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وال بــــــــــــذكرك إال ظــــــــــــات ال تطيــــــــــــب وال بطاعتــــــــــــك إال ــــــــــــار ال يطيــــــــــــب وال ، شــــــــــــكرك إال الليــــــــــــل يطيــــــــــــب ال ــــــــــــ إل

وجل عز تك برؤ إال نة ا تطيب وال عفوك إال خرة   تطيب

أفضــــــــل عليـــــــھ محمـــــــد ســـــــيدنا ن العـــــــامل ونــــــــور الرحمـــــــة ـــــــ إ مـــــــــة ـــــــ ون ـــــــــانة مــ وأدى الرســـــــالة بلـــــــغ مـــــــن إلـــــــــى

والسالم   الصالة

وجل عز هللا ما ف قال من إ املتواضع دي ج ثمرة دي   :أ

ما"  كر قوال ما ل وقل ما ر ت وال أف ما ل تقل العظيم"  وال هللا   صدق

تبخــــــــ وال عطــــــــي مــــــــن ــــــــ أيإ ــــــــا ا م عــــــــوض ال مــــــــن ، نــــــــان ا وحضــــــــن مــــــــان بحــــــــر ــــــــ ،إ تمــــــــن وال تصــــــــ ، ل

ـــــــا دعا ـــــــان ــــــ ال الوجـــــــود وســــــر يـــــــاة ا ســــــمة ـــــــ إ ، نــــــان وا ـــــــب ا ــــــ مع ـــــــ إ يــــــاة ا ـــــــ ــــــي مال ـــــــ إ ــــــان م

العائلة جمال سر إ ، رو بلسم ا وحنا ، نجا الغالية" سر ا" أمي عمر هللا   أطال

ل مــــــــــن ـــــــــ ــــــــــلإ ب اســــــــــمھ أحمـــــــــل مــــــــــن ـــــــــ إ ، انتظــــــــــار بـــــــــدون العطــــــــــاء ــــــــــ علم مـــــــــن ــــــــــ إ والوقـــــــــار يئــــــــــة بال هللا لـــــــــھ

ـــــــــ إ ســــــــعيدا ـــــــــل ال ش عــــــــ أن أجـــــــــل مــــــــن اضـــــــــر وا ــــــــ املا ي يحـــــــــا صــــــــامدا ظـــــــــل الــــــــذي ـــــــــرم ال ــــــــ إ ، افتخــــــــار

الوجود ما ز" أغ العز ي عمره" أ هللا   .أطال

صــــــــاح ــــــــ إ ي حيــــــــا ظلمــــــــات ــــــــ تن ــــــــ ال الشــــــــمعة ــــــــ ،إ الصــــــــ بــــــــوع ي ــــــــ إ الصــــــــادقة والنوايــــــــا الطيــــــــب القلــــــــب ب

يــــــاة ا ــــــ أجمـــــــل ــــــو مــــــا ــــــر أط ــــــ إ ، عينــــــھ التفــــــاؤل أرى مــــــن ــــــ ن" إ أمــــــ محمــــــد ــــــ عائلتـــــــھ" خطي ــــــل ــــــ وإ

مة   .الكر

يئـــــــة ال والنفـــــــوس والرقيقــــــة رة الطـــــــا القلــــــوب ـــــــ إ ، اســـــــ يحملــــــون مـــــــن ــــــ وإ ، أمـــــــي رحـــــــم قاســــــم مـــــــن ــــــ إ

ال الطيـــــــور ــــــ إ الصـــــــديقات، ـــــــل ـــــــ وإ عــــــائل ـــــــل ـــــــ وإ ، ي وأخـــــــوا ي إخــــــو ـــــــل ـــــــ إ طفـــــــول منــــــذ ـــــــ رافقت ـــــــ

وق سعھ ولم قل ان م لھ من ل وإ ، عيد أو ب قر   .من

  

  خيـــــــــــرة

  



  

عظــــــــيم ــــــــ ع وشــــــــكرا حمـــــــــدا عــــــــا و ســــــــبحانھ د ــــــــ أن إال ســــــــعنا عونـــــــــھال ــــــــ وع فضــــــــلھ جــــــــزاء عمتـــــــــھ

الدراسة ذه إتمام ع   وتوفيقھ

ــــــــ ع املشــــــــرف الفاضــــــــل ســــــــتاذ ــــــــ إ متنــــــــان و الشــــــــكر ــــــــل بجز نتوجــــــــھ ميــــــــل ل وتقــــــــديرا بالفضــــــــل افــــــــا واع

العمـــــــــل بوحـــــــــوص" ــــــــذا عـــــــــز"  بوشــــــــي هللا ســـــــــأل الصــــــــواب عنـــــــــد عنا ـــــــــ و طــــــــأ ا عنـــــــــد نــــــــا وج الـــــــــذي

بما وفقنا و يوفقھ أن خوجل   فيھ

ــــــــــذه مناقشــــــــــة قبلــــــــــوا الــــــــــذين املناقشــــــــــة نــــــــــة ال ألعضــــــــــاء ام ــــــــــ ح و التقــــــــــدير عبــــــــــارات بأســــــــــ نتقــــــــــدم كمــــــــــا

  املذكرة

قــــــدم مــــــن ــــــل أشــــــكر كمــــــا فيصــــــل ســــــتاذ ــــــاألخص و ســــــكر رام مؤسســــــة العــــــون يــــــد ــــــ قــــــدم مــــــن شــــــكر كمــــــا

وخديجة إيمان بالذكر وأخص البحث ذا انجاز العون د و    املساعدة

واملحاسبة املالية قسم أساتذة أشكر أن أ   وال
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عقـــــــــــد   ظـــــــــــل ـــــــــــ ميتـــــــــــھ أ ازدادت والـــــــــــذي ، ـــــــــليم الســ املـــــــــــا للتخطـــــــــــيط قصـــــــــــوى ضـــــــــــرورة املـــــــــــا ــــــــل التحليـــ ــــــــــ عت

املـــــــــــا املركـــــــــــز ـــــــــــ ع التعـــــــــــرف املـــــــــــا املـــــــــــدير ـــــــــــ ع لزامـــــــــــا أصـــــــــــبح حيـــــــــــث ، قتصـــــــــــادية املؤسســـــــــــات شـــــــــــطة أ وتوســـــــــــع

قتصــــــــادية للتطــــــــورات يجـــــــة ون ، املســــــــتقبلية طــــــــط ا وضــــــــع ـــــ ـــ ــــــــ التفك قبــــــــل ــــــــللمؤسســـــــة ال النتــــــــائج عــــــــد لــــــــم

ــــــــ أك أو بــــــــأداة ــــــــا ز عز دون شــــــــاط ال عــــــــن املــــــــة مت ــــــورة صــ تقــــــــديم ــــــــ ع قــــــــادرة تاميــــــــة ا املاليــــــــة القــــــــوائم ــــــا ــ ر تظ

تقــــــــــديم ـــــــــ ع قـــــــــادرة عـــــــــد لـــــــــم القـــــــــوائم ـــــــــذه ـــــــــا ر تظ ـــــــــ ال املطلقـــــــــة رقـــــــــام أن كمـــــــــا ، املـــــــــا التحليـــــــــل أدوات مـــــــــن

البـــــــــــــ لـــــــــــــذلك ، للمؤسســـــــــــــات املاليـــــــــــــة الوضـــــــــــــعية عـــــــــــــن والتـــــــــــــدقيقصـــــــــــــورة للفحـــــــــــــص البيانـــــــــــــات تلـــــــــــــك خضـــــــــــــوع مـــــــــــــن د

ا ف والضعف القوة جوانب يان و ، ا فشل أو ا نجاح أسباب دراسة دف   . والتحليل

وحالــــــــة املنافســـــــة فيــــــــھ تزايـــــــدت عــــــــالم ـــــــ القــــــــرارات اتخـــــــاذ عمليــــــــة يصـــــــاحب الــــــــذي التعقيـــــــد ــــــــ إ باإلضـــــــافة

ــــــــــ ــــــــــة دار للقــــــــــرارات فــــــــــإن ولــــــــــذلك ، التأكــــــــــد عمليــــــــــةعــــــــــدم عــــــــــد لــــــــــم ــــــــــل التمو أو ثمار ســــــــــ أو شــــــــــغيل ال مجــــــــــال

وتوقعاتـــــــھ املـــــــا التحليــــــل تـــــــائج ب ــــــا دعم دون ، الذاتيـــــــة ة ـــــــ ا ــــــ ع اعتمـــــــادا ــــــا القيـــــــام القـــــــرار متخــــــذ ـــــــ ع لة ســــــ

س لـــــــــــــ خارجيـــــــــــــة مـــــــــــــؤثرات يجـــــــــــــة ن أو صـــــــــــــدفة أو حـــــــــــــظ وليـــــــــــــد ـــــــــــــون ي ال أن يجـــــــــــــب والتقـــــــــــــدم النجـــــــــــــاح وإن خاصـــــــــــــة ،

تــــــ أي ــــــا عل أيللمؤسســــــة اتخــــــاذ عــــــدم ــــــ ع ال ــــــذا و ، املقبلــــــة ة ــــــ للف ا شــــــاط تخطــــــيط مــــــن ــــــا ل البــــــد ،ولــــــذلك أث

شـــــــاف اك املـــــــا للمـــــــدير ســـــــ ي ـــــــ ح تاميـــــــة ا املاليـــــــة للقـــــــوائم ـــــــ رق وتحليـــــــل معمقـــــــة دراســـــــة إجـــــــراء عـــــــد إال قـــــــرار

ال جراءات التخاذ الضعف مواطن وتحديد ، استغالل أحسن ا واستغالل القوة الالزمةنقاط   .ية

البحث الية  :إش

ي     كما الرئ ساؤل ال طرح يمكننا سبق ما خالل   : من

؟ املؤسسة القرار اتخاذ املا التحليل م سا مدى أي   إ

التالية الفرعية سئلة نطرح املوضوع ذا أك   : وللتعمق

؟– 1 املا التحليل داف أ   ما

؟– 2 املا التحليل أدوات   ما
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 ب 

؟– 3 القرار اتخاذ عملية   ما

القرارات؟– 4 اتخاذ عملية املا التحليل أدوات ع عتماد يتم   كيف

  :  الفرضيات

القرارات– 1 اتخاذ املا املس ساعد املا   .التحليل

لد– 2 ساسية ة الرك املا التحليل أدوات املؤسسةتمثل قرارات   .عم

القرارات– 3 التخاذ املالية املؤشرات ة زائر ا قتصادية املؤسسات   .ستخدم

السابقة   : الدراسات

ســـــــــــعادة– 1 ن اليمـــــــــــ قتصـــــــــــادية2009دراســـــــــــة املؤسســـــــــــات أداء تقيـــــــــــيم ـــــــــــ املـــــــــــا ـــــــل التحليــــ اســـــــــــتخدام

ـــــــــــــــــ إ الدراســـــــــــــــــة ـــــــــــــــــذه ـــــــــــــــــدفت و ، ســـــــــــــــــ ماج مـــــــــــــــــذكرة ، ـــــــــــــــــا قرارا دواتوترشـــــــــــــــــيد ــــــــــــــــــ ع التعـــــــــــــــــرف

ـــــــ التحلي الوصـــــــفي املـــــــن اعتمـــــــاد تـــــــم وقـــــــد ، املؤسســـــــة أداء تقيـــــــيم قصـــــــد املـــــــا التحليـــــــل ـــــــ املســـــــتخدمة

التاليــــــــة النتـــــــــائج ــــــــ إ الدراســـــــــة صــــــــت ولقــــــــد مـــــــــا: ، ــــــــذا و ، ا دراســـــــــ ة ــــــــ ف خـــــــــالل املــــــــا التــــــــوازن تحقيـــــــــق

طر  عـــــــن ا ثمارا اســـــــ ـــــــل تمو ـــــــ ع قـــــــادرة املؤسســـــــة أن ـــــــ املؤسســـــــةع قـــــــدرة كـــــــذلك ، الثابتـــــــة ـــــــا موارد ـــــــق

أموال من تمتلكھ ما خالل من ا ثمارا اس ل تمو   .ع

الناصــــــــــر– 2  عبــــــــــد جمــــــــــال ري ــــــــــ ــــــــــ2013دراســــــــــة القــــــــــرارات التخــــــــــاذ كــــــــــأداة املــــــــــا التحليــــــــــل

إليھ توصلت ما م أ ومن ، ماس مذكرة ، زائر ا ولية الب ياملؤسسات كما   : الدراسة

ــــــــ ع املــــــــا املســــــــ ســــــــاعد ألنــــــــھ ، ا وترشــــــــيد القــــــــرارات التخــــــــاذ وأداة فعالــــــــة وســــــــيلة املــــــــا التحليــــــــل ــــــــ عت

ـــــــــــا تمـــــــــــر ـــــــــــ ال والظـــــــــــروف ا سياســـــــــــ عـــــــــــن والكشـــــــــــف للمؤسســـــــــــة املاليـــــــــــة الـــــــــــة ا يص يقـــــــــــوم. ــــــــــ ـــــــــــي ول

اتخــــــا ــــــ ســــــاعد تقنيــــــات وجــــــود مــــــن البــــــد الظــــــروف أحســــــن ــــــ امــــــھ بم ومــــــناملســــــ ا وترشــــــيد القــــــرارات ذ

املا التحليل تقنية التقنيات ذه ن   .ب

ـــــــــ– 3 اك قـــــــــودرت ،2009دراســـــــــة ســــــــــ ماج مـــــــــذكرة ، املـــــــــا املحاســـــــــ النظـــــــــام ظـــــــــل ـــــــــ املـــــــــا التحليـــــــــل

ا عل طرأت ال النقاط م أ وتحديد املحاس النظام املالية القوائم   .دراسة



  : مقدمة

 

 
 ج 

وناســــــــة– 4 أوراغ ــــــــذه 2015دراســــــــة ــــــــدفت ، ماســــــــ مــــــــذكرة ، املؤسســــــــة اداء ــــــــ ع املــــــــا التحليــــــــل أثــــــــر

عـــــــن عبــــــارة ـــــــو املــــــا التحليــــــل أن اعتبـــــــار ــــــ ع املؤسســـــــة أداء ــــــ ع املــــــا التحليـــــــل أثــــــر يـــــــان ت ــــــ إ الدراســــــة

اتخــــــــاذ عمليــــــــة ــــــــ ســــــــتخدم معلومــــــــات ــــــــ ع صــــــــول ا ــــــــدف املتاحــــــــة للبيانــــــــات منظمــــــــة ــــــــة معا عمليــــــــة

أد وتقيــــــــــــــيم املاليــــــــــــــةالقــــــــــــــرارات القــــــــــــــوائم وتحليــــــــــــــل فحــــــــــــــص ــــــــــــــ ع يقــــــــــــــوم املــــــــــــــا والتحليــــــــــــــل ، املؤسســــــــــــــات اء

ا لف السائدللمؤسسات الوضع معرفة دف ماضية   املؤسسةت

املوضوع اختيار   :أسباب

باختيـــــــار ســــــمحت ومعطيــــــات معلومــــــات مــــــن ا ســــــ يك ــــــ ال ميـــــــة ــــــ إ البحــــــث ــــــذا ل اختيارنــــــا ب ســــــ عــــــود

في ا نوجز املوضوع يذا   : ما

ا– 1 يحظى ال مية لأل نظرا املوضوع ذا حاطة و  .التعرف

ندرسھ– 2 الذي العل والتخصص املوضوع ذا ن ب املباشرة   الصلة

الدراسة مية   : أ

التالية النقاط تتج وال ة كب مية أ البحث   : يك

ــــــــــ– 1 كب تمــــــــــام ا تلقـــــــــى ومازالــــــــــت لقيــــــــــت ــــــــــ ال املواضــــــــــيع ـــــــــ أك مــــــــــن ــــــــــ عت املــــــــــا ميــــــــــدان   التحليـــــــــل ــــــــــ

للمؤسسة املالية دارة   .سي

للمؤسسة– 2 الفعلية املالية الة ا يص ع القدرة تمكن وال املا التحليل مية   .أ

اتخاذ– 3 مة م أداة املا   .القراراتالتحليل

الدراسة داف   : أ

للمؤسسة– 1 العم بامليدان املباشر اك   .حت

ــــــــ– 2 ع للمحافظــــــــة املؤسســــــــة طــــــــرف مــــــــن القــــــــرارات اتخــــــــاذ ــــــــ املنــــــــت ســــــــلوب ــــــــ ع التعــــــــرف محاولــــــــة

املا ا   .تواز

املتخذة– 3 القرارات املوجودة والنقائص العيوب عن   .الكشف

املتبع   : املن



  : مقدمة

 

 
 د 

للتحليــــــلســــــنع النظــــــري طــــــار إبــــــراز أجــــــل مــــــن وذلــــــك الوصــــــفي املــــــن ــــــ ع املوضــــــوع ــــــذا ل نا دراســــــ ــــــ تمد

حالــــــــــــة لدراســــــــــــة ــــــــــــ التحلي املــــــــــــن اســــــــــــتعملنا التطبيقـــــــــــي انــــــــــــب ا أمــــــــــــا ، القــــــــــــرارات اتخــــــــــــاذ وعمليــــــــــــة املـــــــــــا

تكــــــرا مؤسســــــة ــــــ ع النظــــــري انــــــب ا تطبيــــــق تــــــم فقــــــد ، الدراســــــة ــــــذه ــــــ ــــــ أك التعمــــــق أجــــــل مــــــن روذلــــــك

  .مستغانم–السكر

الدراسة   : حدود

انية امل دود بمستغانم:ا سكر رام مؤسسة الدراسة   .تمت

الزمنية دود ن: ا ت للس املقدمة الوثائق ع عتماد   . 2016و2015تم

البحث ل   : ي

ــــــــــــ إ ينقســـــــــــم النظــــــــــــري انـــــــــــب فا تطبيقــــــــــــي وجـــــــــــزء نظـــــــــــري جــــــــــــزء ، جزئيـــــــــــة البحــــــــــــث ـــــــــــذا يتضـــــــــــمن

ن   : فصل

ول املـــــــا: الفصـــــــل التحليـــــــل يـــــــة ما ـــــــ إ التطـــــــرق خـــــــالل مـــــــن املـــــــا التحليـــــــل لدراســـــــة فيـــــــھ التطـــــــرق يـــــــتم

املالية سب وال املا التوازن مؤشرات من وأدواتھ املا التحليل   .وإجراءات

ي ــــا ــ ــ ــ ــ الثــ ــــل ــ ــ ــ ــ القــــــــــــــرار : الفصــ يف وتصــــــــــــــ ، القــــــــــــــرار اتخــــــــــــــاذ عمليــــــــــــــة ــــــــــــــ إ التطــــــــــــــرق ــــــــــــــ إ الفصــــــــــــــل ــــــــــــــذا اتسيخصــــــــــــــص

القرارات اتخاذ املا التحليل ،ودور ا اتخاذ عملية ض ع قد ال ات   .والصعو

الثالث بمستغانم: الفصل سكر رام مؤسسة مستوى ع امليدانية الدراسة إ الفصل ذا   سيخصص
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ول  املا:الفصل للتحليل العام  طار

يد      :تم

اقتصــــــــــــــاديات دارســـــــــــــة ـــــــــــــا ناول ت ــــــــــــــ ال املواضـــــــــــــيع ـــــــــــــم أ مـــــــــــــن واحــــــــــــــدا املـــــــــــــا التحليـــــــــــــل ـــــــــــــ عت

ال املــــــــــــا التحليــــــــــــل ،و الســــــــــــليم املــــــــــــا التخطـــــــــــيط متطلبــــــــــــات ــــــــــــا تميل بالغــــــــــــة ضــــــــــــرورة و املشـــــــــــروع

تـــــــــــدعيم املســـــــــــتقبل ـــــــــــ فيـــــــــــتم املاليـــــــــــة للبيانـــــــــــات التفصـــــــــــيلية الدراســـــــــــة عـــــــــــن ره جـــــــــــو ـــــــــــ يخــــــــــرج

ـــــــ و ا يح ــــــ ت و القـــــــوة تقســـــــيمھنقــــــاط خـــــــالل مــــــن الفصـــــــل ــــــذا ـــــــ إليــــــھ تتطـــــــرق ســـــــوف مــــــا ذا

سية رئ مباحث ثالث   :إ

ول  املا: املبحث التحليل ية   .ما

ي الثا املا: املبحث التحليل   .إجراءات

الثالث املا: املبحث التحليل   .  أدوات
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ول املا:املبحث التحليل ية   ما

بال تمـــــــــام اقتصــــــــــادياتتزايـــــــــد ظـــــــــل ــــــــــ ،خاصـــــــــة املاضــــــــــية العقـــــــــود خـــــــــالل مــــــــــن املـــــــــا تحليــــــــــل

ذلـــــــــــــــك عــــــــــــــاظم وقــــــــــــــد ، ســـــــــــــــيات ا املتعــــــــــــــددة ات الشــــــــــــــر ـــــــــــــــور وظ املــــــــــــــال رأس ســــــــــــــواق و ـــــــوق الســـــــ

امــــــــــة ال شــــــــــطة ن بــــــــــ مــــــــــن املــــــــــا التحليــــــــــل ــــ أضــــــ فقــــــــــط ،لــــــــــذا ة ــــــــــ خ الســــــــــنوات ــــــــــ تمــــــــــام

ا تطـــــــور ارتبـــــــاط أن نجـــــــد ،إذ املؤسســـــــة ماليـــــــة ونـــــــھإلدارة ـــــــ يمكـــــــن املاليـــــــة بـــــــاإلدارة املـــــــا لتحليـــــــل

طراف من العديد ا م ستفيد أداة ونھ و املا التخطيط ا أدوا م أ   .إحدى

ول  املا:املطلب التحليل ف   .عر

عـــــــــن عبــــــــارة املـــــــــا ـــــــــ"التحليــــــــل ع صــــــــول ا ـــــــــدف املتاحــــــــة للبيانـــــــــات منظمــــــــة ـــــــــة معا عمليــــــــة

ــــــــ ســــــــتخدم اضــــــــرمعلومـــــــات ا و ــــــــ املا ــــــــ ات الشـــــــر أداء تقيــــــــيم ــــــــ و القــــــــرارات اتخـــــــاذ عمليــــــــة

املستقبل الشركة نتائج عليھ ون ست ما توقع   . 1"و

ـــــــــ إ املاليـــــــــة القـــــــــوائم ـــــــــ املدونـــــــــة البيانـــــــــات ـــــــل ــ بتحو يتعلـــــــــق شـــــــــاط بأنـــــــــھ املـــــــــا التحليـــــــــل عـــــــــرف

و  ، بالتحليــــــــــل القــــــــــائم نظــــــــــر ــــــــــة وج مــــــــــن معينــــــــــة دالالت ذات ــــــــــمعلومــــــــــات ع كــــــــــم ا ــــــــــ يفيــــــــــد مــــــــــا

شأة للم املالية السياسات والضعف القوة   .2مجاالت

ـــــــــا ر تظ مـــــــــا غالبـــــــــا ـــــــــ ال املعلومـــــــــات و البيانـــــــــات ــــة مجموعـــــ بأنـــــــــھ املـــــــــا التحليـــــــــل ـــــــــف عر مكننـــــــــا و

ذات ات الشـــــــــر و شـــــــــأة امل عـــــــــن تصـــــــــدر ـــــــــ ال ر التقـــــــــار و عمـــــــــال نتـــــــــائج وقائمـــــــــة العموميـــــــــة انيـــــــــة امل

دف للمشروعالعالقة املا املركز الضعف و القوة مواطن عن   .3الكشف

                                                             
  .251:،ص2016سالم صالل راھي الحسناوي ،أساسیات اإلدارة المالیة ،الدار المنھجیة للنشر و التوزیع ،عمان )   1
جمال الدین المرسي وآخرون ،اإلدارة المالیة مدخل اتخاذ القرارات ،الدار الجامعیة للنشر و التوزیع ، اإلسكندریة   2

  .90:،ص2006
  .59:،ص2013أرشید وآخرون ،أساسیات اإلدارة المالیة ،دار زھران للنشر و التوزیع ،عمان عبد المعطي   3
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مــــــــــــن ــــــــــــة مئو ســــــــــــب و مؤشــــــــــــرات باط اســــــــــــت ــــــــتم يــــ ــــــــــــا خالل مــــــــــــن ــــــــــــ ال العمليــــــــــــة ــــــــــــو املــــــــــــا التحليــــــــــــل

قتصــــــــــــادية الفعاليــــــــــــة ــــــــــــادة ز و يح ــــــــــــ لت يــــــــــــؤدي بمــــــــــــا للمؤسســــــــــــة ية املحاســــــــــــ و املاليــــــــــــة البيانـــــــــــات

املؤسسة   .1لتلك

حصــــــــــــــائية و اضــــــــــــــية الر الطــــــــــــــرق و ســــــــــــــاليب مجموعــــــــــــــة ــــــــــــــو ســــــــــــــطة م بصــــــــــــــورة املــــــــــــــا التحليــــــــــــــل

تقيــــــيم اجــــــل مــــــن املاليــــــة الكشــــــوف و ر التقــــــار و البيانــــــات ــــــ ع املــــــا املحلــــــل ــــــا يقــــــوم ــــــ ال والفنيـــــة

املستقبل عليھ ون ست ما توقع و اضر ا و املا املنظمات و املؤسسات   .2أداء

ي الثا املا: املطلب التحليل داف وأ   .مراحل

ول املا:الفرع التحليل   .مراحل

سية رئ خطوات بثالث املرور املا بالتحليل القيام   :يتطلب

يف-1 ــــــ ــ ــ ــ ــ مجموعــــــــــــــــات: التصـ ــــــــــــــــ البيانــــــــــــــــات بوضــــــــــــــــع ـــــــــام القيـــــــ املرحلــــــــــــــــة أو طــــــــــــــــوة ا ــــــــــــــــذه قصــــــــــــــــد و

املقارنات إجراء من تمكن ة شا م و   .متناسقة

ــــة-2 أصـــــــول:املقارنـــ وفـــــــق املصـــــــنفة البيانـــــــات ن بـــــــ عالقـــــــات شـــــــاء إ بمحاولـــــــة اصـــــــة ا املرحلـــــــة ـــــــ و

زئيــــــــة ا املجموعـــــــات و ليـــــــة ال املجموعـــــــات مســـــــتوى ـــــــ ع املقارنـــــــة عمليـــــــة ،وتـــــــتم محـــــــددة مبـــــــادئ و

متفاوتة زمنية ات ف ع   .و

تاج-3 ــــت ــ ــ املر : ســ ــــــــــ ــــــــــا إل التوصــــــــــل تـــــــــــم ــــــــــ ال العالقــــــــــات تفســــــــــ طـــــــــــوة ا ــــــــــذه تتضــــــــــمن حلـــــــــــةو

ــــــــــادة ز فــــــــــرض و للشــــــــــركة املاليــــــــــة السياســــــــــة ســــــــــالمة مــــــــــدى ــــــــــ ع الوقــــــــــوف بفــــــــــرض وذلــــــــــك الســــــــــابقة

املستقبل ا   .3فعالي

  

                                                             
  10، ص 2012نعیم نمر داوود ،التحلیل المالي دراسة نظریة تطبیقیة ،دار البدایة للنشر و التوزیع ،عمان   1
  . 49:،ص2015فات ،عمانعلي خلف هللا وآخرون،التحلیل المالي لرقابة على األداء و الكشف عن االنحرا  2
  .101:جمال الدین المرسي وآخرون،ص  3
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ي الثا املا:الفرع التحليل داف   .أ

ــــة-1 ــ للمؤسســـ ــــبة ــ ســ بال ــا ــ ــ املـــ ــــل ــ التحليـــ ــــداف ــ ــ املؤسســـــــــة: أ عليـــــــــھ تقـــــــــوم الــــــــذي املـــــــــا التحليـــــــــل إن

توســـــــــــيع أو املاليــــــــــة القـــــــــــرارات التخــــــــــاذ ضـــــــــــروري و ـــــــ ـــ أسا ــــــــــ عت الـــــــــــذي و ــــــــــ داخ مـــــــــــا تحليــــــــــل ــــــــو ــ

و التحليل ذا داف وأ للمؤسسة املا املدير طرف من ذا و ثمارات   :س

التحليل-أ تحت ة للف املا سي ال م التحليل(إعطاء ة   ).ف

عية-ب التوز و ة التنمو و نتاجية و املالية السياسات صالحية مدى ع   .طالع

بواســـــــــــــطة-ج ـــــــــــــا ل تتعــــــــــــرض قـــــــــــــد ـــــــــــــ ال املاليــــــــــــة طـــــــــــــاء ا و للمؤسســـــــــــــة املــــــــــــا املركـــــــــــــز ـــــــــــن مــ التحقــــــــــــق

  .املديونية

ا-د ف املديونية وع املؤسسة املالية التوازنات تطبيق مدى ع ام أح   .إعطاء

ال-2 ــــداف ــ ـــ ــــةأ ــ ــ املؤسسـ ــــع ــ مـــ ن ــــامل ــ ــ للمتعـ ــــبة ــ ســـ بال ــا ــ ــ ــ املـ ــــل ــ يقـــــــــوم:تحليـــ الـــــــــذي املـــــــــا التحليـــــــــل إن

إ دف خار ما تحليل و املؤسسة مع املتعاملون   :بھ

املا-أ امليدان املؤسسة ا تقوم ال عمال حول   .مالحظات

لضرائب-ب اصة ا رقام تحديد ا بواسط و املالية النتائج   .تقييم

القروض-ج نتائج لتحمل املؤسسة استطاعة ومدى املالية الوضعية   . تقييم

القرض-د لطلب املؤسسة تقديم عند قرض لعقد والرفض   . 1املوافقة

الثالث املا: املطلب التحليل وأنواع   . مقومات

ل وّ املا: الفرع التحليل   : مقومات

                                                             
یوسف حسن یوسف ،التمویل في المؤسسات االقتصادیة ،دار التعلم الجامعي للنشر و التوزیع ،االسكندریة   1

  .56:،ص2012



ول املا                                                                                                        : الفصل للتحليل العام  طار

 9 

املا-1 التحليل داف أل الوا   . تحديد

ــــــــــــــ-2 إ الـــــــــــــدخل ســـــــــــــبة ك معينــــــــــــــة منطقيـــــــــــــة عالقـــــــــــــات عكـــــــــــــس قــــــــــــــة بطر ســـــــــــــبة ال كيـــــــــــــب ب القيـــــــــــــام

املشروع اب أ حقوق إ الدخل سبة أو ا تحقيق مت سا ال ثمارات   س

أيضا-3 سليمة بصورة ا استخدام إ يصار ح املا التحليل لنتائج السليم   .  1 التفس

ي الثا املا:الفرع التحليل   :  أنواع

املخـــــــــتص أو املحلـــــــــل ا ســـــــــتخدم ــــــــ ال ـــــــــب التبو قـــــــــة طر عـــــــــن ناتجــــــــة عديـــــــــدة أنـــــــــواع املـــــــــا للتحليــــــــل

عامة بصورة التحليل ا عتمد ال سس ي. و فيما نواع ذه عض إ تطرق   :س

بالتحليل–أ القائمة ة ا   : حسب

ــــداخ–1  ــ ــ الــ ــــل ــ ــ امل: التحليــ بــــــــــھ ماضــــــــــيةوتتكفــــــــــل واســــــــــعة معلومــــــــــات للمحلــــــــــل يــــــــــوفر ــــــــــو و ؤسســــــــــة

التحليل عملية توسيع بتعميق لھ سمح   .ومستقبلية

ــــار– 2 ــ ــ ــ ا ــــل ــ ــ معلومــــــــــات:التحليــ لــــــــــھ تتــــــــــوفر الــــــــــذي و املؤسســــــــــة عــــــــــن ــــــــــ أجن ص ــــــــــ بــــــــــھ يقــــــــــوم

أو جانــــــب ــــــ محصــــــورة عــــــادة ــــــون ي التحليــــــل ــــــذا نطــــــاق فــــــان بالتــــــا ،و ــــــا ع فقــــــط ن معــــــ بمجــــــال

معينة للمؤسسةجوانب املالية   .2الوضعية

الزمن-ب   :حسب

ــ-1 ــ ــ ــ ــ ـ رأ ــــل ــ ــ انيـــــــــــة:تحليـــ امل عناصـــــــــــر مـــــــــــن عنصـــــــــــر ـــــــــــل ل ـــــــــــة املئو ســـــــــــبة ال ـــــــــــار إظ عـــــــــــن عبـــــــــــارة ـــــــــــو و

نفـــــــس مــــــن بيانــــــات ـــــــ ع يــــــتم التحليــــــل مــــــن النـــــــوع ذا ــــر،و العنصــ ــــــذا ـــــــا إل ــــــ ت ي ــــــ ال للمجموعــــــة

ية املحاس ة املالية.( 3الف القوائم أرقام ن ب   ).املقارنة

                                                             
  .257:سالم صالل راھي الحسناوي ،مرجع سبق ذكره ،ص  1
  .58:یوسف حسن  یوسف ،مرجع سبق ذكره ،ص  2
  .34،35:نعیم نمر داوود ،مرجع سبق ذكره،ص ص  3
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ــــي-2 ــ أفقـ ــــل العناصـــــــر: تحليـــ ـــــــ ـــــــ التغ اتجـــــــاه ســـــــاب اح ـــــــق طر عـــــــن التحليـــــــل مـــــــن النـــــــوع ـــــــذا يـــــــتم

ات ـــــــــ التغ توضــــــــيح اجــــــــل مــــــــن ــــــــة مئو ســــــــب ل شــــــــ أخـــــــــرى ــــــــ إ ســــــــنة مــــــــن املليــــــــة للقــــــــوائم ســــــــية الرئ

اصلة   .ا

التحليل-ج من دف ال   :حسب

القص-1 جل ا اما بال الوفاء ع املؤسسة قدرة   .تحليل

ل-2 الطو جل ا اما بال الوفاء ع املؤسسة قدرة   .تحليل

املؤسسة-3 حية ر م لتقو املا   .التحليل

داء-4 م لتقو املا   .التحليل

مجـــــــــــــــــــاالت-5 و للمشــــــــــــــــــروع العـــــــــــــــــــام التمــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــل ي ال ـــــــــــــــــــ التناســــــــــــــــــق م لتقـــــــــــــــــــو املــــــــــــــــــا التحليــــــــــــــــــل

  .1ستخدامات

التحلي–د ا غط ال ة الف   :لحسب

ي ما إ ا غط ال ة الف طول إ نادا اس املا التحليل تقسيم   :يمكن

ــــــل-1 جــ ــــ ــ قصــ ــــا ــ املــ ــــل ــ زمنيـــــــــة:التحليــ ة ــــــــ ف غطــــــــي ولكنــــــــھ أفقيـــــــــا أو رأســــــــيا التحليــــــــل ــــــــون ي قـــــــــد

غطيـــــــــة ـــــــــ ع القصـــــــــ جـــــــــل ـــــــــ املؤسســـــــــة وانجـــــــــازات قـــــــــدرات قيـــــــــاس ـــــــــ منـــــــــھ ســـــــــتفاد ،و ة قصـــــــــ

و  ـــــــــــة ار ا اماتـــــــــــھ الســـــــــــيولةال بتحليـــــــــــل ســـــــــــ مـــــــــــا غالبـــــــــــا ،لـــــــــــذلك شـــــــــــغيلية ال يـــــــــــرادات تحقيـــــــــــق

البنوك و الدائنون و بالدرجة م التحليل من النوع ذا   .و

ــــــل-2 جــ ــــل ــ ــ طو ــــل ــ ،و: التحليــ الثابتـــــــــة صــــــــول و العــــــــام ــــــــل التمو ــــــــل ي ــــــــ إ التحليــــــــل ــــــــذا يركــــــــز

امات ال غطية إ إضافة ل الطو جل حية جلالر ل طو   .املشروع

                                                             
  .58،59:علي خلف هللا وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص ص  1
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ــــــــ ـــــــا انتظام مـــــــدى ،و ا اســـــــتحقاق عنـــــــد الـــــــديون أقســـــــاط و فوائـــــــد رفـــــــع ـــــــ ع القـــــــدرة ذلـــــــك ـــــــ بمـــــــا

ســــــــــــواق ـــــــــــ املشـــــــــــروع م أســـــــــــ أســـــــــــعار ـــــــــــ ع ـــــــــــا تأث و عـــــــــــات التوز ـــــــــــذه ـــــــــــم ،و ـــــــــــاح ر ـــــــــــع توز

  .املالية

ــــــــــــــل ي ال ـــــــــــــ التناســــــــــــــق بتحليــــــــــــــل املـــــــــــــا املحلــــــــــــــل يقــــــــــــــوم الســـــــــــــابقة الغايــــــــــــــات وولتحقيـــــــــــــق التمــــــــــــــو

جــــــل قصـــــــ التحليــــــل ن بــــــ مـــــــع ا ــــــ ع ممــــــا قصـــــــ(ســــــتخدامات ــــــل التمو مصــــــادر دراســـــــة عنــــــد

ا اســـــــتخدام مجـــــــاالت و لــــــــة) جـــــــل طو ـــــــل التمو مصـــــــادر دراســـــــة عنـــــــد جـــــــل ــــــــل طو التحليـــــــل ن ـــــــ و

خارجية(جل و ا) داخلية استخدام مجاالت   .1و

ي ــــا ــ الثــ ــــث ــ ــا:املبحــ ــ ــ املــ ــــل ــ التحليــ ــــراءات ــ يقـــــــــوم.                                              إجــ عنــــــــدما املــــــــا املحلــــــــل

خـــــــــــــالل مـــــــــــــن ة ـــــــــــــ خ ـــــــــــــذه تحـــــــــــــدد ـــــــــــث حيــ جـــــــــــــراءات مـــــــــــــن بمجموعـــــــــــــة التقيـــــــــــــد عليـــــــــــــھ بوظيفتـــــــــــــھ

جراءات من ا غ و املا التحليل محددات و   .استعماالت

ول املامحدد:املطلب التحليل استعماالت و   ات

ول  املا: الفرع التحليل   .محددات

للمؤسسة-1 املا الوضع من واحد بجانب املحلل تمام ا   .ترك

املطلوب-2 التحليل عمق مدى و باملؤسسة املحلل تمام ا   .درجة

التحليل-3 يجة ن ع املباشر ثر ذات املتاحة املعلومات ونوعية   .كمية

و-4 الك باالســـــــ املتعلقـــــــة ـــــــام ح مثـــــــل املاليـــــــة القـــــــوائم إعـــــــداد ـــــــ الذاتيـــــــة ـــــــام ح عـــــــض دخـــــــول

ا ف وك املش الديون احتياطي و ع البضا   .تقييم

                                                             
مویحي الیاس ،دور التحلیل المالي في اتخاذ القرارات ي المؤسسة االقتصادیة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر )   1

ة و التجاریة و علوم التسییر ،جامعة محمد خیضر بسكرة سنة ،تخصص العلوم المالیة و المحاسبیة ،كلیة العلوم االقتصادی
  .06،07:،ص ص2014
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ســــــــــيؤدي-5 ســــــــــاليب ــــــــــ غ أن ،إذ ية املحاســــــــــ القواعــــــــــد و ســــــــــاليب اســــــــــتعمال ة اســــــــــتمرار مــــــــــدى

النتائج غ   .إ

املال-6 البيانــــــــــــات ــــــــــــاختصـــــــــــار ع ــــــــــــار ا املحلــــــــــــل قــــــــــــدرة مـــــــــــن يحــــــــــــد ممــــــــــــا املاليــــــــــــة القـــــــــــوائم ــــــــــــ يــــــــــــة

الدقيق تاج   .ست

ل-7 شـــــــــ و املاليـــــــــة البيانـــــــــات إعـــــــــداد ـــــــــ املســـــــــتعملة ية املحاســـــــــ ســـــــــاليب حـــــــــول املالحظـــــــــات غيـــــــــاب

ــــــــــ إ عليــــــــــھ متعــــــــــارف محاســــــــــ مبــــــــــدأ مــــــــــن ـــــــال نتقـــ و الك ســــــــــ و الصــــــــــناعة تقيــــــــــيم حــــــــــول خــــــــــاص

  .أخر

ون-8 الشركة اموقع   .وع

و-9 املــــــــــوردين مــــــــــع العالقــــــــــات و التوســــــــــع خطـــــــــط و دارة شــــــــــاطات ل املاليــــــــــة القــــــــــوائم ــــــــــار إظ عـــــــــدم

ن   .1املقرض

ي الثا املا: الفرع التحليل   :استعماالت

ي ا م أ من متعددة أغراض دمة املا التحليل استعمال   :يمكن

ي-1 ــــا ــ ــ ــ ــ ــ نتمـــ ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــ:التحليـــ ال خســـــــــــــــــار ملعرفـــــــــــــــــة ن املقرضـــــــــــــــــ قبـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن التحليـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــتم

ينـــــــوون الـــــــذي الطـــــــرف مديونيـــــــة تحليـــــــل خـــــــالل ،مـــــــن طـــــــراف ألحـــــــد قرضـــــــا منحـــــــوا إذا ا و ســـــــيواج

استحقاقھ عند القرض إعادة ع قادر الطرف ذا إن من التحقق اجل من قرضا   .منحھ

ثماري-2 ــــ ــ ــ سـ ــــل ــ التحليـــــــــل: التحليـــ مـــــــــن النـــــــــوع ـــــــــذا وـــــــــتم الســـــــــندات و م ســـــــــ تقيـــــــــيم عمليـــــــــة

مــــــــــــدار ـــــــــــو ثمار ســـــــــــ أن باعتبـــــــــــار مــــــــــــة امل نـــــــــــواع مـــــــــــن عـــــــــــد و عامــــــــــــة، بصـــــــــــورة املؤسســـــــــــات تقيـــــــــــيم

املؤسسات و فراد من ة كب سبة تمام   .ا

                                                             
  .257:سالم صالل راھي الحسناوي ،مرجع سبق ذكره ،ص  1
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ــــــك-3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التملـــ و ــــدماج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن: تحليـــ بـــــــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــــــدماج أو شـــــــــــــــــــــــــركة تملـــــــــــــــــــــــــك عمليـــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــتلزم

ل مـــــــــا تحليـــــــــل عمليـــــــــة ات،القيام وضـــــــــعالشـــــــــر ـــــــــ غ الوقـــــــــوف اجـــــــــل مـــــــــن ، ا شـــــــــراؤ املـــــــــراد شـــــــــأة لم

ــــــــــــذه أداء بمســــــــــــتقبل بؤ ــــــــــــالت ة ــــــــــــ كث أمــــــــــــور عــــــــــــن فضــــــــــــال الســــــــــــوق ــــــــــــ ــــــــــــا موقع تحديــــــــــــد و شــــــــــــأة امل

ه وغ شأة   .امل

داء-4 ــــل ــ ــ طـــــــــــراف:تحليـــ غالبيـــــــــــة ،ولعـــــــــــل مـــــــــــة امل نـــــــــــواع مـــــــــــن التحليـــــــــــل مـــــــــــن النـــــــــــوع ـــــــــــذا عـــــــــــد

م( املقرضــــــــــون،غ ن، ثمر ،املســــــــــ يقـــــــــــومتقــــــــــ) الــــــــــدارة انــــــــــھ باعتبــــــــــار ، التحليــــــــــل مــــــــــن النــــــــــوع ــــــــــذا وم

ـــــــــا ومجودا إدارة ـــــــــ املؤسســـــــــة كفـــــــــاءة و حيـــــــــة الر ،كتقيـــــــــيم عـــــــــدة ـــــــــات ج مـــــــــن املؤسســـــــــات بتقيـــــــــيم

ذلك إ ما و النمو و بالسيولة يتعلق ما أو املا ا تواز   .أو

ــــــيط-5 إذ: التخطــ ، التخطـــــــــيط مجــــــــال ـــــــــ الفعالــــــــة دوات مـــــــــن املــــــــا ــــل التحليـــــ بـــــــــھعــــــــد ســــــــتعان

شأة امل لنفس السابق باألداء شاد س ق طر عن املتوقع شأة امل داء تصور   .1وضع

ي الثا املا: املطلب التحليل من املستفيدة ات   .ا

و ســــــــــــب ل شــــــــــــ ـــــــــــ ع ــــــــــــر تظ ـــــــــــ ال و املــــــــــــا التحليـــــــــــل نتــــــــــــائج مـــــــــــن ســــــــــــتفيد عديـــــــــــدة ـــــــــات ـــ ج نـــــــــــاك

التحليـــــــــل مـــــــــن املســـــــــتفيدة ـــــــــات ا ـــــــــم أ ن بـــــــــ ومـــــــــن التوصـــــــــيات و تاجات باالســـــــــت معـــــــــززة مؤشـــــــــرات

  :املا

ــــأة-أ ــ ــ ــ ــ شــ امل ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ــ ــ ــ ــ ــ املاليــ و:دارة القـــــــــــــــوة مــــــــــــــواطن تحديــــــــــــــد ــــــــــــــ املــــــــــــــدير املــــــــــــــا التحليــــــــــــــل ســــــــــــــاعد

يح  ـــــــــــ وت وقـــــــــــدالضـــــــــــعف شـــــــــــأة امل قيمـــــــــــة عظـــــــــــيم ـــــــــــو و ـــــــــــ سا ـــــــــــدف ال تحقيـــــــــــق لفـــــــــــرض داء

مـــــــن املختلفــــــة نــــــواع خفــــــض أو ا أســــــعار رفــــــع أو املبيعــــــات ــــــم ــــــادة ز ــــــ ع العمــــــل ذلــــــك يتطلــــــب

بالســــــــيولة املاليــــــــة دارة تمــــــــام ا فــــــــان أخــــــــرى ــــــــة ج وـمـــــــن ح، الــــــــر ــــــــامش ــــــــادة ز لفــــــــرض ــــــــاليف الت

لت املا التحليل نتائج ع تتا ا ستحقاقيجعل عند ا اما بال الوفاء من ا   .مكي

                                                             
  .55،56:،ص ص 2014جلیل كاظم مدلول العارضي ،اإلدارة المالیة المتقدمة ،دار صفاء للنشر و التوزیع ،عمان   1
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ــــدائنون-ب ــ املـــــــــواد:الــ ــــــــد تور قـــــــــرارات يتخــــــــذوا أن قبـــــــــل شــــــــأة للم املـــــــــا بالتحليــــــــل املـــــــــوردون يقــــــــوم

بتحليــــــــــل املــــــــــورد ــــــــــتم ا لمــــــــــا الراجــــــــــل البيــــــــــع اجــــــــــل قصــــــــــر لمــــــــــا ،و ســــــــــاب ا ــــــــــ ع ــــــــــا بيع و ــــــــة وليــ

لما جل البيع اجل زاد لما ن ح ، كذلكالسيولة حية الر بتحليل املورد تم   .ا

ثمرون-ج ــــ ــ ثمار: املسـ ســـــــ قــــــــرار اتخـــــــاذ يفضــــــــل فانــــــــھ ثمر املســـــــ طبيعــــــــة انـــــــت مــــــــا م(م أســــــــ شــــــــراء

ــــــــــــ) الشــــــــــــركة و املــــــــــــا التحليــــــــــــل مؤشــــــــــــرات ــــــــــــ ع ــــــــــا جزئيــ عتمــــــــــــد دراســــــــــــة ــــــــــــ إ نادا حيــــــــــــة: اســــــــــــ الر

املديونية ، املخاطرة ،انخفاض   .ا......،السيولة

ــ-د ــ ــ ــ املـ ــــواق ــ شـــــــــر: الأســـ ـــــــــو املاليـــــــــة الســـــــــوق ـــــــــ ا م أســـــــــ لتـــــــــداول ات الشـــــــــر إدراج متطلبـــــــــات مـــــــــن

ــــــــ ا شـــــــر و الكشـــــــوفات ـــــــذه بتحليـــــــل املـــــــال أســـــــواق ــــــوم تقـ و ن متعـــــــاقب ن ت لســـــــ ماليـــــــة كشـــــــوفات

ـــــــــ ن تمـــــــــ امل و ن ثمر املســـــــــ مســـــــــاعدة و شـــــــــات للم التـــــــــار داء لتوضـــــــــيح ـــــــــ شـــــــــرات و ـــــــــات دور

عمل أسس وفق م قرارا   .يةاتخاذ

ــــة -ه ــ ــ ــ رقابــــــــــــةالدولــ ــــــــــــ املــــــــــــا التحليــــــــــــل مؤشــــــــــــرات للدولــــــــــــة التبعــــــــــــة املؤسســــــــــــات عــــــــــــض ســــــــــــتخدم

ســـــــــتخدم كمـــــــــا ، ـــــــــومي ح بـــــــــدعم تتمتـــــــــع ـــــــــ ال شـــــــــآت امل رقابـــــــــة و الضـــــــــرائب تحصـــــــــيل ـــــــــ و ســـــــــعار

القطا أو الك املستوى ع املستقبلية طط ا إعداد املا التحليل   .1مؤشرات

ي الثا املامعا: املطلب التحليل   .ي

ومـــــــــن ، املـــــــــا داء مســـــــــتوى عـــــــــن ـــــــــ للتعب املـــــــــا املحلـــــــــل ا ســـــــــتعمل املعـــــــــاي مـــــــــن مجموعـــــــــة نـــــــــاك

املعاي   :ذه

ــــة-1 ــ خيـ التار ــاي ــ ــ ،: املعـ ســــــــابقة لســـــــنوات أي خيـــــــة تار ماليــــــــة مؤشـــــــرات ـــــــ ع املعـــــــاي ــــــــذه عتمـــــــد

ســـــــب مـــــــع اليـــــــة ا للســـــــنة الســـــــيولة ســـــــب بمقارنـــــــة يقـــــــم ماضـــــــيةفمـــــــثال ألعـــــــوام الســـــــيولة لـــــــنفس(ة
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شـــــــــأة كـــــــــذا)امل و ، ســـــــــوأ ـــــــــ إ أم فضـــــــــل ـــــــــ إ ـــــــــ ـــــــــل ، اصـــــــــلة ا ات ـــــــــ التغ مالحظـــــــــة ثـــــــــم ومـــــــــن

خرى املعدالت أو سب لل سبة   . بال

دفة-2 ــــ ــ ــ ــ املســ ــاي ــ ــ ــ ــ ــــــــــــ: املعـ وال شــــــــــــأة للم املســــــــــــتقبلية طــــــــــــط ا ــــــــــــ ع ـــــد عتمـــــــ ــــــــــــ ال املعــــــــــــاي ــــــــــــ ع

، التخطيطيــــــــة املوازنــــــــات مــــــــدىتمثــــــــل مــــــــن للتحقــــــــق دارة أو املحلــــــــل ــــــــا م ســــــــتفيد املعــــــــاي ــــــــذه و

املوضوعة طط ا تطبيق   .نجاح

انــــــــــت إذا فيمـــــــــا يحــــــــــدد بالتـــــــــا و املتحقــــــــــق مـــــــــع دفة املســــــــــ املعـــــــــاي بمراقبــــــــــة يقـــــــــوم املــــــــــا فاملحلـــــــــل

ــــــــــــ مـــــــــــة امل دوات مــــــــــــن دفة املســـــــــــ املعـــــــــــاي ـــــــد عـــــ ، ســـــــــــلبية أو ايجابيـــــــــــة ســــــــــــواء انحرافـــــــــــات نـــــــــــاك

الرقابة و التخطيط   .عملية

ــــناعية-3 ــ ــ الصـ ــاي ــ ــ ــ واحــــــــــدة: املعـ صـــــــــناعة ضـــــــــمن ســـــــــواء معينـــــــــة صـــــــــناعة ضـــــــــمن يوضـــــــــع معيـــــــــار ـــــــــو

مــــــع ،أو الســــــوق ــــــ عليــــــھ متعــــــارف ــــــو ملــــــا طبقــــــا املعيــــــار ــــــذا حــــــدد و ، دوليــــــة أو إقليميــــــة أو محليــــــة

املجــــــال ــــــذا ــــــ املختصــــــة التجمعــــــات ،ســــــواء ن مختصــــــ قبــــــل ـــــن مـ توضــــــع ــــــ ال قبـــــــلاملعــــــاي مــــــن أو

ــــــــــا ع نحرافــــــــــات تحديـــــــــد و ــــــــــا مع ن شــــــــــار س أو ن ــــــالي املـــ ن املحليــــــــــ أو ن ــــــــــ دار أو ن قتصـــــــــادي

ا معا   .بقصد

ــــة-4 ــ ــ املطلقــ ــاي ــ ــ ــ شـــــــــــآت: املعــ امل ن بــــــــــ كة مشــــــــــ و ثابتــــــــــة قيمــــــــــة ل شــــــــــ تأخــــــــــذ خاصــــــــــية وجــــــــــود ــــــــــ ع

التداول سبة   .مرة2مثل

ــــة-5 ــ ــ ــ القطاعيـ ــاي ــ ــ ــ معـــــــــــدل:املعـــ منـــــــــــوالمتو (تمثـــــــــــل فروعـــــــــــھ) سط،وســـــــــــيط، أو القطـــــــــــاع ـــــــــــ داء

أعدتــــــــھ الــــــــذي شــــــــطة لأل املعيــــــــاري يف التصــــــــ ـــــــ ع عتمــــــــد إذ ، شــــــــأة امل ــــــــا إل ــــــــ ت ت ــــــــ ال املختلفـــــــة

املتحدة مم يئة ا سنو لھ عد   .1و

الثالث املا: املبحث التحليل   .أدوات
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ماضــــــــــــ املــــــــــــا التحليــــــــــــل ــــــــــــ املســــــــــــتخدمة دوات و الطــــــــــــرق أنتتعـــــــــــدد ــــــــــــون ي بحيــــــــــــث ، حاضــــــــــــرا و يا

نوعيـــــــــــة و طبيعـــــــــــة مـــــــــــع يـــــــــــتالءم مـــــــــــا حســـــــــــب ذلـــــــــــك و ـــــــــــا م واحـــــــــــدة يختـــــــــــار إن املـــــــــــا املحلـــــــــــل ـــــــــــان بإم

و الطـــــــــرق ـــــــــذه اســـــــــتخدام التحليـــــــــل مـــــــــن الغـــــــــرض ـــــــــان ســـــــــواء بـــــــــھ، القـــــــــائم التحليـــــــــل أو الدراســـــــــات

و  اضـــــــــر ا لدراســـــــــة أو ، ـــــــــ املا لتقيـــــــــيم أو ، للمؤسســـــــــة املـــــــــا الوضـــــــــع يص ـــــــــ ل بـــــــــؤدوات الت

دوات ذه ن ب ومن ، املالية:باملستقبل املؤشرات ، املالية سب   .ال

ول املا: املطلب التوازن مؤشرات بواسطة   .التحليل

ســــــــــــــتغال شــــــــــــــاط بال املتعلــــــــــــــق املــــــــــــــا طــــــــــــــر وا املــــــــــــــالءة بتقيــــــــــــــيم املــــــــــــــا التــــــــــــــوازن دراســــــــــــــة ســــــــــــــمح

إ ند ســـــــ مؤشــــــــرات عـــــــدة نــــــــاك إن نجـــــــد حيــــــــث ، تــــــــوازنللمؤسســـــــة مــــــــدى إلبـــــــراز املــــــــا املحلـــــــل ــــــــا ل

ا م أ من   :املؤسسة

العامل: أوال املال   :رأس

حسابھ-1 كيفية و العامل املال رأس ف   :عر

املاليـــــــــــة يـــــــــــة الب تقيـــــــــــيم ـــــــــــ املســـــــــــتعملة ــــــــــا املـ التحليـــــــــــل أدوات مـــــــــــن أداء العامـــــــــــل املـــــــــــال رأس ـــــــــــ عت

ن معــــــــ خ بتـــــــار وذلـــــــك ، القصـــــــ املــــــــدى ـــــــ ع خاصـــــــة ، املـــــــا ــــــــا تواز مـــــــدى ـــــــ ع كـــــــم وا للمؤسســـــــة

ـــــــــــزء ا ذلـــــــــــك ـــــــــــ يتمثـــــــــــل و صـــــــــــول، مـــــــــــن جـــــــــــزء ـــــــــــل التمو ـــــــــــ املســـــــــــتخدم الدائمـــــــــــة مـــــــــــوال مـــــــــــن

التا ل الش ر يظ ،كما الثابتة صول ل ل تمو عد   :املتداولة

                                                                                                  

العامل املال العام  رأس املال   رأس

  

  

 أصول ثابتة 

ـــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــ

 أصول متداولة

 أصول دائمة    

ــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــ

دیون قصیرة 
 األجل
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حسابھ-   :كيفية

ا أسفل من أو انية امل أع من سواء ن قت بطر العامل املال رأس حساب   :يتم

انية- امل أع العامل:من املال الدائمة=رأس الثابتة–موال   .صول

انية- امل أسفل العامل:من املال متداولة=رأس جل–أصول ة قص   .ديون

املال-2 رأس أنواع:العاملأنواع عة أر إ العامل املال رأس تقسيم   :يمكن

جما-أ العامل املال املتداولة:رأس صول مجموع   .و

ــا-ب ــ ــ الصـــ ــــل ــ العامـــ ــــال ــ املــ جـــــــــزء:رأس ـــــــــل التمو ـــــــــ املســـــــــتخدم الدائمـــــــــة مــــــــوال مـــــــــن ـــــــــزء ا ـــــــــو

املتداولة صول   .1من

ــــــاص-ج ــ ـ ا ــــل ــ ــ العامـ ــــال ــ ــ املـ مـــــــــن: رأس ـــــــــزء ا ذلـــــــــك ــــــــــلـــــــــو تمو ـــــــــ املســـــــــتعمل اصـــــــــة ا مـــــــــوال

أي الثابتة صول ل تمو عد املتداولة صول من   :جزء

اص ا العامل املال اصة=رأس ا الثابتة–موال   .صول

ــ-د ــ ــ ــ ــ ـ جن ــــل ــ ــ ــ العامـ ــــال ــ ــ ــ املـ مــــــــــــن: رأس جـــــــــــزء ـــــــــــل تمو ـــــــــــ املســـــــــــتخدم الدائمـــــــــــة مــــــــــــوال جـــــــــــزء ـــــــــــو

أي املتداولة   .2صول

ا املال جنرأس الصا= لعامل العامل املال اص–رأس ا العامل املال   . رأس

العامل-3 املال رأس   :حاالت

                                                             
زغیب ملیكة وآخرون، التسییر المالي حسب البرنامج الرسمي الجدید ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر   1

  .49،50:،ص ص 2010
  .50: زغیب ملیكة واخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص  2
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ــ-أ ــ ــ ــ و ــــة ــ الــ موجــــــــب:ا العامـــــــــل املــــــــال خـــــــــاص: رأس عامــــــــل مــــــــال رأس املؤسســـــــــة امتلكــــــــت لمــــــــا

املـــــــــــدين ـــــــــــ ع ن املقرضـــــــــــ و ن الـــــــــــدائن اتجـــــــــــاه ا ـــتقاللي اســــــــ تـــــــــــدعمت و ازدادت مبلغـــــــــــھ ـــــــــــ ك لمــــــــــا و ن،

رســـــــــــــم حركـــــــــــــة ـــــــــــــ خاصـــــــــــــة ســـــــــــــتقاللية ـــــــــــــذه تتجســـــــــــــد و املتوســـــــــــــطة أو لـــــــــــــة الطو الـــــــــــــديون ســـــــــــــواء

للمؤسسة   .السياسات

ــــة-ب ــ ــ الثانيـ ــــة ــ ــ الـ معـــــــــدوم: ا العامـــــــــل املـــــــــال إال: رأس تـــــــــوف تـــــــــتمكن لـــــــــم املؤسســـــــــة أن ـــــــــ ع ـــــــــذا

باملؤسســـــــــة يــــــــؤدي أن شـــــــــأنھ مــــــــن جديــــــــد ثمار اســـــــــ ــــــــل و نتـــــــــا ــــــــا از ج ــــــــل لتمو ضـــــــــروري ــــــــو مــــــــا

السالب العامل املال رأس   .إ

ــــة-ج ــ الثالثـــ ــــة ــ الــ ســــــــالب:ا العامـــــــــل املــــــــال أن: رأس أي املـــــــــا التـــــــــوازن ــــــــ اخـــــــــتالف ــــــــ ع داللـــــــــة أي

ل الطو للمدى افية ال املالية املوارد تجميع من تتمكن لم   .املؤسسة

ر تـــــــــــدو إلعــــــــــادة جــــــــــل ة القصــــــــــ للقــــــــــروض مكثــــــــــف لطلــــــــــب مضــــــــــطرة املؤسســــــــــة الــــــــــة ا ــــــــــذه ــــــــــ و

نتاا   .1از

العامل: ثانيا املال رأس   :احتياجات

أي ، مثـــــــــــل العامـــــــــــل املـــــــــــال رأس ـــــــــــا أ ـــــــــــ ع العامـــــــــــل املـــــــــــال رأس مـــــــــــن حتياجـــــــــــات ـــــــــــف عر يمكـــــــــــن

يضــــــــــــــمن والـــــــــــــذي ، املتداولــــــــــــــة صـــــــــــــول مــــــــــــــن ـــــــــــــزء املمـــــــــــــول الدائمــــــــــــــة مـــــــــــــوال مــــــــــــــن ــــــزء ـــــــ ا ذلـــــــــــــك

حتي ــــــــــذه ــــــــــر وتظ ، الضــــــــــروري املــــــــــا ــــــــــا تواز املتداولــــــــــةللمؤسســــــــــة صــــــــــول مقارنــــــــــة عنــــــــــد اجــــــــــات

التاليـــــــة العالقـــــــة خـــــــالل مـــــــن حتياجـــــــات ـــــــذه حســـــــاب مكـــــــن و ، جـــــــل ة قصـــــــ املاليـــــــة املـــــــوارد مـــــــع

:  

العامــــــــــــل املــــــــــــال رأس املتداولـــــــــــــة= (احتياجــــــــــــات ة(-)النقديــــــــــــة–صــــــــــــول قصــــــــــــ الســـــــــــــلفات–ديــــــــــــون

  ).املصرفية

                                                             
  .86،87:یوسف حسن یوسف ، مرجع سبق ذكره ، ص ص   1
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احتياجــــــــا مــــــــن ــــــــ عت ال ــــــــا أل النقديــــــــة بعاد اســــــــ تــــــــم املصــــــــرفيةوقــــــــد الســــــــلفات أن كمــــــــا ، الــــــــدورة ت

ــــــــــــا أل ، الـــــــــــدورة مـــــــــــوارد ضـــــــــــمن تـــــــــــدخل وال جـــــــــــدا ة قصـــــــــــ ا مـــــــــــد ســـــــــــائلة ديـــــــــــون عـــــــــــن عبـــــــــــارة أيضـــــــــــا

سلية لل الدورة اية غالبا ض   .تق

نة: ثالثا ز   .ا

دورة ملــــــــدة املؤسســــــــة تصــــــــرف تحــــــــت توجــــــــد ــــــــ ال زة ــــــــا ا مــــــــوال مجمــــــــوع ــــــــ الصــــــــافية نــــــــة ز ا

أي ، ،اســـــــــــــــــتغاللية فــــــــــــــــــورا ا اســـــــــــــــــتخدام املؤسســــــــــــــــــة ســـــــــــــــــتطيع ــــــــــــــــــ ال الســـــــــــــــــائلة مــــــــــــــــــوال مجمـــــــــــــــــوع

ا أل ، مية من ة كب درجة ع الصافية نة ز باملؤسسةوا ما توازن وجود عن   .ع

أي زة ا ا القيم صا ق طر عن   :وتحسب

نة ز زة= ا ا ا املصرفية–القيم   .السلفات

أي العامل املال رأس واحتياجات العامل املال رأس ن ب الفرق ق طر عن   .1أو

نة ز العامل= ا املال العامل–رأس املال رأس                                                                                                .احتياجات

ي الثا املالية:املطلب سب ال بواسطة   .التحليل

ــــــــــ ع فيــــــــــھ ــــــــــ ك ال ــــــــــتم و ، املــــــــــا التحليــــــــــل أدوات ــــــــــم أ مــــــــــن املاليــــــــــة ســــــــــب ال التحليــــــــــل ــــــــــ عت

املؤسســـــــــــــة ـــــــــــــ ية املحاســـــــــــــ و املاليـــــــــــــة البيانـــــــــــــات ـــــــــــــ رة الظـــــــــــــا العناصـــــــــــــر قـــــــــــــيم ودراســـــــــــــة استقصـــــــــــــاء

املركـــــــــ دراســــــــة ـــــــــ للتحليـــــــــل وســـــــــيلة ــــــــم أ كـــــــــذلك ـــــــــ عت و ، التحليـــــــــل ـــــــــموضــــــــوع ع كـــــــــم ا و املـــــــــا ز

  .النتائج

ــــــــــ شــــــــــور امل املطلقــــــــــة رقــــــــــام لتفســــــــــ قــــــــــة طر عــــــــــن عبــــــــــارة ــــــــــا بأ املاليــــــــــة ســــــــــب ال ــــــــــف عر مكــــــــــن و

مثل مة م أسئلة ع جابة ساعد و ، ية املحاس و املالية   :القوائم

                                                             
  .52،53:زغیب ملیكة وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص ص  1



ول املا                                                                                                        : الفصل للتحليل العام  طار

 20 

عــــــــــــــن زائــــــــــــــد بمخــــــــــــــزون تحــــــــــــــتفظ ــــــــــــــا أ أو ؟ الــــــــــــــديون مــــــــــــــن ــــــــــــــد املز عمــــــــــــــال مؤسســــــــــــــة تتحمــــــــــــــل ــــــــــــــل

اح   .1اجا

كمـــــــاي ـــــــا تقييم املـــــــراد مـــــــة امل أو شـــــــاط لل وفقـــــــا املاليـــــــة ســـــــب ال يف تصـــــــ مكــــــن الســـــــيولة: و ســـــــب

حيـــــــــــــة الر ســــــــــــب ، الــــــــــــدوران أو شــــــــــــاط ال ســــــــــــب ، التغطيــــــــــــة و املــــــــــــا الرفــــــــــــع أو املديونيــــــــــــة ســــــــــــب ،

  .والعابد

ول السيولة: الفرع   .سب

القصــــــــ امـــــــــات ل أداء ـــــــــ ع القــــــــدرة تقيـــــــــيم ســـــــــب ـــــــ ــــــــــ ع شـــــــــأة امل قابليـــــــــة عــــــــن ـــــــــ ع و جـــــــــل ة

خــــــــــــالل داء املســــــــــــتحقة ــــــــــــا اما بال لإليفــــــــــــاء نقديــــــــــــة الســــــــــــيولة ــــــــــــ إ املتداولــــــــــــة ــــــــــــا ومجودا ــــــــــــل تحو

املالية واحدة(القدرة املؤشرات) سنة ذه م أ و ا لقياس عديدة مؤشرات ستخدم   .و

ــــداول-1 ــ ــ التــ ــــبة ــ ــ ا:ســ ن ــــــــــ و املتداولــــــــــة صــــــــــول ن بــــــــــ عالقــــــــــة ــــــــــ تحســــــــــبو و ، املتداولــــــــــة صــــــــــوم

ي   	:كما

  

عة-2 ــــر الســ ــــيولة الســـ ــــبة صـــــــول: ســ ن بـــــــ العالقــــــة تمثـــــــل خـــــــرى ــــــ ســـــــبة ال ــــــذه فـــــــان كـــــــذلك

و املخـــــــــزون مـــــــــن بعد ســـــــــ الثانيـــــــــة أن ـــــــــو مـــــــــا بي خـــــــــتالف إال املتداولـــــــــة صـــــــــوم ا ن ـــــــــ و املتداولـــــــــة

ي كما وتحسب ، مقدما املدفوعة   	:املصرفات

                                                             
  .45:نعیم نمر داوود ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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ــــبة-3 ــ ــ ــــةســ ــ ــ النقديـــ ــــة ــ ــ ـــ ز ا مثـــــــــــل:ا املاليـــــــــــة ذات املتداولـــــــــــة صـــــــــــول ـــــــــــ ع تركـــــــــــز ســـــــــــبة ال ـــــــــــذه و

جل ة قص املالية وراق و   .النقد

  

ي الثا املديونية: الفرع   .سبة

رأس ــــــــ إ الــــــــديون تلــــــــك ميــــــــة وأ ــــــــل الطو املــــــــدى ــــــــ ع شــــــــأة للم املديونيــــــــة درجــــــــة ــــــــ ال ســــــــب ال ــــــــ و

م ــــــــــون ت ســــــــــب ال ــــــــــذه و شــــــــــأة امل عــــــــــنمــــــــــال ــــــــــ ع و شــــــــــأة للم املــــــــــا الوضــــــــــع حــــــــــول ـــــــة دقيقـــ ؤشــــــــــرات

جل لة الطو ا اما ال سديد ع شأة امل سب. قابلية ال ذه م أ من   :و

ــــة-أ ــ ــ ــ املديونيـ ــــبة ــ ــ ــ صـــــــــــول:سـ ـــــــــــ إ صـــــــــــوم ا ســـــــــــبة ال ـــــــــــذه ـــــــــــ ع تطلـــــــــــق بموجـــــــــــبو تحســـــــــــب و ،

أدناه   املعادلة
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ــــــل-ب جــ ــــة ــ لـ طو ــــة ــ املديونيــ ــــبة ــ صــــــــوم:سـ ا املديونيـــــــة باالعتبــــــــار تأخـــــــذ ــــــــ ال ســـــــبة ال تلــــــــك ـــــــ و

ي كما تحسب و ، صول إ ا س ن و فقط جل لة   :الطو

  

ــــة-ج ــ ــ ــ امللكيــ ــــوق ــ ــ ــ حقـــ ــــ ــ ــ ــ ــ إ ــــل ــ ــ ــ جــ ــــة ــ ــ ــ لــ طو ــــة ــ ــ ــ املديونيــ ــــبة ــ ــ ــ ن: ســ بـــــــــــــ باملقارنــــــــــــة ســــــــــــبة ال ــــــــــــذه ــــــــــــتم

املقدمـــــــــة مـــــــــوال ن ـــــــــ و ـــــــــل الطو لألجـــــــــل ن املقرضـــــــــ قبـــــــــل مـــــــــن املقدمـــــــــة نمـــــــــوال املـــــــــالك قبـــــــــل مـــــــــن

ي كما   : وتحسب

  

التغطية-د أدناه:سبة سب ال ذه شمل   .و
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الثالث شاط: الفوج ال   :سب

، صــــــــــل إدارة ـــــــــــ الكفــــــــــاءة تقيمـــــــــــھ ــــــــــ ال ســـــــــــب ال املوجـــــــــــوداتــــــــــ عناصـــــــــــر بتحليــــــــــل تقـــــــــــوم أن أي

ــــــــذه و ســـــــيولة ـــــــ إ ثـــــــم ومــــــــن مبيعـــــــات ـــــــ إ العناصـــــــر ـــــــذه ــــــــل تحو ـــــــ دارة كفـــــــاءة مـــــــدى ومعرفـــــــة

التا معادالت ل ش ع سب   :ال

املخزون-أ دوران التالية:معدل املعادلة بموجب سبة ال ذه حساب   :يتم
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ال تــــــــوفر عــــــــدم أو صــــــــول ا ة صــــــــعو حالــــــــة ــــــــ أوو ومخــــــــزون املباعــــــــة البضــــــــاعة لفــــــــة حــــــــول بيانــــــــات

التالية سبة ال استخدام ان فباإلم املدة وأخر   :املدة

  

ــــابات-ب ــ سـ ا دوران ــــدل ــ ــــذمم(معـ ــ ــــة) الــ ــ يتحــــــــول: املدنيـ ـــــــ ال املــــــــرات عـــــــدد ســـــــبة ال ــــــــذه تقـــــــيم و

مدينة ذمم إ املبيعات ا أجلة(ف ي)مبيعات كما تحسب   :و

  

ــــيل-ج ــ ــ ــ ــ التحصـ ــــدة ــ ــ ــ ــ مـ ــــطة ــ ــ ــ ــ ســــــــــــــتغرقھ: متوسـ الـــــــــــــذي يـــــــــــــام عــــــــــــــدد بقيـــــــــــــاس ـــــــــــــتم ســـــــــــــبة ال ــــــــــــــذا و

املدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات ا لتحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأة  .امل
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ــــول-د ــ ــ ــ ــ صـ دوران ــــدل ــ ــ ــ تحقيـــــــــــــق: معـــ ـــــــــــــ صـــــــــــــول مة مســـــــــــــا قيـــــــــــــاس ـــــــــــــ ع الســـــــــــــنة ـــــــــــــذه وتركـــــــــــــز

  .1املبيعات

  

ع الرا حية: الفرع الر   .سب

و  شــــــــأة امل حيــــــــة ر تقــــــــيم ــــــــ ال ســــــــب ال ــــــــ ــــــــو شــــــــأة امل كفــــــــاءة مــــــــدى أي ــــــــا ف شــــــــغيلية ال الكفــــــــاءة

سب ال م وأ ، املحددة شغيلية ال ة الف خالل اح ر   :تحقيق

  
                                                             

مسیرة للنشر و التوزیع ،عمان ،من عدنان تایھ النعیمي وآخرون ، اإلدارة المالیة النظریة و التطبیقیة ، دار ال  1
  .105الى ص 102:ص
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  :خالصة

مختلــــــــــف ــــــــــ إ بـــــــــالتطرق املــــــــــا للتحليـــــــــل العــــــــــام طـــــــــار ــــــــــ إ الفصـــــــــل ــــــــــذا ـــــــــ عرضــــــــــنا عـــــــــدما

مــــــــن املــــــــا التحليــــــــل أنواعــــــــھ( جوانــــــــب ، ومــــــــھ منــــــــھمف املســــــــتفيدة ــــــــات ا دافــــــــھ، أ فالتحليــــــــل) ،

و ن م املســـــــــــــا و ن ملقرضـــــــــــــ املـــــــــــــا بالتحليـــــــــــــل ن ـــــــــــ تمــ امل مـــــــــــــن العديـــــــــــــد ا ســـــــــــــتخدم أداة ـــــــــــــ عت ـــــــا املــــــ

ا قرارا اتخاذ أجل من م غ و   .الدولة
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يد     :                                                                              تم

بـــــــدائل عـــــــن بـــــــديل اختيـــــــار عمليـــــــة عـــــــن عبـــــــارة ـــــــ و ـــــــة دار العمليـــــــة ر جـــــــو القـــــــرار اتخـــــــاذ عمليـــــــة تمثـــــــل

مــــــن املؤسســـــة ـــــ العمليـــــة ـــــذه ــــــ عت حيـــــث ، املعلومـــــات مـــــن البـــــدائل ـــــذه عــــــن تـــــوفر مـــــا ـــــ ع عتمـــــد حيـــــث

، املؤسســــــــــة ــــــــــ ــــــــــ كب دور ــــــــــم ل القــــــــــرارات متخــــــــــذي أن نجــــــــــد ولــــــــــذا ، ــــــــــا م وأ العمليــــــــــات خــــــــــاللأصــــــــــعب مــــــــــن

ومـــــــــن ، ات املســــــــتو ــــــــل ــــــــ ـــــــــ وا و مــــــــنظم ل شــــــــ املؤسســــــــة شــــــــاطات ســـــــــي ل جيــــــــد ل شــــــــ القــــــــرار اتخــــــــاذ

ـــــــــــ عليـــــــــــھ عتمـــــــــــاد ـــــــــــتم و ، املاليـــــــــــة دارة ـــــــ ــــ املواضـــــــــــيع ـــــــــــم أ مـــــــــــن أصـــــــــــبح القـــــــــــرار اتخـــــــــــاذ أن نقـــــــــــول ــــــــــذا

ـــــــــــــ مواج و ، ا ال أشـــــــــــــ ـــــــــــــل و املتنوعـــــــــــــة ا ـــــــــــــداف أ تحقيـــــــــــــق ـــــــــــــ إ ـــــــــــــا تؤد املؤسســـــــــــــة شـــــــــــــاطات وال املشـــــــــــــكالت ة

ا ل الفعالة لول ا إيجاد و ات   .                                الصعو

أقسام ثالثة إ الفصل ذا تقسيم تم س   :وعليھ

ول القرار: املبحث اتخاذ عملية ية  . ما

ي الثا ا: املبحث اتخاذ عملية ض ع قد ال ات الصعو و القرارات يف  .تص

ا القرار: لثالثاملبحث اتخاذ عملية املا التحليل  .دور
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ول  القرار: املبحث اتخاذ عملية ية   .ما

محكمـــــــــة مواقـــــــــف أو حــــــــاالت ـــــــــة ملواج أو القائمـــــــــة املشــــــــكالت ـــــــــة ملعا ســـــــــتخدم القــــــــرار اتخـــــــــاذ عمليــــــــة أن

مرسومة داف أ لتحقيق أو   .الوقوع

ول الق: املطلب اتخاذ عملية وم   .رارمف

ا م نذكر القرار التخاذ يف عار عدة رت ظ   :لقد

إجــــــراءات-      مــــــع ن معــــــ ــــــدف لتحقيــــــق املحتملــــــة البــــــدائل مــــــن ــــدد عــ ن بــــــ املــــــدرك ختيــــــار ــــــو القــــــرار اتخــــــاذ

     .1التنفيذ

-، ــــــــــــة دار الوظيفــــــــــــة شــــــــــــاط ومحــــــــــــور ـــــــــــة دار العمليــــــــــــة ر جــــــــــــو داري القــــــــــــرار اتخــــــــــــاذ عمليــــــــــــة ـــــــــد ــــــــــــعــ و

عــــــــــــــن البعـــــــــــــد ـــــــــــــل عيــــــــــــــدة و ورشـــــــــــــيدة منظمـــــــــــــة العمليــــــــــــــة ـــــــــــــذه و ، جـــــــــــــواء أو اتيجية ســــــــــــــ اختيـــــــــــــار عمليـــــــــــــة

مناسب أو مر قرار إ للوصول املوض التفك و الدراسة ع ية ومب ،   .2العواطف

املستقبل- احتماالت ة بمواج البدائل مجموعة ن ب من محدود أو ن مع مسك و القرار   .اتخاذ

ا - يل وما ختيار ظة ح ة ار ا حداث و بالتطورات تتعلق ال العملية و القرار   .3اتخاذ

إدارة- لة ملشـــــــ املالئـــــــم ـــــــل ا الختيـــــــار تـــــــتم ـــــــ ال املعقـــــــدة العمليـــــــة تلـــــــك داري القـــــــرار اتخـــــــاذ عمليـــــــة يقصـــــــد

لة املش ذه طبيعة انت ما م ،   .معينة

  

  

                                                             
  .144:،ص2000،عمان ، ععبد العزیز صالح بن حبتور،اإلدارة المالیة المقارنة، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزی  1
  .31:ص،2006كاسر نصر منصور ،األسالیب الكمیة في اتخاذ القرارات اإلداریة ، دار حامد للنشر والتوزیع،عمان،  2
القرار ، رسالة ماجیستر غیر منشورة ، تخصص محاسبة ، كلیة  ذقزي رقیق ، دور التحلیل الوظیفي للتكالیف في عملیة التخا  3

  .52:،ص 2013العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة بسكرة ،



ي الثا القرار:                                                                                                                    الفصل اتخاذ عملية إ مدخل  

 
30 

ع ــــــــا ف تتــــــــدخل العمليــــــــة ــــــــذه ــــــــاو أ كمــــــــا يــــــــة ي و فنيــــــــة و تنظيميــــــــة و واجتماعيــــــــة ــــــية نفســ متعــــــــددة وامــــــــل

خرى  ة دار العمليات من ا غ عن ا تم صفات من ا ل ملا متعددة عناصر   .1تتضمن

التالية صائص با تتم القرارات اتخاذ عملية أن شارة   :وتجدر

العمليــــــــــــة -1 ــــــــــــ متقدمـــــــــــة رحلــــــــــــة القــــــــــــرار اتخــــــــــــاذ عمليـــــــــــة اتخــــــــــــاذأن لعمليــــــــــــة الســــــــــــابقة املراحـــــــــــل وان ــــــــــــة دار

القــــــرار(القــــــرار صــــــنع مــــــن) مرحلــــــة مرحلــــــة ــــــل ــــــ أنــــــھ مــــــن الــــــرغم ــــــ ع الســــــليم للقــــــرار أساســــــية مقــــــدمات ــــــ

بخطــــــــة القــــــــرار اتخــــــــاذ مرحلـــــــة ــــــــ تتجســــــــد ــــــــا لك بـــــــأخر أو ل شــــــــ القــــــــرار صــــــــنع عمليـــــــة ــــــــر تظ العمليــــــــة مراحـــــــل

إجــــــــراء أو ــــــــ....عمــــــــل باأل . ا يقــــــــوم قائمــــــــةفــــــــالقرار لة مشــــــــ أو تنفــــــــذ أن يجــــــــب عمــــــــل مــــــــة م وجــــــــود ــــــــ ع ســــــــاس

تـــــــــوافر ض ــــــــ يف و ، القــــــــرار متخــــــــذ أيــــــــدي ن بــــــــ انــــــــات م تـــــــــوافر يجــــــــب ن ــــــــالت ا لتــــــــا ــــــــ و ، حــــــــل ــــــــ إ تحتــــــــاج

مثـــــــــل البـــــــــديل باختيـــــــــار ـــــــــون ي داري القـــــــــرار و لة للمشـــــــــ حلـــــــــول و للتنفيـــــــــذ ـــــــــل(بـــــــــدائل و مـــــــــة امل لتنفيـــــــــذ

لة ــــــــــــون) املشــــــــــــ ت مــــــــــــا التوفيقيــــــــــــةوغابــــــــــــا لــــــــــــول ا ــــــــــــ باملشــــــــــــكالت يتعلــــــــــــق ــــــــــــا ف خاصــــــــــــة و القــــــــــــرارات يجــــــــــــة ن

الظــــــــــروف و العوامــــــــــل و الشــــــــــروط و املفروضــــــــــة املتطلبــــــــــات و اجــــــــــات وا املتاحــــــــــة انــــــــــات م ن مبــــــــــ يــــــــــة كي ال

و املفاضـــــــــلة ـــــــــ ع ـــــــــان يحتو واتخـــــــــاذه القـــــــــرار صـــــــــنع عمليــــــــة ـــــــــون عـــــــــن نـــــــــاتج ـــــــــذا و ، ـــــــــا خارج و ئـــــــــة الب داخــــــــل

والتو  املرسومةختيار داف و املتاحة انيات م ن ب ب ت ال و كيب ال و   .فيق

و-2 للعمل البديلة املسارات ن ب ختيارات و ا ل بالقرارات عناصرترتبط عدة   : ناك

ختيار- عملية ع القائم أو القرار متخذ يمثل و و لة مش لديھ داري(ص   .الرجل

القر - متخذ د ير تحقيقھدف   .ار

تحقيقھ- املطلوب دف ال إ الوصول   .طرق

                                                             
اإلداري ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندریة حمدي أبو النور السید عویس ، نظم لمعلومات ودورھا في صنع القرار   1
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تمــــــــت- وإذا معينـــــــة طبيعيـــــــة حالــــــــة ظـــــــل ـــــــ للعمــــــــل ن معـــــــ مســـــــار إتبــــــــاع مـــــــن ـــــــتج ي مــــــــا محصـــــــلة تمثـــــــل يجـــــــة ن

عوائد ا عل يطلق فانھ قيم ل ش النتائج   .ترجمة

أســــــا- ــــــ ع ختيــــــار يــــــتم ــــــذا ول فضــــــل العمــــــل مســــــار تحديــــــد ــــــ الرغبــــــة مــــــن مثــــــلحالــــــة معينــــــة قاعــــــدة س

ذلك غ أو لفة الت خفض أو املنفعة أو الدخل   .عظيم

صـــــــــنع-3 عمليـــــــــة عـــــــــد) اتخـــــــــاذ(عــــــــد حيـــــــــث ـــــــــة إدار وظيفـــــــــة ـــــــــ ف ، تنظيميـــــــــة وعمليـــــــــة ـــــــــة إدار وظيفـــــــــة القـــــــــرار

مــــــــــن ـــــــــ كث اتخـــــــــاذ أن حيـــــــــث تنظيميـــــــــة عمليـــــــــة ـــــــــا أ كمـــــــــا ، املـــــــــدير ـــــــــا يتحمل ـــــــــ ال ســـــــــية الرئ املســـــــــؤوليات مـــــــــن

عــــــ لالقــــــرارات شــــــ ــــــ ع فــــــراد مــــــن ة ــــــ كث ــــــود ج نــــــاتج ــــــ ،ف وحــــــده املــــــدير ــــــا ينفــــــرد أن مــــــن ــــــ اك عمليــــــة د

كمبيوتر عن ناتج ون ت االت ا عض بل ، إدارة مجالس أو   .ا....جماعات

طبيعــــــة و م ــــــار وأف بــــــھ ن املحيطــــــ بــــــآراء قراراتــــــھ ــــــ تــــــأث بــــــل ، عزلــــــة ــــــ عمــــــل ال اضــــــر ا الوقــــــت ــــــ فاملــــــدير

ئة االب ف عمل   .ال

الختيــــــار-4 القــــــرار ع صــــــا بــــــھ يقــــــوم اختيــــــار ــــــا أ ــــــ ع ــــــا إل النظــــــر ــــــو القــــــرار صــــــنع لعمليــــــة أســــــلوب ســــــط ا إن

لالختيــــــار شــــــطة مــــــن مجموعــــــة أو شــــــاطا تمثــــــل ــــــا فإ ثــــــم ومــــــن ، عديــــــدة بــــــدائل ن بــــــ مــــــن فضــــــل البــــــديل

قــــــــد ــــــــاالت ا عـــــــض ــــــــ و ، املحتملــــــــة البــــــــدائل مـــــــن ــــــد العديــ ن بــــــــ شــــــــطةمـــــــن أ ــــــــ ختيــــــــار عمليـــــــة تنحصــــــــر ال

بـــــــــل ، مباشـــــــــرة ـــــــــا مالحظ يمكـــــــــن أو منظـــــــــورة شـــــــــطة ـــــــــذه ـــــــــون ت ال قـــــــــد ـــــــــاالت ا مـــــــــن ـــــــــ كث ـــــــــ و ، معينـــــــــة

و وامـــــــــــــر و السياســـــــــــــات و ن ـــــــــــــالقوان رة الظـــــــــــــا شـــــــــــــطة عـــــــــــــض القـــــــــــــرار عـــــــــــــن ـــــــــــــتج ي عديـــــــــــــدة حـــــــــــــاالت ـــــــــــــ و

ا غ و جراءات و   .1التعليمات
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ي الثا القرار:املطلب اتخاذ عملية   .مراحل

ــــــــدف وذلــــــــك وإجــــــــراءات خطــــــــوات عــــــــدة ــــــــ إ تحتــــــــاج مرحلــــــــة ــــــــل مراحــــــــل عــــــــدة القــــــــرار اتخــــــــاذ عمليــــــــة تمــــــــر

سليمة قرارات إ   .الصول

ية-1 التحض القرار(املرحلة   ):والة

التا و زمنيا املرتبة طوات ا أو العمليات من مجموعة من املرحلة ذه   :تتألف

لة -1-1 ــــ ــ ــ املشــ املرغـــــــــــوب: إدراك الــــــــــة ا عـــــــــــن القائمــــــــــة الـــــــــــة ا ن بــــــــــ اخــــــــــتالف وجـــــــــــود يجــــــــــة ن لة املشـــــــــــ شــــــــــأ ت

الفع داء أو نجاز مستوى ن و املرجوة النتائج و داف ن ب تفاوت وجود أي ا إل   .الوصول

لتغ أمـــــــا ما خالصـــــــ مـــــــن ـــــــدف ن أســـــــلو بإتبـــــــاع داري الرجـــــــل يقـــــــوم أن يتطلـــــــب لة املشـــــــ حـــــــل الـــــــةإن ـــــــ ي

ا تحقيق املرغوب الة ا لتغي أو   ).داف(القائمة

ــــداف-1-2 ــ ــ ــ ــد ــ ــ ــ مــــــــــا: تحديــ خالل مــــــــــن ــــــــــدف ن أســــــــــلو بإتبــــــــــاع املــــــــــدير يقــــــــــوم أن يتطلــــــــــب لة املشــــــــــ حــــــــــل إن

القــــــــــرار يتخــــــــــذ ســـــــــوف ــــــــــ ال ــــــــــداف تحديـــــــــد ــــــــھ عليــ يتوجــــــــــب أي ـــــــــا تحقيق ــــــــــ املرغــــــــــوب الـــــــــة ا ــــــــــ لتغي إمـــــــــا

ا لتحقيق   .ملناسب

ل-1-3 ــــــ املشـــ ــــم ــ ـــ املشـــــــــكالت:ف ـــــــــون ت مـــــــــا وغالبـــــــــا أخـــــــــرى، ـــــــــة إدار جوانـــــــــب مـــــــــع ـــــــــا وارتباط ـــــــــا طبيع شـــــــــاف اك

ي مما ل ش ة   :دار

ية- روتي أو تقليدية ل ن:مشا العامل دوام مثل باستمرار تتكرر يومية مسائل ناول   .ت

ــــة- ــ ــ ــ حيو ل ــــا ــ ــ التقليديــــــــــة:مشـ املشـــــــــكالت مــــــــــن أوســــــــــع ــــــــــا أثار نطـــــــــاق ــــــــــون وضــــــــــعو مثــــــــــل العمــــــــــل ســـــــــ ــــــــــ ع

طط   .ا

ــــة- ــ ــ ــ طارئـ ل ــــا ــ ــ ــ عوامــــــــــــل:مشـ أو باملنظمـــــــــــة املحيطـــــــــــة ئـــــــــــة الب ظــــــــــــروف ـــــــــــ التغ ب ســـــــــــ طـــــــــــارئ ل شــــــــــــ وتحـــــــــــدث

املواد وصول تأخر و الت كتعطل   .أخرى
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ة-2  التطور القرار(املرحلة   ):تنامي

ما و ن خطوت من املرحلة ذه   :تتألف

البدائل-2-1   : تحديد

ــــــــ وتحقيــــــــقالبــــــــدائل قائمــــــــة لة مشــــــــ ــــــــل داري الرجــــــــل أمــــــــام املتاحــــــــة ســــــــاليب أو الوســــــــائل أو لــــــــول ا

ـــــــــــ ع ـــــــــــا عل معتمـــــــــــدا البـــــــــــدائل لتحديـــــــــــد افيـــــــــــة بدراســـــــــــة القيـــــــــــام داري الرجـــــــــــل ـــــــــــ وع ، ـــــــــــة املطلو ـــــــــــداف ال

ــــــا ل ــــــ ال البــــــدائل تحديــــــد يجــــــب عمليــــــا ن خــــــر تجــــــارب ــــائج نتــ ــــــ وع املجــــــال ــــــذا ــــــ الســــــابقة تــــــھ عالقــــــةخ

متخــــــــذ أمـــــــام املتاحــــــــة املـــــــواد حــــــــدود ضـــــــمن البـــــــدائل ــــــذه ــ ـــــــون ت أن ــــــــ ع ـــــــة املطلو النتــــــــائج بتحقيـــــــق مباشـــــــرة

ي ما دارة من تطلب البدائل تحديد عملية فان ذا ل   : القرار

ا- م ديد ا وخاصة لول ا إيجاد حقل التطور و البديلة لول ا ر تطو ع   .القدرة

الواســـــــــــ- املجـــــــــــالعتمــــــــــاد نفـــــــــــس ـــــــــــ ن خـــــــــــر ات ـــــــــــ خ معلومــــــــــات و الســـــــــــابقة الت ـــــــــــ ال و التجـــــــــــارب ـــــــــــ ع ع

املمكنة لول ا ل ب التا و لة باملش املتعلقة النوا و املعلومات بجميع ملام يمكن   .ح

البدائل/ 2-2   :تقييم

و  بــــــديل ــــــل ــــــ ع تبــــــة امل النتــــــائج تحديــــــد تتضــــــمن بــــــديل ــــل ــ ل وافيــــــة دراســــــة يتطلــــــب ــــــذا بــــــديلو ــــــل لفــــــة ت

السلبيات( و يجابيات ن ب واجتماعية) موازنة واقتصادية فنية معاي ع   بناء

البعض ا عض مع البدائل تلك بمقارنة داري الرجل يقوم ذلك عد و  .1محددة

                                                             
إلى  45، من ص200كاسر نصر منصور ،نظریة القرارات اإلداریة ، مفاھیم وطرائق كمیة ، دار الحامد للنشر والتوزیع ، عمان ،  1
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املســــــــــــتقبل بحــــــــــــوادث بــــــــــــؤ الت تتطلــــــــــــب ــــــــــــا أل الســــــــــــابقة باملراحــــــــــــل قياســــــــــــا جــــــــــــدا صــــــــــــعبة املرحلــــــــــــة ــــــــــــذه عــــــــــــد

عـــــــــدموالظـــــــــروف صـــــــــفة ـــــــــا عل غلـــــــــب معلومـــــــــات ـــــــــ ع يقـــــــــوم ـــــــــذا و القـــــــــرار اتخـــــــــاذ ـــــــــ ع تـــــــــؤثر ـــــــــ ال والعوامـــــــــل

  .التأكد

ــــــد ا تحقــــــق ال ــــــ ال البــــــدائل مــــــال وإ طــــــرح عــــــد وذلــــــك البــــــدائل عــــــدد تقلــــــيص ــــــ طــــــوة ا ــــــذه تفيــــــد

املوضــــــوعة املعــــــاي مــــــن ــــــى بـــــــالقرار, د عــــــرف مــــــا عــــــن عيــــــدا القــــــرار والتخــــــاذ لــــــإلدارة ـــــــ أك وقــــــت يــــــوفر ــــــذا و

والفوري العاجل القرار أي الضغط   .تحت

ائية-3 ال القرار(املرحلة   ):نضوج

التالية طوات ا من املرحلة ذه   :تتألف

  : ختيار– 3-1

مـــــــس ا طوات بـــــــا القيــــــام عـــــــد وذلــــــك داري الرجـــــــل نظــــــر ـــــــة وج مـــــــن املناســــــب البـــــــديل ــــــ ع ختيـــــــار يقــــــع

ي بما شاد س و   :السابقة

بديل - سب أ اختيار ذلك ع تبة امل واملخاطر املتوقعة الفوائد ن ب  .املوازنة

املناسباختي - والوقت ة املطلو والسرعة املوارد استغالل ناحية من كفاية ك البدائل  .ار

تنفيذه - ع عمل ال ة شر ال وخاصة املتاحة للموارد نادا اس تنفيذه انية وإم البديل  .واقعية

املتفقدين - لدى فعال ردود من يمكن ما اقل عنھ تج ي الذي البديل  1اختيار

  

  

 

                                                             
  . 48سبق ذكره ، ص  كاسر نصر منصور ، مرجع 1



ي الثا القرار:                                                                                                                    الفصل اتخاذ عملية إ مدخل  

 
35 

  :القرارتنفيذ3-2

عــــــــــل ي يــــــــــأ التنفيــــــــــذ صــــــــــدور قــــــــــد ــــــــــون ي القــــــــــرار أن رغــــــــــم الســــــــــابقة للمراحــــــــــل عــــــــــة تا املرحلــــــــــة ــــــــــذه عــــــــــد

تنفيـــــــــــذ ـــــــــــ ع ميـــــــــــع ا تفاعـــــــــــل و عــــــــــاون القـــــــــــرار متخـــــــــــذ يضـــــــــــمن أن عــــــــــد خاصـــــــــــة و ملمـــــــــــوس و ـــــــــــ واق القــــــــــرار

  .القرار

داري الرجـــــــــــل مـــــــــــن مـــــــــــا م دورا يتطلـــــــــــب ـــــــــــذا القـــــــــــر ) املـــــــــــدير(و تنفيـــــــــــذ بأعمـــــــــــالإلنجـــــــــــاح القيـــــــــــام مثـــــــــــل ار

ن للعامل   .التحف

تنفيـــــذه يـــــتم لـــــم مـــــا للقيمـــــة عـــــديم ذاتـــــھ حـــــد ـــــ القـــــرار أجـــــل, إن مـــــن واملـــــال ـــــد وا الوقـــــت ننفـــــق مـــــا ا ـــــ وكث

يـــــتم أن عـــــد ـــــذا ول تنفيـــــذ ـــــ فشـــــلنا ب ســـــ ذلـــــك ـــــل نبـــــدد ـــــذا عـــــد ثـــــم ومنطقـــــي ســـــليم قـــــرار ـــــ إ الوصـــــول

امل لة املشــــــــــ ــــــــــل ســــــــــب البــــــــــديل ــــــــــاختيــــــــــار فاعليــــــــــة لــــــــــھ ــــــــــون ت أن يجــــــــــب ــــــــــل ا أو القــــــــــرار فــــــــــان طروحــــــــــة

شود امل دف ال يحقق ح   .التنفيذ

واملراقبة-3-3 واملالحظة عة   :املتا

عمــــــــل ــــــــ ع يمارســــــــھ الــــــــذي التوجيــــــــھ ــــــــق طر عــــــــن القــــــــرار تنفيــــــــذ عــــــــة متا املــــــــدير مــــــــن تتطلــــــــب طــــــــوة ا ــــــــذه

املنفـــــــذين عمـــــــال. مرؤوســـــــيھ مـــــــن ـــــــد املز يتطلـــــــب ـــــــذا و التنفيـــــــذ لكيفيـــــــة املالحظـــــــة بأعمـــــــال يقـــــــوم أن وعليـــــــھ

ا تنفيـــــــــــذ معوقـــــــــــات ـــــــــــل يل ـــــــــــ ـــــــــــ ع املـــــــــــدير عمـــــــــــل ذلـــــــــــك عـــــــــــد و رشـــــــــــاد و تصـــــــــــال مثـــــــــــل ـــــــــــة لقـــــــــــراردار

املستقبل لول ا ر لتطو الع ستخلص   1و

الثالث القرار: املطلب اتخاذ املؤثرة   : العوامل

ــــــــ املــــــــؤثرة العوامــــــــل فــــــــان الواحــــــــد اليــــــــوم ــــــــ املــــــــدير ا يتخــــــــذ قــــــــد ــــــــ ال القــــــــرارات عــــــــدد مــــــــن الــــــــرغم ــــــــ ع

ــــــا فإ بقــــــوة العوامــــــل ــــــذه تــــــداخلت مــــــا وإذا العمليــــــة ــــــذه لفــــــة و ة صــــــعو مــــــن ــــــد تز القــــــرارات اتخــــــاذ عمليــــــة
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خاطئــــــــة قــــــــرارات ــــــــ إ أحيانــــــــا رشـــــــيدة(تقـــــــود ــــــــ غ وم) قــــــــرارات قــــــــرار أي اتخــــــــاذ فــــــــان ــــــــذا وذال ســــــــيطا ــــــــان مــــــــا

ـــــــــــ ع التــــــــــأث املختلفـــــــــــة العوامــــــــــل مـــــــــــن عــــــــــدد ــــــــــ ـــــــــــ التفك دارة مــــــــــن ســـــــــــتلزم فانــــــــــھ محـــــــــــدودين ومــــــــــدى آثــــــــــار

التنظيم, القرار داخل ا داخلية(عض التنظيم) عوامل خارج من ا عض خارجية(و   ) عوامل

بالت ترتبط أخرى كمية عوامل إ باإلضافة ي سا إ أو ي سلو خر ا عض املتوقعةو والعوائد   .لفة

ارجية  - أ ا ئة الب   : عوامل

ا وســـــــــــط ـــــــــــ عمـــــــــــل ـــــــــــ ال املحيطـــــــــــة ئـــــــــــة الب مـــــــــــن القادمـــــــــــة ارجيـــــــــــة ا الضـــــــــــغوط ـــــــــــ العوامـــــــــــل ـــــــــــذه تتمثـــــــــــل

ـــــــــــــــذه وتتمثــــــــــــــل ا لضــــــــــــــغوط تخضــــــــــــــع املنظمــــــــــــــة إدارة ان بــــــــــــــل املنظمــــــــــــــة لســــــــــــــيطرة تخضــــــــــــــع ال ــــــــــــــ وال املنظمــــــــــــــة

ي بما   : العوامل

والسياسية - قتصادية املجتمعالظروف السائدة  .واملالية

قتصادية - شطة ا عل تقوم ال التحتية والقاعدة والتكنولوجية الثقافية  التطورات

ن - لك واملس واملوردين ن املنافس مثل القطاعية نتاجية  الظروف

التنظيميـــــــــــــة - وميــــــــــــــةالعوامـــــــــــــل ا ن والقـــــــــــــوان عات شــــــــــــــر وال النقابـــــــــــــات مثــــــــــــــل قتصـــــــــــــادية و جتماعيــــــــــــــة

نتاج وشروط للدولة العامة والسياسة العام  .والرأي

السوق  - املنظمة تواجھ ال املنافسة  .درجة

ا مصـــــــــــــ ــــــــــــ س لــــــــــــ أو ــــــــــــا اتخاذ ــــــــــــ ـــــــــب ترغـــ ال قـــــــــــــرارات املنظمــــــــــــة إدارة ــــــــــــ ع ترتــــــــــــب العوامــــــــــــل ــــــــــــذه إن

ف أودائمـــــــــــا، ــــــــــــ سيا ع طـــــــــــا ذا أو سياســــــــــــية ضـــــــــــغوط تحــــــــــــت اتخـــــــــــاذه تــــــــــــم قـــــــــــد املتخــــــــــــذ القـــــــــــرار ــــــــــــان إذا مـــــــــــثال

معيـــــــار ـــــــ ع ـــــــ املب وميـــــــة ا القـــــــرارات اتخـــــــاذ ـــــــ الرشـــــــيد ـــــــر ا املنطـــــــق اســـــــتخدام الصـــــــعب فمـــــــن اجتمـــــــا

عميقـــــــــــــــة بدراســـــــــــــــة م ـــــــــــــــ وغ ن ـــــــــــــــ دار ــــــــرارات القـــــــ عوا صـــــــــــــــا يقـــــــــــــــوم ال أن ـــــــــــــــ ع ال ذلـــــــــــــــك أن إال ، اقتصـــــــــــــــادي

ــــــــــــــــــللمســـــــــــــــــا إ الوصــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــن م تمكــــــــــــــــــ رشــــــــــــــــــيدة ــــــــــــــــــام وأح منظمــــــــــــــــــة إجــــــــــــــــــراءات واســــــــــــــــــتخدام واملشــــــــــــــــــكالت ئل
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م تاجا الـــــــــــذي, اســـــــــــت الواقـــــــــــع عوامـــــــــــل وضـــــــــــع دون ـــــــــــا اعتماد ــــــــــن يمكـ ال القـــــــــــرارات إجـــــــــــراءات أن ـــــــــــ ع ولكنـــــــــــھ

سبان با املنظمة فيھ   .عمل

الداخلية  - ب ئة الب   عوامل

عوام و املنظمة وخصائص التنظيمية بالعوامل بالتاوتتمثل ا م أ نذكر ة كث   :ل

 جيد ل ش القرار متخذ يفيد املنظمة داخل للمعلومات نظام وجود  .عدم

 قسام و دارات و فراد ن ب التنظيمية العالقات درجة وضوح  .عدم

 غرا ا ا شار ان ودرجة املنظمة م و ، ة املركز  .درجة

 للمنظمة ساسية داف وضوح  .درجة

  أخرى ة إدار ات مستو عن تصدر ال  .القرارات

ي بما ترتبط متعددة بنواح العوامل ذه تأث ر ظ   :و

القرار - بمتخذ املحيطة  الظروف

املنظمة - فراد مجموع ع القرار  تأث

املنظمة - إدارة أمام املتاحة والفنية ة شر وال املالية   .املوارد

ونفسية-ج صية   : عوامل

ا ــــــذه ھو شـــــــار ومس القـــــــرار متخــــــذ داري بالرجـــــــل ابتــــــداء القـــــــرار باتخــــــاذ عالقـــــــة لـــــــھ مــــــن ـــــــل شــــــمل لعوامـــــــل

ما ن نوع إ تنقسم العوامل ذه و ، القرار صنع ونھ شار الذين   : ومساعديھ

ــــية-1-ج ــ ــ نفســ ــــل ــ ــ مـــــــــــا: عوامــ ــــــــــا وم ص ـــــــــــ لل داخليــــــــــة ببواعـــــــــــث يتعلــــــــــق مـــــــــــا ــــــــــا فم شـــــــــــعب ت العوامــــــــــل ـــــــــــذه و

ا بــــــاملحيط البـــــــدائليتعلــــــق اختيــــــار مرحلـــــــة ــــــ خاصـــــــة و القــــــرار اتخـــــــاذ عمليــــــة ـــــــ أثــــــره و بـــــــھ املتصــــــل ي لنفســـــــا

املتاحة البدائل مجموعة   .من
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ــــية-2-ج ــ ــ صـــ ــــل ــ ــ ـــــــــــ:  عوامــ تـــــــــــؤثر ـــــــــــ ال ـــــــــــا م ـــــــــــ الكث نـــــــــــاك و ومقدراتــــــــــھ القـــــــــــرار متخـــــــــــذ صـــــــــــية تتعلـــــــــــق

تطـــــــورت ـــــــ ال للفـــــــرد صـــــــية وال الفرديـــــــة ات ـــــــ املم مـــــــن ـــــ ــ كث ـــــــ ع عتمـــــــد فـــــــالقرار القـــــــرارات، اتخـــــــاذ عمليـــــــة

نوعيـــــــة ــــــ مـــــــة م عوامــــــل م وتـــــــدر فــــــراد اختيـــــــار عمليــــــات ل شـــــــ وعليــــــھ ، التنظـــــــيم ــــــ إ وصـــــــولھ قبــــــل معــــــھ

التنظيمالقرارا املتخذة   .1ت

القـــــــرار صـــــــناعة كفايـــــــة ـــــــ مباشـــــــرا ا تـــــــأث يـــــــؤثر ـــــــ ال الســـــــلوك لـــــــو. إن ـــــــ ح ھ أســـــــلو ولـــــــھ مـــــــدير ـــــــل ف

لالختالفــــــــات الفرصـــــــة إلتاحــــــــة عـــــــاد أ ثالثــــــــة نـــــــاك أن ليود مــــــــا رايمونـــــــد ــــــــرى و ، ـــــــارات وامل الكفــــــــاءات ســـــــاوت

عاد ذه و آلخر مدير من   :الفردية

م  - لةأسلو باملش  حساس

املعلومات - تجميع م  أسلو

القرار - اتخاذ م  أسلو

و سية رئ فئات ثالث إ املديرون ينقسم لة باملش حساس ألسلوب سبة ال   :و

ا ع احث و للمشكالت وحالل للمشكالت   .متجنب

ا ســــــــلوك أنمـــــــاط يف تصـــــــ ـــــــتم و القــــــــرار ـــــــ ع مباشـــــــرا ا تـــــــأث تــــــــؤثر الســـــــلوك أنمـــــــاط أن عــــــــةكمـــــــا أر ـــــــ ن ملـــــــدير

ور  وال الشرع ذر، ا ، املجازفة و   .أنماط

القرار-د ظروف   : عوامل

املناســـــــب الوقـــــــت ــــــ الســـــــليمة القــــــرارات إصـــــــدار عيـــــــق ــــــ ال العوامـــــــل مــــــن القـــــــرار اتخـــــــاذ ــــــ دد ـــــــ ال عــــــد

عالقة و القرار اتخاذ دد ال ب وس ، ا حل وفعالية لة املش ع يؤثر  مما
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يــــــؤديالقـــــ ممـــــا ، دقيــــــق ل شـــــ فيـــــھ ســــــيحدث مـــــا تحديـــــد ــــــ ع ــــدرة القـ عــــــدم ـــــ يتم الـــــذي املســــــتقبل ـــــ رارات

ة املتغ والظروف املخاطرة درجة تحت أو التأكد ظروف قرارات اتخاذ   .إ

أخرى-ـ   : عوامل

 الزمن عنصر  : تأث

زادت لمــــــــا ،ف القــــــــرار متخــــــــذ ــــــــ ع ا ــــــــ كب ضــــــــغطا الــــــــزمن عنصــــــــر ل متخــــــــذشــــــــ أمــــــــام املتاحــــــــة الزمنيــــــــة ة ــــــــ الف

التحليــــــــل انيــــــــة وإم الصــــــــواب ــــــــ إ أقــــــــرب والنتــــــــائج ــــــــ أك املطروحــــــــة البــــــــدائل انــــــــت لمــــــــا قــــــــراره التخــــــــاذ القـــــــرار

منــــــــــھ تطلــــــــــب لمــــــــــا القــــــــــرار متخــــــــــذ أمــــــــــام ــــــــة املتاحــ الزمنيــــــــــة ة ــــــــــ الف ضــــــــــاقت لمــــــــــا و ، ــــــــــ أك ــــــــة متاحــ للمعلومــــــــــات

البد يقلل مما القرار البت أمامھالسرعة املتاحة   .ائل

 القرار مية أ  : تأث

ا مية وتتعلق ، عنھ افية ال املعلومات جمع ضرورة ازدادت التاليةلما بالعوامل قرار ل ل ية   : لن

التأث - ذا ودرجة بالقرار يتأثرون الذين فراد  .عدد

ــــــــــــالي - الت انـــــــــــت لمــــــــــــن ، القـــــــــــرار ميــــــــــــة أ تـــــــــــزداد حيــــــــــــث ، والعائـــــــــــد القــــــــــــرار أولفـــــــــــة عنــــــــــــھ الناشـــــــــــئة ف

مرتقبا القرار ذا يجة ن عليھ صول ا املتوقع  .العائد

ة - ـــــــــ ا ليكســـــــــب أطـــــــــول وقـــــــــت ـــــــــ إ داري احتـــــــــاج ــــــرار القـــ ميـــــــــة أ ازدادت ، التخـــــــــاذه الـــــــــالزم الوقـــــــــت

القرار ع املؤثرة املختلفة بالعوامل   .1واملعرفة

ي الثا ض: املبحث ع قد ال ات والصعو القرارات يف اتص اتخاذ   .عملية

ادفــــــــة قـــــــرارات وجـــــــود دون ســــــــتمرار و الـــــــدوام ـــــــا يمك ال حيــــــــث املؤسســـــــات حيـــــــاة ــــــــ امـــــــة انـــــــة م للقـــــــرار

ا داف أ تحقيق نحو ا وتدفع ا بداخل عمال س وتوجھ   .تنظم
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ول القرار: املطلب ف   .عر

 القـــــــــــــــرار ألن ، ـــــــــــــــة دار العمليـــــــــــــــة ر جـــــــــــــــو بأنـــــــــــــــھ داري القـــــــــــــــرار العمليـــــــــــــــةعـــــــــــــــرف نـــــــــــــــاتج ـــــــــــــــو داري

ا وخالصــــــــــ ـــــــــة مثــــــــــل: " دار و ، اجتمــــــــــا ع طـــــــــا وذو منطقــــــــــي واع تصــــــــــرف أو ـــــلوك ســــ داري القــــــــــرار

وحلـــــــــول بــــــــدائل عــــــــدة ن بــــــــ املفاضــــــــلة أســــــــاس ــــــــ ع اختيــــــــاره تــــــــم الــــــــذي البــــــــديل أو التصــــــــرف أو ــــــــل ا

ن بــــــــــ وفاعليــــــــــة كفايــــــــــة ــــــــــ ك البــــــــــديل ــــــــــذا ـــــد عـــــ و ، لة املشــــــــــ ــــــــــل ومتاحــــــــــة البــــــــــدائلممكنــــــــــة تلــــــــــك

القرار ملتخذ  1املتاحة

 أو البـــــــــــــدائل مجموعــــــــــــة ن بـــــــــــــ ومــــــــــــدرك ـــــــــــــ وا ل شــــــــــــ و املفاضـــــــــــــلة عمليــــــــــــة ـــــــــــــ ع يقــــــــــــوم داري ـــــرار القـــــــ

لـــــــــول ـــــــــ(ا أك أو ن بـــــــــديل قـــــــــل ـــــــــ ســـــــــب) ع أ باعتبـــــــــاره ـــــــــا م واحـــــــــد الختيـــــــــار القـــــــــرار ـــــــذ ملتخــ متاحـــــــــة

الق متخذ ا تغ ي ال ال داف النجاز أمامھ متاحة  2راروسيلة

ـــــــو داري مـــــــن:"القـــــــرار مجموعـــــــة أو معينـــــــة الـــــــة ـــــــا ف املرغـــــــوب النتـــــــائج تـــــــو ـــــــ الفعالـــــــة ســـــــتجابة

املنظمة محتملة  3حاالت

ي الثا القرار: املطلب يف   .تص

التا النحو حسب معنية معاي وفق تصنف لذلك ومتنوعة ة كب   : القرارات

حسب: أوال داري القرارات  :املستوى

التالية نواع إ القرارات تصنف املعيار ذا   :وفق
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ــــية  - أ ــ صـــ وال ــــة ــ التنظيميـــ ــــرارات ــ ـــــــــ أكـــــــــد: القــ ع تتخـــــــــذ أن يمكـــــــــن املنظمـــــــــة قـــــــــرارات أن برنــــــــارد شســـــــــ

التنظي أو ال   .املستوى

ــــية ــ ــ ــ صـ ال ــــرارات ــ ــ ـــــــــــا: القـــ تأث عـــــــــــود ـــــــــــ ال ـــــــــــ نفســـــــــــھ و القـــــــــــرار متخـــــــــــذ ـــــــــــ يقـــــــــــرر.ع أن املوظـــــــــــفمـــــــــــثال

عملـــــــھ انجـــــــاز ــــــــ ن معـــــــ أســـــــلوب اســــــــتخدام يقـــــــرر أن أو صــــــــية. ســـــــتقالة ال القـــــــرارات ـــــــف عر مكــــــــن و

بصــــــــــفة تتخــــــــــذ ــــــــــ ال القــــــــــرارات تلــــــــــك ــــــــــا بأ إداري مســــــــــتوى أي ــــــــــ املوظفــــــــــون أو املــــــــــديرون ا يتخــــــــــذ ــــــــــ ال

ســــــــــــ القـــــــــــرارات ـــــــــــذه ومثــــــــــــل الرســـــــــــمية وصـــــــــــالحياتھ املوظــــــــــــف ســـــــــــلطة حـــــــــــدود خــــــــــــارج وتقـــــــــــع صـــــــــــية

بمفـــــــــــــــــردهبـــــــــــــــــالقرا ــــــــــــــــــا نتائج مســـــــــــــــــؤولية الفــــــــــــــــــرد تحمــــــــــــــــــل و الفرديـــــــــــــــــة أو صــــــــــــــــــية ال القــــــــــــــــــرارات, رات أمــــــــــــــــــا

لـــــــــھ املفوضـــــــــة الســـــــــلطة حـــــــــدود ضـــــــــمن وتقـــــــــع الوظيفيـــــــــة بقدراتـــــــــھ داري ا يتخـــــــــذ ـــــــــ ال ـــــــــ ف التنظيميـــــــــة

ة الســــــــــنو طـــــــــط ا نفيـــــــــذ ب تخـــــــــتص ــــــــــ وال املنظمـــــــــة ــــ ـــــ شـــــــــغيلية ال بالعمليــــــــــات تتعلـــــــــق القـــــــــرارات ـــــــــذه و

والش ة السنو ع مامور إ وتدفعھ العمل سر ت ال ة   .ر

اتيجية  - ب ــ ــ ــ ــ ســ ــــرارات ــ ــ وشــــــــــمولية:  القـ معقــــــــــدة إبداعيــــــــــة ــــــــــا بأ القــــــــــرارات ــــــــــذه ــــــــــ عمليــــــــــة, تتم تتطلــــــــــب

وتطبيقيـــــــة ـــــــة نظر علميـــــــة بحـــــــوث إجـــــــراء ـــــــا باملنظمـــــــة, اتخاذ تتعلـــــــق ـــــــا تتكـــــــرر, أل ال أساســـــــية ـــــــ عت و

د. باســــــــتمرار ات مســـــــــتو ــــــــ القــــــــرارات ــــــــذه املنظمــــــــةوتتخــــــــذ ــــــــ العليــــــــا دارة(ارة مجلـــــــــس س , رئــــــــ

العــــــــام املنظمـــــــــة). املــــــــدير عمليــــــــات ضــــــــمن تــــــــتم ـــــــــا أ أي كــــــــذلك شــــــــغيلية القــــــــرارات ـــــــــذه أن الحــــــــظ و

املنظمة حياة طيلة تأث لھ يظل ا عض و لة طو ة لف يمتد ا تأث ولكن السنة  .خالل

قـــــــــ مثـــــــــل باســـــــــتمرار تتكـــــــــرر ـــــــــ ال ـــــــــ ف يـــــــــة الروتي القـــــــــرارات صـــــــــرفأمـــــــــا وقـــــــــرارات والـــــــــدوام جـــــــــازات رارات

ا ر شــــــــــ الشــــــــــراء, الرواتــــــــــب ـــــــــــ.....قـــــــــــرارات مســـــــــــتوى. ا ــــــــــ ـــــــــــون إدار أفــــــــــراد القـــــــــــرارات مــــــــــن النـــــــــــوع ا تخــــــــــذ و

العليا دارة مستوى يتخذ ا عض و والتنفيذية الوسطى   .دارة

مجة-ج امل   : القرارات

ـــــــــــــ و ليـــــــــــــة ي ال ــــــــــــ وغ ليـــــــــــــة ي ال بــــــــــــالقرارات كـــــــــــــذلك عــــــــــــرف ـــــــــــــو ال شـــــــــــــغيلية ال القــــــــــــرارات عـــــــــــــن تختلــــــــــــف

ة الســــــــنو ـــــــا عمليا تنفيــــــــذ خـــــــالل شــــــــأة امل ا اتيجية, تتخـــــــذ وإســــــــ امـــــــة قــــــــرارات ـــــــ مجــــــــة امل والقـــــــرارات
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يــــــــة أجن أو محليــــــــة ومؤسســــــــات ات شــــــــر مــــــــع م ــــــــ ت ــــــــ ال تفاقيــــــــات و للعقــــــــود املوحــــــــدة بالشــــــــروط تتعلــــــــق

معينة بمدة مرتبطا ون ي ما ا   فم

غ ـــــــون ي مــــــا ــــــا مـــــــرتبطوم الوســـــــطى. ــــــ دارة مســــــتوى ـــــــ ع تتخــــــذ مـــــــا عــــــادة مجـــــــة امل ــــــ غ القـــــــرارات أمــــــا

ة مكتو غ ون ت ما وغالبا جل ة قص والعقود باالتفاقيات كذلك تتعلق و   .والتنفيذية

اح: ثانيا درجة حسب   : القرارات

ـــــــ ا يمليـــــــھ الـــــــذي ـــــــاح لدرجـــــــة طبقـــــــا حيـــــــان عـــــــض ـــــــ القـــــــرارات ـــــــتصـــــــنف القـــــــرارات متخـــــــذ ـــــــ ع دث

القــــــــــرارات, املنظمــــــــــة ــــــــــذه مثــــــــــل وتتخــــــــــذ زمــــــــــة ظــــــــــل ــــــــــ القــــــــــرارات ــــــــــا عل ن ــــــــــ دار الكتــــــــــاب عــــــــــض طلــــــــــق و

القـــــــرار باتخـــــــاذ العليـــــــا دارة تقـــــــوم عندئـــــــذ متوقـــــــع ـــــــ غ حـــــــدثا مفـــــــا ل شـــــــ و الشـــــــركة إدارة تواجـــــــھ عنـــــــدما

قصــــــــــــوى  ــــــــــــة أولو لــــــــــــھ ــــــــــــدف تحقيــــــــــــق يصــــــــــــاحبھ فــــــــــــوري فعــــــــــــل زمــــــــــــةوتقــــــــــــوم. رد بمناقشــــــــــــة عــــــــــــادة املنظمــــــــــــة

أخــــــــرى أحيـــــــان ـــــــ و ، فائقـــــــة ســـــــرعة القـــــــرار ـــــــ إ للتوصـــــــل عمـــــــل ـــــــق فر أو نـــــــة شـــــــكيل ـــــــق طر عـــــــن الطارئـــــــة

ـــــــــــــذه تتصـــــــــــــف وعمومـــــــــــــا تـــــــــــــھ، وخ وســـــــــــــلطاتھ صــــــــــــالحياتھ مســـــــــــــتخدما القـــــــــــــرار التخـــــــــــــاذ العـــــــــــــام املـــــــــــــدير يضــــــــــــطر

س ال والتعقيد ة بالصعو   1القرارات

درجة: ثالثا حسب   :التأكدالقرارات

أنواع ثالثة إ املعيار ذا وفق القرارات   : تصنف

التأكد -1 حالة  .القرارات

املخاطرة -2 حالة  .القرارات

التأكد -3 عدم حالة  .القرارات

عا ا:را مصادر حسب  : القرارات

                                                             
 . 107-106مرجع سبق ذكره ، ص  علي عباس ،  1
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ختصــــــــاص ــــــــات ج ـــــــ ع ــــــــا ع وتوز فرعيـــــــة خطــــــــط عـــــــدة ــــــــ إ شــــــــأة للم العامـــــــة طــــــــة ا تجزئـــــــة ــــــــ الطبي مـــــــن

النحــــــــــو ــــــــــ ع منــــــــــھ ــــــــــدف ال أســــــــــاس ــــــــــ ع ـــــــــذا يف التصــــــــــ معيــــــــــار وفــــــــــق القــــــــــرارات وتتخــــــــــذ ، ا نفيــــــــــذ ب للبـــــــــدء

  : التا

 ــــاج ــ ــ ــ ــ ــ نتــ مـــــــــــــــــھ،والقرارات: إدارة و نتـــــــــــــــــاج بوحـــــــــــــــــدة تتعلـــــــــــــــــق ــــــــــــــــ ال نتاجيـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــرارات تتخـــــــــــــــــذ

املواد وكمية ، ودة ا ع  .ا........... الرقابية

 ــــراد ــ ــ ــ ــ ــ فــ ،:إدارة ن والتعيــــــــــــــــ قيــــــــــــــــة وال ب والتــــــــــــــــدر ، فــــــــــــــــراد شــــــــــــــــؤون املتعلقــــــــــــــــة القــــــــــــــــرارات تتخــــــــــــــــذ

وافز وا ، والرواتب ، جازات و   .ا........... والفصل

 ــــة ــ املاليـــ املاليـــــــــة: دارة القـــــــــرارات بتـــــــــدب تتخـــــــــذ املشـــــــــروعاتاملتعلقـــــــــة ـــــــــ ع ا صـــــــــرف وأوجـــــــــھ مـــــــــوال

ل التمو مصادر  .وتحديد

 ق ــــو ــ ــ ــ ــ ــ سـ ال ج:إدارة و ـــــــــــــــ ال وأســـــــــــــــاليب الســـــــــــــــوق بتحديـــــــــــــــد املتعلقـــــــــــــــة قية ســـــــــــــــو ال القـــــــــــــــرارات تتخـــــــــــــــذ

سعار وتحديد عالنية مالت با والقيام  .ا......... للسلعة

ر ــــو ــ ــ ــ ــ والتطــ ــــث ــ ــ ــ ــ البحــ والبحــــــــــــــث:إدارة ــــــــــــــة ر التطو القــــــــــــــرارات ســــــــــــــلعةوتتخــــــــــــــذ ــــــــــــــار بابت املتعلقــــــــــــــة ــــــــــــــ العل

معينة سلعة مواصفات ر تطو أو جديد إداري أسلوب تطبيق   1ا...جديدة،أو

الثالث القرار: املطلب اتخاذ عملية ض ع قد ال ات   .الصعو

القـــــــــرار ـــــــــ إ الوصـــــــــول مـــــــــن تمنعـــــــــھ ـــــــــ ال العوائـــــــــق مـــــــــن ـــــــــ لكث معـــــــــرض نفســـــــــھ القـــــــــرار متخـــــــــذ يجـــــــــد مـــــــــا ا ــــــــ كث

، العواملاملناسب ذه إجمال مكن   : و

ا-1 وتحليل لة املش إدراك   : عدم

عــــــــــدم عليـــــــــھ يتعســـــــــر ممـــــــــا ، ا با مســـــــــ تـــــــــداخل ــــــــة يجـ ن لة املشــــــــــ تحديـــــــــد ـــــــــ ة صـــــــــعو القـــــــــرار متخـــــــــذ يلقـــــــــى

لة للمشـــــــــ التعـــــــــرض وعـــــــــدم الفرعيـــــــــة لة املشـــــــــ ـــــــــة ملعا ـــــــــوده ج تتجـــــــــھ التـــــــــا و بدقـــــــــة ـــــــــا تمي ـــــــــ ع القـــــــــدرة

قدرة لعدم قيقية اا ف عر و ا   .تحديد

                                                             
  . 108علي عباس ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
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القرار-2 باتخاذ تتحقق أن يمكن ال داف تحديد ع القدرة   : عدم

ا عضـــــــ مــــــع تتعــــــارض قــــــد ة ــــــ خ ــــــذه ، ــــــداف مـــــــن مجموعــــــة تحقيــــــق ــــــ إ دائمــــــا ســــــ القــــــرارات إنّ

ي ممــــــا ــــــا مي أ ــــــ تختلــــــف قــــــد كمــــــا ، أيضــــــا قســــــام و دارات عــــــض ــــــداف أ مــــــع تتعــــــارض مــــــنوقــــــد تطلــــــب

ــــــــداف ــــــــ أك تحقيـــــــق ــــــــ إ ــــــــود ا توجيـــــــھ تــــــــم ، ــــــة ميــ أ ـــــــداف أقــــــــل ن بــــــــ مـــــــن ــــــــ التمي أوال القــــــــرار متخـــــــذ

مية   .أ

القرار-3 متخذ   : صية

ــــــــ ال الداخليــــــــة ــــــــالقيود العوامــــــــل عــــــــض تــــــــأث تحــــــــت قــــــــراره اتخــــــــاذ عنــــــــد واقعــــــــا القــــــــرار متخــــــــذ ــــــــون ي قــــــــد

الســــــــل تقــــــــرره الــــــــذي رمــــــــي ال التنظــــــــيم ــــــــشـــــــمل أع لســــــــلطة القــــــــرار متخــــــــذ خضــــــــوع ــــــــا ع يــــــــنجم ـــا التـــــ و ، طة

ا تحقيق الواجب ى الك الغايات   .تحدد

املتاحة-4 املعلومات جودة   : نقص

مــــــــن املعلومـــــــات عـــــــد إذ ، القــــــــرار متخـــــــذ تواجـــــــھ ـــــــ ال ات الصــــــــعو ـــــــم أ مـــــــن املعلومــــــــات جـــــــودة نقـــــــص عـــــــد

أن يجـــــــــــب حيـــــــــــث ـــــــــــديث ا العصـــــــــــر ـــــــــــ املؤسســـــــــــة مـــــــــــوارد ـــــــــــم العمـــــــــــلأ ئـــــــــــة ب عـــــــــــن متجـــــــــــددة صـــــــــــورة عطـــــــــــي

املؤسسة انات وإم   . 1والظروف

الثالث القرار: املبحث اتخاذ عملية املا التحليل   .دور

يجعـــــــــــــل املـــــــــــــا الوضـــــــــــــع ة ــــــــــــ ـــــــــــــ إ أساســـــــــــــا والرامــــــــــــي القـــــــــــــرارات اتخـــــــــــــاذ ــــــــــــ ـــــــــــــ كب دور املـــــــــــــا للتحليــــــــــــل إن

وال ة ســـــــــتمرار بضــــــــمان ـــــــــذا و ــــــــا بي ـــــــــ مطمئنــــــــة يضـــــــــمناملؤسســــــــة كمــــــــا ، ا اتيجي إســـــــــ تنفيــــــــذ ـــــــــ ع قــــــــدرة

القرارات   .سالمة

اســـــــــــــتعمال وكـــــــــــــذا املعلومـــــــــــــات مـــــــــــــن ا ـــــــــــــ معت كمـــــــــــــا تــــــــــــوف ســـــــــــــتوجب القـــــــــــــرارات اتخـــــــــــــاذ ـــــــــــــ دوره فـــــــــــــإن لــــــــــــذا

ــــــــــا ز لتعز القــــــــــوة مــــــــــواطن وكــــــــــذا ــــــــــل التمو طــــــــــرق ــــــــــ ع والتعــــــــــرف فعالــــــــــة ســــــــــي وأســــــــــاليب حديثــــــــــة تقييمــــــــــات

                                                             
حوریة قبایلي ،أثر مراقبة التسییر على اتخاذ القرار في مؤسسة اقتصادیة،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر،تخصص التدقیق   1

-25ص 2016المحاسبي ومراقبة التسییر ،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة عبد الحمید بن بادیس بمستغانم 
26  .  
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ـــــــــــذ يـــــــــــتم وال ـــــــــــا لتفاد الضـــــــــــعف املتعلقـــــــــــةومـــــــــــواطن املعلومـــــــــــات تحليـــــــــــل تنظـــــــــــيم ، يـــــــــــر ت ـــــــع جمــــ خـــــــــــالل مـــــــــــن ا

التالية املطالب خالل من ناولھ سن ذا ل ، للمؤسسة املالية الذمة ع   : واملؤثرة

ول ا: املطلب تقييم ومراحل القرار اتخاذ املا التوازن مؤشرات   :دور

ول اتخاذ: الفرع املا التوازن مؤشرات  :القراردور

ــــــــــ ف املؤسســـــــــة أداء تقــــــــــيم ـــــــــا أ كمــــــــــا للمؤسســـــــــة قيقيــــــــــة ا الوضـــــــــعية عطينــــــــــا املـــــــــا التــــــــــوازن مؤشـــــــــرات ان

كمــــــــــا التخطـــــــــيط وقــــــــــرار ـــــــــ املث ـــــــــل التمو بمصــــــــــدر املتعلقـــــــــة القــــــــــرارات التخـــــــــاذ معلومـــــــــات املــــــــــا للمـــــــــدير تقـــــــــدم

القرار  اتخاذ ع ساعد ا فإ املؤسسة سيولة حول معلومات عطي ا ثماريأ   1س

التا ل الش مو و   :كما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .21ص  2004، أساسیات التحلیل المالي ودراسات الجدوى ، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع ، اإلسكندریة ، عبد القھار حنفي   1
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رقم ل التقييم) II -02(ش وأساليب ثماري س ح املق تقييم   : مراحل

  

  

  

  

  

  

      

  

 

 

 

   

 

 

   

 

ص: املصدر● ، ذكره سبق مرجع ، حنفي الغفار   . 22عبد

 

  

 تقییم االقتراح االستثماري

 مرحلة التحلیل المالي مرحلة دراسة وتحلیل العائد

تحلیل ودراسة 
ھیكل رأس 

 المال 

تحلیل 
ودراسة 
 السیولة

األسالیب 
 الدینامیكیة

األسالیب 
 التقلیدیة

تتجاھل 
القیمة 
الزمنیة 

تعترف 
بالقیمة 
الزمنیة 

 

طریقة 
متوسط 
 العائد

 

صافي 
القیمة 
 الحالیة

 

معدل 
العائد 
 الداخلي

 

طریقة 
فترة 

 االسترداد

 

 الخزینة

احتیاجات 
رأس المال 

 العامل

المال رأس 
 العامل

رأس 
المال 
العامل 
 األجنبي 

رأس 
المال 
العامل 
 اإلجمالي

رأس 
المال 
العامل 
 الخاص

رأس 
المال 
العامل 
 الدائم
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ي الثا التوازن :الفرع مؤشرات تقييم   : مراحل

للتأكـــــــد ثمار لالســـــــ املتوقـــــــع العمـــــــر مـــــــدى ـــــــ ع التحليـــــــل ــــذا ـــ يـــــــتم حيـــــــث املـــــــا بالتحليـــــــل اصـــــــة ا املرحلـــــــة ـــــــ

اماتھ ال لتغطية سيولة عنھ تج ي ثمار س وان لتنفيذه الضروري ل التمو توفر   من

الســـــــــــــيولة  - أ النقـــــــــــــدي: تحليـــــــــــــل التـــــــــــــدفق ملعرفـــــــــــــة التحليـــــــــــــل ـــــــــــــذا شــــــــــــــغيلـــــــــــــدف و التنفيـــــــــــــذ ة ـــــــــــــ ف خـــــــــــــالل

ثمار  .س

املــــــــال رأس ــــــــل ي أي: تحليــــــــل ـــــــــل والتمو ثمار ســــــــ ن بــــــــ املالئمــــــــة مــــــــدى ــــــــ ع للتعـــــــــرف التحليــــــــل ــــــــذا ــــــــدف

املـــــــــال رأس ـــــــــ ثمارات لالســـــــــ ســـــــــبة بال واملـــــــــدة النـــــــــوع حيــــــــث مـــــــــن ثمار ســـــــــ مـــــــــع يـــــــــتالءم ـــــــــل التمو أن التحقــــــــق

 .1العامل

ي  - ب الثا امل:  املطلب سب ال ادور استخدام وحدود القرارات اتخاذ  : الية

ر والتقـــــــــــار املاليـــــــــــة القـــــــــــوائم ـــــــــــ الــــــــــواردة البيانـــــــــــات ـــــــــــم ف ـــــــــــو ســــــــــب بال املـــــــــــا للتحليـــــــــــل ــــــ ـــــ الرئ ــــــــــدف ال

ا استخدام ا إضافة عملھ القرار متخذ ساعد املعلومات من قاعدة ن و لت   .املالية

ول  الق:  الفرع اتخاذ املالية سب ال   : راردور

بقائمــــــــة إمـــــــا ن اصــــــــت ا ن املعلـــــــومت ن بــــــــ العالقـــــــة إليجــــــــاد محاولـــــــة ــــــــا بأ املاليـــــــة ســــــــب ال تــــــــرد عـــــــرف ــــــــ و

املـــــــــــــا بالتحليـــــــــــــل املعينــــــــــــة املؤسســـــــــــــة( الت وضـــــــــــــع قيقــــــــــــة فضـــــــــــــل ـــــــــــــم الف ـــــــــــــ) أي ع ـــــــــــــا باعتماد وإمـــــــــــــا

حدا ع معلومة ل   .تحليل

معلوم تحليل سب ال ذه ل الكب العدد قدم ،و الدين وخدمة حية الر عن امة   ات

أســــــــــــاليب ـــــــــــ ع التعــــــــــــرف أو القـــــــــــرارات التخــــــــــــاذ افيـــــــــــة ال املعلومــــــــــــات مـــــــــــن واحــــــــــــدة ســـــــــــبة غطــــــــــــي ال ـــــــــــا أ كمـــــــــــا

ـــــــــــــم الختيــــــــــــار الفرصــــــــــــة غطــــــــــــي املاليـــــــــــــة ســــــــــــب ال ألن ســــــــــــب ال مــــــــــــن مجموعـــــــــــــة تحليــــــــــــل يجــــــــــــب بــــــــــــل لة مشــــــــــــ

ل و باملعلومات ده و ل يكفي نحو ع املالية سب ال من القرارمتواضع اتخاذ دور ا ل   . سبة

ئتمان - و ل التمو التخاذ املالئم املناخ يئة ب تقوم السيولة  .سبة

                                                             
  . 23عبد الغفار حنفي ، مرجع سبق ذكره ، ص    1
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واملالية - ة ثمار س ا قرارا املؤسسة ا ف تتخذ ال الكفاءة مدى عن ع حية الر  .سب

ال - جـــــــــراءات واتخـــــــــاذ املاليـــــــــة والرقابـــــــــة التخطـــــــــيط قـــــــــرار ـــــــــ ع ســـــــــاعد شـــــــــاط ال ،ســـــــــب يحية ـــــــــ ت

محدد سلوك ضوء املؤسسة شاط و إنجازات تقيم ا أ  كما

مناســــــبة مــــــدى ــــــ ع كــــــم وا ا جــــــذور ــــــ إ ــــــ التغ أســــــباب ــــدد عــ عــــــد املناســــــبة القــــــرارات اتخــــــاذ ثــــــم ومــــــن

دارة من املتبعة   .  1البيانات

ي الثا القرار: الفرع اتخاذ املالية سب ال   .استخدامات

للعمليات:أوال املا التخطيط قرار املالية سب ال   :  استخدام

املركـــــــــــز قائمــــــــــة وكـــــــــــذلك املســــــــــتقب شـــــــــــغي ال ــــــاألداء بــــ متعلقـــــــــــة قــــــــــرارات اتخـــــــــــاذ للشــــــــــركة يمكـــــــــــن بحيــــــــــث

ــــــــ ال والتقــــــــدير ة ــــــــ ا واقــــــــع مــــــــن ة ــــــــ خ ــــــــذه عــــــــد و دفة املســــــــ ســــــــب ال باســــــــتخدام ــــــــة التقدير املــــــــا

سب بال شاد س الصناو القطاع داخل املماثلة ات للشر   .املالية

العام: ثانيا نفاق قرار املالية سب ال   : استخدام

مشــــــــــروعات تقيــــــــــيم عمليــــــــــة ــــــــــ إدخالــــــــــھ يــــــــــتم الــــــــــذي النقــــــــــدي التــــــــــدفق تقــــــــــدير ــــــــــ املاليــــــــــة ســــــــــب ال ســــــــــتخدم

متعددة أساليب باستخدام ثماري س  .نفاق

التــــــــدفق اســــــــتخدام عمليــــــــة التـــــــــدفقاتوتقــــــــوم تقــــــــدير ــــــــ ع الرأســــــــمالية املوازنــــــــة مجــــــــال ـــــــ ــ ضــــــــا النقــــــــدي

ثماري ســــــــ اح ــــــــ ق يجــــــــة ن املــــــــال رأس داخــــــــل النقــــــــدي التــــــــدفق ثــــــــم العامــــــــل املــــــــال رأس ارجيــــــــة ا النقديــــــــة

ــــــــــادة ز تتطلــــــــــب ــــــــــ وال نتاجيــــــــــة بالتوســــــــــعات املــــــــــال رأس ارجــــــــــة وا الداخلــــــــــة النقديــــــــــة التــــــــــدفقات تــــــــــرتبط ،

مــــــــ نقديــــــــة ــــــــبنــــــــود ثماري ســــــــ اح ــــــــ ق يتضــــــــمن وقــــــــد اح ــــــــ ق ــــــــذا ا تنفيــــــــذ يجــــــــة ن واملخــــــــزون الــــــــذمم ن

جديد توز نظام أو مختلفة إنتاجية عملية أو جديدة منتجات إدخال حوال من  .كث

                                                             
فحص  خولة أوراغ ، مساھمة التحلیل المالي للمیزانیة في اتخاذ القرارات المالیة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر ، تخصص 1
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ن ــــــــــ و ، النقديــــــــــة والــــــــــذمم املخــــــــــزون ن بــــــــــ العالقــــــــــة لتحديــــــــــد خيــــــــــة التار البيانــــــــــات اســــــــــتخدام يصــــــــــعب أنــــــــــھ إال

املاليــــــــــةاملبيعــــــــــات ســــــــــب ال اســــــــــتخدام املقبــــــــــول مــــــــــن فإنــــــــــھ ، اليــــــــــة ا ة ثمار ســــــــــ حــــــــــات املق لطبيعــــــــــة نظــــــــــرا

القــــــــــــرار اتخــــــــــــاذ ــــــــــــ ع ا ســــــــــــاعد ــــــــــــ ال واملخــــــــــــزون القــــــــــــبض وأوراق املاليــــــــــــة صــــــــــــول ــــــــــــم لتقــــــــــــدير للشــــــــــــركة

  .1املا

الثالث املالية: املطلب القرارات اتخاذ املا التحليل   .دور

ي ملـــــــا ـــــــانظـــــــرا باعتبار املؤسســـــــة شـــــــاطات إدارة ـــــــ يلعبـــــــھ الـــــــذي والـــــــدور ميـــــــة مـــــــن قـــــــرارات مـــــــن تـــــــب

ــــــــــــ ع ذلـــــــــــك توقـــــــــــف و املحيطـــــــــــة الظــــــــــــروف ـــــــــــة ومواج ـــــــــــا ام م أداء ـــــــــــ املؤسســــــــــــة الســـــــــــتمرار واملؤشـــــــــــر املوجـــــــــــة

واملتطــــــــــــــورة ديثـــــــــــــة ا والظــــــــــــــروف املتاحـــــــــــــة ســــــــــــــاليب مختلـــــــــــــف ــــــــــــــ ع باالعتمـــــــــــــاد الفعالــــــــــــــة القـــــــــــــرارات اتخـــــــــــــاذ

القـــــــــراراتوالفعاليــــــــ نـــــــــاول ن أن أردنـــــــــا ، املـــــــــا بالتحليـــــــــل صـــــــــلة ـــــــــا ل ألن منـــــــــا ـــــــــ ال ـــــــــ القـــــــــرارات أن مـــــــــا و ، ة

جل لة طو املالية والقرارات جل ة قص   .املالية

جل: أوال ة قص املالية القرارات اتخاذ املا التحليل   .دور

د جــــــــــل لــــــــــة الطو املاليــــــــــة القــــــــــرارات انــــــــــت جــــــــــلإذا ة قصــــــــــ املاليــــــــــة القــــــــــرارات فــــــــــإن ومســــــــــتقلة قيقــــــــــة

دورة عمــــــــــــل أجـــــــــــل ـــــــــــ ا مصـــــــــــادر تجـــــــــــد جـــــــــــل ة قصـــــــــــ مـــــــــــوال اســـــــــــتعمال أن حيـــــــــــث ، تمامـــــــــــا ــــــــــا ـ مرتبطـــــــــــة

خـــــــــرى الســـــــــوق ال وأشــــــــ شـــــــــاط ال بطبيعــــــــة تـــــــــرتبط فاملخزونـــــــــات ، شــــــــاط ال ـــــــــم عــــــــن وناتجـــــــــة ســــــــتغالل

أيضـــــــــا تـــــــــرتبط والـــــــــديون قـــــــــوق وا نتـــــــــاج وظيفـــــــــة ـــــــــ يجـــــــــةإ ن ـــــــــ ســـــــــتعماالت ـــــــــذه ـــــــــل ولكـــــــــن بالســـــــــوق

أيضـــــــا عتمـــــــد حتياجـــــــات ـــــــذه غطيـــــــة وشـــــــروط جـــــــل ـــــــل طو قـــــــرار عـــــــن الناشـــــــئة نتـــــــاج طاقـــــــة اســـــــتعمال

عـــــــــــن التنـــــــــــازل ، ا اســـــــــــتخدام أي الســـــــــــيولة توظيـــــــــــف القـــــــــــرارات ـــــــــــذه ـــــــــــم أ ومـــــــــــن ، جـــــــــــل ـــــــــــل طو قـــــــــــرار ـــــــــــ ع

ديـــــــــــون  ـــــــــــق طر عـــــــــــن اض ـــــــــــ ف ، تجـــــــــــاري ـــــــــــم ـــــــــــ بمع قـــــــــــوق ،ا البنكيـــــــــــة القـــــــــــروض ـــــــــــ إ ـــــــــــوء وال املـــــــــــورد

القـــــــــــرارات ـــــــــــون ت ـــــــــــ وح ، جـــــــــــل لـــــــــــة طو للقـــــــــــرارات مكملــــــــــة قـــــــــــرارات ـــــــــــ و ة ـــــــــــ كث جـــــــــــل ة قصـــــــــــ فــــــــــالقرارات
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وأن ، والوضـــــــوح الدقـــــــة مـــــــن قـــــــدر ـــــــ ع بمعلومـــــــات ا متخـــــــذ ـــــــد تزو مـــــــن البـــــــد ـــــــة ونا فعاليـــــــة ذات املتخـــــــذة

وتح ــــــــــا وتحليل لة باملشـــــــــــ املتعلقــــــــــة صـــــــــــائص با أنتقــــــــــوم مـــــــــــا و ، ــــــــــا تـــــــــــرتبط ــــــــــ ال خـــــــــــرى املؤشــــــــــرات ديـــــــــــد

ـــــــــع تنو دارة مــــــــة م مــــــــن فإنــــــــھ متنوعــــــــة مصــــــــادر مــــــــن ــــــــا عل صــــــــول ا يــــــــتم القــــــــرار ــــــــا يحتاج ــــــــ ال املعلومــــــــات

قــــــــة بطر ـــــــا وتخز ـــــــا بحفظ تقـــــــوم ثـــــــم ـــــــا م ســـــــتفادة ـــــن يمكــ ـــــــ ح ، ا ـــــــ مـــــــدى واختيـــــــار املعلومـــــــات ـــــــذه

إ ــــــــــــا ع وتوز ســــــــــــرعة ا جاع باســــــــــــ ــــــــــــســــــــــــمح ــــــــــــا توفر الواجــــــــــــب صــــــــــــائص ا ومــــــــــــن القــــــــــــرار صــــــــــــنع مراكــــــــــــز ــــــــــــ

عاليــــــــــة ثقـــــــــة ذات ـــــــــون ت كمـــــــــا القـــــــــرار ـــــــــا ف يتخـــــــــذ ــــــــــ ال الـــــــــة با ومرتبطـــــــــة ســـــــــقة م ـــــــــون ت أن ـــــــــ املعلومـــــــــات

ـــــــ أك ـــــــون ت مــــــن الفـــــــائز بحيـــــــث معقولــــــة ا إعـــــــداد ـــــــاليف ت ــــــون ت أن ـــــــذا ـــــــل ــــــم أ ومـــــــن ، محكمـــــــة وصــــــياغة

ا تحض اليف ت   .من

ال:ثانيا جلدور لة طو املالية القرارات اتخاذ املا   .تحليل

قـــــــــــــــرار القــــــــــــــرارات ــــــــــــــذه ــــــــــــــم أ ومـــــــــــــــن جــــــــــــــل لــــــــــــــة طو املؤسســــــــــــــة شـــــــــــــــاطات ب القــــــــــــــرارات ــــــــــــــذه وتتعلــــــــــــــق

خـــــــــالل ـــــــــاح بأر ـــــــــا عل ســـــــــيعود املشـــــــــروع أن بـــــــــذلك تتوقـــــــــع ، ثمار ســـــــــ عمليـــــــــة تقـــــــــوم فاملؤسســـــــــة ، ثمار ســـــــــ

تقـــــــــو  ولـــــــــذلك ، متتاليـــــــــة ســـــــــنوات املتوقـــــــــععـــــــــدة ح الـــــــــر ضـــــــــوء ـــــــــ ع ـــــــــذا و املتاحـــــــــة ع املشـــــــــار ن بـــــــــ باملخـــــــــاطرة م

الــــــــزمن مـــــــن لـــــــة طو ة ــــــــ لف ـــــــا الزم و مســـــــتقبال املؤسســـــــة شــــــــاط ب يتعلـــــــق ثمار ســـــــ قــــــــرار ـــــــون ، مشـــــــروع ـــــــل ل

، ســـــــــــبان ا ـــــــــــ لـــــــــــھ تمو انيـــــــــــة إم بأخـــــــــــذ إال ثمار ســـــــــــ اليتقـــــــــــرر حيـــــــــــث أســـــــــــلوب بأحســـــــــــن اتخـــــــــــاذه فتتطلـــــــــــب

با ل التمو لفة ت املنتظرةوكذلك املردودية مع   .    ملقارنة

مـــــــــل ثماري ســـــــــ القـــــــــرار ـــــــــون مؤكـــــــــد ثماري ســـــــــ وقـــــــــراره ملشـــــــــروع التمـــــــــو القـــــــــرار ن بـــــــــ الفصـــــــــل إن

تمـــــــــو بأســـــــــلوب مـــــــــدعم ثماري اســـــــــ قـــــــــرار ـــــــــو التمـــــــــو القـــــــــرار أن إال حيـــــــــان عـــــــــض ـــــــــ بالـــــــــديون ـــــــــل التمو

مردوديــــــــــة  عــــــــــديل ــــــــــ ع عمــــــــــل ألنــــــــــھ عـــــــــــدةبالــــــــــديون أي ــــــــــل التمو مــــــــــوارد مختلــــــــــف ن بــــــــــ يفاضــــــــــل ، ثمار ســــــــــ

بالديون ل التمو تخص   .       1قرارات
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  :خالصـــة

ـــــــ ســـــــتقرار و ســـــــتمرار ســـــــتطيع ل القـــــــرار اتخـــــــاذ ـــــــ الدقـــــــة ـــــــ ع عتمـــــــد املؤسســـــــة أن نجـــــــد ســـــــبق ممـــــــا

املـــــــا القـــــــرار متخــــــذ أمـــــــا ، قـــــــرار أي اتخــــــاذ ـــــــ وخطواتـــــــھ مراحلــــــھ مراعـــــــاة يجـــــــب القــــــرار اتخـــــــاذ قبـــــــل ، ــــــا محيط

ومعمقـــــــة جيـــــــدة دراســـــــة منـــــــھ يتطلـــــــب حيـــــــث قـــــــرارات عـــــــدة يتخـــــــذ ـــــــو نجـــــــد. ف ـــــــذا ـــــــاومـــــــن ل القـــــــرارات أن

مـــــــــــع املعـــــــــــامالت أو شـــــــــــأة امل داخـــــــــــل ع واملشـــــــــــار شـــــــــــطة ملختلـــــــــــف ـــــــــــا واتخاذ الـــــــــــبعض ا عضـــــــــــ مـــــــــــع ـــــــة املــــ مت

ــــــــــاليف ت ــــــــــ ع عتمــــــــــد قــــــــــرارات ــــــــــ ع ــــــــــ ك ال تـــــــــم لمــــــــــا املاليــــــــــة القــــــــــرارات ميــــــــــة أ وتــــــــــزداد ، ارجيــــــــــة ا ئـــــــــة الب

اتخـــــــــا ـــــــــ ة ـــــــــ كب مة مســـــــــا لـــــــــھ املـــــــــا التحليـــــــــل نجـــــــــد لـــــــــذا ، عاليـــــــــة لتحديـــــــــدومـــــــــوارد املاليـــــــــة القـــــــــرارات ـــــــــذه ذ

ا يناس الذي والقرار املؤسسة   . وضعية

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



الثالث سكر                                                                                                         :الفصل رام ملؤسسة ميدانية  دراسة

 
52 

يد   : تم

املا التحليل املؤسسةعت لوضعية العام ل الش جمة ب يقوم أنھ ا. املؤسسة قدر عطي مما

القرار املالية, اتخاذ سب وال واملالية التوازنات ا م وال املستعملة املا التحليل مؤشرات ق طر عن وذلك

املالية الناحية من املؤسسة جوانب ل دقيق ل ش عطي باسقاط. ال نقوم سوف ذا املؤشراتول ذه

و مباحث ثالث ا الفصل ذا قسمنا حيث سكر رام ملؤسسة ميدانية بدراسة التطبيقي انب : ا  

ول  - سكر: املبحث رام مؤسسة  تقديم

ي - الثا للمؤسسة: املبحث النتائج حسابات وجدول انية امل  عرض

الثالث - ر : املبحث مؤسسة القرار اتخاذ املا التحليل سكردور  ام
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ول  سكر: املبحث رام مؤسسة   :تقديم

ا ـــــــــــ وكب امـــــــــــا دورا تلعـــــــــــب نتاجيـــــــــــة واملؤسســـــــــــة ـــــــــــا نوع ـــــــــــان مـــــــــــا م ووظـــــــــــائف ـــــــــــام م مؤسســـــــــــة ـــــــــــل ل ان

ومـــــــــن ـــــــــة ج مـــــــــن ـــــــــذا لك للمســـــــــ ســـــــــبة بال ـــــــــ أسا ـــــــــا منتوج ـــــــــان اذا خاصـــــــــة الـــــــــوط لالقتصـــــــــاد ســـــــــبة بال

قتصـــــــــــادي شـــــــــــاط ال أســــــــــــاس ـــــــــــ قتصـــــــــــادية املؤسســــــــــــة فـــــــــــان أخـــــــــــرى ـــــــــــة نقــــــــــــوم. ج املبحـــــــــــث ـــــــــــذا ــــــــــــ و

مؤ  ــــــف ســــــكربتعر رام عـــــــرض, سســــــة مــــــع ــــــا انيا وام ا ــــــداف أ يـــــــان و ا شــــــأ كيفيــــــة ن يــــــ ت خــــــالل مـــــــن وذلــــــك

التنظي ا ل   .ي

ول  املؤسسة: املطلب عن خية تار  : ملحة

خ بتــــــار الســــــكر ــــــر لتكر مســــــتغانم وحــــــدة شــــــأت رقــــــم16/05/1967أ الـــــــوزاري والقـــــــرار CAB/49باملرســــــوم

رقم خ 115D.I /355/69حادي   .23/05/1969 بتار

ا قـــــــدر مســـــــاحة شـــــــمل و ومســـــــتغانم ـــــــران و ن بـــــــ الـــــــرابط ـــــــق الطر ـــــــ ع مزغـــــــران مدينـــــــة غـــــــرب الوحـــــــدة تقـــــــع

سية, كتارات10 الفر الشركة ا انجاز م   Five Cail Bab. Cocke. FCBوسا

يطالية سنة Rengienneوالشركة سا سود ر ا وضع ان   . 1970حيث

العمل خانطلقــــــــــــــت بتــــــــــــــار النتاجيـــــــــــــــة حمـــــــــــــــر18/04/1974يــــــــــــــة الســــــــــــــكر ـــــــــــــــر تكر ــــــــــــــو ا شــــــــــــــا ا مـــــــــــــــن ــــــــــــــدف وال

بــــــــــوزن مبلــــــــــور أبــــــــــيض ســــــــــكر بقايــــــــــا ــــــــــ واملتمثــــــــــل الك لالســــــــــ املوجــــــــــھ الســــــــــكر النتــــــــــاج ــــــــــارج ا مــــــــــن املســــــــــتورد

  .كغ50

ي الثا التنظيمي: املطلب ا ل ي و باملؤسسة ف   : التعر

ول  باملؤسسة: الفرع ف   : التعر

ـــــــــا مقر قــــــــع و الك لالســــــــ املوجــــــــھ الســــــــكر ــــــــر لتكر أساســــــــا وضــــــــعت نتــــــــا ع الطــــــــا ذات املؤسســــــــة ــــــــذه ان

و لالنتاج وحدات من كب وت مليانة س خم   : املركزي
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مليانة - س بخم السكر ر تكر  معمل

بمستغانم - السكر ر تكر  .معمل

وزاري 2000فيفـــــــــري02ـــــــــ عـــــــــديل نـــــــــاك ل. ـــــــــان مؤسســـــــــة ـــــــــل احصـــــــــائياتفاســـــــــتقلت وحســـــــــب ا وحـــــــــد

ا2001 للمؤسسة نتاجية القدرة   : وصلت

ب - تقدر حمر السكر ة اليوم30: معا  طن

م - كياس املبلور بيض السكر ب50منتوج يقدر اليوم10كغ  .طن

ن بـــــــــــــالتمو املؤسســـــــــــــة ـــــــــــــل, نتـــــــــــــاج, ـــــــــــــتم قيـــــــــــــة, التكييــــــــــــــف, التمو ق, ال ســـــــــــــو مــــــــــــــواد, ال ـــــــــــــل ل ـــــــــــــع والتوز

السكر انتاج شاطات سي و واستغالل الغذائية   .الصناعات

وليــــــــة بـــــــاملواد ن التمــــــــو ة لصــــــــعو حمـــــــر(نظـــــــرا العملــــــــة) الســــــــكر و ــــــــارج ا مــــــــن ـــــــا بأكمل ســــــــتورد ــــــــ ال

ــــــــ الوا مــــــــن أصــــــــبح ــــــــا ذا ــــــــل تمو ــــــــ ع القــــــــدرة تمتلــــــــك ال للشــــــــركة املاليــــــــة الوضــــــــعية ب ســــــــ و الصـــــــعبة

الشـــــــــــ يمـــــــــــول ك شـــــــــــر عـــــــــــن البحـــــــــــث ـــــــــــاضـــــــــــرورة عط و والنتـــــــــــاج العمـــــــــــل ـــــــــــا يمك ـــــــــــ ح وليـــــــــــة باملـــــــــــادة ركة

وض لل   .فرصة

ســـــــــنة مـــــــــن بدايــــــــــة ـــــــــاص ا القطـــــــــاع مـــــــــع تتعامـــــــــل املؤسســـــــــة عــــــــــن2001أصـــــــــبحت الدولـــــــــة ـــــــــ لتخ نظـــــــــرا

وليــــــــة واملــــــــادة املــــــــادي التجــــــــارة, الــــــــدعم لــــــــف ات شــــــــر مــــــــع البدايــــــــة ــــــــ املؤسســــــــة عاملــــــــت LICحيــــــــث

ـــــــو ف الثالــــــــث املتعامـــــــل أمــــــــا للتجـــــــارة شــــــــرفاوي مؤسســـــــة مــــــــع ـــــــان فقــــــــد ي الثـــــــا ففــــــــيCEVITALوالتعامـــــــل

ات2012 شــــــــــــــــر عــــــــــــــــدة مــــــــــــــــن ــــــــــــــــون املت اد لالســــــــــــــــت ــــــــــــــــي الغر برحــــــــــــــــال مجمــــــــــــــــع ملــــــــــــــــك ســــــــــــــــكر رام مؤسســــــــــــــــة

الســـــــكر ـــــــر تكر ـــــــ مـــــــن, متخصصــــــة الشـــــــركة ـــــــل تحو تـــــــم حيــــــث ع البضـــــــا ونقـــــــل الغذائيـــــــة املـــــــواد اد اســــــت

ــــــــــــ ا عموميــــــــــــة ــــــــــــاشـــــــــــركة عل تفــــــــــــاق تــــــــــــم معنيــــــــــــة شــــــــــــروط وفــــــــــــق م أســــــــــــ الشــــــــــــروط. شــــــــــــركة ن بــــــــــــ ومــــــــــــن

  : ساسية

بالعمل -  حتفاظ



الثالث سكر                                                                                                         :الفصل رام ملؤسسة ميدانية  دراسة

 
55 

الشركة - ديون  سديد

ي الثا للمؤسسة: الفرع التنظيمي ل ي   : ال

التا ل الش مو و كما ومصا ات مدير عدة ا سكر رام مؤسسة   : تنقسم

رقم ل للمؤسسة) III-1(الش التنظيمي ل ي   : ال

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

سكر: املصدر رام   . املؤسسة

ة مدير

النظافة

 والرقابة

العامة ة  املدير

مانة  

ة مدير

 الصناعة

ة مدير

املوارد

ة شر  ال

ة مدير

 التجارة

ة مدير

املالية

 واملحاسبة

ة مدير

نتاج  

فرع

انيك مي

 وصيانة

 فرع 

 كھرباء

 فرع 

 االنتاج

فرع  المخابر
 األجور

فرع 
التسییر 
الموارد 
 البشریة 

فرع 
 التموین 

فرع 
التسویق 

 والبیع 

فرع 
محا
 سبة 

فرع 
 مالیة 
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رقم ل واملحاسبة) : III-2(الش املالية ة ملدير التنظيمي ل ي   : ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

سكر: املصدر رام    املؤسسة

الثالث ا: املطلب عمل ونظام املؤسسة داف   : أ

ول  املؤسسة: الفرع داف   : أ

ا م داف أ عدة تحقيق ا املؤسسة  : دف

ة واملحاسبةمدير املالية  

املحاسبة فرع س املحاسبة رئ فرع س  رئ

العامة باملحاسبة لف يتات م التث بمحاسبة لف املالية م باملحاسبة لف  م

نة ز با لف الصندوق  م ن  ام
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خرى - الصناعية شاطات ل و السكر انتاج شاطات ال وتنمية سي و ثمار   .اس

نتاج- يخص فيما املتعددة املخططات تحقيق من لنتمكن ن التمو   .ضمان

يخـــــــــص - فيمـــــــــا ومـــــــــة ا قبـــــــــل مـــــــــن املتخـــــــــذة التـــــــــداب و املســـــــــطرة ـــــــــداف اطـــــــــار ـــــــــ ا بضـــــــــاع بيـــــــــع ـــــمان ضــــ

ق سو   .ال

نتاج- مردودية ترتفع بحيث صناعة ل ل يا ر وتطو   .تنظيم

و- نتــــــــاج عمليــــــــة ل ســــــــ ممــــــــا العمــــــــل ــــــــ ديثــــــــة ا ســــــــاليب و التكنولوجيــــــــة مــــــــن ســــــــتفادة ــــــــ ع العمــــــــل

عم خالل سي التنميةال و التدب   .ليات

ي الثا املؤسسة:الفرع العمل   .نظام

الشـــــــركة ـــــــو254توظـــــــف الشـــــــركة ـــــــ العمـــــــل ،ونظـــــــام مؤقتـــــــون و دائنـــــــون عمـــــــال م مـــــــ ســـــــا24/ســـــــا24عامـــــــل

عمـــــــل فـــــــوج ــــــل افـــــــواج عــــــة ار ـــــــ ا ن مقســـــــم العمــــــال فـــــــان العمـــــــل8لــــــذلك ات ـــــــ ف ــــــون ت و قانونيـــــــة ســــــاعات

التا ناوب   :ت

عم - ق زوفر الثانية ا صباحا السادسة الساعة ع  .ل

ليال - العاشرة ا زو الثانية من عمل ق  .فر

صباحا - السادسة ا ليال العشرة من عمل ق  .فر

اذا - توقــــــــف دون ســـــــبوع ايـــــــام طـــــــوال العمـــــــل ـــــــون ي كـــــــذا و راحـــــــة حالـــــــة ـــــــ ـــــــون في ـــــــع الرا الفـــــــوج امـــــــا

ولية املادة  .توفرت

ال ياملبحث باملؤسسة: ثا اصة ا النتائج حسابات جدول و انية امل   .عرض

النظــــــــام حســــــــب للمؤسســــــــة النتــــــــائج حســــــــابات جــــــــدول و انيــــــــة امل عــــــــرض ــــــــ ا املبحــــــــث ــــــــذا ــــــــ تطرق ســــــــ

املا   .املحاس
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ول سكر: املطلب رام ملؤسسة ية املحاس انية امل   عرض

رقم دول ية)III-1(ا املحاس انية لسنامل صول   .2016-2015انب

تالك  2016جما  السنوات/صول    2015الصا  2016الصا  2016ا

ة جار غ   .أصول

ة معنو يتات   .تث

ية عي يتات   .تث

3174741990.38  1796074942.16  1378667048.16  1405785665.04  

نتاج قيد يتات   27251663.68  20868548.67    20868548.67  .تث

مالية يتات           .تث

حســــــــــــب مقومــــــــــــة ســــــــــــندات

املعادلة قة   .طر

        

و اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى مات مســـــــــــــــــــــــــــــــــــا

الغ لدى   .حقوق

        

تة مث اخرى           .سندات

ماليــــــــــــــــة واصــــــــــــــــول قــــــــــــــــروض

ة جار غ   .اخرى

282000.00    282000.00  282000.00  

ـــــــــــــــــــــ غ صـــــــــــــــــــــول مجمـــــــــــــــــــــوع

ة ار   .ا

3195892538.99  1796074942.16  1399817596.83  1433349328.72  

ة جار   .اصول

منتجـــــــــــــــــــــــــــات و مخزونـــــــــــــــــــــــــــات

التنفيذ   .قيد

79267054.17    79267054.17  68278684.27  

        حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
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دائمةواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدامات

  .مماثلة

ائن   350473385.65  474518111.60  730696.30    الز

خرون   19998929.47  17561600.86    17561600.86  املدينون

  86395749.24  116403411.76    116403411.74  .الضرائب

خـــــــــــرى ـــــــــــة ار ا صــــــــــول

ا شا وما   .املوجودات

        

صـــــــــــــــــــــــــــــــول و توظيفـــــــــــــــــــــــــــــــات

خرى  ة ار ا   .املالية

        

نة ز   82028728.68  64671147.23    64671147.23  .ا

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع مجمــ

ة ار   .ا

753152021.92  730696.30  752421325.62  607175477.31  

العام   2040894806.03  2152238922.45  1796805638.46  3949044560.91  لالصول املجموع

املؤسسة: املصدر وثائق ع باالعتماد الطالبة اعداد   من
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رقم دول لسن)III-2(ا صوم ا انب ية املحاس انية   .2016-2015امل

صوم   2015الصا  2016الصا  السنوات/ا

اصة ا موال       رؤوس

الصادر املال   164000000.0  164000000.00  رأس

املطلوب غ املال       رأس

احتياطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات و –عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوات

مدمجة   ).1(احتياطات

799312.85  799312.85  

التقييم اعادة   1042726860.00  1042726860.00  فوارق

التقييم       فارق

صافية يجة   43943164.48  102110796.33  ن

جديد من حيل   417243462.16  449490686.43  ال

املدمجة الشركة   ).1(حصة

قلية ذوي   ).1(حصة

    

  1668712799.49  1759127655.11  املجموع

ة ار ا غ صوم   :ا

املالية والديون اضات   .ف

  17500000.00  

ا(ضرائب ل مرصود و   _                   413219.47  )مؤجلة

ــــــــة جار ــــــــ غ اخــــــــرى حقــــــــوق (ديــــــــون

متياز   )منح

              _                _  

لة ــــــــــــــــــــــ م منتجــــــــــــــــــــــات و مؤونــــــــــــــــــــــات

  مسبق

6719041.07  4544201.74  
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ــــــــــــــــة جار ــــــــــــــــ غ صــــــــــــــــوم ا مجمــــــــــــــــوع

)2.(  

7132260.54  22044201.74  

ة ار ا صوم       ا

قة م حسابات و   149323345.79  158448237.16  .مردودون

  167809870.73  168950089.24  ضرائب

أخرى   32604588.28  58580679.90  ديون

صوم ا نة       خز

ة ار ا صوم ا   349737804.80  385979006.30  )3(مجموع

صوم ل العام   2040494806.03  2152238922.45  املجموع

املؤسسة: املصدر وثائق ع باإلعتماد الطالبة إعداد   .من

ي الثا سكر: املطلب رام ملؤسسة النتائج حسابات جدول   .عرض

دول النتائج)III3-(ا حساب الطبيعة(جدول   .2016-2015لسن)حسب

  2015الصا  2016الصا  البيان

و ع البضـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن مبيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

املصنعة   .املنتجات

املخزون ات   غ

ت املث   نتاج

ستغالل   .اعانات

611694496.70  

  

4836406.11  

483880064.08  

  

8308756.6  

املالية-1 السنة   492188820.40  616530902.81  انتاج

لكة املس يات   .املش

و ارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات ا

185850340.49  

19869606.67  

140847602.94  

18396968.59  
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خرى  ات ال   .س

املالية-2 السنة الك   159244571.53  205719947.16  .اس

لالســــــــــــــــتغالل -3 املظافــــــــــــــــة القيمــــــــــــــــة

)1-2(  

410810955.65  332944248.91  

ن املستخدم   اعباء

املماثلة املدفوعات و   .الضرائب

235363884.50  

351815.26  

20524945.22  

319633.25  

لالســــــــــتغالل-4 جمــــــــــا الفــــــــــائض

.  

175095655.89  127375165.44  

خرى  العملياتية   .املنتجات

العملياتية   .خرى عباء

و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات تال لال املخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  .املؤونات

القيمــــــــة خســــــــائر عــــــــن جاعات اســــــــ

املؤونات   .و

663210.21  

4825747.27  

43922688.65  

11228655.93  

11234028.01  

91068073.08  

7639392.69  

العملياتية-5 يجة   43941112.97  127010430.18  الن

املالية   املنتوجات

املالية   .عباء

39205.95  

476777.12  

505311.51  

503206.00  

املالية-6 يجة   2051.51  437571.17  .الن

قبـــــــــــــــــــــــــــــــــل-7 العاديـــــــــــــــــــــــــــــــــة يجـــــــــــــــــــــــــــــــــة الن

  )6+5(الضرائب

  

  

12652899.01  43943164.48  
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عـــــــــــــن ـــــــــــــا دفع الواجـــــــــــــب الضـــــــــــــرائب

العادية   .النتائج

املؤجلـــــــــة ات(الضـــــــــرائب ـــــــــ ـــــــــ/غ ع

العادية   )النتائج

24048843.21  

  

413219.47  

  

شــــــــــــــــــــــــــطة منتجـــــــــــــــــــــــــات مجمـــــــــــــــــــــــــوع

  العادية

617233318.97  511562180.57  

العادية شطة اعباء   467619016.09  515122522.64  مجموع

شـــــــــــــطة-8 لال الصـــــــــــــافية يجـــــــــــــة الن

  .العادية

102110796.33  43943164.48  

العاديــــــــــــــــة املنتوجــــــــــــــــات–العناصــــــــــــــــر

ا( بيا   )يطلب

العاديـــــــــة يطلـــــــــب(عبـــــــــاء-العناصـــــــــر

ا   )بيا

    

العادية-9 غ يجة       .الن

للســـــــــــــــــــنة-10 الصـــــــــــــــــــافية يجـــــــــــــــــــة الن

  .املالية

102110796.33  43943164.48  

املوضــــــــــــــــــــــــوعة ات الشــــــــــــــــــــــــر حصــــــــــــــــــــــــة

يجـــــــــــــــــــة الن ــــــــــــــــــ املعادلــــــــــــــــــة موضــــــــــــــــــع

  .الصافية

    

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافية-11 يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الن

املدمج   )1(للمجموع
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قلية ذوي حصة ا       )1(وم

املجمع       )1(حصة

  

اعداد: املصدر املؤسسةمن وثائق ع باالعتماد   .الطالبة

الثالث سكر: املبحث رام مؤسسة القرار اتخاذ املا التحليل   .مستغانم–دور

ســـــــن         مــــــــن ـــــــل ل املختصـــــــرة انيــــــــة امل عـــــــرض مبحــــــــث ـــــــ الوصــــــــول2016-2015ســـــــنقوم ـــــــدف وذلــــــــك ،

ـــــ املناســـــبة القـــــرارات اتخـــــاذ ـــــ املـــــا التحليـــــل دور ـــــ ـــــل  مؤسســـــةا ابـــــراز خـــــالل مـــــن ،وذلـــــك ســـــكر رام

ذلك ع املساعدة املالية سب ال مختلف و املا التوازن مؤشرات   .من

ول بمستغانم: املطلب سكر رام ملؤسسة القرار اتخاذ التوازن مؤشرات      . دور

ول لسن: الفرع للمؤسسة الوظيفية انية امل   .2016-2015اعداد

دول  لسن): III-4(رقما صول انب الوظيفية انية  .2016-2015امل

  2015  2016  صول

سبة  املبالغ   النمسبة  املبالغ  ال

الثابتة   70.24  1433319328.72  65.04  1399817596.83  صول

ة ار ا   صول

ستغالل   قيم

املحققة   القيم

زة ا ا   القيم

752421325.62  

79267054.17  

608483124  

64671147.23  

34.99  

3.68  

28.27  

3.00  

607175477.31  

68278684.27  

456868064  

82028728.68  

29.76  

3.35  

22.39  

4.02  

  100  2040494806.03  100  2152238922.45  املجموع

املؤسسة: املصدر  وثائق ع باالعتماد الطالبة اعداد   من
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لسن صول انب الوظيفية انية امل ن التالي ن ل الش   .2016-2015يو

رقم ل لسنة): III-3(الش صول انب الوظيفية انية   .2015امل

  

املؤسسة: املصدر وثائق ع باإلعتماد الطالبة اعداد   .من

ل انب) : III-4(الش الوظيفية انية   .2016لسنةصولامل

  

املؤسسة: صدرامل   وثائق ع باإلعتماد الطالبة اعداد   .من

70%
4%

23%

3%

األصول الثابتة

األصول اإلستغالل

األصول المحققة

األصول الجاھزة

4%

28%

3%

65%

األصول الثابتة

قیم اإلستغالل

القیم المحققة

القیم الجاھزة
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رقم دول لسن): 05-3(ا صوم ا انب الوظيفية انية   .2016-2015امل

صوم   2015  2016  ا

سبة  املبالغ سبة  املبالغ  ال   ال

اصة ا   81.78  1668712799.49  81.73  1759127655.61  موال

جل لة طو   الديون

جلالديون ة   القص

صوم ا نة   خز

7132260.54  

385979006.30  

0.33  

17.93  

22044201.74  

349737804.8  

1.08  

17.14  

  %100  204049486.03  %100  2152238922.45  املجموع

  

لسن صوم ا انب الوظيفية انية امل ن التالي ن ل الش   .2016-2015يو

رقم ل الوظيفية): III-5(الش انية لسنةامل صوم ا   .2015انب

  

املؤسسة: املصدر وثائق ع باإلعتماد الطالبة اعداد   .من

82%

1%

17%

األموال الخاصة

الدیون الطویلة األجل

الدیون القصیرة األجل
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رقم ل لسنة) : III-6(الش صوم ا انب الوظيفية انية   .2016امل

  

املؤسسة: املصدر وثائق ع باإلعتماد الطالبة اعداد  .من

ي الثا التوازن: الفرع مؤشرات تحليل و   .املادراسة

العامل-1 املال   : FR رأس

ســـــــــــــبقت ،وكمــــــــــــا املؤسســــــــــــة داخــــــــــــل التوازنــــــــــــات تقيــــــــــــيم و لتحليــــــــــــل أساســــــــــــيا مؤشــــــــــــر ــــــــــــ عت ـــــــــــام العـ املــــــــــــال رأس

التا دول ا خالل من جميعا ا عرض سنقوم العامل املال لرأس أنواع عة أر ناك اليھ   :شارة

  2016  2015  العالقة  البيان

العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــل املــــــــــــــــــــــــــــــــــال رأس

  الصا

الدائمــــــــــــــــــــــــــــــــة –مــــــــــــــــــــــــــــــــوال

الثابتة   صول

257437672.52  

  

366442319.32  

العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــل املــــــــــــــــــــــــــــــــــال رأس

اص   ا

اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا -مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال

الثابتة   صول

235393470.77  359310058.78  

العامـــــــــــــــــــــــــــــــل املـــــــــــــــــــــــــــــــال ةرأس ار ا   7524212325.62  607175477.31  صول

81%

1%

18% األموال الخاصة 

الدیون الطویلة األجل

الدیون القصیرة األجل
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  جما

العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــل املــــــــــــــــــــــــــــــــــال رأس

  جن

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ديـــــــــــــــــــــ

ة+جــــــــــــــــل قصـــــــــــــــــ ديـــــــــــــــــون

  جل

371782006.54  393111266.84  

املؤسسة: املصدر وثائق ع باإلعتماد الطالبة اعداد   .من

 ــا ــ ــ الصــ ــــل ــ العامــ ــــال ــ املــ رأس ــــل ــ ــــدائم(تحليــ ــ ــــــــ):الــ ارتفــــــــاع أن نالحــــــــظ الســــــــابق ــــــــدول ا خــــــــالل مــــــــن

مــــــا ــــــو و أمــــــان ــــــامش ــــــا ل املؤسســــــة أن ــــــ ع يــــــدل ــــــذا ،و الــــــدائم العامــــــل املــــــال القــــــدرةرأس يفســــــر

جل ة قص الديون سديد  .   ع

  ــــــاص ــ ـ ا ــــل ــ ــ العامــ ــــال ــ ــ املـ رأس ــــل ــ ــ املــــــــــال:تحليـ رأس قيمـــــــــة أن الســــــــــابق ـــــــــدول ا خــــــــــالل مـــــــــن ـــــظ نالحـــــ

ســــــــنة مــــــــن ارتفــــــــع و ، موجبــــــــة ــــــــاص ا ســــــــنة2015العامــــــــل ــــــــ املؤسســــــــة2016ا أن يفســــــــر مــــــــا ــــــــو ،و

أخـــــــــــــ مـــــــــــــوارد ـــــــــــــ ع عتمـــــــــــــاد دون الثابتـــــــــــــة ا أصـــــــــــــول ـــــــــــــل تمو ـــــــــــــ ع أنقـــــــــــــادرة ،أي ــــــــــــــا موارد ـــــــــــــ غ رى

جيدة وضعية  .املؤسسة

 ــا ــ ــ ــ جمـ ــــل ــ ــ العامـ ــــال ــ ــ املـ رأس ــــل ــ قيمـــــــــة نالحـــــــــظ: تحليـــ أن ـــــــــدول ا خـــــــــالل املـــــــــال  مـــــــــن العامـــــــــل رأس

ذا،موجب  جما افية و و جيدة سيولة تمتلك املؤسسة أن ع  .يدل

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ جن ــــل ــ ــ ــ ــ العامـ ــــال ــ ــ ــ ــ املـ رأس ــــل ــ ــ ــ ــ رأس:  تحليـ أن نالحـــــــــــــظ ـــــــــــــدول ا ــــــــــــــمـــــــــــــن جن العامـــــــــــــل املـــــــــــــال

ســـــــــــنة مـــــــــــن ـــــــــــ2015ارتفـــــــــــع ـــــــــــ2016ا ع ا شـــــــــــاطا ـــــــــــل تمو ـــــــــــ ع عتمـــــــــــد املؤسســـــــــــة أن يـــــــــــدل ممـــــــــــا

ة قصــــــــــــ الــــــــــــديون ـــــــــــ ع عتمــــــــــــد املؤسســــــــــــة ،وأن ـــــــــــ كب ل شــــــــــــ جــــــــــــل ة القصـــــــــــ و لــــــــــــة الطو اـلــــــــــديون

ــــــــــــ ع صــــــــــــول ا ـــــــــــا يمك ال املؤسســــــــــــة أن ـــــــــــ ع ــــــــــــذا و ، جــــــــــــل لـــــــــــة طو الــــــــــــديون مـــــــــــن ــــــــــــ أك جـــــــــــل

ا اقروض لد الديون قيمة سسب     .ضافية
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العامل-2 املال رأس   ):   BFR(احتياطات

الــــــــــــدورة احتياجـــــــــــــات غطــــــــــــي أن ســـــــــــــتغالل دورة خـــــــــــــالل املؤسســــــــــــة ـــــــــــــ ع ا(يجــــــــــــب مـــــــــــــديوني و ـــــــــــــا ) مخزونا

ـــــــــ ا املؤسســـــــــة حاجـــــــــة عـــــــــن ـــــــــ ع فـــــــــذلك ن الطـــــــــرف ن بـــــــــ موجـــــــــب الفـــــــــرق ـــــــــان ،فـــــــــإذا جـــــــــل ة قصـــــــــ بالــــــــديون

تز أخرى العاملموارد املال رأس باحتياجات س ما ذا و ، واحدة دورة عن ا مد   . د

رقم دول لسن): III-7(ا العامل املال رأس   .2016-2015احتياجات

  2016          2015         السنوات/البيان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة ار ا القيمــــــــــــــــــــــــــــــــــة-صـــــــــــــــــــــــــــــــــول

زة ا   ا

525146748.63  687750178.39  

جـــــــــــــــــــــــــــــــــل ة القصــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــديون  -الـــــــــــ

املصرفية   السلفات

349737804.80  385979006.30  

العامل املال رأس   301771172.09  175408943.83  احتياجات

املؤسسة         الوثائق باإلعتمادع الطالبة اعداد من   .املصدر

 التحليل: 

ســـــــــنة مـــــــــن وارتفعـــــــــت ن ت الســـــــــ خـــــــــالل موجـــــــــب عامـــــــــل مـــــــــال رأس احتيـــــــــاج حققـــــــــت املؤسســـــــــة أن نالحـــــــــظ

ســـــــــنة2015 ـــــــــ املؤسســـــــــة2016ا ـــــــــ ع ســـــــــتلزم ـــــــــل التمو احتياجـــــــــات ـــــــــل أن ـــــــــ ا راجـــــــــع رتفـــــــــاع ـــــــــذا و

الغ لدى قوق ا لدى قيمة   .برفع

نة-3 ز   : TRا

ستغالل دورة خالل ا ف التصرف املؤسسة ستطيع ال القيم مجموع نة ز   ا

رقم دول لسن) : III-08(ا للمؤسسة نة ز   .2016-2015ا
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  2016  2015  السنوات/ البيان

العامل املال   366442319.32  257437672.51  رأس

العامل املال رأس   301771172.09  175408943.83  احتياطات

نة ز   64671147.23  82028728.68  ا

املؤسسة: املصدر وثائق ع باإلعتماد الطالبة عداد   .من

 التحليل: 

انـــــــت املؤسســـــــة نـــــــة خز أن ليـــــــةنالحـــــــظ غطيـــــــة غطـــــــى العامـــــــل املـــــــال رأس بـــــــأن يفســـــــر مـــــــا ـــــــذا موجبـــــــة

تـــــــــة مث اتيجية اســــــــ املؤسســـــــــة اتخــــــــاذ ـــــــــ ا يرجــــــــع ــــــــذا و ، العامـــــــــل املــــــــال رأس مـــــــــن املؤسســــــــة إلحتياجــــــــات

ــــــــــداف ــــــــــ ا الوصـــــــــول لغــــــــــرض املاليــــــــــة ا وضـــــــــع ن تحســــــــــ و املطلــــــــــوب املســـــــــتوى ــــــــــ ا نــــــــــة ز ا ن بتحســـــــــ

  .املسطرة

ي الثا بوا: املطلب املاليةالتحليل سب ال   .سطة

السيولة-1   :سبة

دول لسن): III-09(ا السيولة   .2016-2015سب

سبة   2015      2016      العالقة  ال

التداول  ة  سبة ار ا املتداولة/صول صوم   1.949  1.736  ا

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيولة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة

عة   السر

ــــــــــــــة( ار ا صــــــــــــــوم)/ املخــــــــــــــزون-صــــــــــــــول ا

  املتداولة

1.540  1.744  

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيولة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة

زة ا   ا

زة ا ا املتداولة/القيم صوم   0.168  0.234  ا

املؤسسة: املصدر وثائق ع باإلعتماد الطالبة اعداد  .من
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  ــــداول ــ التــ ــــبة ــ ســـ ــــل ــ ارتفعـــــــــت:تحليــ للمؤسســــــــة التـــــــــداول ســــــــبة أن الســـــــــابق ــــــــدول ا خـــــــــالل مــــــــن نالحـــــــــظ

ســــــــــنة ســــــــــنة2015مـــــــــن ــــــــــ ســــــــــنة2016ا ــــــــــ ســـــــــبة ال انــــــــــت ب 2015حيــــــــــث ســــــــــنة1.736تقــــــــــدر ــــــــــ أمــــــــــا

تقـــــــدرب2016 غطيـــــــة1.949اصـــــــبحت عـــــــد املتداولـــــــة صـــــــول مـــــــن فـــــــائض وجـــــــود ـــــــ ع يـــــــدل مـــــــا ـــــــذا و

ة ار ا صوم ا جل(ل ة قص افية) ديون سيولة ا لد فاملؤسسة التا  .،و

 عة ــــر ــ الســ ــــيولة ــ الســ ــــبة ــ ســــــــنة: ســ ــــــــ عة الســــــــر الســــــــيولة ســــــــبة أن ب2015نالحــــــــظ ثــــــــم1.540قــــــــدرت

ســــــــنة ــــــــ ســــــــبة ال غايــــــــة2016ارتفعــــــــت ــــــــ جيــــــــدة1.744ا وضــــــــعية ــــــــ املؤسســــــــة أن ــــــــ غ يــــــــدل ــــــــذا ف ،

ة ار ا ا بأصول ة القص ا ديو غطية ع قادرة ا  .وأ

 زة ــــا ــ ــ ـ ا ــــيولة ــ الســـ ــــبة ــ ــــة(ســـ ــ النقديـــ ــــة ــ ـــ ز ا ن): ا املبـــــــــ ـــــــــدول ا خـــــــــالل مـــــــــن ســـــــــبة نالحـــــــــظ أن أعـــــــــاله

ن بـــــــــ مـــــــــا تقـــــــــدر للمؤسســـــــــة زة ـــــــــا ا ســـــــــنة0.167و0.234 الســـــــــيولة ـــــــــ عاليـــــــــة ســـــــــبة حققـــــــــت ـــــــــا أ أي

ســـــــــــنة2016 مـــــــــــع مـــــــــــن2015مقارنــــــــــة ـــــــــــ أك ســـــــــــائلة بــــــــــأموال احتفظـــــــــــت ـــــــــــا أ ـــــــــــ ع ــــــــــذا و انخفضـــــــــــت اي

ســــــــــــنة ــــــــــــ ــــــــــــا ســــــــــــنة2016حاجا ــــــــــــ نحــــــــــــو2015أمــــــــــــا ــــــــــــا وج ــــــــــــا أ يمكــــــــــــن و ، ــــــــــــا بأموال تحــــــــــــتفظ فلــــــــــــم

ثمار  .س

شاط-2 ال   : سب

و  ـــــــــ ســـــــــب ال ـــــــــذه ميـــــــــة أ ادارةتكمـــــــــن و ـــــــــا موارد اســـــــــتغالل ـــــــــ املؤسســـــــــة ادارة فعاليـــــــــة لقيـــــــــاس أداة ـــــــــا

رقــــــــــم تحقيـــــــــق ـــــــــ املؤسســـــــــة أصـــــــــول ضـــــــــمن ثمر عنصـــــــــرمســـــــــ ـــــــــل مة مســـــــــا مقـــــــــدار تقـــــــــدر حيـــــــــث ـــــــــا ودا مج

شاط ال سب حساب كيفية ن يب التا دول وا   .أعمال

رقم دول لسن) : III-10(ا للمؤسسة شاط ال   .2016-2015سب

سب    2016                            2015  القةالع  ال

املخزون دوران   7.716  7.086  املخزون/املبيعات  معدل

صول  دوران صول /املبيعات  معدل   0.284  0.237  مجموع
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املتداولة صول دوران املتداولة/املبيعات  معدل   0.812  0.796  صول

الثابتةمعدل صول الثابتة/املبيعات  دوران   0.436  0.337  صول

املؤسسة: املصدر وثائق ع باإلعتماد الطالبة اعداد   .من

 ــــزون ــ ــ ــ ــ ــ املخـ دوران ــــدل ــ ــ ــ ــ ــ معــ ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــو:تحليـ املخـــــــــــــــزون دوران معــــــــــــــــدل أن ســــــــــــــــبة7نالحــــــــــــــــظ بال دورات

ســـــــــنة2015لســـــــــنة تحقيـــــــــق2016و ثـــــــــم ومـــــــــن ، ـــــــــ أك مبيعـــــــــات حققـــــــــت املؤسســـــــــة أن ـــــــــ ع ـــــــــذا و ،

أك ح ر  .امش

 ــــول ــ صــ ــــا ــ اجمــ دوران ــــدل ــ معــ ــــل ــ ــــــــ: تحليــ ثمر مســــــــ دينــــــــار ــــــــل أن نالحــــــــظ الســــــــابق ــــــــدول ا مــــــــن

قـــــــــدره أعمـــــــــال رقـــــــــم حقـــــــــق قـــــــــد ـــــــــ0.237صـــــــــول ســـــــــنة2015ســـــــــنةـــــــــذا ـــــــــ رقـــــــــم2016و ارتفـــــــــع

ا ا0.284عمال أموال ثمار اس املؤسسة كفاءة ع يدل ما ذا و ،. 

 ــــة ــ ــ املتداولـــ ــــول ــ ــ صــ دوران ــــدل ــ ــ معـــ ــــل ــ ــ ســـــــــــنة:تحليــ ـــــــــــ املؤسســــــــــة أن ـــــــــــدول ا خـــــــــــالل مــــــــــن ـــــظ نالحــــــ

قــــــــدره2015 اعمـــــــــال رقـــــــــم ســــــــنة0.796حققــــــــت ـــــــــ أمـــــــــا ، ثمر مســــــــ دينـــــــــار ـــــــــل ـــــــــ2016ل ا ارتفعـــــــــت

ا0.812ســـــــــــبة اصـــــــــــول اســـــــــــتخدام ـــــــــــ املؤسســـــــــــة كفـــــــــــاءة ـــــــــــ ع يـــــــــــدل ـــــــــــذا و ، ثمر مســـــــــــ دينـــــــــــار ـــــــــــل ل

املبيعات لتوليد  .املتداولة

 ــــة ــ ــ ــ ــ الثابتــ ــــول ــ ــ ــ ــ صــ دوران ــــدل ــ ــ ــ ــ معــ ــــل ــ ــ ــ ــ حققــــــــــــــت: تحليــ املؤسســــــــــــــة أن ــــــــــــــدول ا خــــــــــــــالل مــــــــــــــن نالحــــــــــــــظ

ب تقـــــــدر ســــــــنة0.337مبيعـــــــات ـــــــ ـــــــذا الثابتـــــــة صــــــــول مـــــــن ثمر مســـــــ دينـــــــار ــــــــل ل ســـــــبة ،2015بال

ســــــــــنةأ ــــــــــ ــــــــــ2016مــــــــــا ا قــــــــــد0.436ارتفعــــــــــت للمؤسســــــــــة شــــــــــغي ال داة أن ــــــــــ ع يــــــــــدل ــــــــــذا و ،

 .ارتفع
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حية-3 الر   :سب

التا دول لسن):III-11ا حية الر   .2016-2015سب

سبة   2016  2015  العالقة  ال

جمالية ح الر جما  سبة ح   0.207  0.090  املبيعات/ الر

الصاسبة ح الصــــــــــــــــــافية  الر يجــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــم(املبيعــــــــــــــــــات/الن

  )عمال

0.090  0.166  

صول  ا العائد الصافية  سبة يجة صول /الن   0.047  0.021  مجموع

املؤسسة: املصدر وثائق ع باإلعتماد الطالبة اعداد   .من

 ــا ــ ــ جمــ ح ــــر ــ الــ ــــبة ــ ســ ــــل ــ لســــــــنة:تحليــ جمــــــــا ح الــــــــر ســــــــبة أن ــــــــدول ا خــــــــالل مــــــــن نالحــــــــظ

ب2015 لســـــــــــــنة0.090قـــــــــــــدرت ســـــــــــــبة بال أمـــــــــــــا ، املبيعـــــــــــــات مـــــــــــــن دينـــــــــــــار ـــــــــــــل ارتفعــــــــــــــت2016ل

ــــــ إ ســــــبة ــــــة0.207ال مواج ــــــ ع املؤسســــــة قــــــدرة ــــــ ع يفســــــر ــــــذا و ، املبيعــــــات مــــــن دينــــــار ــــــل ل

املبيعات م ارتفاع ا راجع ون ي قد و الصعبة  .الظروف

 ــا ــ ــ ــ ــ ــ الصـ ح ــــر ــ ــ ــ ــ الــ ــــبة ــ ــ ــ ــ ســ ــــل ــ ــ ــ ــ بمقــــــــــــــدار:تحليـ صــــــــــــــافيا حــــــــــــــا ر حققـــــــــــــت املؤسســــــــــــــة أن 0.090نالحــــــــــــــظ

ــــــــل لســــــــنة1مقابــــــــل ســــــــبة بال ــــــــذا املبيعــــــــات مــــــــن لســــــــنة2015دينــــــــار ســــــــبة بال أمــــــــا فقــــــــد2016،

مقـــــــــدار ـــــــــ إ ســـــــــبة ال قـــــــــدرة0.166ارتفعـــــــــت ـــــــــ ع يفســـــــــر ـــــــــذا و ، املبيعـــــــــات مـــــــــن دينـــــــــار ـــــــــل مقابـــــــــل

اح ر تحقيق ع  .املؤسسة

 ــــول ــ صــ ــــ ــ ــ ا ــــد ــ العائــ ــــبة ــ أن: ســ لســــــــنة نالحــــــــظ الصــــــــا ح ب2015الـــــــــر ارتفـــــــــع0.021قــــــــدر وقــــــــد

غايــــــة ــــــ ا ح الــــــر لســــــنة0.047صــــــا ســــــبة بال ــــــذا املؤسســــــة2016و قــــــدرة ــــــ ع يفســــــر مــــــا ــــــذا و ،

اح ر تحقيق ا يؤدي ما ذا ا ألصول مثل ستغالل  .ع

املردودي-4 و املالية املردودية للمؤسسةمعدل قتصادية   .ة

رقم دول لسن): III-12(ا قتصادية املردودية و املالية   . 2016-2015املردودية
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سبة    2016  2015  العالقة  ال

املالية الصافية  املردودية يجة اصة موال/الن   0.058  0.026  ا

قتصادية لإلســـــــــــــــــتغالل  املردودية جمـــــــــــــــــا مجمـــــــــــــــــوع/ الفـــــــــــــــــائض

  صول 

0.062  0.081  

املؤسسة:املصدر وثائق ع باإلعتماد الطالبة اعداد   .من

سن خالل قتصادية املردودية و املالية املردودية يو التا ي البيا ل   .2016-2015الش

رقم ل سن): 7-3(الش خالل املؤسسة   .2016-2015مردودية

  

ع: املصدر    باإلعتماد الطالبة اعداد املؤسسةمن   .وثائق

 ــــة ــ املاليـــ ــــة ــ املردوديــ ــــل ــ نالحــــــــظ: تحليــ ـــــــــدول ا خــــــــالل مرتفعــــــــة  مــــــــن املاليـــــــــة املردوديــــــــة ســـــــــنة أن خــــــــالل

ســــــــــــــنة2016 ــــــــــــــ2015مقارنـــــــــــــة إ ســــــــــــــبة ال لتصــــــــــــــل الصــــــــــــــافية يجـــــــــــــة الن إلرتفــــــــــــــاع يجــــــــــــــة ن ــــــــــــــذا و ،

دينـــــــار 0.058 ـــــــل ل قـــــــدرهمقابـــــــل ـــــــح ر ولـــــــد املؤسســـــــة ـــــــ املـــــــال رأس اب ـــــــ أ ثمره ســـــــ الـــــــذي واحـــــــد

 .دينار0.058
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 ــــادية ــ ــ ــ قتصـــ ــــة ــ ــ ــ املردوديـــ ــــل ــ ــ ــ مردوديـــــــــــــة: تحليــ حققـــــــــــــت املؤسســـــــــــــة أن نالحـــــــــــــظ ــــــــــــدول ا خـــــــــــــالل مـــــــــــــن

ن ت الســــــــ خــــــــالل الســــــــنة2016-2015اقتصــــــــادية خــــــــالل ســــــــبة ال ــــــــذه ارتفعــــــــت ــــــــذا2015حيــــــــث و

جما الفائض ارتفاع ا  .لإلستغاللراجع

الثالث النتائج: املطلب حسابات جدول تحليل خالل من القرار   .اتخاذ

حســـــــــابات جـــــــــدول خـــــــــالل مـــــــــن للمؤسســـــــــة النتـــــــــائج مختلـــــــــف بتحليـــــــــل املطلـــــــــب ـــــــــذا خـــــــــالل مـــــــــن ســـــــــنقوم

الدراسة ة ف   .النتائج

رقم دول النتائج): III-13(ا الطبيعة(حساب   .2016-2015لسن) حسب

التغ  2015الصا  2016الصا  البيانات   مقدار

ع البضــــــــــا مــــــــــن مبيعــــــــــات

املصنعة   واملنتجات

املخزون ات   غ

ت املث   نتاج

ستغالل   اعانات

611694496.7  

  

  

  

4836406.11  

483880064.08  

  

  

  

8308756.6  

127814432.62  

  

  

  

3472350.49-  

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة-1 انتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

  املالية

616530902.81  49218820.46  567312082.41  

لة املس يات   املش

و ارجيـــــــــــــة ا ـــــــــــــدمات ا

خرى  ات ال   س

185850340.49  

  

19869606.67  

140847602.94  

  

18396968.59  

45002737.55  

  

1472638.08  

الســــــــــــــــــــــــنة-2 الك اســـــــــــــــــــــــ

  املالية

205719947.16  159244571.53  46475375.63  
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املظافــــــــــــــــــــــــــة-3 القيمــــــــــــــــــــــــــة

  لإلستغالل

410810955.65  332944248.91  77866706.74  

ن املستخدم   اعباء

و الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائب

املماثلة   املدفوعات

235363884.5  

  

351815.26  

205249450.22  

  

319633.25  

30114434.28  

  

32182.01  

جمـــــــــــــــــــا-4 الفــــــــــــــــــائض

  لإلستغالل

175095655.89  

  

  

127375165.44  47720490.45  

العملياتيـــــــــــــــــــة املنتجــــــــــــــــــات

  خرى 

العملياتيــــــــــــــــــــــــةالألعبـــــــــــــــــــــــاء

  خرى 

املخصصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات تال لإل

  املؤونات

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن جاعات اســـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و القيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة خســـــــــــــــــــــــــــــــــــائر

  املؤونات

663210.21  

  

4825747.27  

  

43922688.65  

  

  

  

11228655.93  

  

11234028.01  

  

91068073.08  

  

  

7639392.69  

1056544.72-  

  

6408280.74-  

  

47145384.43-  

  

  

7639392.69-  

  

العملياتية-5 يجة   83069317.21  43941112.97  127010430.18  الن

املالية   املنتوجات

املالية   عباء

39205.95  

476777.12  

505311.51  

503206.00  

466105.56-  

26428.88-  

املالية-6 يجة   435519.66  2051.51  437571.17  الن
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العاديــــــــــــــــــــــة-7 يجــــــــــــــــــــــة الن

الضرائب   قبل

126572899.01  43943164.48  82629734.53  

منتجــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

العادية   شطة

617233318.97  511562180.57  105671138.4  

اعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

العادية   شطة

515122522.64  467619016.09  47503506.55  

الصــــــــــــــــافية-8 يجــــــــــــــــة الن

العادية شطة   لأل

102110796.33  43943164.48  58167631.85  

عادية-9 غ يجة     الن

  

    

الصـــــــــــــافية-10 يجـــــــــــــة الن

  املاليةلسنة

102110796.33  43943164.48  58167631.85  

املؤسسة: املصدر وثائق ع باإلعتماد الطالبة اعداد   .من

  :التحليل

بمقــــــــدار عمــــــــال بــــــــرقم ارتفــــــــاع حققــــــــت املؤسســــــــة أن نالحــــــــظ ــــــــدول ا خــــــــالل ــــــــذا127814432.62مــــــــن و

سعار ارتفاع و املبيعات ارتفاع ا   .راجع

املظ-1 ــــة ــ ــ ــــتغاللالقيمــ ــ ــ لإلســ ــــة ــ ــ ســــــــــنة: افــ مــــــــــن ارتفعــــــــــت القيمــــــــــة أن نالحــــــــــظ ــــــــــدول ا خــــــــــالل ــــــــــ2015مــــــــــن ا

ت77866706.74بقيمة2016سنة املث نتاج املبيعات م ارتفاع ا راجع ذا   .و

ــــتغالل-2 ــ ــ ــ لإلســ ــــا ــ ــ ــ جمــ ــــائض ــ ــ ــ قيمــــــــــــة): EBE(الفــ أن ــــــــــــدول ا خــــــــــــالل مـــــــــــــن بقيمـــــــــــــةEBEنالحــــــــــــظ ارتفعــــــــــــت

إلرتفاع477720490.45 يجة املظافةن   .القيمة
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ــــة-3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ العملياتيـــ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ يجـــ بقيمـــــــــــــــــــة: الن ارتفعـــــــــــــــــــت العملياتيـــــــــــــــــــة يجـــــــــــــــــــة الن أن نالحـــــــــــــــــــظ ـــــــــــــــــــدول ا خـــــــــــــــــــالل مـــــــــــــــــــن

ف83069317.21 املصـــــــــــــــار و الرســــــــــــــوم و الضــــــــــــــرائب و ن املســــــــــــــتخدم نفقــــــــــــــات انخفــــــــــــــاض ــــــــــــــ ا راجــــــــــــــع ــــــــــــــذا و

  .املالية

ــــة-4 ــ ــ ــ املاليـــ ــــة ــ ــ ــ يجـــ ـــــــــــــ:الن ا ـــــــــــــا قيم ارتفعـــــــــــــت أنـــــــــــــھ راجـــــــــــــع435519.66نالحـــــــــــــظ ـــــــــــــذا يجـــــــــــــةو الن ارتفـــــــــــــاع ـــــــــــــ ا

  .العملياتية

ــــافية-5 ــ ــ ــ الصــ ــــة ــ ــ ــ يجــ ــــــــــــا: الن أ بمقــــــــــــدار نالحــــــــــــظ ــــــــــــا قيم ارتفعــــــــــــت ـــــــــــــ58167631.85كــــــــــــذلك ا راجــــــــــــع ــــــــــــذا و

جمالية يجة الن اح) املالية(ارتفاع ر ع الضرائب انخفاض  .و
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  :خالصة

النتـــــــــــائج حســـــــــــابات جـــــــــــدول و انيـــــــــــة امل بتحليـــــــــــل القيـــــــــــام خـــــــــــالل باســـــــــــتخداممـــــــــــن املؤسســـــــــــة وضـــــــــــعية ملعرفـــــــــــة

ن نبـــــــــ الدراســـــــــة ـــــــــذه ومـــــــــن املاليـــــــــة ســـــــــب ال و املـــــــــا التـــــــــوازن مؤشـــــــــرات ـــــــــ املتمثلـــــــــة و املـــــــــا التحليـــــــــل أدوات

ـــــــــ ن املســــــــؤول ومســــــــاعدة امــــــــة تقنيــــــــة ألنــــــــھ ، املؤسســــــــة ـــــــــ املــــــــا التحليــــــــل تطبيــــــــق ميــــــــة أ ــــــــ وا ل شــــــــ

ألنــــــــــــــھ القــــــــــــــرارات متخــــــــــــــذي خاصــــــــــــــة و املؤسســــــــــــــة وضــــــــــــــعية ــــــــــــــم قضــــــــــــــلف البــــــــــــــديل تحديــــــــــــــد ــــــــــــــ م ســــــــــــــاعد

ــــــــا أ حيــــــــث جيــــــــدة وضــــــــعية ــــــــ املؤسســــــــة أن القــــــــول يمكــــــــن ــــــــذا ومــــــــن ، املناســــــــب الوقــــــــت ــــــــ و ، للمؤسســــــــة

املالية باإلستقاللية وتتمتع ، ة معت سيولة ا ل ا وأ ، ز ا ل س ول ما توازن   .حققت

دق ل شـــــــــــ جمـــــــــــة ال ـــــــــــ امـــــــــــة أداة املـــــــــــا التحليـــــــــــل أن نقـــــــــــول ـــــــــــذا ـــــــــــو ا ومســـــــــــتوا املؤسســـــــــــة الـــــــــــة يـــــــــــق

فيھ تتواجد الذي     .املحيط
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خاللــــــــھ مــــــــن يمكــــــــن والــــــــذي ، ا ضــــــــرور أمــــــــرا املؤسســــــــة داخــــــــل القــــــــرار اتخــــــــاذ ــــــــ وتحقيــــــــقعت ا شــــــــاط مراقبــــــــة

اتخــــــاذ ـــــــ املســــــتعملة دوات ـــــــم أ أحــــــد ـــــــذا بحثنـــــــا ــــــ ــا نـــــ اخ ولقــــــد ، املســـــــطرة داخـــــــلــــــداف القـــــــرارات

املقـــــــــيم ســـــــــتطيع ـــــــــ ال داة عـــــــــد والـــــــــذي ، املـــــــــا ــــل التحليــــ ـــــــــو و أال املـــــــــا انـــــــــب ا تخـــــــــص ـــــــــ وال املؤسســــــــة

ســـــــتوجب ـــــــ ال ساســـــــة ا النقـــــــاط ـــــــ إ بـــــــاه ن وتوجيـــــــھ ، املتبعـــــــة املاليـــــــة السياســـــــة يص ـــــــ ـــــــا خالل مـــــــن

للمؤسســــــــــــــة املــــــــــــــا الوضـــــــــــــــع ن لتحســــــــــــــ الالزمــــــــــــــة القـــــــــــــــرارات واتخــــــــــــــاذ ســـــــــــــــمالدراســــــــــــــة ي أن ض ــــــــــــــ يف والـــــــــــــــذي ،

أدوات ـــــــــ ع ــــــــا باعتماد إال ذلــــــــك ــــــــا ل ي يـــــــــأ وال ، ة ســــــــتمرار و البقــــــــاء ــــــــا ل ســـــــــ ي ــــــــ ح والفعاليــــــــة بالكفــــــــاءة

املا يص وال التحليل ع معتمدة ديثة ا سي   .ال

املـــــــــا التحليـــــــــل نـــــــــا واخ واملحاســـــــــ املـــــــــا انـــــــــب ا ـــــــــ ع ـــــــــ ك ال البحـــــــــث ـــــــــذا خـــــــــالل تـــــــــم التخــــــــــاذوقـــــــــد

اختلــــــــــــــف مــــــــــــــا م مؤسســــــــــــــة أي داخــــــــــــــل واملراقبــــــــــــــة القــــــــــــــرار التخــــــــــــــاذ أداة ية املحاســــــــــــــ املعلومــــــــــــــة ــــون ــــــــــ ، القــــــــــــــرار

ـــــــل أمــــــام املؤسســـــــة خــــــالل مـــــــن ــــــر تظ ـــــــ ال املــــــرآة يمثـــــــل كمــــــا إليـــــــھ ــــــ ت ت الـــــــذي القطــــــاع أو ي القـــــــانو ــــــا ع طا

وحــــــــــ واملحاســــــــــ املــــــــــا انــــــــــب با كتفــــــــــاء عــــــــــدم ـــ ـــــــ الطبي ومــــــــــن ، ــــــــــا مع ن ــــــــــاملتعــــــــــامل ع قــــــــــادر كمؤشــــــــــر ده

وفـــــــــق املبذولـــــــــة ـــــــــودات واملج شـــــــــطة تركيبــــــــة عـــــــــن ــــــاتج نـــ التحليـــــــــل ــــــــون املؤسســـــــــة داخـــــــــل القـــــــــرارات اتخــــــــاذ

الدراســـــــــات ـــــــــذه مثـــــــــل ـــــــــ خاصـــــــــة الصـــــــــدارة يحتـــــــــل املـــــــــا البعـــــــــد أن إال ، عـــــــــاد متعـــــــــددة معينـــــــــة سياســـــــــة

ال أســــــــــــباب عــــــــــــن للكشـــــــــــــف املســــــــــــ ـــــــــــــا خالل ــــــــن مــــ ســــــــــــ املـــــــــــــا التحليــــــــــــل عمليــــــــــــة املؤسســـــــــــــةألن ــــــــــــ ضـــــــــــــعف

، قراراتــــــــھ خـــــــالل مـــــــن ا وتــــــــدعيم القـــــــوة ونقـــــــاط ، املســــــــتقبل ـــــــ ـــــــا وتفاد ــــــــا م ـــــــروج ل ا مســـــــاعد ومحاولـــــــة

مـــــــــن أصـــــــــبح لـــــــــذا ، املناســـــــــبة القـــــــــرارات اتخـــــــــاذ ـــــــــ ور تـــــــــد أو نقـــــــــص مـــــــــن و شـــــــــ املؤسســـــــــات أغلـــــــــب أن مـــــــــا و

وتحليــــــــل لدراســـــــــة مباشــــــــرة تمــــــــام توجيـــــــــھ ن املــــــــالي ن املحللـــــــــ ــــــــ ع انطالقـــــــــاالضــــــــروري ، املاليــــــــة الوضـــــــــعية

قيقية ا ا مرآ ة خ ذه ون املؤسسة داخل املتوفرة ية املحاس الوثائق   .من

الفرضيات اختبار   : نتائج
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مــــــــــن التطبيقيــــــــــة والدراســــــــــة ــــــــــة ج مــــــــــن ــــــــــة النظر الدراســــــــــة ن الشــــــــــق جمعــــــــــت ــــــــــ ال نا دراســــــــــ خــــــــــالل ــــــن مــــ

ــــــــــ طرح تـــــــــم ــــــــــ ال الفرضــــــــــيات اختبـــــــــار حاولنــــــــــا أخــــــــــرى ـــــــــة النتــــــــــائجج ــــــــــ إ التوصـــــــــل وتــــــــــم الدراســــــــــة بدايـــــــــة ــــــــــ ا

  : التالية

ــ ــ ــ ــ ـ و ــــية ــ القـــــــــرارات: الفرضـــ اتخـــــــــاذ مـــــــــن ين املســـــــــ تمكـــــــــن ـــــــــ ال فقـــــــــط املعطيـــــــــات أحـــــــــد ـــــــــو املـــــــــا التحليـــــــــل

  .املناسبة

ــــة ــ ــ الثانيـ ــــية ــ ــ املؤسســــــــــة: الفرضـ ـــــــــ القـــــــــرارات لـــــــــدعم ساســـــــــية ـــــــــائز الر إحـــــــــدى املـــــــــا التحليـــــــــل أدوات ـــــــــ عت

ـــــــــ بقا يمكـــــــــنوضـــــــــمان ال حيـــــــــث ائيـــــــــة ال املاليـــــــــة القـــــــــوائم ـــــــــ ع ـــــاد عتمــــ خـــــــــالل مـــــــــن وذلـــــــــك ، ا واســـــــــتمرار ا

ا انجاز من اء ن عد إال املناسبة القرارات   .اتخاذ

ــــة ــ ــ الثالثــ ــــية ــ ــ ــــــــــ: الفرضـ املــــــــــا التحليـــــــــل أدوات كأحــــــــــد املاليـــــــــة ســــــــــب وال املــــــــــا التـــــــــوازن مؤشــــــــــرات ســـــــــتخدم

الســـــــــــليمة القـــــــــــرارات التخـــــــــــاذ واتخــــــــــــاذاملؤسســـــــــــة ـــــــــــا وديو ـــــــــــا احتياجا غطيـــــــــــة و ـــــــــــل التمو بمصــــــــــــادر املتعلقـــــــــــة

ثمار س   .قرار

الدراسة   :نتائج

 ســـــــتخدم معلومـــــــات ـــــــ ع صـــــــول ا ـــــــدف املتاحـــــــة البيانـــــــات ـــــــة معا عمليـــــــة املـــــــا التحليـــــــل ـــــــ عت

املؤسسات أداء وتقييم القرارات اتخاذ  .عملية

 امل ساعد وسيلة املا التحليل القراراتعت اتخاذ  .س

 ـــــــــــ ة ـــــــــــ كب ميـــــــــــة أ ـــــــــــا ل املاليـــــــــــة ســـــــــــب وال املاليـــــــــــة التوازنـــــــــــات ـــــــــــ املتمثلـــــــــــة املـــــــــــا التحليـــــــــــل أدوات إن

حالـــــــة دراســـــــة عمليـــــــة يل ســـــــ ـــــــ كـــــــذلك واملســـــــاعدة ، املؤسســـــــات تواجـــــــھ قـــــــد ـــــــ ال ل املشـــــــا ـــــــار إظ

القرار اتخاذ عملية ل س ووضوحا دقة أك نتائج إ للوصول  . املؤسسة

ي ما ا م نذكر النتائج عض ستخلص سكر رام مؤسسة ا قمنا ال الدراسة خالل   : ومن
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 مـــــــوال أن ـــــــ ع يـــــــدل ـــــــذا و مـــــــا تـــــــوازن تحقيـــــــق أي موجـــــــب الـــــــدائم العامـــــــل املـــــــال رأس أن نالحـــــــظ

الثابتة صول ليا مولت  .الدائمة

 أن ـــــــــــ ع يـــــــــــدل ممـــــــــــا الدراســـــــــــة ســـــــــــنوات خـــــــــــالل موجـــــــــــب العامـــــــــــل املـــــــــــال رأس احتياجـــــــــــات أن نالحـــــــــــظ

املتداولة الدورة احتياجات ل لتمو عامل مال رأس إ تحتاج  .املؤسسة

 للمؤسسة يدة ا الوضعية ع يدل ذا و موجبة نة ز ا أن  .نالحظ

 تحتف املؤسسة أن ع يدل ذا و جيدة السيولة سبة أن ةنالحظ معت سيولة  .ظ

 ســــــــــبة ارتفعــــــــــت الدراســــــــــة ة ــــــــــ ف خــــــــــالل املؤسســــــــــة أن أي مرتفــــــــــع صــــــــــول دوران معــــــــــدل أن نالحــــــــــظ

توليـــــــــــد أجـــــــــــل مـــــــــــن ـــــــــــة ار ا ا أصـــــــــــول اســـــــــــتخدام ـــــــــــ املؤسســـــــــــة كفـــــــــــاءة ـــــــــــ ع يـــــــــــل ـــــــــــذا و ، ـــــــــــا مبيعا

ا  .مبيعا

  :التوصيات

املوضوع ذا ل نا دراس خالل من ا إل املتوصل النتائج خالل التوصياتمن عض ح   :نق

 ـــــــــ ع تتحصـــــــــل ـــــــــ ح ـــــــــا أموال بتوظيـــــــــف املؤسســـــــــة ـــــــــ فنن لـــــــــذا بالســـــــــيولة حتفـــــــــاظ مـــــــــن التقليـــــــــل

املؤسسة ذه ل عمال رقم ادة بز سمح  .فوائد

 اتخــــــــــــاذ مجـــــــــــال ـــــــــــ دورات وعقــــــــــــد املـــــــــــا التحليـــــــــــل مجــــــــــــال ـــــــــــ ـــــــــــة دار القــــــــــــرارات متخـــــــــــذي ب تـــــــــــدر

مت قــــــــــــدرة ــــــــــــادة ز ــــــــــــ م ســــــــــــا ممــــــــــــا نتــــــــــــائجالقــــــــــــرارات مــــــــــــع بفعاليــــــــــــة التعامــــــــــــل ــــــــــــ ع القــــــــــــرارات خــــــــــــذي

املا  .التحليل

 صعبة قرارات تتطلب ال ة دار املواقف ة معا من ليتمكنوا القرارات متخذي يل  .تأ

 وأن القـــــــــرارات نجـــــــــاح مـــــــــن ميـــــــــة أ مـــــــــن ـــــــــا ل ملـــــــــا املاليـــــــــة واملعلومـــــــــات املـــــــــا التحليـــــــــل ميـــــــــة بأ ـــــــــ نو

والوظيفية صية ال العوامل القراراتتقوم نجاح فعال  .بدور

املستقبلية   :فاق
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ـــــــ وع ، متعـــــــددة جوانـــــــب شـــــــمل ، القـــــــرار اتخـــــــاذ ـــــــ ودوره املـــــــا التحليـــــــل ملوضـــــــوع نا دراســـــــ خـــــــالل مـــــــن

ذلـــــــــك مـــــــــن أوســـــــــع أخـــــــــرى بدراســــــــات للقيـــــــــام مجـــــــــاال فتحنـــــــــا قـــــــــد البحــــــــث ـــــــــذا ـــــــــون ن أن نأمـــــــــل ســـــــــاس ــــــــذا

املتخـــــــذة القـــــــرارات ـــــــل بالتفصـــــــيل نـــــــواتمـــــــس ـــــــل شـــــــمل ل الدراســـــــة مجـــــــال توســـــــيع وكـــــــذا ، املؤسســـــــة ـــــــ

  التحليل

اتخـــــــــاذ التـــــــــا و دقيقــــــــة نتـــــــــائج ــــــــ إ للوصـــــــــول ـــــــــات ا ــــــــل مختلـــــــــف مــــــــن املؤسســـــــــة ـــــــــ القــــــــرار التخـــــــــاذ املــــــــا

يدة وا السليمة  .القرارات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

املراجع   قائمة

  :       الكتب

1-، شر،عمان لل وائل دار ، املالية دارة ، الع حميد   .2012أسعد

،الــــــــــدار-2 القــــــــــرارات اتخــــــــــاذ مــــــــــدخل املاليــــــــــة دارة ، وآخــــــــــرون ــــــــــ املر الــــــــــدين امعيـــــــــــةجمــــــــــال ا

، ة سكندر ، شر   .2006لل

دار-3 ، داري القـــــــــرار صــــــــنع ــــــــ ـــــــــا دور و املعلومــــــــات نظــــــــم ، س عــــــــو الســـــــــيد النــــــــور أبــــــــو حمــــــــدي

، ة سكندر ، ام ا   .2011الفكر

عمــــــــــان،-4 شــــــــــر لل يــــــــــة املن الــــــــــدار ، املاليــــــــــة دارة ،أساســــــــــيات ســــــــــناوي ا ــــــــــ را صــــــــــالل ســـــــــالم

2016.  

صــــــــــا-5 ــــــــــز العز ،عبــــــــــد شــــــــــر لل الدوليــــــــــة العلميــــــــــة الــــــــــدار املقارنــــــــــة، املاليــــــــــة دارة ، حبتــــــــــور بــــــــــن

،   .2000عمان

املـــــــــــــاـــــــــــــ6 التحليــــــــــــل أساســـــــــــــيات حنفـــــــــــــي، الغفـــــــــــــار ، عبـــــــــــــد امعيـــــــــــــة ا ،الـــــــــــــدار ـــــــــــــدوى ا ودراســـــــــــــات

، ة   .2014سكندر

7-، عمــــــــــــان ، شــــــــــــر لل ــــــــــــران الز دار ، املاليــــــــــــة دارة أساســــــــــــيات ، وآخــــــــــــرون أرشــــــــــــد املعطــــــــــــي عبـــــــــــد

2013.  

ة-8 املســـــــــــــــــــــ التطبيـــــــــــــــــــــق،دار و ـــــــــــــــــــــة النظر املاليـــــــــــــــــــــة دارة وآخـــــــــــــــــــــرون، ـــــــــــــــــــــ النعي تايمـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــدنان

شر،عمان   .لل

نحرافــــــــــــات-9 عــــــــــــن الكشــــــــــــف و داء ــــــــــــ ع للرقابــــــــــــة املــــــــــــا وآخرون،التحليــــــــــــل هللا خلــــــــــــف ــــــــــــ ع

  .2015،عمان،

البدايـــــــــــــــــــــــــــــــــــة-10 ،دار تطبيقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة نظر ،دراســــــــــــــــــــــــــــــــــة املا داوود،التحليـــــــــــــــــــــــــــــــــــل نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

  .2015شر،عمان،لل

ـــــــــــــــام-11 ا الــــــــــــــتعلم دار قتصـــــــــــــــادية، املؤسســــــــــــــات ـــــــــــــــ ــــــــــــــل ،التمو يوســـــــــــــــف حســــــــــــــن يوســــــــــــــف

ة، سكندر شر،   .2012لل

12-، عمــــــــــــان ، شــــــــــــر لل صــــــــــــفاء دار ، املتقدمــــــــــــة املاليــــــــــــة دارة ، ــــــــــــ العار مــــــــــــدلول ــــــــــــاظم جليــــــــــــل

2014.  



 

 

ـــــــــــــــــة،د-13 دار القـــــــــــــــــرارات اتخـــــــــــــــــاذ ـــــــــــــــــ ــــــة الكميـــــــــــ ســـــــــــــــــاليب ، منصـــــــــــــــــور نصـــــــــــــــــر امـــــــــــــــــداســـــــــــــــــر ا ار

شر،عمان،   .2005لل

امــــــــــــــد-14 ا كميــــــــــــــة،دار طرائــــــــــــــق و يم مفــــــــــــــا ــــــــــــــة دار القــــــــــــــرارات ــــــــــــــة ،نظر منصــــــــــــــور نصــــــــــــــر ــــــــــر اســــ

شر،عمان،   .2000لل

املطبوعــــــــــات-15 ديــــــــــد،ديوان ا الرســــــــــ نــــــــــامج ال حســــــــــب املا ســــــــــ ،ال وآخــــــــــرون زغيــــــــــب مليكـــــــــة

زائر، امعية،ا   .2010ا

القـــــــــــــــــــــرارات -16 ،اتخاذ ـــــــــــــــــــــ املو ـــــــــــــــــــــر زمر شـــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــنعم لل ـــــــــــــــــــــران ز ،دار ـــــــــــــــــــــ ك بمـــــــــــــــــــــدخل ـــــــــــــــــــــة دار

ردن، ،2012.  

  :   املذكرات

مــــــــذكرة-1 قتصــــــــادية، املؤسســــــــة ــــــــ القــــــــرارات اتخــــــــاذ ــــــــ املــــــــا التحليــــــــل دور ، مــــــــو اليــــــــاس

، سكرة ،جامعة املاس ادة ش لنيل   . 2014مقدمة

املؤسســــــــة-2 ــــــــ القــــــــرار اتخــــــــاذ ــــــــ غ ســــــــي ال مراقبــــــــة أثــــــــر ، قبــــــــاي ــــــــة مــــــــذكرةحور قتصــــــــادية،

، مستغانم ،جامعة املاس ادة ش   .  2016لنيل

لنيــــــــل-3 ،مــــــــذكرة املاليــــــــة القــــــــرارات اتخــــــــاذ ــــــــ انيــــــــة للم املــــــــا التحليــــــــل مة مســــــــا ، أوراغ خولــــــــة

، سكرة ،جامعة املاس ادة   . 2016ش

،رســـــــــالة-4 القــــــــــرار اتخـــــــــاذ عمليــــــــــة ـــــــــ ــــــــــاليف للت الـــــــــوظيفي التحليــــــــــل دور قـــــــــزي، ســــــــــرفيـــــــــق ماج

، سكرة ،جامعة شورة م   .2013غ

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ص  :امل

ولتحقيــــــــــق املؤسســــــــــة ــــــــــ القــــــــــرار اتخــــــــــاذ ــــــــــ ودوره املــــــــــا التحليــــــــــل موضــــــــــوع الدراســــــــــة ــــــــــذه عــــــــــا

املـــــــــا التحليـــــــــل حـــــــــول املعلومــــــــات جمـــــــــع ـــــــــ ع اعتمـــــــــدنا ا ســــــــاؤال ـــــــــ ع جابـــــــــة و الدراســـــــــة ــــــــداف أ

انــــــــــب ا ــــــــــ إ التوصــــــــــل تــــــــــم حيــــــــــث ، اســــــــــتخداما ــــــــــ ك أدواتــــــــــھ خــــــــــالل مــــــــــن القــــــــــرار اتخــــــــــاذ وعمليــــــــــة

، للدراســــــة املاليـــــــةالنظــــــري للوضــــــعية تحليليــــــة دراســــــة إعــــــداد ــــــ ع اعتمــــــد فقــــــد ــــــ العم طــــــار أمــــــا

ا م أ النتائج من مجموعة إ الدراسة خلصت وقد مستغانم لوالية سكر رام   : للمؤسسة

املــــــــــا  املســــــــــ ســــــــــاعد ألنــــــــــھ القــــــــــرارات التخــــــــــاذ وأداة فعالــــــــــة وســــــــــيلة املــــــــــا التحليــــــــــل ــــــــــ عت

للم املاليـــــــة الـــــــة ا يص ـــــــ ـــــــ تمـــــــرع ـــــــ ال والظـــــــروف ا سياســـــــ عـــــــن والكشـــــــف ، ؤسســـــــة

 .ا

القـــــــــــــوة  ونقـــــــــــــاط ـــــــــــــا لتفاد الضـــــــــــــعف نقـــــــــــــاط معرفـــــــــــــة ـــــــــــــ ع ـــــــــــــ ع املـــــــــــــا التحليـــــــــــــل ـــــــاعد ســــــ

ا ز  .لتعز

ســــــــاعده  تقنيــــــــات وجــــــــود مــــــــن البــــــــد الظــــــــروف أحســــــــن ـــــ ـــ امــــــــھ بم املــــــــا املســــــــ يقــــــــوم ــــــــي ل

املالية املؤشرات تقنيات ا بي ومن القرارات  .اتخاذ

ل املفتاحيةال   : مات

املالية  القوائم ، املا التحليل أدوات ، القرار اتخاذ ، املا   .التحليل

Résumé : 

      Cette étude a porté sur le thème du rôle l’analyse dans le processus décisionnel 

l’institution , et pour réalisé objectif d’étude et répondre à ses questions  nous appuyés sur 

la collecte d’information sur l’analyse financière . 



 

 

Le procès sur à travers les termes plus couramment utilisé de prise décision à été atteint la 

partie théorique . Et pour la partie pratique , à été adaptée dans la préparation d’une étude 

analytique de la situation financière de l’institution général ram sucre wilaya de 

Mostaganem . 

Ces étude condu avec un total résultats ,y compris : 

Une analyse financière c’est une moyenne et instrument efuoce pour la pris de 

décision car elle aide l’administrateur financière pour diagnostique . 

L’analyse financière permet de connaitre les points faibles ses pour leur éviter et points 

des force pour leur renforcé . 

Pour les fonctions d’administrateur des finances dans meilleur conditions, il faut être 

l’aider dans la prise décision y compris la technique des indicateurs financière . 

Les mots de clé : 

    Analyse financière – prise la décision – outils d’analyse financière – les états 

financiers .    


