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 :ملخص

حيث يتوقف  ،أهم األدوات الضرورية لصياغة االستراتيجية العامة للمؤسسةمن إن التشخيص املالي يعد 

عليه فحص البيئة الداخلية للمؤسسة وباألخص الوظيفة املالية التي تعد من الوظائف األساسية في املؤسسة، 

اكتشاف التهديدات والفرص وتحديد مواطن القوة ومواطن الضعف بغية معرفة وذلك من خالل جمع املعلومات و 

(، ومن ثم إعداد الوصفة الالزمة ملعالجة الخلل la santé financière de l’entrepriseالصحة املالية للمؤسسة )

 املالي التي تمر به، 

تشخيص و  ، فهو يهدف إلى فحصالتي ينبغي على املؤسسة تبنيها في املستقبل االستراتيجيةورسم معالم 

  .للسياسات املالية املتبعة من طرف املؤسسة أثناء فترة نشاطها )مدة حياة املؤسسة(

 ، الفحص.االستراتيجيةالتشخيص املالي، التحليل املالي،  الكلمات الدالة:

 Résumé:  

Le diagnostic financier est considéré parmi les outils indispensables pour formuler la stratégie 

générale de l’entreprise, car l’environnement interne de l’entreprise est axé sur le diagnostic, et 

notamment la fonction financière qui est essentielle dans l’entreprise, à travers la collection des 

informations et de détection des menaces, les opportunités et la détermination des points forts et 

points faibles en vue de connaître la santé financière de l’entreprise.  

A partir de ce stade, l’entreprise peut élaborer l’ordonnance nécessaire pour remédier au 

déséquilibre financier que l’entreprise subit et dessiner les paramètres de la stratégie que l’entreprise 

doit adopter au futur. Il vise à diagnostiquer les politiques financières suivies par l’entreprise au cours 

de sa période d’activité.  

Les mots clés: Diagnostic financier, analyse financière, stratégie, consultation  
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 مقدمــــة:

ضاع االقتصادية العاملية و تواجه معظم املؤسسات في الوقت الراهن العديد من التحديات في ظل األ 

الجديدة، من ظهور التكتالت االقتصاديـة واملنافسة الدولية وما إلى ذلك من التحديات والتي تفرض على هذه 

ــــديات. فع لى كل املؤسسات إذا أرادت البقاء والنمو أن تنظر املؤسسات انتهاج استراتيجيات مضادة لهذه التحــ

إلى األمام وتنمي استراتيجيات ملقابلة الظروف املتغيرة، فأي مؤسسة تشتغل في بيئة معينة تخضع للعديد من 

التغيرات املستمرة سواء كانت داخلية أو خارجية، وهذه التغيرات قد تتيح للمؤسسة فرص معينة يمكن 

 االستراتيجيةت يجب تفاديها. إن التشخيص املالي يعد أهم األدوات الضرورية لصياغة استغاللها أو تهديدا

العامة للمؤسسة حيث يتوقف عليه فحص البيئة الداخلية للمؤســسة وباألخص الوظيفة املالية التي تعد من 

وتحديد  الوظائف األساسية في املؤسسة، وذلك من خالل جمع املعلومات واكتشاف التهديدات والفــرص

 la santé financière deمواطن القوة ومواطن الضعف بغية معرفة الصحة املالية للمؤسسة )

l’entreprise التي  االستراتيجيةرسم معالم و  (، ومن ثم إعداد الوصفة الالزمة ملعالجة الخلل املالي التي تمر به

ص للسياسات املالية املتبعة من طرف ينبغي على املؤسسة تبنيها في املستقبل، فهو يهدف إلى فحص وتشخي

 املؤسسة أثناء فترة نشاطها من خالل:

 تقييم النتائج املالية؛ 

 مدى تحمل املؤسسة للقروض؛ 

 إعطاء حكم على التسيير؛ 

 .اتخاذ القرارات بخصوص االستثمار 

 املالية للمؤسسة؟ االستراتيجيةكيف يساهم التشخيص املالي في رسم : إشكالية البحث

 صد بالتشخيص؟ ما هي أدواته؟ ما هي أهمية التشخيص املالي وأهدافه؟ ما هي أنواعه ماذا يق

 وخطواته؟ ما هو نطاق استعماله ونتائجه؟

 :نقاطلإلجابة على هذه التساؤالت ارتأينا إلى تقسيم الورقة البحثية إلى خمسة 

 .ماهية التشخيص املالي أوال.

 .أهداف التشخيص املاليو  أهمية ثانيا.

 .التشخيص املاليخطوات و  أنواع ا.ثالث

 .التشخيص املالينتائج و  استعماالت رابعا.

 املالية للمؤسسة. االستراتيجية ا.خامس

 :ماهية التشخيص املالي أوال.
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إن املؤسسة لكي تضمن بقاءها في السوق سواء كان ذلك على املدى البعيد أو القصير، ال بد أن توفر 

أن تستعمل أصولها الثابتة بطريقة مثلى، بهدف تحقيق أرباح كافية إلعادة عناصر اإلنتاج بطريقة رشيدة و 

 capacité de»"القدرة على اإلدراكألصل وتعني "يونانية ا" كلمة تشخيصفكلمة " تمويل دورة االستغالل

perception»  وهي مستخدمة بشكل واسع في ميدان الطب حيث تشمل على تحديد طبيعة املرض بهدف

التشخيص الشفاء عبر مالحظة األعراض وتحديد األسباب، وفي الوقت الحالي أصبح لكلمة التوصل إلى 

في هذا امليدان التشخيص مستعملين في مختلف امليادين والتي من بينها ميدان تسيير املؤسسات حيث يمكن 

ـــة.  ـــعة االختالالت والصعوبات التي تعاني منها املؤسسـ  من تحديد طبيــ

 :مقاييسهو  تعريف التشخيص املالي. 1

 تعريف التشخيص املالي:. 1.1

  راء واألحكام على حالة املؤسسة، والذي قد ينجر عنه الخروج بنتائج إدالء ال هو "التشخيص

 ؛1"إيجابية أو استنتاج نقائص

  أماG. Bsow  يخص فيماأما  مصطلح يستعمل في العلوم الطبية، "فيعرف التشخيص على أنه 

 املجال الصناعي فإنه يستعمل في املؤسسات بهدف استخالص املعضالت واملشاكل التي تتخبط فيها

 ؛2"املؤسسة

  أماJ. Pthbou  عبارة عن تحليل لإلشارات املعبرة والبحث عن  "على أنهالتشخيص فيعرف

 ؛3"األسباب واملسؤوليات الداخلية والخارجية

  يرىMATHE-J.C كما 4الفعالية املالية"و  ليةأن "التشخيص املالي يسمح بالحكم على الوضعية الحا 

 .1رقم يبينه الشكل 

 تحليل الوضعية الحالية والفعالية املالية للمؤسسة: 1ل رقم الشك

 

 

 

 

 املصدر:

 من إعداد الباحث.
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  املالي للمؤسسة يعتمد على معطيات مالية سالفة  إن التشخيصمما سلف ذكره يمكن القول

لقطاع حسب عطياتها بمؤسسة أخرى لها نفس الحجم وتعمل في نفس امقارنة مو  نتائجهاو  لتحليل هيكلها املالي

 .2رقم ما يبينه الشكل 

 خطـــوات التشخيص املالي: 2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: 

 .من إعداد الباحث

 

 مقاييس التشخيص املالي:. 2.1

 وهي:أربعة مقاييس لي املاإن للتشخيص 

  :، ولهذا يجب تقدير املستوى والتطور لكل مناملؤسسةاملردودية رهان بقاء  مثل :املردودية. 1.2.1

  ةاالقتصادياملردودية. 

 

 حتديد مواطن القوة

 حتديد مواطن الضعف

دراسة التوازن 

 املالي

 

دراسة النشاط 

 واملردودية

  جدول حسابات النتائج 

 األرصدة الوسيطية 

  نسب املردودية 

 امليزانية 

 رأس املال العامل 

 العامل احتياج رأي املال 

  والنتائجالنسب 

 

 

 

 

االستفادة من 

الفرص 

 املتاحة

تجنب 

 التهديدات

 املالية االسرتاتيجيةرسم 

 تشريح املاضي املعلوم

 التنبؤ ابملستقبل اجملهول
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 املردودية املالية.  

على تسديد ديونها في أقرب وقت وعادة ما تقيم بعدة املؤسسة وهي قدرة  :القدرة على الوفاء. 2.2.1

التي تسمح بتقدير نســـبة القيم القابلة للتحقيق والجاهزة بالنسبة للديون قصيرة األجل،  مؤشرات مثل:

والذي يعطي أكثر ( رأس املال العامل الصافي) السيولة الحـــالية أو األموال الدائمة مطروحا منها األصول الثابتة

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة النشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .اطهيكلية للقدرة على الوفاء ويسمح باألخذ بعين االعتبار الخصائص املرتبطة بعمليــ

 :يسمح هذا املقياس بتقييم االستقاللية املالية من خالل النسبة التالية :االستدانة. 3.2.1

 األموال الخــــاصة/مجموع الديــــون 

نام الفرص على قدرتها ملواجهة التهديدات واألخطار الغير محتملة واغتاملؤسسة تعتمد  :املرونة .4.2.1

في تحرير وتعبئة املوارد املالية، وبالتالي فإنها في حاجة إلى تقييم مرونتها، هذه األخيرة هي في نفس الوقت متعلقة 

إن هذه املؤشرات األربعة غير مستقلة عن بعضها  .بمدى اتساع املديونية واملحافظة على السيولة النقدية

 .ستدانة وزيادة االستدانة تؤثر أو تنقص من املرونة املاليةالبعض، فاملر دودية مرتبطة باال 

 :أدوات التشخيص املاليو  طرق ثانيا. 

 :التشخيص املالي طرق  .1

يقوم هذا التشخيص على املقارنة العمودية )في الزمن( حيث تؤخذ  :التشخيص املالي التطوري. 1.1

ة املستقبلية. ويتطلب هذا نظام معلومات عدة دورات مالية متتالية وعلى أساسها يمكن تقدير الوضعي

 محاسبي ومالي متطور وفعال. ويرتكز هذا التشخيص على العناصر التالية:

 أي تغيرات النشاط عبر الزمن، اعتمادا على التغير في رقم األعمال أو القيمة تطور النشاط :

املفترض أن يتناسب مع تطور  املضافة أو مختلف النتائج املحاسبية، مع مراقبة هيكل التكاليف الذي من

 النشاط.

 األصول هي مجموع اإلمكانيات املادية واملعنوية واملالية املستخدمة في تطور أصول املؤسسة :

ممارسة نشاطها، وتطورها يبين مستوى النمو الداخلي والخارجي للمؤسسة ويعد مؤشرا عن الوجهة 

 اء أو االنسحاب من السوق.للمؤسسة إن كانت تتجه نحو النمو، البق االستراتيجية

 يتكون هذا الهيكل من العمالء، املوردين واملخزونات، وهي التي تطور هيكل دورة االستغالل :

ومقارنة نموها بنمو النشاط من  تشكل االحتياجات املالية لدورة االستغالل، ينبغي مراقبة تطورها عبر الزمن

 أجل الحكم على مستوى االحتياجات املالية.

 يتشكل الهيكل املالي من مصادر تمويل املؤسسة واملتمثلة أساسا في األموال لهيكل املاليتطور ا :

الخاصة والديون، حيث يمكن مراقبة مستويات االستدانة والتمويل الذاتي ومساهمة الشركاء وتحديد قدرة 
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ر االستدانة على املر املؤسسة على تمويل احتياجاتها وقدرتها على السداد ومدى استقالليتها املالية وتأثي

 دودية...إلخ.

 الهدف االقتصادي لكل مؤسسة يستند على املر دودية، ألنها الضمان للبقاء وديةتطور املرد :

والنمو واالستمرارية، وهي مؤشر مهم لقياس أداء املؤسسة، وعليه فمراقبة تطور معدالت املر دودية يمثل 

 عن طريق نسب املرد ودية وآلية أثر الرافعة املالية.قاعدة أساسية للتشخيص املالي التطوري، وذلك 

: يرتكز هذا التشخيص على مقارنة الوضعية املالية للمؤسسة مع التشخيص املالي املقارن . 2.1

مؤسسات مماثلة في النشاط، وفي أغلب األحيان املؤسسات املنافسة، أو الرائدة في نفس القطاع، وذلك 

 ألدوات واملؤشرات املالية.باستعمال مجموعة من األرصدة وا

يهدف املحلل املالي من خالل التشخيص املقارن إلى مراقبة األداء املالي للمؤسسة بناء على التغير في 

 املحيط، خاصة في حاالت املحيط غير املستقر.

هو امتداد للتشخيص املقارن، يختلف عنه في اعتماده على معدالت التشخيص املالي املعياري: . 3.1

رية يتم اختيارها بناء على دراسات شاملة ومستمرة لقطاع معين من طرف مكاتب دراسات متخصصة أو معيا

 املحللين العاملين في البورصات.و  من طرف الخبراء

 وتتمثل فيما يلي: :التشخيص املالي أدوات . 2

وازن املالي والهدف منه ضمان تمويل االحتياجات دون التأثير على التالهيكل املالي:  تحليل. 1.2

واملردودية واملالءة املالية...، باالعتماد على منظور الذمة املالية ومبدأ السيولة واالستحقاق أو على املنظور 

 الوظيفي بالفصل بين النشاطات الرئيسية في التحليل.

 : يهتم بكيفية تحقيق املؤسسة للنتائج، والحكم على مدى قدرة النشاطالنشاط والنتائج تقييم. 2.2

ذلك باستخدام األرصدة الوسيطة للتسيير، التي عبارة عن أرصدة تبين مختلف مراحل و  على تحقيق الربحية،

 أسباب تحققها مما يمكن من اتخاذ القرارات املناسبة.و  النتيجة

: هي وسيلة تمكن من مقارنة النتائج املحققة مع الوسائل التي ساهمت في وديةاملرد تقييم. 3.2

 االستثمارو  يمكن من خاللها اتخاذ قرارات التمويلو  ملؤشر األكثر موضوعية في تقييم األداء،هي او تحقيقها، 

 غيرها.و 

الوقوف على و  : يمثل التحليل األكثر تطورا، يمكن من تحليل التوازن املاليالتدفقات املالية تحليل. 4.2

ي هذا التحليل مجموعة من أسباب العجز أو الفائض في الخزينة وتحديد الدورة املسؤولية، كما يحو 

املالية  االستراتيجيةوتقييم  االستراتيجيةاملؤشرات ذات البعد االستراتيجي التي تساعد في اتخاذ القرارات 

 املعتمدة.

 



 

 

132 

 التشخيص املالي أداة لرسم االسرتاتيجية املالية للمؤسسة

 132 

 أهمية وأهداف التشخيص املالي: ثانيا.

 أهمية التشخيص املالي: .1

  :فيما يليالتشخيص تظهر أهمية 

 على ماضيها أوال ووصف الحاضر ثانيا فهذه  باالطالعاملؤسسة بالتنبؤ ملستقبل التشخيص  يسمح

  هي التي تجعل منه تسييرا فعاال.التشخيص زمنية لعملية الديناميكية ال

 كما يسمح بكشف نقاط  استراتيجياتهاواستغاللها في إطار املؤسسة بكشف نقاط قوة  يسمح

  ضعفها وتوضيح األسباب التي أدت إلى تلك االختالالت.

 .يسمح بتحليل اإلمكانيات املادية واملالية للمؤسسة 

  يساعدنا في شرح النتائج املتحصل عليها مما يسمح بتحليل االنحرافات بين الكفاءات املطلوبة

يمكن تحقيقه بنفس تلك  والقرارات الحقيقية للمؤسسة ومن ثمة املقارنة بين اإلمكانيات املعطاة وما

 اإلمكانيات.

  مالئمة ارتباطا بالنتائج املؤقتة لذلك التشخيص. استراتيجيةيسمح بصياغة 

   في السوق بين منافسيها.املؤسسة يسمح بتحديد تموقع 

 سطرة.يمكن من معرفة النتائج املمكنة لألهداف امل 

 .يسمح بتقييم الوضعية املالية وبالتالي يساعد على رسم مخطط التعديل 

 ،بكشف مختلف التغيرات الداخلية والخارجية بغض  إلخ(...سوق، يساعد في تحليل املحيط )زبائن

النظر عن الصعوبات املحيطة والتي من األفضل ترتيبها حسب قدرة تحمل املؤسسة، والعمل على تفكيكها 

تظهر من التشخيص ممكنة تجاه محيطها، ومنه فإن أهمية  استراتيجيةبغرض تحقيق أفضل  وتبسيطها

خالل القيام بدوره على أكمل وجه بحيث يصل املشخص إلى حل سريع وإيجابي إذا قام بفحص دقيق يمس 

بكل املعطيات واملتغيرات وذلك بتوفر الشروط والهدف من ذلك هو اكتشاف  كل الجوانب املمكنة واإلحاطة

  .األخطاء والتقليل بقدر اإلمكان من الصعوبات التي تواجه املؤسسة

  بتسيير التدفقات النقدية ووضع نظام معلومات يسمح بتسيير وتحكم أكثر املالي التشخيص يسمح

  .في السيولة ومشاكل املردودية

  يساهم في تحديد الوضعية املالية للمؤسسة عند طلبها لقرض من مؤسسة بنكية كما يسمح أيضا

 للمؤسسة.املالي بمعرفة املركز 
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  في اتخاذ القرارات على املدى القصير واملتوسط، املؤسسة يعتبر أحد الدعائم التي تعتمد عليه

 .5ويسمح أيضا باستغالل املوارد املالية بطريقة عقالنية ومنتظمة

 : يصأهداف التشخ. 2

  :6عموما إلى تقدير مستوى تحقيق العناصر التاليةاملالي التشخيص ويهدف 

 ؟؛...اع املؤسسةأي هل تم تحقيق نمو وما هو مستواه؟ وهل يتجاوز معدل قط :النمو 

 ؛أي املردودية بنوعيها :املردودية 

 ؛في توظيف رأس مالها االقتصادياملؤسسة أي فعالية  :االقتصادية 

  ؛لالستثماراتاملالي والتي تقيس عائد التوظيف  :املالية 

  ل( املدى الطوي وعلى االستغاللدورة ر( للمؤسسة على املدى القصاملالي )أي توازن الهيكل  :التوازن

 ؛ماردورة االستث

 اطر التي تتعرض لها املؤسسة؟ وهل يمكن أن يوصل خطر ما باملؤسسة إلى ماهي املخ :راملخاط

 إلخ؟...اإلفالس 

 :7تتمثل أهم أغراض التشخيص املالي في. أغراض التشخيص: 3

صورة كافية عن الوضع املالي للمؤسسة حتى تتمكن  بإعطاء: يسمح التشخيص املالي االستطالعي. 1.3

 عالقات املالية بشكل سليم ومدروس.األطراف املهتمة بوضعها من نسج ال

يسعى و  اضطرابات مالية طوال حياة املؤسسة بحدوث: يرتبط إجراؤه التشخيص املالي العالجي. 2.3

يبحث في العالج املناسب لها بهدف إخراج املؤسسة و  هذا التشخيص للبحث عن أسباب االضطرابات

 من مأزقها.

منتظمة، حيث يتضمن فحصا نوعيا و  بصفة دورية: يتم إجراؤه التشخيص املالي الوقائي. 3.3

 القيام بعد ذلك بإجراءات تصحيحية.و  لبتي تحدث في املؤسسة الكالسيكيةللمشاكل املالية 

 التشخيص املالي: خطواتو  أنواعثالثا. 

 : 8التشخيص املالي أنواع .1

العام أو أن يقتصر على التشخيص ككل ومحيطها، وهو حالة املؤسسة التشخيص يمكن أن يشمل 

إلخ، أو التشخيــص املحــدد حسب  ...أو االستراتيجي املالي التشخيص وظيفة معينة للمؤسسة وهو حالة 

يجب أن تراعي التشخيص كما أن الطريقة املنتهجة في  )احتياجات التمويل، االستثمار( احتياجات معينة

 إلخ(....تراجع  زراعية( وحالة املؤسسة )نمو سريع، صناعية، )خدمية،املؤسسة طبيعة نشاط 

 ف معينة للمؤسســة )تجارية،وهو العمل على فحص وظيفة أو وظائ :التشخيص الوظيفي. 1.1

 .تقنية...( بهـــدف استخالص االختالالت الوظيفية املتوقعة، ونقاط القوة والضعف للمؤسسة
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ي تقدير على املنافسة والتأقلم مع محيطها، أاملؤسسة وهو دراسة قدرة  :التشخيص االستراتيجي .2.1

 استراتيجيةبوضع التشخيص نشاط املؤسسة، املكانة التنافسية، نقاط قوتها وضعفها، يسمح هذا 

 .مستقبلية للمؤسسة

وهو تشخيص يعتمد على إبراز عناصر التسيير للمؤسسة مثل التنظيم  :تشخيص الهوية. 3.1

 .تصال داخل املؤسسةواال

العام على أنه فحص كلي للمؤسسة عن طريق نظرة التشخيص يمكن تعريف  العام: التشخيص. 4.1

 .، تحليل مختلف الوظائف، التوازن املالي، تقدير هوية املؤسسةاستراتيجية

كلما أحست بمضايقات وذلك في آجال جد املؤسسة تشخيص تستعمله هو  السريع: التشخيص. 5.1

 .املعلومات الالزمة وتحليلها وإعطاء النتائج، عندئذ يتم أخذ اإلجراءات الالزمة العاجلة بجمعقصيرة أي 

نتج كسلعة لالستهالك النهائي أو كمواد وسيطة أو يهتم بتسويق امل التشخيص االقتصادي: .6.1

املنتج أمام املنافسة الدولية الخاصة، ويجب هنا دراسة عامل الطلب وعالقته  نوعيةكتجهيزات وأخيرا 

بالعائد والسعر، أما الغرض منه احتمال ظهور منافسين جدد سواء كان ذلك على املستوى املحلي أو 

أما بالنسبة للمحيط تتكون الدراسة مثال من خالل القيود الجمركية،  على املستوى الدولي )الخارجي(

 .والذي سنتطرق إليه فيما بعداملالي التشخيص هو التشخيص نوع آخر من ؛ و الـــجباية والضـــرائب

 خطوات التشخيص املالي: .2

 :تمر عملية التشخيص بخمسة مراحل أساسية هي

 املرحلة األولى: تحديد األهداف املرجوة من إجراء التشخيص:. 1.2

 ؛لخزينةا- املالي الهيكل-: دراسة وسائل املؤسسة. 1.1.2

 .املردودية- النشاط-: دراسة تشغيل املؤسسة. 2.1.2

 جمع مختلف مصادر املعلومات: و  املرحلة الثانية: إعداد. 2.2

 املعلومات غير محاسبية: . 1.2.2

 : من داخل املؤسسة. 1.1.2.2

 ؛عنوان الشركة 

 ؛املوقع الجغرافي 

 ؛السيرة الذاتية 

 ؛عمر املؤسسة 

  ،الكفاءات...(املدراء )السن، األقدمية 
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 ؛النشاط 

 .الحجم 

 :من خارج املؤسسة.  2.1.2.2

  ؛املوردون 

 ؛الزبائن 

  ؛املنافسون 

 ؛قطاع النشاط 

 ؛بيئة االقتصاد الكلي 

 .سوق املؤسسة 

 املعلومات املحاسبية: . 2.2.2

 ؛امليزانية املحاسبية املعالجة أو امليزانية الوظيفية أو امليزانية املالية 

  أو جدول األرصدة الوسيطية.جدول حسابات النتائج 

 املردودية.و  على أساس هذه الوثائق املحاسبية نستخرج النسب املتعلقة بالهيكل املاليو 

 املرحلة الثالثة: اختيار أدوات التحليل املالي األفضل مالئمة لألهداف املحددة: . 3.2

o ،التوازن املالي 

o ،القدرة على الوفاء 

o املالي،و  الخطر االقتصادي 

o ية،املردود 

o ،النمو 

o ،االستقاللية املالية 

o ،املالءة املالية 

 التهديدات(: و  املرحلة الرابعة: التشخيص املالي )الفرص. 4.2

 : الفرص. 1.4.2

 ة،ماملالء 

 ،املردودية مرتفعة 

 ،سيولة كافية 

  نمو قوي 
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 :التهديدات. 2.4.2

 ،انخفاض النتائج املالية 

 ،انخفاض رقم األعمال 

 تة،عدم كفاية املوارد الثاب 

  االستثمارعدم كفاية، 

 .تدهور الخزينة 

 التوصيات:و  املرحلة الخامسة: التكهنات. 5.2

   آفاق التطور 

  التوصيــات 

 التشخيص املالي:نتائج و  استعماالترابعا. 

 التشخيص املالي:مجاالت استعمال  .1

في الوقت الذي تنتمي املؤسسة يسعى إلى معرفة تحسين  ة مجاالت منهيستخدم التشخيص املالي في عد

كما أن التحليل الدقيق للثقل النسبي للتكاليف يعمل  إليه بمقارنة التركيبـــــة املالية ملؤسسة ما مع منافسيها،

اسة استثمارية تسويقية سواًء كانت سي على اكتشاف أسباب نجاح املنافسين من جميع النواحي والسياسات

 ...إلخ إنتاجية

  ــة االرتباطات والعالقات القائمة بين عناصر املؤسسة يستعمل كوسيلة فعالة ملعرفة طبيعـــ

 .املختلفة ومفردات أصولها وأيضا خصومها

  خالل دورة استغاللها ألن يستعمله املصرفي قصد املؤسسة تقييم الفصل الذي قد تتعرض له

 .للقرض عند حلول موعد االستحقاقاملؤسسة التعرف على إمكانية سداد 

 وتوفير السيولة قصيرة األجل أما إذا كـــان  قدرة التمويل الذاتيتعرف على كذلك يستعمله املورد لل

 يستعمله من أجل املقارنة بين النتائج والطاقات املستخدمة بصفته يهتم باملردودية والربح.
ً
 ٌمساهما

 نتائج التشخيص املالي:. 2

 م هذه النتائج: أكيد أن الهدف من الفحص املالي هو الوصول إلى نتائج مرضية وسريعة وأه

 يسمح بـ: . نتائج التشخيص املالي الخارجي: 1.2

  .توفير املعلومات عن النتائج املالية املحصلة 

  تقييم الوضعية املالية ومدى استعداد املؤسسة لالستدانة وقدرتها على تسديد مستحقاتها في

 اآلجال املحددة. 
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 ملشتركين. تقييم الحالة املالية ومدى ضمان مصالح املساهمين وا 

  .تقييم مكانة املؤسسة بين منافسيها ونصيبها من األسهم في السوق املالية 

 .تقييم النتائج املالية لتحسين مقدار الخزينة 

 يسمح بـ:. نتائج التشخيص املالي الداخلي: 2.2

  .تقدير املركز املالي للمؤسسة 

 )تحديد األخطار )الخطر املالي أو خطر االستغالل 

 رات االستراتيجية ملستقبل املؤسسة )قرارات التمويل، قرارات االستثمار، قرارات توزيع اتخاذ القرا

 األرباح...إلخ(.

 املالية للمؤسسة: االستراتيجية خامسا.

 البعد املالي لدورة حياة املؤسسة: .1

د كل محطة من محطات حياة املؤسسة تقابلها احتياجات مالية خاصة، تفرضها الوضعية املالية وقيو 

 املحيط املالي والتجاري:

: وهي مرحلة تأسيس املؤسسة، تتحمل فيها املؤسسة عادة مصاريف مرحلة اإلعداد والتصميم. 1.1

التأسيس واألبحاث والتصميم، والتي يطلق عليها املصاريف اإلعدادية خاصة في املؤسسات التي تعتمد 

 على تكنولوجيات متطورة.

سة فيه نموا معتدال وغير مستقرا لكل من املبيعات واإلنتاج، وتكون : تعرف املؤسمرحلة االنطالق. 2.1

النتائج واملر دودية في أغلب األحيان سالبة بسبب ثقل املصاريف الثابتة وانخفاض حجم اإلنتاج. هذا ما 

 يؤدي باملؤسسة إلى اللجوء إلى مصادر التمويل الخارجية ملواجهة مصاريف االستغالل.

االنتاج، وتحسن في النتائج واملر و  شهد املؤسسة نموا متسارعا في حجم املبيعات: تمرحلة النمو. 3.1

دودية بسبب امتصاص التكاليف الثابتة الناتج عن وفورات الحجم، كما تتزايد قدرة املؤسسة على 

ير التمويل الذاتي ملقابلة االستثمارات املتزايدة. تبقى املؤسسة منشغلة بتحقيق التوازن املالي، بالتسي

 اللجوء إلى االستدانة يعد خيارا حتميا ملسايرة النمو.و  BFRالفعال لالحتياج في رأس املال العامل 

: يميل معدل النمو نحو االستقرار والتباطؤ، بعد تشبع السوق بمنتوج املؤسسة مرحلة النضج. 4.1

اصل املؤسسة في تحقيق نتائج الحالي، فتزداد تكاليف اإلشهار والترويج دون التأثير على املر دودية، إذ تو 

إيجابية مع انخفاض تدريجي لالحتياجات املالية. تسعى املؤسسة حينها إلى الحفاظ على الوضع الحالي 

أطول مدة ممكنة، فيسعى املسؤول املالي إلى توظيف السيولة املرتفعة في استثمارات إضافية 

 واالستثمار غير املباشر في األسواق املالية.
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: هي بداية النهاية وأخر حلقة في حياة املؤسسة بنشاطها الحالي، إذ ينخفض بشدة الزوال مرحلة. 5.1

تنتهي للبحث عن تصاميم جديدة للمنتوج، رقم األعمال، فقدان حصص السوق، يدفع إلى السعي 

بعمليات التنازل عن االستثمارات، وتسريح العمال، مما ينجم عنه بعض التكاليف الخاصة التي ترفع 

 .منحى التكاليف من

 البعد املالي لدورة حياة املؤسسة :5رقم  الشكل

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: 

 من إعداد الباحث

 

 البعد املالي ملصفوفة بوسطن االستشارية:. 2

هي املصفوفة التي توضح موقع املؤسسة االستراتيجي واملالي ضمن أربعة وضعيات أساسية تعتمد 

نمو السوق، مما يسمح باتخاذ التدابير والقرارات الهادفة إلى توجيه  على حصة املؤسسة في السوق ومعدل

 املؤسسة نحو املوقع األفضل

التي تهدف إلى تحسين  االستراتيجيةكوسيلة تحليل، تسبق إعداد الخطط  BCGتستعمل مصفوفة 

ر دودية وضعية املؤسسة، وتحقيق توازن على مستوى حافظة النشاطات، لضمان االستمرارية في تحقيق امل

 الكافية والتي تحقق للمؤسسة هدفها األساس ي املتمثل في البقاء.
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 والوضعية املالية للمؤسسة BCGمصفوفة  شكل رقم ...:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر:

.25؛ ص1985املصرفية؛ ؛ دار الجامعة اإلدارة املالية أساسيات وتطبيقاتجميل توفيق؛   

 

 :ألفقي والعمودي الوضعيات التالييظهر تقاطع املحورين ا

أكبر حصة في السوق، مما يعطي و  : هي الوضعية املثلى، مع معدل نمو مرتفعوضعية النجوم .1

للمؤسسة وضعية تنافسية قوية، ينتج عنها ارتفاعا ملستوى النشاط واملجهودات االستثمارية مما يؤدي إلى 

تقلل من لجوئها إلى االستدانة، وتشهد و  معتبرة تسمح بتمويل احتياجاتها اعتمادا على قدراتها الذاتية أرباح

 املؤسسة توازنا في الخزينة، سلوك املسيرين هو التحكم الجيد في النمو.

استثمارات و  : هي أحسن وضعية، تتميز بإيرادات مرتفعة، تكاليفوضعية البقرة الحلوب .2

قرار االسوق مع ارتفاع حصة املؤسسة من السوق مما ينعكس على األرباح والخزينة، إذ منخفضة نظرا الست

مما يؤدي ؛ تحتل املؤسسة موقع تنافس ي قوي يمكنها من الهيمنة على السوق و  تشهد أعلى درجات التوازن املالي

جات املالية، إلى خفض االستثمارات وتحقيق فائض في السيولة بسبب مردودية منتوجها وانخفاض االحتيا

 املأزق 

 استهالك كبير للسيولة 

 أرباح مرتفعة 

 استدانة مرتفعة 

 استثمارات مرتفعة 
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 تنازل عن االستثمارات 
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 استدانة ضعيفة 
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البحث عن تنويع و  تتركز اهتمامات املسيرين في هذه الوضعية على ايجاد توظيفات مالية للسيولة الفائضة

 لنشاطات املؤسسة.

: تنشط املؤسسة في سوق واعدة، تتميز بمعدل نمو مرتفع وطلب متزايد مع حصة وضعية املأزق  .3

لك جزء كبير من السيولة وال تتناسب االيرادات مع رغم االستثمارات الضخمة التي تسته متواضعة في السوق 

مستوى االحتياجات الكبير، تصحيح الوضع يتطلب تنشيط املجهودات التسويقية بهدف وفع حصة املؤسسة 

 من السوق للخروج من وضعية املأزق هذه.

اء، (: تعيش املؤسسة وضعية سيئة، بدون آفاق للنمو والبقPoids Mortsوضعية البطة املتعثرة ) .4

الحصة القليلة من السوق، أي بدون تدفقات مالية داخلة. يتوجب على املؤسسة إيجاد و  مع السوق املشبعة،

 بدائل استراتيجية بهدف إعادة توجيه النشاط نحو أسواق جديدة أو تصميم منتوج جديد.

 الخاتمة:

طيــــط املالي، الذي من التخو  املالية االستراتيجيةإن التشخيص املـــالي هو الضرورة القصوى لرسم 

خـــالله يتم تشريح الوضعية املالية املاضية للمؤسسة وإعطـــاء صورة صادقة عن الوضعيـــة املالية الحالية، 

شروط توازن املؤسسة، والقيام و  تحليـــل سليم عن نشـــاط مردوديةو لنتمكن من إصدار حكـــم صادق 

  قبلية مالئمة حسب املخططات العامة للمؤسسة.بتقديرات ترتكز من وضع مخططات مالية مست

 :االحاالت واملراجع 
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