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كل من صلى على سيدنا    ق لبه، إلىكل من نطق بكلمة التوحيد لسانه وصدقها    إلى

 وحبيبنا محمد صلى اهلل عليه وسلم.

التي حملتني وهنا على وهن جنينا وسقتني لبن التوحيد مع األخالق  أمي الغالية    إلى
 رضيعا وعلمتني صغيرا ورافقتني بدعائها وحنانها كبيرا.

إلى أبي العزيز سندي المتين وأنيسي المعين، الذي بنوره مشيت طريقي فكان  
 وصولي،وجعل لحياتي معنى وزرع في ق لبي بسمة الحياة وبعث في فؤادي بهجة .

كل أفراد عائلتي إخوتي وأخواتي .ونسيبي ,والى البراعم الصغيرة ،إلى كل   إلى
 لمذكرة.األصدق اء ,كما ال أنسى األستاذ المشرف على هذه ا

وجدتي رحمها    والجد, جديإلى من علموني حب العلم وزرعوا في داخلي حب العمل  
 اهلل.

والى كل من يحمل ذرة حب لنا ولم أذكره والى كل شموع العلم التي كانت تنير  
 دربي.

 إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي وعصارة فكري.
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هذا العمل ،   إلتمامالحمد هلل الذي وفقنا وعلمنا ما لم نكن نعلم، ومنحنا القوة والصبر  

يوم الدين    إلى يهديهونصلي ونسلم على أشرف خلق اهلل وعلى آله وصحبه ومن اهتدى  
 .والديا العزيزين  إلىأتقدم بالشكر الجزيل  

  باإلشراف،على قبوله  ياسيناألستاذ المشرف بن زيدان   إلىوأتقدم بالشكر الجزيل  
 عليا،ف لم يبخل عليا بآرائه وتوجيهاته القيمة التي أنارت لي طريقي .

في مكان  األستاذ عوام محمد الذي ساعدني ووجهني    إلىوأتقدم بالشكر الجزيل  
 وآمل أن يجد في هذه األسطر كل الشكر والتقدير ،عرف انا مني بالجميل.،تربصي  

كما أشكر كل من ساعدني في انجاز هذا العمل المتواضع من قريب أو من بعيد  
 يساتذتي منذ بداية مشواري الدراس.والى كل أ
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 مقدمة عامة    



 أ
 

 : ة عامةمقدم

يتاا التنافسية   ذلك يف ظل  دداهاا    ععنيمواقع هامة يف السوق لتحسالختاذ ى املؤسسات االقتصادية تسع

حنو العامل اخلارجي،حيث تعمل املؤسسة جاهدة لتحقيق عدة دهداف مسطرة  من دمهاا عمان  حا تفاالن

استمرارها   بقاهاا يف جمال نشاطاا،  ذلك يتطلب معرفة دقيقة بالتغريات اخلارجية   كذا التنبؤ الدقيق بالتغريات 

رات النامجة عن اخلطط   األهداف   املستقبلية لوعع اخلطط   احللول املناسبة ملواجاتاا،كما جيب حتديد الثغ

 .ةذلك بتقييم دهدافاا الفعلي

  يعترب األداء املايل من املقومات الرهيسية للمؤسسة حيث يوفر نظام متكامل للمعلومات الدقيقة   املوثوق هبا 

ددة رافات عن األهداف احملن خالل مؤشرات حمددة لتحديد االحنم لفعلي ألنشطة املؤسسةملقارنة األداء ا

سابقا،كما دنه ياتم باستخدام مؤشرات مالية لقياس مدى اجناز املشر ع،كما له دهداف من بيناا التعبري عن دداء 

 املؤسسة   يعترب الدعم األساسي لألعمال املختلفة اليت متارساا املؤسسة.

على لمؤسسة ألهنا تساعده   األحباث احملاسبية ل   حيتل تقييم األداء املايل مكانة بالغة األمهية يف الدراسات

األهداف املراد حتقيقاا،لذلك فان املؤسسة تشخص  ععيتاا  إىلق من بلوغاا الرقابة اجليدة من دجل التحق

 األرباح.  معدل منو  املرد  ديةاملالية،  هذا مبعاينة 

حت عنصرا هاما يف   كلما كانت املعلومة املالية جيدة كانت الوععية مدر سة جيدا ألن املعلومة املالية دصب

تصميم   بناء دنظمة  إىلهلا د ر هام يف حتديد فعالية   كفاءة املنظمة لذلك توجات املؤسسات  اإلنتاجعناصر 

  تعد احملاسبة من دهم   ،إلبادة املؤسسةمعلومات من دجل السيطرة على الكم اهلاهل من املعلومات الضر رية 

 .املصادر الرهيسية للمعلومة  دقدم نظم املعلومات يف املنظمة   هي دحد



ب  
 

القرارات الصاهبة املتعلقة هبا األداء املايل يف املؤسسة   اختاذها  تقييم ية املعلومة املالية   جوداها يفانطالقا من دمه

 اآلتية: اإلشكاليةقوم بطرح ن

 ؟في المؤسسة أثر جودة المعلومة المالية على عملية تقييم األداء المالي ما هو - 

 من خالل هذا التساؤل ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية:

 عملية تقييم األداء املايل يف املؤسسة االقتصادية؟ فيما تفيد-1

 تقييم األداء املايل؟ دسباب  دهم جلى فيما تت-2

 ؟هامصادر  ما هي خصاهص املعلومة املالية   فيما تتجلى-3

 الفرضيات:

تقييم األداء املايل للمؤسسات االقتصادية يسمح بتحديد املشاكل   الثغرات اليت تعاين مناا املؤسسة    إن-1

 .الالزمةالصحيحة  اإلجراءاتبالتايل اختاذ 

 استمرارها. استقرارها  دسباب تقييم األداء املايل يف املؤسسة هو عمان بقاهاا    بني من إن -2

 املعلومة هي من دحد خصاهص املعلومة املالية.دي صالحية  املالهمة إن-3

 مبررات اختيار الموضوع: -

 هناك عدة دسباب الختيار هذا املوعوع مناا:

الرغبة الشخصية يف معرفة هذه الدراسة بكامل حذافريها   توسيع املعارف يف جمال تقييم األداء املايل يف  -

 املؤسسة.



ت  
 

ادية   املانية   كذلك األمهية الكبرية ألثر جودة املعلومة املالية على احة االقتصنظرا ألمهية املوعوع يف الس -

 مستوى األداء املايل.

 .دي مدى تؤثر جودة املعلومة املالية على األداء املايل إىلمعرفة  -

 أهمية الموضوع:-

املعلومة املالية   معرفة ع دمهية املوعوع يف معرفة األداء املايل يف املؤسسة   كيفية تقييمه اعتمادا على جودة نبت

 النتاهج املتحصل علياا من جراء جودة املعلومة املالية.

 أهداف الموضوع: -

 ال ميكن دن ختلو دي دراسة من الغايات العلمية اليت دقيمت من دجلاا  هي على النحو التايل:

  دمهيته. حما لة فام األداء املايل -

 بفعالية  دقة. معرفة مدى حتقق األهداف املسطرة -

 سة.الواقعة يف نشاط املؤسفة الثغرات   االحنرافات معر  -

 مجيع املؤسسات بأمهية املعلومة املالية   جوداها   كيفية تأثريها على األداء املايل. إقناع -

 جودة املعلومة املالية. للتأكد منتقييم األداء املايل هو دحسن طريقة إثبات دن  -

 

 

 



ث  
 

 منهج البحث:-

د  نفي الفرعيات  طر حة يف هذا البحث  إلثبات لبلوغ دهداف البحث السابقة  لإلجابة عن اإلشكالية امل
املوعوعة,مت االعتماد على املناهج العلمية التالية:



 اهاعند استعراض املفاهيم األساسية املتعلقة باألداء املايل  تقييمه،  البيانات  املعلومة املالية  جود املناج الوصفي:

 . حتليل الوععية املالية للمؤسسة عند دراسة النسب املالية  مؤشرات التوازن املايل :املناج التحليلي

 حدود الدراسة:-

متثلت حد د دراستنا املكانية علة مستوى مؤسسة توزيع الكارباء  الغاز مبستغامن، قد امتدت الدراسة جبانباا 
 جانفي إىل غاية شار ماي.ة من شار النظري  التطبيقي حبد د زمني

 

 خطة وهيكل البحث: -

اإلجابة على اإلشكالية  كذا التساؤالت الفرعية املطر حة ,فقد مت تقسيم البحث اىل مقدمة عامة ,ثالثة فصول 
,خامتة عامة تضمنت املقدمة العناصر املناجية العلمية , اليت تتمثل يف اإلشكالية ,الفرعيات دمهية البحث 

 البحث,مناج البحث .,دهداف 

فصليني نظريني  فصل تطبيقي. إىلمت تصنيف الفصول 

تقييم األداء املايل للمؤسسة  ذلك من خالل ثالث مباحث يستعرض األ ل   الفصل األ ل اشتمل على تقدمي 
املبحث      دمهيته،داء،مفاوم األداء املايلتعريف األداء  دهدافه،العوامل املؤثرة يف األمن خالل    ماهية األداء املايل

تعريف تقييم األداء املايل  دمهيته،معايري  مؤشرات تقيم األداء الثاين يتنا ل مفاوم تقييم األداء من خالل 
لتقييم األداء  التوازن املايلمؤشرات نسب التحليل املايل     املبحث الثالث يدرس  ،ايل،دركان تقييم األداء املايل امل

 املايل.  



ج  
 

 إىلمت التطرق يف املبحث األ ل  مباحث،ودة املعلومة املالية من خالل ثالث جل هختصيص الفصل الثاين فتم دما

املبحث  ، تعريف البيانات  دنواعاا  تعريف املعلومة  مصادر احلصول عليااماهية البيانات  املعلومات من خالل 

املبحث الثالث ،دما ص  د ر املعلومة املالية يف املؤسسةتعريف  خصاهالية يف املؤسسة من خالل الثاين  املعلومة امل

تعريف  دبعاد حتقيق جودة املعلومة املالية،قياس جودة املعلومة املالية ضم مفاوم جودة املعلومة املالية من خالل ف

 .( احملددات األساسية جلودة املعلومة املالية  دهم العوامل املؤثرة فياا

الفصل  ربط الدراسة النظرية بالواقع ,بالتطرق  هذا حا لنا خاللفقد  الدراسة امليدانيةميثل  الفصل الثالثمث 
لدراسة ميدانية ملديرية توزيع الكارباء  الغاز مبستغامن,يف املبحث األ ل قمنا بإعطاء حملة عن املديرية  عرض 

 املالية امليزانية دراسةديرية كما قمنا بانية يف امل, كذلك خصصنا املبحث الثاين للدراسة امليدبكامل تفاصيله هيكلاا
  دراسة نسب التحليل  قمنا حبساب مؤشرات التوازن املايل  شخصنا حالة املؤسسة. كيفية عرعاا  
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 :مقدمة الفصل
حيتل تقييم األداء املايل مكانة بالغة األمهية يف غالبية االقتصاديات حيث ركزت عليه الكثري من الدراسات      

وذلك بسبب الندرة النسبية للموارد املالية اليت تعتمدها املؤسسات قياسا حبجم  ،واإلداريةواألحباث احملاسبية 
االحتياجات املالية الكبرية هلا واملتنافس عليها ومن هذا املنطلق جند أن ضرورة احلصول وحتقيق العوائد القصوى 

تأثري مباشر وغري مباشر ألمهية ملا هلا من ودميومة استمرار املنشأة ومنوها باستغالهلا األمثل لتلك املوارد تعترب غاية يف ا
حياة املؤسسة وهلذا فان تقييم األداء املايل يعد أحد العناصر األساسية للعملية اإلدارية حيث يوفر  جوانبعلى كل 
معلومات وبيانات تستخدم يف قياس مديات حتقيق أهداف املؤسسة والتعرف على اجتاهات األداء فيها وهلذا  لإلدارة
 أساس يف حتديد مسرية املؤسسة وجناحها ومستقبلها.يوفر 

العوامل  املبحث األول ضم ماهية األداء املايل )تعريف األداء وأهدافه، ثالث مباحث، إىليف هذا الفصل تطرقنا       
 األداء املايل وأمهيته،مفهوم األداء املايل وأمهيته(واملبحث الثاين ضم مفهوم تقييم األداء )تعريف تقييم  املؤثرة يف األداء،

(،أما املبحث الثالث فضم املؤشرات املالية لتقييم األداء أركان تقييم األداء املايل  معايري ومؤشرات تقيم األداء املايل،
   املايل.
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 تقييم األداء المالي للمؤسسة االقتصادية المبحث األول:

 وأهدافه ءدااألتعريف  المطلب األول:

 هبا الكثريون من الباحثني وهي كالتايل: من التعاريف املهمة لألداء واليت يأخذ األداء: تعريف 1 -1 

ويعكس الكيفية اليت حيقق أو يشبع ، ام املهام املكونة لوييفة الفردمتإىل درجة حتقيق و إيشري األداء  التعريف األول: 
ىل الطاقة إفاجلهد يشري  ،تمييز بني األداء واجلهدضرورة الهنا تؤكد صاحبة التعيف على  هبا الفرد متطلبات الوييفة،

فمثال الطالب فيبذل جهدا كبريا يف االستعداد  أما األداء فيقاس على أساس النتائج اليت حققها الفرد، املبذولة،
ولكن قد حيصل على درجات منخفضة ويف مثل هذه احلالة يكون اجلهد املبذول عايل بينما األداء  لالمتحان،
 .1منخفض

 التعريف الثاين:

من ىل حتقيقها ولذا فهو مفهوم يعكس كال إت أو األهداف اليت تسعى املنظمة يقصد مبفهوم األداء املخرجا
ىل حتقيقها إاألهداف اليت تسعى هذه األنشطة  جياد هلا واقعها فعليا واليت ترتبط بنيإاألهداف والوسائل املرغوب يف 

 .2داخلها

 التعريف الثالث:

 األداء على أنه القيام بأعباء الوييفة من مسؤوليات وواجبات وفقا للمعدل املفروض أداؤه من العامل الكفء،يعرف 
أي من خالل دراسة كمية العمل والوقت املستغرق وانشاء  ،كن معرفته من خالل حتليل األداءذلك املعدل الذي مي
 .3عالقة عادلة بينهما

 التعريف الرابع:

 .4عن جمموعة من املراحل والعمليات وليس النتيجة اليت تظهر يف وقت من الزمن األداء هو فعل يعرب

                                                           
 .215سكندرية، مصر،   اإلية، ، الدار اجلامع"إدارة املوارد البشرية"(، 2000رواية حسن )  1
 .15، قاهرة، مصر،   "(تكنولوجيا أداء بشري يف منظمات ) منظمة العربية للتنمية إدارية"(، 2003الذرة عبد الباري إبراهيم ) 2
 .310، مكتبة لبنان، بريوت،   "معجم مصطلحات اجتماعية"(، 1992أمحد زكي البدوي ) 3
، مذكرة ماجستري، جامعة عبد احلميد "اسرتاتيجي للموارد البشرية على مستوى املؤسسة ودوره يف حتسني أداء األفرادختطيط "(، 2010بن محود يوسف ) 4

 .77ابن باديس، مستغامن،   
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ىل إمللموسة ،حيث ينظر بعض الباحثني يعتمد األداء املتفوق ملنظمات األعمال على املوجودات امللموسة وغرب ا
املايل واالقتصادي للمنظمة يف الغرض منها فحص املركز  عملية تقييم األداء على أهنا الحقة لعملية اختاذ القرارات،
 دارية.جعة اإلواملرا تاريخ معني وذلك كما يف استخدام أسلوب التحليل املايل

 :داءاألأهداف  2 -1

 دارة املنظمة ببناء أهداف أداء لكل قطاع من قطاعات املنظمة،إيتطلب نظام املوازنات التخطيطية الفعال أن تقوم 
عن أهداف األداء ملديري القطاعات يف املنظمة من خالل املوازنات التخطيطية الدورية  باإلفصاحالعليا  اإلدارةوتقوم 

ويتم التنسيق بني أهداف األداء  ،1على مثل هذا النظام اصطالح نظام موازنات األداء سيطلق لتلك القطاعات،
 بتنفيذ أهداف األداء احملددة له،لكل قطاع بصورة ميكن معها حتقيق األهداف الشاملة للمنظمة اذا التزم كل قطاع 

ذا مت حتقيق األهداف احملددة لكل قطاع على حدة فان النتيجة النهائية أو حمطة ذلك تتمثل يف حتقيق إحبيث أنه 
 .2األهداف الشاملة للمنظمة

 

  العوامل المؤثرة في األداء :المطلب الثاني

ملنظمة ما تشغيل عوامل قد تؤثر يف أداء ومن بني تلك العوامل ب أن يأخذ املسؤولني يف اعتبارهم عند تقييم األداء جي
 يلي: ما

 فاملنظمة اليت تعاجل حجما كبريا من العمل قد  :االختالف الملحوظ في حجم العمل قد يؤثر في األداء
 خرى لديها حجم أقل من نفس العمل.ليه أإارد لكل وحدة عمل أقل مما حتتاج مو  إىلحتتاج 

  ن سبب النقص يف العمل املتاح إ :اإلنتاجقد يؤثر في معدل وجود أو عدم وجود األعمال المتأخرة
وعلى النقيض فان كثرة العمل املتأخر عن املعتاد  ،اإلنتاج"لدى العاملني اخنفاضا يف معدل  "وقت االنتظار

مثل هذا املعدل املتعجل قد ال ميكن حتقيقه دائما ويتولد عنه  لإلنتاجمبكن أن تسبب تعجال ومعدال أعلى 
 اخنفاض يف نوعية املنتج النهائي.

                                                           
1
اإلسكندرية، مصر، ، جامعة "(حملاسبة وتكنولوجيا املعلومات) نظام معلومات احملاسبة وتطبيقها على احلسابا"(، 2003عبد املقصود لبيان وآخرون )  

  38. 
 .59، دار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،   "مدخل إىل نظام معلومات احملاسبة "(،1997عبد املقصود لبيان )  2
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  يتوقف معدل االنتاج على عوامل عدة  :ذات أثر مباشر على األداء واإلجرائيةالتحسينات التنظيمية
الذي يغري من تدفق وتتابع العمل عادة ما منها مالئمة الرتتيبات التنظيمية واالجرائية فالتعديل التنظيمي مثال 

يرتتب عليه تغريا يف معدل االجناز ومكينة العملية اليدوية ترتب ارتفاعا واضحا يف معدل االنتاج وباملثل فان 
 وحدة العمل. إلهناءاختصار خطوات العمل يف عملية ما يقلل من املوارد املطلوبة 

  بحسب التوطن الجغرافي للوحدات من جراء الظروف األداء في العمليات المتماثلة قد يتباين
قد تتباين معدالت االنتاج بسبب الظروف احمللية حىت ولو أدى نفس النشاط يف مواطن خمتلفة  :المحلية

مثل يف عملية ينطوي على حصر وتسجيل األفراد الداخلني واملغادرين لدولة بنفس درجة الكفاءة من ذلك 
ذا كان احلصر يتم يف إين معدل احلصر والتسجيل حبسب ما ن للعد قد يتباما حيث هؤالء األفراد قابلو 

فدرجة التفتيش املطلوبة عند كل موطن من هذه  البحرية أو اجلوية أو فقط العبور على احلدود الربية، املوانئ
كلها طن ...اخل ،ااملواطن وانتظام تدفق حركة الدخول واملغادرة واختالف اللغات املستخدمة عند كل مو 

 .اإلنتاجمتغريات تؤثر على معدل 
  معدالت األداء كمية بطبيعتها وقد  :اإلنتاجمعدالت مختلفة  إلىنوعية وحدة العمل التام قد تقضى

لكنها من  لإلنتاجتظهر عملية ما مثال معدال جيدا  ، وقدحتتوي على متغريات عن نوعية العمل املنجز
 .رديءالناحية النوعية قد تتمثل يف أداء 

هو حتقيق مجيع  وإمكانيتهاكل املؤسسات واملنظمات على اختالف مستوياهتا   إليهاهلدف األساسي الذي تسعى  إن
األهداف اليت قامت من أجلها هذه املؤسسة ومبعدالت عالية من الفعالية والكفاءة يف العمل وذلك بتوفري اجلو 

 املالئم للعمال الذي حيفزهم على أداء تلك األعمال بفعالية أكرب.

 سة على ومنه فان األداء يعرب عن مدى قدرة املؤس: ية مستوى النشاط للمصاريف العامةمدى تغط
 االستغالل األمثل ملواردها يف االستخدامات ذات األجل الطويل والقصري من أجل تشكيل ثروة.

األداء املايل هو مدى جناح املؤسسة يف استغالل كل املوارد املتاحة لديها من موارد مادية ومعنوية أفضل 
 .1اإلدارةاستغالل وحتقيق األهداف املسطرة من طرف 

 
 
 

                                                           
 .48   ، دار احلامد، عمان، "األداء املايل وأثره على عوائد أسهم الشركات" ،(2009) حممد حممود اخلطيب  1
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 مفهوم األداء المالي وأهميته.  المطلب الثالث:

 مفهوم األداء المالي:  1 -1

ميثل األداء املايل املفهوم الضيق ألداء املؤسسات حيث يركز على استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى اجناز 
 املؤسسة،ويعرب األداء املايل عن أداء املؤسسات حيث أنه الداعم األساسي لألعمال املختلفة اليت متارسها  األهداف،
استثمارية يف ميادين األداء املختلفة واليت تساعد على تلبية املوارد املالية وتزويد الشركة  بفر   إتاحةويساهم يف 

 .1احتياجات أصحاب املصاحل وحتقيق أهدافهم

 ومما سبق فان األداء املايل:

فهي تعمل غلى حتفيز املستثمرين  أداة حتفيز الختاذ القرارات االستثمارية وتوجيهها جتاه املؤسسات الناجحة -
 معايريها املالية على التقدم والنجاح وغريها. إىلاملؤسسة أو األسهم اليت تشري  إىلللتوجه 

  إذاأداة لتدارك الثغرات واملشاكل واملعيقات اليت قد تظهر يف مسرية املؤسسة فاملؤشرات تدق ناقوس اخلطر  -
ة أو لكثرة الديون والقروض ومشكل العسر املايل والنقدي كانت املؤسسة تواجه صعوبات نقدية أو رحبي

 إدارهتا للعمل ملعاجلة اخللل.وبذلك تنذر 
أداة لتحفيز العاملني واإلدارة يف الشركة لبذل املزيد من اجلهد هبدف حتقيق نتائج ومعايري مالية أفضل من  -

 سابقتها.
أداة للتعرف على الوضع املايل القائم يف املؤسسة يف حلظة معينة ككل أو جلانب معني من أداء املؤسسة أو  -

 .2ألداء أسهمها يف السوق املايل يف يوم حمددة وفرتة معينة
 

تقييم أداء املؤسسات من عدة  إىلتنبع أمهية األداء املايل بشكل عام يف أنه يهدف أهمية األداء المالي:   2 -1
زوايا وبطريقة ختدم مستخدمي البيانات ممن هلم مصاحل مالية يف املؤسسة لتحديد جوانب القوة والضعف يف 

  .3املؤسسة واالستفادة من البيانات اليت يوفرها األداء املايل لرتشيد القرارات املالية للمستخدمني

                                                           
1
شحدة،"إستراتيجية التنويع واألداء المالي:دراسة ميدانية في منشأة عراقية"،دراسات العلوم االدارية،المجلد طاهر منصور،حسين  

 .296،ص2،2003،العدد30
2
 .37،ص2002السعيد فرحات جمعة،"األداء المالي لمنظمات األعمال "الطبعة االولى،دار المريخ للنشر،الرياض، 

3
 .17،ص2002اء الشركات"،الطبعة األولى ،دار الفاروق للنشر والتوزيع،مصر،طريقة لتطوير أد 101دونالد ووتز،" 
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وتفحص سلوكها ومراقبة أوضاعها ؤسسات وتنبع أمهية األداء املايل أيضا وبشكل خا  يف عملية متابعة أعمال امل
وتقييم مستويات أدائها وفعاليته وتوجيه األداء حنو االجتاه الصحيح واملطلوب من خالل حتديد املعوقات وبيان أسباهبا 

  .1التصحيحية وترشيد االستخدامات العامة للمؤسسات  إجراءاهتاواقرتاح 

 المالي األداءتقييم  ماهية المبحث الثاني:

 وأهميته تعريف تقييم األداء المالي المطلب األول:

 تعريف تقييم األداء المالي. 1-1

عملية تقييم األداء املايل للمؤسسة تعين تقدمي حكم له قيمة على ادارة املوارد الطبيعية واملادية واملالية املتاحة  
املايل للمؤسسة قياسا للنتائج احملققة أو املنتظرة أي يعترب تقييم األداء  للمؤسسة وذلك خلدمة رغبات أطرافها املختلفة،

يف ضوء معايري حمددة سلفا تعترب عملية تقييم االداء املايل يف املؤسسة عملية بالغة االمهية وذلك مبا ختدم خمتلف 
 األطراف اليت هلا عالقة باملؤسسة وذلك لألسباب التالية:

 مما يسمح باحلكم على الفعالية. رنة النتائج،حتديد مستوى حتقيق األهداف من خالل قياس ومقا -

 على الكفاءة .حتديد األمهية النسبية بني النتائج واملوارد املستخدمة مما يسمح باحلكم  -

مثل تقوم على االستخدام األأما الكفاءة فهي  حيث أن الفعالية هي حتقيق أهداف املؤسسة وفقا للموارد املتاحة،
 ول اىل األهداف املسطرة.للموارد املتاحة بغرض الوص

 لإلجراءلذا فتقييم األداء املايل يعترب أداة رئيسية الزمة  وهتدف املؤسسة االقتصادية بصفة عامة اىل حتقيق الربح،
فهو يظهر عن طريق تصحيح وتعديل اإلسرتاتيجية واخلطة املوضوعة وترشيد استخدامات املوارد  الرقايب يف املؤسسة،

 .2يف بقائها يف بيئة تنافسية وهي ترتكز على املصادر التمويلية واالستثمارية هلا وهذا يساهم املتاحة،

 تكمن أمهية تقييم األداء يف املؤسسة فيما يلي: : أهمية تقييم األداء في المؤسسة 1-2

 تساعد على توجيه االدارة العليا اىل مراكز املسؤولية اليت تكون أكثر حاجة اىل االشراف؛ -

                                                           
1
 .48، المرجع السابق، ص محمد محمود الخطيب  

 .38السعيد فرحات مجعة، مرجع سبق ذكره،     2
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 إلبراز وكذلك حيث يتم ابراز العناصر الناجحة وتنميتها، ترشيد الطاقة البشرية للمؤسسة يف املستقبل،يقوم على  -
 العناصر غري املنتجة اليت يتطلب األمر االستغناء عنها،

مساعدة مدراء األقسام على اختاذ القرارات اليت حتقق األهداف من خالل توجيه نشاطاهتم حنو اجملاالت اليت  -
 .1اس واحلكمختضع للقي

 : معايير ومؤشرات تقييم األداء المالي  نيالمطلب الثا

ف لوقواة و لوحداحققته ي لذداء األى امستوب حساض ملعايري لغراتوفر جمموعة من داء ألاعملية تقييم  تتطلب
يعين ر فاملعياات ملؤشراجمموعة من ل ملعايري تفسر من خال، و انب نشاطهااجانب من جور أي تطوى على مستو

تقييمه داء وألس افقيار. ملعيااتفسري س وللقياأداة ملؤشر فهو اما ألتقييم. اليها عملية إتستند  ليتة الركيزاس أو ألساا
 تقيمه.اد ملرداء األاتعكس فعال  ليتا تمؤشراملا و  املعايري رباختيان مرهو

  :لماليداء األاتقويم  1-1

لنتائج س افهو قيا، ملاليةو اية دملاارد املول إدارة احو Valeurقيمة ذو  Jugementتقدمي حكم داء ألاتقومي  يعين
ملعرفة اف ألهداحتقيق ى من مث مدوسابقا لتحديد ما ميكن قياسه. دة معايري حمدء على ضوة ملنتظرأو املتحققة ا

 ءة.لكفااجة درملستخدمة مما يسمح باحلكم على ارد املوو النتائج النسبية بني األمهية احتديد و لفعالية ى امستو

من اء سوادات يرإملؤسسة على توليد رة اقدأي ية ادإليررة القداحتقيق ى لكشف عن مداىل ء إداألاتقومي ف يهد
نشطتها أمن ادات إليراملؤسسة على حتقيق رة اهي قدولكسبية رة القد، واإلستثنائيةأو امسالية ألرأو اية رجلاانشطتها أ
 حلديثة.افقا للنظرية ج وإلنتاامل اعوة جل مكافأأملوضحة سابقا من ا

ى خر مدآبتعبري س أو إلفالة اياهروملايل ر اإلعسااعن حالة ن ماأملؤسسة هلامش احتقيق ومتتع ى ض مبدلبعايعرفه و
  .2ملاليةب الصعاواللمخاطر ي لتصداملؤسسة على رة اقد

 

 

                                                           
 .79 -78(، املراجعة االدارية وتقومي األداء، جامع القاهرة التعليم املفتوح، مصر،    1994منصور حامد حممود، ثناء عطية فراج )  1
قلة، العدد (، قراءة يف  األداء املايل والقيمة يف املؤسسة االقتصادية، جملة الباحث، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة ور 2006دادن عبد الغين )  2

 .41، اجلزائر،   04
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 :لماليداء األامعايير   1-2

 حكمار، قرذ ختاايف  هبا إلستعانةاميكن س سيلة للقياوية أكونه م عام كمفهور ملعياف ايعرر: لمعيام امفهو
قد وجتماعية أو اية دقتصاأو اقانونية ة قاعدن فقد يكو، شكاال خمتلفةأقد يأخذ و على حالة معينة.  موضوعي
قع واحصائية من ت إمبعلوماى تغذت معدالوياضية تأخذ شكل نسب ة رقاعدأو مجلة قياسية رة أو عبان يكو
 لرياضية.املعايري اىل ن إحملللواما يركن دة عاولشركة وع واملشرا

ليت ت املعلوما، إن التقنيةواية دإلقتصاو احملاسبية الوثائق واحملاسبية اعد القواملعايري تعتمد على امعظم هذه إن 
ب ملايل يف حساداء األاليت تساعد مقومي ات املؤشرافضل م أية تقددإلقتصاالوثائق واحملاسبية ت السجالاحتتويها 

خلسائر ح وابارألت احساباولتحليلية املالية ت الكشوفاوالعمومية انية امليزن افإة(، ملعتمد)املستخدمة املعايري ا
  .1هاما كمقاييسدورا ملضافة تلعب القيمة ج واإلنتاوالطلب ض واية كالعردإلقتصات املعلوماوا

، ملايلاملوقف املعرفة م قارألانته بغريه من رملاليني ما مل تتم مقااقم معني ال يعين شيئا للمحللني رىل إلتوصل إن ا
  :هيو  نةرمعايري للمقاة عدك هناى. وخرأ مبعايري نسبنتها رفينبغي مقا، هتاذاملالية ال تعين شيئا يف حد افالنسب 

خلي الداملايل احمللل امتكن إذ لسابقة" ات اللسنول ألعمات امنظماأداء ملعايري على ا"تعتمد هذه  خيية:رلتااملعايري ا -
لكشف عن م والعااإلجتاه اعن ة فكرء عطاإتستمد من فائدته يف ر ملعياا امهية هذ، وأملاليةالنسب ب امن حسا

ملطلوبة السنة الرقابة على ض الك لغروذلسابقة ات انة بالسنورحلايل مقااملايل الوضع ن ابياة. ولقواو لضعف اضع امو
 ملالية.دارة اإلءة ايف حتسني كفاة كبرية من فائدم لعليا. فظال عما تقددارة اإلامن داء ألاتقييم و

أي حد. الوع القطاايف ت ملؤسسااجمموعة من ل أداء ىل معدإملعايري الصناعية(: تشري هذه )القطاعية املعايري ا -
منها د يستفاط، ولنشاايف طبيعة وحلجم اية هلا يف وملسات املالية للمؤسسااملالية للمؤسسة بالنسب النسب انة رمقا
 ته.ع ذالقطاامن ة مستمد هنالتحليل ألاجة يف عملية ربد

خاصية د جووىل إملعايري اتشري تلك ، وألمهيةامن حيث ى ألخراملعايري اضعف من وأقل أهي و ملطلقة:املعايري ا -
ق تفااغم ، ورقعيةالوت التقلبااهبا ستقات وملؤسسااكة بني مجيع ترذ شكل قيمة ثابتة لنسبة معينة مشصلة تأخمتأ
ملالية مثل نسب النسب ابعض ك هناأن ال إملايل التحليل املطلقة يف املعايري ل اقبوم ملاليني على عدالكثري من ا
 اخل.اول...لتدا

                                                           
 .58-57(، تقومي األداء املايل باستخدام النسب املالية، دار املنهج للنسر والتوزيع، عمان، األردن،    2007جميد الكرخي )  1
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كذلك ت ناازملوت و اتيجيااإلسرتت وانة بالسياسارمقا ملاضياملعايري تعتمد نتائج املستهدفة: هذه املعايري ا -
د يستفاومنية ماضية.زحملققة فعال حلقبة التخطيطية باملعايري املعايري انة رمقاأي ها.ادبإعدت ملؤسسام اليت تقواخلطط ا

 .1لتصحيحية هلااءات اإلجرذ اختاالك ذبعد ت ملؤسسااتستطيع أن جل أمن ت فااإلحنراملعايري يف حتديد امن هذه 

 لمالي:اداء الامقاييس   3 -1

م قارألت والبيانااهي م ملقاوالبسط اقيم م. ومقاولبسط اعن عالقة بني رة ليت هي عبااملالية النسب ام الك باستخدوذ
 منوله. ة مفسرداء ولعالقة مرتبطة باألن اتكوط أن شر، لدخلاقائمة ولعامة انية امليزاليت تعرضها ا

 1:ملقاييساهم هذه أ

ت أو ملبيعاالعائد من الكلية مع التكاليف افيها وى ليت تتساالنقطة اهي دل(: ولتعاا)نقطة بالرحبية  تعلقةملاملقاييس ا -
ق لفرن افإدل لتعااعن حجم ت ملبيعااعندما يزيد حجم دل، ولتعات احلجم مبيعاوي مسات ملبيعااحجم ن يكو

يف دل لتعاا ةنقط تفيدولعطالة. العكس هو تكلفة وا داءاألى مستودة يازعلى ل هو مؤشر يدوية دودبح مرريسمى 
ة أو ملتغريالتكاليف انقص دة أو يازقبة تأثري اكذلك مررة وخلساأو الربح اعلى قيمة ت ملبيعااحجم دة يازثر أتتبع 
 لربح.الثابتة على ا

ات ملؤشراهم أ هو منوملستثمر ل املارأس اىل قيمة إلربح اميثل نسبة صايف و (ROI):ر إلستثماالعائد على ل امعد -
 ية.رإلستثماارات القراجناعة ى ياسه مدقداء وألاملستخدمة يف تقييم ا

حد مكاتب ف أمه من طراستخدوامت تطويره ، حلديثةاملالية داء األاملقاييس اهو من وملضافة: اية دإلقتصاالقيمة ا -
 ألمريكية.ت اسارالدا

ملايل كنتيجة داء اها لألدفاعتما، متثيال للقيمةا وتفسريوحتليال دق ألر املعيااية هي دإلقتصااملضافة القيمة م افمفهو
، لضرييبالوفر ، املايلالرفع ل، املارأس املايل اهيكل وملايل اهليكل التمويلي يضمن املزيج )التمويلية ت اياساللس

ملايل ن اهو ما يسمى باملكوو ئضاملالية للفوت التوضيفاح (. وابارألايع زسياسة تول، ملارأس اختفيض تكلفة هيكل 
2. للقيمة

Good Will Financier 

                                                           
 .74 -73    "، دار الصفاء، عمان،احلوكمة املؤسسية واألداء املايل االسرتاتيجي" ،(2011) ت الطالبعالء فرحا  1
، مداخلة يف امللتقى الثاين ة(، عمليات املصادر اخلارجية كمدخل لتحسني أداء املؤسسة االقتصادي2011نوفمرب  23و 22حممد الصغري قريشي )   2

 .115حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، الطبعة الثانية، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة ورقلة،   
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 المالي والمراحل التي تمر بها عملية تقييم األداء الماليأركان تقييم األداء  المطلب الثالث:

 تركز عملية تقييم األداء املايل على األركان األساسية التالية: :أركان تقييم األداء المالي 1 -1
وجود أهداف حمددة مسبقا :من املؤكد أن عملية تقييم األداء ال توجد اال حيث توجد أهداف حمددة  -

وما وائح املالية وقوانني ربط املوازنة لصورة خطة أو سياسة أو معيار أو منط أو قرار فالوقد تكون يف  مسبقا،
أهداف حمددة مسبقا يتم  كذلك التكاليف النمطية ومعدالت األداء املعيارية، تتضمنه من قواعد وضوابط،
 على أساسها تقييم األداء.

ادة باالعتماد على ما توفره النظم احملاسبية أو تقدير األداء الفعلي عيتم قياس  قياس األداء الفعلي: -
واألساليب االحصائية من بيانات ومعلومات وجيب توفري عاملني مدربني للقيام هبذه األعمال مع استخدام 

 اخلاصة هبا. اآلالت املستحدثة مىت كان ذلك مناسبا لسرعة عرض نتائج القياس أو التقدير واختاذ القرارات

 ري لتحديد االحنرافات سواء كانت لي باملعايري :يتم مقارنة األداء احملقق باملعايمقارنة األداء الفع   -
وجعلها قادرة على جماهبة األخطاء قبل  االدارة من التنبؤ بالنتائج املستقبلية،جيابية أو سلبية و لتمكني إ

الرقابة على االحنرافات ز وجيب أن ترك وقوعها من أجل اختاذ االجراءات الالزمة اليت حتول دون وقوعها،
ىل سرعة كشف االحنرافات وتسهيل املقارنة بني ربة على احملاسبة واالحصاء يؤدي إووجود فرق مد ،اهلامة

 النتائج احملققة واملوضوعة.

اختاذ القرارات املناسبة لتصحيح االحنرافات :ان اختاذ القرارات لتصحيح احنراف ما يتوقف على البيانات  -
تاحة عن األهداف احملددة مسبقا وقياس األداء الفعلي ،ومقارنة ذلك األداء احملقق باهلدف واملعلومات امل
لذلك فان حتليل االحنراف وبيان أسبابه يساعدان على تقدير املوقف واختاذ القرار املناسب الذي  املخطط،

عتبار مجيع الظروف وحمددا بوضوح نوع التصحيح املطلوب ،آخذا يف اال يف الوقت املناسب،جيب أن يكون 
 احمليطة بالقرار.

حتقيق الوحدات االدارية لألهداف املوضوعة ولذلك ميكن القول بأن عملية تقييم األداء هتدف للتعرف على مدى 
 للتخطيط اجليد مستقبال. كما أنه بواسطتها تتوافر لدى األجهزة املختصة املعلومات والبيانات الالزمة والضرورية هلا،
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 بعدة مراحل أمهها:متر عملية تقييم األداء  المراحل التي تمر بها عملية تقييم األداء المالي: 2 -1
املتمثلة يف امليزانية ،جدول  احلصول على البيانات واملعلومات االحصائية :وذلك من خالل القوائم املالية -

النتائج وقائمة التدفق النقدي والقوائم األخرى واملالحق املرفقة بالتقارير املالية اضافة اىل املعلومات املتعلقة 
 والبيانات املتعلقة بأنشطة املنشآت املتشاهبة. بالسنوات السابقة،

مستوى املوثوقية واالعتمادية يف هذه ث يتعني توفري حي ودراسة البيانات واملعلومات املتعلقة بالنشاط: حتليل -
 البيانات وقد يتم االستعانة ببعض الطرق االحصائية املعروفة لتحديد مدى املوثوقية هبذه البيانات.

للنشاط الذي متارسه الوحدة االقتصادية على أن جراء عملية التقييم :باستخدام املعايري و النسب املالئمة إ -
لنشاط العام للوحدة االقتصادية و ذلك هبدف التوصل اىل حكم موضوعي و دقيق و ميكن تشمل التقييم ا
 االعتماد عليه .

ذلك مبقارنة نتائج التقييم مع األهداف املخططة للوحدة و أن االحنرافات اليت حصلت و  :حتديد االحنرافات  -
و أن اخلطط قد  اختذتاالحنرافات قد  زمة ملعاجلةأن احللول الالط قد مت حصرها و حتديد أسباهبا و يف النشا
 .عت للسري حنو األفضل يف املستقبلوض

املختلفة داخل الوحدة  اإلدارات إىلبتزويد نتائج التقييم افات :و ذلك متابعة العمليات التصحيحية لالحنر  -
  لالستفادة منها يف رسم اخلطط القادمة و زيادة فعالية املتابعة و الرقابة.

 

 استخدام المؤشرات المالية في تقيم األداء المالي للمؤسسة االقتصادية المبحث الثالث:

 عداد الميزانية الماليةإ المطلب األول:

ميكن أن تعرف امليزانية املالية على أهنا جدول يتضمن جانبني، جانب األصول وجانب اخلصوم، وترتب األصول 
 .1االستحقاق ومبدأ السنوية ومبدأ السنوية، وترتب اخلصوم حسب تاريخ حسب درجة السيولة

 هناك مبادئ لرتتيب عناصر األصول وعناصر اخلصوم وهي كالتايل: :مبادئ إعداد الميزانية المالية

 :التالينيترتيب عناصر األصول: ترتب عناصر األصول وفق ملبدأين  -1

 للمؤسسة.مبدأ السيولة: أي املدة اليت تستغرقها للتحول إىل سيولة يف حالة النشاط العادي  -

                                                           
 .99(، املنري يف التحليل املايل وحتليل االستغالل، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  1997بوشاشي بوعالم )  1
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، أما إذا كانت مدته ال تتعدى السنة الثابتةمن األصول  مبدأ السنوية: فإذا وجد أصل يتعدى السنة فيعترب -
 األصول املتداولة. فتعترب من

 ترتيب عناصر اخلصوم: ترتب عناصر اخلصوم وفق للمبدأين التاليني: -2

 هذه اخلصوم.: أي وفق املدة احملددة الستحقاق االستحقاقمبدأ  -

مبدأ السنوية: إذا كانت تتعدى السنة فتعترب من الديون الطويلة األجل، أما إذا كانت أقل من السنة فتعترب  -
  .1من الديون قصرية األجل

املرتبة حسب مبدأ االستحقاق  هي اجلدول الذي يظهر لنا اجملاميع الكربى للميزانيةالميزانية المختصرة: 
ل هذه اجملاميع ى يف عملية التقييم التجانس بني عناصر كل جمموعة، وتستعم، ويراع)للخصوم(، والسيولة )لألصول(

 يف عملية التحليل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .39(، التحكم املايل يف املؤسسة الصناعية، مذكرة ماجستري، علوم التسيري، معهد العلوم االقتصادية، اجلزائر،   1994حسن لبيهي )  1
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 شكل امليزانية املالية :(1.1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميد الكرخي،تقومي األداء املايل باستخدام النسب املالية.اعتمادا على  من إعداد الطالبة املصدر:

 

 

 

 

 األصول                                                 الخصوم
 

 األموال الدائمة-األصول الثابتة                                   -
 االستثمارات املعنوية                             األموال اخلاصة -
 االستثمارات املادية                             ديون مالية متوسطة وطويلة األجل -
 قيم ثابتة أخرى -
 قيم مالية -

 مجموع األصول الثابتة                           مجموع األموال الدائمة
 
 األصول املتداولة                               ديون قصرية األجل-
 قيم االستغالل -
 قيم قابلة للتحقق -
 

 مجموع األصول المتداولة                            مجموع الديون قصيرة األجل

 مجموع األصول                                           مجموع الخصوم
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 شكل امليزانية املختصرة : (2. 1) الشكل رقم

         

 

 

 

 

 

 
 من إعداد الطالبة اعتمادا على جميد الكرخي،تقومي األداء املايل باستخدام النسب املالية. املصدر:

 مؤشرات التوازن المالي المطلب الثاني:

املال العامل ،احتياج رأس املال العامل و هناك ثالث توازنات تستعمل من طرف احمللل املايل و تتمثل أساسا يف رأس 
 اخلزينة.

هو من أهم مؤشرات التوازن املايل ،و يسمى أيضا هامشا األمان ،جتد له عدة تعريفات : (FRرأس املال العامل) -1
 منها:

 "أنه هامش األمان بالنسبة املؤسسة"

الدائمة اليت ميكن توجيهها للتمويل األصول "هو فائض األموال الدائمة على األصول الثابتة مبعىن احلصة من األموال 
 ،و ميكن حسابه بطريقتني : 1الثابتة

 

 

                                                           
1
 P. Conso, R. Lavaud (1982), fonds de roulement et politique financier, Dunod, Paris, p 08.  

 األصول                        المبالغ                      الخصوم                    المبالغ   
 

 االستخدامات الثابتة                                       الموارد الثابتة                              
 

 األصول المتداولة                                           الخصوم المتداولة                                             
 

 مجموع الخصوم                           مجموع األصول                 
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  من أعلى امليزانية : -

 

 

 من أسفل امليزانية : -

 

 

 عوامل تغيري رأس املال العامل يف اجلدول التايل:  (:1.1) اجلدول رقم

 

 عوامل اخنفاض رأس املال العامل

 

 عوامل ارتفاع رأس املال العامل

 زيادة رأس مال الشركة -
 تكوين خمتلف االحتياطات -
 ارتفاع القروض طويلة األجل  -
 حتقيق األرباح -
 بالبيع .التنازل عن االستثمارات  -
 

 النقص يف األموال الدائمة -

 ختفيض رأس املال  -

النتائج     )رهن توزيع جزء من االحتياطات أو  -
 التخصيص(حصول خسائر

 الزيادة يف مستوى املخزون ملواجهة الطلب الزائد. -

 

 

 املالية.اعتمادا على جميد الكرخي،تقومي األداء املايل باستخدام النسب من إعداد الطالبة املصدر: 

 

 

 

 fr.≤0........األصول الثابتة.... -ةاألموال الدائم رأس المال العامل=

 fr.≥0ديون قصيرة األجل...........-رأس المال العامل=األصول المتداولة
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 هناك أنواع من رأس املال العامل ميكن تلخيص أمهها فيما يلي: -
   رأس املال العامل اخلاFRC:  و 1هو املقدار اإلضايف من األموال اخلاصة عن متويل األصول الثابتة و،

 حتسب بالعالقة التالية:

  

 أو:

 

 

و مدى متكنها من متويل  اهلدف من دراسة رأس املال العامل اخلا  هو البحث عن استقاللية املؤسسة اجتاه الغري، 
 استثماراهتا بأمواهلا الذاتية .

 ( رأس املال العامل اإلمجايلFRG):  يتكلف هبا نشاط استغالل املؤسسة و هو جمموع عناصر األصول اليت
حيسب بالعالقة و  هي جمموعة األصول اليت تدور يف مدة سنة أو أقل، تشمل جمموعة األصول املتداولة،

 التالية:

 

 :أو

 

  

و   ،لت هبا املؤسسة أصوهلا املتداولةاهلدف من دراسة رأس املال العامل اإلمجايل هو البحث عن قيمة املبالغ اليت مو و  
أي يف طريق النمو  ،مسار املؤسسةو حتديد  ،يت ميكن اسرتجاعها يف فرتة قصريةهذا يعين أننا نقوم بتحديد األموال ال

 .2أو التدهور

                                                           
1
 .46ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص   

2
   P. Conso, R. Lavaud, Op Cit, p 08. 

 األصول الثابتة -األموال الخاصة رأس المال العامل الخاص=

مجموع  –األصول المتداولة  رأس المال العامل الخاص=
 الديون

 ستقرةماستخدامات –=موارد دائمة (FRNG)رأس المال العامل اإلجمالي الصافي

 مجموع األصول الثابتة–رأس المال العامل اإلجمالي=مجموع األصول 
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  رأس املال العامل اخلارجي :هو جزء من الديون اخلارجية اليت متول رأس املال العامل اإلمجايل ،أو األصول
 املتداولة ،و حبسب العالقة التالية:

 

 

بوعودها اجتاه الغري ،و إيهار نسبة  رجي هو حتديد مدى التزام املؤسسةاهلدف من دراسة رأس املال العامل اخلاو 
 . 1املبالغ اخلارجية اليت مولت أصوهلا ،هذا بدوره حيدد لنا مدى ارتباط املؤسسة بالغري

 

 :التفسير المالي لرأس المال العامل

رأس املال العامل املوجب :يف هذه احلالة ميكن مالحظة أن هناك زيادة يف السيولة قصرية األجل على  -
تدل على وجود هامش أمان لدى املؤسسة ،و هي وضعية مناسبة بالنسبة للمقدرة  رية األجل،التزامات قص
ألنه مؤشر اجيايب يدل على قدرة  ألن املؤسسة ميكن أن تواجه يف أي وقت تسديد ديوهنا، على السداد،

 . كما يدل على أن املؤسسة متول استثماراهتا  باألموال الدائمة املؤسسة على تسديد ديوهنا،
و يكون هذا عن طريق ربط  و يستعمل يف بعض حاالت التسيري املثلى للمؤسسة، رأس املال العامل املعدوم: -

و لكن ميكن أن حتدث بعض االضطرابات  يف التسيري غري متوقعة  االلتزامات مع االستحقاقات بصفة دقيقة،
 ،دم وجود طلب فعال على املنتجاتع ،مثال يرتفع حجم املخزون يف املؤسسة يف يروف غري عادية ناجتة عن

حيث يرجع هذا إىل أسباب تتعلق باملؤسسة و تسيريها ،أو مل يكن يف احلساب ،و ينجم عن ذلك عدة 
 خماطر يف اآلجال القصرية خاصة فيما يتعلق بالقدرة على السداد .

هنا سوف تواجه تحقات و  تغطي بصفة إمجالية املسرأس املال العامل السالب :يف هذه احلالة فان السيولة ال -
 خاصة بالنسبة للقدرة على الدفع و االستدانة .و  ،سة مشاكل من جانب التوازن املايلاملؤس

                                                           
1
 .47ناصر دادي عدون ، المرجع السابق، ص   

 رأس المال العامل الخارجي=مجموع الديون



                                                                                               تقييم األداء المالي للمؤسسة االقتصادية                                                     الفصل األول   

24 
 

هذا التحليل خا  باملؤسسات اإلنتاجية ،أما املؤسسات التجارية فإذا كان رأس املال العامل موجبا يدل على أن 
فيعرب عن رشادة تسيريها و يعرب عن التحكم يف التزاماهتا مع ذا كان معدوما سسة قد مجدت جزء من أمواهلا أما إاملؤ 

 حركة املقبوضات يف املؤسسة.

عموما ميكن للمؤسسة التجارية أن تعرف وضعية مالية يكون فيها رأس املال العامل سالب ،خاصة يف حالة ما إذا  و 
 .1كانت درجة حتول أصوهلا املتداولة أسرع من درجة استحقاقية ديوهنا القصرية

تصبح الديون قصرية األجل و  ،أس املال العامل يف األجل القصريندرس احتياج ر  (:BFRاحتياج رأس املال العام) -2
ما مل يصل موعد تسديدها و تسمى موارد الدورة ،بينما األصول املتداولة اليت مل تتحول بعد إىل سيولة فتسمى 

  .احتياج دورة االستغالل

 

 

 

فيحاول املسري املايل االستعانة باملوارد املالية يف تنشيط دورة االستغالل ،على أن تكون مالئمة بني استحقاقية املوارد 
  مع االحتياجات و حتسب بالعالقة التالية:

 

 

  

و يف موارد الدورة استثنيا السلفات  يف حالة سيولة، ألهنا مل تصبح يا القيم اجلاهزة،ائيف احتياجات الدورة استثن
 املصرفية و كل الديون القصرية األجل.

 

 

                                                           
1
 .47  مرجع سبق ذكره، دادي ناصر عدون،   

 موارد الدورة  –احتياجات الدورة  العامل=احتياج رأس المال 

 السلفات المصرفية(-قصيرة األجل)ديون -قيم جاهزة(-احتياج رأس المال العامل=)أصول متداولة
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 :تغيرات احتياجات رأس المال العامل

أن املؤسسة حباجة إىل مصادر أخرى تزيد مدهتا عن السنة  هذا يدل على :احتياج رأس املال العامل املوجب -
و ذلك لتغطية احتياجات الدورة و تقدر قيمة تلك املصادر قيمة احتياجات رأس املال العامل مما يتوجب 

 وجود رأس مال عامل موجب لتغطية العجز.

و ال حتتاج إىل موارد  ،ااملؤسسة قد غطت احتياجات دورهت هذا يعين أن :لسالباحتياج رأس املال العامل ا -
 أخرى و نقول أن احلالة املالية للمؤسسة جيدة.

هنا يتحقق توازن  احتياج رأس املال العامل املعدوم: عندما تكون موارد الدورة تغطي احتياجات الدورة، -
 .1املؤسسة ،مع استغالل األمثل للموارد

ميكن تعريف اخلزينة على أهنا عبارة عن جمموع األموال اليت حبوزة املؤسسة ملدة دورة االستغالل، وهي  اخلزينة:  -3
ميكن و  ،مبالغ سائلة خالل دورة االستغاللتشمل صايف قيم االستغالل أي ما تستطيع املؤسسة توفريه من 

 حساب اخلزينة بطريقتني:

 

 

 :أو

 

 و ميكن أن منيز ثالث حاالت للخزينة: 

هذا يدل على أن رأس املال العامل قادر على متويل احتياجات الدورة ،و هناك فائض يضم إىل  اخلزينة: -
لذلك ينبغي على املؤسسة استعمال هذه  صاحل املؤسسة،اخلزينة ،إال أن عملية جتميد األموال ليست يف 

 األموال لتسديد ديوهنا قصرية األجل أو حتويلها إىل استثمارات .

جند أن احتياجات رأس املال العامل أكرب من رأس املال العامل ،أي أن املؤسسة تفتقر إىل  خلزينة السالبة:ا -
هذه الوضعية تعين أن رأس املال العامل  رتاض قصري األجل،أموال متول هبا عمليات االستغالل فتلجأ إىل االق

                                                           
1
جامعة  ،مالية مؤسسة"، مذكرة ماجستري، املعلومات املالية يف تقييم األداء املايل للمؤسسة واختاذ القراراتدور "، (2009 -2008) بن خروف جليلة  

 .91،   بومرداس حممد بوقرة، 

تياج رأس المال العامل اح -اإلجماليرأس المال العامل  (=Tالخزينة)
 اإلجمالي

 سلفات مصرفية -القيم الجاهزة  الخزينة= 
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ال يغطي جزء من احتياجات الدورة ،و هذا ما يسبب اختالل يف اخلزينة نتيجة نقص األموال السائلة ملواجهة 
 الديون الفورية.

 ملال العامل،إذا كانت اخلزينة صفرية هذا يعين أن رأس املال العامل مساوي الحتياج رأس ا اخلزينة الصفرية: -

وهي الوضعية املثلى للخزينة ألنه ال يوجد إفراط أو تبذير األموال مع عدم وجود احتياجات يف نفس 
 .1الوقت

 

 التحليل بواسطة النسب المالية المطلب الثالث:

استعمال النسب تعترب النسب املالية من أهم حماور التحليل الذي تستعمله املؤسسة لتحليل مركزها املايل، وال ميكن 
املوضوعة من طرف املؤسسة أو من طرف  للحكم على وضعية املؤسسة اال مبقارنتها مع النسب النموذجية )املعيارية(

 القطاع الذي تنشط فيه هذه املؤسسة .

ميكن تعريف النسب على أهنا :"عالقة بني قيمتني ذات معىن على اهليكل املايل للمؤسسة فيمكن أن تتعلق بصنف 
وتسمح هذه النسب للمحلل املايل مبتابعة تطور  كرأس املال أو القيمة املضافة، مليزانية أو معطيات أخرى،من ا

 املؤسسة وحتديد صورهتا للمتعاملني املهتمني هبا كاملسامهني والبنوك؛

من خالل مقارنتها مث تفسري مدلول تلك العالقة  فأسلوب النسب املالية هو دراسة العالقة بني عناصر القوائم املالية،
 بالنسب املعيارية املتعارف عليها بني املاليني واحملللني ومن أهم هذه النسب جند:

 نسبة السيولة؛ -

 نسبة النشاط؛ -

 نسبة التمويل واالستقاللية املالية؛ -

  .املر دوديةنسبة  -

 مدى قدرة املؤسسة على سداد التزاماهتا اجلارية عندما حيني ميعاد استحقاقها، إىلتشري السيولة : نسبة السيولة -1
 أي أن األصول تتحول اىل نقدية وتستخدم النقدية بدورها يف سداد التزاماهتا قصرية األجل؛

                                                           
 .53دادي ناصر عدون، مرجع سبق ذكره،     1
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ف واهلد وهتدف هذه اجملموعة من النسب اىل حتليل وتقييم رأس املال العامل والتعرف على درجة تداول عناصره،
 الرئيسي من حتليل هذه النسب هو احلكم على مقدرة املؤسسة على مقابلة التزاماهتا اجلارية.

 وتتضمن هذه النسبة جمموعة من النسب وهي:

 السيولة العامة؛ -

 السيولة املختصرة؛ -  

 السيولة الفورية. -

اخلصوم قصرية االجل وحتسب كما  تعرب هذه النسبة عن مقارنة األصول قصرية األجل مع نسبة السيولة العامة:1-1
 :1يلي

  

 

 أو مبعىن آخر:

  

 >............1 

أكرب أي حتقيق رأس مال عامل صايف اجيايب مما يعطي للموردين ثقة  جيب أن تكون هذه النسبة أكرب من الواحد،
أما اذا كانت أقل من الواحد فاملؤسسة يف حالة سيئة وعليها أن تدارك ذلك بزيادة الديون طويلة األجل أو  باملؤسسة،

 زيادة رأس ماهلا أو ختفيض الديون قصرية األجل.

خاطر تقيس هذه النسبة قدرة سداد املؤسسة يف املدى القصري وذلك عن طريق ابعاد امل نسبة السيولة املختصرة:1-2
 التجارية ،اليت تؤثر على املخزونات وحتسب كما يلي:

 

  
                                                           

 .  46(، اإلدارة املالية: مدخل حتليلي معاصر، املكتب العريب احلديث، الطبعة الثانية، اإلسكندرية،   1991صاحل اهلندي ) منري  1

 )المخزون +الحقوق +النقدية(/القروض قصيرة األجل

 األصول المتداولة /القروض قصيرة االجل

 المخزونات(/القروض قصيرة األجل-)األصول قصيرة األجل
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 ومبعىن آخر:

 

  

حتسب هذه النسبة بعد السنة األوىل للتحقق من تغطية الديون قصرية األجل بواسطة احلقوق خاصة يف املؤسسات 
 .1ذات املخزون البطيء

 تقيس هذه النسبة قدرة السداد للمؤسسة وذلك عن طريق استعمال خمزون النقدية املتاح، نسبة السيولة الفورية:3.1
أو بعبارة أخرى تبني هذه  ية أو بيع املخزونات والذمم يف املدى القصري،وذلك دون أن تكون هناك ضرورة لتصف

 النسبة قدرة املؤسسة على الدفع الفوري من موجوداهتا لسداد ديوهنا وحتسب بالعالقة التالية:

  

  

الل االقرتاض وحتسب بالعالقة تقيس هذه النسبة مدى متويل املؤسسة ألصوهلا من خ نسبة قابلية السداد:4.1
 التالية:

  

  

 حبيث تعرب على ديون الغري لدى املؤسسة، كلما اخنفضت هذه النسبة دلت على قدرة املؤسسة على تسديد ديوهنا،
وبالتايل فهذه النسبة تقيس قدرة املؤسسة على تلبية  وبالتايل خطر أكرب للحصول على ديون أخرى يف حالة طلبها،

 .2التزاماهتا

 

 

                                                           
 .  46   ، املرجع أعاله اهلندي، صاحل منري   1
 .48، نفس املرجع السابق،   اهلندي صاحل منري   2

 )قيم قابلة للتحقق +قيم جاهزة(/القروض قصيرة األجل

 النقدية/قروض قصيرة األجل

 مجموع األصول/مجموع الديون
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 نسبة النشاط: -2

تقيس نسب النشاط الكفاءة اليت تستخدم هبا املؤسسة املوجودات أو املوارد املتاحة هلا عن طريق اجراء مقارنة فيما 
تعترب مهمة لكل من له اهتمام ونسب النشاط  بني مستوى املبيعات ومستوى االستثمار يف عناصر املوجودات،

 بكفاءة األداء والرحبية للمؤسسة على املدى البعيد.

 وميكن تلخيص أهم نسب النشاط فيما يلي:

وهي تعرب عن عدد املرات اليت  متثل هذه النسبة سرعة دوران املخزون لدى املؤسسة، معدل دوران املخزون: 2.1
 سب كما يلي:يدور فيها املخزون ،خالل دورة االستغالل وحت

 

 يف املؤسسات التجارية:  

  

 :يف املؤسسات الصناعية 

 

  

 .1على سهولة انسياب خمزون املؤسسة كلما كانت هذه النسبة كبرية كان ذلك دليال

يعين ذلك دراسة العالقة بني األصول واستخدامها وتعرب هذه النسبة على مدى   معدل دوران األصول املتداولة: 2.2
 وحيسب هذا املعدل بالعالقة التالية: كفاءة ادارة هذا النوع من األصول وتوليد مبيعات منها،

 

 

 
                                                           

(، التخطيط االسرتاتيجي واإلدارة االسرتاتيجية )مفاهيم ونظريات وحاالت تطبيقية(، الطبعة األوىل، دار جمدالوي للنشر 1996أمحد عطا اهلل قطامني )  1
 . 167والتوزيع، األردن،   

 تكلفة شراء البضاعة/متوسط المخزون

 تكلفة شراء المواد األولية/متوسط المخزون

 صافي المبيعات/األصول المتداولة
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 نسب التمويل واالستقاللية المالية: -3

ومكوناته ومدى اعتمادها عن املصادر املختلفة  اهليكل التمويلي للمؤسسة،تعرب هذه اجملموعة من النسب عن 
 يلي: ومن أهم هذه النسب جند ما للتمويل سواء الداخلية أو اخلارجية،

تعرب هذه النسبة على مدى تغطية األموال الدائمة لألصول الثابتة للمؤسسة وحتسب  نسبة التمويل الدائم:-1.3
 بالعالقة التالية:

 

 =.....1 

حىت تكون هده النسبة كمؤشر اجيايب للمؤسسة فانه جيب أن تكون قيمتها تساوي الواحد على األقل ،أي قيمة 
 األموال الدائمة مساوية لقيمة األصول الثابتة، وهو ما جيعل رأس املال العامل معدوم.

 ،اخلاصة بإمكانياهتانسبة التمويل الذايت: توضح هذه النسبة مدى اعتماد املؤسسة يف متويل استثماراهتا  -2.3
 حتسب بالعالقة التالية :و 

 

 كلما كانت هذه النسبة أكرب من الواحد كان ذلك مؤشرا على االستقاللية املالية للمؤسسة يف متويل استثماراهتا.

 الية :تقيس هذه النسبة درجة استقاللية املؤسسة عند دائنيها، وحتسب بالعالقة التالية.نسبة االستقاللية امل-3.3

 

 

واذا كانت كذلك فان البنوك توافق على اقراض  ،2و 1كون هذه النسبة حمصورة بني عادة ما يفضل املاليون أن ت
 .1املؤسسة

 

                                                           
1
 Stephane Griffiths (1996), gestion financière, Edition chihab, Alger, p 373 

 األموال الدائمة/األصول الثابتة

 األموال الخاصة/ مجموع الديون

 األموال الخاصة/األصول الثابتة



                                                                                               تقييم األداء المالي للمؤسسة االقتصادية                                                     الفصل األول   

31 
 

 التمويل اخلارجي: تعرب هذه النسبة عن مدى اعتماد املؤسسة على األموال اخلارجية يف عملية التمويل، نسبة-4.3
 وحتسب بالعالقة التالية:

  

 

 .1كلما قلت هذه النسبة زادت من املمولني يف قدرة املؤسسة بالوفاء بديوهنا

على قدرة مسريي املؤسسة على االستخدام األمثل ملواردها املتاحة بفاعلية تعرب هذه النسب  نسبة المردودية:-4
 يلي: ومن أهم هذه النسب ما وكفاءة للحصول على العائد،

اخلاصة املستعملة متثل هذه النسبة الربح املتحصل عليه مقابل كل وحدة نقدية من األموال  املردودية املالية:-1.4
 :2،وحتسب بالعالقة التالية

  

جذب مسامهني جدد اذا كانت حباجة جتد املؤسسة صعوبات يف  حسن أن تكون هذه النسبة مرتفعة حىت المن األ
 .ىل ذلكإ

املردودية االقتصادية :تعرب هذه النسبة عن كفاءة املؤسسة يف استخدام مواردها لتحقيق األرباح و حتسب -2.4
 :3العالقة التالية

  

 

املردودية التجارية )نسبة الرحبية الصافية (:تعرب هذه النسبة عن مدى حتقيق املؤسسة لنتيجة صافية أي باستبعاد -3.4
 التالية:الضرائب املدفوعة عن رقم األعمال و حتسب بالعالقة 

  

                                                           
 .168 قطامني، نفس املرجع السابق، أمحد عطا اهلل  1

2
   Jean pierre (1986), gestion financière, paris, pp 181- 182.       

 .167(، التسيري املايل )اإلدارة املالية(، الطبعة الثانية، اجلزء الثاين، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،   2011إلياس بن الساسي ويوسف قريشي ) 3 

 مجموع الديون/مجموع الخصوم

 (cp)/األموال الخاصة(r net)النتيجة الصافية 

 النتيجة الصافية/مجموع األصول

 النتيجة الصافية /رقم األعمال خارج الضرائب 
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ت اليت تنشط ىل حد مقارنتها مع نسب املؤسساإبل تسع  ،هذه النسبة على دراسة بذاهتا فقطال يتوقف استخدام 
ألن ضعف هذه النسبة أمام نسب املِؤسسات األخرى يعين ضعف وضعها التنافسي يف  ،يف نفس الوقت القطاع

 قطاع نشاطها .

مجايل( :تسمح هذه النسبة باكتشاف القدرات التجارية للمؤسسة ،لذلك مردودية النشاط )نسبة اهلامش اإل-4.4
هي تستعمل فقط من طرف املؤسسات التجارية فهي توضح الرحبية التجارية ملختلف عمليات الشراء بغرض اعادة 

 وحتسب بالعالقة التالية: البيع،

 

 

ألحسن أن تكون هذه النسبة مرتفعةومن ا
1

                                                           

 .167   ،، املرجع أعالهقريشي ويوسف الساسي بن إلياس  

 الضريبةالهامش االجمالي /رقم األعمال خارج 
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. 

 مايل يف نشاطها،تسمح هذه النسبة مبعرفة مدى متكن املؤسسة من حتقيق فائض  نسبة رحبية االستغالل:-5.4
 وحتسب بالعالقة التالية:

  

تستعمل هذه النسبة لقياس مردودية املؤسسات االنتاجية ألن القيمة املضافة تأخذ بعني  نسبة القيمة املضافة:-6.4
 وحتسب بالعالقة التالية: االعتبار معطيات عوائد االنتاج وتكاليفه،

 

 

 ضافة النسب التالية:إن كما ميك

 وحتسب بالعالقة التالية: نسبة اهلامش: 

 

  

تعترب هذه النسبة أحد أهم النسب املالية اليت يتم تداوهلا يف سوق األوراق املالية   معدل العائد على حق امللكية:  
 كوهنا تعكس رحبية السهم الواحد وحتسب بالعالقة التالية :

 

 

ألداء يف املؤسسات واليت وتعترب من أكثر املؤشرات التحليلية اليت تستخدم يف تقييم ا معدل العائد على االستثمار:
 هتم االدارة واملالك واملستثمرين وحتسب:

 

 

 نتيجة االستغالل/رقم األعمال خارج الضريبة

 القيمة المضافة/رقم االعمال خارج الضريبة

 صافي الربح قبل الفائدة والضريبة/صافي المبيعات

 صافي الربح بعد الضريبة/حق الملكية

 صافي الربح قبل الفائدة والضريبة/مجموع االستثمارات
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أي اعتمادها على  وهي نسبة توضح مدى اعتماد املؤسسة يف متويل استثماراهتا، :القدرة على التمويل الذاتي-5
 :1قدراهتا الداخلية أو عن طريق اللجوء اىل مصادر خارجية وحتسب كما يلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 167   ، نفس املرجع السابق،قريشي ويوسف الساسي بن إلياس  1

 هتالكالنتيجة الصافية+ مخصصات اإل
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 :خاتمة الفصل

املوضوع األساسي لألداء املايل وتقييمه هو احلصول على معلومات تستخدم ألغراض التحليل املناسبة  إن        
لصنع القرارات األفضل واختيار الوضعية الصحيحة واملالئمة من وقت آلخر من خالل مؤشرات الـأداء املايل 

داء املايل ،حيث أن الغرض من تقييم ويتم حتديد املؤشرات اليت توفر للمؤسسة أدوات وطرق حتليل األ للمؤسسة،
والغرض من تقييم الرحبية وحتسينها هو تعظيم قيمة املؤسسة  السيولة هو حتسني قدرة املؤسسات يف الوفاء بااللتزامات،

أما الغرض من تقييم املؤسسة فهو  ة،،أما الغرض من تقييم النشاط هو معرفة كيفية توزيع املؤسسة ملصادرها املالي
 جموعة من امليزات ذات األبعاد االقتصادية باإلضافة إىل حتسني القدرة الكلية للمؤسسة.يزودها مب

عن أدائها املايل بعبارات متثل رؤية موضوعية ملستوى األداء من خالل صيغ ملموسة ذات قيم تعرب املؤسسة و         
عددية وكمية بدال من استخدام عبارات تؤكد على حقائق عامة حىت يتسىن للمؤسسات حتديد مستوى األداء بدقة 

 وفعالية. 

 

 



 
 الفصل الثاني

 جودة المعلومة المالية
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 :مقدمة الفصل

لذلك  لقد أصبحت املعلومة عنصرا هاما من عناصر اإلنتاج وهلا دور هام يف حتديد فعالية وكفاءة املؤسسة،    
توجهت املؤسسات إىل تصميم وبناء أنظمة معلومات من أجل السيطرة على الكم اهلائل من املعلومات الضرورية 

وتشمل هذه املعلومات التقارير املالية  واملعلومة املالية هي معطيات تعرب عن الوضع املايل للمؤسسة، إلبادة املؤسسة،
  ميكن االعتماد عليها يف اختاذ القرارات. ،وجيب أن تكون املعلومة مالئمة وموثوقة حىت

تعريف البيانات )لومات ،أي املبحث األول ضم ماهية البيانات واملع ويف هذا الفصل تطرقنا اىل ثالث مباحث،     
تعريف ) املعلومة املالية يف املؤسسة، ،أما املبحث الثاين فضم(وأنواعها وتعريف املعلومة ومصادر احلصول عليها

تعريف وأبعاد حتقيق )،واملبحث الثالث ضم مفهوم جودة املعلومة املالية،(وخصائص ودور املعلومة املالية يف املؤسسة
 .(قياس جودة املعلومة املالية واحملددات األساسية جلودة املعلومة املالية وأهم العوامل املؤثرة فيها املالية،جودة املعلومة 
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 والمعلومات البيانات ماهية األول: المبحث

 وأنواعها تعريف البيانات المطلب األول:

 تعريف البيانات: 1-1

 وقراءة النماذج ومادة استقصاءالشخصية  البطاقة بنودوهي ومات المعل منها تستخلصالمادة األولية التي  هي
تشغيلها   يتميها الفرد المادة الخام والتي ف يتدخلالتي ال  ئقوالحقااإلحصاءات  أهناأي ، القياس..الخ أجهزة

 .1املعلوماتعلى  ل للحصو

املالحظات الليت مت رصدها حول ظاهرة و أمتثل وقائع الخام التي احلقائق إلى البيانات تشري  تعريفها كما يلي: ميكن
  .   2ما، أو تعامالت يف جمال األعمال

، هذه التوليفة غري حمددة أو أي توليفة منهمرقام والرسومات البيانية والصور.وبالتايل فالبيانات تتمثل يف احلروف واأل 
   العدد وغري مرتبطة.  

 ميكن تقسيم أنواع البيانات وفق للغرض الذي تستخدم فيه إىل نوعني مها:البيانات:  أنواع 1-2

معدالت البيانات اليت توضح حجم املخزون، أرقام املبيعات، التكاليف، احلصة السوقية،  مثل داخلية: بيانات -
 .اإلنتاجية

 وهناكمعها  تتعامل اليت احلكومية اجلهات العمالء، املوردين، باملنافسني، املتعلقة البيانات مثل :بيانات خارجية -
 االستقصاء؛ قوائم خالل من اإلحصائي املسح مثل البيانات مجع يف تستخدم اليت الوسائل من العديد

 .3اخل ...الشخصية املقابالت 

 

 
                                                           

1
 .38عمان، ص ، الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، "مبادئ نظم املعلومات اإلدارية"، (1998) سليم احلسىن  

 424 .ص، مصر، اجلامعيدار الفكر "، التطبيقاتل، اكالهي، النظرية"(،2006) التنظيم، طارق طه  2

 .425طارق طه، نفس املرجع، ص  3
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  المعلومة تعريف المطلب الثاني: 

 قدرات من حتقيقه ملا ميكن وذلك املؤسسات مستوى على هاما اسرتاتيجيا مصدرا اليوم متثل أصبحت املعلومة إن
 نعين ماذا فرتى السوق، يف للمنافسة موجود هو ملا وتدعيم جديدة قوة واكتساب التهديدات مواجهة يف وميزات

 .هبا املتصلة املفاهيم أهم هي وما باملعلومات

 تباينت حيث املعلومات وأساسيات مفاهيم املؤسسات حول دراستهم يف باحثني عدة تناول :المعلومة تعريف - 

 :نذكر ما يلي التعاريف هذه ومن تعريفها يف نظرهم وجهات واتفقت

باحلالتني معا،  أومعاجلة البيانات يدويا أو حاسوبيا تعرف املعلومة على أهنا:" املعلومات هي املعطيات الناجتة عن 
      .1ويكون هلا سياق حمدد ومستوى عايل"

 مبا الدقيق التنبؤ إىل وصوال وأحداث ظواهر من حيدث ما وتفسري مواقف، من هبا حييط ما تصور  بأهنا: أيضا تعرف 
 القرارات واختاذ االتصاالت إجراء على قدرهتا تعظيم اإلدارة إمكان يف يكون مث ومن املستقبل، يف حيدث أن ميكن
 .2املالئمة اخلطط ورسم

أو متوقعة يف العمليات اجلارية أو  حقيقةاملعلومة هي بيانات مت جتهيزها وهلا معىن ملستلمها أو مستخدمها وهلا قيمة 
ما تعرفه عن حدث أو مكان وتوضح ملستلمها شيء ال يعرفه أو ال  إىلاملستقبلية الختاذ القرارات وجيب أن تضيف 

 ميكن التنبؤ به.

 مالئم بشكل معاجلتها متت بيانات عن عبارة هي املعلومات أن السابقة التعاريف من استخالص األخري يف وميكن 
 . ومستقبال حاضرا استخدامها وميكن كامال معىن لتعطي

 

 

 

                                                           

      .54ص  عمان، "،اإلدارية املعلومات " (،1998حجازي ) فادية ,السيد كامل  1 

 .206ص   مصر، اجلامعة، شباب ،مؤسسة"،القرارات التصاالت، املعلومات"، احلديثة اإلدارة "املصري، حممد أمحد  2 
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 .المعلومةمصادر الحصول على  المطلب الثالث:

 : وتتمثل فيما يلي

املشرفني ورؤساء األقسام  :مثل تتكون هذه املصادر من أشخاص أو إدارات داخل املؤسسة : المصادر الداخلية -
ن آأساسيات خمططة ومنظمة لتدعيم القرارات إذا  واملديرين مبختلف مستوياهتم، وهذه املصادر تغطي حقائق عن

ويتم جتميع البيانات الداخلية على أساس رمسي طبقا لألحداث اليت وقعت  للحقائق املتاحة، مدراءاملستفيد املنتظر 
 .1متثل عملية اسرتجاع هذه املعلومات للمديرين الفعالية للخطط املسبقةبالفعل، وغالبا ما 

خارج نطاق املؤسسة،  تكون املصادر اخلارجية البيئية مولدات وموزعات املعلومات املوجودة :الخارجيةالمصادر 
  .2...اخلهاواملنافسني، والنشرات املهنية وغري  وتتضمن هذه املصادر بعض التقسيمات مثل: العمالء واملوردين

 . ذا اللقاءات واالجتماعاتك: تعرف على أهنا املناقشات اليت جتري بني العمال و   المصادر الشفهية

 :ثانويةو تنقسم بدورها إىل مصادر أولية وأخرى  :الوثائقيةالمصادر  

ومن ميزات هذه  اجلامعية، ذلك األطروحاتكحيث أن املصادر األولية تتمثل يف الدوريات و البحوث امليدانية و  
 . خرباء قبل من املصادر أهنا وسيلة للوصل إىل الكثري من الناس آما أهنا تكون

 ميزة ومن واملنشورات، املطبوعات ذاك و احلكومية األجهزة و القوانني يف حصرها فيمكن الثانوية المصادر أما -
 جلمع متعددة طرق هناك. املعلومات من بريك حجم تقدم و نسبيا رخيصة وتكلفتها جاهزة و حمددة أهنا املصادر هذه

 :الطرق أهم رذك يلي وفيما االحتياجات إىل تبعا طريقة أنسب اختيار يتم و املعلومات

 سجالت مناذجها، و التقارير  للملفات التنظيمية اخلريطة متابعة طريق عن تتم و : السجالت فحص و البحث -
 خرائط ذلكك و املوازنات و اخلطط تنفيذو  إعداد حني سجلت اليت لاملشاك إىل إضافة الشكاوى القرارات، العمل،

 .املسارات

 طريقة االستبيان ويعترب القرار سيد يعترب الذي املستوجب قبل من ملؤها يتم استمارة هي : االستبيان أسئلة -
 .األفراد ميول و احلقائق عن للكشف

                                                           
 90.ص، مصر، 1ط، العربيةل مجموعة الني"، أسس ومفاهيم،"مبادئ اإلدارة"، (1999) علي محمد منصور  1

 51ص ، مصر ،المعارف دار "،التكنولوجيا والمفاهيم المعلومات نظم" (،1990خشبة ) السعيد محمد   2
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 و األفراد سلوك مالحظة يف تساعد إذ املعطيات على للحصول الطرق أهم من هي : الشخصية المقابلة -
 .آرائهم ومعرفة اجلماعات

 .املوجودة الرقابة إحصائيات شكل على العمل أثناء الوقائع لتسجيل املالحظني إرسال على تعتمد : المالحظة -

 البيع، طلبات على عينة مثل املواقف من عينة أو املخرجات و املدخالت من عينة أخذ عن عبارة هي : العينات -
 .املوظفني العمالء، شكاوى

 التطور مع ظهرت املعلومات جلمع طريقة أحدث من هي الشبكات، بشبكة يعرف ما أو االنرتنت إن : االنترنت -
 تكلفة و االستعمال بسهولة تتميز فهي الشبكة توفرها اليت اخلدمات إىل إضافة العاملي التفتح وسببها التكنولوجي،

 .1منخفضة

 المعلومة المالية في المؤسسةالمبحث الثاني: 

 ريف المعلومة المالية: تعالمطلب األول

تشمل املعلومة املالية كل املعطيات املوضوعية والوقائع واألرقام اليت ختص املؤسسة وخيتلف طابع هذه املعلومات 
ختتلف املعلومات حسب طبيعة األوراق املنشورة لدى اجلمهور 'سندات اجلمهور  املؤسسة، كماحسب طبيعة نشاط 

 أو سندات الدين'.

هي لكن املعلومة اليت يبحث عنها املستثمر  املؤسسة،الدعامة األساسية هلذا التعريف يف حتديد طبيعة املعلومات هي 
 .2لدولة واليت تتأثر بدورها بالظروف الدوليةأمشل من ذلك حبيث ختص كل الظروف االقتصادية العامة السائدة يف ا

 المالية: المعلومة خصائص المطلب الثاني: 

 معينة، خصائص فيها تتوفر معلومات على احلصول من إدارة كل تتمكن حىت سليمة لرقابة خيضع املعلومات تدفق إن
 يف خصائص البيانات جند: عرضناه وكما والشمول الدقة إىل إضافة اخلصائص وهذه

تكون املعلومة خالية من األخطاء ،حيث تكون دقيقة حمددة موضوعية وصادقة ،غري غامضة ،تعكس  :الدقة -1
وفيما يتعلق  الوضع كما هو بالفعل أي ال حتمل املعلومات املقدمة تقديرات غري حقيقة وإشاعات أو حسابات مزورة،

                                                           
1
 . 26"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ص هيثم محمد الزعبي، "نظم المعلومات اإلدارية(، "2002إيمان فاضل السمرائي )  

2
 .53، ص ، مرجع سبق ذكرهكامل السيد، فادي حجازي  
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من قانون هيئة البورصة "املعلومات املوجهة 04املادة  فقد نصت باملعلومات اليت تنشرها املؤسسات املسعرة بالبورصة،
 للجمهور جيب أن تكون دقيقة وصادقة".

من الضروري أن توفر جمموعة املعلومات املقدمة ملستعمليها كل شيء حيتاجونه ملعرفة موقف معني  :الشمول-2
أكثر املعلومات مشوال بقدر  اليت توفر  اإلجراءاتدرجة الشمول جيب اختاذ  إىلوبالرغم من استحالة الوصول 

 .اإلمكان

 أن يعين وهذا املناسب الوقت يف تتوفر مل ما املعلومات دقة درجة من االستفادة للمؤسسة ميكن ال:التوقيت 3 -
 ترتبط اخلاصية فهذه عليها، واحلصول معاجلتها دورة خالل املستفيدين الستخدامات زمنيا مناسبة تكون املعلومة
 .املعاجلة هلذه الالزم الوقت تقليص الضروري فمن اخلاصية هذه حتقيق أجل ومن املعاجلة دورة تستغرقه الذي بالزمن

 منها املستفيد الحتياجات املعلومات نظام مالئمة كيفية مبقياس الوثيقة الصلة هي املعلومة صالحية: المالئمة  4-
 يف تساعده بذلك وهي املتاحة البدائل لكوهنا املستفيد حلاجة ومطابقة مالئمة املعلومة تكون أن أي جيدة، بصفة
 .به يقوم الذي العمل

 مث ومن الشخصي التحيز عن وبعيدا حتريف بدون حلقائق عن بالتعبري يرتبط املوضوعية مصطلح إن: الموضوعية 5- 
 أن كما اإلثبات قوة على درجة كل تتوقف حبيث درجات واملوضوعية شخصي، غري دليل هو املوضوعي الدليل فان

 غري أو موضوعيته يف مشكوك أو مقنعة بطريقة موضوعيا متاما، موضوعيا يكون قد معينة لعملية املثبت الدليل
 هذه وتقدمي إعداد يف دائمة غري قواعد اعتماد ضمان يعين املعلومات يف املوضوعية ضمان فإن لذلك موضوعي،
 . 1املعلومات

اليت  )املعلومةتتوقف صالحية نظام معاجلة املعلومات على قيمة  المعلومات(:قيمة المعلومة )اقتصاديات  6 -
 :2 يوفرها العنصران الرئيسيني يف تكوين القيمة ومها

 ميكن قياس كمية املعلومة عن طريق جمموعة من املقاييس من خالل خصائص املعلومة :المعلومات كمية -أ

                                                           

 .34 ص اجلامعي، املكتب "،املالية املنشأة يف احملاسبية املعلومات نظام (،"1998حممد ) القيومي حممد   1 

    .311ص   ،"املنظمات يف األفراد سلوك "التنظيمي السلوك (، "1997حرمي ) حسني  2 



                                         جودة المعلومة المالية                                                       الفصل الثاني     
 

43 
 

ميكن تعريفه بأنه سعة النظام وكمية املعلومات املتاحة لالستخدام  املذكورة سابقا، إضافة إىل مقياس احلجم الذي
ترتبط سعة النظام بإمكانية وصول املعلومة أي توجد عالقة بني حجم  .بواسطة املستفيدين من نظام معاجلة البيانات

 مكان التخزين وسرعة تداول املعلومات املخزنة.

 الكلية أو النسبية التكلفة كانت سواء وهذا ألخرى، مؤسسة من ةاملعلوم إنتاج تكلفة ختتلف :المعلومة تكلفة -ب
 :النسبية أو الكلية التكاليف يف االختالف إىل تؤدي عوامل عدة وهناك النظام، لتشغيل

 املؤسسة حجم.   

 التنظيم من الغرض أو الطبيعة.  

 واجتاهها اإلدارة منط.   

 املعلومات بإنتاج اخلاصة للتكاليف احملاسبة طرق اختالف. 

كما جيب أن تكون املعلومات أكثر اختصارا حىت ال ترتك ملتخذ القرار جماال مفتوحا مما يؤدي اىل ضياع -
 لذلك من األفضل أن حتتوي املعلومات املتوفرة حقائق أساسية وضرورية فقط. الوقت،

 
 وهناك خصائص أخرى تتمثل يف:-
املالية للجميع قصد ضمان الرشد عند اختاذ القرارات وزيادة : جيب أن تتوفر املعلومات والبيانات العدالة -

 فعالية األداء يف السوق املايل والقضاء على ظاهرة عدم العدالة بني املستثمرين.
تعين االنتظام يف نشر املعلومات وعدم االضطراب خاصة بالنسبة للقوائم املالية اليت تنشرها  :االستمرارية -

 املؤسسة املسعرة. 
 .    1وتعين جتديد الطرق املتبعة واستخدام تقنيات حديثة :داثةحال -

  المؤسسة.دور المعلومة المالية في : لثالمطلب الثا

قيمة املعلومة يف املؤسسة تتجلى باعتبارها املادة األولية أو اخلام الختاذ القرارات كما أهنا تساعد يف حتفيز العاملني   
 يلي: فيماوالتنسيق بينهم وعموما فان دور املعلومة يف املؤسسة يكمن 

                                                           
1
 .109"، عمان، ص اإلدارية في عصر المعلومات(، "1995علي السلمي، السياسات )  
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  :ئة يت يقوم هبا املدير واهليمن أهم الوظائف ال اختاذ القرارات داخل املؤسسةالمعلومة أساس اتخاذ القرارات
فهي تساهم يف التخفيض  ذ تعترب أساس اختاذ القرار،إ وهذا ما يستوجب توفر معلومات ذات جودة، املسرية،

 من درجة عدم التأكد اليت تواجه متخذ القرار.
   :(جيب أن تزود باملعلومة حىت ميكن أي وظيفة داخل املؤسسة )متوين،إنتاجالمعلومة عنصر اتصال.....

تنفيذها، وال يكفي وجود املعلومة ولكن جيب أن تستخدم للربط بني خمتلف أفراد وهياكل املؤسسة،أي أن 
 وتسمح أيضا للمؤسسة بأن تبقى على اتصال دائم مبحيطها. املعلومة تصبح أداة اتصال داخلية،

  :أو يف نفس املستوى هذا  اإلداريةلومة بني خمتلف املستويات تبادل املعالمعلومة وسيلة تنسيق وفعالية
والسري احلسن هبذا الشكل تربط خمتلف الوظائف فيما بينها  ، فاملعلومةيسمح بالتنسيق بني خمتلف النشاطات

 لتدفق املعلومة يكسب املؤسسة فعالية وقدرة على املنافسة.
  :خل املؤسسة يكون يف الغالب مرتبط بوجود نظام اتصال املناخ االجتماعي اجليد داالمعلومة كعامل تحفيز

فعال، وحىت يتسىن للفرد أن يدمج  يف املؤسسة جيب أن يكون على علم بالقرارات اإلدارية وأهدافها املرجوة 
وبعض املعلومات تعد مصدرا لتحفيز األفراد فهي تزودهم بتقرير عن درجة كفاءهتم يف أداء العمل وهي أيضا 

 التعرف على نتائج قراراهتم مما يدفعهم إىل بذل املزيد من اجلهد.تساعدهم يف 

 مفهوم جودة المعلومة المالية الثالث: بحثالم

 .المعلومة المالية جودةتحقيق أبعاد تعريف و  المطلب األول:

 تعريف جودة المعلومة المالية: 1-1

 هبا املعلومة املالية وكذا القواعد الواجب استخدامها لتقييم نوعية املعلومة املالية. هي اخلصائص اليت تتسم  

ويؤدي حتديد هذه اخلصائص إىل مساعدة املسؤولني عند وضع املعايري احملاسبية واملالية كما تساعد املسؤولني عند 
 .1يق طرق حماسبية بديلةإعداد القوائم املالية يف تقييم املعلومات احملاسبية ،اليت تنتج من تطب

 :الجودة في المعلومة الماليةاألبعاد المهمة لتحقيق  2-2

 جياب على جودهتا وهذه األبعاد هي:املعلومة املالية يؤثر باإل وإعداداحرتام أبعاد معينة يف معاجلة  إن

                                                           
1
 .72"، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة، ص المحاسبية وأثرها في اتخاذ القراراتخصائص المعلومة (، "2009 -2008) ليمحمد علي المجهناصر   
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 التحديد: أي أن تكون املعلومة حمددة بدقة؛ -

 دور يف تكافؤ الفرص الستخدام املعلومة؛السرعة: ان سرعة الوصول للمعلومة هلا  -

 مشولية املعلومة: جيب أن تكون املعلومة مرتابطة فيما بينها وشاملة يف وصف األحداث املعربة عنها؛ -

 ؛مالئمة املعلومة هي املقياس األساسي جلودة املعلومة املالئمة: -

 مع وصفها للبحث؛التوافق يف التصوير أو التمثيل: جيب أن يتطابق شكل املعلومة  -

 .1التأكد: جيب أن تكون املعلومة املعدة من أطراف خمتلفة تؤدي اىل نتيجة واحدة -

 

 قياس جودة المعلومة المالية:المطلب الثاني :

إن قياس جودة املعلومة يبقى نسيب، لكن أن تكون املعلومة جبودة عالية أفضل من ال جودة، وهذه بعض املعايري 
 لقياس اجلودة وهي:

 املنفعة:2-1

 هي استخدام املعلومة من أجل منفعة معينة، وتكمن جودة املنفعة يف كمية املعلومة وسهولة احلصول عليها.

 كما ميكن التمييز بني عدة أشكال للمنفعة:

 جتانس الشكل مع احتياجات املستخدم؛ منفعة شكلية: -

 احلصول عليها وفت احلاجة الستخدامها؛ منفعة زمنية: -

 سهولة احلصول عليها؛ مكانية: منفعة -

 منفعة التقييم)التصحيحية(:تكمن أمهيتها يف تقييم القرارات املتخذة. -
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 .71المرجع السابق، ص ناصر علي المجهلي،   
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 الدقة: 2-2

 إن املعلومات الدقيقة تكون مهمة يف التقييم الدقيق لألحداث سواء يف املستقبل أو احلاضر أو املاضي.

 التنبؤ:3 -2

كانت املعلومة مساعدة على التنبؤ كلما كانت أكثر جودة، ألن من بني أهم أهداف املعلومة استخدام   كلما
 معلومات حقيقة عن املاضي يف التنبؤ مبعلومات متوقعة عن املستقبل.

 الفعالية: 2-4

العالقة بني األهداف والنتائج أي مدى حتقيق املعلومة لألهداف املسطرة ألجلها وذلك مبقارنتها مع نتائج  هي
 استخدامها.

 الكفاءة:2-5

 .1هي العالقة بني االستخدام والنتائج، أي أن تكون املعلومة بأقل التكاليف وبأكثر منفعة من وراءها

 

 المعلومة المالية وأهم العوامل المؤثرة فيهاالمحددات األساسية لجودة  المطلب الثالث:

 حسب الدراسة اليت أجراها النظام احملاسيب املايل اجلديد هناك قيدين أساسيني لتحديد حمتوى املعلومة املالية وهي:

 األمهية النسبية. 
 التكلفة . 

 األهمية النسبية:/1

أو عدم الدقة فيها على متخذ القرار ،حيث أن املعلومة  إمهاهلاتكمن أمهية املعلومة من خالل تقدير انعكاس مدى 
ومن خالل هذا جند أن املعلومة املالية تنقسم  حتريف القرار والعكس، إىل إمهاهلااملهمة نسبيا هي اليت يؤدي نسياهنا أو 

امة نسبيا جيب قسمني ،هامة نسبيا وغري هامة نسبيا وهذا نتيجة لوضعيتها من عتبة االعرتاف ،أي املعلومة اهل إىل
 ومعاجلتها بشكل دقيق ،أما املعلومة غري اهلامة نسبيا فالعكس. إدراجها

                                                           
1
 .73ناصر علي المجهلي، المرجع السابق، ص   
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 اختيار درجة األمهية النسبية للمعلومات تكون من خالل العناصر التالية: إن

 البيانات الكمية املرتبطة بالقوائم املالية؛ 
 للبيانات الكمية الواردة يف القوائم املالية؛ حدود التجميع أو التفصيل 
  يف القوائم املالية؛ إلدراجهاالبيانات الكمية اليت ميكن تقديرها بدقة كافية 
  عنها بعبارات ومجل وصفية؛ اإلفصاحاخلصائص اليت جيب 
  اص آخرين تعرب على حقوق ومصاحل أشخ املعنية، واليتالعالقة اخلاصة بني الوحدات واألفراد أو اجلماعات

 أو مجاعات أخرى؛
  لإلدارةاخلطة والتوقعات املالئمة. 

 صعوبة التعامل مع كل املعلومات املالية من طرف املستخدمني أوجبت أن يكون: إن

القوائم املالية حتمل تلخيصا للكم الكبري من املعلومات بطريقة جتعلها ذات معىن ملستخدمي تلك  إعدادعملية  -
 القوائم؛

 ملخصة؛يانات غزيرة تكون مظللة وكذا عند عرض بيانات عدم عرض ب -

 .1عدم التوسع يف العرض للمعلومات املالية غري املالئمة -

 :تكلفة المعلومة/2

لكن املستخدم يكون أمام قيد وهو تكلفة  حتقيق فائدة أو منفعة الختاذ القرار، إىليسعى املستخدم للمعلومة املالية 
وبالرغم من أن املؤسسة هي اليت تتحمل تكاليف عملية  الفائدة اليت جينيها من استخدامها،احلصول عليها مقابل 

أن األطراف اخلارجيني هم الذين يقررون  إال املعاجلة والعرض للبيانات لتصبح عبارة عن معلومة جاهزة لالستعمال،
وكذا  تكاليف اخلاصة مبعاجلة ونشر املعلومة،ارتفاع ال إشكاليةالعالقة بني املنفعة والتكلفة تظهر  إنمنفعتهم منها ،

 إلظهارأن املؤسسة وخاصة الشركات املدرجة يف البورصة تسعى  إال مصاريف املراجعة والتدقيق اليت تتحملها املؤسسة،
 صورة راقية عن وضعيتها املالية من أجل كسب ثقة املسامهني وأصحاب املصلحة اآلخرين.

 وهناك قيود أخرى وهي:

                                                           
1
مدى انعكاس اإلصالح  الدولي حول : اإلصالح المحاسبي في الجزائر، ، المؤثمر(2011نوفمبر  30و 29) صديقي فؤادنمر محمد الخطيب،   

  الجزائر,جامعة ورقلة، (، SCFتجربة الجزائر )النظام المحاسبي المالي   المحاسبي على جودة المعلومات المحاسبية والمالية
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 الصناعي: العرف 

وتعود أمهية هذه  نشاط معني أو قطاع معني، إماالعرف الصناعي للمؤسسة هو عبارة عن عادات يتصف هبا  إن
يف قطاعها أو على األقل يف نفس املستوى لتمكني  اإلفصاحتكون متميزة يف  إىلالقيود كون املؤسسة تسعى 

 نفس النشاط.  املستخدمني من املقارنة بني خمتلف املؤسسات املتنافسة يف

 :التحفظ 
التحفظ عبارة عن سياسة احليطة واحلذر وهي نتيجة لعدم التأكد يف بعض ظروف أو بسبب  إن

تعدد طرق القياس ،كل هذا جيعل املؤسسة تتحفظ يف االعرتاف والعرض ملعلوماهتا املالية يف القوائم 
 املالية املنشورة.

 ب اجلوهر االقتصادي على الشكل القانوين:تغل

من بني أهم خصائص املعلومة املالئمة أن تكون معربة بصدق عن األحداث  والظروف االقتصادية املتعلقة هبا ،أي 
 .1جيب تفضيل اجلانب االقتصادي على حساب اجلانب القانوين يف قياس وعرض املعلومة املالية

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 ، المرجع السابق.نمر محمد الخطيب، صديقي فؤاد   
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 :خاتمة الفصل

فتمثل البيانات أرقاما أو كلمات أو رموز  من العالقة الوثيقة بينها،خيتلف مفهوم البيانات عن املعلومات بالرغم       
أما املعلومات فهي البيانات املفيدة  أو باألحرى املعطيات الناجتة عن معاجلة البيانات   ميكن ختزينها بأي أسلوب،

 وهذه البيانات جتهز ويكون هلا معىن وقيمة ملستخدمها وهي تساعد يف اختاذ القرارات .

لدقة والشمول وهلا عدة خصائص من بينها ا معلومة عدة مصادر من بينها املصادر الداخلية واملصادر اخلارجية،ولل
 القرارات السليمة.ويكمن دورها أساسا يف اختاذ  ،واحلداثة .....اخل

ذات جودة عالية، ألن  وجودة املعلومة املالية هي اخلصائص اليت تتسم هبا املعلومة املالية، وجيب أن تكون املعلومة     
األهداف املسطرة بدون  كما أهنا تساعد  يف حتقيق جودة املعلومة املالية تلعب دورا هاما يف فعالية وكفاءة القرارات،

 أي عراقيل وتكون النتائج دقيقة ومضمونة وهلا مصداقية.

 

 

 

 

 



 
 

 الجانب التطبيقي
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 مقدمة الفصل: 

نتيجة ألمهية موضع الدراسة واتساعه،وبعد االنتهاء من اجلانب النظري ال بد من ربط هذا اجلانب باجلانب 

إثبات ما هو عملي من املوضوع فقد مت االعتماد على الدراسة امليدانية جلمع املعلومات اخلاصة  التطبيقي،وهبدف

بالدراسة ومعاجلتها،وتشخيصها بطريقة عملية لغرض حتليل النتائج باملنهج اإلحصائي املناسب،فقد مت استخدام خمتلف 

فرضيات الدراسة،وبالتايل التوصل إىل استخالص النسب املالية ومؤشرات التوازن املايل وذلك بغرض حتليل واختبار 

 النتائج.

 وبغرض اإلملام باجلانب التطبيقي فقد قسم هذا الفصل إىل مبحثني:

  حول الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عرض شاملاملبحث األول: 

 مبستغامنعرض امليزانية املالية  والتشخيص املايل ملديرية توزيع الكهرباء والغاز  املبحث الثاين:
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 شركة الوطنية للكهرباء والغازلل عرض شاملالمبحث األول: 

 المطلب األول: تقديم الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز.

 1969املنشور يف اجلريدة الرمسية الصادرة يف األول أوت  6959 أنشأت الشركة الوطنية اجلزائرية سونلغاز مبقتضى األمر

 وحلت حمل كهرباء وغاز اجلزائر اليت حلت بنفس املرسوم.

ومنذ إنشائها قامت املؤسسة بزيادة بيع الطاقة بتجهيز وصيانة  1947وقد أنشأت حسب قوانني التأمني اجلزائرية سنة 

ى، وقد أوكلت اآلالت الكهرومنزلية والغازية، وسهرت على استغالل الغاز والكهرباء يف اجملال الصناعي واجملاالت األخر 

عرفت اجلزائر طيف تسخري  1962هلا مهمة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، ، ومنذ مرحلة االستقالل سنة 

جهودها إلعادة تنظيم اقتصادها  لالستجابة ملختلف احلاجيات االجتماعية وذلك بقيام الشركة األوىل باقتناء جتهيزات 

لتشجيع االستهالك احمللي  %50بتخفيض تسعرية الغاز بنسبة  1967إىل  1962ة من ومعدات وأشغال كربى خالل الفت 

 .1كان قرار إحدى أهداف هذا املخطط الثالثي إلنعاش التنمية  1969إىل  1967ويف فتة 

بإعادة تشكيل قواعدها ومنشاهتا لتنتقل الطاقة  1973وبناءا على الطلب املتزايد على خدمات املؤسسة قامت سنة 

وذلك بفضل املراكز احلرارية املتواجدة  1974ميغاوات سنة  1200إىل  1969ميغاوات سنة  624إلنتاجية للمؤسسة من ا

 يف كل من عنابة، وهران باإلضافة إىل املولدات الغازية املوجودة يف اجلزائر، تقرت، غرداية، حاسي مسعود وأرزيو.

يف هيكلتها بإنشائها للوسائل ذاتية االجناز ولتحقيق أهداف  طورت املؤسسة خدماهتا على التكيف 1978* ويف سنة 

املخطط الوطين بإعادة هتيئة الكهرباء بغية تلبية حاجيات حوايل مليون ومائيت مشتك، واستحدثت خطوط جديدة قدر 

ة أنشأت مؤسسات فرعية مستقلة خلفا لوحدات األشغال، تتخصص كل واحد 1983كلم ، ويف عام   60000: طوهلا بـ

 منها يف ميداهنا لتكون بذلك قادرة على االستجابة ملتطلبات االقتصاد الوطين وهذه املؤسسات هي:

                                                           
1
 .72مجلة سونلفاز وخبراء الطاقة ص  - 
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 مؤسسة إعادة هتيئة الكهرباء. -1

مؤسسة تثبيت اخلطوط ذات التوتر العايل.                                                     -2  

 مؤسسة أعمال اهلندسة. -3

 الصناعية. مؤسسة األعمال -4

 مؤسسة صناعة املعدات الكهربائية وآالت القياس والرقابة. -5

 وشركة سونلغاز هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري واليت حتتكر حلساب الدولة النشاطات التالية.

 إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء. -1                       

 لغاز.نقل وتوزيع ا -2                        

 وكذلك تلتزم بـ: 

 * تلبية كل طلب على الكهرباء والغاز ضمن الشبكة املوجودة بنوعية وانتظام يف اخلدمة.                   

* ضمان القيام بربامج تطوير اهلياكل القاعدية الكهربائية والغازية وخاصة برامج إيصال الكهرباء والتوزيع                   

 العمومي للغاز.

 * تطبيق املساواة يف املعاجلة لكل الزبائن.                

إال أنه ويف إطار التحوالت االقتصادية اليت طرأت مؤخرا حتولت مؤسسة سونلغاز من شركة ذات طابع صناعي وجتاري 

 .2002 فيفري 5املوافق لـ  1422ذي القعدة  22املؤرخ بتاريخ  201إىل مؤسسة ذات أسهم، وهذا مبوجب مرسوم رقم 
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طرق جديدة سواءا يف اجملال التنظيمي أو اجملال التسيريي، فأصبحت بذلك عبارة عن جممع يضم شركات كانت سابقا 

 .1عبارة عن مديريات مركزية، فضمنت بذلك دميومتها وفق ما يقتضيه الواقع االقتصادي املعاش

نتاج، النقل، التوزيع وكذلك املنشئات القاعدية التابعة للمؤسسة ثروات مادية وفيزيائية وتتمثل هذه األخرية يف منشئات اإل

هلا مثل مقرات الوحدات، نقاط استقبال الزبائن، ونظرا للتنظيم اهليكلي الذي تتميز به مؤسسة سونلغاز فقد متكنت هذه 

نظيم من األخرية من الصمود يف وجه التغريات اليت عصفت بالعديد من املؤسسات الوطنية والدولية حيث مكنها الت

إثبات جدارهتا على مستوى املتوسط وذلك يف إطار ما يعرف باقتصاد السوق ومتاشيا مع التحوالت السابقة الذكر 

 عمدت املؤسسة اىل انتهاج مايلي:

 :فيما يخص الغاز 

 كلم من القنوات ذات الضغط املرتفع.  4061* شبكة النقل تتكون من 

 قنوات ذات الضغط املتوسط واملنخفض.كلم من ال  14025* شبكة التوزيع تتكون من 

 :فيما يخص الكهرباء 

 . مراكز إمجالية  275مراكز للمحركات البخارية بطاقة إمجالية تقدر حبوايل. 07* 

                                                 04* جممع إنتاج  يضم 

 184* مولدات الديازال متواجدة يف اجلنوب ومتثل 

 2349إنتاج مبحركات غازية بطاقة إمجالية  موانع 08* 

 5548إذ هناك طاقة إنتاج إمجالية للكهرباء بـ: 

                                                           
1
 وثائق الشركة. - 
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 حمطة. 138تربط بني  60,220كلم من اخلطوط ذات التوتر العايل   12236* شبكة النقل تتكون من 

 .1كلم 173467ن من تتكو  380,220وذات التوتر املنخفض  5,510,30شبكة التوزيع على الزبائن ذات التوتر املتوسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 مجلة سونلغاز وخبراء الشركة. - 
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 المطلب الثاني:تقديم مديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية مستغانم

مديرية توزيع الكهرباء والغاز فرع مستغامن باختصار وهي إدارة فرعية تابعة  لشركة توزيع الكهرباء والغاز يف الغرب ،يقع   

 مقرها يف طريق ميناء مستغامن.

 مهمتها:

 وتشغيل وتطوير شبكات الكهرباء وتوزيع الغاز، وضمان سالمة وجودة واستمرارية اخلدمة يف كل الوالية.صيانة 

 أعمالها:

التكيف مع شبكات اليوم ومع التكنولوجيات اجلديدة واملتجددة للحفاظ باستمرار مبا يتماشى مع احتياجات  -

 العمالء.

االستهالك ،خاصة استهالك الطاقة االستيعاب للشبكة واحملطات الفرعية تأمني البنية التحتية من جهة ،واجتاهات  -

 وتأمني اخلطوط لتجاوز الظروف ،ومن جهة أخرى تنمية اإلنتاج واحلوادث الكبرية.

  رضا الزبون بأفضل الشروط املطلوبة بتزويد العميل بالغاز والكهرباء. -

 وأهدافنااملسامهة يف بناء سياسة اجتماعية تتفق مع قيمتنا  -

 املرافقة والدعم وذلك يف إطار برنامج التنمية وفقا ملهام املديرية. -

 متابعة تطورات املنظمة على التكيف املستمر مع التغريات واحلقائق اجلديدة يف سوق الكهرباء والغاز -
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 الترتيب:  

 تتكون من:860.000بلدية بعدد سكاين إمجايل 32تغطي مديرية توزيع الكهرباء والغاز ملستغامن 

 خلدمات استغالل الغاز.  4خلدمات استغالل الكهرباء و  4كاالت جتارية،و8 -

-DD   عمالء الغاز.50096عمالء الكهرباء و156024مستغامن تدير 

 .M/DA2217مستغامن حققت رقم أعمال الكهرباء  DD،2013يف هناية ديسمرب  -

DD -   مستغامن تسيري وتشغلKMS 1999  شبكةMT  3391وkms  شبكةBT. 

DD - 230حققت أيضا رقم أعمال من الغازM/DA من شبكات الغاز. 825،ولديها أيضا، 

 مدير. 132موظف من بينهم  436اىل 2013مستغامن يف ديسمرب  DDبلغ العدد الكلي لعمال -
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 مديريةالمطلب الثالث:الهيكل التنظيمي لل

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  خد

 

 

 

 

 مدير التوزيع

 سكرتارية املدير

 القسم الفين للكهرباء

 القسم القانوين

 لإلدارةمساعد األمن الداخلي 

 قسم املوارد البشرية

قسم دراسات تنفيذ أعمال 
 الكهرباء والغاز

 قسم التخطيط للغاز والكهرباء

 خدمة تشغيل نظام املعلومايت

 خبري اتصاالت

 مهندس األمن

 القسم الفين للغاز

 قسم العالقات التجارية

 قسم احملاسبة واملالية

 خلية املراقبة والتفتيش

 والتسويق اإلدارةقسم 

 خدمة احلاالت العامة
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 :منظمة قسم احملاسبة واملالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم احملاسبة واملالية

 إداريمساعد 

 

 قسم التفتيش

 واملراقبة 

قسم امليزانية ومراقبة 
 التسيري

قسم العمليات 
 احملاسبية

 قسم املالية

 حتميل الدراسات

 2 
 حتميل الدراسات

4 

حتميل :االستغالل 
 3 احملاسب1الدراسات 

 الربط والتكيب:

حتميل الدراسات 
 1، احملاسب1اجلباية

حتميل -اخلزينة:
  1الدراسات

 2احملاسب–

حتميل -االئتمان: إدارة
 1الدراسات

-1AGP 

حتميل -العمالء:خزينة 
 .1الدراسات

 3حماسب -
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 :/قسم المالية والمحاسبة1

 المهمة والمسؤوليات: 

 :قسم المالية 

 ضمان القوانني الالمركزية -           

 أمني اخلزينة ومراقبة احلسابات البنكية و الربيديةمتابعة حسابات  -       

 وضع توقعات التدفقات النقدية على املدى القصري -      

  ccpتنفيذ التسويات املصرفية -     

 متابعة قواعد وقوانني األسواق )إدارة االلتزامات(. -   

 مركزية احلزينة. -   

 للمحاسبة. DFCل حتل الصحف و بيانات إدارية و خدمة التشغي -   

 /قسم الميزانية و مراقبة التسيير:2

 .DDUإعداد امليزانية السنوية -   

 .DDإعداد لوحة القيادة و تقرير نشاطات -  

 .CREGإنتاج معايري االمتياز و العالقات مع -  
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 /قسم العمليات المحاسبية:3 

 االستغالل: 1-3

 العمليات احملاسبية. التأكد من حتقيق و مراقبة-  

 P40 وSGCضمان السيطرة على القيود احملاسبية املتعلقة -  

 مراقبة صناديق الوكاالت . -

 تقدمي حسابات الصناديق. -

 احلفاظ على الكتب القانونية. -

 :/ الربط والترتيب2-3

 .DDتفسر النتائج احملاسبية لل  -

 توفري وضمان وتربير إجراء احلسابات. -

 املايل الالمركزي.توفري النشاط  -

 إبقاء ملف رأس املال أو امللكيات. -

 . SDضمان ارتباط مع مكاتب احملاسبة األخرى ومقر -

 اإلشراف )طريقة امللكية أو طريقة خارجية( قوائم اجلرد )األسهم ،االستثمارات والعمالء......اخل( -

 / قسم التفتيش والمراقبة:4

 مسؤولة عن االمتثال لنقل األنشطة  ودعمها يف املعايري التنظيمية املطلوبة وتعمل على:    

 إدارة العمل. -   
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 إدارة العمالء. -  

 قبض وتقريب احلسابات. -  

 احتام اإلجراءات. -  

 مراقبة الصندوق. -  

 الكهرباء والغاز بمستغانم المبحث الثاني:عرض الميزانية المالية  والتشخيص المالي لمديرية توزيع

 مستغانمDD ل وجدول حسابات النتائج الميزانية المالية اعدادالمطلب األول:  

امليزانية هي وثيقة حماسبية اليت تغطي مجيع املوجودات واملطلوبات اليت لديها شركة يف هناية سنة معينة جيب على مجيع 

صورة الفوتوغرافية لوضعية املؤسسة يف وقت ما لديها جانبني ،اجلانب األول الشركات تقدمي بياناهتا املالية.وامليزانية هي ال

 ويسمى األصول وفيه استعماالت األموال واجلانب الثاين وفيه اخلصوم وفيه مصادر األموال.

 : لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز  (: الميزانية المالية4الجدول رقم )

 المبالغ الخصوم المبالغ  األصول 

 التثبيتات المعنوية

 األراضي

 عمليات ترتيب و تهيئة 

 البناءات.

 المنشات التقنية و المعدات.

 تثبيتات معنوية أخرى.

 

568451.76 

12189738.19 

 

69937132.39 

277417645912 

 

107470259372 

 األموال الخاصة

 رأس المال.

 التقييم.فوارق اعادة 

 النتيجة الصافية.

 

 خصوم غيرجارية

3717407400.47 

4054018433.03 

 

387216742.15 

-66205741819 
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 التثبيتات الجاري انجازها

 

1918868764.38 

 

 

  االقتاضات و ديون مالية.

 املؤونات و املنتوجات

 

1462765998.88 

 

23532446816.37 

 2499523415.25 مجموع الخصوم غير الجارية 5840443136.56 مجموع األصول غير الجارية

 أصول جارية

 مخزون جاري

الحسابات الدائنة و التسديدات 

 المماثة.

 الزبائن

 المدينون اآلخرون

 الضرائب

 الخزينة

 

483000.00 

 

 

1029326070.47 

36865692.90 

9394186.43 

96200765.05 

 خصوم جارية

الموردون و الحسابات 

 الدائنة.

 الضرائب

 ديون أخرى

 خزينة الخصوم

 

282082867.03 

55854565.99 

 

457844602.67 

0.0 

 795782035.69 مجموع الخصوم الجارية 1172269714.85 مجموع األصول الجارية

 7012712851.41 المجموع العام للخصوم 7012712851.41 مجموع العام لألصول

 

 المصدر :من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.
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 : لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز (:ميزانية األصول5الجدول رقم)

  

املبلغ الصايف  لاألصو

 2012لسنة

املبلغ الصايف 

 2013لسنة

 2014املبلغ الصايف لسنة

    األصول غير الجارية

    حالة االقتناء

    التثبيتات غري املعنوية

    مصاريف التنمية القابلة للتثبيت

    برجميات املعلوماتية وماشاهبها

    التثبيتات املعنوية األخرى

    التثبيتات المعنوية

 568451.76 568451.76 568451.76 األراضي

 11264227.74 11726981.4 12189735.19 عمليات ترتيب وهتيئة األراضي

 65169437.26 67553284.83 69937132.39 البناءات

التقنية، املعدات واألدوات  املنشآت

 الصناعية

2764176459.12 3109239930.77 3125468783.01 

 3887706360.87 2575640624.74 1074702593.72 تثبيتات معنوية أخرى

    التثبيتات يف شكل ممتاز التثبيتات 

 لثالث سنوات ميزانية األصول
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 2400684676.73 1987701034.25 1918868764.38 التثبيتات اجلاري اجنازها

    التثبيتات املالية

سندات املقومة بواسطة 

 املعادلة)املؤسسة(

   

    سندات املسامهة واحلسابات الدائنة

    سندات التثبيتات األخرى

    القروض وأصول مالية أخرى جارية

 9580861937.37 7752430307.79 5840443136.56 مجموع األصول غير الجارية

    أصول جارية

 215840.50 416008.99 483000.00 مخزون جاري

الحسابات الدائنة والتسديدات 

 المماثلة

   

 1357651153.54 1257245359.42 1029326070.47 الزبائن

 0.00 0.00 0.00 اجلسابات الدائنة على املؤسسة

 18864826.31 4075447.96 36865692.90 املدينون اآلخرون 

 30300236.40 61537419.27 9394186.43 الضرائب

 0.00 0.00  أصول جارية أخرى

    اإلمكانيات املماثلة

    التوظيفات
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 227927985.52 192850458.16 96200765.05 اخلزينة

 1634960042.27 1516124693.80 1172269714.85 مجموع األصول الجارية

 11215821979.64 9268555001.59 7012712851.41 المجموع العام لألصول

 

 المصدر:من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.

 :لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز  (:ميزانية الخصوم6الجدول رقم)

  

 

 2014المبلغ لسنة 2013المبلغ لسنة 2012المبلغ لسنة الخصوم

    األموال الخاصة

 7812637917.87 5630211647.7 4054018433.03 راس املال الصادر

    رأس مال غري مطلوب

    عالوات واحتياطات

 387216742.15 387216742.15 387216742.15 فوارق إعادة التقييم

 -1403505224.75 -295006379.98 -662057418.19 النتيجة الصافية

 -22581089.45 36839648.93 -61770356.52 أموال خاصة أخرى

 6773768345.82 5759261658.78 3717407400.47 األموال الخاصة مجموع

 ميزانية الخصوم لثالث سنوات 
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    خصوم غير جارية

 158673210.46 141009.50 146276598.88 االقتاضات وديون مالية

    الضرائب املؤجلة واملؤونات

 2714058268.97 2528906022.68 2353246816.37 املؤونات واملنتوجات املسجلة من قبل

 2872731479.43 2529047032.18 2499523415.25 الخصوم غير الجارية مجموع

    خصوم جارية

 871449684.12 432741537.99 282082867.03 املوردون واحلسابات ت الدائنة

 50050872.85 47404129.18 55854565.99 الضرائب

 0.00 0.00 0.00 ديون على الشركة

 647821597.42 500100643.46 457844602.67 ديون أخرى

 0.00 0.00 0.00 خزينة اخلصوم

 1569322154.39 980246310.63 795782035.69 مجموع الخصوم الجارية

 11215821979.64 9268555001.59 7012712851.41 المجموع العام للخصوم

 المصدر:من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.
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 :لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز حسابات النتائج(:جدول 7الجدول رقم)

 

  

 2014المبالغ لسنة  2013المبالغ اسنة 2012المبالغ سنة  البيان

 3775885059.81 4199984193.82 2669523437.73 املبيعات واملنتوجات امللحقة

 0.00 0.00 0.00 تغري املخزونات واملنتوجات اجلارية

 0.00 0.00 0.00 منح االستغالل

 3772885059.81 4199984193.82 2669523437.73 إنتاج السنة المالية

 -3301171029.67 -3015905449.22 -18990707.08 املشتيات املستهلكة

 0.00 0.00 -1683377900.55 أداءات ومنتوجات خمصصة للطاقة واملواد

 -974849719.94 -915325166.55 -166659216.51 واالستهالكات األخرىاخلدمات اخلارجية 

 0.00 0.00 -641866443.13 أداءات على اخلدمات 

 -4276020749.61 -3931230615.77 -2510894267.27 استهالك السنة المالية

 -500135689.80 268753578.05 2483873514.14 القيمة المضافة لالستغالل

 -566178083.43 -574556956.94 -494021874.76 املستخدمني أعباء

 -58479038.83 -53539454.52 -44218725.00 الضرائب والرسوم واملدفوعات املشاهبة

 0.00 0.00 0.00 أداءات مقدمة وضرائب ورسوم

 -1124792812.06 -359342833.41 1945632914.38 الفائض اإلجمالي لالستغالل

 جدول حسابات النتائج لثالث سنوات
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 111014720.75 90412072.87 62608898.49 العملياتية األخرىاملنتجات 

 0.00 0.00 0.00 أداءات أخرى

 -27407770.23 -19675564.51 -1465847.83 األعباء العملياتية األخرى

 0.00 0.00 -479612.10 أداءات أخرى مقدمة

 375228296.85 -361466402.88 -345871437.30 خمصصات االهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة

 0.00 0.00 -45860710.31 أعباء االهتالكات ومؤونات القيم األخرى

 12908933.64 355066347.95 58991541.86 إعادة خسائر القيم واملؤونات

 0.00 0.00 0.00 خمصصات االهتالكات ومؤونات أخرى

 0.00 0.00 0.00 تقدمي أداءات للقطاع الثانوي 

 0.00 0.00 0.00 مقدمة لقطاع ثانوي أداءات

 -1403505224.75 -295006379.98 1719896069.60 النتيجة العملياتية

 0.00 0.00 0.00 تقدمي خدمات على املصاريف املالية

 0.00 0.00 0.00 أداءات مقدمة على املصاريف املالية

 0.00 0.00 0.00 النتيجة المالية

 -1403505224.75 -295006379.98 1719896069.60 النتيجة العادية قبل الضرائب

 0.00 0.00 0.00 الضرائب الواجب دفعها على النتيجة العادية

 0.00 0.00 0.00 ضرائب أخرى على النتيجة

 3899808714.20 4645462614.64 2791123878.08 جمموع منتجات األنشطة العادية

 -5303313938.95 -4940468994.62 -3442812474.57 جمموع أعباء األنشطة العادية
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 -1403505224.75 295006379.98 1719896069.60 النتيجة الصافية لألنشطة العادية

 0.00 0.00 0.00 عناصر املنتوجات غري العادية 

 0.00 0.00 0.00 عناصر األعباء غري العادية 

 0.00 0.00 -10368821.70 منتوجات وأعباء العناصر غري العادية

 0.00 0.00 0.00 النتيجة غير العادية

 -1403505224.75 -295006379.98 -662057418.19 النتيجة الصافية للسنة المالية

 المصدر:من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.
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 .: حساب مؤشرات التوازن المالي لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بمستغانمالمطلب الثاني

o  دراسة رأس المال العاملFR: 

 يحسب على النحو التالي:

 الطريقة األولى:

 

   

 (:حساب رأس المال العامل:8الجدول رقم )

 2014سنة  2013سنة  2012سنة  تالسنوا

 –أموال دائمة 

 أصول ثابتة

6216930815.72 

5840443136.56 

8288308690.96 

7752430307.79 

9646499825.25 

9580861937.37 

 65637887.8800 535878383.170 376487679.160 رأس المال العامل

 المصدر:من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.

 

 

 

 

 

 أصول ثابتة –أس المال العامل= أموال دائمة ر 
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 الطريقة الثانية: 

 

 رأس المال العامل: (:حساب9الجدول رقم )

 

 2014سنة  2013سنة  2012سنة  البيان

 –أصول متداولة 

 ديون قصيرة األجل

1172269714.85 

795782035.69 

1516124693.80 

930246310.63 

1634960042.27 

1569322154.39 

 65637887.8800 535878383.170 376487679.160 رأس المال العامل

 

 إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة. المصدر:من

 

  مبا أن رأس املال اجيايب أي اكرب من الصفر،فهذا يعين أن املؤسسة يف وضعية جيدة ومالئمة وتتمثل يف

قدرة السداد، أي ميكن مالحظة أن هناك زيادة يف السيولة قصرية األجل على التزامات قصرية 

على وجود هامش أمان لدى املؤسسة ،و هي وضعية مناسبة بالنسبة للمقدرة على  األجل،تدل

السداد،ألن املؤسسة ميكن أن تواجه يف أي وقت تسديد ديوهنا،ألنه مؤشر اجيايب يدل على قدرة 

 املؤسسة على تسديد ديوهنا،كما يدل على أن املؤسسة متول استثماراهتا  باألموال الدائمة.

 

o ال العامل:احتياج راس المBESOIN DE FONDS DE ROULEMENT 

              

 ديون قصيرة األجل–رأس المال العامل= أصول متداولة 

 خصوم جارية –أس المال العامل= أصول جارية احتياج ر         
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 (:حساب احتياج رأس المال العامل:10الجدول رقم )

 

 2014سنة  2013سنة  2012سنة  البيان

 –أصول جارية 

 خصوم جارية

1172269714.85 

 

795782035.69 

1516124693.80 

930246310.63 

1634960042.27 

1569322154.39 

 65637887.8800 585878383.170 376487679.160 احتياج رأس المال العامل

 المصدر:من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.

 يدل على أن املؤسسة حباجة إىل مصادر أخرى تزيد مدهتا عن  احتياج رأس املال العامل املوجب:هذا

السنة و ذلك لتغطية احتياجات الدورة و تقدر قيمة تلك املصادر قيمة احتياجات رأس املال العامل 

 مما يتوجب وجود رأس مال عامل موجب لتغطية العجز.

o : الخزينة 

                               

        

 

 

 

 

 

 احتياج رأس المال العامل–الخزينة =رأس المال العامل 
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 (: حساب الخزينة:11الجدول رقم)

 

 2014سنة  2013سنة  2012سنة  البيان

 –رأس المال العامل 

 احتياج رأس المال العامل

376487679.160 

376487679.160 

585878383.170 

585878383.170 

65637887.8800 

65637887.8800 

 0 0 0 الخزينة

 المصدر:من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.

  اخلزينة الصفرية:إذا كانت اخلزينة صفرية هذا يعين أن رأس املال العامل مساوي الحتياج رأس املال

العامل،وهي الوضعية املثلى للخزينة ألنه ال يوجد إفراط أو تبذير األموال مع عدم وجود احتياجات يف 

 نفس الوقت.
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 المطلب الثالث:التحليل بواسطة النسب المالية

 (نسبة السيولة:1

 نسبة السيولة العامة = مجموع األصول المتداولة/ديون قصيرة األجل 1-1

 (:حساب نسبة السيولة العامة:12الجدول رقم )

 البيان

 

 2013سنة  2012سنة 

 

 2014سنة 

 جمموع األصول املتداولة

 /ديون قصرية األجل

 

1172269714.85 

 

795782035.69 

1516124693.80 

 

980246310.63 

1634960042.27 

 

1569322154.39 

 %1.0419 %1.5467 %1.4731 نسبة السيولة العامة

 

 المصدر:من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.

  سنة إىل أخرى وهذه نسبة السيولة العامة أكرب من الواحد هذا يعين أهنا اجيابية ،لكنها تتناقص من

 إشارة سلبية بالنسبة للمؤسسة.

 مخزونات( /القروض قصيرة األجل -نسبة السيولة المختصرة =)أصول قصيرة األجل 1-2

 (: حساب نسبة السيولة المختصرة:13الجدول رقم)

 2014سنة  2013سنة  2012سنة  البيان

 1172269714.85 -أصول قصرية األجل

 

1516124693.80 

 

1634960042.27 
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 املخزونات

 /ديون قصرية األجل

483000.00 

795782035.69 

416008.99 

980246310.63 

215840.50 

1569322154.39 

 %1.0417 %1.5467 %1.4725 نسبة السيولة المختصرة

 المصدر:من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.

  هذه النسبة أكرب من الواحد أي التحقق من تغطية الديون قصرية األجل بواسطة احلقوق خاصة يف

 املؤسسات ذات املخزون البطيء،وهي تتناقص من سنة إىل أخرى.

 نسبة السيولة الفورية = النقدية /ديون قصيرة األجل 1-3

 (: حساب نسبة السيولة الفورية:14الجدول رقم )

 2014سنة  2013سنة  2012سنة  البيان

 النقدية/

 ديون قصرية األجل

96200765.05 

 

795782035.69 

192850458.16 

 

980246310.63 

227927985.52 

 

1569322154.39 

 %0.1453 %0.1968 %0.1209 نسبة السيولة الفورية

 المصدر:من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.

 املؤسسة على الدفع الفوري من موجوداهتا لسداد ديوهنا وهي ترتفع  نسبة السيولة الفورية هي نسبة قدرة

 من سنة إىل أخرى.
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 نسبة قابلية السداد =مجموع األصول/ مجموع الديون 1-4

 (: حساب نسبة قابلية السداد:15الجدول رقم)

 2014سنة  2013سنة  2012سنة  البيان

 جمموع األصول/

 جمموع الديون

7012712851.41 

 

942058634.57 

9268555001.59 

 

980387323.13 

11215821979.64 

 

1727995364.85 

 %6.4907 %9.4540 %7.4441 نسبة قابلية السداد

 المصدر:من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.

  كلما اخنفضت هذه النسبة دلت على قدرة املؤسسة على تسديد ديوهنا،حبيث تعرب على ديون الغري

املؤسسة،وبالتايل خطر أكرب للحصول على ديون أخرى يف حالة طلبها،وبالتايل فهذه النسبة لدى 

 تقيس قدرة املؤسسة على تلبية التزاماهتا.

 / نسبة النشاط:2

 معدل دوران األصول =صافي المبيعات /األصول المتداولة 2-1

 (:حساب معدل دوران األصول لنسبة النشاط:16الجدول رقم )   

 2014سنة  2013سنة  2012سنة  البيان

 صافي المبيعات/

 األصول المتداولة

2669523437.73 

1172269714.85 

4199984193.82 

1516124693.80 

3775885059.81 

1634960042.27 

 2.3095 2.7703 2.2773 معدل دوران األصول

 المصدر:من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.



والغاز الكهرباء توزيع لمديرية ميدانية دراسة                          :                   الثالث الفصل    
 

78 
 

  النسبة تقريبا ثابتة األصول، وهذهتعرب هذه النسبة على مدى كفاءة إدارة هذا النوع من 

 /نسبة واالستقاللية المالية:3

 نسبة التمويل الدائم =األموال الدائمة /األصول الثابتة 3-1

 (:حساب نسبة التمويل الدائم الخاصة باالستقاللية المالية:17الجدول رقم )

 2014سنة  2013سنة  2012سنة  البيان

 /األموال الدائمة

 األصول الثابتة

6216930815.72 

5840443136.56  

8288308690.96 

7752430307.79 

9646499825.25 

9580861937.37 

 %1.0069 %1.0692 %1.0645 نسبة التمويل الدائم

 المصدر:من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.

  حىت تكون هذه النسبة كمؤشر اجيايب للمؤسسة فانه جيب أن تكون قيمتها تساوي الواحد على األقل

،أي قيمة األموال الدائمة مساوية لقيمة األصول الثابتة، وهو ما جيعل رأس املال العامل معدوم،وهنا 

 هي أكرب من الواحد لكنها تتناقص من سنة إىل أخرى.

 =األموال الخاصة/األصول الثابتةنسبة التمويل الذاتي  3-2

 (: حساب نسبة التمويل الذاتي الخاصة باالستقاللية المالية18الجدول رقم )

 2014سنة  2013سنة  2012سنة  البيان

 األموال اخلاصة/

 األصول الثابتة

3717407400.47 

5840443136.56 

5759261658.78 

7752430307.79 

6773768345.82 

9580861937.37 

 %70.70 %74.28 %63.64 التمويل الذاتي نسبة

 المصدر:من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.
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 .هذه النسبة تدل على االستقاللية املالية للمؤسسة يف متويل استثماراهتا وهي جيدة 

 نسبة االستقاللية المالية =األموال الخاصة/مجموع الديون3-3        

 نسبة االستقاللية المالية: (: حساب19الجدول رقم )  

 2014سنة  2013سنة  2012سنة  البيان

 األموال اخلاصة/

 جمموع الديون

3717407400.47 

604121201.55 

5759261658.78 

500241652.96 

6773768345.82 

806494807.88 

 %8.39902288227 %11.5129590363 %6.15341324047 نسبة االستقاللية المالية

 إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة. المصدر:من

 نسبة التمويل الخارجي= مجموع الديون /مجموع الخصوم 3-4

 (: حساب نسبة التمويل الخارجي الخاصة باالستقاللية المالية:20الجدول رقم )  

 2014سنة  2013سنة  2012سنة  البيان

 جمموع الديون/

 جمموع اخلصوم

942058634.57 

7012712851.41 

980387323.13 

980246310.63 

1727995364.85 

11215821979.64 

 %0.1541 %0.1058 %0.1344 نسبة التمويل الخارجي

 المصدر:من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.

 .كلما قلت هذه النسبة زادت من املمولني يف قدرة املؤسسة بالوفاء بديوهنا 
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 /نسبة المردودية:4

 المردودية المالية =النتيجة الصافية / مجموع األصولنسبة  4-1

 (: حساب نسبة المردودية المالية:21الجدول رقم )  

 2014سنة  2013سنة  2012سنة  البيان

 النتيجة الصافية/

 جمموع األصول

662057418.19- 

7012712851.41 

295006379.98- 

9268555001.59 

1403505224.75- 

11215821979.64 

 %-0.1251361895 %-0.003182873489 %0.009440817444 المردودية الماليةنسبة 

 المصدر:من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.

 نسبة المردودية االقتصادية =النتيجة الصافية /مجموع األصول 4-2

 (: حساب نسبة المردودية المالية:22الجدول رقم )  

 

 2014سنة  2013سنة  2012سنة  البيان

 /النتيجة الصافية

 جمموع األصول

662057418.19- 

7012712851.41 

295006379.98- 

9268555001.59 

1403505224.75- 

11215821979.64 

 %-0.1251361895 %-0.003182873489 %-0.009440817444 نسبة المردودية االقتصادية

 المصدر:من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.
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 نسبة المردودية التجارية =النتيجة الصافية /رقم األعمال خارج الضرائب 4-3

 (:حساب نسبة المردودية التجارية:23الجدول رقم )

 2014سنة  2013سنة  2012سنة  البيان

 فية/النتيجة الصا

 الضريبة رقم األعمال خارج

662057418.19- 

2669523437.73 

295006379.98- 

4199984193.82 

1403505224.75- 

3775885059.81 

 %-0.37170231681 %-0.00702392642 %-0.24800584584 نسبة المردودية التجارية

 المصدر:من إعداد الطالب استنادا على وثائق المؤسسة.

 

  كل نسب املردودية سالبة وهذا يدل على وضعية سيئة جدا. 
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 خالصة الفصل

يف الفصليني النظريني على أرض الواقع ،من خالل دراسة  إليههذا الفصل حماولة بسيطة لتجسيد أهم ما مت التطرق  يعترب

 يف اجلزء األول من هذا الفصل ،حيث قمنا بتقدمي مديرية توزيع الكهرباء والغاز  مبستغامن ،مث قمنا بعرض امليزانية املالية .

دراسة مؤشرات التوازن املايل خالل نفس الفتة ومن خالل هذه املؤشرات اكتشفنا أن مديرية توزيع الكهرباء  إىلوتطرقنا 

والغاز مبستغامن يف وضعية مالئمة وهذا على حسب رأس املال العامل ألنه اجيايب،وفيما خيص احتياجات رأس املال 

صادر أخرى تزيد مدهتا عن السنة ،أما فيما خيص م إىلالعامل فهو كذلك موجب ،وهذا يدل على حاجة املؤسسة 

 اخلزينة فهي يف وضعية مثلى ألن رأس املال العامل يساوي احتياجات رأس املال العامل.

ملديرية  واحلقيقةالتشخيص عن طريق استخدام أهم النسب املالية  وحللناها الكتشاف الوضعية احلالية  إىلوتطرقنا كذلك 

 مبستغامن.توزيع الكهرباء والغاز 

 



 

 

عامة     خاتمة  
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 خاتمة عامة:

التطور االقتصادي السريع الذي يشهده العامل  أصبح ميثل عائق وهتديد على املؤسسة االقتصادية،ولكي  إن  

تفرض املؤسسة مكانتها يتوجب عليها معاجلة أدائها املايل وتقييمه وفقا للفرضيات واألهداف املسطرة،وذلك 

واالقتصادية،واستخدامها بطريقة تتفق مع حاجياهتا وأهدافها ،ألن هذه باعتمادها على املؤشرات املالية واحملاسبية 

 األخرية هلا تأثري خاص على قيمة وأداء املؤسسة.

هو أحد اهتمامات وأولويات املؤسسة،فعلى املؤسسة أن تقيمه  بطريقة تتماشى مع ومبا أن تقييم األداء املايل 

على الصعيد الداخلي  واخلارجي وذلك باستخدامها األمثل  التحديات املتزايدة والالمتناهية اليت تواجهها

للمعلومات،وعلى هذا األساس تعد املعلومة املالية عنصر أساسي يف دعم العمل وتقييم األداء يف املؤسسة،فبقدر 

 ما تتوفر عليه هذه املعلومة من جودة ودقة ومشولية بقدر ما تزداد الرشادة يف األداء املايل داخل املؤسسة.

مع الرجوع إىل الفرضيات إليها، اليت توصلنا  استخالص النتائجنب املوضوع ميكننا وبعد التعرف على خمتلف جوا

 اليت سبق وضعها وذلك هبدف تأكيدها أو نفيها مع إعطاء بعض االقرتاحات.

يسمح لنا  وتشخيص الدراسة امليدانية داخل املؤسسة، فان تقييم  األداء املايل األولفبعد دراستنا للفصل 

تساعد على اختاذ القرارات  فإهنامبعرفة املشاكل وحتديد الثغرات املوجودة  بطريقة دقيقة ،وبالتايل 

، ألن  تقييم األداء املايل للمؤسسة يعترب قياسا للنتائج احملققة أو التصحيحية الالزمة،نؤكد الفرضية األوىل

 املنتظرة يف ضوء معايري حمددة .  

فهذه  املايل هو ضمان بقاء واستمرارية املؤسسة خيص الفرضية الثانية:إن من أسباب تقييم األداء أما فيما        

اف من خالل قياس فرضية  صحيحة ألن  من أحد أسباب تقييم األداء املايل هو حتديد مستوى حتقيق األهد
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اإلسرتاتيجية واخلطة املوضوعة تقييمه عن طريق تصحيح وتعديل  إىلومقارنة النتائج ومعاجلتها،واملؤسسة هتدف 

 وضمان استمراريتها.وترشيد استخدامات املوارد املتاحة،وهذا يساهم يف بقائها 

 الصلة هي املعلومة أما الفرضية الثالثة:فهي تؤكد على املالئمة وصالحية املعلومة وهي صحيحة ألن صالحية

 املعلومة تكون أن أي جيدة، بصفة ستفيدة منهاامل الحتياجات املعلومات نظام مالئمة كيفية مبقياس الوثيقة

 .به يقوم الذي العمل يف تساعده بذلك املتاحة وهي البدائل لكوهنا املستفيد حلاجة ومطابقة مالئمة

 

 من خالل الدراسة: إليهاالنتائج املتوصل 

 دقيقة .تقييم األداء املايل يسمح لنا مبعرفة املشاكل وحتديد الثغرات املوجودة  بطريقة  -

 تقييم األداء املايل حيدد الوضعية الصحيحة للمؤسسة . -

 .املؤشرات املالية هي مؤشرات تستعمل لتشخيص الوضع املايل للمؤسسة -

حسب طبيعة نشاط ها ختص املؤسسة وخيتلف طابعأرقام  و موضوعيةاملعلومة املالية هي معطيات  -

  املؤسسة.

 املؤسسة دقيقية وشاملة ومالئمة وموضوعية.جيب أن تكون املعلومة املالية يف  -

 جيب أن تكون املعلومة املالية ذات جودة عالية لتحقيق الرشادة واألهداف املسطرة. -

 االقرتاحات:

على رفع مستواها  وأن تتخلص من النظام القدمي ألنه جيعلها يف  على مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ان حترص-1

 وضعية سيئة.
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 املؤسسة أن تلجأ إىل مصادر أخرى تزيد مدهتا عن السنة و ذلك لتغطية احتياجات الدورة .على أن  -2

 ضرورة اعادة هيكلة  بعض املستويات اخلاصة مبهنة احملاسبة ونظامها الداخلي. -3

نظام املعلومات بشكل يتماشى مع التطورات التكنولوجية وذلك من اقرتاح تكوين مصلحة متخصصة برتقية -4

 .حلصول على معلومات أكثر دقةأجل ا

 .رمن مثن الغاز لتغطية بعض اخلسائ زيادة نسبة -5

 أفاق البحث:

مجيع احللول للمشاكل اليت ترتبط  إعطاءعلى الرغم من أننا مل نلم مجيع اجلوانب املتعلقة هبذا املوضوع ومل نستطع 

أثر جودة املعلومة املالية على  إىل اإلشارةل أن قيمته تكمن يف كونه حلقة من سلسلة األحباث اليت تتناو  إالبه، 

 مبا خيدم أهداف املؤسسة  لذا جيب أن نستكمل هذه السلسلة بأحباث أخرى .تقييم األداء املايل 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
 

 

 



 قائمة المراجع

 : باللغة العربيةالمراجع  .1

 الكتب: - أ

  بريوت لبنان، مكتبة ،"اجتماعية مصطلحات معجم" ،(1992) البدوي زكي أمحد. 

  وحاالت ونظريات مفاهيم) االسرتاتيجية واإلدارة االسرتاتيجي التخطيط ،(1996) قطامني اهلل عطا أمحد 
 .األردن والتوزيع، للنشر جمدالوي دار األوىل، الطبعة ،(تطبيقية

  مصر اجلامعة، شباب مؤسسة ،"،القرارات املعلومات التصاالت، ،"احلديثة اإلدارة" املصري، حممد أمحد . 

 دار الثاين، اجلزء الثانية، الطبعة ،(املالية اإلدارة) املايل التسيري ،(2011) قريشي ويوسف الساسي بن إلياس 
  .األردن والتوزيع، للنشر وائل

   للنشر صفاء دار ،"اإلدارية املعلومات نظم" الزعيب، حممد هيثم" ،(2002) السمرائي فاضل إميان 
  .عمان والتوزيع،

  والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار االستغالل، وحتليل املايل التحليل يف املنري ،(1997) بوعالم بوشاشي 
 . اجلزائر

    معهد التسيري، علوم ماجستري، مذكرة الصناعية، املؤسسة يف املايل التحكم ،(1994) لبيهي حسن 
  .اجلزائر االقتصادية، العلوم

  املنظمات يف األفراد سلوك" التنظيمي السلوك"  ،(1997) حرمي حسني".  

 (،2002دونالد ووترز"،)طريقة لتطوير أداء الشركات"،الطبعة األوىل،دار الفاروق للنشر  101
 والتوزيع،مصر.



  ("إدارية للتنمية العربية منظمة)  منظمات يف بشري أداء تكنولوجيا" ،(2003) إبراهيم الباري عبد الذرة، 
 . مصر قاهرة،

 مصر اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،"البشرية املوارد إدارة" ،(2000) حسن رواية.  

   والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة األوىل، الطبعة ،"اإلدارية املعلومات نظم مبادئ" ،(1998) احلسىن سليم 
  .عمان

 (،األداء املايل ملنظمات األعمال"،الطبعة األوىل،دار املريخ للنشر،الرياض.2002السعيد فرحات مجعة"،) 

    مصر اجلامعي، الفكر دار ،"التطبيقات اكل،الهي ،النظرية"،(2006) التنظيم ،طه طارق.  

 

   والتوزيع، والنشر للطباعة اجلامعية دار ،"احملاسبة معلومات نظام إىل مدخل" ،(1997) لبيان املقصود عبد 
 . مصر

 وتطبيقها احملاسبة معلومات نظام) املعلومات وتكنولوجيا احملاسبة" ،(2003) وآخرون لبيان املقصود عبد 
 . اإلسكندرية جامعة ،("احلساب على

    عمان الصفاء، دار ،"االسرتاتيجي املايل واألداء املؤسسية احلوكمة" ،(2011) الطالب فرحات عالء  

 عمان ،"املعلومات عصر يف اإلدارية" ،(1995) السياسات السلمي، علي.  

 مصر ،1ط ،العربية لالني مجموعة ،"ومفاهيم أسس"،اإلدارة مبادئ" ،(1999) منصور محمد علي.  

    عمان ،"اإلدارية املعلومات" ،(1998) حجازي فادي السيد، كامل.  

 عمان، والتوزيع، للنسر املنهج دار املالية، النسب باستخدام املايل األداء تقومي ،(2007) الكرخي جميد 
    .األردن

   مصر ،المعارف دار ،"التكنولوجيا والمفاهيم المعلومات نظم" ،(1990) خشبة السعيد محمد.   



    اجلامعي املكتب ،"املالية املنشأة يف احملاسبية املعلومات نظام" ،(1998) حممد القيومي حممد.  

  عمان احلامد، دار ،"الشركات أسهم عوائد على وأثره املايل األداء" ،(2009) اخلطيب حممود حممد. 

 التعليم القاهرة جامع األداء، وتقومي االدارية املراجعة ،(1994) فراج عطية ثناء حممود، حامد منصور 
 . مصر املفتوح،

 الثانية، الطبعة احلديث، العريب املكتب معاصر، حتليلي مدخل: املالية اإلدارة ،(1991) اهلندي صاحل منري 
   اإلسكندرية.

 :الجامعية واألطروحات الرسائل - ب

   حتسني يف ودوره املؤسسة مستوى على البشرية للموارد اسرتاتيجي ختطيط" ،(2010) يوسف محود بن 
 مستغامن باديس، ابن احلميد عبد جامعة ماجستري، مذكرة ،"األفراد أداء

    واختاذ للمؤسسة املايل األداء تقييم يف املالية املعلومات دور ،(2009 -2008) جليلة خروف بن 
  .بومرداس بوفرة، حممد جامعة املؤسسة، مالية ماجستري، مذكرة القرارات،

    القرارات اختاذ يف وأثرها احملاسبية املعلومة خصائص" ،(2009 -2008) اجملهلي علي حممد ناصر"، 
 . باتنة جامعة ماجستري، مذكرة

 (،اسرتاتيجيةالتنويع واألداء املايل"دراسة ميدانية يف منشأة عراقية،دراسات العلوم 2003طاهر منصور"،)
 ،العدد الثاين.30،اجمللداالدارية

 ات:يالملتق   - ت

    أداء لتحسني كمدخل اخلارجية املصادر عمليات ،(2011 نوفمرب 23و 22)  قريشي الصغري حممد 
 كلية الثانية، الطبعة واحلكومات، للمنظمات املتميز األداء حول الثاين امللتقى يف مداخلة االقتصادية، املؤسسة

 .ورقلة جامعة والتسيري، االقتصادية العلوم



    احملاسيب اإلصالح:  حول الدويل املؤمثر ،(2011 نوفمرب 30و 29) فؤاد صديقي اخلطيب، حممد منر 
 احملاسيب النظام) اجلزائر جتربة واملالية احملاسبية املعلومات جودة على احملاسيب اإلصالح انعكاس مدى اجلزائر، يف

 .اجلزائر ورقلة، جامعة ،(SCF  املايل

 اجملالت: - ث

 العلوم كلية الباحث، جملة االقتصادية، املؤسسة يف والقيمة املايل األداء  يف قراءة ،(2006) الغين عبد دادن 
 .اجلزائر ،04 العدد ورقلة، جامعة والتسيري، االقتصادية
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