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المقدمة العامة
مقدمة:تعتبر املؤسسة املجال الواسع للدراسات العلمية و االقتصادية واألبحاث امليدانية ،فهي النواة الرئيسية للنشاط
االقتصادي ،حيث أنها تحتوي على عدة منها :وظيفة التصنيع ،البيع ،املوارد البشرية ...إلخ  ،فمن أهم تلك
الوظائف الوظيفة املالية،حيث ينحصر دور الوظيفة املالية في مواجهة وتجاوز املصاعب والعقبات املالية ،من
خالل تحسين مؤشرات التوازن املالي وضمان الحد األدنى من الربحية والحفاظ على مستوي املعقول من السيولة
ومن بين الوظائف الوظيفة املالية للتحليل املالي ،فاملحلل املالي يقوم بتحليل القوائم املالية  ،بهدف التخطيط
واتخاذ قرارات ومقارنتها مع ما هو مخطط  ،والتحليل املالي هو أفضل أداة لكشف على أداء املؤسسة .
إذا أن التحليل املالي هو تشخيص وتقييم للحالة املالية لفترة زمنية ماضية من نشاط املؤسسة والوقوف على
الجوانب اإليجابية والسلبية املتبعة ،ويمكن القول بعبارة أخرى إن التحليل املالي هو عبارة عن إجراءات تحليلية
مالية لتقييم األداء املالي للمؤسسة في املاض ي وإمكانية االرتقاء به مستقبال والحالة النموذجية للتحليل املالي
تقتض ي استعمال أساليب وأدوات التحليل املالي والتفسير للقوائم املالية والبيانات املالية األخرى .
ومن هنا تظهر اإلشكالية الرئيسية لهذا البحث كما يلي:
التحليل املالي و مدى تأثيره على التقييم األداء املالي للمؤسسة االقتصادية ؟
ومن خالل هذه اإلشكالية الرئيسية يمكن إبراز التساؤالت الفرعية التالية :
ما هو التحليل املالي؟ما هو تعريف األداء املالي؟ما مدى تأثير أدوات التحليل املالي التي تستخدمها املؤسسة من أجل تحسين أداءها املالي؟ولإلجابة على التساؤالت السابقة يمكن إبراز مجموعة من الفرضيات التي اعتمدنا عليها في دراستنا و التي
تتمثل في :
-1التحليل املالي هو دراسة القوائم املالية باستخدام أساليب رياضية و إحصائية بغرض إظهار االرتباطات التي
تربط عناصرها  ،و التغيرات التي تطرأ على هذه العناصر خالل فترة أو عدة فترات زمنية.
-2األداء املالي هو مدى مساهمة األنشطة في خلق القيمة أو الفعالية في استخدام املوارد املالية املتاحة من خالل
بلوغ األهداف املالية بأقل التكاليف.
-3تتمثل أدواة التحليل املالي التي تستخدمها املؤسسة في القوائم ملالية و النسب املالية .
 أسباب اختياراملوضوع:تتمثل أسباب اختيار لهذا املوضوع :
-1التحليل املالي موضوع متشعب كثيرا و معمق.
-2التعرف على أثر التحليل املالي على أداء املؤسسة.
-3الرغبة في التعمق أكثر في دراسة أدواة التحليل املالي.
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أهمية الدراسة:-1يعتبر التحليل املالي من أهم مواضيع التسيير املالي للمؤسسة.
-2القدرة على التشخيص األداء املالي للمؤسسة.
-3إبراز أهمية التحليل املالي و ذلك من خالل مساعدة املؤسسة من الخروج من مختلف املخاطر التي تواجهها
يوميا.
أهداف الدراسة:تهدف هذه الدراسة إلى :
-1التعرف على األداء املالي للمؤسسة .
-2البحث عن كيفية التوازن املالي ملؤسسة وحدة الذبح و التحويل دائرة بوقيرات –التحقق من املركز املالي
للمؤسسة و األخطار املالية التي قد تتعرض لها بواسطة املديونية-محاولة إسقاط الجانب النظري لهذا البحث
على هذه املؤسسة.
املنهج املتبع:تم إتباع املنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري  ،وذلك بإعطاء تعريفات للتحليل املالي و األداء املالي
للمؤسسة.
أما بالنسبة للجانب التطبيقي فقد تم إسقاط الجانب النظري على مؤسسة مذبحة الدواجن لدائرة بوقيرات
بإتباع دراسة حالة من خالل تحليل القوائم املالية لهذه املؤسسة.
صعوبات البحث:هناك بعض الصعوبات ومن أهمها :
-1عدم الحصول كل املعلومات الالزمة للقيام بالتحليل املالي  ،لذلك لم نتمكن من حساب نسب السوق لعدم
تصريحهم ملعلومات السوق املالي للمؤسسة.
الدراسات السابقة:-1دراسة"عيس ى سهام " "،عيس ى يونس" حول تقييم األداء املالي للمؤسسة االقتصادية الجزائرية،دراسة
حالة املؤسسة الوطنية للهندسة املدنية وامليناء  GCBبومرداس مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر تخصص إدارة
أعمال املؤسسات ،بومرداس ،حيث تمحورت إشكالية الدراسة حول معرفة أهم آليات تقييم األداء املالي في
املؤسسة االقتصادية .
_إذن توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية :
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_تعتبر عملية تقييم األداء املالي للمؤسسة عملية بالغة األهمية ألنها تخدم مختلف األطراف التي لها عالقة
باملؤسسة حيث تسمح من تحديد مستوى تحقيق األهداف من خالل قياس ،ومقارنة النتائج وكذا تحديد
األهمية النسبية بين النتائج واملوارد املستخدمة .
_التحليل املالي عبارة عن عملية معالجة للبيانات املتاحة عن املؤسسة ما للحصول على معلومات تستعملها في
اتخاذ القرارات وتقييم أداء املؤسسات.
-2دراسة اوراغ وناسة ٫سنة  2016 2015أثر التحلیل املالی علی أداء املٶسسة ٫دراسة حالة مٶسسة مطاحن
الزیبان القنطرة بسکرة٠مذکرة ماستر ٫تخصص فحص محاسبی ٫تمحورت إشکالیة هذه الدراسة حول تأثير
األداء املالی علی أداء املٶسسة وتوصلت هذه الدراسة إلى النتاٸج التالیة :
إن نسبة السیولة السریعة للمٶسسة مرتفعة خالل السنوات الدراسة ویعود ذلک إلي إرتفاع قیمة مدینواالستثمار  ٫ونسبة اقتراض املٶسسة من الغير خالل فترة الدراسة منخفضة  ٫وهذا یدل علی أن املٶسسة ال
تعتمد کثيرا علی الدیون٠
 ینبغی االستفادة من التحلیل املالی فی عملیة مواجهة املخاطر املالیة إلي تحدث للمٶسسة عن طریق تقییم األداء٫وذلك من خالل استخدام أدوات التحلیل املالي املختلفة.
الحدود الزمنية واملكانية :
الزمن:إمتدت فترة الدراسة من سبتمبر  2018الى جوان . 2019
املكانية:انحصرت دراستنا في والية مستغانم (مذبحة الدواجن بوقيرات )
هيكل البحث:يتضمن هذا البحث جزئين جزء نظري و جزء تطبيقي ،فالجانب النظري قسم إلى فصلين :
الفصل األول:املفاهيم األساسية حول التحليل املالي ،الذي قسم إلى ثالث مباحث :املبحث األول تناولنا فيهتمهيد _ :لقد شغل أداء املؤسسة االقتصادية حيزا معتبرا في كتابات وأعمال كثيرة من االقتصاديين بمختلف
إتجاهاتها العتبارها النواة األساسية في النشاط االقتصادي للمجتمع ،وتبرز أهمية املؤسسة في كونها مصدر
للقيمة املضافة ومصدر للثروة وحجم ذلك مرتبط بأداء املؤسسة وعقالنية القيادة ووعيها بما تجري في محيطها .
_فال يمكن تناول تقييم األداء املالي في املؤسسة االقتصادية دون اإلحاطة باإلطار النظري لألداء _ .حيث يعتبر
تقييم األداء املالي من إحدى املواضيع الهامة على مستوى املؤسسة االقتصادية حيث أن املؤسسة في حالة تغيير
مستمر بسبب بيئتها وعالقتها مع املؤسسات األخرى ،وتسعى املؤسسة دوما ألن تكون في أفضل صورة لها وحتی
تتمكن من ذلك أصبحت تهتم بتحسين أدائها وبالكيفية التي تستطيع أن تتفوق بها أمام منافسيها ،فاألداء يعتبر
من بين األسس التي تبني عليها املؤسسة .
خالصة الفصل الثاني _ :تناولنا في هذا الفصل إلى املفاهيم األساسية لألداء وتقييم األداء واألداء املالي ،تهدف إلى
بلوغ أهداف املؤسسة باالستغالل األمثل ملواردها املتاحة ،أما تقييم األداء هو عملية قياس موضوعية لحجم ما
تم إنجازه ومستوى ذلك باملقارنة مع املطلوب إنجازه ،كما ونوعا ،فيهدف تقييم األداء إلى الوقوف على مستوى
إنجاز املؤسسة مقارنة باألهداف املسطرة في خطتها اإلنتاجية ،كذلك تطرقنا إلى األداء املالي باعتباره أحد

4

المقدمة العامة
األساليب املهمة وتحديد وضع املؤسسة ماليا ،فهو الطريقة التي تنجز بها األعمال املحددة لتحقيق أهداف
املؤسسة.
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املفاهيم األساسية حول التحليل املالي

الفصل األول:

تمهيد:يعتبر التحليل املالي من أهم األدوات التي يستعين بها متخذ القرار املالي في حيلة استخدام األموال ،أو في
حالة الحصول عليها  ،ويهتم بتجميع البيانات واملعلومات الخاصة بالقوائم املالية للمؤسسة ،وإجراء التصنيف
اللزم لها ثم إخضاعها إلى دراسة تفصيلية دقيقة وإيجاد العلقة فيما بينها _ .حيث يستعمل املسير املالي العديد
من الطرق من أجل تقييم الوضعية املالية للمؤسسة  ،وذلك من التحقق من املؤشرات املالية للمؤسسة من أجل
عدم الوقوع في حاالت العسر وما ينجز عنها من نتائج سلبية  ،وأخيرا يستعمل املسير املالي النسب املالية في
التحليل باعتبارها وسيلة سهلة للستعمال وتمكن من إعطاء نتائج واضحة عن وضع املؤسسة املالي.
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الفصل األول:

املبحث األول:ماهية التحليل املالي
يعتبر التحليل املالي تشخيص لحالة أو لوظيفة مالية في املؤسسة خلل دورة إنتاجية معينة أو خلل عدة
دورات وهذا ملن لهم علقة باملؤسسة كرجال األعمال  ،البنوك،املستثمرون ،بهدف إظهار كل التغيرات التي تطرأ
على الحالة املالية و بالتالي الحكم على السياسة املالية املتبعة و اتخاذ اإلجراءات التصحيحية اللزمة لذلك تم
تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين .
املطلب األول:مفهوم التحليل املالي وأهدافه
يعتبر التحليل املالي عملية تفسير القوائم املالية الصادرة و فهمها في دور اإلدراك و املعرفة بكيفية إعدادها و
األسس التي تم في ضوئها األرقام املالية في صورتها النهائية ،فهو الخطوة املهمة التي يبني عليها املدير القواعد
السلمية لوظيفتي التخطيط املالي و الرقابة املالية.
-1مفهوم التحليل املالي :التحليل املالي بصورة مبسطة هو مجموع األساليب و الطرق الرياضية و اإلحصائية و
الفنية التي يقوم بها املحلل املالي على البيانات التقارير و الكشوف املالية من أجل تقييم أداء املؤسسات
و املنظمات في املاض ي و الحاضر و توقع ما سيكون عليه املستقبل.1
في حيث يرى آخرون أن التحليل املالي ،على أنه مدخل أو نظام لتشغيل البيانات الستخلص معلومات تساعد
متخذي القرارات التعرف على :
األداء املاض ي للمنشأة و حقيقة الوضع املالي و االقتصادي للمنشأة في الوقت الحالي.التنبؤ باألداء املالي للمنشأة في املستقبل.تقييم أداء اإلدارة.وهناك من عرف التحليل املالي على أنه مجموعة لعمليات التي تعنى بدراسة و فهم البيانات و املعلومات
املالية املتاحة في القوائم املالية للمنشأة و تحليلها و تفسيرها حتى يمكن االستفادة منها في الحكم على املركز املالي
للمنشأة و تكوين معلومات تساعد في اتخاذ القرارات و تساعد أيضا في تقسيم أداء املنشأة و كشف انحرافاتها و
النبأ باملستقبل2.
أما نعيم نمر داوود،عرف التحليل املالي على أنه عبارة عن عملية حسابية يتم من خللها تحويل األرقام
الواردة في البيانات و الجداول املالية و املحاسبية إما السابقة أو الحالية ملؤسسة ما ،إلى أرقام و نسب مؤوية
وإيجاد ارتباطات بين تلك األرقام و النسب ومن ثم اشتقاق مجموعة من املؤشرات تساعد تلك املؤسسة من
اتخاذ القرارات املناسبة و بالتالي تطوير عملياتها بما يلبي ويحقق األهداف التي تسعى لتحقيقها.

1وليد ناجي ألجبالي،األستاذ علي خلف عبد هللا،التحليل املالي للرقابة على األداء و الكشف عن االنحرافات ،الطبعة األولى  ،2015عمان،ص.49
2
هيثم محمد ألربعي،اإلدارة و التحليل املالي،الطبعة األولى،2000عمان األردن،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،ص.157
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الفصل األول:

ومن هنا يمكن تعريف التحليل املالي بأنه:العملية التي من خللها يتم استنباط مؤشرات و نسب مؤوية
من البيانات املالية و املحاسبية للمؤسسة مما يؤدي لتصحيح وزيادة الفعالية االقتصادية لتلك املؤسسة1.
-2أهداف التحليل املالي
تعد نتائج التحليل املالي من أهم األسس التي يستند عليها في اتخاذ القرارات و الحكم على مدى كفاءة اإلدارة
و قدرتها على تحقيق االستثمار األفضل للموارد وعليه فإن التحليل املالي يهدف إلى تحقيق األتي:
تقييم أداء الوحدات االقتصادية و زيادة القيمة الحالية و املستقبلية للمشاريع القائمة وزيادة القيمة املتوقعةللمشاريع الجديدة .
 متابعة تنفيذ الخطة االستثمارية املوضوعة . بناء التوقعات خلل الفترة الزمنية القادمة قصيرة األجل و متوسطة و طويلة األجل للمحافظة على السيولةاللزمة للمشاريع القائمة و الجديدة و تحقيق فوائض مالية مستمرة.
 تحقيق العوائد املناسبة على االستثمار كالربحية التجارية للمشاريع القائمة و الجديدة على حد سواء2. تقييم الوضع املالي و النقدي للشركة . تقييم نتائج قراءات االستثمار و التمويل. تحديد انحرافات األداء املتحقق عن املخطط و تشخيص أسبابهما.االستفادة من نتائج التحليل إلعداد املوازنات و الخطط املستقبلية.تحديد الفرص املتاحة أمام الشركة و التي يمكن استثمارها.التنبؤ باحتماالت الفشل التي تواجه الشركة. يعتبر التحليل املالي مصدر للمعلومات الكمية و النوعية ملتخذي القرار.تقييم ملئمة الشركة في األجل القصير و الطويل3.التحليل قدرة املنشأة على الوفاء بالتزاماتها في األجل القصير.التحليل لتقويم ربحية املشروع.في الهيكل التمويلي العام و مجاالت استخدامه4.
-التحليل لتقويم

املطلب الثاني:أهمية التحليل املالي
نعيم نمر داوود،التحليل املالي دراسة نظرية و تطبيقية،الطبعة األولى،2012عمان ،دار البداية ناشرون و موزعون،ص.9
خالد توفيق الشمري،التحليل المالي و االقتصادي ،الطبعة األولى ،2010عمان ،دار وائل للنشر و التوزيع ،ص.55
3
عدنان تايه النعيمي،أرشد فوائد التميمي،التحليل و التخطيط املالي،اتجاهات املعاصرة ،الطبعة العربية ،2008عمان األردن،ص.22-21
وليد ناجي الجباني،االتجاهات الحديثة في التحليل املالي،الطبعة األولى،2009عمان األردن،أثراء للنشر و التوزيع،ص4.21
1

2
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الفصل األول:

-1يتناول التحليل املالي بيانات النظام املحاسبي للمشاريع املختلفة و بغض النظر عن عملها ،ليعد متخذي
القرارات في املجتمع باملؤشرات املرشدة لسلوكياتهم في اتخاذ القرارات الرشيدة.
 -2يساعد التحليل املالي في تقسيم جدوى االقتصادية إلقامة املشاريع ولتقييم األداء بعد إنشاء املشاريع،كما
يساعد في التخطيط املستقبلي لألنشطة املشروع إضافة إلى إخضاع ظروف عدم التأكد للرقابة و السيطرة و
حماية املؤسسة من االنحرافات املحتملة.
-3يساعد التحليل املالي في توقع املستقبل للوحدات االقتصادية ،من حيث معرفة مؤشرات نتائج األعمال  ،و
بالتالي اتخاذ اإلجراءات املناسبة ملواجهة االحتماالت املختلفة.
-4التحليل املالي أداة من أدوات الرقابة الفعالة و هي أشبه بجهاز اإلنذار املكبر و الحارس األمين سيما أن إذا
استخدم بفاعلية في املنشأة.
 -5يمكن استخدام التحليل املالي في تقسيم جدوى االقتصادية إلقامة مشاريع و تقييم األداء.
-6التحليل املالي أداة اتخاذ القرا ات املصيرية سيما ما يخص قرا ات االندماج و التحديث و لتحديد1.
ر
ر
املطلب الثالث:أنواع التحليل املالي
يمكن تقسيم أنواع التحليل اعتمادا على عدة أسس إلى2:

-1حسب البعد الزمني للتحليل:إن التحليل املالي بعدا زمنيا ،يمثل املاض ي و الحاضر ،و بناءا عليه يمكن
التحليل املالي من حيث علقته بالزمن إلى ما يلي:
-1-1التحليل الرأس ي:بموجب هذا األسلوب تتم مقارنة بين أرقام القوائم املالية للفترة املحاسبية نفسها لتظهر
محصلة هذه املقارنة في صورة نسب مئوية ،كأن تنسب تكلفة املبيعات في قائمة الدخل مثل قيمة املبيعات في
نفس القائمة أو أن تنسب قيمة كل بند من األصول املتداولة في امليزانية إلى مجموع األصول في امليزانية نفسها.
-2-1التحليل األفقي:يقصد بالتحليل األفقي دراسة أي فقرة من فقرات الكشوفات املحاسبية على مدى سنوات
متعددة بمعنى آخر إذا ما أريد دراسة ربحية املؤسسة ملدة خمس سنوات ماضية فإنه تؤخذ الكشوفات للسنوات
الخمس املاضية.
ونلحظ ربحية املؤسسة و مقارنتها سنة بعد أخرى الستخراج املؤشرات التي توضح مدى تطور الربحية أو
تدهورها خلل السنوات املاضية  ،وهذا يعني أن التحليل املالي األفقي يعتمد على الفترة التاريخية التي مضت
على املؤسسة و مقارنة السنة التي يراد فيها استخراج املؤشرات بالسنوات املاضية.
كذلك يقصد بالتحليل األفقي مقارنة األرقام بالقوائم املالية لعدة فترات محاسبية متتالية ،من خلل حصر و
تحديد الفرق بينهما و معرفة التغيرات من فترة محاسبية إلى أخرى مع حساب و تحديد نسبة هذا التغير و ذلك
على أساس اتخاذ الفترة السابقة كتغير أساس،ويتم ذلك للحصول على معلومات إضافية من القوائم املالية.
وليد تاجي الخيالي،االتجاهات الحديثة في التحليل املالي،الطبعة األولى ،2009إثراء للنشر و التوزيع،ص1.16-15

2أوراغ وناسة ،أثر التحليل املالي على أداء املؤسسة-دراسة حالة مؤسسة املطاحن ببسكرة ،مذكرة تخرج لنيل شهادة املاستر،التخصص محاسبي،جامعة محمد خيضر
بسكرة،السنة الجامعية،2016/2015ص.22
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الفصل األول:

-3-1التحليل بالنسب املالية :يعتبر من أهم وسائل و أدوات التحليل املالي للقوائم املالية و من أكثرها شيوعا ،
فهو يهتم بقياس العلقات بين بعض القيم في القوائم املالية سواء كانت تلك القيم من نفس امليزانية أو قيم
مشتقة من أكثر قائمة مالية مثل امليزانية ،قائمة حسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و هناك مجاالت
عديدة يستخدم فيها أسلوب تحليل القوائم املالية من خلل النسب املالية و من بين هذه النسب نذكر نسبة
السيولة  ،نسب الربحية  ،نسب الكفاءة (تحليل الربحية )نسب الرافعة املالية(تحليل الهيكل التمويلي).
-2حسب الجهة القائمة بالتحليل:يمكن تبويب التحليل استنادا إلى طول الفترة الزمنية التي يغطيها التحليل إلى
ما يلي 1:
-1-2التحليل املالي قصير األجل:قد يكون التحليل رأسيا أو أفقيا و لكنه يغطي فترة زمنية قصيرة و يستفاد منه
في قياس قدرات و انجازات املؤسسة في األجل القصير،وغالبا ما يركز هذا النوع من التحليل على قابلية املؤسسة
في األجل القصير على تغطية التزاماته الجارية أو تخفيف اإليرادات التشغيلية ،لذلك غالبا ما يسمى بتحليل
السيولة و هذا النوع من التحليل يهم بالدرجة األولى الدائنون و البنوك.
-2-2التحليل املالي طويل األجل:يركز هذا التحليل على تحليل هيكل التمويل العام و األصول الثابتة و الربحية في
األجل الطويل ،إضافة إلى تغطية التزامات املؤسسة طويلة األجل ،بما في ذلك القدرة على دفع فوائد و أقساط
الديون عند استحقاقها .و مدى انتظام املؤسسة في توزيع األرباح ،وحجم هذه التوزيعات و تأجيرها على أسعار
أسهم املؤسسة في األسواق املالية و لتحقيق الغايات السابقة يقوم املحلل املالي بتحليل التناسق بين مصادر
األموال وطرق استخدامها مما يعني الجمع بين التحليل قصير األجل وبين التحليل طويل األجل عند دراسة
مصادر التمويل طويلة األجل ومجاالت استخدامها.
-3حسب الهدف من التحليل:يمكن تبويب التحليل إلى عدة أنواع استنادا إلى الهدف من التحليل منها:
-1-3تحليل لتقويم قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في األجل القصير.
 -2-3تحليل لتقويم قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في األجل الطويل .
 -3-3تحليل لتقويم ربحية املؤسسة .
 -4-3تحليل لتقويم األداء التشغيلي للمؤسسة.
 -5-3تحليل لتقويم التناسق في الهيكل التمويلي العام و مجاالت استخداماته.
-4املدى الذي يغطيه التحليل:يمكن تبويب التحليل استنادا إلى املدى أو لنطاق الذي يغطيه التحليل املالي منها:
-1-4التحليل الشامل:يشمل هذا التحليل كافة أنشطة املؤسسة لسنة مالية واحدة أو مجموعة من السنوات.
-2-4التحليل الجزئي:يغطي هذا التحليل جزءا من أنشطة املؤسسة لفترة زمنية معينة أو أكثر2
املبحث الثاني:معاييرو أدوات التحليل املالي

وليد ناجي الجيالي،االتجاهات الحديثة في التحليل املالي،مرجع سبق ذكره،ص.21-19
ل
1مداني بن بلغيت و عبق القادر بشاش  ،النظام املحاسبي املالي في مواجهة املعايير الدولية  ،مداخلة ضمن أعمال امللتقى الدولي حو إنعكاسات تطبيق النظام املحاسبي
املالي على التشخيص املالي للمؤسسة املعتمد 14-13،ديسمبر ،2011جامعة ورقلة،ص.20
1
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الفصل األول:

يجب على املحلل عند قيامه بتحليل األداء املالي أن يكون ملما بجميع جوانب التحليل و عليه إتباع معايير و
أدواة التحليل و التي سوف نتناولها في هذا املبحث.
املطلب األول:معاييرالتحليل املالي
مما تقدم يتضح أن النسب املالية أنما تمثل حصيلة قسمة فقرة حسابية في القائمة املالية عن فقرة أخرى,
ولذلك فإن دراستها بشكلها الرقمي املطلق قد ال يوفر أي مدلوالت فاعليه ,فمثل أن نسبة صافي لربح إلى املبيعات
هي  %15في منشاة معينة قد ال يوضح الكثير لقارئ املعلومة ,وما إذا كانت هذه النسبة جديدة أم ال ,طبيعية أو
استثنائية ,وذلك فإن تقييم مدى أهمية النسبة املعنية التي يتم التواصل إليها يقتض ي مقارنتها بمعيار معين
بغرض التأكد من ملئمتها.
من املعروف عموما أن هناك أربعة أنواع من املعايير التي تستخدم للمقارنة مع النسب املستخرجة للوصول إلى
التقييم املوضوعي بشأنها ,وهذه املعايير هي :1
 -1املعاييراملطلقة (املعاييرالنمطية):
ويعني املعيار املطلق ,حاله متفق عليها بأنها تمثل الصيغة املثالية لحدث معين ,وهي لذلك تمثل خاصية متصلة
تأخذ شكل قيمة مالية ثابتة لنسبة معينة مشتركة بين كافة املنشآت وتقاس بها التقلبات الواقعية .ويعتبر
استخدام هذا النوع من املعايير قليل البتعادها عن املتطلبات الواقعية ألنشطة الكثير من املنشآت ,وهي لذلك
قد تنفع لبعضها وقد ال تكون مؤشرا جيدا في البعض األخر ومثالها أن نسبة التداول مثل كمعيار مطلق 1: 2
،ويمكن اللجوء إلى هذه النسب عند عدم وجود معايير أخرى ملئمة للمقارنة املوضوعية للنسب التي تحققها
املنشاة.
-2معاييرالصناعية أو املعايير القطاعية
وهي املعايير التي تصدرها االتحادات املهنية والجهات الحكومية أو غيرها من الجهات ألغراض القياس والتقييم
لفرع أو أكثر من فروع الصناعة والنشاط وهي لذلك أكثر قربا إلى الواقع من املعايير املطلقة ألنها تأخذ باالعتبار
متطلبات النشاط في ذلك النوع من الصناعة أو القطاع املنهي ,ولكنها تنتقد أيضا في أنها تعطي معايير موحده
لكافة املنشآت في ذلك القطاع أو الصناعة وال تأخذ باالعتبار الخصائص الخاصة باملنشآت بشكل انفرادي.

 -3املعيار التاريخي
يعتمد هذا املعيار على دراسة أداء الشركة في املاض ي واعتباره معيارا للحكم على أدائها الحالي واتجاهاته وعادة
يستخرج هذا املعدل عن طريق إيجاد املتوسط الحسابي لنفس النسبة في فترات سابقة محددة ,وبعد ذلك
يستخدم املعدل املستخرج في تقييم النسبة الخاصة بالفترة الحالية.
-4املعياراملخطط أو املستهدف
يقوم هذا املعيار على أساس وضع أهداف ألنشطة معينة من قبل إدارة الشركة ومقارنة ما كان متوقعا وملا
حققته الشركة فعل.
2تيطراوي محمد،خلدون مداني،دور التحليل املالي في تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة دراسة ميدانية بمؤسسة مطاحن الحضنة باملسيلة " ،"2015/2014مذكرة
مقدمة لنيل شهادة املاستيير،جامعة محمد بوضياف بمسيلة،السنة الجامعية ،2017/2016ص.08
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الفصل األول:

املطلب الثاني:أدوات التحليل املالي
من أجل الوصول إلى قرارات عقلنية تحافظ على مسيرة املؤسسة نحو تحقيق أهدافها على ملدير املالي للمؤسسة
أن يستعمل األدوات التحليلية املثالية التي تمكن من الحصول على املعلومات اللزمة للقرار املالي ،ومن أهم
األدوات التحليلية املمكن استعمالها لهذه الغاية األدوات التالية:
-1امليزانية(قائمة املركز املالي) :تصف امليزانية بوظيفة مفصلة عناصر األصول و عناصر الخصوم و تبرز بصفة
مفصلة على األقل األصول اآلتية عند وجود عمليات تتعلق بهذه األصول1:
-1-1األصول:تتمثل في التثبيتات املعنوية التثبيتات العينية  ،اإلهتلكات ،املساهمات  ،األصول املالية،
املخزونات  ،األصول الضريبية  ،الزبائن واملدينين،اآلخرون و األصول األخرى املماثلة ،كذلك خزينة األصول
االيجابية و معادلة الخزينة اإليجابية.
الخصوم:تتمثل في رؤوس األموال الخاصة قبل عمليات التوزيع املقررة أو املقترحة عقب تاريخ اإلقفال مع تمديد
رأس املال الصادر و االحتياطات و النتيجة الصافية للسنة املالية و العناصر األخرى،الخصوم غير الجارية التي
تتضمن قائدة املوردون و الدائنون اآلخرون  ،خصوم الضريبية ،املردودات لألعباء و للخصوم املماثلة و في األخير
خزينة األموال السلبية و معادالت الخزينة السلبية.
-2جدول النتائج:
حساب النتائج هو بيان ملخص األعباء و املنتوجات املنجزة من الكيان خلل السنة املالية  ،وال يأخذ في الحساب
تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب ويبرز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة املالية الربح أو الخسارة2.
-3جدول سيولة الخزينة:يقدم جدول سيولة الخزينة مداخل و مخارج املوجودات املالية الحاصلة أثناء السنة
املالية حسب مصادرها.
-1-3التدفقات التي تولد األنشطة العملياتية (عمليات سحب األموال عن اقتناء و تحصيل األموال عن بيع
أصول طويلة األجل).
-2-3التدفقات الناشئة عن أنشطة التمويل (أنشطة تكون نتيجتها تغير حجم و بيئة األموال الخاصة أو
القروض).
-3-3تدفقات أموال متأتية من فوائد و حصص أسهم،تقدم كل على حدة و ترتب بصورة دائمة من سنة مالية إلى
أخرى في األنشطة العملياتية و التمويل3.
املطلب الثالث:مراحل التحليل املالي
يمر التحليل بمجموعة من الخطوات وهذا يعتمد على نوع التحليل وأهميته ودرجة التفصيل املطلوبة
فيه ،ويتفق معظم الباحثﲔ في التحليل على مراحل هي:4
الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية الجريدة الرسمية املؤرخ في 25مارس ،2009العدد19ص.23
ناصر دادي عدنون،تقنيات مراقبة التسيير التحليل املالي،املحمدية العاصمة ،الجزائر ،2001ص 112
 3ناصر دادي عدنون،تقنيات مراقبة التسيير التحليل املالي،مرجع سبق ذكره ،ص.26-24
2طير وزيرة،سايغي باهية فريال،فعالية التحليل املالي في تقييم أداء املؤسسة،دراسة تطبيقية للوضعية املالية لديوان الترقية و التسيير العقاري البويرة،مذكرة مقدمة
لنيل شهادة املاستير  ،جامعة العقيد أكلي محند أوحاج جامعة البويرة،السنة الدراسية،2015/2014ص.12
1
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الفصل األول:

 -1تحديد هدف التحليل بدقة :من الضروري جدا أن يحدد املحلل املالي الهدف الذي ينبغي الوصول إليه،
ومدى أهمية هذا الهدف وتأثيره ،ويلحظ أن أهداف التحليل املالي تتفاوت من فئة إلى أخرى ،فنجاح العملية
التحليلية يعتمد على تحديد الهدف بدقة.
 -2تحديد الفترة الزمنية للتحليل املالي :في هذه املرحلة يتم تحديد البعد الزمني للتحليل املالي ،بمعنى أوضح
تحديد عدد السنوات التي سيتم تحليل بيناتها.
 -3اختيارأسلوب التحليل املناسب  :تتعدد أساليب التحليل املالي املتاحة أمام املحلل ،منها استخدام أسلوب
النسب املالية وكذلك األساليب االقتصادية وغيرها ،إذ يقف املحلل املالي في هذه املرحلة أمام مجموعة من
البدائل وعليه أن يتخذ البديل املناسب.
 -4إعادة وتبويب القوائم املالية لتالءم التحليل املختار :في هذه املرحلة يتم التبويب السليم للقوائم املالية من
زاوية التحليل املالي التي تستعمل عملية التحليل ،وكل هذا يعتمد على خبرة املحلل املالي ودرايته ،والتي من خللها
يستطيع توفير الدقة والوضوح والبساطة في القوائم املالية ،وبالتالي تحقيق هدف املحلل.
 -5التوصل إلى االستنتاجات :تتم عملية االستنتاج من قبل املحلل املالي في أبداء رأي فني محايد ،بعيد عن
التحيز الشخص ي بكافة جوانبه وااللتزام باملوضوعية بأكبر قدر ممكن.
 -6صياغة التقارير :التقرير هو وسيلة لنقل نتائج العلمية التحليلية مع ذكر االقتراحات التي تتناسب مع نتائج
املتوصل إليها.

املبحث الثالث:التحليل املالي و أثره على أداء املؤسسة
سوف نتطرق في هذا املبحث إلى التحليل املالي و أثره في تقييم أداء املؤسسة حيث سنتناول أهم مؤشرات التحليل
املالي املتمثلة في النسب املالية و التي تعد أكثر األدوات استعماال في تحليل القوائم املالية.
كما سنتطرق أيضا إلى تحليل التوازنات املالية للمؤسسة وذلك باستخدام مؤشرات التوازن املالي (رأس مال
العامل،احتياجات رأس املال العامل و الخزينة).
املطلب األول:تقييم األداء املالي باستخدام النسب املالية:
تعتبر النسب املالية إحدى طرق التحليل األكثر شيوعا في الحياة املهنية بسبب سهولة تطبيقها وتعدد األغراض
التي تحققها على أساس هذا األسلوب هو إيجاد العلقات بين بيانات القوائم املالية ،شرط أن تكون هذه
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الفصل األول:

العلقات ذات مدلول مثل العلقة بين األصول املتداولة والخصوم املتداولة لبيان قابلية املؤسسة على سداد
التزاماتها في األجل القصير أو الفترة املالية الجارية.
إن استخدام النسب املالية تتطلب قبل كل ش يء معرفة طريقة إستقاف هذه النسب و الغاية من استخدامها عن
طريق إيجاد العلقات السببية التي تقف وراء كل نسبة.
و النسب املالية تعني نسبة رقم معين من أرقام القوائم املالية إلى رقم آخر من أرقام نفس القائمة املالية،
أو من قائمة ثانية بحيث يكون أحدهم مقاما و الثاني بسطا،وألجل أن تقدم النسب مدلول ذو معنى البد أن تكون
أرقام مقام و بسط املعادلة ذات علقة سببية ،وتجلفه فصل على نسبة دون معنى أو مدلول ،مثل نسبة أجور و
الرواتب إلى مجموعة األصول الثابتة ،فبموجب فصل على نسبة ليس لها أي معنى أو استخدام ،توعد النسب
املالية بأنها محاولة إليجاد العلقة من معلومتين خاصتين إما بقائمة املركز املالي للمؤسسة
أو بقائمة الدخل أو بهما معا،لذا فهي األطراف املعنية بعملية التحليل بفهم أفضل عن حقيقة وضع املؤسسة إذا
اعتمدت على تحليل كل معلومة على حدى،ولغاية د اسة النسب املالية1.
ر
ويقتض ي االستعراب امللئم للنسب و زيادة القدرة على تطبيقها بفعالية ضرورة تصنيفها و يمكن تصنيفها إلى
خمسة مجموعات رئيسية هي:
-1نسب السيولة:
تهدف هذه املجموعة عن النسب إلى تقسيم القدرة املالية للمؤسسة على املدى القصير.ويتم ذلك من خلل
قياس قدرة املؤسسة على مقابلة التزاماتها.القصيرة األجل عند استحقاقها من خلل تدفقاتها النقدية العادية
الناتجة عن املبيعات وتحصل الذمم بالدرجة األولى ،وتحسب هذه القدرة من خلل املقارنة بين مجموع
ومجوداتها القصيرة األجل و مجموع التزاماتها القصيرة األجل.
نسبة السيولة هي نسبة تعكس الوضعية املالية على املدى القصير في التاريخ املحدد حيث تقيس هذه النسبة
األصول الجارية مقارنة بالخصوم الجارية 2.
ويتوقف مستوى السيولة املطلوب ملقابلة املؤسسة القصيرة األجل على مدى انتظام تدفقاتها النقدية ،لذا
تحتاج الشركات الصناعية إلى معدالت سيولة أعلى من تلك التي تحتاجها شركات الخدمات الكهربائية
،مثل:الرتفاع مخاطر التذبذب في األولى ،وانخفاضها في الثانية و من أهم هذه النسب نذكر:
-1-1نسبة التداول:تحسب هذه النسبة على النحو التالي:
نسبة التداول = األصول املتداولة /الخصوم املتداولة

 1وليد ناجي الجيالي،االتجاهات الحديثة في التحليل املالي،مرجع سبق ذكره،ص.26
Michel phanchette:MATOUNS Pinciers outile counesces 2012 page112
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الفصل األول:

وتعتبر هذه النسبة من أقدم النسب و أوسعها انتشارا وتستخدم كمعيار أولي و جوهري ملعرفة قدرة املؤسسة
على مواجهة التزاماتها القصيرة األجل من موجوداتها املتداولة.
وقد قبلت نسبة التداول كمقياس عام للسيولة ألنها تقدم أفضل مؤشر منفرد عن مدى تغطية املطلوبات
املتداولة بموجودات يتوقع أن يتم تحويلها إلى نقد في موعد يتزامن و موعد سداد املطلوبات املتداولة وينظر
املحللون إلى تدني نسبة السيولة بقلق لكونه مؤشرا ملشكلت في التدفق النقدي على املدى القصير قد تؤدي إلى
إفلس املؤسسة ،أما ارتفاع هذه النسبة فينبغي زيادة في قيمة املوجودات املتداولة املتحررة من مطالبات
الدائنين القصيرة األجل ،األمر الذي يعني وضعا أكثر أمانا بالنسبة للدائنين قصيرة األجل.
ولكن يجب أن ال ينتظر بارتياح إلى االرتفاع غير العادي في هذه النسبة ،ألنه قد يعني إما نقد معطل ،أو زيادة من
الحجم املناسب من البضاعة ،أو ارتفاعا غير مبرر في حجم الديون بسبب البطء في تحصيلها،وهذه األمور
جميعها مظاهر لسوء إدارة السيولة.
-2-1نسبة السيولة السريعة:تستعمل هذه النسبة الختبار مدى كفاية املصادر النقدية املوجودة لدى املؤسسة
في مواجهة التزاماتها القصيرة األجل دون االضطرار إلى تسيير موجوداتها من البضاعة ،وضمن هذه الشروط
تعتبر هذه النسبة مقياسا أكثر تحفظا للسيولة من نسبة التداول القتصادها على األصول األكثر سيولة  ،وألنها
تستثني البضاعة و املدفوعات مقدما من البسط و تحسب هذه النسبة على النحو التالي:
نسبة السيولة السريعة= األصول املتداولة-البضاعة –املصروفات املدفوعة مقدما /الخصوم املتداولة
وألن عنصر البضاعة هو أهم أسباب فشل نسبة التداول كمؤشر دقيق للسيولة لكونه أكثر عناصر
املوجودات املتداولة احتماال النخفاض في قيمته،وألنه أكثر احتياجا للوقت لتحويله إلى نقد سائل،هذا باإلضافة
إلى اعتماد عنصر البضاعة الظاهرة في امليزانية على التقدير في تحديد قيمته أكثر من أي عنصر آخر في
املوجودات ،لذا هدفت هذه النسبة إلى تحديد هذا العنصر للوصول إلى مؤشر أفضل للسيولة باالقتصار على
استعمال العناصر ذات السيولة العالية ،مثل ،النقد وشبه النقد وحسابات املدنين بمختلف أنواعها1.
وتعتبر هذه النسبة تدقيقا في نسبة التداول ألنها تقيس مدى قدرة املؤسسة على دفع التزاماتها القصيرة األجل من
النقد و األوراق املالية و الديون املوجودة لديها ديون االعتماد على البضاعة ،وحيث أنه ال مجال ألي تساؤل
بخصوص سيولة النقد املتوفر و كذلك األوراق املالية إلى حد ما،لذا فإن أهميته هذه النسبة تعتمد إلى حد بعيد
على نوعية الديون.
-3-1صافي رأس املال العام:ويحسب على النحو التالي:
نسبة التداول = األصول املتداولة -الخصوم املتداولة

وليد ناجي الجيالي،االتجاهات الحديثة في التحليل املالي،مرجع سبق ذكره،ص.27
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الفصل األول:

ويعرف صافي رأس املال العامل بأنه الفرق بين املوجودات املتداولة و املطلوبات املتداولة ،ولهذا فهو ليس نسبة
مالية كبقية النسب األخرى ،بل هو عبارة عن مفهوم كمي لنسبة التداول حيث تبين باألرقام مدى زيادة
املوجودات املتداولة على املطلوبات املتداولة،في حين تعتبر نسبة التداول عن هذه الزيادة بطريقة نسبية
أو بعدد املرات.
ويمثل صافي رأس املال العامل الجزء املتحرر من املوجودات املتداولة وهذا الجزء عبارة عن هامش األمان املتاح
للديون القصيرة األجل على املؤسسة ،وأما من الناحية التمويلية فإن صافي رأس املال العامل يعبر عن ذلك
الجزء من املوجودات املتداولة الذي لم تكف املصادرة القصيرة األجل لتمويله ولذا يجب تمويله من مصادر
طويلة األجل كالقروض و حقوق املساهمين.
-4-1نسبة النقد :يهتم املحللون بهذه النسبة ألن موجودات املؤسسة من النقد و األوراق املالية هي املوجودات
األكثر سيولة،و هي بالتالي التي سيعتمد عليها في الوفاء بااللتزامات بشكل رئيس خاصة إذا لم تتمكن املؤسسة من
تسبيل موجوداتها األخرى ،ويتم احتسابها على النحو التالي1:
نسبة النقد:النقد+األوراق املالية القابلة للتسويق /الخصوم املتداولة
ومن املهم اإلشارة إلى أن تدني هذه النسبة ال يعني في كل األحوال سوء وضع السيولة لدى املؤسسة ،ألنه قد تكون
لها ترتيبات اقتراض مع البنوك تحصل بموجبها على النقد عند الحاجة.
-5-1نسبة التغطية النقدية لالحتياجات النقدية اليومية:تقيس هذه النسبة الفترة الزمنية التي تستطيع فيها
املؤسسة االستمرار بعملياتها اعتمادا على السيولة املوجودة لديها،وتقاس هذه النسبة باملعدالت التالية:
*نسبة التغطية النقدية لالحتياجات اليومية=األصول املتداولة-البضاعة /املعدل اليومي لتكاليف
يقصد بتكاليف العمليات تكلفة املبيعات و املصاريف اإلدارية و العمومية مطروحا منها االستهلك و املصاريف
الغير النقدية،أما املعدل اليومي لهذه التكاليف فهو خارج قسمة مجموعها على عدد أيام السنة
(-360أو .)365يوما.
-6-1نسبة التدفق النقدي إلى الديون:من مقاييس قدرة املؤسسة على خدمة دينها العلقة مابين التدفق النقدي
من العمليات و الدين القائم ،ويتم احتساب هذه النسبة باملعادلة التالية.
نسبة التدفق النقدي إلى الديون = املتحقق من العمليات/إجمالي الديون القصيرة األجل و الطويلة األجل
ويقصد بالنقد املتحقق من العمليات صافي الربح مضاف إليه االستهلكات االطفاءات.
-2نسب النشاط :
تشير نسبة النشاط إلى مدى قدرة و كفاءة املؤسسة على استخدام إدارة أصولها في تحقيق املبيعات .
وتصمم هذه النسب عادة لتحديدهما إذ كان استثمار املؤسسة في كل أصل من أصولها يبدو معقوال أو أكثر مما
ينبغي وذلك في ضوء مستوى املبيعات املخططة ،فإذا أعطت املؤشرات انطباعا راسخا بأن املؤسسة أفرطت في
االستثمار في األصول الثابتة فإن تكلفة رأس املال سوق تكون مرتفعة ،وتنخفض من ثم أرباح املؤسسة و قد
تحقق خسائر ،وإذا لم تكن استثمارات املؤسسة في األصول كافية فمن املحتمل أن تفقد املؤسسة فرصا لتحقيق
اوي،التمويل و اإلدارة املالية للمؤسسات ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،2006ص1.97-95
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الفصل األول:

مبيعات مربحة،بشكل يؤثر سلبا على إيرادات املؤسسة ومن ثم على أرباحها ،وتوجد نسب عديدة لقياس كفاءة
نشاط املؤسسة أهمها1:
-1-2معدل دوران إجمالي األصول:يتم احتساب هذا املعدل بقسمة املبيعات على إجمالي أصول املؤسسة ،
ويقيس هذا املعدل مدى كفاءة اإلدارة في استخدام أصول الشركة .
معدل دوران إجمالي األصول = املبيعات/إجمالي األصول
-2-2معدل دوران األصول الثابتة :يشير معدل دوران أدوات األصول الثابتة إلى مدى كفاءة إدارة املؤسسة في
استخدام األصول الثابتة الخاصة باملؤسسة لتوليد املبيعات و تمثل نسبة املبيعات إلى صافي األصول الثابتة.
معدل دوران األصول الثابتة = املبيعات/صافي األصول الثابتة
-3-2معدل دوران األصول املتداولة:يشير معدل دوران األصول املتداولة إلى مدى كفاءة املؤسسة في استخدام
األصول املتداولة في توليد املبيعات ،ويحتسب معدل دوران األصول املتداولة كالتالي:
معدل دوران األصول املتداولة = صافي املبيعات /األصول املتداولة
وللوصول إلى التفسير الصحيح ملعدل دوران األصول املتداولة يقتض ي األمر تحليل بنود األصول املتداولة وهي:
*معدل دوران املخزون:يتم احتساب معدل دوران املخزون بقسمة تكلفة البضاعة املباعة على قيمة املخزون
،فيما يرى البعض احتساب هذا املعدل بقسمة قيمة املبيعات على قيمة املخزون ،أنه اتظر ألن املخزون غالبا ما
يتم تقييمه عاى أساس التكلفة،لذا فمن األفضل احتساب املعدل على أساس تكلفة البضاعة املباعة  ،ويذهب
البعض اآلخر إلى احتساب مقام النسبة على أساس متوسط قيمة املخزون خلل الفترة بقسمة مجموع كل من
مخزون أول فترة و مخزون آخر الفترة على ،2غير أنه للتبسيط سوف نأخذ مخزون آخر الفترة كأساس الحتساب
معدل دورانه.

يشير معدل دوران املخزون إلى السرعة التي تتدفق بها األموال من خلل املخزون  ،وبمعنى آخر فإن معدل دوران
املخزون يشير إلى عدد املرات التي يدور بها املخزون خلل الفترة.
معدل دوران املخزون = تكلفة البضاعة املباعة/رصيد املخزون
الثابتة

اوس ،التمويل و اإلدارة املالية للمؤسسات،مرجع سبق ذكره،ص1.95
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الفصل األول:

معدل دوران الذمم:يحتسب معدل دوران الذمم بقسمة صافي املبيعات السنوية اآلجلة على قيمة الذمم آخر
املدة.
معدل دوران الذمم = صافي املبيعات اآلجلة /رصيد الذمم
وتشير هذه النسبة إلى سيولة الذمم فإذا افترضنا أن معدل دوران املتوسط يتم كل شهرين ،أما إذا كان
معدل دوران الذمم 4فإن هذا يعني أن على املؤسسة أن تنتظر ثلثة شهور في املتوسط الستعاذة أموالها
املستثمرة في الذمم كأصل متداول.
*معدل دوران النقدية:يحسب معدل دوران النقدية بقسمة املبيعات على رصيد النقدية وأشباه النقود وذلك
على النحو التالي:
معدل دوران النقدية = املبيعات /رصيد النقدية وأشباه النقدية
-3نسبة الربحية:
تهتم إدارة املؤسسة ومستثمرها و مقرضوها بالقوة االيرادية للمؤسسة فهي املقياس األهم للحكم على كفاءة
اإلدارة و قدرتها على استخدام املوارد املتاحة،املستثمر يهتم بالعائد املتحقق على استماراته في املؤسسة مقارنة
بالعائد في املؤسسات متنافسة و املقرض يهتم بربحية املؤسسة كمصدر مضمون لتسديد االلتزامات املترتبة على
القروض ،ويمكن تقسيم نسبة الربحية إلى مجموعتين1:
-1-3نسبة ربحية املبيعات :يمكن استخدام ثلثة مقاييس ألضاح العلقة بين املبيعات و الربحية،محمل الربح
،صافي الربح التشغيلي،وأوصافي الربح،أما مجمل الربح فهو مؤشر غير مقبول نظر ألنه ال يتضمن تكاليف
التشغيل و التي تعتبر مؤشر مهما على كفاءة إدارة املؤسسة في الرقابة على التكاليف و لذلك فإننا نكتفي في هذا
املجال بصافي الربح التشغيلي و أوصافي الربح.
-1-1-3هامش الربح التشغيلي:
هامش الربح التشغيلي = صافي الربح التشغيلي /املبيعات
تبين نسبة ربحية املبيعات التشغيلية ،وصافي الربح التشغيلي يعتبر مقياسا أفضل الربحية املبيعات ،ألن هذا
الربح يستثنى تكاليف التمويل من الحساب ،وذلك فإننا هذه الحالة تقارن منشآت تختلف عن بعضها من حيث
نسبة املديونية إلى حقوق امللكية.
-2-1-3هامش صافي الربح:
هامش صافي الربح = صافي الربح /املبيعات

عاطف وليم أندراوس ،التمويل و اإلدارة املالية للمؤسسات،مرجع سبق ذكره،ص.98
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الفصل األول:

وباملقارنة مع الربح التشغيلي فإن صافي الربح يتأثر بأسلوب تمويل املؤسسة كما أنه يتأثر بقرارات تشغيلية
،فكلما ازداد اعتماد املؤسسة على القروض في التمويل كلما انخفض صافي الربح.
-2-3ربحية االستثمارات:وهنا نود التعرف على مقدار العائد الذي تحققه املؤسسة على استثماراتها في
األصول،ويمكن في هذا السياق استخدام النسب التالية.
-1-2-3معدل العائد على األصول :
معدل العائد على األصول = صافي الربح /إجمالي األصول
تقيس هذه النسبة صافي ربحية املؤسسة لكل دينار يتم استثماره في األصول بغض النظر الطريقة التي يتم بها
تمويل األصول ،أي أن هذه النسبة تبين مدى قدرة املؤسسة على تحقيق الربحية من مواردها املختلفة.
ومع هذه النسبة تستخدم بشكل كبير في تقييم األداء املالي للمؤسسة إال أنها قد تؤدي إلى نتائج مظللة في التقييم
 ،والسبب في ذلك يعود إلى أن صافي الربح ال يتضمن الفوائد على القروض،وهو العائد الذي يتم دفعه إلى
املقرضين الذين قاموا بتمويل جزء من استثمارات املؤسسة  ،ويمكن التغلب على هذه املشكلة باستبدال صافي
الربح في بسط النسبة أعله بصافي الربح التشغيلي و حساب نيبة جديدة هي معدل العائد التشغيلي على األصول
حيث أن 1:
معدل العائد التشغيلي على األصول = صافي الربح التشغيلي  /املبيعات األصول
وإذا أراد املحلل معرفة أسباب انخفاض هذا العائد عن املتوسط فإن بإمكانه إعادة كتابة النسبة السابقة على
الشكل التالي:
معدل العائد على األصول = صافي الربح التشغيلي/إجمالي األصول
ونحن بهذه الطريقة تقسم هذه النسبة إلى جزء بين رئيسين األول هو هامش الربح التشغيلي ،أما الثاني فهو
معدل دوران األصول  ،وذلك فإن:
معدل العائد التشغيلي على األصول = هامش الربح التشغيلي /معدل دوران األصول
األصول
ويعتبر هامش الربح التشغيلي ذو أهمية قصوى في فهم ربحية املنشأة و ذلك بتحديد العوامل املؤثرة فيه
و هي املبيعات (عدد الوحدات املباعة *متوسط سعر الوحدة)،تكلفة البضاعة املباعة،تكاليف التشغيل.
أما معدل دوران األصول فهو يعتمد على مدى كفاءة اإلدارة في التشغيل األصول لتحقيق أكبر قدر ممكن من
املبيعات 2.
-2-2-3معدل العائد على حقوق امللكية:قلنا سابقا بأنه إذا رغب املحلل في تقييم أداء املؤسسة فيما يتعلق
باستثماراتها في األصول فان من املستحسن استعمال معدل العائد التشغيلي على األصول ،أما إذا رغب املحلل في
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الفصل األول:

معرفة العائد الذي يحصل عليه املساهمون في املؤسسة مقارنة بغيرهم من املساهمين في مؤسسات أخرى فإن
من املناسب حساب معدل العائد على حقوق امللكية كالتالي:
معدل العائد على حقوق امللكية = صافي الربح /معدل حقوق امللكية
-4نسبة السوق:تقوم هذه النسبة بإيجاد علقة بين سعر السهم (قيمته السوقية ) وبين كل من ربحية
وقيمته الدفترية.
وبالتالي فهي تقدم للمستثمر و محلل االئتمان مؤشر عن األداء املاض ي للعميل طالب االئتمان  ،وكذا التوقعات
املستقبلية لهذا األداء،فكلما ارتفعت معدالت الربحية للمؤسسة طالبة االئتمان ،وتزايدت كفاءة إدارة أصولها
وإدارة قروضها ،ارتفعت القيمة السوقية ألسهم تلك املؤسسة على النحو الذي يأمله أي مستثمر في املستقبل،
وتشمل النسب التالية1:
-1-4معدل السعر للربحية :يظهر معدل السعر للربحية القيمة التي يقبل للمستثمر دفعها للحصول على جنيه
واحد من األرباح املكتسبة و يتم احتساب معدل السعر للربحية كالتالي:
معدل السعر للربحية= السعر السوقي للسهم /ربحية السهم
-2-4نسبة القيمة السوقية الدفترية:تعطي نسبة القيمة الدفترية مؤشر ملدى قوة أسهم املؤسسة في السوق ،
وذلك من خلل نسبة القيمة السوقية لكل سهم (أي السعر الذي يباع به في سوق األوراق املالية)لقيمته
الدفترية الحالية ويقتض ي الوصول إلى نسبة القيمة السوقية الدفترية احتساب القيمة الدفترية الحالية لكل
سهم أوال و ذلك بقسمه إجمالي حقوق امللكية عملة األسهم أو ما يطلق عليه صافي ثروة امللك(األسهم العادية
+رأس املال املدفوع+األرباح املحتجزة)على األسهم و تستخدم املعادلة الرياضية التالية في تحقيق ذلك:
القيمة الدفترية الحالية للسهم = إجمالي حقوق امللكية لحملة األسهم+عدد األسهم
امللكية
ق
أما احتساب نسبة السو الدفترية لكل سهم فتستخدم لها املعادلة الرياضية التالية:
نسبة القيمة السوقية الدفترية = السعر السوقي للسهم+القيمة الدفترية الحالية للسهم
-5نسبة املديونية:تقيس نسبة املديونية أو االقتراض أو نسب الرفع املالي درجة اعتماد املؤسسة على
األصول املقترضة في تمويل أنشطتها ،ويكتسب املدى الذي تذهب إليه املؤسسة في االقتراض أهمية خاصة من
جوانب عدة أهمها التأثير على كل من العائد و الخطر،إذا أن التمويل باستخدام القتراض قد يؤدي إلى زيادة
ربحية املؤسسة مقارنة بالتمويل عن طريق أموال امللكية.
حيث يسمح بخصم فوائد لقروض من وعاء الضريبة على الدخل،األمر الذي يعني أن التمويل باستخدام
القروض يرتب ميزة ضريبية قد ال تكون متاحة بالنسبة ملصادر التمويل األخرى،يبد انه عن ناحية ثمة مخاطر
تكشف تزايد االعتماد على االقتراض في تمويل أنشطة املؤسسة تتمثل في احتمال عدم قدرة املؤسسة على سداد
طارق طه،إدارة البنوك في بيئة العوملة و األنترنت ،دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ،2007ص.533-530
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الفصل األول:

القرو ض و فوائدها األمر الذي قد يؤدي إلى إفلس املؤسسة و تصنيفها و تعريض أموال املساهمين للضياع،
ونتيجة لذلك تكتسب نسبة االقتراض أهمية خاصة لكل األطراف املعنية للمؤسسة،فهي تهم امللك من حيث أن
ارتفاعها قد يؤدي إلى زيادة أرباحهم غير أن تزايد ها بشكل غير طبيعي قد يسبب للملك قلق نتيجة للمخاطر التي
تصاحب االقتراض ومن ناحية أخرى يهتم دائنو املؤسسة ومقترضوها بنسب االقتراض اعتبار أنها تعطي دالئل
قوية على قدرة املؤسسة على سداد و خدمة ديونها  ،وفي ضوء ذلك يقرون اقتراض املؤسسة من عدمه و فيما
يلي أهم نسب االقتراض و التي يمكن تقسيمها إلى 1:
-1-5نسبة التمويل:تظهر هذه النسبة كيفية تمويل املؤسسة ألنشطتها ومن أهمها:
-1-1-5نسبة الدين أو االقتراض:وتشير هذه النسبة إلى النسبة املئوية إلجمالي القروض إلى إجمالي األصول
و تحسب كالتالي:
نسبة الديون = مجموع الديون/إجمالي األصول
وتشمل الديون كل من الخصوم قصيرة األجل و الخصوم طويلة األجل ويفضل الدائنون انخفاض هذه النسبة
باعتبار أن ذلك يعني ارتفاع قدرة املؤسسة على سداد ديونها ومن ثم انخفاض احتمال تعرض الدائنين إلى
خسائر قد تنشأ نتيجة توقف املؤسسة عن سداد ديونها ،ومن ناحية أخرى يفضل امللك ارتفاع هذه النسبة إلى
مدى معين ملا لها من تأثير ايجابي على ربحية املؤسسة.
-2-1-5نسبة القروض إلى حقوق امللكية:وهي تعبر عن النسبة املئوية إلجمالي القروض إلى حقوق امللكية  ،وتمثل
القروض مجموع القروض قصيرة األجل و طويلة األجل ،في حين تمثل حقوق امللكية مجموع كل من رأس املال و
االحتياطات و األرباح املحتجزة.
-3-1-5مضاعف حقوق امللكية:يحتسب مضاعف حقوق امللكية بقسمة إجمالي األصول على قيمة حقوق امللكية
و توضح هذه النسبة أيضا كيفية استخدام املؤسسة للرفع املالي الكلي ،وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تغطية
أصول املؤسسة لحقوق ملكيتها بدون تحمل أي التزامات ثابتة.
مضاعف حقوق امللكية = إجمالي األصول/حقوق امللكية
-2-5نسبة التغطية:تشير هذه النسبة إلى قدرة املؤسسة على خدمة و سداد أعبائها الثابتة من الدخل
املتاح،وتغطي بهذه النسب مؤشرات بشأن املخاطر املالية التي تتعرض لها املؤسسة ،وتبعا لذلك فهي تمثل أهمية
خاصة لكل من اإلدارة و امللك و الدائنين ومن أهمها:

-1-2-5نسبة تغطية الفوائد:يقاس معدل تغطية املؤسسة لفوائدها بقسمة صافي الربح قبل الفوائد
و الضرائب على أعباء الفوائد.
معدل تغطية الفوائد = صافي الربح قبل الفوائد والضرائب /مدفوعات الضرائب
عاطف وليم أندراوس ،التمويل و اإلدارة املالية للمؤسسات،مرجع سبق ذكره،ص.101
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الفصل األول:

وكما وضح من تعريف نسبة التغطية فإنها تشير إلى املدى يمكن أن يتم به تخفيض الدخل التشغيلي قبل ما
تصبح املؤسسة غير قادرة على سداد مدفوعات الفوائد الخاصة بها،وفي حالة فشل املؤسسة في خدمة أعباء
الفوائد فقد يعرضها هذا اإلفلس ،وقد استخدم صافي الدخل قبل الفوائد و الضرائب في بسط النسبة بدال من
صافي الربح باعتبار أن مقدرة املؤسسة على سداد الفوائد الجارية ال تتأثر بالضرائب.
-2-2-5معدل تغطية األعباء الثابتة :إلى جانب أعباء الفائدة التي تتحملها املؤسسة،توجد أعباء ثابتة أخرى
كتحملها املؤسسة بصفة دورية مثل اإليجار وأقساط خدمة الدين ،وتتصف أعباء خدمة الدين بالدورية
باعتبارها الزمة لتخفيض أصل الدين ،وتجدر اإلشارة أن أقساط خدمة الدين (سواء كانت قروض
أو سندات)ال يتم خصمها من الدخل ألغراض الضريبة ألنها مجرد إعادة سداد الجزء من ديون املؤسسة ،ونظرا
ألن احتساب نسبة تغطية األعباء الثابتة يكون مؤسسا على البيانات قبل احتساب الضرائب ،لذا فمن املتعين أن
يتم تعديل أقساط خدمة السندات لكي تصبح أيضا قبل الضرائب و يتم ذلك كالتالي1:
قيمة القسط قبل الضريبة =(االحتياط لسداد القروض)=قيمة القسط املطلوب سداده-1/سعر
الضريبة
وتأسيسا على ذلك يمكن القول أن األعباء الثابتة التي يتعين على املؤسسة أن تدفعها تتمثل في:الفوائد،أقساط
القروض و السندات وأعباء اإليجارات،وبالتالي يحتسب معدل تغطية األعباء الثابتة كالتالي:
معدل خدمة األعباء الثابتة=صافي الربح قبل الفوائد و الضرائب+اإليجارات/الفوائد
+اإليجارات+أقساط الخدمة السندات و القروض-1/سعر الضريبة.

املطلب الثاني:تحليل التوازنات املالية
يعرف التوازن املالي بأنه "الحالة التي يظل معها رصيد النقدية،في كل لحظة موجبا بعد سداد كافة الديون قصيرة
األجل،وكذلك يحقق اليسر املالي بنسبة معينة و السيولة للمؤسسة.
-1تحليل امليزانية بواسطة التوازنات املالية:
تسمح دراسة التوازن املالي بتقييم امللءة و الخطر املالي املتعلق بالنشاط االستغللي للمؤسسة ،حيث نجد أن
هناك عدة مؤشرات يسند إليها املحلل املالي إلبراز مدى توازن املؤسسة من أهمها2:
اوس ،التمويل و اإلدارة املالية للمؤسسات،مرجع سبق ذكره،ص1.105

عاطف وليم أندر
1شعبان محمد،نحو اختيارهيكل تمويل أمثل للمؤسسة االقتصادية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير،تخصص مالية مؤسسة كلية العلوم االقتصادية ،جامعة
أحمد بوقره بومرداس ،2010ص.118
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-1-1رأس املال العامل:
-1-1-1مفهوم رأس املال العامل:يعتبر رأس املال العامل عن ذلك الفائض الناتج بعد تغطية األموال الدائمة
لألصول الثابتة ،والذي يسمح للمؤسسة بمتابعة نشاطها بصورة طبيعية ،دون صعوبات أو ضغوطات مالية على
مستوى الخزينة ،فتحقيق رأس املال العامل موجب داخل للمؤسسة يؤكد امتلكها لهامش أمان يساعدها على
مواجهة الصعوبات و ضمان استمرار توازن هيكلها املالي.
و انطلقا من املبدأ املحاسبي العام املحقق في امليزانية املالية و املتمثل في تساوي األصول مع الخصوم،وتقييم
امليزانية إلى خمس كتل أساسية ،هي األصول الثابتة ،األصول املتداولة ،أموال امللكية ،الديون طويلة و متوسطة
األجل و الديون قصيرة األجل ويمكن حساب رأس مال العامل بطريقتين هما:
من أسفل امليزانية:يتم مقارنة األصول املتداولة و الخصوم األقل من سنة.من أعلى امليزانية:يتم مقارنة األصول الثابتة مع األموال الدائمة وهو ما يطلق عليه"التوازن املالي األدنى"إال أنه حسب طبيعة الديون قصيرة األجل ،فهي تسحق التسديد في مدة معينة أقصر من تاريخ تحويل عناصر
األصول املتداولة إلى سيولة و عليه من املمكن أن نجد املؤسسة نفسها مطالبة بتسديد ديونها قبل التحصيل
على حقوقها لدى الغير ،وهو ما يضعها أمام حالة حد صعوبة اتجاها دائنيها ،لذا البد على املؤسسة أن توفر
هامش أو فائض من األموال الدائمة الذي يزيد عن تمويلها لألصول الثابتة ،أو باملقابل أن تفوق األصول
املتداولة بمجموع الديون قصيرة األجل،وهذا ما يسمى برأس املال العامل الدائم أو الصافي.
 -2-1أس مال العامل الصافي1:
ر
هو ذلك الجزء عن املوارد املالية الدائمة املخصص لتمويل األول املتداولة ،ويحسب وفق طريقتين هما:
طريقة أعلى امليزانية:رأس املال العامل الصافي=األموال الدائمة –األصول الثابتة
وبتعويض األموال الدائمة ب(الخصوم –الديون قصيرة األجل)و األصول الثابتة ب(األصول –األصول املتداولة).
طريقة أسفل امليزانية:رأس املال العامل الصافي=األصول املتداولة–الخصوم املتداولة

-2-1-1تحديد حجم رأس املال العامل:يختلف حجم رأس املال من مؤسسة ألخرى كل حسب
طبيعتها،والقطاع الذي تعمل فيه،فيكون غالبا أقل حجما في املؤسسات التجارية عن املؤسسات الصناعية نظر
لسرعة دوران املخزون في األول وبطئها في الثانية،ويمكن توضيح حاالت تغيير رأس مال العامل كاألتي:
رأس املال العامل الصافي=األموال الدائمة –األصول الثابتة أو = األصول
املتداولة-الديون قصيرة األجل
2اليمين سعادة،إستخدام التحليل املالي في تقييم أداء املؤسسات االقتصادية و ترشيد قرراتها ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير املنشورة تخصص إدارة األعمال كلية
العلوم اإلقتصادية جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،2009ص. 59
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ويمكن القول أن هناك ثلثة مستويات لرأس املال العامل و هي كاآلتي1:

األموال الدائمة:األصول الثابتة أو األصول املتداولة –الديون
الحالة األولى:رأس املال العامل=0
قصيرة األجل في هذه الحالة تعطي األموال الدائمة األصول الثابتة فقط ،أما األصول املتداولة فتغطي بالكامل
عن طريق القروض قصيرة األجل ،وهذه الوضعية ال تتبع أي ضمان تمويلي في املستقبل ،وتترجم هذه الحالة
الوضعية العصبة للمؤسسة.
األموال الدائمة <األصول الثابتة أو األصول املتداولة <الديون قصيرة
الحالة الثانية:رأس املال العامل<0
األجل،وفقا لهذه الحالة نجد أن األصول الثابتة مولت بالكامل باألموال الدائمة،وبقى جزء من األموال الدائمة لتمويل
نسبة معينة من األصول املتداولة وهذا ما يشكل هامش األمان (يتمثل في رأس مال العامل)وتوازن في الهيكل التمويلي
للمؤسسة ،إال أن قيمة رأس مال العامل اليجب أن تكون كبيرة جدا ،وهذا عدم تجميد األموال الدائمة التي تتميز بتكلفة
عالية في أصول متداولة ال تنتج عنها عوائد.
الديون األجل <األصول متداولة أو األصول الثابتة<األموال
الحالة الثالثة:رأس مال العامل >0

الدائمة ،أي أن األصول الثابتة مولت بجزء من األموال الدائمة وجزء آخر من القروض قصيرة األجل ،وفي مثل
هذه الوضعية ال تتمتع املؤسسة بأي هامش ضمان ملقابلة املصاعب املستقبلية ،وهو ما يدل على توازن صارخ في
الهيكل التمويلي للمؤسسة  ،وبالتالي خطورة الوضعية املالية.
-3-1-1أشكال أخرى لرأس املال العامل:باإلضافة ملفهوم رأس مال العامل الدائم ظهرت مفاهيم أخرى لرأس
املال العامل و تتمثل فيما يلي:
*رأس مال العامل الخاص:وهو مقدار الفرق بين أموال امللكية أو األموال الثابتة و يحسب بالعلقة التالية:
رأس مال العامل الخاص=أموال امللكية –األصول الثابتة
ومن خلل رأس املال العامل الخاص نستطيع الحصول على صورة أكثر دقة من التي يمنحها لنا رأس املال
العامل الدائم ،وهذا ألن رأس مال العامل الخاص يعتبر أداة للحكم على مدى االستقللية املالية للمؤسسة ،أي
أن جودة بقيم موجبة يدلو على أن كامل األصول الثابتة،وجزء من األصول املتداولة املمولة عن طريق أموال
امللكية كما أنه يساعد على قياس مرونة املؤسسة فيما يخص املديونية.
*رأس مال العامل الخارجي أو األجنبي:يمثل ايجمالي أموال يستدانه التي تسخر لتمويل أصول املؤسسة
االقتصادية كما يلي2 :
رأس مال العامل الخارجي=ديون طويلة ومتوسطة األجل +ديون قصيرة األجل

شعبان محمد،نحو اختيارهيكل تمويل أمثل للمؤسسة االقتصادية ،مرجع سبق ذكره،ص.122
شعبان محمد،نحو اختيارهيكل تمويل أمثل للمؤسسة االقتصادية ،مرجع سبق ذكره،ص.121
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من أجل تقدير ملءة و سيولة مؤسسة على املدى الطويل،فأن رأس مال العامل وحده غير كافي إلصدار حكم
حول تحقق التوازن عالي بين االستخدامات و موارد املؤسسة ،لذا يجب علينا حساب مؤشر آخر للتوازن عالي و
ألمثل في احتياجات رأس مال العامل.
-2احتياجات رأس املال العامل:تعرف احتياجات رأس املال العامل بأنها رأس مال العامل الذي تحتاج إليه
املؤسسة فعل موجهة بصفة حقيقية احتياجات السيولة فيه مواعيد استحقاق الديون قصيرة األجل ،وتتضمن
تسيير دورة االستغلل بصورة عادية،فدورة االستغلل يترتب عنها احتياجات دورية متحددة يجب تغطيتها
بمصادر تمويل دورية أيضا فإذا كانت احتياجات التمويل لدورة أكبر من املوارد املؤسسة من نفس الدورة،تقول
في هذه الحالة أن املؤسسة بحاجة لرأس مال العامل وتحسب احتياجات رأس مال العامل بالعلقة التالية:
احتياجات رأس املال العامل=احتياجات التمويل الدورية-مصادر التمويل الدورية
حيث أن احتياجات التمويل الدورية ترتبط بسرعة دوران عناصر األصول املتداولة ،أما موارد التمويل تتمثل
في الديون قصيرة أجل،أو ما يعرف بخصوم الخزينة التي لم يصل بعد تاريخ استحقاقها،ويمكن تحديد
احتياجات رأس مال العامل.
احتياجات رأس مال العامل=(قيم استغلل+قيم غير جاهزة)(-الديون
قصيرة األجل-ملفات مصرفية)
=(األصول املتداولة –القيم الجاهزة(-الديون قصيرة األجل –ملفات
مصرفية)

-3الخزينة الصافية:يمكن تعريف الخزينة الصافية على أنها تمثل فائض أو عجز في املوارد الثابتة بعد تمويل
التثبيتات احتياجات رأس مال العامل،ويعتبر تسيير الخزينة الصافية املحور األساس ي في تسيير السيولة ،ويظهر
التضارب بوضوح بين السيولة و الربحية،فزيادة قيمة الخزينة تزيد من قدرة املؤسسة على تسديد املستحقات
بسرعة ،ويتبدد معها مشكل وفاء املؤسسة بالتزاماتها نحو دائنيها ،وتحسب الخزينة الصافية بإحدى العلقتين
التاليتين.
الخزينة الصافية=رأس املال العامل-احتياجات رأس املال العامل
الخزينة الصافية=األصول املوظفة و غيرها من األصول الجارية +أموال الخزينة
أصول –أموال الخزينة خصوم
ومن خلل مقارنة رأس مال العام مع احتياجات رأس مال العامل ينتج لدينا الحاالت التالية
أ-الخزينة الصفرية:هي الحالة املثلى للخزينة ،حيث تكون املؤسسة قد حققت توازنها املالي،وذلك يتساوى كل من
رأس املال العامل ،وبالتالي ضرورة جلب موارد جديدة من أجل ضمان تغطية احتياجاتها املستقبلية.
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ب-الخزينة املوجبة :في هذه الحالة تكون املوارد الدائمة أكبر من األصول الثابتة ،وبالتالي يكون هناك فائض في
رأس املال العامل مقارنة باالحتياج في رأس املال العامل ،ويظهر هذا الفائض في شكل سيولة األمر الذي يجعل
الخزينة موجبة،وبإمكانها تمويل جزء من األصول املتداولة التي قد تفوق الخصوم املتداولة.
ج-الخزينة السلبية:في هذه الحالة يكون رأس مال العامل أقل من احتياجات رأس املال العامل ،وهنا تكون
املؤسسة بحاجة إلى موارد مالية لتغطية االحتياجات املتزايدة من أجل استمرار النشاط1.
ونستخلص مما سبق الشكل التالي الذي يوضح تصنيف النسب املالية فيما يلي:
الشكل رقم(:)01-Iتصنيف النسب املالية
النسب املالية

نسب املديونية

نسب السيولة

نسب الربحية

نسب النشاط
نسب السوق

املصدر:طارق طه،إدارة البنوك في بيئة العوملة و األنترنت ،دارالفكرالجامعي اإلسكندرية ،2007ص.503

خالصة الفصل :من خلل هذا الفصل تطرقنا إلى موضوع التحليل املالي حيث يعتبر التحليل املالي على أنه عملية فحص
القوائم املالية وذلك باستخدام مختلف األساليب واألدوات املالية ومن أهم هذه األدوات املالية هي النسب املالية
التي تعتمد عليها املؤسسة من أجل تقييم أدائها املالي ،وهو ما يتطلب إلى ضرورة دراسة البيانات املالية للمؤسسة
من خلل التحليل املالي لها  ،بهدف تشخيص الوضعية املالية لها ،بهدف تشخيص الوضعية املالية لها خلل
فترات معينة ،وكذلك التعرف على قدرة املؤسسة على تمويل استثماراتها من خلل تحقيق توازنها املالي ودراسة
هذه التوازنات تهدف أساسا للتأكد من أن املؤسسة لم تقع في حاالت عسر مالي وذلك من خلل توفير هامش
األمان واملتمثل في رأس املال العامل.

1لزعر محمد سامي ،التحليل املالي للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي ،مذكرة ماجستير تخصص اإلدارة املالية ،كلية العلوم االقتصادية جامعة هنتوري
قسنطينة ،2012ص.97-96
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-تمهيد:

لقد شغل أداء املؤسسة االقتصادية حيزا معتبرا في كتابات وأعمال كثيرة من االقتصاديين بمختلف
اتجاهاتها العتبارها النواة األساسية في النشاط االقتصادي للمجتمع ،وتبرز أهمية املؤسسة في كونها مصدر
للقيمة املضافة ومصدر للثروة وحجم ذلك مرتبط بأداء املؤسسة وعقالنية القيادة ووعيها بما تجري في محيطها .
_فال يمكن تناول تقييم األداء املالي في املؤسسة االقتصادية دون اإلحاطة باإلطار النظري لألداء _ .حيث يعتبر
تقييم األداء املالي من إحدى املواضيع الهامة على مستوى املؤسسة االقتصادية حيث أن املؤسسة في حالة تغيير
مستمر بسبب بيئتها وعالقتها مع املؤسسات األخرى ،وتسعى املؤسسة دوما ألن تكون في أفضل صورة لها وحتى
تتمكن من ذلك أصبحت تهتم بتحسين أدائها وبالكيفية التي تستطيع أن تتفوق بها أمام منافسيها ،فاألداء يعتبر
من بين األسس التي تبني عليها املؤسسة .
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املبحث األول:ماهية األداء

يعد األداء مفهوما جوهريا وهاما للمؤسسات بشكل عام وهو يمثل القاسم املشترك الهتمام علماء التسيير
،كما أنه يعد عنصرا محوريا لجميع فروع وحقول معارف التسيير.
املطلب األول:مفهوم األداء
يرتبط مفهوم األداء بشكل وثيق باإلدارة اإلستراتيجية ألنه يعمل على تقييم أداء إدارة املؤسسة باستخدام
مجموعة من املؤشرات ا املالية وغير املالية قصيرة و طويلة األجل.
وعرفه :akherkhenاألداء على أنه إنجاز أو تأدية عمل يساعد املؤسسة على تحقيق أهدافها املسطرة من خالل
هذا التعريف نستنتج أن األداء يدل على قيام باألنشطة و األعمال التي تحقق األهداف الرئيسية للمؤسسة1.
كما يعرف األداء على أنه املخرجات و األهداف التي تسعى املنظمة إلى تحقيقها لذا فهو مفهوم يعكس كال من
األهداف و الوسائل األزمة لتدقيقها،أي أنه مفهوم يرتبط بين أوجه النشاط ومن األهداف التي تسعى إلى تحقيقها
داخل املؤسسة2 .
كما ثم تعريف األداء وفق معايير الكفاءة و الفعالية (الجودة،الوقت،التكلفة وهناك من يضيف سرعة رد الفعل
،اإليقاع...الخ).وقد بين أن هذه املعايير ال يمكن تحقيقها معا ،ألن من املحتمل أن يؤدي إلى تعظيم الجانب
االقتصادي إلى التقليل من الفعالية ولتحقيق الكفاءة األعلى ،وكذلك من املحتمل أن يكون هناك اتفاق أكبر3.
ويرجع السبب نوع وتعدد تعار يف األداء ملفهومه شامل االستعمال وبناءا على ما سبق:يمكن القول أن األداء هو
مدى بلوغ األهداف املرجوة باالستخدام األمثل للموارد،العتباره نظاما شامال ومتكامال و ديناميكي.
املطلب الثاني :أنواع األداء
بعد أن تطرقنا ملفهوم األداء نقوم بتصنيفه حسب املعايير التالية.
 -1حسب معيار الشمولية.
يصنف األداء حسب هذا املعيار يقسم األداء داخل املنظمة إلى أداء كلي وأداء جزئي
-1-1األداء الكلي  :ويتمثل األداء الكلي للمؤسسة في النتائج التي ساهمت في تحقيقها جميع عناصر املؤسسة
أو وظائفها.
-2-1األداء الجزئي :ويتحقق األداء الجزئي للمؤسسة على مستوى الوظائف و األنظمة الفرعية في املؤسسة.
-2حسب معيار املصدر :
وفقا لهذا املعيار ،يمكن تقسيم أداء املؤسسة إلى نوعين ،األداء الداخلي واألداء الخارجي.
 -1-2األداء الداخلي:هو األداء الناتج عن كل من املوارد البشرية،واملالية و التقنية الضرورية لتسيير نشاط
املؤسسة ويشمل األداء الداخلي ما يلي1:
الشيخ داوي،تحليل األسس النظرية ملفهوم األداء،مجلة الباحث،العدد السابع،الجزائر ،2009ص1.2018
توفيق محمد عبد املحسن،تقييم األداء مدخل جديد لعالم جديد ،دار الفكر العربي،مصر،2003-2004ص2.03
فالح حسن الحسين ومؤيد عبد الرحمان،إدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصر ،دار للنشر ،الطبعة الثانية،2006،ص3.222
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أ-األداء البشري:وهو أداء األفراد داخل املؤسسة من خالل صنع القيمة املضافة،وتدقيق األفضلية باستخدام
مهاراتهم و خيراتهم.
ب-األداء التقني  :ويتمثل في قدرة املؤسسة على استعمال استثمارتها بشكل فعال.
ج-األداء املالي  :ويكمن في فعالية تعبئة واستخدام الوسائل املالية املتاحة.
-2-2األداء الخارجي :
هو األداء الناتج عن التغيرات التي تحدث في املحيط الخارجي للمؤسسة ،وهناك هذه متغيرات تنعكس على األداء
املؤسسة.
-3حسب معيارالطبيعة:تبعا لهذا املعيار يمكن تقسيم األداء إلى ،اقتصادي ،اجتماعي  ،تكنولوجي و أداء إداري.
-1-3األداء االقتصادي:يعتبر األداء االقتصادي املهمة األساسية التي تسعى املؤسسة االقتصادية إلى بلوغها
ويتمثل في الفوائض االقتصادية التي تجنيها املؤسسة نتيجة تعظيم نواتيجها ،ويقاس األداء االقتصادي عادة
باستخدام مقاييس الربحية بأنواعها املختلفة.
-2-3األداء االجتماعي:يعد األداء االجتماعي ألي مؤسسة أساسا لتدقيق املسؤولية االجتماعية ،ويصعب قياس
األداء االجتماعي باملقاييس الكمية املنتاجة،ولتحديد مدى مساهمة املؤسسة في املجاالت االجتماعية التي تربط
بينها و بين الجهات التي تتأثر بها.
-3-3األداء التكنولوجي:يتمثل األداء التكنولوجي للمؤسسة في التحديد أهدافها التكنولوجية أثناء عملية
التخطيط،وفي أغلب األحيان تكون األهداف التكنولوجية التي ترسمها املؤسسة أهداف إستراتيجية نظرا ألهمية
التكنولوجيا.
-4-3األداء اإلداري:ويتمثل في األداء اإلداري للخطط و السياسات و التشغيل بطريقة ذات كفاءة
و فعالية،ولتقييم األداء اإلداري يمكن استخدام األساليب املختلفة لبحوث العمليات.
-4حسب معيار الوظيفة:يصنف األداء حسب معيار الوظيفة وفقا لوظائف املؤسسة و املتمثلة في كل من
الوظيفة املالية،وظيفة اإلنتاج،وظيفة التسويق،وظيفة التموين،وظيفة البحث و التطوير،أداء وظيفة
األفراد...إلخ.
-1-4أداء الوظيفة املالية:يتمثل في مدى تحقيق املؤسسة ألهدافها املالية،كتطبيق التوازن املالي،توفير السيولة
لتسديد التزاماتها وتدقيق املر دودية.
-2-4أداء الوظيفة اإلنتاجية:
يشمل األداء اإلنتاجي للمؤسسة و تحقيق معدالت مرتفعة و مجودة عالية مع تدنية التكاليف.
-3-4أداء وظيفة البحث و التطوير:دراسة وظيفة البحث و التطوير بناءا على مؤشرات عدة منها التوزيع
و قدرة الزمنية على إنتاج منتجات جديدة،وكذلك قدرتها على االختراع و االبتكار.
-5-4أداء وظيفة األفراد:يتمثل أداء الفرد في قيامه باألنشطة و املهام املختلفة التي ينحون ....عملية وتمكنه من
انجاز وأداء مهامه بنجاح2.
 1عادل عش ي ،األداء املالي للمؤسسة االقتصادية قياس و تقييم ،رسالة ماجستير ،منشورة تخصص تسيير املؤسسات الصناعية ،كلية الحقوق و علوم االقتصادية
،جامعة محمد خيضر بسكرة،2002ص.20-18
1عادل عش ي ،األداء املالي للمؤسسة االقتصادية قياس و تقييم ،مرجع سبق ذكره ،ص.21
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الشكل رقم(:)01-IIاألداء الداخلي و الخارجي
املحيط
أداء املنظمة
األداء البشري

أداء مقاييس

الفائض اإلجمالي
األداء التقني

األداء املالي

املصدر :عادل عيس ى ،األداء املالي للمؤسسة اإلقتصادية قياس وتقييم ،رسالة ماجيسترمنشورة تخصص تسييراملؤسسات الصناعية ،كلية
الحقوق وعلوم إقتصادية ،جامعة محمد خيضربسكرة ،2013ص.21-18

من الشكل يتضح أن قياس األداء عملية ضرورية ملعرفة عوامل الفائض املحقق أيعود للمنظمة وحدها أو
للمحيط وحده .ففكرة قياس األداء تسمح للمؤسسة بمعرفة وضعيتها الحقيقية .وبقاء املؤسسة مرهون باألداء
الداخلي الذي يمكن الحفاظ عليه وتطويره عكس األداء الخارجي الذي يمكن أن يصير خطر على املنظمة بعد أ ن
كان فرصة.

املطلب الثالث:شروط تحقيق األداء الجيد
قصد ضمان نجاح عملية تقييم األداء املؤسسة االقتصادية تتطلب توفير بعض الشروط األساسية من شأنها
إيصال التقييم إلى مستوى مقبول من الدقة،الذي يساعد على اتخاذ القرارات السليمة في تصحيح االنحرافات
،وتحديد املسؤوليات و كذا االرتقاء بالنتائج إلى مستويات املرغوبة ومن هذه الشروط ما يلي1:
-1توفيراملعلومات الكافية:
تعد عملية جمع املعلومات األساس في التقييم،فيحسب على املؤسسة الحصول عليها بمختلف الطرق املتاحة
لديها و ذلك بمعالجة جميع املعطيات املتوفرة لديها،حيث يشترط أن يكون هذه املعلومات كافية لشبع األداء و
تطوره يجب أن يمس جميع أنشطة املؤسسة،ولتحقيق كل ماتم ذكره يفرض على املؤسسة إنشاء نضام
للمعلومات.
-2تحديد معدالت األداء املرغوب:من أجل تسهيل عملية املقارنة يجب على املؤسسة تحديد معدالت معيارية
ألداء تمكنها من تحديد نسبة إنجازاتها و تطورات أداتها  ،تمكن كذلك معدالت األداء من تحديد مسؤولية
االنحرافات السالبة و مسؤولية االنحرافات املوجبة فمن املفاضل أن نجده هذه املعدالت بمشاركة العاملين
ملسديهم لتكون تحفيزا لهم لبلوغها.
1عيس ى سهام،عيس ى يونس،تقييم األداء املالي للمؤسسة االقتصادية الجزائرية،مذكرة ماستير،إدارة أعمال املؤسسات،كلية العلوم االقتصادية و الخارجية وعلوم
التسيير ،جامعة بومرداس،2017ص.12
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-3استمرارية عملية التقييم:يعني ذلك عدم االقتصار على فترة زمنية معينة بل يجب أن تمارس على طول حياة
املؤسسة على فترات دورية قد تقتصر و قد تطول و هذا حسب طبيعة املوضوع املراد قياسه و تقييمه ،فمثال
تقييم جودة املنتجات يكون يومي ،أما تقسيم أداء رجال البيع فمن املستحسن أن يكون شهريا .
وباإلضافة إلى هذه الشروط هناك مجموعة أخرى تتمثل في :
أن يكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة واضحا تحدد فيه دقة املسؤوليات و الصالحيات لكل مدير و مشرف بدونأي تدخل بينهما.
وضوح وواقعية أهداف الخطة اإلنتاجية حسب قابليتها للتنفيذ بكل سهولة.
وجود نظام حوافز فعال سواء كانت هذه الحوافز مادية أو معنوية ألن غياب مثل هذا النظام يضعف من قوة وجدية القرارات املتخذة بشأن تصحيح املسار في العملية اإلنتاجية و االرتفاع بها إلى املستوى املرسوم.
أن يتوفر للمؤسسة نظاما فعاال متكامال للمعلومات و البيانات و التقارير الالزمة لتقييم األداء،حيث تكوناملعلومات سريعة و منتظمة تساعد املسؤولين على اختالف مستوياتهم اإلدارية من اتحاد القرار السليم
و السريع في الوقت املناسب ،لتصحيح األخطاء و نفاذي الخسائر في العملية اإلنتاجية.
أن يتوفر في املؤسسة فردا مستثمرا في عملية تقييم األداء و متقهما لدورة يعلم بطبيعة نشاط املؤسسة قادراعلى تطبيق املعايير و النسب و املؤشرات التقييمية بشكل صحيح1.

املبحث الثاني:ماهية تقييم األداء املالي

1عيس ى سهام،عيس ى يونس،تقييم األداء املالي للمؤسسة االقتصادية الجزائرية،مرجع سبق ذكره ،ص.13
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يعد تقييم األداء املالي للمؤسسة من الوظائف األساسية التي يرتكز عليها اإلدارة قصد االحتفاظ بمركزها املالي
من خالل استخدامها بشكل عقالني ملواردها املالية لتتمكن من تحقيق أهدافها املالية املختلفة كما لها دور في
تحقيق نقاط القوة و الضعف حتى يتسنى لها تصحيح االنحرافات و تجنب الخسائر و استغالل الفرص وهذا
من خالل وضع سياسات رشيدة إلدارة أصولها و خصومها وذلك ملا يرفع من معدالت النمو االقتصادي.
املطلب األول:ماهية تقييم األداء املالي
هناك العديد من التعاريف التي توضح مفهوم تقييم األداء املالي نذكر منها:
التعريف  :1يمثل تقسيم األداء املالي املفهوم الضيق ألداء األعمال ،حيث يركز على استخدام مؤشرات مالية
تقيس مدى انجاز األهداف،مثل الربحية ألنه الداعم األساس ي ألعمال املختلفة التي تمارسها املؤسسات  ،ويسهم
األداء املالي في إتاحة املوارد املالية وغيرها  ،ويزود املؤسسة بعرض االستثمار في ميادين األداء املختلفة التي
تساعد في تلبية احتياجات أصحاب املصالح و تحقيق أهدافهم1 .
التعريف :2يعرف تقسيم األداء بأنه "وظيفة إدارية تستعمل الحلقة األخيرة من سلسلة العمل اإلداري املستمر و
يشمل مجموعة من اإلجراءات التي يتخذها جهاز اإلدارة للتأكد من أن النتائج تحقق على النحو املرسوم و بأعلى
درجة من الكفاءة2.
التعريف :3يعرف ريكر وآخرون تقييم األداء على أنه تحديد إلى مدى استطاعت اإلدارة على تحقيق املهام
املحددة لها و معرفة أسباب معالجة النواحي الخارجية عن نطاق التحكم اإلدارة وتقرير و اعتماد الحوافز
لتحسين األداء3.
املطلب الثاني:أساسيات عملية تقييم األداء املالي
لالطالع أكثر على عملية تقييم األداء املالي ينبغي تفسير املنهجية املتبعة فيها و أيضا إيضاح مراحل املتبعة من
خاللها و كذلك تبين األغراض املنشودة من عملية إعدادها و املتطلبات األساسية لنجاحها:
-1منهجية عملية تقييم األداء املالي:
تتطلب عملية تقييم األداء املالي منهجية متبعة و هذه يمكن إنجازها بالجوانب التالية:
تحديد الهدف من تقييم األداء املالي.تحديد األسلوب أو األداة املستخدمة في تقييم األداء املالي.تحديد طبيعة البيانات و املعلومات التي ترتكز عليها عملية تقييم األداء املالي.تحديد الفترة الزمنية التي يجري فيها تقييم األداء املالي.تبيان درجة أهمية النتائج التي تتمخض عنها عملية تقييم األداء املالي،وأثرها على مصير و مستقبل املؤسسةاالقتصادية.
-2املراحل التي تمربها عملية تقييم األداء املالي:تمر عملية تقييم األداء املالي بمراحل اآلتية:
2عبد الرزاق موالي لخضر،حسين ،أثر تبني املسؤولية االجتماعية على األداء املالي للشركة"،امللتقى الدولي الثاني حول األداء ،جامعة ورقلة،يومي-22
23نوفمبر،2011ص.23
1محمد األمين،دور تقييم األداء املالي في التنبؤ بالتغيراملالي في بنوك الخارجية،مذكرة تخرج ضمن متطلبات لنيل شهادة ماستير علوم التسيير ،تخصص تأمين و تسيير
،جامعة أم بواقي ،2015ص.16
3
محمود مزيان فهد،أثرالسياسات االقتصادية في األداء املصارف الخارجية،الطبعة األولى ،دار صفاء للنشر و توزيع ،عمان ،2009ص.26
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-1-2جمع البيانات و املعلومات اإلحصائية:حيث تتطلب عملية تقييم األداء املالي توفير البيانات و املعلومات
و التقارير الالزمة و التي تستخرج من القوائم املالية املختلفة وعادة ما تكون خالل سنة مالية معينة  ،إضافة
للمعلومات املتعلقة بالسنوات السابقة.
والبيانات عن النشاط املالي للمنشآت املتشابهة في القطاع نفسه أفي االقتصاد الوطني أو بعض املنشآت في
الخارج ألهميتها في إجراء املقارنات1.
-2-2تحليل و دراسة البيانات و املعلومات اإلحصائية:للوقوف على مدى دقتها و صالحيتها في عملية تقييم األداء
املالي حيث يتعين توفير مستوى من املوثوقية و االعتمادية في هذه البيانات ،وقد يتم االستعانة ببعض الطرق
اإلحصائية املعروفة لتحديد مدى املوثوقية بهذه البيانات.
-3-2إجراء عملية التقييم:باستخدام أساليب محددة من طرف املؤسسة ،سواء كانت هذه األساليب تقليدية أو
حديثة.
-4-2في كون النشاط املالي للمؤسسة املنفذ كان ضمن األهداف املخططة و أن االنحرافات التي حصلت في هذا
النشاط قد انحصرت جميعها و أن أسبابها قد حددت و أن الحلول الالزمة ملعالجة هذه االنحرافات قد اتخذت
،و أن الخطط قد وضعت للسير نشاط املالي للمؤسسة نحو األفضل في املستقبل.
-5-2تحديد املستويات و متابعة العمليات التصحيحية لالنحرافات:إن تصحيح االنحرافات في الخطة املالية و
تغذية نظام الحوافز بنتائج التقييم و تزويد اإلدارات املالية و الجهات املسؤولة عن املتابعة باملعلومات
و البيانات التي تمخضت عن عملية تقييم األداء املالي تساعد في االستعادة منها برسم الخطط القادمة و زيادة
فعالية املتابعة و الرقابة2.
-3األغراض من عملية تقييم األداء املالي و املتطلبات األساسية لنجاحها:تتمثل أهم األغراض املترتبة عن
عملية تقييم األداء املالي و املتطلبات األساسية لنجاحها فيما يلي:
-1-3األغراض من عملية تقييم األداء املالي:يستخدم تقييم األداء املالي للمؤسسة االقتصادية بهدف تحقيق
األغراض التالية:
تقييم املركز املالي بالنسبة للمؤسسة االقتصادية و تقييم ربحيتها. تقييم مدى كفاءة سياسة التمويل و تقييم مدى كفاءة إدارة األصول و الخصوم. تقييم املركز االئتماني للمؤسسة و قدرتها على االستمرارية(الفشل املالي)و تقييم مركزها التنافس ي. استنباط بعض املؤشرات التي توفر إلدارة أدوات التخطيط و الرقابة و اتخاذ القرار.-2-3املتطلبات األساسية لنجاح عملية تقييم األداء املالي:تتطلب عملية تقييم األداء املالي بعض املتطلبات
األساسية التي من شأنها االرتفاع بدرجة تقييم إلى املستوى من الدقة و املوثوقية ،الذي يساعد على اتخاذ
القرارات السليمة في تصحيح االنحرافات و تحديد املسؤوليات و االرتقاء بالنتائج إلى املستويات املرغوبة و من
هذه املتطلبات نذكر ما يلي:
أن يكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة االقتصادية واضحا تتحدد فيه املسؤوليات و الصالحيات لكل مديرو املشرف بدون أي تداخل بينهما لتحديد مسؤولياتهم عن النتائج املالية املحققة.
حسن فالح الحسين،إدارة املشروعات الصغيرة مدخل استراتيجي للمنافسة و التميز،دار الشروق للنشر و التوزيع،مصر ،2006ص1.216

مجيد الكرفي ،تقييم األداء املالي في الوحدات االقتصادية باستخدام النسب املالية ،دار املناهج للنشر و التوزيع نمصر،2010ص.39
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 أن تكون أهداف الخطة املالية بينية و واضحة و واقعية قابلة للتنفيذ و هذا ال يتم دون دراسة هذه األهداف ومناقشتها مع كل املستويات داخل املؤسسة واالقتصادية لكي تأتي األهداف متزامنة تجمع بين الطموح املطلوب و
اإلمكانيات املتاحة للتنفيذ.
 أن تتوفر املؤسسة االقتصادية مقيما لألداء املالي يكون متفهما لدوره قادرا على القيام بهذه العملية بشكلصحيح.
أن تتوفر للمؤسسة االقتصادية نظاما متكامال و فعاال للمعلومات و البيانات و التقارير املالية الالزمة لتقييماألداء املالي بحيث تكون انسيابية املعلومات سريعة و منظمة.
أن تكون اإلجراءات و اآللية املوضوعية من طرف اإلدارة املالية ملسار عملية تقييم األداء املالي واضحةو منظمة و متنافسة1.
املطلب الثالث :العوامل املؤثرة على تقييم األداء املالي
إنا الشركة وأثناء قيامها بنشاطها تواجه مشاكل أو صعوبات قد تعرقل استمرارية نشاطها مما يدفع املتعاملين
سواء بداخل او بالخارج الى البحث عن مصادر هذه املشاكل وهذا ما تهدف إليه عملية التقييم ،وعليه فالرقابة
الداخلية أو الخارجية هي عبارة عن مراقبة الشركة ،حيث تعمل الرقابة الداخلية والتي تقوم بها الهيئة الداخلية
وهذا بهدف حماية أموال الشركة وتحقيق أهداف اإلدارة بتحقيق أكبر للغاية مما يعني تقييم األداء الداخلي ،أما
الرقابة الخارجية فهي تشمل على تقرير حول تصور كامل وعادل للميزانية العمومية لوضع الشركة املالي وتصور
عادل للحسابات الختامية لنتائج أعمالها خالل فترة مالية ،ووفق هذه الرقابة الداخلية ومحاولة اقتراح البدائل :
_ومن أهم العوامل املؤثرة على تقييم أداء الشركة نجد العوامل الداخلية والخارجية التالية 2 :
-1العوامل الداخلية التي تؤثرعلى األداء املالي للشركة :وهي تلك العوامل التي تؤثر على أداء الشركة والتي يمكن
للشركة من التحكيم فيها والسيطرة عليها ،الشكل التي يساعد على تعظيم العائد وتقليل التكاليف ،ومن أهم
هذه العوامل نجد :
_الرقابة على التكاليف.
_الرقابة على كفاءة استخدام املوارد املالية املتاحة.
_الرقابة على تكلفة الحصول على األموال باإلضافة إلى تأثير املؤشرات الخاصة بالرقابة حيث تهدف إلى رقابة
اتجاه املصروفات خالل الفترات املالية املختلفة وتحليل مدى أهميتها النسبية للشركة ومحاولة ترشيدها
وتصحيحها ومن أهم هذه املؤشرات نذكر:
_الفوائد املدفوعة إلى األصول املنتجة ونجد:
األصول املنتجة =إجمالي القروض+اإلسثمارات في األوراق املالية والنفقات الحكومية
ويبرز نقص هذه القيمة قدرة الشركة على رقابة سلوك هذه الفوائد املدفوعة إلى الودائع وتساوي.
إجمالي الفوائد املدفوعة /إجمالي ودائع العمالء املستحق للتعاريف )×100
 1حسن فالح الحسين،إدارة املشروعات الصغيرة مدخل استراتيجي للمنافسة و التميز،مرجع سبق ذكره،ص.217
 1بومعزة حليمة  ،التحليل املالي كأداة لتقييم األداء داخل املؤسسة االقتصادية ،رسالة ماجستير ،2003ص.68
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حيث توضح هذه النسبة أهمية هذه الفوائد املدفوعة إلى جمل األموال التي حصلت عليها الشركة من املصادر
الخارجية الودائع من العمالء واملصاريف) ويعتبر نقص هذه النسبة على ربحية الشركة .
-2العوامل الخارجية املؤثرة على األداء املالي :
_حيث ال يمكن إلدارة الشركة السيطرة عليها إنما يمكنها فقط توقع النتائج املستقبلية هذه التغيرات محاولة
إعطاء خطط ملواجهتها والتقليل من تأثراتها وتشمل هذه العوامل على :
التغيرات العليمة والتكنولوجية واملؤثرة على نوعية الخدمات |القوانين والتعليمات التي تطبق على املؤسسات من
طرف الدولة السياسات املالية والنقدية واالقتصادية للدولة1.

املبحث الثالث:مفهوم األداء املالي

بومعزة حليمة  ،التحليل املالي كأداة لتقييم األداء داخل املؤسسة االقتصادية ،مرجع سبق ذكره،ص.69

1
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األداء املالي هو نتيجة النشاط الشمولي الذي تمارسه املؤسسة ،حيث يحدد مدى استغاللها ملواردها من أجل
تحقيق أهدافها املسطرة.
املطلب األول:تعريف األداء املالي
-1يعرف األداء املالي على انه تشخيص الصحة املالية للمؤسسة ملعرفة قدرتها على --إنشاء القيمة ومجابهة
املستقبل ،من خالل االعتماد على امليزانيات وجدول حسابات النتائج والجداول امللحقة مع األخذ بعين االعتبار
الظروف االقتصادية التي تنتمي إليها املؤسسة1.
- 2ويعني كذلك تقديم حكم ذو قيمة حول إدارة املوارد الطبيعية واملادية واملالية متحدة ،ومدى قدرة إدارة
املؤسسة على إشباع منافع ورغبات أطرافها املختلفة 2 .
_3كذلك عرفه  E.Scasilعلى أنه الفرق بين القيمة املقدمة للسوق ومجموع القيم املستهلكة واملتمثلة في تكاليف
مختلفة األنشطة 3 .
وكذلك األداء املالي هو مدى مساهمة األنشطة في خلق القيمة أو الفعالية في استخدام املوارد املالية املتاحة منخالل بلوغ األهداف املالية بأقل التكاليف املالية - .وأيضا يمكن تعريف األداء املالي من خالل العوامل التالية:
 أثر السياسات املالية املنشأة من طرف املسير على مردودية األموال الخاصة.مدى مساهمة معدل نمو املؤسسة في إنجاح السياسة املالية من خالل تحقيق الفوائض املالية .كذلك يرى (ميلتون فرديمان)أن األداء املالي يتوقف على اإلستغالل األمثل للموارد وتحقيق أقص ى عائد ممكن.

املطلب الثاني:أهداف تقييم األداء املالي و أهميته
1صابر عباس ي  ،أثرالتسييرالجبائي على األداء املالي في املؤسسات اإلقتصادية ،مذكرة ماجستير تخصص محاسبة و الجباية ،جامعة قاصدي مرباح
ورقلة،2012ص.90
2عبد الوهاب دادن ،رشيد حفص،تحليل األداء املالي للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة للجزائر ،مجلة الدراسات و البحوث جامعة ورقلة و غرداية العدد -02
،2014ص.25-24
أوراغ وناسة،أثر التحليل املالي على أداء املؤسسة ،مرجع سبق دكره،ص3.15
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-1أهداف تقييم األداء املالي:
تظهر أهداف تقييم األداء املالي كنظام رقابي للمؤسسة من خالل العناصر التالي:
أ-تقييم النشاط و النتائج:
يهتم هذا التحليل بكيفية تدقيق املؤسسة للنتائج الحكم على مدى قدرة النشاط على تحقيق دينه و ذلك
باستخدام األرصدة الوسيطة للتسيير ،و هي أرصدة توضح املداخل التي تشكل من خاللها الربح أو الخسارة ،من
خاللها يمكن تحديد األسباب التي أدت إلى النتيجة املحققة ومن ثم يمكن تصور الحلول و اإلجراءات التي تبقى
على الوضع أو تحسينه حسب كل حالة.
ب -تحليل الهيكل املالي:
يتشكل الهيكل املالي من مصادر تمويل املؤسسة و املتمثلة أساسا في األموال الخاصة و مصادر االستدارة
و يعتمد في ذلك على مبدأ السيولة و االستحقاقية أو مبدأ الوظيفي للمؤسسة و الهدف من هذا قيود التوازن
املالي و املردودية و املالئمة املالية ...الخ.
ج -تقييم املردودية:
هي وسيلة تمكن املحلل من مقارنة النتائج املحققة مع الوسائل التي تساهم في تحقيقها ،وهي املؤشر األكثر
موضوعية في تقييم األداء املالي حيث يمكن الحكم على أداء املؤسسة من جميع النواحي ،ويمكن من خاللها اتخاذ
قرارات التمويل و قرارات االستثمار و غيرها ،و عليه فمراقبة تطور معدالت املردودية يمثل قاعدة أساسية
لتقييم األداء املالي و ذلك عن طريق نسب املردودية و آلية الدافعة املالية.
د-تحليل التدفقات املالي:
يمكن استخدام جدول التدفقات النقدية املالية لتحليل التوازن املالي و الوقوف على أسباب العجز أو الفائض
في الخزينة و تحديد الدورة املسئولة عن هذا العجز أو ذلك الفائض كما تحتوي هذا التحليل على مجموعة من
املؤشرات ذات البعد االستراتيجي و التي لها دور في اتخاذ بعض القرارات اإلستراتيجية و املساعدة في تقسيم
اإلستراتيجية املنشأة من طرف املؤسسة1.
-2أهمية تقييم األداء املالي:
قبل التطرق إلى أهمية تقييم األداء املالي وجب تعريفه  ،وعليه فتقييم األداء املالي هو قياس النتائج املحققة أو
املنتظرة على ضوء معايير محددة سلفا لتحديد ما يمكن قياسه ومن ثم مدى تدقيق األهداف املعرفة ومن
التعاريف نجد تقييم األداء املالي على أنه مجموعة اإلجراءات و النسب التي تستخدم في تحديد قيمة مدى تحقيق
األهداف التي تسعى املؤسسة إلى تحقيقها 2.
وفي تضمن السباق يرى أن تقييم األداء املالي بأنه األداة التي تستخدم لقياس النتائج املدققة و مقارنتها بالنتائج
املحددة مسبق بهدف الوقوف على االنحرافات وتحديد مسبباتها.وعليه يتضح مما سبق أن عملية تقييم األداء
تشمل القياس الذي يتم بموجب مجموعة من املعايير و املؤشرات و إصدار األحكام على ما تم قياسه ،أي أن
القياس هو مرحلة أساسية من عملية التقييم  ،واإلشارة أن تقييم األداء هو جزء من عملية .
عيس ى سهام ،عيس ى يونس ،تقييم األداء املالي للمؤسسة اإلقتصادي الجزائرية ،مرجع سبق ذكره،ص.53-52

1

عقبى حمزة،انعكاسات تطبيق نظام املحاسبي املالي على األداء املالي للشركات املدرجة في السوق املالي ،مرجع سبق ذكره،ص2.110
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الرقابة  ،فهو يعمل على قياس نتائج املؤسسة باستخدام مجموعة من مؤشرات الكفاءة و الفعالية و مقارنة تها
باملعايير املحددة مسبقا وعليه تظهر أهمية تقييم األداء املالي في النقاط التالية:
يقدم تقييم األداء صورة شاملة ملختلف أنشطة املؤسسة.يقدم تقييم األداء صورة على الوضعية املالية للمؤسسة من خالل مؤشرات املالية.يوضح تقييم األداء كفاءة تخصيص و استخدام املوارد املتاحة .تساعد عملية تقييم األداء في اإلفصاح عن درجة املواصفة و االنسجام بين األهداف و االستراتيجيات املعتمدةو عالقتها بالبيئة املحيطة.
املطلب الثالث:خطوات و معطيات تقييم األداء املالي.
لتتمكن املؤسسة من تحقيق االستمرارية و الحفاظ على بقائها يجب عليها إتباع بعض الخطوات إلنجاز عملية
تقييم من أجل إرسال نظام قادر على تشخيص أدائها املالي و كل أبعاده و أن تسعى إلى تحديد وتوفير املتطلبات
الضرورية لتقييم األداء من مختلف الجوانب املؤثرة عليه.
أوال:خطوات تقييم األداء املالي:
يمكن تلخيص عملية تقييم األداء املالي بالخطوات التالية1:
الحصول على مجموعة القوائم املالية السنوية وقائمة الدخل ،حيث أن من خطوات األداء املالي إعداد املوازناتو القوائم املالية و التقارير السنوية املتعلقة بأداء املؤسسات خالل فترة زمنية معينة.
احتساب مقاييس مختلفة لتقييم األداء مثل نسب الربحية و السيولة و النشاط و املديونية.دراسة و تقييم النسب و املؤشرات  ،وبعد استخراج النتائج يتم معرفة االنحرافات و الفروق و نقاط الضعفباألداء املالي  ،الفعلي من خالل مقارنته باألداء و املتوقع أو مقارنته بأداء املؤسسات التي تعمل في نفس القطاع.
وضع التوصيات املالئمة باالعتماد على عملية التقييم األداء املالي من خالل النسب و املؤشرات ،بعد معرفةأسباب هذه الفروق و أثرها على املؤسسات للتعامل معها و معالجتها.
ثانيا:متطلبات عملية التقييم املالي:
من أجل القيام بعملية تقييم األداء املالي هناك مجموعة من املتطلبات الضرورية التي تسعى املؤسسة إلى
تحديدها و توفيرها من أجل تقييمه من مختلف الجوانب املؤثرة عليه.
-1مقومات عملية تقييم األداء املالي :
تتطلب سالمة عملية تقييم األداء املالي مراعاة عدد من االعتبارات و إرساء بعض املقومات الضرورية إلجراء
العمل التقييمي على أحسن وجه ،و التي من أهمها نذكر ما يلي:

-1-1وظائف مالية محددة:
تمارس الوظيفة املالية املحددة من أجل تحقيق أهدافها املالي ألن القصور في إحدى تلك الوظائف سيؤدي حتما
إلى جدوى االنحراف عن األهداف املراد تحقيقها ،فانه يتعين على العائم بعملية تقييم األداء  ،تشخيص دور
محمد محمود الخطيب  ،األداء املالي و أثره على عوائد أسهم شركات املساهمة  ،الطبعة األولى ،دار الخامد للنشر و التوزيع  ،عمان األردن،ص1.51
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مختلف الوظائف من أجل تحديد مدى مساهمة كل وظيفة في تحقيق األهداف  ،ومن ثم تمكن من تشخيص و
تحديد مواطن الخلل في حال حدوثه بدقة.
-2-1تقاريرمتكاملة:
إن تطور القوائم املالية و جعلها أكثر انسجاما مع احتياجات اإلدارة املالية و مختلف أصحاب املصالح مع
املؤسسة للمعلومات ليعتبر من أهم االعتبارات املؤثرة على سالمة عملية تقييم األداء ،ألن القوائم املكيفة
يحسب احتياجات عملية التقييم من شأنها أن تساهم في تسهيل و تعزيز دقة هذه العملية ،ولهذا يجب العمل
على تطور األنظمة املحاسبية التقليدية و االرتكاز على القوائم املعدة وفق املبادئ األنظمة املحاسبة املالية ألنها
األكثر تعبيرا عن الواقع االقتصادي و املالي و الحقيقي.
-3-1املقارنة املعيارية:
تعتبر املؤشرات املعيارية هامة لتقييم درجة تحقق األهداف املسطرة:ألن من خاللها يمكن إجراء املقارنة ،
و تحديد قيمة االنحراف الحقيقي الحاصل فيه،فمن بين املؤشرات املعيارية نجد مؤشرات ألداء املحقق في فترات
سابقة و التي تعكس األداء التاريخي ،و أيضا يمكن االعتماد على مؤشرات خاصة باملؤسسات األخرى النشطة في
السوق لتحديد مدى التقارب بين مستولى أداء املؤسسة الداخلي و مستوى السائد خارجيا.
-4-1مؤشرات مترابطة:
نتيجة لترابط األداء املالي بالكثير من العوامل غير املالية املؤثرة على األهداف املالية  ،فقد أصبح على النظام
تقييم األداء املالي تبنى مؤشرات أخرى غير مالية في توجيه األداء نحو األهداف املالية بفعالية.
-2ضرورة تعدد املؤشرات:
من بين أنواع الرئيسية ملؤشرات الضرورية لتقييم األداء نذكر:
-1-2املؤشرات املحاسبية:
يرتبط هذا النوع من املؤشرات بالنتيجة الصافية املحققة من قبل املؤسسة وسواء إن يقين في قيمتها اإلجمالية
أو نسبة هذه إلى بناء معين استعملت أغراض التعبير عن األداء حيث تشمل هذه الفئة أيضا على مؤشرات ذات
الطابع النسبي التي تفسر املردودية املحققة و هذا على غرار مردودية األموال الخاصة و عائد رأس املال املستثمر
أو كما يسمى املردودية االقتصادية1.
-2-2مؤشرات اقتصادية:
يهدف هذا النوع ألغراض املوازنة بين املردودية املحققة و درجة مخاطرة املصاحبة ألي استثمار لألموال  ،حيث
تأخذ هذه املؤشرات في الحسبان للمردودية املطلوبة من قبل موردي األموال لتعويض عن مستوى املخاطر
االقتصادية املحيطة بأمواله ،ومن أهم املؤشرات التقييم االقتصادي نجد مؤشر القيمة االقتصادية املضافة
الذي يؤخذ في حسبان معدل العائد املطلوب  ،و ذلك على اعتبار أنه يقوم على أساس استبعاد جمع تكاليف
رأس املال الذي استعملته املؤسسة .
-3-2املؤشرات السوقية:

 1محمد محمود الخطيب  ،األداء املالي و أثره على عوائد أسهم شركات املساهمة،مرجع سبق ذكره،ص.52
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يحتوي هذا النوع من املؤشرات التي تهدف إلى تقسيم أداء املؤسسات في السوق املالية و التي يرتكز على مفهوم
القيمة السوقية املحققة من قبل املؤسسة في السوق املالية و تشمل هذه الفئة على مؤشرات عديدة ومتنوعة ،
وهذا على غرار العائد اإلجمالي على األسهم و مؤشر القيمة السوقية املضافة وهما مؤشرات يعكسان مدى نجاح
املؤسسة في خلق قيمة إضافية للمساهم 1.

-خالصة الفصل:

 1محمد محمود الخطيب  ،األداء املالي و أثره على عوائد أسهم شركات املساهمة ،مرجع سبق ذكره،ص.54
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تناولنا في هذا الفصل إلى املفاهيم األساسية لألداء وتقييم األداء واألداء املالي ،تهدف إلى بلوغ أهداف
املؤسسة باالستغالل األمثل ملواردها املتاحة ،أما تقييم األداء هو عملية قياس موضوعية لحجم ما تم إنجازه
ومستوى ذلك باملقارنة مع املطلوب إنجازه ،كما ونوعا ،فيهدف تقييم األداء إلى الوقوف على مستوى إنجاز
املؤسسة مقارنة باألهداف املسطرة في خطتها اإلنتاجية ،كذلك تطرقنا إلى األداء املالي باعتباره أحد األساليب
املهمة وتحديد وضع املؤسسة ماليا ،فهو الطريقة التي تنجز بها األعمال املحددة لتحقيق أهداف املؤسسة .

43

الفصل الثالث :

دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

تم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهي ـ ـ ــد :
تقاس الوضعية املالية ألي مؤسسة بمدى قدرتها على مواجهة التزاماتها بتاريخ استحقاقها من جهة وبم ــدى
إمكانية خلق عوائد مالية تساعدها في تطوير نشاطها و توسيعه من جهة أخرى  ،ما يضمن لها البقاء

و

االستمرار و ذلك باستخدام املعلومات املتحصل عليها عن نشاط املؤسسة و هذا ما سندرسه ع ـ ــلى مؤسس ـ ــة
"  ( " ORAVIOوحدة الذبـ ـ ــح و التحوي ـ ــل ببوقيرات )  ،من خ ـ ـ ــالل تحليـ ــل وضعية املالية للمؤسسة اعتمادا على
أهم النسب و املؤشرات املالية و ذلك بعرض امليزاني ـ ـ ــة املحاسبية للمؤسسة الخاصة بسنة  2016و  2017سنة و
من خالل هذه امليزانية يتم إعداد امليزاني ـ ــة املالية و امليزانية املالية املختصرة لتسهيل حساب النسب املالية و كذا
مؤشرات التوازن املالي مع تقديم تعليق حول الوضعية املالية للمؤسسة .
و عليه في هذا الفصل سنقوم بإجراء دراسة ميدانية حول تقييم األداء املالي لوحدة الذبح و التحويل ببوقيرات
و ذلك من خالل تقسيم الفصل إلى مبحثين للتعرف أكثر على الوضعية املالية لهذه الوحدة كمايلي :
املبحث األول :تناولنا فيه التقديم العام ملؤسسة " " ORAVIO
املبحث الثاني  :سنحاول دراسة الوضعية املالية لوحدة بوقيرات و تقييم أدائها املالي لسنة  2016و 2017

املبح ـ ـ ـ ـث األول  :التقديم العام ملـ ـ ـ ـ ـ ـؤسس ـ ـ ـة " " ORAVIO
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ما تم دراسته في الجانب النظري قمنا بتطبيقه على أرض الواقع مختارين بذلك وحدة الذبح و التحويل
ببوقيرات حيث سنعرض بعض املعلومات الخاصة بها من حيث التعريف بها و كذا هيكلها التنظيمي وقبل التطرق
إليها سنعرض أوال معلومات عن املؤسسة األم '' '' ORAVIO
املـ ـ ـ ـطلب األول  :ملحـ ـ ـ ـة ت ـ ـ ـاريخـ ـ ـ ـية عن ظه ـ ـ ـ ـ ـ ـور " " ORAVIO
بادرت السلطة الجزائرية منذ االستقالل بإيجاد هيكل تنظيمي ،يضمن تنمية قطاع تربية الدواجن و األنعام
و هذا لتلبية حاجات السوق الداخلي باملواد االستهالكية الخاصة باللحوم بنوعيها (البيضاء و الحمراء) و لهذا
الغرض تم إنشاء أول هيكل في سنة  ،1967و هو الديوان الوطني لتغذية األنعام  ONABو نظرا لتراكم الوظائف
على هذا الديوان و في إطار إعادة هيكلة املؤسسة الوطنية ( القطاع العمومي) التي انطلقت مع بداية الثمانيات
ثم تقسيم الديوان  ONABفي  1981إلى ثالث دواوين.
شكل رقم ( : )01-IIIالهيكـ ـ ــل البي ـ ـ ــاني إلع ـ ـ ـ ـ ــادة هيك ـ ـ ـ ــلة ONAB

ONAB

//
الديوان الوطني
للحوم الحمراء

//
الديوان الوطني
للحوم البيضاء

//
الديوان الوطني
لتغذية األنعام

//
//
ORAVIO

//
ORAC

//
ORAVIEST

امل ـ ـ ـ ــصدر :قسم املحاسبة لوحدة الذبح و التحويل  -بوقيرات

 -و حسب الهيكل البياني إلعادة  ONABتم إنشاء ديوان جهوي لتربية الدواجن لغرب البالد ''''ORAVIO

و

الذي أنشأت بموجب قرار وزاري من وزارة الفالحة و الصيد البحري سابقا تحت رقم  15/07/1981و تم اختيار
مدينة مستغانم مقرا لهذا الديوان.
و في إطار السياسة املتخذة الستقاللية املؤسسات التي قامت بها السلطة في  14/11/1989تقرر إعادة تسمية
هذا الديوان باملؤسسة العمومية االقتصادية .EPE
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املطلب الثاني :الهيك ـ ـ ـ ـل التنـ ـ ـظيم ـ ـ ـ ـي ملؤسسة " " ORAVIO
 -1تعريف الهيكل التنظيمي
هو هيكل تمثيلي بين تسلسل املهام والوظائف في شكل الهرم و قمته رئيس املدير العام تبدأ الوظائف في
تسلسل تنازلي إلى غاية قاعدة هذا الهرم و التي يشغلها العمال املنتجون كما يوضح الواجبات و الحقوق لكل
مصلحة في املؤسسة والعالقة القائمة بين مختلف املصالح.
شك ـ ـ ـل رق ـ ـم ( : )02-IIIالـ ـهـ ـيك ـ ـل ال ـتن ـظ ـ ـ ـيمي ل ـ ـم ـ ـؤس ـ ـ ـس ـ ـة " " ORAVIO

املديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـ ـة العـ ـ ـام ـ ـ ـة

م .احملاسبـ ـ ـ ـ ـة

م.املوارد البشرية

م  .التج ـ ـ ـارة

م .التنمي ـ ـ ـ ــة

و  .الصيانـ ـ ـ ــة

و  .الذب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح

و  .التمويـ ـ ـ ـن

م  .التقني ـ ـ ـ ــة
و  .اإلنتاجي ـ ـ ـ ــة

=
عني كيحـ ـ ـ ـ ـ ــل
تيـ ـ ـ ـ ــارت

حاس ــي بونيـ ـ ـ ــف

س  .بلعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس

بـ ــوقيـ ـ ـرات

تلمسـ ـ ـ ــان

معسـ ـكـ ـ ــر

زهـ ـ ــانـ ـ ــة
وهـ ـ ـ ـ ـران

مستغ ــانـ ــم

املص ـ ـ ـ ـ ــدر :قسم املحاسبة لوحدة الذبح و التحويل  -بوقيرات

 -2تحليل الهيكل التنظيمي للمؤسسة  ORAVIOبمستغانم
من خالل الهيكل التنظيمي للمؤسسة يتضح أنها تحتوي على عدة وحدات إنتاجية يجمعها مقر إداري في
تنظيمها املالي و املحاسبي اذ نجد عدد هذه الوحدات هو  32وحدة وهي موزعة على غرب الجزائر حيث يوجد 30
وحدة إنتاجية و وحدة تجارية و الوحدة الباقية هي وحدة صيانة .فالنسبة للوحدات اإلنتاجية تنقسم هي األخرى
على عدة وحدات تختلف املهام فيها من وحدة إلى أخرى فهناك:
  14وحدة إلنتاج الدجاج املخصب.  05وحدات إلنتاج الكتاكيت.  04وحدات إلنتاج البيض املوجه الستهالك.  04وحدات متخصصة بالذبح (مذابح).  03وحدات إلنتاج البيض املخصص فقط للتحضين.47

الفصل الثالث :

دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

امل ـ ــطلـ ــب الث ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــث  :التقديم بوح ـ ــدة ب ـ ـ ـ ــوقي ـ ـ ـ ـ ــرات
 -1ملحة تاريخية لوحدة الذبح و التحويل
أنشأت و حدة بوقيرات في سنة  1986و تعتبر من أهم وحدات ذبح الدواجن بالغرب الجزائري و للوحدة مهام
أخرى من بينها ذبح الدجاج الذي يباع كمنتوج تام .كما تقوم باستعمال جزء منه كمنتوج نصف مصنع يدخل في
عملية إنتاج مشتقات الدواجن مثل فطيرة الدواجن ( . ) pate de volailleكما تنقسم هذه الوحدة إلى عدة
مصالح نشيطة و مختلفة و متعددة املهام .
 عرض بعض املعلومات حول الوحدة من حيث املساحة و قدرة اإلنتاج و قدرة التخزين كمايلي :أ -مساح ـ ـ ــة الوح ـ ـ ــدة:
املساحة اإلجمالية للوحدة هي  2هكتار ،و  35أر و 10سأر أما بالنسبة ملساحة املباني تقدر ب ـ ـ 4531.12م2

ب -ق ـ ـ ـ ــدرة اإلنت ـ ـ ـ ــاج:
الذبح 7200:وحدة/اليوم
لإلنتاج املحول1 :طن/اليوم
ج -قـ ـ ـ ـ ــدرة التخزي ـ ـ ـ ــن:
غرفة التجميد السريع 100 :م3
غرفة ذات درجة تحت الصفر 2450 :م3
غرفة ذات درجة فوق الصفر 486 :م3

 -2الهيكل التنظيمي لوحدة الذبح و التحويل
فهو عبارة عن مجموعة من الهياكل املادية و املالية و البشرية و القانونية هدفه هو تحقيق التنسيق بين
مختلف أقسامه من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف املؤسسة حيث سيتم عرض الهيكل التنظيمي للمؤسسة
كمايلي :

شكل رقم ( : )03-IIIال ـ ـهيك ـ ـ ـل التنظي ـم ـ ـي ل ـ ـ ـوحـ ـ ـ ـدة ال ـ ـذب ـ ـ ـ ـح و التح ـ ـ ـوي ـ ـل – ب ـ ـوقي ـ ـرات
مـ ـدي ـ ـ ـ ـ ـري ـ ـ ـ ـة الوح ـ ـ ـ ـ ـ ـدة
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دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

الفصل الثالث :

األم ـ ـ ـ ـ ـان ـ ـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـ ـ ـامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

مصلحة الصيانة

مصلح ــة

اإلدارة العامة

املصلحة
املالي ـ ـ ــة

املستخدمني

مصلحة األمالك

حظي ـ ـ ــرة األمالك

م.احملاسبة

م  .اإلنتاج

م  .اإلنتاج

و الذبح

احملول

خمزن املواد و اللوازم و املواد األولي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

العام ـ ـ ــة

مصلحة املراقبة

م  .حتصيل األموال

مصلحة تسيي ـ ـ ـ ــر املخزون

املصلحة التجارية

خلية املبيعـ ــات

خلية الفوتـ ـ ــرة

املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر :قسم املحاسبة لوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

 -3تحليل الهيكل التنظيمي للوحدة
 -1-3مديرية الوحدة  :يعتبر املدير املسؤول األول الذي يشرف على التسيير و التنظيم داخل الوحدة.
 -2-3األمانة العامة  :هي التي تقوم بعملية التنظيم في الجانب اإلداري للمدير كما تقوم باستقبال جميع
االتصاالت وهي حلقة ربط بين املدير وباقي املصالح بمعنى أخر فهي تقوم بالسهر على جميع امللفات الخاصة
باملديرية و كذلك املراسالت اإلدارية داخل الوحدة ( املصالح في ما بينها و بين املصالح و مدير الوحدة ) و خارجها
.
 -3-3مصلحة الصيانة  :تقوم هذه املصلحة بجميع عمليات الصيانة الخاصة بالوحدة ( كاآلالت الصناعية

و

غرف التبريد ) بمعنى أنها تقوم بتابعة حالة كل آلة و تحديد الحاجات الالزمة للوحدة .
 -4-3اإلدارة العامة  :تتكون هذه اإلدارة من ثالث مصالح حيث كل مصلحة تقوم بمهمتها و هي كاألتي :
 مصلحة املستخدمين  :تقوم هذه املصلحة بمتابعة قوائم حضور العمال و إعداد كشوف األجر في كل شهرللعمال و كذا عملية التكوين و الرسكلة للعمال .
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الفصل الثالث :

دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

 املصلحة املالية  :يتمثل دور هذه املصلحة في تسيير أموال الوحدة خالل دورة النشاط و يتم ذلك بمتابعةالوضعية املالية للوحدة عن طريق مراقبة مداخيل ( األموال املحصل عليها من املبيعات ) و مصاريف الوحدة
( عمليات الشراء مثل املواد األولية – خدمات مقدمة للوحدة )
 مصلحة املحاسبة العامة  :مهمة هذه املصلحة هو القيام بعملية جمع و تبويب املعلومات و تصنيفها من أجلإعداد القوائم املحاسبية و املالية حسب الفترة املحاسبية للوحدة و القيام باملسك املحاسبي لعمليات الوحدة .
 -5-3مصلحة األمالك  :فهي تنقسم إلى الى نوعين هما :
 حظيرة األمالك  :فهي تقوم بمتابعة حظيرة الوحدة مثل شاحنات التبريد  ،السيارات  ....الخ و كذا متابعة كلالتثبيتات املتعلقة و الخاصة بالوحدة مثل العقارات و املعدات و وسائل النقل و غيرها .
 مخزن املواد و اللوازم و املواد األولية  :هي عبارة عن تلك املساحات املخصصة لتخزين املواد و السلع و غيرهابشكل منظم و مرتب بحيث تكون جاهزة لالستعمال كلما استدعته الضرورة .
 -6-3مصلحة اإلنتاج و الذبح  :تقوم هذه املصلحة باستالم الدجاج الحي لذبحه و معالجته و تعبئته في صناديق
للتخزين .
 -7-3مصلحة اإلنتاج املحول  :تقوم هذه املصلحة بعملية تحويل اللحوم البيضاء من أجل إنتاج منتجات تامة
و نصف تامة ( فطائر الدجاج ) كما تقوم بعملية تقسيم الدجاج املوجه للبيع حسب الطلب
 -8-3املصلحة التجارية  :تتكون هذه املصلحة مما يلي :
 -مصلحة تسيير املخزون  :تقوم هذه الخلية بمتابعة و تسيير كل املدخالت و املخرجات من منتجات تامة

و

نصف تامة التي تقوم باستالم املنتجات من مصلحتي الذبح و التحويل و تخزينها في غرف التبريد و كذلك
البضاعة املشتراة إذ تقوم بعملية تسليم املنتجات و البضائع املطلوبة لعملية التحويل أو البيع .
 خلية املبيعات  :فهي تقوم بتوجيه الدجاج و مشتقاته و البيض لالستهالك . خلية الفوترة  :تقوم هذه الخلية بتحرير فاتورة املبيعات للزبائن على أساس وصل التسليم املحرر على مستوىخلية املبيعات و تقوم بإعداد كشوف رقم األعمال في نهاية كل فترة حيث توجه هذه األخيرة ملصلحة املحاسبة .
 -9-3مصلحة تحصيل األموال  :تقوم هذه املصلحة بمهمة متابعة عملية جمع و تحصيل األموال املتعلقة
بالزبائن بالتنسيق مع املصلحة املالية فهي عبارة عن همزة وصل بين املصلحة املالية و املصلحة التجارية .
 -10-3مصلحة املراقبة  :تقوم هذه املصلحة بمراقبة نوعية املنتجات و البضاعة املشتراة حيث بها مخبر يقوم
بالتحاليل لجميع املنتجات و تقدم شهادة بيطرية .
املبحـ ــث الثـ ــان ـ ـ ــي  :تقيي ـ ــم األداء امل ـ ــال ـ ــي لوح ـ ـ ــدة بوقي ـ ـ ــرات
قمنا بعرض امليزانيات املحاسبية لوحدة الذبح و التحويل و ذلك إلعداد امليزانية املالية املفصلة و املختصرة و
تحليلها بحساب النسب املالية و مؤشرات التوازن املالي ملعرفة الوضعية املالية للوحدة.
املطلـ ـ ـب األول  :االنتقـ ـ ـ ـال من امليزاني ـ ـ ـ ـ ـة املحاسبي ـ ـ ـة إلى امليزانيـ ـ ـة املاليـ ـ ـ ـة
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الفصل الثالث :

دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

 -1عرض امليزانية املحاسبية لوحدة بوقيرات لسنتي  2016و 2017

األصول

املالحظة

الجدول رقم(:)01-IIIجانب األصول للميزانية سنة 2016

إجمالي
2016

و صافي
اهتالكات
51
مؤونات 2016 2016

صافي
2015

دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

الفصل الثالث :

أصول غيرجارية
تثبيتات عينية
األراض ي
املباني
تثبيتات عينية أخرى
تثبيتات ممنوح امتيازها
تثبيتات يجرى انجازها
تثبيتات مالية
إقراض و أصول مالية أخرى غير
جارية
ضرائب مؤجلة على األصل
مجموع األصول غيرالجارية
أصول جارية
مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ
حسابات دائنة واستخدامات مماثلة
الزبائن
مدينون آخرون
الضرائب و ما شابهها
املوجودات و ما شابهها
الخزينة
مجموع األصول الجارية
املجموع العام لألصول

645413021,38
88162500,00
76930567,62
480319953,76
1688093,68
3183485,15
114506,48

515626427,81
74705372,40
440921055,41
-

129786593,57
88162500,00
2225195,22
39398898,35
1688093,68
3183485,15
114506,48

129967167,18
88162500,00
1990729,03
39813938,15
1063492,69
114506,48
114506,48

3068978,67
650284600,21
335614035,03
291303326,20
223280271,85
38823508,21
29823508,21
5761976,26
5761976,26
252679337,49
1302937,70

515626427,81
11290581,92
176614487,67
176614487,67
28905069,59
544531497,40

3068978,67
134658172,40
344323453,11
273688838,53
205665784,18
38199546,14
29823508,21
5761976,26
5761976,26
623774267,90
758432440,30

131145166,35
131895083,24
190917366,68
183991416,40
2691928,97
4234021,31
3335498,57
3335498,57
326147948,49
457293114,84

املصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق الداخلية للمؤسسة.

الخصوم

مالحظة

جدول رقم ( : )02-IIIجانب الخصوم للميزانية سنة 2017

صافي
2016

صافي
2017
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دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

الفصل الثالث :

- 73894058,81
125593496,79
51699437,98
1451398,58
20574619,23
22026017,81
648924974,15
16846004,19
18934428,97
1577,20
684706984,51
758432440,30

رؤوس األموال الخاصة
النتيجة الصافية
الحسابات بين الوحدات
حصة الشركة املدمجة ()1
حصة ذوي األقلية ()1
مجموع رؤوس األموال الخاصة
الخصوم غيرالجارية
القروض و الديون املالية
الضرائب املؤجلة
ديون أخرى غير جارية
مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا
مجموع خصوم غيرجارية
خصوم جارية
موردون و حسابات ملحقة
الضرائب
ديون أخرى
خزينة الخصوم
مجموع خصوم جارية
املجموع العام للخصوم

- 70845559,89
7107049,99
- 63738509,90
1451398,58
1451398,58
465530053,20
9854393,20
44194202,56
1577,20
519580226,16
457293114,84

املصدر :قسم املحاسبة لوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

األصول

املالحظة

جدول رقم ( :)03- IIIجانب األصول للميزانية سنة2017

إجمالي
2017

و صافي
اهتالكات
53مؤونات 2017 2017

صافي
2016

دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

الفصل الثالث :

أصول غيرجارية
تثبيتات معنوية
تثبيتات عينية
األراض ي
املباني
تثبيتات عينية أخرى
تثبيتات يجرى انجازها
تثبيتات مالية
إقراض و أصول مالية أخرى غير
جارية
ضرائب مؤجلة على األصل
مجموع األصول غيرالجارية
أصول جارية
مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ
حسابات دائنة واستخدامات
مماثلة
الزبائن
مدينون آخرون
الضرائب و ما شابهها
املوجودات و ما شابهها
الخزينة
مجموع األصول الجارية
املجموع العام لألصول

1588514,16
651174034,22
88162500,00
77624071,62
485387462,60
4022779,21
114506,48

521261310,40
74834949,46
446426360,94
-

1588514,16
129912723,82
88162500,00
2789122,16
38961101,66
4022779,21
114506,48

129786593,57
88162500,00
2225195,22
39398898,35
1688093,68
3183485,15
114506,48

-

3908272,73
656785327,59
50806020,84
130783823,02

521261310,40
4003279,76
27521355,98

3908272,73
135524017,19
46802741,08
103262467,04

3068978,67
134658172,40
344323453,11
273688838,53

128514783,27
2269039,75
0,00
5931009,75
5931009,75
187520853,61
844306181,20

27521355,98
31524635,74
552785946,14

100993427,29
2269039,75
0,00
5931009,75
5931009,75
155996217,87
291520235,06

205665784,18
38199546,14
29823508,21
5761976,26
5761976,26
623774267,90
758432440,30

املصدر :قسم املحاسبة لوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

جدول رقم ( : )04-IIIجانب الخصوم للميزانية سنة 2017
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الفصل الثالث :

دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

مالحظة

الخصوم

رؤوس األموال الخاصة
النتيجة الصافية
رؤوس أموال خاصة أخرى  -الترحيل من
جديد
الحسابات بين الوحدات
حصة الشركة املدمجة ()1
حصة ذوي األقلية ()1
مجموع رؤوس األموال الخاصة
الخصوم غيرالجارية
القروض و الديون املالية
الضرائب املؤجلة
ديون أخرى غير جارية
مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا
مجموع خصوم غيرجارية
خصوم جارية
موردون و حسابات ملحقة
الضرائب
ديون أخرى
خزينة الخصوم
مجموع خصوم جارية
املجموع العام للخصوم

صافي
2012

صافي
2011

- 209970050,04
- 48845640,69

- 73894058,81
-

207603,37
- 258608087,36
1451398,58
20569856,39
22021254,97
522351002,38
453949,95
5300537,92
1577,20
528107067,45
291520235,06

125593496,79
51699437,98
1451398,58
20574619,23
22026017,81
648924974,15
16846004,19
18934428,97
1577,20
684706984,51
758432440,30

املصدر :قسم املحاسبة لوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

 -2إعداد امليزانية املالية لسنتي  2016و 2017
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الفصل الثالث :

دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

باالعتماد على امليزانية املحاسبية لوحدة بوقيرات التي تم عرضها سابقا سيتم اعداد امليزانية املالية بشكل
مختصر لسنتي  2016و  2017وذلك لتسهيل حساب النسب املالية و مؤشرات التوازن املالي .
جدول رقم ( : )05-IIIامليزانية املالية املفصلة لسنتي  2016و 2017
األصول
أصول ثابتة :
 تثبيتات معنوية -تثبيتات مالية

قيم االستغالل :
 مخزونات ومنتجات قيد
التنفيذ

سنة الخصوم

سنة مبالغ
مبالغ
2017
2016
 135524017,19 134658172,40أموال خاصة :
 النتيجة الصافية129912723,82 129786593,57
 الحسابات بينالوحدات
4022779,21
3183485,15
 رؤوس أموال خاصةأخرى  -الترحيل من
جديد
 46802741,08 344323453,11ديون طويلة األجل :
 القروض و الديون46802741,08 344323453,11
املالية
 مؤونات و منتجاتثابتة مسبقا

سنة مبالغ سنة 2017

مبالغ
2016
51699437,98

258608087,36

209970050,04 -73894058,81
207603,37 125593496,79
-

-48845640,69

22026017,81

22021254,97

1451398,58

145398,58

2057461,923

20569856,30

 103262467,04 273688838,53ديون قصيرة األجل :
قيم محققة :
 موردون و حسابات الزبائن522351002,38 648924974,15
100993427,29 205665784,18
ملحقة
 مدينون آخرون الضرائب453949,95 16846004,19
 الضرائب وما 2269039,75 38199546,14 ديون أخرىشابهها
5300537,92 18934428,97
0,00 29823508,21
خزينة الخصوم
1577,20
1577,20
5931009,75
5761976,26
قيم جاهزة :
الخزينة
5931009,75
5761976,26

528107067,45 684706984,51

كتلة األصول

 291520235,06 758432440,30كتلة الخصوم

291520235,06 758432440,30

املصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على الوثائق املحاسبية الداخلية لوحدة بوقيرات

جدول رقم ( : )06-IIIامليزانية املالية املختصرة لسنة 2016
56

دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

الفصل الثالث :

األصول

املبالغ

الخصوم

املبالغ

أصول ثابتة AF

134658172.40

اموال خاصة FP

51699437.98

قيم االستغالل VE

344323453.11

ديون طويلة االجل DLT

22026017.81

قيم محققة VR

273688838.53

ديون قصيرة االجل DCT

684706984.51

قيم جاهزة VD

5761976.26

خزينة الخصوم

1577.20

كتلة االصول

758432440.30

كتلة الخصوم

758432440.30

املصدر :من إعدادالباحثة اعتمادا على الوثائق املحاسبية الداخلية لوحدة بوقيرات

جدول رقم ( : )07-IIIامليزانية املالية املختصرة لسنة 2017
األصول

املبالغ

الخصوم

املبالغ

أصول ثابتة AF

135524017،19

اموال خاصة FP

258608087,36

قيم االستغالل VE

46802741,08

ديون طويلة االجل DLT

22021254,97

قيم محققة VR

103262467,04

ديون قصيرة االجل DCT

528107067,45

قيم جاهزة VD

5931009,75

خزينة الخصوم

1577,20

كتلة االصول

291520235,06

كتلة الخصوم

291520235,06

املصدر  :من إعداد الباحثة اعتمادا على الوثائق املحاسبية الداخلية لوحدة بوقيرات

املطـ ـلب ال ـ ـ ــثان ــي  :تـحليل الـميزانية الـمالية للوحدة بواسطة النسب الـمالية
57

دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

الفصل الثالث :

من خالل ما تم دراسته في الجانب النظري حول النسب املالية و كيفية حسابها سيتم تطبيقه على امليزانية
املختصرة لوحدة بوقيرات .
جدول رقم ( : )08-IIIنسب الهيكلة لسنتي  2016و 2017

سنة 2017

سنة 2016

نوع
النسبة

العالقة

نسبة
التمويل
الدائم

األموال الدائمة ( )22026017,81+51699437,98
األصول الثابتة
135524017,19
134658172,40

(22021254,97+ )-258608087,36

= -1,7

= 0,5

نسبة
التمويل
الذاتي

-258608087,36

األموال الخاصة 51699437,98
األصول الثابتة
134658172,40

135524017,19
= -1,9

= 0,3

املصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على الوثائق املحاسبية الداخلية لوحدة بوقيرات

التعليـ ـ ـ ـق :
بعد إجراء الحسابات نرى بأن نسبة التمويل الدائم في سنة  2016و  2017أقل من الواحد و هذا يعني أن رأساملال العامل الصافي أقل من الصفر و هذا يدل على حالة عدم التوازن ألن األموال الدائمة و التي وجودها تحت
تصرف املؤسسة لفترة طويلة تتناسب مع األصول الثابتة غير كافية لتمويل هذه األخيرة  ،و بالتالي تكون املؤسسة
قد لجأت إلى الديون قصيرة األجل لتمويلها و هي وضعية ليست جيدة.
أما بالنسبة لنسبة التمويل الذاتي فهي سالبة أي أقل من الواحد خالل السنتين  ،و هذا يعني أن األموالالخاصة ال تستطيع أن تمول األصول الثابتة وبالتالي انعدام فائض تستعمله املؤسسة في تمويل األصول املتداولة
و هذا يعني أن املؤسسة تعتمد على التمويل الخارجي.

58

دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

الفصل الثالث :

جدول رقم ( : )09-IIIنسب السيولة لسنتي  2016و 2017

سنة 2016

سنة 2017

نوع النسبة

623774267,9

155996217,87

684706984,51

528107067,45

=0,9
السيولة قيم محققة  +قيم 279450814,79
نسبة
جاهزة
املنخفضة
الديون القصيرة االجل 684706984,51
=0,4

=0,2
109193476,79

نسبة
العامة

العالقة

السيولة االصول املتداولة
الديون القصيرة االجل

السيولة قيم جاهزة
نسبة
الديون القصيرة االجل
الحالية

5761976,26
684706984,51
= 0,008

نسبة
األصول

سيولة االصول املتداولة
مجموع االصول

528107067,45
= 0,2
5931009,75
528107067,45

623774267,9

=0,01
155996217,87

758432440,30

291520235,06

= 0,8

= 0,5

املصدر  :من إعداد الباحثة اعتمادا على الوثائق املحاسبية الداخلية لوحدة بوقيرات

التعليـ ـ ـ ـق :
59

دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

الفصل الثالث :

نالحظ من خالل الجداول أن نسبة السيولة العامة خالل السنتين  2016و  2017أقل من الواحد فهذا يعني أناملؤسسة في وضعية مالية حرجة و هذا يدل على عدم توفر السيولة فهي غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة
األجل وعليها أن تراجع هيكلها املالي بزيادة الديون الطويلة أو زيادة رأسمالها أو تخفيض ديونها القصيرة و زيادة
أصولها املتداولة.
من الجداول نالحظ أن قيمة السيولة املنخفضة في سنة  2016تتراوح بين  0.3و  0.5فهي تدل على الحالةالجيدة و إمكانية الدفع دون صعوبات أي تكون القيم الجاهزة و الغير جاهزة تساوي نصف الديون القصيرة أو
أقل  ،أما بالنسبة لسنة  2017فهي أقل من  0,3مما يدل على أن الحالة غير جيدة و بالتالي عدم قدرة املؤسسة
على تسديد التزاماتها القصيرة األجل.
من الجداول نرى أن نسبة السيولة الحالية في السنة  2016و  2017أقل من  0,2مما يدل على نقص حجماالموال املجمدة في خزينة املؤسسة و بالتالي عدم قدرة املؤسسة على تغطية أصولها الثابتة بواسطة أموالها
الخاصة .
أما نسبة سيولة األصول فمن خالل الجداول نالحظ أنها في سنة  2016أكبر من  0,5مما يدل على أن املؤسسةتستثمر معظم أموالها في األصول القابلة للتحول إلى نقدية في املدى القصير وفي سنة  2017فهي مساوية ل ـ 0,5
مما يدل على الوضعية الجيدة للمؤسسة .
جدول رقم ( : )10-IIIنسب النشاط لسنتي  2016و 2017

نوع النسبة

العالقة

سنة 2016

سنة 2017

نسبة

االموال الخاصة

51699437,98

-258608087,36

االستقاللية

مجموع الخصوم

املالية

758432440,30

291520235,06

= 0,06

= -0,8

املصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على الوثائق املحاسبية الداخلية لوحدة بوقيرات

التعلي ـ ـ ـ ـق :
60

دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

الفصل الثالث :

نالحظ من خالل الجداول أن نسبة االستقاللية املالية منخفضة بسنة  2016و  2017فهي أقل من  0,5أي تمثلاألموال الخاصة أقل من  % 50من مجموع الخصوم ومنه فاملؤسسة قد فقدت استقالليتها ألن مواردها مشكلة
بأكثر من  % 50من الديون أي أنها ليست مستقلة ماليا ألنها تعتمد على الديون دون اعتمادها أكثر على مواردها
الخاصة .
جدول رقم( :)11-IIIنسب املردودية لسنتي  2016و 2017
نوع النسبة

سنة 2016

العالقة

سنة 2017

النتيجة الصافية
نسبة املردودية
االموال الخاصة
املالية

*100

النتيجة الصافية
نسبة املردودية 100 X
مجموع االصول
االقتصادية

نسبة املردودية
التجارية

النتيجة الصافية
100 X
االصول الثابتة

– 73894058,81

– 209970050,04

51699437,98

– 258608087,36

=- 1,42

=0,81

– 73894058,81

– 209970050,04

758432440,30

291520235,06

=0,09

=0,72

- 73894058,81

- 209970050,04

134658172,40

135524017,19

=0,54

=- 1,54

املصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على الوثائق املحاسبية الداخلية لوحدة بوقيرات

التعليـ ـ ـ ـق :
61

دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

الفصل الثالث :

فيما يخص نسبة املردودية املالية من خالل الجداول فهي سالبة بالنسبة لسنة  2016و هو يدل على عدمفعالية أداء املؤسسة مما يلزمها ذلك على إعادة النظر في سياسة استثمارها للموارد املالية مع األخذ بعين
االعتبار البيئة الداخلية و الخارجية للمؤسسة أما بالنسبة لسنة  2017فهي مرتفعة فكلما كانت هذه النسبة
مرتفعة كلما كان أفضل مما يدل على وجود تسيير أمثل من طرف املؤسسة ملواردها املالية بحيث املؤسسة ال
تجد صعوبة في جذب مساهمين جدد هذا إذا كانت بحاجة إلى ذلك .
بخصوص نسبة املردودية االقتصادية فمن خالل الجداول نالحظ أنه بسنة  2016هناك تذبذب في النسبة وهذا راجع إلى تقلبات النتيجة الصافية فاملؤسسة لديها كفاءة ضعيفة في استخدام مواردها لكن تحسن مستواها
في السنة املوالية  2017فهي مرتفعة مما يدل على أن املؤسسة لديها كفاءة جيدة في استخدام مواردها لتحقيق
أرباح أفضل أما بالنسبة .
من الجداول نالحظ أن نسبة املردودية التجارية بسنة  2016مرتفعة و هذا يدل على قوة وضعها التنافس ي فيقطاع نشاطها بالنسبة ملؤسسات أخرى و التي تنشط في نفس القطاع أما بسنة  2017فالنسبة سالبة و هذا يدل
على ضعف وضعها التنافس ي أمام مؤسسات أخرى في قطاع نشاطها .
املط ـل ـ ــب ال ـ ـ ـ ــثال ــث  :تـحـ ـ ــليل ال ـ ـ ـ ـ ـت ــوازن الـمال ـ ـ ـ ـ ــي للـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدة
من خالل ما تم دراسته في الجانب النظري عن مؤشرات التوازن املالي و كيفية حسابها سيتم تطبيقه في الجانب
التطبيقي على امليزانية املالية املختصرة لوحدة بوقيرات التي تم إعدادها سابقا و ذلك للفهم أكثر .
جدول رقم ( : )12-IIIرأسمال العامل لسنتي  2016و 2017
نوع املؤشر

سنة 2016

العالقة

رأس مال ( األموال الخاصة  +الديون الطويلة األجل ) 73725455,79
– األصول الثابتة
العامل
134658172,40
= -60932716,61

سنة 2017

-256405832,39
135524017,19
= -372110849,58

املصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على الوثائق املحاسبية الداخلية لوحدة بوقيرات

التعلي ـ ـ ـق :
62

دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

الفصل الثالث :

من الجداول مالحظ أن رأسمال العامل سالب في السنتين  2016و  2017على املؤسسة تفادي هذه الوضعيةولكن ممكن أن تشتري على الحساب ثم تبيع فال تتأثر كثيرا ألن هذا ال يعني عدم قدرتها على السداد رغم وجود
رأس مال عامل سالب.

جدول رقم ( :)13-IIIاحتياجات رأسمال العامل لسنتي  2016و 2017
نوع املؤشر

سنة 2016

العالقة

سنة 2017

احتياجات
( 344323453,11

رأسمال

( قيم االستغالل  +قيم محققة ) –

العامل

ديون قصيرة األجل – خزينة الخصوم )

46802741,08

-

-

684705407,31

528105490,25

= -340381954,2

= -481302749,17

املصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على الوثائق املحاسبية الداخلية لوحدة بوقيرات

التعلي ـ ـ ـق :
من الجداول نالحظ أن احتياجات رأسمال العامل سالب في السنتين  2016و  2017و هذا يعني أن املؤسسة لها
فائض في رأس املال العامل وذلك بعد تغطية كل احتياجات تمويل الدورة.

جدول رقم ( : )14-IIIالخزينة في سنة  2016و 2017
63

دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

الفصل الثالث :

نوع املؤشر

العالقة

الخزينة

رأسمال

سنة 2016
العامل–

رأسمال العامل

احتياجات -60932716,61

سنة 2017
-372110849,58

-

-

( ) -340381954,2

( ) -481302749,17

= 279449237,59

= 109191899,59

املصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على الوثائق املحاسبية الداخلية لوحدة بوقيرات

التعليـ ـ ـ ـق :
➢ من الجداول نالحظ أن الخزينة موجبة في سنة  2016و  2017و هذا يعني وجود فائض في الخزينة لذا يجب على
املسير املالي أن يوظف الفائض من األموال ليحقق عائدا للمؤسسة في املدى القصير مع مراعاة الحد األدنى
للسيولة حتى ال تقع في صعوبات التسديد .

خالصة الفصل:
64

الفصل الثالث :

دراسة ميدانية عن تقييم األداء املالي بوحدة الذبح و التحويل – بوقيرات

يعتبر هذا الفصل محاولة بسيطة لتجسيد أهم ما تم التطرق إليه في الجانب النظري على ارض الواقع فتم
التعرف على وحدة بوقيرات و تقديم الهيكل التنظيمي لها و عرض امليزانيات املحاسبية لسنتي  2016و ، 2017
بهدف تطبيق املؤشرات املالية التي تستخدم في تقييم األداء املالي للمؤسسة  ،وذلك باالنتقال من امليزانية
املحاسبية إلى امليزانية املالية لوحدة بوقيرات  .و ملعرفة الوضعية املالية و تحليل األداء املالي  ،قمنا بدراسة و
تحليل امليزانية املالية لحساب النسب املالية  ،مع تقديم تعليق لكل نسبة  ،و كذا حساب مؤشرات التوازن املالي
لها .
و من خالل ما تم دراسته قمنا باستخالص مجموعة من النتائج كاألتي :
تبين لنا أن وحدة بوقيرات تعتمد على الديون القصيرة لتمويل أصولها الثابتة كما أنها ال تتوفر على سيولة عامةتساعدها في تغطية التزاماتها القصيرة املدى .
فقدانها لالستقاللية املالية و اعتمادها على الديون أكثر من مواردها الخاصة .أما بالنسبة ملرد وديتها فكانت سيئة في سنة  2016و هو ما يدل على عدم فعالية األداء لكن بسنة  2017تحسنتمرد وديتها وهو دليل على أن املؤسسة بهذه السنة كان لديها الكفاءة الجيدة في التسيير األمثل ملواردها املالية
لتحقيق أرباح أفضل .
 كما تبين لنا أن خزينة املؤسسة كانت موجبة و هو دليل على وجود فائض يساعد املسير املالي في توظيفهالتحقيق عائد للمؤسسة في املدى القصير و ذلك بمراعاة الحد األدنى للسيولة بهدف تجنب الصعوبات التي قد
تؤدي إلى عدم قدرة املؤسسة على تسديد الديون .
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الخاتمة العامة
خاتمة عامة
من املالحظة أنه من خالل ما قمنا بدراسته فی هذا املبحث ٫فإنه هناك اهتمام کبیر من قبل املٶسسات والتی
تٶکد کثیرا علی عملیة تقییم األداء  ٫بل هناک ثقافة تٶکد علی ضرورة اإلهتمام بموضوع التحلیل املالی ٠
فالتحلیل املالی هو معالجة منظمة للبیانات املالیة املتاحة بهدف الحصول علی معلومات تستعمل فی تقییم األداء
لفترات ماضیة وحاضرة  ٫والتوقع علی ما سیکون في املستقبل فالتحلیل املالي بإعتباره أداة تهتم بدراسة القواٸم
املالیة بشکل تحلیلی مفصل لتوضیح العالقات بین عناصر هذه القواٸم ٫والتغیرات التی تطرأ علی هذه العناصر
في فترات محددة أما فیما یخص إختیار الفرضیات فقد تم تفسیرها کمايلي:
الفرضية األولى :التحليل املالي ه .دراسة القوائم املالية باستخدام أساليب رياضية وإحصائية بغرض إظهار
ارتباطات التي تربط عناصرها و التغیرات التي تطرأ على هذه العناصر خالل فترة أو عدة فترات زمنية ،الفرضية
مقبولة ،وهو ما يفسر أن التحليل املالي يقوم على فحص القوائم املالية باستعمال النسب املالية حيث أن
القوائم تكون مترابطة فيما بينها بحيث أن التغیرات في األصول والخصوم التي تظهر في املیزانية تظهر أيضا في
اإليرادان واملصاريف في جدول النتائج والذي تنتج عنها األرباح والخسائر التي حققتها املؤسسة .
_الفرضية الثانية :األداء املالي هو مدي مساهمة األنشطة في خلق القيمة والفعالية في إستخدام املوارد املالية
املتاحة من خالل بلوغ األهداف املالية بأقل التكاليف  ،الفرضية مقبولة ،وهو ما يفسر أن األداء املالي هو نتيجة
النشاط الشمولي الذي تمارسه املؤسسة ويحدد مستوى إنجازها ومدة استغاللها ملواردها وإمكانياتها حيث يشار
إليه بأنه انعكاس لقدرة املؤسسة عل .تحقيق أهدافها .
_الفرضية الثالثة:تتمثل أدوات التحليل املالي التي تستخدمها املؤسسة في القوائم املالية والنسب املالية
،الفرضية مقبولة،وهو ما يفسر ان النسب املالية يستخدمها املحللون املاليون من أجل دراسة املعلومات املالية
واملتمثلة في القوائم املالية املتوفرة عند املؤسسة من أجل التعرف على وضع املؤسسة موضع تحليل.
ولقد توصلت الدراسات إلى النتائج التالية :
_التحليل املالي يقوم على فحص وتحليل القوائم املالية للمؤسسة لفترات ماضية بهدف معرفت الوضع املالي
السائد في املؤسسة .
_تحديد قدرة املؤسسة على االقتراض والوفاء بالديون.
_التحليل املالي يساعد على تحسین أداء املؤسسة في املستقبل من خالل اكتشاف االنحرافات املوجودة في األداء.
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الملخص
:امللخصهدفت هذه الدراسة الى تبيان أثر التحليل املالي على أداء املؤسسة على اعتبار أن التحليل املالي هو عبارة عن
عملية معالجة منظمة للبيانات املتاحة بهدف الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات وفي
وتوقع ما ستكون عليه نتائج املؤسسة في املستقبل وثم القيام بدراسة، تقييم أداء املؤسسات في املاض ي والحاضر
، ميدانية في مؤسسة مذبحة الدواجن _بوقيرات
: ولقد توصلت الدراسات إلى النتائج التالية
_التحليل املالي يقوم على فحص وتحليل القوائم املالية للمؤسسة لفترات ماضية بهدف معرفت الوضع املالي
. السائد في املؤسسة
._تحديد قدرة املؤسسة على االقتراض والوفاء بالديون
. _التحليل املالي يساعد على تحسين أداء املؤسسة في املستقبل من خالل اكتشاف االنحرافات املوجودة في األداء
.  األداء املالي،  األداء،  أدوات التحليل املالي،  التحليل املالي: _الكلمات الفتتاحية
Résume:
Cette étude visait à indiquer l'influence de l'analyse financière à la performance de l'institution
alors que cet analyse est un opération de traitement ordonné des processus des données
disponibles pour obtonir les informations utilisées dans le processus de prise des décisions et
l'évaluation de la performance des institutions avant et après et la prévision de ce qui sera les
résultats de l'institution dans l'avenir.Et à cette raison nous faisons étude pratique dans l'usine
loravion Bogiratte et on obtient les résultats suivantes: *L'analyse financière est basée sur l'examen
et analyser des factures financière dominante dans l'entreprise . *Déterminer la capacité de
l'entreprise à emprunter et a rembourser ses dettes . *L'analyse financière contribue à améliorer la
preformance de l'entreprise dans l'avenir a partir des érreursdécouvrés Mots clé:outils d'analyse
financière,l'analyse financière ,performance ,performance financière.

