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  لمقدمةا

  
 ýƲ Ǉد أƶالتحب Ǐحكرا عل Ɨترة طويلƽالمالي ل ýليǇصصيƤالمت   Ǉي ميـداƼ

Ü و Ǚ يمارس إǙ مǇ وجƲǈ Ɨǌر مالكي رأس الماÜý امتد و بصـƗƽ  ماليƗ المƌسسات
Ǉمليƶالمست Ǉم Ɨƶشرائح واس ǅتماǋلمس ا Ǐحت Ɨتدريجي.  

و ƿد تبƦǋ ƴا اǋǙتماǅ المتزايد بالتحليý المالي تطورا مضـطردا و سـريƶا   
Ʀǋا اǋǙتماǅ المƶتبر بماليƗ المƌسسƗ ما ǋو Ƽي الواƴƿ إǙ تƶبيـر عـÜ    ǇليƗللƶلوǅ الما

  Ǉضـم Ɨسسƌالم Ɨǈو مكا ǅوǌƽي مƼ ƚحد ǐƦساسي الǕير اƺالت Ǉالمتولدة م Ɨالحاج
ƴالمجتم ƗومƲǈم.  

  
   Ƴطـاƿ ـيƼ ǅدمي أƤ Üǐتجار ǅاعي أǈص ÜƗسسƌشاط المǈ ýمجا Ǉما كاǌمƼ

مستقبý اƿǙتصاد الوطǈيÜ و ǋـي  اسييƼ Ǉي ǕسالبǈاǌƼ ÜƇي اǇǓ تƶتبر مǇ الƽاعليǇ ا
  .مجاý واسƴ للمبادرةÜ و مكاǇ مالئǅ للتجديد و التطوير

جý موضوƳ يمكǇ استƶمالǊ مǇ طرف  ǇǕ يكوǇ التحليý الماليƦǋا ما أدǎ ب
 ÜƗسسƌالم ƴم Ǉامليƶالمتǁوǈالب ÜǇميǋالمسا Ü ƇجراǕا Ǉيǈمƌالمـ Ü    ǁا المـالƦو كـ

Ǉالمحتملي...  
مستƶمليƦǋ Ǉا يƌدǐ إلǏ تƶدد Ƽي اǋǕداف و المǌǈجيات التي تƶتمد إǇ تƶدد ال

ýتحلي ǐƋب ǅد القياǈع.  
ýالمحتم ǁالمالƼ1      ƗاصـƤ Ɨƽبصـ ǅـتǌمـا ي Ɨسسƌم ǐيشتر Ǉيريد أ ǐƦال

اƿǙتصاديƗ حتǏ و لو كاǈت Ʀات ǋيكلƗ ماليƗ ضƶيÜƗƽ كما  Ɨالمردوديبالمƌسسات Ʀات 
Ƥال تƛم Ɨو المردودي Ɲتائǈومي الǌƽم Ǉـ  أ  اتلف باƤتالف الƽاعليǇ اǙجتمـاعييÜǇ مالك

ǈǋاǁ اƤتالف Ƽـي  مƛال حتǏ ضمǇ شريحƗ اǕجراƇ و مساǋميǇ أو أجراǅ  ÜƇكاǈوا أ
  .تقييǅ اǕداƇات بيǇ اǗطارات التي تǈتمي للمجموعƗ المسيرة و الممýƛ الǈقابي

  

                                                 
1 J.Margerin et J-C.Mallard Analyse financière, ,Editions Sedifor, 1994  
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  ýبـƿ اطرƤتقدير الم ýأج Ǉم Ɨسسƌللم Ɨالمالي Ɨالصح ǅبتقيي ǅتǌي Ǉم ǁاǈǋ و
  .Ǚلتزاǅ مǌƶا Ƽي عالƿات شراكƗ اƿتصاديƗ أو ماليƗا

و مƴ استƶداد المƌسسƗ الجزائريƗ الƶموميƗ مǌǈا أو الƤاصƗ للـدƤوƼ ýـي   
  ǉƦـǋ Ǐعل ǐالضرور Ǉبات م Üتحديات Ǉمط مǈا الƦǋ Ǌما يحمل ýبك Üƾتصاد السوƿا

  .المƌسسƗ أǇ تسǏƶ للتƿƋلǅ مƴ المحيط الجديد
  

ة التسييرÜ التي Ǚ يمكǇ بلوغǌا دوǇ استƶماƼ ýالمǈاƼسوǇ الجدد يمتازوǇ بجود
    Ǉيمكـ ǐƦالوحيـد الـ ýو السبيǋ ÜةƋƽطر الكǕبا ƗǈاƶستǙو ا ÜƗالكمي ƾتلف الطرƤم

ǐا التسييرǋƇأدا Ǉتحسي Ǉم Ɨسسƌالم.  
  

الجزائريƗ اƿتصـر و لمـدة    مǅƲƶ المƌسساتإǇ استƶماý التحليý المالي Ƽي 
 ƗطويلƦو ك ƇداǕشرات اƌم Ưƶب Ɨدراس Ǐعل    ýƤالتـي تـد Ɨسب الماليـǈال Ưƶا ب

  Ɨايـǌǈ يƼ دةƶي تقارير التسيير المƼ رǌƲو التي عادة ما ت Üالستاتيكي ýالتحلي Ǉضم
Ɨدورة مالي ýك.  

   ÜƗيـƼغيـر كا Ǐا تبقǌǈأ Ǚسب إǈشرات و الƌالم ǉƦǋ Ɨميǋأ Ǉم ǅبالرغ Ǉلك
 Ɲتائǈال ƾليس تحقي ǅǋǕاƼ ÜƗسƼاǈالم ýƲ يƼ متطلبات التسيير ƗǌلمواجǙاƗيجابي  Ǉو لك

     ýـƲ ـيƽƼ Üýـي المسـتقبƼ Ɨسسƌاستمرار الم Ǉضما ƴم ÜƗاعليƼ رƛكƋا بǌي تحقيقƼ
  Ǉو ضـما Üƾي السوƼ ستمرارǙا Ǉو لك ÜحسبƼ الربح ƾتحقي Ɨايƺد الƶت ǅل ƗسƼاǈالم

    علǏ كـý مسـتويات التسـييرÜ     إستراتيجيǙƗ يمكǇ أǇ يكوǇ دوƲǈ Ǉرة جديدة  ƦǋÜا
الشامÜý الǐƦ  التحليý الديǈاميكيحليý المالي تتطلب اعتماد للت اǗستراتيجيƗو الƲǈرة 

  .يƶتمد علǏ جداوý تدƼقات الƤزيƗǈ الواردة Ƽي المرجƴ المحاسبي الجديد
  

  اإلشكاليةطرح : أوال
  :ǗجابƗ عǊǈ مƤ ǇالƦǋ ýا البحǋ ƚوإǇ السƌاý الجوǋرǐ الǈ ǐƦحاوý ا

المƌسسƗ حاسبي المالي الجديد Ƽي ýƲ الƲǈاǅ الميمكǇ أǇ يساعد التحليý المالي كيف 
 ƗالجزائريǏعل ƾتصاد السوƿا Ǌرضƽي ǐƦالجديد ال ƴƿالوا Ɨǌيتميز بمحيط  مواج ǐƦال
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ƗسيƼاǈر تƛأك Þ  
Ƽي ýƲ الƲǈـاǅ المحاسـبي    يجدر بǈا أǈ Ǉتǈاوý بالتƽصيýجابƗ عƦǋ Ǉا السƌاý لǘو 

  :المواضيƴ التاليƗ المالي الجديد
  .التحليý المالي و تقييǅ اǕداƇات •
• Ɨسسƌللم Ɨالمالي Ɨالصالب ǅالمالي و تقيي ýالتحلي.  
 .و الصالبƗ الماليƗ المƛلǏ التحليý المالي و ضماǇ استمرار اǕداƇات •

 Ɨبƿأدوات مرا Ǉداة مƋالمالي ك ýدور التحلي Ǐوف علƿالو Ǐا إلǈب ǐدƌا ما يƦǋ
Ǉ مƲǈومƗ قراراتÜ الشيƇ الǐƦ يǋƌلǇǕ Ǌ يƦƤƋ مكاƗǈ ضمالتسييرÜ و بالتالي اتƤاƦ ال

Ƈا البقاǌمǌي Ǉكا Ǉا إǋتمدƶت Ǉسسات أƌالم Ǐستراتيجي التي علǙالتسيير ا.   
ǅاƲǈر اعتماد الƛأ ƗƼرƶو م    Ɨيمـƿ Ǉمـ ƴـƼي الرƼ المحاسبي المالي الجديد       

Ɨسسƌتسيير الم Ǉع ƗƼاƽو ش Ɨريƛ لوماتƶم Ǉم ǉرƼبما يو Üالمالي ýالتحلي Ɨجاعǈ و.  
  
  

  اختيار الموضوع :ثانيا

  مبررات الموضوعيةال-أ
   

1( -Ǚت اǙالتحو ýƲ يƼ ƗاصƤ و Ƴالموضو Ɨميǋتحأƽبت ǅالتي تتس Ɨالحالي Ɨتصاديƿ 
اƿǙتصاد الوطǈي و بتوسƴ رƗƶƿ المǈاƼسƗ و إلƺاƇ اǙحتكارات التي كاǈت حاجزا ǈحو 

Ɨيǈطارات الوطǘل Ɨالقدرات التسييري Ǉم ƴƼالر Ǐإل ƴالتطل.  
   
اǈطالƾ الƶمý باتƽاƿيات الشراكƗ مƴ اǙتحاد  Üلسوƾالتحوý الجارǈ ǐحو اƿتصاد ا - )2

Ü يƽرƯ اكتساب لالǈضماǅ لمƲǈمƗ التجارة الدوليƗو استƶداد الجزائر  اǕوروبي
Ɨسسƌالم ƗسيƼاǈلقوة ت Ɨي تكاليف الجزائريƼ ýƛمǕا ǅبالتحك ǎا سوǌتحقيق Ǉيمك Ǚ Ü

Ɨلميƶبالقواعد ال ýمƶال Ǉدو Ǌإلي ýالوصو Ǉيمك Ǚ ǐƦتاج الǈǗي التسيير اƼ.  
  
ماليـƗ مـƴ مƤتلـف    إǇ عولمƗ اƿǙتصاد تتطلب تكييف اƲǈǕمƗ المحاسبيƗ و ال -)3

Ɨايير الدوليƶالم Ü Ǉيمك Ǚ أصبح ضرورة Ɨالمالي ýتكييف الجداو Ƴاو موضوǌالƽإغ.  
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  المبررات الذاتية.ب
  

الماليÜ Ɨ بحكǅ أǈǈي اƤترت تƤصƭ ماليƗ المƌسساتاǋتماǅ شƤصي بقضايا  .1
  . )الماجستير(مرحلƗ ما بƶد التدرج تدرج ǅƛ بƶد ƦلƼ ǁي Ƽي مرحلƗ ال

Ü ساعدǈي علǏ اǗطالƳ علǏ الكƛيـر مـƼ   Ǉي ميداǇ الƤبرة المحاسبيƗعملي  .2
و التي بـالرغƼ  ǅقط علǏ التحليý الستاتيكي  التحاليý الماليÜƗ التي كاǈت تƶتمد

وǇ كاƼيƗ مǇ أǌǈا تستجيب لمتطلبات المرحلƗ السابقÜƗ إǙ أǌǈا لǅ تƶد و لǇ تك
 .مƴ اƼǓاƾ اƿǙتصاديƗ التي تشǌدǋا البالد

  
  أهمية الموضوع  : ثالثا

  
 Ưرƶيت Ǌǈي أƼ Ƴالموضو Ɨميǋأ Ǉتكم    Ɨسسـƌللم Ɨسـبǈبال ǅـǌم Ƴلموضو

اƿǙتصاديƗ الجزائريÜƗ التي تتǋƋب للدƤوƼ ýي ǈمط اƿتصادǐ جديدÜ و الǐƦ يتطلـب  
ƴƼر Ǉم Ɨالجزائري Ɨسسƌالم Ǉتمك Üجديدة Ɨروح تسييري   Üاǌǌالتحديات التي سـتواج

بýƶƽ الجو التǈاƼسي الǐƦ لǅ تǌƶدÜǉ و الǐƦ يدعوǋا لضرورة اعتماد طـرƾ التسـيير   
  .الحديÜƗƛ و تكييف مƤتلف الǈشاطات التسييريƗ مƴ ما ǋو جار علǏ المستوǎ الƶالمي

ǐƦالمحاسبي المالي الجديد ال ǅاƲǈال ƾدادا لتطبيƶـي   و استƼ Ƴر الشروƲتǈي
مƴ كý ما يǈتƝ عƼ Ǌǈـي مجـاý المƶلومـات     20101أوý جاƽǈي مǇ  اƇاعتمادǉ ابتد

Ɨو المالي Ɨالمحاسبي.  
  

  أهداف الدراسة: رابعا
  

 ƗميǋǕا Ǐوف علƿالو Ǐإل Ɨدف الدراسǌت   Ɨاميكيـǈـرة الديƲǈا الǌالتي تكتسي
  ýـƶج Ǐتساعد عل Ǉا أǌǈو كيف يمك ÜƗالجزائري Ɨسسƌي المƼ المالي ýللتحلي Ɨالشامل

ǋ ÜدǌƼا إستراتيجيƗالي أداة لمراƿبƗ التسيير و ǙتƤاƦ القرارات ضمƲǈ Ǉرة التسيير الم

                                                 
1 ǅƿر ǐƦيƽǈالت ǅ156-08:المرسو  ƣ2008-05-26بتاري  Ǉوǈالقا ƾتطبي Ǉي   11-07المتضمƼ Ƣرƌ2007-07- 25الم. 
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Ɨسسƌاستمرار الم Ǉو ضما Üǐالتسيير ƇداǕتطوير ا   Ǉأ Ǉمـا يمكـ Ǐوف علƿو الو Ü
Ɨايƺال ǉƦǋ ƾي تحقيƼ المحاسبي المالي الجديد ǅاƲǈاعتماد ال Ǌب ǅǋيسا.  

  
  فروض الدراسة: خامسا

   
اسـا بالجاǈـب التسـييرÜǐ و ƤاصـƗ التسـيير      ت مرتبطƗ أسمشاكý المƌسسا  )1

Ǘالقصير تراتيجيسا ǎالمد Ǐملي علƶب الǈالجا Ǉم Ǌǈر مƛأك.  
  

محيط المƌسسƗ الجزائريƗ لǅ يƶد احتكارياÜ و دƤوý المǈاƼسƗ سيƌدǐ إلƤ Ǐروج   )2
Ǉير مƛتس الك Ǚ التي ǁتل ƗاصƤ سسات وƌالم Üالجديـدة ƳوضاǕا ƴم ǅلƿƋالت ƴتطي 

جد ƽǈسǊ يتƤƋر بالمقارƗǈ مƴ اƤǓريÜǇ و الǙ ǐƦ يحسǇ مǇ أدائƼ ǊالǙ ǐƦ يتقدÜǅ ي
ƾالسو Ǉسحب مǈو ي ƗسيƼاǈالت Ǌدرتƿ فƶتض ǐالتسيير .  

  
3(   Ɨالجزائري Ɨسسƌالم Ɨمرحل Ƈاǈƛا أǌب ƴت تتمتǈالتي كا ƗحتكاريǙمتيازات اǙت اƽأل

لـǐƦ  اƿǙتصاد المƤططǉƦǋ Ü الوضƶيƗ ولدت لديǌا تقاليد يصƶب تƺييرǋاÜ اǕمر ا
ƗيميƲǈالت ýياكǌمستويات ال Ǐأعل Ǐعل Ɨو شجاع ƗريƦييرات جƺا تǈيتطلب أحيا .  

  
4(     Ɨسسـƌالم ýـƶتج ǇǓلحد ا Ɨجǌتǈالم ƾتصاد السوƿي اƼ ýوƤالد Ɨو طريق Ɨƶطبي

  Ǉمـ ýالتقلي Ɨو محاول ÜƗايǈع ýا بكǌالجتƶيجب م ƗيƼرƲ ضاتƿاǈت ǅأما Ɨالجزائري
  .اǗمكاƛƈǇارǋا السلبيƿ Ɨدر 

 
ات المحاسبيƗ التي يǈتجǌا المƤطط المحاسبي الوطǈي الحالي لǅ تكǇ كاƼيÜƗ المƶلوم  )5

 Ɨالمالي ǅي القوائƼ ديالتƶالجات و التƶالم Ǉديد مƶال Ƈإجرا Ǌƶيتطلب م ǐƦال Ƈالشي
  .أƛاƇ القياǅ بالتحليý المالي

 
6(    Ǐعلـ ýتسمح بالحصو Ɨمالي ǅلقوائ ǊتاجǈƎالمحاسبي المالي الجديد ب ǅاƲǈيتميز ال

 تسمح بالمقارƗǈ اƼǕقيـƗ و الƶموديـƗ      مات متǈوعƗ و مالئمƗ و ƛريƗ و شƽاÜƗƼمƶلو
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       Üساعد المحلý المـالي بالتشـƤيƭ المƶمـƾ   و ǋي مƶلومات تƦƤƋ طابƶا مالياÜ ت
   .و تسطير اǙستراتيجيات الǈاجƗƶ و اتƤاƦ القرارات المǈاسبƼ Ɨي الوƿت المǈاسب

 
جƶي علƿ Ǐواعد المحاسـبƗ  تǈد Ƽي إطارǉ المرالƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديد يس  )7

التي أصـبحت  ) IAS(  المƶايير المحاسبيƗ الدوليƗ الدوليÜƗ مما أدǎ إلǏ تبǈي أغلب
Ü و Ʀǋا التƺير Ƽي التسميƗ ما ǋو إIFRS( Ǚ(تسمǏ بمƶايير اƼǗصاح المالي الدولي 

ƶلومـƗ  ترجمƗ للتطور الǐƦ حدƚ علǏ المستوǎ الدولي حيƚ تǅ اǈǙتقاý مـǇ الم 
Ɨالمالي Ɨلومƶالم Ǐإل Ɨ1المحاسبي.  

  
 حدود الدراسة: سادسا

  
 ǉƦǋ اǈدراست ýمراح ýالƤا الحاولǈ المحاسبي المالي ǅاƲǈال Ǌار ما يقدمǌƲƎتقيد ب

     كاديميƚ Ɨ اǕوالجديد للتحليý الماليƼ Üالتحليý المالي بحد ƦاتǊ أƦƤ حقƼ Ǌي البح
ƴƿالوا Ǐالتركيز علƼ Ǌو علي ÜƗيǈǌالتوحيدا و الم Ɨعملي ýƶƽب Ƌشǈ ǐƦالمحاسبي  لجديد ال

 Üالميƶال ǎالمستو Ǐطرف عل Ǉالتي تطرح م ƗسئلǕا Ǉع ƗجابǗا Ǐا علǈيساعد
   اƤتصاصيي التحليý المالي علǏ مستوǎ المƌسسات اƿǙتصاديƗ و مƤتلف المƶاǋد 

 .و الجامƶات

  
  صعوبات البحث: سابعا

  
وضوعا لǊ ارتباط وƛيƾ بورشƗ إصالح تتلƭƤ صƶوبات البحƼ ƚي كوǊǈ يتǈاوý م

ǅاƲǈالمحاسبي ال ǐالجزائر Ǉوǈصدور القا Ǐحت Ɨمليƶال ǉƦǋ  اǌتƿرƺو المدة التي است Ü
Üالمحاسبي المالي الجديد ǅاƲǈال Ǉالمحددة  المتضم ƗيميƲǈالت ƭصوǈي غياب الƼ

 Ǌل Ǉا كاƦǋ ýك ÜǅاƲǈا الƦǋ ƾتطبي Ɨيƽلكيƚمجريات سير البح Ǐكيد علǕر اƛǕ2ا.  
  

                                                 
1,P.Amadieu et V.Bessiere,Economica, Analyse de l’information financière ,2007, page 10 

     المحدد لقواعد التقييǅ و المحاسبƗ  25/03/2009ليوǅ  19الصادر Ƽي الجريدة الرسميƗ رƿ26/07/2008  ǅƿرار مƌرƼ Ƣي  2
 .و محتوǎ الكشوف الماليƗ و عرضǌا و كƦا مدوƗǈ الحسابات و ƿواعد سيرǋا
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  منهجية البحث : ثامنا

  
Ǉيǋاتجا ƦƤƋي ǐƦلمي الƶال Ɲǌǈالم Ǐا علƦǋ اǈƛي بحƼ تمدƶǈ :  يƽوصـ ýوǕا(Descriptive) 

ǈǈطلƼ ƾيǊ مǇ الواƴƿ كما ǋو كائƿ Ǉبý اǗصـالح المحاسـبيÜ و الƛـاǈي توصـيƽي     
(Prescriptive) Ǌعلي Ǉيكو Ǉمما يجب أ ƾطلǈصالح يǗد اƶب ƴƿالوا.  

  
ǈƛا بحǈسمƿ دƿ وǏا إلƦǋ ا Ɨƶأرب  ýالتحلي Ǉعرضا عاما ع ýوǕي اƼ اǈاولǈت ÜýصوƼ

ƚمباح Ɨƛالƛ يƼ ǁلƦ المالي      المالي و ýللتحلي ǎالمحاور الكبر Üاولت بالترتيبǈت
Ü و Ƽي و طبيƗƶ التحليý المالي ǅƛ اǕرصدة الوسيطƗ للتسيير Ƽي Ʋǈاǅ التحليý المالي

و تقييǅ الصالبƗ الماليÜƗ و كǈا حريصيǇ اƇات Ǉ تطرǈƿا إلǏ تقييǅ اǕدالƽصليǇ التاليي
 ýصƼ ýي كƼما إǌǈم Ǐل Ǉالمحاسبي المالي الجديد م ǅاƲǈال Ǌما يحمل Ǐشارة إلǗا

و الƽصý  عǈاصر Ʀات أƛر علǏ المƶلومƗ المحاسبيƗ التي تƶتبر أساس التحليý المالي
لǈ ǏوعيƗ الرابƴ و اƤǕير Ƽقد Ƥصƭ لدراسƗ أƛر المƶايير المحاسبيƗ الدوليƗ ع

Ɨالمالي Ɨلومƶالم  Ɨالمحاسب Ǐإل Ɨامƶال Ɨالمحاسب Ǉم ýتقاǈǙا Ǐإل ƾالتطر ýالƤ Ǉم
الماليǅƛ Ɨ الجداوý الماليƗ المƶتمدة Ƽي الƲǈاǅ الجديد و اƛǓار الƶامƗ لمƶايير اƼǗصاح 

 Ɨالدولي Ɨالمالي)IFRS( المالي ýالتحلي Ǐعل.  



  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
  
  

  :لتƟليل الماليعن ا عرƭ عام
 .المحاور الكبرى للتحليل المالي :المبحث اْألول
  .الماليتحليل ال ماهية :المبحث الثاني
  .األرصدة الوسيطة للتسيير في نظام التحليل المالي :المبحث الثالث

 :التمهيدǎالƻصل
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  عرض عام عن التحليل المالي: ديالفصل التمهي

  
  

  مقدمة الفصل
  

المرجƴ المحاسبي (عرف التحليý المالي تحوǙت عميقƤ Ɨالý السǈوات اƤǕيرة 
     Ü توسǈ ƴشاط اǕسواƾ الماليÜƗ الƛقý المتزايد للǈشاطات غير الماديIFRS  Ɨالدولي

 Ɨولوجيǈسساتو التكƌا للمǋب تحديدƶو التي يص.(...  
  

ومÜƗ التƽاعالت بيǇ المƶلومƗ و عدǅ تƋكدǋا أضحت Ƽي صميǅ تحليǈ ýوعيƗ المƶل
Ɨالمحاسبي ƾائƛالو.  

  
 ýالمراح ýƛالحاجيات و التي تم Ǉم Ƴواǈأ Ɨƛالƛ Ǐالمالي عل ýيجيب التحلي ÜياƤتاري

ǉلتطور Ɨƛالƛال.  
   

 Ǉا مƦǋ و ǁوǈالب Ɨرئيسي Ɨƽو بص Ǉالمالي بمصالح المقرضي ýالتحلي ǅتǋا Ɨي البدايƽƼ
ǌطي وجƺت Ǉيجب أ ƚحي Ɨيƽور التصƲǈم Ǉم ýصوǕا ǅالتي تقي ƗميƦر الƲǈال Ɨ

الديوƦǋ ÜǇا اƿǙتراب يƶتبر ساكǈا باعتبارǙ ǉ يǌتǅ بƎمكاǈيات تجديد اǕصوý و 
ǅصوƤال.   

  
 Ɨالموالي Ɨاميكي و المرحلǈدي ýتحلي Ǐإل Ɨللسيول Ǉالساك ýالتحلي Ǉم ýتقاǈǙتميزت با

 ýاƤدƎب ÜƇاƼالو Ǐللقدرة علƗسسƌشاط المǈل ƚالƛالدورات ال : ýالƺستǙدورة ا
 Ɨالمرحل ǉƦǋ Ǐو تبق Üýمار و دورة التمويƛستǙدورة ا Üǐشاط الجارǈال ýƛا تمǋباعتبار
 ýƽƺي Ǌǈأ ƃǙإ Ǉميǋلمصالح المسا ǊمتƇمال Ǉم ǅو بالرغ ÜǇبمصالح المقرضي Ǐǈƶت

  .يمǌƽوǅ القيمƗ التي تƶتبر مبدئيا مركز اǋتمامات التحليý المال
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 ǁلƦالمالي و ك ýللتحلي ǅاǌالتطور ال ǅاليو ýƛيم ǐƦال Ɨالقيم ǅوǌƽم Ǐإل Ƴا الرجوƦǋ
Ɨايير الدوليƶالم ýاƤإد ýالƤ Ǉج المحاسبي مƦموǈلل.  

  
 Ǐترتكز عل Ǉو لك Ɨيƽور التصƲǈم Ǉر مƲǈد يƶي ǅل ƗالقيمƼالمستقبلي ƴƿالتو.  

تǌا Ƽحسب و لكǇ مǇ و ǈوعيƗ المƶلومƗ الماليƗ تقيǅ إǇƦ ليس مƤ Ǉالý مصداƿي
Ɨيƶƿا التوǌدرتƿ ýالƤ Ǉم ǁلƦ ا وǌمتƇمال.  

  
 Ǌور الموجƲǈالم Ǐالماضي إل Ǐأساسا عل ǅائƿ ورƲǈم Ǉداف مǋǕي اƼ ýا التحوƦǋ
 Ɨلومƶملي المƶداف مستǋǕ ƗستجابǙا Ǐعل Ɨكاسات رئيسيƶǈا ƚالƛ Ǌل ýحو المستقبǈ

المƝǌǈ محلý المالي ǅƛ علǏ الماليÜƗ و علǈ ǏوعيƗ المƶلومƗ و مƶالجتǌا مǇ طرف ال
ýللتحلي ǅاƶال.  
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  المحاور الكبرى للتحليل المالي:  المبحث األول 
  

ýشكاǕددة اƶطار متƤأ Ǐإل Ǉرضا عبر الزمƶتصاديا مƿمشروعا ا Ɨسسƌتبر المƶ1ت 
   .Ʀǋا المشروƳ يستلزǅ استƤداǅ موارد تمƼ ýƛي مجموعǌا الرأس الماý اƿǙتصادǐ لǌا

 و استƺاللǌامƤتلƗƽ الوسائý ال ǉƦǋ المǌمƗ اƿǙتصاديƗ للمƌسسƗ تتمƼ ýƛي تجميƴو 
ýالحصو Ưرƺي بƿ ǏعلÜزائدة Ɨمو  مǈتبر مصدر الƶتýيƤوالمدا.  

مǇ أجý أǇ تتمكǇ المƌسسƗ مǇ القياǅ بǉƦǌ المǌمÜƗ مǇ الضرورǐ أǇ تحترǅ القيديǇ و
Ǉالتاليي ǇساسييǕا:  

  
قياǅ بحرƼتǌا و بوƲائǌƽا اǕساسيƗ و المتمƛلƼ Ɨي أǇ يكوǇ أداǋƇا جيد عǈد ال 

Ɨيد المردوديƿ ƾبتحقي Ɨي ملزمǌƼ Üƴو التوزي ǁالǌستǙتاج و اǈǗائف اƲو. 

أǇ تحاƲƼ علǏ توازǈاتǌا الماليƗ اǕساسيÜƗ و التي بدوǌǈا تتƶرƯ لƤطر  
ýجاǓرب اƿي أƼ ýالزوا. 

 
  داءاتألتحليل ا :المطلب األول 

  

المƌسسƗ مƤ Ǉالý  أداƇاتلمالي يتمƼ ýƛي دراسƗ و مراƿبƗ لتحليý اا أوý محاور
  .المردوديƗ و اǈǗتاجيÜ Ɨالǈشاط : ساسيƗ و ǋي ƛالƗƛ زوايا أ

  

  النشاط 
  

نشاط قياس ممكنة ل عناصرثالثة  تمثل ،القيمة المضافة و رقم األعمال و اإلنتاج
 في موضعهافتحليل المخرجات و تطورها هو الذي يسمح بتقييم وزنها و  المؤسسة

  .النمو، النضج، التقهقر: لخاص بهانى الحياة امنح
كما أن مقارنة هذه العناصر مع ما هو محقق لدى المنافسين، و مقابلتها بالمعايير 

      .الخاصة بكل قطاع، يعتبر من أهم أبواب التشخيص المالي

أو شاط مƽصال حسب كǈ ý لديǌا يكوǇ التحليýلمƌسسات Ʀات الǈشاطات المتƶددةÜ و ا
Ǉالزبائ Ɨوعيǈ أو حسب ƗيƼراƺالج ƾاطǈحسب الم.  

                                                 
1 Hubert de la Bruslerie, Analyse Financière,,Dunod, 3ème 2dition,2006,page 1 
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هي المفهوم المتداول مـن طـرف   و  ،هو القيمة المضافةفالثالث للنشاط  قياسأما الم

في جدول حسابات النتـائج فـي النظـام    في المحاسبة العامة  المدرجو  االقتصاديين
  . SCFالمحاسبي المالي الجديد

  
  

  للدورةائǈ Ɲتالحساب 
  

  المصاريف       المǈتوجات                
   

    

  

  

  

  

  

ý1الشك:Ǉشاط التقليدياǈمقياسا ال   

  المصاريف            المǈتوجات                       

             

  اإلنتاج                اإلستهالكات                                                         
)                  اإلجمالي(                                                                                    

                                                                   

  مة المضافةالقي                                                                  

                                                             

  

ýشاط: 2الشكǈلل ƚالƛالمقياس ال  

  حسابات 
60  Ü61  Ü62  

  اǈǗتاج
Ƴالمبا 

ǇزƤتاج المǈǗا 

 اǈǗتاج المƛبت 

 

 رقم اǓعمال

ƚنتاǕا 

 اǈǗتاج المƛبت 

إعاǈات 
ýالƺستǙا
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بعنوان اإلعالم القطاعي نص على ضرورة أن  14IAS 1المعيار المحاسبي الدولي
  :تكون المعلومة المحاسبية

  
اج يجب تقديم المعلومات المحاسبية الخاصة بخطوط اإلنت: موضوعية •

والخدمات والمناطق الجغرافية للمساعدة على فهم األداءات الماضية، و تقييم 
 .دقيق للمخاطر و المردودية، ثم إصدار حكم موثّق عن المؤسسة

 
تمس هذه المعلومات التحليلية كل القيود المحاسبية و ليس فقط القيود المتعلقة  •

 .الوطني الحالي باألعباء و النواتج كما هو الحال مع المخطط المحاسبي
  

  

  اإلنتاجية
 

ýتحلي  Ǉيكو Ɨسسƌالم Ɨتاجيǈا إǌاعليتƼ ǅبتقيي(efficience)   سـبǈال ƗبواسـطÜ   ـاǌǈم
  :ǈموƦجيǋ Ǉما اǕكƛر تطبيقا

  و Ʀǋا باستƶماý) الموارد المستǌلكƗ( بنسبة النشاط ƋلǍ الوسائل المستهلكة 

  
 ýالشك Ǉسب مǈ:التƤالمد

المƤرجاتأو   المƤرجات
اǈǗتاج :ýمÜ  ƛالمدƤالت

  .  مستǌلكƗأوليƗمواد

  
   ǍلـƋ صـول المسـتعملة    بنسبة النشـاطǓا )  Ɨـ . )المـوارد الوسـيط ƛم ý : 

ýصوǕا
ǅƿر ýعماǕا.  

                                                                                                     

  

  

    

                                                 
1 IASB- IFRS,Including IAS and interpretation as at 1 january 2006,page 517 
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ý3الشك :ƗتاجيǈǗمقياسا ا   

  

  

  

  

  

  

  

إنتاجية 
الوسائل 

  االقتصادية

  إǈتاجيƗ عوامý اǈǗتاج
  

ǁالǌستǗا
الǈشاطأو                           الǈشاط

ǁالǌستǗا  

  
ƗتصاديƿǗا ýالوسائ Ɨتاجيǈإ  

  

ýصوǕا
 الǈشاط

  يةاإلنتاج

خصوم        أصول              
  

  
  الوسائل       

    ƗتصاديƿǙا  

  التكاليف            اإليرادات
  

      نشاط ال                     
  اإلنتاج أو رقم (اإلستهالكات       

  )عمال األ                    
  
  
  

ýعوام ƗتاجيǈتاجإǈǗا 
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   المردودية
 Ɨسسƌم ýيد أساسي لكƿ Ɨموالمردوديǈو ال ǅلƿƋو الت ÜƇي البقاƼ ترغب  ýƲ يƼ ƴƿوا

  . تǈاƼسي مستمر
  Ɨحساب مردودي ƗسسƌمÜƝتائǈتحليال لل Ǚيتطلب أو Ǉأ ǎرǈحسابات  و س Ɲتائǈال
 التي اǕرصدة الوسيطƗ للتسيير لواردة Ƽي الƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديد ǋي ƽǈسǌاا

 ƽائƯومǌǈا ال و التجاريƗ للمƌسسƗلقياس اǕداƇات الصǈاعيƗ  مƌشرات مƽضلƗ تƶتبر
ǉƦǋ Ü اǕرصدة التي لǅ تكǇ مǇ مƤرجات المƤطط )EBE(الستƺالý ل اǗجمالي

ǈوك Üي الحاليǈا المحاسبي الوطǌحساب Ǐإل Ƌلجǈ اا دوماƿطالǈحسابات  ا ýجدو Ǉم
Ɲتائǈال.  

 ǅتقي  Ɨسبالمردوديǈال ýماƶباست Üوǁاǈǋ Ɨالمردودي Ǉم Ƴواǈأ Ɨƛالƛ.  
الǈسـبƗ  رǅƿ اǕعماý و عمومـا ب ل يƶبر عǌǈا بالǈسبƗو التي : المردودية التجارية 
  .لǈشاطل
  .)اǕصوý ( اƿǙتصاديƗلوسائý يƶبر عǌǈا بالǈسبƗ لو التي : المردودية االقتصادية 
 .)الƤصوǅ (لوسائý الماليƗ ل يƶبر عǌǈا بالǈسبƗ و التي: المردودية المالية 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ɨالتجاري Ɨات=    المردوديƶالمبي
Ɨتيجǈال   

Ɨالمردودي  ƗتصاديƿǗا =ýالوسائƗتصاديƿǗا
Ɨتيجǈال  

 Ɨالمالي Ɨالمردودي     =ýالوسائƗالمالي 
Ɨتيجǈال   
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ý4الشك :Ɨالمردودي  

 
  
  
  

  المردودية:  4الشكل 

Ɨتجاري Ɨمردودي  

  المردودية

  األصول              الخصوم    
  
  
  

  الوسائل          الوسائل    
  االقتصادية          المالية   

  اتالتكاليف             اإليراد    
  
  
  
  

  المبيعات                      
  
  

     
 (R) النتيجة  

      

Ɨمردودي
Ɨتصاديƿا  

 Ɨمردودي
Ɨمالي  
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  تحليل الصالبة المالية :المطلب الثاني 
 

 Ǉاأمǌا و بقائǋتطور ýج  Ǖـي بـاƽتكت Ǚ Ǉأ Ɨسسƌالم Ǐعل Ü  ƾالجيـد و بتحقيـ Ƈدا 
Ɨاليƛو م ƗيƼكا Ɨتصاديƿا Ɨمردودي   Ɨـا الماليـǌاتǈتواز Ǐعل ƗƲƼالمحا ǁلƦا كǌعلي ýب Ü

ƗساسيǕا.   
وǇ إلǏ تحليý المƤاطر ƿبý اǙلتزاǅ أو القبـوý برƼـƿ ƴـيƼƌ    ǅالمتƶامليǇ عادة ما يلج
Ɨسسƌالم ƴم ǅǌالتزامات .  

اليƗ لمƌسسƿ Ɨبý اǙلتزاǅ مǌƶا Ƽي الواǇƎƼ Üƴƿ كý مǇ يريد الحكǅ علǏ الصحƗ المو
 ƾاƼǓ اƶتب ƗƽتلƤم ǊرتƲǈ Ǉـ تكو Ɨتصاديƿا ǅت أǈكا Ɨـ مالي Ɨات شراكƿي عالƼ

ǅلتزاǙا:  
 ÜýجǕصيرة اƿ اتƿالƶلل Ɨسبǈبال Ɨالسيول ýتحلي Ǐرة ترتكز علƲǈ 

Ʋǈرة ترتكز علǏ تحليý الǌيكلƗ الماليƗ و المديوǈيƗ بالǈسبǙ Ɨلتزاǅ متوسط  
ýجǕا ýأو طوي. 

مǌما كاǈت الƲǈرةǇƎƼ Ü تقǈيات التحليý اǈطالƿا مǇ الميزاǈيـات اƿتصـرت و لمـدة    و
طويلƗ علǏ حساب عدد مƶيǇ مǇ الǈسب التقليديƗ و التƶليƾ عليǌاÜ و التي تتمƼ ýƛـي  

Ɨيǈاƛرة الƲǈلل Ɨسبǈبال Ɨيكلǌسب الǈ و ǏولǕرة اƲǈلل Ɨسبǈبال Ɨسب السيولǈ.  
 بƎدƤاýالماليƗ بƛƎراƇ أدوات التحليÜý و ƦلÜ  ǁ سمح تطور الƶلو1ǅالسبƶيǈياتمƦǈ و

 Ɨأساسي Ɨاتيǈمواز Ɨادلƶم Ǐإل Ǌتطبيق ǎأد ǐƦو ال ýامƶال ýحتياج لرأس الماǙا ǅوǌƽم
 Ǉبي Ɨǈأو باعتماد المقار ÜƗالمالي Ɨيكلǌلل ƭيƤتش ǐي أƼ ƗساسيǕتبر حاليا القاعدة اƶت

 ÜǇمتتاليتي ǇيتيǈعدادميزاƎوب Ǉيبي ǐƦال ýالتموي ýدامات و الموارد  جدوƤستǙا
Ɨالدراس Ƴموضو Ɨبالمرحل ƗاصƤال.  

  
 ÜحقاǙ ǎرǈو كما س ÜƗƽتلƤالم ýالتحالي ǉƦǋ تǈكا Ɨالتحضيري ýعماǕا Ưƶتتطلب ب 

          الميزاǈيƗـ  و التƶديý للجداوý الماليƗ تتمýƛ أساسا Ƽي عمليات المƶالجƗ و التي

 Ɲتائǈال ýـو جدو  

                                                 
1 J.Margerin et J.C.Mallard,  Analyse Financière,édition :SEDIFOR,1994,page :15. 
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Ǉتكو ǉƦǋ Ɨالجƶعادة عمليات المƎب  ǉƦǋ Ǉاصر مǈالحسابات أو ع ǅساƿأ Ưƶترتيب ب
اƿǕساÜǅ و Ʀǋا ما يحدƚ مƛال عǈدما تكوǇ الرغبƼ Ɨي تقييǅ القدرة علǏ الوƼاƼ Ƈي 
 Ɨالسيول Ɨحسب درج ýصوǕترتيب حسابات ا Ǐإل Ǉالمحللو Ƌيلج Ʀإ Üالقصير ýجǕا

 Üالمتزايدة  المتزايدة ƾستحقاǙا Ɨحسب درج ǅصوƤاصر الǈو ع.  
المǇƎƼ ýƛ تحليý الǌيكلƗ الماليƗ يتطلب إعادة ترتيب عǈاصر الƤصوǅ بالشكý الǐƦ ب

 Ɨǈمقار Ǉم Ǉللتمك ÜقياƼأ Ɨيǈة الميزاƇحسب يسمح بقرا Üدامات بالمواردƤستǙا
  .استƛمار ـ تمويý ـ استƺالý ـ ƤزيƗǈ: الدورات

ǅالقي Ưƶيير بƺي تƼ ǏولǕعكس ا ýƛو تتم ÜƗضروري ǎرƤالجات أƶم ǁاǈǋ و 
 ÜƗتصاديƿا ǅا بقيǌو استبدال Ɨالمحاسبي ǅالقي ǅإعادة تقوي Ɨمليƶب ƾلƶمر يتǕاƼ ÜƗالمحاسبي
 Ưƶب ýاƤإد ǅد يتƿ ـ و Ɨميǋالو ýصوǕا ýƛـ م Ɨالمحاسبي ǅالقي Ưƶب ƇاƺلƎأو ب

  .القيǅ التي لǅ يتǅ أǋƦƤا باǙعتبار محاسبيا
Ƽي طريقƗ عرǋ  Ưو التƺير الحاصSCF ýالجديد مƴ الƲǈاǅ المحاسبي المالي  

 ýبالشك ǅصوƤو ال ýصوǕاصر اǈترتيب ع ƗلƋمس Ɨجدي Ɨƽت بصǈالتي تب ÜƗيǈالميزا
 ǅوǌƽم Ǐاعتمد عل ÜƗيǈاصر الميزاǈع ǅب تقييǈي جاƼ و Üالمالي ƭيƤالتش ýǌيس ǐƦال

 Ɨادلƶال ƗالقيمJuste valeur ýصوǕاصر اǈأغلب ع ǅكمبدأ أساسي لتقيي ƭو حر Ü
ƭƤيما يƼ ƾيƿصاح دƼإ Ǐعل Ɲتائǈال ƴتوزي.  
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Ɨالمحاسبي Ɨيǈالميزا  
 

 :المصدر                                                          

                                .المالǁ                                      وƲيƗƽ اǙستƛمار       
 :المصدر                                                          

     البǈوǁ و السوƾ الماليý                                      ƗتƺالوƲيƗƽ اǙس      
                                                                                               
  ƤƈروǇ :المصدر                                                           
       ...موردوÜǇ الدولƤ                                     ÜƗزيƗǈوƲيƗƽ ال        
                                    RETRAITMENTS APRESالمƶالجƗبƶد                               

                                                             

              Ɨيǈالميزا        Ɨال                  سيول ƗيǈالميزاƗيƽيƲو  

    ة                                            
                                                           

  

  

  

  
 ý5الشك:Ɨالمحاسبي Ɨيǈالجات الميزاƶم  

  

  

  
Ɨǈس Ǉر مƛأك 
 Ǐإل ýللتحو
Ɨسيول  
  

ýƿأ Ɨǈس Ǉم 
 Ǐإل ýللتحو
Ɨسيول  
  

 ýغير أصو
Ɨجاري   

  
  
  

  جاريةأصول 
  
  
  

س ماý أر
ƭاƤ  

  
خصوم غير 

  جارية
  
  
  

  خصوم جارية

ƽي
وƲي

ب 
رتي
ت

در 
ص
 الم
سب

 ح
يب
ترت

 

  
استخدامات 
  طويلة األمد

  
  

استخدامات 
  صيرة األمدق
  
  

  سيولة

  أموال دائمة
  
  
  
  
  
  

ديون قصيرة 
  األجل

  
  

  أموال دائمة
  
  
  
  

ديون قصيرة 
  األجل

ƗاصƤ ýأموا +
 Ǉر مƛكǕ Ǉالديو

Ɨǈس  
  
  

 Ǉم ýƿǕ Ǉديو
Ɨǈس  

 Ɨدامات مرتبطƤموارد و است
  )مǌما كاǇ المدǎ(بدورة اǙستƛمار

  
استƤدامات مرتبطƗ موارد و 

ýالƺستǙالمد(بدورة ا Ǉما كاǌمǎ( 

  
 استƤدامات الƤزيƗǈموارد و 
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 1ساسية للتحليل الماليامل للمحاور األش هيكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ýالمالي:6الشك ýللتحلي ƗساسيǕللمحاور ا ýشام ýيكǋ  

                                                 
1 J.Margerin et J.C.Mallard,  Analyse Financière,édition :SEDIFOR,1994,page :17. 

 تقـيـيـǅ صـالبتــǌا المـالــــيƗ تقـيـيـƈ ǅداƇاتـــǌا

Ɨسسƌالمالي لم ýالتحلي  
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ƼƟǘالم 

  
  ميزانية  

 "ةالسيول"

  
  جدول
  تدفقات
 الƢزينة

  
 الميزانية 
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  أي تحليل مالي : المبحث الثاني

  
 نسبية التحليل المالي :المطلب األول 

 
   Ɨيمـƿ ـاطر وƤالم ýبتحلي ǅتǌي ǐƦال ÜƗسسƌالم Ɨمالي ƳروƼ Ǉم ƳرƼ المالي ýالتحلي

ý المƶلومƗ المحاسبيÜƗ بƺرƯ الحكـǅ علـǏ الوضـƶيƗ الƶامـƗ     المƌسسÜƗ باستƶما
    Ɨـǈطـي مكاƶي Üاǌماضـي Ǉر مƛأك Ɨسسƌالم ýمستقب ǅǌي ǐƦال ǅا الحكƦǋ ÜƗسسƌللم
 ǅليات التي تحكǓا Ƴا و مجموǋو لمردود ƗƽƲالمو ýصوǕو ا ýالتموي Ɨيكلǌل Ɨمركزي

Ɨتيجǈال Ǉتكوي Ɨ1..عملي  
 

ǈǋاǁ أǈواƳ كƛيرة للتحليý المالي مرتبطǈ(standard)Ü  Ɨمطي Ǚ يوجد تحليý مالي 
 يǌـتǅ   الراغب Ƽي ضـǅ مƌسسـƗ مـا    مƛالبصƗƽ وƛيقƗ بالǌدف المǈشودÜ لƦǌا ǈجد 

كاǈـت Ʀات ǋيكلـƗ ماليـƗ     وحتǏ و لالجيدة اƿǙتصاديƗ  Ɨلمردوديا بالمƌسسات Ʀات
Ɨƽيƶض Üجدǈ ماǈا بي  ǅوǌƽم Ɨالمالي Ɨلمردودي Ǌر حسب حصتƤƈ Ǐإل ǅǋمسا Ǉتلف مƤي

ǅǌسǕا Ǉم.    
 
 ÜÜ عماý الǁم:  يǇاǙجتماعي لƽاعليǇيجƗ والمردوديƗ تتƺير حسب امƽاǋيǅ الǈت Ʀلǁوك

 ÜǇو مقرضي      Ǉـامليƶاف الǈات حسـب أصـƇداǕا ǅتقيـي Ǉا يتبايǌاتƦ Ɨسسƌي المƼ
  ).رة و الممƛليǇ الǈقابييǇ مƛالالتي تǈتمي للƽئƗ المسيŇ اǗطارات(
 

Ǉيريدو ǇيƦال ǇروƤǓا ƭاƤشǕـاطر   و اƤلقياس الم Ɨسسƌللم Ɨالمالي Ɨالصح ǅتقيي
 لـديǅǌ  المحتملƿ Ɨبý اǙلتزاǅ مǌƶا Ƽي مƶامالت اƿتصاديƗ و ماليǇƎƼ ÜƗ وجǌات الƲǈر

     ÜƗالقريبـ ƾـاƼǔل Ɨسـبǈبال Ɨبالسـيول ǅتمـاǋǙا ǇيكوƼ ÜǅلتزاǙا ƾاƼǓ اƶتلف تبƤت           
Ɨالب  و بالمردودي ƾاƼǔل Ɨسبǈبال Ɨالمالي Ɨيكلǌيدةو الƶ.  

 
  

                                                 
1 22 ISGP , Diagnostic financier, Support pédagogique, Fevrier 2006. 
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  حدود التحليل المالي  :المطلب الثاني 

 
Ǚ يمكǇ الوƛـوƾ بصـƗƽ مطلقـÜ     Ɨ التقǈيƤ Ɨصائصǈ ǊاتجƗ عǇلتحليý المالي حدود ل

ÜǎرƤǕأدوات التسيير ا Ǐعتماد علǙا Ǉالمالي دو ýالتحلي ƗالصƤلومات التي  بƶو الم
Ɨالطارئ ƚحداǕسي و اƼاǈالمحيط الت ƭƤت.  

مƴ اعتماد الƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديـدÜ إƦ أǇ المƶـايير    Ʀǋا الحد سيتقلƭ حتما
ضرورة اƤǕـƦ باǙعتبـار    Ü تلح علIAS/IFRS(Ǐ( المحاسبيƗ الدوليƗ المƶتمد عليǌا

Ɨمور الطارئǖلو ل Ɨالالحق ƚحداǕيف الحسابات تواƿ)10المعيار الدوليIAS (1.   
 

Ɨعام Ɨƽبتطور وبص ǅتǌي Ǉالمالي أ ýالمحل Ǐي علƺبǈي Ü   Ɨالماليـ Ɨيكلـǌات و الƇداǕا
للمƌسسÜƗ أكƛر مǇ اǋتمامǊ بالوضƶيات الƲرƼيÜƗ حتǈ Ǚ Ǐساوǐ بيǇ مƌسستيƦ Ǉات 
  ƾـي السـوƼ اǌƶوض Ǉم Ǉما تحسǋجد إحداǈ ماǈبي Üما ƣي تاريƼ Ɨلƛمتما Ɨسب ماليǈ    

Ɨا الماليǌيتƶا و وضǌاتƇقر أداǌتتق ǎرƤǕو ا.                                                     
                                                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 IFRS-Including IAS and interpretation as at 1 january 2006,page 427 IASB 
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وجدول التمويل في نظام التحليل ) SIG(ة للتسيير األرصدة الوسيط : لثالمبحث الثا
   المالي

 
  Üالمحاسـبي ǅاƲǈرجات الƤم Ǉم ƾو المالح Ɲتائǈحسابات ال ýو جدو Ɨيǈتبر الميزاƶت
التي يستǈد عليǌا كمركبƗ مǇ مركبات الƲǈاǅ اǗعالمي للمƌسسƗ أǈƛاƇ القياǅ بمƤتلـف  

  .الدراسات و التحاليý بما Ƽي Ʀلǁ التحليý المالي
  

المƤطط الوطǈي المحاسبي الحـالي Ƽـي   مǇ المستمدة  المحاسبيƗ وماتاستƺالý المƶل
    Ɨرصـدة الوسـيطǕغـرار ا Ǐعل Ɨمكمل ýعداد جداوƎب ǅالمالي يتطلب القيا ýالتحلي

Ʀǋا ما استدركǊ الƲǈـاǅ المحاسـبي المـالي    و و جدوý التمويÜý  (S.I.G)للتسيير 
 Ɲيدم Ǌيوصي ب ǐƦال Ɲتائǈحسابات ال ýجدو Ǉأ Ʀإ Üرصـدة   الجديدǕا Ɨائيـǌǈ Ɨƽبص

 .الوسيطƗ للتسيير
 
  

     

  

  Ʋǈǐاǅ القاعدال     

  رطوŇمƲǈاǅ الال

  

  

  
ýالمالي: 7الشك ýلومات للتحليƶمصدر الم  

  

  
  

  النتائج اتحسابجدول 

  الميزانية 

  جدول تدفقات الخزينة

  جدول التمويل

  التحليل المالي 

  المالحق
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  ýاعـƽي تƼ Ɨتصاديƿا ƗليƤك Ɨسسƌتبر المƶت ÜƗƽالسال Ɨالمالي ǅالقوائ Ɨمجموع ýالƤ Ǉم
ǊيƼ ƫيƶت ǐƦالمحيط ال ƴم.  

  
  ǅو تقو Ɨسسƌاالمǌي محيطƼ توبƽيƲأساسيي Ǉتي Ǉ:  

ƿǘة االستهƻيưما  :وǌم ƗسسƌالمƼتǈكا Ɨاعيǈدم أو صƤ أو Ɨتجاريƶتست Ɨي ƴالسل ýم
  .واردة مƤ Ǉارج المƌسسƗالƤدمات ال وأمواد أوليƗ الأو 
  
السلƴ و الƤدمات القادمƗ مǇ الƤـارجÜ  مǇ  اǈطالƿا بواسطتǌا تǈتƝ :اǕنتاƚوưيƻة و 

  .جسلƶا و Ƥدمات أƤرǎ موجƗǌ إلǏ الƤار
   

 ƾرƽالƼǅي تقييƼ  تاجǈǗوا ǁالǌستǙاýƛيم ƗƼالمضا Ɨالقيم Ɨسسƌللم .  
  

 ƗƼالمضا Ɨالقيم Ǉا مƿطالǈاƼ أولـي   التي ǎشاط و كمسـتوǈا كمقياس للǋاعتبار Ǉيمك
 ǅتقو ÜƗسسƌالم ƇداǕǇبضما Ʋة التوزيƻيưو.   

  
Ɨيǈƶأطراف م Ɨƛالƛ Ǐعل Ǚأو Ƴتوز ƗƼالمضا ƗالقيمƼ :  

  . ئب ورسوǅشكý ضرا Ǐعل:لƗدوال .1
2. ýماƶعل: الǏ أجور ýشك Ɨو اشتراكات اجتماعي.  
  )EBE. (إجمالي لالستƺالýعلي شكƼ ýائƯ :المƌسسƽǈ Ɨسǌا .3

  
  :علEBE   (Ǐ(   لالستƺالý اǗجماليƽائƯ ال يوزǈ Ƴيالمستوǐ الƛاو Ƽي 
1. ƗتصاديƿǙا ýوامƶتجديد ال :  Ɨصصات بواسطƤمǙاǋات اتالكتǈوƌوالم. 

2. Ưويƶت Ɨالمقترض ýمواǕا :Ɨالمالي ƇعباǕتسديد ا Ɨبواسط. 

   ƿي يدرج ضمǈ ǇتيجƗ الǈشاطو البا .3
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Ʀǋا التوزيǋ ƴو الǐƦ يǌƲر Ƽي جدوý حسابات الǈتائƝ المقترح مǇ طرف المƤطط 
  .Ü و ǋو يتطابƾ مƴ اǕرصدة الوسيطƗ للتسييرالمحاسبي المالي الجديد

  
  جدول التمويل 

  
مǇ  اǈطالƿايتǅ إعدادǉ ت والموارد داماýƤ اǙستجدوý التمويý والǐƦ يسمǏ أيضا جدو

ـ ميزاǈيتيǇ متتاليتيÜǇ يمكǇ ب ǌالتي تمت ب Ɨيƽالكي ƗƼرƶم Ǌحاجيـات   واسطت Ɨطيـƺا ت
ýالƺستǙمار و اƛستǙبا ƗاصƤال ýالتموي.           

  
  . لكǌǈا تتشابǊ كلǌا مǇ حيǋ ƚيكلتǌا اǕساسيƗكƛيرة  وý التمويýاǈƼماƦج جد

  
  الموارد االستƢدامات

 ýصوعǈاصر اƽ ǕاƳارت •

• ƯاƽƤǈاصر ال اǈعǅصوƤ  

   Ƥصوǅزيادة عǈاصر ال •

•  Ǖاصر اǈع ƯيƽƤصوتý  
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  الƻصل Ƣاتمة
  

 ǐيدǌالتم ýصƽي الƼ اǈدمƿ Ɨƛالƛ يƼ ǁلƦ المالي و ýالتحلي Ǉعرضا عاما ع
و طبيƗƶ التحليý  لمحاور الكبرǎ للتحليý المالي مباحƚ تǈاولت بالترتيبÜ ا

وركزǈا Ƽي  ة الوسيطƗ للتسيير Ƽي Ʋǈاǅ التحليý الماليÜالمالي ǅƛ اǕرصد
 ƚالمالي الحدي ýداف التحليǋي أƼ ýالحاص ýحوƃار التǌƲإ Ǐعل ýصƽا الƦǋ
الǐƃƦ اǈتقý مǇ المƲǈور القائǅ علǏ أساس الماضي إلǏ المƲǈور الموجǈ Ǌحو 
 Ɨيƽالتص Ɨزاوي Ǉا مǌر لƲǈد يƶي ǅل Ɨسسƌالم Ɨيمƿ Ǉباعتبار أ ýالمستقب    

وǈƽƿا علǏ ما يمكǇ أǇ يساǅǋ بǊ  و .و إǈما ترتكز علǏ التوƴƿ المستقبلي
Ü التي تسمح بƎجراƇ الئمƗي Ƽي توƼير المƶلومƗ الماليƗ الماǗصالح المحاسب

ýالمستقب ƴƿات و توǈالمقار  .  
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  : اتاألداء تقييم
  

  .تحليل النشاط :المبحث اْألول
  .تحليل اإلنتاجية :المبحث الثاني

  .تحليل المردودية :لمبحث الثالثا

Ǔصل اƻولالـ: 
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  تقييم األداءات: الفصل األول

  
  مقدمة الفصل

  
 Ɲتائǈالمالي لل ýالتحلي Ɨبدراس ǅتǌي      Ɨشاطات التجاريǈال Ǉبرة عƶاصر المǈƶال    

  .و الصǈاعيƗ بƺرƯ تقييǅ التدƼقات المولدة و ƿياس اǕداƇات
مرحلƗ أوليƗ ضروريƗ لكǈ ýتائƝ و تكويǇ الǌوامƫ يمýƛ دراسƗ المستويات المƤتلƗƽ لل

ýمالي شام ýتحلي.  
 ÜƗالمالي Ɨيكلǌو ال Ɨالسيول ÜƗالمردودي Üيǋ Ɨسسƌللم Ɨƛالƛال Ɨالرئيسي Ɨاد الماليƶبǕا
 ýتحل ƗالمردوديƼ ÜƗيǈالميزا Ǉم Ɨعام Ɨƽتستمد بص Ɨو السيول Ɨالمالي Ɨيكلǌت الǈا كاƦƎƼ

Ɨتيجǈال Ǉتكوي ýالƤ Ǉ1م.  
  .المردوديƗ تمǈ ýƛسبƗ الǈتيجƗ إلǏ الوسائý المستƶملƗ لتحقيقǌا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Mondher Bellaalah,  Gestion Financière , Economica, 2ème édition, 2004, Page 129 
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  تحليل النشاط :المبحث األول
               

 Ǉشاطالإǈ تاجيǈǗسي اǇمح بوز  ƗسسƌالمÜاǌسيƼاǈبم Ɨǈا مقارǌشاطǈ Ǉي ميداƼ ƗاصƤ 
Ü أǈƛـاƇ  عباƇتحليý اǕل اجƶمر يتƦƤالǐƦ  قياسشكý الǐƦ يطرح يƭƤ اƤتيار المالم

  . مقارǈتǌا بالǈسبƗ للǈشاط اǈǗتاجي المǈشƐ لǌا
Ƽ ƗسسƌالمƝتǈت  :  

• ƴالبي ýأج Ǉم: Ƴتاج المباǈǗا.  
•  ǇزيƤالت ýأج Ǉم) Ǌƶار بيƲتǈي اƼ(: ǇزƤتاج المǈǗا.  
  ƛبت ماǈǗتاج ال :حاجاتǌا الƤاصƗ مǇ أجý و  •

   
  مقياس النشاط اإلنتاجي اختيار: المطلب األول 

  
  للمؤسسة اإلنتاج اإلجمالي

  Þاعتمادǉما ǋو المƶيار الǐƦ يجب : ليƼي التحليý الما
   دورة    إǈتاج المالي الجديد اعتمد المحاسبي ال Ʋǈاǅال ƝÜائالǈت اتمǇ أجý عرƯ حساب

ýالƺستǙات اǈإعا Üǉكورة أعالƦالم Ɨƛالƛتجات الǈالم Ǐإل ƗƼضاǗبا Ǉيتضم ǐƦو ال       .
ǈما أ ýك ƭƤالكات الدورة تǌقطو استƼ ƴالدورة و ليس ما بي ýالƤ Ɲت.  

ƃكال ǅتقيي Ǉو كو  ǊǈƎƼ Üماǌتاجǈإ Ɨƽبتكل Ǉبت يكوƛتاج المǈǗو ا ǇزƤتاج المǈǗا Ǉم
Ɨالتالي Ɨƿالƶال ƾطري Ǉع Ƴتاج المباǈǗا Ɨƽر تكلƶتاج سǈا استǈǈمكاƎب:  

  
  
  

  أي إنتاج... اإلنتاج

 ƚحي Ǉس مǈتتجا Ǚ تجاتǈللم Ƴواǈأ ƚالƛ Ɨسسƌي المƼ ييوجدǋا وǌتقييم Ɨطريق:  
  اإلنتاج المباع

 إلـǏ   باǗضـاƗƼ المقدمـƗ  والƤدمات  الدراساتÜ شƺاýاÜǕ مبيƶات المǈتجات تضمǇي

 اǈǗتاج المƛبت -اǈǗتاج المƤزǇ–مجموƳ اǙستǌالكات=سƶر تكلƗƽ المبيƶات
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و الƤـدمات   ÜمƤتلƗƽال التƤƋيرات سمسرة والƶموǙت والكطات الملحقƗ مǈتجات الǈشا
ýماƶلل Ɨوترة المقدمƽالم.  

ǋǉŇيشو Ǉأ Ǉيمك Ɨشاطات الملحقǈتاج الǈǗ دماجǗا اƦ   ت التـيǙالحا Ưƶي بƼ ýالتحلي
    ǉƦـǋ ýـƛـي مƼ اǋادƶاستب Ǐإل Ƈا ما يبرر اللجوƦǋ و Üكبيرة Ƹات مبالƦ اǌيƼ Ǉتكو

  . الحاǙت
    Ǉدو ÜƗƼالمضـا Ɨالقيمـ Ǐعلـ ǅارج الرسƤ ƾر السوƶبس Ǉيكو Ƴتاج المباǈǗا ǅتقيي

Ɨوحǈيضات الممƽƤحساب الت .  
  

 اإلنتاج المخزن

تكلƽـƗ  ب( صـƴǈ الǈصف مصƴǈ وƿيـد ال  اǈǗتاجو اǅ الت اǈǗتاجƼي مƤزوǇ  رǋو التƺي
Ü أǐ الرصـيد بـيǇ المƤـزوǇ الǌǈـائي            )حسباǇ المƌوǈاتدوǇ اƼ ƦƤǕي ال اǈǙتاج

و المƤزوǇ اǙبتدائيǌƼ Üو يمكǇ أǇ يكوǇ موجبا Ƽي حالƗ ارتƽاƳ المƤزوǇ أو سـالبا  
ǇزوƤالم Ʀاƽǈاست Ɨي حالƼ.  

مباشرة إلǏ التƛƋير علـǏ الǈتيجـƗ الصـاƼيƗ    يƌدǐ  1اƤتيار طريقƗ تقييǅ المƤزوǈات
Ǉأ Ʋالحǈ و Üللدورة:  

•  Ǐإل ǐدƌا يǌحال Ǐعل ǎرƤǕاصر اǈƶال Ƈبقا ƴات مǈزوƤجمالي للمǗا ƳاƽرتǙا
 ÜƗسسƌالم Ɨتيجǈ Ƴاƽغيـر    ارت ƴأو تكـدس السـل ǐالتجار ƾاƽƤǗا ǇƎƼ Ǌǈو م

 Ɨتبر طريقƶي ƗالمباعƇاƽƤǗ سائرƤال. 

جƗ للǈƶاصر المƤزƗǈ تƌدǐ كƦلǁ إلǏ ارتƽاƳ الǈتيجƗ ارتƽاƳ تكلƗƽ الوحدة المǈت •
الصاƼيÜƗ و عليƼ ǊǈƎƼ Ǌي حالƗ تساوǐ الكميات المƤزÜƗǈ ارتƽاƳ تكلƗƽ اǈǗتـاج  
   ƇـاƽƤإ Ǐإلـ ǁلƦك ǐدƌت ƇعباǕا ýتحمي Ɨيير طريقƺجديدة أو بت Ƈدراج أعباƎب

Ɨللمردودي ƯاƽƤǈأو ا Ɨسائر محتملƤ.  
  

                                                 
1 Hubert  de la Bruslerie,  Analyse Financière, 3ème édition,Dunod,2008, page 112 



 تقييǅ اǕداƇات
 

32 
 

  مثبتاإلنتاج ال

اǈǗتـاج المƛبـت   . مƗ بسƶر التكلƗƽي تقوǅ بǌا المƌسسƗ لحاجتǌاÜ مقيŇيمýƛ اǕشƺاý الت
عبارة عǇ تƶƽيý لالستمارات Ʀات الطابƴ المادǐ أو المǈƶوǐ المǈجزة مـǇ طـرف   

Ɨسسƌالم.  
و Ʀǋا سيƌدǐ بصورة اصطǈاعيƗ إلǏ الرƴƼ مƿ ǇيمƗ المƤزوǈات عǇ طريƾ تƛبيـت  

ƇعباǕالربح ا ǅيƤتض Ǐإل ǐدƌمما ي.   
يدƴƼ المحلý المالي توƤي الحيطƗ عǈد دراسƗ مǉƦǋ ýƛ الحاǙت و ƤاصـƗ  و Ʀǋا ما 

بالǈسبƗ للمƌسسات التي تǈتƝ بصƗƽ كƛيƗƽ التƛبيتات المǈƶويƗ و Ʀلǁ لصـƶوبƗ تحديـد   
Ɨولǌا بسǋتحديد Ǉيمك Ǚ وترةƽغير الم ƇعباǕا Ǉا باعتبار أǌل Ɨالتكاليف الحقيقي.  

  
 اإلنتاج اإلجمالي أو المصنع

  .اǈǗتاج المƛبت زǇ وǈǗتاج المباƳ والمǋƤو مجموƳ ا
الدورة Ƽي الƲǈاǅ المحاسـبي المـالي   إǈتاج  ضمǇ مركباتإعاǈات اǙستƺالý  أدƤلت

  ǅات الـدعǈإعا ýƛدما تمǈع ƗاصƤ Üالمالي ýتمامات المحلǋا ƴم ƾƼا يتواƦǋ و Üالجديد
تحديـدا  المرتبطƗ بƋسƶار السلƴ المدعمƗ مǇ طرف الدولÜƗ و Ƽي ǉƦǋ الحالƗ تضاف 

Ƴتاج المباǈǗا Ǐإل.   
  

  مالرقم األع
تجات ǈيضǅ مبيƶات البضائƴ و الƤدمات المقدمƗ و مبيƶات المǈتجات و كƦا مبيƶات الم

Ɨسسƌشاط المǈو مقياس لǌƼ Üالدراسات ýاƺو أش Ɨالوسيط.  
ǅارج الرسƤ ýعماǕا ǅƿر ýماƶ1است Ǉم Ɨاتجǈات الǈي التبايƺات يلǈالمقار Ƈد إجراǈع

  .Ʀ أǇ مƤتلف ǈشاطات المƌسسƗ ليست ƤاضƗƶ لƽǈس مƶدǙت الرسǅالجبايÜƗ إ
  :Ƽالتحليý المالي يجب أǇ يƼ ƦƤƋي اǙعتبار

• ǅارج الرسƤ ýعماǕا ǅƿتطور ر ýدƶم. 

                                                 
1 J.Peyard , J.D.Avenel et M.Peyard,  Analyse Financière, 9 ème édition, Vuibert,2006, page 64 
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•  ƾسواǕي اƼ Ɨسسƌدمات المƤ و ƴسل ƗسيƼاǈت Ǉيبي ǐƦالتصدير ال ýدƶم
ƗارجيƤال. 

مƌشرا أوليا عǇ تطور مƶدý الǈمو الحقيقي لرǅƿ اǕعماƤ ýارج الرسǅ يƶطي 
   .الǈشاط

 Ưرƺب Ƴس القطاƽǈ Ǐتمي إلǈسسات التي تƌت المǙدƶم ƴم Ǉت تقارǙدƶالم ǉƦǋ
Ɨسسƌالم ƴƿمو ƗƼرƶم.  

تدǈي القوة الشرائيƗ للǈقودÜ بحساب مƶدý الǈمو Ƽي حاǙت التضÜǅƤ يجب تحييد ƛƈار 
اý الحقيقي لǈشاط المƌسسÜƗ بشكý يسمح بالحصوý علǏ الǈمو بالكميات باستƶم

ǅƤالتض ýامƶم.  
المƶلومƗ الماليƼ Ɨي حاǙت التضǅƤ عولجت مǇ طرف المƶيار المحاسبي الدولي 

)IAS 29(1.  
ƶتبر ماý يعاƼǅƿ Ǖر للدورة اǈǗتاج اǗجمالي متمƼ ýƛيمǌما تكƼ Ǉائدة مƌشر الǈشاط ال

  .لǈتيجƗ اǙستƺالý ا مولداعǈصر اǈǗتاج المباƳ لكوǇ اأساسي امƌشر
 ǉتطورƼ Ʀتماماتيستحوǋا Ǐعل Ɨسسƌرئيس الم   Ʀوكـ Ǉالتجـاريي Ǉوليƌاوالمس   Ǉمـ
ǈƶƼدما يشǌد رǅƿ اǕعماý ركودا Ƽي دورات متتاليƗ . المحلليǇ المالييǇ و البǈوǁطرف 

  .أو تقǌقرا تبدأ التساǙƌت عǇ مستقبǉƦǋ ý المƌسسƗ مǇ طرف كý المتƶامليǇ مǌƶا
Ƽي ýعماǕا ǅƿر ýعلركز عموما تحليǏ Ɨقاط التاليǈال:  

  .بالحجǅو ديǈارالتطور بال •
  .الجƺراƼي وزيƴالت •
   .ف الزبائǇاصǈأحسب  وزيƴالت •
 الǈƛائيـƗ          وحسـب  ) حسـب تشـكيلƗ المǈتجـات     أو(حسب المǈتوج  وزيƴالت •

  .السوƾ -المǈتوج 

الحصƗ مǇ رǅƿ اǕعماý ( اتالمǈتوجعمر مراحý حسب ماǕ ýعا ǅƿر ركيبƗت •
 ƗالمحققƗسبǈتجات ل بالǈيلمƼ مرح ƗلƾطالǈǙا  ǅƛ Ɲضǈال ǅƛ موǈال ǅƛارƛدǈǙا( .  

                                                 
1 IASB- IFRS,Including IAS and interpretation as at 1 january 2006,page 791 
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        Ǉلومات تكوƶالم ǉƦǋ ǅƲƶم ƴƿي الواƼýالمحل ýاوǈي متƼ لاƤي لداƼقط  Ǉلكـ Ü

ǈـƭ علـIAS 14(    Ǐ(استǈادا إلǏ المƶيار الدولي  الƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديد
ƌالم Ǉع Ɨƿصورة صاد Ƈإعطا Ǐلومات التي تساعد علƶالم ýكر كƦ ضرورة ÜƗسسـ  

و مǊǈ يجب Ʀكر تƽصيý رǅƿ اǕعماƼ ýي الملحƾ حسب ƿطـاƳ الǈشـاطÜ و حسـب    
  .المجاý الجƺراƼي

 ƴم Ǉلك Üاǌتريد البوح ب Ǚ التي Ɨسسƌأسرار الم Ǉت ضمǈيرا ما كاƛطيات كƶالم ǉƦǋ
تطبيƾ المƶايير الدوليƗ لǅ يƶد باǗمكاǇ إƽƤاǋƇاƦ ǇǕ Üلǁ سيƛƌر سـلبا علـǏ مبـدأ    

  .لǐƦ تǈشدǉƦǋ ǉ المƶاييرالصورة الصادƗƿ ا
  

  اإلنتاج اإلجمالي أو اإلنتاج المباع
  

ǐƦال ýجاوي المشكǌ وǋ المالي ýالمحل Ǌ تيارƤǙابيا ǇتاǈǗ Ƴج المبا)   ýعمـاǕا ǅـƿر
ǅارج الرسوƤ (جمالي للدورةǗتاج اǈǗو يجـب  . و ا Üýǌمر السǕتيار ليس باƤǙو ا

  .قياسيǇالقبوý بǈسبيƗ القياس و حتǏ بالتǈاƼس بيǇ الم
Ü بالرغǅ مǇ أǊǈ يمƛـý  الƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديد أعتمد اǈǗتاج اǗجمالي للدورة 

 ƴǈيم Ǚ اƦǋ Ǉلك ÜƗسǈغير متجا ǅا لقيƶتجمي ýماƶتاجاستǈǗا   ǉكمقياس باعتبـار Ƴالمبا
Ɲتائǈي حسابات الƼ رǌƲات دورات    يƦ Ɨسسـƌم ƭـƤت Ɨت الدراسـǈكا Ǉإ ƗاصƤ Ü
Ɨويǈصيرة أو سƿ ýالƺاست Ü    تـاجǈǗا ƴمـ Ƴتاج المبـاǈǗتطور ا Ɨǈضرورة مقار ƴم

المƤزǇ لمƶرƗƼ اǕسباب التي أدت إلǏ وجود التبايƼ Ǉي ǈسب تطورǋاÜ و التـي ƿـد   
    Ɨسسـƌالم Ɨأو بسـبب سياسـ Üتجاتǈي تصريف المƼ ƗارجيƤ ýيƿبسبب عرا Ǉتكو

Ɨالتجاري.  
Ǖسسات اƌم ýƛم ÜƗطويل ýالƺات دورات استƦ سساتƌللم Ɨسبǈبال Ǉالتـي   لك ýاƺشـ

         البǈاƇ و اǕشـƺاý الƶموميـÜƗ الـورƫ البحريـƗ    (تǈجز صƽقات تمتد علǏ سǈوات 
ǎرƤǕاعات اǈسسات ) و الصƌالم ǉƦǋ جدǈǈǗيد اƿ ýاƺشǕا ƗاصيƤو التي  جازتتميز ب

 ƦƤǕا ǅو عد Üاǌأصول Ǉتبرة مƶم Ɨسبǈ ýƛعتبارتمǙبا ǅالقي ǉƦǌل   Ǐإلـ ǐدƌي ƗǈزƤالم
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ير مƶبرةÜ سواƇ تƶلƾ اǕمر بمقارǈات Ƽي الزمǇ أو بيǇ المƌسساتÜ تحاليý مقارƗǈ غ
   . و عليǊ يƽرƯ مƶيار اǈǗتاج اǗجمالي ƽǈسǊ بالǈسبƗ لƦǌا الǈوƳ مǇ المƌسسات

  
  :يل تطور النشاطتحل

 ýي كƼ Üبرةƶجمالي دوما مǗتاج اǈǗتطور مركبات ا Ɨǈتبر مقارƶت ÜýحواǕا  Ǌـǈأ Ʀإ
Ǘتطور ا  Ɨسبǈ Ǉدما تكوǈع  ǐدƌيـ Ƴتاج المباǈǗتطور ا Ɨسبǈ Ǉم Ǐأعل ǇزƤتاج المǈ

إلـǏ   ...)مكلفƤ Üطر التقادǅ و التلـف تƤزيǇ (بصƗƽ عامƗ إلǏ تحويý الصƶوبات 
Ɨسب. الدورة الالحقǈالƼ تǓاýداة للتحليƋك ýمƶتست Ǉأ Ǉيمك Ɨي:  

  نسب تطور مستوى النشاط

 ǅƿتطور ر ǕاǊو تركيبت ýعما.  
  ) ǈمو Ʋاǋرǐ( جارǐال الديǈارب
  ). ƶƼلي ǈمو(الƛابت  ديǈاربال
  

 Ǘتاج و تطور اǈǊو ال(  تركيبت ǇزƤبتالمƛم(  
  

)Ɨǈلس ǇزƤتاج المǈǗا)Ǉ+1(–Ɨǈللس ǇزƤتاج المǈǗا ) Ǉ/ (Ǉ Ɨǈللس ǇزƤتاج المǈǗا  

  

  للسǇ Ɨǈ  مƛبتاǈǗتاج ال) / للسǇ ƗǈمƛبتالاǈǗتاج–)Ǉ+1(لسƗǈمƛبتاǈǗتاج ال(

 

)Ɨǈالس ýعماǕا ǅƿر)Ǉ+1(–Ǉ Ɨǈالس ýعماǕا ǅƿر / (Ǉ Ɨǈالس ýعماǕا ǅƿر  

)Ɨǈجمالي لسǗتاج اǈǗا)Ǉ+1(–Ǉ Ɨǈجمالي للسǗتاج اǈǗا/ (Ǉ Ɨǈجمالي للسǗتاج اǈǗا  
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  اختيار المرجع لتحليل التكاليف :المطلب الثاني 
  

 ýالƤ Ɨسسƌتاج المǈشاط إǈ Ǉالدورةإ Ǌǈالكات  يترتب عǌا والتياست Ǐيجب عل ýلمحل
  .اǋǙتماǅ بǌا

  ýƛالمحاسبي المالي الجديد تم ǅاƲǈطرف ال Ǉالمقترح م Ɲتائǈحسابات ال ýجدو Ƈأعبا
علـǏ جـدوý الǈتـائƝ     اǙعتمادÜ مƴ إمكاǈيƗ اǗستǌالكات الƤاصƗ باǈǗتاج اǗجمالي

حسب الوƲائف المقترح اƤتياريا مǇ أجƿ ýياس الǈسب بيǇ أصǈاف اǕعباƇ و اǈǗتاج 
  . أو المباƳاǗجمالي 

                            ƛالنتائ ƒساƟ)الطبيعة ƒسƟ(1  
  .)Ɵ)SCFسƒ النưام المƟاسبي المالي الجديد

  1- ن    ن   مưƟǘة     

  رقم اǓعمال

ƴيǈيد التصƿ تجاتǈو الم Ɨƶǈتجات المصǈات المǈزوƤير مƺت  

  اǈǗتاج الƛابت

ýالƺستǙات اǈإعا   

      

         Ƌنتاƚ السنة المالية .1

Ɨلكǌالمشتريات المست  

ǎرƤǕالكات اǌستǙو ا ƗارجيƤدمات الƤال  

      

2 .ƿǘالسنة المالية استه        

        )2-1( القيمة المضافة لǘستǘƸل. 3

Ƈأعبا ǇدميƤالمست  

  و المدƼوعات المشابƗǌ رسوǅالضرائب و ال

      

        الستǘƸلعن ا Ǖجماليالƻائƭ ا 4
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  Ƥرǎاƶ ǕملياتيƗال المǈتجات

  Ƥرǎاƶ ǕملياتيƗال ƇاǕعبا

  الǋتالكات و المƌوǈاتمƤصصات ل

  و المƌوǈات القيمƗاستئǈاف عƤ Ǉسائر 

      

        النتيجة العملياتية .5

  ماليƗال المǈتوجات 

ǕاƇال عباƗمالي  

      

        النتيجة المالية. 6

        )6+  5( قبل الضرائƒالعادية النتيجة . 7

 ƗالضريبǇا عǌƶƼالواجب د Ɲتائǈاد الƶالƗي  

 Ɨجلƌيرات(الضرائب المƺت (ýحو Ɨاديƶال Ɲتائǈال  

      

ƗشطǈǕتجات اǈم Ƴمجمو Ɨاديƶال  

Ƴمجمو Ƈأعبا ƗشطǈǕا Ɨاديƶال  

      

        العادية النتيجة الصافية لǔنشطة. 8

 Ɨاديƶاصر غير الǈƶتوجات(الǈا()المǌǈيطلب بيا(  

 Ɨاديƶاصر غير الǈƶال)ǕاƇا()عباǌǈيطلب بيا(  

      

        لƸير العاديةالنتيجة ا. 9

        سنة الماليةالنتيجة الصافية لل .10

 Ɨي مالشركات الحصƼ Ɨادلƶالم ƴموض Ɨوضوع ƗيƼالصا Ɲتائǈال        

        )1(مدمƛ النتيجة الصافية من المجموع ال .11

                      Ɨالقلي ǐوƦ Ɨا حصǌǈ1( و م(        

        )ƴ)1      حصƗ المجم                          

)1(  Ǚýمƶتست  ƃǙإ Ɨالمدمج Ɨالكشوف المالي ǅلتقدي.   

ý1 جدو :Ɨƶحسب الطبي Ɲتائǈحساب ال ýجدو 
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  من اإلنتاج إلى القيمة المضافة 
  
  المواد ستهالكا 

ب ƿيمƗ المواد  حسعادة ما تالمدروسƗ  قي للمƌسسƤ Ɨالý الƽترةبƶد تحديد الǈشاط الحقي
   .المبيƶات أواǈǗتاج  Ƽي تحقيƾالتي تǅ استǌالكǌا 

      
  استǌالكات الƽترة= تƺيرات المƤزوǇ–أو+مشتريات الƽترة

  
عكـس   إلǏ المبيƶـات السلƴ المستǌلكƗ  تǈسب يƗو الƤدم تجاريƗمƌسسات الالƼي  •

 Ɨاعيǈسسات الصƌالمƗوليǕسب المواد اǈت Ǉأي  ƗلكǌالمستǏجمالي إلǗتاج اǈǗا.  
و إǇ كاǇ غير الǈشاط  ƴ تطور مستوǎماستǌالكات المواد يجب أǇ يتطابƾ تطور  •

ǁلƦÜ ǏلƶƼ  Ǉع ƚالبح ýالمحلǕسباباǇد تكوƿ التي Ü: 

            1-  Ƈر الشراƶس Ƴاƽي ارتƼ Ǌتحميل Ǉدوƴر البيƶس.   
          2- Ƴوǈشاط تǈأو ت اتالƗي تشكيلƼ يرƺ مالƶتاج اتبيǈǗأو ا.  

  .مقاولƗ مǇ الباطǇالو Ƽي سياسƗ أ شراƇر Ƽي سياسƗ اليالتƺي -3         
  
  1جمالياإلالربح هامش  

 Ǚ المحاسبي المالي الجديد ǅاƲǈال Ǌرضƽي ǐƦال Ɨƶحسب الطبي Ɲتائǈيحساب ال  ýشـتم
الǐƦ يǌƲـرǉ   ات الǈتائƝ  حسب الوƲيƗƽ علǏ الǌامƫ اǗجماليÜ عكس جدوý حساب

Ɨالتالي Ɨƿالƶال ýالƤ Ǉم:  
   

         ýعماǕا ǅƿات–رƶالمبي Ɨƽا=  كلǋƫالربح م Ǘجماليا  

  
و اƤǗتالف الجوǋرƼ ǐي مǌƽوǅ الǌامƫ اǗجمالي بيǇ المƤطط المحاسبي الوطǈي 
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مكوǈاتǊ و طريقƗ حسابÜǊ إƦ أǇ الحالي و الƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديد يكمƼ Ǉي 
ǐيساو ýوƶƽالم ǐي السارǈطط المحاسبي الوطƤجمالي حسب المǗا ƫامǌال  ƾرƽال

 Ɨات البضاعƶمبي Ǉبي ƇداǕ مقياس Ǉعبارة ع ǇƦو إǌƼ ÜƗلكǌالمست Ɨالبضاع Ɨƽو تكل
Ɨسسات التجاريƌالم.  

اǗجمالي الƽرƾ بيǇ رǅƿ  الربح ǋامƫاسبي المالي الجديد ǊǈƎƼ يƶتبر أما الƲǈاǅ المح
اǕعماý اǗجمالي و تكلƗƽ المبيƶات اǗجماليǈ ÜƗقصد برǅƿ اǕعماý اǗجمالي 

Ǘو ا Ɨالبضاع Ǉات مƶالمبي Ƴمجمو Ǐإل ƗƼضاǗبا Ɨدمات المقدمƤو ال Ƴتاج المباǈ
التي ترتبط بدعǅ اǕسƶار المسقÜƗƽ و تكلƗƽ المبيƶات اǗجماليƗ  اǙستƺالýإعاǈات 

Ƴتاج المباǈǗالكات اǌاست Ɨƽو تكل Ɨلكǌالمست Ɨالبضاع Ɨƽتكل  Ƴا مجموǌي بǈƶǈ     
  .    و المصاريف المرتبطƗ بالƤدمات المƌداة

  
  القيمة المضافة 

 Ɲتائǈحسابات ال ýجدو Ǉصرا مǈع ƗƼالمضا Ɨتبر القيمƶجمالي تǗا ƫامǌعكس ال Ǐعل
  .حسب الطبيƗƶ الواجب إعدادǉ حسب الƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديد

Ǘا ƴم ǅس دائƼاǈي تƼ يǌƼ ƌكم ýعمـاǕا ǅƿجمالي و رǗتاج اǈ ـ ǈشـاط   لقيـاس  رش
ƭاƤشاط الǈلل ǅشر مالئƌم Ɨي الحقيقƼ ýي تشكǌƼ Ɨسسƌالم Ɨسسƌبالم    Ɨـǌوج Ǉمـ

Ƈشاǈر إƲǈ روةƛال.  
 ýƛي تمǌƼال Ɨمǋالمسا ǇƦي إƼ Ɨسسƌللم ƗاصƤ Ɨعملي ƴتاج و توزيǈإƴو حسـب  . السل

 بما Ƽي Ʀلـǁ ( دورةجمالي للالƽرƾ بيǇ اǈǗتاج اǌƼ Ǘي Ʋǈاǅ المحاسبي المالي الجديدال
 ýالƺستǙات اǈالكات للسل) إعاǌستǗا Ƴدمات الو مجموƤو ال ƴا Ǉيرواردة مƺل.  

  
   

  ستƺالýلقيمƗ المضاƗƼ لǘا =  استǌالكات الدورة  -  للدورة اǈǗتاج اǗجمالي
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  ƗƼالمضا Ɨالقيم ǅ1تقي    Ǉة مـƋشـǈروة المƛي تحدد الǌƼ ÜƗسسƌللم ǐتصادƿǙا ǅالحج
Ɨسسƌللم ǐتصادƿالال Ǉتقيس الوز ǇƦي إǌƼ Üاǌسƽǈ Ɨسسƌو الم ýماƶطرف ال.  

 ƗƼالمضا Ɨي للقيمǈالزما ýالتحليƼƗسسƌالم Ǌسجلت ǐƦال ƴمو أو التراجǈيسمح بقياس ال.  
     ƇعبـاƋـا بǌتǈـا بمقارǋو مردود Ɨسسـƌالم ýياكǋ بتقدير ƗƼالمضا Ɨكما تسمح القيم

 ÜǇدميƤالمستƝتائǈمارات و بالƛستǙو با Üýماƶدد الƶوب.  
كما تسمح بحساب مƶدý اǈدماج المƌسسƼ Ɨي الǈشاط التجارǐ و كƦا مƶدý اǈـدماجǌا  

Ɨمليƶي الƼ ƗتاجيǈǙا.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ňتحس Ǉ Ɨسبǈال'  ƗƼالمضا Ɨجمالي / القيمǗتاج اǈǗعادة ' ا Ǐو التي تسم- Ɨالقيم ýدƶم
ƗƼالمضا-  ƗلǙد ǏعلƳاƽارت   Ɨمǋمسا Ɨسسƌللالم Ɨائيǌǈال Ɨي القيمƼƗƶسلÜ و أيضا  وǋ

 Ǐعل ýاليد ýتقاǈǗ اƦǋ و ÜƗسسƌالم Ǌتتحمل ǐƦطر الƤال Ɨي درجƼ Ƴاƽارت  Ǉطر مـƤ
Ɨسسƌالم Ǐإل ǇريƤǓا ǇتصادييƿǗا ǇعواǕا.  

  
  
  

                                                 
1 Béatrice et Francis Granguillot, Analyse Financière,12 édition, Gualino, 2008, page 60 

ǎسسة في النشاط التجارƊالم ƚسسة في العملية االنتاجية معدل اندماƊالم ƚمعدل اندما 

 

ماǋو الǈصيب مǇ القيمƗ المضاƼ ƗƼي الǈشاط 
ǐالتجارÞ 

 Ƌتلج ǅتاج أǈǙا Ɨمليƶب ǅي التي تقوƼ Ɨسسƌالم ýǋ
ǏإلƗاولǈالمÞ 
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ƶيرمƺيت Ǉأ Ǉيمك ƗƼالمضا Ɨالقيم ýد:  
Ƽي  تƌدǐ ارتƽاƳ ماýƛم ǈتاجǗ مƛال (وطرƾ اǙستƺالý  الǌياكýتƶديý  تƛƋيرتحت  •

Ǉالباط Ǉم Ɨالمقاول ǎمستو  ǏإلǈاƽƤا ƗƼالمضا Ɨالقيم Ư.(  
ـ اƇ للسلƴ و الƤدمات إلـǏ أ أو ǈتيجƗ عدǅ تحميý اǗرتƽاƼ Ƴي أسƶار الشر  • ار ƶس

Ɨالمطبق ƴالبي. 
 

     تطور القيمة المضافة 

  
رǅƿ اǕعماý و التطور Ƽي التطور Ƽي القيمƗ المضاƗƼ  قارǈوǇ بيǇعدد مǇ المحلليǇ ي
  .واǈǗتاج اǗجمالي

Ɨǈللس ƗƼالمضا Ɨالقيم)Ǉ+(1 –  Ɨǈللس ƗƼالمضا Ɨالقيم) Ǉ(  

               Ɨǈللس ƗƼالمضا Ɨالقيم) Ǉ(   

  
   مباشرة بالوسائý الƤاصـƗ للمƌسسـƗ   المرتبط تطور الǈشاط يبيǇلǈمو ل امƌشر يƶتبر

 ýماƶي الƼ Ɨلƛدات المو المتمƶسو المƶمتƗل.  
  

لقيـاس  كمسـتوǎ أوý  المحلليǇ  التي يƶتبرǋا بƿ ÜƯƶا مǉƦǋ Ǉ القيمƗ المضاƗƼاǈطال
   .يƴاǕداÜƇ التي بواسطتǌا يمكǇ للمƌسسƗ أǇ تقوǅ بوƲيƗƽ التوز

  :مضاƗƼ تقسǅ علƛ ǏالƗƛ مجموعات ǋيإƼ ǇƦالقيمƗ ال
  .الضرائب والرسوǅ  بواسطƗ دولƗال •
•   ýماƶالƾطري Ǉجور  عǕا  
 .الستƺالýاǗجمالي لƽائƯ ال بواسطƗالمƌسسƽǈ Ɨسǌا   •
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 تحليل اإلنتاجية: المبحث الثاني
  

  مفهوم عام لإلنتاجية
  

ƗتاجيǈǗريف اƶت Ǉشاط ب 1يمكǈا مقياس الǌǈƋب Ɨسبǈال  ÜǊلتحقيقـ Ɨملƶالمست ýالوسائ Ǐإل
 Ɨمليƶال Ɨاليƶƽيار لƶم ǇƦي إǌƼƗتاجيǈǗا.  

  
ƗتاجيǈǗشاط= اǈالال/ال ýملمستوسائƶƗ  

  
Ƽ Ɨتاجيǈحساب إ ƗسسƌمƗسبǈب Ǉيكو:  

 .و القيمƗ المضاƗƼأاǗجمالي اǈǗتاج  أو برǅƿ اǕعماý يǅالمق ǌاǈشاط •

• Ǐإل  Ƈأو جز ýك Ǉالم ýمستالوسائ Ɨملƶلتƾا حقيƦǋ شااǈطل.  
  

 :ةعملمستوسائل الالالنشاط و
  
  :النشاط 

  :وللتƦكير ǇƎƼ الǈشاط يمكǇ أǇ يقدر بـ Üلقد رأيǈا دراسƗ تحليý الǈشاط
  
•  Ƴتاج المباǈǗا ) :Ɨارج الضريبƤ ýعماǕا ǅƿر(  
  )المƛبتاǈǗتاج + ج المƤزǇ اǈǗتا+ اǈǗتاج المباƳ : ( اǈǗتاج اǗجمالي •
• ƗƼالمضا Ɨرصدة الوسا: (القيمǕللتسييرطي Ɨ.( 

  
و يمكǇ استƶماý المƶلومات اǗحصائيƗ اǗضاƼيƗ مǇ أجƿ ýياس الǈشـاط بالوحـدات   

Ɨيزيائيƽال.  

                                                 
1 Hubert de la Brusselerie, Analyse Financière, Dunod, 3ème édition, 2008,page 155 
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  :ةعملمستوسائل الال 

  
 ýالوسائǇشاط تكوǈا الǌسب لǈي Ǉأ Ǉالتي يمك:  

• Ɨتصاديƿا ýوسائ: ƾلƶتت  Ɨملƶالمست ýصوǕت الوسيطا (باǙماƶستǙ Ɨ (  
• ǁالǌاست ýعوام Ǘتاجاǈ: ƾلƶت تتǈبتكاليف حساب الƝت ( ائǙماƶستǙا  Ɨائيǌǈال(  
• Ɨالمادي ýك: الوسائýماƶالÜ  Ɨمساحƴالبي ýمح Üýمƶساعات ال... 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
   

  
  

 :مختلف أنواع اإلنتاجية
  
  اإلنتاجية المادية 

  :بƶضǌا لبƯƶ الكميات الماديƗ  اس بǈسبƗاǈǗتاجيƗ الماديƗ تق
  
  عدد العمالمتوسط/نتجةالكمية الم  

                                      Ɨيزيائيƽال Ɨبالكمي  
                   Ɨقديǈتاج             بالوحدات الǈǗا  

  
 ýعماǕا ǅƿشاط           رǈال  

                   
                 Ƽالمضا ƗالقيمƗ 

                                       
                               ýصوǕا  

  
  الوسائý           اǗستǌالكات 

                   
                 Ɨالمادي ýالوسائ 

 
 البسط

 
ǅالمقا 
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  :صƗƽ عامƗو ب
Ǖةكمية العوامل المستهلك/نتجةالكمية الم=نتاجية الماديةا  

   

ǈ Ǉوحدة م ýلك Ɨتجǈعدد الوحدات الم Ǐعل Ʀئǈحي ýتحص Ɨلكǌالمست ýوامƶال.  
  

مǇ طـرف كـý   عدد وحدات الƶوامý المستǌلكƗ  مƴ إمكاǈيƿ Ɨلب ǉƦǋ الǈسبƗ لتصبح
 ÜƗتجǈوحدة م Ɨسبǈال ǉƦǋبوƶتǇر ع ǁالǌستǙا ƗƼاƛك.   

ƿǘافة االستهƙجةتنالكمية الم/ كمية العوامل المستهلكة =ك  

  
  إنتاجية األصول 

  .ǈتاجيƗ الماديƗاǗ حساب مǇ سýǌأإǈتاجيƗ اǕصوý حساب 
        و تقاس إما بالǈسبƗ لمجموƳ اǕصوýاǕصوý  تسميتǌا بمردود ƽضýبƯƶ يال

ýصوǕا Ǉم Ƈبيتاتتال( أو لجزƛ ات واأǈزوƤلمǙل حتياجأو اýامƶال ýرأس الما       
  ..)..المتداولƗاǕصوý أو 
  

  كل أو جزƅ من اǓصول/النشاط=Ƌنتاجية اǓصول

Ɨسبǈو ال:  

 اتتƙبيتال/النشاط

  
Ü و بصƗƽ مضاƗƼ تدƾƼ إǈتاج أو تدƿ ƾƼيمƗ الƛابتƼ Ɨي تحقيƾ اǕصوý  تƶبر عƿ Ǉدرة

   ). مقاǅ الǈسبƗ(اǙستƺالý مǇ التƛبيتات عامƗ يتǅ استǈƛاƇ التƛبيتات Ƥارج 
  .و عادة ما يƼ ƦƤƌي بسط الǈسبƗ القيمƗ المضاƗƼ كمقياس للǈشاط
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) جماليةالقيمة اال( ستǘƸل ǘل المادية تƙبيتاتال/القيمة المضافة=اǕنتاƋƚنتاجية تجهيزات
  )جماليةقيمة االال( تƙبيتات القروƭ االيجارية+  

  
 ƿديمـƗ بحƦر ƼمƌسسƗ تستƶمý تجǌيزات  مýƛ جميƴ الǈسب تǇƦƤƌ أ جبǉƦǋ الǈسبƗ ي

مƌسسـƗ تسـتƶمý     إǈتاجيـƗ مǇ بƎمكاǌǈا أǇ تحصý علǈ ǏسبƗ إǈتاجيƗ أكƛر ارتƽاعا 
  .ƼيزيائيƗعلǏ إǈتاجيƗ أ تحقيƾ  دوǇ تجǌيزات جديدة

  
Ɨسبǈو ال:  

  
  اǓصول الƙابتة/النشاط  

  
  :ýحصý علǏ مƶدý كƛاƗƼ رأس المايمكǇ عكسǌا لǈت

  
النشاط /  )تƙبيتات القروƭ االيجارية+التƙبيتات المادية(=معدل كƙافة رأƧ المال

  

  لوسائل المستهلكةل بالنسبةاإلنتاجية  
ǈسب  ƗتاجيǈǗاƗسبǈل بال Ɨلكǌالمست ýلوسائǋ يýالشك Ǉم:  
  
 

 ƗجماليǗالكات اǌستǙمر باǕا ƾلƶت Ƈإجمالي(سوا ƗتاجيǈإƗ (  تـاجǈإ ýعام ǁالǌأو باست
 Ǉيƶم)Ɨجزئي Ɨتاجيǈإ.(  

  .الǈشاط الǐƦ يƼ ƦƤƌي البسط ǋو اǈǗتاج المباƳ أو اǈǗتاج اǗجمالي
  

  اǕستهǘكات/النشاط  
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  أو

  
لمالي ǋو الحرƭ علǏ تقديǅ مƶلومات واƼيƗ ما يسجý مǇ جديد Ƽي الƲǈاǅ المحاسبي ا

 Ɨصالح Ǉتكو ǇǕ Üشاطǈال Ǉعýماƶلالست  Ɨالمالي ǅملي القوائƶمست ƴطرف جمي Ǉم  
Ɨسسƌي المƼ Ǉا المسيريƦو ك Ǉو المحتملي Ǉالحاليي ǁالمال ǅǌرأس Ǐو علǋ و Ü  ا مـاƦ

 Ǐيتجل ýوǕيار المحاسبي الدولي اƶالم ýالƤ Ǉم" IAS1 "1 اعت ǅت ǐƦو ال  Ǉمـ ǉماد
تƭǈ صراحƗ علـǏ أǇ    230.3طرف الƲǈاǅ المحاسبي المالي الجزائرÜǐ و الƽقرة 

    ÜƗـƽيƲحسـب الو Ɲتـائǈال ýالملحقات بجدو Ǉتضمي Ɨيǈإمكا ǁلƦا كǌسسات لديƌالم
Ƽتستƶمý زيادة عǇ مدوƗǈ حسابات اǕعباƇ و الǈواتƝ حسب الطبيÜƗƶ مدوƗǈ للحسابات 

  .حاجات كý مƌسسƗحسب الوƲيƗƽ مكيƗƽ حسب Ƥصوصيات و 
  

يسـمح بتقـدير كـý    و استƶماý الجدوý المقترح مǇ طرف الƲǈاǅ المحاسبي المالي 
إليǌاÜ رǅƿ اǕعماÜý كلƗƽ المبيƶـاتÜ   اǗشارةالǈƶاصر التي تشكý الǈسب التي سبقت 

ƗداريǗا ƇعباǕا ÜƗحسـب     ... التكاليف التجاري Ɲتـائǈال ýـي جـدوƼ ǉجدǈ ا ماƦǋ و
ǉاǈأد ƗƽيƲالو.  

  
  
  
  

                                                 
1 Collection Gestion, Système comptable financier, édition pages bleues, page 49  

ƚنتاǕالمواد المستهلكة/ا  

  التجارية من اǓعباƅكل أو جزƅ/المبيعات
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  1-ن  ن  مưƟǘة  

ýعماǕا ǅƿر  
  كلƗƽ المبيƶات

  ǋامƫ الربح اǙجمالي
Ɨعملياتي ǎرƤتجات أǈم  

Ɨالتكاليف التجاري  
ƗداريǙا ƇعباǕا  

Ɨعملياتي ǎرƤأ Ƈأعبا  
Ɨملياتيƶال Ɨتيجǈال  

  Ƴـوǈحسـب ال ƇعباǕا ýاصيƽت ǅصصـات    ( تقديƤم ÜǇـامليƶمصـاريف ال
  )اǋǙتالكات

Ɨتجات ماليǈم  
Ɨمالي Ƈأعبا  

Ɨتيجǈال Ɨالضريب ýبƿ Ɨاديƶال  
Ɨاديƶال Ɲتائǈال Ǐعل Ɨالضرائب الواجب  

 Ɨاديƶال Ɲتائǈال Ǐعل Ɨجلƌيرات(الضرائب المƺالت(  
Ɨاديƶال Ɨشطǈǖل ƗيƼالصا Ɨتيجǈال  

Ɨاديƶغير ال ƇعباǕا  
Ɨاديƶتجات غير الǈالم  

Ɨالمالي Ɨǈللس ƗيƼالصا Ɨتيجǈال  
  اƼيƗحصƗ الشركات الموضوعƗ موضƴ المƶادلƼ Ɨي الǈتائƝ الص

  الǈتيجƗ الصاƼيƗ للمجموƳ المجمد
         ƗليƿǕا ǐوƦ Ɨا حصǌǈم  

ƴالمجم Ɨحص  

     

ý2جدو  :ƗƽيƲحسب الو Ɲتائǈحساب ال  

ƼالقراƇة المتمƗǈƶ لǈƶاصر Ʀǋا الجدوý تبيǇ اǋǕميƗ التي أوǋǙـا الƲǈـاǅ المحاسـبي    
ý المالي عـدة  المالي لǈƶصر مالƇمƗ المƶلومƗ المحاسبيƼ ÜƗالجدوý السابƾ يتيح للمحل

الǈتيجـǋ   Ɨامƫ الربحÜ الǈتيجƗ الƶملياتيÜ Ɨمستويات للǈتائÜƝ لمسيرǐ المƌسسǈ ÜƗجد 
الƶاديƿ Ɨبý الضريبÜƗ و Ǘدارة الضرائبǈ Üجد الǈتيجƗ الصاƼيƗ للسƗǈ الماليـÜƗ أمـا   
 Ɨالمجمد و حص Ƴللمجمو ƗيƼالصا Ɨتيجǈال ǁاǈǌƼ Ɨعام Ɨƽبص Ɨالمالي ƾو السو ǁالمال

ƗليƿǕا ǐوƦ ƴالمجم Ɨو حص.  
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 تحليل المردودية : المبحث الثالث

  
  م المردوديةمفهو

  
  . ǌƼ Üي ترتبط بتǈاƼسيتǌا و بحصتǌا Ƽي السو1ƾمستقبý المƌسسƗ مرǋوǇ بمردوديتǌا

Ʋاǋرة أو ضمǈيƲ Ü Ɨاǋرة عǈدما تتكوǇ مǇ عوائد   يكتسب يحتوǐ تكلƝ Ɨƽكý مǈت
      ما يتƶلƾ اǕمر باǕمواý المقترضÜƗ المساǋميǇ المقيمƗ مƛال باǕعباƇ الماليƗ عǈد

 ƭاƤار الƤدǙو اǋ Ɨملƶأو المست Ɨالمكتسب ýمواǕمصدر ا Ǉدما يكوǈع Ɨيǈو ضم
Ɨƶالضائ Ɨرصƽال Ɨƽتكل Ǉبر عƶي تǌƼ ÜاتيƦال ýبالتموي Ǐأو ما يسم Ɨسسƌبالم.  

 ýك Ǉتكو Ǉمما يتطلب أ ÜƗƽتكل Ǉتتضم Üاǌمصدر تمويل Ǉما كاǌم  Ɨملكي ýكƼ
ات الƤاصƗ باستƤداǅ اǕمواƤ ýاضƗƶ ليس Ƽقط لمƶيار السيولƗ و إǈما لمƶيار القرار

   .المردوديƗ أيضا
  

Ɨتيجǈال ƾتحقي Ǐا علǌدرتƿ ǁلƦقصد بǈ و ÜƗسسƌم Ɨمردودي Ǉع ǅتكلǈ عادة ما.  
يǌتǅ التحليý بالǈشاط Ƽي الواƴƿ ليس ǈǋاǁ مردوديƗ واحدةÜ بý عدة مردودياتǈƶƼ Üدما 

دوديƗ ربالǈسبƗ للǈشاطÜ و تسمǏ حيǈئƦ م بيǈ Üƴحسب المردوديƗأو ǈشاط ال اǈǗتاجي
  .اǗجمالياǙستƺالý إما للمبيƶات أو لǈǘتاج 

  
 Üاǌشاطǈ Ɨلممارس Ɨسسƌطرف الم Ǉم Ɨملƶالمست ýبالوسائ ýالتحلي ǅتǌدما يǈو ع

 ƗتصاديƿǙا اǌلوسائل Ɨسبǈبال Ɨحسب المردوديǈ)ýصوǕا ( Ɨأو المالي)ǅصوƤال( Ü
 Ɨالمردودي Ɨسبǈا بالǌǈبر عƶالم ǁو تل ÜƗتصاديƿǙبا Ǐتدع Ɨملƶالمست ýصوǖل Ɨسبǈبال

Ɨالمالي Ɨبالمردودي Ǐتدع Ɨملƶالمست ýمواǕا Ǐإل.  

  

  

                                                 
1 Jet M.Peyard,J.D.Avenel, Analyse Financière, Vuibert ,9ème édition,2006,Page 215 
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  مردودية االستغالل
لǈشاط مǇ ا دج 100جلبǊ تتحديد ما  عǇحساب مردوديƗ اǙستƺالǈ ýبحƚ عǈد 
Ɨتيجǈك .  

 ýك Ǉا مǌعلي ýالمتحص Ɨتيجǈت  الǈكا ǅك ǐ100أ  Ǉتاج أو مǈدج  100دج إ
 Þاتƶد يمبيƿ شاطǈال Ǉا أǈرأي  ǇلكǊǈبر عƶ Ƽالمضا Ɨالقيم Ɨبواسط Ɨ .ا  بالتالي وǈدǈع

 ƚالƛمقامات Ɨǈممك:  
 

R    /       عمالǓرقم اR/ جماليǕا ƚنتاǕا R            / القيمة المضافة  

 Ǉاعتبار أ ƴمR Ɲتائǈتلف الƤم Ǉبر عƶالتي ت ÜƗتيجǈال ýƛي حسابات  تمƼ رǌƲالتي ت
Ɲتائǈال.  
• ýالƺجمالي لالستǗا Ưائƽال) ýالƺستǙا Ɨتيجǈ أو           ǁـتالǋǙصصـات اƤم ýبƿ

 ).و المƌوǈات

• ýالƺستǙا Ɨتيجǈ. 

• Ɨالجاري Ɨتيجǈال. 

• ƗيƼالصا Ɨتيجǈو ال. 

  
  دودية االستغالل األآثر استعماالنسب مر 

ýالƺستǙا Ɨسب مردوديǈ Ǉتحسب  إ Ɨحسب الحالƿطالǈا Ǉا مƝتائǈحساب ال.  
  

   

             
ƤاصÜ  Ɨتƶتبر اǕكƛر ƤطراƼي المقابý واǕسýǌ حسابا و كالسيكيǋƗي الǈسبƗ اǕكƛر 

تتضمǇ الǈتيجƗ المحققƗ مǇ الǈشاطات اǙستǈƛائيƗ للمƌسسـƼ  Ɨي الƽترة القصيرة والتي 
 مǇ التوƲيƽات الماليƗ مƛالÜ مýƛ الǈتائƝ المرتبطƗ بƶمليات التǈازý عǇ اǙستƛمارات أو

 Ǉأ Ǉيمك ǁلƦو بƾتحق Ɨسسƌـي      مƼ Ɨايجابيـ Ɨتيجـǈ ƴمـ ǐادƶا الǌشاطǈ يƼ عجزا
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 Ǐادا إلǈاست Ɨسسƌالم Ɨمردودي Ǐعل ǅالحك Ǉروف يكوƲال ǉƦǋ يƼ ÜƗعمليات غير عادي
Ǐǈƶم ýدا لكƿاƼ ýعماǕا ǅƿر Ǐإل ƗيƼالصا Ɨتيجǈال Ɨسبǈ.   

  
Ǌǈكما أ  ƗاصƤو ýالطوي ǎي المدƼǎسسات الكبرƌي المƼÜ  اتطور ƗسبǈلƗالتالي :  

  
  
  

تحليال مƶمقاÜ إƦ علǏ الƶكس مǇ الǈسبƗ السابقǈ ÜƗجدǋا مǈطقيÜƗ باعتبار أǇ  يتطلب
ýالƺستǙا Ɨتيجǈ ي التي حققتǋ اتƶالمبي . Ɨتيجǈ Ǉأ Ǐإل Ǌبيǈيجب الت Ǌǈأ Ǚإ

ǌاتƦ ي حدƼ ýتحم ýالƺستǙاǋرƛƋي تƼ ýƛا عيبا يتم Ǉالمقررة م ǁتالǋǙا Ɨا بسياس
 ǁتالǋǙصصات اƤم ýبƿ ýالƺستǙا Ɨتيجǈ تبرƶا تƦǌل ÜƗسسƌللم Ɨامƶدارة الǗطرف ا

)ýالƺستǘجمالي لǗا Ưائƽسب) الǈ يƺبǈي التي يǋتاج تǈǗأو ا ýعماǕا ǅƿر Ǐا إلǌ
  . اǗجمالي

 
  أو      

  
  :اǓتيƗ الǈسبƦǈ Ü ƗكرمƗمالƇأƤيرا مǇ أجý الحصوý علǈ ǏسبƗ أكƛر 

   
  
  

 تمƛـيال ودوǇ شǌƼ ǁـي اǕكƛـر    الǈشاط الƤاƭ للمƌسسÜƗمردوديƗ  إلǏتشير التي 
 ÜƗجماليǗا ƗللمردوديǇلك ǋتطور Ǚات إƇداǕيـاس اƿ ي إطارƼ Ǌل Ǐǈƶيجد م Ǚ ا  اƦإ

 Ɨاعيǈت السياسات الصǈكا)  Ǉالبـاط Ǉمـ Ɨالمقاول ƗاصƤ (   ǇدميƤالمسـت Ɨو سياسـ
)Ɨديƿاƶأو ت Ɨير كبيـر   مستقرة) إدماجيƺت ǊǈƋبش ƚيحد ǅولوجي لǈسبيا و التطور التكǈ

  .علǏ المدǎ القصير
 Ɨتصاديƿلومات اƶم Ǉع ƚيبح Ǉالمالي أ ýالمحل Ǉيتطلب م Ɨسبǈال ǉƦǌل Ʋتطور ملحوƼ
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مكملÜƗ أليست بصدد تƺيير ǈشاطǌا مƛال مǇ مƌسسƗ صǈاعيƗ إلǏ تجاريǋ ýǋ ÞƗـي  
  أكƛر علǏ المقاولƗ مǇ الباطÞǇبصدد التǈازý عǇ استƛماراتǌا بǌدف اǙعتماد 

  
  ردودية االستغاللشرح مفهوم م 

  
Ǚ Ɨيرة المدروسƤǕا Ɨƛالƛسب الǈتلف  الƤت ǎا وسوǌي مقاماتƼ ǌي لƼ Ɨمشترك Ɨقطǈ ا

ýƛي  البسط والمتمƼ EBE ýالƺجمالي لالستǗا Ưائƽال.  
  

 ǅوǌƽالمƯائƽ جماليǗلال اýالƺست ýƛيم Ɨجزئي ƗǈزيƤ ÜƗجزئي Ɨتيجǈ Üو يǌƼ  Ǉبر عـƶ
 ƇعباǕا Ǉباعتبار أ Üشاطǈال Ǉالمتولدة م Ɨالمحتمل ƗǈزيƤال ƗوعƼو غير المد Ɨالمحسوب

)ǁتالǋǙيـاس     ) اƿ ـدǈـر عƛأك ƭالتمحـي Ǉيمك Ǌǈجد أǈ اƦǌل Ü Ǌي حسابƼ ýƤتد Ǚ
أو باǙعتمـاد علـǏ الǈƶاصـر     CAFالمردوديƗ باǙعتماد علƿ Ǐدرة التمويý الƦاتي 

Ü و ǈǋـا   ETEالǈƶاصر المدƼوعƼ Ɨقط مǇ اǕعبـاƇ   المحصلƼ Ɨقط مǇ اǗيرادات و
Ǉسبتاǈال ǅداƤاست Ǉيمك:   

  
    

  و                                               
  
  

 ƚحيCAF اتيƦال ýدرة التمويƿ  ýيرادات للتحصيǗا Ǉبي ƾرƽال ýƛي تمǋ و        
ƴƼللد ƇعباǕو ا Ü ýتشم ǇƦي إǌƼEBE  Ǐإل ƗƼضاǗيراداتباǗا  ƇعباǕو ا ýللتحصي
ǎرƤǕا ƴƼللد  .  

  
تمƤ ýƛزيƗǈ اǙستƺالý الƶƽليƗ و ǋي تسـاوǐ   الƽائƯ الصاƼي لالستƺالETE ý بيǈما

ƗوعƼالمد ýالƺستǙا Ƈو أعبا Ɨالمحصل ýالƺستǙإيرادات ا Ǉبي ƾرƽال.   
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EBE – ETE – CAF  
EBE  )الƯائƽجماليǗلاýالƺالم) =الست ýالƺستǙا ƗǈزيƤƗحتمل  

  للدƴƼتكاليف اǙستƺالý  –اǈǗتاج اǗجمالي =          

   الضرائب و الرسوǅ  -القادمƗ مǇ الƺير اǗستǌالكات  - اǈǗتاج اǗجمالي=         

      -ǇدميƤمصاريف المست.  
ETE) :ƯائƼالƗǈزيƤلýالƺال)=الست ýالƺستǙا ƗǈزيƤƗليƶƽ 

  لمدƼوعƗتكاليف اǙستƺالý ا –  اǙستƺالý المحصلƗ ايرادات=                 

  
CAF :ƿاتي درةƦال ýالم=التموي ƗجماليǗا ƗǈزيƤالƗحتمل)ýملياتالكƶ: ýالƺاستÜ 
 Ɨمالي Üو الت Ɨائيǈƛاستƴوزي(  

      =EBE + ǎرƤتوجات أǈمýللتحصي –  ǎرƤللتسديدتكاليف أ   
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 Ǉم EBE  إلǏ CAF  
 

  ستƺالý اǙ اتعملي

  

  

  

  

 ǎرƤعمليات أ  

 Ü Ɨالمالي Üالتسيير  

ǅالتقسي ÜƗائيǈƛاست  

  Üمساǋمات(

  )   ضرائبو 

  

  

  

  
ý8الشك  : Ưائƽال ǇجماليمǗاتي اƦال ýالتموي Ɨƿطا Ǐإل ýالƺلالست  

  

  

  

ýالƺستǙتكاليف ا
  للتسديد

 اأساسي(إنتاج 
  للتحصيل

EBE  

كاليف أƤرǎت
  للتسديد

إǈتاج Ƥƈر 
ýللتحصي  

CAF 

التوƴƿ اǗجمالي 
  ƗǈزيƤللل Ƴمجمو

  الƶمليات
CAF  
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 ǇمEBE  ǏإلETE  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 لالستƺالý إلƼ ǏائƤ ƯزيƗǈ اǙستƺالý اǗجماليمǇ الƽائý9  : Ưالشك

  

  
  تحصيالت

  ýالƺستǙا

  اإلنتاج

إستǌالكات 
  مǇ الƺير
  ضرائب

مصاريف 
  العمال

إستǌالكات 
 Ǉم Ɨادمƿ
  الƺيرÜضرائب
مصاريف 
  العمال

  
EBE  

  
  

EBE  
  
 

  
  
  
  اإلنتاج  

ǈزوƤاتزيادة م
 صبالم

زيادة 
علǏ حقوƾ ال

 Ǉزيادة ديو
Ǉالموردي  

Ƴ احتياجات اƽترا
 ýرأس الماýامƶال  

BFRE  

  مصاريف 

ýالƺستǙا  

   
 ETE 

ETE  

 مصاريف 
ýالƺستǙا  

 تحصيالت
ýالƺستǙا   

ǈزوƤاتزيادة م
ƴبǈالم  
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 دودية رؤوس األموالمر
  
  نادرعامل آرأس المال  

 Ɨالمرد ودي ǇالإƗصحيح  Ǉبيجب أƶا ريǌǈلب ع Ɨسبǈـادر الǈال ýامƶـي لƽƼ Ü  المـدǎ 
 ýالالطوي ýامƶشاط ل محددالǈو لǋمس الأرýا Ü  ýرأس المـا Ǉيجب التمييز بي Ǌǈكما أ

   ýصـƽال Ǐإلـ ǐدƌا التمييز يـƦǋ Ǉالمالي باعتبار أ ýو رأس الما ǐتصادƿǙا   Ǉبـي
المردوديƗ اƿǙتصاديƗ ومردوديƗ الوسائý الماليƗ مردوديƗ الوسائý اƿǙتصاديƗ المسماة ب

  .المردوديƗ الماليƗالمسماة ب
  
  

  

  

  

             

                         ƗتصاديƿǙا                       Ɨالمالي  

  

  

  

  

  

  
ýوس: 10  الشكƌر Ɨالمزدوج لمردودي ǅوǌƽالم ýمواǕا  

  Û مƻهوم مزدوƚمردودية رƊوƧ اǓموال

 

  مردودية مالية  دية اقتصاديةمردو
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  أس المال والمردودية االقتصاديةر 

رأس الماý اƿǙتصادǐ يتشكý مǇ مجموƳ اǕصوý الماديƗ و الماليƗ الموجودة تحت  
    Ɨعمومـا بالقيمـ ǅو يقـي Üاǌل Ɨǈالكام ƗتصاديƿǙالقدرة ا Ǉبر عƶي ÜƗسسƌتصرف الم

ýستبداǙا Ɨأو بقيم ƗجماليǗا .  
  

                                                                           

                                                                         

                                                                         

          

  

  
  
  

Ü الǈƶاصر المǈƶويـƗ  إƿصاƇالماý اƿǙتصادǐ تƶريف للرأس يمكǇ أǈ ǇسجƼ ýي Ʀǋا ال
    Ɨـǈالقـدرات الكام Üالتسـيير Ɨيمƿ Üýرة المحǌش ÜƗارف المتراكمƶي المƼ ýƛالتي تتم
الممƛلƼ Ɨي البحƚ و التطوير بواسطƗ المǈتجات و اǕسواƾ الجديدة و التكǈولوجيـات  

   ....الجديدة
  

ýǌƼ  ي البسط  اعتباريجبƼ ƗتصاديƿǙا Ɨسب المردوديǈ ام ýجمýصوǕ اǌǈم Ƈأو جز 
ÞقطƼ   ýاƌا السƦǋǇير مƛالك ýƺا شǇيƽلƌلم ÜتيارƤǙب واƽصƗعام Ɨ وǋ  Ǉبي   ýمجمـ

ýصوǕا  Ɨابتƛال ýصوǕاواǌا إليƼاحتياجات مضا ýامƶال ýرأس الما.  
Ɨعام Ɨƽال وبصǈǌمýكام ǇوƦƤƋي Ǉيو  Ɨبالقيم ýصوǕاƗجماليǗا  ƗƼضاǗبيتات باƛالت Ǐإل

Ňاالممو Ɨبواسط ƗيللǗا ƯجارقروƗي  ƗصومƤالم ƾوراǕاواǌƿاستحقا ƣتاري ýبƿ.  

ƚنتاǕأصول ا 

 سندات المساǉمة

 المƢزونات

 قروƭ الزبائن

 متاƟات

  أصول مالية

  أصول مادية
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حسـاب   عǈـد تيجƗ اƿǙتصـاديǌƼ Ü Ɨـدف المحلـý    مǇ الǈمǈطقيا يتشكÜ  ýالمقاǅأما 

 ƗتصاديƿǙا ƗالمردوديƇداǕياس اƿ وǋ اعيǈأو الص ǐالتجار Ɨسسƌللم  ǇƦالقيـاس إƼ Ü
ǉƦǋ الحالƗ يجـب القيـاǅ    يجب أǇ يتǅ بƶيدا عǇ تƛƋير سياسƗ التمويý المƶتمدةÜ و Ƽي

 Ǉروف تكوƲال ǉƦǋ يƼ و ÜƗاصƤال ýمواǕبا Ɨكلي Ɨممول Ɨسسƌالم Ǉبالقياس كما لو أ
    :ǈسب المردوديƗ اƿǙتصاديƗ مǇ الشكý التالي

  
  
  

 ǁاǈǋ Ʀيحب Ǉم  Ưائƽأو ال ýالƺستǙا ƗتيجǈجماليǗا ýالƺلالست EBE  ǉƦǋ ي بسطƼ
Ǉلك ÜƗƿالƶال  ƯائƽجماليالǗال اƺلالستý  يƼ ƦƤƋي ǙعتبارǙا  ýالرأس ما ǁالǌاست
ǐتصادƿǙا)ǁتالǋǙا ýبƿ Ǌعتبار )حسابǙي اƼ اǋبدور ƦƤƋت Ǚ ýالƺستǙا Ɨتيجǈ و Ü

 Ɨسبǈال ǉƦǋ ǅمقا ýيشم ǐƦت الƿي الوƼ ÜƗالمالي ýصوǕا Ǉع Ɨاجمǈال Ɨتجات الماليǈالم
مǈتجات المتولدة ǉƦǋ اǕصوý الماليÜƗ و مƼ Ǌǈال مǈاƭ مǇ أǇ يشمý البسط بدورǉ ال

ýصوǕا ǉƦǋ Ǉم.  
  :ƦƎƼا اعتمدǈا مجمý اǕصوƼ ýي المقاƼ ÜǅالǈسبƗ اǕكƛر مالƇمǋ Ɨي

  
  
  

Ǌسƽǈ وǋ اǈǋ و البسط :Ɨالمصاريف المالي Ǉدو Ɨالجاري Ɨتيجǈال.  
 ǅي المقاƼ ýالƺستǙا ýقط أصوƼ اǈا اعتمدƦأما إ)ýالƺلالست Ɨبيتات الماديƛالت          

  :ǇƎƼ Ü الǈسبƗ اǕكƛر مالƇمǋ Ɨي)قوƾ علǏ الزبائǇو المƤزوǈات و الح
  
  
  

  = المردودية االقتصادية 

  = المردودية االقتصادية 

  = المردودية االقتصادية 
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    لمال المالي و المردودية الماليةرأس ا

Ǉبطريقتي Ɨالمالي Ɨ1تقاس المردودي:  
• ÜƗاصƤال ýمواǕا Ɨمردودي ýدƶبم 

• Ɨالدائم ýالموا Ɨمردودي ýدƶو بم.  
        اƿǕليÜƗ الƦيǇ يǈتƲروǈ ǇتيجƗ علǏ شكƿ ýسائƦǅوǐ بالǈسبƗ لحاملي اǕسǅǌ و 

  :أو Ƽائƿ ƯيمƗ علǏ رأس الماÜý تحسب المردوديƗ الماليƗ بالشكý التالي
  
  
  
  

اƿǕليÜƗ الماý المستƛمر مǇ طرف المساǅǋ مƦ Ǉوǈ  ǐجد ǈǋا أǇ المقاǅ يتمƼ ýƛي رأس
ýر عائد رأس الماǌƲي البسط يƼ و.  

  
  مردودية األموال الخاصة 

اƤǕطار مƌوǈات  إدماجƗ و بƶد بƶد تƤصيƭ الǈتيجباǕمواý الƤاصƗ يتƶلƾ اǕمر 
  . Ü دوǇ سǈدات المساǋمƗأو المحتملƗ غير المحددة

 Ǐأو القدرة عل Üǁائي للمالǌǈائد الƶا الǋباعتبار ƗيƼالصا Ɨتيجǈال Ǉالبسط م Ǉيتكو
Ü مƴ التمويý الƦاتي التي تتميز مقارƗǈ بالǈتيجƗ الصاƼيƗ بǌǈƋا اƿǕرب إلǏ الواƴƿ المالي

  .لتƛƋيرات الجبائيƲǈ Ɨرا لتضمǌǈا لمƤصصات اǋǗالǁكوǌǈا أýƿ حساسيƗ ل
ǌƼي ضƶيƼ Ɨƽي ƿطاƼ . ƳمƶدǙت المردوديƗ الماليƗ تتƺير تبƶا لقطاعات الǈشاط

  .الصǈاعƗ الƛقيلƗ التي تتميز باǋتالكات كبيرة تƯƽƤ مǇ اǕرباح
  
  
  

                                                 
1 19 J et M.Peyard,J.D.Avenel, Analyse Financière, Vuibert ,9ème édition,2006,Page 2 
 

 =  )Ǔقليةمساǉم من ذوǎ ا(المردودية المالية

 = مردودية اǓموال الƢاصة 
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المƶدý المرتƴƽ لمردوديƗ اǕمواý الƤاصƗ يسمح للمƌسسƗ إيجاد أمواý جديدة Ƽي 
السوƾ المالي بƺرƯ تمويǈ ýموǋاÜ و علǏ عكس ƦلÜǁ إǇ كاƦǋ Ǉا المƶدý ضƶيƽا  

ƗاصƤال ýمواǕب اƦوبات لجƶص Ɨسسƌتجد الم Üƾالسو ýدƶم Ǉم ýƿو أ.  
  

  األموال الدائمةمردودية 

  
تشمý اǕمواý الدائمƗ اǕمواý الƤاصƗ و الديوǇ الطويلƗ اǕجÜý مضاف إليǌا سǈدات 

Ɨمǋالمسا.  
Ƽي المقاǅ الديوǇ طويلƗ اǕجý و سǈدات المساǋمǇƎƼ Ɨ البسط يجب كƦلƼ ǁلما أضǈƽا 

  :أǇ يحتوǐ أيضا عوائد ǉƦǋ الديوƼ ÜǇتصبح الǈسبƗ علǏ الشكý التالي
  
  
  
  

بƎمكاǇ المحلý المالي الƤارجي التمييز  Ƥطط الوطǈي للمحاسبƗ ليسƼي ýƲ المعمليا 
ƺالý مǇ مجموƳ اǕعباƇ بيƼ Ǉوائد القروƯ طويلƗ اǕجý و Ƽوائد ƿروƯ اǙست

 ÜƗاالماليƦǋ طرف Ǉعتبار مǙي اƼ ƦƤƌي ǅل ýاƺشǈǙالمالي المحاسبي الجديد  ا ǅاƲǈال
SCF ǁلƦب ýƽالتك Ɨيǈإمكا ƴم ÜƗالمقترح Ɨالمالي ýالجداو ǎمستو Ǐعل  Ǉتياريا ضمƤا

Ü لكƦǋ Ǉا التجاýǋ سيجýƶ إمكاǈيƗ حساب ǈسبƗ حƾتضمǌǈا المالالمƶلومات التي ت
Ɨمردودي  ǇارجييƤال Ǉتميǌللم Ɨسبǈبال Ɨمستحيل Ǌشب Ɨالدائم ýمواǕا) Üǁوǈالب
Ǉالموردو(... Ɨايير رأسماليƶي مǋ Ɨالدولي Ɨايير المحاسبƶم Ǉكرة أƼ يدƌا ما يƦǋ و Ü

ǁالمال Ɨمصلح ǎا سوǌمǌي Ǚ.   
  

 Ɨالمالئم Ɨلومƶالم ǉƦǋ ƦƤƌت Ǉأ Ǉيمك Üاييرƶالم ǉƦǌل Ɨات المتتاليǈالتحيي ƴم Ǉلك
  .ý المالي بƶيǇ اǙعتبار Ǚحقاللتحلي

 = مردودية اǓموال الدائمة 
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  المردودية االقتصادية و المردودية التجارية

ƗتصاديƿǙا Ɨالمردودي Ɨسبǈ Ɨتجزئ Ǉكما يلي 1يمك:  
  
  
  
  
  
  

ƗتصاديƿǙا Ɨلحساب المردودي Ɨƿالƶال ǉƦǋ يƼ:  
•   Ɨأو الربحي Ɨالتجاري Ɨالمردودي ýƛي :تمƼ Ɨسبǈ100بضرب ال 

 .دج مǇ رǅƿ اǕعماƼ ýي تحقيƾ الǈتيجƗ 100ت ǈستƤلƭ بكǅ ساǋم

•    ýصوǕا Ǉدورا ýƛلقياس ( تم Ɨسبǈ يǋ وƗتاجيǈǗا:(  Ɨسبǈبضرب ال

مǇ الرأس الماý المستƛمر Ƽي تحقيƾ  دج ǈ100ستƤلƭ بكǅ ساǋمت  Ƽ100ي 
ýعماǕا ǅƿر. 

  
 Ɨالمردودي Ɨسبǈل Ɨالتجزئ ǉƦǋƗتصاديƿǙا Ňتبي Ɨيǈإمكا Ǉ اǌǈتحسيƾطري Ǉع:  

ارتƽاƳ حجǅ ):الربحيƗ(كý الƶمليات التي تǌدف للرƴƼ مǇ مردوديƗ المبيƶات  •
 ƭتقلي Üǐالوحد ƫامǌي الƼ Ǉتحسي Üƫوامǌي الƼ ييرƺت Ǉات دوƶالمبي

Ɨابتƛالتكاليف ال. 

• ýصوǕا Ǉدورا Ǉتحسي Ǐدف إلǌمليات التي تƶال ýك : ýصوǕا Ǉدورا ƴتسري
 Ɨالمتداول) Ǐعل ƾات و الحقوǈزوƤالمǇالزبائ( Ƹبيتات المبالƛالت ǐادƽت ƴم Ü

Ƽيǌا كميا و ǈوعيا و اǙستƶماý اƿǕصǏ لوسائý اǈǗتاج المتاحƗ بتكييف أوƿات 
ýمƶال. 

                                                 
1 Jet M.Peyard,J.D.Avenel, Analyse Financière, Vuibert ,9ème édition,2006,Page 218 
 

        ƗتصاديƿǙا Ɨالمردودي  =    Ɨالتجاري ƗالمردوديX      ƗتصاديƿǙا ýالوسائ Ɨتاجيǈإ  
  

                                                        =X    
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 Ǉسياستي ýماƶباست ƗتصاديƿǙا Ɨس المردوديƽǈ ƾتحقي Ǉيمك Ǌǈا يتضح أǈǋ Ǉم
Ǉضتيƿاǈمت Ǉتجاريتي:  

• Üيفƶض ýأصو Ǉدورا ƴم Ɨƶƽار مرتƶأس Ɨسياس 

مƴ دوراǇ أصوý مرتƴƽ و حجǋ ( ǅوامƫ ضƶيƗƽ(مƽƤǈضƗ  سياسƗ أسƶار •
ƴƽمرت ýأعما. 

  
 المردودية االقتصادية و المردودية المالية 

  
Ɨرديئ Ɨمالي Ɨجيدة و مردودي Ɨتصاديƿا Ɨمردودي Ɨسسƌلم Ǉتكو Ǉأ Ǉيمك Üو عكسيا Ü

  .يمكǇ أǇ تتمتƴ مƌسسƦ Ɨات مردوديƗ اƿتصاديƗ ضƶيƗƽ بمردوديƗ ماليƗ جيدة
Ü الǐƦ يمكǇ أǇ )مƶامý اǙستداƯƿ)Ɨǈ الƲاǋرǈ ǐاتƝ مǇ أƛر الراƗƶƼ الماليƦǋ Ɨا التǈا

Ǉميǋللمسا Ɨسبǈبال Ɨيضاعف المردودي.  
 Ɨالمالي Ɨالمردودي ƗسبǈƼ)ƗاصƤال ýمواǕا Ǐإل Ɨسبǈبال (Ǉسبتيǈ Ƈجدا Ǉعبارة ع:  

  
  
  
  

Ɨ الǈسب و لو أدمجǈا التجزئƗ السابقƗ لǈسبƗ المردوديƗ اƿǙتصاديǈ ÜƗتحصý علǏ سلسل
Ɨالتالي:  

  
  
  
  

 Ǉتتحس Üمستقرة Ɨتصاديƿا Ɨد مردوديǈع Ǌǈي أǋ Ɨالتجزئ ǉƦǌل Ɨطقيǈالم ƗالصƤال
ƗǈستداǙا ýامƶم Ƴاƽد ارتǈع Ɨالمالي Ɨالمردودي.  

 ýدƶم Ǉيكو Ǉأ Ɨشريط ÜƗǈستداǙبا Ɨا الماليǌمردوديت ǇŇتحس Ǉأ Ɨسسƌللم Ǉو يمك  

         Ɨالمالي Ɨالمردودي  =    ƗتصاديƿǗا ƗالمردوديX     ƗǈستداǙا ýامƶم  
                                =           X          

     Ɨالمالي Ɨالمردودي= Ɨالتجاري ƗالمردوديX  ýصوǕا ǇدوراX   اƶمƗǈستداǙا ýم  
                   =        X          X      
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  .أƙر الرافعةديÜƗ إǊǈ تكلƗƽ القروƯ أýƿ مǇ مƶدý المردوديƗ اƿǙتصا
 Ǉأ Ǉيمك Ǚ ƗǈستداǙا Ǐتمد علƶمارات التي تƛستǙا ƭƤيما يƼ القرارات ƦاƤات Ǉإ
يýƽƺ مƶدǙت الƤطر المرتبطƗ بǌاÜ إƦ أǇ كý مردوديƗ ماليƗ مضاعƗƽ بýƶƽ أƛر 

  .الراƗƶƼ يتبǌƶا مƶدƤ ýطر مضاعف
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  الƻصل Ƣاتمة

  
اǈǗتاجيÜ    Ɨ مƤ Ǉالý دراسƗ الǈشاطلǏ تقييǅ اǕداƇات تطرǈƿا إ الƽصƦǋ ýا Ƽي
اǗشارة إلǏ ما يحملǊ الƲǈاǅ المحاسبي  علǏ و كǈا حريصيƗ Ǉالمردودي و

المالي الجديد مǇ عǈاصر Ʀات أƛر علǏ المƶلومƗ المحاسبيƗ التي تƶتبر 
 أساس التحليý الماليƼ Üتǈاولǈا المستويات المƤتلƗƽ للǈتائƝ و الǈƶاصر التƃي

 الƃǈتائƝ المقترح مǇ طرف الƲƃǈاǅ المحاسبي المالي الجديدÜ حساب مǈحǌاي
Ƥ ÜاصƗ مƴ لضماǇ دراسƗ أكƛر ƛراƇ و مصداƿيƗ بالǈسبƗ للمحلý المالي

الطابƴ اƤǙتيارǐ بيǇ حساب الǈتائƝ حسب الطبيƗƶ و حساب الǈتائƝ حسب 
  .الوƲيÜƗƽ الǐƦ يوصي بǊ الƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  : تقييم الصالبة المالية
  

  .تحليل السيولة:المبحث األول                           
  .وازن الهيكليتحليل الوسائل و الت:المبحث الثاني                           
  .التحليل المالي بالتدفقات:المبحث الثالث                           

 :ƙانيالـƻصل ال
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  تقييم الصالبة المالية: الفصل الثاني

  
  مقدمة الفصل

  
        ÜƗالمالي ƗمƦال ýتحلي ƾطري Ǉع ǅالمالي تت ƭيƤالتش Ưرƺب Ɨيǈالميزا Ɨدراس

ýمواǕا Ƴي لمجموƽيƲالو ýا التحليƦقي و كƼǕي اƽيƲالو ýو التحلي)Pool de fonds(.  
  

ي يǌتǅ بدراسƗ ما للمƌسسƗ و ما عليǌا Ƽي إطار الميزاǈيǉƦǋ ÜƗ القراƇة التحليý الƦم
 ƇاƼالو Ǐطار تقدر القدرة علǗا اƦǋ يƼ و ÜƗو السيول ƇاƼالو Ǐالقدرة عل ýتحلي ýضƽت

  .بدراسƗ رأس الماý الƶامý و عدد مǇ الǈسب
  

تƺالý      و دورة اǙس اǙستƛمارالتحليý الوƲيƽي يدرس الميزاǈيƗ بالǈسبƗ إلǏ دورة 
و دورة الƤزيÜƗǈ و Ƽي Ʀǋا اǗطار تǌيكý الميزاǈيƗ الوƲيƽيƗ بشكý أƼقي بتصǈيف 

           ǉƦǋ الدورات الƛالƦǋ Üƚا الƶرƯ للموارد  اǙستƤدامات و الموارد حسب
 ýامƶال ýدامات يسمح بحساب رأس الماƤستǙجماليو اǗا ýاحتياجات رأس الما Ü

  .Ǚستƺالý و الƤزيƗǈالƶامý لالستƺالý و Ƥارج ا
  

ýمواǕا Ƴي لمجموƽيƲالو ýالتحلي)Pool de fonds ( Ƴالمجمو Ƴيوز"ǅداƤاست " Ǉبي
 Üو المالي ǐالتجار Üاعيǈالص ǅداƤستǙا Ƴمورد"و المجمو "  ƗاصƤال ýمواǕا ƴيجم

Ǉو الديو.  
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  تحليل السيولة :المبحث األول

  
 مدى القصيرمفهوم السيولة و القدرة على الوفاء في ال

 

  مفهوم السيولة 
  

Ɨميǋس أƽǈب ÜƗتبر المردوديƶت  Ɨيودالسيولƿ Ǉيد مƿ 1التسيير المالي  Ƈو شرطا لبقا
 ÜƗسسƌالم ǁاǈǋǇم Ƈجز  Ɨسسƌالم Ǐالقصير يجب عل ǎي المدƼ Ɨالمستحق ǇالديوǇأ 
ǇƎƼ عجزت عƦ ǇلƼ ǁالمƌسسƗ . تحقيƾ السيولƗ الكاƼيƗ لتسديدǋاعلǏ  تكوƿ Ǉادرة
   .Ƥطر اƼǗالسÜ و ǋو ما يشكý عقوبƦ Ɨات طابƴ اƿتصادǐمƶرضƗ ل

     و Ʀات أداƇ عالي Ƽي مردوديتǌا اƿǙتصاديÜƗ اتحقƾ أرباح الكƛير مǇ المƌسسات التي
 ýأصو ýتحوي Ǐا علǌدرتƿ ǅبسبب عد Üي المزادƼ اǌسƽǈ وجدت Üƴالتوس ýدƶو م

 ƣتاري Ǉا التي حاǌǈديو ƴƼا بدǌتسمح ل Ɨسيول Ǐإل ýالƺستǙإصرار ا ƴم Üاǌƿاستحقا
 ǎلد ǎرƤأ ƗǈزيƤ Ưروƿ Ǐعل ýالحصو Ɨو استحال ǅǌمستحقات ýتحصي Ǐا علǌيǈدائ

ǁوǈالب.   
ƿدرة المƌسسƗ علǏ مواجƗǌ التزاماتǌا ƿصيرة ƼاǋǙتماǅ بسيولƗ مƌسسƗ يǈƶي تقدير 

 Ɨالمتداول ýصوǕا Ɨسيول Ɨǈالكالسيكي بمقار ýالتحلي ǅيقو ÜروفƲال ǉƦǋ يƼ ÜýجǕا
 .ƾ الديوƿ Ǉصيرة اǕجýباستحقا

  
  السيولة ميزانيةإعداد  

  
Ǚا اƦǋترابƿ ƭاƤ بƗالكالسيكي ƗالمدرسÜ يǐدƌ Ǐإل  ýصوǕيف اǈحسبتص  Ɨدرج 
  .درجƗ اǙستحقاƾ المتزايدةحسب الƤصوǅ  والمتزايدة ولƗ السي

  
 

                                                 
1 H. de la Bruslerie, Analyse Financière, Dunod, 3ème édition, 2008, Page 266 
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 Ƈيجب دوما إجرا Ǉكا Üي المحاسبيǈطط الوطƤللم Ɨالمحاسبي Ɨيǈالميزا Ǉا مƿطالǈا

ت لبǈود اǕصوý و الƤصوǅ حتǏ يتǅ اǈǙتقاý إلǏ الميزاǈيƗ الماليƗ و Ʀلǁ مƶالجا
بƎعادة ترتيب الǈƶاصر حسب درجƗ السيولƗ و اǙستحقاÜƾ و Ʀǋا مǇ مƲǈور 

Üالقصير ǎالمد Ǐعل Ưر  المقرƛأك ǅتǌي ǐƦيد الƶالب ǎالمد Ǐعل Ưالمقر ýي مقابƼ
          يý أعلǏ الميزاǈيƗ ـ بالǌيكلƗ الماليƗ للمƌسسƗ ـ كما ǋي مستǈتجƗ مǇ تحل

ýجǕا Ɨو المتوسط Ɨا الطويلǌǈتسديد ديو Ǐا علǌدرتƿ ا التي تحددǌو بمردوديت.  
  

المستǈد للمƶيار  ƲǈSCFاǅ المحاسبي المالي الجديد إǇ عرƯ الميزاǈيƗ الǐƦ جاƇ بǊ ال
 Ɨالدولي للمحاسبIAS 1 ƺشǈǙا اƦǌائيا بǌǈ ýƽتك ÜƗالمالي ǅالقوائ Ưرƶب ƭاƤال Üýا

Ɨغير جاري ǅصوƤ و ýأصو Ǐإل ǅصوƤو ال ýصوǕاصر اǈيف عǈتص ǅت ƚحي      
 ýو أصو Ɨǈي المقدر بالسǈالزم ǎو المدǋ ǁلƦ يƼ و المقياس Ü Ɨجاري ǅصوƤ و.  

  الخصوم  األصول
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  الميزانية
  الميزانية - 3:الجدول            ال تستعمل إال لتقديم الكشوف المالية المدمجة) 1(

  
 السيولةميزانية تحليل 

  أصول غير جارية
 ƇاǈتƿǙا Ǉبي ƾارƼ– يجابي أو السلبيǙتوج اǈالم  
Ɨويǈƶبيتات مƛت  
Ɨيǈبيتات عيƛت  

Ưأرا  
Ǉمبا  

ǎرƤأ Ɨيǈبيتات عيƛت  
  تƛبيتات ممǈوح امتيازǋا
  تƛبيتات يجرǐ اǈجازǋا

Ɨبيتات ماليƛت  
Ɨادلƶم ƴموض Ɨدات موضوعǈس  

  مساǋمات أƤرǎ و حسابات دائƗǈ ملحقƗ بǌا
Ɨبتƛم ǎرƤدات أǈس  

Ɨغير جاري ǎرƤأ Ɨمالي ýو أصو Ưروƿ  
ýصǕا Ǐعل Ɨجلƌضرائب م  

  رؤوس األموال الخاصة
ǉاصدار ǅت ýرأس ما  

  اý غير مستƶاǇ بǊرأس م
  )1(احتياطات مدمجƗ  –عالوات و احتياطات 
ǅإعادة التقيي ƾوارƼ  

 Ɨادلƶالم ƾارƼ)1(  
ƗيƼصا Ɨتيجǈ /ƴالمجم Ɨحص ƗيƼصا Ɨتيجǈ  

 ǎرƤأ ƗاصƤ ýوس أماƌجديد/ ر Ǉم ýترحي  
  
  

  )1(حصة الشرآة المدمجة   مجموع األصل غير الجاري

  أصول جارية
Ʀيƽǈيد التƿ تجاتǈات و مǈزوƤم  

Ɨلƛدامات مماƤو است Ɨǈحسابات دائ  
Ǉالزبائ  

ǇروƤǓا Ǉوǈالمدي  
  الضرائب و ما شابǌǌا

Ɨلƛدامات مماƤو است ǎرƤأ Ɨǈحسابات دائ  
  الموجودات و ما شابǌǌا

ǎرƤǕا Ɨالجاري Ɨالمالي ýصوǕو ا ƗƽƲالمو ýمواǕا  
ƗǈزيƤال  

  )1(حصة ذوي األقلية 

   1المجموع

  الخصوم غير الجارية
Ǉو ديو Ưروƿ Ɨمالي  

  )مƌجلƗ و مرصود لǌا(ضرائب 
Ɨغير جاري ǎرƤأ Ǉديو  

  مƌوǈات و مǈتجات ƛابتƗ مسبقا

  )2(مجموع الخصوم غير الجارية

  الƢصوم الجارية
Ɨو حسابات ملحق Ǉموردو  

  ضرائب
ǎرƤأ Ǉديو  
Ɨسلبي ƗǈزيƤ  

  )3(مجموع الخصوم الجارية  مجموع األصول الجارية

  للخصوممجموع عام   المجموع العام لألصول
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حسب المƤطـط   محاسبيƗالميزاǈيƗ المƶالجƗ  مǇ المحصلƗالسيولƗ  مǇ ميزاǈيƗ اǈطالƿا

محاسـبي المـالي   أو الميزاǈيƗ المقترحƗ مǇ طرف الƲǈاǅ ال PCNالمحاسبي الوطǈي 
يمكǇ استƤالƭ بƯƶ عǈاصر التحليý للسيولƗ و للقدرة علـǏ الوƼـاSCF    Ƈالجديد 

      :للمƌسسƗ علǏ المدǎ القصيرÜ و ƭƤǈ بالƦكر
حصƗ مـǇ اǕصـوý   مýƛ للÜ الم"الصاƼيرأس الماý الƶامý " متابƗƶحساب و •

Ňالمم ƗالمتداولƗالدائم ýمواǕا Ɨبواسط Ɨالم.ول Ɨالدائم ýمواǕا ǉƦǋ   Ǉمـ Ɨشـكل
مجموƳ اǕمواý الƤاصƗ و الديوǇ الطويلƗ و المتوسطƗ اǕجƦǋ Üýا الحسـاب  

ƗقيƼǕو ا Ɨموديƶال Ɨǈالمقار ýǌسب التي تسǈال Ưƶعادة بحساب ب ýيكم. 
•    Ɨالمتداولـ ǅصـوƤو ال Ɨالمتداول ýصوǕاصر اǈع Ǉسب دوراǈ Ưƶحساب ب

)Ǉالموردي Ǉو ديو ÜƇمالƶال Ǐعل ƾالحقو ÜاتǈزوƤالم.( 

ǈسب السيولƗ التي تǈسب عǈصر أو أكƛر مǇ اǕصوý المتداولـƗ إلـǏ   حساب  •
ýجǕصيرة اƿ ǅصوƤال.     

  
  

  ) FRN(صافي الرأس المال العامل حساب وتحليل 

 صـاƼي ال رأس الماý الƶامý رتبÜ يǈƶحو المدǎ القصير المتجǊ أساسا اƼƾي Ʀǋا السي
)FRN (صوǕا ýƗالمتداول )ýامƶال ýرأس الما Ǘفصا )جماليا Ǉال مǇصـيرة   ديوƿ

ýجǕا .  
  
  
  
  
  
  

ýصوǕا  
Ɨالمتداول  

  FRBأو
أ
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ý11الشك  :ýامƶال ýرأس الما Ɨتركيب  

  

  
كلما كاǇ  كبيرا الصاƼي ماý الƶامý مكǇ القوý اǊǈ كلما كاǇ رأسƾ يلو مƦǋ Ǉا المǈط

ǇماǕالقصير ا ǎالمد Ǐعل Ňمامدع Ɨالمتداول ýصوǕا Ǉأ Ǉا يبيƦǋ ǇǕ Ü ـاǌا إليƼمضا 
 Ɨالحالي ƗǈزيƤو ال   Ǉتسـديد الـديو Ǐادرة علƿ القصير ǎالمد Ǐعل ƗǈزيƤالقصـيرة  ال

ýجǕا .  
  :عادة ǈسبǋ ƗيكلƗ علǏ الشكý التاليÜ تحسب تكملƗ لرأس الماý الƶامý الصاƼي

   
Ǉ تحليý م باعتبار أǌǈا أسýǌ للتƽسير موضوعيƗاƴƿ أكƛر ǉƦǋ الǈسبǋ Ɨي Ƽي الو تطور

يتحسǉƦǋ Ǉ الǈسبƗ  إƦ عǈد ارتƽاÜƳ القيمƗ المطلقƗب رأس المال العامل الصافيتطور 
ƌالمالي للم ǇمǕاƗوسس Ü ǁلƦ Ǉكس مƶال Ǐتعل Ü Ɨسبǈال ǉƦǋ ورǋدǇإشارة عبارة ع 

   .إƦǈار
  

 
ǇزوƤالم  

ýامƶال ýرأس الما
  الصاƼي
FRN 
 
  

الديوƿ Ǉصيرة 
ýجǕا  

علǏحقوƾال
  ƶمالƇال

 المتاحات

       ýامƶال ýرأس الما=ýجǕالقصيرة ا Ǉـ الديو Ɨالمتداول ýصوǕا  

  أو                   
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  التحليل المعمق لألصول المتداولة

  
 Ǉا كاƦو حسابإ ƴتتب  ýرأس الماýامƶيال الƼصاÜ يǅتǌ ب ýالمجم ýصوǕا Ɨمتداولـ Ü

علـǏ   المتداولǕƗصوý اعǈاصر  لكý عǈصر مǇلسيولƗ ب اابحس يمكǇ التدƿيƾ أكƛر
ǎحد Üطر Ǉعƾي  Ǉدورا ƗسرعǈزوƤوال اتالمǏعل ƾا حقوƇمالƶل.   

  
  مبدأ تƟليل المƢزونات 

  
ات مǇ البضائƴ أو المواد اǕوليـƗ أو اǈǗتـاج   Ʋوƽحمعبارة عǇ  مƌسسƗمƤزوǈات  

Ɨǈالممك Ǌمراحل ýبكÜýالƺستǙا ýتلف مراحƤم Ǉبي )ƴالبي ǅƛ تاجǈإ Ü Ǉتموي.(   
ýات تحليǈزوƤي المƼ ýƛيتم Ɨǈمقار ǇزوƤم ýم ك ƴ ÜǊأجل Ǉم Ʋƽاحت ǐƦال ǁالǌستǙا

أǐ مƤ ƴروج المƤزوƤ Ǉالý المرحلƗ المدروسǉƦǋ ÜƗ المقارƗǈ يمكǇ التƶبير عǌǈـا  
Ǉبطريقتي:  

• Ɨالمرحل ýالƤ ǇزوƤالم Ǉدد دوراƶب. 
 .بƶدد أياǅ تصريف المƤزوǈات •

  

  نسƒ المƢزون
  

                                =دوراǇ المƤزوƤ Ǉالý الƽترة  دعد 

  
   = عدد أياǅ تصريف المƤزوǈات   
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  مƢزونات المواد 

                                                        
  Ɲائالǈت اتحساب جدوƤ ýالý د مǇتحد أǇ يمكƽ Ǉترةال Ƥالýالمواد  اتستǌالكا

Ɨƶالمحاسبي المالي ا حسب الطبي ǅاƲǈطرف ال Ǉلجديد المقترح مSCF  
  ـ مƤزوǌǈ ǇايƗ المدة المشتريات+مƤزوǇ بدايƗ المدة= استǌالكات الدورة

  تƺيرات المƤزوǇ ±المشتريات =                              
   

Ǐا علǈلو اعتمد  Ɨسبǈالتصريفال ǅدد أياƶا بǌǈبر عƶالمÜ  ارجيƤالمالي ال ýالمحل Ǐعل
التي تƶبر عǇ عدد أياǅ اǈǗتـاج التـي يضـمǌǈا     اǙكتƽاƇ بالǈسبƗ اǗجماليƗ اǓتيƗ و

ǇزوƤالم.  
  

                         
  =مƴ اǙستǌالǁ اليومي =  مدة تصريف المواد

  
Ʋزون المنتجات التامة الصنƢم  

  

  :المƤزوǇ المƺطاة مǇ طرف مبيƶاتلاأياƶ ǅدد يتƶلƾ اǕمر ب
          = جات التامƗ المǈت مدة تصريف مƤزوǈات 

  
المحلý الداƤلي ǋـو الوحيـد الـǐƦ كـاƼPCN       Ǉي ýƲ المƤطط المحاسبي الوطǈي 

Ɨالتحليلي Ɨبالمحاسب ƗǈاƶستǙبا Ƴتاج المباǈǗتاج اǈإ Ɨƽحساب تكل ǊǈمكاƎب.  
  

أعطǏ إمكاǈيƦ Ɨلـǁ مـƤ Ǉـالý جـدوSCF      ýلكǇ الƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديد  
  .ǈتائƝ حسب الوƲيƗƽحسابات ال
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  المنتجات قيد التصنيƲ مƢزون

 Üمتوسط مدة عمليƗ اǈǗتاج للمǈتجات ƿيد التصǈيƴ تسمح بقياس مدة التصريفحساب 
 Ǉأ ǅلƶǈالƴيǈيد التصƿ توجǈمواد أدرجت ي م Ǉم Ǉاصربتكوǈƶال Ǉدد مƶ  بصدد  ýتحوي

ǅاƤالمواد الÜ ýمƶالÜ  برةƤالÜاǋوغير Ɨيǈو التق Ǉير مƛي كƼ  ǇحياǕاǏتسم " ǕاƇعبا 
Ɨامƶتاج  الǈǘل ."  

 أǈواƳو ǉƦǌ Ü الǈƶاصر المƤتلƗƽل اليومي تحديد متوسط اǙستǌالƼǁي  صƶوبƗتمýƛ التو
 Ǉتلف مƤتاج تǈǗعمليات اƗسسƌم ǎرƤأ Ǐإل .  

أǇ يقتصر Ƽ Üي مǅƲƶ الحاǙت المحلý الƤارجي يجب علƼ ÜǏي ǉƦǋ ýƲ الƲروف
Ǐالال قياسال عل Ǐعل Üحو التاليتقريبيǈ :  

    
                                    ǇزوƤمتوسط الم ƴيǈيد التصƿ تجاتǈالم  

  —————————————  = المǈتجات ƿيد التصǈيƴ صريفمدة ت
                                         Ɨاليومي Ɨتجات الكليǈالم Ɨƽ2 /تكل  

  
Ɨƺالصي ǉƦǋو Üت Ǐعل ǅقوƗرضيƼ  يالتدرجƼ Ɨتاج عمليǈǗمما ا Üýالمحل Ǉي أǈƶي  Ǐعل

ǅتب علǈǗا Ɨƽاجتكل  Üالكلي ǉƦǋ لومات وƶرالمǌƲي  تƼƗالملحق ýي الجداوƼ ا ǅاƲǈل
كما ǋو الحاÜ   ýكاǈت ǉƦǋ المƶلومات غير متوƼرةوإƦا  SCFÜمحاسبي المالي الجديد ال

   : الǈسبƗ التاليƗ ب ǈكتƽي ƼPCNي المƤطط الوطǈي المحاسبي 
  

                                      ƴيǈيد التصƿ تجاتǈالم ǇزوƤمتوسط م  
   —————————————=   المǈتجات ƿيد التصǈيƴ  مدة تصريف

 2 / المباعƗسƶر تكلƗƽ اليومي للمǈتجات                                          
Ɨتجات المباعǈالم Ɨƽرتكلƶس=ƇعباǕالربح وا ƫامǋ ـ Ƴتاج المباǈǗا   Ɨالمالي  
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  الزبائن تحليل الحقوق على 

  
 ýيد التحصيƿ Ǉمحدد يالزبائ ƣي تاريƼ ýƛم ýعماǕا ǅƿرýير محصƺال.   

  : علǏ الǈحو التاليبالǈسبƗ للزبائƿ Ǉيد التحصيǋ ýو  استƶماǙالحساب اǕكƛر و
  

Ǌل Ɨƶو الحسابات التاب Ǉالزبائ)Ɨيǈالميزا Ǉم( 
  )حƾتǌƲر Ƽي المال(Ƽواتير ƿيد التحرير+ 
 + ƾاأوراǌƿاستحقا ƣتاري ýبƿ ƗصومƤم  

—————————      
  = ýللتحصي Ǉزبائ  

  
 للزبائǇ  دوراǇالمǈ ǇسبƗ  كƛير مǇ اǕحياƼǇي يحسب  ƿرƯ الزبائǇ مدةƿياس 

  .و يكوǇ أكƛر دǙلƗ عǈدما يƶبر عǊǈ باǕجý المتوسط للتحصيÜý باǕياǅ لتحصيÜýل
  

  )مƴ كý ابرسوǅ(رǅƿ اǕعماý للƽترة                                         
  ـــــــــــــــــــــ=    دوراƿ ǇرƯ الزبائǇ للƽترة  عدد

                                              ýللتحصي Ǉمتوسط الزبائ  
  أو

                                    ýللتحصي Ǉمتوسط الزبائ  
ǅياǕعدد ا)Ưالقر ýـــــــــــــــــــــــــــ) = أج 

                                ýعماǕا ǅƿاليومي متوسط ر)ǅالرسو ýك ƴم(  
  

كلما Ċýƿ الوƿت Ü كبيرة المتداولƗاǕصوǊ  ý كلما كاǈت سرعƗ دوراǇح أǈومǇ الواض
Ɨسيول Ǐا إلǌلتحول ǐشاط . الضرورǈروف الƲ سƽǈ يƼ و ǎو مستو Ɨتاجيǈد إǈو ع Ü 

يÜ Ǉ كý تحسƼ Ǉي مƶدý الدوراǇ يƌدǐ إلǏ اƽƤǈاƼ Ưي اǕصوǈ ýشاط مستقر
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ýمواǕوس اƌر Ɨي مردوديƼ Ǉتحس Ǌǈو م ÜƗالمتداول.  Ǉع Ɨاتجǈ ǎرƤميزة أ Ǉولك
Ǉتحس ƭي تقليǋ ýصوǖل Ɨطر السيولƤ  Ưرƶاتǅات للتقادǈزوƤلمÜ  ƾطر الحقوƤ و

Ɨغير المحصل...Ü  Ǉكما أ Ɨيمƿ ƯاƽƤǈاطر اƤمƗالمتداول ýصوǕيق ا ƳاƽرتǙ اƶتب ý
Ǉالدورا ýدƶم.  
  تحليل الخصوم 

  
 سميǌاويمكǈǈا أÜ ǈ ǇاǙستƺالýدورة  بوتيرةالƤصوǅ التي تتجدد ب يتƶلƾ اǕمر ǈǋا

وǋي تتƋلف Ƽي مƲƶمǌا مǇ  المتداولÜƗمƴ اǕصوý  موازاتǌال Ƥصوǅ المتداولƗال
  .اǙستƺالý حصلƗ مǇ موردǈ ǐشاطالم Ưوقرال
   

لمورديǇ اديوǇ  تǌƲر ƤPCNÜاصƗ بالمƤطط الوطǈي المحاسبي ال Ɨالحالي ميزاǈيƼƗي ال
مباشرة بƶد ديوǇ اǙستƛمارÜ الشيƇ الǐƦ دعمǊ الƲǈاǅ المحاسبي  اǙستƺالý لǈشاط

عǈدما اعتبر ديوǇ المورديǇ ضمǇ الƤصوǅ الجاريƗ بيǈما وضSCF  ƴ المالي الجديد 
Ɨغير الجاري ǅصوƤال Ǉمارات ضمƛستǙا ǐمورد Ǉديو .  

لمورديǇ تشمý موردǐ المƤزوǈات و المواد اǕوليƗ و الƤدماتÜ لƦǌا تǈسب ƿروƯ ا
  .لقروƯ المورديǇ مجموƳ المشتريات و الƤدمات

  لالستƺالý  يƯǇ الموردومتوسط ƿر                          
    ــــــــــــــــــــــــــــ= مدة ƿرƯ المورد 

  )مƴ كý الرسوǅ(اليوميƗ  )دماتƤ+ مشتريات (                           
  

 Ǐإل ƗƼضاǗتاج أو باǈǘل Ɨات الدورة الطويلƦ سساتƌالم Ɨي حالƼ Ɨالتسبيقات المستلم
  .المƌسسات المǈتجƗ حسب الطلبيات

  مقبوضƗ مǇ الزبائǇ تسبيقات                                       
Ǉطرف الزبو Ǉم ýتاج المموǈǗمدة ا =————————————  

                                               Ɨتاج اليوميǈǗا Ɨƽتكل  



 
Ɨالمالي Ɨالصالب ǅتقيي 

76 
 

   
   حساب وتحليل السيولة 

  

  Ɵساƒ مبلƶ السيولة 

  
  :السيولƗب يقصد ƼÜي التحليý المالي

   
 البريديƗ صكوÜǁ الǕرصدة المديƗǈ للحسابات البǈكيƗتƶلقƗ باالمتاحات الم• 
  .أصوý الميزاǈيƗ متاحات المƌسسƼ ƗيƼي الƲاǋرة  Üصǈدوƾوال
عادة مƶلومات Ƽي متǈاوý ( الموضوعƗ للتحصيýاǕوراƾ للتحصيý و  صكوǁال• 

ýلي المحلƤالدا( Ý  
الƺير  Ü وبالتالي استبƶاد اǕوراƾ الماليƼƗي أǐ وƿت القابلƗ للتداوƿ ýيǅ التوƲيف• 

 Ɨالقابل  ÜýللتداوƗيǈي ميزاƼ رةǋاƲال Ɨالسيول.  
أزاح اللبس الǐƦ كاǇ يƶيƾ عمý المحلý الماليSCF  Ü حاسبي المالي الجديدالƲǈاǅ الم

إƦ صǈف القيǅ القابلƗ للتداوý ضمǇ اǕصوý الجاريƗ و القيǅ غير القابلƗ للتداوƼ ýي 
Ɨبيتات ماليƛكت Ɨغير الجاري ýصوǕا Ǉضم Ɨǈحدود الس. 

  

  تƟليل السيولة 
  

 بيǇ اǕسبابومÜ  ǇمǌƗمعǈدما تكوǇ   إلǏ أسباب وجودǋاأساسا سيولý Ɨ التحلي يرمي
 ƗالرئيسيƗي المحتملǋ:   

   لƤزيƶƼÝƗǈالƗ لة علǏ إدارة عدǅ القدر• 
 •ƭقǈ  ƭرƼاǐاعي والتجارǈمار الصƛستǙÝ   
  تجارǐ أو صǈاعي ǋاÝǅ  استƛمار اǈتƲار• 
 • Ɨميǋأ ƗǈزيƤالǙاƗائيǈƛستÜ اǌǈم Ɨالمسمي ƗاصƤ شاط وǈال Ƴواǈأ Ưƶلب Ɨسبǈبال.   
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  . ƤزيƗǈلالشائƴ لمǌƽوǅ ال مƴلط تƤي ƿدǅ السيولƗ مǌƽو
 Ʀǈم Ǉا تطورولكÜيƽيƲالو ýلتحلي ǇƎƼ مصطلح الƗǈزيƤ مضاصبح غاأ ýأج Ǉوم Ü

Ɨا إزالƦǋ ÜƯموƺي  الƺبǈتحديد ما يليي :  
  صولاƢǓزينة  •
  Ƣصومال Ƣزينة • 
   .Ƥصوǅال ƤزيƗǈو صوýاƤ ǕزيƗǈ بيǇ) إيجابي أو سلبي(الƽرƢ:  ƾزينةصافي ال •
  
   نسƒ السيولة 
  

Ɨسب السيولǈ يǋ Ǖر اƛوك ƗكالسيكيǕاǅدƿ Ǉبي Ǉم Ɨسب مجموعǈال .  
جميƴ الديوǇ القصيرة إلǏ المتداولƗ صوý ال تمƼ ýƛي ǈسبƗ كý أو جزƇ مǇ وǋي 
ýجǕا ǁلƦ يƼ بما Ü اتƶƼدƯالقرو  Ǉم ýƿي أƼ Ɨالتي أصبحت مستحق ƗيجاريǙا
Ɨǈس.   

  
 )المتاحات + حقوƾ الزبائǇ + المƤزوǇ (متداولƗاǕصوý ال                    
 Ɨامƶال Ɨالسيول Ɨسبǈ =————————————————————  

                                      ǎصيرة المدƿ Ǉديو  
  

                               Ǉالزبائ ƾالمتاحات+حقو  
  —————————=     ǈسبƗ السيولƗ المƤتصرة 

                                   ǎصيرة المدƿ Ǉديو  
  

 المتاحات                                     
  ————————=     ǈسبƗ السيولƗ الجاǋزة    

                                  ǎصيرة المدƿ Ǉديو  
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  السيولة العامة

Ʋالحǈ Ǉأ Ǉيمك Ɨالسيول Ɨسبǈ Ǉأ Ɨامƶال ýتقاب ǅوǌƽا مƶال ýرأس الما ýي امƼما كلصا
  : Ʀكرǈا سابقا علǏ الǈحو التالي

  الديون القصيرة المدǌ  -أصول متداولة = صافي رأƧ المال العامل     
  Ü 1مǇ  أكبرǈسبƗ يجب أǇ تكوǇ وǉƦǋ ال

تقييǅ مدǎ بوǋي تسمح  Üإيجابي) اǕصوý(س الماý الƶامý وƦǋا يƶادý صاƼي رأ
 Ǉالديو Ɨطيƺقصيالتýك ýبƿ Ǉم ýجǕرة ا Ǖاýصو Ɨالمتداول .  

  
   المƢتصرة السيولة

 Ɨسبǈ تبرƶا تǌلسابقت Ɨسبǈبال Ɨسبǈال ǉƦǋ Ɨمتشائم ýصوƋتبرة كƶات المǈزوƤالم ǇǕ
 Ǐإل ýالتحو ƗبƶصƗسيول Ɨسبǈبسط ال Ǉا مǌƼƦح ǅت.   

  
  يةالسيولة الƻور 
  

ƦƤƋت Ǚ Ɨسبǈال ǉƦǋ Üيف و المتاحاتƲللتو Ɨقولǈالم ǅالقي ǎسو Ɨسبǈي بسط الƼ رǌƲي Ǚ 
جǌƼ Ü ýي مǇ مƲǈور التصƽيƗ اƼǕي اǙعتبار سوǎ السيولƗ التامƗ و الديوƿ Ǉصيرة 

Ǉالزبائ Ǐعل ƾالحقو ýتحصي ǅعد ƗرضيƼ Ǐد علǈتست ýǌǈǕ ميƌتشا ƴات طابƦ و.  
   

قصيرة ال ديوǇوال حقوƾال تصǈيفÜ يǈبƺي مƌسسƗقصيرة اǕجý للاللقياس المƤاطر 
ýجǕا  Ɨالسيول Ɨيǈي ميزاƼ ر حسب أǌاشƾستحقاǙ Ü ياتƶوض Ǐا علǌǈحي ýتحصǈƼ

ÜƗريǌش ƗǈزيƤ ليǓا ǅلالعال ǅمƶالم ýماƶستǙا ƴم ƗاصƤ اǈا ما أصبح ممكƦǋ.   
  
   



 
Ɨالمالي Ɨالصالب ǅتقيي 

79 
 

  
   E.T.E االستغاللفائض خزينة  استخدام 

  

Ʀǈو مǈارج السƤ Ǉم Ɨالسيول ýتحلي ÜاتƗسسƌي مÜاǈǋ قف  ǅدƶل Ɨيǈإمكاýالوصو  Ǐإل
Ɨسسƌالم ƗǈزيƤ Ɨيƶوض Ü أما ÜǅاليوƼملا ýحلƗيƼإضا ýتحلي ýوسائ ǁيمل Ɨاجمǈال Ü Ǉم

ýال جدو ƾƼتدƗǈزيƤ ýƛز مƤ ƯائƼي ƗǈýالƺستǙا E.T.E ǁلƦا كǈا ما أصبح ممكƦǋ Ü
الǐƦ أدرج ضمƿ ǇوائمǊ اǕساسيƗ جدوƴSCF    ý الƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديدم

ƗǈزيƤقات الƼتدƚالƛال ƚي المبحƼ ýصيƽبالت Ǌإلي ƾتطرǈا ما سƦǋ و Ü.  
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  تحليل الوسائل والتوازن الهيكلي: المبحث الثاني

 
  ماديةال تثبيتاتتحليل ال :المطلب األول 

 ýتحلي Ɨالمشكل ýداةالوسائǕ تاجǈǗاصر  اǈي عƼ ýƛبيتات التي تتمƛالت ǅعا ýي بشكǈƶت
 Ɨي للمحاسبǈطط الوطƤي للمǈاƛف الǈالص)PCN(.   

Ü التƛبيتات الماديƗ تضǅ اǕراضيÜ المباǈيPCN( Ü(لمحاسبƗ حسب المƤطط الوطǈي ل
        مƶدات و أدواتÜ مƶدات الǈقÜý تجǌيزات و مƶدات المكتب Ü تǌييئات و تركيبات 

 ÜƗجتماعيǙيزات اǌليف مواد  وو التجƺوالت Ɨبئƶالت  ƗالقابلƳود لالسترجاƶو التي ت Ü
ممولƗ بالقروƯ اǙيجاريǙ Ɨ تǌƲر Ƽي ملكيتǌا للمƌسسÜƗ و عليǇƎƼ Ǌ اǙستƛمارات ال

Ɨيǈالميزا ýأصو .  
 IASالǐƦ أƦƤ بالمƶيار المحاسبي الدولي  )SCF(الجديد مƴ الƲǈاǅ المحاسبي المالي 

17  ǐيجارǙا Ưبالقر ƭاƤالمالي الƗبتƛالم ýصوǖل ŃǅŇتض Ü1  عقد ýمح ýصوǕا ýك
 Ưرƿ و Üاǌل Ɨيǈوǈالقا Ɨاشتراط الملكي Ǉدو Üمالي ǐقط إيجارƼ عتبارǙي اƼ ƦƤƌي

 ƴƼاǈالم Ǐعل ýالحصو Ǐالقدرة عل ýالƤ Ǉم Ǉطرف الكيا Ǉم ýصوǕا Ɨبƿمرا
اƿǙتصاديƗ المستقبليƗ التي توƼرǋا ǉƦǋ اǕصوƦǋ Üýا ما سيǈƺيǈا عǇ المƶالجات 

ǕصوÜý عǈد إعداد المقارǈات بيǇ السابقƗ التي كǈا ǈجريǌا بƤصوƦǋ ƭا الǈوƳ مǇ ا
ƿطاƳ الǈشاط إحداǋما تمتلǁ وسائý إǈتاجǌا و اƤǕرǎ تقوǅ  مƌسسات تǈتمي إلƽǈ Ǐس

 Ɨسبǈا بالǌتمويل Ɨالتي غيرت سياس Ɨسسƌدرس تطور المǈ دǈع ǁلƦو ك ÜاǋيجارƎب
Ɨيƶالمرج Ɨǈللس.  

 
   تحليل التثبيتات غير المادية :المطلب الثاني 

 
ديƗ و Ǚ أصوǙ التƛبيتات غير الماديǋ Ɨي اǙستƤدامات الدائمƗ التي Ǚ تƶتبر أصوǙ ما

  .ماليǌƼ ÜƗي عبارة عǇ حقوƾ مكتسبƗ مقابƽǈ ýقات و أعباƇ مقيŇدة محاسبيا
ǅو تض:  
 ÜالتƋسيسمصاريف  •

                                                 
1 Page 5671  IFRS,Including IAS and interpretation as at 1 january 2006-IASB, 
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• Üو التطوير ƚمصاريف البح 

• ÜمتيازاتǙا  ƭƤالر ÜاتƇالمات  البراƶالǎرƤأ ƾو حقو. 
• ýرة المحǌش.  

  

  مصاريف التأسيس 
 Ɨاسبǈا بمǌب ǅقات الملتزƽǈي الǋ سيسƋوجود أو مصاريف الت Ǉمليات التي تضمƶال

 Üدمات محددةƤ و ƴتاج سلǈإ Ǐا إلǌƺمبال ƾإلحا Ǉيمك Ǚ و التي ÜƗسسƌتطور الم
يتƶلƾ اǕمر إǇƦ بمصاريف التƋسيس المرتبطƗ بƽǈقات البحƚ و اǗشǌار و مصاريف 

ƗوليǕا ƗƽتلƤو المصاريف الم      ýرأس الما ƴƼر.  
كǇ تسجيǉƦǋ ý اǕعباƇ مباشرة ضمǇ يمPCN( Ü(حسب المƤطط الوطǈي المحاسبي 

أعباƇ الدورة التي تǅ اǙلتزاǅ بǌاÜ كما يمكǇ اعتبارǋا ضمǇ اǕصوƼ ýي حالƿ Ɨرار 
المƌسسƗ بتصǈيǌƽا كƋعباƇ للتوزيƴ علǏ سǈوات ƿادمƗ علǏ أǙ تتƶدǎ المدة Ƥمس 

  .Ü علǏ تƶتبر ƿيما مƶدومƗ عǈد إعداد الميزاǈيƗ الماليƗسǈوات
و التي استǈد إليǌا الƲǈاǅ المحاسبي المالي  IAS 38حاسبƗ الدوليƗ غير أǇ مƶايير الم

  .Ǚ تسمح بتوزيƴ مصاريف التƋسيس علǏ سǈوات ƿادمSCF (Ɨ(الجديد 
  

  تكاليف البحث والتطوير 
مبدأ الحيطƗ و الحƦر يƌدǐ إلǏ اعتبار ƽǈقات المƌسسƼ Ɨي البحƚ و التطوير 

ǋ و Üقات الدورةƽǈ تجات جديدةǈبم Ɨالمرتبط ƚلمصاريف البح Ɨسبǈبال ǐا ضرورƦ
اǕساسيÜ بيǈما مصاريف البحƚ التطبيقي و مصاريف التطوير يمكǇ إدراجǌا Ƽي 
 Ƴمشرو ýك Ǉو أ ÜƗواضح Ɨƽبص ƗصƤمش ƚالبح ƴمشاري Ǉتكو Ǉأ Ɨشريط Ɨيǈالميزا

ǐجاح التجارǈكبيرة لل ƲوƲبح ƴيتمت.  
Ǖا Ǐوات علǈمس سƤ ي مدةƼ ǁتلǌت Ǉيجب أ Ɨالحال ǉƦǋ يƼ روƛك.  
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  و الرخص و العالمات االمتيازات، البراءات 
تكلƗƽ اƿتǈائǌاÜ أما اǙمتيازات و البراƇات و الرƭƤ و الƶالمات تدرج Ƽي الميزاǈيƗ ب

 Ɨي حالƼ قات الدورةƽǈ Ǉا ضمǌتسجيل ǇيمكƼ اǌسƽǈ Ɨسسƌطرف الم Ǉم Ɨتجǈالم ǁتل
مǇ اǕصوý غير الماديƿ Ɨرار المƌسسƗ بƶدǅ تƛبيتǌاÜ و Ʀǋا يدý علǏ تجاýǋ الكƛير 

Ɨسسƌالم ƗمƦ يƼ تبرةƶالم ƗتصاديƿǙا Ɨات القيمƦ.  
 Ɨعالي Ɨات مردوديƦ تǈلو كا Ʀإ ÜƗالحال ǉƦǋ يƼ ǅǌم Ɨسسƌللم Ɨسبǈالتصرف بال ƫامǋ

 Ǉم ƯƽƤت Ǉأ ýتحاو      Üقات الدورةƽǈالمصاريف ك ǉƦǌا لǌبتسجيل Ɨالضرائب المستحق
حاوý تƛميƿ Ǉدر اǗمكاǇ الǈƶاصر غير الماديƗ و الƶكس Ƽي حالƗ الصƶوبƗ الماليÜƗ ت

 .بتƛبيتǌا Ƽي الميزاǈيƗ بالشكý الǐƦ يقوǐ صاƼي المركز المالي لديǌا
  .و Ƽي ǉƦǋ الحالƗ يجب أǇ تǌتلƼ ǁي مدة Ƥمس سǈوات علǏ اǕكƛر

  شهرة المحل
شǌرة المحý تمýƛ مجموƳ الǈƶاصر المجمƼ Ɨƶي الميزاǈيƗ و التي تسمح بتطور ǈشاط 

. المجموƳ الƲاǋر Ƽي الميزاǈيƗ يساوǐ السƶر المدƼوƳ للمالǁ السابقيǇ. سƗالمƌس
شǌرة المحý المǈشƋة مǇ طرف المƌسسƗ لحاجتǌا و الƺير مشتراة مǇ الƺير Ǚ تǌƲر 

Ɨيǈي الميزاƼ.  Ǉيمك Ǚ وýرة المحǌبيت شƛي  تƼ ƗصƤمش Ɨƽا بصǋتحديد ǅا تƦإ Ǚإ
ƇاǈتƿǙعقد ا.  

 Ǉلك Üǁتلǌت Ǚ ýرة المحǌشƗي القيمǈتد Ɨǈوƌصصات مƤم Ǐمبدئيا إل ƴضƤت.  
يƽرƯ تƛبيت اǕصوý غير " اǕصوý غير الماديIAS 38 "Ɨالمƶيار المحاسبي الدولي 

إƦا  1الماديƗ سواƇ كاǈت مقتǈاة أو مǈشƋة بصƗƽ داƤليƗ مǇ طرف المƌسسƽǈ Ɨسǌا
  :كاǈت
ت ǈقديƗ صاƼيƗ المǈاƴƼ اƿǙتصاديƗ المستقبليƗ المرتبطƗ بƦǌا اǕصý مولدة لتدƼقا •

)Cash-flow(Ü 
• Ɨيƿا بمصداǌتقييم Ǉيمك ýصǕا Ɨƽتكل. 

                                                 
1 Page 10871  IASB- IFRS,Including IAS and interpretation as at 1 january 2006,  
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تمŇيز  IFRSمƶالجƗ اǕصوý غير الماديƼ Ɨي إطار المƶايير الدوليƗ لƼǘصاح المالي 

 ǏولǕا Ǐد علŇتشد Üيرƺال Ǉاة مǈالمقت ǁو تل Ɨسسƌطرف الم Ǉة مƋشǈالم ýصوǕا Ǉبي
ƗيƼبشروط إضا .ƶو ال ýرة المحǌش ǇƎƼ ǊوعليǇاويǈات  المات و عƽالجرائد و مل

Ǉالزبائ  Ǉيمك Ǚ يير المقرƺار أو تǌشǗو مصاريف ا Ǉو التكوي ƾطالǈǙو مصاريف ا
  .تƛبيتǌا

ƗتصاديƿǙا Ǌمدة حيات ýالƤ Ǌتالكǋبت يجب اƛم ǐغير ماد ýأص ýو ك  Ǌيمتƿ Ɨيǈأو تد
Ɨالقيم ǇقداƼ ƭحƼ Ƈإجرا Ɨي حالƼ.  

 Ǉتكو Ǉأ Ǉيمك Ɨغير المادي ýصوǕا Ɨر القيمƼتو Ɨي حالƼ ǅإعادة التقيي Ƴموضو
  .الƶادلƗ   و Ʀǋا Ƽي حالƗ وجود ƿيمƗ سوƿيƲ Ɨاǋرة

  
  تحليل التثبيتات المالية :المطلب الثالث 

  
التƛبيتات الماليƗ تتشكý مǇ الحقوƾ و السǈدات الممتلكƗ علǏ المدǎ الطويý أو Ƽي 

Ǉميز بيǈ ÜƗسسƌللم Ɨمو شاملǈ Ɨإطار إستراتيجي:  
• ǋماتالمسا 

• ƗƲƽشاط المحǈل Ɨبتƛدات المǈالس 

• ǎرƤǕا Ɨبتƛدات المǈالس 

• Ưالقرو 

• ǎرƤǕا Ɨبيتات الماليƛالت. 

  المساهمات
  

Ʀǋا البǈد لǊ أǋميƗ اƿتصاديƗ مƶتبرة Ƽي المƌسسات الكبيرة و Ƽي المجمƶاتǌƼ Üو 
 Ɨدف ممارسǌب Ɨدائم Ɨƽبص Ɨالشركات الممتلك ǅǌأس ƭƤايǋتسيير Ǐير علƛƋالت.  

ǈال Ɨǌوج Ǉم Ǚ ماتǋالمسا Ɨر المحاسبيƲ اƦإ Ɨǈوƌا مǌل ýتشك Ǉأ Ǉيمك Ǌǈلك ǁتلǌت
ƇاǈتƿǙد اǈع ƗيƤا التاريǌتƽتكل Ǉم ýƿالجرد أ ƣد تاريǈا عǌيمتƿ تǈكا.  
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  السندات المثبتة لنشاط المحفظة
 

بصƗƽ دائمƗ دوǉƦǋ Ǉ السǈدات تمýƛ أسǌما أو حقوƾ تريد المƌسسƗ الحƽاƲ عليǌا 
سǈǌƼ ÜƗاǁ مƦǈ البدايƗ إرادة حيازة علǏ المدǎ الطويý بƺرƯ التدƼ ýƤي تسيير المƌس

Ɨǈيƶم Ɨمردودي Ǐعل ýالحصو.  
مǇ وجƲǈ Ɨǌر التحليý الماليÜ يجب اƦƤǕ باǙعتبار إمكاǈيƗ التحوƼ ýي ǋدف 
 Ɨي حالƼ ǎصيرة المدƿ اتƽيƲمجرد تو ƗƲƽالمح ǉƦǋ تبرƶت Ǉالتي يمك Ɨسسƌالم

  .لتƤلي عǉƦǋ Ǉ التوƲيƽات الماليƗاالحاجƗ الماسƗ للسيولÜƗ حيƚ يمكǌǈا 
 

 ǉƦǋ ǅي تقييƼ وǋ Ɨبيتات الماليƛالت Ɨي حالƼ المالي ýالمحل Ǌيواج ǐƦال ýالمشك
 Üداتǈالس ǉƦǌل ƗيƤالتاري ǅقط القيƼ يǋ Ǌرة لديƼطيات المتوƶالم Ǉأ Ʀإ Üبيتاتƛالت      

المƌسسات التي  و مƶرƗƼ القيمƗ الحقيقيƗ لǌا مرتبط بسياسƗ توزيƴ الƶوائد التي تتبǌƶا
 Ɨي حالƼ Ǚإ Üýاǈالم Ɨبƶص Ǉطيات غالبا ما تكوƶالم ǉƦǋ و Üاǌا أموالǌت بƽƲو
 ƗƼرƶم ǉلي وحدƤالدا ýللمحل Ǉيمك Ǉأي ǅǕا Ɨسسƌالم ƳروƼ ي أحدƼ Ɨمǋالمسا

  .مردوديƗ اǕسǅǌ و مǊǈ إمكاǈيƗ تقييǅ السǈدات المرتبطƗ بǌا
  

  لهيكليالتوازن اتحليل  :المطلب الرابع 
  
مǇ المالئǅ حساب     Ü و دائمƗ طويلƗ استƤدامات تمÜýƛ التي الƛابتƗ اǕصوƲǈ ýر إلǏبال

Ɨسسƌي المƼ Ɨدائم Ɨƽبص Ǐالتي ستبق ýمواǕا Ǉا مƿطالǈا Ɨالدائم ýمواǕا ýو تحلي    
ýجǕا Ɨو المتوسط Ɨالطويل Ǉو الديو ƗاصƤال ýمواǕا Ƴمجمو ýƛو التي تم .  

 

  تحليلالموضوع  
  

Ƽي " درتǌاƿ"و  المالي للشركƗ توازǇالتحقƾ مǇ ال إلǌǏدف يǇ الǌيكلي تحليý التواز
  . المدǎ المتوسط
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  : وازƼ Ǉي الحاǙت التاليƗيǈبƺي أǇ يتحقƾ الت لƦǌاو
  

 ǎالمد Ɨالطويل ýصوǕا =ǎالمد Ɨالطويل ýمواǕا  
  

   :يǈƶي أيضا عǈدما
 Ɨابتƛال ýصوǕا =Ɨالدائم ýمواǕا  

  
ƴƿي الواƼوÜ الحد ǇƎƼ Ǉالتواز Ǉم ǏǈدǕغير كاف عموما ا  Ǉكو  Ɨالمتداول ýصوǕا

 Ɨǈالمقتر ýصوǕا ǐأýالƺستǙبا )ǈزوƤو اتالم Ǉالزبائ ƾل حقو ƗسبǈكبربالǕا Ƈلجز(Ü 
Ü تسبيقاتوÜǇ المورد( اǙستƺالýدورة ولدǋا تالموارد التي ƿبý مǇ تماما  Ɨممول تليس

Ǉالزبائ( Üيجب ƚحي ýتموي  ƾرƽالدابال ýمواǕاƗئم.  
  

  مالي الشروط التوازن  
  ". توازǇ الميزاǈيƗ"و " المالي التوازǇ"بيǇ  ميŇزǇ ǈيجب عليǈا أ

  
 توازǇ الميزاǈيƗ  ≠التوازǇ المالي 

 Ǉتواز ƗيǈالميزاýالƤ Ǉم Ǉيكو Ǖا Ɨادلƶالالم ƗساسيƗتالي:   

  
 ÜƗيƶطبي Ɨƽبص Ɨمحقق Ɨادلƶالم ǉƦǋƌمادامت الم Ü شاطǈ يƼ Ɨسس Ɨسسƌالم Ǉلك

Ǚا ƴي وضƼ Ǉتكو Ǉأ Ǉيمك ÜǇǓا Ɨǈالمتواز Ɨيǈات الميزاƦ ýالتحلي Ƴموضو ýتالƤ
Ü أǐ عǈدما تكوǇ تƤدامات غير مالئمااǙس تمويý كوǇالمالي و Ʀǋا الحاý عǈدما ي

ýمدة التصريف أو أج ƴم Ɨالموارد غير مواتي ƾاستحقا ýجاƈ  ýŇداماتتحوƤستǙا ǉƦǋ 
  . لƗإلǏ سيو

  اǙستƤدامات=  الموارد  
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مǇ الضرورǐ إǇƦ عǈد كý تحليý تتƶدƼƈ ǎاǊƿ المدǎ القصير التƋكد مǇ أǇ شروط 
ƗيƽيƲالو Ɨيǈالميزا ýتحلي ýالƤ Ǉم ǏتƋا ما يتƦǋ و ÜرةƼالمالي متو Ǉالتواز. 

 
  الوظيفية الميزانية والسيولة  ميزانية :المطلب الخامس 

  
   ةالسيولميزانية مفهوم • 

 ǅوǌƽا المƦǋ Ǉوإǋ أساýو س تحلي Ɨالسيول ƇاƼالو Ǐالتي القدرة عل Üتǈكا  Ƴموضو
ýصƽال ƾالسابÜ و Ʀǋ Ǉكر أƦǈƗيǈالميزا ǉ ýالƤ Ǉد مƶال ت ƗيǈالميزاƗومحاسبي Ü  ǁلƦ

درجƗ الƤصوǅ حسب  عǈاصر و المتزايدة السيولƗ حسباǕصوý عǈاصر  ترتيبب
  .اǙستحقاƾ المتزايدة

ƗǈزيƤياس الƿ Ɨالسيول Ɨيǈداف ميزاǋأ Ǉالح  ليس مƗ1الي Ǉا الممكǋتقدير تطور Ǉو لك Ü
Ü و Ʋǈرا لكوǌǈا مبǈيƗ علǏ أساس ƿاǈوǈيǌƼ Üي ƿليý اǙستƶماý علǏ المدǎ القصير

اللƼ ǅǌي حاǙت المƌسسات التي تƶتبر Ƽيǌا ƼرضيƗ مواصلƗ الǈشاط مǌددة أو التي لǌا 
Ɨƶشاطات متقطǈ.  

لوحيدة التي تǌƲر Ƽي و حسب الشكý القاǈوǈي ǇƎƼ اǕمالǁ الموƛقƗ بƶقد ملكيǋ Ɨي ا
 Ǐعل ǎالتي تجر Ɨǈو التصحيحات الممك ÜƗيƼالصا Ɨا المحاسبيǌبقيمت ýصوǕب اǈجا

ƗاصƤال ýمواǕا Ǐعل ýŇتحم ÜƗطيات المحاسبيƶالم.  
يمكǇ إعداد ميزاǈيƗ السيولƗ اǈطالƿا مǇ المالحƾ التي يƭǈ عليǌا المƤطط المحاسبي 

الحقوƾ و الديوǇ عǈد إƽƿاý السƗǈ  و ƦلƼ ǁي وضƶيƈ Ɨجاý استحقاPCN (ƾ(الوطǈي 
Ɨالمحاسبي المالي الجديد المالي ǅاƲǈي الƼ ماǈبي Ü)SCF ( Ɨǈس Ǉم ýƿǕا ýصوǕا ǇƎƼ

 Ɨحاج ǁاǈǋ ليس Ǌǈو م ÜƗتبر غير جاريƶت Ɨǈو التي تتجاوز الس ÜƗجاري Ǚتبر أصوƶت
ýصوǕاصر اǈع Ǐديالت علƶالت Ǉم Ƴوǈا الƦǋ ƇجراǗ.  

    

  

                                                 
1 P.Amadieu et V.Bessiere, Analyse de l’Information Financière, Economica, 2007 Page 100 
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  مفهوم الميزانية الوظيفية• 

 و الصالبƗ الǌيكليƗالمالي  لتوازǇاتحليý أساس  مǌƽوǅ الميزاǈيƗ الوƲيƽيǋ Ɨو
ترتيب عǈاصر اǕصوý و الƤصوǙ ǅ يستǈد إلǏ المƶايير الزمǈيƗ  و مƌسسÜƗلل
ý المتحصý عليǌا إلǏ كيƽيƗ استƶماý اǕمواو لكǇ ) و ƿصيرة اǕجƗ ýطويلÜƗ متوسط(
)ǅصوƤال ( Ǉدامات التي تحققت مƤستǙو اǁلƦ )ýصوǕا.(   
  

ǌƼو   Ƽ1Üالتحليý الوƲيƽي ǋو أساس تحليý الƤزيƗǈ و ƤاصƼ Ɨي المحيط المصرƼي
 Ǐو يرتكز علǋ و Üيرةƺو الص Ɨسسات المتوسطƌالم Ǐعل ƾالمطب ýضƽالم ýالتحلي

Ʀال ǐتصادƿǙتراب اƿǙاýالƺستǙو ا ýمار و التمويƛستǙعتبار دورات اǙبا ƦƤƋي ǐ .  
  .كما يسمح بتƽسير وضƶيƗ الƤزيƗǈ عي ǌǈايƗ الدورة و تطورǋا

   وضƶيƗ اƽƿǗاý تƶرƼ Ưي الميزاǈيƗ الوƲيƽيƗ التي تƶتبر Ƽيǌا اǕصوý استƤدامات
 . و الƤصوǅ موارد

تدƼقات اǙستƤدامات  و التطور Ƥالý الدورة يƶرƯ عǇ طريƾ جدوý تدƼقات يǌƲر
  .و تدƼقات الموارد

ƗǈزيƤلل ýور أداة تحليǌƲ Ǐعل ýبير يدƶي التƼ ýا التحوƦǋ : ýƛدامات تمƤستǙا
ýمواǕا ǉƦǋ مصدر ýƛو الموارد تم ÜƗقƽǈالم ýمواǕا.  

 Ƴي لمجموƽيƲالو ýقي و التحليƼǕي اƽيƲالو ýالتحلي Ǉميز بيǈ Ǉا أǈا يجدر بǈǋ و
 ýمواǕا)Pool de fonds(حقاǙ Ǌل Ưرƶتǈس ǐƦال.  

  
  
  
  
  
  

                                                 
1 P.Amadieu et V.Bessiere,  Analyse de l’Information Financière, Economica, 2007 Page 101 
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  الميزانية الوưيƻية                          ميزانية السيولة                
ýصوǕا ǅصوƤال  

 
 
 

    ýصوǕا     ǅصوƤال  

حسب
 Ɨدرج
 Ɨالسيول
  المتزايدة

حسب
 Ɨدرج

 ƾستحقاǙا
  المتزايدة

 استƤداماتموارد و
 ƗمارمرتبطƛستǙبدورة ا   

  
د و موار 

Ɨمرتبط  
 ýالƺستǙا 

  
  استƤدامات

     بدورة

 تقرأ ميزاǈيƗ السيولƗ عموديا              تقرأ الميزاǈيƗ الوƲيƽيƗ أƼقيا           

تحليý التوازǇ المالي علǏ المدǎ المتوسط يǈبƺي أǇ يǈطلƾ مǇ الميزاǈيƗ الوƲيƽيÜƗ  و
Ǉم Ưرƺوال  ýو التحليǋساستحقالǕا Ɨادلƶالم Ǉم ƾ ÜƗيǅباس ƗƼروƶالم  Ɨادلƶالم

ǈاتالموازƗي )Equation bilantielle(  يǋو:  
  

  ماý الƶامýال احتياجات رأس    ≥ماý الƶامý   الرأس    
ƚحي:  

 ýامƶال ýرأس الما = Ɨالدائم ýمواǕا– Ɨبتƛالم ýصوǕا  
                  ) =ƗاصƤال ýمواǕا+ýجǕا Ɨو المتوسط Ɨالطويل Ǉبيتاتالت - )الديوƛ  

  
ýامƶال ýحتياج لرأس الماǙا =ýالƺستǙا ýأصو- ýالƺستǙا ǅصوƤ  
  )تسبيقات الزبائǇ+الموردوǇ( -)الزبائǇ+مƤزوǈات=(                           
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ý12الشك : ƗǈزيƤاتي و الǈالمالي المواز Ǉالتواز  

ýا الشكƦǋ Ǉم:  
يستƶمý لتمويƿ ýسƯ ( ǅ اǕمواý الدائمƗ علǏ التƛبيتاتƼائ(يمýƛ موردا  )Ƴ.ǅ)FRN.ر

 
Ɨبتƛالم ǅالقي 

 ǅ.Ƴ(FRN).ر

  
Ɨالدائم ýمواǕا 

 
  

 Ɨمتداول ýأصو
ýالƺلالست 

 
  إ.ǅ.Ƴ.ر.ح
)BFRE(  

Ɨمتداول ǅصوƤ 
ستƺالý لال

Ɨالدائم 

ƗǈزيƤ ýأصو  

Ƣ ýإ.أصو 

Ɲ.ع.م.ر.Ơ.إ 
)BFRHE(  

Ƣ ǅصوƤ.إ 

ǅصوƤال ƗǈزيƤ 

ƗǈزيƤرصيد ال 

)TN(  

  
 إ.ǅ.Ƴ.ر.ح
)BFRE(  

Ƣ ǅصوƤ.إ 
Ɲ.ع.م.ر.Ơ.إ 
)BFRHE(  

  )ǅ.Ƴ )BFR.ر.ح

 ǅ.Ƴ.ر.ح
)BFR(  

  )ǅ.Ƴ )FRN.ر

ƗǈزيƤرصيد ال 
)TN(  
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Ɨالمتداول ýصوǕا Ǉم.  
Ƥصوǅ (عدǅ كƽايƗ الموارد المتولدة مǇ اǙستƺالý عبارة  )BFRE(إ.ǅ.Ƴ.ر.ح

ýالƺستǙا ( ýالƺستǙبدورة ا ƗاصƤدامات الƤستǙا Ɨطيƺي تƼ)ýالƺستǙا ýأصو( Ü  
Ɨي الحالƼ ا لا وǌيƼ Ǉا سالبتي يكو Ǐعل ýيد Ɨسسƌي للمƼمورد إضا.  

  
  

 )FRN(ع.م.رǈستǈتƝ أǇ ومǈǋ Ǉا Ü مƌسسƗال مƗلديموƦǋا الشرطÜ الǋ ǐƦو شرط 

 Ǉمساويييجب أ Ǉل اكو ýƿǕا Ǐر.ـ حعل.ǅ.Ƴ )BFR( .  
يتشكý مǇ الƽرƾ بيǇ الحقوƤ ƾارج اǙستƺالý و الديوBFRHE(  Ǉ(إ .ǅ.Ƴ.Ƣ.ر.ح

  .Ƥارج اǙستƺالÜý الǐƦ يمكǇ أǇ يكوǇ موجبا
القيǅ المǈقولǋ) Ɨي الرصيد الموجب أو السالب بيƤ ǇزيƗǈ اǕصوý : يƗǈ الصاƼيƗالƤز

  ).سلƽات مصرƼيƗ جاريƗ(و ƤزيƗǈ الƤصوǅ ) ب و الƤزيƗǈ.ج.للتوƲيف و البǁǈ و ح
  
  
 
 
 

  
  

و يمكǇ توضيح Ʀلǁ كما Ƽي الشكý الموالي المƶبر عǇ الميزاǈيƗ المƤتصرة حسب 
ƗيƼالصا ƗǈزيƤال Ɨحال. 

 
 
 
 
 
 
 

  حالƗ مƌسسƦ Ɨات ƤزيƗǈ صاƼيƗ سالبƦ  Ɨات ƤزيƗǈ صاƼيƗ موجبƗ       الƗ مƌسسƗح

 ائمةكل Ɵاجة تمويل دائمةÛ تƸطيها موارد تمويل د

Ǉبي ƗƿالƶالFRNوBFR)BFRE+BFRHE ( وTN  
 ýامƶال ýرأس الما ǏعلFRN ýامƶال ýحتياج لرأس الماǙا ýŇيمو ǇأBFR  .  

 ƗيƼالصا ƗǈزيƤو الTN  أو عجز ƯائƼ ýƛتمFRN   ǏعلBFR.  

TN = FRN - BFR 

B.F.R.E 

B.F.R.H.E 

T.N (+) 

F.R.N
 
 

B.F.R.E 
 

B.F.R.H.E 

F.R.N 
 

T.N (-) 
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ǈ ÜالحƲ أǇ الǈواتƝ و المصاريف Ƥارج )Ƽ)SCFي ýƲ الƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديد
ÜƝتائǈحسابات ال ýي جدوƼ رةǋاƲ دƶت ǅل ýالƺستǙا  Ɨتيجǈي الƼ ا أدمجتǌǈǕ

ÜƗملياتيƶتم الǋǙا ǅي عدǈƶي Ǚ اƦǋ Ǉارج لكƤ Ɨƶات طبيƦ Ɨيǈاصر الميزاǈƶب ǅا
اǙستƺالÜý إƦ أǇ إعداد الميزاǈيƗ الوƲيƽيƗ يقتضي تمييزǋا حتǈ ǏتمكǇ مǇ حساب 

ýالƺستǙارج اƤ ýامƶال ýحتياج لرأس الماǙاصر اǈع ýا ما يتطلب تحليƦǋ و Ü
الميزاǈيƗ بشكý دƿيƾ يسمح بالتمييز بيǇ عǈاصر اǙستƺالý و عǈاصر Ƥارج 

ýالƺستǙا.  
  

   حدود تحليل التوازن الموازناتي
  

 ýǋǇال يمكǈف عƿدتو  Ǉالتواز ýمال"تحليǈو"اتيواز ÜǈǏإل ƭلƤ ýال القو ǇأƗصالب 
Ɨلل الماليƗسسƌم Ɨمحقق ǈ دماǈكدعƋت Ǉأ Ǉال: م ýي رأس الماƼالصا ýامƶ ≤ احتياجات 

ýامƶال ýو رأس الما Ü Ɨي الحالƼكسƶالƗي ƾطر المحدƤبال ǅا  الجزƦإ Ɨسسƌبالم Ǉكا
  .Þرأس الماý الƶامý احتياجات < رأس الماý الƶامý الصاƼي

  . متسرƳ اǙستǈتاج Ʀǋ ǇاإالواƼ ƴƿي  
  : إلǏمتد ييجب أǇ  موازǈاتيال التوازǇتحليý و 
 المحسوب اǈطالƿا مBFR  ǇإƦا كاÜ  Ǉ للتحقBFR ƾ مكوǈاتǈسب مƤتلف ساب ح • 

Ɨيǈالميزا Üاييرƶالم ƴم Ɨǈعاديا بالمقار  
 FRNعلǏ تحسيǇ  مƌسسƗال طاƗƿقياس ب تسمح لǈاÜ التي يǈبƺي أǇ يƗديوǈمالحليý ت• 

 ƗطيƺالتǌاحتياجاتÜ د الضرورةǈع ƯتراƿǙا Ǐإل Ƈباللجو.  
  

  مع المعايير BFRمقارنة مكونات 
Ʀǋ ƇجراǗال اƭحƽ Ü ýلي يالمحلƤرتالداƼو Ǐاة أد علƗǈميƛ  لحسابBFRE اƿطالǈا 

Ǉايير  مƶمǇتلف م دوراƤاتمǈكو BFR يكلǋروƶس Ɨ اتƶالمبي ƗƽتكلÜ مرǕا ƾلƶيت 
  .المƶيارǐتحليý الب



 
Ɨالمالي Ɨالصالب ǅتقيي 

92 
 

 

مƽ  ǇحǗƭجراƦǋ Ƈا ال الضروريƗ المƶلوماتƼليس بحوزتǊ حلý الƤارجي المأمŇا 
 – FRN لمƶادلƗحساب ال كتƽي تكملƗيأǇ  عليǊ إǇƦيجب  ÜمƶيارƤǐالý التحليý ال

BFR = T Üسب بǈ حسابǇاصر ال دوراǈƶال ƗرئيسيBFR )زالƤمǇو Ü Ưرƿ
Ǉالزبائ ÜƯرƿ اǇلموردي(. 

تكوǈǋ Ǉاǁ حƲوƲ لصحƗ سابقÜƗ ال دوراتال ǈسب تشبǊوإƦا كاǈت ǉƦǋ الǈسب 
 ƗادلƶالمƗاتيǈسابقا المواز Ɨالمحسوب Üر أوƿبيƗ Ɨالصح Ǉم .  
ǁلƦ ƴومŇيƺت ǐأ ǇƎƼ Ü تبر يطرحرƶم ýاƛالم ýسبي Ǐعل ÜƗمشكل:  

 •ƯاƽƤǈال اǇزوƤم )Ǐعل ǎرƤǕاصر اǈƶال Ƈبقا ƴا مǌحال( Ü Ǐإل ǐدƌي ǐƦال
ƯاƽƤǈا BFR Ü ƗǈزيƤوبات الƶص Ɨتيجǈ ات أوǈزوƤللم Ǉتسيير أحس Ɨتيجǈ Ǉد يكوƿ

 ƳقطاǈǙطر اƤ Ɨƽمضاع ƴيرة مƺالطلبيات الص Ɨƽلمضاع Ɨسسƌالم Ǐعل Ưرƽالتي ت
  .و بƋسƶار شراƇ أكƛر ارتƽاعا

 • ƴتوسيýجاƈ Ǉديو ǇالمورديÜ و أي وǋ ǐƦالǇالحد م ýعوام Ǉم ýضا عام BFR Ü
Ü وƼي ǉƦǋ الحالƗ مبلƸ التسديدƼي ر ƴ المورديǇ أو تƤƋم ƿد يكوǈ ǇتيجƗ مƽاوضات

   .المستحقÜƗ تƦƤƋ طابƴ الكشف المصرƼي عǈد المورديƽ Ǉواتيرال
  
  
  

  
  ستدانةوالقدرة على اال األموال ة رؤوسهيكل

ǇǓا Ǐحت Ɨي دراسƼ Ü ƗادلƶالمǈاتالموازƗي Üǈ ǅعتبارلǙي اƼ ƦƤƋ يكلǋƗ موǕا ýا
ƗالدائمÜ Ʀǋ Ǉبيد أǉ يكلǌالƗ غير Ɨسبǈبال Ɨحلللم حيادي ý ǐƦلتوضيح اال Ǐƶطر ليسƤ

 .Ɨمƌسسال ƶرƯ لǊتت ǐƦال
 إƦا الميزاǈيƗ و لديǌما ƽǈس BFR وƽǈس FRNا ƽǈس ملǇ ǌستامƌسمƛال صور لǈت

  .الموازǈيƗ المƶادلƗب تمسكǈا
  

  Ɨاتيǈالمواز Ɨادلƶحساب الم Ǉإ FRN – BFR =TN  
 Ǉيجب أýب تكم ýتحليǇات دوراǈالرئيسية  المكوBFRýالتحلي ýالƤ Ǉم Ǉا أمكƦوإ Ü ǐيارƶالم 
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                Ɨسسƌأ   " الم"                             Ɨسسƌب " الم "  

Ɨابتƛ ýأصو 
120  

ƗاصƤ ýأموا 
100  
  

Ɨابتƛ ýأصو 
120  

  
ƗاصƤ ýأموا  

150  
Ǉديو 
  

100  
  
  

Ɨمتداول ýأصو  
  

200  

  
  

Ɨمتداول ýأصو  
  

200  

Ǉديو  
50  

ǎرƤأ Ǉديو 
  

120  
  

ǎرƤأ Ǉديو  
  

120  

320 320  
FRN )=100+100(80=120ـ FRN )=50+150 ( 80=  120ـ  

  القدرة علǏ اǙستداƗǈ و ǋيكلƗ رأس الماý13 :ýالشك

ƗƽتلƤم ƗالحقيقÜ Ǉأ Ʀال إƗسسƌت "أ" مƦƽǈا  استǌتƿطاƗǈستداǙا Ǐعل ǇǕ Üاǌǈديو ǐتساو 
ƗاصƤا الǌأموال Ǉي حيƼ Ü Ɨسسƌالم Ǉا  "ب"أǌبحوزت ýزاǙ  Ɨƿطا ƗريƲǈالل Ɨǈستدا

  .100 مقدارǋا
Ɨƿت الطاǈا كاƦما إ Ɨي حالƼ ريƲǈالƗ لديل Ǉسƌغيرلم Ɨس ÜƗƶمشب ǈايمكǈ  Ǉع ƚالحدي      

  : ǐساوي"  ستداƗǈا احتياطي "وجود
  

  ـ الطاƗƿ المستƶملƗ  الطاƗƿ الƲǈريƗ لالستداƗǈ=اǙستداƗǈاحتياطي         
  

Ɨميǋاحتياطي " أ ǙاƗǈالمالي "  ستدا ýي التحليƼال Ǐا إلǈب ǐدƌمتƶتƾ  Ɨي دراسƼ 
ǅوǌƽم  ƗƿطاǙاƗǈستدا .  
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   االستدانةطاقة  ودحد
1. ýوǕالحد ا  ƭƤيكليǋƗ ال ýمواǕاƗدائم: ǐسب أǈýك Ɨ  Ǉم ƗاصƤال ýمواǕا      
   : علǏ الǈحو التالي و التي يƶبر عǌǈا ÜدائمƗال اǕمواýمجموƳ  ديوǇ إلǏ وال
  

ǇالطويلالديوƗوالمتوسطýجǕا Ɨ≥  ƗاصƤال ýمواǕا  
  

  : "ǕجǈýسبƗ الديǋ " Ǉي Ü وǈسبƗكتوبƼ Ɨي شكý ويمكǇ أيضا أǇ تكوǇ م
  

  
  
   
  

ميزاǈيƤ     Ɨالý المصرƼييǇ مǇ  مǇ طرفعادة  ǉƦǋ ǇƋ الǈسبƗ تحسبب مƴ التوضيح  •
Ɨالسيول Ǉم Ƈالجز ÜالǇديو Ɨالمستحق  Ǉي غضوƼ Ǉم ýƿأ Ǉاة مǈƛمست ƗǈسÜالبسط     

  .Ʀǋا ما يƶتبر Ƽي مصلحƗ المƌسسƗ و
   

الديوÜǇ حتǏ  إلǏتضاف  كƛر مǇ سǕƗǈ دƶƼات القرƯ اǙيجارƼ ǇƎƼ Üǐي المقابýو• 
   :السابقƗ كما يلي ǈسبƗتصبح ال

  
Ü و Ʀǋا ما يدý بƋكƛر سرعƗ للمƌسسƗ الǌدف مǊǈ إشباƳ طاƗƿ اǙستداƗǈتصحيح الƦǋا  

   . يƗ تƽقد مǇ طاƿتǌا علǏ اǙستداƗǈعلǏ أǇ المƌسسƗ التي تلجƋ إلǏ القروƯ اǙيجار

  يلƗ و المتوسطƗ المدǎمجموƳ الديوǇ الطو                          
ƗǈستداǙا Ɨسبǈ   =      ———————————————   ≥ 1  

                                       ƗاصƤال ýمواǕا  

  كƛر مǇ سǕƗǈدƶƼات القرƯ اǙيجارƗ+ ǐ اǕجýديوǇ الطويلƗ و المتوسطمجموƳ ال
———————————————————————————————  ≥ 1  

                                    ƗاصƤال ýمواǕا  
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مجموƳ  بالǈسبƗ إلǏ بر عǊǈويÜ ƶلƤصوǅل Ɨ اǗجماليǌƗيكلبال صلƦ Ɨوالƛاǈي  حدوال .2

ǅصوƤال Ü ýبƿ ƗصومƤالم Ưالقب ƾو أورا ǐيجارǙا Ưات القرƶƼد Ƹبمبل Ǚدƶم
  :Ɨالمالي يƗلاǙستقال ǈƗسبÜ و يكوǇ علǏ شكǈ ýسبE.E.N.E( Ɨ( تاريƣ استحقاǌƿا

                                         ƗاصƤال ýمواǕا  
 ƗسبǈƗستقالليǙا  Ɨالمالي=   ———————————————————————  

                             Ƴمجمو ǅصوƤاالǌيƼ بما)ǐيجارǙا Ưات القرƶƼد  +E.E.N.E ( 
  
 ǈتبƶƗسبǈال ǉƦǋ Ǉأ Ɨعام Ɨƽر بص Ǚ يمكǇ ت Ǉأ Ǉم ýƿأ Ǉ20كو ٪ Ǖا Ǉم ǊǈوأýضƼ 

 Ǉبي Ǉيكو Ǉ40و  30أ ٪.   
 ÜǎرƤبارة أƶيوبýعموما  قب Ɨكلي Ɨǈسقف استدا ǉدرƿ  Ɨƛالƛمرات  Ƹمبل ýمواǕا

ƗاصƤال .  
  

 Ɨمƛحوƚالƛ رتبط م دƗسسƌاتي للمƦال ýالتموي Ɨƿبطا Ü ýمƶو يستǋ ساس لتقدير وƋك
  . علǏ سداد القروƯ طاƗƿال
 Ɨƿسداد  طا Ưالقرو Ǉيمك Ǉأ Ǉالتقدر مƤý  ƗسبǈالƗالتالي:  
  

    القرƯ اǙيجارǐ+ أ .ǅ.الديوǇ ط                                  
  ————————————   )=ƶدد السǈواتب(طاƗƿ السداد 

  )CAF(طاƗƿ التمويý الƦاتي                                       
 

 ǉƦǋƗسبǈوات الالاحستسمح ب الǈب عدد الس Ǉلسداد الديو ƗزمýجǕ Üتقتضي  Ǉأ
 ƭصƤاتيتƦال ýالتموي Ɨƿل طا Ɨإجمالي Ɨƽسديد التبصǇديو .  

ǉƦǋ Ü الǈسبƗ يجب أǇ المالييǇلمحلليǇ مǇ ا ƶرفÜ علǏ الǈحو المالبǁǈ لمƶيارووƼقا 
   .سǈوات 4أو  3أýƿ مǇ كوǇ ت
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ƴƿي الواƼ Ǉي أƺبǈيار يƶا المƦǋ Üقا ليƼو ýدƶشاطǈ الƗسسƌمƤو Üب صوصاƼاƛاكǌت 

   ÜيƗمالرأسال
ǁلƦت ك Ɨسبǈال ǉƦǋƽت Ǉأ ƯاتيرƦال ýالتموي Ɨƿلتسديد  طا Ɨحقيقي Ɨƽبص ƗالمتاحǇديو Ü

تمويý  تƺطي يجب أǇالتي  Ƽي حالƗ توسƴ مƌسساتوƤاصƼ Ɨي الكƦلÜǁ  يسلاǕمر 
  .الƤاƭ بǌا BFRE تزايد

مر الǐƦ يƌدÜ ǐ اƤǕضƴ للتƶديýإلǏ أǇ تالǈسبƗ السابقƗ ب الǐƦ أدǎوƦǋا ǋو السبب 
  : إلǏ البديý التالي

 

            ýجǕا Ɨو المتوسط Ɨالطويل Ǉالديو +ǐيجارǙا Ưالقر  
         ———————————————————  

  احƗطاƗƿ التمويý الƦاتي المت                        
ƴم:  

Ɨاتي المتاحƦال ýالتموي Ɨƿاتي =  طاƦال ýالتموي Ɨƿوائد -طاƶالجاري الƗ - ماراتƛاست 
  .BFREالتƺير الجارƼ ǐي  -جاريƗ ال التجديد

 Ǉالديو Ɨطيƺت Ɨسبǈ ǇƦإýجǕ التالي ýالشك Ǐتصبح عل  :  
  

 Ǉو االديو Ɨالطويلǎالمد Ɨلمتوسط+ǐيجارǙا Ưالقر  
  أ.ǅ.متوسط مدة القروƯ ط<   ———————————————————

  احƗطاƗƿ التمويý الƦاتي المت           
 

 اعتبارعلǏ  اعتادوا المحلليǇ المالييǕƼǇسباب أمǈيÜƗ  و ǋوتƽسير ǉƦǋ الǈسبƗ بسيط  
Ɨاتي المتاحƦال ýالتموي Ɨƿطا Ǉأ Ǉأكبر م Ǉتكو Ǉال يجب أ ƗƶƼدǐوǈسداد الس  

                          ýجǕا Ɨو متوسط Ɨطويل Ǉديو  
  سنوات 4أو  3  ≤  ————————————=      البǈكي مƶيارال    

  طاƗƿ التمويý الƦاتي                                
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 السداد السǈوǐ دƗƶƼ> طاƗƿ التمويý الƦاتي المتوƼرة       

  
  :جديدةبحساب ǉƦǋ الǈسبƗ ال المحلليǇ  مǇ طرف تƽحǉƦǋ ƭاǕمƿ Ǉاعدة 

  
 طاƗƿ التمويý الƦاتي                      

                   —————————  
                        ƗƶƼد ǐوǈالسداد الس  

  
 Ǉم ýƿأ Ɨسبǈال ǉƦǋ تǈا كاƦ1إǇƎƼ Ü ال Ǉي أǈƶا يƦǋƗسسƌإل م Ƈاللجو Ǐستضطر إل Ǐ

إƦا اƼǗالسÜ ب يشير إلǏ مƤاطر كبيرةÜ وǋو ما د القروƯيسدتأمواƤ ýارجيƗ ل
  . Ʀǋا الوضƴ علǏ استمرت
  Ü وǋو ما يشكý مƶيارǉƦǋ2 الǈسبƗ أكبر مǇ تكوǇ أǇ  شترطالماليƗ ت ƲǈماتبƯƶ الم

  دƶƼتاǇ  ≥طاƗƿ التمويý الƦاتي              
 ǇإƗسبǈال ǉƦǋ سيرƽت Ü يƼ المالي ýمالتحليǅǌ جدا :  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  

 طاƗƿ التمويý الƦاتي 
  Ƥطر اƼǗالس ← 1 <  ————————

      ƗƶƼدǐوǈسداد س  
  طاƗƿ التمويý الƦاتي  

————————   <2 ←  Ɨǈاستدا ƗƿمتاحطاƗ  
     ƗƶƼد ǐوǈسداد س  
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  لتحليل المالي عن طريق التدفقاتا: مبحث الثالثال

  
    تحليل التدفقاتعموميات حول  :المطلب األول 

  
  .1جداوý التدƼقات ǋي أدوات أساسيƗ تمýƛ الحلقƗ الجامƗƶ  لحلقات التحليý المالي

صف وÜ وǈسبطريƾ الǇ عتحليý ال مƶ ƴارƯتيغالبا ما  اتتدƼقعǇ طريƾ التحليý ال
  .لǊ مدلوý )الساكƗǈ( الستاتيكيƗاǕولǏ بالديǈاميكيƗ و الƛاǈيƗ ب

 ýا التحليǋاǈيتب Ǉالتي يجب أ ǎƌالر Ɨميǋأ Ǉتبيا Ǐعل Ɨالسابق ýصوƽال Ʀǈا مǈلقد حرص
أو علǏ المستوǎ ) تطور Ƥالý دورات مƤتلƗƽ(المالي إǇ علǏ مستوǎ البƶد الزمǈي 

  ).مƴ مƌسسات أƤرǎ لƽǈس ƿطاƳ الǈشاطمقارƗǈ الب(اƼǕقي 
 أسسإحدǎ و الǐƦ يشكǈÜ  ýتيجƗحساب الǗشارة إلǏ أÜ Ǉ تجدر اƼي كý الحاǙت
  ). اǈǗتاج والتوزيÜ ƴاǙستǌالǁ ( اتتدƼقلل تراكǅوƛيقƗ  وÜ ǋالتحليý المالي

 Ǉات ماللكǈامقار  Ǉيتيǈميزا ǇمتتاليبيǇتي ƾلƶي طورتب تتƼ Ɨيƶالوض Ɨǈأواحدة لس Ü ǐ
 ǇزوƤي المƼ يرƺتǈƶبالمƴالواس Ǐ. 

Ǉاب  يمكǋƦيدالƶي ا  ابƼاǌرضƶب Ɨيǈاصر الميزاǈع Ǐعل Ɨيرات الحاصلƺالت Ǐر إلƲǈل 
 :المساواة وشامÜý بحيǈ ƚجد Ƽي ǌǈايƗ المطاف ǌيكýم جدوƼ ýي 

   
  التƺير Ƽي الموارد=        اǙستƤداماتالتƺير Ƽي

  
  : الƶامƼƗي مجاý المحاسبƗ  المƶتمدÜ للميزاǈيƗ التي تجيب عǇ المǈطƾ اǕساسي

  
  الموارد=    اǙستƤدامات

  
  :اتجداوý التدƼقالواǈǋ Üƴƿاǈ ǁوعاǇ مƼ  Ǉي
 •ýالتموي ýأو  جداو ýداماتجداوƤستǙالموارد و  ا)T.E.R( Üال Ɨسبياتقليديǈ  و التي

                                                 
1 H.de la Bruslerie,  Analyse Financière, Dunod, «3ème édition, 2008, page 275 
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 ǅتǌصوصا  تƤ  تطور بFRN و BFR ǌاتǈمومكو Ýا  
 •ýال جداو ƾƼتدƗǈزيƤ: يرة  التيƤǕا ƗǈوǓي اƼ رتǌƲ الجديدة Ɨايير المحاسبيƶالم ƴم
)IAS 7( التي ƃتحلý ب Ɨƿر دƛكƋي الالƼ يرƺتƗǈزيƤ ǇǓتبر اƶي تǋو Üير كƺمت
إلǏ تضاعف اƤǙتالǙت  أيضا يƶود ǉ الجداوǈýجاح Ʀǋ أǇشǁ و Ǚ  ستراتيجيÜ إ

داة للكشف عǇ المحلليǇ إلǏ البحƚ عǇ أبدƴƼ الشيƇ الÜ ǐƦ المالحƼ ƗƲي المƌسسات
  . مشاكý المƌسسات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  T.E.R و الموارد االستخداماتول جدمبادئ وتقنيات  :المطلب الثاني  
  

  و الموارد االستخداماتول الميزانية و جد 
  

 ǙستƤدامات   Ü مƶيƗǈلحƼ  ƗƲيالميزاǈيƗ التي تƶطي الصورة الƽوتوغراƼيƗ  علƤ Ǐالف
توƼير يǌدف إلǏ ) والموارد اǙستƤداماتوý جد(وý التمويý جد المƌسسÜƗ مواردو 

 للƽترة و الموارد اǙستƤدامات اتƼقمƶرƗƼ تدالتي تسمح لǅǌ بليǇ لمحلل المƶلومات
Ɨالدراس ýمح .  

  
  

  وý التدƼقاتاجد

 )T.E.R(جدوý الموارد واǙستƤدامات

ƗǈزيƤي الƼ يرƺالت ýتحلي Ɨوسيل 

ƗǈزيƤقات الƼتد ýجدو 

 BFRو  ƼFRNي  وسيلƗ تحليý التطور

جدول االستƢدامات نجد أن Û )المƢزوناتتưهر(يزانيةوفي Ɵين أن الم
 .تدفقاتالجمƲقوم بالموارد ي و
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  و الموارد االستخداماتحساب النتيجة و جدول 

  
Ɨيǈا للميزاƼالƤي صورة التي وǋ ƗيƼوتوغراƼ ǐأ  Üجامدة Ɨيقƛو ǇƎƼƗتيجǈحساب ال   

 ماف علǏ التوالي Ü التي تصديǈاميكيƗوƛائƾ تشكý  و الموارد اǙستƤداماتجدوý و 
   :محý الدراسƗحدƤ ƚالý تلǁ الƽترة 

 • ƚحي ǇمǗتاجاǈÜ ǁالǌستǙو ا ƴالتوزيÝ   
 • ƚحي Ǉقات مƼتدýالوسائ ƗتصاديƿǙدامات( اƤستǙا ( Ɨوالمالي)الموارد .(  
لما  )Film( حساب الǈتائƝ و جدوý التمويý يشتركاǇ إƼ ǇƦي كوǌǈما شريطا مصورا 

   .حدƤ ƚالý الƽترة
  

  T.E.R    و الموارد االستخداماتجدول  ةلكهي
  

 ǇيكلإǋƗ ýالتموي ýساسي ال جيبت جدوǕا ýاƌالس ǇعǐƦ  دƿار يƛǇبشقي:  
  ÞموŇلت وكيف الدورة استƤدامات كيف كاǈت• 
  Þ استƤدمت Ƥ ƗالǉƦǋ ý الƽترة وكيفمƌسسال طرفمǇ  المحققƗالموارد  ما ǋي •

 التوازǇ حترƿ ǅواعدي جدوý التمويǇƎƼý  المواردÜ ب اǙستƤداماتساوǐ وƲǈرا لت
  . المحاسبي

  
   و الموارد االستƢداماتƋنشاƅ جدول تقنية  
 

 ýالتموي ýجدو ƇشاǈإǇي مرحلتيƼ ǅيت :  
  
  :اǓولǉ Ǎي ميكانيكية بƟتة مرƟلةال .1

Ƽ ýƛيرات احساب  يتتمƺي لتƼ اصرǈعǅصوƤوال ýصوǕاÜ  ǇبيǇيتيǈالميزا Ǉالمتتاليتي 
) ƗيǈميزاƗالدورةالدو بداي Ɨايǌǈ Ɨيǈرة و ميزاǈع Ü تدما Ǉتزام Ɨترة الدراسƼ ترةƼ ƴم
   .الميزاǈيƗ التƽاضليƗيƌدǐ إلǏ مما  Ü)حاسبيƗالم دورةال
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  :الƢطوة الƙانية. 2

Ƽ ýƛعتباري تتمǙبا ƦƤǕلومات  اƶالم Ɨي المالواردالمكملƼ الةƾحÜ Ǉم للمرور م ǅوǌƽ
الƤطوة  وÜ ǉƦǋوالموارد ǙستƤداماتامǌƽوǅ تدǏ ƾƼ لإالميزاǈيƼ  Ɨي عǈاصرالتƺير 

Ǐإل ǐدƌالتي ت Ɨيǈاƛال "ýالتموي ýلي "جدوƶƽالǐƦال Ü Ʒجب يصاƦماǈ دةƶ .  
  

ǍولǓطوة اƢاضلية :الƻالميزانية الت  
  

الموارد و  اǙستƤدامات اتتدƼقÜ دورةƤالý ال ÜالميزاǈيƗ التƽاضليƗ تبǏǈ ميكاǈيكيا
وحدǋا ǋي التي تǌƲر  رصدةاÜǕ دورةƼي ǌǈايƗ الو Ü الميزاǈيƗ حسابات Ƽي Ɨسجلم
رƗǈ مƤتلف لكǇ مƤ Ǉالý مقا ÜبالمǏǈƶ الواسƴ المƤزوǈات تمýƛوǋي  ÜالميزاǈيƼ Ɨي
Ǖافاǈص Ü Ǉا مƿطالǈا Ǉيتيǈبالدورةال ميزا ǇمحيطتيÜ  Ɨالجزئي لحرك ýبالتشكي ǅقوǈ

  .الحسابات Ƥالý الدورة
  
  Ýللدورة كاستƤداƶǅتبركý زيادة Ƽي حسابات اǕصوý ت •
  اǕصوý يƶتبر كمورد للدورةÝ حساباتكǈ ýقƼ ƭي  •
  الƤصوǅ يƶتبر كمورد للدورةÝ حساباتكý زيادة Ƽي  •
  للدورةÝ كاستƤداǅالƤصوǅ يƶتبر  حساباتكǈ ýقƼ ƭي  •
  

  "Ǉ"يƗ للسƗǈ الميزاǈيƗ التƽاضل                    
 الموارد             اǙستƤدامات          

 اǕصوýتحساباالزيادة Ƽي •

  الƤصوǅ حساباتالتدǈي Ƽي  •
 الƤصوǅ حسابات الزيادة Ƽي •

  اǕصوý حساباتالتدǈي Ƽي  •
  
  
  

 الموارد=اǙستƤدامات
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  و الموارد االستƢداماتية ƋلǍ جدول من الميزانية التƻاضل :الƢطوة الƙانية

  
Ƽقات  بمǏǈƶ أǇ تد ÜالتدƼقات الصاƼيƗ تǌƲر تيǇميزاǈيبيǇ  المستوǎ المالحƗƲ اƤتالƼات

 Ǉم ýتتشك ÜƗيǈحسابات الميزا Ǉف مǈص ýبك ƗاصƤتالدورة ال Ǉبي ƾرƽقاتالƼد 
  .ƤروجالتدƼقات  و دƤوýال

Ɨيǈا الميزاǋلل باعتبار ýيƛتم Ɨسسƌي مƼتƿمحدد و Ǐات علǈزوƤم ýشكÜ  Ǉي أƺبǈي
   :الƶالƗƿ التاليƤ ƗالÜ ý مǇتدƾƼالمǌƽوǅ  إلǏالمƤزوǇ  مǌƽوǅمǈ  Ǉتقýت

  ǇزوƤبتدائيالمǙترة            اƽال ýالƤ راجƤǗقات اƼتد  
                          +    +                   =        

  المƤزوǇ الǌǈائي دƼقات اǗدƤاƤ ýالý الƽترة               ت
  

Ǉال حساب الديوƛا مǈƦƤا أƦإ:  
ǅ. ǅ.تسديد القروƯ        الديوǇ ط     وǇ الطويلƗ و المتوسطƗ      الديوǇالدي

 ýجǕترة  اƽلل" Ǉ-1 "         +    الجديدة-          Ɨالقديم         =   Ǉ ترةƽلل
  ) الدورة استƤدامات(  )موارد الدورة(                             

  
 ǋاجديالتي المكملƗ المƶلومات  استƤداǅحتاج إلÜǈ Ǐ الدورةتدƾƼ إǈشاǗ Ƈعادة و 

ýي المحلƼ :  
• Ɨتيجǈي ( حساب الƺاترات تǈزوƤالم  Ǉمƴبǈالم Ǉالمصب و م(Ý   
• Ɨابتƛال ýصوǕا ýجدو )Ɨيƶا وض ýصوǕاƗابتƛل(Ü  

 • ýاتجدوǈوƌالم )Ɨيƶات وضǈوƌالم(Ü   
 •ýجاƈ Ɨيƶوض ƾال استحقاƾو حقو ÝǇالديو   
• ÝƝتائǈال ƴتوزي ýجدو   

ÜǁلƦ Ǐإل ƗƼضاǗوبا  ýلي المحلƤالداƗƶالمراج Ǉميزا Ǌبحوزت  ǐƦال ǉإعداد ǅلو ت
  . دƼقات الدورة يكوǇ أداة ƛميƗǈ للتحليýت بالشكý الǐƦ يǌƲر
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  و الموارد االستخداماتالوثيقة التحضيرية لجدول 
  

وƛيقƗ  استƶماý يستحسǇوالموارد  اǙستƤدامات جدوǗýعداد Ƽ Üي ǌǈايƗ المطاف
  : Ɨ علǏ الǈحو التاليتحضيري

  
  
  Ɨيǈميزا 

 يƗاحتƼتا
Ɨيǈميزا 
ƗتاميƤ  

  Ɨمالي اتتدƼق    التƶديالت    ف اصƼǈي اǕاتتƺير
ǅداƤمورد است ǅداƤمورد است  ǅداƤمورد است  

ýأصو
 ----
 ----
 ---- 

             

ǅصوƤ  
 ----
 ----
 ---- 

         

ýدامات – 04:الجدوƤستǙالموارد و ا ýلجدو Ɨالتحضيري Ɨيقƛالو 

  و الموارد االستخداماتول اجدض عر طرق لفمخت
                

مǇ جاǈب المƲǈريǇ والممارسيǇ مقترحƗ ج ǈماǈǌƼ Ʀاǁ عدةǙ Ü يوجد شكý موحد
  . لتحليý الماليل

   و الموارد اǙستƤداماتƛالǈ ƗƛماƦج لمƤطط جداوǈ  ýقترح Ƽي Ʀǋا الباب
 •ýوǕا Ƴوǈريم :الƲǈ Ɨǌوج ýƛ ƗالسيولÝ   
 • Ƴوǈيالǈاƛييم: الƽيƲر الوƲǈ Ɨǌوج ýƛƗÝ  
 • Ƴوǈالƚالƛريم: الƲǈ Ɨǌوج ýƛ Ƴمجمو ýمواǕا)Pool de fonds(.    

ǐالتحضير ýالجدو 
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  >السيولة < و الموارد  االستخداماتجدول  
  

 Ƴوǈا الƦǋ ي إطارƼجدا Ǉم ýداماتوƤستǙترةو الموارد  اƽللÜ ي تƼ ýحلǇكتلتي :  
 •Ǉر مƛكǕا Ɨكتل ƗǈسÝ   
 •Ǉم ýƿǕا Ɨكتل Ɨǈس.   
ǈموƦج Ƽي غياب Ƽ Üي الممارسƗ استƶماǙكƛر اǕ مǇ بيǇ مƤتلف ǈماƦج Ʀǋا الǈوÜƳو

  . علǏ السواSCF(Ƈ(و الجديد )PCN(الوطǈي القديǅ  يمحاسبال Ʋاǅالǈ مقترح مǇ طرف
  

الƙابتة للدورة    االستƢدامات -
ƗعداديǗالمصاريف ا  

  ماديƗ و مǈƶويƗ استƛمارات
  ماليƗ استƛمارات

ǎالمد Ɨوالمتوسط Ɨالطويل Ǉتسديد الديو  
  الƶوائد

الموارد المالية للدورة     .ب
طاƗƿ التمويý الƦاتي

  اǙستǈƛائيƗ الموارد
 ƗاصƤال ýمواǕموارد ا  

ǎالمد Ɨو المتوسط Ɨالطويل Ưموارد القرو 
Ưتسديد القرو  

- Ɨللسيول ýامƶال ýير رأس الماƺت 
  )±(التƺير Ƽي المƤزوǈات                             
  )±(التƺير Ƽي الحقوƾ و المتاحات                             

                         -  ǎالقصيرة المد Ǉي الديوƼ يرƺالت)±(  
    )±(اǕصوý المتداولƗ  تدǈي التƺير Ƽي مƌوǈات -                         

  ج= أ  –ب                                  
ý05:الجدو- ýالتموي ýجدو  

   .التدǈي مƌوǈاتƼي Ʀǋا الǈموƦج Ǚ تشمý التƺيرات Ƽي  طاƗƿ التمويý الƦاتي :مưƟǘة
  : تقسǅ إلǏيمكǇ أǇ  و

 • Ǉم ƗتيƋاتي المتƦال ýالتموي ƗƿطاýالƺستǙا Ýǐالجار   
 •ƗتيƋاتي المتƦال ýالتموي Ɨƿطا  Ǉمليات المƶǙاƗائيǈƛست .  
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  و الموارد الوظيفي االستخداماتجدول  
  

ýƛر  يمƲǈ Ɨǌالوج Ɨيǈميزا ƗيƽيƲو الوƯرƶأو ب ي ƚالƛýجداو ƴأرب Ü ƗيǈمكاǙ اƶتب
 Ǉم ýالمحلýالƺلالست ýامƶال ýحتياج لرأس الماǙا Ǉالتمييز بي B.F.R.E  حتياج وǙا

 ýالƺستǙارج اƤ ýامƶال ýلرأس الماB.F.R.H.E.  
  
  

         
  

  اǙستƛمارموارد دورة       اǙستƛماردورةاستƤدامات    
  التƺير Ƽي رأسماý الƶامý الوƲيƽي                    

  
  اǙستƺالýموارد دورة       اǙستƺالýورةداستƤدامات    

  لالستƺالýرأسماý الƶامý احتياجاتالتƺير Ƽي             
  

  اǙستƺالýموارد Ƥارج       اǙستƺالƤýارجاستƤدامات    
  اǙستƺالýرأسماý الƶامƤ ýارج احتياجاتالتƺير Ƽي          

  
  وارد الƤزيƗǈم           الƤزيƗǈاستƤدامات         

                      ƗيƼالصا ƗǈزيƤي الƼ يرƺالت  
ýي -06:الجدوƽيƲدامات الوƤستǙالموارد و ا ýجدو  

  .الǈموƦج حسب القائمƗ الموالي ǋو اǕكƛر استƶماǙ مǇ طرف المحلليǇ المالييǇو 
  
  
  
  

 جداول 04جدول الموارد واالستƢدامات الوưيƻي في 

11

2

3

4
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  :Ɵسƒ القائمة للدورة االستƢداماتنموذƚ عن جدول الموارد و 
 "Ǉ " الدورة    "Ǉ-1 "الدورة     ƺير لرأسماý الƶامý الصاƼي اǙجماليتحساب ال  
• Ɨموارد دائم: 

  .......................طاƗƿ التمويý الƦاتي للدورة 
  ýازǈي التǈأو تدǈاصرع  ýصوǕاƗبتƛالم:  

 :التǈازý عǇ التƛبيتات     

  Ɨويǈƶالم.................................. 

  Ɨالمادي................................... 

Ɨبيتات الماليƛي التǈأو تد ýازǈالت...................: 
   Ƴاƽارت ƗاصƤال ýمواǕا:  

      Ƴاƽارت ýي رأس الماƼ ماتǋأو المسا......... 
      Ƴاƽارت ǎرƤǕا ƗاصƤال ýمواǕي اƼ.......... 

   Ƴاƽارت Ɨالمالي Ǉي الديوƼ)ب)(أ.................( 
  )I(مجموƳ الموارد                              

 :ƛابتƗ استƤدامات •

  .....................أرباح موزعƤ Ɨالý الدورة   
    Ǐالحيازة علƗبتƛالم ýصوǕاصر اǈع:  

.............................ويƗمǈƶ تƛبيتات 
 ..............................ماديƗ تƛبيتات 

...............................ماليƗ تƛبيتات 
     Ƈأعباƴوات للتوزيǈعدة س Ǐت(عل............(  
   ƯاƽƤǈا ƗاصƤال ýمواǕا.......................  
   Ɨالمالي Ǉأ(تسديد الديو.........................(  

                          ƳداماتمجموƤستǙا )II (
  :الصاƼي اǙجمالي Ƽي الرأسماý الƶامý التƺير
    I (II -( مورد صاƼي      

  أو                 
      ǅداƤي استƼصا )     ( I - II 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

        X  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

        X  

        X              X 

  
       +  
      -  

  
     +  
     -  

 .Ƽي البǁǈ ماعدا السلƽات المصرƼيƗ الجاريƗ و اǕرصدة الدائƗǈ  ) ب(
 .المبلƸ اǙجمالي المحوƤ ýالý الدورة) ت(Ü  جارج عالوات تسديد السǈدات  ) ت(
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 –Ǉ "الدورة     جماليالتƺير Ƽي الرأسماý الƶامý الصاƼي اǙ استƶماǙت
1"  

  "Ǉ"الدورة  

 :»االستǘƸل«التƸير
     ýي أصوƼ يرƺالتýالƺستǙا:  

 ........................................المƤزوǈات 

 .................علǏ الطلبيات مسددة وسلف تسبيقات 

  ǎرƤأ ƾو حقو Ǉالزبائ ƾحقوýالƺلالست............. 

 Ǉي ديوƼ يرƺالتýالƺستǙا:  
 ................علǏ الطلبياتمستلمƗ تسبيقات وسلف  

  ǎرƤأ Ǉو ديو Ǉالموردي Ǉديوýالƺلالست............ 

  )I( ستƺالýلالرأسماý الƶامý  احتياجات     
  أو   
    Ƈشاǈا  ýامƶال ýارأسما ǇمýالƺستǙ الدورة ýالƤ....  
 :»االستǘƸلƢارƚ «التƸير 

    ǎرƤǕا Ɨǈي الحسابات المديƼ يرƺالت....................  
     ǎرƤǕا Ɨǈي الحسابات الدائƼ يرƺالت...................  
           ) II( اǙستƺالýرأسماý الƶامƤ ýارج  احتياجات  
  أو
 Ƈشاǈا ƶال ýارج رأسماƤ ýامýالƺستǙالدورة ا ýالƤ.......  

 :التƸير في الƢزينة

  ....................................التƺير Ƽي المتاحات    
  .....لبǁǈالمصرƼيƗ والحسابات الدائƗǈ ل التƺير Ƽي السلƽات 
                        ƗيƼالصا ƗǈزيƤي الƼ يرƺالت)III      (
    ير Ƽي رأسماý الƶامý الصاƼي اǙجماليالتƺ استƶماǙت •

)I+ II+ III(.......................................... 

  صاƼيمورد أو  استƤداǅ  صاƼي    

  
  
  
  
  
  
  
  

  

           -  
  

         +  

         -  
  

        +  
  

           -  
  

         +  
  
  
  

         -  
  

        +  

  -أو+        -أو +       
  
  
  

         
         -  

         +  

  
  
  

         
      -      

      +  
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ý07:الجدو-  Ɨدامات للدورة حسب القائمƤستǙالموارد و ا ýجدو  

 •ýدامات جدوƤستǙوضح كيفيموارد الو ا Ǉموارد ال أƗسسƌم ýالƤ ترةƽال Üسمحت  
  . لتمويýل ǌااحتياجاتتلبيƗ ب  
 التوزيÜƴ تسييرǈƗ ÜستداÜ اǙالتمويý الƦاتيÜ اǙستƛمارلتقييǅ سياسات  يسمح أيضاو• 

  .و الƤزيƗǈ اǙستƺالýدورة 

  Pool de fonds( <1( األموال مجموع< و الموارد  االستخداماتجدول 
  
  : تميز بما يليت  "اǕمواý  جموƳم "وجƲǈ Ɨǌر  
•  ƴتوسيǅوǌƽمارا مƛستǙ  Ǐاحتياجاتإل ýامƶال ýمار مشكال رأس الماƛستǙيصبح اƼ Ü

Ǉم )Ɨابتƛال ýصوǕا  +BFR(.   
يمكǇ استƶمالǌا دوǇ تƤصيƭ جميƴ مصادر التمويÜƼ ý بالسواƇمǌƽوǅ التمويý  و• 

Ǉيƶم ÜǙتيارو اƤ Ǉيكو Ɨسسƌللم Ɨسبǈتحالب بال ǅأساسكي Ǐال علƗاطر مردوديƤوالم .  
ƾا السياƦǋ يƼوÜ ال Ǐإل ǐدƌي ǐƦال ǁتشكي Ǐحتýامƶال ýرأس الما ǅوǌƽي مƼ Ü ýجدو
 Ưرƶي ýحو التاليالتمويǈال Ǐعل :  

  
  
 صناعية و تجارية استƙمارات

  الƛابتƗ اǙستƛماراتƼي   •
  رأسماý الƶامý   احتياجاتƼي   •

موارد Ƣاصة داƢلية
•   ýالتموي ƗƿاتيطاƦال)ƇعباǕا ýبƿ Ɨالمالي(  
•  Ǉع ýازǈمارتƛستǙا   

  مالية استƙمارات
  الƛابتƗ اǙستƛماراتƼي   •
  Ƽي سǈدات التوƲيف  •
  متاحاتƼي ال  •

 موارد Ƣاصة Ƣارجية
•   ýزيادة رأس الما )Ɨوائد الموزعƶال Ǉدو( 

  االستدانةموارد
 تسديد القروƯ -(القروƯ الجديدة   •

  )الماليƇ ƗالقديمƗ و اǕعبا
ýدامات و الموارد  -08:الجدوƤستǙا ýجدو" ýمواǕا Ƴمجمو Pool de fonds " 

                                                 
1 P.Amadieu et V.Bessiere, Analyse de l’Information Financière, Economica,2007, Page 110 

 " Pool de fonds مجموƳ اǕمواý"جدوý اǙستƤدامات و الموارد
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  جداول تƟليل تدفقات الƢزينة  :المطلب الثالث  
  
  سيولةالتƟليل ل مكمل 

Ǉأ Ǉي حيƼ ýالتي سبق جداو ýتالتموي  Üاǌدراستǐاجد أ ýداماتوƤستǙو الموارد ا 
 جداوý استƤداƿ Üǅد يكوǇ مǇ الضرورƤ ǐزيƗǈي التƺير Ƽالمƶلومات مكƗƽƛ عǇ  تمǈح

  . ƤزيǈƶƗǈاصر وأسباب التƺير Ƽي اللتƽصيý  أكƛر ǌƲر مǇ جاǈبتحليý ت
 اǙستƤداماتجداوý بالرغǅ مǇ أÜ Ǉ اتتسمǏ بجداوý التدƼق ǉƦǋ الجداوý غالبا ما

 جداوýوǋي Ƽي الواƴƿ . والموارد اǙستƤدامات اتتƶتبر جداوý تدƼقوالموارد أيضا 
التي ǈسب الدراسǈ  Ɨا إلǏدوقيمكǇ أǇ يالǐƦ  ساكǇال لكامýتحليý اƼي ال ƤزيƗǈتدƾƼ ال
حليý مƦǋ Ǉا التƼ Ü  ǇƎƼيما يƭƤ القدرة علǏ الوƼاƼ Ƈي المدǎ القصيرÜسابقا تحسب

 بصƤ ƗƽاصƗ  يتمسكوǇالمحلليÜƼ Ǉ كيƗأكƛر ديǈامي يمǈح Ʋǈرة ƤزيƤƗǈالý تدƼقات ال
لǏ لمƤاطر عǌƲǗار اÜ الǐƦ يبدو أǊǈ مƌشر جيد )E.T.E( اǙستƺالƤýزيƽ ƗǈائƯ ب

  .Ɨمƌسسالمدǎ القصير لل
  
E.T.E ƧǘفǕطر اƢ ƫيƢوتش   
  
E.T.E  رƛو أكǋباƦبƦت Ǉم E.B.E و C.A.Fƶرا لطبيƲǈ ǁلƦو ÜǊك تƾƼلل تدÜƗǈزيƤ 

 Ǌتسمح ل حساسيƗ بو Ƽي المقابý يمتاز Ü عيبا ƼيǊبƯƶ المحلليǇ  اعتبرǉما ǋو 
)E.T.E( ب دورƶار لƦǈǗوبالتالي ا Ü ýƛيمƌالمƼǗطر اƤس شرا ل ƗلǙر دƛأك Ǐعل

 ýجداو Ǉالقصير م ǎداماتالمدƤستǙوالموارد اÜ وا Ɨسب السيولǈ Ǉو م Ǐلقدرة عل
ƇاƼالو.  

Ü دورات متتاليƗلƶدة  اأو سلبي امƽƤǈض دائما E.T.E تحقيƼƾي المدǎ الطويÜý و 
  .س Ƽي المدǎ الطويýتالي اƼǗالوبال مردوديƗالتدǈي  كوǇ عالمƗ علǏيوغالبا ما 
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  نماذƚال عتنو

 Ǉبي ǇمǕا ƗǈزيƤال ƾƼتد ýجداوǙماƶر استƛجد كǈ :  
حسب الطريقƗ المباشرة و ǋو الجدوý الǐƦ يوصي بǊ الƲǈاǅ المحاسبي وý الجد 

 .)SCF(المالي الجديد 
  ǅاƲǈحسب ال ƗتياريƤتبر اƶغير المباشرة و التي ت Ɨحسب الطريق ýالجدو

 ).SCF(بي المالي الجديد المحاس

 1)الطريقة المباشرة(جدول تدفقات أموال الƢزينة 
  

  Ǉ - 1   Ǉ  الƽترة
 تدفقات أموال الƢزينة المتƉتية من اǓنشطة العملياتية

   Ǉد الزبائǈع Ǉم Ɨالتحصيالت المقبوض............................ 
   Ǉامليƶو ال Ǉللموردي ƗوعƼالمد Ƹالمبال............................. 
   ƗوعƼالمد ǎرƤǕا Ɨوائد و المصاريف الماليƽال....................  
   ƗوعƼالمد Ɲتائǈال Ǐالضرائب عل..................................  

    

     قبل العناصر Ʒير العاديةتدفقات أموال الƢزينة
  Ɨاديƶاصر غير الǈƶبال Ɨالمرتبط ƗǈزيƤال ýقات أمواƼتد.............      

      )أ( المتƉتية من اǓنشطة العملياتيةالصافيةتدفقات أموال الƢزينة
 االستƙمارأنشطةالمتƉتية منتدفقات أموال الƢزينة

  Ɨأو غير مادي Ɨبيتات ماديƛت Ƈاǈتƿا Ǉالمسحوبات ع.................  
   ƴعمليات بي Ǉالتحصيالت عƗأو غير مادي Ɨبيتات ماديƛت..........  
  ...............................يƿƗتǈاƇ تƛبيتات مالالمسحوبات عǇ ا  
  ........................يƗالتحصيالت عǇ عمليات بيƴ تƛبيتات مال  
  Ɨات الماليƽيƲالتو Ǉا عǌتحصيل ǅوائد التي تƽال....................  
  Ɲتائǈال Ǉم Ɨساط المقبوضƿǕو ا ƭالحص........................  

    

        )ƒ(االستƙمارأنشطةالمتƉتية منتدفقات أموال الƢزينة 
                                                 

     المحدد لقواعد التقييǅ و المحاسبƗ  25/03/2009ليوǅ  19 الصادر Ƽي الجريدة الرسميƗ رƿ26/07/2008 ǅƿرار مƌرƼ Ƣي  1
 .و محتوǎ الكشوف الماليƗ و عرضǌا و كƦا مدوƗǈ الحسابات و ƿواعد سيرǋا
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 التمويلأنشطةالمتƉتية منتدفقات أموال الƢزينة
  ǅǌي أعقاب إصدار أسƼ التحصيالت  
  الحصƭ و غيرǋا مǇ التوزيƶات التي تǅ القياǅ بǌا  
  Ưالقرو Ǉم ƗتيƋالتحصيالت المت  

 Ǉأو الديو Ưتسديدات القروƗلƛالمما ǎرƤǕا........................ 

    

      )ƚ(التمويل أنشطةالمتƉتية منتدفقات أموال الƢزينة صافي
      ....تƛƋيرات تƺيرات سƶر الصرف علǏ السيوǙت و شبǊ السيوǙت  

     )ج+ب+أ(تƸير أموال الƢزينة في الƻترة
      
 ǈتتاح السƼد اǈا عǌتǙادƶو م ƗǈزيƤال ýأمواƗالمالي Ɨ.................. 
 Ɨالمالي Ɨǈالس ýاƽƿد اǈا عǌتǙادƶو م ƗǈزيƤال ýأموا................... 

    

     تƸير أموال الƢزينة في الƻترة
      

     المقاربة مƲ النتيجة المƟاسبية
ýقات أ -09:الجدوƼتد ýحسب جدو ƗǈزيƤال ýالمباشرةموا Ɨالطريق  

  
 1)المباشرة Ʒير الطريقة(جدول تدفقات أموال الƢزينة 

  
  Ǉ - 1   Ǉ  الƽترة

 تدفقات أموال الƢزينة المتƉتية من اǓنشطة العملياتية
   Ɨالمالي Ɨǈالس Ɨتيجǈ يƼصا........................................  
   ƗاصƤ ديالتƶت:  
  ..........................................اǋǙتالكات و المƌوǈات   
  ..........................................لضرائب المƌجلƗتƺير ا   
  ................................................تƺير المƤزوǈات   
   ǎرƤǕا ƾو الحقو Ǉير الزبائƺت.................................  

    

                                                 
     المحدد لقواعد التقييǅ و المحاسبƗ  25/03/2009ليوǅ  19الصادر Ƽي الجريدة الرسميƗ رƿ26/07/2008  ǅƿرار مƌرƼ Ƣي  1

 .ماليƗ و عرضǌا و كƦا مدوƗǈ الحسابات و ƿواعد سيرǋاو محتوǎ الكشوف ال
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   ǎرƤǕا Ǉو الديو Ǉير المورديƺت...............................  
  ...........لقيمƗ الزائدة أو الǈاƿصƗ للتǈازý صاƼيƗ مǇ الضرائبا   

     )أ(تدفقات الƢزينة الناجمة عن النشاط
   ƗǈزيƤال ýقات أمواƼمارتدƛستǙعمليات ا Ǉم ƗتيƋالمت...............  
  ......................................مسحوبات عǇ شراƇ تƛبيتات  
   ýازǈالت Ǉبيتاتتحصيالت عƛالت Ǉع..............................  

    

      )ƒ(المرتبطة بعمليات االستƙمار الصافيةتدفقات أموال الƢزينة
 عمليات التمويلالمتƉتية منتدفقات أموال الƢزينة

  ....................................حصƭ المدƼوعƗ للمساǋميǇال  
  .............................................زيادة رأس الماǈ ýقدا  
  Ɨديǈس Ưروƿ إصدار.............................................  
  Ưروƿ تسديد..................................................... 

    

       )ƚ(المرتبطة بعمليات التمويلتدفقات أموال الƢزينة 
     )ج+ب+أ(لƻترةلأموال الƢزينةتƸير 

  .........................................أمواý الƤزيƗǈ عǈد اƼǙتتاح 
  ýاƽƿǗد اǈع ƗǈزيƤال ýأموا......................................... 
 .......................لصرف للƶمالت اǕجǈبيƗتƺيرات سƶر ا تƛƋير 

    

     تƸير أموال الƢزينة
ý10:الجدو-  ýقات أجدوƼحسب تد ƗǈزيƤال ýموا Ɨالمباشرةغير الطريق  

 ƗǈزيƤقات الƼتد ýالمحاسبي المالي الجديد جدو ǅاƲǈطرف ال Ǉالمقترح م)SCF(  يزŇيم
Ǉبي:  

• ýالƺستǙدورة ا Ǉم ƗتيƋالمت ƗǈزيƤال 

 الƤزيƗǈ المتƋتيƗ مǇ دورة اǙستƛمار •

• ýدورة التموي Ǉم ƗتيƋالمت ƗǈزيƤال. 
  

  :Ƥ1زيƗǈ اǙستƺالý  . أ
كوƤ ǇزيƗǈ اǙستƺالý يمكǈ  ǇاتƝ مǗ ǇǇعداد جدوý تدƼقات الƤزيƗǈ طريقتي دووج 

                                                 
1 Hervé Hutin, La gestion Financière, éditions d’Organisation, 2000, page 173 
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Ǉا بطريقتيǌحساب:  
1. ǏولǕا Ɨالطريق : ǅƛ اتيƦال ýالتموي Ɨƿلحساب طا ƗيƼالصا Ɨتيجǈال Ǉم ƾطالǈǙا

ýامƶال ýحتياج لرأس الماǙي اƼ يرƺعتبار التǙي اƼ ƦƤǕا.  
  
  
  

 
2. Ɨيǈاƛال Ɨالطريق:  Ưائƽال Ǉم ƾطالǈǙا Ǌǈيطرح م ǐƦال ýالƺجمالي لالستǗا

Ƽي رأس الماý الƶامý مƴ اƼ ƦƤǕي الحسباǇ المǈتجات    التƺير Ƽي اǙحتياج 
ƗǈزيƤي الƼ رƛƌت Ǉأ Ǉالتي يمك ǎرƤǕا ƇعباǕو ا.  

  
  
  
  

  
  

 :Ƥ1زيƗǈ اǙستƛمار  . ب
تساوTI ( ǐ(الƤزيƗǈ الǈاتجƗ عǇ عمليات اǙستƛمار و التǈازý عǇ اǙستƛمارات 

 Ƴمجمو:  
ƿيǅ التǈازý عǇ التƛبيتات الماديƗ و المǈƶويƗ صاƼيƗ مǇ حيازات التƛبيتات  •

Ɨويǈƶو الم Ɨالمادي. 
• Ɨمǋدات المساǈحيازات س Ǉم ƗيƼصا Ɨمǋدات المساǈس Ǉع ýازǈالت ǅيƿ و. 

  

                                                 
1 ǉكرƦ ƾالساب ƴس المرجƽǈ 

ýالƺستǙا ƗǈزيƤ=اتيƦال ýالتموي Ɨƿطا–ýامƶال ýي احتياج رأس الماƼ يرƺالت  
TR exploitation = CAF - ∆ BFR 

ýالƺستǙا ƗǈزيƤ=ýالƺجمالي لالستǗا Ưائƽال–  ýامƶال ýي احتياج رأس الماƼ يرƺالت  
  .الƤزيƗǈ المǈتجات و اǕعباƇ اƤǕرǎ لالستƺالý التي تƛƌر Ƽي ±                    

 
TR exploitation = EBE - ∆ BFR ± Autres produits et charges liés à l’exploitation 

susceptibles d’entrainer une variation de trésorerie. 

T I = Cessions - Investissements 
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إƦا كاǈت حيازة اǙستƛمارات أكبر مƿ ǇيمƗ اǙستƛمارات المتǈازý عǌǈاÜ يكوƦǋ Ǉا 

  .التدƾƼ سالبا
تساوǐ الƽرƾ بيƤ ǇزيƗǈ اǙستƺالý و ƤزيƗǈ اǙستƛمارÜ و ǋي تمýƛ : لمتاحƗالƤزيƗǈ ا

  .درجƗ تƺطيƗ اǙستƛمارات بطاƗƿ التمويý الƦاتي
  
  :Ƥ1زيƗǈ التمويý. ج
  

 ýعمليات التموي Ǉع Ɨاتجǈال ƗǈزيƤال)TOF( ýتشم:  
• ýرأس الما Ƴاƽارت 

 .إصدار القروƯ و الديوǇ الماليƗ الجديدة •
  بƶد طرح

 وزعƗ كحصÜƭاǕرباح الم •

 Üو التسديدات •
• ýجǕا Ɨالطويل Ǉالديو Ǉم Ɨǈس Ǉم ýƿǕساط اƿǕي اƼ يرƺو الت. 

  
  
  
  

 Ǉم Ɨǈس Ǉم ýƿǕساط اƿǕي اƼ يرƺو التسديدات و الت Ɨرباح الموزعǕت اǈا كاƦإ
Ɨسالب Ǉتكو ýالتموي ƗǈزيƤ ǇƎƼ ýاعات رأس الماƽارت Ǉأكبر م ÜýجǕا Ɨطويل Ǉالديو.  

ة اƼ ƦƤǕي اǙعتبار اƛǕر الصاƼي  لتƺير مƶدǙت الصرف مƴ اǗشارة إلǏ ضرور
 Ɨالسيول Ǐعل)Ecart de conversion(.  

  

                                                 
1 ǉكرƦ ƾالساب ƴس المرجƽǈ 

TOF = Augmentation du capital + Emission Emprunts Nouveaux – Dividendes 
versés – Remboursements DLT  - variation des parts de DLT à échéance de moins 
d’un an. 
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ƗǈزيƤي للƼير الصاƺطي التƶاصر يǈƶال ǉƦǋ ýلك ǐالجبر Ƴالمجمو.  
  
  
  
  
  

جدوý تدƼقات الƤزيƗǈ يقدǅ مƶلومات عǇ دƤوý و Ƥروج الǈقديƤ Ɨالý الدورةǌƼ Üو 
زود المحلý المالي بالمƶلومات عǈ Ǉشاطات يƽسر تشكيý تدƼقات الƤزيƗǈ و ي

 Ɨمارات جزئيƛستǙا ýتموي Ɨطريق Ǉيبي ǅƛ ÜƗسسƌبالم ƗاصƤال ýمار و التمويƛستǙا
كاǈت أǅ كاملƗ مǇ طرف ƤزيƗǈ اǙستƺالÜý و ǋو بشكý عاƤ ǅالصƗ المƶلومات 

Ɲتائǈحسابات ال ýو جدو Ɨيǈي الميزاƼ 1الموجودة.  
المقرضيǇ و كý مستƶملي القوائǅ الماليƗ المƶلومات  يمǈح للمسيريǇ و المستƛمريǇ و

 Ǐو عل ýي المستقبƼ ƗيƼصا ýيƤمدا Ǉتكوي Ǐعل Ɨسسƌدرة المƿ ǅبتقيي ǅǌالتي تسمح ل
Ƈالشركا ƭحص ƴƼأداة للتقدير...د ǇƦو إǌƼ.  

 Ǉات بيǈالمقار ƇجراƎتسمح ب ƗǈزيƤقات الƼتد ýا جدوǌلومات التي يشملƶو الم
  .Ǉ تقييǅ تǈاƼسيتǌاالمƌسساتÜ مما يمكǌǈا م

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 H. de la Bruslerie, Analyse Financière, Dunod, 3ème édition 2008, Page 299 

ƗǈزيƤي للƼير الصاƺالت=ýالƺستǙا ƗǈزيƤ يرƺمار+تƛستǙا ƗǈزيƤ يرƺت +ýالتموي ƗǈزيƤ يرƺت  
 

Variation nette de Trésorerie =  ∆ TE + ∆ TI + ∆ TF 
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  الƻصل Ƣاتمة

  
مƤ Ǉالý دراسƗ تحليý  الماليƗ تقييǅ الصالبƗ إلǏوƼي Ʀǋا الƽصý تطرǈƿا 

 ƗالسيولƗƼإضا Ǐيكلي و  إلǌال Ǉو التواز ýالوسائ ýيراتحليƤالمالي  أ ýالتحلي
 ýتبر جداوƶقات التي تƼبالتدƗأساسي  ýلحلقات التحلي Ɨƶالجام Ɨالحلق ýƛتم

  .يالمال
جاǈب الصŇالبƗ الماليƗ مƤ Ǉالý دراسƗ  كƦلƼ ǁي Ʀǋا الƽصý تǈاولǈا و

التƃي عرƼت عدŇة تƶديالت مǇ طرف مƶدǐŇ الƲƃǈاǅ المحاسبي المالي  Ɨالميزاǈي
Üالجديد  ƭƤي ما يƼ المالي ýالمحل ýعم ƾيƶي Ǉكا ǐƃƦبس الƃأزيح الل ƚحي

ÜƗوغير الجاري Ɨاصر الجاريǈƶيف الǈليب الوا تصƺي تƼ و ǐتصادƿǙا ƴƿ
 Ɨسسƌللم Ɨالمالي ƗمƃƦال Ưي عرƼ يǈوǈالقا ýكƃالش ǏعلǇأو الكيا  Ǐكما يسم

  .Ƽي الƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 
  
  

  :ةالمالي معلومةلا عيةأƙر المعايير الدولية علǍ نو
 .من المحاسبة العامة إلى المحاسبة المالية :المبحث اْألول
  .الجداول المالية المعتمدة في النظام الجديد :المبحث الثاني

Ƙالƙال ƘƟار العامة لمع: المبƙǑالدولية بالنسبة للتا ƵǘبǕلايير اƟل الماليي  

 :الƙالƘالƻصل
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  أثر المعايير الدولية على نوعية المعلومة المالية : الفصل الثالث
  

  
  مقدمة الفصل

  
ǈال ƾتطبي ƴالمحاسبي المالي الجديد م ǅاƲ)SCF ( Ɨǈس ýحلو ƴم ǊيƼ Ƴالشرو ƴالمزم

2010  Ɨايير المحاسبيƶحسب الم Ɨمقدم Ɨمالي ýجداو ǅأما Ǌسƽǈ المالي ýيجد المحل Ü
للحقيقƗ اƿǙتصاديƗ علǏ المǌƲر القاǈوǈي الǐƦ  اǕسبقيƗالدوليƗ و التي تتميز بƎعطائǌا 

ǈطط المحاسبي الوطƤي المƼ سائدا Ǉيكا)PCN( Ǉم ýك ǅتقيي Ɨطريق Ǐإل ƗƼضاǗبا Ü
Ɨادلƶال Ɨالقيم Ǐإل Ƈو اللجوǋ اǌيƼ جديد ýعام ǅǋأ ƚحي ǅصوƤو ال ýصوǕاصر اǈع .  

مŇƶدة  اƼǗصاحƼالميزاǈيƗ ستƶبر إǇƦ عǇ القيمƗ الحقيقيƗ للمƌسسƗ كوǇ أǇ مƶايير 
 ƗاصƤ ÜǇمريƛللمست Ǉدارة الضرائب كما كاǗ قطƼ تقد  و ليسƶي Ʋǈي الƼƾالساب ǅا.  

 Ǉأحس Ɨوعيǈ و Ɨواضح Ɨيƌر Ǐإل ýو الوصوǋ صالح المحاسبيǗا اƦǋ Ǉم ƗايƺالƼ
Ɨالمحاسبي Ɨلومƶتتميز 1للم Üǅǌƽلل Ɨبالقابلي ǅƛ ƗيƼاƽو الش Ɨيƿالمصدا ýالƤ Ǉم  Ɨƶƽǈالم

  .)Feed back( مƤ Ǉالý القابليƗ للمقارƗǈ و التقييǅ اǙرتدادǐ للقرار
لمƶلومات اǕكƛر Ƽائدة Ƽي مجاý ترشيد القرارات Ƽالمƶلومات الجيدة ǋي تلǁ ا

ƗتصاديƿǙا.  
Ɨالتالي ƗƶربǕقاط اǈبال Ɨلومات المحاسبيƶترتبط الم:  

• Ɨلومات المحاسبيƶدمي المƤمست ǐالقرارات أ ǐƦƤبمت ƾلƶتت ƭصائƤ. 
• Ɨلومات المحاسبيƶللم ƗاتيƦ ƭصائƤ :Ɨيƿأو المصدا Ɨيƿوƛو المو ƗمƇالمال. 
• Ɨرعƽمت ƭصائƤ :باتالقابلƛو ال Ɨǈللمقار Ɨي. 
• Ɨسبيǈال ƗميǋǕو ا Ɨƽيدا التكلƿ.  

  
  
  
  

                                                 
1  Üشرǈلل ýدار وائ  Üاصرƶج المحاسبي المƦموǈال ÜǇاǈحلوة ح Ǉ2006رضواǅƿر Ɨحƽص Ü:189 
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  سبة العامة إلى المحاسبة الماليةمن المحا : المبحث األول

 

المستمد مǇ المƶايير المحاسبيƗ الدوليǙ Ɨ يƶتبر ) SCF(الƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديد
Ɨريات محاسبيƲǈل Ɨحسب مجموعƼ .Ƽاييرƶالم ǉƦǋ ýالƤ ǇمÜ  ياتǈي تقǋ Ɨالمحاسب

 Ɨلومƶالم Ǌتوج Üيميǋاƽطار المǗي اƽƼ ÜƗالمالي Ɨلومƶالم ǅتقدي Ɨمǌا مǌل ýالتي أوك
Ɨسسƌمالكي الم ÜǇارجييƤال Ǉمريƛالمست Ǐأساسا إل Ɨالمالي.  

ǋي Ʋǈاǅ يǌدف لتƲǈيǅ المحاسبƗ الماليǅ ": Ɨ المحاسبي الجزائرǐ الجديد يشيرالتƲǈي
فÜ تقييÜǅ تسجيý مƶلومات رƿميƗ و تقديǅ جداوý المƶلومƗ الماليÜƗ تسمح بحجزÜ تصǈي

 Ǉالكيا ƗǈزيƤ و ƇداǕا Ǉو ع ÜƗميƦو ال Ɨالمالي Ɨيƶللوض Ɨƿالصورة الصاد Ǉبرة عƶم
  .1"عǈد ǌǈايƗ الدورة

 Ɨالمالي Ɨالمحاسب ǅاƲǈالمولدة ل ƗشكاليǙاƗب التاليǈتطرح بالجوا:  
•  Ǌيكلتǋ و Ǌاتǈج المحاسبي بمكوƦموǈر(الƽال Üيراتƺالمت        Əالمباد Üضيات

 ).و المƶايير

وƲيƗƽ محاسبƗ التسييرÜ وƲيƗƽ المحاسبƗ الماليÜƗ (الƲǈاǅ اǗعالمي المحاسبي  •
 ).وسائý المƶالجƗ و الطرƾ و السيرورات

•  Ɨالمحاسبي ƗƽيƲداف الوǋأ) Ɨداف المحاسبǋو أ Ɨالتحليلي Ɨداف المحاسبǋأ
Ɨالمالي.( 

 Ɨƛالحدي Ɨسسƌي المƼ Ɨالمالي Ɨالمحاسب Ɨالمحاسب Ǉع Ɨمستقل Ɨƽا بصǋتحديد Ǉيمك Ǚ
 Ǉو عبارة عǋ عالمي المحاسبيǗا ǅاƲǈالƼ ÜƗالتحليليǇالمحاسبتي Ǉاتيǌاضد لƶت.  

  
يحتاج مستƶملي المƶلومات الماليƗ إلǏ تقǈيات المحاسبƗ التحليليÜƗ و المƶايير 

لتحليليÜƗ المحاسبيƗ الدوليƗ اعتمدت علǏ طرƾ تقييǅ و تقدير تحتاج إلǏ المحاسبƗ ا
ƼطريقƗ التكاليف المƶياريƗ أصبحت مƶتمدة مǇ طرف المحاسبƗ الماليÜƗ عكس 

ƗيƤالتاري Ɨƽبالتكل ǎترف سوƶت Ǉتك ǅالتي ل Ɨالتقليدي Ɨامƶال Ɨالمحاسب.  
                                                 

1 ǅƿر Ǉوǈاƿ:07-11  ƣالمحاسبي المالي المادة 2007-11-25بتاري ǅاƲǈال Ǉ3- 121و.3.المتضم Ǌǈم. 



                 Ɨالمالي Ɨلومƶالم Ɨوعيǈ Ǐعل Ɨايير الدوليƶر المƛأ

 
120 

 

 Ɨƽات بالتكلǈزوƤالم ǅتقيي Ɨجد إجباريǈ Üالجديد ǐالمحاسبي الجزائر ƴي المرجƼ و
تحميý الƶقالǈي للتكاليف الƛابتƗ بƺرƯ إƿصاƇ الƶاديƗ التي تستƤرج بتطبيƾ طريقƗ ال

  .ط عير الƶاديƗأƛر مستويات الǈشا
 

 تغليب الواقع االقتصادي على الشكل القانوني
 ýالشك Ǐالمالي عل ƴƿليب الواƺيقر مبدأ ت ƚي الجزائر بحيƼ ا المبدأ جديداƦǋ تبرƶي

ƴƿ المالي و ليس القاǈوǈيÜ بǊǈƋ يǈبƺي التƶامý مƴ اǕحداƚ اƿǙتصاديƗ حسب الموا
 ǉاعتماد ǅو ت Ɨالدولي Ɨايير المحاسبيƶي المƼ ا ما وردƦǋ و Üيǈوǈر القاǋاƲحسب ال

و Ʀǋا ما  ).SCF(مǇ طرف اǗطار المƽاǋيǌي للƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديد
  :يƶطي للمحاسبƗ الماليƗ شكǈ ýموƦج لƶرƯ واƶƿي للمƌسسƗ و ǋكƦا ǈجد

 كاتÜإضاƗƼ الƤسائر Ƽي القيمƗ لǋǘتال •

• ÜƗالقيم ǇقداƼ شرƌم ǅوǌƽم ýاƤإد 

• ÜƗيǈي الميزاƼ المالي ǐيجارǙا Ưور القرǌƲ 

•  ƗǈزيƤلل Ɨشئǈالوحدة الم ǅوǌƽم)UGT(  Ǉقداƽب Ɨمرتبط ýمشاك ýتسمح بح
 ǅالتقيي ƾارƼ و Ɨالقيم)Good-will(Ü 

• Üوترةƽال ƣتاري Ǉو ليس م ýصǕا ýالƺاست ƣتاري Ǉم ƾطلǈي ǁتالǋǙا 

 ǁ استǈادا إلǏ عدد الوحدات المǈتجÜƗيستحسǇ حساب اǋǙتال •

•  Ɨƽو ليس بالتكل Ɨادلƶال Ɨأو بالقيم Ɨاديƶال Ɨبالقيم Ǉات يكوǈزوƤالم ǅتقيي
اƤǙتƽاƇ ضمǇ اƽƤǈاƯ مستوǎ الǈشاط لǅ يƶد بƎمكاǇ التاريƤيÜƗ و ǋكƦا 

 .ƿيǅ المƤزوǈات
  

لمƤطط تƶتبر Ƽي ƿطيƗƶ تامƗ مƴ ا) Ƽ)SCFالǈسƗƤ الجديدة للƲǈاǅ المحاسبي المالي
 Ɨي للمحاسبǈالوط)PCN (Ɨايير الدوليƶالم ƴكبير م ƾاسǈي تƼ و.  

إǇ التƺيرات المحدƦ Ɨƛات أǋميƗ بالÜƗƺ إǇ علǏ مستوǎ المƽاǋيǅ و المبادƏ أو 
  :علǏ مستوǎ تقǈيات المحاسبƦ ƗاتǌاƦǈ Üكر مǌǈا ما يلي
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  1على مستوى الصنف األول
  

Ü بيǈما مواý الƤاصƗاستƶمý مصطلح اPCN(  Ǖ(المƤطط المحاسبي الوطǈي
يستƶمý الƲǈاǅ الجديد مصطلح رأس الماÜý و Ʀǋا ما يƌدǐ إلǏ تضميƦǋ Ǉا 

المǈتوجات و اǕعباƇ  13الحساب (عǈاصر جديدة  الصǈف Ƽي المدوƗǈ الجديدة
ýالƺستǙارج دورة اƤ Ɨجلƌو) الم Ɨǈس Ǉر مƛكǕ Ǉو الديو Ɨالمالي Ǉالديو         

الديوǇ المرتبطƗ  17لديوǇ المماƛلƗ و الحساب اƿǙتراضات و ا 16الحساب ( 
مǇ المƤطط ) 52حساب (Ü التي كاǈت تǌƲر Ƽي الصǈف الƤامس    )بالمساǋمات

  .المحاسبي الوطǈي
 Ǉالتي كا ƗوليǕا Ɨالجƶعمليات الم Ƈإجرا Ǉالمالي مستقبال م ýي المحلƽƶا ما سيƦǋ

Ɨالمالي Ɨيǈإعداد الميزا Ưرƺا سابقا بǌيجري.  

  

  2ى الصنف الثانيعلى مستو
  

  )    SCF(يمكǇ تسجيý عدة مƶالجات جديدة Ƽي ýƲ الƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديد 
Ɨقاط التاليǈي الƼ اǌيصƤتل Ǉو التي يمك:  

• Üفǈا الصƦǋ Ǉتبر ضمƶت Ɨǈا السǌالتي تتجاوز مدت ƾالحقو ýك 

اǙعتراف المحاسبي Ƽي صǈف اǙستƛمارات للتƛبيتات Ƽي شكý امتياز التي  •
ƌسساتستƌالم Ǉير مƛللك Ɨالمحاسبي Ɨالقيم Ǐر حتما علƛ. 

 .تسجيý الحقوƾ الماليǕ Ɨكƛر مǇ سƗǈ ضمǇ حسابات التƛبيتات •

•  Ǉأ Ǐبيتات علƛحسابات الت Ǉضم Ɨالتمويلي ƗيجاريǙا Ưالقرو ýتسجي Ɨيǈإمكا
ǁتالǋǗ Ɨابلƿ ǁلƦتصبح بƼ Ɨمالي Ǉا كديوǌيمتƿ ýتسج. 

                                                 
     د التقييǅ و المحاسبƗ المحدد لقواع 25/03/2009ليوǅ  19الصادر Ƽي الجريدة الرسميƗ رƿ26/07/2008  ǅƿرار مƌرƼ Ƣي  1

 .و محتوǎ الكشوف الماليƗ و عرضǌا و كƦا مدوƗǈ الحسابات و ƿواعد سيرǋا
 
2 ƴس المرجƽǈ. 
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• ǐƦال Ɨالقيم Ǉقداƽب ǁتالǋǙا ýيكم         ýصوǕا Ưƶب Ǌل Ưرƶد تتƿ
 Ü)29و28حساب (

• ÜƗƶللمراج ýالقاب ǁتالǋǙطط اƤم ǅوǌƽبم ýتالكات يستبدǋǙا ýجدو ǅوǌƽم 

•  ƗيƼالصا Ɨالمحاسبي Ɨالقيم)VNC ( Ɨو القيم Ɨادلƶال Ɨالقيم Ǐإل Ɨسبǈتحدد بال
ƾللتحقي Ɨالقابل. 

•  Ǉتطرح م ÜتاجيǈǗا ǉعمر Ɨايǌǈ دǈع ýصǖل Ɨالمتبقي Ɨاعدة حساب القيمƿ
 .اǋǙتالÜǁ و مصاريف التƽكيǁ تضاف إلǏ التƛبيتات

•  ǅالتقيي ƾارƼ)Good-will ( مدة Ǉكو Ɨي حالƼ Ɨالقيم Ǉقداƽو ل ǁتالǋǗ ƴضƤي
 .الحياة محددة

Ǚ وجود للمصاريف اǗعداديƼ Ɨي Ʀǋا الصǈف كوǌǈا تسجý مباشرة  •
 .كمصاريف الدورة

• Ǚو التطوير إ ƚمصاريف البح ƴتوزي Ǉيمك Ǚ  شاطǈب Ɨلقƶا متǌǈبت أƛ اƦإ
Ɨمستقبلي Ɨتصاديƿا ƴƼاǈا لمǌتحقيقي Ɨيǈو إمكا Ɨالدورات القادم. 

  
 Ǌǈع ƚيبح Ǉا ما كاƦǋ و Ɨيƶƿر واƛأك Ǉبيتات يكوƛالت ǅتقيي Ǉا أƦǋ ýالƤ Ǉو يتضح م

وصوý إلǏ القيمƗ الحقيقيƗ لǖصوÜý لي الǐƦ كاǇ يجرǐ عدة مƶالجات للالمحلý الما
  .Ǌ الƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديد بصǌǈ ƗƽائيƗو Ʀǋا ما تكýƽ ب

  

  1على مستوى الصنف الثالث
  

تǅ بالتكلƗƽ الƶاديƗ أو بالتكلƗƽ المƶياريƗ إǇ كاǈت ƿريبƗ مǇ تقييǅ عǈاصر Ʀǋا الصǈف ي
 ǇقداƼ و Üيǈقالƶال ýالتحمي Ɨحسب طريق Ƴتوز Ɨابتƛو التكاليف ال ÜƗاديƶال Ɨƽالتكل

 Ɨالقيم Ɨيحسب بطريق ƗالقيمƗادلƶال.  

                                                 
1 ǉكرƦ ƾالساب ƴس المرجƽǈ. 
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 ǏƽƤت تǈيرا ما كاƛالتي ك ÜƗيƶƿالوا Ɨƺالصب Ƈاƽف إضǈا الصƦǋ يƼ ǁلƦك Ʋالحǈ و
  .اǗمكاǇالتي كاǇ يحاوý أǇ يƽƤف مǇ أƛرǋا ƿدر عǇ المحلý المالي و 

  

  1 على مستوى الصنف الرابع و الخامس

  
 Ɨيكلǋ حسب Ǉاƽǈودا يصƶي ǅو ل ÜƗǈس Ǉم ýƿǕ اصرǈƶال Ǉيستقبال Ǉاƽǈالص ǇاƦǋ

Ƥطط المحاسبي الوطǈيƼ ÜالديوǇ القصيرة و الحقوƾ القصيرة تǌƲر كلǌا Ƽي الم
الصǈف الرابÜƴ أما الحسابات الماليƗ و حسابات الƤزيƗǈ الموجبƗ و السالبƗ تǌƲر Ƽي 

  .الصǈف الƤامس
ýجǕاصر القصيرة اǈƶال ǎسو ýد تشمƶت ǅالحسابات ل ǉƦǋ Ǉا أǈǋ Ʋو يالحÜ  Ǚ مما

 Ưƶيستدعي إعادة ترتيب بƾي السابƼ Ǌعلي ýالحا Ǉا كما كاǋاصرǈع.  

  

  2على مستوى الصنف السادس و السابع
  

 Ǉم Ɨاتجǈال Ɨجلƌضرائب الدورة و الضرائب الم ýتستقب Ǉاƽǈالص ǇاƦǋ حسابات
Ɨالجبائي Ɨتيجǈو ال Ɨالمحاسبي Ɨتيجǈال Ǉبي Ǉي التبايƼ ýالحا Ǌعلي Ǉا عكس ما كاƦǋ و Ü

  .المƤطط المحاسبي الوطǈي
Ʋǈاǅ المحاسبي المالي الجديد يƭǈ علǏ ضرورة تقديǅ حسابات الǈتائƝ كما أǇ ال

ƗƽيƲتياريا حسب الوƤا Ǌتقديم Ɨيǈإمكا ƴم Ɨƶحسب الطبي .  
 Ɨتيجǈال Ǉضم ýالƺستǙارج اƤ اصرǈو إدماج عǋ Ǉالحسابي ǇيƦǋ يƼ ǁلƦو الجديد ك

Ɨملياتيƶالحسابات  ال ýماƶباست ǁلƦ و  65و ǎرƤǕا Ɨملياتيƶال ƇعباǕتوجات  75اǈالم
ǎرƤǕا Ɨملياتيƶلومات الƶبم Ǉيƶسيست ǐƦالمالي ال ýالمحل Ǉد يتطلب مƿ ا ماƦǋ و Ü

                                                 
1 ǉكرƦ ƾالساب ƴس المرجƽǈ. 
2 ǉكرƦ ƾالساب ƴالمرج. 
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 ýالƤ Ǉم Ɨسسƌالم Ƈأدا ǅبتقيي Ǌيامƿ دǈع ǎرƤǕا ýو الجداو ƾالمالح Ǉم ƗيƼإضا
Ü كما أƼرد الƶمليات الƺير عاديƗ المرتبطƗ بƲروف استǈƛائيƗ الǈشاط الرئيسي لǌا

Ü )المǈتجات(الǈƶاصر غير الƶاديƗ  77و ) اǕعباƇ(ير الƶاديƗ الǈƶاصر غ 67بحسابات 
 Ɨالضريبي للصريب Ƈالوعا Ǉاة مǈƛو مست Ɨملياتيƶال Ɨتيجǈي الƼ ýƤتد Ǚ اصرǈƶال ǉƦǋ

  .علǏ أرباح الشركات
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  الجداول المالية للنظام المحاسبي المالي الجديد: المبحث الثاني
  

يƶتمد الجداوIAS 7  ýو  IAS 1حاسبي المالي الجديدÜ امتƛاǙ للمƶايير الدوليƗ الƲǈاǅ الم
Ɨالتالي ƗمسƤال Ɨ1المالي:  

• Ɨيǈالميزا 

• Ɲتائǈال ýجدو 

• ƗاصƤال ýمواǕيرات اƺت ýجدو 

• ƗǈزيƤقات الƼتد ýجدو 

• Ɨلومات التوضيحيƶتلف المƤو م Ɨالسياسات المحاسبي ýالتي تشم ƾالمالح. 
 

  الميزانية
ǈيƗ الǈƶاصر المرتبطƗ بتقييǅ الوضƶيƗ الماليƗ للمƌسسÜƗ و يǈبƺي أǇ تشمý تضǅ الميزا

Ɨاصر التاليǈƶال ýƿǕا Ǐعل:  
1. ýصوǕا :ÜƗالجاري ýصوǕو ا Ɨغير الجاري ýصوǕا Ǉا بيǌيƼ التي يميز      

Ü إƦ كý ما كاýƿǕ Ǉ مǇ سƗǈ تمييز ǋو المدةو المƶيار الǐƦ بموجبǊ يتƦǋ ǅا ال
 .عدا ƦلƼ ǁيƶتبر غير جارǌƼو أصý  جار و ما 

2. ǅصوƤال :    ÜƗغير الجاري ǅصوƤو ال Ɨالجاري ǅصوƤال Ǉالتمييز بي ǁلƦك ǅيت
و عليǇƎƼ Ǌ اǕمواý الƤاصƗ و الديوǕ Ǉكƛر مǇ سƗǈ تƶتبر Ƥصوما غير 

Ɨصوما جاريƤ يǌƼ Ɨǈس Ǉم ýƿǕ Ǉما الديوǈبي Ɨجاري. 

    
  حسابات النتائج

Ǖا ǅبتقيي Ɨاصر المرتبطǈƶال Ǉيتضم Üالدورة Ƈو أعبا Ɲواتǈل ƗيصيƤتل Ɨيقƛو وǋ و ÜƇدا
    ÜǅلتزاǙا Ɨمبدأ محاسب Ǐادا إلǈأو التسديد است ýالتحصي ƣعتبار تاريǙي اƼ ƦƤƋي Ǚ

 Ǉدة مستويات مƶل ǉارǌƲإ Ǐإل ƗƼضاǗبا Üللدورة ƗيƼالصا Ɨتيجǈار الǌƲƎو يسمح ب  
  

                                                 
1 Robert Obert,Dunod, Pratique des normes IAS/IFRS,  2003, page 71 
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 Ɲتائǈال)Üýالƺجمالي لالستǗا Ưائƽال ÜƗƼالمضا Ɨالقيم  Ɨتيجǈال ÜƗملياتيƶال Ɨتيجǈال
 ÜƗاديƶشاطات الǈلل ƗيƼالصا Ɨتيجǈال ÜƗالضريب ýبƿ Ɨاديƶال Ɨتيجǈال ÜƗالمالي Ɨتيجǈ

  و كǉƦǋ ý المستويات كاǇ المحلý المالي) الƶمليات اǙستǈƛائيÜƗ الǈتيجƗ الصاƼيƗ للدورة
  .يقوǅ بحسابǌا عǇ طريƾ ما يسمǏ باǕرصدة الوسيطƗ للتسيير

  
  ات األموال الخاصةجدول تغير

يقدǅ جدوý تƺيرات اǕمواý الƤاصƗ وضƶيƗ تحليليƗ لحركƗ رأس الماƤ ýالý الدورة 
 Ɲواتǈو ال ƇعباǕو ا ƭالحص ƴعمليات توزي ƗƼرƶم Ǉيمك Ǌو بواسطت ÜƗالمحاسبي
المسجلƗ مباشرة Ƽي رأس الماý و التƺيرات Ƽي الطرƾ المحاسبيƗ و مƤتلف 

 Ǉالتي كا ƇطاƤǖالتصحيحات لýرأس الما Ǐر علƛا أǌل.  
 Ǌǈلك Üيǈطط المحاسبي الوطƤي إطار المƼ Ɨالملحق ýالجداو Ǉتبر مƶي Ǉكا ýا الجدوƦǋ
أصبح جدوǙ رئيسيا يمكǇ بواسطتǊ إعداد الجدوý المالي الǐƦ يƶتبر أساسيا Ƽي 

  .التحليý المالي
  

  1جدول تدفقات الخزينة
داوý الماليƗ مǇ تقييƿ ǅدرة يǌدف جدوý تدƼقات الƤزيƗǈ إلǏ تمكيǇ مستƶملي الج

 ǉƦǋ ýماƶاست Ǉع ǎرƤلومات أƶا و مǌتǙادƶو م ƗǈزيƤتوليد ال Ǐعل Ɨسسƌالم
  .التدƼقات

  :ǌƼو يǌƲر التحصيالت و التسديدات Ƥالý الدورة حسب مصدرǋا
• Ɨملياتيƶشاطات الǈال Ǉم ƗتيƋقات متƼتد 

 تدƼقات متƋتيƗ مǈ Ǉشاطات اǙستƛمار •

 لتمويýتدƼقات متƋتيƗ مǈ Ǉشاطات ا •

• ƭوائد الحصƼ Ǉم ƗتيƋالمت ƗǈزيƤقات الƼتد. 

  .مباشرةيقƗ غير الƗ المباشرةÜ و اƤتياريا حسب الطريقدƦǋ ǅا الجدوý حسب الطريق

                                                 
1 Ǉوǈاƿ ǅƿ11-07:ر  ƣالمادة 25/11/2007بتاري Üالمحاسبي المالي ǅاƲǈال Ǉ2-440و  1-440: المتضم 
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 Ǉا مƿطالǈا ǉعدادƎب ǅالمالي يقو ýالمحل Ǉكا Ǌو علي Üƾي السابƼ Ǉيك ǅل ýا الجدوƦǋ

 Üƾتلف المالحƤو م Ɨالمتتالي Ɲتائǈيات و حسابات الǈالمحاسبي الميزا ǅاƲǈال ƴم Ǉلك
ǉإعداد Ǉع Ǐǈي غƼ المالي الجديد أصيح.  

  
  1حقالمل
  حƾ جداوý و مƶلومات وƼيرة تسمح بتƽسير الميزاǈيƗ و حسابات الǈتائƝضمǇ الملتي

ƗǈزيƤقات الƼتد ýو جدو ƗاصƤال ýمواǕيرات اƺت ýداف الملو جدوǋو أ Üيǋ ƾح:  
 .قت عǈد إعداد الحساباتشرح الطرƾ المحاسبيƗ و طرƾ التقييǅ التي طب •

 .عرƯ المƶلومات المكملƗ المطلوبƿ Ɨاǈوǈا •

 .إعطاƇ كý مƶلومƗ إضاƼيƗ تسمح بƋحسǅǌƼ Ǉ لوضƶيƗ المƌسسƗ و أداƇاتǌا •

 Ǌي تسمح لǌƼ Üالمالي ýللمحل Ɨسبǈبال Ɨتبر أساسيƶت ƾي المالحƼ Ɨǈلومات المتضمƶالم
Ɨالدراس ýمح Ɨسسƌصوصيات المƤ ƗƼرƶبم.  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 P. Amadieu et V.Bessière, Analyse de l’information financière, Economica,2007,page 57 
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  ل المالييحللتبالنسبة ل الدولي ايير اإلبالغاآلثار العامة لمع: المبحث الثالث

  
تسýǌ بصIFRS(   Ɨƽ( 1المالي مدة علǏ المƶايير الدوليƗ لǘبالƷالجداوý الماليƗ المƶت

  .عامƗ الƶمý التحضيرǐ للمحلý المالي
Üالجاد ýالتحلي ƇجراǗ سابقا Ɨت ضروريǈالجات التي كاƶالم Ǉديد مƶأصبحت  ال

Ɨالمالي ýي الجداوƼ تلقائيا Ɨمدمج.  
تستǈد إلǏ مƤتلف الƤيارات الموضوعƗ تحت بالرغǅ مǇ صƶوبات التƽسير التي Ʀǋا 

ƗƽتلƤيارات المƤي حالت الƼ اتǈا المقارǈب أحياƶو التي تص ýتصرف المحل.  
 

 IFRSالوضعية المالية و قيمة المؤسسة من خالل  :المطلب األول 
  

Ǉيكو ƶالم ǉƦǌلƗسسƌالم ǅأسلوبي تقيي Ǐرا مباشرا علƛايير أ:  
• ƗاصƤال ýمواǕا ƾطري Ǉع ǅالتقيي 

• Ňالمحي ƗǈزيƤقات الƼتد ƾطري Ǉع ǅالتقييƗǈ. 

  

  التقييم عن طريق األموال الخاصة

ƼاǕمواý الƤاصƗ تتƛƋر الميزاǈيƗ بشكý كبير مƤ ǇالǉƦǋ ý المƶاييرÜ  أعلǏيتƛƋر 
  .و الديوǇ الماليƗباƛǕر الواƴƿ علǏ كý مǇ التƛبيتات 

ýƶƽب ƴƽبيتات ترتƛالتƼ:  
 ).اǕتƶابÜ التركيباتÜ التƽكيكات( المصاريف المرتبطƗ باƿتǈائǌا  •

• ýصǕا Ɨتاجيǈإ Ǐعل Ʋاƽالح Ǐالتي تساعد عل Ɨبيت المصاريف الالحقƛت. 

 .تƛبيت اǕصوý المستƶملƼ Ɨي إطار القرƯ أǗيجارǐ المالي •

 .شروط المحددةتƛبيت مصاريف البحƚ و التطوير حسب ال •

                                                 
1 Michel Darbelet, Impact des normes IFRS sur l’analyse et ‘interprétation des documents financiers,  
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• Ɨالزائدة المحتمل ǅالمحاسبي للقي ýالتسجي. 

ƶمليات اǕربƗƶ اǕولǏ كاǈت تسجý كتحويý للتكاليف Ƽي الƲǈاǅ السابÜƾ و أصبحت ال 
 Üعتبار أصالǙبا ƦƤƌت Ǉتك ǅلƼ ƗامسƤال Ɨمليƶأما ال Üالجديد ǅاƲǈي الƼ بيتاتƛكت ýتسج

 ýمواǕي اƼ زيادة ýƛالتسجيالت تم ǉƦǋ Ǌو عليƗاصƤال.  
  

ƶƽب ƴƽي ترتǌƼ Ɨالمالي Ǉأما الديوý:  
 Ü)تحييǇ اǙلتزامات اǙجتماعيƗ(  بالتزامات التقاعد •
• Üالمالي ǐيجارǙا Ưبالتزامات القر 

•  Ɨلƛالمما ƗاصƤال ýمواǕا) Ɨمǋدات المساǈسTitres Participatifs(Ü 
•  ýصوǕا ýور( عمليات إعادة تمويǕا ǅصƤ و Ɨالتجاري ƾالحقو Ǉع ýازǈالت ƾا

ƾو عمليات التوري Ɨالتجاري.( 

  
  آثار التقييم الجديد

•  ǉƦǋ يرƺر بتƛƋتت ƗǈستداǙبيتات و اƛالت ƗلŇتبر محصƶالتي ت ƗاصƤال ýمواǕا
 .اƤǕيرة

• Ɨسسƌالم Ɨيمƿ يرƺتت Ǌǈو م. 

•   ÜƗجلƌالزائدة الم ǅإدراج القي ƴم Ɨادلƶال Ɨبالقيم Ǉبيتات يكوƛالت ǅتقيي Ǉباعتبار أ
ýمواǕا ǅتقيي ǇƎƼ  Ɨصاح المالي الدوليƼǙايير اƶم ýƲ يƼ ƗاصƤال)IFRS (

 Ɨدلƶالم ƗيƼالصا ýصوǕا Ɨبطريق ýصوǕا ǅتقيي Ǉتقترب م)Actif net corrigé (
 .بالمƶايير القديمƗالتي تحسب 

• Üاǋر بدورƛƋتت Ɨيǈالمديو Ɨسبǈ 

•  ǅالتقيي ƾي طرƼ تƛيرات التي حدƺالت ýƶƽر بƛƋتت ǁلƦك Ɨسب المردوديǈ و
Ɨالسابق.  
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  االستنتاجات

اƛǕر تبƶا لطبيƗƶ المجمƶاتƼ ÜالƦيǇ يقوموǇ باƿتǈاƇات كبيرة و اǈدماجات  بقيǅ يتƺير 
 ƗاصƤال ǅǌأموال ƴƽترت ÜǏأعل) ƇاǈتƿǙا ƾارƼ تالكاتǋف اƦبسبب حGoodWill.(  

  .و المƌسسات التي لǌا التزامات تقاعد كبيرة تشǌد ارتƽاعا Ƽي ديوǌǈا
ƽي ارتƶالطبي Ǉم Ɨعام Ɨƽر السلبي بصƛǕا Ǐإل ǐدƌا ا يƦǋ و Ü ƗاصƤال ýمواǕا Ƴا

Ɨالمالي Ɨالمردودي Ǐعل.  
  

  التقييم عن طريق تدفقات الخزينة المحينة
  

 Ɨسسƌال Ɨيمƿ)VE(  Ǐعتاد علǙبا Ɨالمستقبلي ƗǈزيƤقات الƼلتد Ɨالحالي Ɨالقيم ǐتساو
 ýلرأس الما Ɨالمرجح Ɨالوسطي Ɨƽالتكل)CMPC(ال Ɨا القيمǌا إليƼمضا Ü Ɨالمتبقي Ɨحالي

ýصوǖل.  
  
    

  
اƼǗصاح المالي الدوليƗ لǌا أƛر مباشر علǏ كيƽيƗ حساب التكلƗƽ الوسطيƗ مƶايير 

 Ǉالديو Ɨƽو تكل ƗاصƤال ýمواǕا Ɨƽبترجيح تكل Ǌعلي ýتحصǈ Ʀإ Üýلرأس الما Ɨالمرجح
 ýالتموي Ƴمجمو Ǉا مǌلƛالتي تم Ɨسبǈبال) ƗاصƤال ýمواǕا +Ǉالديو.(  

Ǉ كý مǇ اǕمواý الƤاصƗ و الديوǇ تƛƋرت باǙرتƽاǈ ƳتيجƗ تقييمǌا و Ʋǈرا لكو 
 Ǐعل Ɨتيجǈر بالƛƌا سيŇا ممǋير بدورƺامالت الترجيح ستتƶم ǇƎƼ Üايير الجديدةƶبالم

ýلرأس الما Ɨالمرجح Ɨالوسطي Ɨƽالتكل.  
و حيƚ أǇ تكلƗƽ الديوǇ تتƺير بýƶƽ الǈƶاصر المسجلƗ الجديدةǇƎƼ Ü مƶدý الƽائدة 

ي يƤتلف عǇ مƶدý الƽائدة الƲاǋر المحسوب اǈطالƿا مǇ اǕعباƇ الماليƗ الحقيق
Ɨالمحاسبي.  

VE = ∑ Ft (1+CMPC)-t + VR (1+CMPC)-n 
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 Ɨالمالي ýصوǕا ǅج تقييƦموǈ حسب Ɨالمحسوب ƗاصƤال ýمواǕا Ɨƽو تكل)MEDAF( 
ليƗ باǙعتماد علǏ مƶايير يمكǇ أǇ يتƛƋر بýƶƽ المƶلومات اǗضاƼيƗ المقدمƗ للسوƾ الما

ƷبالǙا  Ɨالمالي الدولي)IFRS.(  
  االستنتاج

  
 ƗǈŇقات المحيƼالتد Ɨطريق Ǐعتماد علǙبا Ɨسسƌالم ǅج تقييƦماǈ Ɨحساسي ǇƦإ Ʋالحǈ

مƶايير للƤزيƗǈ للتƺير الǐƦ حصƼ ýي المرجƴ المحاسبيǌƼ Üي إǇƦ تتƛƋر باعتماد 
ƷبالǗا  Ɨالمالي الدولي)IFRS(.  

  
  يالمالي الدول اإلبالغتشخيص المردودية و معايير  :المطلب الثاني 

  

  المعلومة القطاعية
  

تحليý المردوديƗ اƿǙتصاديƗ مǇ  وسƗمملالمالي الدوليƗ بصƗƽ  اƼǗصاحتحسǇŇ مƶايير 
Ƥالý المƶلومƗ القطاعيƗ حسب طبيƗƶ الǈشاط و حسب المǈطقƗ الجƺراƼيÜƗ و Ʀǋا 

  .المتضمǇ المƶلومƗ القطاعيIAS 14 Ɨبتطبيƾ المƶيار 
  :ليƼالمƶلومات القطاعيƗ تسمح للمحلý الما

•  ÜƗالقطاعي ƗتصاديƿǙا Ɨبحساب المردودي Ǐإل Ɨالقطاعي Ɨتيجǈال Ɨسبǈ ýالƤ Ǉم
توزيƴ  اǕصوý القطاعيÜƗ لكǇ دوǇ المردوديƗ الماليƲǈ Ɨرا لƶدǅ وجود 

ǅصوƤطاعي للƿ. 

 Üللمجمƴ و تسمح كƦلǁ بتحديد مصادر الربحيƗ و الǈمو  •
•  ƗجماليǗا ƗتصاديƿǙا Ɨسيرا للمردوديƽطي تƶكيو تƽبت Ü ا حسبǌا و ترجيحǌك

Ɨو المردوديات القطاعي Ɨالقطاعي ýصوǕسب اǈ. 

•  Üاتƶبالمجم ƗاصƤمو الǈال Ɨإستراتيجي Ɨƶمارات و تسمح بمتابƛستǙا ýالƤ Ǉم
Ɨالقطاعي. 
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•  Ɨات المستقبليƇداǕا ƴƿتو ǅƛ Ɨات القطاعيƇداǕا Ǉا مƿطالǈا  Ɨبمقابل ǅŇالتي تقي
  .القطاعيƗمستوǎ الǈشاط و الربحيƗ مƴ اǙستƛمارات 

  تحليل النتيجة
  :تتƛƋر الǈتيجƗ بƶدة مصادر لالǈحراف ǋي

• Ɨتيجǈال ƳاƽرتǗ مصدر 

• Ɨتيجǈال ƯاƽƤǈǙ أو مصدر. 

Ɨتيجǈال Ƴاƽمصادر ارت:  
• Üو التطوير ƚقات البحƽǈ بيتƛت 

 تحييǇ المƌوǈات •

•  ǏعلǕا ǅتالكات القيǋف اƦح)ƇاǈتƿǙا ƾارƼ( 

• Üǎبالترميمات الكبر ƗاصƤقات الƽǈبيت الƛت 

•  ǁتالǋǙططات اƤم Ɨƶو(مراج ýصǕمدة حياة ا Ɨتبار القيمƤا Test de valeur( 

  :مصادر انƻƢاƭ النتيجة

• Üاǌǈم Ɨويǈƶالم ƗاصƤ بيتات وƛالت Ǐعل Ɨي القيمǈر تدƛأ 

 .ضرورة تƤصيƭ مƌوǈات محيƗǈŇ للتقاعد •

• ÜƗجتماعيǙمتيازات اǙتكاليف ا 

•  ýمواǕيف اǈباعادة تص Ɨالمرتبط Ɨالمالي ƇعباǕدات اǈو الس  Ɨلƛالمما ƗاصƤال
Ǉالديو Ǉضم ǎرƤǕا. 

•  ýد تحويƶب Ǚا محاسبيا إǌتسجيل Ɨيǈإمكا ǅعد Ɨتيجǈ ýعماǕا ǅƿر ƯاƽƤǈا
ǐمتيازات  للمشترǙاطر و اƤالم. 
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  الƻصل Ƣاتمة
  

ƛر المƶايير الدوليƗ علǈ ǏوعيƗ المƶلومƗ الماليƗ مǇ دراسƗ أ إلǏ اƤǕيرƼي  Ƥلصǈا
 ƾالتطر ýالƤǏإل Ǚا Ɨامƶال Ɨالمحاسب Ǉم ýتقاǈǏإل  Ɨالمالي ýالجداو ǅƛ Ɨالمالي Ɨالمحاسب

علǏ التحليIFRS ( ý( الƶامƗ لǘبالƷ المالي الدولي اƛǓارالمƶتمدة Ƽي الƲǈاǅ الجديد و 
       المحدƗƛ علǏ مستوǎ المƽاǋيǅ  اǋǕميƗات إلǏ التƺيرات Ʀحيƚ تطرǈƿا Ü المالي

 Ɨطي للمحاسبƶمما سي Əو المباد Ɨتيجǈو ÜƗسسƌي للمƶƿوا Ưرƶج لƦموǈ ýشك Ɨالمالي
المحلý الماليÜ بƶد  أعماýالƼ Ɨي تحضير للقوائǅ الماليƗ مساǋمƶƼ Ɨ أصبحتلكƦǋ ýا 

Ǉسابقا أدمجت أ Ɨت ضروريǈالجات التي كاƶديالت و المƶالت Ǉديد مƶال Ɨتلقائي Ɨƽبص.  
  

حلوý  مƴشروƼ ƳيǊ المزمƴ ال )SCF(محاسبي المالي الجديد ومƴ تطبيƾ الƲǈاǅ ال
 Ɨǈ2010سÜ سيǇم ýك ýاوǈي متƼ Ǉكو  Ǐارجي علƤلي و الƤالمالي الدا ýالمحل

 ǅǌƽلل Ɨتتميز بالقابلي Ɨمالي ýجداو ƇاتالسواƦ Ɨيƿمصدا ƼاƽشƗÜ ابلƿ و Ɨمالئم Ɨ
Ɨǈللمقار.   
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  الخاتمة
  

مǇ التحليý  اǈطالƿاتي مرŇ بǌا التحليý المالي بƶد التطرƾ إلǏ مƤتلف المراحý ال
Ǐ التحليý الديǈاميكيÜ وصلǈا Ƽي الǌǈايƗ إلǏ الوƿوف علǏ أƛر اعتماد لالساكǇ إ

المالي الدولي علǏ التحليý المالي        اƼǗصاحالمƶايير المحاسبيƗ الدوليƗ و مƶايير 
  .و الǐƦ كاǇ محور بحǈƛا Ʀǋا

  
سوف يƌدƼ ǐي المستقبý إلSCF(  Ǐ(محاسبي المالي الجديد و اǈتǌيǈا إلǏ أǇ الƲǈاǅ ال

 Ɨالمحاسبي ƗƽيƲرة السائدة للوƲǈيير الƺو ت ÜƗǌج Ǉم Ɨالمالي Ɨلومƶالم Ɨوعيǈ Ǉتحسي
ضمǇ الǌيكý التƲǈيمي للمƌسسƗ مǇ جƗǌ أƤرÜǎ باعتبارǋا أصبحت تمýƛ مصدر 

Ɨاسبǈبم ǎرƤǕائف اƲالو ýا كǌتمد عليƶالتي ت Ɨالمالي Ɨلومƶالقرارات الم ƦاƤات.  
  
 Ňو يزو Üýبƿ ǐƦ Ǉم Ɨƿر دƛكƋب ýعماǕالمالي بتحضير ا ýسيسمح للمحل Ɨتيجǈو بال ǉد

 ýƺيست ǇكاƼ ÜƗالمحاسبي ƗƽيƲالو ƫامǋ Ǐعل ƾي السابƼ اǋعدادƎب ǅيقو Ǉدوات كاƋب
 Ɨلومƶالم ƗامƤال ýأج Ǉم ǎرƤǕالتقارير ا Ưƶي بƼ Ǐأو حت ƾي المالحƼ الواردة

ƺا و استǌالجتƶامǌالل ÜƇال الشيƛارجي مƤال ýالمحل ýاوǈي متƼ Ǉيك ǅل ǐƦال.  
  

 Ǌيƶوروبي و سǕتحاد اǙا Ƴ Ɨي الشراكƼ ǊولƤو د ǐتصاد الجزائرƿǙتاح اƽǈا ƴو م
إلǏ اǈǙضماǅ إلǏ مƲǈمƗ التجارة الدوليÜƗ و اǋتمامǊ باستقطاب اǙستƛمار المباشر 

المحاسبيƗ الƽاƿدة لشروط المالƇمÜ  Ɨ لǅ يƶد باǗمكاǇ مواصلƗ الƶمý بالمƶلومƗاǕجǈبي
 Ǉيمك Ǚ اǌǈو بدو ƗسƼاǈأساس الم ýƛاصر تمǈƶال ǉƦǌƼ ÜƗǈللمقار Ɨو القابلي Ɨيƿو المصدا
 Ǉباعتبار أ ǁلƦ كسي وƶر الƛǕا Ǌل Ǉسيكو ýب ÜƗبيǈجǕسسات اƌالم ǅوف أماƿالو

ƗƼاƽغير ش ƾولوج سو ǏبƋت ƗبيǈجǕا Ɨسسƌالم.  
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د المƶايير المحاسبيƗ الدوليƼ Ɨي الƲǈاǅ المحاسبي المالي ǕجƦǋ ýاǈ Üرǎ أǇ اعتما

ستكوǇ لƛƈ Ǌار عميقƗ إǇ علǏ مستوǈ ǎوعيƗ المƶلومƗ الماليƗ أو حتSCF(  Ǐ(الجديد 
 Ǉبي ýاصƼ ǁاǈǋ دƶي ǅلƼ ÜƗطارات الجزائريǘالمالي و المحاسبي ل ƇداǕا ǎمستو Ǐعل

ضمǈيا إطارا مالياƼ Üي الوƿت  وƲيƗƽ المحاسبƗ و الوƲيƗƽ الماليƼ ÜƗالمحاسب يƶتبر
 Ǐو إل ÜǇو المحتملي Ǉالحاليي Ǉمريƛالمست Ǐلومات إلƶم ǅبتقدي ýƽأصبح يتك ǐƦال
 Ɨالدول Ǉم Ɨسسƌبحياة الم Ɨƿعال Ǌل Ǉم ýك Ǐو إل ÜǇو المحتملي Ǉالحاليي Ǉالمقرضي

  .الƶماý و ممƛليǅǌ بý حتǏ إلǏ المجتمƴ المدǈي والمسيريǏ  Ǉإل
  

ǌƲلومات تƶالم ǉƦǋ Ɨو المردودي ƇداǕا و تسمح بقياس اǋو تطور Ɨالمالي Ɨيƶر الوض
 ǅاƲǈيمي للǋاƽطار المǗو أساس اǋ اƦǋ و Üاǋƌشاǈإ ǅالتي ت Ɨمقدار القيم Ǉوتبي

  .المحاسبي المالي الجديد
  

 ýالمحاسبي المالي أصبحت تشم ǅاƲǈرجات الƤم Ǉتبر مƶالتي ت Ɨالمالي ýالجداو Ǉإ
 ýللك Ɨلومات الضروريƶقات المƼتد ýجدو Ǐإل Ɨيǈالميزا Ǉم Üالمالي ýبالتحلي ǅقيا

ƗǈزيƤال.  
Ƽالشكý المقترح للميزاǈيƗ و طريقƗ ترتيب عǈاصر اǕصوý و الƤصوǅ أصبح يلبي 

Ƽ Üلǅ يƶد بحاجǗ ƗجراƇ التƶديالت السابقƗ التي بشكý كاف احتياجات المحلý المالي
  ).PCN(كاǇ يجريǌا Ƽي ýƲ المƤطط المحاسبي الوطǈي 

  
 Ɨالقيم Ǐر علƛكƋƼ رƛتمد أكƶأصبحت ت ǅصوƤو ال ýصوǕاصر اǈع ǅتقيي ƾو طر

ǊتƽيƲبو ǅالمالي القيا ýالمحل Ǐعل ýǌما يس ÜƗالحقيقي.  
  

و جدوý حسابات الǈتائƝ شǌد تƶديالت جوǋريƗ بالشكý الǐƦ يمǈح للمحلý المالي 
  .ط المƌسسƗاǕرصدة التي كاƼ Ǉي السابƾ يقوǅ بحسابǌا ƿبý الشروƼ Ƴي دراسǈ Ɨشا
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 ǐƦال ÜƗǈزيƤقات الƼتد ýو جدوǋ الجديد ǅاƲǈرجات الƤم Ǉضم ǊالƤإد Ňǅت ýجدو ǅǋو أ
 Ɨيمƿ Ǉم ƴƼتر ýيƤمدا Ǉتكوي Ǐعل Ɨسسƌدرة المƿ Ǉطيات التي تبيƶتبر أساس المƶي

ستقبÜý و تزوŇد كƦلǁ المحلý بالمƶطيات التي تسمح لǊ بقياس تطور مالمƌسسƼ Ɨي ال
زمǇ و كƦا مقارƗǈ مستويات ǈشاط المƌسسƗ بمستويات مستوǎ الǈشاط عبر ال

ǇسيƼاǈي أساس التسييرالمǋ أدوات التقدير التي Ǌحǈو تم Ü  .  
  

Ǚعتماد المƶايير المحاسبيƗ الدوليǋ Ɨو تقليƭ المدة التي تستƺرǌƿا عمليƗ و أǅǋ ميزة 
Üاسبǈت المƿي الوƼ ýتص Ǉيجب أ Ɨمالئم Ɨلومƶالم Ǉلكي تكوƼ ÜƗلومƶالم ǅا  تقديƦو إ

كاǈت المƶلومƗ موجƗǌ أساسا للمستƛمريƼ Ǉي السوƾ الماليÜƗ كما أشار إليǊ اǗطار 
 Ǉي أحسƼ Ɨلومƶالم  ǅإعداد و تقدي ǐالضرور Ǉم ǊǈƎƼ Üالجديد ǅاƲǈيمي للǋاƽالم

  .اǓجاƿ ýبý أǇ تƽقد مǇ مالƇمتǌا
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  االستنتاجات
  

 ýتاجات المتوصǈستǙااǈي عملƼ اǌحصر إليǈا كما يليǋ:  
 
 أمـاǅ يجد المحلý المالي ƽǈسSCF(  Ǌ(مƴ تطبيƾ الƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديد  •

Ɨ اƿǙتصاديƗ علǏ المǌƲـر القـاǈوǈي   للحقيق اǕسبقيƗ بƎعطائǌاجداوý ماليƗ تتميز 
 PCN(Ü( الǐƦ كاǇ سائدا Ƽي المƤطط المحاسبي الوطǈي

 
 )Ɨ)Juste valeur الƶادلƗ و الƤصوǅ سيكوǇ بالقيم اǕصوýطريقƗ تقييǅ عǈاصر  •

 ÜالتكلƗƽ التاريƤيƗ إلǏ باǗضاƗƼكلما كاƦ Ǉلǁ ممكǈا 
 
المحاسـبƗ   إلـǏ المƶايير المحاسبيƗ الدوليƗ اعتمدت علǏ طرƾ و تقدير تحتـاج   •

 Ɨياريƶالتكاليف الم ƗطريقƼ ÜƗأصبحتالتحليلي   Ɨالماليـ Ɨطرف المحاسب Ǉتمدة مƶم
 Ǉ تƶترف سوǎ بالتكلƗƽ التاريƤيÜƗعكس المحاسبƗ الƶامƗ سابقا التي لǅ تك

 
سوف يƌدƼ ǐي المسـتقبý إلـǏ تحسـيSCF(     Ǉ(ديد الƲǈاǅ المحاسبي المالي الج •

حاسبيƗ ضـمǇ  مǈوعيƗ المƶلومƗ الماليƗ مǇ جƗǌ وتƺيير الƲǈرة السائدة للوƲيƗƽ ال
ǎرƤأ Ɨǌج Ǉم Ɨسسƌيمي للمƲǈالت ýيكǌال  Ɨلومـƶمصدر الم ýƛأصبحت تم ƚحي Ü

Ɨالمالي. 

  
ƶيƗ واƿ بƋكƛرو الƤصوǅ سيكوǇ  اǕصوýتقييǅ  أǇمƤ ǇالǉƦǋ ý اǙستǈتاجات ويتضح 

Ü الƶديد مǇ المƶالجات التي كاǈت ضـروريƗ  و Ʀǋا ما كاǇ يبحƚ عǊǈ المحلý المالي
   Ɨƽبصـ Ɨأصبحت مدمجـ Ɨالحقيقي Ɨالقيم Ǐإل ýالجاد و الوصو ýالتحلي ƇجراǗ سابقا

   .  اسبي المالي الجديدتلقائيƼ Ɨي الجداوý الماليƼ Ɨي الƲǈاǅ المح
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  التوصيات
  

التـي ǈراǋـا   التوصـيات  علǏ إƛر ǉƦǋ الدراسƗ يجدر بǈا تقديǅ مجموعƗ مǇ  و    
 Ǉالمحاسبيي ǅاƲǈال Ǉبي ýتقاǈǙا اƦǋ جاحǈǗ Ɨأساسي  Ɨموميـƶال Ɨالجزائري ƗسسƌالمƼ Ü  

 ƗاصƤلو ال ǇǓا Ǉلتحضير مدعوة مƗمليƶالمحاسبي المـالي ا  ل ǅاƲǈال ƾلجديـد  تطبي
 ǊيƼ Ƴيبدأ الشرو ǐƦالƴي  مƽǈاتح جاƽ2010ال Üǅتقو Ǉيجب أ Ǌوعلي:  

  
 إƽƿاý حتǏالوƿت  Ƽي ƽǈس  )SCF(و )PCN(يƲǈ Ǉامالƿوائǅ ماليƗ حسب  بƎعداد •

 Ɨالمالي Ɨǈ2009الس      Ɨمليـƶبال ǅالقيـا ýǌيسـ Ǐحتـ ǇاميƲǈبال Ǉيكو Ǉو يجب أ
  Ɨǈــ ــƗ لســـــــــــــ              2010ÜاƼǙتتاحيـــــــــــــ

)La réouverture 2010 doit être effectuée avec le SCF ( 
 
•  Ɨمليƶب ǅتقو Ǉجردأ Ɨو المالي Ɨويǈƶو الم Ɨبيتات الماديƛالت  Ɨيقƿد Ɨƽبص Ɨǈالس Ɨايǌǈل

بالقيمƗ الحقيقيƗ و بدوǇ أƤطاǋ ǇǕ ƇـǉƦ الƶمليـƗ   حتǏ تقوǅ بتقييǉƦǋ ǅ الǈƶاصر 
  Üو ƿيمتǌا باشر علǏ رأسماý المƌسسƛƗر مسوف يكوǇ لǌا أ

 
بصƗƽ جديƗ مƴ اعتماد طرƾ تقييǅ واƶƿيـƗ تسـمح باعطـاÜ    Ƈ للمƤزوǈاتجرد  و •

Üالجديد ǅاƲǈال Ǐإل ýتقاǈǙا ƣد تاريǈع Ɨسسƌالم ƗمƦل Ɨƿالصورة الصاد 
 
• ýصوǕاصر اǈي عƿبا ƳضاƤو إ ǅصوƤو ال  Ɨالحقيقي ǅبالقي ǅمليات جرد و تقييƶل

  .لǌا

    Ǚ اƦبد لǇأ  Ǉم ǉƦǋ ýتقاǈǙا Ɨعملي ǏƲيتحǈطط المحاسبي الوطƤالم )PCN( Ǐإل 
Ɨ بالƗƺ حتǏ تكوǇ عمليƗ التقييǅ صحيح بǋƋميSCF( Ɨ( الƲǈاǅ المحاسبي المالي الجديد
ƗاصƤو ال Ɨموميƶسسات الƌالتي للم Ɨالتحليلي Ɨللمحاسب ǎالقصو ƗميǋǕا ƇيالƎا بƦǋ و Ü

 ǅتقيي Ǐإل ýالوصو Ǉيمك Ǚ اǌǈبدوƾحقيقي و صاد Ü ƾيƿد.   
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المالي  فصاحالدولية والمعاييرالدولية لالفهرس معايير المحاسبة 
  2008الصادرة الى غاية 

  

  موضوع المعيار  المعيار
  )2007صيƗƺ مراجƼ Ɨƶي سبتمبر ( البياǈات الماليƗعرƯ  اǕوý المحاسبيالمƶيار

ýرأس الما Ǉلومات عƶبالم ƭاƤ ýديƶت  

 اتالمƤزوǈ  الƛاǏǈالمƶيارالمحاسبي 
  28و المƶيار 27حý محلǊ المƶيار رǅƿ   الƛالƚلمحاسبي المƶيارا

  38و المƶيار 16حý محلǊ المƶيار رǅƿ   الرابƴالمƶيارالمحاسبي 
  01حý محلǊ المƶيار رǅƿ  الƤامسالمƶيارالمحاسبي 
  15حý محلǊ المƶيار رǅƿ   السادسالمƶيارالمحاسبي 
  ƤزيƗǈتدƼقات الجدوý  السابƴالمƶيارالمحاسبي 

اƤǕطاƇ الجوǋريƗ والتƺييرات Ƽي السياسات Üالطرƾ المحاسبيƗ  الƛامǇرالمحاسبي المƶيا
Ɨالمحاسبي 

  38حý محلǊ المƶيار رǅƿ   التاسƴالمƶيارالمحاسبي 
  الميزاǈيƗ اƽƿاý اǕحداƚ الالحقƗ لتاريƣ   الƶاشرالمƶيارالمحاسبي 
 عقود المقاوǙت  عشرالمƶيارالمحاسبي 
  علǏ الǈتيجƗضرائب عشرالƛاǏǈ المƶيارالمحاسبي 
 01حý محلǊ المƶيار رǅƿ  الƛالƚ عشرالمƶيارالمحاسبي 

  )IFRS8تم Ɵذفǈ و عوƭ بـ(يƗالقطاعالمƶلومƗ الرابƴ عشر المƶيارالمحاسبي 
  المƶلومات المتƶلقƗ بƛƉار التƺير Ƽي اǕسƶار الƤامس عشرالمƶيارالمحاسبي 
 اديƗالتƛبيتات الم السادس عشرالمƶيارالمحاسبي 
 عقود اǗيجار السابƴ عشرالمƶيارالمحاسبي 
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  ات الǈشاطات الƶاديƗإيراد الƛامǇ عشرالمƶيارالمحاسبي 
 مǈاƴƼ الموƽƲيǇ التاسƴ عشرالمƶيارالمحاسبي 
  ƶموميƗواƼǗصاح عǇ المساعدة ال اǙعاǈات الƶموميƗمحاسبƗ الƶشروǇالمƶيارالمحاسبي 

  ƛار التƺيرات Ƽي أسƶار صرف الƶمالت اǕجǈبيƈƗ  الحادǎ والƶشروǇالمƶيارالمحاسبي 
  تƶديƤ ýاƭ باǙستمار الصاƼي Ƽي ǈشاط بالƤارج

 اǈدماج المشروعات الƛاǏǈ والƶشروǇالمƶيارالمحاسبي 
 تكاليف اƿǙتراƯ الƛالƚ والƶشروǇالمƶيارالمحاسبي 
  اƼǗصاح عǇ اǕطراف Ʀات الƶالƗƿ الرابƴ والƶشروǇالمƶيارالمحاسبي 

  40حý محلǊ المƶيار رǅƿ  اǙستƛماراتالمحاسبƗ عǇ الƤامس والƶشروǇرالمحاسبي المƶيا
  المحاسبƗ والتقرير عǇ برامƝ مǈاƴƼ التقاعد السادس والƶشروǇالمƶيارالمحاسبي 
  و الƽرديƗ جمƗƶالبياǈات الماليƗ الم السابƴ والƶشروǇالمƶيارالمحاسبي 
  حليƗƽشركات المساǋمƼ Ɨي الƛامǇ والƶشروǇالمƶيارالمحاسبي 
  ƗمرتƶƽتضǅƤ  تالتقرير المالي Ƽي اƿǙتصاديات Ʀات مƶدǙ التاسƴ والƶشروǇالمƶيارالمحاسبي 

 الماليƗ للبǈوǁ والمƌسسات الماليƗ المماƛلƗالبياǈاتاƼǗصاح Ƽي  الƛالƛوǇالمƶيارالمحاسبي 
)ƒ ƭو عو ƹذƟIFRS7(  

   رير المالي عǇ الحصƼ ƭي المشروعات المشتركƗالتق والƛالƛوǐ Ǉالحادالمƶيارالمحاسبي 

    اƼǗصاح والƶرƯ:اǕدوات الماليƗ  والƛالƛوǇ يالƛاǈالمƶيارالمحاسبي 
  )IFRS 7عوƭ جزئيا بـ ( 

 ربحيƗ السǅǌ الƛالƚ والƛالƛوǇالمƶيارالمحاسبي 
  التقارير الماليƗ المرحليƗ الرابƴ والƛالƛوǇالمƶيارالمحاسبي 
 IFRS 1حý محلǊ المƶيار رǅƿ  الƶمليات المتوƗƽƿ الƤامس والƛالƛوǇ المƶيارالمحاسبي

  صوýاǕاƽƤǈاƿ ƯيمƗ السادس والƛالƛوǇالمƶيارالمحاسبي 
  المƤصصاتÜ المطلوبات المحتملÜƗ والموجودات المحتملƗ السابƴ والƛالƛوǇالمƶيارالمحاسبي 
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 اديƗغير المصوýاǕ الƛامǇ والƛالƛوǇالمƶيارالمحاسبي 

  اǙعتراف والقياس:اǕدوات الماليƗ  التاسƴ والƛالƛوǇلمƶيارالمحاسبي ا
  معدلة ǓربƲ مرات

 التوƲيƽات الƶقاريƗ اǕربƶوǇالمƶيارالمحاسبي 
 الزراعƗ الحادǎ واǕربƶوǇالمƶيارالمحاسبي 
  ولǏارير الماليƗ للمرة اǕقاد التدتبǈي المƶاييرالدوليǙ Ɨع IFRS 1  المƶيارالمحاسبي

  سǅǌساس اǕأالدƴƼ علIFRS 2 Ǐ  لمƶيارالمحاسبيا
 مƌسساتالتجمIFRS 3 ƴ  المƶيارالمحاسبي
 ميƋǇعقود الت IFRS 4  المƶيارالمحاسبي

صوý غيرالمتداولƗ المحتƲƽ بǌا برسǅ البيƴ و الƶمليات اIFRS 5  Ǖ  المƶيارالمحاسبي
Ɨƽƿالمتو 

 رد المƶدǈيƗاستكشاف و تقييǅ الموا IFRS 6المƶيارالمحاسبي  
  اƼǙصاحاتÜدوات الماليƗاIFRS 7 Ǖالمƶيارالمحاسبي  
 اǕجزاƇ الƶملياتيIFRS 8 Ɨالمƶيارالمحاسبي  

  


