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  " " لئن شكرتم ألزيدنكمقـال اهللا تعالى  

  " " ال يشكر اهللا من ال يشكر الناسقـال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

القوة واإلرادة للقيام بهذا العمل ونسأله التسديد  لنا  نشكر اهللا عز وجل ونحمده على منحه  
  والتثبيت.

 :  راألستاذ المؤط  إلىبأسمى معاني الشكر والتقدير واالحترام نتقدم بجزيل الشكر  

  " " جوامع اسماعين

  سبيل نجاح هذا العمل .في  بها    اته التي بذلها معي وتوجيهاته القيمة والتي أمدنيلمجهود

  إتمام هذا العملمن قريب أو بعيد في  إلى كل من ساعدني  و  

  .على تعاونهم معنا   _بسكرةسونلغاز _كل عمال مؤسسة    كما ال أنسى أن أشكر    

الطريق في إعداد    الى كل اللذين غمروني برحابة صدروهم وتابعوني بصدق و يسروا ليو 
    هذه المذكرة التي نرجوا أن تكون مرجعا يستفـاد منه .

  

 



  

  صلى اهللا عليه وسلم المختار ، و جاعل الليل و النهار ثم الصالة و السالم على سيدنا محمد األنوارالحمد هللا فالق 
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  أنا عليه من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما إلى

 أبي العزيز أطال اهللا في عمره، 

  : أمينةوأخوتي الغالية  .زكرياء  ،يحي، داودإخوتي:  ، بينهم غصني ونما معهم ترعرعت من إلى

  انسي زوجة أخي و رفيقة مجدة أندون  

  ونور العين "محمد "إلى كتاكيت العائلة أخص بالذكر الغالي  

جدي أوراغ عمار و جدتي  إلىإلى األضواء المشعة في حياتي إلى روح جدي الطاهرة " بن وخير علي" رحمة اهللا عليه و 
  الغاليتين مسعودة وفاطمة الزهراء

  والى كل أعمامي و و أخوالي وزوجاتهم  إلى عماتي وخاالتي و أزواجهم .....إلى من أحبه وأعزه كثيرا 
  ليمان.عمي س

 المهبولة يا أجمل سارة الكي، وشاركتني في لحظات فرحي وحزني األيام أجملمن جمعني بها القدر ،فعشت معها  إلى
   . لبنى الحبوبة األخصوالى عائلتك الكريمة...

  كل عائلتك الكريمة...  إلىأطيب  الناس صديقتي  بلهيس وسيلة و  نساكي ياأ المهما كنتي بعيدة ف والى أعز رفيقة
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 أ
 

تؤثر  و تتأثرحبيث جندها اقتصاد،  أيو تكوين  إلنشاء أساسيةوحدة  أهم ،تعترب املؤسسة يف الوقت املعاصر       
مبعزل عن التغريات و التطورات املتسارعة  احلاصلة يف احمليط، سواء كانت   العيشو ال ميكنها  ،به الذي تستقرباحمليط 

تغريات مسامهة كبرية  يف بروز للو هلذا فان هذه التغريات مباشرة أو غري مباشرة يف تأثريها على حياة و منو املؤسسة، 
 قلم معها وأخذها بعني االعتبارالتأبيفرض على مسريي املؤسسات مما  ،قتصادية بالنسبة للجانب التسيرييمفاهيم ا

ها استنادًا إىل أساليب علمية مستخدمة يف عمليات اختاذ القرارات لتحديد وضع املؤسسة ضمن حميطها وبني منافسي
 تتعلق بالوظيفة وهذه القرارات ختتلف حسب حجم ونشاطات املؤسسة ووظائفها، ولكننا جند من أمهها القرارات اليت

  . املالية

ا املشاكل كالعجز يف متويل  أصبحت املؤسسة تواجه بعض ، دها قوبعد توسع أنشطة املؤسسة وتع        أي عجز ذا
ا إىل البحث على اسرتاجتيات ، ميزانيتهايف  ا ، و مما أدى  استعمال أمثل للموارد املالية تضمن التحكم يف تسيري ميزانيا

  بطريقة عقالنية وما حيقق مردودية عالية.

ية وضعية املؤسسات من خالل حتليل القوائم املاليساعد على تشخيص الذي ، لتحليل املايلايسمى ب ما يوجدهلذا       
يف  أمهيته  زادت ضرورة قصوى للتخطيط املايل السليم، ويعترب داخل املؤسسة، و كبرية   أمهية وأمهها امليزانية ، كما انه ذو

حيث أصبح يلزم على املدير املايل التعرف على املركز املايل للمؤسسة قبل التفكري يف وضع  األنشطة ، ظل تعقد و توسع
اخلتامية للمؤسسات قادرة على اخلطط املستقبلية، و نتيجة للتطورات االقتصادية مل تعد النتائج اليت تظهرها القوائم املالية 

من أدوات التحليل املايل ، باإلضافة إىل التعقيد الذي  أكثر أوتقدمي صورة متكاملة عن النشاط دون تعزيزها بأداة 
يف جمال  اإلداريةو لذلك فان القرارات  التأكديف عامل تزايدت فيه املنافسة و حالة عدم اختاذ القرارات  عملية  يصاحب
ا  اعتمادا على اخلربة الذاتية، فالقرار جيب ب التمويل مل تعد سهلة على متخذ القرار أواالستثمار  أوالتشغيل   أنالقيام 

النجاح و التقدم ال يكون وليد  أنالقرارات ليس باملهمة السهلة خاصة و يكون مقصودا و ليس عفويا، هلذا فان اختاذ 
لية اخلتامية حىت دراسة معمقة و حتليل القوائم املا إجراءبعد  إالالصدفة ، و هذا يعين عدم اختاذ القرار مايل  أوحظ 

جودة عالية  إعطاءالالزمة، مما ميكن  اإلجراءات، الختاذ األحسنيتسىن للمدير املايل اكتشاف نقاط القوة  و االستغالل 
  التسيري اجليد. إىليف القرارات املالية اليت تؤدي املؤسسة 
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    إشكالية البحث

بدون و صائب، ال ميكن إعطاء قرار كامل حبيث بالشيء الصعب ،يف املؤسسة  تعترب عملية اختاذ القرارات       
فهو يعترب املساعد األهم بالنسبة ملتخذي القرارات، من خالل أدواته املستخدمة يف إعطاء الوضعية  ل املايلالتحلي

 ملية التشخيصع إلجراءاملالئم  اإلطاراملؤسسة،  أرصدةو للميزانية ومن هذا يشكل التحليل املايل ،احلقيقية للمؤسسة
غري عادي بعض تقلص  ،سوف يظهر من خالل بعض املؤشرات املالية ،كل اختالف يف وضعية املؤسسة  أنعلى اعتبار 

ا السنوية.يف عناصر امليزانية و جدول حسابات النتائج،و هذا ما ينعكس جليا على م   ستوى نتائجها و حسابا

  رئيسي:كالسؤال   إليهانتطرق  أنو ضمن ما تقدم فان اإلشكالية اليت ميكن 

 القرارات المالية ؟اتخاذ مدى يساهم التحليل المالي للميزانية في  أي إلى 

  وتتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسية جمموعة من األسئلة الفرعية نوجزها فيما يلي:

 ما هو التحليل املايل و أمهيته ؟ 
 ما هي القرارات املالية املتخذة ؟ 
  أساليب التحليل املايل املستخدمة ؟ما هي خمتلف 
 كيف ميكن ملتخذي القرارات االستفادة من التحليل املايل للميزانية ؟ 

    الـفــرضــيـــات: 

يف إزالة بعض الغموض، نطرح  ولإلجابة على اإلشكالية و األسئلة املطروحة، ارتأينا أن نضع الفرضيات اليت ستساعد
  الفرضية الرئيسية وبعض من الفرضيات الفرعية  و تتمثل فيما يلي :

  الفرضية الرئيسية : 

  عالقة بني القرارات املالية و التحليل املايل للميزانية. أيليس هناك 

  :الفرعية  الفرضيات

 املالية.ليل املايل للميزانية أن يساعد يف اختاذ القرارات حتلال ميكن ل 
 للمؤسسة. اخلاصة  بتحديد الوضعية املالية يساهم التحليل املايل 
 املايل. حتليلاليت يظهرها نتائج  متخذو القرارات ال يعتمدون على 
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 ت
 

  أهمية البحث : 

  :الدراسةإن األمهية اليت تكتسبها هذه 

 و ذلك من خالل النتائج اليت تظهر بعد تطبيق مؤشرات  أمهية التحليل املايل للميزانية يف اختاذ القرارات املالية      
  املالية املتعلقة بالتحليل املايل.

  املتخذة.يف القرارات املالية دقة كيفية استعمال متخذي القرارات النتائج الصادرة من التحليل املايل إلعطاء 
 .اختاذ قرارات مالية جيدة  

  يف:تتمثل  أهداف البحث:

  املستخدمة . واألساليبالتحليل املايل  أمهيةالتعرف على  
 يتم حتديد القرارات املالية عن طريق نتائج التحليل املايل . كيف 
 .التعرف على كفاءة التحليل املايل و مدى فعاليته يف تشخيص املشكلة يف امليدان 

  دوافع اختيار البحث 

  املؤسسة من خالل املؤشرات املالية.لتحليل املايل يف دراسة و إظهار وضعية امعرفة كيفية 
 .كيفية اختاذ القرارات املالية انطالقا من حتليل عناصر امليزانية 
 .ا  الرغبة يف دراسة هذا املوضوع نظرا لألمهية اليت حيظى 
 .الصلة املباشرة بني هذا املوضوع و التخصص العلمي الذي ندرسه 

  البحث موضوع 

تناول هذا البحث الذي يأيت حتت عنوان " مسامهة التحليل املايل للميزانية يف اختاذ القرارات املالية "  دراسة احلالة ي       
التحليل املايل اليت تطبق على  أدوات أهممؤسسة توزيع الغاز و الكهرباء _ بسكرة _   و من هذا العنوان نقوم بعرض 

ومن هذا يستطيع متخذي القرارات سسة و حتديد نقاط القوة و الضعف للمؤسسة ، امليزانية لتحديد الوضعية املالية للمؤ 
حلل املشكل الذي تواجهه املؤسسة بطريقة عقالنية املتوفرة و يف الوقت املناسب من اختاذ أحسن البدائل و أفضلها 

 وسليمة .
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  المنهج المتبع : 
حيث يف اجلانب النظري مت  التحليلياألسلوب  الوصفي واألسلوب أما عن املنهج املتبع فقد اعتمدنا، على        

املتعلقة باملوضوع، أما يف اجلانب التطبيقي اعتمدت الوصفي لدراسة و وصف خمتلف البيانات األسلوب االعتماد على 
وكذا حتليل  التعمق يف املوضوع من خالل الزيارة امليدانية للمؤسسة حمل الدراسة التحليلي من خالل األسلوب على 

  مليزانيتها. 
  صعوبات البحث 

  : تتمثل فيما يلي      

 ن وقت إعداد املذكرة مرتبطة بفرتة الدراسة باإلضافة إىل الفرتة احملددة لتقدمي هذا العمل عامل الزمن كان عائقا أل
 ألمهيتها.تعترب قصرية نظرا 

 ا ذات طابع السري.القدر املرغوب فيه من املعلومات من املؤسسة حمل الوثائق و  عدم احلصول على  الدراسة أل

  الدراسات السابقة 

  و   استخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسات االقتصادية ، 2009_2008اليمين سعادة، سنة
رسالة ترشيد قراراتها ، دراسة حالة المؤسسة الوطنية لصناعة أجهزة القياس و المراقبة _العلمة _ سطيف  

 املاجستري يف إدارة أعمال، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة احلاج خلضر _ باتنة _

للوضعية املالية  حقيقيللوصول إىل تقييم حيث تتمحور إشكالية البحث حول هل يعترب التحليل املايل أداة كافية 
 للمؤسسة، وحتديد املشاكل اليت تعاين منها ؟

  و من أهم ما توصلت إليه الدراسة:        
  املؤسسة حتتفظ بقدر كايف من السيولة و هي تعترب على أموال جممدة جيب على املؤسسة استثمارها يف جماالت

  أخرى.
 ب عليها التخلي عن االستثمارات الزائدة أن كانت هناك أصول زائدة ، أو املؤسسة غري مستغلة لكل أصوهلا جي

  استغالهلا إن كانت غري مستقلة 
  حقوق املؤسسة بقي خامال خالل دورة االستغالل، مما يودي إىل اخنفاض يف قيمة اخلزينة ومن اجل تفادي

  ذلك مستقبال البد من إعادة النظر يف سياسة البيع باألجل.
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و كانت هذه الدراسة تدور حول إن كان التحليل املايل أداة كافية للوصول إىل تقييم حقيقي للوضعية املالية        
للمؤسسة و حتديد املشاكل اليت تعاين منها، وهنا جند أن غياب امليزانية التقديرية واليت متثل الوثيقة األساسية ألي عمل 

  تسيريي حقيقي أو تقديري.
وجدت من الدراسة أن تقييم األداء داخل املؤسسة يشمل جوانب متعددة فهو ال ينحصر فقط يف اجلانب ويف األخري 

  املايل .
  التحليل المالي كأداة التخاذ القرارات في المؤسسات ،2013/2012صخري جمال عبد الناصر، سنة

ماسرت يف علوم مذكرة )، ENSP)2010 _2011_2012دراسة حالة مؤسسة  البيترولية في الجزائر،
 التسيري  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة قاصدي مرباح_ورقلة _

 حيث تتمحور إشكالية البحث حول ما مدى تأثري التحليل املايل على اختاذ القرارات الرشيدة داخل املؤسسة البرتولية.  
  لتالية:و من أهم ما توصلت إليه الدراسة عبارة عن النقاط ا

  يعترب التحليل وسيلة فعالة وأداة الختاذ القرارات وترشيدها ،ألنه يساعد املسيري املايل على تشخيص احلالة املالية
ا املؤسسة .   للمؤسسة والكشف عن سياستها و الظروف اليت متر 

 .يساعد التحليل املايل على معرفة نقاط الضعف لتفاديها ونقاط القوة لتعزيزها وتقوميها  
  ،البد للمسيري املايل الذي هو متخذ القرار اإلملام الدقيق والشامل خلبايا التحليل املايل، و التحكم يف آلياته

وكذلك معرفة أساسيات القرار(اخلطوات ، األساليب) مع التحلي بصفات متخذي القرار(اإلقناع، الصرب، 
  كله لصاحل املؤسسة .التحكم والثقة يف النفس، القدرة على حتمل املسؤولية ) وهذا  

  لكي يقوم املسيري مبهامه يف أحسن الظروف البد من وجود تقنيات تساعده يف اختاذ القرارات و ترشيدها ومن
 بني هذه التقنيات تقنية التحليل املايل .

  هيكل البحث 

    باملوضوع  حاطةاإلثالث فصول متكاملة و خامتة و اهلدف من هذا التقسيم هو  إىلقد قسمت هذه الدراسة ل       
  و التساؤالت املطروحة و اختبار الفرضيات اليت انطلق منها البحث . اإلشكاليةعن  اإلجابةو 

حيث تطرقنا فيه إىل أربعة مباحث  مفاهيم حول التحليل المالي و الميزانية  حتت عنوان :  األولء الفصل لقد جا
، والذي قسمناه إىل ثالثة مطالب يتحدث عن عموميات التحليل املايلية األول ماهاملبحث  يلي  ه مارئيسية، فتناولنا في

التحليل املايل و املبحث الثاين طبيعة التحليل املايل و أساليبه هذا أيضا حيتوى على أربعة مطالب و الذي يتحدث على 
الثالث عرض امليزانية  وظائف و معايري و مقومات و منهجية التحليل املايل وطرقه و أساليبه اخلاصة به أما املبحث

 احملاسبية واملالية و املبحث الرابع يدور حول حتليل امليزانية باملؤشرات املالية 
  



 الــــــــمـــــــــقدمـــــــــــــة
 

 ح
 

رئيسية ، فتناولنا فيه مباحث  أربعة إىلحيث تطرقنا فيه   اتخاذ القرارات الماليةالفصل الثاين حتت عنوان :  إىلمث ننتقل 
املبحث الثاين قرار  أماالقرار ب يتعلق يتحدث بصفة عامة عن كل ما  أيمفاهيم حول القرار  األوليلي املبحث  ما

نتكلم عن كل شيء يتعلق باالستثمار و املبحث الثالث قرار التمويل و قرار توزيع األرباح مشل كل مفاهيم االستثمار 
  و بعدها يأيت  فيما يتعلق بالقرار التمويل و توزيع األرباح 

التحليل العالقة بني  إظهاراملبحث الرابع دور التحليل املايل للميزانية يف اختاذ القرارات املالية وهذا املبحث يقوم على 
   للميزانية و القرارات املالية.املايل

حالة _ دراسة  مساهمة التحليل المالي للميزانية في اتخاذ القرارات الماليةالفصل الثالث حتت عنوان :  يأيتوبعدها 
  .مؤسسة توزيع الغاز والكهرباء _بسكرة _ 

  .عبارة عن تقدمي املؤسسة  األول:املبحث 
  . باملؤسسةعرض القوائم املالية اخلاصة  الثاين:املبحث 
  .حتليل ومعاجلة البيانات املالية املقدمة من طرف املؤسسة  الثالث:املبحث 
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    تمهيد  

للمؤسسة و اختاذ القرارات املستقبلية من ،لتشخيص الوضعية املالية املاضية و احلاضرة  أداة،يعترب التحليل املايل        
اليت تتضمن كم هائل من البيانات احملاسبية اخلاصة بالفرتات املالية السابقة و احلالية ، ويتم حتليلها  ،خالل القوائم املالية

 إضافةاملؤسسة يف املاضي  أداءمعلومات مفيدة عن  إىللتحويل تلك البيانات  ،املناسبة األدواتو  األساليبباستخدام 
التحليل ، ويعترب املستخدمة للبيانات احملاسبية األطرافالتنبؤ مبستقبلها ، مث تفسري نتائج التحليل خلدمة كافة  إىل

  . أمههاالتحليل املايل و  أدوات أقدمباستخدام املؤشرات املالية من 

كل   وإبرازاملستعملة  األطرافو  أهدافه هيم اخلاصة بالتحليل املايل،خمتلف مفا إىل،طرق يف هذا الفصل لذا سنت       
اليت  ،عرض امليزانية احملاسبية واملالية إىل أيضاالتحليل كما جلأنا  وأساليبوطرق  ،من وظائف ومقومات التحليل املايل

  التوازنات والنسب املالية . بواسطةوحتليلها ،القوائم املالية  أهممن  يعترب
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  ماهية التحليل المالي  األول:لمبحث ا

إذ من خالله ميكن إلدارة ،أحد املواضيع املهمة يف حقل اإلدارة املالية و احملاسبة  ،املايليعترب موضوع التحليل        
ا التمويلية و االستثمارية، و تشخيص نقاط القوة و الضعف يف بيئتها الداخلية املؤسسة،   إظهار، وهدف منه تقومي قرارا

 ،الصحيحة اإلجراءاتعلى احلالة املالية وبالتايل احلكم على السياسة املالية املتبعة و اختاذ  طرأت ليتا ،كل التغيريات
  بالنسبة لألطراف املستفيدة منه .الكبرية وأمهيته الالزمة 

  التحليل المالي و أهمية مفهوم  األول:المطلب 

  : مفهوم التحليل المالي 1-1

التحليل املايل باختالف املنهج العلمي املتبع و ميكن إعطاء جمموعة من التعاريف تتمثل يف ما  تعاريف ختتلف       
   يلي:
جمموعة العمليات اليت تعين بدراسة وفهم البيانات واملعلومات املالية املتاحة يف القوائم  بأنهالتحليل املايل : "يعترب      

منها يف احلكم على مركز املنشأة املايل وتكوين معلومات تساعد يف  اإلفادةاملالية للمنشأة و حتليلها وتفسريها حىت ميكن 
ا والتنبؤ باملستقبليف تقييم أداء املنشأة وكشف ا أيضااختاذ القرارات، وتساعد     1 . "حنرافا

القوائم املالية جناحها،  أثبتتتعزيز القرارات اليت  إىلعملية دقيقة و مدروسة تسعى  ويعد التحليل املايل على أنه"      
يف  املدير املايل إليهاتكوين منظومة معلومات يستند  وأيضاومن جهة أخرى تعديل القرارات اليت تبني وجود ثغرات فيها، 

  2".عمليات التخطيط و اختاذ القرارات

على انه "عملية معاجلة للبيانات املالية املتاحة عن املؤسسة ما ألجل احلصول منها على معلومات  أيضاويعرف         
تستعمل يف عملية اختاذ القرارات ويف تقييم أداء املؤسسات التجارية و الصناعية يف املاضي و احلاضر وكذلك يف 

  3.  "الوضع يف املستقبلتشخيص أية مشكلة موجودة (مالية أو تشغيلية) وتوقع ما سيكون عليه 

  

  

  

                                                            

  157) ص  2000، سنة 1،( عمان ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، ط  اإلدارة و التحليل الماليعيب،  _هيثم حممد الز  1 
  157_  نفس املرجع السابق ، ص  2
  141)،ص  2000 1) (عمان ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، ط تطبيقات–مفاهيم  -اإلدارة والتحليل المالي (أسسو آخرون ،_عبد احلكيم كراجة ،   3
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دف         حتديد العوائد املالية ومستوى  إىلالتحليل املايل " يقصد به فهم و تفسري وقراءة القوائم املالية للمؤسسة و
للقرارات  كأساسوهو حساب النسب التحليلية من القوائم املالية وتفسري هذه النسب ملعرفة اجتاهات   لألصل،املخاطر 
  1اإلدارية.
دف  األساليبيعرف التحليل على انه " دراسة القوائم املالية بعد تبويبها باستخدام          إظهارالكمية ، وذلك 

االرتباطات والعالقات بني عناصرها و التغريات اليت جتري على هذه العناصر واثر هذه التغريات واشتقاق جمموعة من 
هذه املنشأة  أداءمن الناحية االئتمانية و التشغيلية و التمويلية و تقييم املؤشرات اليت تساعد على دراسة وضع املنشأة 

 2املستفيدة من اجل اختاذ القرارات السليمة ." األطرافوتقدمي املعلومات لكافة 
يعترب تشخيصا شامال وتقييما للحالة املالية لفرتة زمنية ماضية معينة من نشاط "فالتحليل املايل   أيضاويعرف         

ووسائل تتناسب مع طبيعة  أدواتاملؤسسة ،و الوقوف على اجلوانب االجيابية و السلبية من السياسة املتبعة ، باستعمال 
املايل يف  املسريو يعترب الركيزة اليت يستند عليها  املراد حتقيقها. ويعترب التحليل املايل مهمة من مهام التسيري املايل األهداف

  3وضع الربامج و اخلطط املالية املستقبلية.
  المالي:التحليل  أهمية: 1-2
  4 التحليل املايل يف النقاط التالية : أمهيةتتمثل  

  االقتصادي.زاولة النشاط اخلطط السنوية الالزمة مل إعدادو بالتايل  أهدافهااملؤسسة يف رسم  إدارةيساعد 
  التصحيحية الالزمة اإلجراءاتمن تصحيح االحنرافات حال حدوثها و ذلك باختاذ  اإلدارةمتكني. 
  اجلديدة.اكتشاف الفرص االستثمارية 
  فعالة لزيادة فعالية عملية التدقيق  أداةيعترب. 
 تشخيص احلالة املالية للمؤسسة. 
  املؤسسة إدارةاحلكم على مدى.  
 ا   .حتديد قدرة املؤسسة على االقرتاض و الوفاء بديو

 

                                                            

، (رسالة  املاجستري غري منشورة، ختصص تسيري املؤسسات ، كلية  دور التحليل المالي في تقييم األداء المالي بالمؤسسة الجزائرية_ شباح نعيمة ،  1 
 43)، ص 2007التجارية و التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة العلوم االقتصادية و 

 12) ص2005،  2(عمان، دار وائل للنشر ،الطبعة التحليل المالي مدخل صناعة القرارات ، و آخرون_ منري شاكر حممد ،    2
 15) ص  2012،  2(اجلزائر،  ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة  التسيير الماليمبارك لسلوس ،   _ 3
"،( مداخلة ضمن اعمال  "انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على التشخيص المالي للمؤسسةمداين بن بلغيث ، عبد القادر دشاش ،  _  4

-13) ، املنعقد يف الفرتة IFRS) واملعايري الدولية للمراجعة (ISAة للمحاسبة التحدي : (امللتقي دويل حول " النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولي
  جبامعة ورقلة ) 2011ديسمرب  14



التحليل المالي والميزانية الفصل األول................................................مفاھيم حول  
 

5 
 

  التحليل المالي  وأهداف أنواع الثاني:المطلب 
  التحليل المالي أنواع: 1_2 

ميكن النظر إىل التحليل املايل ،باعتباره أنواع متعددة ،يكمل بعضها األخر ، وهذه األنواع ناجتة عن التبويب الذي        
  أسس خمتلفة ، ومن أهم هذه األسس مايلي:يتم استنادا إىل 

  الجهة القائمة بالتحليل :  /2-1-1   
  1 مايلي: إىلاجلهة القائمة بالتحليل املايل ميكن تبويب التحليل املايل  إىلاستنادا 

وحدة تنظيمية  أية أو إدارة أوقسم  أوويقصد به التحليل املايل الذي يتم بواسطة موظف  أ/ التحليل الداخلي :     
  اخل....أخرى تقع ضمن اهليكل التنظيمي للمنشأة ، مثل اإلدارة املالية ، قسم احملاسبة ، التدقيق الداخلي 

ا اإلدارية    املختلفة.وعادة ما يهدف هذا التحليل إىل خدمة إدارة املنشأة يف مستويا
 إىليقصد به التحليل الذي تقوم به جهات من خارج املؤسسة ، ويهدف هذا التحليل  ي :ب/ التحليل الخارج   

هذه اجلهات، القائمون بأعمال التسهيالت املصرفية يف  أمثلة، ومن  أهدافهاخدمة هذه اجلهات اخلارجية و لتحقيق 
  اخل.خلارجي ....البنوك ، البنوك املركزية و الغرف الصناعية و الغرف التجارية ، ومدقق احلسابات ا

ويكون  التفصيلية، بأهدافهاهلذه اجلهات اخلارجية دون معرفة  املنشآتفغالبا ما تعدها  املستخدمة،و بالنسبة للبيانات 
 املنشآتحظ احمللل املايل اخلارجي قليال يف احلصول على بيانات دقيقة وشاملة، ويصعب احلصول على تعاون معديها يف 

   املالية.
  تتعدد األساليب املتبعة يف التحليل املايل ومن أمثلتها: األسلوب المتبع في التحليل :  /2-1-2

 . أسلوب التحليل بالنسب املالية 
 . أسلوب التحليل باملقارنات 
 .أسلوب التحليل باألرقام القياسية 
 .أسلوب التحليل باستخدام الطرق الرياضية 

وهناك أساليب أخرى متعددة، وبشكل عام يعتمد اختيار أسلوب التحليل املايل على عوامل خمتلفة منها، الغرض الذي  
ا احمللل    املايل.يهدف إليه التحليل، ونطاقه، وحجم البيانات املالية املتاحة، إضافة إىل اخلربة اليت يتمتع 

  

  

  
                                                            

  32_31) ص2007( من منشورات األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك_ التحليل الماليوليد ناجي احليايل ،_   1
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  البعد الزمني للتحليل :  /2-1-3
إن للتحليل املايل بعدا زمنيا، ميثل املاضي و احلاضر، وبناء عليه ميكن تبويب التحليل املايل من حيث عالقته بالزمن       

  : ما يليإىل 
حتليل كل قائمة مالية بشكل مستقل عن غريها، كما يتم بشكل رأسي لعناصر القائمة  أنمبعىن  الرأسي:التحليل أ/     

هلذه العناصر، واىل جمموع جمموعة  اإلمجايلاجملموع  إىلينسب كل عنصر من عناصرها  املالية موضوع التحليل، حيث
كلي، ويف تاريخ معني، وميكن وصفه   أساسمبعىن انه يتم دراسة العالقات بني عناصر القائمة املالية على  جزئية منها.

املايل يف اكتشاف ظواهر ذات مدلوالت معينة كما ميكن وصفه بالتوزيع النسيب الذي يساعد احمللل   السكون. أوبالثبات 
ا احمللل املايل.   1: يهتم 

 أي.الزمن  مبرورم املالية ئدراسة سلوك كل بند من بنود القوايتمثل هذا النوع من التحليل يف  األفقي:ب/ التحليل    
يبني التغريات اليت حدثت يف فرتة  ألنههذا البند زيادة أو نقصا مبرور الزمن، و بذلك فهو حتليل ديناميكي  حركةتتبع 

 زمنية طويلة نسبيا .
  : التحليل بالنسب المالية 2-1-4

العالقة بني متغريين تربطهما خواص مشرتكة للحكم على وضع او نشاط معني  إجيادحتليل النسب املالية من خالل       
هذه النسب من املؤشرات املالية  أصبحت أنوقد اكتسب أسلوب النسب املالية أمهية متزايدة بعد  من أنشطة املنشأة.

  .للمنشآتاهلامة اليت يتم استخدامها من قبل احملللني املاليني يف جمال التنبؤ حباالت الفشل املايل 

التحليل القادر على عمليات التنبؤ  ألنهة التحليل املايل بالنسب املالي أفضلهالتحليل املايل لكن  أداةمن  أكثر أنجند  
  2املشرتكة.يقوم على دراسة جمموعة من التغريات ذات اخلواص  ألنه

  

  

  

  

  

                                                            
  35_33وليد ناجي احلياىل ، نفس املرجع السايق، ص  _ 1
املاجستري غري منشورة ،  ،( رسالة دور التحليل المالي للمعلومات المالية المنشورة في القوائم المالية للتنبؤ بأسعار األسهم_ حليمة خليل اجلرجاوي ،  2

  32) ، ص 2008،  ختصص احملاسبة والتمويل ، كلية التجارة ، اجلامعة اإلسالمية _غزة _
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  التحليل المالي  أهداف: 2-2

مستخدمي  أهدافختدم  ،املشروع من زوايا متعددة وبكيفية أداءتقييم  إىل،يهدف التحليل املايل بشكل عام        
ومن مث االستفادة من  ،يف املشروع وذلك بقصد حتديد جوانب القوة و مواطن الضعف ،مصاحل ماليةممن هلم  ملعلوماتا

م املالية ذات العالقة باملشروع .يف ترشيد  ،املعلومات اليت يوفرها التحليل املايل هلم   1 قرارا

  2 التالية:التحليل املايل يف اجلوانب أهداف وميكن حصر   

  تقيم رحبية املشروع.  
  تقييم املركز املايل للمشروع.  
 تقييم املركز االئتماين للمشروع .  
  التمويل.تقييم مدى كفاءة سياسات  
  اخلصوم.و  األصول إدارةتقييم مدى كفاءة  
 تقييم املركز التنافسي للمشروع.  
  قدرة املشروع على االستمرارية (الفشل املايل).تقييم  
  األداء.للتخطيط و للرقابة و لتقييم  أدوات لإلدارةاستنباط بعض املؤشرات اليت توفر  

   .يف كل احلاالت ينتظر من احمللل ، ولكنملرجوة من التحليل قد ختتلف باختالف الغاية من التحليلاألهداف ا هذه

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  115)  ، ص 2014، 1(مصر: القاهرة ،دار الفجر للنشر و التوزيع ، ط  ، التحليل المالي وجهة نظر محاسبية إداريةحممد الصرييف  _ 1
، ( رسالة املاجستري ، ختصص إدارة األعمال ،كلية  استخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسات االقتصادية و ترشيد قراراتها_ اليمني سعادة ،  2

  4) ، ص 2009العلوم االقتصادية وعلوم التسيري علوم التجارية ، جامعة احلاج خلضر ، 
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  : األطراف المستعملة و المستفيدة من التحليل المالي و استعماالتهلمطلب الثالثا
  : األطراف المستعملة والمستفيدة من التحليل المالي 3-1    

م لتلك املعلومات و  ،تتعدد األطراف املستفيدة من معلومات التحليل املايل        ذلك  كما تتنوع أغراض استخداما
م املبنية على هذه املعلومات من جهة  ملؤسسةبالتنوع عالقتهم  ،فقاو    أخرى.من جهة، و لتنوع قرارا
  1وميكن حتديد الفئات املستخدمة ملعلومات التحليل املايل مبا يلي: 

  املستثمرون 
 املؤسسة  إدارة 
  الدائنون 
  املوردون 
 العمالء 
  العاملون يف املؤسسة 
  اهليئات احلكومية 
 املالية  باألوراقاملتعلقة واجلهات  األفراد 
  املؤسسات اليت تعمل يف جمال التحليل املايل 

املال املستثمر، والقيمة املضافة، و املخاطر و صاحب املؤسسة الفردية بالعائد على يهتم املساهم أ المستثمرون:  /1
يف تقييم هذه  باألسهمعليها االستثمارات باملؤسسة، لذلك فهو يبحث عما إذا كان من األفضل االحتفاظ  تنطوياليت 

املؤسسة  أسهمبالنسبة له شراء  األفضلقب، والذي حياول معرفة هل من اجلوانب، وقد خيتلف هذا قليال عن املساهم املرت
الذي  واألسلوبكل منهما (املساهم احلايل و املرتقب ) يهتم مباضي الشركة و املخاطر اليت تعرضت هلا،   أن إالال،  أم

  حث بعد ذلك يف النمو املتوقع يف املدى القصري و الطويل .اتبع يف معاجلتها، مث الب
األعمال، وعرضها على مالكي الوحدة الوسائل اليت يتم مبوجتها حتليل  أهميعترب التحليل املايل من المؤسسة :  إدارة /2
هر هذا التحليل مدى  املشرفة على املؤسسة يف القطاع العام، حبيث يظ اإلدارةو هليئة العامة يف شركات املسامهة أو اأ

  وظيفتها .  أداءيف  اإلدارةكفاءة 
  
  
  
  

                                                            

ل للنشر  ، دار وائاألردن،(عمان:  االتجاهات الحديثة في التحليل المالي و االئتماني األساليب و األدوات و االستخدامات العلميةحممد مطر ،  _  1 
  5) ، ص 2006، 2ط
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  1 كلها جمتمعة :  أواملؤسسة يف حتقيق احد الغايات التالية  إدارةفالتحليل املايل يساعد  
  تقييم رحبية املؤسسة و العوائد احملققة على االستثمار 
  املؤسسة  أداءالتعرف على االجتاهات اليت يتخذها 
  ة يف طبيعة النشاط،  األخرىاملؤسسات  بأداءاملؤسسة  أداءمقارنة  باإلضافةاملقارنة يف احلجم واملشا

 املؤسسة إليهاالصناعة اليت تنتمي  أداءمقارنتها مع  إىل
 تقييم فاعلية الرقابة 
  االستخدام املختلفة  أوجهكيفية توزيع املوارد املتاحة على 
  املوجودات  إدارةتقييم كفاءة 
  املختلفة  اإلدارية املستويات أداءتقييم 
  تشخيص املشكالت احلالية 
 املساعدة يف التخطيط السليم للمستقبل 

الشخص احملتمل شرائه للسندات  أو.اكتتب يف السندات اخلاصة باملنشأة  يقصد بالدائن الشخص الذيالدائنون :  /3
 أومنشأة مالية  أوللمنشأة ، وقد يكون الدائن بنكا  األموال إقراضبصدد  أواالكتتاب يف القرض اجلديد  أواملصدرة، 

املنشأة الوفاء بالقروض عندما حيني اجل  إمكانيةطبيعيني، لذلك فهم يهتمون بصفة عامة بالتعرف على مدى  أفراد
  االستحقاق .

إذا   إما ،الطويل األجل سداد هذا االلتزام يف إمكانيةحتو القرض ملدة تزيد عن السنة، يكون عادة اهتمام الدائن  كان  فإذا
 األجلسداد املدين هذه االلتزامات يف  إمكانيةمن  التأكدكان القرض ملدة اقل من السنة، فيكون اهتمام الدائن هو 

  الطويل. األجلالقصري، ومع ذلك فهو يهتم بالتوازن املايل يف 
املالية، ويعين هذا دراسة  أوضاعهممن سالمة املركز املايل للمتعاملني معه، و استقرار  بالتأكديهتم املورد الموردون:  /4

و حتليل مديونية املتعاملني يف دفاتر املورد، و تطور هذه املديونية، وعلى ضوء النتائج التحليلية حلسابات املتعاملني يقرر 
و يلغيه، وبذلك يستفيد املورد من املعلومات و لتعامل أخيفض هذا ا كان يستمر يف التعامل معهم ا وان  إذاما املورد 

  2 البيانات اليت يقدمها و ينشرها املتعاملني بصفة دورية .
و اعتمادهم على املؤسسة خاصة يف حالة ارتباطهم أ،املؤسسة  يهتم العمالء باملعلومات املتعلقة باستمرارية العمالء: /5

  3الطويل. األجليف 
  
  

                                                            
  9_ اليمن سعادة ، مرجع سابق ،ص  1
  43ص  ،املرجع السابق ،_ حليمة خليل اجلرجاوي  2
   عبد القادر دشاش ، مرجع سابق_  مداين بن بلغيت ،  3
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  ذات املصلحة يف املشروع مها: األطراف أهم أنميكن القول بصفة عامة، العاملون في المؤسسة:  /6
  .أ/ املسامهون (املالك)      
  .ب/ العاملون يف املؤسسة     
بطريقة مباشرة (خفض  ،ك املخصص للماليعين اخنفاض العائد  اإلنتاجيةمع ثبات  األجورزيادة  إن    

ما مت  إذااملركز املايل،  إضعاف أوو بطريقة غري مباشرة (عدم كفاية التمويل الداخلي ) اختفائها)، أالتوزيعات أو 
  دفع التوزيعات من االحتياطات . 

و  ،األوىلرقابية بالدرجة  ألسباباملؤسسات  أداءيعود اهتمام اهليئات احلكومية بتحليل  الحكومية:الهيئات  /7
  1التالية: األهداف إىل باإلضافةضريبة بالدرجة الثانية،  ألسباب

 ا  باألنظمةمن التقيد  التأكد   .و القوانني املعمول 
  كرقابة البنك املركزي للبنوك التجارية   األداءتقييم.  
  األسعارمراقبة.  
  إحصائيةغايات .  

  المالية: باألوراقو الجهات المتعلقة  األفراد /8
  : اآلتية لألغراضاملالية من التحليل املايل  األوراقيستفيد مساسرة  

  للشركات يف السوق املايل األسهم أسعارحتليل التغريات السريعة على.   
  على السوق املايل  تأثريهااملالية السائدة و  األموالو متابعة مراقبة.  
  استثمار أفضل أسهمهااليت ميثل شراء  املنشآتحتليل السوق املايل و حتديد.  

  المؤسسات التي تعمل في مجال التحليل المالي  /9
  : اآلتية لألغراضيستفيد املؤسسات املتخصصة بالتحليل املايل  

  على التحليل  أفرادهاو مركزها املايل، و تدريب  املنشآت أوضاعاالحرتاف و التخصصية يف جمال حتليل  
  ا يف السوق املنشآتمساعدة  .2يف الوقوف على وضعها و مركزها املايل و مكا

 
 
 
  
  

                                                            

،(رسالة ل ماسرت ،مالية املؤسسة، كلية علوم  التخاذ القرارات في المؤسسات البترولية في الجزائر كأداةالتحليل المالي  _ صخري مجال عبد الناصر ،  1 
  14)، ص 2013اقتصادية علوم التسيري وعلوم التجارية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، سنة 

  121حممد الصرييف ، مرجع سابق ،ص  _  2
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   : استعماالت التحليل المالي3-2  

  : اآليتميكن استعمال التحليل املايل خلدمة أغراض متعددة و من أمهها        

ورة عامة يقومون به املقرضني من : هذا التحليل بص CREDIT ANALYSIS االئتمانيالتحليل  /1    
ا  األخطارجل معرفة أ ، لذا يقومون بتحليل مديونية الطرف الذي ينوون األطراف ألحدمنحوا قرضا  إذااليت سيواجهو

  .القرض عند استحقاقه  إعادةهذا الطرف قادر على  أنمنحه قرضا من اجل التحقق من 

  :INVESTMENTANALYSISالتحليل االستثماري     /2  

املهمة  األنواعو السندات و تقييم املؤسسات بصورة عامة، وهذا النوع يعترب من  األسهمهذا النوع يهتم بعملية تقييم 
  1و املؤسسات. األفراداالستثمار هو مدار اهتمام نسبة كبرية من  أنباعتبار 

  :MERGER&ACQUVISTION ANALYSISتحليل االندماج و الشراء  /3

معا لتكوين شركة جديدة وهنا البد من تقييم كل  أكثرو أخرى أو انضمام شركتني أقد ترغب شركة يف شراء شركة 
  املستقبلي هلا. األداءشركتني و تقدير 

  :PERFORMANCE ANALYSIS األداءتحليل تقييم  /4

ا يف  أداءتقييم  أن ا، موجو  إدارةاملؤسسة يعتمد على تقييم رحبيتها وكفاء ا املايل وسيولتها وهذا الدا من  إاليتم  وتواز
  2التحليل املايل. أدواتخالل استخدام 

  :PLANNINGالتخطيط /5

  3اخلطط الكفيلة. إعدادالذي يتطلب منها  األمر أسواقهاذبذبات مستمرة يف  إىلوقد يتعرض املؤسسات 

  

  

                                                            
ازة يف إدارة األعمال، كلية إدارة األعمال ، ، (رسالة اإلجاستخدام المؤشرات المالية في تقويم أداء المصرف التجاري السوري_ حممد عدنان الطمعة،  1

  15)، ص 2014قسم اإلدارة ، جامعة اجلزيرة ، سنة 
  142_ عبد احلليم كراجة و آخرون ، مرجع سابق ، ص  2
و االقتصادية ، جامعة كركوك،  اإلدارية،  (جملة تكريت للعلوم  دور التحليل المالي في تشخيص عوامل القوة و الضعف في القوائم المالية_  تانيا ، 3

  63) ،ص 2012،  26العدد
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  و أساليبه طبيعة التحليل المالي الثاني:المبحث     

كما   و املستعملة من طرق املؤسسة ،التقليدية و احلديثة  باألساليبة و املعروف، بأساليبه املختلقة لتحليل املايلاميتاز       
جل قيام هذا األخري لوظائفه أو ذلك من  ،يعتمد عليها احمللل املايل يف تنفيذ عملية التحليلمنهجية انه له خطوات و 
وهي خمتلف  ،حيث يعتمد يف ذلك على املادة اخلام اليت تعترب مبثابة الدعامة األساسية لعملية التحليل ،بالشكل املطلوب

جيب مراعاة معايري ومقومات  ،ولنجاحهمة للتحليل البيانات املالية و احملاسبية مكونة يف ذلك ما يسمى باملعلومات الالز 
  ة ودقيقة .التحليل لكي يقوم احمللل بتوصل إىل نتائج ذات أمهي

  المالي:منهجية و خطوات التحليل  :األولالمطلب   

  : منهجية التحليل المالي2-1

حسابات النتائج ، جدول تدفقات اخلزينة ، املعدة وفقا  تعتمد على حتليل القوائم املالية و املتمثلة يف امليزانية،        
تعديلها الن عناصر القوائم املالية تظهر بالقيم العادلة ،وحتليل العوامل احمليطة  إعادةللمعايري احملاسبية الدولية دون 

على املؤسسة ومن مث  وتأثريها، األسعارباملؤسسة هذه العوامل اليت تتوقف على خربة املستثمرين ، مثل السوق، املنافسة، 
  املتوقعة . احلالية و رباحباأل، و العوامل املرتبطة  لألسهم احلقيقة القيمةعلى 

النسبية لكل  األمهية، و األفقيالتغري الكمي و  و العمودي للميزانية ملعرفة األفقيتعتمد منهجية التحليل املايل         
   حتليل املوارد  إىل باإلضافةخاصة جدول تدفقات اخلزينة ،  األخرىعنصر من عناصر امليزانية ، و عناصر القوائم املالية 

عن طريق النسب املالية ، بغية حتليل النتائج ملعرفة نقاط القوة و الضعف يف املؤسسة ومن مث التوصية  و االستخدامات ،
  النهائية الختاذ القرار.

  :خطوات التحليل المالي :2-2

  1 اخلطوات التالية عند القيام بالتحليل املايل : إتباعو ميكن  

  من التحليل املايل ، و هذا متوقف على اجلهة املعنية بالتحليل املايل . األهدافحتديد  
  املسطر.تساعد احمللل املايل على حتقيق اهلدف  اليتمجع البيانات وكل املعلومات  
  النتائج أفضل إىلالتحليل املناسب و املتوافق مع اهلدف حىت ميكن الوصول  أدواتحتليل.  
 املؤشراتتناهية حىت يتسىن معرفة االجتاهات املستقبلية هلذه حتليل املؤشرات املالية بدقة م.  
  . قراءة النتائج و تفسريها ، الختاذ القرارات املناسبة 

                                                            
، دار زهران للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ، اململكة األردنية اهلامشية،  IFRSالدولية لإلبالغ المالي  للمعابير، التحليل المالي طبقا شعيب شنوف _  1

  45_44، ص  2013سنة 
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  والمعلومات الالزمة وظائف التحليل الماليمقومات ني: الثا المطلب

  مقومات التحليل المالي:: 3-1

 وأاملنشودة ,ال بد من توفر جمموعة من املتطلبات  أغراضها وأ أهدافهاكي تنجح عملية التحليل املايل يف حتقيق        
ا . أساسيةالشروط اليت تشكل يف جمموعها ركائز  اهلدف النهائي للمحلل املايل هو توفر  أنما اعتربنا  فإذاالبد مراعا

ري مقومات توف إذناحلقيقة ،فيجب  إىلمؤشرات واقعية  تعطي صورة عن جوانب نشاط املشروع هي اقرب ما تكون 
يتعلق مبنهج  يتعلق به نفسه، ومنها ما جناحه يف حتقيق هذا اهلدف وذلك باحلرص على توفري جمموعة من الشروط منها ما

   التحليل اليت يستخدمها و منها كذلك ما يتعلق مبصادر املعلومات اليت يعتمد عليها. أدواتو  أساليبو 

  1 يلي:للتحليل املايل فيما  سيةاألساو بناء على ما تقدم ميكن حصر املقومات 

  التحليل املايل . ألهدافالتحديد الواضح 
  عليها.حتديد الفرتة املالية اليت يشملها التحليل، و توفري بيانات مالية ميكن االعتماد 
  وقت. بأسرعالنتائج و  أفضل إىلحتديد املؤشرات املناسبة للوصول 
  إىليؤدي التحليل  أنيتم استخدامها بصورة سليمة، مبعىن  حىتالتفسري السليم لنتائج التحليل املايل 

 تفسريات متباينة. إعطاء أو للتأويلنتيجة غري قابلة 
  ،ذلك  إىل باإلضافةمتتع احمللل املايل باملعرفة و الدراية الكاملة بالبيئة الداخلية و اخلارجية احمليطة بالشركة

 إليهالية، وقادرا على تفسري النتائج اليت يتوصل يكون مؤهال من الناحية العلمية و العم أنالبد 
 2 املستقبل.الستقرار 

  

  

  

  

  

  

                                                            
  116حممد الصرييف ، مرجع سابق ، ص  _ 1
  9) ، ص 2008، 11،(  رام اهللا _فلسطني ، طالتحليل المالي فهمي مصطفى الشيخ ،  _ 2
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  التحليل املايل له عدة وظائف ترتكز يف جمملها حول :: وظائف التحليل المالي : 3-2 

القرارات اليت  أحسنمن بني وظائف التحليل املايل توجيه متخذي القرار الختاذ توجيه المستثمرين التخاذ القرار: /1
حماولة التأقلم مع البيئة اخلارجية اليت تتميز  إىل باإلضافةهدفها،  حتقيقالفائدة ، بغرض  أوتعود على املؤسسة بالربح 

  :بعدم االستقرار، من بني القرارات اليت حتددها سياسات التحليل املايل

  :ستثمار املرتقب اجنازهاإبراز مزايا وحدود عملية اال وذلك عن طريقاتخاذ قرار االستثمار. 
 : حيث متكن جملس اإلدارة من البحث على فرص متويلية أفضل اتخاذ قرار التمويل.  
 :من اجل توجيه ورقابة خمتلف العمليات املالية اتخاذ قرار التخطيط و الرقابة المالية. 

  1الشكل التالي يبين وظائف التحليل المالي:

  رف التحليل المالي في اتخاذ القراوظائ ) 1-1الشكل (

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

                                                            
، (رسالة املاجستري منشورة،  ختصص إدارة مالية، كلية العلوم االقتصادية و المنهج الحديث للتحليل المالي األساسي في تقييم األداء_بن مالك عمار،  1

  12_11،) ص 2011،علوم التسيري، جامعة مننوري قسنطينة 
  

 و التحليل المالي اإلدارةقسم 

  قرار التخطيط و الرقابة المالية

_ التخطيط المالي ( التنبؤ 1
المالي و الموازنة المالية.  

  ...الخ)

  

_الرقابة المالية (تحليل 2
  النسب، األرباح المستقبلية)

  قرار االستثمار يحدد

  _ ھيكل االستثمارات 1

  ( قصيرة و طويلة األجل )

  

  _خطر األعمال2

  قرار التمويل يحدد

  _ ھيكل التمويل 1

  _ المزيج التمويلي 2

  _ الخطر التمويلي 3

  _ تكلفة راس المال4

 الشركة أصحاب أرباحزيادة 
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القرار األمثل بشأن من خالل املخطط السابق نالحظ انه من اجل حتقيق هدف تعظيم ثروة املسامهني، عن طريق اختاذ 
  عملية االستثمار، على اإلدارة أن تتبع الوظائف التالية :

  ا معلومات ميكن استخدامه إىلوذلك من خالل حتليل البيانات املالية و حتويلها  المالي:التحليل و التخطيط
 املستقبل.و املصاريف اليت ختص املشروع يف  باإليراداتاملوازنات املتعلقة  إلعداد

  القصرية و الطويلة  األصولمن حيث حتديد حجم االستثمارات يف كل من  المشروع:تحديد هيكل أصول
 املالئمة.الثابتة  األصولوكذلك التوجيه باستخدام  األجل،

  : مالئمة من متويل قصري و طويل  األكثرو  األمثلجيب حتديد املزج   إذتحديد الهيكل المالي للمشروع
 عن طريق االقرتاض. أو، كذلك حتديد طبيعة ديون املشروع سواء كانت ملكية  األجل

  المعلومات الالزمة في التحليل المالي: :3-3

  هي:حيصل احمللل املايل على املعلومات للتحليل املايل من نوعني من املصادر الرئيسية 

  .مصادر املعلومات داخلية  /1

   .مصادر املعلومات خارجية /2

طبيعة وأغراض عملية التحليل املايل و كذلك حسب منهما حسب طبيعة  أييتوقف مدى اعتماده على  و  
  1وصفية.مؤشرات  أمهل هي مؤشرات كمية  أياملطلوبة  املؤشرات

احمللل اليت حيصل عليها  اإلداريةو ، اإلحصائيةو املعلومات احملاسبية و  البياناتتنطوي املصادر الداخلية كافة        
مصدر  أهمشفهية، تعترب القوائم املالية و بيانات السجالت  أومن املشروع نفسه، سواء كانت هذه البيانات مكتوبة 

صول عليها من مصادر عدة عناصر مصادر املعلومات اخلارجية فيستطيع احمللل املايل احل أماصمن املصادر الداخلية، 
   البيانات إىل باإلضافةاملال وهيئات البورصة و مكاتب الوساطة،  أسواقاملعلومات و البيانات اليت تصدرها  أبرزها

  2حيصل عليها من الصحف اليومية و اجملالت املتخصصة و املكاتب االستشارية.  أنو املعلومات اليت ميكن 

  

  

  

                                                            
  5_ حممد مطر، مرجع سابق ، ص   1
  18)، ص 2009، 1، (عمان :األردن ،إثراء للنشر والتوزيع، طاالتجاهات الحديثة في التحليل الماليوليد ناجي احليايل،  _  2
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  التحليل المالي وأساليبطرق معايير و المطلب الثالث:  

  : معايير التحليل المالي 4-1

    لالستفادة من نتيجة التحليل البد من وجود مقاييس معينة يتم مبوجبها مقارنة النتائج حمل الدراسة و التحليل        
  هي:املستخلصة و  األرقامللحكم على النسب و  كأساسو هناك ثالثة معايري رئيسية تستخدم  

يعتمد على املدى الزمين باستخراج نسب سابقة لعنصر معني و مقارنته مع سنوات الحقة  التاريخي:المعيار  /2-1-1
  و الراسي. األفقيكما يف التحليل   الواحدة،داخل السنة  وأ

وهو عبارة عن نسب و معادالت متعارف عليها يف التحليل املايل صادرة من وزارة الصناعة  المعيار النمطي : /2-1-2
وهكذا  1:1او 2:1نطاق  واحد لقياس السيولة و الرحبية مبعيار أو إطارالتجارة توحد املنشات و القطاعات يف  وأ

  النسبة املراد مقارنتها. لقياس 

اع معني ، لقياس القطاع الصناعي حمل التحليل مع الصناعات وهي معايري خاصة بقط: معيار الصناعة /2-1-3
ا املنا   1و الشركة.أو تراجع الصناعة أفسة ومدى تقدم الشبيهة لنفس الصناعة ، ملعرفة وضع الشركة مع مثيال

 أساساملنشاة كمعيار يوضع على  إدارةعبارة عن البيانات اليت حتددها  معيار التحليل المالي المخطط :/2-1-4
مع ما حققته فعال مع املقياس املعد  حتقيقه النشأةكان متوقعا من   ومقارنة ما معينة، ألنشطةخمطط هلا مسبقا  أهداف

  2مسبقا وذلك خالل فرتة مالية حمددة .

  

  

  

  

  

  

                                                            
)ا،ص 2015، 1خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، ط ، جدة (،  التحليل المالي األصول العلمية و العمليةصابر تاج السر حممد عبد الرمحن الكتزي ،  _  1

44_45  
  172_ هيثم حممد الزعيب ، مرجع سابق ، ص  2
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  : طرق و أساليب التحليل المالي 4-2

اليت يطوعها احمللل لتحويل البيانات و املعلومات  ،الفنية األساليبالتحليل املايل عبارة عن جمموعة من الطرق و        
  توضيح املاضي و اجنازاته لرسم سياسات املستقبل . إىلدف ،مؤشرات مالية  إىلمبوضوع التحليل  ،املرتبطة

  جمموعتني مها: إىليف التحليل املايل الفنية املستخدمة  األساليبتصنف الطرق و 

  التقليدية  األساليب_ الطرق و 1  

  احلديثة  األساليب_ الطرق و 2  

  : لتحليل الماليالتقليدية  وأساليبالطرق  /4-2-1

  1من:مرة بظهور التحليل املايل، وتتكون  أولالفنية اليت ظهرت  األساليبجمموعة من  و تشمل

  النسب املالية البسيطة. 
 املقارنات. 

  النسب المالية : / 1- 4-2-1

بني بنود  أو ،التحليل املايل و اليت تظهر العالقة بني بنود امليزانية أدواتوهي عبارة عن تعريف النسب المالية: /1
وكذلك  ،امليزانية و بنود قائمة الدخل كما تساعد هذه النسب يف دراسة املوجودات و قياس درجة املديونية للمنشأة

 إدارةو تستخدم النسب املالية من قبل كل من ،على املنشأة  املرتتبةتقدير التوازن بني درجة السيولة النقدية و االلتزامات 
ا على الوفاء  إذ.املقرضني و املستثمرين وغريهم  املنشاة و ينصب اهتمام املقرضني على درجة سيولة املنشأة وقدر

فانه يهتم نطلق ومن هذا امل اآلجلعندما يكون القرض طويل ،ودرجة االستقرار فيها  النقديةبالتزاماته وحجم التدفقات 
  2ودرجة الرحبية. األموالبتحليل ودراسة راس املال ومصادر التمويل و استخدامات 

اعلى  أيضاتعرف و  مماثلة ، وتسمى  أخرىقورن بنسبة  إذا إال" يف عالقة بني رقمني وناتج هذه املقارنة ال قيمة له  أ
  3بالنسبة املرجعية وعلى ضوء عملية املقارنة.

  

  
                                                            

      25، مرجع سابق، ص  االتجاهات الحديثة في التحليل المالي_ وليد ناجي احليايل ،  1
  65_64_ تانيا قادر عبد الرمحن ،املرجع السابق ، ص  2
  75) ، ص2004، (مصر : اإلسكندرية ، الدار اجلامعية ،  التحليل المالي  ودراسات الجدوىأساسيات عبد الغفار حنفي ،  _  3
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  : النسب المالية  أنواع_ 2

ميكن القول أن هناك عددا غري حمدود من النسب املالية اليت ميكن استخراجها من القوائم املالية، ولكن املغاالة يف        
  استعمال و استخراج النسب أمر قد يؤدي إىل اخللط والتشويش، مما ينتج عنه صعوبة الفصل بني املهمة وغري املهمة.

خمتلفة، فهناك  أسسجمموعات متعددة، وذلك على  إىليتم تقسيم وتبويب النسب احملاسبية  البا مابشكل عام غ و      
   رئيسية: أنواعستة  إىلمن يقسم النسب بناء على الغرض واهلدف من التحليل 

  القصري (نسبة السيولة ) األجلنسب قياس املقدرة على السداد يف.  
  نسب قياس الرحبية.  
  الطويل (نسب السري املايل) األجلنسب قياس املقدرة على السداد يف.  
  جمموعة نسب هيكل التمويل.  
  األموالجمموعة نسب استخدامات.  
  اإلنتاجيةقياس نسب.  

القائمة املالية اليت تستخرج منها هذه النسب  أواملصدر  أساس، هناك من يبوب النسب احملاسبية على أخرىومن ناحية 
  1 مثل :

 جمموعة نسب تتعلق بامليزانية.  
 جمموعة نسب تتعلق حبسابات النتائج.   
  و حسابات النتائج.جمموعة نسب مشرتكة تتعلق بامليزانية  
 جمموعة نسب تتعلق بقائمة التدفقات النقدية. 

  

  

  

  

  

                                                            
، (رسالة ماجستري غري منشورة ، ختصص اإلدارة املالية، كلية  العلوم  التحليل المالي للقوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي_لزعر حممد سامي ،  1

  84)، ص 2012االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري قسنطينة ، 
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  النسب المالية : أهمية /3

  1: فيما يليالنسب املالية  أمهيةالكبرية ، وتكمن  ألمهيتهاوذلك املؤسسة لنسب املالية اهتمام واسع من قبل 

 تقدم مدلوالت ذات مغزى ومفيدة.  
 استعراض اجتاه البنود يف القوائم املالية بفرتات مالية لنفس املؤسسة.   
  نفس القطاع إىلمقارنة املؤسسة مع غريها من املؤسسات املنتمية.  
  املعتمدةمقارنة املؤسسة مع النسب املعيارية و الصناعية.   
  ا وأداءاملؤسسة  أداءتقييم   .إدار
 التعرف على مواطن الضعف و القوة يف املؤسسة و اقرتاح التوصيات و السياسات الكفيلة مبعاجلتها.  

  المقارنات أسلوب /2- 4-2-1

  مفهوم أسلوب المقارنات: /1

التقليدية، وميتد ليشمل استخدامه يف  لألساليباملساعدة ومكمال  األساليب أهمحد املقارنات أ أسلوبيعترب        
تشمل مقارنة  إذالغرض من التحليل،  أوالكمية. تشمل املقارنات يف التحليل املايل جماالت عدة وفقا للغاية  األساليب

مقارنة البيانات املتعلقة  أومقارنة بيانات السنة احلالية مع املؤشرات املعيارية،  أوببيانات السنوات السابقة البيانات الفعلية 
  مشروع ببيانات مشروع منافس. أومبنشأة 

  المقارنات: أسلوباعتبارات  /2

  2مايلي : أبرزهاالنتائج ال بد من مراعاة مجلة اعتبارات  أفضلحيقق هذا األسلوب   

  القيم النسبية للتغري من اجل تقدمي صورة ذات  إجيادمن البد  إذاملطلقة عند املقارنة  باألرقامعدم االكتفاء
  .مدلول للتغريات احلاصلة خالل املقارنة

  يتم بني عناصر ذات طبيعة واحدة أنعدم احتساب التغريات بني عناصر خمتلفة يف طبيعتها، بل جيب .  
  تكون خمتصرة وواضحة  أنتقدمي تفسريات للتغريات احلاصلة على.  

  

  

                                                            
  84السابق ، ص   _ لزعر محمد سامي ، المرجع 1
  84 سابق ، صالرجع امل،  االتجاهات الحديثة في التحليل الماليوليد ناجي احليايل ، _  2
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  المقارنات : أسلوب أدوات /3

 إعدادهايتطلب  األسلوب،احمللل، وفق هذا  إليهالصناعة املعلومات اليت يهدف  أوليةتوظيف البيانات كمادة  إن       
  التالية:اخلطوات  بإتباعالتحليل، وذلك  أغراضيف جداول تصميم بطريقة ختدم 

يصمم جدول خاص يسمى "جبدول املقارنات " يتكون من حقول خيتلف عددها باختالف كمية و نوعية البيانات  أوال:
  حقول هي : أربعةانه عادة ما بتكون اجلداول من  إالاملراد حتليلها و الفرتة الزمنية اليت يشملها التحليل، 

 : خيصص لعناوين العناصر اليت يشملها التحليل حقل التفاصيل. 
 وخيتلف عدد اخلانات باختالف عدد سنوات الفرتة الزمنية التاريخية:البيانات  حقل. 
 للتغريات املطلقة  واألخرللتغريات املطلقة املوجبة،  إحدامهاويتكون من خانتني  المطلقة:قل التغيرات ح

  .السالبة 
 :يتكون من التغريات النسبية املوجبة والسالبة حقل التغيرات النسبية. 

 ): جدول المقارنات1_1رقم (الجدول 

 % النسبيةالتغيرات   التغيرات المطلقة    البيانات التاريخية   التفاصيل
  السالبة  الموجبة   السالبة   الموجبة  السنة الحالية  السنة الماضية

              
  84)، ص 2009للنشر وتوزيع  إثراء، األردن، (عمان : االتجاهات الحديثة في التحليل الماليوليد ناجي احليايل،  المصدر :

، وبناء عن ذلك يتكون جدول إضافيةعلى النموذج السابق عندما تتم مقارنات  اإلضافاتجترى بعض ثانيا: 
  1 التالية:املقارنات من احلقول 

  الواردة في الشكل السابق  األربعةالحقول. 
  حقل خامس للمعدالت المعيارية. 
  المعيارية يتكون من خانتين :حقل سادس لالنحرافات عن المعدالت 

  .املطلقة املوجبة  لالحنرافات األولى:
  .السالبة  قةلاملطلالحنرافات  الثانية:

  
  

                                                            
  85، مرجع سابق ، ص  االتجاهات الحديثة في التحليل الماليوليد ناجي احليايل ،  _ 1
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  عن المعادالت المعيارية ، ويتكون من خانتين : النسبيةحقل سابع لالنحرافات 
  .لالحنرافات النسبية املوجبة : ىاألول     
  .النسبية السالبة  لالحنرافات الثانية:     

  جدول المقارنات المعدل): 2_1لجدول رقم (ا

   التغيرات النسبية  التغيرات المطلقة  البيانات التاريخية التفاصيل
%  

  المعدالت
  المعيارية

  االنحرافات النسبية  المعدالت المعيارية

السنة 
  الماضية

السنة 
  الحالية

  السالبة  الموجبة  السالبة  الموجبة  السالبة الموجبة   السالبة الموجبة 

                        
                        

  85)، ص 2009، (عمان : األردن، إثراء للنشر وتوزيع االتجاهات الحديثة في التحليل الماليوليد ناجي احليايل،  المصدر :

 مها:تنقسم األساليب احلديثة يف التحليل املايل إىل قسمني الحديثة لتحليل المالي:  األساليب: طرق و 4-2-2
  .األساليب اإلحصائية و الرياضية

      غالبا ما يكون ضروريا استخدام الطرق الرياضية و اإلحصائية يف التحليل املايل ، وال يقصد بالطرق الرياضية       
التطبيقي كذلك . خصوصا عندما يكون مهما دراسة  و اإلحصائية اجلانب النظري منها فقط، بل ميتد ليشمل اجلانب

العالقة بني ظاهرتني أو أكثر، كالعالقة بني األرباح و مصروف الرواتب و األجور، أو العالقة بني املبيعات و املزيج البيعي 
  ....اخل

  :اإلحصائية األساليب/1- 4-2-2 

دف  ،القياسية و السالسل الزمنية جملوعة بيانات األرقامعلى  اإلحصائية األساليبتستند         ولعدد من السنوات 
العالقة  آونفس املؤشرات لفرتات زمنية سابقة، اليت يعرب عنها باملعدل قياسا ملعدالت .توضيح العالقة بني مؤشرات معينة 

 إخفاءختضع ملعايري دقيقة و موضوعية ، بعيدا عن التحيز الشخصي بقصد  أن، اليت جيب األساسمبؤشر باختيار سنة 
من السنوات الطبيعية  األساستكون سنة  أنبعض الوقائع بصورة مغايرة للواقع، كما جيب  إلظهار أوبعض احلقائق 

  البعيدة عن املؤثرات الشاذة .

التغري يف متغري معني خالل فرتة زمنية  إظهارصد تصميمه بق إحصائيمقياس  أورقم  بأنهيعرف " الرقم القياس  أما 
  1 معينة"

                                                            
  93سابق ، ص الرجع امل، االتجاهات الحديثة في التحليل المالي_ وليد ناجي احليايل ،   1
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باستخدام  األفقيةاملقارنات  أسلوبالقياسية، يطلق عليه  األرقامند ما يتم التحليل املايل لعدد من السنوات مبوجب ع
  سنوات.عن مخس انه يفضل عدم جتاوز السلسلة الزمنية  إالالسالسل الزمنية، 

قيمة العنصر  إىلالقياسية، بواسطة نسبة قيمة العنصر يف سنة املقارنة  األرقام ألسلوبحتسب العالقة بني املؤشرات، وفقا  
  وجيري التعبري عن هذه العالقة مبوجب املعادلة التالية : 100مضروبا يف  األساسيف سنة 

  % x 100 ) األساسر في سنة ( قيمة العنصر في سنة المقارنة/ قيمة نفس العنص               

لتحقيق  إتباعهاالفنية اليت البد للمحلل  اإلجراءاتهناك بعض  اإلحصائية األساليبللقيام بعملية التحليل املايل وفق   
  1هي : اإلجراءاتالغاية يف عملية التحليل و هذه 

 يف حالة توفر سلسلة زمنية للبيانات إال األسلوبهذا  إتباعميكن  ال 
  يتكون من عدة خانات حسب سنوات  للسنوات،حقل للعناصر وحقل  حقلني،يعد جدول يتكون من

 السلسلة الزمنية
  100مضروبا يف  األساسمثيله من سنة  إىلمث ينسب قيمة كل عنصر  100 األساستعترب قيمة 
  يسمى بتحليل  نصرعاحمللل على التغريات اليت حتدث لكل عند االنتهاء من اجلدول التحليلي السابق حيصل

رسم بيان يوضح اجتاه التغريات اليت حدثت خالل السلسلة  إىلعنصر  أواالجتاهات، ميكن حتويل كل مؤشر 
 الزمنية.

  الرياضية األساليب /2- 4-2-2

  :ما يلي إىلالرياضية  األساليبميكن تصنيف الطرق و 

  طريقة االرتباط و االنحدار: /1

، و ميكن أكثر أوتستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع لتحديد العالقة بني النتائج املتحققة من مقارنة ظاهرتني        
  جملموعتني حمددتني . أوتظهر لقيمتني حمدودتني،  أنهلذه العالقة التبادلية 

يرمز هلا بـ  أخرىوظاهرة  )Y( شدة العالقة بني ظاهرة يرمز هلا بـ إظهارمهمة استخدام طريقة االرتباط، هي  إن       
)X( :2 ويعرب عن هذه العالقة مبعادلة رياضية هيY=f (x)           

                                                            
  93سابق ، ص الرجع امل، االتجاهات الحديثة في التحليل الماليوليد ناجي احليايل ، _  1

  224ص  املرجع السابق،، التحليل الماليوليد ناجي احليايل،  _  2
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تناقص  أوتزايد  أنالعالقة االرتباطية بني قيم ظاهرتني خمتلفتني صورا خمتلفة، فقد تكون العالقة طردية، مبعىن  تأخذ    
يف حالة االحندار الرتاجعي فالفرق بني قيم  أما، )y(املتغري تناقص قيم  أوتزايد  إىليؤدي و بنفس االجتاه  )x(املتغري

  العكس . أو) xتعتمد على قيم املتغري ( (y)) وعليه قان مجيع قيم املتغري y) يقابلها تغري يف قيم املتغري (xاملتغري (

عالقة السبب و النتيجة بني  أن إالعالقة االرتباط بني ظاهرتني يكون احدمها سبب و الثاين نتيجة،  أنمما تقدم يفهم   
  الوقت.يكون كال املتغريين سبب و نتيجة يف نفس  أنحيث من املمكن  االجتاه،املتغريين ال تكون دائما يف هذا 

  طريقة البرامج الخطية: /2

اخلطية بشكل واسع يف حل املشاكل املعقدة، خاصة اليت هلا عالقة بالقضايا االقتصادية ذات تستخدم الربامج        
 y=f(x)يعرب عن  أن، وميكن اآلسيةالدالة  إلجياداملتغرية القيم  إجيادالشمول وان حل مثل هذه املسائل غالبا ما يتطلب 

م االقتصاد الوطين بصورة بيانية (     . (x)نتيجة التغريات يف ) yمنحىن) لقيمة ( أومستقيم كعالقة يف مشكلة اقتصادية 

 Y= ax+b هي:حلل املشاكل االقتصادية باستخدام الربامج اخلطية يتم االستعانة مبعادلة املستقيم اليت 

  التاليتني:من خالل مجلة املعادلتني الطبيعيتني  bوaقيميت معادلة املستقيم السابقة البد من حتديد  إجياد ألجلو 

                                            yi=a∑xi+nb∑  

∑yi xi=a∑xi2+b∑xi                                        

  الثاين.قيم املتغري  yi األول،قيم املتغري  xi املتغريات،تسلسل  iحيث متثل 

  طريقة المصفوفات الرياضية : /3

، وتعتمد األعمدةمرتبة على شكل مستطيل، مكون من عدد من الصفوف و  األعداداملصفوفة هي جمموعة من        
طية و املوجه وتستخدم بشكل خاص يف حل املشاكل االقتصادية ذات هذه الطريقة على حل املعادالت اجلربية اخل

على املشاكل اليت تواجه  أوالكبرية،  اإلنتاجيةاالحتماالت املتعددة و املعقدة، و غالبا ما جيرى تطبيقها يف املشاريع 
  1قطاعا اقتصاديا معينا .

  

  

  
                                                            

  226، املرجع السابق، ص  التحليل الماليوليد ناجي احليايل ،  _  1
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  لمبحث الثالث: عرض الميزانية المحاسبية و المالية ا

ابشكل صحيح  ،إعدادهااملؤسسة حريصة على  أنلذلك جند  ،تعتمد املؤسسة بشكل خاص على امليزانية         أل
دل  ت من دخول وخروج داخل املخازن ، وبشكل عام هي متثل مركزها املايل مما ،ترتجم بشكل كامل كل حركات املؤسسة

مه ميزانية املؤسسة أن أو ال ، ومن هذا جنديف حالة جيدة  على أن املؤسسة وذلك لقيام بعملية التحليل  ،احمللل املايل 
ا هلا يفجند أن دقة امليزانية احملاسبية  ، لذاوخصوم امليزانية  األصولميزانية املالية بتعديل  إىلجبت عليه حتويلها   معلوما

  بشكل واضح مما يسهل اختاذ القرارات الصحيحة . ،أمهية خاصة للمحلل لدراسة حالة املؤسسة

  و المعلومات الالزم توفرها في الميزانية المحاسبيةالمطلب األول: مفهوم الميزانية 

 الميزانية المحاسبية : مفهوم1-1 

اتعرف امليزانية على         اية كل شهر،    أ اية دورة استغالل فقد تكون يف   أوكشف تقوم به يف وقت معني ميثل 
اية كل فصل  يف شكل  أموالولكل ما عليها من  أصوليف شكل  أموالاية كل سنة، جملموع ما متلكه  من   أويف 

  1خسارة . أوكانت ربح   إن خصوم و الفرق بينهما ميثل النتيجة الصافية للدورة سواء

 خصوم،و  أصولتعكس الوضع املايل للمؤسسة يف حلظة معينة من خالل ما حتويه من  مرآةتعريفها " هي  أيضاميكن  و
  2معينة.املالية يف حلظة  لألوضاعصورة فوتوغرافية  إالفان امليزانية العامة ما هي  آخروبتعبري 

أخر وجانب  األصولامليزانية احملاسبية تتكون من قسمني جانب : في الميزانية المعلومات الواجب توافرها: 1-2
  العناصر.حيتوي على جمموعة من اخلصوم وكل واحد منهم 

      3 مستقبلية.وقعت و ترتقب منها جين مزايا اقتصادية  أحداثمورد يراقبه كيان معني بسبب  األصول:: 1-2-1
  اليت ليست هلا هذه  األصول أماغري جارية،  أصوالاملوجهة خلدمة نشاط املؤسسة بصورة دائمة  األصولوتشكل عناصر 

الصفة بسبب وجهتها ا   4جارية. أصوالتشكل  فإ

  

                                                            
  17ص  سابق،الرجع امل_ مبارك لسلوس،  1
  18سابق، ص الرجع امل_ اليمن سعادة،  2
  81ص  و املتضمن النظام احملاسيب املايل، 2009مارس  25الصادر يف   07/11اجلزائرية، القانون رقم  للجمهورية_ اجلريدة الرمسية   3
  40سابق، ص الرجع امل _ لزعر حممد سامي، 4
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      نشاطات الكيان ، مثل التثبيتات العينية خمصصة لالستعمال بصورة مستمرة حلاجات غير الجارية :  األصول /1
ا لغايات التوظيف على املدى البعيد  أوو املعنوية ،  االثين  األشهراليت ال ينوي الكيان اجنازها يف غضون  أوتتم حياز

  1.عشر اليت تلي تاريخ قفل سنته املالية

  فيما يلي :  األصولهذه  أهموتتم  

  : املؤسسة وهو اصل قابل للتحديد غري نقدي و غري مادي، مراقب ومستعمل من طرف التثبيتات غير المادية
العادية . ويقصد به تلك التثبيتات املعنوية (غري امللموسة ) اليت حتتوى على العموم  تراخيص  أنشطتها إطاريف 
استعمال، احملالت التجارية املكتسبة ، العالمات التجارية ، الربامج املعلوماتية ، براءات االخرتاع ،  إجازات أو

 اخل.القيم الثابتة، فارق االقتناء ....حقوق التأليف  مصاريف التطوير اخلاصة ب
  : و  اإلجيارتقدمي اخلدمات، و ،  اإلنتاجوهو  اصل عيين حتوزه املؤسسة من اجل التثبيتات المادية

  ما يعد مدة السنة املالية . إىلتستغرق مدة استعماله  أن،و الذي يفرتض  إدارية ألغراضاالستعمال 

ييئات األراضيوتشمل كل من :  القيم  إىل باإلضافةالصناعية  األدوات، الرتكيبات التقنية املعدات و األراضي ، 
  .  األخرىالثابتة املادية 

  : غري املادية املوضوعة موضع االمتياز من قبل مانح  أووهي كل التثبيتات املادي التثبيتات في شكل امتياز
  من طرف صاحب االمتياز (املمنوح له) .  أواالمتياز 

  : غري املادية اليت ال زالت مل تكتمل بعد يف اجنازها . أوهي التثبيتات املادية التثبيتات الجاري انجازها  
 ا أساسا تلك السندات املثبتة ، فهي عبارة عن أصول طويلة األجل تتعدى مدة ثبيتات المالية : الت ويقصد 

  2 بقائها داخل احملفظة املالية للمؤسسة الثين عشر شهرا .

  

  

  

  

                                                            
  81ص  و املتضمن النظام احملاسيب املايل، 2009مارس  25الصادر يف   07/11اجلزائرية، القانون رقم  للجمهورية_ اجلريدة الرمسية  1
  40سابق ، ص الرجع امل_ لزعر حممد سامي ،  2
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أو  رة لالستغالل العاديدائ إطاراستهالكه يف  أوبيعه  أواجنازه  إمكانيةيرتقب الكيان  أصولهي  الجارية : األصول /2
ا أساسا عشر اليت تلي األشهر االثين  ملدة قصرية يرتقب الكيان اجنازها يف غضون  أواملعامالت  إجراءلغايات  تتم حياز

  فيما يلى: األصولهذه  أهمتتمثل  اخلزينة اليت ال خيضع استعماهلا للقيود. أموالمتثل  أوسنته املالية،  إقفالتاريخ 

ملثل هذا البيع، يف شكل  اإلنتاجاليت هي قيد  أو، :احملازة لبيعها حبسب السعر العادي للنشاط األصولالمخزونات :  -
 تقدمي اخلدمات . أو اإلنتاجلوازم من املقرر استهالكها ضمن مسار  أو أوليةمواد 

لبيعها، مبا يف ذلك على سبيل املثال، البضائع اليت يشرتيها بائع التجزئة و جيوزها  املقتناة و احملازة تشمل املخزونات 
ا لغرض بيعها . كما تشمل املنتوجات التامة الصنع  أمالك أي أو األراضي أولبيعها،  قيد  األشغال أوعقارية تتم حياز

  1. اإلنتاجو اللوازم املوجودة قيد االستعمال يف مسار  األوليةمن الكيان و تشتمل على املواد ت االجناز كمنتوجا

املؤسسة بعد طرح كل خصومها ، فهي متثل فائض  أصولوهو ما تبقى من رؤوس األموال الخاصة :  /1-2-2
، فارق الصادر ، العالوات و االحتياطات املؤسسة عن خصومها اجلارية و غري اجلارية . و تضم كل من راس املال أصول

  2التقييم ، فارق املعادلة ، الرتحيل من جديد و نتيجة السنة املالية . إعادةالتقييم ، فارق 

وقعت سابقا و جيب ان يرتتب على انقضائها بالنسبة  إحداثااللتزام الراهن للكيان املرتتب على  الخصوم : /1-2-3
  إىل:وتنقسم 3منافع اقتصادية .وج موارد متثل للكيان خر 

    اليت أوللمؤسسة،   التشغيليةوهي االلتزامات اليت ال يتم تسديدها خالل الدورة العادية   الجارية:الخصوم غير  /1
من اثين  ألكثرللمؤسسة حق غري مشروط بتأجيل سدادها تلك اليت قد يكون  أوعشر شهرا،  اثينال تستحق خالل 

متويله مبوجب تسهيالت قروض حالية حىت لو استحق خالل  إعادةسيتم  أنعشر شهرا، وكذلك االلتزام الذي يتوقع 
  عشر شهرا . االثين

  

  

  

  

                                                            
  90_81 ، صو املتضمن النظام احملاسيب املايل 2009مارس  25يف الصادر  07/11اجلزائرية، القانون رقم  للجمهوريةاجلريدة الرمسية _  1
   42سابق ،صالرجع امل_ لزعر حممد سامي ،  2
  88، صو املتضمن النظام احملاسيب املايل 2009مارس  25يف الصادر  07/11اجلزائرية، القانون رقم  للجمهورية_ اجلريدة الرمسية  3
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  : يلى: وتتمثل فيماالمؤونات و المنتجات المدرجة في الحسابات سلفا 
 املخصصة من طرف الدولة و اجلماعات احمللية من اجل اقتناء اصل  األموالاالستثمار: وهي  إعانات

ا على املدى الطويل أوجديد،    .متويل عمليا
  طويلة ،  أوقصرية  ألجالو التكاليف يف زيادة اخلصوم املستحقة  األخطاراملؤونات : تتمثل مؤونات

ا اية الدورة  فإ ا إالتعكس وجود خماطر و خسائر متوقعة عند  بشان  التأكدتتضمن عنصر عدم  أ
 .مبالغها وحتققها

 : مؤونات الضرائب ، الضرائب  ، الضرائب املؤجلة خصوم وأصولتتمثل يف كل من الضرائب املؤجلة  الضرائب
يف الفرتات املقبلة و املتعلقة بفروقات  ،هي مبالغ الضرائب على النتيجة املتوقع اسرتجاعها األصولاملؤجلة على 
الضرائب املؤجلة على اخلصوم هي مبالغ الضرائب على النتيجة الواجب دفعها يف  أماللخصم ،  زمنية قابلة

 املؤقتة اخلاضعة للضريبة . بالفرو قاتالسنوات املقبلة و املتعلقة 
 أوهي املوارد املالية اخلارجية اليت حتصلت عليها املؤسسة من املؤسسات املالية والبنوك قتراضات و الديون : اال 

ا التشغيلية و االستثمارية بصفة دائمة.  من اجلمهور من اجل متويل عمليا

  الخصوم الجارية :  /2

   . اإلقفالعشر شهرا املوالية لتاريخ  االثينل دورة االستغالل أو خالل يتم تسويتها خال أنهي االلتزامات اليت يتوقع 

  و تتضمن العناصر التالية : 

  حصوهلا  أو باألجل،وهو ما على املؤسسة من التزامات جتاه الغري نتيجة حلصوهلا على البضائع  الدائنة:الذمم
  املستحقة.ضرائب الدخل  املوردون، العاملون،، وتتكون من أيضا باألجلعلى خدمات 

  تطلب تسديدها خالل األفراد و ي أووهي القروض اليت حصلت عليها املؤسسات  األجل:القروض قصيرة
 1 الية واحدة.فرتة م

  

  

  

  

                                                            
  43،ص املرجع السابق _ لزعر حممد سامي ،  1



التحليل المالي والميزانية الفصل األول................................................مفاھيم حول  
 

28 
 

  الميزانية المالية إلىو االنتقال من الميزانية المحاسبية الميزانية المالية  الثاني:المطلب 

  تعريف الميزانية المالية (سيولة _ استحقاق) : 2-1

 عناصرتقدير  إعادةالسنوية  مع  مبدأمرتب حسب درجة السيولة و  األصولهي جدول بشمل جانبني ، جانب        
  السنوية . مبدأبالقيم احلقيقية ، وجانب اخلصوم مرتب حسب تاريخ االستحقاق و  األصول

  الميزانية المالية : إلىالتحويل من الميزانية المحاسبية  :2-2

  املؤسسة  أموالاالستحقاقية ) يوضح معرفة كاملة الستعماالت  –ميزانية : السيولة  أوتكوين امليزانية املالية (  إن       
ا ، و ال تكون لدينا هذه املعرفة  سلسلة من التعديالت عن امليزانية احملاسبية ، فالنتائج  إجراءبعد  إالو كذا التزاما

مالية ، بالتايل يصعب االستفادة من استعماهلا يف عملية التقييم،  أهداف إىلال تستجيب  األخريةاحملصل عليها من هذه 
   1 :شكل تتحقق فيه الشروط املالية وفقا للعمليات التالية  إىليتم حتويلها  أنلذلك ال بد 

  لألموالالتقييم : حتديد القيمة احلقيقية  إعادةعملية . 
  درجة السيولة و استحقاقية اخلصوم املبدأينالرتتيب حسب  إعادةعمليات :. 
  املختصرة.احلصول على امليزانية املالية  التجميع: إعادةعمليات 

 إالهي  الن امليزانية املالية ما التحليل،لذلك سيتم حتويل امليزانية وفق الشروط املالية حىت تصبح مكيفة مع متطلبات 
  التوزيع. وإعادةيف هيكلها، من حيث التجميع  حماسبية معدلةعبارة عن ميزانية 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
   63_ شباح نعيمة ، املرجع السابق، ص 1
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  األصول:تعديل عناصر  /2-2-1

لتحديد العناصر اليت  أساسني السنوية كمقياسني مبدأالسيولة و  مبدأترتب عناصر األصول بإتباع مبدأين مها:         
  قسمني : إىلتنقسم  األصول إذن سنة.من  أكثرتبقى باملؤسسة 

   الثابتة: األصول /1

االستثمارات يف امليزانية احملاسبية  أنيكون ترتيب عناصرها وفق تناسب طردي مع درجة السيولة املتزايدة حيث        
جترى هلا عملية تصحيح لقيمها احلقيقية املعنوية منها و املادية ، نطلق تسمية القيم الثابتة  أنحتافظ على ترتيبها على 

ا تتجاوز  األصول إىل  أضيفتاليت  األصولمن  األخرىالقيم املالية الثابتة عن القيم  أو األخرى فرتة مكوثها الثابتة لكو
  اجلديدة:من سنة. واهم القيم الثابتة  أكثرداخل املؤسسة 

  الذي يضمن للمؤسسة االستمرار يف نشاطها بشكل عادي دون  هو خمزون األدىن الطوارئ:أو  األمانخمزون
التموين باملخزونات  لتأخروهو احتياط  السنة،حيازة املؤسسة تفوق  بقائه حتتمدة  أنالتوقف حيث 

 ظروف اخلارجية .بسبب ال
  درجة السيولة بعض العناصر املكونة هلذا احلساب مثل سندات املسامهة و  إن االستثمارات:حقوق على

اثابتة  أصول إىلسندات التجهيز شبيهة بسيولة االستثمارات مما جيعل احمللل املايل حيوهلا  يف الواقع عبارة  أل
 سنة . من ألكثر أخرىعن استثمارات مالية لدى مؤسسات 

 . 1كفاالت مدفوعة : تعترب من القيم اليت تدفعها املؤسسة للغري و اليت تزيد عن سنة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  22_ مبارك لسلوس ، املرجع السابق ، ص  1
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  تستعملها املؤسسة يف دورة واحدة وجند : المتداولة:األصول  /2

  يف املركز  تأيتالسيولة فان املخزونات  إىلللوصول  ستغرقهانظرا للمدة اليت  احملزونات: أوقيم االستغالل
 املتداولة. لألصول األول
  سندات  الزبائن،وتشمل جمموع حقوق املؤسسة لدى الغري من  للتحقيق:القيم القابلة  أوقيم غري جاهزة

ا  التوظيف و سندات املسامهة اليت ال  السنة.تتجاوز مدة استثمارا
  جلاري الربيديسائلة : هي القيم اليت حتت تصرف املؤسسة و تشمل الصندوق، احلساب ا أوقيم جاهزة 

 و البنكي.

   الخصوم:تعديل عناصر  /2-2-2

الدائمة  األموالمتثل  األوىلومنيز بني جمموعتني، السنوية  ومبدأاالستحقاقية  مبدأ أساسترتب عناصر اخلصوم على        
  .األجل و الثانية الديون قصرية 

 و هو جمموعة العناصر اليت  األولالدائمة :ترتب هذه اجملموعة حسب مدة االستحقاق فنجد اجلزء  األموال
االحتياطات و النتائج رهن التخصيص و  إىل باإلضافةاخلاص  رأمساهلا أيمتثل امللكية اخلاصة للمؤسسة 

 املؤونات غري املربرة بعد طرح نسبة الضريبة منها .

املتوسطة املدى و حسابات الشركات للمدى الطويل و ديون  أوع الديون الطويلة اجلزء الثاين فهو جممو  أما
 ..اخل .املالية.االستثمار و الديون 

  تشمل جمموع الديون اليت تستفيد منها املؤسسة ملدة ال تزيد عن سنة و تشمل  األجلالديون قصرية :
الشركاء ، حسابات  أواملوزعة على العمال  الضرائب الواجبة الدفع ، التسبيقات وجزء من النتيجة املوردين
 1.أخرىعناصر  إىل إضافةقصرية املدى الشركاء 

  

  

  

  

  
                                                            

  عبد القادر دشاش ، املرجع السابق  _  مداين بن بلغيث ، 1
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  الميزانية المالية : إعدادطريقة تحليل بعض عناصر الخصوم عند  
 اية  مؤونات اخلسائر و التكاليف : يتم حتديد هذه املؤونات بشكل تقديري لتغطية اخلسائر املتوقعة، ففي 

 السنة املالية ميكن مواجهة  ثالثة حاالت وهي : 

حتققت اخلسائر فان املؤسسة سوف تتحمل العبء، و بالتايل فسوف تدفع قيمة  إذااليت وقعت فعال :  اخلسائرأ/ 
القيمة دين على املؤسسة ذو مدة الغري خالل مدة ال تزيد عن السنة، و بالتايل تعترب هذه  إىلالعبء  أواخلسارة 
  .قصرية 

فهي تعترب دين  إذااليت يتحمل وقوعها مستقبال: هذه اخلسائر سوف تدفع املؤسسة قيمتها بعد وقوعها، ب/اخلسائر 
  األجل.على املؤسسة طويل 

 أومعىن  أيخسائر فان مقدار املؤونة املخصص ليس له  أيخسائر: يف حالة عدم حدوث  أيحدوث جـ/ عدم 
قبل الضريبة، و بالتايل فاملؤسسة مطالبة بدفع ضريبة  إمجايلوهو ربح  أصله إىلهدف او مربر، ولذا فسوف يعود 

  1على املؤونة غري املربرة  خالل تلك السنة .

  كل سنة   أيو هذا يعود ملدة حياة االستثمار  عدة أقساط سنويةغالبا ما تدفع على  االستثمارات:ديون
فهو ضمن الديون  الباقي أما األجلالسنة و اليت متثل ديون قصرية ليت تسدد يف تلك تطرح منه الدفعة ا
  األجل. طويلة ومتوسط

  أسهمكانت خسارة فهي بشكل غري مباشر تنقص من قيمة   فإذا  إداري،نتيجة السنة: تعاجل النتيجة بقرار 
 األموالنطرحها من نتائج رهن التخصيص ضمن  فإننايف التسجيل  أمااملسامهني يف السوق املالية 

 2.اخلاصة

  الشكل القانوني للميزانية المحاسبية و المالية  الثالث:المطلب 

   :: الشكل القانوني للميزانية المحاسبية 3-1

  

  

            

                                                            
  36_35، ص  السابق_ لزعر حممد سامي، املرجع  1
  24_ مبارك لسلوس ، املرجع السابق ، ص  2
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  ) : جدول الميزانية 3_1جدول ( 

  N  مالحظة   األصل
  إجمالي

N  
  صيدر اهتالك 

N  
  صافي

N-1  
  صافي

  جارية غير أصول
 السليب أو االجيايب املنتوج -االقتناء بني فارق

 مادية غري تثبيتات
 عينية  تثبيتات
 أراضي
  مباين

 أخرى عينية تثبيتات
 امتيازها ممنوح تثبيتات
  اجنازها جيري تثبيتات
 مالية تثبيتات

  معادلة موضع موضوعة سندات 
ا أخرى مسامهات  وحسابات دائنة ملحقة 
  مثبتة أخرى سندات
 جارية غري أخرى وأصول مالية قروض
  األصل    عن مؤجلة ضرائب

          

            الجاري غير األصل مجموع
  جارية أصول
  ومنتجات قيد التنفيذ خمزونات
  مماثلة واستخدامات دائنة حسابات
  الزبائن
ها وما الضرائب اآلخرون املدينون  شا

 مماثلة واستخدامات أخرى حسابات دائنة
ها وما املوجودات  شا
 األخرى اجلارية واألصول ا ملالية  املوظفة األموال
  اخلزينة

          

            الجارية  األصولمجموع 
            لألصولالمجموع العام 

  . 28ص 2009مارس  25املتضمن النظام احملاسيب املايل الصادر بـ  07/11، القانون 19: اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد لمصدر ا
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  السنة املقفلة يف ...............

       N       N-1  مالحظة  الخصوم 
  رؤوس األموال اخلاصة 

  رأس مال مت إصداره 
  رأس مال غري مستعان به 

  )1(احتياطات مدجمة –احتياطات  عالوات و
  فوارق إعادة التقييم 

  )1فارق املعادلة (
  )1اجملمع) (نتيجة صافية/(نتيجة صافية حصة 

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

  )1حصة ذو األقلية (
  )1المجموع (

  خصوم غير الجارية 
  قروض وديون مالية 

  ضرائب (مؤجلة ومرصود هلا )
  ديون أخرى غري جارية

  مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا 
  )2مجموع الخصوم غير الجارية (

  ة الخصوم الجاري
  موردون حسابات ملحقة 

  ضرائب 
  ديون أخرى

  خزينة سلبية 
   )3مجموع الخصوم الجارية (

  مجموع عام للخصوم

      

      
      
      
      

      
      

      
      

  . 29ص  2009مارس  25املتضمن النظام احملاسيب املايل الصادر بـ  07/11، القانون 19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد  المصدر :
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  لميزانية المالية ا الشكل :3-2

  ) : الميزانية المالية 4_1جدول رقم ( 

  الخصوم  األصول
ا عن سنة األصول   اليت تزيد مد

  ).اآلجال( طويلة و متوسطة 
  احلقيقةبالقيمة   
  
  
  

ا عن سنة األصول   اليت تقل مد

  الدائمة  األموال
    االجتماعي الرأمسال

  
ا عن سنة   الديون اليت تزيد مد

  
  )اآلجال(طويلة و متوسطة 

  
  األجلقصرية  أموال

ا عن السنة   الديون اليت تقل مد
  

، (رسالة ماجستري غري منشورة ، ختصص اإلدارة  المالية وفق النظام المحاسبي الماليالتحليل المالي للقوائم لزعر حممد سامي ،  المصدر:
  90)، ص2012املالية، كلية  العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري قسنطينة ، 
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  بواسطة التوازنات و النسب المالية  المبحث الرابع : تحليل الميزانية المالية

واخلصوم ، وهنا جيد احمللل املايل نوعني  األصولتعديالت على بعض  إجراءوذلك بعد ،لقيام بتحليل امليزانية املالية        
اليت تستخدم لتقييم املركز املايل ، وترشيد القرارات و  ،من طرق لتحليل طريقة التوازنات املالية و النسب املالية

تعطي املؤسسة الن كل من طريقتني ،عاليا يف التحليل للميزانية املالية  أمهية، لطريقتني املناسبة  األوقاتاستخدامها يف 
ا  األخرىمن بني املؤسسات  مستواهامما يسمح معرفة  ،نتائج ذات دقة على وضعيتها ، وتكون على دراية يف اختاذ قرارا

اط قوة ساعد على معرفة نقالنسب املالية ي أما املؤسسةبشكل واضح وصائب ، فالتوازنات املالية تدل على توازن 
  وضعف املؤسسة .

  : تحليل الميزانية بواسطة التوازنات المالية  األولالمطلب 

حيث  اخلصوم، األصول وتعديالت على خمتلف عناصر  بإجراءوذلك  ،يقوم احمللل املايل بصياغة امليزانية أنبعد        
  :و املتمثلة يف التوازن املايلباالعتماد على مؤشرات تعرف مبؤشرات  للمؤسسة،و حتليل الوضعية املالية  يبدأ بالدراسة

  العاملس المال رأ :1-1 

 أمانهامش  األدىن ، و يوفر للمنشأةمن التوازن املايل  إذ أنه ينشأمؤشرات التوازن املايل ،  أهمس املال من يعترب رأ       
السري املايل الناتج عن تقارب الزمن املكن حدوثه  وإجياديسمح هلا مبواجهة مشاكل عديدة ، من بينها صعوبة السيولة 

  التنبؤ به ، وهذا ناتج عن دوران قيم االستغالل . أوومن خالله تستطيع املؤسسة التحكم فيه 

وهو ذلك املؤشر للتوازن على املدى الطويل  املايل،مؤشرات التوازن  أهميعترب من  العامل:س المال تعريف رأ/1-1-1
  1 كذلك:امليزانية   أسفلامليزانية ومن  أعلىيتم تقسيمه من  القصري واملدى  إىل

  ثابتة. أصول –دائمة  أموالس املال العامل = امليزانية: رأ أعلىمن 

  األجل.ديون قصرية  –املتداولة  األصولس املال العامل = امليزانية: رأ أسفلمن             

  

  

  

  
                                                            

  16_ صخري مجال عبد الناصر ، املرجع السابق، ص 1
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  س المال العامل: طرق حساب رأ) 2_1الشكل رقم (

  س املال العامل باالعتمادى                        حساب رأس املال العامل باالعتماد علحساب رأ

   .  على القسم العلوي من الميزانية                                    .    القسم السفلي من الميزانية

     

  

  

  

، (رسالة  املاجستري غري منشورة، ختصص تسيري  دور التحليل المالي في تقييم األداء المالي بالمؤسسة الجزائريةشباح نعيمة ،  المصدر:
  70)، ص2007العلوم االقتصادية و التجارية و التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة املؤسسات ، كلية 

ا املؤسسة يف  ،األساسيةس املال العامل من املؤشرات رأ يعترب          ا املايل إبرازاليت تستعني   الطويل األجليف  ،تواز
اوهناك من يطلق عليه هامش أمن املؤسسة، ويظهر راس املال العامل  للظروف الطارئة اليت قد ملؤسسة،  مقدار حتتاط 

تعسر  أواملتداولة، كتوقف حركة بعض املخزونات،  األصولتواجهها و املتمثلة يف مجود بعض العناصر عن احلركة من 
دائمة لتغطيتها، وبالتايل تكون قد  أموالثابتة، فتكون املؤسسة قد هيأت لذلك  أصول إىلحتصيل بعض احلقوق فتحول 

املؤسسة اليت ترتبط باملستويات  سياسيات إىل أيضاو استحقاقية اخلصوم ، ويشري  األصولمالئمة بني سيولة  أجرت
الذي يتم مبوجبه حتويل  بأسلوب أيضااملتداولة ، كما انه يرتبط  األصولاملستهدفة لالستثمار بكل مكون من مكونات 

             1.األصولتلك 

  

  

  

  

  

                                                            
  70السابق ،ص  جع_ شباح نعيمة ، املر  1

  ديون قصرية 
  اآلجل

    
 متداولة  أصول

  س املال رأ
 العامل

  
 دائمة أصول

   أصول
 ثابتة
  س املال رأ

 العامل
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    المال العامل:أنواع راس  /1-1-2

   التالية:و حيسب بالعالقة  الثابتة، األصولاخلاصة عن متويل  األموالوهو املقدار من  الخاص:س المال رأ /أ

  .ثابتة  أصول –اخلاصة  األموال= س املال العامل اخلاص رأ
  .األجلالديون طويلة  –س املال العامل الدائم رأس املال العامل اخلاص = رأ

  
 للمؤسسةاليت تدخل ضمن الدورة االستغاللية  األصولو يضم جمموع عناصر  اإلجمالي:س المال العامل ب/ رأ

   التالية:وحيسب بالعالقة  سنة،اقل من  أواليت تدوم ملد سنة واحدة  األصولوتتمثل يف جمموع 
  
  .املتداولة =قيم االستغالل +قيم قابلة للتحقق+قيم جاهزة األصول= جمموع  اإلمجايلس املال العامل رأ 
  

  اولة ، وحيسب بالعالقة التالية : املتد األصولوهو اجلزء من الديون اخلارجية اليت متول  الخارجي:س المال العامل ج/ رأ
  

  1 األجلس املال العامل اخلارجي =جمموع الديون القصرية و الطويلة رأ                 

  س المال العامل:الحاالت الممكنة لرأ /1-1-3

، كما قد خيتلف من إليهطبيعتها، و القطاع الذي تنتمي  كل حسب  ألخرىس املال العامل من مؤسسة خيتلف حجم رأ
س املال العامل عامة هناك ثالثة حاالت خمتلفة لرأو بصفة  عليه.لنفس املؤسسة باختالف املؤثرات  أخرى إىل زمنيةفرتة 

  وهي: 
و حسب  ،املؤسسة متوازنة ماليا على املدى الطويل  أن إىل: يشري هذا   FR>0س المال العامل الصافي موجبأ/ رأ

ا الطويلة املدى باستخدام مواردها الطويلة املدى،هذا املؤشر فان املؤسسة متكنت  حققت فائض  و، من متويل احتياجا
  .توازن يف اهليكل املايل للمؤسسة إىلمايل ميكن استخدامه يف متويل االحتياجات املالية املتبقية ، وهذا ما يشري 

 األصول أماالثابتة فقط ،  األصولالدائمة  األمواليف هذه احلالة تغطي  : FR=0س المال العامل الصافي ب/ رأ
ضمان متويلي يف املستقبل، و ترتجم هذه  أي، فهذه الوضعية ال تتيح األجلاملتداولة فتغطى عن طريق القروض القصرية 

  2احلالة الوضعية الصعبة للمؤسسة.

                                                            
  16ص  _ صخري مجال عبد الناصر ،املرجع السابق، 1
  62ة، املرجع السابق ، ص ادسع_ اليمني  2
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ا وباقي  أن: يف هذه احلالة يعىن  FR<0س المال العامل الصافي سالب جـ/ رأ املؤسسة عجزت عن متويل استثمارا
ا  إىلاالحتياجات املالية باستخدام مواردها املالية الدائمة، و بالتايل فهي حباجة  احلد الذي  إىلتقليص مستوى استثمارا

  الية الدائمة . يتوافق مع مواردها امل
  BFRس المال العامل: احتياجات رأ /1-1-4

ما مل حين موعد تسديدها  األجلالقصري ، وتصبح الديون قصرية  األجلس املال العامل يف تدرس احتياجات رأ       
سيولة فتسمى احتياجات دورة االستغالل  إىلاملتداولة اليت مل تتحول بعد  األصوللدورة االستغالل ، بينما  مواردتسمى 

ني استحقاقية تكون هنا مالئمة ب أنرة االستغالل على ، فيحاول املسريون املاليون االستعانة باملوارد املالية يف تنشيط دو 
  :حتياجات كما يف الشكل التايل املوارد مع سيولة ا

  س المال العاملاحتياجات ر ): 3_1الشكل رقم (
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورة               ات ــــــــــــــــــــــــاحتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج             

 قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض أوراق زبائن  سندات توظيف منتجات تامة أوليةمواد 
احتياجات  

س املال رأ
 العامل 

دفع  أوراق ديون استغالل  ديون شركاء دون ر و م ديون خمزونات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورةمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد الـــــــ     

  
االدورة استثنينا القيم اجلاهزة  احتياجات يف سيولة ، ويف موارد الدورة استثنينا السلفات  إىلمل تصبح يف حاجة  أل

اليت مل يبق هلا مدة زمنية من اجل التسديد وبالتايل مل تصبح موردا ماليا قابال  ،األجلاملصرفية وكل الديون قصرية 
هناك موارد  أنعلى املسريين يعاب س املال العامل سالبة، رأاحتياجات لالستخدام . يف التحليل املايل عندما تكون قيمة 

على  أمواالتدر  إضافيةمالية متاحة فائضة مل تستخدم يف دورة االستغالل لتوسيع نشاط املؤسسة ، كسندات توظيف 
 موجبةس املال اجات رأيكانت قيمة احت  وإذالزيادة كسب ثقة الزبائن .....اخل .  إضافينيزبائن  أواملؤسسة مثال ، 

م ،فيعاب على املسريين    1 .املتمثل يف كرب بعض املخزونات الية مادام ضمان التسديد موجودا ومل يبحثوا على موارد م إ
  
  
  
  

                                                            
  34_مبارك لسلوس، املرجع السابق ،ص  1
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حىت منعدم التكلفة و يساهم بشكل بارز يف زيادة حركية  أوبعض احلقوق ، خاصة وان بعض املوارد املالية منخفض  أو
س املال العامل تقرتب من الصرف دلت على حسن رأ . وبالتايل كلما كانت احتياجاتوسرعة نشاط دورة االستغالل 

  تغطية االحتياجات باملوارد.
  ومنه حتسب وفق العالقة التالية:

  السلفات املصرفية)  – األجل( الديون قصرية  -القيم اجلاهزة ) –املتداولة  األصولس املال العامل = (احتياجات رأ
  س المال العامل تغيرات احتياجات رأ /1-1-5  
  :الموجبةس المال تغيرات احتياجات رأ /أ

وهذه الزيادة  املاضية،يف مثل هذه احلالة تكون احتياجات الدورة للسنة احلالية اكرب من احتياجات الدورة للسنة           
  يف:موارد الدورة املتمثلة  إىلترجع 

 ارتفاع سرعة دوران العمالء.   
 اخنفاض سرعة دوران املوردين.  

  السالبة:س المال العامل احتياجات رأب/ تغيرات 
 إىلوهذا يعود  للسنة احلالية،يف هذه احلالة تكون احتياجات الدورة للسنة املاضية اكرب من احتياجات الدورة           

ا يف بأسرعاختاذ املؤسسة لبعض القرارات املتمثلة يف حتصيل املوارد    .احملددة  األجل وقت لكي تستطيع تسديد مستحقا
  :ةـــــنــــــــزيــــــالخ:1-2 

  زينة ـــالخ مفـــهـــوم /1-2-1
اميكن تعريف خزينة املؤسسة على           اليت تكون حتت تصرفها خالل دورة االستغالل ، وتشمل  األموالجمموع  أ

 جيعل الالزممن  أكثراحتفاظ املؤسسة خبزينة  أنما تستطيع التصرف فيه فعال من مبالغ سائلة  أيصايف القيم اجلاهزة 
االحتفاظ بالسيولة لغرض الوفاء حيرم املؤسسة من ميزة كسب  أناالستغالل ، و  دورة السيولة جامدة غري مستخدمة يف

مدينيها ، الن املؤسسات يف السوق تتنافس من اجل كسب املزيد من العمالء بواسطة تسهيالت البيع ، بينما  نقص 
  1.لرحبية يادة اجامدة وبالتايل ز  إبقائهااملؤسسة فضلت توظيف السيولة يف دورة االستغالل بدل ها  أنقيمة اخلزينة معناه 

  
  
  
  
  

                                                            
  65زعر حممد سامي ، املرجع السابق ، ص ل_   1
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لكنها ضحت باالحتفاظ بالوفاء بالديون املستحقة ، وقد ينتج عن هذا تبعيات سلبية ، فكلما كانت اخلزينة تقرتب من  
الصفر بقيمة موجهة ، واكتفت املؤسسة بالسيولة الالزمة فقط كان مفضال، حيث توفق بني السيولة اجلاهزة يف دورة 

  ات اليت انقضى اجلها .االستغالل وتسديد املستحق
  التاليتني:العالقتني  بإحدىحتسب اخلزينة 

  .س املال العامل احتياجات رأ –س املال العامل اخلزينة= رأ
  أو         

  .القروض املصرفية –اخلزينة = القيم اجلاهزة 
  

وميكن  املصرفية،القروض  إليها مضافااخلزينة القيم اجلاهزة تشمل  أن إذ اجلاهزة،مفهوم القيم  خيتلف عنفمفهوم اخلزينة   
ا  إىلاملؤسسة ال حتتاج  أنتساوي القيم اجلاهزة وهذا يف حالة  أنللخزينة    املايل.القروض املصرفية للحفاظ على تواز

   للخزينة:الحاالت الممكنة  /1-2-2
     س املال العاملبتساوي كل من رأا املايل، وذلك تكون املؤسسة قد حققت تواز  الصفرية:الخزينة  األولى:الحالة 

  .س املال العاملو احتياجات رأ
ال س املثابتة، و بالتايل هناك فائض يف رأال األصولتكون املوارد الدائمة اكرت من  الموجبة:الخزينة  الثانية:الحالة 

  .و يظهر هذا الفائض يف شكل سيولة العامل،س املال العامل مقارنة باالحتياج يف رأ
س املال العامل، هنا تكون املؤسسة ال العامل اقل من االحتياج يف رأس امليكون رأالحالة الثالثة: الخزينة السالبة: 

  1موارد مالية لتغطية االحتياجات املتزايدة من اجل استمرار النشاط. إىلحباجة 
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  المالية  بواسطة النسبالميزانية  الثاني: التحليلالمطلب  
ايف التحليل املايل وذلك  ،املفيدة األدواتتعترب النسب املالية من         لسياسات  ،نتائجتفسري  بإعطاءتسمح  أل

  1النتائج.وسيلة للتحليل يف دراسة املركز املايل و احلكم على  أهماملتحدة من طرف املؤسسة و تعترب كذلك 
تكون نتيجة تلك العالقة  أنبسط ومقام، شرط  ما بنيقة فق ترتيب عالو  ،ل املايل يستطيع إن يشتق نسب أخرىاحملل إن

  2 هذه النسب : أهمو من  معني.ذات مدلول 
  :نسب السيولة :2-1

وقت ممكن  أسرعنقدية يف  إىل(املتداولة )  أصوهلاقدرة املنشاة على  أيتقيس هذه اجملموعة درجة سيولة املنشأة،        
 كأوراقالقصري   األجلوتستخدم املنشاة هذه السيولة عادة يف تسديد االلتزامات املرتتبة عليها يف  ممكنة.خسارة  بأقلو 

ا قصرية األجلالدفع و القروض قصرية  ، و لذلك فان هذه اجملموعة من النسب تقيس قدرة املنشاة على تسديد التزاما
  . األجل

   3فهي:نسب السيولة  أهم أما

  نسب التداول :  /2-1-1

  %100×املتداولة / اخلصوم املتداولة)  األصولنسبة التداول=(        :وحتسب وفق العالقة التالية    

ااملتداولة ، و بالتايل املتداولة للخصوم  األصولوتظهر هذه النسبة درجة تغطية         تعمل على قياس التوازن املايل،  فإ
يكون لدى املنشاة  أن أخرىو بكلمة  األجلجل و املصادر املالية قصرية االستخدامات قصرية األحتقيق التناسق بني  أي

. فكلما ارتفعت هذه النسبة ازدادت ثقة  4ستمرارية النشاطاملقدرة املالية ملواجهة االلتزامات املالية فورا مع ضمان ا
 مواجهةاحتمال  إىلملقارنة كلما كانت هذه النسبة منخفضة قياسا مبعيار االتسديد   املنشاة علىني يف قدرة املقرض

   .ويف حني يشري االرتفاع الكبري ويف تواريخ استحقاقها، األجلعليه من ديون قصرية  املؤسسة لصعوبات يف سداد ما

متداولة تزيد  بأصول اإلدارة  احتفاظ إىلانه يشري  إالملؤسسة ، يف هذه النسبة قياسا مبعيار املقارنة ورغم تعزيزه لسيولة ا
  5 عن احلدود االقتصادية .

  

                                                            
  17_لزعر حممد سامي ، املرجع السابق، ص  1
  42ص  _ اليمني سعادة، املرجع السابق، 2
  37)، ص2،2013للنشر والتوزيع،ط إثراء، (اململكة العربية السعودية: الرياض، مبادئ اإلدارة الماليةفايز تيم،  _ 3
  72منري شاكر حممد، وآخرون، املرجع السابق، ص_ 4
  38فايز تيم ، نفس املرجع ، ص_  5
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   السريعة:نسبة السيولة  /2-1-2

ا املؤسسة، و يتم نقدية لقياس درجة السيولة اليت إىلالسريعة التحول  األصولتعتمد هذه النسبة على          تتمتع 
  التالية:هذه النسبة وفق العالقة حساب 

  %100 ×)  األجلاملخزون )/ (الديون قصرية  –املتداولة  األصول( نسبة السيولة السريعة = 

ايف  األوىلختتلف هذه النسبة  املتداولة سيولة   األصوليعترب اقل  ألنهاملتداولة نظرا  األصولتستبعد املخزون من  أ
ذونات اخلزينة تعترب أاألوراق املالية كالنقدية و  أنالسيولة كل منها ، ففي حني  فاألصول املتداولة ختتلف من حيث درجة

املخزون يعترب  أنسيولة، كما  األقل األصولالقبض تعترب من  أوراق، قان الذمم املدينة و السائلة النقدية  األصولمن 
  ملناسب و التفاوض على السعر .املشرتى ا إلجيادوقت  إىلنقدية حيتاج  إىلاملتداولة سيولة  نظرا الن حتويله  األصولاقل 

  . اآلجلكرب منه فان املخزون عري ممول عن طريق الديون القصرية أو أكانت هذه النسبة تساوى الواحد   إذامالحظة : 

  الجاهزة:نسبة السيولة  /2-1-3

 %100 ×)نسبة السيولة اجلاهزة = ( القيم اجلاهزة / الديون القصرية األجل     :التاليةسب هذه النسبة بالعالقة حت

املؤسسات من ناحية السيولة، حيث تبني  هذه النسبة  أداءالنسب صرامة لتقييم  أكثرتعترب نسبة السيولة اجلاهزة        
ا القصرية  دون باالعتماد على السيولة املوجودة حاليا حتت تصرفها فقط  األجلمدى قدرة املؤسسة على تسديد كل ديو

  1 التالية:حد احتماالت ا يعين ألنسبة عن الواحد الصحيح فهذارتفاع هذه ا إنكل قيمة غري جاهزة .  إىلاللجوء 

 تراجع نشاط املؤسسة. 
 نقص جتديد االستثمارات 
  فائض يف النقديات غري مستغل و عرضة للتدهور يف القيمة. 

  على الرتتيب. %30 إىل %20و   %50 إىل %30و يعطى لنسبيت السيولة السريعة و السيولة اجلاهزة اجملال بني 

  

  

  

  
                                                            

  46_45_ اليمني سعادة ،املرجع السابق ،ص  1
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  نسب النشاط  /2-2

 ورائهاربح ممكن من  أعلى حىت حتققاملتداولة،  أصوهلااحمللل خاصة بسرعة دوران عناصر تم املؤسسة عموما و       
وهلذا فان حتليل النشاط للمؤسسات االقتصادية  أصوهلا.لذلك فعليها مبراقبة مستمرة حلركة  عائدا،الن كل دورة تولد 

كرب حجم ممكن أحتقق  و لديها.املوارد املالية املتوفرة  اإلدارةيستخدم من اجل الوقوف على الكيفية اليت تستخدم فيها 
  1وكذا اكرت ربح ممكن. من املبيعات،

ا          أصوهلا إدارةاملؤسسة يف استغالل مواردها و  إدارةلقياس  أداةوتكمن الفائدة من دراسة نسب النشاط يف كو
اهذه النسب للمحللني  وأمهية   الطويل. األجلو الرحبية للمؤسسة يف  األداءتبني كفاءة  أ

  األصول:معدل دوران مجموع  /1_2_2

املستخدم يف  األصولتعد هذه النسبة من النسب التحليلية املهمة لبيان مدى عالقة بني املبيعات الصافية و حجم        
على سؤال مهم مفاده  اإلجابةو متابعة تطوره من هذا املعدل  أوخلقها داخل املؤسسة ، و تساعد دراسة هذه النسبة 

  ؟يبدو معقوال قياسا مبستوى النشاط التشغيلي للمؤسسة ممثال باملبيعات  األصولجمموع االستثمار يف  أنهل 

  2)األصول/ جمموع  األعمال=( رقم  األصولمعدل دوران جمموع :   يتم حساب هذه املعدل وفق العالقة التالية

 إليهانه ميكن مقارنة النسبة املتحصل عليها مع نسبة القطاع الذي تنتمي  إالليس هناك معدل معياري هلذه النسبة 
املؤسسة تعمل قريبا من مستوى الطاقة الكاملة  اكرت من معدل القطاع فهذا يعين أنكان معدل املؤسسة   فإذااملؤسسة، 

كان معدل املؤسسة منخفضا مقارنة   إذا أماميكن زيادة حجم النشاط دون زيادة راس املال املستثمر،  أنانه  يعىنمما 
  3زائدة ال ضرورة هلا. أصولهناك  أن أيغري مستغلة  أصولمبعدل القطاع فهذا دليل على وجود 

  

  

  

  

  

                                                            
  104_ شباح نعيمة، املرجع السابق ،ص  1
  46السابق ، ص  _ اليمني سعادة ، املرجع  2
  20السابق ،ص جع _صخرى مجال عبد الناصر ، املر  3
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  الثابتة: األصولمعدل دوران  /2_2_2

هذا  أمهيةالثابتة ، وتكمن  األصولالتشغيلي ما يسمى مبعدل دوران  األداءمن املؤشرات التحليلية املهمة يف تقييم        
الثابتة يف خلق املبيعات. ويتم  األصوليف استغالل و استخدام  أدائهاوفاعلية  اإلدارةيف قدرته على قياس كفاءة  املؤشر

    سابه وفق الطريقة التالية :ح

  الثابتة) األصول/  األعمالالثابتة = ( رقم  األصولمعدل دوران 

من  اإلداريةالثابتة قياسا مبعيار املقارنة املستخدم يف التحليل كلما زادت الكفاءة  األصولكلما زاد معدل دوران         
لكون  أوالثابتة يف خلق املبيعات ، سواء كانت تلك الفاعلية ناجتة عن االستخدام الفين  األصولخالل فاعلية استخدام 

   مثل .مبقدار اقتصادي أ الثابتة يتسم األصولاالستثمار يف 

  المتداولة: األصولدوران  معدل /3_2_2

هذا النوع من  إدارةو استخدامها وتعرب هذه النسبة على مدى كفاءة  األصوليعين ذلك دراسة العالقة بني        
  ويتم حسابه وفق العالقة التالية:  منها،و توليد مبيعات  األصول

  املتداولة ) األصول/  األعمالاملتداولة = (رقم  األصولمعدل دوران 

كلما زادت عدد مرات   املبيعات، وبالتأكيداملتداولة يف خلق  األصوليف استغالل  اإلدارةفمعدل الدوران يعرب عن كفاءة 
 لألداءويف ذلك تعظيم  املبيعات.املتداولة يف خلق  األصولالدينار الواحد املستثمر يف  إنتاجيةالدوران كلما زادت 

دف   األصولفا يف يعىن ضع إمناالدوران ، الن اخنفاض معدل إليهاملعاصرة يف الوصول  اإلدارةالتشغيلي، وهو ما 
  1املتداولة يف خلق املبيعات .

  

  

  

  

  

  
                                                            

  48_47 السابق، ص_ اليمني سعادة، املرجع  1
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  : معدل دوران المخزون /4_2_2

هذا املؤشر يبني عدد مرات دوران املخزون خالل الدورة احملاسبية، وهذه النسبة متكننا من حساب متوسط فرتة        
  الفرتة: أياماليت تساوي عدد  باأليامبقاء املنتج يف املخزون و هي متوسط بقاء املنتج يف املخزون 

  يف حالة سنة كاملة / معدل دوران املخزون) 360( 

  التالية:كما توضح هذه النسبة سرعة بيع املنتجات و حتسب بالعالقة 

  معدل دوران املخزون = ( تكلفة البضائع املباعة / متوسط املخزون)

اية املدة / يلي:   (خمزون أول املدة +  أما متوسط املخزون حيسب كما   ) 2خمزون 

دد مرات تصريف املخزون لدى املؤسسة ، وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك يف صاحل ع إىلوتشري هذه النسبة 
حتقق أرباحا كبرية باستخدام هامش ربح اقل من املؤسسات املمثلة و اليت لديها معدل دوران  أناملؤسسة حيث تستطيع 

  1 : باأليامميكن حسابه  منها. كمااملخزون اقل، وهي ميزة تنافسية كبرية ميكن االستفادة 

   360×تكلفة البضاعة املباعة ) : (متوسط املخزون /  باألياممعدل دوران املخزون 

  دوران الذمم المدينة: معدل /5_2_2

لسياسة البيع  اإلدارةاعتماد  إىلالقبض) يف امليزانية العامة  أوراقيشري وجود احلسابات املدينة ( العمالء و        
 إىلة البيع النقدي، ولكن التعذر يف حتقيق هذه الرغبة جيعلها متيل ستفضل دائما سيا اإلدارة، ويف احلقيقة فان باألجل

مع اهتمامها حبصر و حتديد العمالء الذين تتعامل معهم ، وكذلك تواريخ حتصيل قيم هذه  باألجلسياسة البيع 
   .املبيعات

  القبض) أوراق/ العمالء +  األعمالمعدل دوران الذمم املدينة = ( رقم          التالية:وحيسب وفق العالقة 

و الناجتة عن ضعف أداء اإلدارة ،قياسا مبعيار املقارنة إىل تدهور سيولة احلسابات املدينة ،إذا كان هذا املعدل منخفض 
ا  الذي جيعل  األمريف منع حتوي جزء من احلسابات املدينة إىل ديون معدومة، ،يف عملية  التحصيل ، وكذلك عدم قدر

  2 هذه احلسابات غري مغذية للسيولة .

  

                                                            
  _ مداين بن بلغيث ، عبد القادر دشاش ، املرجع السابق           1
   50_ اليمني سعادة ، املرجع السابق ، ص 2
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  فترة التحصيل /6_2_2

لة رصيد على سيو  صفقة البيع وحتصيل قيمة الفواتري البيع، وهي مؤشر إمتام ما بني الفرتةفرتة التحصيل يقصد ب       
  1 املدينني ، فكلما كانت فرتة التحصيل قصرية  كلما دل ذلك على درجة عالية من السيولة .

  دوران املدينني )يوم / معدل  365فرتة التحصيل = (          التالية:حتسب وفق العالقة و   

يف الوقت الذي يرتفع فيه معدل دوران  إذوتعترب مثلها مثل معدل دوران احلسابات املدينة و لكن باجتاه معاكس، 
معدل دوران احلسابات احلسابات املدينة تنخفض فيه فرتة  التحصيل ، و العكس صحيح ، وهذا يعين انه كلما ارتفع 

االسرتاتيجي للمؤسسة، فان فرتة التحصيل سوف تنخفض باملقابل لتعرب هي  األداء املدينة و الذي يعكس حالة القوة يف
  انب من جوانب القوة . عن ج أيضا

السياسات اليت  أناالرتفاع الكبري يف معدل فرتة التحصيل يدل على  أن إىليشري  أنومن الناحية التحليلية ، جيب 
ا على حتصيل  أمام اإلدارةغري فعالة، ا وان  اإلدارةوضعتها  ا احتمال مواجهة مشاكل خطرية فيما يتعلق بقدر حسابا

  تعثرها يف حتصيل بعض احلسابات . نفس املرجع السابق . أواملدينة بشكل عام، 

  فترة الدفع  /7_2_2

ذا التحديد فان فرتة  إىل باألجليقصد بفرتة الدفع  الفرتة املمتدة من تاريخ الشراء         تسديد تلك احلسابات، و
  على تسديد االلتزامات املستحقة عليها، و املنطق التحليلي هنا، انه كلما زادت فرتة الدفع اإلدارةالدفع ترتبط بقدرة 

يد يف السيولة . وهذا التحديف التسديد، ليكون االخنفاض فيها معربا عن التحسن  اإلدارةكلما دل ذلك على تباطؤ 
  مشتق وفق طريقة حساب فرتة الدفع و اليت تتم كما يلي:

  معدل دوران احلسابات الدائنة /360رتة الدفع = ف

مدة فان هناك جزء حقوق طالت  و مدة تسديد للموردين، فإذاكن للمؤسسة باملقارنة بني مدة حتصيل للعمالء مي
 أمام.طالت مدة التسديد للموردين، فان هناك جزء بقي متاحا  إذا أما االستغالل،املؤسسة بقي خامال خالل دورة 

كان   الزبائنمن مدة التحصيل من  أطولكانت مدة التسديد للموردين   االستغالل. كلماوهو قابل لتنشيط دورة املؤسسة 
  2ة للمؤسسة.بالنسب أفضل

  

                                                            
   100رجع السابق ، صامل_لزعر حممد سامي ،  1
   22_21مجال عبد الناصر ، املرجع السابق ، ص _ صخري  2
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  نسب التمويل /3_2

 األصولاكتشاف مدى مسامهة كل مصدر متويلي  أيمتكننا هذه النسب من دراسة و حتليل النسب التمويلية        
يل الغري يف متو  أموالتقيس نسب التمويل درجة اعتماد املؤسسة على . 1الثابتة بصفة خاصة األصولبصفة عامة و 

على كل  التأثري أمههااصة من جوانب عديدة ة خأمهياملؤسسة يف االقرتاض  إليهذهب أنشطتها ، وينتسب املدى الذي ت
 أموالزيادة رحبية املؤسسة مقارنة بالتمويل عن طريق  إىلالتمويل باستخدام االقرتاض قد يؤدي  أن إذمن العائد و اخلطر، 

  2الضريبة على الدخل .امللكية، حيث يسمح خبصم فوائد القروض من وعاء 

  نسبة التمويل الدائم  /1_3_2

أخرى الدائمة، فهذه النسبة تعترب صياغة  باألموالمستوى تغطية االستثمارات الصافية  إىلتشري هذه النسب         
امش  أوس املال العامل، برأ فان راس املال العامل يكون  ،% 100كانت هذه النسبة اقل من   فإذا، األمنما يسمى 

بشرط  أخلتو تكون املؤسسة فيه قد  األجلالثابتة مغطى بقروض قصرية  األصولجزء من  أنسالبا، فهذا يدل على 
  يلي : وسيولة اخلصوم . وتكتب نسبة التمويل الدائم كمابني استحقاقية اخلصوم  املالئمة

  % 100×الثابتة الصافية )  األصولالدائمة /  األموالنسبة التمويل الدائم = (

  الخاص:نسبة التمويل  /2_3_2

ا قدرة أموال أي اخلاصة، بأمواهلاالثابتة  ألصوهلاوتعين مدى تغطية املؤسسة           تغطيةعلى  املسامهني و ما يلحق 
من راس املال العامل   األجل لتوفري احلد األدىنالثابتة، و يبني النسبة اليت حتتاجها املؤسسة من القروض طويلة  األصول

  وحتسب وفق العالقة التالية :  لألمن.كهامش 

  %100× الثابتة )  األصولاخلاصة /  األموالنسبة التمويل اخلاص = ( 

  نسبة االستقاللية المالية  /3_3_2

احلجم الكبري للديون  أن إذوزن الديون داخل اهليكل للمؤسسة و بالتايل درجة استقالليتها،  إىل تشري هذه النسبة       
ا املالية،  جيعل املؤسسة غري مستقلة  تتعامل املؤسسة مبرونة  أنفكلما كانت هذه النسبة كبرية استطاعت يف اختاذ قرارا

اكانت النسبة صغرية فهذا يعين   إذا أماتسديد للديون ، مع الدائنني يف شكل اقرتاض و    3يف وضعية مثقلة بالديون  أ

                                                            
   45_ مبارك لسلوس، املرجع السابق ، ص 1
  52_ اليمني سعادة ، املرجع السابق ، ص  2
  45،ص نفس املرجع_ مبارك لسلوس،  3
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بتقدمي ضمانات ، وقد تكون هذه  إال إضافيةو ال تستطيع احلصول على املوارد املالية اليت حتتاجها من قروض      
  وتكتب نسبة االستقاللية املالية كما يلي :  الضمانات مرهقة . 

  % 100اخلاصة / جمموع الديون )  األموالنسبة االستقاللية املالية = (

  نسبة التمويل الخارجي /4_3_2

خارجية، وهي  بأموالنسبة القدرة على الوفاء تبني هذه النسبة مستوى تغطية موجودات املؤسسة  أيضاوتسمى        
مبجموع الديون، فكلما كانت صغرية   األصولنسبة السابقة، وهي مقارنة موجودات املؤسسة و املتمثلة يف نسبة مرافقة ب

  1 وفق العالقة التالية :لسوقية بالنقصان للموجودات . وحتسب الدائنني مضمونة ولو تغريت القيمة ا أموالكانت 

   %100× )  األصول جمموعنسبة التمويل اخلارجي = ( جمموع الديون / 

  نسبية الربحية  /4_2

وسيلة تكامل جتمع كمفهوم للقياس، بسبب عدم توفر تعد هذه اجملموعة واحدة من االجتاهات الصعبة للمؤسسة         
حالية من  بأرباحتقوم بالتضحية  األخريةهذه  أنبني هذه النسب حىت تربز مىت تكون استثمارات املؤسسة مرحبة، حيث 

الرحبية احملاسبية  أناملشاكل اليت تتخلل هذه النسب جند  أهماكرب يف املستقبل، لكن من  أخرىاجل احلصول على 
 األجلقابلة للمقارنة بالرغم من توفريها معلومات مهمة عن النشاط التشغيلي يف  تتجاهل اخلطر، بالتايل تكون غري

  2القصري.

  

  

  

  

  

  

 
                                                            

  46، ص  السابق  _ مبارك لسلوس ، املرجع 1
  43_بن مالك عمار، املرجع السابق ، ص  2
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  الخاصة األموالنسبة مردودية  /1_4_2 

 أموالتحصل عليها من استخدام ملاهي النتيجة  أخرىبعبارة  أواصة، اخل األموالمتثل هذه النسبة مردودية        
من ربح صايف، و متثل هذه  املسامهني أموالتقدمه الوحدة الواحدة املستثمرة من  النسبة متثل ماذه ، فنتيجة هاملسامهني
 النسب املالية الن اهلدف من التسيري املايل هو تعظيم حقوق املسامهني، وكلما كانت نتيجة هذه النسبة أهمالنسبة 

  وفق العالقة التالية : و السندات . وحتسب األسهماملؤسسة ، املتداولة يف بورصة  أسهمو جاذبية  أمهيةمرتفعة زادت 

  % 100)×  األصول/ جمموع  اإلمجاليةاخلاصة = ( النتيجة  األموالنسبة رحبية 

  نسبة ربحية النشاط /2_4_2

قد يكون مضلال ، الن زيادة  األحيانيف بعض  األعمالفضخامة رقم  ،األعمالمتثل هذه النسبة مردودية رقم        
و بالتايل  ،األرباحو تتبخر معها  األعمالكل رقم   تصالكلية ، و اليت قد مت األعباء النشاط يف املؤسسة يتزامن مع تزايد

   1.وحتسب وفق العالقة التالية:الكلية  واألعباء األعمالرقم  إدارةاملسريين يف  ءةفهذه النسبة تبني كفا

  % 100× )  األعمال/ رقم  اإلمجاليةنسبة رحبية النشاط = ( النتيجة 

  : األصولنسبة ربحية  /3_4_2

للحصول على النتيجة، و بالوحدات متثل ما تعطيه الوحدة النقدية الواحدة من  أصولتبني هذه ما استخدم من       
هي يف  املستخدمة بقدر ما األصول، فالعربة ليس يف ضخامة إمجاليةاملتداولة من النتيجة  األصولو األصول الثابتة 

  2 . وحتسب وفق العالقة التالية : األصولمردودية هذه 

 %100× )  األصول/ جمموع  اإلمجالية النتيجة= (  األصولنسبة رحبية 

  

  

  

  

  
                                                            

  24الناصر، املرجع السابق ، ص _ صخري مجال عبد  1
  52_ مبارك لسلوس ، املرجع السابق، ص  2
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  خالصة الفصل 

و يعطيها صورة كاملة وواضحة ،يعتمد عليه يف املؤسسات وذلك لتقييمها ،التحليل املايل  أنمن خالل ما سبق جند 
 اإلدارةوهلذا فالتحليل املايل، يعترب تقنية من تقنيات  يف اختاذ القرارات السليمة،مما يساعدها  حول وضعيتها املالية،

ئق مجة املعطيات املالية و الوثابرت  حبيث يقوم التحليل املايل وسيلة للتخطيط املايل وتقييم وضع املؤسسة، احلديثة و
لتحليل  ،ومؤشرات املختلفة أساليبتقييم مايل دقيق مستخدما يف ذلك ،استنتاج ميكن من وضع  إىلاحملاسبية للوصول 
اامليزانية املالية يف التحليل  أمهية ،املايل وال ننسى حبيث عملية التحليل  إعداد ،مل تكن فال ميكن للمحلل إنهامة  أل

التحليل املايل مهم جدا للمؤسسات  إنجل خروج بنتائج صادقة ، لذا جند أمن  ،بتطبيق املؤشرات املالية عليها يقوم
  ومن الصعب االستغناء عنها.وسيلة حديثة  أصبح ألنهوخاصة يف وقتنا احلايل 
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 تمهيد

م دور كبري القرارات هل متخذي أند و لذا جن، أمههاو العمليات  أصعبسة من يف املؤس ،تعترب عملية اختاذ القرار       
ويعد بشكل منظم وواضح يف كل املستويات،  ،نشاطات املؤسسة لتسيري من خالل اختاذ القرار بشكل جيد ،سسةيف املؤ 

   .األرباحالقرارات املالية ، وخيص كل قرارات االستثمار و التمويل و توزيع  أهمالقرار املايل من بني 

بالنسبة  ماأمن املال،  مبلغو ذلك من خالل استثمار  ،فوائد من ورائه إدخاليتوقع منه قرار االستثمار  أنجند        
ومن هذا   التأكدتقدم حل ملشكلة عدم  األرباحتوزيع  أمالقرار التمويل وهذا يقوم بتمويل املؤسسة عن طريق عدة طرق، 

اد عليه يف نشاطات املؤسسة تؤديها املالية ، و يتم االعتم اإلدارةاملواضيع يف  أهممن  أصبحاختاذ القرار املايل  أننقول 
 . أشكاهلااملتنوعة و بكل  أهدافهاحتقيق  إىل
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  المبحث األول: مفاهيم حول القرار

يف حتقيق املتاحة ، الن القرار مهم بالنسبة للمؤسسة  من بني البدائل أفضليقوم متخذي القرار اختاذ قرار الذي يرونه 
 بأقلاملؤسسة حلل املشكلة و  أماميدرك ويدرس كل البدائل املتوفرة  أناملختلفة ، وهلذا جيب على متخذ القرار  األهداف

  يتعلق بالقرار . كل ما  إىلعاليا. ونتطرق من هذا املبحث  أمهيةله  القرارتكلفة ممكنة ، و هلذا عملية اختاذ 

  وأهميتهمفهوم القرار  األول:المطلب 

  البعض منها: إىلهناك العديد من التعاريف نتطرق  :: مفهوم القرار1_1

  "خالف  أوقضية  أوحكم يف مسالة ما  أوالقرار لغة " القرار هو فصل مفهوم        

  يار بني بدائل خمتلفة "" القرار...اخت  أنوكذلك التعريف اللغوي الذي يقرر  

من بني عدة طرق  – األحسن – األفضلاحلل  أواملنهج  أواملسلك  أوكما عرف القرار " ....يعين اختيار الطريق        
  1.." متكافئة.حلول  أومناهج  أومسالك  أو

 اإلدارةتتعدد حماوالت تعريف القرار اصطالحا و علميا يف ميدان علم  اإلدارةمفهوم القرار اصطالحا يف ميدان        
  ومنها:سنقدم بعض التعريفات 

البدائل املتاحة بعد دراسة النتائج املتوقعة من كل بديل يف حتقيق  أحسن" اختيار  بأنه اإلدارييعرف القرار        
  املطلوبة " األهداف

 إىلوسيلة للوصول  أحسناستعمال  أواختيار  إىل" ... ذلك التصرف الشعوري الذي يرمي  أيضاكما يعرف         
  2استخدامها لتحقيق هدف ما " أوغايتها 

حمددة مصحوبة  أهداف أوهو " االختيار املدرك بني عدد من البدائل احملتملة لتحقيق هدف  اإلداريالقرار        
  3التنفيذ " إجراءاتبتحديد 

  

                                                            
  99)، ص  2010،( اجلزائر : بن عكنون ديوان املطبوعات اجلامعية ،المدخل لنظرية القرار_ حسني بلعجوز ،  1
  99_ نفس املرجع السابق ،ص  2
،(رسالة ماجستري غري منشورة، ختصص حماسبة ،كلية العلوم دور المراجعة المحاسبية الداخلية في تحسين عملية اتخاذ القرار المالي_ لوجاين عزيز،   3

  4)، ص  2013و التجارية و علوم التسيري، جامعة بسكرة ،  االقتصادية
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التعاريف  إعطائهمعىن عملية اختاذ القرار وميكن  إىلمن خالهلا يتم الوصول  إليهاومن هذه التعاريف اليت سبق التطرق   
  التالية:

ااختاذ القرار"           1اجلارية حىت حلظة االختيار و ما يليها " اإلحداثالعملية اليت تتعلق بالتطورات و  أ

و ذلك باملقارنة بني كل  األفضلعملية اختاذ القرار هي عملية املفاضلة الختيار البديل  أن " أيضاميكن تعريفه و        
        األفضلبديل من البدائل املمكنة، ويتم ذلك عن طريق حتديد مزايا وعيوب كل بديل على حدة مث اختيار البديل 

  2متخذ القرار" إمكانيةو املناسب يف ظل ظروف 

 أماميناسب املشكلة املطروحة من البدائل املوضوعة بديل  أفضلاختاذ القرار هو عبارة عن " اختيار  أنومما سبق نقول 
  ."املرجوة بشكل خايل من املخاطرة  األهدافحتقيق  إىلمما يؤدي  اإلدارة

 مالية). (طبيعية، أصولو امتالك  األمواليعرف على انه "هو كل قرار يوازن بني احلصول على :  القرار المالي       
دف القرارات املالية    3ربح و بالتايل تعظيم قيمة املؤسسة". أعلىمتويل االستثمارات مع حتقيق  إىلحبيث 

من بني العديد من املواقف املالية و الذي يرتتب عليه زيادة القيمة  األمثل"  اختيار البديل  أيضاوميكن تعريفه        
         سسة خالل فرتة زمنية معينة حيث يقوم احمللل املايل ( املدير املايل ) بتحليل القوائم و التقارير املاليةالسوقية للمؤ 

   4و البحث عن املعلومات احملاسبية و املالية و حتليلها و تعديلها لتساعده يف اختاذ القرارات املالية "..

  

  

  

  

  

                                                            
         ، ( رسالة ماجستري غري منشورة ، ختصص حماسبة ، كلية العلوم االقتصادية دور التحليل الوظيفي للتكاليف في عملية اتخاذ القرار_ قزي رقيق ،   1

  52)، ص 2013و التجارية و علوم التسيري ، جامعة بسكرة ،
، ( رسالة املاجستري غري منشورة ، ختصص حماسبية ، كلية العلوم  خصائص المعلومات المحاسبية و أثرها في اتخاذ القرارات_ ناصر حممد علي اجملهلي ،   2

  112)، ص  2009االقتصادية و علوم التسيري، جامعة احلاج خلضر باتنة ، 
، ( رسالة ماسرت غري منشورة ،ختصص مالية املؤسسة، كلية  المالية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطةاثر الهيكل المالي على القرارات _ مسية لزغم ،  3

  4) ، ص2012العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 
منشورة ، ختصص مالية ، ( رسالة املاسرت غري ات المالية) في اتخاذ القرار scfدور القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي (_حتان مخيس،  4

  38)، ص 2012املؤسسة، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،
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  الــــقـــرار: أهــــميـــة اتـخاذ 2_1

  نواحي:و يكون هذا من عدة  اإلداريةبالغة يف العملية  أمهيةملوضوع اختاذ القرار  إن

  من الناحية العلمية :أ/ 
  ا  أهدافهااملؤسسة يف حتقيق  اسرتاتيجياتتعترب القرارات وسيلة ناجحة لتطبيق بصورة و القيام بكافة عمليا

  . اإلدارية
  1 . اإلداريةتساهم يف جتميع املعلومات الالزمة للوظيفة  

  من الناحية العملية :ب/ 
  كشف سلوك رؤساء و قادة املؤسسة، كما تكشف عن الضغوطات اليت يعاين منها متخذي القرار، ما يسهل

   و الضغوطات . السلوكياتمهمة الرقابة على القرارات، و معرفة كيفية التعامل مع هذه 
  مناسب.بشكل علمي وعملي قياس مدى قدرة القادة و الرؤساء يف القيام مبختلف املهام املطلوبة منهم   

  المطلب الثاني : خصائص و مراحل اتخاذ القرار

  2 :بااليتتتميز عملية اختاذ القرار بعدة خصائص ميكن إمجاهلا : : خصائص اتخاذ القرار1_2

  عملية اختاذ القرار تتصف بالواقعية. 
  األشخاصاملنبثقة عن سلوكيات  اإلنسانيةبالعوامل  تتأثرعملية اختاذ القرار . 
 املستقبل إىليكون امتداد من احلاضر  أنالبد و  إداريقرار  أي 
  ا أيعملية اختاذ القرار هي عامة يف  اإلداريةتشمل مجيع املناصب  إذتشمل معظم املنظمات وهي شاملة  أ

  .املؤسسة
 ا  متتابعة.خطوات  جمموعةمن  عملية تتكون أ
 ا  ا.بالعوامل البيئية املختلفة و احمليطة  تتأثرعملية  أ

ا أيتتصف عملية اختاذ القرار باالستمرارية    مرحلة و باستمرار إىلمتر من مرحلة  أ
  
  
 

                                                            
   5_ مسية لزغم، املرجع السابق، ص  1
املاجستري غري  ،( رسالة المشكالت لدى المؤسسات األهلية بقطاع غزةواقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل _ جابر حممد عياش،  2

  35) ، ص  2008منشورة ، ختصص إدارة األعمال ، كلية التجارة ، اجلامعة اإلسالمية غزة ، 
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  : مراحل اتخاذ القرار 2_2

دف الوصول  ،إجراءاتعدة  إىلبعدة مراحل كل مرحلة حتتاج ،متر عملية اختاذ القرار           قرارات  إىلوذلك 
و خيتلف عدد هذه اخلطوات وطريقة ترتيبها باختالف املفكرين، وهناك تصنيفات خمتلفة ملراحل و خطوات عملية  سليمة

. قمنا بتقدمي وجهة النظر التالية حبيث تتكون من مخسة مراحل الختاذ وجهة نظر معينة وكل تصنيف ميثل  ،اختاذ القرار
  1وسنمثلها وفق الشكل التايل : القرار 

  مراحل اتخاذ القرار ):4_2(الشكل 

  

  

  

  

  

  

، (رسالة ماجستير غير منشورة ، اإلنتاجيفي اتخاذ القرار  األھدافدور نموذج البرمجة الخطية متعددة بوشارب خالد، : المصدر 

  17) ، ص 2014الكمية في التسيير ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة،  األساليبتخصص 

  

  

  

  

  

  

                                                            
ختصص األساليب الكمية يف  ، (رسالة ماجستري غري منشورة ،دور نموذج البرمجة الخطية متعددة األهداف في اتخاذ القرار اإلنتاجي_ بوشارب خالد،  1

  17) ، ص 2014التسيري ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، 

 تشخيص طبيعة املشكلة
 البدائل وإجيادحتليل املشكلة 

 تقييم البدائل

 )األمثل اختيار البديلاختاذ القرار (

 تنفيذ القرار و متابعته
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  نقوم بشرح هذا الشكل املقدم :

  المشكلة:تشخيص طبيعة  األولى:المرحلة  /1_2_2

   أبعادهاو حتديد خطوة يف عملية اختاذ القرار، ويعين تشخيص املشكلة التعريف عن املشكلة احلقيقية  أولتعترب        
او حتري السبب الرئيسي لظهور و معرفة     أثارها.و  أعراضهاو  أسبا

هو الفرق  أوفاملشكلة هي عبارة عن اخللل الذي يتواجد نتيجة اختالف احلالة القائمة عن احلالة املرغوبة يف وجودها، 
  يكون. أنبني ما حيدث فعال وما جيب 

اكما   يف املنظمة ال تتالئم مع اهلدف احملدد و ميكن األداءمستويات  جعل إىلاملتغريات املستقلة اليت تؤدي  إىلتشري  أ
  1 من املشاكل : أنواعالتفريق بني ثالث 

  : العمل اليومي و تنفيذه و يف نشاط  بإجراءاتويتمثل هذا النوع يف املشاكل اليت تتصل المشاكل التقليدية
املؤسسة ككل ، وهذه املشاكل قد تكون روتينية يتكرر حدوثها بذات شكلها و موضوعها وقد تكون متعلقة 

  بتصريف شؤون العمل وسري خطواته ...اخل
  :لشديد ا بالتأثريوهي املشاكل اليت تتصل بالتخطيط ورسم السياسات اليت تتسم المشاكل ذات الصبغة الحيوية

  ومستقبلها. ألهدافهاعلى انتظام نشاط املؤسسة و حتقيقها 
  أوالتنظيم  أوضعف التخطيط  إىلوقد تكون مثل هذه املشاكل راجعة :  طارئة بأمورالمشاكل المتعلقة 

املؤسسة و اليت يصعب التنبؤ  إطارهاالظروف البيئية اليت تعمل يف  إىلالسياسات املوضوعة كما قد تكون راجعة 
  ا.

  

  

  

  

  

  

                                                            
،( رسالة ماجستري غري منشورة ، ختصص حماسبة ، كلية العلوم  دور نظام المعلومات المحاسبي في اتخاذ القرارات المالية_ سليماين عبد احلكيم،  1
  5-4) ، ص  2013قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة ،اال
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  البدائل  وإيجادمرحلة تحليل المشكلة  الثانية:المرحلة  /2_2_2

ذه املرحلة التفتيش          األوىلاليت مت تشخيصها بدقة يف املرحلة عن احللول املختلفة حلل املشكلة  التحري أويقصد 
        حلول خمتلفة للمشكلة اليت مت تشخيصها، وهذا يعتمد على قدرة احمللل يف التحليل  أووهي تفرتض اقرتاح بدائل 

يقوم احمللل بوضع  أن، جيب اآلخرينالسابقة ومعلومات وخربات  لول جديدة باالعتماد على اخلربة ح إلجيادو االبتكار 
 أنو هلذا السبب جيب تيار البديل املناسب، اكرب عدد ممكن من احللول البديلة حىت يضمن عدم وقوعه يف اخلطأ و اخ

يكون يف حدود  أنكليا، و   أومتخذ القرار جزئيا  إليهايف حتقيق بعض النتائج اليت يسعى  اإلسهاميتوفر يف هذا البديل 
منفعة و ذلك حسب طبيعة املشكلة اليت هي  أوعينية،  أواملوارد املتاحة ملتخذ القرار معربا عن هذا البديل بقيم نقدية 

   حمل الدراسة.

  تقييم البدائل  الثالثة:المرحلة  /3_2_2

دراسة املشكلة، لكنها  أثناءمزايا و عيوب هذه البدائل ال تتضح بصورة واضحة  أنتتمثل صعوبة هذه املرحلة يف        
موضوعية من اجل تبيان مزايا و عيوب كل بديل  أسسيكون التقييم وفقا ملعايري و  أنتظهر فعال يف املستقبل و يفرتض 

  1 بعني االعتبار النواحي التالية : األخذمن هذه البدائل، ويف حالة املفاضلة جيب 

 املادية و البشرية املالئمة الالزمة لتنفيذه اإلمكانياتتنفيذ البديل و مدى توفر  إمكانية.  
 تتولد عنه. أناليت يتوقع حتقيقها و اخلسائر اليت ميكن  حلتنفيذه و األربا  لتكاليف املاليةا  
 االنعكاسات النفسية و االجتماعية لتنفيذه ومدى استجابة املرؤوسني للبديل وحسن توقيت تنفيذه.  
  السرعة املطلوبة عندما يكون احلل ملما وعاجال  حتقيقهاختيار البديل الذي يضمن.  

  

  

  

  

  

 

                                                            
، ( رسالة ماجستري غري منشورة ، ختصص مالية دور المعلومات المالية في تقييم األداء المالي للمؤسسة و اتخاذ القرارات_ بن خروف جليلة،  1

  106_105)،ص 2009جامعة احممد بوقرة بومرداس،  التجارية، املؤسسات، كلية العلوم االقتصادية علوم التسيري و العلوم
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  المرحلة الرابعة : اتخاذ القرار ( اختيار البديل األمثل ) /4_2_2

 إىلمن بني البدائل املتاحة للحل، وهنا يقوم املدير باختاذ القرار استنادا  األفضلالبديل يتم يف هذه املرحلة اختيار و        
 األخرىفة املتطلبات و العوامل هذا البديل يالئم كا أنمن  التأكدالذي مت اختياره، ولكن قبل ذلك جيب  األفضلالبديل 

 األفضلالبديل  أوغري احلل  آخرحال  أحياناللمشكلة و اليت مل تؤخذ بعني االعتبار خالل املرحلة السابقة، فقد يفضل 
جيد  أنتكون الظروف احلالية يف املؤسسة ال تسمح  حبل يتوقع  أن أوالعتبارات يراها املدير ضرورية مثل سهولة التنفيذ 

  :أمههاقبل العاملني املسؤولني عن التنفيذ، وهكذا فان هذه املرحلة براعي عدة عوامل مقاومة كبرية من 

 تطلبات و للظروف احلالية للمؤسسة.من قابلية البديل الذي مت اختياره للتنفيذ و مدى مالئمة للم التأكد 
  القانونية السائدةوفقا للمتطلبات  إداريالصيغة العملية هلذا البديل بشكل قرار. 
  إذفقط  إدارة أوالكلية للمنظمة و ليست املتعلقة بقسم  األهدافمراعاة اختيار البديل الذي يساهم يف حتقيق 

 .يستحسن حتقيقها أمهيةاقل  أهدافمهمة ينبغي حتقيقها و  أهداف إىل األهدافميكن تصنيف هذه 
 األنسبل املرتتبة عن تنفيذ البدي اآلثاربعني االعتبار  األخذ. 

  تنفيذ القرار و متابعته الخامسة:المرحلة  /5_2_2

ذه املرحلة بتوجيه القائمني على التنفيذ اآلخرينتتميز طبيعة القرار بان تنفيذه يتم عن طريق         ، و املدير يقوم فقط 
مبينا هلم العمل الذي يتوجب عليهم القيام به، و الدور املطلوب من كل منهم و املوارد املتاحة للتنفيذ، وهذا يتطلب 

القرارات حيث يشعر  املشاركة يف اختاذ مبدأ، ويتم ذلك من خالل أدائهو حتفيزهم على  منفذيهتفهم القرار من قبل 
و طموحات القائمني على  أهدافالقرارات مع  أهدافتنسجم  أناملنفذون بان القرار من صنعهم، ومن املهم جدا 

  1.و حتسينه أدائهمهؤالء املنفذين ملستوى تنفيذها حيث ينعكس ذلك يف رفع 

  

  

  

  

  

  

                                                            
  20_ بوشارب خالد ، املرجع السابق ،ص  1
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  المطلب الثالث: تصنيف القرارات 

  : تصنيف القرارات1_3

 أواجلانب  إىلحول تصنيف القرارات و كل تصنيف يهدف  ،معايري التصنيف وتباينت وجهات نظر املختصنياختلفت 
  يلي:  بالنسبة له، ومن هذه التصنيفات ما تأثرياو  أمهية األكثراملعيار 

  ) :H.SIMONتصنيف القرارات حسب ( /1_1_3

  القرار هي : أنواعمن  أساسيني) بني نوعني H.SIMONميز (

 قرارات مربجمة. 
 قرارات غري مربجمة. 

تعترب قرارات مربجمة الن معايري احلكم فيها عادة ما تكون واضحة، وغالبا ما تتوفر املعلومات أ/ قرارات مبرمجة : 
االكافية    ن البدائل املختارة، وهي قرارات متكررة روتينيةبشأنسيب  تأكدومن السهل حتديد البدائل فيها، و يوجد  بشأ

  معروفة و حمددة مسبقا للتعامل معها. إجراءاتو حمددة جيدا هلا 

مرة وال بوجد خربات  ألولعادة ما تظهر احلاجة الختاذها عندما تواجه املؤسسة املشكلة ب/قرارات غير مبرمجة : 
لتقييم مسبقة بكيفية حلها، ففي هذا النوع عادة ما يصحب جتميع معلومات كافية عنها، وال توجد معايري واضحة 

بشان بدائل نتائج  التأكدالبدائل. و االختيار بينها، و لذلك فان الظروف اليت تسود هذه احلالة هي ظروف عدم 
      و خصائص املشكلةصائص، فان كل قرار يتم صنعه وفقا ملتطلبات و ظروف التصرفات البديلة، و نتيجة هلذه اخل

   موحدة حلل هذا النوع من املشكالت، و ميكن ملتخذ القرار يف هذه احلالة استخدام حكمه الشخصي أمناطوال توجد 
  1 .األمهيةلى درجة من ما تكون ع غالباو تقييمه و رؤيته للمشكلة، وهي قرارات غري متكررة وكل منها له طبيعته املميزة و 

  

  

  

  

  

                                                            
  103-101_ حسني بلعجوز، املرجع السابق ،ص  1
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  مييز بني القرارات وفقا لنوع املشاركني يف صنع القرار:: تصنيف القرارات حسب نوع المشاركة /1_2_3 

  الفرديةالقرارات. 
  تنظيميةالقرارات. 

 و هي قرارات يقوم باختاذها مسري واحد. القرارات الفردية:أ/  

  و هي تلك اليت يشارك فيها العديد من متخذي القرار. القرارات تنظيمية:ب/ 

   اإلداريةتصنيف القرارات حسب المستويات  /2_1_3

  ، حيث جند:أمهيتها حسب أييمي الذي يتخذ فيه القرار، تصنف القرارات حسب املستوى التنظ

  اإلسرتاتيجيةالقرارات . 
 القرارات التكتيكية. 
 القرارات تشغيلية. 

االعتمادات  أو، و بضخامة االستثمارات األجلتتميز هذه القرارات بالثبات النسيب طويل :  االستراتيجيةأ/ القرارات 
  و مبا يتطلبه اختاذها من عناية خاصة و النتائج اليت حتدثها يف املستقبل التنظيم،  اآلثار بأمهيةاملالية الالزمة لتنفيذها، و 

   على حاضر املؤسسة اإلسرتاتيجيةو نتائج القرارات  أثار ألمهيةاقتصادية و مالية و اجتماعية، ونظرا  ألبعادو حتليالت 
  1العليا، و تتميز هذه القرارات بـ: باإلدارةو مستقبلها، فان اختصاص اختاذها يكون منوطاة 

  عددها حمدود.  
 مكلفة، نوعية )تعتمد على معلومات داخلية و خارجية من املؤسسة ( كثرية، معقدة ،.  
  و اخلطر التأكدارتفاع كل من مستوى عدم.  
 عند اختاذ القرار فان مستقبل املؤسسة يكون مهدد و يف موقف حمرج.  
  تظهر على املدى القصري أننتائجها ميكن  أن إال، األجلقرارات طويلة.  

  

  

  

                                                            
و حماسبة ، كلية العلوم ، ( رسالة ماجستري غري منشورة، ختصص مالية دور و أهمية نظام المعلومات المحاسبي في اتخاذ قرارات التمويلعيادي عبد القادر، _  1

  47) ، ص2008االقتصادية و علوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلى بالشلف ، 
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دف اىل توفري  اإلدارةتتخذ هذه القرارات عادة على مستوى  ب/ قرارات التكتيكية: الوسائل الوسطى و غالبا ما 
بيان حدود  أوحتديد مسار العالقات بني العاملني  أوبناء اهليكل التنظيمي  أوو ترمجة اخلطط،  األهدافاملناسبة لتحقيق 

  الصالحيات و قنوات االتصال.تفويض  أوتقييم العمل،  أوالسلطة 

اليت من  األخطاءاليت مت الوقوع فيها، و  األخطاء بأهميه من خالل التنبيه توج إىلهذا املستوى من اختاذ القرارات  تاجحي
  املمكن مواجهتها . تتميز هذه القرارات بـ:

  بالقرارات العمليةمقارنة عددها قليل.  
  ا   .استثنائية و بالتايل يصعب التنبؤ 
  التأكدمن اخلطر وعدم  عايلمستوى.  

للمؤسسة وتتعلق  التشغيليةهي قرارات تصنع يف املستويات التنظيمية الدنيا، و املتعلقة بالعمليات  : تشغيليةجـ/ قرارات 
التام،  التأكداليت قد مت تنفيذها بكفاءة و بفاعلية، و تتخذ هذه القرارات يف ظروف  األنشطةمن املهام و  بالتأكدعادة 

احيث تكون نتائجها معروفة مسبقا . وتتميز هذه القرارات    1 : بأ

  يكون على املدى القصري تأثريهاكثرية العدد متكررة، و.  
  ) اإلعدادو  األرقامصفة  تأخذقرارات عددية(.  
  ضيق التأكدمستوى اخلطر حمدود و عدم.  
 قرارات فردية و ال تؤثر على استمرارية املؤسسة على املدى الطويل.   

  2. : كاآليتهم   أنواعثالثة  إىلتصنف : تصنيف القرارات وفقا لظروف اتخاذها :3_1_3

 التام التأكدرارات تتخذ يف ظروف ق. 
 قرارات تتخذ يف حالة املخاطرة.  
  التأكدقرارات تتخذ يف ظروف عدم. 

وهي القرارات اليت يكون متخذ القرار على علم تام بكل املعلومات املالئمة التام :  التأكدأ/ قرارات تتخذ في ظروف 
يكون املوقف الذي يوجد فيه متخذ القرار واضحا، وتتميز مثل هذه القرارات بسهولة  وغالبا ماو الالزمة الختاذها، 
  نتائجها إىلاختاذها و االطمئنان 

                                                            
  47املرجع السابق، ص  _ عيادي عبد القادر، 1
  9_ سليماين عبد احلكيم ، املرجع السابق ،ص  2
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     يف هذه احلالة يتوفر قدر من املعلومات ويكون القرار ناتج عن اخلربة السابقةب/قرارات تتخذ في حالة المخاطرة :
بناء على ما يتوفر من بيانات اخلربة، ولذا تكون االحتماالت اخلاصة بالظروف املتوقعة احلدوث مستقبال  إعدادو يتم 

  .االحتماالت الناجتة موضوعية

 جيعلمعلومات عن املشكلة مما  أيةومثل هذه القرارات ال توفر ملتخذ القرار :  التأكدجـ/ قرارات تتخذ في ظروف عدم 
     الرياضية  األساليببعض  إىلاملتوقعة غري معروفة و يلجا متخذ القرار يف هذه احلالة  حداثباإلاالحتماالت املرتبطة 

  .احد البدائل املتاحة إىلللوصول  اإلحصائيةو 

  المبحث الثاني: قرار االستثمار 

من خالل حتصيل العائد للمؤسسة  إىلمما يؤدي باملؤسسة  ،بالغة يف الوقت احلاضر أمهيةقرار االستثمار ذات        
 العناصر املهمة يف االستثمار. إىلاستثمار مبلغ معني مما يتسم بالقدرة على حسن التصرف يف املوارد املتاحة . نتطرق 

  المطلب األول: مفاهيم حول اتخاذ القرار االستثماري

اليت  ،اهتمام متخذه على كيفية توظيف األموالال خيرج القرار االستثماري يف طبيعته عن أي قرار أخر، و ينصب        
دف احلصول على العوائد املالئمة ،مت احلصول عليها مبوجب قرار التمويل ستوى املخاطرة اليت مل التوظيف األفضل 
  تتعرض هلا هذه األموال عند توظيفها.

  مفهوم االستثمار: 1_1

  منها :يوجد العديد من التعاريف املوضحة ملفهوم االستثمار  

  .لرأس املال " األمثلاالستخدام  أو" االستثمار هو التوظيف        

دف احلصول على الدخل على  أموال" االستثمار هو ختلي الفرد عن         ميتلكها يف حلظة زمنية معينة، لفرتة زمنية 
ص املتوقع بقيمتها الشرائية نتيجة للنق باإلضافةاملستثمرة،  لألموالاحلالية  القيمةتدفقات مالية مستقبلية، تعوضه 

  .التضخم، مع توفري عائد معقول تعويضا لتحمله عنصر املخاطرة املتمثل باحتمال عدم حتقق تلك التدفقات"

ا املستثمر للحصول على العائد حسب طبيعته، فقد يكون املستثمر حمافظا  و ختتلف درجات املخاطر اليت يقبل 
   1االستثماري.دراسة تتناول السلوك  أيرشيدا، مضاربا أو مقامرا، و التمييز بينهم يعد أمر ضروري يف 

                                                            
، ( رسالة ماجستري غري منشورة ، ختصص األسواق املالية و البورصات ، كلية العلوم  دور التحليل الفني في اتخاذ قرار االستثمار باألسهم_ حياة زيد ،  1

  45)، ص  2015االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة ، 
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توظيف احلصول على العائد يف املستقبل مع مراعاة   ستثمار يقوم على توظيف األموال و املرجو مناال أنو مما سبق جند 
 كل املخاطر احمليطة.

  االستثمار:: تصنيف 2_1

  أمهها:لعدد من املعايري من   وفقاميكن تصنيف االستثمارات 

  االستثمار: من الغرضأو : تصنيف االستثمارات وفقا للهدف 1_2_1

  االستثمارات االحاللية: /1_1_2_1

    التحديث  إىل ،الدولة أوشيوعا من حيث احلجم، وتؤدي هذه االستثمارات اليت تفرضها الظروف  األكثرهي        
دف    و املبيعات . االنتهاجعن طريق ختفيض التكاليف مع ثبات حجم  األرباحزيادة  إىلو التطوير. و

  االستثمارات التوسعية : /2_1_2_1

منتجات جديدة  إضافة أو بإدخالو ذلك و البيعية للمؤسسة  اإلنتاجية هذا النوع هو توسيع الطاقةالغرض من        
و املبيعات احلالية، و يتعني وجود مربر هلذا النوع من االستثمارات و يستخدم يف هذا الصدد العديد من  اإلنتاجزيادة  أو

تتوفر لديها موارد  إناستثمارات التوسع  إنشاءالفنية لدراسة اجلدوى االقتصادية. وعلى املؤسسة اليت ترغب يف  األساليب
  ضخمة.

  الترشيد: أوالتطوير  إلىاالستثمارات التي تهدف  /3_1_2_1

 للتقليلو حتديثه  ،احلايل اإلنتاجيبتطوير اجلهاز  أي اآلليةبتكثيف  ،ختفيض التكلفة إىلدف هذه االستثمارات        
  .اإلضافيةمن العمالة 

  بواسطة الدولة ( االستثمارات االجتماعية): أواالستثمارات التي تفرضها الظروف  /4_1_2_1

اجتماعية غري مرتبطة بشكل مباشر بالنشاط الرئيسي للمؤسسة   أغراض ،حتقيق إىلدف هذه االستثمارات        
، وهذا النوع من االستثمارات قد تفرض األمنو توفري وسائل الراحة و حفظ الصحة و  ،كتحسني البيئة االجتماعية

  1الوقاية من التلوث. أجهزةوقوف السيارات و توفري  أماكنالظروف كتدبري 

  

  
                                                            

  16-15_ سليماين عبد احلكيم، املرجع السابق، ص  1
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  اإلستراتيجية:االستثمارات  /5_1_2_1

  كبرية.  أموالاحملافظة على بقاء و استمرار املؤسسة، و تتطلب  إىلدف هذه االستثمارات 

  لتاريخ حدوث التدفقات :: تصنيف االستثمارات وفقا 2_2_1

  نفقة . أو إيرادحاالت لزمن حدوث تدفقات االستثمار سواء كانت على شكل  أربعهنا منيز بني 

  اية املشروع إيرادنفقة واحدة يف بداية املشروع يقابلها    .واحد يف 
  تكرارا األكثرمتعددة خالل املشروع وهذه احلالة هي  إيراداتنفقة واحدة يف بداية املشروع يقابلها.  
  اية املشروع إيراديقابلها نفقات متعددة خالل املشروع   .واحد عند 
 املشروعخالل  عددة خالل املشروع يقابلها إيراداتنفقات مت.  

  : تصنيف االستثمارات وفقا لطبيعتها:3_2_1

  الحقيقة:االستثمارات  /1_3_2_1

 األصولشراء ومتلك  أودف حتقيق الربح  اإلنتاجية األصول إنشاءهو جمموعة االستثمارات اليت تتمثل يف        
وهذه االستثمارات تساهم يف زيادة ثروة املستثمر وكذلك ثروة  املصانع.كاالستثمار يف العقارات و معدات   الرأمسالية
  اجملتمع.

  االستثمارات المالية: /2_3_2_1

 األوراقو السندات) و  األسهملالستثمار يف السوق املايل (  املتاحةاألدوات املالية هي جمموع االستثمارات يف        
دف اقتنائها لفرتة معيناملالية    1إضافية. أرباحة مث بيعها عندما يرتفع سعرها يف السوق املايل و احلصول على األخرى 

  

  

  

  

  

                                                            
  17-16املرجع السابق ، ص  ،سليماين عبد احلكيم_  1



القرارات املاليةاختاذ الفصل الثاين........................................................................  

 

65 
 

  خصائص االستثمار :3_1 

  1 يلي : العامة نذكر منها مايتميز االستثمار مبجموعة من املميزات املشرتكة و اخلصائص 

 دف  إن حتقيق عوائد  إىلاالستثمار عملية اقتصادية، فهو عبارة عن جمموعة من النشاطات االقتصادية 
 .اقتصادية 

  املادية، املالية، البشرية و املعلوماتية، واعتمادا على  إشكاهلامبختلف  الرأمسالية األصوليتعلق االستثمار بتوجيه
ذلك فان االستثمار يوجه لتحقيق عوائد متباينة و يتوقف نوع هذه العوائد على اهلدف الرئيسي للمستثمر و 

 االستثمارية يف االقتصاد و اجملتمع . التأثرياتعلى 
 . ا  وجود قيم حالية مت التضحية 
 حني احلصول على العوائد املستقبلية. إىلمار تقع ما بني حلظة البدء بالتضحية وجود فرتة زمنية لالستث 
  حتقق العائد يف املستقبل. تأكدمثة خماطر تصاحب االستثمار نظرا لعدم 
 إجراءفاالستثمار مبىن على توقعات معينة ختص حتقيق عوائد عري مؤكدة يف املستقبل، وهذا ما يتطلب  إذا 

و تضفي نوع من  التأكدو مبادئ علمية تسمح بتقليل درجة املخاطرة و عدم  أسسلى دراسات معينة ترتكز ع
 الرشادة و العقالنية يف اختاذ القرار االستثماري.

  2 ميكن تلخيصها فيما يلي ::   : العوامل المحفزة على االستثمار4_1

 الرغبة يف الربح. 
  التكنولوجيمواجهة الطلبات املتزايدة مع االتساع و التقدم. 
  و االستقرار السياسي و االقتصادي، و كذلك توفر املورد البشرى املاهر و املتخصص األمنتوفر. 
 زيادة االستثمارات، و بالتايل التنمية االقتصادية إىلس مال اجتماعي يؤدي تكوين رأ. 
 املستثمر البنية التحتية الالزمة لالستثمار من خالل توفر البيئة املالئمة و كل ما حيتاجه.  

  

  

  

 
                                                            

، ( رسالة ماجستري غري منشورة، ختصص مالية املؤسسة، كلية العلوم الموازنة االستثمارية و دورها في ترشيد اإلنفاق االستثماري_ منري نصر الدين،  1
  5) ، ص2009االقتصادية و علوم التسيري و العلوم التجارية، جامعة أحممد بوقرة بومرداس، 

  9_ مسية لزغم، املرجع السابق، ص  2
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 كذلك:نضيف   أنميكن و 

 اليت تؤثر على االستثمار. املتغريات أهممها من  إذالفائدة،  أسعارصرف العمالت، و كذا  أسعار  
  يف حتفيز  أساسياالسياسات احلكومية من خالل السياسيتني املالية و النقدية، حبث تلعب احلكومة  دورا

 االستثمار يف الدولة.
  ازدهارها.مارات و تشجيع االستث إىلهذا  أدىمعدل التضخم حبيث كلما اخنفض مستوى التضخم 

  أنواعها و المطلب الثاني: ماهية القرار االستثمار
  : مفهوم القرار االستثمار1_2

    على بقائه  تأثريباملشروع فعي ذات  اإلدارةو اخطر القرارات اليت تتخذها  أصعبو  أهميعترب قرار االستثمار        
املتداولة و  األصولالزيادة يف  أيضا إمناالثابتة فقط و  األصولو استمراره و منوه و ال تقتصر هذه االستثمارات على 

و البحوث اجلانب  األصولاملرتتبة على االستثمار، و نفقات البحوث و التطوير، وبصفة عامة تشكل االستثمارات يف 
  :أسبابمن االستثمارات و تستدعي عناية خاصة لثالثة  األكرب
 .اليت  األموالالعدول عنها. بسبب ضخامة حجم  أوالتخلي  يصعب بعد الشروع يف تنفيذ االستثمارات الثابتة

  ضخمة.حتمل خسائر مالية  -عن االستثمار التخليومعين  – اإلعداديف مرحلة  إنفاقهامت 
 ونعين باملرونة السرعة  -النعدام املرونة لكثري من االستثمارات الثابتة -املخاطر املرتتبة عند العدول عن االستثمار

 إىل إداريالوضع املبدئي ( ما قبل الشروع يف تنفيذ االستثمار) فقد يكون من السهل حتويل مبىن  إىليف الرجوع 
  .آخرغرض  إىلرتول مبىن سكين، و لكن يصعب حتويل معمل لتكرير الب

  إىل األوضاع إلرجاعوقتا  األمرتعترب تكلفة اخلطأ املرتتبة على االختيار اخلاطئ لالستثمار عالية حيث يتطلب 
  1 .أثارما يرتتب على ذلك من الوضع املبدئي و 

  االستثمار:للقرار  أخريعطى تعريف 
مفهوم القرار االستثمار " هو ذلك القرار الذي يقوم على اختيار البديل االستثماري الذي يعطي اكرب عائد        

  2جلدوى اليت تسبق عملية االختيار " و املبين على جمموعة من دراسات ا فأكثر األقلاستثماري من بدلني على 
  مما سبق ميكن القول انه :
االقرارات اليت تتخذ يف املؤسسة  أصعبيعترب القرار االستثمار من    حتتوي على املخاطرة . أل

  
  

                                                            
)، 2008( جامعة اإلسكندرية، املكتب العريب احلديث الناشر،  إستراتيجية اإلدارة المالية في اتخاذ القرارات االستثمارية،_ عبد الغفار حنفي،  1

  223-222ص
  69_ لوجاين عزيز، املرجع السابق، ص 2
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  صعوبات قرار االستثمار /1_1_2

  القرارات اليت تتخذ لسببني رئسيني: أصعبقرار االستثمار من يعترب 

 انه يعتمد كليا على التنبؤات.  
  ا . أهدافهاو الشركة  أنشطةمراعاة ان يكون االستثمار اجلديد متمشيا مع   1و سياسا

  المعايير المستخدمة في اتخاذ القرار االستثمار أهم /2_1_2

 : و ترتجم تغري التدفقات النقدية املتولدة عن االستثمار بالوحدات النقدية احلالية القيمة الحالية الصافية. 
 : و هو عبارة عن النسبة بني القيمة احلالية و تكلفة االستثمار مؤشر المردودية. 
  املشروع  رأمسالو هي املدة الزمنية الالزمة السرتجاع  االسترداد :فترة. 
 : معدل االستحداث الذي تنعدم عنده القيمة الصافية، مبعىن العتبة.و هو  معدل العائد الداخلي 
 معدل المردودية المحاسبية 
 :(بعد التحيين ) املشروع بالقيمة  رأمسالو هي املدة  الزمنية الالزمة السرتجاع  فترة االسترداد المستحدثة

 يمة احلاضرة للتدفقات النقدية .يف احلسبان الق باألخذ أياحلالية، 

لسيولة االستثمار. لذلك فانه بقدر ما تكون هذه الفرتة قصرية ليست فرتة االسرتداد مؤشرا للمردودية بقدر ما هي مؤشر 
ولد سيولة مستقبلية يف ظرف قصري، مما يعين ان بقدر يكون االستثمار موضوع القرار مفضال، حيث يعين ذلك انه سي

  2 هذا االستثمار هو بدرجة من السيولة.

  

  

  

  

  

  

                                                            
  223_ عبد الغفار حنفي، املرجع السابق، ص  1
  ، لمنطق المالي لنمو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية_ نحو يناء نموذج لترشيد القرارات المالية _دراسة تحليلية ل_ دادن عبد الوهاب،  2

  98) ، ص 2007( رسالة الدكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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  تصنف القرارات االستثمارية وفقا ملعياريني مها: : القرارات االستثمارية  أنواع: 2_2

  االستثمارية: األداةقرار االستثمار حسب سعر  :1_2_2

يواجه املستثمر ثالثة مواقف تتطلب منه اختاذ قرار، و تتوقف طبيعة القرار الذي يتخذه يف هذه املواقف على        
تندرج قرارات االستثمار  اإلطاراالستثمارية و قيمتها من وجهة نظره، ضمن هذا  األداةالقائمة بني سعر طبيعة العالقة 

  هي : أنواعحتت ثالثة 

احلصول  يتخذ املستثمر هذا القرار كلما كانت القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقع :قرار الشراء /1_1_2_2
  على هذه العالقة .السوقية احلالية هلا. فيبىن متخذ قرار االستثمار بناء  عليها مبا فيها قيمة املخاطرة اكرب من القيمة

لالستثمار مساوية للقيمة احلالية للتدفقات كلما كانت القيمة السوقية احلالية قرار عدم التداول:  /2_1_2_2
  .بأموالهعدم وجود عوائد منتظرة يف هذه احلالة يفضل املستثمر االحتفاظ  أيالنقدية املتوقعة 

املايل املكتسب اكرب من القيمة  لألصليتخذ املستثمر قرار البيع عندما يرى القيمة السوقية  قرار البيع: /3_1_2_2
  1وجود الربح و اجلدوى املالية من قرار البيع. أيقدية املتوقعة مبا فيها املخاطرة . احلالية للتدفقات الن

  : قرار حسب صفة القرار2_2_2

  2 من القرارات هي : أنواعوفق هذا املعيار ميكن التمييز بني ثالثة 

عدد معني من البدائل  أماميف هذه احلالة يكون املستثمر  االستثمار : أولوياتقرارات تحديد  /1_2_2_2
بناء على مدى  األفضلعملية اختيار البديل  أمام املستثمرويصبح  األهدافاالستثمارية احملتملة و املمكنة لتحقيق نفس 

    اليت حيددها  لألولوياتعليه من عائد او منفعة خالل فرتة زمنية معينة، ومن مث يقوم برتتيب االستثمار طبقا ما يعود 
عائد االستثمار هو الذي حيكم تفضيالته فانه سيقوم برتتيب البدائل االستثمارية  أناعترب  فإذال مرحلة و اهتمامات ك

  طبقا هلذا املدخل.

بديل واحد  أماميف هذا النوع من القرارات يكون املستثمر : رفض االستثمار  أوقرارات قبول  /2_2_2_2
ا دون استثمار، و يف هذه احلالة فاملستثمر عليه  أويف نشاط معني  أموالهالستثمار  يقبل البديل  أناالحتفاظ 

   تنفيذه. إمكانيةيرفضه لعدم  أوصورة تفصيلية االستثماري الذي متت دراسته ب

                                                            
  69_ لوجاين عزيز، املرجع السابق، ص  1
  20، املرجع السابق، ص_سليماين عبد احلكيم  2
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 ستثمار       توجد يف هذا النوع من القرارات العديد من قرص االقرارات االستثمار المانعة تبادليا :  /3_2_2_2
، و عليه يف هذه أخرهذه الفرص يف نشاط معني ال ميكنه من اختيار نشاط  إحدىيف حالة اختيار املستثمر و لكن 

  .األخربعني االعتبار تكلفة الفرصة البديلة نتيجة عدم تنفيذ البديل  األخذاحلالة 

  : القرارات االستثمارية في ظروف التأكد و المخاطرة و عدم التأكد:3_2_2

تقرتب من الصفر و من مث تتم عملية  أوتتخذ القرارات يف ظروف التأكد حيث تكاد تنعدم املخاطرة  أنميكن        
   القرار االستثماري، بسهولة و بساطة حيث تكون لدى متخذ القرار معلومات كاملة ولديه دراية تامة باملستقبل اختاذ 

اارات االستثمارية قليال فيما يتعلق بالقر  إالو نتائجه و هو وضع يكاد ال حيدث  دائما مصحوبة بدرجة معينة من  أل
  املخاطر .

وهناك القرارات االستثمارية اليت تتم يف حالة عدم التأكد وهي احلاالت اليت تكون درجة املخاطرة فيها تقرتب بقوة من 
دراسات اجلدوى يف جمال  إجراءخربة عالية يف  إىلحتدث يف جمال االستثمار وحتتاج  أنوهي قرارات كل  100%

على درجة مرتفعة من التقدم لكي يتخذ  أساليبدراسات اجلدوى و تطبيق  إجراءدقة كبرية يف  إىلاالستثمار و حتتاج 
  يف مثل تلك الظروف. االستثماريالقرار 

  : القرارات االستثمارية التي تعتمد على التحليل الوصفي و التحليل الكمي:4_2_2

د قرارات استثمارية تعتمد على التحليل الوصفي فقط وهذه قليلة احلدوث يف عامل اليوم او قرارات جن أنميكن        
ليست بالكثرية احلدوث و لكن الواقع العملي يغلب على القرارات  أيضاتعتمد على التحليل الكمي فقط وهي 

  1بالتحليل الوصفي و الكمي معا. األخذاالستثمارية فيه 

  

  

  

  

  

  

                                                            
  45-44) ،ص  2006، ( اإلسكندرية، الدار اجلامعية، دراسات الجدوى االقتصادية التخاذ القرارات االستثمارية_ عبد املطلب عبد اجمليد،  1
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  الثالث: مقومات ومراحل اتخاذ القرار االستثمارالمطلب 

  : مقومات اتخاذ قرار االستثمار1_3

  ثالثة: أسسيستند على  أنيكون القرار االستثماري ناجحا، ولكي يكون كذلك البد و  أنتستلزم الضرورة 

  مالئمة إسرتاتيجيةاعتماد. 
  العلمية الختاذ القرار باألسساالسرتشاد. 
 العائد و املخاطرة مراعاة العالقة بني. 

يعرب عنها  أواملستثمر، و اليت يكشف عنها  أولوياتعلى  أساستتوقف بشكل : مالئمة إستراتيجيةاعتماد  /1_1_3
من  تتأثرفالرحبية  .األمانالرحبية و السيولة و منحىن تفضيل االستثماري والذي يتشكل من رغبات املستثمر جتاه كل من 

فيعرب عنهما باملخاطرة اليت يكون املستثمر مستعدا  األمانخالل معدل العائد املتوقع من االستثمار، بينما السيولة و 
 : أشكالثالثة  إىلتصنيف املستثمرين  باإلمكانتوقع من االستثمار. لقبوهلا يف ضوء العائد امل

  .جدا لعنصر املخاطرة حساساالذي يكون  المستثمر المتحفظ: األول: 

  .ملسألة الرحبية ما جيعل حساسيته للمخاطرة متدنية  األولويةالذي يعطى  المستثمر المضارب: الثاني:

  .و هو املستثمر الرشيد الذي يهتم بكل من العائد و املخاطرة بشكل متوازن المستثمر المتوازن: الثالث:

حىت يكون القرار  يكون القرار رشيدا. و أنبقصد  العلمية في اتخاذ قرار االستثمار: باألسساالسترشاد  /2_1_3
يئة البيانات أواليوظف  أنرشيدا، فعلى املستثمر      املنهج العملي يف اختاذ القرار لناحية حتديد اهلدف من االستثمار، 

 كأساساالعتماد على عدد من املبادئ و املعايري   وهنا يتم .األفضلو املعلومات املالئمة الختاذ البديل االستثماري 
  1 :أمههاومن  الختاذ القرار.

  املفاضلة بني  إجراءحىت يكون املستثمر يف وضع قادر فيه على  االستثمارية):مبدأ تعدد الخيارات (البدائل
و كلما كانت البدائل كثرية و  حتقيقه. إىلالذي يتناسب مع اهلدف يسعى  األفضلالبدائل و اختيار البديل 

امتعددة     .كرب و متكنه من اختاذ القرار الصائبذ القرار مرونة أتعطي متخ فإ
  :فنية  إمكاناتقرار االستثمار مبا يتضمنه من حيثيات وما يستلزمه من  أنوهذا يعين مبدأ الخبرة و التأهيل       

   الذي يستلزم االستعانة مبشورة املختصني يف هذا اجملال. األمر و علمية قد ال تتوافر لدى العديد من املستثمرين،

                                                            
  19-17)، ص 2015،  2، ( عمان ، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، طتقييم القرارات االستثمارية_ طالل كداوي ،  1
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  االستثمارية املناسبة يف ذلك مبا ينسجم  األداةمبعىن اختيار اجملال االستثماري املناسب، و كذلك  المالئمة:مبدأ
  .مؤسسة أووظروف املستثمر سواء كان فردا 

  االستثمارية بغية ختفيض اثر املخاطر  األدواتاختيار عدد من  أيتوزيع المخاطر االستثمارية:  أومبدأ التنويع
 .وخاصة املخاطر غري النظامية 

مها العائد و املخاطرة  أساسينيترتبط القرارات االستثمارية بعاملني  مراعاة العالقة بين العائد و المخاطرة: /3_1_3
  و توجد عالقة طردية بينهما فكلما زاد العائد املتوقع من االستثمار ارتفعت املخاطرة الناجتة عنه، و هلذا على املستثمر 

درجة  أساسهيتنبأ بكل من العائد و درجة احتمال حتقق هذا العائد الذي حتدد على  أنيتخذ قراره االستثماري  أنقبل 
  1 .املخاطرة

  االستثمار : مراحل اتخاذ قرار2_3

  متر عملية اختاذ القرار االستثماري باملراحل التالية : أنالبد 

  املسطرة من قبل املستثمر اليت  باألهدافتتعلق هذه املرحلة  للمشروع: األولية الفكرة أومرحلة تحضير المشاريع
 املرغوب فيها األهدافتسعى لتحقيق  أولية أفكاريرغب يف حتقيقها، حبيث تكون املشاريع عبارة عن 

 ، التوسع،..اخل) اإلنتاجية( زيادة الطاقة     
  : إىل باإلضافةيتم يف هذه املرحلة تقدير تكلفة االستثمار و كذا العائد املتوقع منه، مرحلة تقييم المشاريع 

التدفقات النقدية الداخلة و اخلارجة من املشروع على مدى عمره االقتصادي، من خالل خمتلف املعايري املالئمة 
 .األمثلالختيار املشروع االستثماري 

 : اعتماد على خمتلف طرق املفاضلة بني  األمثلو يف هذه املرحلة يتم اختيار البديل  مرحلة اختيار المشروع
من  ادينمن تكلفة االستثمار، مع حد  أعلىاختيار االستثمار الذي حيقق مردودية رأمسال  املشاريع. وحتت مبدأ

 املردودية املقبولة.
  خمتلف املوازنات  إعدادو  أموالو يتم هذه املرحلة توفري كل ما يتطلبه املشروع املختار من  المشروع: تنفيذمرحلة

 2. وقت التنفيذ و االنتهاء و مرحلة التشغيل التجرييب للمشروع إىل باإلضافةاملتعلقة به، 

 

 

                                                            
  21_ سليماين عبد احلكيم، املرجع السابق، ص  1
  36ص  _ مسية لزغم، املرجع السابق، 2
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  األرباحتوزيع  قرار التمويل و قرار الثالث:المبحث 

ا  إىلدف  ،قرارات إىلحتتاج املؤسسة         ، وذلك من خالل عدة طرق لتمويل من حيث  اإلنتاجيةمتويل عمليا
ا وحتقيق عوائد منها احتجازها من األرباح أو بالنسبة لتوزيع  أما، املدة و هي متثل على شكل قروض تقوم بتمويل عمليا

  االستقرار يف التوزيعات.  إسرتاتيجيةاليت تواجه متخذي القرارات جيب االعتماد على  ،املشكالت الرئيسية

  مفاهيم حول قرار التمويل  األول:المطلب 

  : مفهوم قرار التمويل1_1

  .عام " أوخاص تطوير مشروع  أو إلنشاءالتمويل يعين "توفري املبالغ النقدية الالزمة        

 األموالاملوارد النقدية اليت يتم مبوجتها توفري املوارد احلقيقية اليت توجه لتكوين رؤوس  إتاحةالتمويل " يقصد به        
  .1اجلديدة"

طويلة املدى، لتحقيق توازن بني  أصولتتعلق هذه القرارات باختيارات التمويل املستعملة من قبل املؤسسة للحيازة على 
  2 .اخلاصة األموال، وكذا بني التمويل عن طريق االستدانة و التمويل عن طريق األجلالتمويل قصري 

هو إعانة املشروع مبتطلبات احملتاج إليها عن طريق توفري املبالغ النقدية الالزمة، أو من هذه التعريفات جند أن قرار التمويل 
ا تساعد بشكل عام يف املشروع.   حيازة أصول طويلة املدى اليت نظرا أ

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  17_ لوجاين عزيز، املرجع السابق، ص 1
  45_ دادن عبد الوهاب، املرجع السابق، ص  2
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  :اآلتيةاليت تتحصل عليها املؤسسات من خمتلف املصادر تتميز باخلصائص  األموال إن :خصائص التمويل : 2_1

 :من عن طريق التمويل هلا فرتة زمنية و موعد حمدد ، اليت حتصلت عليها املؤسسة األموال إنو يعين  االستحقاق
 .أخرىاعتبارات  أيفيه بعض النظر عن ، ينبغي سدادها

  و الفوائد املرتتبة عليها من  أموالهله احلق باحلصول على  ،مصدر التمويل إنوهو يعين  الدخل:الحق على
 .املؤسسةدخل  أوسيولة 

 :الذي ، تعددها يعطي للمؤسسة فرصة اختيار مصدر التمويل و ،تنوع مصادر التمويل إنو تعين  المالئمة
 .يناسب املؤسسة يف التوقيت و الكمية و الشروط

  : مصادر التمويل 2_1

ا يتم تقسيمها  أساسسنستعرض فيما يلي مصادر التمويل على  و مصادر متويل  األجلمصادر متويل طويلة  إىلمد
  .األجلقصرية 

  :مصادر التمويل طويلة األجل  /1_2_1

ا هي تلك املصادر         لتلبية االحتياجات  أو، األجلمن سنة و تستخدم يف االستثمارات طويلة  أكثراليت تكون مد
   .املقرتضة األموالامللكية و  أموالقسمني :  إىلوتنقسم  املتداولة. األصولالدائمة لبعض 

 الملكية أموال  

  العادية  األسهم/  1_1_2_1

ورقة ذات قيمة امسية واحدة تطرح لالكتتاب العام و هلا القابلية على التداول و غري قابلة للتجزئة و ال وهو  مفهوم : /1
ا أيتستحق الدفع يف تاريخ حمدد،  ثابتة ) سواء من حيث  أرباحأبدية على طول عمر املشروع و ال تلتزم بتوزيع (   أ

املستثمرة  األموالاملصدرة بعد تقدير حجم  األسهمفرتات استحقاقها، و حتسب قيمة وعدد  أو األرباححتديد قيمة هذه 
متويل رئيسية من العادية وسيلة  باألسهم، ويعترب التمويل اإلصدارو سعر  األسهم إصدارو بعد ذلك يتم حتديد كيفية 

حيمل  بالنسبة للشركات املسامهة العامة، الن استخدام هذه الطريقة يف التمويل سوف ال ألجلامصادر التمويل طويلة 
ا جتاه الغري مقابل استخدام   أياملشروع  يف حالة حتقيق الربح و اختاذ قرار بالتوزيع على  إال األموالكلفة يلتزم 

اليت يتقرر  األرباحو حق املشاركة يف  اإلدارةجملس العادية حبق التصويت عند انتخاب  األسهماملسامهني، و يتمتع محلة 
اجلديدة لغرض  األسهم إصداريف االكتتاب عند  األولويةالشركة عند التصفية  وحق  أصولنصيبه من  إىل إضافةتوزيعها، 

   1 .احملافظة على نسبة ملكيتهم يف الشركة
                                                            

   119)، ص 2009، (عمان : األردن، دار املناهج للنشر والتوزيع، مبادئ اإلدارة المالية_ دريد كامل آل شبيب،  1
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ا املشروع تتكون لدينا عدة  األعرافنتيجة لبعض القوانني و و  احملاسبية و مراحل التطوير االقتصادي و التارخيي اليت مير 
  هي:قيم للسهم الواحد و 

ما ينص عليها يف العقد التأسيسي للشركة، و حيسب وهي القيمة املدونة على قيمة السهم و عادة  أ/ القيمة االسمية:
بقيمتها  األسهم، و بصدر األسهمملال املصدر وفقا للقيمة االمسية جملموع راس ا أيضااملصرح به و  أورأس املال االمسي 

  بقيمة اقل . إصدارها وال جيوزاالمسية 

 األرباح و و لكنها تتضمن االحتياطات املمتازة األسهمتتمثل يف حقوق امللكية _اليت ال تتضمن  ب/ القيمة الدفترية :
، قد تتساوى القيمة مع القيمة االمسية عند بداية النشاط و تكون العادية املصدرة  األسهماحملتجزة_ مقسومة على عدد 

و حتسب  ائرالقيمة الدفرتية اكرب من القيمة االمسية للسهم يف حالة تكوين احتياطات و تكون اقل يف حالة حتقيق خس
  املصدرة. األسهمصول الشركة على عدد قيمة الدفرتية للسهم بقسمة صايف أال

قل من القيمة أ أوكرب داول السهم يف البورصة وقد تكون أت أساسهاوهي القيمة اليت يتم على القيمة السوقية :  جـ/
الشركة، الظروف  أداءاملعلومات املتعلقة بالشركة ( املركز املايل،  أساسالدفرتية، و تتحدد هذه القيمة على  أواالمسية 

لذلك  األسهم،التوزيعات السنوية، و تتأثر هذه القيمة بالعرض و الطلب على  إىل إضافةاالقتصادية و السياسية ...) 
  .غري كفئةكانت البورصة   إذافالقيمة السوقية ال متثل القيمة احلقيقية للسهم خاصة 

لكل موجودات الشركة، وهذا تتمثل القيمة التصفوية للسهم يف حصة السهم من القيمة التصفوية د/ القيمة التصفوية : 
 األسهماملمتازة مقسومة على عدد  األسهمبعد تسديد االلتزامات، وحقوق الدائنني ( قروض، سندات )، و محلة 

  1العادية

  

  

  

  

  

  

                                                            
، ( رسالة ماجستري غري منشورة، ختصص تسيري املؤسسات، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة  اثر التضخم على عوائد األسهم_ بلجبلية مسية،  1

  11) ، ص2010منتوري قسنطينة، 
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  األسهم بإصدارالتمويل  عيوبمزايا و  /2

  العادية األسهم إصدارمزايا  /1_2

  توزيع  أن إذحتديد تاريخ استحقاق هلا،  أوالعادية التزام على الشركة بدفع مبالغ حمددة  األسهم إصدارال ميثل
  و يتخذ القرار بتوزيعها . األرباححتقق الشركة  أنيكون بعد  األسهمعلى محلة  األرباح

 زامات الت املؤسسة غري ملزمة برد قيمة السهم يف تاريخ حمدد مما يعطى مرونة للمؤسسة بعدم الدخول يف إن
  .األخرىاض درجة املخطر مقارنة مبصادر التمويل اخنف إىل باإلضافة حمددة،

 يعد توسيع حلقوق امللكية و هذا خيفض من خمطر الرافعة املالية، و يعطى ضمانات  األسهم بإصدارالتمويل  إن
  للدائنني و يعزز من القدرة االئتمانية للمؤسسة يف السوق املايل. إضافية

  العادية  األسهم إصدارعيوب  /2_2

  السيطرة  أحياناو دخول مسامهني جدد، و  لألسهمالتبادل السريع  بسبب اإلدارةعلى  السيطرةاحتمال فقدان
 األعضاءيتالئم مع توجهات  املؤسسة مبا إدارةو اجتاهاته و احتمال تغيري طريقة  اإلدارةعلى قرارات جملس 
  رأس املال .اع نسبة مسامهتهم يف اجلدد يف حالة ارتف

 سببني رئيسيني: إىلالتكلفة اليت تتحملها املؤسسة، و يرجع ذلك  ارتفاع  
  األموالعادة ما يكون مرتفع نظرا للمخاطر اليت تتعرض هلا  األسهمالعائد الذي يطلبه محلة هذه 

 .املستثمرة
 الضريبة على عكس فوائد القروض ال تعترب من بني التكاليف اليت ختصم قبل حساب  األسهم أرباح إن

 1وفرات ضريبية. أيومن مث ال يتولد عنها 

  

  

  

  

 

                                                            
، ( رسالة ماجستري غري منشورة، ختصص مالية املؤسسات، كلية العلوم االقتصادية اختيار الهيكل المالي المناسب للمؤسسةمحددات _ بوربيعة غنية،  1

  43)، ص  2012،  3العلوم التجارية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر 
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 الممتازة األسهم /2_1_2_1

تسمى  األسهمهذه  أن إال، بإصدارهااليت تقوم الشركات املسامهة  األسهماملمتازة النوع الثاين من  األسهمتعترب        
( يف  األرباحيف  األولويةبان هلم حق العادية  األسهم أصحاباملمتازة ميتازون عن  األسهم أصحاباملمتازة الن  باألسهم

يف حالة التصفية .و لكن يف مقابل هذه االمتيازات جند  األصولاحلصول على قيمة  أولويةكما هلم )  األرباححالة توزيع 
 األسهم أصحاب أن أيحقوق يف التصويت و حضور اجلمعية العمومية (  أياملمتازة  األسهمانه ال يكون حلملة 

  املشروع ).  إدارةاملمتازة ال يتدخلون يف 

يتحدد كنسبة من القيمة االمسية للسهم او يتحدد يف شكل مبلغ معني، و لكن  أن أماعلى عائد معني  األسهموحتصل 
 األسهم أصحابال حيصل  أخرىه مع السندات). ولكن من ناحية يف احلالتني فان العائد ال يتغري ( وهي يف ذلك تتشاب

  املمتازة األسهم أصحابتسمح بدفع مستحقات  األرباحيف حالة حتقيق املشروع ملقدار معني  إال إيراداتعلى املمتازة 

اليت تعاين من بعض  املنشآتاملمتازة يساعد  األسهم إصدار أنالعادية ). و يالحظ  األسهم( وهي يف ذلك تتشابه مع 
املشروع لذلك  إفالس إىلاملمتازة ال يؤدي  األسهماملشاكل املؤقتة على مواجهة هذه الصعوبات ان عدم دفع عوائد 

  .اإلدارة أعمالمالكها ال يتدخل يف  أناملمتازة اقل خطورة من وجهة نظر املنشأة كما  فاألسهم

  المحتجزة األرباح /3_1_2_1

 األرباحللمنشأة و متثل  األجللتمويل االحتياجات املالية طويلة احملتجزة مصدرا داخليا هاما يستخدم  األرباحمتثل        
  استثماره.    إعادةالذي يتم االحتفاظ به داخل املنشأة لغرض  األرباحاحملتجزة هذا اجلزء من 

 املنشآتاحملجوزة يف حالة  األرباحتخدم مصادر متويل عمليات النمو و التوسع. كما تس أهماحملتجزة من  األرباحوتعترب 
ا اليت تعاين من املشاكل    اليت تواجه ظروف اقتصادية متقلبة. املنشآت أواملالية كتلك اليت ترغب يف ختفيض ديو

ا طويلة  املنشآتوتفضل         احملتجزة و ذلك لتجنب زيادة حقوق التصويت األرباحباستخدام  األجلمتويل احتياجا
املالية ( يف حالة  األوراقالثابتة اليت ترتتب على بيع  األعباءلتجنب  أو)  أسهم إصدارركة يف السيطرة ( يف حالة و املشا
  .1 سندات ) إصدار

  

  

  
                                                            

)،  2004،(االسكندرية ، الدار اجلامعة ، اتخاذ القرارات اإلدارة المالية مدخلجالل إبراهيم العبد ، ،ال فريد مصطفى ، _  حممد صاحل احلناوى  1
349_350  
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  االحتياطات /4_1_2_1

احملققة لتدعيم املركز املايل للمؤسسة، و يتوقف تكوين  األرباحثل االحتياطات مبالغ يتم اقتطاعها من مت       
النظام  أومبقتضى القانون  أما، و يتم حجز االحتياطات لألرباحاملؤسسة و حتقيقها  أعمالاالحتياطات على نتيجة 

بنفس  و مبوافقة اجلمعية العامة للمؤسسة، و تتمتع االحتياطات اإلدارةبقرارات صادرة من جملس  أوللشركة  األساسي
ا    1احملتجزة. األرباحاملزايا اليت تتمتع 

  :  التمويل الذاتي /5_2_2_1

مصادر التمويل الداخلية اليت تلعب دورا هاما يف تنمية املنشأة و تطويرها من حيث  أهممن  الذايتيعترب التمويل        
، و بالتايل القتنائهااخلارجية للحصول على املوارد املالية  مصادر  إىلاالقتصادية دون اللجوء  األصولانه يضمن زيادة 

  الديون. أقساطمالية مباشرة كالفوائد و دفع  أعباءحتمل 

من مصادر عريضة  أواملتولدة من العمليات اجلارية للشركة  األمواليقصد بالتمويل الذايت،  الذاتي:مفهوم التمويل  /1
مصادر خارجية، وهو ميكن املنشأة من تغطية االحتياجات املالية الالزمة لسداد الديون و تنفيذ  إىلدون اللجوء 

  ارات و زيادة رأس املال العامل. االستثم

  التالية:نكتب العالقة  أنحيث ميكن 

  االحتياطي.قدرة التمويل الذايت = نتيجة الدورة الصافية + حصص االهتالك + حصص املخصصات و املؤونات الطابع 

   هذه املنشأة  أصحابعلى  األرباحتوزيع  الذايت بعدالتمويل الذايت فهو املبلغ املتبقي لدى املنشأة من قدرة التمويل  أما
  2 التالية:و منه ميكن التعبري عنه بالعالقة 

  .املوزعة األرباح  -التمويل الذايت = قدرة التمويل الذايت 

  . الصافية غري املوزعة األرباح+ ذات الطابع االحتياطيالتمويل الذايت = االهتالكات +املؤونات 

  

  

  
                                                            

  45_ سليماين عبد احلكيم، املرجع السابق، ص  1
، ( رسالة ماجستري غري منشورة ، ختصص نقود و مالية، كلية العلوم االقتصادية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر_ قشيدة صوراية،  2

  80-79)، ص  2012،  3و علوم التسيري، جامعة اجلزائر  العلوم التجارية
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  يلي : حسب العبارة السابق جند انه بتكون ممامكونات التمويل الذاتي : /2 

الثابتة و اليت  األصولتعرف االهتالكات بصفة عامة هي املالحظة احملاسبية للخسارة الواقعية على قيمة االهتالكات : 
 األموالتكوين  إعادةتتدىن قيمتها حتميا مع مرور الزمن بفعل االستعمال او التقادم، حبيث تسمح هذه العملية من 

 .املستثمرة

  لالهتالكات، وهي على النحو التايل: أساسيةو بصفة عامة ميكن التمييز بني ثالثة مفاهيم 

  .على مدة استعمال هذا االستثماريعرب االهتالك عن توزيع تكلفة االستثمار   المفهوم االقتصادي:

القابلة لالهتالك مبرور  األصول، وهو يؤكد تناقص قيمة األصولهو طريقة حماسبية لتصحيح تقييم  المفهوم المحاسبي :
  .آخرسبب  أي أونتيجة للتطورات التقنية  أوالزمن، باالستعمال 

، و هو يشكل رأس مال مهتلك موجه األصوللتجديد  أساسيةخلق موارد  إىل يهدف االهتالك المفهوم المالي:
  .اجلديدة األصوللتمويل 

  املؤونات اليت ميكن اعتبارها   الثابتة. إن األصولبالغ مالية ترصد ملقابلة اخنفاض غري قيمة هي م نات : المؤو
و اخلسائر  باألعباءتلك املتعلقة  أيكعنصر من مكونات التمويل الذايت هي املؤونات ذات الطابع االحتياطي فقط، 

امل حيدث  إذا أمااملؤسسة عند حدوثها خالل الدورة املالية،  تملة اليت تواجههااحمل تبقي على الدوام حتت تصرف  فإ
اية السنة املالية، و حيول اجلزء الباقي املؤسسة، حيث ت احتياطات اليت تشكل عنصرا من  إىلفرض عليها ضرائب يف 

 عناصر التمويل الذايت .
 اتعرف على غير الموزعة :  الصافية األرباح بعد اقتطاع  اإلمجاليةعليها من النتيجة  املتحصل األرباح" تلك أ

 .للدورة " اإلمجالية النتيجة، مبعىن اجلزء املتبقي بعد اقتطاع الضرائب املطبقة من األرباحو التوزيعات على  الضريبة

  فعال من نشاط خالل الدورة املالية ( النتيجة الصافية للدورة ). املؤسسةوهي بذلك تعرب عن ما حققته 

  1الطريقتني: إحدىميكن ان تتحدد النتيجة وفق 

  و اخلصوم األصولمن امليزانية : الفرق بني.  
 من قائمة التدفقات النقدية : الفرق بني جمموع النواتج و جمموع التكاليف. 

  

  

                                                            
  90_ عيادي عبد القادر، املرجع السابق ، ص  1
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  املؤسسة احد االجتاهني عند توزيعها: إدارةالنتيجة حسب قرار جملس  تأخذ أنميكن 

  من قبل توزيع جزء منها على املسامهني و املستخدمني، حيث حيدد مقداره وفقا للسياسة املالية املنتهجة
  .مسريي املؤسسة 

  جزء من يتم حتويل اجلزء الباقي غري املوزع من النتيجة الصافية اىل نتائج قيد التخصيص، وهذا ما يشكل
  .التمويل الذايت ملؤسسة 

  مزايا و عيوب التمويل الذاتي /3

  أ/ مزايا استخدام التمويل الذاتي في التمويل:

  يساهم اعتماد التمويل الذايت كمصدر للتمويل يف ختفيض  املخاطر املالية اليت تتعرض هلا املؤسسة، و هذا ما
  أمامهامن طرف املؤسسة، وعليه زيادة الفرص  توسيع قائمة املشاريع االستثمارية املقبولة إىليؤدي 

 ؤسسة، و هذا ما يعطي صورة عن نشاطيعترب اعتماد التمويل الذايت كمصدر متويلي مؤشر للنمو الطبيعي للم 
  .األخريةهذه 
  املؤسسات حديثة النشأة بدرجة ائتمانية ضعيفة نوعا ما، ما  أوالصغرية و املتوسطة، تتميز عادة املؤسسات

صعب املنال نسبيا، لذا يعترب التمويل الذايت احلل  أمرمن مصادر متويل خارجية  أموالجيعل حصوهلا على 
  ا.بالنسبة هل األمثل

االهتالكات يتم  أناحملتجزة، حيث  األرباحللتمويل الذايت، جند كل من االهتالكات و  األساسيةمن بني مكونات  
وهذا حسب التشريع   %30حتضى بتخفيضات ضريبة بـــــــ املعاد استثمارها،  األرباح أماخصمها من الوعاء الضرييب، 

  .1اجلزائري 

  

  

  

  

  

                                                            
، ( رسالة املاجستري غري منشورة ، ختصص مالية املؤسسة ، كلية العلوم االقتصادية  نحو اختيار هيكل تمويلي أمثل للمؤسسة االقتصادية_ شعبان حممد ،  1

  13-12) ، ص2010علوم التسيري و العلوم التجارية، جامعة أحممد بوقرة بومرداس، 
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  ا االفرتاضيةيرفع التمويل الذايت من   الدرجة االئتمانية للمؤسسة االقتصادية، و عليه يدعم قدر
  ا يف مىنء عن تدخل الدائنني يضمن التمويل الذايت للمؤسسة االقتصادية االستقاللية يف اختاذ  أوقرارا

  .املسامهني اجلدد

  :عيوب استخدام التمويل الذاتي في عملية التمويل /ب

  االعتماد على التمويل الذايت كمصدر وحيد يف عرقلة و تعطيل منو املؤسسة و ذلك لعدم  من املمكن ان يتسبب
  .كفايته لتمويل كل مشاريعها االستثمارية

  يعترب التمويل الذايت مصدر متويلي داخلي، وعليه فان عملية توظيفه و استخدامه ال حتظى بالرقابة الكافية اليت
ا باقي مصادر التمويل    استخدامه بطريقة غري مثلى إىلو هذا ما قد يؤدي  األخرىحيضى 

 استياء بعض املسامهني، و  إىلاحملتجزة من اجل رفع القيمة التمويل الذايت قد يؤدي   األرباحزيادة حجم  إن
  .1 هذه املؤسسة ألسهمذلك ما يؤثر على السعر السوقي 

 المقترضة األموال 

  السندات  /5_1_2_1

           قيمة امسية واحدة تصدر من جهات عديدة مثل الدولةالدين ذات  أدواتمالية من  أوراقهي مفهوم :  /1 
دف احلصول على متويل طوية  األفراد إىلو الشركات، و تطرح للتداول  ، و بذلك يعد التمويل األجلو املؤسسات 

    اإلصدار، ونقصد بالقيمة االمسية للسند القيمة احملددة له يف وثيقة األجلالتمويل طويلة  أشكالالسندات شكال من 
حتديد القيمة االمسية كمعدل الفائدة السنوي الواجب دفعه حلامل السند، و  إىل إضافيةو تتضمن هذه الوثيقة شروط 

   2عادة يكون على شكل نسبة مئوية من القيمة االمسية له.

  

  

  

  

  

                                                            
  13املرجع السابق ، ص  شعبان حممد،_  1
  127_ دريد كامل أل شبيب، املرجع السابق ، ص  2
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  : أمههاعدة من السندات  أنواعتوجد : السندات أنواع /2

  : السندات القابلة لالستدعاء: أوال

غري انه يوجد نوع من السندات يسمى بالسندات يتم عادة سداد اصل السندات عند حلول تواريخ استحقاقها        
الفائدة السائدة يف  أسعاراستدعائها. و حيدث هذا حينما تنخفض  إمكانيةالقابلة لالستدعاء تتيح للمؤسسة املقرتضة 

السوق عن سعر الفائدة على السند بعد بيع السندات املصدرة، ويف هذه احلالة قد ترغب املؤسسة املقرتضة املصدرة 
فائدة اقل من  بأسعار أخرىسندات  بإصداراستدعائها و استبداهلا  أيللسندات يف استعجال استحقاق السندات 

  .القدمية  األسعار

  1 : اآلتية لألسباباستدعاء السندات  إىلوتلجأ املؤسسة 

  دف عدم  إلطفاءكاحتياطي خاص   األرباحالسند على ختصيص جزء من  إصدارعندما تنص شروط السند، 
  .السندات إطفاءاحتمال عدم توفر السيولة لديها عند حلول موعد  أياملؤسسة  إحراج

 اإلصدارو شروط القدمي يتعارض مع متطلبات  اإلصدارجديد و كان  إصدار إىلكانت املؤسسة حباجة   إذا 
 .الختالف معدل الفائدة أواجلديد 

   الفوائد اليت تلتزم املؤسسة بدفعها حلاملي السندات، وخاصة يف حالة توقع اخنفاض  أعباءلغرض ختفيض
ا   .املستقبلية و تكون عاجزة عن تغطية قيمة الفوائد املستحقة إيرادا

 ة لدى املؤسسةيف حالة وجود سيولة فائض.  
  بديل اقل  إجياد إمكانيةيف حالة اخنفاض معدالت الفائدة يف السوق عن معدل الفائدة للسندات املصدرة، و

 .تكلفة لتمويل احتياجات املؤسسة
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  : ألسهمثانيا: السندات القابلة للتحويل 

مقارنة  إضايفيكون مبعدل ثابت و تتضمن خمطر  األحيانهلا نفس اخلصائص مع السند العادي و يف غالب        
وقت  أيعند  األسهمحلامليها احلق يف مبادلتها بعدد حمدد من  ألسهمبالسند العادي، تعطي السندات القابلة للتحويل 

ما يسمى  أساسو يتم التحويل على فائدة اقل من السندات العادية.  بأسعارويف مقابل هذه امليزة تصدر السندات 
اليت ميكن احلصول عليها يف مقابل حتويل  األسهمسعر التحويل . و يقصد بنسبة التحويل عدد  أومبعدل التحويل 

  السند، فيما يعين سعر التحويل هو السعر الفعال املدفوع للسهم العادي من خالل حتويل السند :

  ) املستلمة األسهمسعر التحويل = ( القيمة االمسية للسند / عدد 

  لة / سعر التحويل )نسبة التحويل = ( قيمة السندات احملو 

  ثالثا: السندات المضمونة 

املالكة  األخريةوتسمى بسندات الرهن فهي تصدر شرط رهن بعض املوجودات يف املؤسسة، و ال حيق هلذه       
ذه املوجودات املرهونة  الثابتة يف هذه احلالة حيق  باألصولقيمة السندات، و قد يكون الضمان  إطفاءبعد  إالالتصرف 

من خالل  أو،التصرف حبدود املبالغ اليت تستهلك من قيمة السندات  أو األصولملؤسسة املالكة التصرف جبزء من هذه 
بنوك وقد يكون الرهن من الدرجة  أو أخرىسندات بكفالة مؤسسات ال إصدار، ومن املمكن أخرىاستبداهلا مبوجودات 

من  ألكثرمن الدرجة الثانية حيث ميكن استخدامه  أو أخرىجديدة  إلصداراتوز استخدامه كضمان ال جي إذا األوىل
  .إصدار

  السندات غير المضمونة رابعا:

هذه السندات على طبيعة  إصدارغري مكفولة برهن موجودات معينة و يعتمد  األجلوهي سندات طويلة        
ا االئتمانية، وبناء عليه ال تصدر  مثل هذه املؤسسات تكون  أنقوية  جدا  عن املؤسسات إالموجودات املؤسسة و قو

ا و من  أنغري راغبة  ا  كضمان لديو ني ، إال أن على ذلك، البنوك التجارية نفسها، شركات التأم األمثلةتضع موجودا
  حامل هذا السند يفقد حق  أنخطورة على حامله، لكن ال يعين  أكثرهاالسندات، و  أنواعبسط ن أهذا السند يعترب م

التصفية، ومن مزايا هذا النوع من وجهة نظر املؤسسة حرية  أو لإلفالسيف حالة تعرض الشركة  أموالهيف اسرتجاع  األولوية
مقابل املخاطرة  أعلىمىت شاءت، ومن وجهة نظر حامل السند انه حيصل على سعر الفائدة  أخرىسندات  إصدار

  1 الكبرية اليت يتحملها.
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  خامسا: سندات الدخل

حققت املؤسسة  فإذا، لألرباحمشروط بتحقيق املؤسسة  بأنهالسندات و لكنه خيتلف عن غريه  أنواعمن  أخروهو نوع 
 أنواع أكثر، و لكنه األخرىمن سعر الفائدة الثابت على السندات  اعليالربح فان حامل السند حيصل على فائدة 

الدخل حيول دون تعرضها لصعوبات مالية بالنسبة للمؤسسة فان سندات  أماالسندات خطورة من وجهة نظر حامله، 
  التصفية . أو اإلفالسمثل خطر 

  السندات تمويل عن طريق وب مزايا و عي /3

  أ/ مزايا التمويل عن طريق السندات 

  الفائدة اليت تدفع حلاملي السندات هي مصروف حتميلي فهي حتقق وفر ضرييب للمؤسسة، و عليه  أنباعتبار
  .األخرىفهي اقل تكلفة مقارنة مبصادر التمويل 

 و ال يف اجلمعية العمومية للمسامهني اإلدارةحاملي السندات ال يشاركون املؤسسة يف جملس  إن  
 مستفيدين جدد و منه فهو حيقق ميزة ختفيض الرفع املايل مىت   إىلانتقاله  أوالشركة استدعاء السند  إمكانية

  .أخرمستفيد  إىلبيعه  أوالسند  إطفاءحامله  أوللسند ميكن للشركة  أن أخركانت احلالة جيدة. مبعىن 

  سنداتب/ عيوب التمويل عن طريق ال

  عن السداد املؤسسة ملزمة بسداد الفائدة املرتتبة عن هذا السند مهما كانت الوضعية املالية هلا و منه فان العجز
  .إفالسهاسوف يعلن 

 ا املرهونة كضمان لقيمة السندات املضمونة ا و منتوجا  1.تقيد حرية املؤسسة يف استعمال بعض عقارا
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  األجل:القروض المصرفية طويلة  /6_1_2_1

ا من سنة و متنح مثل هذه القروض من البنوك  األجلالطويلة  التمويل املتاحةمصادر  إحدىوهي           و تكون مد
خارجه، و يتم حتديد مبلغ القرض و سعر  أوو قد تكون هذه البنوك من داخل البلد   األخرى األموالو مؤسسات 

و تكون  ،يتفق عليها املواعيد اليتاملبلغ املقرتض يف  إعادة أسلوبمع املقرتض، و كذلك  باإلنفاقالفائدة و طريقة الدفع 
على شكل دفعات و تكون على شكل دفعات خمتلفة حسب االتفاق بني الطرفني، و تتوقف شروط القرض على تقييم 

و مواعيد و طريقة ،عائمة و حتدد مقدار العمولة  أوالطرفني، و قد يكون سعر الفائدة بنسبة ثابتة  إمكانيةاملركز املايل و 
بعض الضمانات اليت قد يطلبها املقرض مثل احلفاظ على درجة سيولة  إىل باإلضافةعقد منح القرض،  إبرامالتسديد عند 

  .املسموح بتوزيعها األرباحو مقدار و نسبة املديونية و مكونات هيكل راس املال  األصول

 أسهم إصدارالصعوبات اليت تواجهها الشركة يف  إىليعود  األجليل بواسطة القروض طويلة اختيار التمو  أسباب أن
يشكل هذا النوع من االقرتاض  األحيانيف احلصول على مصدر متويل مناسب، و يف بعض  إمكانيتهاعدم  أو ،جديدة

عة ختفض من الربح اخلاضع للضريبة الفائدة على القرض و العمولة املدفو  أنعلى اعتبار  األخرىاقل كلفة من املصادر 
وجود عوامل حمددة ملبلغ القرض و خاصة يف  إىل اإلشارة، مع األموالتوفر امليزة الضريبية ملثل هذا النوع من مصادر  أي

  1.عليه حملدودية قدرة املقرتض على تسديد االلتزامات املرتتبة  أوحالة عدم توفر الضمانات الكافية لتغطية مبلغ القرض 

  : مصادر التمويل متوسطة األجل2_2_1

متويل مشروعات  أوالثابتة  األصولهذا النوع من اجل متويل حاجات دائمة للمؤسسة كتمويل  إىليتم اللجوء        
  األجل:مصادر التمويل متوسطة  أهمومن  السنني.تستغرق عدد من  اليتحتت التنفيذ و 

نوعا من القروض اليت تلتزم املنشأة  األجلمتثل القروض متوسطة  األجل:القروض المباشرة متوسطة  /1_2_2_1
عند احلصول عليها بسداد كل من اصل القرض و الفائدة املستحقة يف تاريخ معني. و ختضع عملية االقرتاض يف هذه 

 أسلوبو ،تحقاق اريخ االسبني املقرض و ذلك فيما يتعلق مبعدل الفائدة و ت ما بني املنشأة و مااحلالة لشروط االتفاق 
مخسة عشر عاما و حتصيل الشركات على هذا النوع من القروض  إىلوعادة ترتاوح فرتة االقرتاض ما بني ثالثة السداد. 

  2 بعض اهليئات العامة. أوشركات التأمني  أومن املؤسسات املالية املختلفة كالبنوك 

  

  

                                                            
  138-137ص  _ دريد كامل ال شبيب ، املرجع السابق، 1
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  ويتميز هذا النوع من االقرتاض باملزايا التالية :

  : الرمسية  اإلجراءاتنظرا الن عملية التمويل تنتج عن مفاوضات مباشرة ما بني املقرض و املقرتض فان السرعة
 تكون حمدودة للغاية و بالتايل حتصل املنشأة على احتياجات املالية بسرعة

 :تغريات يف الظروف االقتصادية احمليطة بالشركة ميكن _ باالتفاق املباشر مع  أييف حالة حدوث  المرونة
من مصادر التمويل طويلة  األخرى األنواعيصعب حتقيقه يف حالة  أمراملقرتض _ تغيري بنود التعاقد وهو 

 .األجل

  االستئجار:  /2_2_2_1

غري منقول مرفق عادة خبيار  أومنقول  ألصل إجياريعترب التمويل باالستئجار عقد ، من الناحية القانونية مفهوم: /1
مؤسسة من الناحية االقتصادية، فهي عملية مبوجبها تقوم  أماللشراء، حيث حيدد السعر و تاريخ حتويل امللكية مسبقا. 

ئجار من . يف حني ميكن تشبيه عملية التمويل باالستأخرىعقار حلساب مؤسسة  أومالية متخصصة بشراء أصل منقول 
ا قامت بشرائه، و تدفع  لناحيةا املالية كعملية شراء ممولة بقرض، الن املؤسسة تتحصل على العتاد و تقوم باستعماله كأ

غري جمزأ، ففي احلالتني تلتزم  و اعتماد اإلجياريف مكان تسديد القرض. فماليا ال يوجد فرق بني قرض  اإلجيار أقساط
  1املؤسسة بدفع مبالغ حمددة تعاقديا مع مؤسسة التمويل بغض النظر عن النتائج احملققة.

  االستئجار  أنواع التمويل /2

ذا النوع  أوحمل االستئجار  األصلخمتلفة كطبيعة ميكننا تقسيم عملية التمويل باالستئجار وفقا ملعايري         اخلدمات 
  رئيسية للتمويل باالستئجار هي:  أنواع أربعةمن العقود و الشروط املرتتبة عن ذلك، و عموما ميكننا التمييز بني 

         ويقصد به العقد ال يتم من خالله حتويل كل احلقوق و االلتزامات و املنافع أ/ استئجار الخدمة ( التشغيلي ):
جزء من كل  أنو هذا ما يسمح بالقول املستأجر،  إىلتقريبا كلها  أومبلكية اصل املعىن املرتبطة و املساوئ و املخاطر 

فرتة العقد غري كافية لكي يسرتجع املؤجر كل نفقاته، وبالتايل فانه جيب  أنذلك يبقى على عاتق املؤجر، و معىن ذلك 
   2.األصلبيع  أوالستعادة ما تبقى من النفقات سواء بتحديد العقد  أخرىانتظار فرصة 

  

  
                                                            

، 7سكرة ،العدد ضر بلوم اإلنسانية ، جامعة حممد خي، ( جملة العالمتوسطة و الصغيرةاستخدام قرض اإليجار في تمويل المؤسسات _ زغيب مليكة ، 1
  5)، ص  2005فيفري 

ري منشورة، ختصص مالية مؤسسة، العلوم غ، ( رسالة ماجستري تمويل المؤسسة االقتصادية وفق الميكانيزمات الجديدة في الجزائرزواوي فضيلة ،_  2
  81) ، ص 2009وعلوم التجارية، جامعة أحممد بوقرة بومرداس، االقتصادية علوم التسيري 
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  ويتميز التمويل االجياري العملي باخلصائص التالية :

  تدخل تكاليف الصيانة ضمن املدفوعات  أناملؤجر للغري على  األصلبصيانة وخدمات  األصليلتزم مالك
  .الثابتة اليت يقوم املستأجر بسدادها

  و لألصول اإلنتاجيةيستمر هذا النوع من االستئجار لفرتة زمنية قصرية نسبيا تكون عادة اقل من احلياة ،
استعادة قيمة االستثمارات  األصلو من مث يتوقع مالك  األصلكلفة بالتايل فان قيمة االستئجار ال تغطى ت

  .األخرى أو ؤسسةامللنفس  أما، تأجريهامن خالل تكرار عمليات  األصلاملوظفة يف هذا 
  عملية االستئجار قبل املدة املتفق عليها، و من  إيقاف بإمكانيةتشمل عقود االستئجار التشغيلي عادة ما يفيد

 إىل األصل إعادةحد كبري حيث ميكنه يف هذه احلالة  إىلهذا الشرط يتقابل مع مصلحة املستأجر  أنالواضح 
و املعدات  األصولو بصفة خاصة يف حالة  أحدثيف حالة ظهور معدات  أو إليهاملؤجر طاملا انتهت احلاجة 

  . مثال. اآليلالتكنولوجية اليت تتطور بشكل سريع كاحلاسب 

مت حتويل كل احلقوق و االلتزامات و املساوئ و املخاطر املرتبطة  إذاو يعترب االستئجار املايل : ب/ االستئجار المالي 
مدة عقد االئتمان االجياري كافية لكي تسمح للمؤجر باستعادة كل  أن، و يعين ذلك املستأجر إىلاملعىن  األصلمبلكية 

  1املستثمرة.  األموالهذه  مكافأة إليهنفقات راس مال مضاف 

  التالية:و يتميز التمويل االستئجار املايل عادة باخلصائص 

  ملؤسسة اليت تقوم باالستئجاراملستأجرة على عاتق ا األصولاخلاصة بصيانة و خدمة  األعباءتقع.  
  اية  أقساطعليه االستمرار يف سداد  إمناعملية االستئجار و املستأجر إيقاف ال يستطيع االستئجار حىت 

  .العقد
  و بالتايل يستهلك  لألصل اإلنتاجيةاملايل لفرتة زمنية طويلة نسبيا، تتفق عادة مع احلياة  اإلجياريستمر عقد

  .األصلاملستثمرة يف  األموالعلى قيمة  األصلبالكامل خالل هذه الفرتة فيحصل مالك  األصل

و التجهيزات و غريها، تقوم ببيع  كاألراضي  األصولهو عقد بني مؤسسة مالكة لبعض  االستئجار : إعادةج/ البيع و 
يقوم الطرف الشاري  أن، بشرط التأجريشركات  أوشركات الوساطة املالية  أوة مالية كشركات التامني مؤسس إىل أصوهلا
 أخرىبغرض استعماله يف جماالت  األصلاملؤسسة اليت باعته، و مبقتضى هذا االتفاق على قيمة  إىل األصل تأجري بإعادة

ذا  أنو حسب االتفاق هلا احلق  عندما  أصوهلا، لذا فاملؤسسة تتخلى عن ملكية بعض التأجريخالل فرتة  األصلتنتفع 
هلا و هذا املالك اجلديد له احلق بان يسرتد  بتأجريهدوريا للمؤسسة اليت اشرتته منها، مث قامت  اإلجيار أقساطدفع تقوم ب

                                                            
ري منشورة، ختصص مالية مؤسسة، العلوم غ، ( رسالة ماجستري تمويل المؤسسة االقتصادية وفق الميكانيزمات الجديدة في الجزائر_ زواوي فضيلة ، 1

  81) ، ص 2009االقتصادية علوم التسيري وعلوم التجارية، جامعة أحممد بوقرة بومرداس، 
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كافية لشراء اصل جديد و حتقيق   األصل، و هذه الدفعات احملصلة مع القيمة املتبقية من اإلجيارعند انتهاء عقد  األصل
  .عائد على هذا االستثمار

  الرفعي :د/ االستئجار 

 ، املؤجراملستأجروهم  أطرافالثابتة مرتفعة القيمة، و يف هذا النوع من العقود هناك ثالثة  باألصولهذا النوع خاص  
 أماخالل مدة العقد،  اإلجيار أقساطال خيتلف عن احلاالت املذكورة سابقا فهو ملزم بدفع  املستأجراملقرض، و وضع 

فوضعه مها خيتلف عن احلاالت السابقة فهو يقوم  املستأجروفق االتفاق مع  األصلبالنسبة للمؤجر الذي يقوم بشراء 
  .األصلمقرتضة، ويف هذه احلالة فان  بأموالبنسبة معينة و الباقي يتم متويله  أموالهمن  األصلبتمويل هذا 

املؤجر  إنباعتبار  ملستأجراعلى ذلك فان عقد القرض يوقع من الطرفني املؤجر و  للتأكيديعترب رهن لقيمة القرض، و  
  1 .للسداديوقع باعتباره ضامنا  األصلهو الذي يستعمل  املستأجرهو املقرض احلقيقي و 

  : األجلالتمويل القصير : مصادر 3_2_1

، و تتحدد مسألة استخدام إليهمشكلة مستمرة للمؤسسات اليت حتتاج على انه  األجلالتمويل القصري  إىلينظر        
 األصولهذا النوع نادرا ما يستخدم لتمويل  أنعدمه على طبيعة عمل كل مؤسسة، من حيث  أو األجلالتمويل القصري 

بنفس املستوى الذي  األجلالثابتة ال تواجه مشكلة التمويل قصرية  أصوهلا، فاملؤسسات الكبرية اليت متتاز بضخامة الثابتة
  حجما. األصغرتواجهه املؤسسات 

ستخدم غالبا لتمويل العمليات بأنه ذلك النوع من القروض الذي ي األجلمما سبق، ميكن تعريف التمويل القصري 
ا املؤسسات،  تزيد مدته عن سنة واحدة، ويدخل ضمن مفاهيم هذا التمويل ال  أن أيالتشغيلية ( اجلارية ) اليت تقوم 

  ضمن صنفني مها:  األجل يقع التمويل القصري رأس املال العامل.

  :اليت ميكن احلصول عليها بشكل تلقائي و هي ال تتطلب من  أموال إىلويشري هذا الصنف التمويل التلقائي
 املستحقات، و احلسابات الدائنة. األموالهذه  أمثلةاملؤسسة اتفاقات رمسية كثرية، و من 

 :مصادر التمويل اليت ميكن احلصول  إىليشري  األجلوهذا الصنف من التمويل قصري  التمويل غير التلقائي
هذه املصادر القروض املصرفية القصرية  أمثلةو من  لألموالعليها عن طريق التفاوض مع اجلهات املتاحة 

 2، القروض املضمونة.األجل

                                                            
  ،" واقع و أفاق التمويل التأجيري في الجزائر و أهميته كبديل  تمويلي لقطاع المؤسسات الصفيرة و المتوسطةحساين رقية ،" ،_ خوين رابح  1

، جامعة  2006أفريل  18-17( مداخلة ضمن أعمال امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية، املنعقد يومي 
  بسكرة)

   30-29_ بوربيعة غنية ، املرجع السابق ، ص  2
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لتمويل  ألجلاللمؤسسة، و غالبا ما يستخدم التمويل القصري  األجلمتثل اخلصوم املتداولة مصادر التمويل قصري 
  يلي:  ما األجلدر التمويل قصرية املتداولة ، واهم مصا األصولاحتياجات املؤسسة من 

   التجاري:االئتمان  /1_3_2_1

  تعريف االئتمان التجاري /1

بضاعة لغرض بشراء  األخري، عندما يقوم هذا املشرتي إىلالذي مينحه املورد  األجلاالئتمان قصري  بأنهيعرف        
و عدم  املال العامل ملقابلة احلاجيات اجلارية ان التجاري يف حالة عدم كفاية رأساالئتم إىلبيعها و حيتاج املشرتي  إعادة

فان  أخرىمقدرته احلصول على القروض املصرفية، و غريها من القروض القصرية ذات التكلفة املنخفضة، ومن ناحية 
  : أمههاع من االئتمان يتوقف على جمموعة من العوامل رغبة الدائنني التجاريني يف منح هذا النو 

  .السلعي و تقدير البائع ملخاطر االئتمانالعوامل الشخصية مثل مركز البائع املايل و مدي رغبته يف التخلص من خمزونه 

اليت حيتاجها املشرتي لتسويق السلعة و طبيعة  الزمنية_ تلك العوامل الناشئة عن حالة التجارة و املنافسة مثل الفرتة 
   .السلع املباعة و حالة املنافسة و موقع العمالء و احلالة التجارية

متكن  األشكالالسند االذين، و مجيع هذه  أوشكل الكمبيالة  أوتمان التجاري شكل احلساب اجلاري، ويتخذ االئ
       اجل بصفة عاجلة مقابل وعد منه يسدد قيمتها يف وقت  ئعحيتاجه من البضا حيصل من البائع ما أناملشرتي من 

: الدفع نقدا قبل االستالم، و الدفع عند االستالم، السداد الشهري و  أمثلتهاو تتفاوت شروط هذا االئتمان، من 
  1السداد املومسي اخل. و عادة ما تكون تكلفة االئتمان التجاري مرتفعة.

  .ملنح االئتمان التجاري : احلساب اجلاري ، أوراق الدفع أسلوبانو هناك : االئتمان التجاري أنواع /2

 اإلجراءاتيف  االئتمان التجاري كونه يتميز بالبساطة و عدم التعقيد أشكال أسهلوهو من : الجاريالحساب  /1_2
  جيدة اجلاري لدى العميل و كونه يتمتع مبالءة مالية ئتمان بعد التأكد من توفر احلسابيتم منح اال إذاخلاصة مبنحه، 

  .و مسعة يف السوق و قدرة على التسديد

 األمدالشائعة ملصادر التمويل املقرتضة قصرية  األنواع أهم، يعترب احلساب املفتوح األعمالويف احلياة االقتصادية لشركات 
تره يسجل فيه مثن ما باعه من بضاعة باحلساب و املبالغ يفتح البائع للمشرتى حسابا يف دفا أنو احلساب اجلاري هو 

  2 .بأول أوالاليت يسددها 

                                                            
، ( رسالة املاجستري غري منشورة ، ختصص اقتصاد صناعي ، كلية العلوم  تأثير الهيكل المالي على إستراتيجية المؤسسة الصناعية، _ أنفال حدة خبيزة  1

  12) ، ص 2012معة حممد خيضر بسكرة ، االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، جا
  53_ زواوي فضيلة ، املرجع السابق، ص  2
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 دونخالل استعمال اهلاتف و الفاكس  من أياالتصال املتاحة،  أجهزةويتم التعامل مبثل هذا النوع من االئتمان بواسطة 
حديد مبلغ االئتمان ضمانات و تعد الفاتورة و قيمتها ضمان لت أووثيقة  أيمطالبة العميل بتقدمي  أومستند  أيتوقيع 

ا إىل إضافةميكن اعتمادها لغرض املطالبة حبقوقه من العميل  إذلصاحل املورد،  بظهر يف ميزانية املورد و العميل يف  أ
  حسابات الذمم املدينة و الدائنة.

      حمدد. تاريخيف  إليههي وثيقة مالية يتعهد مبوجبها حمررها القيام بتسديد مبلغ البضاعة املوردة  الدفع: أوراق /2-2
السند  أو استخدام الكمبياالت يتم إذ، إنكارهاو تعترب هذه الوثيقة دليل قانوين على مديونية العميل للمورد ال ميكن 

ذه الطريقة هي  األساسيةت منح االئتمان، و امليزة عملية البيع على احلساب يف بعض عمليا إلثباتاالذين  للبيع 
خصم قيمة الكمبيالة من قبل املورد لذلك جتعل املورد يف مركز قوي خاصة عند حلول موعد االستحقاق، و يف  إمكانية
شرتى، و بالتايل امل إفالس إشهارالقضاء و احتمال  إىلالدفع ( الكمبيالة)  أوراق إحالةعن التسديد ميكن  التأخريحالة 

احلساب  أسلوبو يفضل متويل االحتياجات املالية عن طريق استخدام  يتجنب املشرتي حترير الكمبياالت للمورد
  1اجلاري. 

  2 :و تتمثل فيما يلي:  العوامل التي تؤثر على منح االئتمان التجاري /3

  التجاري املمنوح للمشرتي و فرتة هذا االئتمان .قوة و مالءة املركز املايل للمورد الذي حيدد مقدار االئتمان  
  االقتصادية  إحدى الوسائلرغبة البائع يف ختفيض حجم املخزون و التخلص منه و اعتبار منح االئتمان

  .لتخفيض كلفة املخزون و تنشيط املبيعات و احلصول على رضا املستهلك و كسب عمالء جدد
  مرتبط بنوعية البضاعة و  األمرديون معدومة، و هذا  إىلالديون درجة احتمال حتول  أيدرجة خطر االئتمان

طبيعة العمالء، و درجة نشاطهم و الفرتة الزمنية الالزمة لتسويق البضاعة و اليت تؤثر على حتديد حجم االئتمان 
  و تكرار احلصول عليه.

  ا بضاعة جديدة  أيطبيعة السلعة املباعة كانت   إذالبضاعة يف املخازن تتكدس ا فأحيانامومسية،  أومدى كو
   من املطلوبة و خاصة يف مواسم معينة. أكثرالكمية املعروضة 

  إضافةاشتداد املنافسة يف السوق بني املوردين و موقع العمالء فيه و لتحقيق عنصر الرضا لدى العمالء يف حالة 
  معاجلة حالة الكساد السائد يف االقتصاد. إىل

  

  

                                                            
  53املرجع السابق ، ص زواوي فضيلة، _  1
  144-143دريدي كامل آل شبيب، املرجع السابق، ص  _  2
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  المصرفياالئتمان  /2- 1-2-3

  مفهوم االئتمان المصرفي /1

يف املرتبة الثانية  يأيتاليت حتصل عليها املؤسسة من البنوك، و  األجلويقصد باالئتمان املصريف القروض القصرية        
اقل تكلفة من االئتمان  بأنه، و يتميز هذا النوع األجلالتجاري من حيث اعتماده كمصدر متويل قصري  االئتمانبعد 

يف صورة نقدية  يأيت إذامرونة منه  أكثريف االستفادة من اخلصم النقدي و  املؤسسةالتجاري يف احلاالت اليت تفشل فيها 
  1مع تغري حجم النشاط.و ذلك انه ال يتغري تلقائيا  أخرىو ليس يف صورة بضائع، غري انه اقل مرونة منه يف ناحية 

  2 و منها : أشكاليتخذ عدة : االئتمان المصرفي أنواع /2

ا الدورية  إىل أحياناحتتاج املؤسسة : السحب على المكشوف /2-1 و يكون رصيد مبالغ مالية لتمويل احتياجا
ا اجلاري لدى البنك غري كايف لسد هذا اال ، يتم من خالله السماح هلا األجلحتياج، فيمنحها البنك قرضا قصري حسا
  وفق شروط حمددة مييلها البنك. –ال تتجاوز شهرين  أحيانا -بالسحب على املكشوف مبلغا حمددا و لفرتة معينة

اليت  اآلتيةلتمويل االحتياجات  أساسا األجليوجه هذا النوع من االئتمان القصري " تسهيالت الصندوق: /2-2
قصرية من حتدث بني املدخالت و املخرجات خالل مدة  أنلف الفوارق اليت ميكن "، كتغطية خمتأحياناتتعدى الشهر 

االختالالت اليت تعرفها خزينة املؤسسة و النقص يف السيولة الالزمة، كما تستخدم املؤسسة هذه  أيفرتات النشاط، 
  .التأخرياليت تتطلب  اآلتيةاملستخدمني و بعض املستحقات  أجور التسهيالت لتسديد

و تلبية  األوليةيفتحه البنك للمؤسسة لسحب مبالغ مالية و لفرتة حمددة، قصد شراء املواد خط االعتماد:  /2-3
ا  و يتضمن منح خط االعتماد شروطا يفرضها البنك   لضمان السري احلسن لدورة االستغالل. الدورية الضروريةاحتياجا
 أوتقدمي بعض الضمانات من رهن،  أواملؤسسة لدى البنك، قيمة معينة من مبلغ خط االعتماد يف حساب كأن حيجز 

   الضمان. أوجهغريه من 

  

  

  

  

                                                            
   40_ سليماين عبد احلكيم ، املرجع السابق ، ص  1
  86-85_ عيادي عبد القادر، املرجع السابق ، ص  2
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ال يتعدى السنة، مينح لتمويل احتياجات املؤسسة خاصة يف فرتات  األجلهو قرض قصري  القرض الموسمي: /2-4
تتطلب اكرب قدر ممكن من املوارد املالية، كتمويل محالت احلرث و مواسم احلصاد بالنسبة للقطاع الفالحي، متويل حتضري 

  ...اخل. األعيادبعض املناسبات كالدخول املدرسي، موسم االصطياف، 

كانت   فإذا، استحقاقهاجتارية مل حين ميعاد  أوراقا أصوهلاقد متتلك املؤسسة يف  المالية : األوراقخصم و تعبئة  /2-5
   اخصمها مقابل التنازل عن جزء من قيمتها ( قيمة اخلصم) كما تتحمل مصاريف للتمويل تقدمها للبنك  آتيةحباجة 

 رة، منها شكل عقد حتويل الفاتورةخاصة يف االقتصاديات املتطو  أشكال، و تتخذ عملية اخلصم عدة إضافيةو عموالت 
حيث يسمح للمؤسسة بان تبيع جمموعة من الفواتري املتمثلة يف احلقوق على الزبائن لبنك متخصص، يتكفل بعملية 

  والت مع حتمل خماطر عدم التسديد .  اسرتجاع هذه احلقوق مقابل عم

  هيكل التمويل:  / 3

  :هيكل التمويل  مفهوم  /1_3

ااملايل للمؤسسة توليفة مصادر التمويل اليت  أويقصد باهليكل التمويلي             ا اختار      املؤسسة لتغطية استثمارا
و يتكون اهليكل املايل من جمموعة العناصر اليت تشكل جانب اخلصوم يف امليزانية العمومية سواء كانت هذه العناصر 

ذا التعريف خيتلف مفهوم اهليكل ملكية،  أموال أودين  أموال، و سواء كانت األجلرية قص أم األجلطويلة  املايل و 
      و السندات األجلممثلة يف القروض الطويلة  األجلعن هيكل رأس املال الذي يتضمن فقط مصادر التمويل الطويل 

  امللكية. أموالو 

وختتار املؤسسة هيكلها املايل يف ضوء العديد من االعتبارات، و مع تغري هذه االعتبارات يتغري اهليكل املايل، غري انه 
املؤسسة بصور حمدد هليكلها املايل يف ضوء هذه التغريات، و ذلك بوضع هيكل مايل  إدارةيكون لدى  أنجيب 

املقرتضة بداخل  لألموالكانت النسبة الفعلية   فإذاالتمويلي، متخذ القرار  أماميوضح الرؤية  أنمستهدف من شأنه 
  1.زيادة اهليكل املايل للمؤسسة تتمتستدعي توسعات خاصة  أياهليكل املايل للمؤسسة فقل من النسبة املستهدفة، فان 

  

  

  

  

                                                            

 37 -36سليماين عبد احلكيم ، املرجع السابق ، ص    _1 
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 بأموال يلو التمو  إليهمن املعدل املطلوب، فانه يتم اللجوء  أعلىكان معدل الدين   إذاذلك من خالل االقرتاض بينما  
   امللكية .

   محددات هيكل التمويل: /3-2

 :اإليراداتيعترب معدل منو املبيعات يف املستقبل مقياسا ملدى التضاعف احملتمل يف  نمو و استقرار المبيعات 
يف العام  % 10و  %8يرتاوح بني  اإليراداتكان معدل منو املبيعات و   إذاالسهم الناتج عن الرفع املايل، فمثال  

 األسهممضاعفة حلملة  أرباحاحتقيق  إىلالواحد فان التمويل بالقروض ذات الفائدة احملدودة و الثابتة يؤدي 
 العادية، كما ترتبط درجة استقرار املبيعات بنسب االقرتاض ارتباطا مباشرا.

  نااليت تتحملها املؤسسة هي عبارة عن عائد بالنسبة ملصدر التمويل و طاملا  األموالتكلفة  إن:  األموالتكلفة 
  فان العائد  األموال أصحاب إليهاكلما زادت املخاطرة اليت يتعرض   أيهناك عالقة طردية بني العائد و املخاطرة 

ملصادر التمويل اليت  يبةسالذي يطلبونه سوف يكون مرتفعا، وتبعا لذلك فان تكلفة التمويل تكون مرتفعة بالن
اتتميز بارتفاع درجة املخاطر اليت يتعرض هلا   أعلىيتعرضون لدرجة املخاطر  األسهم، فيفرتض ان محلة أصحا

االقروض ذلك انه يف حال القروض فان الفائدة املستحقة  أصحابمن   ثابتة املقدار و املؤسسة ملزمة قانونا  ألصحا

 األسهمحلملة  بالنسبةبعد مدة حمددة، و لكن  أمواهلم، كما ميكنهم من استعادة بدفعها مهما كانت نتائجها     
حققت املؤسسة  إذابتقرير توزيعات حىت  اإلدارةالتزام على  أيفان العائد على السهم متغري القيمة و ال يوجد 

جانب الوفرات الضريبية اليت توفرها الفوائد على  إىلاليت ليس هلا تاريخ االستحقاق،  األسهم أن، كما أرباح
 القروض من وجهة نظر املؤسسة.

  األموالحتقيقها من عملية التمويل هو احلصول على  إىلاملالية  اإلدارةاليت تسعي  األهدافمن بني  إن :المالئمة 
ا أياملستخدمة،  األصول ألنواعاملناسبة  اليت  األصولاملستخدمة مالئمة لطبيعة  األموالتسعى الن تكون  أ

 األصولو  األجلاملتداولة عن طريق القروض القصرية  األصولبتمويلها، و لذلك يتعني متويل  األموالستقوم هذه 
 1 امللكية. وأموال األجلالثابتة عن طريق االقرتاض الطويل 
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  وتعين قدرة املؤسسة على تكييف هيكلها املايل مع االحتياجات اليت تنشأ مع التمويلة:  أوالمرونة المالية
تكون اخلطة املالية للمؤسسة مرنة بصورة كافية حىت ميكن تعديل مكونات هيكلها  أنالظروف املتغرية، فيجب 

ونة يف ، تتوقف درجة املر آخرالل احد مصادر التمويل مبصدر و يكون يف الوضع الذي ميكنها من خاملايل، 
 اهليكل املايل للمؤسسة على: 

  _ الطاقة االستيعابية للمؤسسة على القروض      _ شروط املقيدة يف اتفاقيات القروض  الثابتةاملرونة يف التكاليف _

  املؤسسة خاصة يف املؤسسات اليت تكون ملكيتها لشخص واحد  أصحابغالبا ما حيرص  السيطرة : وأالتحكم
م على املؤسسة، مما جيعلهم يفضلون التمويل بأموال  األشخاصجمموعة حمدودة من  أو على احملافظة على سيطر

مالكني جدد يشاركون يف السيطرة على املؤسسة  إضافة إىلامللكية اليت تؤدي استخدامها  أموالاالقرتاض بدال من 
 حنو التمويل بالقروض. ومنه كلما انعدمت او اخنفضت هذه الرغبة كلما اخنفض اجتاه .
  : جتاه الرفع املايل يف هيكل  اإلدارةبصرف النظر عن موقف مواقف المقرضين و وكاالت تصنيف االئتمان

املؤسسة التمويلي، فان موقف كل من املقرضني و وكاالت االئتمان يؤثر بشكل كبري على قرارات اهليكل 
حول اهليكل  أرائهمع لرضيها و وكاالت االئتمان و تستطتناقش املؤسسات مق األحوالالتمويلي، ففي كثري من 

 1.عند تكوين هياكلها املالية  اآلراءكبرية هلذه   أمهيةاملايل املقرتح للمؤسسة و تعطي 
  : حجم املؤسسة تأثري على نسبة االقرتاض داخل اهليكل  أن إىلالعديد من الدراسات  أشارتحجم المؤسسة

 أن أوهلالوجود عالقة اجيابية بني حجم املؤسسة و املديونية  أسباباملايل. و قد قدمت هذه الدراسات عدة 
 أكثر اإلمكانيةاملؤسسات الكبرية متلك  أنتنخفض يف املؤسسات ذات احلجم الكبري، كما  اإلفالساحتماالت 
 .أيسراملالية و تستطيع االقرتاض بشروط  األسواق إىليف اللجوء 

و حجم املؤسسة   االقرتاضبني نسبة  إحصائيةعن وجود عالقة طردية ذات داللة   Gordonفقد كشفت دراسة   
املؤسسة و نسبة االقرتاض، حيث تقل نسبة  عن وجود عالقة بني حجم Martin & Scottكذلك كشفت دراسة 

 االقرتاض يف املؤسسات صغرية احلجم عن نسبة االقرتاض يف املؤسسات كبرية احلجم . 

. و لعل ذلك يرجع  األجلزيادة االفرتاض قصرية  إىلعن ميل املؤسسات كبرية احلجم   Marshبينما تكشف دراسة 
قدرة اكرب على خدمة الدين. مما جيعلها متيل لالعتماد على القروض بدرجة املؤسسات الكبرية احلجم يكون لديها  أن إىل

ا إىل إضافةاكرب،  تستطيع االقرتاض مبعدل فائدة اقل. مما يكون سببا يف اعتمادها على االقرتاض بدرجة اكرب عن  أ
  2 .املؤسسات صغرية احلجم

                                                            
  39-38املرجع السابق ، ص  سليماين عبد احلكيم ،_  1
ضمن أعمال  ، ( مداخلةخصائص و محددات الهياكل التمويلية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية_ يوسف قريشي ، الياس بن ساسي،  2

  جامعة ورقلة ) 2006أفريل  18و17امللتقي الدويل حول " متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية " املنعقد يومي 
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  ملسنا اختالف بني العديد من الدراسات السابقة يف قياس مستوي الضمانات  ) : األصولالضمانات (هيكل
 إمجايل إىلالثابتة  األصوللدى املؤسسة ، ففي قسم من هذه الدراسات يعرب عن حجم الضمانات بنسبة 

الكشف  إىلالثابتة، حيث مت التوصل  أصول إىل احملزونات إضافة إىل أخرىبينما اعتمدت دراسات  األصول
 .عن تأثري هلذه املتغرية على نسبة االقرتاض يف املؤسسة

)، و نسبة االقرتاض فكلما  األصول(هيكل  األصولجمموع  إىلالثابتة  األصولهناك عالقة عكسية بني  أنفمنها جند  
 القروض.ها على اخلاصة و قل اعتماد األموالزاد اعتماد املؤسسة على  األصولجمموع  إىلالثابتة  األصولزادت نسبة 

استخدام  إىلالثابتة متيل  األصولنسبة مرتفعة من  أصوهلااملؤسسة اليت يتضمن هيكل  أن إىل أخرىتشري نتائج دراسات 
الثابتة يف هيكل  األصوليصاحب ارتفاع نسبة  أنفمن املتوقع   يف هيكلها املايل.  األجلقدر كبري من القروض الطويلة 

 ع نسبة االقرتاض باهليكل املايل. ارتفا  األصول

  تكلفة مصادر التمويل : /4

املفاضلة بني البدائل  أييف عملية اختاذ قرارات التمويل  أساسياتعترب عنصرا مهما و  األموالمعرفة تكلفة  إن       
  القرار املايل السليم و املالئم. إىلاملتاحة للوصول 

حيمل املؤسسة تكلفة يطلق عليها  األجلالطويلة  األموالاستعمال  إن : األجلتكلفة  مصادر التمويل الطويلة  /1_4
جزء مكمل للهيكل التمويلي احملتمل البد من حساب  األجلالطويلة  األموال أنمصطلح تكلفة راس املال، و باعتبار 

  تكلفة كل مصدر من هذه املصادر.

   : تعريف تكلفة راس المال:أوال

 أواملستخدمة من قبل املستثمر، األموالذلك املعدل الذي حيافظ على قيمة  أيعدل املردودية، تكلفة راس املال هي م
املطلوب حتقيقه من املشاريع االستثمارية بالطريقة اليت تضمن لصاحب راس املال مردودية قابلة  األدىنهي معدل املردودية 

  تبعا ملعدل مردودية حيدد مسبقا   آوميكن احلصول عليها من السوق يف نفس مرتبة املخاطرة  أخرىمع مردودية للمقارنة 

  ( تكلفة راس املال املرجعية ).

 1 كل استثمار جديد له مردودية.  أساسهملعدل العائد الذي تعترب املؤسسة على  األدىنتكلفة راس املال هي احلد  إن

  

                                                            
  100-99_ عيادي عبد القادر، املرجع السابق، ص  1
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تتمثل يف معدل العائد الواجب كسبه على االستثمارات املمولة بالقروض من  " :األجلتكلفة القروض الطويلة  /1
  العادية". األسهماجل ال تتأثر املكاسب املرتبطة جبملة 

  القرض.صل لغ الفائدة السنوية املدفوعة عن أومنه تكلفة التمويل باالقرتاض هي مب

 Ke=F/E                    :        أي         تكلفة االقرتاض= الفائدة / اصل القرض   

Ke  : إدخال (دونتكلفة القرض (الضريبة  ،F :الفوائد املرتتبة عن القرض نفقات ،E :اصلاملقرتض  املبلغ) (القرض  

تكلفة الديون تصبح عبارة عن معدل االستحداث الذي جيعل القيمة عامل الزمن على القيمة النقدية، فان  تأثري بإدراج
  املرتتبة عن القرض مساوية جملموع النفقات اليت تتمثل يف تسديدات القرض و الفوائد. اإليراداتاحلالية جملموع 

تعترب الفوائد السنوية املدفوعة لتسديد القرض من التكاليف اخلاضعة  التأثير الضريبي : بإدخالتكلفة الديون  /2
، و هذا امتياز جبائيعليه فان الديون تستفيد من اخلاضع للضريبة، و  اإليراداتختفيض وعاء  إىلللضريبة و هذا يؤدي 

  1اخلاصة، و ميكن التعبري عن ذلك بالعالقة التالية :  األموالما جيعل تكلفتها اقل من تكلفة 

  ]معدل الضريبة  – 1 [= معدل الفائدة على القرض  الضريبةتكلفة الديون بعد 

  E   /ke=Fلدينا :                       KE= ke( 1-T):  أي

    E ( 1-T)              /KE= F:  إذن    

  : معدل الضريبة  T: معدل الفائدة ،     ke: تكلفة الديون بعد الضريبة ،   KEحيث : 

الضرييب على تكلفة الديون فان هذه التكلفة تنخفض و بالتايل حتقق املؤسسة و فورات   التأثري إدخالمن خالل  إذن
 ضريبية، و هذا ما جيعل املؤسسات تفضل التمويل بالديون .
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  العادية  األسهمثانيا : تكلفة 

 أسهم إصدارعلى االستثمارات اجلديدة املمولة عن طريق للعائد  العادية يف احلد األدىن األسهمتتمثل تكلفة      
  1القيمة السوقية للسهم بدون تغري. على  حيافظهو املعدل الذي  و جديدة

  خمتلفني مها : أسلوبنيالعادية باستخدام  األسهمميكن حساب تكلفة 

العادية، تعتمد على  األسهم إصدارتكلفة راس املال املتحصل من  أنو يركز على :  الموزعة األرباح أسلوب_ 1
  املوزعة و احتماالت تزايدها. األرباحتوقعات 

  : األسلوبالعادية طبقا هلذا  األسهموميكن استخدام العالقة التالية حلساب تكلفة 

  العائد  املتوقع من السهم                                                   

 األرباحمعدل النمو يف  +  كلفة السهم العادي= ت

  تكلفة اإلصدار للسهم ) -1للسهم ( القيمة السوقية                                     

  لسعر السهم : المنسوبة األرباح أسلوب /2

لسعر السهم من  األرباحالعادية، على نسبة  األسهميف قياس تكلفة رأس املال املتحصل من بيع  األسلوبو يعتمد هذا 
  خالل العالقة التالية: 

  السهم ألرباحالقيمة احلالية                              

  تكلفة السهم العادي =   

  القيمة الصافية للسهم                              

 2األسهم.الطريقة ال تعترب دقيقة ال تعكس التوقعات احلقيقية حلملة  هذه و
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 ثالثا : تكلفة االسهم الممتازة 

 او على شكل مبلغ معني من كل سنة،يكون حمدد يف شكل نسبة مئوية من قيمتها االمسية  األسهمعائد هذه  أنباعتبار 
  فان تكلفتها ميكن حتديدها وفقا ملا يلي :

  قيمة التوزيع الثابت للسهم                                   

  100 ×      املمتازة  =  األسهمتكلفة    

   إصدارهمصاريف  –السهم  إصدارقيمة                               

  المحتجزة  األرباحتكلفة  رابعا:

للعائد  األقلالتزمت املؤسسة بتقدمي عائد يكون مساويا على  إذا إال أرباحه احتجازحامل السهم ال يفضل  إن       
مساوية  األقلاحملتجزة تكون على   األرباحو عليه فان تكلفة التمويل عن طريق العادية اليت ميتلكها،  األسهمالذي حتققه 

  1. راإلصدااملؤسسة تكلفة ال يكلف  األرباحاحتجاز  إنالعادية، و لكن تكون اقل من ذلك كون  األسهملتكلفة 

العادية يف حالة وجود ضرائب عالية  األسهماحملتجزة يقل عن عائد  األرباحالسهم العادي بعائد على يقبل حامل  كما قد
   استثماره. إعادةوجود تكاليف يف حالة  أوعلى الدخل الفردي، 

  تكلفة التمويل الذاتي: خامسا:

، فتكلفة التمويل الذايت أحيانابالرغم من صعوبة قياسها  األخرىمن مصادر التمويل كغريه لتمويل الذايت تكلفة         
ا. األموالالواجب حتقيقه من طرف املؤسسة عند استخدامها هذه  األدىناملردودية تعترب عن معدل    يف متويل استثمارا

  .يف املؤسسة" ألموالهميكن تعريفه   "هو معدل االستحداث الذي يقبل به املساهم عند استثماره         

  2 ني :ميز و ناحيتالتمويل الذايت يت

 : من التمويل الذايت ( االهتالكات ) من الضريبة، حيث ختصم  األكربيعفى اجلزء  الجانب الضريبي
 اخلاضع للضريبة . اإليراداتقيمة خمصصات االهتالكات من وعاء 

  : التمويل الذايت، و اليت ينظر  أموالعن ختصيص  املرتتبةيتجسد يف التكلفة الجانب  االقتصادي
اعلى  إليها  تعادل ضمنيا تكلفة الفرصة البديلة . أ

                                                            
  139_ منري نصر الدين ، املرجع السابق ، ص  1
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    : اآلتيةتكلفة التمويل الذايت وفق العالقة ميكن حساب 

CFt   :النقدية املتوقعة يف حالة استثمار التمويل الذايت خالل الفرتة (  النفقاتt= 1 …. n(  

VRاية حياته  : القيمة   : التمويل الذايت AF،          اإلنتاجيةالباقية لالستثمار يف 

∑
 

+   

  : األجل التمويل متوسط تكلفة مصادر  /2- 4_

    : األجل: تكلفة القروض المتوسطة  أوال

يرتتب عليها دفع املؤسسة لفائدة معينة من اجل احلصول  األجلهذه القروض، و مثلها مثل القروض القصرية  إن       
على القيمة الزمنية  تأثريتكلفتها، و لكن و نظر لطوهلا النسيب و ما يرتتب عليها من  أساسعليها هذه الفائدة متثل 

ا،  يف  اإلشارةة، و جتدر عامل الزمن يف احلسبان عند القيام بتقدير التكلف تأثريفالبد من اخذ للتدفقات النقدية املرتبطة 
 . طريقة  إنهذا السياق 

  ثانيا : تكلفة القرض االيجاري 

جريي، و يف هذا التأالواجب حتقيقه من االستثمارات املمولة بواسطة التمويل  األدىنو تتمثل يف معدل العائد        
 إلعادةتكلفة احلالية  إىل باإلضافةالكراء الصافية بعد الضريبة املسددة  أقساطتتمثل التدفقات النقدية اخلارجة يف  اإلطار
، كما جيب اخذ بعني االعتبار كل النتائج املرتتبة على اختيار نظام التمويل هذا املتمثلة يف قيمته املتبقية األصلشراء 

ار االبتدائي، و لكن يف حالة اقتناء تقتصد املؤسسة يف هذه احلالة نفقات االستثم إذ، األخرىباملقارنة مع املصادر 
و من مث ختفيض الوعاء  وإهالكه األصل املقرتضة فان ذلك مينحها حق متلك األموال أواخلاصة  األموالعن طريق  األصل

 1 الضرييب.
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بعني االعتبار  أخذهعن طريق القرض االجياري فان املؤسسة يتفقد هذا االمتياز وهذا ما جيب  التمويلو لكن يف حالة 
  :  أنافرتضنا  فإذاعند حساب تكلفة القرض االجياري، و عليه 

Lt  ،  أقساط الكراء السنوية املدفوعة :I0 :القيمة االبتدائية لالستثمار    ،DOTtخمصصات االهتالك :  

Vn  ،   القيمة املتبقية :r ،    معدل الضريبة : Kl : بعد الضريبة اإلجيارمتثل تكلفة     

  

I0 ∑
   +

 
 

   األجلتكلفة التمويل قصيرة  /4-3  

يطلق عليها مصطلح تكلفة من طرف املؤسسة يرتتب عليه حتمل تكلفة ، األموالاستعمال خمتلف مصادر  إن       
  تتميز عن تكلفة رأس املال. إنجيب  اليتالتمويل 

يف معدل الفائدة املطبق على القروض اليت  ساساتنحصر تكلفة االئتمان املصريف  المصرفي:تكلفة االئتمان -أوال
  التجارية قبل تاريخ استحقاقها. األوراقو كذلك يف تكلفة اخلصم و العموالت املرتبطة خبصم  متنحها البنوك للمؤسسة،

  :أيعند حساب تكلفة االقرتاض جيب التمييز بني التكلفة الظاهرة للقروض و التكلفة احلقيقية 

وهي عبارة عن املعدل الذي حيقق املساواة بني املبلغ املقرتض من جهة و بني القيمة احلالية للفوائد  التكلفة الظاهرة:-أ
اية املدة املبلغ املقرتض=القيمة احلالية للقرض للقروض  األساسيالقيمة احلالية للمبلغ  إليهاالسنوية مضافا  و املسدد يف 

اية املدة.   الواجب تسديده يف 

ا التكلفة احلقيقية اليت تتحملها املؤسسة فعال بعد االستفادة من الوفر احملقق من تطبيق  التكلفة الحقيقية:-ب تعرف بأ
املفرتضة  األموالييب يعترب الفوائد اليت تدفعها املؤسسة لقاء القانون الضر  أنو ذلك على اعتبار  ،األرباحالضريبة على 

  1تكلفة معافاة من الضرائب.

 Ke = r ( 1-T)حساب التكلفة احلقيقية للقرض حسب القانون التايل:  

T         معدل الضريبة =r       معدل الفائدة =Ke التكلفة احلقيقية =  
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  ثانيا: تكلفة االئتمان التجاري

االئتمانية اليت يضعها املورد ملنح هذه التسهيالت تتوقف قيمة التمويل باستخدام االئتمان التجاري على الشروط        
  تذكر.، ففي ظل غياب اخلصم النقدي يعترب االئتمان التجاري مصدر متويلي بدون تكلفة االئتمانية

سسة استخدامه و تلتزم بالشروط االئتمانية اليت مل حتسن املؤ  إذامصدر متويلي مرتفع التكلفة  إىلغري انه قد ينقلب 
قد يرتتب عليه تدهور سداد االئتمان التجاري دون قيام املؤسسة بالسداد،  إلعادةحددها املورد، فعندما متر الفرتة املقررة 

ا    اخلروج كلية من السوق . إىل األمرمسعة املؤسسة يف السوق و قد ينتهي 

كان االئتمان التجاري املمنوح من املورد يتضمن شرطا يقضي مبنح خصم نقدي للعمالء يف حالة   إذاو يف حالة ما 
حصول املؤسسة  إمكانيةالسداد خالل فرتة معينة، فان البند الرئيسي يف تكلفة االئتمان يف هذه احلالة تتوقف قيمته على 

ة اخلصم النقدي و بالتايل تكلفة االئتمان التجاري التزمت املؤسسة بالسداد خالل فرت  فإذاعلى هذا اخلصم من عدمه، 
ايف هذه احلالة تكاد منعدمة، فيما تزيد تكلفة االئتمان التجاري عندما تقوم املؤسسة بسداد  بعد انتهاء الفرتة  مستحقا

  1املقررة ملنح اخلصم النقدي.

                                                                          360  

  × تكلفة االئتمان التجاري = معدل اخلصم النقدي 

  فرتة اخلصم –فرتة االئتمان                                                                 
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   األرباحقرارا توزيع  الثاني:المطلب 

 إناحتجازها من املشكالت الرئيسية اليت يواجهها املدير املايل و هلذا يرى بعض الباحثني  وأ األرباحيعترب توزيع        
ذه  إىلتؤدي  األسبابرار يف التوزيعات يعترب حال مهما، و هناك جمموعة من االستق إسرتاتيجيةاعتماد  القيام 

  . اإلسرتاتيجية

 من العوامل املؤثرة على قيمة  األرباحتعترب سياسة توزيع  إذ:  األرباحسياسة توزيع المحتوى المعلوماتي ل
ااملؤسسة من خالل    املالية. األوراقيف سوق تقدم حال ملشكلة عدم التأكد اليت يعاين منها املستثمرين  أ

  مستقرة ستمكن املستثمرين من  أرباحو بالتايل فان سياسة توزيع  الحالية:مدى رغبة المستثمرين في العوائد
م    .احلصول على عوائد فورية حمددة حسب رغبا

 : 1هذه السياسة ميزة بالنسبة للمؤسسات اليت تعتمدها  أنيعترب القانون  إذ االعتبارات القانونية                         

   األرباحمفهوم سياسة توزيع  /1

ا : األرباحميكن تعريف سياسة توزيع    بأ

م يف         " معدل التدفق النقدي ( وقد يكون غري نقدي ) الذي يتلقاه املسامهون كمردود ملموس على استثمارا
ا، متثل هذه  بالنسبة للمستثمرين دخال جاريا ينتظره و يتوقعه العديد من املسامهني  األرباحأسهم املؤسسة اليت حيملو

  .على السعر السوقي للسهم " األرباحاجلارية من السلع و اخلدمات، كما تؤثر سياسة توزيع  استهالكهملينفقوه على 

استثمارها يف املؤسسة، و تتمثل  إلعادةاحتجازها  أو األرباح" هي مضمون الختاذ قرار بتوزيع  أيضاو تعرف        
عنها املستقبلية و اليت ينتج  األرباحات احلالية و السياسة املثلى للتوزيعات يف تلك اليت تعمل على املوازنة بني التوزيع

  .2تعظيم سعر السهم " 
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   : األرباحالشروط المحددة لسياسة توزيع  /2

 مسامهة أطرافمعتربة ، عندنا تتوفر املؤسسة على عدة  أرباحالتقليل من حدة مشاكل الوكالة بتوزيع  إمكانية        
ا إىلتنتمي  ال   . إدار
 غري املوزعة . األرباحعلى  إضافيةاجلبائية خبصوص فرض ضرائب  التأثريات  
  تفضيل عملية توزيع اكرب  إىلاملؤسسة ، مما يؤدي باملسامهني غري املسريين  أسهمتداول (بيع)  إمكانيةضعف

  . األرباحقدر ممكن من 

  1 : أمهها أسباباملتوسطة لعدة مقيدة (انكماشية) يف املؤسسات الصغرية و  األرباحتكون سياسة توزيع  أنكما ميكن 

 على  وباالستهالكمرتفعة  أجورسريين يف ختفيض العبء الضرييب عن طريق احلصول على تتاح فرصة للمالك امل
  .أصالعدم توزيعها  أواملوزعة  األرباحنفقة املؤسسة ، وهذا ما ميكن حتقيقه بالتقليل من حجم 

  االستثماريةموارد مالية لتمويل منوها والجناز مشاريعها  إىلقد تكون املؤسسة حباجة .  

ما سبق القيود املفروضة من قبل املؤسسات املالية ضمن شروط عقد منح االئتمان للمؤسسات  إىلنضيف  أنميكننا 
  املخاطرة.من قبل شركات راس مال  أوالصغرية و املتوسطة 

لدى  األرباحسياسة توزيع  أمهيةو الدراسات اليت تناولت  األحباثانه وجد القليل من  إالاملوضوع ،  أمهيةبالرغم من 
  نذكر : األحباثنتائج تلك  أهماملؤسسات الصغرية و املتوسطة : و من 

  يكل ملكية املؤسسة  إىل،  األرباحترتبط سياسة توزيع   . األخريةمن ارتباطها حبجم هذه  أكثرحد كبري، 
 فقد كانت نسبة التوزيع للمؤسسات أرباحااملتوسطة اليت توزع  ل من املؤسسات الصغرية ويوجد عدد جد قلي ،

  من نسبة التوزيع للمؤسسات الكربى.  %50الصغرية ال تتجاوز 
  ذات  األخريةكون هذه   املسعرة،تتميز الشركات غري املسعرة يف البورصة بنسبة توزيع اقل مقارنة بالشركات

  جد سخي (توسعي). للمكافآتبرنامج 
  املوزعة . األرباحرفع نسبة  إىلاملؤسسة )  إدارةيؤدي وجود مساهم خارجي (خارج 
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  األرباحتوزيع  جراءاتإ /3

  مراحل رئيسية و هي: أربعة إىل األرباحتوزيع  إجراءاتميكن تقسيم 

  على  األرباح القرار بتوزيعاملنشأة و اختاذ  إدارة: و هو تاريخ اجتماع جملس األرباحعن توزيع  إعالنتاريخ
  املسامهني.

 و هو التاريخ اليت تظهر فيها قائمة بأمساء املسامهني الذين حيق هلم تاريخ ظهور المساهمين في السجالت :
, و بناءا عليه فان نقل ملكية السهم بعد هذا التاريخ ال يؤهل املالك اجلديد األرباحاحلصول على توزيع 

  على هذه التوزيعاتللحصول 
 وعادة ما  ,األرباح: وهو تاريخ انتهاء حق املساهم اجلديد يف احلصول على توزيعات تاريخ التوزيعات السابقة

انتقلت ملكية السهم  فإذا يف السجالت, األمساءعمل سابقة على تاريخ ظهور  أيام بأربعةحيدد هذا التاريخ 
  اجلديد احلصول على التوزيعات.فال حيق للمساهم  األربعة األيامخالل هذه 

 يتم  أو ،املوزعة األرباح: و هو التاريخ الذي ميكن للمساهم فيه احلصول على شيكات تاريخ دفع التوزيعات
  .الشيكات بالربيد للمسامهني إرسالفيه 

    األرباحالسياسات المتبعة في توزيع  /4   

  1 رئيسية هي: أنواعثالثة  إىل األرباحميكن تقسيم السياسات املتبعة يف توزيع 

 :سنويا مثال نسبة  األرباححسب هذه السياسات فان املنشأة حتافظ على نسبة ثابتة من  نسبة توزيعات سابقة
 إىلو على الرغم من ثبات نسبة التوزيعات فان مبلغ التوزيعات فان مبلغ التوزيعات يتغري من سنة  20%
   أخرى. إىلوذلك بسبب تغري صلفي الربح من سنة  ,أخرى
 :و  فان املنشأة توزع مبلغا حمددا و ثابتا لكل سهم من سنة ألخرى, حسب هذه السياسة مبلغ توزيعات ثابت

بأنه ال ميكن احملافظة على املستوى احلايل  اإلدارةاقتنعت  إذايقل فقط  أويزيد  إنميكن ملبلغ التوزيعات 
  للتوزيعات يف ظل التوقعات القائمة.

  يف  إضافية توزيعاتمع دفع  خالل فرتات زمنية حمددة خالل العام, منخفضة القيمة: أرباحدفع توزيعات
دف هذه السياسة  أرباحاحققت املنشأة  إذااية العام  خلق االنطباع لدى املستثمر بأن  إىلعالية و 

 املستثمر دفعوقع ت إذا حتقيقههذا اهلدف رمبا يكون من الصعب  أنغري  منتظمة أوالتوزيعات ليست متكررة 
 . التوزيعات بصورة منتظمة
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  المبحث الرابع: دور التحليل المالي للميزانية في اتخاذ القرارات المالية

وذلك  ،، الذي يعطي بشكل دقيق على الوضع املايل للمؤسسةدور كبري يف اختاذ القرارات املالية ،لتحليل املايلإن        
مما تدل على استقرار  ،هذه القوائم اليت تظهر املركز املايل أهمحبيث تعترب امليزانية من ، عن طريق حتليل القوائم املالية

  املؤسسة و استمرارها، لذا للميزانية مسامهة كبرية يف اختاذ القرارات السليمة .

 األفضلالبديل اخلاصة باملؤسسة لكي يستطيع اجياد مراعاة كل املعلومات  ،الختاذ القرارات يستوجب على متخذ القرار
أي طريقة اليت طريقة اليت تناسب املؤسسة يف اختاذ قرار متويلها  أفضلالذي يساعد الختاذ القرار االستثمار، و معرفة 

  ساعدها يف التمويل ، حتديد نقاط القوة وضعف للمؤسسة .ت

  مؤشرات التوازن المالي في اتخاذ القرار دور :المطلب األول

اتعطينا الوضعية احلقيقية للمؤسسة كما  مؤشرات التوازن املايل إن لداء املؤسسة فهي تقدم للمدير املايل تقييم  أ
او قرار التخطيط كما املثلى علومات الختاذ القرارات املتعلقة مبصادر التمويل م   تعطي معلومات حول سيولة املؤسسة  أ

اهيكل املايل للمؤسسة حول و    1على اختاذ القرار االستثماري.تساعد  فإ
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   الشكل:كما يوضح 

  التقييم  أساليبو مراحل تقييم المقترح االستثماري :  )5_2 ( شكل رقم

           

  

  

  

  

  

  

"  

  

  

  

  

  

       

  270ص  اإلدارة المالية مدخل اتخاذ القرارات،عبد الغفار حنفي،  المصدر:

  

  

  

  

تقييم االقتراح االستثماري

 مرحلة دراسة و تحليل العائد مرحلة التحليل المالي   

  األساليب 

 الديناميكية 

  األساليب 

 التقليدية 

تحليل و دراسة 
 السيولة 

تحليل و دراسة 
 ھيكل رأس المال

تعترف بالقيمة 
 الزمنية للنقود

تتجاھل القيمة 
 الزمنية للنقود

رأس 
المال 

 العامل 

 الخزينة احتياجات  
رأس المال 

 العامل

معدل 
العائد 
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  تقييمها:مراحل 

هي اخلاصة بالتحليل املايل حيث يتم هذا التحليل على مدى العمر املتوقع لالستثمار للتأكد من توافر  و       
  ينتج عنه سيولة لتغطية التزاماته.االستثمار  إنالتمويل الضروري لتنفيذه و 

  ار.يهدف هذا التحليل ملعرفة التدفق النقدي خالل فرتة تنفيذ و تشغيل االستثم السيولة:تحليل  أوال:

 أييهدف هذا التحليل التعرف على مدى مالئمة بني االستثمار و التمويل  تحليل هيكل رأس المال: ثانيا:
 أومصدر التمويل يتالءم مع االستثمار من حيث النوع و املدة ( سواء بالنسبة لالستثمارات الثابتة  أنلتحقق من ا

  .1مارات يف رأس املال العامل ) االستث

  دور النسب المالية في اتخاذ القرار المطلب الثاني: 

ا حماولة تعرف النسب املالية  املعنية  اآلالتالعالقة بني املعلومتني اخلاصيتني، أما بقائمة و هي تزود  إلجيادبأ
  باعتمادها على حتليل كل معلومة على حدا. إماوضع املؤسسة )، و حلقيقة  األفضلالفهم  أي(  بالتحليل املايل

ا ال تغطي نسبة واحدة  و يقدم العدد الكبري هلذه  النسب حتلل معلومات هامة من الرحبية و خدمة الدين كما أ
مشكلة ما، بل جيب حتليل جمموعة من النسب الن  أساليبالتعرف على  أومن املعلومات الكافية الختاذ القرارات 

    لنسب املالية على حنو يكفي لتزويده باملعلومات عدد النسب املالية يعطي الفرصة الختبار حجم متواضع من ا
  2 و كل نسبة هلا دور يف اختاذ القرار.

  االئتمان.املناخ املالئم الختاذ التمويل و نسبة السيولة تقوم بتهيئة  
  ا االستثمارية و املالية   .نسبة الرحبية تعرب عن مدى الكفاءة اليت تتخذ فيها املؤسسة قرارا
  ا تقي اإلجراءاتنسب النشاط تساعد على قرار التخطيط و الرقابة املالية و اختاذ م التصحيحية، كما أ

 إىلغري ات و نشاط املؤسسة يف ضوء سلوك حمدد، ومن مث اختاذ القرارات املناسبة بعد تعدد أسباب التاجناز 
   .اإلدارةجذورها و احلكم على مدى مناسبة البيانات املتبعة من 

  
  
  
  
  

                                                            
  272_ عبد الغفار حنفي، املرجع السابق ، ص  1
  33_ صخري مجال عبد الناصر، املرجع السابق، ص  2
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  استخدام النسب المالية في اتخاذ القرار  

  : استخدام النسب المالية في قرار التخطيط المالي للعمليات أوال  

التشغيلي املستقبلي و كذلك قائمة املركز املايل التقديرية باستخدام  باألداءحبيث ميكن للشركة اختاذ قرارات متعلقة        
من واقع اخلربة و التقدير الشخصي و اسرتشاد بالنسب املالية للشركات املماثلة  األخريةالنسب املستهدفة و تعد هذه 

  .داخل القطاع الصناعي 

  العام استخدام النسب المالية في قرار اإلنفاق  ثانيا:

  اإلنفاقيف عملية تقييم مشروعات  إدخالهتستخدم النسب املالية يف تقدير التدفق النقدي الذي يتم 
  .متعددة  أساليباالستثماري باستخدام 

  يف جمال املوازنة الرأمسالية على تقدير التدفقات النقدية اخلارجية  اإلضايفو تقوم عملية استخدام التدفق النقدي
رأس املال العامل مث التدفق النقدي الداخل رأس املال نتيجة االقرتاح االستثماري، ترتبط التدفقات النقدية 

و اليت تتطلب زيادة بنود نقدية من الذمم و املخزون، نتيجة  اإلنتاجيةخلارجة رأس املال بالتوسعات الداخلة و ا
عملية  أومنتجات جديدة  إدخال األحوالتنفيذها هذا االقرتاح و قد يتضمن االقرتاح االستثماري يف كثري من 

  .نظام توزيعي جديد أوخمتلفة  إنتاجية
 ت التارخيية لتحديد العالقة بني املخزون و الذمم النقدية، و بني املبيعات نظرا إال أنه يصعب استخدام البيانا

ا لالستثمارات احلالية، فانه  لطبيعة املقرتحات االستثمارية اليت تغري من هذه العالقات فإذا كان االقرتاح متشا
القبض، و املخزون اليت  من املقبول استخدام النسب املالية للشركة لتقدير حجم األصول املالية و أوراق

  1تساعدها على اختاذ القرار املايل .

  

  

  

  

  

  

                                                            
  34املرجع السابق ، ص   صخري مجال عبد الناصر _ 1
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  أهمية التحليل المالي في اتخاذ القرارات المالية  

  منها:للتحليل املايل أمهية كبرية يف اختاذ القرارات املالية و 

  تم باجلانب املايل للمؤسسة و خاصة املتعلقة خبلق التوازن  إعداديلعب التحليل املايل دورا يف القرارات اليت 
املستثمرة  لألموالأقل تكلفة  إىلللعمل بأكرب كفاية و بني عناصر اخلصوم للوصول  األصولالفعال بني عناصر 

و اخلصوم  األصولاملستثمرة و بني مراكز  لألموالأقل تكلفة  إىلو اخلصوم للوصول  األصولو بني مراكز 
  .التوازن الشامل للمؤسسة  إىلوصوال 

 األمرايل يزود املدير بكافة املالحظات و الوسائل اليت تساعده على اختاذ القرارات املالية سواء تعلق التحليل امل 
  الطويل.املدى  أوباملدى القصري 

  كم أقل من   إىلالتحليل املايل عملية حتويل الكم اهلائل من البيانات املالية التارخيية املدونة بالقوائم املالية
  القرار.متخذ  إليهفائدة لعملية اختاذ القرار، وهو كمرجع يعود  أكثراملعلومات 

  بداية منطقية الختاذ القرارات هي  أفضل أن إىلمتخذ القرارات يتخذون من القرارات ما يؤثر على املستقبل
و ملحوظة و لكن الختاذ القريب و لعل جمرد قراءة القوائم املالية يوفر معلومات هامة املاضي  أحداثتفهم 

  قرارات سليمة فانه البد من التحليل و التفسري.
  ختاذ القرارات من طرف و تفسريا ماليا، و هذه التفسريات تعد كقاعدة ال أرقاماو نتائج التحليالت تعطي نتائج

 1 .املسؤولني و املعنيني

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
( مذكرة املاسرت ، ختصص فحص حماسيب ، كلية العلوم  التحليل المالي لجدول سيولة الخزينة في تقييم السيولة المالية للمؤسسة،دور _ مسرية خمتاري،  1

  109) ، ص 2015االقتصادية و التجارة و علوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة ، 
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 أنا متاما، حيث  مرتبطة  األجلالقرارات املالية قصرية دقيقة و مستقلة فان  األجلطويلة املالية القرارات  إن     
ترتبط  فاحملزوناتدورة استغالل و ناجتة عن حجم النشاط، جتد مصادرها يف اجل عمل  األجلقصرية  األموالاستعمال 

و لكن كل هذه بالسوق  أيضاو احلقوق و الديون ترتبط  اإلنتاجوظيفة  إىل األخرىالسوق  أشكالبطبيعة النشاط و 
و شروط تغطية هذه االحتياجات تعتمد  األجلالناشئة عن قرار طويل  اإلنتاجاالستعماالت هي نتيجة استعمال طاقة 

استخدامها، التنازل عن احلقوق مبعىن حجم  أيالسيولة هذه القرارات توظيف  أهم، و من األجلعلى قرار طويل  أيضا
مكملة كثرية و هي قرارات   األجلالبنكية، فالقرارات قصرية القرض  إىلجتاري، االقرتاض عن طريق ديون املورد و اللجوء 

  . األجلللقرارات طويلة 

تقوم هذه القرارات قرار االستثمار فاملؤسسة  أهمطويلة و من  تتعلق بنشاطات املؤسسة األجلالقرارات الطويلة          
املشروع سيعود عليها بأرباح خالل عدة سنوات متتالية، و لذلك تقوم باملخاطرة بني  أنبعملية االستثمار، تتوقع بذلك 

         املؤسسة مستقباليتعلق بنشاط املشاريع املتاحة و هذا على ضوء الربح املتوقع لكل مشروع، كون قرار االستثمار 
متويله يف  إمكانيةبأخذ إال و يالزمها لفرتة طويلة من الزمن فتتطلب اختاذه بأحسن أسلوب، حيث ال يتقرر االستثمار 

  .احلسبان، و كذلك تكلفة التمويل باملقارنة مع املردودية املنتظرة

القرار  أن  إال األحيانيهمل التمويل بالديون يف بعض الفصل بني القرار التمويلي ملشروع و قراره االستثماري  إن      
يعمل على تعديل مردودية االستثمار، يفاضل بني خمتلف  ألنهالتمويلي هو قرار استثماري مدعم بأسلوب متويلي بالديون 

  1. عدة قرارات ختص التمويل بالديون أيموارد التمويل 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  36_ صخري مجال عبد الناصر، املرجع السابق، ص  1
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     الثابتة  األصولتعتمد على  ، هي بالنسبة ملتخذي القرارات أصعبهاقرارات و  أهمقرار االستثمار هو  أنجند        
ا  امليزانية هلا دور أن، ولذا جند املتداولة  األصول يف  و زيادة  تعطينا بشكل مفصل كبري يف اختاذ مثل هذه القرارات، أل

هنا يقوم  ،بعد عملية التحليلامليزانية الوضع املايل للمؤسسة  أظهرت إذاعلى حالة كل األصول املوجودة يف املؤسسة، 
قرار البيع   أوعدم التداول  أو قراريقوم بالشراء  إما ،حسب الوضعية املاليةمتخذ القرار اختاذ أحد من أنواع القرارات 

لذا جندان النسب السيولة و نسب النشاط و النسب التمويل هلا املايل،  لألصلحيث يتم مراعاة القيمة السوقية احلالية 
اكبرية يف التحليل   أمهية   تعمل على شرح الدقيق لوضعية املؤسسة . أل

مشاريع املؤسسة، وهلذا يقوم متخذ القرارات بتحليل للميزانية  األصول لتمويلفهو يقوم باحليازة بعض قرار التمويل  أما
الذي يناسب تلك  األفضلواختيار البديل  األنسبالوضع احلقيقي للمؤسسة مما يتم اختاذ القرارات  إعطاءمن اجل 
  الوضعية.
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  خالصة الفصل 

االستمرار و االستقرار يف حميطها، قبل اختاذ القرار لتستطيع  يف اختاذ دقةالعلى تعتمد ،أن املؤسسة جند سبق  مما       
و اليت تسمي  ،عدة قراراتفهو يتخذ متخذ القرار املايل  أما ،قرار أياختاذ  يف مراعاة مراحله و خطواتهالقرار جيب 

عن اختاذ هذا  معمقة و دراسة نسبة اخلطرة الناتجدراسة جيدة و  وهي قرار االستثمار والذي يتطلب، بالقرارات املالية
القرارات املالية ، و هناك قرار التمويل  أهمنتائجه غري أكيدة و مرتبطة باملستقبل، لذا يعترب من  ،القرار الن هذا القرار

مصادر التمويل طويلة األجل و متوسطة ،وهو اختيار مصدر التمويل املالئم للمؤسسة حبيث لدينا ثالث طرق لتمويل 
 األرباحقرار توزيع  أيضااحملافظة على بقائها ، وجند  و على املؤسسة توازن بني خمتلف مصادر التمويل منوقصرية األجل 

احتجازها إلعادة استثمارها يف املؤسسة، ترفع من سعر سهم املؤسسة يف السوق املايل و العكس يف حال قررت  أو
ف القرارات املالية كلها متكاملة مع بعض واختاذها ملختل أن حند ومما سبق، ومن هذا  أرباحهااملؤسسة عدم توزيع 

املعامالت مع البيئة اخلارجية ، و تزداد أمهية القرارات املالية كلما ركز على قرارات  أواألنشطة و املشاريع داخل املنشأة 
تعتمد على تكاليف و موارد عالية ، لذا جند التحليل املايل للميزانية له مسامهة كبرية يف اختاذ هذه القرارات املالية لتحديد 

  ار الذي يناسبها.وضعية املؤسسة و قر 
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  تـــمهيـــــد

يقوم برتمجة  ،ل املايل للميزانيةوبصفة عامة التحلي،مسامهة التحليل املايل للميزانية يف اختاذ القرارات املالية يعترب         
ا يف اختاذ القرارات املالية  ،مما يعطيوضعية املؤسسةلالشكل العام  التحليل املايل وذلك عن طريق مؤشرات ،قدر

اليت تعطي بشكل دقيق عن كل جوانب املؤسسة من الناحية املالية   ،اليت منها النسب املالية  والتوازنات املاليةاملستعملة و 
وهلذا سنقوم بإسقاط هذه املؤشرات يف اجلانب التطبيقي بدراسة ميدانية ملؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز بسكرة، وذلك ملا 

يف الوالية و كذلك من جمموعة من التغريات املستمرة اليت حتدث هلا يف  تتميز به من مكانة على املستوى االقتصادي
  العديد من اجلوانب و خاصة فيما خيص املالية و احملاسبية . 
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  لمبحث األول : عرض العام بالمؤسسة محل الدراسة و اإلطار المنهجيا

املنهجي الذي مت االعتماد عليه يف اجناز هذه الدراسة، مث التعريف  اإلطارنقوم يف هذا املبحث بالتعريف على         
اعلى     .مديرية توزيع الكهرباء و الغاز _ سونلغاز _ لوالية بسكرة، و ذلك من خالل تبيني طبيعة نشاطها و كيفية نشأ

  ميدان الدراسة  /1

  نبذة تاريخية عن شركة توزيع الكهرباء و الغاز و مهامها /1_1  

     تقديم شركة توزيع الكهرباء و الغاز و مهامها   /1_1_1

 la Société de la Distribution D’électricité et du Gazرباء و الغاز هي املؤسسة الوطنية للكه

 ، وهي شركة عمومية ذات أسهم، و ذات طابع صناعي جتاري . Sonelgazاملعروفة بــــــ سونلغاز      

  ونقل وتوزيع الكهرباء و الغاز عرب القنوات باجلزائر . بإنتاجكمؤسسة عمومية مكلفة 28/07/1969أنشأت يف     

اعرفت املؤسسة منذ  دف حتسني طريقة التسيري لتكون يف مستوى التطور  نشأ عدة تطورات مست هيكلها التنظيمي 
  و التقدم االقتصادي على املستويني الوطين و العاملي .

 )EPIC( طبيعتها القانونية بتحوهلا اىل مؤسسة عمومية ذات طابع  صناعي وجتاريغاز عدلت سونل 1991يف سنة إذ

صبحت شركة ذات أ 2009ويف سنة ،  2002 ليار دينار سنةم 15 س مالبرأ ، )SPAأسهم( تصبح مؤسسة ذات 
وكما مت هيكلة هذه الشركة كمجمع  ،امسها شركة توزيع الكهرباء و الغاز وأصبحبقرار رمسي من طرف الدولة ،  أسهم

  .بيعة النشاط الذي يقوم به كل فرعحيتوي على العديد من الفروع حسب ط
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  مهام شركة توزيع الكهرباء و الغاز  /2_1_1

وهي   األمتتوزع مهام الشركة على جمموعة من الشركات و الفروع املتخصصة يقوم كل منها بدوره يف دعم نشاط املؤسسة 
  يلي : كما 

 SPE  الكهرباء: إنتاجشركة 

  GRTEالكهرباء:فرع تسيير شبكة نقل 

  GRTG الغاز:فرع تسيير شبكة نقل 

  SDE/Gشركة توزيع الغاز والكهرباء: 

 دة فعاليتها  و لزيا: هي احد فروع اجملتمع تقوم بتوزيع الطاقة الكهربائية و الغازية للزبائن  مديرية التوزيع
  مديريات عامة للتوزيع على مستوى الوطن يف : أربعت شركة توزيع الكهرباء و الغاز أنشأوترسيخها  حلضورها 

  الطبيعي توزيع الكهرباء و الغازSDA:  العاصمة.وتقوم بتوزيع هاتني املادتني على اجلزائر  
  الطبيعيتوزيع الكهرباء و الغاز SDE:  اجلزائري.وهي موجهة ملنطقة الشرق  
  الغاز الطبيعيتوزيع الكهرباء و SDO  ملنطقة الغرب اجلزائري .: وهي موجهة  
  الطبيعيتوزيع الكهرباء و الغازSDC:  اجلزائري.وهي موجهة ملنطقة الوسط  

اليت متثله يف كل والية ، حبيث جند مثال مديرية  اجلهويةكل فرع من هاته الفروع يضم جمموعة من املديريات   إن     
 وهي : متنراست ، ايليزي ، األخرىاالثين عشر مديريات التوزيع   إىل إضافةة التوزيع الوسط ، التوزيع بسكرة تابعة ملديري

  غواط ، اجللفة ، البويرة ، املدية ، تيزي وزو ، البليدة .غرداية ، ورقلة ، وادي سوف ، األ

املذكورة  تنتهج السياسة التجارية جملمع شركة توزيع  الكهرباء و الغاز وخدمة املصلحة العمومية  األخريةفكل املديريات    
 أكثرو االستمرارية يف تقدمي اخلدمات) ، كما تقوم شركة توزيع الكهرباء و الغاز بالعديد من املهام اليت تتجلى  (النوعية

املؤسسة و خمتلف مصاحلها من خالل  أقسامنا عرض كل  و مصاحلها ، مما يتوجب علي أقسامهايف مهام و نشاطات 
  اهليكل التنظيمي ملديرية بسكرة .
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  الهيكل التنظيمي لشركة توزيع الكهرباء و الغاز  /2_1

دف تنفيذ املهام  إىلو ينقسم كل قسم  أقسامعدة  إىلتنقسم مديرية التوزيع _ بسكرة _    احملددة.عدة مصاحل 

   : و املصاحل األقساماهليكل التنظيمي التايل يبني العالقات بني 

  ) : الهيكل التنظيمي لشركة الكهرباء و الغاز _ مديرية التوزيع بسكرة _6_3الشكل رقم ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الطالبة اعتمادا على وثائق املؤسسة إعدادمن  المصدر:

  

  

   

 عـــــــــــــــــــــــــــوزيـــــــــر التــــــــديـــــــم

 المكلف بالقضايا القانونية ةـــــــامــــــــالع األمـــــــــــانــــــــــة

 المكلف باألمن الصناعي

 المكلف باالتصال

 الداخلي  باألمنالمكلف 

 قسم استغالل الغاز قسم استغالل الكهرباء  األشغالو قسم الدراسات  قسم العالقات التجارية

 قسم تسيير األجهزة المعلومتية  قسم المالية و المحاسبة قسم الموارد البشرية قسم القضايا العامة
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  شرح الهيكل التنظيمي للمؤسسة :

الكهربائية حدود معينة بضمان توزيع الطاقة  يفمكلف ميثل مدير التوزيع قمة اهلرم يف املؤسسة وهو  :مدير التوزيع  /1
  املناسب.و السعر  التقدمي،الظروف و النوعية اجليدة واالستمرارية يف  أحسنزبائن املؤسسة يف  إىل وإيصاهلا والغازية

  الشركة.ومصاحل  األقسامدورها التنسيق و توزيع املراسالت و توجيهها بني  العامة: األمانة /2

  المكلف بالقضايا القانونية :  /3

 ( احملكمة ، اجمللس القضائي ، احملكمة العليا ) يعد املمثل القانوين للشركة أمام القضاة  
 . يتابع تنفيذ القرارات القانونية  
  يتكفل بكل القضايا القانونية مثل رفع دعوى حول التعدي على ممتلكات الشركة أو الشكاوي ورفع الدعوى

  طرف الزبائن . ضد املديرية من
 ( رفع دعوى قضائية) يساعد كل األقسام يف القضايا ذات الطابع القانوين  
 . تنظيم املعلومات القانونية و تقدميها وقت الضرورة  

  : يقوم باملهام التالية المكلف باألمن و الوقاية /4 

 . إعداد خمطط الزيارات املربجمة للنشاطات التحسيسية  
  النظافة و األمن على مستوى املديرية .حتضري اجتماعات جلنة  
 . السهر على تطبيق كل اإلجراءات الوقائية يف جمال النظافة و األمن  
 .إعداد اإلحصائيات حول حوادث الغاز و الكهرباء مع املصاحل التقنية  

   يلي: املهام نذكر منها ما بالعديد منيقوم  اإلعالم: والمكلف باالتصال  /5 

 املتاحة.اجلمهور و الزبائن باستعمال كل الوسائل  إىلوتنظيم املعلومات املوجهة  حتضري  
  التجارية . املشاركة مع املديرية العامة يف التظاهرات  
  الزبائن حسب الطبيعة احمللية . وإعالم اإلشهاراقرتاح مواضيع  
  وسائل االتصال . أنواعربط عالقات وثيقة مع كل 
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  : يقوم املسؤول باملهام التالية : الداخلي  باألمن المكلف /6

  داخل املديرية ( احلراس ، اجلدران )  األمنيةاملتابعة امليدانية لكل املقاييس  
  ا . األمنيةاملسؤولني حول الوضعية   إىلتقدمي تقرير دوري   للمديرية و خمتلف وكاال
 مباشر.طارئ  أيتقرير فوري بعد حدوث  إعداد  
 للوالية . األمنيةالداخلي بالتعاون مع املصاحل  األمنخمطط  إعداد  

 مديرية التوزيع :  أقسام  

  الصيانة الغازية،الكهربائية و  استغالل الشبكاتو  يهتم مبراقبة الغازية: قسم استغالل الشبكات الكهربائية و  /1

  حتت التوتر ( الكهرباء ) باألشغالالقيام  السابقتني،تطوير الشبكتني 

   مصاحل:ثالثة له  بامليدان،مهامه  غلبأ و: األشغال قسم الدراسات و  /2

  املخططات.و  كاملوقعتقوم بكل ما يتعلق بالدراسة   األشغال:مصلحة الدراسات و _  1
 الطلبات اخلاصة برخص احلفر و البناء واستقبال خمطط التشفري اخلاص مبقدار إنشاء البرمجة:مصلحة السوق و _ 2

 الربجمة.وغريها من مهام ختصص السوق و  الدراسات،املرسل من مصلحة  األشغال
  صلحة تسيري االستثمار ومن مهامها : م

  الدفع ومتابعة تنفيذها .  بأمرتسييري القروض اخلاصة  
  بالدفع لكل فواتري املؤسسات املنفذة  للمشاريع . أمر وإجراءاستقبال  
 التقنية و املالية . –ريع اخلاصة بتحقيق املشا اإلحصاءعناصر  إنشاء  
  الربنامجرخص  وإغالقفتح  .  

داخل مدينة بسكرة ، طولقة  ،  ثالث منهاقسم العالقات التجارية : يضم هذا القسم جمموعة وكاالت جتارية : /3
  : مصلحتنيجالل ، ويتكون  هذا القسم من  أوالدسيدي عقبة ، 

: وهي مصلحة مسؤولة على متابعة طلبات الزبون ( التوتر املتوسط و الضغط   المصلحة التقنية التجارية_ 1
 إىل إضافةتغيريات على مستوى الشبكة ،  إحداث أووثائق اخلاصة باتصاالت جديدة لزبون جديد  املتوسط)وخمتلف ال

  زبون مشرتك أواخلاصة بطلب الزبون اجلديد  األشغالفوترة كل 
تم بكل  مصلحة الزبائن_2 م مثل فوترة وحتصيل الديون .  أمور:    الزبائن وملفا
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  : ــــــــــاملعلوماتية : يقوم هذا القسم ب األجهزةقسم تسيري  /4
  على مستوى املديرية و املصاحل التقنية هلا . املعلومايتتسيري وصيانة العتاد  
  الكهربائية . الفواتريتطوير املعلوماتية وطبع  
  املبيعات.املشرتيات و  إحصائياتحتليل  

  :  أمههاقسم املالية و احملاسبية . ويقوم بعدة مهام  /5
  . حتضري امليزانية  
 للمديرية . األنشطةاجلداول البيانية حلصيلة  إعداد  
 . تسيري احلسابات البنكية و الربيدية للمديرية  

  : ــــــــقسم املوارد البشرية : يهتم ب /6
 تأهيلهم تكوين املوظفني و .  
  األجور. العطل، التكوين، الغياب، احلضور، كالتوظيف،املوارد البشرية  تسيري  

  قسم القضايا العامة : ومن مهامه :  /7
 . تسيري الوسائل املادية  
  صيانة املقرات.مراقبة وتسيري النظافة و  
  املديرية.تسيري بريد  
 . السهر على تسيري املمتلكات  املتنقلة  
  املصاحل.متوين خمتلف  
 . االهتمام باملشرتيات  
 . تنظيم حضرية السيارات كالتامني ، املتابعة ، الوقود 
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  الهيكل التنظيمي الخاص بمصلحة المحاسبة و المالية  /3_1
  : تقوم هذه املصلحة بإعداد امليزانية االفتتاحية و اخلتامية : _ مصلحة الميزانية و مراقبة التسيير1

  جتاوز املبلغ احملدد يستطيع  أن أمااالستثمارات حيث لكل استثمار مبالغ حمددة  أساسحتسب االفتتاحية على
 .استثمارات مكملة  بإضافةذه املصلحة 

  الكهرباء فتقوم هي  إعادةكما تقوم هذه املصلحة مبتابعة املشرتيات و املبيعات الطاقة حيث تقوم بشراء الغاز و
 .بيعها  دةإعامث  بإنتاجها

ذه املصلحة _ مصلحة االستغالل و االرتباط و التحليل : 2 مكلف مبتابعة الدراسة و  01حماسبني و  03يوجد 
  : األعوانسنقوم بتعرف على املهام املوكلة لكل طرف من هؤالء 

  المهام الموكلة للمحاسبين الثالثة  

هو املكلف مبعاجلة حسابات الصندوق و بعد متابعتها و فحصها و التدقيق فيها كاملة  يقوم المحاسب األول :   
بتسجيلها حماسبيا (بالدفاتر ) و آليا ( جبهاز احلاسوب ) مع العلم أن هذا احملاسب يقوم كل شهرا جبرد حسابات 

  .الصندوق 

: يقوم هذا احملاسب بالتكفل عمليات االستثمارات اخلاصة باملقاولني و متابعة مشاريعهم حىت المحاسب الثاني
  .يستوفون من املؤسسة 

: يقوم هذا احملاسب مبراجعة أجور العمال و بالرتيح الضرييب زيادة على ذلك حتليل النتائج كما يقوم  المحاسب الثالث
  .يات احملاسبية و إرساهلا إىل املديرية العامة املوجودة بالبلدية كل أسبوعبتتبع االرتباطات بني الوحدات و مجع العمل

  : ذه املصلحة حيث يقوم باملهم التالية :المكلف بالدراسة  يوجد واحد فقط 
  يقوم باملتابعة اإلجراءات العمليات احملاسبية املتعلقة بالتخليص. 
 يقوم بتتبع  عمليات البيع اخلاصة بسونلغاز. 
 ملقارنة احلسابات يقوم با. 
 متابعة استثمارات املؤسسة.  
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ا املصلحة االستغالل و مصلحة المالية  /2 ا مكملة للعمليات اليت تقوم  : أما هذه املصلحة فتتمثل عمليات بأ
  تتمثل مهامها فيما يلي : 

 ( مقاولني املوردين ) بقوم بدفع فواتري العمالء. 
  دفع الضرائب. 
  متابعة حركة األموال بني املؤسسة و املقر الرئيسي عن طريق البنك أو الربيد. 

  .جلة الكشوفات البنكية و الربيديةمعا
 ): هيكل قسم المحاسبة و المالية 7_3الشكل رقم (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  ائق املؤسسة الطالبة اعتمادا على وث إعدادمن  المصدر :
 

 قسم المحاسبة و المالية
 

 مصلحة االستغالل مصلحة الميزانية و مراقبة 
 التسيير 

 مصلحة المالية 

 

محاسبين 03استغالل و ربط و تحليل  محاسب

 الدراسةبمكلف  01+ 
 مكلف بالدراسة 
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 المبحث الثاني : عرض الميزانية و جدول حسابات النتائج الخاصة بالمؤسسة 
  )1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( مأخوذ من الملحق  األصول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2012الميزانية : ) 5_3جدول (

  املبلغ الصايف  مؤونات / اهتالكات  املبلغ اإلمجايل  البيان 
  غير جارية  أصول

 أوفارق بين االقتناء_ المنتوج االيجابي 
  السلبي

  تثبيتات معنوية
 تثبيتات عينية

  أراضي
  جتهيزات

 مباين 
 منشات تقنية,معدات و أدوات

  أخرىتثبيتات عينية 
  تثبيتات جيرى اجنازها 

  تثبيتات مالية 
  سندات موضوعة موضع معادلة 

ا أخرىمسامهات    و حسابات دائنة ملحقة 
  مثتبة أخرىسندات 

  غري جارية  أخرىمالية  أصولقروض و 
 األصلضرائب مؤجلة على 

 غير الجارية األصولمجموع 
 الزبائن 

 خمزونات و منتجات قيد التنفيذ
 اآلخروناملدينون 

ها   الضرائب و ما شا
 و استخدامات مماثلة أخرىحسابات دائنة 

  الموجودات و ما شابهها
  اجلارية  املالية األصولاملوظفة و  األموال
 احلزينة

  الجارية األصولمجموع 

 
 
 
 
 

2306431.18 
10309714.00 

243282043.39 
12039067666.61 

2843149771.46 
4361059730.42 

 
 
 
 

1433302.65 
24466378.28 

19525075037.48 
1663686400.82 

630600.00 
1246516794.70 

151522109.42 
00 

 
 

408426250.87 
3470782155.81  

 
 
 
 
 
 

5056212.51 
81353922.61 

5951374523.60 
419853478.87 

 
 
 
 
 
 
 

6457638137.58 
392169270.18 

 
392169270.18 

 
 
 
 

491618.30 
394515842.23  

 
 
 
 
 

2306431.18 
5253501.50 

161928120.78 
6087693142.50 
2423296292.59 

436059730.42 
 
 
 
 

1433302.65 
24466378.28 

13067436899.90 
1271517130.64 

630600.00 
13067436899.90 

151522109.42 
00 

 
 

407934632.57 
3076266313.58  

 16143703213.48 6852153979.81  22995857193.29                   لألصولالمجموع العام 
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 )2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخصوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( مأخوذ من الملحق 2012الميزانية   
 2012 /12 /31  البيان 

  رأمسال غري املطلوب 
  عالوات و احتياطات 

  التقييم  إعادةفارق 
  النتيجة الصافية 

  رؤوس أموال أخرى
  ترحيل من جديد 

  

  
  

249575342.18 
00 

25456891.30 
10117211087.61  

  10392243321.09  الخاصة  األموالمجموع رؤوس 
  الخصوم غير الجارية 

  ديون مالية 
  الضرائب ( مؤجلة و مرصود هلا ) 

  غري جارية  أخرىديون 
  مؤونات و منتجات معاينة مسبقا 

 
91429142.68 
45451436.25 

 
4184050850.32  

  4320931429.25  مجموع الخصوم غير الجارية 
  الخصوم الجارية 

  املوردون و احلسابات امللحقة 
  الضرائب 

  ديون أخرى 
  اخلزينة السلبية 

 
1241670174.08 

43637469.02 
145220820.04 

00  
  1430528463.14  مجموع الخصوم الجارية 

  16143703213.48  مجموع العام للخصوم 
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  )3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( مأخوذ من الملحق األصولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2013الميزانية ):  6_3جدول ( 
  المبلغ الصافي  مؤونات / اهتالكات  المبلغ اإلجمالي  البيان 
  غير جارية  أصول

 أوفارق بين االقتناء_ المنتوج االيجابي 
  السلبي

  تثبيتات معنوية
 تثبيتات عينية

   أراضي
 مباين

 جتهيزات
 منشات تقنية,معدات و أدوات

 أخرىتثبيتات عينية 
 تثبيتات جيرى اجنازها 

  تثبيتات مالية 
  سندات موضوعة موضع معادلة 

  او حسابات دائنة ملحقة  أخرىمسامهات 
  مثتبة أخرىسندات 

  غري جارية  أخرىمالية  أصولقروض و 
 األصلضرائب مؤجلة على 

 غير الجارية األصولمجموع 
 الزبائن 

 خمزونات و منتجات قيد التنفيذ
  و استخدامات مماثلة أخرىحسابات دائنة 

 اآلخروناملدينون 
ها   الضرائب و ما شا

  الموجودات و ما شابهها
  اجلارية  املالية األصولاملوظفة و  األموال
 احلزينة

  الجارية األصولمجموع 

  
  
  
  
  

2306431.18  
243282043.39 

10959714.00 
13095261850.47 

3051401327.74  
    6111201166.18 
 
 
 
 

 
1433302.65 

22515845835.61 
1797477501.44  

906000.00 
 

1010699278.79  
254372953.32  

00 
00  

  
107252214.55  

3170707948.10  

 
 
 
 
 
 

85961029.77 
5284304.68 

6333931167.67 
524716252.85 

00  
 
 
 
 

 
00  

6949892752.97 
435909159.59 

 
 

1854953.75 
00 
00 
00 

 
1196349.28 

438960472.62 

 
 
 
 
 

2306431.18 
157321013.62  

5675409.32   
6761330682.80  
2526685075.85  
6111201166.18  

  
  
  
  
  

1433302.65  
15565953080.64  

1361568341.85  
906000.00 

  
1008844325.04  

254372953.32  
00 
00  

  
106055855.27  

2731747475.48  
 18297700556.12  7388853227.59  25686553783.71                   لألصولالمجموع العام 

    
 )4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخصوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( مأخوذ من الملحق 2013الميزانية    
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 2013 /12 /31  لبيان ا   
  رأمسال غري املطلوب 

  عالوات و احتياطات 
  التقييم  إعادةفارق 

  النتيجة الصافية 
  رؤوس أموال أخرى
  ترحيل من جديد 

  

  
  

249575342.18 
-903935776.03 

37973585.49 
12624172264.35  

  1200785415.99  الخاصة  األموالمجموع رؤوس 
  الخصوم غير الجارية 

  ديون مالية 
  الضرائب ( مؤجلة و مرصود هلا ) 

  غري جارية  أخرىديون 
  مؤونات و منتجات معاينة مسبقا 

 
100245151.11 

00 
 
 

4577197751.01  
  4677442902.12  مجموع الخصوم غير الجارية 

  الخصوم الجارية 
  املوردون و احلسابات امللحقة 

  الضرائب 
  ديون أخرى 

  اخلزينة السلبية 

 
1340318475.08 

58568738.38 
213585024.55 

00  
  1612472238.01  مجموع الخصوم الجارية 

  18297700556.12  مجموع العام للخصوم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( مأخوذ من الملحق األصول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014الميزانية ) : 7_3جدول ( 
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  المبلغ الصافي  مؤونات / اهتالكات  المبلغ اإلجمالي  البيان 
  غير جارية  أصول

 أوفارق بين االقتناء_ المنتوج االيجابي 
  السلبي

  تثبيتات معنوية
 تثبيتات عينية

   أراضي
 جتهيزات

 مباين 
 منشات تقنية,معدات و أدوات

  أخرىتثبيتات عينية 
  تثبيتات جيرى اجنازها 

  تثبيتات مالية 
  سندات موضوعة موضع معادلة 

و حسابات دائنة ملحقة  أخرىمسامهات 
  ا

  مثتبة أخرىسندات 
  غري جارية  أخرىمالية  أصولقروض و 

 األصلضرائب مؤجلة على 
 غير الجارية األصولمجموع 
 الزبائن 

  خمزونات و منتجات قيد التنفيذ
 اآلخروناملدينون 

ها   الضرائب و ما شا
 و استخدامات مماثلة أخرىحسابات دائنة 

  الموجودات و ما شابهها
  اجلارية  املالية األصولاملوظفة و  األموال
 احلزينة

  الجارية األصولمجموع 

 
 
 
 
 

14230359.24 
10959714.00 

234555443.39 
15606626718.51 

2568726403.87 
7552803258.57 

 
 
 
 

1433302.65 
00 

 
25989335200.23 

1856914435.98 
214680.00 

1142614361.07 
301617800.10 

00 
 
 

466705666.19  
3768066943.34  

 
 
 
 
 
 

5512396.86 
90568136.86 

6773772647.37 
628459783.40 

 
 
 
 
 
 
 
 

7498312964.59 
304151469.56 

 
1854953.75 

 
00 

 
 

579023.10 
306585446.41  

  
  
  
  
  

14230359.24 
5447317.14  
5447317.14 

8832854071.14 
1940266620.47 
7552803258.57 

 
 
 
 

1433302.65 
00 

 
18491022235.64 

1552762966.42 
214680.00 

1140759407.32 
301617800.10 

00 
 
 

466126643.09 
3461481496.93  

 21952503732.57  7804898411.00  29757402143.57                   لألصولالمجموع العام 
    
 )6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخصوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( مأخوذ من الملحق 2014الميزانية   

 2014 /12 /31  البيان    
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  رأمسال غري املطلوب 
  عالوات و احتياطات 

  فارق اعادة التقييم 
  النتيجة الصافية 

  رؤوس أموال أخرى
  ترحيل من جديد 

  

  
  

249575342.18 
-1747308974.76 
16596929461.44 
16596929461,44  

  15137169414.35  مجموع رؤوس االموال الخاصة 
  الخصوم غير الجارية 

  ديون مالية 
  الضرائب ( مؤجلة و مرصود هلا ) 

  ديون اخرى غري جارية 
  مؤونات و منتجات معاينة مسبقا 

 
113211179.79 

00 
 

5121257912.90  
  5234469092.69  مجموع الخصوم غير الجارية 

  الخصوم الجارية 
  املوردون و احلسابات امللحقة 

  الضرائب 
  ديون أخرى 

  اخلزينة السلبية 

 
1289398251.09 

34343759.59 
257123214.85 

00  
  1580865225.53  مجموع الخصوم الجارية 

  21952503732.57  مجموع العام للخصوم 
  
  
  
  
  
  
  
  
 )7( مأخوذ من الملحق  2011_ 2012 حسابات النتائج لسنة جدول ) : 8_3جدول (   

1201  البيان 2012 
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0,00  
0,00  
0,00 

5.265.417.787,73  
0,00  
0,00 

  رقم األعمال 
  تغري خمزونات املنتجات املصنعة و املنتجات قيد التصنيع 

  اإلنتاج املثبت 
 إعانات االستغالل 

 إنتاج السنة املالية  5.265.417.787,73 0,00 
0,00  
0,00 

86.608.051,01 -  
252.596.134,87 - 

  املشرتيات املستهلكة 
 اخلدمات اخلارجية و االستهالكات االخرى 

 استهالك السنة املالية  - 4.445.649.503,94 0,00
 القيمة املضافة لالستغالل  856.494.772,55 0,00
0,00  
0,00 

528.020.712,25 -  
77.769.916,10 - 

  أعباء املستخدمني 
ة   الضرائب و الرسوم و املدفوعات املشا

 الفائض اإلمجايل عن االستغالل         250.110.115,08 0,00
0,00  
0,00  
0,00  
0,00 

136.447.020,28  
75.000,00-  

672.382.925,99 -  
12.854.879,66 

  املنتجات العملياتية األخرى 
  األعباء العملياتية األخرى 

  املخصصات لالهتالكات و املؤزنات 
 االستئناف عن خسائر القيمة و املؤونات 

 النتيجة العملياتية  - 273.045.910,97 0,00
0,00  
0,00 

1.482.727,03 –  
0,00 

  املنتوجات املالية 
 األعباء املالية 

 النتيجة املالية  -  1.482.727,03 0,00
 النتيجة العادية قبل الضرائب  -  274.528.638,00 0,00

 
0,00               

  
35.780.835,03   

  الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 
 ية   الضرائب املؤجلة (تغريات) عن النتائج العاد

 جمموع منتجات األنشطة العادية  5.451.446.176,43 0,00
 أعباء األنشطة العادية  جمموع - 5.690.193.979,40 0,00
 النتيجة الصافية لألنشطة العادية  -  238.747.802,97 0,00
0,00  
0,00 

47.060,04  
5.206.089,79  - 

  العناصر غري العادية _املنتوجات 
 العناصر غري العادية _األعباء 

 النتيجة غري العادية  -  5.159.029,75 0,00
 النتيجة الصافية للسنة املالية  -  243.906.832,72 0,00

  )8( مأخوذ من الملحق 2013_ 2012جدول حسابات النتائج لسنة   ): 9_3جدول رقم ( 

 البيان 2013 2012
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5.265.417.787,73 5.724.300.093,61 
0.00  
0.00  
0.00 

   األعمالرقم 
  تغري خمزونات املنتجات املصنعة و املنتجات قيد التصنيع 

  املثبت  اإلنتاج
 االستغالل  إعانات

 السنة املالية  إنتاج 5.724.300.093,61 5.265.417.787,73 
86.608.051,01 -  

252.596.134,87 - 
50.222.618,94 -  

250.375.360,34 - 
  املشرتيات املستهلكة 

 اخلدمات اخلارجية و االستهالكات االخرى 
 استهالك السنة املالية  - 5.397.824.064,24 - 4.445.649.503,94

 القيمة املضافة لالستغالل  326.476.033,37 856.494.772,55
528.020.712,25 -  

77.769.916,10 - 
632.032.881,14 -  
121.263.760,60 - 

  املستخدمني  أعباء
ة   الضرائب و الرسوم و املدفوعات املشا

 عن االستغالل         اإلمجايلالفائض  - 426.820.608,37 250.110.115,08
136.447.020,28  

75.000,00-  
672.382.925,99 -  
12.854.879,66 

165.794.112,82  
72.500,00-  

536.699.247,78 -  
81.215.705,47 

   األخرىاملنتجات العملياتية 
   األخرىالعملياتية  األعباء

  املخصصات لالهتالكات و املؤزنات 
 املؤونات االستئناف عن خسائر القيمة و 

 النتيجة العملياتية  - 855.256.808,52 - 273.045.910,97
1.482.727,03 –  

0,00 
3.560.636,05 –  

45.118.331,46  - 
  املنتوجات املالية 

 املالية  األعباء
 النتيجة املالية  -  48.678.967,51 -  1.482.727,03

 النتيجة العادية قبل الضرائب  - 903.935.776 -  274.528.638,00
 

35.780.835,03 
  

0,00 
  الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 

 الضرائب املؤجلة (تغريات) عن النتائج العادية 
 العادية  األنشطةجمموع منتجات  5.971.309.911,90 5.451.446.176,43
5.690.193.979,40 -  العادية  األنشطة أعباءجمموع  - 6.875.245.687,93

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية  - 903.935.776,03 -  238.747.802,97
47.060,04  

5.206.089,79  - 
0,00  
0,00 

  العناصر غري العادية _املنتوجات 
  األعباءالعناصر غري العادية _

 النتيجة غري العادية  - 138.674.270,66 -  5.159.029,75
 النتيجة الصافية للسنة املالية  -  903.935.776,03 -  243.906.832,72

  )9( مأخوذ من الملحق 2014_2013جدول حسابات النتائج لسنة ) :10_3جدول رقم ( 

 البيان 2014 2013
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5.724.300.093,61 
0.00  
0.00  
0.00 

6.478.523.916,38  
0,00  
0,00  
0,00 

   األعمالرقم 
  خمزونات املنتجات املصنعة و املنتجات قيد التصنيع  تغري

  املثبت  اإلنتاج
 االستغالل  إعانات

 السنة املالية  إنتاج 6.478.523.916,38 5.724.300.093,61
50.222.618,94 -  

250.375.360,34 - 
86.715.024.04 –  

371.016.982,53  - 
  املشرتيات املستهلكة 

 اخلدمات اخلارجية و االستهالكات االخرى 
 استهالك السنة املالية  - 6.874.391.728,31 - 5.397.824.064,24

 القيمة املضافة لالستغالل  -  395.867.811,93 326.476.033,37
632.032.881,14 -  
121.263.760,60 - 

737.785.372,45 –  
117.723.862,17  - 

  املستخدمني  أعباء
ة   الضرائب و الرسوم و املدفوعات املشا

 عن االستغالل         اإلمجايلالفائض  - 1.251.377.046,55 - 426.820.608,37
165.794.112,82  

72.500,00-  
536.699.247,78 -  
81.215.705,47 

172.932.763,56  
64.000,00 –  

576.040.255,52 –  
161.157.145,12 

   األخرىاملنتجات العملياتية 
   األخرىالعملياتية  األعباء

  املخصصات لالهتالكات و املؤزنات 
 االستئناف عن خسائر القيمة و املؤونات 

 النتيجة العملياتية  - 1.669.826.897,42 - 855.256.808,52
3.560.636,05 –  

45.118.331,46  - 
2.140.823,55 –  

75.341.253,79  - 
  املنتوجات املالية 

 املالية  األعباء
 النتيجة املالية  -  77.482.077,34 -  48.678.967,51

 النتيجة العادية قبل الضرائب  - 1.747.308.974,76 - 903.935.776
 

0,00 
  

    
  الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 

 الضرائب املؤجلة (تغريات) عن النتائج العادية 
 العادية  األنشطةمنتجات  جمموع 6.812.613.825,06 5.971.309.911,90
6.875.245.687,93 -  العادية  األنشطة أعباءجمموع  - 8.559.922.799,82

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية  - 1.747.308.974,76 - 903.935.776,03
0,00  
0,00 

  العناصر غري العادية _املنتوجات  
  األعباءالعناصر غري العادية _

 النتيجة غري العادية  -  176.435.504,03 - 138.674.270,66
 النتيجة الصافية للسنة املالية  - 1.747.308.974,76 -  903.935.776,03

  معالجة البيانات المالية المقدمة من طرف المؤسسة  الثالث:لمبحث ا
  المختصرة الميزانية المالية  تحليل /1_3
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) حتليل النتائج املتحصل  2014و 2013و  2012امليزانية املالية املختصرة لسنوات التالية (  بإعداد أوالسنقوم 
  املقارنة بينهما.  إجراءعليها، و من مث 

  2014 /2013 /2012( شكل الميزانية المختصرة( 

 الجزائري )الوحدة بالدينار  (                                          األصول: جانب  )  11_3(  رقم جدول

  %النسبة :                                                                                                

            2014            2013           2012  البيان
  النسبة   المبالغ   النسبة  المبالغ   النسبة  المبالغ    األصول
غير  األصول
  الجارية

19.525.075.037,4884.90  2.251.584.5836,61 87.65  25.989.335.200,23 87.33  

 األصول
  الجارية

34.740.782.155,81 15.09  3.170.707.948,10  12.34  3.768.066.943,34   12.66  

  29.757.402.143,57  25.686.553.783,71  22.995.857.193,29  المجموع 
  من إعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة المصدر:

  : جانب الخصوم  )12_3رقم (  جدول
 الخاصة + خصوم غير الجارية  أموالالدائمة =  أموال

  2014  2013  2012  البيان
  نسبة  المبالغ  نسبة  المبالغ   نسبة  المبالغ  

 أموال
  الدائمة
 أموال

  الخاصة
خصوم غير 

  جارية
 جارية خصوم

5360174750.34 
 

10.392.243.321,09  
  

4.320.931.429,25  
  
  

1.430.526.463,14  
  

33.20  
  

64.37  
  

26.76  
 
 

8.86  

16685228318.11 
  

12.007.785.415,99 
  

4.677.442.902,12  
  
  

1.162.472238,01  

91.18  
 

65.62  
  

25.56  
  
  

8.81  

20341068682.63  
 

15137169414.35 
 

5.234.469.092,69  
  
  

1.580.865.225,53 

92.79  
 

68.95  
  

23.84 
 
  

7.20  

  21.952.503.732,57  18.297.700.556,12 16.143.703.213.48  المجموع
  من إعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة المصدر :

  :يلي : من اجلدولني السابقني نالحظ ماالتحليل  
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اىل  2012الغري اجلارية  مقارنة بسنة الثالث من  األصولهناك زيادة يف  أن: نالحظ  األصول الغير الجارية /1
دج إذ جند  3.567.556.052,41وهذه الزيادة راجعة إىل زيادة بالنسبة للمنشآت التقنية و األدوات بقيمة  2014

ا   دج 11.923.928,06بـ  األراضي و زيادة يف اإلنتاجيةأن املؤسسة قامت حبيازة آالت ووسائل نقل من اجل عمليا
ا مشلت الزيادة يف  وهذا ما أدى إىل زيادة   دج3.191.743.528,51اجلاري اجنازها بــ  التثبيتاتوكذلك نالحظ أ

 يف األصول الغري اجلارية 

بقيمة تقدر  2014اىل سنة 2012نالحظ وجود زيادة يف األصول اجلارية من سنة  : الجارية أصول/2
  دج و هذه الزيادة ناجتة عن الزيادة يف :  297.284.787,53بــــــ

مع  2013و من سنة  دج  133.791.100,62زادت بقيمة 2013مع  2012من سنة زيادة يف قيمة الزبائن 
ا  املؤسسة  و هذا يدل على التوسعدج 59.436.934,54بقيمة  أيضانالحظ زيادة  2014   .يف خدما

دج و من سنة  301.174.036,32بقيمة  2013مع  2012اجلاهزة مقارنة يف القيم زيادة قيم اجلاهزة : نالحظ 
املؤسسة لديها فائض يف  أنوهذا ما يعرب على دج  35.945.341,64جند هناك زيادة بقيمة  2014مع  2013

  .املؤسسة  زيادة يف املبيعات إىلا الفائض ذالسيولة و يؤدي ه
يف سنة  أمادج  275.400,00بقيمة  2013مع  2012قيم االستغالل: نالحظ زيادة يف املخزونات  من سنة 

املؤسسة تنتهج سياسة  أنيف حالة الزيادة  أنومن هذا نقول دج  691.320,00اخنفاض بقيمة   2014مع  2013
دم وجود خمزون خارج املؤسسة و اخنفاض يف ع إىليف حالة اخنفاض هذا راجع  أمامتكنها من ختزين املواد و اللوازم ، 

  .املنتوجات 
زادت بقيمة  2013مع 2012سنة  اخلاصة األموال زيادة يف : نالحظالخاصة األموال /3

  3.129.383.998,36 بـقيمة زادت  2014مع  2013دج و يف سنة 1.615.542.094,9
بقيمة  2013مع  2012سنة يف اخلصوم الغري اجلارية زيادة : نالحظ الخصوم الغير الجارية /4

بقيمة  2014مع  2013لدينا الزيادة يف سنة  أن أيضادج و كما نالحظ 356.511.472,87
  الثابتة . أصوهلاتعتمد على الديون الطويلة يف متويل املؤسسة  أندج وهذا يبني 557.026.190,57

  
  
  
  
تقدر  2010مع  2012م اجلارية للسنة املالية : نالحظ زيادة يف اخلصو الخصوم الجارية /5
دج 31.607.012,48نالحظ هناك اخنفاض بقيمة  2014مع 2013و يف السنة دج 181.943.774,87بـ

  سبب هذا هو االخنفاض يف بعض العناصر :
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 دج  24224978.79بـ لضرائب :ا  
 دج 50.920:223,99بقيمة ملوردون و احلسابات ا  
  دج 43.538.190,57بقيمة  األخرىزيادة يف الديون 

  تحليل جدول حسابات النتائج  /2_3
  رقم األعمال:  /1

  ): رقم األعمال 13_3جدول رقم ( 
  2014  2013  2012  البيان 

  6.478.523.916,38  5.724.300.093,61  5.265.417.787,73  رقم األعمال 
   الطالبة اعتمادا على وثائق املؤسسة إعدادالمصدر :  

 التحليل  
احملقق انه يف تزايد سريع خالل فرتة الدراسة بقيمة  األعمالاملؤسسة من خالل رقم  أننالحظ :  رقم األعمال  /1

  .و اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسة اإلنتاجارتفاع  إىلدج يعود هذا  1.213.106.128,65
  تحليل القيمة المضافة لالستغالل  /2

متثل القيمة املضافة لالستغالل القيمة اإلضافة اليت تقدمها املؤسسة من خالل نشاطها االستغاليل، كما ميكن أن  حيث
  تعرب عن الفرق بني إنتاج السنة املالية واستهالكها.

ومنه ومن خالل جدول حسابات النتائج نالحظ أن القيمة املضافة لالستغالل اخنفضت بسرعة خالل فرتة الدراسة   
يعود ذلك إىل الزيادة يف رقم األعمال و نقص يف التغري يف خمزونات ، و دج  - 1.252.362.584,48 بقيمة

   املنتجات املصنعة واملنتجات قيد التصنيع.
  
  
  
  
  
  
  
  
 تحليل الفائض اإلجمالي عن االستغالل  /3

لنا الفائض اإلمجايل عن االستغالل على الثروة املالية احملققة عن طريق النشاط األساسي للمؤسسة، حيث نالحظ  ويعرب
  دج  -1.501.487.161,63بقيمة ابات النتائج بأن هناك اخنفاض خالل فرتة الدراسة من جدول حس
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ةالضرائب و الرسوم و املدفوعات و ناتج عن اخنفاض يف أعباء املستخدمني  إذ أن املؤسسة مل حتققت هنا فائض  .املشا
  إمجايل عن االستغالل و مل حتققت فوائض مالية ناجتة عن دورة االستغالل.

 االستغاللالنتيجة  /4 
ا تعرب عن الناتج الذي حتققه االستغالل وتعرب النتيجة   عن الفرق بني منتجات االستغالل ومصاريف االستغالل، كما أ

حالل  النتيجة االستغالل اخنفضترة استغالهلا. حيث نالحظ من خالل جدول حسابات النتائج أن املؤسسة خالل دو 
اخنفاض يف قيمة الفائض اإلمجايل عن االستغالل،  إىلوهذا راجع  دج - 1.396.780.986,45 فرتة الدراسة بقيمة

  ومنه ميكن أن نقول بأن املؤسسة  مل حتقق فوائض مالية كبرية للمؤسسة.
  النتيجة الصافية للسنة المالية /5 

والنتيجة املالية مطروحا منها الضرائب الواجب االستغالل متثل النتيجة الصافية للسنة املالية حاصل مجع كل من النتيجة 
  دفعها عن النتائج العادية والضرائب املؤجلة حول النتائج العادية.

وية للنتيجة الصافية لألنشطة العادية ألن املؤسسة تعتمد على نشاطها كما أن النتيجة الصافية للسنة املالية تكون مسا   
  العادي.

اخنفاض مستمر خالل ومنه نالحظ من خالل جدول حسابات النتائج أن املؤسسة حققت نتيجة صافية للسنة املالية  
  االستغالل.قيمة النتيجة  اخنفاض يفويعود ذلك إىل فرتة الدراسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لنسب المالية توازنات المالية و او تحليل ال دراسة /2_3
  ليل التوازنات المالية حدراسة و ت  /1_2_3 
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عن طريق الثابتة  أصوهلامتويل  أنتكون وضعية املالية للمؤسسة يف حالة توازن مايل  حىتعلى حسب ما ذكرناه سابقا 
  الديون القصرية األجل.املوارد املالية الدائمة و متويل عناصر األصول املتداولة عن طريق 

استخدام املؤشرات املالية اليت سبق ذكرها يف الفصل النظري و  إىلو لتأكد من مدى صحة الوضعية املالية هلذا تلجأ 
  هي:

  رأسمال العامل  /1_1_2_3 
  حساب رأس المال العامل الدائم 

  .امليزانية رأس املال العامل الدائم = أموال الدائمة _ أصول ثابتة من أعلى 

  .= أصول متداولة _ ديون قصرية األجل من أسفل امليزانية                           

منظور أعلى امليزانية و هو الذي يعرب عن العالقة بني األموال الدائمة و  مها:نقوم حبساب رأس املال العامل تبعا ملنظورين 
  .األصول الثابتة، و منظور أسفل امليزانية الذي يعرب األموال عن الفرق بني األصول املتداولة و الديون قصرية األجل 

  ات مالية أصول الثابتة هي : تثبيتات معنوية ، تثبيتات عينية ،تثبيتات عينية أخرى ، تثبيت

 ): حساب رأس المال العامل الدائم 14_3جدول رقم ( 
          2014           2013          2012  البيان 

راس المال العامل من منظور 
  أعلى الميزانية 

5.360.174.750,34 
_   

    19.525.075.037,48 
=  

_14.144.900.287,148 

16.685.228.318,11 
_ 

22.515.845.836,61  
= 

_583.061.752  

20.341.068.682,63 
_ 

25.989.335.200,23 
= 

_5.648.266.517,6  
راس المال العامل من منظور 

  أسفل الميزانية 
3.470.782.155,51 
_ 
1.430.528.463,14 

=  
2.040.253.692,67 

3.170.707.948,10  
_ 
1.612.472.238,01 
= 
1.558.235.710,09  

3.768.066.943,34  
_ 
1.611.435.040,94 
= 
2.156.631.903  

  من إعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة المصدر:

  

و  2012نالحظ من اجلدول املؤسسة حققت رأمسال العامل صايف (دائم ) سالب  طيلة سنوات الدراسة   التحليل :
اأي  ،2014و  2013 ا و مصادرها  ،مل حترتم قاعدة التوازن املايل األدىن أ ا  حققت توازن بني احتياجا إال أ



الثالث................الدراسة التطبيقية بمديرية توزيع الكھرباء و الغاز _ سونلغاز _ بسكرة الفصل  
 

135 
 

ا اليت قد حيني موعد استحقاقها ،التمويلية   أن، و هذا يبني لتتوافق نسبيا مع سيولة املؤسسة و ذلك ملواجهة التزاما
  متتلك هامش أمان . املؤسسة ال

  أنواع من رأمسال العامل:  كما انه يوجد أربعة

  حساب رأسمال العامل الخاص 

  رأمسال العامل اخلاص = األموال اخلاصة _ أصول الثابتة

 ): حساب رأسمال العامل الخاص 15_3جدول رقم (

  2012           2013           2014           
  أموال خاصة  

_  
  أصول ثابتة 

 =  
  رأسمال العامل الخاص

10.392.243.321,09  
_ 

19.525.075.037,48 
= 

_9.132.831.716,48  

12.007.785.415,55 
_ 

22.515.845.835,61 
= 
7.608.286.626,61 

15.106.599.589,94 
_ 

25.989.335.200,23 
= 

_3.558.167.670  
  من إعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة المصدر:

و لكنها سرعان ما  2012من خالل اجلدول نالحظ أن املؤسسة حققت رأمسال عامل خاص سالب يف التحليل :
حيث حققت رأمسال عامل خاص موجب و بالتايل فاملؤسسة هنا قد استطاعت متويل  2013تداركت هذا النقص يف 

ل اخلارجية لتغطية األصول الثابتة ، أما يف أصوهلا الثابتة انطالقا من أمواهلا اخلاصة و بالتايل مل تلجا يف هذه السنة لألموا
فقد تراجعت فحققت رأمسال عامل سالب فأصبحت ال تستطيع متويل أصوهلا الثابتة انطالقا من أمواهلا اخلاصة   2014

  وبالتايل تلجأ إىل األموال اخلارجية لتغطية أصوهلا الثابتة.
  
  
  
  
  
  
  
  

 حساب رأس المال العامل األجنبي 
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  مل أجنيب = جمموع اخلصوم _ أموال اخلاصة رأس املال العا

  ): حساب رأس المال العامل األجنبي16_3جدول رقم ( 

          2014          2013      2012   البيان 
  مجموع الخصوم 

_  
  أموال الخاصة 

 =  
  رأسمال األجنبي 

16.143.703.213,48 
_  

10.392.243.321,09 
= 
5.751.459.892,39  

18.297.700.556,21 
_ 

12.007.785.415,99 
= 
6.289.915.140,13  

21.952.503.732,57 
_ 

15.106.599.589,94 
=  
6.845.904.133,63 

  من إعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة المصدر:

بقيمة  2014 إىل 2012من اجلدول نالحظ ارتفاع الديون خالل سنوات الدراسة ارتفعت من  لتحليل :ا
ا على الديون الطويلة و القصرية  1.094.444.241,24  األجلدج مما يدل على املؤسسة تعتمد على متويل نشاطا

اليت كانت قيمتها تزداد على مر الوقت باملقارنة من  األجلصرية بشكل كبري و لكنها تعتمد باألخص على الديون الق
اليت   األجلمن الديون الطويلة  أكثر يف السنوات الثالثدج   913.537.663,44 جندها 2014 اىل 2012سنة 

دج يعين أن املؤسسة ال ميكنها احلصول على 150.336.762,39كانت قيمتها تزداد عرب السنوات الثالث متثل يف 
 قروض إضافية بسبب تزايد قيمة الديون لدى املؤسسة.

 حساب رأسمال العامل اإلجمالي 

  جمموع األصول املتداولة رأمسال العامل اإلمجايل =     

 حساب رأسمال العامل اإلجمالي ):17_ 3جدول رقم ( 

         2014           2013        2012  البيان 
  رأسمال العامل اإلجمالي 

  ( مجموع األصول المتداولة )
19.525.075.037,48 22.515.845.835,61 25.989.335.200,23 

  من إعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة المصدر:

 إىلدج ويعود ذلك  6.164.260.162,75مبقدار اإلمجايلنالحظ من اجلدول تزايد يف رأمسال العامل  التحليل:
  .أي أن املؤسسة متتلك سيولة معتربةاملتداولة و اليت تستعمل لدورة استغاللية واحدة  أصوهلاتغطية مجيع  

   

  احتياجات في رأس المال العامل  /2
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  _ سلفات مصرفية ) األجلمتداولة _ قيم جاهزة) _ ( ديون قصرية  أصولاحتياجات رأمسال العامل = ( 
  ): احتياجات في رأس المال العامل18_3جدول رقم ( 

          2014           2013        2012  البيان 
  متداولة  أصول

  قيم جاهزة 
  غير جارية  خصوم

  سلفات مصرفية 

3.470.782.155,81  
408.426.250,87  
1.430.528.463,14 
00         

3.170.707.948,10  
107.252.214,55  
1.612.472.238,01  
00            

3.768.066.943,34  
466.705.666,19  
1.580.865.225,53  
00            

 1.720.496.051,62  1.450.983.495,54  1.631.827.441,8  احتياجات في رأسمال 
  من إعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة المصدر:

االحتياجات  أن  املؤسسة حققت احتياج رأمسال العامل موجب خالل سنوات الدراسة ما يعين أن: نالحظ  لتحليلا
و هذا  2014ولكنها سرعان ما تداركت نفسها يف  2013 سنةحيث شاهدت اخنفاض يف اكرب من املوارد التمويلية .

مويل عن طريق رفع قيمة إىل أن كل احتياجات التمويل تستلزم على املؤسسة برفع قيمة احتياجات الت جع االرتفاع را
 ، أو رفع قيمة احلقوق لدى الغري .املخزونات

  الخزينة  /3 
  مصرفيةسلفات  –اخلزينة = القيم اجلاهزة           

  ): الخزينة19_3جدول رقم ( 
            2014             2013           2012  البيان

  قيم جاهزة 
_  

 سلفات مصرفية 
=  

  الخزينة 

408.426.250,87  
_  

00        
=           

    408.426.250,87  
  

107.252.214,55  
_  

00          
=     

107.252.214,55  
  

466.705.666,19  
_  

00          
=  

466.705.666,19  
  

  من إعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة المصدر:

نالحظ أن  خزينة املؤسسة كانت موجبة هذا ما يفسر بان رأمسال العامل غطى تغطية كلية الحتياجات التحليل : 
املؤسسة إسرتاتيجية مثبتة بتحسني اخلزينة إىل املستوى املطلوب املؤسسة من رأس املال العامل ، وهذا يرجع إىل اختاذ 

  .رةوحتسني وضعيتها املالية لغرض الوصول إىل األهداف املسط
  

  التحليل بالنسب المالية  /2_2
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  نسب التمويل  /1

  ): نسب التمويل20_3جدول رقم ( 

      2014     2013   2012  العالقة   النسبة 
األموال الدائمة / أصول غير   تمويل الدائم

  جارية 
  1اقل من   0.78    0.74 0.27

  1اقل من   0.58  0.53  0.53  أموال خاصة / أصول ثابتة  تمويل خاص
  0.5اكبر من   0.68  0.65  0.64  أموال خاصة / مجموع الخصوم   استقاللية مالية 
  0.5 اقل من  0.23  0.24  0.25 مجموع الديون / مجموع األصول   تمويل الخارجي

 .من إعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة المصدر:     

   :لتحليلا
تقيس مدى تغطية األموال الدائمة لألصول غري اجلارية، و من خالل هذا جند أن املؤسسة  :الدائمنسبة التمويل 
وهذا  2014و  2013حتسنها يف رغم ،1نسبة ضعيفة لسنوات الثالث حيث كانت النسبة اقل من حتصلت على 

الثابتة من أمواهلا الدائمة خالل الفرتة ، مما يدل أن معىن هذا أن رأمسال العامل الدائم ال يغطي مجيع األصول  راجع ،
  .ن األصول الثابتة أكثر من األموال الدائمة ألاملؤسسة غري متوازنة ماليا .
يف املؤسسة  تشري النسب املتحصل عليها ،اخلاصة لألصول الثابتةتقيس مدى تغطية األموال : نسبة التمويل الخاص

عدم قدرة املؤسسة على متويل أصوهلا الثابتة بواسطة أمواهلا اخلاصة  إىل  20124و 2013و  2012 السنوات الثالث
  .  اخلاصة  أمواهلاالثابتة عن طريق  األصولاملؤسسة مل تستطيع متويل  أنو هذا يدل على 1الن نسبة اقل من 
حسنة مما نتائج  أي 0,5اكرب من كانت يف السنوات الثالث  ميكن القول أن النسب احملصل عليها   :االستقاللية المالية

   يبني لنا أن املؤسسة تتمتع نوعا ما باالستقاللية املالية يدل على مؤشر اجيايب يعكس استقاللية املؤسسة 
و تقدر هذه النسبة على مر  أصوهلاتبني هذه النسبة مدى اعتماد املؤسسة على الديون يف متويل  :الخارجيالتمويل 

ال تواجه أي صعوبة يف سداد قيمة الديون و الفوائد حني املؤسسة  أنو هذا يدل على  0,5السنوات الثالث اقل من 
  يصل موعد استحقاقها. 

  
  
  
  
  
  نسب السيولة  /2
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  السيولة): نسب 21_3جدول ؤقم (

  2014  2013  2012  العالقة   النسبة 
  2.38  1.96 2.42  األصول المتداولة / الخصوم المتداولة  نسبة التداول

  (األصول المتداولة _المخزون )/      نسبة السيولة السريعة
   األجلالديون قصيرة 

2.42  1.96  2.38  

  0.29  0.06  0.28  القيم الجاهزة / قروض قصيرة األجل  نسبة السيولة الجاهزة 
 .من إعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة المصدر:      

   :لتحليلا
 و2012سنة  أنخالل السنوات الثالثة : نالحظ من خالل النسب املتحصل عليها ) السيولة العامة نسبة التداول (

 يف حتسن حيث أن املؤسسة يف وضعية جيدة وأن و من خالل هذا نالحظ  2013كانت عالية بالنسبة   2014
أكرب على السداد،  أي مبعىن وجود فائض من األصول املتداولة  القدرةأن للمؤسسة املتحصل عليها تدل على  النتيجة 

  ). ( اخلصوم املتداولةبعد تغطية كل الديون القصرية األجل
األمر الذي يشكل خطر على  جيدة،غري  2014_2012نالحظ أن نسبة السيولة السريعة يف  :السريعةالسيولة 

ا  ا يف أوقا ا على السداد لديو  أنو هنا جند العموم.كانت حسنة على   2013بينما يف  احملددة.املؤسسة يف عدم قدر
املؤسسة مبالغة يف  أنمن خالل النسب احملسوبة يظهر  ألنهالنظر يف سياسة حتصيل مدينها،  إعادةاملؤسسة جيب عليها 

  االحتفاظ حبقوقها لدى الغري.
اصرامة يف قياس سيولة املؤسسة  أكثرتعد هذه النسبة : نسبة السيولة الجاهزة تعتمد  على القيم اجلاهزة املتوفرة  أل

ا  إىلدون اللجوء  األجللدى املؤسسة للوفاء بااللتزامات القصرية  حتصيل مدينيها، و ترتاوح  أوبيع جزء من خمزونا
و 0,28تقدر بـ  2014و  2012أن يف اجلدول من خالل  نالحظ  . 0,6و 0,2القيمة النموذجية هلذه النسبة بني 

 املؤسسة ال أن إىليشري  و هذا مااحتفاظ املؤسسة بقدر معقول من النقدية ،  إىلو تشري هذي هي النسب   0,29
معرضة لصعوبات املؤسسة  أن أيحققت نسبة ضعيفة  2013سنة  إماا املستحقة ، صعوبة يف مواجهة التزاما أيجتد 

  . 2014_2012مالية عكس السنتني 

  

  

  

  

  سب الربحية ( المردودية )ن /3
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  ): نسب الربحية ( المردودية )22_3جدول رقم (

   2014    2013   2012  العالقة   النسبة 
  0.058-  0.035-    0  األصول( الصافية )/ مجموع  اإلجماليةالنتيجة   األصولنسبة الربحية 

  0.139- 0.269-      0  النتيجة اإلجمالية ( الصافية ) / رقم األعمال   نسبة ربحية النشاط 
نسبة ربحية األموال 

  الخاصة
النتيجة اإلجمالية ( الصافية ) / مجموع األموال 

  الخاصة 
0    -0.075  -0.115  

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة لمصدر:ا 

خالل السنوات الدراسة، و هذا يدل إىل عدم   و معدومة  خالل النتائج احملسوبة نالحظ أن كلها سالبة من: التحليل 
   كفاءة املسريين يف إدارة رقم األعمال و التكاليف الكلية للمؤسسة .

   نسب النشاط : /4 
  نسب النشاط  ):23_3رقم ( جدول 
  2014  2013  2012    النسبة

  0.217  0.222  0.228 رقم األعمال / مجموع األصول   معدل دوران مجموع األصول 
رقم األعمال/ األصول   معدل دوران األصول المتداولة 

  المتداولة 
1.517  0.181  1.719  

  0.249  0.254  0.269  رقم األعمال / األصول الثابتة  معدل دوران األصول الثابتة 
  .من إعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة المصدر:

   تحليل:ال
املعدالت املتحصل عليها خالل السنوات الثالث   أننالحظ من خالل اجلدول بالنسبة ملعدل دوران جمموع األصول 

لديها تراجع كبري يف أدائها  و أن كل املؤسسة  أنعلى و يدل هذا االخنفاض  0.2كانت ضعيفة جدا كلها يف معدل 
ا.نرى أن املؤسسة ليس هلا كفاءة إدارة  املبيعات،من  0.2دينار مستثمر يف املؤسسة ختسر بقيمة       ممتلكا

  2014و  2012يف سنة هناك تذبذب يف املعدالت املتحصل عليها  أنسبة معدل دوران األصول املتداولة نالحظ بالن
ويدل هذا االخنفاض يدل على سوء هناك اخنفاض يف النسبة بشكل سريع  2013يف سنة  أماكانت النسبة مقبولة  

  تسيري املخزون.
و نرى هناك   0.2و هي كلها ترتاوح يف معدل  نخفضةملنالحظ أن املعدالت بالنسبة ملعدل دوران األصول الثابتة 

و هذه الوضعية تستلزم من التشغيلي للمؤسسة يف اخنفاض  األداءو هذا يعين عرب السنوات الثالث  اخنفاض مستمر
 اإلدارة إما استغالل كل أصوهلا أو بيع جزء منها الغري املستغلة .

 
  تحليل جدول حسابات النتائج  /3_3
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  جدول حسابات النتائج  بتحليلمن خالل وثائق املؤسسة نقوم 
  : القيمة المضافة /1

  ): القيمة المضافة24_3جدول رقم (
  2014  2013  2012  البيان

  - 395.867.811,93  326.476.033,37  856.494.772,55  القيمة المضافة 
  - 69.391.778,56  - 530.018.739,18  /              التغيير  قيمة 

  من إعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة المصدر:
من خالل اجلدول نالحظ أن هناك اخنفاض مستمر و واضح خالل فرتة الدراسة لسنوات الثالثة و يدل هذا  التحليل :

  اخنفاض اإلنتاج املباع و اإلنتاج املخزون  إىل
  ) : EBE( الفائض اإلجمالي لالستغالل _ 2

  ): الفائض اإلجمالي لالستغالل  25_3جدول رقم (

  2014  2013  2012  البيان
  - 1.151.377.046,55  - 426.820.608,37  250.110.115,08  الفائض اإلجمالي لالستغالل 

  - 724.556.438,18  - 176.710.493,29  /             قيمة التغيير 
  .من إعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة المصدر:
اخنفاض يف القيمة  إىلهناك اخنفاض سريع خالل فرتة الدراسة و هذا راجع  أنكما هو مبني يف اجلدول   التحليل :

  لالستغالل يتبع القيمة املضافة . اإلمجايلالفائض  أنيدل على  املضافة ، وهذا ما

  نتيجة االستغالل _ 3

  ): نتيجة االستغالل26_3جدول رقم (

  2014  2013  2012  البيان 
  - 1.669.826.897,42  - 855.256.808,52  - 273.045.910,97  نتيجة االستغالل 

  - 813.970.088,43  - 582.210.897,99  /            قيمة التغيير 
  من إعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة المصدر:

نفقات ارتفاع إىل  هناك اخنفاض سريع خالل فرتة الدراسة و هذا راجع  أنكما هو مبني يف اجلدول التحليل : 
  املستخدمني و الضرائب و الرسوم و املصاريف املالية .

  

  النتيجة المالية _ 4
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  ) : النتيجة المالية27_3جدول رقم ( 

  2014  2013  2012  البيان
  - 77.482.077,34  - 48.678.967,51  - 1.482.727,03  النتيجة المالية 

  - 28.803.109,83  - 47.196.240,48  /             قيمة التغيير 
  .من إعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة المصدر:

كما هو مبني يف اجلدول أن هناك اخنفاض كبري خالل فرتة الدراسة وهذا راجع إىل اخنفاض يف نتيجة التحليل :  
  .االستغالل 

  لنتيجة الصافية ا_ 5

 ): النتيجة الصافية28_3جدول رقم (

  2014  2013  2012  البيان 
  - 1.747.308.974,76  - 903.935.776,03  - 238.747.802,97  النتيجة الصافية 

  - 843.373.198,73  - 665.187.974,06  /             قيمة التغيير 
  من إعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة المصدر:

 ارتفاع يف الضرائب على خالل فرتة الدراسة وهذا راجع إىلكما هو مبني يف اجلدول أن هناك اخنفاض كبري التحليل : 
  .األرباح

سبق من كل حتليل امليزانية  بواسطة التوازنات املالية و النسب املالية و حتليل جدول حسابات النتائج ومن خالل ما 
  بصفة عامة :نستخلص وضعية املؤسسة 

،مل حتقق توازن مايل ،إال املؤسسة  أنخالل فرتة الدراسة نالحظ من خالل النتائج اليت ظهرت بالنسبة لتوازنات املالية 
ا و مصادرها التمويلية ،و الذي ميثل بقيمة  ا حققت توازن بني احتياجا ا  2.156.631.903أ دج  من هذا جند أ

ا و تغطية كل االحت ا الطويلة وقصرية ال متتلك هامش األمان، حبيث استطاعت متويل نشاطا ياجات ، من خالل ديو
دج ، ولكن جند من جهة أخرى بأن أصوهلا الثابتة ال متوهلا  15.106.599.589,94األجل  حبيث متثل الديون 

دج أما األموال اخلاصة  25.989.335.200,23األموال اخلاصة حبيث متثل أصول الثابتة قيمة  
أهدافها لتمتعها بالسيولة معتربة  إىلاملؤسسة ميكنها الوصول  نأدج، و رغم هذا جند  15.106.599.589,94
  دج 466.705.666,19لكون اخلزينة موجبة املقدرة بــ 

بالنسبة لنسب املالية نالحظ من خالل النتائج اليت ظهرت خالل فرتة الدراسة ان املؤسسة هلا القدرة على السداد  أما
ا   3.768.066.943,34ملتداولة  أكري من اخلصوم املتداولة   و اليت تقدر بـــ و هذا راجع إىل أن األصول اااللتزاما

دج ، و متتاز املؤسسة باستقاللية املالية ، رغم استقالليتها جندها تواجه مشكل، عدم استطاعتها متويل األصول بواسطة 
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األداء التشغيلي و هنا جند  األموال اخلاصة ، كما تعاين من ضعف يف التسيري و ذلك لغياب كفاءة ،و اخنفاض يف
املؤسسة تعاين من عدم التوازن املايل ألن األموال الدائمة اكرب من أصول الغري اجلارية و تقدر بــــــ  

  .دج20.341.068.682,63

 أننالحظ من خالل حتليل جدول حسابات النتائج على مدى فرتة الدراسة، أما حتليل جدول حسابات النتائج 
و املقدر بــ  إنتاجهااخنفاض املوجود يف  إىلالقيمة املضافة و هي تعترب فائدة للمؤسسة و هذا راجع  إىلاملؤسسة تفتقر 

املؤسسة ضعيفة ذاتيا،مما جند لديها  أنلذا نقول  و لديها ارتفاع يف نفقات الضرائب .دج  -69.391.778,56
   تدهور املؤسسة . إىلارتفاع الضرائب على األرباح و هذا ما يؤدي 

 ا تعاين ةسبق جند أن املؤسسة يف حالة جيد من خالل ما ا متتلك سيولة و استقاللية مالية معتربة رغم أ من  أل
 .عدم التوازن املايل 

اليت تتناسب مع وضعية  املايل بعد ما قمنا بالتحليل للميزانية املؤسسة و جدول احلسابات النتائج هنا يتم اختاذ القرار
  باملؤسسة.من بني جمموعة من البدائل املقرتحة للمؤسسة و ذلك بعد حتديد اجليد الوضعية املالية اخلاصة املؤسسة 

  ا تعاين قليل من الصعوبات مثل عدم استطاعتها متويل أصو ل بعد دراسة حالة املؤسسة كانت حبال جيدة إىل أ
ا الثابتة بواسطة األموال اخلاصة،  مورد  أيمن  أوفهنا تقوم املؤسسة باالقرتاض من البنوك  ماليا،وعدم تواز

، و قد يتم استئجار ببعض األصول و تقوم بإصدار أسهم  إما، و الثابتة  األصولخارجي لتدعيم متويل 
و ميكنها أيضا إدخال شريك جديد لتمويل املؤسسة ببعض  مورد املايل من خالل االستئجار احلصول على

 األصول أو األموال.

اقتصادية دون اللجوء اىل مصادر اخلارجية للحصول على املوارد التمويل الذايت و ذلك بزيادة األصول  إىلتلجأ  أو
  املالية القتنائها.

للمؤسسة، جيب عليهم االعتماد على التحليل الستطاعتهم اختاذ القرار املناسب  ،القرارات متخذو أنومن هذا جند 
  هلم.و حسن اختيار القرار من بني البدائل املتوفرة  فيه،يف احمليط املوجودة  أدائهاحتسني مستواها و  و

  

  

  خالصة الفصل 

و  ،ملعرفة وضعية املؤسسة باستخدام أدوات التحليل املايل،ام بتحليل امليزانية و حسابات النتائج من خالل القي
بشكل واضح أمهية تطبيق التحليل املايل يف لتوازنات املالية والنسب املالية ومن هذه هي الدراسة، تبني و يف ا املتمثلة
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 ألنهو خاصة ملتخذي القرارات ،مسؤولني يف فهم وضعية املؤسسة تقنية هامة و مساعدة لل ألنهاملؤسسة ، 
أن ، الدراسة ول من و من هذا ميكن القت املناسب . و يف الوق،للمؤسسة  األفضليساعدهم على حتديد البديل 

و هلا عجز  ،يف حالة غري جيدة لوجود بعض االختالالت حبيث جند املؤسسة مل حتقق توازن املايلاملؤسسة   وضعية
رغم هذا هلا سيولة مصادر خارجية و  إىلكنها اللجوء حبيث  مي ،اخلاصة األموالالثابتة عن طريق  أصوهلايف متويل 

  ، و تتمتع باالستقاللية املالية . معتربة 

ذا نقول  و مستواها يف احمليط الذي تتواجد  املؤسسة،هامة يف ترمجة بشكل دقيق حلالة  أداةالتحليل املايل  أنو 
  فيه.
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مسامهة التحليل املايل للميزانية يف اختاذ القرارات املالية، فقد تعرفنا على التحليل املايل  ،من خالل دراستنا ملوضوع       
يف تقييم الوضعية املالية للمؤسسة، و هلذا قمنا بالرتكيز يف دراستنا املستخدمة  األدوات أهمحد و الذي يعترب أ،للميزانية 

 إظهاركبرية يف   أمهيةاليت هلا التحليل و املتمثلة يف التوازنات املالية و النسب املالية،  أدواتعلى امليزانية و تطبيق عليها 
لى معرفة السيولة املايل، حبيث يساعد عاليت قد تواجه املؤسسات من خالل وضعيتها املستنتجة من التحليل ،املشاكل 

ا ا ،نشاطها ومدى حتقيقها لربح  هل هلا توازن املايل، تدرس حالة املؤسسة و اليت تتمتع  على تسديد و مدى قدر
ا و إن كانت قادرة على الذي يسمح مبواجهة مشاكل عديدة ،  األمانهامش على التوازنات املالية فهي تعرب  أما،التزما
قرار ال دور متخذو القرارات املالية ، حبيث يعترب يأيتصورة واضحة  إعطاء، ومن خالل تطبيق التحليل و اأصوهلمتويل 

قرار االستثمار و قرار التمويل و قرار سياسة توزيع و يتضمن ثالث قرارات رئيسية و هي القرارات،  أهماملايل من 
بل، و هو قابل للخطر يف يعتمد على التنبؤ مبا سيحدث يف املستق ألنه ،ت هو قرار االستثمارالقرارا أصعبو  ،األرباح

الذي يفرتض ليستطيع متخذي القرارات اختاذ القرار  ،أي حلظة، لذا ال تتخذ القرارات إال بعد إظهار نتائج التحليل املايل
هلا من خالل الوضعية املالية املبينة  ،و االستمرار يكون مشبع بالكفاءة و الفعالية حىت يتسىن للمؤسسة بالبقاء أن

و الذي يناسب قدرة املؤسسة ، أما إذا كانت املؤسسة يف حالة العجز فتلجأ إىل قرار التمويل  ،لتحديد القرار بدقة عالية 
يعترب حيث الكبرية  للتحليل املايل يف املؤسسات  األمهيةو هذا ما يبني  أي متويل املؤسسة باالقرتاض أو االستئجار،

  .ر املفاجئة و الغري املتوقع حدوثها سيلة حلمايتها من املخاطحتقيق التسيري و منو املؤسسة و و الركيزة املساعدة يف 

ا القوائم امل أهمهلذا تعترب امليزانية من       ار داخل املؤسسة تساهم يف اختاذ القر  احملاسبية،املعلومات  حتمل كلالية لكو
 و تتوافق مع كل من أدوات التحليل املايل، سواء النسب املالية أو التوازنات املالية ، مما تسهل عملية دراسة حالة املؤسسة

  . دقة و وضوحا أكثرنتائج  إىلو الوصول 

بدراستنا و احلصول على نتائج قد مت طرح يف هذا البحث اإلشكالية وبعض الفرضيات اليت مت اإلجابة عنها بعد القيام 
من خالل حتليلنا لوثائق املؤسسة ، و املتكونة من امليزانيات و جدول النتائج لفرتة ثالث سنوات ، و من هذه الدراسة 

  نستخلص النتائج املتحصل عليها و كيفية اختاذ القرار عن طريقها.
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  النتائج المستخلصة من الدراسة :

ا يف مؤسسة سونلغاز نستخلص بعض النتائج :من خالل الدراسة اليت قمن   ا 

  لة و يؤدي إىل زيادة نالحظ أن القيم االستغالل اقل من القيم اجلاهزة مما يبني أن هذا يدل أن املؤسسة هلا سيو
 .يف املبيعات

  أمان.متتلك هامش  يبني الو هذا  املايل،رأمسال العامل الدائم سالب مما يدل عدم حتقق توازن 
  .نالحظ من أن األصول الثابتة اكرب من األموال اخلاصة أي عجز يف متويل األصول بواسطة األموال اخلاصة 
 . ا من خالل الديون الطويلة و القصرية األجل  املؤسسة تعتمد على متويل نشاطا
  توى املطلوب وهذا ما يفسر أن املؤسسة اختذت إسرتاتيجية مثبتة بتحسني اخلزينة إىل املس موجبة،اخلزينة       

 املسطرة.و حتسني و وضعيتها املالية للوصول إىل األهداف 
  مالية.نالحظ أن املؤسسة تتمتع نوعا ما من االستقاللية 
  ا.املؤسسة هلا القدرة على تسديد كل  التزاما
 . نالحظ أن املؤسسة تعاين منعدم كفاءة املسيريين و ضعف يف األداء التشغيلي 

  :لفرضيات نتائج اختبار ا

  مايلي : إىلعلى الفرضيات املطروحة سابقا و قد توصلنا  باإلجابةو من خالل دراستنا نقوم 

  بالنسبة للفرضية الرئيسية:

وضعية يف وصفها لهذه األدوات دقة بروز   مدى و ،على امليزانية أدوات التحليل املايل من خالل قيامنا بتطبيق 
التحليل املايل له ومن هذا نقول أن أكمل وجه، باملؤسسة، مما يسهل على املسيري و متخذي القرار على إمتام املهام 

   و جتنبها للمخاطر و العقبات يف حالة عجزها القدرة الكاملة على توجيه املؤسسة وخاصة يف اختاذها للقرارات املالية ، 
  .كبرية بني القرارات املالية و التحليل املايل  أمهية، بان هناك عالقة ذو و هذا ما ينفي الفرضية الرئيسية
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  بالنسبة للفرضيات الفرعية:

  هلا دور كبري يف استقرار املؤسسة ، و هي تدور حول تدعيم نشاطها و استقرارها ، هلذا عند القرارات املالية
عجز ) ، و ال ميكن معرفتها إال إذا مت تطبيق التحليل اختاذ أي قرار مايل جيب مراعاة حالة املؤسسة ( فائض أو 

املايل على القوائم املالية وخاصة امليزانية، الحتوائها على كل  املعلومات احملاسبية للمؤسسة، و هنا يتم نفي هذه 
 الفرضية .

 به، و منها من خالل النسب اخلاصة التحليل املايل و ذلك يتم عن طريق تحديد الوضعية املالية للمؤسسة ل
نسب السيولة و نسب النشاط و استقاللية املالية و غريها من النسب املتعلقة بالتحليل املايل ، لذا نقول يساهم 

 التحليل املايل بتحديد وضعية املالية للمؤسسة ، و هذا ما يثبت صحة الفرضية .
 تحليل املايل، و هذا ملعرفة أي بديل من الختاذ أي قرار يف املؤسسة، يقوم متخذي القرار باالعتماد على نتائج ال

البدائل الواجب اختاذه و الذي يناسب حالة املؤسسة ويتماشى مع وضعيتها املالية، لكون التحليل املايل يقوم 
  بوصف حالة املؤسسة بكل دقة ، و من هذا ننفي هذه الفرضية.  

  التوصيات:  

  ذا املوضوع نقرتح بعض التوصيات :من خالل النتائج املتوصل إليها من خالل دراستنا هل

 .ا مل تتوازن ماليا ميكن هلا أن تقوم بإصدار أسهم  مبا أ
 . تقوم بتغطية األصول بواسطة املوارد اخلارجية 
 .ا  تقوم باالقرتاض لتستطيع متويل نشاطا
 . ميكن هلا أن تلجأ إىل التمويل الذايت بزيادة األصول االقتصادية 
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  آفاق الدراسة :

يف اختاذ القرارات املالية، يشمل جوانب متعددة ، و على للميزانية  لتحليل املايلمسامهة امن خالل دراستنا للموضوع 
ذا البحث  أننأمل  األساسهذا  قد فتحنا جماال للقيام بدراسات أخرى أوسع من ذلك، متس بالتفصيل كل نكون 

 ، مسامهات التحليل املايل الختاذ القراراسة ليشمل كل نواحيقرارات املتخذة يف املؤسسة، و كذا توسيع جمال الدر 
  من خمتلف كل اجلهات للوصول إىل نتائج دقيقة و بالتايل اختاذ القرارات السليمة واجليدة . ،املتخذة يف املؤسسة
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  ص ــــــــلخــــــــــالم

اختاذ القرار املايل بدقة كيفية انية يف اختاذ القرارات املالية،  اهلدف من هذه دراسة مسامهة التحليل املايل للميز       
القرارات يعتمدون على  فمتخذوو كما يعد من أهم القرارات يف املؤسسة، ،اعتمادا على التحليل املايل للميزانية 

م ، فالتحليل املايل يعمل على حتديد وضعية املؤسسة بشكل دقيق وذلك من خالل ، التحليل املايل يف اختاذ قرارا
، مما يسمح   على املعلومات احملاسبية للميزانيةاملتمثلة يف النسب املالية و التوازنات املالية  ،املستخدمة أدواتهتطبيق 

  لبدائل و الذي يتماشى مع وضعيتهاالختاذ القرار و ذلك بتحديد البديل املناسب من بني ا نتائجهباالعتماد على 
  أن لتحليل املايل أمهية كبرية يف اختاذ القرارات املالية يف املؤسسة.  يظهر  ، و هناالظروف و تسيري أمورها يف أحسن

  المالية _ الميزانية _ أدوات التحليل المالي.التحليل المالي _ اتخاذ القرارات :  الكلمات المفتاحية

Summary 
      The aim of this study contribute to the financial analysis of the 
budget in the financial decision-making, how the financial decision-
making accuracy depending on the financial analysis of the budget, and 
also is one of the most important decisions in the enterprise, Fmtakdhu 
decisions rely on financial analysis in making their decisions, the 
financial Valthalil working to determine the status of the institution 
accurately, and through the application of tools used, of financial ratios 
and financial balances on the accounting information of the budget, 
allowing depending on the results of the decision-making and selecting 
a suitable replacement from among the alternatives, which is in line 
with its status, and the conduct of its affairs in the best conditions, and 
here shows that the financial analysis of great importance in financial 
decision-makin in the organization . 

Key words: financial analysis _ financial decision-making budget _ 
financial analysis tools 
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