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 مقدمة

�س���املؤسسات��قتصادية�التخاذ�مواقع��امة����السوق�لتحس�ن�أدا��ا�و�وضعي��ا�التنافسية�و�  

ذلك����ظل��نفتاح�نحو�العالم�ا��ار���،�حيث��عمل�املؤسسة�ع���تحقيق�العديد�من���داف�و�من�أ�م�ا�

�شاط�ا�،�و�ذلك�يتطلب�معرفة�دقيقة�بالتغ��ات�ا��ارجية�و�كذا�الت�بؤ�ضمان�استمرار�ا�و�بقا��ا����مجال�

�عن� �الناتجة ��نحرافات �تحديد �يجب �كما ،� �ملواج���ا �املناسبة �ا��طط �لوضع �املستقبلية �التغ��ات الدقيق

ا��طط�و���داف�و�ذلك�بقياس��داء�الفع���و�مقارنتھ�باألداء�املخطط�مسبقا�ثم�العمل�ع���ت��يح�ا�

  . حديد�مستوى��داء�الذي�توصلت�إليھ�املؤسسةلت

�تقوم   �العمليات�ال�� �املا���من�أ�م �تقييم��داء ا�املؤسسة����مجال�الرقابة�من�أجل��� �عت���عملية

التحقق�من�بلوغ�ا���داف�املراد�تحقيق�ا�،�و�ال���ازدادت�أ�مي��ا����ظل��عقد�و�توسع�أ�شطة�املؤسسات�

� �و�ا�سام ،� �املركز�املا����قتصادية �ع�� �املدير�التعرف �ع�� �لزما �أصبح �حيث ،� �التامة �باملنافسة السوق

للمؤسسة�قبل�التفك������وضع�ا��طط�املستقبلية�،�و�جب�ع���املدير�املا���القيام�بمجموعة�من�الدراسات�

ييم��داء�املا���و�ال���ا�املدير�املا������تق�� قبل�اتخاذ�أي�قرارات�مالية�إس��اتيجية�و��ذه�الدراسات�ال���يقوم

�شمل�تحليل��سب�التوازنات�املالية�و��سب�السيولة�و�التحليل�باستخدام�مؤشرات�النمو�والرفع�إ���غ���ذلك�

  . من�ال�سب�املالية

  : طرح��ش�الية1 -

مؤشرات��ناك�العديد�من�املؤشرات��قتصادية�و�املالية�املستخدمة����تقييم��داء�املا���ملؤسسة�نذكر�م��ا�

   :�داء�املا���من�املنطلق�أطرح��ش�الية�الرئ�سية�و���

�؟ ��قتصادية �املؤسسات ��� �املا�� ��داء �لتقييم �استجاب��ا �ومدى �املا�� ��داء �مؤشرات �تتمثل  فيما

  : طرح��ش�اليات�الفرعية2 -

  : و�بناءا�ع���ما�تم�استعراضھ�نضيف�ال�ساؤالت�التالية  



 المقدمة

 

3 
 

  املعلومات�ع���عملية��داء�املا���؟�ما�مدى�تأث���جمع - 

  كيف�ت�ون�عملية�تقييم��داء�املا������املؤسسة��قتصادية�؟ -

  : فرضيات�البحث�- 3

�اتخاذ� - �و�التا�� ،� �م��ا ��عا�ي �ال�� �املشا�ل �بتحديد ��سمح ��قتصادية �للمؤسسات �املا�� ��داء �تقييم إن

  .جراءات�الت��يحية�الالزمة� 

  . بطر�قة�علمية�يؤدي�إ���تحس�ن�مرد�ودية�عملية�التقييم�جمع�املعلومات

  . عملية�تقييم��داء�عملية��عدية��عد�من�عمليات�الرقابة -

  . يمكن�تقييم��داء�باستخدام��سب��داء�الر�حية�،�النمو�،�املرد�ودية�،�و�ال�ي�ل�املا�� -

  . تؤدي�أداء�متوسط�سايمكس�إلنتاج�ا��ليب�بمستغانممؤسسة� -

  : أسباب�اختيار�املوضوع4 -

  : �سباب�املوضوعية  - 

  . توافق�املوضوع�مع�التخصص�املدروس�-

  . نظرا�ملا�لتقييم��داء�من�أ�مية�-

  . ��مية�البالغة�للموضوع�لدى�مس��ي�املؤسسات��قتصادية�-

  : �سباب�الذاتية�-

  .امليول�و�الرغبة����معا��ة�موضوع����ال�سي���املا���-

  : أ�داف�الدراسة5 -
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  : ��دف�الدراسة�إ���بلوغ�مجموعة�من���داف�وم��ا�ماي��

  . التعرف�ع���أداء�املؤسسة��قتصادية�و�العوامل�املتحكمة�فيھ�-

  . معرفة�دور�تقييم��داء�املا������تحديد�كفاءة�املؤسسة�و�مدى�تحقيق�أ�داف�ا�-

  . ��عملية�التقييمتحديد�املعاي���و�املؤشرات�املالية�املستخدمة���-

  . تطبيق�املؤشرات�املالية�املعتمدة�ع���حالة�مؤسسة�البناء�ل��نوب�و�ا��نوب�الكب���-

  : أ�مية�الدراسة6 -

�املعلومات� �ترجمة �خالل �من �املؤسسة �لوضع �ال��يحة �و�املعرفة ���داف �تحقيق ��� �امل�م إبراز�ا��انب

  . القوة�و�الضعف�من�أجل��س�يل�عملية�اتخاذ�القرار�امل��لة����القوائم�املالية�و�بالتا���معرفة�نقاط

  : حدود�الدراسة7 -

  .سايمكس�إلنتاج�ا��ليب�بوالية�مستغانمتحددت�الدراسة�ع���تقييم��داء�املا���ملؤسسة�

  املؤسسةحدود�الدراسة��انت�فقط�ع���مستوى� -

  2017-2016.الدراسة�التطبيقية��انت�خالل�املوسم�ا��ام���

   البحثمن���8 -

قصد�الوصول�إ���معرفة�دقيقة�لعناصر�إش�الي�نا�و��ملام�بمختلف�جوانب�املوضوع�و�تحليل�أ�عاده�  

��ش�الية �عن �أما� و��جابة ،� �النظر�ة �للدراسة �املوافق �التحلي�� �الوصفي �املن�� �الباحث �اتبع ،� املطروحة

�دراسة �من�� �إتباع �تم �فقد �التطبيقي �ل��انب �الذي بال�سبة �املعلومات��ا��الة �من �جانب �تطبيق �من يمكننا

  .املا�� املتوفرة�لدى�املؤسسة�و�استخدام��عض�املعلومات��خرى����تقييم�أدا��ا
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  :�ي�لة�البحث9 - 

  : قد�قسمنا��ذه�الدراسة�إ���جزئ�ن

جانب�نظري�و�جانب�تطبيقي�حيث�يت�ون�ا��زء�النظري�الذي�تناولناه����فصل�ن�ففي�الفصل��ول�  

فاملبحث��ول�ضم�مفا�يم�أساسية�حول��داء�،�املبحث�الثا�ي�مفا�يم�تقييم��داء� ثالث�مباحث�،�قسم�إ��

�املا�� ��داء �عالقة �يضم �الثالث �املبحث �املا�� ،أما ��داء �تقييم �متطلبات �و �املعلومات �مصادر  . و

  � �ملؤسسة �ميدانية �دراسة �ع�� �فيھ �اعتمدنا �فقد �التطبيقي �ا��انب �بمأما فضم��ستغانمسايمكس

،حيث�تناولنا����املبحث��ول�التعر�ف�باملؤسسة�ثم�التعر�ف�بنظام��نتاج�ثالث�مباحثفصال�واحدا�و�يضم�

  .ف��ا�باملبحث�الثا�ي،�أما����املبحث�الثالث�فتناولنا�فيھ�تقييم��داء���ذه�املؤسسة
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  :تم�يد

�يحظى�موضوع�تقييم��داء�للمؤسسة�با�تمام�العديد�من�املفكر�ن�و�املس��ين�من�أجل�تحديد�مدى 

� �املؤسسة �تحليال� نجاح ��ستد�� ��مر�الذي ،� �و�فعالية �بكفاءة �موارد�ا �و�إدارة �الرئ�سية �أ�داف�ا �تحقيق ��

  .ملختلف�أ�شط��ا�لتقييم�أدا��ا�الك��شامال�

�املبحث�  �أساسية، �مباحث �ضمن �املؤسسات ��� ��داء �لتقييم ��طار�النظري �الفصل ��ذا ��� سنعا��

�ول�س�تم�فيھ�إدراج�عموميات�حول��داء����املؤسسة�من�خالل�التطرق�إ����عر�فھ�و�م�وناتھ�و�أنواعھ�و�

�فيھ، �املؤثرة �العوامل �أ�م �تحديد �ثم �و��من ��عر�فھ �ع�� ��داء �تقييم �إ�� �التطرق �فس�تم �الثا�ي �املبحث أما

�أما� �أسس�و�أ�م�مراحلھ، �ثم �و�من �املؤسسة ��� ��داء �تقييم �عملية �نجاح �و�شروط �أ�دافھ �يليھ �ثم فوائده

�املالية� ���داف �أ�م �ثم �مف�ومھ �حيث �من �للمؤسسة �املا�� ��داء �تقييم �ا�� �فيھ �نتطرق �الثالث املبحث

  .أ�م�مصادر�املعلومات�الالزمة�لتقييم��داء�إ���قتصادية�و�����خ���نتطرق��للمؤسسة
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  .عموميات�حول��داء����املؤسسة��قتصادية: املبحث��ول  

باال�تمام�من�طرف�الباحث�ن�و�املفكر�ن�نظرا�أل�ميتھ�����تح���ال����عت����داء�من�أبرز�املفا�يم� 

� �و �املف�وم ��ذا ��شمل �كما ��ستمرار�ة �و ��البقاء �للمؤسسة �الرئ�سية ���داف �باملوارد��باإلدارةتحقيق و

  .ال�شر�ة

 � �املبحث ��ذا ��� �فنتطرق �و��إ��و�عليھ �و��نواع �التعر�ف �حيث �من �املؤسسة ��� ��داء �مفا�يم أ�م

  .وامل�املؤثرة�����داءندرس�الع

  :مف�وم��داء: املطلب��ول 

 � �وثيق ��ش�ل ��داء �مف�وم ���س��اتيجية باإلدارةيرتبط �أداء �تقييم �ع�� ��عمل املؤسسة��إدارةألنھ

  1.باستخدام�مجموعة�من�املؤشرات�املالية�و�غ���املالية�قص��ة�و�طو�لة��جل

 � �أ�داف�ا�: Akherkhen و�عرف �تحقيق �ع�� �املؤسسة ��ساعد �عمل �انجاز�أو�تأدية �أنھ �ع�� �داء

�ذا�التعر�ف��ست�تج�أن��داء�يدل�ع���القيام�باأل�شطة�و��عمال�ال���تحقق���داف� املسطرة�من�خالل�

  2.الرئ�سية�للمؤسسة

�عكس�لذا�ف�و�مف�وم��تحقيق�ا�إ��كما��عرف��داء�ع���أنھ�املخرجات�و���داف�ال����س���املنظمة� 

�ال��� ���داف �و�ب�ن �ال�شاط �أوجھ �ب�ن �ير�ط �مف�وم �أنھ �أي �لتحقيق�ا، �الالزمة �و�الوسائل ���داف كال�من

  .�س���إ���تحقيق�ا�داخل�املؤسسة

 � ��داء ��عر�ف �تم �ما �و�الفعالية �معاي���الكفاءة �يضيق�( وفق �من �و��ناك �و�الت�لفة �الوقت ا��ودة،

و�قد�تب�ن�أن��ذه�املعاي���ال�يمكن�تحقيق�ا�معا،�ألن�من�املحتمل�أن�) ا��... الفعل،��بداع�املرونة�و�سرعة�رد�

                                                           
1. Jean-pierre-Evalùationdela performance Dune PME :Le casdùne entreprise Aùvergnate confe rence Francophonede Modilation et 

simùlation organisation et conduite dactivites dans l industrie et les services France mosimo » du 23ou 25 avril 203 ;p 2  
  .218 ص2009الداوي�،�تحليل��سس�النظر�ة�ملف�وم��داء�،�مجلة�الباحث�،�العدد�السا�ع�،�ا��زائر�،�،الشيخ�.  2
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يؤدي�إ����عظيم�ا��انب��قتصادي�إ���التقليل�من�الفعالية�و�لتحقيق�الكفاءة��ع��،�و�كذلك�من�املحتمل�

  3 .أن�ي�ون��ناك�اتفاق�أك���

يمكن�القول�: ملف�ومھ�شامل��ستعمال�و�بناءا�ع���ما�سبقو�يرجع�س�ب�تنوع�و��عدد��عار�ف��داء� 

�و� �و�مت�امال �شامال �نظاما �باعتباره �للموارد، ��مثل �باالستخدام �املرجوة ���داف �بلوغ ��و�مدى ��داء أن

  .دينام�ي

  .مكونات��داء: املطلب�الثا�ي

�نتاجية،�أي�أن�املؤسسة�ال���تتم����يت�ون�مف�وم��داء�من�ثالث�م�ونات�رئ�سية��ما�الفعالية�و�الكفاءة�و 

  :بأداء�أفضل����ال���تجمع�ب�ن��ذه�العوامل�و��سي���ا��ش�ل�جيد،�و�عليھ�س�تطرق�ملف�وم��ذه�العوامل

يرى�الباحثون����علم�ال�سي���إ���مصط���الفعالية�ع���أنھ�أداة�من�أدوات�مراقبة�ال�سي����:الفعالية - 1

���املؤسسة،�و��عت���الفعالية����معيار��عكس�درجة�تحقيق���داف�املسطرة،�و�تجدر��شارة�من�

إ����ج�ة�أخرى�إ���أنھ�توجد�إس�امات�كث��ة�مختلفة�حاولت�تحديد�ما�ية��ذا�املصط��،�و�س�تطرق 

 :تحليل��ذا�املصط��

- � � �حسب �الفعالية ���Vincent plauchetعر�ف �تحقيق��إ��ينظر�ال�اتب �ع�� �القدرة �أ��ا �ع�� الفعالية

 .النتائج�املرتقبة�إ��ال�شاط�املرتقب�و�الوصول�

 .نقصد�بالفعالية�مدى�قدرة�املؤسسة�ع���تحقيق�أ�داف�ا: �عر�ف�الفعالية -

�تج�أن�الفعالية��ع���عن�درجة�بلوغ�املؤسسة�أل�داف�ا�املسطرة،�من�خالل�التعر�ف�ن�السابق�ن��ست 

� �املؤسسة ��س�� �ال�� �املخططة ���داف �و��ما �عنصر�ن �ب�ن �املقارنة �ع�� �يدل �و���داف��إ��مما تحقيق�ا

  :املنجزة�فعليا�و�تقاس�الفعالية�بال�سبة�التالية

                                                           
،�باتنة�(ع�ن�التوتة�) إل�ام�يحياوي�،�ا��ودة�كمدخل�لتحس�ن��داء��نتا���للمؤسسات�الصناعية�ا��زائر�ة،�دراسة�ميدانية��شركة��سمنت�.  3

  .46،�ص2007، .ا��امس،�ورقلة،مجلة�الباحث�،�العدد�
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  Rp/Rm= الفعالية

  .قيمة�املخرجات�الفعلية: Rm: حيث

       Rp :قيمة�املخرجات�املتوقعة.  

 :الكفاءة - 2

- � �حسب �الكفاءة �من�: �Vincent Plauchetعر�ف �بقليل �املطلوب �بالعمل �القيام �ع�� �القدرة ��ع�� الكفاءة

 .و�ال�شاط�الكفء�و��و�ال�شاط��قل�ت�لفة��م�انيات

 .ةكما��عرف�الكفاءة�ع���أ��ا��ستخدام��مثل�للموارد�املؤسساتية�بأقل�ت�لفة�ممكن -

�املوارد� �من �ملدخال��ا �املؤسسة �استخدام �كيفية ��ع�� �الكفاءة �أن �لنا �يت�� �السابق�ن �التعر�ف�ن �خالل من

  4.مقارنة�بمخرجا��ا

  :و�يتمثل�جو�ر�الكفاءة�����عظيم�الناتج�و�تدنيھ�الت�اليف،�و�تقاس�الكفاءة�بالعالقة�التالية

  Mr/Rm=الكفاءة

  املخرجات: Rmحيث�

      Mr :املدخالت.  

 : �نتاجية - 3

بأ��ا�كفاءة�استخدام�املوارد�من�ناحية�اعتبار�ا�كميات�و�����ستعمل�لتباين�مدى�نجا��:�نتاجية�عر�ف� -

 .املختلفة��نتاجاملؤسسة����استخدام�عناصر�

                                                           
  .219لشيخ�الداوي�،�مرجع�سبق�ذكره�،ص�ا.  4
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�إ��مقياس�للكفاءة�ال����سمح���ا�املؤسسة����عملية�تحو�ل�املدخالت���نتاجية�عت����:لإلنتاجية�عر�ف�أخر�

�مخرج �كمية ��ع���عن ��� �و�بالتا�� ���نتاجات �عناصر�من �لعنصر�أو�عدة �زمنية���نتاجامل�سو�ة �ف��ة خالل

  .محددة

  .أنواع��داء: املطلب�الثالث

  :�عد�أن�تطرقنا�ملف�وم��داء�نقوم�بتص�يفھ�حسب�املعاي���التالية

 :حسب�معيار�الشمولية - 1

  .و��داء�ا��ز�ي�داء�الك����إ��يصنف��داء�حسب��ذا�املعيار�

�الك�� 1- 1 �عناصر��:�داء �جميع �تحقيق�ا ��� �سا�مت �ال�� ��نجازات ��� �للمؤسسة �الك�� ��داء و�يتمثل

  5.املؤسسة�أو�وظائف�ا

�ا��ز�ي ����: �داء �الفرعية ��نظمة �و �الوظائف �مستوى �ع�� �للمؤسسة �ا��ز�ي ��داء �يتحقق و

  .املؤسسة

 6:حسب�معيار�املصدر - 2

  .نوع�ن�و��ما��داء�الداخ���و��داء�ا��ار���إ��ينقسم��داء�وفقا�ل�ذا�املعيار�

و��و��داء�الناتج�عن��ل�من�املوارد�ال�شر�ة،�و�املالية�و�التقنية�الضرور�ة�ل�سي����شاط��:�داء�الداخ�� 1- 2

  :املؤسسة�و��شمل��داء�الداخ���ماي��

�ال�شري   -أ  ��فضلية��:�داء �و�تحقيق �املضافة، �القيمة �صنع �خالل �من �املؤسسة �داخل ��فراد و��و�أداء

 7.باستخدام�م�ارا��م�و�خ��ا��م

                                                           
  .32ص�2007مجيد�الكر���،�تقو�م��داء�باستخدام�ال�سب�املالية،�دار�املنا���لل�شر�و�التوز�ع�،��ردن�،�،.  5
و�العلوم��قتصادية�،�جامعة�محمد�خيضر��سكرة�،ص�عادل�ع����،تقييم��داء�املا���للمؤسسة��قتصادية�،�رسالة�ماجست���،��لية�ا��قوق�.  6

05.  
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 .و�يتمثل�قدرة�املؤسسة�ع���استعمال�اس�ثمارا��ا��ش�ل�فعال�:داء�التق���   -ب 

�ا��ار��  -ج  �للمؤسسة�:�داء �ا��ار�� �املحيط ��� �ا��اصلة �التغ��ات �عن �الناتج �عدة��و��داء �و��ناك ،

  .متغ��ات�تنعكس�ع���أداء�املؤسسة

أداء�اقتصادي،�اجتما��،�تكنولو��،��إ��تبعا�ل�ذا�املعيار�يمكن�تقسيم��داء��:حسب�معيار�الطبيعة - 3

 .إداري و�أداء�

بلوغ�ا�و��إ���عت����داء��قتصادي�امل�مة��ساسية�ال����س���املؤسسة��قتصادية��:�داء��قتصادي 1- 3

يتمثل����الفوائض��قتصادية�ال���تجن��ا�املؤسسة�ن�يجة��عظيم�نواتج�ا،�و�يقاس��داء��قتصادية�عادة�

  8.باستخدام�مقاي�س�الر�حية�بأنواع�ا�املختلفة

��جتما�� 2- 3 �و��:�داء �داخل�ا، ��جتماعية �املسؤولية �لتحقيق �أساسا �مؤسسة �ألي ��جتما�� ��داء �عد

�ق �املجاالت�يصعب ��� �املؤسسة �مسا�مة �مدى �و�لتحديد �املتاحة، �الكمية �باملقاي�س ��جتما�� ��داء ياس

  .�جتماعية�ال���تر�ط�بي��ا�و�ب�ن�ا���ات�ال���تتأثر���ا

�التكنولو�� 3- 3 �عملية��:�داء �أثناء �التكنولوجية �أ�داف�ا �تحديد ��� �للمؤسسة �التكنولو�� ��داء يتمثل

�أغل �و��� �التخطيط، �أ�داف �املؤسسة �ترسم�ا �ال�� �التكنولوجية ���داف �ت�ون ��حيان نظرا��إس��اتيجيةب

  .أل�مية�التكنولوجيا

و�: ل��طط�و�السياسات�و�ال�شغيل�بطر�قة�ذات�كفاءة�و�فعالية��داري و�يتمثل�����داء��:�داري �داء� 4- 3

  .ث�العملياتيمكن�استخدام��ساليب�املختلفة�لبحو ��داري لتقييم��داء�

يصنف��داء�حسب�معيار�الوظيفة�وفقا�لوظائف�املؤسسة�و�املتمثلة�����ل��:حسب�معيار�الوظيفة - 4

�وظ �املالية، �الوظيفة �يمن �التمو�ت،�نتاجفة �وظيفة �ال�سو�ق، �وظيفة �و�التطو�ر،��، �البحث وظيفة

 .ا��....أداء�وظيفة��فراد

                                                                                                                                                                                     
  .5 عادل�ع����،تقييم��داء�املا���للمؤسسة��قتصادية�،�رسالة�ماجست���،��لية�ا��قوق�و�العلوم��قتصادية�،�جامعة�محمد�خيضر��سكرة�،ص.  7
  .6،7املرجع�السابق،�ص�.  8
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�املالية 1- 4 �الوظيفة �توف����:أداء �املا��، �التوازن �كتحقيق �املالية، �أل�داف�ا �املؤسسة �تحقيق �مدى ��� يتمثل

  .السيولة�ل�سديد�ال��اما��ا،�و�تحقيق�املردودية

مرتفعة�و�بجودة�عالية��إنتاجيتمثل��داء��نتا���للمؤسسة����تحقيق�معدالت��:أداء�الوظيفة��نتاجية 2- 4

  .مع�تدنية�الت�اليف

يتم�دراسة�وظيفة�البحث�و�التطو�ر�بناءا�ع���مؤشرات�عدة�م��ا�التنو�ع��:البحث�و�التطو�رأداء�وظيفة� 3- 4

  .منتجات�جديدة،�و�كذلك�قدر��ا�ع����خ��اع�و��بت�ار�إنتاجو�قدرة�املؤسسة�ع���

لھ�و�تمكنھ�يتمثل�أداء�الفرد����قيامھ�باأل�شطة�و�امل�ام�املختلفة�ال���يت�ون�م��ا�عم�:أداء�وظيفة��فراد 5- 4

  .من�انجازه�و�أداء�م�امھ�بنجاح

  .العوامل�املؤثرة�����داء: املطلب�الرا�ع

يتأثر��داء�العديد�من�العوامل�املختلفة�م��ا�ما��و�ذو�طبيعة�داخلية�يمكن�للمؤسسة�التحكم�ف��ا،�و�م��ا�ما�

ف�مع�ا،�و�نفضل��ل�من��و�صادر�عن�املحيط�ا��ار���يصعب�التحكم�فيھ�و�بالتا���ع���املؤسسة�التكيي

  :العوامل�الداخلية�و�ا��ارجية�فيما�ي��

 9:العوامل�ا��ارجية - 1

تتمثل�العوامل�ا��ارجية�املؤثرة����املؤسسة����مجموعة�من�املتغ��ات�و�القيود�ال���تخرج�عن�نطاق�التحكم�

�ا�� �ا��ارجية �العوامل �تصنف �كما �فرص، �ش�ل ��� �ت�ون �قد �أثار�ا �فان �عليھ �و �املؤسسة، عوامل����

  .اقتصادية،�اجتماعية�و�ثقافية،�تكنولوجية،�سياسية�و�قانونية

��قتصادية 1- 1 �الصناعة��:العوامل �خاصة ��قتصادية، �املؤسسة �كب���ع�� ��ش�ل �العوامل تؤثر��ذه

م��ا،�و�نظرا�لطبيعة��شاط�املؤسسة�من�ج�ة،�و�من�ج�ة�ثانية�ل�ون�الب�ئة��قتصادية����مصدر�

                                                           
  .1،ص�2001العامل�ن�،دار�ال��ضة�العر�ية�،مصر�،ز����ثابت�،كيفية�تقييم�أداء�الشر�ات�و�.  9



األداء في المؤسسة اإلقتصادية                                                                   :الفصل األول  

 

14 
 

و�املستقبل�ملختلف�منتجا��ا،�و�تنعكس�أثار�ا�ع���أداء�املؤسسة����املدى�مختلف�موارد�املؤسسة�

  .القص��

�و�الثقافية 2- 1 ��جتماعية �و�القيم��:العوامل �ا��ياة �نماذج �و�الثقافية ��جتماعية �العوامل تتضمن

�خالقية�و�الفنية�و�الفكر�ة�للمجتمع�الذي�تتواجد�فيھ�املؤسسة،�و�قد�ت�ش�ل��ذه�العوامل�عائقا�

 .أمام�تحس�ن�أدا��ا

�و�القانونية 3- 1 �السياسية �للدولة،��:العوامل �و��م�� ��ستقرار�السيا��� ��� �عموما �العوامل تظ�ر��ذه

�القوان�ن �ا��ار��، �العالم �مع �العالقات �للدولة، �السيا��� �النظام �طبيعة ��ذه�...مثل �و��ش�ل ا��،

اء�املؤسسة�بالسياسات�ا��ارجية�العوامل�فرص��ستفيد�م��ا�املؤسسة�لتحسن�أدا��ا،�كما�يتأثر�أد

 .املتبعة�من�قبل�الدولة�و�العالقات�الدولية�و�نوعي��ا

�التكنولوجية 4- 1 �التكنولوجيا��:العوامل �تحد��ا �ال�� �و�التطورات �التغ��ات ��� �العوامل ��ذه و�تتمثل

 .كإيجاد�طرق��نتاج�و�كسب�الوقت

 10:العوامل�الداخلية – 2

لعناصر�الداخلية�للمؤسسة،�لذا�ف���خاضعة���م�املؤسسة�و��شمل�ت�تج��ذه�العوامل�عن�تفاعل�مختلف�ا

  :مختلف�التغ��ات�ال���تأثر�ع���أداء�املؤسسة�سواء�سلبا�أو�إيجابا�و�يصنف�إ���عدة�عناصر�نذكر�م��ا

�مر�ون��:العنصر�ال�شري  �املؤسسة �و�تطور �فنمو�تنافسية �املؤسسة، ��� �مورد �أ�م �العنصر�ال�شري �ش�ل

� �استقطا��ا �و�مدى�بمدى �ا��ماعة، ��� �����ام �ع�� �و�قدر��ا �و�معارف�ا �م�ار��ا ��� �متم��ة لعناصر��شر�ة

 .�عاو��ا�مع�ا،�كما��عمل�ع���بذل�ج�د�أك���و�تحقيق�أداء�أفضل

�جميع�املوارد�ال���تقع��لإلدارة إن :�دارة 2- 2 مسؤولية�كب��ة����تخطيط�و�تنظيم�و�ت�سيق�و�قيادة�و�رقابة

�مسؤولة� �ف�� �و�منھ �املؤسسة ��� ���شطة �جميع �تؤثر�ع�� �بذلك �ف�� �و�سيطر��ا �مسؤوليا��ا �نطاق ضمن

  .ب�سبة�كب��ة�عن�ز�ادة�معدالت��داء�داخل�املؤسسة

                                                           
  .15املرجع�السابق،�ص�.  10
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��:التنظيم 3- 2 �و�تحديد �توز�ع �التنظيم ��شمل �للتخصصات �وفقا �و�املسؤوليات �داخل�امل�ام �العمال ع��

اء�ع���أدا��اصة،�كما�أن�درجة�التنظيم�تؤثر��إم�انيا��ماملؤسسة�أي�تقسيم�العمل�عل��م�وفق�م�ارا��م�و�

�قابال�للتغي���وفق� �تجعلھ ��ش�ل �تنظيم �أي ��� �دينامكية �مرونة �مؤسسة �ألي �ت�ون �أن �وجب �لذا املؤسسة،

  .املستجدات�ا��الية

عدم�انتظام�����إنمدى�أ�مية�العناصر�املحيطة�بالفرد�أثناء�تأدية�لوظيفتھ،�و��إ��و��ش����:ب�ية�العمل 4- 2

  .العمل�و�����ام�و�الغيابات��عد�س�با�رئ�سيا����سلبية�ب�ئة�العمل

أ�مية�الوظيفة�و�املنصب�الذي��شغلھ�الفرد�و�مدى�مقدار�فرص�النمو�و�ال��قية��إ���ش����:طبيعة�العمل 5- 2

ز�ادة�دافعيتھ�و�حبھ�للعمل�و�والئھ��إ��املتاحة�أمامھ،�حيث��لما�زادت�درجة�توافق�الفرد�و�وظيفتھ�أدى�ذلك�

  11.للمؤسسة

  .تقييم��داء����املؤسسة��قتصادية: املبحث�الثا�ي

�افة�الثغرات�و�النقائص�باملؤسسة،�و�تحديد�طرق��إيجاداملؤسسات��قتصادية�ع����عمل�تقييم��داء����

  .عالج�ا�و�متا�عة�تنفيذ�املق��حات�و�التوصيات�الالزمة�لعالج�ذلك

معاي���عالية�لتقييم��داء�و��ذا��ساعد�ع���قياس�ؤسسات��قتصادية�يتوقف�ع���وجود�كما�أن�نجاح�امل

  .��ا�شاط�املؤسسة�و�تحس�ن�أدا

� �املبحث ��ذا ��� �تقييم��إ��و�س�تطرق �عملية �نجاح �و�شروط �و�أ�عاد �و�أ�داف �و�فوائده ��داء �تقييم مف�وم

�داء�ال���تجعل�منھ�عملية�جيدة�و�ذات�فوائد�ع���املؤسسة�كما�نو���أسس�و�أ�م�مراحل�عملية�تقييم�

  .�داء

  

                                                           
11 . Benoit Ndi zambo.L’Evaluation performance :Aspects conceptuels ;Sèminairesur ;L’Evaluation de la 

performance le Développement de secteur puplic ; Banjul (Gambie )26-30MOI2003 P2. 
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  .مف�وم�تقييم��داء�و�فوائده: املطلب��ول 

  .مف�وم�تقييم��داء: �ول الفرع�

رغم�تقارب�وج�ات�نظر�الباحث�ن�حول��داء�بوصفھ�مف�وما�عاما��عكس�مدى�نجاح�أو�فشل�املؤسسات����

أ��م�لم�يتفقوا�ع���وضع�صيغة���ائية�ملف�وم�تقييم��داء��ش�ل�محدد�و�دقيق،��س�ب��إال تحقيق�أ�داف�ا،�

  .أدا��ا�تقييم�إ��تنوع�املجاالت�ال����س���املؤسسة�

�ل - ���دف �الذي �ال�شاط �أنھ �ع�� �التقييم �����عرف �للعامل �ال�س�ية �املسا�مة �قيمة �ع�� �أو�ا��كم قياس

 .املؤسسة

- � ��و��إ��ينظر�الباحث�ن �م��ا �و�الغرض �القرار، �اتخاذ �لعملية �الحقة �عملية �أ��ا �ع�� ��داء �تقييم عملية

�و� �املا�� �التحليل �أسلوب �استخدام ��� �كما �مع�ن �تار�خ ��� �للمؤسسة �و��قتصادي �املركز�املا�� فحص

 .املراجعة�الداخلية

�امل - ��شاط �ع�� �للتعرف ��شاط �ع�� �للتعرف ��ستخدم �ال�� ��داة �بأنھ �أيضا �قياس��عرف ���دف شروع

� �مس�ب��ا �و����يص ��نحرافات �ع�� �الوقوف ��غية �املرسومة �باأل�داف �و�مقار���ا �املحققة، مع�النتائج

اتخاذ�ا��طوات�الكفيلة�لتجاوز�تلك��نحرافات�و�غالبا�ما�ت�ون�املقارنة�ب�ن�ما��و�متحقق�فعال�و�ما��و�

 .مس��دف������اية�ف��ة�زمنية�معينة����السنة����الغالب

و�من�خالل�التعار�ف�السابقة��ست�تج�أن�تقييم��داء��و�عملية�قياس�انجازات�املؤسسة�بمؤشرات��ع���عن�

� �باتخاذ �للمؤسسة ��سمح �مما �املقدرة، �بالنتائج �و�مقارن��ا �الفع�� ��داء �لت��يح���جراءاتنتائج الالزمة

  .�نحرافات

  12.فوائد�تقييم��داء: الفرع�الثا�ي

  :ي�� فوائد�نوجز�ا�فيما�لتقييم��داء

                                                           
  .3فالح�حسن�ا��س���،مؤ�د�عبد�الرحمان،�مرجع�سبق�ذكره�،ص�. 12
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 عت����داء�من�أ�م�الر�ائز�ال���تب���عل��ا�عملية�املراقبة�و�الضبط�. 

 يفيد�تقييم��داء�بصورك�مباشرة�������يص�املشكالت�و�حل�ا،�و�معرفة�مواطن�القوة�و�الضعف�

 .���املؤسسة

 باملعلومات�الالزمة�التخاذ�القرارات�ال�امة�سواء�للتطو�ر�أو��س�ثمارات�أو�عند���دارةيفيد����تزو�د�

 .�غ��ات�جو�ر�ة�إجراء

 عت���من�أ�م�مصادر�البيانات�الالزمة�للتخطيط�. 

 � �دعائم �أ�م �من ��داء �أو�ع����عت���تقييم �املؤسسة �املستوى �ع�� �سواء �العامة، �السياسات رسم

 13.مستوى�الدولة

  .أ�داف�تقييم��داء: ياملطلب�الثا�

  أ�داف�تقييم��داء: الفرع��ول 

�شمل�ال�دف�العام�لعملية�تقييم��داء����التأكد�من�أن��داء�الفع���يتم�وفقا�ل��طط�املوضوعة،�و��ناك�

  :أ�داف�أخرى�لعملية�تقييم��داء�و�تتمثل�أ�دافھ�فيما�ي��

 تخفيض�معدل�مخاطر��خطاء�عند�وضع�ا��طط. 

 مراحل�التنفيذ�و�متا�عة�التقدم����ا��طط�و��س��اتيجيات�تحديد�. 

 توجيھ�ا���ود�الالزمة�لتنفيذ�ا��طط. 

 الوقوف�ع���مستوى�انجازات�املؤسسة�و�مقارن��ا�بأ�داف�ا�املسطرة. 

 العمل�ع���ا��صول�ع���أفضل�عائد�و�دفع�حركة�التنمية�حيث�أن�تحقيق�التنمية�يتم�عادة�من�

املنظمات�ا��ديدة،�باإلضافة�إ���ز�ادة�و�قدرة�و�كفاءة�املنظمات�املوجودة�و��خالل�التوسع�و�إقامة

 .القائمة�فعال

                                                           
مية�محمد�أبو�قمر،�تقو�م�أداء�بنك�فلسط�ن�املحدود�باستخدام�بطاقة�القياس�املتوازن�،مذكرة�لنيل�املاجست���،�لية�التجارة�،ا��امعة��سال .  13

  ص2009،غزة�،،
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 التأكد�من�س��ورة�التطورات��قتصادية،�و��جتماعية�طبقا�أل�داف�املرسومة�مقدما. 

 تحقيق�التعاون�ب�ن�الوحدات�و��قسام�ال����شارك����التنفيذ. 

 ��� �و�الضعف �ا��لل �مواطن �عن �وضع��الكشف ���دف �ل�ا، �شامل �تحليل �و�إجراء �املؤسسة �شاط

 .ا��لول�املناسبة�ل�ا�و�ت��يح�ا

 14.الوقوف�ع���مدى�كفاءة�استخدام�املوارد�املتاحة�بطر�قة�رشيدة 

  .شروط�نجاح�عملية�تقييم��داء: الثا�ي�الفرع

دور�ا�بنجاح�يجب�أن�تتوفر�من�أجل�أن�تتمكن�عملية�تقييم��داء�من�تحقيق���داف�املسطرة�ة�ل�ي�تؤدي�

  15:أو�تتحقق�ف��ا�مجموعة�من�الشروط�يمكن�أن�نوجز�ا�ع���النحو�التا��

تحديد�العناصر�و�الصفات�ال���س�تم�بناءا�عل��ا�التقييم��ش�ل�وا���و�دقيق�و�مف�وم�حيث��ستطيع� -

 .�ا��ش�ل�س�ل�و�جيدالرؤساء�و�املرؤوس�ن�ف�م

 .التمي���إم�انيةاملالحظة�و��إم�انيةمية�و�يجب�أن�يتوفر����عناصر�التقييم�العمو  -

- ���� �العناصر�املش��كة، ��عض �مراعاة �مع �وظيفة �ل�ل ��داء �لعناصر�تقييم �ال�س�ية ���مية �وضوح يجب

 .تقييم�عدد�من�الوظائف�تتفاوت�قيم��ا�ال�س�ية�من�وظيفة�ألخرى 

نحو�عملية���يجابية �دار�ةتجا�ات�العليا�لعملية�تقييم��داء�ف�لما��انت����دارةضرورة�تأييد�طبقة� -

 .التقييم،��ع����لما��انت�فرصة�نجاح�ا�و�تحقيق�أ�داف�ا�أك��

العليا�أن�تتأكد�مع���دارةيجب�أن�ي�ون�تقييم�املشرف�ن�للمرؤوس�ن�قائما�ع���أسس�موضوعية�و�ع��� -

 .أك���من�العامل�نمتح��ا�لواحد�أو�و�أنھ�لم�يكن��ھأن�املشرف��ان�موضوعا����تقييمھ�ملرؤوسي

                                                           
 ص�2009داء�كمدخل�لتحس�ن�جودة��داء�املؤس����،الشارقة�،�مارات�العر�ية�املتحدة،،املنظمة�العر�ية�للتنمية��دار�ة�،قياس�وتقييم�-.  14

111.  
  .300،�ص�1988- 1989ع���السل���،��دار�ة�العامة�،دار�غر�ب�للطباعة�،�مصر��،.  15
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�و�دراسة� - �تحليل �إ�� �يمتد �أن �يجب �بل �فقط ��نحرافات �كشف �ع�� ��داء �تقييم �ال�يقتصر��دف أن

 .أسبا��ا�من�أجل�اق��اح�وسائل�الت��يح�املناسبة

وجود�نظام�لتقييم��داء��ستمد�فعاليتھ�من�خالل�توفر��عض�ا��صائص��الشمول�و�الوضوح�و�السرعة� -

 .ية��دار�ةو�الت�امل�مع�العمل

  16.أسس�و�مراحل�عملية�تقييم��داء: الثالث�املطلب

  :ت��كز�عملية�تقييم��داء�ع���مجموعة�من��سس�العامة�أ�م�ا

�املؤسسة - �أ�داف ��:تحديد ��س�� �أ�داف �مؤسسة ��ذه��إ��ل�ل �تحديد �أوال �ي�ب�� �و�لذلك تحقيق�ا،

�و�تتحدد� �أ�مي��ا، �حسب ���داف ��ذه �ترت�ب �يجب �كما �واقعي��ا، �من �و�التحقق �و�دراس��ا ��داف

أ�داف�املؤسسة�ع���أساس�عدد�من�املجاالت�و�أوجھ��شاط��ذه�الوحدات،�و�تتمثل�أ�داف�املؤسسة�

و���نتاجدات،�و�تتمثل�أ�داف�املؤسسة�عادة����ع���أساس�عدد�من�املجاالت�و�أوجھ��شاط��ذه�الوح

ال�سو�ق،�الر�حية،�البقاء�و��ستمرار�ة،�التحديد�و��بت�ار�و�كذلك�يجب�الت�سيق�ب�ن��ل��ذه���داف�

 .أو�تكتيكية�أو�تنفيذية�إس��اتيجيةسواء�

ية�ل�ل�وضع�خطط�تفصيليتمثل��ذا��ساس����ضرورة��:وضع�ا��طط�التفصيلية�لتحقيق���داف -

 .مجال�من�مجاالت�ال�شاط

�التفصيلية وضع�خطة�أو�أك���ل�ل�مجال�من�مجاالت�ال�شاط����املشروع�لتحديد�طرق�: و�يقصد�با��طط

  .تنفيذ���داف�املحددة����مجال�مع�ن،�و����الف��ة�املحددة�لھ

�مراكز�املسؤولية - �ا�:تحديد �مراكز�املسؤولية �تحديد �ضرورة ��داء �تقييم �عملية �و�ال���تتطلب ملختلفة

��ذا� �ب�نفيذ �الكفيلة �القرارات �اتخاذ �و�ل�ا �مع�ن، ��شاط �بأداء �املختصة �التنظيمية �الوحدات ��� تتمثل

� �ال�شاط �املوارد �حدود ���نتاجيةو��� ��داء �تقييم �عملية �و�تتطلب �تصرف�ا �تحت �إيضاحاملوضوعة

                                                           
  .125.املنظمة�العر�ية��دار�ة�،مرجع�سبق�ذكره�،ص�.  16
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�ط��ذه�املراكز�ببعض�ا�البعض،�و�اختصاصات��ل�مراكز�املسؤولية،�و�نوع�العالقات�التنظيمية�ال���تر 

 .مدى�تأث����شاط��ل�مركز�ع���أ�شطة�املراكز��خرى�

�لل�شاط - �معاي���أداء �أو��:تحديد �بأكمل�ا، �املؤسسة، �تقييم �أساس�ا �ع�� �املعاي���ال�� �تحديد �عت���خطوة

�تتعدد� �و�بالتا�� �التقييم، �عملية ��� �ا��وانب �أ�م �من �فيما �مراكز�املسؤولية �مستوى �ع�� ��داء تقييم

 .املعاي���و�املؤشرات�املتاحة�لذا�يجب�انتقاء�املعاي���و�املؤشرات�املناسبة�ملستوى��داء

تتطلب�عملية�تقييم��داء�ضرورة�وجود�ج�از�للرقابة�يختص��:�از�مناسب�للرقابة�ع���التنفيذتوفر�ج -

و��ستمد�ج�از�الرقابة���دار�ةبمتا�عة�و�مراقبة�التنفيذ�الفع���و����يل�النتائج�الستخدام�ا�����غراض�

 .أ�ميتھ�من��رتباط�الوثيق�ب�ن�فعالية�الرقابة�و�مدى�دقة�البيانات�امل��لة

�فيھ��:تصميم�نظام�معلومات�ملتا�عة�و�حصر�البيانات�املتعلقة�باألداء�الفع�� - نجاح�أي��إنمم�الشك

عمل�يتطلب�ضرورة�توفر�نظام�معلومات�بھ،�يؤدي�ا�سياب�املعلومات�و�البيانات،�و�لنجاح�عملية�تقييم�

ب�تائج�التنفيذ�الفع���ح����داء�يتطلب��مر�وجود�نظام�للمعلومات��عمل�ع���تجميع�البيانات�املتعلقة�

� �الوصول �لغرض �التحليل �و �للدراسة �كمدخالت �استخدام�ا �أعمال��إ��يمكن �بتقييم �املتعلقة النتائج

 .التقر�ر�ا��اص�ذلك�إدارةاملؤسسة�و�

  مراحل�عملية�تقييم��داء: الفرع�الثا�ي

�التوا� �ع�� �و��� �البعض �لبعض�ا �مكملة �مراحل �بأر�ع ��داء �تقييم �الضرور�ة�: �تمر�عملية �املعلومات جمع

�إصدار لعملية�تقييم��داء،�قياس��داء�الفع��،�مقارنة��داء�الفع���باألداء�املعياري،�دراسة��نحرافات�و�

  .ا��كم�عل��ا

  .جمع�املعلومات�الضرور�ة: املرحلة��و��
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أن��إال تتطلب�عملية�تقييم��داء�توفر�املعلومات�ال����عد�موردا�أساسيا����عم���ال�سي���بمختلف�مستو�اتھ�

�ثلث� �و��ناك �املناسب �الوقت ��� �ت�ون �و�أن �العالية �تتم���با��ودة �أن �يجب �بل �ال�ا�� �بال���ء �ل�س توفر�ا

  :مصادر�تتحصل�املؤسسة�من�خالل�ا�ع���املعلومات�و���

 .و�تتمثل����وجود�املالحظ�ن����امليدان�و�مالحظة�ما�يجري�فيھ: ل��صيةاملالحظة�ا -

 .تتمثل����سلسلة�املحادثات�و�اللقاءات�ال���تتم�ب�ن�الرئ�س�و�مرؤوس�تھ: التقر�ر�أو�البيان�الشفوي  -

 17.ا��....و�تتمثل����امل��انية�و�جدول�حسابات�النتائج�و�اليومية: التقار�ر�الكتابية -

  .قياس��داء�الفع��: الثانيةاملرحلة�

�و� �مؤشرات �املجموعة �اختيار�ا �خالل �من �و�ذلك �و�فعالي��ا، �كفاء��ا �قياس �من �املؤسسة �املرحلة ��ذه تمكن

  .معاي��،�و��شمل�قياس��داء�بجان�يھ�الك���و�النو��

  .ال���يص�و�يمكن�أن�يب�ن�لنا��نحرافات�إ��و�عليھ�فان�قياس��داء���دف�

  .مقارن��داء�الفع���باألداء�املرغوب: الثةاملرحلة�الث

� �الفع�� ��داء �بمقارنة �املؤسسة �تقوم �املرحلة ��ذه ��ناك�) املحقق(�� ��ان �إذا �فيما �تحقيقھ �املرغوب باألداء

تطابق�بي��ما�أم��ناك�اختالف�و��عتمد����عملية�املقارنة�ع����ل�من�عامل�من�الزمن�و�ع���أداء�الوحدات�و�

  .��داف

  دراسة��نحراف�و�إصدار�ا��كم: لة�الرا�عةاملرح

�ذه�العملية����ا��طوة��خ��ة����عملية�تحديد��نحراف�و�نوع��ذا��نحراف�سواء��ان�انحراف�  

��ان� �إذا �أما �املؤسسة، �لصا�� �في�ون �موجب ��نحراف ��ان �إذا �و�أما �معدوم �انحراف �أو�سال��، موجب

                                                           
�2006جمال�الدين�محمد�،��دارة��س��اتيجية�،�مفا�يم�و�نماذج�تطبيقية�،�الدار�ا��امعية�،��سكندر�ة�،�إدر�س�ثابت�عبد�الرحمان�واملر���� -.  17

  .478،ص�



األداء في المؤسسة اإلقتصادية                                                                   :الفصل األول  

 

22 
 

� �أما �املؤسسة �ضد �ي�ون �سالب �املسؤول�ن��نحراف �فع�� �لذا �املؤسسة �نتائج �ال�يؤثر�ع�� �معدوم �نحراف

  .تحليل��نحراف�و�تحديد�أسباب��ذا��نحراف�ل���يع�ما��و�ايجا�ي�و�معا��ة�ما��و�سل��

  18 .ما�ية�تقييم��داء�املا������املؤسسة��قتصادية: املبحث�الثالث

�إ��ة�عامة����املؤسسة،�س�تعرض�����ذا�املبحث��عد�أن�عرفنا��داء�و�كيفية�قياسھ�و�تقييمھ�بصف  

�مؤشرات� �أبرز �تحديد �و�يليھ �مصادر�معلوماتھ، �و�أ�م �ملف�ومھ، �التطرق �خالل �من �و�ذلك �املا�� ��داء تقييم

  .تقييم��داء�املا���للمؤسسة��قتصادية

  19.مف�وم�تقييم��داء�املا������املؤسسة��قتصادية: املطلب��ول 

خ���عن�أن��ش���ملف�وم��داء�املا��،�بحيث��ع����ذا�� قبل�أن�نتطرق�لتعر�ف�تقييم��داء�املا��،�ال�بد�من�

�بصفة� ��يرادات �و��عظيم �الت�اليف �بتدنية �ذلك �و�يتحقق �املر�دودية، �تحس�ن �خالل �من �النتائج �عظيم

� �تمتد �ال�� �إ��مستمرة �من ��ل �تحقيق ��غية �و�الطو�ل، �املتوسط �مستوى�املدى �و��ستقرار��� �ال��وة ��� اكم

  .�داء

عملية�تقييم��داء�املا���ع���أ��ا�عملية�الحقة�لعملية�اتخاذ�القرارات،�الغرض�م��ا�فحص��إ��ينظر�الباحث�ن�

  20.املركز�املا���و��قتصادي�للمؤسسة����تار�خ�مع�ن

 .املوارد�ال�شر�ة�و�املالية�و�املادية�إدارةكما��ع���تقييم��داء�املا���للمؤسسة�تقديم�حكم�ذو�قيمة�حول� -

- � ��س�ند ��سب �استخدام �يركز�ع�� �أن �بحيث �ضيقا �مف�وما �املا�� ��داء �تقييم �مف�وم مؤشرات��إ��و��عد

 21.مالية�يف��ض�أ��ا��عكس�انجاز���داف��قتصادية�للمؤسسة

  

                                                           
  60.،�ص�2006،�الطبعة�الثانية�،�دار�وائل�لل�شر�،�ردن�،) �دارة�املالية�( إلياس�بن�سا����،يوسف�قر�����،�ال�سي���املا��.  18
  42. ،ص�����2006داء�املا���و�القيمة����املؤسسات��قتصادية،مجلة�الباحث�،ا��زائر�،العدد�الرا�ع�،�دادن�عبد�الغ���،�قراءة.  19
  . 3توفيق�محمد�عبد�املحسن�،�مرجع�سبق�ذكره�،ص -.  20
  . 234 :فالح�حسن�حس���و�مؤ�د�عبد�الرحمان�الدوري�،�مرجع�سبق�ذكره�ص -.  21
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  .�طراف�املستفيدة�من�تقييم��داء: 1-1لش�ل�رقم�ا

  

  

  .��داف�املالية�للمؤسسة��قتصادية: الثا�ياملطلب�

عملية�تحديد�معاي���و�مؤشرات��داء�املا���تتطلب�تحديد�العديد�من�النقاط�الواجب�معرف��ا�و��إن  

توازن�املا��،�نمو�ال: من�ب�ن��ذه�النقاط�نجد���داف�املالية�للمؤسسة،�و�يمكن�حصر��ذه���داف����ما�ي��

  .املؤسسة�إ�شاءسيولة�و�ال�سر�املا��،�دودية�و�الر�حية،�ال �شاط�املؤسسة،�املر

�يمس�  :التوازن�املا�� - 1 �ألنھ �لبلوغھ �املؤسسة ��س�� �الذي ��سا��� �ال�دف �املا�� �التوازن �عت��

�و��موال� �الثابت �املال �رأس �ب�ن �التوازن �معينة ���ظة ��� �املا�� �التوازن �و�يتمثل �املا��، باستقرار�ا

بقاء�املوارد�املستخدمة����تمو�ل��صول�ملدة�ال�تقل�عن�مدة��إبقاءالدائمة،�و�يتطلب�التوازن�املوارد�

�س�ثمارات�لتفادي��ضطرابات�ال���قد�تحدث����عناصر�امل��انية�ألقل�من�سنة،�و�لتحقيق�ذلك�

  .يجب�أن�ي�ون�رأس�املال�العامل�موجب

تق�س�السيولة�بال�سبة�للمؤسسة�مدى�قدر��ا�ع���مواج�ة�ال��اما��ا�قص��ة��:السيولة�و�ال�سر�املا�� - 2

التحو�ل��سرعة��صول�املتداولة�و�املحزونات،�القيم�القابلة��ع���قدر��ا�ع����أخر أو�بمع����جل،�
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� �ع����إ��للتحقيق �املؤسسة �قدرة ��� �ف�و�يتمثل �ال�سر�املا�� �أما �املناسب، �الوقت ��� �متاحة أموال

 .�سديد�ديو��ا�الطو�لة�و�املتوسطة��جل����توار�خ�استحقاق�ا

مصط����س��،��ع���عن�العالقة�ال�س�ية�ال���تر�ط��عت���الر�حية�و�املر�دودية�: دودية�و�الر�حية املر - 3

�املؤسسة� ��س�� �ال�� ��ساسية ���داف �و��عت���من ��قتصادية �املؤسسة ��� ��عمال �برقم �ر�اح

لتحقيق�ا،�و����كمف�وم�عام�يدل�ع���قدرة�الوسائل�ع���تحقيق�الن�يجة�و�الوسائل�ال����ستعمل�ا�

�املال�ا��اص�املؤسسة�تتمثل����رأس�املال��قت �املر�دودية��قتصادية�و�رأس صادي�و��ذا��عكس

�و�املر� ��قتصادية �املر�دودية �ع�� �املؤسسة �ا�تمام �ينصب �عامة �و�بصفة �املالية، �املر�دودية �عكس

  .دودية�املالية

القيمة�للمسا�م�ن��ع���قدرة�املؤسسة�ع���تحقيق�مر�دودية�مستقبلية��إ�شاء�عت���: القيمة�إ�شاء - 4

� �و�املر�افية �حاليا �املس�ثمرة � �موال �ال�� �املر�دودية �عن �ال�تقل �ال�� �تلك ��� �ال�افية �بإم�اندودية

فر�ق�لم�يتمكن��فإذاأخرى�ذات�مستوى�خطر�مماثل،��املسا�م�ن�ا��صول�عل��ا����ش�ل�اس�ثمارات

  22.توظيفات�أخرى�أك���مر�دودية�إ��القيمة�فان�املس�ثمر�ن�يتوج�ون��إ�شاءاملس��ين�من�

 .نمو�املؤسسة - 5

�قرارات� �النمو�تتم���بأ��ا �قرارات �فان �و�ل�ذا �قيم��ا، ��عظيم �عوامل �من �أساسيا �عامال �عت���نمو�املؤسسة

��إس��اتيجية �وظيفة ��عت�� �لقرارا��ا��إس��اتيجيةفالنمو �ن�يجة ��ونھ ��قتصادية، �للمؤسسة ��امة جد

النمو����املؤسسة��األ�داف�البعيدة�و�من�ثم�فان،�سواء�تلك�ال�����تم�بالعالقات�ا��ارجية�أو�ب�س��اتيجية

�قتصادية��عت���ظا�رة��عكس�مدى�نجاح�و�نجاعة�اس��اتجيا��ا�املتعلقة�بجانب�التطور�و�التوسع،�البقاء�و�

�و� ��س�ثمارات ����م �املحددة �السياسات ��ش�ل�ا �إس��اتيجية �اعتبار�النمو�وظيفة �مكن �و�بذلك �ستمرار،

��ر  �توز�ع �املتاحة�سياسات �ال�لية �الطاقات �إنماء �النمو��� �نجاحات �و�تحدد �التمو�ل �سياسات �و��ي�ل �اح،

  .للمؤسسة

                                                           
  68.سبق�ذكره�ص�إلياس�بن�سا����،يوسف�قر�����،مرجع�.  22
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  .مصادر�معلومات�عملية�تقييم��داء�املا��: املطلب�الثالث

�تتم��� �أن �املعلومات ��� �و��ش��ط ��داء، �تقييم �عملية �مراحل �من �مرحلة �أول �املعلومات �جمع �عت���عملية

ثوقية�و�أن�ت�ون����الوقت�املناسب،�و�لقد��عددت�مصادر�املعلومات�ال����عتمد�عل��ا�تقييم�باملصداقية�و�املو 

  .مصادر�داخلية�و�أخرى�خارجية،�عامة�و�قطاعية�و�أخرى�خاصة�باملؤسسة�إ���داء،�و�تنقسم��ذه�املصادر�

�و�يمكن��:املصادر�ا��ارجية - 1 �ا��ار��، �محيط�ا �من �املعلومات �من �النوع ��ذا �ع�� �املؤسسة تتحصل

 :نوع�ن�من�املعلومات�إ��تص�يف�ا�

تتعلق��ذه�املعلومات�با��الة��قتصادية�حيث�تب�ن�الوضعية�العامة�لالقتصاد��:املعلومات�العامة  - أ

� �املعلومات �من �النوع ���ذا �املؤسسة �ا�تمام �و�س�ب �معينة، �زمنية �ف��ة �بطبيعة��� �و�تأث���نتائج�ا

ع���ا���كما��ساعد��ذه�املعلومات�....ا��الة��قتصادية�للمحيط�و�الت��م�و�التد�ور��قتصادي�

 .تفس���نتائج�ا�و�الوقوف�ع���حقيق��ا

�القطاعية  - ب ��:املعلومات �من �املؤسسة �عليھ �تتحصل �العموم �ع�� �املعلومات �من �النوع �إحدىف�ذا

املجاالت�املتخصصة��املنظمات��قتصادية�و�الدولية،�ال�شرات��قتصادية،تقار�ر�: �طراف�التالية

�مخ �إجراء ���دف �تجميع �يتم �حيث ��قتصادية، �و �املالية �الدراسات �و��املعلوماتتلف �تحليل�ا و

 23.املقارنة�إجراءاستخراج��سب�قطاعية�بناءا�عل��ا�يتم�

 .املصادر�الداخلية - 2

  .النظام�املحاس���و����امل��انية،�جدول�حسابات�النتائج،�املالحقتتمثل��ذه�املعلومات����مخرجات�

 24: امل��انية�املحاسبة  - أ

                                                           
  17.ص�2004لسلوك�مبارك�ال�سي���املا���،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية�،�ا��زائر�،�،�. 23

24  . 3 -Jossette peyrad ; Analyse Financiér ,Librarie Vùbret – 8e édition paris 1999 p10-11 . 
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�عرف�امل��انية�املحاسبة�ع���أ��ا�صورة�فوتوغرافية�لوضعية�املؤسسة����زمن�مع�ن،�أي�أ��ا�تظ�ر�  

  ).�ستخدامات(و�عناصر�ا��صوم�) املصادر( ذمة�املؤسسة�ال���تتمثل����عناصر��صول�

  � �للمؤسسة �املصادر�املالية �مجموعة �عن �وسائل�) خصوم�ا(و��ع���امل��انية �من �املؤسسة �تملكھ و�ما

  . امل��انية������اية�الدورة��ستغاللية�إعداد،�و�ذلك�بزمن�تار����مع�ن،�و�عادة�ما�يتم�)أصول�ا(

ا�قيمة�اقتصادية��شتمل�عناصر��صول�ع���جميع�املوارد�ال���تمتلك�ا�املؤسسة�أو��ستأجر�ا�و�ل�  

  .مستقبلية�يمكن�قياس�ا،�أما�عناصر�ا��صوم�ف�شتمل�ع����موال�ا��اصة�و�الديون 

 :عناصر��صول  - 1

��:�صول  - ��صول �أو�) املوجودات(تمثل �للمؤسسة �مملوكة ��� �و�بالتا�� �محتملة �مستقبلية �منافع ف��

�سائلة� ��و��ا ��� �تأ�ي �و�أ�مي��ا �النقدية �بالوحدات ��صول ��ذه �التعب���عن �و�يمكن �لسيطر��ا خاضعة

أو�البعيد�و�أ��ا��نقدية����املستقبل�القر�ب�إ������عض�بنود�ا�و�قابلة�للتمو�ل�السر�ع�أو�البطيء�) نقدية(

مستقبلية�للمؤسسة�و��ع����صول�بمجموع�ا�عن�استخدامات��موال�ة�تنقسم��إيراداتتقوم�بتحقيق�

 25).ثابتة(أصول�متداولة�و�أخرى�ف���املتداولة��إ��

 : ا��صوم - 2

ثم��اصة�عدة�عناصر�ت��تب�تنازليا�حسب�درجة�استحقاق�ا�من��موال�ا��إ��أما�فيما�يخص�ا��صوم�فتوزع�

  .الديون��طول�مدة�و��قصر�مدة�بوجود�ا����املؤسسة

كما��عت���ا��صوم�منافع�اقتصادية�تض�����ا�املؤسسة،�و�يوجد��عض��ذه�ا��صوم�سر�عة��ستحقاق����

  .�جل�القص��،�و��عض�ا�بطيئة��ستحقاق�����جل�الطو�ل

 26.و�لة��جلو�تت�ون�ا��صوم�من��موال�ا��اصة�و�الديون،��ستحقاقات�ط

                                                           
  .73،ص�2008امل�سرة�،عمان�،�ردن�،الطبعة�الثانية�،عدنان�تايھ�النعي���،�دارة�املالية�النظر�ة�و�التطبيق�،دار� . 25
  127.ص�2002بن�ر�يع�حنيفة�،�الوا������املحاسبة�العامة�للمؤسسة�،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية�،�دار��ومة�،ا��زائر�،، . 26
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 :امل��انية��قتصادية

� ��ستغالل �لدورة �املوج�ة ��ستخدامات �مجموع �عن ��قتصادية �و�(�عت���امل��انية �الصافية �س�ثمارات

و�) �موال�ا��اصة�و��ستدانة�الصافية( و�مصادر�تمو�ل��ذه��ستخدامات��حتياج����رأس�املال�العامل،�

  27.امل��انية��قتصاديةالش�ل�املوا���يب�ن�ب�ية�

  .ب�ية�امل��انية��قتصادية: 2- 1الش�ل�رقم�

  

  :جدول�حسابات�النتائج

��:�عر�فھ �تظ�ر�تفصيالت �ال�� �الواحدة���يرادات�و�القائمة �املحاس�ية �الف��ة �خالل �املصروفات �مجموع عن

عن�مجموع�املصروفات�فت�ون�ن�يجة�املؤسسة�الصافية�ر�حا�و�العكس�ت�ون���يراداتزاد�مجموع��إذابحيث�

  28.الن�يجة�الصافية�خسارة�للدورة�املحاس�ية

                                                           
  .76،ص�2006الثانية�،عدنان�تايھ�النعي���وأخرون�،�دارة�املالية�النظر�ة�و�التطبيق�،دار�امل�سرة�،عمان�،الطبعة�.  27
  .84.75ناصر�دادي�عدون�،نواصر�فت���،مرجع�سبق�ذكره�ص.  28
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�إيراداتمن�ر�ح�أو�خسارة،�ف���قائمة��عرض�ف��ا�جمع��إليھ�عت����ذه�القائمة�عن�ن�يجة�املؤسسة�و�ما�تقود�

خالل�ف��ة�زمنية�معينة،�و���يراداتتخدمت���لق�تلك�املؤسسة�و�ما�يقابل�ا�من�الت�اليف�و�النفقات�ال���اس

  : يو���ا��دول�خمسة�مستو�ات�لنتائجھ�و���

- � ��:�جما��ال�امش �ال�امش �و�بيع���جما���ستخدم �شراء �ع�� �يقتصر��شاط�ا �ال�� �التجار�ة باملؤسسات

ن�مبيعات�البضا�ع�البضا�ع�ا��ا�زة�كما��ستخدم�كذلك�باملؤسسات�ال����شاط�ا�صنا��،�و��و�الفرق�ب�

 .و�البضا�ع�املس��لكة

�تمثل�الفرق��:القيمة�املضافة - �القيمة�ال���ثم�إنتاج�ا�بواسطة�مختلف�عوامل��نتاج�ف�� و�نقصد���ا

 :ب�ن�ما�تم�إنتاجھ�و�ما�تم�اس��الكھ،�و�تحسب�كذلك�كما�ي��

  )خدمات+ موارد�و�لوازم( -إنتاج�الدورة+ ال�امش��جما��= القيمة�املضافة

 :ن�يجة��ستغالل -

  :و�تتمثل����الر�ح�الناتج�عن��شاط��ستغالل�الذي�قامت�بھ�املؤسسة�و�تحسب�بالعالقة�التالية

��ستغالل �املضافة= ن�يجة ��ستغالل+ القيمة �ت�اليف �و�تحو�ل �مختلفة �املستخدم�ن( -نواتج + مصار�ف

  و�املؤونات��مخصصات��س��الك+ مصار�ف�مختلفة+ مصار�ف�مالية+ ضرائب�و�رسوم

 :ن�يجة�خارج��ستغالل -

  : و��ع���ع��ا�بالعالقة�التالية

  مصار�ف�خارج��ستغالل�-نواتج�خارج��ستغالل= ن�يجة�خارج��ستغالل

  .و����ن�يجة�ا��مع�ا����ي�ب�ن�ن�يجة��ستغالل�و�ن�يجة�خارج��ستغالل�:ن�يجة�الدورة

  :املالحق�-د
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�ا ملؤسسة���دف�تكملة�و�توضيح�ف�م�امل��انية�و�جدول�حسابات�النتائج�ف�و�امل��ق��و�وثيقة�شاملة�ت�ش��ا

�حسابات�النتائج�بأسلوب�أخر�و�تقدم��ذه�املالحق� �امل��انية�و�جدول �يقدم�املعلومات�ال���تحتو��ا يمكن�أن

  :نوع�ن�من�املعلومات

 .جدول�حسابات�النتائج�املعلومات�الكمية�أو�الرقمية�املوج�ة�لتكملة�و�تفصيل��عض�عناصر�امل��انية�و  -

 .  املعلومات�غ���الرقمية�و�تتمثل����التعليقات -
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  خالصة�الفصل

�إ��� ��ول �املبحث ��� �التعرض �تم �حيث �باملؤسسات، ��داء �حول �أساسية �مفا�يم �ع�� �الفصل ��ذا يحتوي

� �املؤسسة �ملوارد �العقال�ي ��ستعمال �أنھ �عرف �حيث ��داء �مف�وم �أ�داف�ا��)الكفاءة(تحديد �بلوغ ��غية ،

� �ز�املعيار�)الفعالية(املسطرة �معيار�املصدر، �معيار�الطبيعة، �معاي���الشمولية، �عدة �وفق �أنواعھ �تحديد �ثم ،

��ما �مجموعت�ن �إ�� �صنفت �حيث �فيھ �املؤثرة �العوامل �أبرز �تحديد �ثم �و�من �ا��اضعة�: الوظيفي، العوامل

  .لتحكم�املؤسسة�و�أخرى�غ���خاضعة�لتحكم�ا

املبحث�الثا�ي�فقد�خصص�لتقييم��داء،�حيث�تم�التطرق�فيھ�أوال�إ���مف�ومھ�و�فوائد�تقييم��داء،�و�أما�

  .ثانيا�الر�مراحل�تقييم��داء،�و�ثالثا�إ���أ�داف�تقييم��داء�و�شروط�نجاح�تطبيقھ

الية�ال����س���املؤسسة�و����املبحث�الثالث�تم�التطرق�إ����داء�املا���من�خالل�تحديد�مف�ومھ�و���داف�امل

� �تحقيق�ا �املضافة( إ�� �القيمة �إ�شاء �املر�دودية، �و�ال�سر�املا��، �املا��، �إ���) التوازن �التطرق �تم �ا��تام و���

  .تحديد�مصادر�معلومات�تقييم��داء�املا��

  



  

  

  

  

  

  :الفصل�الثا�ي

  مؤشرات��داء�املا������املؤسسة
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  :تم�يد

�املجال�   ��� �العلمية �و ��جتماعية �و ��قتصادية �التطورات �من �العديد �ا��ديث �العصر �ش�د

ز�د�أ�مية�املعلومات�املحاسبة�و��فصاح�عن�النتائج�و�القوائم�املالية،�من��نا� ي�و�ال���أدت�إ���ت �قتصاد

ءت� سةجا ب�و�املناف ز�بالتعقيد�و�التقل سة��قتصادية،����ب�ئة�تمتا ؤس ء�املا���للم   .أ�مية�تقييم��دا

ض�   ��ع ق طر� � �عن ��قتصادية، سة ؤس �للم �املالية �القوائم ة ء �لقرا �آليات �بتقديم ل فص �ال ذا �� ��� م نقو

صول�إ���معلوما �الو ل �املا��،�من�أج ء ل�عملية�تقييم��دا س� ؤشرات�املالية،�ال���� ت�عن�الوضعية�املالية�امل

سة ؤس   .للم

�أساسية   �مباحث �أر�عة ��� ل فص �ال ذا �� �معا��ة �املا��،�: و�تتم زن �التوا ؤشرات �م ��ول �املبحث ي�ناول

ستو�اتھ زن�املا���م م�التوا ف�و   .حيث�تم�تناولھ�كما�ي���تحديد�م

ب�الر�حية�و�   س ء�و����� طرق�تقييم��دا طرقا�أخرى�من� املر�دودية�ل��كم�أما�املبحث�الثا�ي�في�ناول�

ق�إيرادات صول�لتحقي سة����إدارة�� ؤس ة�امل ء فا   .ع���ك

�و�استقاللي��ا�   سة ؤس �نمو�امل �ع�� �ل��كم �النمو�و�الرفع ؤشرات �م �و��خ���ي�ناول �الرا�ع �املبحث أما

  .املالية
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  تقييم��داء�املا���عن�طر�ق�مؤشرات�التوازن�املا��: املبحث��ول 

ي�أساسا�م�ان�   سة��قتصاد ؤس ل���نتاج�عت���امل ذه�القيم�ترتبط�القيم�ع���ش� سلع�و�خدمات�و��

ل� طا�وثيقا�بالعوام ذان�يطلعان�بالدور���نتاجارتبا سة،�و�العامالن�الل ؤس طرق�استعمال�ا����امل ستعملة،�و� امل

ي،� ل�املا���و�ال�شر ي�ف��ا��ما�العام ذاالقياد ي�بطر�قة�عقالنية�و�علمية�و�اقتصادية��فإ ل�ال�شر ف�العام تصر

س س�بالعك ت�ل�ا�نتائج�مرضية�و�العك ة��ان فيد   .م

م�أو��مر�   ذا���تما ظ�ر�� سة��قتصادية،�و�قد� ؤس م�باملوارد�املالية����امل من��نا�تأ�ي�أ�مية���تما

ك�و�الرجال��عمال� ذلدى�البنو سات،�و��إ ؤس زن�املا����عت��ون�املمولون�للم م�بمراقبة�التوا ذا���تما ل�� يتمث

م ف�و ذا�امل ذ�� سة�باستعمال�أدوات�مالية�تأخ ؤس   1.للم

  �عر�ف�التوازن�املا��: املطلب��ول 

�و�   �ج�ة، �من �امل��انية ��� �املالية �املوارد �ب�ن زم�� �و�ال �ألقي�� ل �تقاب �بأ��ا �املا�� زن �التوا ف ��عر� يمكن

خت �ت �حيث �ثانية، �ج�ة �من ال��ا ك�استعما ذل �و�ك �استحقاق�ا ق �تراف �ال�� �استعمال�ا ة �مد ��� صر�املوارد �عنا ف ل

ق�درجة�ثبو��ا الت�ال���تواف صر��ستعما ف�عنا ختل   2.ت

  مستو�ات�التوازن�املا��: املطلب�الثا�ي

  ��� س ف�ال���� ط�ال����عتمد�عل��ا�ا���حد��إل��امن�أ�م���دا ئ�و�الشرو سة،�و��و�من�أ�م�املباد ؤس امل

�ا �عملية ��� �العامة�ما ة �القاعد �من ق �ينطل ي ذ �و�ال سة ؤس �امل ل �ل�ي� �املا�� زن �التوا �نجد �املقرض�ن، �مع ل لتعام

ة� �مد �و الت ��ستعما �قيمة �مع سة ؤس �بامل �وجود�ا ة �مد �و ل �مصادر�التمو� �قيمة ل �تقاب �ضرورة ��� املتمثلة

زنات�فرعيةاستعمال�ا� ث�توا ة��عطي�ثال ذه�القاعد   :ف��ا�و��

                                                           
 ليرنر ترجمة محمد عبد العزيز أبو رمان ،ملخصات شوم نظريات و مسائل في أصول المحاسبة ، ديوان.كاشين ،جويل ج .جيمس أ.  1

  .333،ص 1992الجامعية ،بن عكنون الجزائر،المطبوعات 
  .13، ص2009محمد المبروك أبو زيد،التحليل المالي ،شركات و أسواق مالية ،المملكة العربية السعودية ،دار المريخ، الطبعة الثانية،.  2
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  )  FR(رأس�املال�العامل�: أو��ول �التوازن�الدائم: الفرع��ول 

ي�املوجودات�املتداولة�   ل،�أ ل���م��س�ثمار�املتاح����املوجودات�قص��ة��ج س�املال�العام يقصد�برأ

فقرات� غ���ا�من�ال ���و� سل زون�ال خ ذمم�املدينة�و�امل ؤقتة�و�ال ي��س�ثمار����فقرات�النقدية�و��س�ثمارات�امل أ

  .املماثلة

  � ضا �أي ف ��ل��امات�و��عر �ع�� �ا��ار�ة صول �� ��� ة ز�اد �ال �بأنھ �مم سة ؤس �امل ��� ل �العام �املال س رأ

  1).املتداولة(ا��ار�ة�

ل   �العام �املال س صول��-�ع���رأ �� ��� ة ز�اد �مقدار�ال �عن �الصا�� �املال س �رأ ض �البع �عليھ ق �يطل أو�كما

�م �ع�� �الشركة �مقدرة �ع�� �ا��كم ؤشر��� �امل ��نا �من �و�بالتا�� ستحقة�املتداولة، �امل �املتداولة م �ا��صو واج�ة

ل�باملعادلة�التالية س�املال�العام ب�رأ سا   :عل��ا،�و�يتم�اح�

  ا��صوم�املتداولة�-�صول�املتداولة�= رأس�املال�العامل

  

  �صول�الثابتة�- �موال�الدائمة= رأس�املال�العامل

  : أنواع�رأس�املال�العامل. أ

س��:رأس�املال�العامل�الصا��.1 صول�املتداولة�،و�يد���برأ صول�الدائمة�ال���تمول�من�� �ع���عن�قيمة��

ل�الدائم�أو�الصا��   2.املال�العام

                                                           
  23. ناصر دادي عدون و نواصر محمد فتحي ،مرجع سبق ذكره ،ص.  1
األردن دار المستقبل ،الطبعة األولى  ، _محمد طيب ،محمد عبيدات ،اإلدارة المالية في القطاع الخاص ،دار البداية ،عمان .  2

  26 .،ص2009
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سبة�مالية�   س�� ذا�ف�و�ل� فرق�ب�ن�املوجودات�املتداولة�و�املطلو�ات�املتداولة�،�ل� ضا�بأنھ�ال ف�أي و��عر

� سبة �ل� �ك�� م ف�و �م �عن ��و�عبارة ل �ب ،� ��خرى ب س �ال� ة�كبا�� ز�اد � �مدى سبة �ال� ذه �� �تب�ن �حيث التداول

  .املوجودات�املتداولة

  

ذا��ان�موجبا(�عت��� :رأس�املال�العامل�ا��اص. 2  ل�) إ صول�الثابتة�ب صة�ال���تمول�� ء�من��موال�ا��ا ز ا��

صول�املتداولة ء�من�� ز ضا�تمول�ج  1.أي

 

 

صول� .3 م�القيمة�ال����غطي�مجموعة�� ف�و ذا�امل ة�استغاللية�و��ع���� ل�لدور ستعم طبعا�� املتداولة�،�و�ال���

ة فقرا 2واحد ضا�إجما���املوجودات�املتداولة�ب فقرات���و�يقصد���ا�أي ذه�ال ف�ماليا�عن�� فة�،�و�املعرو ختل ا�امل

الس�ثمار�ف��ا���أ �فا ك ذل �و�ل ،� ة �الواحد سنة �ال ال�تتعدى � �قص��ة زمنية � �ف��ة �خالل �نقد �إ�� �تتحول �أن ب �يج ا

ذمم�و�اس�ثمار�قص��  ل�ال صول����النقدية�،��س�ثمارات�قص��ة��ج ذه�� سنة�و�� ب�عن�ال ز�د����الغال ال�ت ة�

�� سل زون�ال خ  . امل

                                                           
  68 . إلياس بن ساسي و يوسف قريشي ،مرجع سبق ذكره ص.  1
  23 .ناصر دادي عدون و نواصر محمد فتحي ،مرجع سبق ذكره ص.  2
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�ا��ار��. 4 �العامل �املال �ديو �:رأس �قيمة ي �أ سة ؤس �امل ستعمل�ا �� �ال�� �ا��ارجية ��موال ا���و�و�مجموعة

فة ختل 1امل .  

  : ���مراقبة�ال�ي�ل�املا���للمؤسسة) الصا��(دور�مف�وم�رأس�مال�العامل�الدائم�. ب

س�   ذا��ان�رأ سة�،فإ ؤس ل����امل ذ�قرارات�التمو� خا ل�الدائم����حالة�ات س�املال�العام م�رأ ف�و ل�م ستعم �

ال�أن� �إ سة ؤس �امل ل �بتمو� ل �يقب ك �البن �فان ،� زونات خ �امل �قيمة �مع �باملقارنة �و��افيا �موجبا �الدائم ل �العام املال

س�ولة�ال���يتم س�� ال ب�رأ سا ة��ا�ح ل�عد س��ه�،نظرا�ألنھ��شم ف سقطنا����س�ولة�ت ب�أن�� ال�يج املال�الدائم�

ل�الدائم���� س�املال�العام ء�برأ فا ال�يمكن��كت ل�كب��ة� ت�الديون�الطو�لة�و�املتوسطة��ج ذا��ان صر�،�فإ عنا

سبة �� �،مثال ب س �ال� �و �ا��اص ل �العام �املال س �رأ ل ستعم �� �أن ب �يج ل �ب �املالية سة ؤس �امل �وضعية  تحديد

ل�  س�املال�العام ب�رأ سا ذ�ا�عند�ح خا ب�ات   : عتبارات�الواج

صول�املتداولة�و�درجة�سيول��ا .1   . م�ونات��

ة�تحقيقھ�أو�حركتھ .2 زون�و�مد خ   . م�ونات�امل

صة�الديون  .3 ب�فيما�بي��ا�و�خا م�و�التناس   . م�ونات�ا��صو

   حاالت�رأس�مال�العامل�.ج

س�املال�عن� :منظور�أع���امل��انية - ث�ع���رأ صول�الثابتة�،�و�يمكن�حصر�ثال  العالقة�ب�ن��موال�الدائمة�و��

ل س�املال�العام الت�لرأ   : حا

� :ا��الة��و��  ب ل�موج س�املال�العام صول�الثابتة(رأ س�: )�موال�الدائمة�أك���من�� ذه�ا��الة��ع���رأ ����

ل �العام ت� املال �استطاع سة ؤس �امل ي �أ ،� �الثابتة صول �� ل �� ل �تمو� ��عد �املتبقي �الدائمة ��موال ض �فائ عن

                                                           
  69 . يوسف قريشي ،مرجع سبق ذكرهإلياس بن ساسي و .  1
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�اس�ثمارا �جميع ل �موارد�ا��تمو� �بواسطة �ع����ا ك ذل �،و� ل �العام �املال س �رأ ��� ل �تمث ض �فائ ت �،و�حقق املالية

1 النحو���ي : 

  �انيةا��الة��و���لرأس�املال�العامل�من�منظور�أع���امل�): 1-2(ش�ل�رقم�

 

ذكره�ص� :املصدر ق� ف�قر�����،�مرجع�سب س�بن�سا����و�يوس  . 68إليا

ذه�ا��الة��موال��):�موال�الدائمة�أقل�من��صول�الثابتة(رأس�املال�العامل�سالب� : ا��الة�الثانية ����

غ����افية� ذه��موال�الدائمة� ء�م��ا�� ز ل�جميع��حتياجات�املالية�الثابتة�حيث�ي���ج غ����افية�لتمو� لدائمة�

ستد���البحث�عن� ذه��حتياجات�فقط�،�مما�� ء�م��ا�� ز ل�جميع��حتياجات�املالية�الثابتة�حيث�يل���ج لتمو�

ز��� ل�موارد�مالية�أخرى�لتغطية�ال��  . التمو�

  

  

  

                                                           
  348 . الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،ص2006جمال الدين المرسي و عبد اهللا اللحلح ،اإلدارة المالية مدخل اتخاذ القرارات ،، .  1
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  ا��الة�الثانية�لرأس�املال�العامل�من�منظور�أع���امل��انية): 2-2(الش�ل�رقم�

  

�الثالثة � : ا��الة �معدوم �العامل �املال �(رأس �الثابتة ��صول ��ساوي �الدائمة �نادرة��:)�موال �حالة و��

ي �أ ث �حالة ا��دو ل ل تمث �و�تمث خدامات �و��ست �املوارد ل ��ي� ��� م �التا ق سي���عملية��التواف �ل� ل ��مث الوضع

سة ؤس ل��حتياجات�املالية����امل  . تمو�

  ا��الة�الثالثة�لرأس�املال�العامل�من�منظور�أع���امل��انية): 3-2(الش�ل�رقم�

  

  .68إلياس�بن�سا����و�يوسف�قر�����،مرجع�سبق�ذكره�ص�: املصدر
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صول�: منظور�أسفل�امل��انية فرق�ب�ن�� س�املال�عن�ال ل��ع���رأ ل�،حيث�يمث املتداولة�و�الديون�قص��ة��ج

�القص��ة� �لالستحقاقات ��ستجابة �ع�� سة ؤس �امل �قدرة �مدى ختصرة �امل �امل��انية �أد�ى �من ل �العام �املال س رأ

� �املتداولة صول�ا �أ ل �تحو� ق طر� � �عن ل ��-�ج �إ�� �سيولة �إ�� �للتحول ��ك���قابلية �،و�يتم��- و�� �سائلة نقود

سديد�القروض� ؤشربواسط��ا�� ذا�امل الت�ل� ث�حا ك�ثال ل�،�و��نا   : قص��ة��ج

 و���� �: ا��الة ب �موج ل �العام �املال س �( رأ ل ��ج �قص��ة �القروض �أك���من �املتداولة صول �أن�): � ي أ

ل� ض�ما���يمث صول�ا�املتداولة�،و�يبقى�فائ م�أ خدا ل�باست ستطيع�مواج�ة�القروض�قص��ة��ج سة�� ؤس امل

�الع �املال س �و��و�رأ �أمان �املا����امش زن �التوا ��� م ��ا �دور سيولة �ال ق �تحقي �درجة ب �تلع �حيث ،� ل ام

سة ؤس   1.للم

 الثانية� � : ا��الة م �معدو ل �العام �املال س ل(رأ ��ج �قص��ة �القروض ي ساو �� �املتداولة صول م�) � خدا باست

ث� ز�و����حالة�مث���نادرة�ا��دو ال��� ض�و� ق�فائ صول�املتداولة�،�دون�تحقي �.   

 الثالثة� � : ا��الة ب �سال ل �العام �املال س ل(رأ ��ج �قص��ة �القروض �من ل �أق �املتداولة صول ذه�) : � �� ��

غ����افية�لتغطية��ستحققات�ال����الوضعية ل�القص��� ل�����ج صول�املتداولة�القابلة�للتحصي �ون��

ل�القص�� سدد�����ج  . س�

  : العوامل�املؤثرة�ع�����م�رأس�املال�العامل. د

ك�العديد�من�   �ال����نا ل ذه�العوام ف�إ���� ضا ل�و�ي ل�ك� س�املال�العام �ال���تحدد���م�رأ ل العوام

ل� ل�ك� س�املال�العام ؤثر�ع�����م�رأ ل�ال���ت ة،أما�العوام ل�ع���حد س�املال�العام ل�من�بنود�رأ ؤثر�ع���� ت

 :ف��

ل�و�يمكن�القول�أن�م�شآت�ا : طبيعة�ال�شاط. 1 س�املال�العام ط�ع�����م�رأ طبيعة�ال�شا ؤثر� ق�ت ملراف

�ا��دمات �ع�� �أساسا ب �ينص ط�ا ��شا �ألن ل �العام �املال س �رأ �من س�يا �� سيط �قدر�� �إ�� �تحتاج  . لعامة

                                                           
  25 . صر دادي عدون و نواصر محمد فتحي ،مرجع سبق ذكره صنا. 1
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ف�املشروعات�الصناعية����موقع�وسط�   س�يا�منھ�و�تق أما�املشروعات�التجار�ة�فتحتاج�إ���قدر�كب����

ق�العامة�و�املشروعات�التجار�ة   1.ب�ن�املراف

س�املال�،حيث�تحتاج� : مقدار�املبيعات�املنتظرة. 2 ل�إضا���لرأ ة����املبيعات�إ���تمو� ز�اد حيث�تحتاج�ال

ض ة�أوراق�القب ز�اد ة�املبيعات�إ��� ز�اد ي� ؤد زون�و����النقدية�و�قد�ت خ ز�د�من��س�ثمار����امل ة�مل   . امل�شأ

س�ثمرة�� : ز�ادة�مستوى��سعار. 3 ة��موال�امل ز�اد ة�����سعار�إ���ضرورة� ز�اد ي�ال ؤد ضاعة�و�حيث�ت ��الب

ت�تحققھ� ي��ان ذ س�رقم�النقدية�أو��عمال�ال ف فاظ�بن ة��حت �أرادت�امل�شأ ذا ض�و�النقدية�إ أوراق�القب

ة��سعار ز�اد ل�    .قب

�التص�يع. 4 �عمليات �و� : طبيعة �بالتعقيد �ف��ا �التمو�لية �تتم���العمليات �ال�� �الصناعية �امل�شآت تحتاج

� �إ�� ،� س�يا �� طو�لة � ف��ات �ل في�باستغراق�ا �ف �التص�يع �احتياجات ل �لتمو� ل �العام �املال س �رأ قدر�أك���من

�� سل زون�ال خ فاظ�بقدر�كب���من�امل ب�التص�يع��حت ذه�ا��الة�يتطل � .  

�البيع .5 �و�شروط �الشراء �شروط �ب�ن �من� : العالقة ة �امل�شأ �عل��ا ل �تحص �ال�� �البيع �م�لة ت ��ان ذا فإ

ب سدد�خالل�ا�قيمة�أوراق�الدفع�تتقار ة�لعمال��ا�ليقوموا��املوردين�ل� سداد�ال���تمنح�ا�امل�شأ مع�م�لة�ال

م� ي�تقو ض�تمول�أوراق�الدفع�أ ك�معناه�أن�أوراق�القب ذل سداد�قيمة�املبيعات��جلة�إل��م�خالل�ا�فان� �

صول�املتداولة صا���� ض�كب���من� ة�إ���فائ ل�حاجة�امل�شأ سداد�ا�مما�يقل � .  

ة�من�ا��صول�ع���احتياجاو�  :قوة�املركز�املا���للم�شأة. 6 ك�امل�شأ ذل ا���سمع��ا�����سواق�حيث�يمكن�

فاظ�بمبالغ�كب��ة� ل�من�ضرورة��حت ي�مما�يقل ل�فور س�يا(العاجلة��ش� ي) �   .���شكر�نقد

  ):احتياجات�رأس�املال�العامل: (التوازن�املتوسط�: الفرع�الثا�ي�

ة�استغاللية�ع���موارد : �عر�ف ل�دور سة����� ؤس ل�امل فات�(دور�ة���شم سل ل�ماعدا�ال و����الديون��ج

ذه�املوارد��غط��) املصرفية ة��و� زمات�أو�احتياجات�الدور ستل ق(ا�م زنات�و�القيم�القابلة�للتحقي خ و��.)و����امل

ال�؟ م� ة�أ غ���الدور سة�تحتاج�إ���موارد�إضافية�من� ؤس ذه�امل ل��   بمقارنة�قيمة�العنصر�ن�تحدد��

                                                           
  .349-348  المرجع السابق،  ص.  1
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� �فان �موجبا فرق �ال ��ان ذا ة�فإ �الدور �موارد �بواسطة ��ستغاللية ة �الدور �احتياجات ل �� ��غط �لم سة ؤس امل

ذه��حتياجات� ل�مالية�أخرى�و�عل��ا�أن�تبحث�عن�موارد�إضافية�ملواج�ة�� ل�لد��ا�حاجة�إ���وسائ العادية�،ب

�مد ز�د �ت �موارد�ا �إ�� �ت��أ �بالتا�� ،��� ل �العام �املال س �رأ �إ�� �،أو�تحتاج ة �الدور �عن �ح.ا ��� س �سلبية�والعك الة

  . الن�يجة

 عالقة�حساب�احتياج�رأس�املال�العامل :  

  

  ا��ز�ن: التوازن�الثالث: الفرع�الثالث

ة�معينة�،�ف���ت�تج�إما�عن�� :�عر�ف سة�لدور ؤس ف�ف��ا�امل ز�نة�عن�القيم�املالية�ال���يمكن�أن�تتصر �ع���ا��

ل� س�املال�العام ل�و�احتياجات�رأ س�املال�العام زة�،�أو�عن�الصا���ب�ن�رأ سائلة�. صا���القيم�ا��ا� ي�القيم�ال أ

�من �املال س �رأ �احتياجات طرح � ��عد سة ؤس �امل ف �تصر ت �فعال�تح �تبقى �املال��ال�� س �رأ �من ل �العام �املال س رأ

ل   . العام

ل��جما��� س�املال�العام فرق�ب�ن�رأ ز�نة����ال لFR ا�� س�املال�العام   BFR .1  واحتياج�رأ

  : عالقة�حساب�ا��ز�نة

  

                                                           
1 . Jean_ Michel Delaveau , Guide de la gestion financiere des etablissements sociaux 

et medico _sociaux , 

DUNOD, paris ,1999, page 101 . 
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ل�لالستغالل�و�احتياج�   س�املال�العام ل�ب�ن�احتياج�رأ صر�الثالثة�،�مع�فص ل�من�العنا يمكن�ت��يص��

ل� س�املال�العام ل�التا��رأ   :خارج��ستغالل����الش�

 

  مستو�ات�التوازنات�املالية): 2-4(الش�ل�رقم�

  

  .26ناصر�دادي�عدون�و�نواصر�محمد�فت���،مرجع�سبق�ذكره�ص�: املصدر

  تقییم��داء�املا���عن�طر�ق�مؤشرات�السیولة�و�ال�شاط: املبحث�الثا�ي�

  � ��� �املالية سيولة �و�ال ط �ال�شا �املبحث ذا �� س �اعتبار�ما�يدر �يمكن ذين �،و�ال ��قتصادية سة ؤس امل

��و  �املا�� ء ��دا �لتقييم �م�م�ن ل���معيار�ن �أج �من غ�ما �بلو �و�باستمرار�إ�� سة ؤس �امل �� س �� �مالي�ن ��دف�ن ما
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ب�الدائن�ن���قوق�م طل سة�ثقة�لدى�الدائن�ن����حالة� ؤس سر�املا����عطي�امل سة�،�ألن�ال� ؤس ق��مان�للم  تحقي

.  

  �سب�السيولة��:املطلب��ول�

  � ء �الوفا �،ع�� ة �امل�شأ �مقدرة س �تق� �ال�� ب س �ال� ك سيولة�Liquidité Ratioتل �ال ب س �ب�  يقصد

ل� م�املتداولة(باإلل��امات�قص��ة��ج صول�أخر�ى�يمكن�تحو�ل�ا�إ���نقدية�و�) ا��صو مما�لد��ا�من�نقدية�و�أ

س�يا� زمنية�قص��ة�� صول�أخرى�يمكن�تحو�ل�ا�إ���نقدية����ف��ة� سيولة�من�). صول�املتداولة� (أ ب�ال س �عد�و��

ل ة�ائتمان�قص����ج ذين�يقدمون�للم�شأ ك�و�املقرض�ن�ال   1. ��مية�بم�ان�لإلدارة�و�املال

م�املتداولة�فورا�،�   صول�املتداولة�ال���ي�ب���توفر�ا�لتغطية�ا��صو سبة�إ���ما�مقدار�� ذه�ال� �ش����

زون خ �امل �بيع ب �يصع �حيث زون خ �امل ء �من��باست�نا ل �أق سوقية �ال �قيمتھ �من ل �أق سوقية �ال �قيمتھ ال�أو�أن حا

  . قيمتھ�الدف��ية�أو�أع���م��ا

  �سبة�التداول : الفرع��ول�

� �املتداولة م �ا��صو �مواج�ة �ع�� �الشركة �قدرة �إ�� �التداول سبة سمة�. �ش���� �بق سبة �ال� ذه �� ب سا �ح و�يتم

م�املتداولة صول�املتداولة�و��ما�ا��صو � .2  

ذه س���� ل�أل�و�� س�املال�العام سبة�رأ �ب� سبة�أحيلنا م���ال� صول�املتداولة�و�ا��صو سبة�ب�ن�� ا�عبارة�عن��

ل س�املال�العام   3. املتداولة�و��ما�م�ونات�رأ

ب�العالقة�أدناه� سبة�التداول Current Ratio : بموج ب�� سا   يتم�ح

                                                           
ة ناصر نور الدين عبد اللطيف ،أساسيات المحاسبة المالية في المنشآت الخدمية و التجارية و الصناعية تحليل القوائم المالية و المحاسب.  1

  .244ص ، 2006ا ،الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، ھالتزامات عن
  87. ، ص2009دريد كامل شبيب ،مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرة ، عمان، األردن ، الطبعة الثانية ،.  2
  .75ندي ، مرجع سبق ذكره، صھيم ھمنير إبرا.  3
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   �سبة�التداول�السر�عة: الفرع�الثا�ي�

�أ �التداول سبة �� �ع�� ب ����عا �إ���ا �تحو�ل�ا ل س� �� �ال�� �املتداولة صول �� ��و�من �� سل �ال زون خ �امل �أن ف��ض ت

ذا��ف��اض �،�و�� ال�من�الدائن�ن� نقدية ال�ي�ون�مقبو �ح���يمكن�. قد� زمنية ف��ة� �يحتاج�ل �� سل زون�ال خ فامل

ل �،ب سارة خ �ب �بيعھ �يتم �بأن �احتمال ك �و��نا ،� � بيعھ طالق �� �ع�� �بيعھ �من سة ؤس �امل ال�تتمكن � ذا.قد فمن��ل

سبة ل�إ���� سبة�التداول�،�لنص سط�� ���من�� سل زون�ال خ سبة� املق��ح�اس�بعاد�امل سيولة����� س�ال ة�لقيا جديد

سر�عة �ال  التداول

سة ؤس سبة�ال����عت���مقياسا�ملقدرة�امل ك�ال�   .Acid _Test Ratio or Quick Ratio تل

ل� الل��امات�قص��ة��ج ء�با م�املتداولة(ع���الوفا صول ) ا��صو   1 .سر�عة�التحول�إ���نقدية�من��

ل الل��امات�قص��ة��ج ء�با ال�للوفا سر�عة�املتاحة�حا سيولة�ال سبة�درجة�ال ذه�ال� س��   2.تق�

صول�املتداولة�سيولة��و  سبة�ال���تظم�أك���� ك�ال� سائلة�جدا�،��النقد�و�شبھ���تل صر�ال ا��عتمد�ع���العنا

� صر�ا �عنا �ت�ون �و �( النقد �و �الصندوق ��� سندات�النقد ��ال ق سو� �لل� �القابلة �املالية ��وراق �و ف املصر

ل�سيولة) ا���ومية صر��ق س�بعد�العنا ؤشر�� ذا�امل ب�تحو�ل�ا�إ���نقد إن��� ض� أو�ال���يتطل ل��ع سر�عا�تحم

ف�املدفوعة�مقدما�، ���و�املصار� سل زون�ال خ ذمم�املدينة�و�امل ء�املالية��ال ذه� �عبا سط�� ف�يقتصر�� بالتا���سو

� سبة فال� �التصر �عند �قيم��ا ��� ض في خ �ت ي �أل ال�تتعرض � �ال�� �املتداولة صول �� �ا�� ع�� �املعيار�ة�، سبة و�ال�

  : النموذجية���
                                                           

  83 . ندي ،مرجع سبق ذكره صھيم ھمنير إبرا.  1
، ص ص 2003صالح الدين حسن السيسي ، دراسات الجدوى و تقييم المشروعات ، دار الفكر العربي ،مصر ،الطبعة األولى ، .  2

265-266 .  
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  �سبة�النقدية�و�شبھ�النقدية: الفرع�الثالث

ف��ض� �ت �النقدية سبة �� �،فان �سنة �خالل زون خ �امل ل س�ي �� صعو�ة � ف��ض �ت سر�عة �ال سيولة �ال سبة �� ت ��ان ذا إ

ل �تحصي صعو�ة � ضا � أي �سنة �م��� ل �الغ���قب �لدى ة �امل�شأ ستحقات �مصادر�. م �فان ك ذل ��مر�ك ��ان ذا وإ

ف�تنحصر����النقدية�و ة�سو سيولة�للم�شأ ل� ال س�يل�ا�مث ذكر����� صعو�ة�ت ال�توجد� صول�ال��� غ���ا�من��

�املصرفية �ال��  الودا�ع �املالية ��وراق �من غ���ا �أو� زانة �ا�� ذونات �� و�أ �نقدية �إ�� �تحو�ل�ا ل س� �دون�� سرعة

طالق� سائر�ع���� ك�ال�. خ ب�تل سا فية�ح    1:سبةوفيما�ي���كي

 

ط� ؤشرا�ع���إفرا ك�م ذل ز�د�عن�الواحد�ال��يح�،�فقد�ي�ون� ساو�ة�أو�ت سبة�م ك�ال� ت�تل ذا��ان ذكر�أنھ�إ ومما�ي

ز�د�عما�عل��ا�من�ال ي�أو�ت ساو صول�سائلة�� فظ�بأ سة�تحت ؤس ذ��ع���أن�امل سيولة�،�إ سة����توف���ال ؤس ��امات�امل

الحقة � �توار�خ ��� ق ستح �� ف �سو ��ل��امات ك �تل ض ��ع �أن �رغم ،� �عداد�. قص��ة ��و��� ف �التصر ذا �� ل مث

غ���املرغو�ة صول�. التصرفات� ب�كب���من�أ ل�ف�ون�جان ال�تدر�عائد�ض�ي صول� ة�نقدية�،و���أ صور الشركة����

ك�بصما البد�و�أن�ت�� سألة� ة�����م ؤشرات�الر�حية�،�وع���ثرو ك�بالتبعية ا�ع���م  . املال

   سيولة�الذمم: الفرع�الرا�ع�

ستوى� �م �ع�� �مثيل��ا �عن ل �تق سر�عة �ال سيولة �ال سبة �أو�� �التداول سبة �� �أن �املا�� ل �املحل ف �يك�ش عندما

زون�للتأكد�من� خ ذمم�و�امل صة�ال صول�املتداولة�خا ل�بند�من�بنود�� ل�� م�بتحلي الصناعة�فان�من�واجبھ�القيا

                                                           
  91. ، ص2004عبد الغفار حنفي ،أساسيات التمويل المالي و دراسات الجدوى ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ، .  1
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سب. مدى�سيول��ا� ساو�ال� ذمم�فيمكن�ح سيولة�ال ل�أعمار���ة�ل ذا�بتحلي ل�،�وك س�متوسط�ف��ة�التحصي ا�بقيا

سابات�املدينة فردات�ا��   . م

   سيولة�املخزون: الفرع�ا��امس�

زون�بإيجاد� خ س�سيولة�امل ل�،�فانھ�يمكننا�قيا س�سيولة�ا��قوق�بإيجاد�متوسط�ف��ة�التحصي وكما�أمكننا�قيا

ل�قيم��ا زن�ح���تحصي خا ضاعة�للم ذ�دخول�الب ف��ة�ال���تم����من ف��ة�إ���. متوسط�ال ك�ال زئة�تل و�يمكن�تج

ل�: ف��ت�ن� ز�ن�و�تمث خ ضا�و������متوسط�ف��ة�الت ء�الب زن�ح���يتم�بيع�ا�متوسط�ف��ة�بقا خا ة����امل عة�املش��ا

طلقنا�عل��ا� ق�أن�أ ل�قيم��ا�و�ال���سب ضاعة�ح���تحصي ذ�بيع�الب ف��ة�ال���تم����من ل�متوسط�ال ،�والثانية�تمث

ل� سا. متوسط�ف��ة�التحصي ز�ن�،فيتم�ح خ �الت سبة�ملتوسط�ف��ة فة���و�بال� زون�ع���ت�ل خ صيد�امل سمة�ر ا�بق

ب�النتا ضاعة�املباعة�و�ضر سنةالب م�ال 1 ئج����عدد�أيا . 

  

 أ�مية�السيولة�للمؤسسة: الفرع�السادس�

ف���   ل��ستحقاق�ألن�التوق ل�عند�حلول�أج ء��ل��امات�قص��ة��ج سيولة��غرض�أدا سة�بال ؤس تم�امل

�املالية� ��وضاع �التأث���ع�� ك ذل � �ع�� ب �ي��ت �حيث سا�م�ن ��ضرار�بامل �إ�� ي ؤذ �ي ��ل��امات ذه �� ء �أدا عن

سا�م�ن سيولة�تأث���ع���امل خلص�أن�لنقص�ال ك�ن ذال سة�و�ب ؤس ستقبلية�للم 2. امل   

 �سب�ال�شاط: املطلب�الثا�ي�

ة� ء فا �ك �مدى �و�معرفة صر�املوجودات �عنا ل �بتحلي م �تقو ي �أ ل ص �� �إدارة ��� ة ء فا �الك س �تق� �ال�� ب س �ال� و��

صر�إ���مبيعات�و�من�إلىثم�سيولة ذه�العنا ل��   1. �دارة����تحو�

                                                           
  99.ص ندي ،مرجع سبق ذكره،ھيم ھمنير إبرا.  1
  100. المرجع السابق ص.  2
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م�املوارد�املتوفرة�لديھ��� خدا س�مدى�فاعلية�املشروع����است ب�ال���تق� س ب�. ال� س ذه�ال� ضمن�جميع�� و�ت

زن  �توا �وجود صول�  ضرورة �� ب س �و�� زون خ �امل ل �مث فة ختل �امل صول �� سابات �ح �و�ب�ن �املبيعات �ب�ن ب مناس

غ���ا  .الثابتة�و�

  معدل�دوران��صول : الفرع��ول�

ص ب�معدل�دوران�� سا صول�ويتم�ح صا���املبيعات�ع���مجموع�� سمة� ة�ل� ول�بق ء فا س�مدى�ك ذا�فانھ�يق�

صول  �دارة����استغالل ك��  . تل

 

ق�قدر�كب���من� صول�أو��س�ثمارات�باملشروع�لتحقي م�� خدا ة��دارة����است ء فا ضا�ك س�أي سبة��عك ذه�ال� و�

ك. املبيعات ذل ة��دارة���� و�ل ء فا زاد�املعدل�دل�ع���ك ة�عدد�مرات�ف�لما� ز�اد صول�و�لما�دل�ع��� م�� خدا است

صول�خالل ق�العائد�ع���� سنة تحقي  2. ال

 معدل�دوران��صول�الثابتة: الفرع�الثا�ي�

� �الثابتة صول �� صا�� � �ع�� �املبيعات صا�� � سمة �بق �الثابتة صول �� �دوران �معدل ب سا �ح ذا�. و�تم و�عت����

ؤشرا�ملدى صول� املعدل�م ة����إدارة�أ ء فا سة�الك ؤس صول�الثابتة�للم ذا�وجد�أن�معدل�دوران�� سة�،�فإ ؤس امل

ستوى�الصناعة�،فان فوق�مثيلھ�ع���م م� ي صول�الثابتة�أو�عد ة�عالية����استغالل�� ء فا ك�قد��ع���إما�ك ذل

ستوى� �م �مثيلھ �ع�� �الثابتة صول �� �دوران �معدل فاض خ �ان �حالة ��� �،أما صول �� ك �تل ��س�ثمار��� فاية ك

الة�����س�ثمار�ف��االصناعة�فان�� صول�،�أو�املغا ة����استغالل�� ء فا فاض�الك خ   .ذا�قد��ع���إما�ان

                                                                                                                                                                                     
1 . Gérard hirigoyen, panorama de la gestion, les éditions d’organisation, paris, France 

1996, p150 . 
 268 .إلياس بن ساسي و يوسف قريشي ،مرجع سبق ذكره ص.  2
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�و�قدر  �الثابتة صول �� ة ء فا �ك �مدى س ���و�ق� ��يرادات ق �تحقي �ع�� الا�) املبيعات(ا � �الطاقة ة ز�اد �و� للمشروع

ي�للمشروع ط�ا��ار ة�ال�شا ز�اد سا�م��ا���� ة�م ز�اد صول�الثابتة�و� خدامية�لأل   . �ست

  

  معدل�دوران��صول�املتداولة: الفرع�الثالث�

ذا� صول�املتداولة�،�و�عت���� صا���املبيعات�ع���مجموع�� سمة� صول�املتداولة�بق ب�معدل�دوران�� سا يتم�ح

ب�بالعالقة�التالية س صول�و�توليد�املبيعات�منھ�و�يح ذا�النوع�من�� ة����إدارة�� ء فا ؤشرا�ملدى�الك   : املعدل�م

  

  

 � �املدينةمعدل �الذمم �ع��� : دوران ��جلة �املبيعات صا�� � سمة �بق ذمم �ال �دوران �معدل ب سا �ح يتم

ذمم� ك�ف��ا)إجما���ال خصص�الديون�املش�و طرح�م ل� ي�قب ؤشرا�ملدى�مالئمة�(. أ ذا�املعدل�م و�عت����

�و�سياسة� ��ئتمان �سياسة �مالئمة �مدى �ع�� ء ضو �ال �بالتا�� �و�يلقى ،� ذمم �ال ��س�ثمار��� ��م

لالتحص ��موال�. ي ة ز�اد � �إ�� ي ؤد �ت ستحقات �امل ل �تحصي �و��� ��ئتمان �منح ��� سا�لة �امل� سياسة فال

ذمم� س�ثمرة����ال ذمم)امل صيد�ال ذا�الشأن�( ر ة����� سياسة�امل�شدد فاض�معدل�الدوران�،أما�ال خ و�ان

فاع�معدل�الدوران ذمم�و�ارت ����ال س�ثمرة ��موال�امل �إ���نقص ي ؤد فية��و��فيما�ي��. فيتوقع�أن�ت كي

ذمم ب�معدل�دوران�ال سا   .ح

 زون خ زون� : معدل�دوران�امل خ ؤشرا�ملدى�سالمة���م��س�ثمار����امل زون�م خ �عت���معدل�دوران�امل

�� سل ب� و�ل�ي. ال سا �ح �يتم ف �سو ،� �الدوران �معدل ب سا �ح ��� �املتوسطات م خدا �است �فكرة نو��
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فة سمة�ت�ل زون�بق خ ضاعة�املباعة�ع���متوسط� معدل�دوران�امل ال�الب ك�بد ذل م�،و� زون�خالل�العا خ امل

�أن ��عودنا �كما �امل��انية ��� زون خ �امل صيد �ر �ع�� سم��ا �ق � من ل فع زون�.ن خ �امل �متوسط �إيجاد و�مكن

زون��� خ صيد�امل ة�إ���ر زون�أول�املد خ سمة�النتائج�ع�� بإضافة�م ة�وق فية�2 ��اية�املد ،�و�فيما�ي���كي

زون خ ب�معدل�دوران�امل سا   1: ح

  

زون خ ال�من�املبيعات��ونظرا�ألن�امل فة�املبيعات�بد م�ت�ل خد ست ل�أن�� ض ف فة�فانھ�ي م�بالت�ل ة�ما�يقو كما�أنھ�. عاد

�أثر�التقلبات� �تال�� �إ�� ي ؤد �ي ذا �و� ،� ة �أخر�املد زون خ �امل �رقم �من ال �بد زون خ �امل �متوسط م خدا �است ل ض ف ي

زون خ   . املوسمية�ع���امل

 معدل�دوران�الذمم�الدائنة :  

  

 متوسط�ف��ة��ئتمان: 

                                                           
- األردن الطبعة الثانية–صناعة القرارات ، دار وائل للنشر ،عمان منير شاكر محمد ، إسماعيل عبد الناصر نور ، التحليل المالي مدخل .  1

  255 .ص 
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� ء �و�الشرا �البيع �سياس�� �ب�ن �املالئمة ق �تحقي �نجاح �مدى الن �املعد ذان �� س �معدل�. و�ق� ض ف خ �ان ��لما ذا ل

�ال��� طات ضغو �ال ض في خ �ت �ع�� ؤشرا �م ك ذل � ��ان ��لما ��ئتمان �ف��ة �متوسط �عن زاد �و� �الدائنة ذمم �ال دوران

زمنية�ال���ي ف��ة�ال طول�ال سيولة�مما�س��يد�من� زاو�ة�ال ة�من� سديد�فوات���ستواج��ا�امل�شأ منح�ا�املوردون�ل�

سيولة طات�ال ض�من�ضغو ف خ ذا�ما�ي   . املش��يات�و��

 ب�النقدية : معدل�دوران�النقدية صيد�النقدية�و�ش سمة�املبيعات�الصافية�ع���ر سابھ�بق   . و�يتم�ح

  

  تقییم��داء�املا���عن�طر�ق�مؤشرات�الر�حیة�و�املردودیة: املبحث�الثالث�

ذا� سة��قتصادية�و�ما�تم�التطرق����� ؤس ء�املا������امل ؤشرات�تقييم��دا ؤشر�ن�آخر�ن�من�م املبحث�إ���م

ي�الر�حية�و ؤشر   . املردودية م

  �سب�الر�حية: املطلب��ول�

سياسات�و�القرارات�     صا���ن�يجة��عمال�الناتجة�عن�العديد�من�ال ل� ب. الر�حية�تمث س الر�حية� و��

فية� ض�املعلومات�عن�كي م��ع ب�تكمن����أتقد س ذه�ال� �وأ�مية�� ل�الشركة�، ك����شغي ا�تظ�ر�الناتج�املش��

ق ساب صر�ال صول�و��ئتمان�و�خالفھ� للعنا ب�ع���العالقة�. �شارة�إل��ا�من�سيولة�و�إدارة�� س ذه�ال� ز�� وترك

م فردات�قائمة�الر�ح�و�أرقا   . امل��انية�العامة ب�ن�م

  �عر�ف�الر�ح: الفرع��ول�
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صر��نتاج�   زج�عنا ء�قيامھ�بم ة�عنصر�التنظيم�لقا ف�الر�ح�من�وج�ة�نظر��قتصادية�بأنھ�م�افأ  (�عر

��رض �املال، س �،رأ ل ��ولية العم ����ل� ) ،املوارد �املنظم�ن �إم�انية ف ختل �و�ت �و�ا��دمات سلع �ال �إنتاج ف د

م خدا ل�است صر�ن�يجة�لع�إم�انية�املنظم�ن����إم�انية�ضمان�أمث ك�العنا ة�اعتبارات�لتل ذه��عتبارات�قد�. د �

ذاتية�املحيطة�باملنظم� ف�ال غالبا�ما�ت�ون�الظرو ة�،�لكن� ة����امل�شأ سائد ف�ال ق�بالظرو ءا�م��ا�يتعل ز ي�ون�ج

ك ذل ل��سا�������   1.���العام

  املقصود�بالر�حية: الفرع�الثا�ي�

س�ثمر� �امل �املال �ع�� �املتوقع �العائد �ع�� ف س�ثمر�بالتعر �امل س���تم �قيا ��عد ل �املحل �ع�� ب �يج ك ذل �ل باملشروع

�أك���من� �املتوقع �العائد �معدل ��ان ذا �فإ �املال �سوق س�ثمر��� �امل �ي�شده ي ذ �ال �العائد �بمعدل �مقارنتھ العائد

�املشروع� ��س�ثمار��� �أن ��ع�� ذا �،ف� ��س�ثمارات �من �النوع ذا �� �ع�� �املال �سوق ��� ب �املطلو �العائد معدل

ي�أن�معدل�العا كمر�حا�،�أ ذل ���يقارن�بھ�،�و� ال�وجد�معدل�مرج ذا�إ س�لھ�مع���إ ذاتھ�ل�  ئد�املتوقع����حد�

ي�يحدده�سوق�املال ذ   2.تتم�مقارنة�معدل�الر�حية�املتوقع�باملعيار�ال

��ر�اح�الصافية�،�و�املبيعات����امل�شآت�التجار�ة�،� س�ية�ب�ن س���،��ع���عن�العالقة�ال� الر�حية�مصط����

�الصافي �و�قيمة��نتاج����املشار�ع�الصناعية�وعن��ر�اح سة��� و. ة ؤس س�قدرة�امل �قيا سبة�إ�� �ال� ذه ف�� د

ي�تمارسھ ذ ي�ال ط�العاد ق��ر�اح�الصافية�من�ال�شا ءتھ����تحقي فا ب�ومدى�ك س   3. ع���الك

  مؤشرات�الر�حية: الفرع�الثالث�

  �سب�الر�ح�إ���املبيعات: أوال

                                                           
  .270-269 إلياس بن ساسي و يوسف قريشي ،مرجع سبق ذكره ص-.  1
  .255منير شاكر محمد ، إسماعيل عبد الناصر نور، مرجع سابق، ص .  2
  .256المرجع السابق، ص .  3



مؤشرات األداء المالي في المؤسسات اإلقتصادية                                              :الفصل الثاني  

 

52 
 

ذه�ا    س�� ب�مدى�نجاح�ملجتق� س ف�،موعة�من�ال� صر�الت�الي ة����الرقابة�ع���عنا ف�توليد���امل�شأ د

ذه�ا. أك���قدر�من��ر�اح�من�املبيعات ضمن�� ل�الر�ح�،و�ملجو�تت ب�من�أ�م�ا��امش�مجم س موعة�عدد�من�ال�

صا���الر�ح   . �امش�ر�ح�العمليات�و�أخ��ا��امش�

سمة�الر�ح� : �امش�الر�ح��جما��. أ ب��امش�الر�ح��جما���بق سا ل�.�جما���ع���املبيعاتيتم�ح و�حيث�أن��

صر� ل�مع�العنا ة��دارة����التعام ء فا ؤشرا�ملدى�ك ضمن�رقم�املبيعات�،�فإ��ا��عت���م سبة�يت م�ال� سط�و�مقا من��

ضھ� ف خ �ت �أن �يمكن ي ذ �ال �املدى �عن ؤشرا ��عت���م �،كما �املباعة ضاعة �الب فة �ت�ل ي �أ �املبيعات فة �ت�ل �ت�ون ال��

ل�أن�يتحو    .ل�الر�ح��جما���إ���قيمة�سالبةحصيلة�املبيعات�قب

  

�الصا��. ب �الر�ح صا���: �امش � �ع�� ضر�بة �ال ��عد �الر�ح صا�� � سمة �بق �الصا�� �الر�ح ��امش ب سا �ح يتم

ة� �امل�شأ �تتعرض �أن ل �قب �املتولد �الصا�� �الر�ح ضھ ف خ �ي �أن �يمكن ي ذ �ال �املدى سبة �ال� ذه �� �وتو�� املبيعات

صا���الر�ح ل�أن�يتحول� ي�قب سائر�فعلية�،�أ ضر�بة�إ���قيمة�سالبة���  . �عد�ال
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 �سب�الر�حية�إ����موال�املس�ثمرة�:ثانيا

 � س�ثمرة �امل ��موال �من ��ر�اح �توليد �ع�� ��دارة �قدرة �مدى ب س �ال� ذه �� س ذه�. تق� �� ب س �� أبرز

صول�،و�معدل�العائد�ع���املتاجرة�بامللكيةملجا  ،�و�معدل�موعة�القوة��يدار�ة�،و�الر�ح�الصا���إ���مجموع��

 1. العائد�ع���حقوق�امللكية

صول�املش��كة���� :القوة��يرادية�1)  صا���ر�ح�العمليات�ع���مجموع�� سمة� ب�القوة��يرادية�بق سا يتم�ح

  . العمليات

  

ذه�املبيعات ف�الالزمة�لتوليد�� بمع���. و�يقصد�بصا���ر�ح�العمليات�املبيعات�مطروح�م��ا��افة�بنود�الت�الي

ق�آخر� ال�تتعل صر��يرادات�و�املصروفات�ال��� سبان�عنا ذ����ا�� م��خ صا���ر�ح�املبيعات�عد ب� سا يقت����ح

ؤجرة�للغ���،و�. بالعمليات�العادية�للمشروع صول�م ومن�أمثل��ا�أر�اح�اس�ثمارات����أوراق�مالية�،�و�إيرادات�أ

ستحقة ضر�بة�امل صول�املش��كة. فوائد�القروض�،�و�ال سبة�لأل صول��� ���العمليات�فيقصد�أما�بال� ا�جميع��

الس�ثمار���� ال�ترتبط�بالعمليات��ا ل�اس�ثمارات�فرعية� صول�ال���تمث طلة،�و�� ؤجرة�للغ���و�العا صول�امل عدا��

  . �وراق�املالية

م�عل��ا�: �سبة�صا���الر�ح�إ���مجموع��صول 2 ) سبة�معدل�العائد�ع����س�ثمار�ال���يقو ذه�ال� ق�ع���� يطل

م�ديبون� م�ديون�نظا صول .نظا ضر�بة�ع���مجموع�� صا���الر�ح��عد�ال سمة� ذا�املعدل�بق س��   .و�قا
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ق�أحيانا�ع���معدل�العائد�ع���املتاجرة�بامللكية�معدل� : معدل�العائد�ع���املتاجرة�بحقوق�امللكية) 3 يطل

ة �املتولد �املا�� العائد �الرفع �. ع�� ك �املال �يحققھ ي ذ �ال �العائد ل �الغ���بمعدل�و�و�يمث �اس�ثمار�أموال ء �ورا من

فة�ا��صول�ع�� فوق�ت�ل ك��موال� عائد�ي فة�. تل فرق�ب�ن�ت�ل ك�العائد�من�ال�امش�أو�ال ذل �عبارة�أخرى�ي�شأ�

ة�من�الغ�� ل�عل��ا�امل�شأ ة�عن�اس�ثمار�ا� �موال�ال���تحص ذا�ال�امش�ايجابيا�أو�. و��ن�العائد�املتولد و�يتأثر��

� �مر�� �بمعدل سبةسلبيا �� �إ�� ك غ���املال � �أموال سبة �و��و�ما���و�� ة �امل�شأ �مال س �رأ ل ��ي� ��� ك �املال أموال

  .تو��ھ�املعادلة�التالية

  

 تقييم��داء�املا���عن�طر�ق��سب�املردودية: املطلب�الثا�ي�

ف�املردودية�ع���أ ت����تحقيق�ا�حيث�تحدد�مدى���عر ل�ال���سا�م ط�ب�ن�النتائج�و�الوسائ ك��رتبا ذل �ا�

ق�النتائج�املالية س�ثمرة����تحقي س�املال�امل سا�مة�رأ   . 1م

ف�بأ ق�العالقة�الن�يجة����عر طر� ب�عن� س ب،�تح صع ة�أش�ال�و�قياس�ا� ذ�عد خ خدمة�و����/ ا�تت ست ل�امل الوسائ

ء� ي�لألدا س�نقد صول .قيا ل�أو�مجموعة�من�� ص ق�ع���أ ل. تطب   . 2ت�ون����املدى�القص���أو�الطو�

 دودية��قتصاديةاملر : الفرع��ول�

ذات�الطا�ع��ست�نا�ي�،�حيث��� طات�الثانو�ة�و� س�بعد�ال�شا س�،و�� ط�الرئ� تم�املردودية��قتصادية�بال�شا

ل����م�ونا   .ا��تحم
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�نقدية� ة �وحد ل �� سا�مة �م ب سا �ح ي �أ ،� ��ستغالل �ن�يجة �ت�و�ن ��� صول��قتصادية �� سا�مة �م س �تق� ي أ

صول����ت�و�ن�ن�يجة� س�ثمرة�كأ   .�ستغاللم

  )مردودية��موال�ا��اصة(املردودية�املالية�: الفرع�الثا�ي�

�م�ونا�� ��� ل �وتدخ سة ؤس �امل �أ�شطة �بإجما�� �املالية �املردودية �حيث���تم ،� �املالية صر�و�ا��ر�ات �العنا ��افة ا

ذ�الن�يجة�الصافية صة�من�امل��انية نأخ سابات�النتائج�و��موال�ا��ا   .من�جدول�ح

  

� �تحدد �من�حيث سة ؤس �امل �تمكن صافية � �نتائج ق �تحقي ��� صة �ا��ا ��موال �مشاركة ستوى �م �أعاله العالقة

صة�،�ع���أ ف�مردودية��موال�ا��ا ة�معمقة�،��عر� ء صة�،�و�يمكن�بقرا ة�و�رفع���م��موال�ا��ا ا�استعاد

م ستوى�استدانة�معدو   . معدل�املردودية��قتصادية�عند�م

صة/ية��ستدانة�الصاف(تد���العالقة�   . الرافعة�املالية) �موال�ا��ا

� �(و�العالقة ��قتصادية ��-املردودية ��ستدانة فة �( ×)ت�ل �الصافية �/�ستدانة صة �ا��ا �بأثر�) �موال س�� �

   .الرافعة�املالية

  

  الرافعة�املالية:الفرع�الثالث�

صول�من ترتبط : مف�وم�الرافعة�املالية1 - ء�� ل�و��ع���شرا ل�التمو� صدار�أس�م����ي� �موال�املق��ضة�أو�من�إ

فة��ق��اض ق�عائد�أك���من�ت�ل س�املال�املق��ض�بما�يحق ة�اس�ثمار�رأ زة�و��و�ما��ع���محاولة�الوحد  1. ممتا

�املالية2 - �أثر�الرافعة ة� : مبدأ �امل�افأ �املرونة �نتاج �ف�� ،� سيط �� �مبدأ �ع�� �املالية �أثر�الرافعة �مبدأ م يقو
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س�املال� خصصة�لرأ ف�املالية�امل صول�تتجاوز�الت�الي ت�مردودية�� ذا��ان ي�الديون�،�فإ سة�أ ؤس ا��ار���عن�امل

�أثر�رافعة� �عن ��نا �ا��ديث �ي�ون �حيث ،� سا�م�ن �امل ة �فائد ��� ض فائ �ال ذا �� �ي�ون ،� �للمقرض�ن املدفوعة

ف �الت�الي ��غطية ل �أج �من غ����افية � �املردودية ت ��ان ذا �إ ي �،أ سية �العك �ا��الة ��� �،أما ض���يجا�ي ف خ تن

سا�م�ن�،�و�صبح��نا�أثر�الرافعة�سل��   . مردودية�امل

ي�قمنا� : الصياغة�الر�اضية�ألثر�الرافعة�املالية3- ذ ل�ال ضر�بة�ع���التحلي ب��شارة�إ���أثر�ال ���البداية�يج

ض� ف خ فة�ت ل�ت�ل ضر�بة�،�و� ل�ناتج��و�مولد�لل ضر�بة����اقتطاع�من�الن�يجة�،ف� باستعراضھ�ألثر�الرافعة�،فال

� ضر�بة �ال سة(من ؤس �امل �تحققھ ي ذ �ال �الر�ح �حدود �مرتبطة�) �� ��� �النتائج سابات �ح �جدول �من �ن�يجة ل ف�

ذا� ب�إ ضرائ ب�أو�دين�ال ضرائ ضر�بة�ال��ائية����محصلة�مجموع�ال ي�،�ال ضر�بة�أو�دين�ضر�بة�نظر ذا�(ب �ان��

بملجا �موج �)موع �ع�� ب ضرائ �ال �من صافية � �اقتصادية �ن�يجة ب سا �ح �يمكننا �ن�يجة�،وعليھ ب ضر �ب �ر�اح

ضر�بة   1.�ستغالل����معدل�ال

ضر�بة� �ال ��عد ��� �ن�يجة ي �أ �أن �تحليلنا ��عت���خالل ف �سو ك ذل �ل ،� سابنا �ح س �تجا� �من �تمكننا �ا��طوة ذه �

ل�) ن�يجة��ستغالل�الن�يجة�املالية�و�الن�يجة�الصافية�( ذا�اعت��نا�� سھ�إ ف ل�ن ض ل�سي مع��شارة�أن�التحلي

ض ل�ال   . ر�بةالنتائج����قب
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  :خالصة�الفصل

س�ند�   ؤشرات�املالية�ال���� ب�و�امل س ل�و�أ�م�ال� ض ض�أف ل�التطرق�لبع فص ء��إل��اتم����ال لتقييم��دا

م� �يقو ي ذ �ال �املا�� ء ��دا �تقييم �عملية �أن �القول �يمكن ل فص �ال ذا �� �خالل �من ��قتصادية سة ؤس �للم املا��

�و� �و�القوة ف ضع �ال ط �نقا ف �اك�شا �ع�� سة ؤس �امل ساعد �� �و��� سة، ؤس �امل ل �داخ �املا�� ء ��دا �تقييم �عملية

ساعد�عملية�تقييم��  ف��نحرافات�و�محاولة�عالج�ا،�و�� ز�ا�املا��،�ثم�محاولة�كش ف�ع���مرك ء����التعر دا

ء�املا���ثم�التطرق� سة،�و�لتقييم��دا ؤس س�ن�الوضعية�املالية�للم ساعد�ع���تح م�نتائج�و�اق��احات�� �إ��تقد

ؤشرات�املالية�التالية ب�و�امل   : �سالي

  � �التطرق �تم ��ول �املبحث �أساسي�إ���� ستو�ات �م ث �ثال �ع�� �املا�� زن �التوا ؤشرات ��ول�م ستوى �امل ة

�و� �املتوسط �املدى ��� زن �التوا س�ان �رأ ي��احتياج �أ ز�نة �ا�� ستوى �ف�و�م �الثالث ستوى �امل �أما ل �العام املال

ز�نة�موجبة ق�خ   .تحقي

سيولة�مصدر�ثقة�للدائن�ن�   ط�حيث��عت���ال سيولة�و�ال�شا ؤشرات�ال و����املبحث�الثا�ي�تم�دراسة�م

�ال��و  �مقابلة ل �أج �من سة ؤس �للم �ملعرفة�مصدر�راحة ب س �فتعت���� ط �ال�شا ب س �� �و�أما ت �وق ي �أ ��� �ات

صول�و�توليد��دارات�من�عمليات�اس�ثمار�ا ة����إدارة�� ء فا   .الك

ؤشرات�الر�حية�   ؤشرات�الر�حية�و�املر�دودية�حيث�أن�م أما����املبحث�الثالث�فقد�تم�التطرق�إ���م

ة�ع���توليد��ر�اح�من�املبيعات� ك��ع���عن�مدى�قدرة�امل�شأ ذل ب�املر�دودية�عن� س س�ثمرة،�أما�� أو��موال�امل

س�ثمر���� �امل �املال س �رأ سا�مة �م �مدى �تحدد �حيث �تحقيق�ا ��� ت �سا�م �ال�� ل �و�الوسائ �النتائج �ب�ن ط �رتبا

ق�النتائج�املالية   .تحقي



  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل�الثالث

  �داء����مؤسسة�سايمكس�
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  :تم�يد

إن��ذه�الدراسة�النظر�ة�ال���قمنا���ا����الفصول�السابقة��عت���الرك��ة��ساسية�ال���يقوم�عل��ا� 

�داء����املؤسسات��قتصادية،�والذي��عمل�ع���ت��يح��نحرافات�املوجودة��عد�قياس�ا�و�التا���تحس�ن�

  .مستوى��داء����املؤسسة�ك�ل،�ح���تتمكن�املؤسسة�من�اتخاذ�القرارات�السليمة�����وقات�املناسبة

مؤسساتنا�واملتمثلة��إحدى’و���إطار�استكمال�بحثنا��ذا�أردنا�التأكد�من�إدراك�ذات�ال���ء�بداخل�  

�ا��ليب �إلنتاج �سايمكس �مؤسسة ��� �أرضية �ع�� �السابقة �الفصول ��� �أردنا �حيث �إجراء�، �خالل �من الواقع

  .دراسة�تقييمية�لألداء�باملؤسسة�والتعرف�ع���أدواتھ�ومدى�فعالي��ا�ومسا�م��ا����اتخاذ�القرارات

 .التعر�ف�باملؤسسة�و�ي�ل�ا�التنظي�� -

 .التعر�ف�بنظام��نتاج -

 .تقييم��داء�ا��اص�باملؤسسة -
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  قديم�مؤسسة�سايمكس: املبحث��ول 

  نبذة�تار�خية�ملؤسسة�سايمكس: املطلب��ول 

  � �املجمع �عن �نتحدث �سايمكس �لشركة �التار�خية �اللمحة �إ�� �التطرق �أول�'' أورو��''قبل �يمثل الذي

'' أورو��''توز�ع�أولية����ا��زائر،�عن�طر�ق�ثالث�وحدات�بالغرب�وحدة�إنتاج�ا��ليب�كما�يمثل�أ�م�مؤسسة�

  .ا���ة�الشرقية�للبالد���'' أور���''با��زائر�العاصمة�و�'' أوروالك''

  ''سايمكس''س�تطرق�إ����سمية�املؤسسة�وملحة�تار�خية����  

  � �املؤسسة ��ذه �والتصدير�'' م.م.ذ.و.ش.ذ''�س�� �لألست��اد �ا��زائر�ة �الواحد�''الشركة �ال��ص ذات

  .واملسؤولية�املحدودة�الواقعة����صالمندر�منطقة�أورو���بلدية�مستغانم،�والية�مستغانم

  :�خية�عن�الشركةنبذة�تار 

 .�انت�مخزون�ل��ضر�(OFLA)  �انت��س����ذه�املؤسسة�الفواكھ�1991س�تم�����02قبل�تار�خ� -

- � ��02�� ��1991س�تم���سنة �املحدودة �املسؤولية �ذات �ش�ل �ع�� ��انت �املؤسسة  �SARLذه

SAIMEXو��ان��شاط�ا�الرئ�����شراء�و�يع��سماك�املج�زة�. 

 .و�الت��نتاجيةبداية�تركيب�املعدات�����2000 -

 .بداية��شاط�املؤسسة����إنتاج�مادة�ا��ليب�امل�س�����2003 -

��''ل���يوميا،�وأصبحت�تنافس�شركة��120000وصل�إنتاج�ا��ليب�امل�س�������2004 -  .''أورور

ارتفاع�سعر�م��وق�ا��ليب�و���ذا�الس�ب�أعلنت�املؤسسة�إفالس�ا�و�عد�قدر��ا�ع�������2007 -

 .ذاك�رغم�وعد�الدولة�بتدعيم�ا�ا�و �غطية�ت�اليف

�إعادة�فتح�ا����عام� - ��دف�إعادة�إحياء���2011عد�التوقف�عن�ال�شاط�ملدة�ثالث�سنوات�تم

ال�شاط��س��اتي���من�إنتاج�ا��ليب�والل�ن�والرائب،�و�عز�ز��سمية�املمتازة�ال���س�تم�تركي��ا�

 .كعالقة�تجار�ة�شعبية����السوق�املحلية
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  .اط�وم�ام�مؤسسة�سايمكس�ش: املطلب�الثا�ي

  :�شاط�املؤسسة�يرتكز�  

  :أوال

املمونة�من�طرف�الديوان�الوط���امل���ل��ليب�بذرة����إنتاج�ا��ليب�امل�س���املصنوع�باملادة��ولية�  

  .% 26و�ذرة�ا��ليب��% 0ا��ليب�

  : ثانيا

ع���إثبات�إتفاقية�مع�����إنتاج�حليب�البقرة�امل�س���و�ذا�ال�شاط�يخص�القسم�الفال���الذي��عمل  

�علف� �ع�� �ا��صول �بمقابل �الدسم �منھ �الغ���م��وع �يحضر�ا��ليب �املر�ي �أن �ع�� �تنص ��بقار�وال�� مر�ي

  .�بقار�و��سديد������اية�الش�ر

  :م�ام�وأ�داف�الشركة

اتھ،�موظفا�و��دف�املؤسسة�إ���رفع��ذ�العدد�بالتوازي�مع�تطور�منتوجات�ا��ليب�ومشتق�22توظيف�حاليا�

  :ومن�ب�ن�أ�داف�ا

 .''....حليب،�الرائب،�الل�ن،�الز�دة�''تنو�ع�املنتجات� -

 .إنتاج�منتوجات�ذات�جودة�عالية -

 .إثبات�نفس�ا�مع�املنافس�ن����السوق  -
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  :ال�ي�ل�التنظيمي�للمؤسسة: املطلب�الثالث

  ال�ي�ل�التنظيمي�ملؤسسة�سايمكس): 1- 3(الش�ل�رقم�

  

  اعتمادا�ع���وثائق�املؤسسةمن�إعداد�الطالب�: املصدر

 :املدير�ة�العامة .1

��ساسية �امل�ام �مع��تتمثل �ي�ناسق �و�ذا �والتمو�ن �والبيع ��نتاج �سياسة �تنظيم �متا��� ��� �املص��ة ل�ذه

  :املديري�العامة

 .تحديد�املشار�ع�املستقبلية�للمؤسسة -

 .مراقبة��شاط�الوحدة -

 .توضيح�الوحدة�إ���مدير�املجمع -
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 .املدير�ع���السياسة�العامة�لإلنتاج،�البيع�والتمو�ن�سي���وتوجيھ� -

  :ومن�م�ام�املدير

 .مراقبة��شاط�الوحدة -

 .تحديد�املشار�ع�املستقبلية�للمؤسسة -

 : املدير .2

 .توضيح�الوحدة�إ���املدير�العام -

 .�سي���وتوجيھ�رؤساء�املصا���ملساعد��م�ع���تنفيذ�م�ام�م -

 .مراقبة��شاط�الوحدة -

 :ال�سي��مص��ة�مراقبة� .3

 .تقوم�بارسال�تقار�ر�أسبوعية�إ����دارة�ومقارن��ا�مع�التقار�ر�املسطرة -

 .حساب��نحرافات -

 .مراقبة�الت�اليف،�ا��صص��قتصادية�واملالية -

 : مص��ة��نتاج .4

  .�ذه�املص��ة�خاصة�بإنتاج�ا��ليب�ومشتقاتھ�و���املسؤولة�ع����نتاج

 ).حليب،�رائب،�ل�ن(�ي�تحو�ل�املادة��ولية�إ���منوتج���ا -

  .���يل�و�مضاء�ع���الكميات�املنتجة�واملقدمة�لل�سو�ق -
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  :ال�ي�ل�التنظيمي�ملص��ة��نتاج): 2-3(الش�ل�رقم�

  

  .من�إعداد�الطالب�اس�نادا�ع���وثائق�املؤسسة: املصدر

 :من�م�ام�ا: مص��ة�الصيانة .5

 .مراقبة��شاط�املصا���ال����شمل�م�مسؤولي��ا -

 .املاء�ملعرفة�صالحيتھ�مراقبة -

 .مراقبة�الطاقة�الك�ر�اء�والغاز -

 .ضمان�الصيانة�وا��فظ�ا��يد�والنو���للعتاد -

 .تطبيق�الصيانة�الوقائية�لتجنب�الوقوع����ا��سارة -

  

 ال�ي�ل�التنظيمي�ملص��ة�الصيانة): 3-3(الش�ل�رقم�

  

  .من�إعداد�الطالب�اس�نادا�ع���وثائق�املؤسسة: املصدر
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 :النظافة�و�منمص��ة� .6

 .�من�ع���الوحدة�وع���وسائل�العمل -

 .مراقبة�دخول�وخروج�العمال�والبضاعة -

 .التأكد�من�نظافة�الوحدة -

 :قسم�توز�ع�العلف .7

��و��� �الغذاء �يمثل �الذي ��م �الشركة �ع�� �املؤسسة ��شرا��ا �تقوم �ال�� �املمتازة �العلف �مادة و��

  .لألبقار

 .ا��ليب�الذي�تم�جمعھتقسيم�العلف�ع���الفالح�ن�بقدر� -

 ):�سي���املوارد�ال�شر�ة(مص��ة�املستخدم�ن� .8

 .وضع�القرارات�املتعلقة�ب�نظيم�م�نة�املستخدم�ن -

 .�سي���امللفات��دار�ة -

  .متا�عة�برنامج�الت�و�ن -

 :مص��ة�التمو�ن .9

� �ا��ليب �إنتاج ��� �املستعملة ��ولية �توف���املواد ��� �املص��ة �ل�ذه �الرئ�سية �امل�ام ومشتقاتھ�تتمثل

  :والعالقات�ا��اصة���ذين�املنتوج�ن�واملواد�الكيميائية�وت�شق�إ���نوع�ن��ما

 .املواد��ولية�املحلية�ال���تم�شراؤ�ا����ا��زائر -

 .املواد��ولية�املستوردة -
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 ال�ي�ل�التنظيمي�ملص��ة�التمو�ن): 4-3(الش�ل�رقم�

 

 :القسم�الفال�� .10

 .جمع�ا��ليب -

 .ا��ليب�املستلمأعادة�تحليل� -

 :القسم�التجاري  .11

 .توز�ع�ا��ليب�ومشتقاتھ�ع���مستوى�الوالية -

 .دراسة�السوق�والبحث�عن��سواق�ا��ارجية -

 .القيم�با��مالت��ش�ار�ة -

  

  :ال�ي�ل�التنظيمي�ملص��ة�القسم�التجاري ): 5-3(الش�ل�رقم�

  

  من�إعداد�الطالب�اس�نادا�ع���وثائق�املؤسسة: املصدر
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 :املالية�واملحاسبةقسم� .12

 :مص��ة�املحاسبة�العامة  . أ

ف��ا�يقوم�املحاسب��عد�استالمھ�ل�ل�الفاتورات�والوثائق�ال���تث�ت�وتب�ن�املعطيات�ال���قامت�

��ا�املؤسسة�ب���يل��ل�عمليات�املحاسب��ا��اص���ا،�مثل�عملية�الشراء�والبيع،�خروج�املواد�

� �املخزونات، �من �الشراء�ولية �طلبية �املالية��تقديم �بمص��ة �الفاتورات �تمر��ذه �ان ��عد و�ذا

ال���تقوم�ب�سديد�املبلغ�و���آخر�السنة�يقوم�املحاسب�بإنجاز�امل��انية�السنو�ة�لتحديد�الن�يجة�

من�خالل�جدول�النتائج�و�جب�أن�تتطابق��ات�ن�الن�يجت�ن�أي�إيجاد�نفس�الن�يجة�باستعمال�

  .الطر�قت�ن�وإال�فإنھ�يوجد�خطأ�ما

  

  ال�ي�ل�التنظيمي�لقسم�املحاسبة): 6-3(�ل�رقم�الش

  

  من�إعداد�الطالب�اعتمادا�ع���وثائق�املؤسسة: املصدر

 :قسم�املالية .13

ل�ذه�املص��ة�����سديد�مبلغ�الفاتورة�املختلفة�مثل�شراء�حليب�البقرة�ال�����ساسيةتتمثل�امل�ام�

لد��ا�مداخيل�تتمثل����مبالغ�البيع�ا��اصة�با��ليب�ةمشتقاتھ�و�مصار�ف�و���نفس�الوقت���عت�� 

وعندما�تر�د�مبلغ�شراء�مثال�يجب�أن����تقوم�ش�ر�ا�بحساب�مجموع�املصار�ف�و�مجموع�املداخيل�

  :ت�ون��ناك�أر�ع�وثائق�لذلك�و��

 .وثيقة�الطلبية -

 .الفاتورة�ال���تب�ن�الثمن -
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 .وثيقة�طلب�الشراء -

 .وثيقة�الدخول  -

  ال�ي�ل�التنظيمي�لقسم�املالية): 7-3(رقم�الش�ل�

  

  .من�إعداد�الطالب�اعتمادا�ع���وثائق�املؤسسة:  املصدر

  نظام�واس��اتيجية�شركة�سايمكس����القطاع: املبحث�الثا�ي

  مراحل�إنتاج�املؤسسة: املطلب��ول 

  :�ناك�منتوج�ن�تملك�م�املؤسسة�و�نقسم��نتاج�إ���ورشات�كما�ي��  

 : الورشة��و�� -

 .جمع�حليب�البقرة -

�املعاي���� - �مع �مطابقا �ي�ون �أن �مخ��يا �يحلل �الذي �البقرة �حليب �ف��ا �يجمع �ال�� �الورشة و��

 .ميكرو�يولوجية�و�ف��يوكمياية

 .أن�ت�ون�نظيفة�و�حالة�جيدة -

 .أو�التط���/أن�ي�ون�مصمما�للسماح��عملية�التنظيف�و -

 .أن�ت�ون�حافظة�لنقل�املواد�الغذائية -

 .إذا�لزم��مر،�أن�ت�ون�مصممة�لفصل�فعال�من�املنتجات��خرى�باإلضافة�إ����غذية -
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 :ةلثالورشة�الثا -

 :خطة�غ��ة�ا��ليب -

�%26امل��وع�م��ا�الدسم�مع�بذرة�ا��ليب�املت�ون�من��% ����0ذه�املرحلة�نقوم�بخلط�بذرة�ا��ليب�

  .من�الدسم،�مع�املياه�املعا��ة

  .م�س��ة�من�قبل،�تقوم�املؤسسة�بإعداد�تحليل�ا�ملراقبة�جودة�املنتوجت�ون��ذه�الغ��ة�

 :الورشة�الرا�عة -

 :ال�س��ة -

�72إن��ذه�املرحلة�تطبق�ل�لتا�املنتوج�ن�و���ال�س��ة�أي�إستخدام�تقنيات�����ن�ا��اليب�ما�ب�ن�

� ��85إ�� �ب�ن �ما �ت��اوح �ملدة ��15درجة ��20إ�� �يحافظ �ل�ي �بالت��يد �نقوم �ثم �ا��ليب�ثانية، �طعم ع��

  .ا��ام�والصفات�ا��سية�والب��ولوجية�العذبة�و�ذه����الطر�قة�املفضلة�التخلص�من��ل�ا��راثيم

 :الورشة�ا��امسة -

 :املنتوج�ال��ا�ي -

�واملرحلة� ��نتاج �مرحلة �أثناء �املراقبة �تتم �املؤسسة ��� �و�نا �وا��ودة �الشمولية �النوعية، مراقبة

  .بة�جودة�املنتوج�مخ��ياال��ائية�من�خالل�معاينة�ومراق

و�التا���فمراقبة�ا��ودة����م�مة�جدا����املخ���ألنھ�يث�ت���ة�وجودة�املنتج�و�عمل�مصا����نتاج�

���دمة� �و�ذا �الشركة �منتجات ��� �جدا �م�مة ��� �فا��ودة �و�التا�� �العمل، ��ستمرار�أو�توفيق ع��

  .املس��لك�بالدرجة��و��

  :سياسة�ا��ودة����املؤسسة

  :سياسة�املؤسسة�ومن�ب�ن�ا�تماما��ا��و�املنتوج�ال��ا�ي�ونذر�أ��ا�تقوم�بـ�إن



 دراسة�حالة�شركة�سايمكس�إنتاج�ا��ليب�                                                                           :الفصل�الثالث

 

70 
 

 .تحديد�مستوى�ا��ودة�املحصل�عل��ا�وا��ودة�املطلو�ة�ملنتجا��ا -

 .تحديد�خصائص�ا��ودة�بالت�لفة�املناسبة�املطلو�ة -

 .متا�عة�تطور�ا��ودة�والتعامل�بصرامة�وجدية�تامة�����ذا�املجال -

امل�س����ذا�املنتوج�تحدده�الدولة�وذلك�بفرض�ا�معاي���يجب�العمل���ا�ح���فيما�يخص�ا��ليب� -

 .تحافظ�ع���ثبات�ت�اليف�إنتاجھ

  :الرقابة�ودور�ا����املؤسسة: املطلب�الثا�ي

 :الرقابة�الداخلية .1

�للمخ���تقوم� �مص��ة �وجود �خالل �من �وذلك �منتجا��ا ��� �وا��ودة �النوعية �ضمان �ع�� �س�ر�املؤسسة

لضمان�نوعية�املنتوج�ل�ستمر����فحص�) بذرة�ا��ليب�و�حليب�البقرة(من�املادة��ولية���بفحص�عينات

متواصل�للمنتوج�خالل�عملية��نتاج�و�تمثل�الفحص����مطابقة�املنتوج�للمعاي���وقابلية�اس��الكھ�من�

  .طرف�املس��لك�و�قياس�الكمية�ال���يجتو��ا�الك�س

اليل�مختلفة����املخ���و�مراقبة�وقت�التص�يع�ونذكر�تحليل�املنتوج�وتتم�نوعية�املنتوج�بمرور�ه�ع���تح

  :ومراقبتھ����جزئ�ن

  :بمراقبتھ�من�الناحية�ال��كي�ية�للمنتوج�يتم�ف��ا: ا��زء��ول 

 .تحليل�ف��يا�ي�كيميا�ي -

 .ل���يوميا�والقيام�بالتحاليل�الالزمة�1بمقدار��املنتجاملراقبة�بأخذ�عينة�من� -

 .مراعيا�دائما�ال��كيبة�املنتجمراقبة�تص�يع� -

 .مراقبة�الكثافة�بحيث�نرا���إذا��انت��ناك�كمية�كب��ة�من�الغ��ة�واملاء -

 .مراقبة�املواد�الدسمة -

 .مراقبة�ا��موضة -
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 .مراقبة�درجة�ا��رارة�وال��ودة -

 :ا��زء�الثا�ي -

نوع�لھ�ا��الت�ن�و�ذا�تحليل�ا��ليب�ورؤ�ة�نوع�امليكروب�وحسب��ل�) ميكرو�يولوجيا(ت�ون�الرقابة�

  :�عرف�ع���أساس�ا�من�أين�يأ�ي�املش�ل

 3سواء�من�عدم�وجود�عملية��س��ة�جديدة -

 .أو�عدم�التنظيف�ا��يد�من�طرف�العامل�ع���التنظيف -

 :الرقابة�ا��ارجية .2

�و�سعار�من� �املنافسة �ملدير�ة �الغش �قمع �مع �املراقبة �مص��ة �مراقبة ��� �ا��ارجية �الرقابة و�تتمثل

فجا�ي�للمؤسسة�وأخذ�عينات�و�مطابق��ا�مع�املعاي���الواجب�العمل���ا�و�ذا�خصوصا�خالل�حضور�

  .���منتوج�ا��ليب�امل�س��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 دراسة�حالة�شركة�سايمكس�إنتاج�ا��ليب�                                                                           :الفصل�الثالث

 

72 
 

  عدد�العمال�املسا�م�ن����عملية�ال�سي���و�نتاج: املطلب�الثالث

  عدد�العمال�املسا�م�ن����عملية�ال�سي���و�نتاج): 1-3(ا��دول�رقم�

  

  

  إعداد�الطالب�اس�نادا�ع���وثائق�املؤسسةمن�: املصدر

  :عامال�مقسمون�ع���النحو�التا����43ست�تج�من�ا��دول��ذا�أن�املؤسسة�تت�ون�من�

من�عمال�املؤسسة�الذين�تكمن�م�م��م����تنفيذ�القرارات�املوج�ة�ل�م��%46.51عمال��نتاج�الذين�يمثلون�

  .و�طبقو��ا����عملية��نتاج�باإلعتماد�ع���ج�ود�م�ا��اصة

من�عمال�املؤسسة�الذين�تكمن�م�م��م����تدعيم�املؤسسة�بقرارا��م��% 23.25عمال�التدعيم�الذين�يمثلون�

�نتاج�باإلعتماد�ع���ج�ود�م�ا��اصة����ابت�ار�الطرق�ملواج�ة�ومراقب��م�لعملية�ال�سي���فيما�يخص�عملية�

  .املصاعب

عمال�غ���منتج�ن�و��م�العمال�الذين�يتحكمون����اس��اتيجية�املؤسسة�واملت�ونة�من�املدير�العام�للشركة�

  ومدير�املالية�باإلضافة�إ���مساعدي�املدير

  .ار�ا�مؤسسة�متوسطةمن�مجموع�عدد�العمال��ست�تج���م�مؤسسة�سايمكس�باعتب
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  دراسة�نقدية�لألداء�باملؤسسة: املبحث�الثالث

  )2016 – 2015 – 2014(الت�اليف�الش�ر�ة�لسنوات�: املطلب��ول 

  :ت�اليف�خاصة��عملية��نتاج

امل��وع�م��ا�الدسم�مع�البدرة�ا��ليب�املت�ونة��%0غ��ة�ا��ليب�تت�ون�من�ت�اليف�بدرة�ا��ليب� -

 .من�الدسم�مع�املاه�املعا��ة�%26من�

ت�اليف�حليب�البقرة�ال���يتم�شراؤه�من�مر�ي��بقار�إضافة�إ���ت�اليف�مواد�التنظيف�املت�ونة� -

 .Soudeو��Acideمن�

 .ت�اليف�املياه�والغاز -

 .ت�اليف�أجور�العمال -

�ال �ز�ادة �من �والغرض �الش�ر�أو�السنة ���اية �ت�اليف �ملعرفة �الت�اليف ��خ���نجمع �أو�تخفيض�ا�و�� ت�اليف

للبحث�عن�الطر�قة��مثل�لتحس�ن��داء�وتخفيض�الت�اليف�ال���تصاح��ا�ز�ادة�����ر�اح�و�ذا�اعتمادا�ع���

� ��نا �ومن �سايمكس �مؤسسة ��� ��داء �مؤشرات �أ�م ��عت���من �ال�� �القيادة �الت�اليف�لوحة �إ�� س�تطرق

  ).2016 - 2015 -2014(الش�ر�ة�للسنوات�الثالث�
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  ا��اصة�بمؤسسة�سايمكس�2014الت�اليف�الش�ر�ة�لسنة�): 2-3(رقم�جدول�

RECAPITULATIF DES DEPANCE 2014 

 

ANNEE 

2014 

POUDRE DE LAIT 
LAIT CRU BOBINE LPC BOBINE LVP 

CIP EAUX GAZ 
SALAIRE TOTAL 

0% 26% ACIDE SOUDE 40,95 15,25 ENERGIE DMZ 

JAN 1 1491 (If., 50 1 468302,75 1 189500.00 33 797,25 8 235,00 9 600,00 4500,00 74 938,50 27 907.50 21 719,0-1 30 654,00 342905,10 •1 36l 165,6-1 

FÉV 1 150942,50 1 470 648,75 1 345 500.00 33851,25 9315,00 9 600,01) 4 500,00 74 938,50 27 907.50 21 719,04 30 654,00 342905,10 4522481,64 

MAR 1 150 254, 00 1 469 769,00 1 459 575.00 33831,00 10 104,75 9 600,00 4 500.00 74 938,50 27 907,50 21719,04 30 654,00 358 905, 10 4651757,89 

AVR 1 161 270, 00 1 483 845,00 1 681 875.00 34 155,00 1 1 643,75 9 600,00 4 500,00 74 938,50 27 907,50 21 719,04 30 654,00 358905,10 4901012,89 

MAI 1 165860,00 1 489710.00 1 764 750.00 34 290,00 12217,50 9 600,00 4500,00 74 938,50 27 907,50 21 719,04 30 654,00 358905,10 4995051,64 

JUIN 1 100352,00 1 482 672,00 1 711 125,00 34 128,00 1 1 846,25 9 600,00 4 500,00 74 938,50 27 907,50 21 719,04 30 654.00 358905,10 4 928 347.39 

JUIL 1 155762,00 1 476 807,00 1 535 625,00 33 993,00 10631.25 9 600,00 4 500,00 74938,50 27 907.50 21 719,04 30 654,00 358 905, 1 0 4 741 042,39 

AOÛT 1 153 65, 50 1 474167,75 1 365 000.00 33 932,25 9 450,00 9 600.00 4 500,00 74 938,50 27 907,50 21 719,04 30 654,00 362905,10 4568470,64 

SEPT 1 155 303, 00 1 476 220,50 1 304 550. 00 33 979,50 9031,50 9 600,00 4500,00 74 938,50 27 907.50 21 719,04 30 654,00 362 915, 1 0 4511 308,64 

OCT 1 148 877, 00 1 468009,50 1 209 000,00 33 790,50 8 370,00 9 600,00 4 500,00 74 938,50 27 907.50 21 719,04 30 654,00 362905,10 4400271,14 

NOV 1 151401,50 1 471 235.25 1 155 375, 00 33 864,75 7 998,75 9 600.00 4 500,00 74 938,50 27 907.50 21 719,04 30 654,00 362 905, 1 0 4352099,39 

DEC 1 150024,50 1 4f,9 475,75 1 120 275, 00 33 824,25 7 755,75 9 600,00 4 500,00 74 938,50 27 907,50 21 719,04 30 654,00 362 905. 1 0 4313579.39 

TOTAL 13 852 849,50 17700863,25 16 842 150,00 407 436,75 116599,50 115 200,00 54 000,00 899 262,00 334 890,00 260 628.44 367 848,00 4294861,20 55 246 588,64 

  

  

من�إعداد�الطالب�اس�نادا�ع���الوثائق: املصدر
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  2015الت�اليف�الش�ر�ة�لسنة�): 3-3(ا��دول�رقم�

  

RECAPITULATIF DES DEPANCE 2015 

 

ANNEE 
2015 

POUDRE DE LAIT 
LAIT CRU BOBINE LPC BOBINE LVP 

CIP EAUX GAZ 
SALAIRE TOTAL 

0% 26% ACIDE SOUDE 40,95 15,25 ENERGIE DMZ 

JAN 2 32-1 376,00 2 970 036,00 1 665 300,00 113940,00 19215,00 12000,00 6 000,00 149877,00 55 815,00 25 419,04 56 854,00 362905.10 7761737,14 

FÉV 2340900,00 2991 150,00 1 883 700,00 114750,00 21 735,00 12 000 ,00 6 000,00 149877,00 55 815,00 25419,04 56 854,00 426 (100,00 8 084 200,04 

MAR 2329425,00 2 976 487,50 2 042 625,00 114 187,50 23 568.75 12000,00 6 000,00 149 877,00 55815,00 25419,04 56 854,00 500417,00 8292675,79 

AVR 2 350 080,00 3 002 880,00 2 354 625,00 115200,00 27 168,75 12 000,00 6 000,00 149 877,00 55815,00 25 419,04 56 854,00 500 417,00 8 656 335.79 

MAI 2338 146,00 2 987 631 ,00 2 470 650,00 114615,00 27 507,50 12000,00 6 000,00 149 877.00 55815,00 25419,04 56 854,00 500 417,00 8745 931,54 

JUIN 2 320 245,00 2964757,50 2 395 575,00 113737,50 27641,25 12000,00 6 000,00 149 877.00 55 815,00 25 419,04 56 854,00 500 417,00 8 628 338,29 

JUIL 2343195,00 2994002,50 2 149 875, 00 114762,50 24 806,25 12000,00 6 000,00 149877,00 55 815.00 25419,04 56 854,00 500 417,00 8 433 203,29 

AOÛT 2336310,00 2 985 285,00 1911000,00 114525,00 22 050,00 12000,00 6 000,00 149877,00 55 815,00 25419,04 56 854,00 500 417,00 8 175 552,04 

SEPT 2 338 605,00I 2988217,50 1 826 175,00 114637,50 21071,25 12 000,00 6 000,00 149 877,00 55 815,00 25 419,04 56 854,00 500417,00 8095088,29 

OCT 2 325 294,00 2 971 209, 00 1 692 600,00 113985,110 19 530,00 12 000,00 6 000,00 149 877,00 55 815,00 25 419,04 56 854,00 500417,00 7 929 000,04 

NOV 2344342,50 2 995 548,75 1 617525,00 114918,75 18663,75 12000,00 6 000,00 149 877,00 55815.00 25419,04 56 854,00 500417,00 7 897 380.79 

DEC 2 350 080,00 3 002 880,00 1 567 800,00 1 15 200,00 18090,00 12000,00 6 000,00 149 877.00 55 815.00 25 419,04 56 854,00 500417,00 7 860 432,04 

TOTAL 28 040 998,50 35 830 164,75 23 577 450,00 1 374 558,75 272 047,50 144 000,00 72 000,00 1 798 524,00 669 780,00 305 028,44 682 248,00 5793075,10 98 559 875,04 

  

  من�إعداد�الطالب�اس�نادا�ع���وثائق�املؤسسة: املصدر
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  2016الت�اليف�الش�ر�ة�لسنة�): 4-3(ا��دول�رقم�

RECAPITULATIF DES DEPANCE 2016 

 

ANNEE 

2016 

POUDRE DE LAIT 
LAIT CRU 

BOBINE 

LPC 

BOBINE 

LVP 

cn> EAUX GAZ 
SALAIRE TOTAL 

0% 26% ACIDE SOUDE 40,95 15,25 ENERGIE DMZ 

JAN 3012876,110 3 049 786,00 455,76 76,86 36.6 12 600,00 8 400.IX) 245 700,00 91 500,00 28 009,04 83 054,00 500 417,00 10338155,79 

FEV 3 029 400,00 3 170 900,00 459 86,94 41,4 12600,00 8 400,00 245 700,00 91 500,00 28 009,04 83 054,00 540 078,00 10 724 961,04 

MAR 3 017 925, 00 3856237,50 456,75 94.275 14,91 12600,00 8 400,00 245 700.00 91 500,00 28 009,04 83 054,00 600 870,00 10 984 904,29 

AVR 3 038 580, 00 3 882 630.00 460,8 108,675 51.75 12600,00 8 400,00 245 700,00 91 500,00 28 009,04 83 054,00 600 870,00 11474804,29 

MAI 3 026 646,00 3 867 381, 00 458,46 114,03 54,3 12600,00 8 400.00 245 700,00 91 500,00 28 009,04 83 054,00 600870,00 11610753,79 

JUIN 3 008 745, 00 3844507,50 454,95 110,565 52,65 12600,00 8 400,00 245 700.00 91 500,00 28 009,04 83 054,00 600 870,00 11462586,79 

JUIL 3031 695,00 3873832,50 459,45 99,225 47,25 12600,00 8 400,00 245 700,00 91 500,00 28 009,04 83 054,00 600 870,00 11 168826,79 

AOUT 3024810,00 3 865 035,00 458,1 88,2 42 12600,00 8 400,00 245 700,00 91 500,00 28 009.04 83 054.00 600 870,00 10814523,04 

SEPT 3 027 105, 00 3867967,50 458,55 84.285 40,14 12600,00 8 400,00 245 700,00 9l 500.00 28 009,0-4 83 054,00 600 870,00 10 699 540,54 

OCT 3015630,00 3 853 305,00 455,94 78,12 37,2 12600,00 8 400.00 245 700,00 91 500,00 28 009,04 83 054,00 600 870,00 10 483 480,54 

NOV 3 032 442, 50 3 875 298,75 459,675 74.655 35.55 12600.00 8 400,00 245 700,00 91 500.00 2K 009.04 83 054,00 600 870,00 10417015,54 

DEC 3 038 580,00 3 882 630,00 460,8 72,36 34.47 12 600,00 8 400,00 245 700,00 91 500,00 28 009,04 83 054,00 600 870,00 10360341,79 

TOTAL 36304834,50 46 389 510,75 1015530 7118.595 1523,295 151 200,00 100 800,00 2948400,00 1 098 000.00 336 108,44 996 648,00 7 049 195,00 130539894,19 

  

  من�إعداد�الطالب�اس�نادا�ع���وثائق�املؤسسة: املصدر
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  )2016 -2015 – 2014(ت�اليف��نتاج�الش�ر�ة�لسنة�): 5-3(ا��دول�رقم�

  

les années 

les mois 
2014 2015 2016 

JANVIER 4361 165,64 7761737,14 10338 155,79 

FEVRIER 4522481,64 8 084 200,04 10724961,04 

MARS 4651757,89 8 292 675,79 10 984 904,29 

AVRIL 4901012,89 8656335,79 11 474804,29 

MAI 4995051,64 8745931,54 11 610753,79 

JUIN 4 928 347,39 8 628 338,29 1 1 462 586,79 

JUILLET 4 741 042,39 8 433 203,29 11 168826,79 

AOUT 4 568 470,64 8 175552,04 10814523,04 

SEPTEMBRE 4511308,64 8 095 088,29 10 699 540,54 

OCTOBRE 4400271,14 7 929 000,04 10483480,54 

NOVEMBRE 4 352 099,39 7 897 380,79 10417015,54 

DECEMBRE 4313579,39 7 860 432,04 10360341,79 

TOTAL 55 246 588,64 98 559 875,04 130 539 894,19 

  

  من�إعداد�الطالب�اعتمادا�ع���وثائق�املؤسسة: املصدر�
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  2016 – 2015 – 2014منح���بيا�ي�يمثل�ت�اليف��نتاج�الش�ر�ة�لسنة�): 5- 3(الش�ل�رقم�

  

  

  من�إعداد�الطالب�اعتمادا�ع���وثائق�املؤسسة: املصدر

الش�ر�ة�ترتفع�من�ش�ر�جانفي�إ���ش�ر�ماي�من�ا��داول�واملنح���البيا�ي��ست�تج�أن�الت�اليف�

�تحدد�ا� �ال�� �املنتجة �الكمية �حسب �وذلك �آخر�السنة �إ�� �ش�ر�جوان �من �ابتداء وتنخفض

  .املؤسسة�وذلك�راجع�إ���تحكم�املس��لك�وطبيعة�املواسم��ر�ع
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  2016-2015-2014املطلب�الثا�ي�كمية�املش��يات�ملؤسسة�سايمكس�لسنوات�

  

  بمؤسسة�سايمكس�2014كمية�املش��يات�الش�ر�ة�لسنة�): 6-3(ا��دول�رقم�

EURL SAIMEX 

RECAPITULATIF DES ACHAT PAR QUANTITE 2014  

ANNEE 2014 POUDRE DE LAIT 
LAIT 

CRU  

BOBINE 

LPC 

BOBINE 

LVP 

CIP EAUX GAZ  

 

 
0% 26% 

 

 

 

 

 

 
ACIDE SOUDE  40,95 15,25 ENERGIE DMZ  

JANVIER 6759,45 8637,075 36600 150,21 36,6 60 60 1830 1830 58700,1 11700 

FEVRIER 6770,25 8650,875 41400 150,45 41,4 60 60 1830 1830 58700,1 11700 

MARS 6766,2 8645,7 44910 150,36 44,91 60 60 1830 1830 58700,1 11700 

AVRIL 6831 8728,5 51750 151,8 51,75 60 60 1830 1830 58700,1 11700 

MAI 6858 8763 54300 152,4 54,3 60 60 1830 1830 58700,1 11700 

JUIN  6825,6 8721,6 52650 151,68 52,65 60 60 1830 1830 58700,1 11700 

JUILLET 6798,6 8687,1 47250 151,08 47,25 60 60 1830 1830 58700,1 11700 

AOUT  6786,45 8671,575 42000 150,81 42 60 60 1830 1830 58700, 1 11700 

SEPTEMBRE 6795,9 8683,65 40140 151,02 40,14 60 60 1830 1830 58700,1 11700 

OCTOBRE  6758,1 8635,35 37200 150,18 37,2 60 60 1830 1830 58700,1 11700 

NOVEMBRE 6772,95 8654,325 35550 150,51 35,55 60 60 1830 1830 58700,1 11700 

DECEMBRE 6764,85 8643,975 34470 150,33 34,47 60 60 1830 1830 58700,1 11700 

TOTAL  81487,35 104122,725 518220 1810,83 518,22 720 720 21960 21960 704401,2 140400 

  

  وثائق�املؤسسةاملصدر�من�إعداد�الطالب�اعتمادا�ع���
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  بمؤسسة�سايمكس�2015كمية�املش��يات�الش�ر�ة�لسنة�): 7-3(ا��دول�رقم��

EURL SAIMEX 

RECAPITULATIF DES ACHAT PAR QUANTITE 2015 

 

ANNEE 2015 POUDRE DE LAIT LAIT 

CRU  

BOBINE 

LPC 

BOBINE 

LVP 

CIP EAUX GAZ 

0% 26% ACIDE SOUDE 40,95 15,25 ENERGIE DM Z  

JANVIER 13672,8 51240 455,76 76,86 36,6 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

FEVRIER 13770 57960 459 86,94 41,4 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

MARS 13702,5 62850 456,75 94,275 44,91 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

AVRIL 13824 72450 460,8 108,675 51,75 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

MAI 13753,8 76020 458,46 114,03 54,3 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

JUIN 13648,5 73710 454,95 110,565 52,65 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

JUILLET 13783,5 66150 459,45 99,225 47,25 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

AOÛT 13743 58800 458,1 88,2 42 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

SEPTEMBRE 13756,5 56190 458,55 84,285 40,14 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

OCTOBRE 13678,2 52080 455,94 78,12 37,2 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

NOVEMBRE 13790,25 49770 459,675 74,655 35,55 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

DÉCEMBRE 13824 48240 460,8 72,36 34,47 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

TOTAL  164947,05 725460 5498,235 1088,19 518,22 720 720 43920 43920 824401,2 260400 

  

  املؤسسةمن�إعداد�الطالب�اعتمادا�ع���وثائق�: املصدر
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  بمؤسسة�سايمكس�2016كمية�املش��يات�الش�ر�ة�لسنة�): 8-3(ا��دول�رقم��

EURL SAIMEX 

RECAPITULATIF DES ACHAT PAR QUANTITE 2016 

 

ANNEE 2016 
POUDRE DE LAIT 

LAIT 

CRU 

BOBINE 

LPC 

BOBINE 

LVP 

CIP EAUX GAZ 

0% 26% ACIDE SOUDE 40,95 15,25 ENERGIE DMZ 

JANVIER 17722,8 22645,8 455,76 76,86 36,6 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

FÉVRIER 17820 22770 459 86,94 41,4 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

MARS 17752,5 22683,75 456,75 94,275 44,91 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

AVRIL 17874 22839 460,8 108,675 51,75 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

MAI 17803,8 22749,3 458,46 114,03 54,3 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

JUIN 17698,5 22614,75 454,95 110,565 52,65 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

JUILLET 17833,5 22787,25 459,45 99,225 47,25 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

AOUT 17793 22735,5 458,1 88,2 42 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

SEPTEMBRE 17806,5 22752,75 458,55 84,285 40,14 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

OCTOBRE 17739 22666,5 455,94 78,12 37,2 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

NOVEMBRE 17840,25 22795,875 459,675 74,655 35,55 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

DECEMBRE 17874 22839 460,8 72,36 34,47 60 60 3660 3660 68700,1 21700 

TOTAL 213557,85 272879,475 1015530 7118,595 1523,295 720 720 72000 72000 908401,2 380400 

  

من�إعداد�الطالب�اعتمادا�ع���وثائق�املؤسسة: املصدر
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  2016 – 2015 – 2014تطور�مبيعات�املؤسسة�: املطلب�الثالث

  :نب�ن�تطور�مبيعات�امللبنة����ا��داول�التالية�من�سنة�ألخرى 

  2014لسنة��مبيعات�مؤسسة�سايمكس): 9-3(ا��دول�رقم��

  

EURL SAIMEX 

RECAPITULATIF DES VENTE 2014 

 

 LPC   ( LAIT PASTEURISE 

CONDITIONNE } 

LVP   (LAIT DE VACHE 

PASTEURISE ) 

 

MOIS 
Qté 

(LITRES) 

P U  

(D.A) 

TOTAL 
Qté 

(LITRES) 

P.U 

(D.A) 

TOTAL ÇA 

JANVIER 150210 23,35 3 507 403,50 36600 35 1 281 000,00 4 788 403,50 

FEVRIER 150450 23,35 3 513 007,50 41400 35 1 449 000,00 4 962 007,50 

MARS 150360 23,35 3 510 906,00 44910 35 1 571 850,00 5 082 756,00 

AVRIL 151800 23,35 3 544 530,00 51750 35 1 811250,00 5 355 780,00 

MAI 152400 23,35 3 558 540,00 54300 35 1 900 500,00 5 459 040,00 

JUIN 151680 23,35 3 541 728,00 52650 35 1 842 750,00 5384478,00 

JUILLET 151080 23,35 3 527 718,00 47250 35 1 653 750,00 5 181 468,00 

AOÛT 150810 23,35 3521 413,50 42000 35 1 470 000,00 4 991 413,50 

SEPTEMBRE 151020 23,35 3 526 317,00 40140 35 1 404 900,00 4 931 217,00 

OCTOBRE 150180 23,35 3 506 703,00 37200 35 1 302 000,00 4 808 703,00 

NOVEMBRE 150510 23,35 3514408,50 35550 35 1 244 250,00 4 758 658,50 

DECEMBRE 150330 23,35 3510205,50 34470 35 1 206 450,00 4716655,50 

TOTAL 1810830 23,35 42 282 880,50 518220 35 18137700,00 60 420 580,50 

PORCENTAGE 69,98 PORCENTAGE 30,02 100 % 

  

  من�إعداد�الطالب�اس�نادا�ع���الوثائق: املصدر
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   2015مبيعات�مؤسسة�سايمكس�لسنة�): 10-3(ا��دول�رقم�

EURLSAIMEX 

RECAPITULATIF DES VENTE 2015 

 

 LPC   ( LAIT PASTEURISE 

CONDITIONNE )  

LVP   (LAIT DE VACHE 

PASTEURISE > 

 

MOIS 
Qté 

(LITRES) 

P.U 

(D.A) 

TOTAL 
Qté 

(LITRES) 

PU 

(D.A) 

TOTAL ÇA 

JANVIER 303840 23,35 7 094 664,00 51240 35 1 793 400,00 8 888 064,00 

FEVRIER 306000 23,35 7 145 100,00 57960 35 2 028 600,00 9 173 700,00 

MARS 304500 23,35 7110075,00 62850 35 2199750,00 9 309 825,00 

AVRIL 307200 23,35 7 173 120,00 72450 35 2 535 750,00 9 708 870,00 

MAI 305640 23,35 7 136 694,00 76020 35 2 660 700,00 9 797 394,00 

JUIN 303300 23,35 7 082 055,00 73710 35 2 579 850,00 9 661 905,00 

JUILLET 306300 23,35 7 152 105,00 66150 35 2315250,00 9467355,00 

AOÛT 305400 23,35 7 131 090,00 58800 35 2 058 000,00 9 189090,00 

SEPTEMBRE 305700 23,35 7 138 095,00 56190 35 1 966 650,00 9 104 745,00 

OCTOBRE 303960 23,35 7 097 466,00 52080 35 1 822 800,00 8 920 266,00 

NOVEMBRE 306450 23,35 7 155 607,50 49770 35 1 741 950,00 8 897 557,50 

DECEMBRE 307200 23,35 7 173 120,00 48240 35 1 688 400,00 8 861 520,00 

TOTAL 3665490 23,35 85 589 191,50 725460 35 25 391 100,00 110980291,50 

PORCENTAGE 77,12 PORCENTAGE 22,88 100 % 

  

  من�إعداد�الطالب�اس�نادا�ع���الوثائق: املصدر
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   2016مبيعات�مؤسسة�سايمكس�لسنة�): 11-3(ا��دول�رقم�

  

EURL SAIMEX 

RECAPITULATIF DES VENTE 2016 

 

 LPC   ( LAIT PASTEURISE 

CONDITIONNE > 

LVP   (LAIT DE VACHE 

PASTEURISE ) 

 

MOIS Qté 

(LITRES) 

P U  

(D.A) 

TOTAL Qté 

(LITRES) 

P U  

(D.A) 

TOTAL ÇA 

JANVIER 393840 23,35 9 196 164,00 71730 35 2 510 550,00 11706714,00 

FEVRIER 396000 23,35 9 246 600,00 81120 35 2 839 200,00 12 085 800,00 

MARS 394500 23,35 9211 575,00 87990 35 3 079 650,00 12 291 225,00 

AVRIL 397200 23,35 9 274 620,00 101430 35 3 550 050,00 12 824 670,00 

MAI 395640 23,35 9238 194,00 106410 35 3 724 350,00 12 962 544,00 

JUIN 393300 23,35 9 183 555,00 103170 35 3610950,00 12794505,00 

JUILLET 396300 23,35 9 253 605,00 92610 35 3 241 350,00 12494955,00 

AOUT 395400 23,35 9 232 590,00 82320 35 2 881 200,00 12 113 790,00 

SEPTEMBRE 395700 23,35 9 239 595,00 78660 35 2 753 100,00 11 992 695,00 

OCTOBRE 394200 23,35 9 204 570,00 72900 35 2 551 500,00 11756070,00 

NOVEMBRE 396450 23,35 9 257 107,50 69660 35 2 438 100,00 11 695 207,50 

DECEMBRE 397200 23,35 9 274 620,00 67530 35 2194725,00 11469345,00 

TOTAL 4745730 23,35 110812795,50 1015530 35 35 374 725,00 146 187 520,50 

PORCENTAGE 75,80 PORCENTAGE 24,20 100 % 

  

  من�إعداد�الطالب�اس�نادا�ع���الوثائق: املصدر
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� �لسنوات �سايمكس �مبيعات �جداول �خالل �من �من��2016 -2015 -�2014ست�تج �ترتفع �املبيعات أن

�بأن� �يو�� �ما ��ذا �آخر�السنة، �إ�� �ش�ر�جوان �من �تنخفض �ذلك ��عد �ش�ر�ماي �إ�� ش�ر�جانفي

إنتاج�ا��ما�أواسط�موسم�الشتاء�وموسم�الر�يع�ومن�خالل�املؤسسة��عتمد�ع���موسم�ن����ز�ادة�

�املسم�ن� �لطافة �إ�� �راجع �و�ذا �موسم�ن �ع�� ��عتمد �سايمكس �مؤسسة �أن �ع�� �نؤكد �ثالث سنوات

  لتفادي�فساد�ا��ليب�والتأكد�من�عملية�البيع

  

  مقارنة�مبيعات�حليب�البقرة�بحليب�البدرة): 11-3(ا��دول�رقم�

  

les Produits les 

La Vente du 

Lait 

Conditionne 

La Vente du 

Lait de Vache 

La Vente du 

Lait de Vache et 

conditionne 

Différence 

2014 42 282 880,50 18137700,00 60 420 580,50 24 145 180,50 

PORSONTAGE 69,98 30,02 100% ; 

2015 85589191,50 25391 100,00 110980291,50 60198091,50 

PORCENTAGE 77,12 22,88 100% ; 

2016 110812795,50 35 374 725,00 146 187 520,50 75 438 070,50 

PORCENTAGE 75,80 24,20 100% ; 

  

  املصدر�من�إعداد�الطالب�اعتمادا�ع���وثائق�املؤسة
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� �البقرة �حليب �أك���من �البدرة �حليب �ع�� �مبيعا��ا ��� ��عتمد �سايمكس �مؤسسة �أن وتقدر�ال�سب��ست�تج

  :املؤو�ة�السابقة�ذكر�ا����ا��دول�وال���تتمثل���

� �سنة ��2014 :� �البدرة �حليب �سوى���% 69.98يمثل �يمثل �ال �البقرة �حليب �نجد �لذ �سايمكس �مبيعات من

30.02%. 

� �سنة ��2015 :� �يمثل �البدرة �سوى��%77.12حليب �يمثل �ال �البقرة �حليب �نجد �لذا �سايمكس �مبيعات من

22.88%. 

  .%24.20من�املبيعات�وحليب�البقرة�يمثل�� %75.80حليب�البدرة�يمثل�سنة��2016سنة�أما����

  

  .2016 - 2015 -2014مقارنة�املبيعات�ب�ن�سنوات�): 12-3(جدول�رقم�

  

2016  2015  2014  Les années  

146 187 520,50  110 980 291,00  60 420 580,50  La vente  

35 207 229,50  50 559 710,00  /  La différence  

 

  املصدر�من�إعداد�الطالب�اعتمادا�ع���وثائق�املؤسسة
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  2016 -2015 - 2014منح���بيا�ي�يمثل�مبيعات�املؤسسة�لسنوات�): 9- 3(الش�ل�رقم�

  

  

  من�إعداد�الطالب�اعتمادا�ع���وثائق�املؤسسة

املؤسسة�ع���أر�اح�ا����ز�ادة�نالحظ�من�خالل�املنح���ارتفاع�املبيعات�من�سنة�آلخرى�وذلك�باعتماد�

  .إنتاج�ا،�لذل��ست�تج�أن��ر�اح��سا�م����ت��يم��نتاج

 

�معرفة� ��� �القيادة �لوحة �ع�� ��عتمد �أ��ا �سايمكس �ملؤسة �امليدانية �دراس�نا �من �ستخلص

تزايد�املعلومات�ا��اصة��عملية�تقييم��داء�لذا�ـاخد�املؤسسة�باإلعتبار�مجموع�الت�اليف�أو�إما�������

وذلك��عد�تطرق�ا�إ�����م�املبيعات�و��م��نتاج�فإذا��انت�الت�اليف��منخفضة�وإنتاج�ا�يز�د�فإنھ�

  .أداء�ا�جيد

��عتمد�ع���ز�ادة�إنتاج�ا�ومبيعا��ا�ع���ز�ادة�الت�اليف�ف�ذا��والحظنا�من�خالل�ا��داول  أ��ا

�ع���أ��ا�تتحكم����كمية��نتاج��والبيع،�لذا�نرى�أن�املؤسسة�عل��ا�تطوري�أداء�ا�وذلك�عن�طر�ق�

  .تقديم�تحليل�للمردودية�ملعرفة��نحرافات�ل�س�يل�العملية
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  :خاتمة�الفصل

�ال��   �التطبيقية �الدراسة �خالل �ال�تملك��من �سايمكس �مؤسسة �أن �بوضوح �لنا �ي�ب�ن ���ا قمنا

  .أداءا�جيدا�بحكم�أننا�أبرزنا�عدة�نقائص�تتخلل�النظام

قد�أ�ما��فبعد�عرضنا�لنظلم�املعلومات�ا��اص���ا�والذي��ان�يخص�أداء�ا�توصلنا�إ���أن��ذا�النظام

حساب��نحرافات�وتفس���ا�عنصرا�أساسيا�و�و�عنصر�الت�لفة�كما�الحظنا�غياب�العنصر���م�و�و�

  .ليقدم�ل��نة����املستقبل

����خ���و�ما�أن�املؤسسة�قد�تم�خوصص��ا�فإ��ا�بصدد�القيام��عد�تحس�نات�للقضاء�ع����  

�سر�عة� �لألداء �الالزمة ��صالحات �ت�ون �أن �ونأمل �لل�سي��، �السابق �النظام �عن �ورث��ا �ال�� �ختالالت

  .و�و�ما�يمكن�اعتباره�العمود�الفقري�لنجاح�وتحقيق�املردودية

  



 

 

  

 ا��اتــــــــــمة
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 ا��اتمة

 ع���ضوء�ما�ورد�ذكره����الدراسة�النظر�ة�لألداء�نقول�بأن�مف�وم��داء�يختلف�باختالف�زاو�ة�النظر�إليھ

���� �املؤسسة �أداء �إ�� �فينظر�الز�ائن ،� �تخصصھ �حسب �،�ل �املف�وم ��ذا ��� �نظر�الباحث�ن �وج�ة و�اختالف

م�بأسعار�معقولة�،�و�ينظر�امل�ني�ن�أو�املوظف�ن�إليھ����ا��دمات�ال����شبع�رغباع���توف���السلع�و� ا��قدر 

املؤسسة�ع���ضمان�استمرار�ة�العمل�و����جو�مالئم�،�وتنظر�الدولة�إليھ����قدرة�املؤسسة�ع���تحقيق� قدرة

ر�املس��ين�إ����داء�جيدة�و��ذا�لرفع�حصيلة�الضرائب�و�املسا�مة����ز�ادة�الدخل�القومي�،�و�نظ نتائج�مالية

ا�ع���تحقيق�النتائج�بأد�ى�ت�اليف�و�الفعالية����قدرة�املؤسسة���الكفاءة����املؤسسة����قدر  ���الكفاءة�و

   ��داف�املسطرة ع���بلوغ

�البحث�،�ات���لنا�أن�لھ�دور� ��قتصادية�����ذا ومن�خالل�دراس�نا�ملوضوع�تقييم��داء�املا���للمؤسسة

�لتعطي�حيا كب����� �إتباع�ا �يجب �دقيقة �و�عملية �علمية �وطرق �معاي���وأدوات �ع�� ��عتمد �الذي �املؤسسة ة

�التقييم �أ�م� عملية ��عت���من �ف�و ،� ���يحة �و �رشيدة �املؤسسة �قرارات �بذلك �تصبح �و �املث�� الفعالية

  : النتائج ا��.الضرور�ات�للتخطيط�الم�

سسة����فصل�ن�نظر��ن�وتطبيق�دراسة�ا��الة�ع���مؤسسة�من�خالل�دراس�نا�ملوضوع�تقييم��داء�املا���للمؤ 

  : توصلنا�إ���سايمكس�إنتاج�ا��ليب

�م�انت� - �ع�� �ل��كم �املستخدمة �و�املوارد �النتائج �ب�ن ���مية �تحديد �ع�� �املا�� ��داء �تقييم يقوم

  . وضعي��ا�املالية املؤسسة�و

�داء�املا��� ع���مدير�ة�تتا�ع�مراجعة�القوائم�املالية��ساعد�ا�كث��ا����تقييم�سايمكستتوفر�شركة� -

 . للمجمع�ك�ل�،�و�ذلك�راجع�لتوفر�ا�ع���ميكن��مات�داخلية�حيث��عت���نقطة�ايجابية�للمؤسسة

  : ع���ضوء�النتائج�السابقة�الذكر�يمكن�اق��اح�التوصيات�التالية�:توصیات�الدراسة -
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��ف - �وجود ��غرض�ضرورة ،� �للمؤسسة �املا�� �الضعف �و�املع��ة �الصادقة �املعلومات �عن �ال�ا�� صاح

مستقبلية�مساعدة����اتخاذ�القرارات�املختلفة�من�طرف��دارة�املالية�و�ذالك�بارساء� رسم�سياسات

 .عليھ�ا��قيقة��قتصادية�ع���الظا�رة�القانونية نظام�محاس���فعال��غلب



  

  

  

  

  

  قائمة�املصادر�واملراجع
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  قائمة�املصادر�واملراجع

 الكتب: أوال�

 : باللغة�العر�ية1 -

إدر�س�ثابت�عبد�الرحمان�واملر����جمال�الدين�محمد�،��دارة��س��اتيجية�،�مفا�يم�و�نماذج�تطبيقية�،�1 -

 2006الدار�ا��امعية�،��سكندر�ة�،

،�دار�وائل�لل�شر�،�_ �ردن�_ أسعد�حميد�الع���،��دارة�املالية��سس�العلمية�و�التطبيقية�،�عمان�2 -_

 2010 .الطبعة��و���،�

 2009الشيخ�الداوي�،�تحليل��سس�النظر�ة�ملف�وم��داء�،�مجلة�الباحث�،�العدد�السا�ع�،�ا��زائر�،� -

داء��نتا���للمؤسسات�الصناعية�ا��زائر�ة،�دراسة�ميدانية�إل�ام�يحياوي�،�ا��ودة�كمدخل�لتحس�ن�� 3 -

 .2007 الباحث�،�العدد�ا��امس،�ورقلة�،�،�باتنة�،مجلة(ع�ن�التوتة�) �شركة��سمنت�

،�الطبعة�الثانية�،�دار�وائل�لل�شر�،�ردن�( �دارة�املالية�) إلياس�بن�سا����،يوسف�قر�����،�ال�سي���املا��4 -

،2006  

ر�يع�حنيفة�،�الوا������املحاسبة�العامة�للمؤسسة�،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية�،�دار��ومة�،ا��زائر��بن5 -

،2002 

لعالم�جديد،�دار�الفكر�العر�ي�،�مصر�...توفيق�محمد�عبد�املحسن�،�تقييم��داء�مدخل�جديد�6 -

،2003.2004 

 �2001ردن�،�الطبعة��و����–لل�شر�،�عمان��خلدون�إبرا�يم�الشديفات�،�إدارة�و�تحليل�ما���،دار�وائل7 -

 2008. حمزة�محمود�الز�يدي�،��دارة�املالية�املتقدمة�،�دار�الوراق�،��ردن�،�الطبعة�الثانية�،�8 -

 .2006،الدار�ا��امعية�"مدخل�التخاذ�القرار�"جمال�الدين�املر����و�آخرون�،��دارة�املالية�9 -

 بد�اهللا�ال�����،�دارة�املالية�مدخل�اتخاذ�القرارات�،�الدار�ا��امعية�،مصر�،جمال�الدين�املر����و�ع10 -

2006 



95 
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