
 

 

   .Year th5    2020    1Issue    5Vol       مجلة كلية الكوت الجامعة
 

 دور التحليل  .... –د. مصطفى و حمزه    15 - 1     صفحات    

                                       1                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  

 االنتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية دور التحليل المالي في 

 

 حمزه حسنين عبد المنعم الحكيم                                        د. مصطفى كاظمي نجف آبادي                  

 طالب دكتوراه علوم اقتصادية في جامعة المصطفى )ص( العالمية         ةوالجامع ةالحوزاستاذ مساعد فی مرکز بحوث         

                        hamzaalhakim@gmail.com                                   MOSTAFAKAZEMI@RIHU.AC.IR  

 

 

   

 الخالصة

يمثل التحليل المالي تشخخصيصخخا لحالة ظو و يفة مالية في الم سخخسخخة  إن دورة معتاجية معيلة ظو  إن عدة دوراله ولم  ل            

الحك  على   وم  ث عإقة بالم سخخخسخخخة كرجان ا عمانه بلوثه مسخخختثمري  ب دل م  ار كل التييرال التي تطرظ على الحالة المالية 

ومن موضخخوت تحليل الميزاعية تموم با الم سخخسخخة في وق  معي  في   هة واتصاذ اإلجراءال التصخخحيحية الإزمةالسخخياسخخة المالية المت ع

قائمة تحدد في ا ممتلكات ا م  ا صونه وما علي ا م  ديون لتحديد ذمت ا الماليةه و م   إن هذه الميزاعية يمك  معرفة مصادر عشاط 

ظسخخ اا اللجاو والفشخخل التي تسخخ    في عرقلة عشخخاط الم سخخسخخةه و يشخخترط ظن تكون  الم سخخسخخة ث  اسخختصإص اتجاهات اه واكتشخخال  

والحك  على مدى ظهمية   هالميزاعية واضخخخحةه دقيمة و قميمية بحيم يمك  للمطلل علي ا اسخخختصإص اللتائء ظثلاء التحليل بكل سخخخ ولة

عا   االهتمام بالتحليل المالي باسختصدام اللسخب  وفي  ل اقتصخاديال السخوو وظسخواو المان و  ور الشخركال المسخاهمة ت هالم سخسخة

كوع ا ظداة ظسخخاسخخيا يمك  م   إل ا تميي  ظداء الملشخخحل والحك  على عتائء معمال ا وما يمدما م  معلومال تسخختصدم في عملية اتصاذ 

  .المرارال وتشصيص مي مشكلا موجودة والتل   بالوضل االقتصادي

اربعة م اقمه سخخلكشخخض الفخخوء في الم حم ا ون على ماهية التحليل المالي م   إن معطاء ع رة وم  هذا قسخخملا هذا ال حم ملى 

التي يمر ب خاه ظما في الم حخم الثخاعي فسخخخخلعرخ فيخا مصتلض    تاريصيخة للتحليخل المخالي وتوضخخخخيه مف وما مل مبراز ا دوال والمراقل

وفي الم حم الرابل   هعموم بتسخلي  الفخوء على مصتلض الم اخرال الماليةو ائض وظهدال التحليل الماليه ظما في الم حم الثالم فإعلا 

تطرقلخا الى اهميخة اللسخخخخخب المخاليخة في التحليخل المخاليل والم حخم الصخامر تطرو الى دور المحلخل المخالي في االعتمخان م  الميزاعيخة 
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Abstract 

 Financial analysis is considered to be a diagnosis of a financial situation or function in the 

institution during a particular productive cycle or during several cycles. This is for those who are 

related to the institution such as businessmen, banks and investors in order to show all changes in the 

financial situation and thus to judge the fiscal policy and take corrective action And the subject of the 

budget analysis carried out by the institution at a certain time in a list to determine the assets of the 

assets, and the debts to determine their financial assets, and through this budget can identify the sources 

of activity of the institution and then draw their direction, and discover the reasons for success and 

failure that Caused The budget should be clear, accurate and real so that those familiar with it can 

easily draw conclusions during the analysis and judge the importance of the institution. In light of 

market economics, capital markets and the emergence of joint stock companies, through which the 

performance of enterprises can be assessed and judged on the results of their implementation and the 

information they provide used in the decision-making process, the diagnosis of any existing problem 

and the forecasting of the economic situation Therefore, we have decided to divide this research into 

four topics. In the first part, we will shed light on the nature of financial analysis by giving a historical 

view of financial analysis and clarifying its concept, while highlighting the tools and stages it 

undergoes. In the second section we will present the various functions and objectives of financial 

analysis. And in the third section we highlight the various financial indicators. In the fourth section we 

discussed the role of the financial analyst in the transition from the accounting budget to the financial 

budget through the study of various amendments to the transition, which is the mainstay of financial 

analysis. 

Keywords : financial analysis, transition, budget, financial budget, accounting budget.  

 

 منهجية البحث -المبحث االول 

  : المقدمة1-1

عرى ان الو ائض المصخرفية لدى الم سخسخال المالية تطورل 

بشخخكل ك ير ع ر السخخلي  مذ وصخخل  اإلعمان المصخخرفية ملى  

اقتصاديال دون العال  المصتلفة ملى درجة ك يرة م  التطورال 

هذا المطات م  اففل المطاعال وبما من الودائل هي   يعدقيم  

التعامإل المصخخدر الرئيسخخي  موان الم سخخسخخال المالية ف ن 

المخاليخة هي االسخخخختصخدام الرئيسخخخخي لتلخل ا موان وعمليخة مله 
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االموان للعمإء هي الصدمة الرئيسخية التي تمدم ا الم سخسخال  

ان كخان البخد م   وفي  ضخخخخوء ظهميخة عمليخة مله االمو  هالمخاليخة

ولي  في تراخخيد اتصاذ قرار التعامإل  وسخخيلة تسخخاعد المسخخ 

وسخيلة م  الوسخائل الم مة التي    المالية لذلل يعد التحليل المالي

المرار بخالمعلومخال   يلجخ  ملي خا المحلخل المخالي لتزويخد متصخذ 

المإئمخة ع  الموقض المخالي للعمإء وفي  خل اقتصخخخخخاديخال  

السخخخخوو وظسخخخخواو المان و  ور الشخخخخركال المسخخخخاهمة زاد  

االهتمام بالتحليل المالي كوعا ظداة ظسخخخخاسخخخخيا يمك  م   إلا  

ل المالية والحك  على عتائء اعمال ا وما تميي  ظداء الم سخخخسخخخا

المرارال   تسخخخختصخخدم في عمليخخة اتصخخاذ  يمخخدمخخا م  معلومخخال 

  وتشصيص مي مشكلا موجودة والتل   بالوضل االقتصادي.

 

  : مشكلة البحث1-2

تمتلل ا عمان المصخرفية في الم سخسخال المالية ظهمية قصخوى  

ة م  عدم  لمال ا م  ا ثر في قماية ظموان الم سخخخسخخخال المالي

ممكاعية وفاء المتعاملي  بالسخخخداد لمروضخخخ ا. لذلل يعد التحليل  

المالي م  الفخرورال التي يل يي على تلل الم سخسخال المالية  

 الميام ب ا  لذا يمك  تحديد المشكلة باآلتي:

قلة اسخختصدام التحليل المالي في الم سخخسخخال المالية ي دي ملى  

 اللاجحة.الفشل في اتصاذ المرارال 

 

 : أهمية البحث 1-3

م     الخذي يعخدظهميخة ال حخم تمثلخ  بخاسخخخختصخدام التحليخل المخالي  

ا دوال الم مخة في تزويخد الج خال المصتلفخة بمعلومخال مإئمخة  

وموثوقة تستصدم في اتصاذ قرارال رايدة كمرار مله االئتمان 

والمحخاف خة على التعخامإل المخاليخة اال رى وبلخاء على ذلخل  

 تكون ظهمية ال حم بالمعلومال الواردة فيا.

 

 : أهداف البحث 1-4

ليل المالي م  ق ل الم سخسخال ي دل ال حم ملى اسختصدام التح

المخاليخة علخد اتصخاذهخا قرارال مخاليخة م مخة بمصخخخخد الحفخا  على  

ظموان تلل الم سخخخخسخخخخال المالية وعدم الفشخخخخل في اسخخخخترداد  

المروخ المملوقخة والتعخامإل المخاليخة اال رى بسخخخخ خب عخدم  

ظي بيخان قخدرة    ممكخاعيخة تلخل التعخامإل م  الوفخاء بخالتزامخات خاه

 المالي على تمليل مصاطر التعامإل المالية.التحليل 

 

 : فرضية البحث  1-5

هلاث مصاطر ت ثر على عشخخاط المصخخارله قيم يعد التحليل  

هذه المصاطر م     علىالمالي ظقد ا سخاليب التي يمك  ان تل ا  

 ظجل العمل على تجاوزها. 

هو: مخا هو دور التحليخل المخالي في    سؤؤؤؤاال البحؤث ا صؤؤؤؤلي

  ؟ ميزاعية المحاس ية ملى الميزاعية الماليةاالعتمان م  ال

اسخخخختعمخان التحليخل المخالي  في التحون م     فرضخخخخيخة ال حخم :

الميزاعيخة المحخاسخخخخ يخة الى الميزاعيخة المخاليخة والكشخخخخض ع   

الصروقال والمصاطر التي تتعرخ ل ا الم سخخسخخال المالية في  

 اتصاذ المرارال السليمة إلدارة هذا المطات.
 

 : منهج البحث وخطواته1-6

 مل ء ال حم: وصفي 

 تب والمصادر المعتمدة ظدوال ال حم : سلعتمد على الك

)اإلضخافة العلمية التي سخيحمم ا   النتائج المتوقعة من البحث :

 .ال حم(

 

 الدراسات السابقة والدراسة الحالية  الفرق بين :   1-7

دور التحليل المالي في   :  2010دراسة موسى بن منصور -1

 ترشيد قرار االندماج بين الشركات

التحليل المالي    ي دياهدف  هذه الدراسخة ملى مبراز الدور الذي  

توضخخخيه   في تراخخخيد قرار االعدماي بي  الشخخخركال م   إن

كيفية مسخخاهمتا في تمدير قيمة الشخخركال الدا لة في االعدماي 

 وكيفية تسوية قيمة الصفمة.

: االتجاهات المعاصؤؤؤؤر  في  1995حسؤؤؤؤيني دراسؤؤؤؤة ال -2

 التحليل المالي  

ت دل هذه الدراسخخخة ملى التعرل على االتجاهال المعاصخخخرة  

التي قخدثخ  في كخل جخاعخب م     كخافخة  والتطورال المصتلفخخة

جواعخب التحليخل المخاليه ملى جخاعخب مبراز الطخاقخال الصإقخة ل خذا  

الفرت ال خام م  فروت المعرفخة في  خدمخة ككخل و خدمخة كخل ج خة 

  م  الج ال المعلية والمستفيدة ملا. 
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  bennouna, meredith & marchantدراسؤؤؤؤؤة    -3

 اتخاذ القرار في الموازنة الرأسمالية المحسنة : 2010

هدف  الدارسخخخخة ملى تميي  التمليال الحالية في اتصاذ المرار في  

  الموازعة الرظسخخمالية في كلداه واسخختصدم في الدارسخخة ظسخخلوا

 اركة م  الشركال الك يرة في كلدا. المسه ال ريديه وامل

 

 رأي الباحث حول الدراسة الحالية والدراسات السابقة :

ظن    يرى الباحثم   إن اسخخخختعراخ الدراسخخخخال السخخخخابمة 

الدراسخال السخابمة تجمل على ظهمية التحليل المالي ومعلوماتا 

في اتصاذ المرارال سخواء كاع  للمديري  ظو المسختثمري ه كما 

لومال ت ي  ظن هذه الدراسخخخال تتفي في تلاون موضخخخوت المع

المحخاسخخخخ ية و المالية باعت ارها الرك  ا سخخخخاسخخخخي الذي يت  

اسخخخختصدام ا علد اتصاذ المراراله لذا فإن  الحاجة ماسخخخخة في  

الوق  الحاضر مل ثورة المعلومال واالتصاالل للميام بسلسلة  

م  الدراسخخخخال العلمية ذال المل ور الكلي والشخخخخمولي لدور  

كفخاءة ا داء اإلداري  معلومخال التحليخل المخالي وظهميت خا في  

الفخخخخروري   المرارال اإلداريخخةه ولخخذلخخل  كخخان م   واتصخخاذ 

االسخختعاعة بالتحليل المالي ومعلوماتا  )المالية او المحاسخخ ية( 

 التصاذ المرارال.

         

 

 ماهية التحليل المالي -المبحث الثاني  

تمخدي  التحليخل المخالي فكرة في  سخخخخل حخم في هخذا الم حخم        

م سخطة وواضخحة م   إن التعرل على عشخ تا وعلى مصتلض 

ا دوال المسخخخختعملة فيا    ففخخخخإ ع التعاريض التي تميز ب ا  

 وظه  المراقل التي يمر ب ا.

 

  : نشأ  التحليل المالي2-1

مذ اسختعمل   19التحليل المالي كاع  عشخ تا في ع اية المرن     

ال لوث والم سخسخال المصخرفية اللسخب المالية التي ت ي  مدى  

قدرة الم سخخخخسخخخخة على الوفاء بديوع ا اسخخخختلادا ملى كشخخخخوف ا  

ذلل فان ا زمة االقتصخخادية التاريصية    ففخخإ ع المحاسخخ يةه 

ل خا ظثر معت ر في  كخان    1933  –  1929الممتخدة م  الفترة بي   

 1933تطوير تمليخال التسخخخخيير والتحليخل المخاليه ففي سخخخخلخة  

ظسخسخ  في الواليال المتحدة ا مريكية لجلة لنم  والصخرله  

سخخاهم  في عشخخر التمديرال واإلقصخخائيال المتعلمة باللسخخب  

 المالية لكل قطات اقتصادي.

 في تطوير  م  وان للفترة مخا بعخد الحرا العخالميخة الثخاعيخة دور  

تمليال التحليل المالي في فرعسخخخخاه قيم ظ  ر المصخخخخرفيون  

اهتمام   بتحديد  طر اسختعمان ظموال     الم مونوالممرضخون 

وسخخائل التمويل في  وبصخخفة دقيمةه ومل تطور الم سخخسخخال  

تكوع  في  ز االهتمام على عوعية الم سخخسخخةه والسخختيلال رك

  لجلة عمليال ال ورصخخة التي م  ظهداف ا 1967فرعسخخا سخخلة 

تخ مي  اال تيخار الجيخد وتخ مي  العمليخال المخاليخة التي تلشخخخخرهخا 

  هالشخخخركال المحتاجة ملى مسخخخاهمة االد ار العمومي )عدون 

 (.13 ه1998

بشخخكل ك ير   ظسخخ  وظن تزايد قج  العمليال وتحسخخ  عوعيت ا  

في  لي ع رة جديدة للتحليل المالي وتحون م  تحليل سخخخاك   

) لفترة معيلة ظو سخخخخلة ( ملى تحليل ديلاميكي )دراسخخخخة الحالة  

سخخخخلواله  3المالية للم سخخخخسخخخخة لعدة سخخخخلوال متعاق ة ظقل ا  

والممارعة بي  عتائج ا واسخخخختلتاي تطوير سخخخخير الم سخخخخسخخخخة 

الم سخسخال ملى تطور   المالية (ه وظدى دور التحليل المالي في

عشخاطات ا وتحميم ا ملى قفزال جدا م مة في اإلعتاي واإلعتاجية 

 (.   31هص 2006)مطره

 

 : نظر  عن التحليل المالي 2-2

التحليخل المخالي: يعخد م  ظه  الوسخخخخائخل التي يت  بموج  خا     -1

عرخ عتخائء ا عمخان على اإلدارة المشخخخخرفخةه مذ ي ي  مخدى  

اه وهو ظداة للتصطي  السخخخخلي ه ويعتمخد  كفخاءت خا في ظداء و يفت خ 

على تحليل الموائ  المالية بإ  ار ظسخخ اا اللجاو والفشخخلهكما 

الخمخخالي   الخمخركخز  فخي  الفخخخخعخض  مخواطخ   لخكشخخخخض  ظداة  يخمخثخخل 

  للم سخخسخخال وفي السخخياسخخال المصتلفة التي ت ثر على الربهه

ويمك  م  رسخخ   طة عمل واقعية للمسخختم ل ويسخخاعد اإلدارة  

 (.93ل 2001ا داء )اريفالل  على تميي  

   في االسختصدام الفعان  يل يي على التحليل المالي ظن يسخ   قيم

 يعدلنموان المتحصخخخل علي اه وم  هذا يت ي  للا ظن التصطي   

م  ظه  وسخخخخخائخل التحليخل المخاليهقيخم يموم بتحخديخد ا هخدال  
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والسخخياسخخال واإلجراءال المالية للم سخخسخخة يعتمد ايفخخا على  

 :  ي تيمثل فيما  عدة  طوال تت

* تحديد ا هدال المالية للمشروت والمتمثلة في استصدام رظس  

المان لزيادة الطاقة اإلعتاجية للم سخخسخخةه وتحسخخيلا في الفترة 

 الطويلة والمصيرة لممابلة التييرال المستم لية .

* رسخخخ  السخخخياسخخخال المالية و ذلل م   إن الحصخخخون على  

 ا موان وكيفية مدارت ا وتوزيع ا.  

التحليخل المخالي وفيمخا   تعريفخالتصخخخخاديي  تتعخدد  وبخا تإل االق

 ال عض مل ا:    ي تي

التحليل المالي: )دراسخخخة محاسخخخ ية ( هو فحص الموائ     -1-1

المالية و ال ياعال الملشخخخورة لم سخخخسخخخة معيلة لفترة ظو فترال 

 ماضية قصد تمدي  المعلومال التي تفيد الم سسة.

و ع خارة ع   التحليخل المخالي: )دراسخخخخخة تل  يخا ( اي ه  -1-2

مجموعة م  الدراسال التي تجري على ال ياعال المالية ب دل 

بلورة المعلومخال وتوضخخخخيه مخداولت خاه وتركيز االهتمخام على  

الحمائي التي تكون ك يرة وراء زقمة ا رقامه وهو يسخاعد في  

تميي  الماضخخخي كما يسخخخاه  في االسخخختطإت على المسخخختم ل 

 هاجب ظت اع ا )كاملوتشخصيص المشخكإل وكذلل الصطوط الو

 (. 35 ه1986

التحليل المالي: )وسخخخيلة للميام بدراسخخخة تصطيطية ( اي    -1-3

مذ م     يعخخد المخخاليه  للتصطي   ضخخخخروريخخة  تم يخخديخخة   طوة 

الفخروري التعرل على المركز المالي والسخياسخال المصتلفة  

  (.78 ه1976 هالتي ت ثر على الربه )الزبيري

الج خال المسخخخختفيخدة م  التحليخل المخالي : وفمخا لنهميخة التي    -2

يتميز ب ا التحليل الماليه ظدى هذا ملى تعدد الج ال المسخختفيدة  

 (: 94  هسابي  ه)اريفال  على اللحو اآلتيملا و يمك  عرض ا  

* مدارة الم سخخسخخة : تسخختفيد م  التحليل المالي في المجاالل 

 التالية : 

 تحميي السيولة. عجاو الم سسة في -1

 عجاو الم سسة في تحميي الربحية. -2

معرفة الوضخل المالي للم سخسخة بالممارعة مل الم سخسخال  -3

 الملافسة.

 تميي  ملجزال الم سسة في مجان التسويي وال يل واإلعتاي.  -4

 التل   بالمستم ل. -5

 المساعدة بالرقابة المالية. -6

الي في معرفة الوضخخل  * الدائلون : يسخختفادون م  التحليل الم

درجة السيولة لدي ا ومدى ئتماعي للم سسة وهيكل تمويل ا واال

قخدرت خا على السخخخخداد في المخدى الطويخل والمصخخخخيره ودرجخة  

 ربحية الم سسة.

دون م  التحليل المالي في معرفة الموة ي* المسختثمرون : يسختف

اإلدارية للم سخسخةه و عصخيب جملة ا سخ   في الم سخسخة م   

رباو   ا رباوه وسخياسخت ا في توزيل ا رباو ومدى اسختمرار ا ا

 التوسل في الم سسة.وم  سلة ملى ظ رى وعسب اللمو 

* الص رة المالية : تسخخختفاد م  التحليل المالي م   إن معرفة  

 معلومال ع  الم سسة ومدى مساهمت ا في االقتصاد المحلي. 

 

 التحليل المالي  : أدوات و مراحل2-3

التحليل المالي عدة ادوال    يسخختعملظدوال التحليل المالي :  -1

 ( :   25ل 1980مل ا )جميلل  

 * يموم بممارعة الكشول المالية لسلوال متعددة.

ه عفسخا * ممارعة الم سخسخة مل الم سخسخال ا  رى م  المطات

مما يعطي للم سخخخسخخخة فرصخخخة لمعرفة مكاعت ا في المطات مل 

 عماط الموة والفعض.اكتشال 

* تكون على اخخخخكخل عسخخخخخبه وهخذه ا  يرة م  ظكثر ظدوال  

التحليخل المخالي اسخخخختعمخاال قيخم ت ي  مجموعخة و خائض في  

 الميزاعية ظو جدون قسابال اللتائء.

* تكون على اخخخكل تحليإل ترتكز على ظدوال تتمااخخخى مل 

قالة الم سخخسخخة مثل دراسخخة السخخيولة ودراسخخة التدفمال اللمدية  

 مردوديةه ودراسة ا  طار المالية الصاصة باالستثمار.وال

*  تكون ايفخخا على اخخكل وسخخائل عمدية كاسخختعمان اإلعإم  

 اآللي .

للتحليخل المخالي عخدة مراقخله وهخذا    مراقخل التحليخل المخالي :  -2

يعتمخد على عوت التحليخل وظهميتخا ودرجخة التفصخخخخيخل المطلوبخة  

فيخاه ويتفي مع   ال خاقثي  في التحليخل المخالي على ظن مراقلخا  

 هي : 

تحخديخد هخدل التحليخل بخدقخة : يحخدد المحلخل المخالي ال خدل    -2-1

ه ومدى ظهمية هذا ال دل و ت ثيره  الذي يل يي الوصخخخون ملياه

ويإقظ ظن ظهخدال التحليخل المخالي تتفخاول م  فلخة ملى ظ رىه  
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وم  هلخا عجخد ظن عجخاو العمليخة التحليليخة يعتمخد على تحخديخد 

 ال دل بدقة.

تحديد الفترة الزملية للتحليل المالي : تحديد ال عد الزملي    -2-2

للتحليل الماليه وبمعلى ظوضخه تحديد عدد السخلوال التي سخيت  

 تحليل بياعات ا.

ا تيار ظسخلوا التحليل الملاسخب : تتعدد ظسخاليب التحليل    -2-3

المالي المتاقة ظمام المحلله ومل ا اسخخختصدام ظسخخخلوا اللسخخخب 

المالية وكذلل ا سخخاليب االقتصخخادية وايرهاه مذ يمض المحلل  

وعليخا ظن    هالمخالي في هخذه المرقلخة ظمخام مجموعخة م  ال خدائخل

 يتصذ ال ديل الملاسب.

التحليخخل  معخخادة ت  -2-4 المخخاليخخة لتإئ  ظسخخخخلوا  الموائ    ويخخب 

المصتخار : اي يت  الت ويخب السخخخخلي  للموائ  المخاليخة م  زاويخة  

التحليل المالي التي تسخ ل عملية التحليله وكل هذا يعتمد على  

  رة المحلخل المخالي ودرايتخا التي م   إل خا يسخخخختطيل توفير 

تحميي  م  ث وال سخخخاطة في الموائ  المالية والدقة والوضخخخوو  

 (. 120ه ص  2001هدل التحليل المالي ) العامري ه 

التوصخخل ملى االسخختلتاجال : تكون عملية االسخختلتاي م     -2-5

ق خل المحلخل المخاليه في مبخداء رظي فلي محخايخده بعيخد ع  التحيز 

وااللتزام بالموضخخخوعية ب ك ر قدر   كافة  جواع ابالشخخخصصخخخي  

 ممك .

هو وسخخخيلة للمل عتائء العملية  صخخخيااة التمرير: التمرير   -2-6

اللتخخائء   مل  تتلخخاسخخخخخخب  التي  االقتراقخخال  ذكر  التحليليخخة مل 

 المتوصل ظلي ا.

 واهداف التحليل المالي   ،أنواع  ،وظائف   :المبحث الثالث

اصخخخ ه للتحليل المالي اهمية متزايدة بشخخخكل ك ير في            

ن الكثير م  الم سخخخسخخخال قد  مبل االقتصخخخاديال المعاصخخخرةه 

 صخخخخصخخخخ  ظقسخخخخاما  اصخخخخة ودعمت ا بالكفاءال اإلدارية  

والمحاسخ ية الإزمةه لكي تتصصخص في التحليل المالي وجعلا  

ه مذا  ا داة التي تدفل بوتيرة الم سخخخخسخخخخة ملى التلمية والتطور

ع را لنهميخة ال خاليخة التي ظصخخخخ ه التحليخل المخالي يتمتل ب خا 

ظصخخ ه البد م  معرفة جميل و ائفا وظعواعا وكذلل ا هدال  

 التي يسعى ملى تحميم ا . 

 

 : وظائف التحليل المالي : 3-1

ان اه  و خائض التحليخل المخالي هي مدارة طريي متصخذي المرار  

التصاذ ظقسخخخ  المرارال التي تعود على الم سخخخسخخخة بالربهه  

والسخير لتحميي هدف ا وبمائ ا في بيلة متييرة  باسختمراره وم  

بي  المرارال التي تحخددهخا سخخخخيخاسخخخخخال التحليخل المخالي هي  

 ( : 17  هسابي  ه)اريفال

 قرار االستثمار. -1

 قرار التمويخخخل. -2

  قرار التصطي  و الرقابة المالية. -3

 الشكل التالي ي ي  و يفة التحليل المالي في اتصاذ المرارال : 

 

 –المخطط العام لوظائف التحليل المالي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16-15  هسابي  ه)اريفال
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وم  المصط  اعإه يمك  المون بخ عخا لكي تمك  المحلخل المخالي  

م  تحميي ال دل الرئيسخخخي للم سخخخسخخخة ظال وهو تع ي  ثروة  

 : اآلتيةظصحاا الم سسة عليا الميام بالو ائض 

 

المخخالي :  -1 ال يخخاعخخال    التحليخخل والتصطي   ع  طريي تحليخخل 

المخاليخة وتحويل خا ملى معلومخال يمك  اسخخخختصخدام خا إلعخداد  

المتعلمخخة بخخاإليرادال و لمصخخخخخاريض التي تصص االموازعخخال 

 المشروت في المستم ل.

تحديد هيكل ظصخخخخون المشخخخخروت : ع  طريي تحديد قج   -2

االسخختثمارال في كل م  ا صخخون المصخخيرة والطويلة ا جله 

 ا باستصدام ا صون الثابتة المإئمة.وكذلل التوجي

تحديد ال يكل المالي للمشخروت : يجب تحديد المزيء ا مثل   -3

وا كثر مإئمخة م  تمويخل قصخخخخير وطويخل ا جخله وتحخديخد  

ط يعخة ديون المشخخخخروت سخخخخواء كخاعخ  ملكيخة ظو ع  طريي  

 االقتراخ.

 

 هلاث عوعان م  التحليل المالي:  : : أنواع التحليل المالي3-2

التحليخل الرظسخخخخي : يع ر ع  تحويخل ا رقخام المخاليخة ملى    -2-1

عسخخخخب ملوية م  الرق  المالي الرئيسخخخخي في تلل المائمة ولكل 

فترةه وقد ت  التعارل على ظن يكون الرق  الرئيسخخخي في قائمة 

الخد خل هو رق  صخخخخافي الم يعخال وفي الميزاعيخة العموميخة هو 

ا صخخخونه ويسخخخاعد هذا اللوت م  معرفة عماط الموة   مجموت

 والفعض الموجودة في الم سسة.

التحليخل ا فمي : يشخخخخمخل التحليخل ا فمي لعخدة سخخخخلوال    -2-2 

وصخخيااة كل علصخخر م  العلاصخخر المالية المراد تحليل ا ظفميا 

بشخكل عسخب ملوية م  قيمة العلصخر عفسخا في سخلة ا سخاسه 

الث خال والتراجل في ذلخل العلصخخخخر وذلخل لمعرفخة مخدى اللمو و

 هسخخخخابي  هع ر الزم ه ويسخخخخاعخد هخذا اللوت على )اخخخخريفخال

119 : ) 

 اكتشال سلوث الم سسة. -1

 تميي  معجازال وعشاط الشركة في ضوء هذا السلوث.  -2

 

 

 

 : أهمية و أهداف التحليل المالي 3-3

 ( : 65 ه2000 ه)ع د ربا ا همية -أ

عداد  باللتيجة مفي رسخخ  ظهداف ا ويسخخاعد مدارة الم سخخسخخة  -1

 الصط  السلوية الإزمة لمزاولة عشاط ا االقتصادي.

وذلل  هتمك  اإلدارة م  تصخخخخحيه االعحرافال في قدوث ا -2

 باتصاذ اإلجراءال التصحيحية الإزمة.

 اكتشال الفرص االستثمارية الجديدة. -3

 ظداة فعالة لزيادة فعالية عملية التدقيي.  يعد -4

 تشصيص الحالية المالية للم سسة. -5

 تحديد قدرة الم سسة على االقتراخ و الوفاء بديوع ا. -6

 الحك  على مدى صإقية السياسة المالية دا ل الم سسة. -7

الخخمخخ سخخخخسخخخخخخة   -8 مدارة  كخخفخخاءة  مخخدى  عخخلخخى  الخخحخخكخخ  

 (.83هص2008)اللعيميه

 

حسخخخخب الج خة التي تموم ب خاه  بلض ا هخدال  : تصت  ا هؤداف  -ب

فيمك  للم سخخسخخة ظن تحدد هذه ا هدال بالتلسخخيي مل دوائرها 

المالية  مما ظن تموم ب ا ج ال  ارجية ع  الم سخسخة والمتمثلة  

عمخان الم تمي  بخالم سخخخخسخخخخخةه في المصخخخخرفيي   رجخان ا 

  ...الخ.ي ه المورديالمساهم

اعة الم سسة على تحمل  تميي  الوضعية المالية ومدى استط  -1

 عتائء المروخ.

تميي  اللتخائء المخاليخة وبواسخخخخطت خا تحدد ا رقام الصاضخخخخعة   -2

 للفرائب.

 قياس مردودية العمليال المحممة م  طرل الم سسة. -3

المخخاليخخة في   -4 التوازعخخال  معطخخاء ظقكخخام على مخخدى تط يي 

 الم سسة وعلى مردوديت ا.

وضخخخخل المعلومال الحاصخخخخل  علي ا ك سخخخخاس للتمديرال  -5

 المستم لية.

 توضيه سياسة المروخ اتجاه الزبائ . -6

 ة للم سخسخة مل م سخسخال ظ رى م ممارعة الوضخعية العام -7

  عفسا. المطات

تميي  الوضخعية المالية ومعرفة قدرة الم سخسخة على تسخديد  -8

 ديوع ا والفماعال التي تمدم ا.
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 اهمية النسب المالية في التحليل المالي :المبحث الرابع

تستصدم اللسب المالية في التحليل المالي الستصراي ظو استل اط 

عإقخة بي  الرقمي  الملسخخخخوا ظقخدهمخا لذ ر. وهخذه اللسخخخخب  

 تساعد على التعرل على وضل الملش ة موضل التحليل. 

اللسخخخخخب ملى عخدة تصخخخخليفخال كمخا    يخ تيويمك  تصخخخخليض 

 (:  31هص 2006)مطره

 

 حسب مصادر المعلومات : -1

 قائمة الد ل ظو عسب اللشاطعسب   -ظ

 عسب قائمة المركز المالي ظو عسب رظسمالية  -ا

عسخخخخب مصتلطخة تعتمخد على قخائمخة الخد خل وقخائمخة المركز   -ي  

 المالي 

 

 على أساس تمثيلها للواقع :  -2

 عسب فعلية   -ظ

 عسب عمطية    -ا

 

 على أساس مكونات النسبة :  -3

 العإقة بي  علصري  (   عسب بسيطة  ) -ظ

 عسب مرك ة ) العإقة بي  عدة علاصر (   -ا

 

 على أساس تقويم ا داء :  - 4

 عسب السيولة  -ظ

 عس ة االداء  -ا

 عسب المإءة    -ي

 عسب الربحية   -د

 

 النسب على أساس تقويم ا داء 

بالسخيولة ممدرة الملشخ ة على   عسخب السخخخخخخخخخخخيولة: و يمصخد -1

الوفاء بالتزامات ا قصخخيرة ا جل دون اللجوء ملى االسخختداعة ظو 

بيل ظصخل ثاب . وهلاث عدد م  الم اخرال على السخيولة مل ا  

 (:2003-2002 همحاضرال  ه) موسى

رظس المان العامل: وهو الفرو بي  ظصون الملش ة المتداولة   -ظ

مجموت ظصخخول ا المتداولة   و مطلوبات ا قصخخيرة ا جل ظي ظن

يزيد ع  مجموت التزامات ا قصخخخخيرة ا جل. ) بمعلى أ ر ظن  

يمك  ظن تسخخخخدد م  ا صخخخخون  هااللتزامخال قصخخخخيرة ا جخل

 .المتداولة و يفيض م لغ معي (

التداون (: هي عسخخخ ة ا صخخخون  اللسخخخ ة الجارية: ) عسخخخ ة  -ا

 .المتداولة ملى الصصوم المتداولة )قصيرة ا جل(

 مجموت ا صون المتداولة / مجموت المطلوبال قصيرة ا جل

واللسخخخخ ة التي عحصخخخخل علي ا تدن بصخخخخورة عامة على عدد  

المرال التي تيطي في ا ا صخون المتداولة المطلوبال قصخيرة 

 (.9هص2011)ب  مالله ا جل

 –اللسخخخخ خة السخخخخيولخة السخخخخريعخة  ل ا صخخخخون المتخداولخة   -ي

الصصخوم المتداولة     /  ) المصزون + المصخروفال الممدمة (

100. 

 

) عسخخخب كفاءة ظداء اإلدارة (: توضخخخه هذه  عسخخخب ا داء :. 2

اللسخخخخخب قخدرة مدارة الملشخخخخخ ة على مدارة الموارد المتخاقخة 

) موجودال ومطلوبال ( وكفاءت ا في مدارة هذه الموارد وم  

 م ارات ا :

 

معدن دوران المديلي  :  صافي الم يعال اآلجلة /  متوس    –ظ  

    .صافي المديلي 

لملشخ ة على تحصخيل مسختحمات ا م  يمير هذا المعدن قدرة ا   

العمإء م   إن تحخديخد عخدد مرال تحويخل الخديون ملى عمخديخة  

(P. Conso , 2003, 206. ) 

 

متوسخخخخ  -ا  / الم يعخخال  تكلفخخة   : المخصخزون  دوران  معخخدن 

 المصزون

يوضه هذا المعدن عدد المرال التي يتحون في ا المصزون ملى  

 الم يعال وهو م ار على تحويل المصزون ملى سيولة 

 

عسخخخخب المإءة: تمير هخذه اللسخخخخب قخدرة الملشخخخخ ة على    -3

االسخخخختمرار في ا جل الطويل ه وي ت  الممرضخخخخون والمإث 

ب ذه الم اخخخخرال  ع ا تفيد في معرفة اسخخخختمرارية الملشخخخخ ة 

لوفخاء بخالتزامخات خا طويلخة ا جخل )ظ.لود للوسل محخاضخخخخراله وا

2001- 2002  .) 
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 وم  هذه اللسب : 

عسخ ة الديون ملى االصخون  ل   مجمالي الصصخوم )قصخيرة  -ظ 

 +طويلة ( / مجمالي ا صون ) متداولة + ثابتة(

  وتعد توضخخه هذه اللسخخ ة مسخخاهمة الديون في تمويل ا صخخون  

ى الموازعخة بي  ظصخخخخول خا  على قخدرة الملشخخخخخ ة عل  ام اخخخخر

   .والتزامات ا

عسخب الربحية : وهذه اللسخب تمير مدى قدرة الملشخ ة على   -4

لتموي  كفاءة    م مةتحميي ظرباوه وم اخخخرال الربحية وسخخخيلة  

مدارة الملشخ ة االقتصخادية لمواردها وتحميي عوائد مجزية على  

 تلل الموارد. 

 وم  عسب الربحية : 

ى الم يعال ل  صخخافي الد ل بعد عسخخ ة صخخافي الد ل مل -ظ

 الفري ة والزكاة / صافي الم يعال

تمير هذه اللسخخ ة مسخخاهمة كل وقدة م  الم يعال في صخخافي  

 ربه الملش ة  .

العائد على قموو المإث: ) عس ة صافي الد ل ملى قموو   -ا

 .المإث(

يت  الحصخخخون على هذه اللسخخخ ة بمسخخخمة صخخخافي الد ل على  

 المإث في بداية وع اية الفترة:متوس  قموو  

صخخافي الد ل بعد الزكاة والفخخري ة /  متوسخخ  قموو المإث  

 100. 

عائد السخخ   الواقد م  ا سخخ   العادية: يت  الحصخخون على    -ي

عائد السخخ   الواقد م  ا سخخ   العادية بمسخخمة صخخافي الد ل  

 على عدد ا س   العادية.

الخد خل بعخد الزكخاة   عخائخد السخخخخ   العخادي ل صخخخخخافي          

 والفري ة / عدد ا س   العادية

تمير قيمة  عسخخخ ة الميمة السخخخوقية ملى العائد على السخخخ   : -د

السخخخ   السخخخوقية ملى العائد المسخخختحي على السخخخ   الواقد م  

االسخخ   العادية )التحليل المالي للم سخخسخخة االقتصخخادية ه ص 

77:) 

عسخخ ة الميمة السخخوقية ملى العائد على السخخ   ل الميمة السخخوقية 

 .للس   / عائد الس  

 

 

المحلؤؤل في االنتقؤؤال من الميزانيؤؤة   دور  :  المبحؤؤث الخؤؤام 

 المحاسبية إلى الميزانية المالية 

 

الميزاعيخخة  على  تعخخديإل  بخخإجراء  يموم  المخخالي  المحلخخل  ان 

المحاسخخ ية للوصخخون ملى الميزاعية الماليةه وهذا باالسخختلاد ملى  

م دظي  : درجة سخخيولة ا صخخون ودرجة اسخختحماقية الصصخخوم 

اخخخخر بي  العلخاصخخخخر الثخابتخة أ خذي  بعي  االعت خار المخدة كم 

  .والمتداولة المصيرة والطويلة ا جل

 

 : تعديل عناصر ا صول5-1

ان ا صخخخخون تمثل مصتلض االسخخخختعماالل االقتصخخخخادية التي 

حسخخب درجة السخخيولة المتزايدة بظهلكت ا الم سخخسخخة  وترتب  

والسخخخلويةه وقسخخخب هذا التمسخخخي  فان ا صخخخون تحتوي على  

 ( : 17 ه1994  ه)محمدقسمي  ظساسيي  هما  

* ظعلى الميزاعية: تشخخمل العلاصخخر التي تسخختعمل ا الم سخخسخخة 

  كثر م  دورة استيإلية. 

* ظسفل الميزاعية : تشمل العلاصر التي تستعمل ا الم سسة في 

 الدورة االستيإلية .

مذا التعديإل التي ت  ر على مصتلض علاصخخر ا صخخون هي 

 :ي تيكما  

االسخختثمارال : قسخخب المصط  الوطلي المحاسخخ ي ت  ر   -1

في  تسخ  في المجموعة الثاعية وتشخمل مجموت الممتلكال التي 

المصخخخاريض  20اللشخخخاط االسخخختيإلي للم سخخخسخخخة ماعدا و/

اإلعخداديخةه التي تمثخل المصخخخخخاريض المخاعوعيخة و مصخخخخخاريض 

التكوي ه ف ذه اللفمال تسخ ي اللشخاط العادي للم سخسخةه لذا ف ي 

تمثخل الموجودال المخاليخة ظو المعلويخة بخل تعخد اسخخخختثمخارال    ال

وهمية  ع ا ال تع ر ع  الميمة المالية لحميمة الم سخخخخسخخخخة لذا  

قذف  م  الميزاعية الماليةه وتفخ  االسختثمارال في ا صخون 

 الثابتة.

ظسخخخخاس اللشخخخخاط   تعخدالمصزوعخال : قيخم ان المصزوعخال    -2

االستيإلي للم سسةه ف ذه تموم بتحديد المصزوعال و تصليف ا  

بتحخديخد مصزون ا مخان ظو العمخله الخذي يع ر ع  الحخد ا دعى 

م  المصزوعال الذي يفم  استمرار اللشاط العادي للم سسة 
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حسخب هذه الطريمة بالذي ي مى في قوزت ا ملى عدة سخلواله و

المواد ا وليخة التي بحوزت خا فخان الم سخخخخسخخخخة تجمخد جزء م  

لمواج خة التييرال التي تحخدث في اإلعتخاي بسخخخخ خب تخ  ير ظو 

زيادة في الطل ياله ظما باللسخ ة اإلعتاي التام فيصصخص لا جزء 

م  ا موان المسخخخختيلة في دورة االسخخخختيإنه لذا تفخخخخ  هذه 

 المصزوعال ملى ا صون الثابتة وال اقي مل ا صون المتداولة. 

: تمثخل المجموعخة الرابعخة لممتلكخال الم سخخخخسخخخخة    الحموو  -3

 فالتييرال التي تطرظ تكون متمثلة في :

* سخلدال المسخاهمة : ت مى في ا لمدة تفوو السخلة لذا تفخ  ملى  

 المي  الثابتة.

* كفخاالل : تع ر الكفخالخة على ظع خا ضخخخخمخاعخا ممخدمخة م  طرل 

ثابتة الم سخخسخخة للييره والمدة تفوو السخخلة لذا تفخخ  ملى المي  ال

 (.74هص2000)محمد  

* ديون مشخخخخكوث في ا : ظن الديون المشخخخخكوث في ا عاتجة ع   

عدم دفل بعض الزبائ  لمسخخخختحمخات   في اآلجان المحخددةه ممخا  

تفخخخخ  ملى    وم  ث يجعخل عمليخة تحصخخخخيل خا تفوو السخخخخلخة  

 االستثمارال مل تحديد م وعة ل ا.

غ  * م الغ محجوزة لدى ال لل : هي ع ارة ع  ظرصخخخخدة وم ال

مال ظع ا مجمدة لدى ال لل فتفخخخ  ملى المي   هتملك ا الم سخخخسخخخة

 الثابتة.

كما ي  ر علد مصتلض علاصخخخر ا صخخخون ا تإل بي         

قيمت ا الدفترية ظي م دظ التكلفة التاريصية وقيمت ا السخخوقية التي 

ت  ر ب خا في الوقخ  الحخالي ممخا ي دي ملى   ور فرو معخادة  

و باللمصخان في علاصخر ا صخون ع ر التمدير وذلل بالزيادة ظ

 قيمت ا التاريصية.الى الزم  باللس ة 

 :  اآلتيقيم ي  ر فرو معادة التمدير م   إن الجدون        

 

 

 

 تمثيل فرق إعاد  التقدير  

 

 . 17ص  –مرجع سابق  –المصدر: محمد سامي محمد 

  

وهخو   الخمخوجخودةه  الخمخعخطخيخخال  وفخي  تخعخخديخإل  الخمخحخلخخل  يخجخري 

االعتمان وذلل بفخ  علاصخر م  المجموعة ا سخاس في عملية 

الثخالثخة والمجموعخة الرابعخة ملى المي  الثخابتخة ي رز للخا في ا  ير 

 (.17 ه2002 هعدة كتل مالية )مراد

ا صخخون الثابتة المعدلة : تشخخمل اللفمال والمصخخاريض ا ولية 

كمخا تحتخل علخاصخخخخر المجموعخة الثخاعيخة مل مضخخخخافخة سخخخخلخدال  

  ففخإ ع لمروخ التي تفوو السخلة المسخاهمة والسخلدال ظو ا

 مصزون ا مان الصاص بالدورة االستيإلية.

 قي  وهي :  متداولة المعدلة: تحتوي على ثإثا صون ال

* قي  االسخختيإن : تحتوي على قي  االسخختيإن المعدلة وعلى  

 جميل ظاكان المصزون مل قذل مصزون ا مان.

عخة الرابعخة  * قي  قخابلخة للتحميي : تشخخخخمخل علخاصخخخخر المجمو

باسختثلاء الكفاالل المدفوعةه سخلدال المسخاهمة والمي  المعدومة 

 ع ائيا التي تشمل  سارة الم سسة.

* قي  جاهزة : قسخخخاا ال لل والصخخخلدوو والحسخخخاا الجاري  

 ال ريدي.

 

 

 القيمة الحقيقية  القيمة الزائد  القيمة الناقصة  القيمة االسمية  العناصر 

 م/إعدادية

 أراض

 قيم معنوية

 سندات المساهمة 

 س

 ت

 ص

 و

  س   -

 +   ت 

 +   ص

 

 س'

 ت'

 ص'

 و'
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 عملية االنتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -مرجع سابق  –المصدر : ناصر مراد 

 

 : تعديل عناصر الخصوم :  5-2

الصصخخوم ت   علاصخخر المجموعة ا ولى المتمثلة في ا موان 

الصاصخخة و علاصخخر المجموعة الصامسخخة وهي الديونه مرت ة 

 حسب م دظ االستحماقية والسلوية وتتمثل في :ب

ا موان الدائمة : تف  كل ا موان التي ت مى تح  تصرل   -1

ف ي  تمثل    هما كان مصخخدرهاالم سخخسخخة لفترة تفوو السخخلة م 

للم سخخسخخة   ا اصخخ   هيكإ  تعدمجموت العلاصخخر والموارد التي  

الجمخخاعي   الصخخاص  المخخان  برظس  عل خخا  ع ويع ر    ففخخخخإ 

ا ع خخاء وعتخخائء ره  التصصخخخخيصه  واالقتيخخاطخخاله   م وعخخة 

(.242ه ص2000والصسائر )عمله 

 

 معالجة ماونة ا عباء و الخسائر  

 

 

 

 

 

 

 

 .12ص  –مرجل سابي   –محمد سامي محمد  المصدر :

 

 الديون : وهي عوعان :  -2

هي الخديون التي تفوو السخخخخلخة    الخديون الطويلخة ا جخل :  -2-1

لدى الم سخخخسخخخة والم دظ ا سخخخاسخخخي المعمون با اعت ار ديون 

ظما الديون ا  رى فتصتلض  هاالسخختثمارال ديون طويلة ا جل

 با تإل ظجان استحماق ا.

هي كل الديون التي ال تتجاوز   الديون المصخخيرة ا جل :  -2-2

 سلة م  تاريخ استحماق ا.  

معالجة اللتيجة : تصفخخخل اللتيجة للفخخخري ة على ا رباو   -3

التي يت  دفع خا  إن ثإثخة ظاخخخخ ر على ا كثره وهي بمثخابخة  

الديون المصخيرة ا جله ظما الجزء ال اقي م  اللتيجة مما يوزت 
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فخخ  ملى االقتياطال على العمان في المدى المصخخير وال اقي ي

 ظو عتائء ره  التصصيص.

 

 :  كاآلتيوبذلل يت  معالجة اللتيجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  12ه ص  1998مط وعال الفرقة ال يدااوجية " ممياس التسيير المالي " جامعة الجزائره سلة  المصدر :

 

 الميزانية المالية لجانب الخصوم 

 

 

 

 

  –مرجل سابي  –المصدر : عاصر مراد 

 

 وع  طريي هذه الكيفية تت  عملية االعتمان م  الميزاعية المحاس ية ملى الميزاعية المالية .

 

 

 : الميزانية المالية و الميزانية المالية المختصر   5-3

 الميزاعية المالية :  -1

ظاخخكان الميزاعية تصتلض با تإل قج  العلاصخخر المكوعة ل اه 

  ة قسب درجة سيولة ا صون و استحماقية وهي مرت

 

الصصخخخومه مل ا  ذ بعي  االعت ار التجاعر بي  علاصخخخر كل 

مجموعةه فالمجاميل هي التي تسخخختعمل كمعطيال في التحليل 

 المالي ول ذا ت  ر للا الميزاعية المالية على اللحو التالي : 
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 الميزاعيخخخخة الماليخخخخخة 

 

 المبالغ الخصوم المبالغ ا صول

 ا صون الثابتة :

 

 المي  الثابتة :

 االستثمارال 

 قي  معلويخخخة 

 قيخخ  ثابتخخخخة 

 

 قي  ثابتة ظ رى : 

 مصزون ا مان

 سلدال المساهمة 

 كفاالل مدفوعة

 ا موان الدائمة :  

 

 ا موان الصاصة :

 رظس مان الشركة 

 معادة التمدير فرو 

 م وعة ا ع اء و الصسائر

 

 د.ط.م.ظ : 

 ديون االستثمارال 

 قروخ مصرفية

 

  مجموت ا موان الدائمة   مجموت ا صون الثابتة

 ا صون المتداولة : 

 

 قي  االستيإن : 

 بفائل 

 مواد و لوازم 

 تامة (  1/ 2ملتجال )تامة و 

 

 قي  قابلة للتحميي : 

 تس يمال

 زبائ  

 ظوراو ق ض 

 

 المي  الجاهزة : 

 ال لل

 الحساا الجاري 

 الصلدوو

 

  د.و.ظ :  

  مجموت د.و.ظ   مجموت ا صون المتداولة

  مجموت الصصوم  مجموت ا صون

 مرجل سابي . –المصدر : عاصر مراد 

هي الجدون الذي ي  ر للا  الميزاعية المالية المصتصخخخخرة : -2

حسخخخخب م خدظ اسخخخختحمخاقيخة  بالمجخاميل الك رى للميزاعيخة المخاليخة 

الصصخخخوم وسخخخيولة ا صخخخون مل المراعاة في عملية التمسخخخي  

والتجاعر بي  علاصخر كل مجموعةه ويمك  ظن ت  ذ الميزاعية 

هلدسخية مصتلفة تمكللا م  المإق ة  المالية المصتصخرة ظاخكاال

التي تطرظ على علخاصخخخخرهخا في فترال   السخخخخريعخة للتطورال

 متتالية وم  ا اكان التي تمثل علي ا الميزاعية :   

 * المربل : يكون التمثيل عليا بميمتي  فم  لكل م  ا صون 

 .  عفسا المربلالصصوم وكإ الجاع ي  يمثإن  و
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 . 40ص  –مرجل سابي  –المصدر : عاصر دادي عدون 

 

تمثخل علي خا ظو على عصخخخخف خا عخدد م  علخاصخخخخر    * الخدائرة :

الميزاعية ويمك  تصصخيص عصخض الدائرة لنصخون واللصخض  

 اآل ر للصصوم ظو دائرة لنصون وا  رى للصصوم .

 

 الخاتمة

م   إن هخذه ال حخم تمكلخا م  معرفخة ط يعخة التحليخل المخالي 

وتطوره التخاريصيه بحيخم تطرقلخا ملى عرخ مصتلض ظعواعخا  

التي تع ر ع  ظهدال  هدال التي يسخخعى لتحميم ا  وو ائفا وا 

  هالم سخخخسخخخة ككله وم اخخخرال التحليل المالي م  راس المان 

 هواقتيخاي راس المخان العخامل والصزيلخة وكذلل اللسخخخخب المخاليخة

االعتمخخا في  المخخالي  المحلخخل  دور  ع   تلخخاوللخخا  ث   م  وم   ن 

الميزاعية المحاسخخخ ية الى الميزاعية المالية والمطالب المذكورة 

وبخالتخالي فخإعلخا عسخخخختطيل المون بخان جوهر العمخل اإلداري    هاعفخا

في الم سخخسخخة هو اتصاذ المرارال في ضخخوء التحليل الماليه  

بحيم ظصخخخ ه العمود الفمري لردارة الماليةه وازدادل ظهميتا 

لمعاصخرة وذلل م   إن تعدد بشخكل ك ير في االقتصخاديال ا

 هالج ال المسختفيدة ملا سخواء كاع  دا ل الم سخسخة ظو  ارج ا

التحليخخل المخخالي في  الف   ظكثر ومبراز مخخدى فعخخاليخخة  ولتعميي 

اتصاذ المرارال البد م  دراسخة التوازن المالي وهذا ما تطرقلا 

التعديإل توازن الميزاعية المالية م لي على ظسخخاس وان   هاليا

التي عموم ب خا م  ظجخل االعتمخان م  الميزاعيخة المحخاسخخخخ يخة ملى  

الميزاعية الماليةه وملا عسخخختلتء ظعا كلما كاع  التعديإل دقيمة 

 كما ظن م ارال التوازن  هكلما كاع  الميزاعية المالية متوازعة

 

  تعد المالي ل ا وزع ا في و يفة التسيير المالي للم سسةه  ع ا  

وسخخخخيلخة كفيلخة تمخد بمعلومخال قيمخة لعمليخال الرقخابخة و التصطي   

م  ظه  الم اخخخخرال التي يعتمخد علي خا المحلخل المخالي في   وتعخد

 الكشض ع  عماط الموة والفعض في الم سسة.

 

 االستنتاجات

الم سخخخسخخخة المالية هو اتصاذ ان جوهر العمل اإلداري في   -1

المرارال في ضخخخخوء التحليخل المخالي ل خا ف و العمود الفمري 

 لردارة المالية دا ل الم سسة المالية.

عجخاو المحلخل المخالي بخاعتمخاده الم اخخخخرال المخاليخة في   -2

عمليال الم سخخخخسخخخخة المالية م   إن دراسخخخخة الموائ  المالية  

 الموجودة.  وتحليل ا وفي الم ارال واللسب المالية

عإقظ ظن م اخخخخرال التوازن المخالي ل خا وزع ا في و يفة   -3

 التسيير المالي للم سسة المالية.

م اخخخخرال التوازن المخالي وسخخخخيلخة كفيلخة تمخد   تعخدكخذلخل    -4

الرقخخابخخة والتصطي    لعمليخخال  قيمخخة  ظه    وتعخخدبمعلومخخال  م  

الم اخخخخرال التي يعتمد علي ا المحلل المالي في الكشخخخخض ع   

 لموة و الفعض في الم سسة.عماط ا

توازن الميزاعيخة المخاليخة م لي على ظسخخخخاس التعخديإل التي   -5

عموم ب ا م  ظجل االعتمان م  الميزاعية المحاس ية ملى الميزاعية 

 المالية .

لخذلخل عسخخخختلتء ظعخا كلمخا كخاعخ  التعخديإل دقيمخة كلمخا كخاعخ     -6

 الميزاعية المالية متوازعة.

 

 التوصيات

الم سخخخخسخخخخة المخاليخة مبراز مخدى فعخاليخة التحليخل يجخب على   -1

 المالي في اتصاذ المرارال والبد م  دراسة التوازن المالي ل ا. 
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ضخرورة اسختصدام الل ام اإللكتروعي في التعامإل م  ق ل  -2

الم سخخخخسخخخخة المخاليخة ع ر مكللخة المعلومخال المخاليخة وتسخخخخ يخل  

د في اسخخختصراي اللسخخخب المالية في التحليل المالي مما يسخخخاع

 السرعة ودقة اعجاز التعامإل اال رى.

يمك  اعتماد م اخرال التحليل المالي باسختصدام اللسخب م   -3

ق ل المصخارل في دراسخة المركز المالي وظعشخطة الم سخسخال 

 المراد ملح ا المروخ والتعامل مع ا.

اعتماد الم سخسخة على المحلل المالي في الكشخض ع  عماط  -5

 سسة.الموة و الفعض في الم 

كذلل االعتماد على م اخرال التوازن المالي لدورها الم    -4

 في عملية التسيير المالي للم سسة. 

العمل على تطوير مو في ال لوث والشخركال الم سخسخال   -6

المخاليخة اال رى في اسخخخختصخدام التحليخل المخالي م   إن اقخامخة 

 ال رامء التدري ية والتطويرية لزيادة م ارات  .
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