مقدمة عامة

الفصل األول

املفاهيم األساسية ،األهداف
ومقاربات التحليل املالي
 .1مفهوم بعض املصطلحات:
• املالية –  :Financeهي التخصيص األمثل للموارد املالية النادرة الستخدامات متنوعة.
• التسيير املالي –  :Gestion Financièreفي هذا املستوى يتم التركيز على فعل التسيير ،كما
أن كل فعل تسيير يشتمل على املراحل التالية:

األهداف
الوسائل

القرارات

التطبيق

عملية الرقابة
• التحليل املالي –  :L’Analyse Financièreعبارة عن مجموعة من األفكار والنشاطات التي
تسمح من ،خالل دراسة الوثائق املحاسبية واملالية ،بوصف الوضعية املالية للمؤسسة،
وتفسير النتائج والتنبؤ بالتطور والنمو في املدى البعيد ،وذلك من أجل اتخاذ القرارات الالزمة.
• التشخيص املالي –  :Le Diagnostique Financierهو العملية التي تسمح بتحديد سوء
التشغيل وذلك من خالل تبيان مؤشراته وأعراضه.
كل تشخيص يشتمل على ثالثة مراحل:
 تحديد مؤشرات الصعوبات املالية تحديد أسباب سوء التشغيل التوصيات واالقتراحات. .2تعريف التحليل املالي املعمق
يعرف التحليل املالي املعمق على أنه مجموعة من التقنيات التي تهدف إلى معرفة السالمة
املالية للمؤسسة .كما يمكن تعريفه على أنه مجموع الخطوات املتبعة والتي تعتمد على الفحص
اإلنتقادي للمعلومات املحاسبية واملالية املقدمة للغير من طرف املؤسسة والتي تهدف إلى التقييم

1

مقدمة عامة

الفصل األول

املوضوعي ألدائها املالي واالقتصادي (املردودية – مالئمة اختيارات التسيير ،)...مالءتها (األخطار
املحتملة للغير – قدرتها على مواجهة التزاماتها )...وأخيرا ذمتها . patrimoine
بصورة عامة يمكن القول أن التحليل املالي املعمق يسمح باإلجابة على أربعة أسئلة أساسية وهي:
• هل املؤسسة التي تم تحليلها هي متوازنة؟Equilibrée .
• هل املؤسسة في طور النمو؟En Croissance .
• هل املؤسسة مربحة (هل تحقق مردودية)؟Rentable .
• هل املؤسسة تتمتع باملالءة (قادرة على الوفاء بالتزاماتها)؟Solvable .
يحدد التوازن عن طريق امليزانية ،أما النمو فيتعلق بالقيمة املضافة وليس رقم األعمال ،والتي
تتمثل في الخيرات املنتجة واملجمعة من طرف املؤسسة خالل الدورة .أما املردودية فيتم قياسها من
خالل النتيجة املحاسبية الصافية (توجد املردودية التجارية واملردودية املالية).
أما املالءة فتعبر عن قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماتها متى طلب األمر .وتتحقق املالءة عندما
تبقى الخزينة موجبة بعد سداد كل الديون التي حان ميعاد استحقاقها .تعتبر املؤسسة قانونيا ذات
مالءة إذا كانت أصولها تغطي جميع ديونها .وباملقابل فإن املؤسسة تعتبر عاجزة إذا لم تستطيع الوفاء
بالتزاماتها.
كم ا يجب األخذ بعين االعتبار األخطار غير املالية التي يمكن أن تؤثر على سالمة املؤسسة .حيث
أنه يمكن أن تكون املؤسسة في يسر مالي وفي نفس الوقت ضعيفة أو في خطر نظرا لعدم تمكن تحكم
مسيريها في املخاطر (املؤسسات ذات الزبون الوحيد أو املورد الوحيد – سن املسير الرئيس ي واالنتقال
إلى الورثاء غير املؤهلين – طرق التسيير – املناخ االجتماعي – األخطار الطبيعية .)...كل هذه العناصر
يجب أخذها بعين االعتبار.
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 .3أهداف التحليل املالي:
متطلبات املؤسسة

ضمان استمراريتها
ونموها

مكافئة
املساهمين

تسديد الدائنين
واملتعاملين معها

أهداف التحليل املالي

املردودية

املالءة

السيولة

االستقاللية

يتبين من هذا التحليل أن الجهات الفاعلة املختلفة واملهتمة بوضعية الشركة
لها أهداف ومصالح متباينة
تنوع املستخدمين
مسيري املؤسسة
األجراء
املساهمين
الدائنين الخارجيين

تعدد املفاهيم
تعدد األهداف
املردودية
االستمرارية والنمو
توزيع القيمة املضافة النمو املتوازن
مردودية األموال
األرباح وخلق القيمة
الخاصة
ضمان األموال املقدمة املالءة والسيولة

تشكيلة املقاربات
مقاربة اقتصادية
مقاربة اجتماعية
مقاربة مالية
مقاربة تراثية

في التحليل املالي ،ال توجد مقاربة أو طريقة واحدة ،لكن هناك مقاربات وطرق مختلفة
هذه املقاربات ليست متعارضة بل متكاملة
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أهداف التحليل املالي حسب بعض املستخدمين
املستخدمين

األهداف

املساهمين

تعظيم الثروة

املسيرين

تعظيم املداخيل

الدائنين

استرجاع الحقوق

األجراء

املحافظة على التوظيف
وتنمية املداخيل

هدف التشخيص
• املردودية املالية
• الخطر املالي
• النمو
• املردودية االقتصادية
• االستقاللية املالية
• خطر اإلفالس
• املالءة
• النمو
• املردودية االقتصادية
• خطر اإلفالس

 .4مقاربات التحليل املالي:
بصورة عامة هناك نوعين من املقاربات:
• مقاربة الذمة Approche Patrimoniale
• مقاربة وظيفية Approche Fonctionnelle
أ .مقاربة الذمة:
إن التحليل املالي املعتمد على مقاربة الذمة ،يركز على دراسة املالءة ،أي قدرة املؤسسة على الوفاء
بالتزاماتها املستحقة من خالل أصولها السائلة .تهدف مقاربة الذمة إلى تشخيص خطر السيولة
وعدم القدرة على السداد للمؤسسة.
ب .املقاربة الوظيفية:
إن التحليل املالي الحالي يعتمد على التحليل الوظيفي للعمليات املحققة من طرف املؤسسة.
التمويل
نالحظ بصورة عامة ثالثة وظائف :اإلستغالل  -اإلستثمار
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وظيفة االستغالل
العمليات املتعلقة
» بنشاط املؤسسة «

التحليل الوظيفي
تجميع مختلف العمليات

وظيفة االستثمار

ت ـ ـرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيح ال ـ ـ ـواقـ ـ ـ ـع
االق ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصادي واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالي
على الرؤية القانونية والذمة

العملية التي تسمح بالحفاظ
على وتطوير وسائل اإلنتاج

وظيفة التمويل
العملية التي تسمح بمواجهة
احتياجات الخزينة املتعلقة
بالوظائف األخرى

 .5منهجية التشخيص املالي:
أ .هناك بعض املبادئ يجب احترامها عند القيام بعملية التشخيص:
• املؤسسة لها شخصية اعتبارية وبالتالي دراستها تكون من خالل اإلشارات املقدمة من
طرفها؛
• عملية التحليل تتم وفق مبدأ التقاطع واالختالف )(Conjonction et Disjonction؛
• الخبرة والحدس جزء ال يتجزأ من طريقة التفكير (التحليل)؛
• تطبيق التقنيات والوسائل هي وظيفة املحللين و األهداف التي تحدد املقاربات.
ب .مراحل التشخيص املالي:
يمكن تلخيص مراحل التشخيص املالي في تسعة نقاط كما هو مبين في الجدول املوالي:
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 .9القرار  -املتابعة

 .1تحديد أهداف التحليل

 .2اختيار املقاربة أو املقاربات

 .8اإلقتراحات

 .3جمع وترتيب املعلومات

 .7التشخيص  -التلخيص

 .4القيام بالحسابات

 .6التفسير

 .5الحيثيات
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املردودية املالية

تحليل حركة التدفقات

جداول التدفقات

ج ـ ــدول الت ـ ـمــويل

أثر الرافعة
م ـ ـع ــدل دوران
األمـ ــوال الخاصة

مردودية االستغالل

مؤش ـ ـ ـرات
الن ـ ـ ــشاط
الن ـ ـ ـ ــتائـ ـ ــج

حالة أرصدة التسيير

ق ــياس الن ـ ـشــاط والن ـ ـتــائــج

التـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـل ـ ـ ـيــل امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي

تق ـ ـي ــيم امل ـ ــردودي ــة

املردودية االقتصادية

معدل دوران األصول
االقتصادية

عتبة املردودية

امليزانية الوظيفية ر م
ع/إ ر م ع/الخزينة
النسب

املقاربة الوظيفية

تق ـي ــيم اله ـ ـيــكل املـ ــلي

املقاربة املالية

امليزانية السيولة
ر.م.ع السيولة
النسب
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