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بادئ البدء وشكس هللا املعين الري فتح لىا أبىاب زحمته و هداها ملا فيه *
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 :املقدمة 

عاث املالُت و الخؼىزاث      ٌعخبر الخدلُل املالي اخد املىاطُع  املالُت الهامت و املخجددة بخجدد الاهظمت و الدشَس

الاكخصادًت الداخلُت و الدولُت، و الري يهدف الى الخخؼُؽ، املساكبت  و الدشخُص املالي و الىشف عً املدي 

هجاح  و هفاءة الظُاطاث املالُت املخبعت في املإطظت باطخخدام  ادواث الخدلُل املالي  املخعددة و التي 

اث  .حظخخدم في عدة مظخٍى

حعخبر املإطظت الىىاة السئِظت داخل اليشاغ  الاكخصادي  و الىطُلت  املفظلت لخلم الثروة في املجخمع، و هي 

ت التي جخفاعل مع بعظها البعع مً احل جدلُم هدف زئِس ي  حعخبر عً مجمىع الىطائل املادًت، و البشٍس

ًخمثل في هدف البلاء و الىمى، و بالخأهُد فان خظً ادازة املإطظت لرمتها املالُت، و حظيرها الفعاٌ ليشاػها 

تها  .الاطخغاللي ًمثل مصدز  فعالُتها و هفاءتها و اطخمساٍز

جيشؽ املإطظت طمً  مدُؼها الدًىامُيي ًإزس فيها و جخازس به، و بالخالي فان زطم العالكاث بين املإطظت   و 

و مما الشً غُه ان عالكت املإطظت املالُت مع مدُؼها ٌعخبر . مدُُؼها و حظير  ٌعخبر  اخد  عىامل هجاخها

الداعم السئِس ي لهره العالكت  و جخددد عىاصس هره الاعالكت مً خالٌ وظُفت املإطظت املالُت  مع املإطظاث 

 .و الهُئاث التي جإزس  و جخازس بهره الىظُفت  و هى ماًصؼلح علُه بالبِئت املالُت مع املإطظت او مدُؼها املالي

ل الخللُدًت  او غير الخللُدًت املخمثلت  في الاطىاق املالُت  ًفسض على  ان لجىء املإطظت  الى مصادز  الخمٍى

املإطظت  ان جدلم بعع الشسوغ املخعللت بالدظُير الجُد لعىاصس  ذمتها املالُت وىن هره العىاصس  حعخبر 

لُت، هما يهخم الظىق اللبلي و البعدي للمإطظت بلدز ة املإطظتعلى  الظامً السئِس ي للمإطظاث الخمٍى

حظُير عىاصس اطخغاللها مً احل الخمىكع الاخظً في الاطىاق و زبذ فسص فسص جفاوطُت اهبر مع طىكيها 

بِىما ًظمً الدظُير  ًظمً الدظُير الجُد ملخاخاث  املإطظت  عدم وكىعها في خاالث . اللبلي و البعدي

العظس  املالي الامس الري ًجىبها الىكىع في مشاول  عدم الظداد و اهخفاض دزحت  الخصيُف  الائخماوي لهره 

 .املإطظاث و ما ًترجب علُه مً طعف مىكفها الخفاوض ي مع املإطظاث امللسطت 

ان املساهص امللُت املروىزة طابلا و التي ٌعبر عنها بمإشساث  و وظب مالُت حظمذ للمإطظت بدظيرها الري 

ًدظً مً عالكها مع املدُؽ املالي  و ًمىنها هرلً مً ججاوش خاالث الخلل الري ًمىً  ان جلع فُه 

 .املإطظت

 :طرح الاشكالية * 

 :  مما طبم طىف هؼسح اشيالُت البدث السئِظت الخالُت التي هداٌو فيها معالجتها في هره الدزاطت املخمثلت في
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  ماهى دوز الخدلُل املالي في جددًد عالكت املإطظت مع بِئتها؟ و هل ًمىً جدظين هره الاعالكت مً خالٌ 

 الخدىم في املإشساث و اليظب  املالُت املخعللت خاصت  بمسهصي الرمت املالُت و دوزة الاطخغالٌ؟

   لالحابت على الاشيالُت  الظابلت  وحب جدلُلها الى اطئلت فسعُت  حظاهم في جفىُىها املنهجي وفم الترجِب 

 :الخالي 

 ماهي الغالكاث السابؼت بين املإطظت و مدُؼها، و هل العالكت طاهىت على املدي املىظىز؟ .1

اث التي ًإزس فيها  املدُؽ املالي على الىظُفت املالُت، و هل للمإطظت اللدزة على حظُير  .2  ماهي املظخٍى

 هره العالكت ؟

ماهي الادواث التي وظخؼُع الخدىم مً خاللها في زطم و جدظين الاعالكت بين املإطظت و مدُؼها  .3

 املالي؟

 :فرضيات الدراسة *  

 :  مً احل الىصٌى الى هخائسالج مىطىعُت  وواكعُت، حعلذ لهرا املىطىع  فسطُاث في الىلاغ الخالُت 

ان عالكت املإطظت مع مدُؼها املالي عالكت جبادلُت و جياملُت بين وظُفتها املالُت و املإطظاث  املإزسة   .1

و اطخغالٌ  هرا  املدُؽ بافظل الؼسق، و حعخبر ........ فيها مً اطىاق مالُت، ببىىن، اطىاق و عمالء 

 \.هره العالكت  مخغيرة و مخجددة باطخمساز بخغُير الظسوف  الاكخصادًت و الخىظُمُت

الىظُفت املالُت  مً بين الىظائف الاطاطُت  في املإطظت  و التي جإزس  في املدُؽ  املالي  و جخازس به  .2

ل و اللصير، هرا ما ًدخم على املإطظت حظُير عىاصسها املالُت وفم املىظىزًٍ  على  املدًين الؼٍى

ل و اللصير  الاحل  )الظابلين   (.9املدًين الؼٍى

 باالخد بعين الاعخباز للفسطُت  الظابلت،  ًمىىىا جلظُم املإشساث املالُت املظخخدمت في دزاطت  .3

لت  لت الاحل تهخم  بخدلُل  العىاصس الؼٍى العالكت بين  املإطظت و مدُإزػها املالي الى مإشساث ػٍى

الاحل و مإشساث كصيرة الاحل التي تهخم بدزاطت العىاصس اللصيرة الاحل، و حظُير  العىاصس الظابلت 

 .ًإدي الى جدظين عالكت املإطظت املالي مع مدُؼها و حعظُم  اطخفادتها مىه

 :املنهج املتبع و ادوات الدراسة *  

 :  لالحابت على اشيالُت البدث  و ازباث صخت الفسطُاجذ املخيباة وان مً الظسوزي  اجباع املنهمجين الخالُين

ًخص الجاهب  الىظسي الري كمىا فُه بخعٍسف مخخلف  املصؼلخاث، املفاهُم و : املىهج الىصفي . 1

ت املخعللت  باملىطىع و التي ًخم اطخخدامها في جؼبُلىا العملي  .الخلىُاث  لالخاػت ببمخخلف الجىاهب الىظٍس
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ت في  :  املىهج الخدلبلي . 2 ًخص الجاهب الخؼبُلي الري وعمل مً خالله على اطلاغ مخخلف معازفىا الىظٍس

 .جدلُل عالكت املإطظت  املالُت مع بِئتها و اطخخالص الىخائءؤزج  التي جمىىىا مً جاهُد الفسطُاث  او هفيها

 : ـــــــــ  اهمية املوضوع 

ٌعخبر هرا املىطىع بالسغم مً جىاوله في العدًد مً الدزاطاث اخد املىاطُع املخجددة و الري ٌشيل اخد  

ل او فخذ زاض املاٌ او الىلىج ألطىاق حدًدة، باالطافت الى  ت طىاء حعلم الامس بؼلب الخمٍى املؼالب الظسوٍز

 اهمُت املىطىع السئِظت الظابلت، ًمىىىا ذهس اطباب اخسي هساها مىطىعُت جخعلم باهمُت هرا املىطىع و هي 

 .ابساش كدزة الىظُفت املالُت في الخىُف مع مدُؼها املالي و اطخفادة منها فب حعظُم ازباح املإطظت .1

ت املالُت ًىفس  .2 ان اطخخدام الادواث الىمُت في الخدلُل املالي و اطخخدام هره الىخائج في اػاز الىظٍس

 .مىهج جدلُل مخيامل و اداة ًمىً اطخفادة منها مً ػسف حمُع املخعاملين و املهخمين في هرا املُدان

 : اسباب اختيار املوضوع *

 :ان اخخُازها لهرا املىطىع لم ًاحي مً باب الصدفت و اهما ٌعىد الطباب هرهس منها ماًلي 

 .السغبت الشخصُت ف ًدىاٌو مىطىع الخدلُل املالي و جلىُاًه الىمُت و الخدلُلُت .1

 .ججدد املىطىع  ًجعل مىه مجاال دائما لخدلُل و جددًد .2

 .اهمُت العالكت بين وظُفت املإطظت املالُت و مدُؼها املالي في مجاٌ جخصصىا .3

 مداولت ازساء مساحع املىخبت بعمل هدىاٌو فُه حاهبا ماشاٌ البدث فُه ًخؼلب العدًد مً الدزاطاث،  .4

 .خاصت الخؼبلُت منها

 :الاطار الزمني و املكاني لدراسة * 

 :لدزاطت بعدًً ًدددان مجالها، اوالها البعد الصامني و الثاوي بعد املياوي 

  وهي الفترة التي هساها وافُت لخؼبُم 2016 الى 2013الري ًمخد في الفترة مً : الاػاز  الصماوي  .1

ين الظاهً و الدًىامُيي و بالخالي دزاطت معدالث همى و  فىا املخعللت بالخدلُل خاصت على مظخٍى معاٍز

 .جؼىز املإشساث

وان هرا الاخير  في مإطظت الظهسة فُب حجاج لىالًت مظخغاهم، خُث جخىفس هره :  الاػاز املياوي  .2

املإطظت على اغلبُت الشسوغ التي ًخؼلبها هرا الىىع مً الدزاطاث مً اطدثمازاث هبيرة و دوزة 

 .الخ ...... اطخغالٌ غىُت 
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 : هيكل الدراسة  *

جىاٌو في هره املرهسة  مىطىع دوز الخدلُل املالي  في حشخُص للمإطظت دزاطت خالت مإطظت  ظهسة فُب  

 .2016 الى 2013مظخغاهم خالٌ الفترة مً 

ين  و فصل  ، فصلين  هظٍس  ومً احل الاخاػت بالهرا املىطىع  كمىا  بخلظُم هرا العمل  الى زالزت  فصٌى

 :جؼبُلي هما ًلي 

الفصل الاٌو عمىمُاث خٌى الخدلُل املالي  باعخبازه اداة مً ادواث  الدظُير املالي في ًد املظير املالي  الجخاذ 

 :اللسازاث املالُُت و اهدشاف الاخؼاء  و جصخُدها  و ذلً بخلظُمه الى زالزت مباخث

 ماهُت الخدلُل املالي : املبلخذ الاٌو 

اث و ادواث  الخدلُل املالي: املبدث الثاوي   مظخٍى

 الىظام املداطبي املالي و اللىائم املالُت : املبدث الثالث 

 في الفصل  الثاوي جؼسكذ الى جدلُل البِئت املالُت للمإطظت  و عالكتها مع بِئتها املالُت املخمثل في جددًد  

اث و ادواث  جدلُل املالي  املظخخدمت  في حشبخُص املدُؽ املالي  و اهدشاف مظخىي  عالكخه مع  مظخٍى

 :مالهها، مىزديها و عمالئها مً خالٌ ػسخها  في زالر مباخث هماًلي 

 الىظُفت املالُت و املدُؽ املالي :  املبدث الاٌو 

 مإشساث  حشخُص املإطظت مً مدُؼها املالي : املبدث الثاوي 

 الاطخجاباث لخعظُم  اطخفادة املإطظت مً مدُؼها املالي : املبدث الثالث 

 2016 الى 2013دزاطت خالت  مإطظت ظهسة فُب  مظخغاهم مً الفترة :   اما الفصل الثالث و الاخير بعىىان 

صها و هلاغ الظعف لخجىبها، و ًخظمً  هرا   لخدلُلها مً الجاهب الخؼبُلي الهدشاف  هلاغ  كىة  و حعٍص

 :الفصل  مبدثين هما ًلي 

 جلدًم مإطظت ظهسة فُب مظخغاهم : املبدث الاٌو 

 .مإشساث حشخُص العالكت بين املإطظت و مدُؼها املالي :  املبدث الثاوي 

 . و اهخهي املىطىع بخاجمت عامت جخظمً ملخصا عاما  خٌى املىطىع مخبىعا باهم الىخائج  املخىصل اليها 
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و في الاخير ازحىا ان اوىن كد اصبذ  ووفلذ و لى بلدز كلُل في اخخُازي للمىطىع  و معالجخه ، فعس ى ان 

 .افىش باحسي الاحتهاد و الاصابت، فان لم ًىً ذلً فدظبي اهني خاولذ و هللا املظخعان 
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ماهيةل احبليصل االيل:ل املبحل ألاول

 ٌعخبر الخدلُل اإلاالي مىطىعا هاما مً مىاطُع ؤلاداسة اإلاالُت وطشوسة كصىي للخخؼُؽ اإلاالي العلُم، 

شجبؽ الخدلُل اإلاالي اسجباػا وزُلا بداحت ألاػشاف اإلاخخلفت التي لها عالكت بمششوع معين إلاعشفت اإلاخغيراث  ٍو

. التي جدذر في معاس أعماله خالٌ فترة معُىت، واججاهاث جؼىسه معخلبال

ملهوملألاأهذ فل احبليصل االيل:ل املللل ألاول

:  ظيخؼشق ئلُه مً خالٌ الىلاغ الخالُت

:لملهومل احبليصل االي

 ،ً  ٌعخبر الخدلُل اإلاالي مً بين أهم ألادواث التي ٌعخخذمها العذًذ مً اإلاهخمين به مً معدثمٍش

مإظعاث، بىىن، ئلى غير رلً مً  أحل معشفت الىطعُت اإلاالُت مً خالٌ هزا الخدلُل واجخار اللشاس 

. اإلاىاظب الزًً ًبدثىن عىه بأظلىب علمي دكُم

فه هما ًلي:جعشيفل احبليصل االي:لأألاال  1: ًمىً حعٍش

ٌعخبر الخدلُل اإلاالي حشخُص للحالت اإلاالُت للمإظعت لفترة معُىت  باظخعماٌ وظاةل مخخلفت باخخالف  .1

 .الؼشق وألاهذاف مً هزا الخدلُل

وعخؼُع اللٌى بأن الخدلُل اإلاالي هى عباسة عً عملُت مىـمت تهذف ئلى معشفت مىاػً اللىة في وطع  .2

ضها، وعلى مىاػً الظعف لىطع العالج الالصم لها ورلً مً خالٌ  :اإلاإظعت لخعٍض

 اللشاءة الىاعُت للىشىف اإلاالُت اإلايشىسة. 

 ؤلاظخعاهت باإلاعلىماث اإلاخاخت وراث العالكت مثل أظعاس ألاظهم واإلاإششاث ؤلاكخصادًت العامت. 

خُت باللىاةم اإلاالُت للخعشف على اإلاشهض اإلاالي للمإظعت بما ٌعاعذ  .3 الخدلُل اإلاالي هى حشغُل البُاهاث الخاٍس

 .على وطع أوعب الخؼؽ اإلاالُت التي جدلم مصالح اإلاالن وؤلاداسة والعاملين واإلاجخمع

                                                           
 .14-13ناصر دادي عدون ، التحليل المالي ، تقنيات مراقبة التسيير ، ص ص  . 

1
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ئرا الخدلُل اإلاالي هى علم له كىاعذ ومعاًير وأظغ يهخم بخجمُع البُاهاث واإلاعلىماث الخاصت 

باللىاةم اإلاالُت للمإظعت وئحشاء الخصيُف الالصم لها زم ئخظاعها ئلى دساظت جفصُلُت دكُلت وئًجاد 

الشبؽ والعالكت فُما بُنها، زم جفعير الىخاةج التي جم الخىصل ئليها والبدث عً أظبابها ورلً 

الهدشاف هلاغ الظعف واللىة في الخؼؽ والعُاظاث اإلاالُت باإلطافت ئلى جلُُم أهـمت الشكابت 

. ووطع الحلٌى والخىصُاث الالصمت لزلً في الىكذ اإلاىاظب

:   مً أظباب ؿهىسه ما ًلي:ثملوسل احبليصل االي:لثاهيا

 للذ وشأ الخدلُل اإلاالي في نهاًت اللشن الخاظع عشش خُث اظخعملذ البىىن واإلاإظعاث اإلاالُت التي 

جبين أظاظا مذي كذسة اإلاإظعت على الىفاء بذًىنها، ورلً اظدىادا ئلى هشىفاتها، ولىً مع جؼىس الصىاعت 

ىاث مً هزا اللشن بعع الذساظاث اإلابيُت على العذًذ مً اإلاإظعاث  والخجاسة وؿهىس في بذاًت العشٍش

. واليعب اإلاخخلفت

أزش معخبر في جؼىس جلىُاث الدعُير وخاصت الخدلُل  (1933 – 1929) وللذ وان لألصمت ؤلاكخصادًت 

ىُت لجىت ألامً والصشف1933اإلاالي، ففي ظىت  .  في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 هما وان لفترة ما بعذ الحشب العاإلاُت الثاهُت إلعادة بىاء دوس هام في جؼىس جلىُاث الخدلُل اإلاالي في 

فشوعا، خُث ؿهش اإلاصشفُىن واإلالشطىن الهامىن اهخمامهم بخدذًذ خؼش اظخعماٌ أمىالهم وبصفت أهثر دكت 

ل في العخِىاث مً هزا اللشن، وكذ جيىهذ في فشوعا ظىت  وخضم، وبخؼىس اإلاإظعاث وبالخالي وظاةل الخمٍى

 لجىت عملُاث البىسصاث، والتي خذد هذفها بخأمين ؤلاخخُاس الجُذ وجأمين اإلاعلىماث اإلاالُت التي وششتها 1968

اإلاإظعاث التي حعاهم في خلم هـشة حذًذة للخدلُل اإلاالي الزي جدٌى مً جدلُل ظاهً ئلى جدلُل دًىامُيي 

، وأصبذ أخذهما ًىمل ( ظىىاث3دساظت الىؿُفت اإلاالُت للمإظعت اإلاالُت لعذة ظىىاث مخعاكبت أكلها )

 2.آلاخش

                                                           
ل14ل–ل13هاصشلد ديلعذألان،ل احبليصل االي،لثلىياتلمش كملةل اخعيير،لصل.ل 2
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وهىان عذة عىامل عجلذ بـهىس الخدلُل اإلاالي هلاعذة لخدلُل وجلُُم أداء الششواث خُث ًمىً 

: جلخُصها فُما ًلي

  مما هخج عنها ؿهىس ششواث عمالكت، خاصت منها ششواث : اثوسةل افىاعيةلألاظهوسل اششكاتل اكمليرة .1

اإلاعاهمت والتي ًيىن فيها اهفصاٌ بين ؤلاداسة واإلاالن، وبالخالي وان مً الظشوسة ئًجاد وظُلت جمىً 

ً مً مخابعت هخاةج الششواث التي ٌعدثمشون فيها أمىالها  .اإلاعدثمٍش

ً، :ل احذخصل لحكوميلفيلكيليةلإهجاصل الو ئمل اااية .2  سغبت الحيىمت في جىفير كذسة ألامان للمعدثمٍش

ب كىاةمها  عاث التي جلخض ي بالظشوسة أن جلىم اإلاىـماث بدبٍى خُث كامذ بىطع اللىاهين والدشَش

اإلاالُت وعشض بُاهاتها اإلاالي بشيل ٌعمذ للمعاهمين وألاػشاف الخاسحُت ألاخشي بالخعشف على هخاةج 

 .اإلاإظعت

 في فترة الثالزِىاث مً اللشن اإلااض ي، والزي عجل :ظادل اوالياتل احبذةل مشيكية:ل اكعادل اكملير .3

 .بالبدث عً أداة وجشاكب وجخيبأ باإلاعخلبل اإلاالي للششواث

ل والبىىن اإلالشطت تهخم بشيل أظاس ي :لظهوسلإلائحمانلكمفذسلالحمويص .4 خُث أن ششواث الخمٍى

ل مً عذمه، بىاءا على اإلاإششاث التي حعؼيها هخاةج الخدلُل اإلاالي  .بعملُت اجخار كشاس الخمٍى

ن كىاهين البىسصت جلخض ي بظشوسة أن جلىم الششواث إ:لظهوسل املوسصاتل لخاصةلباألألاس قل اااية .5

ً مً  التي جؼشح أظهمها لالهخخاب أن حعشض وبشيل مفصل كىاةمها اإلاالُت ختى ًمىً اإلاعدثمٍش

ت  .اجخار كشاساتهم ؤلاظدثماٍس

ًىؼلم الخدلُل اإلاالي مً اإلابذأًً عاةذ اإلاخاػشة وأهذافه جخخلف على خعب اخخُاحاث ألاعىان ؤلاكخصادًين 

: و عمىما جخمثل هذف الخدلُل اإلاالي ئلى جدلُم الغاًاث الخالُت
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 حعخبر هخاةج الخدلُل اإلاالي مً أهم ألاظغ التي ٌعىذ عليها مخخز اللشاس مً أحل :باايعملةلالششكة .1

الحىم على مذي هفاءة ؤلاداسة وكذستها على جدلُم ؤلاظدثماس ألافظل، وبالخالي فان الخدلُل اإلاالي 

 3:يهذف ئلى

 .ثلليمل اوضعل االيلألا اىلذيلالمؤظعة -

ل -  .جلُُم هخاةج وكشاءاث ؤلاظدثماس والخمٍى

 .جدذًذ مخخلف ؤلاهدشافاث التي جخللذ أداء الششهت مع حشخُص أظبابها -

 .ؤلاظخفادة مً هخاةج الخدلُل إلعذاد اإلاىاصهاث والخؼؽ اإلاعخلبلُت -

 .جدذًذ الفشص اإلاخاخت أمام الششهت والتي ًمىً اظدثماسها -

 .الخيبإ باخخماالث الفشل التي جىاحه الششهت -

 .ٌعخبر الخدلُل اإلاالي مصذسا للمعلىماث الىمُت والىىعُت إلاخخزي اللشاس -

ل واللصير -  .جلُُم مالةمت الششهت في ألاحل الؼٍى

 4:ختى ألاػشاف اإلاخعاملت مع اإلاإظعت لها أهذاف خُث تهذف ئلى: باليعبت للمخعاملين مع اإلاإظعت .2

 .ئحشاء مالخـاث خٌى العماٌ التي جلىم بها اإلاإظعت في اإلاُذان اإلاالي -

بت -  .جلُُم الىخاةج اإلاالُت وبىاظؼتها ًخم جدذًذ ألاسكام الخاطعت للظٍش

 .جلُُم الىطعُت اإلاالُت ومذي اظخؼاعت اإلاإظعت لخدمل هخاةج اللشوض -

 .اإلاىافلت أو الشفع على ػلب اإلاإظعت مً أحل ؤلاظخفادة مً اللشوض -

 أهميةلألاألاظائفل احبليصل االيلألاحذألادلإلاظحلادةلمىه:ل املللل اثاوي

ًىدس ي الخدلُل اإلاالي أهمُت هبيرة إلاا له مً وؿاةف مهمت وفعالت في خذود ؤلاظخفادة مىه وجىمً في 

: اإلاداٌو الخالُت

                                                           
،ل2008عذهانلثايهلألاأسشذلفؤ دل احميمي،ل احبليصلألا احخمليطل االيل ثجاهاتلمعاصشة،لد سل املاصألاسيل اعلميةلاليششلألا احوصيع،لعمانل سدن،ل.ل 3

.ل22-21صل
.ل3،لصل2008،لس ملهللا،لفلعملين،ل1فهميلمفمللىل اشيخ،ل احبليصل االي،لط.ل 4
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:لأهميةل احبليصل االي:ل الشرل ألاول

:  جىمً في الىلاغ الخالُت

 .جدذًذ مذي هفاءة ؤلاداسة في حمع ألامىاٌ مً هاخُت، وحشغُلها مً هاخُت أخشي  -

 .الحصٌى على مإششاث جبين فعالُت ظُاظاث اإلاإظعت وكذستها على الىمى -

 .الخدلم مً مذي هفاءة اليشاغ التي جلىم به اإلاإظعت -

 .اإلاعاعذة في عملُت الخخؼي اإلاالي للمإظعت -

 .مإشش على مذي هجاح أو فشل ئداسة الششهت في جدلُم ألاهذاف اإلاشحىة -

 .مإشش للمشهض اإلاالي الحلُم للمإظعت -

 .ئعذاد أسطُت مىاظبت الجخار اللشاساث اإلاالةمت -

ألاظائفل احبليصل االيل:ل الشرل اثاوي

 ٌ  5: هىان عذة وؿاةف جشجىض في مجملها خى

 وهي جىحُه مخخزي اللشاس الجخار أخعً اللشاساث التي حعىد :ثوجيهل اعخثمشيًلالثخارل الش س .1

على اإلاإظعت بالشبدُت أو الفاةذة، بغشض جدلُم هذفها، باإلطافت ئلى مداولت الخأكلم مع البِئت 

 .الخاسحُت التي جخميز بعذم ؤلاظخلشاس، مً اللشاساث التي جدذدها ظُاظاث الخدلُل اإلاالي

م ابشاص مضاًا وخذود عملُت ؤلاظدثماس اإلاشجلب اهجاصها: ثخارلكش سلإلاظخثماس .2  . ورلً عً ػٍش

ل أفظل: ثخارلكش سل احمويص .3  . خُث جمىً مجلغ ؤلاداسة مً البدث على فشص جمٍى

 . مً أحل جىحُه وسكابت مخخلف العملُاث اإلاالُت: ثخارلكش سل احخمليطلألا اشكابةل اااية .4

:للحذألادلإلاظحلادةلمًل احبليصل االي:ل الشرل اثااح

                                                           
.ل21،لصل2005مبمذل افالحلعو ششية،ل احبليصل االي،لمزكشةلاىيصلشهادةل ااجيعتر،لثخفصلإد سةلأعماو،لجامعةلظعذلدحلل،ل املليذة،ل.ل 5
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 للخدلُل اإلاالي خذود هاججت عً خصاةصه الخلىُت، ال ًمىً الىزىق بصفت مؼللت بخالصت الخدلُل 

. اإلاالي دون ؤلاعخماد على أدواث الدعُير ألاخشي، واإلاعلىماث التي جخص اإلادُؽ الخىافس ي وألاخذار الؼاسةت

هزا الحذ ظِخللص خخما مع اعخماد الىـام اإلاداظبي اإلاالي الجذًذ، ئر أن اإلاعاًير اإلاداظبُت الذولُت 

 جلح على طشوسة ألاخز بعين ؤلاعخباس ألامىس الؼاسةت وألاخذار الالخلت لخىكُف (IAS/IFRS)اإلاعخمذ عليها 

 6(.IAS 10اإلاعُاس  الذولي )الحعاباث 

وبصفت عامت ًيبغي على اإلادلل اإلاالي أن يهخم بخؼىس ألادواث و الهُيلت اإلاالُت للمإظعت أهثر مً 

خ ما، بِىما هجذ  اهخمامه بالىطعُت الـشفُت ختى ال وعاوي بين مإظعخين راث وعبت مالُت مخمازلت في جاٍس

. ئخذاهما جدعً مً وطعها في العىق وألاخشي جخلهلش أداتها ووطعُتها اإلاالُت

ملوماتلألامىهجيةل احبليصل االيل:ل املللل اثااح

 مً احل هجاح عملُت الخدلُل اإلاالي في جدلُم أهذافها أو أغشاطها اإلايشىدة، البذ مً جىفش مجمىعت 

: مً اإلالىماث ومىهجُت اإلادلل اإلاالي التي حشيل في مجمىعها سواةض أظاظُت البذ مً مشاعاتها وجخمثل في

 ٌ ٌعخمذ الخدلُل اإلاالي على مجمىعت مً اإلالىماث واإلابادب لخدلُم أهذافه : ملىماث الخدلُل اإلاالي: الفشع ألاو

 7:أبشصها

 .الخدذًذ الىاضح لألهذاف الخدلُل اإلاالي -

 .جدذًذ الفشجت اإلاالي التي ٌشملها الخدلُل وجىفير البُاهاث اإلاالي التي ًمىً ؤلاعخماد عليها -

 .جدذًذ اإلاإششاث اإلاىاظبت للىصٌى ئلى أفظل الىخاةج وبأظشع وكذ -

 .الخفعير العلُم لىخاةج الخدلُل اإلاالي ختى ًصاس  ئلى اظخخذامها بصىسة ظلُمت -

 .جمخع اإلادلل اإلاالي باإلاعشفت والذساًت الياملت بالبِئت الخاسحُت والذاخلُت اإلادُؼت باإلاإظعت -

                                                           
6. IRFS, Including IAS and Interpretation as at 1 January 2006, IASB. PAGE 427. 

.ل9فهميلمفمللىل اشيخ،لمشجعلظابم،لصل.ل 7
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 .البذ أن ًيىن اإلادلل اإلاالي مإهال مً الىاخُت العلمُت والعملُت -

:لمىهجيةل احبليصل االي:ل الشرل اثاوي

 8: على اإلاإظعت ئجباع اإلاىهجُت الخالُت عىذ كُامها بالخدلُل اإلاالي

 .جدذًذ الهذف الزي ٌععل ئلُه اإلادلل -

 .جدذًذ الفترة الضمىُت التي ظِشملها جدلُل الىشىفاث اإلاالُت -

 .جدذًذ اإلاعلىماث التي جدخاحها اإلاإظعت للىصٌى ئلى غاًتها -

 .ئخخُاس أظلىب وأداة جدلُل مىاظبت والتي لها اللذسة للخعامل مع اإلاشيلت -

 .اظخعماٌ اإلاعلىماث واإلالاًِغ التي ججمعذ لذي اإلاإظعت الجخار اللشاس وؤلاحشاء اإلاؼلىب -

 .ئخخُاس اإلاعُاس اإلاىاظب للُاط هخاةج وال ماوع خين ٌعخذعى ألامش مً اظخعماٌ أهثر مً معُاس -

 .جدلُل أظباب ؤلاهدشاف وجدذًذها -

 .وطع الخىصُت اإلاىاظبت بشأن هخاةج الخدلُل -

معحوياتلألاأدألا تل احبليصل االيل:ل املبحل اثاوي

 ًخؼلع اإلادلل اإلاالي عىذ كُامه بيل عملُت ئلى جدذًذ اججاه العملُت وألادواث اإلاعخعملت، ًمىً 

. جىطُدها في هزا اإلابدث

:لمعاييرلألاخملو تل احبليصل االي:ل املللل ألاول

:  هىان مجمىعت مً اإلاعاًير والخؼىاث جىمً في

:لمعاييرل احبليصل االي:ل الشرل ألاول

                                                           
،لصل2006،لد سلألا ئصلاليشش،لعمان،ل سدن،ل2مؤيذلعملذل اشحمًل اذألاسيلألاهوسل اذيًلأديللأبولصهاد،لاحبليصل االيلباظحخذ مل لحاظوب،لط.ل 8

.ل15
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:  ًمىً جىطُدها في الىلاغ الخالُت

:لخفائصلمعاييرل احبليصل االي:لأألاال

مىً جىفُزه -  .أن ًيىن اإلاعُاس واكعُا ٍو

 .أن ًخصف باإلظخلشاس اليعبي بمععى أن ًبلق زابخا ال ًخغير مً فترة  خشي  -

خصف بالبعاػت وظهىلت ؤلاظخخذام وأن ال ًيىن له أهثر مً جفعير -  .أن ًيىن اإلاعُاس واضحا ٍو

ل9:إظحخذ ملمعاييرل احبليصل االي:لثاهيا

 .جفعير الـىاهش اإلاالُت اإلاخخلفت وئعؼائها وصفا همُا -

 .جفعير اإلاذلىالث واإلاإششاث لإلججاهاث اإلاالُت اإلاخخلفت -

 .جدلُل أداء اإلاإظعت اإلاالي -

 .هشف ؤلاهدشاف -

ت -  .كُاط الىخاةج الفعلُت ئلى اليعب اإلاعُاٍس

ل10:ألاثكمًلأهو رل اعاييرلفي:لأهو رلمعاييرل احبليصل االي:لثااثا

 وهي اإلاعاًير العاةذة واإلاخعاسف عليها في خلل الخدلُل اإلاالي والتي :( اىمللي):لل اعياسل امللم -

 .ًمىً اظخخذامها بغع الىـش عً هىع الصىاعت والـشوف العاةذة

خم الخىصل ئلى هزا اإلاعُاس مً خالٌ اإلاخىظؽ الحعابي ليعب مجمىعت مً : اعياسل افىاعي -  ٍو

الششواث واإلاإظعاث وختى أهه ًمىً اظخعماٌ هزا اإلاعُاس بىجاح وأن جيىن هخاةجه ملىعت 

 :ومىاظبت البذ أن جىفش فُه الخصاةص الخالُت

 أن جيىن اإلاإظعاث مىطىع الذساظت جابعت لصىاعت واخذة. 

 أن جيىن اإلاإظعاث مىطىع الذساظت راث حجم واخذ. 
                                                           

9
 .173، ص 200، دار الفكر، عمان، األردن، 1هيثم محمد الزعبي، اإلدارة والتحليل المالي، ط.  

10
 .17-16مؤيد عبد الرحمن الدوري ونورين أديب أبو زناد، مرجع سابق، ص .  
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 أن جيىن اإلاإظعاث مىطىع الذساظت في مىؼلت حغشافُت معُىت. 

 أن جيىن اإلاإظعاث مىطىع الذساظت هفغ الـم اإلاداظبُت. 

 وهي وعبت معذالث خاصت باإلاإظعت في اإلااض ي وحعخخذم في الحىم :( احاسيخي) اعياسلإلاثجاهيل -

على معخىي اإلاإظعاث في الحاطش واإلاعخلبل بملاسهت اليعب واإلاعذالث الحالُت مع اليعب في 

اإلااض ي وعلى طىء اإلالاسهت ًمىً اهدشاف ؤلاهدشافاث والحىم على معخىي ألاداء لهزه 

 .اإلاإظعاث

 وعبت أو سكم ًىطع عادة مً كبل لجان مخخصصت في ؤلاداسة الظخخذامه في : اعياسل اوضعي -

كُاط أوشؼت معُىت مً خالٌ اإلالاسهت بين هزا اإلاعُاس اإلاخىكع جدلُله وبين ما جم جدلُله فعال 

 .ورلً مً خالٌ فترة صمىُت مدذدة

:لخملو تل احبليصل االي:ل الشرل اثاوي

 11: جخم عملُت الخدلُل اإلاالي وفلا للخؼىاث آلاجُت

ًلىم اإلادلل في هزه اإلاشخلت ؤلابخذاةُت بخصيُف ألاسكام التي جدخىيها اللاةمت اإلاالُت :لمشحلةل احفييف .1

 هثر مً فترة مداظبُت زم ًلىم بخجضةتها ئلى حضةين هما ألاصٌى والخصىم، زم جىطع في مجمىعاث 

 .مدذدة ومخجاوعت ختى ًخمىً مً معالجتها

بعذ الخصيُف واإلالاسهت ًلىم اإلادلل بالبدث عً أظباب والحىم على اإلاشهض اإلاالي :لمشحلةل الاسهة .2

 .للمإظعت وجلذًم ؤلاكتراخاث

:لإظحعماالتل احبليصل االي:ل املللل اثاوي

:  جخطح اظخعماالث الخدلُل اإلاالي مً خالٌ

:لمجاالتل احبليصل االي:ل الشرل ألاول

                                                           
11

 .79، ص 2001جميل أحمد توفيق أساسيات اإلدارة المالية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، .  
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عخعمل الخدلُل اإلاالي في اإلاجاالث الخالُت :  َو

الزي ًلىم بهزا الخدلُل هم اإلالشطىن ورلً بهذف الخعشف على ألاخؼاس التي كذ :ل احبليصلإلاهحمائي .1

 .ًخعشطىن لها في خالت عذم كذسة اإلاإظعت على ظذاد التزاماتها في الىكذ اإلادذد لها

ٌعخبر هزا الخدلُل مً أفظل الخؼبُلاث العملُت للخدلُل اإلاالي والزي ًلىم به :ل احبليصلإلاظخثماسيل .2

اإلاعدثمشون مً أفشاد وششواث خُث ًىصب اهخمامهم على ظالمت اظدثماسهم وهفاًت عىاةذها هما 

أن هزا الىىع  مً الخدلُل ٌعخخذم في جلُُم هفاءة ؤلاداسة في خلم اظدثماس حذًذ باإلطافت ئلى 

 .كُاط سبدُت وظُىلت اإلاإظعت

ً وخذة اكخصادًت واخذة هدُجت الهظمام :لثبليصلإلاهذماجلألا اشش ء .3 ًيخج عً هزا الخدلُل جيٍى

عخخذم هزا  وخذجين اكخصادًخين أو أهثر معا، وصواٌ الشخصُت اللاهىهُت ليل منهما أو  خذهما، َو

الىىع مً الخدلُل أزىاء عملُاث ؤلاهذماج بين ششهخين فخخم عملُت الخلُُم لللُمت الحالُت للمإظعت 

 .اإلاىىي ششاؤها هما بعذد كُمت ألاداء اإلاعخلبلي اإلاخىكع للمإظعت بعذ ؤلاهذماج في اإلاعخلبل

ٌعخبر الخخؼُؽ اإلاالي مً أهم الىؿاةف لإلداساث وجخمثل عملُت الخخؼُؽ بىطع :ل احخمليطل االي .4

جصىس بأداء اإلاإظعت اإلاخىكع في اإلاعخلبل وهىا جلعب أدواس الخدلُل اإلاالي دوسا هاما في هزه العملُت 

 .مً خُث جلُُم ألاداء العابم وجلذًش ألاداء اإلاخىكع في اإلاعخلبل

حعشف الشكابت اإلاالُت بأنها جلُُم ومشاحعت ألاعماٌ للخأهذ مً أن جىفُزها ٌعير وفلا :ل اشكابةل اااية .5

للمعاًير وألاظغ اإلاىطىعت ورلً الهدشاف ألاخؼاء وؤلاهدشافاث وهلاغ الظعف ومعالجتها في 

 .الىكذ اإلاىاظب

هزا الىىع مً الخدلُل تهخم به معـم ألاػشاف التي لها عالكت باإلاإظعت، ٌعخبر :لثبليصلثلييمل د ء .6

جلُُم ألاداء في اإلاإظعت مً أهم اظخعماالث الخدلُل اإلاالي فُخم مً خالٌ عملُت ئعادة الخلُُم 

الحىم على معخىي ألاسباح و كذسة اإلاإظعت على العُىة وظذاد ؤلالتزاماث وكذستها على ؤلاةخمان 
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باإلطافت ئلى جلُُم اإلاىحىداث، أما للجهاث التي حعخفُذ مً هزا الخلُُم فهي ئداسة اإلاإظعت 

 .واإلاعدثمشون واإلاعشطىن والجهاث الشظمُت وبُىث الخبرة اإلاالُت

:ل طش فل اعحليذةلمًل احبليصل االي:ل الشرل اثاوي

:  مً أهم هزه الفئاث ما ًلي

 :وجىلعم ئلى كعمين هما:ل اذ ئىونل .1

يهخمىن بخدلُل ودساظت عىاصش ألاصٌى والخصىم اإلاخذاولت، أي اإلاشهض الىلذي :ل اذ ئىونلكفيريل جص

. الجاسي وسأط اإلااٌ العام للمإظعت

ئهخماماتهم جترهض خٌى كذسة اإلاإظعت على ظذاد ؤلالتزاماث اللاةمت عليها، والفىاةذ :ل اذ ئىونلطويليل جص

. اإلاترجبت عً هزه ؤلالتزاماث ووكذ اظخدلاكها

ً في اإلاإظعاث هزلً ئلى: اعخثمشألان .2  : ًمىً جلعُم اإلاعدثمٍش

وهم مً ًلخىىن ألاظهم بغشض ؤلاججاس بها وئعادة بُعها خالٌ العىت لخدلُم :لمعخثمشألانلكفيريل جص

. عىاةذ مً وساء رلً، وبالخالي جيىن اهخماماتهم مىحهت هدى أظعاس ألاظهم وجللباتها خالٌ الفترة اللصيرة

وهم مً ًلخىىن ألاظهم بغشض العُؼشة وؤلاخخفاؾ بخلً ؤلاظدثماساث لفتراث :لمعخثمشألانلطويليل جص

لت جفىق العىت اإلاالُت، وجيىن اهخماماتهم مىحهت هدى معذٌ العاةذ مً العهم وعلى كذسة الششهت على  ػٍى

. ؤلاظدثماس وجدلُم ألاسباح

ئن اهخماماث ؤلاداسة جىمً في الىطع اإلاالي للمإظعت والشبدُت والىمى لزا حعخخذم مجمىعت :لإلاد سة .3

مً الؼشق وألادواث والخلىُت التي حعاعذها في إلداسة الششهت جدلُل الىشىفاث اإلاالُت هى أخذ هزه 

ألادواث اإلاهمت، والهذف ألاٌو لإلداسة هى فاعلُت هـم سكابتها اإلاعخخذمت، والىكىف على هُفُت جىصَع 

 .مىاسد الششهت 
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لخلُُم الىطع اإلاالي والشبدُت للمإظعاث الىاكعت في هؼاكها، للىكىف على كذسة :ل اىلابات .4

 .اإلاإظعاث في ئًجاد مىاصب شغل حذًذة

م :أجهضةل احخمليطلألا اشكابة  في رٌ اكخصاد الىـام الحش ًخم وطع العُاظاث وجدذد ألاظعاس  عً دٍس

دًىامُىُت العىق الحش، وهـام الؼلب والعشض، أما ؤلاكخصاد اإلاشهض ي ٌعخخذم الخدلُل اإلاالي لغشض 

الحصٌى على بُاهاث ومعلىماث حعاعذ في دساظت وجدلُل الخؼؽ العابلت وهخاةجها، وهزلً في وطع الخؼؽ 

. اإلاعخلبلُت و وىظُلت مً وظاةل الشكابت على اإلاإظعاث

 حعخخذم في الغالب لغشض الحصٌى على بُاهاث عً وشاػاث العذًذ مً اإلاإظعاث : اغشفل احجاسية

. والصىاعاث جخعلم بأوطاعها اإلاالُت ومعذالث أدائها وسبدُتها

حعخخذم أدواث الخدلُل اإلاالي إلاشاحعت عاةذ الظشاةب، والخدلم مً صحت ومىطىعُت :لمفلحةل اضش ئل

م ئحشاء اإلالاسهاث مع ششواث اللؼاع ودساظت العالكاث بين بىىد ؤلاًشاداث  البُاهاث اإلالذمت عً ػٍش

. واإلاصشوفاث لىفغ اإلاششوع

حعخخذم أداوث الخدلُل اإلاالي التي جلىم بخجمُع وجدلُل اإلاعلىماث اإلاداظبُت خالٌ :لإلاحفاءلألا اعلومات

. اللىاةم الىالُت لخلىم بخصيُفها ووششها بشيل دوسي

هحائجل احبليصل االيل:ل الشرل اثااح

 بعذ ئحشاء الفدص الذكُم للمعلىماث اإلاالُت للمإظعت ومعالجتها وعخخلص هخاةج جخخلف خعب 

. وطعُت اإلادلل باليعبت للمإظعت

باخخالف اإلاعخعمل الاخشجي جخخلف الىخاةج التي ًمىً أن جيىن واخذ أو ول : هخاةج الخدلُل الخاسجي: أوال

 12:العىاصش الخالُت
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 .مالخـاث خٌى ألاعماٌ التي جلىم بها اإلاإظعت في اإلاُذان اإلاالي -

 .جلُُم الىخاةج اإلاالُت وبىاظؼتها جدذًذ ألاسكام الخاطعت للظشاةب -

 .جلُُم الىطعُت اإلاالُت ومذي اظخؼاعت اإلاإظعت جدمل بخعاث اللشوض -

 .اإلاىافلت أو الشفع لعلذ كشض عىذ جلذًم اإلاإظعت ػلبا ئلى البىً خاصت -

 .ئفتراح ظُاظاث مالُت لخغُير الىطعُت اإلاالُت وؤلاظخغاللُت للمإظعت -

 .الخدلم مً اإلاشاهض العامت للمإظعت مع اإلاإظعاث مً هفغ اللؼاع وئؿهاس أخعنها أو أطعفها -

مىً للمدلل اإلاالي داخلُا أن ًصل ئلى الىخاةج الخالُت خعب الهذف مً :هحائجل احبليصل اذ خلي:لثاهيا  ٍو

:  جدلُله

 .ئعؼاء خىم على الدعُير اإلاالي لفترة الخدلُل -

يُت والخىصَعُت للفترة جدذ  - ؤلاػالع على مذي صالخُت العُاظاث اإلاالُت وؤلاهخاحُت والخمٍى

 .الخدلُل

 .الخدلم مً اإلاشهض اإلاالي للمإظعت وألاخؼاس  اإلاالُت التي كذ جخعشض لها مثال بىاظؼت اإلاذًىهُت -

 .ئعؼاء أخيام على مذي جؼبُم الخىاصهاث اإلاالُت في اإلاإظعت، وعلى اإلاشدودًت فيها -

ل أو جىصَع ألاسباح أو حغُير سأط اإلااٌ -  .اجخار كشاساث خٌى ؤلاظدثماس أو جمٍى

 .وطع اإلاعلىماث اإلاخىصل ئليها لإلظخفادة منها في اإلاشاكبت العامت ليشاغ اإلاإظعت -

 13.وطع اإلاعلىماث أو الىخاةج اإلاخدصل عليها هأظاط للخلذًشاث اإلاعخلبلُت -

:لأدألا تلألاطشقل احبليصل االي:ل املللل اثااح

:لأدألا تل احبليصل االي:ل الشرل ألاول
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 على اإلادلل اإلاالي اظخعماٌ أداة مدذدة جمىىه مً الىصٌى ئلى أهذاف مشحىة ووجخمثل هزه ألادواث 

: فُما ًلي

ل ؤلاخخُاحاث دون الخأزير على الخىاصن اإلاالي واإلاشدودًت :ثبليصل اهيكصل االي .1  الهذف مىه طمان جمٍى

أو على اإلاىـىس  (مبذأ العُىلت و ؤلاظخدلاق)، بالعخماد على مىـىس الزمت اإلاالُت ...واإلاالةمت اإلاالُت 

 .الىؿُفي بالفصل بين اليشاػاث الشةِعُت في الخدلُل

للىخاةج والحىم على مذي كذسة اليشاغ على ليهخم بىُفُت جدلُم اإلاإظعت:لثلييمل ايشاطلألا اىحائج .2

جدلُم الشبدُت، ورلً باظخخذام ألاسصذة الىظُؼُت للدعُير، التي هي عباسة عً أسصذة جبين 

 .مخخلف مشاخل حشيل الىدُجت وأظباب جدللها، مما ًمىً مً اجخار اللشاساث اإلاىاظبت

هي وظُلت جمىً مً ملاسهت الىخاةج اإلادللت مع الىظاةل التي ظاهمذ في جدلُلها، :لثلييمل اشدألادية .3

ا وؤلاظدثماس  مىً مً خاللها اجخار كشاساث الخمٍى وهي اإلاإششاث ألاهثر مىطىعُت في جلُُم ألاداء، ٍو

 .وغيرها

ألاهثر جؼىسا ملاسهت بالخدلُل الىؿُفي، خُث ًمىً مً ل ًمثل الخدلُل:ثبليصل احذفلاتل اااية .4

ىت وجدذًذ الذوسة اإلاعإولت،  جدلُل الخىاصن اإلاالي والىكىف على أظباب العجض أو الفاةع في الخٍض

هما ًجىي هزا الخدلُل مجمىعت مً اإلاإششاث راث البعذ ؤلاظتراجُجي التي حعاعذ في اجخار اللشاساث 

 .ؤلاظتراجُجُت وجلُُم ؤلاظتراجُجُت اإلاالُت اإلاعخمذة

:لطشقل احبليصل االي:ل الشرل اثاوي

 14:  وجمىً في جىطُذ هىع الخدلُل اإلاخبع أزىاء الدشخُص اإلاالي هما ًلي

ًلىم هزا الخدلُل على دساظت الىطعُت اإلاالُت للمإظعت لعذة دوساث مالُت : الخدلُل اإلاالي الخؼىسي .1

مخخالُت على أظاظها ًمىً جلذًش الىطعُت اإلاعخلبلُت، ًخؼلب هزا الخدلُل هـام معلىماث مداظبي 

شجىض هزا الخدلُل على العىاصش الخالُت  :مالي مخؼىس وفعاٌ، ٍو
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 مً خالٌ حغُير في سكم ألاعماٌ أو اللُمت اإلاظافت أو مخخلف الىخاةج اإلاداظبُت :ثملوسل ايشاط -

 .مع مشاكبت هُاول الخىـُف الزي مً اإلافترض أن ًىاظب مع جؼىس اليشاغ

ت واإلاالُت اإلاعخخذمت في :ثملوسلأصوول اؤظعة -  ألاصٌى هي مجمىع ؤلامياهُاث اإلاادًت واإلاعىٍى

عذ مإششا عً  مماسظت وشاػها، وجؼىسها لُبين معخىي الىمى الذاخلي والخاسجي للمإظعت َو

 .الىحهت ؤلاظتراجُجُت للمإظعت ئن واهذ هدُجت هدى الىمى ، البلاء أو ؤلاونحاب مً العىق 

 ًخيىن هزا الهُيل مً العمالء، اإلاىسدًً اإلاخضوهاث، وهي التي :ثملوسلهيكصلدألاسةلإلاظحغالو -

حشيل ؤلاخخُاحاث اإلاالُت لذوسة ؤلاظخغالٌ، ًيبغي مشاكبت جؼىسها عبر الضمً وملاسهت همىها بىمى 

 .مً أحل الحىم على معخىي ؤلاخخُاحاث اإلاالُت (ؤلاسجفاع في سكم ألاعماٌ)اليشاغ 

مىً للمدلل اإلاالي :ثملوسل اهيكصل االي - ل اإلاإظعت ٍو  ًدشيل هُيل اإلاإظعت مً مصادس جمٍى

ل الزاحي ومعاهمت الششواء وجدذًذ كذسة اإلاإظعت على  اث ؤلاظخذاهت والخمٍى مشاكبت معخٍى

 .ئلخ... العذاد ومذي اظخلاللُتها اإلاالُت وجأزير ؤلاظخذاهت على اإلاشدودًت 

ت، وأخذ أهم اإلاإشاساث التي :ثملوسل اشدألادية -  حعذ اإلاشدودًت طمان البلاء والىمى وؤلاظخمشاٍس

حعخخذم في الحىم على أداء اإلاإظعت مً حمُع الىىاحي، وعلُه فمشاكبت جؼىس معذالث 

م وعبت اإلاشدودًت وآلُت  اإلاشدودًت ًمثل كاعذة أظاظُت للخدلُل اإلاالي الخؼىسي، ورلً عً ػٍش

 .أزش الشافعت اإلاالُت

 هى الدشخُص الزي ٌعخمذ على ملاسهت الىطع اإلاالي للمإظعت ومشاكبخه عبر : احبليصل االيل الاسنل .2

الضمً مع اإلاإظعاث الىاشؼت في هفغ اللؼاع وفي هفغ العىق أي الخاطعت لىفغ الششوغ 

 .الخاطعت لها اإلاإظعت مدل الذساظت

هى امخذاد للخدلُل اإلالاسن ئال أهه بذٌ مً ملاسهت وطعُت اإلاإظعت مع :ل احبليصل االيل اعياسيل .3

ت ًخم اخخُاسها بىاء على دساظت شاملت  اإلاإظعاث ألاخشي فاهىا هلجأ ئلى اإلالاسهت مع معذالث معُاٍس

 .ومعخمشة
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 اكشوفل ااايةل:ل املبحل اثااح

مً احل مىاهبت الجضاةش لإلكخصاد العالمي واهفخاخها على العالم الخاسجي وجبىيها إلكخصاد العىق مً 

خالٌ اهظمامها اإلاشجلب للمىـمت العاإلاُت الخجاسة اججهذ ئلى وطع هـام مداظبي مالي وفم معاًير اإلاداظبت 

. الذولُت لُيخج عنها كىاةم مالُت مشافلت لللىاةم اإلاالُت الذولُت

ملهومل اىظامل اباظبيل االيل:لل املللل ألاول

جعشيفل اىظامل اباظبيل االيل لجذيذل:ل الشرل ألاول

اث مداظبُت فدعب مً خالٌ   هى اإلاعخمذ مً اإلاعاًير اإلاداظبُت الذولُت ال ٌعخبر مجمىعت الىـٍش

هزه اإلاعاًير، جلىُاث اإلاداظبت هي التي أوول لها مهمت جلذًم اإلاعلىمت اإلاالُت، ففي ؤلاػاس اإلافاهُمي،جىحه 

ً الخاسحُين، ماليي اإلاإظعت . اإلاعلىمت اإلاالُت أظاظا ئلى اإلاعدثمٍش

اإلاداظبت اإلاالُت هي هـام يهذف لخىـُم اإلاعلىمت اإلاالُت، '':  الخىـُم اإلاداظبي الجضاةشي الجذًذ ٌشير

وحعمذ بحجض ، جصيُف، جلُُم، حنجُل معلىماث سكمُت وجلذًم حذاٌو معبرة عً الصىسة الصادكت 

ىت الىُان عىذ نهاًت الذوسة  15.''للىطعُت اإلاالُت، وعً ألاداء وخٍض

: ؤلاشيالُت اإلاىلذة لىـام اإلاداظبت اإلاالُت جؼشح بالجىاهب الخالُت

  (اإلاخغيراث، الفشطُاث، اإلابادب، واإلاعاًير)الىمىرج اإلاداظبي بميىهاجه وهُيلخه. 

  وؿُفت مداظبت الدعُير، وؿُفت اإلاداظبت اإلاالُت، وظاةل اإلاعاحلت )الىـام ؤلاعالمي اإلاداظبي

 .(والؼشق والعشوساث

  (أهذاف اإلاداظبت الخدلُلُت وأهذاف اإلاداظبت اإلاالُت)أهذاف الىؿُفت اإلاداظبُت. 
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اإلاداظبت اإلاالُت في اإلاداظبت الحذًثت ال ًمىً جدذًذها بصفت معخللت عً اإلاداظبت الخدلُلُت، 

. فالىـام ؤلاعالمي اإلاداظبي هى عباسة عً حعاطذ لهاجين اإلاداظبخين

ًدخاج معخعملي اإلاعلىماث اإلاالُت ئلى جلىُاث اإلاداظبت الخدلُلُت، واإلاعاًير اإلاداظبُت الذولُت 

ت أصبدذ معخمذة  لت الخيالُف اإلاعُاٍس اعخمذث على ػشق جلُُم وجلذًش جدخاج ئلى اإلاداظبت الخدلُلُت، فؼٍش

. مً ػشف اإلاداظبت اإلاالُت، عىغ اإلاداظبت العامت الخللُذًت التي لم جىً حعترف ظىي بالخيلفت الخاسحُت

ت جلُُم اإلاخضوهاث بالخيلفت العادًت التي حعخخشج  وفي اإلاشحع اإلاداظبي الجضاةشي الجذًذ، هجذ ئحباٍس

اث اليشاغ غير العادًت لت الخدمُل العلالوي للخيالُف الثابخت بغشض ئكصاء أزش معخٍى . بخؼبُم ػٍش

 الو ئمل االيلفيلظصل اىظامل اباظبيل االيل لجذيذل:ل املللل اثاوي

، ٌعخمذ الجذاٌو اإلاالُت الخمعت IAS 1 ،IAS 7 الىـام اإلاداظبي الجذًذ وامخثاال للمعاًير الذولُت 

: الخالُت

 ايز هيةل:ل الشرل ألاول

يبغي أن حشمل على ألاكل   جظم اإلايزاهُت العىاصش اإلاشجبؼت بخلُُم الىطعُت اإلاالُت للمإظعت، ٍو

: العىاصش الخالُت

 ت، واإلاعُاس الزي بمىحبه ًخم هزا : صوول ت وألاصٌى الجاٍس  التي جميز فيها بين ألاصٌى غير الجاٍس

 .ئرا ما وان  كل مً ظىت فهى أصل حاسي وما عذا رلً فُعخبر غير حاسي : الخمُيز هى اإلاذة

 ت، وعلُه فان ألامىاٌ : لخفوم ت والخصىم غير الجاٍس  ًخم هزلً الخمُيز بين الخصىم الجاٍس

ت بِىما الذًىن  كل مً ظىت فهي خصىم  الخاصت والذًىن أهثر مً ظىت حعخبر خصىما غير حاٍس

ت  16.حاٍس

                                                           
16

 .2440 و 1440:  المتضمن النظام المحاسبي المالي، المادة25/11/2007 بتاريخ 11-07: قانون رقم.  
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حعابل اىاثجل:ل الشرل اثاوي

 ًخظمً العىاصش اإلاشجبؼت بخلُُم ألاداء، وهى وزُلت جلخُصُت لىىاجج وأعباء الذوسة، ال ًأخز في 

عمذ باؿهاس الىدُجت الصافُت  خ الخدصُل أو الدعذًذ اظدىادا ئلى مبذأ مداظبت ؤلاظخدلاق، َو ؤلاعخباس جاٍس

اث مً الىخاةج  اللُمت اإلاظافت، الىاجج ؤلاحمالي باإلظخغالٌ، الىدُجت )للذوسة، باإلطافت ئلى ئؿهاسه لعذة معخٍى

بت، الىدُجت الصافُت لليشاػاث العادًت، الىدُجت  العملُاجُت،  الىدُجت اإلاالُت، الىدُجت العادًت كبل الظٍش

م ما ٌعمى با سصذة . (ؤلاظخثىاةُت، الىدُجت اإلاالُت اث هً اإلادلل اإلاالي ًلىم بدعابها عً ػٍش وول هزه اإلاعخٍى

. الىظُؼُت لدعُير

 الشرل اثااحلجذألاولجغير تلسؤألاطل مو ول

 ًلذم الىطعُت الخدلُلُت لحشهت سؤوط ألامىاٌ الخاصت، وبىاظؼخه ًمىً معشفت عملُاث جىصَع 

الحصص وؤلاعباء والىىاجج اإلانجلت مباششة في سأط اإلااٌ واإلاخغيراث في الؼشق اإلاداظبُت ومخخلف 

. الخصحُداث لألخؼاء التي وان لها أزش

هزا الجذٌو وان ٌعخبر مً الجذاٌو اإلالحلت في ئػاس اإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػعي، لىىه أصبذ حذوال  

. سةِعُا ًمىً بىاظؼخه ئعذاد الجذٌو اإلاالي الزي ٌعخبر أظاظُا في الخدلُل اإلاالي

جذألاول احذفلاتل اىلذيةل:ل الشرل اش بع

ىت ومعذالتها   يهذف ئلى جمىين معخعملي الجذاٌو اإلاالُت مً جلُُم كذسة اإلاإظعت على جىلُذ الخٍض

: ومعلىماث أخشي عً اظخعماٌ الخذفلاث فهى ًـهش الخدصُالث والدعذًذاث خالٌ الذوسة خعب مصذسها

 جذفلاث مخأهُت مً اليشاػاث العملُاجُت. 

 جذفلاث مخأجُت مً وشاػاث ؤلاظدثماس. 

 ل  .جذفلاث مخأجُت مً وشاػاث الخمٍى



التحليل المالي: الفصل ألاول   

 

26 
 

لت اإلاباششة والغير اإلاباششة، خُث أن هزا الجذٌو لم ًىً في  ًلذم هزا الجذٌو خعب الؼٍش

العابم، وعلُه وان اإلادلل اإلاالي ًلىم باعذاده اهؼالكا مً اإلايزاهُاث وخعاباث الىخاةج اإلاخخالُت ومخخلف 

. اإلاالخم، لىً مع الىـام اإلاالي الجذًذ ؟أصبذ في غعى عً ئعذاده

 الحمل:ل الشرل لخامغ

وحذٌو  (الذخل) ًخظمً اإلالحم حذاٌو ومعلىماث وفيرة حعمذ بخفعير اإلايزاهُت وخعاباث الىخاةج 

ىت وأهذاف اإلالحم هي : حغيراث ألامىاٌ الخاصت وحذٌو جذفلاث الخٍض

 ششح الؼشق اإلاداظبُت وػشق الخلُُم التي ػبلذ عىذ ئعذاد الحعاباث. 

 عشض اإلاعلىماث اإلاىملت اإلاؼلىبت كاهىهُا. 

 ئعؼاء ول معلىمت ئطافُت حعمذ بأخعً فهم لىطعُت اإلاإظعت وأداءاتها. 

اإلاعلىماث اإلاخظمىت في اإلاالخم حعبر أظاظُت باليعبت للمدلل اإلاالي، فهي حعمذ له بمعشفت 

. خصىصُاث اإلاإظعت مدل الذساظت
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      :خالصةل الفص                     

:  ًمىً اظخخالص الىلاغ الخالُت

ٌعخبر الخدلُل اإلاالي أداة ٌعخخذمها العذًذ مً اإلاهخمين بالخدلُل اإلاالي واإلالشطين واإلاعاهمين والذولت  .1

 .وغيرهم مً أحل اجخار كشاساتهم اإلاالُت

ٌعخعمل الخدلُل اإلاالي لخعشف أداء اإلاإظعت مىطىع الخدلُل واجخار اللشاساث راث الصلت بها، وهزا  .2

 .ًمىً اظخعماٌ الخدلُل اإلاالي لخذمت أغشاض مخعذدة

ل البُاهاث اإلاالُت الىاسدة في اللىاةم اإلاالُت ئلى  .3 ًمىً اللٌى بأن الخدلُل اإلاالي هى عملُت جدٍى

ض ؤلاججاهاث ؤلاًجابُت في اإلاإظعت،  معلىماث حعخعمل هأظاط الجخار كشاساث معدىيرة  حل حعٍض

وإلاعالجت بعع اإلاماسظاث الخاػئت مثل العُؼشة على بعع الخيالُف أو معالجت هلص مخىكع في 

 .العُىلت

تهذف اللىاةم اإلاالُت ئلى ئعؼاء صىسة دكُلت عً وطع اإلاإظعت اإلاالي و هخاةج عملُاتها خالٌ فترة  .4

معُىت وكذ جىلذ مهىت اإلاداظبت مهمت اللُام بهزه اللىاةم في ؿل مجمىعت مً اإلابادب اإلاداظبُت 

 .اإلاخعاسف عليها

الىشىفاث جمىً اإلاعير اإلاالي مً جدلُل بُاهاتها اإلاالُت للىصٌى إللى كشاساث علالهُت هدى جدلُم  .5

أهذافها، وعلى ؤلاداسة اإلاالُت للمإظعت أن حعخعمل ألادواث الخدلُلُت اإلاىاظبت التي جمىنها مً 

 .الحصٌى على اإلاعلىماث الالصمت لللشاساث اإلاالُت

مً أهم الىشىفاث التي هص عليها خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي للميزاهُت، كاةمت خعاباث الىخاةج  .6

 .حذٌو حغيراث ألامىاٌ الخاصت، حذٌو الخذفلاث الىلذًت واإلالحم (الذخل)

مىً اظخخذام هزه اإلاعلىماث  .7 حعخبر اللىاةم اإلاالُت مصذس حُذ للتزوٍذ باإلاعلىماث خٌى اإلاإظعت ٍو

للخىصل ئلى هخاةج أو معلىماث أهثر دكت مً بُاهاتها اإلاعشوطت وعلُه جدخل اللىاةم اإلاالُت دوس بلُغ في 

 .معشفت البِئت اإلاإظعت
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:ل لوظيفتث االيتثألاث ابيطث االي:ل املبحث ألاول

ٗاملعاهمين و املٓشغين و ييرهم في اجخار ْشاساتهم مً خالٛ  الىقُُت املالُت حعانذ الهذًذ مً املدخاحين 

. البُاهاث املهشوغت و املٓذمت في الٓىاثم املالُت

.ل لوظيفتث االيتثفيث اؤضطت:ل اطلبث ألاوث

حهخبر الىقُُت املالُت في املاظعت ألاٖثر ؤهمُت، مً خالٛ اسجباؾها املباشش بٙل وقاثِ املاظعت، و هزا ملا 

ت ؤو اظخًاللُت ٗاهذ اظدثماٍس ل ؤوحه اليشاؽ املخخلُت، ظىاء  ٗاَُت لخمٍى شه مً ؤمىاٛ  . جَى

حعزيفثألاثأهد فث لوظيفتث االيتث:ل لفزعث ألاوث

:لحعزيفث لوظيفتث االيتث:لأألاال

.  ًيعب لىقُُت املالُت ٗل نملُت جإخز مكهشا هٓذًا:مًثجهتثهظزث لىلدًً

 الىقُُت املالُت ًٓو نلى ناثٓها بِئت و انذاد الٓشاساث املامىت لُهالُت جدُٓٔ :مًثألاجهتث لىظزثالاضتر جيجيت

. ألاهذاٍ امليشىدة و لُ٘اءة اظخخذام الىظاثل املخاخت

 َان دوس الىقُُت املالُت ًىدطش في مىاحهت و ججاوص املطانب و الهٓباث املالُت، :مًثألاجهتث لىظزث لدشغيليت

مً خالٛ جدعين ماششاث الخىاصن املالي، غمان الحذ ألادوى مً الشبدُت، و الحُاف نلى املعخىي املهٓٛى 

 19.مً العُىلت و الِعش املالي

مجمىنت املهام و ألاوشؿت التي جٓىم بها نذد مً املطالح و ألاْعام تهذٍ "  نلى ؤنها :حعزفث لوظيفتث االيتث

ت و الاظخخذام ألامثل لها  20".الى اداسة الخذَٓاث املالُت و البدث نً املىاسد املالُت الػشوٍس

. هي الىقُُت التي تهخم بالحطٛى نلى ألامىاٛ الالصمت للماظعت و اداسة هزه ألامىاٛ

ُاث العابٓت ًمً٘ حهٍشِ الىقُُت املالُت نلى ؤنها مجمىنت املهام و ألاوشؿت املعاولت نً  مً خالٛ الخهٍش

ٓت مثلى حععى هزه الىقُُت ٗىقُُت ؤظاظُت  ل و الاظدثماس و الخطٍش في الهىاثذ املدٓٓت بؿٍش ْشاساث الخمٍى

تها ش املاظعت و اظخمشاٍس . في املاظعت مو باقي ألاخشي نلى جؿٍى

 ان جدُٓٔ ؤهذاٍ املاظعت الهامت جخؿلب مً الاداسة املالُت جدُٓٔ ؤهذاَها  :أهد فث لوظيفتث االيت:لثاهيا

                                                           
  

19
سلٌمان بلعور، اثر االستراتٌجٌات الشراكة على الؤضعٌة المالٌة للمؤسسة، رسالة ماجستٌر فً علوم التسٌٌر، غٌر منشورة، جامعة الجزائر،  

 ..55، ص 2003
الٌاس بن ساسً و ٌوسف قرٌشً، التسٌٌر المالً، طبعة االؤلى 

،
.33 مرجع سابق، ص    
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 21:الخاضت، و التي ًمً٘ خطشها في هذَين سثِعين هما

اء بالتزاماتها في :جوفيرث لطيولت -1 ير العُىلت الٙاَُت في ألاحل الٓطير للَى  ًجب نلى املاظعت جَى

مىانُذ اظخدٓاْها لخخُُؼ املخاؾش املالُت التي ْذ جىاحهها و التي ْذ جازش نلى حذساتها 

ُٔ بين الخذَٓاث الىٓذًت الذاخلت و . الاهخماثُت و جدُٓٔ املاظعت هزا الهذٍ مً خالٛ الخَى

 .الخذَٓاث الىٓذًت الخاسحت في الضمً و الُٓمت يهذٍ الاخخُاف بشضُذ هٓذي مىاظب

ل ًجب نلى الاداسة املالُت ؤن جشجب و جىكم اظخهماٛ مىاسد :جبليمث لزببيت -2  في ألاحل الؿٍى

املاظعت بدُث جم٘نهم مً حهكُم ؤسباح املعاهمين في سؤظماٛ املاظعت، نلى ؤن ال جٓل هزه 

اث مً املخاؾش و  الهاثذاث نً جلٚ التي ًمً٘ جدُٓٓها في اظدثماساث بذًلت نً هُغ املعخٍى

 .ًمً٘ ُْاط الشبدُت مً خالٛ الهاثذ نلى اظدثماس و مً خالٛ ألاسباح الطاَُت

أهميتث لوظيفتث االيتثد خلث اؤضطتث:ل لفزعث لثاوي

ٗاهذ ؾبُهخه له جإزيراث مالُت، و نلُه َان املاظعت جٓىم باحشاء دساظاث  ٗل ْشاس ًخخز في املاظعت مهما 

: مالُت لالخاؾت بالكشوٍ و الىخاثج املدخملت، و ًمً٘ جلخُظ ؤدواس الىقُُت املالُت َُماًلي

 ل ملخخلِ وشاؾاث املاظعت  .غمان الخٍى

 ت  .وغو ؤظغ الخخؿُـ املالي و املىاصاهاث الخٓذًٍش

 مشاْبت الخذَٓاث الىٓذًت و حعُيرها بما ًخُٔ مو ْىانذ الخىاصن املالي. 

  ّ  .دَو الىُٓاث و املطاٍسِ و جدطُل املعخدٓاث و الحٓى

 معام 

 في الاداسة الهلُا نلى وغو الاظتراجُجُاث و سظم املهالم العُاظت املالُت ً  .معانذة املعيًر

و باالخخطاس َان مهمت الىقُُت املالُت جىدطش في البدث نً ألامىاٛ بال٘مُت املىاظبت و بالخٙلُت املالثمت و في 

ٓت املثالُت لخدُٓٓٔ ؤيشاع املاظعت ذ املىاظب و اهُاْها بالؿٍش . الْى

 ابيطث االيث لد خليثفيث اؤضطتث:ل اطلبث لثاوي

ان ؤي ْشاس جخخزه الاداسة في املاظعت ًترحم الى ْشاس مالي و بما ؤن املاٛ ٌهخبر املدٕش ألاظاس ي لألوشؿت 

 22:للماسظت نلى معخىي الاداساث املخخلُت َاهه ال ًمً٘ نٛض الىقُُت املالُت نً وقُُت ألاخشي جخمثل في 

                                                           
.18، ص 1980جمٌل احمد توفٌق وعلً شرٌف، االدارة المالٌة، دار النهضة للطباعة والنشر، بٌرؤت، 

21
  

.35الٌاس بن ساسً و ٌوسف قرٌشً، مرجع سابق، ص 
22
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ل

 لوظيفتث لخمويييتث:ل لفزعث ألاول

ً، و جكهش  حهخبر هزه الىقُُت مً الىقاثِ ألاظاظُت في املاظعت و حشمل وقُُت الششاء ووقُُت الخخٍض

ً الى جٓذًم  ت الالصمت لالهخاج، يهذٍ الخمٍى يُت مً خالٛ جضوٍذ املاظعت باخخُاحاتها الػشوٍس ألاهمُت الخمٍى

 23.املىخىج بال٘مُت املدذدة و في ألاحل املدذد و بإدوى جٙلُت و بجىدة نالُت

:ل لوظيفتثالاهخاجيت:ل لفزعث لثاوي

ان ؤي ْشاس ًخهلٔ باالهخاج ال بذ له مً ألامىاٛ الاصمت لخدُٓٓه، و ْذ جِٓ ْلى ألامىاٛ ناثٓا في ظبُل رلٚ، 

ل في مهكم ألاخُان حعاهم هزه  ٖما ؤن له ؤزاس هامت نلى الخذَٓاث الىٓذًت في املذي الٓطير و املذي الؿٍى

ل في مهكم ألاخُان حعااهم هزه  ادة جذَٔ الىٓذ مً املاظعت في املذي الٓطير و املذي الؿٍى الٓشاساث في ٍص

ت لالهخاج، و لً٘  ادة جذَٔ الىٓذ مً املاظعت في املذي الٓطير نلى شٙل مطاٍسِ غشوٍس الٓشاساث في ٍص

ل، َٓذ جادي  ت لالهخاج، و لً٘ جخخلِ في املذي الؿٍى جخخلِ في مذي الٓطير نلى شٙل مطاٍسِ غشوٍس

ادة حجم الىٓذ الذاخل الى املاظعت، و رلٚ ارا ما جٚ اهخاج العلهت الجذًذة و بُهها ؤو  هزه الٓشاساث الى ٍص

. ارا ما جم جىظو مجاٛ الاهخاج

ألاظيفتث لدطويمث:ل لفزعث لثالح

ل، َالُٓام بدملت انالمُت  ٔ له ؤبهاد املالُت في املذي الٓطير و في املذي الؿٍى ان ؤي ْشاس في خٓل الدعٍى

واظهت الىؿاّ ؤمش ْذ ًٙىن مشيىبا َُه و ًادي في املذي الٓطير الى جذَٔ الىٓذ مً املاظعت ؤما دوده في 

ادة الخذَٔ الىٓذي  ٗاهذ الحملت الانالمُت هاجحت مثال َان رلٚ ًادي الى ٍص ذ َارا  املذي البهُذ َإمش يير مٖا

 24.   الذاخل الى املاظعت

 لوظيفتثالاد ريتثث:لر بعا

لبلىى ؤهذاٍ الاداسة الهلُا ًخىحب نليها الُٓام بمهامها نلى ؤٖمل وحه نلى معخىي الخخؿُـ، الخىحُه، 

اث، و هزا ما ًادي خخما الى جدُٓٔ الىجاح لها ابت و الهمل نلى الخيعُٔ ألامثل بين هزه املعخٍى . الْش

ٔ الىظاثل املخاخت،  ت في املاظعت نلت وغو ؤهذاٍ مهٓىلت ْادسة نلى جدُٓٓها نً ؾٍش حهمل الىقُُت الاداٍس

. و هزا ما ٌه٘غ بشٙل ؤو باخش ْذسة الاداسة نلى الخخؿُـ

                                                           
20زٌاد سلٌم رمضان، مرجع سابق، ص
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35 إلٌاس بن ساسً و ٌوسف قرٌشً، مرجع سابق، ص 
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ل

 لمليئتث االيتث لخارجيتثللمؤضطتث:ل اطلبث لثالح

شها ٖما ْذ ًادي الى جذهىسها و خشوحها  ًازش املدُـ بشٙل ٖبير نلى املاظعت َٓذ ٌعاهم في همىها و جؿٍى

ل و الاؾاس الٓاهىوي، و التي ًمً٘ خطشها َُماًلي ، جخٙىن نىاضش البِئت املالُت مً مطادس الخمٍى   25:مً العّى

 ًُشع املدُـ ؾّش مدذدة للخهامالث املالُت مً وظاثل :أهظمتث لطد دثألاث لخعامالحىث االيت -1

، التي (الذَو الىٓذي- العُخجت- الشُٚ- ؤروهاث الخضاهت- العىذاث- ألاظهم )الذَو و الاثخمان 

ين و جمً٘ املاظعت مً  حهٍش نلى ؤنها جلٚ الىزاثٔ الشظمُت التي جثبذ الحّٓى املالُت بين الؿَش

ٗالحُاصة و الاظخذاهت  احشاء الهملُاث املالُت املخخلُت 

و في سؤط : لطوقث ااو -2 هخبر مً ؤهم الهىاضش جإزيرا نلى املاظعت ٗىنها مطذسا ؤظاظُا للَش  َو

ُت و مطذسا هاما للمهلىماث و املاششاث املخهلٓت بمدُـ  املاٛ مهُاس هام لخدذًذ الُٓمت العْى

 املاظعت

ًخهلٔ ألامش بمجمىم الٓىانذ و الاحشاء التي جػبـ الخهامالث املالُت : ألاؾش الٓاهىهُت و الخىكُمُت -3

ٗاحشاءاث اوشاء املاظعاث و جطُُتها و الٓىانذ املىكمت  للماظعت مو مخخلِ ألاؾشاٍ 

 .لالثخمان و حباًت املاظعت

 جخٙىن البِئت املالُت مً نذة مخًيراث لها جإزير ٖبير نلى املدُـ : اؤشز ثث االيتث لعامت -4

الذاخلي و الخاسجي للماظعت، و جخميز هزه املخًيراث بذسحت نالُت مً املشوهت و الخًير، و مً بين 

، مهذالث الاْخؿاناث املالُت و الاحخمانُت  .....هزه املخًيراث ؤظهاس الُاثذة و الطٍش

لُت التي جمٛى : اؤضطاثث لملىكيتثألا االيت -5  و هي مً الهىاضش ألاخشي راث الؿبُهت الخمٍى

لت، املخىظؿت و الٓطيرة ألاحل ٔ الٓشوع الؿٍى  .الاخخُاحاث املالُت للماظعت نً ؾٍش

مؤشز ثثحشخيصث لعالكتثبينث اؤضطتثألاثمبيطهاث االيث:ل املبحث لثاوي

خ، خُث اهؿلٔ مً الخدلُل العاًٖ الزي ًكهش الىغهُت املالُت  ان الخدلُل املالي شهذ جؿىساث نبر الخاٍس

للماظعت في لحكت مهُىت و لً٘ هزا الخدلُل اهخٓذ لُكهش الخدلُل املالي املخدٕش هى اخش جؿىس لخدلُل املالي 

ٗاث املالُت في املاظعت، و ًليهم جدلُل اليعب املالُت . الزي ٌهؿي ضىسة ؤٖثر وغىخا نً مخخلِ الحش

 لخبليلث االيث لطاهًث:ل اطلبث ألاول

. اظخدٓاّ و ٖزلٚ جدلُل امليزاهُت الىقُُُت- ًكم هزا الخدلُل جدلُل امليزاهُت املالُت ظُىلت

                                                           
.17، ص1996، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، 1عربلجً اسماعٌل، اقتصاد مؤسسة، الطبعة 
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ل

 ضخبلاقث-ل لخبليلث االيث لكالضيكيثضيولت:ل لفزعث ألاول

ٗاثً ْاهىوي لها خّٓى و نليها التزاماث، و انخمذ نلى مبذؤ  و ظمي بالخدلُل الزمي رلٚ ألهه ٌهبر املاظعت 

العُىلت و الاظخدٓاّ و ؤٛو مً اظخخذمه ٖإداة جدلُلُت هم البىٕى و الىظؿاء املالُين الجخار ْشاساث 

ألاْشاع، زم جؿىس الخدلُل املالي للميزاهُت لُطبذ معخخذما مً ْبل املاظعاث خُث ًخم انذاد اميزاهُت 

اء نلى حعذًذ دًىنها و دسحى ظُىلت نىاضش ؤضٛى املاظعت، خُث ؤن هزا  املالُت بًشع جدلُل ْذسة الَى

ت جىاَش هزه الاظخدٓاْاث اهُا  ت خؿش الخخلِ نً العذاد ٗىهه ًخهلٔ بمذي مهَش الخدلُل ٌعاهم في مهَش

و ؤما خالت الاَالط املالي للماظعت جٙىن َيها املاظعت ناحضة نً مىاحهت مجمىنت  (خالت الهعش املالي)

 26.دًىنها

:ل ايز هيتث االيت:لأألاال

حهبر امليزاهُت نً نملُت حشد لهىاضش الاضٛى و الخطىم، ٖما حهبر نً الاحاٛ التي جشجب خعبها هزه الهىاضش 

: اظخدٓاّ، و ًخم هزا الترجِب بىاءا نلى املبادت الخالُت- ؤي مبذؤ ظُىلت

 جطىِ نلى خعب دسحت ظُىلتها َُبذؤ باألضٛى الىٓذًت زم ألاْل ظُىلت و خخاما : ىاازث اوول -

ال الى ظُىلت  .باألضهب جدٍى

 جطىِ جبها لذسحت اظخدٓاْها ؤي بذاللت الضمً الزي جبٓى َُه هزه ألامىاٛ جدذ : ىاازث لخصوم -

لت َاملخىظؿت زم ْطيرة ألاحل  .جطٍش املاظعت، و جٙىن مذة الاظخدٓاّ بالخذسج مً الؿٍى

 ايز هيتث االيتث اخخصزةثل:ل(1-2) لجدألاوثركمث

 لخصومث اووث*+

:ل اووث لثابخت

ت و املادًت و املالُت -  الاظدثماساث املهىٍى

نىاضش ألاضٛى الثابخت ألٖثر مً ظىت  -

:ل مو وث لد ئمت

 ألامىاٛ الخاضت -

لت ألاحل -  الذًىن املخىظؿت و الؿٍى

الاظخدٓاْاث املاحلت ألٖثر مً ظىت  -

                                                           
.64سلٌمان بلعور، مرجع سابق، ص
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:ل اووث اخد ألالت

 املخضوهاث -

 (الهمالء)خّٓى املاظعت لذي الًير  -

ىت )املخاخاث  - ، البىٚ، الخٍض  (...الطىذّو

:ل للزألاضثكصيرةث جل

 خعاباث املىسد و ملحٓاجه -

الانخماداث البىُ٘ت ا  -

ش ي، الدعُير املالي، ؽ: اصدر . 66، مشحو ظابٔ، ص 1 الُاط بً ظاس ي و ًىظِ َْش

:ل اؤشزث االيث ضاس يثفيثهذ ث لخبليل:لثاهيا

رلٚ : " الزي ٌهٍش نلى ؤهه FRLان املاشش ألاظاس ي في هزا الخدلُل هى نباسة نً سؤط املاٛ الهامل ظُىلت 

ل نىاضش ألاضٛى التي جمخاص بذسحت  الجضء مً ألامىاٛ املخميز بذسحت اجدٓاُْت غهُُت و الزي ٌعخخذم لخمٍى

 27."ظُىلت مشجُهت

ل  ل الاظدثماساث ألاٖثر مً ظىت بمىاسد معخٓشة ألٖثر مً ظىت، و جمٍى و جٓخض ي هزه الٓانذة بػشوسة جمٍى

الاظخخذاماث ألاْل مً ظىت بمىاسد ألاْل مً ظىت، الا ؤن جدُٓٔ هزه الٓانذة مشجبـ بمجمىنت مً 

: املخاؾش هي

 .مخاؾش جباؾا نىاضش ألاضٛى ألاْل مً ظىت -

 مخاؾش جباؾا نىاضش الخطىم ألاْل مً ظىت -

خين : ًدعب سؤط املاٛ الهامل بؿْش

 :مًثأ لىثميز هيت -

 ضخخد ماثث لثابختث-لمو ردث لد ئمت=لرأصث ااوث لعامل

 :مًثأضفلث ايز هيت -

 لخصومث اخد ألالتث-ل اووث اخد ألالت=لرأصث ااوث لعامل

:لكا دةث لخو سنث االي

 مً مىكىس ؤنلى امليزاهُت: 

                                                           
.36سلٌمان بلعور، مرجع سابق، ص 
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- FR ل  مىحبت ؤي ألامىاٛ الذاثمت ؤٖبر مً ألاضٛى الثابخت في هزه الحالت اظخؿانذ املاظعت جمٍى

 .حمُو اظدثماساتها بىاظؿت مىاسدها املالُت الذاثمت و خٓٓذ َاثؼ جمثل في سؤط املاٛ الهامل

- FR ٗاَُت  ظالب ؤي ألامىاٛ الذاثمت ؤْل مً ألاضٛى الثابخت في هزه الحالت الامىاٛ الذاثمت يير 

ل حمُو الاخخُاحاث املالُت الثابخت، مما ٌعخذعي البدث نً مىاسد مالُت ؤخشي لخًؿُت العجض  لخمٍى

ل  .في الخمٍى

-  FR مهذوم ؤي ألامىاٛ الذاثمت حعاوي ألاضٛى الثابخت و هي خالت هادسة الحذور و جم الىغو ألامثل 

ل الاخخُاحاث املالُت في املاظعت  .لدعُير نملُت جمٍى

 مً مىكىس ؤدوى امليزاهُت: 

- FR مىحب ؤي ألاضٛى املخذاولت ؤٖبر مً الٓشوع ْطيرة ألاحل، و ًدبٓى َاثؼ مالي ًمثل هامش 

 .ؤمان

- FR ظالب ؤي ألاضٛى املخذاولت ؤْل الٓشوع ْطيرة ألاحل، في هزه الىغهُت جٙىن ألاضٛى املخذاولت 

ٗاَُت لخًؿُت الاظخدٓاْاث التي حعذد في ألاحل الٓطير  .يير 

- FR28 مهذومت ؤي ألاضٛى املخذاولت حعاوي الٓشوع الٓطيرة ألاحل و هي هادسة الحذور 

 29:جخمثلثالاهخلاد ثث اوجهتثلهذ ث لخبليلثفيثالاحي:لالاهخلاد ثث اوجهتثلهذ ث لخبليل:لزالثا

 .ال ًبين هزا الخدلُل بىغىح املعخىي ألامثل لشؤط املاٛ الهامل -

ىت -  .ال ًبين الهالْت بين سؤط املاٛ الهامل و الخٍض

 .هىإ الهذًذ مً الاظخثىاءاث للخدلُل املالي الزي ٌهخمذ نلى مبذؤ العُىلت و الاظخدٓاّ -

 لخبليلث االيث لوظيفيث:ل لفزعث لثاوي

حاء هزا الخدلُل نلى ازش الاهخٓاداث التي وحهذ للخدلُل املالي ال٘الظُٙي، و جخخلِ امليزاهُت الىقُُُت نً 

املداظبُت و ظمُذ بالىقُُُت ألنها جٓعم ؤوشؿت املاظعت نلى خعب الىقاثِ التي جشبـ بها الى وقاثِ 

ت ووقاثِ اظخًالٛ لُت، اظدثماٍس . جمٍى

ل

ل

                                                           
70 67الٌاس بن ساسًٌ ٌوسف قرٌشً ،مرجع سابق، صص 

28
  

71نفس المرجع اعاله، ص 
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ل

ل

شكلثايز هيتث لوظيفيتث:لأألاال

 ايز هيتث لوظيفيتث:ل(2-2)جدألاوثركمث

 او ردثالاضخخد ماثث

ل(بليمثإجماليت)لESالاضخخد ماثث

ت و املالُت  الاظدثماساث املادًت و املهىٍى

ألاضٛى راث الؿبُهت املعخٓشة 

 RD او ردث لد ئمتث

ألامىاٛ الجمانُت 

لت ألاحل  الذًىن املخىظؿت و الؿٍى

ٗاث و املاوهاث  مجمىم الاهخال

مو ردثالاضخغالوثل(بليمث جماليت) ضخخد ماثثالاضخغالوث

املخضوهاث إلاحمالُت 

خّٓى الضباثً و ملحٓاتها 

معخدٓاث املىسد و ملحٓاجه 

 (بُٓم بحمالُت) Ehexاظخخذاماث خاسج الاظخًالٛ 

خّٓى ؤخشي 

 Ehexمىاسد خاسج الاظخًالٛ 

خّٓى ؤخشي 

ىت   Etاظخخذاماث الخٍض

  املخاخاث

ىت   Etمىاسد الخٍض

ت  ىت)الخبهُاث البىُ٘ت الجاٍس  (ْشوع الخٍض

 (بُٓمت بحمالُت )Rمجمىم املىاسد  (بُٓمت بحمالُت )Eمجمىم الاظخخذاماث 

 

ش ي، الدعُير املالي، ؽ: املطذس . 81، مشحو ظابٔ، ص1الُاط بً ظاس ي و ًىظِ َْش

الهىاضش املالُت ألاظاظُت املهخمذة في الخدلُل الىقُُي : زاهُا

: مً خالٛ هزا الخٓعُم جدشٙل الهىاضش ألاظاظُت املهخمذة في هزا الخدلُل و املخمثلت في الاحي
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 ٌهٍش نلى ؤهه رلٚ الجضء مً املىاسد املالُت الذاثمت :FRNGرأصث ااوث لعاملث لصافيثإلاجماليث .1

ل ألاضٛى املخذاولت، ًدعب مً ؤنلى امليزاهُت بالهالْت الخالُت  30:املخططت لخمٍى

 ESالاضخخد ماثث اطخلزةث-لRD او ردث لد ئمتث=لFRNGرأصث ااوث لعاملث

ل الاظدثماساث، بل  سؤط املاٛ الهامل هى نباسة نً رلٚ الجضء مً ألامىاٛ املعخٓشة التي ال حعخخذم في جمٍى

ل الاخخُاج في سؤط املاٛ الهامل . ًدخُل به لخمٍى

 :BFRالاحخياجثفيثرأصث ااوث لعاملث .2

ٌهٍش نلى ؤهه سؤط املاٛ الهامل الزي جدخاج الُه املاظعت َهال ملىاحهت اخخُاحاث العُىلت نىذ مىانُذ 

. اظخدٓاّ الذًىن الٓطيرة ألاحل، و جخػمً دوسة الاظخًالٛ بطُت نادًت

الزي هى مشجبـ باليشاؽ  ((BFRexpو ًخٙىن هزا الاخخُاج مً اخخُاج في سؤط املاٛ الهامل لالظخًالٛ 

الزي هى اظخثىاجي ال ًشجبـ  (BFRhexp)الاظخًاللي للماظعت و الاخخُاج في سؤط املاٛ الهامل خاسج الاظخًالٛ 

ٗالخالي  31:باليشاؽ الهادي للماظعت، و ًدعب ٗل منهم 

 Rexمو ردثالاضخغالوث-لEex ضخخد ماثثالاضخغالوث=لBFRexpالاحخياجثلزأصث ااوث لعاملث

دًونثجاريتثل-ل ACHEأاووثجاريتثالاضخغالوث= BFRHEخارجثالاضخغالوث الاحخياجثلزأصث ااوث لعامل

 DHEخارجثالاضخغالوث

 

لBFRE+ BFRHE=لBFRالاحخياجثفيثرأصث ااوث

 هي نباسة نً مجمىنت ألامىاٛ التي في خىصة املاظعت ملذة دوسة اظخًاللُت، ؤي : لخشيىتث لصافيت .3

 32:ما ًمً٘ للماظعت ؤن جخطٍش َُه مً ُْم حاهضة و جدعب بالهالْت الخالُت

لBFR حخياجاثثرأصث ااوث لعاملث-لBFRرأصث ااوث لعاملث=ل لخشيىت

 

                                                           
.83 الٌاس بن ساسً و ٌوسف قرٌشً، مرجع سابق، ص 

30
  

.25 24نور الدٌن بن عمارة، مرجع سابق، ص ص 
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79 78نعٌمة شباح، مرجع سابق، ص ص 
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 Rtمو ردث لخشيىتث-لEt ضخخد ماثث لخشيىتث=ل لخشيىت

ٗالخالي ىت زالزت خاالث  : و ًمً٘ ؤن جإخز الخٍض

 بمهنى ؤن الاخخُاج في سؤط املاٛ الهامل ؤٖبر مً سؤط املاٛ الهامل و هزا ًذٛ نلى ؤن :خشيىتثضالملت 

و مً سؤط املاٛ الهامل ألن هزه  املاظعت يير مخىاصهت مالُا و نليها ؤن جلجإ الى الاَتراع ؤو الَش

 .الىغهُت ْذ جادي بها لالَالط

 بمهنى ؤن سؤط املاٛ الهامل ؤٖبر مً الاخخُاج في سؤط املاٛ الهامل و هزا ًذٛ نلى ؤن :خشيىتثموجملت 

 .املاظعت مخىاصهت مالُا

 نىذما ًدعاوي سؤط املاٛ الهامل مو الاخخُاج في سؤط املاٛ الهامل و هزا ًذٛ نلى :خشيىتثمعدألامت 

ل ٗل اخخُاحاتها و ال جىحذ لذيها ظُىلت مجمذة  .جىاصن مالي ؤمثل بمهنى ؤن املاظعت ْادسة نلى جمٍى

ل33:مًثأهمثهذهثالاهخلاد ثثماًلي:لالاهخلاد ثث اوجهتثللخبليلث االيث لوظيفي:لثالثا

 ًُٓذ الاخخُاج في سؤط املاٛ الهامل دالالجه في جدلُل الىغهُت املالُت للماظعت في ْؿام الخذماث. 

  ًذمج هزا الخدلُل املاوهاث التي هي مً نىاضش الاظخًالٛ ْطيرة ألاحل في املىاسد الذاثمت لهُٙل

ل ألاحل  .املاظعت التي هي مىسد ؾٍى

  ٌهؿي الخدلُل الىقُُي جطىسا ظاًٖ لٙىهه ٌهخمذ نلى امليزاهُت و حذٛو خعاباث الىخاثج، و ال

 .ٌهؿي جدلُال دًىامُ٘ا لىغهُت املاظعت

 ىت و ألاوشؿت املعاولت نً جدُٓٔ الُاثؼ ؤو العجض  .ال ًكهش هزا الخدلُل ُُُٖت حشُ٘ل الخٍض

 لخبليلث االيث لدًىاميكيث:ل اطلبث لثاوي

ٗاجاملالُت  خالٛ دوسة مهُىت، حاء  هكشا لٙىن ؤن الخدلُل العاًٖ لم ٌهؿي ضىسة واضحت نً مخخلِ الحش

الخدلُل املالي املخدٕش لُهؿي سئٍت ؤٖثر دًىامُُ٘ىت نً الىغهُت املالُت للماظعت، ٖما ٌععى لُٓاط 

ل  و حذٛو الخذَٓاث  (حذٛو املىاسد و الاظخخذاماث)مشدودًت و هامش املاظعت، مً خالٛ حذٛو الخمٍى

ىت  34.املالُت للخٍض
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جدألاوث لخمويلث:ل لفزعث ألاوث

ل بإهه :مفهومثجدألاوث لخمويل:لأألاال ٗاَت الخًيراث التي " ًمً٘ حهٍشِ حذٛو الخمٍى نباسة نً حذٛو ًكهش 

جدذر نلى الزمت املالُت بين َترجين و ًُعش الخًيراث التي جؿشؤ نلى مٙىهاث امليزاهُت في ظىت مهُىت، بدُث 

ًبين لىا مطذس املىاسد الجذًذة التي جدطلذ نليها املاظعت خالٛ جلٚ العىت و الاججاهاث التي اظخهملذ َيها 

 35".  مً حهت ؤخشي 

ل: زاهُا ل ؤداة مهمت و جكهش ؤهمُخه مً خالٛ الاحابت نلى الهذًذ مً : ؤهمُت حذٛو الخمٍى ٌهخبر حذٛو الخمٍى

: ألاظئلت مً بُنها

ٗاَُت ؟ -  هل وشاؽ املاظعت ًخلٔ مىاسد 

ل حهخمذه املاظعت؟ -  ؤي هىم مً الخمٍى

مً ؤًً ًٙىن مطذس مىاسد املاظعت؟ هل مطذسها وشاؾها، ؤو املعاهمين ؤو الخىاٛص نلى الاظدثماساث  -

؟  ؤو مً الٓشوع املدطل نليها مً البىٕى

ىت ًمثل اظخخذام ؤو مىسد للذوسة؟ -  هل الخًير في معخىي الاخخُاج في سؤط املاٛ الهامل و الخٍض

ل36بىاءثجدألاوث لخمويل:لثالثا

: الجضء ألاٛو ًخػمً الخًير في الاخخُاج في سؤط املاٛ الهامل الطافي الاحمالي و رلٚ جبها للهالْت الخالُت

DRFNG=DRD-DES 

: الجضء الثاوي ًخػمً الهىاضش الخالُت

 ٛالخًير في نىاضش الاظخًال BFRex 

 ٛالخًير في الهىاضش خاسج الاظخًال  BFRhex 

  ىت الطاَُت الاحمالي  Tngالخًير في الخٍض
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الاهخلاد ثث اوجهتثلجد ألاوث لخمويلث:لر بعا

ل في ججاوصه للخدلُل العاًٖ و انخماده في جدلُله للىغهُت املالُت نلى جُعير  سيم ما ظاهم به حذٛو الخمٍى

 37:الخًيراث في سؤط املاٛ الهامل الطافي الاحمالي، الا ؤن له الهذًذ مً الاهخٓاداث جخمثل في الاحي

  ل الزاحي و الزي ال ًميز انخماده في جدلُل الخًير في سؤط املاٛ الهامل نلى مُهىم الٓذسة نلى الخمٍى

نىذ خعابه بين نىاضش الاظخًالٛ و الهىاضش خاسج الاظخًالٛ بالشيم مً ؤهه ماشش ٌهبر نلى ْذسة 

لُت مً خالٛ وشاؾها ألاظاس ي  .املاظعت الخمٍى

  ل الزاحي مىسدا معخٓشا الا ؤهه نىذ الحعاب ًخم ادماج ماوهاث جذوي ٌهخبر الٓذسة نلى الخمٍى

ٗان مً ألاخشي اْطائها  .املخضون و الحّٓى و هي نىاضش ْطيرة ألاحل، و 

  ىت املخدطل نليها انخمادا نلى الجذٛو ال ٌهؿي ضىسة واضحت خٛى الذوسة املعاولت لخًير في الخٍض

ىت الطاَُت الاحمالُت دون الخمُيز بين دوسة  نً الُاثؼ ؤو العجض، خُث ٌهؿي الجذٛو الخٍض

ىت ل و الاظدثماس و هي املطادس ألاظاظُت للعجض ؤو الُاثؼ في الخٍض  .الاظخًالٛ ؤو الخمٍى

جدألاوث لخدفلاثث االيتثللخشيىتث:ل لفزعث لثاوي

ىت الطاَُت نً  ل و خطىضا ما ًكهشه بانؿاثه ضىسة شاملت للخٍض هكشا لالهخٓاداث املىحهت لجذٛو الخمٍى

ىت الطاَُت الاحمالُت ؤضبذ مً الػشوسي الخُ٘ير و البدث نً حذٛو مالي اخش ٌهؿي  ٔ سضُذ الخٍض ؾٍش

ىت يهذٍ الى ججضثت  ىت، و هزا الخدلُل املمثل في حذٛو الخذَٓاث املالُت للخٍض ضىسة جُطُلُت نً الخٍض

ل الهالْت ألاظاظُت ليشاؽ  ىت الاحمالُت خعب الذوساث الاظاظُت ليشاؽ املاظعت، و ًم٘ىىا جدٍى الخٍض

ىت مً مىكىس دًىامُٙي نلى الىدى الاحي ل الهالْت ألاظاظُت للخٍض  38:املاظعت، و ًم٘ىىا جدٍى

DTng=DFRng-DBFRs 

:لحعزيفثجدألاوثجدفلاثث االيتثللخش هت:لأألاال

هي جلٚ ألاداة الذُْٓت املعخخذمت للح٘م نلى َهالُت املىاسد املالُت و اظخخذاماتها، و رلٚ انخمادنلى نىطش "

ىت الزي ٌهذ املهُاس ألاٖثر مىغىنُت في الح٘م نلى الدعُير املالي للماظعت، و ٌهخبر ٖجذٛو ُْادة في ًذ  الخٍض

الٓمت الاظختراجُجُت جخخز نلى غىئها مجمىنت مً الٓشاساث الهامت ٖخًير اليشاؽ ؤو جىظُهه ؤو الاوسحاب 
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مىه ؤو الىمى و ييرها، و يهذٍ الى انؿاء معخهملي ال٘شٍى املالُت ؤظاظا لخُُٓم مذي ْذسة املاظعت نلى 

   39. جىلُذ ألامىاٛ و هكاثشها و ٖزلٚ املهلىماث بشإن اظخخذام العُىلت املخاخت لذي املاظعت

ىت و ًكهش الخذَٓاث التي حششح املُٙاهيزماث املالُت " ٖما ٌهٍش نلى ؤهه  الجذٛو الزي ًُعش حًُير الخٍض

ىت ". للماظعت و ٖزا املعاهمت ٗل وقُُت في الخًُير الاحمالي للخٍض

ىت: زاهُا بهذ جدذًذ الخذَٓاث املالُت ألاظاظُت ًمً٘ ضُايت الهذًذ مً : همارج حذٛو الخذَٓاث املالُت للخٍض

ىت ضادسة نً حامهاث و مهاهذ مخخططت و َّش بدث و مدللين مالُين و ييرها لٙل  حذاٛو جذَٓاث الخٍض

: همىرج خطىضِخه جخخلِ نلى خعب ٗل خالت َهىإ همىرحين ًمً٘ نشغهما

ٓت الًير مباششة ان هزا الىمىرج مخبنى مً : لىمووجث ألاول .1 ىت خعب الؿٍش  حذٛو جذَٓاث الخٍض

ؾٍش الىكام املداظب املالي الجضاثشي، و الهذٍ مىه هى جمثُل اًشاداث و هُٓاث املاظعت لذوسة 

مهُىت و رلٚ بخٓعُمها خعب الىقاثِ الشثِعُت الثالزت، ار ًيخج نلى هزا اليشاؽ و جذَٓاث 

 :جخخلِ خعب ٗل وقُُت و جٓعم الى الخذَٓاث الخالُت

ً املخىلذة نً الاظخًالٛ -  .جذَٓاث اخٍض

ً املخىلذة نً الاظدثماس -  .جذَٓاث اخٍض

ل - ً املخىلذة نً الخمٍى  .  جذَٓاث اخٍض

جدألاوثجدفلاثث لخشيىتثحطبث لطزيلتث لغيرثمملاشزةثألافمث لىظامث اباضبيث االيثل:ل(3-2)جدألاوثركمث

 N 1-Nمالخكت    البُان 

جدفلاثث لخشيىتث اخأجيتثمًث

(الاضخغالو) وشطتث لعملياجيتث  

 ضافي هدُجت العىت املالُت

:جصحُداث مً ؤحل  

ٗاث و ألاسضذة+  الاهخال  

حًير الػشاثب املاحلت+   
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حًير املخضوهاث-  

حًير و الحعاباث الذاثىت الاخشي -  

حًير املىسدًً و الذًىن ألاخشي +  

ادة ُْمت الخىاٛص الطاَُت + هٓظ ؤو ٍص

 مً الػشاثب

جدفلاثث لخشيىتث لىاججتث ًث=ل   

(أ) ليشاطث  

جدفلاثث لخشيىتث اخأهيتث ًث   

  ملياثثالاضدثمار

مسحىبُاث مً اْخىاء اظدثماساث+  

جدطُالث الخىاٛص نً الاظدثماس-  

(1)جإزير حًيراث مدُـ الادماج +/-  

جدفلاثث لخشيىتث ازجملطتثبعملياثث=ل   

(ب)الاضدثمارث  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدفلاثث لخشيىتث اخأجيتث ًث

  ملياثث لخمويل

ؤو )الحطظ املذَىنت للمعاهمين -

(ألاسباح املىصنت  

(الىٓذًاث)سؤط املاٛ الىٓذي +  

(ؤو ظىذاث)اضذاس ْشوع +  

حعذًذ الٓشوع-  
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جدفلاثث لخشيىتث ازجملطتثبعملياثث=   

(ج) لخمويل  

ىت للُترة      الخًير في جذَٓاث الخٍض

                             (ج+ب+ؤ)

ىت نىذ الاَخخاح     جذَٓاث الخٍض

ىت نىذ الاُْاٛ  جذَٓاث الخٍض

(1)جإزير حًيراث ظهش الطٍش  

ىت  الخًير في جذَٓاث الخٍض

الٌعخهمل الا في جٓذًم ال٘شٍى املالُت املذمجت(1)  

م : املطذس  ذة الشظمُت ْس ح2009 لعىت 19اظخهاهت بالبًر  

ض هزا الىمىرج نلى دوسة : الىمىرج الثاوي .2 ٓت املباششة ًٖش ىت خعب الؿٍش حذٛو الخذَٓاث الخٍض

الاظخًالٛ و الاظدثماس و املاظعت نليها ؤن جدٓٔ َىاثؼ في هزه الذوساث و في خالت عجض املاظعت و 

ل  .لم جُُ٘ها مىاسدها ي دوسحي  ، َانها جلجإ الى دوسحي الاظخذاهت و الخمٍى

م  ٔ الىكام املداظبي الىؾني : (4-2)حذٛو ْس ٓت املباششة َو ىت خعب الؿٍش حذٛو جذَٓاث الخٍض

لN 1-Nمالحظتث لمليانث

جدفلاثث لخشيىتث اخأًتثمًث وشطتث لعلماجيتث

(الاضخغالو)  

 الخدطُالث املٓبىغت

الىُٓاث املذَىنت للمىسدًً و املعخخذمين-  

الُىاثذ و املطاٍسِ املالُت الاخشي املذَىنت-  

الػشاثب نً الىخاثج املذَىنت-  

   



البيئة المبلية للمؤسسة:الفصل الثبني  
 

45 
 

جدفلاثث لخشيىتثكمللث لعىاازثغيرث لعادًت-  

ً املشجبؿت بالهىاضش يير الهادًت + جذَٓاث الخٍض

(ًجب جىغُدها)  

   

اافيثجدفلاثث لخشيىتث اخأجيتثمًثأوشطتث=

 الاضدثمار

املسحىباث نً اْخىاء اظدثماساث نُيُت ؤو -

ت  مهىٍى

الخدطُالث نً نملُاث الخىاٛص نً +

ت  اظدثماساث نُيُت ؤو مهىٍى

املسحىباث نً اْخىاء اظدثماساث مالُت-  

الخدطُالث نً نملُاث الخىاٛص نً +

 الاظدثماساث 

الُىاثذ التي جم جدطُلها نً الخىقُُاث +

 املالُت

الحطظ و ألاْعاؽ املٓبىغت مً الىخاثج +

 املعخلمت

   

اافيثجدفلاثثأمو وث لخشيىتث اخأجيتثمًث=

(ب)أوشطتثالاضدثمار  

   

جدفلاثثأمو وث لخشيىتث اخأجيتثمًثأوشطتث

  لخمويل

 الخدطُالث في ؤنٓاب اضذاس ؤظهم

الحطظ و ييرها مً الخىصَهاث التي جم الُٓام -

 بها
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الخدطُالث املخإجُت مً الٓشوع+  

حعذًذاث الٓشوع ؤو الذًىن ألاخشي املمازلت-  

اافيثجدفلاثث لخشيىتث ازجملطتثبأوشطتث=

(ج) لخمويلث  

   

جأثيرثحغير ثثضعزث لصزفث لىث لخشيىت+/-ل     

(ج+ب+أ) لخغييرثفيثجدفلاثث لخشيىتثللفترةث=     

جدفلاثث لخشيىتثألاثمعادالتهاث ىدث فخخاحث

  لطىتث االيت

ىت و مهادالتها نىذ اُْاٛ العىت  جذَٓاث الخٍض

 املالُت

ىت خالٛ الُترة  الخًير في جذَٓاث الخٍض

 املٓاسهت مو الىدُجت املداظبُت 

   

ش ي، الدعُير املالي، ؽ: اصدر  220، مشحو ظابٔ، ص2 الُاط بً ظاس ي و ًىظِ َْش

  لخبليلث االيثباليطب:ل اطلبث لثالح

بن الخدلُل املالي باليعب له دوس ٖبير في جُُٓم ألاداء املالي للماظعت خُث ًخهذد اليعب املالُت لخدُـ 

ش املهلىماث التي  بمخخلِ حىاهب املاظعت، و حهخبر هزه اليعب ماششاث ٖمُت ٌعهل خعابها هكشا لخَى

.حهخمذ نليها ٖما ؤنها ال جخهلٔ بزاجِخه الباخث مما ًذٛ نلى مطذاُْخه هزه اليعب  

حعزيفثألاثأضظث ليطبث االيت:ل لفزعث ألاوث  

حهخبر اليعب املالُت مً ألادواث ألاٖثر اظخهاماال في الحُاة املهىُت، هكشا لعهىلت جؿبُٓها و حهذد ألايشاع التي 

.جدٓٓها  

 

 



البيئة المبلية للمؤسسة:الفصل الثبني  
 

47 
 

حعزفث ليطبث االيت:لأألاال  

اث الٓىاثم املالُت، و  ً حعخخذم مً ؤحل اغُاء دالالث نلى مدخٍى حهني اليعب املالُت هي الهالْت بين مخًيًر

ام املؿلٓت  ٓت لخُعير ألاْس حعخخذم هزه اليعب لُٓاط املشدودًت و املخاؾش في املاظعت، و هي نباسة نً ؾٍش

ام املىحىدة في الٓىاثم املالُت لِغ  امليشىسة في الٓىاثم املالُت و املداظبُت، و لها ؤهمُت ٖبيرة خُث ؤن ألاْس

مهنى و ال حهبر بىغىح نً الىغو املالي، و لهزا ًٓخض ي سبـ بهػها ببهؼ بشٙل وعبي لخهؿي و حهبر نً 

.هخاثج راث داللت  

:هىإ نذة ؤظغ ًجب ؤخزها بهين الانخباس في الخدلُل املالي و جخمثل في :لأضظث لخبليلث االيثباليطب:لثاهيا  

هكشا لىحىد نذد ٖبير مً اليعب املالُت ، َاهه مً : الخدذًذ الىاضح ألهذاٍ الخدلُل املالي -

الػشوسي جدذًذ الهذٍ مً الخدلُل املالي، لٙي ًخم اخخُاس َٓـ بهؼ اليعب املالُت التي جُُذ مً 

الحطٛى نلى املهلىماث املؿلىبت بىاءا نلى الهذٍ املدٓٔ، الا ؤن جدذًذ الهذٍ مً الخدلُل هى ؤمش 

ضهب الخخالٍ ألاهذاٍ التي حععى املاظعت الى جدُٓٓها، و ٖزا بعبب الخإزير املشتٕر بين نىاضش 

 .اليشاؽ الاْخطادي

ٓت مىؿُٓت -  :و ًخم الانخماد في بىائها نلى ماًلي: بىاء اليعب املالُت بؿٍش

  بىاء اليعب املالُت بشٙل ًجهلها حهبر نً نالْت اْخطادًت مهُىت ٖيعبت الذخل الى الاظدثماساث

ىه  .التي ظاهمذ في جٍٙى

 ،بىاء اليعب املالُت نلى ؤظاط ُْم مىاظبت و مهذة نلى ؤظغ مهخمذ نليها 

  ًجب ؤن ًخم بىاء و انذاد اليعب املالُت بالشٙل الزي ًجهلها جُُذ في دساظت و جدلُل الهالْت مو

 .بهؼ املاششاث الاْخطادًت ألاخشي 

 اخخُاس اليعب املىاظبت و املالثمت للخدلُل. 

 جدذًذ الحذ ألاْص ى و ألادوى لٙل وعبت. 

 جدذًذ الذالالث و الخُعيراث التي حشير اليها ٗل وعبت. 

أهمث ليطبث االيتث:ل لفزعث لثاويث

هىإ ؤهىام نذًذة مً اليعب املالُت لهزا ًجب اخخُاس ؤهمها و جخخلِ مً معخهمل آلخش و الهذٍ املشيىب 

. مً الخدلُل، لهزا ظىدىاٛو ؤهم هزه اليعب و ؤوعبها لهزا البدث

:للوطبث لطيولت:لأألاال
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ض املالي ْطير ألاحل ٌشمل ٗل مً  ض املالي ْطير ألاحل بانخباس ان املٖش حعمى وعب العُىلت بيعب جدلُل املٖش

اء بالتزاماث  ألاضٛى املخذاولت و الالتزاماث ْطيرة ألاحل، و حهبر العُىلت نلى مذي ْذسة املاظعت نلى الَى

ل ؤضىلها الى هٓذًت ملىاحهت التزاماتها  املعخدٓت ألاداء خالٛ الُترة املالُت، ؤي مٓذسة املاظعت نلى جدٍى

له الى هٓذًت و بالعشنت الٙاَُت و العهش الهاٛ،  ٗان ًمً٘ جدٍى الٓطير ألاحل و ًمً٘ انخباس ألاضل ظاثل ارا 

ت الحالُت و املعخٓبلُت و . َهذم ظذاد الالتزاماث الٓطيرة ألاحل، ًازش نلى زشوة املعاهمين ووغهُت الشٖش

: حشمل هزه اليعب ماًلي

  لخصومث اخد ألالت/ اووث اخد ألالت=وطبث لخد ألاول .1

  لخصومث اخد ألالت/( اخشألان- اووث اخد ألالت)=وطبث لطيولتث لطزيعت .2

 . لخصومث اخد ألالت/ل( اووث لىلدًتثألاشملهث لىلدًت)=وطبث لىلدًت .3

اسجُام وعب العُىلت في املاظعت لِغ بالػشوسة ًذٛ نلى ألاداء الجُذ للماظعت ، َٓذ ًذٛ نلى نذم 

يز اداسة املاظعت نلى جدُٓٔ مهذالث سبدُت نالُت ْذ ًىه٘غ  الُ٘اءة في اداسة الاظدثماساث، و ٖزلٚ جٖش

. ظلبا نلى ماششاث ظُىلتها

 جٓىم املاظعت بىاظؿت بخدلُل ال٘خل املالُت املىحىدة في امليزاهُت و ُْاط مذي معاهمت :وطبثهيكليت:لثاهيا

ل، و مً ؤهم هزه اليعب ماًلي : ألامىاٛ بإهىانها في الخمٍى

  اووث لثابخت/ مو وث لد ئمتث=لوطملتث لخمويلث لد ئم .1

  اووث لثابخت/ مو وث لخااتث=لوطملتث لخمويلث لذ حي .2

  جماليث اوول/ مو وث لد ئمت=للوطملتثالاضخلز رث االي .3

وطبث لزببيتث:لثالثا

حهؿي وعب الشبدُت ماششاث حهبر نلت مذي ْذسة املاظعت نلى جدُٓٔ سبذ ظىاء مً ألامىاٛ املعدثمشة ؤو 

لُت و هي بزلٚ حه٘غ  ت الدشًُلُت و الخدٍى ت للشٖش مً املبُهاث، َهي مُٓاط لُ٘اءة العُاظاث الاظدثماٍس

ت و ال تهخم هزه اليعب الاداسة َٓـ بل ٖزلٚ حهخبر مً املاششاث الشثِعُت اي تهم  ألاداء ال٘لي للشٖش

ت اججاهاث اظدثماساتهم، و مً بين هزه اليعب ماًلي هىن مً ؤحل مهَش : املعدثمشون الحالُىن و املخْى

 اافيث امليعاثث/مجملثربحث لعملياث=حافتثمجملثربحث امليعاث .1

 اافيث امليعاث/ربحث لدشغيلثكمللث لفو ئدثألاث لضز ئب=حافتثربحث لدشغيل .2

 اافيث امليعاثث/ رباحث للابليتثللخوسيع=هامشثاافيث لزبح .3
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 :وطبث ادًوهيت:لر بعا

ل وشاؾها، وحهؿى هزه اليعب   جبين هزه اليعب مذي انخماد املاظعت نلى املذًىهُت في جمٍى

ت نلى حعذًذ دًىنها  ل، ٖما جبين ْذسة الشٖش ت نلى املذي الؿٍى ماششاث دُْٓت خٛى املىغىم املالي للشٖش

ادة  لت ألاحل، وسيم املضاًا التي ًدٓٓها اللجىء بلى إلاظخذاهت بال ؤن لذيها ظلبُاث نذًذة ٍَض والتزاماتها الؿٍى

ىم في إلاَالط الزي ظُادي بذوسه بلى خذور ضشاناث بين ٗل مً املالٕ  املذًىهُت جادي بلى اخخماٛ الْى

بُت خُث ؤن الُاثذة جٓخؿو ْبل  واملٓشغين وبداسة املاظعت، وجُىُذ املذًىهُت في الحطٛى نلى مضاًا غٍش

و ما ًلي بت ٖما لها جإزير مباشش نلى جٓلب ؤظهاس ألاظهم، ومً اليعب التي جِٓغ الَش  40:خعاب الػٍش

. خّٓى امللُ٘ت/ بحمالي الٓشوع = وعبت الٓشوع  .1

 .حملت املىحىداث/ حملت ألاضٛى = وعبت الذًىن بلى املىحىداث  .2

 .حملت الذًىن / حملت ألاضٛى = وعبت ْابلُت العذاد  .3

 .حملت الذًىن / ألامىاٛ الخاضت =  وعبت إلاظخٓاللُت املالُت  .4

  ضخفادةث اؤضطتثمًثبيئتهاث االيت:ل املبحث لثالح

ير معخلضماتها إلاهخاحُت وحعذًذ حمُو  ل الىىاة ألاظاظُت التي حهخمذ نليها املاظعت في جَى  ٌهخبر الخمٍى

ل باخخالٍ الضواًا التي ًىكش مً خاللها . معخدٓاتها وهُٓاتها، ٖزلٚ ًخخلِ ؤهىام الخمٍى

 الكتث اؤضطتثبمالههاث:ل اطلبث ألاول

ادة سؤط املاٛ  لها ؤو ٍص  املالٕ ؤو املعاهمين هم حجش ألاظاط لكهىس املاظعاث خُث ًخم٘ىىا مً جمٍى

. َيها

:لضياضتث لخمويلث لذ حي:ل لفزعث ألاول

ل الزاحي نذة حهاٍسِ هزٖش منها ما ًلي :  للخمٍى

                                                           
40

. 249، ص 2004رسمٌةزكً قرٌقاص وعبد الغفار حنفً، أساسٌات التموٌل و اإلدارة المالٌة، الدار الجامعٌة، مصر، .  
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ادة سؤط  .1 ل الزاحي هى بنادة اظدثماس الُاثؼ ؤو بهػه في بنماٛ املاظعت وبزلٚ  هخُادي ؤي ٍص الخمٍى

مالها ظىاء مً ؤصحابها ؤو مً الًير، وهزا أليشاع الخىظو وما ًترجب نً رلٚ مً مشاٗل 

ٗاهل املاظعت  41.ومطاٍسِ جثٓل 

ل الزاحي ٖما جبين مً حعمُخه هى مطذس لشئوط ألامىاٛ الخاضت باملاظعت والتي حعخهملها  .2 الخمٍى

ٗاث، املاوهاث، وألاسباح الًير  ليشاؾها الخاص، َهزا املطذس مخٙىن مً مطادس داثمت وهي إلاهخال

 42.مىصنت دون اللجىء بلى إلاْتراع

ل الزاحي مً املطادس املالُت ألاظاظُت للماظعت خُث ًمثل الُاثؼ الىٓذي الطافي  .3 ٌهخبر الخمٍى

 .املخاح للماظعت بهذ جىصَو ألاسباح

 : وبدعب بخذي الهالْخين

ل الزاحي  ٗاث + الىدُجت الطاَُت =   بحماٛ الخمٍى . ماوهاث ألانباء والخعاثش+ إلاهخال

ل الزاحي  ٗاث + الىدُجت الًير املىصنت =   ضافي الخمٍى . ماوهاث ألانباء والخعاثش+ إلاهخال

لي مخىلذ مً وشاؽ حاسي  ل الزاحي هى نباسة نً مطذس جمٍى  ومً هزه الخهاٍسِ وعخخلظ ؤن لخمٍى

ل  ت الخطٍش في اظخخذامه، دون ششؽ ؤو ُْذ  ورلٚ بخىحيهه لخمٍى للماظعت إلاْخطادًت، ولها خٍش

ل الذاخلي هى الػمان الىخُذ  مً٘ ؤن هٓٛى ؤن الخمٍى ل سؤط املاٛ الهامل، ٍو إلاظدثماساث املعخٓبلُت ؤو جمٍى

. نلى وحىد املاظعت إلاْخطادًت واظخمشاسها

:لضياضتثرفعثرأصث ااو:ل لفزعث لثاوي

ل جلجإ بلُه املاظعت نىذ اظخدالت حًؿُت   ٌهخبر َخذ سؤط املاٛ للمعاهمين ؤهم وظاثل الخمٍى

ادة معخىي سؤط املاٛ  ل الزاحي، وهى نملُت مالُت جادي بلى ٍص ٔ الخمٍى إلاخخُاحاث املالُت ٗلُت نً ؾٍش

ِ رلٚ نلى نالْت املاظعت بعّى املاٛ والبِئت املالُت . بىاظؿت املعاهمت الخاسحُت، ًخْى

 خُث ًخىحه املعير املالي بلى اخخُاس املطذس املالي ألاْل مخاؾشة وألاْل جإزيرا نلى ظلؿت املعاهمين، 

ً هدىس املىاسد  و في سؤط املاٛ جخخلِ باخخالٍ ألاهذاٍ املدذدة وجىحهاث املعيًر وجىحذ نذة وظاثل لَش

: امللُت الجذًذة وجخمثل هزه الىظاثل َُما ًلي

                                                           
41

. 3، ص2003أحمد بوراس، أسواق ورؤوس األموال، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطٌنة، .  
42

. 96، ص 1995محمد عبد العزٌز عبد الكرٌم، اإلدارة المالً والتخطٌط، مكتبة عٌن شمس، مصر، .  
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و سؤط املاٛ هٓذا ؤو نُىا .1 ْذ جٙىن املعاهمت الخاسحُت مىحىدة مىز بوشاء املاظعت خُث جدذد : َس

و سؤط املاٛ، وجخدذد في شٙل  املعاهمت بىغو سؤط ماٛ ؤولي ؤو وغو ؤمىاٛ بغاَُت بمىاظبت َس

. اظدثماس مادي ؤو مهىىي ؤو في شٙل هٓىد ظاثلت

و سؤط املاٛ بػم إلاخخُاؾاث .2 ٙىن في شٙل غم ؤسباح يير مىصنت بلى ألامىاٛ الخاضت مٓابل : َس ٍو

ٔ ؾشح ؤظهم حذًذة  .جدعين ضىسة املاظعت ؤمام املعاهمين، ؤو نً ؾٍش

ل الذًىن  .3 و سؤط املاٛ بخدٍى ل الذًىن ال جادي بلى اسجُام معخىي العُىلت الىٓذًت، بر جذمج : َس جدٍى

ل الذًىن نلى شٙلين خعب ؾبُهت الذًً خم جدٍى  :الذًىن في شٙل ؤمىاٛ خاضت داثمت، ٍو

 ل الذًىن ْطيرة ألاحل لخدعين سؤط املاٛ الهامل الطافي  .جدٍى

 لت ألاحل لخدعين إلاظخٓاللُت املالُت ل الذًىن املخىظؿت والؿٍى  43.جدٍى

  الكتث اؤضطتثبد ئىيها:ل اطلبث لثاوي

 جخهذد نالْت املاظعت بذاثىيها مً خالٛ حهذد جطيُُاث إلاظخذاهت وؤهىانها باخخالٍ املطادس 

. وؾبُهت الٓشوع وآحاٛ إلاظخدٓاّ

إلاضخد هتث:ل لفزعث ألاول

ت الظخمشاس اليشاؽ وجبرص غشوسة إلاظخذاهت ل ير املىاسد الػشوٍس جلهب إلاظخذاهت دوسا ٖبيرا في جَى

ل الزاحي  44:بىغىح نىذ نذم جمً٘ ْذسة املاظعت نلى الخمٍى

 لد وىث لعامتثلإلدخارث:لأألاال

ل الخاضت باملاظعاث   حهذ إلاظخذاهت بىاظؿت الذنىي الهامت لإلدخاس وظُلت مً وظاثل الخمٍى

ال٘بري والهُئاث الهامت، خُث جلجإ املاظعت بلى الجمهىس مً ؤحل إلاٖخخاب وبًذام ؤمىالهم لذيها، وجضداد 

ٔ ججضثت  ؤهمُت الذنىي الهامت لإلدخاس مً الجمهىس في خالت جذوي الىخاثج وجذهىس ؤداء إلاْخطاد نً ؾٍش

: الٓشع بلى نذة ؤحضاء في شٙل

ل ألاحل .1 ؤروهاث، )هي نملُت مالُت مالي بمىحبها جؿشح املاظعت وسْت مالُت : ظىذاث ْطيرة و ؾٍى

ىت، شهاداث إلاًذام خههذ املطذس بدعذًذ مبلًها  (ظىذاث الخٍض ًذَو بمىحبها املٓشع مبالٌ مالُت ٍو

خ إلاظخدٓاّ . والُىاثذ نىذ جاٍس

                                                           
43

. 264-262إلٌاس بن ساسً قرٌشً، مرجع سابق، ص ص .  
44

. 269-266إلٌاس بن ساسً، مرجع سابق، ص ص .  
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لت ألاحل .2 حهخبر الشٙل املمخاص لإلظخذاهت بىاظؿت إلادخاس الهام، وهي نملُت بمىحبها ًخم : ظىذاث ؾٍى

يزها الىاجج نً حههذ  ادة َانلُت إلاظخذاهت وجٖش ججضثت الٓشع بلى نذة ؤْعاؽ خُث ٌعمذ بٍض

 .املعاهماث املالُت ملبلٌ مدذد

 إلاكتر ضثمًث لملىونثألا لوضطاءث االيين:لثاهيا

جلجإ املاظعت بمخخلِ ؤحجامها وؤشٙالها بلى إلاظخذاهت مً البىٕى بشٙل ؤظاس ي جبها للهذٍ ل

: إلاْخطادي املدذد، خُث جٓعم الٓشوع خعب إلاظخذاهاث بلى

لت ألاحل :لكزألاضثإلاضدثمار.ل1 نادة ما جمثل الجضء ألاٖبر مً حجم الذًىن، وجٓذم بأحاٛ مخىظؿت وؾٍى

ت(ؤٖثر مً ظىت) ل إلاظدثماساث املادًت واملهىٍى ل.، لخمٍى

ل دوسة إلاظخًالٛ وهي ْشوع ْطيرة ألاحل جيخج ؤظاظا نً الخبانذ :لكزألاضثإلاضخغالو.ل2 تهذٍ بلى جمٍى

لت بين  الضمني بين نملُاث البُو وآحاٛ الخدطُل، خُث ٌععى املعاوٛ املالي بلى البدث نً آحاٛ صمىُت ؾٍى

ازش حجمها بشٙل  املىسد واملاظعت، خُث لهزه الٓشوع، اسجباؽ مباشش بالخىاصن املالي نلى املعخىي الٓطير ٍو

ىت ل.مباشش نلى الخٍض

ىت :لكزألاضث لخشيىت.ل3 ير العُىلت الىٓذًت للخٍض هي ْشوع ْطيرة ألاحل جخطظ لذنم الخىاصن املالي بخَى

اث مشجُهت وحعمى ٖزلٚ  خاضت نىذ مهذٛ همى مشجُو، خُث ًضداد مهذٛ اظخًالٛ العُىلت الىٓذًت بمعخٍى

ت والزي ًُشع نلى املاظعت دَو نمىالث مهُىت مٓابل إلاظخُادة مً حًؿُت  باإلنخماداث البىُ٘ت الجاٍس

ل.مالُت آهُت

ملذة مخُٔ نليها جيخهي بششاثه بعهش  (مىٓىالث ونٓاساث)هى نباسة نً نٓذ ٖشاء بظدثماس :لكزألاضثإلاًجار.ل4

خ اهخٓاٛ  خ ببشام الهٓذ بلى جاٍس ين التراحو ؤزىاء َ٘شة ال٘شاء املمخذة مً جاٍس معبٔ مدذد، وال ًمً٘ للؿَش

ين (اهخالٕ الٓشوع)امللُ٘ت  ، لً٘ مً املمً٘ الخخلي نً خُاس الخملٚ ْبل نهاًت الهٓذ ٖما ًمً٘ للؿَش

. جمذًذ َترة إلاًجاس ؤو اظخهادة إلاظدثماس نلى إلاًجاس

 ازدألادًتثألاأثزث لز فعتث االيتث:ل لفزعث لثاوي

ل45:ل ازدألادًت:لأألاالث

                                                           
45

 . Pierre Paucher: Mesure de la performance financiere de l'entreprise, Edition OPU, Ben Aknoun, Alger, 1993, 
p130. 
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حهٍش املشدودًت نلى ؤنها ْذسة املاظعت نلى جىلُذ َاثؼ، خُث ٌهخبر إلاظدثماس را مشدودًت في خالت ل

ذ نً الىُٓاث الىٓذًت الخاسحت، وجخخلِ املشدودًت نً الشبذ بدُث  ما هخج نً جذَٓاث هٓذًت داخلُت جٍض

. ؤنها ال حهخبر َٓـ الُاثؼ الىاجج نً الخذَٓاث، بل جخهذي رلٚ بلى جُُٓم َهالُت جخطُظ مىاسد املاظعت

 وحهذ املشدودًت بهزا، ششؽ غشوسي لبٓاء وجؿىس املاظعت، ٗىنها حشٙل مُٓاظا لُهالُت الىظاثل 

. املعخهملت مً خالٛ مٓاسهت الىخاثج املدٓٓت بالىظاثل املسخشة

زا الىظُلت املشاد ُْاط   بهزا الشٙل جخهذد ؤهىام املشدودًت، بدعب ؾبُهت الُاثؼ املهخمذ، ٖو

: َهالُتها، ولهل ؤهم ؤهىام املشدودًت املعخهملت في الخدلُل املالي هي

حهٍش ؤًػا بإنها مشدودًت ألامىاٛ الخاضت، بدُث تهخم املشدودًت املالُت بةحمالي ؤوشؿت :ل ازدألادًتث االيت.ل1

ٗاث املالُت، خُث هإخز الىدُجت الطاَُت مً حذٛو  ٗاَت الهىاضش والحش املاظعت، وجذخل في مٙىهاتها 

. خعاباث الىخاثج وألامىاٛ الخاضت مً امليزاهُت

مً٘ خعاب مشدودًت ألامىاٛ الخاضت بالهالْت الخالُت :  ٍو

ل.سئوط ألامىاٛ/ هدُجت الذوسة الطاَُت = املشدودًت املالُت 

، :لل ازدألادًتثإلاكخصادًت.ل2 والتي حهبر نً ْذسة املاظعت نلى جدُٓٔ ألاسباح مً بُو مىخىحاتها في العّى

ت  ل ؤو اهخالٕ ؤو غشاثب نلى ألاسباح، ؤي الُ٘اءة الطىانُت والخجاٍس بشٙل معخٓل نً ٗل ظُاظت جمٍى

. للماظعت

رأصث ااوثإلاكخصاديث/ل لىديجتثإلاكخصادًتث=لوطملتث ازدألادًتثإلاكخصادًتث

 لز فعتث االيث:لثاهيا

 وهبر نً الشاَهت املالي نً الهالْت التي هِٓغ بها، مشدودًت املالُت بذاللت املشدودًت إلاْخطادًت 

ٓىم مبذؤ ؤزش الشاَهت املالُت نلى مبذؤ بعُـ، َهي هخاثج املشوهت املٙاَئت املخططت لشؤط  وجٙلُت الذًىن، ٍو

ٗاهذ مشدودًت ألاضٛى جخجاوص الخٙالُِ املالُت املذَىنت للمٓشغين، ًٙىن  املاٛ الخاسجي نً املاظعت، َةرا 

هزا الُاثؼ في َاثذة املعاهمين، خُث ًٙىن الحذًث هىا نً الشاَهت املالُت بًجابي، ؤما في الحالت 

ٗاَُت مً ؤحل حًؿُت الخٙالُِ جىخُؼ مشدودًت املعاهمين،  ٗاهذ هزه املشدودًت يير  اله٘عُت، ؤي برا 

طبذ هىا ؤزش الشاَهت ظلبي . ٍو
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بت ؤزش واضح في خعاب ؤزش الشاَهت املالُت خُث اللجىء بلى إلاظخذاهت ًادي بلى جٓلُل الىناء   للػٍش

بي وهزا ألن الُىاثذ جؿشح مً ألاسباح ْبل خعاب الػشاثب، َاملاظعاث التي جذَو مهذٛ مشجُو  الػٍش

بي لهزه املاظعاث ظُٙىن ؤٖبر ش الػٍش  46.جُطل مثال نً ألامىاٛ الخاضت ألن الَى

اغُا ٖما ًلي مً٘ ضُايت ؤزش الشاَهت املالُت ٍس  47:  ٍو

 

: خُث

(Re-i) :الهامش بين املشدودًت إلاْخطادًت وجٙلُت إلاظخذاهت .

D/CP :ُبت الهُٙل املالي . الشاَهت املالُت وجِٓغ جٖش

(Re-i)xD/CP :ؤزش الشاَهت املالُت .

Is :ٗاث بت نلى ؤسباح الشش . مهذٛ الػٍش

CP :ألامىاٛ الخاضت  .

D :إلاظخذاهت الطاَُت .

:  خاالث ؤزش الشاَهت املالُت- 

 يهذٍ املدلل املالي مً خالٛ خعاب ؤزش الشاَهت املالُت، ؤي دساظت ؤزش الإلظخذاهت نلى مشدودًت 

ألامىاٛ الخاضت، ومىه جٙىن إلاظخذاهت راث ؤزش بًجابي نلى املشدودًت املالُت، ٖما جٙىن راث ؤزش ظلبي في 

. خاالث مهُىت

 وهي خالت هادسة الحذور نلى ؤسع الىاْو، ونىذها جمٛى إلاخخُاحاث :حالتث اؤضطتث دًمتثإلاضخد هت-ل

و في سؤط املاٛ ل الزاحي والَش : املالُت بىاظؿت الخمٍى

  D = 0 ؤي Rcp=Re x (1-Is) .

 في هزه الحالت، ال ًىحذ ؤزش للشاَهت املالُت، وبالخالي جدعاوي مشدودًت ألامىاٛ الخاضت مو املشدودًت 

بت نلى ألاسباح . إلاْخطادًت بهذ اْخؿام الػٍش

                                                           
46

 .76إلٌاس بن ساسً، مرجع سابق، ص .  
47

. 268المرجع السابق، ص .  

Rcp = [Re+(Re-i)xD/CP]x(1-Is) 
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اث :حالتث اؤضطتث اطخدًىت-ل ل، ٖما ؤنها حعاهم في جدعين معخٍى  حهذ إلاظخذاهت ؤهم مطادس الخمٍى

مً٘ ؤن هميز زالر خاالث ًمً٘ ؤن  ل الزاحي، ٍو املشدودًت، ألامش الزي ًادي بلى جدُٓٔ همى الٓذسة نلى الخمٍى

 48:جخهشع لها املاظعت

و املالي في يير ضالح املاظعت، :حالتث ازدألادًتثإلاكخصادًتثمًثجكلفتثإلاضخد هت -  في هزه الحالت ًٙىن الَش

ادة إلانخماد نلى الٓشوع جىخُؼ املشدودًت املالُت . ؤي بٍض

و املالي بذون ؤزش نلى :حالتث ازدألادًتثإلاكخصادًتثحطاألايثجكلفتثإلاضخد هت-ل  في هزه الحالت ًٙىن الَش

. املشدودًت املالُت

و املالي في ضالح املاظعت، :حالتث ازدألادًتثإلاكخصادًتث هبرثمًثجكلفتثإلاضخد هت-ل  في هزه الحالت ًٙىن الَش

و املالي نلى املشدودًت املالُت . هكشا لألزش إلاًجابي للَش

 الكتث اؤضطتثبعمالئهاث:ل اطلبث لثالح

-مىخج) الىمىرج ألاٖثر اظخهماال في الخدلُل إلاظتراجُجي خُث ًشج٘ض نلى جدلُل الضوج BCG نخبر 

 ّ ، ومً خالٛ انخمادها نلى الىمىرج في جدُل الخذَٓاث الىٓذًت ًدبين لىا مذي الهالْت املىحىدة بين (ظى

 49: بلى ؤسبهتBCGاملىخجاث، همى العّى والخذَٔ الىٓذي، وجٓعم املىخجاث خعب همىرج 

 حعخلضم هزه املىخجاث مىاسد مالُت ٖبيرة مً خالٛ ؤهمُتها املعخٓبلُت خُث جخميز : اىخجاثث اطخلملليت.ل1

ت في ألاظىاّ التي جىمىا بعشنت، وبهزا َهي جدث نلى مىاحهت العّى املشجٓبت وغشوسة إلاظدثماس  بىغهُت ٍْى

ش  ٔ البدث والخؿٍى ادة في إلاخخُاج مً سؤط املاٛ الهامل...في الٓذساث، الدعٍى . ، وما جخلُه بزلٚ مً ٍص

ت، خُث ًداٛو :لمىخجاثث اأسقل.ل2 جدخاج هي ٖزلٚ بلى مىاسد مالُت ال بإط بها، ألنها حهبر نً معخٓبل الشٖش

مً خاللها الحطٛى نلى ؤٖبر خطت في العّى ودَهها لخطبذ مىخجاث معخٓبلُت، وججذس إلاشاسة بلى ؤهه في 

ٗاَُت، ًخم الخخلي نً إلاظدثماس في املىخجاث  ٗاهذ املىاسد الذاخلُت والخاسحُت املخاخت يير  خالت ما برا 

خذ املجاٛ ملىخجاث املإّص ألاٖثر خكا ىت َو .  املعخٓبلُت لخجىب اظتهالٕ الخٍض

 ٌهخبر هزا الىىم مً املىخجاث ألاٖثر مشدودًت في املاظعت، خُث ال ًخؿلب :مىخجاثث لمللزةث لحلوب.ل3

ل  ىت التي حعخهمل في جمٍى اظدثماساث ٖبيرة بال جلٚ املخهلٓت بالخجذًذ، وحهمل نلى جدُٓٔ َىاثؼ الخٍض

. مىخجاث معخٓبلُت بهباسة ؤخشي خلٔ الخىاصن في إلاظدثماس لذي املاظعت

                                                           
48

. 154، ص2002، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر، 1عبد الرزاق بن حبٌب، إقتصاد وتسٌٌر المؤسسة، ط.  
49

. 145، ص 2012بوربٌعة غنٌة، محددات إختٌار الهٌكل المالً المناسب للمؤسسة، مذكرة ماجٌستر، غٌر منشورة، جامعة الجزائر، .  
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 جخؿلب هزه املىخجاث مخابهت دُْٓت، َهي دون معخٓبل بهُذ، مو بمٙاهُت الحُاف : اىخجاثث اخدهورة.ل4

ٗاهذ جدطل َىاثذ هٓذًت، ٖما ًمً٘ الخخلي ننها مً ؤحل َخذ املجاٛ للمىخجاث املعخٓبلُت وبرا  نليها برا 

 .ٗاهذ ؤْل مشدودًت

 

 

 

 

 

 

 

(:ل1-2) لشكلثركمث

لل
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 M.Marchesnay. La strategie de diagnostis de la decision industrielle, opu, Alger 1978, page:ل اصدر

191. 

ت ببشاص الخًيراث الىاحمت في العُىلت، مً خالٛ الخذَٓاث الىٓذًت الذاخلت   جداٛو هزه املطَُى

والخاسحت، والتي جدعبب في اخخُاس املاظعت الظتراجُجُت مهُىت، خُث جبرص ألاهمُت الٓطىي لذساظت العّى 

ت الخؿىساث املعخٓبلُت، وبزلٚ مطير املىخجاث باملاظعت، هزا ما ٌعمذ بالػشوسة بلى إلًجاد  مً خالٛ مهَش

ىت املاظعت  .جىاصن مالي، مً خالٛ إلاداسة الجُذة للخذَٓاث الىٓذًت لخٍض

:لخالاتث لفصل

:  وخخاما لهزا الُطل وعخخلظ الىٓاؽ الخالُت

ؤن الىقُُت املالُت للماظعت هي وقُُت ؤظاظُت ال حعخؿُو ؤن جماسط املاظعت ؤي وشاؽ بذون الىقُُت  . 1

. املالُت

. للىقُُت املالُت نالْت وؾُذة مو مدُؿها املالي وبِئتها املالُت. 2

خ مً جدلُل مالي ظاًٖ الزي ًػم جدلُل امليزاهُت املالُت . 3 نٍش الخدلُل املالي نذة جؿىساث نبر الخاٍس

ل وحذٛو الخذَٓاث  (بظخدٓاّ-ظُىلت) وامليزاهُت الىقُُُت بلى الخدلُل املالي املخدٕش الزي ًػم حذٛو الخمٍى

ىت . املالُت للخٍض

انخمذ الخدلُل املالي نلى اليعب مً ؤحل الىضٛى بلى مهلىماث ؤٖثر دْت بانخباسها جدُـ بمخخلِ حىاهب . 4

ذ نلى مطذاُْت الخدلُل املالي باليعب . املاظعت واملهلىماث التي جبنى نليها مهلىماث دُْٓت مما ًٖا

ادة سؤط املاٛ َيها . 5 لها ؤو ٍص املالٕ ؤو املعاهمين هم حجش ألاظاط لكهىس املاظعاث خُث جم٘ىىا مً جمٍى

و سؤط املاٛ ل الزاحي ؤو ظُاظت َس ٔ ظُاظت الخمٍى . نً ؾٍش

جخهذد اظخخذاماث املشدودًت مً ٗىنها ؤداة لُٓاط الُهالُت إلاْخطادًت واملالُت في ًذ مخخذ الٓشاس املالي في . 6

. (ؤزش الشاَهت املالُت)ُْاط ؤزش إلاظخذاهت نلى املشدودًت املالُت 

بت، بالخالي جدطل . 7 حهني ؤزش الشاَهت املالُت الُّش بين املشدودًت املالُت واملشدودًت إلاْخطادًت بهؼ الػٍش

بت  نلى نالْت ؤزش الشاَهت املالُت بذاللت املشدودًت إلاْخطادًت وجٙلُت إلاظخذاهت ووعبت الهُٙل املالي والػٍش

. نلى ألاسباح
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ض BCGجىغُذ نالْت املاظعت بهمالئها مً خالٛ همىرج . 8  ألاٖثر اظخهماال في الخدلُل إلاظتراجُجي خُث ًٖش

ّ -مىخج)نلى جدلُل الضوج  مً خالٛ الهالْت بين جؿىساث العّى واملىخج وجدلُل مخخلِ الخذَٓاث  (ظى

ت . الىٓذًتا املىاٍص

بن الخًير نلى معخىي املاظعت وخطىضا نلى معخىي ملُ٘تها ظُازش خخما نلى بِئتها املالُت َُُػل . 9

ت ألازش الزي ًازش به الخدلُل املالي نلى البِئت  الخدلُل املالي واليعب املالُت التي جم نشغها ظُمً٘ مهَش

. املالُت للماظعت

  

 

ل
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 ملحة عامة عن املؤطظة  : املبحث الاول 

"  GAO-ORAVIO"ملحة عامة عن مجمع ثسبية الدواحن بالغسب : املعطل الاول 

 و بلد اطخلالل الجصائس 1952و ذلك طىت , " MAKLA"   جم ئوؼاء هره الىخدة مً ػسف الؼسكت الاطباهُت 

ل 03أممذ مً ػسف الدًىان اللىمي لخغرًت ألاولام جدذ وصاًت وشازة الفالخت و الصُد البدسي في   أفٍس

 الدًىان الجهىي لتربُت الدواحً مظخلل كً دًىان ORAVIO أصبدذ 81- 201م، و أثس املسطىم زكم 1969

 1998 حاهفي 19و كلى أثس الجملُت اللامت الاطخثىائُت املىللدة في .  جدذ وشازة الفالختONABحغرًت ألاولام 

 والتي هي كبازة كً مجمم جسبُت الدواحً بالغسب و هى ػسكت مظاهمت، ػبلا للمادة GAOجم ئوؼاء مجمم 

عي زكم 544 ل 25 املإزر في 08-93 مً املسطىم الدؼَس  ملدل و مخمم لللاهىن الخجازي و هي ذاث 1993 أفٍس

  21 40.000.000ػابم كمىمي بساض مال احخماعي كدزه 

م املُىاء مظخغاهم - .  ملسها إلادازي ػٍس

: ًظم املجمم ثماهُت فسوق لتربُت الدواحً و التي هي -

كما ًظم وخدة . جلمظان, طُدي بللباض. وهسان, ملظكس، جُازث. (مظخغاهم)خظُان , (مظخغاهم) الـهسة 

م اللحىم  ل و حظٍى ت للربذ و هي كبازة كً ػسكت أطهم مخسصصت في وؼاػاث الربذ، جدٍى حهٍى

ت للخدماث  صيي بمظخغاهم و وخدة مسكٍص ت للىلل و الصُاهت بلين الىٍى البُظاء و حؼمل أًظا وخدة حهٍى

ت بداس ي ماماغ بمظخغاهم ً ببير الجير بىهسان كما جظم مسبر حهىي و صُدلُت مسكٍص  . و الخمٍى

.   كامل2352كدد اللمال الكلي  -

ت ًلدز بدىالي  - دج 7.000.000.000زكم ألاكمال الظىٍى

"  الظهسة فيل- جعاوهية ثسبية الدواحن "جعسيف املؤطظة : املعطل الثاوي

 07 للجملُت اللامت الغير كادًت  و ػبلا لللساز زكم 2000 حىان 18 الصادز في 1   جىفُرا لللساز زكم 

ل الؼبُلت اللاهىهُت للؼسكت ذاث 1999 هىفمبر 28 الصادز في ONAB-SPAللجملُت اللامت لـ   الري كسز جدٍى
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 ئلى ػسكت ذاث أطهم حلاوهُت جسبُت الدواحً EURL-DAHRA VIPاملظإولُت املددودة وذاث الشخص الىخُد 

DAHRA –VIP . وهي مإطظت اكخصادًت كمىمُت جابلت ملجمم جسبُت الدواحً بالغسب"GAO" Groupe AVip 

de L’ouest كلم وهي150 وخداث اهخاحُت جلم كلى مدىز 4،  ملظمت الى   :

وخدة بً كبد املالك زمظان   -

 . وخدة طُدي لخظس بىالًت مظخغاهم -

 وخدة كين مسان -

 .وخدة بني زاػد بىالًت ػلف -

 . وخدة مالكى بىالًت جُازث -

 . وخدة بير الجير بىالًت وهسان  -

م البدسي والًت مظخغاهم ًسأطها املدًس اللام الظُد بً كساز بً .    جلم املإطظت ألام ببلدًت حجاج الؼٍس

 .2006/03/04 الصادز في 06/35ذهُبت ػبلا للساز مجلع إلادازة زكم 

. دج10000 دج ملظم ئلى خصص ذاث كُمت 452550 ًلدز زأطمالها بـ 

 .الظُد باطىز مدمد: مدافف الحظاباث

:  أعضاء إلادازة .1

.  الظُد ػاهسي اللُد زئِع مجلع الادازة -

 . الظُد دزكال زطىان -

 . الظُد بىككاش أخمد -

 . الظُد فلىحي مدمد -

 .الظُد كمىزي اللسبي -
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 : شبائن املؤطظة .2

. املسبىن الخىاص -

 .ججاز الجملت -

 مىزدو املؤطظة .3

- EPE havip-hacine 

- UCPA oran 

- UAB mostaganem 

- UAB rahouia 

- UAB beniyahi 

- SPA.SAO oran 

 : وشاط املؤطظة .4

خُث جبدأ اللملُت باكخىاء ألافسار بلد الخفلِع ,    ًخمثل وؼاغ الخلاوهُت في جسبُت الدحاج البُاض و بُله

 . بُىم واخد مً ػسف الخلاوهُاث املخسصصت في الخبُِع

: ًخم وطم هره ألافسار في بُىث زاصت مجهصة بملداث زاصت جخمثل في 

ت جخغير ػاكتها خظب املىاطم: الضىء . أ .  كمادة أولُت أطاطُت و طسوٍز

جخم حغرًت الدحاج باملسوز بلدة مساخل ملظمت كلى املدة الالشمت لتربُت الدحاج و التي ال : الغراء . ب

 أطابُم مم ألازر بلين الاكخباز كمس الفسر ئلى حاهب الحلً املبرمت له في مدة التربُت ئلى أن 8جخجاوش 

ًصبذ الفسر دحاحت فخلىم املإطظت ببُله لخخم بلد ذلك فترة الىلاهت التي ًلىم بها كمال مسخصىن 

. لتهُئت البُىث مً حدًد
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 عدد العمال .5

بً كبد املالك  طُدي لخظس الىخداث

 زمظان

كين 

 مسان

بني 

 زاػد

 بير الجير مالكى

كدد 

 اللمال

18 18 18 19 23 24 

 

  28: كدد اللمال في امللس

  06: الادازة اللامت -

ت الادازة اللامت -   11: مدًٍس

ت الخلىُت -   05: مدًٍس

ت الخجازة -   02: مدًٍس

ت املالُت و املداطبت -  04: مدًٍس
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 الهيكل الحىظيمي لطمؤطظة: املعطل الثالث

  الهيكل الحىظيمي لطمؤطظة:( 06)                             الشكل زقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مهام و وظائف الظهسة فيل

:  مديسية إلادازة العامة ثحمثل مهامها في .1

ت -  . الاػالق كلى طُاطت املإطظت في مجال املىازد البؼٍس

 . جددًد اللىاكد في مجال كالكت اللمل -

 . طمان مخابلت ممخلكاث املإطظت -

 .جىفُر و مساكبت الظُاطاث والخىـُماث في مُدان الىثائم و الىطائل -

 :تهحم بـ : قظم الحدقيق و مساقبة الخظيير .2

 . اكداد بسهامج الخدكُم الدازلي -

 . اكداد مسخلف ئحساءاث الدظُير -

 السئِع املدًس اللام

 الخدكُم ومساكبت الدظُير

ت الادازة اللامت  مدًٍس

ت الخجازالم  ًتدًٍس

 ادازة املالُت

 املؤسسة   وثائق: المصدر

ت  ت املالُت و املداطبت  و الخلىُتإلاهخاجمدًٍس  مدًٍس

زؤطاء مصالح 

 املإطظت



مستغانم- الظهرة فيب حجاج مؤسسة  –دراسة حالة  : الفصل الثالث  
 

65 
 

اث الدظُير و جلدًم الخىصُاث لخدظين أدواث املساكبت -  .جدلُل الفلالُت كلیکل مظخٍى

 : مديسية الحجازة  .3

لُت للمإطظت -  . ئكداد الظُاطت الدظٍى

ت للمبُلاث -  .جدلُل امليزاهُاث الخلدًٍس

 

 : مديسية املحاطبة و املالية .4

 . مظك خظاباث املإطظت -

 . املساكبت املالُت و املداطبُت -

ل للمإطظت -  . جددًد طُاطت الخمٍى

 . طمان املخابلت و الخيظُم بين اليؼاػاث املالُت واملداطبُت -

 : مديسية الحقىية .5

 . الاكدام كلى جؼبُم إلاحساءاث الخلىُت -

 . جدظين أمً أحهصة الاهخاج -

 . ئكداد مسؼؽ إلاهخاج للمإطظت -

 .اخترام اللىاهين وألاهـمت -

 .مإػساث حشخُص اللالكت بين املإطظت ومدُؼها املالي:املبحث الثاوي

 . ثقديم امليزاهية املالية و حظاب الىحائج ملؤطظة ظهسة فيل ألزبع طىىات :املعطل  ول 

 .جلدًم امليزاهُت املالُت املفصلت ألزبم طىىاث   ـــ  1

  كاهذ كالخالي  :خصىم    اعداد امليزاهية املالية املفصطة الزبع طىىات1 ــــــ 1
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 صافي N مالخـت الخصىم

 2016الظىت

N-1 

 2015صافي 

N-2 

 2014صافي 

N-3 

 2013صافي 

      زؤوض  مىال الخاصة 

 000.00 550 452 000.00 550 452 000.00 550 452 000.00 550 452 (1 –3) زأض مال ثم إصدازه 

      زأض مال غير مظحعان به

 809.28 154 29 809.28 154 29 809.28 154 29 586.18 975 29 (2-3) (1) اححياظات مدمجة –عالوات و إححياظات 

    591.28 330 579  فىازق ئكادة الخلُُم 

      (1)فازق امللادلت

 592.48 044 5 295.21 290 76 537.98 415 16 848.77 533 72 (3-3) ((1)هدُجت صافُت خصت املجمم)/ هدُجت صافُت 

 792.72 187 4 957.85 257 8 092.86 782 87 214.71 226 75 (4-3) جسخُل مً حدًد/ أمىال زاصت أزسي 

      (1)حصة الشسلة املدمجة 

      (1)حصة ذوي  قطية 

 424.08 472 472 556.22 156 397 254.40 338 410 113.98 096 914 3 1املجمىع 

      الخصىم غير الجازية

 086.02 868 513.57 798 245.40 728 274.72 657 (1-4) قسوض و ديىن مالية 

     (2-4) ضسائل مؤحطة و مسصىد لها 

     (3-4) ديىن أخسي غير حازية 

 761.77 871 27 757.08 283 27 548.88 170 31 885.22 528 30 (1-4) مؤوهات و مىحجات ثابحة مظبقا 

 79. 847 739 28 270.65 082 28 794.28 898 31 159.94 186 31 4 (2)مجمىع الخصىم غير الجازية 

      الخصىم الجازية 

 296.79 074 249 830.13 163 172 590.18 438 106 014.75 377 330 (1-5) مىزدون و حظابات ملحقة 

 133.00 485 5 514.00 960 1 087.68 671 312.23 095 1 (2-5) ضسائل 

 168.78 850 66 176.41 555 95 417.66 049 67 33.90 351 204 (3-5) ديىن أخسي 

  - 000.00 000 40 000.00 000 200 000.00 000 165 (4-5) خصيىة ططبية

 (3)مخصىم الخصىم الجازية 

 مجمىع الخصىم

5 700 823 640.88 374 159 095.52 309 679 520.54 321 409 598.57 

 1 646 105 914.80 816 396 144.20 734 918 347.41 822 621 870.44 

  ال جظحعمل إال لحقديم الكشىف املالية املدمجة

 

:    كاهذ كالخالي :  اعداد امليزاهية املالية املفصطة الزبع طىىات الاصىل 2 ــــــ 1  
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 صافي N مالخـت ألاصىل 

 2016الظىت

N-1 2015 صافي N-2 2014 صافي N-3 2013 صافي 

 أصىل غير حازية

  أو الظلبي ياملىخىج  الاًجاب-فازق بين الاكخىاء

ت  جثبُخاث ملىٍى

 جثبُخاث كُيُت

 - - - - 

(1-1) - 79547.00 477333.33 620533.33 

(2.1) 1127973239.10 533415580.13 561027109.38 546481546.84 

 515852151.01 515852151.01 515852151.01 1095182742.29  أزاض

 6557727.54 843956.41 792554.90 748674.75  مبان

 24071668.29 4433100.96 36770874.22 32041822.06  جثبُخاث كُيُت أزسي 

 - - - -  جثبُخاث ممىىح امخُاشها

 - - 1828805.84 123229942.23 (3.1) جثبُخاث ًجسي اهجاشها 

 226440.00 42440.00 250440.00 154440.00 (4.1) جثبُخاث مالُت

 - - - -  طىداث مىطىكت مىطم ملادلت

 - - - -  مظاهماث أزسي و خظاباث دائىت ملحلت بها

 - - - -  طىداث أزسي مثبخت

ت  226440.00 42440.00 250440.00 154440.00  كسوض و أصىل مالُت أزسي غير حاٍز

 5295634.80 8359022.80 5922404.28 7122394.21 (5.1) طسائب مإحلت كلى ألاصل

 552624154.97 570085905.51 561496777.25 1258480015.54  مجمىع  صل غير الجازي 

 - - - -  أصىل حازية

 102453309.10 85944420.27 128081011.37 126570951.14 (2.1) مسصوهاث و مىخجاث قي الخىفُر

 125420107.11 65529306.38 118567767.43 254402991.08 (2.2) خظاباث دائىت و اطخسداماث مماثلت

 120065776.48 63691710.15 107797721.42 248093025.16 (1.2.2) الصبائن

 5163384.41 1515504.55 9429553.30 672884.82 (2.2.2) املديىىن آلاخسون

 190946.22 322091.68 1340492.71 5637081.10 (3.2.2) الظسائب و ما ػابهها

ت ألازسي ألامىال املىؿفت و ألاصىل املالُت   - - - - (4.2.2) الجاٍز

ىتا  42124299.26 13358715.25 8250588.15 6651957.04 (3.2) لخٍص

 269997715.47 164832441.90 254899366.95 387625899.26  مجمىع  صىل الجازية

 822621870.44 7344918347.41 816396144.20 1646105914.80  املجمىع العام للصىل 
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: و كان كالخالي في فترة الدزاطت :   ـــــــ اعداد حظاب الىحائج الزبع طىىات 2  

 

       

   

  البيان      

   

N N-1 N-2 N-3 

 

2016 2015 2014 2013 

    807,10 677 480                  125,86 478 424             002,00 021 412         458,40 406 359          زقم الاعمال 

    942,95 549 19                    484,91 417 29              038,18 713 84          451,45 922 64           حغير مسصوهاث املىخجاث املصىلت و املىخجاث كُد الصىم

         الاهخاج املثبذ

         اكاهاث الاطخغالل 

    750,05 227 500                610,77 895 453          040,18 734 496          909,85 328 424       اهحاج الظىة املالية-1

اث املظتهلكت      409,33 621 346             -    432,10 681 345        -    653,28 918 332    -    919,64 911 305        -  املؼتًر

    009,33 813 40               -    150,07 336 40         -    668,03 081 45     -    292,66 793 37         - الخدماث الخازحُت و الاطتهالكاث الازسي 

    418,66 434 387          -    582,17 017 386     -    321,31 000 378      212,30 705 343     -  الاطتهالك  الظىة املالية-2

    331,39 793 112                028,60 878 67            718,87 733 118    697,55 623 80          (2-1)القيمة املضافة لالطحغالل - 3

    871,32 883 86               -    248,12 259 77         -    493,81 971 81      530,70 890 81         - اكباء املظخسدمين

    744,85 296 9                 -    905,00 454 7           -    164,01 157 7       118,55 354 6           - الظسائب والسطىم و املدفىكاث املؼابهت

    715,22 612 16                  124,52 836 16       -    061,05 605 29       951,70 620 7         - الفائض الاحمالي عن الاطحغالل -4

    795,61 117 13                    163,06 634 7                886,21 930 33       850,44 441 16            املىخجاث اللملُاجُت الازسي 

    635,50 901 27               -    568,85 447 46         -    411,86 744 42    857,59 850 66         - الاكباء اللملُاجُت الازسي 

    040,97 163 15               -    678,89 914 35         -    358,19 142 18       976,14 206 20         - املسصصاث لالهخالكاث و املإوهاث 

    290,99 328 9                      330,99 011 13              621,43 419 15       075,71 508 4             اطخئىاف كً  زظائس اللُمت و املإوهاث 

    874,65 005 4              -    878,21 552 78       -    798,64 068 18        859,28 728 73       - الىخيجة العمطياثية -5 

            املىخىحاث املالُت

    512,18 7                       -    377,65 6                 -    681,93 5       979,42 4                 - الاكباء املالُت  

    512,18 7                     -    377,65 6                -    681,93 5                 979,42 4                - الىخيجة املالية                                                   -6

    255,86 559 78            -    255,86 559 78       -    255,86 559 78   -    838,70 733 73       -  (                      6+5)الىخيجة العادية قبل الضسائل  -7

      -                                        -                                  -            -                             الظسائب الىاحب دفلها كً الىخائج اللادًت

    205,65 031 1                 -    960,65 268 2                578,73 647 1        989,93 199 1             خىل الىخائج اللادًت  (حغيراث)الظسائب املإج

    451,65 058 523                  104,82 541 474             530,32 490 546      836,00 278 445          مجمىق مىخجاث الاوؼؼت اللادًت
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    044,13 103 528             -    400,03 831 550        -    400,03 831 550        684,77 812 517        - مجمىق اكباء الاوؼؼت اللادًت

    592,48 044 5              -    295,21 290 76       -    869,71 340 4        848,77 533 72       - الىخيجة الصافية لالوشعة العادية                              -8

      -                                        -                                       -                             (ًؼلب بُانها )املىخىحاث -اللىاصس غير اللادًت

      -                                        -                                                          -                             (ًؼلب بُانها )الاكباء -اللىاصس غير اللادًت 

      -                             الىخيجة غير العادية                                              -9

                                       - 

                                 -                                        -      

      -                             الىخيجة الصافية لطظىة املالية                                -10

                                       - 

                                 -                                        -      

خصت الؼسكاث املىطىكت مىطم امللادلت في الىدُجت 

      -                             الصافُت 

                                       - 

                                 -                                        -      

    592,48 044 5              -    295,21 290 76       - 869.71 340 4    848,77 533 72       - (                     1)الىخيجة الصافية لطمجمىع املدمج -11

         (1)و منها خصت دوي الاكلُت 

         (1)خصت املجمم 

          

 ال حظخلمل الا لخلدًم الكؼىف املالُت املدمجت(1  )

 

.ثحطيل القىائم املالية ملؤطظة الظهسة فيل : العطل الثاوي  

 

 ـــــ  ثحطيل حظاب الىحائج  1

  ألزبعة طىىات و ثحطيطها CAF  حظاب قدزة الحمىيل الراجي لطمؤطظة 1 ـــــ 1

  مكً خظابها باللالكت الخالُت  : ٍو

ل الراحي  ل جكالُف الاطخغالل  + هىاجج مسخلفت + اللُمت املظافت = كدزة الخمٍى جدٍى

مصاٍزف املظخسدمين  –  (1)هىاجج زازج الاطخغالل                       + 

املصاٍزف املخىىكت – املصاٍزف املالُت – الظسائب و السطىم                       - 

بت كلى ألازباح –  (2)جكالُف زازج الاطخغالل                      -  الظٍس
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 " 766 و 793 و 792 و 790" ماكدا الحظاباث  (1 : )مالحظة

 " 699 و 693 و 692" ملادا  الحظاباث  (2            )

: جكىن كالخالي" الـهسة كُب " ألزبم طىىاث باليظبت ملإطظت CAFومىه فان * 

الحظاباث 

 (البُان)

                                   الظىىاث  

      2013     2014                         2015      2016           

 80623697.55 118733718.87 67848028.60 112793331.39اللُمت املظافت 

 81890530.7 81971493.81 77259248.12 86883871.32مصاٍزف املظخسدمين  

 6354118.55 7157164.01 7434905.00 9296744.85الظسائب و السطىم  

     4979.42     5681.93 6377.65      7512.18املصاٍزف املالُت  

ل      CAFالراحي  كدزة الخمٍى

       

16605203.04 -16842502.17 29599379.12  -7625931.12 

 

 

  ثحطيلCAF:  ل الراحي زالل فترة الدزاطت مخربربت خُث كاهذ مىحبت  هالخف أن اللدزة كلى الخمٍى

  ئلى الظالب بيظبت 2014 ثم كادث لختراحم في طىت 2013في طىت 

 ، لخلىد كرلك طىت 2014 و هي وظبت كبيرة حدا حلىد للخظائس امللخبرة املدللت في طىت % 101-

 و هى جدظً ملحىؾ و ملخبر و % 175   ملُىن أي بازجفاق بيظبت30 ئلى املىحب بلُمت جلازب 2015

 للتراحم مً حدًد CAF فخلىد 2016 ، أما كً طىت 2015الري ٌلبر كً كُمت السبذ املدلم في طىت 

 ملُىن دًىاز و أما كً وظبت التراحم فلدزث  76-و الري طببه الخظائس املدللت في هره الظىت بلُمت 
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 فاذا اكخبرها أن هرا املإػس ًلِع كدزة املإطظت كلى جىلُد الفىائد املالُت الراجُت و بالخالي %25-: بـ

ل ًظمً للمإطظت الاطخلاللُت املالُت و غُاب هرا املإػس طىف ًظم املإطظت جدذ  هى مصدز جمٍى

. طغؽ الؼسوغ التي جفسطها كليها املإطظاث املالُت 

ئن مإػس زكم ألاكمال للمإطظت مً املإػساث اللُادًت التي جترحم الحصت  : CAثحطيل زقم  عمال  -1

الظىكُت و مدي طُؼسة املإطظت كلى ألاطىاق خُث ًترحم اللالكت بين املإطظت و طىكها ألامامي و 

املؼكلت أطاطا مً طىكها ألامامي و كرا املؼكلت أطاطا مً اللمالء وهالخف بأن مإػس زكم ألاكمال 

 أي 2016 ملُىن طىت 359 ئلى 2013 ملُىن طىت 480للمإطظت زالل فترة الدزاطت اهسفع مً 

 . و الري ٌلخبر ش يء ػبُعي هـسا للخظازة املدللت زالل فترة الدزاطت %25بيظبت 

و هرا ئن دل فاهه ًدل كلى جساحم الحصت الظىكُت للمإطظت أوال بظبب الخظائس     و ثاهُا ئلى 

.  املىافظين مً الخىاص 

 حلبر اللُمت املظافت كً الفسق بين املدزالث املالُت املباػسة و املسسحاث :ثحطيل القيمة املضافة  -2

املالُت املباػسة أي الفسق بين املبُلاث و الخكالُف املباػسة و بالخالي فان هرا املإػس ًـهس مدي جدكم 

املإطظت في جكالُفها املخغيرة و مما جـهسه ألازكام في حدول خظاب الىخائج هالخف أن املإطظت كد 

 ملُىن دًىاز ، لترجفم في طىت 80 ما ًلازب 2013اطخؼاكذ أن جىمي كُمتها املظافت خُث بلغذ طىت 

  .%39:   ملُىن دًىاز أي بيظبت ازجفاق جلدز بـ 112 ئلى ما ًلازب 2016

ٌلبر الفائع إلاحمالي لالطخغالل كً زصُد الخدفلاث  : EBEثحطيل الفائض إلاحمالي لالطحغالل  -3

الحلُلُت لدوزة الاطخغالل أي الثروة املخىلدة زالل مسخلت اليؼاغ السئِس ي و بلغذ هره اليظبت 

 .للمإطظت زالل فترة الدزاطت 

حلبر هدُجت الاطخغالل كلى مدي كدزة املإطظت زالل دوزة الاطخغالل كلى جدمل  : هخيجة الاطحغالل -4

ت مم الظُاطاث  ت و بالخالي فان مىاشهت الظُاطاث الاطدثماٍز الخكالُف املخلللت بظُاطتها  الاطدثماٍز

 .الاطخغاللُت و ًمكً الخدكم فُه مً زالل هرا املإػس ، مما هالخـه مً زالله 
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جللب الىدُجت الصافُت دوز جبُان املسدودًت املالُت النهائُت للمإطظت بلد كملُاث  : الىخيجة الصافية -5

 .الاطخغالل اللادًت و الاطخثىائُت 

  ــ الخدلُل باليظب املالُت 2

 :وظب الظُىلت : أوال * 

 و جدظب باللالكت الخالُت : وظبت الخداول  -1

 

:خظاب وظبت الخداول  (         )   حدول زكم   

  الظىىاث 2013 2014 2015 2016

 البُان

 ألاصىل املخداولت 387625899.26 254899366.95 164832441.9 26997715.47

 الخصىم املخداولت 7008823640.88 374159095.52 309679520.54 3214095988.57

 وظبت 0.55 0.68 0.533 0.84

  الخداول 

 

وذلك  (ازجفاق ثم جىاكص ثم ازجفاق  )هالخف مً الجدول الخالي أن وظبت الخداول في الفترة في جربرب : الحعطيق 

ألن الخصىم املخداولت أكبر مً ألاصىل املخداولت أي أن الدًىن املالُت اللصيرة ألاحل جخداول بلُم كبيرة حدا 

. مً ألاصىل املخداولت 

 وجدظب باللالكت الخالُت  : وظبة الىقدية -2

 

مجموع الخصوم المتداولة/ مجموع األصول المتداولة = نسبة التداول   

 الخصوم المتداولة / (األصول النقدية و شبه النقدية  )= نسبة النقدية 
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 خظاب وظبت الىلدًت  -

  الظىىاث

 البُان

2013 2014 2015 2016 

 6651957.04 8250588.15 13358715.25 42124299.26ألاصىل الىلدًت 

الخصىم 

املخداولت 

321409598.57 309679520.54 374159095.52 700823640.82 

وظبت 

 الىلدًت 

1.31 0.04 0.02 0.01 

 

  هالخف ان وظبت الىلدًت  اكبر مً الصفس زالل فترة الدزاطت و ذلك ألن ألاصىل الىلدًت  : الحعطيق

 .اكبر مً الخصىم الخداولت

 

جلىم املإطظت بىاطؼتها بخدلُل الكخل املالُت املىحىدة في امليزاهُت   و كُاض مدي : وظبت الهُكلت  : ثاهيا

ل و مً أهم هره اليظب  : مظاهمت ألامىال بأهىاكها في الخمٍى

ل الراحي  -1  :و حلؼى باللالكت الخالُت : وظبت الخمٍى

 

 

  

 

 األصول الثابتة/ األموال الخاصة = نسبة التمويل الذاتي 



مستغانم- الظهرة فيب حجاج مؤسسة  –دراسة حالة  : الفصل الثالث  
 

74 
 

  

ل الراحي  :خظاب وظبت الخمٍى  

ل الراحي زالل فترة الدزاطت مخلازبت مً   :الحعطيق  و ذلك %85 ئلى %69الخف مً الجدول أن وظبت الخمٍى

  .زاحم لخلازب كُمتي ألامىال الخاصت و ألاصىل الثابخت 

ل الدائم  -2  :و حلؼى باللالكت الخالُت : وظبت الخمٍى

 

 

ل الدائم  : خظاب وظبت الخمٍى  

  الظىىاث

 البُان

2013 2014 2015 2016 

ألامىال 

الدالئمت 

914753388.7 411066499.8 397955069.79 473340510.1 

 1258480015.54 561496777.25 570085950.51 552624154.97ألاصىل 

  الظىىاث

 البُان

2013 2014  

 

2015 2016 

 472472424.08 397156556.22 410338254.40 914096113.98ألاصىل الخاصت 

ألاصىل  

الثابخت 

1258480015.54 561496777.25 570085905.51 552624154.97 

ل  وظبت الخمٍى

الراحي 

0.72 0.73 0.69 0.85 

األصول الثابتة/ األموال الدائمة = نسبة التمويل الدائم   
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الثابخت 

ل  وظبت الخمٍى

الدائم 

1.65 0.72 0.70 0.36 

 

ل الدائم مخلازبت مً  : الحعطيق  و %36 باليظب 2015 ئلى 2013هالخف مً زالل الجدول أن وظبت الخمٍى

 وذلك ألن ألامىال الدائم فاكذ ألاصىل الثابخت كسابت %165 ازجفلذ ئلى 2016 أما في طىت %72 و 70%

. الظلف 

 و حلؼى باللالكت الخالُت  : وظبة الاطحقساز املالي -3

 

 

  خظاب وظبت الاطخلساز املالي 

  الظىىاث

 البُان

2013 2014 2015 2016 

 473340510.1 397955069.79 411066499.8 914753388.7ألامىال الدائمت 

 822621870.44 734918347.41 816396144.2 1646105914.8مجمىق ألاصىل 

وظبت الاطخلساز 

املالي 

0.55 

 

0.50 0.54 0.57 

 

 زالل فترة الدزاطت و %50هالخف مً الجدول أن وظبت الاطخلساز املالي مخلازبت بدىالي  : الحعطيق

. ذلك زاحم ألن ألامىال الدائمت كازبذ الىصف ملازهت بمجمىق ألاصىل 

إجمالي األصول / األموال الدائمة = نسبة االستقرار المالي   
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وظب املدًىهُت   : ثالثا

مكً خظابها باللالكت الخالُت  : وظبة قابطية الظداد -1  ٍو

 

 

  خظاب وظبت كابلُت الظداد 

  الظىىاث

 البُان

2013 2014 2015 2016 

مجمىق 

ألاصىل 

822621870.44 734918347.41 816396144.2 164610594.8 

 31186159.94 39898794.28 28082270.65 28739847.79مجمىق الدًىن  

كابلُت  

الظداد 

 28.62                      26.17 20.46 5.27 

 

مكً خظابها باطخلمال اللالكت الخالُت  : وظبة الاطحقاللية املالية -2  ٍو

 

 

 

 

 

 

 مجموع الديون/ مجموع األصول = نسبة قابلية السداد 

مجموع الديون/ األموال الخاصة = نسبة االستقاللية المالية   
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  خظاب وظبت الاطخلاللُت املالُت

  الظىىاث

 البُان

2013 2014 2015 2016 

 914096113.98 410338254.40 397156556.22 472472424.08ألامىال الخاصت 

 31186159.94 39898794.28 28082270.65 28739847.79مجمىق الدًىن 

وظبت 

إلاطخلاللُت 

املالُت 

16.43 

 

14.14 10.28 

 
 

29.31 

 

لخاصت حغؼي مجمىق الدًىن و هرا ما ًفظظس اليظبت   مىال اهالخف مً زالل الجدول الخالي ان: الحعطيق 

 .املىحبت لإلطخلاللُت املالُت 
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 مً خالٌ دزاسدىا ملىطىع الىظيفت املاليت و عالكتها بيبئتها املاليت للمؤسست، ًمىً اللٌى بأن الىظيفت 

املاليت حعد املحسن ألاساس ي ليشاط املؤسست، ألي  حسهت جلىم بها هره، و مهما وان حجم او  طبيعت وشاط 

ل احخياحاتها،لىً غالباما جيىن  املؤسست وشاط املؤسست، فئنها جحاٌو  الاعخماد على وسائلها الداخليت لخمٍى

ل  ت و الاسخغالًت فعليها ان جبحث عً وسائل جمٍى املىازد الداخليت غير وافيت ملباشسة دوزتها الا سدثماٍز

م طسح أوزاق ماليت في سىق زأس املاٌ أو إلاكتراض مً البىىن .خازحيت مىملت لها،و ًيىن ذلً عً طٍس  

 إلاجابة عن إلاشكاليات

ًمىً للمؤسست حشخيص وطعيتها املليت املسجبطت اساسا مع املحيط املالي و .إلاجابة عن إلاشكالية ألاولى  -

ً لعدم اسخلساز ًت هرا املحيط .إسخخساج هلاط الظعف و اللىة الغير مسخلٍس  

ل و .إلاجابة عن إلاشكالية الثانية- ين الطٍى  ًؤزس املحيط املالي على الىظيفت املاليت في املؤسست على املسخٍى

اللصير ألاحل ،و إسخخدام املؤشساث و اليسب املاليت و حسيير هره املؤشساث ًمىً املؤسست مً جىييف 

.وطعيتها املاليت في ول مسة جحدر فيها الخغيراث على مسخىي بيئتها املاليت  

جىلسم ألادواث املؤطسة للعالكت بين املؤسست و محيطها املالي إلى زالزت اكسام . إلاجابة عن إلاشكالية الثالثة-

زئيسيت هي ألادواث املخعللت بالهييل املالي،ألادواث املخعللت بخحليل زبحيت املؤسست و اليسب املاليت التي جلىم 

.بالسبط بين هال مً اللسمين السابلين  

.نتائج الدراسة -  

ً في - ت لدزاست حالت املؤسست هما ٌعمل على مساعدة املسيًر ٌعخبر الخحليل املالي خطىة جمهيدًت طسوٍز

.إجخاذ اللسازاث الصائبت،و ٌعخبر في هفس الىكذ أداة  زكابيت لخلييم اللسازاث إلاسترجيجيت التي سبم إخخيازها  

ل - إن الىطعيت املاليت حعد بمثابت الدعامت ألاساسيت ألوشطت املؤسست املخخلفت  التي بمىحبها ًخم جمٍؤ

ال ش ئ ًخحسن الا "وظائفها في إطاز الظسوف املاليت و السياق العام الري حعمل فيه املؤسست،و هى ًؤهد ملىلت 

".بالىطعيت املاليت  

عً الخحليل املالي السليم عمليت هامت لىجاح إستراججيت املؤسست املاليت،و هى ًؤهد الدوز الفعاٌ و الىاجح -

.لخحليم الخىاشن بين ألاصٌى و الخصىم   
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" مسخغاهم–الظهسة فيب حجاج "و مً خالٌ دزاسدىا الخطبيليت املخمثلت في جحليل الىشىفاث املاليت ملؤسست -

 و بعد ان اطلعىا على سياستها و مىهجيتها و املعطياث املحصل عليها إسخخلصىا املالحظاث الخاليت 

 فئن املؤسست اسخطاعذ أن 2016إلى غاًت سىت 2013زغم الخسائس املحللت في فترة الدزاست مً سىت *

.جحلم ألاهم و هى الصمىد و البلاء   

ت مخمىىت و حبيرة باملجاٌ جمىنها مً الدسيير الجيد و الفعاٌ و هرا ما ًمىنها * جمخلً املؤسست هفاءاث بشٍس

 مً الصمىد حتى في أصعب الظسوف

.التوصيات*  

 مً بين الخىصياث التي ًمىىني ان اوحهها الى املؤسست هي

على املؤسست جفادي إلاسدثمازاث التي جؤدي بها إلى خسائس محخملت -  

خاصت في اوكاث ألامساض املىسميت للطيىز و  (الدواحً)على املؤسست الخىثيف مً السكابت الطبيت ملىخىحها-

.هره ألاخيرة سبب خسائس املؤسست في فترة الدزاست  
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