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 :امللخص

اهلدف من ىذه دراسة مسامهة التحليل املايل للميزانية يف اختاذ القرارات املالية، كيفية اختاذ القرار املايل بدقة     
 فمتخذو القرارات يعتمدون على التحليل ،و كام يعد من أ مه القرارات يف املؤسسة اعتمادا على التحليل املايل للميزانية ،

م ، فالتحليل املايل يعمل على حتديد وضعية املؤسسة بشكل دقيق ،وذلك من خالل تطبيق تواملايل يف اختاذ قرارا
أدواتو املستخدمة، املتمثلة يف النسب املالية و التوازنات املالية على املعلومات احملاسبية للميزانية ، مما يسمح 

باالعتماد على نتائجو الختاذ القرار و ذلك بتحديد البديل املناسب من بني البدائل و الذي يتماشى مع وضعيتها 
  .كبرية يف اختاذ القرارات املالية يف املؤسسة الظروف، و ىنا يظهر أن لتحليل املايل أمهية و تسيري أمورىا يف أحسن

. أدوات التحليل املايل– القوائم املالية - اختاذ القرارات املالية - التحليل املايل : الكلمات املفتاحية 

Summary: 

   The aim of this study contribute to the financial analysis of the 

budget in the financial decision-making, how the financial decision 

making accuracy depending on the financial analysis of the budget, 

and also is one of the most important decisions in the enterprise, 

Decision makers rely on financial analysis in making their decisions, 

the Financial analysis working to determine the status of the 

institution accurately, and through the application of tools used, of 

financial ratios and financial balances on the accounting information 

of the budget, allowing depending on the results of the decision-

making and selecting a suitable replacement from among the 

alternatives, which is in line with its status, and the conduct of its 

affairs in the best conditions, and here shows that the financial 

analysis of great importance in financial decision-makin in the 

organization . 

Key words: financial analysis - financial decision making - Financial 

Statements- Financial analysis tools. 
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 تؤثر و تتأثر صلدىا حبيث اقتصاد، أي تكوين و إلنشاء أساسية وحدة أىم ادلعاصر، الوقت يف ادلؤسسة تعترب     

 سواء احمليط، يف احلاصلة ادلتسارعة التطورات و التغَتات عن مبعزل العيش ميكنها ال و بو، تستقر الذي باحمليط
 مسامهة للتغَتات فان ذلذا و ادلؤسسة، منو و حياة على تأثَتىا يف مباشرة غَت أو مباشرة التغَتات ىذه كانت
 معها بالتأقلم ادلؤسسات مسَتي على يفرض شلا التسيَتي، للجانب بالنسبة اقتصادية مفاىيم بروز يف كبَتة

 مستخدمة علمية أساليب إىل استناداً  منافسيها وبُت زليطها ضمن ادلؤسسة وضع لتحديد االعتبار بعُت وأخذىا
 من صلد ولكننا ووظائفها، ادلؤسسة ونشاطات حجم حسب ختتلف القرارات وىذه القرارات اختاذ عمليات يف

 . ادلالية بالوظيفة تتعلق اليت القرارات أمهها
   

     وبعد توسع أنشطة ادلؤسسة و تعقدىا، أصبحت ادلؤسسة تواجو بعض ادلشاكل كالعجز يف دتويل ذاهتا أي 
عجز يف ميزانيتها ، شلا أدى هبا اىل البحث على اسًتاجتيات تضمن التحكم يف تسيَت ميزانياهتا، و استعمال أمثل 

 .للموارد ادلالية بطريقة عقالنية و ما حيقق مردودية عالية
  

 القوائم حتليل خالل من ادلؤسسات وضعية تشخيص على يساعد الذي ادلايل، بالتحليل يسمى ما يوجد ذلذا    
حيث انو يعترب علم لو قواعد و معايَت و أسس يهتم بتجميع البيانات و ادلعلومات خاصة  ، ادليزانية وأمهها ادلالية

بالقوائم ادلالية للمنشأة و إجراء التصنيف الالزم ذلا مث إخضاعها اىل دراسة تفصيلية دقيقة و إجياد الربط و العالقة 
 .فيما بينهما

    
 زادت و السليم، ادلايل للتخطيط قصوى ضرورة يعترب و ادلؤسسة، داخل كبَتة أمهية ذوالتحليل ادلايل  أن  كما   

 قبل للمؤسسة ادلايل ادلركز على التعرف ادلايل ادلدير على يلزم أصبح حيث ، األنشطة توسع و تعقد ظل يف أمهيتو
 اخلتامية ادلالية القوائم تظهرىا اليت النتائج تعد مل االقتصادية للتطورات نتيجة و ادلستقبلية، اخلطط وضع يف التفكَت

 ، ادلايل التحليل أدوات من أكثر أو بأداة تعزيزىا دون النشاط عن متكاملة صورة تقدمي على قادرة للمؤسسات
 و التأكد عدم حالة و ادلنافسة فيو تزايدت عامل يف القرارات اختاذ عملية يصاحب الذي التعقيد إىل باإلضافة

 التشغيل أو االستثمار أو التمويل مل تعد سهلة على متخذ القرار بالقيام هبا رلال يف اإلدارية القرارات فان لذلك
اعتمادا على اخلربة الذاتية، فالقرار جيب أن يكون مقصودا وليس عفويا، ذلذا اختاذ القرارات ليس بادلهمة السهلة 

 إجراء بعد إال مايل القرار اختاذ عدم يعٍت ىذا و ، الصدفة أو حظ خاصة و أن النجاح و التقدم ال يكون وليد
 األحسن، االستغالل و القوة نقاط اكتشاف ادلايل للمدير يتسٌت حىت اخلتامية ادلالية القوائم حتليل و معمقة دراسة
 .اجليد التسيَت إىل ادلؤسسة تؤدي اليت ادلالية القرارات يف عالية جودة إعطاء ميكن شلا الالزمة، اإلجراءات الختاذ
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 يقودنا هذا التمهيد إلى طرح إشكالية التالية: 

 ما مدى تأثير التشخيص المالي على جودة القرارات اإلستراتجية في المؤسسات االقتصادية ؟

 :أما االسئلة الفرعية اخلاصة بالدراسة تكون على النحو التايل 
 ماذا نعٍت بالتحليل ادلايل؟ -1
 ما الفرق بُت التحليل ادلايل و التشخيص ادلايل ؟ -2
 ما أمهية التحليل ادلايل يف إختاذ القرارات االسًتاجتية يف ادلؤسسة االقتصادية؟ -3
 
 فرضيات الدراسة: 

 :كما ميكن استعانة بالفرضيات التالية
 .التحليل ادلايل ىو الركيزة األساسية لبقاء ادلؤسسة و تطورىا -
 .تكمن أمهية التحليل ادلايل يف معرفة الوضعية ادلالية ادلؤسسة و تقييمها -
 .اختاد القرارات الرشيدة من طرف ادلسَتين ال يكون إال عن طريق معطيات التحليل ادلايل -
 .فقط وادلردودية الرحبية نسب باستخدام ادلايل األداء تقييم ميكن -

 
 مبرران اختيار الموضوع: 

 :ميكن حصر أىم األسباب الدافعة اىل اختيار ىذا ادلوضوع فيما يلي
 .الرغبة الشخصية للتعرف و اإلحاطة هبذا ادلوضوع نظرا لألمهية اليت حيضى هبا -
التدقيق احملاسيب و مراقبة " الصلة ادلباشرة بُت ىذا ادلوضوع و التخصص العلمي الذي ندرسو -

 .فهو ميثل رلاال خصبا للبحث، كما انو يقع ضمن دائرة ادليول و الرغبة الشخصية" التسيَت
 .رغبة يف توسيع أفكارنا البسيطة ادلسبقة حولو وجتسيد ىذه األفكار على أرض الواقع -
 .فتح رلال البحث أمام ادلهتمُت بو مستقبال -
 .معرفة أمهية عملية التحليل ادلايل يف حتقيق األىداف ادلسطرة من طرف ادلؤسسة -
 أهمية الموضوع: 

 : إن األمهية اليت تكتسبها ىذه الدراسة
التحليل ادلايل يعترب من أكثر ادلواضيع اليت لقيت و مازالت تالقي اىتمام كبَتا يف ميدان التسيَت و  -

 .االدارة ادلالية يف ادلؤسسة
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أمهية التحليل ادلايل للميزانية يف اختاذ القرارات ادلالية و ذلك من خالل النتائج اليت تظهر بعد تطبيق  -
 .مؤشرات ادلالية ادلتعلقة بالتحليل ادلايل

 .التحليل ادلايل أداة هنمة يف اختاذ القرارات -
 أهداف الدراسة: 

   نسعى من خالل ىذه الدراسة اىل اإلجابة على التساؤل الرئيسي و اختبار الفرضيات ادلتبناة، كذلك هتدف 
ىذه الدراسة اىل التعرف على األدوات ادلستخدمة يف التحليل ادلايل، و إبراز مدى أمهيتو كأداة لتشخيص الوضع 

 .ادلايل للمؤسسة
 حدود الدراسة: 

  .gl2zسوف تكون الدراسةعلى مستوى شركة سونطراك مركب : حدود المكانية -
 2017/2018أجريت الدراسة ادليدانية يف السداسي األول من السنة اجلامعية :حدود الزمانية -

  2013/2014/2015حيث تتمثل يف عرض ادليزانية ادلالية و جدول حسابات النتائج لسنوات 
 نهج الدراسة: 

    نعتمد يف ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي و التحليلي ، حيث نستعمل ادلنهج الوصفي يف اجلانب النضري 
و ذلك لتوضيح سلتلف ادلفاىيم،أما بالنسبة للمنهج التحليلي يف اجلانب التطبيقي ، حبيث نقوم حبساب النسب 

 و ذلك للمعرفة الوضعية 2015 و 2013ادلالية و ادلؤشرات التوازن ادلاليعلى ادليزانية ادلالية للفًتة ادلمتدة بُت
 .gl2zادلالية للمركب 
 الدراسات السابقة: 

 2012مذكرة ماجسًت يف علوم التسيَت، جامعة قسنطينة ، لزعر محمد سامي، :الدراسة األولى -
دراسة القوائم " التحليل ادلايل يف ظل نظام احملاسيب ادلايل" عاجل لزعر زلمد سامي يف رسالتو ادلعنونة

ادلالية يف النظام احملاسيب و حتديد إذا ما كان التحليل ادلايل أداة كافية للوصول اىل تقييم حقيقي 
 للوضعية ادلالية للمؤسسة

 عاجلت اليمُت 2009-2008مذكرة ماجسًت ،جامعة باتنة،اليمين سعادة،:الدراسة الثانية -
" استخدام التحليل ادلايل يف تقييم أداء ادلؤسسات االقتصادية و ترشيد قراراهتا"سعادة يف رسالتها 

دراسة إذا ما كان التحليل ادلايل أداة كافية للوصول اىل تقييم حقيقي للوضعية ادلالية للمؤسسة و 
حتديد ادلشاكل اليت تعاين منها ، وأسقطت دراستها على ادلؤسسة الوطنية لصناعة أجهزة القياس و 

 .ادلراقبة
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيَت،جامعة هواري سويسي،:الدراسة الثالثة -

تقييم ادلؤسسة و دوره يف اختاد القرار يف " ،عاجل ىواري سويسي يف أطروحتو2007/2008اجلزائر،



 مقدمــــة العامــــــــة

 

 
 د

، تعاجل ىذه األطروحة موضوع تقييم ادلؤسسات يف ظل "إطار التحوالت االقتصادية باجلزائر
 .التحوالت االقتصادية اليت تشهدىا اجلزائر ،مركزة أكثر على عالقتو باختاذ القرار

 
 صعوبات البحث: 

    دتثلت بالدرجة األوىل يف احلصول على البيانات اخلاصة بالدراسة و اليت أخدت اجلزء األكرب من الوقت شلا 
ساىم يف تأخر يف اصلاز الدراسة التطبيقية، و عامل الزمٍت كان عائقا الن الوقت إعداد ادلذكرة مرتبط بفًتة الدراسة 

 .باإلضافة إىل الفًتة احملددة لتقدمي ىذا العمل تعترب قصَتة نظرا ألمهيتها
 خطوات البحث: 

 
 :لقد قسمنا البحث اىل ثالث فصول

 المقدمـــــــــــــــــة -
حيث تطرقنا  اىل ثالث ادلباحث،فاالول "مدخل عام اىل التحليل ادلايل:"في الفصل األول -

عموميات حول التحليل ادلايل و ادلبحث الثاين استعماالت التحليل ادلايل أما األخَت تكلمنا عن 
 .القوائم ادلالية ادلستخدمة يف التحليل ادلايل يف ظل النظام احملاسيب ادلايل

حيث تطرقنا فيو اىل ثالث " االستخدام التحليل ادلايل يف اختاذ القرارات ادلالية:"الفصل الثاني -
ادلباحث فاالول تكلمنا عن التحليل الشمويل للميزانية بواسطة النسب ادلالية، و ادلبحث الثاين 

دراسة مؤشرات التوازن ادلايل للمؤسسة و ادلبحث األخَت  تكلم عن دور التحليل ادلايل للميزانية  يف 
 .اختاد القرارات ادلالية

حيث مت تقسيمو اىل ادلبحثُت ، األول  " gl2zدراسة تطبيقية للمؤسسة سونطراك :"الفصل الثالث -
 و ادلبحث الثاين التحليل و معاجلة gl2zكان حول نظرة العامة حول مؤسسة سونطراك و مركب

 "ادليزانية ادلؤسسة
 اخلادتـــــــــــــــــــــــــــة -



 

 

 الفصـــــــــل األول 
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 :تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــد     
 
 

 للشركة ادلالية بالتقارير اخلاصة وادلعلومات البيانات بتجميع وأسس ومعايَت قواعد لو علم ىو ادلايل التحليل     
 مت اليت النتائج تفسَت مث بينهما فيما العالقة وإجياد دقيقة تفصيلية دراسة إىل إخضاع مث ذلا الالزم التصنيف وإجراء
 الغايات ىذه لتحقيق واألدوات الوسائل أنسب من يعترب ادلايل فالتحليل. للشركة ادلايل الوضع لتقييم إليها التوصل

من تشخيص نقاط القوة و ربديد إجيابيات و نقاط الضعف و أىم مسبباهتا و أيضا اكتشاف الفرص و 
 .األعمال دلنشأة اإلسًتاتيجي األداء جوىر تشكل إمنا ادلتغَتات وىذه ادلؤسسة تواجو اليتالتهديدات 

     
 عموميات حول األول ادلبحث يف تطرقنا حيث ، مباحث ثالث إىل الفصل ىذا نقسم أن ارتأينا السياق وذلذا    

التحليل ادلايل و ادلبحث الثاين تناولنا استعماالت التحليل ادلايل اما يف ادلبحث الثالث و األخَت فقد تطرقنا اىل 
 .القوائم ادلالية ادلستخدمة يف التحليل ادلايل يف ظل النظام احملاسيب ادلايل
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 عموميات حول التحليل المالي :المبحث األول

 السليم،فيعترب ادلايل للتخطيط قصوى وضرورة ادلالية اإلدارة مواضيع من ىام موضوع ادلايل التحليل يعترب    
 مداوالهتا لفهم ادلالية القوائم و للبيانات تفصيلية دراسة طريق عن وذلك معينة لفًتة ادلؤسسة حلالة تشخيص

 .تفسَتىا وزلاولة
 .البحث ىذا خالل من إليو سنتطرق ما وىذا

 

 لمحة تاريخية عن التحليل المالي :المطلب األول

 و االقتصادي احمليط ظروف لتغَت نتيجة جاءت اليت التطورات من بالكثَت ظهوره منذ ادلايل التحليل مر    
 .ظهوره اىل أدت ما وىذا ىامة اقتصادية بأحداث ارتبطت

 1التارخيي التطور:الفرع األول
 اليت ادلالية النسب ادلصرفية وادلؤسسات البنوك استعملت حيث ،  19 القرن هناية يف ادلايل التحليل نشأ لقد    
 الصناعي التطور مع ولكن احملاسبية، كشوفاهتا إىل استنادا ذلك و بديوهنا الوفاء على ادلؤسسة قدرة أساسا تبُت

 وذلك الدراسات بعض القرن ىذا من العشرينيات بداية يف وظهرت ، التحليل ىذا كفاية عدم اتضح والتجاري
 .بينهما ادلقارنة على ساعد شلا اجلغرافية النواحي أو االقتصادية للقطاعات وفق ادلؤسسات بتصنيف

 التسيَت تقنيات تطوير يف معترب أثر (1933-1929)بُت ادلمتدة الفًتة يف التارخيية االقتصادية لؤلزمة كان لقد    
 ادلؤسسات مشروعات من لعديد عرفتها الذي ادلايل الفشل نتيجة الفًتة ىذه خالل ادلايل التحليل وخاصة

 من محايتها أجل من تنظيمها إعادة على رلربة طبيعتها حبسب ادلؤسسات ىذه كانت حبيث وادلالية االقتصادية
 التقديرات نشر يف وبدأت والصرف األمن جلنة األمريكية ادلتحدة الواليات أسست 1933سنة ففي . ادلايل الفشل
 ادلراحل وكانت قطاع، لكل "ادلثالية" النمطية بالنسب ادلتعلقة اإلحصائيات وكذلك بادلؤسسات، لآلالت الزمنية

 :كالتايل20القرن خالل ادلايل التحليل مرهبا اليت

اىتمامهم ادلصرفيون ظهر حيث فرنسا يف ادلايل التحليل تقنيات تطورت الثانية العادلية احلرب هناية بعد 
 .دقة أكثر بصفة أمواذلم استعمال خطر بتحديد

الالزمة التمويل وسائل نوعية على االىتمام نصب ادلؤسسات تطور ومع الستينيات يف. 

اجليد االختبار تأمُت إىل هتدف كانت اليت فرنسا يف البورصات عمليات جلنة تكونت 1967 سنة يف 
 و ادلعلومات حجم تزايد قد و ، ادلسامهُت إىل احملتاجة الشركات تنشرىا اليت ادلالية ادلعلومات نوعية وتأمُت

 زمنية لفًتة" الساكن التحليل من ربول الذي ادلايل للتحليل جديدة نظرة خلق يف ساىم بشكل نوعيتها ربسنت

                                                           
 .13:،ص2008، العامة احملمدية دار ، اجلزائر ، 1 اجلزء ،المالي التحليل ، التسيير مراقبة تقنيات ،عدون دادي ناصر  1
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 مقارنة و سنوات 3 أقلها متعاقبة سنوات لعدة  "للمؤسسة ادلالية احلالة دراسة"  ديناميكي ربليل إىل  "سنة أو شهر
  .نتائجها

 النشأة أسباب :الفرع الثاني

 :1يلي فيما تلخيصها ديكن أسباب عدة إىل ترجع ادلايل التحليل نشأة أن إىل العلمية ادلراجع تشَت

 و ذبهيزىا و ادلصانع إلنشاء ضخم ادلال رأس إىل احلاجةربا أو يف الصناعية الثورة أظهرت :الثورة الصناعية1.
 من االقتصادي ادلشروع حجم تطور وبذلك الكبَت، اإلنتاج وفرة و األرباح وراء سعيا اإلنتاجية العملية سبويل

 وقد واسع نطاق على الستثمارىا ادلسامهُت آالف مدخرات ذبمع كبَتة مسامهة شركة إىل صغَتة فردية مؤسسات
 وأصبحت مستقل إدارة رللس إىل ادلؤسسة إدارة سلطة تفويض إىل خرباهتم نقص إىل نظرا ادلسامهُت ىؤالء اضطر
 ظهرت بالتايل و مهمتها أداء يف اإلدارة صلاح ومدى ادلؤسسة أحوال متابعة يف األساسية وسيلتهم ادلالية القوائم
  ادلايل ادلركز قوة أو ضعفها نقاط أو ادلؤسسة وقوة تاالادلج لتحديد النتائج، تفسَت و القوائم ىذه ربليل إىل احلاجة

 . أعماذلا نتيجة و

 الشركات وجود استمرار و صلاح كان بينما :التدخل الحكومي في طريقة عرض البيانات بالقوائم المالية 2.
 مراجعة بضرورة اخلاصة التشريعات إصدار خالل من ، احلكومات تدخلت لذلك ادلسامهُت بثقة مرىون ادلسامهة

 التشريعات ىذه نصت كما ، ادلستثمرين محاية تضمن لكي ، خارجي مراقب بواسطة الشركات ىذه حسابات
 و للمؤسسة ادلايل ادلركز عن للمسامهُت صورة إعطاء لضمان ادلالية بالقوائم البيانات عرض كيفية بتحديد أيضا
 . ادلالية القوائم تلك ربليل إىل ذلك يساعد شلا ، أعماذلا نتائج

 حيققون الذين األطراف أكثر فهم ، ادلالية األوراق يف بادلستثمرين ادلالية األسواق هتتم :األسواق المالية 3.
 حيتاج ولذلك للمخاطرة يتعرضون الذين األطراف أكثر أهنم كما ، ادلالية األوراق يف استثمارىم نتيجةاألرباح 

 ادلالية، السوق يف أسهمها تتداول اليت ادلؤسسات واقع عن دقيقة معلومات إىل وادلتوقعون احلاليون ادلستثمرون
ماليا  األعمال مؤسسات حسابات بتحليل اىتمت قد ادلالية األسواق أن صلد ادلستثمرين، ىؤالء وإلرضاء
 . السوق يف ادلالية لؤلوراق العرض و الطلب يتحرك التحليل نتائج ضوء وعلى ضعفها، أو قوهتا مدى لتحديد

 إىل التجارية بادلصارف دفع قد السنة تتجاوز ال لفًتات و األجل قصَت التمويل أسلوب انتشار إن :االئتمان 4.
 احلاجة أظهرت قد لذلك و االئتمان، من النوع ذلذا الطالبة للمؤسسات النقدي و ادلايل ادلركز سالمة تقييم ضرورة

 ترفض أو ادلختلفة االئتمانية والتسهيالت القروض ادلصارف سبنح نتائجها ضوء على و ادلالية القوائم ربليل إىل
 ادلايل التحليل إجراء مهمتها خاصة وحدات ادلصارف من الكثَت أنشأت فقد ذلذا و ادلؤسسات، من لنوع منحها

 .ادلصرف دلساعدة الطالبة للمؤسسات

                                                           
1
 .232:،ص2011الطبعة االوىل،عمان، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ، ،)بالفشل والتنبؤ األداء تقييم( المالي التحليل زبيدي، زلمود محزة  
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 مفهوم التحليل المالي وأىميتو:المطلب الثاني

 وعلى مفهومو التعرف خالل من واضحة و مبسطة بفكرة ادلايل التحليل بتقدًن سنقوم ادلطلب ىذا يف   

 . أمهيتو إضافة هبا سبيز اليت التعاريف سلتلف

 
 مفهوم التحليل المالي : الفرع االول

 مؤسسات، مستثمرين، من بو ادلهتمُت من العديد يستخدمها اليت األدوات أىم بُت من ادلايل التحليل يعترب    

ن يبحثو الذين ادلناسب القرار ازباد و التحليل ىذا خالل من ادلالية الوضعية معرفة أجل من ذلك غَت اىل بنوك
 . دقيق علمي بأسلوب عنو

 : صلد أمهها ،من الباحثُت من رلموعة إليها تطرق أخرى تعاريف ىناك

 وسائل باستعمال معينة لفًتة للمؤسسة ادلالية للحالة تشخيص ادلايل التحليل يعترب : تعريف األول 
 1.التحليل ىذا من األىداف و الطرق باختالف سلتلفة

 ازباذ عملية يف تفيد معلومات على احلصول هبدف ادلتاحة البيانات من منظمة عملية ىو :تعريف الثاني 
 2.ادلستقبل عليو سيكون ما توقع و احلاضر و ادلاضي يف االقتصادية الوحدات أداء وتقييم القرارات،

 بعد بادلشروع والتوزيع النتائج وحسابات ادليزانية ، ادلالية القوائم دراسة ىو ادلايل التحليل : تعريف الثالث 
 و ادلتوسطات و والنسب واإلحصائية الرياضية األساليب واستخدام ، مالئم تبويب تبويبها إعادة

 ىذه على تطرأ اليت التغَتات و عناصرىا بُت تربط اليت االرتباطات إبراز لغرض ادلعايَت و االذباىات
 ديكن دبا االقتصادية للوحدة ادلايل اذليكل على التغَتات ىذه وأثر ، زمنية فًتات أو فًتة خالل العناصر

3.ادلالية قوائم مستخدموا يطرحها اليت التساؤالت على إجابات على احلصول شلن
 

 
 :شامل تعريف استخالص ديكن السابقة التعاريف ومن
 وادلؤشرات األدوات من رلموعة باستخدام للمؤسسة ادلالية للسياسة االقتصادي التشخيص ىو ادلايل التحليل     

 .ادلايل الطابع ذات والضعف القوة نقاط استخراج دفبو ادلالية،

 
 أىمية التحليل المالي:الفرع الثاني

                                                           
 .11: ناصر دادي عدون ، مرجع سبق ذكره ،ص 1
2
 النشر دار ذكر بدون األردن، الثانية، الطبعة ،العرب المصارف إتحاد للمصارف المالي التحليل ، اهلل عبد أمُت خالد الشماع، خليل  
 .37:،ص2006،

3 pierre conso, la gestion financière de l’entreprise, EDITION DUNOD, 7 ème édition, paris, 1999, p 136 
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 بُت العالقات توضيح خالل من ذلك و أنشطتها دلراقبة الشركة تستخدمها اليت العلمية األدوات أحد يعترب    
 بيان إىل إضافة ، متعددة زمنية فًتات أو زلددة زمنية فًتة خالل عليها تطرأ اليت التغَتات و ، ادلالية البيانات

 على اإلجابة يف ادلايل التحليل يساعد وبالتايل ، للمشروع العام ادلايل واذليكل ادلشروع أداء على التغيَت ىذا حجم
 . بادلشروع العالقة ذات احلكومية اجلهات و كادلستثمرين معينة جهات تطرحها اليت ادلختلفة التساؤالت

 1:  التالية النقاط يف أمهيتو تكمن
 أخرى؛ جهة من وتشغيلها جهة، من األموال مجع يف الشركة كفاءة مدى ربديد .1

 النمو؛ على قدرهتا و الشركة فعالية تبُت مؤشرات على احلصول .2

 الشركة؛ بو تقوم الذي النشاط كفاءة مدى من التحقق .3

 للشركة؛ ادلايل التخطيط عملية يف ادلساعدة .4

 أىدافها؛ ربقيق يف اإلدارة فشل أو صلاح مدى على كمؤشر يعترب .5

 للشركة؛ احلقيقي ادلايل للمركز مؤشر .6

 .ادلالئمة القرارات الزباذ ادلناسب اجلو إعداد .7

 

 أىداف والخطوات المتبعة في التحليل المالي : المطلب الثالث

 أىداف التحليل المالي: أوال

 زبتلف أىداف التحليل ادلايل من مؤسسة إىل أخرى كما زبتلف حسب احمللل ادلايل سواء كان ربليال خارجيا 
أو ربليال داخليا على مستوى ادلؤسسة ككل لذا ديكن  (ادلتمثل يف البنوك، رجال األعمال أو مصلحة الضرائب)

 .للمحلل ادلايل أن يصل إىل األىداف التالية من خالل عملية التحليل

 2 األىداف الداخلية:أ 

  البحث عن شروط التوازن ادلايل وقياس مردودية األموال ادلستمرة؛ 

  معرفة ادلركز ادلايل للمؤسسة والتنبؤ باألخطار ادلالية اليت قد تتعرض ذلا بواسطة ادلديونية؛ 

  احلكم على مدى صالحية السياسات ادلالية والتشغيلية للفًتة ربت التحليل وبصفة عامة إعطاء حكم
 على التسيَت ادلايل للفًتة ربت التحليل؛ 

                                                           
1
 .264 :ص ، 2007 اجلامعي، الفكر ،دار مصر ، اإلسكندرية ، يكلوھ وتحليل المال إدارة الصَتيف، زلمد  

2
 .13 11:  ناصر دادي عدون ، مرجع سبق ذكره، ص ص 
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 ربديد االحتياجات ادلالية للمؤسسة؛ 

  إجراء فحص للسياسات ادلالية ادلتبعة من طرف ادلؤسسة وذلك عن طريق الدراسة التفصيلية للبيانات
 أو زلاولة تفسَت األسباب اليت أدت إىل ظهورىا بالكميات والكيفيات اليت ىي مداوالهتاادلالية لفهم 

 عليها شلا يساعدنا على اكتشاف نقاط القوة والضعف يف السياسات ادلالية اليت تعمل يف إطارىاادلؤسسة؛

  تنظيم ووضع ادلعلومات ادلتوصل إليها لالستفادة منها يف الرقابة العامة لنشاط ادلؤسسة وجعلها كذلك
 كأساس للتقديرات ادلستقبلية مثل ادليزانية التقديرية لالستثمارات؛ 

 قرارات  توفَت ادلعلومات والبيانات لسياسة ادلؤسسة الزباذ القرارات اإلسًتاتيجية يف الوقت ادلناسب منها
 .االستثمار، االختيار بُت وسائل التمويل وسياسة القروض اذباه العمالء، توزيع األرباح وتغيَت رأس ادلال

 األىداف الخارجية: ب

  خذ القرارات اخلاصة باإلقراض أين يطلب من ادلؤسسة تقدًن أتعتمد البنوك على التحليل ادلايل خاصة يف
 ؛انوتقارير عن سيولتها لغرض معرفة قدرة ادلؤسسة على الوفاء بديو

  مقارنة الوضعية ادلالية للمؤسسة مع ادلؤسسات األخرى من نفس القطاع وإظهار نقاط القوة والضعف
 اليت تتميز هبا ادلؤسسة؛

  تقييم جدوى االستثمار يف ادلؤسسة؛ 

 تقييم النتائج ادلالية حيث بواسطتها ديكن ربديد األرقام اخلاضعة للضريبة. 

ىذه األىداف ادلرجوة من التحليل ادلايل قد زبتلف حسب احمللل ادلايل ولكن بصفة عامة ينتظر من ىذا األخَت أن 
 1:جييب على السؤال التايل

ىل اذلياكل ادلالية للمؤسسة متوازنة ؟  

 :ويتشعب ىذا السؤال إىل مشكلتُت أساسيتُت

فاألوىل مرتبطة دبعرفة إمكانية ادلؤسسة على مواجهة التزاماىتا على ادلدى القريب وىذا ما يستدعي دراسة وضعية 
 .اخلزينة أي دراسة السيولة ادلتاحة لديها

                                                           
1
 2004 االقتصادية، العلوم اجلزائر،كلية وبنوك،جامعة مالية ادلاجستَت،زبصص شهادة نيل ضمن مقدمة ،رسالةالمالي التحليل عيشة، بن باديس:  

 .:7 ،ص
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اخلاصة أما الثانية فمرتبطة بشكل سبويل ادلؤسسة وىو ما يستدعي دراسة اخلصوم لتحديد نسب كل من األموال 
 1 .والديون أي ربديد اذليكلة ادلالية

 

خطوات المتبعة في التحليل المالي : ثانيا

دير التحليل دبجموعة من اخلطوات وىذا يعتمد على نوع التحليل وأمهيتو ودرجة التفصيل ادلطلوبة فيو، ويتفق     
 2:الباحثُت يف التحليل على أن خطواتو ىيمعظم 

 ومدى ، من الضروري جدا أن حيدد احمللل ادلايل اذلدف الذي ينبغي الوصول إليو:تحقيق ىدف التحليل بدقة - 
أمهية ىذا اذلدف وتأثَته، ويالحظ أن أىداف التحليل ادلايل تتفاوت من فئة إىل أخرى، فنجاح العملية التحليلية 

 ؛يعتمد على ربديد اذلدف بدقة

يف ىذه ادلرحلة يتم ربديد البعد الزمٍت للتحليل ادلايل، دبعٌت أوضح : تحديد الفترة الزمنية للتحليل المالي -
دد السنوات اليت سيتم ربليل بياناىتا؛  عربديد 

 تتعدد أساليب التحليل ادلايل ادلتاحة أمام احمللل، منها استخدام أسلوب :اختيار أسلوب التحليل المناسب  -
النسب ادلالية وكذلك األساليب االقتصادية وغَتىا، إذ يقف احمللل ادلايل يف ىذه ادلرحلة أمام رلموعة من البدائل 

وعليو أن يتخذ البديل ادلناسب؛ 

 يف ىذه ادلرحلة يتم التبويب السليم للقوائم ادلالية من زاوية :إعادة وتبويب القوائم لتالئم التحليل المختار -
التحليل ادلايل اليت تستعمل عملية التحليل، وكل ىذا يعتمد على خربة احمللل ادلايل ودرايتو، واليت من خالذلا 

يستطيع توفَت الدقة والوضوح والبساطة يف القوائم ادلالية، وبالتايل ربقيق ىدف التحليل ادلايل؛  

 تتم عملية االستنتاج من قبل احمللل ادلايل يف أبداء رأي فٍت زلايد، بعيد عن التحيز :التوصل إلى االستنتاجات -
الشخصي بكافة جوانبو وااللتزام بادلوضوعية بأكرب قدر شلكن؛  

                                                           
1
 69:، ص1990 ،الدار اجلامعية، جامعة االسكندرية، مصر ،االدارة الماليةعبد الغفار حنفي ،  

2
 135: ، مرجع سبق ذكره، صتقنيات مراقبة التسيير  التحليل الماليناصر دادي عدون ،    
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 التقرير ىو وسيلة لنقل نتائج العلمية التحليلية مع ذكر االقًتاحات اليت تتناسب مع نتائج :صياغة التقارير-
  .ادلتوصل إليها

 

 المبحث الثاني استعماالت التحليل المالي

    يستعمل التحليل ادلايل للتعرف و احلكم على مستوى أداء ادلؤسسات و ازباذ القرارات اخلاصة و من خالل 
 :ىذا ادلبحث ديكن التطرق إىل

 
 مجاالت التحليل المالي :المطلب األول

 1:  يستعمل التحليل ادلايل يف اجملاالت التالية
 التخطيط المالي: 

   تستند عملية التخطيط ادلايل إىل منظومة معلومات مالية دقيقة تصف مسار العمليات السابقة للمؤسسة، 
وىذه ادلنظومة من ادلعلومات ادلالية ادلدروسة يستخدمها ادلسَتون للخروج بدالئل تقييم أداء ادلؤسسة وتتنبأ 

بتحليالت مستقبلية، وىذه التحليالت يستخدمها ادلخطط ادلايل عند وضع اخلطط، و يستند إليها عند وضع 
 .تقديراهتا دلستقبلية

 تحليل تقييم األداء: 

    تعترب أدوات التحليل ادلايل أدوات مثالية لتقييم أداء ادلؤسسات دلا ذلا من قدرة على تقييم رحبية ادلؤسسة 
، يف إدارة موجوداهتا، وتوازنو اادلايل، وسيولتها، واالذباىات اليت تتخذىا يف النمو، وكذلك مقارنة أدائها هتاوكفاء

ومن اجلدير بالذكر أن ىذا النوع من التحليل  هتتم بو معظم  .بشركات أخرى تعمل يف نفس أو يف رلاالت أخرى
 .األطراف اليت ذلا عالقة بادلؤسسة مثال إلدارة ،ادلستثمرين وادلقرضُت

 التحليل االئتماني: 

التعرف على األخطار ادلتوقع أن يواجهها عالقتو مع ادلقًتض، و هبدف التحليل ادلقرض، وذلك هبذا      يقوم 
 وتعترب أدوات التحليل ادلايل ادلختلفة .تقييمها وبناء قراره خبصوص ىذه العالقة استنادا إىل نتيجة ىذا التقييم

 .باإلضافة إىل األدوات األخرى اإلطار ادلالئم و الفعال الذي ديكن ادلقرض من ازباذ القرار ادلناسب

 

 

                                                           
1
 .160 159:،ص ص2000، عمان ، للطباعة و النشر و التوزيع الفكر دار المالي، وتحليل اإلدارة الزعيب، زلمد ىيثم  
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 التحليل االستثماري: 

     إن من أفضل التطبيقات العملية للتحليل ادلايل ىي تلك ادلستعملة يف رلال تقييم االستثمار يف أسهم 
 و ذلذا األمر أمهية بالغة جلمهور ادلستثمرين من أفراد وشركات ينصب اىتمامهم على .الشركات و منح القرض

سالمة استثمارىم وكفاية عوائدىا و ال تقتصر قدرة التحليل ادلايل على تقييم األسهم و السندات فحسب ، بل 
و االستثمارات يف سلتلف هبا سبتد ىذه القدرة لتشمل تقييم ادلؤسسات نفسها و الكفاءة اإلدارية اليت تتحلى 

 . اجملاالت

 التحليل بعض الحاالت الخاصة : 
، التصفية واالنضمام واالندماج هتا    من احلاالت أو ادلشاكل اخلاصة اليت تواجو ادلؤسسة و اليت ال تتكرر يف حيا

والشراء والتقييم، ومجيع ىذه احلاالت تتطلب ربليال ماليا دقيقا للطرفُت يتمثل يف التقييم الشامل جلميع 
ادلمتلكات، واألصول واخلصوم لكل مؤسسة، باإلضافة إىل ربليل ادلركز ادلايل واالستثماري و االئتماين و السوقي 

 .لكل مؤسسة
 

 األطراف المهتمة بالتحليل المالي :المطلب الثاني
    تتعدد األطراف ادلستفيدة من معلومات التحليل، كما تتنوع أغراض استخداماهتم لتلك ادلعلومات، وذلك 
وفقا لتنوع عالقاهتم بادلؤسسة من جهة و لتنوع قراراهتم ادلبنية على ىذه ادلعلومات من جهة أخرى، واألطراف 

 1:ادلستعملة وادلستفيدة من معلومات التحليل ادلايل ما يلي
 المستثمرون 

يهتم ادلساىم أو صاحب ادلؤسسة الفردية بالعائد على ادلال ادلستثمر، و القيمة ادلضافة، و ادلخاطر اليت تنطوي 
عليها االستثمارات بادلؤسسة، لذلك فهو يبحث عما إذا كان من األفضل االحتفاظ باألسهم يف تقييم ىذه 

اجلوانب، وقد خيتلف ىذا قليال عن ادلساىم ادلرتقب، والذي حياول معرفة ىل من األفضل بالنسبة لو شراء أسهم 
ادلؤسسة أم ال، إال أن كل منهما يهتم دباضي الشركة و ادلخاطر اليت تعرضت ذلا، و األسلوب الذي اتبع يف 

 معاجلتها

 إدارة المؤسسة 

     يعترب التحليل ادلايل من أىم الوسائل اليت يتم دبوجبها ربليل نتائج األعمال، و عرضها على مالكي الوحدة أو 
اذليئة العامة يف شركات ادلسامهة أو اإلدارة ادلشرفة على ادلؤسسة يف القطاع العام، حبيث يظهر ىذا التحليل مدى 

 .كفاءة اإلدارة يف أداء وظيفتها
 

                                                           
1
 58،ص 2000للنشر، وائل دار: عمان ، 1 ط ،(العملية واالستخدامات واألدوات األساليب) االئتماني و المالي التحليل مطر، زلمد   
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:    فالتحليل ادلايل يساعد إدارة ادلؤسسة يف ربقيق أحد الغايات التالية أو كلها رلتمعة
1 

 تقييم رحبية ادلؤسسة و العوائد احملققة على االستثمار؛-

 التعرف على االذباىات اليت يتخذىا أداء ادلؤسسة؛-

مقارنة أداء ادلؤسسة بأداء ادلؤسسات األخرى ادلقاربة يف احلجم و ادلشاهبة يف طبيعة النشاط، باإلضافة إىل -
 مقارنتها مع أداء الصناعة اليت تنتمي إليها ادلؤسسة؛

 تقييم فاعلية الرقابة؛-

 كيفية توزيع ادلوارد ادلتاحة على أوجو االستخدام ادلختلفة؛-

 تقييم كفاءة إدارة ادلوجودات؛ -

 تقييم أداء ادلستويات اإلدارية ادلختلفة؛-

 تشخيص ادلشكالت احلالية؛-

 ادلساعدة يف التخطيط السليم للمستقبل؛-
 الدائنون 

يقصد بالدائن الشخص الذي اكتتب يف السندات اخلاصة للشركة أو احملتمل شراؤه للسندات ادلصدرة أو 
، وقد يكون الدائن بنكا أو مؤسسات 2االكتتاب يف القرض اجلديد أو أقرض أو بصدد إقراض األموال للمؤسسة

3:مالية فالدائنُت زبتلف وجهة نظرىم يف التحليل ادلايل تبع النوع الدين
 

 الديون طويلة األجل– أ

إمنا يهم الدائنون ىنا ىو ضمان اسًتداد أمواذلم و حصوذلم على فوائد أمواذلم، و بالتايل فإن اىتمامهم بالتحليل 
 .ادلايل يتعلق دبعرفة القيمة احلقيقية لؤلصول الثابتة ، و مستوى الرحبية وكفايتها يف تغطية الفوائد السنوية

 الديون قصيرة األجل– ب

إمنا يهم الدائنون ىنا ىو ضمان قبض مبلغ الدين يف تاريخ استحقاقو، لذا صلد الدائنون يهتمون بتحليل رأس ادلال 
 .العامل و ادلركز النقدي و السيولة يف ادلؤسسة

 الموردون 

    يهتم ادلورد بالتأكد من سالمة ادلراكز ادلالية لعمالئو،  و استقرار األوضاع ادلالية ذلم، فالعميل من الناحية 
العملية مدين للمورد، ويعٍت ىذا دراسة و ربليل مديونية العميل يف دفاتر ادلورد، و تطور ىذه ادلديونية، وعلى 

ضوء ذلك يقرر ادلورد ما إذا كان سيستمر يف التعامل معو أو خيفض من ىذا التعامل، وبذلك يستفيد ادلورد من 
البيانات اليت ينشرىا العمالء بصفة دورية ، فيهمو مثال التعرف على ما إذا كانت فًتة االئتمان اليت دينحها 

                                                           
 171 170ص ص ، 2004 البداية، دار : عمان ،المالي والتحليل اإلدارة ،شقر عامر ،الشنطي أدين  1
. 59: ،مرجع سبق  ذكره، صاالدارة المالية حنفي، الغفار عبد  2
 .19:،ص2005، دار وائل للنشر، عمان،(مدخل صناعة القرارات)التحليل المالي نور، الناصر عبد إمساعيل، إمساعيل زلمد، شاكر منَت  3
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لعمالئهم  ماثلة لتلك  اليت دينحها ادلنافسون، و ديكن للمحلل حساب متوسط فًتة االئتمان ادلمنوحة للعمالء 
 .باستخدام بيانات القوائم ادلالية

 العمالء 

    باستخدام البيانات اليت ينشرىا ادلورد وكذلك منافسيو، ديكن للعميل معرفة ما إذا كانت الشروط اليت حيصل 
عليها خاصة فًتة االئتمان شلاثلة دلا سبنح لغَته، و تتطابق مع فًتة االئتمان اليت دينحها ىو لعمالئو، وتتم ىذه 

 .ادلقارنات باستخدام القوائم ادلالية حبساب متوسط فًتة االئتمان
 العاملون في المؤسسة 

:    ديكن القول بصفة عامة، أن أىم األطراف ذات ادلصلحة يف ادلشروع مها
1 

 (ادلالك)ادلسامهون- أ
 .العاملون يف ادلؤسسة– ب

خفض التوزيعات )    إن زيادة األجور مع ثبات اإلنتاجية يعٍت اخنفاض العائد ادلخصص للمالك بطريقة مباشرة 
أو إضعاف ادلركز ادلايل ، إذا ما مت دفع (عدم كفاية التمويل الداخلي)، أو بطريقة غَت مباشرة (أو اختفائها

وذلذا السبب ال ديكن للعاملُت يف فرنسا مثال ادلشاركة يف األرباح إال إذا ذباوز صايف . التوزيعات من االحتياطيات
 بادلقارنة حبق ادللكية، حبيث يكون دافعا ذلم على زيادة اإلنتاجية وضمان حد أدىن من العائد 5 % الربح  

 يدل ىذا على أنو من ادلفيد للعاملُت معرفة ادلركز ادلايل للمؤسسة اليت ينتمون إليها، والتأكد من سالمة .للمالك
 .إدارة األموال
 الهيئات الحكومية 

    يعود اىتمام اذليئات احلكومية بتحليل أداء ادلؤسسات ألسباب رقابية بالدرجة األوىل وألسباب ضريبية بالدرجة 
2:الثانية، باإلضافة إىل األىداف التالية

 

 التأكد من التقيد باألنظمة و القوانُت ادلعمول هبا-

 تقييم األداء كرقابة البنك ادلركزي للبنوك التجارية-

 مراقبة األسعار-

 .غايات إحصائية-
 األفراد و الجهات المتعاملة باألوراق المالية 

3:   يستفيد مساسرة األوراق ادلالية من التحليل ادلايل لؤلغراض اآلتية 
 

 .ربليل التغَتات السريعة على أسعار األسهم للشركات يف السوق ادلايل-

                                                           
 72 ، مرجع سبق ذكره ،ص االدارة المالية حنفي، الغفار عبد  1
  172ص، مرجع سبق ذكره ،االدارة و التحليل الماليشقر،  عامر الشنطي، أدين  2

 164، مرجع سبق ذكره ،صاالدارة و التحليل المالي الزغيب، زلمد ىيثم  3
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 .مراقبة ومتابعة األموال ادلالية السائدة و تأثَتىا على السوق ادلايل-

 .ربليل السوق ادلايل و ربديد ادلؤسسات اليت ديثل شراء أسهمها أفضل استثمار-
 
 

 نتائج التحليل المالي :المطلب الثالث

    ديكن احلصول على النتائج ومعاجلتها باستعمال وسائل معينة و بعد إجراء الفحص الدقيق للمعلومات ادلالية 
ادلتوفرة لدى ادلؤسسة حسب وضعية احمللل بالنسبة للمؤسسة سواء كانت نتائج التحليل خارجية أو داخلية 

.بالنسبة للمؤسسة
1 

باختالف احمللل اخلارجي زبتلف النتائج اليت ديكن أن تكون أحد أو كل  :نتائج التحليل الخارجي .1
 :العناصر التالية

 مالحظات حول االعمال اليت تقوم هبا ادلؤسسة يف ادليدان ادلايل؛ - 
 مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع ادلؤسسات ادلنافسة؛ -

 تقييم الوضعية ادلالية و مدى استطاعة ادلؤسسة على ربمل نتائج القروض؛ -

 .اقًتاح سياسات مالية لتغَت الوضعية ادلالية و االستقاللية للمؤسسة -
 :ديكن للمحلل ادلايل أن يصل إىل النتائج التالية :نتائج التحليل الداخلي .2

 التحقق من ادلركز ادلايل للمؤسسة واألخطار ادلالية اليت قد تواجو ادلؤسسة؛ -

 ازباذ قرارات حول االستثمار، التموين أو توزيع األرباح أو تغَت رأس ادلال؛ -

 وضع ادلعلومات أو النتائج ادلتوصل إليها كأساس للتقديرات ادلستقبلية؛ -
 .إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات ادلالية يف ادلؤسسة -

 SCF*القوائم المالية المستخدمة في التحليل المالي في ظل :المبحث الثالث

 :     إن ادلادة األولية اليت يعاجلها احمللل ادلايل و يستقرئ منها مالحظتو و استنتاجاتو يف ادلعلومات ادلشتقاة من

إىل جانب جدول ئج الوثائق احلسابية للمؤسسة و خاصة القوائم ادلالية اذلامة مثل ادليزانية ادلالية و حسابات النتا-
التمويل الذي يعترب مهما جدا للقيام بتحليل ديناميكي وجدول تدفقات اخلزينة و جدول تغَت رؤوس األموال 

 .خاصة  وكذا ادلالحق و زلتوياهتا

 .طرق التحليل ادلقًتحة حسب الدراسات واالستعماالت يف الواقع منذ الفًتات السابقة -

 (...بنوك،خرباء،زلاسبُت)النسب النموذجية ادلقًتحة من جهات سلتصة  -

                                                           
 175 مرجع سبق ذكره ، ص،المالي وتحليل اإلدارة الشقر، عامر الشنطي، أدين   1
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نسب الفائدة ، األموال ،اجلوانب  :مؤشرات و عناصر عن وضعية االقتصاد و اجلوانب القانونية للنشاط -
 .إخل.....القانونية ادلرتبطة بادلؤسسة و نشاطتها، مشًتكة ، فردية ، فرعية ، عالقات مع ادلالكُت

 
 الميزانية المالية و عناصرىا :المطلب األول

 .      قبل التطرق إىل ادليزانية ادلالية نتطرق إىل إعطاء نظرة شاملة عن النظام احملاسيب ادلايل

 
 .لمحة عن النظام المحاسبي المالي:          أوال

 تعريف النظام المحاسبي المالي(1

 :لقد تعددت التعاريف عن النظام احملاسيب ادلايل من أمهها مايلي

ىو نظام لتنظيم ادلعلومة ادلالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية، تصنيفها، تقييمها و تسجيلها وعرض كشوف 
1.تعكس صورة صادقة عن الوضعية ادلالية و شلتلكات ادلؤسسة و صلاعتها و وضيعة خزينتها يف هناية السنة ادلالية

 

 أىداف النظام المحاسبي المالي( 2

 :ىناك العديد من األىداف ادلرجو ربقيقها و ديكن تلخيصها يف النقاط التالية

 ترقية النظام احملاسيب اجلزائري ليواكب و يتوافق مع األنظمة احملاسبية الدولية؛ -

 يسهل سلتلف ادلعامالت ادلالية و احملاسبية بُت ادلؤسسات االقتصادية الوطنية و ادلؤسسات األجنبية؛ -

 العمل على ربقيق العقالنية من خالل الوصول إىل الشفافية يف عرض ادلعلومات؛ -

 .يساعد يف فهم أحسن الزباذ القرارات وتسيَت ادلخاطر لكل الفاعلُت يف السوق -
 

 . الميزانية المالية:ثانيا

دلمتلكات  (احلقيقية)إن ادليزانية احملاسبية ال تفي دبتطلبات التحليل ادلايل فهي ال تأخذ بعُت االعتبار القيم السوقية 
ادلؤسسة، وال دلبدأ السنوية يف التفرقة بُت عناصرىا ذلذا جيب القيام بعدة تعديالت من أجل الوصول إىل ادليزانية 

 .ادلالية

 :تعريف الميزانية المالية(1

جدول يظهر جانبو األدين رلموعة األصول ويف جانبو األيسر رلموعة اخلصوم "      تعرف ادليزانية ادلالية على أهنا 
2."اليت سبتلكها ادلؤسسة حُت حيافظ على تساوي الطرفُت

 

                                                           
 50، ص2009 مارس 15-19 العدد الرمسية، اجلريدة  1
*SCF :نظام المحاسبي المالي 

 08 ص ، 1998 اجلزائر، اجلامعية، ادلطبوعات ديوان للمؤسسة، العامة المحاسبة بوتُت، زلمد  2
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جزء يتعلق بفًتة معينة غالبا لسنة أي يف هناية الدورة لكل ما سبلكو ادلؤسسة،ما ذلا و "       كما تعرف على أهنا 
1".يعٌت مبلغ األموال اليت ديتلكها و  ,ما عليها و الفرق بينهما ديثل ذمتها أو حالتها الصافية

 

       و تعرف أيضا أهنا جدول يشمل على جانبُت جانب أصول مرتب حسب درجة و السيولة مع اعادة 
 2.تقدير عناصر أصول بالقيم احلقيقية و جانب اخلصوم مرتب حسب تاريخ االستحقاق مبدأ سنوية

 إال أهنا تصب يف معٌت واحد وبالتايل ديكن إعطاء تعريف شامل و ىو أن      رغم تعدد تعريف ادليزانية ادلالية
عن وثيقة زلاسبة سبكننا عند تاريخ وضعها من احلصول على صورة شاملة حول الذمة ادلالية ادليزانية عبارة 

للمؤسسة حيث سبثل اخلصوم رلموع االلتزامات ادلكونة دلوارد ادلؤسسة أما األصول فتمثل رلموع االستثمارات و 
 .ادلخزنات أو احلقوق ادلكونة االستخدامات و استعماالت ادلؤسسة

 الميزانية مكونات (ب
 األصول . 1

 مستقبلية منافع نتحقيق تضم للمنشأة، ادلملوكة القيمة ذات األشياء}: بأهنا األصول يعرف ادلفاىيمي    اإلطار
 {.سابقة أحداث أو دلعامالت نتيجة عليها ربصل أو ادلؤسسة فيها تتحكم زلتملة،

 :األصول يف توافرىا جيب رئيسية خصائص ثالث صلد التعريف ذلذا طبقا
 تدفقات وخلق بادلنفعة الوحدة تزويد على القدرة لؤلصل يكون أن أي  مستقبلية، اقتصادية منافع وجود 

 .ادلستقبل يف موجبة نقدية
 أو لنفسها اخلدمات من تريد ما على احلصول تستطيع حبيث ادلنافع، ىذه يف التحكم على ادلؤسسة قدرة 

 .منها لغَت سبكينا
 ادلاضي يف وقعت عمليات أو أحداث عن نتج قد ادلنافع يف التحكم ىذا يكون أن .

 دورة إطار يف استهالكو أو بيعو األصل، ربقيق ادلؤسسة استطاعة يف يكون دلا جاري كأصل يرتب واألصل   
 السيولة درجة إيضاح بغرض اخلزينة، يعادل ما أو اخلزينة عناصر من األصل يكون دلا أو للوحدة العادية االستغالل

 :تشمل و
 النقدية  
 السوق تكلفة أساس على تقيم اليت و للتداول، القابلة ادلالية األوراق. 
 ربصيلو ادلتوقع بادلقدار تقيمهم يتم الذين و ادلدينون حسابات. 
 األقل السوق بقيمة ادلقيم ادلخزون. 
 دورة خالل منافع على للحصول فعال سبت اليت النفقات كل زبص اليت و سلفا ادلقدمة ادلصروفات 

  .االستغالل
                                                           

 17 ص ذكره، سبق مرجع ،االقتصادية المؤسسة في واألداء التسيير مراقبةعدون، دادي ناصر  1
 45 ،ص 2005 اإلسكندرية، اجلامعية، دار ،(األعمال للمشروعات المالي التحليل)المالية اإلدارة احلناوي، صاحل زلمد  2
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 اجل من ادلستمر لالستعمال ادلوجهة و شهر 12 من اكرب استحقاقها  تاريخ  يكون  اليت األخرى العناصر  أما  
 .اجلارية غَت العناصر ضمن تظهر أن جيب الوحدة احتياجات

 :األيت األصول عناصر تشمل ادلايل، احملاسيب النظام مشروع      وحسب
 مستقبلية منافع ادلالك على تدر و طويلة، لفًتة تبقى اليت ادلعنوية األصول وىي ادلادية غَت األصول 

 ادلال رأس االبتكار، حق و التجارية العالمة الشهرة و تضم و ادلؤسسة لتشغيل ضرورية فهي متوقعة،
 .التجاري

 يف أو اإلنتاج يف استخدامها أجل من إما ادلؤسسة قبل من هبا احملتفظ األصول ىي و ادلادية األصول 
 ينتظر اليت وىي .إدارية أو إلحتياجات للغَت، إجيارىا أجل من إما و اخلدمات، أو السلع أو لوازم شكل

 .(األراضي،ادلباين،ادلعدات)زلاسبية  فًتة من ألكثر تستعمل أن
 تشمل و ادلؤسسة ميزانية يف اذلامة العناصر من تعترب ادلالية األصول: 

 ادلسامهات -
 ادلالية األصول -

 ادلوالية، الفًتة تستهلك خالل اليت و اجلرد تاريخ يف ادلؤسسة لدى ادلوجودة السلع كل تشمل ادلخزونات 
 .(الصنع التامة و ادلصنعة نصف اللوازم، وادلنتجات و البضائع،ادلواد) السنة عن مدهتا تزيد ال واليت

 تشمل و ادلؤسسة اذباه الغَت على ادلستحقة ادلبالغ ديثلون الذين ادلدينون: 
 .(ادلؤجلة الضرائب تبيُت)الضرائب أصول -
 (.مسبقا ادلالحظة األعباء) ادلماثلة األصول و اآلخرون وادلدينون الزبائن -

 و ادلخزون االستثمارات، سبويل بعد ادلوارد من ادلتبقية القيم سبثل ذلا، ادلماثلة العناصر و األصول خزينة 
  الطلب ربت الودائع و الصندوق و البنك يف ادلبالغ ادلوضوعة بُت تتوزع حيث للزبائن، ادلمنوحة الديون

 .األجل قصَتة التوظيفات و
 الخصوم.2

 مت قادمة لفًتات مؤجلة عناصر دائنة أي أو ادلنشأةى عل القائمة االقتصادية االلتزامات أهنا على اخلصوم تعرف
 رئيسية خصائص ثالث تتوفر أن جيب التعريف ذلذا طبقا. عليها ادلتعارف احملاسبية  للمبادئ طبقا قياسها و إثباهتا

 :اخلصوم يف
 أو الطلب عند ما ألصل مستقبلي ربويل طريق عن حايل التزام بتسوية الوحدة تقوم أن االلتزام يتطلب 

 .معُت تاريخ يف أو عُت مث حد حدوث عند
 االلتزام تفادي ديكن ال. 
 ادلاضي يف للوحدة ادللزم احلدث وقوع. 

 :يف اخلصوم تتمثل و 
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 يف ربدث اليت التغَتات و ادلدفوع ادلال الرأس من تتكون اليت و ادلالك، حصة يف تتمثل :الملكية حقوق 
 استثمارات خالل من ادللكية حقوق تزداد و توزيعات األرباح، إجراء و الدخل صايف نتيجة احلصة ىذه

 .األرباح توزيعات من خالل تقل و الدخل صايف و ادلالك
 معينة لوحدة احلالية التعهدات عن ناشئة اقتصادية دبنافع متوقعة مستقبلية تضحيات ىي :االلتزامات 

 .ماضية أحداث أو دلعامالت نتيجة ادلستقبل أخرى يف ألصول خدمات توفَت أو أصول ربويل أو بنقل
 :التالية احلاالت يف جاري كالتزام يرتب فاالستحقاق (ias/ifrs)ادلعايَت ووفق
 للمؤسسة العادية االستغالل دورة يف يغلق االستحقاق 
 ادلالية السنة إقفال تاريخ بعد  شهرا عشر اثٍت خالل يسدد أن جيب االستحقاق. 

 خالل تسويتها لنستطيع ادلؤسسة أن أساس على جارية غَت كالتزامات ترتيبها جيب األخرى االستحقاقات كل
 ادلالية األوراق و السندات كإصدار األصول على احلصول نتيجة الناشئة االلتزامات مثل اجلارية، االستغالل دورة

 .اإلجيازية القروض و األجل طويلة الكمبياالت أو
 :األيت اخلصوم عناصر تشمل ادلايل احملاسيب النظام مشروع وحسب*

 ادلدفوع، ادلال الرأس مالحظة مع ، اإلقفال تاريخ بعد ادلقًتحة و ادلقررة التوزيعات قبل اخلاصة األموال 
 .األخرى العناصر و للفًتة الصافية النتيجة االحتياطات،

 فائدة ذات اجلارية غَت اخلصوم.  
 اآلخرون الدائنون و ادلوردون.  
 (.ادلؤجلة الضرائب مالحظة مع) الضرائب خصوم 
 ادلماثلة اخلصوم و األعباء مؤونات .  
 اخلزينة يعادل ما و السالبة اخلزينة.  
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 )األصول( جدول ادليزانية ادلالية :( 01 ) اجلدول رقم

ن االىتالكات ن االجمالي االصول  
أصول غير الجارية *

 (goodwill)شهرة زلل
تثبيتات غير مادية  

 
تثبيتات المادية 

تثبيتات قيد تنفيد 
تثبيتات المالية 

سندات ربت ادلعادلة 
مسامهات أخرى و مدينون مرتبطون 

سندات اخرى ثابتة 
اقراض و اصول مالية اخرى غَت 

جارية 

 
207 

( 229باستثناء )20
 

( 229باستثناء)21
23 

 
 

265 
( 265،269باستثناء )26

271،272،273،274،275،276  
 

 
2807،2907 

( 2807باستثناء)280
( 2907باستثناء)290

282،281/
292،291،293 

  مجموع األصول غير الجارية 
أصول جارية *

المخزونات و قيد تنفيد 
المدينون و االستخدامات 

المماثلة 
الزبائن 

مدينون االخرون 
 

الضرائب 
االصول اخرى اجلارية 

النقديات و المتشابهة 
التوظيفات و االصول ادلالية  

االخرى 
اخلزينة 

 
 380اىل 30

 
( 419باستثناء)41

( 444،448باستثناء)44،43،42]،مدين409
،46،45 ]

444،445،447 
مدين 48

 
(509باستثناء)50  

 
 52،53،54،مدين51وادلدينُت اآلخرين 519

 
39 

 
491 

496،495 
 

 
 
 
 
 
 

59 
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  مجموع االصول الجارية 
  مجموع العام لالصول 

 

 .32، ص2009مارس25، 19اجلريدة الرمسية،العدد  :ادلصدر .
 

 

 )الخصوم( الميزانية المالية :(2 ) الجدول رقم

ن  الخصوم 
االموال الخاصة 

الرأس ادلال الصادر 
الرأس ادلال غَت ادلطلوب  
العالوات و االحتياطات 

فارق إعادة التقييم 
فارق ادلعادلة 

النتيجة الصافية 
ترحيل من - اموال خاصة أخرى

 جديد

 
101،108 

109 
104،106 

105 
107 

12 
11 

  حصة الشركة المدمجة
  حصة ذوي األقلية

  1المجموع
الخصوم الغير الجارية 
القروض و الديون ادلالية 

 (ادلؤجلة و ادلمونة)الضرائب 
ديون أخرى غَت جارية 

 مؤونات و نواتج مسجلة سلفا

 
16،17 

134،155 
229 

 131،132،(151باستثناء)15
  2مجموع الخصوم غير الجارية 
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الخصوم الجارية 
ادلوردون و احلسابات ادلرتبطة 

الضرائب 
ديون أخرى 

 خزينة اخلصوم

 
( 409باستثناء)40

 447،445،444الحسابات الدائنةل
[ 46،48،45(447الى444باستثناء)42،43،44]،دائن509،419

 52،دائن 51،و ديون اخرى 519
  3مجموع الخصوم الجارية

  مجموع العام للخصوم
 .33اجلريدة الرمسية،مرجع سبق ذكره،ص :ادلصدر

 

 تحليل االستغالل في المؤسسة االقتصاديةدراسة و :المطلب الثاني

 :جدول حسابات النتائج :أوال

    أن جدول حسابات النتائج ىو بيان ملخص لؤلعباء و ادلنتجات ادلنجزة من ادلؤسسة خالل السنة ادلالية، و 
الربح أو )ال يأخذ يف احلساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب و يربز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة ادلالية 

 1.(اخلسارة
وكما ىو الشأن بالنسبة لبقية الكشوف فان جدول حسابات النتائج يضبط ربت مسؤولية مسَتي ادلؤسسة و     

يتم إصداره خالل مهمة أقصاىا ستة أشهر التالية لتاريخ السنة ادلالية، و جيب أن يكون متميزا عن ادلعلومات 
 :األخرى اليت حيتمل أن يقوم بنشرىا و يتم تبيان ادلعلومات اآلتية بطريقة دقيقة

 .تسمية الشركة، االسم التجاري، رقم السجل التجاري للمؤسسة ادلقدمة للكشوف ادلالية -

 (حسابات فردية أو حسابات مدرلة أوحسابات مركبة)طبيعة الكشوف ادلالية -

 .تاريخ اإلقفال -
 .العملة اليت يقدم هبا-
 

      ويتم تقدًن جدول حسابات النتائج إجباريا بالعملة الوطنية، وديكن القيام جبرب ادلبالغ الوارد ذكرىا يف 
 .الكشف إىل وحدة، كما توفر الكشوف ادلعلومات اليت تسمح باجراء مقارنات مع السنة ادلالية السابقة

 
  جدول حسابات النتائج ىيكلة(أ

 ماجاء مثل النتائج حسابات جدول لتقدًن منوذجُت يقدم ادلايل احملاسيب النظام     مشروع
                                                           
1
 Eric dumalanéde .Comptabilité générale, berti .édition, algér 2009.p 222 
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 : (ias1)احملاسيب ادلعيار يف
 الوسيطة النتائج بتحديد تسمح واليت طبيعتها حسب األعباء ربليل بواسطة إما 
 الوظائف حسب النتائج حسابات جدول بإعداد للمؤسسة احلرية ترك إما و 

  جدول حسابات النتائجعناصر(ب
 النواتج 

 زيادة أو مدخوالت شكل يف الفًتة، خالل االقتصادية ادلنافع زيادة ىي النواتج " :ادلفاىيمي اإلطار     حسب
 مسامهات تقدًن عن الناذبة الزيادة باستثناء اخلاصة األموال زيادة عنها يًتتب اليت ، اخلصوم اخنفاض أو األصول
 1اخلاصة األموال إىل ادلسامهُت طرف من جديدة
 األعباء 

 اليت األصول اخنفاض أو سلروجات شكل يف الفًتة خالل االقتصادية ادلنافع اخنفاض " بأهنا األعباء      تعرف
 .اخلاصة األموال يف ادلسامهُت إىل التوزيعات باستثناء ، اخلاصة األموال نقص عنها يًتتب
 البيع، تكلفة مثل للمؤسسة العادية النشاطات عن الناشئة األعباء كذا و اخلسائر أيضا يشمل األعباء تعريف
 . " االىتالكات و األجور

 حسابات النتائج جدول في إظهارىا يستوجب  معلومات(ج
 لكن و النتائج، حسابات جدول لتقدًن شكل أو تسلسل أي يبُت ال (IAS1)احملاسيب ادلعيار ادليزانية    مثل

 .2حيتويها اليت العناصر قائمة يقدم
 الوسيطة النتائج ربديد يسمح دبا طبيعتها، حسب األعباء ربليل  
 العادية األنشطة نواتج  
 ادلالية األعباء و ادلالية النواتج  
 ادلستخدمُت أعباء  
 ادلماثلة ادلدفوعات و الرسوم و الضرائب  
 العينية باألصول ادلرتبطة القيمة اخنفاض و االىتالكات سلصصات  
 ادلادية غَت باألصول ادلرتبطة القيمة اخنفاض و االىتالكات سلصصات  
 العادية األنشطة نتائج  
 واألعباء للنواتج العادية غَت العناصر  
 التوزيع قبل للفًتة الصافية النتيجة  
 للسهم الصافية النتيجة األسهم، لشركات بالنسبة.  

                                                           
 38 ص االسكندرية جامعية ،الدار التحليل و العرض و االعداد أسس المالية التقارير محاد، العال عبد طارق  1
2
 . 114راضي خنفر، تحليل قوائم المالية ،دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ص   
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 :ادللحق يف أو جدول احلسابات النتائج يف إما إظهارىا جيب أخرى معلومات
 احملاسيب ادلعيار حسب(IAS1) تقدًن عليها الوظائف جيب حسب األعباء تصنف اليت ادلؤسسات فان 

  ادلستخدمُت مصروفات كذا و سلصصات االىتالكات فيها دبا األعباء، ىذه طبيعة عن إضافية معلومات
 العادية النشاطات نواتج ربليل  
 للسهم  الصافية النتيجة و ادلقًتح األرباح من األسهم نصيب مبلغ األسهم، لشركات بالنسبة. 
 أخذىا يتطلب  اليت التأثَت، أو الطبيعة أو احلجم ذات العادي، النشاط عن ادلتأتية األعباء و النواتج 

 ) النتائج حساب يف نوعية ضمن تصنيفات تقدم للفًتة، الوحدة مهارات شرح أجل من االعتبار بعُت
 (....لنشاط جزئي توقف عن ناذبة تكاليف للمخزون، االستثنائي النقص اذليكلة، إعادة تكلفة :مثل
 بالنشاط ترتبط  اليت التعاقدات أو باألحداث ادلتعلقة األعباء و النواتج عن تنشأ اليت االستثنائية النتيجة 

 (.غَت متوقعة و الطبيعية الكوارث مثل ) استثنائية صفة ذلا و العادي،
 تاريخ بُت ظهرت لو و حىت الفًتة نفس خالل نشأت اليت النواتج و األعباء االعتبار بعُت تأخذ النتيجة 

 اليت و تاريخ اإلقفال بعد تظهر اليت األحداث  كذلك.ادلالية القوائم إعداد تاريخ و ادلالية السنة إقفال
 معلومات تقدًن يف سيساىم ذلك يكون دلا تعديالت تتطلب تاريخ اإلقفال، يف حدثت حباالت ترتبط

. اإلقفال تاريخ يف ادلوجودة اخلصوم أو جيد لؤلصول بتقدير تسمح
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 .جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة: (3 ) اجلدول رقم
 1-ن ن الملحوظة العناصر

رقم االعمال 
تغَت سلزون ادلنتجات التامة و القيد التنفيد 

االنتاج ادلثبت 
 إعانات االستغالل

 70 
72 
73 
74 

 

    إنتاج الفترة1
مشًتيات مستهلكة 

 خدمات خارجية و استهالكات أخرى
 60 

 62 و61
 

     استهالك الفترة2
    (2-1)القيمة المضافة لالستغالل3

أعباء ادلستخدمُت 
 ضرائب و رسوم وادلدفوعات ادلشاهبة

 63 
64 

 

    الفائض االجمالي لالستغالل4
ادلنتجات العمليات أخرى 
االعباء العمليات االخرى 

سلصصات االىتالكات و ادلؤونات 
 اسًتجاع عن خسائر القيمة و ادلؤونلت

 75 
65 
68 
78 

 

     النتيجة التشغيلية5
نواتج مالية 
 اعباء مالية

 76 
66 

 

    نتيجة المالية6
    (6+5)النتيجة العادية قبل الضريبة7

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 
 على النتائج العادية (التغَتات)الضرائب ادلؤجلة 

 695و698 
 692و693

 

    مجموع نواتج النشاطات العادية
    مجموع االعباء النشاطات العادية

    النتيجة الصافية للنشاطات العادية8
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 (للتوضيح)(نواتج)العناصرغَت العادية 
 (للتوضيح)(االعباء)العناصر غَت العادية

 77 
67 

 

    النتيجة غير العادية9
    النتيجة الصافية للفترة10

    الحصة في النتائج الصافية للشركات موضع المعادلة
     النتيجة الصافية ذوي االقلية11

    منها حصة ذوي االقلية
    حصة المجمع

 34 اجلريدة الرمسية،مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

 

 .جدول التمويل:ثانبا 

ال يسمحان دبعرفة التغَتات اليت ربدث يف عناصر الذمة ادلالية ئج     أن ادليزانية ادلالية وجدول حسابات النتا
للمؤسسة، فادليزانية يتم تعريفها  بأهنا صورة للذمة ادلالية للمؤسسة يف وقت معُت، و دلعاجلة نقائص ادليزانية جاء 
جدول  التمويل إلظهار التغَتات اليت حدثت يف عناصر الذمة ادلالية و العالقة ادلوجودة بُت نشاط ادلؤسسة و 

 .ذمتها ادلالية فجدول التمويل يعترب إذا رلموعة من الصور لفًتات متتالية

 
     وعليو ديكن تعريف جدول التمويل على أنو البيان الذي يشرح التغَتات اليت ربدث يف الذمة ادلالية للمؤسسة 
بُت فًتتُت سابقتُت متتاليتُت و يعرب عن ىذه الفًتة غالبا بسنة النشاط و ىي السنة ادليالدية، حبيث ىذا اجلدول 

يوضح لنا مصدر ادلوارد اجلديدة اليت ربصلت عليها ادلؤسسة يف السنة الثانية ادلدروسة و االذباىات اليت استعملت 
 . فيها من جهة أخرى

 
عن سبب اللجوء دلصادر سبويل  :    أو بعبارة أخرى فان جدول التمويل يعطي إجابات للعديد من األسئلة

خارجية وعن كيفية اليت مت هبا التمويل التوسعات، و عن حركة األصول واخلصوم خالل سنة و ما شابو ذلك من 
 1.أسئلة

 
 

                                                           
 ماجستَت، شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،االقتصادية للمؤسسة المالي المركز إبراز في المالي التحليل دور امحد، راحبي ,محزة مراد  1

 .30،ص 2001اجلزائر، التسيَت، علوم كلية أعمال، إدارة
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 :ىيكلة جدول التمويل
 االستخدامات و       أن ىيكلة جدول التمويل خيضع لنفس ادلنطق الذي زبضع لو ادليزانية حيث يرتكز على

 1:ادلوارد و ىذه اذليكلة ذبيب عن السؤال الذي قد يثار و ادلتمثل يف
 كيف كانت استخدامات الدورة و كيف مولت؟ -

 ماىي ادلوارد احملققة من طرف ادلؤسسة خالل ىذه الفًتة وكيف استخدمت؟ -

 .فان جدول التمويل حيًتم قواعد التوازن احملاسيب ,ونظرا لتساوي االستخدامات بادلوارد

 
 

 جدول التمويل:(04)الجدول
 .ادلوارد ادلالية للدورة

 .طاقة التمويل الذايت

 .ادلوارد االستثنائية

 .موارد األموال اخلاصة

 .موارد القروض الطويلة وادلتوسطة ادلدى

 .تسديد القروض

 .االستخدامات الثابتة للدورة

 .ادلصاريف اإلعدادية

 .استثمارات مادية و معنوية

 .استثمارات مالية

 .تسديد الديون الطويلة و ادلتوسطة ادلدى

  .العوائد

 .تغَت رأس ادلال العامل للسيولة

 .التغَت يف ادلخزونات

 .التغَت يف احلقوق وادلتاحات

 .التغَت يف الديون قصَتة ادلدى

 .التغَت يف مؤونات تدين األصول ادلتداولة

C=A-B 

 

، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل التحليل المالي في النظام المحاسبي الماليتودرت أكلي ، :المصدر
 104.،ص 2007 شهادة ماجستَت،زبصص مالية و نقود، كلية علوم التسيَت،جامعة اجلزائر،السنة اجلامعية

 

                                                           
1
 اجلزائر، جامعة التسيَت، علوم كلية والنقود، مالية زبصص ماجستَت، رسالة ، المالي المحاسبي النظام في المالي التحليل أكلي، توردت  

 108 100،ص ص2007
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 .جدول التمويل يوضح كيف أن ادلورد ادلؤسسة خالل فًتة مسحت بتلبية احتياجاهتا للتمويل-
 .تسيَت دورة االستغالل واخلزينة ،االستدانة، التوزيع ،يسمح أيضا بتقييم سياسات االستثمار، التمويل الذايت -
 

 .جدول تدفقات أموال الخزينة و جدول تغير رؤوس األموال الخاصة :المطلب الثالث
 

 مفهوم جدول تدفقات الخزينة:أوال
    جدول التدفقات اخلزينة ىو تلك أداة الدقيقة ادلستخدمة للحكم على فعالية تسيَت ادلوارد ادلالية و 

وذلك اعتمادا على عنصر اخلزينة الذي يعد ادلعيار األكثر موضوعية يف احلكم على تسيَت مالية استخداماهتا 
تتخذ على ضوئها رلموعة من القرارات  (اإلدارة العليا)ادلؤسسة، و يعترب كجدول قيادة يف يد القمة اإلسًتاتيجية 

                                                                                                       .االنسحاب منو أو النمو و غَتىا اذلامة كتغَت النشاط أو توسيعية أو
ويهدف  إىل  إعطاء  مستعملي  الكشوف ادلالية أساس التقييم مدى قدرة ادلؤسسة على توليد األموال و نظائرىا 

 .و كذلك ادلعلومات بشان استخدام السيولة ادلتاحة لدى ادلؤسسة

 : الخزينةتدفقات أنواع .
 1:وىي سلتلفة أنشطة ثالثة يف تتمثل اخلزينة تدفقات طبيعة فان(IAS7)حسب معيار 

 صايف ربديد يف تدخل و ادلؤسسة لنواتج ادلنشئة األساسية األنشطة يف وتتمثل :التشغيلية األنشطة 
 سداد و العاملُت و للموردين و للمصروفات كذلك تسديد الفوائد، و الزبائن سبن ادلتحصال مثل الدخل،
 .الفوائد

 ضمن احملتواة غَت األخرى التوظيفات كذا و األصول وبيع باقتناء اخلاصة ىي :االستثمارية األنشطة 
 .عنها والتنازل االستثمارات وربصيلها واقتناء للغَت القروض تقدًن مثل للخزينة ادلعادلة العناصر

 حيث من اخلاصة األموال مكونات يف تغَتات عنها يًتتب اليت األنشطة وىي :التمويلية األنشطة 
 ما يف الوحدة مديونية وكذا بالعوائد، إمدادىم ادلسامهُت و أو ادلالك من جديد مال رأس على احلصول

 .وسدادىا من الدائنُت القروض على احلصول خيص

 
 
 
 
 

                                                           
 .39،ص2000األردن، والطباعة، والتوزيع للنشر ادلسَتة دار ،1 ط المحاسبي، واالفصاح المالية للقوائم المالي التحليل سعادة، ويوسف الراوي وىيب خالد  1
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 جدول تدفقات أموال الخزينة:(05)الجدول
 1-ن ن ملحوظة العناصر

تدفقات أموال الخزينة النتأتية من األنشطة العملياتية 
التحصيالت ادلقبوضة من عند الزبائن 

ادلبالغ ادلدفوعة للموردين و ادلستخدمُت 
الفوائد و ادلصروفات ادلالية األخرى ادلدفوعة 

 الضرائب عن النتائج ادلدفوعة

   

    تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير عادية
    تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير عادية
صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة 

 (A)العملياتية
   

تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة االستثمار 
ادلسحوبات عن إقتناءالتثبيتات ادلادية أو ادلعنوية 

التحصيالت عن عمليات التنازل عن للتثبيتات ادلادية او ادلعنوية 
ادلسحوبات عن إقتناءالتثبيتات  ادلالية 
ربصيالت على التنازل للتثبيتات ادلالية 

الفوائد اليت مت ربصيلها عن توظيفات مالية 
 احلصص و األقساط ادلقبوضة عن النتائج ادلستلمة

   

    (B)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التميولذ 

التحصيالت يف أعقاب إصدار األسهم 
احلصص و غَتىا من التوزيعات اليت مت القيام هبا 

التحصيالت ادلتأتية من القروض 
 تسديدات القروض او الديون األخرى ادلماثلة

   

    (C)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل
    تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت و شبو السيوالت

    (A+B+C)تغيرات أموال الخزينة للفترة
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أموال اخلزينة و معادالهتا عند افتتاح السنة ادلاليلة 
 أموال اخلزينة و معادالهتا عند إقفال السنة ادلالية

   

    تغير أموال الخزينة خالل الفترة
 .35 اجلريدة الرمسية، مرجع سبق ذكره،ص :المصدر

 

 تغير رؤوس األموال الخاصة جدول:ثانيا
      يشكل جدول تغَت رؤوس األموال اخلاصة ربليال للحركات اليت أثرت يف كل عنوان من العناوين اليت تتألف 

.منها رؤوس األموال اخلاصة للمؤسسة خالل السنة ادلالية
1 

 
 :    و من ادلعلومات لدنيا ادلطلوب تقدديها يف ىذا اجلدول خيص احلركات ادلتصلة دبا يلي

 .النتيجة الصافية للسنة ادلالية -

 .تغَتات الطريقة احملاسبية وتصحيحات األخطاء ادلسجل تأثَتىا مباشرة كرؤوس األموال -

 .ادلنتجات و األعباء األخرى ادلسجلة مباشرة يف رؤوس األموال اخلاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء ىامة -

 .(... التسديد, االخنفاض, االرتفاع)عمليات الرمسلة  -
 .توزيع النتيجة و التصحيحات ادلقررة خالل السنة ادلالية -

 .عرض جدول تغَت رؤوس األموال اخلاصةحسب النظام احملاسيب ادلايل -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
                                                           

 37ص ذكره، سبق مرجع أمحد، رحبي محزة، مراد  1
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 .جدول تغير رؤوس األموال الخاصة :(06)الجدول رقم

الرأس المال  مالحظات العناصر
 الشركة

 عالوة
 اإلصدار 

فارق 
 التقييم
 

فارق 
إعادة 
 التقييم

الحتياطا
ت و 

 النتيجة
       2-ديسمبرن31الرصيد  في

 تغيَت الطريقة احملاسبية
تصحيح األخطاء اذلامة 

إعادة تقييم التثبيتات 
األرباح أو خسائر غَت ادلدرجة يف 

حسابات النتائج 
احلصص ادلدفوعة 

زيادة يف رأمسال 
 صايف نتيجة السنة ادلالية

      

       1-الرصيد في ديسمبر ن
 تغيَت الطريقة احملاسبية

تصحيح األخطاء اذلامة 
إعادة تقييم التثبيتات 

األرباح أو خسائر غَت ادلدرجة يف 
حسابات النتائج 
احلصص ادلدفوعة 

زيادة يف رأمسال 
 صايف نتيجة السنة ادلالية

      

        ديسمبر ن31الرصيد في 
 37الجريدة الرسمية،مرجع سبق ذكره،ص:المصدر
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 :خالصة الفصــــــــــــــل
 

 حيث يعترب أداة يستعملها العديد من األطراف ذات ادلايل التحليل زلاور أىم إىل الفصل ىذا يف تطرقنا لقد     
العالقة بادلؤسسة ، فهو ال خيرج من كونو دراسة تفصيلية للقوائم ادلالية ادلنشورة و فهمها من أجل معرفة الوضعية 

ادلالية و األداء و تغَتات الوضعية ادلالية للمؤسسة، و بغرض الوصول اىل ىذا اذلدف يتبع احمللل رلموعة من 
خطوات اليت تشكل يف رلملها اإلطار ادلفامهي لعملية التحليل ادلايل، حيث تبدأ بتحديد غرض و سياق التحليل 

 .و تنتهي وضع التوصية ادلناسبة و تكرار كل العمليات للتأكد من صحة التوصيات و االستنتاجات األصلية

ادليزانية، حسابات :     وتعٍت عملية ربليل القوائم ادلالية ربليل سلرجات النظام احملاسيب ادلايل ادلتشكلة أساسا من 
 .النتائج، قائمة التدفقات النقدية، قائمة تغَتات األموال اخلاصة ادلالحق



 

 

 الفصـــــــــل الثاين 
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د ــــــــــــــــــــــــــــــتمهي

 فان وعليو لذلك، وادلناسبة ادلالئمة القرارات باختاذ رمستها اليت أىدافها حتقيق إىل جاىدة ادلؤسسة تسعى     
 وكذلك تبعيتها أو استقالليتها درجة حتديد خالل من للمؤسسة ادلالية ادلكانة مبعرفة كثَتا يهتم ادلايل احمللل

 القرارات اختاذ يف تساىم األخَتة ىذه اليت هتددىا و يعتمد يف حتليلو على تقنيات موثوق هبا ادلالية األخطار
 :مباحث ثالثة  إىل الفصل ىذا قسمنا عليو و واخلارجية الداخلية لألطراف ادلالئمة
 .النسب بواسطة ادلالية للميزانية الشمويل التحليل:ولاأل ادلبحث
 .للمؤسسة ادلايل التوازن ادلؤشرات دراسة :ينالثا ادلبحث

دور التحليل ادلايل يف اختاد القرارات ادلالية :ادلبحث الثالث
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 .النسب بواسطة المالية للميزانية الشمولي التحليل األول المبحث
 ادلايل ادلركز وتقييم القرارات وترشيد ألداء لتقييم دمتختس اليت النسب من العديد ادلايل احمللل أمام تتاح   

 أن شرط وادلقام، البسط بُت ما عالقة ترتيب وفق أخرى نسب يشتق أن يستطيع ادلايل احمللل إن والنقدي، بل
 . 1ادلؤسسة يف األداء انبوج ألحد تفسَتا تعطي معُت لومدل ذات العالقة تلك نتيجة نوتك

 
 .السيولة نسبة :األول المطلب

 
 مقدرة مدى على النسب ىذه تقف حيث للمؤسسة، االئتماين ادلركز لتقييم كأداة السيولة نسب تستخدم   

 مؤشرا ادلؤسسة سيولة حتليل ؽلثل حيث .األجل القصَتة الديون استحقاقية مسايرة على ادلتداولة ادلؤسسة أصول
 مقدار حتديد خالل من ادلستحقة ادلالية وديوهنا العاجلة التزاماهتا مواجهة على وقدرهتا ادلايل، أدائها لتقييم مهما

 قياسا شلكنة خسارة وبأقل قصَتة زمنية مدة يف نقد إىل للتحويل قابلة أصول ومن سائل، نقد من لديها يتوفر ما
 مبوجوداهتا اجلارية التزاماهتا مقابلة على ادلؤسسة مقدرة دلعرفة كأداة السيولة حتليل يستخدم كما شرائها، بتكلفة
 مل إذا ادلؤسسة تصفية إىل األمر يؤدي أن ؽلكن إذ مالية، سياسة كل يفي األساس احملور السيولة وتعترب ادلتداولة
 احمللل يقوم ذلك ولقياس .  2الطويل األجل يف عالية أرباحا حتقق كانت وان حىت الفورية ديوهنا مواجهة تستطع

 مجلة حبساب ادلايل
 :وىي النسب من

 :التداول نسبة:أوال
 األجل القصَتة السيولة لقياس يلةوط فًتة منذ دمختست واليت ادلايل التحليل يف التقليدية ادلؤشرات من تعترب    

 زمنية مدة  يف نقدية إىل حتويلها ؽلكن اليت األصول من األجل قصَتة بالقروض الوفاء األجل ألهنا تبُت مدى
 باستخدام وحتسب ادلتداولة اخلصوم على ادلتداولة األصول قسمة عن عبارة وىي ,3القروض أجال مع متفقة

: وفقا للمعادلة التالية للمؤسسة ادلايل ادلركز بيانات
 
 

                                                           
 357ص ، 2006 األردن، والتوزيع، للنشر ادلستقبل دار ،1 ط ،المالي والتحليل المالية اإلدارة في مقدمة عقل، زلمد مفلح 1
 .104:ص ، مرجع سبق ذكره ،)بالفشل والتنبؤ األداء تقييم( المالي التحليل الزبيدي، زلمود محزة 2
 .61،صمرجع سبق ذكره المحاسبي، واالفصاح المالية للقوائم المالي التحليل سعادة، ويوسف الراوي وىيب خالد 3

 المتداولة الخصوم /المتداولة األصول = التداول نسبة
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 ىذه زادت وكلما ادلتداولة، اخلصوم تغطية ادلتداولة األصول فيها تستطيع اليت مرات عدد عن النسبة ىذه وتعترب   
 حتويل إىل احلاجة دون ادلفاجئ ادلتداولة االلتزامات سداد أخطار مواجهة يف ادلؤسسة قدرة على ذلك دل النسبة
 .جديد قروض على احلصول أو سيولة إىل الثابتة ولصاأل من جزئ

  :السريعة السيولة نسبة:      ثانيا
 من )ادلتداولة اخلصوم)األجل  قصَتة بااللتزامات الوفاء على ادلؤسسة دلقدرة مقياسا تعترب اليت النسبة ىي    

: التالية بالعالقة وحتسب.1ادلخزون اىل اللجوء دون أي نقدية إىل التحول سريعة األصول
 

  

 

  :النقدية نسبة:    ثالثا
 كفايتها ومدى بسهولة للتسييل والقابلة السائلة النقدية األصول كفاية مدى عن للتعبَت النسبة ىذه تستخدم     

 جارية أصول بيع اىل االضطرار دون القادم العام يف السداد مستحقة والديون األجل قصَتة االلتزامات دلواجهة
 :التالية بالعالقة وحتسب .2أخرى

                                                                                                                                                                              

 

 

الهيكلية  و المردودية و النشاط نسب :الثاني المطلب

 :النشاط نسب:الفرع األول

 كفاءة آخر ومبعٌت وكفاءة، بفعالية لديها ادلتاحة ادلوارد استخدام يف ادلنشأة قدرة بأنواعها النشاط نسب تبُت
 أهنا النسب ىذه أعلية تكمن وادلتداولة، الثابتة أصوذلا استثمار يف كفاءهتا أو ادلختلفة أصوذلا استخدام يف ادلنشأة

 :يلي ما نذكر النسب ىذه بُت ومن 3.الطويل األجل يف للمنشأة والرحبية األداء كفاءة تبُت

                                                           
 .75:،ص2003اإلسكندرية، احلديث، العريب ادلكتب ،5ط ،)معاصر تحليلي مدخل( المالية اإلدارة ىندي، إبراىيم منَت 1
 .341:،ص2007القاىرة، اجلامعية، دار ،البورصة في واالستثمار األداء ومراجعة تقييم ألغراض المالي التحليل لطفي، السيد أمحد أمُت 2
 .70:ص ذكره، سبق مرجع سعادة، ويوسف الراوي وىيب خالد 3

 الخصوم المتداولة/(المخزن-األصول المتداولة )=السريعة  السيولة نسبة

 الخصوم المتداولة/ الموجودات و ما يماثلها= نسبة النقدية
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 :األصول إجمالي دوران معدل.1
 ىذه تستخدم حيث اإليرادات، أو ادلبيعات لتوليد أصوذلا استخدام يف الشركة كفاءة مدى ادلعدل ىذا ويشرح    

 :التالية بادلعادلة وػلسب ،1 األصول قيمة من دينار كل عن تتولد اليت ادلبيعات حجم لقياس النسبة
 

 

  :الجارية غير األصول دوران معدل.2
 ارتفاعها اجلارية، اإلنتاجية عملياهتا يف الثابتة ادلوجودات استخدام يف ادلنشأة كفاءة درجة توضح النسبة ىذه   

 االستثمارات حجم بُت ما التوازن فقدان يعٍت النسبة ىذه واطلفاض ادلتاحة اإلنتاجية للطاقة اجليد االستخدام يعٍت
 :التالية بادلعادلة وػلسب ، 2مبيعاهتا وبُت للمنشأة الثابتة ادلوجودات يف

 

 

 

  :الجارية األصول دوران معدل.3
 زادت كلما أنو وبالتأكيد ادلبيعات خلق يف ادلتداولة األصول استغالل يف اإلدارة كفاءة عن يعرب ادلعدل فهذا   

 ذلك ويف ادلبيعات خلق يف ادلتداولة األصول يف للمستثمر الواحد الدينار إنتاجية زادت كلما الدوران مرات عدد
 يف ضعف يعٍت اظلا الدوران معدل اطلفاض ألن ادلعاصرة اإلدارة إليو هتدف ما وىو التشغيلي لألداء تعظيم

 :التالية بادلعادلة وػلسب ، 3 ادلبيعات خلق يف ادلتداولة صول األ استغالل
  

 
 
 
 

                                                           
 .60-59:،ص ص2008فلسطُت، اهلل، رام ،1 ط ،المالي التحليل الشيخ، مصطفى فهمي 1
 .74:ص ذكره، سبق مرجع سعادة، ويوسف الراوي وىيب خالد 2
 .98:،ص2006اإلسكندرية، اجلماعي، الفكر ر دا ،للمؤسسات المالية واإلدارة التمويل أندراوس، وليد عاطف 3

 إجمالي / األعمال رقم =األصول إجمالي دوران معدل
 األصول

 جارية غير األصول / األعمال رقم = الجارية غير األصول دوران معدل

 جارية األصول / األعمال رقم = الجارية األصول دوران معدل
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  :المخزون دوران معدل.4
 فكرة نوضح ولكي .السلعي ادلخزون يف االستثمار حجم سالمة دلدى مؤشرا ادلخزون دوران معدل يعترب   

 البضاعة تكلفة بقسمة ادلخزون دوران معدل حساب يتم سوف الدوران، معدل حساب يف ادلتوسطات استخدام
 أن تعودنا كما ادليزانية يف ادلخزون رصيد على قسمتها من بدال وذلك العام، خالل ادلخزون متوسط على ادلباعة
 ادلدة هناية يف ادلخزون رصيد إىل ادلدة أول سلزون بإضافة ادلخزون متوسط إغلاد وؽلكن .نفعل

: التالية بالطريقة وػلسب ، 1اثنُت على النتائج وقسمة

 

 

 : التالية العالقة وفق التخزين فًتة أو باأليام ادلخزون دوران معدل حساب ؽلكن

 

 

  :المدينة الذمم دوران معدل.5
 يوضح أنو حيث االستحقاق، مواعيد يف ديوهنا حتصيل على ادلنشأة وقدرة صلاح مدى اىل ادلعدل ىذا يهدف   

 كلما ادلعدل زاد كلما مبعٌت للمدينُت أخرى مرة ومنحت حتصيلها ومت للغَت االئتمان فيها منح اليت ادلرات عدد
 :التالية العالقة خالل من حسابو ويتم ،2والعكس اإلدارة كفاءة على دل
 

 

 

 وحتسب ،  أقصر التحصيل فًتة كانت كلما أفضل ادلنشأة أداء يكون حيث التحصيل فًتة حساب ؽلكن كما
 :التالية العالقة وفق

 

                                                           
1
 .210:ص ركشه، شبق مشجع هىذي، إبشاهيم مىير 

2
 .363:ص ركشه، شبق مشجع لطفي، الصيذ أحمذ أمين 

 المخزون متوسط / المباعة البضاعة تكلفة = المخزون دوران معدل

 360× (المباعة البضاعة تكلفة /المخزون متوسط(=التخزين فترة

 المدينة الذمم متوسط / األعمال رقم = المدينة الذمم دوران معدل

 360×(األعمال رقم /المدينة الذمم متوسط(  =التحصيل فترة
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  :الدائنة ذمم معدل.6
 عدد أي األجل، قصَتة التجارية التزاماهتا تسديد يف الشركة سرعة على للحكم كمؤشر النسبة ىذه وتستخدم    

 :التالية بالعالقة وحتسب معينة، فًتة خالل التسديد مرات
 

 

 

 :التالية بالعالقة الدفع فًتة حساب ؽلكن التجارية ديوهنا تسديد يف الشركة تستغرقو الذي الزمن عن فكرة وإلعطاء

 

 

 

  التمويلي الهيكل نسب :الثاني الفرع
 ادلايل احمللل يريد قد ولكن القصَت، األجل يف السيولة بتحليل العالقة ذات النسب بعض سبق فيما أوضحنا    

 البحث فيجب وبالتايل ادلايل اليسر مدى أي األجل طويلة التزاماهتا الوفاء على ادلؤسسة قدرة مدى على احلكم
 من العدد وىناك 1.ادلالية القوائم مستخدمي احتياجات احلسبان يف آخذين ادلناسبة الداللة ذات النسب عن

 :بينها من االستخدام الشائعة النسب
  :لألصول الخارجي التمويل نسبة 1.
 :التالية بالعالقة وحتسب .الغَت أموال من أصوذلا دتويل يف ادلؤسسة إليو ذىبت الذي ادلدى عن النسبة ىذه تعرب
 

 

  : لألصول الداخلي التمويل نسبة 2

                                                           
1
 ثجاسية اقتصادية، علوم كلية مالية، إداسة ثخصص ،"ماجصتير مزكشة" الوالي، الوحاسبي النظام وفق الواليت للقوائن الوالي التحليل شامي، محمذ لزعش 

 .46،ص،.2011/2012قصىطيىة،  جامعة التصيير،وعلوم

 الذائىة الزمم متوشط / املشتريات =الذائىة الزمم دوسان معذل

 360×(المشتريات /الدائنة الذمم متوسط(=الدفع فترة

 األصول إجمالي / (جارية غير الخصوم+الجارية الخصوم(=لألصول الخارجي التمويل نسبة
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 بالعالقة وحتسب .الطويل األجل منظور من ادلايل ادلركز وسالمة استقرار مدى على كدليل النسبة ىذه تستخدم
 :التالية
 

 

  :الكاملة المديونية نسبة. 3
 :التالية بالعالقة وحتسب .ادلقرضون هبا يغامر اليت ادلخاطرة مدى على كمؤشر النسبة ىذه تستخدم

  

 

 

  :نسبة المديونية قصيرة األجل.4

تربز ىذه النسبة العالقة بُت ادلقدار األموال ادلقدمة من طرف أصحاب ادلشروع و مقدار األموال اخلارجية    
 :وحتسب بالعالقة التالية. قصَتة األجل 

 

 

  

المردودية :الفرع الثالث

 مساعلة مدى حتدد حيث حتقيقها يف ساعلت اليت والوسائل النتائج بُت االرتباط ذلك أهنا على ادلردودية تعرف    
 دائمة بصفة األرباح حتقيق على ادلؤسسة قدرة أهنا على تعرف كما 1.ادلالية النتائج حتقيق يف ادلستثمرة ادلال رأس
 النتائج حسابات قائميت من بنودىا على احلصول يتم سلتلطة نسب ادلردودية نسب وتعترب نشاطها، إطار يف

 :ادلردودية نسب أىم يلي وفيما .وادليزانية
 

                                                           
1
 .267:ص،2006ألاسدن، لليشش، وائل داس الثاهية، الطبعة ،)الواليت اإلدارة( الوالي التسيير قشيش ي يوشف و الصاس ي بً إلياس 

 األصول إجمالي / الخاصة األموال = لألصول الداخلي التمويل نسبة

 الخاصة ألاموال /(جاسية غير الخصوم+الجاسية الخصوم(=الكاملة املذيوهية وصبة

 األموال الخاصة/ الخصوم الجارية = نسبة المديونية قصيرة األجل
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  :االقتصادية المردودية.1
 حتمل حيث االستثنائي، الطابع وذات الثانوية النشاطات وتستبعد الرئيسي، بالنشاط االقتصادية ادلردودية هتتم    
 من االقتصادية واألصول النتائج حسابات جدول من االستغالل بنتيجة شلثلة االستغالل دورة عناصر مكوناهتا يف

 نقدية وحدة كل مساعلة حساب أي االستغالل، نتيجة تكوين يف االقتصادية األصول مساعلة تقيس أي .ادليزانية
االستغالل  نتيجة تكوين يف كأصول مستثمرة

 

 

 

  :المالية المردودية.2
 نأخذ حيث ادلالية، واحلركات العناصر كافة مكوناهتا يف وتدخل ادلؤسسة أنشطة بإمجايل ادلالية ادلردودية هتتم   

 يف اخلاصة األموال مشاركة مستوى حتدد حيث ادليزانية من اخلاصة واألموال النتائج حسابات من الصافية النتيجة
 .اخلاصة األموال حجم ورفع استعادة من ادلؤسسة دتكن صافية نتائج حتقيق

 
  

 

 

 الربحية نسب:الثالث المطلب

 قياس بعد احمللل على غلب لذلك بادلشروع ادلستثمر ادلال على ادلتوقع العائد على بالتعرف ادلستثمر يهتم    
 معدل من أكرب ادلتوقع العائد معدل كان فإذا ادلال سوق يف ادلستثمر ينشده الذي العائد مبعدل مقارنتو العائد
 أن أي مرحبا، ادلشروع يف االستثمار أن يعٍت فهذا االستثمارات، من النوع ىذا على ادلال سوق يف ادلطلوب العائد
 معدل مقارنة تتم وبذلك بو، يقارن مرجعي معدل وجد إذا إال معٌت لو ليس ذاتو حد يف ادلتوقع العائد معدل
. 1ادلال سوق ػلدده الذي بادلعيار ادلتوقع الرحبية

 

                                                           
1
 Chiha.k, Finance d’entreprise approche stratégique, Édition Houma, Alger,2009.p95 

 االقتصادية األصول /االستغالل نتيجة =االقتصادية المردودية

 الخاصة األموال / الصافية النتيجة =المالية المردودية
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 المبيعات ربحية نسب: 
 قدر أكرب توليد هبدف التكاليف، عناصر على الرقابة يف ادلنشأة صلاح مدى النسب من اجملموعة ىذه تقيس    
 ربح وىامش الربح، رلمل ىامش أعلها من النسب من عدد اجملموعة ىذه وتتضمن .ادلبيعات من رباح األ من

 .1الربح صايف ىامش وأخَتا العمليات
  :اإلجمالي الربح هامش.1

 مئوية كنسبة الربح رلمل احتساب ؽلكن ادلبيعات، تكلفة عناصر مع التعامل يف اإلدارة كفاءة حتديد هبدف    
 كل من الشركة بو حتتفظ ما مقدار النسبة ىذه ودتثل ادلباعة البضاعة تكلفة طرح بعد ادلبيعات صايف امجايل من

 بالطريقة وػلسب .التشغيل لكفاءة عام كمقياس للربح كمجمل ادلبيعات من دينار
 :التالية

 

 

 

 
 

 :الصافي الربح هامش نسبة .2
 أو ادلبيعات صايف من دينار كل عن والضرائب الفوائد بعد احملقق حبالر صايف دلقدار مقياس النسبة ىذه تعترب   

 :التالية بالعالقة وحتسب .اإليرادات
 

 

  :المضافة القيمة هامش نسبة.3
 تبُت .احملقق االعمال برقم عنو برتع الرئيسي نشاطها من انطالقا التوازن انشاء على ادلؤسسة قدرة لقياس هتدف   

 :التالية بالعالقة وحتسب 2.ادلضافة القيمة من ىامش توليد على األعمال رقم من واحد دينار مقدرة النسبة ىذه
 

                                                           
1
 .96:ص ركشه، شبق مشجع هىذي، إبشاهيم مىير 

2
 43 :ص ركشه، شبق مشجع الشيخ، مصطفى فهمي 

 100×(األعمال رقم /المباعة البضاعة تكلفة-األعمال رقم(=اإلجمالي الربح هامش

 100×(األعمال رقم /الصافية النتيجة(=الصافي الربح هامش
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: نسبة هامش فائض الخام لالستغالل.4

 وحتسب. تبُت ىذه النسبة مقدرة دينار واحد من رقم االعمال على توليد ىامش من الفائض اخلام لالستغالل   
 بالعالقة التالية

 

 

 

: نسبة هامش نتيجة االستغالل.5

وحتسب .  تبُت ىذه النسبة مقدرة دينار واحد من رقم االعمال على توليد ىامش من نتيجة االستغالل   
: بالعالقة التالية

 

 

  :نسبة هامش النتيجة الجارية قبل الضرائب.6

و . تبُت ىذه النسبة مقدرة دينار واحد من رقم األعمال على توليد ىامش من النتيجة اجلارية قبل الضرائب   
 :حتسب بالعالقة التالية

 

 

 

 100×(األعمال رقم /المضافة القيمة(=المضافة القيمة هامش

 100×(رقم االعمال/الفائض الخام لالستغالل)=نسبة هامش الفائض الخام لالستغالل

 100×(رقم االعمال/نتيجة االستغالل)=نسبة هامش نتيجة لالستغالل

 100×(رقم األعمال/النتيجة الجارية قبل الضرائب)= نسبة هامش النتيجة الجارية قبل الضرائب
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 .للمؤسسة المالي التوازن مؤشرات دراسة :نيالثا المبحث

 
 حيث للمؤسسة، اإلستغاليل بالنشاط ادلتعلق ادلايل واخلطر ادلالءة بتقييم ادلايل التوازن دراسة تسمح   
 العامل، رأمسال :أعلها من ادلؤسسة توازن مدى إلبراز ادلايل احمللل إليها يستند مؤشرات عدة ىناك أن صلد

 ادلالية ادليزانية من ادلستخرجة البيانات على التحليل ىذا ويقوم .الصافية واخلزينة العامل رأمسال إحتياجات
:  و سوف توضح ىذه ادلؤشرات يف ادلطالب االتية.الوظيفية وادليزانية

 
 العامل المال رأس :األول المطلب

 
 العامل المال رأس تعريف: 

 دون طبيعية بصورة نشاطها مبتابعة للمؤسسة يسمح الذي السيولة ىامش ىو العامل ادلال رأس 
 يؤكد ادلؤسسة داخل موجب عامل مال رأس فتحقق ،1اخلزينة مستوى على مالية ضغوطات أو صعوبات
ادلايل  ىيكلها توازن إستمرار وضمان الصعوبات مواجهة على يساعدىا أمان ذلامش امتالكها

  :2دلقاربتُت وفقا العامل ادلال رأس فهم ؽلكن و
الصايف،  العامل ادلال رأس حساب إىل تقودنا واليت ،"ادلالية" للميزانية تقليدية مقاربة ىي األولى-
 .الوظيفي العامل ادلال رأس حساب إىل تقودنا ،واليت"وظيفية" للميزانية حديثة مقاربة ىي الثانية-
 
 الصافي العامل المال رأس .أ
 الحساب وطريقة المفهوم*

 اليت اإلستغالل دورة حوادث دلواجهة ادلؤسسة طرف من مستعمل أمان ىامش الصايف العامل ادلال رأس ؽلثل    
 قابلة غَت زبائن ذمم مالئم غَت الراىن اإلقتصادي الوضع تأثَت حتت ادلخزون دوران اطلفاض السيولة دتس

 عن عبارة أهنا صلد حيث ادلالية ادليزانية من انطالقا الصايف العامل ادلال رأس حساب ويتم  إخل........ للتحصيل
 األموال (الدائمة األموال عن عبارة ىو أو اجلارية، واخلصوم اجلارية األصول بُت الفرق

 .3الصافية الثابتة األصول دتويل يف ادلستخدمة )اجلارية غَت اخلصوم +اخلاصة
 

                                                           
1
 Kamel hamdi, le diagnostic financier, es – Salam édition, Alger,2001, p78. 

2
 Josette Peyrard, gestion financière, dépote légal, paris, 1990, p44 

3
 PATRICK PIGET، LA GESTION FINANCIERE، ED ECONOMICA ،1998، P89 
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 )الجارية غير( الصافية الثابتة األصول -الدائمة األموال = الصافي العامل المال رأس
 اآلجل القصيرة الديون – المتداولة األصول =الصافي العامل المال رأس

 
FRNGادلتداولة األصول من جزء أو الثابتة االستخدامات عن الثابتة ادلوارد من فائض تشكل عن عبارة  ىو  

 .الثابتة ادلوارد من ادلمول
 أمان ىامش ضمان أجل من كاف أي إغلايب، الصايف العامل ادلال رأس ؽلون أن غلب عامة وبصفة   

 مؤسسة من العامل ادلال رأس حجم وؼلتلف .اإلستثنائية احلاالت يف إلتزاماهتا تسديد من ادلؤسسة ؽلكن
 العامل ادلال لرأس سلتلفة حاالت ثالث ىناك عامة وبصفة إليو، تنتمي الذي والقطاع طبيعتها حسب ألخرى

 :1ىي
 0موجب الصافي العامل المال رأس  FR>: 

 دتويل من دتكنت ادلؤسسة فإن ادلؤشر ىذا الطويل، وحسب ادلدى على ماليا متوازنة ادلؤسسة أن إىل يشَت    
 دتويل يف إستخدامو ؽلكن مايل فائض وحققت ، ادلدى الطويلة مواردىا باستخدام ادلدى الطويلة احتياجاهتا

للمؤسسة،  ادلايل اذليكل يف توازن إىل يشَت ما وىذا ادلتبقية ادلالية اإلحتياجات
 0 معدوم الصافي العامل المال رأسFR=: 

 القروض طريق عن فتغطى ادلتداولة األصول فقط، أما الثابتة األصول الدائمة األموال تغطي احلالة ىذه يف    
 الصعبة الوضعية احلالة ىذه ،وتًتجم ادلستقبل يف دتويلي ضمان أي تتيح ال الوضعية فهذه اآلجل، القصَتة

للمؤسسة، 
 0سالب الصافي العامل المال رأس FR <: 

 ادلالية مواردىا باستخذام ادلالية اإلحتياجات وباقي دتويل استثماراهتا عن تعجز ادلؤسسة أن صلد احلالة ىذه  يف    
 .الدائمة ادلالية مواردىا مع يتوافق الذي احلد إىل إستثماراهتا مستوى تقليص إىل حباجة فهي وبالتايل الدائمة،

 
 الخاص العامل المال رأس .ب
 الحساب وطريقة المفهوم*

 اليعٍت وىذا ادلتداولة األموال دتول اليت اخلاصة األموال من جزء " :بأنو اخلاص العامل ادلال رأس تعريفو ؽلكن   
 :يةالتال بالعالقة عنو ويعرب . ادلتداولة األصول من جزء دتول بل الثابتة األصول فقط تغطي ال اخلاصة األموال أن
 

                                                           
1 Nacer Eddine Saadi analyse financiére d'entreprise methods et outils d'analyse et de diagnostic en 
norms francaise et internationals, larmattan,paris,france,2009,, p122 
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 .الثابتة أصول – الخاصة اآلموال = الخاص العامل المال رأس

 
 العامل المال رأس في المؤثرة العوامل : 

: دورة االستغالل-أ

فنجد أن حجم رأس ادلال يتغَت و ؼلتلف باختالف دورة االستغالل ، فكلما كانت ىذه الدورة طويلة كلما   
تطلب وجود حجم كبَت من األموال الدائمة لتغطيتها و العكس صحيح، فمثال ادلؤسسات التجارية دورة 

. استغالذلا قصَتة ، أما ادلؤسسات الصناعية فدورهتا طويلة

 :التغيرات الموسمية-ب

  بعض ادلؤسسات تتميز بنشاط ال مومسي فيتأثر نشاطها بالتغَتات ادلومسية كأن يرتفع سعر ادلواد األولية يف فًتة 
 .(سلزون العمل)معينة ، ذلذا غلب أن تواجو ىذه احلالة بتوفَت ادلخزونات الالزمة 

 :حجم نشاط المؤسسة-ج

 . فكلما كان حجم نشاطها كبَت حتتاج اىل راس مال العامل كبَت و العكس صحيح

 :طبيعة نشاط المؤسسة-د

   فرأس ادلال العاملمرتبط بنوعية و حجم تصريف ادلنتجات و بالتايل غلب حتديد طبيعة االنتاج يف ادلؤسسة

 
 .العامل المال رأس احتياجات :الثاني المطلب

 
 العامل المال رأس احتياجات تعريف. 

 وادلوارد )اجلاىزة القيم عدا ما ادلتداولة األصول( للمؤسسة الدورية االحتياجات بُت الفرق بأنو يعرف"
  "األجل القصَتة بالديون ػلسب )ادلصرفية السلفيات ماعدا األجل القصَتة الديون( الدورية
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 ادلالية الذمة ختص اليت أو االستغالل دورة ضمن ادلدرجة االستخدامات من جزء ىو العامل ادلال رأس احتياجات"
 طبيعة نفس من بادلوارد ادلغطاة وغَت ,ادلؤسسة يف يالوط للبقاء سلصصة وغَت باالستغالل مرتبطة غَت

" االستخدامات 
 الطبيعة نفس من اخلصوم طرف من شلولة الغَت ادلتداولة األصول مبلغ تقيس العامل ادلال رأس احتياجات"

 1: التالية بالعالقات العامل ادلال رأس احتياجات وحتسب
 

 (مصرفية سلفيات+اآلجل قصيرة ديون مج) -(الجاهزة الغير القيم+ جاهزة قيم) = العامل المال رأس إحتياجات

 
  

 )المصرفية السلفيات -اآلجل قصيرة ديون)-  )الجاهزة القيم-المتداولة اآلصول مج) =العامل المال رأس إحتياجات

 
 

 2:العامل ادلال رأس إلحتياجات سلتلفة حاالت ثالث ىناك
  احتياجات رأس المال العامل موجبةBFR>0: 

 الفائض على باإلعتماد إما ادلدى قصَتة اإلحتياجات بتمويل تقوم حيث مواردىا من أكرب إستغالذلا دورة تكون
 مكملة مالية موارد على باإلعتماد وإما ادلدى الطويلة مواردىا يف

 احتياجات رأس المال العامل مساوية صفرBFR=0: 
 الدورية  اخلصوم ألن اإلستغالل لتمويل إحتياجات لديها ليس مواردىا مع متساوية اإلستغالل  إستخدامات

 )متداولة أصول( دورية أصول لتمويل كافية )أ.ق.د(
  احتياجات رأس المال العامل سالبةBFR<0: 

 موجو  العامل ادلال رأس يف فائض ذلا ادلؤسسة لتمويل إحتياجات لديها ليس اإلستغالل دورة من أكرب ادلوارد
الدورة  إحتياجات ودتويل لتغطية

 

 

                                                           
1
 60،ص2012الجامعية، المطبوعات ديوان ،اإلئتواى وعولياث البنكيت التقنياث ناصر، سليملن 

2
 .37،ص2005مرداس،وب مالية، ادلاجستَت،ختصص شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،المؤسسة في المالي التحليل دور دليلة، يةوش 
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 العوامل المؤثرة في احتياجات رأس المال العامل: 

 :طبيعة النشاط-1

فيمكن  أن ؼلتلف االحتياج يف رأس ادلال العامل من مؤسسة ألخرى رغم تساوي رقم األعمال أي حسب  -  
 .طبيعة النشاط

ويكون مبلغ ادلخزونات . ادلؤسسات اليت ذلا دورة إنتاج طويلة و قيمة مضافة معتربة يكون االحتياج مرتفع -  
 .مرتفع نتيجة طول دورة اإلنتاج

 :االستثمارات-2

فادلؤسسة اليت ذلا دورة االنتاج قصَتة و قيمة مضافة ضعيفة يكون االحتياج ضعيف و سليب يف بعض 
 .األحيان

 :(رقم االعمال)مستوى النشاط-3

 إن رقم األعمال يؤثر بالسلب أو باإلجاب على إتياجات رأس ادلال العامل

 

 الخزينة :الثالث المطلب

 مؤشر فهي العامل ادلال رأس واحتياج العامل ادلال رأس بُت ادلايل التوازن بتحديد اخلزينة تسمح    
 دورة خالل ادلؤسسة حبوزة اليت السائلة األموال رلموع وىي حلظة كل يف أي جدا القصَت ادلايل للتوازن

 حيث نقدي سلزون مبثابة فهي .جدا القصَتة اآلجال يف مستحقة مالية ديون من عليها وما اإلستغالل،
 .1ادلؤسسة وموارد الستعماالت البنيوية اخلصائص على يتوقف األخَت ىذا مستوى

 
 
 
 

                                                           
1
 .53،ص2010الجامعية، المطبوعات ديوان ، الجزائر ،الجديد الرسوي البرناهج حسب الوالي التسيير بوشنقير، زغيب،ميلود مليكة 
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 1الخزينة تعريف :   أوال 
   يعترب تسيَت اخلزينة احملور األساسي يف تسيَت السيولة فزيادة قيمتها تزيد من مقدرة ادلؤسسة على تسديد 

ادلستخقات بسرعة، و يف التحليل ادلايل كلما كانت اخلزينة تقًتب من الصفر بقيمة موجبة و اكتفت ادلؤسسة 
 .بالسيولة الالزمة فقط كان مفضال
 :   و عموما ؽلكن تعريفها كما يلي

اخلزينة ىي الفرق بُت ادلوارد ادلستعملة لتمويل نشاط ادلؤسسة و االحتياجات الناجتة من ىذا النشاط خالل     *
 .فًتة زمنية

 ادلؤسسة تصرف حتت ىي اليت السيولة رلموع ىي اخلزينة  *  
 رلموع ،أي إستغاللية دورة دلدة ادلؤسسة تصرف حتت توجد اليت اجلاىزة األموال رلموع ىي اخلزينة    *

 ألهنا األعلية من كبَتة درجة على ىي واخلزينة فورا استخدامها ادلؤسسة تستطيع اليت السائلة األموال
  .بادلؤسسة مايل توازن وجود عن تعرب
 :التالية العالقة استنتاج ؽلكن سيق ما خالل من

العامل  المال رأس إحتياجات - العامل المال رأس = الخزينة
 

 البنكية التسبيقات – الجاهزة القيم = الخزينة
 
 

 2الخزينة حاالت:ثانيا
 الخزينة موجبةTR >0: 

 ىذا وغلد العامل ادلال رأس فائض ىناك وبالتايل )الثابتة األصول < الدائمة األموال ( احلالة ىذه تفسر   
 األصول من جزء دتويل بإمكاهنا إغلابية خزينة يشكل ما وىو سيولة شكل يف مكانة الفائض
 .ادلتداولة اخلصوم تفوق قد واليت ادلتداولة
 الخزينة تساوي الصفرTR=0: 

  العامل ادلال رأس من كل بتطابق وذلك ادلايل توازهنا حققت قد احلالة ىذه يف ادلؤسسة  تكون  
 ادلالية وضعيتها عن ادلؤسسة زلافظة مدى عن وتعرب مثلى اخلزينة أن يعٍت ىذا .العامل ادلال رأس واحتياج

                                                           
1
 110النشر،ص سنة بدون اجلزائر، زيع،ووالت للنشر مةوه دار االستغالل، وتحليل المالي التحليل في المسير، عالموب شاشيوب 

 ياجستٍش، شهادة ٍَم ضًٍ يتطهباث يقذيت يزكشة ،االقتصاديت للوؤسست الوالي الوركس إبراز في الوالي التحليل دور احًذ، سابحً ,حًضة يشاد 2

 .57، ص2010/2011 انجضائش، انتسٍٍش، عهىو كهٍت أعًال، إداسة
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 الخزينة سالبةTR<0: 
 إستمرار  أجل من ادلتزايدة اإلحتياجات لتغطية مالية موارد إىل حباجة ادلؤسسة بكون الوضعية ىذه تفسر   

 مصرفية إىل تسبيقات اللجوء وبالتايل إلتزاماهتا دلواجهة السيولة توفَت يف عجز حالة يف ادلؤسسة أن مبعٌت .النشاط
 .بنكية سلفيات وكذا

 

   من خالل التعريفات السابقة صلد أن اخلزينة ىي فرق بُت ادلرارد اليت دتويل النشاط و االحتياجات الضرورية ذلذا 
النشاط، فاخلزينة ليست احتياجا و لكن فائضا، و يف حالة العجز يف اخلزينة يغطى ىذا العجز عن طريق القروض 

 .البنكية

 
 المالية القرارات اتخاذ في للميزانية المالي التحليل دور :ثالثال المبحث

  
 للمؤسسة، ادلايل الوضع على دقيق بشكل يعطي الذي ادلالية، القرارات اختاذ يف كبَت دور ادلايل، لتحليل   إن    

 على تدل شلا ادلايل، ادلركز تظهر اليت القوائم ىذه أىم من ادليزانية تعترب حبيث ادلالية، القوائم حتليل طريق عن وذلك
  . السليمة القرارات اختاذ يف كبَتة مساعلة للميزانية لذا استمرارىا، و ادلؤسسة استقرار

 اغلاد يستطيع لكي بادلؤسسة اخلاصة ادلعلومات كل مراعاة القرار، متخذ على يستوجب القرارات الختاذ    
 قرار اختاذ يف ادلؤسسة تناسب اليت طريقة أفضل معرفة و االستثمار، القرار الختاذ يساعد الذي األفضل البديل
 . للمؤسسة وضعف القوة نقاط حتديد ، التمويل يف تساعدىا اليت طريقة أي دتويلها

 
 

 دور المؤشرات التوازن المالي في اتخاد القرارات و مراحل تقييمها : المطلب االول
     

   سنتطرق من خالل ىذا ادلطلب عن دور ادلؤشرات التوازن ادلايل يف اختاد القرار الذي يرتبط ارتباطا وثيقا مبدى 
قدرة ادلؤسسة على احلفاظ بدرجة كافية من السيولة تضمن ذلا تعديل دائما للتدفقات النقدية و كذا مراحل 

 . تقييمو
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   إن ادلؤشرات التوازن ادلايل تعطينا الوضعية احلقيقية :دور مؤشرات التوازن المالي في اتخاد القرار:أوال
للمؤسسة كما أهنا تقيم أداء ادلؤسسة فهي تقدم للمدير ادلايل معلومات الختاذ القرارات ادلتعلقة مبصدر التمويل 

ادلثلى و قرار التخطيط كما أهنا تعطي معلومات حول سيولة ادلؤسسة و حول اذليكل ادلايل للمؤسسة فإهنا تساعد 
 .على اختاذ القرار االستثماري
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 :كما ىو موضح يف الشكل التايل
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22حنفي عبد الغفار مرجع سبق ذكره،ص: المصدر

 

 

 تقييم االقتراح االستثماري

 مرحلة التحليل المالي مرحلة الدراسة و تحليل العائد

 تحليل و دراسة

هيكل رأس 

 المال

 تحليل و دراسة

 السيولة

 األساليب

 التقليدية

 األساليب

 الديناميكية

 راس المال 

 العامل

 احتياجات راس

 المال العامل

 تتجاهل القيمة  الخزينة

 الزمنية للنقود

 تعترف بالقيمة

 الزمنية للنفود

 راس

 المال 

 العامل

 الدائم

 رأس 

 المال 

 العامل

 الخاص

رأس 

 المال

العامل 

 االجمالي

 رأس 

 المال

 العامل

 األجنبي

 طريقة 

 فترة

  االسترداد

 

 

 طريقة 

 متوسطة 

 العائد

 صافي 

 القيمة 

 الحالية

 معدل

 العائد 

 الداخلي
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 مراحل تقييمها:ثانيا

   يف ادلرحلة اخلاصة بالتحليل ادلايل حيث يتم ىذا التحليل على مدى العمر ادلتوقع لالستثمار للتأكد من توفر 
 .1التمويل الضروري لتنفيذه و إن االستثمار ينتج عنو السيولة لتغطية التزماتو 

 .يهدف ىذا التحليل دلعرفة التدفق النقدي خالل فًتة التنفيذ و تشغيل االستثمار: حتليل السيولة(أ

يهدف ىذا التحليل للتعرف على مدى ادلالئمة بُت االستثمار و التمويل أي : حتليل ىيكل رأس ادلال (ب
 .التحقق أن التمويل يتالئم مع االستثمار من حيث النوع و ادلدة بالنسبة لالستثمارات يف رأس ادلال العامل

 

 :دور التحليل المالي في اتخاد القرارات المالية:المطلب الثاني

     نظرا دلا يًتتب من قرارات من األعلية و الدور الذي تلعبو يف إدارة نشاطات ادلؤسسة باعتبارىا ادلوجو و ادلؤشر 
الستمرار ادلؤسسة يف أداء مهامها و مواجهة الظروف احمليطة و يتوقف ذلك على اختاذ القرارات الفعالة  باالعتماد 

على سلتلف األساليب ادلتاحة و الظروف احلديثة و ادلتطورة و الفعالية و مبا أن القرارات ىي اليت هتمنا ألن ذلا 
 .2صلة بالتحليل ادلايل، ارتأينا أن نتناول القرارات ادلالية قصَتة األجل و القرارات ادلالية طويلة األجل

 :دور التحليل المالي في اتخاد القرارات المالية قصيرة األجل:أوال

    إذا كانت القرارات ادلالية الطويلة األجل دقيقة و مستقلة فإن القرارات ادلالية قصَتة األجل مرتبطة هبا دتاما، 
حيث أن إستعمال األموال قصَتة األجل جتد مصادرىا يف أجل عمل دورة االستغالل و ناجتة عن حجم النشاط، 

فادلخزونات ترتبط بطبيعة النشاط و أشكال السوق األخرى إىل وظيفة االنتاج و احلقوق و الديون ترتبط أيضا 
بالسوق و لكن كل ىذه االستعماالت ىي نتيجة استعمال طاقة انتاج ناشئة عن قرار طويل األجل و شروط 
تغطية ىذه االحتياجات تعتمد أيضا على قرار طويل األجل ، و من أىم ىذه القرارات توظيف السيولة أي 

استخدامها ،التنازل عن احلقوق مبعٌت حجم التجاري ، االقًتاض عن طريق ديون ادلورد و اللجوء إىل القروض 
البنكية ، فالقرارات قصَتة األجل كثَتة و ىي قرارات مكملة للقرارات طويلة األجل ، وحىت تكون القرارات 

                                                           
1
 243 ص سابق، يشجع انغفاس، عبذ حُفً 

2
 221،ص1993اإلسكُذسٌت، انجايعت داس يؤسست انقشاساث، اتخار فً انعًهٍاث بحىث انًحاسبٍت انًعهىياث :يشعً انحً عبذ 
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ادلتخدة ذات فعالية و ناجحة البد من تزويد متخديها مبعلومات على قدر من الدقة و الوضوح ، وأن تقوم 
باخلصائص ادلتعلقة بادلشكلة و حتليلها و حتديد  ادلؤشرات األخرى اليت ترتبط هبا، و مبا أن ادلعلومات اليت ػلتاجها 
القرار يتم احلصول عليها من مصادر متنوعة فإنو من مهمة االدارة تنويع ىذه ادلعلومات و اختيار مدى صحتها ، 
حىت ؽلكن االستفادة منها مث تقوم حبفضها و ختزينها بطريقة تسمح باسًتجاعها بسرعة و توزيعها إىل مراكز صنع 
القرار، ومن اخلصائص الواجب توفرىا يف ادلعلومات ىي أن تكون منسقة و مرتبطة باحلالة اليت يتخد فيها القرار 

كما تكون ذات ثقة عالية و صياغة زلكمة، ومن اىم كل ىذا أن تكون تكاليف إعدادىا معقولة حبيث الفئز من 
 استعماذلا تكون أكرب من تكاليف حتضَتىا

 :دور التحليل المالي في اتخاد القرارات المالية طويلة األجل: ثانيا

    و تتعلق ىذه القرارات بنشاطات ادلؤسسة طويلة األجل و من أىم ىذه القرارات قرار االستثمار فادلؤسسة 
تقوم بعملية االستثمار ، تتوقع بذلك أن ادلشروع سيعود عليها بأرباح خالل عدة سنوات متتالية ، و لذلك تقوم 

بادلخاطرة بُت ادلشاريع ادلتاحة و ىذا على ضوء الربح ادلتوقع لكل مشروع ، كون قرار االستثمار يتعلق بنشاط 
ادلؤسسة مستقبال و يالزمها لفًتة طويلة من الزمن فتتطلب اختاده بأحسن أسلوب ، حيث ال يتقرر االستثمار إال 

 1.بأخذ إمكانية دتويلو يف احلسبان، وكذلك تكلفة التمويل بادلقارنة مع ادلردودية ادلنتظرة

إن الفصل بُت القرار التمويلي دلشروع و قراره االستثماري مؤكد كون القرار االستثماري يهمل التمويل بالديون يف 
بعض األحيان إال أن القرار التمويلي ىو قرار استثماري مدعم بأسلوب دتويلي بالديون ألنو يعمل على تعديل 

 .مردودية االستثمار ، يفاضل بُت سلتلف موارد التمويل أي عدة قرارات ختص التمويل بالديون

 

 

 

 

                                                           
1
 13،انطبعت األونى،ص1998عًاٌ، نهُشش، انٍاصوسي داس "اإلداسٌت انقشاساث اتخار " انًىَسً، صيشٌش يُعى 
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 دور النسب المالية في اتخاد القرارات و حدود استخدامه:المطلب الثالث 

     اذلدف الرئيسي للتحليل ادلايل بالنسب ىو فهم البيانات الواردة يف القوائم ادلالية و التقارير ادلالية لتكوين 
قاعدة من ادلعلومات تساعد كتخاد القرار يف عملو ، إضافة إىل استخداماهتا اليت سنتطرق إليها من خالل ىذين 

 1:الفرعُت

 دور النسب ادلالية يف اختاذ القرار:أوال

تعرف النسب ادلالية بأهنا زلاولة إلغلاد العالقة بُت ادلعلومتُت اخلاصتُت ،إما بقائمة و ىي ترد اآلالت ادلعنية 
 .،وإما باعتمادىا على حتليل كل معلومة على حدا(أي الفهم األفضل حلقيقة وضع ادلؤسسة)بالتحليل ادلايل

    ويقدم العدد الكبَت ذلذه النسب حتليل معلومات ىامة عن الرحبية و خدمة الدين، كما أهنا ال تغطي نسبة 
واحدة من ادلعلومات الكافية الختاد القرارات أو التعرف على أساليب مشكلة ما، بل غلب حتليل رلموعة من 

النسب ألن النسب ادلالية تعطي الفرصة الختبار حجم متواضع من النسب ادلالية على ضلو يكفي لتزويده 
 .بادلعلومات و كل نسبة ذلا دور يف اختاد القرار

 نسب السيولة تقوم بتهيئة ادلناخ ادلالئم الختاد التمويل و االئتمان 
  نسب الرحبية تعرب عن مدى الكفاءة اليت تتخد فيها ادلؤسسة قراراهتا االستثمارية و ادلالية 
  نسب النشاط تساعد على قرار التخطيط و الرقابة ادلالية و اختاد االجراءات التصحيحية ، كما أهنا تقيم

إصلازات و نشاط ادلؤسسة يف ضوء  سلوك زلدد، ومن مث اختاد القرارات ادلناسبة بعد تعدد أسباب التغَت 
 .إىل جذورىا واحلكم على مدى مناسبة البيانات ادلتبعة من االدارة

 

  استخدامات النسب ادلالية يف اختاد القرار:ثانيا 

 :    تستخدم النسب يف عدة قرارات ادلالية نذكر منها

 
                                                           

 علوم اقتصادية علوم كلية ادلؤسسة، ،مالية  جسًت ما رسالة)، الجزائر في البترولية المؤسسات في القرارات التخاذ كأدات المالي التحليل ، الناصر عبد مجال صخري 1
 (2010سنة ، ورقلة مرباح قاصدي ،جامعة التجارية وعلوم التسيَت
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 :استخدام النسب المالية في قرار التخطيط المالي للعمليات.1

    حبيث ؽلكن للشركة اختاذ القرارات متعلقة باألداء التشغيلي ادلستقبلي و كذلك قائمة ادلركز ادلايل التقديرية 
باستخدام النسب ادلستهدفة و تعد ىذه االخَتة من واقع اخلربة و التقدير الشخصي ، و االسًتشاد بالنسب 

 .ادلالية للشركات ادلماثلة داخل القطاع الصناعي

 :استخدام النسب المالية في قرار االنفاق العام.2

   تستخدم النسب ادلالية يف تقدير التدفق النقدي الذي يتم ادخالو يف عملية تقييم مشروعات االنفاق 
االستثماري باستخدام أساليب متعددة  و تقوم عملية استخدام التدفق النقدي اإلضايف يف رلال ادلوازنة 

الرأمسالية على تقدير التدفقات النقدية اخلارجية رأس ادلال العامل مث التدفق النقدي داخل رأس ادلال نتيجة 
االقًتاح االستثماري ، ترتبط التدفقات النقدية الداخلة و اخلارجة رأس ادلال بالتوسعات اإلنتاجية و اليت 

تتطلب زيادة بنود نقدية من الذمم و ادلخزون نتيجة تنفيذ ىذا االقًتاح و قد يتضمن االقًتاح االستثماري يف 
 .كثَت من األحوال إدخال منتجات جديدة أو عملية إنتاجية سلتلفة أو نظام توزيعي جديد

    إال أنو يصعب استخدام البيانات التارخية لتحديد العالقة بُت ادلخزون و الذمم النقدية و بُت ادلبيعات 
نظرا لطبيعة ادلقًتحات االستثمارية اليت تغَت من ىذه العالقات،فإذا كان االقًتاح متشاهبا لالستثمارات 
احلالية، فغنو من ادلقبول استخدام النسب ادلالية للشركة لتقدير حجم األصول ادلالية و أوراق القبض ، 

 .وادلخزون اليت تساعد على اختاد القرار ادلايل
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 :خالصة الفصل

 عليو غلب رمسها، مت اليت ادلستقبلية قعاتووالت األىداف وحتقيق سليمة قرارات باختاذ ادلايل احمللل مويق لكي     
 ادلايل، التحليل يف داماخواست عاوشي األكثر تعترب واليت ادلالية والنسب ادلالية ادلؤشرات على حتليلو يف يعتمد أن

 الواألم رؤوس سلتلف حتليل خالل من وذلكاليت بفضلها ؽلكن للمؤسسة حتليل و تقييم و توجيو نشاطها ادلايل 
 بالكشف ذلا وتسمح للمؤسسة ادلالية ضعيةولل حيحةص قراءة تعطي هناأل ذلك اخلزينة حتليل إىل باالضافة العاملة

 .ادلناسبة القرارات الختاذ واسعا رلاال ادلؤسسة ؽلنح شلا فيها والضعف ةوالق نقاط عن
 



 

  

 

 

 

 

  

 الفصـــــــــل الثالث
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 :تمهيــــــــــــــد
 ادلؤشرات عرض خالؿ من االستخداـ التحليل ادلايل يف ازباد القرارات ادلالية إىل الثاين الفصل يف تطرقنا بعدما    

 واستمراريتها، صلاحها يف ادلؤسسة تساعد اليت الرشيدة القرارات الزباذ التحليل يف يف استخداما األكثر ادلالية
 من تعترب اليت  gl2z سونطراؾ دلؤسسة الواقع، أرض على النظرية الدراسة إسقاط الفصل ىذا يف سنحاوؿ

 .لتمييع الغاز الطبيعي يف اجلزائر ارلاؿ يف الرائدة ادلؤسسات
" نظرة عامة حوؿ مؤسسة  لتقدًن األوؿ ادلبحث خصصنا حيث مباحث ثالثة إىل الفصل ىذا بتقسيم وقمنا   

 ىيكلها تقدًن إىل باإلضافة تارخيية حملة إعطاء خالؿ من بتعريفها  وذلكGL2/Z" و مركب " سونا طراؾ 
 ىذا يف التطرؽ سيتم اذلدؼ ىذا ومن ذلا، ادلايل الوضع حقيقة على التعرؼ زلاولٌن ووظائفو العاـ التنظيمي

 لتحليل فخصصناه الثاين ادلبحث أما ، األوؿ ادلبحث يف ذالك و الدراسة زلل بادلؤسسة التعريف إىل الفصل
 مؤشرات خالؿ من القرارات وازباذ ادلالية ادليزانية إىل احملاسبية ادليزانية من االنتقاؿ خالؿ من ادليزانية ومعاجلة
 .ادلالية نسب خالؿ من القرار ازباذ ذلك وبعد ادلايل التوازف
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  "  GL2/Z" و مركب " سونا طراك " نظرة عامة حول مؤسسة : األول  المبحث

 لمحة تاريخية عن نشأة سونا طراك :األول المطلب

 من اجل تقييم 1963 لسنة 491-63        سونا طراؾ مؤسسة وطنية ضخمة أنشأت دبقتضى ادلرسـو 

 من ادليزانية %50 من اإلنتاج الوطين اخلاـ ، كما سبثل %23نشاط احملروقات وتساىم ىذه األخًنة بنسبة 

الوطنية ، ربتل ادلرتبة العاشرة عادليا و توجد اليـو يف وظيفة تؤىلها للعب دور ادلستوى األوؿ و تقوية وضعيتها 

 :العادلية بفضل 

.  من الغاز الطبيعي %70أمهية احتياطاهتا الطاقوية منها - 

. طاقتها إلنتاج احملروقات السائلة و الغازية - 

طاقتها التكنولوجية و التسيًنية مصنفة باستمرار ضمن اإلثىن عشر كربى الشركات البرتولية العادلية   - 

المجاالت التي تنشط فيها الشركة  :الفرع األول

: توجو الشركة نشاطاهتا صوب مهاـ إسرتاتيجية مثل 

. البحث والتنقيب عن اآلبار البرتولية  -

 .استغالؿ ادلوارد البرتولية  -

 .سبييع الغاز الطبيعي وربويل احملروقات  -

 .نقل احملروقات  -

  . (التسويق  )ادلبادالت التجارية للمنتوجات البرتولية   -

األهداف اإلستراتيجية للشركة  :الفرع الثاني 

: تعتمد على  

.  التحكم ادلستمر يف حرفها القاعدية   -
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 .تقوية طاقتها التكنولوجية و التسيًنية  -

 .التنمية الدولية والشراكة  -

. تنويع نشاطاهتا  -

وحدات الشركة  :الفرع الثالث

 40 ايطار سامي و الذين ديثلوف 14500 ألف عامل من بينهم 37" سونا طراؾ " تستوعب ادلؤسسة الوطنية  

.  من اجملموع العاـ %

تشمل الشركة على وحدات سبييع الغاز الطبيعي و تكرير البرتوؿ ، حيث تتمركز وحدات سبييع و ربويل الغاز 

: الطبيعي يف كل من أرزيو و سكيكدة ، فيما خيص وحدات أرزيو ىي 

GNL1/Z  ، GNL2/Z ، GNL4/Z كلم 450 واليت تبعد عن اجلزائر العاصمة ب . 

 GNL2/Zو قد اقتصرت دراستنا التطبيقية على مركب  

 

 GL2/Zمركب   نشأة :الثاني  المطلب

 أحدث مصنع لتمييع الغاز الطبيعي يف اجلزائر حيث مت إبراـ عقد مع شركة أمريكية إلنشائو GL2/Z  مركب  

من  3 مليوف ـ41.251 و أصلز لتمييع 15/04/1977 و مت إنطالؽ أشغالو اذلندسية يف 09/02/1976يف 

الغاز الطبيعي يوميا و األيت من احلقوؿ الغازية حلاسي الرمل ، وكاف أوؿ إرساؿ للغاز الطبيعي ادلميع يف 

20/07/1981  

 كلم من والية 40كلم  وعلى بعد 2 يف الشماؿ الشرقي لبلدية بطيوة على بعد GL2/Zمركب        يقع 

.  كلم غرب أرزيو 8وىراف ، بالتحديد يف ادلنطقة الصناعية أرزيو على بعد حوايل 

:       ويتكوف من ثالثة مناطق صناعية و ىي 
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. ادلنطقة الصناعية لإلنتاج - 

 (...... اذلواء ، خبار ادلاء ، الكهرباء  )ادلنطقة الصناعية للمنتوجات الالزمة لعملية اإلنتاج - 

: قطارات لعبور الغاز ادلميع بسعة إنتاج متوسطة تقدر  ب  (6)ادلنطقة الصناعية لتمييع الغاز و تتكوف من - 

. من الغاز الطبيعي يوميا  3 ـ11000

اإلنتاج و التخزين و التصدير :الفرع األول

:       ربتوي حلقة اإلنتاج على العناصر التالية 

.  طن يف الساعة 2760:  بسعة إمجالية تقدر ب (chaudières) مرجل 22- 

.  ميغا واط 60 وحدات إلنتاج الكهرباء سعة الواحدة 03- 

.  طن يف الساعة 135 وحدات إلنتاج خبار ادلاء سعة الواحدة 03- 

. الساعة / 3 ـ19800زلطة لضخ ماء البحر بسعة - 

. الساعة / 3 ـ5100زلطة ىوائية بسعة  - 

:  سائل يقدر إنتاج الوحدة ب 53 غازي و 161الساعة منها  /3 ـ214وحدة إلنتاج األزوت بسعة - 

:  يوميا موزعة كالتايل 3 ـ54000

   طن يوميا 623:  الربوباف   .

    طن يوميا 448:   البوتاف  . 

   طن يوميا 168:   الغازولٌن . 

:  فيما خيص التخزين فنجد ما يلي        أما

 .  3 ـ12500 خزانات لتخزين الغاز الطبيعي ادلميع سعة الواحدة 03- 

. الساعة / 3 ـ17500مضخة الغاز الطبيعي بسعة  - 
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  .3 ـ29000خزانٌن لتخزين الغازولٌن بسعة - 

تستقبل البواخر اآلتية من اخلارج للواليات ادلتحدة األمريكية ) أنابيب ربميل 10رصيفٌن للتصدير ربتوي على - 

 (و أوروبا 

  " GL2/Z" تنظيم المركب : الفرع الثاني

إف نشاط ىذا ادلركب ديارس من طرؼ ىيئات سلتلفة لكنها مرتبطة فيما بينها ، فإذا نظرنا إليها من ناحية تسلسل 

:  ادلسؤوليات صلد 

. ادلديرية العامة : على ادلستوى األعلى * 

. الورشات و ادلكاتب : ما يسمى دبركز النشاط ، مثل : على ادلستوى ادلتوسط * 

. العامل يف الصيانة : ما يسمى دبركز الشغل ، مثل : على ادلستوى األدىن * 

:           و ديكن تقسيم ىذه الوظائف كمايلي 

. وظائف ادلراقبة تتضمن كل من ادلالية ، مصلحة التقنيات و مصلحة األمن - 1

. وظائف االستغالؿ تتضمن مصلحة اإلنتاج ، مصلحة الصيانة و مصلحة التموين - 2

. وظائف التسيًن تشمل اإلدارة ، مصلحة الوسائل العامة و مصلحة ادلوارد البشرية - 3

: ونالحظ ىيكل مركب يف شكل التايل
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  "GL2/Z" مركب الهيكل التنظيمي ل:(4)الشكل رقم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوذيريت العاهت

 هصلحت األهن الذاخلي

 هصلحت اإلعالم اآللي هصلحت التنظين

 الوذيريت الفرعيت للوستخذهين الوذيريت الفرعيت لالستغالل

دائرة 

 اإلنتاج

دائرة 

 الصيانت

دائرة 

 التووين

دائرة 

الووارد 

 البشريت

دائرة 

 الوستخذهين

دائرة 

وسائل 

 العول

دائرة 

 الواليت

دائرة 

األشغال 

 العووهيت

دائرة 

 األهن

دائرة 

 التقنيت
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و وظائفها مركب   مصالح ال:الثالث  المطلب

 

 :   مصاحلو :   قسم األمن -1

توزيع تقنية ادلراقبة  * األمن             * 

العماؿ منهم و الزائرين وكذا حركة السيارات ، و تستعمل لذلك كامًنات للمراقبة و ىذا ما : ربركات األشخاص 

. جيعل دورىا مهم من أجل ضماف األمن داخل ادلركب و وقاية العماؿ من احلوادث 

:  مصاحلو :   قسم المالية -2

اإلعالـ والتسيًن * احملاسبة العامة                              * 

 الشؤوف القانونية    * اخلزينة                                       * 

تكمن وظيفتها يف أهنا ادلسًن ادلايل و احملاسيب للمركب ، إذ تقـو باالختيار ادلايل األمثل سواء على ادلدى الطويل 

. أو القصًن 

:   مصاحلو :   قسم التقنية -3

 التفتيش* التجارب ادلخربية                 * الدراسات                     * 

مهمتو ادلراقبة اليومية للتجهيزات و بالتايل لنوعية اإلنتاج ، كما تقـو بتزويد اإلدارة و ادلصاحل األخرى بادلعلومات 

. عن اجلوانب التقنية بادلركب ، و كذا قيامها بتوجيو الدراسات و البحوث التقنية 

: مصاحلها : مديرية الموارد البشرية - 4

التكوين * التمهٌن                                      * 

وظيفتها ضماف ادلوجودات من ادلوارد البشرية لكل مصلحة من ادلصاحل باإلضافة إىل تسيًن و تنظيم العماؿ و كذا 

 . التكفل دبجاؿ ترقيتهم ادلهنية و ذلك بوضع خطط تكوينية 
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:   مصاحلو :   قسم اإلنتاج -5

التحضًن و اإلرساؿ * التخطيط                                     * 

مهمتو سبييع الغاز الطبيعي و ربويلو إىل بروباف و بوتاف و غازولٌن باإلضافة إىل التنسيق بٌن الطلب    و كمية 

. اإلنتاج ادلناسبة لتغطية ذلك إىل جانب حفظ وحدات اإلنتاج 

: مصاحلها :  الوسائل العامة - 6

النقل * التدبًن                             * داخلي                           * 

. وظيفتها تلبية مجيع ادلتطلبات من اللواـز و التجهيزات ، ذبهيزات ادلصاحل األخرى ، توفًن النقل للمستخدمٌن 

 : الصيانة - 7

مهمتها تصليح و حفظ ذبهيزات اإلنتاج لتفادي أي عطل أو توقف ، نتفيذ التغًنات ادلعلن عنها بطلب من 

. ادلصاحل التقنية ، و ىذا ما جيعلها ذات أمهية بالغة تضمن استمرارية السًن احلسن للمركب 

:  مصاحلها : المستخدمين - 8

الضماف الصحي * الضماف االجتماعي                        * التأمٌن                    * 

. مهمتها تأمٌن مجيع العقود اإلدارية للمركب ، تأمٌن االجتماعية و الطلبية لألشخاص 

: مصاحلو  :  التموين  قسم- 9

 التخزين* الشراء                                        *

مهمتو شراء وتسيًن قطع الغيار ادلستبدلة والتجهيزات اخلاصة بادلركب و كذا ادلواد الكيميائية الالزمة لإلنتاج ، 

. مراقبة توحيد الرموز حسب ادلوافقة التقنية التجارية 

:  خلية اإلعالم - 10
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وظيفتها إدخاؿ أحدث التقنيات التكنولوجية يف االستغالؿ و ذلك لتسهيل العمل بالوحدة و جعلها تواكب القوة 

. احلالية 

:  خلية التنظيم -  11

. ىي القسم الذي يعمل على تزويد ادلركب بالوثائق إىل جانب القياـ برتمجة الكتب 

: العالقات الخاصة بالعمل - 12

. مهمتها احملافظة على سالمة جو العمل داخل ادلركب وذلك بوضع التزامات وقوانٌن تفرض على العماؿ 

:  المركز الصحي - 13

وظيفتو السهر على سالمة و صحة ادلستخدمٌن بتوفًن وسائل العالج الضرورية يف حالة وقوع حوادث داخل 

. ادلركب 

: قسم النشاطات و الرعاية - 14

. ىذا القسم يكمن دوره يف مأل أوقات الفراغ عند العماؿ بنشاطات رياضية و رحالت ترفيهية و استطالعية 

 
 الميزانية ومعالجة تحليل :الثاني المبحث
 المالية الميزانية إلى المحاسبية الميزانية من االنتقال :األول المطلب

 :المالية الميزانية تعريف:أوال
 السيولة دلبدأ وفقا وخصـو أصوؿ عناصر فيها ترتب ادلؤسسة للمؤسسة احملاسبية ادليزانية من مستمدة ميزانية ىي

 التارخيية بالقيمة وليس ذلا احلقيقية بالقيمة و الصافية بالقيمة العناصر ىذه تقـو و القصًن ادلدى يف واإلستحقاؽ
 .احملاسبية ادليزانية يف احلاؿ ىو كما
: المختصرة المالية الميزانيةجدول :ثانيا
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 2013/2014/2015ات لسنو ا )07 )قم وؿ رلجدا

                    
 

ات لسنوا
2013    2014    2015    

  نسبةلا  لمبالغ ا   نسبةلا  لمبالغ ا    نسبةلا  لمبالغ ا  
 ية ولمؤا     ية ولمؤا      ية ولمؤا    ؿ ألصوا/ 
  %49.30  7522588170.12  %54.4  8450279912.88   %54.43   8728648864.00غير ؿ ألصوا 
                   ية رلجاا 

 ية رلجاؿ األصوا 
7306831459.

33   45.56%    
7082105079.3

3   45.59%   7736036848.13   50.69%  
                     
  %47.2  7203522093.06  %43.40  6742517463.10   %43.21   6930249642.57ؿ الستغالاقيم  

                
  %1.23   188516062.14   %1.4   221402604.63    %1.67   268870023.6 قيم قابلة  
                   للتحقيق  
  %2.25  343998692.93  0.76  118185011.60   %0.67   107711793.12ة قيم  جاىز 

                

 ع لمجموا 
16035480323

.33   %100    
15532384992.

21   %100   15258625018.25   %100  
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 2013/2014/2015 الخصوم- ب (08) رقم الجدول
 

 ات لسنوا

2013     2014      2015     

 
                   
 

لمبلغ ا
  

 نسبةلا
  

لمبلغ ا
   

 نسبةلا
  

لمبلغ ا
  

 نسبةلا
 

ـ لخصوا/
             
    

ية ولمؤا
      

ية ولمؤا
     

ية ولمؤا
 

                   

  %89,25  14704809230,01ئمة الداؿ األموا
14306111093,

21  86,50%  13216968603,8  
84,44
%  

                

   %79,42   14185601853.99   %90.74   14508577374.79  لخاصة اؿ األموا 
12912022551.

13   77,27%  
                      
  %7,17  304946052.67  %7,08  120509239.22  %1.22  196231855.22لطويلة ف الديوا

                   ألجل ا
               
  %15,56   2041656414.45   %13,50   1226273.899.00   %8.29   1330671093.32  ة قصيرف لديوا 
                    ألجل ا 
                      
  100%  15258625018.25  100%  15532384992.21  100%  16035480323.33ع لمجموا 
                      

 
 .المالي التوازن مؤشرات خالل من القرارات اتخاذ :الثاني المطلب
 : العاملة األموال رؤوس مختلف حساب

 العامل المال رأس 1-
 كما و ادلؤسسة، داخل التوازنات تقييم و للتحليل أساسي مؤشرا العامل ادلاؿ رأس يعترب

 :ىي و العامل ادلاؿ لرأس أنواع أربعة ىناؾ إليو اإلشارة سبقت
 : الدائم العامل المال رأس 1-
 .الدائمة المالية االحتياجات تمويل بعد الدائمة المالية الموارد من الفائض المقدار ذالك هو و

 : الخاص العامل المال رأس 2-
 الثابتة، األصوؿ سبويل بعد اخلاص العامل ادلاؿ رأس من اإلضايف ادلقدار ذلك يف يتمثل
سبويل استثمارهتا  على ادلؤسسة قدرة يقيس حيث

 : اإلجمالي العامل المال رأس-3
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 األقل األصوؿ يقصد هبذا ادلفهـو رلموع العناصر االصوؿ اليت يتكلف هبا نشاط استغالؿ ادلؤسسة و ىي رلموع
 .ادلتداولة األصوؿ يف تتمثل ىي و سنة من
 : األجنبي العامل المال رأس-4
 الديوف إمجايل يف ادلتمثلة و ادلؤسسة يف األجنبية ادلالية ادلوارد من اجلزء ذلك ىو و

 .ادلوايل اجلدوؿ يف العاملة األمواؿ رؤوس قيم سلتلف توضيح يتم سوؼ و   
 
 
 2013/2014/2015لعامل لسنةؿ المااع رأس انو أ(09)قم ول رلجدا*

 2015  2014 2013ات لسنو ا/فلبياا
       

 13216968603 8.  1430611109 3.21 14704809230.01ئمة الداؿ األموا
 .7736036848 13  .8450279912 88 .8728648864 00لثابتة ؿ األصوا

 5480931755,67  5855831180,33 5976160366,01ئم الدالعامل رأس ادلاؿ ا
 12912022551 13.  14185601853.99 14508577374.79صة اؿ اخلاألموا
 .7736036848 13  .8450279912 88 8728648864.00لثابتة ؿ األصوا

        

 5175985703.00  5735321941,11 5779928510,79اخلاص لعامل رأس ادلاؿ ا
 7736036848.13  7082105079.33 7306831459.33ؿ ادلتداولة ألصوا

 7736036848.13  7082105079.33 7306831459.33إلمجايل العامل رأس ادلاؿ ا
        

 .304946052 67  .120509239 22 .196231855 22ألجل الطويلة ف الديوا
 .2041656414 45  .1226273899 00 .1330671093 32ألجل يرة القصف الديوا

 2346602467,12  1346783138,22 1526902948,54ألجنيب العامل رأس ادلاؿ ا
 

 .للمؤسسة ادلالية ادليزانيات على باالعتماد اجلدوؿ إعداد مت :المصدر
 :ىي و مالحظات عدة تسجيل ديكن أعاله اجلدوؿ يف عليها ادلتحصل النتائج خالؿ من
 :الدائم العامل المال لرأس بالنسبة *
 وموجب الدراسة زلل األخًنتٌن السنتٌن يف خنفضا قد الدائم العامل ادلاؿ رأس أف نالحظ اجلدوؿ خالؿ من

 ىامش سبتلك ادلؤسسة أف يؤكد ما ىو و معتربة جد الدائم العامل ادلاؿ رأس قيمة أف و ادلدروسة الفرتة خالؿ
اضافة إىل قدرهتا على تغطية اصوذلا ثابتة انطالقا من أمواذلا الدائمة قدرهتا على تسديد جزء  وىو مايفسر أماف،

 استحقاقية الديوف أجاؿ سيولة مع إىل ادلتداولة أصوؿ ربوؿ أجاؿ يف حالة عدـ توافق األجلمن  ديوهنا قصًنة 
 .األجلالقصًنة 
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 :الخاص العامل المال لرأس بالنسبة *
 أصوذلا سبويل على قادرة ادلؤسسة أف يعين ما ىذا الدراسة فرتة خالؿ موجبة اخلاص العامل رأس قيمة نالحظ
 لتمويل ادلخصصة ادلالية ادلوارد فإف وبالتايل خارجية، موارد على االعتماد دوف اخلاصة مواردىا من الثابتة

 .اخلارجية لألطراؼ التبعية عدـ على للمؤسسة اجيايب مؤشر ىو و داخلية مصادر ىي الرأمسالية االستثمارات
 مقارنة الدراسة فرتة خالؿ للمؤسسة اإلمجايل العامل ادلاؿ لرأس ادلعتربة القيمة إف:اإلجمالي العامل المال رأس *

 .معتربة لسيولة ادلؤسسة امتالؾ على يدؿ األجنيب العامل ادلاؿ برأس
 أف يعين اخلاصة باألمواؿ مقارنة األجنيب العامل ادلاؿ لرأس ادلنخفضة القيمة إف:األجنبي العامل المال رأس *

ادلاؿ  لرأس ادلنخفضة القيمة كذالك و سياستها، يف اخلارجية األطراؼ تدخل عدـ أي ماليا مستقلة ادلؤسسة
.  و بسهولةإضافية احلصوؿ على القروض بإمكاهناالعامل االجنيب يعين أف ادلؤسسة 

 :ادلوايل الشكل يف العاملة أموؿ رؤوس سلتف توضيح يتم وسوؼ
 
 

 
 .للمؤسسة احملاسبية الوثائق على باإلعتماد الشكل ىذا إعداد مت: ادلصدر

2-BFR العامل  المال رأس احتياجات 
 القصًنة بالديوف (الدورة احتياجات )تغطي سلزوناهتا ومديوناهتا  أف االستغالؿ دورة خالؿ ادلؤسسة على جيب   

تزيد  أخرى موارد إىل ادلؤسسة حاجة عن يعرب فذلك الطرفٌن بٌن موجب الفرؽ كاف فإذا ،(الدورة موارد )األجل
 .(العامل ادلاؿ رأس احتياجات )مدهتا عن دورة واحدة وىو ما يسمى 
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العامل  ادلاؿ رأس احتياجات حساب :(10 ) رقم اجلدوؿ
 

   
 

     
        

  2015  2014  2013   ف لبيا ا/اتلسنوا
  7392038155,2   6963920067,73    7199119666,21    ة ىزاجلالقيم ا- ؿ ادلتداولة ألصوا

  2041656414.45  1226273899.00  1330671093.32 ت ادلصرفية لسلفاا- ألجليرة القصف الديوا

BFR    5868448572,89    5737646168,73   5350381740,75  
 . ادلالية ادليزانيات على باالعتماد اجلدوؿ ىذا إعداد مت :ادلصدر

 
 حيث الدراسة، سنوات كل خالؿ موجبة العامل ادلاؿ رأس احتياجات قيم أف أعاله اجلدوؿ خالؿ من نالحظ *

              إىل2014سنة خنفضا مث5868448572,89 ػػػػػػب 2013 سنة يف االحتياج ىذا يقدر
 كل يف االخنفاض إىل راجع ىذا و5350381740,75 ب 2015 سنة اخنفض مث 5737646168,73

 احتياجات قيمة بتخفيض القياـ ادلؤسسة على تستلـز الوضعية ىذه و التمويل موارد و التمويل احتياجات من
 .الغًن لدى احلقوؽ قيمة زبفيض أو احملزونات، قيمة زبفيض طريق عن إما التمويل

 
 : TR الخزينة-3

 خزينة حساب ديكن و االستغالؿ، دورة خالؿ فيها التصرؼ ادلؤسسة تستطيع اليت القيم رلموع ىي اخلزينة   
 :التايل اجلدوؿ خالؿ من الدراسة سنوات خالؿ ادلؤسسة
 2013/2014/2015للمؤسسة الصافية اخلزينة :(11) رقم جدوؿ
 2015 2014 2013 السنوات/البيان

FR 5976160366,01 5855831180,33 5480931755,67 

BFR 5868448572,89 5737646168,73 5350381740,75 

TR 107711793,12 118185011,6 130550014,92 

 
 قيمة زيادة نالحظ حبيث للمؤسسة حسنة وضعية وىي ةبموج الدراسة سنوات كل خالؿ اخلزينة أف نالحظ *

 .السنة تلك خالؿ اجلاىزة القيم يف زيادة إىل االرتفاع ىذا يف أيضا السبب يعود و ، ، 2014 سنة يف اخلزينة
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 دورة بتمويل فقط ليس ذلا تسمح وضعية يف ادلؤسسة أف القوؿ ديكن عليها ادلتحصل النتائج خالؿ من 
 .فيها تقع قد اليت االستثنائية احلاالت مواجهة من ديكنها ادلتاحة القيم يف الفائض ىذا لكن و االستغالؿ

 
 
 

 المالية النسب خالل من القرار اتخاذ: الثالث المطلب
 : السيولة نسب حساب/1

الوفاء بديوهنا يف اجاذلا زلددة و سوؼ  على ادلؤسسة قدرة معرفة أجل من للمؤسسة السيولة نسب حبساب نقـو
 :التايل اجلدوؿ خالؿ من الدراسة موضوع للمؤسسة السيولة نسب على التعرؼ يتم

 
للمؤسسة  السيولة نسب حساب :(12) رقم اجلدوؿ

 
 2015 2014 2013لعالقة اات لسنوا/لنسبا
 3.78 5.77 5.49ألجل ة اقصًنف لديو ا/ؿ ادلتداولة ألصوا  لنسبة التداوؿا
 1.21 0.82 1.04ة قصًنف لديو ا)/ت ناودلخز ا–ؿ ادلتداولة ألصوا) لسريعة السيولة ا

   ألجل ا  
 0.17 0.1 0.08ألجل ة اقصًنف لديو ا/ة ىزاجلالقيم ا ة جلاىزالسيولة ا

      
 ادلالية ادليزانيات على باالعتماد اجلدوؿ ىذا إعداد مت :ادلصدر        

 
 :تداولال نسبة تحليل *

 السنوات خالؿ مرات 5 إىل 3 بٌن ما ذباوزت للمؤسسة التداوؿ نسبة أف أعاله ادلبٌن اجلدوؿ خالؿ من نالحظ
 القصًنة الديوف كل تغطية بعد ادلتداولة األصوؿ من فائض وجود يعين ما ىذا ، (2015 إىل 2013 من)الثالثة

 .الدراسة زلل الثالثة السنوات خالؿ موجب عامل ماؿ رأس وجود على أيضا يدؿ وىذا األجل،
 خالؿ مرات 3 من أكثر) النسبة ىذه ارتفاع فإف ذلك مقابل لكن للمؤسسة، معتربة سيولة تؤكد النسبة وىذه

 ادلؤسسة جعل ما وىذا ادلتداولة، األصوؿ لتمويل كافية غًن األجل القصًنة الديوف أف يعين (الدراسة زلل السنوات
 ومن ادلتداولة، األصوؿ يف لألمواؿ ذبميد دبثابة تعد السياسة وىذه العجز، ىذا لتغطية الدائمة األمواؿ إىل تلجأ
 .التخزين سياسة يف النظر إعادة ادلؤسسة على جيب النموذجية النسبة إىل الوصوؿ أجل
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 : السريعة السيولة نسبة تحليل *
 األخًن ىذا أف إليو اإلشارة سبقت كما ألنو قيمتها حساب يف السلعي ادلخزوف استبعاد على النسبة ىذه تقـو
 مساوية كانت إذا مقبولة النسبة ىذه وتكوف نقدية، إىل التحوؿ إىل وسرعة سيولة ادلتداولة األصوؿ عناصر أقل

 .للواحد
 النسبة أف ودبا 1.21 و 0.82 و 1.04 بٌن ترتاوح النسبة ىذه قيمة أف نالحظ أعاله ادلبٌن اجلدوؿ خالؿ من
 سريعة األصوؿ بأف يعين ىذا ألف وذلك سيئ، مؤشر فإنو السريعة للسيولة ادلناسب ادلقياس من أقل 2014يف

 وباستطاعة جيدة النسبة أف نالحظ 2015 و 2013 سنيت أما اجلارية، اخلصـو لتغطية تكفي ال التحوؿ
 ادلخزوف على االعتماد دوف من ديوهنا تسديد ادلؤسسة

 : الجاهزة السيولة نسبة تحليل *
كما سبق اشارة اليو فاف ىذه النسبة تعد اكثر صرامة يف قياس سيولة ادلؤسسة الهنا تعتمد على القيم اجلاىزة 

 من سلزوناهتا او ربصيل مدنييها جزء .بيع إىل اللجوء دوف األجل القصًنة بااللتزامات للوفاء ادلؤسسة لدى ادلتوفرة
 السيولة نسبة أف نالحظ أعاله ادلبٌن اجلدوؿ خالؿ من 1 و 0.75 بٌن النسبة ذلذه النموذجية القيمة وترتاوح
و ما يعترب وه جدا منخفضة نسب وىي0.17 و 0.1 و 0.08 بٌن ما تقدر الثالث لسنوات للمؤسسة اجلاىزة

 .مؤشر سيء
 : النشاط نسب/2
  موجوداهتا  أو إدارة ادلؤسسة يف استغالؿ مواردإدارة لقياس أداة حساب ىذه النسب يف كوهنا أمهيةتكمن    

 سلتلف ربديد ويتم األعماؿ، رقم ربقيق يف ادلؤسسة أصوؿ ضمن مستثمر عنصر كل مسامهة مقدار ربدد حيث
 :التايل اجلدوؿ يف النسب ىذه

 
 للمؤسسة النشاط نسب حساب :(13)رقم اجلدوؿ

  2015  2014  2013لعالقة ا ات لسنوا/لنسبا 
  0.63   0.61   0.64  ؿ ألصوع امجمو/ؿألعمااقم ر  ؿ ألصواجمالي ؿ دوراف إمعد 
               

  1,29  1.12  1.18لثابتة ؿ األصوا/ؿألعمااقم رلثابتة ؿ األصوؿ دوراف امعد
  1.26   1.34   1.41  لة اولمتدؿ األصوا/ؿألعمااقم ر  لة اولمتدؿ األصوؿ دوراف امعد 
 jours  50jours  40jours 122 ت لحساباؿ دوراف امعد360/ لتحصيل ة امتوسط فتر 
         لمدينة ا   
  jours   80jours   94 jours 89  ئنة الدت الحساباؿ دوراف امعد360/  لدفع ة امتوسط فتر 
               

 .للمؤسسة النتائج حسابات وجداوؿ ادلالية ادليزانيات على باالعتماد اجلدوؿ ىذا إعداد مت :ادلصدر
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 :األصول إجمالي دوران معدل تحليل *

 سنة يف ادلؤسسة يف مستثمر دينار كل أف يعين ىذا 0.64 ب للمؤسسة األصوؿ إمجايل دوراف معدؿ يقدر
 ىإدارة ادلؤسسة يف ادارة شلتلكاهتا واف  ادلؤسسة تعمل دبستو كفاءة على يدؿ ما وىذا دينار 0.64 يولد 2013

 أما ادلاؿ رأس يف زيادة دوف ادلبيعات حجم زيادة ديكنها ادلؤسسة أف يعين ما وىذا .اإلنتاجية طاقتها لباس بو من
 يدؿ ىذا و 0.63 إىل النسبة ىذه إرتفعة 2015 سنة يف و 0.61 حبوايل ادلعدؿ فيقدر 2014 لسنة بالنسبة

 2015 و 2014 سنة خالؿ ادلؤسسة أداء إرتفاع على
 : الثابتة األصول دوران معدل تحليل *

 بػ ادلعدؿ ىذا يقدر 2013 لسنة فبالنسبة ادلبيعات، خلق على الرأمسالية األصوؿ قدرة يقيس ادلعدؿ ذلذا بالنسبة
على  يدؿ ما وىذا ادلبيعات، من دينار1.18 يولد الثابتة األصوؿ من مستثمر دينار كل أف يعين وىذا 1.18
 مث ارتفعت 1.12 ب 2014 سنة خالؿ الكفاءة ىذه خنفضتإ بينما الثابتة أصوذلا استغالؿ يف اإلدارة كفاءة

 إرتفع قد للمؤسسة التشغيلي األداء أف يعين ما ىذا 1.29 ػػب 2015 سنة
 : المتداولة األصول دوران معدل تحليل *

 ارتفاع إىل راجع ىذا يكوف وقد مرتفع معدؿ وىو 1.26 و 1.41 بٌن ادلتداولة األصوؿ دوراف معدؿ يرتاوح
 .ادلخزوف

 : الدفع وفترة التحصيل فترة تحليل *
 يعرب وىذا أشهر 3 ىي اليت الدفع بفرتة مقارنة منخفضة ادلدة ىذه وتعد أشهر 2,5 فهي التحصيل لفرتة بالنسبة

 إرتفاع من فربغم باألجل الشراء عملية عن ناذبة مستحقة التزامات من عليها ما تسديد يف اإلدارة قدرة على
يف مواعيد تسديد  النظر أعادة ادلؤسسة أف إىل 2013 سنة الدفع فرتة دبتوسط مقارنتا التحصيل فرتة متوسط

 2014ادلمنوحة للزبائن فنتيجة ذلك نالحظ ادلؤسسة مل تواجو أي صعوبات يف الوفاء بالتزاماهتا مع ادلوردين سنة 
  2015و 
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 : التمويل نسب ./3
 : الدراسة زلل للمؤسسة التمويل نسب سلتلف التايل اجلدوؿ يوضح

 
 

للمؤسسة  التمويل نسب :(14) رقم اجلدوؿ
 2015 2014 2013 لعالقة اات لسنوا/لنسبا

 %15 %09 %10  تراض القانسبة 
    ؿ ألصورلموع ا/فلديورلموع ا (اد لسداقابلية )

 1.75 1.7 1.68لثابتة ؿ األصوا/ئمةالداؿ األموائم الدالتمويل انسبة 
 1.71 1.68 1.66 لثابتة ؿ األصوا/صةاؿ اخلاألموااخلاص لتمويل انسبة 

 
 : االقتراض نسبة
 سنة يف 10 %ب النسبة ىذه تقدر و أصوذلا، سبويل يف الغًن أمواؿ على ادلؤسسة اعتماد مدى النسبة ىذه تبٌن

 2015 سنةارتفعت  و %09اىل 2014 سنة خنفضتإ مث األصوؿ رلموع من %10 سبثل ديوف أف ،2013
 موعد يصل حٌن الفوائد و الديوف قيمة سداد يف صعوبة أي ادلؤسسة تواجو ال أف ادلتوقع من إذ 15 % إىل

 .استحقاقها
 : الدائم التمويل نسبة
 للمؤسسة النسبة ىذه حساب خالؿ من و الثابتة، لألصوؿ الدائمة األمواؿ تغطية مدى النسبة ىذه تقيس

 يدؿ ما ىذا و .الدراسة فرتة خالؿ الدائمة أمواذلا من الثابتة أصوذلا كل تغطية من سبكنت ادلؤسسة أف واتضح
 1 تفوؽ النسبة ألف الطويل ادلدى على ماليا متوازنة ادلؤسسة أف على
 : الخاص التمويل نسبة

 أف يعين ذالك فإف 1 تفوؽ النسبة ىذه أف دبا الثابتة،و لألصوؿ اخلاصة األمواؿ تغطية مدى النسبة ىذه توضح
 للمؤسسة موجب عامل ماؿ رأس وجود على يدؿ ما ىذا و اخلاصة، األمواؿ طريق عن شلوؿ الثابتة األصوؿ كل

 .السابقة التمويل نسب نتائج تدعم النسبة ىذه و الدراسة، فرتة خالؿ
 .للمؤسسة ادلالية للوضعية اجيايب مؤشرا التمويل نسب نتائج تعترب-
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 للمؤسسة االقتصادية وادلردودية ادلالية ادلردودية معدؿ: ودية المرد نسب/4
 للمؤسسة االقتصادية و ادلالية ادلردودية ادلوايل اجلدوؿ يوضح

 
 

االقتصادية  و ادلالية ادلردودية حساب :  (15) رقم اجلدوؿ
  2015  2014  2013لسنة  ا/ف لبياا 
            
  463629983.49   452057436.51   493049867.09  لصافية النتيجة ا 

  12912022551.13  14185601853.99  14508577374.79لخاصة اؿ األموا
  0.04   0.03   0.03  دلالية اية ادلردود 

  15258625018.25  15532384992.21  16035480323.33ؿ ألصورلموع ا
  0.03   0.02   0.03  ية دالقتصااية ادلردو 
 .للمؤسسة النتائج حسابات جداوؿ و ادلالية ادليزانيات على اجلدوؿ ىذا إعداد يف االعتماد مت :ادلصدر

 
 مقارنة الصافية النتيجة رتفاع ا بسبب وىذا 2015 سنة  ادلالية ادلردودية يف رتفاعا نرى اجلدوؿ خالؿ من    

 أف نالحظ عموما و الصافية النتيجة يف االرتفاع نتيجة عت إرتف 2015 سنة ويف اخلاصة، األمواؿ بارتفاع
 يولد اخلاصة األمواؿ من دينار 1 كل أي 0.04ادلالية ضعيفة يف ادلؤسسة حيث اهنا ال تتجاوز نسبة ادلردودية
. اخلاصة األمواؿ استغالؿ يف ادلؤسسة كفاءة عدـ إىل التناقص ىذا ويرجع الصافية، النتيجة من دينار0.04

 
 أي 0.03حيث اهنا ال تتجاوز نسبة  2014 سنة االقتصادية ادلردودية يف اخنفاض ىناؾ أف نالحظ كذلك    
 ادلؤسسة، يف ضعيفة االقتصادية ادلردودية فإف ومنو ، الصافية النتيجة من دينار 0,03 يولد تستثمره دينار1كل

. ربققها اليت االستغالؿ بنتيجة مقارنة ادلؤسسة ألصوؿ الكبًن لالرتفاع راجع وىذا
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 :خالصة الفصــــــــــــــل
 
 أف القوؿ ديكن ادلايل التحليل أدوات باستخداـ للمؤسسة ادلالية الوضعية وتشخيص بتحليل قيامنا خالؿ من     

 خالؿ من وذلك ،( 2015 غاية إىل 2013) الدراسة فرتة خالؿ ادلايل التوازف ربقيق من سبكنت قد ادلؤسسة
 :يلي فيما تلخيصها ديكن واليت اجيابيات يف تتمثل وصلنا اليت العامة النتيجة فإف موجبة، صافية خلزينة ربقيقها
 األماف ىامش ذلا حيقق الذي العامل ادلاؿ رأس توفر. 
 جيدة ادلالية حالتها أف يبٌن شلا موجبة خبزينة سبتعها 
 حبوزهتا اليت للسيولة اً نظر البنك إىل اللجوء عدـ. 
 ادلدروسة تارشادلؤ تبينو دلا تبعاً  وذلك حسنة مردودية ربقيق 

 
 تبقى يف أهنا إال ادلؤسسة أداء النقائص اليت مت تسجيلها فيما خيص بعض رغم أفو يف االخًن ديكن القوؿ      

.  سلتلفة دوف أي صعوباتبوظائفهاوضعية تسمح ذلا بالقياـ  
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   من خالل دراستنا النظرية و التطبيقية دلوضوعنا يف تأثري التشخيص ادلايل على جودة القرارات االسرتاجتية يف    
ادلؤسسات االقتصادية تبني لنا بوضوح األمهية البالغة لتطبيق و اتباع األساليب التحليل ادلايل و مؤشراتو،كل ذلك 

 .لتحقيق األىذاف و االسرتاجتيات و بالتايل احلصول على النتائج اجليدة

    حيث يقوم موضوع التحليل ادلايل للقوائم ادلالية على دراسة القوائم ادلالية و اليت دتثل خمرجات النظام احملاسيب، 
و لذلك فإن النتائج التحليل رىينة مبحتويات القوائم ادلالية اليت يتم حتليلها ، مبعىن أن ادلعدالت و النسب و 

ادلؤشرات اليت يتم احلصول عليها من عملية التحليل للقوائم ادلالية تتأثر بشكل أساسي بادلبادئ احملاسبية اليت مت 
 .على أساسها إعداد ىذه القوائم

    و عليو ميكن تلخيص التحليل ادلايل بأنو عملية معاجلة البيانات ادلتاحة عن مؤسسة ما ألجل احلصول على 
ادلعلومات تستعمل يف عملية إختاد القرارات االسرتاجتية لذا فإنو يعترب أداه لكشف عن مواطن القوة و مواطن 

 .الضعف  يف ادلركز ادلايل للمؤسسة 

    و اقتصرنا يف دراستنا ىذه على أداتني من أدوات التحليل ادلايل ومها مؤشرات التوازن ادلايل و النسب ادلالية 
ادلختلفة و ادلقارنة بني النتائج ادلتحصل عليها و من ىنا ظهرت أمهية الدراسة اليت قمنا هبا يف معاجلة ادلشاكل اليت 

 .تعاين منها ادلؤسسة

   أما فيما خيص اجلانب التطبيقي فقد قمنا حبساب النسب ادلالية و مؤشرات التوازن ادلايل عب ادليزانية ادلالية 
 و تقييم أدائها بصفة ( gl2z)و ذلك دلن أجل معرفة الوضعية ادلالية للمركب سونطراك  (2013/2015)للفرتة

 .عامة و تشخيص اسرتاجتيتها

  

 نتائج إختبار الفرضيات: 
 و ذلك ألن التحليل ادلايل للقوائم ادلالية ىو أحد األدوات ادلهمة اليت ميكن : تحقق الفرضية األولى

استخدامها بواسطة اإلدارة و األطراف اخلارجية لغرض احلصول على معلومات و مؤشرات إضافية 
 .تساعد يف عملية ترشيد القرارات
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 نتائج عرض هبا يتم اليت الوسائل مهأ من يعترب ادلايل التحليلوذلك ألن : تحقق الفرضية الثانية 
 ، سليمة ادلالية ادلؤسسة وضعية أن أي ادلايل التشخيص  يفو ، التخطيط و الربرلة يف ادلسامهة و األعمال

 .للمؤسسة ادلالية بادلراقبة يسمح و
 يساعد ألنو وترشيدىا، القرارات الختاذ وأداة فعالة وسيلة التحليل  وذلك ألن:تحقق الفرضية الثالثة 

 ادلالية للمؤسسة والكشف عن سياستها و الظروف اليت دتر هبا احلالة تشخيص على ادلايل ادلسري
 .ادلؤسسة

  ألن ىناك نسب أخرى ميكن من خالذلا تقييم أداء مثل نسبة السيولة ، :عدم تحقق الفرضية الرابعة 
 .النشاط ، اذليكل التمويلي، الرفع ادلايل و النمو باالضافة اللى مؤشرات التوازن ادلايل

 

 عرض نتائج الدراسة: 

 :التالية النتائج نستخلص البحث ىذا خالل من  

  إن التحليل ادلايل عبارة عن عملية معاجلة للبيانات ادلالية ادلتاحة عن ادلؤسسة ما للحصول على ادلعلومات
 .تستعمل يف اختاذ القرارات و تقييم أداء ادلؤسسات

  حتليل القوائم ادلالية تساعد على تقييم أداء ادلؤسسات باعتبارىا القاعدة ادلعلوماتية حبيث يظهر التحليل 
 .ادلايل تلك ادلعلومات بنقاط القوة و الضعف ادلؤسسة

  دتثل القوائم ادلالية مصدر مهم للمعلومات للمستخدمني من أجل إختاذ القرارات ادلالية لكنها ال تليب 
 .مجيع إحتياجاهتم من أجل الدراسة و التحليل الشامل من أجل إختاذ القرار ادلايل

  ىذه الوضعية تعترب اجيابية الن ادلؤسسة 2015-2013 رأس ادلال العامل موجب خالل الفرتة 
تستطيع دتويل كل احتياجات الدورة مبواردىا مع بعض السلبية أيضا ألن رأس ادلال العامل فائض من 

 .األموال اجملمدة غري ادلستغلة
 ادلؤسسة تتمتع باستقاللية مالية اجتاه دائنيها مما يسمح ذلا باحلصول على الديون عند احلاجة . 
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 التوصيات: 

 : و االقرتاحات أمههاالتوصيات من جبملة اخلروج ميكننا ادلوضوع، ذلذا ادلتعددة للجوانب دراستنا خالل من

 عن للمؤسسة حتدث قد اليت ادلالية ادلخاطر مواجهة عملية يف ادلايل التحليل من االستفادة ينبغي 
 .املختلفة ليادلا التحليل أدوات استخدام خالل من وذلك األداء تقييم طريق

 ادلخاطرة عنصر تقليل مث ومن ادلعلومات نوعية لتحسني ادلايل التحليل نسب استخدام ادلستثمرين علي. 
 
 يف ادلديرين يساعد ما وىذا الضعف ونقاط القوة نقاط لنا يوضح ألنو ادلايل التحليل أدوات على الرتكيز 

 .ادلؤسسة نشاط ومراقبة التصحيحية القرارات واختاذ الضعف نقاط معاجلة
 

  استغالل األموال اجملمدة يف اخلزينة لشراء تثبيتات جديدة أو توظيفها يف البنوك و احلصول على الفوائد. 
 

 يسهم مما القرارات اختاذ رلال يف دورات عقد و ادلايل التحليل رلال يف اإلدارية القرارات متخذي تدريب 
 .  ادلايل التحليل نتائج مع بفعالية التعامل على القرارات متخذي قدرة زيادة يف

 
  مصلحة بتخصيص وذلك ادلايل للتحليل كبرية أمهية تويل أن ادلؤسسة على نقرتح ىذا إىل باإلضافة 

 القوة مواطن على الكشف اجل من مستمرة بصفة للمؤسسة ادلالية الوضعية معرفة اجل من لو خاصة
 .ومعاجلتها والضعف



 

 

 املراجـــــــــــــع 
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 .راضي خنفر، حتلیل قوائم املالیة ،دار املسریة للنشر و التوزيع و الطباعة -13
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 دار ،1 ط احملاسيب، واالفصاح املالیة للقوائم املايل التحلیل سعادة، ويوسف الراوي وهیب خالد -14
 2000األردن، والطباعة، والتوزيع للنشر املسریة

 والتوزيع، للنشر املستقبل دار ،1 ط املايل، والتحلیل املالیة اإلدارة يف مقدمة عقل، حممد مفلح -15
 .2006 األردن،

 احلديث، العريب املكتب ،5ط ،)معاصر حتلیلي مدخل( املالیة اإلدارة هندي، إبراهیم منری -16
 .2003اإلسكندرية،

 دار البورصة، يف واالستثمار األداء ومراجعة تقییم ألغراض املايل التحلیل لطفي، السید أمحد أمني -17
 .2007القاهرة، اجلامعیة،

 .2008فلسطني، اهلل، رام ،1 ط املايل، التحلیل الشیخ، مصطفى فهمي -18
 اجلماعي، الفكر ر دا للمؤسسات، املالیة واإلدارة التمويل أندراوس، ولید عاطف -19

 .2006اإلسكندرية،
 للنشر، وائل دار الثانیة، الطبعة ،)املالیة اإلدارة( املايل التسیری قريشي يوسف و الساسي بن إلیاس -20

 .2006األردن،
 .2012اجلامعیة، املطبوعات ديوان اإلئتمان، وعملیات البنكیة التقنیات ناصر، سلیملن -21
 شهادة نیل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة املؤسسة، يف املايل التحلیل دور دلیلة، يةوش -22

 .2005مرداس،وب مالیة، املاجستری،ختصص
 املطبوعات ديوان ، اجلزائر اجلديد، الرمسي الربنامج حسب املايل التسیری بوشنقری، زغیب،میلود ملیكة -23

 .2010اجلامعیة،
 اجلامعة دار مؤسسة القرارات، اختاذ يف العملیات حبوث احملاسبیة املعلومات :مرعي احلي عبد -24

 .1993اإلسكندرية،
 .1998عمان، للنشر، الیازوري دار "اإلدارية القرارات اختاذ " املونسي، زمرير منعم -25
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 الجرائد الرسمية-3
 .2009 مارس 15-19 العدد الرمسیة، اجلريدة -1

 
 الرسائل و األطروحات-4

 مالیة املاجستری،ختصص شهادة نیل ضمن مقدمة املايل،رسالة التحلیل عیشة، بن باديس -1
 .2004 االقتصادية، العلوم اجلزائر،كلیة وبنوك،جامعة

 مقدمة مذكرة االقتصادية، للمؤسسة املايل املركز إبراز يف املايل التحلیل دور امحد، راحبي ,محزة مراد -2
 .2001اجلزائر، التسیری، علوم كلیة أعمال، إدارة ماجستری، شهادة نیل متطلبات ضمن

 كلیة والنقود، مالیة ختصص ماجستری، رسالة ، املايل احملاسيب النظام يف املايل التحلیل أكلي، توردت -3
 .2007 اجلزائر، جامعة التسیری، علوم

 ،"ماجستری مذكرة" املايل، احملاسيب النظام وفق املالیة للقوائم املايل التحلیل سامي، حممد لزعر -4
 .2011/2012قسنطینة، وعلوم التسیری، جامعة جتارية اقتصادية، علوم كلیة مالیة، إدارة ختصص

 مقدمة مذكرة االقتصادية، للمؤسسة املايل املركز إبراز يف املايل التحلیل دور امحد، راحبي ,محزة مراد -5
 .2010/2011 اجلزائر، التسیری، علوم كلیة أعمال، إدارة ماجستری، شهادة نیل ضمن متطلبات

 اجلزائر يف البرتولیة املؤسسات يف القرارات الختاذ كأدات املايل التحلیل ، الناصر عبد مجال صخري -6
 ،جامعة التجارية وعلوم التسیری علوم اقتصادية علوم كلیة املؤسسة، ،مالیة  ماجسرت  رسالة)،

 .2010سنة ، ورقلة مرباح قاصدي
 

 المراجع بالغة الفرنسية: ثانيا

1- pierre conso, la gestion financière de l’entreprise, EDITION 
DUNOD, 7 ème édition, paris, 1999. 

2- Eric dumalanéde .Comptabilité générale, berti .édition, algér 
2009. 
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3- Kamel hamdi, le diagnostic financier, es – Salam édition, 
Alger, .2001  

4- Josette Peyrard, gestion financière, dépote légal, paris, 1990. 
5- PATRICK PIGET، LA GESTION FINANCIERE، ED 

ECONOMICA ،1998. 
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A C TIV ITE  LRP 

C E N TR A L IS A TIO N

% %
BILAN

Exercice 2013 [DEFINITIVE]
[COMPLEXE DE LIQUEFACTION GL2Z]

%
Edité le:09/01/2018 

Heure : 11:27

ACTIF PASSIF
RUBRIQUE Brut (N) - Prov (N) Net (N) y Net (N-l) A

RUBRIQUE Net (N) 
-----------W

Net

%• îACTIF NON COURANT 

Ecart d'acquisitftm t ,̂u goodwill)
X .

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Immobilisations en cours 

Immobilisations financières

Titres mis en équivalence - entreprises associées 

% % Autre^pt$jcipations et créances rattachées
\ \

Autres titreï-jfteiobilisés %,
X X

Prêts et autres actirs^inanciers non courants 

Impôts différés actifs

S X

■ 29 981 336,30 

54 057 466 739,02 

4 323 379 983,90 

80 028181,43

W
S m

26 573 440,69 

49 782 706 465,08

CAPITAUX PRO PO S

Capital émis ^ ''Xe
3 407 895,61 

4 274 760 273,94 

4 323 379 983,90 

80 028181,43

•V,
8^70 894,36

4 019 829 230,78

5 123 765 059,99 

86 900 431,47

\  80 028 181,43
\ ,

47 072 529,12

x %w
S x . 80 028 181,43 

47 072 529,12

( % X X
’æô 900 431,47

X  :

Capital non appelé

Primes et réserves (Réserves consolidées (1)) 

Ecart de réévaluation 

Ecart d'équivalence (1)

Résultat net (Résultat net part du groupe)

Autres (^ îfi$ux propres - Report à nouveau 

Comptes de msjSfen
\  \

Part de la société consolidante (1)

Part des minoritaires ( l j

493 049 867,09

X  V  015 527 507,70
V

•V,

505 500 981,32

Sk
14 683 295%%$1

TOTAL ACTIF NON COURANT 58 537 928 769,77 49 809 279 905,77 8 728 648 864,00 9 239 265 616,60 TOTAL CAPITAUX PROPRES 14 508 577 374,79 15 188 796 425,23

ACTIF COURANT

Stocks et en cours 

Créances et emplois assimilés

C lie n ts V \  \ %

, V \  V *Autres dedffieir** %
\  xO/L

Impôts %

Autres actifs courants 

Disponibiltés et assimilés

Placements et autres actifs financiers courants 

Trésorerie

7 220 883 257,26 

268 870 023,64

24 144 245,10 

87 060 956,89

290 633 614,69

X XW
% %

157 664 821,65 

107 711 793,12

107 711 793,12

6 930 249 642,57 

268 870 023,64

24 144 24§^(j? 

87 060 956,89

157 664 821,65 

107 711 793,12

107 711 793,12

7 066 554 749,97 

260 001 303,03

24 904 652,49 

%. % 199 698 000,27 
\ \

35 398 650,27 

155 600 065,23

155 600 065,23

PASSIF NON COURANT

Emprunts et dettes financières 

Impôts (différés et provisionnés)

Autres cfëtî& non courantes
X

Provisions et [%o%Mts comptabilises d'avance

TOTAL P A S S IO N  COURANT__________2*________

\ X \  196 231855,22

1 ^ 2 3 1  855,22----
PASSIF COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés 

Impôts 

Autres dettes 

Trésorerie^ Passif

853 798 806,62

476 872 286,70

W....

1082 914 822,83 

1 036 185,00 

448 674 301,77

< ^O TA L ACTIF COURANT

X X
x %

7 597 465 074,02

TOTAL A C ïÏR

\ p D  633 614,69 7 306 831 4593 7 482 156 118,23 L PASSIF COURANT k ’C  1 330 671 093,32 1 5 3 2 B ^ 3 p 9 ,6 0

66135 393 843,79 
-----------------

50 0 9 ^ 3 ^ 2 0 ,4 6 16 035 480 323,33 ^.721 421 734,83 TOTAL PASSIF
'<> C'î
X t y p 480 3Z3-33 16 721 421 734,8^

% %
(1) A ne pas utiliser

% % Editée par SYGEF V3.0



%

BILAN IftjNf RNE 
\  Exercice 2014 [DEFINITIVE]

\  [COMPLEXE DE LIQUEFAC^ON GL2Z]

v \V- *j Edité 1/2018 
26

•V,

A C T I F P A S S I F

REF. RU BR IQ U E
N

Brut
N

Am ort-Prov
N

Net
N-l
Net

REF. RUBRIQUE N N-l

20.* 

2'K  
22 
24 
23 
26 
27

133

K31>
32
33
34
35
36
37
38

409
41
42^
43^i
44
45
46
47
48

50
51
52
53
54 ̂  
58%

ACTIF NON COURANT
Immobilisations incorporelles ^
^mobilisations corporellesu '4 l' ^rftgibilisations en concession
EqiÂft.l l̂^s & Complexes/Production
Immobilisions en-cours
Participations^ créances rattachées à des parti
Autres immobilisations financières

29 981 336,30 
4 293 090 312,82

%h 50 849 314 936,67 
^ \  4 162 561 745,70

V
99 924 674,23

^ 29 646 076,50 
^ % 4 2  486 265,94

h :,c
47 24%(g8îI|24,52

X

335 259,8ÿ 
550 604 046fê|

3 608 712 312,15
4 162 561 745,70

99 924 674,23

3 407 895,61 
k  605 099 437,70 
,  \

\ % 3  669 660 836,24 
^ % 2 3  379 983,90

\
80 028 181,43

10
11
12

18

13

14
15
16 
17 

229 
269 
279

40
41
42
43
44
45
46
47
48

50
51
52
53
54 
58

CAPITAUX PROPRES
Capital Réserves et Assimilés 
Reporte (̂W0uveau 
Résultat é^l'^ercice

\  %  
w  %Comptes de liaison

\X%  452 057 436,51
V %

13 1% 544 417,48

493(Â/^7,09
X  X

x i
14 015 527 507,70

TOTAL IMMOBILISATIONS 59 434 873 005,72 51 012 734 966,96 8 422 138 038,76 8 681 576 334,88 TOTAL CAPITAUX PROPRES 14 185 601 853,99 14 508 577 374,79

Impôts Différés Actifs 28 141 874,12 28 141 874,12 47 072 529,12

PASSIF NON COURANT

IDP, SUB, Reçues, Prod & Charges DIFF.

Provismft<j réglementées *
Provisio^ jîfĉ ir Charges
Emprunts ^<^eî^s Assimilées
Dettes rattache*^ &jdes participations
Droits du concédant
Versement restant à effectuer. S/Titres
Versement à effectuer sur titre immoN/Libérés

kfSL 120 509 239,22

W
X X

X

19^^1.55,22

\ \

TOTAL ACTIF NON COURANT 59 463 014 879,84 51 012 734 966,96 8450279 912,88 8 728 648 864,00
ACTIF COURANT

Stock et en-cours
^tocks de marchandises
i^a^ières premières et fournitures ^h,
^û^^S^pprovisionnements
En coW s^, production de biens
En cours de'fopduction de services
Stocks de produits
Stocks provenant d'immobilisations
Stocks à l'extérieur
Achats Stockés

7 031 835 696,00

9\  7 029 022 383,08 
%  \ %

x

2 813 312,92

289 318 232,90

% \
2$a $$8 232,90 

\ \
X

6 742 517 463,10

6 739 704 150,18

2 813 312,92

6 930 249 642,57

6 930 249 642,57
w %

TOTAL PASSIF NON COURANT 120 509239,22 196 231 855,22

Créances et Emplois Assimilés 244 534 610,68 23 132 006,05 221 402 604,63 268 870 023,64 Créances et Emplois Assimilés 1 226 273 899,00 1 330 671 093,32

Fournisseurs et comptes rattachés 
Clients et Comptes rattachés 
personnels et Comptes rattachés .% \ % 'Organismes Sociaux et Comptes rattache^ -V % o % Î̂ QjMéctivités publiques Organismes intern^n
Groupe s^Associés
Débiteurs ül^rs
Comptes Transitoires/Attente
Charges ou Produits constatés d'avance et 1

23 555 178,79 
23 746 030,53 
5 770 000,00 

25 000,00

K
> \ V  39 432 745,43

152 005 655,93

23 132 006,05

X%
W

x \
\

23 555 178,79 
614 024,48 

5 770 ooom  
25 000,Ô§

39 432 745,43 

152 005 655,93

36 917 103,36 
24 144 245,10 
4 280 000,00

W
^ 8 6 3  853,53 

157 664 821,65

Fournisseurs et comptes rattachés 
Clients créditeurs, avances, RRR....
Personnes et comptes rattachés 
Organi^^&s^ciaux et comptes rattachés 
Etat colléct^lS^ubliques Organismes internantion 
Groupes et ass%déV 

%Créditeurs Divers V  
Comptes Transitoires/Attente
Charges ou Produits constatés d'avance et Prov

804 498 297,85

, 254 055 289,98 
. % , 103 494 756,90 
%■ % 64 225 554,27 % %

\ \

X ,

853 798 806,62

289(̂ 45 728,24 
1^^^155,77 
62 oH-fe» 69 % %

Disponibilités et Assimilés 118 185 011,60 118 185 011,60 107 711 793,12 Disponibilités et Assimilés
Valeurs Mobilières de Placement 
Banques, Etab. Financiers & Assimilés 
Instruments Financiers Dérivés 
Caisses
Regie d'avances et accréditifs , ^
%  \% ^Vn^ments internes %

116 055 294,15 

2 129 717,45

116 055 294,15

2 129 717,4$
\

101 726 645,50

10,00 
5 985 137,62

r %

Valeurs Mobilières de Placement 
Banques, Etab. Financiers & Assimilés 
Instruments Financiers Dérivés 
Caisses
Regie d^ances et accréditifs ’i 
ViremereJ:  ̂fajernes X

TOTAL ACTIF CO URAN f\ \ 7 394 555 318,28 238,95 7082 105 079,33 \ \  7 306 831 459,33 \ \  TOTAL PASSIF COURANT %■ 1 226 273 899,00 1 330 67l?4m32
S X  TOTAL ACTIF % \, 66 857 570 198,12

— — 'Jf,------------------------------------- -—
51 3 2 5 ^ ^ 5 ,9 1 15 532 384 992,21 \  î%  035 480 323,33 OTAL PASSIF % 1&532 384 992,21 

------2— -----------
16 035 480

Editée par SYGEF V3.0
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A C T IV IT E  IR P 

C E N TR A L IS A TIO N

BILAN
Exercice 2015 [DEFINITIVE]

[COMPLEXE DE LIQUEFACTION GL2Z]

W
\  V

y .
Edité le:09/01/2018 

Heure : 11:26

ACTIF
RUBRIQUE Brut (N) Prov (N) Net (N ) Net (N-l)

PASSIF
RUBRIQUE V  Net (N ) Net

\ A A C T IF  NON COURANT
*

Ecart d'acquisition feu goodwill)
V

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

immobilisations en cours 

Immobilisations financières

Titres mis en équivalence - entreprises associées 
%  %  

Autre^d^jcipations et créances rattachées
\ Sf \  SaAutres titre^&rîtoiobilisés ^

-
Prêts et autres actifs-financiers non courants

•V,
29 981 336,30 

59 222 065 037,12 

376 870 352,09 

220 088206,96

w  
%  %

X \

\ ï
29 795 080,85 

52 338 445 260,62

X v
186 255,45 

6 883 619 776,50 

376 870 352,09 

220 088 206,96

'•t
'335 259,80 

4 159 316 359,03 

4 162 561 745,70 

99 924 674,23

Impôts différés actifs

\  220 088 206,96 

41 823 579,12

V \

%
220 088 206,96 

41 823 579,12

924 674,23 

28 141 874,12

CAPITAUX priW ftfS

WCapital émis 

Capital non appelé

Primes et réserves (Réserves consolidées (1)) 

Ecart de réévaluation 

Ecart d'équivalence (1)

Résultat net (Résultat net part du groupe) 

Autres c&eifëiijx propres - Report à nouveau
\  Si-

Comptes de i&s8b 

Part de la société co'Kgolidante (1)
Ty

W

463 629 983,49

%  U  448 392 567,64
Y \ %

X
Part des minoritaires (1)

\ \
% %

452 057 436,51

13 733 544 % % 8  
\ V

\

TOTAL ACTIF NON COURANT 59 890 828 511,59 52 368 240 341,47 7 522 588 170,12 8 450 279 912,88 TOTAL CAPITAUX PROPRES 12 912 022 551,13 14 185 601 853,99

ACTIF COURANT

Stocks et en cours 

Créances et emplois assimilés

ClientsVH
V v  w

Autres dédrf^.u'fe
''' \

Impôts %

Autres actifs courants 

Disponibiltés et assimilés

Placements et autres actifs financiers courants 

Trésorerie

7 500 308 236,07 

188 516 062,14

632 442,43 

43 000 477,30

296 786 143,01

\ %
W

V v
% %

144 883 142,41 

343 998 692,93

343 998 692,93

- W

7 203 522 093,06 

188 516 062,14

632 442^1 

43 000 477,30

144 883 142,41 

343 998 692,93

343 998 692,93 

----------

6 742 517 463,10 

221 402 604,63

614 024,48 

\  68 782 924,22

X
152 005 655,93 

118 185 011,60

118 185 011,60

PASSIF NON COURANT

Emprunts et dettes financières 

Impôts (différés et provisionnés)

Autres dé^g^gon courantes 
%

Provisions et jüi&âlùts comptabilisés d’avance
—

X K
W 304 946 052,67

TOTAL P A S S IO N  COURANT 30*4^46 052,67

PASSIF COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés 

Impôts 

Autres dettes 

Trésoreri^Passif

1498 435 974,12

543 220 440,33

W  \  % 
120 509

120 509 239,22

804 498 297,85

421 775 601,15

•^\pTAL ACTIF COURANT 8 032 822 991,14 :<0%786 143,01 

52 665ceg6$84,48
---------------% -----

7 736 036 848, 7 082 105 079,33 ;L PASSIF COURANT , %  2 041 656 414,45 1 226 9,00

X V TOTAL ACTll1» W 67 923 651 502,73
----— -------

15 258 625 018,25 15,532 384 992,21 TOTAL PASSIF >$*,58 625 018,25 15 532 384 9!

% % % %
(1) A ne pas utiliser

% %
Editée par SYGEF V3.0
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ACTIVITE LRP 

CENTRALISATION

fABLEAU c o m p te  de R é s u l t a t  
Exercice 2013 [DEFINITIVE] 

[COMPLEXE DE LIQUEFACTION GL2Z]

v  Edité le :09/01/2018 \ i
Heure : 11:27

MHtairach

Compte Désignation EXERCICE en cours (IM) EXERCICE (N-l)
Externes Internes (89...) Totaux Externes Internes (89...) Totaux

70
72
73
74

60
61
62

63 !
64

75
65 
68 
78

76
66

695+8
692+3
TPAO
TCAO

77 
67

^Ventes et produits annexes ^
^%iation des Stocks de produits 1V®>et en cours % h. % h, Pi%|tlÇtion immobilisée
Subv&stf^ d'exploitation \  \

4593 455,31 
-2 4^6 5%2 375,80

^<§69,55
\ \ %

10 366 606 9&7,30
\ V

w
\

10 371 200 412,61 
-2 445 592 375,80 

\  20 569,55 
i, \

3 843 359,70 
\% 2  359 559 774,25 

\ \  647,54
%

10 620 533 364,31
\ \

W  r( %
w %

10 624 376 7^4,01 
-2 359 559 ^ ^ 5  

6 4 7 ^

1. P?bduction de l’exercice -2 440 978 350,9*4 10 366 606 957,30 t-925 628 606,36 -2 355 7t5 767,01 10 620 533 364,3V 8 264 817 597,30
Achats consommés
Services extérieurs et autres consommations 
Autres Services extérieurs

869 145 109,29 
973 949 733,11 
105 923 919,31

12 143 368,97 
2 889 440,00 

1 802 651 097,36

881 288 478,26 
976 839 173,11 

1 908 575 016,67

987 740 765,54 
1 229 764 321,41 

153 211 094,33

3 995 240,54 
33 910410,11 

1 665 969 337,36

991 736 006,08 
1 263 674 731,52 
1 819 180 431,69

2. Consommation de l’exercice 1 949 018 761,71 1 817 683 906,33 3 766 702 668,04 2 370 716 181,28 1 703 874 988,01 4 074 591 169,29

-Char
fuip

%

Autr
Autr
Dote
Repr

Proc
Char

3. Valeur ajoutée (1-2) -4 389 997 112,65 8 548 923 050,97 4 158 925 938,32 -4 726 431 948,29 8 916 658 376,30 4 190 226 428,01
ges de personnel \  
tts,taxes et versements assimiîfè^

2 748-^42 232,45 
5b%5# 364,00 % :s

2 746 642 232,45 
50 154 364,00

2 643 280 786,45 
\ \  68 023 266,96 \  %

2 643 2 8 0 ^ ,4 5  
68 023 2te^p

cÀ ,Excédent brut d'exploitaftçrt,, -7 186 7 3 ^ 9 ,1 0 8 548 923 050,9%, V  1 362 129 341,87 -M â? 736 001,70 8 916 65^3*56,30 1 478 922 374,8®
es profits opérationnels \  
es chargés opérationelles
tions aux amortissements,provisions et pertes de val. 
ises sur pertes de valeur et provisions

262 669 138?4§ 
188 565 312,72' 

1 268 196 183,51 
435 784 655,15

13 735 294,58
\  262 669 138,49 

"'202 300 607,30 
1 268 196 183,51 

435 784 655,15

142%/ 238,36 
114 33Ô 842,52 

1 050 610 779,85

V
297 200,00

142 287 238,36 
114 628 042,52 

1 050 610 779,85

5. Résultat opérationnel (Exploitation) -7 945 101 411,69 8 535 187 756,39 590 086 344,70 -8 460 390 385,71 8 916 361 176,30 455 970 790,59
uits financiers 
ges financières 

............... - ______ __
18 169 282,91 
60 290 168,46

18 169 282,91 
60 290 168,46

51 183 145,05 
1 652 954,32

V

51 183 145,05 
1 652 954,32 %

\ X
V

6. Résultat financier \ .% A -4%><20 885,55
...

.......... -42 120 885,55 W  49 530 190,73 w 49 530W&-Z3
Résultat ordinaire avanrjppôts (5+6) -7 987 ^ 2 9 7 ,2 4 8 535 187 756.3$ k  547 965 459,15 M X lO  860 194,98 8 916 3&]\76,30 505 500 9 8 # !

Impc
Impc
Tot£
Tote

Proc
Char

A

j&é^ibles sur résultats ordinaires °''' ''\ o 
rts diffefe.5 (variations) sur résultats ordinales 
I des Produits des Activités ordinaires 
I des Charges des Activités ordinaires

\ \ %
54 915 592,0%,

-1 724 355 274,39 
6 317 782 614,91

10 366 606 957,30 
1 831 419 200,91

%
X  54 915 592,06 
8 642 251 682,91 
8 149 201 815,82

\  %
X

-2 162 245 383,60 
6 248 614 811,38

'%  V

V
10 620 533 364,31 
1 704 172 188,01

n

8 458 287 980,71 
7 952 786 999,39

8. Résultat Net des Activités ordinaires -8 042 137 889,30 8 535 187 756,39 493 049 867,09 -8 410 860 194,98 8 916 361 176,30 505 500 981,32
uits sur éléments extraordinaires 
ges sur éléments extraordinaires

9. Résultat extraordinaire. ------ ------------ Cv - ------------- \ \
\  \1 0 . R é su lta t net de 1'efc^t.çice

s _ '■
-8 0 4 2 ^ 1§89,30 8 535 187 7 5 6 ^ 493 049 867,09 S$410  860 194,98 8 9 1 6 ^ 4 7 6 ,3 0 505 500 9 8 % ^ .

% % % % %



*SI

ACTIVITE LRP 
CENTRALISATION

't?,

Exercice 2014 [DEFINITIVE]
[COMPLEXE DE LIQUEFACTION GL2Z]

Ta b l e a u  c o m p t e  d e  Ré s u l t a t \ Edité le:09/01/2018%,
Heure : 11:26

Compte Désignation EXERCICE en cours (N) EXERCICE (N-l)
Externes Internes (89...) Totaux Externes Internes (89...) Totaux

70
72
73
74

60 
61 
62 

63 «
64

75
65 
68 
78

76
66

695+8
692+3
TPAO
TCAO

77 
67

^Ventes et produits annexes ^
^/fé^t'ion des Stocks de produits en cours 
Pi%ÿfig,tion immobilisée 
Subvfffotf̂ p d'exploitation ' \

^768 272,98 
-1 6&1089 481,39

^<859,75
%

9 498 220 OS-7,93
N ÎV

\ S

9 501 988 340,91 
-1 654 089 481,39 

^  24 859,75

% 4 593 455,31
\% 2  445 592 375,80 \  %\ \  20 569,55

\ \

10 366 606 957,30

W"c %  
\ \ %

10 371 200 4^2,61 
-2 445 592 V ^ g O  

20

1. Production de l'exercice ’% -1 650 296 348,60- 9 498 220 067,93 Y847  923 719,27 -2 440 978 350,94 10 366 606 957,30- 7 925 628 606,36
Ach
Serv
Autr

ats consommés
ices extérieurs et autres consommations 
es Services extérieurs

812 493 615,60 
1 334 881 874,07 

185 293 318,97

4 653 504,74 
3 782 718,87 

1 710 180 806,89

817 147 120,34 
1 338 664 592,94 
1 895 474 125,86

869 145 109,29 
973 949 733,11 
105 923 919,31

12 143 368,97 
2 889 440,00 

1 802 651 097,36

881 288 478,26 
976 839 173,11 

1 908 575 016,67
2. Consommation de l'exercice 2 332 668 808,64 1 718 617 030,50 4 051 285 839,14 1 949 018 761,71 1 817 683 906,33 3 766 702 668,04
3. Valeur ajoutée (1-2) -3 982 965 157,30 7 779 603 037,43 3 796 637 880,13 -4 389 997 112,65 8 548 923 050,97 4 158 925 938,32

Autr
Autr
Dote
Rep

ges de personnel \
£s,taxes et versements assimire  ̂ ■.

2 3mg78 446,43 
152,40

2 330 678 446,43 
37 335 152,40

\  2 746 642 232,45 
\ \  50 154 364,00 X  "h

2 746 642,23g,45 
50 154 3fei$?($p

Excédent brut d'exploitaftçrV -6 350 9f&0>§6,13
_

7 779 603 037,4% 1 428 624 281,30 -%0f8g 793 709,10 8 548 9S&o&S0,97 1 362 129 341,'gC
*• 'y >>

es profits opérationnels 
es chargés opérationelles
tions aux amortissements,provisions et pertes de val. 
ises sur pertes de valeur et provisions

241 933 511\§ 
167 936 877,93' 

1 254 814 999,94 
270 051 486,79

256 400,00
241 933 511,65 

" 'le s  193 277,93 
1 254 814 999,94 

270 051 486,79

262 ^9  138,49 
188 565 312,72 

1 268 196 183,51 
435 784 655,15

....... ................ .... .....
V13 735 294,58

262 669 138,49 
202 300 607,30 

1 268 196 183,51 
435 784 655,15

5. Résultat opérationnel (Exploitation) -7 261 745 635,56 7 779 346 637,43 517 601 001,87 -7 945 101 411,69 8 535 187 756,39 590 086 344,70
Produits financiers
Charges financières *>- ■*.

7 310 106,24 
53 923 016,60 % %

7 310 106,24 
53 923 016,60

18 169 282,91 
60 290 168,46

t %

18 169 282,91 
60 290 168,46v

S XS
Impc
Impc
Tôt;
Tôt;

Proc
Char

\

6. Résultat financier 910,36 \ > . -46 612 910,36 -42 120 885,55 W -42 120WSH55
Résultat ordinaire avan'Hnireôts (5+6) -7 308 â#§45,92 7 779 346 637>|"' % 470 988 091,51 '̂ ■$87 222 297,24 8 535 cfsK 56 ,39 547 965

îtÿâîçibles sur résultats ordinaires  ̂'X 0 
rts diffefe (variations) sur résultats ordinaVgs 
)l des Produits des Activités ordinaires 
I des Charges des Activités ordinaires

................ \ \ %
18 930 655,Ste-

-1 131 001 243,98 
6 196 287 956,94

9 498 220 067,93 
1 718 873 430,50

%
X  18 930 655,00 
8 367 218 823,95 
7 915 161 387,44

V \%
54 9 %  592,06

-1 724 355 274,39 
6 317 782 614,91

W
X

10 366 606 957,30 
1 831 419 200,91

_____

54 915 592,06 
8 642 251 682,91 
8 149 201 815,82

8. Résultat Net des Activités ordinaires -7 327 289 200,92 7 779 346 637,43 452 057 436,51 -8 042 137 889,30 8 535 187 756,39 493 049 867,09
uits sur éléments extraordinaires 
ges sur éléments extraordinaires

9. Résultat extraordinaires, ....-........ ------------------ ... ..........- ............. ----------------------- \ \ r ---------------------------------------fy/.----------------------------
\ 10. R ésu lta t ne t de l'exé^çice -7 327 ̂ (^0 0 ,9 2 7 779 346 6 3 7 ^ . 452 057 436,51 ’%#§42 137 889,30 8 535%$%?56,39 493 049 8$%$%

% % % % % %

Editée par SYGEF V3.0



%
ACTIVITE LRP 

CENTRALISATION
Exercice 2015 [DEFINITIVE]

[COMPLEXE DE LIQUEFACTION GL2Z]

Ta b l e a u  c o m p t e  de  Ré s u l t a t \  Edité le:09/01/2018\
Heure : 11:26

io n a ifo c h

Compte Désignation EXERCICE en cours (N) EXERCICE (N-l)
Externes Internes (89...) Totaux Externes Internes (89...) Totaux

70
72
73
74

60
61
62

63
64

75
65 
68 
78

76
66

695+8
692+3
TPAO
TCAO

77 
67

^Ventes et produits annexes ^
■̂ /%i,ation des Stocks de produits 1V®>et en cours 'i, h. % h, 
Pi%dtoion immobilisée V *  :,
Subvé»CT }̂ d'exploitation %  \ r

4.291 707,76 
-8È® 618 068,04

I  I f v  
\ \ %

9 760 141 55£,36

v %

9 764 433 260,12 
-889 618 068,04

k %

% 3 768 272,98 
654 089 481,39 

\ \  24 859,75
%

9 49â 220 067,93
\ V  %  %  

w  w  %

9 501 988 3^0,91 
-1 654 089%|\§9 

24 85& ih,
X

1. P?bduction de l'exercice \ -885 326 360,2k 9 760 141 552,36 V 8 7 4  815 192,08 -1 650 2&6 348,66 9 498 220 067,§3. 7 847 923 719,27
Achats consommés
Services extérieurs et autres consommations 
Autres Services extérieurs

908 473 854,80 
2 374 883 233,57 

123 215 575,08

22 066 058,38 
2 877 199,88 

1 132 563 869,30

930 539 913,18 
2 377 760 433,45 
1 255 779 444,38

812 493 615,60 
1 334 881 874,07 

185 293 318,97

4 653 504,74 
3 782 718,87 

1 710 180 806,89

817 147 120,34 
1 338 664 592,94 
1 895 474 125,86

2. Consommation de l'exercice 3 406 572 663,45 1 157 507 127,56 4 564 079 791,01 2 332 668 808,64 1 718 617 030,50 4 051 285 839,14
3. Valeur ajoutée (1-2) -4 291 899 023,73 8 602 634 424,80 4 310 735 401,07 -3 982 965 157,30 7 779 603 037,43 3 796 637 880,13

S *

*
Autr
Autr
Dota
Repr

ges de personnel , \  
cts,taxes et versements assimiîfê '

2 458^06 839,98 
114,80 %  %

2 458 006 839,98 
33 348 114,80

\  2 330 678 446,43 
\ \  37 335 152,40

2 330 6 7 8 ^ ,4 3  
37 335 40

oJ^Excédent brut d'exploitaftpft,, -6 783 2^S>7,8,51 8 602 634 424,80<f\  1 819 380 446,29 -&&5P 978 756,13 7 779 6(îâ;&37,43 1 428 624 281,'3çT
es profits opérationnels \  
es chargés opérationelles
tions aux amortissements,provisions et pertes de val. 
ises sur pertes de valeur et provisions

164 163 847%§ 
22 491 516,15' 

1 600 035 654,47 
135 848 206,05

250 000,00
" \  164 163 847,50 

22 741 516,15 
1 600 035 654,47 

135 848 206,05

2 4 l\ 3  511,65 
167 936 877,93 

1 254 814 999,94 
270 051 486,79

X256 400,00
241 933 511,65 
168 193 277,93 

1 254 814 999,94 
270 051 486,79

5. Résultat opérationnel (Exploitation) -8 105 769 095,58 8 602 384 424,80 496 615 329,22 -7 261 745 635,56 7 779 346 637,43 517 601 001,87
Proc
Char

uits financiers 
ges financières

2 031 826,94 
48 698 877,67 %

2 031 826,94 
48 698 877,67

7 310 106,24 
53 923 016,60% %

7 310 106,24 
53 923 016,60 %...

6. Résultat financier W . ■MWT 050,73 ___________________________________________ -46 667 050,73 V V  -46 612 910,36 ............................. -46 612*9^36
\

Impc
Impc
ÎOt£
Tote

f---------------------------------------- ^----------------------------
^  Résultat ordinaire avanri^pots (5+6) -8 152^^346,31 8 602 384 424,8# 449 948 278,49 08 358 545,92 7 779 3 ^ 3 7 ,4 3 470 988 00^4%
jtÿé&î ibles sur résultats ordinaires 'X 0 
)ts diffeî̂ s (variations) sur résultats ordinales 
I des Produits des Activités ordinaires 
I des Charges des Activités ordinaires

“  \%
-13 681 705, fa ,

-583 282 479,79 
7 555 471 961,52

9 760 141 552,36 
1 157 757 127,56

>/\%
X -13 681 705,00 
9 176 859 072,57 
8 713 229 089,08

v \ ................%
18 9^0 655,00

-1 131 001 243,98 
6 196 287 956,94

\ V %
X

9 498 220 067,93 
1 718 873 430,50

18 930 655,00 
8 367 218 823,95 
7 915 161 387,44

8. Résultat Net des Activités ordinaires -8 138 754 441,31 8 602 384 424,80 463 629 983,49 -7 327 289 200,92 7 779 346 637,43 452 057 436,51
Proc
Char

\ V
V

uits sur éléments extraordinaires 
ges sur éléments extraordinaires

9. Résultat extraordinaire _  . . --------------------------- - -.............. - - ---------- —-------------------------------------- --------------------------------
,10. R ésu lta t net de l 'e x f^ ic e -8 138^441,31 8 602 384 42%0n 463 629 983,49 \ M 27 289 200,92 7 779^6^37,43 452 057 4% ^% ,

% %  V
% % % % % %

Editée par SYGEF V3.0


