
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 عليم العالي والبحث العلميوزارة الت
 لواديلشهيد حمه لخضر باجامعة ا

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 العلوم المالية والمحاسبيةقسم 

 أكادمييمتطلبات شهادة ماسرت  الستكمالمذكرة مقدمة 
 والتجارية وعلوم التسيري ميدان العلوم االقتصادية

 الشعبة: علوم مالية وحماسبية
 التخصص: حماسبة وتدقيق

 

 
 
 

 

 

 : /الدكتوراألستاذحتت إشراف                                                        الطلبة:   إعداد        

 زبيـــــــــــــــدي البشـــــــــــــــــــري-                                              بية يوسف تقي الدين -
 منـــــــــــــــــــــــال عيــــــــاطي -
 هشــــــــــــــــام عــــــــــــاشور -

 جلنة املناقشة
 رئيــــــــــــــــــــــــــــــــــسا -         -أ-مساعد  ابجلامعة أستاذالرتبة العلمية       ابراهيم الوصيف غدير-
 مشرفا ومقررا -         -أ-مساعد  ابجلامعة أستاذالرتبة العلمية        ديـــــــــــــــــر زبيـــــــــــالبشي-
 ــــــــــــــــــــــــــــــامناقش -         -أ-مساعد  ابجلامعة أستاذالرتبة العلمية         وشــــــــــــــــــــة بـــــــكـلطيف-

 
 2018/2019 ة:جلامعياالسنة 

شيد قرارات تر في دور تقييم األداء المالي 
 االقتصادية ةاالستثمار في المؤسس

 «SARL AJ-ABG» ةحالة شركدراسة 
 (2018-2016للفترة الممتدة من )

 



 اإلهــــــــــــــــــداء
 

 احلمد هلل الذي وفقنا هلذا ومل نكن لنصل اليه لوال فضل هللا علينا أهدي مثرة جهدي هذا 
)سعد( الطاهرة أدعوا هللا أن يرمحه ويسكنه فسيح جنته ويلحقه ابألنبياء « أيب»أهدي مثرة جهدي إىل روحي 

 الصاحلني.  
وصفها، ويعجز القلم عن كتابة أي شيء عنها، ويف صالهتا كم أكثرت من إىل من اتهت الكلمات واحلروف يف 

 الدعوات، واليت كانت سندا يف حيايت وغمرتين بعطفها
 الغالية )مـــامـــــه(ادام هللا عليها صحتها ورعاها.« أمي»

 إىل من أتقاسم معهم حنان الوالدين إخويت كل ابمسه
 ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام( حفظهم هللا ورعاهم –ائي )امحد رواد إىل عائليت الثانية زوجيت العزيزة وأبن

 إىل من ساندوين ولو بكلمة طيبة
 إىل كل زمالئي ابلفوج األول دفعة ماسرت حماسبة وتدقيق

 
 
 
 
 
 
 

                                                                             هشـــــــــــام

 



 اإلهــــــــــــــــــداء
 

 احلمد هلل الذي وفقنا هلذا ومل نكن لنصل اليه لوال فضل هللا علينا أهدي مثرة جهدي هذا
يرمحه  أدعوا هللا أن الغايل «أيب»إىل من أمحل امسه بكل افتخار، إىل من علمين العطاء دون انتظار إىل روحي 

 ويسكنه فسيح جنته ويلحقه ابألنبياء الصاحلني.  
يف أرض طيبة وسقتين مبكارم األخالق، إىل اليت تعبت ألراتح أان، إىل من علمتين النجاح قائلتا  إىل من زرعتين

 "بعد كل بداية هناية وبعد كل عمل راحة، وكل من تعب انل وكل من كسل خاب.... أتعيب نفسك تراتح"
 احلبيبة أقول شكرا ورعاك هللا اي مشعة دريب.« أمي»

 الدين إخويت كل ابمسهإىل من أتقاسم معهم حنان الو 
 «خدجية»إىل أخيت العزيزة 

 إىل من ساندوين ولو بكلمة طيبة
 إىل من تقامستم معهم مثرة أعوام الدراسة، إىل من بنيت معهم مدرسة الصداقة 

 إىل كل زمالئي ابلفوج األول دفعة ماسرت حماسبة وتدقيق
 إىل من وسعتهم ذاكريت ومل تسعهم مذكريت.

  
 
 
 
 
 

                                                                              منـــــــــال
 
 
 



 اإلهــــــــــــــــــداء
 

 احلمد هلل الذي وفقنا هلذا ومل نكن لنصل اليه لوال فضل هللا علينا أهدي مثرة جهدي هذا 
 أدعوا هللا أن يرمحه ويسكنه فسيح جنته ويلحقه ابألنبياء الصاحلني.  « أمي»اىل روحي 

 اىل الذي مل يدخر جهدا لرتبييت والذي لو عربت الكلمات لن تعرب عما حيمله قليب له
 اىل الذي غرس يف قليب حب العلم والتعلم

 حفظه هللا واطال يف عمره« أيب»
 الوالدين إخويت كل ابمسهإىل من أتقاسم معهم حنان 

 إىل عائليت الثانية زوجيت العزيزة وابنيت حفظهم هللا ورعاهم
 إىل من ساندوين ولو بكلمة طيبة

 إىل كل زمالئي ابلفوج األول دفعة ماسرت حماسبة وتدقيق
 
 
 
 
 
 

 تقي الدين يوسف
 

 



 شكر وتقدير
 

أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأدخلين  رب»قال تعاىل: 
«الصاحلنيبرمحتك يف عبادك   

~19النمل ~  
إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك، وال تطيب اللحظات إال بذكرك، وال تطيب 

تطيب اجلنة إال برؤيتك.اآلخرة إال بعفوك وال   
احلمد هلل والشكر له أوال، الذي شرح صدوران، ويسر أموران، وخفف عنا أوزاران وأحلل عقدة ألسنتنا، وأفقه قولنا، 

 ووفقنا على إمتام هذا العمل املتواضع، ملك امللوك به استعنت وعليه توكلت فهو خري املتوكلني.
  أحيا  كانوا أم أمواا.الشكر إىل الوالدين الكرميني رمحهما هللا

~24اإلسرا  ~« وأخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا»لقوله تعاىل   
 كما نتقدم ابلشكر اجلزيل إىل 

يف دراستنا خاصة األستاذ "زبيدي البشري" على اجلهد الذي بذله معنا إلمتام هذا العمل اأساتذتنا الذين سامهو   
على الرتحيب واملساعدة   «AJ ABG SARL» ابلشكر اجلزيل لكل عمال شركة  ونتقدم   

.رئيس القسم التقين"عاشور هشام" لزميل جل إجناز هذا العمل وخاصة االذي قدموه لنا من أ  
 وكذلك أيضا الشكر موصول لكل من ساندان يف إجناز هذا العمل وإىل كل من نسيهم قلمنا وضمتهم قلوبنا

 وشكرا

 



 امللخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص:
يعترب تقييم األداء املايل الختاذ قرار االستتتتتتيف ار س املاستتتتتيتتتتتا االقتشتتتتتاديا وى اذم ا  تتتتت اال ا ا قشتتتتت    ذ         

  ل ق ف على ويت   األداء  استخراج  قاط ا ق ة  ا ضعف فيها. 
ا تحليل املايل وى خالل املاشتتتتتتتتتتترات  ا اليتتتتتتتتتتت  ذات ا عالقا  دف وى خالل ذذه ا دراستتتتتتتتتتتا ا  ا را  د ر        

 ل ق ف على اذم ا ت ا انت اهليكليا  ا اليتتتتتتتتتتتتتتت  املا يا امليتتتتتتتتتتتتتتتخرىا وى ا ق ا م املا يا ملعرفا ود     ذا على قرار 
 االستيف ار.

ا س  ضتتتتتتتعيا وا يا له  قد أظهرت  تا ج ا بحث ود  استتتتتتتتقال يا املاستتتتتتتيتتتتتتتا س قرار ا  ت ا ان ا املا يا  ا  ع     
ىيدة متكالها وى احملافظا على مت قعها س ا يتتتتتتتت ن  ذ   وى خالل استتتتتتتتقاط  تا ج تقييم األداء املايل على ترشتتتتتتتتيد 

 قرارات س املاسيا االقتشاديا.

 تقييم األداء املايل، ترشيد قرارات االستيف ار، ا ت ا انت املا يا، ا الي  املا يا. الكلمات املفتاحية:
Summary: 

 The evaluation of financial performance for investment decision in the 

making is regarded as the most important concerns at the level of performance, 

and the extraction of strengths and weaknesses, accordingly. 

 The aim there of this study is to highlight the role of financial analysis 

through relevant indicators and ratios to recognize the most important structural 

balances and financial ratios extracted from the financial statements to determine 

their effect on the investment decision. 

 Our study revealed the company autonomous decisions and its financial 

balances, which makes it in a good financial position to maintain its position in 

the market by dropping the results of the financial performance evaluation on the 

rationalization of decisions in the economic institution. 

 

Key words: Financial performance evaluation ,Rationalization of investment 

decisions ,financial balances ,financial ratios. 
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 ةـــتوطئ-1
أهدسفه  وغ ايهت  بوضعععط  وس و ععع   ععع ت وب ستر توضعععي وت  ععع  س و    تسعععامل سسة عععسعععي سلتحقععع   ي  ح          

س كف ل بح د د ك ف ي إ سرة توسر ه ، وذ ك عن ط    حتد ث ط ق س حسعععععععععع   سسسععععععععععحعدتي وس ح ك  ف ه ،  ا  س  
 ب  ء أي تة ععععسععععي وس ععععحب سره     ئ بكف ءة أ سةه  بقععععفي ع تي وسا سء سس حي بقععععفي    ععععي، سذ   مل ه س سا  

ابهحب م اب غ تن ط ف سحملللني سس   ني وأ ععععع  س سسة عععععسععععع ت وذ ك  كوز   سععععع ه  ح سب س  س ا   ععععع  س        
لبة ععععععسععععععي سب س  ز  ط س  وة وس ضععععععار ح سس ك  سس حي   حتسععععععحو  رؤ ي سسة ععععععسععععععي وعل   تحيللمل أ  ي سا سء سس حي 

توو  ه  وس حبكن ب  ك تن توسجهي سسة ععععععععععسعععععععععع ت وس ابل علمل تف  ي ز  ط س ضععععععععععار وسنب  ء علمل ز  ط س  وة و 
 سس  فسي.

ج سءست وس   سرست ك ف ي سخت ذ سنحتد د س وضعععا ي سس   ي  لبة عععسعععي و  وب  ك  حيللمل  ور ت     سا سء سس حي ح       
سرست   س دس ل ي سو سسسععحرب  ن سر رج ني،  حكو  عبل ي ت     سا سء فا  ي اب  سعع ي   اعع د س   اط سفسس   عع ي  ععوسء 

 سل حرب ر ي.
  ح     سا سء سس حي  لبة سي سلتحق   ي. ي س حاب ل س حوس انت وس  سب ذست سسا ين سس  وذ ك تن  الل     

 س ي    ر   ه س وسسحبرلي ح:تح لور تا مل سناك   ي س  ة   ت    وسزوالت  تن كل 

 دية؟االقتصاتقييم األداء املايل يف ترشيد قرارات االستثمار للمؤسسة  يساهم كيف     
 وت   زو ح س حس ؤلت س ف ع ي س ح   ي:

 ك ر  ح  ت     سا سء سس حي  لبة سي سلتحق   ي؟ 
  سل حرب ر ي؟هل تةث  عبل ي ت     سا سء سس حي علمل را  ة س   سرست 
 هل تاحبد ا كي أجي أيب جي علمل عبل ي ت     سا سء سس حي   ا د ت سرسهت  سل حرب ر ي؟ 

 :فرضيات الدراسة-3
  ت     سا سء سس حي ح سسة عععععععسعععععععي سلتحقععععععع   ي بح د د ز  ط س  وة وس ضعععععععار ابلعحب   علمل سسالوت ت   ح

 سر  ي ابسة سي.
 عبل ي ت     سا سء سس حي علمل س وضعععا ي سس   ي  لبة عععسعععي بقعععورة  ععع  تي ؤ ث تسععع عد سسسعععحرب  ن ح  تارب

 سخت ذ ت سرسهت  بو   ي  ل بي.
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  سجل  حتد د سلحن سف ت س سععععععل  ي تنبتععععععكل فا ل  سعععععع عده  ح س  س ععععععحعدسم س تعععععع كي  ح     سا سء سس حي
 . يب جيأجي أ ي ت ك حت    ساهدسف سسسو ةتا جلحه  و 

 :مربرات اختيار املوضوع-4
  كبن س ح  ران هل س سسوضوع زح يلي عدة سعح  رست توضوع ي وذست ي تحبرل ف ب   لي:      
  أ  ي سسوضعععوع س    لي  د  سسسعععحرب  ن تن سجل س   س   سر س سعععل   تن  الل س حا ف علمل س وضعععا ي سس   ي

 سس حي. لبة سي وس   ت   ه  عبل ي ت     سا سء 
 .س  غ ي وسس ول س تعقي از   حدرج ضبن س حعقص 

 :اهداف الدراسة-5
 .س حا ف علمل سا سء سس حي  لبة سي سلتحق   ي 
 .سب س   ور ت     سا سء سس حي   ا د ت سرست سل حرب ر ح سسة سي سلتحق   ي 
 تن  الل ت     أ سةه  سس حي وأث ه علمل سخت ذ س   سرست  أجي أيب جي يتا في ز  ط س  وة وس ضععععععععععار  تعععععععععع ك

 س ق ة ي.

 :حدود الدراسة-6
  ي اعععععععععععه  ف ف ي سج غ  ي اعععععععععععه  جوس   سععععععععععع مت  س درس عععععععععععي س     ي ح س ف ة سسبحدة تن ية: احلدود النظر

2019. 

 :ي مت  س درس ي ح ا ك احلدود املكانية«AJ ABG SARL» 

 :(.2018-2016مت سلعحب   علمل س واثة  سس دتي ح س ف ة سسبحدة ت  بني ) احلدود الزمانية 

 :دراسةمنهج ال-7
ب تط  هر س و في س ح ل لي، س  ي  ح   سسوسل  طي  عحلر جوسز   تب   ابت  ع سسوضوع   درس ي ه س      

س حا سض وو ر عبل ي ت     سل سء سس حي ابنض في سج س حا ف علمل را  ة س   سرست سل حرب ر ي ح سسة سي 
بدان ح كب  سعحسسوضوع،  سلتحق   ي، وتد   عدان ح ذ ك جمبوعي تن س كحب وسس سجط وس واثة  س   ختدم 

س     عدت   علمل إمت م  «AJ ABG SARL»سجل زب س حو   ي علمل سس  بلي وسسال  ي و رس ي    ي ا كي 
 س درس ي.
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 الدراسة: امتيازات-8
اب   ث وس درس عععععي ح سسوضعععععوع مل توسجه   أي  عععععاوابت اب  سععععع ي  ليل ز ني س    ي وذ ك  حوف   الل س    م       

وس   مت توف  مج ط  «AJ ABG SARL» اععععععععع كيسس سجط، وسجل زب س حو   ي وذ ك ن ععععععععع  ط   س درس عععععععععي علمل 
 .سسالوت ت سهل تي تن ط ف س  ت ل ع اور هت م رة س س  س  س ح ين  لت كي حمل س درس ي

 :هيكل الدراسة-9
تقد سلس م ابجلوسزب س  ة س ي  لدرس ي وتقد سنج بي عن سناك   ي سسو و ي وس ح  ر س ف ض  ت سسوضوع ي       

 مت ت س   س   ث سج فقلني أ د   ز  ي وسا   تو   ي كب   لي:
 كب   لي:  ت  رني ت س   ه س س فقل سج مت الفصل األول:

 . حي وس  سب سس   يتةا ست س حوس   سس     سا سء سس حي و ف   سه  سجلوسزب س     ي سسحال ي بحت  و     سسولب ساول: -
   ة  وس اوستل س   سر سل ععحرب ري س  اعع د أهدسف ، سزوسع  وتسسولب س ر ين: ت  و    ف   سه  سجلوسزب س     ي سسحال ي  -

 سسةث ة ف  .
 «AJ ABG SARL»ي ج ء ح س درس ي س     ي علمل ا ك سه  ت س   ط ح ه س س فقل   و     الفصل الثاين:

ح  ل سناععععععععععك   ي  ي( ابنضعععععععععع في سج س ربستر وسا وست سسسععععععععععحعدت2018-2016) لف ة سسبحدة ت  بني، اب وس ي
 سسو و ي وت     سا سء سس حي و وره ح ت ا د ت سرست سل حرب ر.
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 متـــهيــــــــــد:
التحليربربا ايلربربدا  لاش لت ربربويع الاملربربعي  ايلدليربرب  ايلدملربربي  ساةدملربرباش للقرارربرب  ساتربربدي النربرباا ا  ايلرربربتن لي   ربرب  عتربرب  ي     

خربل  النربربااامل ايلدليربرب  الربرب  مت ربق   قربربد بربربدال  ربرب  ال يربدة  افداربرب ي  اقد ربرب  للةربربوا  الرربدهن  ساةدليربرب   سيربربتمل  ليل ربربد 
ال يربربربدة  اع  علا ربربربد   ةيربربرب ش ملربربرب   لاض ايلرارربربرب  ايلدملربربرب   لاربربربتو األ الاربربربدليو ساللسا  ايل داربربرب    لتحايربربربا ملربربرب 

ملقليربرب  منيربربيمل اللاض ايلربربدا  كربرب  الا ربربدا  الربرب  م ربرب ا  ربربا ا إملربربد   اع الت  ربربر برربربتن ل د  سا بربربسة ال  ااربرب  اربرب ا   مللربرب  
   اداربربيد يلعا ربرب   ربرب و شربربدر س  ربربا طربرباا ا  ساقةربربل اساربربتاقد ي  للقرارربرب   الربربسم لربربت الربرب س  ال  ربرب  ا ملقليربرب  ما ربربي

 طاا ا  اساتاقد      اجا الا ا  اع الب اف ايلرةاش    ط ا ايلر ي .
س ر رباا  التربربااا  ايلربدا سال رربربو ايلدليربرب     ربن  الرربربان  رب  بربربسا الةيربربا م سيرب  اريربربد  ال اربام لتنيربربيمل اللاض ايلربربدا     

لرربدهن  ايلتعلنربرب  ليلاملربا   ربربا   سملربان ال  ااربربد  اسالعاا ربربا ايلربر اش  ي ربربد ساااامل ربد طرباا ا  اساربربتاقد  الا ربي س ربسل  
 ال  اا .
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 النتائج واألهداف

 املبحث األول: األدبيات النظرية 
ا  التةربرباا اع لس  منيربربيمل اللاض ايلربربدا لو ربربي  طربرباا ا  اساربربتاقد  ليلرارربرب  اسطتيربربدلي  ه  ااربرب  ااايربرب  يعربرب   ةل ربربد     

 ل ا    منييمل اللاض ايلدا سطاا ا  اساتاقد  الا ي . ا بسا ايل حثسايتمل الو ي  ملاس اي جباااو ايلاملا  
 املايل األداء لتقييمالنظرية  املطلب األول: األدبيات

 .ال رو ايلدلي التاااة  س منييمل اللاض ايلدا  سمنييقت لاتو األ  معايفا تةاا ا بسا ايلةلو اع      
 تقييم األداء املايل تعريفالفرع األول: 

ايلدليربربرب  ايلتدكربربرب  ايلربربرباا ل   إلا ش "الرربربعي   اكربربربد  تعربربرب " منيربربربيمل اللاض ايلربربربدا بربربربا منربرب   ك ربربربمل يس طيقربربرب  كربربربا  عـــرف     
رلا ش ايلرار   س  و ط  ش بسة الخ ش ملل  ا رب د   ب ربد   ياا  ربد ايلوتلةرب   سيعترب  منيربيمل اللاض ايلربدا للقراررب  

 1.طيدس ال تداج افنن  ا ملاض  عدي    لش الةد
 امليح ملقلي  منييمل اللاض ايلدا مي   ملان ال  ا اسيت:سلت  

 (: تصوير ايضاحي لتقييم األداء املايل يف املؤسسة01الشكل رقم)
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .39ص   2000لا  ايلايخ لل  ا  الااين  األداء املايل ملنظمات األعمال والتحدايت الراهنة،الرعي   اكد  تع    املصدر:
                                                           

 1 السعيد فرحات جمعة، األداء المالي لمنظمات االعمال والتحديات الراهنة، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 2000، ص 38.

 التقييم حتقيق

 مقياس الفعالية

ةخاصية وظيفي تعديل اخلطة  
 املوارد املستخدمة
 املوارد املخططة

 مقياس الكفاءة

 ترشيد االستخدامات 

 مؤشرات مقاييس خاصية معيارية
 التخطيط 

 النتائج خاصية هيكلية تنفيذ رقابة

 األهداف
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 ربرب  خربربل  ال ربرب ا الرربربدهن يت ربربح ا  منيربربيمل اللاض ايلربربدا بربرب  ملقليربرب   طدهيربرب  يربربتمل  ربرب  خل ربربد طيربربدس  ربرب و  نيربربن      
ايلرارربرب  لبربرب ا  د ايلدليربرب  س ند اربرب   ربربد    نينربربت  ربربم   ربربد  هةربربل لربربت  ربرب  ابربرب اف بربربسا  ربرب  ج ربرب   س ربرب  ج ربرب   خربرباو 

 دلي  اةنيني  للقرار . ق  خل  ملقلي  منييمل اللاض ايلدا مي   الاطاف ملل  الاملعي  ايل
 الفرع الثالث: تقييم األداء املايل ابستخدام التوازانت املالية   

  ااربربرب  س ليربربربا الاملربربربعي  ايلدليربربرب  للقرارربربرب   سيلربربرب  لسملتقربربربدل مللربربرب  ه  ي ربربرب  هعربربرب  ا  ينربربرباأل افلربربربا هيربربربيدب  ايلي اايربربرب      
  ر اا  معاف بر اا  التااا  ايلدا سايلتقال  ا: 

يعاف ملل  اات الةاا هني ايلاا ل ال ااق  ايلتقال  ا كنرباا ايلل يرب  سوقربا  الرب يا  ايلتااربة  عامل: رأس املال ال-1
 :2سيايل  اسجا  كيث حيرو هةاينتني

  األصول الثابتة –من اعلى امليزانية: رأس املال العامل= األموال الدائمة 
 ة االجلطويلن األموال الدائمة= األموال اخلاصة + ديو كيث   : 
  الديون قصرية االجل –من أسفل امليزانية: رأس املال العامل= األصول املتداولة 

  :3مي   منريمل   س ايلد  العد ا اعأنواع رأس املال العامل: 
 :بربربربا وقربربا  ال ربربربا  ايلت اسلربربرب   لربربسا يربربرباو هعربربربل افللربربني ااربربربت س لاملربربرب  لاملربربربم  رأس املــال العامـــل ا  ـــايل

رأس املـال العامـل ا  ـايل  يةلح آخا بد اات    ال دكي  ايلدلي  ب ربد   يربةلح يربرلم اع اةربع ايلعرب   
 = جمموع األصول.

  :ربربرب  ال ربربربا  بربربربا يلربربرب  ا ربربرب ض  ربرب  ال ربربرباا  ال ااقربربرب  ايلرربربربتو أل ا  ايربربربا جربربرب ض رأس املـــال العامـــل الصـــايف 
 رأس املال العامل اال ايل –رأس املال العامل ايلت اسل  سبا: 

  : بربربربا يلربربرب  ا ربربرب ض  ربربرب  ال ربربرباا  اقد ربربرب  ايلرربربربتعقا ا  ايربربربا جربربرب ض  ربربرب  ال ربربربا  رأس املـــال العامـــل اخلـــا
 األصول الثابتة –املال العامل الصايف= األموال اخلاصة    س م: ايلت اسل  هع   ايا ال ا  الادهت  

 جمموع الديون –رأس املال العامل الصايف= األموال املتداولة       أو                               
 :بربا جرب ض  رب  ال رباا  ال ااقرب  ايلرربتو    ا  ايربا جرب ض  رب  ال ربا  ايلت اسلرب   رأس املال العامل األجنيب

  ال العامل اخلا رأس امل –رأس املال العامل األجنيب= رأس املال العامل ا  ايل  م: 

                                                           
2 صورية الزاوي، دور تحليل القوائم المالية في األداء المالي في المؤسسة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في علوم 

.54، ص2017-2016، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يمحاسب فحص تخصص التسيير   
  3مليكة زغيب وميلود بوشنقير، التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005، ص50.
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 مل   كردب   س ايلد  العد ا ايدلف  لث كدس  متقاا ا:
  :كيث التااا . بسا  ر ا لاملم  دا جي  إذا ما كان رأس املال العامل موجب    
  :سبربرب  كدلربرب  ةل ش اةربرب سث   ربرب  معربرب  اةدلربرب  ايلادليربرب  ل ربرب  س يعربرب  ا ربربد إذا مــا كــان رأس املــال العامــل معــدوما

كدل  ب    دارب   لرب يا د  رب  خةربا ملرب أل النرب  ش مللرب  مررب ي  ليربا  طيرب ش اسجربا  ل ربد س  تلرب    دا       
  ي    ايل   رتن ل .

 :مللربرب  ايلرارربرب  مةربربدلم بربربسة الاملربربعي   ربربدل اا  ال ااقربرب  معربرب  بربرب   د يربرب   إذا مــا كــان رأس املــال العامــل ســالبا
 لتقايا ال ا  الادهت .

 س اكتيدجربد    س ايلربد  العد ربا ا اسجربا النيرب   سميرب ح الرب يا  طيرب ش مرب احتياجات رأس املـال العامـل: -2
اسجربربربا  ربربربدو حيربربرب   املربربرب  مرربربرب ي بد  ربربربا لا لربربرب س ش اساربربربترل   هي قربربربد ال ربربربا  ايلت اسلربربرب  الربربرب  و متحربربربا  هعربربرب  اع اربربربيال  

اربربترل  مللربرب  ا   ترربربق  اكتيدجربربد  لس ش اساربربترل    يحربربدس  ايلرربرب  اساربربتعدا  ليلربرباا ل ايلدليربرب  ا م  ربربيل لس ش اس
 :4م ا   لاق  هني ااتحندطي  ايلاا ل  م اسكتيدجد   س رو للعلط  التدلي 

 ـــة ـــديون قصـــرية االجـــل  –القـــيم ازـــاهزة( –احتياجـــات رأس املـــال العامـــل= )األصـــول املتداول  –)ال
 السلفيات البنكية(

 مل   كردب اكتيدج   س ايلد  العد ا اااجت  لث كدس  سب :
  :ث مل   د س مرة  ايلرار   ا اكتيدجد  ال س ش اساترللي  احتياجات رأس املال العامل موجب  

 لاتو األ  اا ل ال س ش ها متع ابد اع ايلاا ل الخاو  لسا ملل  ايلرار  ا  ما ا ال  يا التقايل   سا العج .
 :اةدل  ايلادلي . سب  كدل  ةل ش اة سث سمع  احتياجات رأس املال العامل معدوما 
 :با اةدل  ا ي ش حبيث م ق  ايلرار  اسطتيدلي  مااا د ايلدا لس   احتياجات رأس املال العامل سالبا

 التأ   الرليب ملل   السليت د ايلدلي .
معربربرباف مللربربرب  ا ربربربد وقربربربا  ال ربربرباا  الربربرب  حبربربربااش ايلرارربربرب  يلربربرب ش لس ش اساربربربترل   سبربربرب  م ربربربقا  ربربربدا طربربربيمل اخلزينـــة: -3

 :5رل   م  د مرتةيم ايلرار  ما  ة      دلغ ادال  خل  لس ش اساترل  س رو للعلط  التدلي اسات

                                                           
  4مبارك لسلوس، التسيير المالي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004، ص33.

5 جليلة بن خروف، دور المعلومات المالية في تقييم األداء المالي للمؤسسة واتخاذ القرارات دراسة حالة المؤسسة الوطنية إلنجاز القنوات 

ة بومرداس، عة احمد بوقرمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص مالية مؤسسة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جام، 2005/2008

. 92، ص2008/2009  



 الفصل األول:      األدبيات النظرية والتطبيقية لتقييم األداء املايل وقرارات االستثمار الرشيد
 

 
9 

 

 سلفيات مصرفية –اخلزينة= قيم جاهزة     س احتياجات رأس املال العامل     –اخلزينة= رأس املال العامل 
 سمي   ا  مني   لث كدس  للو ي   سب :

 :ي   ملل  ا    س ايلد  العد ا طدل  ملل   ايا اكتيدجد  ال س ش سب د   دال ي مل للو ي  . اخلزينة موجبة 
 :ش     اكتيدجربد    س ايلربد  العد ربا   رب   رب    س ايلربد  العد ربا   م مةتنربا ايلراررب  اع   رباا   اخلزينة سالبة

  تلجأ اع اسطوان طي  اسجا.  ا  هبد ملقليدهتد اساترللي 
 بسا يع       س ايلد   ردسم سكتيدجد    س ايلد  العد ا سب  الاملعي  ايلال  للو ي     صفرية:اخلزينة ال

 لات س ياج  ا ااط اس م سيا لأل اا   م مل أل سجال اكتيدجد  ا اةع الاطت.
 الفرع الرابع: تقييم األداء املايل ابستخدام النسب املالية   

مللربرب  وقاملربرب   ربرب  ال رربربو ايلدليربرب  مرربربقح للقحلربربا ايلربربدا هت ربربويع سملربربعي  ايلرارربرب  يعتقربرب  منيربربيمل اللاض ايلربربدا        
 ايلدلي   سيل  طي  التعاف ملل   ااي  الناش سال عف  سا املح د    خل   د يل :

 :الرحبية نسب-1
مرربربربتو أل بربربربسة ال رربربربو لتنيربربربيمل طربربرب  ش ارلا ش مللربربرب  ماليربربرب  ال لر   قربربربد ينربربربيع ايلر ربربربا  ربربرب و شربربربدر س ةربربربدضش إلا ش      

ايلرار  ا  نين ملدا  مللرب  ايل يعربد  اس ال ربا  سمللرب  كنرباا ايلربدل ني سللتربدا  ربد  بربسة ال رربو معرب  ملرب   رب و 
ال ةدضش ال  متوس  ي د ايلرار  طاا اهتد اساتاقد ي    سا ش  ا  ارو الاحبي  ب  ود  ابتقربدأل ايلرربتاقاي   ارلا ش 

حبربربرب  لتاجيربربربت ابتقربربربد  مل الي ربربربد  سارلا ش مرربربربتةيم التحنربربربن  ربربرب  شربربربدر سايلناملربربربني   ديلرربربربتاقاس  يتةلعربربربا  اع الةربربرباص ايلا 
ايداربت د سايلناملربا  ي ربعاس  لل ربد  مل ربرب  اطرباان ايل ربد يم الرب   نربن ال لر ا اربربا ه ارب   رب  ملرب  الرب  س  نن ربربد  

 :6س   ابمل بسة ال رو اس ا
 :جممل الربح هامش-1-1

                                             
 

منييع بسة ال ر     و ط  ش   يعربد  ايلراررب  مللرب   نيربن   لر اتدليرب  حال لر ط ربا ال رباي  و  قربد ماملربح       
بسة ال ر   العلط  هني  دا إياالا  ايل يعد  سم لة  ال  دمل  ايل دمل   كيث مي   ا  يع ع اخنةربدن ال ررب   اع 

                                                           
6 رملة فراق، أثر التوليفات المالية على األداء المالي للمؤسسة دراسة حالة ملبنة الكاهنة-ام البواقي-للفترة)2012-2014(، مذكرة مقدمة ضمن 

.84، ص2016-2015، جامعة م البواقي، متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في علوم التسيير، تخصص مالية وبنوك  

 هامش جممل الربح = جممل الربح/صايف املبيعات
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دن  اعد  ال يم اس ا مةد    دلغ  يربت ا م لةرب  اقد ربد  ايلرربتو    ا اراتربدج اس العقدلرب  ايل د رباش اس خل  قربد  اخنة
 7.سلختيد   لقد اال  بسة ال ر   ل  يل  ملل   ةدضش إلا ش   يعد  ايلرار  س   مث اايلش  حبيت د

  :الربح التشغيلي هامش-1-2
                       

 
منيع بسة ال ررب   طرب  ش   يعربد  ايلراررب  مللرب  ماليرب    لر م ربريلي  حالرباهح ط ربا الةدارب ش سال رباي  و     ربد الرباهح      

ي ا   ت ق  ال اي   مللرب  الرب يا    م و ذخربس الةدارب ش هعربني اسملت ربد  مل رب  كرربدب ال لر الت ربريلي  للقراررب   
س  إلا ش ايل ربرباس  س مرربربتةيم الرربربيةاش مللربرب  بربربسة الع د ربربا هيربربا ش  عليربرب   تح يربرب  الةداربرب ش سال ربرباي   ياجربربم اع  يلربرب 

 8ج د   خاو  س  ت ي ا  ايلنيدس اةنين  ل ةدضش ارلا ش با  هح العقليد  حالاهح الت ريل و.
سمنيربربيمل بربربسة ال رربربو يرربربتل أل  ي ربربد ايلند اربرب   ربربم ارربربو الرربرب اا  الرربربدهن  لربرب ةع ايلرارربرب  س ربربم ارربربو ايلرارربربد     

 9.الخاو ا اةع الي دمل 
 :العائد على حقوق امللكية معدل-1-3 

                                             
 

معتربربرب  بربربربسة ال رربربرب    نيداربربربد  ربربربد ل للاحبيربربرب   ل ربربربد منربربربيع العداربربرب  ايلربربربدا ايلتحنربربربن مللربربرب  ااربربربتاقد ا  ايلرربربربد ني ا      
 10.ايلرار  لسا معت   ر اا ملل  ايل و السم ااتةدملت  يت ارلا ش ااتو األ بسة اساتاقد ا  ه  ا  اهح

 الضريبة على أرابح الشركات. –على الديون الفائدة  –الربح الصايف = الربح التشغيلي * كيث ا :     
    11حقوق امللكية = رأمسال املؤسسة + االحتياطات + األرابح احملتجزة.*              

سمع  بسة ال ررب   ملرب  العدارب  الربسم حيننربت ايلربل  مللرب  ااربتاقد  ا ربا مل ليلراررب     ربا ينربيع العدارب  مللرب   ربا       
العدلي   سيعت  بسا ايلر ا   اا  طمل ي تمل هت  ل  ال ربا   اس ايلرربتاقاس  سه ربدضا  لي د   رتاقا    ط ا محل  الا مل

ملليت ط  ينا  ايلل  اساتقاا  ا ال  دط اس  ايا ال اا  اع ااتاقد ا   خرباو  نربن ملدارب ا   دارب د  س لقربد ا مةربم 
 لل  ديد  الت ريلي  سالتقايلي   عد. بسا الاطمل ل  يل  ملل   ةدضش إلا ش   اا  ايلل  سيتأ ا ا مةدملت اس اخنةدملت

                                                           
7 [https://sites.google.com/site/zoudaammar] consulté le 13-04-2019]. 

 
8 [https://sites.google.com/site/zoudaammar] consulté le 13-04-2019]. 

  9 عبد الحليم كراجة واخرون، اإلدارة والتحليل المالي، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزيع، 2000، ص176.

  10 مفلح عقل، اإلدارة المالية والتحليل المالي، الطبعة الثانية، دار المستقبل للنشر والتوزيع، األردن، 2000، ص389.

  11 مؤيد راضي خنفر، غسان فالح المطارنة، تحليل القوائم المالية مدخل نظري وتطبيقي، الطبعة الثانية، 2009، ص145.

ق امللكيةمعدل العائد على حقوق امللكية = صايف الربح/حقو   

املبيعات التشغيلي/صايفهامش الربح التشغيلي = الربح   
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 :العائد على االستثمار معدل-1-4
                                                                   

 
 او   مسد  العد ااتدا اساتاقد = ال ا  الادهت  + -كيث: 
 12.اتدا اساتاقد = كناا ايلل ي  + ليا  يايل  اسجا حال اا  ال ااق و-       
  ا  نيربن الا ش ال رباا  ايلتدكرب  لرب ي د  رب  ايلرربد ني سال رباا  ايلنوملربا مع  ال ر   مل    و  ةدضش ايلراررب       

م لةربرب  لتلربرب  ال ربرباا  سبربرب  العداربرب  ايلةلربرباب مللربرب  كيربربث ا  ال ربرباط الاداربرب  بربربا سجربربال   ملداربرب  مللربرب  ملربرب  ال ربرباا 
كناا ايلرد ني سالةااا  ايل  املرب  مللرب  النرباسن  سي تاربا  نيربن  عرب   ملدارب  اساربتاقد  يربااام م لةرب  ال رباا  مللرب  
اطا من يا سم ا  م لة  التقايا ب  اتدا الت لة  ايلاجح   سيتمل  ند ات د للعدارب  مللرب  اساربتاقد  لتح يرب   ةربدضش 

 13.  ا إلا ش ال اا  ايلرتاقاشايلرار
  :العائد على ا ايل األصول معدل-1-5

                                                                      
 

سمع  بسة ال ر   مل  ط  ش ايلرار  ملل  ااربتو األ   ربا د ا ماليرب    لر  س لقربد اال  بربسة ال ررب    لقربد ل       
   14. ةدضش ايلرار  ا ااترل    ا ديل  ملل   

 :السيولة نسب-2
م رب  الرربربيال  ملقا ربربد اع طرب  ش ايلرارربرب  مللربرب   ندهلربرب  الت ا دهتربد ا د يربرب  مل ربرب  د حيربربني  يعربدل ااربربتحندط د  بعربرب  ا ربربد      

منربربيع الع د ربربا الرربربدال  سالع د ربربا الطربرباب اع الرربربيال   ربرب  اجربربا  عا ربرب  ا  ايل ربرباس  س يعربربد   ربرب  ملرربربا  ربربدا ا وربربد  
   سابمل بسة ال رو ب   دسيت:15ا ال الت ا دمت

 
 

                                                           
12 منير إبراهيم الهندي، الفكر الحديث في التحليل المالي وتقييم االداء، مدخل حوكمة الشركات، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 2009، ص 

414.   
13 [https://sites.google.com/site/zoudaammar] consulté le 13-04-2019]. 

  
14 [https://sites.google.com/site/zoudaammar] consulté le 13-04-2019]. 

 
15 توفيق سميح محمد االغوات، دور المؤشرات المالية في تقييم األداء المالي لشركة البوتاس العربية، مذكرة مكملة انيل شهادة الماجستير في 

  .27، ص2015المحاسبة، جامعة االسراء، األردن، 

ايل االستثمارمعدل العائد على االستثمار= صايف الربح قبل الفوائد والضريبة/ا   

ايل االصولا متوسط معدل العائد على ا ايل االصول= النتيجة الصافية/  
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  :السيولة العامة نسبة-2-1
                                                                                                                                                                                   

 
ال ربربا  ايلربرب و الربربسم مي ربرب   يربربت مرةيربرب  ساربرب ال اسلت ا ربربد  ا د يربرب  طيربرب ش اسجربربا هاااربربة  بربربسة ال رربرب   منربربيع       

 16.ايلت اسل  حسب  ال ا  ال  مي    ايل د اع ان ي و ا  ااملي  متةن  م ماا يخ ااتحندا بسة اسلت ا د 
سجت   ار ربد ش ب ربد اع ااربت  رب  اليربعو سجربال ارربو  عيد يرب   تةربن مللي ربد  قنيربدس للرربيال  سا   داربت ال ررب         

ل ربربقد  طربرب  ش ايلرارربرب  مللربرب  اربرب ال  ربربد  1:2 اس ال تربربدب بربرب  ايلعيد يربرب  ايلن الربرب   ربرب  سج ربرب  ااربربا الع يربرب   ربرب  ال ربربدكاني
 17.مللي د    الت ا د  طي ش اسجا

  :السيولة السريعة نسبة-2-2
                                             

 
معتربرب  بربربسة ال رربرب     اربربربا لطربرب   ربرب  ال رربرب   الرربربربدهن  سطتيربربد بد مللربرب  ال ربربا  ال اربربربا اربربيال   سيلربرب   ربرب  خربربربل       

ااتا دا د للقو س  الرلع   كيث مرتعقا بسة ال ر   سختد    و  ةدي  ايليدل  ال ن ي  س  ت ال ن يرب  ايلاجربالش 
 18.اع مرييا  اجالاهتد    ايلو س  ل و ال ا   ا  ااج   الت ا دهتد طي ش اسجا لس  اسملةاا 

 :السيولة ازاهزة نسبة-2-3
                                                                                              

 
ض ايلربربربدا للقرارربربرب   ربربرب  ةكيربربرب  الرربربربيال  سماملربربربح  ربربربد  ربربرب و إ  دايربربرب  اربربرب ال اللتنيربربربيمل اسعتربربرب    اربربربا ال رربربربو  ربربرباا   سم  

اسلت ا د  طي ش اسجا ا سطت طي  جرب ا طرب  م ربا   ربال خربل    ديلرب  بدمةيرب   سبرب  معةرب   ر رباا لرب لا ش  اربت 
 19.ا  اا  السطد  مي   ا ال اسلت ا د  طي ش اسجا

 

                                                           
16 [https://www.bayt.com/ar/specialties/q/35057consulté le 12-04-2019]. 

17 زبير عياش، تاثير اتفاقية بازل2 على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، تخصص 

  .202، ص2012مهيدي، ام البواقي،  مالية، جامعة العربي بن
18 [https://www.aaii.com/computerizedinvesting/article/liquidity-ratio-analysis.pdf ;consulté le 16-04-2019]. 
19 [https://sites.google.com/site/zoudaammar] consulté le 13-04-2019]. 
 

 

ات املتداولة االلتزام ÷ [املخزون-األصول املتداولة ]نسبة السيولة السريعة = 
  

املتداولة = األصول املتداولة / االلتزاماتلعامةا السيولة نسبة  

املتداولة  االلتزامات ÷القيم ازاهزة =  ازاهزةنسبة السيولة 
  )د.ق.أ(
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  :النشاط نسب-3
منربربيع ارربربو ال  ربربدط  ةربربدضش ايلرارربربد  ا إلا ش  اجالاهتربربد سالاطدهربرب  مللي ربربد  سهع ربربد ش  خربرباو   ربرب  منربربيع  ربرب و       

ا ااربربربربربتو األ ايلربربربربرباا ل ايلتدكربربربربرب   ربربربربربد ا اطت ربربربربربدض ايلاجربربربربربالا   س ربربربربرب  مث طربربربربرب  هتد مللربربربربرب  اساربربربربربتو األ ال اربربربربربا  ربربربربربسة   ةدضهتربربربربربد
   سمتقاا ارو ال  دط  يقد يل :20ايلاجالا 

 :ول الثابتةدوران األص معدل-3-1
                                                                   

 
ماملربربربح بربربربسة ال رربربرب    قيربربرب  ايل يعربربربد  ال دجتربربرب  ملربربرب  ااربربربتو األ ايلاجربربربالا  الادهتربربرب  سا مةربربربد  بربربربسة ال رربربرب   يعربربرب   ةربربربدضش      

 21.ااتو األ   ا د الادهت   ساخنةدن ايلع   يع  اساتاقد  ال اا  مل  اةدج  ا ال ا  الادهت ايلرار  ا 
 :دوران األصول املتداولة معدل-3-2

                                                                                           
 

ي ربرب  بربربسا ايلعربرب   اع  ربرب و ااربربتو األ ايلاجربربالا  ا ماليربرب  ايل يعربربد  خد ربرب  ا ايلرارربربد  التجد يربرب   سايلعربرب         
ايلامةربربم لل رربرب   ي ربرب  اع  ةربربدضش اس اكتقربربد  اسملتقربربدل مللربرب    مسربربد  ملد ربربا طليربربا  سبربربسا  ر ربربا مللربرب   ربرب و التااربربم ا 

اربربتو األ  اس ايلربربد  العد ربربا ه ةربربدضش  سيلربرب  هرربرب و ملربرب أل ماليربرب  اةجربربمل ايل داربربو مللربرب  ملربرب أل ايربرب   ايلتربربدجاش  سالع ربربع 
 22.   ايل يعد   اس هر و اايلش اساتاقد  ا ه ال  اس ايلد  العد ا

  :دوران املخزون معدل-3-3
يعربرب   عربربرب   لس ا  ايلوربربرب س   ربربرب  ايلر ربربرباا  الربربرب  منربربيع  ةربربربدضش ارلا ش ا  ايربربربا ال  ربربربدمل  اع اربربربيال  ان يربربرب  ملربربرب        

يايربربن هيع ربربد س  يربرب  ل جربرب  اربربيال  ايلوربرب س  سيعةي ربربد  ر ربرباا مللربرب  جربربالش اس  ةربربدضش ايلوربرب س     ربربسا ايلر ربربا مل ربربد ش ملربرب  
 دس  ةدضش الا يت ال يم سالتراين ا ال ا  . ع   ي ني ااملي  سجالش ال  دمل  ايلو سا  سمي   ااتو ا ت لني

  ا  ايل اس  يرتاقا   ااس اطا ا ايلو س  الرربلع  لتحنيربن كجربمل   يعربد   عي رب اع  بسا ايلع  ا مةد   سي       
 23.سمي   اكتردب  ع   لس ا  ايلو س  ليلع س  اسمي 

                                                           
  20 زبير عياش، مرجع سبق ذكره، ص ص 203-202.

21 هال بسام عبدهللا الغصين، استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر الشركات، دراسة تطبيقية على قطاع المقاوالت في قطاع غزة، رسالة مقدمة 

.46، ص2004جامعة اإلسالمية، غزة، استكماال لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستير في إدارة االعمال، ال   
  22 هال بسام عبدهللا الغصين، مرجع سبق ذكره، ص46.

  23 توفيق سميح محمد االغوات، مرجع سبق ذكره، ص 35-34.

ول الثابتةمعدل دوران األصول الثابتة= املبيعات/صايف األص  

ةاملتداول معدل دوران األصول املتداولة= املبيعات/صايف األصول  
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سمنربربيع ملربرب ل ايلربرباا  الربرب     ي ربربد هيربربم ايلوربرب س  خربربل  الرربرب    سيربربتمل اكترربربدهبد  معــدل دوران املخــزون:-3-3-1
 كرو ايلعدلل  اسمي :
                                                                   

 
 :متوسط فرتة التخزين ابألايم-3-3-2 

                       
 
 :معدل دوران الزابئن 3-4

سمرربربربتو أل بربربربسة ال رربربرب    قر ربربربا للح ربربربمل مللربربرب   ةربربربدضش ايلرارربربرب  ا  يربربربيا ليا ربربربد   لقربربربد ا مةربربربم ايلعربربرب    ند اربربرب      
 . للر اا  الردهن  اس مل  ايلرارد  ايلقد ل    سا يع   ر  الا ش ايلرار  ا  ييا ليا د

 :24سيتمل كردب بسا ايلع   للعلط  التدلي  معدل دوران الزابئن: 3-4-1
                                             

 
 :متوسط فرتة الزابئن ابألايم 3-4-2

                          
 
 معدل دوران املوردين 3-5
يرتو أل بربسا ايلر ربا للح ربمل مللرب  اربامل  ايلراررب  ا مررب ي  الت ا دهتربد النيرب ش اسجربا سيربام ل يلرب  هعرب ل  رباا     

الترربربرب ي  خربربربل   ربربربوش  عي ربربرب  سذربربربو ا  ي ربربربا  بربربربسا ايلعربربرب   طاي ربربربد  ربربرب   عربربرب   لس ا  الربربرب لا   ربربربم اسخربربربس ا اةرربربرب د  
اايلش  عرب   لس ا  الرب لا  مللرب   عرب   لس ا  اختلف طيق  ايل يعد  مل  طيق  ايل ربواي  سي ربا  ا  ربدمل ايلراررب  

 ايلا لي .
 سيتمل كردب بسا ايلع   للعلط  التدلي :معدل دوران املوردين:  3-5-1

                                   

                                                           
24 زبيدي البشير، دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة التقارير المالية وتحسين األداء المالي، أطروحة دكتوراه تخصص علوم تجارية، جامعة 

150، ص2017-2016محمد بوضياف، المسيلة،    

خزنمعدل دوران املاملبيعات/تكلفة = املخزون معدل دوران   

فع(املوردون + أوراق الد) /املشرتايت السنوية= املوردون معدل دوران   

معدل دوران املخزن/360= توسط فرتة املخزون م  

ض(أوراق القب الزابئن +) /رقم االعمال السنوي= الزابئن معدل دوران   

معدل دوران الزابئن/360= توسط فرتة الزابئن م  
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 :متوسط فرتة املوردون ابألايم 3-5-2
                       

 

 :نســـــــــــــــــــب املديونيــــــــــــــــــة-4
ا  بربربسة ال رربربو منربربيع  ربرب و طربرب  ش ايلرارربرب  مللربرب   ايربربا   ربرباسملدهتد لاربربتو األ الربرب يا  ليلند اربرب  للتقايربربا الربرب اامل      

 ال رو التدلي :متقاا ارو ايل يااي  ا 
 س رو للعلط : نسبة القروض اىل األصول:-4-1

                       
 

بربربسة ال رربرب   م ربربني  ربرب و املتقربربدل ايلرارربرب  مللربرب  ال ربرباا  ايلنوملربرب  ا  ايربربا ايل ربرباسملد  س لقربربد اال  ال رربرب    لقربربد      
 25.اخنة ت  رد   كناا ايلل ي  ا   اا  ايلرار 

 : س رو للعلط :نسبة الديون اىل حقوق امللكية-4-2
                       

 
ا  بربربسة ال رربرب   منربربيع ايلرارربرب  مللربرب  الربرب يا   ند اربرب  حبنربرباا ايلل يربرب   سذربربو اس متجربربدسا الااكربرب   ربرب  س م ربربا       

 26. يدل  ال اا  ايلنومل          يدل  ال اا  ايلقتل    بسا     د ظ ايلرار  ملل  ااتنلليت د ايلدلي 
 س رو للعلط :نسبة الديون قصرية االجل اىل حقوق امللكية: -4-3

                                                                            
 

معربرب  ملربرب  كجربربمل الربرب يا  طيربرب ش اسجربربا  ند اربرب  حبنربرباا ايلل يربرب  للقرارربرب  ذربربو ا  س متجربربدسا الااكربرب  ساخنةدملربرب د      
يعترب   ر ربا إذربدل للقراررب   يلرب  س  ل مةدمل ربد اربيرلم اع خلربن كدلرب   رب  ملرب أل الانرب  لرب و لاارب  ايلراررب    ربد 

 دجت الي د.يرلم اع     مل   ح طاسن يايل   سة ايلرار  ا كدل   د اكت

                                                           
  25  زبير عياش، مرجع سبق ذكره، ص 206.

، ص ص 2005درا وائل للنشر والتوزيع، األردن،  منير شاكر واخرون، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات، الطبعة الثانية، 

.287-28426  

دوران املوردونمعدل /360= توسط فرتة املوردون م  

وق امللكية حق/الديون قصرية االجل =نسبة الديون قصرية االجل اىل حقوق امللكية 
 االصوالملوردون

ا ايل /ا ايل القروض= نسبة القروض اىل األصول 
 االصوالملوردون

امللكية وق حق/جمموع الديون= نسبة الديون اىل حقوق امللكية 
 االصوالملوردون
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 املطلب الثاين: االدبيات النظرية للقرار االستثماري الرشيد
أ  يل  ا  شدر  م   اس  ااتاقد م يتاطف ملل    و  ح  سال   الناا  اساتاقد م ايلتوس ه      

ايلوتلة . سااااملتالا ي  ايل اس   س   خل  بسا ايلةلو ا حدس  التعاف ملل   ة األ الناا  اساتاقد م   
ال: القرار االستثماريأو   

مل  ه ااا  اس "  عمل ا  يا ايلااام" ملل  اات يناأل ملل  ايلةدملل   سه  ا سامل  س      هني وقا  عرفه       
 اف ال  ي تري د كلا   تدك  يلتوسم الناا  سختيد  ساك     د لملت د ة اارو سايل  لتحنين ا  ف اس الب

مل أل النيدأل لم الناا     د ل ا ال  ااا اس اةلا  ايلتدك  للختيد  س   توس الناا   سف  كيد   عي   ط  ي ا 
ملقا   ل    مث ي ا  الناا  با س طاا   سالر و السم ي  م اع مل أل اتدي طاا   بد يعال اع  ك  اس اي  

  د27:
مل أل م ني اس سملار  ا ال  ااا ايلتدك  للختيد  اس ايلةدملل .-  

يدمل  توس الناا .ه يا   ل مةدلاي لللت األ اسحاس م دطو هعقا ط  يرلم اع ال ا  بمل أل الاب   ا اختيد  -  

     سام طاا  ي ةام ملل  مل ش خيداع    د28:

ل   وا  ا  ي  اات طاا  ب   ت ا   كيث  ا اجملدس  التة يني  ل  ااد  ا  سو س يتمل النيدأل هبد اس مل-
  ت دمل ش.

   ااواميج  حيتدج اع  لاش للتةلم اع ايلرتن ا.ا  طاا  اساتاقد  با طاا-

يومو ملل  الناا  اساتاقد م م دليف اثهت  ليع    الر ا مع يل د اس الاجا   ي د.-  

أل التأ   سمري  طيق  حييل للناا  اساتاقد م تل     ايل د ا ال     ال اس م الترلو مللي د  اا ظاسف مل -
   للتعد ا  ع د.ل ايلتر ا  للنيدس ال ق   س ل د  تدج اع  ادليو مللقيال نال س  د ا مل أل طدهلي  هع

    ايلوديا. ميت  الناا  اساتاقد م لااقد اع  ا ة   رتن لي  سللتدا يام ل بدل د ه  ج   عي  -

س   ب د مي   اسات تدج ا  ملقلي  اتدي الناا  مام   ملل  وقامل     الع د ا    د:        

لناا . توس ا-  

  املا  الناا  س ب ا ت.-
                                                           

  27 منعم زمزير الموسري، بحوث العمليات مدخل علمي التخاذ القرارات، دار وائل للنشر، االردن، 2009، ص13.

28 حسين بلعجوز والجودي صاطوري، تقييم واختيار المشاريع االستثمارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، بن عكنون، 2013، ص 

22.  
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ال  ااا ايلق    حملل  الطا ه يلنيو.-  

اسختيد  الاامل  سايل    لل  ااا ايلتدك .-  

 اثنيا: القرار االستثماري الرشيد

سا بسا اريد  سه  سا  اتعان يلة األ الناا  اساتاقد م الا ي :       

لي  مللمل اسطتيدل ملل       الا دلش اسطتيدلي  السم يناأل مليرت    ة األ الناا  اساتاقد م الا ي  حيث      
يلاا ل ال دل ش ايلتدك   اداد كيث    ايلةون ا   توس الناا  اساتاقد م يترمل للن  ش ملل  كر  التياف ا ا
د ااتو ا د   م ملقلي  ال حث ا  يةي  ااتو األ ايلاا ل اسطتيدلي  اكر  ااتو األ     سال  ي ا   

  ملدا      ملل  ش  حبيث ييا اع ماظيف سااتاقد  مل  ايلاا ل ا ال  دط اس ايل اس  السم يعة  ا مل ي 
  النا  ا  الناا  اساتاقد  اسخس ا اسملت د  م لة  الةا   ال  يل  اس ال داع  سايل ح  هبد  س   ب د مي 

 ملدا  ااتاقد م ساتاقد م السم يعة  ا  اساتاقد م الا ي  با يل  الناا  السم يناأل ملل  اختيد  ال  يا ا
ي  اسختيد  س ا هع ش    هني ه يلني ملل  الطا اس ا اا سايل   ملل  وقامل     ل ااد  ا  سو ال  مر ن ملقل

  ااكا م ت   لختيد  طدهل  بسا ال  يا للت ةيس ا ايد      ج   عني س ند لب اف ايل اس  اساتاقد م.29

ناا  سس ينتيا اس ا ل  اات معايمل اشدا الب اف ا ملاض ايلرتج ا  ال يئ  ال   يل للمل وعرف ايضا     
 ملل  يل  ها اسبو لي م طاا ام د لران  نين بسة الب اف.

م لآل اض ساةندان الناا ا  الا ي ش ب  يل  الرلا  السم يرتل أل ملقلي  جتقيسا بسا الي ل مي   النا  ا       
ف    طيق  ال تداج سايلعدي  الاداي  س ةدمللهتد هع    ي  الب اف  س   مث م مليق د ب  جي  مللقي  م دمل

 ايلتاخدش    الناا ا  ايل ام اتديبد. 

 اثلثا: أنواع رشادة القرارات االستثمارية

ل    لش س علا د   السم يع  الرلا  ايلادا لتعايمل ايل ةع  سالسم يةون سجال مةيياملوضوعي: الرشد -
  د م ا  اطف  عني. د ل  مل  ال  ااا ساتداج د ايلتاطع   سي ة ن ملل  الناا ا  ال  متوس لتعايمل ساايلش ايل

                                                           
  29 عبد المطلب عبد الحميد، دراسات الجدوى االقتصادية التخاذ القرارات االستثمارية، الدار الجامعية، مصر، 2006، ص 38.
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ملا   د لي م الناا   د  اف لش كا   ا   ا يل  الرلا  ا دلف لتعايمل ايل ةع  ا ملاض ايلعلا الرشد الذايت: -
  م اسخس هعني اسملت د  النيال ايلوتلة  ال        ط  ش اسارد  ملل  اسختيد  ال اا.30

ي  ساملي  ح   ااي  السم ي   اع ل ج  اة مل اليداو ا الاايل  للا ا  اع الب اف  س عقلالرشد الواعي: -
ال  مل لت  ي د الااداا لتلؤأل الرداي .الاايل و  سبا ي ة ن ملل  الناا     

سالتع يل  ال   السم ي   ه س ة اع مل  ال  ج     الرلا  اس اة مل ا ااتو األ الاايل الرشد املعتمد: -
 جتام مللي د  للا ا  اع الب اف ا ملاض الني  الاامل  السم اختد ة لتحنين بسة الب اف.31

ش  مسيد  اس اف لش   ل  م ال  مع  الا   ايلاجت حنا  نين اب اف ايل اق  لم د  اقةاا  ايلنا  الرشدانية التنظيمية:-
 اسخس هعني اسملت د  النيال الت ايقي .

 رابعا: عوامل رشادة القرارات

   سة العقلي  ي ا يمل   النيدأل هعقلي  اتدي الناا ا  ماج  ملاا ا    ايلةي  ج ا اخسبد ا اةر د  سمس ابد ا     
 ا  متمل هةاين    ي ش  سبسة العاا ا    د:32

  م ةام ملقلي  اتدي الناا ا  ملل  مل د ا  لقاا  سبسا يتةلو لل اس ش  اسا  يب ي         اخس بسة
 الع د ا تيعد ا اةر د .

   ا  ي ا  ذو ا  يرلم  ا طاا  اع اتيج  مر مل ا  نين ا  ف    ال ا  اةياي  ا الناا  ب
 ملقليد سطدهل للتة ين.

   عامل الناا ا  س مي   د ا  متةن  م اس مامل   ا  وع ي تمل للناا  اس لت  يلح   يت اس يتأ ا هت 
ب سلسا   ع  الا ا  اع الناا   د  التح م الااير  السم يااجت ايل يا با العقا ملل   ار الناا  

 س رو معدس  ا قدمل  ه د ل د.
 املي  للخت د . ماج  ملدلش ه ااا  
  ااتو األ التة   اقلا ا ملقلي  اتدي الناا   ل    ا  اقيد  ساسهت د  يعت ا     ايل اخا ايلقتداش

 لت قي  ال  ااا ايلق    سا ا العقا.

                                                           
  30 علي السلمي، تطور الفكر التنظيمي، وكالة المطبوعات، الكويت، 1975، ص 182.

31 صادق راشد الشمري، باسل محمد حسن العزاوي، أثر بعض العوامل االستراتيجية على صنع واتخاذ القرارات الرشيدة، كلية بغداد للعلوم 

.72االقتصادية، ص    

32 حنين قادري، أهمية التخطيط المالي في ترشيد القرارات في المؤسسة االقتصادية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، فرع علوم مالية، تخصص 

.15-14ص ص ، 2015-2014 مالية مؤسسة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،    
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   اتدي الناا ا  ملقلي  يب ي  ذو  ايل د اع ملقا  دلم كيث ماجم  عاه  اتدي الناا  اع  رأل
 ااان السب ي  سالتحا     العقا السب  اع ملقا  دلم.الترلو ملل  الع

   مرتل أل ملقلي  اتدي الناا ا  الةعدل  سطتد  د يد   ق  ايلةي  ملدلش منليو ال  د  ساسكتقدس  ايلوتلة
كىت مي   إملةدض ايلاملا  مة  ا  د يد س   ال دكي  الخاو س مي   للق يا ا  يرجا اتدي الناا ا  اع 

 ي . د س  د
 . اتدي الناا  سمل أل الت اب   ت اه ا  اي ا  اااا طاا  مي   ا  يتوسة ايل يا با ا  ينا  مل أل اتدي طاا ا 
  اسملواف حبتقي  التر : ا  الناا ا  جتلو  ع د التر  سذو ملل  ايل يا اس خي   التر    دل يدض س

ضش اس بدل   سحيدس  ايل يا مل  ياين طيد ت م ن  اد    ها ب  لااق  اةا   سبسة اةا   ط  م ا  ه د
 هعقلي  اتدي الناا ا  افد ا  ملل  اةا   اسا داي  ال  دضش.

 . سملم اادأل يلتدهع   ا طاا  سا يتت س منتيا ملل  التأ      م ةيس الناا  ها  ي د لتنريمل اتداج الناا 
 ا سظداف ايل  دش هع  د  م ال عل   اسملواف ل  الناا  ايومو مل ت الرل     اسملقد  كيث مام ل 

س   مث  د  ارملد   اع ا دط طدامل اس مع يلت ايجلو  م مر ا  ا ال ا  اس ا  ا الا ة  
الخاو  سا مل ل        اةدس  ا ج  ا  الرل     اسملقد  ايلوم   ملل  طاا   عني  ت  اع خد ج 

 ر  ملل  ايل يا ا  ي ا   رتع ا لل  د  مل  طاا ة اس مع يلت ك سل التأ  ا  اس لي  ايلنيالش سللتدا ي 
 اس إلردات ا       سيل  ا ملاض الرل  اسملقد  ال  ذل  د الناا .

 .د ا  ملقلي  اتدي الناا  س تردب ايل د ش  ي د  

مراحل ومبادئ القرار االستثماري: خامسا  
ا اساو دل د  سل   ي ا   سل  سه  ملل  ايلرتاقمرتل أل ال اس ش ا  ي ا  الناا  اساتاقد م ةجح     

ه   سس    ماظيف للاع العلقي  ستدي الناا  سايلنيال ب د ا  ي ا  الناا    ي ا  سكىت ي ا  الناا    ي ا س
ا  و ملل   توس النا ايل  ج العلق  ا اتدي الناا   م ايلاس  بااكا الناا  اساتاقد م  سايلردل  الخاو ال  ذ

 اساتاقد م ا  أيخسبد هعني اسملت د  ب  املتقدل مل ل    ايل دلئ سايلعدي   أادس ستدي النا ار.33

 مراحل القرار االستثماري 

  ا ملقلي  اتدي الناا  بجقامل     ايلااكا مي   كيابد  يقد يل :     

                                                           
  33مروان شموط، كنجو عبود كنجو، مرجع سبق ذكره، ص 51.
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 د  ساني  ب د   ي  ايلاالي  مللي سمعت     ابمل ايلااكا سيل  لتاطف ايلااكا حتديد املشكلة االستثمارية:-1
ب  ا للاطت سايلد  لس   ايلاملا  ايلاال اتدي الناا  ه أات   ي ا لطيند س بقان  يت  كىت س ذيت ايلااكا الخاو

 كا ايل  ل  الاداي .34

  ةا ايل  ل  ال    يني  هبسة ايلاكل  التةتيش اس التحام مل  اةلا  ايلوتلة حتديد البدائل املتاحة:-2
 و الاطا  ا اقةا م ويي د ه ط  ا ايلاكل  السع  كيث ذو سملم     مل ل        اةلا  ال  يل  لتج

ل ال تداج ال  يرع  هع ساختيد  ال  يا ايل داو  س سا الر و ذو ا  يتا ا ا بسا ال  يا اسا دأل ا  نين
الي د  توس الناا  ج ايد اس  ليد  سا  ي ا  ا ك سل ايلاا ل ايلتدك  يلتوس الناا 35  سط  م حيا اسختيد ا  ا 

 ه يا ساك   ي ا  الناا  ا بسة اةدل  ا د الن ا  اس الا ل هع   ليلت.36

3-حتليل البدائل املتاحة:  م النيدأل للتحليا اساتاقد م لل  ااا  سمت ا  ودس   ليا اساتاقد ا  سمتع ل 
 سمي   منريق د اع وقاملد 37:

سمعدجل  ب د  ايلرتاقاي  س يا مل.*حتليل العوامل الداخلية:   

دلت ومل  ال اااو  اساتناا  س اا اف لا  ال  مر ا ملل    و  نين ايلرتاقاي  لاب دهتمل   *العوامل اخلارجية:
ذو اخسبد  ساسجتقدمل   سايلودياش يا  العلط  لل ا اس ال ا  ايلاال ااتاقد بد  سال الريدا  سال   

 هعني اسملت د  مل   اتدي الناا  اساتاقد م.

ةر د سملل  وقامل   قد ا  التحليا ط  ي ا   ليل  ادايد سي يو ملل  ال  ااا اس ايل د يم اساتاقد ي  ا      
قت.  قد ط  ي ا  التحليا ل  يناأل ايلرتاقا هتحليل د ليوتد     بسة ال  ااا  د يلاالعاا ا اقد   ه ا ه يا سا

   يد سي يو ملل   اعد   لسا  اساتاقد  سكا دهتد سالعاا ا ايلر اش  ي د...اخل.

4-املفاضلة بني البدائل املتاحة واختيار البديل املالئم)األفضل(: سيل  لسملتقدل ملل  اتداج التحليا 
 الردهن .38

 

 
                                                           

  34 جليلة بن خروف، مرجع سبق ذكره، ص 105.

  35 المرجع السابق، ص ص 106-105.

  36 منصوري الزين، تشجيع االستثمار وأثره على التنمية االقتصادية، دار الراية، األردن، 2012، ص 66.
  37زياد رمضان، مبادئ االستثمار )المالي والحقيقي(، دار وائل للنشر، األردن، 2005، ص 25. 

  38منصوري الزين، مرجع سبق ذكره، ص 67.
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 بادئ القرار االستثماريم 

ا  اسختيد  هني ه ااا اساتاقد  ايلتدك  يتةلو  ااملدش وقامل     ايل دلئ سب :       

ملل  اجااض ايلةدملل  هني  كىت ي ا  ايلرتاقا ا سملم طدل   يت البدائل االستثمارية(:)مبدا تعدد اخليارات -1
دات ال  ااا  ا ش ال  ااا ساختيد  ال  يا ال  ا السم يت داو  م ا  ف السم يرع  اع  نينت  س لقد  

 س تع لش  ن د معة   توس الناا   اسا      س   ت    اتدي الناا  اليداو.39

   ا يل  اجملد  بد يد  اجملد  اساتاقد م ايل داو  س سل  اللاش اساتاقد ي  ايل دابع  اخت مبدا املالئمة:-2
ي رجملحيلاملو سظاسف ايلرتاقا اااض  دات  الا اس  رار 40، سيناأل بسا ايل    ملل   ادس ا  ل ا  رتاقا منل 

 مة يا حي ل ل ج  ابتقد ت للع د ا الاداي  لناا  اساتاقد   سال  ي  ة د التحليا الادا  سب :41

 * ع   العدا  ملل  اساتاقد .

 *ل ج  ايلودياش ال  يتيف هبد يل  اساتاقد .

 * رتاو الريال  ال  يتقتم هبد  ا    ايلرتاقا سالاش اساتاقد .

سالتنليا قد اهتمل  سبسا للح  سب د يلجد ايلرتاقاس  اع م ايم ااتامبدا التنويع او توزيع املخاطر االستثمارية: -3
    ل ج  ايلوديا اساتاقد ي  ال  يتعاملا   د.42

د   د  اتدي الناا  اااا س مةد   لة  اساتاقد ا  سل ج  ايلوديا ال  متعان  مبدا اخلربة والتأهيل: -4
اقا العدلم سإيا  د  ايلرت اساتاقد م الا ي  يتةلو ما ا اق ش سال ةدضش مل   اختيد  اللاش اساتاقد ي  ايل دا   
ش ايلتويي  لران ما ي  س ميل   اا بسة اق ش ساس  داي  ملليت التاجت اع اسات د يني ايلدليني سهيا  اق  

 طاا ة اساتاقد م السم اير ا ملل   رتن ا ايلرتاقا س  و  نين ال لر اس اقرداا ملل  ال اا  ايلرتاقاش.43

 

 
 

                                                           
  39 طالل الكداوي، تقييم القرارات االستثمارية، دار اليازوري العلمية، األردن، 2008، ص 19.

  40 المرجع السابق، نفس الصفحة.

  41 زياد رمضان، مرجع سبق ذكره، ص29. 

  42 منصوري الزين، مرجع سبق ذكره، ص 20. 

  43 دريد كمال آل شبيب، االستثمار والتحليل االستثماري، دار اليازوري العلمية، األردن، 2008، ص44.
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 املبحث الثاين: األدبيات التطبيقية
طيربربرب  اركديربربرب    اربربربا باملربربربا  ل ااربربربت د سهعربربرب   ااجعربربرب  ال  ااربربربد  سالحبربربربدث العلقيربربرب  الرربربربدهن  اربربرب تةاا ا بربربربسا      

 ايل حث اع ابمل ال  ااد  ايلتعلن  باملا  ال  اا .
 وضوع الدراسةاملطلب األول: دراسات سابقة متعلقة مب

ا ما ربربي  طربرباا ا  اساربربتاقد   نيربربيمل اللاض ايلربربدام  س   هربرباربرب ت دس  ا بربربسا ايلةلربربو ابربربمل ال  ااربربد  الرربربدهن  ايلتعلنربرب     
 .  ا ايلرار  اسطتيدلي 

 دور املعلومات املالية يف تقييم األداء املايل واختاذ القرارات 
بربربسة ال  ااربرب  مل ربربد ش ملربرب   ربربس اش  دجرربربت  ا مللربرباأل الترربربي   ربرب  املربرب ال الةدل ربرب  هربرب  خربرباسب جليلربرب  جد عربرب   قربرب       

و  2008-2005 ربربربت ل ااربربرب  كدلربربرب  ا ايلرارربربرب  الاي يربربرب  رشربربربدا الن ربربرباا  ا الةربربربوش ح  2009هربربرباطاش هربربربا الاس اربربرب   
 : اىل أي مدى تساهم املعلومات املالية يف تقييم األداء املايل واختاذ القرارات؟س حا   ار  دلي  ا

ايلعلا ربربربد   بربربرب  ت ال  ااربربرب  اع التعربربرباف مللربربرب  ايلعلا ربربربد  ال اخليربربرب  س دسلربربرب  اسيربربربل  مللربربرب   يةيربربرب  ماظيربربربف بربربربسة     
 ايلدلي  ا منييمل اللاض ايلدا للقرار  ساتدي الناا ا     خل  ل اا  كدل   رار  ج اااي .

س ربرب  ابربربمل  ربربد ما ربربربلت اليربربت ال  ااربرب  ا  النربربااامل ايلدليربربرب  م ربربتج ملربرب  يايربربن ال اج العقليربربربد  الربرب  منربرباأل هبربربد ايلرارربربرب       
سمنييربرب بد ا طربربداقتني  ربربد ايلي اايربرب  سجربرب س  كرربربدل  ال تربربداج سايللكربربن كرربربو ايلوةربربل افداربربيب ا  ااربربام  ا  ال اربربدأل 

ارب ي  ايلة نرب   رب  يرباف ايلراررب  ا  ااايرب  حنربا مة يربن  عربدي  افدارب   افدايب ايلربدا ي رب ا مريرب ا كنينيربد للاند رب  افد
ساسهلغ ال سلي  سيرقح بسا ال ادأل ه  م ايلرارربد  ا  ااايرب  لتنرب   سملربعيت د ايلدليرب  ه ربا  ربةد ي   النيربدس ايلنربد   

خربربربتلف ا ملربربربان بربربربا ملقليربربرب    اقربربرب  منربربرباأل باج  ربربربد ايلرارربربرب  بند اربربرب   لاض ايلرارربربربد  الاااربربرب ش ا وربربربد  ا ربربربدي د ساس
 النااامل ايلدلي  سياا ار يدر مل  ايلعلا د  سمن مي د ير ا   د اش ملل   رتو  ي د.

 قرارات االستثمار والعوامل املؤثرة يف ترشيدها يف أسواق األوراق املالية ابلنسبة لصغار املستثمرين 
لررب   -الةيربا الس -22العرب ل -  الاربد  اجمللرب-بسة ال  اا  مل ربد ش س طرب  حبايرب  ا ولرب  ل ااربد   دارب ي  س دليرب      

   ربرب  املربرب ال ال ربربدكاني كرربربني سليربرب  كرربربني  اهت ربربد  يدلربربو خي ربربا سمل ربرب  ال د ربربا مللربرب  كربربد ظ  ساا ش التعلربربيمل 2013
العربدا سال حربث العلقرب   س الربت  تررب ا  ال  اارب  ا طرباا ا  اساربتاقد  سالعاا ربا ايلربر اش ا ما ربي بد لل ررب   لرربرباا 

هــل يوجــد عــدد مــن العوامــل الــر تــؤثر يف القــرارات االســتثمارية وتقــع    ار ربرب دلي  ا: الس اا ايلدليربرب   س حربربا 
 خارج سيطرته؟
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ابربمل العاا ربا الرب  مربر ا ا ما ربي  النرباا ا  س سهت ف بسة ال  اا  اع التعاف ملل  ا يرب  ايلتررب ا  الرب  م دسلت ربد       
 م بربسة الارباسف سالت يربف  ع ربد لل رب ا الربسم يرربدمل    مللس يةي  معد     ال  يناأل ايلرتاقاي  لتديبداساتاقد ي

 .ما ي  طاا ا  ايلرتاقاي  مردبمل املل   نين ال لر سجت و اقرد ش سللتدا من   التا يد  ال  
هع ربربرب د لربربرب  مربربربر ا مللربربرب  طربربرباا ا  اساربربربتاقد  س ربربرب  ابربربربمل  ربربربد ما ربربربلت اليربربربت ال  ااربربرب  ا  ب ربربربد  وقاملربربرب   ربربرب  العاا ربربربا ا     

لاخليربرب  خد ربرب  ليلرربربتاقا اةرربربت سهع ربرب د خد جيربرب  منربربم خربربد ج اربربيةاش ايلرربربتاقا  كيربربث متةربربدس  العاا ربربا ايلربربر اش مللربرب  
طربرباا ا  ايلرربربربتاقا ا اربربرباا الس اا ايلدليربرب   ربربرب   رربربربتاقا اع اخربربا  سمتربربربأ ا  ربربربسل  بربربسة النربربرباا ا  للتجربربربد ب ساقربربرب ا  

 الردهن  ه  ج     ش. 
  القرارات يف املؤسسة االقتصاديةأمهية التخطيط املايل يف ترشيد 
بربربربسة ال  ااربربرب  مل ربربربد ش ملربربرب   ربربربس اش تربربرباج  ن  ربربرب  ساربربربت قد   تةل ربربربد   ربربرب دلش ايلداربربربو   ربربربدلمي  ا مللربربرباأل الترربربربي       

   ربربت 2015-2014تيربربع  دليربرب   رارربرب   ربرب  املربرب ال الةدل ربرب  ك ربربني طربربدل م جد عربرب  طد ربرب م  ربربالر ها طلربرب  اربرب   
و  س الربت  تررب ا  ال  اارب  2013-2012يرب دملي  ها طلرب  خربل  الةربوش حل اا  كدل  ايلرار  الاي يرب  للرربيد ا  ال

ايـن تكمـن فعاليـة التخطـيط ا التوةيل ايلدا س  دلش الناا ا  ا ايلرار  اسطتيدلي   س حا   ار رب دلي  ا: 
 املايل يف ترشيد القرارات يف املؤسسة االقتصادية؟

التوةربربربيل ايلربربربدا س ربربرب و  رربربربد تت ا ملقليربربرب  اتربربربدي النربربرباا  لاخربربربا  سهتربربرب ف بربربربسة ال  ااربربرب  اع التعربربرباف مللربربرب  ا يربربرب      
 ايلرار  اسطتيدلي      خل  ايلاااة  التن ياي  س عا   يل  ا الااطم ا  ااام.

س ربرب  ابربربمل  ربربد ما ربربلت اليربربت ال  ااربرب  ا  التوةربربيل س يرربربدبمل ا ما ربربي  النربرباا ا  ا ظربربا  ا  يربرب  الترربربي    قربربد ا       
 .تن ياي  ا ملقلي  اتدي الناا ا س معتق  ملل  ايلاااة  ال ايلرار   ا ال  اا 

 استخدام التحليل املايل يف تقييم أداء املؤسسات االقتصادية وترشيد قراراهتا 
بسة ال  اا  مل د ش مل   س اش  ن  رب   جرب ض  رب   تةل ربد  ايربا  رب دلش ايلدجرربت  ا العلرباأل التجد يرب   رب  املرب ال      

هــل يعتــرب األداء املــايل أداة  :   س حربربا   ار ربرب دلي  ا2009الةدل ربرب  اليقربربني اربربعدل جد عربرب  اةربربدج ق ربربا لم ربرب  اربرب   
 ة؟كافية للوصول اىل تقييم حقيقي للوضعية املالية للمؤسس

سب  ت ال  اا  اع التعاف ملل  اللسا  ايلرتو    ا التحليا ايلدا طي  منيربيمل  لاض ايلراررب   سإهربااا   يرب       
 التحليا ايلدا  ألاش لتنييمل اللاض سلس ة ا ما ي  الناا ا  ارلا ي  سالتعاف ملل  الاملم ايلدا للقرار .

حليربربا ايلربربدا س ربرب  اللاض ا ربرباا ملربرباس اي  ربرب  خربربل  ابربربمل اللسا  التس ربرب  ابربربمل  ربربد ما ربربلت اليربربت ال  ااربرب  ا  منيربربيمل      
النربرباا ا  اللا ربرب  لتحرربربني  ساتربربدياةرداربرب  جيربربت اسات ربربدة اع ال نربربدط م ربربويع الريداربرب  ايلدليربرب  ايلت عربرب  سما تمل خللربربت يربرب
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ال نربربربربربدض  لجربربربربرباالاملربربربربربم ايلربربربربربدا للقرارربربربربرب  سللتربربربربربدا اللاض ال لربربربربرب   ربربربربربد سالربربربربربسم يةربربربربربون ا  يترربربربربربمل لل ةربربربربربدضش سالةعدليربربربربرب  
س  ملقليربرب  منيربربيمل   ال عربرب  ايلربربدا حيتربربا اليربرب ا ش اآش ايلرارربرب  ا ربربدأل  ربربا ايلتعربربد لني  ع ربربد اس ا  ربربساساربربتقاا    قربربد  اربربا 

اللاض يرع     خل د ايلنيمل لل  ف مل   ا دب ال ربعف ا ايلراررب  س دسلرب   رربدمل هتد للورباسج    ربد سمةدلي ربد 
 .ا ايلرتن ا
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 خالصة:
 ر رباا  التربااا  س    حاربني الس  كربا  منيربيمل اللاض ايلربدا  ربق سالربسم مال اربام    خل   ربد جربدض ا بربسا الةيربا 

  سايل حربث س ااا    ربدلش النربا ا  سالعرباا  ايلربر اش  ي ربد سما ي  طاا ا  اساتاقد  للقرار  اسطتيدلي  ايلدلي سال رو 
 ال  اا . الاد   تقحا  كا  ال  ااد  الردهن  اقد   باملا 

سانربربربدط النربربرباش للقرارربربرب   س ربربرب  خربربربل  العربربربان الرربربربدهن يت ربربربح ا  منيربربربيمل اللاض ايلربربربدا ياملربربربح ل ربربربد انربربربدط ال ربربربعف     
  حبيث يعة   ا ش  د ل  سساملح  كا  سملعيت د ايلدلي    د يردمل بد ا اتدي الناا ا  الرربليق     ربا اسطتيدلي 

ايلربربربدا سمنيربربيمل سملربربم ايلرارربرب   حبيربربث ينربرباأل منيربربيمل اللاض ايلربربربدا  يعتربرب  اكربرب  من يربربد  ارلا ش اة ياربرب  سساربربيل  للتوةربربيل
هوتربرب  ايلعةيربربد  ايلدليربرب  سالااثاربربن افداربرب ي  للا ربربا  اع ااربربت تدجد    ربرب   ربربا سملربربم منيربربيمل  ربربدا لطيربربن  رربربتو  د ا 

ا بربربربسا ي ربربرب ف اع الا ربربربا  اع البربربرب اف ايلرربربربةاش سما ربربربي  النربربرباا ا  س ربربربيلربربرب   اربربربدليو س ر ربربرباا  التحليربربربا ايلربربربدا  
 سبسا  د ا تةاا اليت ا الةيا ايلااا. اساتاقد ي  ا ايلرارد  اسطتيدلي   
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 متهيـــــــــــــــــــــــــــد:
هتدد كل ددسلة اقددالية سددء كالادداييل ءوددنلعءةكدداليملتدد ءشكاليملس ةءىلكددال اددبسلةنكقدد لي ل  كدد لي دد   لةدد ل     

يحلفدء لشمدبل  ءن دءليملياد و يةك  ءلم  كد لممدلكالةء كدالساللليالا غاللليألةثدسل موداية ليا ء،داذلم  د لةد لي دسل
ة حيدداذلماددجيلم ددكلشمددبل ددسلة اقددالىل كددكللا ين ددءلةدد لسدداللليالش وددء لشمددبلي  دداي   لمي  قددكلياء كددال ل مكددسل

،كد لل«SARL AJ-ABG» ي  اينللياء كداذلمةد ل دذل دجؤليا اقدء لاد سءمللىلقدمك لي  دايلشمدبل د  ا
ة لسالللا مي لي بس لي  ء كال)ل ةياالي ااثند ذليا ء مداذلياال،(دا للةياالشمبلط ك اليمي ي متليالش وء ل ل جؤلي  

لىل قكلل جيلي فسسلي لةبسثذل وءلكم :هبجيلمتلمل
 يألمل:لىل  ميلشءمل،الل   اليابس ل«SARL AJ-ABG»ل
 ابا خ يملي  اي   لمي  قكلياء كال ما  الحمسلي  ةياال ككلليأل ييلياءيليابس لي ثءين:لىل 
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«SARL AJ-ABG» : تقدمي عام حول شركة  ملبحث األولا  
ا سءمللة لساللل جيليابس لي  ل كد لابا اقدالحمدسلي  ةياداذلموادءهتءلمشد هلوادءط ءلم كبم دءلي   (كود للللل

لمخم م لة ءملياسءحللياباوالاء.
«SARL AJ-ABG» : حملة عن شركة  املطلب األول  

 نشأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها:-1
  دءةك لل0034 د  ال ي لياقد م كاليود م نلاوادو ل ا دكلش د لةةدللل د ل«SARL AJ-ABG»  د  اللللل
 مقدلسليال  ودءش لل  ىلةب كليألا ء لشبك لحمو لي باد لةاقد لاب داي الميا كد نلابا  دطلي داطي 07/01/2006

لحب لي باق لي اي اذلىل بانلي ا  الة لش اك ليألمللةق لمي ثءينل  ك ل لي  قك .
ة  دددألل اتددد ءكلةددد لةقدددء،الل9000 ددد  الا ددد لادل ددد لىلددد ك ل ادددبسلةقددد و لةددد لسدددالللة  لدددء لىل ددد ةلللللل

لقالف معلةنكقكالم  : االكالي اي الف  ذلىل قللواءطلي ا  الشمبلةط ليجلطين ل ذلمخل2م8000ختطك لىل  ةلبل
 ل، لي باق ؛-يا  لي  نكق :لي ددددددددددددددددداي ا
 لاببلي طمية؛-ل04ف عليجلطين لي لءتوا:ل، لي  م ال
 لفددددددددددددددددددددد علش ددددددددددددددددددددددددء دا:ل، لي ق مللي باينذلش ء اليجلطين ؛
 لم ددددددددددددددددددددددد ين:ل، لي ب ةاذلم  ينليجلطين ؛فدددددددددددددددددد عل
 لفدددددددددددددد علشذلةمكدددددددما:لط ك لي ا نلي ث كسذلاملي باية ليجلطين ؛ل
مةدد لسدداللل ددجؤلي اددببالاددءلينلىل ددكللشالةددالمقك ددالةددألل ابن  ددءذلماب  ددءيللف دد لةددء ةنلشمددبلي  لدد كل قدد شالشمددبلللللل

  ددءلميالادد لء الاددءل لمةددنلةكءادد ذلممتل قددذل  يةنلي لدد هذلميجلدد  لمي طمددكلةدد لسددالللي  اةلددء لي  نكقددكال طابن
ةد لىلدايف ليا د  ل لي قدا لل%70ختطك لةاية ليا اقداذل،كد لي  قدسنلسدالللياودنلي قد اي ليألسد نلوقدبال

لي اطيذل،ك ل ءنلا ربلاا لمطيل  طأللغكءةلي قكءةي ل لذلةمكما.
 موقعها اجلغرايف:-2

لاك الشب لهللالمالكالي اي المىل  قللي لةقوذ:-ك ألليا  ليال  وءش لحب لي باق للللل
 ل لةاظ .13ي اي المك للقالقالشا )-ي  قلليإل يةا:لك و  طلحب لاك الشب لهللا
 (للمثءوكالمقالقان)ل لةاظ .38ي  قللي   ي:لك ألل ليا ط اليا ل  نلي  اءطء ل باوكذلمك

ل لةاظ .54ي بكأللف (للاة لالممخقان)يةءلاب  قبال بءة لو ءطل
ل
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 مهامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها:-3
لىلل ربل جؤلي ا  المو لي ا، ي ليالة سء كالي  اطال االكالي اي اللل ليا  ي :للللل
ء لةطددأللغكددءة.لختسدددعلياسدد اشء لي ط ء كدددالياءتددالابا  بددء لاددداييلي قددكءةي لمي ادددء، ء لميحلددءفال لمي  كددد-

ل)يجل يفء ذلآال ليحلف ل....ل خل 
 شعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارها:-أ

  :ةسدد يةك  ءلةدد   لمااددمابل،كدءنلمشوددسذلندد لودد ة لينلوكدألليالددءةال لادداييلي  يسمكددال) ددذلاملصـداقية"
فد.... لبدكلينلىلد للاش ءيلف ك لي لودس ليملياءة كدال) دذلف كد لي لودسلمي لوداليلمياداة ك لمياقداةذلمسال

  بسلت  لم فءفكالم لياايشك ليو  نلم  منلأتس لة ةلياق طءع".
 :ذلمةدءللي  دصلتدمبل58ةءللهللالىللء :)ينلهللالأية  للينلىلد  ميليالةدء  لي لا م دء لني  قدءي لاالحرتافية}

 {.ل1113هللالشمك.لمامل:) نلهللالحيكل  يلشوسلا،  للشواللانلك   . لني قمقالي سسكسا 
"فمن هنا جاء شعار االحرتافية، فإذا ائتمننا العميـ  علـخ مدمـة مـا فواجـب أي نـمان األمانـة رتشـ   احـرتايف 

 ورت   إتقاي وإحساي"
 الرؤية والرسالة واالهداف:-ب

  :ليالةىل ءيلاب لوسلي  لءةالي ليشمبلياق ااي لي لءاكال ماتاللي لجم وأللية لمعءةنلةكق ن.الرؤية
 انلىلب بل«SARL AJ-ABG» . ل  لياف مال سليأل ث لىلف كاللة ل ،كالس ةالي طابن ل لي اط
  :ىلقلبالرسالة «SARL AJ-ABG» س ك ل،ء ء لي دطابن ل  داف لة  لدء لشء كداليجلدا نلمىل د ميل  

يشمدددبلةقددد ااي ليا ةدددال لوالن دددءلمىللطكدددطلا ين دددءلةددد لسدددالللىلطاك  دددءلياقددد و ل  ددد ةيهتءلي باددد كالميإل يةكدددال
ل كا.مي   

  :هتكئال كئالىلقدءش لشمدبل  كد لي   وكداليالة سدء كالياقد  يةالمي اتداللي لةقد ااي لة ىلفلدالةد لاألهداف
لي  فء كالمي  سءيليالة سء ال قبءنليجلطين .لم   ل   لة لسالل:

o -.لي افءفكا
o -.ليا  كا
o -. لي لوسل  محلي ف ك
o -.لي  كء نلي   ك ن
o -.لي  وكطلميجلا ن
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 جية:األهداف االسرتاتي-ج
 لىلطاك لي لوسل  قك لي  لءةنلمف ءلألف سلياوءةاء لي لءاكا؛
 لىللطكطل مةلي ا  ال ءلك شللةفأللةق ااي لس ةالي طابن ؛
 لىللطكطلي لالةء لةألليااة ك لمي طابن لاءلك شللي   وكاليالة سء كا؛
 .ل  ءيلة ةي لم فءيي ل مواظفذلمف ليشمبلةلءك لي  وكطلمي بفءين

شددددءةاللة قددددوذلي لجمودددداش ذل ددددسلجمواشددددالة قددددوالي لفئ ددددذل) ينددددل ذلل105ىلاددددغسلي ادددد  ال اليــــد العاملــــة:-ا
لم)ة لءة  ل وءل الةام ل ليجل مللي  ءيل:ل

«SARL AJ-ABG» ( 01اجلدول رقم) احصائيات اليد العاملة يف شركة : 
 الرقم الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــة السلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اائـــــــــــــــــــــــــــــــم متعاقـــــــــــــــــــــــــــد اجملمـــــــــــــــــــــــــــوع

 01 يالطءةي  20ي لل11ة ل 20 10 30
 02 اشاينلي   فكج 10ي لل01ة ل 55 20 75
 ــــــــــوعاجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 75 30 105

 ةسمساليوءابااملصدر: 

 البطاقة الفنية:-ه
 www.aj-abg.com.fr:*http/: /يالورتونةاةل ءل ل

 *email:contact@aj-abg.comليال برتمين:ةاةل ءل
ل*ي لالةالي  لءةكا:

 لللللللللللللل
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«SARL AJ-ABG» : اهلي   التنظيمي لشركة  املطلب الثاين  
ىل بدانلي ادد  الةدد لشد نل ميندد لمةسددءحللىلاددبسل لجموم دءلياكبددسلي   (كودد ل ماد  المي ددجالاكامددس.لي اددبسللللللل
لي  ءيل:ل

 «SARL AJ-ABG»(: اهلي   التنظيمي لشركة 03الش   رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل

 ة ليش ي لي طمباليش وء يلشمبلماثن لي ا  ااملصدر: 

لمة لسالللي ابسلوال،ظلينلياكبسلي   (كو ل ما  الك بانلة :للللل

س املدير العام
 الرئي

 

 املدير العام

 مدير املصلحة اإلاارية
مدير املصلحة التق

نية
 

 قسم احملاسبة
قسم العالقات 

 اخلارجية
 قسم املستخدمني

 األجور
 اتصاالت

 البنك
أسواق املركزي
ة

 
املطعم جتهيزات 
اإلاارية واملهمات

 

قسم املبيع
 والتسويقات 

قسم 
املشرتايت

 
قسم املخازي 
والنق  

قسم 
الوسائ  

 اإلعالم اآليل

 األمانة العامة

 مراقبة الفروع
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ة لا للة ءة.لةءلكم :الرئيس املدير العام: -1  

 ي قد  لشمدبلي قد ليحلقد لاسدءحللي اد  اذلمدوءنليةد ليا اد  لمي قد  لشمدبليحلفدء لشمدبلحمدك لي اد  اذل
 ايةنليالءةهلي  م كالموق لشالةء لةألليااة ك ليجل  ذلي قف لي  ينللي لسدءة لي داط لميشد ي لي سدف ء ل

لي   قك لي لوا الميالف  لةأللخم م لياسءحللمي ا، ي .ةألليااة ك ليأل ءوكذل
:ىل  ة لة ءة ءلفكوءلكم األمانة: -2  

 ىلقددلكسلي ربكدد لي سددء ةلمي دداية ذليادد  بءلليابءاددء لياءىلفكددالمي فء قددء ذلي  كددءمل بددسليالشوددءللي دد لىلدد سسل
لك لي لءم.مو لتال،كءىل.ذليش ي لمة يةبالمىل  ميلي ربك لياا .ل إلة ءيلة لط كلي  نكنليا 

ة لا   لة ءة.:العام:  املدير-3  

 يإل ددد يكلشمدددبل ءفدددالي  ادددءطء لمي لومكدددء لي كاةكدددال لي اددد  اذلمدددوءنلىل فكدددجلاف دددسليالادددرتيىلكلكء لي ددد ل
ىل و لي  طاةلياق و ذلممدألليأل د يكلياءتدال بءفداليا دءملمةكدءجنلةد ىلادءحليأل ييلةد لسدالللي  قدك ل

لياءيلل مو اقا.
 وسلة ةييلياسءحللمةؤاءيليألةقءملمياا فذلشمبليألشوءللياخ مفا.يال  وءمل  يةبالش 

ة لا للة ءة.لىلقك ليألةقءملي  ء كا:مصلحة اإلاارية: -4  

 لي فاىل نذليش ي لياكطيوكداليا ءةكداذلي  سد حيء لي اد  كاليجلبءنكدالمي ادب.ل بءنكداذليشد ي لىل دءةك لاد اكالاحملاسبة:
 ليحلقءاب لي ب بكا.،اللي املكالياء كال ما  اذلىلقك 

 لىلقك لمة ء لال  ا ليالىلفءةكء لي  م كالةأللياداة ك ليادوةاةلهبدءذلىلقداكال دسليإل د ييي لالعالقات اخلارجية:
 ةألليااة ك ذلي بس لش لةاة ك ل   لم ةياالي ل مهليا  ةالة لط ف ل.

 يالو ددبءطلمىلطبكدد لي  ددءوانل:ليوءف(ددالشمددبليحلكددءنليا  كددال موقدد خ ةذذلي قدد  لشمددبلمصــلحة املســتخدمني
لي  يسم لياءصلاب ا  اذل ش ي ليأل اةل ملوءل.

مىلل ربلي  مكلي  دء  ل  قدك لي اد  المي لسدكليحلقدءجنل مسسداللشمدبلا دربل،سدالاداةك.ل لمصلحة التقنية: -5
لي قا لي اطيلم ج  لة ء لالوكأللي اظءن لمىل  ة لاةقءة ءل ء يت:

 يكلمياطددد لي  قددداك كالياءتدددالاب اددد  اذلة ء لدددال ءفددداليألوادددطال:لممدددألليأل ددد قســـم املبيعـــات والتســـويق
 ي  قاك كالمة يةب  ءلةأللي ف معلي  ء لال  واكم ءل لي اةنليا ءاكذلىل اك لي  واك لشمبلةق اىلي ا  ا
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 ل شدد ي لي طمبكددء لياءتددالابادداة ك لجلوكددألليألتدد ءكلمسءتددالي قدداةكالاب   قددك لةددأللفدد علقســم املشــرتايت:
ي يلذل شد ي لط ك دالي ما قد ك ل دذلي فد معليا  طكدال  فد الي   دخلل لياخدء نذلة ءةادالي لد مهليإلشالمل

 ةأللة ةييليابكلء ل مسساللشمبلاف سليألالءةلااييل مب ءشالياارتي لامليابءشال لظسلي   ءفن.
 يةبدالمة ء لددال سددالل:لي  كدءملموكددألليإل دد ييي ليا لم دال لومكددالي  خددطك ذلةقسـم املخــازي والنقــ  والصــيانة 

مسددد م لي قدددمأللةددد لياخدددطنذلىلقدددك ليا  بدددء لياءتدددالاب  ا كدددأللمي قددد  لشمدددبلتدددكءو  ءلاب   قدددك لةدددأللةندددكنل
 يحل  نلمممأللة  ةالي    سلةأللي قءن ذ.

 ل ش ي لطمدكلي  وداك لابال، كء دء لي  د مةكال  دوءنلي قد ليحلقد لمي فلدءللجلوكدأللقسم الوسائ  العامة:
ع كددطي لةب بكدد.لمتددكءواليألاثيلمىلقدد ك لوكددأللي فددايىل لي ب دد ابيلمياايىلدد لميألورتوددنلةسددءحللي ادد  الةدد ل

 مياءيل  ك لش ل  يةنلياطلللموكألليا يف لي  ء لال ..
ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 ابستخدام التوازانت والنسب املالية للشركة حم  الدراسة : تقييم األااء املايليناملبحث الثا

 امليزانية ابستخدام التوازانت املاليةاملطلب االول: حتلي  
ةبددددددسلىل كدددددددكلليأل ييلياددددددءيلل ماددددددد  الةدددددد لسدددددددالللياكطيوكدددددددالال دددددد لةددددددد ليشدددددد ي لياكطيوكدددددددالياء كددددددالياخ سددددددد نل مفدددددددرتنلللللل

 لةو دددءلاشددد ي لياكطيوكدددال02 لي نليوطالةدددءلةددد لياكطيوكددالياء كدددال)يو(ددد ليجلددد مللةةددلل2018-2017-2016يا ةماددا)
لياامسال ليجل مللي  ءيل:لياء كالياخ س ن

 (2018-2017-2016(: امليزانية املالية املختصرة للسنوات )02اجلدول رقم)
 2018سنة  2017سنة  2016سنة  السنوات
 % املبالغ % املبالغ % املبالغ البياي
 - - - - - - االصول

 %50 18.933.484,77 %50 16.320.371,62 %50 15.547.262,39 الثارتتة االصول

 %50 220.432.424,41 %50 206.295.745,02 %50 244.668.689.35 األصول املتداولة

 %21.5 102.612.004,27 %36.5 162.039.731,05 %40 208.315.962,17لةكلليالا غالل

 %00 0.00 %00 0.00 %00 0.00لةكللةء مال م س  

 %28.5 117.820.420,14 %13.5 44.256.013,97 %10 36.352.727,18لةكلل ء طن

 %100 239.365.909,18 %100 222.616.116,64 %100 260.215.951,74 جمموع االصول

 - - - - - - اخلصوم

 %64 153.911.573,05 %56 124.801.058,55 %52 134.245.445,60لاةايللسءتا

 %00 0.00 %00 0.00 %00 0.00لياساملغ ليجلءةكا

 %36 85.454.336,13 %44 97.815.058,09 %48 125.970.506,11لياسامليجلءةكا

 %100 239.365.909,18 %100 222.616.116,64 %100 260.215.951,74 جمموع اخلصوم

 .2018ي لل2016 مق اي لة للي  اينللياء كال ما  اة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبلاملصدر: 

كل ربلةاجنليادءللي لءةدسلة دلل لىل كدكللي  قدبالياء كدال مو اقدال،كد لكا د لاة دأللاودايعل د اجنللرأس املال العام :-1
 األموال الدائمة= األموال اخلاصة + اخلصوم غري اجلاريةياءللي لءةسذلشموءلان:ل

 رأس املال العام  اإلمجايل= جمموع األصول املتداولة                              
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 .2018اىل  2016للفرتة من  «SARL AJ-ABG»(: رأس املال العام  لشركة 03جلدول رقم)ا

 2018 2017 2016 العالقـــــة النسبــة

 134.978.088,28 108.480.686,93 118.698.183,24ليألتاللي ثء  ال–يألةايللي  ينواللةاجنلياءللي لءةسلة ليشمبلياكطيوكا

 134.978.088,28 108.480.686,93 118.698.183,24لي  كانلةس نليال سل–يألتالليا  يم اللياكطيوكاةاجنلياءللي لءةسلة لاافسل

 233.358.263,31 218.362.810,12 257.215.289,06لةاجنلياءللي لءةسليإلوءيلل=لجمواعليألتاللةاجنلياءللي لءةسليالوءيل

 134.978.088,20 108.480.686,90 118.698.185,21لي ثء  ايألتاللل–يألةايللياءتاللةاجنلياءللي لءةسلياءص

 134.978.088,20 108.480.686,90 118.698.185,21لجمواعلي  كانل–يألةايلليا  يم ال

ةاجنلياءللل–ةاجنلياءللي لءةسليإلوءيلللةاجنلياءللي لءةسليال  ص
لي لءةسلياءص

138.517.103,8 109.882.123,20 98.380.175,10 

  :2018ي لل2016 مق اي لة للي  اينللياء كال ما  اة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبلاملصدر. 

 : رأس املال العام 
 ل2018-2017-2016وال،دددظلةددد لسددداللليجلددد مللينلةاجنليادددءللي لءةدددسلةا دددكلسدددالللي دددثاليلاددد اي )للللل

ي  اييللم جيلكليلم جيلشمبل 134.978.088.28م 108.480.686.93م 118.698.183.24،ك لة ةلبل
ك للشمبلينلي ا  الاتبسنلة اي والةء كءلشمبلياد ىلي طاكدسذلم،قدكل دجيليا  د لفدرنلي اد  ال ب دنلةد ل اكدسل
ي، كء ءهتددددءلطاكمدددداليال ددددسلابادددد خ يملةاية  ددددءلطاكمدددداليادددد ىذلم،  ددددنلفددددءن لةددددءيللميبدددد ليادددد خ ية.ل ل اكددددسل

لاي نل لياكبسلياءيلل ما  ا.يال، كء ء لياء كاليا ب كالم جيلكا لي لىل

 :رأس املال العام  االمجايل 
-2017-2016وال،دددظلةددد لسددداللليجلددد مللينلةاجنليادددءللي لءةدددسليإلودددءيللةا دددكلسدددالللي دددثاليلاددد اي )للللل

مثل 38.852.478.94  ددد يةل 2017 ذليالليوددد.لة ج دددجبلسدددالللي قددد  ذليالس ىلدددذل،كددد لي فددد لاددد ال2018
م دددجؤلي دددطاي نلةي لدددالي لي دددطاي نل لياخدددطم  لل14.995.453.19  ددد يةل 2018يةىلفدددأللةددد نلاسددد ىلسدددالللاددد ال

مي طابن لاالينلي ا  ال  ك ءلاكا الةل ربنلف  لةء ةنلشمبلىلغطكدالوكدأللاتدااءليا  يم داذلياللينليشمدبلةكودالىلب دبل ل
ل.257.215.289.06ل،ك لة ة لبل2016ا ال
ل
ل
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  العام  اخلاص:رأس املال 
-2017-2016وال،دددظلةددد لسددداللليجلددد مللينلةاجنليادددءللي لءةدددسليادددءصلةا دددكلسدددالللي دددثاليلاددد اي )لللللل

ي  دداييللم ددجيل شمددب134.978.088.20م 108.480.686.90و 118.698.185,21 ،كدد لةدد ةلب( 2018
ياددد ثوءةيهتءلةددد لياسدددء ةللكلددديلينليألتددداللياءتدددالىلغطددد ليألتددداللي ثء  ددداذلاب  دددءيللفدددرنلي اددد  الةدددء ةنلشمدددبل اكدددس

لي  يسمكالف الة   ل بءدلشمبلش ملي  بلكال اط يكلياءة كا.

 :رأس املال العام  االجنيب 
ابش بدددءةلةاجنليادددءللي لءةدددسليأل  دددصلاوددد.ل  ددد ليجلدددطيلةددد ليألةدددايللياءة كدددالي ددد لىلقددد لوم ءليا اقدددال ل اكدددسللللللل

الي  كانلىل خف لة لا الي لاس ىلم جيلةءلكفقد ل  يكدالشلدطلاتااءذلف ال،ظلة لساللليجل مللي قء  لينلةكو
 ي ا  الش ل اكسليا ثوءةيهتءلمابة ليال، كء ء لياء كالابا خ يملي  كان.ل

م الميثسلي، كء ء ليا اقالي لةاجنلياءللي لءةسل ل سلحل(دالةد لةد يةل مةنللاحتياجات رأس املال العام :-2
ليالا غالل.

 .2018اىل  2016للفرتة من  «SARL AJ-ABG»(: احتياجات رأس املال العام  لشركة 04اجلدول رقم)

 2018 2017 2016 العالقـــــة النسبــة

ي، كء ء لةاجنلياءلل
لي لءةس

 17.157.668,17 64.224.672,94 82.345.456,02لي قمفكء لي ب بكا ل–)ي  كانلةس نليال سلل–ي  كلليجلء طن ل–)يألتالليا  يم ا

 .2018ي لل2016 مق اي لة للي  اينللياء كال ما  اة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبلاملصدر: 

-2017-2016وال،ددددظلةدددد لسدددداللليجلدددد مللينلي، كء ددددء لةاجنلياددددءللي لءةددددسلةا بددددالسددددالللي ددددثاليلادددد اي )

يهنددءلادداكلىلل ودد لشمددبلةدداية للذلم ددجيلكفقدد لينلي، كء ددء لي  واكددسل مادد  الا ددربلةدد لةاية  ددءذلم ددجيلكلددي(2018
لةءيللطاكماليا ىل  واكسلي، كء ء لي  واكسليمليالش وء لشمبليااية لياء كالةس ليا ى.

مكدد لليادد خ ية ءلش دد ةءلكقدد خ ملةاجنلياددءللي سددء ليإلوددءيلل ل اكددسلي للددطلم اكددسلي، كء ددء ل مةنللاخلزينــة:-3
ليالا غالل.

ل
ل
ل
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ل
 .2018اىل  2016للفرتة من  «SARL AJ-ABG»(: مزينة شركة 05اجلدول رقم)

 2018 2017 2016 العالقـــــة النسبــة

 117.820.420,14 44.256.013,97 36.352.727,18لي، كء ء لةاجنلياءللي لءةسل–ةاجنلياءللي لءةسللياطك ا

 117.820.420,14 44.256.013,97 36.352.727,18لامفكء لةس فكال–ةكلل ء طنل

 .2018ي لل2016 مق اي لة للي  اينللياء كال ما  اة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبلاملصدر: 

 ل،كدد لةدد ةلبل2018-2017-2016وال،ددظلةدد لسدداللليجلدد مللينلياطك ددالةا بددالسددالللي ددثاليلادد اي )للللل
شمدددددبلي  ددددداييللم دددددجيلكددددد للشمدددددبلم دددددا لادددددكا ال117.820.420.14و 44.256.013.97و 36.352.727.18

  كقنل لتءحللي ا  اذلمشمك.لبكليا غالللي فءن ل ليااءةكألليالا ثوءةكاليملىلاظكف ءل لي ب اك.لجمو نذلم  

 املطلب األول: حتلي  امليزانية رتواسطة النسب املالية

ىلل لي  حبكدالاادءجنلةكدءملاالة اقدالية سدء كالميادءجنلياد و ية ءذلم د لة  د لة دللاداييل ماد  النسبة الرحبية: -1
-SARL AJ»ءلىل دءجنل ايادطالجمواشدالةد لي  قدكلياء كدالفكودءلكمد لاد سءملل ةيادالةحبكدال د  اليملاال  ءذل ود

ABG» ل.2018 ي  2016ياو  نلة لل مفرتن

 .2018اىل  2016للفرتة من  «SARL AJ-ABG»(: نسب الرحبية رتعد تقييم األااء املايل للشركة 06اجلدول رقم)

 2018 2017 2016 العالقـــــة النسبــة

 0.06 0.02 0.07لجموسلي    ل لتء ليابكلء ل ءةشلجموسلي    

 0.07 0.03 0.08لي    لي  اغكم  لتء ليابكلء ل ءةشلي    لي  اغكم 

 0.23 0.40 0.30لتء لي     ل، ا ليامبكالةل للي لءن لشمبل، ا ليامبكا

 3.22 0.56 3.71ل وءيلليالا ثوءةتء لي    لةبسلي فاين لمي   كبا للةل للي لءن لشمبليالا ثوءة

 0.12 0.02 0.11لي   كلالي سءفكا ل وءيلليالتاللةل للي لءن لشمبل وءيلليألتال

 .2018ي لل2016 مق اي لة للي  اينللياء كال ما  اة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبلاملصدر: 

ل
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 (: هامش جمم  الررتح04الش   رقم)

 
لوقكلي  حبكا ل06ةةلل)ة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبل  ملللاملصدر:

يةىلفددءعلاددجؤلي  قددبالل2016ةدد لسدداللليا سدد لوال،ددظلىلج ددجبل لوقددبال ددءةشلجموددسلي دد   لي ل دد   لادد الللللل
 ل ل،دذل ءودنلةكودالي  قدبالادجؤل0.05ال،( ءلي فدءهل بد ل  قدبال)ل2017 ذلشمبلغ يةلا ال0.07ة ةلب)
 لشمدددبلةحبكدددالي اددد  اذليةدددءل لمل دددجيليال فدددءهلكلبدددنلادددايلىلقدددك لي اددد  الابكلءهتدددءل دددءلكادددبسلسطددد0.02ي قددد ال)

 ذليالليهنددءل0.04 ل ددطاي نلةدد ة لب)0.06 قدد نلوقددبال ددءةشلجموددسلي دد   ل  سددسلي ل)ل2018اب  قددبال قدد ال
ذلياللينل ددجؤلي  قددكلمددلكفال دد يلىللبددنلمددل ل  يةنلي ادد  ال ل  يةنلةبكلءهتددءل2016  كددنليةددسلةدد لوقددبالادد ال

لجيل فءيهتءل ل سكسلي    .فبء فءهل جؤلي  قبالىل خف لةل ءلةحبكاليا اقالم 

ل
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ل
لوقكلي  حبكا. :ل06ةةل)ة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبل  ملللاملصدر:

يةىلفءعلاجؤلي  قبال 2016ة لساللليا س لوال،ظلىلج جبل لوقبال ءةشلي    لي  اغكم لي ل    لا الللللل
 ل ل،ذل ءونلةكوالي  قبالاجؤل0.05ال،( ءلي فءهل ب ل  قبال)ل2017 ذلشمبلغ يةلا ال0.08ة ةلب)
 ل طاي نلة ة ل0.07 ق نلوقبال ءةشلي    لي  اغكم ل  سسلي ل)ل2018 ذليةءلاب  قبال ق ال0.03ي ق ال)

ذلياللينل جؤلي  قكلة كبال  يلة لوقكل ءةشلجموسل2016 ذليالليهنءل  كنليةسلة لوقبالا ال0.04ب)
 طكمالفرتنلي  ةياالم جيلةءلك للشمبلينلي ا  الىل فأللوقبالمئكمالة لي فاين لشمبلي  كان.ي    ل
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 (: معدل العائد علخ حقوق املل ية06الش   رقم)

ل
 وقكلي  حبكا ل06ةةلل)ة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبل  مللاملصدر: 

ة لساللليا س لوال،دظلم دا لىلج دجبل لةلد للي لءند لشمدبل، دا ليامبكداذل،كد ل، د ليةىلفدءعل قدك ل دذللللل
شمبلي  اييلذل ك وءلي فد ل  د يةل 0.4مل0.3،ك ل ءونلوقبالي لءن ل مق  ذلل0.1 ل للل2017م 2016ا  ل

ةنلي ادد  الشمددبلىلا كدد لاةابحل لم ددجيليال فددءهلةي ددأللي لمددل لةدد 0.23 كسددسلي لوقددبال)ل2018 لادد ال0.17)
لتءفكالاال  ء.
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 معدل العائد علخ االستثمار (:07الش   رقم)

ل
لوقكلي  حبكا. :ل06ةةل)ة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبل  مللاملصدر: 

ة لساللليا س لوال،ظلينلىلج جبل ب لسالللي ق اي ليا ةمادال،كد ل دءنلةلد للي لءند لشمدبليالاد ثوءةلللللل
 ل،كددد لةددد ة لوقدددباليال فدددءهل0.56 كسدددسلي ل) 2017 ل ك ودددءلي فددد ل ادددبسل بددد لادد ال3.71) 2016ادد ال
ياللينل دددجيليالددد للةددد لل لم دددجيلكددد للشمدددبلشددد مل فدددءينلي اددد  ال لياددد خ يملاةايادددءلسددداللل دددجؤلي قددد اذ3.15ب)

 ذلم دجيلكلدربلشد لةد ىل فدءينلي اد  ال ل2.66 ل ل لل اي نلةل ربنلةد ةلب)3.22  ىلفأللي ل) 2018 ق لا ال
ليا خ يملم  يةنل سليألةايلليا ء،ال  ك ءل  س ك لشءن لشمبلىلم ليألةايل.
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 (: معدل العائد علخ امجايل االصول08الش   رقم)

ل
لوقكلي  حبكا. :ل06ةةل)ة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبل  مللاملصدر: 

ةددد لسددداللليا سددد لوال،دددظلىلج دددجبلةلددد للي لءنددد لشمدددبليودددءيلليألتدددالل ماددد  السدددالللي قددد اي ليا ةماددداذلللللل
 لم جيلكد للشمدبلينلي اد  الةدء ةنلشمدبلىلا كد لاةابحلةد لاتدااءذلشمدبل0.11 كسسلي ل)ل2016فس  ليةىلفءعلا ال

 لاجؤلي ق الم جيلكد للشمدبلشد مل0.02 لفبءونلي  قبال)0.09مي  ل    لي فءهل ل لل)ل2017غ يةلا ال
  س دد ليةىلفددءعلةمسددا لل2018ةد ةنلي ادد  الشمددبلىلا كدد ليألةابحل ايادطالاتددااءليالليهنددءلىلدد ية نليالةدد لسدالللادد ال

مةددد ةنلي اددد  الشمدددبل لادددجؤلي قددد الم دددجيلكددد للشمدددبل قددد ل فدددءينل0.12 ل ل،دددذل ءودددنلي  قدددبال)0.10ةددد ةلب)
ليا غالللاتااء.

 لسدددداللل مكددددسلوقددددكلي  حبكددددالال،( ددددءلينلي ادددد  ال ل،ء ددددالىلج ددددجبلسددددالللادددد اي لي  ةياددددال ليألسدددد لمةددددملللللل
ذلمثل قددد لا ين دددءل لاددد ال2017 ذلي ل ددد   لمدددل ل ل فءيهتدددءلمةددد ةهتءلسدددالللاددد ال2016-2017-2018)

مة لساللل جؤليالطكء لي سدسكسالشد لي امدلكالياء كدال ماد  الل  طك ل فءيهتءلمةحبك  ءل   و ليا و ية ءذل2018
فب ددجيلكبددانلياقدد ثو منلمي ادد  الوفقدد ءلةددء ةمنلشمددبليختددء لةدد يةي ليادد ثوءةكالتددسكسالماددمكوالماب  ددءيللك( دد ل  ددءل

ل مةلىل ككلليأل ييلياءيلل لىل  ك لة يةي ليالا ثوءة.ل
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يا اقدالشمدبلي افدءيلاب  طيةءهتدءليجلءةكدالاباد خ يمليألتداللىلل و ل جؤلي  قكلشمبلة ىلةد ةنلنسب السيولة: -2
ليجلءةكالم   لة لسالللةءلكم :

 .2018اىل  2016للفرتة من  «SARL AJ-ABG»(: نسب السيولة رتعد تقييم األااء املايل للشركة 07اجلدول رقم)

 النسبة العالقــــة 2016 2017 2018

يال  طيةء ليا  يم ايالتالليا  يم ا ل 1.94 2.10 2.60  وقبالي قكا الي لءةا 

 ي قكا الي ق كلا   يم اياخطمن يال  طيةء ليا-يالتالليا  يم ا 0.51 0.76 1.48

 ي قكا اليجلء طن ي  كلليجلء طن ليال  طيةء ليا  يم ا 0.29 0.45 1.37

 .2018ي لل2016 مق اي لة للي  اينللياء كال ما  اة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبلاملصدر: 
(: نسبة السيولة العامة09الش   رقم)  

 
  :لوقكلي قكا ا.07:لة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبليجل مللةةل)املصدر

وال،ددظلينلي  قددباليا سسددسلشمك ددءلسددالللي قدد اي لي ددثاليليهنددءل ءوددنلا ددربلةدد لي اي،دد ذلةدد لسدداللليا سدد لللللل
 ل1.94 ءودنلي  قدبال)لل2016م جيلك للشمبلي ليا اقال لمملكالةء كدال كد نلم ل قد لةقد و ذلألنل لاد ال

،ددظل لمةدد لسدداللل ددجؤلي  قددكلوال2.60 ءوددنل) 2018 ذلماةددءل لادد ال2.10 ءوددنلي  قددبال)لل2017م لادد ال
ىلطيك لةق و لشربلي ثاليلا اي لفءا اقال  ك ءلي   ةنلشمبلي ق ي ذل ل لم ا لفءن لة ليألتدالليا  يم دال لد ل

لىلغطكالي  كانلي  س نليأل سل)ياسامليا  يم ا .
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(: نسبة السيولة السريعة10الش   رقم)  

 
ي قكا ا. :لوقكل07:لة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبليجل مللةةل)املصدر  

 لم ل دددجؤل0.76 لم)0.51 ءودددنلي  قدددبال ودددءلكمددد :ل) 2017م 2016ينلي قددد  ذلةددد لسددداللليا سددد للوال،دددظ
ال،( دءليةىلفدءعلل2018يحلء الي قكا الةطوئ ال  قبالمئكمالألنلي  قدبال مقد  ذلاةدسلةد لي اي،د ذلاةدءلاب  قدبال قد ال

 مادد  الةدد ل،كدد لةاي  ددالي  طيةءهتددءلةسدد نليأل ددسل لم ددجيلكلددربلشمددبليالةىلكددءحلي  ددءمل1.48كفددا لي اي،دد لك دد ةلبل)
ل. منليالمط يةل  لىلقككسلةا ا يهتءلة لياخطمن
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(: نسبة السيولة اجلاهزة11الش   رقم)  

 
  :لوقكلي قكا ا.07:لة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبليجل مللةةل)املصدر

 لشمددددبلي  دددداييللف دددد ل0.45 م)0.29ىل دددد ةلب:ل)ل2017م 2016وال،ددددظلةدددد لسدددداللليا سدددد لانلي  قددددبال قدددد ال
ة خف الشمبلي  قبالي  وا  كاذلم جيلك للشمبلش ملة ةنلي ا  الشمدبلىلقد ك ل كاهندءل ليأل دسل ايادطاليألتدالل

 لف دجيلكد للشمدبل1.37ال،( ءلا لي  قبالىلفا لي  كوالي  وا  كدالمةد ة لبل)ل2018يا  يم اذلشمبلشبنلا ال
لأل سل لمةنلةس ل  ي.ا ي ليال  طيةء لةس نلي

م ليألسدد لمةدد لسدداللل مكددسلوقددكلي قددكا الال،( ددءلينلي ادد  الةدد ل،  ددنلفددءن لةل ددربلةدد لي قددكا السددالللللللل
 ذلف  لةء ةنلشمبلىلا ك.ل جيلي فءن لناليالاد ثوءةذلمهبدجؤلي   طدالىلبدانل2018-2017-2016ي ثاليلا اي )

و دءن لىل كدكللوقدكلي قدكا الاب  دءيللك( د ل  دءل مةلىل كدكلليأل ييلي ا  الة لىلاتدمنلي ليختدء لةد يةلة ءادكلةد لسداللل
لياءيلل لىل  ك لة يةي ليالا ثوءة.ل

مةدد ل  ددءلوقدد    لينلي قددكا ال ثددسل دد فءلةسدد ليال ددسل موقدد ثو لم لي اةددنلوفقدد.لةكدد يلشمددبل  كدد ليال دد يكلللللل
 يالارتيىلكلكا.

ىلادددغكسليألتدددالل دددطاي نليابكلدددء لاملةددد ىل فدددءينللىل دددكنل دددجؤلي  قدددبالةددد ىل فدددءينلي اددد  ال نســـبة النشـــا : -3
ي ادد  ال لياددد خ يملةاية  ددءليا ء،دددال،كددد لىل وثددسلي  قدددكلفكوددءلكمددد :لةلددد لل مةينليالتدداللي ثء  ددداذلةلددد لل مةينل
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يالتدالليا  يم دداذلةلدد لل مةينلياخدطمنذلة اادد لفددرتنلي  خدطك لابألايمذلةلدد لل مةينلي ددطابن ذلة ااد لفددرتنلي ددطابن ذل
  نليااة ك ذلة اا لفرتنليااة ك .ةل لل مةي

 .2018اىل  2016للفرتة من  «SARL AJ-ABG»(: نسب النشا  رتعد تقييم األااء املايل للشركة 08اجلدول رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 .2018ي لل2016 مق اي لة للي  اينللياء كال ما  اة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبلاملصدر: 
ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 النسبة العالقة 2016 2017 2018
 ةل لل مةينليالتاللي ثء  ا يابكلء  تء ليالتاللي ثء  ا 48.98 22 8.08
 ةل لل مةينليالتالليا  يم ا جمواعليالتالليا  يم ايابكلء  ل 2.51 1.18 3.1

 ةل لل مةينلياخطمن  2 ل 2+ة 1ىلبمفاليابكلء  ))ة  2.65 1.48 4.9

 ة اا لفرتنلي  خطك   ةل لل مةينلياخطمن360 يوم 136 يوم 243 يوم 73

 ي طابن ةل لل مةينل ةةلليألشوءللي ق اا ل)ي طابن ل+لامةي لي  ب   13.84 26.85 74.8

ل ةل لل مةينلي طابن 360 يوم 26 يوم 13 أيام 5 لة اا لفرتنلي طابن 

 ةل لل مةينليااة ك  ياارتاي لي ق اكا ل)يااة ك ل+لامةي لي  فأل  5.59 3.97 11.64

ل ةل لل مةينليااة ك 360 يوم 64 يوم 91 يوم 31 لة اا لفرتنليااة ك 
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 (: معدل اوراي األصول الثارتتة12الش   رقم)

ل
  لوقكلي  اءط08ةةلل)ة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبل  مللاملصدر: 

 مةنل لادد الل22ذلم2016 مةنلسددالللادد الل48.98وال،ددظلانل ك ددءةلمي،دد لةقدد ثو لةدد ل يةللةدد لسدداللليا سدد 
مةدد لسدداللل ءىلدد.لي  قددكلوال،ددظلي فددءهل لةلدد لل مةينليألتدداللي ثء  ددالم  دد لل2018 مةنل ل 8.08 ذ2017

ل ىل لشمبليال فءهل ليابكلء لم اي نل ليألتاللي ثء  ا.
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(: معدل اوراي االصول املتداولة13الش   رقم)  

 
  :لوقكلي  اءط.08ةةل)ة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبل  مللاملصدر: 

 مةنلسدالللاد ال 1.18مل2016 مةنلسدالللاد الل2.51وال،ظلينلي  ك ءةلي اي، لةد ل يةلة لساللليا س ل     
م ددجيلل1.30   قددبا 2017م 2016ذل،كدد لوال،ددظلاك ددءلي فددءهل ددذلادد ال2018 مةنلسدداللل 3.1ذلم2017

 دددءنل  دددءكليةىلفدددءعلةمسدددا ل لةلددد لل مةينلل2018م 2017ةي دددأللي لادددايلىلقدددك لياخدددطمنذل ك ودددءلسدددالللاددد ال
يالتددالليا  يم ددالم  دد ل ىلدد لشدد ليةىلفددءعليالدد للة ءةوددالاب قدد الي قددء  المم ددا ل فددءينلاشمددبل ليادد غاللليألتددالل

ل.يا  يم ا

 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2016 2017 2018

2.51

1.18

3.1

ة ول ا د ت مل ا الصول  ا ي  ورا ا ل  د ع م

ةل لل مةينليالتالليا  يم ا



 بالوادي« SARL AJ-ABG»الفصل الثاني:  دراسة حالة المؤسسة االقتصادية 
 

 
49 

 

(: معدل اوراي املخزوي14الش   رقم)  

 
  :لوقكلي  اءط.08ةةل)ة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبل  ملللاملصدر:

 ءنلةل لللل2017 مةنل ك وءلا الل2.65 ءنلةل للي  مةينللل2016وال،ظلينل لا الساللليا س لة لللللل
 مةنليالي فءهل لةل للي  مةينلم جيلكليلينلي ا  ال  فظل خطمهنءلة لي ب ءشالي  ي  نليملل1.48ي  مةينل

غ لياطما ال ءلك  الي لعوك ل طيلة ليةايللي ا  الم وم ءلسقءن لةء كال ل،ء ال، ميلي فءهل ب ل ل
 ليال لل لل   لشمبلة ةنل مةنلياليةىلفءعلةمسا لل4.90ةل للي  مةينلل2018يالالءةل ك وءل ءونلا ال

ل.ي ا  ال ل كألل  ءش  ءليالم ا لطمكلشءيللشمبل  ءش  ءل ىل لشمبل ا هتءليملو ةهتءلم ج  
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ل
 (: متوسط فرتة التخزين15الش   رقم)

ل
ل :لوقكلي  اءط.08ةةل)ة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبل  ملللاملصدر:

كداملم د لل243فك طمدكلل2017كامل  فء لياخطمنلاةدءل لل136ك طمكلل2016ة لساللليا س لينل لا الللللل
وقددبالشء كددال  فددء لي ب ددءشالةدد لياخددء نلم ددجيلكدد للشدد ليال يةنلي قددكئال موخددطمنل،كدد لىلببدد لي ادد  السقددءن لةء كددال

لمي دد لي ف ددنلفددرتنلة اادد لياخددطمنلي ل2018 دد ييلسمددسل لي قددل لي قدداة ليمل ل ددا نليا  ددا ذلة ءةوددال قدد ال
كددداملموال،دددظلينلي اددد  الىلددد ية نليامدددسليحلءتدددسل لممدددلكالىلقدددك لياخدددطمنلم دددجيلةدددءلادددك  الي ليالةىلكدددءحل لل73

لشومكاليختء لي   يةي ل موق ثو ك .
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(: معدل اوراي الزابئن16الش   رقم)  

 
  :لوقكلي  اءط.08ةةل)ة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبل  مللاملصدر: 

مةددد لسددداللليا سددد لوال،دددظلانلةلددد لل مةينلي دددطابن ل ل قددد لةقددد و لسدددالللفدددرتنلىل كدددكلليال ييليادددءيلل ماددد  اللللل
 ل مةنل13.84م ددجيل  كددسلشمددبلينلي ادد  الياددد طءشنلينل قدد لةدد لاكءادد  ءلعدددءؤلي ددطابن ذلفبلدد ةءل ددءنليالددد لل)

 ل74.80ي ل)ل2018 كسدددسلاددد اللمياددد و ل لي  طيكددد ل2017 ل مةنلسدددالللاددد ال26.85مل)ل2016سدددالللاددد ال
ل مةن.ل
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 (: متوسط فرتة الزابئن17الش   رقم)

 
  :لوقكلي  اءط.08ةةل)ة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبل  ملللاملصدر:

كدددام ل سددد لاةسدددبل  سسدددكسلياقددد س ء لمش ددد لة ءةو  دددءل قددد الل26)ل2016وال،دددظلةددد ليا سددد لينل لاددد الللل
كددامل كقددنل 26ايم لسدداللل ءىلدد.لي فرتىلددذلوال،ددظلا لة اادد لي  سسددكسلي بء غددالأل5)ل2018كددام ذلم 13)ل2017

كداملم دج  لفدرنلي   كدكللياقد و ل فدرتنلي  سسدكسلةد لل30 ي لتمالي يلمتليت يةلي فايىل ل  دءةك لتدء ليالاد س ء ل
لي طابن لغ لياق  نلأيق لأتق يلةبء  يلشمبلي   ف ء لي    كال ا  ا.
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(: معدل اوراي املوراين18رقم)الش     

 
(: نسب النشاط.08رقم)من إعداد الطلبة باالعتماد على جدول المصدر:   

ذل1.62  قدبالل2017ي لاد الل2016ة لسداللليا سد لوال،دظلينلةلد لل مةينلياداة ك لي فد لةد لاد اللللللل
 مةنلشمددبلي  دداييللاب  قددبال مقدد اي لياددج اةنلم ددجيلي  دد  اةلةي ددأللي لشدد ملةدد ةنلل3.97 مةنلمل5.59 لدد لل مةينل

 7.67 ددطاي نلة دد ةنلبلل2018 مةنل قدد الل11.64ي ادد  الشمددبلىلقدد ك ل كاهنددءل لي  ددءلليودد  نلمةدد ليةىلفددأللي ل

كلطدددد لي ف تددددالل مةنلم ددددجيليالةىلفددددءعلةي ددددأللي لةدددد ةنلم فددددءينلي ادددد  الشمددددبلادددد ي ل كاهنددددءل لي  ددددءلليودددد  نلم ددددجي
ل موق ثو ك ل لىل  ك لة يةهتلليالا ثوءةكا.
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(: متوسط فرتة املوراين19الش   رقم)  

 
  :لوقكلي  اءط.08ةةل)ة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبل  مللاملصدر: 

ل91)ل2017كددام ذل ل،ددذلانلادد ال 64ة اادد لفددرتنليادداة ك ل دد ل)ل2016انل لادد اللوال،ددظلةدد ليا سدد للللل
كام ل س لاةسبل  ق ك ل كانليااة ك لمىلل ربل ءىل.ليا نل رظ ءةلآس لةتك ل ق ي لي  طيةدء لياداة ل موبدء ملليا ب كدال

كام لف  لىللربل س لا ىنل فرتنلي  سسدكسل موداة ك ل موبدء مللياء كدالل31)ل2018،قكلي ل  ليا ف لشمك.ل ك وءلا ال
لا الي    كال مق ي لةألليااة ك .لم ج  لفرنلي ا  ال ل ولءشلية سء المىلاف ل مقك

-2016ميسدددد يلم لدددد ل مكددددسلوقددددكلي  اددددءطلال،( ددددءلينلي ادددد  ال ل،ء ددددالىلج ددددجبلسددددالللادددد اي لي  ةياددددال)للللل

ذلمثل2017 ذلي ل د   لمددل ل ل فءيهتددءلمةد ةهتءلشمددبلادد ي لي دد كانلةسد نليال ددسلسددالللادد ال2017-2018
ذلمةدددد لسدددداللليفسددددءحلميالادددد و يةكاءيهتددددءل   ددددو لي ب ددددءيل  طكدددد ل فل2018ادددد اللماكءادددد  ءل ،قدددد نلةدددد لا ين ددددءل

يا اقددالشدد ل ددجؤليالطكددء ل لدد لىل كددكللا ين ددءلياددءيلذلفب ددجيلىلبددانلي ادد  المياقدد ثو منلةددء ةمنلشمددبليختددء لةدد يةي ل
 ة.يا ثوءةكالةب كالشمبلةءش نل كء  لتسكسالماب  ءيللك(  ل  ءل مةلىل ككلليأل ييلياءيلل لىل  ك لة يةي ليالا ثوء

لىلل ربل ءىل.لي  قكلجمواعليال  طيةء لي ا  الاب  قبالي لةاجنلةءاءلمىل لل ءىل.لي  قكلشمبلة ىللنسبة املديونية:
يش وء لي ا  الشمبل اكسلواءط ءلة لةسء ةلسءة كالم ج  ل ثسل ءىل.لي  قدكلوقدبالي  د مهلي ليالتدالذلوقدبال

لبكا.ي  كانلي ل، ا ليامبكاذلوقبال) . .ا ل  ل، ا ليام
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 .2018اىل  2016للفرتة من  «SARL AJ-ABG»(: نسب املديونية رتعد تقييم األااء املايل للشركة 09اجلدول رقم)

 النسبة العالقة 2016 2017 2018

 وقبالي   مهلي ليالتال  وءيللي   مه  وءيلليالتال - - -

كايامبوقبالي  كانلي ل، ا ل جمواعلي  كان ل، ا ليامبكا 1.25 0.8 0.7  

كا كانلةس نليأل س ، ا ليامب 1.25 0.8 0.7 كاوقبال) . .ا لي ل، ا ليامب   

 .2018ي لل2016 مق اي لة للي  اينللياء كال ما  اة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبلاملصدر: 

ىلل ددربلوقددبالي  دد مهلي ليالتددداللا ددللة كددءجنل  قدددبالي  دد مهلياقدد خ ةال لةامدددءلل  واكددسليألتدداللم مودددءللللللل
 ي  ل ءىل.لي  قباليةىلفلنلياخءط ل لي ا  اذلمة لساللليجلد مللوال،دظلانل ءىلد.لي  قدبالسدالللي قد اي لي ثالقدال

لىلل و لشمبلي   مه.ىلقءمالي سف لم ج  لي ا  الطكمالفرتنلي  ةياالاللل2018 ذ2017، 2016

(: نسبة الديوي إىل حقوق املل ية20الش   رقم)  

ل
  :لوقكليا كاوكا.09ةةل)ة ل ش ي لي طمبالابالش وء لشمبل  ملللاملصدر:

 لموال،ددظلانل ءىلدد.لي  قددبالىلفددا ل1.25 ءوددنلي  قددبال)لل2016وال،دظلةدد لسدداللليا سدد لانلي  قددكل لادد الللللل
 لم ددج  لختمدد لودداعلةدد لشدد ملي ث ددالةددألليادداة ك لمشدد ملةدد  لةدد مهلطاكمدداليال ددسل ل،ء ددالةددءلي، ء ددنل1ي اي،دد ل)

او.لوقبال كانلةس نليأل سل  ل، ا ليامبكال لل0.7ذل0.8شمبلي  اييلل 2018 ذ2017ي ك.ذلشمبلشبنلا  ل
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 ددد  لةددد مهلطاكمددداللي فدددءهلةقددد و لمةمسدددا لحبكددد لكامددد ل،ء ددد.لةددد لي ث دددال ددد ىلةددداة الي اددد  الم دددج  لةبددداال
ليأل سل ل،ء الةءلي، ء نل  ك.لي ا  ا.

(: نسبة )ا.ق.أ( إىل حقوق املل ية21الش   رقم)  

 
(: نسب المديونية09رقم)من إعداد الطلبة باالعتماد على جدول  المصدر:  

ي اي،د ل لم ج  لوال،دظلانل ءىلد.لي  قدبالىلفدا ل1.25)ل2016مة لساللليا س لوال،ظلانلي  قكل لا الللللل
 لم ج  لختم لواعلة لش ملي ث الةألليااة ك لمش ملةد  لةد مهلطاكمداليال دسل ل،ء دالةدءلي، ء دنلي كد.ذلشمدبل1)

اود.لوقدبال كدانلةسد نليأل دسل  ل، دا ليامبكدال لي فدءهل 0.7، 0.8 شمبلي  داييل 2018، 2017 شبنلا  
  لةبدداالل دد  لةدد مهلطاكمدداليأل ددسل لةقدد و لمةمسددا لحبكدد لكامدد ل،ء دد.لةدد لي ث ددال دد ىلةدداة الي ادد  الم ددج

 ،ء الةءلي، ء نل  ك.لي ا  ا.
ة لساللل مكسلوقكليا كاوكدالال،( دءلينلي اد  ال د ك ءل،ء دالشد ملي ث دالةدأللة لءةمك دءليادءة ذلسدالللاد الللللل

شومدددنلي اددد  الشمدددبلل2018م2017مشددد ملةبددداالل ددد  لي اددد  الةددد مهلطاكمددداليال دددسذلشمدددبلغددد يةلاددد  لل2016
 لي  كانلةس نليال سلم جيلةءل ي لي ث ال ك  ءلم دذلة لءةمك دءذلم دجيلكد ق ل ادبسل بدءدلشمدبلممدلكالي اد  الختفك

 ءلخيم لاءلف تالىلااكألليالا ثوءةلم مكلةقد ثو ك ل د  لم دجيل د مةؤلبقد ل  دءل مةلىل كدكلليأل ييليادءيلل لىل  دك ل
 ة يةي ليالا ثوءة.
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 مالصة الفص :

فب ي ل    ميلل«SARL AJ-ABG» ي فسسلي  ل كلشمبلميةأللي املكالياء كال ا  ا   ل،ءم  ءل ل جيل
ىلل ك ل ءةسل .ذلابإلمءفالي لش هلي للف مش ءلمواءطءهتءلما  يف ءذل وءلىلط ة ءل ج  لي لياكبسلي   (كو ل

 مكسلل لة لسالل2018م2017م2016 ما  اذلمةو ءل   ككلليأل ييلياءيلل ما  السالللا اي لة  ء كال)
لةكطيوكء ل جؤلي ق اي ل اياطالي  اي   لمي  قكلياء كا.

مهبجيلميب لي  اللينلي ا  ال،  نلىلاي نلةءيللساللل جؤلي فرتنل وءل،  نلسطك التءفكالةا بالمش هللللللل
ل  مللاكا الياطك الابا خ يملي  قكلياء كا.ل

ل

 



  اخلامتة العامة
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من خالل دراستتت ال اراة وا تار قية ةا وعنتتتعرال دتر ا ةةء املدا  اولد رراتتتةا س ارار ا ستتت ة لر   او ستتت تتتا       
لط ار تت اا تا ةةء خالره م اسيا ن تت ا س صتتلدوا ايل رال تضعنتتع  اي ا ةةء املدا  اولد رة تت اا رم ا نتت تر    ن من

ادة ا ارالزما ر ح ةق املهااف احملوالستتتتتتياة تحملترا اختلذ ار  ارار اردائهل اولد من اجل ارعصتتتتتتعل اا س ارار راتتتتتتة
تر ا اخران   حبةال هذا اهء املدتار او تتتت  اما   ا ةةء املدا  اولد داخل او ستتتت تتتتاا تارمل خت  ا لن  اولد 

ه عازانر تارا تتت  اولرةا تارمل ااا املداة ارمل و تتت قةال من خاليل او ةء اعنتتتة  ارعنتتتاةا اولرةا او ياا تاعجةتهي ار 
ا ن يله اا ارا لط احل تتتلستتتا ارمل ا تتت عج  اراراستتتا تاختلذ ار  ارار ارالزما ر ح تتتل ارعنتتتال اولد رة تتت اا ت ر لد 

 ل ة تارفالرةا حىت و  ىن يل اري ل  تا س   ار.املدا  ار ةي يلا تارذي وفرض اي و  ء  ر ف
تسا مت من خالل هذا اريحث ا ر  لد رةى ا لن  اولد تاحمللست،ا تاخران ار عازانر تارا ت  اولرةا اعستةةا      

ين ات ع رداة  ختلذ ار  ار تاو اسيا داخل ري م ستتتتتتت تتتتتتتا مه ل اخ ةن  لضاهل  ار لنه   ةةء املدا  اولد رة تتتتتتت ااا اعنر
ار قلع ارذي اا  ي ارةه(ا ا ل متةل او آة ارمل اةه  من خاليل او ستتتتتتتتتت تتتتتتتتتتا املو ال او المةل ماهلا تمن ارقيةاي 

رداة  ه رة  ستتتتتتتتت تتتتتتتتتا اعنلد  سلدر رةى احل ء رةى املدا  اوراو ا ا فل    لن  اولد تاحمللستتتتتتتتت، تحاه ا  اتتتتتتتتت
ةاا ار اويذترا تفق ستتتةلستتتا ماةاا تم اادة ا ضالد  اج  لرةاا سلنعناو ستتت تتتا انتا رن ا اةيا من املن تتتقا تا هعد

 ةء   مةل هذه اراراسلرا  ي ر ةةا ا ةةء املدا  و اى من خاليل او ره رمهةا ايريةاس صلدوا( ا  اي ارياا اولد 
رةى  مل جي رة  تتتتتتتتتتتتتن رن ن لط ار عة من اجل احمللفةا رةةهل تارا ل رةى ز دة سععل ترستتتتتتتتتتتتتيل  ار تتتتتتتتتتتتتان تار

 ا تتتتتتتتتتةة رك من اجل اعصتتتتتتتتتتةل اواةعما اراو ستتتتتتتتتت تتتتتتتتتتا ارلدة اصتتتتتتتتتتحة  املخقل  تاريحث رن ارة  ار تاااراهل تذ
خلرجهل  ت  رة   ة  ون تارقل  صعرة صلدسا رةى ارعناةا اولرةا رة  س ا اس الدا  رعاثئق احمللسيةا او عف ة داخةهل 

تارصلئ     ا اةا س ارار او  ة  ون من اجل اختلذ ار  ار ار ةةءاعي هذه املخرية م آعل احل ة ةا  ر لد ا لهء 
  ارعست اوالستتتتت  تذرك من خالل  ر ض تا او ار عائء اولرةا رة  تتتتت ة  ون   ارعست اوالستتتتت  رالر  لد رةةهل 

مفةاة من سيل  ر  اختلذ ار  ارار ار اتتةاة تسةلمهء  ختلذ س اراعء ا ستت ة لروا   ر  لد رةى مل وا تت  من ماةعمل
 او س ا.

الل ار ةلو ضا ةةا ا ةةء املدا  اولد رة  س ا جي  ا س النا  و ا ار تاوالوري او  ةةا   ارا   ن ختم    
اولرةا ر  ةةء املدا  اولد رة عائء اولرةا تاس   اج ن لط ار عة تار ان تارمل ضاترهل ا لهء اعصةل اواةعما 

صلدسا رةى ارعناةا اولرةا رة  س ا  ر لد ا لهء   ا اةا س ارار او  ة  ون من اجل  ارصحةحا تارقل  صعرة
 اختلذ ار  ار ار ةةء تارصلئ    ارعست اوالس .

 توةه  دتر ا ةةء املدا  اولد رراةا س ارار ا س ة لر   او س ا من خالل مل وةي:
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لط ار عة تار ان   ر  لد رةى اواةعملر اخللصا  و س ا.و ء ا ةةء املدا  اولد   او س ا ض حاوا ن -   
و ء ر ض تا او ار عائء اولرةا رة   ة  ون   ارعست اوالس  رالر  لد رةةهل   اختلذ ار  ارار ار اةاة.-  
س ا.و  اي او  ة  ون و عمعي  ختلذ س اراعء ا س ة لروا   ر  لد رةى مل وا   من ماةعملر مفةاة من سيل ا-  
ا ةةء املدا  اولد مل هع ا  صعرة اعن  او لر رة   ة  ون   اختلذ س اراعء ا س ة لروا ضق و ا راةاة.-  

عنتتتتتعع استتتتت ا ةال اي ر ةةا ا ةةء املدا  اولد مل هع ا  صتتتتتعرة اعنتتتتت  هذا اوراستتتتتا دت  املخري تمن خالل       
 .لروا ضق و ا راةاةاراعء ا س ة او لر رة   ة  ون   اختلذ س  

 :اختبار الفرضيات 
  :  :اا رب هذه ارف نتتتتةا صتتتتحةحا اا حا ضاةا حةث اي ر ةةا ا ةةء املدا  اولد مت ن من الفرضيييية ا

 ار  ن رةى ن لط ار عة تار ان   او س ا ا س صلدوا.
  :اولرةا  ارعنتتتتتتاةاةى رار ايري ملي   نفس ارعست  صتتتتتتحةحا تخل  اهذه ارف نتتتتتتةا  اا ربالفرضيييييية ال:ا ية

و ح ء مباى مصتتااسةا ا ةةء املدا  اولد فاذا الي جةا فهع وارب ضصتتعرة صتتلدسا عل و تتلرا   رة  ستت تتا 
 .ر ةةا ا اةا س ارار ا س ة لر تارا س صحة 

  :الل ي استتتتتت  ااو ار تتتتتت اا ر  ةةء املدا  اولد ض تتتتتت ل ف اا رب هذه ارف نتتتتتتةا صتتتتتتحةحا الفرضيييييية ال:ال:ة
 و لراهل   حتاوا ا حن افلر ار ةيةا من اجل مال  هل تحت ةق املهااف او ق ة ر  اا رجي ريب جي. 

 :تائج الدراسة  
  حتةةل ار عائء اولرةا ا تتتتتتتتتلرا رةى ا ةةء ردا  او ستتتتتتتتت تتتتتتتتتا  ر يلرهل ار لراة اواةعملاةا حبةث وةه  ار حةةل

 اولد اةك اواةعملر ضا لط ار عة تار ان رة  س ا.
  و عو ا ةةء املدا  اولد رةى حتاوا املمهةا ضل ارا لئج تاوعارد او تتتتتتتت  اما رةح ء رةى م لنا او ستتتتتتتت تتتتتتتتا

 تتناة هل اولرةا.
  ار حةةل ضعاستتتتتتتتتتتتتتقا ار عازانر تارا تتتتتتتتتتتتتت  اولرةا ريلرة رن ر ةةا مال ا اريةلانر او لحا رةحصتتتتتتتتتتتتتتعل رةى

 اةعملر ا  ا ل   اختلذ س ار ا س ة لر ار اةا تا ةةء ردا  او س ا.م
  ررس اولل ارالمل معج  خالل ارةالث ستتاعار حةا اراراستتا وارب رن ارعنتتاةا ا جيلضةا رة  ستت تتاا ملي

او ستت تتا ا تت قةال متعول ال اح ةلجلر اراترة مبعاردهل عل وال رةى حت ةق اعازيلل اولد تهذا مل وال رةى 
 جعد هلمش رملي.ت 
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   اخلاواا معجيه تهذا مل وف تتت  ري او ستتت تتتا اختذر استتترااةةةا مةي ه ض ح تتتل اخلاواا اا او تتت عى اوقةع
 ر ح ن تناة هل اولرةا رةعصعل اا املهااف او ق ة.

  تمن خالل اراراستتتا اوةاانةا ر تتت اا«SARL AJ-ABG» اي ار تتت اا استتت فلدر من  مت اا  تتتلف
سقاا ررنتتةا رن   وق ا ستت ة لر  ن تتل  مصتتاال خلل ض قال ار ةلر ختصتت  مصتتاعرلر زجلجةاا توا رب 

 املتل رةى م  عى اف و ةل ذت معاصفلر رلوةا.
 :االقرتاحات  التوصيات 
    و س ا اا فصل  رن ار عائء اولرةا ض  ل جةا ت  تست مالس  و لرا رةى ا اةا س ار ا س ة لر

 ا س صلدوا.
 .اس  الل املمعال ا  اة   اخلاواا ر  ا  اةية لر جاواة رت اعظةفهل   ارياعك رةحصعل رةى فعائا 
  نلفا اا هذا ن ر  رةى او س ا اي اعد رمهةا ايرية رة حةةل اولد تذرك إبنلفا مصةحا خلصا ره  

 ة من اجل ار  تتتن رةى معا ن ار عة تار تتتان من اجل ما فا ارعنتتتاةا اولرةا رة  ستتت تتتا ضصتتتفا م تتت  
 تمال  هل.

 :آفاق الدراسة 
ت  املخري  اك اي ن عل اي ا ةةء املدا  اولد داخل او ستتت تتتا ا س صتتتلدوا ره لىري ايري رةى راتتتلدة ار  ارار      

رك لر رخ ى رتستتال من ذا ستت ة لرواا ترةى هذا املستتلس أمل ري و عي هذا اريحث سا ف   لل  رة ةلو ضاراستت
 ار لرةا: اوعانةالتاذا اعسةال للل اراراسا رة  ل   س اااولد   او خم ةن جعان  خم ةفا رألدا متس 
 .دتر ا ةةء املدا  اولد رةى س ارار ار  عول 
 .رى  ا فصل  احمللس، رةى ا اةا س ارار ا س ة لر 
   ارياعك ار ةلروا.دتر ا ةةء املدا  اولد رةى س ارار ا س ة لر  

 



  قائمة املراجع
 

 
61 

 

 لكتب:ا
  .2000كة العربية السعودية، يخ للنشر، اململر دار املالسعيد فرحات مجعة، األداء املايل ملنظمات االعمال والتحدايت الراهنة، -1
.غداد للعلوم االقتصاديةكلية بصادق راشد الشمري، ابسل حممد حسن العزاوي، أثر بعض العوامل االسرتاتيجية على صنع واختاذ القرارات الرشيدة،  -2  
 .2013عة الثالثة، بن عكنون، حسني بلعجوز واجلودي صاطوري، تقييم واختيار املشاريع االستثمارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطب-3

 .2008ليازوري العلمية، األردن، دريد كمال آل شبيب، االستثمار والتحليل االستثماري، دار ا-4

 .2005عات اجلامعية، اجلزائر، زغيب مليكة بوشنقري ميلود، التسيري املايل حسب الربانمج الرمسي اجلديد، ديوان املطبو -5
 .2005وائل للنشر، األردن، زايد رمضان، مبادئ االستثمار )املايل واحلقيقي(، دار -6
 .2008يازوري العلمية، األردن، طالل الكداوي، تقييم القرارات االستثمارية، دار ال-7
 .2000احلليم كراجة واخرون، اإلدارة والتحليل املايل، الطبعة األوىل، دار الصفاء للنشر والتوزيع،  عبد-8
 .2006الدار اجلامعية، مصر، عبد املطلب عبد احلميد، دراسات اجلدوى االقتصادية الختاذ القرارات االستثمارية، -9

  .1975طبوعات، الكويت، علي السلمي، تطور الفكر التنظيمي، وكالة امل-10
 .2004ات اجلامعية، اجلزائر، ، التسيري املايل، ديوان املطبوعلسلوسمبارك -11
 .2000شر والتوزيع، األردن، عقل، اإلدارة املالية والتحليل املايل، الطبعة الثانية، دار املستقبل للن مفلح-12

  .2012دار الراية، األردن،  منصوري الزين، تشجيع االستثمار وأثره على التنمية االقتصادية،-13
  .2009وائل للنشر، االردن، ر منعم زمزير املوسري، حبوث العمليات مدخل علمي الختاذ القرارات، دا-14
 .2009فة اجلامعية، اإلسكندرية، منري إبراهيم اهلندي، الفكر احلديث يف التحليل املايل وتقييم االداء، مدخل حوكمة الشركات، دار املعر -15

  .2005ألردن، وزيع، امنري شاكر واخرون، التحليل املايل مدخل صناعة القرارات، الطبعة الثانية، درا وائل للنشر والت-16

 .2009الطبعة الثانية، مؤيد راضي خنفر، غسان فالح املطارنة، حتليل القوائم املالية مدخل نظري وتطبيقي، -17 

 المذكرات واالطروحات:

املاجسققتري يف اساسققبة، يققل شقق ادة لنالبققو س العربيققة، مققككرة مكملققة  يققمس مسققيح حممققد االغققوات، دور املؤشققرات املاليققة يف تقيققيم األداء املققايل لشققركةتوف-1

 .2015جامعة االسراء، األردن، 
ة مؤسسة، حنني قادري، أمهية التخطيط املايل يف ترشيد القرارات يف املؤسسة االقتصادية، مككرة لنيل ش ادة املاسرت، فرع علوم مالية، ختصص مالي-2

 .2015-2014ورقلة، جامعة قاصدي مرابح، 

املاليققققققة يف تقيققققققيم األداء املققققققايل للمؤسسققققققة واختققققققاذ القققققققرارات دراسققققققة حالققققققة املؤسسققققققة الوطنيققققققة إل ققققققاز القنققققققوات جليلققققققة بققققققن خققققققرو ، دور املعلومققققققات -3
، مققككرة مقدمققة لنيققل شقق ادة املاجسققتري، ختصققص ماليققة مؤسسققة، كليققة العلققوم االقتصققادية وعلققوم التسققيري، جامعققة ا ققد بققوقرة بققومرداس، 2005/2008
2008/2009. 

(، مققككرة مقدمققة ضققمن 2014-2012للفققرتة)-ام البققواقي-ليفققات املاليققة علققى األداء املققايل للمؤسسققة دراسقة حالققة ملبنققة الكاهنققةرملقة فققراق، أثققر التو -4
 2016-2015نوك، جامعة م البواقي، متطلبات نيل ش ادة ماسرت أكادميي يف علوم التسيري، ختصص مالية وب

الشقققركات يف حتقيقققمس جقققودة التققققارير املاليقققة وحتسقققني األداء املقققايل، أطروحقققة دكتقققوراه ختصقققص علقققوم  اريقققة، جامعقققة حممقققد  البشقققري، دور حوكمقققة زبيقققدي-5
 .2017-2016بوضيا ، املسيلة، 

ختصققص ماليققة،  علقى وويققل املؤسسققات الصققغرية واملتوسققطة، أطروحقة مقدمققة لنيققل شقق ادة القدكتوراه يف علققوم التسققيري، 2ابزل اتفاقيققة  أتثققريعيققا ،  زبقري-6
 .2012جامعة العريب بن م يدي، ام البواقي، 



  قائمة املراجع
 

 
62 

 

التسقققيري صقققورية القققزاوي، دور حتليقققل الققققوائم املاليقققة يف األداء املقققايل يف املؤسسقققة، مقققككرة مقدمقققة ضقققمن متطلبقققات نيقققل شققق ادة ماسقققرت أكقققادميي يف علقققوم -7
 .2017-2016معة حممد خيضر، بسكرة، ختصص فحص حماسيب، جا

الغصقققني، اسقققتخدام النسقققب املاليقققة للتنبقققؤ بتعثقققر الشقققركات، دراسقققة تطبيقيقققة علقققى قطقققاع املققققاوالت يف قطقققاع غقققزة، رسقققالة مقدمقققة  هللاعبقققد هقققال بسقققام -8

 .2004استكماال ملتطلبات احلصول على ش ادة املاجستري يف إدارة االعمال، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
 املواقع االلكرتونية:

-1 [https://sites.google.com/site/zoudaammar] consulté le 13-04-2019]. 

-2 [https://www.aaii.com/computerizedinvesting/article/liquidity-ratio-analysis.pdf ;consulté le 16-04-2019]. 

-3 [https://www.bayt.com/ar/specialties/q/35057consulté le 12-04-2019]. 

 



ميزانية األصول  شركة أجي أبي جي (ذ م م)

إستراد & تصدير
31/12/2016 السنة المقفلة في

2015  2 016.00 األصول

صافي صافي خام االهتالكات أو المؤوناتمالحظة

ايجابي او سلبي (GOOD WILL) فارق االقتناء

تثبيتات معنوية

تثبيتات عينية

1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 أراضي

مبـاني

5 701 815.13 8 546 599.71 3 000 662.68 11 547 262.39 تثبيتات عينية اخرى

تثبيتات ممنوح  امتيازها

ثبيتات جاري انجازها

تثبيتات مالية

سندات موضوعة موضع  للمعادلة

مساهمات اخرى و حسابات دائنة مرتبطة

سندات اخرى مثبة

1 750 000.00 2 500 000.00 2 500 000.00 قروض و أصول مالية اخرى غير جارية

ضرائب مؤجلة عن األصول

815.13 951 8مجموع األصل غير الجاري  12 546 599.71 3 000 662.68 15 547 262.39

أصول جارية

221 575 357.13 180 498 007.90 180 498 007.90 مخزونات ومنتوجات  قيد التنفيذ

حسابات دائنة وا ستخدامات مما ثلة

4 202 054.28 4 684 724.02 4 684 724.02 زبائن

494.05 090 8الديون األخرى 9 183 725.80 9 183 725.80

343.10 861 23الضرائب و ما شابهها 13 949 504.45 13 949 504.45

حسابات دائنة اخرى و استعماالت مماثلة

الموجودات وما شابهها

األموال الموظفة واألصول المالية الجارية األخرى

18 061 260.71 36 352 727.18 36 352 727.18 الخزينة

275 790 509.27 244 668 689.35 244 668 689.35 مجموع األصول الجارية

284 742 324.40 257 215 289.06 3 000 662.68 260 215 951.74 المجموع العام األصول

أصول غير جارية



ميزانية الخصوم شركة أجي أبي جي (ذ م م)

31/12/2016إستراد & تصدير السنة المالية المقفلة في

2015 2016 مالحظة الخصوم

رؤوس األموال الخاصة

70 000 000.00 70 000 000.00 رأس مال تم إصدار

رأس المال غير مستعان به

 686 671.48 2 671 322.48 إحتياطات مدمجة– عالوات واحتياطات 

فارق إعادة التقييم

فارق المعادلة

39 693 035.97 30 788 334.50 نتيجة صافية

27 785 125.97 رؤوس اموال خاصة إخرى-ترحيل من جديد

(1) حصة الشركة المجمعة

(1)حصة المساهمين باالقلية

I110 379 707.45 مجموع 131 244 782.95

قروض و ديون مالية

ظرائب (مؤجلة و ممونة)

ديون اخرى غير جارية

مؤونات و منتوجات محسوبة مسبقا

IIمجموع الخصوم غير الجارية

الخصوم الجارية

120 115 822.85 84 588 059.53 موردون و حسابات ملحقة

43 962 482.17 26 098 115.96 ضرائب

10 284 311.93 15 284 330.62 ديون أخرى

خزينة الخصوم

174 362 616.95 125 970 506.11 III  مجموع  الخصوم الجارية

284 742 324.40 257 215 289.06 مجموع عام للخصوم

الخصوم غير الجارية



شركة أجي أبي جي (ذ م م)
حسابات النتائج 

إستراد & تصدير
31/12/2016 إلى 01/01/2016 الفتـرة من

2015 2016 مالحظة

817 427 675.54 614 571 548.98 رقم األعمال

تغير مخزونات المنتوجات التامة أو قيد التنفيذ

االنتاج المثبت
1 000 363.64  731 272.72 إعانات االستغالل

818 428 039.18 615 302 821.70 I   إنتاج السنة المالية

711 003 650.48 531 378 037.01 المشتريات المستهلكة
9 689 075.19 10 957 831.60 الخدمات الخارجية واالستهالكات األخرى

II  725.67 692 720استهالك السنة المالية 542 335 868.61

97 735 313.51 72 966 953.09 III  القيمة المضافة لإلستغالل

16 171 826.72 16 226 485.11 أعباء المستخدمين
11 767 263.00 8 865 061.00 الضرائب و الرسوم و المدفوعات المشابهة

69 796 223.79 47 875 406.98 IVلفائض اإلجمالي الخام

 582 660.26 المنتجات  العملياتية األخرى

األعباء العملياتية األخرى
1 119 143.84 1 241 518.84 المخصصات لإلهتالكات و المؤونات

االسترجاعات عن خسائر القيمة  و المؤونات

69 259 740.21 46 633 888.14 V النتيجة العملياتية

 776 436.13 المنتجات المالية
16 396 939.37 5 271 408.64 األعباء المالية

( 15 620 503.24) ( 5 271 408.64) VI  النتيجة المالية

53 639 236.97 41 362 479.50 VII  لنتيجة العادية قبل الضرائب (V + VI)
13 946 201.00 10 574 145.00 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

الضرائب المؤجلة ( تغييرات ) حول النتائج العادية

135.57 787 819مجموع منتجات األنشطة العادية 615 302 821.70

898.60 147 766مجموع أعباء األنشطة العادية 573 940 342.20

VIII  - 236.97 639 53النتيجة الصافية لألنشطة العادية 41 362 479.50

منتوجات (للتحديد)– عناصر غير عادية 

أعباء (للتحديد)– عناصر غير عادية 

IX - النتيجة غير عادية

X النتيجة الصافية للسنة المالية
53 639 236.97 41 362 479.50

حصة في النتائج الصافية للشركات الموضوعة للمعادلة

X I نتيجة صافية للمجموع المجمع
منها حصة المساهمين باالقلية

حصة المجمع



ميزانية األصول  شركة أجي أبي جي (ذ م م)

إستراد & تصدير
31/12/2017 السنة المقفلة في

2016  2 017.00 األصول

صافي صافي خام االهتالكات أو المؤوناتمالحظة

ايجابي او سلبي (GOOD WILL) فارق االقتناء

تثبيتات معنوية

تثبيتات عينية

1 500 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 أراضي

مبـاني

8 546 599.71 7 767 065.10 4 253 306.52 12 020 371.62 تثبيتات عينية اخرى

تثبيتات ممنوح  امتيازها

ثبيتات جاري انجازها

تثبيتات مالية

سندات موضوعة موضع  للمعادلة

مساهمات اخرى و حسابات دائنة مرتبطة

سندات اخرى مثبة

2 500 000.00 2 500 000.00 2 500 000.00 قروض و أصول مالية اخرى غير جارية

ضرائب مؤجلة عن األصول

599.71 546 12مجموع األصل غير الجاري  12 067 065.10 4 253 306.52 16 320 371.62

أصول جارية

180 498 007.90 132 217 264.99 132 217 264.99 مخزونات ومنتوجات  قيد التنفيذ

حسابات دائنة وا ستخدامات مما ثلة

4 684 724.02 15 114 102.56 15 114 102.56 زبائن

725.80 183 9الديون األخرى 7 539 505.34 7 539 505.34

504.45 949 13الضرائب و ما شابهها 7 168 858.16 7 168 858.16

حسابات دائنة اخرى و استعماالت مماثلة

الموجودات وما شابهها

األموال الموظفة واألصول المالية الجارية األخرى

36 352 727.18 44 256 013.97 44 256 013.97 الخزينة

244 668 689.35 206 295 745.02 206 295 745.02 مجموع األصول الجارية

257 215 289.06 218 362 810.12 4 253 306.52 222 616 116.64 المجموع العام األصول

أصول غير جارية



ميزانية الخصوم شركة أجي أبي جي (ذ م م)

31/12/2017إستراد & تصدير السنة المالية المقفلة في

2016 2017 مالحظة الخصوم

رؤوس األموال الخاصة

70 000 000.00 70 000 000.00 رأس مال تم إصدار

رأس المال غير مستعان به

2 671 322.48 4 210 738.48 إحتياطات مدمجة– عالوات واحتياطات 

فارق إعادة التقييم

فارق المعادلة

30 788 334.50 4 483 069.08 نتيجة صافية

27 785 125.97 41 853 944.47 رؤوس اموال خاصة إخرى-ترحيل من جديد

(1) حصة الشركة المجمعة

(1)حصة المساهمين باالقلية

I131 244 782.95 مجموع 120 547 752.03

قروض و ديون مالية

ظرائب (مؤجلة و ممونة)

ديون اخرى غير جارية

مؤونات و منتوجات محسوبة مسبقا

IIمجموع الخصوم غير الجارية

الخصوم الجارية

84 588 059.53 55 759 429.37 موردون و حسابات ملحقة

26 098 115.96 18 185 446.35 ضرائب

15 284 330.62 23 870 182.37 ديون أخرى

خزينة الخصوم

125 970 506.11 97 815 058.09 III  مجموع  الخصوم الجارية

257 215 289.06 218 362 810.12 مجموع عام للخصوم

الخصوم غير الجارية



شركة أجي أبي جي (ذ م م)
حسابات النتائج 

إستراد & تصدير
31/12/2017 إلى 01/01/2017 الفتـرة من

2016 2017 مالحظة

614 571 548.98 265 579 691.73 رقم األعمال

تغير مخزونات المنتوجات التامة أو قيد التنفيذ

االنتاج المثبت
 731 272.72  255 818.18 إعانات االستغالل

615 302 821.70 265 835 509.91 I   إنتاج السنة المالية

531 378 037.01 230 449 177.77 المشتريات المستهلكة
10 957 831.60 5 422 742.92 الخدمات الخارجية واالستهالكات األخرى

II  868.61 335 542استهالك السنة المالية 235 871 920.69

72 966 953.09 29 963 589.22 III  القيمة المضافة لإلستغالل

16 226 485.11 18 021 175.79 أعباء المستخدمين
8 865 061.00 3 881 199.00 الضرائب و الرسوم و المدفوعات المشابهة

47 875 406.98 8 061 214.43 IVلفائض اإلجمالي الخام

المنتجات  العملياتية األخرى

األعباء العملياتية األخرى
1 241 518.84 1 252 643.84 المخصصات لإلهتالكات و المؤونات

االسترجاعات عن خسائر القيمة  و المؤونات

46 633 888.14 6 808 570.59 V النتيجة العملياتية

 366 917.64 المنتجات المالية
5 271 408.64 1 117 287.15 األعباء المالية

( 5 271 408.64) ( 750 369.51) VI  النتيجة المالية

41 362 479.50 6 058 201.08 VII  لنتيجة العادية قبل الضرائب (V + VI)
10 574 145.00 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

الضرائب المؤجلة ( تغييرات ) حول النتائج العادية

821.70 302 615مجموع منتجات األنشطة العادية 266 202 427.55

342.20 940 573مجموع أعباء األنشطة العادية 260 144 226.47

VIII  - 479.50 362 41النتيجة الصافية لألنشطة العادية 6 058 201.08

منتوجات (للتحديد)– عناصر غير عادية 

أعباء (للتحديد)– عناصر غير عادية 

IX - النتيجة غير عادية

X النتيجة الصافية للسنة المالية
41 362 479.50 6 058 201.08

حصة في النتائج الصافية للشركات الموضوعة للمعادلة

X I نتيجة صافية للمجموع المجمع
منها حصة المساهمين باالقلية

حصة المجمع



ميزانية األصول  شركة أجي أبي جي (ذ م م)

إستراد & تصدير
31/12/2018 السنة المقفلة في

2017  2 018.00 األصول

صافي صافي خام االهتالكات أو المؤوناتمالحظة

ايجابي او سلبي (GOOD WILL) فارق االقتناء

تثبيتات معنوية

تثبيتات عينية

1 800 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 أراضي

مبـاني

7 767 065.10 6 012 725.75 6 007 645.87 12 020 371.62 تثبيتات عينية اخرى

تثبيتات ممنوح  امتيازها

344.65 361 3ثبيتات جاري انجازها 3 361 344.65

تثبيتات مالية

سندات موضوعة موضع  للمعادلة

مساهمات اخرى و حسابات دائنة مرتبطة

سندات اخرى مثبة

2 500 000.00 1 751 768.50 1 751 768.50 قروض و أصول مالية اخرى غير جارية

ضرائب مؤجلة عن األصول

065.10 067 12مجموع األصل غير الجاري  12 925 838.90 6 007 645.87 18 933 484.77

أصول جارية

132 217 264.99 93 452 996.69 93 452 996.69 مخزونات ومنتوجات  قيد التنفيذ

حسابات دائنة وا ستخدامات مما ثلة

15 114 102.56 1 619 502.24 1 619 502.24 زبائن

505.34 539 7الديون األخرى 7 539 505.34 7 539 505.34

858.16 168 7الضرائب و ما شابهها

حسابات دائنة اخرى و استعماالت مماثلة

الموجودات وما شابهها

األموال الموظفة واألصول المالية الجارية األخرى

44 256 013.97 117 820 420.14 117 820 420.14 الخزينة

206 295 745.02 220 432 424.41 220 432 424.41 مجموع األصول الجارية

218 362 810.12 233 358 263.31 6 007 645.87 239 365 909.18 المجموع العام األصول

أصول غير جارية



ميزانية الخصوم شركة أجي أبي جي (ذ م م)

31/12/2018إستراد & تصدير السنة المالية المقفلة في

2017 2018 مالحظة الخصوم

رؤوس األموال الخاصة

70 000 000.00 120 000 000.00 رأس مال تم إصدار

رأس المال غير مستعان به

4 210 738.48 إحتياطات مدمجة– عالوات واحتياطات 

فارق إعادة التقييم

فارق المعادلة

4 483 069.08 27 903 927.18 نتيجة صافية

41 853 944.47 رؤوس اموال خاصة إخرى-ترحيل من جديد

(1) حصة الشركة المجمعة

(1)حصة المساهمين باالقلية

I120 547 752.03 مجموع 147 903 927.18

قروض و ديون مالية

ظرائب (مؤجلة و ممونة)

ديون اخرى غير جارية

مؤونات و منتوجات محسوبة مسبقا

IIمجموع الخصوم غير الجارية

الخصوم الجارية

55 759 429.37 44 118 087.80 موردون و حسابات ملحقة

18 185 446.35 16 810 673.62 ضرائب

23 870 182.37 24 525 574.71 ديون أخرى

خزينة الخصوم

97 815 058.09 85 454 336.13 III  مجموع  الخصوم الجارية

218 362 810.12 233 358 263.31 مجموع عام للخصوم

الخصوم غير الجارية



شركة أجي أبي جي (ذ م م)
حسابات النتائج 

إستراد & تصدير
31/12/2018 إلى 01/01/2018 الفتـرة من

2017 2018 مالحظة

265 579 691.73 625 309 545.11 رقم األعمال

تغير مخزونات المنتوجات التامة أو قيد التنفيذ

االنتاج المثبت
 255 818.18  88 545.32 إعانات االستغالل

265 835 509.91 625 398 090.43 I   إنتاج السنة المالية

230 449 177.77 542 722 243.45 المشتريات المستهلكة
5 422 742.92 6 885 358.10 الخدمات الخارجية واالستهالكات األخرى

II  920.69 871 235استهالك السنة المالية 549 607 601.55

29 963 589.22 75 790 488.88 III  القيمة المضافة لإلستغالل

18 021 175.79 23 297 699.17 أعباء المستخدمين
3 881 199.00 9 102 642.00 الضرائب و الرسوم و المدفوعات المشابهة

8 061 214.43 43 390 147.71 IVلفائض اإلجمالي الخام

المنتجات  العملياتية األخرى

األعباء العملياتية األخرى
1 252 643.84 1 754 339.35 المخصصات لإلهتالكات و المؤونات

االسترجاعات عن خسائر القيمة  و المؤونات

6 808 570.59 41 635 808.36 V النتيجة العملياتية

 366 917.64 المنتجات المالية
1 117 287.15 3 927 799.18 األعباء المالية

( 750 369.51) ( 3 927 799.18) VI  النتيجة المالية

6 058 201.08 37 708 009.18 VII  لنتيجة العادية قبل الضرائب (V + VI)

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

الضرائب المؤجلة ( تغييرات ) حول النتائج العادية

427.55 202 266مجموع منتجات األنشطة العادية 625 398 090.43

226.47 144 260مجموع أعباء األنشطة العادية 587 690 081.25

VIII  - 201.08 058 6النتيجة الصافية لألنشطة العادية 37 708 009.18

منتوجات (للتحديد)– عناصر غير عادية 

أعباء (للتحديد)– عناصر غير عادية 

IX - النتيجة غير عادية

X النتيجة الصافية للسنة المالية
6 058 201.08 37 708 009.18

حصة في النتائج الصافية للشركات الموضوعة للمعادلة

X I نتيجة صافية للمجموع المجمع
منها حصة المساهمين باالقلية

حصة المجمع


