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 .قال تعالــــى:" نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم" صدق اهلل العظيم 
 .أىدي ثمرة جهدي ىذه إلى رسولي وشفيعي ونور طريقي محمد صلى اهلل عليو وسلم 

 أىدي ثمرة جهدي ىذه إلى من قال فيهما الرحـــــــمن: كما                    
 كما ربياني صغيرا".  ارحمهماقال تعالى:"وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي  
         أىدي ىذا الجهد المبذول إلى من ال ينطوي ذكرىا ألنو ال يفنى بحقها،إلى من يحن القلب 

 إلى تقبيلها وتشتاق أذان لسماع دعواتها الغالية "أمــــــــــــــي الحبيبة أطال اهلل في عمرىا".                  

  إلى من علمني أبجديات الحياة وناضل ألجلي وتعب ألرتاح إلى نبراس العطاء المبذول
 الحبيب أطال اهلل في عمره". يرمز االحترام والتقدير"أبــــــــــــــــــ ومعلمي األول،وجوىر قلبي

  اللهم أجعل أمي وأبي من السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بال حساب،فأمي ال تقدر بثمن
 وأبي ال يكرره الــــــــــــــــــــــــــزمن.

 ي على مواصلة درب العلم والطريق الصحيح إلى رمز األدب واألخالق إلى التي شجعتن
 ية".فاضلة"كحول صور الأستاذتي 

  إلى بلسم روحي وحياتي،إلى من ىم أنس عمري ومصدر سعادتي إخواتي األعزاء"يـــاسين
 افة األقارب.ــــــــــأميرة عائشة،بثـــينــــة،سمــــيــــــة"،وإلى ك

 بـــدرة ،إينــــاس دة،ــجهي ـرام ،إكـــ "إلى أعز الصديقات اللواتي جمعتني بهن أغلى الذكريات." 
  ماستر،تخصص فحص محاسبي وإلى كل طلبة كلية العلوم  6102إلى كل زمالئي دفعة

 االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير.
 .إلى كل من ىم في ذاكرتي وليسوا في مذكرتي .......أىدي ىذا العمل المتواضع 

 حفـــــــظ اللــــــو الجميــــــــع                                                                        

  أحـــــــــــالم                                                                                     



 

 

 

حا ترضاه"الدي وأن أعمل صالقال تعالى:"ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى و   

نحمد اهلل عز وجل الذي ألهمنا الصبر والثبات،وأمدنا بالقوة والعزم على مواصلة مشوارنا الدراسي وتوفيقو لنا    
على إنجاز ىذا العمل،فنحمدك اللهم ونشكرك على نعمتك وفضلك ونسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى 

 وسالم على حبيبو وخليلو األمين عليو أزكى الصالة والسالم.

كما أتقدم بجميل الشكر والتقدير لألستاذة المشرفة كحول صورية لتفضلها باإلشراف على ىذا البحث       

وعلى سعة صدرىا وعلى حرصها على أن تخرج ىذه المذكرة في ىذه الصورة وأسال اهلل أن يجزيها عنا كل  
 خير 

سي.أخص بالذكر جميع األساتذة الذين تتلمذت على يدىم طوال مشواري الدرا  

 وأشكر كذلك لجنة المناقشة لتفضلهم على قراءة وتقييم ىذه المذكرة.

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني أثناء الدراسة الميدانية في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب       
-أوماش -  

ي إنجاز ىذه المذكرة ماديا كما أتقدم بالشكر لجميع زمالئي في الدفعة وإلى كل من قدم لنا يــــــد العون ف      
  ومعنويا سواء من قريب أو من بعيــــــد.

                            

ساوي أحالمــــــــــــــــق                                                                              



 



ةـــــــــدمــــــــــــــــــــــــمق      

 

 
 أ

 

إن كرب حجم ادلؤسسات وتعددها،وانفصال اإلدارة عن  ادلكية،،وتعندد اران ال اهلن  ذلنا عبان،  أا ن ة  و           
غننم  أا نن ة ط انناس ادلؤسسننات  دت طنناهليةاوم ادلاهلةنن، واهلنن  امننحمل سل  ننات اهل  ننا  اعاسننة إ   ن ذلننا  ننف، اهلع ة ةنن، 

 ا تحلكننج إ نن ا  طعنا اهلدراسننات واهلحياهلةنحمل هلكيننةاوم ادلاهلةنن،وغنم  حيةننلة هلفمن،  ع ةنن، عكننل حسناا اهلفمننات ار   ،شلن
هلك ؤسسنن، ادلدروسنن، طتنن ة تكأةنن، اححةا ننات ادلسننحود ت  نن  ادلعكة ننات اخلا نن،،اهل  تسنن ل طا ننا  اهلينن ارات ادلاهلةنن، 

 ارفضحمل.

، وحتكةنننحمل هننن   حةننأ  ن ادلعكة نننات اهلنن  تيننند  ا اهليننةاوم ادلاهلةننن، ي اينن  اهلة نننةل إهلة ننا دون اهليةنننا  طدراسنن          
ادلعكة نننات عننن  ا تنننل  دوات اهلحيكةنننحمل ادلاري،سنننةا  ا تنننةفم ادلؤ ننن ات ادلفةننندة اهلننن  تينننة  اهليننندرة ادلاهلةننن، هلك ؤسسننن، 
اياحصنننننادت،، و ادلعكة نننننات اهلننننن  تفةننننند ا  ع فننننن، كفنننننا ة اإلدارة، و  ننننند  اسنننننحتبل ادلؤسسننننن، اياحصنننننادت، دلةاردهنننننا 

 تفةد ا اهلح أؤ طاهلفاحمل ادلاري.ادلاهلة، اهل  عكة ات ادل هلك ا تةفم اياحصادت،،ك ا  ن اهلحيكةحمل ادلاري تساعد ك

   اهليننن ارات دور  ساسننن ر ا تسنننم ادلؤسسننن، هلننن هلك تعحنننرب ع كةننن، ا نننا  اهليننن ار ادلننناري  ننن   هنننم ذلننن ن  حةنننأ        
 نننا ت تحنننةف  هلننن   حوننن  اهليننن ار اهليةنننا  طع كننن دلاإل ننن ا ات اهلح  ة ةننن، واردوار اهلننن  تينننة  سنننا  فننن اد ادلؤسسننن،،وي ايننن  

عكة ات،وه ا تع ي عد  ا ا     ا ار  اري إي طعد إ  ا  دراس،  ع ي، وحتكةنحمل را ن ر هلكينةاوم ادلاهلةن، اخلحا ةن،،ح  ادل
تحسننل هلك نندت  ادلنناري اكحاننال نينناس اهليننةة واسننحتبذلا  حسنن  اسننحتبل،وحتدتد  ننةاا  اهلضننع  ي ننا  اإل نن ا ات 

 اهلحصيةية، اهلبز نننننننننننن،.

ومن خالل ما سبق يمكننا صياغة اإلشكالية الرئيسية لموضوعنا كما يلــــــــــــــــي:         

"ما هو دور تحليل القوائم المالية في اتخاذ القرارات المالية ؟"                              

   وه   اإل ياهلة، طدورها تحف ع إ  ارسمك، اهلف عة، اهلحاهلة،:     

 طاهليةاوم ادلاهلة، و  مهةح ا طاهل سأ، ادلؤسسات ؟ ا ادليصةد  -
  ا ه ر  نةاع اهليةاوم ادلاهلة، واهلعةا حمل ادلؤث ة فة ا؟ -
 ؟اهحمل اهليةاوم ادلاهلة، تيد  طايحمل واضل دلسحود ة  -
  اه ر ع كة، ا ا  اهلي ار ادلاهلة، و   احك ا؟ -



ةـــــــــدمــــــــــــــــــــــــمق      

 

 
 ب

  اه ر  ساهلةج و صاوص ا ا  اهلي ار ادلاهلة،؟ -
 ادلاهلة، ا ع كة، ا ا  اهلي ارات ادلاهلة، دا حمل ادلؤسس،؟هحمل اي   ن تساعد اهليةاوم  -

 إل اط، عكل ارسمك، اهلف عة، ادلل وح، ا  ا طل ح اهلف ضةات اهلحاهلة،: هلزلاوهل،   ا فرضيات الدراسة: 

  اهليةاوم ادلاهلة،    تلأةل تي ةات اهلحيكةحمل ادلاريتس حمل. 
  سل  ات اهل  ا  اعاسة ادلاري ادلح مك،  ساسا ا اهليةاوم تعح د ع كة، ا ا  اهلي ارات ادلاهلة، دا حمل ادلؤسس، عكل

 ادلاهلة،.
   كفا ة ادلؤسس،.  اخنفاةاهلحيكةحمل ادلاري هلك ؤسس، اياحصادت، تؤد  إ   طاسحودا  ايهح ا إن عد 
 .،جيج  ن تعي  اهليةاوم ادلاهلة، اهلصةرة اهلصادا، هلكةااع اهلفعك ر هلك ؤسس 

     هم  سأاا ا حةارنا ذل ا ادلةضةع هننننننننننننننننة: وضوع:ــــــار المـــــأسباب اختي

وحكف،     بل تةفم  عكة ات  اهلة، جل ةع ارا ال ادل  اهلدور اهلفعال اهل   اي  هلكيةاوم ادلاهلة،  ن تأدت -
 ي ا  ا اراهتم ادلوحكف،.

 كةن ادلةضةع تد حمل ا   ةم اهلحوصص. -
 اهل غأ، ا ت اول  محمل ه   ادلةاضةع. -

 أهميــــــــة الـــــــــــــدراسة:

   ا،حةأ  تي    مهة، اهلدراس، ا  ع ف، دور حتكةحمل اهليةاوم ادلاهلة، ا ا ا  اهلي ارات ادلاهلة، ودر ، ايسحفادة        
تعحرب اهلحيكةحمل ادلاري     هم اهلةساوحمل اهل  تحم مبة أ ا حتكةحمل نحاوج ادلؤسسات اياحصادت، ع  ا تل حتكةحمل اهليةاوم 
ادلاهلة،،طاعحأارها ااعدة  عكة اتة، تساعد عكل ا ا  اهلي ارات ادلاهلة،، و ع ف، نياس اهليةة واهلضع  هلك ؤسس، وزلاوهل، 

 تصيةي ا.

 و   طت  هم اهل ياس اهل  هتدل ه   اهلدراس، إ   عاجلح ا ن ك   ا تكنننننننننننننننن ر: أهـــــــــــداف الــــــدراسة:

 اري كأداة ي ا  اهلي ارات ادلاهلة،.إط از  مهة، اهلحيكةحمل ادل -
 اهلةاةل عكل وااع اهليةاوم ادلاهلة، و د  تعأمها ع  اهلةضعة، احليةية، هلك ؤسس،. -
 إظ ار دور اهليةاوم ادلاهلة، ا ع كة، ا ا  اهلي ارات ادلاهلة،. -
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 زلاوهل، إظ ار وإط از  د   مهة، اهليةاوم ادلاهلة، ا ادلؤسس، اياحصادت،. -

  ــــــدراسة:منهـــــــج الـــــ

وهلإل اط، ع  اهلحساؤيت ادلل وح، وا حأار  ي، اهلف ضةات ادلحأ اة اعح دنا عكل ادل  ج اهلة ف ر اهلحيكةك ر اهل        
اي  ا    و   وحتكةحمل اجلةانج اهل   ت، هلك ةضةع،طاإلضاف، إ     ج دراس، احلاهل، اهل  اي  ا    اهلحع ل ا 

 ،وحتكةحمل سلحك  اهلةثاول.-او اش–اهليرب  هلكج ةا ادلةضةع     بل اهللتارة ادلةدانة، دلؤسس، ادللاح  

  صعوبات الدراسة:

  عةط، احلصةل عكل ادلعكة ات و ا ، ا اجلانج اهلحلأةي ر. -

  الدراسات السابقة:

 ،دراس، حاهل،  ؤسس، ،"التحليل المالي للقوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي"هللع  زل د سا  ر
اإلدارة ادلاهلة،، ككة، اهلعكة  اياحصادت، وعكة    صص،ا عكة  اهلحسم  ا سرته   اهلدراس، ه ر رساهل،  ةدال،

 (.3123-3122اهلحسةم، ا ع،   حةر ،اس لة ،،)
 وك ا دراس،عكل دراس، اهليةاوم ادلاهلة، واهل  امحمل سل  ات اهل  ا  اعاسة، هدفت ه   اهلدراس، إ  اهلرتكةل         

ادلعديت واهل سج وادلؤ  ات اهل  تحم احلصةل عكة ا    ع كة، اهلحيكةحمل اهليةاوم ادلاهلة، و عاجل، إ ياهلة، اهل  تدور 
 .حةل  د  تأثم تلأةل اهل  ا  اعاسة ادلاري عكل رلايت و طعاد اهلحيكةحمل ادلاري هلكيةاوم ادلاهلة،

 ا ا ا  اهلي ارات ادلسحم  ت  اهلدوهلت ساعدتة ، ادلاري ن ادلعاتم اهلدوهلة، هلك ياسأ، وادلعك تة حمل إ  حةأ        
      ن  هم  ا اةل ادلعاتم اهلدوهلة، اعاسأ، هة  هنا  سح دة    منة ج اهلحةحةد اعاسة ايصلكةسيسةين. ايسحم ار،و 

 : يد ،     ه   اهلدراس، ه ر رساهل،  ا سرت ، دور وأهمية القوائم المالية في اتخاذ القرارات ا   حس ا 
 ا ع، ف حات عأاس  صص دراسات  اهلة، وزلاسأ،  ع ي،، ،ككة، اهلعكة  اياحصادت، وعكة  اهلحسةم

 (.3112،)سلة 

ت عكل  سحة  ادلؤسس، واد اا ت اهدفت ه   اهلدراس، إ  إظ ار دور و مهة، اهليةاوم ادلاهلة، ا ا ا  اهلي ار      
 .ك سةتسة     ال اجللاو  وطاسحودا  اهلحيكةحمل ادلاري هلكيةاوم ادلاهلة،اهلأاحم، طإ  ا  دراس،  ةدانة، عكل  سحة  اهلأ 

 تة كت إ   ن اذلدل    اهليةاوم ادلاهلة، هة تةفم  عكة ات  فةدة ي ا  اهلي ارات اياحصادت،.     
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وهليد حاوهل ا     بل ه   اهلدراس، إدلا  طاهليةاوم ادلاهلة، ودورها ا ع كة، ا ا  اهلي ارات ادلاهلة، حةأ ا رتنا 
 .-او اش  – ؤسس، ااحصادت، وه ر  ؤسس، ادللاح  اهليرب  هلكج ةا 

ةسة، واهلحساؤيت اهلف عة، انلباا    ارهدال ادل  ةة    ادلةضةع ودلعاجل، اإل ياهلة، اهل و هيــــــــكل الــــــــــدراسة:
 ثبث فصنننننننننننننةل:وي حأار اهلف ضةات مت تيسةم ه   اهلدراس، إ  

،حةأ ت اوهل ا ا ه ا القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي""حةأ تل ا ا ا اهلفصحمل ارول ادلع ةن طننننن:       
 .مبوحك   نةاع ا ع ة اهليةاوم ادلاهلة،دلاهلة، حةأ  حل ا طيحمل  ةانأ ا،و اهلفصحمل  اهة، اهليةاوم ا

، حةأ ت اوهل ا فة  تع ت  ا ا  تحليل القوائم المالية واتخاذ القرارات المالية""  ا ا اهلفصحمل اهلماين ادلع ةن طنننننن:     
 .اهلي ارات ادلاهلة، و نةع و ساهلةج ا ا  اهلي ار،وا ار م إ  حتكةحمل ادلاري كأسكةا ي ا  اهلي ارات ادلاهلة،

القوائم المالية في عملية اتخاذ القرارات المالية في تحليل  " استخدام  ا ا اهلفصحمل اهلماهلأ ادلع ةن طننننن:    
،ك ا تل ا ا -او اش–،حةأ ت اوهل ا فة  تيدمي دلؤسس، ادللاح  اهليرب  هلكج ةا مؤسسة مطاحن الكبرى للجنوب"

ك ا اسحودا  حتكةحمل اهليةاوم ادلاهلة، ا ع كة، ا ا  و اهليرب  هلكج ةا ،إ  وااع اسحودا  اهليةاوم ادلاهلة، دلؤسس، ادللاح  
 اهلدراس،. اهلي ار ادلؤسس، زلحمل

 ف ضةات هل صحمل هلع ة  هم اهل حاوج واهلحة ةات. وا حأار  ت إ اط، ع  إ ياهلة،  اا، تض    
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 تمهيد:         

، هبدف مواكبة االقتصاد العاملي وانفتاح على اليت شهدهتا اجلزائر يف اقتصادهانظر للتحوالت االقتصادية         
أصبح تعديل النظام احملاسيب اجلزائري حتميا،حيث  احمليط الدويل،وحتول من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق،
 ملي.بذلت اجلزائر جهودا كبرية لتعديله ومطابقته مع االقتصاد العا

 مالية وتقدميها للمستخدمني،وهي اليت تقوم املؤسسات يف هناية كل فرتة أويف كل دورة بإعداد قوائم حيث        
املؤسسة وأدائها املايل من أجل تسهيل على مستخدميها من اختاذ القرارات  توفر املعلومات الكافية عن وضعية

الرشيدة وعقالنية وموثوقة يف الوقت املناسب،كما تعترب أيضا القوائم املالية هي مهزة وصل بني املعلومات احملاسبية 
 واختاذ القرارات.

 : اإلملام بالقوائم املالية اليت تعدها املؤسسة وقد تقسيمه إلـــــــــــــــى هذا الفصلوسنحاول من خالل       

  :القوائم املالية. ماهيةالمبحث األول 
 :حسب النظام احملاسيب املايل. عرض القوائم املالية المبحث الثاني 
 :أساسيات حول القوائم املالية. المبحث الثالث 
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 المالية.القوائم  ماهية المبحث األوؿ:  
وىي الوسيلة اليت يتم من خالذلا توصيل  القوائم ادلالية يف رلملها سلرجات نظام ادلعلومات احملاسيب، تعترب        

ضرورة توفري معلومات موثقة ألغراض التقرير ادلارل ومساعدة يف ازباذ القرارات ادلعلومات إذل األطراف اخلارجية مع 
 االقتصادية الفعالة، كما يتم عرض البيانات بالعملة الوطنية.

 القوائم المالية. مفهـو المطلب األوؿ:  
 ي:ــــــــــــللقوائم ادلالية نذكر منها ى تعاريفىناك عدة تعريف القوائم المالية:  أوال:

القوائم ادلالية تكون نتيجة إجراء معاجلة العديد من ادلعلومات ألعمال التبسيط والتلخيص "التعريف األوؿ:    
واذليكلة،وىذه ادلعلومات يتم صبعها وربليلها وتفسريىا وتلخيصها وىيكلتها من خالل ذبميع تعرض يف القوائم ادلالية 

 1".يف شكل فصول ورلاميع
القوائم ادلالية ىي رلموعة الوثائق والسجالت ادلالية واحملاسبية اليت تعطي صورة واضحة عن " التعريف الثاني:

  2".الوضعية ادلالية للمؤسسة يف هناية الدورة
احملاسبة ادلالية يف رلموعة مًتابطة من القوائم ادلالية تكون على شكل جداول  " تظهر نتائجالتعريف الثالث:

بشكل ؽلكن مستخدمي ىذه القوائم من قارنتها بقوائم  تلخص نشاط ادلؤسسة خالل دورة زلاسبية، ويتم عرضها
 3الدورات السابقة".

تكون فيها مصداقية  أنادلالية اليت غلب القوائم ادلالية ىي كل معلومات  أننستنتج  ما سبقل ومن خال       
 ادلارل من اجل ازباذ القرارات السليمة والصحيحة. أدائهاوموثوقية عن وضعية ادلؤسسة وعن 

 داؼ وخصائص القوائم المالية.ػػػػػأه ثانيا: 
 4ـــي: ـــــــــــــــيل داف القوائم ادلالية فــي ماـــتتمثل أى أهداؼ القوائم المالية: .1
  صبيع األرقام وادلعلومات والبيانات ادلالية اخلاصة بادلؤسسة لفًتة مالية معينة.عرض 
 .إعطاء مؤشر دقيق عن مركز ادلؤسسة ادلارل 

                                                           
 .22، ص 25/03/2009،الصادرة بتاريخ 19الرمسية،العدداجلمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية، اجلريدة  1
،مذكرة ماجسًت يف علوم التسيري غري منشورة،زبصص مالية دور وأهمية نظاـ المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرارات التمويل"عيادي عبد القادر، 2

 .50(،ص 2008-2007وزلاسبية ،جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف،)
 ماجسًت غري منشورة ،زبصص زلاسبة مذكرة"قائمة التدفقات النقدية في ظل اعتماد الجزائر معايير المحاسبة الدولية"،وري،سادلي زلمد الدين  3

 .34(،ص 2009-2008قسم التسيري،كلية العلوم اإلقتصادية والتسيري والتجارية،جامعة العقيد احلاج خلضر،باتنة،)
 .180،ص2000دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،عمان،األردن، ،"اإلدارة والتحليل المالي"،ىيثم زلمد الزعيب4
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 خالل فًتة مالية معينة. نتائج عمليات ادلؤسسة استخراج 
 .ربديد موجودات وأصول ادلؤسسة سواء طويلة األجل أو قصرية األجل 
  األرجحاجلانب  واستخراجربديد قيمة التغريات يف ادلوجودات وادلطلوبات وادلوازنة بينهما. 
  بالوحدات النقدية ادلتداولة والسائد. هاوسبثيل والتزاماهتاوجودات ادلؤسسة مالتعبري عن 
 .خصائص القوائم المالية  .2

مفيدة للمستخدمني،كما سبكنهم من  ومات الواردة يف القوائم ادلالية اخلصائص النوعية صفات ذبعل ادلعلتعترب      
 1ي: يلـــــ كسب ثقتهم وعليو فإن اخلصائص األساسية تتمثل يف ما

  :بالقرار مع ازباذه، أي أهنا تؤثر على القرار  ارتباطويقصد هبا أن تكون ادلعلومات احملاسبية ذات صلة أو المالئمة
 ادلتخذ من جانب مستخدم ادلعلومات، للمالئمة ثالثة خصائص ثانوية تتمثل يف: 

فتأخر احلصول على ادلعلومات يكون على حساب فائدهتا فكلما تأخرت  أن تأيت ادلعلومات يف الوقت ادلناسب، -
 ادلعلومة كلما نقصت منفعتها.

،أي بإمكانية التحقق من مدى صحة التوقعات السابقة،أي أن تساعد عكسيةأن تتميز ادلعلومات بقيمة تغذية  -
كان قرار ازباذىا   إذامتخذ القرار أن يتحقق من صحة قراراتو السابقة فيستمر فيها أو يقوم بتصحيح تلك القرارات 

 خاطئا.يف ذلك الوقت 

االت التوصل إذل تنبؤات صادقة أن تتميز ادلعلومات بقيمة تنبؤية،أي أن تساعد متخذ القرار أن ػلسن من احتم -
  عن نتائج األحداث ادلتوقعة مستقبال.  

  :اخلاصية إمكانية االعتماد على ادلعلومات ادلقدمة،أي أن ذبعل متخذ القرار يثق هبا. ولتحقق تعين ىذه الموثوقية
 خصائص ثانوية:  ةذلك غلب توافر ثالث

 تطابق طبيعة العملية ادلالية مع أرقام ادلعلومة ادلقدمة عنها.صدق ادلعلومات يف سبثيل الظاىر موضع البحث، أي  -

 نفس النتائج إذلوصل لأعاد عملية القياس احملاسيب، لو أن أي زلاسب أخر،إذاأي ة التحقق،ادلوضوعية أو قابلي -
 بشخص احملاسب.ويتحقق ذلك بتدقيق القوائم ادلالية وفق معايري التدقيق ادلقبولة عموما فالنتائج لن تكون مرتبطة 

احلياد، أي أن تكون ادلعلومات احملاسبية خالية من التحيز دلصلحة فئة معينة من ادلستخدمني،أي ال تغلب مصاحل  -
 .فئة معينة من ادلستخدمني على مصاحل غريىا من الفئات

                                                           
 .24،ص 2009القياس واإلفصاح يف القوائم ادلالية،إثراء للنشر والتوزيع األردن،"مبادئ المحاسبة المالية"،،رضون حلوه حنان، نزار فليح البلداوي 1
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  :ماثلة يف نفس ادل ادلؤسساتيقصد هبا تقدمي معلومات زلاسبية تسمح بإجراء ادلقارنات بني القابلية للمقارنة
 ادلماثلة ؤسساتادلعينة مقارنة بادل ؤسسةيسمح بتقييم مركز ووضع ادل ألنوفذلك يزيد من فائدة ادلعلومات. الصناعة،

ادلختلفة يف معاجلة نفس العمليات أو  ؤسساتتتطلب قابلية ادلقارنة السليمة استخدام طرائق زلاسبية متماثلة لدى ادل
 نات لعدة فًتات زلاسبية متتاليةقابلية ادلقارنة، وبالتارل فائدة ادلعلومات، عند عقد ادلقار ، كما ترتفع درجة األحداث

 الذي يسمح بدراسة وتفسري التغريات اليت يتم رصدىا. األمر
  ويقصد هبا مقارنة النتائج لنفس ادلؤسسة من فًتة زلاسبية ألخرى، وىذا يتطلب من ادلؤسسة  أو الثبات:االتساؽ

 نفس الطرائق احملاسبية. إتباعالثبات يف 
 الخصائص النوعية للقوائم المالية. يبين (:01شكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2000عمان،األردن، ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع "المحاسبة الدولية"،زلمد جربوع، سادل عبد اهلل حلس، يوسفالمصدر: 
 .83ص

 الخصائص النوعية للبيانات المالية 

 القابمية الفهم

 المالئمة

 الموثوقية

 التمثيل الصادق

الجوهر فوق الشكل 
 القانوني 

 الحياد

 الحيطة والحذر

 االكتمال

 القابمية لممقارنة

 عناصر القوائم المالية
 األصول المتداولة. -
 األصول الثابتة. -
 الخصوم طويمة األجل. -
 الحقوق الممكية: -

 .رأس المال 
 .اإلحتياطات 
 .األرباح المحتجزة 

 الدخل الشامل: -
 .ايرادات 
 .مصروفات 
 .مكاسب 
 .خسائر 
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 .ووظائفها ةػػػػػالماليم ػػػػػالقوائ عناصرقياس  :الثانيالمطلب 
 ة: ػػػالقوائم المالياصر ػػػقياس عنأوال:  
 :للعناصر اليت سيعًتف هبا يف البيانات ادلالية واليت ستظهر هبا يف ىو عملية ربديد القيم النقدية "تعريف القياس

 1."بيان ادلركز ادلارل وبيان الدخل
  :ذلك اختيار أساس زلدد للقياس،وبشكل عام يستخدم عدد من األسس  ويتضمناألسس المحددة للقياس

  2وىذه األسس تشمـــــــــل:ادلختلفة للقياس ولدرجات سلتلفة وضمن تشكيالت متفاوتة من البيانات ادلالية 
  التكلفة التاريخيةhistorical cost بادلبلغ النقدي الذي دفع أو ما يعادلو أو بالقيمة العادلة  األصول: تسجل

دببلغ ادلتحصالت ادلستلمة مقابل الدين أويف بعض  االلتزامات،وتسجل للمقابل الذي أعطى يف تاريخ احلصول عليها
ضمن السياق العادي  االلتزامالظروف مثل ضرائب الدخل دببلغ النقد أو ما يعادل النقد ادلتوقع أن يدفع لسداد 

 للنشاط.
  التكلفة الجاريةcurrent cost : تسجل األصول دببلغ النقد أو ما يعادل النقد والذي يفًتض دفعو للحصول

بادلبلغ غري ادلخصوم من النقد أو ما يعادل النقد  االلتزاماتنفس األصل أو ما ؽلاثلو يف الوقت احلاضر،وتسجل  على
 ادلطلوب لسداد الدين يف الوقت احلاضر.

  )القيمة القابلة للتحقق )القابلة للتسديدrealizable value: ما يعادل النقد  تسجل األصول دببلغ النقد أو
بقيم سدادىا،أي  االلتزاماتبطريقة منظمة، وتسجل  األصلل عليو يف الوقت احلاضر مقابل بيع الذي ؽلكن احلصو 

ضمن السياق العادي  االلتزاماتبادلبالغ غري ادلخصومة النقدية أو ما يعادل النقدية اليت من ادلتوقع أن تدفع لسداد 
 للنشاط.

  القيمة الحاليةpresent value : تسجل األصول بالقيمة ادلخصومة احلالية لصايف التدفقات النقدية ادلستقبلية
بالقيمة ادلخصومة احلالية لصايف  االلتزاماتاليت من ادلتوقع أن يولدىا األصل ضمن السياق العادي للنشاط،وتسجل 

 ضمن السياق العادي للنشاط. ماتااللتزامن ادلتوقع أن ػلتاج إليها لسداد  التدفقات النقدية اخلارجة ادلستقبلية اليت
 
 
 

                                                           
 .121،ص  2015، دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردن،المحاسبة الدولية()معايير "معايير التقارير المالية الدولية"،أضبد حلمي صبعة1

 .122مرجع ،صنفس  2
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 1يلـــــــــــــي: : تتمثل وظائف القوائم ادلالية يف ما:وظائف القوائم الماليةثانيا 
  سبتلكها ادلؤسسةقياس األصول اليت. 
  ادلؤسسةادلًتتبة على إصبارل أصول  االلتزاماتقياس. 
  أصحاب رأس ادلال.قياس التغريات اليت تطرأ على تلك األصول واخلصوم وحقوق 
 .ربط ىذه التغريات بفًتات زمنية زلددة 
 .تصنيف التغريات ادلشار إليها على اإليرادات وادلصروفات وادلكاسب واخلسائر 
  الوحدة العامة للقياس ادلارل. باعتبارىاالتعبري عما تقدم بوحدات نقدية 

القوائم ادلالية والغرض من إعدادىا فــــي ثالثة نقاط ؽلكن تربز أعلية : ةػػػم الماليػػػأهمية القوائ المطلب الثالث:
 2تلخيصــها كما يلــــــي:

  توصيل رسالة مفهومة وواضحة دلستعمل ادلعلومات لقوائم ادلالية يف ىذا اجملال ىي تعترب مهمة ا: اتصاؿأداة
 فهي بذلك تعترب:تبة عليو،احملاسبية عن نشاط ادلؤسسة والنتائج ادلًت 

 اتصال بني ادلؤسسة وادلستثمرين فيها.وسيلة  -

 وسيلة لربط عالقات بني ادلؤسسة وادلوردين،العمالء والبنوك...اخل. -

 وسيلة لتوفري ادلعلومات دلختلف األقسام ادلكونة للمؤسسة،العمال،احملللني والباحثني. -
 :تساعد القوائم ادلالية يف تقييم أداء اإلدارة واحلكم على كفاءهتا واستعمال ادلوارد  وسيلة في تقييم األداء

 فتستعمل يف احلكم على:ادلوضوعة ربت تصرفها،

 ادلركز ادلارل للمؤسسة. -

 مدى التقدم يف ربقيق أىداف ادلؤسسة. -

 كيفية استخدام موارد ادلؤسسة. -
 :يف ىذا اإلطار تساعد القوائم ادلالية اإلدارة وسلتلف األطراف ادلتعاملة مع  وسيلة في اتخاذ القرارات الالزمة

 ادلؤسسة يف ازباذ القرارات الالزمة حيث:
                                                           

، ادلركز اجلامعي بغرداية ،ادللتقى الدورل األول دلعهد العلوم "القوائم المالية حسب معايير المحاسبة المالية اإلسالمية"مرازقة صاحل،بوىرين فتيحة، 1
 .06،ص2011 اإلقتصاد اإلسالمي،الواقع،ورهانات المستقبل"،التسيري،حول"االقتصادية والتجارية وعلوم 

مذكرة ماجسًت،زبصص دراسات مالية وزلاسبة معمقة، كلية العلوم االقتصادية ،"دور وأهمية القوائم المالية في اتخاذ القرارات"،مشري حسناء 2
 .67،ص2008-2007وعلوم التسيري،جامعة فرحات عباس سطيف،غري منشورة،
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 تستعمل يف ازباذ القرارات ادلتعلقة بكيفية صرف ادلوارد يف ادلستقبل. -

ء والبنوك  يف توجيو تستعمل من األطراف األخرى اليت تربطها عالقة مباشرة بادلؤسسة مثل ادلوردين،العمال -
 مستقبل عالقتهم معها.

 المبحث الثاني: عرض القوائم المالية حسب النظاـ المحاسبي المالي.
إن العرض يشري إذل الطريقة أو األسلوب أو الشكل أو الًتتيب الذي يتم بو تنظيم عرض القوائم ادلالية        

 النشاط وادلركز ادلارل للمؤسسة. للمؤسسة وإظهار ادلعلومات احملاسبية ادلتعلقة بنتائج
 المطلب األوؿ: عرض قائمتي المركز المالي والدخل. 
 عرض قائمة الميزانية)قائمة المركز المالي(:  أوال:  

من خالذلا يتم ازباذ القرارات  ادليزانية من أنواع القوائم ادلالية وىي اليت تعكس وضعية ادلؤسسة ادلالية،تعترب         
 ادلناسبة.

 تعريف قائمة الميزانية : 
ذلك اجلدول الذي يشكل قائمة ذو خانتني،تظهر إحداعلا شلتلكات ادلؤسسة،وتظهر " بأهناتعريف ادليزانية             

ويف اجلانب اآلخر  ادلؤسسة، وىذا يف حلظة زمنية )أي تاريخ زلدد(،فتظهر يف اجلانب األول أصول ااألخرى التزاماهت
، وىذه القائمة تتساوى من حيث القيمة النقدية يف اجلانبني على اعتبار أن شلتلكات ادلؤسسةادلقابل تظهر خصوم 

 1. "أو لآلخرين ادلؤسسة،سواء لصاحب البد أن تساوى التزاماتو ادلؤسسة
الوضع تعريف ادليزانية بأهنا:"بيان يوضح الوضع ادلارل للمؤسسة يف أي حلظة زمنية معينة، وقد ؼلتلف ؽلكن          

 2بني فًتة زمنية وأخرى."
 

أوذلا سبثل شلتلكات ادلؤسسة و ثاين سبثل  جانبنيومن خالل ما سبق نستنتج أن ادليزانية تتكون من           
 .معينة التزاماهتا،وىي سبثل الوضع ادلارل للمؤسسة يف فًتة زمنية

 
 

                                                           
 .32،ص2003أصول ومبادئ وفقا للمخطط احملاسيب الوطين(،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر،)"المحاسبة العامة"،عاشور كتوش  1
 .42،ص2008،إثراء للنشر والتوزيع،األردن،""اإلدارة الماليةعلي عباس،  2
 



 الفصل األوؿ:                                                       اإلطار النظري حوؿ القوائم المالية
 

 
9 

 
  :1يلـــــــي:تتمثل أعلية ادليزانية فــــي مـــا أهمية الميزانية 
  توفر معلومات عن طبيعة ومقدار االستثمارات يف أصول ادلؤسسة والتزامات ادلؤسسة لدائنيها وحق ادلالك على

 صايف أصول ادلؤسسة.
 ي:ـــــــــــيل ماقرير ادلارل عن طريق توفري أساس مساعلتها يف عملية الت 
 حساب معدالت العائد. -
 تقييم ىيكل رأس ادلال يف ادلؤسسة. -
 تقدير درجة السيولة وادلرونة ادلالية يف ادلؤسسة. -
  من أجل احلكم على درجة ادلخاطرة اليت تتعرض ذلا ادلؤسسة وتقدير التدفقات النقدية ذلا يف ادلستقبل،فإنو غلب

  ربليل ادليزانية وربديد مدى سيولة ادلؤسسة ومرونتها ادلالية.
  :تتكون ادليزانية من جانبني علا: مكونات الميزانية 
"تتكون األصول من ادلوارد اليت تسريىا ادلؤسسة بفعل أحداث ماضية، وادلوجهة ألن توفر ذلا منافع  األصوؿ: .1

اقتصادية مستقبلية، وتشكل عناصر األصول ادلوجهة خلدمة نشاط ادلؤسسة بصورة دائمة أصول غري جارية،أما 
 2الصفة بسبب وجهتها فإهنا تشكل أصول جارية."األصول اليت ليست ذلا ىذه 

 :3 خصائص تتميز بها األصوؿ 
  وجود منافع اقتصادية مستقبلية،أي أن يكون لؤلصل القدرة على تزويد ادلؤسسة بادلنفعة وخلق تدفقات نقدية

 موجبة يف ادلستقبل.
  من اخلدمات لنفسها أو سبكني قدرة ادلؤسسة على التحكم يف ىذه ادلنافع،حبيث تستطيع احلصول على ما تريد

 الغري منها.

                                                           
1 وحدة -حالة رلمع صيدالدراسة ،)النظاـ المحاسبي المالي"القياس واإلفصاح عن عناصر القوائم المالية في ظل "زين عبد ادلالك، 

 .37،ص2015-2014(،مذكرة ادلاجسًت غري منشورة،زبصص زلاسبة،علوم التسيري،جامعة منتوري قسنطينة،2012،2013،)احلراش
 .13،ص26/05/2008، صادرة بتاريخ  21-20، ادلادة رقم 27اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية،العدد   2
مذكرة ماجسًت يف علوم التسيري غري ،"تكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق معايير المحاسبة الدولية"،شناي عبد الكرمي  3

 .45،ص 2009-2008زلاسبة،جامعة احلاج خلضر باتنة ،منشورة،زبصص 
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  أن يكون ىذا التحكم يف ادلنافع قد نتج عن أحداث أو عمليات وقعت يف ادلاضي واألصل يرتب كأصل جاري
ادلؤسسة ربقيق األصل،بيعو أو استهالكو يف إطار دورة االستغالل العادية للوحدة أو دلا  دلا يكون يف استطاعة

 زينة أو ما يعادل اخلزينة،بغرض إيضاح درجة السيولة وتشمل:يكون األصل من عناصر اخل

 النقدية. -

 األوراق ادلالية القابلة للتداول،واليت تقيم على أساس تكلفة السوق. -

 حسابات ادلدينون والذين يتم تقيمهم بادلقدار ادلتوقع ربصيلو. -

 ادلخزون ادلقيم بقيمة السوق األقل. -

 .ادلصروفات ادلقدمة سالفا واليت زبص كل النفقات اليت سبت فعال  -
 1وحسب مشروع النظام احملاسيب ادلارل،تشمل عناصر األصول آالتـــــــــــي: 

 وىي األصول ادلعنوية اليت تبقى لفًتة طويلة،وتدر على ادلالك منافع مستقبلية متوقعة، فهي  :األصوؿ غير المادية
 ضرورية لتسهيل ادلؤسسة وتضم الشهرة والعالمة التجارية وحق االبتكار،رأس ادلال التجاري.

 وىي األصول احملتفظ هبا من قبل ادلؤسسة إما من أجل استخدامها يف اإلنتاج أو يف شكل لوازم  :األصوؿ المادية
، أو االحتياجات أدارية،وىي اليت ينتظر أن تستعمل ألكثر من أو السلع أو اخلدمات،وإما من أجل إغلارىا للغري

 فًتة زلاسبية)األراضي،ادلباين،ادلعدات.....(.
 2ن العناصر اذلامة يف ميزانية ادلؤسسة وتشمل:تعترب م :األصوؿ المالية 

 ادلساعلات. -

 األصول ادلالية. -
 تشمل كل السلع ادلوجودة لدى ادلؤسسة يف تاريخ اجلرد واليت تستهلك خالل الفًتة ادلوالية واليت ال : المخزونات

 .تزيد مدهتا عن السنة)البضائع،ادلواد واللوازم، وادلنتجات نصف ادلصنعة والتامة الصنع(
 الذين ؽلثلون ادلبالغ ادلستحقة على الغري اذباه ادلؤسسة وتشمل: :المدينوف 

 أصول الضرائب)تبني الضرائب ادلؤجلة(. -

                                                           
 .45شناي عبد الكرمي،مرجع سابق،ص 1
 .45نفس ادلرجع،ص  2
 



 الفصل األوؿ:                                                       اإلطار النظري حوؿ القوائم المالية
 

 
11 

 واألصول ادلماثلة)األعباء ادلالحظة مسبقا(. اآلخرونالزبائن وادلدينون  -
  االستثمارات،ادلخزون والديون سبثل القيم ادلتبقية من ادلوارد بعد سبويل : المماثلة لهاخزينة األصوؿ والعناصر

ادلوضوعة يف البنك والصندوق والودائع ربت الطلب والتوظيفات قصرية  ادلمنوحة للزبائن،حيث تتوزع بني ادلبالغ
 األجل.

2. : رلموعة عناصر ذمة ادلؤسسة اليت ذلا قيمة اقتصادية سالبة، وىي ادلوارد اليت  تعرف اخلصوم على أهنا:" الخصـو
قدمها أو وضعها الشركاء ربت تصرف ادلؤسسة، وقد مت ترتيب عناصر حسابات اخلصوم حسب مبدأ االستحقاق 

 1".من األسفل إذل األعلى،وبالتارل مت تقسيمها إذل أموال خاصة وديون قصرية ومتوسطة وطويلة األجل 
  :  2:يـــــــــــــــــــــائص رئيسية يف اخلصوم و تتمثل فغلب أن تتوفر ثالث خصخصائص رئيسية في الخصـو
  ما عند الطلب أو عند  ألصليتطلب االلتزام أن تقوم ادلؤسسة بتسوية التزام حارل عن طريق ربويل مستقبلي

 حدوث معني أو يف تاريخ معني.
 .ال ؽلكن تفادي االلتزام 
  احلدث ادللزم للمؤسسة يف ادلاضي.وقوع 

 وتتمثل اخلصوم فـــــــــي:   
  :تتمثل يف حصة ادلالك،واليت تتكون من رأس ادلال ادلدفوع والتغريات اليت ربدث يف ىذه احلصة حقوؽ الملكية

خل نتيجة صايف الدخل وإجراء توزيعات األرباح وتزداد حقوق ادللكية من خالل استثمارات ادلالك وصايف الد
 .األرباحوتقل من خالل توزيعات 

  :ىي تضحيات مستقبلية متوقعة دبنافع اقتصادية ناشئة عن التعهدات احلالية دلؤسسة معينة بنقل أو االلتزامات
 ربويل أصول أو توفري خدمات ألصول أخرى يف ادلستقبل نتيجة دلعامالت أو أحداث ماضية.

 :3 تتمثل يف ما يلــــــــــي:معلومات أخرى تستوجب إظهارها في الميزانية  
 حتياطات اليت تظهر األموال اخلاصة.توضيح طبيعة ونوع كل من اال 
 .احلصة اليت تزيد مدهتا عن السنة فيما خبص ادلدينون والديون 

                                                           
، مذكرة ماجسًت يف علوم التسيريغري منشورة زبصص النظاـ المحاسبي المالي بين االستجابة للمعايير الدولية ومتطلبات التطبيق"رفيق يوسفي،"  1

 .42(،ص 2011-2010وم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،جامعة تبسة،)زلاسبة وتدقيق، كلية العل
 .45مرجع سابق،ص، شناي عبد الكرمي 2

 .45مرجع،ص نفس  3
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 .ادلبالغ الواجبة الدفع وادلستحقة 
 .مبلغ األرباح ادلوزعة ادلعينة وكذا قيمة احلصص ادلمتازة غري ادلسجلة زلاسبيا 
 يح لكل نوع من األسهم.يف حالة شركات األموال غلب توض 
 :)الشكل القانوني لقائمة المركز المالي )الميزانية  
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 القانوني للميزانية جانب األصوؿ . الشكل( :1جدوؿ رقم )ال                     
 ......ميزانية السنة المالية المقفلة : .............                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
المتعلق بالنظاـ  07/11القانوف  2007نوفمبر  25بتاريخ  74العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية، :المصدر    

 .28المحاسبي المالي، ص

 N-1صافي    Nصافي   Nاهتالك رصيد     األصول                            مالحظة    إجمالي                
 أصول غير جارية

 فارق بين االقتناء المنتوج االيجابي أو السلبي
 تثبيتات عنية

 تثبيتات معنوية
 أراضي
 مباني

 تثبيتات عينية أخرى
 تثبيتات ممنوح امتيازها

 ماليةتثبيتات 
 سندات موضوعة موضوع معادلة

 مساهمات أخرى و حسابات دائنة ملحقة بها
 سندات أخرى مثبتة 

 قروض و أصول مالية أخرى غير جارية
 ضرائب مؤجلة على األصل
 مجموع األصل غير الجاري

 أصول جارية
 مخزونات و منتوجات قيد التنفيذ

 حسابات دائنة و استخدامات مماثلة
 الزبائن

 اآلخرونالمدينون 
 الضرائب و ما شابهها

 حسابا دائنة أخرى و استخدامات مماثلة
 الموجدات و ما شابهها

 األموال الموضفة و األصول المالية الجارية األخرى
 الخزينة

 مجموع األصول الجارية
 المجموع العام لألصول 
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 الشكل القانوني للميزانية جانب الخصـو . (:2الجدوؿ رقم )            
 مالية المقفلة :................ميزانية السنة ال                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .29مرجع سابق، ص اجلزائرية الدؽلقراطية،للجمهورية اجلريدة الرمسية  المصدر:         

 

 
 
 

   N                              N-1              مالحظة                     الخصوم                                 

 رؤوس األموال الخاصة  

 رأس مال تم إصداره 

 رأس مال غٌر مستعان به 

 (1احتٌاطات مدمجة ) –عالوات و احتٌاطات 

 فوارق إعادة التقٌٌم 

 ( 1فارق المعادلة )

 ((1نتٌجة صافٌة / )نتٌجة صافٌة حصة المجمع)

 رؤوس أموال خاصة أخرى / ترحٌل من جدٌد 

 ( 1حصة الشركة المدمجة )

 (1حصة ذوي األقلية )

  1المجموع 

 الخصوم غير الجارية 

 قروض و دٌون مالٌة 

 ضرائب مؤجلة 

 دٌون أخرى غٌر جارٌة 

 مؤونات 

 ( 2مجموع الخصوم غير جارية )

 الخصوم الجارٌة 

 موردون و حسابات ملحقة 

 ضرائب 

 دٌون أخرى 

 خزٌنة سلبٌة 

 (3مجموع الخصوم الجارية )

 مجموع عام للخصوم 
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  عرض قائمة الدخل)جدوؿ حسابات النتائج(:ثانيا: 
 :ادلنتوجات :" بيان ملخص لؤلعباء، واعرف النظام احملاسيب ادلارل قائمة الدخل على أهنتعريف قائمة الدخل 

يأخذ يف حسابات تاريخ التحصيل أو تاريخ وال  ادلنجزة من قبل ادلؤسسة خالل سنة مالية، )أي النواتج(
 1الدفع،يربز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة ادلالية".

وؽلكن تعريف قائمة الدخل أيضا كما يلي:" ىي القائمة اليت تظهر تفصيالت اإليرادات وادلصروفات خالل       
ادلصروفات فتكون نتيجة عمليات ادلؤسسة  الفًتة احملاسبية الواحدة، حبيث إذا زادت رلموع اإليرادات على رلموع

 2صايف رحبا،والعكس وتكون النتيجة النهائية صايف خسارة للدورة احملاسبية."
 :3يلـــــــــــي:  تتمثل عناصر قائمة الدخل يف ما عناصر قائمة الدخل 
  اخلصم مردودات ادلبيعات و ادلبيعات أو الدخل من ادلبيعات ولتحديد صايف ادلبيعات يطرح من رلمل ادلبيعات

 بو. ادلسموح
 ،استهالك. تأمنيتكلفة ادلبيعات وتشمل ادلواد اخلام ومصروفات سلتلفة ضرائب ورواتب،صيانة 
 تكلفتها –صافي المبيعات مل ربح العمليات: وىو عبارة عن رل. 
  مثل: الرواتب اإلدارية مصروفات التشغيل وتشمل مصروفات البيع والتوزيع و ادلصروفات اإلدارية والعمومية

 ووسائل االتصال والتدفئة واإلضاءة والرسوم القانونية.....اخل.
 .الدخول األخرى وادلصروفات األخرى 

، أما ادلصاريف األخرى اإلغلاراتودخل  االستثماراتوتشمل األرباح ادلتحققة من فوائد األرصدة واألرباح من   
 األخرى. يف طبيعتها للدخول فهي ادلصاريف ادلشاهبة

 .أرباح أو خسائر غري عادية 
 .ضريبة الدخل 
 .الربح الصايف 
 

                                                           
 .153،ص2009وفق النظام احملاسيب ادلارل(، دار جيطلي للنشر، سطيف،)"المحاسبة العامة"،عبد الرضبان عطية  1
 ص،2008،دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة األردن،2النظرية والتطبيق(،ط "اإلدارة المالية")،سعدون مهدي الساقي،عدنان تايو النعيمي، وآخرون  2

 .76،77ص 
3 أسس،مفاىيم،تطبيقات(،دار صفاء للنشر ،)"اإلدارة والتحليل المالي"،عبد احلليم كراجو، ياسر السكران وآخرون  

 .151،ص 2000والتوزيع،عمان،
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 1يلــــــــي: : تتمثل فـــي مامعلومات يستوجب إظهارها في جدوؿ قائمة الدخل 
 .ربليل األعباء حسب طبيعتها،دبا يسمح ربديد النتائج الوسيطة 
 .النواتج ادلالية واألعباء ادلالية 
 .أعباء ادلستخدمني 
  والرسوم وادلدفوعات ادلماثلة.الضرائب 
 .سلصصات اإلىتالكات واطلفاض القيمة ادلرتبطة باألصول العينية 
 .سلصصات اإلىتالكات واطلفاض القيمة ادلرتبطة باألصول غري ادلادية 
 .نتائج األنشطة العادية 
 .العناصر غري العادية للنواتج واألعباء 
 .النتيجة الصافية للفًتة قبل التوزيع 
  لشركات األسهم،النتيجة الصافية للسهم.بالنسبة 

 
 :)الشكل القانوني لقائمة الدخل)جدوؿ حسابات النتائج 

 
   

   

 

 

 

 

                                                           
 .51شناي عبد الكرمي،مرجع سابق،ص 1
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 حسابات النتائج ) حسب الطبيعة ( . جدوؿ ( :3الجدوؿ رقم )                      
 الفترة مػػػػن ..........إلى ..............                            

    
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .30،ص ة الرسمية الجزائرية الديمقراطية، مرجع سابقالجريد :المصدر              

       .30اجلزائرية الدؽلقراطية، مرجع سابق،ص للجمهورية اجلريدة الرمسية  المصدر:             

 N-1السنة المالية          Nالبيان                                                    مالحظة           السنة المالية             

 رقم األعمال 

 تغٌر مخزونات المنتجات المصنعة و المنتجات قٌد الصنع

 اإلنتاج المثبت 

 إعانات االستغالل

 إنتاج السنة المالية 

 األخرى  االستهالكاتالمشترٌات الخارجٌة و 

 استهالك السنة المالية 

 القيمة المضافة لالستغالل 

 أعباء المستخدمٌن  

 الضرائب و المرسوم و الدفوعات المشابهة 

 الفائض اإلجمالي عن االستغالل 

 المنتجات العملٌاتٌة األخرى 

 األعباء العملٌاتٌة األخرى 

 المخصصات لالهتالك و المؤونات 

 استئناف عن الخسائر القٌمة و المؤونات 

 النتيجة العملياتية

 المنتوجات المالٌة 

 األعباء المالٌة 

 النتيجة المالية 

 النتيجة العادية قبل الضرائب 

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادٌة 

 الضرائب المؤجلة )تغٌرات( حول النتائج العادٌة 

 مجموع منتجات األنشطة العادٌة 

 مجموع أعباء األنشطة العادٌة 

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

 المنتوجات )ٌطلب بٌانها( –العناصر الغٌر العادٌة 

 األعباء ) ٌطلب بٌانها( –العناصر الغٌر العادٌة 

 النتيجة غير العادية 

 النتيجة الصافية للسنة المالية 

 الموضوع موضع المعادلة فً نتٌجة الصافٌةحصة الشركة 

 النتيجة الصافية للمجموع المدمج 

 (1ومنها حصة ذوي األقلٌة )

 ( 1حصة المجمع )
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 جدوؿ حسابات النتائج ) حسب الوظيفة (. (:4رقم ) الجدوؿ                  

 ... إلى ...............الفترة من .........                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .31، ص للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية، مرجع سابقالرمسية  اجلريدة: المصدر   

 

 

 

   N                  N-1البيان                                                    مالحظة                               

 رقم األعمال 

 كلفة المبٌعات 

 هامش الربح اإلجمالي 

 منتجات أخرى عملٌاتٌة 

 التكالٌف التجارٌة 

 النتيجة العملياتية 

 تقدٌم تفاصٌل األعباء حسب الطبٌعة 

 )مصارٌف المستخدمٌن المخصصات لالهتالكات( 

 منتجات مالٌة 

 األعباء المالٌة 

 النتٌجة العادٌة قبل الضرٌبة 

 الضرائب الواجبة عن النتائج العادٌة 

 الضرائب المؤجلة على النتائج العادٌة )التغٌرات( 

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية  

 األعباء غٌر العادٌة 

 المنتوجات غٌر العادٌة 

 النتيجة الصافية للسنة المالية 

 (1حصة الشركة الموضوعة موضع المعادلة فً النتائج الصافٌة )

 ( 1النتيجة الصافية للمجموع المدمج )

 (1منها حصة ذوي األقلٌة )

 ( 1حصة المجمع )
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 المطلب الثاني: عرض قائمتي التدفقات النقدية وتغيرات الحقوؽ الملكية.
 عرض قائمة التدفقات النقدية. أوال:
  :يلــــي:" يهدف جدول السيولة  ؽلكن تعريف التدفقات اخلزينة)النقدية( كماتعريف قائمة التدفقات النقدية

إعطاء مستعملي الكشوف ادلالية أساسا لتقييم مدى قدرة ادلؤسسة على توليد السيولة النقدية وما  إذلاخلزينة 
ىذه السيولة،وىو يقدم مدخالت وسلرجات السيولة احلاصلة أثناء السنة  استخداميعادذلا وكذلك معلومات حول 

 1إحدى الطريقتني ادلباشرة وغري ادلباشرة". باستعمالادلالية حسب مصدرىا 
  :2تنقسم قائمة التدفقات النقدية إذل ثالثة أقسام: مكونات قائمة التدفقات النقدية 
التدفقات النقدية ادلتولدة من األنشطة الرئيسية اليت سبارسها وىي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:  - أ

 ادلؤسسة،واليت تشمل ما يلي: 

 صايف الدخل النقدي للفًتة. -

 النقد احملصل من العمالء،أي الناتج عن ادلبيعات. -

 النقد ادلدفوع للموردين،أي شبن البضائع. -

 النقد ادلدفوع للضرائب. -

 ادلختلفة.النقد ادلدفوع على ادلصاريف  -
وىي التدفقات النقدية اليت تشمل بيع وشراء ادلوجودات التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:   - ب

الطويلة األجل،ويتطلب ربيدىا ربليل عناصر ادليزانية يف جانب ادلوجودات واليت دل يتم ربليلها عند ربديد التدفقات 
 3ـي:ـــيلــــــــ عليها ماالنقدية من األنشطة التشغيلية، ومن األمثلة 

 النقد ادلدفوع لشراء أجهزة ومعدات. -

 النقد ادلدفوع لشراء أسهم وسندات طويلة األجل. -

 األجل.النقد ادلدفوع مقابل استثمارات أخرى طويلة  -

 ادلتحصالت النقدية من بيع ادلوجودات الثابتة أو االستثمارات. -

                                                           
 .62كتوش عاشور،مرجع سابق،ص 1
 .198،ص 2014زلاسبية إدارية(،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاىرة، مصر، وجهة نظر)"التحليل المالي"،زلمد الصرييف  2
 .199مرجع، صنفس  3
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ادلارد من ادلالكني أو وىي التدفقات ادلتعلقة باحلصول على التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:  - ت
 ومن األمثلة عليها ما ،من ادلقرضني أو تسديد القروض ذلمإعادهتا ذلم،ذلك فيما يتعلق باحلصول على التمويل 

 1 ـــي: ــــــيلــــــ

 النقد ادلتحصل من إصدار أسهم جديدة أو زيادة رأس ادلال. -

 سندات طويلة األجل. النقد ادلتحصل من إصدار -

 النقد ادلتحصل من القروض والتسهيالت البنكية. -

 النقد ادلدفوع على توزيع األرباح. -

 النقد ادلدفوع لتسديد السندات. -

 .النقد ادلدفوع لتسديد القروض والتسهيالت البنكية -
 2:وتتمثل يف ما يلــــــــــــــي :أسباب اللجوء إلى جدوؿ تدفقات الخزينة 
  ادلكانة اليت ربتلها اخلزينة باعتبارىا عنصرا اسًتاذبيا سبول ادلؤسسة بواسطتها نشاطها وتضمن ازدىارىا، واخلزينة

 على ادلدى القصري)قياس السيولة(.مؤشر ىام للتحليل ادلارل 

ة: ىل وعلى ادلدى الطويل )قياس احتياجات التمويل(، كما أن إشارهتا سبدنا دبعلومات عن وضعية ادلؤسس    
 ىي يف حالة جيدة؟ عاجزة؟ أو مهددة بالزوال؟ 

  التكيف مع التنبؤ: ػللل ىذا اجلدول التحصيالت والتسديدات رلمعة يف وظائف، لذا فهو يفيد يف خطوات
 التنبؤ وسبثيل ادلعطيات التقديرية)سلطط التمويل(.

  .الطابع السهل والواضح لو، وكذا تطور استعمالو على ادلستوى الدورل 
 تفيد ادلعلومات الواردة يف قائمة التدفقات النقدية يف خدمة األمور وائد استخداـ قائمة التدفقات النقدية: ف

  3اآلتية:
 على توليد نقدية من عملياتو ادلستقبلية. ؤسسةتقدير إمكانية ادل -
 النقدية يف ادلستقبل. التزاماتوعلى مواجهة  ؤسسةتقدير أمكانية ادل -

                                                           
 .199زلمد الصرييف، مرجع سابق، ص 1
 .136،ص2010ديوان ادلطبوعات اجلامعية للنشر والتوزيع،سكيكدة،)حسب البرنامج الرسمي الجديد(،"التسيير المالي"،مليكة، بوشنقري ميلودزغيب  2
 .123،ص2014،الناشر الشركة العربية ادلتحدة للتسويق والتوريدات،القاىرة،مصر،"تحليل القوائم المالية"،زلمد تيسري الرجيب 3
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 بني صايف الربح وصايف التدفق النقدي. ربديد أسباب االختالف -
 بيان أثر القرارات االستثمارية والتمويلية اليت مت ازباذىا خالل الفًتة على تدفقاتو النقدية. -
  :1اخلزينة بادلراحل التالية:سبر عملية بناء جدول مراحل بناء جدوؿ تدفقات الخزينة 
لفهم عملية حساب القدرة على التمويل اإلنتقاؿ من النتيجة الصافية نحو القدرة على التمويل الذاتي:  .1

الذايت غلب إدراك طبيعة سلصصات اإلىتالك وادلؤونات،واليت تعترب مصاريف زلسوبة لكنها ال تشكل أي تأثري 
على التمويل الذايت، ونتحصل عليو من على اخلزينة،ومن مث فإن النتيجة من منظور اخلزينة تتمثل يف القدرة 

 خالل رلموع النتيجة الصافية وسلصصات اإلىتالك وادلؤونات.

 النتيجة الصافية + مخصصات اإلهتالؾ والمؤونات = القدرة على التمويل الذاتي.      
 حسب العالقة التالية:  لالستغاللوؽلكن حساب ىذا ادلؤشر اعتمادا على الفائض اإلصبارل      

  =لالستغالؿالفائض اإلجمالي                     

 المصاريف المالية الصافية -

 الصافية االستثنائيةالمصاريف  -

 الضرائب على األرباح -
 = القدرة على التمويل الذاتي.                  

رغم أن القدرة على التمويل الذايت حسبت بعد ادلصاريف واإليرادات االستثنائية إال أهنا دل تتضمن القيمة        
 .ادلتنازل عنها االستثماراتالزائدة أو الناقصة من 

يتم االنتقال من  :االستغالؿاالنتقاؿ من القدرة على التمويل الذاتي نحو تدفق الخزينة الناتج عن عمليات  .2
الناذبة عن  اآلجالبطرح سلتلف  االستغاللالقدرة على التمويل الذايت ضلو تدفق اخلزينة الناتج عن عمليات 

 2عمليات االستغالل:
  لالستغاللادلال العامل  رأسالقدرة على التمويل الذايت ـــــ التغري يف االحتياج يف  

 .االستغالل= تدفق اخلزينة الناتج عن عمليات              

                                                           
 .148،ص 2006دار وائل للنشر والتوزيع،األردن،اإلدارة المالية( دروس وتطبيقات،"التسير المالي")،يوسف قريشي إلياس بن ساسي، 1
 .149نفس مرجع ، ص  2
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بعد حساب تدفقات اخلزينة الناذبة عن نشاط ادلؤسسة تأيت مرحلة حساب مختلف الحركات المالية للخزينة:  .3
 وعمليات التمويل:  االستثمارتصنيف احلسابات ادلتبقية بني 

  االستثماروظيفة: 

 االستثمارات ادلادية وادلعنوية. -

 ادلادية وادلعنوية. األصولالتنازل عن  -

 التغري يف االستثمارات ادلالية. -
  :وظيفة التمويل 

 رأس ادلال. مكافآتالرفع يف رأس ادلال نقدا وتسديد  -

 التغري يف االستدانة الصافية، والذي ينتج عنو تسديد القروض السابقة واحلصول على قروض جديدة،وكذا التغري -
 يف ادلتاحات والتوظيفات ادلالية.

  :ؽلكن التغلب على بعض دور قائمة التدفقات النقدية في التغلب على نقاط الضعف في القوائم المالية
ركز ادلارل من خالل تصوير قائمة التدفق النقدي  وأىم النقاط الواردة ذكرىا خبصوص قائمة الدخل وقائمة ادل

 1يلـــــــــــــــــي: ىذه النقاط ما
 لكافة األصول ذات  واإلطفاءلنقدية )احملاسبية( وبشكل خاص االستهالك ربديد عناصر ادلصروفات غري ا

 العالقة.
  إظهار العمليات النقدية دلختلف النشاطات اليت سبت داخل ادلؤسسة،وخالل السنة ادلالية،خالفا دلا تظهره قائمة

 األرصدة فقط ذلذه النشاطات. إظهارادلركز ادلارل أو قائمة الدخل، وادلتمثل يف 
 شلا صايف التغري يف النقد يف بداية الفًتة ويف هنايتها ، وتوزيع بنود التدفقات النقدية على رلموعات مًتابطة، رإظها

قائمة ادلركز ادلارل يف  إظهارهيساعد يف توضيح كثري من األمور ادلتعلقة بالوضع ادلارل للمؤسسة،وىو ما ال ؽلكن 
 وقائمة الدخل.

  غلد طريقتان جلدول تدفقات اخلزينة علا: : الخزينةالشكل القانوني لجدوؿ تدفقات 
 

                                                           
1 ،دار احلامد للنشر  ")االستثمار والتمويل ،التحليل المالي،األسواؽ المالية الدولية("اإلدارة المالية،زلمد سعيد عبد اذلادي  

 .82،ص2008والتوزيع،األردن،
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 جدوؿ سيولة الخزينة )الطريقة المباشرة ( . (:5الجدوؿ رقم )                   
 الفترة مػػػػن ..........إلى ..............                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         .35ص  ،،مرجع سابقللجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطيةالـجريدة الرمسية  :المصدر         

  N-1السنة المالية     Nالبيان                                                   مالحظة       السنة المالية                 

 تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستغالل 

 تحصالت المقبوضة من الزبائن 

 المبالغ المدفوعة للموردٌن و المستخدمٌن

 الفوائد و المصارٌف المالٌة األخرى المدفوعة 

 الضرائب على النتائج المدفوعة 

 تدفقات الخزينة قبل العناصر غير العادية )االستثنائية( 

 تدفقات الخزٌنة المرتبطة بالعناصر غٌر العادٌة 

 صافي تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستغالل )أ(

 تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار 

 تسدٌدات لحٌازة قٌم ثابتة مادٌة و معنوٌة 

 التحصٌالت عن عملٌات التنازل للقٌم الثابتة المادٌة و المعنوٌة 

 تسدٌدات لحٌازة قٌم ثابتة مالٌة 

 التحصٌالت عن عملٌات التنازل عن قٌم ثابتة مالٌة 

 الفوائد المحصلة من التوظٌفات المالٌة 

 الحصص و األقساط المقبوضة من النتائج المستلمة

 صافي تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار )ب(

 تدفقات الخزٌنة المتأتٌة من أنشطة التموٌل 

 التحصٌالت الناتجة عن إصدار األسهم 

 حصص األرباح و غٌرها من التوزٌعات التً تم القٌام بها 

 التحصٌالت المتأتٌة من القروض 

 تسدٌدات القروض أو الدٌون األخرى المماثلة 

 صافي تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل )ج(

 لسٌوالت تأثٌرات تغٌرات سعر الصرف على السٌوالت و شبه ا

 تغٌر الخزٌنة للفترة )أ+ب+ج( 

 الخزٌنة و معادالتها عند افتتاح السنة المالٌة 

 الخزٌنة و معادالتها عند إقفال السنة المالٌة 

 تغٌر الخزٌنة خالل الفترة 

 المقاربة مع النتيجة المحاسبية 
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 جدوؿ سيولة الخزينة ) الطريقة الغير المباشرة (  ( :6الجدوؿ رقم )                   

 الفترة مػػػػػػػن...........إلى ..................                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .36،مرجع سابق ، ص للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطيةاجلريدة الرمسية  :صدرالم         

   N-1السنة المالية       Nالبيان                                            مالحظة         السنة المالية                    

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة  العملياتية 

 صافً نتٌجة السنة المالٌة 

 تصحٌحات مناجل :

 االهتالكات و األرصدة  -

 تغٌر الضرائب المؤجلة  -

 تغٌر المخزونات  -

 تغٌر الزبائن و الحسابات الدائنة األخرى  -

 تغٌر الموردون و الدٌون األخرى  -

 نقص أو زٌادة قٌمة التنازل الصافٌة من الضرائب  -

 تدفقات الخزٌنة النجمة عن النشاط )أ(  -

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات االستثمار  

 قتناء تثبتات مسحوبات عن ا

 تحصٌالت التنازل عن التثبتات 

 تأثٌر تغٌرات محٌط اإلدماج )أ( 

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات التمويل 

 الحصص المدفوعة للمساهمٌن 

 زٌادة رأس المال النقدٌة ) المنقودات (

 إصدار قروض 

 تسدٌد قروض

 )ج(تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بعمليات التمويل 

 تغير أموال الخزينة للفترة ) أ+ب+ج(

 أموال الخزٌنة عند االفتتاح 

 أموال الخزٌنة عند اإلقفال 

 (1تأثٌر تغٌرات سعر العمالت األجنبٌة )

 تغير أموال الخزينة 
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 ثانيا: عرض قائمة تغيرات الحقوؽ الملكية )تغيرات األمواؿ الخاصة(.   

  :ؽلكن تعريفها كما يلي:تعريف قائمة تغيرات الحقوؽ الملكية 
أثرت يف كل فصل من الفصول اليت تتشكل منها "يشكل جدول تغري األموال اخلاصة ربليال للحركات اليت         

 1رؤوس األموال اخلاصة للمؤسسة خالل السنة ادلالية".

 2قائمة تغيرات األمواؿ الخاصة تقدـ المعلومات الواجب إدراجها والمتعلقة بالحركات المرتبطة بػػ:     

 النتيجة الصافية للسنة ادلالية. -

 خطاء ادلسجل تأثريىا مباشرة كرؤوس أموال.تغريات الطريقة احملاسبية وتصحيحات األ -

 ادلنتوجات واألعباء األخرى ادلسجلة مباشرة يف رؤوس األموال اخلاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء ىامة. -

 ،االطلفاض،التسديد..(.االرتفاععمليات الرمسلة ) -

 توزيع النتيجة والتخصيصات ادلقررة خالل السنة ادلالية. -
  3تتمثل ىذه األىداف يف ما يلــــــــي: المعلومات المتعلقة بتغيرات األمواؿ الخاصة:األهداؼ األساسية من  
 .ربديد رلموع النتائج الناذبة عن أنشطة ادلؤسسة خالل الفًتة 
 .تغري األموال اخلاصة بني تاريخ اإلغالق والذي يبني بصفة عامة ىذه النتيجة 
  :تغريات األموال اخلاصة غري ادلرتبطة بالنتيجة،وادلتمثلة يف التعاقدات مع ادلساعلني وىي 
  احملرر: االجتماعيتغريات رأس ادلال 

 السهم إصدارزيادة الرأمسال النقدي ادلتتارل عن  -

 ربويل االلتزامات ألسهم  -
  و ادلساعلات: اإلدماج اإلصدارعالوات 

 الناذبة عن زيادة رأس ادلال النقدي،أو ربويل االلتزامات. اإلصدارعالوات  -

                                                           
أحباث اقتصادية وإدارية،العدد السادس يف  رللة"إصالح النظاـ المحاسبي المالي الجزائري للتوافق مع معايير الدولية"،جودي زلمد رمزي، 1

 .80،جامعة زلمد خيضر،بسكرة،ص12/2009
 .80مرجع ، ص نفس  2
 .81مرجع ، ص نفس  3
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  إذامن األموال اخلاصة  إنقاصهايبني بأن التكاليف التعاقد اخلاصة باألموال اخلاصة،غلب  (IAS32)ادلعيار  -
تفاديها بدون ىذا التعاقد،ىذه ادلصروفات  باإلمكانكان   إذاكانت ىذه ادلصروفات مرتبطة مباشرة بالتعاقد و 

 ،بينما تكاليف التعاقد ربمل على األموال اخلاصة.اإلصدارمل لعالوة رب
 
 
 :)الشكل القانوني لجدوؿ تغير األمواؿ الخاصة )المركز المالي 

 يعترب ادلركز ادلارل أو تغري األموال اخلاصة من النماذج للقوائم ادلالية فانو يوجد ذلا شكل قانوين و ىو كما يلي:       
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 جدوؿ تغير األمواؿ الخاصة . ( :7الجدوؿ رقم )                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .37اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية، مرجع سابق، ص  المصدر:          

 

 

 

 

 البيان                                مالحظة               رأس مال     عالوة     فارق    فارق إعادة    االحتياطي             

 الشركة       اإلصدار   التقييم     التقييم         و النتيجة                                                                          

  N-2ديسمبر  31الرصيد في 

 تغٌٌر الطرٌقة المحاسبٌة 

 تصحٌح األخطاء الهامة 

 إعادة تقٌٌم التثبتات 

 رجة فً األرباح أو الخسائر غٌر المد

 الحسابات فً حساب النتائج 

 الحصص المدفوعة 

 زٌادة رأس المال 

 صافً نتٌجة السنة المالٌة 

  N-1ديسمبر  31الرصيد في 

 تغٌٌر الطرٌقة المحاسبٌة 

 تصحٌح األخطاء الهامة 

 إعادة تقٌٌم التثبتات 

 األرباح أو الخسائر غٌر المدرجة فً 

 الحسابات فً حساب النتائج 

 الحصص المدفوعة 

 زٌادة رأس المال 

 صافً نتٌجة السنة المالٌة 

   Nديسمبر  31الرصيد في 
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 .عرض قائمة اإليضاحات الملحقة المطلب الثالث:

  :ي:"على أنو ػلتوي ملحق الكشوف ادلالية ادلعلومات اليت تكتسي ــيل اإليضاحات ادللحقة كماتعرف تعريفها
 1واليت من شأهنا تسهيل فهم ادلعلومات واألحداث الواردة يف الكشوف ادلالية". طابعا ىاما،

 :2وتتمثل ىذه األنواع يف ما يلــــــي: أنواع أساسية من اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية 
  يقدم النوع األول من اإليضاحات السياسات احملاسبية ادلتبعة إلعداد القوائم ادلالية للمؤسسة مثل: االعًتاف

 باإليراد،تقييم ادلخزون،تقييم االستثمارات ادلالية، طريقة اإلىتالك...إخل.
 ،فهناك بعض البنود قد ػلتاج يقدم النوع الثاين أي معلومات تفصيلية تكون الزمة لتفسري أحد بنود القوائم ادلالية

 تفهمها إذل وصف مطول نسبيا ال يتاح إبرازه يف صلب القوائم ادلالية نفسها.
 .يقدم النوع الثالث افصاحات مالية إضافية عن البنود اليت دل يتم التقرير عنها يف القوائم ادلالية 

 : أساسيات حوؿ القوائم المالية.المبحث الثالث
ادلالية لؤلطراف اليت ذلا عالقة بادلؤسسة سلتلف ادلعلومات اليت ربيط جبوانب نشاط ادلؤسسة توفر القوائم        

 القوائم ادلالية والعوامل اليت تؤثر فيها وحدود القوائم ادلالية. و،وبالتارل سوف نتطرق إذل مستخدموومستخدمي

 القوائم المالية. ومستخدم المطلب األوؿ:
 ى:ــــــــــتتعدد األطراف ادلهتمة بتحليل القوائم ادلالية واليت ؽلكننا تقسيمها إل      

 3ذه األطراف: ـــــــــــــــــــــوأىم ىاألطرؼ الداخلية في المؤسسة:  .1
 :ون ورؤساء لالعام اءونعين بإدارة ادلؤسسة ادلستويات ادلختلفة من اإلدارة من رللس اإلدارة وادلدر  إدارة المؤسسة

أجل ربقيق األقسام وكل منها يهتم حسب ادلهام وادلسؤوليات ادللقاة على عاتقو إال أن صبيعهم يسعون من 
 أىداف ادلؤسسة التالية:

 تقييم األداء يف سلتلف األقسام ومدى كفاءة تلك األقسام يف استخدام ادلوارد ادلالية ادلتاحة. -

 ف ادلرسومة يف اخلطة.مدى صلاح تلك األقسام يف ربقيق األىدا -

                                                           
 .80،81جودي زلمد رمزي، مرجع سابق،ص ص   1
 .131،ص 2005الدار اجلامعية للنشر والتوزيع،اإلسكندرية، ،التقارير المالية""طارق عبد العال ضباد، 2
 .14،ص 2012دارسة نظرية تطبيقية(،دار ادلستقبل للنشر والتوزيع،األردن،)التحليل المالي""نعيم ظلر داوود،  3
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 وادلفاضلة بني البدائل ادلتاحة. واإلنتاجالقدرة على ازباذ القرارات اخلاصة بالتوسع   -
  هتتم ىذه الفئة يف التعرف على القدرة االستمرارية للمؤسسة إضافة إذل التعرف على ظفو وعماؿ المؤسسة: مو

 استمرارية مدفوعاهتم.األرباح والسيولة النقدية وذلك من أجل االطمئنان على 
 1وىي كثرية و متعددة ومن أعلها: األطراؼ الخارجية:  .2
  :كانوا حاليني أو مستقبلني وىذا يشمل أصحاب رأس ادلال العامل أو أولئك الذين   إنبغض النظر المستثمروف

ربققها  يرغبون يف االستثمار رلددا يف ادلشروع القائم حيث يسعى كل منهم يف التعرف على األرباح اليت
ادلؤسسة حاليا أو مستقبال ويسعون أيضا يف التعرف على العائد على أسهم كل منهم وقدرة ادلؤسسة النقدية يف 

 االستمرارية يف دفع األرباح دلستحقيها.
 :يهمهم ىو قدرة ادلؤسسة يف الوفاء بسداد تلك القروض يف مواعيد  فعندما يقدمون قروضهم فان ما المقرضوف

 لك كيفية استخدام ادلؤسسة لتلك األموال.استحقاقها وكذ
 :الذين يقدمون خدماهتم وبضائعهم للمؤسسة على أمل أن يتم سدادىم يف نفس السنة على  ىم الموردوف

 األغلب لذلك ذبدىم مهتمون بالوضع ادلارل للمؤسسة وقدرهتا على الوفاء بتلك االلتزامات.
 :مثال ذلك: أسواق ادلال )البورصة( والغرف التجارية اليت تقوم جبمع  الجهات والمؤسسات الحكومية الرقابية

ربت نظامها من أجل توزيعها ونشرىا على األطراف ادلهمة يف اليت ؤسسات ادلدلعلومات الالزمة عن الشركات و ا
 الداخل واخلارج.

 :ية مع ادلؤسسة.وأية مؤسسات أخرى تلك اليت ترتبط بعالقات ذبارية أو مال المصارؼ وشركات التأمين 

 العوامل التي تؤثر في القوائم المالية. المطلب الثاني:

 2ادلتمثلة فـــــــي:و ىناك الكثري من العوامل اليت تؤثر على القوائم ادلالية ونذكر أعلها وأبرزىا            

 :يؤثر النظام االقتصادي على القوائم ادلالية يف الدول الغربية،حيث يتم االعتماد على  النظاـ االقتصادي القائم
النظام احملاسيب يف توفري ادلعلومات دلتخذي القرارات االقتصادية من ادلستثمرين والدائنني وغريىم،بينما يقوم نظام 

                                                           
 .15،مرجع سابق، صنعيم ظلر داوود  1
  2007ية العلوم االقتصادية،أطروحة دكتوراه،جامعة اجلزائر،كل ،"التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي وأثرها على مهنة المدقق"،حواس صالح 2 

 .179ص ، 2008
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سبية للمسؤولني عن برنامج التنمية وخططها احملاسبة يف الدول ذات االقتصاد ادلخطط مركزيا بتقدمي ادلعلومات احملا
 الالزمة للتخطيط على ادلستوى القومي.  اإلحصائياتإلعداد 
  :ويتضح ىذا األثر يف الواليات ادلتحدة األمريكية،حيث قامت جلنة ادلبادئ احملاسبية أثر المنظمات المهنية

دلالية بإصدار معايري توضح أىم ادلبادئ واإلجراءات بإصدار اآلراء احملاسبية،وتبع ذلك قيام رللس معايري احملاسبية ا
اليت غلب إتباعها عند إعداد التقارير ادلالية،كما أن ادلعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني قام بإصدار النشرات 

 وادلطبوعات واألحباث يف رلال احملاسبة.
  :حيث تلعب ىيئة تنظيم تداول األوراق ادلالية يف أثر الجهات المشرفة على سوؽ األوراؽ المالية

الواليات ادلتحدة األمريكية دورا كثريا يف إصدار ادلبادئ وادلعايري احملاسبية ادللزمة لشركات ادلساعلة اليت تتداول أوراقها 
لية السنوية والدورية إذل ىذه الشركات بتقدمي القوائم ادلا التزامادلالية يف سوق األوراق ادلالية بنيويورك،ىذا إضافة إذل 

ىيئة تنظيم سوق األوراق ادلالية دلراجعتها والتأكد من التزاماهتا بادلبادئ احملاسبية ادلقبولة،كما تقوم اذليئة ادلشرفة على 
ها سوق األوراق ادلالية بإصللًتا بدور شلاثل يف اإلشراف والرقابة على القوائم ادلالية لشركات ادلساعلة اليت تتداول أسهم

 يف سوق لندن لؤلوراق ادلالية.
 :ومات تقوم الدولة بدور رئيسي يف الدول النامية لتطوير النظام احملاسيب والقوائم ادلالية وادلعل أثر تدخل الدولة

منها،ىذا يف سلتلف األجهزة سواء الضريبية أو الرقابة ادلالية اليت تتوذل مراجعة إيرادات  للمستفدينادلالية اليت يوفرىا 
لدولة ومصروفها ومراجعة القوائم ادلالية للشركات اليت تساىم يف الدولة والتأكد من مدى تطبيقها للمبادئ احملاسبية ا

 السليمة.
  طلفاض القوة الشرائية للنقود يف كثري من الدول أدى إذل إعادة النظر حيث إن ا األسعار: وارتفاعالتضخم

طلفاض دلة لتعكس االه الدول وإعدادىا على أساس التكلفة التارؼلية ادلعيف التقارير ادلالية لشركات ادلساعلة يف ىذ
  ادلستمر يف قيمة العملة.

 حدود القوائم المالية. :المطلب الثالث

ادلهتمة بادلؤسسة،إال أن القوائم تعد القوائم ادلالية من الوسائل اذلامة لالتصال بني اإلدارة واألطراف اخلارجية           
   1القيود اليت ربد من فائدهتا،ومن أىم القيود ما يلـــــــــــــــي: عرضة لبعض

                                                           
 .69-67طارق عبد العال ضباد، مرجع سابق،ص ص  1
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 :ىام وىو ثبات القوى الشرائية  الفًتاضيتم إعداد القوائم ادلالية وفقا  افتراض ثبات القوى الشرائية لوحدة النقد
ر دبرور الوقت بسبب لوحدة النقد، ورغم تأكد معدى القوائم ادلالية من أن وحدة النقد تتغري يف حقيقة األم

تغريات األسعار،إال أن األحباث والتجارب اليت أجريت حملاولة قياس أثر التغريات يف األسعار على القوائم ادلالية دل 
 طريقة لتعديل القوائم ادلالية ادلعدة وفقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها. أيقبول  إذل اآلنربصل حىت 

االعًتاف بتغري  وإظلاذلذا االفًتاض ىو انو ليس ثبات القوى الشرائية لوحدة النقد، ردبا كان أفضل وصف         
 الشرائية لوحدة النقد،إال أن ىذا التغري غري كاف إلحداث تغيري مادي على القوائم ادلالية.القوى 

  :وغالبا،ث خالل الفًتةتعد القوائم ادلالية وفقا لؤلساس التارؼلي لؤلحداث والعمليات اليت ربدالتسجيل التاريخي 
 التسجيل التارؼلي حدودا على قيمتها يف ذلك اخلصوص. ، ويتمثلما يتم استخدامها لتوقع ادلستقبل

 :خسارة فان  أومن ربح  مؤسسة أيالدقة الكاملة يف استخراج نتيجة  إذلللتوصل  الحكم والتقدير الشخصي
 إمكانيةغري عملي لذلك تقوم احملاسبة على افًتاض  األمريتطلب االنتظار حىت هناية ادلشروع،والن ىذا  األمر

 أيفًتات مالية عادة ما تكون سنة،وعلى الرغم من الدقة الظاىرة يف القوائم ادلالية عن  إذلتقسيم حياة ادلشروع 
 ادلزيد من احلكم والتقدير. بطبيعة احلال مؤقتة وغري هنائية وتتطلب أهنا إالفًتة مالية،

 سبلك اإلدارة قدرة التأثري على مضمون القوائم ي التأثير على محتوى ومضموف القوائم المالية: قدرة اإلدارة ف
ادلالية يف حدود معينة وذلك باستخدام أنشطة هنايات الفًتات،وؽلكن من خالل عقد بعض الصفقات أو مزاولة 

ث تأثري على بعض العناصر والبنود يف أنشطة معينة قبل هناية الفًتة اليت يتم إعداد القوائم ادلالية عنها أن ػلد
القوائم ادلالية عنها أن ػلدث تأثري عل بعض العناصر والبنود الواردة يف القوائم ادلالية واليت تلقى اىتماما خاصا 

ومن أمثلة تلك األنشطة  ؤسساتلكل من الدائنني وادلستثمرين،أو سبثل أعلية خاصة يف تقييم األنشطة ادلالية للم
 القيام بعمليات شراء للبضاعة بفروض طويلة األجل لتحسني نسبة التداول.

  :ال ؽلكن للنظام احملاسيب أن يسجل صبيع مظاىر نشاط ادلؤسسة واليت ؽلكن أن البنود التي ال تسجل محاسبيا
، وسبثل اإلدارة ؤسسةوامل اذلامة لنجاح ادل،وتعد ادلوارد البشرية واحدة من تلك العؤسسةسبثل عوامل ىامة لنجاح ادل

والعمالة يف بعض األحيان أىم أصول ادلؤسسة ورغم ذلك فإن ىذا البند ال يظهر يف ميزانية ادلؤسسة، حيث 
تتحدد القوائم ادلالية بتلك العناصر اليت ؽلكن قياسها دبوضوعية مناسبة تتطلبها ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها 

ن تنظر إذل القوائم ادلالية يف ىذا اإلطار وباعتبار أهنا سبثل جزء وليس كل العوامل مؤثرة على نشاط لذلك غلب أ
 .ادلؤسسة
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 :يواجو احملاسب يف كل مشكلة زلاسبية العديد من البدائل اليت  مرونة اختيار الطرؽ والسياسات المحاسبية
ؼلتار من بينها الطرق والسياسات احملاسبية اليت تناسب تلقى القبول العام سواء من الناحية العلمية أو العملية، و 

إذل أثار سلتلفة عملية االختيار بني ىذه البدائل  بعض األوضاع والظروف االقتصادية اليت سبر هبا ادلؤسسة ويؤدي
لفة ختعلى نتيجة األعمال وادلركز ادلارل والتدفقات النقدية وادلعلومات والقرارات اليت تتخذ دبعرفة األطراف ادل

 ادلهتمة بادلؤسسة االقتصادية.
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 مة ـــــــــــــخات   

شهدت اجلزائر عدة تطورات وتغريات مالية واقتصادية كبرية من أجل مواكبة االقتصاد العاملي وانفتاح         
القتصاد السوق، واليت مست عدة جوانب من بينها على العوملة،من خالل ختليها عن االقتصاد املوجو وتبنيها 

إصالح النظام احملاسيب بإعادة ىيكلة املخطط احملاسيب الوطين واعتماد مشروع النظام احملاسيب املايل الذي يتماشى 
 مع معايري احملاسبة الدولية.

من خالل ىذا التغري الذي عرفتو اجلزائر املايل واالقتصادي حدثت تغريات للقوائم املالية من حيث الشكل         
ومضمون،باعتبارىا من أىم وظائف يف تنظيم املؤسسة،إذ أن القوائم املالية تعطي صورة واضحة حول وضعية 

كون املعلومات احملتواة يف ىذه القوائم ،حيث أنو لكل كشف مايل أمهيتو البالغة يف املؤسسة، حبيث تاملؤسسة 
اليت من خالهلا تساعد املؤسسة يف استخراج املعلومة احملاسبية اليت تساعدىا يف حتقيق ذات خصائص نوعية ،

هلا دور كبري يف اختاذ القوائم املالية  وحتليلها ومقارنتها،لذلك تعترباملسطرة من خالل عرض للقوائم املالية  األىداف
  املالية من خالل أدوات التحليل املايل. القرارات
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 تـــــمهــيد: 

تعد عملية اختاذ القرار من أىم األدوار اليت يقوم هبا أفراد املؤسسة، ويرجع ذلك إىل أن القرار يعد         
مظهرا مباشر ملمارسة اإلدارة ألعماهلا، حيث يضمن القرار اختيار أفضل البدائل املتاحة بعد دراسة النتائج 

ستطيع متخذ القرار القيام بعملو ما مل تتوفر لو املتوقعة من كل بديل وأثرىا يف حتقيق األىداف املطلوبة وال ي
 ىذه تكون مبنية على اختاذ القرار عملية  معلومات كافية من أجل الوصول إىل قرارات صائبة، لذلك فإن

املعلومات اليت تنساب بطريقة رمسية عرب املستويات التنظيمية املختلفة،حيث كلما كانت ىناك معلومات بقدر  
 ىي الركيزة األساسية يف عملية اختاذاذ القرار صييية،لذلك تعترب املعلومات لية اختكبري كلما كانت عم

 . مؤسسةلل جوىر العملية التسيرييةحيث دتثل ىذه األخرية قرارات املؤسسة، 

وسنركز على نوع من القرارات واليت تتمثل يف  ،بدراسة وتوضيح عملية اختاذ القراريف ىذا الفصل سنقوم        
.القرارات املالية  

  :اختاذ القراراتماىية المبحث األول. 
   :اختاذ القرارات املالية طبيعةالمبحث الثاني. 
 :املالية اختاذ القرارات حتليل املايل كأسلوب المبحث الثالث. 
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 اتخاذ القرارات.  ماهية المبحث األول:

تعترب عملية اختاذ القرار من العمليات التنظيمية اذلامة واليت تعكس عموما طبيعة إدارة ادلؤسسات وتكشف عن        
الذي يوجد داخل الوحدات العامة من ادلؤسسة،ولقد خصصنا ىذا  أكثر من ميكانزمات البناء الداخلي اإلداري

 ادلبحث لنقدم فيو معلومات شاملة وسلتصرة عن ىذه العملية.

 .مفهوم اتخاذ القرار المطلب األول:

 تعريف اتخاذ القرار. أوال:   

 ادلتنافسة والقرار ىو ويعرف القرار على أنو:"البديل األفضل ادلختار ضمن رلموعة من البدائل  القرار: مفهوم
 1إجراء إلحداث التغيَت لتحقيق قيمة مضافة سواء كانت مادية أم معنوية تعود على الشخص نفسو أو غَته."

 :مفهوم عملية اتخاذ القرارات  
متتابعة أو عناصر واليت ؽلكن أن تؤدي إذل نتيجة معينة أن ىناك سلسلة أو خطوات يعٍت لفظ عملية          

  ىدف معُت.أو حتقيق 
تعترب عملية اختاذ القرارات مبثابة سلسلة من اخلطوات اليت غلب إتباعها مبا يسهل اختاذ قرار معُت، وعلى        

 2 الرغم من وجود مداخل سلتلفة الختاذ القرارات فإن النمط العام يشتمل على ثالث خطوات رئيسية وىــــــي:
 .التعرف على ادلشكلة 
  ادلتاحة حلل ادلشكلة.حتديد البدائل 
 .تقييم البدائل ادلتاحة لتحديد البديل األفضل 

من اخلطوات اليت قد يرى متخذ القرار أعليتها للوصول إذل  أخروؽلكن أن يضاف إذل ىذه القائمة أي عدد        
قرار سليم من وجهة نظره، والعربة ليست بعدد اخلطوات اليت تتضمنها عملية اختاذ القرارات وإظلا مبدى فعالية ىذه 

  إذل قرار سليم.اخلطوات يف الوصول 

 

 

                                                           
 .34،ص2011،دار الفكر للنشر والتوزيع،عمان،األردن، "نظم ودعم اتخاذ القرارات اإلدارية"سيد صابر تعلب،1
، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع اإلدارية ونماذج بحوث العمليات في اتخاذ القرارات""الحاسبة إمساعيل إبراىيم مجعة، زينات زلمد زلرم و آخرون، 2

 .38،39،ص ص 2000اإلسكندرية،مصر،
 



تحليل القوائم المالية واتخاذ القرارات المالية                           الفصل الثاني:                 
 

 
37 

 أهمية اتخاذ القرارات. ثانيا:

أساس عمل ادلدير واليت ؽلكن من خالذلا إصلاز كل أنشطة ادلؤسسة،وحتديد مستقبلها،ال إن اختاذ القرارات ىي        
ؽلكن أداء أي وظيفة بادلؤسسة)كاإلنتاج والتسويق،والتمويل وادلوارد البشرية( أو أداء وظيفة إدارية )كالتخطيط 

وبأي تكلفة وغَت ذلك وتكمن وأين، دل يصدر بصددىا قرار ػلدد من تقوم هبا،ومىت،  والتنظيم والتوجيو،الرقابة( ما
 1 أعليتها يف ما يلــــــــــــي:

 :ؽلارس اإلنسان اختاذ القرارات طوال حياتو اليومية، فمنذ قيامو من نومو يقرر  اتخاذ القرارات عملية مستمرة
د بلوغو ماذا يأكل؟ وماذا يلبس؟ وإذل أين يذىب؟ ....إخل، كما يتعرض إذل أيضا بقرارات مصرية وحامسة عن

 هبا؟ والعمل الذي يرغب أن ؽلارسو؟  االلتحاقالرشد مثل أي جامعة يقرر 
ما ىو إال رلموعة مستمرة ومتنوعة  ؤسساتاإلنسان العادي فإن رلال العمل يف ادلإذا كان ىذا موقف      

 من القرارات اإلدارية يف سلتلف اجملاالت كاإلنتاج والتسويق والتنظيم واألفراد وضلوىا.
 :فاختاذ القرارات ىي ت ىي أداة ادلدير يف عملو اليومي إن اختاذ القرارا اتخاذ القرارات أداة المدير في عمله

أداة ادلدير اليت بواسطتها ؽلارس العمل اإلداري حيث يقرر ما غلب عملو؟ ومن يقوم بو؟ ومىت يتم القيام بو؟ 
 مستوى أدائو اإلداري. ارتفعذ القرارات كلما قدرات ادلدير يف اختا ارتفعتوأين يتم القيام بو؟، كما 

  ترتبط القرارات بادلدى الطويل يف ادلستقبل، ومثل ىذه  المؤسسة:القرارات اإلستراتجية تحدد مستقبل
دورا ىاما يف  اإلسًتاجتيةالقرارات يكون ذلا تأثَت كبَتا على صلاح ادلؤسسة أو فشلها، حيث تلعب القرارات 

 مصَتىا ومكانتها بُت دول العادل.
  :الدور اإلداري يف وظائف ادلؤسسة ػلتوي على رلموعة  إناتخاذ القرارات أساس إلدارة وظائف المؤسسة

 من القرارات اخلاصة بإدارة اجلوانب ادلختلفة ذلذه الوظائف.
ا تنتج؟ وما ىو حجم األنسب وظيفة اإلنتاج تنطوي على رلموعة من القرارات اخلاصة بتحديد ماذ -

 ىي فًتة اخلطة اإلنتاجية،ومن ادلسؤل عن اإلنتاج يف فًتة زمنية معينة؟ وضلوىا.  لإلنتاج؟ وما
 نشاط التسويق ويتمثل يف عدد من القرارات اخلاصة بتخطيط السوق والتسعَت والًتويج وضلوىا. -
مة اخلاصة بتعُت األفراد وترقياهتم وتنقالهتم وإهناء اذلا القراراتوظيفة ادلوارد البشرية إهنا تتضمن العديد من  -

 خدماهتم وغَتىا.
وظيفة التمويل تتمثل يف قرارات عديدة مثل حتديد حجم رأس ادلال ومصادر احلصول عليو من داخل  -

 ادلؤسسة أم من خارجها، وكذا القرارات اخلاصة بإدارة رأس ادلال واستخدامها يف ادلؤسسة.

                                                           
1
 .34،ص 2008)بُت العلم واإلبتكار(،الدار اجلامعية،اإلسكندرية ،مصر،"اتخاذ القرار"أمحد ماىر، 
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  يرى البعض أن اختاذ القرارات ىو جوىر وظيفة التخطيط نظرا ألن  جوهرة العملية اإلدارية:اتخاذ القرارات
ولكننا نرى أن اختاذ القرارات ليس جوىر  طيط ينطوي على سلسلة من القراراتالعديد من نشاط وظيفة التخ

وظيفة التخطيط وحدىا، ولكنو أساس وجوىر كل الوظائف اإلدارية األخرى من تنظيم وتوجيو ورقابة ألن كال 
 على رلموعة من القرارات احلامسة من ىذه الوظائف تنطوي

 اتخاذ القرارات. ظروفو أهداف  :المطلب الثاني
 أهداف اتخاذ القرارات. أوال:

 وأىدافها ؤسساتؽلكن حتقيق العديد من األىداف من خالل عملية اختاذ القرارات كمحور لنشاط ادل         
 1كما يلـــــــــــــــــي:  

  مصادر السلطة داخل ادلؤسسة.حتديد عملية اختاذ القرارات 
  ادلؤسسة ككل.حتديد ادلسؤوليات والصالحيات والواجبات لألفراد يف 
 ن تنفيذىا،والتزام ىذه اجلهة ــــــــــــحتديد عملية اختاذ القرارات األىداف ادلرجوة منها، وبياهنا للجهة ادلعنية م

 بالتنفيذ الفعلي ذلا كما ىو مطلوب.
  ات ونقلها تساعد عملية اختاذ القرارات على حتديد األساليب والوسائل اإلدارية والفنية الالزمة لتنفيذ ىذه القرار

 إذل حيز الوجود دتاشيا مع األىداف العامة واخلاصة للمؤسسة. 
 والغموض من  االضلرافاتن ـــــــــــــعه من الوقوع يف األخطاء وأبعادىم جتنب عملية اختاذ القرارات ادلؤسسة وأفراد

 خالل ادلعلومات الدقيقة اليت يتضمنها القرار.
 مكانات ادلتاحة للمؤسسة. السرعة يف اصلاز األعمال يف ضوء اإل   
 ظروف اتخاذ القرارات.ثانيا: 
 2ؽلكن التمييز بُت حاالت ثالث يف ظل ظروف اختاذ القرار وىـــــــــــــــــــــــــي:     
 :تكون لدى متخذي القرار يف ىذه احلالة معلومات كافية وأكيدة تسمح لو مبعرفة نتائج  حالة التأكد التام

 قراره.
  تتميز ىذه ادلرحلة بتوفر معلومات جزئية بالنسبة دلا ؽلكن أن ػلدث للقرار ادلتخذ،أي إهنا  المخاطرة:حالة

معلومات غَت كافية لكنها تسمح دلتخذي القرار مبعرفة ادلستقبل على وجو االحتمال، وتلعب ىنا قدرة متخذي 
تخذة وؽلكن االستعانة بتقنية بسيطة وىي القرار على تقدير االحتماالت دورا أساسيا يف فعاليات القرارات ادل

 ادلعروفة بــــ شجرة القرار الختيار أفضل البدائل.

                                                           
رللة البحوث الًتبوية والنفسية، العدد السادس والثالثون ،جامعة أم القرى،مكة ،استراتجيات اتخاذ القرارات اإلدارية""فيصل زلمد يونس، 1

 .38،ص 2012ادلكرمة،
 .44،ص 2002)اختاذ قرارات ورقابة(، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن،"المحاسبة اإلدارية"سليمان سفيان، رليد الشرع، 2
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 :إن عملية اختاذ القرار مع عدم توفر أي معلومات أمر غَت مقبول إداريا ومن األفضل ىنا  حالة عدم التأكد
اجتناب مثل ىذه احلاالت ألن القضية تصبح قضية مقامرة غَت مؤدتنة العواقب، ؽلكن مع ذلك االستعانة 

ض متخذ القرار أن وغَته لتحسُت عملية اختاذ القرارات يف ىذه احلالة، وقد يفًت بتقنيات اإلحصاء التحليلي 
ادلستقبل سيسَت على نفس وتَتة ادلاضي وقد يتم رسم مشاىد مستقبلية يف ظل افًتاضات معينة أخرى مث 
يتصرف متخذي القرار وكأنو يف حالة ادلخاطرة فيقوم بتقدير احتماالت ادلقابلة لتحقيق كل مشهد من ىذه 

 ادلشاىد ومن مث يقوم بأخذ القرار وفقا ذلك.

  تصنيف القرارات والعوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات. ثالث:المطلب ال

 1:إذل ما يلـــــــــــــــــيلقرارات ا تصنيفالقرارات:  تصنيف أوال:     

  وتتمثل فــــــــــي:  القرارات التقليدية: - أ
تأثَتىا زلدود األثر يف مدى وىي القرارات اخلاصة بادلواقف اليومية ادلتكررة احلدوث ويكون القرارات التنفيذية: .1

 فًتة زمنية قصَتة وتتميز بكثرة تفصيالهتا.
وىي القرارات اليت ترتبط بوسائل حتقيق األىداف وتتخذ على مستوى اإلدارات الوسطى القرارات التكتيكية:  .2

 موضع التنفيذ. اإلسًتاجتيةواألقسام وهتدف إذل وضع القرارات 
 ما يلــــــي:  وتتمثل يفالقرارات غير التقليدية:  - ب
وىي القرارات ادلرتبطة باألىداف طويلة األمد والسياسات اخلاصة هبا وادلشكالت القرارات اإلستراتجية: .1

 العامة ولذلك فهي تتخذ يف مستويات اإلدارة العليا.
تتعلق مبشكالت حيوية ػلتاج يف حلها إذل التفاىم وادلناقشة وتبادل الرأي على  وىيالقرارات الحيوية:  .2

يبادر متخذ القرار بدعوة مساعديو ومستشاريو من نطاق واسع، ويف مواجهة ىذا النوع من ادلشكالت 
من  يعقد لدراسة ادلشكلة، وىنا يسعى متخذ القرار إلشراك كل اجتماعاإلداريُت والفنيُت والقانونية إذل 

يعنيهم أمر القرار من مجيع األطراف يف مؤدتر، وأن يعطيهم مجيعا حرية ادلناقشة مع توضيح نقاط القوة 
 والضعف.

 2وىنـــاك تصنيفات أخرى ألنـــواع القرارات ومنــــــــــها:    

                                                           
1
 .47، ص 2008لوفاء لدنيا للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، دار ا"اإلدارة اإلستراتجية"،زلمد الصَتىف،  
 .123،124،ص ص 2012دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  "نظم المعلومات المحوسبة ودعم اتخاذ القرار"،عبد الاله إبراىيم الفقي،2
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 :وكياهنا توجد القرارات اإلسًتاجتية اليت دتس مربر وجودىا  تقسيم بحسب درجة أهميتها وعموم شمولها
وأىدافها السياسية الرئيسية، وعلى الطرف اآلخر توجد القرارات اإلدارية زلددة األجل واليت تتعلق 

 باإلجراءات وغَتىا من ادلسائل التكتيكية.
  :صانع القرار يف إطار فهناك قرارات نظامية وقرارات شخصية فعندما يتصرف تقسيم وفق معيار طبيعتها

صرف يف إطار قواعد النظام الرمسي ادلعلن وادلعروف للمجتمع وىذا النوع من دوره كمسؤول رمسي فإنو يت
 ر.االقرارات ؽلكن التفويض فيو للمستويات اإلدارية التالية واليت تأخذ قراراهتا يف حدود أحكام النظام القر 

د ومن مث فهي أما القرارات الشخصية فإهنا القرارات اليت يتخذىا صانع القرار يف إطار تقديره كفر       
 لصيقة بشخصو وتقديره وقيمة الذاتية، وىذا النوع من القرارات عادة ال يفرض فيو. 

 :ىناك قرارات روتينية متكررة ومن مث فإهنا ليست حاالت معينة أو  تقسيم بحسب درجة إمكان جدولتها
 شليزة أو فريدة يف نوعها.

وىناك القرارات اليت ال ؽلكن جدولتها وفقا لروتُت معُت لكوهنا تتميز بأن موضوعاهتا ليست متشاهبة       
على حدة وفق ظرفها وموضوعها،وتتطلب عملية صنع أو متماسكة، وتلك تستلزم النظر يف كل حالة 

 جديدة يتم بعدىا اختاذ القرار وفق ادلوقف معُت.
  فبالنسبة لبعض القرارات تكون البيانات ادلؤسسة عليها  التأكد:تقسيم بحسب محتواها من درجات

متاحة ودقيقة وكاملة، والنتائج ادلتوقعة منها مضمونة ومؤكدة، وبعض القرارات األخرى يتوافر عنها بيانات 
ج يف إطار من ادلخاطر بإمكان احلصول على النتائ قراراهتافإن نتائجها ليست مؤكدة، وتؤخذ ومن مث ،اجتماعية

  ادلرجوة أو عدم احلصول عليها.

إن ىذا التقسيم يف احلقيقة  االحتماالتعلى أن مثل ىذه القرارات ؽلكن جدولتها يف إطار أنسب من        
حتت ما يعرف بــ)نظرية  اآلنيقسم مبدلول نوعية البيانات ادلتاحة عن ادلوقف موضوع القرار والذي أصبح يدرس 

  القرار( واليت تدور أساسا حول ادلنطق الرياضي لالختيار حتت ظروف عدم التأكد.

 :وقد ،دد ادلشاكل ووضع أولويات لبحثهاالقرارات اليت حتفهي قد تكون  تقسيم بحسب الموضوع محل القرار
شاكل مقررة، وقد تكون قرارات تكون قرارات تقضي لإلجراءات واألساليب ادلناسبة للوصول إذل حلول ادل

ختصصية كما قد تكون تنفيذية متعلقة بتحديد من يقوم مباذا؟ ومىت؟ وأين؟ وكيف؟ وقد تكون قرارات تقوؽلية 
 ستهدافات ادلتوقعة.اإلصلازات احملققة ومقارنتها باإلمتعلقة بقياس 

  :وتفهمنا لطبيعة ادلوقف زلل القرار واآلثار ادلًتتبة عليو، وؽلكن تفهم تقسيم بحسب درجة التغيير المطلوبة
 1ىذا النوع من التقسيم يف إطار امتداد لبعدين متقاطعُت علا: 

                                                           
 .125عبد الاله إبراىيم الفقي، مرجع سابق، ص  1
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 :ويبُت درجة التأثَت اليت ػلدثها القرار ومن مث فإنو يقع على امتداده قرارات يتتاذل ما حتدثو  البعد األفقي
 من تغيَت إذل درجة جدية.

 :ويبُت درجة تفهم طبيعة ادلوقف موضوع القرار والنتائج ادلًتتبة على اختاذه، ومن مث فإنو  البعد الرأسي
 يقع على امتداد قرارات يتعاظم فهمنا دلتابعتها صنع القرار.

 العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات. ثانيا:

 1: ىـــــــــــــــي،ومن أىم ىذه العوامل عملية صنع واختاذ القرارات تؤثر عليها عوامل متعددةإن        

 :للقيم وادلعتقدات تأثَت كبَت يف اختاذ القرار ودون ذلك يتعارض مع حقائق وطبيعة  القيم والمعتقدات
 النفس البشرية وتفاعلها يف احلياة.

  :على القرار  لكل فرد شخصيتو اليت ترتبط باألفكار وادلعتقدات اليت ػلملها واليت تؤثرالمؤثرات الشخصية
 الذي سيتخذه، وبالتارل يكون القرار متطابقا مع ذلك األفكار والتوجيهات الشخصية للفرد.

  :لطموحات الفرد وميولو دور مهم يف اختاذ القرار لذلك يتخذ الفرد القرار النابع من الميول والطموحات
 ة ادلًتتبة على ذلك.ميولو وطموحاتو دون النظر إذل النتائج ادلادية أو احلسابات ادلوضوعي

  :واحلَتة تؤثر العوامل النفسية على اختاذ القرار وصوابيتو، فإزالة التوتر النفسي واالضطراب العوامل النفسية
  اليت يسعى إليها الفرد. واآلمالوالًتدد ذلا تأثَت كبَت يف إصلاز العمل وحتقيق األىداف والطموحات 

 2تؤثر على اختاذ القرارات تتمثل فـــــــــــــــي: أخرى ىناك عوامل  كما أن          

 :تتضمن ما يلــــــــي: العوامل المالية 
 توافر ادلال الالزم الستمرار نشاط ادلؤسسة. -
 الدعم احلكومي واألجنيب ادلارل للمؤسسة. -
 القوانُت والقرارات ادلؤسسة للوضع ادلارل. -
 رة ادلالية للمؤسسة.مدى توافر الكفاءات البشرية القادرة على اإلدا -

 :وتتضمن ما يلـــــي: القدرات التنظيمية للمؤسسة 
 توافر الكوادر البشرية ادلدربة والقادرة على إدارة ادلؤسسة بكفاءة. -

                                                           
 .113سابق، ص سيد صابر  تغلب،مرجع  1
،ص 2009)من ادلنظور اخلدمة االجتماعية(،دار أبو اخلَت للنشر والتوزيع،مصر،"اإلدارة واتخاذ القرار في عصر المعلوماتية"مٌت عطية خزام خليل، 2

 .102،103ص 
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 توافر اخلربات التنظيمية واإلدارية والفنية. -
 وجود نظم ولوائح إدارية لتحقيق أىداف ادلؤسسة. -
 األنشطةوجود تسهيالت تكنولوجية ونظم معلومات وقاعدة بيانات حديثة تساعد على أداء  -

 ادلختلفة.
  :وتتضمن ما يلــــــــــــي: نوعية البيئة والثقافة التي تعمل في إطارها المؤسسات 

 االجتاه ضلو التطوع. -
 الشعور باالنتماء وادلواطنة. -
 تقدير التنوع واالختالف اإلنساين. -
 ية والوضوح.الشفاف -

  :وتتضمن ما يلــــــــــــي: الديمقراطية وحرية المناقشات في المؤسسة 
 طريقة وصول ادلسؤولون فيها إذل مناصبهم. -
 معدل دوران السلطة يف مراكز اختاذ القرار. -
 احلرية يف ادلناقشات داخل ادلؤسسة. -
 الدؽلقراطية يف اختاذ القرارات. -

 وضع الشكل األتــــــــــــــــي: ومن خالل العرض السابق ؽلكن     
 يوضح العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار. (:02شكل )                           

 

 

 

  

      

 

 .104مرجع سابق،ص، مٌت عطية خزام خليل المصدر:           

 مدخالت
 أهداف المؤسسة. -
 الموارد المالية. -
 الموارد البشرية. -
 الموارد المادية. -
مؤثرات بيئية واجتماعية  -

 ثقافية، سياسية

لقرارا  

 مخرجات     

 

 التنفيذ. -

 المتابعة. -

 التقويم. -
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 معوقات اتخاذ القرار. ثالثا:

توجد العديد من ادلعوقات اليت تواجو متخذ القرار،وحتد من وصولو إذل القرار الفعال)األمثل(، ومن ىذه       
 1يلـــــــــــــــــي:ادلعوقات ما 

 :اليت ؽلكن حتققها باختاذ القرار عدم مقدرة متخذ القرار على حتديد األىداف اإلخفاق في تحديد األهداف 
ؽليز بُت األىداف الفرعية  غلعل عملية اختاذ القرار أمرا صعبا،ألن متخذ القرار ال يعرف اذلدف النهائي،وقد ال

 د أولويات األىداف.والرئيسية،شلا غلعل من الصعب حتدي
 :عندما يكون متخذ القرار مقيدا مبنظور ضيق،فإنو سيخفق يف التفكَت بطريقة إبداعية  اعتماد منظور ضيق

 منطقية،األمر الذي ينعكس على سالمة القرار وعقالنيتو. 
 :إن عدم توقف متخذ القرار عند كل بديل مطروح وقفة  اإلخفاق في تقييم الخيارات بالشكل المناسب

متأنية مدروسة بعمق، ومعرفة نتائج كل بديل ومزاياه وزلاذيره يؤدي إذل اختاذ قرارا متسرعا،واختالف النتيجة عن 
 اذلدف ادلرسوم.

 :اختاذ إن عدم إدراك ادلشكلة وحتديدىا بدقة،قد يتوجو اجلهود إذل  عدم إدراك المشكلة وتحديدها بدقة
 قرارات تركز على ادلشكالت الفرعية دون أن يؤدي ذلك إذل ادلشكلة الرئيسية.

 :ادلركزية، والتفرد يف اختاذ  عض القيود، مثل: اجلمود،والروتُتإن خضوع متخذ القرار لب شخصية متخذ القرار
 القرار،سيؤدي ذلك إذل آثار سلبية تنعكس على فعالية القرار.

  فنقص ادلعلومات يؤثر على جودة ادلعلومات ويزيد من درجة  من اتخاذ القرارات:نقص المعلومات والخوف
دير ،وعدم عدم التأكد احمليطة بالقرار،كما قد ؽلتنع متخذ القرار عن اختاذ القرار ألسباب منها: ضعف كفاءة ادل

 توفر اخلربة لديو.
 
 
 
 

 
                                                           

ة تطبيقية على الشركات ادلدرجة يف )دراس"دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي"هناد اسحاق عبد السالم أبو ىويدي، 1
 .36،ص 2011بورصة فلسطُت(،مذكرة ماجسًت غَت منشورة،كلية التجارة،قسم احملاسبة والتمويل،اجلامعة اإلسالمية،عمادة الدراسات العليا،غزة،
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 اتخاذ القرارات المالية. : طبيعةالمبحث الثاني

 ىذه القرارات كل من قرار التمويلهتدف القرارات ادلالية إذل تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة، حبيث تشمل          
 االستثمار وقرار توزيع األرباح وىذا ما سنناقشو يف ىذا ادلبحث. قرار 

 مفهوم القرار المالي. المطلب األول:

 أوال: تعريف القرار المالي:   

 1أنو:" كل قرار يوازن بُت احلصول على األموال وامتالك أصول )طبيعية، مالية(.ادلارل على عرف القرار     

 2القرار أنو: "االختيار ادلدرك)الواعي( بُت البدائل ادلتاحة من موقف معُت". لقد عرف      

حل  بدائل متوافرة لتحقيق ىدفنستنتج أن القــــرار ادلالــــي ىــــو اختيار بديل مــــن عدة خالل ما سبق ومــــــن          
 مشكل انتهاز فرصة.

 3تتمثل أىداف القرارات ادلالية يف ما يلـــــــــــــــــي: أهداف القرارات المالية: ثانيا:  

 :إذللتصرف معُت وىذا اذلدف ال يوجو اىتمامو  أوتعظيم القيمة احلالية لالستثمار  آخرأو مبعٌت  تعظيم الثروة 
 .وعنصر اخلطر األرباحناحية توقيت ىذه  أيضايف حد ذاهتا بل يوجو  األرباح

 :فالقيمة الدفًتية لصايف الثروة ذلا قدر ضئيل  عدم الخلط بين القيمة البيعية والقيمة الدفترية لصافي الثروة
من األعلية يف احلصول على القروض القصَتة والطويلة األجل وتؤثر بطريقة غَت مباشرة على القيمة احلالية لصايف 
الثروة كما تظهر بقائمة ادلركز ادلارل ىي خاصة بادلؤسسة وال تتـأثر بالقيمة السوقية حلق ادللكية، وبذلك يسعى 

 دير ادلارل إذل اختاذ القرارات اليت هتدف يف النهاية إذل تعظيم ثروة ادلالك.ادل
  :حيث تتفاوت ادلخاطر وفقا للشكل القانوين للمؤسسة ففي درجة المخاطرة التي يتعرض لها المالك

هتم ادلؤسسات الفردية وشركات التضامن، تكون سلاطر ادلالك أكرب من إفالس ادلؤسسة، فال تقتصر على شلتلكا
يف الشركات ادلساعلة فتقتصر ادلخاطر يف حالة اإلفالس  أما ظلا تشمل أيضا ادلمتلكات الشخصيةيف ادلؤسسة وإ

 األوذلالعادية حيث تكون  األسهميف األسهم ادلمتازة أفضل من  االستثمارعلى حصة ادلالك يف الشركة وإن 
 .اقل تعرض للمخاطر

                                                           
1
 Pierre conso, farouk hemici, « gestion financieré de l’entreprose , 9

e 
edition, DUNOD, PARIS, 1999, PP: 438-440. 

 .73، األردن، ص1998، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 05ط"،"اتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيقنواف كنعان،   2
 .24-22، ص ص 2006)مدخل اختاذ القرارات(، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، اإلدارة المالية""عبد الغفار حنفى، 3
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 ألسهم إذا ما كانت القرارات اليت اختذىا ادلدير ادلارل خاطئة وػلدث يتعرض ادلالك الطلفاض القيمة السوقية ل
العكس إذا كانت ىذه القرارات صحيحة حيث ترتفع القيمة السوقية لألسهم شلا يؤدي إذل حتقيق مكاسب 

 رأمسالية.
 ادلؤسسة من أجل تعظيم قيمة السهم غلب الوصول إذل مرحلة البحث عن العالقة بُت اذلدف واإلدارة ادلالية يف 

     وبصفة عامة لكي يكون ىدف اإلدارة ادلالية أكثر فعالية.

 1 اذ القرار ادلارل البد من ادلرور بادلراحل التالية:من أجل اخت القرارات المالية:مراحل  :ثالثا   

 :أي حتديد القرار ادلراد اختاذه، سواء كان قرار استثمار دتويل أو توزيع األرباح.  تحديد المشكلة 
 :فإن كان قرار استثمار يتم حتديد سلتلف ادلشاريع اليت توافق الطلب،وأن كان  تحديد مختلف البدائل الممكنة

قرار دتويل فيتم فيو حتديد سلتلف مصادر التمويل ادلمكنة، أما إن كان قرار توزيع األرباح فيتم فيو اختاذ قرار توزيع 
 األرباح من عدمو.

 :فهم ادلشكلة فهما حقيقيا، واقًتاح بدائل مناسبة حللها يتطلب مجع البيانات إن  جمع البيانات والمعلومات
وادلعلومات ذات الصلة بادلشكلة زلل القرار،ذلك أن اختاذ القرار الفعال، يعتمد على قدرة ادلدير يف احلصول 

ادلختلفة، ومن مث  على أكرب قدر شلكن من البيانات الدقيقة وادلعلومات احملايدة وادلالئمة زمنيا من مصادرىا
حتديد أحسن الطرق للحصول عليها،مث يقوم بتحليلها حتليال دقيقا، ويقارن احلقائق واألرقام و ؼلرج من ذلك 

 مبؤشرات ومعلومات تساعده على الوصول إذل القرار ادلناسب.
 وقد صنف بعض علماء اإلدارة أنواع البيانات وادلعلومات اليت يستخدمها ادلدير إلـــــــــــى:    

 البيانات وادلعلومات األولية والثانوية. -
 البيانات وادلعلومات الكمية. -
 البيانات وادلعلومات النوعية. -
 :تتم عملية ادلفاضلة بُت البدائل ادلتاحة واختيار البديل األنسب  اختيار البديل المناسب لحل المشكلة

  2 يستند إليها ادلدير يف عملية االختيار وأىم ىذه ادلعايَت: موضوعيةوفقا دلعايَت واعتبارات 
حتقيق البديل للهدف أو األىداف احملددة، فيفضل البديل الذي ػلقق ذلم األىداف أو أكثرىا مساعلة  -

 يف حتقيقها.
 فاق البديل مع أعلية ادلؤسسة وأىدافها وقيمها ونظمها وإجراءاهتا.ات -

                                                           
1
 Marie- héléne Allard,Le gestion finaniére et le dirigeant de PME   :  Le concept l’utilité perçue, Mémoire 

présenté en Vue de l’obtention de grade maitre és sciences (M ;SC ( ,cole des hautes études commerciales de 

montréal , 1999, p16. 
 .157،158، ص ص 2008، دار البداية للنشر والتوزيع، األردن، "القيادة ودورها في العملية اإلدارية"زيد منَت عبوي،   2
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 قبول أفراد ادلؤسسة للحل البديل واستعدادىم لتنفيذه. -
 درجة تأثَت البديل على العالقات اإلنسانية وادلعامالت الناجحة بُت أفراد التنظيم. -
 فيو على النتائج ادلطلوبة.درجة السرعة ادلطلوبة يف احلل البديل، وادلوعد الذي يراد احلصول  -
 مدى مالئمة كل بديل مع العوامل البيئية اخلارجية للمؤسسة مثل العادات والتقاليد. -
القيم وأظلاط السلوك واألظلاط االستهالكية وما ؽلكن أن تعززه ىذه البيئة من عوامل مساعدة أو معوقة  -

 لكل بديل.
 ادلعلومات ادلتاحة عن الظروف البيئية احمليطة. -
 اءة البديل والعائد الذي إتباع البديل ادلختار.كف -

 :من خصائص القرار اإلداري أنو ينفذ عن طريق جهود وأفراد آخرين،فادلدير يتخذ القرار ولكنو ال  تطبيق القرار
يقوم بتنفيذه بنفسو فهو ػلدد ادلشكلة واألىداف ويضع األسس والقواعد وػللل ادلعلومات والبيانات وػلدد 

 ييمها وؼلتربىا ويوازن بينهما وؼلتار أفضلها،مث تبدأ مرحلة التنفيذ عن طريق جهود اآلخرين. البدائل وتق

إن حتويل القرار إذل عمل فعال يتطلب تفهم األفراد للتغيَت ادلتوقع يف سلوكهم وتصرفاهتم وادلطلوب منهم           
   1 قرار.حسب مراحل التنفيذ واالحتياجات واإلمكانيات الضرورية لتطبيق ال

  :هتتم اخلطوة األخَتة يف عملية اختاذ القرار مبتابعة عمليات التطبيق وتقييم النتائج متابعة التطبيق وتقييم القرار
موضوع القرار،ىذا إذل أوال بأول، حيث تبُت الرقابة على التنفيذ مدى جودة القرار ودوره يف حل ادلشكلة 

السلبية  االضلرافاتعن ادلخطط سعيا إذل السرعة والدقة يف معاجلة  االضلرافاتجانب أن ادلتابعة تظهر من 
  2والتعرف على أسباهبا حىت تتفاقم ويصعب مواجهتها ومن األمور الواجب مراعاهتا عن التطبيق:

حتقيق التكيف بُت النتائج ادلتوقعة للقرار والظروف وادلناخ احمليط هبا يضمن أقصى درجة من النجاح عند  -
 التطبيق.

كسب تأييد ادلنفذين للقرار من خالل تدعيم سلوكهم اإلغلايب وحتفيزىم والتدخل بشكل بناء لعالج  -
 األخطاء.

السرعة والدقة يف مواجهة ادلتغَتات اجلديدة مبا يسهم يف استمرار تنفيذ القرار ولو تطلب األمر بعض  -
 التعديالت ادلادية أو البشرية أو ادلعنوي.

 

                                                           
 .238، ص2012)ووظائف ادلدير يف ادلؤسسات ادلعاصرة(،دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن ،"إدارة األعمال"فتحي أمحد ذياب عواد،  1
 .239نفس مرجع، ص  2
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 (: مراحل عملية اتخاذ القرارات.03ويوضح الشكل )                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ن إعداد الطالبةمالمصدر:              

 أنواع القرارات المالية. المطلب الثاني:

 تتمثل القرارات ادلالية يف ما يلــــــــــــي:    

 قرار التمويل:  أوال:  

 يعترب التمويل مبثابة القرار الفعال يف حتريك وترشيد باقي القرارات األخرى.        

  :1".ةأو عام ةتوفَت ادلبالغ النقدية الالزمة إلنشاء أو تطوير مؤسسة خاصيعٍت:" تعريف التمويل 
 :تلك القرارات ادلتعلقة بتحديد وصياغة ىيكل التمويل دلؤسسة األعمال واليت تصل ىي "  تعريف قرار التمويل

 2من خالذلا الختيار ىيكل التمويل األمثل لتعظيم ثروة ادلالك أو تعظيم القيمة السوقية للسهم".
 

                                                           
 .24، ص 2008، دار العلوم، اجلزائر،"تمويل المنشات االقتصادية"وراس،أمحد ب 1
 .72،ص 2004،الوراق للنشر والتوزيع،األردن، "اإلدارة المالية المتقدمة"محزة زلمود الزبيدي، 2

 تحديد المشكمة 

 تحديد مختمف البدائل الممكنة

 جمع البيانات والمعمومات

 إختيار البديل المناسب لحل المشكمة

 تطبيق القرار

 متابعة التطبيق وتقييم القرار
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 :ؽلكن تقسيم مصادر التمويل إذل مصادر أموال طويلة األجل يف االستثمارات الطويلة ومصادر  مصادر التمويل
 أموال قصَتة األجل يف االستثمارات قصَتة أجل وتتمثل يف ما يلــــــــــي: 

ادلؤسسة من الغَت يقصد بالتمويل قصَت األجل تلك األموال اليت حتصل عليها مصادر التمويل قصيرة األجل:  .1
 1وتلتزم بردىا خالل فًتة ال تزيد على العام عادة ،وتكون تلك األموال موجهة لنشاط االستغالل.

  :توجد عدة مصادر للتمويل قصَتة األجل وؽلكن إمجاذلا بنوعُت أساسُت أنواع مصادر التمويل قصير األجل
 2علا: 
  :ؽلنحو ادلورد إذل ادلشًتي مقابل شراء بضاعة بقصد وىو عبارة عن دتويل قصَت األجل االئتمان التجاري

إعادة البيع أو استخدامها كمادة أولية إلنتاج بضاعة مصنعة، وػلتاج ادلشًتي إذل ىذا النوع من التمويل يف 
 حالة عدم كفاية رأس ادلال العامل.

 :التمويل قصَت األجل خالل لية إذل يحتتاج ادلشاريع عادة خالل دورهتا االستثمارية التشغ االئتمان المصرفي
فًتة زمنية زلددة لتغطية االحتياجات خالل ىذه الدورة أو التوسع يف نشاط ادلؤسسة، وعادة يشًتط ادلصرف 

 أن يتم تسديد قيمة القرض يف فًتة أقل من سنة.
ت ىي تلك ادلصادر اليت تكون مدهتا أكثر من سنة وتستخدم يف االستثمارامصادر التمويل طويلة األجل:  .2

 3طويلة األجل أو لتلبية االحتياجات الدائمة لبعض األصول ادلتداولة وتنقسم إذل قسمُت: 
 مصادر التمويل اخلارجي. -
 مصادر التمويل الداخلي. -

وىي ادلصادر اليت ؽلكن احلصول عليها من خارج ادلؤسسة وتصنف إذل ما مصادر التمويل الخارجي:  .1.2
 4يلــــــــــــي:

  :تعرف أموال ادللكية بأهنا األموال اليت يقدمها أصحاب ادلؤسسة،ودتثل ادلصدر األول األموال الملكية
 للتمويل بالنسبة للمؤسسات اجلديدة،وتعترب القاعدة اليت تستند أليها ادلؤسسة القائمة عند االفًتاض وىـــــــــــــــي: 

  :العادية من وجهة نظر اإلدارة ركنا مهما ووسيلة رئيسية للحصول على  األسهمدتثل  األسهم العادية
 التمويل ادلناسب فهي رأس ادلال األساسي للمؤسسات ادلساعلة.

 :وتشكل األسهم ادلمتازة واألسهم  عبارة عن مصدر مهم مصادر التمويل طويل األجل، األسهم الممتازة
 شلتازة ألهنا دتتاز وتعطى أولوية على أسهم العادية.العادية رأس ادلال للشركات ادلساعلة، ومسيت 

                                                           
 .05،ص 1998، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، مصر،الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل""منَت إبراىيم ىندي،  1
 .227-218،ص ص 2006،دار ادليسر للنشر والتوزيع،عمان،األردن،"مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرة"دريد كامل آل شبيب،  2
 .200نفس مرجع ،ص  3
 .90-86ىيثم زلمد الزعيب،مرجع سابق، ص ص  4
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  :1احلصول عليها بواسطة السندات أو القروض طويلة األجل: ؽلكناألموال المقترضة 
  :وىي أوراق مالية ذات قيمة امسية واحدة تصدرىا الشركة وتطرح للتداول إذل األفراد وادلؤسسات السندات

 وبفائدة سنوية وذلا تاريخ استحقاق.هبدف احلصول على دتويل طويل األجل، 
 :تعد إحدى مصادر التمويل طويلة األجل واليت دتنح مباشرة من اجلهاز  القروض المصرفية طويلة األجل

ادلصريف وتكون مدهتا أكثر من سنة، ودتنح مثل ىذه القروض من البنوك ومؤسسات األموال األخرى احمللية 
لد ويتم حتديد مبلغ القرض وسعر الفائدة وطريقة الدفع باالتفاق مع من داخل البلد أو خارجية من خارج الب

 ادلقًتض وكذلك أسلوب إعادة ادلبلغ ادلقًتض. 
 2وؽلكن تصنيفها كما يلــــــــــــي: مصادر التمويل الداخلي:  .2.2
  :ستعمالو يعرف األىتالكات على أهنا:" عملية تناقص القيمة احملاسبية ألصل من األصول،ناتج عن ااإلهتالك

 مبرور الزمن أو عن تطور التكنولوجيا أو آثار أخرى.
  :ىي مبالغ مالية موجودة دلواجهة حوادث زلتملة ذلا تأثَت مباشر على نشاطات ادلؤسسة،وتصنف المؤونات

 إذل ثالث رلموعات.
 مؤونات تدىور قيم عناصر ادلخزونات. -
 وجتارية...إخل.مؤونات تدىور قيم احلقوق من الزبائن،أوراق مالية  -
 مؤونات األعباء واخلسائر من أخطار وضمانات وغَتىا. -

  :الضريبة  اقتطاعىي تلك األرباح ادلتحصل عليها من النتيجة اإلمجالية بعد األرباح الصافية غير الموزعة
 دورة.الضرائب ادلطبقة من النتيجة اإلمجالية لل اقتطاعوالتوزيعات على األرباح، مبعٌت اجلزء ادلتبقي بعد 

ادلؤسسة على األموال الالزمة ذلا إما من ادلصادر داخلية أو من  حتصلالعوامل المؤثرة في قرار التمويل:  .3
 3خالل مصادر خارجية، لذلك غلب أخذ بعُت االعتبار العوامل التاليـــــــــــــة: 

 تكلفة غلب مراعاهتا.تكلفة التمويل،من كل مصدر داخليا كان أم خارجيا،فالتمويل مهما كان مصدره لو  -
 مالئمة التمويل للمجال الذي سيستخدم فيو التمويل، فإذا كان اذلدف من التمويل ىو التوسع الرأمسارل -

فيستحسن واحلالة تلك أن يكون التمويل طويل األجل أما إذا كان اذلدف ىو دتويل رأس ادلال 
 ختفيض تكلفة ذلك التمويل. وذلك من أجل تحسن أن يكون التمويل قصَت األجلالعامل،عندىا يس

السيولة النقدية يف ادلؤسسة، وىنا غلب مراعاة وضع السيولة النقدية يف ادلؤسسة اليت ترغب يف التمويل،فإذا   -
 كان ىذا الوضع حرجا،عندىا على ادلؤسسة أن تغض النظر عن تكلفة ىذا التمويل.

                                                           
 .218-200دريد ال شبيب، مرجع سابق، ص ص  1
 .94-92عبادي عبد القادر، مرجع سابق،ص ص  2
 .154نعيم ظلر داوود، مرجع سابق، ص  3
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 يفرض شروطا على ادلؤسسة اليت تطلب الشروط اليت تفرضها اجلهة اليت تقوم بالتمويل، فبعض ادلقرضُت -
التمويل مثل: الضمانات اليت غلب تقدؽلها ونوعيتها، توزيع األرباح، قدرة ادلؤسسة على طلب دتويل إضايف 

 من مصادر أخرى.
الوفورات الضريبية اليت ػلققها التمويل اخلارجي،يف الوقت الذي ال ػلققها التمويل الداخلي،حيث أن  -

 على القروض يتم حتميلها على الربح، يف حيث أن توزيعات األسهم العبء عليها. الفوائد ادلدفوعة

 .االستثمارقرارات  :ثانيا

  االستثمار على أنو:" توظيف األموال لفًتة زمنية زلددة للحصول على ب يقصد :االستثمارتعريف قرارات
 2 عـــــــــــــــــــن: تعويضا ،1"تدفقات مالية يف ادلستقبل

 القيمة احلالية لتلك األموال اليت ختلى عنها يف سبيل احلصول على ذلك األصل أو األصول. -
 النقص ادلتوقع يف تلك األموال الشرائية بفعل التضخم. -
 عدم احلصول على التدفقات ادلالية ادلرغوب فيها كما ىو متوقع ذلا. احتمالادلخاطرة الناشئة عن  -

  :ثل يف أنو كل قرار استثماري ينطوي على عدد من خصائص ومن وتتمخصائص القرارات االستثمارية
 3أعلها:

إنو قرار غَت متكرر حيث أن كل اجملاالت التطبيقية لدراسة اجلدوى كلها ال يتم القيام هبا إال على فًتات  -
 زمنية متباعدة.

 ػلتاج إذل أداة دتد البصر إذل ادلستقبل. إسًتاتيجي االستثماريالقرار  -
 االستثماري يًتتب عليو تكاليف ثابتة مستغرقة ليس من السهل تعديلها أو الرجوع فيها.القرار  -
 ؽلتد القرار االستثماري دائما إذل أنشطة مستقبلية وبالتارل يرتبط غالبا بدرجة معينة من ادلخاطر. -
  :4تصنيف القرارات االستثمارية كما يلي: ؽلكنتصنيف االستثمار  

 صنفها ىذا الكاتب إلـــــــى:  : P.VIZZAVONAمن وجهة نظر الكاتب  .تصنيف االستثمار1
 أين ننتظر من ورائو حتسُت عائد)مثل:شراء آلة، أدوات(. استثمارات منتجة: -
 شراء زلالت إدارية متطورة، مثل: شراء سيارة تسمح بالنقل ادلريح. استثمارات غير منتجة: -

                                                           
 .16،ص 2004، دار ادلسَتة،األردن،"االستثمار باألموال المالية"أرشد فؤاد التميمي،أسامة عزمي سالم، 1
 . 13، ص 2005، دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن، 3،ط"مبدأ اإلشهار المالي والحقيقي"زياد رمضان،  2
 .38، ص 2006،الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، الجدوى االقتصادي التخاذ القرارات االستثمارية" "دراساتعبد الطلب عبد احلميد،  3
( مذكرة EMBدراسة حالة شركة الرزم ادلعدين بعزابة دور المراجعة المحاسبية الداخلية في تحسين عملية اتخاذ القرار المالي")لوجاين عزيز،"  4

 .60(، ص 2013-2012ة، ختصص زلاسبة جامعة زلمد خيضر بسكرة،)ماجسًت يف علوم التسيَت غَت منشور 
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يصنف االستثمار ىنا من وجهة نظر : JOEL DEANتصنيف االستثمار من وجهة الكاتب . 2
 1ط باألىداف اليت ػلددىا ادلستثمـــــــــر:ادلستثمر حسب مخسة معايَت ترتب

 ادلنتظرة من االستثمار. األرباحمصدر  -
 على ادلنافسة. اآلثار -

 شكل االستثمار. -      

 العالقة مع التطور التقٍت. -      

 .اإلسًتاجتيةالتأثَتات  -      

 مادية:  أخرىاستثمارات مالية و  إذلتصنف االستثمارات حسب طبيعتها  . من حيث طبيعة االستثمار:3

  :والسندات وشهادات  كاألسهمادلالية   األوراقاالستثمار ادلارل يتعلق باالستثمار يف االستثمارات المالية
 وغَتىا. اإليداع

 :مادية ملموسة فقط مثل  أصولللحصول على  األموالىو استخدام  االستثمار ادلادي االستثمارات المادية
 وغَتىا. واآلالتادلباين والعقارات 

 2:إلــــــــــىيتم التصنيف من ىذه الزاوية تصنيف االستثمار حسب جنسيته: .4

  :وأداة ويشمل مجيع الفرص ادلتاحة يف االستثمار يف السوق احمللية وبغض النظر عن نوع االستثمار المحلي
 االستثمار ادلستخدمة.

 :أدواتومهما كانت  األجنبية األسواقوتشمل مجيع الفرص ادلتاحة لالستثمار يف  االستثمارات الخارجية 
غَت  أوبشكل مباشر  إماوادلؤسسات ادلالية  األفراداالستثمار ادلستخدمة وتتم االستثمارات اخلارجية من قبل 

 مباشر.

مثل يف العنصر البشري من تربية وصحة، تكوين وتدريب حيث يعترب عنصر ىام يف يتاالستثمار البشري:  5
 واجملتمع. ادلؤسسة

 

 
                                                           

 .61لوجاين عزيز،مرجع سابق، ص  1
 .61نفس مرجع، ص   2
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 قرارات توزيع األرباح.ثالثا: 

واليت ؽلكن  تصاحب قرارات االستثمار و قرارات التمويل نوعا ثالثا من القرارات وىي قرارات توزيع األرباح      
 تعريفها كما يلي: 

  :ىي " رلموعة قرارات تشمل كافة األمور اليت حتدد النسبة ادلئوية لألرباح النقدية تعريف قرارات توزيع األرباح
 1اليت على ادلساعلُت من محلة األسهم العادية،وزمن توزيع ىذه األرباح".

 :2وتتمثل ىذه السياسات يف ما يلــــــــــــي:  سياسات توزيع األرباح 
وتقوم سياسة فائض التوزيعات على أساس أن ادلستثمر يفضل قيام ادلؤسسة سياسة فائض التوزيعات:  -

باحتجاز األرباح بدال من إجراء التوزيعات،إذا كان العائد الذي حتققو ادلؤسسة بإعادة استثماره لألموال عند 
 مستويات خطر شلاثلة.

وتقوم اإلدارة بزيادة النسبة إال إذا كانت  ثابتة من األرباح،واليت تنطوي على توزيع نسبة  التوزيعات الثابتة: -
 ذلا رؤية واضحة عن مستقبل أرباح ادلؤسسة.

واليت تنطوي على القيام ادلؤسسة بإجراء حد أدىن من التوزيعات ثابت  سياسة الحد األدنى زائد الفائض: -
 إضافية.ويف الفًتات اليت ترتفع فيها أرباح ادلؤسسة تقوم بأجراء توزيعات 

تتيح ىذه اخلطة قيام ادلؤسسة بطريقة مباشرة باستخدام التوزيعات يف شراء  خطة إعادة استثمار التوزيعات: -
أسهم إضافية لبعض ادلؤسسات، وتتالئم ىذه السياسة مع ادلستثمرين الذين ال يرغبون يف احلصول على 

 دخول حالية.

 .المالية اتخاذ القراراتاألساليب المساعدة في خصائص و الالمطلب الثالث: 

  3ؽلكن تلخيص خصائص القرارات ادلالية يف ما يلــــــــي: : المالية صائص اتخاذ القرارخأوال:   

القرارات ادلالية تتغلغل يف مجيع أوجو نشاط ادلؤسسة وبالتارل تشكل نوع من التشابك مع كل الوظائف  -
 وظائف ادلؤسسة.ومنو وجود عالقة ترابط يف كل قرار مارل بُت مجيع 

 القرارات ادلالية مصَتية لكوهنا دتثل رىان وسلاطر إلدارة ادلؤسسة. -

                                                           
 .73محزة زلمود الزبيدي، مرجع سابق، ص  1
ص ص ، 2006ية، مصر،معية، اإلسكندر )مدخل القيمة واختاذ القرارات(،الدار اجلا"اإلدارة المالية"زلمد صاحل احلناوي، جالل إبراىيم العيد، 2

397-418. 
 .10لوجاين عزيز،مرجع سابق، ص  3
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ما دل جترى دراسة مؤسسة  لألخطاءتكون على ادلستوى ادلتوسط والطويل ومنو صعوبة إجراء تصليح  -
 وبطريقة علمية لكل قرار مارل،أي احلذر واالستغالل العقالين والرشيد للموارد ادلالية ادلتاحة.

 اتخاذ القرارات. ومراحلاألساليب  ثانيا:

 :األساليب المساعدة في اتخاذ القرارات 

يستعان بأساليب سلتلفة يف عملية اختاذ القرار قصد الوصول إذل القرار ادلناسب وتقدًن معايَت معينة تكون         
األساس يف حتديد مدى فاعلية القرار ادلتخذ وصلاحو، وتتعدد ىذه األساليب وتتنوع يف صعوبة استخدامها أو 

ئج،ومن أقدم األساليب ادلستخدمة يف اختاذ القرارات سهولتها بالنسبة للجهد والتكلفة والوقت والدقة يف تقدًن النتا
أسلوب احلدس واحلكم الشخصي أو التخمُت اليت تعترب أبسط األساليب إذ تقوم على نظرة متخذ القرار اخلاصة 

ثة وتأثره مبجريات ادلشكلة وأحداثها،وخربتو السابقة وخلفياتو الثقافية وادلعلومات ادلتوفرة لديو، وىناك أساليب احلدي
 1واليت ستقلل بكثَت من التقديرات اخلاطئة واحتماالت الوقوع يف اخلطأ ومن أعلها: 

 :الذي يقوم على عدد كبَت من العوامل اليت تؤثر على نتائج القرار واليت تكون يف  أسلوب مراجعة القوائم
سليب وذلك  واألخررلملها إغلابية حىت يتم اختيار بديل ما من بُت بديلُت فقط أمام متخذ القرار، واحد إغلايب 

 بعد فحص ىذه القائمة.
 أوالذي يبٍت على وصف احلقائق و العالقات ادلوجودة بُت عوامل و متغَتات حالة معينة  الوصفي: األسلوب 

 أوزانا،مث حتدد مشكلة قائمة وذلك لدراسة صفاهتا على حدى قصد حتديد مزايا و عيوب العناصر ادلكونة ذلا
قرار النهائي ،و يتم ىذا لكل منها لتقارن النتائج الختيار عامل من العوامل دون غَت،و على ذلك يتم اختيار ال

 بطريقة حتليل شكل حالة لدراسة خصائص ادلشكلة. أولبدائل احلل  األولوياتبطريقة التصنيف  إما األسلوب
 على يقوم  األسلوبالذي يتضمن بعض التقنيات الكمية ادلستخدمة يف اختاذ القرار،ىذا  المعياري: األسلوب

يف  األسلوبو يستخدم ىذا  األىدافالقرار الذي ػلقق  إذل اإلداريلوصول  إتباعهاحتديد اخلطوات الواجب 
،كما ؽلكن من دراسة العالقات اليت ترتبط بُت ادلتغَتات و العوامل ادلختلفة اليت التأكدحاالت ادلخاطرة و عدم 

رية تؤثر يف اختاذ القرار و على حتديد النتائج اليت يعطيها كل قرار بشكل كمي،و من بُت الطرق ادلعيا
 ظلاذج التخزين. ىناك:طريقة حتليل نقطة التعادل،طريقة مصفوفة العائد،طريقة شجرة القرارات و طريقة

 علا  اليت يستخدمها ادلعايَت األىمبُت البدائل ادلطروحة ومن  يقوم بادلفاضلة الذيالتحليل الحدي: أسلوب
كان اختاذ القرار معُت   إنمن خالل حتديد ما  األقصىمعياران:التكلفة احلدية و العائد احلدي لتحديد العائد 

                                                           
)حالة إدارة ادلؤسسات العمومية االقتصادية اجلزائرية(، ادلركز اجلامعي بشار "أساليب التحليل الكمي في اتخاذ القرارات اإلدارية"بوشنافة أمحد، 1

 .2003افريل، 22/23وحتديات ادلناخ االقتصادي اجلديد"،البليدة،يومي،ادللتقى الوطٍت األول حول "ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية 
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معرفة مقدار  إذلال،كما يسعى ىذا التحليل  أمعن ما كانت عليو سابقا  ادلؤسسةحتسُت وضع  إذلسوف يؤدي 
ثابتة   األخرىمع بقاء العناصر  اإلدارةاليت تسيطر عليو  اإلنتاجعنصر  إضافةالنقص اليت حتدث عن  أوالزيادة 

 ادلستقبل. أحداثدير كما يساعد يف تق
 اختيارات  األفضلوىي تستخدم عندما تتبع اختيارات البديل  التخاذ القرار: االحتماالتنماذج  أسلوب

تطبيق نظرية االحتماالت يف رلال عملية اختاذ القرارات يتم عن طريق تسجيل عدد مرات حدوث  إنالحقة،
ظ التوقعات سليمة للمستقبل كما ؽلكن االحتفا إذلحدث معُت لالستفادة من ىذا التسجيل يف التوصل 

 يف حساب االحتماالت. إليوالتارؼلية لنشاطات و مشاكل معينة لتكون معايرا تستند  بالبيانات
 عبارة عن ظلاذج رياضة و ظلاذج البحث و االستقصاء و ظلاذج احملاكاة اليت حتاكي  بحوث العمليات: أساليب

 األسلوبىذا  إنالقرار ادلناسب، إذللتحليل البيانات و ادلعلومات للوصول  سلوك النظام خالل فًتة من الزمن
 اإلداريةو ادلخازن،الرقابة  ادلشًتيات إدارة،التسوق،اإلنتاجيستخدم يف الصناعة و التجارة يف رلال  أنؽلكن 

 1التالية: األساليب أىمتتضمن حبوث العمليات و 
 االستخدامات ادلتنافسة لتحقيق اذلدف. أفضللتوزيع ادلوارد ادلادية و البشرية بُت  :البرمجة الخطية 
 لتقليل التكاليف و الزمن ادلطلوب الصلاز  لتخطيط و مراقبة تنفيذ مشاريع وأعمال: األعمالشبكة  أسلوب

 .ؤسسةعمليات ادل
 ( خطوط االنتظارتحليل نماذج الصفوف:) مشاكل األعمالرافق بعض ادلعاجلة مشاكل االنتظار اليت ت،

مة،كما مراكز تلبية اخلدو حتديد عدد العاملُت ادلناسب و  و لتنظيم العمل اآلالتلتعطل  اإلصالحالصيانة و 
 تكلفة زيادة تسهيالت اخلدمة ادلطلوبة خلدمة الزبائن.ة االنتظار و تساىم يف حتديد رلموع تكلف

  :ادلتنافسة ،حيث  ادلؤسساتاليت تستخدم يف احلاالت وادلوقف اليت تتميز بوجود الصراع بُت نظرية المباريات
وتقليل اخلسائر، مث اختبار ىذه  األرباحيعمل ادلتنافسون على حتديد أفضل االسًتاجتيات اليت دتكن من تعظيم 

 ات اليت يتوقع القيام هبا.وردود الفعل اليت ؽلكن أن حتدث والتصرف اآلخريناالسًتاجتيات على ادلنافسُت 
 :وىي أسلوب إلغلاد احلل األمثل ألنواع معينة من مسائل القرار ادلتتابع عن طريق البدء حبل  البرمجة الدينامكية

 يتم حل كل مشكلة فرعية. ادلشكلة من هنايتها واالجتاه ضلو بدايتها حبيث
 :لتقوًن ومفاضلة ادلشاريع االقتصادية من حيث ادلردودية. أسلوب تحليل المنافع والكلفة 
  :للمؤسسات على مستوى ادلؤسسة والذي يستخدم يف ختطيط اإلنتاج أسلوب المدخالت والمخرجات

 الكبَتة اليت حتتوي على عدة أقسام أو فروع إنتاجية.

                                                           
، رللة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة زلمد خيضر )أسلوب شجرة القرار ظلوذجا(، "األساليب الكمية في صناعة القرار"زينب بن الًتكي،  1

 .100،101،ص ص 2009(،06بسكرة، العدد)
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   على أهنا دتثيل ختطيطي يشبو  شجرة القرار وتعرف"شجرة القرار" كأحد أساليب الكمية:  باستخدامالتحليل
الشجرة بشكل أفقي يوضح األفعال ادلمكن اختاذىا،وفائدهتا استخدام الشجرة شفافية وسهولة التحليل حيث 

كل كبَتة ؽلكن رؤية كل فروع عملية اختاذ القرار بيانيا،وغالبا ما تستعمل ىذه الطريقة عند اختاذ قرار بشأن ادلشا 
دلعاجلة ادلشاكل البسيطة  استعماذلاتلف عن ادلصفوفة القرارات يف أهنا ؽلكن وختاحلجم أو متعددة ادلراحل،

 وادلعقدة بينما تساعد مصفوفة القرارات يف حل ادلشاكل البسيطة فقط.
 .القرارات المالية التخاذالمالي كأسلوب  تحليلالالمبحث الثالث: 

اختاذ القرارات، وذلك من أجل توصيل ادلعلومات إذل توفر القوائم ادلالية مجيع معطيات من أجل                 
األطراف اخلارجُت، و من أجل اختاذ ىذه القرارات غلب القيام بتحليل ىذه القوائم من أجل إعطاء صورة صادقة 

 وصحيحة حول ىذه القوائم وتقدؽلها الختاذ القرارات ادلناسبة والسليمة والصحيحة.
 ائم المالية.المطلب األول: ماهية تحليل القو   

مدخل أو نظام لتشغيل البيانات الستخالص معلومات  التحليل ادلارل على أنوب يقصدتعريف التحليل المالي:  أوال:
 1تساعد متخذي القرارات التعرف على:

 .احلصول على مؤشرات تبُت فعالية سياسات ادلؤسسة وقدرهتا على النمو 
  ادلؤسسة.التحقق عن مدى كفاءة النشاط اليت تقوم بو 
 .ادلساعدة يف عملية التخطيط ادلارل للمؤسسة 
 .مؤشر على مدى صلاح أو فشل إدارة ادلؤسسة يف حتقيق األىداف ادلرجوة 
 .مؤشر للمركز ادلارل احلقيقي للمؤسسة 
 .إعداد أرضية مناسبة الختاذ القرارات ادلالئمة 

يلية مالية لتقييم أداء ادلؤسسة يف ادلاضي وإمكانية ىو عبارة عن إجراءات حتلوؽلكن تعريفو أيضا على أنو:"         
 2االرتقاء بو مستقبال."

 خطوات التحليل المالي. ثانيا:
 3وتتمثل ىذه اخلطوات يف ما يلــــــــــــــــــي:        
 :وتبويبها يف و عبارة عن فرز وجتزئة احلقائق اخلاصة مبجموعة األرقام ادلأخوذة من القوائم ادلالية وىالتصنيف

 جزيئاهتا اليت تتكون منها،ووضع ىذه اجلزيئات مع بعضها البعض يف رلموعات متجانسة والغرض األساسي
                                                           

)للرقابة على األداء والكشف عن اإلضلرافات(،مركز الكتاب األكادؽلي للنشر والتوزيع التحليل المالي"احليارل،" علي خلف عبد اهلل، وليد ناجي 1
 .49،ص 2015عمان، األردن، 

األداء ادلارل االسًتتيجي للمصارف(،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان )"الحوكمة المؤسسية"،عالء فرحان طالب،اؽلان شيحان ادلشهداين، 2
 .   69ص ،2011األردن،

 .118،119مرجع سابق،ص ص "اإلدارة اإلستراتجية"،زلمد الصَتىف، 3
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من ىذه اخلطوة ىو وضع ادلعلومات ادلالية واألرقام اليت حتت البحث والتحليل يف صورة دتكننا من القيام  
 بادلقارنة بُت ىذه ادلعلومات.

 :وىي عبارة عن مقارنة األرقام اجلزئية يف كل بند مع بعضها البعض ومقارنة اجملموعات احملددة يف البند  المقارنة
الواحد باجملموعة الكلية، وتساعد ىذه ادلقارنات على كشف العالقات بُت األرقام والتصنيف وادلقارنة ال يقتصران 

،بل قد تشمل أكثر من فًتة زلاسبية،وقد دتت إذل قوائم على القوائم ادلالية اخلاصة بادلؤسسة دلدة زلاسبية واحدة
 ادلالية اخلاصة بأكثر من مؤسسة واحدة يف نفس الصناعة.

 :عبارة عن الوقف على العالقات اليت يتم اكتشافها بُت األرقام من خالل البحث والدراسة ومعرفة  االستنتاج
واكتشاف االضلرافات،شلا لو ىذه األرقام والعالقات أسباب قيام ىذه العالقات، وبيان مدى قبول الوضع الذي دتث

ادلالية أن حتكم سليما على  لإلدارةيساعد على العثور على أفضل الوسائل لعالج تلك ادلشاكل، وبالتارل ؽلكن 
 السليم للتخطيط ادلارل والرقابة. األساسومقدرهتا وكل ىذا يوفر  إمكانياهتاادلركز ادلارل للمؤسسة وقدر 

 للتحليل ادلارل عدة وظائف ترتكز يف رلملها حول: ظائف التحليل المالي:و ثالثا: 
من بُت وظائف التحليل ادلارل توجيو متخذي القرار الختاذ أحسن القرارات توجيه المستثمرين التخاذ القرار:  .1

إذل زلاولة التأقلم مع البيئة اخلارجية  باإلضافةاليت تعود على ادلؤسسة بالربح أو الفائدة، بغرض حتقيق ىدفها 
 ،من بُت القرارات اليت حتددىا سياسات التحليل ادلارل.االستقراراليت تتميز بعد 

 ادلرتقب إصلازىا. االستثماروذلك عن طريق إبراز مزايا وحدود عملية  اتخاذ قرار االستثمار: .2
 فرص دتويلية أفضل.حيث دتكن رللس اإلدارة من البحث على  اتخاذ قرار التمويل: .3
من أجل توجيو ورقابة سلتلف العمليات ادلالية الشكل ادلوارل يبُت  اتخاذ قرار التخطيط والرقابة المالية: .4

 .وظائف التحليل ادلارل
 يبين وظائف التحليل المالي في اتخاذ القرار. (:04شكل رقم)      

 
 

 
 
 
 
 

( مذكرة 2010-2006،)دراسة حالة شركة إمسنت السعودية للفًتة ادلمتدة من "المنهج الحديث للتحليل المالي األساس في تقييم األداء"بن مالك عمار، المصدر: 
 .11،12(،ص ص 2011-2010التسيَت، جامعة منتوري قسنطينة،)يف علوم التسيَت، ختصص: إدارة مالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم  ماجسًت

 

 قسم اإلدارة والتحميل المالي

 قرار االستثمار

 االستثماراتهيكل  -
 )قصيرة وطويمة األجل(.

 .خطر األعمال -

 قرار التخطيط والرقابة المالية
التخطيط المالي)التنبؤ المالي  -

 والموازنة المالية(
الرقابة المالية)تحميل النسب،  -

 األرباح المستقبيمة

 قرار التمويل 
 هيكل التمويل. -
 المزيج التمويمي. -
 الخطر التمويمي. -
 .تكمفة رأس المال -

 زيادة أرباح أصحاب
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من خالل الشكل التخطيطي السابق نالحظ أنو من أجل حتقيق ىدف تعظيم ثروة ادلساعلُت ،عن طريق اختاذ         
1القرار األمثل بشأن عملية االستثمار،على اإلدارة أن تتبع الوظائف التالية: 

 

 :وذلك من خالل حتليل البيانات ادلالية وحتويلها إذل معلومات ؽلكن استخدامها التحليل والتخطيط المالي
 إلعداد ادلوازنات ادلتعلقة باإليرادات وادلصاريف اليت ختص ادلؤسسة يف ادلستقبل.

 :من حيث حتديد حجم االستثمارات يف كل من األصول القصَتة والطويلة  تحديد هيكل أصول المؤسسة
 باستخدام األصول الثابتة ادلالئمة. األجل، وكذلك التوجيو

 :إذ غلب حتديد ادلزيج األمثل أو األكثر مالئمة عن دتويل قصَت وطويل  تحديد الهيكل المالي للمؤسسة
 األجل،كذلك حتديد طبيعة ديون ادلؤسسة سواء كانت ملكية أو عن طريق االقًتاض.

 .أدوات التحليل المالي للقوائم المالية  المطلب الثاني:

 تتاح أمام احمللل ادلارل العديد من األدوات اليت تستخدم لتقييم األداء وترشيد القرارات،وتقييم ادلركز ادلارل والنقدي.    

تعرف مقارنة البيانات ادلالية لسنتُت أو أكثر بإسم التحليل األفقي،ويكون ىذا التحليل األفقي  التحليل األفقي: .1
وات والقيم ادلالية وبالنسبة ادلئوية ،كما أن إظهار التغَتات بالقيم ادلالية يساعد مفيد أكثر لبيان التغَتات بُت السن

احمللل على حتديد العوامل األساسية اليت تؤثر على ادلقدرة الرحبية أو ادلركز ادلارل، ويساعد أيضا على إظهار 
 2 التغَتات بُت السنوات يف شكل نسب ادلئوية.

ليل كل قائمة من القوائم ادلالية بشكل مستقل لعام مارل واحد باستخدام أحد يتم حت التحليل المالي الرأسي: .2
عناصر ىذه القوائم دلعرفة داللتو مع بقية العناصر األخرى،لقائمة الدخل يستخدم صايف ادلبيعات وإمجارل األصول 

 3األرقام إذل نسب مئوية. لقائمة ادلركز ادلارل،لقياس الكفاءة البيعية،االئتمانية واالستثمارية وذلك بعد حتويل
ة واحلظر ادلارل ادلتعلق بالنشاط االستغالرل دراسة التوازن ادلارل بتقييم ادلالء تسمحالتحليل المالي بالتوازن المالي: .3

 للمؤسسة،حيث صلد أن ىناك عدة مؤشرات يستند إليها احمللل ادلارل إلبراز مدى توازن ادلؤسسة من أعلها: رأس
ادلال العامل، احتياجات رأس ادلال العامل واخلزينة الصافية، ويقوم ىذا التحليل على البيانات ادلستخرجة من  

  4ادليزانية ادلالية وادليزانية الوظيفية. 

                                                           
 .12مرجع سابق، ص بن مالك عمار،  1
 .947،ص 2000،دار ادلريخ للنشر والتوزيع، ادلملكة العربية السعودية،"المحاسبة اإلدارية"أمحد حامد حجاج، 2
 .44ص 2015،)األصول العلمية والعلمية(،خوارزم العلمية للنشر والتوزيع،جدة،سعودية،"التحليل المالي"صابر تاج السر زلمد عبد الرمحن الكنزي،  3
،مذكرة ماجسًت علوم التسيَت غَت منشورة،ختصص: اإلدارة ادلالية،جامعة "التحليل المالي للقوائم المالية وفق النظام المحاسبي"لزعر زلمد سامي، 4

 .92ص(،2012-2011منتوري قسنطينة،)
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يعترب رأس ادلال العامل أداة من أدوات التحليل ادلارل ادلستعملة يف تقييم البنية ادلالية رأس مال العامل: 1.3
للمؤسسة، واحلكم على مدى توازهنا ادلارل، خاصة على ادلدى القصَت،وذلك بتاريخ معُت،ويتمثل يف ذلك اجلزء من 

 األموال الدائمة ادلستخدم يف دتويل جزء من األصول ادلتداولة بعد دتويل كل األصول الثابتة.
 1يلـــــــــــــــــــي: يتم حساب رأس ادلال العامل كماو        

 األصول الثابتة. –رأس المال العامل =األموال الدائمة                                            
 2ويوجد ثالث حاالت إذل رأس مال العامل وىـــــــــــــــــــــــي:     
  ادلؤسسة ويشَت ذلك إذل أن ادلؤسسة متوازنة مالية على ادلدى الطويل،حيث دتكنت :  0<مال العاملالرأس

حسب ىذا ادلؤشر من دتويل احتياجاهتا طويلة ادلدى باستخدام مواردىا طويلة ادلدى وحققت فائض مارل ؽلكن 
 استخدامو يف دتويل اإلحتياجات ادلالية ادلتبقية.

  يعٍت ذلك أن ادلؤسسة يف حالة التوازن األمثل على ادلدى الطويل، لكن دون حتقيق  = :0المال العامل رأس
 يث صلحت ادلؤسسة فقط يف دتويل احتياجات طويلة ادلدى دون حتقيق فائض وال حتقيق عجز.فائض، ح

  يشَت ادلؤشر إذل أن ادلؤسسة عجزت عن دتويل استثماراهتا وباقي االحتياجات ادلالية  :<0رأس مال العامل
وبالتارل فهي حباجة إذل  الثابتة باستخدام مواردىا ادلالية الدائمة،وحققت بذلك عجز يف دتويل ىذه االحتياجات

   مصادر دتويل إضافية،أو حباجة إذل تقليص مستوى استثماراهتا إذل احلد الذي يتوافق مع مواردىا ادلالية الدائمة.
  3ؽلكن تقسيم رأس ادلال العامل إذل أربعة أنواع: : أنواع رأس المال العامل:2.3

  :ادلتداولة.موع األصول ىو رلرأس المال العامل اإلجمالي 
 :من األموال الدائمة ادلستخدم يف دتويل جزء من األصول ادلتداولة. ىو اجلزءرأس المال العامل الصافي 
 :األصولىو ذلك اجلزء من األموال اخلاصة ادلستعمل يف دتويل جزء من  رأس المال العامل الخاص 

 ادلتداولة بعد دتويل األصول الثابتة.أي: 
 ة.األصول الثابت –رأس المال العامل الخاص = األموال الخاصة          

  :ىو جزء من األموال الدائمة ادلستخدم يف دتويل جزء من األصول ادلتداولة أي: رأس المال العامل األجنبي 
  ر م ع الخاص. – اإلجماليرأس المال العامل األجنبي = ر م ع                      

يعرف احتياجات رأس ادلال العامل بأهنا رأس ادلال العامل الذي حتتاج إليو : احتياجات رأس مال العامل: 2.3
السيولة عند مواعيد استحقاق الديون القصَتة األجل، وتتضمن تسيَت دورة ادلؤسسة فعال دلواجهة احتياجات 

رية متجددة غلب تغطيتها مبصادر دتويل دورية االستغالل بصفة عادية فدورة االستغالل يًتتب عنها احتياجات دو 

                                                           
 .49ص 2010)حسب الربنامج الرمسي اجلديد(،ديوان ادلطبوعات اجلامعية للنشر والتوزيع،اجلزائر،"التسيير المالي"،زغيب مليكة، بوشنقَت ميلود،  1
 .83إلياس بن ساسي، يوسف قريشي، مرجع سابق،ص  2
 .50زغيب مليكة، بوشنيقر ميلود، مرجع سابق، ص  3
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، ىنا يستثٌت من األصول ادلتداولة اليت دل تتحول بعد إذل سيولة األصول، فاالحتياجات الدورية تتمثل يف أيضا
اليت دل  األجلسيولة،أما موارد الدورة فتتمثل يف الديون القصَتة  إذلدل تصبح يف حاجة  ألهناادلتداولة القيم اجلاىزة 

اليت دل يبقى ذلا مدة زمنية من أجل  األجلػلن موعد تسديدىا ويستثٌت منها القروض ادلصرفية وكل الديون القصَتة 
ادلال العامل وفق العالقة  رأسالتسديد، وبالتارل دل تعد موردا ماليا قابل لالستخدام، ويتم حساب احتياجات 

 1التالية:
 القروض المصرفية(. – األجلالقصيرة  )الديون-القيم الجاهزة( –المتداولة  األصول=)المال العامل  رأساحتياجات      

تتشكل اخلزينة الصافية اإلمجالية عندما يستخدم رأس ادلال العامل الصايف اإلمجارل يف دتويل : الخزينة الصافية: 3.3
أي احتياجات رأس ادلال العامل،وعليو فإذا دتكنت ادلؤسسة من العجز يف دتويل احتياجات دورة االستغالل وغَتىا،

تكون اخلزينة موجبة وىي حالة الفائض يف التمويل، ويف احلالة ادلعاكسة تكون اخلزينة سالبة وىي  االحتياجتغطية ىذا 
 2حالة العجز يف التمويل.وػلسب كما يلي: 

 السلفيات المصرفية. –الخزينة الصافية = القيم الجاهزة     

 احتياجات الرأسمال العامل. –مال العامل  أو الخزينة الصافية = رأس

داللة مشًتكة،حيث يقصد بالنسبة ادلالية العالقة بُت متغَتين )رقمُت( تربطهما عالقة عضوية أو النسب المالية:  .4
 من األحيان يكون االعتماد عليو يصعب االستدالل بكل واحد منهما بشكل مطلق، فالرقم ادلارل اجملرد يف كثَت

وبالتارل غلب النظر إذل األرقام وىي مرتبطة أو منسوبة إذل بعضها حىت نتمكن مضلال عندما يكون بشكل منفرد،
وؽلكن تقسيم النسب ادلالية إذل أربع  من الوصول إذل صورة معينة عن الوضع ادلارل للمؤسسة زلل الدراسة.

 3وىــــــــــــــــي:رلموعات رئيسية 
ومن أىم ما   4وتستخدم كمؤشرات لتقييم القدرة على الوفاء بااللتزامات قصَتة األجل. نسب السيولة::1.4

 5 تقيسو النسب كما يلـــــــــــــــــي:
تبُت ىذه النسبة مدى تغطية األصول ادلتداولة بكل مكوناهتا مبا فيها البطيئة نسبة السيولة العامة: : 1.1.4

التحول إذل سيولة مثل )قيم االستغالل ادلتمثلة يف ادلخزونات( والسريعة التحول إذل سيولة مثل)القيم القابلة 
                                                           

،مذكرة ماجسًت يف العلوم االقتصادية والعلوم التجارية غَت حليل المالي في تقييم أداء المؤسسات وترشيد قراراتها""استخدام التاليمُت سعادة، 1
 . 64(،ص2009-2008منشورة،ختصص: إدارة األعمال، جامعة احلاج خلصر باتنة،)

 .85إلياس بن ساسي، يوسف قريشي، مرجع سابق،ص  2
يل نظري مدعم بأمثلة ودتارين زللولة لطلبة العلوم االقتصادية والتجارية والتسيَت(، ديوان ادلطبوعات اجلامعية للنشر )حتلالتسيير المالي"مبارك لسلوس، " 3

 .44،ص 2004والتوزيع،اجلزائر،
 .08،ص2008، بدون دار النشر والتوزيع،رام اهلل فلسطُت،"التحليل المالي"فهمي مصطفى الشيخ، 4
 .47،48مبارك لسلوس،مرجع سابق،ص  5
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بَتة أعطت للمؤسسة للتحقق(،والسائلة مثل )القيم اجلاىزة(، الديون قصَتة األجل، كلما كانت ىذه النسبة ك
، كان رأس ادلال العامل للمؤسسة موجبا،وتقيس %100ىامشا للحركة وادلناورة، وإذا زادت ىذه النسبة عن 

 . %100نسبة السيولة العامة =)األصول المتداولة/ الديون قصيرة األجل(   النسبة كما يلـــــــــــــــــــــــي:
ذه النسبة مدى تغطية كل الديون قصَتة األجل بواسطة احلقوق خاصة تبُت ى: نسبة السيولة المختصرة: 2.1.4

يف ادلؤسسات ذات ادلخزون بطيء الدوران،فاحلقوق ادلتمثلة يف القيم غَت اجلاىزة)القيم القابلة للتحقيق( والقيم 
   ا يلــــــــــــــي:اجلاىزة ىي أسرع استجابة لتسديد الديون ادلستحقة من قيم االستغالل)ادلخزونات(،وتقيس النسبة كم

   % 100((نسبة السيولة المختصرة = ))القيم القابلة للتحقيق + القيم الجاهزة(/ الخصوم المتداولة  

تبُت ىذه النسب مدى قدرة ادلؤسسة على تسديد كل ديوهنا القصَتة نسبة السيولة الجاهزة )الحالية(:  :3.1.4       
األجل،باالعتماد على السيولة ادلوجودة حاليا حتت تصرفها فقط،من دون اللجوء إذل كل قيمة غَت جاىزة ذلك أنو 

لقيم من الصعب على ادلؤسسة أن تتوقع مدة معينة لتحول ادلخزونات إذل سيولة جاىزة،كما يصعب عليها حتويل ا
غَت اجلاىزة )القيم القابلة للتحقيق(إذل سيولة دون أن تفقد مكانتها ومسعتها يف السوق،وتقيس النسبة كما يلـــــــــــي: 

 %100نسبة السيولة الجاهزة =)القيم الجاهزة / الخصوم المتداولة( 

ومكوناهتا ومدى اعتمادىا تعترب ىذه اجملموعة من النسب عن اذليكل التمويلي  للمؤسسة : نسب التمويل: 2.4
 1على ادلصادر ادلختلفة للتمويل سواء الداخلية أو اخلارجية،ومن أىم ىذه النسب ىـــــــــــــــــــــي:

 تعرب ىذه النسبة عن مدى تغطية األموال الثابتة للمؤسسة وحتسب بالعالقة التالية:: نسبة التمويل الدائم: 1.2.4

 نسبة التمويل الدائم  = األموال الدائمة / األصول الثابتة                         

حىت تكون ىذه النسبة كمؤشر اغلايب للمؤسسة فإنو غلب أن تكون قيمتها تساوي الواحد على                 
 ال العامل معدوما.األقل،أي قيمة األموال الدائمة مساوية لقيمة األصول الثابتة، وىو ما غلعل رأس ادل

ضح  ىذه النسبة مدى اعتماد ادلؤسسة يف دتويل استثماراهتا بإمكانياهتا اخلاصة تو نسبة التمويل الذاتي: :2.2.4
 نسبة التمويل الذاتي = األموال الخاصة / األصول الثابتة. وحتسب بالعالقة التالية: 

مؤشرا على االستقاللية ادلالية للمؤسسة يف دتويل كلما كانت ىذه النسبة أكثر من الواحد كان ذلك          
 استثماراهتا.

                                                           
 . 86،87اليمُت سعادة، مرجع سابق، ص  1
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تقيس ىذه النسبة درجة استقاللية ادلؤسسة عن دائنيها، وحتسب بالعالقة نسبة االستقاللية المالية: : 3.2.4
 نسبة االستقاللية المالية = األموال الخاصة / مجموع الديون.التالية:  

وإذا كانت كذلك فإن البنك يوافق على  2و  1ن أن تكون ىذه النسبة زلصورة بُت عادة ما يفضل ادلاليو          
 اقًتاض ادلؤسسة.

تعرب ىذه النسبة عن مدى اعتماد ادلؤسسة على االموال اخلارجية يف عملية نسبة التمويل الخارجي: :4.2.4
 .موع الخصوممجموع الديون/مجنسبة التمويل الخارجي = التمويل، وحتسب بالعالقة التالية: 

  كلما قلت ىذه النسبة زادت ثقة ادلمولُت يف قدرة ادلؤسسة على الوفاء بديوهنا.             

تقيس ىذه النسب مدى كفاءة اإلدارة يف التشغيل األصول لزيادة ادلبيعات أو مدى كفاءة :نسب الكفاءة: 3.4
بعض ىذه النسب كنسبة معدل دوران الذمم ادلدينة ادلؤسسة يف استخدام مواردىا ادلتاحة،كما أنو ؽلكن النظر إذل 

   1،أي قدرهتا على حتويل الذمم ادلدينة وادلخزون إذل سيولة نقدية.ةومعدل دوران ادلخزون كمؤشر على سيولة ادلؤسس
 2وؽلثل النسب فيما يلـــــــــــــــــــــــــي:

وتقيس ىذه النسبة مدى استغالل رلموع ادلوجودات يف توليد ادلبيعات  :معدل دوران مجموع األصول:1.3.4
فارتفاعو عن ادلؤسسات األخرى اليت تنتمي لنفس النشاط،فإن ذلك يشَت إذل نقص يف االستثمار يف األصول أو 

 استغالل بشكل كبَت،والعكس صحيح. وػلسب كما يلـــــي: 

 بيعات / مجموع األصول.معدل دوران مجموع األصول =  صافي الم       

وتقيس ىذه النسبة مدى استغالل رلموع األصول الثابتة يف توليد ادلبيعات  : معدل دوران األصول  الثابتة:2.3.4
فارتفاعو عن ادلؤسسات األخرى اليت تنتمي لنفس النشاط فإن ذلك يشَت إذل شدة استغالل ادلؤسسة ألصوذلا الثابتة 

 ب كما يلـــــــــي: بشكل كبَت،والعكس صحيح. وػلس

 مجموع األصول الثابتة.معدل دوران مجموع األصول الثابتة = صافي المبيعات /      

حيث يركز ىذا ادلعدل على مدى استخدام األصول ادلتداولة يف توليد : معدل دوران األصول المتداولة: 3.3.4
 ادلبيعات. وهبذا لعدم معدل ظلطي فيجب مقارنتها مبعدل الصناعة. وحتسب كما يلـــــــي: 

 معدل دوران مجموع األصول المتداولة = صافي المبيعات / مجموع األصول المتداولة.    

                                                           
 . 49،ص2011، إثراء للنشر والتوزيع، األردن،2، طاإلدارة المالية""فائز التيم،  1
 .118-116،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بَتوت،بدون سنة نشر،ص ص أساسيات اإلدارة المالية"جليل أمحد توفيق، 2



تحليل القوائم المالية واتخاذ القرارات المالية                           الفصل الثاني:                 
 

 
62 

أن يف ادلشاكل اليت تصادف ادلسَتين ىو بطء حركة ادلخزونات، حيث من  : معدل دوران المخزون: 4.3.4
االستثمار يف ادلخزون ال ػلقق رحبا طيلة مدة التخزين،لذلك يسمى باالستثمار اجلامد،وكلما طالت مدة التخزين 

تفاع معدل حتملت ادلؤسسة أعباء أكرب،لذلك تعمل اإلدارة على زيادة سرعة الدوران،وغلب أن تأخذ يف حسبان أن ار 
دوران ادلخزونات قد ال يكون دليال على ادلقدرة وكفاءة،وختتلف طبيعة دوران ادلخزونات حسب اختالف طبيعة 

 1نشاط ادلؤسسة جتاريا كان أم حتويليا) صناعي وزراعي(. وػلسب كما يلـــــــــي:

 :المؤسسة التجارية   

 يوم x 360مدة دورة البضائع =) متوسط المخزون من البضائع / المشتريات السنوية من البضائع(    

داخل ادلخزن أو ىي ادلدة ادلتوسطة اليت تفضل بُت تاريخ الشراء ضائع دة ادلتوسطة اليت دتكثها شحنة البودتثل ادل      
 وتاريخ البيع.

 من البضائع / متوسط المخزون من البضائع. عدد دورات البضائع = المشتريات السنوية      

 ؽلثل العدد ادلتوسط للطلبيات السنوية من البضائع.    

 :وتتمثل يف مايلــــــــــــــي: المؤسسة التحويلية 
  : دوران مخزون المواد واللوازم 

 يوم. x 360مدة دورة المواد واللوازم = متوسط المخزون / المشتريات السنوية 

ادلدة ادلتوسطة اليت ؽلكثها سلزون ادلواد واللوازم يف ادلخزون،وىي ادلدة ادلتوسطة اليت تفصل تاريخ الدخول إذل دتثل      
 ادلخزن عن تاريخ الدخول إذل ورشة التحويل.

 عدد دورات مخزون المواد واللوازم سنويا = المشتريات السنوية / متوسط المخزون.
 ؽلثل العدد ادلتوسط للطلبيات من ادلواد واللوازم اليت تدخل ادلخزن.  
 :دوران مخزون المنتجات التامة   

  x360تجات التامة = متوسط مخزون المنتجات التامة / التكلفة السنوية للوحدات نمدة دورة الم

ادلتوسطة اليت تفصل بُت تاريخ اخلروج من دتثل ادلدة ادلتوسطة اليت دتكثها ادلنتجات التامة يف ادلخزن وىي ادلدة 
 ورشة اإلنتاج وتاريخ التصريف )البيع(.

                                                           
 .49،50مبارك لسلوس، مرجع سابق،ص ص  1
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 دورات المنتجات التامة = التكلفة السنوية للوحدات المنتجة / متوسط مخزون المنتجات التامة  عدد

 ؽلثل العدد ادلتوسط لعمليات التصريف )البيع(.    

  :دوران الزبائن 
  = الزبائن + أوراق القبض( / رقم األعمال السنويمدة التحصيل من الزبائن( x360 .يوم 

 دتثل ادلدة ادلتوسطة للبيع األجل، أو متوسط مدة حتصيل الزبائن وأوراق القبض.
 .)عدد التحصيالت من الزبائن = رقم األعمال السنوي /)الزبائن + أوراق القبض 

 ؽلثل العدد ادلتوسط لتحصيالت قيم ادلبيعات.   
  ردين: دوران المو 
 )مدة التسديد للموردين =) الموردين +أوراق الدفع( / المشتريات السنويةx360 . يوم 

 دتثل ادلدة ادلتوسطة للشراء األجل،أو ادلدة ادلتوسطة اليت دتكثها ادلؤسسة للوفاء بالتزاماهتا اجتاه ادلوردين.
 (.+ أوراق الدفع عدد التسديد للموردين = المشتريات السنوية /)الموردون 

 دتثل العدد ادلتوسط لعمليات الشراء اليت تقوم هبا ادلؤسسة.
تعرف ادلردودية بإمكانيات ادلؤسسة يف احلفاظ ومكافأة األموال اخلاصة ادلوضوعة حتت تحليل المردودية:  .5

هتدف كل العمليات االقتصادية إذل احلصول على نتائج تتولد عن توظيف الوسائل من مة، ئتصرفها بصفة دا
ادلؤسسة،تعد كل عملية ذات مردودية إذا كانت النتائج احملققة تفوق الوسائل،أي ىناك حتقيق فائض طرف 
 1نقدي.

 2وتنقسم ادلردودية إذل ثالث أنواع رئيسية وىــــــــــــــي: : أنواع المردودية:1.5
  :)وىي عبارة عن مقدار األرباح اليت حققت مقابل كل وحدة من صايف المردودية التجارية:) االستغاللية

ادلبيعات، شلا يسمح إلدارة ادلؤسسة على حتديد سعر البيع الواجب للوحدة،كما ؽلكن مقارنة النسبة بنسبة 
رلمل الربح إذل صايف ادلبيعات) ىامش الربح اإلمجارل( للحكم على كفاءة إدارة ادلؤسسة يف الرقابة على 

 يعات وحتسب حسب العالقة التالية: ادلب
  معدل المردودية التجارية = نتيجة الدورة الصافية / المبيعات السنوية الصافية.            

 أو         معدل المردودية التجارية = نتيجة الدورة الصافية / رقم األعمال السنوي خارج الرسم.

                                                           
 .49،ص2010دار ىومو للنشر والتوزيع،اجلزائر،،"التسيير المالي للمؤسسة"مخيسي شيحة،  1
(، مذكرة ماجسًت يف علوم E.N.I.P)دراسة حالة الشركة الوطنية للبًتوكيمياء"تحليل المردودية المحاسبية للمؤسسة اإلقتصادية"بوطغان حنان، 2

 .72،73، ص ص 2007سكيكدة،  1955أوت  20منشورة،ختصص: إقتصاد وتسيَت ادلؤسسات،جامعة  التسيَت غَت
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م األعمال يؤدي إذل نتيجة السنة،حيث كلما كانت ىذه وىذه النسبة تبُت كم من دينار واحد من رق     
النسبة مرتفعة كلما كان ىذا ادلؤشر على وضعية حسنة للمؤسسة وبالتارل يف تعيُت مدى مساعلة رقم األعمال 

 يف حتقيق النتيجة.
  :ا تقيس قدرة تعترب ادلردودية ادلالية مبثابة احملدد للمردودية العامة يف ادلؤسسة،حيث أهنالمردودية المالية

أرباح صافية وبالتارل فهي تقدم لنا صورة حقيقية عن مدى استخدام  حتقيق األموال اخلاصة أو ادلملوكة على
 ، وحتسب ادلردودية ادلالية كما يلي: األموالاألموال سواء من الناحية اإلنتاجية أو ناحية توظيف 

 معدل المردودية المالية = نتيجة الدورة الصافية / األموال خاصة.          
  وىي مردودية تقيس الفعالية يف استخدام ادلوجودات ادلوضوعة حتت تصرف ادلؤسسة : االقتصاديةالمردودية

ل من كمية أن تكون قيمة ادلدخالت أق ألنو إذا أرادت ىذه األخَتة البقاء غلب أن تكون فعالية تقنيا مبعٌت
ادلخرجات وىذه النسبة تتوافق مع مفهوم تقٍت ىو اإلنتاجية،كما تعترب ادلردودية االقتصادية ىي قدرة ادلؤسسة 

 برأس ادلال ادلستثمر،وتقيس كما يلي: على حتقيق أرباح مالئمة وكافية مقارنة
 قتصادية.معدل المردودية االقتصادية = النتيجة الصافية للدورة / األصول اال         

 أهمية القوائم المالية في اتخاذ القرارات المالية. المطلب الثالث:

مع تطور ادلؤسسات االقتصادية وظلوىا وكرب حجمها أصبحت القرارات ادلتخذة تتحكم أكثر فأكثر يف        
مستقبل ىذه ادلؤسسات وتؤثر عليها بصفة عميقة وعادة غَت قابلة للًتاجع، ومبا أن ىذه القرارات تتخذ عادة 

ل التأكد من مصداقية بية اليت تستخدم من أجباألدوات الرقا االىتمامإذل القوائم ادلالية بات من الضروري  باالستناد
 1ىذه القوائم،واليت يفًتض أن تقدم معلومات صحيحة حول وضعية ادلؤسسة.

حيث تعترب ىذه ادلعلومات ادلالية األكثر تأثَتا يف اختاذ القرارات الرشيدة وذات جودة، شلا دتتلكو من خصائص       
مفيدة تستخدم كأداة ربط بُت األىداف ومعايَت القياس، اليت تستخدم لتقييم مستوى جودة ادلعلومات ويستطيع 

اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية واليت تتصف خدام متخذ القرارات أن يفاضل بُت البدائل ادلختلفة باست
   2بادلالئمة وإمكانية االعتماد عليها.

لذلك يعترب الدور الذي تلعبو ادلعلومات يف عملية اختاذ القرار مرتبط بشكل أساسي كبَت باألفق الزمٍت،فمن        
ات ادلدى القصَت عن الدور الذي تلعبو يف القرارات ذات ادلعلوم أن ادلعلومات احملاسبية تلعب دورا أكرب يف القرارات ذ

                                                           
، مذكرة ماجسًت غَت منشورة ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيَت، قسم العلوم ادلالية جامعة توحيد القوائم المالية وتدقيقها"سوسة بدر الدين،"  1

 .49(،ص 2012-2011باجي سلتار عنابة،)
،مذكرة ماجسًت يف علوم التسيَت غَت منشورة،ختصص زلاسبة، جامعة "خصائص المعلومة المحاسبية وأثارها في اتخاذ القرارات"ناصر زلمد ادلنجلي،  2

 .24،ص 2009احلاج خلضر، باتنة، 
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ادلدى الطويل، فادلعلومات تشكل العناصر الرئيسية يف صنع القرارات وتشكل حلقة وصل بُت احملاسبة ومراحل اختاذ 
 1القرار.

القوائم ادلالية من تعد اإلستفادة من ادلعلومات يف اختاذ القرارات من أىم األغراض اليت حتتفظ ادلؤسسات بو          
فمثال قد ػلتاج ادلدير الختاذ قرار بتسعَت أحد منتجات ادلؤسسة،أو حتديد عدد الوحدات اإلنتاج،كذلك أجلها،

ػلتاجها ادلستثمر باختاذ قراراه اخلاص باالستثمار يف ادلؤسسة من عدمو،وقد يتطلب االمر من البنك الذي تتعامل معو 
افق على منحها قرضا معينا،ويف كل األحوال كلما توفرت ادلعلومات ادلناسبة كلما ادلؤسسة أن يقرر ما إذا كان يو 

  2زادت نسبة اختاذ قرارات سليمة ورشيدة.

فإن الوظيفة واذلدف النهائي للمعلومات ىو زيادة ادلعرفة ،أو ختفيض حاالت عدم التأكد لدى مستخدمي        
القرار على ادلعلومات ىذه ادلعلومات،شلا يساعدىم على اختاذ القرارات اذلادفة يف إطار موضوعي،حيث ػلصل متخذ 

دلالية أفضل مصدر للمعلومات،والسبب يف ذلك أن ذلذه الالزمة لقراراتو من مصادر سلتلفة،لذلك تعترب القوائم ا
ادلعلومة الكمية قابلية للتحقيق من صحتها،كما أن أحد األىداف الرئيسية للقوائم ادلالية ىو توفَت ادلعلومات من 

 3أجل اختاذ القرار.

ؤسسة وخاصة ادلتعلقة بتحقيق يلعب التحليل ادلارل دورا ىاما يف إعداد القرارات اليت هتتم باجلانب ادلارل للم      
التوازن الفعال بُت عناصر األصول للعمل بأكرب كفاية،وبُت عناصر اخلصوم للوصول إذل أقل تكلفة لألموال ادلستثمرة 

يوجو التحليل ادلارل للقوائم ادلالية من أجل  وال إذل التوازن الشامل للمؤسسة.كمابُت مراكز األصول واخلصوم وص
 4األطراف التاليــــــــــة:اختاذ القرار إذل 

 :ينصب اىتمام ادلستثمرون احملتملون لالستفادة من التحليل ادلارل يف معرفة القوة المستثمرون المحتملون
االيراديو للمؤسسة،وضعها وىيكلها ادلارل،إمكانية تطورىا وظلوىا،إضافة إذل اجتاه األرباح وسياسة توزيعها قبل 

 اختاذ قراراهتم االستثمارية.
  :تستفيد ىذه اجلهات مبعرفة الوضع اإلئتماين للمؤسسة وقدرهتا على الوفاء الدائنون وأصحاب القروض

 بالتزاماهتا،وىيكل ادلؤسسة ادلارل ومصادر األموال الرئيسية ودرجة السيولة ورحبية ادلؤسسة.

                                                           
 .44سليمان سفيان، رليد الشرع،مرجع سابق،ص  1
،مذكرة ماجسًت غَت منشورة،ختصص مالية رفع من فعالية عملية اتخاذ القرارات اإلدارية" "دور نظام المعلومات اإلدارية فيإمساعيل مناصرية،  2

 .31،ص2009مؤسسة قسم علوم التسيَت،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت،جامعة ازلمد بوقرة بومرداس،
 .37هناد اسحاق عبد السالم ابو ىويدي،مرجع سابق،ص   3
 .47،48محن الكنزي،مرجع سابق،ص صابر تاج السر زلمد عبد الر  4
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 :معرفة مدى سالمة  ىي اجلهة اليت تتحمل ادلخاطر النهائية للمؤسسة،لذلك البد من المالك والمساهمون
 ىيكل رأس ادلال ودرجة الرحبية وتوزيعاهتا،وادلقدرة االئتمانية للمؤسسة،وظلو ادلؤسسة وتطورىا.

 :هتتم اإلدارة والعمال وادلوظفون بالتحليل ادلارل دلعرفة مدى كفاءهتا يف إدارة دقة  اإلدارة والعمال والموظفون
ن اإلدارة وادلنفذة،بتقييم رحبية وأداء ادلؤسسة مع ادلؤسسات األمور واحلكم على السياسات والطرق الصادرة م

 الشبيهة دلعرفة تطور وظلو ادلؤسسة من اهنيارىا.
 :االىتمام بالتحليل ادلارل بالدرجة األوذل ألسباب الرقابة والضرائب والزكاة يف بعض الدول. المصالح الحكومية 
 :على مستوى القطر ومدى دعمها وتأثَتىا يف االقتصاد احمللي تطور ادلؤسسة وظلوىا دلعرفة  بيوت الخبرة المالية

 والقومي.
 :دلعرفة التغَتات اليت حتدث يف األسهم واألوراق ادلالية نتيجة تطور ادلؤسسة المحللون ووسطاء األوراق المالية 

   وظلوىا.
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  خاتــــــــــــمة   

عملية اختاذ القرار املالية إحدى الوظائف األساسية للمدير،لذلك فإن جناح أو فشل أي مؤسسة  تعترب         
يف املستقبل، ومن ىنا تظهر مدى كفاءتو يف يعتمد على جودة القرارات اليت يتخذىا،ونتائج ىذه القرارات تظهر 

 الوصول إىل القرار الصحيح.

ومن أجل الوصول إىل اختاذ القرار يتطلب إىل كمية ىائلة من املعلومات اخلاصة بالقرارات املالية،حيث           
منها التحليل املايل للقوائم ،املايل يلجأ املدير إىل أدق األساليب العلمية اليت تساعده يف حتديد واختيار اختاذ القرار

املالية اليت تعترب منبع املعلومات، اليت تقدم لنا تطور وضعية املؤسسة من خالل امليزانية)اخلصوم واألصول(،وجدول 
التدفقات النقدية)الداخلة واخلارجة(،جدول حسابات النتائج،ومن خالل ىذه املعلومات اليت تقدمها القوائم املالية 

 قرار أن يقوم بتحليل املايل من خالل أدوات التحليل املايل ابتداء من النسب ومؤشرات التوازن ..اخل ميكن ملتخذ ال

ومن ىنا نستنتج أن للقوائم املالية دورا وأمهية بالغة يف إعطاء املعلومات ملتخذي القرار من أجل اختاذ           
  . ةومعاجلة املشاكل املالي القرارات املالية مالئمة وصحيحة
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 تمهـــــــــيد:      

النظرية املتعلقة بالقوائم املالية واختاذ القرار املايل من خالل الفصلني األول والثاين  تطرقنا للمفاهيمبعد أن          
سنحاول يف هذا الفصل عرض مدى تطبيق هذه املفاهيم يف املؤسسات الوطنية ومدى مالئمة واقعها التسيريي على املدى 

 وتأثريها على اختاذ القرارات املالية للمؤسسة.الطويل مع املعطيات النظرية املتعلقة بكيفية حتليل القوائم املالية 

العينية اليت اخرتناها من جمتمع املؤسسات احمللية لنحاول  -أوماش -وقد كانت مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب          
ة ملؤسسة دراسة مدى اعتمادها على عملية حتليل القوائم املالية ومدى تأثريها هذه األخرية على اختاذ القرارات املالي

 املطاحن الكربى للجنوب،حيث مت تقسيم إىل ثالث مباحث هـــــــــــــــــي كاآلتـــــــــــي:  

  :تقدمي مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب.المبحث األول 
 :واقع استخدام القوائم املالية مبؤسسة املطاحن الكربى للجنوب. المبحث الثاني 
 :استخدام حتليل القوائم املالية يف اختاذ القرارات املالية مبؤسسة حمل الدراسة. المبحث الثالث 
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 .-اوماش – تقديم مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب المبحث األول: 

سنتطرؽ يف ىذا ادلبحث إىل نظرة عامة على مؤسسة ادلطاحن الكربى للجنوب، من خالؿ نشأهتا وتعريفها       
،إضافة إىل أعليتها البارزة يف تضمنها وىيكل التنظيمي للمؤسسة وأىم الوحدات اليت تاليت طرأت عليها وأىدافها، 

بادلؤسسة زلل  عرض مراحل إنتاج الدقيق والفرينةاجملاؿ االقتصادي واالجتماعي ،وطبيعة نشاطها مث ننتقل إىل 
 الدراسة.

 .-اوماش – التعريف بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب المطلب األول: 

ىي مؤسسة خاصة،أنشئت يف  « GMS »مؤسسة ادلطاحن الكربى مؤسسة وتطورها: أوال:نشأة ال  

صناعات الفالحية والغذائية،وقد تأسست إطار الشراكة بني مستثمر وطين ورلموعة الغرير اإلماراتية ادلختصة يف ال

جزائري، وتقع دبنطقة  مليوف دينار 135( برأس ماؿ يقدر بػ: SARLيف شكل مؤسسة ذات مسؤولية زلدودة )

تشتهر ىذه البلدية بالنشاطات الصناعية كما يقطعها النشاطات ببلدية أوماش التابعة لدائرة أورالؿ والية بسكرة،

الواصل بني مشاؿ اجلزائر وجنوهبا الشرقي، ويقطعها خط السكة احلديدية الرابط بني  03الطريق الوطين رقم:

سسة ادلطاحن الكربى للجنوب توجد تعاونية اخلضر واحلبوب اجلافة اليت الشماؿ واجلنوب الشرقي ودبحاذاة مؤ 

تزودىا بادلواد األولية: القمح بنوعيو "اللني والصلب"،ولقد مت إقامة ادلشروع ببلدية أوماش لعدة اعتبارات أعلها 

(  93-12ي رقم)الضربية ادلنصوص عنها يف ادلرسـو التشريع اإلعفاءاتاجلبائية،حيث أف ادلؤسسة استفادت من 

 كوف منطقة أوماش مصنفة ضمن ادلناطق اخلاصة.

( SARLمت ربويل الشكل القانوين للمؤسسة من شركة ذات مسؤولية زلدودة ) 2007جواف  4ويف  

 مليوف دينار جزائري. 300(، ومت رفع رأس ماذلا االجتماعي إىل SPA)إىل شركة ذات أسهم 

مغطاة موزعة على كل من وحدة الدقيق و الفرينة  2ـ 4920،منها 2ـ 54225:تبلغ مساحة ادلؤسسة 

 . 2ـ 2070ووحدة الكسكسى ب 2ـ 2850دبساحة تقدر ب

 و تتضمن مؤسسة ادلطاحن الكربى للجنوب أربع وحدات بكل من أوماش و جيجل:
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 منطقة أوماش توجد هبا:-1

 .سة ادليدانيةع الدراالدقيق و الفرينة و ىي الوحدة الرئيسية و اليت ستكوف موض إنتاجوحدة -

 الكسكسى بنوعيو ادلتوسط و الرقيق. إنتاجوحدة -

 جيجل توجد هبا :-2

وحدة االسترياد و التصدير للمواد الغذائية األنعاـ و اليت دبيناء جن جن جبيجل، و قد ركزت نشاطها -

 على استرياد القمح بنوعيو "اللني و الصلب" بالدرجة األوىل بغية:

  وحدة الدقيق و الفرينةسبوين احتياجات 

 .سبوين السوؽ اجلزائري 

وحدة صوامع زبزين احلبوب و ىي يف طور االصلاز تقع دبيناء "جن جن"بوالية جيجل،و يقدر االستثمار  -

من ناحية  بإفريقيامليار جزائري، و يعترب ىذا ادلشروع أكرب سلزف للحبوب  2ذلذا ادلشروع ب: اإلمجايل

ىكتار ربصلت عليها ادلؤسسة دبوجب  9.6التخزينية، فمساحتو تقدر ب:ادلساحة و من ناحية الطاقة 

صومعة تقدر  18ميناء "جن جن"، أما الطاقة التخزينية ذلذه الوحدة ادلكونة من  إدارةاتفاقية بينها و بني 

ألف طن، و لقد بررلت توسعة ىذا  25ألف طن، مع مساحة مغطاة لتخزين كمية قدرىا  160ب:

ألف طن، و مساحة مغطاة للتخزين  80صوامع أخرى بطاقة زبزين تبلغ: 09ادلشروع كمرحلة ثانية الصلاز 

 .ألف طن 25ب

أف مت الدخوؿ الفعلي يف  إىلمرت عملية اصلاز مؤسسة ادلطاحن الكربى للجنوب بعدة مراحل        

 و ، باسترياد القمح بنوعيو2000، حيث بدأت وحدة االسترياد و التصدير العمل يف سنة اإلنتاجادلرحلة 

ؤسسة و تساعدىا يف سبويل بيعو يف السوؽ الوطنية و استغالؿ وقت االصلاز يف ربقيق فوائض تعود على ادل 

عملية اصلاز الوحدات األخرى، أما بداية األشغاؿ بوحدة الدقيق و الفرينة كانت يف شهر أكتوبر من عاـ 
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، أما اإلنتاج الفعلي دلنتوج الفرينة و الدقيق كاف شهر مارس 2002و هناية األشغاؿ يف جويلية  2000

 كانطالؽ فعلي و مستمر.  2003من سنة 

و انتهت  2001يف ما يتعلق بوحدة الكسكسى فقد كانت بداية األشغاؿ يف شهر سبتمرب لعاـ أما      

 .2003و دخلت مرحلة اإلنتاج الفعلي يف سبتمرب  2002يف ديسمرب 

 وبذلك تنتج ىذه الوحدات الدقيق والفرينة والكسكس وغريىا وبأحجاـ سلتلفة وفق ما يبينو ىذا اجلدوؿ:   

 . منتجات الدقيق والفرينة (:07)جدول رقمال                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق مصلحة زلاسبة ادلواد. المصدر:                                       

 

  :-اوماش -الكبرى للجنوبثانيا: التعريف بالجانب القانوني لمؤسسة المطاحن 

،ىي من شركات 1999مؤسسة ادلطاحن الكربى للجنوب،واليت بدأت نشاطها على مراحل ابتداء من سنة         
مليوف دينار. تتمتع وفقا  135( برأس ماؿ قدره SARLاألمواؿ ذات شكل الشركة ذات ادلسؤولية احملدودة )

 النوع                             سعة الكيس                          المنتج
 كغ  50/25عادية "اخلبز"                                                الفرينة

 كغ  50/25/10/05/02/01شلتازة                                                               
 كغ  25خشن                                                                  
 كغ   25عادي درجة ثانية                                                      

 كغ  25/10/05شلتاز                                                       الدقيق   
 كلغ   25/10رفيع                                                                   
 كغ 25(                      SSSFمسوالت )                            

 كغ   100/50النخالة                                                                 
 
 

 لب
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زلدودة  ادلعنوية،ولقد مت التحويل القانوين للمؤسسة من شركة ذات مسؤوليةألحكاـ القانوف التجاري بالشخصية 
(SARL(إىل شركة ذات أسهم )SPA حيث مت رفع رأمساذلا االجتماعي ليصل إىل )مليوف دينار جزائري  300

 .2007يف جواف  

(،حيث أهنا SARLوىي مؤسسة انتاجية مندرجة قانونيا ربت شركات األمواؿ ذات ادلسؤولية احملدودة )         
زبضع إىل النظاـ احلقيقي يف ربديد الربح الضرييب، ىذا وطادلا أف رقم أعماذلا يف ارتفاع فهي رلربة على مسك الدفاتر 

 لقانوف التجاري.( من ا11(،)10(،)09احملاسبية ادلنصوص عليها يف ادلواد  )

ومن الناحية اجلبائية فإف ادلؤسسة زبضع إىل مجيع االلتزامات اجلبائية والنظاـ الضرييب ادلتعلقني باألشخاص          
 ادلعنويني، وتتمثل سلتلف الضرائب يف: 

 ( الضريبة على أرباح الشركاتI.B.S.على أساس الربح احملقق ) 
 مليات البيع اليت زبص الفرينة ادلمتازة،الكسكس والنخالة دبعدؿ الرسم على القيمة ادلضافة على مجيع ع

7% . 
 ( الرسم على النشاط التجاري والصناعيT.A.I.C على أساس رقم األعماؿ احملقق دبعدؿ )2%. 
 ( الدفع اجلزايفV.F.على أساس كتلة األجور وادلعاشات ادلمنوحة للعماؿ وادلوظفني بادلؤسسة ) 
 (الرسم العقاريT.Fعلى ) .أساس مجيع ادلمتلكات العقارية للمؤسسة سواء كانت مبنية أو غري مبنية 

( يف 12-93وقد استفادت ادلؤسسة من االمتيازات الضربيبة ادلنصوص عليها يف ادلرسـو التشريعي رقم )
 إطار النظاـ اخلاص،باعتبار أف بلدية أوماش مصنفة ضمن األنظمة اخلاصة.

تعترب ادلؤسسة ذات أعلية اقتصادية متميزة على أساس  :)اوماش(كبرى للجنوبثالثا: أهمية مؤسسة المطاحن ال
أهنا تقـو بإنتاج منتجات أساسية ذات طابع استهالكي واسع،وتوجو ىذه ادلنتجات إىل فئات واسعة من ادلستهلكني 
من خالؿ تقدمي مستوى عايل من اجلودة تنافس بو ادلنتجات األخرى، وىذا نتيجة التحكم يف التقنيات اإلنتاج 

 ورة،ومن ىنا تكمن أعلية ادلؤسسة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:ادلتط

  منتجات أساسية وضرورية للمستهلك.تعترب 
 .تغطي جزءا كبريا من حاجيات السوؽ 
 .توفريىا مناصب شغل وامتصاص جزء من البطالة 
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 .ادلوقع اجلغرايف اإلسًتاتيجي شلا ميكنها من االتصاؿ دبناطق أخرى 

بعد أف شعرت ادلؤسسة خبطر احمليط الذي تنشط فيو  :)اوماش(ة المطاحن الكبرى للجنوبرابعا: أهداف مؤسس
ولكي تستطيع ربقيق ميزة تنافسية خاصة هبا وجذب أكرب قدر شلكن من الزبائن،سطرت رلموعة من األىداؼ يف 

 والزبوف ومن بني األىداؼ:األجلني الطويل والقصري تركيز على اجلانب ادلنافسة 

 ى توفري احتياجات السوؽ من ادلنتجات الغذائية )الدقيق،الفرينة،الكسكس(.العمل عل 
 .وضع سياسات إنتاجية متطابقة مع متطلبات السوؽ 
 .ضماف موقع الريادة يف رلاؿ نشاطها 
 .وضع سياسات ذبارية قادرة على مواجهة ادلنافسة 
 .توسيع وتطوير وحدات اإلنتاج والعمل 
  باالستفادة من اقتصاديات احلجم من أجل احلصوؿ على أسعار تنافسية.زبفيض تكاليف اإلنتاج 

 الهيكل التنظيمي لمؤسسة محل الدراسة.المطلب الثاني:

التسيري احلسن وتسهيل عمليات تقسم مؤسسة  ادلطاحن الكربى للجنوب إىل عدة مديريات ومصاحل من أجل        
وادلستويات اإلدارية والعالقات ادلختلفة بني مكونات ادلؤسسة الرقابة،ويوضح اذليكل التنظيمي سلتلف الوظائف 

 حسب السلم اذلرمي للسلطة كما يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:

 ويتمثل اذليكل التنظيمي للمؤسسة ادلطاحن الكربى للجنوبالهيكل التنظيمي للمؤسسة محل الدراسة:  أوال:
 يف مايلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: )اوماش(

 

 

 

 

 



في مؤسسة مطاحن  الفصل الثالث:استخدام تحليل القوائم المالية في عملية اتخاذ القرارات المالية
 -اوماش -بالكبرى للجنو 

 
75 

 المدير العام

 المدير التنفيذي

 األمــانة العامة
 مكتب الربط بالجزائر العاصمة

مديريـة اإلدارة 
 العامة

مديرية المحاسبة  مديريــــــة اإلنتاج 
 والمالية 

المديريــــة 
 التجارية

الية
 الم

ة و
عام

ة ال
اسب

مح
ة ال

لح
مص

 

وارد
الم

سبة 
محا

حة 
صل

 م

وق
صند

ن ال
أمـــي

 

    
ة   

جاري
 الت

حة
صل

 م

وترة
الـفـ

حة 
صل

 م

زيع
لتو

ل وا
رسا

 اإل
حة

صل
 م

خبر
الم

 

تاج
اإلن

حة 
صل

 م

زين
لتخ

حة ا
صل

 م

امة
 الع

ات
الق

 الع
حة

صل
 م

مة 
العا

ئل 
وسا

ة ال
لح

مص
 

ار
مو

 ال
ير

سي
 ت
حة

صل
م

شرية
 الب

د
 

قل
 الن

سم
 ق

ألمن
ية ا

 خل

يانة
لص

م ا
قس

 

رينة
والف

يد 
سم

ة ال
حد

 و

سي
سك

الك
دة 

 وح

 .-اوماش-الهيكل التنظيمي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب (:05الشكل رقم )        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 اإلدارية العامة.مديرية  المصدر:             
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 ثانيا:تحليل الهيكل التنظيمي للمؤسسة محل الدراسة.

 يضم اذليكل التنظيمي دلؤسسة ادلطاحن الكربى للجنوب الوحدات التالية حبسب مهامو:   

 03جزائريني  05ويقـو بًتؤس رللس ادلراقبة الذي يتكوف من ادلالكني )المدير العام للمؤسسة :  .1

اجمللس الذي يعمل على مراقبة العمل وتطور ادلؤسسة، باإلضافة إىل إنشاء عالقات مع (، ىذا إماراتيني

 ادلؤسسات األخرى، إال أنو ال يتدخل يف سري العمل.

حيث تقـو بتسيري شؤوف األمانة دبا فيها تسجيل الربيد الصادر والوارد وكذا استقباؿ  األمانة العامة : .2

دير، واستقباؿ ادلكادلات اذلاتفية وربويلها بني سلتلف ادلديريات العمالء والزوار لتسهيل االتصاؿ بادل

 وادلصاحل وتبليغ ادلعلومات ذلذه األخرية، استقباؿ الفاكس واإلرساؿ عرب متابعة الربيد االلكًتوين.

وىو مكتب تنسيقي ألعماؿ ادلؤسسة حيث يعترب الرابط بني ادلؤسسة  مكتب الربط بالجزائر العاصمة: .3

 اإلمارات، باإلضافة إىل كل من لو عالقة بادلؤسسة.وشركائها ب

أفراد يتم تعيينهم من قبل  04ويًتأس رللس ادلدراء ىذا اجمللس الذي يتكوف من  المدير التنفيذي: .4

رللس ادلراقبة، ويتم اختيار ادلدير التنفيذي من بينهم ومن طرفهم دلدة عاـ، ومن مهاـ ادلدير التنفيذي 

 سلتلف مصاحل تسيري ادلؤسسة إداريا وتنفيذيا وازباذ القرارات الالزمة يف األوقات ادلناسبة والتنسيق بني

 ادلؤسسة التالية :

  : هتتم ىذه ادلديرية بتطبيق القوانني وضبطها، حيث تتفرع إىل ادلصاحل مديرية اإلدارة العامة

 التالية: 

ربرص ىذه ادلصلحة على تسيري شؤوف ادلوظفني من بداية العمل إىل  مصلحة تسيير الموارد البشرية : -

حركة ادلوظفني اخلاصة بالنقل والًتقية والتسريح، حوادث العمل هنايتو من خالؿ تسيري األجور، العطل، 

 وغري ذؿ من األعماؿ اليت زبص ادلوظفني.
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وتعمل على القياـ بالعمليات اخلارجية ادلتعلقة بالعالقات العامة للمؤسسة  مصلحة العالقات العامة : -

 مثل التعامالت مع صندوؽ الضماف االجتماعي، مصلحة السجل التجاري...

تعمل على تأمني طلبات واحتياجات سلتلف مصاحل ادلؤسسة وكذا القياـ  صلحة الوسائل العامة :م -

 باألشغاؿ اخلاصة بادلؤسسة، وتندرج ربتها األقساـ التالية:

 : ويقـو ىذا القسم بتسيري حظرية ادلؤسسة من توفري وسائل النقل واالىتماـ بالنقل اليومي  قسم النقل

 إيصاؿ الطلبيات للزبائن وادلواد األولية إىل ادلؤسسة. ادلوظفني باإلضافة إىل

 تسهر على توفري األمن للمؤسسة باإلضافة إىل تسجيل دخوؿ وخروج الشاحنات. خلية األمن:

 :وهتتم بصيانة ومراقبة كل ذبهيزات ادلؤسسة سواء اخلاصة باإلنتاج أو وسائل النقل أو غريىا  قسم الصيانة

 الوقائية والعالجية. حيث تقـو بعمليات الصيانة

  : تشرؼ على عمليات اإلنتاج خصوصا من ناحية اجلودة، مراقبة نوعية مديرية االستغالل

 ادلنتوج... وتندرج ربت ىذه ادلديرية ادلصاحل التالية :

تشرؼ ىذه ادلصلحة على وحدة السميد والفرينة ووحدة الكسكسي و تتمثل مهامها مصلحة اإلنتاج :  -

ادلادة األولية واألكياس، الصيانة الوقائية والفنية، ربضري وتنظيف القمح بنوعيو لطحنو، خزين يف استقباؿ 

 ادلنتوج وربضري األجهزة ومراقبة النوعية واجلودة.

للمؤسسة سلربين حيث أف كل سلرب سلصص للقياـ بتحاليل معينة فمن مهامهما مراقبة ادلواد  المخبر: -

 مراقبة اجلودة بتحديد اخلصائص التحليلية من أجل احًتاـ ادلواصفات األولية وادلنتوج النهائي وذلك

متابعة ادلادة األولية عند وصوذلا، إمكانية ادلزج بني سلتلف ادلواد األولية لتحسني اجلودة وكذا إمكانية 

 التخزين.
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ن طرؼ ادلورد والتحاليل باإلضافة إىل توفر ادلخرب على مطحنة ذبريبية تضمن اختيار عينات القمح ادلقًتحة م      

األساسية ادلنجزة على مستوى ادلخربين ىي نسبة الرطوبة، الوزف النوعي للقمح بنوعيو، نسبة ادلواد ادلعدنية، نسبة 

الشوائب، مؤشر السقوط بالنسبة للقمح... وأخريا يقـو ادلخرب بإعداد تقارير يومية يتم فيها ربديد النتائج النهائية 

طاء منتوج ذو جودة عالية. وذبدر اإلشارة إىل أف ادلؤسسة تتعامل أيضا مع سلربين آخرين ادلتوصل إليها إلع

أحدعلا يف قسنطينة واآلخر يف باتنة وذلك للقياـ بالتحاليل اخلاصة بالبكترييا والفطريات، إضافة للتأكد من 

 التحاليل اليت قاـ هبا سلربيها.

ما ربتاجو ادلؤسسة لضماف السري العادي حيث  تقـو ىذه ادلصلحة بتخزين كلمصلحة المخزون :  -

ىناؾ ثالث أنواع للمخزوف أوذلم ويتمثل يف سلزوف ادلادة األولية وادلنتوج النهائي وىو اخلاص بوحدات 

خاص بقطع الغيار والوسائل الكهربائية وادليكانيكية اخلاصة بادلؤسسة ككل، أما  اإلنتاج، وادلخزوف الثاين

 التجهيزات ادلكتبية ويتعلق باجلانب اإلداري للمؤسسة.احملزوف الثالث فيخص 

 تقـو ىذه ادلديرية جبميع العمليات ادلتعلقة بالتسجيل والمراجعة الداخلية:  مديرية المالية والمحاسبة

 احملاسيب ومعاجلة البيانات احملاسبية وكل العمليات اليت من شأهنا التأثري على ادلركز ادلايل.

 عنها ادلصاحل التالية: تتفرع حيث أف ىذه ادلديرية

تقـو بتسيري احلسابات اليومية للتدفقات النقدية الداخلة واخلارجة مصلحة المحاسبة العامة والمالية :  -

من وإىل ادلؤسسة وإعداد ادليزانية اخلتامية وجدوؿ حسابات النتائج، باإلضافة إىل إعداد التقارير الشهرية 

 الوضعية ادلالية للمؤسسة.اخلاصة بادلالية توضح من خالذلا 

كشف ادلبيعات وجدوؿ الشراء عداد  تتهم بادلتابعة اليومية لتحركات ادلواد وإ مصلحة محاسبة المواد : -

 والبيع واحلالة التجارية للمبيعات.
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يقـو بتسديد كل ادلصاريف وأعباء ادلؤسسة من جهة ومن جهة أخرى قبض ادلداخيل  أمين الصندوق : -

 النقدية.

يتم التنسيق بني ىذه ادلصلحة ومصلحة اإلنتاج، حيث يتم إرساؿ ادلخزونات ذلذه  التجارة :مديرية  -

ادلصلحة ليتم توزيعها حسب األولوية كوف أف الطلب أكرب من اإلنتاج حيث تقـو ىذه ادلصلحة بدراسة 

حجم  طلبيةىذا األخري يتضمن تاريخ ال الطلبية وترتبيها حسب األولوية، حيث توضع يف دفًت الطلبات،

 ادلعامالت بالنسبة للزبوف، حجم احلقوؽ، وذلك لتحقيق التوازنبني كمية ادلخزونات وحجم الطلبيات.

يشرؼ على العمليات السابقة رئيس مصلحة التجارة، كما يشرؼ أعواف ىذه ادلصلحة على عمليات        
من الناحية األخرى متابعة الفوترة ليتم تسجيل البيع ومتابعة حقوؽ ادلؤسسة اخلاصة لكل زبوف ىذا من ناحية، و 

 بعدىا إرساؿ الفواتري إىل مصلحة احملاسبة، حيث تقـو ىذه األخرية بتقدمي تصريح شهري إىل مصلحة الضرائب.  

 إلنتاج في المؤسسة.مراحل ا :المطلب الثالث

قبل القياـ بعملية اإلنتاج تقـو ادلؤسسة بتوفري ادلادة األولية القمح بنوعيو، حيث كانت يف السنوات          

تفضل استرياد ادلادة األولية من اخلارج )الواليات ادلتحدة األمريكية، أدلاين، فرنسا، سوريا(  2006إىل  2003

 األولية ذات جودة والسعر ادلناسب.   العتبارات السعر واجلودة حيث للمؤسسة إمكانية اختيار ادلادة 

وبعد تغري ادلعطيات الدولية وغالء أسعار القمح يف األسواؽ الدولية شلا دفع ادلؤسسة إىل حصر شراء ادلادة         

األولية من الدولة عن طريق مؤسسة الديواف احمللي للحبوب اليت تتبع نظاـ احلصص حيث تزود ادلؤسسة بقيمة 

 اإلنتاجية فقط. من طاقتها % 50

جلب ادلادة األولية سواء عن طريق وسائل نقل ادلؤسسة أو عن طريق وسائل نقل ادلموف فيتم وزف  وبعد        

 الشاحنة يف مدخل ادلؤسسة ادلزود باجلسر الوازف مث يفرغ القمح يف آلة االستقباؿ اليت ربتوي على قنوات تأخذ

جزء منها يوجو للتخزين واجلزء اآلخر مير دبراحل اإلنتاج اليت سنوضحها يف  ادلادة األولية للتصفية األولية وبعد ذؿ

 ما يلي :
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 مراحل إنتاج السميد والفرينة أوال:

أو اللني يتم تنظيفو تنظيفا أوليا مث زبزينو ليعاد تنظيفو ويضاؼ إليو ادلاء  بعدما يتم استقباؿ القمح الصلب       

رطوبة، مث تأيت بعد ذلك عملية الطحن والغربلة اليت ينتج عنها منتوج السميد ويًتؾ بعض الوقت ليأخذ نسبة من ال

 الفرينة والذي يتم تغليفو، ومن جهة أخرى تنتج النخالة ومسوالت ويتم تغليفها أيضا وىذه ادلراحل موضحة يف أو

  الشكل اآليت: 
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 رئيس مصلحة اإلنتاج. :المصدر

 مراحل إنتاج السميد والفرينة :(06)الشكل رقم

 استقباؿ ادلواد األولية )القمح الصلب أواللني(

 تنظيف أويل للمواد األولية

 زبزين ادلواد األولية 

 إعادة تنظيف ادلواد األولية وإضافة ادلاء

 ترؾ احلبوب لبعض الوقت لتأخذ نسبة رطوبة معينة 

الفرينة ( -)السميد عملية الطحن والغربلة واستخراج   

الفرينة( -زبزين ادلادة ادلنتجة )السميد   زبزين النخالة  

 عملية تغليف النخالة عملية تغليف ادلنتوج
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 .ثانيا: مراحل إنتاج الكسكس

إف ادلادة األولية إلنتاج الكسكس ىي السميد ويأيت ىذا األخري من الوحدة السابقة )وحدة إنتاج         

السميد(، حيث يتجمع السميد يف رلمع لتقديره، ومن جهة أخرى ىناؾ رلمع لتقدير ادلاء مث يتم خلط السميد 

مث إىل اجملفف ومنو  لفرف ادلزود بالبخارالكسكس إىل اوادلاء يف خالط مث ينتقل اخلليط إىل رلمع اإلنتاج مث ينتقل 

إىل ادلربد وبعده إىل غرباؿ يتم فيو تصفية ادلنتوجات التامة وربويلها إىل سلزف خاص هبا ومن مث تغليفها يف أكياس 

سلتلفة األحجاـ، ومن جهة أخرى يتم عودة السميد من الغرباؿ ومن رلفف اإلنتاج إىل اخلالط وىناؾ كذلك 

بلة تقـو بطحن ادلواد اخلشنة لتعود إىل اجملفف وسبر مرة أخرى بادلراحل السابقة، وتتوضح ىذه طاحنة بعد الغر 

 العملية أكثر يف الشكل التايل:
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 مراحل إنتاج الكسكس  (:07)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصلحة اإلنتاجرئيس  المصدر:                                                                                              

 

 

 

 

 

عــــودة  عــــودة السميد مــجمـــع اإلنــتـــاج
 الكرات

 إنتاج البخار مخزون السميد مخزون الماء

تقدير مجمع 
 الماء

 مجمع تقدير الفرينة

 خــــــــــــــــــــالط

ــرنــــــــــــــــفــــ  

 مجفــــف

 تغليـــــــــف
كسكس 
 متوسط:

كغ  25كيس   

كغ  10كيس   

 كغ 5كيس 

كغ1  

 

 كسكس رفيع: 
كغ  10كيس   

كغ  5كيس   
كغ  1كيس   

الكرة   1  
الخشن  2  

كسكس متوسط  3  
كسكس رفيع   4  

السميد 5  

 

 طــــاحنة مخزون المنتوجات النهائية

 مبــــــــرد

 غـــربــــال
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 -اوماش– واقع استخدام القوائم المالية بمؤسسة مطاحن الكبرى للجنوب المبحث الثاني:

تعترب القوائم ادلالية ادلرآة العاكسة للوضعية ادلالية للمؤسسة وعن نتائج أعماذلا خالؿ فًتة زمنية معينة،وذلذا        

غلب أف تؤدي معلومات احملتواة فيها لغرض ادلؤسسة منها،ومن أجل ازباذ القرار اجليد نقـو بتحليلها لفهمها 

 بشكل جيد وفهم سلتلف عالقات بني عناصرىا. 

 عرض القوائم المالية لمؤسسة محل الدراسة. ألول:المطلب ا

يف هناية كل دورة تقـو ادلؤسسة بإعداد القوائم ادلالية،من أجل احلصوؿ على معلومات إىل ادلهتمني بوضعية    

 حققتها خالؿ الفًتة.ادلؤسسة ادلالية والنتائج اليت 

(، حيث ميثل أوذلا  الميزانية::أوال   تتكوف ادليزانية من جانبني أساسني علا )جانب األصوؿ وجانب اخلصـو

استخدامات ادلوارد ادلالية اليت ربصل عليها ادلؤسسة،وثانيها سبثل رلمل ادلوارد ادلالية اليت ىي ربت تصرؼ ادلؤسسة 

 .(2014-2013)لذلك سنقـو بعرض ادليزانية ادلالية دلؤسسة مطاحن الكربى للجنوب لسنة 
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 الوحدة بالدينار اجلزائري     (.    2014-2013ة األصول لسنة )الميزاني :(08جدول رقم)ال            

 2014 2013 األصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
 / / األصــــــــــــــــول غير الجارية

 / / فارق بين الشراء
 / / تثبتات معنوية

 747.150.80.00 747.150.80.00 أراضػػػػػػػػػػي
 282.255.105.58 293.470.627.18 مباين

 860.7592.70 120.619.85.87 تثبتات عينية أخرى
 / / تثبتات شلنوح امتيازىا

 / / تثبتات مالية
 / / سندات موضوعة موضع معادلة

 / / هبامساعلات أخرى وحسابات دائنة ملحقة 
 / / سندات أخرى مثبتة

 262.339.589.95 191.572.047.59 قروض وأصوؿ مالية أخرى غري جارية
 380.402.58 985.3047.90 ضرائب مؤجلة على األصل

 758.698.753.30 586.465.153.52 مجموع األصول غير الجارية
 / / أصـــــــــــــــول الجاريـــــــــــــة

 455.788.00.75 479.860.59.66 ومنتجات قيد التنفيذسلزونات 
 / / حسابات دائنة واستخدامات شلاثلة

 711.099.93.93 690.694.82.12 الزبػػػػػػػػػػػػػػائػػػن
 138.415.27.40 297.221.62.27 ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينوف األخروف
 113.358.142.86 369.5092.22 الضرائب وما شاهبها 

 / / األمواؿ ادلوظفة واألصوؿ مالية

 302.703.56.18 401.851.11.23 اخلزينة

 274.158.821.12 190.657.907.50 مجموع األصول الجارية

 103.285.7574.42 777.123.061.02 مجموع العام لألصول

 .(04،)(01إعداد الطالبة اعتمادا على ملحق رقم ) منالمصدر:                               

 



في مؤسسة مطاحن  الفصل الثالث:استخدام تحليل القوائم المالية في عملية اتخاذ القرارات المالية
 -اوماش -بالكبرى للجنو 

 
86 

 .2014-2013الميزانية )الخصوم( لسنة (: 09جدول رقم )ال    

 2014 2013 الخصـــــــــــــــــــــــــــــــوم
 3000.000.00.00 3000.000.00.00 رؤوس األموال الخاصة

 / / رأس ماؿ مت إصداره
 / / رأس ماؿ غري مستعاف بو

 / / -احتياطات مدرلة-عالوات واحتياطات
 / / فوارؽ إعادة التقييم

 / / فارؽ ادلعادلة
 283.864.43.16 238.119.82.42 1نتيجة الصافية/نتيجة صافية حصة اجملمع

 139.888.773.37 116.076.790.95 رؤوس أمواؿ خاصة أخرى/ترحيل من جديد 
 224.006.021.51 114.639.447.10 حصة الشركة ادلدرلة
 / / حصة ذوي األقلية
 692.281.238.04 554.528.220.46 المجمــــــــــــــــــــــــوع

 / / خصوم غيـــــــــــــر الجاريــــة
 121.478.537.42 331.280.00 قروض وديوف مالية

 160.8683.20 160.8683.20 ضرائب)مؤجلة ومرصود ذلا(
 / / ديوف أخرى غري جارية

 / / مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا
 123.087.220.62 193.99.63.20 مجموع الخصوم غير الجارية

 / / الخصوم الجارية
 204.313.704.02 207.652.830.94 موردوف واحلسابات ادللحقة

 200.43.04.77 413.5950.56 ضرائب
 111.711.06.97 413.5950.56 ديوف أخرى

 / / خزينة سلبية 
 217.489.115.76 220.654.877.35 الخصوم الجاريةمجموع 

 103.285.7574.42 777.123.061.02 مجموع الخصوم
 .(05،)(02من إعداد الطالبة اعتمادا على الملحق رقم ) المصدر:                    
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 .2014و  2013الميزانية المختصرة لسنة  (:10الجدول رقم )                       

 السنوات         
 البيان 

2013 2014 
 %النسبة المبالغ %النسبة المبالغ

 - - - - األصــــــــــــــــــول
 %73.45 758698753.30 %75.46 586465153.52 غري اجلارية األصوؿ

 % 4.41 45578800.75 %6.17 47986059.66 االستغالؿقيم 
 % 19.2 1983090664.1 % 13.18 102486736.6 قيم قابلة للتحقق

 % 2.93 30270365.18 %5.17 40185111.23 قيم اجلاىػػػػػػػػػػػزة
 %100 1032857574.42 %100 777123061.02 مجموع األصول

 - - - - الخصـــــــــــــــــــوم
 %67.02 692281238.04 % 71.35 554528220.46 أمواؿ اخلاصة

 % 11.92 123087220.62 % 0.24 1939963.20 اخلصـو غري اجلارية

 21.06% 1032857574.42 % 28.39 220654877.35 الخصوم الجارية 

 %100 1032857574.42 % 100 777123061.02 مجموع الخصوم

 (.09(،)08إعداد الطالبة اعتمادا على جدول رقم ) منالمصدر:                   

  ق:ـــــــــــــــــــــالتعلي

، وىذا 2014رلمل أصوذلا خالؿ سنة  ارتفعمن اجلدوؿ السابق ميكن أف نستنتج أف ادلؤسسة زلل الدراسة قد       
حيث يرجع  % 73.45يف أصوؿ غري اجلارية بالقيمة  اطلفاضيف قيمة األصوؿ اجلارية،مع وجود  ارتفاعناتج عن 

 قيمة العمالء. ارتفاعسبب الزيادة إىل 

،مع 2013يف  % 28.39ىو ناتج عن زيادة يف اخلصـو اجلارية بنسبة االرتفاعأما جانب اخلصـو فنالحظ      
 نتيجة اطلفاض النتيجة. %  4.33اطلفاض يف اخلصـو غري اجلارية مع اطلفاض يف األمواؿ اخلاصة بنسبة 
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 :ىو اجلدوؿ يعكس كل من اإليرادات والعوائد وكذلك النفقات ادلؤسسة  جدول حسابات النتائج
وأرباحها وخسائرىا ادلتحققة خالؿ الفًتة دلدة زلددة من الزمن، فمن خاللو ميكن معرفة سري نشاط 
مؤسسة ما يف دورة مالية ما، لذلك سنقـو بعرض جدوؿ حسابات النتائج حسب الطبيعة دلؤسسة 

 .2014و  2013وماش لسنة مطاحن الكربى للجنوب ا

  .2014و  2013جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة لسنة  (:11الجدول رقم )                

 2014 2013 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 988546129.97 1177225906.97 مبيعات ومنتوجات األنشطة ادللحقة   

 67030799.06 72374921.08 تغيري سلزونات وادلنتجات النهائية واجلارية           
 - - اإلنتاج ادلثبت 

 - - إعانات االستغالؿ 
 1055576929.03 1249600828.05 إنتاج السنة المالية  1

 -890722622.43 -1086890747.30 مشًتيات مستهلكة
 -20937976.82 -18028842.38 اخلدمات خارجية ومشًتيات أخرى

 -890660599.26 -1104919589.69 إستهالك السنة المالية      2
 164916329.78 144681238.36 (2-1القيمة المضافة لالستهالك ) 3

 -72829340.54 -64759303.37 أعباء ادلستخدمني 
 -13004046.50 -4352416.77 الضرائب والرسـو وادلدفوعات ادلشاهبة

 79082942.74 75569518.22 إجمالي فائض االستغالل 4
 17747312.76 48448.22 ادلنتجات والعمليات األخرى

 -506552.98 -79667.35 األعباء العملياتية األخرى
ادلخصصات االىتالؾ وادلؤونات وخسائر 

 القيمة
111589998.19- 109341007.14- 

 75732246.34 59712312.54 إسًتجاع خسائر القيمة وادلؤونات
 62714941.73 23660613.45 النتيجة العملياتية 5

 88478.82 494433.66 ادلنتوجات ادلالية 
 -24932332.07 -343064.69 األعباء ادلالية 

 -24843853.25 151368.97 النتيجة المالية  6
 37871088.48 23811982.42 (6+5النتيجة العادية قبل الضرائب ) 7

 -12000.00 - الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 
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 -9472645.32 - الضرائب ادلؤجلة)تغريات(عن النتائج العادية 

 1149144966.96 1309856022.47 رلموع منتجات األنشطة العادية 
 28386443.16 23811982.42 صافي نتيجة األنشطة العادية  8

 - - العناصر غري العادية)منتجات(

 - - العناصر غري العادية)األعباء(
 - - النتيجة غير العادية  9

 28386443.16 23811982.42 صافي النتيجة السنة المالية  10

 .(06،)(03رقم ) الملحقعلى  اعتمادامن إعداد طالبة  المصدر:                    

 التحليل القوائم المالية عن طريق التوازنات المالية. المطلب الثاني:

و ذلك من أجل تقييم  -أوماش–للجنوب  سنناقش يف ىذا ادلطلب وضعية ادلالية دلؤسسة مطاحن الكربى       
 رأس ادلاؿ العامل -:  التوازف ادلايل للمؤسسة اذا كانت متوازنة أـ ال و اليت تتمثل يف

 العاملاالجتياح يف رأس ادلاؿ - 

 اخلزينة- 

 رأس ادلاؿ العامل مهم يف تقييم البنية ادلالية للمؤسسة،حيث يوجد أربعة أنواع و ىي: يعتربرأسمال العامل:  -1

 2014و  2013مال العامل لسنة  (:رأس12الجدول رقم )                         

    2014                2013          قانونه               البيان         
 56669705.3 -29996969.9 األصوؿ الثابتة-األمواؿ الدائمة ر.م.ع .الدائم     

 -664175.153 -31936933.1 األصوؿ الثابتة-اخلاصةاألمواؿ  ر.م.ع.الخاص    

 274158821.21 190657907.50 رلموع األصوؿ متداولة ر.م.ع.اإلجمالي    

 274822996.4 222594840.6 ر.ـ.ع.اخلاص-.اإلمجايلر.ـ.ع  ر.م.ع. األجنبي    

 .(09،)(08الطالبة اعتمادا على الجدول رقم ) إعداد المصدر: من                       
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 ق:ـــــــــــــــــــــالتعلي

 :رأسمال العامل الدائم 
ما يدؿ ( و ىذا -29996969.8حيث بلغ ) 2013نالحظ أف رأمساؿ العامل سالب يف سنة      

أف ادلؤسسة ال سبلك ىامش أماف ميكنها من مواجهة حوادث دورة االستغالؿ اليت سبس السيولة، مث ارتفع 
( و ىذا يدؿ ىنا على اطلفاض يف عجز ادلؤسسة على مواجهة 56669705.3)إىل ،2014سنة 

 االلتزامات قصرية األجل عن طريق األصوؿ اجلارية.
 :رأسمال العامل الخاص 

(، وىذا يدؿ على أف 2014و2013نالحظ أف رأمساؿ العامل اخلاص فهو سالب، يف سنتني )      
يساوي  2013األمواؿ اخلاصة ال تغطي األصوؿ غري جارية، حيث صلد خالؿ سنة 

(، و منو نستنتج أف ادلؤسسة -664175.153)إىل 2014( مث ارتفع سنة -310654414.00)
 جلارية انطالقا من أمواذلا اخلاصة و اجلزء الباقي يغطي من األمواؿ اخلارجية.مل تستطيع سبويل أصوذلا غري ا

 :رأسمال العامل اإلجمالي 
األصوؿ اجلارية تساوي  2013نالحظ أف رأمساؿ العامل اإلمجايل أنو خالؿ سنة      

أقل بكثري من األصوؿ غري جارية، و ىذا يعين أف تكلفة النشاط االستغاليل  190657907.50
( حىت بلغ 2014للمؤسسة كبرية جدا حبيث حققت ر.ـ.ـ.ا. منخفض خالذلا، و مث ارتفعت سنة)

 ادلخزونات و العمالءو ىذا نتيجة الزيادة يف  274158821.21
 :رأسمال العامل األجنبي 

( و يساوي 2013نالحظ أف رأمساؿ العامل األجنيب، حيث صلد أنو خالؿ سنة)     
( حيث نالحظ أف ادلؤسسة ال 274822996.4يساوي ) 2014( و سنة 222594840.6)

 تعتمد على رأس ماؿ العامل األجنيب إذا ما قارنو باألمواؿ اخلاصة.
 احتياجات رأسمال العامل:  -2

ت ادلؤسسة إىل رأمساؿ العامل يف كل حلظة على مدار دورة االستغالؿ، و ىو يتمثل يف و ىو ميثل احتياجا       
 ما يلي:
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 (2014و 2013احتياجات رأسمال العامل لسنة )(: 13الجدول رقم )                  

 2014              2013              البيان             
 243888455.90          150472796.3      القيم الجاهزة-األصول الجارية

 217489115.76        220654877.35     ديوان قصيرة األجل
 26399340.2 - 70182081 احتياجات رأسمال العامل

 (.09،)(08الطالبة اعتمادا على الجدولين ) إعدادمن  المصدر:                    
 ق:ـــــــــــــالتعلي

( حيث يساوي 2013احتياجات رأمساؿ العامل سالب بالنسبة لسنة) أفنالحظ             
يف  احتياجات الدورة أقل بكثري من احتياجاهتا  ت( و ىذا يدؿ على أف استخداما-70182081)

، و ىذا يعين أف ادلؤسسة توظف أمواذلا يف األجل القصري و ىذا يؤثر على اخلزينة الصافية 2013سنة 
ارتفعت حىت بلغت  2014ونالحظ أف يف سنة موارد أخرى،مؤسسة حيث ربتاج إىل لل
أصبحت تعتمد على مواردىا، اخلصـو ادلتداولة قادرة على  (،وىذا يدؿ على أف26399340.2)

 .  سبويل سلزوف ادلؤسسة

ويتم استخدامها عندما يستخدـ رأمساؿ الصايف اإلمجايل يف سبويل العجز يف سبويل  الخزينة الصافية: -3
 دورة االستغالؿ وغريىا، ويوضح اجلدوؿ التايل مايلػػػػػػػػػػػػػػػػػي: احتياجات

 .2014و  2013خزينة المؤسسة لسنة  (:14الجدول رقم )                    

 2014 2013 البيـــــــــــــــــــــــــان 
 56669705.4 -29996969.8 رأس مال العامل الدائم 

 26399340.2 - 70182081 احتياجات رأس مال العامل 

 30270365.2 40185111.2 الخزينـــــــــــــة
 (.09(،)08على الجدولين ) اعتماداإعداد الطالبة  المصدر:من            

خالؿ سنوات الدراسة موجبة وىي وضعية حسنة للمؤسسة حبيث كانت قيمة نالحظ أف اخلزينة   التعليــــــــــــــق:
( 30270365.2وتصل إىل ) 2014( لتنخفض يف سنة 40185111.2تقدر بػػػػػ ) 2013اخلزينة يف سنة 

 وىذا راجع إىل اطلفاض يف قيمة القيم اجلاىزة  ومنو ادلؤسسة يف وضعية تسمح ذلا بتمويل دورة االستغالؿ. 
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 التحليل القوائم المالية وفق نسب المردودية. لثالث:المطلب ا

 تحليل القوائم المالية وفق نسب المردودية: أوال:

من أبرز األىداؼ اليت تسعى لتحقيقها ادلؤسسة ىي ربقيق أكرب معدؿ للرحبية،واليت تعترب زلصلة هنائية لعديد         
من العمليات والقرارات ادلرتبطة جبميع نواحي النشاط،لذلك يقـو متخذ القرار باستعماؿ رلموعة من النسب ادلردودية 

 ن قائميت حسابات النتائج وادليزانية، وفيما يلػػػػػػػي أىم نسب ادلردودية:واليت تعترب مزيج يتم احلصوؿ على بنودىا م

 .2014و  2013مردودية المؤسسة لسنة  (:15الجدول رقم )                 

 2014 2013 قانـــــــــــــــــــــون البيــــــــــــــــــان
 0.028 0.020 خارج الرسم األعمالنتيجة الصافية / رقم  المردودية التجارية

 0.027 0.030 النتيجة الصافية / مجموع األصول المردودية االقتصادية
 0.041 0.042 النتيجة الصافية / األموال الخاصة  المردودية المالية 

 .(11،)(09(،)08على الجدول ) اعتمادامن إعداد الطالبة  المصدر:                            

 التعليــــــــــــــــــق: 

 :وىي ادلردودية اليت ربققها ادلؤسسة من خالؿ رلموع مبيعاهتا،وىي تعرب عن مدى كفاءة  المردودية التجارية
( 2013ادلؤسسة يف زبفيض التكاليف وفعاليتها يف تعظيم اإليرادات،حيث نالحظ أف ادلؤسسة يف سنة )

( من األرباح، حيث نالحظ أف ادلردودية 0.020ات يولد )( يعين أف كل دينار من ادلبيع0.020حققت )
التجارية أكرب من صفر وأقل من الواحد ومن ىنا ميكن القوؿ أف ادلؤسسة حققت مردودية ذبارية جيدة،ويف سنة 

 ( وىذا راجع لزيادة يف نتيجة الدورة.0.028لتصل إىل ) ارتفاع(،زادت 2014)
  س الفعالية يف استخداـ األصوؿ ادلوضوعة ربت تصرؼ ادلؤسسة،حيث ىي مردودية تقي :االقتصاديةالمردودية

( للوحدة أي 0.030)(إىل2013موجبة، حيث قدرت سنة ) اقتصاديةنالحظ أف ادلؤسسة حققت مردودية 
( 0.027) (إىل2014سنة ) اطلفضت( دينار من النتيجة الصافية، مث 0.030دينار تستثمره يولد ) 1أف كل 

 الكبري ألصوؿ ادلؤسسة مقارنة بنتيجة اليت ربققها. الرتفاعراجع 
 :ىي قدرة ادلؤسسة على خلق النتائج دلساعليها وهتتم ادلردودية ادلالية بإمجايل أنشطة ادلؤسسة  المردودية المالية

(  0.042(بلغت )2013حيث نالحظ أف ادلؤسسة حققت مردودية مالية موجبة طيلة فًتة الدراسة،ففي سنة )
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( دينار من النتيجة، وىذا يدؿ على أف 0.042ي أف كل دينار مستثمر من األمواؿ اخلاصة يولد )للوحدة أ
 كفاءة يف استغالؿ األمواؿ اخلاصةادلؤسسة لديها  

 تحليل القوائم المالية وفق النسب المالية :  ثانيا:

لومات عن الرحبية وخدمة الدين، وتعطي تعترب النسب ادلالية من أىم ادلؤشرات لتقييم أداء ادلؤسسة،فيها ربلل مع      
 الصورة الواضحة عن وضعية ادلؤسس، وىي تتمثل يف مايلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:

تعتمد ىذه النسبة على مدى مقدرة ادلؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا اجلارية باستخداـ األصوؿ  نسب السيولة: .1
 ن خالؿ: ػػػػػػػػػػػػػػاجلارية،م

 .2014و 2013السيولة المالية للمؤسسة لسنة  نسب (:16دول رقم)ـــــالج               
 2014 2013 هــــــــــــــــــــــــــــــقانون النسب 

 1.26 0.86 األصول الجارية /الديون قصيرة األجل نسب التداول
 1.05 0.64 /ديون قصيرة األجل (المخزونات  -متداولةالاألصول ) منخفضةالنسب السيولة 

 0.13 0.18 (ديون قصيرة األجل/)قيم جاهزة  الحاليةالسيولة نسبة 
 (.09(،)08على الجدولين) اعتماداإعداد الطالبة  المصدر: من                    

 التعليــــــــــــق:

 :( دبا أف ىذه النسبة أقل من 0.86( قد حققت )2013نالحظ أف نسبة التداوؿ يف سنة ) نسب التداول
فهذا يعترب أف مؤشر ادلؤسسة سيئ ،ويدؿ على أف ادلؤسسة تعاين من مشاكل سداد  1ادلقياس ادلناسب 

يف  ة(، وىذا يدؿ على ربسن ادلؤسس1.26( نالحظ أهنا إرتفعت النسبة بػػػػػ)2014التزاماهتا،ويف سنة )
 (.2014تسديد التزاماهتا،وأف األصوؿ اجلارية أصبحت تغطي اخلصـو اجلارية يف سنة )

 وىي النسبة تقتصر يف دراسة السيولة على عناصر األصوؿ ادلتداولة فيما عدى  منخفضة:نسبة السيولة ال
سيولة ويف ىذه احلالة ال 1( حيث ىذه النسبة تقل عن 0.64نسبة ) 2013ادلخزونات،حيث بلغت سنة 

(حيث نالحظ ىناؾ 1.05بلغت النسبة ) 2014غري مطمئنة وىذا ليس يف مصلحة ادلؤسسة، ويف سنة 
 واسًتجاع حقوقها لدى الغري.ارتفاع يف نسبة السيولة وىذا يدؿ على ربسن وضعية ادلؤسسة 
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 عدـ قدرة ادلؤسسة على تسديد ديوهنا يف األجل بواسطة أصوذلا ادلتداولة  نالحظ  حالية:نسبة السيولة ال
(،وىذه النسبة أقل من 0.13بنسبة ) 2014( مث اطلفضت سنة 0.18نسبة ) 2013حيث حققت سنة 

 ، وىذه احلالة السيولة غري مطمئنة وىذا ليس من مصلحة ادلؤسسة .1
 وىي تقيس درجة اعتماد ادلؤسسة على أمواؿ الغري يف سبويل أنشطتها،وتقـو حبساب مايلػػػػػػػػػػػػػي: نسب التمويل: .2

 .2014و 2013نسب تمويل للمؤسسة لسنة (: 17الجدول رقم)                    

 2014 2013 ونهــــــــــــــــــــقان ةـــــــــــالنسب
 1.07 0.95 /األصول غير الجاريةاألموال الدائمة  ئم االتمويل الد

 0.91 0.94 األصول الثابتة/  األموال الخاصة التمويل الذاتي
 2.22 2.49 أموال الخاصة / مجموع الديون اإلستقاللية المالية

 .(10اعتماد على الجدول رقم ) من إعداد الطالبة المصدر:                     

 التعليــــــــــــــــق:

  بلغت  2013تقيس ىذه النسبة مدى تغطية األمواؿ الدائمة لألصوؿ الثابتة،ففي سنة التمويل الدائم:نسبة
نالحظ ىذا يدؿ على أف ادلؤسسة مل تستطيع االعتماد على أمواذلا حيث ،(0.95) نسبة التمويل الدائم بػػػػػ

رية مث على خصومها الغري اجلارية وىذا بسبب اعتمادىا على خصومها اجلاالدائمة لتمويل أصوذلا غري اجلارية،
،وىذه النسبة تعين أف األمواؿ الدائمة أصبحت تغطي بشكل كايف (1.07) لتصل 2014مث ارتفعت سنة 

 لألصوؿ الغري اجلارية.
 :( مث اطلفض يف 0.94بلغت ) 2013أف نسبة التمويل الذايت للمؤسسة سنة  نالحظ نسبة التمويل الذاتي

،وىذا يدؿ على أف ادلؤسسة غري قادرة على 1( حيث نالحظ أقل من 0.91حيث بلغت ) 2014سنة 
  بالديوف الطويلة األجل. االستعانةسبويل بأصوذلا الثابتة وبأمواؿ اخلاصة،وإظلا تلجأ إىل 

 ( 2.49بػػ) 2013أف ادلؤسسة حققت نسبة االستقاللية ادلالية يف سنة  نالحظ: نسبة االستقاللية المالية
( حيث نالحظ أف ىذه النسبة موجبة خالؿ فًتة الدراسة 2.22لتصل ) 2014للوحدة ،مث اطلفضت سنة 

،وىذا يعين أف ادلؤسسة اوتعرب على أف ادلؤسسة تعتمد بشكل كبري على أمواذلا اخلاصة لتغطية استخداماهت
 مستقلة ماليا وتعتمد على سبويل داخلي.
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ىذه النسب مدى كفاءة اإلدارة يف تشغيل األصوؿ لزيادة ادلبيعات أو مدى كفاءة  تقيس نسب الكفاءة: .3
 ادلؤسسة يف استخداـ مواردىا ادلتاحة،وىي تساعد على ازباذ القرارات الصحيحة، وتتمثل نسب الكفاءة فيما

 يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:
         .2014و  2013نسب الكفاءة للمؤسسة لسنة (: 18الجدول رقم)                        
 2014 2013 هـــــــــــــــــــــــــــــقانون البيان

 1.30 2.00 صايف ادلبيعات/رلموع األصوؿ غري اجلارية معدل دوران األصول غير الجارية
 0.96 1.51 األصوؿصايف ادلبيعات/ رلموع  معدل دوران األصول

 3.61 6.17 صايف ادلبيعات/رلموع األصوؿ اجلارية معدل دوران األصول الجارية
 (.11(،)10من إعداد الطالبة اعتمادا على الجدول) المصدر:            

 

 التعليــــــــــــــــــق:

 :بالنسبة ذلذا ادلعدؿ يقيس قدرة األصوؿ ادلتداولة على خلق  معدل دوران األصول غير الجارية
وىذا يعين أف كل دينار مستثمر من األصوؿ اجلارية  2.00يقدر ىذا ادلعدؿ بػػػػػ 2013ادلبيعات،فبالنسبة لسنة 

، وىو ناتج عن زيادة األصوؿ 1.30إىل أف وصل  2014دينار من ادلبيعات،مث اطلفض يف سنة  2.00يولد 
 ، وىي معدالت مرتفعة نسبيا وىذا راجع إىل حسن تسيري ادلخزوف.لة واطلفاض مبيعات يف نفس الوقتادلتداو 

 :ىذا يعين أف كل دينار 1.51يقدر معدؿ دوراف األصوؿ ادلؤسسة بػػػػػ 2013يف سنة  معدل دوران األصول،
دينار من ادلبيعات، ويدؿ على كفاءة اإلدارة على إدارة أصوذلا خالؿ  1.51مستثمر يف أصوؿ ادلؤسسة يولد 

ؤسسة يف وىذا يدؿ على اطلفاض كفاءة اإلدارة ادل 0.96اطلفض ليصل إىل  2013تلك السنة،أما يف سنة 
 إدارة أصوذلا خالؿ سنة،وىذا يعين أف ادلؤسسة ميكنها زيادة حجم ادلبيعات دوف زيادة يف رأمساؿ.

 :حيث بلغت النسبة سنة وىي يقيس قدرة األصوؿ ادلتداولة على خلق ادلبيعات، معدل دوران األصول الجارية
دينار من  6.17وىذا يعين أف كل دينار مستثمر من األصوؿ اجلارية يولد  6.17يقدر ىذا ادلعدؿ بػػػػػػػ  2013

، وىو ناتج عن زيادة األصوؿ ادلتداولة واطلفاض ادلبيعات يف نفس 3.61بػػػػػ  2014ادلبيعات، اطلفض يف سنة 
 الوقت، كما نالحظ أف معدالت مرتفعة نسبيا وىذا راجع إىل حسن تسيري ادلخزوف. 
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في مؤسسة مطاحن  ات المالية تحليل القوائم المالية في عملية اتخاذ القرار  الث: استخدامالمبحث الث
 -اوماش– الكبرى للجنوب

تعترب القوائم ادلالية من أىم مصادر ادلعلومات يف عملية ازباذ القرارات ادلالية،وإعطاء معلومات صحيحة عن       
تقليل ادلخاطر وتساعد على ازباذ القرار ادلايل السليم،ودبا أف ىناؾ الوضعية ادلالية للمؤسسة،حيث ىدؼ منها ىو 

تنوع يف ادلعلومات اليت تقدمها القوائم ادلالية واختالؼ عناصرىا وجب ربليلها لفهم عناصرىا،واكتشاؼ وضعها 
 ادلايل.

 األفقي لجدول حسابات النتائج لمؤسسة محل الدراسة. تحليل المطلب األول:

 إظهار مجيع حيث تكمن أعليتو يف،سنحاوؿ من خالؿ ىذا ادلطلب دراسة ربليل جدوؿ حسابات النتائج          
اإليرادات واألعباء،وميكن اعتماد عليو يف تقدمي معلومات ذات موثوقية ويساعد على ازباذ القرارات ادلتعلقة باإلنتاج 

 ػػػي: وتتمثل التحليل ادلايل جلدوؿ حسابات النتائج فيما يلػػػػػػػػ

 :استهالك السنة المالية  
 .2014و  2013التغير في استهالك السنة المالية لسنة  (:19الجدول رقم)         

 2014 2013 البيـــــــــــــــان
 105576929.03 1249600828.05 استهالؾ السنة ادلالية

 114402389.00 - التغري يف استهالؾ السنة ادلالية
 %9.22 - التغيــــــــــــــــــــرنسبـــــــــــة 

 (.11من إعداد الطالبة اعتمادا على الجدول) المصـــــــــــــدر:             

اطلفاض يف استهالؾ السنة ادلالية بسبب كل ارتفاع كل من اخلدمات اخلارجية واإلستهالكات  نالحظ التعليــــــــــــــــــق:
،وىذا راجع إىل اطلفاض  % 9.22بنسبة   اطلفضت 2014األخرى وادلشًتيات ادلستهلكة،حيث يف سنة 

  ادلشًتيات ادلستهلكة يف حني ارتفعت اخلدمات اخلارجية واإلستهالكات األخرى.

 فة:القيمة المضا 
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 .2014و 2013التغير في القيمة المضافة لسنة  (:20الجدول رقم )               
 2014 2013 انــــــــــــــــالبي

 164916329.78 144681238.35 القيمة ادلضافة
 -20235091.4  ضافةالتغري يف القيمة ادل

 -%8.15 - نسبـــــــــــــــــــة التغيـــــــــــــــــــر
 (.11من إعداد الطالبة اعتمادا على الجدول رقم ) المصدر:                  

نتيجة زيادة اإلستهالؾ السنة ادلالية   %– 8.15بنسبة  2014نالحظ ارتفاع القيمة ادلضافة يف سنة  التعليــــــــــــــق:
 وإنتاج السنة ادلالية.

  :الفائض الخام لالستغالل 
 .2014و 2013التغير في الفائض الخام لالستغالل لسنة (: 21الجدول رقم)               

 2014 2013 انــــــــــــــالبي
 79082942.74 75569518.22 الفائض اخلاـ لالستغالؿ

 -3513424.52 - التغري يف فائض اخلاـ لالستغالؿ
 -%22.50  - رـــــــــــــة التغيـــــــــنسب

 (.11من إعداد الطالبة اعتمادا الجدول رقم ) المصدر:                  

وىذا يدؿ على نقص يف أعباء  -% 22.50أف الفائض اخلاـ لالستغالؿ سجل ارتفاع دبقدار  نالحظالتعليـــــــــــــــق: 
 العاملني.

 :النتيجة العملياتية 
 .2014و 2013التغير النتيجة العملياتية لسنة (: 22الجدول رقم)     

 2014 2013 ان ـــــــــــــــــــالبي
 62714941.73 23660613.45 النتيجة العملياتية

 -39054328.28 - التغري يف النتيجة العملياتية
 -% 1.60 - رــــــــــة التغيـــــــــــــــنسب

 (.11على جدول رقم ) اعتماداإعداد الطالبة  المصدر: من         
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وىذا راجع إىل  %-1.60حيث بلغت النسبة  2014سجلت النتيجة العملياتية تزايد خالؿ سنة  التعليــــــــــــــــــق:
 زيادة أعباء العملياتية واطلفاض يف كل من ادلخصصات االىتالؾ وادلؤونات وخسائر القيمة.

 :صافي نتيجة السنة المالية 
 .2014و 2013صافي نتيجة السنة المالية لسنة التغير (: 23الجدول رقم )            
 2014 2013 البيــــــــــــــــــــــــان

 28386443.16 23811982.42 النتيجة الصافية
 -4574460.74 - التغري يف النتيجة الصافية

 -% 6.21 - ر ـــــــــــــــــة التغيـــــــــــــــنسب
 (.11على الجدول رقم) اعتماداإعداد الطالبة  المصدر:  من                

 التعليــــــــــــــــــق: 

نالحظ أف النتيجة سالبة خالؿ سنوات الدراسة حيث عرفت زيادة ويعود سببو إىل زيادة رقم األعماؿ فقد            
 .28386443.16نتيجة قدرىا  2014سنة  ازدادت،مث 23811982.42نتيجة قدرىا  2013حققت سنة 

أهمية القوائم المالية في عملية اتخاذ القرارات المالية لمؤسسة المطاحن الكبرى  المطلب الثاني:
 .)اوماش(للجنوب

ادلالية،والذي يعترب  قوائمهال ادلايل على استعماؿ التحليل )اوماش(تقـو مؤسسة ادلطاحن الكربى للجنوب          
األدوات اليت ميكن للمؤسسة استعماذلا واستخدامها من أجل تقييم مدى كفاءة وصلاح أو فشل يف من أفضل 

،كذلك ال ميكن اعتبار سياستها ادلرسومة يف ازباذ القرارات ادلالية الصحيحة ،ودراسة ومعرفة الوضعية ادلالية للمؤسسة
اـ موضوع البحث والدراسة،بل يستمر إىل معرفة أف التحليل ادلايل ىو رلرد ازباذ أو اكتشاؼ العالقات بني األرق

أسباب قياـ ىذه العالقات شلا يساعد على إغلاد أفضل الوسائل اليت تًتجم على شكل قرارات تعاجل ادلشاكل 
  ادلختلفة.

يكوف غلب أف احمللي،ادلستوى ادلؤسسة زلل الدراسة ومكانتها االقتصادية والتجارية على  كرب وحجمنظرا           
الكثري من األمواؿ باإلضافة إىل اليد العاملة اليت ألف ىناؾ استثمار يف اإلنتاج  عندلو أعلية بالغة القرار مايل  ازباذ

ألف أي قرار خاطئ قد يكلف ادلؤسسة خسائر كبرية من حيث استقرارىا ادلايل ووضعها يف توظفها ادلؤسسة 
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امتصاص البطالة بادلنطقة باإلضافة إىل كمية الكبرية من  السوؽ،كما أف ادلؤسسة تلعب يف الوقت احلايل دور يف
       ادلنتجات اليت تقـو بتوفريىا باختالؼ أنواعها.

سنقـو بتحليل أىم القرارات اليت تتخذىا بعدما قمنا بتحليل ادلايل للقوائم ادلالية للمؤسسة زلل الدراسة         
   ادلؤسسة اعتمادا دلا سبق: 

 :قرارات التمويل  
النسبة  2013سنة  قدرة يفعلى أمواذلا اخلاصة بشكل كبري يف قراراهتا التمويلية حيث  أف ادلؤسسة تعتمد -

(،وىذا يدؿ أف % 2.49بػػػ) 2013(،حيث حققت نسبة إستقاللية ادلالية موجبة يف سنة %71.35بػػػػ)
 ادلؤسسة مستقلة ماليا وتعتمد على سبويل الداخلي.

،أما (% 67.02فنالحظ أف ادلؤسسة اطلفض أمواذلا اخلاصة حيث بلغت النسبة) 2014أما يف سنة  -
(،وىذا يدؿ على أف ادلؤسسة تعتمد % 1191إىل نسبة ) 2014اخلصـو غري اجلارية ارتفعت يف سنة 

 على الديوف طويلة األجل.
يف وضعية وىذا يدؿ على أف ادلؤسسة  2013نالحظ أف ادلؤسسة حققت رأمساؿ العامل سالب يف سنة  -

عجز على مواجهة االلتزامات قصرية األجل، كما ظهر أيضا احتياجات رأس ماؿ العامل سالب يل سنة 
 وىذا يدؿ على أف ادلؤسسة أصبحت تعتمد على مواردىا اخلارجية. 2013

مل تتمتع بسيولة  2014كانت سيولة جيدة لكن خالؿ سنة   2013سنة  نالحظ أف ادلؤسسة يف -
 جيدة،فلم تستطيع مواجهة استخداماهتا قصرية األجل. 

لية واالقتصادية والتجارية موجبة، وىذا يدؿ على أف مؤسسة يف نالحظ أف ادلؤسسة حققت ادلردودية ادلا -
 حالة جيدة ولديها كفاءة يف استغالؿ األمواؿ اخلاصة.

الفًتة سنوات الدراسة،وىي وضعية تسمح ذلا بتمويل دورة موجبة خالؿ حظ أف اخلزينة ادلؤسسة نال -
 االستغالؿ.

  أهم القرارات المتخذة:   

 .لالستثمارجديدة  أفاؽالزيادة يف رأس ادلاؿ وىذا ما يفتح  -
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اإلنتاج وزيادة احلصوؿ على ذبهيزات إنتاج حديثة وذات تكنولوجيا عالية ومتطورة لتحسني حركة خطوط  -
 الطاقة اإلنتاجية.

 إمكانية التموين بادلادة األولية )القمح( من خارج وىذا لضماف اجلودة العالية. -
  اكتساب اسم ذباري عادلي واالستفادة من خربة ادلؤسسة اإلماراتية. -
 :قرارات االستثمار  

بلغت نسبة  2013نالحظ أف ادلؤسسة تعتمد على أصوذلا غري اجلارية على أصوذلا اجلارية حيث يف سنة  -
(،وىذا يدؿ على أف ىناؾ توسع % 32.51من إمجايل األصوؿ أما األصوؿ اجلارية فبلغت ) % 75.46

 كبري يف استثمار األصوؿ اجلارية.
ار يف األصوؿ ادلعنوية يف حني خفضت أصوذلا غري قامت باالستثمفنالحظ أف ادلؤسسة  2014أما يف سنة  -

 ارتفعتالتثبتات ادلادية يف حني  اطلفاضتجت عن ( من إمجايل األصوؿ فن% 73.45اجلارية فأصبحت )
إال أهنا قامت بزيادة أصوذلا ادلتداولة حيث ارتفعت نسبة العمالء ادلتعاملني مع ادلؤسسة  أصوذلا ادلالية

ستخدمني واخلدمات اخلارجية أعباء ادل اطلفاضواطلفاض سلزوناهتا وىذا بسبب زيادة يف القيمة ادلضافة نتيجة 
بري يف استثمار ( من إمجايل األصوؿ حيث ىناؾ توسع ك% 36.13أما األصوؿ اجلارية فتمثلت يف )

 األصوؿ اجلارية ناتج عن زيادة سلزونات ادلؤسسة. 

 أهم القرارات المتخذة:

 احملافظة على طاقات إنتاجية جديدة وزيادهتا. -
 ذبديد األصوؿ احلالية. -
 زيادة ادلخزونات من سنة إىل أخرى. -
 دة قيمة العمالء من سنة إىل أخرى.زيا -

 في عملية اتخاذ القرار لمؤسسة محل الدراسة.مساهمة القوائم المالية  المطلب الثالث:

تلعب القوائم ادلالية دورا أساسيا يف ازباذ قرارات ادلؤسسة،ولكي تستفيد ادلؤسسة من ىذه القوائم غلب عليها          
دراسة وربليل ىذه القوائم ادلالية ، وىدؼ من ىذه الدراسة والتحليل ىو إعطاء معلومات حوؿ وضعية ادلؤسسة من 

جل ازباذ القرارات الصحيحة دبختلف أنواعها واليت من خالذلا يتم سري عليها ،فادلؤسسة تلجأ إىل حساب ادلؤشرات أ
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ادلالية اليت تكوف أكثر داللة وتوضح العالقة بني سلتلف عناصر القوائم ادلالية من أجل ازباذ القرار،وىذا بعد تقييم 
،نالحظ من خالؿ فًتة الًتبص أف ادلؤسسة تعتمد على نتائج جيدة  الوضع ادلايل للمؤسسة من أجل ازباذ القرارات

احلاصلة يف قوائمها  االضلرافاتالتحليل ادلايل الكتشاؼ نقاط القوة والضعف،فيما الحظنا قيامها بتحليل ادلايل دلعرفة 
ذلك إبراز العناصر غري منتجة ادلالية وربسني وضعيتها ادلالية، حيث قامت بتغيري قراراهتا ادلالية لتتناسب مع أىدافها،ك

عنها عن طريق ربليل القوائم ادلالية دلساعدة ادلالكني على ازباذ القرارات اليت ربقق  االستغناءاليت يتطلب األمر 
 أىدافهم.
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 مةـــــــــــــخات  

كان الهدف من الدراسة التي قمنا بها في هذا الفصل هو محاولة إسقاط الدراسة التي تم التطرق           
 الدراسة أكثر وتكون أكثر واقعية إليها في الجزء النظري عمى مؤسسة من المؤسسات حتى تتضح نتائج

باعتبارها تعتمد عمى القوائم وقد تم اختيار مؤسسة المطاحن الكبرى لمجنوب كمؤسسة لمدراسة التطبيقية، 
المالية في توفير المعمومات الضرورية التخاذ القرارات المالية بعد قيامها بعممية التحميل المالي،كونه مهم 

المعمومات التي تمكنهم من صناعة قرارات الرشيدة،وبصورة أفضل من اعتماد عمى قرارات  إعطاءفي 
لتحميل المالي هو تقييم ودراسة  األساسيعشوئية اعتمادا عمى المجهود الشخصي.حيث أن الهدف 

وتخفيضها  وضعية المؤسسة من خالل المؤشرات المالية ،ومحاولتها لتغيير وضعيتها من خالل مؤشراتها
لألصول الثابتة العاطمة وزيادة اهتمامها باألصول الجارية وتحديد االنحرافات حول سياستها واتخاذ قرارات 

 جديدة.

من خالل دراستنا بتحميل الوضعية المالية لممؤسسة باستخدام أدوات التحميل المالي يمكن القول أن       
 .( 2314إلى 2313المؤسسة قد تمكنت من تحقيق التوازن المالي خالل فترة )
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حيث تتمتع القوائم ادلالية بأمهية بالغة لكوهنا تعكس لإلبالغ ادلايل عن ادلؤسسة،وسيلة التعترب القوائم ادلالية        
ادلعلومات ادلوثوقة لتمكن خمتلف مستخدمي صورة ادلؤسسة،من خالؿ إبراز ادلركز ادلايل وأداء ادلؤسسة،وتوفر 

 القوائم ادلالية،من إدراؾ واقع ادلؤسسة واختاذ قرارات ادلالية الصائبة.

  االقتصاديةخاصة بعد أف أصبحت مؤسسات ولقد اكتسبت عملية اختاذ القرار أمهية بالغة يف العصر احلديث       
ائلة،حيث تساعد البيانات الواردة يف القوائم ادلالية على توفري عدات ضخمة وتستثمر أمواؿ طتعمل مبوارد كثرية ومب

البيانات وادلعلومات ادلالئمة لو،وذلك من خالؿ استخداـ حتليل القوائم ادلالية حيث حتوؿ البيانات إىل معلومات 
 أو التخطيط ذلا. واختاذ القرارات ادلالية ادلستقبلية االئتمانيةمفيدة عن مركزىا ادلايل وتقييم أدائها وقدرهتا 

ومن خالؿ الدراسة اليت قمنا هبا وادلتعلقة بدور حتليل القوائم ادلالية يف اختاذ القرارات ادلالية من طرؼ       
ادلستخدمني،حيث تطرقنا يف جانبها النظري إىل ادلفاىيم ادلتعلقة بعرض القوائم ادلالية وادلعلومات ادلتوفرة يف ىذه 

لية وىذا الرتابط ادلوجود بني ادلعلومات ادلفصح عنها يف القوائم ادلالية واختاذ القوائم،ودراسة عملية اختاذ القرارات ادلا
القرارات ادلالية من طرؼ ادلستخدمني،أما اجلانب التطبيقي يتمثل يف دراسة ميدانية دلؤسسة مطاحن الكربى للجنوب 

ة لبحثنا وكذا إثبات صحة الفرضيات تدعيما للجانب النظري وحماولة إلجابة على اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعي
 من عدمها.

 مػػػػػػا يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:كاختبار فرضيات البحث  ميكننا        

 من خالؿ دراستنا للموضوع توصلنا إىل اختبار فرضيات الدراسة كاأليت:  يات:اختبار صحة الفرض 
أثبت الدراسة صحة  ،حيث"التحليل ادلايلمن تطبيق تقنيات تسهل القوائم ادلالية " الفرضية األولى:  -

 معلومات حوؿ الوضعية ادلاليةاادليزانية،،األداءاحسابات ميىي تقدأف ىدؼ ىذه القوائم الفرضية 
النتائج، تغريات الوضعية ادلالية اجدوؿ تدفقات اخلزينة وجدوؿ تغريات األمواؿ اخلاصة،،وىو ما يتوافق 

 الية.مع أىداؼ التحليل ادلايل للقوائم ادل
عملية اختاذ القرارات ادلالية داخل ادلؤسسة على خمرجات النظاـ احملاسيب ادلايل  "تعتمد الفرضية الثانية: -

على يعتمد متخذ القرار  الدراسة صحة الفرضية أف أكدت،حيث "ادلتمثلة أساسا يف القوائم ادلالية
التحليل ادلايل كوسيلة فعالة وأداة الختاذ القرارات ادلالية وترشيدىا من خالؿ دراسة وحتليل وتفسري 
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ادلالية ذماحها،وتعديل القرارات بني  حمتويات القوائم ادلالية من أجل تعزيز القرارات اليت أثبتت القوائم
ذ القرار ادلعرفة الدقيقة والشاملة وجود ثغرات فيها،لكي تكوف القرارات أكثر فعالية جيب على متخ

حملتويات التحليل ادلايل والتحكم يف مؤشراتو،وكذلك معرفة خطوات سري عملية اختاذ القرار ادلايل 
 واألساليب والعوامل ادلؤثرة فيو.

التحليل ادلايل للمؤسسة االقتصادية يؤدي إىل ازمفاض   باستخداـ"أف عدـ االىتماـ الفرضية الثالثة:  -
اليت يستطيع ادلقيم أف التحليل ادلايل يعد األداة صحة الفرضية ، الدراسة أكدت حيثكفاءة ادلؤسسة"،

من خالذلا تشخيص السياسة ادلالية ادلتبعة،وتوجيو االنتباه إىل النقاط احلساسة اليت تستوجب الدراسة 
دلالية الالزمة لتحسني الوضع ادلايل للمؤسسة لذلك يساعد التحليل ادلايل على كفاءة واختاذ القرارات ا

 ادلؤسسة.
 أكدتالصورة الصادقة للواقع الفعلي للمؤسسة"،حيث "جيب أف تعكس القوائم ادلالية  الفرضية الرابعة: -

أف ادلعلومات احملتواة يف القوائم ادلالية تليب معظم احتياجات متخذي القرار ادلايل صحة الفرضية الدراسة 
يف  االرمرافاتتستعملها يف احلصوؿ على ادلعلومات ادلهمة وادلفيدة عن الوضعية ادلالية للمؤسسة وحتديد 

   األداء وحتديد اجلهات ادلسؤولة عنها واختاذ القرار لتصحيحو.
 :خالؿ دراستنا للموضوع توصلنا إىل النتائج النظرية التالية:ومن  نتائج الدراسة 
القوائم ادلالية ىي ذات نظرة مالية،حيث أصبحت هتتم باألحداث ادلاضية واألحداث ادلستقبلية للمؤسسة  -

 وذلك من خالؿ أدوات التحليل ادلستعملة.
 عاكسة للوضعية ادلالية احلقيقية للمؤسسة. مرآةتعترب القوائم ادلالية  -
 عليها يف اختاذ القرار. االعتمادجيب أف تتوفر اخلصائص وادلتطلبات األساسية يف القوائم ادلالية اليت يتم  -
يساىم التحليل ادلايل للقوائم ادلالية يف اختاذ القرارات من خالؿ معرفة قدرة ادلؤسسة على دتويل استثماراهتا  -

إىل نقدية بأسرع ما ميكن،وبأقل تكاليف عند وعلى جلب استثمارات جديدة ومدى قابلية أصوذلا للتحوؿ 
 احلاجة.

إف القوائم ادلالية ادلعروضة يف مؤسسة مطاحن الكربى للجنوب توفر معلومات مالية قابلة للمقارنة دما  -
 تساعد مستخدميها على اختاذ قراراهتم االقتصادية.
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ؤسسة خالؿ السنة األخرية وىذا ما م من خالؿ التحليل ادلايل للقوائم ادلالية أظهرت ىناؾ حتسن يف أداء ادل -
مالحظتو من خالؿ حتليل نسب النشاط واحتياجات رامساؿ العامل وحتقيقها خلزينة صافية موجبة وىذا ما 

 يدؿ على أف ادلؤسسة مستغلة.
 :التوصيات 

 من ادللتقيات وأياـ دراسية وادلنتديات من أجل توضيح طرؽ إعداد القوائم ادلالية.تنظيم العديد  -
 ضرورية توعية متخذي القرار بأمهية القوائم ادلالية يف عملية اختاذ القرار ادلايل. -
 ضرورة اإلعالـ بأمهية اإلستعانة بأساليب وأدوات التحليل ادلايل يف عملية اختاذ القرار ادلايل. -
 كلفة.اإلفصاح عن القوائم ادلالية بشكل جيد يساعد مستخدمو القوائم ادلالية على استعماذلا بأقل ت -
 :من خالؿ دراستنا للموضوع  أفاق البحث 
 أمهية التحليل ادلايل يف عملية  اختاذ القرارات ادلالية. -
 أمهية القوائم ادلالية يف تقييم األداء ادلايل للمؤسسة. -
 أمهية القوائم ادلالية يف اإلفصاح والشفافية. -
 دور القوائم ادلالية يف حتسني الوضعية ادلالية للمؤسسة. -

  

     

      



  مـــــــــلـخـــص:

هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على دور حتليل القوائم املالية يف عملية اختاذ القرارات املالية يف املؤسسة         
حيث تعكس القوائم املالية صورة املؤسسة ووضعيتها املالية واالقتصادية خالل فرتة زمنية معينة،ويتم عرض وإعداد هذه 

املؤسسة خالل الدورة احملاسبية،ومن أجل احلصول على معلومات صحيحة القوائم املالية يف شكل جداول تلخص نشاط 
تتمتع بالدقة الالزمة جيب تقدمي القوائم املالية واستخدامها بشكل صحيح يف اختاذ القرارات املالية،فإن املستخدم يلجأ 

لة وتوضح العالقة بن إىل عملية حتليل هذه املعلومات عن طريق حساب بعض املؤشرات املالية اليت تكون أكثر دال
 خمتلف عناصر القوائم املالية.

ويف األخري توصلت الدراسة إىل أن القوائم املالية هلا دور كبري يف اختاذ القرارات املالية،فمن أجل حتقيق هذه         
لية وفهمها وحتليلها وتفسريها اختاذ القرار املايل يقوم متخذ القرار بدراسة املعلومات احملتواة يف القوائم املااألهداف عملية 

ضعف لتفاديها للمؤسسة وذلك من أجل نقاط من خالل مؤشرات التحليل املايل واليت تبن لنا نقاط القوة لتقويتها و 
 الوصول إىل معرفة الوضعية املالية احلقيقية للمؤسسة واختاذ القرارات املالية املناسبة.

 القوائم املالية، التحليل املايل، اختاذ القرار املايل، متخذ القرار املايل. الكلمات المفتاحية:

Résumé 

     Cette étude visait à faire la lumière sur le rôle et l'analyse des états financiers dans le processus 

de prise de décision financière dans l'organisation, où les états financiers reflètent l'image de 

l'organisation, situation financière et économique au cours d'une certaine période de temps, et 

sont présentés et la préparation de ces états financiers sous forme de tableaux résumant les 

activités de l'institution au cours du cycle comptable, afin d’obtenir de l'information incorrecte a la 

précision nécessaire doit présenter des états financiers et de les utiliser correctement dans la prise 

de décision financière, l'utilisateur recourt à l'analyse de cette information par le calcul de certains 

indicateurs financiers qui sont plus indicatifs et montre la relation entre les différentes 

composantes des états financiers du processus . 

         Dans cette dernière étude, il a conclu que les états financiers ont un rôle important dans la 

prise de décision financière, en vue d'atteindre ces objectifs et le processus de prise de décision 

financière du décideur examiner les informations contenues dans les états financiers et de la 

compréhension, l'analyse et l'interprétation au moyen d'indicateurs d'analyse financière qui nous 

montrent les points forts pour être renforcés et faible pour les éviter l'institution afin d'accéder à la 

connaissance de la véritable situation financière de l'institution et de prendre des décisions 

financières appropriées. 

Mots clés: états financiers, analyse financière, la prise de décision financière, décideur financier. 
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 .2004،الوراق للنشر والتوزيع،األردن،"اإلدارة المالية المتقدمة"محزة زلمود الزبيدي، .9

 .2010دار ىومو للنشر والتوزيع،اجلزائر،،"التسيير المالي للمؤسسة"مخيسي شيحة، .11
،دار ادليسر للنشر "مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرة"كامل آل شبيب،دريد   .11

 .2006والتوزيع،عمان،األردن،
القياس واإلفصاح يف القوائم "مبادئ المحاسبة المالية"،،رضون حلوه حنان، نزار فليح البلداوي .12

 .2009ادلالية،إثراء للنشر والتوزيع األردن،
ديوان ادلطبوعات )حسب البرنامج الرسمي الجديد(،المالي" "التسيير،زغيب مليكة، بوشنقًن ميلود .13

 .2010اجلامعية للنشر والتوزيع،سكيكدة،



)حسب الربنامج الرمسي اجلديد(،ديوان ادلطبوعات اجلامعية "التسيير المالي"،زغيب مليكة، بوشنقًن ميلود، .14
 .2010للنشر والتوزيع،اجلزائر،

 .2005، دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن، 3،ط""مبدأ اإلشهار المالي والحقيقيزياد رمضان، .15
 .2008، دار البداية للنشر والتوزيع، األردن، "القيادة ودورها في العملية اإلدارية"زيد منًن عبوي،  .16
،دار ادلسًنة 2النظرية والتطبيق(،ط "اإلدارة المالية")،سعدون مهدي الساقي،عدنان تايو النعيمي، وآخرون .17

 .2008والطباعة األردن،للنشر والتوزيع 
 دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان)اختاذ قرارات ورقابة(، "المحاسبة اإلدارية"سليمان سفيان، رليد الشرع، .18

 .2002األردن،
 .2011،دار الفكر للنشر والتوزيع،عمان،األردن، "نظم ودعم اتخاذ القرارات اإلدارية"سيد صابر تعلب، .19
،)األصول العلمية والعلمية(،خوارزم العلمية "التحليل المالي"الكنزي، صابر تاج السر زلمد عبد الرمحن .21

 .2015للنشر والتوزيع،جدة،سعودية،
 .2005الدار اجلامعية للنشر والتوزيع،اإلسكندرية، ،التقارير المالية""طارق عبد العال محاد، .21
الوطين(،ديوان ادلطبوعات أصول ومبادئ وفقا للمخطط احملاسيب )"المحاسبة العامة"،عاشور كتوش .22

 .2003اجلامعية،اجلزائر،
أسس،مفاىيم،تطبيقات(،دار ،)"اإلدارة والتحليل المالي"،عبد احلليم كراجو، ياسر السكران وآخرون  .23

 .2000صفاء للنشر والتوزيع،عمان،
 .2009وفق النظام احملاسيب ادلايل(، دار جيطلي للنشر، سطيف،)"المحاسبة العامة"،عبد الرمحان عطية .24
 ،الدار اجلامعية"دراسات الجدوى االقتصادي التخاذ القرارات االستثمارية"عبد الطلب عبد احلميد، .25

 .2006اإلسكندرية، مصر، 
 معية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية)مدخل اختاذ القرارات(، الدار اجلااإلدارة المالية""عبد الغفار حنفى، .26

 .2006مصر، 
 دار الثقافة للنشر والتوزيع المعلومات المحوسبة ودعم اتخاذ القرار"،"نظم عبد الاله إبراىيم الفقي، .27

 .2012عمان، األردن، 
األداء ادلايل االسرتتيجي )"الحوكمة المؤسسية"،عالء فرحان طالب،اميان شيحان ادلشهداين، .28

 .2011للمصارف(،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان األردن،



)للرقابة على األداء والكشف عن التحليل المالي""علي خلف عبد اهلل، وليد ناجي احليايل، .29
 .2015اإلحنرافات(،مركز الكتاب األكادميي للنشر والتوزيع عمان، األردن، 

 .2008،إثراء للنشر والتوزيع،األردن،""اإلدارة الماليةعلي عباس، .31
 .2011، إثراء للنشر والتوزيع، األردن،2، طاإلدارة المالية""فائز التيم، .31
 عاصرة(،دار صفاء للنشر والتوزيع)ووظائف ادلدير يف ادلؤسسات ادل"إدارة األعمال"ذياب عواد،فتحي أمحد  .32

 .2012األردن ،
 .2008، بدون دار النشر والتوزيع،رام اهلل فلسطٌن،"التحليل المالي"فهمي مصطفى الشيخ، .33
لعلوم االقتصادية والتجارية )حتليل نظري مدعم بأمثلة ودتارين زللولة لطلبة االتسيير المالي"مبارك لسلوس، " .34

 .2004والتسيًن(، ديوان ادلطبوعات اجلامعية للنشر والتوزيع،اجلزائر،
 .2008دار الوفاء لدنيا للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، "اإلدارة اإلستراتجية"،زلمد الصًنىف،  .35
 التوزيع،القاىرةار الفجر للنشر و زلاسبية إدارية(،د وجهة نظر)"التحليل المالي"،زلمد الصًنيف .36

 .2014مصر،
،الناشر الشركة العربية ادلتحدة للتسويق "تحليل القوائم المالية"،زلمد تيسًن الرجيب .37

 .2014والتوريدات،القاىرة،مصر،
 ")االستثمار والتمويل ،التحليل المالي،األسواق المالية الدولية("اإلدارة المالية،زلمد سعيد عبد اذلادي .38

 .2008والتوزيع،األردن،دار احلامد للنشر 
 اختاذ القرارات(،الدار اجلامعية)مدخل القيمة و "اإلدارة المالية"زلمد صاحل احلناوي، جالل إبراىيم العيد، .39

 .2006اإلسكندرية، مصر،
)من ادلنظور اخلدمة االجتماعية(،دار "اإلدارة واتخاذ القرار في عصر المعلوماتية"مىن عطية خزام خليل، .41

 .2009والتوزيع،مصر،أبو اخلًن للنشر 
 ، منشأة ادلعارف، اإلسكندريةالفكر الحديث في مجال مصادر التمويل""منًن إبراىيم ىندي، .41

 .1998مصر،
 .2012دارسة نظرية تطبيقية(،دار ادلستقبل للنشر والتوزيع،األردن،)التحليل المالي""نعيم منر داوود، .42
   ، دار الثقافة للنشر والتوزيع05ط"،لتطبيق"اتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية وانواف كنعان،  .43

 ، األردن.1998



دار الفكر للطباعة والنشر  ،"اإلدارة والتحليل المالي"،ىيثم زلمد الزعيب .44
 .2000والتوزيع،عمان،األردن،

 عمان،األردن ،،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع دولية"،"المحاسبة اليوسف زلمد جربوع، سامل عبد اهلل حلس، .45
2002. 

II. :الرسائل واألطروحات  
،مذكرة "دور نظام المعلومات اإلدارية في رفع من فعالية عملية اتخاذ القرارات اإلدارية"إمساعيل مناصرية، .1

ماجسرت غًن منشورة،ختصص مالية مؤسسة قسم علوم التسيًن،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيًن،جامعة 
 .2009ازلمد بوقرة بومرداس،

،)دراسة حالة شركة إمسنت "المنهج الحديث للتحليل المالي األساس في تقييم األداء"بن مالك عمار، .2
( مذكرة ماجسرت يف علوم التسيًن، ختصص: إدارة مالية، كلية 2010-2006السعودية للفرتة ادلمتدة من 

 (.2011-2010العلوم االقتصادية وعلوم التسيًن، جامعة منتوري قسنطينة،)
)دراسة حالة الشركة الوطنية لمردودية المحاسبية للمؤسسة اإلقتصادية""تحليل ابوطغان حنان، .3

(، مذكرة ماجسرت يف علوم التسيًن غًن منشورة،ختصص: إقتصاد وتسيًن E.N.I.Pللبرتوكيمياء
 .2007سكيكدة،  1955أوت  20ادلؤسسات،جامعة 

أطروحة  ،لمدقق""التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي وأثرها على مهنة ا،حواس صالح .4
 .2008-2007دكتوراه،جامعة اجلزائر،كلية العلوم االقتصادية،

، مذكرة النظام المحاسبي المالي بين االستجابة للمعايير الدولية ومتطلبات التطبيق"رفيق يوسفي،" .5
علوم ماجسرت يف علوم التسيًنغًن منشورة ختصص زلاسبة وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية و 

 (.2011-2010التسيًن،جامعة تبسة،)
دراسة ،)القياس واإلفصاح عن عناصر القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي""زين عبد ادلالك، .6

(،مذكرة ادلاجسرت غًن منشورة،ختصص زلاسبة،علوم 2013-2012وحدة احلراش-حالة رلمع صيدال
 .2015-2014التسيًن،جامعة منتوري قسنطينة،

مذكرة "قائمة التدفقات النقدية في ظل اعتماد الجزائر معايير المحاسبة الدولية"،ي زلمد الدينوري،سادل .7
ماجسرت غًن منشورة ختصص زلاسبة، قسم التسيًن،كلية العلوم اإلقتصادية والتسيًن والتجارية،جامعة العقيد 

 (.2009-2008احلاج خلضر،باتنة،)



، مذكرة ماجسرت غًن منشورة ،كلية العلوم االقتصادية و ة وتدقيقها"توحيد القوائم الماليسوسة بدر الدين،" .8
 (.2012-2011علوم التسيًن، قسم العلوم ادلالية جامعة باجي سلتار عنابة،)

مذكرة ،"تكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق معايير المحاسبة الدولية"،شناي عبد الكرمي .9
 .2009-2008منشورة،ختصص زلاسبة،جامعة احلاج خلضر باتنة ،ماجسرت يف علوم التسيًن غًن 

،مذكرة ماجسرت يف دور وأهمية نظام المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرارات التمويل"عيادي عبد القادر، .11
 (.2008-2007علوم التسيًن غًن منشورة،ختصص مالية وزلاسبية ،جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف،)

،مذكرة ماجسرت علوم التسيًن "التحليل المالي للقوائم المالية وفق النظام المحاسبي"لزعر زلمد سامي، .11
 (.2012-2011غًن منشورة،ختصص: اإلدارة ادلالية،جامعة منتوري قسنطينة،)

دراسة حالة دور المراجعة المحاسبية الداخلية في تحسين عملية اتخاذ القرار المالي")لوجاين عزيز،" .12
( مذكرة ماجسرت يف علوم التسيًن غًن منشورة، ختصص زلاسبة جامعة زلمد EMBبعزابة  شركة الرزم ادلعدين
 (.2013-2012خيضر بسكرة،)

مذكرة ماجسرت،ختصص دراسات مالية ،"دور وأهمية القوائم المالية في اتخاذ القرارات"،مشري حسناء .13
-2007اس سطيف،غًن منشورة،وزلاسبة معمقة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيًن،جامعة فرحات عب

2008. 
،مذكرة ماجسرت يف علوم "خصائص المعلومة المحاسبية وأثارها في اتخاذ القرارات"ناصر زلمد ادلنجلي، .14

 .2009التسيًن غًن منشورة،ختصص زلاسبة، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
ت اإلنفاق "دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قراراهناد اسحاق عبد السالم أبو ىويدي، .15

)دراسة تطبيقية على الشركات ادلدرجة يف بورصة فلسطٌن(،مذكرة ماجسرت غًن منشورة،كلية الرأسمالي"
 .2011التجارة،قسم احملاسبة والتمويل،اجلامعة اإلسالمية،عمادة الدراسات العليا،غزة،

،مذكرة ماجسرت يف ""استخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسات وترشيد قراراتهااليمٌن سعادة، .16
 2008ل، جامعة احلاج خلصر باتنة،)العلوم االقتصادية والعلوم التجارية غًن منشورة،ختصص: إدارة األعما

2009.) 
III. ملتقيات:المجالت و ال 
)حالة إدارة ادلؤسسات العمومية "أساليب التحليل الكمي في اتخاذ القرارات اإلدارية"بوشنافة أمحد، .1

ادلركز اجلامعي بشار ،ادللتقى الوطين األول حول "ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية وحتديات االقتصادية اجلزائرية(، 
 .2003افريل، 22/23ادلناخ االقتصادي اجلديد"،البليدة،يومي



أحباث  رللة"إصالح النظام المحاسبي المالي الجزائري للتوافق مع معايير الدولية"،جودي زلمد رمزي، .2
 ،جامعة زلمد خيضر،بسكرة.12/2009لسادس يف اقتصادية وإدارية،العدد ا

، رللة الواحات للبحوث )أسلوب شجرة القرار منوذجا(، "األساليب الكمية في صناعة القرار"زينب بن الرتكي، .3
 .2009(،06والدراسات، جامعة زلمد خيضر بسكرة، العدد)

الرتبوية والنفسية، العدد السادس ،رللة البحوث استراتجيات اتخاذ القرارات اإلدارية""فيصل زلمد يونس، .4
 .2012والثالثون ،جامعة أم القرى،مكة ادلكرمة،

، ادلركز اجلامعي بغرداية "القوائم المالية حسب معايير المحاسبة المالية اإلسالمية"مرازقة صاحل،بوىرين فتيحة، .5
إلقتصاد ا،ادللتقى الدويل األول دلعهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن،حول"

 .2011 اإلسالمي،الواقع،ورهانات المستقبل"،
IV.  :القوانين واألوامر 

 07/11القانون  2007نوفمرب  25بتاريخ  74العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية، .1
 .28ادلتعلق بالنظام احملاسيب ادلايل، ص

صادرة بتاريخ ،21-20، ادلادة رقم 27العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، .2
26/05/2008. 

 .25/03/2009،الصادرة بتاريخ 19اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية،العدد .3
 ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية:

1. Pierre conso, farouk hemici, « gestion financieré de l’entreprose , 9e 

edition, DUNOD, PARIS, 1999, PP: 438-440. 

2. Marie- héléne Allard,Le gestion finaniére et le dirigeant de PME   :  Le 
concept l’utilité perçue, Mémoire présenté en Vue de l’obtention de grade 
maitre és sciences (M ;SC ( ,cole des hautes études commerciales de montréal 
1999, p16. 
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