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 ... شك ووكرف ن  ... 
 

  للقو و    حمه سبح نو  لذي منحنلن حم  ا وع ووجل  حم   كثك   ن
ل  ىذ   للحجإلتح م ن  لمر سيل و ورقن    طثلي مشق ر إلر دو لل رثي و  

 .وصلى  ا ولى سثمن  مححم و لو وصحبو

  م  لحم ومو من  ك ي    لخ لص لشج من أممنن   تلمم بششكن  ح 
 و  لحشكف ألست ذو:خص ب لذ كنو    ىذ   للحج  إلنج زأو من بلثم  
  ال تك م ون  ج مل ني    لو نملبك" صب  حي نق ل" لم تقرو  

ل ونمسل  ا أن  جع ي  ون  خثك  لجع ا لح   ممتو لن  من   و لتلم ك
 . ر  د ا وتقوثي ا  

 ح  نتلمم ب لششك  لجع ج  لى  لم دو  ألس تذو أوع ا لجني  لحن  شي  
 .ولى م سقف  لممقه لن  من تصحثح ا وتقوثي ا

ب لبق كو   لبك ي  و   و تمثثك  لححط ستغاللبشك ي  "  لحشكف  لمثمنششك  
 ري   وحثع  لحللقم ا  للثحي  لتي س ومتنن    و مم ل  لذي دوحن" 

. خثك    ا   نج ز ىذ   للحج وع ه  

   م  لحم ومو سق ا منن وأخثك  أ شك وحثع من س ىم أو  مم ل

 .بلثم أو من  ك ي  تى ني  ي ىذ   للحج  

     شك  ألف  شك                                                                                      



  ... إلىففففففففم ا...
أ حم  ا و أ شكه  حم   كثك  طثب   مب ر   رثو ولى نلحو ومنو  

نج ز ىذ   للحج  الو كمو أن ورلني  
:  أىم و  لى من  ف ل رثيم  لك حن

 
" و خخف ليح  ون ا  لذل من  لك حيل و فج ربي  ر حيح   ح  ربث ني صغثك   " 

 
 لى من أرتني نقر  لحث و و ولحتني أول  لشلح ا ل  لى نبع  للع ا وونتي ري  

.  آلخكو لمنث  و خف وتي ري  
 

 لى من  حلتني تمل  وأررلتني وسيكا ولى تكبثتيل  لى سبي ووقدي   -
وسك نج  يل  لشجكو  لتي  ستحم مني   ح ر  ث تي وميح   ستخممم من  
 ك لح ا رفلن تقرثك  لكل ولن تم وي  تى  عكو و  مو من بحك وع ئ

.  وأط ل ري وحكك ا  خفك  "  لغ لثيأمي"و بكل رششك      
 لى  لحبثي  لغ لي وسنمي ري ىذه  لحث ول لى  لذي سلحني ببر  د تو   -

ل لى  لذي   ا لشب بي ل لى أألى م   ملك ري  هولم  بخج ولي بشئ طثلي  ث ا
. وأط ل ري وحكه ا    خفو  "  لغ ليأبي" لحث و  

 ".بمحيل   سحثنل ر حي وأمثكو  " لى أخق تي  للع ع ا وبن تين   -
 .  لى  ج  ألىج و أل ف رب -

.   ج من   ن لي خثك ملثن ولق بشلحي طثبي للشم مني تحث تي لى-
رمثلي  قسف   



  ... إلىففففففففم ا...
تم بححم  ا وتقرثلو  تح م ىذ   للحج ل أتلمم ببىم ا  حكو ىذ   

 : للحج  لى  

 أمي  لغ لثي  خفي   ا وأط ل ري وحكى    -
  لى أبي  لغ لي أط ل  ا وحكه وأد م وعه -

  لى   ج  إلخقو و ألخق ا وأبن ئيم وأزو ويم    -
 .  لى  ج  لل ئلي  بثك  وصغثك    -

 أل ب ب و ألصم ف ا وحثل  دون  ستكن ا و لى  ج من  لكرني من    ج   لى-
 . ك ي أو بلثم  

  ح د سحثك   
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 مقدمة
 

 أ
 

 :مقدمة 
 

  تطورات ناتجة عن ظاىرة العولمة و التكتالتولقد شيد االقتصاد العالمي عدة تحوالت 
االقتصادية و السياسية ، و الجزائر كغيرىا من دول العالم عرفت العديد من التقمبات في سياستيا 

االقتصادية أبرزىا االنتقال من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق و في ظل ىذا األخير الذي ساىم 
ىو اآلخر في خمق أوضاع جديدة تتميز بالحركة و التبدل و سرعة التطور أصبح من الضروري عمى 
. المؤسسات تطوير تقنياتيا و سياستيا التنموية لتتمكن من البقاء و االستمرار في محيط أساسو المنافسة 

      ن إال بمعرفة كيفية مزج عناصرىا المتمثمة في التموين، مكليذا نجد أن نجاح أي مؤسسة ال ي
لمعرفة الوضع المالي الحقيقي لممؤسسة باستعمال وسيمة فعالة وىي  ...و اإلنتاج ، التسويق ، و المالية 

التحميل المالي حيث يعتبر من الوسائل واألدوات الفعالة في ترشيد القرارات والسياسات و الخطط 
 .    ؤسسةباإلضافة إلى تقييم الم

 حيث ال يمكن أن تكون ىذه القرارات رشيدة و أكثر فعالية إال إذا تم اتخاذىا بناءا عمى فيم واضح 
لمظروف االقتصادية و البيئية لممؤسسة، و عميو يعتبر التحميل المالي كأداة فعالة لموصول إلى اليدف 
المنشود من خالل فحص السياسات المالية المتبعة من طرف المؤسسة لفترة زمنية معينة و يمعب دورا 
ىاما في اكتشاف نقاط القوة والضعف بواسطة تحميل الميزانية المالية و كشف المركز المالي و قدرة 
. المؤسسة عمى مواجية التزاماتيا عمى المدى القصير و الطويل و كذا قدرتيا عمى استمرارية نشاطيا 

لمؤسسات الجزائرية اليوم ، حيث أن جميا تعاني من مشاكل مالية خانقة أدت إلى ل نتوجوىذا ل 
غمق بعضيا إن لم نقل معظميا ميدد بالغمق و في ىذا اإلطار ارتأينا دراسة دور التحميل المالي في 

  . (سوغرال )اتخاذ القرار المالي لشركة استغالل و تسيير المحطات البرية 

 دراسةإشكالية ال-1

التحميل المالي في صناعة القرارات المالية الصائبة وتقييم الوضعية  نظرا ألىمية الدور الذي يمعبو 
 عمى النحو دراسةشكالية الإالمالية وتحسين األداء المالي لممؤسسات وبناءا عمى ما سبق، يمكن صياغة 

 :التالي
 ؟  التحميل المالي في اتخاذ القرارات المالية داخل المؤسسة االقتصاديةأهميةما  *
: من خاللو يمكن طرح بعض التساؤالت الفرعية التالية و

ما أىمية التحميل المالي و ما مدى فعاليتو في سياسة المؤسسة؟  -
ما ىي أدوات التحميل المالي؟  -



 مقدمة
 

 ب
 

 ما ىي عممية اتخاذ القرار ؟ و ما ىي أنواع القرارات؟ -
كيف يتم االعتماد عمى أدوات التحميل المالي في عممية اتخاذ القرارات؟  -
 دراسةفرضيات ال- 2

لإلجابة عمى اإلشكالية واألسئمة الفرعية، ارتأينا أن نضع الفرضيات التي ستساعد في إزالة بعض 
 :الغموض وىي عمى النحو التالي

يعتبر التحميل المالي أداة ميمة في عممية التسيير حيث أنو يقوم بتقديم معمومات لممسيرين و التي  -
. تساعدىم و تفيدىم في عممية اتخاذ القرارات التمويمية و االستثمارية و سياسات توزيع األرباح

تحميل المخاطر التشغيمية و المالية، و يييئ المناخ المناسب التخاذ القرارات يمكن من التحميل المالي  -
. المستقبمية

يكشف لنا التحميل المالي نقاط الضعف في البنية المالية لممؤسسة التخاذ اإلجراءات التصحيحية  -
. الالزمة

أسباب اختيار الموضوع  - 3

 :نوجزىا فيما يميو إلى األىمية التي يكتسبيا موضوعيعود سبب اختيارنا ليذا ال
ظيار وضعية المؤسسة من خالل المؤشرات المالية -  . معرفة كيفية التحميل المالي في دراسة وا 
 .الرغبة الشخصية في البحث في ىذا الموضوع -
 .الصمة المباشرة ليذا الموضوع والتخصص العممي الذي ندرسو -
 أهمية الدراسة- 4

:  والتي تتجمى في النقاط اآلتية  بالغةيكتسي البحث أىمية

وسائل التي يتم بموجبيا تحميل نتائج المؤسسات االقتصادية عن طريق تحميل القوائم اليعتبر من أىم - 
المالية، باعتبارىا قاعدة معموماتية تساعد عمى اتخاذ القرار بحيث يظير التحميل المالي تمك المعمومات 

. بنقاط قوة وضعف المؤسسة

كيفية استعمال متخذي القرارات النتائج الصادرة عن التحميل المالي إلعطاء دقة في القرارات المالية - 
 .المتخذة

 

 



 مقدمة
 

 ج
 

أهداف الدراسة - 5

 :تيدف ىذه الدراسة إلى

 .أىمية أدوات التحميل المالي في المؤسسة االقتصادية -
 . دور التحميل المالي في اتخاذ القرارات المالية داخل المؤسسة -
. األسموب المنتيج في اتخاذ القرارات من طرف المؤسسة الحترام توازنيا المالي -
 :منهج الدراسة- 6 

لقد اعتمدنا في دراستنا ليذا الموضوع عمى المزج بين المنيج الوصفي و التحميمي و حيث يظير المنيج 
الوصفي في عرض جميع المعمومات وىذا بإعطاء مختمف مفاىيم التحميل المالي وكيفية استخدام أدوات 
التحميل المالي في عممية اتخاذ القرارات وكذلك استخالص النتائج من خالل الجداول المتعمقة بالمؤسسة 

.  التي تصف وضعيتيا باألرقام باالعتماد عمى المنيج التحميمي
 دراسةتقسيم ال- 7

 قصد اإللمام و اإلحاطة التامة بالموضوع بغية الوصول إلى االستنتاجات ذات صمة لمتحقق من 
 : فصول عمى النحو التاليثالثةصحة الفرضيات الخاصة بالموضوع تم تقسيم الدراسة إلى 

يتضمن اإلطار المفاىيمي لتحميل المالي الذي قمنا بتقسيمو إلى ثالثة مباحث، ففي : الفصل األول*
المبحث األول تحدثنا عن ماىية التحميل المالي، و في المبحث الثاني تعرضنا إلى أطراف التحميل 

المالي وكذا استعماالتو و مجاالتو وأخيرا في المبحث الثالث تطرقنا إلى أدوات التحميل المالي المتمثمة 
 .في المؤشرات و النسب المالية لمتحميل المالي

 فتضمن اتخاذ القرارات المالية حيث خصص المبحث األول لعموميات حول اتخاذ :الفصل الثاني*
القرار، أما المبحث الثاني فيتناول أنواع القرارات المالية، و في المبحث الثالث تعرضنا إلى مدخل لدور 

 .التحميل المالي في اتخاذ القرار
انتقمنا فيو إلى دراسة حالة مؤسسة استغالل و تسير المحطات، كان الغرض من ىذه : الفصل الثالث*

الدراسة التطبيقية ىو إسقاط الدراسة النظرية عمى أرضية الواقع لمحاولة اقتراح جممة من التوصيات 
. المستنتجة و تحقيق االستفادة الفعمية منيا

تنتيي الدراسة بخاتمة استطعنا من خالليا حوصمة أىم األفكار التي تضمنيا البحث كما نقوم باإلجابة 
   ر فرضيات البحث، إضافة إلى جممة من النتائجباعمى اإلشكالية المطروحة في المقدمة من خالل اخت

 .و االقتراحات التي رأينا أنيا مناسبة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول                                                                  مدخل عام للتحليل المالي
 

2 
 

  تمهيد
 

يعتبر التحميؿ المالي أداة لرسـ التخطيط المالي السميـ ك دراسة الكضعية المالية لمؤسسة ما، ك إف 
 المعرفة بمراحؿ متعددة شممت كؿ جكانبو مف حيث المفيكـ، اليدؼ، مجاالتمجالو مر كغيره مف 

  ....تاألدكا
نمافمـ يعد التحميؿ المالي قاصر عمى دراسة القكائـ المالية ك تحميميا،   يرتكز عمى دراسة كـ ىائؿ كا 

 إلى المعمكمات المالية التي تساعد باإلضافةك متنكع مف المعمكمات المحاسبية داخؿ المؤسسة ك خارجيا 
 .المكضكعية األجكبة  استخبلصعمى الحصكؿ ك 

 ىذا الفصؿ إعطاء نظرة خبلؿ، سنحاكؿ مف تفصيبللعرض مختمؼ جكانبو بصكرة أعمؽ ك أكثر 
: ث مباحثالشاممة عف التحميؿ المالي ك ذلؾ بتقسيمو إلى ث

  ماىية التحميؿ المالي:األولالمبحث  -
  مجاالتو كمنيجيتوأطراؼ التحميؿ المالي: المبحث الثاني -
أدكات التحميؿ المالي : المبحث الثالث -
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ماهية التحميل المالي : األولالمبحث 
  

  المالية لممؤسسة أك صاحب المشركع ك اإلمكانياتإف القياـ بأم مشركع يستكجب التعرؼ عف 
ريب أف الكسيمة في ذلؾ ىي استعماؿ تقنيات التسيير ك المتمثمة في أساليب التحميؿ المالي ك استخداـ  ال

 ةاألىمي إلبرازأدكات التحميؿ المالي ينتج عنو اكتشاؼ نكاحي القكة ك الضعؼ في المركز المالي، ك ذلؾ 
قة المناسبة بيف ىذه العناصر ال السياسة المالية ك إيجاد العإظيارالنسبية لمختمؼ عناصر البيانات ك 

. التي تكضح مركز المؤسسة

مفهوم التحميل المالي  : األولالمطمب 
 

يعتبر التحميؿ المالي مكضكع ىاـ مف مكاضيع اإلدارة المالية كلتشخيص الكضعية المالية لممؤسسة 
 :كمنو سكؼ نتطرؽ إلى 

        

تعريف التحميل المالي :الفرع األول 
 

 في لبلتصاؿ الحديثة، فيك أداة أساسية لئلدارةيعتبر التحميؿ المالي مف المكاضيع اليامة بالنسبة 
المؤسسة بيف محيطيا الداخمي ك الخارجي حيث ال يقتصر عمى المستكل المالي بؿ يتعدل إلى المستكل 

 ك التجارم فيك يساعد عمى اكتشاؼ نقاط القكة ك الضعؼ ك السياسات المالية التي تعمؿ في اإلنتاجي
دراسة الكضعية أك الحالة المالية لممؤسسة خبلؿ فترة زمنية معينة  التحميؿ المالي عبارة عف  "، إطارىا

كذلؾ لمحصكؿ عمى معمكمات تستعمؿ في اتخاذ القرارات كتقييـ أداء المؤسسات التجارية كالصناعية في 
الماضي كالحاضر، كيعرؼ أيضا أنو مرحمة دراسة كتشخيص الحالة لممؤسسة أم تحميؿ النشاط 

كالمردكدية كالتكازف المالي كتمكيؿ المؤسسة عف طريؽ تحميؿ المعطيات التاريخية الماضية أم دراسة 
تفصيمية لمبيانات المالية كالقياـ بتقديرات كتنبؤات تخص مستقبؿ المؤسسة كعمى أساسيا يتـ اقتراح 

  .( 1)"إجراءات لتحسيف ىذه الكضعية
 العقبلني ك الضركرية لممؤسسة ك لتجييزىا البلزمة لؤلمكاؿىك الضماف المستمر " التحميؿ المالي 

 المالية باالستقبللية ك بأقؿ تكمفة ك بدكف المساس المبلئـ في الكقت ؿاألمكا المالي بتقديـ استقبللياك 
 .(2)"لممؤسسة إزاء ما يحيط بيا أك إمكانية عمميا الصناعي ك التجارم 

  
 

. 79ص  ،2000األردف، ،  دار المستقبؿ لمنشر مقدمة في اإلدارة المالية كالتحميؿ المالي،، عقؿ مفمح محمد -1
 ،1998 الجزائر، ،محمدية العامةدار اؿ  ،الطبعة األكلى ،(التحميؿ المالي)دادم عدكف، تقنيات مراقبة التسيير ناصر  -2

 .12ص
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التحميؿ المالي بصكرة مبسطة ىك مجمكع األساليب كالطرؽ الرياضية كاإلحصائية كالفنية التي يقـك بيا  "
المحمؿ المالي عمى البيانات كالتقارير كالكشكؼ المالية مف اجؿ تقييـ أداء المؤسسات كالمنظمات في 

    .( 1)"الماضي كالحاضر كتكقع ما ستككف عميو في المستقبؿ
ستخبلص المعمكمات تيتـ با  عمـ لو قكاعد كمعايير كأسس التحميؿ المالي ىك ما سبؽ نقكؿ أفـ

 مف اجؿ التعرؼ عمى  باستعماؿ مجمكعة مف الطرؽ الرياضية كاإلحصائية كالفنيةمف البيانات المتكفرة
 نقاط القكة ك الضعؼ الكتشاؼ في المستقبؿ بأدائياىا الحالي كالتنبؤ ئة في الماضي كتقييـ أداأأداء المنش

 الكضع ك تحسيف العمؿ ك الحصكؿ إلنقاذ المبلئمة كذلؾ مف اجؿ مساعدة اإلدارة عمى اتخاذ القرارات
 .عمى نتائج جيدة لمسنكات المقبمة

 لمحة تاريخية عن التحميل المالي :الفرع الثاني 
  

  حيثةاألمريكي في الكاليات المتحدة 19 "" تعكد نشأة التحميؿ المالي إلى نياية القرف التاسع عشر 
استعممتو البنكؾ ك المؤسسات المصرفية ك ذلؾ لمعرفة قدرة المؤسسة عمى الكفاء بديكنيا استنادا عمى 
كثائؽ محاسبية، كما كاف لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية دكرا ىاما في تطكر تقنيات التحميؿ المالي 

. ما ىك عميو اليكـؾ
   :(2) كانت نشأة التحميؿ المالي مف عدة عكامؿ

أدل التطكر الصناعي الكبير في أكركبا إلى احتياج رأس ماؿ ضخـ ك ذلؾ :  الثورة الصناعية-1
   مف المؤسسات الصغيرة الفردية إلى شركات المساىمةاالنتقاؿلممساىمة في إنشاء المصانع ك تجييزىا ك

 عمى أمكاليـ ك االئتمافكؿ ىذا ساعد عمى ظيكر التحميؿ المالي ك تطكره ك لنقص خبرة المساىميف ك 
. ضماف حصكليـ عمى أرباح ظيرت الحاجة إلى معرفة الكضع المالي لمؤسساتيـ ك تفسير نتائجيا  

  نجاح شركات المساىمة مرىكف بثقة:التدخل الحكومي في طريقة عرض البيانات بالقوائم المالية- 2

المساىميف بيا ك ىذا ما أدل بالحككمة إلى كضع تشريعات خاصة بكيفية عرض البيانات ك القكائـ 

 .المالية ك إعطاء صكرة كاضحة لممساىميف عف الكضع المالي لشركتيـ بشكؿ دقيؽ

 
  

، 2004 مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع ،،  المعاصرة في التحميؿ المالي، الطبعة األكلىاالتجاىات  كليد ناجي،الحيالي -1
  .21ص

  .279، ص ، مرجع سبؽ ذكره عقؿ محمد   مفمح -2
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 عرضة لممخاطرة، فيـ بحاجة إلى تقارير راألكثالمستثمركف في السكؽ المالية ىـ :  الماليةاألسواق -3
كاضحة حكؿ الكضع المالي لممؤسسات التي يستثمركف فييا أمكاليـ حيث نجد مجمكعة عمميات 

 تأميف المعمكمات ةاألخير ك كاف مف بيف أىداؼ ىذه 1967البكرصات التي تككنت في فرنسا سنة 
 .المالية التي تنشرىا الشركات

 عمى المدل القصير يدفع بيا إلى تقييـ كضعيا المالي لمحصكؿ لؤلمكاؿحاجة المؤسسة : االئتمان- 4
.  في شكؿ قركضؿاألمكاعمى ىذه   

 في تطكر كسائؿ ك تقنيات التسيير ك اإليجابي راألثكاف ليا (: 1929/1933) االقتصادية األزمة- 5
تطكر تقنيات التحميؿ ك بالتالي كسائؿ التمكيؿ، كما ساعد في خمؽ نظرة جديدة لمتحميؿ المالي، الذم 

يات المتحدة ال أسست الك1933ث دكرات ، ففي سنة التحكؿ مف دكرة كاحدة إلى عدة دكرات أقميا ث
 بالمؤسسات ك كذلؾ لآلالت ك الصرؼ، ك ساىمت بنشر التقديرات الزمنية لؤلمف لجنة ةاألمريكي

 إلى الكضع ( الفترة أك السنة ) المتعمقة بالنسب ك تحكؿ التحميؿ المالي مف الكضع الساكف اإلحصائيات
 المسار السميـ الذم الستنتاج مع المقارنة بيف نتائجيا ( دراسة الحالة المالية لعدة سنكات )الديناميكي 
. اإلفبلسيحمييا مف 

 
 

أهداف التحميل المالي : المطمب الثاني
 
  

  التي تستعممو، فيناؾ الطرؼ الداخمي الذم يعتبرؼاألطرا باختبلؼتختمؼ أىداؼ التحميؿ المالي 
 ك الطرؼ الخارجي كالمؤسسات المصرفية االستثمار القرارات المالية أك تكسيع التخاذأساسي ك ضركرم 

  :(1)كالمساىميف كيمكف تمخيص األىداؼ فيما يمي
 الداخمية األهداف: الفرع األول

: نستطيع استعماؿ التحميؿ المالي داخميا في عمميات التسيير
 .إعطاء حكـ عمى التسيير المالي لمفترة الخاضعة لمتحميؿ-1
، التمكينية ك التكزيعية لمفترة اإلنتاجية ك نجاعة السياسات المالية، صبلحيةالع عمى مدل اإلط-2

 .الخاضعة لمتحميؿ
 . المالية التي قد تتعرض ليا جراء المديكنيةراألخطاالتحقؽ مف المركز المالي لممؤسسة ك -3
 .الحكـ عمى مدل تطبيؽ التكازنات المالية ك مردكديتيا-4
 

 .12 - 11ص ،مرجع سبؽ ذكرهدادم عدكف،  ناصر -1
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 .حاألربا التمكيؿ ك تكزيع االستثمار،اتخاذ القرارات المتعمقة بعممية -5

استعماؿ المعطيات المتكصؿ إلييا كأساس لمتقديرات المستقبمية ك استفادة منيا في مراقبة نشاط -6
. المؤسسة

 األهداف الخارجية: الفرع الثاني
. يـ النتائج المالية بكاسطة تحديد المبالغ ك الكعاء الضريبي الحقيقيمتؽ -1
. تقييـ الكضعية المالية ك مدل قدرة المؤسسة عمى تحمؿ نتائج القركض -2
. اتخاذ القرارات فيما يخص عقد القرض عند لجكء المؤسسة إلى البنكؾ -3
 . أحسنياإلظيارمقارنة الكضعية العامة لممؤسسة مع المؤسسات مف نفس القطاع ك  -4
 منو نستخمص أف التحميؿ المالي ييدؼ إلى إعادة تقييـ شامؿ لمكضعية المالية لممؤسسة ك ذلؾ عفك

: طريؽ دراسة المحاكر التالية
.  بمصادر تمكيميااالستثمارات دراسة التكازف المالي يتـ عف طريؽ مقابمة -  
.  دراسة السيكلة ك إمكانية المؤسسة في مكاجية التزاماتيا ك ذلؾ عف طريؽ الخزينة-  
  دراسة المردكدية ك يتـ ذلؾ عف طريؽ معرفة ىؿ النشاط يحقؽ أرباح ك بالتالي تعزيز التمكيؿ الذاتي -
. مككنات النتيجةك
 

 

أهمية التحميل المالي :  المطمب الثالث
 

 
 ك المحاسبية اإلدارية ك االقتصادية الدراسات قبع مف أىمية ىذفشؾ أف أىمية التحميؿ المالي ت ال

 باإلضافة، حيث أف تكسع المنظمات ك تباعد مراكز ك فركع ىذه المنشأة الجغرافية ةاألخيرفي السنكات 
 في العالـ، ك ظيكر جيؿ كأدكات جديدة مف الغش ك الخداع ك االقتصاديةإلى تكسع ك تعقد العمميات 

 ، أدل إلى ضركرة كجكد أداة رقابة فعالة ىي التحميؿ المالي، ك بصكرة عامة فاف أىمية االختبلس
  :(1)باآلتيالتحميؿ المالي تتمثؿ 

 فاألمي المبكر ك الحارس اإلنذارالتحميؿ المالي أداة مف أدكات الرقابة الفعالة ك ىي أشبو بجياز  -
 .لممنشأة سيما إذا استخدـ بفعالية في المنشأة

 .أداء المشاريع ك تقييـ إلقامة االقتصاديةيمكف استخداـ التحميؿ المالي في تقييـ الجدكل  -
 
 24. ص  مرجع سبؽ ذكره ،الحيالي كليد ناجي، -1
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 .التحميؿ المالي أداة مف أدكات التخطيط حيث أنو يساعد في تكقع المستقبؿ لمكحدات المستقبمية -
 ك التكسع ك االندماجالتحميؿ المالي أداة مف أدكات اتخاذ القرارات المصيرية سيما ما يخص قرارات  -

 .التحديث ك التجديد
، حيث لعمبلئيا المصرفية التسييبلتتستخدمو الجيات المستفيدة في البنكؾ التجارية عند منحيا  -

 .التسييبلت عمى الكفاء بالتزاماتيـ المترتبة عمى العمبلءيكضح مدل قدرة 
 . الجديدةاالستثمارية يساعد عمى اكتشاؼ الفرص  -

 األساليب لمدخكؿ مف  منعدماف أىمية التحميؿ المالي تزداد كمما كاف التكجوأكما يمكف القكؿ ب
.  تقدماراألكث العممية ك الرياضية باألساليالتقميدية إلى 

 
  مجاالته ومنهجيتهأطراف التحميل المالي: المبحث الثاني 

  
 قات تختمؼ درجة متانتياالشؾ بأف أم مشركع يمد ك يترعرع كسط مجتمع معيف تنشأ بينيـ ع   ال

طراؼ المستفيدة مف التحميؿ، لؤلكفقا لمستكل المصالح التي تربطيـ ببعض، لذلؾ خصصنا ىذا المبحث 
.  ك منيجية التحميؿ المالي ك كذلؾ مصادر التحميؿ الماليمجاالت

 

 المستفيدة من التحميل المالي األطراف: األولالمطمب 
 

 التي األىداؼ اختبلؼ الكاسعة لمتحميؿ المالي جعمت منو مجاؿ اىتماـ الكثيريف رغـ االستعماالت
ت التحميؿ المالي بدقة كجب عمينا تحديد الجية التي اليتطمعكف إلييا مف تطبيقو، ك حتى نفيـ استعما

 الذيف تقدـ داألفراتقدـ إلييا نتائج الدراسة حيث تختمؼ طرؽ عرض البيانات ك محتكياتيا كفقا لتفاكت 
 :(1) المستفيدة مف التحميؿ المالي إلىؼاألطرا بناءا عمى ذلؾ يمكف تقسيـ ،إلييـ

  المستفيدة من داخل المؤسسةاألطراف :الفرع األول
  المؤسسةإدارة- 1

:  المختمفة في المؤسسة لتحقيؽ الغايات التاليةاإلداريةيستعمؿ التحميؿ المالي مف قبؿ المستكيات 
 .االستثمارتقييـ ربحية المؤسسة ك العكائد المحققة عمى   -
 . التي يتخذىا أداء الشركةاالتجاىاتتعرؼ   -
  .(بالحجـ ك النشاط )مقارنة أداء المؤسسة مع المؤسسات المشابية  -

 

 .41 – 42، 1997، مصر، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع، لاألكؿ المالية، الطبعة اإلدارة، أساسيات في ر رضكاف كليد عما-1
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 .تقييـ كفاءة إدارة المكجكدات -
.  الحاليةالمشكبلتتشخيص  -
. التخطيط لممستقبؿ -
 العاممون  -2

 كما ؿاألمكامة إدارة المف المفيد معرفة المركز المالي لممؤسسة التي ينتمكف إلييا ك التأكد مف س
 عمى دراسة الكضع االطبلع ك معرفة المردكدية ك محاكلة حاألربا، ك تكزيع راألجكييتـ العامميف بسياسة 

 .المستقبمي لممؤسسة لمتأكد مف استمرارىـ في كظائفيـ
  المستفيدة من خارج المؤسسةاألطراف: الفرع الثاني

المساهمون أو الشركاء - 1
المخاطر   المستثمرة كؿاألمكامردكدية  ك ييتـ المساىـ بصفة أساسية بالعائد عمى الماؿ المستثمر

 ؿاألفض في المؤسسة لذلؾ فالمساىـ الحالي يبحث ما إذا كاف مف االستثمارتنطكم عمييا عممية  التي
 التي يمتمكيا أك يتخمى عنيا، ك بالنسبة لممساىـ المرتقب فيك يحاكؿ معرفة ىؿ مف ـباألسو االحتفاظ
المرتقب ييتـ بماضي المؤسسة ك   فكؿ مف المساىـ الحالي كال لو أف يشترم أسيـ المؤسسة أـ ؿاألفض

 لممكاقؼ الحرجة التي كاجيتيا كالبحث بعد ذلؾ في النمك المتكقع في المدل القصير ك اأسمكب معالجتو
 .الطكيؿ

 الدائنون -2
 بالتأكد مف إمكانية المؤسسة الكفاء بالقرض ك ىؤالءقد يككف الدائف بنكا أك مؤسسة مالية ك ييتـ 

 . مدة الديفباختبلؼ ك تختمؼ كجية نظر الدائنيف االستحقاؽالفكائد عندما يحيف أجؿ 
 أجؿ استحقاقو أكثر مف الفكائد، إذ في ييتـ الدائف بقبض الديف ؿاألج في حالة الديكف قصيرة 
 .يركز المحمؿ عمى سيكلة الخزينة

 الثابتة لذا ييتـ المحمؿ المالي بتحديد رأس الماؿ ؿاألصك في حالة ديف طكيؿ غالبا ما يكجو لشراء 
 . ك الفكائدطاألقساالعامؿ ك دراسة أسمكب التسديد في الماضي ك يركز عمى 

الموردون  -3
  لعمبلئوالعميؿ مف الناحية العممية مديف لممكرد، إذ ييتـ المكرد بالتأكد مف سبلمة المراكز المالية 

 المالية لعميمو، ك يتـ ذلؾ بدراسة كتحميؿ مديكنية العميؿ في دفاتر المكرد كتطكر ىذه عاألكضاكاستقرار 
كذلؾ ، المديكنية، عمى ضكء ذلؾ يقرر المكرد ما إذا كاف يستمر في التعامؿ معو أك يخفض ىذا التعامؿ

.  مماثمة لتمؾ التي يمنحيا ىك ليـلعمبلئو التي يمنحيا المنافسكف االئتمافإذا كانت فترة  التعرؼ عمى ما
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 األخرىالجهات الخارجية   -4
 بيف النتيجة اختبلؼما ييميا ىك تحديد الضريبة بشكؿ صحيح ك ذلؾ لكجكد :  مصمحة الضرائب-4-1

. المحاسبية ك النتيجة الخاضعة لمضريبة
.  بشكؿ دكرماإلحصائيةتيتـ بالتحميؿ المالي كذلؾ لنشر المعمكمات : اإلحصاء دوائر التخطيط و -4-2
.  الكطني بشكؿ عاـاالقتصادكالمعاىد ك الجامعات مف أجؿ دراسة ك تحميؿ : ثاألبحا إدارة -4-3
 

 منهجية التحميل المالي مجاالت و: المطمب الثاني
 

 منيجية عممية كيستند إلى مجمكعة مف الخطكات التي بكاسطتيا يستطيع التحميؿ المالييتطمب 
 .المحمؿ المالي الكصكؿ إلى نتائج معينة

 التحميل المالي ت مجاال:الفرع األول
 إف مجاؿ التحميؿ المالي ىك المؤسسة باعتبارىا اندماج لعدة عكامؿ اقتصادية ليدؼ أنتاج ك تبادؿ

نتاج السمع ك الخدمات تتطمب إسمع ك خدمات مع أعكاف اقتصادييف ك تحقيؽ ربح مف ذلؾ ك عممية 
 حتى تتحصؿ عمى المنتكج النيائي ك ينتج عف ىذه العممية تدفقات مادية االستغبلؿ فترة خبلؿ تحكيبلت

أك حقيقية، ك ىي تمؾ التدفقات المتمثمة في حركات السمع ك الخدمات ك تدفقات مالية أك نقدية ك تتمثؿ 
 . الشيكات ك السندات المالية، المبالغ المالية،في حركة النقكد

 كالثانية المدفكعات كعادة ما تككف اإليرادات تسمى لفاألكؿتككف تدفقات مالية داخمية ك خارجية، 
 يمكف أف  ال ف المؤسسةألخرل األالتدفقات المالية الداخمية اكبر حجما مف التدفقات المالية الخارجية 

 يعطي راألخي بإضافة ىامش الربح عمى سعر التكمفة ىذا إالتتنازؿ عف السمع ك الخدمات المنتجة 
. فائض مالي يسمى بالتدفؽ المالي

 عمى المدفكعات المتعمقة بنشاط المؤسسة في اإليراداتبعبارة أخرل يمثؿ التدفؽ النقدم فائض 
   ما مصادر التحكيؿ الخارجي فيي البنكؾ ك المؤسسات الماليةأ الصافية حاألرباؾ ك الـألمخططات ا
 حكؿ التدفقات النقدية الخارجية أنيا تتضمف بعض المخاطر أىميا تكمفة رأس الماؿ  مبلحظتوكما يمكف 

 المكزعة التي حاألرباليذه التكمفة أىمية بالغة في اتخاذ القرارات السميمة ككما ليذه التكمفة أثر عمى قيمة 
تحد مف استخداـ مصادر التحكيؿ الداخمي، ككذا فرض بعض القيكد عمى المؤسسة مما يؤدم إلى التدخؿ 

 .(1) في تسيير المؤسسة
 
 .162-160ص  ،1976 ،مصر ، دار المعارؼ اإلدارة المالية، عمى محمد حسيف، -1
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 منهجية التحميل المالي : الفرع الثاني
 يعتمد المحمؿ المالي في تنفيذ عممية التحميؿ عمى جممة خطكات متتابعة تشكؿ في مجمميا المنيج
العممي لمتحميؿ، ك ىي تبدأ بتحديد غرض التحميؿ ك جمع البيانات الضركرية المتعمقة بمكضكع التحميؿ 
ثـ اختيار أدكات التحميؿ المالي المناسبة التي بكاسطتيا يستطيع المحمؿ المالي الكصكؿ إلى نتائج معينة 

 تفسير النتائج المتحققة بصفة خبلؿتتعمؽ بمكضكع التحميؿ تساعده في كضع التصكرات المطمكبة مف 
 :(1)عامة إف خطكات التحميؿ المالي ىي

 ن عممية التحميل الماليم الهدف حديدت -1
ة أيتحدد اليدؼ في عممية التحميؿ المالي عمى ضكء المكضكع أك المشكمة المكجكدة لدل المنش 

حتى يتمكف المحمؿ مف جمع المعمكمات الخاصة فقط بالمكضكع المعني كيكفر عمى نفسو الجيد كالعناء 
 ماألساس بطمب قرض مف بنؾ تجارم فيصبح اليدؼ العمبلء إذا تقدـ احد ال، فمثالبلزمةكالتكاليؼ غير 

 . معرفة مدل القدرة المالية ليذا العميؿ عمى سداد القرض في الكقت المحددىكلممحمؿ المالي لدل البنؾ 
 تحديد الفترة الزمنية التي يشممها التحميل المالي -2

 بد أف تشمؿ فترة التحميؿ لمقكائـ المالية لعدة سنكات الحتى تحقؽ عمميات التحميؿ المالي أىدافيا ؼ
 تككف كافية لمحصكؿ منيا عمى المعمكمات التي ال حيث أف القكائـ المالية لسنة كاحدة قد  متتالية،

مكانيات الحكـ عمى قدراتيا خبلليايستطيع المحمؿ مف   . العميؿكا 
  تحديد المعمومات التي يحتاج إليها المحمل لموصول إلى أهدافه- 3

 أما المعمكمات التي يحتاج إلييا المحمؿ فيمكف الحصكؿ عمييا مف عدة مصادر فيمكف الحصكؿ
الؿ عمييا مف القكائـ المالية ، كما يمكف الحصكؿ عمى المعمكمات الشخصية عف العميؿ مف خ

 .المؤسسات التي يتعامؿ معيا
 . اختيار أسمكب كأداة التحميؿ المناسبة لممشكمة مكضكع الدراسة-
 . القرارات المناسبةالتخاذ استعماؿ المعمكمات التي تكفرت لدل المحمؿ -
 . في قياس النتائجالستخدامو اختيار المعيار المناسب مف معايير التحميؿ المالي -
 .ؼ عف المعيار المستخدـ في القياساحرالف تحديد درجة ا-
 .االنحراؼ دراسة كتحميؿ أسباب -
 في التقرير الذم يعد مف قبؿ المحمؿ في نياية عممية التحميؿ البلزمة كضع التكصيات -
 

 25.الحيالي كليد ناجي ، مرجع سبؽ ذكره، ص- 1
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مصادر التحميل المالي : المطمب الثالث
 

  ةاألساسي رف نكعيف مف المصادـ لمتحميؿ المالي البلزمةمعمكمات اؿيحصؿ المحمؿ المالي عمى 
يتكقؼ مدل اعتماده عمى أم منيا حسب طبيعة ك أغراض عممية التحميؿ ك كذا حسب طبيعة المؤشرات  

 .المطمكبة
 :(1)يكمف بشكؿ عاـ حصر مصادر تمؾ المعمكمات فيما يمي

داخمية المعمومات ال مصادر : الفرع األول
 البيانات المحاسبية المنشكرة ك غير المنشكرة ك تشمؿ الميزانية المالية، قائمة الدخؿ، قائمة التدفقات -1

 .رفقة بتمؾ البياناتـ اؿاإليضاحاتالنقدية ك 
 .اإلدارةعضاء مجمس ألتقرير مدقؽ الحسابات كالتقرير الختامي - 2
 .مثؿ التكقعات ك التنبؤات المالية غراض إداريةأل المالية الداخمية التي تعد التقارير -3

 
 خارجيةالمعمومات ال مصادر : الفرع الثاني

.  المعمكمات المالية الصادرة عف أسكاؽ الماؿ ك ىيئات البكرصة ك مكاتب الكساطة-1
 التي تصدر عف الييئات ك المؤسسات الحككمية ك االقتصادية ك النشرات تالمجبل الصحؼ ك - 2

 .مراكز البحث
. االستشاريةالمكاتب -3
 
 
 

 
 

 
 
 

1- Pierre conso, la gestion financière de l’entreprise, édition noir, paris, 1999, p 136. 
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أدوات التحميل المالي : المبحث الثالث
 

   ؿاألصكمة تحدد فييا ممتمكاتيا مف ئإف مكضكع التحميؿ تقـك بو المؤسسة في كقت معيف في قا
 استخبلص يمكف معرفة مصادر نشاط المؤسسة ثـ خبللوك ما عمييا مف ديكف لتحديد ذمتيا المالية كمف 

 تككف أفاتجاىيا ك اكتشاؼ أسباب النجاح ك الفشؿ التي تسببت في عرقمة نشاط المؤسسة ك يشترط 
 تشخيص الكضعية المالية عف طريؽ النسب ك خبلليالدييا ميزانية كاضحة ك دقيقة بحيث يمكف مف 

. المؤشرات المالية ك ىذا ما سيتـ التطرؽ إليو في ىذا المبحث
 

الوثائق المستخدمة في التحميل المالي : األولالمطمب 
 

 ك استنتاجاتو ك المعمكمات مبلحظاتو التي يعالجيا المحمؿ المالي ك يستقرئ منيا ةاألكليإف المادة 
 :(1)ىي 
حسابات  الكثائؽ المحاسبية لممؤسسة ك خاصة القكائـ المالية العامة مثؿ الميزانية المالية ك جدكؿ -

 الخاصة الذم يعتبر جد ميـ لمقياـ ؿاألمكاالنتائج إلى جانب جدكؿ تدفقات الخزينة ك جدكؿ تغير 
 .بتحميؿ ديناميكي ك كذا الممحقة ك محتكياتيا

 .( خبراء، محاسبيف، مجمكعة بنكؾ)طرؽ التحميؿ المقترحة مف جيات مختصة  -
، لؤلمكاؿنسب الفائدة :  ك الجكانب القانكنية لمنشاطاالقتصادمؤشرات ك عناصر عف كضعية  -

. الجكانب القانكنية المرتبطة بالمؤسسة ك نشاطيا
الميزانية المالية  : الفرع األول

تعتبر الميزانية المالية مف أىـ الكثائؽ التي تعتمد عمييا الشركات لتحميؿ الكضعية المالية، فمف 
، تترتب فييا عناصر األصكؿ كالخصـك كفقا لمبدأ السيكلة كاالستحقاؽ يتـ حساب النسب الماليةخبلليا 

كتقكـ ىذه العناصر بالقيمة الصافية كبالقيمة الحقيقية ليا كليس بالقيمة التاريخية كما ىك الحاؿ في 
 .الميزانية المحاسبية

 
 
 

 .17 ،صبؽ ذكرهمرجع س ناصر دادم عدكف، -1
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 عناصر الميزانية المالية- 1
حتى يمكف فيـ الصكرة الكاممة لمميزانية يجب عمى مستخدـ القكائـ المالية تفيـ العناصر التي 

 :(2)قة التي تربط بيف تمؾ العناصر، كاف أىـ عناصر الميزانية ىيالتتككف منيا كالع
  نجداألصولفي جانب  -1-1

 ىي مكرد يراقبو كياف معيف بسبب أحداث كقعت كترتقب منيا جني مزايا اقتصادية األصكؿ
 (01أنظر الممحؽ رقـ  ):مستقبمية، كتنقسـ إلى نكعيف

، المنشأة بصكرة مستمرة لحاجات نشاطات لبلستعماؿ ىي أصكؿ مخصصة :جاريةال غير األصول- أ
 الخ...، برمجيات المعمكماتاالختراعالخ، كالمعنكية كبراءة ...، البناءات،مكاألراضمثؿ التثبيتات العينية 

الخ، أك تتـ حيازتيا لغايات ...كالتثبيتات المالية مف حسابات دائنة عمى إيجار التمكيؿ، سندات المساىمة،
 التي تمي تاريخ إقفاؿ 12األشير انجازىا في غضكف الكيافنكم م الالتكظيؼ عمى المدل البعيد أك التي 

. السنة المالية
 في إطار دائرة استيبلكو يرتقب الكياف إمكانية انجازه أك بيعو أك أصكؿىي : الجاريةاألصول- ب
 أك لمدة قصيرة يرتقب الكياف انجازىا في معامبلتؿ العادم، أك تتـ حيازتيا أساسا لغايات إجراء الالستغا

 يخضع استعماليا ال التي تمي تاريخ إقفاؿ السنة المالية، أك تمثؿ أمكاؿ الخزينة التي 12األشيرغضكف 
ع، ضرائب كرسكـ، اللمقيكد، كالزبائف، أمكاؿ الخزينة المكجكدة في الصندكؽ أك الكدائع عند االط

. الخ...المخزكف مف مكاد أكلية كمنتجات تامة
 في جانب الخصوم نجد -1-2

 كقعت سابقا كيجب أف يترتب عمى أحداث الراىف لمكياف المترتب عمى االلتزاـإف الخصكـ ىك 
  (02أنظر الممحؽ  ):انقضائيا بالنسبة لمكياف خركج مكارد تمثؿ منافع اقتصادية، كينقسـ إلى

كىي التي تككف قبؿ عمميات التكزيع المقررة أك المقترحة عقب تاريخ :  الخاصةاألموالرؤوس - أ
 كالنتيجة الصافية لمسنة المالية كاالحتياطات (في حالة شركات)، مع تمييز رأس الماؿ الصادر اإلقفاؿ

. لاألخركالعناصر 
 تمثؿ خصكما جارية، كالقركض ال تشمؿ جميع عناصر الخصـك التي :جاريةالالخصوم غير - ب

 .الخ...كالديكف المالية، كمؤكنات،
 
 .88 – 81 ، ص2009مارس25بتاريخ ، 19العدد ، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية -1
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: الخ، كتتحدد حسب...كالمكرديف، الضرائب:  ىي خصكـ: الخصوم الجارية- ج
.  العادماستغبللوينتظر الكياف انقضائيا في إطار دائرة  *
. قفاؿإل التي تمي تاريخ ا12األشيريجب أف يتـ تسكيتيا في غضكف  *

 الميزانية المالية المختصرة :الفرع الثاني
 

الميزانية المالية المختصرة ىي الجدكؿ الذم يظير لنا المجاميع الكبرل لمميزانية المالية حسب مبدأ 

 مع المراعاة في عممية التقسيـ التجانس بيف عناصر كؿ مجمكعة، ك ؿاألصكاستحقاقية الخصـك كسيكلة 

 السريعة لمتطكرات المبلحظةيمكف أف تأخذ الميزانية المالية المختصرة أشكاؿ ىندسية مختمفة تمكننا مف 

 :(1) التي تمثؿ عمييا الميزانيةؿاألشكاالتي تطرأ عمى عناصرىا في فترات متتالية ك مف 

 يمثبلف الجانبيف ال ك الخصـك ك ؾؿاألصكيككف التمثيؿ عميو بقيمتيف فقط لكؿ مف  :المربع
. عمى نفس المربع 

 
%  الدائمة ؿاألمكا%  الثابتة ؿاألصك

  
 % ؿاألجديكف قصيرة %  المتداكلة ؿاألصك

  
  
 

 جدول حسابات النتائج :الفرع الثالث
 

إف تحميؿ جدكؿ حسابات النتائج يعتبر أساسيا مف أجؿ فيـ الكيفية التي تشكمت بيا النتيجة 
 ك المصاريؼ التي تعطي رؤية كاضحة حكؿ أسعار اإليراداتالصافية ك الناتجة عمكما عف الفارؽ بيف 

 :(2)ميات المباعة، ك الكضعية التنافسية لممؤسسةؾاؿ
 تعريف جدول حسابات النتائج -1

 السنة خبلؿ ك المنتجات المنجزة مف الكياف لؤلعباءجدكؿ حسابات النتائج ىك بياف ممخص  
 يأخذ في الحساب تاريخ التحصيؿ أك تاريخ السحب ك يبرز بالتمييز النتيجة الصافية لمسنة الالمالية ك 
. (ربح أك خسارة )المالية 
 

 40 .    ناصر دادم عدكف، مرجع سبؽ ذكره، ص  -1
  24 . مرجع سبؽ ذكره، ص ،19 العدد الجريدة الرسمية، -2
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: المعمكمات المقدمة في جدكؿ حسابات النتائج ىي
، اإلجمالياليامش :  حسب طبيعتيا الذم يسمح بتحديد مجاميع السير الرئيسية التاليةءاألعباتحميؿ  -

  .لبلستغبلؿ اإلجماليالقيمة المضافة، الفائض 
 . العاديةةاألنشطمنتجات  -
 . الماليةءاألعباالمنتجات المالية ك  -
 .أعباء المستخدميف -
 .الضرائب ك الرسكـ ك التسديدات المتماثمة -
 . ك لخسائر القيـ التي تخص التثبيتات المعنكيةلبلىتبلؾالمخصصات  -
 . العاديةةاألنشطنتيجة  -
 .( منتجات ك أعباء)العناصر غير العادية  -
 .النتيجة الصافية لمفترة قبؿ التكزيع -
.  بالنسبة إلى شركات المساىمةـاألسوالنتيجة الصافية لكؿ سيـ مف  -
 
 أشكال جدول حسابات النتائج -2

 
: لجدكؿ حسابات النتائج شكميف ىما

 
: طبيعة الجدول حسابات النتائج حسب - 2-1

 
 حساب اليامش خبلؿ مف إعداده، ك يتـ ءاألعبا يتـ دراسة النتائج حسب طبيعة خبللومف 
 (03انظر الممحؽ رقـ ). ك القيمة المضافةاإلجمالي

 
:  جدول حسابات النتائج حسب الوظيفة- 2-2

، ثـ النتيجة لئلنتاج فيـ العناصر غير العادية خبللو ك يتـ مف اإلنتاج دراسة أعباء خبللويتـ مف 
 غير ءاألعبا العادية بعد طرح لؤلنشطةالعادية قبؿ التكزيع، ك مف ثـ التحصؿ عمى النتيجة الصافية 

 (04أنظر الممحؽ  ).عاديةاؿالعادية ك المنتجات غير 
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  جدول تدفقات الخزينة:الفرع الرابع
 تعريف جدول تدفقات الخزينة  -1

 الدقيقة المستخدمة لمحكـ عمى فعالية تسيير المكارد المالية كاستخداميا، ك ذلؾ ةاألداىك تمؾ 
 (1). مكضكعية في الحكـ عمى تسيير مالية المؤسسةراألكثعد المعيار مالخزينة الذم  اعتمادا عمى عنصر

 المعمومات التي يقدمها جدول تدفقات الخزينة- 2
 ك مخارج المكجكدات المالية الحاصمة أثناء السنة المالية ؿمدا خييعرض جدكؿ تدفقات الخزينة   

 :( 2)حسب مصادرىا 
.  العممياتيةةاألنشطالتدفقات التي تكلدىا  -
. االستثمارالتدفقات المالية التي تكلدىا أنشطة  -
 .التدفقات الناشئة عف أنشطة التمكيؿ -
 ك ترتب بصكرة دائمة مف سنة حدا عمى التدفقات أمكاؿ متأتية مف فكائد ك حصص أسيـ ، تقدـ ؾ -

 . أك التمكيميةلبلستثمار العممياتية ةاألنشطمالية إلى سنة مالية أخرل في 
  الشكل القانوني لجدول تدفقات الخزينة3 –
ت مالية ك جامعات ك معاىد آىناؾ العديد مف النماذج لجدكؿ تدفقات الخزينة الصادرة عف ىي     

: محمميف ك غيرىا، لكف المشرع الجزائرم حدد طريقة لعرض جدكؿ تدفقات الخزينة ىي كمختصة
 (05انظر الممحؽ رؽ ) .الطريقة المباشرة

 
 
 
 
 
 
 
 
  ، 2008، فاألردحسيف القاضي ، مأمكف حمداف ، المحاسبة الدكلية ك معاييرىا، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،   -1

 .277ص 
طارؽ عبد العاؿ حماد ، دليؿ المحاسب إلى تطبيؽ التقارير المالية الدكلية الحديثة ، الدار الجامعية ، مصر ،   -2

 189. ، ص2006
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  الخاصةاألموال جدول تغير :الفرع الخامس
  الخاصةاألموال تعريف جدول تغيير -1

 تمثؿ ىذه القائمة ما يتعمؽ بحقكؽ صاحب المشركع داخؿ المشركع متمثمة برأسمالو ك مسحكباتو
 .(1) لرأس الماؿ ك صافي الربح أك الخسارة المتحققة في قائمة الدخؿكاإلضافاتالشخصية 
 لمحركات التي أثرت في كؿ فصؿ مف الفصكؿ التي تتشكؿ تحميبل الخاصة ؿاألمكايشكؿ تغيير  

 . السنة الماليةخبلؿ الخاصة لمكياف ؿاألمكامنيا رؤكس 
  الخاصةاألموالالمعمومات الواجب توفرها في جدول تغير - 2

 :المعمكمات المطمكب تقديميا في ىذا الجدكؿ تخص الحركات المرتبطة بما يمي
. النتيجة الصافية لمسنة المالية  *
 .ؿاألمكا المسجؿ تأثيرىا مباشرة كرؤكس ءاألخطاتغييرات الطرؽ المحاسبية ك تصحيحات  *
 الخاصة ضمف إطار ؿاألمكا المسجمة مباشرة في رؤكس لاألخر ءاألعباالمنتجات ك  *

. تصحيح أخطاء ىامة
. ( زيادة، تخفيض، تسديد )عمميات الرسممة  *
 . السنة الماليةخبلؿتكزيع  النتيجة ك التخصيصات المقررة  *
  الخاصةاألموالالشكل القانوني لجدول تغير - 3

 ؿاألمكالقد كضع المشرع الجزائرم نماذج لمقكائـ المالية يجب التقيد بيا، بما أف جدكؿ تغيرات    
 (06أنظر الممحؽ  ). الخاصة قائمة مالية فإنو يكجد ليا شكؿ قانكني

 
 
 
 
 
 
 
 280.حسيف القاضي ، مأمكف حمداف ، مرجع سبؽ ذكره ، ص -1
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 بواسطة المؤشرات المالية  الماليالتحميل: المطمب الثاني 
بعد أف يقـك المحمؿ المالي بصياغة الميزانية المالية، يبدأ بدراسة كتحميؿ الكضعية المالية 

 :لممؤسسة، باالعتماد عمى مؤشرات التكازف المالي كالمتمثمة في
 FR " " رأس المال العامل :الفرع األول

 ناقص االحتياجات التي تصمح لتمكيؿ ؿاألمكا ىك جزء مف رؤكس :رأس المال العامل  تعريف -1
ؿ، ك لتحقيؽ السير العادم لنشاط المؤسسة فعمى رؤكس ال الناتجة عف دكرة االستغؿاألصكعناصر 
 .(1) المتداكلة ؿاألصك الثابتة ك ؿاألصك أف تمكؿ ؿاألمكا

 :ك يمكف حساب رأس الماؿ العامؿ مف جيتيف لمميزانية
 الثابتة ك لؤلصكؿ الدائمة بالنسبة ؿاألمكا يمكف تعريفو بأنو الفائض مف :من أعمى الميزانية- 1-1

: يحسب بالطريقة التالية
 

 
 المتداكلة بالنسبة لمديكف ك ؿاألصكيعرؼ عمى أنو ذلؾ الفائض مف :  من أسفل الميزانية-1-2

: يحسب كما يمي
 
 
: (2)يتضمف أربعة أنكاع أساسية ك ىي: أنواع رأس المال العامل- 2
 :يحسب كفؽ القكانيف التالية: رأس المال العامل الدائم أو الصافي- 2-1

.   أصكؿ ثابتة –أمػػػكاؿ دائمػػػػػة 
. أ.ؽ.  د–أصكؿ متداكلػػػة 
. أ.ط. د+أمكاؿ خاصة 

 
 
 ،2012  الجزائر،شعيب شنكؼ، محاسبة المؤسسة طبقا لمعايير المحاسبية الدكلية ، مكتبة الشركة الجزائرية ، -1

 .192ص
 .235، ص 2004حمزة محمكد الزبيدم، التحميؿ المالي تقييـ األداء كالتنبؤ بالفشؿ، مؤسسة الكراؽ ، األردف،  -2

 أصول الثابتة –أموال الدائمة  =رأس المال العامل 

 أ.ق. د– أصول متداولة =رأس المال العامل 
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القة رأس الماؿ العامؿ ع حسابنا ؿخبلؿالتقسيـ المالي لرأس الماؿ العامؿ الدائـ يمكف القياـ بو مف 
:  عمى التكازف المالي ك عميو تظير ثالثة فرضياتداللةنيا أكثر ألالدائـ مف أسفؿ الميزانية 

يككف رأس الماؿ العامؿ معدـك عندما يحدث : أ .ق. د=رأس المال العامل معدوم أي أصول متداولة 
 ؿاألج المتداكلة ك الديكف قصيرة ؿاألصك الثابتة مف جية ك بيف ؿاألصك الدائمة ك ؿاألمكاتساكم بيف 

مف جية أخرل، ك ىذا يعني أف المؤسسة في حالة تكازف مالي أدنى، لكف الحالة غير كافية لتجنب عدـ 
ف رأس الماؿ العامؿ الدائـ عندما يككف معدكما قد يؤدم بالمؤسسة إلى العجز عمى الالقدرة عمى التسديد 

 . الطارئة كالكساد مثبلالحاالت عند بااللتزاماتالكفاء 
 الدائمة عاجزة عف ؿاألمكاكىذا يعني أف : أ.ق. د< أصول متداولة رأس المال العامل سالب 

 ك ىذا خطر عمى ؿاألج مف الديكف قصيرة ةاألخير الثابتة، مما يؤدم إلى تمكيؿ ىذه ؿاألصكتغطية 
 سكؼ تكاجو مشاكؿ مف جانب التكازف المالي ك خاصة بالنسبة لممقدرة عمى الدفع ك ألنياالمؤسسة 
، ك بالطبيعة ( تتجاكز سنة ال )، ك في ىذه الحالة المؤسسة مطالبة بتسديد القركض القصيرة االستدانة

 الحاالت في إال العادية الحاالت الثابتة الممكلة بيذه القركض فيستحيؿ تحكيميا في ؿاألصكفإف 
 .ستثماراتاالس أك التنازؿ عف الإلؼأك ا ك المتمثمة في تغيير النشاط أك التصفية االستثنائية

 يككف رأس العامؿ دائـ مكجب عندما:  أ. ق.   د> أصول متداولةرأس المال العامل موجب  
 الجارية أكبر مف ديكف ؿاألصك الدائمة مف جية ك ؿباألمكاجارية مغطاة اؿ غير ؿاألصكتككف كؿ 
 في التعديؿ بالنسبة لمقدار مبلئمة مف جية أخرل، ك ىذه الكضعية يمكف كصفيا بأنيا ؿاألجقصيرة 

المؤسسة عمى التسديد أنيا يمكف أف تكاجو في أم كقت دفع ديكنيا، أف رأس الماؿ العامؿ إيجابي ىك 
 ينبغي أف يككف الحجـ كبيرا معنى ذلؾ أنو في المؤشر إيجابي بالنسبة لممقدرة عمى التسديد، غير أنو 

 المتداكلة، ك ىذا غير مقبكؿ ماليا ك بالتالي ؿاألصك تمكؿ جزء كبير مف ؿاألجىذه الحالة الديكف طكيمة 
 . مف فكائد كبيرةؿاألجيشكؿ خطرا عمى المدل البعيد بسبب ما تتطمبو الديكف طكيمة 

 :(1)يحسب كما يمي: اإلجمالي رأس المال العامل  -2-2
.  المتداكلةؿاألصكمجمكع   
.  الثابتةؿاألصك – ؿاألصكمجمكع   

 ىك البحث عف قيمة المبالغ التي مكلت بيا المؤسسة اإلجمالياليدؼ مف دراسة رأس الماؿ العامؿ 
. أصكليا المتداكلة، ك يحدد لنا طبيعة نشاط المؤسسة

 
 
 
 .235حمزة محمكد الزبيدم، مرجع سبؽ ذكره، ص -1
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 :يحسب كما يمي: رأس المال العامل الخاص -2-3
.  القيـ الثابتة–رأس الماؿ العامؿ الدائـ 

.  القيـ الثابتة– الخاصة ؿاألمكا
 .ؿاألصك مجمكع –أصكؿ متداكلة 

 ؿاألصك الخاصة لممؤسسة تغطي ؿاألمكا يدؿ عمى أف > 0إذا كاف رأس الماؿ العامؿ الخاص  
 .الثابتة، ك العكس إذا كاف أصغر مف الصفر

 ك ىك يمثؿ مجمكع الديكف التي بحكزة المؤسسة ك التي تتحصؿ :األجنبيرأس المال العامل  -2-4
 :عمييا مف الخارج لتمكيؿ نشاطيا ك يحسب بالعالقة التالية

. أ.ط. د+أ .ؽ.د
. رأس الماؿ العامؿ الخاص - اإلجماليرأس الماؿ العامؿ 
.  الخاصةؿاألمكا –مجمكع الخصـك 

 ىذا يعني أف المؤسسة تعتمد بشكؿ عمى الديكف لتمكيؿ > 0 ماألجنبإذا كاف رأس الماؿ العامؿ  
 .احتياجاتيا خاصة في المدل القصير

 BFR " " احتياج رأس المال العامل  :الفرع الثاني
 التي لـ تغطى االستغبلؿ الضركرية المرتبطة مباشرة بدكرة االحتياجاتيمكف تعريفو بأنو جزء مف 

مف طرؼ المكارد الدكرية، كما يمكف القكؿ بأف احتياجات رأس الماؿ العامؿ في تاريخ معيف ىك رأس 
 .(1)الماؿ العامؿ الذم تحتاجو المؤسسة لمكاجية ديكنيا المستحقة في ىذا التاريػػخ 

  المتداكلةؿاألصك تنتج احتياجات لمتمكيؿ مرتبطة بسرعة دكراف عناصر االستغبلؿدكرة 
 أ باستثناء.ؽ. بينما مكارد التمكيؿ فيي مرتبطة بسرعة دكراف د( قيـ غير جاىزة + االستغبلؿقيـ )

أ عند كقت استحقاقيا ماعدا التسبيقات ، كيحسب احتياج رأس الماؿ .ؽ.التسبيقات أم جميع الديكف 
: العامؿ كالتالي

 
 
 
 204 – 205.شعيب شنكؼ ، مرجع سبؽ ذكره، ص -1

 

= BFR  (  تسبيقات–أ .ق. د)– قيم الغير جاهزة + قيم االستغالل 
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 أم معدكمة يدؿ عمى أف المكارد متساكية مع = 0:احتياجات رأس المال العامل : األولىالحالة - 1
. االحتياجات

 أم مكجب، يدؿ عمى أف الدكرة تحتاج مكارد، > 0:احتياجات رأس المال العامل : الحالة الثانية- 2
 .حيث أف احتياجاتيا أكبر مف مكاردىا ك نجدىا غالبا في المؤسسة الصناعية

 أم سالب، يدؿ عمى أف مكارد الدكرة أكبر مف < 0:احتياجات رأس المال العامل : الحالة الثالثة- 3
 .تحتاج إلى مكارد ك الفرؽ بينيا تمكؿ بو الخزينة ال ةاألخيراحتياجاتيا مما يدؿ عمى أف ىذه 

 TN ""  الخزينة :الفرع الثالث

ىي األمكاؿ الجاىزة أك األمكاؿ تحت التصرؼ ، كىي كؿ األمكاؿ التي تمتمكيا المؤسسة كالمكجكدة 
في صندكقيا الخاص أك المصرؼ أك مراكز الصككؾ البريدية ، كالتي تستطيع أف تتككف الخزينة مف 

 (1).استخداميا فكرا بخبلؼ األمكاؿ التي تحصؿ عمييا في أجاؿ قصيرة أك متكسطة 

 .تعرؼ عمى أنيا الفرؽ بيف أصكؿ الخزينة ك خصكميا      
 :تتمثل عناصر أصول الخزينة فيما يمي  -1
 ك التي تككف مدة استحقاقيا لبلكتتابيتـ شرائيا مف البنكؾ التي تعرضيا : سندات الخزينة -1-1

.  يسدد البنؾ قيمة السندات مع فائدتيااآلجاؿ أك عند حمكؿ ؿاألجقصيرة 
 عف طريؽ اتصاليا ببنكيا ؿباألمكاك ىي طريقة لتمكيؿ خزينة المؤسسة :  التجاريةقاألوراخصم -1-2

.  ك تتحصؿ مقابؿ ذلؾ عمى عمكلةؽاألكراأك البنؾ المتعامؿ مع زبائنيا لخصـ 
 الجاىزة التي تتصرؼ فييا المؤسسة في أم كقت ك تكجد ؿاألمكا ىي مجمكع :الحسابات الجارية- 1-3

. في الحساب الجارم البريدم ك حساب البنؾ
.  الجاىزة المكجكدة في صندكؽ المؤسسةؿاألمكا: الصندوق -1-4

 .صة لما سبؽ نقكؿ أف أصكؿ الخزينة تتمثؿ في القيـ الجاىزةالكخ     
:  كؿ العناصر التي تسحبيا المؤسسة مف البنؾ ك ىي كما يمي: تتمثل عناصر خصوم الخزينة في - 2
. السمفيات المصرفية- 2-1
 ىك نكع مف القركض الناتج عف بقاء حساب المؤسسة مديف لكقت :السحب عمى المكشوف- 2-2

.  طكيؿ
 
 .148، ص 2001اسماعيؿ عرجاجي ، اقتصاد المؤسسة ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر ،-1
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: (1) التاليةالمعادالتتحسب الخزينة كفؽ 
TN = الخصكـ– ؿاألصكمجمكع  . 
TN =الدائـ احتياج رأس الماؿ العامؿ–  الدائـرأس الماؿ العامؿ  .
TN=  بنكية تسبيقات–قيـ جاىزة  .

  . .. الممكنة لمخزينة فيالحاالتحيث تتمثؿ 
ق الحالة المؤسسة قامت ذ في ق>0 :الخزينة  احتياج رأس المال العامل >رأس المال العامل  -

بتجميد جزء مف أمكاليا الثابتة لتغطية رأس الماؿ العامؿ، مما يطرح عمييا مشكمة الربحية أم تكمفة 
.  لمزبائفتسييبلتالفرصة الضائعة ليذا كجب عمييا معالجة الكضعية عف طريؽ شراء مكاد أكلية أك تقديـ 

 المؤسسة في حالة عجز أم غير <0 :الخزينة  احتياج رأس المال العامل <رأس المال العامل  -
قادرة عمى تسديد ديكنيا في آجاليا، ك ىذا يطرح مشكؿ متمثؿ في كجكد تكاليؼ إضافية مما يجعؿ 

لب بحقكقيا المكجكدة لدل الغير ، أك تقترض مف البنكؾ، أك تتنازؿ عف اق الحالة إما تطذالمؤسسة في ق
 تمجأ المؤسسة إلى االستثنائية الحاالت ، ك في بعض اإلنتاجيةبعض استثماراتيا دكف التأثير عمى طاقتيا 

. ةاألكليبيع بعض المكاد 
 أم الخزينة المثمى، إف الكصكؿ =0 :الخزينة  احتياج رأس المال العامل =رأس المال العامل -

 المتاحة عف طريؽ تفادم اإلمكانيات لممكارد المتاحة لممؤسسة كفؽ ؿاألمث باالستخداـإلى ىذه الحالة يتـ 
 خبلؿمشاكؿ عدـ التسديد ك بالتالي التحكـ في السيكلة دكف التأثير عمى الربحية، كيتـ تحقيؽ ذلؾ مف 

 .التأثير عمى رأس الماؿ العامؿ ك احتياج رأس الماؿ العامؿ
 : التاليةاإلجراءاتيتـ التأثير عمى رأس الماؿ العامؿ باتخاذ 

 .ؿاألجتخفيض المكارد الدائمة بتسديد بعض الديكف الطكيمة - 
. العمؿ عمى رفع القيـ الثابتة بشراء استثمارات إضافية- 

 : التاليةاإلجراءاتيتـ التأثير عمى احتياج رأس الماؿ العامؿ باتخاذ 
. تسييبلت أك تقديـ المحزكنات الدكرية برفع قيمة االستعماالتالزيادة مف  -
 .تخفيض مكارد الدكرة بتسديد ما ىك مطمكب مف المكرديف -
 احتياج رأس الماؿ العامؿ ىذا يعني أف الخزينة أصغر مف الصفر فعمى <إذا كاف رأس الماؿ العامؿ  -

 . السابقةلئلجراءات المعاكسة اإلجراءاتالمؤسسة أف تقـك بالمجكء إلى 
 
 .148، ص2001الطاىر لطرش، تقنيات البنكؾ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر، -1
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    بواسطة النسب المالية الماليالتحميل: المطمب الثالث 
تعتبر النسب المالية مف األدكات المفيدة في التحميؿ المالي كذلؾ ألنيا تسمح بإعطاء تفسير نتائج 
السياسات المتخذة مف طرؼ المؤسسة كتعتبر كذلؾ أىـ كسيمة لمتحميؿ في دراسة المركز المالي كالحكـ 

 :(1)لمنسب المالية عدة أدكار نذكر منياعمى النتائج، 
أداة لقياس فعالية المؤسسة ، فكضعت ليا قيـ نمكذجية تقاس إلييا القيـ الفعمية لممؤسسة عند تشخيص  -

، تعطي تفسيرات لنتائج السياسات المالية المتخذة في المؤسسة كما استغبللياالكضعية المالية أك 
 ك عقبلنيا استعماال ليا في حالة استعماؿ النسب المالية االستغبلليتسمح بمراقبة التطكر المالي ك 

 .مكضكعيا
  . لنفس السنةاالقتصادمتحديد كضعية المؤسسة بيف عدة مؤسسات مف نفس القطاع  -
 .تساىـ في متابعة تطكير التسيير داخؿ المؤسسة لعدة سنكات -
تستعمؿ لممقارنة بيف النتائج التي تعطييا النسب المالية لمسنة الحالية مع النتائج السنكات الماضية أك  -

 .السنكات القادمة ك نتائجيا المقدمة
ىناؾ عدة أنكاع مف النسب المالية ك بتعدد النسب المالية تعددت طرؽ حسابيا، ك منو كجب عمى 

 ك المعبرة عف حالة المؤسسة ك حسب القطاع الذم المبلئمةالمحمؿ المالي أف يقـك باختيار النسب المالية 
 : مجمكعات رئيسية مف النسب المالية ك ىي5تنتمي إليو، ك ىناؾ 

  نسب الهيكمة:الفرع األول
 ك ؿاألصكتصؼ الكضعية المالية لممؤسسة في كقت معيف فيي تفسر العالقة المكجكدة بيف عناصر 

 :(2)الخصـك ك حسابيا يعد تعبيرا عف أىمية كؿ عنصر مف عناصر الميزانية ك تتمثؿ في
 :يعبر عف ىذه النسبة عمى شكؿ نسب مئكية مف خبلؿ عناصر الميزانية: نسبة هيكمة األصول -1
 X 100 (مجمكع األصكؿ / إجمالي قيـ االستغبلؿ )= نسبة قيـ االستغبلؿ  -
  X  [100ؿاألصك مجمكع / (ج .غ. ؽ+القيـ الجاىزة ) =[جاىزة  اؿسبة القيـ الجاىزة كغيرفف- - 

تسمح ىذه النسبة بقياس درجة السيكلة التي تتمتع بيا المؤسسة مف مكجكدات كما تمنح إمكانية 
 .لممؤسسة في عممية تغيير ىيكميا حتى تصبح تتماشى مع الييكمة المثمى

 
 .149 ، ص1997 ، فاألرد دار كائؿ لمنشر ،  الطبعة الرابعة، زياد رمضاف ، أساسيات التحميؿ المالي ،  -1
 ، بدكف سنة ، ص  السعكدية ، دار المريخ لمنشر ، ( أسكاؽ شركات ك ) زيد ، التحميؿ المالي أبكمحمد المبركؾ  -2

143. 
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 :تستخرج مف خبلؿ النسب التالية  : نسبة هيكمة الخصوم- 2
  (مجمكع الخصـك / الخاصة ؿاألمكا) = الخاصة ؿاألمكانسبة ىيكمة  X 100 
 100  (  مجمكع الخصـك /أ .ط.د) = أ  .ط.نسبة ىيكمة د X  
 100  ( مجمكع الخصـك /أ .ؽ.د) = أ .ؽ.نسبة ىيكمة د X 

  نسب السيولة:الفرع الثاني
تستخدـ نسب السيكلة كأداة لتقييـ المركز االئتماني لممؤسسة ، حيث تقؼ ىذه النسب عمى مدل 
مقدرة أصكؿ المؤسسة المتداكلة عمى مسايرة استحقاقية الديكف القصيرة األجؿ، حيث يمثؿ تحميؿ سيكلة 
المؤسسة مؤشرا ميما لتقييـ أدائيا المالي، كما يستخدـ تحميؿ السيكلة كأداة لمعرفة مقدرة المؤسسة عمى 

  (1).مقابمة التزاماتيا الجارية بمكجكداتيا المتداكلة، كتعتبر السيكلة المحكر األساسي في كؿ سياسة مالية 
:  لقياس ذلؾ نقـك بحساب النسب المالية التالية

 المتداكلة نبيف مدل سيكلة أصكؿ المؤسسة ك تحسب ؿاألصكبمقارنة : األصولنسبة سيولة  -1
 :قة التاليةالبالع

 

 الثابتة ك تبيف لنا سرعة ؿاألصك المتداكلة أكبر مف قيمة ؿاألصك يعني أف قيمة A > 5 .0إذا كانت 
. ( المؤسسة تجارية )  ألرباحؿالمتداكلة ك تحقيقيا  ؿاألصكحركة 

 الكمية ك يعني ذلؾ أف ؿاألصك الثابتة أكبر مف قيمة ؿاألصك يعني أف قيمة A < 5 .0إذا كانت 
 مؤسسة ) مرتفعة خاصة عند حداثتيا ك بالتالي تعطي إمكانية تحسيف مردكدية المؤسسة االستثمارات
. (صناعية 

 ؿاألجتبيف ىذه النسبة مدل قدرة المؤسسة عمى الكفاء بديكنيا في : نسبة السيولة العامة  -2
 :قة التاليةالالقصير ك تحسب بالع

 
 المالية االلتزامات معناه أف المؤسسة تتمتع بسيكلة كبيرة بالتالي يمكنيا مف مكاجية B > 1إذا كانت  -

.  بمعنى آخر أنيا قادرة عمى الدفعؿاألجالقصيرة 
نقص مف ت المتداكلة أك ؿاألصكىا أف تزيد في قيمة م المؤسسة في كضعية حرجة عؿB < 1إذا كانت  -

 .ؿاألجالديكف القصيرة 
  .104حمزة محمكد الزبيدم، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1

A    = (لاألصومجموع  / المتداولة لاألصو ) 
 

B    = (أ .ق. د/ المتداولة لاألصو) 
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 ؿاألجتكضح لنا مدل قدرة المؤسسة عمى تغطية الديكف القصيرة  : نسبة السيولة المختصرة -3
:  مف حقكقيا دكف المجكء إلى بيع مخزكناتيا تحسب كما يميانطبلقا

 
 

 .الؿستغال المتداكلة ماعدا قيـ اؿاألصكأم تبيف لنا مدل إمكانية تغطية 
  تعبر ىذه النسبة عف سيكلة المؤسسة أكثر مف نسبة السيكلة المختصرة،:اآلنيةنسبة السيولة  -4

 مقارنة مبمغ السيكلة المكجكدة تحت تصرؼ المؤسسة في أم كقت مع الديكف خبلليايمكف مف 
:  ك تحسب كما يميؿاألجالقصير 

 
 .أ بالسيكلة التي تتكفر لدييا.ؽ. تقيس ىذه النسبة قدرة المؤسسة عمى مدل تغطية د 

  نسب التمويل:الفرع الثالث
 في تمكيميا ةاألجنبيتعد ىذه النسبة مؤشر تقيس مدل اعتماد المؤسسة عمى أمكاليا الخاصة ك

 .(1)باألسباالعاـ، كمف أىـ ىذه 
صكؿ أل الدائمة ؿاألمكايقصد بيذه النسبة مدل قدرة المؤسسة عمى تغطية : نسبة التمويل الدائم -1

 . الثابتةاالستعماالت مف مبدأ التكازف بيف المكارد الدائمة ك انطبلقاالثابتة 
 مف انطبلقا التساكم بيف ىذيف العنصريف ك ؿاألؽحيث ينبغي عمى المحمميف المالييف أف يحققكا عمى 

.  الدائمة يجب أف تككف النسبة أكبر أك تساكم الكاحداالستخداماتمبدأ التكازف بيف المكارد الدائمة ك 
 
 

 الثابتة بديكف قصيرة ؿاألصك في ىذه الحالة المؤسسة قد أقدمت عمى تمكيؿ < 1:إذا كانت النسبة  -
 .عقبلنية ك ىذه أصعب أك أخطر كضعية تصؿ إلييا المؤسسة كىي طريقة تمكيؿ غير ؿاألج
 الثابتة لكف ؿاألصك الدائمة لتمكيؿ ؿاألمكا ىذا يدؿ عمى أف المؤسسة تستعمؿ = 1:إذا كانت النسبة  -

 في حالة ما إذا كاجيت صعكبة في تصريؼ البضاعة أك المخزكف، أم أحد زبائنيا يقـك بتغيير عممية
 المتداكلة فتصبح لؤلصكؿ تككف غير مساكية ؿاألج المحددة فبالتالي ديكف قصيرة تاألكقاالدفع في 

  .المؤسسة غير قادرة عمى تسديد ديكنيا ك لذا فيي كضعية غير سميمة
 

 .146محمد المبركؾ أبك زيد ، مرجع سبؽ ذكره ، ص -1

0.5  >أ .ق.د/ (القيم غير الجاهزة +  القيم الجاهزة )  > 0.3  

 <  0.33 (أ .ق. د/القيم الجاهزة ) 0.25  <
 

           K =  (الثابتة األصول /موال الدائمة األ ) 
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 في ىذه الحالة نجد أنو إذا كانت النسبة أكبر بكثير مف الكاحد ىذا يعني أف > 1:إذا كانت النسبة  -
 المتداكلة تتـ عف ؿاألصك أم أف تمكيؿ كؿ ؿاألجالمؤسسة تعتمد بشكؿ كبير عمى القركض طكيمة 

.  الدائمة ك ىذا يترتب عنو الفكائد الضخمة التي تتعرض ليا المؤسسةؿاألمكاطريؽ 
أما إذا كانت النسبة أكبر ك بالتقريب مف الكاحد ىذا يعني أنيا تحقؽ مبدأ التكازف في التمكيؿ حيث أنيا - 

 عمى االعتماديككف ال مف جية تحافظ عمى عدـ الكقكع في قصر لتصريؼ البضائع ك مف جية أخرل 
 . ؿاألجالديكف طكيمة 

: تحسب كما يمي: نسبة التمويل الخاص- 2
 

 
 ؿباألمكا الثابتة مغطاة ؿاألصكىذا يعني أف رأس الماؿ العامؿ الخاص معدكـ، أم  J  = 1 إذا كاف -

 . المتداكلةؿاألصكأ إف كجدت فإنيا تغطي .ط.الخاصة، أما د
.  المؤسسة تمكؿ قيميا الثابتة بكاسطة أمكاليا الخاصة ك ىي الحالة المثمى  J   >1 إذا كاف -

 .تعبر ىذه النسبة عمى مدل تغطية المؤسسة أصكليا الثابتة بكاسطة أمكاليا الخاصة      
يقصد بيذه النسبة مدل اعتماد ىذه المؤسسة عمى الديكف الخارجية في : نسبة القدرة عمى السداد  -3

 المقرضيف الذيف ييميـ مصير أمكاليـ، فكمما كانت صباألخف ىذه النسبة تيـ ألتمكيؿ أصكليا  
 ك الضماف أكثر لديكف الغير ك بالتالي الحرص أكثر لمحصكؿ عمى ديكف االئتمافمنخفضة كاف 

قة ال كنسبة نمكذجية ك تعبر بالع0.5أخرل في طمبيا ك يستحسف أف تككف ىذه النسبة أصغر مف 
: التالية 

 
 
 الخاصة بالديكف، ك تدعى أيضا ؿاألمكا ىذه النسبة تقـك بمقارنة : الماليةاالستقالليةنسبة   -4

بالذاتية المالية تستعمؿ أيضا مف طرؼ البنكؾ ك ىذا لمعرفة مدل اعتماد المؤسسة عمى التمكيؿ 
الداخمي ك في حالة طمب قرض فإف البنؾ يأخذ القرار عمى أساس ىذه النسبة، ك التي يجب أف 

 .( 2 ك1)تككف محصكرة بيف  
 
 

J                  J=  (الثابتة األصول / الخاصة األموال ) 
 

=L (األصول مجموع / الديون مجموع ) 
 

=M (الديون مجموع / األموال الخاصة ) > 1 
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 . الخاصة ىي ضعؼ الديكف مما يسمح ليا بتسديد ديكنياؿاألمكا معناه = 2إذا كانت النسبة  -
 تستطيع الحصكؿ عمى قركض جديدة ك العة بالديكف ك شب معناه أف المؤسسة ـ= 1إذا كانت النسبة  -

 .أف المؤسسة في كضعية حرجة
  نسب المردودية:الفرع الرابع
تعرؼ المردكدية عمى أنيا الثمرة التي تجنييا المؤسسة مف عدد كبير مف القرارات ك السياسات         

 :(1)التي نفذتيا ك يمكف عرضيا كما يمي
 ك ىي المردكدية مف كجية نظر الكسائؿ المستعممة مف قبؿ المؤسسة: االقتصاديةالمردودية - 1

: لممارسة نشاطيا، كتحسب بالعالقة التالية
 
 

 ك االجتماعي المستثمرة أم مدل مساىمة المؤسسة في المحيط ؿاألمكاتبيف فعالية استخداـ رؤكس 
 .االقتصادم

تيتـ المردكدية المالية بدرجة كبيرة بالمساىميف، فإذا كانت النسبة مرتفعة :  المردودية المالية-2
 تجد صعكبة في ال إذا كانت أكبر مف نسبة الفائدة المطبقة عمى السكؽ المالي فاف المؤسسة السيما

: الرفع مف أمكاليا الخاصة، كتحسب كما يمي
 
 
: قة التاليةالتحسب كفؽ الع: مردودية التجارية  -3
 

 
 تنتمي إليو، ك ذلؾ بمقارنة ىذه النسب ذمتستعمميا المؤسسة عادة لمعرفة كفاءتيا في القطاع اؿ 

 ك كذا لؤلرباحمع نسب بعض المؤسسات المنافسة في نفس القطاع ك ىي تبيف إمكانية تحقيؽ المؤسسة 
. مقاكمة المنافسة حيث كمما كانت النسبة مرتفعة كانت المردكدية أحسف ك لصالح المؤسسة

 
 
  .30مفمح محمد عقؿ ، مرجع سبؽ ذكره ، ص-1

 

 = E ( لاألصو مجموع /النتيجة الصافية ) 
 

= N( الخاصةلاألموا /النتيجة الصافية ) 
 

V = لاألعمارقم / النتيجة الصافية. 
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 نسب الدوران :الفرع الخامس
تيتـ المؤسسة بسرعة دكراف أصكليا المتداكلة حتى تحقؽ أعمى ربح، كتكجد عدة نسب دكراف  
 :(1)في  نمخصيا

 مدة دوران المخزون- 1
 X 360  ( ةاألكلي مشتريات المكاد 2 + مخ1 –مخ/ ةاألكلي مخزكف المكاد )

تسمح ىذه النسبة بتقدير عدد المرات التي يتحدد فييا المخزكف أم المدة التي يستغرقيا ليتحكؿ مف 
.  أك إلى متاحات في حالة البيع الفكرمؿباألجشكؿ مخزكف إلى شكؿ حقكؽ في حالة البيع 

 ءالمدة دوران العم -2
  يكـx 360  < 90 {( صافي الدفع ) المبيعات / العمبلء تسبيقات – أكراؽ القبض +  العمبلء}

 في تحصيؿ ديكنيا ك مف مصمحة المؤسسة أف تككف ىذه اإلدارةمتكسط فترة التحصيؿ تقيس كفاءة 
المدة أقصر ما يمكف، حتى تستطيع أف تتحصؿ عمى سيكلة بأسرع كقت ممكف، ليذا إذا كانت فترة 

التحصيؿ كبيرة نقكؿ أف سياسات التحصيؿ في المؤسسة غير فعالة ك أف المؤسسة تكاجو مشاكؿ كبيرة 
 . حصكؿ الديكف المعدكمةاحتماالتفي التحصيؿ مف الزبائف ك ىذا ما يزيد مف 

 مدة دوران الموردين -3
  يكـ360X  < 90  (راألخي مشتريات الفصؿ / أكراؽ الدفع + مكرديف )

تعكس ىذه النسبة فترات سداد المؤسسة لديكنيا ليذا فمف المستحسف أف تككف ىذه الفترة كبيرة عف 
 الفترة التحصيؿ لضماف كجكد سيكلة تسمح لممؤسسة بسداد ديكنيا في الكقت المناسب ، كلكف يجب أف 

. البلـز مف جراء إطالة فترة التسديد أكثر مف االئتمانيةتتضرر سمعة المؤسسة 
 
 

 
 
 
 
 
 .152 محمد المبركؾ أبك زيد ، مرجع سبؽ ذكره ، ص-1
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صة الخ
 

ك الفائدة منو   ما تعرضنا إليو في ىذا الفصؿ مف كيفية ظيكر التحميؿ المالي ك مفيكموخبلؿمف 
 أف ك مميزات معمكماتو ك الجيات المستفيدة منو ك أنكاعو ك خطكاتو ك معاييره ك محدداتو استنتجنا 

يمعب دكرا ىاما ك بارز في التسيير المالي ككنو يساىـ في كضع السياسات التحميؿ المالي  
، كما لو البلزمةالكاجب إتباعيا ك تقييـ أداء المؤسسات كضعيا المالي مف أجؿ اتخاذ القرارات 

ككف أف التحميؿ المالي لو فائدة ك ،  الخ...االئتماني كثيرة كالتخطيط ك التحميؿ مجاالت ك استعماالت
تكفر في المحمؿ المالي بعض الشركط ك المميزات كأف يككف لو إمكانيات عالية تأىمية كبيرة يجب أف 

، تمكنو مف القياـ بكظائفو ك ميامو عمى أكمؿ كجو مع مراعاة الخطكات الضركرية لعممية التحميؿ المالي
يجب أف تتصؼ بيانات ك معمكمات التحميؿ المالي ببعض الخصائص كالكضكح، الشمكؿ، أيضا 

ىناؾ أطراؼ كثيرة مستفيدة مف التحميؿ المالي ك ميتمة ،  مقارناتإلجراء، القابمية لمفيـ ك القابمية المبلئمة
 إالبالرغـ مف أف لمتحميؿ المالي أىمية كبيرة ك بالغة ، بو كالمكرديف ك المساىميف ك المقرضيف ك البنكؾ

 يعطي صكرة كاضحة ك شاممة عف الكضعية ال قأنو يعاني مف بعض المحددات ك النقائص، حيث أف
 تعكس بشكؿ جيد ال إلى أف المدة التي تعطييا التقارير المالية باإلضافة ك المالية لممؤسسة، االقتصادية

 . ؤسسةك دقيؽ الكضع المالي لمـ
يتـ اتخاذ القرارات بمختمؼ أنكاعيا بعد القياـ بعممية التحميؿ لمكقكؼ عمى الكضع المالي لممؤسسة  

ك عمى أساسو يقـك المسيركف باتخاذ قرارات جديدة أك تصحيحية لمقرارات المطبقة سابقا ك ىذا ما سيتـ 
. التطرؽ إليو في الفصؿ الثاني
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 تمهيد    
 

، بل يمكن ؤسسةي تخصص وظيفي في أي مأل اإلداريةتعتبر وظيفة اتخاذ القرار جوىر العممية 
 و في اإلدارة يمكن أن تسند ليا وظيفة  ال تمارس اتخاذ القرار في منيجيا اليوميال التي اإلدارةالقول أن 

: ث مباحث الىذا الفصل سنقوم بدراسة عممية اتخاذ القرارات حيث قسم ىذا الفصل إلى ث
 
 . عموميات حول اتخاذ القرارات:األولالمبحث  -
. أنواع القرارات المالية: المبحث الثاني -
 .دور التحميل المالي في اتخاذ القرار: المبحث الثالث -
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عموميات حول اتخاذ القرارات : األولالمبحث 
 

، حيث أي خطأ قد يكمف المنظمة اإلدارة ت عممية ميمة و حساسة في اتعد عممية اتخاذ القرار
. تكاليف إضافية، و ليذا خصصنا ىذا المبحث لنقدم فيو معمومات شاممة و مختصرة عن ىذه العممية

 

  اتخاذ القرار ماهية:األولالمطمب 
 . إن عممية اتخاذ القرار من أىم العمميات اإلدارية التي يكون ليا األثر البالغ في حياة المؤسسة

 

  اتخاذ القرارمفهوم: الفرع األول
 في أي مشروع وبشكل عام يعرف بأنو اختيار المدرك والواعي اإلداريةىو جوىر ولب العممية 

والقائم عمى أساس التحقق والحساب في اختيار البديل المناسب من بين البدائل المتاحة في موقف معين، 
نما الالشعوري التمقائية ورد الفعل المباشر االستجابةوبعبارة أخرى اتخاذ القرار ىو ليس   ىو اختيار وا 

البديل المناسب من بين البدائل المتاحة في موقف معين، واعي قائم عمى التدبير والحساب في تفاصيل 
 .( 1)اليدف المراد تحقيقو والوسائل التي ينبغي استخداميا

رض العديد من الكتاب والباحثين غ ليذا ال تفرغوبالنظر إلى أىمية تحديد مفيوم اتخاذ القرار قد
، والغرض من ذلك ىو تحديد مفيوم عممي لمقرار يمكن أن يتفق أو يبتعد عن اإلدارية المختصين بالعموم 

 :المفيوم الدارج وذلك كما يمي
 حاالت الفعالة التي توفر النتائج المرغوبة لحالة معينة أو لمجموعة  االستجابة"عرف القرار بأنو  : يونغ

 .(2)"محتممة في المنظمة 
المحظة في عممية تقييم البدائل المتعمقة باليدف والتي عندىا يكون " يعرف القرار بأنو : هاريسونأما 
 ".غاياتو  متخذ القرار بالنسبة لعمل معين بالذات جعمو يتخذ اختيار يوجو آلية قدراتو وطاقاتو لتحقيق توقع

 بين مجموعة من البدائل في االختيارمن ىذه التعاريف يمكن استنتاج أن اتخاذ القرار ىو عممية 
. ظل توفر ظروف معينة لتحقيق نتائج وأىداف مسطرة

 
 

 99. ، ص 2010 حسين بالعجوز ، المدخل لنظرية القرار ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1 _
 .75 ، ص 2009 ، ن، األرد ، دار الثقافة لمنشر و التوزيع اإلداريةنواف كنعان ، اتخاذ القرارات - 2
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 الصعوبات التي تعترض عممية اتخاذ القرار : الفرع الثاني
من أىم المشاكل التي تواجو أي قرار ميما كان، ىو عدم وجود أي قرار يرضي الجميع، وعموما 

 .( 1)يمكن حصر ىذه العوائق فيما يمي
 .عدم إدراك المشكمة وتحديدىا بدقة-
 . التي يمكن أن تحقق باتخاذ القرارفاألىدا عدم القدرة عمى تحديد -
 . البيئة أو المحيط الذي تعمل فيو المؤسسة وىذا من أجل تحديد مزايا وعيوب البديل المتوقع-
.  شخصية متخذ القرار-
 

 أهداف و خصائص القرارات المالية :المطمب الثاني
 .إن لعممية اتخاذ القرارات المالية عدة أىداف وخصائص سنتطرق إلييا  في ىذا المطمب

 

  أهداف القرارات المالية: الفرع األول
 حية في اتخاذ القرار أي أن المدير الماليال الصاإلدارية المجاالتيتطمب المجال المالي كغيره من 

 والميارات والصفات التي تمكنو من اتخاذ النسبة العظمى من القرارات، ونظريا فإن المؤىالتيمتمك من 
 ما تم إدخال عامل الوقت أو الزمن فيذا  إذا، وحاألرباالسميم ىو القرار الذي يترتب عنو زيادة  القرار

 .( 2)المتخذ قد يكون سميما في لحظة معينة حيث يكون خاطئ في لحظة أخرى معناه أن القرار
، بل ا في حد ذاتولألرباح يوجو فقط ال بد أن ندرك أن اىتمام المسيرين اللتقسيم القرارات المالية ف

 االعتبار يأخذ بعين ال، كما أن ىدف تعظيم الربح ىو ىدف غامض حاألربايوجو أيضا إلى توقيت ىذه 
عنصر التوقيت أو عنصر الخطر، بالتالي يجب البحث عن ىدف آخر لمقرارات المالية وىو ما يتعامل 

 مع التوقيت والخطر ليصبح اليدف ىو تعظيم القيمة الحالية في المؤسسة وتنعكس في زيادة السعر
لتحقيق ىذا اليدف ىناك منيج ،  الماليةقاألوراالسوقي لمسيم في حالة تداول أسيم المنشأة في سوق 

 : كل القوى التي تعرقل تحقيق اليدف وىذا المنيج ىواالعتبار بعين ذاألخيجب إتباعو مع 
 .دراسة وتحميل البيانات الماضية أو التاريخية المتعمقة بالمشكمة الحالية والمستقبمية أيضا -
 .  تقييم ىذه المعمومات والبيانات-
. نيا تتعمق باتخاذ القرارأل أىمية راألكث  تعتبر ىذه الخطوة -
 .متابعة القرار -
 

 41.،ص2000، مصر المكتبة العربية الحديثة، اإلدارية، القرارات التخاذإسماعيل السيد، نظم المعمومات  -1

 .169 ، ص2000 المالية المعاصرة، مدخل اتخاذ القرار، المكتبة العربية الحديثة، مصر، اإلدارة. حنفي عبد الغفار- 2



اتخاذ القرارات المالية                                                                       الثانيالفصل   
 

34 
 

 اليدف الرئيسي الذي تيدف إليو القرارات المالية ىو تعظيم القيمة الحالية لممنشأة كما ذكرنا إن
 : المالية لتحقيقيا وراء ىذه القرارات وتتمثل فياإلدارةأىداف أخرى تسعى سابقا وىناك 

 يقل عن المستوى الذي تحققو المنشأة  ال  وىو المستوى الذيحاألربا من مالئم تحقيق مستوى -1
. المماثمة والتي تتعرض لنفس الظروف ونفس الدرجة من المخاطر

.  تحقيق سيولة نقدية كافية-2
.  يضمن استمرار العملمالئم التشغيل وتحمل مصاريفو وأعبائو النقدية بشكل -3
.  الديون في مواعيد استحقاقيا بدون تباطؤ اد سد-4
 

  خصائص القرارات المالية :الفرع الثاني
 

تصنف القرارات المالية إلى قرارات رئيسية وأخرى ثانوية، فمثال قرار إنشاء مصنع جديد ىو قرار 
 إلى أنو باإلضافة ىو قرار ثانوي ةاألرصدرئيسي وقرار تخفيض أرصدة أوراق القبض بسرعة تحصيل ىذه 

يترتب عمى القرارات الرئيسية مخاطر أكبر من القرارات الثانوية نتيجة لعدم التأكد من النتائج المترتبة 
 :( 1)عمييا بدقة ومن خصائص القرارات المالية ما يمي

 . القرارات المالية تتغمغل في جميع أوجو نشاط المنشأة-1
 . القرارات المالية ىي قرارات ممزمة لممؤسسة ولذا وجب الحذر الشديد عند اتخاذ ىذه القرارات-2
.  إن بعض القرارات المالية ىي قرارات مصيرية-3

 إصالح تظير سريعا بل تستغرق زمنا قد يطول مما يؤدي إلى صعوبة الإن نتائج القرارات المالية 
 المعمومات واستغاللالخطأ إذا كانت القرارات خاطئة مما يتطمب من متخذ القرار الحذر و الفطنة 

. عقالنيا استغالال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .17-16، ص1996األردن،  دار صفاء لمنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، المالية،اإلدارةزياد سميم رمضان، أساسيات  -1
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مراحل اتخاذ القرار :  المطمب الثالث
 

جراءات بيدف الوصول  تمر عممية اتخاذ القرار بعدة مراحل كل مرحمة تحتاج إلى عدة خطوات وا 
إلى قرارات سميمة، ويختمف عدد ىذه الخطوات وطريقة ترتيبيا باختالف المفكرين وىناك عدة تصنيفات 

: وكل تصنيف يمثل وجية نظر معينة ، ويمكن تبني وجية النظر حسب الشكل التالي 
 مراحل عممية اتخاذ القرار  ( :01)الشكل رقم                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. من إعداد الطالبين باالعتماد عمى ما يتم ذكره : المصدر
 
 

 المرحلة التحضيرية

 إدراك المشكلة

 فهم المشكلة

 تحديد األهداف

 المرحلة التطويرية
 تحديد البدائل

 تقييم البدائل

 المرحلة النهائية

 اختيار البديل األمثل

 تنفيذ القرار

 متابعة ومراقبة البديل األمثل
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المرحمة التحضيرية  : الفرع األول
: (1)تتألف ىذه المرحمة من ثالث خطوات 

إدراك المشكمة   –1
 المشكمة نتيجة وجود خالف بين الحالة القائمة والحالة المرغوب الوصول إلييا أي تفاوت بين أتنش

. األىداف أو النتائج المرجوة وبين  مستوى االنجاز أو األداء الفعمي 
فيقوم الرجل اإلداري بإتباع أسموبين لحل المشكمة القائمة ييدف من خالليما إما لتغيير الحالة 

. (األىداف)القائمة أو تغيير الحالة المرغوب في تحقيقيا 
فهم المشكمة  - 2

يعني اكتشاف طبيعة المشكمة وارتباطيا مع جوانب إدارية أخرى، وغالبا ما تكون المشكالت 
: اإلدارية في شكل

تتناول مسائل يومية تتكرر باستمرار مثل توقيت العمل والدوام : مشاكل تقميدية أو روتينية -2-1
 لمعاممين؛

وىي المشاكل التي تتصل بالتخطيط ورسم السياسات التي تتسم بالتأثير الشديد : مشاكل حيوية -2-2
 عمى انتظام نشاط المؤسسة وتحقيقيا ألىدافيا ومستقبميا؛

وقد تكون مثل ىذه المشاكل راجعة إلى ضعف التخطيط أو التنظيم أو السياسات الموضوعة  -2-3
كما قد تكون راجعة إلى الظروف البيئية التي تعمل في إطارىا المنظمة والتي يصعب التنبؤ 

 .كتعطل وسائل اإلنتاج أو تأخر التموين ووصول المواد بيا

تحديد األهداف - 3
من اجل حل المشكمة تحديد األىداف التي سوف يتخذ القرار  (متخذ القرار)يتوجب عمى المدير 

. المناسب لتحقيقيا 
 
 
 
 

 .102خميل محمد السماع وآخرون ، مبادئ إدارة األعمال ، مؤسسة دار الكتب لمنشر والتوزيع، العراق، ص  -1
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المرحمة التطويرية  : الفرع الثاني
: (1)وتتألف من خطوتين ىما

 تحديد البدائل -1
البدائل ىي الحمول أو الوسائل واألساليب المتاحة أمام الرجل اإلداري لحل المشكمة القائمة وتحقيق 

األىداف المطموبة ،بحيث يجب القيام بدراسة كافية لتحديد البدائل معتمدا عمى خبرتو السابقة في ىذا 
. المجال وعمى نتائج وتجارب اآلخرين في نفس المجال وىذا في حدود الموارد المتاحة أمام متخذي القرار 

 
إن إيجاد الحمول البديمة يعتمد عمى التفكير اإلبتكاري الذي يرتكز عمى التصوير والتنبؤ وخمق 

وفي ىذه المرحمة البد من طرح جميع الحمول والبدائل بغض النظر عن إمكانية تنفيذىا من ، األفكار
. عدمو

 تقييم البدائل -2
تعد ىذه المرحمة صعبة جدا قياسا بالمراحل السابقة ألنيا تتطمب تنبؤ بحوادث المستقبل والظروف 

. والعوامل التي تؤثر عمى القرار وىذا يقوم عمى معمومات يغمب عمييا صفة عدم التأكد
كما تتمثل صعوبة ىذه المرحمة في إن مزايا وعيوب ىذه البدائل ال تتضح بصورة واضحة أثناء 

دراسة المشكمة، لكنيا تظير فعميا في المستقبل ويفترض أن يكون التقييم وفقا لمعايير وأسس موضوعية 
من اجل تباين مزايا وعيوب كل بديل من ىذه البدائل وفي حالة المفاضمة يجب األخذ بعين االعتبار 

: النواحي التالية 
 إمكانية تنفيذ البديل ومدى توفر اإلمكانيات المادية والبشرية المالئمة الالزمة لتنفيذه؛ -2-1
 التكاليف المالية لتنفيذه واألرباح التي يتوقع تحقيقيا والخسائر محتممة الحدوث؛ -2-2
 االنعكاسات النفسية واالجتماعية لتنفيذه ومدى استجابة المرؤوسين لمبديل وحسن توقيت تنفيذه؛ -2-3
 .اختيار البديل الذي يضمن تحقيقو لمسرعة المطموبة عندما يكون الحل يتطمب السرعة والعجمة -2-4

 
 
 
 
 .103خميل محمد السماع وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص -1
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المرحمة النهائية : الفرع الثالث
: (1)وتتشكل من ثالث خطوات

 اختيار البديل األنسب -1
في ىذه المرحمة يتم اختيار البديل األفضل من بين البدائل المتاحة لمحل، وىنا يقوم المدير اإلداري 
باتخاذ القرار استنادا إلى البديل األفضل الذي تم اختياره، ولكن قبل ذلك يجب التأكد من أن ىذا البديل 
يالئم كافة المتطمبات والعوامل األخرى لممشكمة والتي لم تؤخذ بعين االعتبار خالل المرحمة السابقة ؛فقد 
يفضل أحيانا حال آخر غير الحل أو البديل األفضل العتبارات يراىا المدير ضرورية مثل سيولة التنفيذ 

أو أن تكون الظروف الحالية لممنظمة ال تسمح بحل يتوقع أن يجد مقاومة كبيرة  من قبل العاممين 
: المسؤولين عن التنفيذ، وىكذا فان ىذه المرحمة يراعى فييا عدة عوامل أىميا 

التأكد من قابمية البديل الذي تم اختياره لمتنفيذ ومدى مالئمتو لممتطمبات ولمظروف الحالية  -1-1
 لممؤسسة ؛

 الصيغة العممية ليذا البديل بشكل قرار إداري وفقا لممتطمبات القانونية السائدة؛ -1-2
 األخذ بعين االعتبار اآلثار المترتبة عن تنفيذ البديل األنسب ؛ -1-3
 مراعاة اختيار البديل الذي يساىم في تحقيق األىداف الكمية لممنظمة ؛ -1-4
 تنفيذ القرار  -2

تعد ىذه المرحمة تابعة لممرحمة السابقة رغم أن القرار يكون قد صدر والتنفيذ يأتي لجعل القرار 
واقعي وممموس خاصة بعد أن يضمن متخذ القرار تعاون وتفاعل الجميع عمى تنفيذ القرار، وىذا يتطمب 

النجاز تنفيذ القرار مثل القيام بأعمال التحفيز لمعاممين ويعتبر  (المدير)دورا ميما من الرجل اإلداري 
 .القرار عديم القيمة والفائدة ما لم يتم تنفيذه

 المتابعة والمالحظة والمراقبة -3
تتطمب ىذه الخطوة من المدير متابعة تنفيذ القرار والتوجيو الذي يمارسو عمى مرؤوسيو المنفذين 
وعميو أن يقوم بأعمال المالحظة لكيفية التنفيذ وىذا بتطمب المزيد من األعمال اإلدارية مثل االتصال 
واإلرشاد، وبعد ذلك يعمل المدير عمى تسجيل كل معوقات تنفيذ القرار ويستخمص األخطاء لتطوير 

. الحمول في المستقبل
 
، 2000، مؤسسة شباب الجامعة لمنشر، مصر، "االتصاالت المعمومات والقرارات"أحمد محمد المصري، اإلدارة الحديثة -1

 .330ص
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أنواع القرارات المالية : المبحث الثاني
 

 توقراراقرارات التمويل االستثمار، نواع القرارات المالية المتمثمة في قرارات ألخصصنا ىذا المبحث 
قة التي تربط بينيما، و التطرق لجميع الجوانب التي تخص ىذه القرارات وما ال وكذلك العحاألرباتوزيع 

. يتعمق بيا
 

ستثمارية االقرارات ال: ولألالمطمب ا
 

، و الغالب في االستثمارية من أىم القرارات المالية و أعقدىا بسبب طبيعتيا االستثمارتعد قرارات 
 أو تعظيم القيمة السوقية تاالستثمارا في زيادة العائد عمى ال المالية تمجأ ليا أماإلدارةىذه القرارات إن 

. لمسيم الواحد
 االستثمارية القرارات مفهوم  :الفرع األول

 الذي االستثماري ىو ذلك القرار الذي يقوم عمى اختيار البديل االستثمارييمكن القول أن القرار 
 .(1)يعطي أكبر عائد استثماري من بديمين أو أكثر

 في اختيار نوع الموجودات التي يجب أن تستخدم من قبل إدارة الشركة االستثمارتنحصر قرارات 
 .لتحقيق عوائد مستقبمية

 االستثماريةخصائص القرارات  :الفرع الثاني
 .(2)أي قرار استثماري ينطوي عمى عدد من الخصائص و من أىميا

 عمى إال يتم القيام بيا ال التطبيقية لدراسة الجدوى كميا المجاالتأنو قرار غير متكرر حيث أن كل - 1
 .فترات زمنية متباعدة 

 . استراتيجي يحتاج إلى أداة تمد البصر إلى المستقبلاالستثماريالقرار - 2
 . يترتب عميو تكاليف ثابتة مستغرقة ليس من السيل تعديميا أو الرجوع فييااالستثماريالقرار - 3
 . دائما إلى أنشطة مستقبمية و بالتالي يرتبط غالبا بدرجة معينة من المخاطراالستثمارييمتد القرار - 4
 
، 2001، ، مصر ،الدار الجامعيةاالستثمارية القرارات التخاذ االقتصاديةعبد المطمب عبد الحميد ، دراسات الجدوى  -1

 .38ص  
 .69 ، ص 2004 ، ناألرد المالية المتقدمة ، الوراق لمنشر و التوزيع ، اإلدارةحمزة محمود الزبيدي ،  -2
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 االستثمارية أنواع القرارات : الفرع الثالث
 :(1)اآلتي الكثير من التصنيفات و من أىم ىذه التصنيفات و أكثرىا شيوعا التصنيف االستثماريةلمقرارات 

 في ىذه الحالة من بين عدد معين االستثماريو يتم اتخاذ القرار : االستثمارقرارات تحديد أولويات - 1
 و يصبح المستثمر أمام عممية اختيار فاألىدا المحتممة و الممكنة لتحقيق نفس االستثماريةمن البدائل 

 فترة زمنية معينة، و من ثم يقوم بترتيب خاللفضل بناء عمى مدى ما يعود عميو عائد أو منفعة ألالبديل 
 . فإنو سيقوم بترتيب البدائل طبقا ليذا المدخلهتفضيال ت طبقا الذي يحكم االستثمارأولويات 

 أموالو في الستثمارو في ىذه الحالة يكون أمام المستثمر بديل واحد : االستثمارقرار قبول أو رفض - 2
.  بيا، أي قبولو لمفرصة أو رفضيا لعدم إمكانية التنفيذاالحتفاظنشاط معين أو 

 و االستثمارو في ىذا النوع من القرارات توجد العديد من فرص :  المناعة تبادليااالستثمارقرارات - 3
 يمكن لممستثمر من اختيار اللكن في حالة اختيار المستثمر إحدى ىذه الفرص في نشاط معين فإن ذلك 

. نشاط أخر
يمكن اتخاذ القرارات في ظروف :  في ظروف التأكد و المخاطرة و عدم التأكداالستثماريةالقرارات - 4

التأكد حيث تكاد تنعدم المخاطرة و ذلك راجع لتوفر المعمومات و الدراية بالمستقبل و نتائجو، أما في 
 في ظل المخاطرة و ذلك يرجع لقمة المعمومات المتوفرة، االستثماريةظروف المخاطر فيتم اتخاذ القرارات 

امرة و غير مستحبة حيث تعتمد عمى غ التي تتم في ظروف عدم التأكد تعتبر ماالستثماريةأما القرارات 
 . لممعموماتىاألدنالخبرات و ذلك يعود لعدم توفر الحد 

حيث يمكن أن نجد قرارات استثمارية :  التي تعتمد عمى التحميل الوصفي والكمياالستثماريةالقرارات - 5
تعتمد عمى التحميل الوصفي و ىذه قميمة الحدوث في عالم اليوم أو قرارات تعتمد عمى التحميل الكمي فقط 

 . بالتحميل الوصفي و الكمي معاذاألخو ىي أيضا ليست بالكثيرة و لكن واقعنا العممي يفرض عمينا 
 العائد و الخطر :الفرع الرابع

 فترة زمنية محددة ، خالل االستثمارىو عبارة عن مجموع المكاسب أو الخسائر الناجمة عن :العائد  -1
 في أصول تولد أكبر قدر ممكن من العوائد مع خفض التكمفة، و ىذا يعني االستثمارأما الربحية فتعني 

، و العائد قد يكون عوائد فعمية أو عوائد ياألصل المضافة إلى رأس المال لاألمواأن العائد ىو مقدار 
 .(2)متوقعة 

 .70 ، ص مرجع سبق ذكرهحمزة محمود الزبيدي ،  -1
   ،ص2006 ، ناألرد المالية المعاصرة ، دار الميسر لمنشر و التوزيع ، اإلدارةدريد كامل آل شيب ، مقدمة في   -2

153-155.  
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 و العائد عمى االستثماريمكن قياس العائد باستخدام النسب المالية فيتم استخراج نسبة العائد عمى 
 : (1) و فق المعادلة التاليةمباألسو االحتفاظحقوق الممكية و عائد 

و يقيس لنا مقدار العائد أي صافي الربح الذي نحصل عميو من كل  : االستثمارالعائد عمى - 1-1
 . الفترة الماليةخالل التي يمتمكيا المشروع لاألصودينار مستثمر في 

 .لاألصو إجمالي /  صافي الربح= االستثمارالعائد عمى 
 أموال المالكين لتوليد استغالليعد مقياس لمقدار كفاءة المشروع في : العائد عمى حق الممكية- 1-2

 : بعد الضريبة فيتم احتسابو كما يميحاألربا
.  حقوق الممكية/صافي الربح  =العائد عمى حقوق الممكية 

 قباألورا االحتفاظ فترة خالل االستثمارية العائد المتحقق من المحفظة يمثل: االحتفاظعائد فترة - 1-3
 المالية أشكال مختمفة فمنيا عبارة عن توزيعات قاألورا في االستثمارالمالية، و تأخذ ىذه العوائد عمى 

 عبارة عن لاألصو عبارة عن حقوق ممكية، و عمى شكل فوائد إذا كانت لاألصو في حالة كون ألرباح
 لاألصو الرأس مالية الناتجة عن الفرق بين سعر الشراء و سعر بيع حاألرباأدوات دين، و يضاف إلييا 

 :يمكن احتساب العائد كما يمي المالية، و
 . سعر الشراء/ ( سعر الشراء – سعر البيع +) التدفقات الجارية = االحتفاظعائد 

ىو احتمال الفشل في تحقيق العائد المتوقع أو ىو درجة التغير في العائد مقارنة بالمردود  :الخطر-2
بتعاد تحقيق قيمة التدفقات، و مصادر الالمتوقع الحصول عميو نتيجة لتأثير عناصر متعددة تساىم في ا

 .الخطر متعددة و لكنيا تصنف إلى مصادر خطر خارجية و مصادر خطر داخمية
 و االقتصاديةو ىو الخطر الذي يأتي من البيئة المحيطة بالمشروع و خاصة : الخطر الخارجي -2-1

 المالية لممشروع، و مصادرىا متنوعة أىميا التغير في اإلدارة أو اإلدارةتكون بعيدة عن تأثير قرارات 
 التي يمر بيا االقتصادية القوة الشرائية لمعممة بسبب التضخم النقدي و الدورات اختالفأسعار الفائدة و 

 . من رواج و انكماشاالقتصاد
ىي مصادر الخطر التي تظير من داخل المشروع و أىميا خطر المديونية : الخطر الداخمي -2-2

 و درجة السيولة التي لمعمالء التجاري الممنوح االئتمانالمرتبطة بالتمويل من مصادر خارج المشروع و 
 الثابتة في رأسمال لاألصوتتم بيا عناصر الموجودات و الخطر التشغيمي الناتج عن تأثير نسبة مساىمة 

. بااللتزاماتشروع و طبيعة رأس المال و القدرة عمى الوفاء مال
 

 

 .158-155دريد كامل أل شيب ،مرجع سبق ذكره ، ص -1
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 قة العائد بالخطرالع -3
إن قبول المستثمر بالعائد مرتبط بسموكو تجاه الخطر الذي يتعرض لو و لذلك فكل مستثمر تفضيل 

لدرجة الخطر فيناك المستثمر المتجنب لمخطر و ىناك المستثمر المحب لمخطر، و بالتالي فإن العائد 
 . المستثمر لقاء الخطر الذي يتحمموهالمتوقع ىو الذي يقبل

 االستثمارية االقتراحاتتقييم  -3-1
 في عممية التقييم و المفاضمة بين المشروعات ىي الخاصة بدراسة و تحميل الربحية ماألهالخطوة 

لكل بديل، أي التعرف عمى المنافع المتوقعة و مقارنة ىذه المنافع بالتكاليف، حيث يتم مقارنة التدفقات 
 :(1)النقدية الداخمة بالتدفقات النقدية الخارجة، و بصفة عامة تضم ىذه الخطوة مرحمتين أساسيتين ىما 

 .لالقتراح  مرحمة تحديد و دراسة العائد -
عمى الييكل االستثمار  و أثر االقتراح مرحمة التحميل المالي لمتعرف عمى أوضاع السيولة بعد قبول -

 .المالي
 بصرف النظر عن االستثمارمرحمة تحديد العائد و تعني معرفة و قياس العائد المتوقع عمى 

، و ىي تمك الخاصة بالفوائد عمى القروض و كذلك االستثمار حياة خالل المالية التي تحدث المعامالت
 .أقساط ىذه القروض

المرحمة الثانية و ىي الخاصة بالتحميل المالي حيث يتم ىذا التحميل عمى مدي العمر المتوقع 
 ينتج عنو سيولة لتغطية التزاماتو، و االستثمار لمتأكد من توافر التمويل الضروري لتنفيذه و أن لالستثمار

 :تتضمن ىذه المرحمة جانبين ىما
 .االستثمار فترة تنفيذه و تشغيل خاللييدف ىذا التحميل لمعرفة التدفق النقدي : تحميل السيولة– 
 و التمويل أي االستثمارييدف ىذا التحميل لمتعرف عمى مدى الموائمة بين : تحميل هيكل رأس المال– 

 . من حيث النوع و المدةاالستثمار مع يتالءمالتحقق من أن مصدر التمويل 
 التي يمكن اآلتية بطريقة واحدة أو أكثر من الطرق إما االستثماربصفة عامة يتم تقييم مقترحات 

: تصنيفيا إلى مجموعتين
 طريقة ) المجموعة التي تتجاىل القيمة الزمنية لمنقود، و تتضمن ىذه المجموعة الطريقة المحاسبية -

 . و تسمى ىذه المجموعة بالطرق التقميدية( االستردادمتوسط العائد، و طريقة فترة 
المجموعة الثانية التي تسمى بالطرق الديناميكية ، حيث تأخذ في الحسبان القيمة الزمنية لمنقود، و  -

 تتضمن ىذه المجموعة طريقة صافي القيمة الحالية و طريقة معدل العائد الداخمي
 

 .269حنفي عبد الغفار ، مرجع سبق ذكره ، ص -1
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 و أساليب التقييم باالستثمار االقتراح مراحل تقييم (:2)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .270 ،ص مرجع سبق ذكره حنفي عبد الغفار، :المصدر 

 
 
 
 

 

 دراسة وتحليل العائد لالقتراح االستثماري

مرحلة دراسة وتحليل  مرحلة التحليل المالي
 العائد

تحليل ودراسة 

المالهيكل رأس   
تحليل ودراسة  األساليب التقليدية األساليب الديناميكية

 السيولة
 

تتجاهل القيمة 
 الزمنية للنقود

تعترف بالقيمة 
 الزمنية للنقود

 

طريقة متوسط 
 معدل العائد

طريقة صافي 
 القيمة الحالية

طريقة معدل 
 العائد الداخلي

طريقة فترة 
 االسترداد
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قرارات التمويل : المطمب الثاني
 

تحتاج المؤسسة إلى قرارات تيدف إلى تمويل عممياتيا اإلنتاجية، وذلك من خالل عدة طرق 
 .لمتمويل لتحقيق عوائد منيا 

 تعريف قرارات التمويل: الفرع األول
، فيل لالستثمار الضرورية لاألمواىو القرار الذي يبحث في الكيفية التي تتحصل بيا الشركة عمى 

 .(1)لالستدانةيجب عمييا إصدار أسيم جديدة أو المجوء 
 خالليا و التي تصل من لاألعما المتعمقة بتحديد و صياغة ىيكل التمويل لشركة تالقراراىي تمك 

 . لتعظيم القيمة السوقية لمسيملاألمث ىيكل التمويل الختيار
 :مكني المطموبة لاألموااتخاذ القرار التمويمي و بعده ىو التأكد من أن  إن اىتمام المدير المالي قبل

. توفيرىا في الوقت المناسب -
.  فترة زمنية مناسبةخاللتوفيرىا  -
. توفيرىا بأقل تكمفة ممكنة -
 . فائدةراألكث المجاالتاستثمارىا في  -

 : المالية جممة من المتغيرات ضرورية و أساسية في اتخاذ القرار التمويمي و ىياإلدارةتعتبر 
. ىيكل التمويل المطموب  -
. المرونة -
. الكمفة -
 .الزمن -

 . القرار الماليالتخاذ الرئيسية داألبعاحيث تشكل ىذه المحددات 
  مصادر التمويل:الفرع الثاني

 و الشكل ل طويمة األج و مصادرلاألجيمكن تقسيم مصادر التمويل إلى مصادر أموال قصيرة 
: التالي يبين لنا أنواع ىذه المصادر

 
مميكة زغيب ، إلياس بوجعادة ، الممتقى الدولي حول صنع القرار بالمؤسسة االقتصادية ، دراسة أسس صناعة القرار  -1

التمويمي بالمؤسسة االقتصادية ،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير والعموم التجارية ،جامعة محمد بوضياف بالمسيمة ، 
 .1، ص2009الجزائر ، 
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 مصادر التمويل : (3)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 .199 ص مرجع سبق ذكره ،دريد كامل آل شيب، : المصدر

 

 األجل مصادر التمويل طويمة -1
 الطويمة، أو لتمبية االستثماراتىي تمك المصادر التي تكون مدتيا أكثر من سنة و تستخدم في 

 :(1) المتداولة و تقسم لقسمينلاألصو الدائمة لبعض االحتياجات
  مصادر التمويل الخارجي-1-1

ىي تمك المصادر التي يتم الحصول عمييا من خارج المشروع و يمكن تصنيفيا إلى نوعين من 
: المصادر

 : وىي :أموال الممكية- أ
  العام و ليا القابمية عمى التداول لالكتتابالسيم وثيقة ذات قيمة اسمية واحدة تطرح :  العاديةماألسو- 

 تستحق الدفع في تاريخ محدد، أي أنيا أبدية عمى طول عمر الو غير قابمة لمتجزئة من قبل حامميا و 
 .المشروع

 
 .218 – 200دريد كامل آل شيب ، مرجع سبق ذكره ، ص  -1

 

 مصادر تمويل المشروع

 قصيرة األجلمصادر تمويل  طويمة األجلمصادر تمويل 

األسهم 
 العادية

األسهم 
 الممتازة

القروض  السندات
المصرفية 

طويلة 
 األجل

االئتمان 
 التجاري

 االئتمان المصرفي
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 ماألسو التي تظير الفرق بينيا و بين االمتيازاتىي أسيم تمنح حامميا مجموعة من :  الممتازةماألسو-
 في ال، حصول حامل السيم عمى حقو أو العادية و المتمثمة في حصول حاممييا عمى نسبة أرباح ثابتة

 الممتازة بالتصويت عند انعقاد ماألسوصحاب ل يحق ال العادية ماألسوغرار عمى ، و  حالة التصفية
. الجمعية العمومية

. لاألجيمكن الحصول عمييا بواسطة السندات أو القروض طويمة :   المقترضةاألموال -ب
 و داألفراىي أوراق مالية ذات قيمة اسمية واحدة تصدرىا الشركة و تطرح لمتداول إلى : السندات -

.  ، و بفائدة سنوية و ليا تاريخ استحقاق لاألجالمؤسسات بيدف الحصول عمى تمويل طويل 
 و التي تمنح مباشرة من الجياز لاألجإحدى مصادر التمويل طويمة  : لاألجالقروض المصرفية طويمة -

 المصرفي و تكون مدتيا أكثر من سنة، و تمنح مثل ىذه القروض من البنوك و مؤسسات
 المحمية من داخل البمد أو خارجية من خارج البمد، و يتم تحديد مبمغ القرض و سعر ىاألخر لاألموا

 . مع المقترض و كذلك أسموب إعادة المبمغ المقترض باالتفاقالفائدة و طريقة الدفع 
  مصادر التمويل الداخمي-1-2
 ىي تمك المصادر التي يحصل عمييا داخل المشروع نفسو و يمكن :تصنيف مصادر التمويل- أ

 :( 1)تصنيفيا إلى ما يمي
 يستخدم أموال الحاضر، و إن كان يترتب عميو خصم جزء اليعرف عمى أنو مصرف :  كالىتإلا-

. كالىتإل التي خصم لحسابيا أقساط الاألصو أحاللاحتجازه لفترة إلى أن يحين وقت اإليراد و من 
.  المحتمل  وقوعيا في المستقبلراألخطا لمواجية الخسائر أو حاألرباىي أموال تقتطع من : المؤونات-
.  بعد اقتطاع الضريبة منيااإلجمالية المتحصل عمييا من النتيجة حاألربا ىي : المحتجزةحاألربا-
 ميما كان نوعيا إنما ىي عبارة عن أرباح صافية قابمة لمتوزيع و لكنيا االحتياطات: االحتياطات-

 .حجزت في حساب احتياطي خاص لذلك فيي تعتبر حقا من حقوق أصحاب المشروع
 ذلك النوع من التمويل الذي لاألج إن المقصود بالتمويل قصير :األجلمصادر التمويل قصيرة - 2

 و يمكن لاألج، توجد عدة مصادر لمتمويل قصير لاألج الجارية قصيرة االستثماراتيستخدم لتمويل 
 :( 2)إجماليا بنوعين أساسيين ىما

 
 .96 ، ص1995محمد عبد العزيز عبد الكريم ، اإلدارة المالية والتخطيط المالي ، مكتبة عين شمس ، مصر ،-1
 .82 مرجع سبق ذكره ، ص اإلدارة المالية المتقدمة، حمزة محمود الزبيدي ، -2

 



اتخاذ القرارات المالية                                                                       الثانيالفصل   
 

47 
 

 يمنحو المورد إلى المشتري عند شراء لاألج ىو عبارة عن تمويل قصير :ئتمان التجاريالا-2-1
 بضاعة مصنعة، و يحتاج المشتري إلى ىذا إلنتاجبضاعة بقصد إعادة البيع أو استخداميا كمادة أولية 

. حالة عدم كفاية رأس المال العامل النوع من التمويل في
 لاألج إلى التمويل قصير االستثمارية دورتيا خالل تحتاج المشاريع عادة :ئتمان المصرفيالا-2-2

 ىذه الدورة أو التوسع في نشاط المشروع، و عادة خالل االحتياجات فترة زمنية محددة لتغطية خالل
 .يشترط المصرف أن يتم تسديد قيمة القرض في فترة أقل من سنة

 :(1)  مصادر التمويل الخارجية اختيارهيكل التمويل و  -3
 هيكل التمويل  -3-1

 بد من اختيار ىيكل التمويل المناسب، التؤثر طريقة التمويل في الشركة عمى ربحيتيا، و بالتالي 
 من تعظيم مستوى ربحيتيا و اإلدارة تتمكن خاللوأي الخميط المتجانس من مصادر التمويل، و الذي من 

 .بالتالي تحقيق ىدفيا المتمثل في تعظيم ثروة المالك أو تعظيم القيمة السوقية لمسيم
 عمى مصادر التمويل الخارجي يحمل الشركة كمفة المخاطر المالية االعتماد إلى أن لإلشارة بد ال 

 لاألموا المقترضة إلى مجموع لاألمواو ترتبط ىذه المخاطرة بنمط التمويل الذي تختاره الشركة، فزيادة 
 المالية ستتحمل مخاطرة دفع كمفة نقدية ثابتة ممثمة بالفائدة، بغض النظر عن مستوى اإلدارةيعني أن 

 تحكمو ال لاألمث بأن ىيكل التمويل نالحظبين كمفة المخاطرة المالية، و من ذلك  و الربحية المتوقعة
 المالية بتحقيق أىدافيا بأحسن كفاءة و بأقل كمفة اإلدارة إنما قرارات مستمدة من سعي االعتباريةالقرارات 
. اقتصادية

 :اختيار مصادر التمويل الخارجية -3-2
يتأثر اختيار مصدر التمويل المناسب بالعديد من العوامل منيا عوامل داخمية تتعمق بالمشروع نفسو 

و عوامل خارجية كطبيعة السياسات المالية المتبعة و ىدف المشروع و إمكاناتو المالية و سمعتو في 
 و النظرة المستقبمية و مدى توفر التمويل و مصادره و كمفتو ، كميا عوامل تؤثر اإلدارةالسوق و كفاءة 

 : و عمى العموم ىناك مصدرين أساسيين لمتمويللاألمثعمى اختيار أسموب التمويل 
 من الغير عمى شكل قروض من لاألموا و المقصود ىو الحصول عمى االقتراض: األولالمصدر - أ

. لاألج إصدار السندات أو القروض المصرفية طويمة خالل
 
 .235-234ص دريد كامل آل شيب ، مرجع سبق ذكره ، -1
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 إصدار أسيم خاللالممكية و ىو المصدر الذي يعتمد عمى أصحاب المشروع من : المصدر الثاني- ب
.  لمتمويلاالحتياطات المحتجزة و حاألرباجديدة أو استخدام 

 العوامل التي تؤثر عمى مصادر التمويل -3-3
 لممشروع يؤدي إلى تخفيض المالئم المناسبة أي تحديد الييكل التمويمي لاألمواإن اختيار مصادر 

 يعتمد عمى العديد من العوامل االستثماراتالتكاليف إلى أدنى حد ممكن، و إن اختيار مصادر تمويل 
 في البيئة االقتصاديةذات الطابع التنافسي و أخرى ترتبط بالمشروع و طبيعة أعمالو و ظروفو و الحالة 

 (:1)المحيطية، و يمكن تصنيف ىذه العوامل إلى عوامل داخمية ترتبط بالمشروع نفسو و عوامل خارجية 

 العوامل الداخمية  -أ
 المقترح تنفيذىا و التدفقات النقدية المتوقع الحصول عمييا و مركز المشروع و االستثماراتطبيعة * 

.  الماليةمالءتودرجة 
 و نسبة عنصر النقدية من ىذه لاألصوتركيب ىيكل رأس المال و نسبة المديونية و درجة سيولة * 

.  و معدل دوران البضاعة في المخزنلاألصو
. االستمرار لممشاريع المنافسة في السوق المالي ، و قدرتيا عمى ماألسوأسعار * 
.  المقترح تنفيذىااالستثماراتالمخاطر التي يتعرض ليا المشروع أو * 
 .كفاءة إدارة الشركة و سمعتيا* 
 العوامل الخارجية  -ب

ىناك العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر عمى اختيار مصدر التمويل نذكر قسم منيا عمى 
 :سبيل المثال 

. معدل أسعار الفائدة في السوق المالي و مدى توفر البدائل لمتمويل* 
 اإلصدارالقوانين التي تحكم عممية إصدار أدوات التمويل و الشروط المطموب تحققيا عند عممية * 

.  الواجب احتجازىااالحتياطاتكالضمانات المطموبة و حجم 
.  الضريبة عمى الدخلمعدالت* 
.  من تضخم و كساد اقتصادي و مدى تأثير ذلك عمى المشروع و نسبة ىذا التأثيراالقتصاديةالدورات * 
 
 .236ص دريد كامل آل شيب ، مرجع سبق ذكره ،  -1
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 االقتصادية االتفاقيات و درجة انفتاح السوق و المنافسة و نوعية االقتصادي و النشاط االقتصادطبيعة * 
الدولية و المنظمة إلييا الدولة كاتفاقيات منظمة التجارة العالمية و التجارة الحرة بين الدول و غيرىا من 

. االتفاقات
  طرق اختيار مصادر التمويل-3-4

تعتمد الطريقة المتبعة في تقييم مصادر التمويل عمى اليدف من ذلك، ويمكن قياس تكمفة مزيج 
 و أوزانيا في ضوء ىيكل رأس لألموال استخدام طريقة التكمفة المرجحة خالل من لاألمثىيكل رأس المال 

 بواسطة حساب كمفة التمويل لكل مصادر التمويل المختارة، لاألمواالمال المشروع، و تعتمد طريقة كمفة 
.  استخراج معدل الربح لمسيمخاللكما يتم استخدام طريقة حساب ربحية السيم الواحد من 

 

 األرباحقرارات توزيع : المطمب الثالث
 

، و حاألربا و قرارات التمويل نوعا ثالثا من القرارات و ىي قرارات توزيع االستثمارتصاحب قرارات 
 النقدية التي عمى لألرباح التي تحدد النسبة المئوية راألموتتضمن مجموعة قرارات ىذا النشاط كافة 

 .حاألربا العادية، و زمن توزيع ماألسوالمساىمين من حممة 
 األرباح سياسة توزيع :الفرع األول

 استثمارىا في إلعادة عادة حاألرباتتضمن سياسات التوزيعات اتخاذ قرار بتوزيع أو احتجاز 
 :(1)المنشأة، و ىناك سياسات عديدة نذكر منيا

و تقوم ىذه السياسة عمى أساس أن المستثمر يفضل قيام المنشأة باحتجاز : سياسة فائض التوزيعات- 1
 المعاد استثمارىا يفوق حاألربا من إجراء التوزيعات، إذا كان العائد الذي تحققو المنشأة عمى ال بدحاألربا

.  عند مستويات خطر مماثمةلألموالالعائد الذي يمكن أن يحققو المستثمر بإعادة استثماره 
 ال بزيادة النسبة إاإلدارة، و تقوم حاألرباو التي تنطوي عمى توزيع نسبة ثابتة من : التوزيعات الثابتة -2

 .إذا كانت ليا رؤية واضحة عن مستقبل أرباح المنشأة
التوزيعات   و التي تنطوي عمى قيام المنشأة بإجراء حد أدنى من: زائد الفائضاألدنىسياسة الحد - 3

 .الثابتة و في الفترات التي ترتفع فييا أرباح المنشأة تقوم بإجراء توزيعات إضافية
 
  القرارات ، الدار الجامعية ، مصر اتخاذ المالية مدخل القيمة و اإلدارة العبد ، إبراىيم جاللمحمد صالح الحناوي ،  -1
 .397 ، ص  2010، 
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تتيح ىذه الخطة قيام المنشأة بطريقة مباشرة باستخدام التوزيعات في : خطة إعادة استثمار التوزيعات- 4
الحصول   يرغبون فيال ىذه السياسة مع المستثمرين الذين تتالءمشراء أسيم إضافية لبعض الشركات، و 

 .دخول حالية عمى
 المصدرة، و غالبا ما يؤدي ماألسو تقوم المنشأة بزيادة : و التوزيعات في صورة أسهماألسهمتجزئة - 5

 من الذلك لتخفيض سعر السيم، بينما تضير عممية إجراء توزيعات في صورة أسيم إلى قيام المنشأة بد
 .دفع توزيعات نقدية عمى المساىمين بدفع أسيم إضافية

 التي أصدرتيا من قبل، و ماألسو تتضمن ىذه العممية قيام المنشأة بشراء بعض :األسهمإعادة شراء - 6
م المنشأة، و من ثم زيادة ربحية السيم، و غالبا ما يؤدي ذلك إلى هىو ما يترتب عميو تخفيض عدد أس

 عندما يتاح لمشركة أموال نقدية لتوزيعيا ىاألول ماألسوزيادة سعر السيم، و ىناك نوعين من عممية شراء 
 من دفع توزيعات نقدية ،أما ال بدماألسو شراء خالل من لاألمواعمى المساىمين، حيث تقوم توزيع ىذه 

 المنشأة أن نسبة حق الممكية مرتفعة في ىيكل رأس مال المنشأة، و ىو ما إدارةالنوع الثاني فقد ترى 
 .ماألسويدفعيا إلى إصدار سندات و استخدام حصيمتيا في إعادة شراء 

 األرباح لتوزيع األساسيةالمحددات  :الفرع الثاني
 إال، حاألربا المعاصرة تشير إلى بوادر العمل بإستراتيجية تخفيض توزيع االتجاىاتبالرغم من أن 

 ماألسوأن الميام الرئيسية التي تشغل مدراء الشركات باستمرار ىي المقدار المطموب توزيعو عمى حممة 
 تحتاج إلى الكثير من التحسينات في سياقيا و عمقيا التحميمي، اإلستراتيجية مثل ىذه إنلتحقيق الرضا ، 

  :يباألت و التي يمكن إيجازىا حاألربالوجود محددات أساسية تحكم التغيير في توزيع 
. ( ربحية السيم ) المتوقعة حاألربا-1
. حاألربا السابقة لتوزيع طاألنما-2
. النقد-3
. نسبة سعر السيم إلى ربحية السيم الواحد -4
. القابمية لمتسويق-5
 
 
 
 
 

 



اتخاذ القرارات المالية                                                                       الثانيالفصل   
 

51 
 

  دور التحميل المالي في اتخاذ القرار:المبحث الثالث 
 

إن لمتحميل المالي دور كبير في اتخاذ القرارات والرامي أساسا إلى صحة الوضع المالي الذي يجعل 
مة ال والقدرة عمى تنفيذ إستراتيجيتيا، كما يضمن ساالستمراريةىا وىذا بضمان ئالمؤسسة مطمئنة في بي

. القرارات المالية
 

  في اتخاذ القرار الماليةمؤشراتالدور : األولالمطمب 
 

 إن مؤشرات التوازن تعطينا الوضعية الحقيقية لممؤسسة كما أنيا تقيم أداء المؤسسة بحيث أنيا تقدم
 إلى باإلضافة القرارات المتعمقة بمصادر التمويل المثمى وقرار التخطيط التخاذلممدير المالي معمومات 

تعطي معمومات حول سيولة المؤسسة و حول الييكل المالي لممؤسسة فبالتالي ىي تساعد عمى  ىذا فيي
 .(1)االستثماريالمقترح  اتخاذ القرار

 وذلك لالستثمارفي المرحمة الخاصة بالتحميل المالي يتم ىذا التحميل عمى مدى العمر المتوقع 
 . ينتج عنو سيولة لتغطية التزاماتواالستثمارلمتأكد من توفر التمويل الضروري لتنفيذه وأن 

 .االستثمار فترة تنفيذ و تشغيل خاللو ىذا التحميل ييدف لمعرفة التدفق النقدي : تحميل السيولة
 من حيث االستثمار مع يتالءمييدف ىذا التحميل إلى التحقق من أن التمويل : تحميل هيكل رأس المال

.  في رأس المال العاملاالستثمارات الثابتة أو لالستثماراتالنوع والمدة بالنسبة 
 

دور النسب المالية في اتخاذ القرار : المطمب الثاني
 

 إن اليدف الرئيسي لمتحميل المالي بالنسب ىو فيم البيانات الواردة في القوائم والتقارير المالية لتكون
 إليجادقاعدة من المعمومات التي تساعد متخذ القرار في أداء عممو و بما أن النسب المالية ىي محاولة 

 المعنية بالتحميل المالي فيم أفضل فاألطراما بالقائمة و ىي تزود إبين المعمومتين الخاصتين  قةالالع
 .االمنشأة و أما إذا اعتمدت عمى تحميل كل معمومة عمى حد عن حقيقة وضع

 

 

 272-283 .  حنفي عبد الغفار، مرجع سبق ذكره ، ص1 –
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  سيقدم العدد الكبير لممحمل المالي معمومات ىامة عن ربحية المؤسسة في كسب النشاط الربحية 
لممعمومات   يعطي نسبة واحدةال المديونية وخدمة الدين، كما أنو و كسب السيولة ،والسوق وعن مخاطرىا

مشكمة، بل يجب تحميل مجموعة من النسب أن عدد ال القرارات ، أو التعرف عمى أسباب التخاذالكافية 
 يكفي لتزويده وحن حجم متواضع من ىذه النسب المالية عمى الختيارالنسب المالية سوف يعطي الفرصة 

 .بالمعمومات المطموبة و كل نسبة ليا دور في اتخاذ القرار
 :(1)و من أنواع النسب المالية نذكر ما يمي

 نسب السيولة  :الفرع األول
 إلى تقييم الطاقة أو القدرة المالية لممؤسسة عمى المدى القصير بحيث تقوم ىذه ةاألخيرتيدف ىذه 

 .االئتمان القرار و أىم ىذه القرارات قرار التمويل و قرار التخاذالنسب بتييئة المناخ المناسب 
 نسب الربحية : الفرع الثاني

 فالتحميل بنسب الربحية يعبر عن امحصمة لمختمف البيانات المتخذة في إدارة مختمف شؤونيا، إذ
 . و الماليةاالستثماريةمدى الكفاءة التي تتخذ فييا المؤسسة قراراتيا 

 نسب النشاط  :الفرع الثالث
 كفاءة إدارة المؤسسة في توزيع مواردىا المالية توزيعا مناسبا عمى مختمف أنواع ةاألخيرتقيس ىذه 

 التصحيحية، كما أنيا تقيم اإلجراءات، وىي تساعد عمى قرار التخطيط و الرقابة المالية و اتخاذ لاألصو
 .اإلدارةانجازات و نشاط المؤسسة و الحكم عمى مدى مناسبة البيانات المتبعة من 

 :و من استخدامات النسب المالية في اتخاذ القرار ما يمي
 استخدامات النسب :الفرع الرابع

 ءباألدا بحيث يمكن لمشركة اتخاذ قرارات متعمقة :استخدام النسب المالية في التخطيط المالي- 1
التشغيمي المستقبمي و كذلك قائمة المركز المالي التقديرية و التقدير الشخصي و استرشادا بالنسب المالية 

 .لمشركات المماثمة داخل القطاع الصناعي
 تستخدم النسب المالية في تقدير التدفق النقدي و : العاماإلنفاقاستخدام النسب المالية في قرار - 2

 في مجال الموازنة الرأسمالية عمى تقدير التدفقات النقدية اإلضافيتقوم عممية استخدام التدفق النقدي 
، ترتبط االستثماري االقتراحالخارجية لرأس المال العام ثم التدفق النقدي الداخل لرأس المال نتيجة تنفيذ 

  و التي تطمب زيادة بنود نقدية، الذمماإلنتاجيةالتدفقات الداخمة و الخارجة لرأس المال بالتوسعات 

 

  .16 ، ص 2012مبارك لسموس ، التسيير المالي ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  -1
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 إدخال منتجات لاألحوا في كثير من االستثماري االقتراح وقد يتضمن االقتراحنتيجة تنفيذ ىذا 
 أنو يصعب استخدام البيانات التاريخية لتحديد إالعممية إنتاجية مختمفة أو نظام توزيعي جديد  أو جديدة
 التي تغيرىن ىذه االستثماريةقة بين المخزون والذمم النقدية و بين المبيعات نظرا لطبيعة المقترحات الالع
 .قاتالالع

 المالية فإنو من المقبول استخدام النسب المالية لمشركة لالستثمارات متشابيا االقتراحفإذا كان 
.  المالية و أوراق القبض و المخزون التي تساعدىا عمى اتخاذ القرارلاألصولتقدير حجم 

 

الل في اتخاذ القرار غستالدور تحميل ا: المطمب الثالث
 

 الوظيفي فإنو يحدد المسؤوليات حسب الوظائف أي أنو يحدد الوظائف االستغاللبالنسبة لتحميل 
لية عمى حدا وتقسيميا الستغالليا أكثر مساىمة في تحقيق النتيجة ويساعد عمى تحديد السياسات ا التي

 معين منتج كقرار التخمي عن باإلنتاجفي نياية الدورة وبالتالي فيو يساعد عمى اتخاذ القرارات المتعمقة 
يساىم بدرجة قوية في النتيجة كما يساعد عمى الرقابة واتخاذ القرارات التصحيحية، فبالنسبة لتحميل 

 .(1) التفاضمي كذلك لو دور في اتخاذ القرار منيااالستغالل
. قرار التوسع في حجم العمميات -
. قرارات البيع -
. قرار التغيير -

 يساعدنا عمى اتخاذ القرارات التخطيطية بحيث يعتبر مفيوم التكمفة االستغاللكما أن تحميل 
 القرارات التخطيطية وىو التكمفة التفاضمية وحيث أن القرارات عادة ما تتعمق بالمستقبل التخاذالمناسب 

 .تكون التكمفة متوقعة في المستقبل فبذلك
 القرارات التخطيطية قد تشمل عمى تكاليف ثابتة وتكاليف التخاذكما أن التكمفة التفاضمية المناسبة 

متغيرة ورغم ذلك فيذه العناصر في مجمميا البد أن تكون متغيرة، ويمكن القول أن المعيار المناسب 
لحساب التكمفة أغراض اتخاذ القرارات التخطيطية ىو مدى ارتباط عنصر التكمفة المعين وبصرف النظر 

 .عن كون ىذا العنصر متغيرا أو ثابتا
.  يمكننا من توقع تكاليف أغراض القرارات التخطيطيةاالستغالل ما قمناه نستنتج أن تحميل خاللمن 
 
،  1993مصر،عبد الحي مرعي، المعمومات المحاسبية وبحوث العمميات في اتخاذ القرارات، مؤسسة دار الجامعة،  -1
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 خالصة
       ما تطرقنا إليو في ىذا الفصل المتمثل في دور التحميل المالي في اتخاذ القرارات خاللمن 

ن عممية اتخاذ القرار تتطمب كمية ىائمة من المعمومات الخاصة بالقرارات المالية نظرا أو ترشيدىا نستنتج 
 أن البيانات المحاسبية لدييا نقاط ضعف تحد من استخداميا إال و الخصائص التي تتميز بيا اىميتوأل

 .في اتخاذ القرارات خاصة فيما يتعمق بالتقييم
 ، قرارات التمويل و االستثمارية التحميل المالي ىي القرارات االعتبارالقرارات التي تأخذ بعين  

، حيث أن كل ىذه القرارات تطمب ليا معمومات دقيقة خاصة فيما يتعمق بالسيولة حاألرباسياسات توزيع 
 . الماليةاالستقالليةو الربحية و النشاط و 

 يعتبر منبع لممعمومات بحيث كل أداة هإن التحميل المالي يمعب دورا كبيرا في اتخاذ القرار حيث أن 
من أدوات التحميل المالي ليا دور في اتخاذ القرار ابتداء من النسب و مؤشرات التوازن التي تعطي لنا 

 الذي يعطي لنا معمومات حول االستغاللمعمومات حول السيولة و النشاط و الربحية و غيرىا، ثم تحميل 
.  القرارالتخاذ المالئم التي تقوم بتحميل المخاطر المالية و التشغيمية لتييئة المناخ االستغاللدورة 

بد من إعطاء الصيغة العممية ليا لجعميا أكثر موضوعية الو بعد الدراسة من الناحية النظرية كان 
لذلك سنقوم بإسقاط كل المعارف النظرية والتي تطرقنا ليا في الفصول السابقة عمى الجانب التطبيقي، 

 المنظور النظري عمى إلسقاطوحتى نتمكن من إثراء دراستنا وجعميا ذات قيمة دعمناىا بدراسة ميدانية 
.  و تسيير المحطات البريةاستغاللالمؤسسة محور الدراسة المتمثمة في شركة 
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تمهيد 
 

تيدف كل مؤسسة اقتصادية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدماتية بشكل رئيسي إلى تحقيق 
 لمموارد المتاحة، وذلك من اجل الحفاظ عمى بقائيا أو و استمراريتيا األمثل االستغالل خاللالربح من 

 عمى تقنيات االعتماد خاللوتحقيق وضعية مالية مريحة، وليذا وجب عمى كل مؤسسة تقييم أداءىا من 
 و تسيير المحطات البرية و التي ىي محل استغاللالتحميل المالي، ومن بين ىذه المؤسسات شركة 

دراستنا حيث اعتمدنا في ىذا الفصل عمى معطيات و وثائق محاسبية خاصة بالشركة، و ليذا قمنا بتقسيم 
 :ثالث مباحثىذا الفصل إلى 

. SOGRAL    البريةة و تسير المحطاستغالل  تقديم عام لشركة :األولالمبحث  -
 . البريةةالمحطوتسيير  استغالل دراسة و تحميل الميزانية المالية لشركة :المبحث الثاني -
 . البريةة المحطاستغالل وتسيير تحميل جدول حساب النتائج لشركة :المبحث الثالث -
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 SOGRAL  المحطات البريةاستغاللتقديم عام لشركة : األولالمبحث 
 

 حيث األخيرة اآلونةإن أىمية قطاع الخدمات كان من أىم اختيارنا لمكان إجراء الدراسة خاصة في 
 إلى اقتصاد خدمي مبني عمى المعمومة والمعرفة، وكذا أىمية محطات النقل االقتصادياتتحولت معظم 

 تنظيم تدفق المسافرين القادمين من خارج المدينة و األساسيةالبري التي تعتبر فضاء تبادل من ميامو 
المتوجيين لخارجيا و الييئة المسيرة لمحطات النقل تعتبر مقدما لخدمة عمومية و ليذا فيي مطالبة 

بتأمين استمرارية الخدمة و إشباع طمب النقل أينما وجد، وفي ىذا المبحث سيتم التعرف أكثر عمى شركة 
.  و تسيير المحطات البرية استغالل

 

المحطات البرية وتسيير  استغاللتعريف شركة : األولالمطمب 
 

 في غضون عقدين من (SOGRAL) و تسيير المحطات البرية لمجزائراستغاللأضحت شركة 
 بغرض تحسين 1994النشاط أداة حتمية في تنمية قطاع النقل البري لممسافرين تأسست الشركة سنة 

 63 الممحقة و لقد شيدت تطورا معتبرا لشبكتيا التي تعد حاليا األنشطةتسيير مرافق نقل المسافرين و 
 . نوعية الخدمات التي تسعى لتوفير أحسن الشروط لراحة و أمن المسافرينخاللمحطة برية من 

تعد سوى محطة الخروبة شرق العاصمة الحراش التي كانت سنة  SOGRALعند تأسيسيا لم تكن
 تتمثل في تحسين مفيوم الوحيدة و كانت ميمتيا االستقالل المحطة البرية الكبيرة و الوحيدة منذ 1994

 محالت ) حجم ىذا المرفق و المرافق المدعمة ليا خاللالمحطة البرية المختمفة عن محطة الحافمة من 
 SOGRAL الزمن طورت ورمع مر. ( بريد حظائر لركن السياراتوكاالتمطاعم مقاىي صيدليات 

 . التكفل بمحطات برية جديدة و إدخال وسائل تسيير جديدةخاللشبكتيا و عززتيا من 

 آلي إعالن بجياز تسيير مندمج عززه وضع موزع تذاكر آلي و 2007تتوفر ىذه المرافق منذ سنة 
 محطة في كل 14تضم   SOGRAL أضحت شبكة2011 في نياية سنة الرحالت،لموجيات و مواعيد 

، عين وسارة ، الجمفة ،حاسي مسعود ،  الغزالنسور ،   البويرة، جيجل ، بجاية ،من الجزائر العاصمة 
 . مشرية و عين الصفراء، النعامة ، عين تموشنت ،سيدي بمعباس ، مسعد
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 تندوف ، تقرت ،محطات ضمن الشبكة و ىي محطات بسكرة غميزان عدة  أدمجت 2012 سنة خالل
يتمثل ىدف السمطات العمومية في إنشاء محطة برية عمى مستوى كل .  بريكة و خنشمة ،بشار ،المدية ،
 بمجموعة 2018و بالتالي وصمت الجزائر سنة . تعد أداة في تحقيق ىذا اليدف SOGRALحيث الية و

 رافق ىذا التقدم ارتفاع معتبر في عدد المسافرين العابرين ،ياتالحديثة بين الو برية محطة 63محطات 
 . ىذه المحطات البريةخاللمن 

 

 و تسيير المحطات البرية استغاللأهداف و مهام شركة : المطمب الثاني
 

إن شركة استغالل وتسيير المحطات البرية والفروع التابعة ليا سطرت عدة أىداف وميام ، لتحقق 
 .الريادة في مجال النقل البري في الجزائر

  و تسيير المحطات البريةاستغاللأهداف شركة  :الفرع األول

 :تتمخص مجمل أىداف الشركة في 

 . المناسبةاآلجال و في الالزمة حيث توفر لممديرين و المسيرين المعمومات األمثل اإلداريالتسيير - 1
 .الوصول إلى إشباع حاجيات الزبائن و إرضائيم- 2
 .توفير أحسن ظروف لمسفر- 3
 .توسيع السوق و تحسين صورة الشركة- 4
 .التحكم في التكنولوجيا خاصة فيما يتعمق بالصيانة- 5
 .تحقيق مردودية و أرباح منتظمة و متزايدة- 6
 .العمل عمى زيادة عدد المحطات - 7
، النظافة، الراحة و كذا الحجز و األمنتحسين جودة الخدمات المقدمة لمزبائن فيما يتعمق بتوفير - 8

 .التذاكر و الخدمات المقدمة عمى متن الحافمة شراء
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  و تسيير المحطات البريةاستغالل مهام شركة :الفرع الثاني

 و تسيير المحطات البرية ىي النقل البري لممسافرين والسمع استغاللإن الميمة الرئيسية لشركة 
 :حسب الطمب كما تعمل الشركة عمى

 .نقل المسافرين  - 1
ات ء والموقف العمومي لمسيارات وفضااألمتعة تقوم بحفظ حيث SOGRALتتنوع الخدمات في - 2

 .اإلشيارت ءاالتوقف وكراء الشبابيك لمناقمين وكذا كراء فضا
 العادية وأثناء المواسم األياملسير عمى راحة المسافرين ومساعدتيم في التنقل في ظروف مريحة في ا- 3

 .واألعياد
  .األرصفة استئجار و المحالتإيجار - 4
 .لمرحالتالسماح لممسافرين بالحجز المسبق، وما شأنو وضع تنظيم أحسن - 5
 . لتذاكر السفر في إطار التحسين المستمر لمتكفل بالمسافريناإللكترونيالحجز - 6
.  الموجية لممسافريناألماكنتنظيم - 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الفصل الثالث                     التحليل المالي لشركت استغالل وتسيير المحطت البريت للبويرة
 

60 
 

 و تسيير المحطات البرية استغاللالهيكل التنظيمي لشركة : المطمب الثالث
نتطرق من خالل ىذا المطمب إلى الييكل التنظيمي لشركة استغالل وتسيير المحطات البرية بقميل 

 .من الشرح 
 

  و تسيير المحطات البريةاستغاللالييكل التنظيمي لشركة  ( :4)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثائق خاصة بشركة استغالل وتسيير المحطات البرية:المصدر 

 : منSOGRALيتكون الييكل التنظيمي لشركة 

تعتبر كمركز لقيادة الشركة و تسيرييا كما تحدد الوجية المستقبمية ليا و :  العامةاإلدارة: الفرع األول
 :إستراتيجياتيا و تتمثل مياميا فيما يمي تضع

 .تسيير أنشطة الشركة و مراقبة كل ىيئة من ىيئات الشركة -
 . و تمثيل الشركة داخميا و خارجيااإلداريتنفيذ قرارات الجياز  -

 المدٌرٌة العامة

 السكرتارٌة

 نوحدة الشؤو

 القانونٌة

 

 خلٌة االتصال

 خلٌة التدقٌق

مدٌرٌة الوقاٌة 
واألمن 
 الداخلً

مدٌرٌة 

المالٌة 

 والمحاسبة

مدٌرٌة أنظمة 

اإلعالم  

 اآللً

مدٌرٌة 

االستغالل 

 التجاري

مدٌرٌة      

الموارد 

 البشرٌة
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 : كل مناإلدارةتضم  و
  .السكرتارية 1-

 .اإلدارية خمية مسؤولة عن التدقيق والرقابة 2-

. االتصالخمية - 3

 وحدة الشؤون القانونية- 4

 اإلدارة تشمل الوظائف التي يتم تنظيميا بين ألنيا العميا باإلدارةىذه المناصب ذات الصمة مباشرة 
 ىذه المواقف التي تحافظ عمى الروابط ،(والوكاالت اإلدارات) األخرى االجتماعيةالعميا وجميع اليياكل 

 : و تنقسم كذلك إلى عدة مديريات حيثاألخرىالوظيفية مع جميع اليياكل 

 :أوكمت ليا الميام التالية:  الداخمياألمنمديرية الوقاية و  -1

 . و تحسين نوعية بما يتوافق مع الظروف الجديدةاألمنمتابعة المحيط الصحي و  -
 .األمنية الظروف الصحية و مالئمة المناسبة لمعالجة عدم اإلجراءات اقتراح -
 : تتجمى مياميا  فيما يمي:مديرية المالية و المحاسبة -2

 .إعداد التقارير المتعمقة بالمحاسبة و المالية -
 العامة من جية أخرى بالسير عمى اإلدارة المختمفة لممؤسسة من جية و اإلداراتالتنسيق بين  -

 .(القانوني ، المحاسبي و المالي) اإلطارتطبيق القرارات في 
 :و من أىم مياميا ما يمي: اآللي اإلعالممديرية أنظمة  -3

 .االتصاالتاقتناء و تسيير وسائل  -
 .االتصاالتصيانة وسائل  -
 . بين مختمف الفروع لمشركةاالتصاالتإنجاز و تنظيم  -
 . بين مصالح الشركةاالتصاالتتنظيم  -
 : من أىم وظائفيا: مديرية الموارد البشرية-4

 .التسيير والتنسيق الذي يعمل بصورة إيجابية وفق مناىج مدروسة لكل الموارد البشرية في المؤسسة -
 .المتابعة والمراقبة في مجال أنشطة وحدات المؤسسة التي تتعمق بإدارة وتسيير الموارد البشرية -
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 .العمل عمى التأكد من احترام وتطبيق القوانين التشريعية المتعمقة بالموارد البشرية -
 . داخل المؤسسةاالجتماعيالسعي قدما عمى تنظيم و تأطير الحوار  -
تسعى ىذه المصمحة إلعداد المخططات متعددة السنوات الستغالل : مديرية االستغالل التجاري - 5

. (لكل وحدة تابعة لمشركة ) االستغاللإيرادات و تكاليف 

 

 تعريف شركة استغالل وتسيير المحطة البرية لمبويرة: المطمب الرابع
 

 كما سبق وذكرنا ، بغرض تحسين تسيير 2011تأسست محطة البويرة عيقون محمد في سنة 
مرافق نقل المسافرين واألنشطة الممحقة من خالل نوعية الخدمات التي تسعى لتوفير أحسن الشروط 

 .لراحة وأمن المسافرين

ىذا مدينة البويرة مخرج عين بسام في شرق غرب الطريق السريع بجانب   لمبويرةتقع المحطة البرية
 . سيل عممية دخول وخروج الناقمين لكل االتجاىات الواجية  في االستراتيجيالموقع 

 رصيفا مخصصا 50 ىكتار وتتوفر عمى 4تتربع منشأة محطة البويرة عمى مساحة تقدر ب 
 سيارة أجرى 100 ناقال، إضافة إلى أكثر من 200 حافمة يممكيا حوالي 365النطالق ووصول حوالي 

 2 ما يقارب 2017 موظف ، تم تسجيل في سنة 67متعاقدة مع إدارة المحطة ، والتي يعمل بيا حوالي 
 .مميون مسافر عبر ىذه المحطة 

ويتم  ،االتجاىات لنقل المسافرين من ىذه المحطة نحو كل الحافالت في دعم األجرةتساىم سيارات 
 كمواقف محروسة، من قبل الناقمين العموميين والخواص بعد دفع التكمفة البويرة  أرصفة محطة استغالل

 .والتسعيرة المطبقة عمى الحافمة الواحدة سنويا

ينص القانون المسير لمحطات النقل البري عمى كون تغيير تسعيرة النقل يتم بعد التشاور مع 
 .البويرة ية ال لواألسعارالمتعاممين بالتنسيق مع مديرية المنافسة و 

 حسب مساحة كل محل وتتم كرائيا التجارية التي يتم المحالت العديد من البويرةتضم محطة 
 أن إال، االقتصاديةمراجعة تسعيرة كراء المتر المربع الواحد دوريا بالنظر إلى تقمبات سوق العقار والدورة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 تعد جد معقولة مقارنة بأسعار السوق الحرة، خاصة أن بويرة التجارية في محطة الالمحالتتسعيرة كراء 
 . إلى إعادة تأجيرىا بأسعار مضاعفة أحيانا إلى تجار آخرينيمجئون المحالتالكثير من أصحاب 

 

  لمبويرة البريةة و تسيير المحطاستغالل الهيكل التنظيمي لشركة ( :5)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثائق خاصة بشركة استغالل وتسيير المحطة البرية لمبويرة :المصدر 
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       البريةةوتسيير المحطاستغالل  دراسة و تحميل الميزانية المالية لشركة :المبحث الثاني 

                 لمبويرة
 

 و تسيير المحطات البرية استغاللسنقوم في ىذا المبحث بدراسة وتحميل الميزانية المالية لشركة 
 وصوالباستخدام مؤشرات التوازن المالي من رأس المال العامل، أنواعو، احتياجات رأس المال العامل 

. وقبل التطرق ليذه النقاط سنقوم بعرض الميزانية المالية لمشركة ، لمخزينة مع تفسيرىا

 2017-2016 ة عرض الميزانية المالية لسن: األولالمطمب 

تعتبر الميزانية المالية من الوسائل األساسية في االتصال باألطراف الميتمة بأنشطة الوحدة والتي 
الملحق ) .من خالليا تتمكن المديرية من التعرف عمى العناصر الرئيسية المؤثرة عمى المركز المالي لمشركة

  (08 ،07رقم 
 الميزانية المالية المختصرة  :الفرع األول

 الميزانية المالية المختصرة لألصول: 01جدول رقم 

 2017 2016السنوات /البيان 
 النسبة المبمغ النسبة المبمغ

 %91.53 365,055,398.24 %91.26 313,387,872.35األصول غ الجارية  

 %8.47 33,781,216.05 %8.74 29,993,494.12 الجارية األصول

 00 00 00 00قيم االستغالل 

 %61.26 20,694,108.8 %64.64 19,388,164.68قيم محققة  

 %38.74 13,087,107.17 %35.36 10,605,329.44قيم جاىزة 

 %100 398,936,614.29 %100 343,381,366.47المجموع 

 من إعداد الطلبة باالعتماد على  وثائق محاسبٌة للشركة: المصدر 
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  المٌزانٌة المالٌة المختصرة للخصوم : 02 جدول رقم

 2017 2016 السنوات/ البيان

 النسبة المبلغ النسبة المبلغ

 %75.13 299,638,501.52 %83.35 286,188,622.49 الموارد الدائمة

 %98.57 295,342,113.81 %99.16 283,789,114.78 رأس المال الخاص

 %1.43 4.296.387.71 %0.84 2,399,507.71 الخصوم غ الجارٌة

 %24.87 99,198,112.77 %16.65 57,192,743.98 الخصوم الجارٌة

 %100 398,836,614.29 %100 343,381,366.47 المجموع

 من إعداد الطلبة باالعتماد على  وثائق محاسبٌة للشركة: المصدر 

 تحميل الوضعية المالية لمشركة بواسطة مؤشرات التوازن المالي :المطمب الثاني

 .نتطرق في ىذا المطمب إلى تحميل الوضعية المالية لمشركة بواسطة مؤشرات التوازن المالي

 FR  رأس المال العامل: الفرع األول

يعتبر رأس المال العامل مؤشرا أساسي لمتحميل و تقييم التوازنات داخل المؤسسة و كما سبقت 
 . إليو ىناك أربعة أنواع لرأس المال العاملاإلشارة

:  العاممة في الجدول الموالياألموالسوف يتم توضيح مختمف قيم رؤوس 
 2017-2016أنواع رأس المال العامل لسنة  : 03جدول رقم

 2017 2016 السنوات/ البيان 

 األموال الدائمة
 األصول الثابتة

286,188,622.49 

313,387,872.35 

299,638,501.52 

365,055,398.24 

 (65,416,896.72) (45,199,249.86) رأس المال العامل الدائم

 األموال الخاصة
 األصول الثابتة

283,789,114.78 

313,387,872.35 

295,342,113.81 

365,055,398.24 

 (69,713,284.43) (29,589,757.57) رأس المال العامل الخاص

 33,781,216.05 29,993,494.12 األصول المتداولة

 33,781,216.05 29,993,494.12  اإلجماليلرأس المال العام

 دٌون طوٌلة األجل
 دٌون قصٌرة األجل

2,399,507.71 

57,192,743.98 

4,296,387.71 

99,198,112.77 

 103,494,491.48 59,592,251.69 رأس المال العامل األجنبي
 من إعداد الطلبة باالعتماد على  وثائق محاسبٌة للشركة: المصدر 
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 : منيامالحظاته يمكن تسجيل عدة ال النتائج المتحصل عمييا أعخاللمن 

قد انخفض   أن رأس المال العاملنالحظ الجدول خالل من :بالنسبة لرأس المال العامل الدائم -1
مما يجعل ، أي أنيا لم تحترم قاعدة التوازن المالي األدنى  و سالب2017-2016 السنتين خالل

 ألنو يتم تمويل جزء من األصول  القصيراألجلالمؤسسة في ىذه الحالة تعرف صعوبات في 
 مما يجعميا غير قادرة عمى الوفاء بالتزاماتيا اتجاه الغير، و يتطمب منيا الثابتة بديون قصيرة األجل

تعديالت، كأن تبيع جزء من أصوليا الثابتة لمواجية الديون قصير القيام بإجراءات تصحيحية أو 
 . من أجل تحقيق التوازن المالياألجل مما يدخميا في حالة خطر

 أن قيمة رأس المال العامل الخاص نالحظ الجدول خالل من : بالنسبة لرأس المال العامل الخاص-2
 فترة الدراسة يعني أن المؤسسة غير قادرة عمى تمويل أصوليا الثابتة من مواردىا الخاصة و خاللسالبة 

 ىي مصادر االستثمارات عمى موارد خارجية، و بالتالي فإن الموارد المالية المخصصة لتمويل االعتماد
 . الخارجيةلألطرافخارجية و ىو مؤشر سمبي لممؤسسة عمى التبعية 

 فترة خالل اإلجمالي إن القيمة المعتبرة لرأس المال العامل :اإلجمالي بالنسبة لرأس المال العامل -3
 . المؤسسة لسيولة معتبرةامتالك يدل عمى األجنبيالدراسة مقارنة برأس المال العامل 

 مقارنة األجنبي إن القيمة المنخفضة لرأس المال العامل :األجنبي بالنسبة لرأس المال العامل -4
 الخاصة يعني أن المؤسسة مستقمة ماليا ، و كذلك القيمة المنخفضة لرأس المال العامل باألموال
.  يعني أن المؤسسة بإمكانيا الحصول عمى قروض إضافية و بسيولةاألجنبي

  BFR   احتياجات رأس المال العامل: الفرع الثاني

(  احتياجات الدورة ) أن تغطي مخزوناتيا و مديونيا االستغالل دورة خالليجب عمى المؤسسة 
 ، فإذا كان الفرق موجب بين الطرفين فذلك يعبر عن حاجة ( موارد الدورة ) األجلبالديون قصيرة 

 . (احتياجات رأس المال العامل)المؤسسة إلى موارد أخرى تزيد مدتيا عن دورة واحدة ، و ىو ما يسمى 
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 احتياجات رأس المال العامل :04جدول رقم 

 2017 2016 البيان/ السنوات 

 20,694,108.88 19,388,164.68  القيم الجاىزة–األصول المتداولة 

 99,198,112.77 57,192,743.98  سمفات مصرفية–ديون قصيرة اآلجل 

BFR (37,804,579.3) (78,504,003.89) 

 من إعداد الطلبة باالعتماد على  وثائق محاسبٌة للشركة: المصدر 

 السنوات المدروسة خالله أن قيم احتياجات رأس المال العامل سالبة ال الجدول أعخالل من نالحظ
 أخرىو ىذا يدل عمى أن موارد المؤسسة غطت كل احتياجاتيا، فيي ليست بحاجة إلى وسائل مالية 

 أن ىذه القيم في ارتفاع و المالحظإضافية، بل يمكنيا تمويل قيمتيا الجاىزة بواسطة ىذه القيم السالبة و 
. األجلىذا راجع إلى ارتفاع في موارد المؤسسة المتمثمة في الديون قصيرة 

 TN  الخزينة:الفرع الثالث

، و يمكن االستغالل دورة خاللالخزينة ىي مجموع القيم التي تستطيع المؤسسة التصرف فييا 
 : الجدول التالي خالل سنوات الدراسة من خاللحساب الخزينة 

  الخزينة:05جدول رقم 

 2017 2016 البيان/ السنوات 
FR (45,199,249.86) (65,416,896.72) 

BFR (37,804,579.3) (78,504,003.89) 

TN (7,394,670.65) 13,087,107.17 
 من إعداد الطلبة باالعتماد على  وثائق محاسبٌة للشركة: المصدر 

 كانت سالبة أي المؤسسة في حالة عجز بقيمة 2016خالل السنة  أن الخزينة نالحظ
 موجبة  أصبحت2017غير قادرة عمى تسديد ديونيا في أجاليا ، أما في سنة  أي 7,394,670.65

 ارتفاع في قيمة الخزينة مقارنة نالحظ وضعية حسنة حيث المؤسسة فيأي  13,087,107.17بقيمة 
. 2017سنة  تمك خالل إلى الزيادة في القيم الجاىزة االرتفاع و يعود سبب ىذا ،بالسنة الماضية
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 غير 2016 حرجة سنة  النتائج المتحصل عمييا يمكن القول أن المؤسسة في وضعيةخاللمن 
تسمح ليا ليس فقط بتمويل فالمؤسسة في وضعية  2017قادرة عمى تمويل دورة االستغالل أما في سنة 

 التي قد تقع االستثنائية الحاالت و لكن ىذا الفائض في القيم المتاحة يمكنيا من مواجية االستغاللدورة 
 .فييا

تحميل الوضعية المالية لمشركة بواسطة النسب المالية  : المطمب الثالث

 .من خالل الميزانيات المالية السابقة سنقوم بحساب وتحميل مختمف النسب المالية

  حساب نسب السيولة: الفرع األول

نقوم بحساب نسب السيولة لممؤسسة من أجل معرفة قدرة المؤسسة عمى الوفاء بديونيا في آجاليا 
المحددة ، و سوف يتم التعرف عمى نسب السيولة لممؤسسة موضوع الدراسة 

 : نسبة السيولة العامة- 1
 نسبة السيولة العامة: 06جدول رقم                                  

 2017 2016 السنوات/ البيان 
 33,781,216.05 29,993,494.12 أصول متداولة

 99,198,112.77 57,192,743.98 أ. ق . د 
 0.34 0.52 السيولة العامة

 من إعداد الطلبة باالعتماد على  وثائق محاسبٌة للشركة: المصدر 

المؤسسة مولت أي  1 أصغر من فترة الدراسة خالله أن نسبة السيولة عال من الجدول أنالحظ
 السنتين خالل و ىذا يدل عمى وجود رأس المال العامل سالب األجلإستثماراتيا بديون قصيرة 

 المتداولة أو تنقص من األصولىا أن تزيد في قيمة يالمدروستين أي أن المؤسسة في وضعية حرجة عل
 . األجلالديون القصيرة 
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 : نسبة السيولة المختصرة 2-

 نسبة السيولة المختصرة : 07جدول رقم

 2017 2016 السنوات/ البيان 
 33,781,216.05 29,993,494.12 مخزونات- أصول متداولة 

 99,198,112.77 57,192,743.98 أ. ق . د 
 0.34 0.52 السيولة المختصرة

 من إعداد الطلبة باالعتماد على  وثائق محاسبٌة للشركة: المصدر 

 إليو أن اإلشارة كما سبقت ألنوتقوم ىذه النسبة عمى استبعاد المخزون السمعي في حساب قيمتيا 
 المتداولة سيولة وسرعة إلى التحول إلى نقدية، وتكون ىذه النسبة األصول أقل عناصر األخيرىذا 

 خالل من الجدول أن نسبة السيولة المختصرة  نالحظ0.5 و 0.3 محصورة بين مقبولة إذا كانت
أي يمكن لممؤسسة تغطية ديونيا قصيرة األجل  مقارنة مع النسبة المرجعية مقبولةالسنتين ىي نسبة 

 .انطالقا من حقوقيا دون المجوء إلى بيع المحزونات

  :اآلنية نسبة السيولة 3-

 اآلنيةنسبة السيولة  : 08جدول رقم

 2017 2016 السنوات/ البيان 
 13,087,107.17 10,605,329.44 قيم جاىزة

 99,198,112.77 57,192,743.98 أ. ق . د 
 0.13 0.18 السيولة اآلنية

 من إعداد الطلبة باالعتماد على  وثائق محاسبٌة للشركة: المصدر 

 تعتمد عمى ألنيا فإن ىذه النسبة تعد أكثر صرامة في قياس سيولة المؤسسة ، اإلشارةكما سبق 
 دون المجوء إلى بيع جزء من األجل القصيرة بااللتزاماتالقيم الجاىزة المتوفرة لدى المؤسسة لموفاء 

 الجدول خالل من 0.3 و 0.2مخزوناتيا أو تحصيل مدينييا وتتراوح القيمة النموذجية ليذه النسبة بين 
ب  2017قدرت في  و 0.18 ىي 2016 أن نسبة السيولة الجاىزة لممؤسسة لسنة نالحظالمبين أعالو 

قد تمجأ إلى تحصيل مدينييا  من النسبة المرجعية المدروسة و ىذا يعني أن المؤسسة  اقل و ىي0.13
 .لعدم قدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا قصيرة اآلجل
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نسبة سيولة األصول - 4

  نسبة سيولة األصول :09جدول رقم

 2017 2016 السنوات/ البيان 
 33,781,216.05 29,993,494.12 األصول الجارية
 398,836,614.29 343,381,366.47 مجموع األصول
 0.084 0.087 سيولة األصول

 من إعداد الطلبة باالعتماد على  وثائق محاسبٌة للشركة: المصدر 

 

 ىي 2017 وخالل سنة 0.078 ىي 2016األصول لسنة  من الجدول أن نسبة سيولة نالحظ
 الثابتة األصول أي أن قيمة 0.5 السنتين المدروستين مقارنة بالنسبة المرجعية خالل أصغر  أي 0.084

 مرتفعة و بالتالي تعطي إمكانية تحسين االستثمارات المتداولة و يعني ذلك أن األصولأكبر من قيمة 
 .مردودية المؤسسة

 نسب التمويل :الفرع الثاني

 نسبة التمويل الدائم -1
 تقيس ىذه النسبة مدى تغطية األموال الدائمة لألصول الثابتة 

 نسبة التمويل الدائم :10جدول رقم

 2017 2016 السنوات/ البيان 
 299,638,501.52 286,188,622.49 األموال الدائمة
 365,055,398.24 313,387,872.35 األصول الثابتة

 0.82 0.91 نسبة التمويل الدائم
 من إعداد الطلبة باالعتماد على  وثائق محاسبٌة للشركة: المصدر 

 حيث في سنة 1 أقل من النسبة المرجعية  أن نسبة التمويل الدائمنالحظه ال الجدول أعخاللمن 
 الثابتة التي األصول حيث أن 0.82 لتصل إلى 2017 وانخفضت خالل سنة 0.91 بمغت 2016

 األموالعن طريق 2017سنة  %82 وبنسبة 2016 سنة %91بنسبة تمتمكيا المؤسسة تقوم بتمويميا 
 والنسبة المتبقية تمول عن طريق األصول الجارية وىي ليست وضعية جيدة بالنسبة لممؤسسة الدائمة

 .وعمى المؤسسة زيادة األموال الدائمة أو التخمي عن بعض األصول الثابتة حتى تحقق التوازن المالي 
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 نسبة التمويل الخاص - 2

 نسبة التمويل الخاص: 11 جدول رقم 

 2017 2016 السنوات/ البيان 
 295,342,113.81 283,789,114.78 األموال الخاصة
 365,055,398.24 313,387,872.35 األصول الثابتة

 0.80 0.90 نسبة التمويل الخاص
 من إعداد الطلبة باالعتماد على  وثائق محاسبٌة للشركة: المصدر 

 
 السنتين المدروستين أي خالل أي جيدة مقارنة بالنسبة المرجعية 1نسبة التمويل الخاص بالتقريب 

 خالل % 80بنسبة  و 2016ة  السنخالل 90%  الثابتة بنسبة األصول الخاصة تغطي األموالأن 
أي عمى المؤسسة زيادة   السنوات المدروسةخاللىذا يترجم وجود رأس مال خاص سالب  2017السنة 

 .رأس المال الخاص لتغطية األصول الثابتة

  المالية االستقالليةنسبة 3-

  الماليةاالستقالليةنسبة  :12جدول رقم 

 2017 2016 السنوات/ البيان 
 295,342,113.81 283,789,114.78 األموال الخاصة
 103,494,491.48 59,592,251.69 مجموع الديون

 2.85 4.76 نسبة االستقاللية المالية
 من إعداد الطلبة باالعتماد على  وثائق محاسبٌة للشركة: المصدر 

 الجدول أن ىذه خالل من نالحظ الخاصة بالديون، و األموال المالية تقوم بمقارنة االستقاللية
بنسبة  الخاصة األموال السنوات المدروسة أي يوجد ضعف في الديون و تغطييا مرتفعة خاللالنسبة 
 وذلك الرتفاع مجموع 2.85 إلى 2017 ولكن انخفضت ىذه النسبة خالل سنة 2016 خالل سنة 4.76

. و منو فالمؤسسة تعتمد عمى التمويل الداخميالديون خالل ىذه السنة، 
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 نسبة القدرة عمى السداد 4-
 نسبة القدرة عمى السداد : 13 جدول رقم

 2017 2016 السنوات/ البيان 
 103,494,491.48 59,592,251.69 مجموع الديون

 398,836,614.29 343,381,366.47 مجموع األصول
 0.25 0.17 نسبة القدرة عمى السداد

 من إعداد الطلبة باالعتماد على  وثائق محاسبٌة للشركة: المصدر 

 السنوات المدروسة أقل من الواحد خالل الجدول أن النسب المتحصل عمييا خالل من نالحظ
 وىي 0.25 بمغت 2017 وخالل سنة 0.17 بمغت نسبة الديون إلى األصول 2016 في سنة حيث

 الطويمة و اآلجالكبيرة عمى سداد ديونيا في ال، و ىذا يعني أن المؤسسة ليا القدرة نسب متدنية
.  أكبر من مجموع الديوناألصولن مجموع ألالمتوسطة 

 نسب المردودية: الفرع الثالث

  نسبة المردودية المالية1-

 نسبة المردودية المالية :14جدول رقم 

 2017 2016 السنوات/ البيان 
 17,682,825.82- 20,263,629.74- النتيجة الصافية

 295,342,113.81 283,789,114.78 رؤوس األموال الخاصة
 0.059- 0.71- نسبة المردودية المالية

 من إعداد الطلبة باالعتماد على  وثائق محاسبٌة للشركة: المصدر 

مقارنة بارتفاع في  أن النتيجة الصافية كانت سالبة خالل سنوات الدراسة نالحظ الجدول اللمن خ
 وتناقص العجز سنة 0.71 الحظنا ارتفاع في نسبة العجز بنسبة 2016األموال الخاصة، في سنة 

 ، وذلك راجع إلى أن الشركة حديثة النشأة وال تزال  تدفع حقوق إيجار القطعة 0.059 إلى نسبة 2017
 .األرضية وىي تكاليف ال تغطييا دورة استغالل واحدة  مما أثر سمبا عمى النتيجة الصافية  
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 االقتصادية نسبة المردودية 2-

 االقتصاديةنسبة المردودية  :15جدول رقم 

 2017 2016 السنوات/ البيان 
 17,682,825.82- 20,263,629.74- النتيجة الصافية

 398,836,614.29 343,381,366.47 مجموع الميزانية
 0.044- 0.058- نسبة المردودية االقتصادية

 من إعداد الطلبة باالعتماد على  وثائق محاسبٌة للشركة: المصدر 

 2016 المردودية االقتصادية سالبة  خالل سنوات الدراسة في سنة  أننالحظ الجدول خاللمن 
 وذلك راجع إلى أن الشركة حققت النتيجة 0.044 إلى 2017 لينخفض سنة 0.058كانت نسبة العجز 

 .  الصافية سالبة مقارنة مع االرتفاع الكبير لحجم األصول

   البريةة المحطاستغالل وتسيير تحميل جدول حساب النتائج لشركة :المطمب الرابع

                لمبويرة

 البرية و ة و تسيير المحطاستغاللسنقوم في ىذا المبحث بدراسة جدول حسابات النتائج لشركة 
 . الخاصة و إيرادات المؤسسةاألعباءتحميل الحسابات الخاصة بالتسيير والتي تتمثل في 

  جدول حساب النتائج:األول الفرع

 وفقا 2017-2016 ىذا الجدول سنقوم بإعداد و إظيار جدول حساب النتائج لسنة خاللفمن 
 .لمنظام المالي المحاسبي الجديد
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 2017جدول حسابات النتائج لسنة  :16جدول رقم 

 البيان
 2016 2017مالحظة 

 المبيعات والمنتجات الممحقة 
تغيرات المخزونات والمنتجات المصنعة والمنتجات قيد 

 التصنيع
 المثبت اإلنتاج

 االستغاللإعانات 

 51,085,065.01 
 
 

50,588,572.81 

 50,588,572.81 51,085,065.01   إنتاج السنة المالية–1

المشتريات المستيمكة 
 ىاألخركات الستواإلالخدمات الخارجية و 

 -2,901,599.17 
-40,755,297.71 

-2,539,054.35 
-49,564,613.26 

 52,103,667.61- 43,656,896.88-   السنة الماليةاستهالك –2

 1,515,094.80- 7,428,168.13  (2-1 ) لالستغاللالقيمة المضافة  –3

أعباء المستخدمين 
 ماثمة الماتالمدفوعوالضرائب و الرسوم 

 -25,960,052.55 
-995,785.00 

-19,353,230.76 
-1,025,521.00 

 21,893,846.56- 19,527,669.42-  لالستغالل اإلجماليالفائض  -4

 ىاألخرالمنتجات العممياتية 
 ىاألخر العممياتية ءاألعبا

   و المؤوناتاتكتالهلالالمخصصات 
خسائر القيمة و المؤونات لى  عرجاعاست

 1,988,015.41 
 

-143,171.81 

1,577,222.86 
-395.90 

-147,470.62 

 20,464,490.22- 17,682,825.82-  النتيجة العممياتية-5 

جات المالية والمنت
 المالية ءاألعبا

   

    النتيجة المالية 6 –
 20,464,490.22- 17,682,825.82-  (6+5) النتيجة العادية قبل الضرائب 7 –

الضرائب الواجب دفعيا عن النتائج العادية 
 عن النتائج العادية (تغيرات)الضرائب المؤجمة 

   
200,860.48 

 52,165,795.67 53,073,080.42   العاديةةاألنشطمجموع منتجات 

 72,429,425.41- 70,755,906.24-  العادية ةاألنشطأعباء منتجات مجموع 

  العاديةلألنشطةالنتيجة الصافية  8 –
 ( يطمب بيانيا )عناصر غير عادية لممنتجات 
 (يطمب بيانيا )عناصر غير عادية لألعباء 

 -17,682,825.82 -20,263,629.74 
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    النتيجة غير العادية-9
 20,263,629.74- 17,682,825.82-  النتيجة الصافية لمسنة المالية-10

 (09الممحق رقم )وثائق محاسبية لمشركة :المصدر 

 تحميل حسابات النتائج:  الثانيالفرع

يتكون حسابات النتائج من حسابين رئيسين ىما الحسابات الخاصة بالتسيير والتي تتمثل في 
 . الخاصة وأما الثانية فتمثل إيرادات المؤسسةاألعباء

 دراسة التغيرات في التكاليف : 17 جدول رقم
 2017 2016 التكاليف

 (2,901,599.17) (2,539,054.35) المشتريات المستيمكة
 %14.37  نسبة التغير

 (40,755,297.71) (49,564,613.26) الخدمات الخارجية
 -%17.77  نسبة التغير

 (25,960,052.55) (19,353,230.76) أعباء المستخدمين
 %34.13  نسبة التغير

 (995,785.00) (1,025,521.00) الضرائب والرسوم المدفوعة المشابية
 -%2.89  نسبة التغير

  (395.90) األعباء العممياتية األخرى
 -%100  نسبة التغير

   األعباء المالية
   نسبة التغير

 (143,171.81) (147,470.62) مخصصات االىتالك ومؤونات وخسائر القيمة
 -%2.91  نسبة التغير

 من إعداد الطلبة باالعتماد على  وثائق محاسبٌة للشركة: المصدر 

فيما يخص تكاليف المؤسسة فيي تتمتع بنصيب كبير من المصاريف حيث تمثل كل من 
.  من المصاريفاألكبرالمواد و الموازم و الخدمات الجزء  ،مصاريف المستخدمين

: ليذا الغرض قمنا بدراسة التغيرات الحاصمة في المصاريف فتبين لنا أن
  .2016 مقارنة بسنة 14.37%بنسبة  2017 سنة خاللا رتفاعالمشتريات سجمت ا -
 .2016مقارنة بسنة  17.77% بنسبة 2017الخدمات الخارجية سجمت انخفاضا لسنة  -
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 مقارنة مع سنة 2017 سنة خالل 34.13 %أما مصاريف المستخدمين سجل ارتفاعا بنسبة   -
 .، يرجع ذلك إلى زيادة عدد المستخدمين في الشركة2016

 مقارنة مع 2017 في سنة 2.89%و فيما يخص الضرائب و الرسوم فسجمت تراجعا بنسبة  -
2016. 

 .2017 في سنة 100 %ممحوظا قدر بنسبة انخفاضا  العممياتية سجمت األعباءأما  -
 .2017 في سنة 2.91 % بنسبة نخفضتكات حيث االإلىتا و كذلك الحال مع مخصصات  -

عمى الشركة مواصمة تخفيضيا لممصاريف المشتريات والخدمات الخارجية ومصاريف المستخدمين 
 .باعتبارىا أكبر المصاريف عمى عاتق الشركة والتي أدت إلى نتيجة صافية سالبة

 دراسة التغيرات في اإليرادات : 18جدول رقم 

 2017 2016 االيرادات 
 51,085,065.01 50,588,572.81  الممحقةتالمبيعات والمنتجا

 %0.98  نسبة التغير

 1,988,015.41 1,577,222.86 المنتجات العممياتية األخرى

 %26.04  نسبة التغير

 53,073,080.42 52,165,795.67 عناصر عادية 

 %1.73  نسبة التغير
 من إعداد الطلبة باالعتماد على  وثائق محاسبٌة للشركة: المصدر 

 المباع بنسبة اإلنتاج في نسبة ارتفاع طفيف أن ىناك نالحظ اإليرادات دراسة تغير  خالل
 كذلك بنسبة  ارتفعت ، أما المنتجات العممياتية فقد2016 مقارنة بسنة 2017 في سنة 0.98%

 اإليرادات أما 1.73% كذلك بالنسبة لمعناصر العادية بنسبة االرتفاع ليتواصل ىذا 2017 في %26.04
.  سنوات الدراسةخالل فقد كانت معدومة األخرى

 .ينبغي عمى الشركة مواصمة دعم ىذا االرتفاع في اإليرادات لتحقيق نتيجة صافية موجبة 
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 .من خالل ما سبق نجد أن المؤسسة في حالة عدم توازن مالي وىي في وضعية حرجة

بعدما قمنا بتحميل ميزانية المؤسسة وجدول حسابات النتائج خالل فترة الدراسة يمكن اتخاذ مجموعة من 
القرارات التي تتناسب مع وضعية المؤسسة من بين البدائل المقترحة ، وذلك بعد التحديد الجيد لموضعية 

 :المالية الخاصة بالمؤسسة ، يمكن أن تتمثل ىذه القرارات فيما يمي 

 .تعديل القرار االستثماري بتخفيض األصول الثابتة من خالل تخفيض التثبيتات المادية العاطمة -
تعديل قرار التمويل عن طريق خفض التمويل بالديون قصيرة األجل، والمجوء إلى التمويل المناسب  -

 .لممؤسسة
 .المحافظة عمى الطاقة اإلنتاجية وزيادتيا -
 . رفع مدة تحصيل قيمة الحقوق لدى العمالء -

ومن ىذا نجد أن متخذي القرارات في المؤسسة يجب عمييم االعتماد عمى التحميل المالي 
الستطاعتيم اتخاذ القرار المناسب لممؤسسة وتحسين مستواىا وأدائيا في المحيط الموجودة فيو، وحسن 

 .اختيار القرار من بين البدائل المتوفرة
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صة الخ
 

 و الوصول إلى األرباحستمرارية و تحقيق النظرا لميدف الذي تسعى إليو المؤسسة و ىو البقاء و ا
 المسطرة بكل فعالية يتطمب منيا القيام بإتباع طريقة وقائية تتمثل في التحميل المالي لذلك فقد األىداف

فبدأنا  SOGRALحاولنا في ىذا الفصل التعرف عمى دور التحميل المالي في اتخاذ القرارات لشركة 
 إلى عرض مياميا وأىدافا كما تطرقنا كذلك إلى الييكل التنظيمي باإلضافةبتقديم تعريف شامل ليا ، 

 . 2017 و 2016لمشركة ثم عرضنا الميزانية المالية لسنتي 

 قيامنا بتحميل الوضعية المالي لممؤسسة باستخدام أدوات التحميل المالي يمكن القول أن خاللمن 
،   حيث حققت خزينة صافية سالبة2016الدراسة سنة  خاللمن تحقيق توازن مالي  كنتم تلمالمؤسسة 

 تحقيقيا لمخزينة الصافية موجبة ، و رغم ىذا خاللذلك من فقد حققت توازن مالي و 2017 أما في سنة
 دراستنا ىذه المتمثمة خاللالت التي تم التوصل إلييا من الختال أن المؤسسة تبقى تعاني من بعض اإال

 فترة الدراسة أي أنيا لم تستطع تحقيق التوازن المالي، و خاللأساسا في أن رأس المال العامل سالب 
 .احتياجات رأس المال العامل سالب أيضا ىذا ما يفسر أن موارد المؤسسة غطت كل احتياجاتيا

نسبة السيولة منخفضة أي أن المؤسسة في وضعية حرجة مما يستمزم عمييا الزيادة في قيمة  
 و كذلك يجب عمييا إعادة النظر في سياسة تحصيل األجل أو التخفيض في الديون قصيرة األصول
 من حقوقيا دون المجوء إلى بيع انطالقا األجلقدرة المؤسسة عمى تغطية ديون قصيرة ، مدينييا 

 . مالية و تعتمد عمى التمويل الداخمياستقالليةالمؤسسة لدييا  أن مخزوناتيا أي

ه لم تستطع الشركة تحقيق أرقام موجبة تتعمق بالنتيجة الصافية التي  يمكن القول أناألخيرفي 
حققت فييا خسارة لسنتين متتاليتين كونيا تحممت مجيودات استثمارية ضخمة ال يمكن تحمل تكاليفيا 

 .خالل دورة استغالل واحدة 
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 مراقبة نشاطيا وتحقيق خاللويعتبر اتخاذ القرار داخل المؤسسة أمر ضروريا ، والذي يمكن من 
 المستخدمة في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة األدواتأىدافيا المحددة ولقد اخترنا في بحثنا ىذا أحد أىم 

 خالليا التي يستطيع المقيم من األداة وىو التحميل المالي والذي يعد أالوالتي تخص الجانب المالي 
 إلى النقاط الحساسة التي تستوجب الدراسة واتخاذ االنتباهتشخيص السياسة المالية المتبعة، وتوجيو 

 لتحسين الوضع المالي لممؤسسة، والذي يفترض أن يتسم بالكفاءة والفعالية حتى يتسنى الالزمةالقرارات 
 يتأتى ليا ذلك إلى باعتمادىا عمى أدوات التسيير الحديثة معتمدة عمى التحميل ال، و واالستمرارليا البقاء 

 .والتشخيص المالي

 ىذا البحث التركيز عمى الجانب المالي والمحاسبي واخترنا التحميل المالي كوسيمة اللوقد تم خ
 القرار والمراقبة داخل أي مؤسسة ميما التخاذ القرارات المالية ، كون المعمومة المحاسبية أداة التخاذ

 المؤسسة أمام خالليااختمف طابعيا القانوني أو القطاع الذي تنتمي إليو، كما يمثل المرآة التي تظير من 
 بالجانب المالي والمحاسبي وحده كمؤشر قادر عمى االكتفاءكل المتعاممين معيا، ومن الطبيعي عدم 

 و المجيودات المبذولة وفق األنشطةاتخاذ القرارات داخل المؤسسة كون التحميل ناتج عن تركيبة من 
 أن البعد المالي يحتل الصدارة خاصة إال، (...اجتماعية، اقتصادية، قانونية) األبعادسياسة معينة متعددة 

في مثل ىذه الدراسات، إن عممية التحميل المالي يسعى من خاليا المسير لمكشف عن أسباب الضعف 
 خاللفي المؤسسة و محاولة مساعدتيا لمخروج منيا و تفادييا في المستقبل، و نقاط القوة وتدعيميا من 

قراراتو، وبما أن أغمب المؤسسات تشكو من نقص أو تدىور في اتخاذ القرارات المناسبة لذا أصبح من 
 من انطالقاتحميل الوضعية المالية،  و مباشرة لدراسةاالىتمامالضروري عمى المحممين الماليين توجيو 

.  مرآتيا الحقيقيةاألخيرةالوثائق المحاسبية المتوفرة داخل المؤسسة كون ىذه 

 نتائج اختبار الفرضيات-  1
 .يعتبر التحميل المالي أحد الركائز لبقاء المؤسسة و استمراريتيا -
 التخاذتستخدم مؤشرات التوازن المالي و النسب المالية كأحد أدوات التحميل المالي في المؤسسة  -

. االستثمارالقرارات السميمة المتعمقة بمصادر التمويل و تغطية ديونيا و احتياجاتيا و اتخاذ قرارات 
.  اتخاذ القرارات المناسبةمنالتحميل المالي ىو أحد المعطيات فقط التي تمكن المسيرين  -
 االنتياء بعد إال يمكن اتخاذ القرارات المناسبة اليعتمد التحميل المالي عمى القوائم المالية النيائية حيث  -

 .من انجازىا
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 النتائج المستخلصة من الدراسة  2 -

 بعض النتائج  توصمنا من خالل فصوليا النظرية والتطبيقية إلى الدراسة التي قمنا بياخاللمن 
: نذكر منيا ما يمي

التحميل المالي أداة جد فعالة لكشف وتشخيص وضعية المؤسسات، كما لو دور ميم في ترشيد قرارات  -
المدراء من خالل التفسيرات التي يعطييا، ومن خالل تطبيق طرق وأدوات التحميل المالي عمى القوائم 

 : تبين أن2017-2016المالية لشركة استغالل وتسيير المحطة البرية لمبويرة لسنة 

 رأس المال العامل الدائم سالب أي أن المؤسسة لم تستطع تحقيق توازن مالي وىذا يدل عمى أن  -
. األجلالموارد الدائمة لم تغطي الديون طويمة 

 باالحتفاظ السنتين، مما يدل عمى أن المؤسسة ميتمة خالل موجب األجنبي رأس المال العامل  -
. األجنبيةبالسيولة 

أما احتياجات رأس المال العامل الدائم فيو سالب، وىذا ما يفسر أن موارد المؤسسة غطت كل  -
. احتياجاتيا، فيي ليست بحاجة إلى وسائل مالية أخرى إضافية

.  و ىذا يدل عمى الوضعية الجيدة لممؤسسة2017 و 2016 سنتي خالل الخزينة موجبة  -
 األصولنسبة السيولة منخفضة أي أن المؤسسة في وضعية حرجة مما يستمزم عمييا الزيادة في قيمة  -

.  و كذلك يجب عمييا إعادة النظر في سياسة تحصيل مدينييااألجلأو التخفيض في الديون قصيرة 
 من حقوقيا دون المجوء إلى بيع مخزوناتيا أي انطالقا األجلقدرة المؤسسة عمى تغطية ديون قصيرة  -

.  مالية و تعتمد عمى التمويل الداخمياستقالليةأن المؤسسة لدييا 
 تحميل مردودية المؤسسة ما أدى إلى عدم خالل من مالحظتوىناك تراجع في أداء المؤسسة ىذا ما تم  -

 . الخاصة لممؤسسةاألموال استغاللكفاءتيا في 

 دراسةتوصيات ال- 3

 : النتائج المتوصل إلييا في فترة دراستنا ليذا الموضوع نقترح بعض التوصياتخاللمن 

 بالسيولة لذا فننصح المؤسسة بتوظيف أمواليا حتى تتحصل عمى فوائد االحتفاظالتقميل من  -
.  ليذه المؤسسةاألعمالتسمح في زيادة رقم 
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 في مجال التحميل المالي و عقد دورات في مجال اتخاذ القرارات اإلداريةتدريب متخذي القرارات  -
. مما يساىم في زيادة قدرة متخذي القرارات عمى التعامل بفعالية مع نتائج التحميل المالي

. دارية التي تتطمب قرارات صعبةالتأىيل متخذي القرارات ليتمكنوا من معالجة المواقف ا -
نوصى بأىمية التحميل المالي و المعمومات المالية لما ليا من أىمية في نجاح القرارات و أن تقوم  -

 .العوامل الشخصية و الوظيفية بدور فعال في نجاح القرارات

  الدراسة أفاق 4 -

 دراستنا ليذا الموضوع واجيتنا عوائق في الجانب المالي أثناء قيام بيذه الدراسة حيث خاللمن 
صدفتنا بعض المواضيع التي تحتاج إلى دراسة معمقة والتي من الممكن أن تكون موضوع البحوث 

 : حيث يتم تمخيصيا في النقاط التاليةالالحقةوالدراسات 

ما مدى فعالية التحميل المالي في تحقيق أىداف المؤسسة؟  -
 ما دور التحميل المالي في رسم إستراتيجية المؤسسة؟ -

بد أن تكون دراسات ميدانية دون أن ننسى الجانب النظري الذي ىو في غاية ال االقتراحاتكل ىذه 
. األىمية
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 01الممحق رقم 

.. .في  ميزانية السنة المالية المقفمة (األصولجهة )نموذج لمميزانية  

 رصيد/ اهتالك N  إجماليN  األصول
 جاريةاصول غير 

 الشراءفارق 
التثبيتات المعنوية 
التثبيتات العينية 

 اراضي
 مباني

 تثبيتات عينية اخرى
 تثبيتات ممنوح امتيازها

التثبيتات الجاري إنجازها 
 التثبيتات المالية

 السندات الموضوعة موضع المعادلة
  الممحقة  والحسابات الدائنةىاألخرالمساهمات 

 مثبتةال ىاألخرسندات ال
  غير جاريةقروض وأصول مالية أخرى
  ضرائب مؤجمة عمى األصل

  

   ةجاريال غير األصولمجموع 
 أصول جارية

 مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ
  استخدامات مماثمةودائنة  حسابات

 زبائنال
 اآلخرونالمدينون 
 و ماشابههاالضرائب 

 األصول األخرى الجارية
 يماثمهاالموجودات وما

 ى األخر المالية الجاريةلتوظيفات واألصو
 الخزينة  

  

 مجموع األصول الجارية
 المجموع العام لألصول

  

 .28، ص 2009 مارس 25، بتاريخ 19الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، العدد  :المصدر



89 
 

 02الممحق رقم 

..... ميزانية السنة المالية المقفمة في ( جهة الخصوم)نموذج لمميزانية 

 N الخصوم

 الخاصة األموالرؤوس 
 الصادرمال الرأس 
 المطموبمال غير الرأس 

 (1) احتياطات مدمجة _ واحتياطات عالوات
رق إعادة التقييم اف

 (1)فارق المعادلة 
 (1) نتيجة صافية حصة المجمع)/نتيجة صافية 

 ترحيل من جديد/ رؤوس أموال خاصة أخرى 
 (1)  حصة الشركة المدمجة 

 (1)حصة ذوي األقمية  

 

  (1) المجموع  

جارية الالخصوم غير  
 قروض وديون مالية 

 (مؤجمة ومرصود لها)ضرائب 
 ديون أخرى غير جارية 

 مسبقا  المدرجة في الحساباتمؤونات ومنتجات

 

  (2)مجموع الخصوم غير الجارية 

 الخصوم الجارية 
 موردون وحسابات ممحقة

 ضرائب
 ديون أخرى

 خزينة الخصوم

 

  (3)مجموع الخصوم الجارية 

  مجموع عام الخصوم

 .29، ص 2009 مارس 25، بتاريخ 19الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، العدد :المصدر
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 03الممحق رقم 
 جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة

 السنة الماليةمالحظة البيان 

N 

 السنة المالية

N-1 

 المبيعات والمنتجات الممحقة
 تغيرات المخزونات والمنتجات المصنعة والمنتجات قيد التصنيع

 المثبت اإلنتاج
 االستغاللإعانات 

  إنتاج السنة المالية–1
المشتريات المستهمكة 
 ىاألخركات الستهاإلالخدمات الخارجية و 

  السنة الماليةاستهالك –2
 (2-1 ) لالستغاللالقيمة المضافة  –3

أعباء المستخدمين 
 ماثمة الماتالمدفوعوالضرائب و الرسوم 

 لالستغالل اإلجماليالفائض  -4
 ىاألخرالمنتجات العممياتية 

 ىاألخر العممياتية ءاألعبا
   و المؤوناتاتكتالهلالالمخصصات 

 خسائر القيمة و المؤوناتلى  عرجاعاست
 النتيجة العممياتية 5 –

جات المالية والمنت
 المالية ءاألعبا
 النتيجة المالية 6 –
 (6+5) النتيجة العادية قبل الضرائب 7 –

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 
 عن النتائج العادية (تغيرات)الضرائب المؤجمة 
 العادية ةاألنشطمجموع منتجات 

 العادية ةاألنشطأعباء منتجات مجموع 
  العاديةلألنشطةالنتيجة الصافية  8 –

 ( يطمب بيانها )عناصر غير عادية لممنتجات 
 (يطمب بيانها )عناصر غير عادية لألعباء 

 النتيجة غير العادية-9
 النتيجة الصافية لمسنة المالية-10

 حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في النتيجة الصافية 
 (1)النتيجة الصافية لممجموع المدمج -11

 (1)ومنها حصة ذوي األقمية 

   

 .30، ص 2009 مارس 25، بتاريخ 19الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، العدد  :المصدر
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 04الممحق رقم 

 جدول حسابات النتائج حسب الوظيفة

 N N-1مالحظة البيان 

 لاألعمارقم 
كمفة المبيعات 

 اإلجمالي ربحهامش ال
منتجات عممياتية أخرى 

التكاليف التجارية 
 اإلدارية ءاألعبا

أعباء عممياتية أخرى 
النتيجة العممياتية 

 حسب الطبيعة ءاألعباتقديم تفاصيل 
 (مصاريف المستخدمين المخصصات لالستهالك)

منتجات مالية 
 المالية ءاألعبا

النتيجة العادية قبل الضريبة 
 عمى النتائج العادية ةالضرائب الواجب

 ( التغييرات  )الضرائب المؤجمة عمى النتائج العادية
 العادية لألنشطةالنتيجة الصافية 

 غير العادية ءاألعبا
جات غير العادية والمنت

النتيجة الصافية لمسنة المالية 
الموضوعة موضع المعادلة في النتائج الصافية ت حصة الشركا

 (1)النتيجة الصافية لممجموع المدمج 
 (1) ةاألهميمنها حصة ذوي 
  حصة المجمع 

   

    ال تستعمل إال لتقديم الكشوف المالية المدمجة (1)

 31. ، ص 2009مارس25 بتاريخ ،19 العدد ،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية : المصدر
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 05الممحق رقم 
 (الطريقة المباشرة )جدول سيولة الخزينة 

 السنة الماليةمالحظة البيان 

N 

 السنة المالية

N-1 

 

 تدفقات األموال المتأتية من األنشطة العملياتية 

ت المقبوضة من عند الزبائن الالتحصي
المبالغ المدفوعة لمموردين و المستخدمين 

الفوائد و المصاريف المالية األخرى المدفوعة 
الضرائب عن النتائج المدفوعة 

 قبل العناصر غير العاديةتدفقات أموال الخزينة 
 المرتبطة بالعناصر غير العادية تدفقات أموال الخزينة 

 (ا)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العممياتية 
 االستثمارتدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة 

المسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية 
 التحصيالت عن عمميات التنازل عن تثبيتات مالية عينية و معنوية

المسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية 
 التحصيالت عن عمميات التنازل عن تثبيتات مالية

الفوائد التي تم تحصيمها عن التوظيفات المالية 
 المقبوضة من النتائج المستممة طاألقساالحصص و 

 (ب)االستثمارتدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة صافي 
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل 

 ت في أعقاب إصدار أسهمالالتحصي
 التي تم القيام بها الحصص و غيرها من التوزيعات

ت المتأتية من القروض الالتحصي
  المماثمةىاألخرالقروض أو الديون  تسديدات

 (ج)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل 
ت الت و شبه السيوالتأثيرات تغيرات سعر الصرف عمى السيو

  ( ج + ب + أ )تغير أموال الخزينة في الفترة 

   

  السنة الماليةافتتاحأموال الخزينة و معادالتها عند 
أموال الخزينة و معادلتها عند إقفال السنة المالية 

 الفترة خاللتغير أموال الخزينة 
 

   

    المقاربة مع النتيجة المحاسبية
 35.، ص 2009مارس25 بتاريخ ،19 العدد ، الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية:المصدر
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 06الممحق رقم 

 الخاصة األموالجدول تغير 

رأسمال  مالحظة 
 الشركة

عالوة 
 اإلصدار

فارق 
 التقييم

فرق إعادة 
 التقييم

االحتياطات 
 والنتيجة

       N-2 ديسمبر 31 في دلرصيا
 تغيير الطريقة المحاسبية 

  الهامة ءاألخطاتصحيح 
 إعادة تقييم التثبيتات 

  و الخسائر غير المدرجة حاألربا
 في الحسابات في حساب النتائج 

 الحصص المدفوعة 
 زيادة رأس المال 

 صافي نتيجة السنة المالية

      

       N-1 ديسمبر 31 في دلرصيا
 تغيير الطريقة المحاسبية 

  الهامة ءاألخطاتصحيح 
إعادة تقييم التثبيتات 

  و الخسائر غير المدرجة حاألربا
 في الحسابات في حساب النتائج 

 الحصص المدفوعة 
 زيادة رأس المال 

 صافي نتيجة السنة المالية

      

       N ديسمبر 31 في دلرصيا
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