجنة الجهوية للقرض ، هذه اللجنة يتم تشكيلها كما يلي( مدير شبكة إلاستغالل)املدير 
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منح القروض، رئيس الوكالة  مدير الشبكة، مسؤول الدراسات، مسؤول الترقيةوالتنشيط التجاري، مسؤول

إلى اللجنة املركزية  وليس بالضرورة رئيس الوكالة التي تم فيها تقديم طلب القرض، ويرفع امللف بدوره

ماليين 8للقروض باملديرية املركزية بالعاصمة إذا كانت قيمته تتجاوز صالحيات اللجنة املخولة لها واملقدرة ب 

 .دج

فهي تهتم باإلشراف على إلاحصائيات من طرف الوكاالت في حين أن خلية املنازعات  أما خلية إلالتزامات         

 .تهتم بمتابعة الحاالت القانونية والقضائية ضمن النزاعات التي تتعرض لها عالقة البنك والعميل

 مصلحة املراقبة  .ج 

الوكاالت التابعة لها ومعرفة  مهمتها القيام بأعمال الرقابة الدورية للنشاطات التي تقوم بها مختلف          

مدى تماشيها والتزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة من الوكالة الجهوية أو املركزية إضافة إلى ذلك متابعة 

 .حالة املقرضين

 مصلحة الترقية والتنشيط التجاري  .د 

 : تهتم هذه املصلحة بإنعاش ومحاولة ترقية نشاط البنك وهذا من خالل          

 ضمان جودة الخدمات واملنتجات املقدمة. 

 إلاهتمام بالتسويق التجاري واملشاركة في مختلف التظاهرات إلاقتصادية. 

 إعداد املخططات لتنشيط ألاعمال التجارية 

 إعالم الوكاالت باألفاق التجارية للبنك. 
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 املخطط الهيكلي إلدارة شبكة إستغالل (III.2 )املخطط رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصلحة القروض بالبنك الوطني الجزائري : املصدر

 وظائف البنك الوطني الجزائري : املطلب الثالث

كان نشاط البنك الوطني الجزائري تسيطر عليه بعض العمليات،  3681إلى غاية  3682في بداية سنة              

 :نخصها فيما يلي

 الفالحة والتنمية الريفية متابعة إنشاء بنك. 

 إعادة نشر الوكاالت و الفروع. 

ويتضح مما جاء أن البنك الوطني الجزائري قد توقف عن تمويل القطاع الفالحي وذلك بصفة             

بنك الفالحة والتنمية الريفية والذي بعمله باستقاللية تامة، على إثر ظهور وبصفة رسمية  3681نهائية في 

تالي العالقة املوجودة بين البنك الوطني الجزائري، وبنك الفالحة والتنمية الريفية ليست بعالقة وتصبح بال

 .تبعية وانما مثلها مثل تلك املوجودة بين مختلف البنوك ألاخرى 

 ( املدير الجهوي ) مدير شبكة إلاستغالل 

Directeur Du Reseau 

 خلية املعلوماتية

Cellule Informatique  

 

 الخلية القانونية

Cellule Juridique et 

contentieux 

 ألامانة 

Secretaria De Direction 

التسيير إلاداري  مصلحة

 وامليزانية 

Département De Gestion 

Administrative et du  budget 

bu budget 

 مصلحة القروض

Department Credit 

 مصلحة التنشيط التجاري

Département  De la 

Promotion et  De l'Animation 

commerciale  

 الرقابة مصلحة

Département de contrôle  

 AGENCESالوكاالت 

 Cوكالة  Bوكالة  Aوكالة  وكالة رئيسية 
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وتمثل مهام البنك الوطني الجزائري أساسا في منح القروض لتمويل القطاعات العامة، التجارية منها          

 . والصناعية وقطاع الخدمات

تمنح هذه القروض بحسب أهدافها ومقاصدها وقد تكون قصيرة ألامد أقل من سنة ومتوسطة ألامد            

ا يقوم البنك الوطني الجزائري بمهام أخرى كمراسلة البنوك ألاجنبية سبع سنوات كمملدة تتراوح من سنة إلى 

  .وإيجار الخزائن وإلاكتتاب، وعلى كل حال يمكن تلخيص مهام البنك الوطني الجزائري في العمليات التالية

  منح القروض ملختلف القطاعات إلاقتصادية ما عدا الصيد البحري، السياحة، والصناعات

 ص أو مهام القرض الشعبي الجزائري ك من تخصالتقليدية الن ذل

  البنك )توظيف ألاموال املتحصل عليها من العمالء بشروط معينة يستفيد منها الطرفان

 (والعميل

 إكتتاب ، خصم، أو شراء كل ألاوراق التجارية واملالية 

 إيجار الخزائن 

 مراسلة البنوك ألاجنبية 

 تحت الطلب أو ألجل كما يمكن لها إصدار  قبول ودائع ألاموال من الجمهور في الحسابات

 أذونات وسندات الخزينة

 تقديم مساعدات للدولة والهيئات العمومية وتنفيذها وفقا لضمانات معينة 

من خالل ما سبق يمكن القول بأن البنك الوطني الجزائري مؤسسة جد مهمة، إذ يقوم باملهام املذكورة 

 .تصاد الوطني بغية تحقيق ألاهداف املرسومةسابقا في إطار التكامل بين نشاطه وإلاق

 مللف قرض إستثماري  الشكليةدراسة ال: املبحث الثاني

تقوم املؤسسة بتقديم الوثائق نتناول في هذا املبحث دراسة ملف طلب قرض موجه للبنك، فيه               

 :الالزمة والالتزام بشروط معينة يمكن ايجازها فيما يلي

  توفرها في املقترضالشروط الواجب 

  مكونات ملف طلب قرض إستثماري 

  ملف قرض إستثماري خطوات دراسة 
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 الشروط الواجب توفرها في املقترض:  املطلب ألاول 

من الضروري أن تكون هنالك شروط ومميزات متوفرة في املقترض حتى يأخذ البنك ملفه بعين إلاعتبار 

 :يمكن ذكر بعض منها كما يلي

  ألاهلية، يجب أن يكون املقترض محل ثقة وخال من السوابق العدلية ، كما السمعة الجيدة و

 قاصر أم ال( املقترض)يهتم البنك إذا كان الزبون 

 أن يكون النشاط املمول إقتصادي يساهم في التنمية إلاقتصادية 

  أن يكون النشار املمول موافقا لعادات وتقاليد املجتمع 

 يث يخدم املجتمع من ناحية البطالة وإلاستهالكمدى فعالية املشروع إلاقتصادي، ح 

  الدراسة املالية، أي دراسة املشروع من جميع النواحي عن طريق امليزانيات التقديرية والقوائم

 .املالية

 1  مكونات ملف طلب قرض إستثماري : املطلب الثاني

  طلب القرض : أوال

ويكون فيه نوع القرض وقيمة القرض املراد إقتراضه يكون ممض ي من طرف الشخص املكلف باملؤسسة           

 2....عتاد أو أراض ي، أو غيرها : من البنك وكذلك الضمان املمنوح مثل

 'Recepisse De Depot Definitif'3أوال يقوم املستثمر بإيداع طلب لدى البنك ليستلم وثيقة وصل إيداع  

الوثائق الجبائية  ،الوثائق املحاسبية واملالية ، القانونية و إلاداريةالوثائق  وبعدها يأتي بالوثائق املتمثلة في 

   والشبه الجبائية

 الوثائق القانونية و إلادارية: ثانيا

  نسخة مصادق عليها من السجل التجاري 

  القانون ألاساس ي للشركة والتعديالت إن وجدت 

 نسخة مصادق عليها مللكية أو عقد إيجار 

  إتفاقية الحساب الجاري 

  البطاقة الجبائية 

                                                           
1
 (66)وثيقة ممنوحة من البنك وثيقة رقم  
2
 (66)طلب قرض إستماري ملحق رقم  
3
 (66)وصل إيداع ملحق رقم  
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 محضر الجمعية العامة للشركة 

 الوثائق املحاسبية واملالية : ثالثا

 1 ميزانيات ختامية وجدول حساب النتائج 

  امليزانيات وجدول حسابات النتائج التقديرية ملدة خمس سنوات 

 دراسة إقتصادية وتقنية للمشروع 

  فاتورة شكلية أو عقود تجارية ملعدات التحصيل 

 كل بيان يدل على املصاريف املنفعة في إطار املشروع 

  مخطط مالي تقديري 

 الوثائق الجبائية والشبه الجبائية:  رابعا

  أشهر 1وثيقة ضريبة جديدة على ألاقل 

  أشهر  1وثيقة شبه ضريبة جديدة على ألاقل 

 خطوات دراسة ملف قرض إستثماري : املطلب الثالث

 ST-444حتى يتم دراسة امللف البد من اتباع خطوات والتي يتم توضيحها في وثيقة 

 تقديم املستثمر   -أوال

 :شخص طبيعي .أ 

  إلاسم واللقب 

  تاريخ ومكان إلازدياد 

 عنوان املستثمر الخاص 

  (وخبراتهملحة حقيقية عن مؤهالته ) السيرة الذاتية 

 : شخص معنوي   .ب 

  إسم ولقب املستثمر 

 الصفة القانونية 

 التسمية إلاجتماعية 

                                                           
4
 6الملحق رقم  ST-44وثيقة  
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 عنوان املقر إلاجتماعي 

  وصف نشا املعني 

 :تقديم املشروع  –ثانيا 

 تعريف املشروع 

  نوعية املشروع 

  فرع النشاط 

 (إنشاء ، توسيع) طبيعة إلاستثمار 

  (البلدية، الدائرة، الوالية) موقع النشاط 

 تعريف طبيعة إلانتاج 

 قدرة إلانتاج السنوية 

 دراسة تطبيقية مللف قرض إستثماري : امليحث الثالث

في هذا املبحث دراسة ملف طلب قرض موجه للبنك، فيه تتقدم املؤسسة بطلب للبنك وهذا  نتناول            

 :يتضمن مايلي  بتمويلها بقرض إستثماري متوسط املدى 

 للقرض تقديم املؤسسة الطالبة -

  الدراسة املالية للمؤسسة  -

 للملفتقييم البنك الدراسة املالية للمشروع و  -

 تقديم املؤسسة الطالبة للقرض : املطلب ألاول 

تقدمت مؤسسة ألاشغال العمومية الكبرى والري بطلب للبنك ليمولها بقرض وهذا إلقتناء معدات           

 .جديدة على املدى املتوسط

 تعريف باملؤسسة  .أ 

تأسست برأسمال  B.Hydroliqueتحت إسم مؤسسة  2131-11-28بتاريخ  هي شركة خاصة نشأت            

مليون دج  وتتواجد هذه املؤسسة ببلدية حاس ي مفسوخ رقم السجل التجاري  15يقدر ب 

، دائرة قديل والية وهران النشاط الرئيس ي كما سبق وذكرنا هو ألاشغال العمومية 1311_1331156_ب31

 .الكبرى والري 
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موضوعها يكمن في أشغال البناء  في مختلف مراحله  مؤسسة الدهن الصناعي ،دهن املباني ، تركيب       

 . أنظمة التكييف والتبريد ،الحفر وألاشغال الريفية، تصريف املياه وألاشغال الغابية

يقدر ب  2131-33-12ريخ من أجل دعم نشاطها تقدمت بطلب قرض إستثماري متوسط املدى بتا          

ونوعها موضح دج من البنك الوني الجزائري ، هذا البنك مخصص لشراء معدات وأدوات النقل  35192111

 في الجدول أدناه 

 املعدات املرغوب شرائها  (III.3 )الجدول رقم 

 املبلغ إلاجمالي السعر الكمية نوع املعدات

Semi Remorque Port-engins 

Marque: INVEPE5 

3 1881111.11 1881111.11 

Camion Tracteur routier  6 

 

3 31162111.11 31162111.11 

 35192111.11   املجموع

 الفواتير الشكلية املقدمة من طرف املؤسسة  :املصدر

 ؤسسةمعدات امل .ب 

 املعدات املادية للمؤسسة (: 1.1)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 ملف الدراسة إلاقتصادية املقدم من طرف املؤسسة : املصدر

 

 

 

                                                           
5
 ( 6)ملحق رقم فاتورة   
6
 (5)ملحق رقم  

 الكمية  التسمية 

Tracteur routier 3 

Semi Remorque porte engins 3 

Retro Chargeur  3 

Mini centrale a Beton  3 

Coffrages Metatlique  100m2 
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  الدراسة املالية للمؤسسة : املطلب الثاني 

 دراسة امليزانية املالية :  أوال

 51027- 5102 -5102 -5102  -5102املالية للسنوات الخمسة إنجاز امليزانية  .أ 

 امليزانية املالية التقديرية جانب ألاصول للسنوات الخمس ( III.2 )الجدول رقم 

  جانب ألاصول 

 السنوات             

 ألاصول 

5102 5102 5102 5102 5102 

      رأس املال املكتتب

 1 1 1 1 1 رسوم أولية 

      شهرة محل 

      ألاصول ألاخرى الغير ملموسة 

      املوجودات امللموسة املسبقة

 1 1 1 1 1 أراض ي 

 1 1 1 1 1 مباني

 022216511 022216511 022216511 022216511 022216511 مواد ومعدات تقنية

 1 1 1 1 1 أصول أخرى ملموسة

      تثبيتات مالية 

      مساهمات أخرى 

      مثبتةسندات أخرى 

 5222222 5222222 5222222 5222222 5222222 قروض

      أصول مالية أخرى 

 (022216511) (020211222) (025222222) (051221220) (26252522) ( إلاهتالكات)

 5222222 2151202 12262201 22221512 26226211 مجموع ألاصول الغير الجارية 

 1 1 1 1 1 املواد الخام الشرائية

      سلع قيد التجهيز 

 1 1 1 1 1 خدمات قيد التجهيز

      منتج نصف مصنع أو نهائي

 1 1 1 1 1 مخزون بضائع

 521012210 525515221 502621206 026222266 062221211 حساب العمالء ذات الصلة 

 56225221 55251211 51226622 02226222 02222602 ذمم مدينة أخرى 

 1 1 1 1 1 غير مدفوع رأسمال مكتتب

                                                           
7
 5وثائق ممنوحة من البنك الملحق رقم  
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 1 1 1 1 1 ضمانات

 52216215 52511250 56212121 56550226 51262106 (الخزينة)  موجودات

 111252521 111126126 521220225 552202222 022625210 مجموع ألاصول الجارية 

 111202512 112122505 111222522 521222122 526522216 مجموع ألاصول 

 إعداد الطالبة بناءا على امليزانية املحاسبية للمشروعمن : املصدر

  جانب الخصوم 

 8املالية التقديرية جانب الخصوم للسنوات الخمس امليزانية(  III.1)الجدول رقم 

 5102 5102 5102 5102 5102 الخصوم                 السنوات 

 59516111 59516111 59516111 59516111 59516111 مال إجتماعي أو فردي رأس 

 12183812 81916291 316119893 311968118 319611161 رأس مال غير مستعان به

      احتياطات مدمجة–عالوات وإحتياطات 

      فارق إعادت تقييم 

 1 1 1  1 إحتياطي قانوني 

      إحتياطي إجباري 

      إحتياطات أخرى 

 338153123 85191116 51111895 25112611 1 أرباح محتجزة 

 16331683 12191692 13116991 26113692 25112611  نتبجة صافية

 522622666 525252226  525220251 565225261 511265522 املجموع ألاول 

      توفير  للخطر

      توفير لألعباء

 1 1 1 1 1 املجموع الثاني 

        الخصوم الغير الجارية 

      سندات قابلة للتحويل 

      سندات إجبارية 

 1 2111111 9111119 31111111 38111111 سندات مصرفية

 1 1 1 1 1 سندات أخرى 

 1 5111111 2222222 01111111 02111111 0مجموع الخصوم الغير الجارية 

      الخصوم  الجارية

 1 1 1 1 1 حسابات جارية مرتبطة 

 28191931 21119623 21168331 23511919 36585235 ملحقة املوردون وحسابات

 35811591 35521319 35235851 31639511 31125111 الديون الاجتماعية واملالية

 1 1 1 1 1 تسبيقات بنكية 

                                                           
8
 5ملحق رقم  
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 ديون أخرى 

 خزينة سلبية 

3113689 3352285 3125328 3521869 3952182 

 62522222 61000222 61512122 12201255 12505515 5مجموع الخصوم الجارية 

 62522222 62662102 62212222 21201255 21262212 2+3مجموع الثالث   

 111202512 112122505 111222522 521222122 526522216 مجموع الخصوم

 من إعداد الطالبة بناءا على امليزانية املحاسبية للمشروع: املصدر

 5102- 5102 -5102 -5102  -5102املختصرة للسنوات الخمسة إنجاز وتحليل امليزانية : ثانيا

 إنجاز امليزانية املختصرة  .أ 

  جانب ألاصول : 

 امليزانية املختصرة لألصول  (III.1)الجدول رقم 

 % 2136 % 2138 % 2139 % 2131 % 2135 ألاصول 

ألاصول 

 الثابتة

26226211 11.16 22221512 55.66 12262201 05.52 2151202 5.20 5222222 1.86 

قيم 

 إلاستغالل

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 63.11 115122923 86.23 291851831 96.16 216115116 16.13 211161611 58.11 315955639 قيم محققة

القيم 

 الجاهزة

21919131 8.11 21223651 8.25 21911161 8.23 25211523 8.39 25911512 9.93 

ألاصول 

 املتداولة 

022625210 22.22 552202222 22.22 521220225 22.21 111126126 22.12 111252521 22.00 

 011 111202512 011 112122505 011 111222522 011 521222122 011 526522216 املجموع

 من إعداد الطالبة بناءا على امليزانيات املحاسبية للمشروع : املصدر

  جانب الخصوم: 

 امليزانية املختصرة للخصوم (III.5)الجدول رقم 

 % 5102 % 5102 % 5102 % 5102 % 5102 الخصوم

 81.31 289156111 85.21 212126861 81.11 252963521 82.99 212692511 83.31 211912266 ألاموال الدائمة 

 81.31 289156111 85.21 212126861 81.11 252963521 82.99 212692511 83.31 211912266 ألاموال الخاصة

 1 1 1.95 2111111 2.21 9111119 1.12 31111111 1.11 38111111 ألاجل .ط.د

 31.89 11259915 31 11333685 31.18 11216188 32.83 19131522 32.18 15232212 ألاجل .ق.د

 011 111202512 011 112122505 011 111222522 011 521222122 011 526522216 املجموع 

 من إعداد الطالبة بناءا على امليزانيات املحاسبية للمشروع : املصدر
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  املالية والنسب التحليل املالي بواسطة التوازنات .ب 

   التحليل املالي بواسطة التوازنات املالية  0.ب

 رأس املال العامل  0.0.ب

  امليزانيةمن أعلى 

 

  من أسفل امليزانية 

 

 التحليل املالي رأسمال العامل للسنوات الخمس  (III.9)الجدول رقم 

 السنوات 

 البيان   

5102 5102 5102 5102 5102 

 281116188 251612116 221532191 361312115 351289921 رأس املال العامل 

 من إعداد  الطالبة : املصدر

 لرأس املال العامل  ألاعمدة البيانية 

 لرأس املال العامل  أعمدة البيانية( III.1)الشكل 

 

 من إعداد الطالبة: املصدر

من تغطية اصولها نالحظ أن رأس املال العامل موجب خالل السنوات الخمس هذا يعني تمكن املؤسسة        

الثابتة بأموالها الدائمة والقرض البنكي املمنوح أي أن املؤسسة  يوجد لديها فائض على املدى القصير وبالتالي 

 .قدرتها على تسديد ديونها القصيرة ألاجل
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 رأس املال العامل الخاص   5.0.ب

 

 

 التحليل املالي رأس املال العامل الخاص ( III.9)الجدول  رقم 

 السنوات   

 البيان  

5102 5102 5102 5102 5102 

 289156111 212126861  252963521 212692511  211912266 ألاموال الخاصة

 61961611 ألاصول الثابتة

 

15891218 

 

11615531 

 

8121838 

 

2686651 

 

 281116188 251116191 235811119 399312115 315619161 ع الخاص.م.ر

 املصدر من إعداد الطالبة 

 لرأس املال العامل الخاص  ألاعمدة البيانية 

لرأس املال الخاص  ألاعمدة البيانية( III.1)الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة: املصدر

إلاستقاللية املالية نالحظ أن رأس املال العامل الخاص موجبا خالل السنوات الخمس وهذا ما يؤكد         

 .للمؤسسة حيث أنها قادرة على تمويل إستثماراتها بأموالها الخاصة دون اللجوء إلى التداين
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 إحتياجات رأس املال العامل   1.0ب

  حسابه: 

 

 إحتياجات رأس املال العامل( III.8)الجدول رقم 

 السنوات

 البيان

5102 5102 5102 5102 5102 

 115122923 291851891 216115116 211161611 315915639 (القيم الجاهزة -ألاصول املتداولة)

 11259915 11333685 11216188 19131522 15232212 (سلفات مصرفية–ديون قصيرة ألاجل )

 258911651 213913888 368811283 315881183 311511935 في رأس املال العامل إحتياج

 من إعداد الطالبة : املصدر

 إحتياجات رأس املال العامل ألاعمدة البيانية : 

 رأس املال العامل  إلحتياجاتألاعمدة البيانية ( III.5)الشكل رقم 

 

 املصدر من إعداد الطالبة 

نالحظ أن إحتياجات رأس املال العامل في السنوات الخمس سجلت قيم موجبة وهذا يعني أن املؤسسة       

ال تحتاج لزيادة رأس املال العامل لديها، بل إن هذا ألاخير كافي لتمويل إلاحتياج في رأس املال العامل 

 .لإلستغالل، لهذا حققت املؤسسة فائض في خزينتها في السنوات الخمس
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 الخزينة ( 6.0)ب

  حسابها 

 

 الخزينة ( III.6)الجدول رقم 

 السنوات 

 البيان

5102 5102 5102 5102 5102 

 281116188 251612116 221532191 361312115 351289921 رأس املال العامل 

 258911651 213913888 368811283 315881183 311511935 إحتياج رأس املال العامل 

 25911512 25211523 21911161 21223651 21951116 الخزينة 

 من إعداد الطالبة : املصدر 

 للخزينة ألاعمدة البيانية 

 للخزينة  ألاعمدة البيانية( III.1)الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة : املصدر

نالحظ أن الخزينة موجبة خالل السنوات الخمس و هي في تزايد من سنة ألخرى ألن رأس املال             

العامل أكبر من إحتياجات رأس املال العامل وهي وضعية ليست مقبولة ألنها تعبر عن إلافراط في الحذر فرغم 

حية املردودية أموال مجمدة أي أنها غير مستغلة املبالغ املوجودة في الخزينة كبيرة نسبيا إال أنها تعتبر من النا

 . ،وبالتالي هناك سوء في تسيير الخزينة
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 التحليل املالي بواسطة النسب املالية  5.ب

 نسب هيكلة ألاصول  0.5.ب

  حسابها 

 

 نسب هيكلة ألاصول ( III.31)الجدول 

 السنوات 

 البيان

2135 2131 2139 2138 2136 

 1.1186 1.121 1.32 0.22 1.11 مج ألاصول /ألاصول الثابتة  =نسبة ألاصول الثابتة

 1.66 1.68 1.89 1.99 1.11 مج ألاصول /ألاصول املتداولة= نسبة ألاصول املتداولة

 1 1 1 1 1 مج ألاصول /قيم إلاستغالل = نسبة قيم إلاستغالل

 1.199 1.183 1.182  1.182 1.181 مج ألاصول / القيم الجاهزة = نسبة القيم الجاهزة

 1.63 1.86 1.96 1.16 1.51 مج ألاصول /ق للتحقيق.ق= نسبة القيمة القابلة للتحقيق

 من إعداد الطالبة : املصدر

 لنسب هيكلة ألاصول  ألاعمدة البيانية 

 لنسب هيكلة ألاصول  ألاعمدة البيانية( III.9)الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة : املصدر

 

و  11%  قدرت النسبة ب 2135الثابتة تنخفض من سنة إلى أخر حيث ان سنة   نسبة ألاصول نالحظ أن          

أي نقص نشاط املؤسسة  نقصوهذا راجع إلى  2136سنة  %1.86وصوال إلى  %22.21قدرت ب  2131سنة 

 .إلاستثمار 

وصوال  2135سنة  11%أما نسبة ألاصول املتداولة فقد سجلت إرتفاعا من سنة إلى أخرى أي من نسبة           

وعرفت دليل على ذلك أن املؤسسة تتوفر لديها املوارد الكافية لتمويل دورة إستغاللها،  2136سنة  99%إلى 
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اط إلاستغاللي للمؤسسة في نسبة قيم إلاستغالل إنعداما خالل السنوات الخمس ما يفسر  إرتفاع في النش

ما يدل أن املؤسسة على مستوى % 9.9و %8.2 و  % 8.1القيم الجاهزة تراوحت ما بين حين أن نسبة 

سنة  %51خالل السنوات من  يتعلق بالقيم القابلة للتحقيق  شهدت إرتفاعا من السيولة  أما فيما متوسط

 .املؤسسة  في تحصيل حقوقها فعاليةما يعني   2136سنة  63 %إلى 2135

من خال ل  دراستنا لنسب هيكلة ألاصول نالحظ أن هنالك إختالل في هيكلة ألاصول حيث أن نسبة          

، ما يدل على قلة نشاط املؤسسة رغم توفرها على املوارد ألاصول املتداولة تفوق بكثير نسبة ألاصول الثابتة 

 .رة إنتاجهاالكافية لتمويل دورة إستغاللها ودو 

 نسبة هيكلة الخصوم 5.5.ب  

  حسابها 

 نسبة هيكلة الخصوم( III.33)الجدول رقم 

 السنوات                                           

 البيان

5102 5102 5102 5102 5102 

 1.81 1.85 1.81 1.82 1.83 مج الخصوم / ألاموال الدائمة= نسب ألاموال الدائمة

 1.81 1.85 1.81 1.82 1.83 مج الخصوم/ألاموال الخاصة= الخاصة نسب ألاموال 

 1 1.119 1.121 1.115 1.111 مج الخصوم /ألاجل.ط.د= نسب الديون الطويلة ألاجل

 1.31 1.31 1.31 1.31 1.32 مج الخصوم /ألاجل.ق.د= نسب الديون القصيرة ألاجل

 من إعداد الطالبة : املصدر

 لنسب هيكلة الخصوم  ألاعمدة البيانية 

 لنسب هيكلة الخصوم ألاعمدة البيانية( III.8)الشكل 

 
 من إعداد الطالبة : املصدر
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 %81، %85، 81%، 82%، %83وألاموال الخاصة في حدود نالحظ أن متوسط نسبة ألاموال الدائمة             

من إجمالي الخصوم في السنوات الخمس هذا يعني أن املؤسسة تعتمد على ألاموال الدائمة وألاموال الخاصة  

 .بنسبة كبيرة في تمويل أصولها

سنة  1.1%أما بالنسبة للديون الطويلة ألاجل فقد كانت تنخفض من سنة إلى سنة بداية من نسبة        

حتى العدم 2136سنة  1%وصوال إلى  2138سنة   1.9%ثم  2139سنة  2.1%إلى  2131سنة  %1.5إلى  2135

 .وذلك يدل على أن املؤسسة تعتمد على أموالها الخاصة 

 2135في حين أن نسبة الديون القصيرة ألاجل ارتفعت في السنوات الثالث ألاولى حيث بلغت سنة           

و   2138ى ثابتة عند هذه النسبة سنة لتبق 31%بنسبة   2139وفي سنة  31% 2131و في سنة  32%نسبة 

 .أي أعتماد املؤسسة على هذا النوع من الديون في تمويل إلتزاماتها القصيرة ألاجلأي نسبة معتبرة    2136

 النسب العامة  1.5.ب

  حساب النسب العامة 

 النسب العامة ( III.32)الجدول 

  

 السنوات                                            

 البيان

5102 5102 5102 5102 5102 

 6.58 1.29 1.81 1.18 2.11 ألاصول الثابتة/ألاموال الدائمة= نسبة التمويل الدائم

 6.58 1.29 1.81 1.18 2.11 ألاصول الثابتة/الاموال الخاصة= نسبة التمويل الذاتي

 1.111 1.39 1.99 3.11 3.99 مج الديون /ألاصول الثابتة= نسب إلاستقاللية املالية

 1.81 1.89 1.65 3.11 3.23 ألاصول املتداولة / ألاموال الدائمة= نسب تمويل ألاصول املتداولة

 من إعداد الطالبة: املصدر

 ألاعمدة البيانية للنسب العامة 

 ألاعمدة البيانية للنسب العامة ( III.6)الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة: املصدر
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تظهر نسبة التمويل الدائم أكبر من الواحدفي السنوات الخمس وهذا معناه أن املؤسسة من خالل الجدول       

تمول أصولها الثابتة باألموال الدائمة باإلضافة إلى توفرها على فائض من هذه ألاموال الدائمة يتمثل في رأس 

 .املال العامل الدائم تستعمله في تغطية جزء من ألاصول املتداولة

نسبة التمويل الذاتي هي ألاخرى أكبر من الواحد خالل السنوات الخمس وهذا يعني أن املؤسسة               

 .تعتمد على أموالها الخاصة في تمويل إستثماراتها وهذا للمحافظة على إستقاللينها املالية

أي أن ألاموال الخاصة أكبر  2131و  2135أكبر من الواحد في السنتين نسبة إلاستقاللية املالية               

املؤسسة قادرة على الوفاء ) من مجموع الديون ، فالشركة ال تعاني من الصعوبات في تسديد الديون 

 .فقد حققت انخفاض ملحوظ 2136و 2138، 2139ما عدا في السنوات ) بالتزاماتها اتجاه دائنيها 

 نسب السيولة 6.5.ب

 حساب نسب السيولة 

 نسب السيولة( III.31)الجدول رقم 

 السنوات   

 البيان

5102 5102 5102 5102 5102 

 9.31 1.65 1.55 1.15 5.18 ديون قصيرة ألاجل/ألاصول املتداولة= نسبة السيولة العامة

 1.55 1.58 1.12 1.11 1.19 ديون قصيرة ألاجل /القيم الجاهزة= نسبة السيولة الحالية

 من إعداد الطالبة : املصدر

 البيانية لنسب السيولة الاعمدة 

 ألاعمدة البيانية لنسب السيولة ( III.31)الشكل رقم 

 

 من إعداد الطالبة:  املصدر
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تعاني  نسب السيولة مرتفعة فهي أكبر  من الواحد في السنوات الخمس مما يدل على أن املؤسسة ال            

من مشكل عدم توفر السيولة، وهذا ما يجعلها في وضعية مالية مربحة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة 

 .ألاجل

نسب السيولة الحالية عرفت انخفاضا و هي نسب أقل من الواحد وهذا يني انخفاض ألاموال           

 . املجمدة في خزينة املؤسسة

 نسب املردودية 2.5.ب

 ب املردوديةحساب نس 

 نسب املردودية ( III.31)الجدول رقم 

 السنوات 

 البيان

2135 2131 2139 2138 2136 

 %31.93 %31.13 %31.13 %31 %8.6 311*مج ألاصول / النتيجة الصافية = نسبة املردودية إلاقتصادية 

 %39.18 %32.11 %32.21 %32.18 %31.61 311*ألاموال الخاصة / النتيجة الصافية =نسبة املردودية املالية 

 من إعداد الطالبة : املصدر

 ألاعمدة البيانية لنسب املردودية 

 ألاعمدة البيانية لنسب املردودية ( III.33)الشكل رقم 

 

 من إعداد الطالبة : املصدر

و % 8.6من خالل الجدول نالحظ أن املؤسسة حققت مردودية إقتصادية منخفضة تراوحت ما بين                  

 .خالل السنوات الخمس وهذا راجع لقلة إستثمار املؤسسة % 31.93
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أما بالنسبة للمردودية املالية الحظنا بأن النسب متقاربة في السنوات الخمس تراوحت بين           

ثقة املتعاملين )ازدادت ألاموال الخاصة للمؤسسة وبالتالي إزدادت الثقة فيها أي كلما  %31.16و31.61%

 ( .معها

   الدراسة املالية للمشروع واتخاذ القرار: املطلب الثالث

  الدراسة املالية للمشروع إلاستثماري : أوال

نختص بذكر املعايير  في ضل يتم تقييم املشروع إلاستثماري بالعديد من املؤشرات وفي هذ الدراسة               

يجب  التأكد ،التي تنقسم إلى معايير تأخذ بعين إلاعتبار القيمة الزمنية للنقود وقبل حساب هذم املعايير 

 التدفقات الصافية و جدول ( إهتالك القرض)جدول تسديد  حساب  وألاخذ بعين إلاعتبار 

   6211111.11=   %11*35192111قيمة القرض  

  سنوات سداسية  1املدة سنة سماح و 

  5.25معدل الفائدة% 

  12/19/2139تاريخ التسديد 

 9رقم ألاعمال لهذا املشروع 

 131119151:  السنة ألاولى   -

 121121311: السنة الثانية -

 129111582: السنة الثالثة -

 111599131: السنة الرابعة  -

 111218811: السنة الخامسة -

 حساب التدفقات الصافية ( III.31) الجدول رقم 

 التدفقات املتراكمة  التدفقات النقدية إلاهتالك النتيجة  السنوات 

2135 25112611 61826281 321312386 321312386 

2131 26113692 321951683 351335651 291218312 

2139 13116991 352198191 381188151 151611562 

2138 12191692 383111191 231281118 193239211 

2136 16331683 381111211 251953231 621618151 

 من إعداد الطالبة أنطالقا من وثائق مقدمة من طرف البنك : املصدر 

                                                           
9

 5ملحق رقم  حسابات النتائج المقدم من طرف البنك 
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 DRحساب فترة إلاسترداد  -أوال

 

  

ما بين السنة الرابعة و الخامسة  نحتاج التدفق   62111111.11نالحظ أن فترة إلاسترداد لكلفة املشروع 

 النقدي املقابل لكل من السنة الرابعة والخامسة 

  5.38=   1+  251953231/231281118= فترة إلاسترداد 

 سنتين و شهر و ثمانية أيام: معنى ذلك أن فترة إلاسترداد تقدرب 

 معنى أن البنك سيقوم بتمويل املشروع ألن فترة إلاسترداد قصيرة

 معدل العائد املحاسبي -ثانيا

 

( =25112611+26113692+13116991+12191692+16331683/ )2  

  =11621251.6 

 =11621251.6 /25111111  

 %  12معدل العائد املحاسبي  1.12= 

 VANمعيار القيمة الحالية الصافية     -ثالثا 

 

 

VAN = 120132189    + 153115953    +  183688450     +   214280648    +   2537512114  -  1537200 

             (1+0.0525)1              (1+0.0525)2           (1+0.0525)3                 (1+0.0525)4             (1+0.0525)5              

                   Van =  10400906.44 

مردودية   للتدفقات النقدية موجبة فهذا يعني أن املشروع ذوبما أن  القيمة الحالية الصافية : التعليق

 إيجابية وعليه يمكن للبنك قبول تمويله 

 

 متوسط صافي التدفق النقدي/ قيمة إلاستثمارات املبدئية= فترة إلاسترداد 

 311( *متوسط تكلفة املشروع/ متوسط ألارباح السنوية = )معدل العائد املحاسبي 

                                ∑ cft  

VAN =                    ( 1+k)n                    - I0            
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  IPدليل الربحية   -رابعا

 

  

120132189    + 153115953    +  183688450     +   214280648    +   2537512114  / 15372000 IP=     

          (1+0.0525)1              (1+0.0525)2           (1+0.0525)3                 (1+0.0525)4             (1+0.0525)5 

IP  =  1.90 

 بما أن مؤشر الربحية أكبر من الواحد فإن البنك سيقوم بتمويل املشروع إلاستثماري  :   التعليق    

 : قرار البنك 

إذا نظر البنك للمؤشرات فإنه سيقبل تمويل املشروع ، وذلك ألن فترة إلاسترداد قصيرة          

صفر وبالتالي فهي ومناسبة ومعدل العائد املتوسط جيد ،كما أن القيمة الحالية الصافية أكبر من ال

                              أيضا مالئمة ، وكذلك بالنسبة  ملؤشر الربحية كان أكبر من الواحد إذا هو مالئم أيضا 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إلاستثمار ألاولي للمشروع/ مجموع التدفقات الصافية للمشروع إلاستثماري =  مؤشر الربحية
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 خالصة الفصل 

إن البنك قبل قبوله أو رفضه لتمويل أي مشروع إستثماري يقوم بدراسة شاملة وعميقة للوضعية املالية        

للمؤسسة أو الشركة إعتمادا على قوائمها املالية ملعرفة مدى إمكانياتها على تسديد ديونها في أجال 

في عملية تقييمه للمشروع على  إستحقاقها، و من خالل دراستنا املالية في هذا الفصل وجدنا أن البنك يعتمد

مختلف املعايير التي تساعده على أخذ القرار النهائي، وتتمثل هذه املعايير املعتمدة على السيولة وأخرى على 

 املردودية دون ان نتغاض ى عن قيمة الضمانات املمكن تقديمها فهذه ألاخيرة تؤثر أيضا على قرار التمويل 

ملية أساسية إلستمرارية البنك إال أنها ال تتم بطريقة حتمية أي ليس كل ورغم أن عملية منح القرض هي ع

 . طلب قرض يالقي القبول 
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من خالل دراستنا لهذا املوضوع تبين لنا أهمية تحليل البيانات املالية املوجودة في القوائم املالية من           

التجارية في  أجل إعطاء صورة واضحة عن مكانة املؤسسة كما تبين لنا الدور الفعال الذي تلعبه البنوك

انعاش إلاقتصاد الوطني فهو يعتبر أحد وسائل التمويل الفعال للمشاريع إلاستثمارية، ما يحرك النشاط 

إلاقتصادي الوطني وقد حاولنا من خالل موضوعنا هذا واملتعلق بالتحليل املالي للقوائم املالية كأداة تمويل 

ترجمة البيانات املالية املحتواة في القوائم املالية من أجل  إلاستثمار ، إبراز أهمية تقنيات التحليل املالي في

إتخاذ قرارات فيما يخص تمويل املشاريع إلاستثمارية وذلك باستعمال املعايير املناسبة لتقييم املشروع 

رة ومعرفة التغيرات واملؤشرات املستقبلية إلتخاذ القرار ألامثل وهذا ما قمنا بدراسته وإلاطالع عليه أثناء فت

 .تربصنا بالبنك

 إختبار صحة الفرضيات 

 من خالل هذه الدراسة توصلنا إلى هذه النتائج التي تثبت صحة الفرضيات املطروحة

النظام املحاسبي املالي يفرض توفر حد أدنى محدد من املعلومات في كل قائمة مالية التي :  الفرضية ألاولى

 .تعتبر كافية موعا ما 

ملعلومات املالية هي التي تقدم بها الشركات وضعها املالي وأدائها وتدفقاتها النقدية والوسلة وتبين لنا أن ا       

الفنية املستخدمة لتوصيل هذه املعلومات هي التقارير املالية بصفة عامة والقوائم املالية بصفة خاصة التي 

القوائم لم تعد قادرة على تقديم يجب ان تكون مالئمة وموثوقة  كما أن ألارقام املطلقة التي تظهرها هذه 

 . صورة واضحة عن الوضعية املالية للمؤسسات دون تعزيزها بأداة أو أكثر من أدواة التحليل املالي

 إن تقنيات التحليل املالي تسهل من تقييم املشاريع إلاستثمارية : الفرضية الثانية 

تتطلب إجراء دراسات باستعمال العديد من الطرق  وقد تبين لنا أن عملية تقييم املشاريع إلاستثمارية       

وتختلف هذه الدراسات ما بين املؤسسة بحد ذاتها واملؤسسة املالية أو املصرفية فاملؤسسة تقوم بتقييم 

املشاريع إلاستثمارية باإلعتماد على بعض املؤشرات والنسب ملعرفة ما إذا كان قرار إلاستثمار صائبا أم ال في 

ات املالية كالبنوك التجارية تعتمد على تقنيات التحليل املالي من أجل التنبؤ بمخاطر التمويل حين أن املؤسس

 ومحاولة تفاديها 

 إستعمال أدوات التحليل املالي تمكن من الكشف عن نقاط القوة والضعف في املؤسسة : الفرضية الثالثة 

تي يمكنها من تشخيص الحالة املالية للمؤسسة وقد تبين لنا أن التحليل املالي من أنسب الوسائل ال       

 والحكم على مدى كفائتها والكشف عن نقاط القوة والضعف 
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للتمويل أهمية كبيرة بالنسبة للمشاريع إلاستثمارية حيث ال يمكن قيام مشروع إستثماري : الفرضية الرابعة 

 دون تمويل ومن هذا املنطلق يستمد قرار التمويل أهميته 

وتبين لنا أن قرار التمويل يعد من أصعب القرارات ،فقرار التمويل يبحث في الكيفية التي يتحصل بها            

 املستثمر على ألاموال الضرورية لقيام مشروعه وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بقرار إلاستثمار 

 النتائج املتوصل إليها  

من خالل تربصنا في البنك الوطني الجزائري الحظنا إقداما ال بأس به على القروض خاصة القروض من         

 أجل تمويل إلاستثمار التي تسمح بتطوير قرارات املؤسسة 

 يعتمد البنك على النسب املالية بمختلف أنواعها والتي تسمح بكشف و قياس نقاط القوة والضعف  -

يمات عديدة فنجد تلك املرتبطة باإلستغالل وأهمها تلك املرتبطة باإلستثمار توضح لنا أن القروض لها تقس -

كما يمكن تصنيف هذه ألاخيرة وفق معايير عديدة ومقاييس متنوعة وهذا وفق هدفها متوسطة ألاجل أو 

حسب وظيفتها إلاقتصادية وطبيعة موضوع التمويل ويعود مثل هذا التصنيف بصفة خاصة إلى طبيعة 

 حذ ذاتها وحجم املبلغ املقدم والضمانات املقدمةالعملية ب

يتم دراسة أي ملف قرض على أساس مجموعة من القواعد التي تكون كمرجع معتمد لجل حاالت طلبات  -

القروض فدراسة أي ملف يتطلب مجموعة من تقنيات التحليل املالي التي تسمح بتقدير الوضعية املالية و 

 .إلاقتصادية  للمؤسسة

 برز القوائم املالية التي يعتمد عليها البنك هي امليزانية وحسابات النتائجمن أهم وأ -

من أجل الوقاية من املخاطر يلجأ البنك إلى اتباع سياسات إحتياطية تتمثل في تحليل مالي يسبق عملية إتخاذ  -

 القرار وكذا الحصول على ضمانات مختلفة كفيلة بتغطية الخطر في حالة وقوعه 

املؤسسة الطالبة للقرض التمويلي لها قدرة عالية على تسديد ديونها و كذا رقم أعمالها في تزايد مستمر ما  -

 يخول البنك في قبوله طلب تمويلها 

 التوصيات و إلاقتراحات

حتى تستعيد املصارف سيولتها وتتمكن من مواجهة احتياجات تمويل إلاستثمار فإنه من الضروري  -

 وك ألاجنبيةإلانفتاح على البن

إزالة العراقيل البيروقراطية التي تواجه املستثمرين وفي مقدمتها عقبات الحصول على التمويل من  -

طرف البنك إذ ال بد أن تنحصر الفترة التي تفصل بين القرض والحصول عليه وهذه الفترة نراها 

 .طويلة في الوقت الحالي بسبب طول مدة الدراسة طلبات القرض وكثرة الوثائق

 توفير تقنيات جديدة في تقييم القرض  -
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 ضرورة متابعة املشروع من طرف البنك لضمان إهتمامه بشكل جيد -

 أفاق البحث 

لقد تبين لنا من خالل الخوض في هذا البحث بأن هناك جوانب هامة جديرة بالدراسة والبحث ونقترحها          

 :لدراسات والتحليل في املستقبللتكون إشكاليات بحوث ودراسات نأمل أن تنال حقها من ا

 ثأثير القوائم املالية في القرارات إلاستثمارية  -

 قراءة القوائم املالية بمنظور إستثماري  -

 تحسين جودة القرارات إلاستثمارية باستخدام معلومات محاسبية  -

 تأثير مصداقية البيانات املالية على رفع مستوى إلانتاج -

القول أن إلاحاطة بجميع جوانب املوضوع من غير املمكن ،ولذلك تبقى مجاالت وختاما لبحثا هذا يمكن         

 .البحث مفتوحة أمام طلبة السنوات القادمة إلثرائه والتوسع في جوانبه املختلفه ألنه يظل في تطور دائم 

 "إن أصبنا لنا أجرنا و إن أخطأنا فحسبنا أننا حاولنا  "وختاما نقول 
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 املراجع باللغة العربية  – أوال 

 الكتب .1

القياس والتقييم وإلافصاح املحاسبي وفقا ملعايير املحاسبة الدولية والعربية :  املحاسبة املالية"أحمد نور،  .1.1

 4002الدار الجامعية للنشر، ، إلاسكندرية ،مصر،  ،بدون طبعة  واملصرية

دار البداية للنشر، عمان،  بدون طبعة، إدارة التحليل املالي ،"أيمن الشنطي ، عامر الشقراوي،  .1.1

4002. 

  3991دار النهضة العربية، بدون طبعة ، بيروت ،، "جميل أحمد التوفيق، أساسيات إلادارة املالية .  1.1

دار الثقافة للنشر الطبعة ألاولى ، ألاردن، ،"املحاسبة الدولية ومعاييرها "حسين القاض ي، مأمون حمدان، .  1.1

 4002والتوزيع، 

الطبعة مراجعة يوسف سعادة، " التحليل املالي للقوائم املالية وإلافصاح املحاسبي"خالد الراوي، .   1.1

 4000دار امليسرة للنشر والتوزيع، ألاردن، ، (عمان)ألاولى،

 4002دار املناهج للنشر والتوزيع ، ألاردن،، "مبادئ إلادارة املالية "آل شيب ،دريدر كامل .  6.3

الطبعة ألاولى ، عمان ، "أسس املحاسبة املالية"رضوان حلوة حنان، أسامة الحارس،فوز الدين،أبو الجاموس،.  7.3

 4002،، ألاردن، دار الحامد للنشر والتوزيع

 3992دار وائل للنشر، عمان، ألاردن،  ، "والحقيقيإلاستثمار املالي "زياد رمضان ، .  8.3

 4034ديوان املطبوعات الجامعية،"التقنيات البنكية وعمليات إلائتمان "سليمان ناصر ،.  9.3

 4004 بدون دار النشر،مصر،، "إقتصاديات إلاستثمار والتمويل والتحليل املالي"سمير محمد عبد العزيز، .  11.3

، "تحليل القوائم املالية ألغراض إلاستثمار ومنح إلائتمان نظرة حالية ومستقبلية"حماد، طارق عبد العال .  11.3

 4002الدار الجامعية ، إلاسكندرية، مصر، 

الجزء ألاول ، إلاسكندرية ، مصر الدار " موسوعة معايير املحاسبة الدولية" طارق عبد العال حماد .  11.3

 ، 4002الجامعية، 

 4009بدون طبعة ، بدون بلد، دار املستقبل للنشر والتوزيع، " أساسيات إلاستثمار"،طاهر جردان .  11.3
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،الطبعة ألاولى،عمانن ألاردن،دار " مناهج الجامعات العاملية  املحاسبة املالية"طالل الحجاوي ، ريان نعوم، .  11.3

 4002جهينة للنشر والتوزيع،

 4002بدون طبعة، عمان، بدون دار النشر، " القرارات إلاستثماريةتقييم "طالل الكداوي ، البازوري، .  11.3

بدون طبعة ، الجزائر، " دراسات جدوى إقتصادية إلتخاذ القرارات إلاستثمارية"عبد املطلب عبد الحميد ،.  16.3

 4000الدار الجامعية للنشر، 

،بدون " كيفية معاملته ضريبيا مصادر التمويل مع شرح ملصدر القروض وبيان"عبيد علي أحمد حجازي، . 17.3

 4003طبعة، بيروت،دار النهضة العربية للنشر، 

التحليل والتخطيط املالي لإلتجاهات املعاصرة، بدون طبعة، " عدنان تايه النعيمي، أرشد فؤاد التميمي ،.  18.1

 4002عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 

بدون طبعة، ألاردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع " إلاستثمار بين النظرية والتطبيقإدارة "قاسم نايف علوان، .  19.1

4009 

بدون طبعة،الجزائر، بدون دار النشر " نظام املحاسبة املالية سير الحسابات وتطبيقها"لخضر عالوي ،.  11.3

،4030 

مي الجديد،بدون طبعة ،الجزائر، ديوان مليكة زغيب ، ميلود بوشنقير ، التسيير املالي حسب البرنامج الرس.  11.3

 4030املطبوعات الجامعية ،

بدون طبعة ، إلاسكندرية، توزيع منشأة الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل،"منير  إبراهيم الهندي، .  11.3

 3992املعارف،

ون طبعة ، الجزائر، دار بد"التحليل املالي لإلدارة املالية،" تقنيات مراقبة التسيير"ناصر دادي عدون، .  11.3

 3999املحمدية العامة، 

 4002، بدون طبعة،الدنمارك،منشورات ألاكاديمية العربية املفتوحة، "اليالتحليل امل" وليد ناجي الحيالي ، .  11.3

بدون طبعة ،إلاسكندرية، الدار الجامعية الجديدة " دراسة جدوى املشروعات"يحيى عبد الغني أب الفتوح .  11.1

 4001للنشر ،
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 الرسائل وألاطروحات.  1

مذكرة تخرج لنيل شهادة " التحليل املالي وقائمة مصادر ألاموال واستخداماتها"أمينة زغاد ، .  1.1

 4002البليدة،كلية العلوم إلاقتصادية وعلوم التسيير، تخصص مالية، جامعة سعد دحلب،املاجستير،

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، باتنة، علوم " املشاريع إلاستثماريةتمويل "بن قيراط عبد العزيز، .  1.4

 التسيير،إقتصاد تطبيقي وتسيير املنظمات، جامعة العقيد الحاج لخضر

رسالة لنيل شهادة املاجستير "  تشخيص وتقييم املؤسسة العمومية في ظل الخوصصة" بوزار صفية،. 1.4

 4003صص نقود ومالية،،الجزائر، معهد العلوم إلاقتصادية، تخ
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 التحليل املالي للقوائم املالية كأداة تمويل إستثمار  :  ملخص 

يعد تمويل املشاريع إلاستثمارية من أهم الخدمات التي تقوم بها البنوك التجارية ملا له دور فعال في                 

إال أن تمويل  ؛تنمية إلاقتصاد الوطني باعتبار أن املشاريع إلاستثمارية تعمل على تشغيل رؤوس ألاموال 

املشاريع إلاستثمارية ترتبط بالعديد من املخاطر التي تؤدي إلى تدهور البنوك ، لذا تعمل هذه ألاخيرة على 

إجراء دراسات باستعمال التحليل املالي للقوائم املالية من أجل التنبؤ بهذه  املخاطر ومحاولة تفاديها أو تقليلها 

 وهذه الدراسات تختلف من بنك الى اخر

وما استخلصناه من الدراسة  تهدف هذه الدراسة إلى توضيح معايير التقييم واملؤشرات املرتبطة بها           

مدى استعمال الدراسات املالية ومدى تأثير البيانات  BNAالتطبيقية التي قمنا بها في البنك الوطني الجزائري 

 .قروض إلاستثمار  املالية  في اتخاذ قرار تمويل مشروع إستثماري  عن طريق

التنمية  –قروض إلاستثمار  –إلاستثمار  –التمويل  -القوائم املالية –التحليل املالي : الكلمات املفتاحية

 إلاقتصادية

Résumé:   Analyse financière des états financiers En tant qu'outil de financement et 

d'investissement 

       Le financement des projets d'investissement des services les plus importants entrepris par les 

banques commerciales , Il a un rôle actif dans le développement de l'économie nationale que les 

projets d'investissement travaillent sur l'exploitation du capital , Toutefois, le financement de 

projets d'investissement liés à de nombreux risques qui conduisent à la détérioration des banques , 

Par conséquent, celui-ci travaille à effectuer des études en utilisant l'analyse financière des états 

financiers afin de prévoir ces risques et essayer d'éviter ou de minimiser ces études diffèrent d'une 

banque à une autre . 

        Cette étude vise à clarifier les critères d'évaluation et des indicateurs associés et ce que nous 

avons appris de l'étude que nous avons appliqué à la Banque Nationale d'Algérie BNA L'étendue 

de l'utilisation des études financières et l'ampleur de l'impact des états financiers faisant le 

financement de la décision des projets d'investissement grâce à des prêts d'investissement.  

Mots-clés: Analyse financière - états financiers  -  Finance - Investissement - Prêts d'investissement - 

Développement économique.  


