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 مقدمة:
تسعى املؤسسة االقتصادية لتحقيق جمموعة من األهداف ومن بني هذه األهداف تقوية وضعها املايل         

ووضعها النقدي بشكل خاص، ومن بني الوسائل اليت تضمن هذه األهداف هي وسيلة التحليل بشكل عام، 
وابلتايل ميكنها من تنفيذ  املايل، فهو يؤمن هلا االستمرارية يف أتدية نشاطها االستغاليل على أحسن وجه،

 املالية.إسرتاجتيتها، وضمان سالمة قراراهتا االستثمارية ابإلضافة إىل الوفاء ابلتزاماهتا 
وابلتايل يعترب التحليل املايل أحد األدوات املستخدمة يف حتديد أوجه القوة ومصادر الضعف داخل املؤسسة      

االقتصادية، وتفيد عملية التحليل املايل يف التعرف على درجة السيولة ومستوى رحبيتها ومدى كفاءة استخدام 
ابلدرجة األوىل على أدوات وتقنيات معينة، إذا هو عبارة عن األموال داخل املؤسسة، ويعتمد التحليل املايل 

 تشخيص للحالة املالية للمؤسسة خالل دورة إنتاجية أو عدة دورات، و ابلتايل احلكم على السياسة املالية املتبعة
 نقاط الضعف على والكشف قوة أكثر وجعلها وحتسينها دعمها على العمل اجل من القوة نقاط حتديد بغرض

 و اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. منها التخلص و تصحيحها على عملوال
لقد تزايدت أمهية التحليل املايل نتيجة ظهور املشاريع ذات األغراض املتعددة واملختلفة وزايدة حجم معامالهتا 

متعددة حتتاج إىل وأنشطتها مع بعضها البعض وكذا حدة املنافسة فيم بينها وهذا ما أدى إىل ظهور فئات وأطراف 
التحليل املايل وهتتم به وكذا تستخدم نتائجه يف تقييم املؤسسات املوجودة، كما أصبح التحليل املايل أحد الوسائل 
اليت توفر املعلومات عن املؤسسات وميكن االستفادة منها عند التعامل يف السوق املالية اليت تتعامل معها املؤسسة، 

موعة من املؤشرات املناسبة واملالئمة لتقييم أداء املؤسسات اليت يتعامل معها املستثمرين ابإلضافة إىل أنه يوفر جم
 أفرادا كانوا أم مؤسسات.

                                                                                           نظرة عامة حول املؤسسة االقتصادية                  احملور األول: 

 مدخل للتحليل املايلاحملور الثاين: 

 حتليل ومعاجلة امليزانيةاحملور الثالث: 

 التمويل التحليل بواسطة جدولاحملور الرابع: 

 احملور اخلامس: متارين تطبيقية
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العالقات  عن تعرب هناأ كما االقتصادي لنشاطا يف األساسية النواة مبثابة االقتصادية املؤسسات تعترب     
 جهة من املادية ناصروالع جهة، من البشرية العناصر من جمموعة تتضمن اإلنتاجية العملية ألن   االجتماعية

 عدة االقتصادية تاملؤسسا اختذت ولقد احمليط مع تعاملها يشمل كما اثنية، جهة من معنوية أخرى وعناصر
 .ةكبي  تطورات االقتصادية املؤسسات شهدت حيث العشرين، القرن يف وابألخص خمتلفة أشكال

 االقتصادية  :تعريف املؤسسة  :أّوال
 :يلي ما منها نذكر تعاريف عدة هناك

ا على املؤسسة تعرف:األّول التعريف  وتنظم وتسي تستخدم اليت واملادية البشرية اإلنتاج عناصر جمموعة أهن 
 خمتلفة وسائل بواسطة التسيي مراقبة تضمنها فعالة بكيفية وهكذا للبيع موجهة خدمات أو سلع إنتاج هبدف

 .1اخل...التحليلية احملاسبة وتقنية املوازانت كتسيي
هبدف  مثلى بطريقة تستخدم والبشرية واملالية املادية الوسائل خمتلف مبزج تقوم منظمة هي:الثاين التعريف

 2ممكن. ربح أقصى حتقيق
 حول القرارات فيها تؤخذ ما، نوعا مستقلة واجتماعية اقتصادية كمنظمة املؤسسة تعرف :الثالث التعريف

 زماين نطاق يف األهداف حسب مضافة قيمة خلق بغية واإلعالمية، واملادية املالية البشرية الوسائل تركيب
 3ومكاين.
إمكانيات  على وحتتوي واخلدمات السلع وتوزيع تبادل إنتاج، يف ختتص منظمة املؤسسة :الرابع التعريف

 4أجله. من أنشأت الذي اهلدف حتقيق أجل من تعمل حبيث بشرية، مالية، مادية،
نستنتج يف هناية تعريف املؤسسة أبنه ليس هناك تعريف موحد و متفق عليه و بغية تبسيط و توضيح مفهوم 

                                                           5املؤسسة ،سوف نعتمد على ثالثة حماور للمقاربة و هي:
حسب هذا االقرتاب ميكن تعريف املؤسسة على أهنا تنسق بني عوامل  املؤسسة بصفتها عون اقتصادي :-أ

اإلنتاج )رأس املال ،العمل ،الطبيعة( بغية إنتاج سلع أو خدمات موجهة للسوق و منه الوصول إىل تلبية 
) الطلب( احملور الرئيسي هلذه النظرية يتمثل يف احلصول على إنتاج مع تواجد مركز للقرار يف االحتياجات 

                                                           
 . 3ص ، 2001 اجلزائر، منتوري، قسنطينة، جامعة مطبوعات ،املؤسسة اقتصاد يف حماضرات دمحوش، العريب 1
 . 12ص ، 2001 اجلزائر، اجلامعية، الساحة املركزية ،بن عكنون، املطبوعات ديوان ،املؤسسة اقتصاد عمر صخري،2
 25،ص 0200اجلزائر ،،ديوان املطبوعات اجلامعية ،الساحة املركزية ،بن عكنون إقتصاد وتسيري املؤسسة ،عبد الرزاق بن حبيب،  3
  .14، ص1998قسنطينة، اجلزائر، منتوري، جامعة مطبوعات ،العامة احملاسبة مقياس يف حماضرات مرازقة، صاحل4
 .8،ص 2008، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر،الوجيز يف اقتصاد املؤسسةغول فرحات، 5
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املؤسسة ، متمثال يف سلطة اإلدارة و قدراهتا البشرية ،من حيث تنظيم عملية اإلنتاج حبسب إمكانيات 
 املؤسسة و املتغيات البيئة اخلارجية.

                        االقرتاب ميكن تعريف املؤسسة على أهنا:حسب هذا املؤسسة منظمة اجتماعية : -ب
اج السلع أو كل( إلنت"جمموعة من اإلفراد يشاركون و ينسقون مجاعيا يف منظمة مهيكلة )داخل تنظيم مهي

 عمليةية ميكانيكية لا من زاو اخلدمات ."حمور التعريف يركز على املنظمة مهيكلة ، فاملؤسسة مل يعد ينظر إليه
رار، هام، اختاذ القوزيع املاإلنتاج و لكن كمنظمة اجتماعية و عليه يتم دراستها من خالل تنظيم السلطات ، ت

 و مواقف و تصرفات اإلفراد.

فهوم النظام مسة ،يركز حيث تسمح لنا هذه النظرة إبثراء الفهم احلقيقي لسي املؤساملؤسسة كنظام : -ج
نظم متساند اء الكل مبينها عن طريق عدة ارتباطات )عالقات( مع بقعلى تواجد عدة عناصر مرتابطة فيما 

طة فيما بينها املرتاب بغية حتقيق هدف موحد و عليه فان املؤسسة ما هي إال جمموعة من األنظمة الفرعية
( ، سويق، نظام املعلومات....،نظام الت ،نظام اإلنتاج ابلعديد من العالقات التبادلية )نظام املوارد البشرية

نصرا ة اليت تعترب عة للمؤسسفضال عن ضرورة اإلملام جبزء مهم من النظام الكلي للمؤسسة و هي البيئة اخلارجي
 مهما من عناصر النظام.   

 االقتصادية املؤسسة اثنيا: خصائص
 6يلي: ما منها نذكر اخلصائص من مبجموعة االقتصادية املؤسسة تتميز    

 واجباهتا يثح من أو وصالحيات، حلقوق امتالكها حيث من مستقلة يةمعنو  بشخصية املؤسسة تتميز-أ
 .ومسؤولياهتا

 .االقتصادي اجملتمع يف أساسية اقتصادية وحدة-ب
 يتم اختاذها املؤسسة بسي تعلقةامل القرارات كل   أن   أي اقتصادي قرار مركز مبثابة االقتصادية املؤسسة تعترب-ج
 .إدارهتا على طرف القائمني من

 على للحصول نتاجاإل بعملية لتقوم مواردها خمتلف على تتحصل ابستقاللية تتمتع اقتصادية وحدة هي-د
 .أجور شكل يف العمال على منه يوزع جزء الدخل

                                                           
 .25عمر صخري، مرجع سبق ذكره، ص 6
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خمتلف  يف دثحت مبعىن الوظيفي اهليكل يف تظهر ما عادة معينة أهداف حتقيق أجل من منظمة هيئة-ه
 .املتعلقة هبا القرارات تلفملخ اختاذها يف ابالستقاللية االقتصادية املؤسسة تتمتع كما الوظائف واملؤسسات،

 .أجلها من وجدت اليت الوظيفة وأداء اإلنتاج على القدرة-و
 الكلية اإليرادات ريقط عن وإما االعتمادات طريق عن إما ذلك ويكون عمليتها تستمر لكي املوارد ضمان-ز
 .الظروف حسب بعضها أو كلها العناصر هذه بني اجلمع أو طريق القروض عن أو

 اثلثا: أهداف املؤسسة االقتصادية      
 وتتعدد ختتلف أهداف عدة حتقيق إىل واخلاصة منها العمومية االقتصادية املؤسسات منشئو يسعى          

 النقاط يف املؤسسة أهداف تلخيص ميكن وعليه نشاطها، وميدان وطبيعة املؤسسات أصحاب اختالف حسب 
 7التالية:

 :يلي ماك النوع هذا ضمن تدخل اليت األهداف من عدد مجع ميكن ":االقتصادية األهداف " -أ
أدىن  املستوى حتقق أن تاستطاع إذا إال يتم أن ميكن ال الوجود يف املؤسسة استمرار إن   :الربح حتقيق-1

 .األخرى ؤسساتامل أمام للصمود نشاطها توسيع وابلتايل رأمساهلا رفع إمكانية هلا الربح يضمن من
املادي  أو  إنتاجها بيع وأ تصريف عملية عرب مير لنتائجها املؤسسة حتقيق إن   :اجملتمع متطلبات حتقيق-2

 على املستوى سواء   به وجودةامل اجملتمع طلبات تغطي فهي البيع بعملية القيام وعند تكاليفها، املعنوي وتغطية
     .والدويل الوطين

 :يلي فيما اليت للمؤسسة االجتماعية األهداف تتمثل :االجتماعية" "األهداف -ب
جيعل  التكنولوجي انامليد يف اجملتمعات تشهده الذي السريع التطور إن  :العمال معيشة مستوى ضمان-1

 .ابستمرار املتزايدة رغبات تلبية إىل أكثر حاجة العمال
نشاطها،  من ألوائلا املستفيدين بني من املؤسسة يف العمال يعترب :األجور من مقبول مستوى ضمان-2

 .عرفاو  شرعا، قانوان، مضموان املقابل هذا ويعترب هبا، عملهم مقابل أجور حيث يتقاضون
قد  أشخاص بني عيةواجتما مهنية عالقات املؤسسة داخل تتوفر :العمال ومتاسك تنظيم إىل الدعوة-3

 هو والتفاهم التماسك ىلإ دعوهتم أن   إال   والسياسية، االجتماعية وانتماءاهتم العلمية، ختتلف مستوايهتم
 .أهدافها وحتقيق للمؤسسة املستمرة لضمان احلركة الوحيدة الوسيلة

                                                           
  22ص ، 1998 اجلزائر، احملمدية، دار ،اجلامعيني للطلبة املؤسسة اقتصاد عدون، دادي انصر 7
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الصحي،  لتأمنيا مثل التأمينات بعض توفي على املؤسسات تعمل :للعمال ومرافق أتمينات توفري-4
 .العامة رافقامل إىل ابإلضافة مساكن ختصص أهنا كما التقاعد، وكذلك العمل ضد حوادث والتأمني

 :8يلي فيما تتمثل ":والرتفيهية الثقافية األهداف"-ج
وسائل  من ستفادةاال على عماهلا اعتياد على خاصة املؤسسات تعمل :وثقافية ترفيهية وسائل توفر .1

على  أتثي من اجلانب هلذا امل نظرا ورحالت، مكتبات مسرح من وألوالدهم هلم توفرها والثقافة اليت الرتفيه
 .األفراد مع تهمعامال يف وذلك نتائج من حيسه ملا مستواه بتحسني الفكري والرضا العامل مستوى

وزايدة  اإلنتاج ئلوسا تشهده الذي السريع التطور مع :القدامى ورسكلة املبتدئني العمال تدريب .2
 هذه استعمال مكانيةإ إبعطائهم كفيال تدريبا اجلدد عماهلا تدريب على جمربة فإن  املؤسسة تعقيدها
 حتريك يف صعوبة ونجيد القدامى عماهلا أن   كما عقالنيا، ابستغالهلا استغالال يسمح بشكل الوسائل

 والتوزيع اإلنتاج يف ثةاحلدي الطرق على أو تدريبهم عليها، إعادة إىل ابملؤسسة يضطر مما الوسائل هذه
 .املؤسسة مردودية حتسني إىل يؤدي هذا وكل   ابلرسكلة يدعى ما وهو

 : تتمثل األهداف فيما يليالتكنولوجية"  األهداف "-د
البحث  ئاتوهي مؤسسات مثل اجلهات من العديد بني التنسيق خالل من وهذا :والتنمية البحث .1

 .األخرى التخطيط هيئات وكذا االقتصادية اجلامعات واملؤسسات العلمي،
 ة يف البالد يفسة القائم:إن السياسة االقتصادية تؤدي دورا مساندا للسيا التطور التكنولوجيمواكبة  .2

،من خالل  خمة منهاجمال البحث والتطور التكنولوجي نظرا ملا متثله من وزن يف جمموعها وخاصة الض
تداء د من اجلهات ابيني العداخلطة التنموية العامة للدولة املتوسطة األجل اليت يتم من خالهلا التنسيق ب

لتخطيط امن هيئات ومؤسسات البحث العلمي،اجلامعات و املؤسسات االقتصادية وكذا هيئات 
 األخرى اجملال االقتصادي واالجتماعي.

 .االقتصادية املؤسسة وظائف :رابعا
 9إىل: االقتصادية ابملؤسسات املتعلقة الوظائف تصنيف ميكن   

ألخرى عند اة املؤسسات الوظائف اليت تنطلق هبا خمتلف العمليات و أنشطالتموين من وظيفة التموين: -أ
 التنفيذ فهي اخلطوة األوىل  فهي تتفرع إىل وظيفتني فرعيتني مها:

                                                           
 .23مرجع سبق ذكره، ص اجلامعيني، للطلبة املؤسسة اقتصاد عدون، دادي انصر  8
 .37عبد الرزاق بن حبيب، مرجع سبق ذكره، ص 9
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بتها ملطلوبة ومراقاالم املواد إىل املوردين مث متابعتها حىت است فابتدءا من إرسال الطلبياتالشراء: -1
 لتسليمها ملصلحة التخزين.

ا متها و موافقة كد من سالمو تبدأ مهامها املراقبة عند دخول املوارد إىل املخازن للتأتخزين: ال -2
قائمة رموز  ، مث وضعدخل ماداي و ما هو مسجل يف الفواتي و تقوم برتتيب و حفظ السلع و املواد

 هلا .

مقدرته يف إشباع رغبات على  يعتمد ابلدرجة األوىل واستمراره إن بقاء املشروعوظيفة اإلنتاج: -ب
املستهلكني و سد حاجياهتم، هلذا فان عملية احلصول على املواد األولية و حتويلها إىل سلع مادية       
وخدمات مفيدة، وتعترب من أهم أعمال املشروع و تشكل وظيفة خاصة تدعى وظيفة اإلنتاج اليت غالبا 

ة اإلنتاج عادة اجلزء الكبي من اآلالت     ختصص هلا ادراة مستقلة حتمل ذلك االسم، وتضم دائر 
  10والتجهيزات الفنية وعددا من األيدي العاملة.

من خالل  فيه و ذلك هي احدي الوظائف ليت تعين ابلعنصر البشري وختتصوظيفة املوارد البشرية :  -ج
كه نشاطه و سلو  وجيهوضع القواعد و األسس و التعليمات اليت تكفل تلبية حاجياهتا من هذا العنصر و ت

جتاوبه و رار التزاماته ة و استمتطوير قدراته و مهاراته مبا ينسجم و أهدافها و تطلعاهتا، يضمن زايدة اإلنتاجي
الة يف املسامهة الفع طالقا منمع العمل بدافع القناعة و الرضا و التفاعل االجيايب يف بيئة العمل، و تسعى ان

ة يف هدافها املختلفع مجيع أامل للموارد البشرية املتوفرة و ميكن جتميحتقيق مستوى االستخدام األمثل و الك
 النقاط التالية: 

ه     اغبني فيالسعي إىل اكتشاف و جذب القدرات و اخليات القادرين على العمل و الر  -1
 و تعيني بعضهم يف األعمال املناسبة هلم.

 توفي ظروف العمل املالئمة من امن و لباس ...اخل.  -2
 االحتفاظ بسجالت العمال منظمة و جاهزة حتت الطلب. -3
 شؤون العمل. القيام ابلبحوث يف -4

                                                           
 .64، ص1995، دار الفكر للنشر و التوزيع، اجلزائر، أساسيات يف اإلدارةكامل املغري،   10
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و فيها يتم عرض املنتوجات على املستهلك و دفعه إىل شرائها، و تعتمد املؤسسة يف  وظيفة التسويق:-د
البيع.    ذلك على املواصفات و اجلودة العالية لسلعتها و خدمتها، األسعار التنافسية خدمات ما بعدة 

 11وتعتمد املؤسسة من اجل إتباع أربع سياسات تسويقية للنجاح يف أداء مهامها و هي:

 سياسة املنتوج. -1
 سياسة السعر )التسعي(. -2
 سياسة التوزيع. -3
 سياسة الرتويج. -4

ج قوم بفحص نتائإلدارية تتعترب إحدى وظائف املدير و إحدى عناصر العملية اوظيفة الرقابة اإلدارية: -ه
لة هبا و ابخلطة املعمو  املؤسسة ء الفعلي و مقارنتها أوال مع األهداف املعيارية كما ونوعا و اليت حددهتااألدا

 هي:  و طلبات رئيسية  ثالث مت ذلك ابستخدام معايي الرقابة اليت يقارن هبا هذا االجناز و حتتاج الرقابة إىل

 مسبقا.وضع املعايي و األهداف و اخلطط و املقاييس و القواعد  -1
 مراقبة النتائج و مقارنتها ابملعايي املوضوعة. -2
 تصحيح االحنرافات و حتليلها و حتديد املسؤوليات.  -3

شرية املادية والب ن الوسائلمتعترب واحدة من أهم الوظائف يف املؤسسة، وتتضمن جمموعة  الوظيفة املالية:-و
ل ة ممكنة، والعمقل تكلفأبوالتنظيمية اليت متكن املؤسسة من احلصول على رؤوس األموال املناسبة والكافية 

كن ألي مؤسسة فال مي  ،على استعمال تلك األموال بكفاءة وفعالية عالية حىت تتوافق مع األهداف املسطرة
فة بعمليات ذه الوظيهأن تقوم مبختلف نشاطاهتا دون توافر األموال الالزمة لتمويل النشاطات، و هتتم 

بتها بوضع ل و مراقاحلصول على األموال و استخدامها بشكل سليم و معرفة التكلفة للحصول على األموا
 التخطيط املايل. 

 فيما يلي:وتتلخص الوظيفة املالية          

 ن املايل.يق التواز تسيي التدفقات النقدية الداخلية واخلارجية  حىت تتمكن املؤسسة من حتق -1
 حتقيق التمويل املستمر للوظائف األخرى حىت تتمكن هذه األخية من أتدية مهامها. -2

                                                           
 .65نفس املرجع، ص 11
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 سسة.لكها املؤ وضع سياسة مالية تضمن السي احلسن للتدفقات النقدية واملالية اليت متت -3
 لتوازن املايلالى حتقيق عوازنة بني املردودية واخلطر، وما بني املردودية والسيولة أي العمل امل -4

 للمؤسسة.
 معاجلة ومجع املعلومات وحتليلها. -5
قروض، يل، مناقشة الار والتمو القيام ابألنشطة املالية التالية: التحليل املايل، اختاذ قرار االستثم -6

 وزيع النتائج واملستحقات. التخطيط والتوقع املايل، سياسة ت

ؤسسة و ذلك لى عائق املو ميكن تعريفها أبهنا تلك املسؤوليات اليت تقع عوظيفة العالقات العامة:  -ز
ا سواء  هليئية املباشرة ية و البالنشاط الذي يقوم به لتخطيط وتنظيم و توجيه و مراقبة عالقاهتا العلمية والنظر 

 ينها و بني تلكبتبادلة إقامة و تدعيم و استمرار التفاهم و الثقة امل كانت بيئة داخلية أو خارجية هبدف
لك املصلحة و تامل بني البيئة وفق مفهوم املسؤولية االجتماعية و املصلحة العامة املشرتكة و إقامة تك

 مصلحة املؤسسة. 

اختاذ القرارات ومراقبتها و ميكن تعريفه أبنه النظام الذي يساعد اإلدارة يف نظم املعلومات اإلدارية: -ك
املعلومات من العناصر األساسية الالزمة لإلدارة الجناز أعماهلا بطريقة فعالة لذا البياانت ا وتنفيذها و تعترب

تعترب املادة اخلام اليت تدخل يف نظام املعلومات، و يتم تشغيلها واحلصول على املعلومات الالزمة للعملية 
 12اإلدارية منها.

 

 .االقتصادية املؤسسات تصنيف :خامسا
  1توجد عدة معايي لتصنيف املؤسسات االقتصادية نذكر منها:

 الشكل القانوين...اخل.-طبيعة امللكية-نوع النشاط-معايي احلجم
ى شرات و اليت علمن املؤ  و يعترب من أكرت املعايي شيوعا، و يضم جمموعة "التصنيف حسب معيار احلجم": -أ

 م األرابح...اخل.رقم األعمال، عدد العمال، رأس املال املستثمر، حج ؤسسات مثل:أساسها نرتب امل

                                                           
 . 66كامل املغري، مرجع سبق ذكره، ص  12

، اسبة، جامعة سكيكدةحمادية، ختصص ، رسالة ماجستي، معهد العلوم االقتصليل املايل للمؤسسة الصناعية العموميةأدوات التحمليكة زغيب،  1
 .9، ص 1997اجلزائر
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 فالتقسيم على أساس عدد العمال يصنف املؤسسات االقتصادية إىل:
ملكيتها تعود لعائلة أو لشخص واحد و هو املسؤول على أدائها، يرتاوح املؤسسات املصغرة:  .1

ينشط هذا النوع من املؤسسات يف اجملال احلريف،  عمال، و غالبا ما 10إىل  1عدد عماهلا من 
 التجارة الزراعة.

عامل، هذا النوع سائد أكثر يف  500إىل  10وتشغل مابني  املؤسسات الصغرية و املتوسطة: .2
البلدان اٍلرأمسالية كونه يتميز ابالبتكار و اإلبداع يف نشاطها األساسي، و هو ما يدفع السلطات 

 إىل تشجيعها.
عامل، ملكيتها غالبا ما تعود إىل عدد   500و تشغل يد عاملة كبية تفوق  الكبرية: املؤسسات .3

 كبي من األشخاص، و هلده املؤسسات أشكال خمتلفة من بينها:

هو عبارة عن جمموعة مؤسسات تربطها عالقة مالية و اقتصادية و هي اتبعة للمؤسسة اجملمع: -
 ض، جممع صيدال...اخل.األم، و مثال ذلك يف اجلزائر: جممع الراي

هي عبارة مؤسسات عابرة للقارات و ال تعرتف ابحلدود ملؤسسات متعددة اجلنسيات: ا-
اجلغرايف، حيت تقيم وحدات إنتاجية يف العديد من البلدان، متبعة يف دلك سياسات 

 اسرتاتيجيات عاملية، هده األخية ختتلف من مؤسسة ألخرى، و نذكر من هده اإلسرتاتيجيات:
*إسرتاتيجية ختفيض التكاليف، و ذلك من خالل إقامة فروع يف البلدان اليت توفر يد عاملة رخيصة        

 ابإلضافة إىل املواد األولية اليت ال تكلفها الكثي يف سبيل احلصول عليها.
*توسيع حصتها السوقية على املستوى العاملي، من خالل إنشاء هده الوحدات اإلنتاجية يف بلدان 

 خمتلفة و هو ما جينبها احلواجز اجلمركية.
 

 "التصنيف حسب معيار النشاط":-ب
 ميكن تصنيف املؤسسات االقتصادية تبعا للنشاط اليت متارسه و منيز هذه األنواع:

 و تنقسم هذه املؤسسات بدورها تبعا للتقسيم السائد يف القطاع الصناعي اىل: املؤسسات الصناعية: .1

اخل. وما مييز هذا النوع ، كمؤسسات احلديد و الصلبمؤسسات الصناعات الثقيلة أو االستخراجية: -
 لرؤوس أموال كبية كما تتطلب توفي مهارات و كفاءات عالية لتشغيلها. من املؤسسات هو احتياجاهتا
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 ..اخلالغزل و اجللود..، كمؤسسات النسيجمؤسسات الصناعات التحويلية أو اخلفيفة: -

وم هذه صالحها وتقو هي املؤسسات اليت هتتم بزايدة إنتاجية األرض أو استاملؤسسات الفالحية:  .2
نتاج حبري يواين، إحاملؤسسات بتقدمي ثالث أنواع من اإلنتاج و هي كما يلي :)إنتاج نبايت، إنتاج 

 "مسكي "(.
 ة و مؤسساتاجلملوهي املؤسسات اليت هتتم ابلنشاط التجاري كمؤسسات املؤسسات التجارية:  .3

 التجزئة .
مني و أيضا ؤسسات التاو هي املؤسسات اليت تقوم ابلنشاطات املالية كالبنوك وماملؤسسات املالية:  .4

 مؤسسات الضمان االجتماعي ...اخل.
 "التصنيف حسب طبيعة امللكية ": -ج

إىل  حسب طبيعة امللكية تصنف املؤسسات إىل مؤسسات خاصة، عمومية، خمتلطة، ابإلضافة 
 .1التعاونيات.

 مى املؤسسةاملؤسسة اخلاصة هي املؤسسة اليت ميتلكها شخص واحد و تساملؤسسات اخلاصة:  -1
يمها و يتخذ ها و تنظالفردية حيت تعتمد يف طريقة متويلها على مالكها، و هو الذي يقوم إبدارهتا و تسي 

 القرارات فيها.
ات طابع ذا ما تكون اجلماعات احمللية، وهي غالبو تعود ملكيتها للدولة أو املؤسسة العمومية:  -2

 اسرتاتيجي مثل مؤسسة السكك احلديدية ، صناعة احلديد و الصلب، صناعة األسلحة...
ني بتها مشرتكة و أتخذ مركز وسط بني املؤسسات السابقة، حيت أن ملكياملؤسسات املختلطة:  -3

 نية.اثفراد من جهة ثل يف األمن جهة و القطاع اخلاص املتم القطاع العام املتمثل يف الدولة و اجلماعات احمللية
خلق  وة أعضائها و هي وحدات إنتاجية يشكلها األفراد مع بعضهم البعض بغية خدمالتعاونيات:  -4

 روح التعاون و التضامن بني أفرادها.
وال و شركات تصنف املؤسسات تبعا هلذا املعيار إىل شركات أم"التصنيف حسب الشكل القانوين" : -د

 13أشخاص.

                                                           
 . 33العريب دمخوش، مرجع سبق ذكره، ص 1
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و فيها يكون اخلطر املتعلق بتوظيف األموال غي حمدود، يقوم هذا النوع من شركات األشخاص:  -1
 الشركاء على االعتبارات الشخصية للشركاء من معاملة حسنة و ثقة متبادلة، و يتضمن هذا النوع من الشركات:

 * املؤسسة الفردية.
 *شركات التضامن.
 بسيطة. * شركة التوصية ال

 *شركة احملاصة.
تقوم شركات األموال أساسا على االعتبار املايل هبدف مجع أكرب قدر ممكن من شركات األموال:  -2

 األموال و يتضمن هذا الصنف على:
 *الشركات ذات املسؤولية احملدودة.

 *شركات األسهم.

 *شركات التوصية ابألسهم
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 احملور الثاين:

 املايلمدخل للتحليل 
 

 

 

 

 

 

 

 احملور الثاين:مدخل للتحليل املايل

 متطلبات متليها ضرورة االقتصادية، ألنه املالية الدراسات تتناوهلا اليت اهلامة املواضيع من املايل التحليل يعترب      
ملعرفة   املالية والقوائم للبياانت حتليلية تفصيلية دراسة عن عبارة املايل التحليل عملية فإن السليم، وعادة التخطيط

 .ظهورها وأسباب اهتمدلوال
 أوال: نبذة اترخيية عن التحليل املايل و مراحله
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االقتصادي  احمليط روفظ لتغي نتيجة جاءت اليت التطورات من ابلكثي بظهوره منذ املايل التحليل مر      
 .ظهوره  إىل أدت وهذا هامة اقتصادية أبحداث وارتبطت

 اترخيية عن التحليل املايلنبذة  :أ  

ت املصرفية النسب املالية اليت إذ استعملت البنوك و املؤسسا 19لقد نشأ التحليل املايل يف هناية القرن          
قتصادية ان األزمة االىل ذلك فتبني مدى قدرة املؤسسة على الوفاء بديوهنا استنادا إىل كشوفها احملاسبية،إضافة إ

ففي لتسيي و التحليل املايل،اكان هلا أثر معترب يف تطوير تقنيات   1933 –1929من الفرتة بني  التارخيية املمتدة
           لتقديرات أسست يف الوالايت املتحدة األمريكية جلنة لألمن و الصرف،سامهت يف نشر ا 1933سنة 

 و اإلحصائيات املتعلقة ابلنسب املالية لكل قطاع اقتصادي .

حيث أظهر  ،ايل يف فرنساتحليل امللفرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية دور هام يف تطوير تقنيات ال و قد كان      
 و  املؤسسات     مع تطور املصرفيون و املقرضون اهلامون اهتمامهم بتحديد خطر استعمال أمواهلم بصفة دقيقة،و

جلنة  1967ا سنة عليه تكونت يف فرنسوسائل التمويل يف الستينات انصب االهتمام على نوعية املؤسسة ،
تاجة إىل ها الشركات احملليت تنشر عمليات البورصة اليت من أهدافها أتمني االختيار اجليد وأتمني العمليات املالية ا

 مسامهة االدخار العمومي.

ملايل حيث كما أن تزايد حجم العمليات و حتسن نوعيتها ساهم بشكل كبي يف خلق نظرة جديدة للتحليل ا       
حتول من حتليل ساكن ) لفرتة معينة أو سنة ( إىل حتليل ديناميكي ) دراسة احلالة املالية للمؤسسة لعدة سنوات 

سنوات، و املقارنة بني نتائجها و استنتاج تطوير سي املؤسسة املالية ( ، و أدى تعميم التحليل  3متعاقبة أقلها 
 14و حتقيقها إىل قفزات جد مهمة يف اإلنتاج و اإلنتاجيةاملايل يف املؤسسات إىل تطور نشاطاهتا 

 :املايل التحليل أمهية من زادت اليت العواملب: 
  :15يلي ما إىل املايل التحليل أمهية زايدة إىل أدت اليت األسباب نلخص أن ميكن    
وجتهيزها  املصانع إلنشاء ضخم مال رأس إىل احلاجة أورواب يف الصناعي الثورة أظهرت :الصناعية الثورة .1

مؤسسة فردية  من االقتصادي املشروع حجم تطور وبذلك األرابح حتقيق وراء اإلنتاجية سعيا العملية ومتويل
،وقد اضطر  واسع نطاق على الستثمارها املسامهني آالف جتمع مدخرات كبية مسامهة شركة إىل صغية

                                                           
 .41.ص1998اجلزء األول، دار احملمدية اجلزائر، تقنيات املراقبة يف التسيريـ التحليل املايل، انصر دادي عدون،  14
 .27ص ، 0042 األردن، والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة ،ابلفشل والتنبؤ األداء وتقسيم املايل التحليل الزبيدي، حممود محزة 15
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القوائم  مستقل وأصبحت إدارة جملس إىل املؤسسة سلطة إدارة لتفويض خربهتم لنقص نظرا املسامهني هؤالء
ظهرت  وابلتايل مهمتها أداء يف جناح اإلدارة ومدى املؤسسة أحوال متابعة يف األساسية وسيلتهم املالية

نقاط  أو املايل أي قوة مركزها املؤسسة قوة جماالت لتحديد النتائج، وتفسي القوائم هذه حتليل إىل احلاجة
 .أعماهلا نتيجة حتديد وابلتايل ضعفها

مؤسسات  وجود استمرارو  جناح كان ملا  :املالية ابلقوائم البياانت عرض طريقة يف احلكومي التدخل .2
 اخلاصة ريعاتالتش إصدار خالل من احلكومات تدخل إىل ذلك أدى املسامهني، بثقة مرهون املسامهة
 كما ملسامهني،ا كل   محاية تضمن لكي خارجية مراقبة بواسطة املؤسسات هذه حساابت مراجعة بضرورة
فيما  املطلوب صيلالتف ومدى املالية ابلقوائم البياانت عرض كيفية بتحديد أيضا التشريعات هذه نصت

 إىل احلاجة يف ذلك دساع مما أعماهلا، ونتائج للمؤسسة املايل املركز عن للمسامهني صورة إعطاء لضمان
 .املالية حتليل تلك القوائم

 األرابح حيققون الذين األطراف أكثر فهم املالية، األوراق يف ابملستثمرين املالية األسواق هتتم :املالية األسواق .3
م كما املالية، يف األوراق استثمارهم نتيجة  حيتاج ولذلك مخاطرةلل يتعرضون الذين األطراف أكثر أهن 

 يف أسهمها تتداول اليت األعمال مؤسسات واقع عن دقيقة إىل معلومات واملتوقعون احلاليون املستثمرون
 مؤسسات حساابت حليلبت اهتمت قد املالية أن  األسواق جند املستثمرين هؤالء وإلرضاء املالية، السوق

 الطلب تحركي التحليل نتائج وعلى ضوء ضعفها أو املؤسسات هذه قوة مدى لتحديد ماليا األعمال
 .السوق يف املالية لألوراق والعرض

 إىل التجارية ابملصارف دفع قد السنة تتجاوز ال ولفرتات األجل قصي التمويل أسلوب انتشار إن   :القروض 4-
 ظهرت قد ولذلك تماناالئ من النوع هلذا الطالبة للمؤسسات والنقدي املايل املركز سالمة تقسيم ضرورة
 منحها ترفض أو املختلفة نيةاالئتما التسهيالت املصارف متنح نتائجها ضوء وعلى املالية، القوائم إىل احلاجة

 املايل لتحليلا إجراء مهمتها خاصة وحدات املصارف من الكثي أنشأت فقد وهلذا من املؤسسات لنوع
 .املصارف الطالبة كمساعدة للمؤسسات

 ج: مراحل التحليل املايل 

  16مير التحليل املايل مبرحلتني مها:

                                                           
 .52ـ  50، ص ص 9981األردن، ، و التوزيع،  عمان  ، دار الصفاء للنشر"احلديثة ، منهج علمي يف اختاذ القراراتاإلدارة املالية محزة مشخي و إبراهيم اجلزراوي،"  16
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و يسمى أيضا بتحليل املؤشرات االقتصادية على اعتبار أن األرقام املرحلة األوىل )التحليل املقارن(:  -1
اجملردة أو املطلقة اليت تظهر لنا القوائم املالية و الكشوف امللحقة هبا، ما هي يف حقيقة األمر إال مؤشرات 

ية خمتلفة عن طريق ربط مؤشرين اقتصادية كمية و من واقع هذه املؤشرات ممكن إعداد مؤشرات نوع
اقتصاديني كميني مع بعضهما البعض بداللة ومعىن، ففي هذه املرحلة تتم املقارنة بني املؤشرات مبختلف 
االجتاهات لغرض حتديد االحنرافات حبيث يصبح من املمكن تقييم الوضع بشكل عام حيث أن إجراء 

عية من حيث درجة اخنفاضها أو ارتفاعها وابلتايل معرفة املقارنة بني هذه املؤشرات سواء كانت كمية أو نو 
 اجتاهاهتا.

و يسمى أيضا ابلتحليل احلسايب وذلك بتجزئة االحنراف اإلمجايل املرحلة الثانية )التحليل السبيب(:  -2
الناتج من عملية املقارنة إىل احنرافات جزئية و على عدة مستوايت و حساب قيمة كل جزء فيها، وعلى 

األساس يقصد ابلتحليل السبيب و الدراسة املعمقة لالحنرافات اإلمجالية الناجتة عن مقارنة املؤشرات هذا 
االقتصادية املبحوثة هبدف معرفة أسباب نشوء هذه االحنرافات و ابلتايل حتويل االحنرافات اإلمجالية إىل 

دة لالحنرافات اجلزئية، نشي هنا جمموعة من االحنرافات اجلزئية اليت تشكل أساس سبيب، و هناك طرق عدي
 إىل البعض منها و هب على النحو التايل:

 الطريقة احلسابية-
 طريقة استبدال املتتايل املتسلسل-
 طريقة الدوال الوظيفية-

حيث يتم بواسطة هذه الطرق جتزئة االحنراف اإلمجايل إىل احنرافات جزئية و حساب قيمتها، وابلتايل تفسيا 
اجلتها و ابلتايل استخدام البياانت و املعلومات الناجتة من عملية هذا التحليل ألغراض التخطيط مسببا لغرض مع

 و الرقابة و اختاذ القرارات.

 اثنيا: مفهوم التحليل املايل 

 أ: تعريف التحليل املايل

يعترب التحليل املايل من أهم الوسائل اليت يتم مبوجبها عرض نتائج األعمال على اإلدارة املشرفة،إذ يبني مدى   
كفاءهتا يف أداء وظيفتها،و هو أداة للتخطيط السليم ،يعتمد على حتليل القوائم املالية إبظهار أسباب النجاح    و 
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كز املايل للمؤسسات و يف السياسات املختلفة اليت تؤثر على الفشل،كما يعترب أداة لكشف مواطن الضعف يف املر 
  الربح،كما ميكن من رسم خطة عمل واقعية للمستقبل ويساعد اإلدارة على تقييم األداء .

كما ينبغي على التحليل املايل أن يساهم يف االستخدام الفعال لألموال املتحصل عليها، ومن هنا يتبني لنا أن       
 من أهم وسائل التحليل املايل، حبيث يقوم بتحديد األهداف و السياسات و اإلجراءات املالية التخطيط يعترب

  17 للمؤسسة كما يعتمد على عدة خطوات تتمثل فيما يلي :

ة، و نتاجية للمؤسسطاقة اإلحتديد األهداف املالية للمشروع و املتمثلة يف استخدام رأس املال لزايدة ال .1
 ويلة و القصية ملقابلة التغيات املستقبلية .حتسينه يف الفرتة الط

 .  توزيعها رسم السياسات املالية و ذلك من خالل احلصول على األموال و كيفية إدارهتا و .2

 و ابختالف املفكرين تتعدد تعاريف التحليل املايل و فيما يلي سنكتفي ببعضها : 

مؤسسة لفرتة زمنية معينة)فصل، سنة، أو أقل أو أكثر( التحليل املايل تشخيص للحالة املالية لل :التعريف األول
وذلك ابستعمال وسائل خمتلفة ابختالف الطرق و األهداف من هذا التحليل، فهو أداة هامة يف التخطيط املايل 

 18السليم.

والنوعية التحليل امللي عملية يتم من خالهلا استكشاف أو اشتقاق جمموعة من املؤشرات الكمية : التعريف الثاين
حول نشاط املشروع االقتصادي، و يساهم يف حتديد أمهية وخواص األنشطة التشغيلية واملالية للمشروع، و ذلك 

من خالل معلومات تستخرج من القوائم املالية و مصادر أخرى، وذلك كي يتم استخدام هذه املؤشرات بعد ذلك 
 19يف تقييم أداء النشأة بقصد اختاذ القرارات.

التحليل املايل بصورة مبسطة هو جمموع األساليب والطرق الرايضية واإلحصائية والفنية اليت يقوم  الثالث:التعريف 
هبا احمللل املايل على البياانت، التقارير والكشوف املالية من أجل تقييم أداء املؤسسة واملنظمات يف املاضي 

 20واحلاضر، وتوقع ما سيكون عليه املستقبل.

                                                           
 .93، ص 2001دار وائل للنشر، عمان،  األردن،  إدارة و حتليل مايل،خلدون إبراهيم شريفات،  17
 .11مرجع سبق ذكره، ص تقنيات املراقبة يف التسيري_ التحليل املايل،  انصر دادي عدون، 18
 .3ص  ،1997عمان،  ، نشر بدعم من معهد الدراسات املصرفية،التحليل املايل: األساليب واألدوات واالستخدامات العلميةحممد مطر،  19
 .12مؤسسة الوراق للنشر، عمان، األردن، صاالجتاهات املعاصرة يف التحليل املايل،  احليايل وليد انجي، 20
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عد على ائها صورة تسالية وإعطن مبثابة العلم واملنهج الذي يبحث يف تشخيص وإبراز البياانت املافهو إذ         
ملسطرة قيق األهداف ان أجل حتفهم اهليكلة املالية والسياسات املتبعة يف املؤسسة ومنه اقرتاح ما جيب اقرتاحه م

 . من طرف املنشأة

 ب: خصائص التحليل املايل

مهامه بشكل فعال و شامل سوءا يكون شخص أو وحدة إدارية متخصصة فيه، فيجب تتعلق بكل من ميارس  
 21أن يتحلى هبذه الصفات اليت نذكرها فيما يلي:

اسبة  ة يف جمال احملت اجلامعيإن طبيعة العمل يف جمال التحليل املايل ترتبط يف الدراساالتأهيل العلمي:  .1
 التجريبية يف ا ابلدوراتكما يستحسن أيضا أن يكون مدعمو علم إدارة اإلعمال و العلوم املرتبطة هبما  

لك للتأكد من تحليل و ذهذا اجملال، دون أن ننسى أمهية اإلعالم اآليل الذي أصبح له دور كبي يف ال
 صحة و دقة البياانت بشكل فعال.

ات الالزمة ار ايل ابملهتكتسب اخلربات العلمية ابملمارسة و يكتسب احمللل املاخلربات و املهارات:  .2
   ملختلفة،     املوضوعات إلجراء التحليل املايل بسرعة و دقة، و القدرة على االستنتاج و الربط بني ا

، وبني شرات املختلفةبني املؤ  و املفاضلة بني البدائل، إضافة إىل القدرة على االهتمام ابلعالقات السببية
 يف التقارير. خمتلف عناصر القوائم املالية و بني أية عناصر أخرى

ل أن يتحلى ذا اجملانظرا لطبيعة التحليل املايل فانه يشرتط على من يعمل يف ه الصفات الشخصية: .3
فة إىل ملل، إضا بصفات خاصة و مميزة أمهها القدرة على التعامل مع األرقام ملدة طويلة و دون

 بني األرقام  العالقات يف فهماملوضوعية و البعد عن التحيز و السطحية و التوجه حنو التعمق و العمق 
ملدى البعيد انه على او إذا كان البعض ممارسي هذا العمل ال يتمتعون إال ابلقليل من هذه الصفات ف

هل  للتطور املذعه مستقبالسيتم التشدد يف هذه املعايي كلما زاد الوعي ابلتحليل املايل، وهو ما يتوق
  الذي تعرفه اإلدارة املالية. 

 التحليل املايلج: أهداف 

                                                           
 23-22، ص1996دار حزين للنشر، األردن، ، حليل املايلالتمحد عثمان،  21
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ختتلف أهداف التحليل املايل حسب اجلهة اليت تقوم به، فيمكن للمؤسسة أن حتدد هذه األهداف ابلتنسيق      
مع دوائرها املالية و إما أن تقوم هبا جهات خارجية عن املؤسسة و املتمثلة يف املصرفيني و رجال األعمال املهتمني 

  22 . اخل ، و عموما فان أهداف التحليل املايل تتمثل يف :ابملؤسسة، املسامهون ، املوردون ...

 تقييم الوضعية املالية و مدى استطاعة املؤسسة على حتمل نتائج القروض . .1
 تقييم النتائج املالية و بواسطتها حتدد األرقام اخلاضعة للضرائب . .2
 قياس مردودية العمليات احملققة من طرف املؤسسة . .3
 بيق التوازانت املالية يف املؤسسة و على مردوديتها .إعطاء أحكام على مدى تط .4
 وضع املعلومات املتوصل إليها كأساس للتقديرات املستقبلية . .5

 ما يلي:و كذلك جند أهداف للتحليل تكون مرتبطة ابملؤسسة و املتعاملني معها نشرحها في
سي لذي يعترب أسااخلي و اإن التحليل املايل الذي تقوم عليه املؤسسة هو حتليل مايل د ابلنسبة للمؤسسة: .1

مؤسسة    سي املايل لليل و املو ضروري الختاذ القرارات املالية أو توسيع االستثمارات و هذا من طرف املدير املا
 و أهداف هذا التحليل هي:

 ل)فرتة التحليل(.* إعطاء حكم للتسيي املايل للفرتة حتت التحلي

 عية.*اإلطالع على مدى صالحية السياسات املالية و اإلنتاجية و التموينية و التوزي

 ونية.طة املدي*التحقق من املركز املايل للمؤسسة و األخطار املالية اليت قد تتعرض هلا بواس

 يها.ف*إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازانت املالية يف املؤسسة و على املرد ودية 

إن التحليل املايل الذي يقوم به املتعاملون مع املؤسسة هو حتليل مايل  ابلنسبة للمتعاملني مع املؤسسة:  .2
 :23خارجي يهدف إىل

 *مالحظات حول األعمال اليت يقوم هبا املؤسسة يف امليدان املايل.

 *تقييم النتائج املالية و بواسطتها حتديد األرقام اخلاضعة للضرائب.

                                                           
 .15، مرجع سبق ذكره،  تقنيات املراقبة يف التسيريـ التحليل املايل انصر دادي عدون، 22

 .12، ص1988، اجلزء األول، دار الطباعة و النشر، اجلزائر، التحليل املايلانصر دادي عدون،  - 23
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 الوضعية املالية و مدى استطاعة املؤسسة لتحمل نتائج القروض.*تقييم 

 *املوافقة و الرفض لعقد قرض عند تقدمي املؤسسة لطلب القرض.

 *توضيح سياسة القروض اجتاه الزابئن.

 *مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع مؤسسات أخر من نفس القطاع .

 قدمها .ت اليت تلى تسديد ديوهنا و الضماان*تقييم الوضعية املالية و معرفة قدرة املؤسسة ع

 اثلثا: أنواع ووظائف التحليل املايل

 أ: أنواع التحليل املايل

 :24يف يتمثالن املايل التحليل من أنواع ثالثة هناك العموم على   
 
 
 

 "الساكن الثابت،  التحليل - 1
 موضوع املالية، القائمة لعناصر رأسي شكل يتم كما غيها عن مستقل بشكل مالية قائمة كل حتليل مبعىن

جزئية  جمموعة موعجم إىل أو العناصر هلذه اإلمجايل اجملموع إىل عناصرها من عنصر كل ينسب حيث التحليل
 .منها
 يطلق لذا الفرتة، نفس يف تمت املقارنة أن   حيث عنه، الزمين البعيد النتفاء ابلسكون ميتاز التحليل هذا أن   أي

 أداء بتقييم يهتم ألنه رأسيال أو املطلق ابلتحليل أيضا يسمى .الثابت أو الساكن ابلتحليل التحليل هذا على البعض

 قيمة كانت إنو  مريح، وغي سيء مؤشر فهذا خسائر حتقق املؤسسة كانت فإن احلايل، الوقت يف املؤسسة
 عائد من أقل االستثمار على دالعائ كان وإذا مقبول، غي مؤشر فهذا املتداولة األصول تفوق املتداولة االلتزامات

 .جدا سيء مؤشر فهذا البنك

                                                           
واالقتصاد ،  اإلدارة جملة ،)النفطية املشاريع شركة يف ميدانية دراسة (األداء تقييم يف املالية النسب أمهية، الركايب خلف العامري، علي حسن زهرة 24

 .113 ص،  2007،  والستون  الثالث العدد
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 بقياس الرأسي التحليل ويهتم ،املالية القوائم لعناصر يبالنس ابلتوزيع التحليل من النوع هذا على أيضا يطلق كميا
 التوزيع لقياس أساسك تستخدم القائمة، تلك يف أساسية قيمة إىل املالية القائمة عناصر من عنصر كل نسبة

 السلعي املخزون أو اخلصوم يلإمجا إىل الديون نسبة قياس ميكن املثال سبيل وعلى املالية، القائمة لعناصر النسيب
 وميكن امليزانية، مجايلإ إىل امليزانية عناصر من عنصر كل نسبة حساب تتم الكيفية وهبذه األصول، إمجايل إىل

 اجملموعة إمجايل إىل يزانيةامل عناصر من عنصر كل نسبة وهو النسيب، التوزيع من آخر بنوع احلال القيام بطبيعية
 املتداولة، األصول إمجايل إىل نواملخزو  املتداولة، األصول إمجايل إىل النقدايت نسبة مثل العنصر إليها ينتمي اليت
 جملس يساعد اهذ أن شك وال املالية، القوائم عناصر لتوزيع املئوية النسب بقياس يهتم الرأسي التحليل فان ومنه

 املطلقة النقدية القيم على اداالعتم أن حيث سهولة، أكثي بطريقة املالية القوائم مكوانت وقراءة فهم يف اإلدارة
ولكنه  املؤسسة أداء عن رةفك يعطينا التحليل هذا، القوائم تلك حمتوى مغزى فهم على يساعد ال قد القوائم بتلك

  .املالية النسب بعض على شاطالن طبيعة وأتثي ابملنافسني مقارنة الزمن مع وأداءها تطورها االعتبار يف أيخذ ال
  "25املتحرك املتغري،  "الديناميكي التحليل-2
 هذا حركة متابعة عىنمب متغي زمن ويف املالية، القائمة عناصر من عنصر كل سلوك بدراسة التحليل هذا يهتم

 التحليل هذا فإن   كونابلس يتصف الذي الرأسي للتحليل وخالفا الزمنية، الفرتات عرب نقصا أو زايدة العنصر
 .حمددة زمنية فرتة خالل حدثت التغيات اليت يوضح ألنه ابحلركية يتصف

 فمثال الزمن، مع املؤسسة داءأ تدهور أو تطور حتليل يعين ألنه التارخيي الطريقة ابلتحليل هذا نسمي أن ميكن كما
 كثيا تقل ولكنها ابحاأر  املؤسسة حتقق فقيد صحيح، والعكس جيد مؤشر فهذا الزمن مع تزداد األرابح كانت إن

 العكس، أو املاضي عامال من أقل ولكنها عالية املسامهني حقوق على العائد نسبة تكون أو املاضي العام عني
يف  املؤسسة هذه كانت إذا ام معرفة من ميكننا متتالية سنوات لعدة املؤسسة لنفس املالية والنسب األرقام فتحليل
 واحندار. تدهور يف أم ومنو حتسن
 : املالية املؤشرات و النسب بواسطة املايل التحليل-3

 ابلنسبة ،وأيضا مماثلة أخرى بنسبة قورنت إذا له ال قيمة املقارنة هذه وانتج رقمني بني عالقة هي املالية املؤشرات
 أو عدة عنصر بني القائمة العالقة أبهنا تعريفها املقارنة، وميكن عملية ضوء على املوقف تقييم وميكن املرجعية

                                                           
 .30 ص انجي ، مرجع سبق ذكره، احليايل وليد 25
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 أو بسيط كسر بشكل أو مؤوية نسبة بشكل العالقة هذه أخرى، وتكون عناصر عدة أو وعنصر أخر عناصر
 . 26عشري كسر
 27يلي: فيما نوجزها ان وميكن خمتلفة وصيغ يف أشكال املالية النسب عن التعبي وميكن وهذا

 : التقليدية *النسب
 األصول سيمةق عنيد احلال هو كما أخر رقم على رقم قسمة خالل من ببساطة عليها احلصول ميكن واليت

 املتداولة اخلصوم على املتداولة
 :*املعدالت

 هو كما ابملرات هذا ويعرب الزمن من فرتة خالل حقيقيني عددين بني نسبة وهي الدوران مبعدالت يعرف ما أو
 . املدينة الذمم ودوران املخزون دوران معدالت يف احلال

 : املئوية *النسب
 الربح وصايف املبيعاتو  الربح جممل بني كالعالقة مؤويني بندين بني العالقة عن فيها التعبي يتم نسب وهي

 .واملبيعات
 :املالية النسب *تصنيف

 النسب منها ونتتك اليت املعلومات مصادر حسب تصنف فقد ومتعددة خمتلفة أسس على املالية النسب تصنف
 .للمؤسسة االقتصادية األنشطة أو حسب التحليل من اهلدف أو حسب
 وهو املالية النسب هامن املستخرج املالية والقوائم:املعلومات مصادر حسب املصنفة املالية النسب 

 :هي أقسام ثالثة إىل النسب تصنيف مبوجبه يتم مبوجبه الذي التصنيف
 الدخل قائمة نسب. 
 امليزانية قائمة نسب. 
 اخلزينة تدفقات قائمة نسب. 
 التحليل من اهلدف حسب املالية النسب تصنيف: 
 : يلي كما وأهدافهم التحليل من املستفيدة اجلهات حسب هنا تصنف

                                                           
 .430ص  ، 2010 مصر، اجلامعية، ، الداراملالية اإلدارةالعبد،  إبراهيم احلناوي_ جالل صاحل حممد 26
 .341نفس ااملرجع، ص  27
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 التكلفية وهيكل ة،األنشط أبداء املتعلقة املستوايت املؤسسة حتقيق مدى تقيس وهي :الرحبية نسبب 
 ابلسيولة يتعلق فيما املؤسسة اختذهتا اليت والقرارات السياسات عن نتائج تعرب أهنا كما

 داولالت نسب مثال األجل، قصية الديون سداد على وقدرهتا املؤسسة سيولة تقيس وهي :السيولة نسب 
 . السريعة السيولة ونسيبة

 على التعرف هبدف يةاملال األسواق يف املتعاملني استخراجها إىل يسعى اليت النسب وهي:السوق  نسب 
 السهم. وريع العادي السهم عائد نسبة وهي املتاحة االستثمار خيارات

 للمؤسسة االقتصادي النشاط حسب املصنفة املالية النسب 
 تقسيم مبوجبه يتم حيث لينياملا املاليني واحملللني املستفيدين أوساط يف وشيوعا استخداما األكثر التصنيف وهو

 : هي أقسام مخسة إىل املالية النسب
 القصي األجل يف السيولة حتليل. 
 األجل طويلة الديون سداد على قدرة حتليل. 
 الرحبية حتليل . 
 السوق نسب حتليل. 
 28النشاط نسب حتليل. 

 ب: وظائف التحليل املايل

من بني وظائف التحليل املايل إدارة طريق متخذي القرار االختاذ أحسن القرارات اليت تعود على املؤسسة       
ابلربح والسي لتحقيق هدفها وبقائها يف بيئة متغية ابستمرار، ومن بني القرارات اليت حتددها سياسات التحليل 

 29املايل كما يلي: 

 .قرارا الستثمار 
 .قرار التمويل 
  ار التخطيط والرقابة املالية قر 
  

                                                           
 .34سعاد، مرجع سبق ذكره ، ص إميان_قالية قاسي 28
 .16خلدون  إبراهيم شريفات، مرجع سبق ذكره، ص   29
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 ::يبني وظيفة  للتحليل املايل يف اختاذ القرارات:1الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 17: خلدون إبراهيم شريفات، مرجع سبق ذكره، ص املصدر

: من خالل املخطط ميكن القول أبنه لكي يتمكن  احمللل املايل من حتقيق اهلدف الرئيسي للمؤسسة أال   تعليق 
 30وهو تعظيم ربح املؤسسة عليه القيام ابلوظائف التالية: 

ومات  ميكن ا إىل معل:  وذلك من خالل حتليل البياانت املالية وحتويلهوالتخطيط املايلالتحليل  -1
 ملستقبل.اشروع يف استخدامها األعداد  املوازانت املتعلقة  ابإلرادات واملصاريف اليت ختص امل

 ل القصيةمن حيث حتديد حجم االستثمارات يف كل من األصو  حتديد هيكل أصول املشروع:  -2
 ة، وكذلك التوجيه ابستخدام األصول الثابتة.والطويل

ويل القصي مة من  متإذ جيب حتديد املزيج األمثل واألكثر مالئ حتديد اهليكل املايل للمشروع: -3
 رتاضوالطويل األجل، كذلك حتديد طبيعة املشروع سواء كانت ملكية أو عن طريق االق

 رابعا: أمهية التحليل املايل

                                                           
 .18خلدون  إبراهيم شريفات، مرجع سبق ذكره، ص  30

 قسم اإلدارة والتحليل المالي 

  قرار التخطيط والرقابة
 المالية 

التخطيط المالي التنبؤ  -1
المالي والموازنة المالية 

 ..الخ
الرقابة المالية ) تحليل  -2

النسب العائد على 
 االستثمار...الخ( 

  : قرار االستثمار يحدد 
هيكل االستثمار )  -1

 قصير وطويل األجل( 
 قطر األعمال. -2
 األرباح المستقبلية  -3

 

  : قرار التمويل يحدد 
 هيكل التمويل -1

 المربع التمويلي. -2

 الخطر التمويلي.  -3

 تكلفة رأس المال  -4

 زيادة أرباح أصحاب الشركة 



29 
 

تحليل املايل يف حتليل القوائم املالية، و معرفة العالقة بني مضامينها و مدلوالت األرقام الواردة تكمن أمهيــة ال       
فيها و العالقات بينها حيث يوفر التحليل املايل معلومات تساعد يف تقدير قيمة املنشأة و تقييم مركزها املايل     

ل املايل يف تقييم أداء اإلدارات املختلفة يف املنشأة     و مدى فعالية أنشطتها املختلفة و كفاءهتا و يساعد التحلي
و حيدد مدى كفاءهتا يف احلصول على عائد مالئم من األموال املتاحة لديها و تكمن أمهيته الكربى يف كونه 

 .31يساهم يف ترشيد القرارات االقتصادية الواردة من خالل القوائم املالية

ية قصوى لعملية التخطيط املايل للمنشأة، فهو منطلق العملية و نقطة بدايتها فالتحليل املايل إذن ذو أمه       
فحىت يتمكن املدير من وضع اخلطط املالية ال بد من معرفة املركز املايل ملنشأته، فالتحليل املايل هو وسيلة املدير 

 . 32املايل ملعرفة قدرات منشاته املالية و اإلدارية

ايل يف اإلجابة على كافة التساؤالت اليت تطرحها كافة اجلهات املستفيدة من القوائم و ابلتايل يساعد التحليل امل
 33املالية و ميكن القول أن أمهية التحليل املايل تندرج يف النقاط التالية :

 فعال. يعترب أحد مهام املدير يف املنشآت املختلفة و يساعد يف أداء مهامه بشكل .1
الئها, رفية لعملبنوك التجارية عند منحها التسهيالت املصتستخدمه اجلهات املستفيدة يف ا .2

 الت .حيث توضح مدى قدرة العمالء على الوفاء ابلتزاماهتم املرتتبة على التسهي
ستقبلي لكافة تخطيط امليساعد التحليل املايل يف تقييم األداء املنصرم من انحية و يساعد يف ال  .3

 النشاطات االقتصادية من انحية أخرى.
 يساعد على اكتشاف الفرص االستثمارية اجلديدة. .4
م عليها له احلكيساعد يف تقييم الشركات و املنشآت املختلفة تقييما شامال، و ميكن من خال .5

 ابالستمرارية يف نشاطها أم ال.
 يعترب التحليل املايل أداة فعالــة لزايدة فعاليــة عملية التدقيــــق. .6

وميكن القول إن أمهية التحليل املايل تزداد كلما كان التوجه متقدما لنمو األساليب العلمية اإلدارية للتحول      
 .34من األساليب التقليدية يف التحليل املايل إىل األساليب العلمية و الرايضية األكثر تقدما

                                                           
 .10مؤسسة البناء للخدمات املطبعية و جتارة الورق، األردن، ص ،التحليل ابستخدام البياانت احملاسبيةحممود عبد احلليم اخلاليلة،  31
    11،ص1998، دار وائل للنشر، الطبعة الرابعة، مصر، أساسيات التحليل املايلزايد رمضان،  32
 .23، ص1996، دار حنني عثمان،  عمان، األردن، التحليل املايلحممد عثمان اجمللة،  33
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 املعلومات اليت يعتمد عليها التحليل املايلخامسا:

كست ري و اليت انعو اإلدا نوات األخية حفلت ابلتطورات و املواقف الفلسفية يف الفكر احملاسيبإن الس       
ز على و على الرتكي م األداءآاثرها على نوعية املعلومات و جودهتا اليت تتخذ أساسا للتخطيط و الرقابة  و تقيي

 امل احلقيقة.عضافة إىل اإلحصائية ابإلاإلطار املنطقي للقرار الذي بدوره يرتكز على األساليب الرايضية و 

 : 35و ميكن تقسيم خمرجات النظام احملاسيب املايل من املعلومات يف فئتني أساسيتني مها 

 أ : معلومات داخلية:

ها املختلفة ارة حول أنشطتقدم لإلدتتسم ابلتفصيل و تكون مبثابة املدخالت ابلنسبة للتقارير املالية الداخلية اليت ت
 املتمثلة يف:و 

ائل      ) ا متلكه من وسمها (، وم: تعرب امليزانية عن جمموعة من املصادر املالية ) خصو امليزانية املالية   .1
 سسة.قيمته يف املؤ  ملالية وأصوهلا ( و ذلك يف فرتة زمنية معينة، و هذه امليزانية تعطي فكرة عن التوازن ا

ف             ز التكاليط املؤسسة خالل فرتة الدورة إلبراهو وثيقة حماسبية تلخص نشاجدول النتائج:  .2
 و اإليرادات اليت متكنها من حتديد نتيجة املؤسسة.

ة داخل حلقيقية اخلاماية املال يعترب مراجعا داخليا ميكن اللجوء إليه، فهو يبني التدفقاتميزان املراجعة:  .3
 املؤسسة.

 ملؤسسة.خلارجة من االتدفقات النقدية الداخلة واهو عبارة عن جدول يلخص جدول تدفقات اخلزينة:  .4
 تلخص فيها ابقي العمليات املالية اليت تقوم هبا املؤسسة املالحق: .5

 ب: معلومات خارجية:

ذات طابع إمجايل و تعترب مبثابة املدخالت للتقارير  املالية اخلارجية و اليت تعرف ابلقوائم املالية اليت تصدرها        
اف املعنية، وجيدر أن نشي هنا إىل األهداف األساسية للتقارير املالية املنشورة و فق ما حددته اللجنة املنشأة لألطر 

 : 36و هي كاآليت AICPA املناط هبا تطوير املبادئ احملاسبية و املنبثقة عن معهد احملاسبني القانونيني  

                                                                                                                                                                                     
 .24ذكره ، صاحليايل وليد انجي ، مرجع سبق  34

 .92_ 91، ص ص. 1998دار جمدالوي للنشر، األردن،  ، ، التحليل املايل و احملاسيبصادق احلسين - 35
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هذه  املرتتبة على تزاماهتاللمنشأة و التوفي معلومات مالية موثوق هبا و عادلة عن املوارد االقتصادية  .1
قوة يف قييم مواطن التدمة هلا املوارد جتاه الغي و جتاه املالك حبيث تتيح هذه املعلومات لألطراف املستخ

 املنشأة و مواطن الضعف فيها.
 لتحقيقستهدفة نشطة املتوفي معلومات لتلك األطراف عن التغيات احلادثة يف املركز املايل بسبب األ .2

 األرابح.
 لقوة اإلراديةلتنبؤ ابتوفي معلومات متكن مستخدميها من اشتقاق بعض املؤشرات الكمية املفيدة يف ا .3

 للمؤسسة.
عة اسبية املتببادئ احملتزويد مستخدمي البياانت املالية مبعلومات كافية عن السياسات و الفروض و امل .4

و طرق  ة،ات الثابتو طرق احتساب استهالك املوجوديف إعداد تلك القوائم كأساليب تقومي البضاعة 
 تكوين خمصصات االخنفاض يف قيم االستثمارات و املدينون.

 سادسا:خطوات التحليل املايل مقوماته و اجلهات املستفيدة منه

 للتحليل املايل خطوات جيب ان يتبعها احمللل ليستفيد منها خمتلف اجلهات وهي: 

 

  التحليل املايل منهجيةخطوات أ: 
 املنهج جمملها يف تشكل اليت املتتابعة اخلطوات من جمموعة على التحليل بعملية قيامه يف احمللل يعتمد      

 نتائج بشأن املناسبة التوصية بوضع وتنتهي التحليل من الغرض أو اهلدف بتحديد تبدأ وهي للتحليل، العلمي
  37التحليل وهي: لعملية الالزمة اخلطوات يلي وفيما التحليل،

 للتعرف احمللل يسعى اليت املشكلة بتحديد املايل التحليل احمللل: يبدأ إليه يسعى الذي اهلدف حتديد .1
 الالزم غي العمل حملللا جينب ألنه التحليل، لعملية صحيح لبدء هامة ضرورة التحديد هذا ويعترب عليها،
 .مباشرة اهلدف هذا خيدم الذي العمل على جهده تركيز من وميكنه

                                                                                                                                                                                     
 .93صادق احلسين، مرجع سبق ذكره، ص  36
 .176،  ص2007، دار البداية للنشر عمان، األردن،  مقدمة يف اإلدارة املالية و التحليل املايلالشنطي امين،  37



32 
 

 إذا عديدة لفرتات مالية قوائم ابستعمال املايل احمللل يقوم املالية: القوائم حتليل سيشملها اليت الفرتة حتديد .2
 موضع املؤسسة أداء يتخذه الذي االجتاه على والتعرف التحليل يف الدقة من املزيد لتوخي يسعى كان

 .لألداء العام االجتاه عن معربة تكون ال قد واحدة بسنة اخلاصة املالية القوائم ألن التحليل،
 على املؤسسة قدرة حتليل هو اهلدف كان إذا غايته: إىل للوصول احمللل حيتاجها اليت املعلومات حتديد .3

 مث ومن معينة، لفرتة املختلفة وأنواعها املتداولة األصول معرفة يتطلب فاألمر اجلارية، ابلتزاماهتا الوفاء
 فان النهائي، األداء تقييم ألغراض التحليل هدف كان إذا أما الفرتة، لنفس اجلارية االلتزامات حتديد

 دورا تلعب اليت الرئيسية املؤشرات وحتديد معينة، لفرتة ابملصروفات واإليرادات تتعلق املطلوبة البياانت
 .اإلنتاج أو املبيعات مثل املؤسسة أداء يف حامسا

 .وقت أبسرع النتائج أفضل إىل للوصول احمللل يطبقها اليت املناسبة التحليل أدوات أو أداة حتديد .4
 ومقدار التحليل، بعملية يقوم الذي للشخص والعلمي الفين املستوى على األوىل ابلدرجة تعتمد اخلطوة هذه

 .التحليل لعملية املختلفة ابألساليب درايته
 اخلطوة هذه تعترب املطلوب اإلجراء أو القرار الختاذ احمللل لدى جتمعت اليت واملقاييس املعلومات استعمال .5

 واجلهد واملهارة واحلكمة الذهين العمل من كبي مقدار استعمال إىل وحتتاج أمهية، األكثر و األصعب
 أن إال ميكانيكية، بعملية اجلهد هذا استبدال ميكن وال .حقائق من األرقام خلف يقف ما لتقييم

 اختيار يف واملهارة عنها، اإلجابة املوجب لألسئلة املناسب والتحديد للمشكلة، الصحيح التعريف
 .التحليل لنتيجة معقول تفسي إىل شك بال ستقود املناسبة التحليلية األدوات

 .األمر ذلك استدعى إذا معيار من أكثر استعمال من مانع وال النتائج، لقياس املناسب املعيار اختيار .6
 .والنسبية املطلقة ابألرقام االحنراف أمهية على للوقوف عليه املقاس املعيار عن االحنراف حتديد .7
 .وحتليلها االحنراف أسباب حتديد .8
 .التحليل نتائج بشأن املناسبة التوصية وضع .9

 التايل: الشكل يف تلخيصها ميكننا التحليل منهجية خطوات ذكر بعد
 .املايل التحليل منهجية : خطوات 1اجلدول رقم 

 
 االستنتاج والتقييم-3 املقارنة2- التصنيف1-
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 .التحليل من واهلدف الغاية حتديد-
 بشكل املرتبطة املعلومات مجع-

 .التحليل من ابهلدف مباشر
إذا فهي عبارة عن جتزئة لألرقام 

واحلقائق املتواجدة يف امليزانية 
ن ماملاليةاو جدول النتائج أو غيها 

هو الواثئق احملاسبية واهلدف منها 
ا صياغة املعلومة اليت ميكن اعتباره

ة القاعدة األساسية الستنتاج الوضعي
 املالية للمؤسسة.

 وأدواته التحليل أساليب حتديد-
 النتائج أفضل إىل للوصول املناسبة
 .ممكن وقت وأبسرع

 هذه اخلطوة تعرب عن إجياد العالقة
بني األجزاء يبعضها البعض سواءا  

ة كانت جزاي أو كليا، بواسط
لة املؤشرات املالية املناسبة لكل حا

من احلاالت اليت تسعى املؤسسة 
 إىل حتقيقها وكذا األهداف املرجوة

 الوصول إليها.

 املايل التحليل نتائج مقارنة-
 .املعتمدة ابملعايي

 ييتم التوصيل اليت املؤشرات حتليل-
 .اجتاهها مستقبال ملعرفة إليها

 والتوصيات االستنتاجات كتابة-
 ىلع ابالعتماد البياانت تفسي -

 .املستعملة األدوات
 

 
 احملللني معظم أن جند لذا بتحليلها، يقوم اليت احلالة عن احلقائق مجيع للمحلل يتاح أن جدا النادر ومن      

 دور يكون ال الظروف هذه مثل ويف .املعلومات كفاية عدم بسبب مؤكدة غي ظروف ظل يف يعملون
 يراعي أن عليه لتقريره، احمللل كتابة وعند .كليا إلغاءها وليس التأكد عدم حالة من التقليل إال املايل التحليل

 بشكل التقرير مييز حبيث القارئ، على عرضه طريقة مراعاة عليه جيب كما منطقه، وتسلسل أفكاره ترتيب
 التفسيات هذه إليه استندت اليت واملعلومات واحلقائق احمللل واستنتاجات تفسيات بني واضح

 استنتاجاته، إىل الوصول يف احمللل اتبعه الذي املنطق متابعة من القارئ ليتمكن وذلك واالستنتاجات،
 التالية الشكل البنود تقريره احمللل يضمن أن املناسب ومن هذا احمللل، اختلف مع إذا رأيه إبداء من وليتمكن

 :38 :التايل
 الذي االقتصادي طواحملي إليها تنتمي اليت والصناعة التحليل موضوع املؤسسة خلفية عن معلومات  -1

 فيه. تعمل
 التحليل. يف املستعملة املالية وغي املالية املعلومات  -2

                                                           
، 2009 األردن ، والتوزيع، للنشر العلمية املعرفة الكنوز ، دارواالقتصادي املايل حتليل والعاملية الدولية املالية اإلدارة ، لكايدا امحد حممد 38

 .192ص
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 اخلاصة التقديرات يهاإل استنادا وضعت اليت األخرى والظروف االقتصادية ابلظروف اخلاصة االفرتاضات -3
 .ابلتحليل

 األساسية. التحليل صرعنا يف احمللل يراها اليت والنوعية منها الكمية والسلبيات اإلجيابيات حتديد -4
 .39به قام الذي التحليلي العمل نتيجة احمللل به خيرج الذي االستنتاج -5

   اجلهات املستفيدة من التحليل املايلب:    
 من لكثي االهتمام حمط جعله للمؤسسة املالية الوضعية تشخيص يف املايل التحليل يلعبه الذي الفعال الدور      

االستغاللية  الدورة خالل ووضعيتها املالية لذمتها كلي وصف على يعمل ألنه املؤسسة مع املتعاملة األطراف
 :40يف به املهتمة األطراف وتتلخص

  :أمهها ونذكر الداخلية" األطراف " .1
 على حرصا األطراف ثرأك نيب من وتعترب للمؤسسة املايل ابملركز كبي بشكل حيث هتتم :املؤسسة  دارةإ-

 تقدمي وكذلك للمؤسسة ملايلا املركز حتليل من متكنها اليت حيث تستعني هبذه التقنية املؤسسة حياة استمرارية
 .املستقبل يف لسليما التخطيط يف كأداة املايل التحليل وتستعمل للمؤسسة املالية الوضعية حول تقارير

 املايل املركز معرفة نيملللعا املقيد املشروع يف املصلحة ذات األطراف نيب من وهم: املؤسسة يف العاملون-
 يف التغيي على كبي راث له يكون قد واليت األموال إدارة سالمة من والتأكد إليه ينتمون الذي للمشروع

 .العمل مناصب األجور وكذلك
 احلالية املستثمرة موالاأل على ابلعائد أساسية بصفة االقتصادية الوحدة يف املسامهون يهتم :املسامهون-

 .اجلوانب هذه وتقييم معرفة يف املساهم املايل التحليل يفيد لذلك املشروع يف االستثمارات وسالمة واملستقبلية
 : وهم"  اخلارجية "األطراف .2
 للسندات شراءه احملتمل أو ابملشروع اخلاص السندات يف اكتتب الذي الشخص ابلدائن يقصد :الدائنون-

 أو بنكا الدائن يكون وقد للمؤسسة األموال إقراض بصدر أو وإقراض اجلديد القرض يف االكتتاب او املصدرة
 عندما ابلقروض الوفاء املشروع إمكانية مدى على ابلتعرف عامة بصفة يهتمون فهم لذلك مالية، مؤسسات

                                                           
 .177الشنطي امين، مرجع سبق ذكره، ص 39
،  الفنية، اإلسكندرية مكتبة اإلشعاع ، "القرارات واختاذ التحليل يف مدخل "املايل التحليل  التمويل االستثمار اقتصادايت العزيز، عبد مسي 40

 232 .ص ،1997مصر،
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 االلتزام هلذا سداده إمكانية من التأكد املقرض فيهتم سنة أكثر ملدة القرض كان فإذا االستحقاق أجل حيني
 .الطويل األجل يف
 من فالعميل له املالية األوضاع ارواستقر  م لعمالئه املالية املراكز سالمة من ابلتأكد املوردون يهتم :املوردون-

 ضوء وعلى املديونية هذه وروتط املورد دفاتر يف مديونيته وحتليل دراسة ويعىن للمورد مدين العملية الناحية
 اليت البياانت من ستفيدي وبذلك التعامل، هذا خيفض أو معه التعامل يف يستمر كان إذا ما املورد يقرر ذلك

 مماثلة لعمالئه مينحها يتال االئتمان فرتة كانت إذا ما على التعرف مثال فيهمه دورية بصفة عمالئه ينشرها
 ابستخدام لعمالءل املمنوحة االئتمان فرتة متوسط حساب للمحلل وميكن املنافسون، اليت مينحها لتلك

 .املالية القوائم بياانت
 معرفة منافسه، وكذلك رداملو  ينشرها اليت البياانت استخدام طريق عن وذلك املؤسسة لعميل ميكن :العمالء-
 هو مينحها فرتة مع طابقوت لغيه، متنح ملا االئتمان فرتة يف خاصة عليها حيصل اليت الشروط كانت إذا ما

 .اناالئتم فرتة متوسط حلساب املالية القوائم ابستخدام املقارانت هذه وتتم لعمالئه
 خطوة ذلك ابعتبار سابقةال اخلطة جنتائ لدراسة املايل التحليل األجهزة هذه تستخدم :الرقابية اهليئات-

 واملساعدة األداء على لرقابةا وسائل من وسيلة ابعتباره فعالة كأداة املايل التحليل وتتخذ جديدة خطة إلعداد
 .االقتصادية الوحدة يف الضعف ونقاط القوة نقاط التعرف على يف
 املعلومات على املتعلقة للحصول واضح بشكل املايل ابلتحليل املصلحة هذه هتتم :الضرائب مصلحة-

 جيدة للمؤسسة املالية عيةالوض كانت كلما إذا صحيح بشكل الضرييب الوعاء 1حتديد  وابلتايل احملققة ابلنتائج
 للدفع. ضمان تكون

       مقومات التحليل املايل ج :
 من توفر جمموعة من بدال املنشودة، أغراضها أو أهدافها حتقيق يف املايل التحليل عملية جناح أجل من     

 النهائي اهلدف أن اعتربان ام فإذا .مراعاهتا من البد أساسية ركائز جمموعها يف تشكل اليت الشروط أو املتطلبات
 احلقيقة، إىل تكون ام أقرب هي املؤسسة نشاط جوانب عن صورة تعطى واقعية مؤشرات توفي هو املايل للمحلل
 ما منها الشروط نم جمموعة توفي على ابحلرص وذلك اهلدف، هذا حتقيق يف جناحه مقومات توفي إذن فيجب
 يتعلق ما كذلك منهاو  يستخدمها، اليت التحليل أدوات و أساليب أو مبنهج يتعلق ما ومنها نفسه، به يتعلق

 .عليها يعتمد اليت املعلومات مبصادر
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  41: يلي فيما املايل للتحليل األساسية املقومات حصر ميكن سبق ما على بناءا 
أو  املصداقية من معقول بقدر معلوماته املايل احمللل منها يستقي اليت املعلومات تتمتع أن .1

 جهة من وضوعيةامل من متوازن بقدر التحليل يف املستخدمة املعلومات تتسم وأن املوثوقية،
 .أخرى جهة من واملالئمة

 كما  التحليل، مليةع أهداف مع يتناسب علميا منهجا التحليل عملية يف املايل احمللل يسلك أن .2
 املوضوعية مسيت بني متوازن وبقدر األخرى هي جتمع وأدوات أساليب يستخدم أن عليه جيب

 .يسعى إليها اليت لألهداف واملالئمة
  42يلي: ما مراعاة عليه هنا املقصودة والشروط املتطلبات املايل احمللل حيقق ولكي   

 البيئة وكذلك ا،إليه تنتمي اليت والصناعة ونشاطها املؤسسة عن عامة خلفية لديه تتوفر أن .1
 .والسياسية واالجتماعية االقتصادية هبا احمليطة العامة

 ترتبط اليت والنوعية الكمية املتغيات وكذلك التحليل، عملية عليها يبين اليت الفروض يربز أن .2
 .الدراسة حمل ابملشكلة

 املؤسسة، بل طنشا يف الضعف ومواطن القوة عوامل كشف جمرد عند املايل احمللل يقف ال أن .3
  .املستقبلية اجتاهاهتا واستقراء أسباهبا تشخيص إىل السعي من بد ال

 املؤسسة، بياانت بتحليل قيامه قبل واخلارجية الداخلية املؤسسة بظروف الكافية والدراية ابملعرفة املايل احمللل يتمتع
 وقادرا الديناميكية املقدرة خبصائص ويتميز مناسبا، وعمليا علميا أتهيال مؤهال يكون وأن البد ذلك إىل ابإلضافة

 يتوصل اليت النتائج تفسيو  التحليل غاايت إىل للوصول املايل للتحليل العلمية والوسائل األساليب استخدام على
 املستقبل. الستقراء إليها

 

 

 د: معايري التحليل املايل

                                                           
 44حممد مطر، مرجع سبق ذكره، ص  41
  .23ص سبق ذكره، مرجع احليايل، انجي وليد 42
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 :43هناك جمموعة من املعايي اليت يستخدمها احمللل للتعبي عن مستوى األداء املايل ومن هذه املعايي اآليت      

 :التارخييةاملعايري  -1
الية مع ولة للسنة احلسبة السينهذه املعايي تعتمد على مؤشرات مالية اترخيية أي لسنوات سابقة فمثال يتم مقارنة 

ىل إىل األفضل أو إلتغيات نسبة السيولة ألعوام ماضية )لنفس املنشاة( ومن مث مالحظة التغيات احلاصلة، هل ا
 الت األخرى.األسوأ وهكذا ابلنسبة للنسب أو املعد

 :املعايري املستهدفة -2
التخطيطية،  ثل املوازانتواليت مت املعايي املستهدفة تعين املعايي اليت تعتمد عادة على اخلطط املستقبلية للمنشاة

م مبقارنة لل املايل يقو ة. فاحملوهذه املعايي يستفيد منها احمللل أو اإلدارة للتحقق عن مدى تطبيق اخلطط املوضوع
تايل فان و سلبية، وابلجيابية أااملعايي املستهدفة مع املتحقق وابلتايل حيدد فيما إذا كانت هناك احنرافات سواء 

 املعايي املستهدفة من األدوات اهلامة يف عملية التخطيط أو الرقابة.

 :املعايري الصناعية -3
ا عيار طبقملوحيدد هذا ا يمية أو دولية،هو معيار يوضع ضمن صناعة معينة سواء ضمن صناعة واحدة حملية أو إقل

ال صة يف هذا اجملات املختملا هو متعارف عليه يف السوق، طبعا هذه املعايي توضع من قبل خمتصني سواء التجمع
جملال، اخلربة يف هذا امن ذوي  أو من قبل االقتصاديني أو اإلداريني أو احملللني املاليني أو االستشاريني وغيهم

 ن هذه املعايي للمقارنة مع أداء املنشاة ومعرفة أداءها عن كثب.ويستفاد م

 سابعا:جماالت واستعماالت التحليل املايل و نتائجه

    جماالت التحليل املايل أ :

مات تبادل سلع وخدإنتاج و  إن جمال التحليل املايل هو "املؤسسة" ابعتبارها اندماج لعدة عوامل اقتصادية هبدف
 اقتصاديني.مع أعوان 

)تبادل سلع  ت حقيقيةتتم عملية االندماج هذه  بواسطة تدفقات نقدية. هـذه التدفقات إما أن تكون تدفقا 
 وخدمات ( أو تدفقات )تـبادالت نقدية ووسائل أخرى(.

                                                           
 .102عدانن اتيه النعيمي، مصدر سبق ذكره، ص 43
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 : 44وهذه األخية )التدفقات النقدية( إما أن تكون 

 ختص عونني اقتصاديني على األقل.تـدفـقـات خـارجـة:  .1
 ختص عون اقتصادي واحد.  ـدفـقـات داخـلـة:ت .2

وحىت ميكننا فهم الطريق اليت تسلكها هذه التبادالت أو التدفقات النقدية يف املنشأة نرى أنه من الضروري أن      
يكون لدى املنشأة مبالغ نقدية كافية ملواجهة مجيع املدفوعات )الحظ التمثيل البياين يف الصفحة الـموالية(، ألن 

قرار يف املشروع هو يف أحد جوانبه قرار مايل. أما التدفق النقدي الداخلي ابتداء من حصول املنشأة على  أي
األموال النقدية الالزمة هلا من مصادر خارجية تتمثل يف بيع األسهم أو عن طريق االقرتاض ومصادر داخلية أمهها 

بتة اليت ال تكون املنشأة بـحاجة إليها. وطبعا إذا  املبيعات ومتحصالت املدين أو من مبيعات بعض األموال الثا
كانت املنشأة انجحة فإن جزء من املبالغ النقدية الواردة من املبيعات ومتصالت الديون يكون فـي شكل أربـاح 

  . 45وهذه األرابح إذا لـم توزع على أصحاب املنشأة فإهنا تعترب مصدرا من مصادر الـتمـويـل الـداخـلـي

نقدي فإهنا تكون من اجملمع ال ملدفوعاتو أمــا الـتـدفـق الـنقـدي الـخارجـي )خـارج الـمنشـأة(، أو بعبارة أخرى ا     
 يها.عمال و غلدفع أمثان اآلالت و املعدات الالزمة للمنشأة  وشراء املواد اخلام و دفع أجور ال

 

 

 

 

 

 الـتـمثـيـل الـبيـانـي لـلتــدفـقـات الـنـقــديـة :2الشكل رقم 

 الـدائـنـون              أصحاب الـمشروع                       

                                                           
 44-Christian Raulet et pierre Sabatier,Techniques quantitatives de gestion,  première G, Paris, Edition Dunod 

Aout1990, p 12 et 13 

  
 162-160،ص 1976، دار املعارف، مصر ، اإلدارة املاليةعلى حممد حسني،  - 45
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 .163على حممد حسني، مرجع سبق ذكره، صاملصدر: 

 : استعماالت التحليل املايلب

 :46ميكن استعمال التحليل املايل خلدمة أغراض متعددة ومن أمهها اآليت 

 مسار تصف الدقيقة املالية املعلومات منظومة من املايل التخطيط عملية تستند :املايل التخطيط .1
 املسيون يستخدمها مدروسة املالية املعلومات من املنظومة وهذه للمؤسسة العمليات السابقة

 املخطط يستخدمها التحليالت هذه مستقبلية، بتحليالت وتتنبأ أداء املؤسسة تقييم بدالئل للخروج
 47املستقبلية. تقديراته عند وضع إليها يستند اخلطط وضع عند املايل

خطار اليت عرفة األمومون به املقرضني من اجل : هذا التحليل بصورة عامة يقالتحليل االئتماين .2
نوون منحه ف الذي يسيواجهوهنا إذا منحوا قرضا ألحد األطراف، لذا يقومون بتحليل مديونية الطر 

 قرضا من اجل التحقق من أن هذا الطرف قادر على إعادة القرض عند استحقاقه.
                                                           

 . 232ص ،2008 األردن، ، واألعمال للنشر املستقبل دار ،املايل والتحليل املالية اإلدارة يف مقدمة حممد، مفلح عقل 46
 .159 ،ص 2000 ، األردن، عمان الفكر، دار املايل، وحتليل اإلدارة الزعيب، حممد هيثم 47

 مبيعات أصول
 اثبـتـة

 ـ

 النقدية اخلارجية

 نقدية
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ات بصورة يم املؤسسوالسندات وتقي: هذا النوع يهتم بعملية تقييم األسهم التحليل االستثماري .3
بة كبية من هتمام نساعامة، وهذا النوع يعترب من األنواع املهمة ابعتبار أن االستثمار هو مدار 

 اإلفراد واملؤسسات.
ندماج بني ملية االع: كما هو معروف فان عملية شراء شركة أو يف جمال حتليل االندماج والشراء .4

ف على و من اجل الوق لية حتليل مايل للمنشاة املراد شراؤها مثال،الشركات حنتاج إىل القيام بعم
ثية كالتنبؤ  أمور كالقيمة احلقيقة للمنشاة ومن اجل معرفة موقع املنشاة يف السوق ابإلضافة إىل

 ملية االندماجشات أو عمبستقبل أداء هذه املنشاة وغيها من أمور. وكما نعرف فان عملية شراء املن
ابلتايل فان و يل دقيق همة واليت تكون مكلفة سيما إذا مل تكن قائمة على دراسة وحتلمن األمور امل

 األمهية تتأتى من هذا اجلانب.
) اإلدارة  األطراف : هذا النوع هو اآلخر من األنواع املهمة ولعل غالبيةحتليل تقييم األداء .5

ن مييم املؤسسات قوم بتقتبار انه يواملستثمرون واملقرضون وغيهم(، تقوم هبذا النوع من التحليل ابع
لسيولة و ما يتعلق ابأاملايل  جهات عديدة كتقييم الرحبية وكفاءة املؤسسة يف إدارة موجوداهتا أو توازهنا

 والنمو وما إىل ذلك من خدمات جليلة يقدمها هذا النوع من التحليل.
 ج: نتائج التحليل املايل

بعد إجراء الفحص الدقيق للمعلومات املالية للمؤسسة و معاجلتها ابستعمال وسائل معينة نستخلص        
 48نتائج ختتلف حسب وضعية احمللل ابلنسبة للمؤسسة خارجي أو داخلي.

 نتائج التحليل اخلارجي:.  1

 لتالية:لعناصر اابختالف املستعمل اخلارجي أيضا ختتلف النتائج اليت ميكن أن تكون أحد أو كل ا   

 .مالحظات حول األعمال اليت تقوم هبا املؤسسة يف امليدان املايل 
 .تقييم النتائج املالية و بواسطتها حتديد األرقام اخلاضعة للضرائب 
 ؤسسة حتمل نتائج القروض. تقييم الوضعية املالية و مدى استطاعة امل 

                                                           
 .56، مرجع سبق ذكره،صالتحليل املايلانصر دادي عدون،   48
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 .املوافقة أو الرفض لعقد قرض عند تقدمي املؤسسة طلبا للقرض إىل البنوك خاصة 
 .اقرتاح سياسة مالية لتغيي الوضعية املالية و االستغاللية للمؤسسة 
 .مقارن الوضعية املالية للمؤسسة مع مؤسسات من نفس القطاع و إظهار أحسنها أو أضعفها 

 حليل الداخلي:. نتائج الت 2

 كما ميكن للمحلل املايل داخليا أن يصل إىل النتائج التالية حسب اهلدف من حتليله:

 .إعطاء حكم على التسيي املايل للفرتة حتت التحليل 
 اإلطالع على مدى صالحية السياسات املالية و اإلنتاجية و التموينية و التوزيعية للفرتة حتت التحليل 
 ايل للمؤسسة و األخطار املالية اليت قد تتعرض هلا بواسطة املديونية مثال.التحقق من املركز امل 
 .إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازانت املالية يف املؤسسة، وعلى املردودية فيها 
 .اختاذ قرارات حول االستثمار أو التمويل أو توزيع األرابح أو تغيي رأس املال  
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 نظرا ألمهية، إذ لمؤسسة االقتصاديةل ابلنسبة املهمة اآلليات املستعملة يف التسيي أبرز أحد املايل يعترب التحليل   
مراحل  أهم وأبرز دأح ابعتباره للمؤسسة املالية الوضعية تشخيص يف املستخدمة األساسية األدوات من يعد

خالل  من لمؤسسة املاليةل وضعية لتحليل الضرورية املهارات للمحلل املايل يقدم حيث املايل، وتقنيات التسيي
    املالية .واملؤشرات  األدوات من جمموعة و ذلك ابستخدام والضعف القوة إبراز نقاط

استقالليتها  أو  درجة حتديد اللخ من للمؤسسة املالية املكانة عرفةمب كثيا يهتم املايل احمللل فان وعليه        
علومات هنا املصدر األساسي للمو تنبع أمهية القوائم املالية من كو حتددها،  اليت املالية األخطار تبعيتها وكذلك

شخيص الوضعية تمن اجل  املالية اليت تستخدم يف حساابت خمتلف مؤشرات التوازن املايل و كذا النسب املالية
 املالية للمؤسسة وضمان أحسن تسيي للوظيفة املالية و احلفاظ على توازهنا املايل.

 أوال: القوائم املالية املستخدمة يف عملية التحليل املايل 
لتحديد  كأداة  تستعمل اهنإ بل للمؤسسة املالية للوضعية اجليد التحليل ملتطلبات تستجيب ال امليزانية إن     

 للتحليل كأداة الستعماهلا ةقابل غي جيعلها ما هذا و الغي على حقوقها و املؤسسة ذمة حتديد كذلك و ، ائجالنت
 خمتلف دراسة حناول هنا من و يلاملطلوبة يف التحليل املا الشروط فيها تتحقق ميزانية إىل حتويلها بعد إال املايل

 الضوء وتسليط املالية للتحليل املايل يزانيةامل إىل للنظام احملاسيب املايل امليزانية املالية من لالنتقال الواجبة التعديالت
 .النتائج جدول على

  املالية امليزانية إىل أوال نتطرق سوفالية:امل مليزانيةا :أ
 .الية وفق النظام احملاسيب املايلامل امليزانية :تعريف1

اخلصوم  جمموعة األيسر جانبه ويف األصول جمموعة األمين جانبه يظهر أهنا جدول على املالية امليزانية تعرف      
 49الطرفني. تساوي على حيافظ حني املؤسسة اليت متتلكها

 ماهلا وما املؤسسة، متلكه ما لكل الدورة هناية يف أي لسنة غالبا معينة أهنا جزء يتعلق بفرتة على تعرف كما      
 50ميتلكها. اليت األموال مبلغ ويعىن الصافية، حالتها أو ذمتها ميثل بينهما والفرق عليها،
إعادة تقدير  مع السيولة درجة حسب مرتب األصول جانب جانبني على يشمل أهنا جدول أيضا وتعرف      
 51السنوية. مبدأ االستحقاق اتريخ حسب مرتب اخلصوم وجانب احلقيقية ابلقيم األصول عناصر

                                                           
 .8ص ، 1998 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان للمؤسسة، العامة احملاسبة بوتني، حممد  49

 .17ص ،0020اجلزائر ، العامة، احملمدية دار ،االقتصادية املؤسسة يف واألداء التسيري مراقبةعدون، دادي انصر 50

 .45 ،ص 2005 اإلسكندرية، اجلامعية، دار ،األعمال للمشروعات املايل التحليل:املالية اإلدارة احلناوي، صاحل حممد  51
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أن  وهو شامل تعريف عطاءإ ميكن وابلتايل واحد معىن يف أهنا تصب إال املالية امليزانية تعريف تعدد رغم    
املالية  الذمة حول ةشامل صورة على احلصول من وضعها اتريخ عند متكننا حماسبة وثيقة عن عبارة امليزانية

 االستثمارات جمموع ثلفتم األصول أما املؤسسة ملوارد املكونة االلتزامات جمموع اخلصوم متثل حيث للمؤسسة
 .املؤسسة واستعماالت االستخدامات املكونة احلقوق أو واملخزانت

 : امليزانية عناصر ترتيب-2
 أحكام تطبيق املتضمن فيذيالتن املرسوم من 20 املادة يف املايل احملاسيب النظام يف األصول تعريف:األصول-

 أحداث بفعل الكيان سيهاي اليت املوارد من األصول تتكون " :كالتايل األصول عرفت املايل احملاسيب النظام
 :إىل األصول وتصنف." مستقبلية اقتصادية منافع له توفر الن واملوجهة ماضية
 جارية غري أصول: 

لتغطية  املستمر للالستعما املوجهة األصول وتشمل دائمة بصفة املؤسسة خلدمة املوجهة األصول وهي     
 يتم الن املوجهة غي وأ األجل الطويل املدى على توظيفها اليت متا حيازهتا لغرضانشطة الكيان و  احتياجات

 الدورة. اتريخ هناية من ابتداء شهر 12 خالل بيعها( حتقيقها )أي
 جارية أصول: 

 .لعاديةا االستغالل دورة خالل استهالكها أو بيعها يتم ابن املؤسسة تتوقع اليت األصول وهي
 :*اخلصوم

 الراهنة االلتزامات من صوماخل تتكون ":كالتايل 22 املادة عرفتها فقد املايل احملاسيب النظام يف اخلصوم تعريف
 اقتصادية هذا ملنافع ممثلة دموار  خروج يف للكيان ابلنسبة انقضائها يتمثل واليت ماضية أحداث عن الناجتة للكيان

 .خصوما اخلاصة األموال يعترب ال التعريف
 املوالية شهر 12 اللخ أو العادية االستغالل دورة خالل تسديدها تتوقع عندما جارية خصوما تعترب فاخلصوم

                               52اجلارية. غي اخلصوم ضمن وتصنف فتعترب اخلصوم ابقي أما احملاسبية، الدورة هناية
 :دولني التالينين خالل اجلامليزانية ميظهر شكل : شكل امليزانية املالية وفق النظام احملاسيب املايل: 3

 (: شكل امليزانية املالية وفق النظام احملاسيب املايل2جدول رقم)
 :جانب األصول 

 1-صايف ن صايف ن اهتالك ن إمجايل ن مالحظة األصول

                                                           
 .11ص اجلزائر،حبيطلي،  دار ،املايل احملاسيب النظام وفق العامة احملاسبة عطية، الرمحان عبد 52
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 أصول غري جارية
 املنتوج االجيايب أو السليب-فارق بني القتناء

 تثبيتات معنوية
 تثبيتات عينية

 أرضي
 مباين

 تثبيتات عينية أخرى
 تثبيتات ممنوح امتيازها
 تثبيتات جيرى إجنازها

 تثبيتات مالية
 سندات موضوعة موضع معادلة

 مسامهات أخرى وحساابت دائنة ملحقة هبا
 سندات أخرى مثبتة

 قروض وأصول مالية أخرى غي جارية
 ضرائب مؤجلة على األصول

     

      جمموع األصول غري اجلارية
 أصول جارية

 خمزوانت ومنتجات قيد التنفيذ
 حساابت دائنة واستخدامات مماثلة

 الزابئن
 املدنون اآلخرون

 الضرائب وما شاهبها
 حساابت دائنة أخرى واستخدامات مماثلة

 املوجودات وما شاهبها
 األموال املوظفة واألصول املالية اجلارية األخرى

 اخلزينة

     

      جمموع األصول اجلارية
      اجملموع العام لألصول

 جانب اخلصوم 
 1-صايف ن صايف ن مالحظة اخلصوم

 رؤوس األموال اخلاصة
 رأس مال مت إصداره

 رأس مال غي مستعان به
 (1احتياطات مدجمة) -عالوات واحتياطات
 فوارق إعادة التقييم

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

    (1)حصة الشركة املدجمة
    (1)حصة ذوي األقلية

    1اجملموع 
 خصوم غري جارية
 قروض وديون مالية

 ضرائب )مؤجلة ومرصود هلا(
 ديون أخرى غي جارية

 مؤوانت ومنتجات اثبتة مسبقا

   

    2جمموع اخلصوم غري اجلارية 
 اخلصوم اجلارية

 موردون وحساابت ملحقة
 ضرائب

 ديون أخرى
 خزينة سالبة

   

    3جمموع اخلصوم اجلارية
    اجملموع العام للخصوم

 ال تستعمل إال لتقدمي الكشوف املالية املدجمة -(1)
املؤرخ يف اجلزائر، وزارة املالية، قرار حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلساابت وقواعد سيها، املصدر:

 .29-28، ص ص 19، العدد 2009مارس  25، الصادر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 2008يوليو  26

 
وامليزانية املوالية متثل مثال توضيحي عن كيفية تشكيل امليزانية املالية، وهذا انطالقا من معطيات :01مثال تطبيقي

 إحدى املؤسسات االقتصادية:
 املالية وفق النظام احملاسيب املايل للسنة ن(: امليزانية 3جدول رقم)

 املبالغ اخلصوم  املبالغ األصول
 أصول غري جارية

 قيم معنوية
 أراضي

 معدات نقل
 جتهيزات اإلنتاج

 جتهيزات اجتماعية

 
18580 
57000 
10890 

101000 
27440 

 رأس املال الصادر
 أموال مجاعية

 احتياطات
 الرتحيل من جديد
 نتيجة السنة املالية

 
158740 

43800 
4180 

10000 
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 سندات املسامهة
 كفاالت مدفوعة

17500 
7800 

 216720 جمموع رأس املال الصادر 240210 جمموع أصول غري جارية
 أصول جارية

 خمزوانت
 بضاعة

 مواد ولوازم
 منتجات نصف مصنعة

 منتجات اتمة
 حساابت الغي

 زابئن
 أوراق القبض

 احلساابت املالية
 بنك

 ح ج ب
 صندوق

 
 

5700 
25410 
15300 
20100 

 
23800 
5400 

 
12500 
6000 
7000 

 اخلصوم غري اجلارية
 مؤونة األعباء واخلسائر

 ديون االستثمار
 قروض بنكية

 
5100 

69530 
13845 

 88475 جمموع اخلصوم غري اجلارية

 اخلصوم اجلارية
 ديون االستغالل

 مؤونة األعباء واخلسائر
 مورد

 أوراق الدفع
 سلفات مصرفية

 
12270 

8655 
15200 

7900 
12200 

 56225 جمموع خصوم جارية 121210 جمموع أصول جارية
 361420 اجملموع العام للخصوم 361420 اجملموع العام لألصول

 

 املالية للتحليل املايل امليزانية إىل وفق النظام احملاسيب املايلاملالية  امليزانية من :االنتقال4 
  :53املالية للتحليل املايل امليزانية إىل وفق النظام احملاسيب املايلاملالية  امليزانية من االنتقال عملية تتم          

 األموال فنجد الزمن لةبدال أي اخلصوم مستوى على ويكون:املتزايد" االستحقاق درجة مبدأ املبدأ األول"
 مث املتوسط مث الطويل دريجابلت جندها الثانية الدرجة و صفرية استحقاقها درجة أن حيث ابلدرجة األوىل، اخلاصة
 .األجل القصي

 ابلنسبة هذا و السيولة إىل تتحول يك تتطلبها اليت الزمنية املدة أي:املتزايدة" السيولة درجة مبدأ املبدأ الثاين"
 جند مث املخزوانت دجن مث طويلة مدة سيستغرق السيولة إىل حتويلها الن الشعارات أوال األصول، فنجد إىل

 .احلقوق
                                                           

 . 17 ص ، 1994 لبنان، ، بيوت ، للنشر وائل دار ،املايل التحليل يف عملية تطبيقات حممد، سامي حممد 53
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وتتمثل  امليزانية لعناصر التعديالت ببعض مالقيا تستلزم املالية امليزانية إىل احملاسبية امليزانية من انتقال عملية إن     
 : فيما يلي التعديالت

 األصول: *حتويل
 العناصر لتحديد أساسي كمقياس السيولة مبدأ هو أساسي مبدأ األصول عناصر بني الفصل عملية يف يستعمل

 املبدأ هذا وحسب االستغاللية الدورة أو السنة خالل تتحرك اليت العناصر و سنة من ألكثر املؤسسة يف يبقى اليت
  :54أساسني قسمني إىل تتحول األصول فإن

 ملدة تصرفها حتت تبقى و املؤسسة تستعملها اليت العناصر هي و امليزانية أعلى وهي :الثابتة  األصول 
 :قسمني على حتتوي و السنة عن تزيد
 أخرى معنوية قيم حمل، شهرة :املعنوية الثابتة القيم. 
 تنازللل اثبتة قيم أخرى، اثبتة قيم املباين، األراضي، تضم :املادية الثابتة القيم. 
 قروض مماثلة، وقوحق مسامهات اثبتة، مسامهة سندات تقييمها، معاد السندات تضم :املالية األصول 

 متداولة. وأصول مالية غي
 التالية العناصر تضم و :املتداولة األصول:  
 وهي جممل املخزوانت اليت متتلكها املؤسسة وهو :االستغالل قيم. 
 وتضم الغي مع ملؤسسةا تعامل عن تنتج اليت القيم أو العناصر جمموعة وهي :للتحقيق القابلة القيم 

 :التالية العناصر
 حتصيلها يف املشكوك عدا ما العمالء. 
 خصمها ميكن وال القصي األجل يف عنها التنازل ميكن اليت التوظيف سندات. 
 للخصم قابلة الغي و القصي املدى يف تستحق اليت القبض أوراق. 
 اجلاهزة القيم ضمن تدخل اليت العناصر عدى ما املدينون من تبقى ما كل. 
 يلي ما تضم و :اجلاهزة القيم: 
 الربيدية احلساابت و البنوك يف املؤسسة أرصدة. 
 الصندوق أرصدة. 
 حلظة أي يف للخصم القابلة القبض أوراق. 

                                                           
 . 27، مرجع سبق ذكره، ص االقتصادية املؤسسة يف واألداء التسيري ، مراقبةعدون دادي انصر 54
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 حلظة أي يف عنها التنازل ميكن اليت التوظيف سندات. 
 :سبق مما و
 
 

  التايل: الشكل بحس توضحها ميكن املالية امليزانية إىل احملاسبية امليزانية من االنتقال عملية أما
 األصول جانب من املايل ميزانية التحليل املايل إىل احملاسيب ميزانية النظام من االنتقال عملية:3رقم الشكل

 
 
 
 
 
 

 أصول امليزانية املالية للتحليل املايل أصول امليزانية املالية لنظام احملاسبة املالية
 29مرجع سبق ذكره، ص االقتصادية املؤسسة يف واألداء التسيري ، مراقبةعدون دادي انصر : املصدر

 
 : اخلصوم *حتويل

 :55 مها أساسني قسمني على حنصل ابلتايل و االستحقاق مبدأ جند السنوية مبدأ إىل ابإلضافة
 .األجل قصية الديون هي سنة من األقل أما سنة، اهتمد تكون اليت و الدائمة األموال
 يلي ما الرتتيب حسب تشمل ،و االستحقاق درجة حسب ترتب و:الدائمة األموال :  

 لية، الرتحيل من املا،النتيجة  (، االحتياطات شخصي أو )مجاعي ماهلا رأس: اخلاصة األموال
 تدفع احلساابت ذهه كل منها و الضريبة نسبة دفع بعد املربرة غي املؤوانت إىل إضافة جديد،

 األول. القسم يف
  األجل  متوسطة ويلةط ديون تسمى ما هي و تتجاوز السنة اليت املوارد ميثل فهو الثاين القسم

 .اخل...األجل الطويلة الشركات االستثمار، حساابت وهي ديون
                                                           

 . 09ص ، 1998 ، اجلزائر ، اهلومة دار ، اإلستغالل حتليل و املايل التحليل يف املنري بوشاشي، بوعالم 55

 التثبيتات

 املخزوانت

 حساابت الغري
 احلساابت املالية

 األصول الثابتة 

 املتداولةاألصول 

 اجلاهزة القيم+للتحقيق القابلة القيم+ االستغالل قيم = املتداولة األصول
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 املوردين واحلساابت املماثلة، يف حساابت الغي واحلساابت املالية مثل وتتمثل األجل قصرية ديون 
 العموم الشركاء،وعلى أو العمال على  املوزعة النتيجة من وجزء التسبيقات و الدفع الواجبة والضرائب

 : إىل تنقسم و السنة تتعدى ال وهي اخلصوم من الثاين القسم موارد متثل فهي
 متويل بغرض املؤسسة عليها حصلت اليت هي:االستغالل  بدورة اخلاصة األجل قصية ديون 

 . الدفع أوراق و املخزوانت ديون يف تتمثل و العادي نشاطها
 تتمثل و اهدور  بعدم الديون من النوع هذا يتصف و: االستغالل خارج األجل قصية ديون 

 املوزعة ،النتيجة (األجل قصية) املوالية السنة يف املستحق األجل الطويلة الديون من اجلزء يف
 املوالية، السنة يف الدفع الواجبة اخلسائر و األعباء مؤوانت الشركات، األرابح على ،الضريبة

 .للشركات اجلارية احلساابت
  :هناك السابقة اخلصوم إىل ابإلضافة 

 احتمايل، توقعها خسائر لتغطية تقديري بشكل حددت مؤوانت وهي:اخلسائر و األعباء على املؤوانت 
 :حاالت ثالث هلا حتدد املالية السنة ايةهن ففي

 نفس يف العبئ تتحمل سوف املؤسسة ،فإن اخلسائر حققت إذا :فعال وقعت اليت اخلسائر 
 مدة ذو املؤسسة على دين القيمة هذه ،فتعترب اخلسائر قيمة تدفع سوف ابلتايل ،و السنة
 قصية

 قيمة أو مبلغ املؤسسة فتدفع طويل، مدى بعد أو :مستقبال وقوعها حيتمل اليت اخلسائر 
 . األجل طويلة املؤسسة على دين فتعترب اخلسائر هذه

 بدون مربر،أو غي يصبح هلا املخصص املؤونة فمقدار :اخلسارة حتقق أو وقوع عدم حالة 
 3 أقصاها مدة يف سنة أخر تدفع ضريبة عليه تفرض ،و إمجاليا رحبا اعتباره يتم و  هدف
 أو التخصيص قيد النتائج إىل تضم سوف الضريبة بعد املتبقية السنة ،و معينة شهور

 .االحتياطات
 شهور خالل يدفع الضريبة مبلغ ،فان اإلرابح على للضريبة السنوية النتيجة إخضاع بعد:السنوية النتيجة 

 خيضع ،  و للمؤسسة ملكا فيصبح النتيجة من الثاين اجلزء ،أما األجل قصية دين ،فيعترب األكثر على
 : يلي ما إىل توزيعها ميكن ،و النتائج ختص ،فيها مسيها طرف من املتبعة للسياسية

 املؤسسة سياسة حسب ينخفض و يرتفع و الشركاء أو العمال على يوزع جزء. 
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 إىل مباشرة خيفض قد و التخصيص، قيد النتائج ضمن يدخل موزع غي الباقي اجلزء 
 . االحتياطات

 : اآليت الشكل يوضحها كما اخلصوم جانب من املالية امليزانية إىل احملاسبية امليزانية من االنتقال عملية وتتم
 اخلصوم جانب من ميزانية التحليل املايل املايل إىل احملاسيب ميزانية النظام من االنتقال عملية :4رقم الشكل

 

 املالية للتحليل املايل امليزانية امليزانية املالية لنظام احملاسبة املالية                                       خصوم خصوم
 .30مرجع سبق ذكره، ص االقتصادية املؤسسة يف واألداء التسيري ، مراقبةعدون دادي انصر : املصدر

بناءا  على ما سبق من التعديالت ميكن استنتاج امليزانية املالية املفصلة للتحليل املايل وفق ما هو موضح يف   
 اجلدول التايل:

 امليزانية املالية املفصلة :4اجلدول رقم
 املبالغ اخلصوم املبالغ األصول

 األصول الثابتة :
 أخرى معنوية قيم حمل، شهرة تثبيتات معنوية:

 املباين األراضي،مادية:  تثبيتات

 ،السندات مسامهة سندات تثبيتات مالية:
 املثبتة األخرى

 األموال الدائمة: 
 األموال اخلاصة:

 رأس مال الشركة
 فرق إعادة التقدير

 مؤونة األعباء و اخلسائر
 الديون الطويلة األجل:

 ديون االستثمارات
 قروض مصرفية

 

  جمموع األموال الدائمة  جمموع األصول الثابتة

 اخلاصة األموال
 

 األجل طويلة ديون
 

 حساابت الغري
 احلساابت املالية

 الدائمة األموال

 األجل قصرية ديون
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 األصول املتداولة:
 :قيم االستغالل

 بضائع
 مواد و لوازم

 اتمة ( 2/1منتجات )اتمة و 
 :قيم قابلة للتحقيق

 تسبيقات
 زابئن

 أوراق قبض
 القيم اجلاهزة:

 البنك
 احلساب اجلاري

 الصندوق

 الديون القصرية األجل: 
 االستثمارديون 

 قروض مصرفية
 موردون

 أوراق الدفع
 أرابح موزعة

 ضرائب على األرابح

 

  جمموع الديون القصرية األجل  جمموع األصول املتداولة
  جمموع اخلصوم  جمموع األصول

 .125 ص اجلزائر، للنشر، بلقيس دار املايل، احملاسيب النظاماملصدر: 

 (، وبناءا على املعلومات التالية:3اجلدول رقم):انطالقا من معطيات 02مثال تطبيقي   
 .إذا علمت أن املؤسسة قد أرسلت نصف أوراق القبض إىل البنك من أجل التحصيل 
 .املؤونة املوجودة يف املؤسسة نصفها مربر كل حسب مستواه 
 لعمال النتيجة الصافية توزع على النحو التايل مخس يوجه للشركاء ومخس يوجه للمسامهني ومخس يوجه ل

 ومخس يوضع يف االحتياطات.
 20الضرائب على األرابح تقدر ب%   . 

 : إعداد امليزانية املالية املفصلة مع القيام ابلتعديالت الالزمة.املطلوب
 :02حل املثال التطبيقي

 القيام ابلتعديالت الالزمة:-أ
 ...........ق ج)البنك(2700=1/2*5400أوراق القبض: 

 ................ق ق ت)أوراق قبض(.2700=2700-5400والباقي:  
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 مؤونة األعباء واخلسائر: 
 .....................د ط أ.2550= 1/2*5100الطويلة املربرة: 

 2550=2550-5100الطويلة غري املربرة: 
 .................د ق أ510=20%*2550                   
 .............. احتياطات.2040=2550-510                   

 ...............د ق أ4327.5=1/2*8655: القصرية املربرة
 4327.5=4327.5-8655: القصرية غري املربرة
 ............د ق ا865.5=20%*4327.5                    

 طات..........احتيا3462=4327.5-865.5                     
 :نتيجة السنة املالية

 ...............د ق أ2000=%20*10000: ضرائب على األرابح
 8000=2000-10000: النتيجة الصافية

 ............د ق أ.1600=%20*8000: نتيجة موزعة على الشركاء
 ............د ق أ.1600=%20*8000: نتيجة موزعة على املسامهني

 ............د ق أ.1600=%20*8000: نتيجة موزعة على العمال
 ............احتياطات.1600=%20*8000: نتيجة موزعة على االحتياطات

 ............الرتحيل من جديد1600=%20*8000: نتيجة غري موزعة
 تشكيل امليزانية املالية املفصلة -ب

 امليزانية املالية املفصلة :5اجلدول رقم
 املبالغ اخلصوم  املبالغ األصول

 أصول اثبتة
 قيم معنوية

 أراضي
 معدات نقل

 جتهيزات اإلنتاج

 
18580 
57000 
10890 

101000 

 301347 أموال دائمة
 أموال خاصة
 أموال مجاعية

 احتياطات
 الرتحيل من جديد

 
158740 

50902 
5780 
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 جتهيزات اجتماعية
 سندات املسامهة
 كفاالت مدفوعة

27440 
17500 
7800 

  

 215422 جمموع األموال اخلاصة 240210 جمموع أصول اثبتة
 أصول متداولة

 قيم االستغالل
 بضاعة

 مواد ولوازم
 منتجات نصف مصنعة

 منتجات اتمة
 قيم قابلة للتحقيق

 زابئن
 أوراق القبض

 قيم جاهزة
 بنك

 ح ج ب
 صندوق

 
66510 
5700 

25410 
15300 
20100 
26500 
23800 
2700 

28200 
15200 
6000 
7000 

 األجلالديون طويلة 
 املؤونة الطويلة املربرة

 ديون االستثمار
 قروض بنكية

 
2550 

69530 
13845 

 85925 جمموع الديون طويلة األجل
 الديون قصرية األجل

 ديون االستغالل
 مورد

 أوراق الدفع
 سلفات مصرفية

 نتيجة موزعة
 ضرائب على االرابح

 ضرائب على املؤونة الطويلة 
 القصيةضرائب على املؤونة 
 املؤونة القصية املربرة

 
12270 
15200 

7900 
12200 

4800 
2000 

510 
865.5 

4327.5 
 60073 الديون قصرية األجل جمموع 121210 أصول جارية جمموع

 361420 اجملموع العام للخصوم 361420 اجملموع العام لألصول
 
 .املختصرة املالية امليزانية .5

 هيكلها و يف األخي على نتعرف مث املختصرة املالية امليزانية تعريف مها أساسيني عنصريني إىل نتطرق سوف   
 البياين. التمثيل
 .املختصرة املالية امليزانية تعريف

 املختصرة عدة تعاريف نذكر منها: املالية للميزانية
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 درجة حسب واخلصوم السيولة درجة حسب األصول ترتبت حيث واخلصوم األصول شقني: ذو جدول هي"
 اختاذ يف املايل احمللل مساعدة يف الكبي الدور وهلا للمؤسسة املالية احلالة معرفة يف أمهيتها وتكمن االستحقاق،

 ".56القرارات وأحسن أفضل
مبدأ  حسب للميزانية الكربى اميعاجمل لنا يظهر الذي اجلدول اهنأ" :"عدون دادي انصر" عرفها كما      

جمموعة  كل عناصر بني التجانس التقسيم عملية يف ويراعي )لألصول(، والسيولة االستحقاق )للخصوم(
 " .57وهياكل أشكال بعدة املختصرة امليزانية تستعمل أن وممكن التحليل، يف عملية اميعجملهذه ا وتستعمل

 املختصرة.املالية للميزانية النموذجي الشكل:   6رقم جدول
 املبالغ اخلصوم املبالغ األصول

 األموال الدائمة:  األصول غي اجلارية )الثابتة(
 األموال اخلاصة

 الديون طويلة األجل
 

 

 األصول اجلارية
 )املتداولة(

 

 

 
 قيم االستغالل

 قيم قابلة للتحقيق
 قيم جاهزة

 

  الديون قصية األجل

  اخلصوم جمموع   األصول جمموع
  .14ص ،مرجع سبق ذكره عطية، الرمحان عبداملصدر: 

 

 يزانية املالية املختصرة.، املطلوب منك إعداد امل02انطالقا من معلومات املثال التطبيقي : 03مثال تطبيقي
 امليزانية املالية املختصرة.:7اجلد ول رقم

 النسبة املبالغ األصول
 املئوية

النسبة  املبالغ اخلصوم 
 املئوية

                                                           
 . 100ص ، ذكره سبق مرجع بوعالم، بوشاشي56

 .4 4 ص ، ذكره سبق مرجع االقتصادية، املؤسسة يف واألداء التسيري مراقبة عدون، دادي انصر 2
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 أصول اثبتة
 أصول متداولة
 قيم االستغالل

 قابلة للتحقيققيم 
 قيم جاهزة

240210 
121210 
66510 
26500 
28200 

 

66.46 
33.54 
18.41 
7.33 
7.8 

 أموال دائمة
 أموال خاصة

 الديون طويلة األجل
 الديون قصرية األجل

 

301347 
215422 

85925 
60073 

83.38 
59.6 

23.78 
16.62 

 100 361420 جمموع  اخلصوم 100 361420 جمموع لألصول
 
 

 املختصرة املالية البياين للميزانية التمثيل-ب 
هندسية،   أشكال عدة ستعمالاب ومتثل واخلصوم لألصول الكربى اميعجملا بيانيا متثل املختصرة املالية امليزانية

 .أكثر التوضيح زايدة هو التمثيل من واهلدف...والدائرة املربع، كاملستطيل،
 :املستطيل بواسطة البياين *التمثيل

 :58التالية اخلطوات إبتباع املالية امليزانية لعناصر املئوية النسبة حنسب التمثيل عملية لتسهيل
 حسابيا: 
 100 %.ميثل املستطيل طول نفرض 
 للخصوم واآلخر لألصول جزء :متساويني جزأين إىل املستطيل نقسم. 
 جمموعها إىل أصل كل نسبة حنسب الثالثية القاعدة وفق. 

 
  :59الثابتة حساب نسبة األصول لكيفيةتوضيحي مثال

االصول الثابتة = %X                  100% جمموع األصول       
 جمموع  االصول   

 %100 

     X %           الثابتة األصول 
 التايل: الشكل حسب تظهر:بيانيا 

                                                           
 . 111ص ، ذكره سبق مرجع بوعالم، بوشاشي 58

 .141 ص ،نفس املرجع 59
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 .مستطيل بواسطة البياين التمثيل :5رقم الشكل

 األموال الدائمة أموال خاصة أصول اثبتة
 ديون طويلة األجل

 
 أصول متداولة

  قيم االستغالل
 قيم قابلة للتحقيق ديون قصرية األجل

 قيم جاهزة
 .141 ص، مرجع سبق ذكره بوعالم، بوشاشياملصدر: 

املطلوب التمثيل  07واعتمادا على اجلدول رقم  03بناءا على معطيات املثال التطبيقي  :04مثال تطبيقي
 البياين للميزانية املختصرة على املربع أو املستطيل.

 حساب النسب املئوية:-أ
 :جانب األصول 

 %66.46=100(*240210/361420=)100*نسبة األصول الثابتة= )أ اث/جمموع امليزانية(
 %33.54=100(*121210/361420=)100*تداولة= )أ م/جمموع امليزانية(نسبة األصول امل

 %18.41=100(*66510/361420=)100*نسبة قيم االستغالل= )ق إ/جمموع امليزانية(
 .7.33=100(*26500/361420=)100(*نسبة قيم قابلة للتحقيق= )ق ق ت/جمموع امليزانية

 % .7.8=100(*28200/361420)=100(*نسبة القيم اجلاهزة= )ق ج/جمموع امليزانية
 :جانب اخلصوم 
 83.38=100(*301347/361420=)100(*نسبة األموال الدائمة= )أ د/جمموع امليزانية% 
 )59.6=100(*215422/361420=)100*نسبة األموال اخلاصة= )أ خ/جمموع امليزانية% 
 )23.78=100(*85925/361420=)100*نسبة الديون طويلة األجل= )دط أ/جمموع امليزانية% 
 16.62=100(*60073/361420=)100(*نسبة الديون قصية األجل= )دق أ/جمموع امليزانية. % 

 التمثيل البياين وفق اخلطوات السابقة:-ب
 مستطيل للميزانية املالية املختصرة. بواسطة البياين التمثيل :6رقم الشكل
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 %59.6أخ= %66.46أ اث = 

 % 23.78د ط أ= 
 %33.54أم=

 %16.62دق أ=
 األصول                                                    اخلصوم

 : الدائرة نصف أو دائرة بواسطة *التمثيل 
 ( الدائرة أو)نصف دائرة صختصي فيكون امليزانية عناصر من لعدد الدائرة نصف أو الدائرة على التمثيل يتم     

 . للخصوم الدائرة( أو)نصف الثانية والدائرة. لألصول
   :60الدائرة( حالة يف ) التالية الطريقة حسب عنصر لكل حساب الدرجات  فيتم

       °360    امليزانية     جمموع
 *°360 امليزانية( جمموع* املعني العنصر قيمه ) =         X                  X املعني العنصر قيمة

 : كما يلي الشكل ويكون
 .الدائرة بواسطة البياين التمثيل :7رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
  .115ذكره، ص بوشاشي بوعالم، مرجع سبق  60

 استثمارات                       قيم

 اثبتة أخرى                              

 قيم جاهزة

 قيم غري جاهرة      خمزون            
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 .116بوشاشي بوعالم، مرجع سبق ذكره، ص املصدر: 
 
 
 
 
 
 

املطلوب التمثيل  07، واعتمادا على اجلدول رقم 03بناءا على معطيات املثال التطبيق  :05مثال تطبيقي    
 البياين للميزانية املختصرة على نصف الدائرة.

سنقوم ابلتمثيل على نصف الدائرة، حبيث نعتمد على دائرة واحدة ونقسمها إىل نصفني، حساب الدرجات:-أ
 للخصومنصف لألصول ونصف 

 :جانب األصول 
 °119.63=180(* 240210/361420=)180* درجة األصول الثابتة= )أ اث/جمموع امليزانية(

 °60.4=180(* 121210/361420=)180* درجة األصول املتداولة= )أ م/جمموع امليزانية(
 °33.14=180(* 66510/180361420=)180* درجة قيم االستغالل= )ق إ/جمموع امليزانية(

 .14.04°=180(* 26500/361420=)180(* قابلة للتحقيق= )ق ق ت/جمموع امليزانية درجة
 .14°=100(*28200/361420=)180(*درجة القيم اجلاهزة= )ق ج/جمموع امليزانية

 :جانب اخلصوم 
 °150.08=180(* 301347/361420=)100(*نسبة األموال الدائمة= )أ د/جمموع امليزانية

 °107.28=180(* 215422/361420=)100*خ/جمموع امليزانية( نسبة األموال اخلاصة= )أ
 °42.8=180(* 85925/361420=)100*نسبة الديون طويلة األجل= )دط أ/جمموع امليزانية(
 °29.92=180(* 60073/361420=)100(*نسبة الديون قصية األجل= )دق أ/جمموع امليزانية

 التمثيل البياين وفق اخلطوات السابقة:-ب

 .الدائرة بواسطة نصف البياين التمثيل :8رقم الشكل

 

 °119.63=أاث 

 60.4°أم =                                       
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 األصول
 
 
 
 

 اخلصوم
 

 

 : بواسطة املثلث *التمثيل
 التمثيل البياين للميزانية املالية املختصرة على املثلث مير عرب عدة مراحل نذكرها فيما يلي:

 املرحلة األوىل:حساب النسب املئوية لكل عنصر من عناصر امليزانية.
املرحلة الثانية: رسم مثلث متساوي األضالع لعناصر ألصول ونعني على كل ضلع عنصر من عناصر األصول،  

 وي األضالع لعناصر اخلصوم ونعني على كل ضلع عنصر من عناصر اخلصوم.ومثلث متسا
 املرحلة الثالثة: نقسم كل ضلع من أضالع املثلث إىل مائة على مائة.

املرحلة الرابعة: نرسم مستقيم موازي لضلع العنصر املطلوب ويقطع الضلعني اآلخرين يف نقطتني حتمالن نفس 
 مستقيمات تتقاطع يف نقطة واحدة.نسبة العنصر، فنحصل على ثالثة 

 املرحلة اخلامسة: نقوم إبسقاط عمودي لنقطة التقاطع على أضالع املثلث املطلوب.
املرحلة السادسة: رسم مستقيمات من نقطة التقاطع بني املستقيمات الثالثة ونقاط اإلسقاط العمودي على 

 بعد مسح املستقيمات املوازبة.األضالع الثالثة، وبذلك يظهر التمثيل البياين على املثلث 
املطلوب التمثيل البياين  07واعتمادا على اجلدول رقم  03بناءا على معطيات املثال التطبيقي  :06مثال تطبيقي

 للميزانية املختصرة على املثلث.
: مبا أن األصول حتتوي على أربع عناصر هي أاث وق إ وق ق ت و ق ج يف ال تتوافق مع عدد أضالع احلل

ثلث؟، وحلل املشكل نقوم جبمع القيم اجلاهزة والقيم القابلة للتحقيق للحصول على ثالثة عناصر، أما جانب امل
 اخلصوم فال يوجد فيه مشكل. وانطالقا مما سبق يكون الشكل على النحو التايل:
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 التمثيل البياين للميزانية املالية املختصرة على املثلث. :9الشكل رقم
 
 
 

 ق إ                د ق أ                                 د ط أ                                    أاث  
 
 

 ق ج+ق ق ت                                            أخ                 
 مو األصول                                                    اخلص               

 النتائج ب: جدول
 النتائج جدول : تعريف1

 أيخذ يف وال املالية، السنة خالل املؤسسة من املنجزة واملنتجات لألعباء ملخص بيان هو النتائج جدول إن     
 61اخلسارة(. أو )الربح املالية للسنة الصافية النتيجة ابلتمييز ويربز السحب اتريخ أو التحصيل اتريخ احلساب

 املؤسسة ويتم إصداره مسيي مسؤولية حتت يضبط النتائج جدول فان الكشوف لبقية ابلنسبة الشأن هو وكما    
 اليت املعلومات األخرى عن متميزا يكون أن وجيب املالية، السنة لتاريخ التالية أشهر ستة أقصاها مهمة خالل
 :دقيقة بطريقة اآلتية املعلومات تبيان ويتم بنشرها يقوم أن حيتمل

 .يةاملال للكشوف املقدمة للمؤسسة التجاري السجل رقم التجاري، االسم الشركة، تسمية-  
 مركبة(. حساابت أو مدجمة حساابت أو فردية حساابت ) املالية الكشوف طبيعة - 
 .اإلقفال اتريخ-  

 .العملة اليت يقدم هبا-  
 وحدة، إىل يف الكشف ذكرها اردالو  املبالغ جبرب القيام وميكن الوطنية، ابلعملة إجباراي النتائج جدول تقدمي ويتم
 .السابقة املالية السنة مع مقارانت ابجرا تسمح اليت املعلومات الكشوف توفر كما

 يتكون جدول النتائج من:.هيكلة جدول النتائج: 2
 يلي ما وتشمل :املالية السنة إنتاج: 

                                                           
61 Eric dumalanéde .Comptabilité générale, berti .édition, algér 2009.p 222. 
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 /حساب  وهو امللحقة واملنتجات املقدمة واخلدمات املصنعة واملنتجات البضائع من املبيعات 70 ح
 .فرعية إىل حساابت يتفرع

 /سالبا أو موجبا يكون أن ميكن احلساب هذا أن أي املخزون، من املنتقص أو املخزن اإلنتاج 72 ح 
 .النقصان أو ابلزايدة املخزون يف التغي حسب وذلك

 /واملعنوية العينية لألصول املثبت اإلنتاج 73 ح. 
 /االستغالل إعاانت 74 ح. 

 74+ ح/ 73+ح/ 72+ح/ 70ح/  =املالية السنة إنتاج
 يلي ما فيه ويدخل :املالية السنة استهالك: 
 /املستهلكة املشرتايت 60 ح . 
 /الغي من املستلمة اخلدمات أي اخلارجية اخلدمات  61ح. 
 /األخرى اخلارجية االستهالكات  62ح. 

 : فان سبق ومما
 62 ح/ 61 +ح/ 60+ ح/= املالية  السنة استهالكات

 أي  املالية السنة واستهالك املالية السنة الفرق بني إنتاج عن عبارة وهي :لالستغالل املضافة القيمة
 .املالية السنة استهالك – املالية السنة إنتاج= املضافة لالستغالل القيمة

 62ح/ 61+ح/ 60+ح/ 74- ح/ 73+ ح/ 71+ ح/ 70+ ح/= لالستغالل املضافة القيمة
 املستخدمني و أعباء منه مطروح لالستغالل املضافة القيمة عن عبارة وهو :االستغالل فائض إمجايل 

 :أي املماثلة املدفوعات و والرسوم الضرائب
 64 ح/ 63 -ح/ – لالستغالل املضافة القيمة = االستغالل فائض إمجايل

 
 األخرى و  العملياتية املنتجات إليه مضاف االستغالل فائض إمجايل عن عبارة وهي : العملياتية النتيجة

 إليه القيمة ومضاف وخسارة املؤوانت و االهتالك خمصصات وكذا األخرى العملياتية األعباء منه مطروحا
 :أن أي املؤوانت و القيمة على خسارة اسرتجاع

 78+ح/68ح/-65ح/-74+ح/ االستغالل فائض العملياتية = إمجايل النتيجة
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 حتسب و هي النتيجة اليت مت حتقيقها من خالل العمليات املالية اليت مت القيام هبا حيث : املالية النتيجة 
 .املالية األعباء و املالية املنتوجات ابلفرق بني

 66ح/-67املالية= ح/ النتيجة
 مبثابة  وتعترب املالية، النتيجة و العملياتية النتيجة من كل جمموع وهي :الضرائب قبل العادية النتيجة

 .للضريبة مباشرة نتيجة االستغالل إال أهنا ختضع
 و  العادية النتائج عن دفعها الواجب الضرائب طرح بعد وذلك :العادية  لألنشطة الصافية النتيجة

 .العادية جالنتائ املؤجلة عن الضرائب
 (693و692ح)-(698و695ح/)-الضرائب قبل العادية العادية= النتيجة لألنشطة الصافية النتيجة

 
 67 ح/ و )منتجات( العادية غي عناصر77 ح/ بني الفرق عن عبارة وهي: عادية الغري النتيجة 

 .عادية)أعباء( عناصر غي
 67ح/-77عادية = ح/ الغري النتيجة
 العادية لألنشطة الصافية احلالة النتيجة حسب طرح أو مجع عن عبارة وهي املالية: السنة نتيجة صايف 

 .عادية الغي والنتيجة
 عادية الغري النتيجة -+ العادية لألنشطة الصافية النتيجة :املالية السنة نتيجة صايف

 : يبني جدول النتائج  10جدول رقم

 أرصدة الدورة السابقة أرصدة الدورة احلالية مالحظة البياانت 
 األعمال رقم
 الصنع قيد واملنتجات املصنعة احملزوانت تغي

 املثبت اإلنتاج
 االستغالل إعاانت

   

    املالية السنة إنتاج 1
 املستهلكة املشرتايت
 األخرى واالستهالكيات اخلارجية اخلدمات

   

    املالية السنة استهالك  2
     2-1 لالستغالل املضافة قيمة 3 
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 نياملستخدم أعباء
 الضرائب و الرسوم و املدفوعات املشاهبة

   

    االستغالل عن اإلمجايل الفائض  4
 األخرى العملياتية املنتجات

 األخرى العملياتية األعباء
 .واملؤوانت القيمة خسائر عن واستئناف واملؤوانت لالهتالكات املخصصات

   

    العملياتية النتيجة  5
 املالية املنتوجات

 املالية األعباء
   

    املالية النتيجة  6
     6+5 الضرائب قبل العادية النتيجة 7 

 النتائج العادية عن دفعها الواجب الضرائب
 العادية النتائج حول )تغيات( املؤجلة الضرائب

 العادية األنشطة منتجات جمموع
 العادية األنشطة أعباء جمموع

   

    العادية لألنشطة الصافية النتيجة  8
  العادية )املنتوجات( غي العناصر
 ( أعباء العادية) غي العناصر

   

    العادية غري النتيجة  9
    املالية للسنة الصافية النتيجة1  0

 .127مرجع سبق ذكره، ص املايل، احملاسيب النظام املصدر:

 :اخلزينة تدفقات ج: جدول
 املؤسسة تعدها اليت املالية القوائم أهم من النقدية، التدفقات جبدول يدعى ما أو اخلزينة، تدفقات جدول يعد     
 إفراد مت، إال انه  األول الدويل احملاسيب املعيار ضمن عرضها وطريقة املالية القوائم إيراد مت أنه فرغم معينة، لفرتة

 لتطبيق يسعى ابعتباره املايل احملاسيب النظام و السابع، املعيار هو به خاص معيار ضمن اخلزينة تدفقات جدول
 .املالية كشوفها ضمن اخلزينة تدفقات جدول إبراز املؤسسات على أوجب فقد املعايي

 :اخلزينة تدفقات جدول : مفهوم1
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 املوجودات خمارج و )املقبوضات( مداخيل يقدم معينة، فرتة خالل السيولة يف التغيات يوضح جدول هو    
 . 62والتمويلية واالستثمارية التشغيلية، ابألنشطة واملتعلقة املالية السنة أثناء احلاصلة املدفوعة( )املبالغ املالية

 :اخلزينة تدفقات جدول : بنية2
 :63اآلتية الثالثة ملكوانهتا وفقا النقد واستخدامات مصادر على إعدادها يف تعتمد اخلزينة  التدفقات قائمة إن
 
 

 التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات: 
 املخزون قيمة وتغي حالرب صايف تشمل فإهنا وابلتايل األساسي املؤسسة النشاط نسبة النقدية التدفقات وهي

 وغيها والدائنة املدينة وحلساابت
 االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات: 

 اقتناء كذلك أو ثماراتاالست سواء منها والتخلص االستثمارات اقتناء وحتصيلها، للغي القروض تقدمي وتتضمن
  منها. والتخلص الثابتة األصول
 والتمويلية املالية األنشطة من النقدية التدفقات: 

 مجيع تشمل اليتو  ، ابملؤسسة اخلاصة والقروض امللكية حقوق ومكوانت حجم يف عنها ينتج اليت أنشطة هي
،  أسهم أو املدى طويل يند أو املدى قصي دين إصدار أو املدى قصية استثمارات بيع طريق عن الناجتة األموال

 :يلي ما التمويلية األنشطة عن الناجتة التدفقات أمثلة ومن
 .امللكية حقوق أدوات من غيها أو أسهم إصدار عن الناجتة النقدية-
 .اإصداره للمؤسسة سبق أسهم اسرتداد أو شراء سبيل يف للمالك النقدية املدفوعات-
 .املقرتضة املبالغ لسداد النقدية املدفوعات-
 األجل.   والقصية لطويلةا املالية االقرتاض أدوات من أداة أي أو والقروض السندات عن الناشئة النقدية-

 التدفقات اخلزينة قائمة عرض : طرق3
 :64الطريقتني إحدى ابستعمال التشغيلية ابألنشطة املتعلقة املالية التدفقات تعرض

                                                           
 . 73ص ، 2004 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،القرارات ملتخذي اخلدمة املعلومات املالية_نظام احملاسبة مبادئ عطية، صالح أمحد  62

 .23 ص ، 2008 مصر، اجلامعية، الدار ،احملاسبة معايري ضوء يف املالية القوائم وعرض إعداد لطفي، أمحد السيد أمني  63
 . 892ص ، 2005 مصر، اجلامعية، الدار ،البورصة يف واالستثمار األداء ومراجعة تقييم ألغراض املايل التحليل ،لطفي أمحد السيد أمني  64
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 املدفوعة، اإلمجالية النقديةو  املستلمة اإلمجالية النقدية الفئات من فئة كل عرض يتم حيث :املباشرة الطريقة
 صايف مقارنة مكانيةإب الطريقة هذه تتميز حيث الدولية، احملاسبة معايي جملس لدى األفضل األسلوب وهو

 .النقدي ساسأل وفقا املعدة النقدية التدفقات وصايف االستحقاق ألساس وفقا املعد املؤسسة  دخل
 65املباشرة هي:و من مزااي الطريقة 

 أهنا مبعىن التشغيل، شطةأبن املرتبطة النقدية واملدفوعات النقدية )املتحصالت ( املقبوضات من كال تبني-
 واملدفوعات النقدية صالتاملتح عن املعلومات توفي أي النقدية، التدفقات قائمة من الغرض اتساقا مع أكثر

 .النقدية
 أبنشطة املرتبطة ةالنقدي واملدفوعات )املتحصالت ( للمقبوضات الرئيسية املصادر عن معلومات توفي-

 وإعداد ديوهنا لسداد تشغيلال أنشطة من كافية نقدية ،كتوفي االقتصادية املؤسسة مقدرة عند تقييم التشغيل،
 .امللكية أصحاب على لألرابح توزيعات إجراء و يف عملياهتا، االستثمار

 ما االعتبار بعني األخذ مع املالية للسنة الصافية النتيجة تصحيح الطريقة هذه وفق يتم مباشرة: الغري الطريقة     
 :66يلي

 .اخلزينة يف التأثي وند املوردين تغيات املخزوانت، و الزابئن تغيات االهتالكات، من املعامالت أاثر-
 .املؤجلة ابلضرائب املتعلقة التسوايت أو التفاواتت-
 غيها و الناقصة أو الزائدة لالتناز  قيمة مثل والتمويل االستثمار أنشطة عن الناجتة املالية التدفقات تقدمي-

 .حدى كل على
 67و جند أيضا مزااي الطريقة غي املباشرة :

 .التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات صايف بني الفرق على تركز-
 . وامليزانية  النتائج جدول من وكل   النقدية التدفقات قائمة بني ربط حلقة توفي-

 :املباشرة والغري املباشرة للطريقة اخلزينة التدفقات قائمة عرض :4
 حسب وذلك مباشرة غيوال املباشرة الطريقة حسب النقدية التدفقات قائمة استعراض اجلدولني خالل من حناول

 النموذجي: الشكل
                                                           

 املاجستي شهادة نيل ضمن مقدمة مذكرة ،اجلزائرية االقتصادية للمؤسسة املالية القوائم على احملاسيب التوحيد التطبيق انعكاسات ،النوي احلاج  65
 .82_81، ص ص 2008الشلف،  بوعلي، بن حسيبة ،جامعة وحماسبة مالية ختصص التسيي، علوم يف
 .289لطفي، مرجع سبق ذكره، ص أمحد السيد أمني 66
 .83النوي، مرجع سبق ذكره، ص احلاج  67
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 املباشرة الطريقة النقدية تدفقات جدول : 11جدول رقم

 املالحظة  البيان
 العملياتية األنشطة من املتأتية اخلزينة أموال تدفقات

 .الزابئن عند من املقبوضات اي التحصيالت -
 واملستخدمني للموردين املدفوعة املبالغ -
 .املدفوعة األخرى املالية واملصاريف القواعد -
 .املدفوعة النتائج عن الضرائب -

 .عادية غي العناصر قبل اخلزينة أموال تدفقات
 .)توضيحها جيب ( العادية غي ابلعناصر املرتبطة اخلزينة أموال تدفقات

 

  )أ( العملياتية األنشطة من املتأتية اخلزينة أموال التدفقات صايف
 .االستثمار أنشطة من املتأتية اخلزينة أموال تدفقات

 .معنوية أو عينية تثبيتات اقتناء عن املستحقات
 .معنوية أو عينية تثبيتات عن التنازل عمليات عن التحصيالت
 .مالية تثبيتات اقتناء عن املسحوابت
 .مالية تثبيتات عند التنازل عمليات عن التحصيالت

 .املالية التوظيفات عن حتصيلها مت اليت الفوائد
 .املستلمة النتائج من املقبوضة واألقساط احلصص

 

  )ب( االستثمار أنشطة من املتأتية اخلزينة أموال تدفقات صايف
 .التمويل أنشطة من املتأتية اخلزينة أموال تدفقات

 .هبا القيام مت اليت التوزيعات من وغيها احلصص -
 .القروض من املتأتية التحصيالت -
 .املماثلة األخرى الديون أو القروض تسديدات -

 

  )ج ( التمويل أنشطة من املتأتية اخلزينة ألموال تدفقات صايف
  .السيوالت وشبه السيوالت على الصرف سعر تغيات أتثيات



68 
 

  .ج .ب .أ الفرتة يف اخلزينة أموال تغيي
 .املالية السنة افتتاح عند ومعادالهتا اخلزينة أموال
 .املالية السنة إقفال عند ومعادالهتا اخلزينة أموال
 .الفرتة خالل اخلزينة أموال تغي

 

  .احملاسبية النتيجة مع املقاربة
 .134 ص ذكره، سبق مرجع املايل، احملاسيب النظام املصدر:

 املباشرة الطريقة غري النقدية تدفقات جدول : 12جدول رقم

 مالحظة  البيان
 .العملياتية األنشطة من املتأتية اخلزينة أموال تدفقات

 .املالية السنة نتيجة صايف
 :أجل من تصحيحات

 .واألرصدة االمتالكات -
 .املؤجلة الضرائب تغيي -
 .املخزوانت تغي -
 .األخرى الدائنة واحلساابت الزابئن تغي -
 .األخرى والديون املودين تغي -
 .الضرائب من الصافية التنازل قيمة زايدة أو نقص -

 

  )أ( النشاط عن النامجة اخلزينة تدفقات
 .االستثمار عمليات من املتأتية اخلزينة أموال تدفقات

 .للمسامهني املدفوعة مسحوابت
 .النقدي املال رأس زايدة

 .قروض إصدار
 .قروض تسديد

 

  )ج( التمويل بعمليات املرتبطة اخلزينة أموال تدفقات
  ج( +ب +أ ( للفرتة اخلزينة أموال تغي

 .االفتتاح عند اخلزينة أموال
 .اإلقفال عند اخلزينة أموال
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 األجنبية. العمالت سعر تغيات أتثي
  .اخلزينة أموال تغيي

 .135 ص ذكره، سبق مرجع املايل، احملاسيب النظاماملصدر: 

 

 

 

 التحليل بواسطة مؤشرات التوازن املايل: اثنيا 

 للمؤسسة املالية احلالة ملعرفة ايلامل احمللل اهب يستعني اليت األدوات أهم من املايل التوازن مؤشرات تعترب          
 استحقاق بني ما التوفيق الوقت نفس يف و عادي بشكل التسيي على املؤسسة مقدرة هو املايل ابلتوازن فاملقصود
 مدة يستغرق اليت صولاأل تقابلها أن البد طويلة فرتة بعد ستحقق اليت اخلصوم أن أي األصول وسيولة اخلصوم

 أيضا قصية مدة ستغرقت اليت تقابلها قصية فرتة بعد تستحق اليت اخلصوم و سيولة، إىل للتحويل أيضا طويلة
 قصية مدة يف سيولة ىلإ تتحول اليت األصول تقابلها قصية فرتة بعد تستحق اليت واخلصوم سيولة إىل للتحويل

 :اآلتية املطالب يف املؤشرات هذه توضح وسوف أيضا
 العامل. املال رأس :أ

 مالية ضغوطات أو صعوابت دون طبيعية بصورة نشاطها مبتابعة للمؤسسة يسمح سيولة هامش عن عبارة     
 علي مواجهة يساعدها أمان هلامش امتالكها يؤكد املؤسسة داخل موجب مال رأس فتحقيق .اخلزينة مستوي علي

   .68املايل هيكلها توازن استمرار وضمان الصعوابت
 : مفهوم رأس املال العامل1

 :يلي ما نذكر العامل املال رأس اهب حضي اليت التعاريف أهم من
 املؤسسة قدرة يبني فهو ابلتايل و االستغالل، دورة لتمويل املوجهة الدائمة األموال جزء هو العامل املال رأس-

 69الدائمة. األموال طريق عن املتداولة األصول على متويل
  .70الثابتة لألصول متويلها عن يزيد اليت الدائمة األموال من الفائض أو اهلامش هو العامل املال رأس-

                                                           
68 PATRICK PIGET، LA GESTION FINANCIERE، ED ECONOMICA ،1998، P89. 
69 Kamel hamdi, le diagnostic financier, es – Salam édition, Alger, 2001, p78.     

 . 66ص ذكره، سبق مرجع االقتصادية، املؤسسة يف واألداء التسيري مراقبة عدون، دادي انصر 70
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 األصول ميول الذي الدائمة األموال من اجلزء للمؤسسة، فهو األمان هامش يكون العامل املال رأس-
 .71املتداولة

 .املتداولة واملطلوابت املتداولة املوجودات بني الفرق هو العامل املال رأس-
 :72عالقتني وفق العامل املال رأس وحيسب

 الطويل(: األجل يف امليزانية) أعلى من
 

 

  :القصية( األجل امليزانية)يف أسفل من

 

 

 :العامل املال رأس :أنواع2
  :73يف وتتمثل العامل املال لرأس أخرى مفاهيم استعملت لقد

 :اخلاص العامل املال *رأس
  :التاليتني العالقتني إبحدى وحيسب الثابتة األصول متويل بعد اخلاصة األموال من املتبقي املقدار وهو

 

 

 

 
 

                                                           
71 Josette Peyrard, gestion financière, dépote légal, paris, 1990, p44. 

 .93 ص مرجع سبق ذكره، لسلوس، مبارك 72
وعلوم  االقتصادية العلوم كلية املاجستي، شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،األداء تقييم يف املايل للتحليل احلديث املنهج عمار، مالك بن 73

 .83،ص 2011 قسنطينة، منتوري، جامعة ، مالية ادراة التسيي،ختصص

 .الثابتة األصول– الدائمة األموال= العامل املال رأس

 .61137=240210– 301347 = العامل املال رأس

 القصرية الديون– املتداولة األصول= العامل املال رأس

 .61137=60073– 121210= العامل املال رأس

 الثابتة األصول – اخلاصة األموال= اخلاص العامل املال رأس

 

 

 

 

 الديون جمموع – املتداولة األصول= اخلاص العامل املال رأس

 24788-=145998 -121210= اخلاص العامل املال رأس

 

 

 

 

 24788-=240210-215422 = اخلاص العامل املال رأس
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 الدائم: العامل املال *رأس
لفرق بني األموال الدائمة اأو  األجل القصية والديون املتداولة األصول بني الفرق انه" على تعريفه ميكن     

 :التاليتني العالقتني وفق سبحي و "للسيولة مقبوال مقياسا يعترب و موجبا رقما يكون ما غالبا واألصول الثابتة، و
 من أعلى امليزانية:

 
 
 
 

 من أسفل امليزانية:

 

 

 :الدائم العامل املال رأس حجم يف املؤثرة :العوامل3
  :74أمهها عوامل بعدة الدائم العامل املال رأس حجم يتأثر

 فإن  ابلتايل و اكرب لعام مال رأس إىل احلاجة كانت طويلة اإلنتاج دورة كانت فكلما :اإلنتاج طبيعة
 اكرب الثقيلة ناعاتالص يف و التجارية الوحدات من اكرب عامل مال رأس إىل حتتاج الصناعية الوحدات

 .هكذا و الغذائية و التحويلية من الصناعات
 دائم    و بشكل األسواق يف متوفرة اإلنتاج الضرورية املواد أن هل :املستخدمة األولية املواد طبيعة 

 مومسها و عند شرائها جيب مومسية اهنأ أم ختزينها و منها كبية كميات لشراء ضرورة ال يوجد ابلتايل
 .ختزينها

 يعين هذا و املبيعات دوران معدل ارتفاع مبعىن بسرعة املنتجات تسوق هل :التسويقية العملية طبيعة 
 .صحيح العكس و العامل املال رأس اخنفاض حجم

                                                           
 .85عمار ، مرجع سبق ذكره، ص مالك بن 74

 الثابتةاألصول  -األموال الدائمة =الدائم العامل املال رأس

 .61137=240210– 301347 العامل الدائم= املال رأس

 ديون قصرية االجل – املتداولة األصول =الدائم العامل املال رأس

 .61137=60073– 121210= العامل الدائم املال رأس
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 ملدينها هي تعطي اكم الدائنني من ائتمان فرتة على الوحدة حتصل هل :التحصيل و االئتمان طبيعة 
 حتصل اليت الفرتة من اقل للمدانني املمنوحة االئتمان فرتة كانت كلما انه للسداد؟ ذلك ائتمان فرتة

 .صحيح العكس و اقل العامل املال رأس حجم إىل كانت احلاجة كلما الوحدة عليها
 :75يلي فيما نلخصها العامل املال رأس يف تؤثر كما ميكن ذكر عوامل أخرى

 حتديد  جيب وابلتايل املنتجات، تصريف وحجم بنوعية مرتبط العامل املال فرأس :املؤسسة نشاط طبيعة
 .املؤسسة يف اإلنتاج طبيعة

 و كبي ملعا مال رأس إىل احتاجت كلما واسعا املؤسسة نشاط كان كلما :املؤسسة نشاط حجم 
 .العكس صحيح

 فكلما ، غاللاالست دورة ابختالف وخيتلف يتغي املال رأس حجم أن جند حيث :االستغالل دورة 
 .صحيح والعكس لتغطيتها الدائمة األموال من كبي حجم تطلب وجود

 يرتفع كأن املومسية تابلتغيا نشاطها فيتأثر مومسي بنشاط تتميز املؤسسات بعض :املومسية التغريات 
 .الالزمة خزوانتامل بتوفي احلالة هذه تواجه أن جيب هلذا معينة، فرتة يف األولية سعر املواد

 :وأسباهبا العامل الدائم املال رأس يف :التغريات4
 والبد ابلنقصان أخرى أحياانو  ابلزايدة أحياان التغي ويكون وأخرى فرتة بني الدائم العاملاملال  رأس حجم يتغي

 .املستقبلية اهتاساوسي خططها رسم أجل من وذلك اهبأسبا ومعرفة التغيات هذه دراسة من الواحدة لإلدارة
 :76 يلي كما الصايف العامل املال رأس يف والزايدة النقص أسباب تلخيص وميكننا
 الدائم العامل املال رأس نقص أسباب: 
 من جزء عتوزي األجل، طويلة الديون تسديد املال، رأس ختفيض الدائمة) األموال يف النقص -

  .االحتياطيات(
  . جديدة دائمة أموال من ممول غي جديدة اثبتة أصول يف االستثمار -
  .مةالدائ األموال وابلتايل اخلاصة األموال نقص إىل تؤدي اهنأل املتحققة اخلسائر -
 الدائم العامل املال رأس زايدة أسباب: 
 اطيات(.االحتي تكوين األجل، طويلة ديون على احلصول املال، رأس زايدة الدائمة) األموال يف الزايدة -

                                                           
 .73 ص ، 2010 اجلزائر، والتوزيع، للنشر هومة دار ،للمؤسسة املايل التسيري واملالية التسيري فتيحة، مخيسي 75
 .86عمار ،مرجع سبق ذكره، ص مالك بن 76



73 
 

 .ابلبيع الثابتة األصول بعض عن التخلي -
 .املوزعة وغي احملققة األرابح -
 العامل املال رأس حاالت -
 :77يف تتمثل حاالت ثالث العامل املال رأس أيخذ

 أن يعين هذا و الثابتة األصول من أكثر الدائمة املوارد احلالة هذه يف يكون :موجب العامل املال رأس-
 طرف من حمقق احلالة هذه يف املايل فالتوازن األجل، يلةوالط املؤسسة احتياجات تغطي الدائمة املوارد

 .األجل لقصيةا األخرى االحتياجات بتمويل يسمح والذي املوارد يف املوجود للفائض نظرا املؤسسة
 املوارد أن يعين هذا و لثابتةا األصول تساوي الدائمة املوارد نوتك احلالة هذه يف:معدوم العامل املال رأس-

 أي حيقق ال ولكن لةاحلا هذه يف حمقق احلايل فالتوازن ,األجل يلةوط املؤسسة احتياجات تغطي الدائمة
 .اجل من املدى يلةوالط املوارد فائض يف

الدائمة  املوارد أن يعين هذا تةالثاب ولصاأل من اقل الدائمة املوارد احلالة هذه يف :سالب العامل املال رأس-
 .حمقق غي هنا املايل فالتوازن األجل، يلةوط احتياجات تغطي ال

 :اإلمجايل العامل املال *رأس
 تدور يف اليت األصول جمموعة وهو للمؤسسة االستغاليل النشاط اهب يتكفل اليت األصول عناصر جمموع به يقصد

 القابلة القيم قحقو  ،)االستغالل قيم( خمزوانت من املتداولة األصول جمموع تشمل وهي اقل أو سنة مدة
 :التالية العالقة وفق حيسب منه جاهزة(و قيم (للتحقيق

 
 
 
 

 
 

 :األجنيب العامل املال *رأس

                                                           
77 Jacky mailler, Michel remailler, Analyse financière de l’entreprise, 6éme édition, dunad, paris, 1992, p247. 

 األصول املتداولة جمموع = اإلمجايل العامل املال رأس

 121210 = اإلمجايل العامل املال رأس

 121210=28200+26500+66510 = اإلمجايل العامل املال رأس

 .جاهزة قيم+ للتحقيق قابلة قيم + االستغالل قيم = اإلمجايل العامل املال رأس



74 
 

 السليب هلا ابملفهوم الديون إىل ننظر ال وهنا الديون، إمجايل يف واملتمثلة املؤسسة يف األجنبية املالية املوارد قيمة يبني
  :التالية العالقة وفق وحيسب االستغالل عملية لتنشيط ضرورية كمواد  بل
 
 

 
 العامل)إ ر م ع(: املال رأس ب: احتياجات

االعتبار  بعني أيخذال  هكايف كون غي وحده املال رأس على االعتماد فإن سالفا ابلذكر تقدم ما خالل من     
مما  التمويل، موارد من مهتقد وما الديون دوران و التمويل احتياجات من تولد وما املتداولة األصول دوران مدة

 احتياجات رأس راسةد مبعين أي ، التمويل وموارد التمويل احتياجات حيث من االستغالل دورة دراسة يستدعي
 . ؟ يقةحق املؤسسة إليه حتتاج اليت العامل املال رأس هو ما أخرى بعبارة و . العامل املال

 :العامل املال رأس احتياجات :تعريف1
من  اجلزء ذلك أي .األمثل العامل املال رأس اهنأ على العامل املال رأس من االحتياجات تعريف ميكن      

هذه  وتظهر الضروري، املايل اهنتواز  للمؤسسة يضمن املتداولة، والذي األصول من جلزء املمول الدائمة األموال
 ."78األجل القصية املالية املوارد مع املتداولة األصول مقارنة عند االحتياجات
يكون  االحتياج وهذا االستغالل لدورة العادي السياق مع تتالزم مكملة متويل العامل املال رأس فاحتياجات

  79:الدائمة الرتكيبة نتيجة

 
العادة  ففي. التحصيل وحلظة التسديد حلظة بني الفاصلة الزمنية قات الفرو نتيجة االحتياجات هذه وتنشأ      
 احتياجا هيكليا ميثل وجزء األجل، قصية بديون يغطي اإلنتاج من فجزء . البيع التخزين، ابلشراء، املؤسسة تقوم
 حساب وميكن والتحصيل، التسديد بني الزمين الفرق هذا ملواجهة ( العامل املال رأس) دائم بتمويل يغطي أن البد

   :80يلي كما العامل املال رأس احتياج
 

 

                                                           
  35ص اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،اجلديد الرمسي الربانمج حسب املايل التسيري مليكة، زغيب 78

79  J.P THIBAUT,LE DIGNOSTIC DE L’ENTREPRISE,P.GUIDE PRATIQUE EDITION ,SEDIFOR 

,1989,P53. 
80 Laurent batsch , le diagnostic financier, 3eme édition, economica, paris, 2000, p42. 

 145998=60073+85925 = األجنيب العامل املال رأس

 145998(=24788-)–121210 = األجنيب العامل املال رأس العامل اخلاص املال رأس–اإلمجايل العامل املال رأس = األجنيب العامل املال رأس

 الديون=د ط أ+د ق أ جمموع = األجنيب العامل املال رأس

 موردين – زابئن + خمزوانت

 التمويل موارد – التمويل احتياجات = العامل املال رأس احتياجات
 مصرفية(. سلفيات -األجل قصرية ديون)– ( للتحقيق قابلة قيم+ االستغالل )قيم =
(=66510+26500)-(60073-12200=)45137 
 (. مصرفية سلفيات – األجل قصرية ديون ) - ( جاهزة قيم– متداولة )أصول =

(=121210-28200)-(60073-12200=)45137. 
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 .العامل املال رأس احتياج :مكوانت2
  :81 مكونتني من العامل املال لرأس االحتياجات تتشكل العملية الناحية من

 الدائمة املكونة: 
)املخزوانت  الستغاللا عناصر توجه واالستحقاق السيولة بطابع اجلارية االستغالل دورة مكوانت متتاز     

يف  تسدد املوردين ديون لة،سيو  إىل وحتويلها تسديدها يتم العمالء على الديون البيع، أو املتداولة( لالستهالك
أن  يعين هذا ,املؤسسة بنشاط املتعلق الدوران حسب مستمرة بصفة العناصر هذه جتدد .استحقاقها أجال

 لذا تعترب جتديدها، مرحلة كل يف االحتياجات هذه متويل يتم استهالكها، أو حتويلها أثناء تعوض الدورية األصول
 إىل الدائمة، إضافة كونةامل متويل العامل املال رأس يسمح االحتياجات هذه متويل انحية من .دائمة كاحتياجات

 اعتبار خرى نستطيعأ جهة من املتغي اجلزء ختص اليت االستثنائية الظروف ملواجهة مايل امن هامش تشكيل
 يف العمليات جزء من قيقحت عدم على بناءا وجممدة عاطلة كأموال العامل املال رأس الحتياجات الدائمة املكونة
 .العادية أجاهلا

اليت  األموال مردودية وروتده السيولة كخطر وخيمة مالية أاثر مواجهة يف نفسها املؤسسة مماثلة، جتد حالة يف
 ناك إمكانياته انه يعين هذا. املتغية الرتكيبة يف التصرف املؤسسة تستطيع عمليا املكونة هذه متويل يف استعملت

 حتقيق وابلتايل ميكن اخلطط بعض يف النظر وإعادة جهة من معينة حالة على بناءا حمتملة اسرتاتيجيات تسيطر
 .مستمرة بصفة فيها النظر يعاد واالسرتاجتيات اخلطط لكن بسرعة األجل القصية األصول

حمل  أنتكون ميكن لكن ائيةهن تعد ال القصي املدى على املتخذة القرارات أن الوضعية هذه من استنتاج ميكن
استغالل  لنشاط تملحم اخنفاض حالة يف العامل املال رأس وتعديل املخزوانت ختفيض الضرورة حالة يف تعديل

 .املؤسسة
 املتغرية املكونة: 
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 هذه تتولد املؤسسة، نشاط بطبيعة وثيقا ارتباطا مرتبط العامل املال رأس احتياج أن جند املكونة هلذه ابلنسبة
 املدفوعات اليت أو ألعمالا رقم يف )تذبذابت االستغالل لدورة العادي ابلتشغيل املتعلقة التذبذابت عن املكونة

  اخلزينة بواسطة املكونة ذهه متول العامل، املال رأس احتياج يف تذبذابت إحداث إىل يؤدي مما الشهر( خالل حتدد
 :82أساسيني لعاملني العامل املال رأس احتياج خيضع عامة وبصفة
 العمالء عالقة ة،املؤسس نشاط طبيعة حسب تتغي اليت املخزوانت دوران معدل :القطاعية اخلصوصيات -

 .املؤسسات من لبعض التفاوضية القدرة تربطها اليت ابملوردين
 .العشوائي الطابع ذات التذبذابت الشراء، عادات الطبيعية، ابلظواهر املرتبطة املومسية التغيات -

 :العامل املال رأس احتياجات :حاالت3
 :يلي فيما توضحها العامل املال رأس احتياجات أتخذها حاالت ثالث هناك
 العامل املال رأس احتياجات (موجبBFR 0اكرب من:) 

االحتياجات  ولمت سوف مواردها، إذ من اكرب للمؤسسة االستغالل دورة استخدامات تكون احلالة هذه يف
 قصيةمكملة  مالية موارد على ابالعتماد وإما املدى يلةوالط مواردها يف الفائض على ابالعتماد إما املدى القصية

 .املدى
 املال رأس احتياجات (العامل معدومBFR 0يساوي):  

الن  للتمويل تغاللاالس احتياجات لديها ليس إذ مواردها، مع متساوية للمؤسسة االستغالل استخدامات هنا
 . متداولة( ولصأ  الدورية) وهلاصأ لتمويل كافية املدى( قصية )ديون الدورية اخلصوم
 املال رأس احتياجات ( العامل سالبBFR 0اقل من:)  

 للتمويل الن احتياجات الديه ليس استغالهلا، إذ موارد من اصغر للمؤسسة االستغالل استخدامات احلالة هذه يف
 املال يف رأس فائض هلا ةاملؤسس أن يعين وهذا االستغالل يف أصول التمويل احتياجات عن فائضة الدورية اخلصوم
 .الدورة احتياجات ومتويل تغطية بعد وذلك العامل

 :العامل املال رأس احتياجات يف املؤثرة :العوامل4
 :83يلي فيما ونلخصها العامل املال رأس احتياجات يف رةثمؤ عوامل عدة هناك

                                                           
 .58مرجع سبق ذكره،ص اجلديد، الرمسي الربانمج حسب املايل التسيري زغيب مليكة،، 82
 .77مخيسيت فتيحة، مرجع سبق ذكره،  83
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رقم  تساوي رغم ألخرى مؤسسة من العامل املال رأس يف االحتياج خيتلف أن ميكن إذ :النشاط طبيعة
 .النشاط طبيعة حسب أي األعمال

العامل  املال رأس حتياجا يكون معتربة مضافة وقيمة يلةوط إنتاج دورة هلا اليت املؤسسات :اإلنتاج دورة
 .الدورة مدة لوط نتيجة املخزوانت قيمة الرتفاع نظرا مرتفعا

 العامل املال رأس تياجاح نويك ضعيفة مضافة وقيمة قصية إنتاج دورة هلا اليت فاملؤسسات :االستثمارات
 . سليب األحيان بعض ويف ضعيفا

 .أكرب نسبيا عاملال املال رأس احتياج نويك مرتفع أعمال رقم حتقق اليت فاملؤسسات :النشاط مستوى

 ج: اخلزينة
 املايل للتوازن مؤشر فهي العامل لاملا رأس احتياج و العامل املال رأس بني املايل التوازن بتحديد اخلزينة تسمح     

 وما عليها االستغالل، ةدور  خالل املؤسسة حبوزة اليت السائلة األموال جمموع وهي حلظة كل يف أي جدا القصي
 األخي يتوقف ذاه مستوي حيث نقدي خمزون مبثابة فهي . جدا القصية اآلجال يف مستحقة مالية ديون من

 . املؤسسة موارد و الستعماالت البنيوية اخلصائص على
 نعرف اخلزينة كما يلي:: اخلزينة :تعريف1

 84املؤسسة تصرف حتت هي اليت السيولة جمموع هي اخلزينة".   
 جمموع أي استغاللية، دورة ملدة املؤسسة تصرف حتت توجد اليت اجلاهزة األموال جمموع هي اخلزينة 

 تعرب اهنأل األمهية من كبية درجة على هي واخلزينة فورا استخدامها املؤسسة تستطيع اليت السائلة األموال
   ."85ابملؤسسة مايل وجود توازن عن

 :86التالية العالقة استنتاج ميكن سيق ما خالل من

 

 

 

                                                           
 . 411ص سبق ذكره ،مرجع  ، بوعالم بوشاشي 84
 .60 ص ،ذكره سبق مرجع اجلديد، الرمسي الربانمج حسب املايل التسيري مليكة،، زغيب 85
 16000=45137 -61137 = اخلزينة .60نفس املرجع، ص86

 .16000=12200 -28200 = اخلزينة

 . العامل املال رأس احتياجات -العامل الدائم املال رأس = اخلزينة

 مصرفيةسلفات  –قيم جاهزة  = اخلزينة
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:من مجيع مؤشرات التوازن املايل اليت قمنا حبساهبا انطالقا من املثال التطبيقي األول نالحظ أن املؤسسة تعليق    
ليست يف وضعية التوازن املايل األدىن الذي حيقق هلا الوضعية املثالية، وابملقابل ليست يف وضعية مالية سيئة ألهنا 

، وهذا يدل على إمكانية املؤسسة يف متويل كامل أصوهلا الثابتة ابالعتماد حققت رأس مال عامل دائم موجب
 على أمواهلا الدائمة، ويبقى جزء تستعمله لتغطية جزء من األصول املتداولة.

كما أهنا حققت رأس مال عامل خاص سالب وهذا معناه أهنا تعتمد على العامل اخلارجي يف متويل جزء من       
و ن وهذه الوضعية مناسبة ابلنسبة للمؤسسة العتبارات اقتصادية  24788ذا اجلزء يقدر بـ:  األصول الثابتة وه

ومالية. وابملقابل حققت املؤسسة احتياج لرأس املال العامل موجب وهذا معناه أن جزء من األصول املتداولة ممول 
سة يف انتظار حساب خمتلف النسب عن طريق األموال الدائمة ونقول مبدئيا أن الوضعية مالئمة ابلنسبة للمؤس

 املالية اليت توضح أكثر الوضعية املالية للمؤسسة.
أما خزينة املؤسسة يف موجبة والتفسي األويل هو أن رأس املال العامل للمؤسسة أكرب من احتياجها، وابلتايل     

ميكن استغالل هذا الفائض يف متويل جزء من األصول املتداولة، كما ميكن اعتبار هذا الفائض أبنه جتميد للسيولة 
 على اعتبار أهنا حالة من اإلفراط يف احلذر. 

 التايل: اجلدول يف مبينة هي كما  : اخلزينة الت:حا2
 :يبني خمتلف حاالت اخلزينة: 13جدول رقم 

 التفسري  احلاالت
 0 < خزينة 

TR > 0 
 رأس فائض هناك وابلتايل ( الثابتة األصول < الدائمة األموال ) أبن احلالة هذه تفسر
 إجيابية خزينة يشكاما  وهو سيولة شكل يف مكانة الفائض هذا جيد و العامل املال

 أن وميكن. املتداولة اخلصوم تفوق قد واليت املتداولة األصول من جزء متويل اهنإبمكا
 . ( احلذر يف )إفراط لألموال جتميد هناك أن أيضا يفسر

 = 0خزينة 

TR = 0 
 املال رأس بتطابق كل من وذالك املايل اهنتواز  قد حققت احلالة هذه يف املؤسسة تكون
 حمافظة مدي عن مثلي وتعرب اخلزينة أن يعين هذا .املال العامل رأس واحتياج العامل

  مصرفية(. والتسبيقات للسيولة جتميد فال ) املالية عن وضعيتها املؤسسة
 املتزايدة االحتياجات لتغطية مالية موارد إيل املؤسسة حباجة بكون الوضعية هذه تفسر 0  >خزينة  
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TR< 0 ملواجهة السيولة توفي يف حالة عجز يف املؤسسة أن مبعين. النشاطاستمرار  أجل من 
 . بنكية سلفيات مصرفية وكذا تسبيقات إيل اللجوء ا وابلتايلهتإلتزما

 .59 ،ص ذكره سبق ،مرجع صفية بوزار: لمصدرا

 

 التايل: الشكل خالل من اخلزينة اخنفاض أسباب حتديد ميكن:اخلزينة اخنفاض :أسباب3

 اخلزينة اخنفاض : يبني أسباب10 الشكل رقم

 اخلزينة اخنفاض أسباب

 

 

 

  

 

 

 

 

 اخنفاض
 يف

 األموال
 اخلاصة
 خسائر

 

 اخنفاض 
 الديون يف

 متوسطة
 والطويلة
 تسديد
 الديون

 استثمارات 
 .جديدة

 
 إنشاء

 ورشات

 استثمارات 
 مالية

 
 شراء

 شهادات
 استثمار

 ارتفاع 
 يف

 املخزون

 ارتفاع 
 القيم يف

 املستحقة
 )الزابئن(

 اخنفاض 
 يف

 املوردين

 اخنفاض 
 ديون يف

 االستغالل
 األخرى

 .57ص مرجع سبق ذكره، مليكة، زغيب :املصدر

 ارتفاع
 احتياجات

 املال رأس
 العامل

 اخنفاض
 املال رأس

 العامل

يف  اخنفاض
 موارد

 االستغالل

 من اخنفاض
 األموال
 الدائمة

 يف ارتفاع
 احتياجات
 االستغالل

 يف ارتفاع
 االستثمارات
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لديك امليزانية املالية املختصرة إلحدى املؤسسات االقتصادية واملطلوب منك حساب خمتلف : 07 مثال تطبيقي
 مؤشرات التوازن املايل وفق الطرق املمكنة.

 : امليزانية املالية املختصرة14جدول رقم

 النسبة املبالغ اخلصوم النسبة املبالغ األصول
 أصول اثبتة

 أصول متداولة
 قيم االستغالل

 قيم قابلة للتحقيق
 قيم جاهزة

129400 
70600 
16400 
32000 
22200 

64.7 
35.3 

8.2 
16 

11.1 

 أموال دائمة
 أموال خاصة

 ديون طويلة األجل
 ديون قصرية األجل

167700 
132700 

35000 
32300 

83.85 
66.35 

17.5 
16.15 

 100 200000 اجملموع 100 200000 اجملموع
 .8200مع العلم أن السلفات املصرفية تساوي 

 حساب خمتلف مؤشرات التوازن املايل.احلل:

 :حساب خمتلف رؤوس األموال العاملة 

 : رؤوس األموال العاملة.15جدول رقم

 النتيجة التطبيق طريقة احلساب تسمية املؤشر الرقم
 38300 129400-167700 أاث -أ د ر م ع د 1
 38300 32300-70600 د ق أ -أم در م ع  2
 3300 129400-132700 أاث-أخ ر م ع خ 3
 3300 35000-38300 د ط أ-ر م ع د ر م ع خ 4
 67300 32300+35000 مج الديون)دط+دق( ر م ع أ 5
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 70600 22200+32000+16400 مج أ م ر م ع إ 6
 

 

 التعليق:

نالحظ أن املؤسسة حققت  رأس مال عامل دائم موجب ، هذا يعين أن املؤسسة قامت بتمويل مجيع       
أصوهلا الثابتة عن طريق أمواهلا الدائمة ، وهذا يعرب عن وضعية مالية مبدئيا جيدة، كما حققت فائض تستعمله  

ظ أن املؤسسة حققت رأس مال عامل كامل قيم االستغالل وجزء من القيم القابلة للتحقيق، وابملقابل نالح
خاص موجب، وهذا يدل على أن املؤسسة تعتمد كثيا على أمواهلا اخلاصة لتغطية كل أصوهلا الثابتة وهذه النتيجة 

 تعرب عن استقاللية املؤسسة عن العامل اخلارجي يف متويل أصوهلا الثابتة.

 حساب احتياج رأس املال العامل 

 املال العامل.: احتياج رأس 16جدول رقم

 النتيجة التطبيق طريقة احلساب تسمية املؤشر الرقم
)دق -)ق إ+ق ق  ت( ار م ع  1

 سلفات مصرفية( -أ
(16400+32000)-(32300-

8200) 
24300 

-)د ق أ -ق ج(-)أم ار م ع  2
 سلفات مصرفية(

(70600-22200)- (32300-
8200) 

24300 

 التعليق:

لرأس املال العامل موجب وهذا معناه أن جزء من األصول املتداولة ممول عن طريق لقد حققت املؤسسة احتياج    
األموال الدائمة ونقول مبدئيا أن الوضعية مالئمة ابلنسبة للمؤسسة يف انتظار حساب خمتلف النسب املالية اليت 

 توضح أكثر الوضعية املالية للمؤسسة.
 حساب اخلزينة 
 اخلزينة.17جدول رقم : 
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 النتيجة التطبيق طريقة احلساب تسمية املؤشر الرقم
 14000 8200-22200 سلفات مصرفية -ق ج خ  1
 14000 24300-38300 ا ر م ع -ر م ع د خ  2
 

 

 التعليق:

يل ميكن ياجها، وابلتا من احتخزينة املؤسسة يف موجبة والتفسي األويل هو أن رأس املال العامل للمؤسسة أكرب    
لى عميد للسيولة جتئض أبنه استغالل هذا الفائض يف متويل جزء من األصول املتداولة، كما ميكن اعتبار هذا الفا

 اعتبار أهنا حالة من اإلفراط يف احلذر. 
 

 النسب املاليةالتحليل بواسطة  اثلثا: 

 املالية الوضعية دراسة يف للنياحمل قبل من املستعملة الثانية التقنية املالية تعترب النسب بواسطة التحليل       
 احلكم و للمؤسسات املايل املركز دراسة يف واملستخدمة شيوعا وأكثرها التحليل وسائل أقدم من ويعترب .للمؤسسة

 .املايل التشخيص يف خاصة املستخدم األداء وتقيم الرقابة يف تستخدم كما. أعماهلا نتائج على
 أ: مفهوم النسب املالية و أمهيتها

 :مفهوم النسب املالية: 1
 :التالية التعاريف منها ونسوق التعارف من ابلعديد املالية النسب تعريف ميكن

 .املالية القوائم بنود من نبندي بني ما لعالقة مقياسا توفر املايل التحليل أدوات من تعترب املالية النسب-
  القيم وهذه للمؤسسة االستغاليل أو يليوالتم للهيكل ابلنسبة معىن ذات قيمتني بني أهنا عالقة على تعرف-

 تفسي إبعطاء تسمح النسب وهذه معا، منهما أو االستغالل حتليل جدول من أو املالية امليزانية من تؤخذ
على  املفروضة اخلارجية الشروط إطار ويف موضوعية بصفة املؤسسة طرف من املتبعة السياسات لنتائجا

 87خارجية. أو داخلية مقارنة شكل يف غالبا النسب نتائج على احلكم عملية املؤسسة، وتكون

                                                           
 . 27،ص 2006 والطباعة، عمان، األردن، والتوزيع للنشر املسي دار (،تطبيقي نظري )مدخل املالية القوائم حتليل ،حنفر راضي مؤيد 87
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 لةثمما أخرى بنسبة قورنت إذا إال له قيمة ال املقارنة هذه وانتج متغيين بني عالقة عن عبارة املالية النسبة-
 .املوقف تقييم ميكن املقارنة عملية ضوء على املرجعية، ابلنسبة تسمى

 املالية: النسب :أمهية2
 وذلك للمؤسسة املالية احلالة تشخيص يف مهما دورا تلعب اهنأ نستخلص املالية النسب مفهوم خالل من      

 :88يلي ما خالل من
 .املايل وتوازهنا املؤسسة فعالية حول وإيضاحات معلومات لنا تقدم-
 .متعددة لفرتات املؤسسة تطورات متابعة من متكن-      
 .التسيي قرارات ابختاذ للمسيين والسماح للمؤسسة املالية الوضعية متابعة-      
 .ابلتزاماهتا الوفاء على املؤسسة إمكانية معرفة من متكن-      

 .الطويلة التزاماهتا تسديد على املؤسسة استطاعة مدى حتديد-       
 النسب بواسطة املايل التحليل ب: أسس

 على العمل عند االعتبار بعني أخذها املايل احمللل على جيب اليت واألسس القواعد من جمموعة هناك      
  :89يف األسس هذه وتتمثل املطلوب املايل التحليل إلعداد كطريقة النسب استخدام

تسعى  الذي اهلدف على يتعرف أن املايل احمللل على البد :بوضوح التحليل عملية من اهلدف حتديد-
 واختياره عمله، لطبيعة احمللل فهم على يساعد بدقة اهلدف وحتديد التحليل، عملية من حتقيقه إىل املؤسسة

 .التحليل لعملية والصحيح للتسلسل املنطقي
 هدف إىل يستند أن ملايلا احمللل على جيب :التحليل لعملية الالزمة واملعلومات البياانت نطاق حتديد-

 اخلاضعة املالية الفرتة وحتديد ة،املشمول والقوائم ا،هب يستعني اليت البياانت مصادر حتديد أجل من حتقيقه املراد
 .التحليل لعملية

ما  طبيعة على واضحة داللة احملسوبة النسبة النتيجة تعد :نسبة لكل املقبول واألدىن األقصى احلد حتديد-
 يف جيد مستوى على النسبة ارتفاع يدل أن دائما ابلضرورة ليس لكن املؤسسة، ونشاطات عناصر من متثله

 .مقبولة غي تكون ومىت جيدة، أو مقبولة النسبة تكون مىت تبني حدود وضع من البد ،لكن مجيع األحوال
 احملسوبة بالنس مع مقارنتها ميكن معيارية نسب وضع يتم:احملسوبة للنسب معيارية نسب وضع-

                                                           
 . 37سبق ذكره، صحممد مطر، مرجع  88

 . 157،ص2006األردن،  عمان، والتوزيع، للنشر فاءص دار ، ،املايل والتحليل اإلدارة ، كراجة احلليم عبد 89
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 النسب معاين تفسي يتمو  املعيارية، األوضاع إىل نسبة املؤسسة وضع معرفة وابلتايل املؤسسة نشاطات لتحليل
 .املوضوعية املعيارية النسب مع ابملقارنة ابملؤسسة اخلاصة
 تؤدي إىل نسبة وكل بهاتركي ميكن اليت النسب عدد تتجاوز:التحليل من اهلدف حتقق اليت النسب اختيار-

النسب  خيتار أن يلاملا احمللل على جيب لذالك األخرى النسبة تؤديه الذي اهلدف عن خيتلف هدف حتقيق
 .به يقوم الذي التحليل من اهلدف حتقيق إىل تؤدي اليت
خاصة  وظائف اهل نسب تركيب إىل حاجة هناك تكون عندما: منطقية بطريقة اإلضافية النسب تركيب-

 :يف تتمثل تركيبها عند االعتبار بعني تؤخذ أسسا   هناك فإن التحليل هبدف
مع  الربح صايف قةعال مثل املؤسسة يف نشاطني بني وظيفية عالقة إجياد إىل املركبة النسب تؤدي أن *جيب

 .املبيعات
 .االقتصادية اتاملؤشر  بعض مع النشاطات بني العالقة وحتليل تقييم إىل املركبة النسب تؤدي أن *جيب
إظهار   هبدف ني،املسامه حقوق إىل الدخل مثل حمددة أهداف حتقيق على تعمل بطريقة النسب تركب أن *جيب
 .مسامهيها أموال على عائد حتقيق يف املؤسسة عمليات كفاءة

 .النسب تلك إليها تشي ليتا واملؤشرات والدالئل نسبة كل تعنيه ملا الواقعي التفسي و الصحيح املعىن *حتديد 
 املالية النسب أنواع ج:

  :90التالية الفروع يف النسب خمتلف جتميع ميكن
 زمن يف للمؤسسة ملاليةا اهليكلة عن صورة تقدم اليت النسب هي" :الوضعية( نسب املالية) اهليكلة نسب:"1

 نسب  :إىل تنقسم واليت يةامليزان جمموع وكذا اخلصوم و األصول عناصر خمتلف بني املوجودة العالقة وتفسر معني
 . اخلصوم ونسب األصول

 : النسب اهليكلية18جدول رقم
 نسب األصول

 ن أاث=أاث/مج م  
 ن أم= أم/مج م

 ن ق إ= ق إ/مج م  
 ن ق ق ت=ق ق ت/مج م

 ن ق ج= ق ج/مج م

 نسب اخلصوم
 ن أد= أد/مج م      

 ن أخ= أخ/مج م
 ن د ط أ=د ط أ/مج م   

 أ/مج من د ق أ=د ق 
 

                                                           
90 J –P CONSO ، la gestion finerie de l’entreprise، ED DUNDO 7eme édition 1985, P 207. 
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التفسي: إن النسب اهليكلية توضح مكوانت امليزانية سواء من جانب األصول أو من جانب اخلصوم، 
وخيتلف التقييم حسب نوع املؤسسة، ويف كل احلاالت يكون معيار القياس هو مخسني ابملائة، فإذا كانت 

التثبيتات تكون قيمتها كبية  املؤسسة إنتاجية فيجب أن تكون نسبة األصول الثابتة أكرب من النصف ألن
جدا، وميكن أن تقل عن النصف إذا كانت التثبيتات يف هناية عمرها اإلنتاجي، أما إذا كانت املؤسسة جتارية 

فاألصول املتداولة هي اليت تكون أكرب من مخسني ابملائة، ألهنا تعتمد على قيم االستغالل أكرب مما تعتمد 
 بق على املؤسسات اخلدمية.على التثبيتات، ونفس األمر ينط

أما جانب اخلصوم فيجب أن تكون توليفة متوازنة بني األموال اخلاصة والديون حتقق املردودية الالزمة       
وتقلل من املخاطر املالية، ويف كل احلاالت ال جيب تتجاوز الديون نصف قيمة امليزانية، وإال وقعت املؤسسة 

 النتيجة احلتمية هي اإلفالس. يف وضعية مالية سيئة)عسر مايل( و
 السيولة املتوفرة لدى املؤسسة مهما كان نوعها)جاهزة أو غي جاهزة( تقيس و ": السيولة :" نسب2

 السيولة : أهم نسب 19جدول رقم 
 التفسري العالقة

  العامة السيولة .نسبة1
الديون  / املتداولة األصول
 األجل القصية

 اهن،كو  ابلتزاماهتاالوفاء  علي قادرة املؤسسة أن على دل الواحد من أكرب النسبة كانت كلما
، أي أن املؤسسة تتوفر على السيولة املتداولة ابألصول األجل القصية الديون كل تغطي

الالزمة لتمويل دورة استغالهلا، أما إذا كانت النسبة أقل من الواحد فهذا يعين أن جزء من 
ون قصية األجل وهذه الوضعية ابلنسبة للمؤسسة هي سيئة األصول الثابتة ممول عن طريق دي

جدا خصوصا إذا ابتعدت كثيا عن الواحد، وابملقابل فإن السيولة اليت تتوفر عليها املؤسسة 
 غي كافية لتسيي دورة استغالهلا.

 النسبية السيولة .نسبة2
للتحقيق(  قابلة قيم+ جاهزة )قيم

 ( األجل القصية الديون /

أحسن وضعية هلذه .حبقوقها األجل القصية الديون تغطية علي قادرة القصي األجل يف املؤسسة أن معناه

إذا كانت هذه النسبة خارج اجملال من اجلهة  ، >0.3<0.5النسبة عندما تكون حمصورة يف اجملال
اجملال من اجلهة  الكربى فهذا معناه أن املؤسسة تتوفر على سيولة غرب مستغلة، أما إذا كانت النسبة خارج

 الصغرى فهذا معناه أن املؤسسة لديها عجز يف السيولة
 اآلنية السيولة .نسبة3

  األجل( قصية ديون /جاهزة )قيم
إذا كانت هذه النسبة خارج   >0.2<0.3أحسن وضعية هلذه النسبة عندما تكون حمصورة يف اجملال

ر على سيولة غرب مستغلة وميكن القول أهنا سيولة جممدة اجملال من اجلهة الكربى فهذا معناه أن املؤسسة تتوف
وعلى املؤسسة اختاذ التدابي الالزمة الستغالل اخلزينة أبحسن طريقة، ويكون إما بتقدمي تسهيالت أكثر 
للزابئن أو تعظيم قيمة املخزوانت أو القيام ابستثمارات مالية أو حقيقية واهلدف يف كل هذه احلاالت هو 

ية اإلنتاجية، أما إذا كانت النسبة خارج اجملال من اجلهة الصغرى فهذا معناه أن املؤسسة لديها تسريع العمل
عجز يف السيولة وهي غي قادرة على الوفاء ابلتزاماهتا اآلنية، وعليها أن جتد حلول هلذه الوضعية، وميكن 
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تقوم بتحصيل جزء من حقوقها، أو للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من استثماراهتا، أو تقوم بفتح رأمساهلا، او 
تلجأ إىل االستدانة بتقدمي ضماانت خارج امليزانية كالعقارات و املخزوانت، ألن امليزانية يف هذه احلالة ال 
تعترب ضمان ألن مؤشراهتا ضعيفة جدا، وحىت يف حالة احلصول على قرض يف مثل هذه الوضعيات يكون 

يا والتكلفة عالية جدا، وال تصب يف مصلحة املؤسسة وستزيد قرض قصي األجل وتكون الشروط جمحفة كث
 من تعقيد الوضعية املالية هلا.

 األصول سيولة .نسب4
 األصول جمموع/ املتداولة األصول

. 

 جتارية املؤسسة كانت إن 0.5 من أكرب تكون أن فيجب املؤسسة. نشاط طبيعة إيل النسبة هذه ختضع
إنتاجية. وميكن أن تظهر حاالت استثنائية حسب خصوصية كل  مؤسسة حالة يف 0.5 عن تقل أن وجيب

 مؤسسة.
 لنيل رسالة الغزل لبومرداس، نشاطات خدمات مؤسسات حالة دراسة ،اخلوصصة ظل يف العمومية املؤسسة تقيم و تشخيص صفية، بوزار : املصدر
 .48ص ، 2001 اجلزائر، جامعةاالقتصادية، ،  العلوم ومالية، معهد نقود املاجستي، ختصص شهادة

 فهي للخصوم املكونة األطراف من طرف كل حقيقة معرفة يف كبيا دورا تلعب نسب هي:"التمويل :"نسب3
 : التالية النسب خالل من ذلك ويتبني بنوعيها الديون إيل املؤسسة ميول مدى حتدد

 : أهم نسب التمويل20جدول رقم 
 التفسي العالقة

 الدائم.نسبة التمويل 1
 أموال دائمة/ أصول اثبتة

 النسبة أتخذ ثالثة وضعيات هي على الشكل التايل:
 الوضعية األوىل هي عندما تكون أكرب من الواحد أي أن املؤسسة حتقق هامش أمان
الوضعية الثانية هي عندما تكون أقل من الواحد أي أن املؤسسة ليس هلا قدرة على 

 مالئمةالوفاء وبذلك هي يف وضعية غي 
الوضعية الثالثة هي عندما تكون تساوي الواحد أي أن املؤسسة حتقق وضعية التوازن 

 املايل األدىن
  التمويل اخلاص . نسبة2

 أصول اثبتة / اخلاصة أموال
 النسبة أتخذ ثالثة وضعيات هي على الشكل التايل:

يها أكثر الوضعية األوىل هي عندما تكون أكرب من الواحد معناه أن املؤسسة لد
استقاللية يف متويل أصوهلا الثابتة وهنالك فائض تستعمله لتمويل أصوهلا املتداولة وهذه 

 الوضعية غي مالئمة العتبارات مالية واقتصادية
الوضعية الثانية هي عندما تكون أقل من الواحد معناه أن املؤسسة تستعمل مزجيا من 

خلية لتغطية األصول الثابتة، وهذه النسبة التمويل بني األموال اخلارجية واألموال الدا
 تتبع النسبة السابقة يف التحليل.

الوضعية الثالثة هي عندما تكون تساوي من الواحد معناه أن املؤسسة تستطيع فقط 
 إبمكانياهتا اخلاصة متويل أصوهلا الثابتة وبذلك هي مستقلة ماليا.
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 املالية االستقاللية . نسب3
 الديون جمموع / خاصة أموال*
 اخلصوم جمموع / خاصة أموال*

 مستقلة املؤسسة تكون حىت2وأقل من   الواحد من أكرب األوىل النسبة تكون أن جيب
،عندما تكون داخل اجملال فهذه هي الوضعية  >1<2ماليا أي اجملال املثايل 

استقاللية املثالية، أما خارج اجملال من اجلهة الكربى فمعناه أن املؤسسة لديها اكثر 
ولديها قدرة على التسديد، اما إذا كانت خراج اجملال من اجلهة الصغرى فإن املؤسسة 

 يف هذه احلالة يف وضعية مشبعة ابلديون، أي أهنا ليست مستقلة ماليا.
 اخلاصة املوارد تكونحىت   >0,35<0,75الثانية النسبة تكون أن جيب و  

 . مالية ابستقاللية تتمتع املؤسسة أن نقول لتايلاب و اخلارجية املوارد من أكرب للمؤسسة
االستدانة) قدرة السداد  . نسب4
 الوفاء ابلدين(–
 اخلصوم جمموع /الديون جمموع*
 الديون جمموع/ اخلصوم جمموع*

 تستطيع وهل الديون، لتغطية كافية املؤسسة مردودية هل معرفة يف تفيدان النسبة هذه
 ؟  اخلطر مواجهة

 وأتخذ الوضعيات التالية: 0.5األوىل جيب أن تكون أقل متاما من النسبة  
األجل وكلما  والطويلة القصية اهنبديو  الوفاء على للمؤسسة قدرة 0.5 من أقل

 . ابتعدت عن هذه النقطة كلما زادت قدرهتا
املؤسسة ليس لديها القدرة على تسديد ديوهنا، وهي بذلك يف وضعية  0.5أكرب من 

وكلما اقرتبت من الواحد قلت قدرهتا على تسديد االلتزامات واجتهت إىل  مالية خطية
 وضعية اإلفالس، وابملقابل قلت حظوظها يف احلصول على القروض.

 اهنبديو  الفاء تستطيع املؤسسة أن علي يدل هذا فإن 2 من أكرب النسبة كانت فكلما
 التسديد عدم خطر عن تبتعد وابلتايل

 .50 ،ص ذكره سبق مرجع صفية، بوزار : املصدر

 :التسيري" :"نسب4
 من املؤسسة نشاط حجم االعتبار بعني األخذ مع التحليل يف السابقة النسب لتكمل النسب هذه أتيت     

 :يلي ما ومنيز والديون( احلقوق ) املالية العناصر أو احلقيقية السلع دوران قياس خالل
 جدول يف النفقات عناصر أو امليزانية عناصر مبختلف واملشرتايت أعمال رقم مبقارنة نقوم :النشاط نسب -

 امليزانية حتليل يف الزمين البعد إبدخال تسمح دينامكية مؤثرات لنا تقدم النسب وهذه حساابت النتائج،
 (.بيع إنتاج، )متوين، االستغالل دورة حركة يف اليت تكون الدورية العناصر وهي

 
 ابلنشاط اخلاصة النسب : أهم 21جدول رقم 

 التفسري العالقة
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 األعمال رقم منو . معدل1
 ن للسنة األعباء خارج األعمال رقم
 1 -ن للسنة األعباء خارج األعمال رقم/ 

 . السوق منو مبعدل مقارن جناعتها ومدى املتبعة التجارية السياسة عن النسبة هذه تعرب

 املستخدمني مصاريف . نسب2
 املستخدمني مصاريف

 األعمال رقم /

 األعمال. لرقم املستخدمني مصاريف مردودية متثل وهي

 املضافة القيمة توزيع . نسب3
 .املضافة القيمة / املستخدمني *مصاريف
 .املضافة القيمة / والرسوم *الضرائب
 املضافة القيمة / املالية *املصارف

 البشرية، اإلنتاج عوامل على املضافة القيمة توزيع كيفية بتحليل تسمح النسبة هذه
 .للمؤسسات الدولة تشجيع ومدى املادي ابلتشريع النسب هذه وترتبط

 .50 ذكره، ص سبق مرجع صفية، بوزار : املصدر

 امليزانية حتليل يف الزمين البعد إبدخال تسمح حبيث دينامكية مؤشرات لنا تقدم النسب هذه :الدوران نسب-    
 االستغالل) دورة خالل حركة حالة يف تكون اليت الدورية العناصر وهي امليزانية االعتبار عناصر بعني أيخذ أين

 .بيع( إنتاج، متوين،
 الدوران بنسب اخلاصة النسب أهم : يبني 22جدول رقم 

 التفسري العالقة
 املخزوانت دوران مدة . نسبة1

 للسلع الوسطي املخزن
__________ 360× 

 املباعة السلع تكلفة

 منتجات ولوازم، مواد عها )السلع، أنوا ابختالف املخزوانت تصريف النسبة هذه لنا تقيس
 إىل تؤدي فيها زايدة وكل .اهنخمزوان تسيي يف املؤسسة حتكم الصنع(، وهذا معناه مدى اتمة

 العامل. املال رأس احتياجات يف الزايدة

 للزابئن القرض تسديد مدة . نسبة2
 القبض أوراق + الزابئن

__________ 360× 
 األعمال رقم

 أايم متوسط إىل تشي حبيث الزابئن اجتاه للمؤسسة االقراضية السياسة النسبة هذه لنا توضح
ويفضل أن تكون املدة املمنوحة للزابئن أقل من املدة  .للزابئن املمنوح االئتمان أشهر عدد أو

املمنوحة من طرف املوردين، حىت تتمكن املؤسسة من الوفاء ابلتزاماهتا جتاه مورديها وابملقابل 
حىت ال تقع املؤسسة يف عسر مايل وتصبح جمربة على جلب قروض قصية األجل من أجل 

 قرضني.تسديد التزاماهتا جتاه مورديها أو جتاه امل

 املوردين قروض مدة . نسبة3
 الدفع أوراق+ املوردين

__________ 360× 
 املشرتايت

 تؤثر النسبة وهده املوردين، قبل من املمنوحة للقروض املتوسطة املدة النسبة هذه لنا تقيس
 .االستغالل دورة لتموين هام مورد تشكل املوردين قروض ألن املؤسسة موارد على

 .51 ذكره، ص سبق مرجع صفية، بوزار : املصدر
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 : املردودية" :" نسب5
 واألصول املتداولة األصول طريق عن األموال استخدام يف املؤسسة كفاءة مدى لنا يقيس النسب من النوع هذا

 : التايل اجلدول خالل من ذلك ونبني األموال رؤوس مردودية الثابتة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 : يبني أنواع نسب املردودية23جدول رقم 
 التفسري العالقة 

 املالية . املردودية1
 اخلاصة األموال / املالية النتيجة

 ابلنسبة املؤسسة مردودية عن تعرب وابلتايل املايل االستخدام مردودية هي
 دل كبية النسبة كانت وكلما .اخلاص املال برأس مقارنته أي ملالكها
 .أمواهلا استغالل كفاءة على ذالك

 االقتصادية. املردودية 2
 األصول جمموع / الصافية النتيجة

 هذه بني مبقارنة وذلك ابملؤسسة الثابتة األصول استخدام كفاءة لنا تقيس
 .احملققة أو املستخرجة والنتائج االستثمارات

 التجارية . املردودية3
 الضريبة خارج األعمال رقم / الصافية النتيجة

 احملقق األعمال رقم مبقارنة وذلك املؤسسة نشاط لتقييم نسب وهي
 منتج لكل كافية نتائج على احلصول املؤسسة على يتطلب إذن .ابلنتيجة

 .الربح على وللحصول التكاليف لتغطية مباع
 .52 ، صذكره سبق مرجع صفية، بوزار : املصدر

عند حساب خمتلف نسب املردودية فاهلدف هو معرفة مردودية أموال املؤسسة مبختلف أنواعها مالحظة: 
ومبختلف مستوايهتا، واألهم يف مثل هذه الوضعيات مقارنة املردودية احملققة مع النسب املطبقة يف السوق املايل، أو 

 مردودية املؤسسة صحيحا.  مع نسب معيارية أو مع مؤسسات تعمل يف نفس النشاط، حىت يكون حكمنا على

، املطلوب حساب خمتلف النسب املمكنة مع  02بناءا على معلومات املثال التطبيق رقم  :08مثال تطبيقي
 التعليق عليها.
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  نسب اهليكلية24جدول رقم : 

 نسب األصول
 ن أاث=أاث/مج م  =

 ن أم= أم/مج م=
 ن ق إ= ق إ/مج م = 

 ن ق ق ت=ق ق ت/مج م=
 م=ن ق ج= ق ج/مج 

 النتيجة
0.6646 
0.3354 

0.841 
0.733 

0.78 

 نسب اخلصوم
 ن أد= أد/مج م=      

 ن أخ= أخ/مج م=
 ن د ط أ=د ط أ/مج م =  

 ن د ق أ=د ق أ/مج م=
 

 النتيجة
0.8338 

0.596 
0.2378 
0.1662 

توضح هذه النسب مكوانت امليزانية سواء من جانب األصول أو من جانب اخلصوم، فبما أن  التعليل:
ألن التثبيتات قيمتها كبية جدا  0.6646املؤسسة إنتاجية فنسبة األصول الثابتة أكرب من النصف وتقدر ب

ائة وقدرت مقارنة مع األصول املتداولة، وابملقابل فنسبة األصول املتداولة هي أقل من مخسني ابمل
 .0.3354ب

ويف جانب اخلصوم التوليفة متوازنة بني األموال اخلاصة والديون حتقق املردودية الالزمة ، ويف هذه احلالة       
 وهي جد مناسبة. 0.4الديون ال تتجاوز نصف قيمة امليزانية بل تقدر حبويل 

  نسب السيولة 25جدول رقم : 

 التفسري النتيجة العالقة
  العامة السيولة .نسبة1

 الديون القصية / املتداولة األصول
 األجل

 قادرة املؤسسة أن وهذا معناه الواحد من أكرب النسبة 2.02=121210/60073
 القصية الديون كل تغطي اهن،كو  ابلتزاماهتاالوفاء  علي

، أي أن املؤسسة تتوفر على املتداولة ابألصول األجل
 استغالهلا.السيولة الالزمة لتمويل دورة 

 النسبية السيولة .نسبة2
 /للتحقيق(  قابلة قيم+ جاهزة )قيم

 ( األجل القصية الديون

(26500+28200/)60073
=0.91 

 تغطية علي قادرة القصي األجل يف املؤسسة أن هذه النتيجة معناه
وتعترب أحسن وضعية هلذه النسبة  .حبقوقها األجل القصية الديون

ويف هذه  ، >0.3<0.5عندما تكون حمصورة يف اجملال
احلالة النسبة خارج اجملال من اجلهة الكربى هذا معناه أن املؤسسة 

 تتوفر على سيولة كبية غرب مستغلة.
 اآلنية السيولة .نسبة3

  األجل( قصية ديون /جاهزة )قيم
أحسن وضعية هلذه النسبة عندما تكون حمصورة يف  0.47=28200/60073

،ويف هذه احلالة النسبة خارج اجملال   >0.2<0.3اجملال
من اجلهة الكربى فهذا معناه أن املؤسسة تتوفر على سيولة غرب 
مستغلة وميكن القول أهنا سيولة جممدة وعلى املؤسسة اختاذ 
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ويكون إما بتقدمي التدابي الالزمة الستغالل اخلزينة أبحسن طريقة، 
تسهيالت أكثر للزابئن أو تعظيم قيمة املخزوانت أو القيام 
ابستثمارات مالية أو حقيقية واهلدف يف كل هذه احلاالت هو 

 تسريع العملية اإلنتاجية.
 األصول سيولة .نسب4

 . األصول جمموع/ املتداولة األصول
121210/361420=
0.3354 

 تكون أن فيجب املؤسسة. نشاط طبيعة إيل النسبة هذه ختضع
 0.5 عن تقل أن وجيب جتارية املؤسسة كانت إن 0.5 من أكرب

إنتاجية. وميكن أن تظهر حاالت استثنائية  مؤسسة حالة يف
حسب خصوصية كل مؤسسة.مثل الوضعية اليت نتواجد فيها 
فمؤسستنا هذه مؤسسة خمتلطة النشاط يف جتارية ألهنا حتتوى على 

وإنتاجية ألهنا حتتوي على خمزون املواد األولية خمزون البضاعة 
 واملنتجات التامة الصنع

  نسب التمويل26جدول رقم : 

 التفسي النتيجة العالقة
 .نسبة التمويل الدائم1

 أموال دائمة/ أصول اثبتة
املؤسسة حققت نسبة أكرب من الواحد وتقدر يف هذه  1.25=301347/240210

مالئمة جدا ابلنسبة وهي وضعية  1.25الوضعية ب
 هلا، ومن خالهلا حتقق املؤسسة هامش أمان.

  التمويل اخلاص . نسبة2
 أصول اثبتة / اخلاصة أموال

وهذا معناه  0.9النسبة هي أقل من الواحد  وتقدر ب 0.9=215422/240210
أن املؤسسة تستعمل مزجيا من التمويل بني األموال 

ألصول الثابتة، اخلارجية واألموال الداخلية لتغطية ا
 وهذه النسبة تتبع النسبة السابقة يف التحليل.

 
 املالية االستقاللية . نسب3
 الديون جمموع / خاصة أموال*
 جمموع / خاصة أموال*

 اخلصوم

215422/(85925+60073)
=1.47 

215422/361420=0.6 

إذن   2وأقل من   الواحد من أكرب األوىل النسبة
بتحقيقها لنسبة قدرت ب ماليا  مستقلة املؤسسة
< <2، وهي موجودة داخل اجملال املثايل 1.47

،عندما تكون داخل اجملال فهذه هي الوضعية 1
 املثالية.

ونفس األمر ينطبق على النسبة الثانية فهي موجودة 
داخل اجملل املثايل ولقد حققت املؤسسة نسبة تقدر 

وهذا يدل على أن املؤسسة حتسن استغالل  0.6ب 
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 أمواهلا الداخلية واخلارجية. 
االستدانة) قدرة  . نسب4

 الوفاء ابلدين(–السداد 
 جمموع /الديون جمموع*

 اخلصوم
 جمموع/ اخلصوم جمموع*

 الديون

(85925+60073/)361420
=0.4 

361420/(85925+60073)
=2.47 

 املؤسسة مردودية هل معرفة يف تفيدان النسبة هذه
 ؟  اخلطر مواجهة تستطيع وهل الديون، لتغطية كافية

ويف  0.5النسبة األوىل جيب أن تكون أقل متاما من  
 0.5 من أي أقل 0.4هذه الوضعية املؤسسة حققت 

 اهنبديو  الوفاء على وهذا معناه أن للمؤسسة قدرة
أما النسبة الثانية فلها نفس .األجل والطويلة القصية

وحققت املؤسسة  2التفسي ألهنا أكرب من 
 .2.47نسبة

  نسب املردودية27جدول رقم : 

 التفسري النتيجة العالقة 
 املالية . املردودية1

 األموال / املالية )النتيجة
 100اخلاصة(*

 100(*10000/215422م م=)
 =4.6% 

 عن تعرب وابلتايل املايل االستخدام مردودية هي
 مقارنته أي ملالكها ابلنسبة املؤسسة مردودية

 كبية النسبة كانت وكلما .اخلاص املال برأس
 .أمواهلا استغالل كفاءة على ذالك دل

 . املردودية االقتصادية2
 جمموع / الصافية )النتيجة

 100األصول الثابتة(*

 100(*8000/240210م إ =)
=3.33% 

 الثابتة األصول استخدام كفاءة لنا يستق
 االستثمارات هذه بني مبقارنة وذلك ابملؤسسة
 .احملققة أو املستخرجة والنتائج

الظاهر من خالل هذين النسبتني احملسوبتني أن مردودية عناصر امليزانية ضعيفة جدا، سواءا كانت من مالحظة: 
%، أما من 4.6 مردودية مالية ضعيف جدا والذي قدر بـجانب اخلصوم والذي حققت فيه املؤسسة معدل 

جانب األصول فكانت النتيجة أسوء بكثي من جانب اخلصوم وحققت املؤسسة معدل مردودية اقتصادية أضعف 
 .%3.33من معدل املردودية املالية والذي قدر بـ 

 منك إعداد امليزانية املالية املختصرة.إليك املعلومات التالية عن إحدى املؤسسات واملطلوب : 01مترين تطبيقي 
     12000* ر م ع الدائم=        4000* ر م ع اخلاص=              18000*ر م ع اإلمجايل= 

 * ق إ = نصف امليزانية  * ق ق ت = ق ج   24000*أموال دائمة= 
 احلل:
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 أ اث  –*ر م ع د= أ د 
 12000= 12000-24000ر م ع د =  –أ اث= أ د 
 12000اث=أ 

 أاث –*ر م ع خ = أ خ 
 16000=  12000+ 4000أخ= ر م ع خ + أاث = 

 16000أخ=
 8000=  16000 -24000أخ = –*د ط أ= أ د 

 8000د ط أ = 
 30000= 12000+  18000*جمموع امليزانية=ر م ع إ + أاث = 

 30000مج م=
 6000=  24000 -30000أد = –*د ق أ=مج م 

 6000د ق أ= 
 15000=  30000½ جمموع امليزانية = ½ ق إ= *

 15000ق إ= 
 *ر م ع إ = مج األصول املتداولة= ق إ +ق ق ت+ ق ج

 +ق ق ت + ق ج 15000= 18000                 
 3000ق ق ت + ق ج=            

 1500=  3000/2ق ق ت = ق ج =            
 1500ق ق ت = ق ج= 

 املختصرة على النحو التايل:ومنه  تكون امليزانية املالية 
 : امليزانية املالية املختصرة28جدول رقم

النسب  املبالغ األصول
 املئوية

النسب  املبالغ اخلصوم
 املئوية

 80 24000 أد 40 12000 أاث
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 أم
 ق إ

 ق ق ت
 ق ج

18000 
15000 
1500 
1500 

60 
50 
5 
5 

 أخ
 د ط أ
 د ق أ

16000 
8000 
6000 

53.33 
26.67 

20 

 100 30000 اجملموع 100 30000 اجملموع
 

 إليك املعلومات التالية عن إحدى املؤسسات واملطلوب منك إعداد امليزانية املالية املختصرة.: 02مترين تطبيقي  
   100000* جمموع الديون=    2* ن ق س =  1.25*ن ت خ=   1*ن إ م= 

 ر م ع إ 1/4مج م   * ق ج = 0.4* ق إ =     80000*ر م ع د= 
 احلل:

 100000مع العلم أن جمموع الديون=    1*ن إ م = أ خ / مج الديون =
 100000ومنه: أ خ =مج الديون =

 100000أ خ =مج الديون =
 *ن ت خ = أ خ / أاث

 80000=  1.25 /100000أاث= أ خ / ن ت خ = 

 80000أاث=
 120000=  80000 -200000أاث = –* أ م=مج م 

 120000أ م= ر م ع إ= 
 2*ن ق س= مج م / مج د =

 200000=  2*100000= 2مج م=مج د*
 200000مج م = 

 80000=  200000* 0.4جمموع امليزانية =  0.4ق إ= *
 80000ق إ= 

 أاث–أاث = أخ +د ط أ –*ر م ع د = أ د 
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                 60000=  100000-80000+ 80000أخ =  –د ط أ = ر م ع د + أاث 
 60000د ط أ= 

 40000=  60000 -100000د ط أ = –ق أ=مج د *د 
 40000د ق أ= 

 30000=  120000* 1/4أم = 1/4ر م ع إ=   1/4*ق ج=
 30000ق ج= 

 10000= 30000 - 80000 -120000ق ج = –ق إ  –* ق ق ت= أ م 
 10000د ق أ= 

 ومنه  تكون امليزانية املالية املختصرة على النحو التايل:

 نية املالية املختصرة: امليزا29جدول رقم

 النسب املبالغ األصول
 املئوية

النسب  املبالغ اخلصوم
 املئوية

 أاث
 أم
 ق إ

 ق ق ت
 ق ج

80000 
120000 
80000 
10000 
30000 

40 
60 
40 
5 

15 

 أد
 أخ

 د ط أ
 د ق أ

160000 
100000 
60000 
40000 

80 
50 
30 
20 

 100 200000 اجملموع 100 200000 اجملموع
 

 التحليل ابستعمال مقارنة امليزانيات. -رابعا

إن التحليل مليزانية املؤسسة ليس ذو أمهية كبية إذا مل يكن مقرتان بعنصر الزمن، وهذا ما يعرف ابلتحليل       
الديناميكي أو املتحرك وميكن  أن جند مثل هذا النوع من التحليل يف شكل مقارنة للميزانيات لسنوات متتالية 

أو لعدة مؤسسات تعمل يف نفس النشاط، وتكون هذه املقارنة ابستعمال املؤشرات والنسب اليت لنفس املؤسسة 
حتدثنا عليها سابقا، كما تبني لنا هذه املقارنة التغييات اليت تطرأ على امليزانية خالل سنوات معينة، وهل هي على 
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ر، وتستعمل هذه الطريقة من طرف الطريق الصحيح أم العكس، أي هل هي يف حتسن مستمر أم يف تدهور مستم
 البنكيني واملقرضني ورجال األعمال ملراقبة تسيي وتغيات احلالة املالية للمؤسسة. وتكون املقارنة وفق طريقتني:

: يتم حساب أهم النسب املالية ومؤشرات التوازن املقارنة بواسطة النسب املالية ومؤشرات التوازن املايل-1
ت متتالية، ونقوم بوضع مقارنة بني هذه املتغيات والتعليق عليها، هبدف البحث عن التغيي املايل للمؤسسة لسنوا

اجليد وأسبابه لكي تواصل املؤسسة يف حتقيقه، وكذا التدقيق يف أسباب التغيي حنو السيئ لتفادي أسبابه يف 
 الدورات املقبلة، وسنوضح ذلك من خالل التمرين التايل:

مليزانيات التالية الثالثة املتتالية إلحدى املؤسسات واملطلوب منك املقارنة ابستعمال : إليك امثال توضيحي
 النسب املالية ومؤشرات التوازن املايل مع التعليق على وضعية املؤسسة.

 : امليزانية املالية املختصرة لثالث سنوات.30جدول رقم

 3سنة 2سنة 1سنة اخلصوم 3سنة 2سنة 1سنة األصول
 أاث
 أم
 ق إ

 ق ق ت
 ق ج

136800 
132500 
43700 
56000 
32800 

139900 
147800 
42800 
47000 
58000 

154000 
141100 
44100 
45000 
52000 

 أد
 أخ

 د ط أ
 د ق أ

193900 
140300 
53600 
75400 

210300 
142000 
68300 
77400 

211600 
163700 
47900 
83500 

 295100 287700 269300 اجملموع 295100 287700 269300 اجملموع
حساب بعض النسب املالية ذات الداللة وكذا مؤشرات التوازن املايل حسب املعلومات املتاحة. ويكون احلل: 

 ذلك وفق اجلدول التايل:
 : حساب أهم النسب املالية لثالث سنوات.31جدول رقم

 3سنة  2سنة  1سنة  النسب                                        السنوات
 1.37 1.5 1.42 %(≥1أد/أاث     )ن ت د= 

 1.06 1.01 1.02 %(≥1ن ت خ= أخ/أاث     )
 2.24 1.97 2.06 >%(2ن ق س= مج م/مج د    )

 1.24 0.97 1.09 (2≥%≥1ن إ م = أخ/مج د   )
 0.48 0.51 0.49 ن س أ= أم/مج م   
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 1.69 1.9 1.75 %(≥1ن س ع= أم /دق أ    )
 0.62 0.75 0.43 (0.3≥%≥0.2ن س آ= ق ج/ دق أ     )

 التعليق:

  نسبة التمويل الدائم يف السنوات الثالث أكرب من الواحد وهذا معناه أن املؤسسة متول مجيع أصوهلا الثابتة
وبواسطة أمواهلا الدائمة ويبقى جزء منها تستعمله لتغطية جزء من األصول املتداولة، هذه الوضعية مالئمة 

مثالية ألهنا تبتعد كثيا عن وضعية التوازن املايل األدىن، وهذا ما حيدث  ابلنسبة للمؤسسة لكنها ليست
 اختالل يف قاعدة التوازن املايل، وتبقى أحسن وضعية هي يف السنة الثالثة.

  نسبة التمويل اخلاص يف السنوات الثالث أكرب من الواحد، هذا معناه أن املؤسسة ال تعتمد على العامل
ا الثابتة، وهي بذلك مستقلة ماليا يف متويل أصوهلا الثابتة لكنها ليست الوضعية اخلارجي يف متويل أصوهل

املثالية ابلنسبة للمؤسسة، ألهنا ال تستفيد كثيا من املزااي اليت متنحها الديون الطويلة يف ختفيض التكلفة، 
 وتبقى أحسن وضعية يف السنة الثانية رغم تقارب النتائج احملققة.

 اد مقبولة يف السنوات الثالث ابلرغم أهنا اخنفضت يف السنة الثانية عن املستوى املثايل نسبة قدرة السد
، أما ابقي السنوات فنقول أن للمؤسسة قدرة كبية على الوفاء ابلتزاماهتا، وتبقى أحسن  2الذي هو 

 وضعية هي يف السنة الثالثة.
 السنة األوىل ويف السنة الثالثة، وهذا معناه أن  نسبة االستقاللية املالية موجودة داخل اجملال املثايل يف

املؤسسة تتمتع ابستقاللية مالية جيدة، لكن يف السنة الثانية نالحظ أن النتيجة جاءت خارج اجملال من 
اجلهة الصغرى وهذا يدل على أنه حدث خلل يف استقاللية املؤسسة على الرغم من أن النتيجة مل تكن 

 ال املثايل.بعيدة كثيا عن وضعية اجمل
  نسبة السيولة العامة كبية جدا يف السنوات الثالث وهذا يدل على أن السيولة املوجودة يف املؤسسة غي

 مستغلة ابلكل اجليد.
  نسبة السيولة احلالية) اآلنية( هي مرتفعة كثيا عن اجملال املثايل الذي جيب على املؤسسة أن حتققه، ومن

هذا املنطلق نقول أن للمؤسسة سيولة كبية غي مستغلة ) جممدة(، وعلى املؤسسة إجياد حلول هلذه 
ل، أو استعماهلا يف توظيفات السيولة اجملمدة من خالل تقدمي تسهيالت للزابئن، أو تعظيم قيم االستغال

 مالية قصية األجل................     
 : حساب مؤشرات التوازن املايل لثالث سنوات.32جدول رقم

 3سنة  2سنة  1سنة  املؤشرات                                        السنوات
 57600 70400 57100 أاث     -ر م ع د= أد
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 9700 2100 3500 أاث     -ر م ع خ= أخ
 141100 147800 132500 ر م ع إ= مج أم   
 131400 145700 129000 ر م ع أ= مج د   

 5600 12400 24300 سلفات مصرفية( –د ق أ ) –ق ج( –إ ر م ع=) أم 
 52000 58000 32800 سلفات مصرفية –خ= ق ج 

 52000 58000 32800 إ ر م ع -خ= ر م ع د
 التعليق:

من خالل مؤشرات التوازن املايل نالحظ أن املؤسسة حققت مؤشرات اجيابية يف السنوات الثالث، فقد     
حققت رأس مال عامل موجب وهذا يدل على أن للمؤسسة قدرة كبية يف تغطية أصوهلا الثابتة انطالقا من أمواهلا 

ية األصول املتداولة. ابإلضافة أن املؤسسة حتقق الدائمة، ابإلضافة إىل توفر جزء من املوارد الدائمة يستعمل لتغط
يف السنوات الثالث استقاللية يف متويل أصوهلا الثابتة حبيث أهنا حققت رأس مال عامل خاص موجب يف 

السنوات الثالث. كما نالحظ أن املؤسسة حققت احتياج موجب يف السنوات الثالث، وهذا معناه أن املؤسسة 
مة يف متويل احتياجات الدورة، وهذه الوضعية مالئمة لكنها ليست جيدة خصوصا إذا تعتمد على املوارد الدائ

القيم كبية جدا، وهذا يدل أيضا على سوء استغالل السيولة واملوارد املالية املتوفرة لدى املؤسسة. أما خزينة 
 من احتياجه، ونقول يف املؤسسة فهي موجبة يف السنوات الثالث، وهذا معناه أن رأس املال العامل أكرب بكثي

هذه الوضعية أن املؤسسة تتوفر على سيولة جممدة غي مستغلة، وهذه الوضعية ليست هي األمثل ابلنسبة 
 للمؤسسة، بل عليها استغالل خزينتها  بطريقة أكثر عقالنية.  

على عناصر هو جدول بواسطته تستطيع حتديد التغييات اليت حصلت  املقارنة بواسطة جدول التغريات:-2
امليزانية، أي التغييات يف املوارد من جهة واستعماالهتا واألصول من جهة أخرى، ورغم ما يقدم من معلومات إال 

أنه يبقى حمدود يف معانيه لوجود مشكل التقييم وعالقته ابلتضخم،وكذلك زايدة أو نقص العناصر مرتبط بعدة 
 جلدول.وميكن حتديد شكله من خالل اجلدول التايل:عوامل واعتبارات بعيدا عن القيم املوجودة يف ا

 : شكل جدول التغريات.33جدول رقم
 التغييات 2السنة  1السنة  عناصر امليزانية

 اخلصوم األصول
 نقص األصول زايدة األصول   



99 
 

 
 أصول اثبتة

 أصول متداولة 
 قيم االستغالل

 قيم قابلة للتحقيق
 قيم جاهزة

 أموال دائمة
 أموال خاصة

 ديون طويلة األجل
 قصية األجلديون 

 
 
 

 زايدة اخلصوم نقص اخلصوم 
  

 
 

     اجملموع
: انطالقا من معلومات املثال التوضيحي السابق، املطلوب منك إعداد جدول التغيات للسنتني مثال توضيحي
 الثانية والثالثة.

 : شكل جدول التغريات.34جدول رقم
 التغييات 2السنة  1السنة  عناصر امليزانية

 اخلصوم األصول
 

 
 أصول اثبتة

 أصول متداولة 
 قيم االستغالل

 قيم قابلة للتحقيق
 قيم جاهزة

 أموال دائمة
 أموال خاصة

 ديون طويلة األجل
 ديون قصية األجل

 
 

136800 
132500 
43700 
56000 
32800 

193900 
140300 
53600 
75400 

 

 
 

139900 
147800 
42800 
47000 
58000 

210300 
142000 
68300 
77400 

 زايدة األصول
 نقص اخلصوم

 نقص األصول
 زايدة اخلصوم

3100 
 
 
 

25200 
 
 

 
 

900 
9000 

 
 

1700 
14700 
2000 
 

 28300 28300   اجملموع
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 : شكل جدول التغريات.35جدول رقم

 التغييات 3السنة  2السنة  عناصر امليزانية
 اخلصوم األصول

 
 
 

 اثبتةأصول 
 أصول متداولة 
 قيم االستغالل

 قيم قابلة للتحقيق
 قيم جاهزة

 أموال دائمة
 أموال خاصة

 ديون طويلة األجل
 ديون قصية األجل

 
 
 

139900 
147800 
42800 
47000 
58000 

210300 
142000 
68300 
77400 

 
 
 

154000 
141100 
44100 
45000 
52000 

211600 
163700 
47900 
83500 

 زايدة األصول
 نقص اخلصوم

 نقص األصول
 زايدة اخلصوم

14100 
 

1300 
 
 
 
 
 

20400 

 
 
 

2000 
6000 

 
21700 

 
6100 

 35800 35800   اجملموع

 

 

 

 

 احملور الرابع

 متارين تطبيقية للحل
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 إليك املعلومات املالية اخلاصة إبحدى املؤسسات:  :التمرين األول

 المبالغ الخصوم المبالغ األصول 

 أراضي

 احتياطات

 تجهيزات اإلنتاج

 الودائع والكفاالت المقبوضة

 مواد ولوازم 

 منتجات تامة 

 بضائع 

10000 

14000 

15000 

30000 

19000 

24000 

20000 

 رأس المال الصادر 

 قبل الترحيل

 قروض سندية قابلة للتحويل

 سندات المساهمة 

 براءة االختراع 

 إعانات أخرى لالستثمارات 

 المورد والحسابات الملحقة 

40000 

11000 

18000 

6000 

12000 

10000 

15000 
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 إعانات التجهيز 

 تسبيقات مصرفية 

 الصندوق 

 نتيجة موزعة على الشركاء

 مؤونة مبررة ط  أ

10000 

14000 

13000 

8000 

5000 

 العمالء والحسابات الملحقة 

 المستخدمون والحسابات الملحقة

 البنك 

 التثبيتات الجاري انجازها

 منتوجات قيد التنفيذ

 فارق االقتناء  

25000 

15000 

16000 

17000 

5000 

8000 

  المجموع  المجموع

 

 : املطلوب

 قم إبعداد امليزانية املالية املفصلة واملختصرة للتحليل املايل. -1
 قم حبساب خمتلف مؤشرات التوازن املايل والنسب املالية للمؤسسة املمكنة. -2
 على الوضعية املالية للمؤسسة. علق -3
 مثل بيانيا امليزانية املالية املختصرة على املربع والدائرة واملثلث. -4

. 

 اخلاصة مبؤسسة اقتصادية واليت تظهر يف اجلدول التايل: 2014إليك امليزانية املالية لـ:  :التمرين الثاين

 األصول 2014 اخلصوم 2014
 األصول الثابتة 47570 األموال الدائمة 35040
26040 

 
30000 

5000 
- 12160  

3200 

 األموال اخلاصة
 

 رأس املال
 احتياطات 

 فرق إعادة تقييم
 الرتحيل من جديد 

 

4100 
19200 

8100 
4590 
3100 
2150 
4900 
1430 

 شهرة حمل
 أراضي
 مباين

 وسائل النقل
 معدات وأدوات
 جتهيزات مكتب
 سندات املسامهة
 كفاالت مدفوعة
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 األصول املتداولة 16700
 قيم االستغالل 5460 الديون طويلة األجل 9000
 دين االستثمارات 9000

 
3120 
2340 

 مواد أولية
 منتجات اتمة

 قيم قابلة للتحقيق 6660 الديون قصرية األجل 29230
300 

3100 
3100 
4600 

10200 
150 

1360 
6420 

 مؤونة مربرة قصية
 ديون املخزوانت

 موردون
الشركاءحساابت   

 ديون االستغالل
 ضريبة على األرابح

 أوراق الدفع
 سلفات مصرفية

1290 
4370 
1000 

 سندات التوظيف
 زابئن 

 أوراق القبض
 قيم جاهزة 4580
2680 

500 
1400 

 بنك
 حساب بريدي

 صندوق

 اجملموع 64270 اجملموع 64270
 

 املطلوب: 

 املثلث؟مثل بيانيا امليزانية املالية املختصرة على  -1
ابستعمال أهم مؤشرات التوازن املايل والنسب املالية كيف تفسر الوضعية املالية للمؤسسة وهل ابمكاهنا  -2

 احلصول على القرض مع التوضيح؟
 اخلاصة مبؤسسة اقتصادية واليت تظهر يف اجلدول التايل: 2014إليك امليزانية املالية لـ:  :التمرين الثالث

 األصول 2014 اخلصوم 2014
 األصول الثابتة 40170 األموال الدائمة 37730
30730 

 

22600 

4200 

 األموال اخلاصة
 

 رأس املال
 احتياطات 

3300 

18100 

7700 

3610 

2300 

 شهرة حمل
 أراضي
 مباين

 وسائل النقل
 معدات وأدوات
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2030 

1900 

 

 فرق إعادة تقييم
 الرتحيل من جديد 

 

1860 

2600 

700 

 جتهيزات مكتب
املسامهةسندات   

 كفاالت مدفوعة
 األصول املتداولة 17090

 قيم االستغالل 4100 الديون طويلة األجل 7000
 دين االستثمارات 7000

 

2100 

2000 

 مواد أولية
 منتجات اتمة

 قيم قابلة للتحقيق 8910 الديون قصرية األجل 19530
500 

2320 

3210 

6500 

5600 

250 

560 

590 

 مؤونة مربرة قصية
 ديون املخزوانت

 موردون
 حساابت الشركاء
 ديون االستغالل

 ضريبة على األرابح
 أوراق الدفع

 سلفات مصرفية

1030 

3320 

4560 

 سندات التوظيف
 زابئن 

 أوراق القبض
 قيم جاهزة 4080
2660 

260 

1160 

 بنك
 حساب بريدي

 صندوق

 اجملموع 57260 اجملموع 57260

 املطلوب: 

مؤشرات التوازن املايل والنسب املالية كيف تفسر الوضعية املالية للمؤسسة وهل إبمكاهنا ابستعمال أهم  -1
 احلصول على القرض مع التوضيح؟

 مثل بيانيا امليزانية املالية املختصرة  على خمتلف . -2

 التمرين الرابع:

اجلدول التايل ميثل امليزانية املالية املختصرة ابملبالغ والنسب إلحدى املؤسسات.%      

 األصول املبالغ النسبة اخلصوم املبالغ النسبة
 األصول الثابتة 700000 ...... أموال خاصة ........ ......
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...... 

18%  

........ 

......... 

 ديون طويلة األجل

 ديون قصية األجل

...... 

%15  

10%  

%5  

.......... 

......... 

......... 

......... 

 األصول املتداولة

 قيم االستغالل

 قيم قابلة للتحقيق

 قيم جاهزة
 اجملموع ......... ...... اجملموع .......... ......

رأس املال العامل األجنيب. 2/5مع العلم أن الديون طويلة األجل =   

 املطلوب: 

 امليزانية املالية املختصرة ابملبالغ والنسب.إعادة تشكيل  -1
 ابستعمال أهم مؤشرات التوازن والنسب املالية، هل ميكن للمؤسسة احلصول على قرض؟ وملاذا؟ -2
 مثل بيانيا امليزانية املالية املختصرة على خمتلف األشكال. -3

 التمرين اخلامس:

من امليزانية املختصرة إلحدى املؤسسات قدمت لك املعلومات التالية واملطلوب منك إعادة تشكيل امليزانية       
 املالية املختصرة ابملبالغ والنسب ؟.

 = 1.40أموال خاصة / أصول متداولة . 
  = 1.50أصول اثبتة / جمموع الديون. 
  = دج. 100000رأس املال العامل اخلاص 
 ديون قصية األجل. 6/10ألجل متثل ديون طويلة ا 
 = 0.4نسبة السيولة احلالية. 
  قيم قابلة للتحقيق. 2/3قيم االستغالل متثل 

 التمرين السادس: 

 من امليزانية املالية املختصرة إلحدى املؤسسات استخرجنا املعلومات التالية:
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  دج.16000مضافا إليها قيم االستغالل تساوي قيم قابلة للتحقيق  %80قيم جاهزة مضافا إليها 
 30%  قيم قابلة للتحقيق تساوي القيم اجلاهزة مضافا إليها  %20قيم االستغالل مضافا إليها

 دج.12000
 40%  قيم جاهزة تساوي قيم االستغالل مطروحا منها  %10قيم قابلة للتحقيق مطروحا منها

 دج.73000
 .ديون قصية األجل تساوي ضعف ديون طويلة األجل 
  الثلث(. 1/3سيولة األصول تساوي نسبة ( 
  1.05نسبة التمويل اخلاص تساوي. 

 املطلوب: 

 إعادة تشكيل امليزانية املالية املختصرة ابملبالغ والنسب.-1

 ابستعمال أهم مؤشرات التوازن والنسب املالية، هل ميكن للمؤسسة احلصول على قرض؟ وملاذا؟-2

 ة على املثلث.مثل بيانيا امليزانية املالية املختصر -3

 :التمرين السابع

 من امليزانية املالية املختصرة إلحدى املؤسسات استخرجنا املعلومات التالية:

 %20 % 240000ديون طويلة اجلل تساوي  40أموال خاصة مضافا إليها. 
 %40 % 270000ديون قصية األجل تساوي  20أموال خاصة مطروحا منها. 
 = قصية األجل.%ديون  80ديون طويلة األجل 
 % = أموال دائمة. 35رأس املال العامل الدائم 
  4، 3، 2قيم االستغالل والقيم القابلة للتحقيق والقيم اجلاهزة تتناسب مع األعداد. 

 املطلوب: 

 إعادة تشكيل امليزانية املالية املختصرة ابملبالغ والنسب. -1
 التوازن املايل.كيف تفسر الوضعية املالية للمؤسسة بناءا على مؤشرات  -2
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 : التمرين الثامن

 من امليزانية املالية املختصرة إلحدى املؤسسات استخرجنا املعلومات التالية:

  20000رأس املال العامل الدائم يزيد عن رأس املال العامل اخلاص مبقدار. 
  5000رأس املال العامل اإلمجايل يزيد عن رأس املال العامل األجنيب مبقدار 
 األجل تساوي ثالثة أضعاف ديون طويلة األجل. ديون قصية 
  قيم االستغالل. 3/4قيم جاهزة متثل 
  قيم جاهزة. 10/3القيم القابلة للتحقيق متثل 
  6، 8جمموع امليزانية واألموال اخلاصة متناسبة مباشرة مع األعداد. 

 املطلوب: 

 إعادة تشكيل امليزانية املالية املختصرة ابملبالغ والنسب. -1
 سر الوضعية املالية للمؤسسة بناءا على أهم النسب املالية.كيف تف -2

 : التمرين التاسع

 من امليزانية املالية املختصرة إلحدى املؤسسات استخرجنا املعلومات التالية:

  = 175000رأس املال العامل الدائم. 
  =1.5أموال دائمة /أصول متداولة. 
 = 3/8ديون قصية األجل /أصول اثبتة. 
  9/2قابلية السداد = نسبة. 
  20000قيم االستغالل تقل عن القيم القابلة للتحقيق مبقدار. 
  25000قيم االستغالل تزيد عن القيم اجلاهزة مبقدار. 

 املطلوب: 

 إعادة تشكيل امليزانية املالية املختصرة ابملبالغ والنسب. -1
 هل ميكن للمؤسسة احلصول على قرض. -2
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 : التمرين العاشر

 من امليزانية املالية املختصرة إلحدى املؤسسات استخرجنا املعلومات التالية: 

 = 160000رأس املال العامل الدائم. 
  =1.2نسبة التمويل الذايت. 
  = 1.25نسبة التمويل الدائم. 
  = رأس املال العامل اإلمجايل.60رأس املال العامل األجنيب % 
 لم أن السيولة اإلمجالية تساوي) قيم جاهزة + قيم قابلة . مع الع40000السيولة اإلمجالية تقدر ب

 ديون قصية األجل( –للتحقيق 
 .القيم اجلاهزة تساوي ثلث القيم القابلة للتحقيق 

 املطلوب: 

 إعادة تشكيل امليزانية املالية املختصرة ابملبالغ والنسب. -1
 املايل والنسب املالية.كيف تفسر الوضعية املالية للمؤسسة ابستعمال مؤشرات التوازن  -2
 مثل بيانيا امليزانية املالية املختصرة. -3
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 املراجع

 

 

 

 

 
 املراجع:

 أ/الكتب ابللغة العربية
 . 2004 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،القرارات ملتخذي اخلدمة املعلومات املالية_نظام احملاسبة مبادئ عطية، صالح أمحد-1

 . 2008 مصر، اجلامعية، الدار ،احملاسبة معايري ضوء يف املالية القوائم وعرض إعداد لطفي، أمحد السيد أمني-2
 . 2005 مصر، اجلامعية، الدار ،البورصة يف واالستثمار األداء ومراجعة تقييم ألغراض املايل التحليل ،لطفي أمحد السيد أمني-3
 . 1998 ، اجلزائر ، اهلومة دار ، اإلستغالل حتليل و املايل التحليل يف املنري بوشاشي، بوعالم-4
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 .1998و التوزيع،  عمان، األردن،   ، دار الصفاء للنشر"اإلدارة املالية احلديثة ، منهج علمي يف اختاذ القراراتمحزة مشخي و إبراهيم اجلزراوي،" -5
 . 2004 األردن، والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة ،ابلفشل والتنبؤ األداء وتقسيم املايل التحليل الزبيدي، حممود محزة-6
 مؤسسة الوراق للنشر، عمان، األردن.االجتاهات املعاصرة يف التحليل املايل،  احليايل وليد انجي،-7
 . 2001دار وائل للنشر، عمان،  األردن،  إدارة و حتليل مايل،خلدون إبراهيم شريفات، -8
 . 2010 اجلزائر، والتوزيع، للنشر هومة دار ،للمؤسسة املايل التسيري واملالية التسيري فتيحة، مخيسي-9

 اجلزائر. اجلامعية، املطبوعات ديوان ،اجلديد الرمسي الربانمج حسب املايل التسيري مليكة، زغيب-10
 . 1998، دار وائل للنشر، الطبعة الرابعة، مصر، أساسيات التحليل املايلزايد رمضان، -11
 .1997، مصر، الفنية، اإلسكندرية مكتبة اإلشعاع ، املايل التحليل  التمويل االستثمار اقتصادايت العزيز، عبد مسي-12
 .2007، دار البداية للنشر عمان، األردن،  مقدمة يف اإلدارة املالية و التحليل املايلالشنطي امين، -13
 .1998دن، دار جمدالوي للنشر، األر  ، ، التحليل املايل و احملاسيبصادق احلسين-14
  .1998قسنطينة، اجلزائر، منتوري، جامعة مطبوعات ،العامة احملاسبة مقياس يف حماضرات مرازقة، صاحل-15
 .2006األردن،  عمان، والتوزيع، للنشر فاءص دار ، ،املايل والتحليل اإلدارة ، كراجة احلليم عبد-16
 حبيطلي، اجلزائر. دار ،املايل احملاسيب النظام وفق العامة احملاسبة عطية، الرمحان عبد-17
 حبيطلي، اجلزائر. دار ،املايل احملاسيب النظام وفق العامة احملاسبة عطية، الرمحان عبد-18
 . 2000ديوان املطبوعات اجلامعية ،الساحة املركزية ،بن عكنون ،اجلزائر ،إقتصاد وتسيري املؤسسة ،عبد الرزاق بن حبيب، -19
 . 2001 اجلزائر، منتوري، قسنطينة، جامعة مطبوعات ،املؤسسة اقتصاد يف حماضرات دمحوش، العريب-20
 .2008األردن،  ، واألعمال للنشر املستقبل دار ،املايل والتحليل املالية اإلدارة يف مقدمة حممد، مفلح عقل-21
 .1976، دار املعارف، مصر ، اإلدارة املاليةعلى حممد حسني، -22
 . 2001 اجلزائر، اجلامعية، الساحة املركزية ،بن عكنون، املطبوعات ديوان ،املؤسسة اقتصاد عمر صخري،-23
 . 2008، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر،الوجيز يف اقتصاد املؤسسةغول فرحات، -24
 .1995، دار الفكر للنشر و التوزيع، اجلزائر، أساسيات يف اإلدارةكامل املغري، -25
 .1996  اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،املايل التسيريلسلوس،  مبارك-26
 .2009 األردن ، والتوزيع، للنشر العلمية املعرفة الكنوز ، دارواالقتصادي املايل حتليل والعاملية الدولية املالية اإلدارة ، الكايد امحد حممد-27
 . 1998 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان للمؤسسة، العامة احملاسبة بوتني، حممد-28

 . 1994 لبنان، ، بيوت ، للنشر وائل دار ،املايل التحليل يف عملية تطبيقات حممد، سامي حممد-29
 . 2010 مصر، اجلامعية، ، الداراملالية اإلدارةالعبد،  إبراهيم احلناوي_ جالل صاحل حممد-30
 . 2005 اإلسكندرية، اجلامعية، دار ،األعمال للمشروعات املايل التحليل:املالية اإلدارة احلناوي، صاحل حممد-31

 .1996، دار حنني عثمان،  عمان، األردن، التحليل املايلحممد عثمان اجمللة، -32
 .1997، نشر بدعم من معهد الدراسات املصرفية، عمان، التحليل املايل: األساليب واألدوات واالستخدامات العلميةحممد مطر، -33
 ، مؤسسة البناء للخدمات املطبعية و جتارة الورق، األردن.التحليل ابستخدام البياانت احملاسبيةحممود عبد احلليم اخلاليلة، -34
 .1996دار حزين للنشر، األردن، ، التحليل املايلمد عثمان، -35
 .2006 والطباعة، عمان، األردن، والتوزيع للنشر املسي دار (،تطبيقي نظري )مدخل املالية القوائم حتليل ،حنفر راضي مؤيد-36

  . 1998 اجلزائر، احملمدية، دار ،اجلامعيني للطلبة املؤسسة اقتصاد عدون، دادي انصر-37
 .1988، اجلزء األول، دار الطباعة و النشر، اجلزائر، التحليل املايلانصر دادي عدون، -38
 .1998اجلزء األول، دار احملمدية اجلزائر، ـ التحليل املايل، تقنيات املراقبة يف التسيريانصر دادي عدون، -39
 .2000اجلزائر ، العامة، احملمدية دار ،االقتصادية املؤسسة يف واألداء التسيري مراقبةعدون، دادي انصر-40
 اجلزائر. للنشر، بلقيس دار املايل، احملاسيب النظام-41
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 . 2000 ، األردن، عمان الفكر، دار املايل، وحتليل اإلدارة الزعيب، حممد هيثم-42

 األطروحات:
 شهادة لنيل رسالة الغزل لبومرداس، نشاطات خدمات مؤسسات حالة دراسة ،اخلوصصة ظل يف العمومية املؤسسة تقيم و تشخيص صفية، بوزار-1

 . 2001 اجلزائر، االقتصادية، ، جامعة العلوم ومالية، معهد نقود املاجستي، ختصص
وعلوم  االقتصادية العلوم كلية املاجستي، شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،األداء تقييم يف املايل للتحليل احلديث املنهج عمار، مالك بن-2

 . 2011 قسنطينة، منتوري، جامعة ، مالية ادراة التسيي،ختصص
 املاجستي شهادة نيل ضمن مقدمة مذكرة ،اجلزائرية االقتصادية للمؤسسة املالية القوائم على احملاسيب التوحيد التطبيق انعكاسات ،النوي احلاج-3
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