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 النجاح و الصبر... إلى من علمني العطاء بدون انتظار... أبي. إلى من علمني

إلى من علمتني و عانت الصعاب أصل إلى ما أنا فيه... إلى من كان دعاؤها 
 سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي... أمي.

 إلى جميع أفراد أسرتي العزيزة و الكبيرة كل باسمه أينما وجدوا.

 ماكي في الحياة أينما كان.إلى 

 إلى أصدقائي رفقاء دربي من داخل الجامعة و خارجها.

، إلى أساتذتي الكرام الذين أناروا دروبنا بوشخي بوحوصإلى اأستاذ المشرف 
 بالعلم و المعرفة.

إلى كل من يقتنع بفكرة فيدعو إليها و يعمل على تحقيقها، ا يبغي بها إا 
 س.وجه اه و منفعة النا

 إليكم أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع.

 

 



 

 
 

 
 

ل  ، استجابة لق اما علي تسجيل الشك  إعام  نسبة الفضل أصحاب أر ل
 ."ل يشك النا ل يشك ه"   من »النبي       : 

 

  كما قيل :

ف منه فما شك ء إعا حمــــد     فمن كت امع  عامة شك ام

ـــل فالشـــك  بـــأ الب ـــ   ال شـــب ب  ا ت ـــدان  لســـو ا ه عـــ  عـــل علـــي أ  أ
.  العو  إ كا بيني  بينه مفا

ـــ ا الب ـــ   ف علـــي  ب  معومـــ  الفالـــل امشـــ كمـــا أبـــك بالشـــك أســـتامع الكـــ
حــ  شــ ي ب ع ي إ ــي مــا  ــ  ب اءت كــل مــا أكتــا يــ  ــ بلــا علــي قــ فقــد كــا ح

اف الثناء  بالك الدعاء.ب ر عبارت  ألط إشارت، فو   مني 

ماء  كل من قدم  ي فائدت أ أعانني  كما أشك السادت اأسات ت  كل ال
. ا حسناته ا  أ  جعل عموه في مي يه عني بي عع، أس ل ه أ  ج  بم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرس



 الفه

 اهداء

ا  تشك

 بببببببببببببببببب ا*امقدم العام ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ل    التحليل امالي للقوائ امالي: الفصل اأ

 2ةببببببالفصلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب *مقدم

ل  امبحث*  3ةببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب. امالي للقوائ امالي للتحليل النظ  اإطا : اأ

ل  امطل-  3ةببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب امالي لقوائ امالي التحليل ماهي : اأ

ع  ي التحليل امالي للقوائ امالي: ل  اأ الف  3ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتع

ع الثاني اهداف: الف  3ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباهمي التحليل امالي للقوائ امالي 

 5ةببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب امالي للقوائ امالي التحليل محددا  مقوما : امطل الثاني-

ع   5ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامالي للقوائ امالي التحليل مقوما : ل  اأ الف

ع الثاني  6ةببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب امالي للقوائ امالي التحليل محددا : الف

 6ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامالي للقوائ امالي التحليل استخداما استعماا : الثالث امطل-

ع اأ   6ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب امالي للقوائ امالي التحليل مجاا: ل الف

ع الثاني اف: الف  7ةببببببببببببببببببببببببببببب امالي للقوائ امالي التحليل من امستفيد امستعمل اأط

ع الثالث  ةتبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامالي للقوائ امالي التحليل نتائج: الف

 2تببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب. امالي للقوائ امالي التحليل أبعاد  مجاا : الثاني امبحث*

ل  امطل- اني تحليل : اأ  2تببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامي

ل  ع اا اني ع عاد: الف ا طبقا امي  2تببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب امالي التحليل أغ

ع الثاني اني تحليل : الف نس بواسط امي نا   3تبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب امالي التوا

 8تبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالنتائج حسابا تحليل : الثاني امطل-

ل  ع اأ اتي التمويل قد : الف  9تببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ال

ع الثاني بحي نس: الف دي  ال د  ة2ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببنس ام

 24بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببيالنقد التدفقا قائم تحليل : الثالث امطل-

ل  ع اا ين في التغي نحو النتيج من اانتقال : الف  24ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الخ

ع الثاني ين : الف ل تدفقا الخ صد جد  بب………………………………………………………25تحليل أ

 ب……………………………………………………………………………………………………ب………27 الفصل خاص*

سس ااقتصادي : الفصل الثاني   مساهم التحليل امالي للقوائ امالي في تحسي اداء ام



 29ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمقدم الفصل*

ل امبحث * ااداء امالي   : اأ  ة3ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ماهي ااداء 

ل : مفهوم اأداء-  ة3بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطل اأ

 ت3ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب: معايي تصني اأداء  الثاني امطل -

 35ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببماهي ااداء امالي : امطل الثالث-

ع  ي ااداء : ل  اأ الف  35ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباماليتع

ع  ث العوامل :الثاني الف  35ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامالي اأداء عل ام

ع   36ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامالي اأداء منهجي :الثالث الف

سس القوائ امالي: د التحليل  ثانيال امبحث*  38بببببببببببببببببببببببببببببببببببببفي تحسي اأداء امالي للم

ل :- ا التحليل امالي في تقيي اأداء امطل اأ ش  38بببببببببببببببببببببببببببببببببببببمحددا استخدام م

ا التحليل امالي في تقيي اأداء  ش ل : م ع اأ  38ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالف

ع الثاني : محددا استخدام التحليل امالي   39ببببببببببببببببببببببببببببببببباأساس ي في تقيي اأداء ب الف

بحي- ال يح  ش ال  39ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطل الثاني : ط تحليل م

 ة4ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطل الثالث : الفشل امالي -

ب أسباب ل : مفهوم الفشل امالي  ع اأ  ة4ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالف

ع   47ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالثاني: مفهوم  أهمي التنب بالفشل الف

ع   49بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالثالث : ط  أسالي التنب بالفشل الف

 52ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببخاص الفصل*

اس ميداني بمكت محاسب   الفصل الثالث: د

 54ببببببببببببب*مقدم الفصلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ل:* يخي حول امكت  امبحث اأ  55بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببنب تا

اس اميداني- ل: تقدي امكت محل الد  55ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطل اأ

 57ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببما التي يقوم بها امكتامطل الثاني: الخد-

ك- ي الش  57بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطل الثالث: تع

ا التوا امالي : امبحث الثاني* ش  59ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتقي ااداء امالي باستخدام م

ل -  59بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالتحليل امالي للقوائ امالي : امطل اا

ع  انيتحليل ام: ل  اأ الف  59بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي

ع الثاني اني امالي امختص: الف  65ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباعداد امي

ا التوا اماليحساب : امطل الثاني- ش  68بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم



ل  ع اأ ا مال العامل: الف  68ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالتوا الدائ ل

ع الثاني أسمال العامل : الف  ة7بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببBFRااحتياجا 

ع الثالث ين: الف   ت7بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتحليل الخ

سس تقي ا: امطل الثالث- دي ام د م  72ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلسياس التمويلي 

ع   72ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتقي السياس التمويلي: ل  اأ الف

ع الثاني سس : الف دي ام د  73ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتقي م

 74ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببخاص الفصل*
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 املقدمة العامة



م العام  امق
 

 أ 

 : تمهيد

سسا ج كب ا دها  ام د  ، املكي عن اادا انفصا  ، تع اف تع  عاق لها التي ااط

سسا بنشا مباش الغي أ مباش ائ أد ام جا تمثل التي  امالي بالق  أ لا يباسامح النظام مخ

مي لها صف تك  اء يتطل مما اأخ  الفئا حساب عل معين لفئ متحي غي  العم ا بع اج  اسال

ائ  التحاليل سس امالي للق ض سام  للم مي احتياجا تلبي بغ ما من امستخ  . الخاص امعل

اي  ما ت م بع ي ائ امالي التحليل أهمي ي د  اما أ اسأ د  تعاظ بسب امالي للق ع  تع  تن

ا ل امالي ااد ا لها  فيها امت ف بما دخ م بحقب يع سسا د  تعاظ أ كما ، الع  القابض ام

د صا امتع يع من افق ما  ، منها الجنسيا خص يها التي اانشط في هائل ت  تل اادا جعل ، تما

سسا ما ال دائم بحاج معها  امتعاملي ام ا  معل ش ش  مالي م اته اتخا في بها يس ا  ق

 . ااقتصادي

ائ أ بما  ئيس ي امص تعتب امالي الق حي يكن ل ا ال ي ال مي من للع ي امستخ ما لتق  معل

ي بي كميسمحا اف من للع ه فه فا ، اأط ائ ه ف  الق اع مع اد تحك التي بياالحس الق  اع

ي من  البيانا مي قبل التقا ا أصبح امستخ قع من ا . ياض  أم ائ مفي تحليل هنا يك  أا امت  للق

اد في امتبنا امحاسبي الط   كاف للمعايي فه ب  امالي ه ع ائ ه  . الق

قاب من أجل التحق من  سس في مجا ال م بها ام تعتب عملي تقيي اأداء امالي من أه العمليا التي تق

سسا ااقتصادي ،   سع أنشط ام داد أهميتها في ظل تعق  ت اف امنتظ ،  التي ا غها اأه بل

ي ا ما عل ام ك امالي اقسام الس بامنافس التام ، حيث أصبح ل ف عل ام سسلتع قبل التفكي  للم

ا  ا اسا قبل اتخا أ ق ع من ال ي امالي القيام بمجم يج عل ام ضع الخطط امستقبلي ،  في 

ي امالي في تقيي اأداء امالي  التي تشمل تحليل نس  م بها ام اسا التي يق ه ال ه اتيجي  مالي اس

نا ام ا ل من النس اماليالت ل غي  فع  ال ا النم  ش ام م ل  التحليل باستخ نس السي  . الي 

 : ااشكالي 

 ما هو اثر التحليل امالي للقوائ امالي في تحسي اداء امؤسس ااقتصادي ؟

عي   : ااسئل الف

 ماهي ابعاده؟ ؟  ائ امالي  فما يتمثل التحليل امالي للق

  ؟ما كي يت تقيم  ه ااداء 

 ؟ سس ااقتصادي ائ امالي في تحسي اداء ام  اين يكمن د التحليل امالي للق



م العام  امق
 

 ب 

 : الفرضيا

 ام التحليل امالي : الفرضي اأولي ثيقا باستخ تباطا  تبط ا سس م ائ  التسيي الجي للم للق

سيل امالي  ب  ك ي ا سس امتمثل في البقاء  ااستم اف  تطلعا ام  لتحقي أه

 ان من  : الفرضي الثاني نتائج ااست ف قيا حص  سس به القيام بتحليل الهيكل امالي للم

يل  سسأجل تم ا  ام سس في حال العج امالي أ اختا الت ع ام ق  .د 

 ا هاما  : الفرضي الثالث ائ امالي يلع د سس التحليل امالي للق في تحسي اداء ام

ب   ااقتصادي

 

 : منهجي الدراس

ح اإشكالي عل لإجاب ضيا صح اختبا امط نا الف صفي امنه عل اعتم  ال استطعنا التحليلي ال

ان تحليل ص من خال من ي الج ع، النظ ض نا التطبيقي الجان في للم اس اعتم  التي حال عل د

ع في أك التعم من تمكننا ض يا خا من ام اني ال ه امي سس له اس محل ام  .ال

 : اهمي واهداف الدراس 

ن ح  البحث أهمي تتمثل ف  الحص  عل يساع ك ما من جمل مع  : يلي ما في تتمثل  امعل

  ف سس بض مع ائ امالي لي مال من اهمي في ام  التحليل امالي للق

 ا يمكن بنا أ البحث له ائ امالي في تحسي ااداء  من يق ال ال يلعب التحليل امالي للق

سس ااقتصادي  بام

 

 : تقسيما البحث

 قسمنا  البحث  الي ثاث فص 

  امالي التحليل امالي للقوائ: الفصل اأول 

 مساهم التحليل امالي للقوائ امالي في تحسي اداء امؤسس ااقتصادي: الفصل الثاني 

 محاسب بمكتب ميداني دراس: الثالث الفصل 
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م الفصل  : مق

ٚڗ  بٖايغ من٘ اماليغ للقڤائږ امالي التحليل أضحګ ٚفغ مجااػ أهږ أحٖ اماٿ  الق ٚٛػ حين ، امع ااهميغ  ه٘ه ب

ٛمغ بعٖ ٚڗ  من الثاثيناػ بٖايغ ي العاميغ الكسإ أ سساػ من كثيڇ انهياٙ الفًڇع تلڊ ،ڣشهٖػ اماٿ  الق  ، ام

ٙع لګ مما ٕعا ٚڣ ٙا ض ٙيٚ محتڤياػ غسٕ سساػ اماليغ التقا  امهتمغ للجهاػ يتسن حت علم بشكل للم

سساػ له٘ه بالنشاطاػ ااقتصإيغ ٚف ام  ما هڤ ڣ ، ااقتصإڬ بمستقبلها التنب ڣ الفعلي إٔائها علګ التع

 . اماليغ القڤائږ تحليل من خاڋ تحقيقڢ يمكن

ٙ  علګ اماليغ للقڤائږ امالي التحليل مڤضڤٵ يقڤم ڣ ٚياضيغ اأساليظ باستخٖام اماليغ القڤائږ غسٕا  النسظ ڣ ڣ ال

ا مختفيغ تكڤڗ  أڣ ، اماليغ بالقڤائږ مباشٚ بشكل متاحغ غيڇ امعلڤماػ علګ الحصڤڋ  بغ٩ٚ ااتجاهاػ  ٙڣ

ٙقام  . اماليغ القڤائږ به٘ه ٛحمغ اأ

ٙع بقـس لقٖ ڣ  اميڈانيغ : من كل تشمل امالي سبامحا النظام ڣفڄ اماليغ القڤائږ أڗ لګ السابڄ الفصل ي اإشا

جملغ  ڣمن . اماحڄ لګ بإضافغ الخاصغ اامڤاڋ تغيڇاػ قائمغ ، النقٖيغ التٖفقاػ ،قائمغ النتائٌ حساباػ ،

ٚا ، اماليغ القڤائږ محللي قبل من كثيڇا عليهما يعڤڋ  النتائٌ حساباػ ڣ اميڈانيغ أڗ نجٖ القڤائږ ه٘ه  تحتڤيڢ ما نظ

ٚع تكڤڗ  ي تساعٖهږ معلڤماػمن  سسغ "اماليغ الڤضعيغ" عن فك سسغ "إٔا" عن ك٘لڊ ڣ للم  ي ڤاس ام

ٚها الت "اماليغ ااڣضاٵ تغيڇاػ" حڤڋ  امعلڤماػ لګ بإضافغ ه٘ا ، امستقبليغ التڤقعاػ أڣ الڤقـ الحالي  تڤف

 . التٖفقاػ النقٖيغ قائمغ

 : التالي النحڤ علګ اسييڗسأ مبحثيڗ لګ الفصل تقسيږ تږ ، امنطلڄ ه٘ا من 

ٚڬ  اإطاٙ : اأڣڋ  امبحن -  اماليغ للقڤائږ امالي للتحليل النظ

 . اماليغ للقڤائږ امالي التحليل أبعإ ڣ مجااػ : الثاني امبحن -
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ل  امبح  . امالي للقوائ امالي للتحليل النظ  اإطا : اأ

ل  امطل  : امالي لقوائ امالي التحليل ماهي : اأ

ل  ع اا ي التحليل امالي للقوائ امالي: الف  تع

ٕػ لقٖ ٚيفاػ أڗ ه٘ه ڣشملـ امتبع، العلم امنه باختاف تختلظ امالي للتحليل التفسيڇاػ من العٖيٖ ٙڣ  التع

ٙ  اتخاٗ عمليغ ي تستعمل معلڤماػ علګ للحصڤڋ  اماليغ للبياناػ منظمغ معالجغ هڤ امالي التحليل ٚا ڣتقييږ  الق

سساػ إٔا ٚيفاػ ه٘ه تضمنـ كما امستقبل، ي عليڢ يتكڤڗ  ما ڣلتڤقع ڣالحاضٚ اماٿ  ي ام التحليل  أڗ التع

ع اماليغ القڤائږ تفسيڇ عمليغ يتضمن امالي ٙاػ اتخاٗ أجل ڣفهمها امنشٙڤ ٚا  امالي التحليل أڗ كما مستقبليغ ق

لګ ٚڣٵ يعمل الت امختلفغ اماليغ ػساالسيا ي ڀڣالضع القڤع نقا٭ اكتشاف يهٖف  ٙها، علګ امش  ا ڇيڣأخ ظها

ٚاػ من مجمڤعغ اشتقاځ عمليغ هڤ التحليل امالي أڗ ش ٚڣٵ نشا٭ حڤڋ  ڣالنڤعيغ الكميغ ام  يتږ لكي امش

ٚاػ تخٖامسا ش ٚڣٵ إٔا لتقييږ امالي، التحليل عمليغ خاڋ من ليها، التڤصل يتږ الت ه٘ه ام  بقصٖ امش

ٙ امناسظ اتخاٗ ٚا  .   1الق

ٚيظ يمكن يبڄ ڣمما نڢ امالي التحليل تع ٙايغ ب لڊ  الكميغ اأساليظ ڣباستخٖام تبڤيبها بعٖ اماليغ القڤائږ ٕ ٗڣ

ٙتبا٭ ظهاٙ بهٖف ٚها بيڗ اا ٙئغ ڣالتغيڇاػ عناص جږ العناصٚ ه٘ه علګ الطا  ڣاشتقاځ التغيڇاػ ه٘ه ڣأثٚ ڣ

ٚاػ  مجمڤعغ من ش ٙا علګ تساعٖ الت ام سسغ ڣضع غسٕ ها ڣتقييږ ڣالتمڤيليغ التشغيليغ الناحيغ من ام  إٔا

ٛمغ تقٖيږ امعلڤماػ ڣك٘لڊ ٚاف الا ٙاػ اتخاٗ أجل من امستفيٖع لأط ٚا  التحليل فإڗ ڣبالتالي السليمغ، الق

سسغ تقييږ هڤ امالي  : من ام

  سسغ قيمغ : ااستثماٙ ٛاڣيغ  ؛ ) العائٖ ( ما أصل أڣ ام

 ٚڣ٩ ٛاڣيغ ٙع مٖڥ : الق سسغ قٖ  .) الخطٚ ( الًڈاماتها مڤاجهغ علګ ام

ڗ القڤڋ  يمكننا ڣبالتالي ٙ  لڢ امالي التحليل ب ٙڬ  ٕڣ ٙيخيغ معلڤماػ تحليل ( استشا  اتخاٗ قاعٖع يعتبڇ حين ، ) تا

ٙاػ ٚا اػ ڣ الق ٚا ٚف من اإج ٚاقبغ ڣقاعٖع امالييڗ امسيڇين ط  بلڢ امخطٰ امساٙ نحڤ ڣتڤجيهڢ اماليغ العملياػ م

ع الثاني افاهمي التحليل امالي للقوائ امالي : الف  اه

سس دا نظ جه من امالي التحليل-ت  : ام

ٙع اهتمام يظهٚ سسغ ٕا تها مٖڥ ي امالي بالتحليل ام ٙتها ڣظائفها إٔا خاڋ من كفا  تحقيڄ علګ ڣقٖ

                                                           
1
م امالي التحليل حإع، محمٕڤ خليل، حسيڗ  اػ ،امتق ٚبيغ اأكإيميغ منشٙڤ ٙڅ، ي امفتڤحغ الع ٙع كليغ الٖنما  بغ،سامحا قسږ ڣااقتصإ، اإٕا

 ب03 ٥ النشٚ، نغس بٖڣڗ 
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 ااسًڇاتيۑي مڤقفها تحٖيٖ أجل من امشًڇكغ امصالح ٗڣڬ  ثقغ كسظ محاڣلغ ڣك٘ا ڣامساهميڗ، امالكيڗ مصالح

1ٗلڊ لګ ڀأض ڣالبعيٖ، امتڤسٰ امٖڥ ي

  . 

 سسغ نجاٍ مٖڥ  السيڤلغ؛ تحقيڄ ي ام

 سسغ نجاٍ مٖڥ ٚبحيغ؛ تحقيڄ ي ام  ال

 ٚفغ سسغ اماليغ الڤضعيغ مع ٙنغ للم سساػ ڣضعيغ مع بامقا  امنافسغ؛ ام

 سسغ منٌ تقييږ يع اإنتاه مجاڋ ي ام  ڣالتسڤيڄ؛ ڣالتٛڤ

 ٚقابغ علګ امساعٖع  بامالي بمستقبلها ڣالتنب اماليغ ال

 : اما نظ جه من امالي التحليل -2

ٚإاػ يجل لګ أڣا ڣامحتمليڗ الحالييڗ اماڅ ينظٚ ٚڣٵ، يحققها الت اإي ٚكاػ  ي اماڋ ٙأٝ أڗ ڣطاما امش ش

شٚ أڣڋ  فاڗ اأيهږ، ي متمثا يكڤڗ س امساهمغ ٚإاػ هڤ اماڅ ليڢ ينظٚ م باإضافغ  يهږ كل من العائٖع اإي

ي لګ ش با ٚڥ  ٚاػام  باأخ

ض أصحاب نظ جه من امالي التحليل -3  : اأجل قصي الق

ٚڣ٩ أصحاب من ڣغيڇها البنڤڅ تهتږ ٚبحيغ اأجل قصيڇع الق ٚڣٵ ب ٚا امش  الطڤيل، اأجل ي امالي ٙه ڣاستق

نهږ ٚڣ٩ ڣأصحاب اماڅ شاڗ ٗلڊ ي ش ٚئيس  اهتمامهږ أڗ ا اأجل، طڤيلغ الق ٚاكٜ يكڤڗ  ال ٚكٜ حڤڋ  م  ام

ٙڬ  سسغ الجا ٙتها أڣ للم ٙيغ، العملياػ احتياجاػ مقابلغ الكافيغ اأمڤاڋ تٖبيڇ علګ مقٖ  االًڈاماػ ڣلٖفع الجا

ٙيغ خيڇ، ٕڣڗ  أيضا الجا ٙ  البنڊ بڢ يقڤم ال٘ڬ التحليل فاڗ ل٘لڊ ڣنتيجغ ت ٚفيغ يلفڢ العميل منح ليقٚ  مص

ٕين أحٖ بڢ يقڤم ال٘ڬ أڣ اأجل، قصيڇع ٚكٜ لتحٖيٖ امٙڤ ٚكٜ علګ غالبا سيڇتكٜ للعميل اائتماني ام  اماڋ ٙأٝ م

ٙيغ امتٖاڣلغ اأصڤڋ  ٛيإع بمقٖاٙ العامل اماڋ ٙأٝ يقاٝ حين للعميل، العامل  االًڈاماػ أڣ الخصڤم عن الجا

ٙيغ امتٖاڣلغ  بالجا

ض أصحاب نظ جه من امالي التحليل -4  : اأجل طويل الق

ٚڣ٩ أصحاب يهتږ ٚاػم  بثاثغ اأجل طڤيلغ الق ٙا علګ العائٖ معٖڋ : هي ٙئيسيغ ش سسغ استثما ٙع ام  تهږ مقٖ

ٙتها عليها امستحقغ الفڤائٖ تسٖيٖ أڣ مقابلغ علګ صل الڤفا علګ ڣمقٖ  . استحقاقڢ ميعإ ي الق٩ٚ ب

ع الثال اف : الف  : امالي للقوائ امالي التحليل أه

ٚڣٵ إٔا تقييږ لګ عام بشكل اماليغ للقڤائږ امالي التحليل يهٖف  تخٖم بكيفيغ ڣ متعٖٕع، ٛڣايا من امش

ٚڣٵ ي ماليغ مصالح لهږ ممن امعلڤماػ مستخٖمي أهٖاف لڊ امش  ڣمڤاطن القڤع جڤانظ تحٖيٖ بقصٖ ٗڣ

ٚها الت امعلڤماػ من ااستفإع ثږ من ، ڣڀالضع ٚشيٖ ي لهږ امالي التحليل يڤف ٙاتهږ ت ٚا  العاقغ ٗاػ اماليغ ق

ٚڣٵ  .  بامش
                                                           

ٚاهيږ خلٖڣڗ 1 ٚيفاػ، ب ٕٙڗ عماڗ، للنشٚ، ڣائل ٕاٙ ،مالي تحليل دا ش  ب ٥94 تةة2 . اأ
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:يلي  افيم اماليغ للقڤائږ امالي التحليل أهٖاف حصٚ ڣيمكن
1
  

 سسغ امالي الڤضع تقييږ ٜها ڣتحٖيٖ للم ٚك  اائتماني، م

 ٙع مٖڥ اختبا  ٙبحيتها، ڣتقييږ التحليل محل سغسام  عملياػ كفا

 ٙاػ إٔا تقييږ سسغ امختلفغ اإٕا  ،بام

 سسغ إٔا تقييږ ٙنغ ام سساػ مع بامقا  إٔا مع أڣ )التنافس  ڣضعها( القطاٵ نفس ي امماثلغ ام

سسغ  السابقغ، السنڤاػ ي ام

 ٚاػ ڣ البياناػ تڤفيڇ ش ٚا٩، مختلڀ بامستقبل ڣالتنب التخطيٰ ي تساعٖ الت الكميغ ام  اأغ

 ٚقابغ ائلسڣ  من يلغسڣ  تڤفيڇ ٚڣٵ نشا٭ علګ ال  بامش

دا  مقوما : امطل الثاني   امالي للقوائ امالي التحليل مح

ل  ع اا  امالي للقوائ امالي التحليل مقوما : الف

ٚاضها ڣ أهٖافها تحقيڄ ي اماليغ للقڤائږ امالي التحليل عمليغ تنجح كي ع، أغ  مجمڤعغ من تڤفٚ من بٖ ا امنشٕڤ

ٚڣ٭ أڣ امتطلباػ ٚاعاتها من بٖ ا يغساسأ ٙكائٜ مجمڤعها ي تشكل الت الش النهائي  الهٖف أڗ اعتبڇنا فإٗا . م

ٚاػ تڤفيڇ هڤ امالي للمحلل ش ع تعطي ڣاقعيغ م ٚب هي ٙڣٵ ام٤ نشا٭ جڤانظ عن صٙڤ الحقيقغ،  لګ تكڤڗ  ما أق

لڊ الهٖف ه٘ا تحقيڄ ي نجاحڢ مقڤماػ تڤفيڇ ٗڗ فيجظ ٚڣ٭ من مجمڤعغ تڤفيڇ علګ بالح٥ٚ ٗڣ ما  منها الش

ٙ  يتعلڄ ما ك٘لڊ ڣمنها يستخٖمها، الت التحليل ڣإٔڣاػ اليظسڣأ بمنه يتعلڄ ما ڣمنها نفسڢ، بڢ يتعلڄ بمصإ

2يلي فيما امقڤماػ ه٘ه حصٚ ڣيمكن .عليها يعتمٖ الت امعلڤماػ

 : 

 أڣ امصٖاقيغ من معقڤڋ  بقٖٙ معلڤماتڢ امالي امحلل منها يستقي الت امعلڤماػ مصإٙ تتمتع أڗ 

 امڤثڤقيغ،

 أڗ  كما التحليل عمليغ أهٖاف مع ظسيتنا علميا منهجا امالي التحليل عمليغ ي امالي امحلل يسلڊ أڗ

ٚڥ  هي تجمع ڣإٔڣاػ اليظسأ يستخٖم ٛڗ  بقٖٙ ڣ اأخ يسعګ  الت لأهٖاف ڣامائمغ امڤضڤعيغ سمت بيڗ متڤا

 ليها،

 لڊ بامڤضڤعيغ نفسڢ امالي امحلل يتسږ أڗ ه فهږ علګ بالًڇكيڈ ٗڣ ٙ  ڣ ٕٙڣ كما  الحقائڄ كشظ ي امحصڤ

ع بتفسيڇها يقڤم أڗ قبل هي ٕٚع بصٙڤ ، التحيڈ عن بعيٖع مج  تقٖيږ ي ٗلڊ بعٖ ليقڤم ٗلڊ ڣ الشخپ 

ٚه ٚي ٚاػ من بما يتضمنڢ تق ش ٚاٙ متخ٘ تخٖم بٖائل ڣ م ٚاعاع مع الق ٚاه بما التڤصيغ م  اأفضل البٖيل ي

 بمنها

 
                                                           

1
يث ااتجاها مطٚ، محمٖ  يع، للنشٚ ڣائل ٕاٙ . اائتماني امالي التحليل في الح ٕٙڗ، عماڗ، الثانيغ، الطبعغ ڣالتٛڤ  3 ٥ ، 2006 اأ
ٚاف عش٤ سميڇ حسيڗ2 ، ظافٚ ش ه اائتماني التحليل الكبيس  شي في د اض عمليا ت  امجتمع مكتبغ . البنو في النق التوسع اإق

ٚبي يع، للنشٚ . الع ٕٙڗ، عماڗ، اأڣلګ، الطبعغ ڣالتٛڤ   26ب ٥ ، 2010 اأ
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ع الثاني دا : الف  : امالي للقوائ امالي التحليل مح

ٚغږ ٙتڢ اماليغ للقڤائږ امالي التحليل أهميغ من بال ٚف ي امساعٖع علګ ڣقٖ ٚكٜ علګ التع سسغ امالي ام  ڣ مٖڥ للم

ع سسغ عملياػ كفا ٙع علګ ڣ امختلفغ ام ٙيغ القٖ  للتحليل امالي امحٖٕاػ من كثيڇ هناڅ أڗ ا لٖيها، ااستثما

ٛمغ الجهٕڤ ب٘ڋ امحلل علګ يتعيڗ الت اماليغ للقڤائږ  :هي ڣ عليها للتغلظ الا

 ٙجغ سسغ امحلل اهتمام ٕ  امطلڤب، التحليل عمڄ ڣمٖڥ بام

 التحليل، نتيجغ علګ امباشٚ اأثٚ ٗاػ امعلڤماػ نڤعيغ ڣ كميغ 

  البضائع  ڣتقييږ بااهتاڅ امتعلقغ اأحكام مثل اماليغ القڤائږ عٖإ ي ال٘اتيغ اأحكام بع٬ ٕخڤڋ

 فيها، امشكڤڅ الٖيڤڗ  ڣاحتياطي

 ٙيغ مٖڥ ٚا ٕڬس اأساليظ تغيڇ أڗ ٗ ،امحاسبيغ القڤاعٖ ڣ اأساليظ استعماڋ استم ي  تغيڇ لګ ي

 النتائٌ،

 تقييږ حڤڋ  خا٥ ڣبشكل اماليغ القڤائږ عٖإ ي امستعملغ امحاسبيغ اأساليظ حڤڋ  اماحظاػ غياب 

ٙف محاڬ مبٖأ من ڣاانتقاڋ ڣااستهاڅ الصناعغ  خٚ، لګ عليڢ متعا

 ٙع لنشاطاػ اماليغ القڤائږ ظهاٙ عٖم ٙ  مع ڣالعاقاػ التڤيع ڣخطٰ اإٕا ٚضيڗ ڣ ٕين امڤ  . امق

اما استعماا : الثال امطل  امالي للقوائ امالي التحليل استخ

ٙع علګ تقتصٚ ا اماليغ للقڤائږ امالي التحليل أهميغ ڗ سسغ اماليغ اإٕا  امڤضڤٵ أصبح ه٘ا ڗ بل ڣحٖها، للم

ٙع جانظ لګ يعن سسغ ٕا  يتطلظ الحفاٱ مصالح من امجمڤعغ له٘ه ما ڣغيڇهږ، ڣمڤظفيها ٕائنيها ڣ مالكيها ام

سسغ عن معلڤماػ إٔځ علګ للحصڤڋ  عليها ٕڥ ڣإٔائها، ام  باماليغ أڣضاعها امغس ٗلڊ ڣم

ل  ع اا   امالي للقوائ امالي التحليل مجاا: الف

  التاليغ امجااػ ي اماليغ للقڤائږ امالي التحليل يستعمل 
1
: 

 : امالي التخطيط-ت

ٚا العمليغ ه٘ه تعتبڇ ٙيا أم ٚڣ سسغ لكل للمستقبل ض لڊ ،م  ڤاځسأ الت تشهٖها الشٖيٖع التعقيٖاػ بسبظ ٗڣ

ٙع هي التخطيٰ ڣعمليغ . ڣخٖماػ يلع من امختلفغ امنتجاػ ٙ  ڣضع عن عبا سسغ إٔا تصڤ  امتڤقع ام

ٚكيڈ يجعل الحاڋ بطبيعغ ڣه٘ا . لها السابڄ باإٔا بااسًڇشإ السابڄ،  اإٔا : هما شقيڗ علګ العمليغ ه٘ه ت

 امتڤقع اإٔا ڣتقٖيٚ

 

 

                                                           
1
ٙب ٛھيڇ الشنطي أيمن  م ه، عبٖ عامٚ الحٖ ٚڣڗ البٖايغ ٕاٙ . امالي التحليل امالي اإدا في مق عڤڗ، ناش  عماڗ، اأڣلګ، الطبعغ ڣمٛڤ

ٕٙڗ  351-351 . ٥ - ٥ ، اأ
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 : اأداء تقيي تحليل -2

ٚاف معظږ بڢ تهتږ التحليل من النڤٵ ه٘ا سسغ عاقغ لها الت اأط ٙع، مثل ،بام ٚين اإٕا ٚضيڗ امستثم  بڣامق

ٙع من لها ما الغايغ، ه٘ه لتحقيڄ مثاليغ إٔڣاػ اماليغ للقڤائږ امالي التحليل إٔڣاػ ڣتعتبڇ  ٙبحيغ تقييږ علګ قٖ

سسغ  . مجااتها بكافغ يتعلڄ ڣما ام

 اائتماني التحليل-3

ٚف لګ التحليل ه٘ا يهٖف  ، ڣبالتالي )امٖين(امقًڇ٩ مع عاقاتڢ ي امق٩ٚ يڤجهها أڗ امتڤقع اأخطاٙ علګ التع

ٙه ڣبنا بتقييمڢ فيقڤم امق٩ٚ، هڤ التحليل به٘ا يقڤم ال٘ڬ ٚا ه٘ا  نتيجغ لګ استنإا العاقغ ه٘ه بخصڤ٥ ق

 بالتقييږ

 : ااستثما  التحليل-4

لجمهٙڤ  اأهميغ ه٘ه ڣتكمن اماليغ، ائږ لقڤ امالي للتحليل العمليغ التطبيقاػ أفضل من التحليل ه٘ا يعتبڇ

ٚين ٚإ من امستثم سساػ أف ٙاتهږ امغس علګ اهتمامهږ ينصظ ڣم ٙع . عڤائٖها ڣكفايغ استثما  التحليل ه٘ا ڣقٖ

سساػ تقييږ تمتٖ لتشمل ع نفسها ام ٙيغ ڣالكفا ٙاػ ا بها تتحلګ الت اإٕا  . امجااػ مختلظ ي ڣاستثما

ما تحليل -5 اء  اان  : الش

ٚا اانٖماه( من التحليل ه٘ا عن ينتٌ ڣحٖتيڗ  انضمام نتيجغ ڣاحٖع اقتصإيغ ڣحٖع تكڤين )ڣالش

ٛ  معا، أكٌڇ أڣ اقتصإيتيڗ  . أحٖهما أڣ منهما لكل القانڤنيغ الشخصيغ ڣاڋ ڣ

ع الثاني اف: الف  : امالي للقوائ امالي التحليل من امستفي امستعمل اأط

ٚاف تتعٖٕ ٚا اماليغ القڤائږ بتحليل امهتمغ اأط اػ علګ جاباػ من التحليل ه٘ا يقٖمڢ ما نظ مختلفغ  تسا

ٚاف، له٘ه ٚف من ااختاف حين اأط ٕ أڗ ڣيمكن التحليل، عمليغ من أهٖافڢ حسظ كل آخٚ ط  أهږ هنا نٙڤ

ٚاف ه٘ه ٙع، : ڣهي اأط ٚڣڗ اإٕا ٚتقبڤڗ، الحاليڤڗ  امستثم  لخ ..... البنڤڅ الٖائنڤڗ، ڣام
1
 تقسيږ يمكننا كما .

ٚاف ٚاف : لقسميڗ ه٘ه اأط سسغ ٕاخل من أط ٚاف نفسها ام ٚڥ  ڣأط ٙجڢ من أخ  ب خا

اف-ت اخلي اأط  : ال

ٙيغ امستڤياػ بهږ يقصٖ ٙيغ من مستڤڥ  كل اهتماماػ أڗ ڣياحٴ ،اميسغ ي امختلفغ اإٕا  امستڤياػ اإٕا

ڣلياػ اختاف نظٚ خٚ لګ مستڤڥ  من نسبيا يختلظ      لګ يمكن تصنيفها ڣ ،  منها كل عاتڄ علګ املقاع امس

 : يلي ما

سس دا- ت-ت  : ام

ٙع تهتږ سسغ ٕا ٙيغ مستڤيتها بمختلڀ ام تها قياٝ بهٖف امالي بالتحليل اإٕا ٚف كفا نڤاےي  علګ ڣالتع

ٙ  ڀالضع لڊ امالي، التحليل فًڇع أڣ اماليغ الفًڇع خاڋ نشاطها ي ڣالقصڤ ٙايغ خاڋ من ٗڣ ااتجاهاػ  ٕ

                                                           
1
ٚا . امالي التحليل ي الحٖيثغ ااتجاهاػ ،لياالجي ناجي ڣليٖ  يع، للنشٚ ث ٕٙڗ، عماڗ، اأڣلګ، الطبعغ ڣالتٛڤ  . 26 ٥ ، 2009 اأ
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ٚاػ ش ها ڣم ٚاػ أڣ بنٕڤ بيڗ ڣمعن ٕالغ ٗاػ منطقيغ عاقاػ يجإ خاڋ من أڣ امئڤيغ، تطٙڤ  حساباػ فق

ٚاػ باستخٖام معا كليهما أڣ اميڈانيغ النتائٌ أڣ ش ٚف الت ڣالنڤعيغ الكميغ، ااقتصإيغ ام ٙع إٔبياػ ي تع  اإٕا

ٚاػ ش ٚكظ أڣ البسيٰ بشكلها استخٖامها أڣ تفسيڇها ثږ اماليغ اماليغ بام  ي حصائيغ أڣ ٙياضيغ معإاػ ي ام

ٙ  نڤاےي بمعالجغ التڤصيغ بغيغ مسببا تفسيڇا تفسيڇها بالتالي ڣ معينغ بنا نماٗه  القڤع جڤانظ ڣتطڤيٚ القصڤ

 .منها

سس أصحاب-2-ت  ام

ٚكا أڣ امساهمڤڗ  هږ ڣ سساػ أصحاب أڣ الش ٕٚيغ، ام ٚتبٰ الف ا ڣي سسغ ه أڗ  نجٖ ل٘ا ٙئيس  بشكل بام

ٙجي ڣ الٖاخلي التمڤيل ڣطبيعغ العام امالي الهيكل تحليل علګ ينصظ امالي التحليل بنتائٌ اهتمامهږ  ڣالخا

ٚبحيغ ڣالعائٖا ٚع اأمڤاڋ علګ ل ٙع مٖڥ ك٘لڊ ڣ امستثم سسغ قٖ ٙيغ اماليغ الًڈاماتها يٖإ علګ ام  بانتظام، الجا

سسغ يهتږ أصحاب كما ٙباٍ حص٨ لٖفع النقٖيغ السيڤلغ تڤفيڇ ي ٙاتها قٖ بمٖڥ ام  .  لهږ امستحقغ اأ

 : العمال اتحاد-3-ت

ٚبحيغ امالي الڤضع لتقييږ العماڋ اتحإاػ قبل من امالي التحليل تقنياػ تستخٖم أڗ يمكن سساػ ڣال  للم

ٙع علګ للڤقڤف نطاقها، ي الڤاقعغ سساػ ه٘ه قٖ ٚاٙ علګ ام ٜاڣلغ ي ااستم  ثږ ڣمن ڣالتڤيع، نشاطها م

 ٙ ٚا يجإ الحالييڗ، العامليڗ تڤظيڀ ي ااستم 1جٖيٖع شغل مڤاقع ڣ

  . 

اف-2 جي اأط  : الخا

ٚاف كافغ هږ ٙه من اأط سسغ خا  امالي الخا٥ التحليل نتائٌ مع تتعامل ڣبالتالي معها، مصالح لهږ ال٘ين ام

سسغ ٙجغ عاقتها حسظ بام ٚڣڗ  مثل التحليل بنتائٌ مصلحغ لهږ يكڤڗ  أڗ يمكن أنڢ ا ، بها ٕ امستثم

ٚضڤڗ  ڣ امتڤقعڤڗ  ڣ الحاليڤڗ  ٙيڤڗ، ڣالٖائنڤڗ  فئاتهږ، اختاف علګ امق لګ التجا ٚاف باإضافغ  ٚڥ  أط  لهږ أخ

سسغ عاقغ  امالي التحليل ڣاهتماماػ بنتائٌ مصالح لهږ أڗ ا مباشٚ، بشكل أڣ بٖقغ، تحٖيٖها يصعظ بام

ٙاػ عليها بنا ڣيتخ٘ڣڗ  ٚا ثٚ ق  : يلي ما لګ تصنيفهږ ڣيمكن ٚ،شمبا بشكل عملهږ علګ ت

ا سماس-ت-2  : امالي اأ

ٚع يهٖف اځ سماس ٚف لګ امالي، التحليل من اماليغ اأٙڣ  :يلي ما علګ التع

 ٚأ أڗ يمكن الت التغيڇاػ اػ نتيجغ اأيهږ أيعاٙ علګ تط سسغ ي اماليغ للتطٙڤ ٚڣف  نتيجغ أڣ ،ام للظ

ٙاػ اتخاٗ علګ يساعٖ ال٘ڬ اأمٚ العامغ، ااقتصإيغ ٚا  هږ،ساأ  له٘ه امناسبغ التسعيڇ ق

 سساػ أيهږ ح تقٖيږ أڣ استغالها يمكن جيٖع استثماٙ ف٥ٚ تشكل أڗ يمكن الت ام نها الن  بش

 للعما

 

                                                           
ٚبيغ الٖڣڋ  علګ ڣانعكاساتها الٖڣليغ امحاسبغ ٛيٖ، أبڤ امبڇڣڅ محم1ٖ يع، للنشٚ ًڇاڅسا . الع ٚع، ڣالتٛڤ  ٥33 ، 2005 مصٚ، القاھ
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 : امتوقعو  الحاليو  امستثم -2-2

ٚف امالي بالتحليل امستثمٚ يهتږ  تًڇكٜ ل٘ا الطڤيل، اأجل ي معقڤڋ  ٙبح علګ ڣالحصڤڋ  أمڤالڢ امغس علګ للتع

ٚين اهتماماػ ٚكٜ امغس حڤڋ  امستثم سسغ امالي ام ٙباٍ تحقيڄ علګ ٙتها ڣقٖ للم   . امختلفغ اآجاڋ ي اأ

ٙباٍ ااهتمام يتږ أڗ الطبيعي ڣمن سسغ تحققها الت باأ يعڢ يتږ ما مقٖاٙ ڣ ام  فلكي بها، أصحا منها علګ تٛڤ

ٚٿ  ٙباٍ عن امستثمٚ ي سسغ أ ٙباحها تكڤڗ  أڗ يجظ ام ٙباٍ تماثل أ سساػ أ ٙجغ نفس تڤاجڢ الت ام ٕ 

ٚع ٙنغ خاڋ من امالي التحليل يحققڢ ما ڣه٘ا امخاط ٙباٍ مقا سساػ أ  . الصناعغ نفس ٕاخل ام

 : العماء-2-3

ٚها الت البياناػ باستخٖام ٕ ينش ٚفغ للعميل يمكن منافسيڢ، ڣك٘لڊ امٙڤ ٚڣ٭ كانـ ٗا ما مع  الت يحصل الش

 ڣتتږ ه٘ه لعمائڢ، هڤ يمنحها الت اائتماڗ فًڇع مع ڣتتطابڄ لغيڇه، تمنح ما مماثلغ اائتماڗ، فًڇع خاصغ عليها،

ٙناػ  اائتماڗ فًڇع متڤسٰ بحساب اماليغ القڤائږ باستخٖام امقا
 ب1

د   -2-4  امو

ٕ يهږ كٖ امٙڤ ٚاكٜ امغس من الت ٚاٙ لعمائڢ اماليغ ام  مٖين العمليغ الناحيغ من فالعميل اماليغ، اأڣضاٵ ڣاستق

،ٕ ٙايغ ه٘ا ڣيعن للمٙڤ ٕ ٕفاتٚ ي العميل مٖيڤنيغ ڣتحليل ٕ ٙ  امٙڤ ٙ  ٗلڊ ضڤ ڣعلګ امٖيڤنيغ، ه٘ه ڣتطڤ  يقٚ

ٕ ما ٕ يستفيٖ ڣب٘لڊ التعامل، ه٘ا يخف٬ أڣ معڢ التعامل ي سيستمٚ كاڗ ٗا امٙڤ  الت البياناػ من امٙڤ

ٚها يغ، العما بصفغ ينش ٚف مثا فيهمڢ ٕٙڣ  لتلڊ مماثلغ لعمائڢ يمنحها الت اائتماڗ فًڇع كانـ ٗا ما علګ التع

ٕ عما( للعما اممنڤحغ اائتماڗ فًڇع متڤسٰ حساب للمحلل ڣيمكن يمنحها امنافسڤڗ، الت  )امٙڤ

2القڤائږ اماليغ بياناػ امباستخٖ

  . 

ائنو -2-5  : ال

سسغ الخاصغ السنٖاػ ي يكتتظ من كل بالٖائن يقصٖ ه امحتمل أڣ للم ٚا ٙع للسنٖاػ ش  أڣ ااكتتاب امصٖ

ٚا٩ بصٖٕ أڣ أق٩ٚ أڣ الجٖيٖ الق٩ٚ ي سسغ اأمڤاڋ ق سساػ أڣ بنكا الٖائن يكڤڗ  ڣقٖ ،للم  . ماليغ م

ٚف عامغ بصفغ يهتمڤڗ  فهږ ل٘لڊ سسغ مكانيغ مٖڥ علګ بالتع ٚڣ٩ بالڤفا ام  جاڋ تحيڗ عنٖما بالق

ٚهږ ڣجهغ تختلظ فالٖائنيڗ . ااستحقاځ  ب  الٖين لنڤٵ تبعا نظ

  يو إ ضماڗ هڤ هنا الٖائنڤڗ  يهږ ما ڗ : اأجل طويل ال  فڤائٖ علګ ڣحصڤلهږ أمڤالهږ اسًٕڇ

ٚفغ يتعلڄ امالي بالتحليل اهتمامهږ فإڗ أمڤالهږ، ڣبالتالي  مستڤڥ  الثابتغ، لأصڤڋ  الحقيقيغ القيمغ بمع

ٚبحيغ  بالسنڤيغ تغطيغ الفڤائٖ ي ڣكفايتها ال

                                                           
1
ٙع لګ امٖخل علي، حنفي   5ث٥ ، 2008 مصٚ، الحٖين، الكتاب ٕاٙ . ڣالتمڤيل ااستثماٙ ڣاقتصإياػ امالي التحليل الحٖيثغ اماليغ اإٕا

2
ٙع لګ امٖخل علي، حنفي  ٚجع ڣالتمڤيل ااستثماٙ ڣاقتصإياػ امالي التحليل الحٖيثغ اماليغ اإٕا  75 . ٥ بڄ،سا بم
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  يو ٙئ ي الٖين مبلغ قب٬ ضماڗ هڤ هنا الٖائنڤڗ  يهږ ما ڗ : اأجل قصي ال  ل٘ا ،استحقاقڢ تا

ٚكٜ العامل اماڋ ٙأٝ بتحليل يهتمڤڗ  هنا نجٖ الٖائنڤڗ   بالڤحٖع ي ڣالسيڤلغ النقٖڬ ڣام

ف-2-6 ي الغ  : التجا

ٚف تستخٖم ٙيغ الغ  من العٖيٖ نشاطاػ عن بياناػ علګ الحصڤڋ  لغ٩ٚ الغالظ ي امالي التحليل التجا

سساػ ڣضاعها تتعلڄ الصناعاػ ڣ ام بحيتها، إٔائها ڣمعٖاػ اماليغ، ب مجمڤعاػ  شكل ي بتجميعها لتقڤم ٙڣ

ٙيغ أڣ صناعيغ ٚاػ ڣ الڤسطيغ النسظ منها تعٖ ڣ تحللها أڗ بعٖ ٗلڊ غيڇ أڣ خٖميغ أڣ تجا ش مفيٖع  تكڤڗ  م

ٚا ٙناػ إج ٙا ه٘ه بنشٚ تقڤم ما ڣغالبا ڣالتحليل، امقا  ب اػسالٖ

 : الحكومي امصالح -2-7

سساػ إٔا بتحليل الحكڤميغ الجهاػ اهتمام يعٕڤ ٙجغ ٙقابيغ بابسأ  ام ٚيبيغ  بابسڣأ  اأڣلګ، بالٖ ٙجغض  بالٖ

 :  التاليغ اأهٖاف لګ باإضافغ الثانيغ،

 ٖك  ، امعمڤڋ  القڤانيڗ ڣ باأنظمغ التقيٖ من الت

 ٚقابغ اإٔا تقييږ ٜڬ  البنڊ ك ٚك ٙيغ للبنڤڅ ام  ، التجا

 ٚاقبغ  . اأسعاٙ م

 : امالي الخب بيو-2-8

مٚ امهتمغ الفئاػ حٖڥ من تكليظ علګ بنا أڣ الخاصغ امختلفغ بتحلياتها اماليغ الخبڇع بيڤػ تقڤم سسغ ب  ام

ٙجها، من أم ٕاخلها من ڤاس ٚكٜ تتقاضها ٙ أجڤ  مقابل الحااػ ه٘ه ي بمبإٙ خٖماتها تقٖم ڣ خا  تحلياتها ي ڣت

ٚغظ الت الناحيغ علګ  ب الخٖماػ  ڊبتل  امشًڇيغ الفئغ فيها ت

ع الثال  : امالي للقوائ امالي التحليل نتائ: الف

ٚا بعٖ سسغ اماليغ للمعلڤماػ الٖقيڄ الفح٨ ج  نتائٌ معينغ نستخل٨ ائلسڣ  باستعماڋ ڣمعالجتها للم

سسغ بالنسبغ امحلل ڣضعيغ حسظ تختلظ ٙجي أڣ ٕاخلي : للم 1خا

  . 

اخلي امالي التحليل نتائ  -ت  : ال

ٙع أڣ قسږ أڣ ڀمڤظ بڢ يقڤم ٚڣٵ ٕا سسغ أڣ بامش ٚځ  أڣ ام ٙه من متخصصغ ف ٚڣٵ، خا  ڀعلګ تكلي بنا امش

ٙع من ٚڣٵ ٕا سسغ أڣ امش ي معلڤماػ علګ الحصڤڋ  لګ الٖاخلي امالي التحليل يهٖف ما ڣغالبا ،ام  تساعٖ 

ٙاػ اتخاٗ ٚا  :  يب امتعلقغ ق

 سسغ التابعغ ااقتصإيغ الڤحٖاػ إٔا تقييږ  التحليل، مڤضع للم

 ٚكٜ من التحقڄ سسغ امالي ام عطا بڤاسطغ لها تتع٩ٚ قٖ الت اماليغ ڣاأخطاٙ للم  أحكام امٖيڤنيغ 

ٛناػ تطبيڄ مٖڥ علګ سسغ ي اماليغ التڤا يغ ڣعلګ ،ام ٕٕٚڣ  فيها، ام

                                                           
1
اقب تقنيا ، عٖڣڗ  ٕإڬ ناصٚ  ٜائٚ ، العامغ امحمٖيغ ٕاٙ . امالي تحليل التسيي م  . . 12 ٥ 2000 ، الج
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 ٗٙاػ اتخا ٚا يع أڣ التمڤيل، أڣ ،ااستثماٙ حڤڋ  ق ٙباٍ تٛڤ  اماڋ، ٙأٝ تغييڇ أڣ اأ

 ٚاقبغ ي منها لاستفإع ليها امتڤاصل امعلڤماػ ڣضع سسغ لنشا٭ العامغ ام  ،ام

 ياٝ ليها امتڤاصل النتائٌ أڣ امعلڤماػ ڣضع ٚاػ ك ٚيغ اميڈانيغ( البڇامٌ لڤضع امستقبليغ للتقٖي  التقٖي

ٙاػ ٜينغ أڣ لاستثما  . )الخ ..... الخ

جي امالي التحليل نتائ-2  : الخا

ٙه من جهاػ بڢ تقڤم ال٘ڬ التحليل بڢ يقصٖ ٚڣٵ خا سسغ أڣ امش  ه٘ه خٖمغ لګ التحليل ه٘ا يهٖف حين ،ام

1يلي فيما امتمثلغ ڣ ،  أهٖافها ڣتحقيڄ الجهاػ

  : 

 سسغ بها م تقڤ الت اأعماڋ حڤڋ  ماحظاػ  امالي، اميٖاڗ ي ام

 سسغ استطاعغ ڣمٖڥ اماليغ الڤضعيغ تقييږ ٚڣ٩، نتائٌ تحمل علګ ام  الق

 ٚف٬ أڣ امڤافقغ سسغ تقٖيږ عنٖ ق٩ٚ لعقٖ ال  معيڗ، بنڊ من ق٩ٚ علګ الحصڤڋ  طلظ ام

 ٍسسغ ڣااستغاليغ اماليغ الڤضعيغ لتغييڇ ماليغ اػسياس اقًڇا  ،للم

 ٙنغ سسغ العامغ الڤضعيغ مقا سساػ مع للم ظهاٙ القطاٵ، نفس من ام  بأضعفها أڣ أحسنها ڣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
يث ااتجاها ،يالالجي ناجي ڣليٖ  ٚجع ،امالي التحليل في الح ٚه، م  . 19 ٥ سابڄ ٗك
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 . امالي للقوائ امالي التحليل أبعاد  مجاا : الثاني امبح

ل  امطل اني تحليل : اأ  امي

ٚځ  ڤفس امطلظ ه٘ا ي ٚيقغ لګ نتط  اميڈانيغ من انطاقا الڤظيفيغ ڣاميڈانيغ اماليغ اميڈانيغ من كل عٖإ ط

ٙا لګ بعٖ فيما لننتقل ،امحاسبيغ ٚاػ : بڤاسطغ اميڈانيغ تحليل غسٕ ش ٛڗ  م  العامل، اماڋ ٙأٝ( امالي التڤا

ٙأٝ ٜينغ العامل، اماڋ احتياجاػ  ڬ اأفقي التحليل ڣأخيڇا اماليغ، النسظ ،)الصافيغ الخ  ب1للميڈانيغ ڣالعمٕڤ

ل   ع اا ض عاد: الف اني ع اض طبقا امي  : امالي التحليل أغ

 علګ ڣالقائږ الٖڣليغ امحاسبيغ امعاييڇ من امستلهږ امالي سبامحا للنظام ڣفقا عٖإها يتږ الت اميڈانيغ ڗ

ع مبٖأ ڣعلګ القانڤني الجانظ علګ ااقتصإڬ الڤاقع مبٖأ تغليظ  امحاسبيغ اميڈانيغ عن تختلظ العإلغ، الصٙڤ

ٙيغ اأصڤڋ  بيڗ تميڈ كڤنها ي )الڤطن سبامحا امخطٰ(امعتإع ٙيغ غيڇ ڣاأصڤڋ  الجا ٙيغ ڣالخصڤم الجا  الجا

ٙيغ ڣالخصڤم غيڇ ٜمنيغ الفًڇع أياٝ علګ الجا ٚا عشٚ اثنا( ال  عناصٚ تقييږ عإع مكانيغ لګ ضافغ ،)شه

ٙاه اأصڤڋ  ڣعٖم اميڈانيغ،  معلڤماػ هناڅ ڣلكن اميڈانيغ ه٘ه لتقٖيږ محٖٕ شكل يڤجٖ ا أنڢ كما الڤهميغ، ٕ

 جهغ، من اماليغ اميڈانيغ ڣ امحاسبيغ اميڈانيغ بيڗ التطابڄ ٗلڊ عن نجږ مما ي اميڈانيغ، تتڤفٚ أڗ يجظ ٕنيا

ٚڥ  جهغ من الڤظيفيغ ڣاميڈانيغ امحاسبيغاميڈانيغ  بيڗ ظالنس ڣالتطابڄ  بأخ

اني-ت  : )استحقا - سيول( امالي امي

ٙجغ بيڗ التمييڈ علګ اماليغ اميڈانيغ تقڤم ٙجغ جهغ من اأصڤڋ  يڤلغس ٕ ثانيغ،  جهغ من الخصڤم استحقاځ ٕڣ

ٚتظ حين ٙجغ ڣفقا اأصڤڋ  ت ٙجغ ڣفقا فًڇتظ الخصڤم أما امًڈايٖع يڤلتهاس لٖ  اأمٚ امًڈايٖع، استحقاقاتها لٖ

ٙع ڣ )غئماما  عٖم خطٚ( للمق٩ٚ امالي الخطٚ بتقييږ ال٘ڬ يسمح سسغ قٖ  قصيڇع الًڈاماتها مڤاجهغ علګ ام

2اأجل

 ب 

اني -2  : الوظيفي امي

ٚيقغ الڤظيفي التحليل يعتبڇ ٚځ  من ط  تقڤم الت العملياػ ڀمختل ڀتصني أياٝ علګ تقڤم امالي التحليل ط

سسغ سسغ فإڗ التحليل، ه٘ا ڣحسظ . الڤظائڀ حسظ بها ام ٙع ام  تضمن ماليغ ڣ اقتصإيغ ڣحٖع عن عبا

3ڣااستغاڋ ااستثماٙ التمڤيل، ڣظائڀ تحقيڄ

 ب 

ٚف لڀ ع نها الڤظيفيغ اميڈانيغ Hubert de la Bruslerie ام ٕٙ حصا اٝسأ علګ تقڤم ميڈانيغ "ب  ڣ  للمڤا

سسغ ي ااستخٖاماػ اػ مختلظ ي مساهمتها ڣفڄ ام ٜينغ تعبڇ حين ،"ااقتصإيغ الٖٙڣ سسغ خ  لحظغ ي ام

ي ما عن ٕٙ صا اػ ڣيقصٖ امًڇاكمغ، ااستخٖاماػ ڣ امڤا ع : ااقتصإيغ بالٖٙڣ ع ،ااستثماٙ ٕٙڣ  التمڤيل ٕٙڣ

                                                           
1
 Pierre Vernimmen, OP.Cit, p.p 190-191. 

2
 Nacer Eddine Saadi,analyse financière d éntreprise méthodes et 

outils d’analyse et de diagnostic en normes francaise et internationales . paris .france.209 , p76 . 
3
نام حس امالي التسيي ، بڤشنقيڇ ميلٕڤ ٛغيظ مليكغ  سمي الب ي ال ٜائٚ، الجامعيغ، امطبڤعاػ ٕيڤاڗ . الج  ب5ت-4ت ٥ - ٥ ، 2010 الج
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ع ٙڣ ٚتيظ بإعإع امحاسبيغ اميڈانيغ بنا الڤظيفي التحليل يعيٖ" ااستغاڋ ٕڣ  حسظ كتل لګ اميڈانيغ بنٕڤ ت

ٕٙ بيڗ تڤاصليغ عاقغ عقٖ ڣ ٕيمڤمتها مستڤڥ   : يلي ما بإظهاٙ تقڤم حين الٖائمغ، ڣااستخٖاماػ الٖائمغ امڤا

 اميڈانيغ، فلسأ امتٖاڣلغ ااستخٖاماػ ڣ اميڈانيغ أعلګ الثابتغ ااستخٖاماػ : اأصول  من كتلتي 

 الخصوم من كتلتي : ٕٙ ٕٙ ڣ اميڈانيغ أعلګ لثابتغ امڤا  اميڈانيغ، فلسأ امتٖاڣلغ امڤا

 ين ٙنغ كنتيجغ : )سالب أ موجب(الخ ٙبعغ الكتل مقا ٚڥ  اأ  ،للميڈانيغ اأخ

ع الثاني اني تحليل : الف نا بواسط امي   امالي نس التوا

ا اني تحليل : ا نا بواسط امي  امالي التوا

ٙا تسمح ٛڗ  غسٕ سسغ ااستغالي بالنشا٭ امتعلڄ امالي ڣالخطٚ غئماما  بتقييږ امالي التڤا  أڗ نجٖ حين ،للم

ٚاػ عٖع هناڅ ش ٚاٛ امالي امحلل ليها يستنٖ م ٛڗ  مٖڥ إب سسغ تڤا  احتياجاػ العامل، اماڋ ٙأٝ : أهمها من ام

ٜينغ العامل اماڋ ٙأٝ ٚجغ البياناػ علګ التحليل ه٘ا يقڤم ڣ . الصافيغ ڣالخ  اميڈانيغ ڣ اماليغ اميڈانيغ من امستخ

 .  الڤظيفيغ

 : العامل امال أ -ت

سسغ يسمح ال٘ڬ السيڤلغ هام٤ هڤ العامل اماڋ ٙأٝ ع نشاطها بمتابعغ للم  أڣ صعڤباػ ٕڣڗ  طبيعيغ بصٙڤ

ٜينغ، مستڤڥ  علګ ماليغ ضغڤطاػ سسغ ٕاخل مڤجظ عامل ماڋ ٙأٝ فتحقڄ الخ كٖ ام  لهام٤ امتاكها ي

ٚاٙ ضماڗ ڣ الصعڤباػ مڤاجهغ علګ يساعٖها أماڗ ٛڗ  استم 1امالي هيكلها تڤا

 العامل اماڋ ٙأٝ فهږ ڣيمكن .  

ٙبتيڗ ڣفقا  :  مقا

 ٙبغ هي اأڣلګ نا ڣالت ، " اماليغ " للميڈانيغ تقليٖيغ مقا ي، العامل اماڋ ٙأٝ حساب لګ تقٕڤ  الصا

 ٙبغ هي الثانيغ نا ڣالت ، " ڣظيفيغ " للميڈانيغ حٖيثغ مقا  . الڤظيفي العامل اماڋ ٙأٝ حساب لګ تقٕڤ

 . : الصافي العامل امال أ -ت-ت

يق امفهوم  : الحساب ط

ي العامل اماڋ ٙأٝ يمثل ٚف من مستعمل أماڗ هام٤ الصا سسغ ط ع حڤإف مڤاجهغ ام  الت ااستغاڋ ٕٙڣ

اڗ انخفا٩ : السيڤلغ تمس ٜڣڗ ٕٙڣ ثيڇ تحـ امخ ٚاهن ااقتصإڬ الڤضع ت  قابلغ غيڇ ٛبائن ٗمږ مائږ غيڇ ال

ي العامل اماڋ ٙأٝ حساب ڣيتږ . لخ . .....للتحصيل ٙع نها أ نجٖ حين اماليغ، اميڈانيغ من انطاقا الصا  عن عبا

ٚځ  ٙيغ اأصڤڋ  بيڗ الف ٙيغ، ڣالخصڤم الجا ٙع هڤ أڣ الجا  غيڇ الخصڤم + الخاصغ اأمڤاڋ(الٖائمغ اأمڤاڋ عن عبا

ٙيغ  . الصافيغ الثابتغ اأصڤڋ  تمڤيل ي امستخٖمغ )الجا

 ٝي العامل اماڋ ٙأ ٙيغ غيڇ( الصافيغ الثابتغ اأصڤڋ  - الٖائمغ اأمڤاڋ = الصا  . )الجا

                                                           
1
ام ،اليميڗ سعإع  سسا أداء تقيي في امالي التحليل استخ شي ااقتصادي ام اتها ت ا ٙايغ - ق سسغ حالغ ٕ ٜع لصناعغ الڤطنيغ ام  القياٝ أجه

ٚاقبغ ٚع يطيظ، - العلمغ – ڣام ٙيغ، العلڤم ي ماجيسًڇ شهإع لنيل مقٖمغ م٘ك  ب59 ٥ ،  2008 9ةة2-باتنغ، لخضٚ الحاه جامعغ التجا
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 ٝي العامل اماڋ ٙأ ٙيغ اأصڤڋ  = الصا ٙيغ الخصڤم - الجا  الجا

 : الوظيفي العامل امال أ -2-ت

يق  مفهوم -  : الوظيفي العامل امال أ حساب ط

ي العامل اماڋ ٙأٝ( الڤظيفي العامل اماڋ ٙأٝ شٚ هڤ )اإجمالي الصا اميڈانيغ  من انطاقا حسابڢ يتږ م

ٚيفڢ يمكن ڣ الڤظيفيغ، نڢ تع ٕٙ فائ٬ " :ب ع تمڤيل حاجاػ من جٜ لتمڤيل امخصصغ الٖائمغ امڤا  ٕٙڣ

ٕٙ من الفائ٬ ، ڣيمثل " ااستغاڋ  : التاليغ بالعاقغ عنڢ ڣيعبڇ .الثابتغ ااستخٖاماػ تغطيغ بعٖ الثابتغ امڤا

ٕٙ = العامل الڤظيفي اماڋ ٙأٝ  بالثابتغ ااستخٖاماػ – الثابتغ امڤا

 : العامل امال أ احتياجا-2

ع تمڤيل حاجاػ من الجٜ ٗلڊ هڤ العامل اماڋ ٙأٝ احتياجاػ ٚيڄ  عن تغطيتها يتږ ا الت ااستغاڋ ٕٙڣ ط

ع امتعلقغ الٖيڤڗ  ٜمن التفاڣػ عن الحاجغ ه٘ه ڣتنتٌ ،ااستغاڋ بٖٙڣ ڣ  امبيعاػ امقبڤضاػ امشًڇياػ، بيڗ ال

ٚأٝ امحٖٕ بمثابغ العامل اماڋ ٙأٝ احتياجاػ يعتبڇ كما ڣ . امٖفڤعاػ العامل  اماڋ ٙأٝ هڤ أڣ العامل، اماڋ ل

سسغ اماليغ للبنيغ اأمثل اػ لتمڤيل تڤفيڇه الڤاجظ الٖائمغ اأمڤاڋ من الحجږ هڤ أڬ ،للم  امتٖاڣلغ امڤجٕڤ

ٛڗ  تحقيڄ ڣال٘ڬ يضمن ٙڬ  امالي التڤا ٚڣ سسغ الض  : 1لګ العامل اماڋ ٙأٝ احتياجاػ ڣتنقسږ . للم

 ٙأٝ احتياجاػ من اأكبڇ القسږ ڣيمثل : ) . ع . م .  . ( لاستغال العامل امال أ احتياجا 

ٚځ  ي ڣيتمثل اماڋ العامل، ٙصٖع بيڗ الف ٚتبطغ العناصٚ أ ٚع ام  العإڬ ااستغالي بالنشا٭ مباش

سسغ  : التاليغ عنڢ بالعاقغ ڣيعبڇ . للم

 . لاستغاڋ امتٖاڣلغ الخصڤم - لاستغاڋ امتٖاڣلغ اأصڤڋ  = لاستغاڋ العامل اماڋ ٙأٝ احتياجاػ

سسغ نشا٭ عن ينش أڗ ك٘لڊ يمكن : ) .  . ع . م .  . ( ااستغال خا العامل امال أ احتياجا  ام

يڤڗ  ٗمږ ٙه ٕڣ ٙئغ( ااستغاڋ خا  تكڤڗ نسبتڢ ما عإع ڣالٖيڤڗ  ال٘مږ من النڤٵ ه٘ا أڗ غيڇ ،)استثنائيغ أڣ طا

 :التاليغ بالعاقغ عنڢ ڣيعبڇ . العامل اماڋ ٙأٝ احتياجاػ تكڤين ي ضعيفغ أڣ بسيطغ

ٙه العامل اماڋ ٙأٝ احتياجاػ ٙه امتٖاڣلغ اأصڤڋ  = ااستغاڋ خا ٙه الخصڤم - ااستغاڋ خا  امتٖاڣلغ خا

 . ااستغاڋ

ين-3  : الصافي الخ

ٚڬ  يمكن ٜينغ تع ٕٙ ي عجٜ أڣ فائ٬ تمثل أنها علګ الصافيغ الخ  ڣاحتياجاػ التثبيتاػ تمڤيل بعٖ الثابتغ امڤا

ٜينغ تسييڇ ڣيعتبڇ .العامل اماڋ ٙأٝ ٙ  الصافيغ الخ ٙب السيڤلغ تسييڇ ي ساس اأ  امحڤ ٚ التضا  بيڗ بڤضٍڤ ڣيظه

                                                           
1
ٙقږ الحفيٴ عبٖ  ڬ جامعغ جامعيغ، مطبڤعغ . امالي التحليل ،اأ ٜائٚ، ، قسنطينغ منتٙڤ  7ت-8ت . ٥ - ٥ ، 1999 الج
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ٚبحيغ، السيڤلغ ٜيإع ڣال ٜينغ قيمغ ف ٜيٖ الخ ٙع من ت سسغ مقٖ ٚعغ، امستحقاػ تسٖيٖ علګ ام  معها ڣيتبٖٕ بس

سسغ ڣفا مشكل ٜينغ ڣتحسظ . ٕائنيها نحڤ بالًڈاماتها ام 1التاليتيڗ العاقتيڗ بإحٖڥ الصافيغ الخ

 : 

ٜينغ  . العامل اماڋ ٙأٝ احتياجاػ - العامل اماڋ ٙأٝ = الصافيغ الخ

ٜينغ أڣ ٙيغ اأصڤڋ  من ڣغيڇها امڤظفغ اأصڤڋ  = الصافيغ الخ ٜينغ أمڤاڋ + الجا ٜينغ أمڤاڋ - أصڤڋ  الخ  الخ

 . خصڤم

ٙنغ خاڋ من ڣ  التاليغ الحااػ لٖينا ينتٌ العامل، اماڋ ٙأٝ احتياجاػ مع العامل اماڋ ٙأٝ مقا

ل الحال ين : اأ ي الخ  : الصف

ٜينغ، امثلګ الحالغ هي ڣ سسغ تكڤڗ  حين للخ ٛها حققـ قٖ ام لڊ امالي تڤا  اماڋ العامل ٙأٝ من كل بتساڣڬ  ٗڣ

ٙع بالتالي ڣ العامل، اماڋ ٙأٝ ڣاحتياجاػ ٚڣ ٕٙ جلظ ض  احتياجاتها امستقبليغ تغطيغ ضماڗ أجل من جٖيٖع مڤا

ين : الثاني الحال  : اموجب الخ

ٕٙ تكڤڗ  الحالغ ه٘ه ي العامل  اماڋ ٙأٝ ي فائ٬ هناڅ يكڤڗ  ڣبالتالي الثابتغ، اأصڤڋ  من أكبڇ الٖائمغ امڤا

ٙنغ ٜينغ يجعل ال٘ڬ اأمٚ يڤلغ،س شكل ي الفائ٬ ه٘ا ڣيظهٚ . العامل اماڋ ٙأٝ ي بااحتياه مقا ڣ  مڤجبغ الخ

 بامتٖاڣلغ الخصڤم تفڤځ  قٖ الت امتٖاڣلغ اأصڤڋ  من جٜ تمڤيل بإمكانها

ين : الثالث الحال  : السالب الخ

سسغ تكڤڗ  ڣهنا العامل، اماڋ ٙأٝ احتياجاػ من أقل العامل اماڋ ٙأٝ يكڤڗ  الحالغ ه٘ه ي لګ  بحاجغ ام

ٕٙ ٚاٙ أجل من امًڈايٖع ااحتياجاػ لتغطيغ ماليغ مڤا  بالنشا٭ استم

  امالي بالنس التحليل: ثانيا

سسغ لسيڤلغ كامل تفهږ علګ للحصڤڋ  النسظ تحليل استخٖام يتږ ي ڣمٖڥ الٖفع علګ ٙتها ڣقٖ ام  فعاليتها 

ٙع ٙع لګ السيڤلغ ڣتشيڇ . اأصڤڋ  ٕا سسغ قٖ ٙتها ڣتشيڇ اأجل، قصيڇع الًڈاماتها تلبيغ علګ ام لګ  الٖفع علګ قٖ

ٙع سسغ قٖ ٙع فعاليغ ڣتشيڇ اأجل، طڤيلغ الًڈاماتها تلبيغ علګ ام ٙع لګ اأصڤڋ  ٕا ٚڬ  قٖ سسغ مٖي  علګ ام

ع أصڤلها استخٖام لڊ فعالغ بصٙڤ سسغ ماڅ ظمناس عائٖ إنتاه ٗڣ  .  ٕائنيها ڣ ام

 : السيول نس -ت

ٙع السيڤلغ نسظ تقيس سسغ مقٖ  أجل يحيڗ عنٖما ٕائنيها تجاه اأجل قصيڇع الًڈاماتها مڤاجهغ علګ ام

ٚتبٰ ڣ . االًڈاماػ ه٘ه استحقاځ  ڣ ڤاځ،ساأ  ي تٖاڣلها يمكن الت السائلغ اأصڤڋ  ه٘ه بڤجٕڤ النسظ ه٘ه ت

 يلي ما النسظ ه٘ه تشمل ڣ . السڤځ  يعٚ عنٖ ٚعغس ڣ بسهڤلغ نقٖيغ لګ تحڤيلها

 

 

                                                           
1
Christian Hoarau, OP.Cit., p 61.  
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ل)  امالي بالنس التحليل : (ت-تالج

ٚياضيغ الصيغغ النسبغ  النسظ تفسيڇ ال

ٙيغ اأصڤڋ  التٖاڣڋ  نسبغ  الجا
ٙيغ الخصڤم  الجا

ٙجغ النسبغ ه٘ه تظهٚ  اأصڤڋ  تغطيغ ٕ

ٙيغ للخصڤم ٙيغ الجا  الجا

 
ٚيعغ السيڤلغ نسبغ ٙيغ اأصڤڋ  الس ٜڣڗ – الجا  امخ

  

ٙيغ الخصڤم  الجا

ٙع النسبغ ه٘ه تقيس سسغ قٖ  علګ ام

ٙيغ مڤاجهغ ٙيغ باأصڤڋ  الخصڤم الجا  الجا

ٜڣڗ لګ ٕڣڗ اللجڤ ڣ  امخ

 النقٖيغ نسبغ

 

 

اػ  يماثلها ما ڣ امڤجٕڤ

ٙيغ الخصڤم  الجا

 

 ي ما ڣ النقٖيغ مقٖاٙ النسبغ ه٘ه تقيس
ٙاػ(حكمها اځ ي ااستثما  قصيڇع اماليغ اأٙڣ

ٚع لسٖإ )اأجل ٙيغ الخصڤم امتڤف  . الجا

 الطالظ عٖإ من : امص

ا النشاط نس -2 ا مع  : ال

ٙع مٖڥ لګ النسظ ه٘ه تشيڇ ع قٖ سسغ ڣكفا ٙع استخٖام علګ ام ٕا  اأعماڋ ڣتصمږ ٙقږ تحقيڄ ي أصڤلها ڣ

سسغ استثماٙ كاڗ ٗا ما لتحٖيٖ عإع النسظ ه٘ه  ب1مما ينبغي أكٌڇ أڣ معقڤا يبٖڣ أصڤلها من أصل كل ي ام

 : امالي اليس التمويلي الهيكل نس-3 

حنا ٚيٖ قٖ ڣلكن القصيڇ، اأجل ي السيڤلغ بتحليل العاقغ ٗاػ النسظ بع٬ يبڄ فيما أڣ  امحلل امالي ي

ٙع مٖڥ علګ الحكږ سسغ قٖ  فيجظ البحن ڣبالتالي امالي اليسٚ مٖڥ أڬ اأجل، طڤيلغ بالًڈاماتها الڤفا علګ ام

 . اماليغ القڤائږ مستخٖمي احتياجاػ الحسباڗ ي خ٘ين امناسبغ الٖالغ ٗاػ النسظ عن

نا : ثالثا ا بيا امقا اني ااتجاها التغي  : للمي

ٙناػ أيلڤب أڗ الفصل ه٘ا من اأڣڋ  امبحن ي ٙأينا لقٖ ٚا يقڤم ڣااتجاهاػ التغيڇاػ ڣبياڗ امقا ج  علګ 

ٙناػ سساػ مع كانـ سڤا ٛمنيغ، فًڇاػ لعٖع اماليغ القڤائږ عناصٚ بيڗ مقا اماليغ  القڤائږ مع أڣ مماثلغ م

سسغ لنفس لڊ ،ام ٚڣه بهٖف ٗڣ ٚاف تفيٖ بمعلڤماػ الخ  ل٘ا . امعلڤماػ ه٘ه من امستفيٖع امختلفغ اأط

ح مثاليڗ لع٩ٚ النقطغ ه٘ه خص٨سن ٙڗ  ڣالتحليل اأفقي التحليل من كل خالهما من نڤ   للميڈانيغ امقا

 

 

 
                                                           

1
ٙځ   اض امالي القوائ تحليل حمإ، العاڋ عبٖ طا  ب. 244 ٥ ، ،مستقبلي حالي نظ اائتما من ااستثما أغ
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 : اأفقي التحليل1-

سساػ علګ امالي سبامحا النظام ف٩ٚ لقٖ ٙع ام ٚڣ  يًڇتظ متتاليتيڗ حين نتيڗس أياٝ علګ اميڈانيغ عٖإ ض

ح مثاڋ يلي ڣفيما . السابقغ انيغ للميڈ الحاجغ ٕڣڗ  اأفقي بالتحليل القيام مكانيغ ٗلڊ علګ  خالڢ من نڤ

ٚا كيفيغ  باأفقي التحليل ج

ل)  اأفقي التحليل: (ت-2الج
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 : امقا  التحليل 2-

ٚيقغ لتڤضيح ٙڗ  التحليل ط   : التالي امثاڋ نستع٩ٚ يڤف للميڈانيغ امقا

ل)       امقا  التحليل : (ت-3الج

 

 النتائ حسابا تحليل : الثاني امطل

سسغ إٔا قياٝ بهٖف ٙايغ لګ امالي امحلل يلج ،ام سسغ نتائٌ حساباػ ڣتحليل ٕ مجمڤعغ  علګ بااعتمإ ام

ٚاػ اإٔڣاػ من ش ٙع : أهمها من ڣام ٚبحيغ، نسظ ال٘اتي، التمڤيل قٖ ٚافعغ ال  ڣ اأفقي التحليل اماليغ، ال

ڬ  . العمٕڤ
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ع  اتي التمويل ق : ل  اأ الف   ال

ا ي: ا اتي التمويل ق تع   ال

ٙع يمثل سسغ العإڬ ااستغاڋ عن الناتٌ النقٖڬ الفائ٬ ال٘اتي التمڤيل قٖ  بڢ ڣيقصٖ . معطاع لفًڇع للم

ٙع سسغ مقٖ ها تمڤيل علګ ام ٙجيغ، امصإٙ لګ اللجڤ ٕڣڗ  ٕيمڤمتها ڣ تطٙڤ ٕليا  التمڤيل ه٘ا يعتبڇ حين الخا

ٙع علګ ياساسأ سسغ قٖ ٙجيغ امصإٙ ح حالغ ي ماليا ام ٙع  استخٖام لګ فباإضافغ . نشاطها خاڋ الخا قٖ

ٙيغ العملياػ ي ال٘اتي التمڤيل ٚڣ٩، تسٖيٖ ،)ااهتاكاػ( ااستثما ها تمڤيل الق  ڣنمڤها تطٙڤ

ع)ااحتياطاػ(  . العامل مالها ٙأٝ كفايغ عٖم حالغ ي لها ماٗا أيضا يعتبڇ فإنڢ امساهميڗ ،مكاف

ٙع يعتبڇ ڣ يغ من لكل مقياٝ ال٘اتي التمڤيل قٖ ٕٕٚڣ ع م سسغ ڣما يغ مقياٝ : ام ٕٕٚڣ عن  ينجږ لكڤنڢ للم

ع ڣمقياٝ النشا٭، من امتڤلٖع النتيجغ ٚضيڗ ضماڗ أحسن يمثل نڢڤ لك للما  ب للمق

  ط  : ثانيا

ٙع تتمثل ٚيا ال٘اتي التمڤيل قٖ ٚڣحا السنڤيغ امقبڤضاػ مجمڤٵ عن الناتٌ النقٖڬ الفائ٬ مبلغ ي نظ منڢ  مط

فعـ قبضـ ٗا أنڢ بحين السنڤيغ، امٖفڤعاػ مجمڤٵ ع يكڤڗ  السنغ نهايغ خاڋ العملياػ جميع ٕڣ  بحٛڤ

سسغ  : ي متمثا نقٖيا فائضا ام

ٙع  امٖفڤعاػ مجمڤٵ - امقبڤضاػ مجمڤٵ = ال٘اتي التمڤيل قٖ

ٚيقتيڗ هناڅ ڣ ٙع لحساب ط ٚيقت ڣهما ال٘اتي التمڤيل قٖ  الجمع ڣ ٍٙ الٰ ط

يق - ل الط  :: اأ

ل) يق : (ت-4الج اتي التمويل ق حسابل الط ط  ال
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يق - يق : الثاني الط  : الجمع ط

ل) يق : (ت-5الج اتي التمويل ق حسابل جمعال ط  ال

 

اتي التمويل  : ال

سسغ خلقتها الت الصافيغ الٌڇڣع ال٘اتي التمڤيل يمثل ع بعٖ تبقى ما هڤ ڣ ،ام  ڣ . اأيهږ عاڣاػ امساهميڗ مكاف

ٕ يشكل ٙاػ تمڤيل ي يستخٖم ڣ لها ٕاخلي مٙڤ  اماڋ ٙأٝ احتياجاػ نمڤ تغطيغ ڣ )ڣالتڤيع التجٖيٖ( ااستثما

 : يلي كما ال٘اتي التمڤيل حساب يمكن ڣ . سيڤلتها تٖعيږ لګ باإضافغ العامل

ٙع = ال٘اتي التمڤيل  . اأيهږ عاڣاػ - ال٘اتي التمڤيل قٖ

ع الثاني بحي نس: الف دي  ال د  نس ام

ٛ  بيڗ من سسغ لتحقيقها تسعګ الت اأهٖاف أبٚ ٚبحيغ، معٖڋ أكبڇ تحقيڄ نجٖ ام نهائيغ  محصلغ تعتبڇ الت ڣ لل

ٙاػ ڣ العملياػ من لعٖيٖ ٚا ٚتبطغ الق شٚ ڣيلقى . النشا٭ نڤاےي بجميع ام ٚبحيغ م  من ڣخاصغ مًڈايٖا اهتماما ال

ٚين امساهميڗقبل  ٚبحيغ أڗ الجٖٕ ڣامستثم ٙڬ  نشا٭ أڬ أڣلڤياػ ضمن تبقى ال   اقتصإڬ استثما
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  ) :الهوام( امبيعا بحي نس : اڣا

ٙايغ تهٖف ٚفغ امبيعاػ ٙبحيغ ٕ ٙع مع سسغ مقٖ ٙباٍ تڤليٖ علګ ام ٙا تتږ حين امبيعاػ، خاڋ من اأ ٙبحيغسٕ  غ 

 التاليغ النسظ خاڋ من امبيعاػ

 

ل)  ) :الهوام( امبيعا بحي نس : (ت-6الج

 

دي نس : ثانيا د   ام

يغ ٕٕٚڣ ٙع هي ام سسغ قٖ ٙباٍ تحقيڄ علګ ام يغ نسظ ڣتعتبڇ نشاطها، طاٙ ي ٕائمغ بصفغ اأ ٕٕٚڣ نها ام نسظ  ب

ها علګ الحصڤڋ  يتږ مختلطغ يغ نسظ أهږ يلي ڣفيما . ڣاميڈانيغ النتائٌ حساباػ قائمت من بنٕڤ ٕٕٚڣ  بام
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ل) دي: (ت-7الج د  نس ام

 

افع : ثالثا  : امالي ال

ٚافعغ تقيس سسغ مٖيڤنيغ اإيجابي ٚاأث اماليغ ال يتها علګ ام ٕٕٚڣ يتها تحسيڗ تستطيع حين ،اماليغ م ٕٕٚڣ  م

ٚيطغ الٖيڤڗ  باستعماڋ اماليغ  الٖيڤڗ  هاٗه تكلفغ معٖڋ يكڤڗ  ڣأڗ الصفٚ، عن الخاصغ اأمڤاڋ ڀتختل أڗ ش

يتها أقل ٕٕٚڣ ٚا٭ ينبغي ا أنڢ يعن ڣه٘ا . ااقتصإيغ من م ٚا - ااستٖانغ ي اإف  تتحملها الت - للتكلفغ نظ

سسغ ٚ  ام ه ينبغي ا حٖ هناڅ فإڗ ڣعليڢ لها، تتع٩ٚ الت ڣامخاط  ب تجاٛڣ

ع الثال ن: الف ا البيا مقا  : النتائ لحساب ااتجاه تغي

ٙنغ تڤضيح يمكننا ٚا٩ خاڋ من النتائٌ لحساب ااتجاه ڣتغيڇاػ البياڗ مقا ح مثاليڗ، استع خالهما  من نڤ

ٙڗ  لتحليلاڣ  اأفقي التحليل من كل  . امقا

 : النتائ لحسابا امقا  التحليل 1-

ٚئيس  البنٖ لګ النتائٌ حساباػ بنٕڤ مختلظ نسظ التحليل ه٘ا ي يتږ  اأعماڋ، حين ٙقږ هڤ ڣ أا القائمغ ي ال

ٚقږ يعطى ٙي امبيعاػ، فغكل ليڢ ڣينسظ ، %) ةةت) ال  . الخ ... التشغيل، ڀڣمصا
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ل)  النتائ لحسابا امقا  التحليل : (ت-8الج

 

 : النتائ لحسابا اأفقي التحليل2-

ٚا ڣخطڤاػ ليغ بتڤضيح نقڤمس التالي امثاڋ خاڋ من سساػ حٖڥ نتائٌ لحساباػ اأفقي التحليل ج  . ام

 ٙصٖ التغيڇاػ من يمكنڢ ڣه٘ا اٝ،سأ كسنغ اأڣڋ  للعام النتائٌ حساب باعتمإ امالي امحلل يقڤم حين

ٕٙع البنٕڤ ڀمختل ي الحإثغ خا٥  جٖڣڋ  بإعٖإ الغ٩ٚ له٘ا ڣيقڤم . الثاني للعام النتائٌ حساباػ ي الڤا

 : التالي الشكل علګ يكڤڗ 
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ل)  النتائ لحسابا اأفقي التحليل : (ت-9الج

 

فقا قائم تحليل : الثال امطل ي الت  النق

تي  ه٘ا خاڋ من امالي امحلل يستطيع حين نفسها، القائمغ أهميغ من النقٖيغ التٖفقاػ تحليل أهميغ ت

سسغ احتياجاػ ڣكفايتها النقٖيغ التٖفقاػ مائمغ مٖڥ علګ التحليل الحكږ ٚه ما لګ باإضافغ ،ام  ه٘ا يڤف

سسغ ي النقٖيغ التٖفقاػ مصإٙ عن مهمغ من معلڤماػ التحليل ٚڬ  . ام  النقٖيغ التٖفقاػ قائمغ تحليل ڣيج

شكاڋ سسغ النقٖڬ التٖفڄ قڤائږ نستخٖم أڗ متعٖٕع فإما ب  قڤائږ تستخٖم أڗ أڣ مختلفغ نڤاػس عبڇ للم

سساػ النقٖڬ التٖفڄ 1اماليغ النسظ تحليل لګ باإضافغ ه٘ا مختلفغ م

 . 

ل  ع اا ين في التغي نحو النتيج من اانتقال : الف  : الخ

ٚقغ لګ الجٜ ه٘ا خاڋ من نهٖف ٜينغ، النتيجغ مفهڤمي بيڗ التف لڊ ڣالخ ٙيۑي بالتحڤڋ  ٗڣ التٖفقاػ  من التٖ

ٜينغ، اماليغ التٖفقاػ لګ النتيجغ علګ امبنيغ اماليغ ٚاحل اأيس تبياڗ أڬ للخ ٜينغ  تٖفقاػ تبن الت ڣام الخ

ٚاحل لګ العمليغ ه٘ه ڣتنقسږ اػ تبعا عٖع م ع( للنشا٭ امكڤنغ للٖٙڣ ع ،ااستغاڋ ٕٙڣ ع  ،ااستثماٙ ٕٙڣ ٕٙڣ

ٜينغ لګ ااستغاڋ نتيجغ من اانتقاڋ كيفيغ البٖايغ ي نبيڗس حين . )التمڤيل ٜينغ لګ ثږ ،ااستغاڋ خ  خ

ٜينغ ،ااستثماٙ ٜينغ تجميع اأخيڇ ي ليمكننا . التمڤيل فخ  . اإجماليغ الصافيغ الخ

 

                                                           
1
  ٙ اء الطيظ، بن علي ليماڗس بلعڤ لي للمعيا مالي ق ل  تحليل بناء السابع ال فقا ج ين ت اس - الخ  SAIDAL مجمع حال د

لياػ الجٖيٖ امالي سبامحا للنظام امفاھيم اإطاٙ حڤڋ  الٖڣلي املتقى ضمن مٖاخلغ  ٕحلظ يعٖ جامعغ الٖڣليغ، امحاسبيغ امعاييڇ ظل ي تطبيقڢ ڣ

ٜائٚ البليٖع،  . 8 ٥ ،ةتة2، الج
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ادا  : ااستغال ي

ٚإاػ تتمثل سسغ مبيعاػ ي ااستغاڋ ي ٚإاػ ه٘ه تحصيل أڗ غيڇ ،)اأعماڋ ٙقږ( معينغ ٛمنيغ مٖع ام  ا اإي

لڊ معينغ، ٛمنيغ فًڇع بعٖ ا يتږ  اانتقاڋ عاقغ بتحٖيٖ لنا يسمح ما ڣهڤ . للعما اممنڤحغ اآجاڋ بسبظ ٗڣ

ٚإ من ٜينغ( التحصيل لګ )النتيجغ( اإي  : التاليغ العاقغ خاڋ من )الخ

تفاع -  . العماء مستحقا في اا

 )امبيعا( اأعمال ق = ااستغال تحصيا

 العماء مستحقا في اانخفاض +

ٛڗ  اإنتاه هماڋ تږ قٖ أنڢ نجٖ أعاه العاقغ خاڋ من اػ ضمن امخا ٚا  اعتمإنا بشكل حين ،ااستغاڋ ج

ٜڣڗ ي التغيڇ أڗ لګ ٗلڊ يعٕڤ ڣ اأعماڋ، ٙقږ علګ مطلڄ ثٚ امخ ٜينغ علګ ي  .الخ

ي . 2.1  : ااستغال مصا

ٙي من اانتقاڋ يتږ ٚيقغ ڣفڄ ااستغاڋ نفقاػ لګ ااستغاڋ ڀمصا ٚإاػ من للتحاڣيل السابقغ الط  لګ اإي

لڊ . التحصياػ ثٚ جاڋ هناڅ أڗ ٗڣ ٙيڀ بها تت  مستحقاػ بتسٖيٖ امتعلقغ اآجاڋ : ي تتمثل ڣ ،امصا

ٕين، ع أثنا استهاكها يتږ الت بامشًڇياػ امتعلقغ اآجاڋ امٙڤ  . اماليغ الٖٙڣ

ٚڣقاػ أما  . امشًڇياػ ي التغيڇاػ ،ااستغاڋ ٕيڤڗ  ي التغيڇاػ خاڋ من فتحٖٕ التسٖيٖ ي الف

ح ٙي من اانتقاڋ التاليغ العاقغ تڤ  : النفقاػ لګ ڀامصا

ي ااستغال: (ت-تالشكل) يق حساب مصا  ط

 

فقا .  : ااستثما ت

ثٚ ٙتبا٭ لها يكڤڗ  أڗ ٕڣڗ  سغسام  أصڤڋ  ي مباشٚ بشكل تثماٙساا  نفقاػ ت  )الٌڇڣع(امحققغ بالنتائٌ شٚامب ا

جل لكن النتائٌ حساباػ ي تظهٚ فا ڣبالتالي ٜينغ تٖفقاػ ضامن ت  أڗ ي حيڗ . بلس مالي تٖفڄ تنتٌ أنها الخ

ٙ  من ااستثماٙ ع تناق٨ خاڋ من يظهٚ الٌڇڣع منظڤ ٚيڄ عن ااستغاڋ ٕٙڣ ا  ڣالت ااهتاڅ مخصصاػ ط

ٙ  من تٖفڄ أڬ عن تعبڇ ٜينغ، منظڤ ٚع غيڇ عاقغ هي النتائٌ بحساباػ ااستثماٙ فعاقغ ڣبالتالي الخ   بمباش
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فقا3  : التمويل ت

ع فاڗ النتائٌ حساباػ مع ااستثماٙ يسلكڢ ال٘ڬ امنه بنفس ٕٙ ٕٙڣ ٚتبٰ اماليغ امڤا ٙتباطا ت ٜينغ، ا ٚا بالخ  مباش

ع يتعلڄ فيما ا ٕٙ ه٘ه بمكاف ٙيڀ الٌڇڣع تتحمل حين امڤا عن  الناتجغ البنكيغ ڣااقتطاعاػ اماليغ امصا

يع ااستٖانغ عملياػ ٙباٍ ڣتٛڤ ٚڣ٩ من فكل ڣعليڢ اماڋ، ٙأٝ ٙفع عن الناتجغ اأ ٙيڀ الق ي  تظهٚ اماليغ ڣامصا

ٜينغ، تٖفقاػ جٖڣڋ  ٚيڄ من بٖ ا انڢ ا الخ ٚڣ٩ تسٖيٖ بيڗ التف ٚڣ٩ علګ الفڤائٖ ڣتسٖيٖ الق  تظهٚ ڣالت الق

 النتائٌب حساباػ جٖڣڋ  من خاڋ

ع  ين : الثانيالف فقا الخ ل ت ص ج  تحليل أ

فقا . 1.2 ين ت  "A": ااستغال عمليا عن امتول الخ

ٜينغ تٖفقاػ مختلڀ القسږ هاٗا يضږ  مإڥ يباين فهاڣ الڤاسع، بامعن ااستغاڋ عملياػ عاڗ الناتجغ الخ

ٙع سسغ قإ ٜينغ تٖفقاػ خلڄ علګ ام ٚتبطغ غيڇ عملياػ خاڋ ماڗ للخ  ڣا التمڤيليغ بالنشاطاػ ا م

ٙيغ، سساػ خصائ٨ يبڇٛ ڣعليڢ بالنشاطاػ ااستثما  ه٘ا ي معتبڇع سيڤلغ تڤلٖ ڣالت العالي اإٔا ٗاػ ام

سساػ خصائ٨ تبيڗ أڗ ك٘لڊ يمكن امستڤڥ، ع عٖم عن الناجمغ اماليغ ڣالفعاليغ النجاعغ عٖيمغ ام  كفا

 . ااستغاڋ عملياػ

ٜينغ تٖفقاػ مفهڤم ڗ  عڤامل ثاف علګ يعتمٖ لكڤنڢ أساسيغ أهميغ لڢ ااستغاڋ عملياػ عن امتڤلٖ الخ

سسغ، ي تسييڇ ٙئيسيغ ٙاجها يمكن ڣالت ام  : يلي فيما ٕ

 النشا٭، نمڤ معٖڋ 

 ااستغاڋ، هڤام٤ ڣخصائ٨ أهميغ 

 ٚأٝ احتياجاػ ڣخصائ٨ أهميغ  العامل ماڋ ال

فقا . ين ت : ااستثما عمليا عن امتول الخ
1
"B" 

ٜينغ القسږ ه٘ا يضږ خ٘ يسمح ما ڣهڤ ااستثماٙ، عملياػ جمالي عن امتڤلٖع الخ ٚع ب الجهٕڤ  مختلڀ عن فك

ٛع(ٕاخلي نمڤ شكل ي ااستثماٙ مجاڋ ي امب٘ڣلغ ٙاػ علګ الحيا  نمڤ شاكل ي أڣ )ڣامعنڤيغ امإيغ ااستثما

ٙجي ٙاػ(خا  .)ماليغ استثما

فقا . ين ت  "C": التمويل عمليا عن امتول الخ

ح ٚف من اعتمإها تږ الت التمڤيل أشكاڋ من شكل أڬ القسږ ه٘ا يڤ سسغ ط ٚڣ٩ لګ اللجڤ( ام ٙفع الق  أڣ 

ٜينغ كفايغ عٖم حالغ ي )اماڋ ٙأٝ ٙ ،كما عملياػ تغطيغ ي ااستغاڋ عن امتڤلٖع الخ تبيڗ  أڗ يمكن ااستثما

ٚڣ٩ بتسٖيٖاػ امتعلقغ القيږ  . اماڋ ٙأٝ مكافئاػ ڣك٘لڊ الق

                                                           
1
  ٙ اء الطيظ، بن علي سليماڗ بلعڤ لي للمعيا مالي ق ل  تحليل بناء السابع ال فقا ج ه   ت ك جع ساب  ين م  9تالخ
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ٚاػ ثاثغ لګ ڣنشيڇ ش يع غسياس ااقًڇا٩، غسياس اماڋ، ٙأٝ ٙفع غسياس : مهمغ م  . اماڋ ٙأٝ تٛڤ

ٚفع - ٙجي مصٖٙ يعتبڇ ٗ للمساهميڗ؛ اماڋ ٙأٝ فتح هڤ بڢ ڣامقصٕڤ : اماڋ ٙأٝ من ال سسغ ليڢ تلج خا  ام

ٚيڄ عن اماليغ ااحتياجاػ تغطيغ استحالغ عنٖ ٕٙ ط ٚځ  عٖع ڣهناڅ الٖاخليغ، امڤا سسغ تمكن ط من  ام

ٛمغ اأمڤاڋ علګ الحصڤڋ   : أهمها ڣن٘كٚ الا

 ٙجيغ امساهمغ تكڤڗ  : أڣعينا نقٖا اماڋ ٙأٝ ٙفع سسغ نشا عنٖ اماڋ ٙأٝ ي الخا  تحٖٕ حين ام

ٙجيغ  اأصلي، اماڋ ٙأٝ لتكڤين أڣ ماڋ ٙأٝ ي امساهمغ الخا

 ٚفع  ي امڤضڤعغ ااحتياطاػ ضږ ي التمڤيل من النڤٵ ه٘ا يتمثل : ااحتياطاػ بضږ اماڋ ٙأٝ ي ال

ٙب عغ غيڇ اٍشكل أ  الخاصغ، اأمڤاڋ لګ مٛڤ

 ٚفع ٚيڄ عن اماڋ ٙأٝ ي ال ٚفع كڤسيلغ الٖيڤڗ  تحڤيل : الٖيڤڗ  تحڤيل ط ٕڬ ا اماڋ ٙأٝ ل  ٛيإع لګ ي

 . الٖيڤڗ  بًڇكيڈ ك٘لڊ العمليغ ڣتسم ٕائمغ خاصغ أمڤاڋ شكل ي الٖيڤڗ  تٖمٌ نما ڣ السيڤلغ النقٖيغ

يع - ع تٛڤ ع غسياس تتجڢ : اماڋ ٙأٝ مكاف لڊ امالي الهيكل ٕعږ نحڤ اماڋ ٙأٝ مكاف ٜيإع ٗڣ الخاصغ  اأمڤاڋ ب

ٙباٍ طغسبڤا عغ غايٚ اأ ع . امٛڤ ٙباٍ تغطيغ بعٖ متبقي ٙصيٖ هڤ اماڋ ٙأٝ مكاف  ااحتياجاػ اماليغ مستڤڥ  اأ

 ب امستقبليغ
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 : الفصل خاص

ٕٛإػ ٚڗ  نهايغ من٘ اماليغ للقڤائږ امالي التحليل بمڤضڤٵ اأهميغ ا  من الثاثينياػ فًڇع ي ڣبالتحٖيٖ ، 19 الق

ٚڗ  سساػ من كثيڇ انهياٙ ًڇعالف ڊتل شهٖػ أين اماٿ  الق ٙع إٔڥ مما ام ٚڣ ٙا لګ بالض  اماليغ القڤائږ غسٕ

سساػ ٚف بغ٩ٚ علم بشكل للم سساػ له٘ه الحقيقي اإٔا علګ التع  . ااقتصإڬ بمستقبلها ڣالتنب ام

ٚاف من العٖيٖ يستعملها إٔاع اماليغ للقڤائږ امالي التحليل يعتبڇ ڣ سسغ العاقغ ٗاػ اأط ٚه ا فهڤ ،بام  من يخ

ٙا كڤنڢ ع اماليغ للقڤائږ تفصيليغ غسٕ ٚفغ أجل من ڣفهمها امنشٙڤ  الڤضعيغ ڣتغيڇاػ ڣاإٔا اماليغ الڤضعيغ مع

سسغ اماليغ  مجملها ي تشكل الت الخطڤاػ من مجمڤعغ امحلل يتبع الهٖف ه٘ا لګ الڤصڤڋ  ڣبغ٩ٚ ،للم

 امناسبغ التڤصيغ بڤضع ڣتنته التحليل ياځسڣ  غ٩ٚ بتحٖيٖ تبٖأ حين امالي، التحليل لعمليغ امفاهيم اإطاٙ

ٚاٙ كٖ العملياػ كل ڣتك  . اأصليغ ڣااستنتاجاػ التڤصياػ صحغ من للت
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 مقٖمغ الفصل
 

سساػ بالنسبغ كبيڇا حيڈا ااخيڇع السنڤاػ في اإا مڤضڤٵ اخ٘ لقٖ  ه٘ه جعل ال٘ڬ اامٚ ااقتصإيغ للم

سساػ ها مستڤياػ تحسيڗ اجل من كبيڇع لضغڤطاػ تتع٩ٚ ام  الحٖيثغ باأنظمغ ااستعانغ خاڋ من ٕا

ٚ ڣتقييږ  .اإا لتطڤي

ٚاػ التحليل ڣالتحليل امالي يلعظ ٕٙڣ هام  ش لڊ باستخٖام نسظ ڣم سسغ ااقتصإيغ ٗڣ في تحسيڗ اإا ام

ب  امالي في عمليغ تقيږ اإا
 
 

  ماهيغ ااداء ڣااداء امالي   : امبحن اأڣل  
 

 سسغ امبحن  الثاني : دڣر التحليل القڤائږ اماليغ في تحسيڗ اأداء امالي للم
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  ماهيغ ااداء ڣااداء امالي   : ڣل اأ امبحن 

 امطلظ اأڣل : مفهڤم اأداء

ا   بٖا  ٙاستهما بڗ فهږ اإٔا لن يتږ  ع ڣ الفعاليغ ڣ التيڗ يجظ ٕ تحليل امتغيڇين اأساسييڗ فيڢ ڣ هما الكفا
ٚڣابٰ الت تجمع بينهما سيعطي الضڤ امناسظ ا ڗ البحن في ال ل٘ڬ يمكن من ڣضع بشكل مفصل ، كما 

ٚيڀ ٙ الت قٖمتها  تع هږ اأفكا ٚياػڣ  ڥ ٙ نهائي يجمع  ٚين نظ  بمختلڀ امفك

ٚيڀ اأدا  :ءتع

لڊ بغ٩ٚ  ٚحـ في الساحغ العلميغ قٖيما ڣحٖيثا ٗڣ هږ امسائل الت ط يعتبڇ تحٖيٖ مفهڤم ٕقيڄ لإٔا من 
ساسيا أڬ عمل علم في مجاڋ  ٚجعا  ٙه م ٚيڀ يمكن اعتبا ڗ الصفاػ امتڣضع تع ا  ٙع  يڇع الت يكتسبها غاإٕا

ٕٙها ڣاستخٖامها  ٙع امنظمغ علګ تخصي٨ مڤا ٚ اإٔا علګ انڢ قٖ ٙع يظه اإٔا حاڋ ٕڣڗ تحقيڄ ه٘ه الغايغ , فتا
تها ،  ٚين اإنتاجيغ ڣصٙڤ ٚ علګ انڢ ق ٙع يظه ٚڬ ، ڣتا ٚ البش ٚتبٰ بإنتاجيغ العماڋ ڣ العنص ٙع ي بالشكل اأمثل ، ڣتا

ٚ منها  ڣلقٖ ح ، ن٘ك ٙ ڣا طا ٚػ عٖع محاڣاػ لڤضع ه٘ا امفهڤم في  ٚيڀظه حمٖ سیٖ مصطفي :تعلګ انڢ  تع
ع ڣفعاليغ ڣ امنظمغ اأهٖاف امخططغ بكفا ٚيڄ  ڣ الف  ٕٚ ٙجغ بٖڣڗ الف  ت 1ٕ

ٚفها  نها مجمڤعغ من امعاييڇ امائمغ للتمثيل ڣالقياٝ الت يحٖٕها الباحثڤڗ ڣالن تمكن jean Yvesڣيع : ت علګ 
عطا حكږ تضييعي علګ اأنشطغ  ٙجيغ تائٌنڣالمن  سسغ علګ البيئغ الخا ٙ ام ثا  ب 2ڣامنتجاػ ڣعلګ 

ح في تڤجڢ كل من الباحثيڗ،  ٚيفيڗ اأخاځ الڤا ٚ من التع حمٖ سيٖ فڣيظه لګ اإٔا الباحن   ٚ مصطفى ينظ
ٙع علګ تحقيڄ  ٙبٰ اإٔا بالقٖ ڣ امنظمغ اأهٖاف امخططغ ڣبالتالي  ڣ الضيڄ   ٕٚ ٙجغ يلڤٵ الف نڢ ٕ علګ 
ٕٛإػ الهڤع بيڗ ما تحقڄ ڣما خطٰ  ٚهڤنا بعٖم الفجڤع بيڗ الهٖف الفعلي ڣامخطٰب فكلما ا اأهٖاف ڣجعلڢ م

ٚيڀ متڤقڀ علګ تقلي٨ الفجڤع بيڗ ما خطٰ لڢ انخف٬ مستڤڥ اإٔا ڣالعك٠ صحيح فاأ  ٚ التع ٕا كما يظه
ڗ الباحن ٚيڄ تحقيڄ الكفايغ ڣالشماليغ في حيڗ  ٚڗ اإٔا بمجمڤعغ من  jean Yves لڢ ڣما تحقڄ فعا عن ط يق

ٕٚڬ ، حسظ ڣ بال هٖاف تضعها امنظمغ، ڣيكڤڗ الحكږ علګ اإٔا بالجهٖ   امقايي٠ ڣامعاييڇ امحٖٕع سلفا ا ب
ٚ الشمڤليغ في ت ٚ عنص ٙع تڤف ٚڣ ٚ الباحن ض سسغ علګ تطبيقها، ڣيظه ٙع ام ڗ ا بقٖ نها يجظ   ٗ ت امقايي٠ 

ٚيفيڗ يمكن استنتاه  ٙجيغ للمنظمغ، ڣمن خاڋ التع ڗ تشمل البيئغ الخا تعمل البيئغ الٖاخليغ فقٰ بل يجظ 
ڗ  ٕٙ امتاحغ ڣامستهلكغ ڣب٘لڊ نجٖ  قل فاقٖ من امڤا ٙع علګ تحقيڄ اأهٖاف امخططغ ب ڗ اإٔا هڤ: القٖ

ساسيڗ يتفاعاڗ ٚكبيڗ  ع امقًڇنغ بتٖنيغ  اإٔا م مع بعضهما ڣهما: الفعاليغ امقًڇنغ بتحقيڄ اأهٖاف، ڣالكفا
طاځ علګ اإٔا اأمثل  حسن مفهڤم يمكن  ڗ  لګ  التكاليڀ ڣمطابقغ امقايي٠ ڣفي ضڤ ه٘ا التحليل نصل 

                                                
1
ٙع ال  ٕا ٚ بحمٖ سيٖ مصطفى  ٙاػ(ت: بٖڣڗ  يغش ٙ الٗ) اأصڤڋ ڣامها ٚ  ٕا  5ت4، ص 2ةة2ٚ، مصٚ، نشک

 
2
 Jean Yves saulguin gestion des ressources humaines et performance des services les cas revue de gestion des ressources humaines n. 36, 

des établissements socio-sanitaire Edition eska . paris , juin2ةةة 
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يجإ  ٙ علګ  سسغ هڤ ٗلڊ اإٔا القإ  ڣامتميڈ ال٘ڬ تستهٖفڢ ام

(la creation قل تكلفغ ممكنغ  ب( قبعغ مقٖمغ للسڤځ ب

 : معايير تصنيڀ اأداء  الثاني امطلظ 

ٚڬ السليږ ال٘ڬ يسمح بعل جل امسائل العالقغ  ٙ النظ ٚيڀ لإٔا سيمكن من بنا اإطا ٙع علګ ڣضع تع ڗ القٖ
حغ تمكننا من  ع الحقيقيغ لن تكتمل في ظل انعٖام ڣجٕڤ معالږ ڣا ڗ الصٙڤ ا  حٖاثيابامڤضڤٵ   ٛ ٚا ڢ ه٘ا تب

عطا مفهڤم اإٔا الصفغ النهائيغ الت تخڤڋ عمليغ قياسڢ بشكل  لګ البحن فيها حت تستطيع  ما يٖفعنا 
ٚحها الباحثڤڗ  ڣ امعاييڇ الت ط  بصحيح ڣفيما يلي محاڣلغ لتڤضيح ه٘ه امعالږ اڣ التصنيفاػ 

 :3التصنيڀ حسظ معيار البيئغ -ت

س - ت-ت  غ :سداء البيئغ الٖاخليغ للم

ساسا بجميع  ٚتبٰ  اػڣهڤ ي ڣ  اإٔا ٚڬ  ڬ ٙٝ اماڋ البش ٚإ  ٚ باأف سسغ سڤا تعلڄ اأم ع ٕاخل ام امڤجٕڤ
سسغ التحكږ فيڢ ڣ  ٕا البيئغ الٖاخليغ يتعلڄ بكل ما يمكن للم ڣ  ڗ اإٔا الٖاخلي   ٗ ڣ امالي  اإٔا التقن 

ثيڇ عليڢ  ٙيغ الت همها: اإنتاه التمڤيل، التمڤين ڣالعملياػ اإٕا متمثلغ في جميع النشاطاػ ڣ الڤظائڀ الت من 
سسغ  ٚعيغ للم اػ اأنظمغ الف ٕا ٚڥ ڣبالتالي هي نتيجغ تفاعل مختلڀ   اأخ

سسغ -2-ت  داء البيئغ الخارجيغ للم

ٚ عل  خ ڣ ب ٚع بشكل  ث ٕا جميع العڤامل امحيطغ ڣام ڣ ڣنقصٖ بڢ  سسغ سڤا بالسلظ  ګ اإٔا الٖاخلي للم
ٕين ، اممڤليڗ ب امنافسيڗ ب  ٕا مختلڀ امٙڤ لګ  ٕا الحكڤماػ في الجانظ الكلي باإضافغ  باإيجاب ڣ تشمل 
ع ڣالفعاليغ من حين  سسغ بنسظ متفاڣتغ فثممن جانظ الكفا ٚ ا محاڋ علګ ام ث اػ ت ، ڣه٘ه اإٔا الڤسطا

ٙع اأمث ااستخٖام ڣ من حين القٖ ٙجيغ  ٙع الخا ڣ من حين القٖ ٙجيغ  ٕٙ امتاحغ الت تقٖمها البيئغ الخا ل للمڤا
ٙجيغ غيڇ امتڤقعغ التغيڇاػ في القڤانيڗ ڣالسياساػ  ٚ بالعڤامل الخا ث علګ تحقيڄ اأهٖاف ، ڣ الت غالبا ما تت

ٛ ما خطٰ لڢب  نجا سسغ في  ٙع ام ٚ علګ قٖ ٚع بشكل مباش ث  ام

ٙا ڣمن هن ٙ البيئغ معيا ٙا علګ تڤضيح مفهڤم اإٔا بشكل جيٖ ڣ ٗلڊ من حين كڤنها  اتصنيفينا يمكن اعتبا قإ
ڣ غيڇ قابلغ للتحكږ بها مما يف٩ٚ علګ  سسغ الٖاخليغ  نشطغ ام ٚ ب قابلغ للتحكږ من جهغ عنٖما يتعلڄ اأم

سسغ محاڣلغ التكيڀ معها ب  ام

ٜمن :  -2  التصنيڀ حسظ معيار ال

 اأداء في امٖڥ القصير:ت-2

هٖافها علګ امٖڥ القصيڇ ڣ يصبح اإٔا في ه٘ا امجاڋ متعلقا بما يلي  سسغ علګ تحقيڄ  ٙع ام  :ڣبعن قٖ

                                                
ه3 ٚجمغ جاكسڤڗ  جٙڤ ٚڣڗ، ت خ ٙ  :التنظيږ " ٛٙڣځ، حسن خالٖ ڣ  ٙع كل منظڤ ٙع معهٖ ،"لإٕا ٚيا٩ ، العامغ، اإٕا  60 - 58 .ص.ص ،ت 988ال
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ٙجيغ ب اإنتاه : ٚجاػ ڣفقا متطلباػ البيئغ الخا سسغ علګ خلڄ مخ ٙع ام  ڣ يعبڇ عن قٖ

ٚجاػ امٖاخاػ ب  الكفاءع : ٕڬ بها اأعماڋ ڣ هي تسميغ س امخ  تعبڇ عن الكيفيغ الت ت

ٚضا : ٚإال لګ تحقيڄ اإشباٵ من خاڋ تفاعل اأف سسغ نظام اجتماعي يهٖف  ٙ ام  ڣ ٗلڊ باعتبا

ٚضا النف٦  ڣ ااجتماعي في مكاڗ العمل ڣا يتږ ه٘ا  ا ضمن نظام معيڗ ، ه٘ا اإشباٵ يتمثل في تحقيڄ ال
ٚٙ من السلڤكياػ غيڇ امائ ٙ ڣ التفاڣ٩ مبالتح ٙع علګ الحڤا غ ڣ الحصڤڋ علګ حص٨ من امنافع اإضافيغ ڣ القٖ

ٚضا من عٖمڢ ما يلي : ٚاػ اأساسيغ علګ ڣجٕڤ ال ش  ڣ من ام

  ٕٚا ٛماػ القائمغ بيڗ اأف  طبيعغ ڣ شكل النڈاعاػ ڣاأ

 اڗ العماڋ  Over Trun -معٖڋ ٕٙڣ

 خيڇاػاػ ڣ باغيال  بالت

  اأداء في امٖڥ امتڤسط :- 2-2 

ٚين مهميڗ يعكساڗ مفهڤم اإٔا ڣهما   ڣيتمثل في عنص

سسغ علګ التفاعل مع امتغيڇاػ امحيطغ بها ڣ محاڣلغ تغييڇ اأنشطغتب الت ٙع ام لګ قٖ  كيڀب ڣيشيڇ 

سسغ علګ تع ٜ ام هږ امڤاقع الت تحف ٜم ٗلڊ ، ڣيعتبڇ التناق٨ من  ٕٙ ما ال ٚ في امڤا عإع النظ ڣ  هٖافها  ٖيل 
صڤ  ٚڣنغ ال٘ڬ  ا الت تستخٖم سڤا كانـ  ٚهڤنغ بعامل ام ٙع علګ تكييڀ م لغ القٖ ڣ مإيغ فمس معنڤيغ 

ا فابٖ عل سسغ امحافظغ علګ مڤقعها في السڤځ ڣ  ٙع علګ يسيضمن للم ٗا لږ تكن قإ ڗ تتحمل العڤاقظ  ها 
 مها بڣضع ه٘ا امفهڤم نصظ اهتما

ٚئي٦  Croissanceب النمڤ ) ساٝ البقا ، ڣ ال٘ڬ يعتبڇ الهٖف ال ٙيغ الت هي  ٚا ( : ڣ هڤ مفهڤم يٖڋ علګ ااستم
ڗ ال سسغ ب  سسغ في السڤځ نملكل منظمغ ڣم ٚقع حص٨ ام ڣ ب ڤ سڤا بتعظيږ تحجيږ عڤامل اإنتاه 

ٚغڤب حصڤلها ک ٙځ في الثقافغ الت  تاٵابسيمكن من تحقيڄ اأهٖاف ااجتماعيغ ام حٖاف الفا البطالغ ڣ 
ٚيڄ  ٚػ عن ط حسن مثاڋ علګ ٗلڊ الثقافغ البيانيغ الت نش ٕٚيا مع نسبغ نمڤها ڣ  ٚ ط سساػ نستتنش مڤ ام

 ب Made In Japanالبيانيغ ڣ ظهٙڤ ما يسم 

 اأداء في امٖڥ الطڤيل : -2-3

ګ الصعيٖ الكالي متمثا في : الحكڤماػ ڣااقتصإ ڣهڤ يعك٠ مفهڤم البقا في ظل كل امتغيڇاػ البينيغ عل
لګ  ٜبائن باإضافغ  ٕين ، ال ٜئي مع امتعامليڗ امالييڗ ڣ امٙڤ ڣ علګ الصعيٖ الج ڣالسياساػ اماليغ ڣ امجتمع 
تها  ٕٙ بصٙڤ ڬ علګ امڤا ڗ البقا تحـ ضغٰ امنافسغ سڤا في امنابع  سساػ العاملغ في نف٠ امجاڋ ب  ام

حيانا ڣ اما ٚقغ  نڤاٵ السلع ڣالخٖماػ امتف ڬ علګ تلڊ اأسڤاځ الت تستقيل  ڣ في امصباػ  ٕيغ ڣ امعنڤيغ 
ٚڥ ،  خ حيانا  ٙ علګ اسًڇاتيجيا بڤجٕڤ تخطيٰ  ږا يتامنٖمجغ  ٚ قإ صٖ ، ڣڣجٕڤ قتحقيڄ ه٘ا ال بعيٖ النظ
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ح لإٔا ت ٚ بصٙڤ ڣا ڗ فط ع ڣالفعاليغ ( ابٖ  عينعك٠ علګ صيڢ )الكفا ٘لڊ الثقغ با بيهالبقا مكس ٙڤ
ع  ٚ ه٘ا جليا في العاماػ الكبڇڥ مثل : تستلڢ الت ت للمستهلڊامنشٕڤ ع  كتظڣيظه ٙئ نش ٙيغ تا علګ عاماتها التجا

سسغ ٕالغ  ٚكغ بام ٙتها علګ البقا ، ڣ ك٘لڊ ش الت ڣضعـ متحفا خاصا  Bavaria Motors٘لڊ علګ قڤتها ڣقٖ
ٚ منافسيها خبها ٕالغ عل ٙتها علګ قه ٚكغ ڣقٖ ڗ ٕڋ علګ ٧  فهڤقحڋ  ا ګ عظمغ الش یٖڋ علګ  ظ امختلفغ ڣه٘ا 

ٚڣب نفسها ڣ الت هيا  ٚڣف ڣالتحٖياػ حت ڣلڤ كانـ الح سساػ علګ التكيڀ مع مختلڀ الظ ٙع ه٘ه ام قٖ
ٕٙ ، ڣ ه٘ا ما يستٖعي تفكيڇا عم ٚڬ للمنافسغ علګ امڤا يقا يصظ في الفًڇع علګ البعٖ اأسٕڤ للجانظ البش

ٜمن   بجياڋ الصاعٖع ااستفإع منهالأ كن يمالحفاٱ باإٔا العالي ل

مامها ڣ تحٖ ٙع علګ البقا مفهڤم ينطڤڬ علګ معاڗ عميقغ تستٖعي الڤقڤف طڤيا  تتمن  يلعا ڥڗ مفهڤم القٖ
سساػ اليڤم يختلڀ تغجميع امنظماػ بلڤ  ڣ تعتقٖ  ن ماع ااختافمام ڢ ، ڣلكن الڤاقع ال٘ڬ تعيشڢ ه٘ه ام

ٚع نحڤه، ڣه٘ا ما يمكن ماحظتڢ في النظام الخطي ال٘ڬ تتبعڢ )  نها سائ فبامعٖاػ ( Liner systemتعلږ 
٩ قٖ ا تكفي خم٠ حال ٕٙ اٙأ ٚځ غيڇ امستٖامغ في استغاڋ مڤا ٚع  مثياػاليغ العاليغ لاستهاڅ ڣالط الك

ٜخږ من لګ ه٘ا ال ٙضيغ لاستجابغ  ٚ  ةة2ڣ  ةةتامتطلباػ في  اأ هږ الحلڤڋ اممكنغ للبش سنغ امقبلغ، ڣتكڤڗ 
ٕٙ ا  لقائها كنفاياػ ڣتٖميڇ ما تبقى من مڤا ٚ ڣاستغاڋ امنتجاػ امستخٖمغ لٖڬ  عإع التٖڣي في التڤجڢ نحڤ 

ا يسبظ جشع  ٚ اليڤم ڣ بلش    ياب العقانيغ في ااستهاڅبغش

 : 4الشمڤليغ التصنيڀ حسظ معيار  -3 

ٕا   نڢ  ساٝ  ما علګ  ليڢ   ٚ ڗ اإٔا هنا قٖ ينظ ڬ  ٜئيغ ڣالشمڤليغ  ٙڬ الج يعتبڇ ه٘ا التصنيڀ مشًڇنا بمبا
م مجمڤعغ  لګ امنظمغ علګ   ٚ ڬ النظ ٜئي  ساٝ ج ليها علګ   ٚ ڣ ينظ ٙها ڣحٖع ڣاحٖع  سسغ ڣاعتبا عام كلي للم

ٚتبطغ فيما بينها ٚعيغ ام  بمن اأنظمغ الش

 :اأداء الكلي-ت-3

سسغ علګ تحقيقها، ڣمن خاڋ اإٔا   ٚعيغ للم ٛاػ الت ساهمـ كل الڤظائڀ ڣاأنظمغ الف يتمثل في اإنجا
ٙجيغ ع ببيئتها الخا ڣ بالقڤع في مڤاجهغ الفٚص ڣالتهٖيٖاػ امڤجٕڤ سسغ بالضعڀ   بالكلي يمكن الحكږ علګ ام

ٜئي: -3-2  اأداء الج

ٙع علګ بنا ه٘ا امفهڤم يمكن  ڣيقصٖ سسغب ڣالقٖ ٚعي ٕاخل ام بڢ اإٔا ال٘ڬ تحققڢ كل ڣظيفغ ڣكل نظام ف
ڗ اإٔا  ااختااػمنظمغ اأعماڋ من ضبٰ  ٚڣه منهاب  ڣ يستقبل الخ ٛمغ يصعظ  لګ  ٜئيغ قبل الڤصڤڋ  الج

ٜئيغ ٕاخل امن اػ الج ا نتيجغ تفاعل اإٔا ا الكلي ما هڤ في الحقيقغ  لګ الهٖف العام ا يتږ  ظمغ ڣ الڤصڤڋ 
حٖاها انعك٠ ٗلڊ ڣ ا  ٗا اختلـ  ٚعيغ ڣ   بعلګ نجاٍ امنظمغ ككل بٖبتحقيڄ اأهٖاف الف

 

                                                
4
  ٚ ٜائ ٚع، الج ع ڣالفعاليغت، مجلغ العلڤم اإنسانيغب العٖٕ اأڣڋ، جامعغ بسك ٜهڤٕع اإٔا بيڗ الكفا  ت8.، ص تةة2عبٖ امالڊ م
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 التصنيڀ حسظ امعيار الڤظيفي: - 4

هميغ كبڇڥ ڣالت   ٜين ب٘لڊ علګ تلڊ الت تكت٦   ٚك حٖڥ م ٚ إٔا كل ڣظيفغ علګ  حسظ ه٘ا التصنيڀ بنظ
ٚيغ تعتبڇ  ٕٙ البش  بساسيغ في امنظمغ ڣهي: اإنتاه، اماليغ، التسڤيڄ، امڤا

  داء الڤظيفغ التسڤيقيغ:-ت-4

، بنا  ٙضا العما ٙفع قيمغ الحصغ السڤقيغب تحقيڄ  ٙتڢ علګ تحسيڗ امبيعاػ،  يتحٖٕ ه٘ا اإٔا من خاڋ قٖ
 بببببببببببعامغ ٗاػ سمعغ طيبغ لٖڥ امستهلكيڗ 

ٙع  ٍٚ مشكلغ قٖ ٗ تط سسغ  ٕا الڤظيفغ التسڤيقيغ تعتبڇ من التحٖياػ الكبڇڥ في ام ٚضا تڗ حقيقغ  قيږ ال
ثيڇ العماػ التسڤيقيغ علګ ال اڗ العاليغ للمستخٖميڗ في ه٘ه ئاٜبڣمقٖاٙ ت ن، ه٘ا ما يفسٚ تسميغ الٖٙڣ

ٕاتهږ مما ينشظ في كثيڇ من اأح ٙاجع لصعڤبغ تقييږ  لڊ  ٚ غاليا امصلحغ ٗڣ ياڗ خافاػ كبيڇع بيڗ العماڋ تق
ٚتفعغ لاستقااػب  بالنسبغ ام

  داء الڤظيفغ اماليغ:-4-2

ٙاػ  ٛڗ امالي، ڣبنا هيكل مالي فعاڋ يحقڄ يلڤٵ اكبڇ عائٖ علګ ااستثما سسغ علګ تحقيڄ التڤا ٙع ام ڣيتع في قٖ
يغ اممكنغ ڣغالبا ما تخضع  ٕٕٚڣ قپ  مستڤياػ ام لګ  ها تٕائها ڣفعالي ه٘ه الڤظيفغ التقييږ ڣتحٖيٖڣالڤصڤڋ 

 ٙ ٚينب ڣتجٖ ٙع امسيڇين من خاڋ ه٘ين العنص ٙع اا اڗ قٖ علګ تحقيڄ ه٘ا الهٖف مقًڇڗ بالتحفيڈ ال٘ڬ  ااشا
سسغ سڤا كاڗ مإيا مقا ٚع العامل اأجيڇٙفل بتمنعڢ ام ٙڣٍ امساهږ بٖڋ فك لڊ ببن  ڣ معنڤيا ٗڣ يغ  ٕٕٚڣ  بع ام

 : ڣظيفغ اإنتاهداء -4-3

ٚيقغ العمل، بيئغ العمل،  ع امطلڤبغ في امنتجاػب ط ٙع امنظمغ علګ التحكږ بمعاييڇ الجٕڤ ٚ اإٔا في قٖ ڣهنا يظه
ٚاقبغ علګ  ع العماڋب التحكږ بالڤقـ ڣاإنتاه، ام ٚ في تلبيغ الطلباػ اػاآتكاليڀ اإنتاه، كفا خ  ، معٖڋ الت

 

ٚاد  -4-4 ٚيغ()داء ڣظيفغ اأف  امڤارد البش

ٚڬ  ٚ البش ڗ العنص  ٗ  ، صعظ الڤظائڀ في تحٖيٖ مفهڤم اإٔا هږ ڣ ٚيغ من  ٕٙ البش ٚ ڣتعتبڇ ڣظيفغ امڤا عنص
ٚڬ علګ  ٚ البش ٕا العنص ح، ڣقٖ يستعيڗ القائمڤڗ علګ تحٖيٖ  تڢ ڣفعاليتڢ بشكل ڣا متغيڇ يصعظ تحٖيٖ كفا

ن ا  ٙع الفنيغ  ٚاػ امستڤڥ العلم ڣامها ش عطا التقييږ الكامل فالجانظ النظم م ٚع عن  ها تبقى جٖ قاص
ڣ الڤصڀ ال٘ڬ يمكن معڢ تحٖيٖ اأسباب  ٙاسغ  خضاعها للٖ ٚ عڤامل ا يمكن  كالعمل تحـ الضغٰ ڣالتڤت

 ببشكل ٕقيڄ 
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 ماهيغ ااداء امالي : امطلظ الثالن

ٚع ااڣل  ٚيڀ ااداء امالي: الف  تع

سساػ تقڤم ٚف اجل من ٕائها بتقييږ ام  حين امحيطغ ڣالتهٖيٖاػ ڣالفٚص امميڈع ڣالضعڀ القڤع نقا٭ علګ التع

حيحها استغالها علګ تعمل  5امالي اإٔا نجٖ اإٔا نڤاٵ بيڗ ڣمن هٖافها، تحقيڄ اجل من ڣت

ٙيڀ عٖع تڤجٖ ڣ  :منها ن٘كٚ مالي لإٔا تعا

 ٕٖللمجااػ ٕقيڄ ڣتحٖيٖ الحالي امنظمغ لڤضع ڣصڀ " انڢ علګ امالي اإٔا مفهڤم امالييڗ الخبڇا ح 

ٙاسغ خاڋ من اأهٖاف الګ للڤصڤڋ  تستخٖمها الت ٚإاػ، ٕ اػ، اإي  ڣصافي ڣامطلڤباػ، ڣامڤجٕڤ

"الٌڇڣع
6
  . 

ٙع مٖڥ" عن يعبڇ كما سسغ قٖ ٕٙها اأمثل ااستغاڋ علګ ام ٙها مڤا  الطڤيل ااجل ٗاػ استخٖاماتها في ڣمصإ

ٚڣع تشكيل اجل من ڣالقصيڇ  .  "ث

 ٚف ٚكٜ حين ااعماڋ، إٔا الضيڄ امفهڤم " انڢ يضا ڣع ٚاػ استخٖام علګ ي ش ٛ  مٖڥ تقي٠ ماليغ م انجا
ٙسها الت امختلفغ لأعماڋ ڬ اأساٝ الٖاعږ ڣيعٖ اأهٖاف، ٕٙ اتاحغ في يساهږ كما .امنظماػ تما اماليغ  امڤا

ٜڣٕ ڣغيڇها  صحاب احتياجاػ تلبيغ في تساعٖ الت امختلفغ اإٔا ميإين في ااستثماٙ بفٚص امنظمغ ڣي

 .  "هٖافهږ امصالح ڣتحقيڄ

سسغ خالڢ من تستطيع ال٘ڬ امالي النجاٍ مٖڥ عن يعبڇ كما ٚڣع تعظږ اڗ ام لڊ ماكها ث  خاڋ الحصڤڋ  من ٗڣ

ٙاتها ممكن عائٖ اعلګ علګ  باستثما

ٚع  ٚع العڤامل :الثاني الف ث  امالي اأداء علګ ام

ثٚ عڤامل عٖع هناڅ ٚڥ  ٕاخليغ منها امالي اإٔا علګ ت خ ٙجيغ، ڣ ٚف خا  .امطلظ ه٘ا خاڋ من عليها ستع

  :يلي فيما تلخيصها يمكن :الٖاخليغ العڤامل -ت

  :التنظيمي الهيكل-ت- ت

ثٚ ٚكاػ ٕا علګ ي ٚيڄ عن بنجاٍ الخطٰ تنفي٘ في امساعٖع خاڋ من الش  الت ڣالنشاطاػ ااعماڋ ٙقږ تحٖيٖ ط

ٕٙ تخصي٨ ثمغ ڣمن بها، القيام ينبغي ٚإ اإٔڣاٙ تحٖيٖ تسهيل الګ باإضافغ لها امڤا ٚكاػ في لأف  في ڣامساعٖع الش

ٙاػ اتخاٗ ٚا كٌڇ الق  بفعاليغ ب

 

 

                                                
5
، حسن فٍا  يٖ الحسن ٚحماڗ، عبٖ م راتيجي كمي كمٖخل البنڤڅ دارع" ال ٕٙڗ، عماڗ، للنشٚ، ڣائل ٕاٙ ،"معاصٚ ڣاس  .222.ص سنغ، بٖڣڗ  اأ

6
ٚحاڗ عا  سسيغ ڣكمغ الح" طالظ، ف راتيجي امالي ڣاأداء ام ٕٙڗ، عماڗ، للنشٚ، الصفا ٕاٙ ،"ااس  67.ص ، 2011 اأ
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  :التنظيمي امناّ-2-ت

ع اإٔا سامغ ضماڗ علګ يقڤم حين تڢ يجابيغ بصٙڤ ٙيغ الناحيغ من ڣكفا عطا ڣاماليغ اإٕا  متخ٘ڬ امعلڤماػ ڣ

ٚاٙ ٚسږ الق ع ل ٚف لإٔا صٙڤ ٙييڗ تطبيڄ مٖڥ علګ ڣالتع ٚفهږ في اإٔا معاييڇ اإٕا سسغ مڤاڋ في تص  .ام

  : التكنڤلڤجيا -3-ت

ثٚ  ٙع من متعٖٕع لجڤانظ تغطيتها خاڋ من اإٔا علګ ت ٚع التكاليڀ ڣخف٬ التنافسيغ القٖ  ڣالتنڤيع ڣامخاط

ٙباٍ ٛيإع الګ باإضافغ  .السڤقيغ ڣالحصغ اأ

  : الحجږ -4-ت

ثٚ اڗ يمكن  ٚكاػ، إٔا عائقا يشكل حين اإٔا علګ سلبا الحجږ ي ٕٛإ فكلما الش ٚكغ جږ ا  عملياتها فاڗ الش

ها تعقيٖا كٌڇ تصبح ثٚ اڗ يمكن كما .فعاليغ اقل ڣإا ٕٛإ فكلما يجابا ي ٚكغ جږ ا  امحلليڗ عٖٕ ٛإ كلما الش

ٚكغ امهتميڗ امالييڗ  .بالش

7في العڤامل ه٘ه اهږ تتمثل :الخارجيغ العڤامل -2
  : 

  : السڤځ  -ت-2

ثٚ ٙتفاٵ السڤځ  انتعا١ حالغ ففي ڣالطلظ، الع٩ٚ قانڤني خاڋ من امالي اإٔا في ي ثٚ الطلظ ڣا  علګ يجابا ٗلڊ ي

ٚاجع سناحٴ امعاكسغ الحالغ ڣفي امالي، اإٔا  .امالي اإٔا ت

  :   امنافسغ-2-2

ثٚ  ٜه علګ تعمل اڗ يمكن حين يجابا، اڣ سلبا اما امالي اإٔا علګ امنافسغ ت ٜي  خاڋ من امنافسيڗ تڤاجڢ عنٖما تع

تها تحسيڗ ٚيڄ عن امالي ڣالڤضع صٙڤ سسغ كانـ ما ٗا حالغ ڣفي امالي، ٕائها ط  امنافسيڗ مڤاجهغ تستطيع ا ام

ٙ  امالي فڤضعها ها ڣبالتالي سيتٖهڤ  .يسڤ امالي إا

   :  ااقتصاديغ اأڣضاع-2-3

ٛماػ حالغ ففي .يجابي اڣ سلب ثٚ لها يكڤڗ  قٖ ثيڇ فسيكڤڗ  التضخږ اڣ ااقتصإيغ اا  امالي اإٔا علګ سلبيا الت

ٙتفاٵ حالغ في اما ثيڇ فاڗ ما إنتاه الٖڣلغ ٕعږ اڣ الكلي الطلظ ا  .يجابي يكڤڗ  الت

ٚع   امالي اأداء منهجيغ :الثالن الف

 .امالي اإٔا تقييږ في عليها يعتمٖ خطڤاػ عٖع الګ باإضافغ امعاييڇ من مجمڤعغ تڤجٖ

  :امالي اأداء معايير -ت

ٚفغ تستخٖم معاييڇ عٖع تڤجٖ سسغ، امالي امڤقڀ مع  :  يلي كما ڣهي للم

                                                
7
ٚه امالي اأداء" الخطيظ، محمٕڤ محمٖ  ث ٚكاػ سهږ عڤائٖ علګ ڣ يع، للنشٚ الحامٖ ٕاٙ ،"الش ٕٙڗ، عماڗ، ڣالتٛڤ  ب46-45ص-ص ، 2009 اأ
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 :التاريخيغ امعايير-ت-ت 

ٚع إعطا تستخٖم سسغ العام ااتجاه عن فك ٙنغ الحالي امالي ڣضعها ڣبياڗ للم لڊ السابقغ، بالسنڤاػ مقا  من ٗڣ

ٚف من امالي اإٔا تقييږ اجل ٙع ط ع ڣتحسيڗ العليا اإٕا ٙع كفا  .اماليغ اإٕا

 :(الصناعيغ( القطاعيغ امعايير-2-ت

سساػ عٖع ٕا قياٝ في تفيٖ  ٙنغ ڬ .القطاٵ لنف٠ تنتم م سسغ اماليغ النسظ مقا  اماليغ النسظ مع للم

سسغ  .الخٖمغ تقٖيږ ڣطبيعغ الحجږ في لها مساڣيغ م

   :امطلقغ امعايير-3-ت

 .الڤاقعيغ التقلباػ تقي٠ هميغ، امعاييڇ اقل من تعٖ

 : امستهٖفغ امعايير

ٙنغ تقڤم ٚافاػ تحٖيٖ في ڣتساعٖ لها، امخطٰ ڣااسًڇاتيجياػ السياساػ مع ڬ اما٩ في امحققغ النتائٌ بمقا  اانح

اػ اتخاٗ اجل من ٚا حيحيغ اإج  .لها الت

 :امالي اأداء تقييږ خطڤاػ-2

 : التاليغ النقا٭ في امالي اإٔا تقييږ عمليغ خطڤاػ ٗكٚ يمكن

  اعٖإ امالي اإٔا خطڤاػ من اڗ حين الٖخل، ڣقائمغ السنڤيغ اماليغ ڣائږ الڄ مجمڤعغ علګ الحصڤڋ 
ٛناػ ٙيٚ اماليغ ڣالقڤائږ امڤا ٕا امتعلقغ السنڤيغ ڣالتقا ٚكاػ ب  .معينغ ٛمنيغ فًڇع خاڋ الش

 ٚبحيغ نسظ مثل اإٔا لتقييږ مختلفغ مقايي٠ احتساب ٚفع النشا٭ ڣالسيڤلغ ال يعاػ امالي ڣال  ڣالتٛڤ
 .امالي اإٔا تقييږ عمليغ في تستخٖم الت اماليغ اإٔڣاػ ڣاختياٙ بإعٖإ ڣتتږ

 ٙاسغ ٚاه ڣبعٖ النسظ ڣتقييږ ٕ ٚفغ يتږ النتائٌ استخ ٚافاػ مع ٚڣقاػ اانح  باإٔا الضعڀ ڣمڤاطن ڣالف
ٙنتڢ خاڋ من الفعلي امالي ٙنتڢ اڣ امتڤقع باإٔا مقا ٕا مقا ٚكاػ ب  .القطاٵ نف٠ في تعمل الت الش

 ٚفغ بعٖ النسظ خاڋ من امالي اإٔا تقڤيږ عمليغ علګ معتمٖين امائمغ التڤصياػ ڣضع  ه٘ه سباب مع
ٚڣځ ٚها الف ث ٚكاػ علګ ڣ  .ڣمعالجتها معها للتعامل الش
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سسغ القڤائږ اماليغ: دڣر التحليل  ثانيال امبحن  في تحسيڗ اأداء امالي للم

ٚاػ التحليل امالي في تقييږ اأداء امطلظ اأڣل : ش  محٖداػ استخٖام م

ٚاػ التحليل امالي في تقييږ اأداء  ش ٚع اأڣل : م  الف

ٚڣه بالقيمغ العإلغ للسهږ، حين تستخٖمڢ  ٚكغ للخ ٕا الش سلڤبا خاصا بعمليغ تقييږ  يشكل التحليل امالي 
ٕائها خاڋ  ٚڥ لتقييږ ڣ تفسيڇ  خ ٚافا  ط ڣ  ٙع  ٙ اإٕا ٛمنيغ معينغ، ڣ يستنٖ ٗلڊ علګ مجمڤعغ من مصإ فًڇع 

ٙ العام مفهڤم  ح اإطا ڗ الشكل امڤالي يڤ ٚكغ، حين  امعلڤماػ امختلفغ ڣالت يقٖمها النظام امحاسب للش
ڣ نشا٭ محٖٕ ٚه امختلفغ لغ٩ٚ قياٝ اإٔا باستخٖام معاييڇ معينغ تخ٨ السڤځ  ، 8التحليل امالي ڣعناص

ڗ نتائٌ ه٘ا القياٝ هي فيمكن قي ڣ بالتعامل الٖڣلي، كما  ٚكغ بالسڤځ  اٝ اإٔا في ضڤ معاييڇ خاصغ بالش
ٕائها  اتخاٗمڤجهغ للمستخٖم الٖاخلي  سسغ ڣ بنتائٌ تقييږ  ٙجي ال٘ڬ لڢ عاقغ بام ڣ للمستخٖم الخا ٚاٙ،  الق

 كما يلخصڢ الشكل اآتي

 

 

 

ٚاػ التحليل امالي  : (2-تالشكل)  ش  في تقييږ اأداءم

 

 
                                                

8
ٙيغ بمصٚ  يااسًڇاتيجيڤسڀ بالبعٖ  محمٖ محمڤٕ  ٙ الجامعيغ ااسكنٖ ٛڗ  الٖا  ب8,صتةة2لتقييږ اإا امتڤا
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ٚع الثاني : محٖداػ استخٖام التحليل امالي اأساس ي في تقييږ اأداء ب   الف

لګ صعڤبغ استعمالڢ في حالغ  ٕڬ  ڗ ظهٙڤ العٖيٖ من القيٕڤ ڣامحٖٕاػ عنٖ استعماڋ التحليل امالي قٖ ي
هږ ه٘ه امحٖٕاػ : التحڤڋ  ٚڣه بالقيمغ العإلغ أسهمها، ڣفيما يلي  ٚكغ، للخ  لګ قياٝ اإٔا الكلي للش

 ٙيخيغ لګ بياناػ تا  استنإ التحليل امالي 
  سږ ڣ سياساػ معينغ؛  اعتمإ التحليل علګ قيږ حٖٕػ ب

  ؛ كٖ عنٖ قياٝ اإٔا ٚ ڣعٖم الت ٚڣف الخط ٙ ظ  عٖم اأخ٘ بعيڗ ااعتبا

   ٕڣلغ ( ؛ عٖم اأ ، ٙجيغ )منافسغ، عما ٚ العڤامل الخا ث  ٙ  خ٘ بعيڗ ااعتبا

   التحليل امالي يتعامل مع اأهٖاف في اأجل القصيڇ ٕڣڗ الطڤيل اأجل؛ 

  التحليل امالي يغيظ البعٖ ااسًڇاتيجي؛ 

   التٖاخل بيڗ محاٙڣ قياٝ اإٔا الكلي في التحليل امالي ٚ  هماڋ عناص

  ٚع التحليل امالي لبيئغ اأعماڋ الحٖيثغ ؛  عٖم مساي

ٚڣه بالقيمغ العإلغ السهږ جل الخ ا هاما من  ٚكغ تلعظ ٕٙڣ ٕا الش ڗ عمليغ تقييږ  ،  مما سبڄ نستخل٨ 
ضڀ ل٘لڊ عٖم  حين تتبع منهجيغ معينغ تحتڤڬ علګ مجمڤعغ من امعاييڇ تكڤڗ كمثابغ امڤجڢ لتلڊ العمليغ، 

ٚكغ ڣ ااعتمإ علګ  ٚ في بيئغ ه٘ه الش ٙ التغيڇ امستم خ٘ بعيڗ ااعتبا ٕٚ ڣ مستقل، بل ي مقايي٠ لإٔا بشكل منف
لګ كل امحاٙڣ الت قٖ تساهږ في  ٚځ فيڢ  ٗ يجظ البحن عن مٖخل للتقييږ يتږ التط ك٘ا تطلعاتها ااسًڇاتيجيغ، 

ليڢ في امبحن القإم ڣامتمثل ، ڣه٘ا ما نطمح  ٙع ه٘ا اإٔا ٚاػ الحٖيثغ لتقييږ اإٔا ڣال٘ڬ يعتمٖ  ٕا ش في ام
ب ساس   علګ القيږ امضافغ بشكل 

ٚبحيغ ٚيِ ڣال ٚ ال ش ٚځ تحليل م  امطلظ الثاني : ط

ٙع  ٚيح امحاسب ڣال٘ڬ هڤ عبا ڗ يستخٖم ال ٕځ، يتڤجظ علګ امحلل امالي  حت تتږ عمليغ تقييږ اإٔا بشكل 
ٙبح  ٙبح ٕفًڇڬ،  ٜيٌ من عٖع مصإٙت  ٚبح هڤ م ٚ في القڤائږ اماليغ، ڣلكن ه٘ا ال ٚيح ال٘ڬ يظه ٙڬ عن ال ٙ احتكا ح ب، 

ٚبح امحاسب ڗ ال كٖت، ڣلكن امختصيڗ يعتقٖڣڗ  ڣ يمكن عٖم الت ڗ يكڤڗ مڤضڤعيا  عليڢ  ااعتمإ ا يمكن 
ٙباٍ ڣاڗ ه٘ه القڤائږ  باعتباٙ  ٚ ڣجٕڤ  ٙيع كانـ قڤائمها اماليغ تظه ڗ كثيڇا من امشا كٖػ  ٙب العمليغ  ڗ التجا

خ٘ع في التٖهٙڤ ڣقٖ  ٙيع  ڗ ه٘ه امشا  ٚ ڗ الحقيقغ تظه ا  ٚڥ،  خ لګ سنغ  ٙباٍ من سنغ  ٛيإع في اأ  ٚ قٖ تظه
ٚبح  خ٘ بڢ هڤ ال ڗ ي ٚيح ال٘ڬ ينبغي  ٙ ، ل٘ا فاڗ ال ن٘ا ع ڣبٖڣڗ سابڄ  ٙيع فج ٙ مثل ه٘ه امشا ٙڬ تنها  اابتكا

لګ تخفي٬ التكلفغ الحقيقيغ للڤحٖع من  ٕڬ  ڣ التجٖيٖاػ ڣالت ت ڣ ااخًڇاعاػ  ٙاػ  ڣال٘ڬ ينتٌ عن اابتكا
جږ اأٙ  ڣ تبيعها، ڣ ٚكغ  باٍ امطلقغ في الحقيقغ ا يتعلڄ فقٰ بنتيجغ اأعماڋ السلع ڣالخٖماػ الت تنتجها الش

جږ امبيعاػ في  ٕٛإ  ٚڥ، ل٘ا كلما ا ٚڣٵ ڣلكن ك٘لڊ تتعلڄ بحجږ اأنشطغ ااقتصإيغ اأخ ٙسها امش الت يما
ٚڣٵ كلما  ٕٛإامش ت  ا ٚ النسب ش ڗ نقيږ اأنشطغ امختلفغ فإننا نستخٖم ام ٚيٖ  ٙباٍ امطلڄ، ڣعنٖما ن جږ اأ

ڣ اإنتاه ا جږ امبيعاػ  ٙباٍ الصافيغ خاڋ فًڇع معينغ ڣ ٚبحيغ تڣال٘ڬ هڤ في الحقيقغ يمثل العاقغ بيڗ اأ ل
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ٚاػ ااقتصإيغ امهمغ لتحٖيٖ  ش حٖ ام ٚبحيغ يعتبڇ  ٚ ال ش ٗا م خاڋ نف٠ الفًڇع ڣمعبڇا عنها بنسبغ مئڤيغ، 
ٚبحيغ  ٚنامٌ تحليل ال ع عامغ يتضمن ب ع اإٔا ڣبصٙڤ   الخطڤاػ التاليغ:كفا

 :  تحٖيٖ الهٖف من التحليل -ت

ساٝ هٖف التحليل   تږ تحٖيٖ الخطڤاػ الاحقغ، ڣامقصٕڤ بهٖف التحليل هڤ تحٖيٖ: ي علګ 

ٙبحيغ السهږببببالخ  مڤضڤع التحليل : - م  ٙبحيغ اأصڤڋ مثا   ما هڤ مڤضڤٵ التحليل؟ هل هڤ تحليل 

ٚف امس غٚض التحليل : - ٚتبٰ بالط ساليبڢڣه٘ا ي ٕڣاتڢ ڣ ڗ كل تحليل لڢ   تفيٖ من التحليل، حين 

 الخاصغ بڢ ڣال٘ڬ يختلڀ باختاف الجهغ الت تقڤم بڢب

دڣاػ التحليل: -2 ساليظ ڣ   اختيار 

لګ نتائٌ جيٖع  عمليغ نها ستڤصلڢ  ٕڣاػ التحليل تعتمٖ علګ امحلل امالي ڣامنه الت يعتقٖ  ساليظ ڣ  ٙ اختيا
ٚځ معا ڣ جميع ه٘ه الط ڣ اإحصائيغ  ٚياضيغ  ٚځ ال ڣ الط ٚځ التقليٖيغ   فقٖ يستخٖم الط

 :ب تحٖيٖ منهج التحليل 3

ٙنغ النتائٌ الفعليغ م  ڣ منه التحليل الٚڣيتږ تحٖيٖ امنه علګ اساٝ مقا ٙيغ ت ت الثابـ ت س ع امخططغ تامعيا
ليها في الفصڤڋ السابقغ ٙع   بڣ غيڇها من امناه الحٖيثغ الت تسبڄ اإشا

 امطلظ الثالن : الفشل امالي 

سبابڢب ٚع اأڣل : مفهڤم الفشل امالي ڣ  الف

 ڣا : مفهڤم الفشل امالي 

ٙتبا٭ ه٘ا امفهڤم مع كل  سنحاڣڋ ضبٰ ٚا اا ڣجڢ ااختاف بينها نظ ٚاٛ  ب امصطلحاػ ٗاػ صلغ بالفشل ڣ

 العسٚ، التعٌڇ ڣ اإفاٝب

ٚيڀ الفشل:  -1 تي مڤعٖ استحقاقها، فهڤ لي٠ تع ع علګ ٕفع الًڈاماػ عنٖما ي ٙع امنش ٙع عن عٖم قٖ هڤ عبا

لګ نتاه اللحظغ ڣ لكن ناجږ عن العٖيٖ من اأسباب  ٕڬ  ٜمنيغ ڣت ٚاحل ال ڣالعڤامل الت تفاعلـ ڣتتفاعل عبڇ ام

ڣ التشغيليب ٛنها امالي ڣالنقٖڬ  ڣ استعإع تڤا ٙتها علګ سٖإ الًڈاماتها،  ع من عٖم مقٖ  الحالغ الت عليها امنش

ڗ تلڊ امنشغ تشيڇ نحڤ اإفاٝ ڣالتصفيغ، ڣمن نما يعن  ع ماب  ع  عمڤما فإڗ الفشل كحالغ امنش ڗ تلڊ امنش

ڣ تڤجيڢ امصالحب نڢ نهايغ التنظيږ  ڣ  ٙيا، فالفشل هڤ القانڤڗ اأخيڇ لها،  ٜڣڋ من الحياع ااقتصإيغ اختيا  ت
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لګ   : 9ڣهڤ ينقسږ 

ٜ فڤائٖها امتحققغ عن تغطيغ كل التكاليڀ ڣمن ضمنها تكلفغ  فشل اقتصادڬ: -ت  ٚكغ تعج يقصٖ بڢ حالغ ش

نڢ ٚڥ  خ ٙ يقل عن معٖاػ الفائٖع السائٖع  التمڤيل ڣبمعن  ٙع في تحقيڄ عائٖ علګ ااستثما يعن ضعڀ اإٕا

ٙاػب ٚ امتڤقعغ لتلڊ ااستثما ڣ ا يتناسظ مع امخاط  في السڤځ، 

ع سٖإ الًڈاماتها للٖائن ڣ الڤفا بٖيڤنها امستحقغ عليها ب فشل مالي:  في ه٘ه الحالغ ا تستطيع امنش

ٚ امالي: -2  ٚ ٛي العس ٚ بغ٬ النظ ٚڣٵ ڣه٘ا اأم صڤڋ امش إع االًڈاماػ امستحقغ للغيڇ )الخصڤم( من قيمغ 

 عن محتڤڥ السيڤلغب

ڣ تستحڄ في اأجل القصيڇتب من هنا  ٙع علګ سٖإ االًڈاماػ اماليغ الت استحقـ  نڢ:ت عٖم القٖ ٚف ب كما يع

ٚ فتعٖ ٚيڄ بيڗ نڤعييڗ من العس  : 10يمكننا التف

ٚ امال - اػ ي الغني:العص جمالي امڤجٕڤ ڗ  ٚغږ من  سسغ علګ سٖإ الًڈاماػ بال ٙع ام صڤلها  )ڣ هڤ عٖم قٖ

جمالي امطلڤب ( الخصڤم  كبڇ من 

ٚ امالي الحقيقي: ٙنغ  العس اتها مقا جږ مڤجٕڤ  ٚ لګ صغ  ببمتطلباتهاڣيحٖف في حالغ عٖم السٖإ باإضافغ 

ر امالي: -3  لګ  التع ٚجع ه٘ه الحالغ  ٕٚ ڣت ڣ الف ڣ البنڤڅ  ڣ امنظمغ  ٛڗ قٖ تصيظ الٖڣلغ  هڤ حالغ عٖم التڤا

ٙع علګ سٖإ االًڈاماػ  لګ عٖم القٖ ٗڬ  ٙجيغ ڣت تضافٚ مجمڤعغ من اأسباب ڣامتغيڇاػ الٖاخليغ ڣالخا

 امطلڤبغب 

سسغ ٕفع ٕيڤنها ڣيتمږ الت اإفاٝ: -4 ٙاتهاب في حالغ ا تستطيع فيها ام صڤلها ڣتسليمها قضائيا إٕا ٛڋ عن  نا

ٚكغ الٖائنيڗب صڤڋ الش ڣ كل  يضا نقل البع٬  عإع تنظيږ اأعماڋ، ڣ  ڣ  اػ قانڤنيغ لتسيل  ٚا ج  ڣهڤ 

ٙ ،حين يفًڇضڤڗ في حالغ اإفاٝ ثبڤػ تڤقڀ امٖين عن الٖفع  يميڈ القانڤنييڗ بيڗ حالت اإفاٝ ڣ اإعسا

 ٜ مڤاڋ امٖين ا تكڤڗ كافيغ للڤفا بٖڣنيغ  ٕيڤنڢيٖ عن مجمڤٵ حت لڤ كانـ حقڤقڢ ت ٙ فإڗ  عسا ما في حالغ 

 ب11امستحقغ اإٔا

ليڢ  ٕڬ  ٙ التعٌڇ امالي شڄ الفشل امالي ڣ قٖ ت ٚقغ بيڗ التعٌڇ امالي ڣ الفشل امالي علګ اعتبا لګ التف ٗهظ البع٬ 

ٙعب ٚڣ  بالض
                                                

9
ٛ امصٚفي الفلسطيني دراسغ تطبيقيغ علګ امصارف الڤطنيغ العاملغ في قطاع   ٛايٖع، التسهياػ اائتمانيغ امتغيرع في الجها ٜع، رسالغ دعاء محمٖ  غ

ٜع، ر قسږ امحاسبغ ڣالتمڤيل، جامعغ اإساميغ، غ  47، ص 6ةة2لنيل شهادع ماجيس
10

ٚيكيغ، الٖار الجام  ٚهن العقارڬ اأم ٛمغ ال ٚفيغ العاميغ اأ ٛمغ اماليغ امص ٚفيغ امتغيرع ڣاأ ، ةتة2عيغ،عبٖ امطلظ عبٖ الحميٖ، الٖيڤڗ امص
 56ص

11
ٚفيغ في تسيير حااػ فشل اإنتماڗ دراسغ   الغ عينغ من البنڤڅ التجاريغ العاملغ في ڣايغ ڣرقلغ خال ححسيڗ ٗيظ، فعاليغ نظږ امعلڤماػ امص

ر قسږ العلڤم ااقتصاديغ، كليغ العلڤم ااقتصاديغ ڣ التجاريغ ڣعلڤم التسيير،  ةتة2سنغ   3ةت، ص 2تة2رسالغ لنيل شهادع ماجيس
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ڣ كللتعٌڇ امالي يعن حٖ الحالتيڗ   تيهما ڣهما: 

  متتاليغ(ب ٚ ڣ تڤقفها )مشكلغ تحقيڄ خسائ  نق٨ فڤائٖ اأسهږ 

 التڤقڀ عن سٖإ االًڈاماػ في مڤاعيٖهاب 

   ڣ كلهماب ٚين التاليڗ  حٖ اأم  ما الفشل امالي يعن 

  التڤقڀ كليغ عن سٖإ االًڈاماػب 

 اإفاٝ ڣ تڤقڀ النشا٭ب 

ٙجيغب  سباب الفشل: -ثانيا سباب خا سباب ٕاخليغ ڣ  لګ  ٚكاػ  ٕڬ علګ فشل الش يمكن تقسيږ اأسباب الت ت

 اأسباب الٖاخليغ: -ت

  ٙع ڣ عٖم علميتهاب  ضعڀ اإٕا

  ع السياساػ التشغيليغ امختلفغ مثل سياساػ البيع ڣ التسعيڇ ڣ اإنتاهب  عٖم كفا

 لګ تكنڤلڤجيا ٚا التڤسعاػ غيڇ امطلڤبغ ڣ اللجڤ  عب  ج  غيڇ متطٙڤ

  ٜبائن ڣ غيڇهږب ٙع في تحصيل امستحقاػ من ال ع اإٕا  عٖم كفا

  ٚ  امًڇاكمغبالخسائ

  ٜڣڗبب ٚع علګ امخ  عٖم السيط

 سڤ التجهيڈاػ الٖاخلي ڣ امڤقع غيڇ امناسظب 

ٚع خطيڇع ڣعبثا علګ ااقتصإ القڤمي ل٘لڊ قام كثيڇ من  ٚڣعاػ تشكل ظاه ڗ مشكلغ الفشل امالي للمش

ٙسيڗ بيڗ نماٗه ال ڣ في العالږ ڣفي ضڤ ما تقٖم مقام عٖٕ من الٖا ٚع سڤإ في مصٚ  ٙاسغ الظاه باحثيڗ بٖ

ٚاػ  ش ٚيڄ ماحظغ تلڊ ام ٚاػ اماليغ الت يمكن مسبقا عن احتماڋ حٖڣف الفشل هن ط ش تتضمن عٖٕ من ام

ٚڣع ڗ بع٬ امش عٖػ علګ  ٙاساػ  ٜمن ڣ تمكن القائميڗ علګ ٕ  ب12اػبعنايغ عبڇ ال

ٚ الفشلب  ٚضها امخاط ٚب تع ٙ من ق ٚاػ اماليغ الت تح٘ ش ٚڣٵ لعٖٕ من ام ٙع امش ٕا  نق٘ػ بفضل متابعغ 

 اأسباب الخارجيغ: -2

مثلتها شٖع امنافسغ ڣتقلباػ ااقتصإيغب  ٙع ڣمن  ٚع اإٕا  هي اأسباب الت تقع تحـ سيط

  ٙتفاٵ تكاليڀ اإنتاه فڤځ ب  ا ٙ مڤإ الخام عالم سعا ٙتفاٵ  ٚڣٵ مثل ا ثنا تنفي٘ امش  ما كاڗ متڤقعا 

ڣ نق٨ في السيڤلغب  سهمهږ في ٙٝ اماڋ   تقاع٠ امساهميڗ عن سٖإ 

                                                
12

ٚجع سابڄ، ص عبٖ    57امطلظ عبٖ امجيٖ، م
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  قلب  ٚ علګ ڣ سع ع   امنافسغ الشٖيٖع ڣ ٕخڤڋ سلع ٗاػ جٕڤ

 ٖڣ استحٖاف منتجاػ جٖي ساليظ اإنتاه  ثٚ علګ الطلظ التطٙڤ في التكنڤلڤجيا ڣ تطڤيٚ  ع مما ي

ٚكغب   امنتجاػ الش

 في الٖڣلغب ٚ ڣ التصٖي ٚڣف ااستيڇإ   تاأڣضاٵ السياسغ ڣ انعكاساتها علګ الخطٰ ڣ علګ ظ

ٚاحل الفشل: -3  ٚاحل التاليغ:  م ٚ بام ٚحلغ الفشل فه تم لګ م ع  ڗ تصل امنش  في الحقيقغ اأمٚ، فإنڢ قبل 

 ظهڤر بڤادر الفشل: -

ٚاػ الت مما ا شڊ  ش نما تكڤڗ هناڅ بع٬ ام ع غيڇ متڤقعغ ڣ ڣ بصٙڤ ع  ع فج ح متٖهٙڤ ع ا ت ڗ امنش فيڢ 

ٚع  ٙع مثل التغييڇ في طلظ علګ امنتجاػ ڣالًڈايٖ امستمٚ في التكاليڀ غيڇ امباش يمكن معالجتها من قبل اإٕا

 ٜ ٜايٖ امنافسغ ڣنق٨ التسهياػ اائتمانيغ ڣت ٚځ اإنتاه ڣت  ايٖ اأعبا بٖڣڗ ٙٝ ماڋ عاملبڣتقإم ط

ع،  قل من النسظ امعتإع للمنش ٚحلغ حين يكڤڗ عائٖ اأصڤڋ  ٙع اقتصإيغ في ه٘ه ام غالبا ما تحٖف خسا

كٌڇ فاعليغب ٚحلغ قٖ يكڤڗ  عإع التخطيٰ في ه٘ه ام ڗ  ٚحلغ حين  ڗ تكتشڀ امشكلغ في ه٘ه ام  ڣيفضل 

ٜ السيڤل - ت ٚحلغ الضعڀ امالي )عج  غ(:م

ٙع علګ  ع غيڇ قإ ٙع حٖڣف تعٌڇ ماليب ڣيكڤڗ ٗلڊ عنٖما تصبح امنش ٚحلغ عنٖما تاحٴ اإٕا تحٖف ه٘ه ام

كبڇ من الًڈاماتها، ڣ لكن تكمن  ع  صڤڋ امنش ٚحلغ تكڤڗ  يغ، ڣ في ه٘ه ام مڤاجهغ احتياجاػ النقٖيغ الفٙڤ

لګ سيڤلغ نقٖيغ لتغطيغ  ٚع لعٖع امشكلغ في صعڤبغ تحڤيل تلڊ اأصڤڋ  ٚ ه٘ه ام بما تستم الٖيڤڗ امستحقغ ٙڣ

يغ لګ ااقًڇا٩ مڤاجهغ احتياجاتها النقٖيغ الفٙڤ ع  ، ڣمعالجغ ه٘ا الضعڀ تلجا امنش  بشهٙڤ

ٚحلغ التٖهڤر امالي )اإعسار امالي(: -2  م

ٛمغ لتغطيغ ٕيڤنها امستحقغ،  تمكن ٙيغ ڣالا ٚڣ ع علګ الحصڤڋ علګ اأمڤاڋ الض ٙع امنش ٚحلغ في عٖم قٖ ه٘ه ام

ٜمنب خ٘ امعالجغ فًڇع طڤيلغ من ال ٚحلغ الثانيغ يمكن معالجتها، ڣلكن ت ٚحلغ كام  ڣه٘ه ام

ڣ تغييڇ  ع  ٚا تعٖيل في السياساػ اماليغ في امنش ضافيغب ڣمعظږ  كإج سهږ  صٖاٙ  ڣ العمل علګ  ٙع،  اإٕا

اػ امناسظ،  ٚا ٗا اكتشفـ الخلل في الڤقـ امناسظ ڣاتخ٘ اإج ٚحلغ تعال بنجاٍ  ٚ في ه٘ه ام ع الت تم امنش

ٚحلغ ٚابعغ ڣهي م ٚحلغ ال لګ ام ٛمغ ڣفي الڤقـ امناسظ، فتنتقل  ٚا امعالجغ الا ج ع الت ا تستطيع   ما امنش
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ٙ الكلګ   ب13اإعسا

ٚحلغ الفشل الكلي )اإعصار الكلي(: - 3  م

ٙع  ٚجغ فشل امنشئاػ، حين يصبح ه٘ا الفشل محققا ڣتنته كل محاڣاػ اإٕا ٚحلغ نقطغ ح تعتبڇ ه٘ه ام

صڤڋ الڤحٖع ڣ يصبح الفشل الكلي  ضافيغ بسبظ تجاٛڣ االًڈاماػ الكليغ قيږ  للحصڤڋ علګ تمڤياػ 

كيٖ اإفاٝ: -ڣاإفاٝ محققا بالخطڤاػ القانڤنيغب  ڣ ت عاڗ  ٚحلغ   م

اػ القانڤنيغ حقڤځ تحٖف ع ٚا خ٘ اإج ٚضيڗنٖما ت ڣ بمعن امق ٚكغ  فاٝ الش ٚڬ اإعاڗ عن  ، ڣ ب٘لڊ يج

ٚحلغ الفشل لګ م ٚكغ قٖ ڣصلـ  ٚحلغ النهائيغ ڣب٘لڊ تكڤڗ الش ٚكغ ڣهي ام  تصنعڢ الش
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  ٚ سماعيل مط ر قسږ نجهاد حمٖڬ  ٚفيغ العاملغ في فلسطيڗ )دراسغ تطبيقيغ رسالغ لنيل ماجيس ػ امص ر امنش رح للتنب بتع ه مق مٗڤ

ٜع   67،ص ةتة2امحاسبغ ڣ التمڤيل كليغ التجارع الجامعغ اإساميغ ، غ
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ٚاتها : ( 2-2الشكل رقږ )  ش ٚكاػ ڣم ٚاحل فشل الش  م

ٚاحل ٚاػ                                                                                                             ام ش  ام

 

 

 الطالظمن اعٖاد : امصٖر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع ٚكغ ڣ لكنها الصٙڤ ٕا الش  نشڤ بع٬ امشكاػ في 

ٚين ڣ قٖ تكڤڗ علګ شکل ٙكغ من قبل اآخ حغ ڣ مٖ خافاػ  غيڇ ڣا
خ٘ الصفغ النهائيغب  ڣجٕڤ مطالباػ ماليغ علګ شكل ڣ لكنها لږ ت

ٙتفاٵ  ٜڣڗ السلعي ڣ ا ٛيإع امخ ٙباٍ ڣ انخفا٩ امبيعاػ ڣ  انخفا٩ اأ
ٙإاػ  جږ التكاليڀ ڣ انخفا٩ اإ

ٚبحيغ انخفا٩ نسبغ  انخفا٩ معٖڋ العائٖ الناجږ عن انخفا٩ ال
 السيڤلغب
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ٚاتها : (2-3الشكل ) ش ٚكاػ ڣم ٚاحل فشل الش  م

 

 

 

 

 

 

 

 الفشل امالي

 

ٚ مالي فن  عس

 

ٚ مالي حقيقي  عس

 

ٚحلغ  الفشل القانڤني م

 

عاڗ اإفاٝ ٚحلغ   م

 

ٚٛاځ محمٖ الڤتار ٚف الباحن نقا عن ڣحيٖ محمڤد رمڤ ڣيڤسڀ عبٖ ال ٚجع سابڄ ص امصٖر: بتص  ب4تم

 

 

 

ٚكغ كااعتمإ امًڈايٖ علګ ااقًڇا٩ قصيڇ  اختاڋ الهيكل امالي للش
ٚع التطٙڤ التقن ضعڀ  اأجلب عٖم ٚكغ علګ مساي ٙع الش قٖ

ٚكغ في  ٚكغ فشل الش نشطغ الش ٙع  ٕا ٙيغ في  ع اماليغ ڣ اإٕا الكفا
ٚبحغب ٚف علګ اأنشطغ ام  التع

 

ٚحلغ الحضانغ  م

 الفشل الكلي

 التعٌڇ امالي
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ٚع  هميغ التنب بالفشل الف  الثاني: مفهڤم ڣ 

 :  ڣا مفهڤم التنب

ٚبيغ من ٚإ بالنب الخبڇبا اشتقـ كلمغ التنب في اللغغ الع ڗ ام ٚڥ ابن متطٙڤ  ( ڣي  صل الفعل )نب

ٚ امجهڤڋب  يضا يقصٖ بالتنب لغغ تقٖي

ٚفغ  ٚ امتغيڇاػ امستقبليغ امحتملغ من خاڋ مع نڢ محاڣلغ عقانيغ التقٖي ما التنب يشكلڢ العام، فيقصٖ بڢ ب

ٚعب  التغيڇاػ السلڤكيغ ڣغيڇ السلڤكيغ لتلڊ الظاه

ٚڣف  لګ جميع اأنشطغ الت تتناڣڋ تجمع البياناػ ڣامعلڤماػ الت تبيڗ كل العڤامل ڣ الظ نڢ يشيڇ  ٚف ب يع

ٚكغب  ٕيها الش ٚ في مجمل اأنشطغ ڣالفعالياػ الت ت ث  ڣامتغيڇاػ امحتملغ في امستقبل ڣالت ي

 ما التنب امالي:

ٜا ت ٚف مجل٠ امحاسبييڗ في انجلًڇا، ڣڣيل ٚ للنتائٌ اماليغ الت تعٖ من القڤائږ : فقٖ ع نڢ تعمليغ تقٖي التنب ب

 اماليغ السابقغ عن فًڇع محاسبيغ تاليغ ب

ٚف ): 2 سسغ ڣامتعلقغ Fortnumع ڣ ام  ٕٚ ٚاػ ڣالقياساػ الت يصنعها الف نڢ تمجمڤعغ التقٖي ( التنب امالي ب

ٚڣف امستقبليغ بهٖف اأعٖإ ڣامڤاجهغ ا ٚيڄ الخطٰ باأحٖاف ڣالظ لڊ عن ط ٚڣف الت تڤقعها ٗڣ لظ

ٚڣفب ٛمغ للتعامل مع ه٘ه الظ  14ڣالسياساػ الا

ما )3  :Robbins ٙع تصنع اافًڇاضاػ الت تحٖٕ العاقغ بيڗ عڤامل ڗ اإٕا ساٝ  ڗ التنب يقڤم علګ  ( فيڇڥ 

ٙجيغ السياسغ ااجتماعيغ ااقتصإيغ، التكنڤلڤجيغ  البيئغ امنظمغ الخا

عب السڤځ  ڣ التكيڀ معها لتحقيڄ اأهٖاف امنشٕڤ ٙيڀ التغييڇ في عڤامل البيئغ  ٚإاػ، امصا ( ڣ الٖاخليغ )اإي

 هميغ التنب بالفشل -ثانيا

لګ حالغ  سسغ ااقتصإيغ  ليغ تحليليغ يمكن بڤاسطتها التنب باحتماڋ ڣصڤڋ ام ڣ  ٚيقغ  يجإ ط ٙع  ٚڣ ڗ من ض

ڣ التعٌڇ قبل عٖٕ ممكن كاف من ال سسغ  حيحيغ في حينها، ڣ ٗلڊ لتعٌڇ ام اػ الت ٚا لڊ اتخاٗ اإج سنڤاػ ٗڣ

سساػب فهناڅ الكثيڇ من  ٚتبطغ به٘ه ام ثاٙ خطيڇع علګ ااقتصإ ڣكل الفئاػ العاملغ فيڢ ڣام فاسها من 

سسغ ااقتصإيغ ڣالٖين يڤلڤڗ اهتمام كبيڇ إمكانيغ التنب بفشلها مثل  ٚڣڗ، الفئاػ امهمغ بام امستثم

ٚاجعڤ الحساباػ ڣغيڇهږ ٙع الجهاػ الحكڤميغ، م  بالٖائنڤڗ، اإٕا

ٙيغ  امستثمٚ: ٙاتڢ ااستثما ٚا جل اتخاٗ ق سسغ ااقتصإيغ من  علګ سبيل امثاڋ يهتږ بمڤضڤٵ التنب بفشل ام

ٙاػ الخطٚ  امختلفغ ڣ امفاضلغ بيڗ كل البٖائل امتاحغ ڣ تخيظ ااستثما
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 Fortnun.NR and levenw station quantitative forecasting methods.boston RWS.Kent 1982 
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ٚضڤڗ:ما اهتمام الٖا ڣ امق ڣ عٖمڢ، تحٖيٖ  ئنڤڗ  ٙ يمنح اانتما  ٚا سبابڢ كثيڇع منها اتخاٗ ق به٘ا امڤضڤٵ ف

ٙع: فتهتږ بمڤضڤٵ التنب بفشل ااتخاٗ  ما اإٕا ٚ امتعلڄ بڢب  جږ الخط ٚ٭ الق٩ٚ بنا علګ  ٚ الفائٖع ڣ ش سع

سسغ في الڤقـ امناسظب  ٙيغ انقإ ام ٚڣ حيحيغ الض اػ الت ٚا  اإج

سساػ العاملغ  ا اهتمام الجهاػ الحكڤميغ:م ٚقابيغ علګ ام ٕا ڣضيفتها ال لګ تمكنها من  ٚجع  به٘ا امڤضڤٵ ي

 في ااقتصإ ڣحٚص منها علګ سامتڢب

ٚاجعڤ الحساباػ :  ڣليغ كبيڇع في تٖقيڄ القڤائږ  ما اهتمام م ڗ لهږ مس ساسا من  بالتنب بالفشل فيتبع 

سساػ ا  اقتصإيغاماليغ لتلڊ ام

 تطڤراػ التنب بالفشل: -ثالثا

ٚع:  ڬ ظاه  هناڅ خطڤاػ عامغ تتبع للتنب ب

  ب ٚیڀ مڤضڤٵ التنب  تحٖيٖ ڣ تع

ٛيإتڢ ٙاسغ عڤامل امسببغ في  ٚه اأڣليغ امكڤنغ لڢ ڣ ٕ لګ عناص  ڣنقصانڢب  تحليل مڤضڤٵ التنب 

 مڤضڤٵ ٚ ٙاسغ العاقاػ بيڗ العناص ٚڥ امتصلغ بهاب  ٕ ٚ اأخ  التنب ڣ العناص

 ٚقميغ مڤضڤٵ التنب ااسًڇشإ بها في تڤقع ٙيخي للقيږ ال ٙاساػ عن التطٙڤ التا ٚا ٕ  قيمتڢ مستقباب ج

  مڤضڤٵ التنب الت تږ التنب بها ڣ بيڗ القيمغ الفعليغ الڤاقعيغ ٚ ٙنغ بيڗ قيمغ العنص ٙاساػ مقا ٚا ٕ ج

 ب 15لڢ

 التنب امالي: دقغ -رابعا

ٚها للحكږ علګ صحغ ڣ ٕقغ عمليغ التنب ڣهما:  ساسيڗ يجظ تڤف  تتڤقڀ ٕقغ التنب امالي علګ عامليڗ 

  ب ٚا٩ التنب  نڤٵ البياناػ امستخٖمغ في عمليغ التنب ڣ مٖڥ مامتها للقيام بعمليغ التنب ڣ خٖمتها أغ

 ٚڣف امحيطغ الت تصغي علګ ه٘ه البياناػب  الظ

خ٘ في الحسباڗ العڤامل السابقغ  ڣتقڤم باإفصاٍ عن عليڢ  يغ عمليغ تنب ما لږ ت ا يمكن ااعتمإ علګ 

ب كٌڇ في عمليغ التنب عطا ثقغ  نها  ه ڣاأساليظ امستخٖمغ في عمليغ التنب الت نش  نمٗڤ

هميغ تتڤقڀ عليڢ ٕقغ عمليغ التنب ڣ  لګ عڤامل السابقغ ٗڣ  ٚڥ  خ ضافغ عامل  قغ يمكن  هڤ مٖڥ مائمغ ٕڣ
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ٙشيٖ حفپ  ,تحليل اإا امالي  ٕٕاڗعبٖ الڤهاب   سساػ, ٚيغ باستخٖام التحليل  الصغيڇع ڣامتڤسطغ للم ٜائ ٙاساػ  غالتميڈڬ, مجلالج الڤاحاػ ڣالٖ
ٕٚايغ العٖٕ,  ب23بصثتة2,جامعغ غ
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ب  اأسلڤب اإحصائي امستخٖم في عمليغ التنب

حصائي سليږ، يتناسظ مع  سلڤب علم  ڗ تكڤڗ النتائٌ ايجابيغ ڣحقيقغ ما لږ يتږ استخٖام  ٗا ا يمكن 

 طبيعغ البياناػ امستخٖمغب

 مقٖرع امعلڤماػ امحاسبيغ علګ تنب امالي: -خامسا

ٙػ لجن معاييڇ امحاس هميغ الخصائ٨ النڤعيغ للمعلڤماػ امحاسبيغ، ڣعاقتها  FASBبغ اماليغ ) شا ( إلګ 

لګ مجمڤعغ من التڤصياػ تتعلڄ  ٙع علګ اسًڇجاٵ امعلڤماػ، ڣقٖ تڤصلـ ه٘ه اللجنغ  يغ، ڣالقٖ ٙع التنب بالقٖ

همها:  ٙع ه٘ه امعلڤماػ علګ التنب امالي  ٙاػ امتخ٘ع علګ  -بقٖ ٚا مٖڥ مائمغ امعلڤماػ تتڤقڀ نڤعيغ الق

ٙاػ ٚا  امحاسبيغ له٘ه الق

ٕخاڋ تعٖياػ علګ التڤقعاػ السابقغب  ڣ عنٖ  عٖإ انٖماه التقي   عنٖ 

ڣ  - مكانيغ استخٖام ه٘ه امعلڤماػ كمٖاخاػ في عمليغ التنب ،  ڬ  ڗ تكڤڗ للمعلڤماػ امحاسبيغ قيمغ تنب 

عإع تغ٘يغ امعلڤماػ )اسً  ڇجاٵ امعلڤماػ(بقيمغ ناتجغ عن 

، ڣتعتبڇ ه٘ه   ٙع علګ استخٖام امعلڤماػ امحاسبيغ في عمليغ التنب يغ للمعلڤماػ بامقٖ ٚتبٰ القيمغ التنب ت

ٙاػب ٚا ڣ غيڇ مائمتها ااتخاٗ الق ٚقغ بيڗ مٖڥ مائمغ ه٘ه امعلڤماػ  ساسا للتف يغ   القيمغ التنب

ٙع ڗ معياٙ القٖ لګ  ٚځ ڣالسياساػ امحاسبيغ  كما تڤصل عٖٕ من الباحثيڗ  ساٝ لتقيږ ط يغ مائږ ك التنب

هميغ امعلڤماػ امحاسبيغ مستخٖميهاب ٚع مٖڥ فائٖع ڣ  ٙ حقيقي ڣمباش  البٖيلغ، حين يعتبڇ بمنڈلغ اختبا

ٚع  ساليظ التنب بالفشل  :الثالن الف ٚځ ڣ   ط

ٚځ للتنب امالي بعضها يعتمٖ علګ النماٗه الكميغ ڣبعضه ٚ يعتمٖ علګ نماٗه النڤعيغ، ڣ فيما يڤجٖ عٖع ط ا اآخ

هږ ه٘ه النماٗه  : 16يلي 

 ز النماٗه الكميغ:ت

ٚ بمعلڤمغ اأخٚب حٖ العناص ٚبح ڣالتنب ب سهامڢ في تحليل العاقغ بيڗ التكلفغ ڣ الحجږ ڣال  من خاڋ 

ٚاػ اماليغ: -  ش  ام

ٕا  ٚاػ ماليغ يمكن ااستفإع منها في تقيږ  ش ٚځ شيڤعا، أنها تڤفٚ م كٌڇ الط ٚيقغ من  تعتبڇ ه٘ه الط
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ٚع ماجستيڇ في علڤم   ٚ ,م٘ك ٜائ سساػ ااقتصإيغ في الج ٜ امالي علي ام ٚ العج ٙ ) ڇالتسيينسلي جهيٖع ,اث (,كليغ العلڤم ااقتصإيغ ,جامعغ عغيڇ منشڤ
ٚ ب ٜائ  53صتةة2الج
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ٚاػ الهامغ الت يستخٖمها امحللڤڗ اماليڤڗ في مجاڋ  ش نها من ام لګ  ضافغ  ٙع،  ع اإٕا سساػ ڣتقيږ كفا ام

ٚيقغ عل سساػ ڣتقڤم ه٘ه الط ڗ ما حصل في اماٿ  يحٖف في التنب بحااػ الفشل امالي للم ساٝ  ګ 

ليڢ ب ڣ اإضافغ   امستقبل علګ انڢ يمكن الح٘ف منڢ 

ٚاػ ماليغ تساعٖهږ في  ش ڣ امحاليڗ امالييڗ بم مٖإ امستفيٖين  ڣيتمثل الق٩ٚ اأساٝ له٘ا اأسلڤب هڤ 

ٙتڢ علګ تحق ٚڣٵ ڣ قٖ ٙاتهږ امستقبليغ، ڣالتنب بالڤضع امالي للمش ٚا ڣ امحافظغ علګ اتخاٗ ق ٙباٍ مستقبا  يڄ ا

ٙباٍ امحققغب   اأ

 النماٗه النڤعيغ: -2

ٙائهږ في التنب  ٙاػ ڣاستقا  ٚا ڣڬ الخبڇع من متخ٘ڬ الق ٙا امتخصصيڗ ٗڣ يعتمٖ ه٘ا النڤٵ من النماٗه علګ 

لګ  لګ تلڊ الخبڇاػ ڣعإع ما يتږ اللجڤ  مثل ه٘ه النماٗه عنٖ باأحٖف ڣالقيږ ڣالعملياػ امستقبليغ استنإا 

ع فعا ٙيخيغ امڤجٕڤ ڣ عٖم الثقغ بالبياناػ التا ٙيخيغ  ٙ الحصڤڋ علګ بياناػ تا  بتع٘

ٙيغ امتبعغ، ڣمٖڥ  لګ الحصڤڋ علګ معلڤماػ نڤعيغ تكشڀ مٖڥ سامغ ڣمائمغ السياساػ اإٕا حين تهٖف 

سسغ، سابقا تږ ااعتمإ علګ مجمڤعغ  ٜ امالي ڣالنقٖڬ للم ٚك من اإٔڣاػ التقليٖيغ في التحليل امالي صحغ ام

 ڣامتمثلغ في: 

 : تحليل التغير ڣااتجاه -

ڬ للميڈانيغ  يتږ بڤاسطغ ه٘ا ااتجاه تحٖيٖ اأهميغ النسبيغ امساهمغ امحاسبغ بالتحليل اأفقي ڣالعمٕڤ

امحاليڗ ڣمتخ٘ڬ امعتمٖع لٖڥ  العمڤميغ ڣكشڀ الٖخل، حين يعتبڇ ه٘ا النڤٵ من الخطڤاػ التقليٖيغ

ع في القڤائږ اماليغ، حين  قغ البياناػ اماليغ امنشٙڤ ٙاػ اماليغ، تتڤقڀ فعاليغ ه٘ا امنه علګ صحغ ٕڣ ٚا الق

ليهما سابقاب ٙع  ٚاس  ڣاأفقي الت تږ اإشا خ٘ ه٘ا النڤٵ اتجاهيڗ هما: ااتجاه ال  ي

 مصادر اأمڤال ڣ استخٖاماتها: كشڀ تحليل - 

ٚاػ اأصڤڋ، بمڤجظ نڤعيغ  ه٘ا اأسلڤب يتږ من خالڢ قياٝ نڤعيغ التغيڇ في ٙٝ اماڋ العامل ڣغيڇها من فق

ٚكغ حين تعٖ ه٘ه  نشطغ الش ٙ الت ساهمـ في تغطيغ  ٛ نڤعيغ مختلڀ امصإ ٚا ب الخصڤم، حڄ املكيغ، يهٖف 

ٙها الت ساهمـ بتغطيغ ٚكغ ڣمصإ مڤاڋ الش تلڊ ااستخٖاماػ  الكشافاػ بغ٩ٚ تحٖيٖ قنڤاػ استخٖام 

ٚكغ اأصڤڋ ڣالخصڤم ڣفقا  حغ من ح ع الڤا ٛمنيغ محٖٕع، ڣبالتالي يعطي ه٘ا اأسلڤب الصٙڤ خاڋ فًڇع 

ٛمنيتيڗ متتاليتيڗ، سڤا للميڈانيغ  ٚاتها خاڋ فًڇتيڗ  ٙاسغ التغيڇاػ الحاصلغ لفق لڊ من خاڋ ٕ للملكيغ ٗڣ

يضاب ڣ اميڈانيغ امخططغ  ٚكغ    الفعليغ للش
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 يل التغير في التٖفقاػ النقٖيغ:تحل -

سسغ من  لګ تڤضيح مٖڥ كفايغ التٖفقاػ النقٖيغ ڣنڤعيتها لتغطيغ الًڈاماػ ام يهٖف ه٘ا النڤٵ من التحليل 

خٚ، حين يمكن امحلل امالي  ٙع علګ تحقيڄ الًڈامن اأمثل في ه٘ه التٖفقاػ من جانظ  ٙع اإٕا جانظ، ڣمٖڥ قٖ

ڣ الًڇاجع ڣ غيڇه من امستفيٖين من  اػ الحاصلغ بالسياساػ اماليغ، ڣتقيږ التطٙڤ  الڤقڤف علګ التطٙڤ

اځ القب٬ ڣ  ٙڣ ٜيإع في  لګ تشخي٨ السياساػ غيڇ الناجعغ، مثاا علګ ٗلڊ ال هٖافها بإضافغ  الحاصل في 

ٚ لنا بڤجٕڤ مشاكل في اائ ش ٙجيغ حين قٖ ي ٜيإع في التٖفقاػ النقٖيغ الخا لګ ال ٕڬ  ٜڣڗ ي ٜڣڗ امخ تماڗ ڣامخ

ٚاجعغ سياساػ ٙٝ ماڋ العاملب ٙع م ٚڣ لګ ض ٙع من خالها   يٖعڤ اإٕا
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 خاصغ الفصل:

ٙاساػ ڣ  ٜػ عليڢ في الكثيڇ من الٖ ٙك يحتل تقيږ اإٔا امالي مكانتڢ بالغغ اأهميغ في غالبيغ ااقتصإياػ ، حين 

ٜڣٕ  ٙيغ أنڢ ي ساليظ اأبحاف امحاسبيغ ڣ اإٕا ٙع بامعلڤماػ محاسبيغ للتنب باإفاٝ، حين تعتبڇ مٖخا  اإٕا

ٚ التحليل  ٚيضغ لتطڤي للنسظ اماليغ امعتمٖع في بنا مختلڀ النماٗه الكميغ للتنب بالفشل الت تعٖ القاعٖع الع

سل كبڇ امالي نحڤ اأساليظ اأكٌڇ تقٖما في ه٘ا امجاڋ، ڣ اأساٝ في ٗلڊ هڤ صياغغ النسظ ب ڤب علم يحقڄ 

 فائٖع نحڤ اأساليظ الحٖيثغ للتحليل اماليب

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 
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اني بمكت محاسب  اس مي : د  الفصل الثال

مـــ الفـصـل:  مق

  

ضعنا أمام  ق محاس معتم في مكتب  ين محاف حسابا  م محم عاء ال ح استقبلنا السي م

اني ، مما سم لنا باكتساب خبڇ مي ب  العمل امحاسب ف التطبيقي ي عل امع ف النظ  مطابق امع

بع اس  ا الت تمت في ال ي عام للمي ل تق ا الفصل  ف نتط في ه ا س اس ل ها نستع د

 تطبيقي  
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: يخي حو امكت امبح اأو   نب تا

اني اس امي ي امكت محل ال : تق  امطل اأو

ق  محاسب  مكت      اج شا  اني مت اس امي ا 4تمحل ال ق  اي مستغان  بن قاد طي 

 يتمتع صاحب بااعتماد التالي: 2010نشاط سن 

ق  -   فقا للقان  محاس معتم  الصاد عن امص  4ةة2ة6ةة22ام في  08 ة91محاف حسابا 

ي مبلغ ااشتڇا  م بتس ، يق ائ ين بالج امحاسبي امعتم محافظي الحسابا  طن للخبڇاء امحاسبي  ال

جا في ج ل الد ةةبةةة2تالسن امق ب:  هنا يصب م طني محافظي الحسابا  ف ال غ

ب طني ف ال  الغ

د عالي      ا ج بائن هي  مها ل يق مها  ما الت ق االتڈام في الخ اانضبا  ي  يتميڈ امكت بالج

فيما يل طن للخبڇاء امحاسبي  ئيس امص ال اني ل  ي كما قام صاح امكت بالتڇب امي ي نبي تق

:  الهيكل التنظيم مكت محاف الحسابا
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 بمحاسب: مخطط مكت  (3-ت)الشكل

 

 

 

 

 مكت مساع محاف الحسابا

 

شي ما اأ  مكت معل

 

بائن    مالي الخاص بال  ملفا محاسبي 

اد الطال ع : من   امص

 

 

 

 

 

 

 

 مكت محاف الحسابا  محاس معتم
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ما التي يقوم بها امكت  امطل الثاني: الخ

م: امالي بحي يق ا امحاسب    امكت ينشط في مي

 ( د ببڇنام للمحاسب اسي م سائل اإعام اآلي، ح  logiciel de) مكت امحاسب مجه ب

Comptabilité ام أخ مثل ، ما  (Execl.Word)ب يمكن لبڇنام امحاسب أ يض ع ملفا

 ، سسا يي كم خاص معن أ لي،  الصي خاص طبعيي كامحامي،  يسم بمس محاسب ع أ

 ، نتاجي، تاج جمل سس نقل، مصنع  ، م مي ب مقا أشغا عم ق يك مل ال

الق اد اميڈانيا الختامي  ع  ، ي يحا الجبائي الشه بالتص  ائ امالي

  ي ل باإداء بشهادت عل صح الحسابا السن  ، ني امستقل اقب القان م بعملي ام كما يق

خل في  ل د الت ي مجلس اادا الخاص بالتسييڇ  ما امعطا في تق التحق من امعل

 التسييڇب

ك يف الش : تع  امطل الثال

 ،"x د لي مح ا مس ك  فنا امل الخاص بش  ضع محاس امعتم تحت تص

سيسها في:  أ مالها:3ةة2ةتتةةتت ت ني ةتة2ة3ةة4، من د ةةةبةةةبة9 ، يبلغ  ، حس العق القان

ب يكي كل ساه بمبلغ معي  تتك من ش

ك  :ع الش

:  التسمي

، "، تقع مقابل س الجمل سي عثما صياد "X مستغان د لي مح ا مس ك  ك تسم ش  الش

ه  أسما اجتماعي، ق ب ةةبةةةبة9ل  د

 : النظام اأساس ي

  ثي من  3ةة2ةتتةةتعق الت

أ ما اجتماعي ب:  ب ةةبةةةبةت، ل ك  م م ”X“د  نشاء الش
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  ثي من  8ةة2ة2ةة3تعق الت

ض ااجتماعي يل ام  تع

  ثي من  ةتة2ة3ةة4ةعق الت

ل  أ اما ااجتماعي  ض ااجتماعيب ةةةبةةةبة9ياد في  يل ام ، تع  د

 أ اما ااجتماعي

ك  م م يت تقييم ب:  ، مك من  ةةةبةةةبة9أ اما ااجتماعي لش حص اجتماعي  ةةةب488د

ع عل امساهمي كما ه مفصل:ةةةتبمبلغ  ، م ح  د لل

د الحص  امساهمي أسماء ع

 ااجتماعي

" أ اما ااجتماعي "  القيم ااسمي "د

"  د

 79.000.000 ةةةت ةةةبA 79امساه 

 ةةةبةةةبتت ةةةت ةةةتت Bامساه 

 ةةةبةةةبة9 ةةةت ةةةبة9 امجمو

 عنوا امق ااجتماعي:

 مقابل س الجمل سي عثما صياد مستغان
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ا التوا امالي : امبح الثاني ش ام م  تقي ااداء امالي باستخ
 التحليل امالي للقوائ امالي : امطل ااو 

اني: الف ااو   تحليل امي
 جان ااصو : اوا

و  اني لسنوا : (3-ت)الج  6تة2-5تة2جان ااصو امي

 ااصو  5تة2 6تة2

ي     اص غيڇ جا

 
 
 
 

 ةتب7ت3ة4ة4
 
 
 
 

 38بت792ة4

 
 
 
 

 ة4ب7778ة48
 
 
 
 

 38بت792ة4

  فا ااقتناء

ي  تثبتا معن

  تثبتا عيني

اض    ا

  مباني

  تثبتا عيني اخ 

ح اامتيا  تثبتا  ممن

ها  تثبتا جا انجا

  تثبتا مالي

ا اخ    سن

ي اص مالي اخ غيڇ جا   ق 

جل عن ااصل ائ م  ض

ي 78ب5699ت52 48ب4448238   مجم ااص غيڇ جا

ي     اص جا

 ة5ب932439تت
 85ب97683ت8ت
 ةةب649568ت

 5ب6577
 
 
 

 ت3بةة9ة79ت

 5تب53293ة34
 82بة7592ةتت
 62بة56ت72ت
 ت6ب4975373

 
 
 

 2ةب767ةة28

منتجا قي التنفي نا   مخ
اما مماثل   ائن  استخ  حسابا ال

بائن   ال
ين ااخ   ام
مشابهها ائ   الض

ي  ااص امالي الجا ظف  ا ام اام
 اخ 

ين    الخ

ي 22ب5ت546269 6تب69ت33577  مجمو ااصو الجا

 مجمو العام لأصو  ةةب5ت598426 64ب7ة254ة38

سس  : امص  من وثائق ام
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اني   تحليل امالي لجان اصو امي

ي لسن  : خا تقي الج اص اميڈاني ما يليناح من  ن ااص غيڇ جا مع سن 6تة2عن مقا

 5تة2

اجع الي  انخفا بع عناص اميڈاني  الت تتمثل في 3بت76746ناح انخفا بقيم ) ا  ه  ) 

جل عن ااصل  ائ ام  التثبتا العيني اأخ  ض

ي  نا 6ةب499746ةت2ناح انخفا ب)اما بالنسب لأص الجا اجع الي انخفا كل من امخ ا  ه )

ين ااخمنتجا قي التنفي بائن  ام ال    
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 جان الخصوم : ثانيا

و  اني لسنوا : (3-2)الج  6تة2-5تة2جان خصوم  امي
 الخصوم  5تة2 6تة2

ا الخاص      اام

 ةةبةةةةة25
 
 
 

 76ب832278ت
 99ب4627226

 ةةبةةةةة25
 
 

 -2ةبتة876ت
 73ب3ةة2379

 

ه  ا  ا اما ت اص
 ا ما غيڇ مستعا ب 

مج احتياطا غيڇ م ا   عا
ا اعاد التقيي   ف

 النتيج الصافي
ا الخاص  اأخ    اام

مج ) ك ام  (تحص الش
 (  (تحص  ااقلي

 مجم  ت7ب2ة4ت469 75ب5ة89595

ي    م غيڇ الجا  الخص

ي امالي  -95ب26877ت   ق  ال
ص جل  م ائ ام  ض

ي   دي اخ  غيڇ جا
منتجا ثابت  نا  مخ

 مسبقا

ي -95ب26877ت   مجمو خصوم غي جا

ي     الخصوم الجا
 57بتتت25355
 55ب3488539
 77بة5ب2222

 39ب54274755
 85ب8926ت8
 ةةب8ة844ت

حسابا املحق  د   م
ائ  ض

 دي اخ 
ين سالب   خ

  89بتة659ة29
 24بة9ة55278

 
ي  مجمو الخصوم الجا

 امجمو العام للخصوم ةةب5ت598426 64ب7ة254ة38

سس  : امص  من وثائق ام
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 تعليق علي نتائج 

سس هي عبا  م ام م فا خص سس كما ه معل تها ام يل الت اعتم مصاد التم اما  عن ااستخ

عي منها ج ن ي  ) دها )ااص ا يل م ي القصيڇ ااجل ,فخا الفتڇ ): لتم ال ائم  ا ال -5تة2اام

ه العناص بالشكل التالي6تة2  : (تغيڇ قيم ه

  اد بقيم ؤو ااموا الخاص   ب4ةب3ةت4268مجمو 

 ي لسن  مجمو الخصوم ب6تة2الغي الجا وم ا ا يوج  مع

 ع حسابا النتائج: ثالثا

و )  ع حسابا نتائج : (3-3الج
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 ااصو  5تة2 6تة2

 ق ااعما  ةةب96ة996ت4

نا  امنتجا امصنع     تغيڇ امخ

 اانتا امثبت  

 اعانا ااستغا  ةةبةةة6ت2

)  ةةب96ة2ت422  ( تانتا السن امالي

 امشتڇيا امستهلك ةتب77259 ةةب38ب554ت32

جي  ااستهاكا  92بت34ةتت 45ب39884ة5 ما الخا الخ
 اأخ 

 (2استها السن امالي ) 8ةبتة876ت 45ب95322ت37

) -2ةبتة876ت 55ب6773تة5  (3القيم امضاف لاستغا

مي   49ب4554ةت  اعباء امستخ

عا   ةةب587945 ف ام م  س ائ  ال الض
 امماثل 

 (4اجمالي فائ ااستغا ) -2ةبتة876ت 6ةب3383274

جا العملياتي اأخ     امنت

 ااعباء العملياتي اأخ   

نا   ة3بت76746  مخصصا ااهتاكا  ام

استڇجاعا عن خسائ القيم   
نا  ام

) -2ةبتة876ت 76ب2ت58ت26  ( 5النتيج العملياتي

جا امالي    امنت

 ااعباء امالي   

  (  ( 6النتيج امالي

ائ  -2ةبتة876ت 76ب2ت58ت26 النتيج العادي قبل الض
 7(ج5+6)

اج دفعها عن النتيج   ةةب783534 ائ ال الض
 العادي 

جل    ائ ام  الض

 مجم منتجا اانشط العادي   ةةب96ة2ت422

 مجم ااعباء اانشط العادي  2ةبتة876ت 24ب7ت3798ة4
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سس: امص  من وثائق ام

 

 

تفا كبيڇ في القيم امالي حت صافي النتيج السن امالي ا ا  ناح من خا ج حسابا النتائ  ا

ن مع 6تة2  ب5تة2شه تحسن كبيڇ مقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النتيج الصافي لأنشط  -2ةبتة876ت 76ب832278ت
(  (8العادي

 عناص غيڇ عادي منتجا   

 عناص غيڇ عادي ااعباء  

  (  (9النتيج غيڇ عادي

 نتيج السن امالي صافي -2ةبتة876ت 76ب832278ت
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اني امالي امختص: الف الثاني اد امي  اع

اد اميڈاني امالي امختص  ي اب من اع اس الخ  ل

و  اني امالي امختص لسن : (3-4)الج  5تة2يوضح  امي

 الخصوم ااصو 

ي ا الخاص 78ب5699ت52 اصو غي جا  ت7ب2ة4ت469  اام

ي ي 22ب5ت546269 اصو جا م غيڇ جا  (- 95ب26877ت) خص

ي  م جا  24بة9ة52278 خص

 ةةب5ت598426 امجم ةةب5ت598426 امجمو

سس: امص اد الطال اعتمادا علي وثائق ام  من اع
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و  اني امختص لسن : (3-5)الج  6تة2امي

 

 الخصوم  ااصو 
ي  ت7ب2ة4ت469 ؤو ااموا الخاص  48ب448238 اصو غي جا

ي  ي خصوم 6تب69ت33577 اصو جا  (-95ب265877ت) غي جا
ي    24بة9ة55278 خصوم جا

 5ت598426 امجمو 64ب7ة254ة38 امجمو
 

سس: امص اد الطال اعتمادا علي وثائق ام  من اع

 

 

 التعليق علي نتائج 

اني امختص ناح ما يلي  : من خا امي

 علي مست ااص 

 : ا( ااصو الثابت

ن مع سن ت7ب4تبنسب ) 6تة2ناح انخفا في قيم ااص الثابت حي انخفا في سن  ( مقا

 ب5تة2

ي  : ب( ااصو الجا

ي بنسب    -53ب38ناح انخفا في ااص الجا

م  : عل مست الخص

ؤو ااموا  : ا( 

الها  سس علي ام اجع الي اعتماد ام ا  ه اي مستم   الخاص بناح ت
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يو طويل ااجل   : ب( ال

ما كانت سالب في سن  م بع اي مستم حي اصب مع  ب5تة2ه في ت

 ناح انخفا في القيم  : ( ديو طويل ااجل

 :امالي الهيكل تشخي :أوا

ن عنص ين من عناص ااص  ل بمقا قت معي   س هيكل اميڈاني ثفي  ه النس ت باإجمالي ه

م ب م الي اجمالي الخص  ااص ا عنص من عناص الخص

سس ص  : نس هيكل ام ضح طبيع النشا  القطا ااقتصاد ال تنتم الي اضاف الي ال هي ت

ب اك يع عناص ااص عل مختل ام ضعي امثل لت  لل

 

 

و   يبي نس هيكل ااصو  : (3-6)الج

 

 6تة2 5تة2 كيفي حسابها  النسب 

اص الثابت ةاجمالي  هيكل ااص امالي 

 اص 

 ة7بتت ت7ب8

ل  ا ل  هيكل ااص امت ا ااص امت

 ةاجمالي اص 

 ة3ب88 28بت9

سس : امص اد الطال اعتمادا علي وثائق ام  من اع

 : التحليل

ل  - ل فناح انخفا  ا تفا في مست ااص الثابت باما بالنسب امتعلق باأص امت ناح ا

تتمثل في  خ حص ااس من ااص  ما فالقي امحقق ت بسب انخفا قيم ااشغا قي التنفي بعم
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ا ا فتڇ ت سس  ا ش غي الجي للم ه ام سس ل الغيڇ  حصيل الحق اكبڇ من فتڇ حق ام

ي ب ي ال  تس

 نس هيكل الخصوم: ثانيا

ف  يلي امتبع من ط ا امستثم  بمعن السياس التم ضعي امثلي  باستعما اام هي نس تعبڇ عن ال

جها في الج التالي ن سس ب  : ام

و   يبي نس هيكل الخصوم: (3-7)الج

 6تة2 5تة2 كيفي حسابها  النسب 

ائم  ائم  هيكل ااموا ال ااموا ال

 ةمجمو الخصوم

 ة ت2بة

ااموا الخاص  هيكل ااموا الخاص 

 ةاجمالي الخصوم

 56ب23 39ب78

 

سس : امص اد الطال اعتمادا علي وثائق ام  اع

ا التوا امالي: امطل الثاني ش  حساب م

نا امالي في  ا يا هيلتحليل الت سس تعتم علي ثاث مست  : ام

 أسما العامل 

 أسما العامل  ااحتياجا 

  ين  الخ

ا ما العامل: الف اأو  ائ ل  التوا ال

ب  يل ام ا تحقق ا امالي في ام الط سس تحق الت ا كانت ام ف ما ا ش مه مع أسما العامل  م

ا اساسي بع  ان  : ل ا
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ف العاق التالي FRاسما العامل  -ت أسما العامل   : يحس علي 

FRي (=ج ؤو ااموا الخاص +خصوم غي جا ي (-)  )ااصو غي الجا

و  أسما العامل : (3-8)الج  FRيوضح تطو 

 6تة2 5تة2 البيا 

 75ب5ة89595 ت7ب2ة4ت469 ؤو ااموا الخاص 

ي   - (-95ب26877ت) +خصوم غي جا

ي-  48ب4448238 78ب5699ت52 اصو غي جا

FR (652ةب7تت-) 27ب267تت45 

 

سس: امص اد الطال ااعتماد علي وثائق ام  من اع

 

 : التعليق علي النتائج

ق  أسما عامل سال خا سن 9ناح من خا الج  سس حققت   5تة2ا ام

ه) تفع 2ةب75تت65ق ا  ا حققت مع نم جي ب27ب267تت45الي 6تة2أسما العامل  في سن (

   سال 5تة2أسما العامل لسنFR<0 ا ي )اام م غيڇ الجا ا  خص ي علي ا  اام

سس خا  كانت النتيج الصافي خسا بحي ا ام ي  ( ل تغطي ااص الغيڇ الجا ائم ال

ا 5تة2سن   مالي ب ل تحق ت
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  ج ا ا 6تة2أسما العامل لسن ي FR>0م ا الخاص غيڇ الجا ي علي ا  اام

ا امالي ب سس حققت الت ب با ا ام كانت النتيج الصافي  ي   غطت ااص غيڇ الجا

اتها يل جميع  استثما يل احتياجاتها  حي استطاعت تم ائم بكما تمكنت من تم دها امالي ال ا اسط م ب

سس تخلصت من حال العج امالي  بالتالي يمكن الق ا ام حققت فائضا سالبا ب يل ااجل  امالي الط

 تماما ب

أسما العامل : الف الثاني  BFRااحتياجا 

أسما العامل م ق (BFR)ينشا ااحتيا ل ي من ع في بي د ااستغا  ال سس عل الت  ام

م  الخص ل  ا يعبڇ عن بالف بي ااص امت ل   ا يل ااص امت القصيڇ ااجل فينشا خلل في التم

د  ا ج يعن ا هنا خلل ت تغطيت بام ا كا هنا فا م في فا ا السلفا امص ل ,ماع ا امت

ائم  ا د يت حساب كما يليال  :  ااستغا 

BFR ي ين  ( –ج)مجمو ااصو الجا ين الخصوم (–)مجمو الخصوم -اموا الخ  خ

 

و التالي ل في الج   : وتبي 

و  أسما العامل : (3-9)الج  6تة2-5تة2خا سن BFRيبي تطو ااحتياجا 

 6تة2 5تة2 البيا 

ي   33577169.16 54626915.22 مجمو ااصو الجا

) ين )القي الجاه  1790900.31 2800767.02 اموا الخ

ين -مجمو ااصو   31786268.85 51826148.2 اموا الخ

ي   29065901.89 55278090.24 مجمو الخصوم الجا
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ين الخصوم   / / خ

ي  ين –مجمو الخصوم جا خ

 الخصوم

55278090.24 29065901.89 

BFR -3451942.04 2720366.96 

سس: امص اد الطال بااعتماد عل وثائق ام  من اع

 : التعليق عل نتائج

سما العامل في سن  سس عانت احتياجا  ه 5تة2ناح من خا الج ا ام ,كما -4ةب942ت345ق

ج 6تة2ناح في سن  أسما العامل م سس حققت احتياجا في  ه ا ام  ب96ب366ة272ق

 تفس نتائج 

سما العامل لسن  تفا في احتياجا  د سب ا ي  6تة2-5تة2يع م الجا ا انخفا عنلص الخص

 امتمثل في 

 دو وحسابا املحق  مو

  ائ  ض

يل  تتفا مع العماء من اجل من اجا ط نها  سس استطاعت التحك في دي بتالي يمكن الق با ام

ب ل فائ ل   ل

ين : الف الثال  تحليل الخ

هي القيم السائل الت تبقي فعا  أسما العامل  احتياجا  سما العامل ااجمالي  ين هي الف بي  الخ

ين خا فتڇ  ضح التغيڇا الخ ج التالي ي أسما العامل , سس بع ط احتياجا  ف ام تحت تص

اس ب  ال

ين أسما العامل  الخ سما العامل–ج  ااحتياجا 

 

TR =FR-BFR 
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و  ين  : (3-ةت)الج  TRتطو الخ

 6تة2 5تة2 البيا 

FR (-651175.02) 4511267.27 

BFR -3451942.04 2720366.96 

TR 2800767.02 1790900.31 

سس: امص اد الطال اعتمادا علي وثائق ام  من اع

 : التعليق علي النتائج

ين  جب خا السنتي )TRالخ أسما 6تة2-5تة2م سس تستطيع تغطي ااحتياجا  ا يعن ا ام ه  )

ب  العما

سس : امطل الثال دودي ام  تقي السياس التمويلي وم

 تقي السياس التمويلي : الف ااو 

ا  : نسب ااق

سس اعتم  ستنا الي ام ا الغيڇ, حي كانت ناح من خا د لها عل ام يل اص سس في التم ام

ي بس 6تة2-5تة2نس العالي في سن  تفا ال ا اجع الي انخفا في ااص بس التنا , ا  ه ,

بع  م  ا ل اد  ت عنها اقتناء م عها في عملي اانجا مما ت ش يع  سس علي مخطط امشا حص ام

ي علي الحساب  ب5تة2كانت منخفض في  امصا

 : نسب التمويل الخاص

يل الخاص في سن  سس حققت نسب منخفض في التم سس 5تة2يتبي لنا ا ام اجع الي ا ام ا  ه

تفا بنسب قليل الي  ا ماد الي انخفا في ااص الثابت ,ث اعاد اا ه ا  اد ا  قامت باقتناء مع

اجع ال 6تة2سن  ا  الها الخاص به تفا ام ا ما اد الي ا ه جب   ا النتيج الصافي م
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يوني الكامل   نس ام

سس تعم بشكل كبيڇ  ا يشيڇ الي ا ام ه ا  ه النسب خا السنتي عالي ج ه النسب الي ا ه تشيڇ ه

ي   تفا في ال اجع الي ا ا  ه يل نشاطاتها , ا الغيڇ في تم ا الخاص بعلي ام  انخفا اام

 : نسب ااستقالي

الها الخاص في تغطي احتياجاتها امالي ضعيف ب سس علي ام ه النسب الي ا اعتماد ام  تشيڇ ه

سس : الف الثاني دودي ام  تقي م

دي اقتصادي خا د سس ل تحق م سس ا ام ف ام م من ط ثائ امق  سن ناح من خا ال

 ب5تة2

في سن  ه الفتڇ  ي في ه تفا امصا اجع الي الخسائ امحقق في نتيج ااستغا بسب ا ا  ه

فع اانتاجي 6تة2 ا بسب ال ه دي ااقتصادي  د فع مع ام با مما اد الي   حققت ا

دي امالي في سن  د ه في ام ا  5تة2ناح أيضا ت ه تها بنسب سالب  اجع الي الخسائ الت تكب

سس ب  ام

اجع الي النتائ اإنجابي امحقق خا ال بع ااعانا الت  دي  د تفا ام ا من خا ا يظه ه

ين النتيج الصافي ب ا الخاص ساهمت في تك سس ا ا اام صي للم  منحتها الجها ال
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 خاص الفصل

ا  سس ت التط في ه ليها لتقيي اأداء امالي للم ا امالي الت يستن  ش الفصل أه النس  ام

، ي  هي  ااقتصادي قابي بع ا الفصل يمكن الق أ عملي تقيي اأداء امالي عملي  من خا ه

م بعملي ت ع الط  اأسالي الكمي الت يعتم عليها امحلل امالي ال يق قيي اأداء امالي داخل مجم

ل  افا  محا سس عل اكتشاف نقا الضع  الق  كش اانح سس ،  هي عملي تساع ام ام

ي نتائ  اقتڇاحا  ل تق ها امالي، ث محا ك ف عل م عاجها ،  تساع عملي تقيي اأداء في التع

سس ،   ضعي امالي للم ا امالي  هي  تساع عل تحسي ال ش ل كل ام لتقيي اأداء امالي ت التط 

في اأخيڇ نس النم  دي  د ام بحي  ل نس ال ك النشا  ل  ا امالي  نس السي ا الت ش م

فع سس  ال استنا تص ح تقيي اأداء امالي م ا الفصل د نقا  Xفي ه ف نقا الق  من أجل مع

ا ق ساه في احتياجا  الضع اتي ، ه يل ال سس لها الق عل التم ل أ ام صل  ، حي ت الت

يل اأجلب نها الط ي دي هي قاد عل تم  أ اما العامل ، في حي أنها غيڇ مستقل ماليا ، 
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 الخاتم العام

ا البح اتضح لنا أ التحليل امالي ائ امالية من خا ه يف فه يختلف  للق د التعا متع اس  ه عام 

سسة صناعية  ه في كل م د لى أهميت  اج  ا  ه مستعملي  امحللي  يف باختاف ااقتصاديي  في تع

من ناحية أخ تبي لنا أ التحليل امالي  ا من جهة ،  ماتية ه حي خ ية  ائ امالية كان أ تجا ه للق

تفحصنا أدا فعالة في ي الإ اسننا  يقة فعالة من خا د سسة بر لليا  تسيي  ام فة ر   دا امالية مع

ظيفة ف  ال ق ين هي عاقة تكامل فلل ين العنص سسة اتضح أ العاقة بي ه التحليل امالي في ام امالية 

ا   سسة اب للمحلل امالي ااعتماد على أد التحليل امالي للمساع في على الحالة امالية امفصلة للم

نا  امالية  ا يق حساب أه الت ل عن ر اسة  سسة ااقتصادية قي ال تحليل اميزانيا  امالية للم

ا  امهمة  ه اأد ينة ، من خا ه الخ أ اما العامل  اع ، احتياجا   ن أ اما العامل ب امتمثلة في 

ا اأإ ف على أح اأد ق ا فالتيمكن ال سسة ل ليل امالي يعتب  من أنس حساسية للتحليل امالي في أ  م

ف  ق ل في ال ك ي ايجابياتها  تح اف  الغايا  في تشخي نقا الق  ا  لتحقيق اأه سائل  اأد ال

اج منش اأعما عن ا  التي ت ي الته ص  أيضا في اكنشاف الف ي مسبباتها  تح  على نقا الضعف 

سسة  يق تقيي اأداء امالي لها من خا عملية تقيي اأداء امالي يمكن للمحلل امالي التنب مستقبل ام ر

التصفية ،  سسا  ااقتصادية بالخاص  د ام اه التي ته تعاد  ظاه الفشل امالي باعتبا أخر الظ

فة أسباب أشتت عملية التنب بالف يق مع حتي يتمكن امحلل امالي من ل امالي عن ر احل ،  م ج 

فيق في عملية التنب ضعها الباحث  الت العملية التي  ا ب ل من ااعتماد على بع النما لكمية 

إ  .امحلل امالي

 

ل ية النظ  ا م اأداء يختلف باختاف  ية لأداء نق ب مفه اسة النظ ه في ال ك د  ء ما  ي على ض

سسة في  لى أداء ام بائن  م ، كل حس تخصص ، فينظ ال ا امفه جهة نظ الباحثي في ه باختاف 

لي في  ظفي  لة ،  ينظ امهنيي أ ام سعا معق غباته ب ما  التي تشب  الخ في  السل  تها على ت ق

تنظ ية العمل  في ج مائ ،  ا سسة على ضما استم سسة على تحقيق ق ام لي في ق ام لة   ال

لى اأداء  ينظ امسي ين  مي ،  خل الق ياد ال ائ  امساهمة في  ف حصيلة الض ا ل نتائ مالية جي  ه

سسة  دنى تكاليف  الفعالية هي ق ام تها على تحقيق النتائ ب سسة هي ق في الكفاء  الكفاء في ام

 اف امسر بعلى بل اأه
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مة   ضيا  امق ا الع يمكن الحك على الف  من خا ه

 :ثيقا ثبا ت  الفرضي اأولى تبارا  تبط ا سسة م  صحتها حي أ النسيي  الجي للم

ام التحليل امالي ائ امالية  باستخ سيلة للق سسة امتمثلة في البقاء   ك اف  ترلعا  ام لتحقيق أه

يةب  ا  ااستم

 : ف قيا حصة  ثبا ت  الفرضي الثاني سسة به صحتها أ القيام بتحليل الهيكلة امالية للم

يل  انة من أجل تم سسةنتائ ااست سسة في حالة العج امالي أ اختا  ام ع ام ق د 

ا   الت

 ا هاما في تحسي اداء صحتها  ثبا ت الثالث :  الفرضي ائ امالية يلع د التحليل امالي للق

سسة ااقتصادية   بام

إ

ف  ق سسة في ال ضعية امالية للم أهميت في تشخي ال بصفة عامة ا يمكن اختصا مكانة التحليل 

ه التقنيا  ا تكفي في عملية  النس ، فه ا العاملة  ا امالي باستعما  اأم على حالة الت

إ ا النشخي بعملية تقيي اأداء امالي  عي ه ا من الض  ت التنب بالفشل امالي عن النشخي ، ل

ارن  ا م ب التي أثبن فعاليتها في  ثة  سائل امستح يق استعما النما الكمية التي تعتب  من ال ر

خ  صيا  التي اب أ ت ا  امعاص التي تعتب  من الت ه اأد استعما ه سسة  ااختا في سياسة ام

ضها في شكلها الن تحليل بعي ااعتبا غي  أ ع انية  مي اسة تربيقية  ظ  د التعمق فيها من خا د

اصلالنتائ  ا بع  امت د ينا  ت في اأخي  ا سسة ااقتصادية  ي اأداء امالي للم ليها مما يفي في تر

 النتائج والتوصيا في النقاط التالي :

  النتائج :

 ش سسةب  التحليل امالي ه م كفاء اأداء امالي في ام  هام يبي لنا م فعالية 

   ضعية امالية ي ال ل لقيام بتح سسة   افا   اكنشافللتحليل امالي أهمية في ام اانح

ب  د  امائ ق امح تصحيحها في ال تبرة باأداء   ام

 فة ر   ال يقة فعالةب تعتم اادا امالية على التحليل امالي مع سسة بر  يا  تسيي  ام

 سسةب استعما ث على السياسة امالية للم ية في التنب مما ي سسة الر  تقلي  ام

إ
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  التوصيا :

 

  ب اد ل  ااراع على الب ام العاجية لحاا  الفشل امالي لاستع

  سسة  حص نقاج لة تفاديها أ التقليل منهاب  اكنشافهاالضعف في ام ا محا  مبك

  ظيفة على ح لتحقيق اأداء اأمثلب ية  في كل   القيام بعملية تقيي اأداء امالي بص د

  ادا أ ثة  التي تتعلق بالنما الكمية للتنب استع  ج ااراع على الر   التقنيا  امستح

ف  ئإظ دية ام را د لى ضعف م د    سسةي

 آفاق البحث:

نقت  من خال على ع ال  يتميز بحساسية،  ض ا ام ء بسيط به ل بج مل أننا ق أحرنا  إن

اسة تفصيلية على م مساهمة البح التر  الى د اسا   اد ال ع إالرلبة امقبلي على 

سسا  ااقتصاديةب إالتحليل امالي في الح من الفشل امالي في ام
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 :املخص

ائ امالي التحليل امالي يف باختاف ااقتصاديي  للق ي فه يختل في تع د التعا متع اسع  ه عام 
ا  ماتي ه حي خ ي  سس صناعي كانت أ تجا ه في كل م د ل أهميت  اجع  ا  ه مستعملي  امحللي 

من ناحي أخ تبي لنا أ التحليل امالي  ائ امالي من جه ،  إدا امالي ه أدا فعال في ي ا للق
تفحصنا  استنا  يق فعال من خا د سس بط آليا تسيي ام ف ط  ظيفمع التحليل امالي  ال امالي 

ف عل الحال امالي امفصل  ق ين هي عاق تكامل فلل ين العنص سس اتضح أ العاق بي ه في ام
ا سس اب للمحلل امالي ااعتماد عل أد انيا امالي  للم التحليل امالي للمساع في تحليل امي

أ اما  نا امالي امتمثل في  ا يق حساب أه الت ل عن ط اس  سس ااقتصادي قي ال للم
ف عل  ق ا امهم يمكن ال ه اأد ين ، من خا ه الخ أ اما العامل  اع ، احتياجا  العامل بأن

ا ا ا فالتأح اأد سس ل ا حأساسي للتحليل امالي في أ م سائل  اأد ليل امالي يعتب من أنس ال
ف عل نقاط  ق ل في ال ك ي ايجابياتها  تح اف  الغايا في تشخيص نقاط الق  لتحقيق اأه

اج منشأ ا التي ت ي الته ص  أيضا في اكتشاف الف ي مسبباتها  تح  الضع 

Résumé: 

Analyse financière des états financiers est une définition générale, large et multi elle diffère dans sa 

définition selon les économistes, les analystes et les utilisateurs, et cela est dû à son importance et 

son rôle dans chaque organisation industrielle a été ou service sur d'inspiration commerciale d'une 

part, et d'autre part, nous montrons que l'analyse financière des listes Almalahho un outil efficace 

dans les mains de l'administration Finances de trouver des moyens et des mécanismes pour la 

conduite de l'institution d'une manière efficace grâce à notre étude, nous examinons la situation 

financière et l'analyse financière dans l'organisation, il est devenu clair que la relation entre ces 

deux éléments est la relation entre l'intégration Vlelloukov sur la situation financière de l'institution 

financière détaillée doit compter sur les outils d'analystes Walt Analyse financière pour aider à 

l'analyse des budgets financiers et institutions économiques à l'étude, en calculant les plus 

importants équilibres financiers des types de fonds de roulement, du besoin en capital et le Trésor, 

grâce à ces outils importants peuvent se tenir debout sur l'un des rôles clés de l'analyse financière 

dans toute organisation afin Analyse financière il est l'un des moyens les plus appropriés et les 

outils pour atteindre les objectifs et les cibles dans le diagnostic des points forts et identifier les 

points positifs, ainsi que d'identifier les faiblesses et identifier leurs causes et aussi de découvrir les 

opportunités et les menaces qui pèsent sur l'établissement 


