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      بسم اهلل رمحن الرحيم                                        

 . اللهم صلي و سلم على سيدنا زلمد خامت األنبياء و ادلرسلني إىل يوم الدين هندي مثرة جهدي    

إىل ما تاىت الكلمات و احلروف يف وصفها و يعجز القلم عن كتابة أي شيء عنها، و اليت      
كانت سندا يف حيايت و غمرتين بعطفها إىل منبع احلنان، و ىي اليت مشت يف عروقي دمي، قليب 

 .ينبض هبا، أمي العزيزة أداء اهلل عليها صحتها و رعاىا

إىل أعظم رجل يف كون إىل من تواضع يف األرض، محدا هلل بكرة و أصيال، إىل الذي رباين أحسن      
 .تربييت و علمين و ىو مبثابة مثلي األعلى، أيب الغايل

  .و إىل كل عائليت و االخوايت و أوالد أخيت رضوان و زلمد أمني             

 كما اىدي مثرة جهدي إىل كل صديقايت الذين يسعهم قليب و ال تسعهم ىذه الصفحة 

  .إىل كل إنسان حيب اخلري ذلذه األمة و يسعى جاىدا إىل بناء رلدىا         

 .أىدي مثار جهدي ......... إليهم مجيعا                    
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                 الشكر و التقدير                                

حنمد اهلل عز و جل الذي أذلمين الصرب و الثبات ، و أمدين بالقوة و العزم على مواصلة مشواري     
الدراسي و توفيقو يل على إجناز ىذا العمل ، فنحمدك اللهم و نشكرك على نعمتك و فضلك و 

نسألك الرب و التقوى و من العمل ما ترضى ، و سال على حبيبو و خليلو األمني عليو أزكى الصالة و 
 . السالم 

على كل نصائح و التوجهات  "موزاوي عبد القادر "كما نتقدم جبميل شكر و تقدير لالستاد     
  .القيمة بشكل كبري و فعال يف إجناز ىذا العمل

كما أتقدم بالشكر جزيل إىل كل عمال مؤسسة ديوان الرتقية و التسيري العقاري لوالية مستغاًل على    
معلومات القيمة و حسن االستقبال و ادلعاملة اليت تلقيتها من طرفهم طيلة فرتة الرتبص ، على رأسهم  

 الذي مل يبخل عليا بأي معلومة نسأل اهلل عز و جل أن حيفظو و جيزيو كل خري "شواط عبد القادر "

  .و أشكر كذلك جلنة ادلناقشة لتفضلهم على قراءة و تقييم ىذه ادلذكرة   

أتقدم بالشكر جلميع زمالئي يف الدفعة و إىل كل من قدم يل يد العون يف إجناز ىذه ادلذكرة سواء     
  .من قريب أو من بعيد

 

 

 

 

  .مقداد خدجية                                                                                         
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  :ملخص الدراسة  

 و ذلك من 2016-2015هتدف ىذه الدراسة إىل معرفة الوضع املايل للمؤسسة ديوان الرتقية و التسيري العقاري خالل   

  خالل حساب املؤشرات و النسب املالية باستخدام امليزانية الوظيفية

  .الدراسةوقد وجدنا أن الوضع املايل هلذه املؤسسة جيد خالل فرتة   

  : حيث مت استنتاج من خالل ىذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها

يعترب التحليل وسيلة فعالة و أداة لتشخيص الوضعية املالية ملؤسسة ديوان الرتقية و التسيري العقاري ، ألنو يساعد  -

  .للمؤسسةاملسري املايل على تشخيص احلالة املالية 

  .تقوميهايساعد التحليل املايل على معرفة نقاط الضعف لتفاديها و نقاط القوة لتعزيزىا و  -

  .بالديونحتديد قدرة املؤسسة على اإلقراض و الوفاء   -

التحليل املايل يقوم على فحص و حتليل قوائم املالية للمؤسسة لفرتات ماضية هبدف معرفة الوضع املايل السائد يف  -

 .املؤسسة

 . املؤسسة ديوان الرتقية و التسيري العقاري– القوائم املالية –  التحليل املايل :الكلمات المفتاحية 

Résumé de l'étude  

    L’objectif  de cette étude est de connaitre la situation  financière          

De l’institution de l’office de la promotion et de la gestion de l’immobilier a 
travers 2015- 2016 a travers le calcul des ratios financiers en utilisant le budget 
fonctionnel.   



 

IV 

  Nous avons constate que la situation financière de cette institution est bonne 
pendant la période d’étude.  

  Les résultats de cette étude proviennent d’un certain nombre de résultats 
principaux : 

- L analyse est un moyen efficace et un outil pour diagnostiquer la situation  

Financière de l’institution du bureau de promotion et de gestion immobilière 

Car elle aide le processus financier à diagnostiquer la situation financière de 
l’institution. 

- L’analyse financière permet d’identifier les faiblesses à éviter et les forces 
pour les renforcer et les rectifier.  

- Déterminer la capacité de l’institution à prêter et à honorer des dettes. 
-  L’analyse financière est basée sur l’examen et l’analyse des états financiers 

de l’institution pour les périodes passées afin de connaitre la situation 
financière prévalant dans l’établissement. 

Mots – clés : Analyse financière – Etats financiers – Bureau du 
développement organisationnel et du développement immobilier.                  
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 أ

 :المقدمة-01

 استوجب شلا اقتصادیات البلدان على البالغ التأثری االقتصادي اجملال يف العادلیة الساحة شهدهتا  اليت للتغریات كان لقد    

 التغریات مسایرة و مواكبة اجلزائریة ادلؤسسات االقتصادیة على فرض بدوره والذي السوق، اقتصاد ضلو وجوتال اجلزائر على

 على لالنفتاح ونتیجة نووم مهاودع ادلال رأس سوق تنشیط و تشجیع االستثمار على عمال و االقتصادي، اجملال يف احلاصلة

 و زلاسيب نظام إصدار إىل أدى شلا موحدة  مفاىیمقواعد و أسس وضع الضروري من العادلیة أصبح االقتصادیة ادلؤسسات

  . اجلزائر يفهبا  ادلعمول والقواننی الدولیة احملاسبیة ادلعایری وفق التغریات دلسایرة جدید مايل

 ئها أدا لتحسنی ىاطرق تسیری يف النظر إعادة االقتصادیة ادلؤسسات على لزاما أصبح احملاسبیة البیئة يف للتغریات نتیجة و   

 الذي ادلايل التحلیلهتا فعالی مراقبة و تسیری ادلؤسسة يف ادلستعملة األدوات بنی ومن ادلنافسة، جوو يف الصمود على القدرة و

 ادلايل احملاسيب النظام بتبين نوأ ،إذ واجههات اليت الصعوبات و االختالفات وحتدید للمؤسسة ادلالیة الوضعیة معرفة يف یساىم

 على یكونوا أن ىامستعمل على یوجب اىذ و والتحلیل العرض يف الدولیة احملاسبیة ختضع للمعایری ادلالیة القوائم أصبحت

 طریق ادلايل عن التحلیل قواعد عرض سنحاولىذا  على بناء و ذلاحتلی و ىاإعداد يف ادلستخدمة القواعد و درایة بادلبادئ

 . ادلايل التحلیل أدوات استعمال

 : اإلشكالية البحث -02

 ما هو الدور الذي يلعبه التحليل المالي في التشخيص الوضعية المالية للمؤسسة ؟   

 : و من خالل اإلشكالیة ادلطروحة ديكننا تطرق إىل بعض األسئلة الفرعیة

 ما مفهوم التحلیل ادللي ؟  -

 ما ىي وظائف التحلیل ادلايل ؟  -

 من ىم األطراف ادلستفیدین من التحلیل ادلايل ؟  -
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 : فرضيات البحث - 03

 :    لإلجابة على اإلشكالیة ادلطروحة وضعنا رلموعة من الفرضیات

 كل ادلؤسسة تسمح بالتمویل استثمراىا مبواردىا ادلالیة   -

 . یعترب التحلیل ادلايل وسیلة ضروریة للتسیری داخل ادلؤسسة -

 . یهدف التحلیل ادلايل إىل حتسنی الوضعیة ادلالیة للمؤسسة  -

 . إن صلاح مسار التسیری ادلايل للمؤسسة یعتمد بشكل كبری على التحلیل ادلايل اجلید  -

 : مبررات اختيار الموضوع  -04

 : لقد مت اختیارنا ذلذا ادلوضوع انطالقا من رلموعة من العوامل نذكر منها

 . دور التحلیل ادلايل يف ادلؤسسات االقتصادیة  -

 . التحلیل ادلايل أداة مهمة يف اختاذ القرارات  -

 . التعرف على كفاءة التحلیل ادلايل و مدى فعالیتو يف تشخیص ادلشكلة يف ادلیدان  -

 الرغبة الشخصیة يف تناول موضوع التحلیل ادلايل و تقنیات الكمیة و التحلیلیة  -

 : أهمية الدراسة  -05

 : یكتسي البحث األمهیة و اليت تتجلى يف النقاط اآلتیة

التحلیل ادلايل یعترب من األكثر ادلواضیع اليت لقیت و ما زالت تلقى االىتمام كبری يف میدان التسیری و اإلدارة ادلالیة  -

 . يف ادلؤسسة

إن استخدام األدوات الكمیة يف التحلیل ادلايل و استخدام ىذه النتائج يف إطار النظریة ادلالیة یوفر ادلنهج حتلیلي  -

 . متكامل و أداة ديكن االستفادة منها من طرف مجیع ادلتعاملنی و ادلهتمنی يف ىذا ادلیدان
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 : أهداف الدراسة  -60

 .التعرف على دور التحلیل ادلايل و مدى فعالیتو يف تشخیص الوضعیة ادلالیة -

 .االحتكار ادلباشر للمیدان العلمي بادلؤسسة  -

 . زلاولة تشخیص الوضع ادلايل للدیوان ترقیة و التسیری العقاري باالعتماد على التحلیل ادلايل  -

 : المنهج المتبع -07

 : اعتمدنا على ادلنهج الوصفي و التحلیلي يف ىذه الدراسة 

 والتقنیات لإلحاطة ادلفاىیم ادلصطلحات، سلتلف بتعریف فیو تقم الذي النظري اجلانب خيص:  المنهج الوصفي 

 .العملي تطبیقنا يف استخدامها یتم سوف واليت بادلوضوع ادلتعلقة النظریة اجلوانب مبختلف

  خيص اجلانب التطبیقي حیث قمت فیو حبساب النسب ادلالیة و مؤشرات التوازن ادللي على میزانیة : المنهج التحليلي

 .  ، و ذلك من أجل معرفة الوضعیة ادلالیة لدیوان الرتقیة و التسیری العقاري 2016- 2015ادلالیة للفرتة ما بنی سنة 

 : حدود الدراسة  -08

 دیوان ترقیة و التسیری العقاري اليت كانت حتتوي على مجیع ادلؤسسة يف الدراسة ىذه دتت لقد: حدود المكانية 

 ادلعلومات اليت حيتویها ىذا ادلوضوع 

 قمت خالل ىذه الدراسة بتشخیص الوضعیة ادلالیة لدیوان الرتقیة و التسیری العقاري خالل فرتة : حدود الزمنية

 . باستخدام الوثائق احملاسبیة و ادلالیة من میزانیات و جدول حساب النتائج لتلك الفرتة2015-2016

 :السابقة الدراسات09-

 -01فقد ماجستری، مذكرة ادلايل احملاسيب النظام وفق ادلالیة للقوائم ادلايل التحلیل 2012 سامي محمد لزعر دراسة 

 تبين بعد اجلزائریة االقتصادیة للمؤسسات ادلالیة للقوائم ادلايل التحلیل إجراء كیفیة على التعرف إىل الدراسة ىذه ىدفت
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 ادلعایری دفهنا توأ :التالیة النتائج إىل الدراسة خلصت وقد التحلیلي، الوصفي ادلنهج اعتماد مت ،وقد ادلايل احملاسيب النظام

 العادلیة ادلالیة األسواق يف االستثمار قرارات اختاذ يف الدولینی ادلستثمرین مساعدة إىل ادلالیة ادلعلومة و للمحاسبة الدولیة

 أن كذلك ادلؤسسات، يف األداء و ادلالیة الوضعیة عن دولیا للمقارنة قابلة و  هبا،موثوق و شفافة مالیة معلومةبتوفری 

 لغرض اخلارجیة األطراف و اإلدارة بواسطة استخدامها ديكن اليت ادلهمة األدوات أحد ىو ادلالیة للقوائم ادلايل التحلیل

 بالقوائم الظاىرة األرقام حتویل طریق عن القرارات ترشید عملیة يف تساعد إضافیة مؤشرات و معلومات على احلصول

 .ىامدلوال ذلا أرقام إىل دالالت أي بدون مطلقة أرقام رلرد من ادلالیة

 02 - ماجستری، مذكرة الصناعیة، ادلؤسسة أداء حتسنی يف التنویع إسرتاتیجیة دور 2013 تيمجغدين عمر دراسة 

 الصناعیة، للمؤسسة ادلتاحة اإلسرتاتیجیات دلختلف عرض مع التنویع إسرتاتیجیة ماىیة توضیح إىل الدراسة ىذه ىدفت

 من التنویع إسرتاتیجیة أن:التالیة النتائج إىل الدراسة وخلصت التحلیلي، الوصفي ادلنهج على  االعتمادمت وقد

 ادلؤسسة ذلا تتعرض قد اليت ادلخاطر توزیع السیما إجيابیة مكاسب للمؤسسة حتقق اليت التوسع و النمو إسرتاتیجیات

 بیئة ظل يف البقاء أجل من للمؤسسة ادلهمة اإلسرتاتیجیات من أصبح التنویع أن كذلك ادلستقر، غری احملیط عن الناجتة

 .التغری دائمة

    :      تقسيم البحث -10

 :  لإلجابة على اإلشكالیة اليت طرحناىا سابقا و للتحقیق من الفرضیات مت تقسیم البحث اىل فصول 

و یتضمن مبحثنی يف ادلبحث األول تطرقنا إىل سلتلف مفاىیم " اإلطار النظري للتحلیل ادلايل : " الفصل األول

التحلیل ادلايل و األىداف و أمهیة و الوظائف الذي یقوم هبا، أما ادلبحث الثاين یتضمن أنواع و مراحل التحلیل ادلايل و 

 . سلتلف األطراف ادلستفیدة من التحلیل ادلايل



                                                                                         مقدمة العامة       

 

 

 ج

یتضمن مبحثنی أیضا ادلبحث األول حول ادلیزانیة " تشخیص الوضعیة ادلالیة للمؤسسة االقتصادیة : "الفصل الثاني 

و ادلؤشرات ادلالیة أما ادلبحث الثاين حول التحلیل ادلايل يف ادلؤسسة االقتصادیة بواسطة التدفقات و التحلیل بواسطة 

 . النسب الذي بدورىا نستطیع القیام األمثل دلختلف ادلؤسسات االقتصادیة 

أیضا یتضمن مبحثنی ادلبحث األول " دراسة احلالة ادلالیة دلؤسسة دیوان الرتقیة و التسیری العقاري : " الفصل الثالث 

تطرقنا فیو كل ما خيص بالدیوان الرتقیة و التسیری العقاري و ادلبحث الثاين دراسة شاملة دلختلف میزانیات و اجلداول 

 ، باستخدام أىم أدوات التحلیل ادلايل ادلتمثلة يف مؤشرات التوازن ادلايل و النسب ادلالیة 2016-2015النتائج لسنة 

 . و ذلك من اجل معرفة الوضعیة ادلالیة للمؤسسة االقتصادیة 2016-2015للسنتنی 

 

 

 

 



 

:     األولالفصل       
 النظري للتحليل                                                    اإلطار

 المالي
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:تمهيد   

 احلصول حالة يف أو األموال، استخدام حلة يف ادلارل القرار متخذ هبا يستعُت اليت األدوات أىم من ادلارل التحليل     يعترب

 إذل إخضاعها مث ذلا الالزم وإجراء التصنيف ، ادلالية للمؤسسة بالقوائم اخلاصة وادلعلومات البيانات بتجميع ويهتم ، عليها

 . بينها فيما العالقة وإغلاد دقيقة تفصيلية دراسة

 من التحقق خالل من وذلك للمؤسسة، ادلالية الوضعية تقييم أجل من الطرق من العديد ادلارل ادلسَت يستعمل     حيث

 سلتلف حتليل وكذلك سلبية، نتائج من عنها ينجز وما العسر حاالت يف الوقوع عدم أجل من للمؤسسة ادلالية ادلؤشرات

 ادلارل ادلسَت يستعمل وأخَتا وجهت ذلا، اليت واالستعماالت األموال على احلصول مصادر حتديد أجل من ادلالية التدفقات

 . ادلارل ادلؤسسة وضع عن واضحة نتائج إعطاء من ودتكن لالستعمال سهلة وسيلة باعتبارىا يف التحليل ادلالية النسب

:  األول إذل مبحثُت سنتطرق يف ىذا الفصل   

 . التحليل ادلارل و تطوره التارؼلي :المبحث األول

.أنواع و مراحل ، األطراف ادلستفيدة من التحليل ادلارل : المبحث الثاني   
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. التاريخي تطوره و المالي التحليل : األول المبحث  

 للحالة تشخيص فيعترب السليم ادلارل للتخطيط قصوى وضرورة ادلالية اإلدارة مواضيع من ىام موضوع ادلارل التحليل يعترب   

 ادلتبعة ادلالية باستعمال الوسائل وطرق هتدف رلملها إرل فحص السياسات (أكثر أو سنة أو فصل) معينة لفًتة للمؤسسة

 .ادلتبعة لفهم مداوالهتا وزلاولة تفسَتىا  ادلالية للبيانات التفصيلية الدراسة طريق عن يكون الفحص وىذا ادلؤسسة طرف من

   المالي التحليل تعريف و نشأة :األول المطلب

  :     سنتطرق إذل النقاط التالية 

 المالي تحليل حول تاريخية نظرة :األول فرعال

 قدرة مدى تبُت اليت ادلالية النسب ادلصرفية ادلؤسسات و البنوك استعملت إذ 19 القرن هناية يف ادلارل التحليل نشأ لقد    

 الفًتة من ادلمتدة التارؼلية االقتصادية األزمة فان ذلك إذل ،إضافة احملاسبية كشوفها إذل استنادا بديوهنا الوفاء على ادلؤسسة

 الواليات يف أسست 1933 سنة ،ففي ادلارل التحليل و التسيَت تقنيات تطوير يف معترب أثر ذلا كان 1933-1929بُت 

 قطاع لكل ادلالية بالنسب ادلتعلقة واإلحصائيات التقديرات نشر يف ،ساعلت والصرف لألمن جلنة األمريكية ادلتحدة

 .1اقتصادي

 و ادلصرفيون أظهر ،حيث فرنسا يف ادلارل التحليل تقنيات تطوير يف ىام دور الثانية العادلية احلرب بعد ما لفًتة كان وقد    

 الستينات يف التمويل وسائل ادلؤسسات تطور ،ومع دقيقة بصفة أمواذلم استعمال خطر بتحديد اىتمامهم اذلامون ادلقرضون

 تأمُت أىدافها من اليت البورصة عمليات جلنة 1967 سنة فرنسا يف تكونت ،عليو ادلؤسسة نوعية على االىتمام انصب

 . االختيار

                                                           
 .13، ص 1999، دار احملمدية، اجلزائر، 01التحليل ادلارل ، اجلزء -ناصر دادي عدون ، تقنيات مراقبة التسيَت1
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 . العمومي االدخار مساعلة إذل احملتاجة الشركات تنشرىا اليت ادلالية العمليات وتأمُت اجليد

 من حتول) حيث ادلارل للتحليل جديدة نظرة خلق يف كبَت بشكل ساىم نوعيتها حتسن و العمليات حجم تزايد أن كما    

سنوات 3 متعاقبة اقلها سنوات لعدة للمؤسسة ادلالية احلالة دراسة ) ديناميكي حتليل إذل ( سنة أو معينة لفًتة ) نساك حتليل

 .ومقارنة بُت نتائجها واستنتاج تطور سَت ادلؤسسة ادلالية

 .المالي تحليل تعريف  :ثانيال الفرع

 ادلالية القوائم يف ادلتاحة ادلالية ادلعلومات و البيانات وفهم بدراسة تعٍت اليت العمليات رلموعة" بأنو    يعرف التحليل ادلارل 

 اختاذ يف تساعد معلومات وتكوين ادلارل ادلؤسسة مركز على احلكم يف منها اإلفادة ؽلكن حىت وتفسَتىا حتليلها و للمؤسسة

 .1ل بادلستقب التنبؤ و اتواضلرافا كشف و ادلؤسسة أداء تقييم يف أيضا وتساعد ، القرارات

 و ادلارل ادلركز قائمة ) ادلالية بالقوائم ادلدونة التارؼلية ادلالية البيانات من اذلائل الكم حتويل عملية" بأنو كذلك يعرف و    

 2 ."القرار اختاذ لعملية فائدة أكثر ادلعلومات من أقل كم إذل (....الدخل قائمة

 تربط اليت العالقات مضمون عن تفصح اليت ادلعلومات عن التفصيلي التحري و بالبحث ادلؤسسة قيام "أيضا بو ويقصد    

 3 ."العالقات ىذه نشوء أسباب تفسَت و الدخل و العمومية ادليزانية قائميت يف البنود بُت

 ينطوي وىو ،الطويل ادلدى على الرحبية حتديد و األعمال لتقييم ادلالية البيانات معاجلة عن عبارة" ىو ادلارل التحليل وبالتارل

 األداء يف تقييم تستخدم معلومات على احلصول دف إذل تورياضية ظلاذج و نسب خللق ادلعلومات و البيانات استخدام على

 .الرشيدة القرارات اختاذ و

                                                           
 .15 ص ، 2000 ، عمان ،الفكر دار ،المالي التحليل و اإلدارة الزعيب، زلمد ىيثم1
     . 75 ص ، 2004 ، اإلسكندرية، اجلامعية دار ، الجدوى دراسة و المالي التحليل أساسياتحنفي، الغفار عبد2

  . 70-  69ص ص ، 2011 ، عمان ،الصفاء دار ،للمصارف اإلستراتيجي المالي األداء و المؤسسية الحوكمة، ادلشهدان شيخان إؽلان و طالب فرحان عالء 3
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 و القوة دلواطن أفضل فهم على تساعد اليت ادلنافسة و القوية ادلكونات من أساسي مكون ادلارل التحليل يعترب كما 

 1."الضعف

  المالي التحليل األىداف و أىمية :الثاني المطلب

 :يف احملاور التالية  وتكمن حدود االستفادة منو، يف وفعلة دلا ذلا من األىداف مهمة كرب أعلية ادللي التحليل يكتسي 

  المالي التحليل أىمية :األول الفرع

  ال شك أن أعلية التحليل ادلارل تنبع من أعلية ىذه الدراسة االقتصادية و اإلدارية و احملاسبية يف السنوات األخَتة ، حيث 

أن توسع ادلنظمات و تباعد مراكز و فروع ادلنشآت اجلغرافية ، باإلضافة إذل توسع و تعقد العمليات االقتصادية يف العادل ، 

و ظهور احليل و األدوات جديدة من الغش و اخلداع و االختالس ، أدى إذل ضرورة وجود أداة رقابة فعالة ىي التحليل 

  2:ادلارل و بصورة عامة فإن أعلية التحليل ادللي تتمثل يف ما يلي 

التحليل ادلارل أداة من أدوات الرقابة الفعالة و ىي أشبو جبهاز اإلنذار ادلبكر و احلارس األمُت للمنشأة سيما إذا استخدم _

 . بفعالية يف ادلنشات

 .  ؽلكن استخدام التحليل ادلارل يف تقييم اجلدوى االقتصادية إلقامة ادلشاريع و تقييم األداء   _ 

 .التحليل ادلارل أداة من األدوات التخطيط حيث انو يساعد يف توقع ادلستقبل للوحدات ادلستقبلية _ 

 .التحليل ادلارل أداة احتاد القرارات ادلصَتية سيما ما ؼلص قرارات االندماج و التحديث و التجديد _ 

 

                                                           
  .16:49:29 . 2018 جانفي sme@palnet.Com   7نقال من ادلوقع  3- 2ص ص ،2008 ، فلسطُت ، اهلل رام ادلارل، التحليل الشيخ، مصطفى فهمي1

. 53ص ، 2010 عمان ، ، للنشر و التوزيع ،امحد زلمد القداسي ، التحليل ادلارل للقوائم ادلالية وفق دلعايَت احملاسبة الدولية ، مكتبة اجملتمع العريب  2

 

mailto:sme@palnet.Com
mailto:sme@palnet.Com
mailto:sme@palnet.Com
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  المالي التحليل أىداف :الثاني الفرع

توصف نتائج التحليل ادلارل من أىم األسس اليت يستند عليها يف اختاذ القرارات، و احلكم على مدى كفاءة اإلدارة و     

   1:قدراهتا على حتقيق االستثمار األفضل للموارد و عليو فإن التحليل ادلارل يهدف إذل حتقيق األيت

 .تقييم الوضع ادلارل و النقدي للمؤسسة _ 

 .تقييم نتائج قرارات االستثمار و التمويل _ 

 .حتديد االضلرافات باألداء احملقق عن ادلخطط و تشخيص أسباهبا _ 

 .االستفادة من نتائج التحليل إلعداد ادلوازنات و اخلطط ادلستقبلية _ 

 .حتديد الفرص ادلتاحة أمام ادلؤسسة و اليت ؽلكن استثمارىا _ 

 .التنبؤ باحتماالت الفشل الذي يواجو ادلؤسسة _ 

 .يعترب التحليل ادلارل مصدر للمعلومات الكمية و النوعية دلتخذي القرار _ 

  على رغم من أعلية ىذه األىداف إال أن نتائج التحليل ادلارل غلب التعامل هبا ، حبذر كون أن قاعدة البيانات ادلعتمدة 

كمصدر للتحليل ىي بيانات زلاسبية مستخرجة من القوائم ادلالية اليت يتم إعدادىا وفقا للقواعد و ادلعايَت احملاسبية من 

اجلانب ، و من اجلانب أخر أن بعض عناصر القوائم ادلالية قد ختضع لالجتهاد وتقدير الشخصي األمر الذي قد يؤدي إذل 

  2:تفاوت يف نتائج التحليل خالل الفًتة الزمنية قيد التقييم و التحليل كذلك يهدف التحليل ادلارل إذل حتقيق الغايات التالية 

 .التعرف على وضع ادلارل احلقيق للمؤسسة _ 

 .معرفة قدرة ادلؤسسة على خدمة ديوهنا و قدرهتا على اإلقراض_ 
                                                           

1
 .22 - 21 ص ص ، 2008 عمان، ،العلمية اليازوري دار،ادلارل التخطيط و التحليل التميمي، فؤاد وأرشيد ألنعيمي تايو عدنان 

 .143 ص ، 2000 ، عمان ، الصفاء دار ادلارل، التحليل و اإلدارة آخرون، و ربابعة وعلي كزاجة احلكيم 2
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 .تقييم السياسات ادلالية و التشغيلية ادلتبعة _ 

 .احلكم على كفاءة اإلدارة_ 

 .االستفادة من ادلعلومات ادلتاحة الختاذ القرارات اخلاصة بالرقابة و التقوًن_ 

و يهدف التحليل ادلارل بصفة عامة إذل إجراء فحص للسياسات ادلالية ادلتبعة من طرف ادلؤسسة يف دورة أو يف دورات     

متعددة من نشاطاهتا و ذلك عن طريق الدراسة التفصيلية للبيانات ادلالية لفهم مدلوالهتا و زلاولة تغيَت األسباب اليت أدت 

إذل ظهورىا بالكميات و الكيفيات اليت ىي عليها ، شلا يساعد على اكتشاف نقاط الضعف و القوة يف السياسات ادلالية 

اليت تعمل يف إطارىا ادلؤسسة، و من مث اقًتاح إجراءات مالية على ادلؤسسة حملاولة خروج من الوضع الصعب أو القضاء على 

إذا كانت حالتها ادلالية السيئة و إذا كانت ىذه األخَتة جيدة فتقًتح إجراءات تسمح باستمرارىا و التحسن  نقاط الضعف

  1.أكثر إن أمكن

   . المالي التحليل وظائف : الثالث المطلب

 : 2 حلول على رلملها يف ترتكز وظائف عدة ىناك
 ادلؤسسة بالرحبية على تعود اليت القرارات أحسن اختاذ القرار متخذي توجيو وىي :القرار التخاذ المستثمرين توجيو -

   .بعدم االستقرار تتميز اليت اخلارجية البيئة مع التأقلم زلاولة إذل باإلضافة ىدفها، حتقيق بغرض الفائدة، أو
 .إصلازه ادلرتقب االستثمار عملية وحدود مزايا إبراز طريق عن وذالك :االستثمار قرار اتخاذ -

 .ادلالية العمليات سلتلف ورقابة توجيو أجل من :المالية والرقابة التخطيط قرار اتخاذ -

 

 

                                                           
1
 .11 نفس ادلرجع ، ص عدون، دادي ناصر 
 . 2 ، ص 2005 ، البليدة ، دحلب سعد جامعة ، أعمال إدارة ختصص ، ادلاجستَت شهادة لنيل مذكرة ،المالي التحليلعواشرية، الصاحل زلمد2
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  الملي التحليل من المستفيدة األطراف و مراحل و أنواع :الثاني المبحث

 .التحليل ىذا من ادلستفيدة األطراف كذلك و التحليل نوع على تعتمد اليت مراحل و أنواع من مبجموعة ادلارل التحليل ؽلر

  المالي التحليل أنواع : األول المطلب

 : ؽلكن تقسيم أنواع التحليل ادلارل اعتمادا على عدة أسس إذل

  للتحليل الزمني البعد حسب  :األول الفرع

إن للتحليل ادلارل بعدا زمنيا، ؽلثل ادلاضي و احلاضر، و بناءا عليو ؽلكن تبويب التحليل ادللي من حيث عالقتو بالزمن إذل     

 : ما يلي

مبوجب ىذا األسلوب تتم ادلقارنة بُت أرقام القوائم ادلالية للفًتة احملاسبة نفسها لتظهر زلصلة ىذه : التحليل الرأسي_ 1

ادلقارنة يف صورة نسب ادلئوية، كأن تنسب تكلفة ادلبيعات يف قائمة الدخل مثال قيمة ادلبيعات يف نفس القائمة ، أو أن 

 .1 تنسب قيمة كل بند من األصول ادلتداولة يف ادليزانية إذل رلموع األصول يف ادليزانية نفسها

 يقصد بالتحليل األفقي دراسة أي فقرة من فقرات الكشوفات احملاسبية على مدى سنوات متعددة  :التحليل األفقي_ 2

ما أريد دراستو رحبية ادلؤسسة دلدة مخس سنوات ماضية فإنو تؤخذ الكشوفات للسنوات اخلمس ادلاضية و  مبعٌت أخر اذا

تالحظ فيو رحبية ادلؤسسة و مقارنتها سنة بعد أخرى الستخراج ادلؤشرات اليت توضح مدى تطور الرحبية أو تدىورىا خالل 

السنوات ادلاضية و ىذا يعٍت أن التحليل األفقي يعتمد على الفًتة التارؼلية اليت مضت غلى ادلؤسسة و مقارنة السنة اليت يراد 

 . فيها استخراج ادلؤشرات بالسنوات ادلاضية

                                                           
 .25 ص ، 2006 ، عمان ،وائل ،دار2 ط العملية، االستخدامات و األدوات و األساليب االئتماين و ادلارل التحليل يف احلديثة مطر،االجتاىات زلمد 1
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 إن التحليل ادللي باستخدام النسب ادلالية يعترب من أىم وسائل و أدوات التحليل ادلارل :التحليل بالنسب المالية_ 3

للقوائم ادلالية و من أكثرىا شيوعا، فهو يهتم بقياس العالقات بُت بعض القيم يف القوائم ادلالية سواء كانت تلك القيم من 

نفس ادليزانية أو قيم مشتقة من أكثر من قائمة مالية مثل ادليزانية ،  قائمة حسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و 

: ىناك رلاالت عديدة تستخدم فيها أسلوب حتليل القوائم ادلالية من خالل النسب ادلالية و من بُت ىذه النسب نذكر 

  1.(حتليل الرحبية  )نسب السيولة ، نسب الرحبية ، نسب الكفاءة 

  بالتحليل القائمة الجهة حسب :الثاني الفرع

 2:يتم تقسيم التحليل ادلارل استنادا إذل اجلهة القائمة بالتحليل إذل

 إدا مت التحليل ادلارل من قبل الشخص أو رلموعة أشخاص من داخل ادلؤسسة نفسو و على  :التحليل الداخلي_ 1

بيانات ادلؤسسة و لغايات معينة تطلبها ادلؤسسة ، و غالبا ما يهدف ىذا التحليل إذل خدمة إدارة ادلؤسسة يف مستوياهتا 

 .اإلدارية ادلختلفة 

يقصد بو التحليل الذي يقوم بو جهات من خارج ادلؤسسة ، و يهدف ىذا التحليل إذل  : التحليل الخارجي_ 2 

خدمة ىذه اجلهات القائمون بأعمال التسهيالت ادلصرفية يف البنوك لتقييم ادلركز االئتماين للمؤسسة و قدرتو على الوفاء 

 .اخل ... باإللتزاماهتا و البنوك ادلركزية و الغرف الصناعية 

 

 

 

                                                           
 النظام تطبيق انعكاسات" حول الدورل ادللتقى أعمال ضمن مداخلة ،للمحاسبة الدولية المعايير مواجهة في المالي المحاسبي النظام، دشاش القادر عبد و بلغيث بن مداين1

  . ورقلة جامعة ، 2011 ديسمرب 14 و 13 ، ادلعتمد للمؤسسة ادلارل التشخيص على ادلارل احملاسيب
 .19 ص ، 2009 األردن،  ،اإلثراء دار ، المالي التحليل في الحديثة اإلتجاىات احليارل، ناجي وليد2
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  التحليل يغطيها التي الفترة حسب :الثالث الفرع

 : ؽلكن تبويب التحليل ادلارل استنادا إذل طول الفًتة الزمنية اليت يغطيها التحليل إذل ما يلي

 قد يكون التحليل رأسيا أو أفقيا و لكنو يغطي فًتة زمنية قصَتة ، و يستفاد منو يف :التحليل المالي قصير األجل_1

 قياس قدرات و إصلازات ادلؤسسة يف األجل القصَت و غالبا ما يركز ىذا النوع من التحليل على قابلية ادلؤسسة 

و غالبا ما يركز ىذا النوع من التحليل على قابلية ادلؤسسة يف األجل القصَت على تغطية التزاماتو اجلارية و حتقيق اإليرادات 

. التشغيلية ، لذلك غالبا ما يسمى بتحليل السيولة و ىذا النوع من التحليل يهم بالدرجة األوذل الدائنون و البنوك

 يركز ىذا التحليل على حتليل ىيكل التمويل العام و األصول الثابتة و الرحبية يف :التحليل المالي طويل األجل_ 2

األجل الطويل ، إضافة إذل تغطية التزامات ادلؤسسة طويل األجل ، مبا يف ذلك القدرة على دفع فوائد و أقساط الديون عند 

استحقاقها     و مدى انتظام ادلؤسسة يف توزيع األرباح ، و حجم ىذه التوزيعات ، و تأثَتىا على أسعار أسهم ادلؤسسة يف 

أسواق ادلالية و لتحقيق الغايات السابقة يقوم احمللل ادلارل بتحليل التناسق بُت مصادر األموال و طرق استخدامها ، شلا يعٍت 

اجلمع بُت التحليل قصَت األجل و بُت التحليل طويل األجل عند دراسة مصادر التمويل طويلة األجل و رلاالت 

 .استخدامها

  التحليل من الهدف حسب: الرابع الفرع .

 1: ؽلكن تبويب التحليل إذل عدة أنواع استنادا إذل اذلدف من التحليل منها

 .حتليل لتقوًن قدرة ادلؤسسة على وفاء بالتزاماهتا يف األجل القصَت _ 

 .حتليل لتقوًن قدرة ادلؤسسة على وفاء بالتزاماهتا يف األجل الطويل _ 

                                                           
  .21ص السابق، ادلرجع نفس 1
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 .حتليل لتقوًن رحبية ادلؤسسة _ 

 .حتليل لتقوًن األداء التشغيلي للمؤسسة _ 

 .حتليل لتقوًن التناسق يف اذليكل التمويلي العام و رلاالت استخدامو -

 .المالي التحليل مراحل :الثاني المطلب
ؽلر التحليل ادلارل مبجموعة من ادلراحل، و ىذا يعتمد على نوع التحليل و أعليتو و درجة التفصيل ادلطلوبة فيو، و يتفق 

 1: الباحثُت يف التحليل ادلارل على أن مراحلو ىي

من الضروري جدا أن ػلدد احمللل ادلارل اذلدف الذي ينبغي الوصول إليو ، و مدى  : تحديد ىدف التحليل بدقة -1

أعلية ىذا اذلدف و تأثَته ، و يالحظ أن أىداف التحليل ادلارل تتفاوت من فئة إذل آخرة ومن ىنا صلد أن صلاح العملية 

 .التحليلية يعتمد على حتديد اذلدف بدقة

يف ىذه ادلرحلة يتم حتديد البعد الزمٍت للتحليل ادلارل، و مبعٌت أوضح : تحديد الفترة الزمنية للتحليل المالي- 2

 .حتديد عدد السنوات اليت سيتم حتليل بياناهتا 

تعدد أساليب التحليل ادلارل ادلتاحة أمام احمللل ، و منها استخدام أسلوب  :اختيار أسلوب التحليل المناسب _ 3

النسب ادلارل و كذلك األساليب االقتصادية و غَتىا ، إذ يقف احمللل ادلارل يف ىذه ادلرحلة أمام رلموعة من البدائل و عليو 

 .أن يتخذ البديل ادلناسب 

                                                           
 والتجارية اقتصادية العلوم كلية ، التسيَت علوم يف ادلاسًت شهادة متطلبات الستكمال مقدمة مذكرة ، للمؤسسة ادلالية البيئة تشخيص يف ادلارل التحليل دور ،الضب بن عباس 1

 .21 ص ،2001  ،التسيَت وعلوم
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يف ىذه ادلرحلة يتم التبويب السليم للقوائم  :إعادة التبويب القوائم الملية لتالئم أسلوب التحليل المختار _ 4

ادلالية من زاوية التحليل ادلارل اليت تسهل عملية التحليل ، و كل ىذا يعتمد على خربة احمللل ادلارل و درايتو اليت من خالذلا 

 .يستطيع توفَت الدقة و الوضوح و البساطة يف القوائم ادلالية و بالتارل حتقيق ىدف التحليل ادلارل

تتم عملية االستنتاج من قبل احمللل ادلارل، يف إبداء رأي فٍت زلايد، بعيد عن التحيز  :التوصل إلى االستنتاجات_ 5

 .  الشخصي بكافة جوانبو و االلتزام بادلوضوعية بأكرب قدر شلكن

  .المالي التحليل من المستفيدة األطراف: الثالث المطلب

وذلك ووفق لتنوع ,كما تتنوع أغراض استخداماهتم لتلك اشلعلومات,تتعدد األطراف ادلستفيدة من ادلعلومات التحليل

ومن أطراف ادلستعملة وادلستفيدة من ,عالقاهتم دلؤسسة من جهة و لنوع قراراهتم ادلبنية علي ادلعلومات من جهة اخراي 

 1:ادلعلومات التحليل ادلارل ما يلي 

  :المستثمرون *
عليها  تنطوي اليت وادلخاطر ادلضافة، والقيمة ادلستثمر، ادلال على بالعائد الفردية ادلؤسسة صاحب أو ادلساىم يهتم

 ؼلتلف وقدىذه اجلوانب  تقييم يف باألسهم االحتفاظ األفضل من كان إذا عما يبحث فهو لذلك بادلؤسسة، االستثمارات

 منهما كل أن إال ال، أم ادلؤسسة شراء أسهم لو بالنسبة األفضل من ىل معرفة ػلاول والذي ادلرتقب، ادلساىم عن قليال ىذا

 البحث مث   معاجلتها يف اتبع الذي واألسلوب ،تعرضت ذلا اليت وادلخاطر الشركة مباضي يهتم ) وادلرتقب احلال ادلساىم (

 2 .والطويل القصَت ادلدى يف ادلتوقعو النم يف ذلك بعد

                                                           
 42 ص ،1997 والتوزيع، والنشر للطباعة ادلسَتة دار األوذل، الطبعة ادلالية، اإلدارة يف أساسيات العمار، وليد رضوان 1
 العلوم وزلاسبة،كلية مالية:ختصص اكادؽلي، ماسًت شهادة لنيل دلقدمة مذكرة ،البترولية المؤسسات في القرارات التخاذ كأداة المالي التحليل مجال، صخري  1

  .12ص  ،ورقلة اإلقتصادية،جامعة

 

 



 الفصل األول                                                                      اإلطار النظري للتحليل المالي

 

 

13 

   :المؤسسة إدارة*

 يف اذليئة العامة أو الوحدة مالكي على وعرضها األعمال، نتائج حتليل مبوجبها يتم اليت الوسائل أىم من ادلارل التحليل يعترب

 أداء يف اإلدارة كفاءة مدى التحليل ىذا يظهر حبيث  العام،,عالقطا يف ادلؤسسة على ادلشرفة اإلدارة أو ادلساعلة شركات

 1.وظيفتها فالتحليل ادلارل يساعد ادارة ادلؤسسة لتحقيق احدي الغايات التالية او كلها رلتمعة

 .االستثمار على احملققة والعوائد ادلؤسسة رحبية تقييم-

 .ادلؤسسة أداء يتخذىا اليت االجتاىات على التعرف-

 مقارنتها مع إذل باإلضافة النشاط، طبيعة احلجم و ادلشاهبة يف يف ادلقاربة األخرى ادلؤسسات بأداء ادلؤسسة أداء مقارنة    

 .ادلؤسسة إليها تنتمي اليت الصناعة أداء

  .الرقابة فاعلية تقييم-

 .ادلختلفة االستخدام أوجو على ادلتاحة ادلوارد توزيع كيفية-

 .ادلوجودات إدارة كفاءة تقييم -

 .ادلختلفة اإلدارية ادلستويات أداء تقييم-

  .احلالية ادلشكالت تشخيص- 

 .للمستقبل السليم التخطيط يف ادلساعدة- 

 

 

                                                           
 .171   ص ، 2004 البداية، دار  ،عمان ادلارل، والتحليل اإلدارة شقر، عامر ،الشنطي أؽلن 1
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  : الدائنون*

 يف االكتتاب أو ادلصدرة للسندات شراؤه احملتمل أو للشركة اخلاصة السندات يف اكتتب الذي الشخص بالدائن يقصد

 ختتلف فالدائنُت..مالية مؤسسات  أو بنكا الدائن يكون وقد1 للمؤسسة األموال إقراض بصدد أو أقرض أو اجلديد القرض

 .2الدين لنوع تبعا ادلارل التحليل يف نظرىم وجهة

 فإن وبالتارل أمواذلم، فوائد على وحصوذلم أمواذلم اسًتداد ضمان ىو ىنا الدائنون يهم ما إن  :الديون طويلة األجل-ا

 .السنوية الفوائد تغطية يف وكفايتها الرحبية ومستوى الثابتة، لألصول احلقيقة القيمة مبعرفة يتعلق ادلارل بالتحليل اىتمامهم

 الدائنون صلد لذا استحقاقو، تاريخ يف الدين مبلغ قبض ضمان ىو ىنا الدائنون يهم ما إن :األجل قصيرة الديون- ب

 .ادلؤسسة يف والسيولة النقدي وادلركز العامل ادلال رأس بتحليل يهتمون

  :  الموردون*
 للمورد مدين العملية الناحية من ذلم،فالعميل ادلالية األوضاع واستقرار لعمالئو، ادلالية ادلراكز سالمة من بالتأكد ادلورد يهتم 

 كان إذا ما ادلورد يقرر ذلك ضوء وعلى ادلديونية، ىذه وتطور ادلورد، دفاتر يف العميل مديونية وحتليل دراسة ىذا ويعٍت

دورية  بصفة العمالء ينشرىا اليت البيانات من ادلورد يستفيد وبذلك التعامل، ىذا من ؼلفض أو معو التعامل يف سيستمر

 للمحلل وؽلكن ادلنافسون، ؽلنحها اليتك لتل شلاثلة لعمالئو ؽلنحها اليت فًتة االئتمان كانت إذا ما على التعرف مثال فيهمو 

  .ادلالية القوائم بيانات باستخدام للعمالء ادلمنوحة االئتمان فًتة متوسط حساب

 

 

                                                           
. 59 ص السابق، ادلرجع حنفي، الغفار عبد 1
 . 19  ،  ص2005،التحليل ادلارل ، مدخل الصناعة و القرارات ، الطبعة الثانية ، عمان دار وائل للنشر ،  نور الناصر عبد إمساعيل، إمساعيل زلمد، شاكر منَت2
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  :العمالء*

 خاصة عليها ػلصل اليت الشروط كانت إذا ما معرفة للعميل ؽلكن منافسيو، وكذلك ادلورد ينشرىا اليت البيانات باستخدام

 القوائم باستخدام ادلقارنات ىذه وتتم لعمالئو ىو ؽلنحها اليت االئتمان فًتة مع وتتطابق لغَته، دتنح دلا شلاثلة االئتمان فًتة

 .االئتمان فًتة متوسط حبساب ادلالية

  :  المؤسسة في العاملون*

 :1علا ادلشروع يف ادلصلحة ذات األطراف أىم أن عامة، بصفة القول ؽلكن :

 .(ادلالك) ادلساعلون- أ

 .ادلؤسسة يف العاملون- ب

 أو (اختفائها أو التوزيعاتمباشرة خفض  بطريقة للمالك ادلخصص العائد اطلفاض يعٍت اإلنتاجية ثبات مع األجور زيادة إن

 وذلذا. االحتياطيات من التوزيعات دفع مت ما إذا ادلارل، ادلركز إضعاف أو(الداخلي التمويل كفاية عدم) مباشرة غَت بطريقة

 يكون حبيث ادللكية، حبق بادلقارنة 5 % الربح صايف جتاوز إذا إال األرباح يف ادلشاركة مثال فرنسا يف للعاملُت ؽلكن ال السبب

  ادلارل ادلركز معرفة للعاملُت ادلفيد من أنو على ىذا يدل. للمالك العائد من أدىن حد وضمان اإلنتاجية زيادة على ذلم دافعا

 .األموال إدارة سالمة من والتأكد إليها، ينتمون اليت للمؤسسة

 : الحكومية  الهيئبت*

  الثانية، بالدرجة ضريبية وألسباب األوذل بالدرجة رقابية ألسباب ادلؤسسات أداء بتحليل احلكومية اذليئات اىتمام يعود

  :التالية األىداف إذل باإلضافة

  .ادلعمول والقوانُت باألنظمة التقيد من التأكد-

                                                           
. 72 ص السابق، ادلرجع حنفي، الغفار عبد 1
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  .التجارية للبنوك ادلركزي البنك كرقابة األداء تقييم-

 .مراقبة األسعار  -

 .إحصائية غايات-

  : المالية باألوراق المتعاملة والجهات األفراد*

 :1اآلتية لألغراض ادلارل التحليل من ادلالية األوراق مساسرة يستفيد

 .ادلارل السوق يف للشركات األسهم أسعار على السريعة التغَتات حتليل-

  .ادلارل السوق على وتأثَتىا السائدة ادلالية األموال ومتابعة مراقبة-

 .استثمار أفضل أسهمها شراء ؽلثل اليت ادلؤسسات وحتديد ادلارل السوق حتليل-

  :المالي التحليل مجال في تعمل التي لمؤسساتا*
  و مكانتها ادلارل ومركزىا وضعها على الوقوف يف ادلؤسسات مساعدة لغرض ادلارل التحليل ادلتخصصة ادلؤسسات تستعمل

 & standardوشركة   dun & bradstreet السوق ، و من ادلؤسسات العاملة يف ىذا اجملال يف السوق األمريكية يف

poors  الصناعات من كبير لعدد مالية نسبة 14 باحتساب تقوم التي
2

.  

 

 

 

                                                           
 . 164 ص السابق، ادلرجع الزعيب، زلمد ىيثم1

  .173 ص السابق، ادلرجع شقر، عامر الشنطي، أؽلن 1
 

 



 الفصل األول                                                                      اإلطار النظري للتحليل المالي

 

 

17 

 :خالصة الفصل 

 ركائز صحيحة و علمية أسس على تبٌت أن غلب الفعال التسيَت إذل تصل و ادلسطرة أىدافها ادلؤسسة حتقق أن أجل من   

" و دلتابعة وضعيتها ادلالية و توازناهتا تستخدم يف ذلك تقنية من تقنيات التسيَت و اليت هتدف إذل مساعدهتا أال و ىي 

الذي يعترب أداة فعالة ، من أجل حتقيق األىداف ادلنشودة عن طريق فحص السياسات ادلالية للمؤسسة يف " التحليل ادلارل 

دورات متعددة و دراستها و تفسَتىا شلا يساعد على اكتشاف ضعف السياسات و معاجلتها بتدعيم نقاط القوة و التخفيف 

من النقاط الضعف حيث يركز اىتمام ادلسَتين و سلتلف ادلتعاملُت مع ادلؤسسة على كيفية فهم مضمون القوائم ادلالية و 

سلتلف العمليات ادلالية شلا يستلزم ضرورة حتليلها و ذلك حىت يتمكن من االستفادة منها ، و بالتارل احلكم على ادلركز ادلارل 

 . للمؤسسة الذي على أساسو يتم اختاذ القرار يف ادلستقبل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :          الفصل الثاني          
 تشخيص الوضعية المالية      

 .    للمؤسسة االقتصادية
االقتصادية               



                   تشخيص الوضعية ادلالية للمؤسسة اقتصادية  الفصل الثاين                                   

 

 

19 

:تمهيد  

 بتجميع ويهتم عليها، احلصول حالة أو األموال، استخدام لةاح يف ادلايل القرار متخذ هبا يستعٌن اليت األدوات  بٌنمن    

 دقيقة تفصيلية دراسة إىل إخضاعها مث ذلا الالزم وإجراء التصنيف ، للمؤسسة ادلالية بالقوائم اخلاصة وادلعلومات البيانات

 من وذلك للمؤسسة، ادلالية الوضعية تقييم أجل من الطرق من العديد ادلايل ادلسًن يستعمل بينها حيث فيما العالقة وإجياد

 سلبية،وكذلك نتائج من عنها ينجز وما العسر حاالت يف الوقوع عدم أجل من للمؤسسة ادلالية ادلؤشرات من خالل التحقق

 يستعمل وأخًنا ،وجهت ذلا اليت واالستعماالت  األموال على احلصول مصادر ربديد أجل من ادلالية التدفقات سلتلف ربليل

ادلؤسسة  وضع عن واضحة إعطاء نتائج من وسبكن لالستعمال سهلة وسيلة باعتبارىا التحليل يف ادلالية النسب ادلايل ادلسًن

 .ادلالية 

 : سوف نتطرق يف ىذا الفصل إىل مبحثٌن 

. ادليزانية و ادلؤشرات ادلالية: المبحث األول  

. تدفقات اخلزينة و التحليل بالنسب ادلالية  : المبحث الثاني  
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.المالية المؤشرات و الميزانية :األول المبحث  

 حلول اجاد و الضعف نقاط و القوة نقاط معرفة اجل من ادلؤسسة يف األساسية عناصر ادلالية ادلؤشرات و ادليزانية تعترب   

. أمان يف ادلؤسسة تكون لكي دلعرفتها  

. المختصرة المالية الميزانية :األول المطلب  

 – سيولة مبدأ أي ىذه حسبها ترتب اليت اآلجال عن تعرب ،كما واخلصوم األصول لعناصر جرد عملية عن ادليزانية تعرب 

 : التالية ادلبادئ على بناءا الرتتيب ىذا ويتم استحقاق،

 ربويال باألصعب وختاما سيولة األقل مث النقدية باألصول فيبدأ سيولتها درجة حسب على تصنف : األصول عناصر1-

 .سيولة إىل

 ل تصرفا ربت األموال ىذه فيو تبقى الذي الزمن بداللة أي استحقاقها لدرجة تبعا تصنف : الخصوم عناصر2 -

  .األجل قصًنة مث فادلتوسطة الطويلة من بالتدرج االستحقاق مدة وتكون ، مؤسسة

    .مختصر انمانية انميزانية:( 1-2)رقم  انشكم                           
 اخلصوم  األصول

 :األصول الثابتة

 االستثمارات ادلعنوية و ادلادية و ادلالية  -

 عناصر األصول الثابتة ألكثر من السنة  -

 

 

 

 : األموال الدائمة

 األموال اخلاصة     -

 الديون ادلتوسطة و الطويلة األجل  -

 االستحقاقات ادلؤجلة ألكثر من السنة  -
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 : األصول ادلتداولة 

 ادلخزونات  -

 (العمالء  )حقوق ادلؤسسة لدى الغًن  -

 (الصندوق ، البنك ، اخلزينة  )ادلتاحات  -

 : القروض قصًنة األجل

 حسابات ادلورد و ملحقات  -

 االعتماد البنكية اجلارية  -

 .66  ص،  2010 ، عمان ، والتوزيع للنشر وائل دار ، ادلالية اإلدارة ، ادلايل التسيًن ،قريشي ويوسف ساسي بن إلياس :المصدر            .

 يبين  الميزانية الوظيفية  : (2-2 )شكل رقم                              

 األصول المبالغ النسب الخصوم المبالغ
  

الثابتة الموارد  
 
 

+ رؤوس األموال 
 إجمالي االمتالك

 
    الديون المالية  

 
 الخصوم المتداولة

 
 لالستغالل     

  
       خارج االستغالل  

 
     خزينة الخصوم      

                       
 

  
 

 
 

 االستخدامات الثابتة
 

 األصول المتداولة
 

 لالستغالل
 

 خارج االستغالل
 
 
 

 خزينة األصول
 
 
 
 

       (1)+(2)   
 مج التثبيتات

 

            

(1)       
 

(1)(+2)(+3)  
  

           (2) (1)  
  

(1)+(2)+(3) (2)  
       

(1) 
 

 

           (2) (3)  

  
(3) 

 

 المجموع  %100        المجموع 

 86 ص ذكره، سبق مرجع قريشي، يوسف ، ساسي بن إلياس :المصدر         
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  المالية المؤشرات بواسطة المالي التحليل :الثاني المطلب

 :اآليت يف الوظيفي وادلتمثلة التحليل يف ادلعتمدة األساسية العناصر ادلالية تتشكل التقسيم ىذا خالل  من 

 :العامل المال رأس مفهوم01 :

 من اجلزء ذلك : " أنو على يعرف  الذيFRLسيولة  العامل ادلال رأس عن عبارة ىو التحليل ىذا يف األساسي ادلؤشر إن 

 1."مرتفعة سيولة بدرجة سبتاز اليت األصول عناصر لتمويل يستخدم والذي ضعيفة استحقاقية بدرجة ادلتميز األموال

 يف القصًنة الديون تستحق أن ميكن حيث القيمة وىي ادلدة، يف زبتلف األجل القصًنة والديون ادلتداولة األصول عناصر إن 

 فإن لذا حقوقها، على ربصل أن قبل ديوهنا بتسديد مطالبة تكون ادلؤسسة أن أي ذلا، ادلقابلة األصول ربقيق من أقصر مدة

 الذي ادلخزون مشكلة ىناك لكن ، ديوهنا استحقاق مدة من أقل ربصيلها مدة تكون أن جيب رلموعها يف ادلؤسسة حقوق

 سبويلها عن يزيد الذي و الدائمة األموال على توفًنىا ىو ادلؤسسة أمام الذي احلل وبالتايل ادلؤسسة، فيو تتحكم ال قد

 :مها سلتلفتٌن بطريقتٌن ادلالية ادليزانية من انطالقا العامل ادلال رأس  حيسبو الثابتة لألصول

   :الميزانية أعلى من(أ

F.R.N.G =الثابتة األصول – الدائمة األموال. 

  :الميزانية أسفل من(ب

F.R.N.G =اخلصوم ادلتداولة – ادلتداولة األصول. 

 : العامل المال رأس أنواع

 .األجل قصًنة ديون ناقص متداولة أصول أو ثابتة األصول ناقص الدائمة األموال ىو : الدائم العامل المال رأس 1-

                                                           
  36. ص ، 2003 اجلزائر، .جامعة منشورة، غًن التسيًن، علوم يف ماجستًن رسالة ، االقتصادية للمؤسسة المالية الوضعية على الشراكة إستراتيجية أثر بلعور، سليمان1
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 .األجل قصًنة ديون ناقص الدائم العامل ادلال رأس ىو : الخاص العامل المال رأس 2-

 .ادلتداولة األصول رلموع ىو : اإلجمالي العامل المال رأس 3-

 .الديون رلموع ىو : األجنبي العامل المال رأس 4-

 : الميزانية أعلى منظور من -

F.R.N.Gاستثماراهتا صبيع سبويل ادلؤسسة استطاعت احلالة ىذه يف الثابتة األصول من أكرب الدائمة األموال أي  موجبة 

 .العامل ادلال رأس يف سبثل فائض وحققت الدائمة ادلالية مواردىا بواسطة

F.R.N.G صبيع لتمويل كافية غًن الدائمة األموال احلالة ىذه يف الثابتة األصول من أقل الدائمة األموال أي سالب 

 .التمويل يف العجز لتغطية أخرى مالية موارد عن البحث يستدعي شلا ، الثابتة ادلالية الحتياجات

F.R.N.Gوعمليةلتسيًن األمثل الوضع وسبثل احلدوث نادرة حالة وىي الثابتة األصول تساوي الدائمة األموال أي  معدوم  

 .1ادلؤسسة يف ادلالية االحتياجات سبويل

 : الميزانية أسفل منظور من -

F.R.N.Gأمان ىامش ميثل مايل فائض ويتبقى ، األجل قصًنة القروض من أكرب ادلتداولة األصول أي  موجب. 

F.R.N.Gكافية غًن ادلتداولة األصول تكون الوضعية ىذه يف ، األجل القصًنة القروض أقل ادلتداولة األصول أي  سالب 

 .القصًن األجل يف تسدد اليت االستحقاقات لتغطية

F.R.N.G احلدوث نادرة وىي األجل القصًنة القروض تساوي ادلتداولة األصول أي معدومة. 

 

                                                           
1
 . 67-70 ص ص نفس ادلرجع السابق ، ، قريشي ويوسف ساسي بن إلياس 
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 : اإلجمالي العامل المال رأس في االحتياج  :02

 ادلال رأس واحتياجات للمؤسسة، ادلالية التوازنات سالمة على للحكم مهما مؤشرا العامل ادلال رأس من االحتياج يعد

 تغطى أن جيب األجل القصًنة االستخدامات أن مبدأ من انطالقا وذلك للمؤسسة، االستغاليل بالنشاط ترتبط العامل

 .األجل القصًنة بادلوارد

 BFR: العامل المال رأس في االحتياج مفهوم

 سبول أن جيب العناصر وىذه وادلدينون، ادلخزونات وىي العناصر من رلموعة توفًن عملية االستغاليل ادلؤسسة نشاط إن

 األصول من جزء سبول ادلصادر ىذه ، ادلمنوحة التسبيقات أو ادلوردين طرف من ادلمنوحة الديون وىي األجل، قصًنة دبصادر

 أخرى بعبارة أو العامل ادلال رأس باحتياج يسمى ما وىو مكمل آخر جزء على تبحث أن ادلؤسسة على وجيب ، ادلتداولة

 . األجل القصًنة بالديون ومدينوىا سلزناهتا تغطي أن عليها جيب استغالذلا دورة يف ادلؤسسة فإن

 ضمن تدخل ال فهي جدا قصًنة مدهتا سائلة ديون ألهنا الدورة احتياجات من ادلصرفية والقروض اجلاىزة القيم تعترب وال

: التاليةللتسوية و ربسب بالطريقة  الدورة هناية يف غالبا تقرتض ألهنا الدورةد موار
1  

B.F.R = اخلصوم ادلتداولة خارج اخلزينة– األصول ادلتداولة خارج اخلزينة. 

 B.F.R           = االستغاللاخلصوم ادلتداولة لالستغالل و خارج – األصول ادلتداولة لالستغالل و خارج االستغالل 

 

 

 

                                                           
 72 ،صنفس ادلرجع  بلعور، سليمان 1
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 :الصافية الخزينة:03

 احلسابات يف وتتمثل فورا، تستخدمها أن تستطيع اليت النقدية الوسائل تشكل اليت ادلؤسسة أموال أهنا على تعريفها ميكن

 صايف تشمل وىي  االستغاللدورة دلدة ادلؤسسة حبوزهتا اليت رلموع عن عبارة أهنا أي اجلارية، احلسابات الصندوق، ، البنكية

 1االستغالل قيم

 :التالية بالعالقة ربسب و  

TN =أو   .البنكية التسبيقات – اجلاىزة القيم      TN= خزينة اخلصوم– خزينة األصول. 

TN =  F.R.N.G-B.F.R 

 :حاالت ثالث بٌن منيز أن وميكن

 اخلزينة إىل يذىب فائض وىناك الدورة احتياجات سبويل على قادر العامل ادلال رأس أن على يدل ىذا :موجبة الخزينة-1

  هبا سبول أموال إىل ادلؤسسة تقتصر أي العامل ادلال رأس من أكرب العامل ادلال رأس احتياجات أن صلد : سالبة الخزينة- 2

 .االستغاللية عملياهتا

  ادلثلى الوظيفة وىي العامل ادلال رأس الحتياجات مساوي العامل ادلال رأس أن يعين ىذا : الصفرية الخزينة- 3

االقتصادية  المؤسسة في المالي التحليل :الثاني المبحث

 تدفقات و  للنتائج ادلولدة التدفقات يف تتمثل اليت حبوزهتا تكون اليت الوثائق وفق ادلايل بالتحليل االقتصادية ادلؤسسة تقوم      

 : ادلبحث ىدا يف إليها نتطرق سوف اليت اخلزينة

 

                                                           
  .22 ص ،نفس ادلرجع السابق قريشي، يوسف ، ساسي بن إلياس 1
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  للنتائج المولدة التدفقات : األول المطلب

 ادلالية والعمليات االستغالل عمليات عن والناذبة الصايف ضع الو على ربدث اليت التغًنات التدفقات ىذه تدرس  

 حسابات جدول يف ادلتمثل األساسي، معلوماهتا مصدر عن الناذبة اجملاميع سلتلف على دراستها يف وتقدمو ،واالستثنائية

 .النتائج

  : يف النتائج حسابات جلدول ادلكونة العناصر تتمثل :النتائج حسابات لجدول المكونة العناصر-01

من  وتتكون (6/السادسة ح المجموعة )الدورة أعباء )أ

 األولية ادلواد ادلستهلكة، البضائع : للمؤسسة واليومي العادي بالنشاط ادلتعلقة ادلصاريف : االستغالل تكاليف -1

 ومصاريف ورسوم ضرائب من النشاط هبذا ادلرتبطة ادلصاريف اإلنتاج، دورة خالل من ادلقدمة للخدمات ادلستهلكة

 . وادلؤونات اإلىتالكات سلصصات ادلالية، وادلصاريف ادلستخدمٌن،

 الزبائن على احلقوق مثل للمؤسسة، العادي الغًن باالستغالل ادلتعلقة ادلصاريف كل : االستغالل خارج التكاليف- 2

 . اخل ... االستثنائية وادلئونات السابقة، الدورات على ادلصاريف للتحصيل، قابلة الغًن

 : التالية العناصر تشمل :(7 /ح  السابعة المجموعة (الدورة نواتج (ب

  .ادلخزون اإلنتاج ادلباع، اإلنتاج ،البضاعة مبيعات من وتتكون :االستغالل نواتج- 1

 عن التنازل وكذلك السابقة، الدورات أو للدورة التسيًن عمليات من االستثنائية النواتج وىي :االستغالل خارج نواتج- 2

 .األصول عناصر
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   : المالي التحليل و الخزينة تدفقات : الثاني المطلب

 تبٌن اليت  ادلالية بالنسب التحليل كذلك للمؤسسة و ادلالية الوضعية معرفة اجل من اخلزينة التدفقات  بدراسة ادلؤسسة تقوم    

 النتائج حسابات جدول أو ادليزانية من تؤخذ القيم وىذه االستغالل أو ادلايل اذليكل على معىن ذات متغًنين بٌن العالقة

  .للمؤسسة ادلالية احلالة عن الفهم سهلة و واضحة مدلو معلومات بتقدًن لنا وتسمح

  : الخزينة تدفقات : األول الفرع

 الغًن، حساب ربليل على ذلك يف وتعتمد نقدية، ومدفوعة مقبوضات من اخلزينة، تغًنات لدراسة التدفقات ىذه تتعرض  

 تدفقات جدول يف ذبمع التدفقات ىذه االستخدامات، و بادلوارد ادلتعلقة وتلك للنتائج، ادلولدة التدفقات أنواع وسلتلف

 جدول يرتجم حيث النقدية، حساب على حدثت اليت التغًنات وتفسًن النقدي الفائض تقييم ميكن خاللو من الذي اخلزينة

 ميكن وبالتايل للخزينة، اإلصبايل التغيًن يف وظيفة كل مسامهة وحيدد تدفقات شكل يف ادلؤسسة حياة اخلزينة تدفقات

 فعالة تسيًن أداة واعتباره النشاط منحىن تطور عن موضوعية أكثر صورة إلعطاء الديناميكي التحليل يف عليو االعتماد

 . للمؤسسة

 :الخزينة تدفقات جدول مفهوم : أوال

 عنصر على اعتماد وذلك ، واستخداماهتا ادلالية ادلوارد تسيًن فعالية على للحكم ادلستخدمة الدقيقة األداة تلك ىي  "

 القمة يد يف قيادة كجدول ويعترب للمؤسسة، ادلايل التسيًن على احلكم يف موضوعية األكثر ادلعيار يعد الذي اخلزينة

 وغًنىا، النمو أو منو االنسحاب أو توسيعو أو النشاط كتغًن اذلامة القرارات من رلموعة ضوئها على تتخذ اإلسرتاتيجية

 وكذلك ونظائرىا األموال توليد على ادلؤسسة قدرة مدى لتقييم أساسا ادلالية الكشوف مستعملي إعطاء إىل ويهدف

 1."ادلؤسسة لدى ادلتاحة السيولة استخدام بشأن ادلعلومات

                                                           
 59 ص ، 2010 ورقلة، مرباح، .قاصدي جامعة منشورة، غًن التسيًن، علوم يف ماسرت مذكرة ، االقتصادية للمؤسسة ادلايل األداء على اخلزينة تسيًن أثر خبالد، حدة 1
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 .الخزينة تدفقات جدول إعداد : ثانيا

 : 1 إىل التدفقات تقسيم خالل من وذلك سلتلفة، لفرتات اخلزينة تطورات اخلزينة تدفقات جدول يوضح 

 ادلؤسسة االستغالل النشاط من التدفقات ىذه تنتج : االستغالل نشاطات عن الناتجة النقدية التدفقات 1-

 بٌن الفرق يف التدفق ىذا ويتمثل جديدة، باستثمارات والقيام األرباح، وتوزيع القروض، تسديد على ادلؤسسة قدرة وبٌن

 .االستغالل أعباء ومدفوعات االستغالل نواتج من ادلتأتية ادلقبوضات

 : االستغالل مقبوضات - أ

 .واخلدمات السلع بيع من الناذبة اإليرادات -

 .ادلالية واألوراق القروض وأرباح فوائد -

 .األخرى اإليرادات بقية -

 :االستغالل مدفوعات - ب

 .ادلخزونات لشراء ادلدفوعات -

 .للمؤسسة ادلقدمة اخلدمات مدفوعات -

 .العمال مصاريف تسديد-

 .ادلالية ادلصاريف تسديد -

 .األخر ادلصاريف بقية- 

 االستثمارات عن والتنازل حيازة عملية عن الناذبة النقدية التدفقات وىي : االستثمار نشاط عن الناتجة التدفقات2-

 والنقديات االستثمارات عن التنازل خالل من ادلقبوضة النقدية بٌن الفرق خالل من ربسب التدفقات فهذه الثابتة،
                                                           

1
 .215ص ذكره، سبق مرجع قريشي، يوسف ساسي، بن الياس 
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 . االستثمارات حيازة أجل من ادلدفوعة

 : االستثمار مقبوضات -أ

 .االستثمارات عن التنازل نتيجة ادلستلمة ادلبلغ -

 :االستثمار مدفوعات - ب

 .الثابتة االستثمارات شراء -

 .ادلالية االستثمارات شراء -

 .الثابتة األخرى االستثمارات شراء -

 ادلؤسسة قيام خالل من تنشأ التمويل بنشاط ادلرتبطة النقدية التدفقات : التمويل نشاط عن الناتجة التدفقات-3 

 األسهم، عوائد شكل يف ادلخرجات وكذلك التمويل موارد على احلصول خالل من وذلك بتمويلها ادلتعلقة بالعمليات

 .اخل ...القروض تسديد

 : التمويل مقبوضات - أ

 .ادلال رأس من الرفع -

 .ادلال رأس على احلصول -

 :التمويل مدفوعات - ب

 .ادلسامهٌن على العوائد تسديد -

 .القروض تسديد -

 : ادلباشرة غًن بالطريقة اخلزينة تدفقات جدول ميثل التايل اجلدول
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 .اخلزينة تدفقات يبٌن جدول : (3 : (2-مرق اجلدول                      

 N-1 N البيان 

 :االستغالل
 الذايت التمويل على القدرة

 ادلخزون يف تغًن
 ادللحقة واحلسابات العمالء تغًن
 األخرى والديون ادلوردون تغًن

  

   (A) االستغالل عن انناتج اننقدي انتدفق

 :االستثمار
 ادلالية األوراق يف االستثمارات حيازة
 ادلادية اإلستثمارت عن التنازل
 ادلالية األوراق عن التنازل
 (B) االستثمار عن الناتج النقدي التدفق

  

 :التمويل
 ادلال رأس يف الرفع

 ادلسامهٌن على ادلوزعة األرباح
 اجلديدة القروض
 األجل الطويلة القروض تسديد
 (C) انتمويم نشاط عن انناتج اننقدي انتدفق

  

   C)+ (B) + (A) انخزينة تغيرات

 .227 ص ذكره، سبق مرجع قريشي، يوسف ، الساسي بن إلياس :المصدر .
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  المالية بالنسب التحليل : الثاني الفرع

 اليت األغراض تعدد و تطبيقها سهولة بسبب ، ادلهنية احلياة يف شيوعا األكثر التحليل طرق إحدى ادلالية النسب تعترب  

 مدلول، ذات العالقة ىذه تكون أن شريطة ، ادلالية القوائم بيانات بٌن العالقات إجياد ىو األسلوب ىذا أساس ربققها

 الفرتة أو القصًن األجل يف اهتاالتزاما سداد على ادلؤسسة قابلية لبيان ادلتداولة اخلصوم و ادلتداولة األصول بٌن العالقة مثل

 . اجلارية ادلالية

 طريق عن استخدامها من والغاية النسب ىذه اشتقاق طريقة معرفة شيء كل قبل تتطلب ادلالية النسب استخدام إن   

 1.ةنسب كل وراء تقف اليت السببية العالقات إجياد

  . المالية النسب باستعمال التحليل : أوال

 ملخص للنسب ادلالية مع تفسًنىا يبٌن:(4-2 ) جدول                           

 استنتاج ادلالحظات القانون اسم النسبة نوعها
  التوزيع اذليكلي

 نسبة التمويل اخلاص
 

األموال اخلاصة 
 األموال الثابتة/

تعرب ىذه النسبة عن مدى تغطية 
ادلؤسسة ألصوذلا اخلاصة من أفضل ان 

 .1تكون اكرب من 

    

 

 ن>1 
 

  
 
 نسبة التمويل الدائم

 
                     ادلوال الدائمة

 األصول الثابتة/ 

تشًن ىذه النسبة إىل مدى تغطية 
األصول الثابتة باألموال الدائمة و 

  . 1يستحسن أن تكون اكرب من 

 
 1>ن

وجوبا  

                                                           
 .312 – 311ص ص ، 2006 عمان، ،أجنادين دار ادلايل، التحليل و ادلالية اإلدارة يف مقدمة عقل، زلمد مفلح 1
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نسبة االستقاللية 

 ادلالية

 
/ األموال اخلاصة 
 رلموع اخلصوم

جيب ان تكون ىده النسبة أكرب من 
 ىدا معناه أن األموال اخلاصة 0.5

جيب ان تكون أكرب من الديون شلا 
يعطي ذلا القدرة الكافية على التسديد 

       و االقرتاض

 األحسن ن
أكرب من أو 

 2تساوي 
وجوبا أن 

تكون أكرب 
 1من 

 

 نسب السيولة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نسبة التداول  
 

/ األصول ادلتداولة 
 اخلصوم ادلتداولة

تدل ىده النسبة على عدد مرات اليت 
تستطيع فيها الـأصول  

 ادلتداولة تغطية اخلصوم ادلتداولة

 

 
 نسبة السيولة السريعة

 
االستخدامات اجلارية 

ادلوارد /ادلخزونات   –
 اجلارية  

 

بواسطة ىذه النسبة تستطيع ادلؤسسة 
ربديد ديوهنا القصًنة األجل و حدىا 

  0.3 و حدىا االقصي 0.2األدىن 
 

 

 
 نسبة سيولة األصول 

 

 
/ األصول ادلتداولة 

 األصول رلموع 

ما كانت ىذه النسبة أكرب من لك
 يعين أن قيمة األصول ادلتداولة 0.5

 أكرب من األصول الثابتة 

 

 0.5>ن

 
 نسبة السيولة سلتصرة

 
القيم القابلة للتحقيق 

ديون / القيم اجلاىزة +
 قصًنة األجل

عادة ما تكون ىده النسبة زلدودة بٌن 
 و حد 0.3حد األدىن يساوي 

 أي تكون القيم اجلاىزة 0.5األقصى 
تساوي نصف الديون قصًنة األجل أو 

أقل   

 

 
0.3 

 0.5<ن<
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نسب النشاط  
 

معدل دوران رلموع 
 األصول

متوسط / ادلبيعات 
 األصول  إصبايل

 

توضح ىذه العالقة مدى نشاط 
األصول و قدرهتا على توليد ادلبيعات 

 أصولمن خالل استخدام إصبايل 
ادلؤسسة كلما زادت ىذه النسبة كلما 

 .أفضلكان 

 

 
 األصولمعدل دوران 

الثابتة 
 

 
 األصول/ ادلبيعات 

الثابتة 

توضح ىذه النسبة مدى القدرة 
ادلؤسسة من ربقيق االستفادة ادلثلى 

 الثابتة لديها يف ربقيق األصولمن 
 ادلؤسسة   إرباح

 

 

 األصولمعدل دوران  
ادلتداولة 

األصول / رقم األعمال 
 ة ادلتداول

 

يعرب معدل عن كفاءة اإلدارة يف 
استغالل األصول ادلتداولة يف خلق 

ادلبيعات و بتأكيد انو كلما زادت عدد 
مرات الدوران كلما زادت اإلنتاجية 

 األصول للمستثمر يفالدينار الواحد 
ادلتداولة يف خلق ادلبيعات   

 

 

 . 55زلمد سعيد عبد اذلادي ، اإلدارة ادللية ، دار اجلامعة للنشر و التوزيع ، عمان ، بدون سنة النشر ، ص : ادلصدر 

  . النتائج جدول بواسطة التحليل : ثانيا

 أو التحصيل تاريخ احلساب يف يأخذ وال ادلالية، السنة خالل الكيان من ادلنجزة ادلنتوجات و لألعباء ملخص بيان ىو   

 1.ة اخلسار أو الربح ادلالية للسنة الصافية النتيجة بالتمييز ويربز السحب تاريخ

                                                           

 
1
                     .23ص ، 19 العدد ، 2009 مارس 25 يف ادلؤرخ ،الرسمية الجريدة الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية 
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 :  و يشمل على مايلي 

 اإلجمالي الهامش-1

 سعر أساس على البضائع من ادلبيعات تقييم يتم حيث شرائها، وتكاليف البضاعة من ادلبيعات بٌن الفرق ىو 

 البضاعة شراء شبن أساس على فتحسب ادلباعة البضاعة تكلفة أما للزبائن، سبنح اليت التخفيضات طرح بعد البيع

 ادلؤسسة تسيًن يف كبًنة أمهية ذا مفهوما التجاري اذلامش يعد.هبا  تتعلق اليت ادلصاريف رلموع إىل باإلضافة ادلباعة

  حلجم مؤشرا األعمال رقم كان فإذا. نشاطها لتقييم مؤشر أول ميثل كما ادلؤسسة، ألرباح احلقيقي ادلصدر عن يعرب ألنو

 .  1 ادلايل التحليل يف ىاما مؤشرا يعد التجاري اذلامش فإن النشاط

 :  المضافة القيمة -2

 أضافتو ما ترتجم ادلضافة فالقيمة. استغالذلا عمليات بفعل نوعها كان مهما ادلؤسسة أضافتها اليت احلقيقية الثروة سبثل   

 الوزن تقيس وغًنىا،فهي عاملة ويد مال رأس من اإلنتاج عناصر دمج مت اليت الفعالية وتعكس نشاطها، ضمن ادلؤسسة

 إنتاج تبٌن ادلضافة اإلنتاجية،فالقيمة ىياكلها وتكامل ومنوىا حجمها لقياس معيار أحسن وتشكل للمؤسسة االقتصادي

 دلؤسسة أضافتو دلا نقديا قياسا وتعترب الغًن، من عليها ربصلت اليت واخلدمات السلع من الوسطية ادلؤسسة و  استخداماهتا

  مضلال، يكون قد العمالة حجم أو األصول أوحجم ادلؤسسة يف األعمال رقم على االعتماد ألن اخلاصة، إلنتاجية بوسائلها

  زلدودة وسيطة استخدامات من كبًن إنتاج قيمة على ربصلت قد ادلؤسسة أن يعين فذلك كبًنة ادلضافة القيمة كانت فإذا

 2اإلنتاج عناصر بٌن ادلزج عملية صلاح على يدل ما وىذا قليلة، وسيطة استخدامات . استلزم احملدود اإلنتاج قيمة أو

 : و ميكن حساهبا بطريقة التالية 

                                                           
1
 GEORGE DEPPALLENS, J.P JOBARD, Gestion financière de l’entreprise, Edition Sirey, 1990, p. 315 

 .11 ص السابق، ادلرجع نور، الناصر عبد إمساعيل، إمساعيل زلمد، شاكر منًن 2
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 رقم األعمال / القيمة ادلضافة = نسبة القيمة ادلضافة يف رقم األعمال 

  : االستغالل خارج والنتيجة االستغالل نتيجة -3

 اخلاصة بالعمليات ترتبط اليت العناصر وزبص العادية، الظروف يف للمؤسسة االقتصادية الفعالية االستغالل نتيجة تقيس  

 االستثنائي النشاط من تتحدد استثنائية نتيجة فهي االستغالل خارج النتيجة أما للمؤسسة اليومي العادي باالستغالل

 .للمؤسسة

  : والصافية اإلجمالية المالية السنة نتيجة -4

 للدورة أو ادلالية، للسنة اإلصبالية النتيجة وىي النتائج، من النهائي قبل ما مستوى على ضلصل السابقتٌن النتيجتٌن جبمع  

 مهم كمؤشر وتعترب االستغاللية، للدورة الصافية ادلالية النتيجة على ضلصل األرباح على الضريبة طرح وبعد االستغاللية،

 .ادلؤسسة داخل ادلستعمل اخلاص ادلال رأس مردودية لقياس
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  :الفصل خالصة

 توفًن خالل من وذلك مايل، عسر حاالت يف تقع مل ادلؤسسة أن من للتأكد أساسا هتدف ادلالية التوازنات دراسة إن     

 استغالل بدوره الذي يرتبط ادلؤسسة االحتياجات لتغطية بدوره يوجو والذي العامل، ادلال رأس يف وادلتمثل لألمان ىامش

 أجل من منها االنطالق ويتم للمؤسسة ادلايل للتوازن اذلامة ادلؤشرات من تعترب اليت اخلزينة يف يتمثل بينها والفرق ادلؤسسة،

 . ادلؤسسة يف ادلالية التوازنات اختالل معاجلة

 تطورات عن سباما واقعية بصورة يعرب ال ىذا لكن الساكن، بالتحليل يعرف ما أي واحدة لسنة تكون التوازنات ربليل إن    

 يف التدفقات سلتلف ربليل على يعتمد الذي الديناميكي التحليل من البد أكثر التعمق ولزيادة للمؤسسة ادلايل الوضع

 من دراستها تتم واليت واخلصوم األصول قيم من تعترب اليت ،والتدفقات النتيجة على تؤثر اليت التدفقات بٌن ومييز ادلؤسسة،

 تتم واليت فعلية ومدفوعات مقبوضات شكل يف تكون اليت التدفقات تلك وأخًن واالستخدامات، ادلوارد جدول خالل

 . اخلزينة تدفقت جدول بواسطة ترصبتها

 حول مؤشرات وتعطي بسيطة وسيلة باعتبارىا أكثر الوضوح لزيادة ادلالية بالنسب ادلايل ادلسًن يستعٌن أن ميكن كما   

 يتفق حيث معىن ذات كلها ليست أهنا إال استعماذلا، ميكن اليت ادلالية النسب من كبًن عدد وىناك للمؤسسة، ادلايل األداء

 التوازن نسب ادلردودية، نسب النشاط، نسب السيولة، نسب يف أساسا استعماذلا ادلمكن ادلالية النسب أن الباحثٌن معظم

  .اذليكلي



 

:          الفصل الثالث            
دراسة حالة المالية للمؤسسة 

 .    ديوان الترقية والتسيير العقاري 
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: تمهيد

 يعترب قطاع السكن من بني القطاعات احلساسة وقد شهدت اجلزائر و مازالت تواجو مشاكل خانقة يف ىذا ادليدان و 

ذلك نظرا النتهاج الدولة اجلزائرية بعد االستقالل اسرتاتيجية تنموية وفق سياسة توجيو االستثمارات الوطنية ضلو القطاع 

اإلنتاجي من اجل رفع ادلستوى ادلعيشي للمواطن و حتقيق األىداف االقتصادية و االجتماعية اليت تسعى إىل حتقيقها آنذاك 

الدولة االشرتاكية وكذا خلق مناصب الشغل و تطوير السلك الرتبوي و ىذا ما انعكس سلبا على ادليزانية ادلخصصة لقطاع 

إذ مل ػلظى باالىتمام الكبري و مل يكن من االنشغاالت األساسية للدولة , السكن و التعمري على ادلستوى الوطين

واجلماعات احمللية و ذلك راجع لوفرة عدد كبري من األمالك الشاغرة عرب كامل الرتاب الوطين لكن مع ارتفاع الكثافة 

السكانية و النزوح الريفي أدى ذلك إىل اإلخالل بالنسيج العمراين و ال سيما البناءات الفوضوية و ظهور األحياء القصديرية 

و بذلك كادت ادلدن أن تفقد خصوصيتها احلضرية أمام تفاقم أزمة السكن يف بلدنا و ال سيما بتقليص حجم السكنات و 

و ىذا ما أدى إىل احلاجة ادلاسة لدى الدولة للشروع يف إغلاد حل ذلذه , احملالت اليت كان يطلق عليها باألمالك الشاغرة

 .فاىتدت الدولة إىل إنشاء مؤسسات عمومية منها ديوان الرتقية و التسيري العقاري,ادلعضلة 

 : سوف نتطرق يف ىدا الفصل إىل مبحثني علا

 . نبذة تارؼلية حول ديوان ترقية و التسيري العقاري  : المبحث األول

 . دراسة حالة حول طرق التحليل ادلايل لديوان ترقية و التسيري العقاري: المبحث الثاني
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. العقاري التسيير و الترقية ديوان حول تاريخية نبذة  :األول المبحث

يعد ديوان الرتقية و التسيري العقاري بوالية مستغاًل من بني ادلؤسسات الكربى اليت ذلا دور اسرتاتيجي يف توفري و     

ختصيص ادلباين و العقارات بصفة عامة خلدمة ادلواطنني و ادلؤسسات إذ يهدف إىل تطوير و إنعاش االقتصاد باعتباره 

 .السبيل يف االزدىار

 .العقاري التسيير و الترقية ديوان وتعريف نشأة :األول المطلب
 .سوف نتطرق يف ىذا ادلطلب إىل نشأة و تعريف ديوان الرتقية و التسيري العقاري  

 .العقاري التسيير و الترقية ديوان نشأة :األول الفرع

بالعقارات و حسن تسيريىا  انشات اجلزائر بعد االستقالل أجهزة و مؤسسات إدارية زتلت على عاتقها مهمة التكفل    

حيث صلد مصلحة السكن للوالية تتوىل مهمة تسيري العقارات اجلاىزة ادلوروثة عن ادلعمر و اليت اعتربت شاغرة مبوجب 

 و ذلك عن طريق كرائها للمواطنني وتغطية اإلغلار الشهري و كذلك الصيانة و الرتميم يف حني كان 1 66/102األمر 

  الديوان العمومي للسكنات ذات اإلغلار ادلعتدل  ophlm مبوجب 1968ادلؤسس سنة 

 يتوىل تسيري العقارات الغري اجلاىزة ادلوروثة عن ادلعمر و اليت كانت يف طور 1968 مارس 5 ادلؤرخ يف 68/259ادلرسوم 
 . االصلاز

  ، و 76/144 مت حل مبوجب ادلرسوم 1976ويف سنة  ,1958وكذلك التكفل بالعقارات ادلبنية يف مشروع قسنطينة   

ophlm يتوىل الديوان إدتام ادلهام و 76/143 الدواوين العمومية للسكنات ذات اإلغلار ادلعتدل  مبقتضى ادلرسوم 

كذلك اصلاز ادلشاريع السكنية و التكفل بتسيريىا باإلضافة إىل تسلمو العقارات ادلتبقية عن مصلحة السكن بالوالية و 

 أصبح يشرف على 2003اوت7 يف03/269 ادلتعلق بالتنازل عن أمالك الدولة ادلعدل بادلرسوم 81/01بصدور القانون 

عملية بيع السكنات و احملالت التجارية و ىكذا بدا دور مصلحة السكن للوالية يتناقص بتقلص عدد األمالك الشاغرة 
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slow, األمر الذي دفع بالدولة إدماج مصلحة السكن , حيث أصبحت مهمتها تقتصر فقط على تأجري ىذه األمالك

 .1984للوالية ضمن ديوان الرتقية و التسيري العقاري عام 

. العقاري التسيير و الترقية ديوان تعريف  :الثاني الفرع

فيما ؼلص الطبيعة القانونية لديوان الرتقية و التسيري العقاري فنجد الديوان قد عرف على انو مؤسسة عمومية ذات صبغة   

 مؤسسة عمومية ذات طابع جتاري epicو لكن تغريت طبيعتو القانونية و أصبح يتمتع بشخصية معنوية و , إدارية

وصناعي االستقالل ادلايل ويعد تاجر مع ىيئات سلتلفة سواء أشخاص طبيعية أو معنوية و ذلك من خالل شرائها 

 االجتماعية التساعلية f.n.p.o.sواحملالت , و السكنات الرتقوية , لألراضي ادلخصصة إلصلاز السكنات االجتماعية

 .ادلدعمة من طرف التجارية من اجلماعات احمللية الدائرة أو من مديرية أمالك الدولة و كذلك الوكاالت العقارية

. العقاري والتسيير الترقية ديوان وعائدات مهام  :الثاني المطلب

إن طبيعة و أعلية احلاجات اليت غلب أن تتوفر لدى كل مواطن ليقوم بالدور األساسي ادلكلف بو يف عملية النهوض     

فبذلك فلديوان الرتقية و التسيري العقاري مهام , بالبالد تفرض على الدولة االىتمام بانشغاالت ادلواطنني و أساس السكن

سامية ونشاطات متعددة  

 .العقاري التسيير و الترقية ديوان مهام :األول الفرع

لديوان الرتقية والتسيري العقاري مهام دتس اجلانب االجتماعي للمواطنني و نلمس ذلك  :اجتماعي طابع ذات مهام_1

خاصة يف ميدان السكنات االجتماعية اليت تتمثل يف إعانات كبرية من الدولة تقدم للمواطنني بصفة غري مباشرة و ذلك 

فمساندة الدولة للمواطن ذوي الدخل الضعيف مساندة ال يستهان هبا يف ,بتمويل الدولة لربامج السكنات االجتماعية

 .إسكاهنم و ال سيما الفئات االجتماعية اليت تعيش ظروف جد عسرية سبيل
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 مهام ديوان الرتقية و التسيري العقاري ال يتوقف عن ادلهام االجتماعية و تعامالهتا :مهام ذات طابع اقتصادي _2

لينحصر فقط مع الفئات احملرومة بل تعامل الديوان يكون مع سلتلف الفئات سواء ذات الدخل الضعيف أو ادلرتفع نوعا ما 

شلارسة عمليات جتارية و ال سيما يف رلال بيع السكنات الرتقوية واحملالت التجارية  أو ادلتوسط وبذلك فالديوان يهدف إىل 

اليت يعد ذتنها باىض نوعا ما مبقارنة مع ذتن تأجري السكنات االجتماعية و ترجع عائدات بيع ىذ العقارات إىل حتقيق 

. الربح على مستوى الديوان ىذا فيما ؼلص العقارات اليت يشرف الديوان على اصلازىا و اليت تعود ملكيتها لو

. العقاري التسيير و الترقية ديوان عائدات :الثاني الفرع

فيما ؼلص العقارات اليت قام ببنائها ادلدمر الفرنسي فلديوان فائدة كبرية يف التعامل هبا إذ أن الديوان كان مسري فقط 

ذلذه ادلمتلكات دون أن يكون مالكا ذلا ودون أن يستفيد من عائداهتا بل تعود إىل خزينة الدولة و لكن بصدور ادلرسوم 

.  حتولت ملكية العقارات اليت كانت ملك الدولة إىل ديوان الرتقية والتسيري العقاري93/290التنفيذي 

حيت تنص على ما يلي ,  أصبحت عائدات البيع تعود إىل ديوان الرتقية و التسيري العقاري93/290وبعد صدور ادلرسوم  

 . للمحل ذو طابع سكين بالنسبة20يستفيد ديوان الرتقية و التسيري العقاري فائدة قدرىا -

أما احملل ذو الطابع التجاري وادلهين فانو يساىم يف تنمية االقتصاد الن ىذه الفوائد تدفع الديوان إىل اصلاز ادلشاريع و -

 .الربامج السكنية تساىم يف إنعاش االقتصاد الوطين

 العقاري التسيير و الترقية ديوان في المالي التحليل طرق حول حالة دراسة : الثاني المبحث

 .فيحدد تنظيم ىياكل ديوان الرتقية و التسيري العقاري بقرار من مدير ادلؤسسة طبقا لألحكام   

 . العقاري التسيير و الترقية لديوان المالي النظام و التنظيمي الهيكل : األول المطلب

نعلم أن لكل مؤسسة ىيكلها التنظيمي اخلاص هبا و سوف نقوم بتقدمي اذليكل التنظيمي لديوان الرتقية و التسيري  

 . العقاري
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العقاري  التسيير و الترقية لديوان التنظيمي الهيكل تقديم : األول الفرع 

يرأس ديوان الرتقية و التسيري العقاري مدير عام يعتلي اذلرم السلمي و يتعني مبوجب مرسوم تنفيذي بناءا على اقرتاح من  

 .كما انو يعترب ادلسؤول األول للمؤسسة إداريا و ماليا، الوزير ادلكلف بالسكن وال ؽلكن تعويضو إال بالشكل نفسو

 : مجلس إدارة الديوان-1

 : يتشكل رللس إدارة الديوان من األعضاء التالية2005 جوان 20 ادلؤرخ يف 688طبقا للقرار 

 .مدير التخطيط و التهيئة العمرانية-

 .أمني اخلزينة-

 .علا شلثالن عن وزارة ادلالية-

 .شلثل اإلدارة ادلركزية-

 .احملليةشلثل اإلدارة -

علا ؽلثالن وزير السكن و العمران 

 دوائر تشرف عليها ادلديرية العامة و يتوىل ادلدير العام تعيني رؤساء الدوائر و صلد شلثلني عن عمال 5يتشكل الديوان من -

 .الديوان

 باإلضافة إىل وجود ىيئة خارجية على مستوى الديوان تتمثل يف زلافظ احلسابات الذي يتم تعيينو من طرف 

  سنوات 3أعضاء رللس اإلدارة دلدة 

 :دوائر الديوان ديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية مستغانم كغيره من الدواوين يتشكل من-2

 .دائرة التحكم يف اصلاز دلشاريع-   

 .دائرة تسيري ادلمتلكات-  
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 دائرة ادلوارد البشرية والوسائل العامة- 

 .دائرة ادلالية واحملاسبة- 

. دائرة تنمية الرتقية العقارية و العقار- 

 :و يوجد إىل جانب ىؤالء الدوائر خاليا تتجلى يف

 .خلية األمن الداخلي للمؤسسة_

 .خلية الشؤون القانونية و ادلنازعات_

. الرقابة الداخلية خلية_

 . خلية التنظيم و أظلاط اإلعالم و االتصال_

 العقاري التسيير و الترقية لديوان المالي النظام : الثاني الفرع

ال ؽلكن ألي مؤسسة خاصة أو عامة زللية أو وطنية منتجة أو غري منتجة أن تقوم بأية اصلازات دون أن تنتهج سياسة مالية  

. خاصة هبا ومن ىذا ادلنطلق فان ديوان الرتقية و التسيري العقاري كغريه من ادلؤسسات االقتصادية لو تسيريه ادلايل اخلاص بو

 و اليت 66/102ادلتضمن حتويل ملكية األمالك العقارية اليت كانت شاغرة مبقتضى االمر1993 نوفمرب 28ادلؤرخ يف 1 

 .كانت تابعة للدولة إىل دواوين الرتقية و التسيري العقاري

 فان عملية احملاسبة لدواوين الرتقية و التسيري العقاري تكون ذات الطابع التجاري و يتم 91/147فطبقا للمرسوم التنفيذي 

 . ديسمرب من كل سنة31فتح السنة اجلديدة يف أوائل يناير و تغلق يف 

 :بالنسبة للمداخيل فإهنا تتشكل من, فان ميزانية الديوان تتشكل من ادلداخيل و النفقات 93/108وحسب ادلرسوم 

 .إيرادات الكراء_ 

. إيرادات البيع باإلغلار_ 
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 .والتسيير العقاري الهيكل التنظيمي للمؤسسة ديوان الترقيةيمثل  : (3- 2)الشكل رقم        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلية األمن و الوسائل 

 العامة

 دائرة  الموارد

البشرية و الوسائل 

 العامة

 مصلحة المالية
مصلحة الوسائل 

 العامة

 مصلحة التحصيل
مصلحة الدراسات و 

 البرمجة

 المدير العام

 مصلحة اإلعالم اآللي

مصلحة الشؤون القانونية 

  المنازعاتو

 خلية التدقيق الداخلي مدير عام مساعد

 اخلي

 مصلحة الصفقات

دائرة التحكم في 

 انجاز المشاريع

مصلحة الصيانة و 

 المحافظة على الحظيرة

مصلحة التنازل عن أمالك 

 الدولة

 مصلحة استغالل الحظيرة

 مصلحة إعادة التأهيل

 

 المصلحة التجارية

مصلحة الترقية العقارية و 

 العقار وإعادة التأهيل

دائرة تسيير و صيانة 

 الحظيرة

دائرة تنمية الترقية 

العقارية و العقار و إعادة 

 التأهيل

 مصلحة المحاسبة

دائرة المالية و 

 المحاسبة

مصلحة الموارد 

البشرية و الوسائل 

 العامة

فرع شبكة الطرقات 

 المختلفة مؤقتا

 مصلحة متابعة العمليات

 مصلحة االستثمارات
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يتعامل ديوان الرتقية و التسيري العقاري لوالية مستغاًل مع عدة مؤسسات مالية أوذلا الصندوق الذي يعترب ادلمول الرئيسي 

 فيما ؼلص السكنات 30 وبنسبة 100 الوطين للسكن على اصلازىا بنسبة CNLللمشاريع السكنية اليت يشرف الديوان 

. االجتماعية التساعلية

 CPA كما تتعامل مع مؤسسات مالية أخرى كاخلزينة العامة و زيادة على ذلك ىناك احلساب TP بنك التنمية  وكذلك

 احمللية و حديثا مت التعامل مع الصندوق الوطين دلعادلة اخلدمات االجتماعية BDLباإلضافة إىل قرض الشعيب اجلزائري , 

CCP الربيدي كمؤسسة جديدة تقدم إعانات للمواطنني ... f.n.p.o.s 

 للمواطنني  إعاناتكمؤسسة جديدة تقدم 

  . المالي التحليل طرق : الثاني المطلب

  يتم التحليل ادلايل عن طريق عدة طرق و من بني اليت سنتطرق اليها يف ىدا ادلطلب طريقة التحليل االفقي و الراسي  

 . للميزانية ادلالية اىل جانب التحليل بواسطة النسب و جدول النتائج 

 . المالية للميزانية الراسي و األفقي التحليل : األول الفرع

 يف ادلوجودة الضعف و القوة نقاط معرفة من النوع الرأسي الذي يساعد ىذا علا التحليل و ادلايل التحليل من نوعان ىناك   

 نسب أفقيا بشكل حتليلها ادلراد ادلالية العناصر من عنصر كل لصياغة سنوات ادلؤسسة أما التحليل األفقي يتضمن عدة

 .مئوية

  : المختصرة المالية الميزانية

عناصر ) واالستخدامات(اخلصوم  عناصر)ادلاليةىي أداة للتحليل ادلايل تستمد معلوماهتا من ادليزانية احملاسبية تقيم فيها ادلوارد          

 .(التمويل و االستغالل) و ترتب حسب الوظيفة (األصول
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  . األصول جانب الجدول هذا يمثل :( 1-3) رقم الجدول

 2016 2015  األصول                

 3.258.634.295,57   348.229.7231,19  الثابتة األصول   

 1.232.207.529,13 1.099.493.306,43 لالستغالل قيم 

 774.884.901,92 648.782.901,92  المحققة قيم 

 609.435.251,79 921.487.115,44  الجاهزة قيم 

 5.875.162.059,26 6.152.040.554,98  األصول مجموع

  

  الخصوم جانب يمثل :)2-3)رقم الجدول

 2016 2015 الخصوم      

 3.818.728.697,50 4.035.268.742  الخاصة األموال رؤوس

 1.212.077.643,35 1.121.666.849,91  األجل طويلة الديون

 844.355.718,41 995.104.963,07  األجل قصيرة الديون

 5.875.162.059,26 6.152.040.554,98  الخصوم مجموع
 1 ملحقني على باالعتماد ادلختصرة الوظيفية ادليزانية إعداد مت  : ادلصدر 
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  : تعليق

  ادلايل استقرار حالة يف ادلؤسسة أن أي سنتني بني ملحوظ تدىور ىناك أن نالحظ 

  . المالي للميزانية الرأسي التحليل : ( 3-3) رقم الجدول

    2016 2015  السنوات            

   0.55 0.57  الثابتة األصول

   0.21 0.18  لالستغالل قيم

   0.13 0.1  المحققة قيم

   0.1 0.15  الجاهزة قيم

   100 100  األصول مجموع

   0.65 0.65  الخاصة األموال

   0.21 0.18  األجل طويلة الديون

   0.14 0.16  األجل قصيرة الديون

   100 100  الخصوم مجموع

  . للمؤسسة الوظيفية ميزانية على باالعتماد الطالبة إعداد من : ادلصدر
 .المالية النسب و المؤشرات بواسطة التحليل :الثاني الفرع
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 يف ادلايل ادلتمثلة التحليل مؤشرات أىم سنتناول حيث ادلؤسسة أداء تقييم يف أثره و ادلايل التحليل إىل نتطرق   سوف 

 .ادلالية القوائم حتليل يف استعماال األدوات أكثر تعد اليت و ادلالية النسب

و  العامل مال رأس ) ادلايل التوازن مؤشرات باستخدام ذلك و للمؤسسة ادلالية التوازنات حتليل إىل سنتطرق    كما

 . (اخلزينة و العامل مال رأس احتياجات

  .المالية المؤشرات بواسطة تحليل :01

 .2016 و 2015لسنتين حساب رأس المال العامل  :(4-3)الجدول 

 التعليق              2016   2015           البيان     

 العامل ادلال رأس

  الدائم
 أن نالحظ اجلدول خالل من 1.772.172.045 4.808.638.361

 موجب الدائم العامل ادلال رأس

 قيمتها أن  و الدراسة فرتة خالل

 أن يؤكد ما ىو و معتربة جد

 ، األمان ىامش دتتلك ادلؤسسة
 انطالقا الثابتة أصوذلا تغطية أي

 . الدائمة األموال من
المال  رأس

 العامل

 الخاص

 العامل ادلال رأس قيمة نالحظ 560.094.402 552.971.511

 الدراسة فرتة خالل موجبة اخلاص

 قادرة ادلؤسسة أن يعين ما ىذا

 من الثابتة أصوذلا دتويل على

 االعتماد دون اخلاصة مواردىا

  . اخلارجية موارد على
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المال  رأس

 العامل

 اإلجمالي

 أن نالحظ اجلدول خالل من 2.616.527.763,69 2.669.743.323,79

 اإلرتايل العامل ادلال رأس قيمة

 أن على يدل ىذا و موجب

 و جيدة السيولة دتلك ادلؤسسة
  . كافية

 
المال  رأس

 العامل

 األجنبي

2.116.771.813 

 
 لرأس منخفضة القيمة أن نالحظ 2.056.433.362

 مقارنة األجنيب العامل ادلال

 ادلؤسسة أن يعين اخلاصة باألموال

 تدخل عدم أي ماليا مستقلة

 ، سياستها يف اخلارجية األطراف
 لرأس ادلنخفضة القيمة كظلك و

 أن يعين األجنيب العامل ادلال

 على احلصول بإمكاهنا ادلؤسسة

 . بالسهولة و إضافية قروض
  2016و 2015 ادلؤسسة ادليزانيات على باعتماد : ادلصدر

   .العامل المال رأس احتياجات حساب

 B.F.R  حساب : (5-3) جدول

 التعليق      2016 2015  البيان    
 احتياجات رأس

 المال العامل
 قيمة أن يالحظ أعاله اجلدول خالل من -49.340.850 -368.515.605

 خالل سالبة العامل مال رأس احتياجات
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 مايفسر وىو ، 2016 و 2015السنتني 

احتياجاهتا للتمويل  قيمة ارتفعت ادلؤسسة أن

 و موارد التمويل 

 
 2016 و 2015 ادلؤسسة ميزانيات على باعتماد : ادلصدر

 : الخزينة حساب

  . 2016 و 2015 لسنتين المؤسسة خزينة حساب : (6-3) جدول

 التعليق        2016   2015      البيان     
 و موجبة الصافية اخلزينة قيمة أن نالحظ 1.821.512.895 5.177.153.966 الخزينة

 ىدا و 2016 سنة يف اطلفضت لكنها

 لكن و اجلاىزة القيم يف نقص إىل راجع

   ادلالية باالستقاللية تتمتع مؤسسة
 السابقة ادلعلومات على باالعتماد الطالبة إعداد من : ادلصدر

المالية  النسب بواسطة الميزانية تحليل -02

  : يلي ما يف النسب ىذه تتمثل

 . المالي الهيكل نسب-أ
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  للمؤسسة ادلايل اذليكل نسب حساب : (7-3 ) رقم الجدول

  التعليق                 2016 2015  العالقة      النسب     
 / الدائمة األموال  الدائم  التمويل نسبة

  الثابتة األصول
 سنتني خالل 1 تفوق نسبة أن نالحظ 1,54 14,81

 العامل ادلال رأس وجود على يدل ىدا و

 حتقق ان ادلؤسسة أن على و موجب

  . االستثمار و التمويل بني توازن
 

  الذايت التمويل نسبة
 / اخلاصة األموال
  الثابتة األصول

 رلموع غطت اخلاصة األموال أن نالحظ 1,17 1,16

 أن على يدل ىذا و الثابتة األصول

  . ادلالية باالستقاللية تتمتع ادلؤسسة
 االستقاللية نسبة

  ادلالية
 رلموع / اخلاصة األموال

  اخلصوم
 يدل ىذا و متساوية نسب أن نالحظ 0,65 0,65

 استقالليتها رفع على ادلؤسسة قدرة على

 و ادلتبعة سياستها نتيجة ذلك و ادلالية
  .مستوياهتا ادين إىل الديون تقليص ىي

 ادلختصر ادليزانية وفق إعداد مت : المصدر

  . السيولة نسب-ب

 . للمؤسسة السيولة نسبة حساب :  (8-3) رقم جدول

  العالقة                 2016 2015  العالقة        النسب      
 / جارية األصول  العامة سيولة نسبة

  اجلارية اخلصوم
 متداولة األصول من فائض وجود يعين 3,09 2,68

 و األجل القصرية الديون كل تغطية بعد
 ادلال رأس وجود على أيضا يدل ىذا

 و 2015 سنتني خال موجب العامل
2016 
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                  سيولة نسبة

  ادلختصرة
 / للتحقيق القابلة القيم

  اجلارية اخلصوم
 راجع ىدا و منخفضة قيمة إن نالحظ 0,92 0,65

  .االستثمار مدينو قيمة يف اطلفاض يف
  السيولة نسبة

  احلالية
 اخلصوم / اجلاىزة القيم

  اجلارية
 ديون ىناك فان 1 من أصغر نسبة أن مبا 0,72 0,93

  شهر أو أسبوع عن تزيد دلدة
 الوظيفية ميزانية على اعتماد الطالبة إعداد من : لمصدرا 

    . المؤسسة النشاط نسب-ج

  ادلؤسسة النشاط نسب حساب :(9-3) رقم جدول

  التعليق                  2016 2015  العالقة       لنسبا     
 إرتايل دوران معدل

  األصول
 رلموع / األعمال رقم

  األصول
 دينار كل أن 2015 سنة يف أنو نالحظ 0,14 0,06

 رقم حقق قد األصول يف مستثمر

 سنة يف أما ، دينار 0,06 قدره األعمال

 رقم حقق فقد ارتفع قد 2016

 يدل ما ىذا و 0,14 قدره األعمال

  . أمواذلا استثمار يف ادلؤسسة كفاءة على
 األصول دوران معد

  اجلارية غري
 األصول / األعمال رقم

  جارية غري
 يدل ىذا و منخفضة النسب نالحظ 0,25 0,11

 استغالل على ادلؤسسة كفاءة عدم على

 توليد أجل من جارية غري أصوذلا

  . ادلبيعات
 األصول دوران معد

  متداولة
 األصول / األعمال رقم

  ادلتداولة
 يدل ىذا و منخفض نسب أن نالحظ 0,31 0,14

 استخدام يف ادلؤسسة كفاءة عدم على

 يرجع و ادلبيعات لتوليد ادلتداولة األصول

  . ادلخزون تسيري سوء إىل
  ادلؤسسة طرف من ادلقدمة الوثائق إعدادعلى مت : ادلصدر
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  : المردودية نسبة -د

  . للمؤسسة ادلالية مردودية حساب : (10-3)رقم جدول

  التعليق                  2016 2015  العالقة       لنسبا     

 / الصافية النتيجة  ادلالية ادلردودية
  اخلاصة األموال

 ىذا و متقاربتني نسبتني أن نالحظ 0,16  0,14

 من أمثل التسيري وجود على يدل

  . ادلالية دلواردىا ادلؤسسة طرف
 رلموع/ الصافية نتيجة  االقتصادية مردودية

  األصول
 ودية مرد حققت ادلؤسسة أنَن  نالحظ 0,09 0,05

 و احلالتني كلتا يف موجبة اقتصادية
 على قادرة ادلؤسسة أنَن  إىل ىذا يرجع

 األرباح، لتوليد أصوذلا استعمال
 موجبة اقتصادية نتيجة حققت حيث

 رقم / الصافية نتيجة  التجارية مردودية

  األعمال
 كفاءة مدى النسبة ىده تقيس 1,47 0,36

 دج 1 كل حيت الثابتة االصول

  ادلبيعات من 0.47 يعطينا
 – ادلالية مردودية  ادلالية الرافعة

  االقتصادية مردودية
 الرافعة نسبة 2015 سنة يف نالحظ -0,02 0,09

 ارتفاع إىل راجع ىذا و موجب ادلالية

 مردودية على ادلالية ادلردودية

 أموال يف ارتفاع أي االقتصادية

 نالحظ 2016 سنة يف أما اخلاصة

 اىل راجع ىذا و سالبة نسبة نأ

 بسبب االقتصادية مردودية ارتفاع

  . االستغالل نتيجة ارتفاع
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.  النتائج حسابات جدول تحليل :03

  : المضافة القيمة تغير-أ 

 2016 2015  البيان             

 532.803.245,63 358.466.280,48  ادلضافة القيمة

 174.336.965 __  التغير القيمة

 

 اإلدماج معدل نسبة -ب

  التعليق                  2016 2015  العالقة      البيان     

 معدل نسبة

  االدماج
 ادلضافة القيمة

  األعمال رقم /
358.466.280,48/  
394.880.106,54 

53.803.245,63/  
830.576.072,29 

 ادلضافة القيمة أن نالحظ

 نسبتني األعمال رقم على

 اىل راجع ىذا و سلتلفتني

 انتاج و ادلباع انتاج يف ارتفاع

  ادلخزن
  0,64 0,90   النسبة

  ادلؤسسة النتائج جدول علي اعتماد مت :ادلصدر

  نسب تجزئة القيمة المضافة لالستغالل-د

  التعليق                  2016 2015  العالقة      البيان     
نسب جتزئة 

القيمة 
بالنسبة 

للمستخدمني 
أعباء = 

305.000.946,52/  
358.466.280,48 

415.317.218,69/ 
532.803.245,63 

 نسبة إن نالحظ

 راجع ىذا و اطلفضت

 تكلفة يف زيادة إىل
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ادلضافة 
 لالستغالل

/ ادلستخدمني 
القيمة 
 .ادلضافة

 يقومون الذي العمل

  بو

  0,77 0,85   النسبة    
 

  : المضافة القيمة على المؤونات و االهتالكات نسبة-ذ

  التعليق                 2016 2015  البيان          

 االىتالكات سلصصات

 القيمة / ادلؤونات و

  ادلضافة

 و 2016 سنة يف متزايد نسبة إن نالحظ 0,29 0,26

  االستثمار حجم يف زيادة إىل راجع ىذا

  ادلؤسسة النتائج جدول وفق اعتماد مت :ادلصدر

  . لالستغالل اإلجمالي الفائض تغير-ه

 2016 2015  البيان                   

  لالستغالل اإلرتايل الفائض

  لالستغالل اإلرتايل الفائض تغري

45.980.133,42 

__ 

105.413.777,93 

59.433.645 
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 :األعمال رقم على االستغالل فائض إجمالي نسبة -و

  العالقة              2016 2015  البيان     
 االستغالل فائض إرتايل

  األعمال رقم /
 قيمة إن نالحظ اجلدول خالل من 0,12 0,11

 بقيمة اطلفضت االستغالل فائض إرتايل

 نفقات ارتفاع إىل راجع ىذا و 0,11

 سنة يف رسوم و الضرائب و ادلستخدمني

 2016 سنة يف ارتفعت و 2015

  ادلضافة القيمة ارتفاع نتيجة
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  : الفصل خالصة

 من الثالث وذلك الفصل يف بإسقاطو قمنا ادلايل للتحليل النظري اإلطار على الثاين و األول الفصلني يف تطرقنا ما بعد   

 باستخدام ادلؤسسة ذهلو ادلالية القوائم بتحليل قمنا حيث ديوان الرتقية و التسيري العقاري ، مؤسسة حالة دراسة خالل

واخلصوم  األصول بني التوازن حتديد أجل من ادلالية التوازنات بتحليل قمنا وكذلك ادلالية، كالنسب ادلايل التحليل أدوات

 أرقام الظاىرة بادليزانية ادلالية من رلرد األرقامتساعد يف عملية ترشيد القرارات عن طريق حتويل و  معينة مالية سياسة بإتباع

  .  ذلا مدلوالهتاأرقام إىلمطلقة بدون أي دالالت 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

     

 خاتمة العامة              



                                                                  اخلادتة العامة                                      

 

 

59 

 :خاتمة

 األىداف لتحقيق الالزمة القرارات واختاذ ادلؤسسة نشاط مراقبة خاللو من ميكن والذي ضروريا أمر ادلايل التحليل يعترب     

 التحليل وىو أال ادلايل نباجلا ختص واليت ادلؤسسة، داخل ادلستخدمة األدوات أىم أحد ىذا حبثنا يف اخًتنا ولقد احملددة،

 احلساسة النقاط إىل االنتباه وتوجيو ادلتبعة، ادلالية السياسة تشخيص خالذلا من ادلقيم يستطيع اليت األداة يعد والذي ادلايل

 والفعالية بالكفاءة يتسم أن يفًتض والذي ، للمؤسسة ادلايل الوضع لتحسُت الالزمة القرارات واختاذ الدراسة تستوجب اليت

 التحليل على معتمدة احلديثة التسيَت أدوات على باعتمادىا إال ذلك ذلا يتأتى ال و واالستمرار، البقاء ذلا يتسٌت حىت

 .ادلايل والتشخيص

 و عموما يعترب التشخيص ادلايل ىو دراسة ميدانية تشمل جانب ادلايل الذي يعكس نشاط ادلؤسسة و فعالية استخدامو 

 مطالبة اجلزائرية فادلؤسسات ذلذا  و.تكمن يف مدي صحة و حقيقة ادلعلومات ادلتاحة و إمكانية مقارنة النتائج ادلتوصل إليها

 ادلسطرة األىداف حتقيق مدى على الرقابة و للتقييم وسيلة يعد ادلايل فالتحليل ادلؤسسة، تسيَت يف العلمية الطرق باستعمال

 لدى وسيلة يعترب و ادلايل، مركزىا معرفة على ادلؤسسة يساعد أنو كما .وجدت إن االحنرافات تصحيح و ادلؤسسة طرف من

 .القروض مبنح يتعلق فيما خاصة ادلالية الصحة على للحكم الغَت

  : الفرضيات اختيار

 كان إذا العامل ادلال رأس حسب ادلالية مبواردىا استثمراهتا دتويل تستطيع ادلؤسسة أن حيث خاطئة فرضية : األولى الفرضية

  . بنفسها استثماراهتا كل التمويل على قادرة غَت فادلؤسسة سالب

 . ادلؤسسة داخل للتسيَت ضرورية وسيلة ادلايل التحليل يعترب حيث صحيحة فرضية : الثانية الفرضية

للمؤسسة و كشف عن نقاط القوة  ادلالية الوضعية حتسُت إىل ادلايل التحليل يهدف فرضية صحيحة حيث: الفرضية الثالثة 

.  و نقاط الضعف يف ادلؤسسة االقتصادية 
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  .اجليد ادلايل التحليل على كبَت بشكل يعتمد للمؤسسة ادلايل التسيَت مسار جناح إن فرضية صحيحة: الفرضية الرابعة

  : الدراسة نتائج 

حيث  من ادلؤسسة لوضعية جيدة مؤشرات اخلزينة وكذا العامل ادلال لرأس واالحتياج العامل ادلال رأس من كل -

 .ادلايل التوازن

 .زلققة ادلايل التوازن قاعدة أن يعٍت ما استخداماهتا تغطية استطاعت ادلؤسسة موارد أن أي موجبة النهائية اخلزينة -

 .ىيكلي توازن حققت أي الدائمة باألموال الثابتة األصول تغطية استطاعت ادلؤسسة -

 .مالية باستقاللية تتمتع ادلؤسسة -

  .ادلؤسسة عن ادلتاحة ادلالية البينات معاجلة عملية عن عبارة ىو ادلايل التشخيص إن -

 :البحث توصيات

  :التوصيات بعض نقًتح ادلوضوع ذلذا دراستنا خالل من إليها ادلتوصل النتائج خالل من

  . أعماذلا رقم زيادة يف تسمح فوائد على تتحصل حىت أمواذلا بتوظيف ادلؤسسة ننصح -

 وسائل حتديث أو جديدة استثمارات يف العامل ادلال رأس من الفائض تستغل أن ادلؤسسة على -

 .اإلنتاج

 العوامل تقوم أن و القرارات جناح يف أمهية من ذلا دلا ادلالية ادلعلومات و ادلايل التحليل بأمهية الباحث يوصي -

 .القرارات جناح يف فعال بدور الوظيفية و الشخصية

 زيادة يف يسهم مما القرارات اختاذ رلال يف دورات عقد و ادلايل التحليل رلال يف اإلدارية القرارات متخذي تدريب -

 . ادلايل التحليل نتائج مع بفعالية التعامل على القرارات متخذي قدرة
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نقًتح على ادلؤسسة أن تعطي أمهية كبَتة للتحليل ادلايل و ذلك بتخصيص مصلحة خاصة لو من أجل معرفة  -

 . الوضعية ادلالية للمؤسسة بصفة مستمرة لكشف نقاط القوة و نقاط الضعف و كيفية معاجلتها

  : الدراسة األفاق

 ميكن ادلواضيع بعض نقًتح خاللو ومن للمؤسسة ادلالية الوضعية تشخيص يف ادلايل التحليل دور إبراز البحث ىذا يف حاولنا 

  :البحث ذلذا مكملة وتكون تناوذلا

 .للمؤسسة التحليل غياب عن ادلًتتبة اآلثار -

 .ادلؤسسة أىداف حتقيق يف ادلايل التحليل فعالية مدى -

 .ادلؤسسة إسًتاتيجية رسم يف ادلايل التحليل أمهية -

 .ادلؤسسة تسيَت مراقبة يف ادلايل التحليل دور -

    

 

 

 



 

      

 قائمة المراجع    
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I  : كتب باللغة العربية 

حممد القداسي ، التحليل ادلايل للقوائم ادلالية وفق دلعايري احملاسبة الدولية ، مكتبة اجملتمع العريب ، النشر و التوزيع ،  أمحد 1-
 . 2010عمان ، 

   . 2004أمين الشنطي ، عامر شقر ، اإلدارة و التحليل ادلايل ، عمان ، دار البداية ، - 2

 . 2010إلياس بن ساسي ، يوسف قرشي ، التسيري ادلايل ، اإلدارة ادلالية ، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان ، - 3

  . 2000احلكيم كزاحة ، علي ربايعة و آخرون ، االدارة و التحليل ادلايل ، دار الصفاء ، عمان ، - 4

 . 2004عبد اخلفار حنفي ، أساسيات التحليل ادلايل و دراسة اجلدوى ، دار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  - 5

عالء فرحان طالب و اميان شيخان ادلشهدان ، احلوكمة ادلؤسسة و األداء ادلايل االسرتاتيجي للمصرف ، دار الصفاء ، - 6
 . 2011عمان ، 

 . 2008عدنان يايه النعيمي و أرشيد فؤاد التميمي ، التحليل و التخطيط ادلايل ، دار البازوري العلمية ، عمان ، - 7

  . 2008فهمي مصطفي الشيخ ، التحليل ادلايل ، رم اهلل ، فلسطني ، - 8

مدخل صناعة القرارات الطبعة الثانية ، عمان ، : حممد شاكر منري ،إمساعيل إمساعيل ، عبد الناصر نور ، التحليل ادلايل - 9
  . 2005دار وائل للنشر ، 

  . 2006مفلح حممد عقل ، مقدمة يف اإلدارة ادلالية و التحليل ادلايل ، دار أجنادين ، عمان ، - 10

 . حممد سعيد عبد ادلادي ، اإلدارة ادلالية ، دار اجلامعة ، للنشر و التوزيع ، عمان ، بدون سنة النشر - 11

حممد مطر ، االجتاهات احلديثة يف التحليل ادلايل و اإلئتماين األساليب و األدوات و االستخدمات العملية ، الطبعة - 12
  . 2006الثانية ، دار وائل ، عمان ، 

  .1999 اجلزء األول ، دار احملمدية ، اجلزائر ، – التحليل ادلايل –ناصر دادي عدون ، تقنيات مراقبة التسيري - 13

  .  2000هيثم حممد الزعيب ، اإلدارة و التحليل ادلايل ، دار الفكر ، عمان ، - 14

 1997 والتوزيع، والنشر للطباعة ادلسرية دار األوىل، الطبعة ادلالية، اإلدارة يف أساسيات العمار، وليد رضوان15-
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  . 2009وليد ناجي احليايل ، االجتاهات احلديثة يف التحليل ادلايل ، دار اإلثراء ، األردن ، - 16

: II  الفرنسية باللغة: 
 -1 GEORGE DEPPALLENS, J.P JOBARD, Gestion financière de l’entreprise, Edition Sirey, 1990.     

: IIIاألطروحات  و المذكرات

 عباس بن الضب ، دور التحليل ادلايل يف التشخيص البيئة ادلالية للمؤسسة ، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة 1-
 . 2001ادلاسرت يف علوم التسيري ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، 

حممد الصاحل عواشرية ، التحليل ادلايل ، مذكرة شهادة ادلاجيسرت ، تشخيص إدارة األعمال ، جامعة سعد دحلب ، - 2
  . 2005البليدة ، 

حدة خبالد ، أثر تسيري اخلزينة على األداء ادلايل للمؤسسة اإلقتصادية ، مذكرة ماسرت يف علوم التسيري ، غري منشورة ، - 3
  . 2010جامعة قاصدي ، مرياح ، ورقلة ، 

سليمان بلعود ، أثر إسرتاتيجية على الوضعية ادلالية للمؤسسة اإلقتصادية ، رسالة ماجيسرت يف علوم التسيري ، غري - 4
  . 2003منشورة ، جامعة اجلزائر ، 

صخري مجال ، التحليل ادلايل كأداة إلختاذ القرارات يف ادلؤسسات البرتولية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت أكادميي - 5
 مالية و احملاسبة ، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة ورقلة ، : ، ختصص 

: IV  الملتقيات

 ضمن مداخلة ، للمحاسبة الدولية المعايير مواجهة في المالي المحاسبي النظام، دشاش القادر عبد و بلغيث بن مداين
 14 و 13، ادلعتمد للمؤسسة ادلايل التشخيص على ادلايل احملاسيب النظام تطبيق إنعكاسات " حول الدويل ادللتقى أعمال

 .ورقلة جامعة ، 2011 ديسمرب

: V  القوانين

 . 19 دالعد ،2009 مارس 25 يف ادلؤرخ ،الرسمية الجريدة الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية- 1

 


