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الى التي قال عنها الحبيب  ,الى رمز الحنان و قرة العين و املصدر الذي كله طيبة

"الجنة تحت اقدام األمهات الى التي بكت لكي افرح و  :صلى هللا عليه و سلم

سمحت في كبريائها لكي انجح.....بدعوتها احيا و اعيش اطال هللا في عمرك و ابقاك 

 فخرا و سندا لنا.....امي الغالية.

 الى ابي العزيز

أصدقائي , : الى من يتقاسمن معي الحلوة الحياة و مرها و ال تحلو حياتي بدونهم

 إخوتي 

 لى خاالتي االحباءا

من قريب او بعيد في انجاز هذه املذكرة و الى كل من كانو عونا لي و كل من ساعدني 

 و لو بكلمة طيبة.

  

 



 



 

 

و مصداقا  ,اللهم لك الحمد و الفضل و الشكر لجالل وجهك و عظيم سلطانك

 والسالم. لقول رسولك الكريم عليه الصالة

نتقدم بالشكر الجزيل و االحترام الكبير إلى أساتذتي املحترمين  الذين لم يبخلوا 

 علينا بنصحهم و إرشادهم و كانوا نعم الوجه.

أولياء أموري أطال هللا في عمرهما  الذين هم سبب كما أتقدم الشكر الخاص إلى 

 وجودي و منبع توفيقي  و الفضل و كل الفضل  في مساعدتي في انجاز عملي .

كما ال يفوتني ان اشكر جميع من ساندني من موظفي بنك الفالحة و التنمية 

  الريفية .

لهم التوفيق  إلى هؤالء جميعا أقدم جزيل الشكر و اسال هللا العلي القدير لي و 

 السداد و النجاح في الحياة.
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 ة:ـدمـمق

ما يلفت انتباه املتتبعين االقتصاديين و خاصة منهم املهتمين باالقتصاد الجزائري حاليا هو 

اعتماده في التحول الحاصل في ذهنية املفكر االقتصادي الجزائري، و ميوله أكثر نحو اإلنتاج، و هذا بعد 

التخطيط استراتجيات تنموية استغرقت عشرية كاملة لتبلور في السنوات األخيرة، و هذا ما يعتبرونه 

اتفاقا ال نوعيا يشد االهتمام و يجعل من السوق الجزائرية محط أنظار باعتبارها سوق محفزة تتوفر على 

 .الضمانات الكافية لجلب املستثمرين و املتعاملين األجانب

ى أثر هذا التحول وجب على املؤسسات التكيف مع الوضع االقتصادي الجديد إال بواسطة و عل

جيها الناجحة املتهجية، و من أجل اتخاذ قرارات فعالة و بناء استراتي الهستيريةمراجعة شاملة لسياستها 

عناية خاصة وجب وضع برنامج عمل بغرض تحسين قدرتها التنافسية و مستوى أدائها و الذي يحتاج إلى 

 من حيث الرقابة املستمرة.

و من بين هذه املؤسسات نجد املؤسسات املصرفية حيث تحتل البنوك على أهمية بالغة في 

السياسة املالية ألي بلد بغض النظر عن درجة تطوره و تمثل عصبا رئيسيا في التنمية االقتصادية، ال 

الذي من خالل اإلصالح املصرفي كنظام و ة التسعينات يمكن تجاهله لذا كان لها قدر من األهمية و في بداي

أكثر بدقة و يعطيها الصالحيات أوسع و  ينتج عنه صدور قانون النقد والقرض الذي لها مسؤولياتها

استقاللية في التعامل و التسيير، و ما تلمسه في الفترة األخيرة عند هذه املؤسسات البنكية العمومية هو 

قف بتركيزها أكثر على تنظيمها و حسن تسييرها العتماد على طرق تسيير الحديثة محاولتها الستدراك املو 

 التي تتضمن فعاليتها و مردوديتها.

دوديتها املالية التي تسمح بإيجاد تدفق نقدي و ال يمكن تقديره أهداف هذا اإلصالح األمن خالل مر 

بحثنا و بناء على ما سبق ذكره رأينا أن  في نهاية كل دورة مالية يضمن نموها املستقبلي و الذي هو موضوع

 نطرح اإلشكالية.
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ـــة: ـــــاليـ  اإلشكـــ

 ".كيف يمكن تحسين املردودية املالية للمؤسسة: "اإلشكالية املطروحة .أ

 التالية:و على ضوء هذه اإلشكالية تبادر ألذهاننا التساؤالت 

 اإلشكالية الفرعية: .ب

  متطلبات املردودية؟ما مفهوم املردودية؟ ما هي 

 كيف يتم تحديد املردودية املالية ملؤسسة ما؟ 

 متى يستوجب األمر لتعديل السياسة املالية لتحسين املردودية املالية؟ 

 كيف تحصل املؤسسة على مردودية مالية ايجابية؟ 

 ؤسسة ما؟ما هي العوامل املؤثرة في مردودية م   

ـــات الدراســــة  :فـــرضيـ

  املردودية عن طريق تقييم عناصر امليزانية و التسييريتم قياس. 

  املردودية املالية هي من تقنيات فحص السياسة املالية و حالة اكتشاف أي ضعف كعدم

 القدرة على مواجهة االلتزامات مع الغير مثال توجب على املؤسسة تعديل هذه السياسة.

  إلى مردودية مالية موجبة.االستغالل األمثل للموارد املالية هو سبيل الوصول 

 :ضوضضو دوافع اعتبار امل

  للمردودية املالية سواء بالنسبة للمؤسسة أو لالقتصاد الوطني كنتيجة للتسيير األهمية القصوى

 املتوازن.

  عدم وجود فصل نهائي في تحليل املردودية املالية عند املاليين و كعينة دراسة وقع اختيارنا على

 ."BADR"بنك الفالحة و التنمية الريفية 

و ذلك ملكانة البنك و حجم و تنوع العمليات التي تقوم بها و سنستوفي بالدراسة لهذه العينة من 

 نا.أجل توظيف مفاجئ في الجانب النظري من بحث

كذا ة حكم فعالة على وضعية املؤسسة و في تقديم دراسة حول املردودية املالية كونها أدا فتتمثل

 وضعية املردودية املالية في املؤسسات و مدى إمكانية تحسينها.
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 :الدراسة منهج

فهو منهج التحليلي للمعطيات و املعلومات املستعملة في الجانب النظري و تطبيقها على حالة 

 و كذا استخدام لتقنيات التحليل املالي. " BADR"البنك الفالحة و التنمية الريفية 

 :محتضوى البحث

املوضوع على و لإلجابة على اإلشكالية و اختيار الفرضيات موضوع الدراسة اقتض ى األمر تناول 

 النحو التالي من خالل أربع فصول.

 نتطرق في الفصل األول إلى مفاهيم أساسية حول املردودية و طريق تحديدها.

البنكي و أثر املخاطر البنكية  أما في الفصل الثاني فسوف نتطرق إلى املردودية في القطاع

 القواعد االعتزازية على املردودية.و 

 ث على العوامل املؤثرة في املردودية و طريقة تحسينها.أما في الفصل الثالث نتحد

و ذلك " BADR"الفصل الرابع فقد خصص لدراسة ميدانية في بنك الفالحة و التنمية الريفية 

من خالل إعطاء نظرة عامة حول البنك و دراسة الوضعية املالية لها من خالل تحليل الوثائق املحاسبة 

 لتوازن املختلفة و أيضا دراسة عينة املردودية املالية.ل لها، دراسة املؤشرات املالية
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 د:تمهي

في هذا الفصل إلى مفاهيم أساسية حول املردودية حيث نجد أن مفهوم املردودية يختلف  نتطرق 

باختالف العنصر املقاس، لذا يمكن أن نجد عدة تعاريف، و لهذا ارتاينا أن نميز معنى املردودية عن 

قد قسمنا هذا املعاني املجاورة لها رغم أنها توجه كلها نحو الهدف املشترك و هو: قياس أداء املؤسسة، و 

 الفصل إلى ثالثة نقاط رئيسية:

 : التطرق إلى أهم التعاريف الواردة حول املردودية و مكوناتها االقتصادية و املالية.أوال

 : أدوات تحليل املردودية من خالل مؤشرات التوازن املالي و النسب املالية.ثانيا

املمكن استخدامها في حساب املردودية  : التطرق إلى العالقة بين أنواع املردودية و الطرق ثالثا

 مؤسسة ما.

و ذلك وفق ثالث مفاهيم أساسية حول املردودية و طرق تحديدها و سنتناول في هذا الفصل 

 مباحث كما يلي:

 :ـــحــــث األول  .مفاهيم نظرية ملردودية املؤسسات و مكوناتها املبــ

 ـــحــــث الثــانـــي  .املردوديةأنواع و أدوات تحليل : املبــ

 ـــحــــث الثـــالــث  .طريقة حساب املردودية: املبــ
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 .مفاهيم نظرية ملردودية املؤسسات و مكوناتها املبحث األول:

مفهوم املردودية يعتبر مفهوما معقدا في حد ذاته و متشبعا إلى مفاهيم متعددة، هناك إن 

محيط إلى أخر، ففي املحيط االشتراكي املؤسسة اختالف في وجهات النظر ملصطلح املردودية من 

حسين العمومية ذات الطابع االقتصادي تهدف بالدرجة األولى إلى تحقيق املردودية االجتماعية، بمعنى ت

جهة و امتصاص البطالة و توفير املنتجات املحلية بأسعار منخفضة من جهة ثانية، و  وضعية العمال من

 1الوضعية املالية للمؤسسة.إذا كان ذلك يؤثر سلبا على 

مردودية مالية أحسن، التي تعكس أما في املحيط الرأسمالي فاملؤسسة تكون فعالة كلما حققت 

 تحقيق األرباح الصافية، لهذا خصصت املطلب األول من هذا البحث حول سرد أهم التعاريف الواردة عن

 املردودية و إبراز مكوناتها.

 .يةمفهوم املردود: األول املطلب 

 G.GRYMBERG et}   إن للمردودية معاني متعددة و مختلفة باختالف املستفيد منها و حسب

FORGET" :هي عالقة موجودة بين النتائج املتحصل عليها و الوسائل املستخدمة { عرفها كما يلي

 ."للحصول على النتائج هذه

 {:P.CONSOتعريف } 

قال بأنها:" هي قاعدة تطبق على كل املراحل االقتصادية و هذا عند استخدام أو استعمال 

اإلمكانيات املادية و املالية و البشرية، فهي إذن تعبر عن العالقة بين اإلمكانيات و النتائج و يعبر عنها 

 2.النتائج املحققة/ اإلمكانياتبالعالقة التالية: 

 {:STEINER-LEPESAYتعريف } 

 إذا تم حذف كل التكاليف التي تصرف فياملردودية من قبل األستاذان كما يلي: " قد عرفتل

األعمال الفالحية، إضافة إلى أجور املسيرين من املداخيل الكلية تتحصل على فارق يعتبره الرأسمالي 

 3".ربحا أما االقتصادي فيطلق عليه مصطلح مردود رأس مال

 {:P Druekrتعريف } 

رجال األعمال يجهلون ما وراء مفهومي الربح و املردودية، فحسب رأيه ال يوجد أي ربح في يبدو أن 

 4الواقع و إنما توجد تكاليف التي تترتب على ثالثة أبعاد.

                                                
1 Boukhazer Amer et concilier :gestion financier et adaptée ou contexte algérien OPU 1982, P244. 
2Jeau Barreau, gestion financière, 7 éme, edition, Paris, 1998, P111.   

 .03، ص1997ة رفيقة ابشونة، عوامل التحكم يف املردودية املالية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، م ع ت، دفع 3
 .119، ص2000، ديوان املطبوعات اجلامعية، 04د. عبد الرزاق بن حبيب، اقتصاد و تسيري مؤسسة، طبعة  4
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 تكلفة رأس املال/ تكلفة املخاطرة/ الشغل و املتقاعدات املستقبلية.

إال أننا يمكن أن تعطي  دودية،إذن يبين هذا التعريف صعوبة إيجاد مفهوم واضح و دقيق للمر 

 بعض التعاريف املردودية املؤسسة التي اتفق عليها غالبية الفقهاء االقتصاديين.

بعين االعتبار الوسائل املادية املردودية فكرة تطبق على كل الحاالت االقتصادية أخذت 

أخرى تقيس املردودية القدرة في البشرية، فهي مقياس نقدية للفعالية التجارية و االقتصادية، أو بعبارة و 

أكبر قدر منه، إذا قارنا النتيجة باألموال الخاصة نقول  استخدام األمثل لوسائل اإلنتاج من أجل تحقيق

أنها مردودية مالية، أما إذا فأرنا رقم األعمال نقول أنها مردودية تجارية و من هنا يمكن القول أنها العالقة 

احة لتحقيقها حيث تستهلك املؤسسة سلعا حقيقية، مواد أولية، بضائع، أجور بين النتائج و الوسائل املت

 1تستهلك رأس املال املعبر عنه محاسبا باالهتالك.

 الجمع بين هذه العوامل املختلفة ينتج عنه بعض األحجام لألعمال التي تسمح باستخدام نتائج

اء استعمال مجموعة املوجودات في املؤسسة نهائية و بذلك يمكننا القول أن املردودية هي العائد من ور 

 ".النتيجة الصافية"بالقيمة املطلقة، 

فاملردودية تتضمن التأكيد النهائي للسياسة املتعبة من طرف املؤسسة و نسبتها تصلح للحكم على 

درجة التسيير، أن دراسة مردودية املؤسسات أو عملية اقتصادية أو منتوج هو مقارنة النتائج املحصلة 

عليها على مستوى املخطط االقتصادي مع املجهودات املبذولة على نفس مستوى املخطط عند نشأة أو 

خلق املؤسسة و القيام بالعملية و كذا عند بيع املنتوج، و هي أيضا تمثل نسبة النتائج املتحصل عليها 

 2تصادي.املؤسسة بالنسبة للوسائل املستخدمة و التي تساعدها في التجديد املالي و االق

النتيجة كما تعرف مردودية منتوج عند مستوى الهامش الذي يمثل الفرق ما بين سعر البيع "

 ".عبارة عن الجهد املبذول من أجل خلق هذا املنتوج" و سعر التكلفة "املحصل عليها عن طريق البيع

إذن البحث عن مردودية عملية ما نشاط اقتصادي أو مؤسسة هو دائما الحصول على ربح مع 

 3يتحصل عليه من وراء النشاط أي جهد الذي يشغل به هذا النشاط.الذي  اإلشباع

و من كل هذا يمكن أن نخلص إلى تعريف شامل و بسيط للمردودية على أنها عبارة عن الربح 

إنتاج أو تبادل خالل املحاسبية بعد طرح النفقات و التكاليف، شريطة أن  املحصل عليه بعد كل عملية

 تكون اإلمكانيات الضرورية مثل األموال و القوة البشرية متوفر.

                                                
 .04، ص2009-2008دحاوي توفيق، املردودية املالية للمؤسسة، مذكرة خترج لنيل شهادة الليلسانس، ختصص مالية، مستغامن، السنة  1

2VIZZANOVA GESTION FINANCIERE 8 émé, edition Berti codification E/0011/93/50.   
3 CLASSE BERNARD la rentabilité des ENTREPRISES PREVISION ET CONTROLE. PUNOD 
EDITION, PARIS, 1982, P21. 
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 املردودية.نات املطلب الثاني: مكو 

 كمفهوم مكون من مكونات اقتصادية و مالية. تظهر املردودية

 :املكونات االقتصادية .1

II.1. اإلنتاجية هي مؤشر أداء دالة اإلنتاج أو التحويل و هي تقاس بالنسبة ما بين كمية : اإلنتاجية

 العوامل املنتجة و كمية العوامل املستهلكة و نستطيع أن نعبر عنها بالنسبة التالية:

 النتيجة الصافية                                                                               

                                

 مجموع األصول                                                                                    

 

" تسمح بإظهار شروط اإلجماليةالنسبة بين التكاليف الشخصية و األصول الثابتة املستغلة "

فعال سعة اإلنتاج و ليس قيمة  ألننا نقيس اإلجماليةاستعمال الرأسمال العامل، نستخرج هنا القيمة 

 مستعملة أو سوقية.

ردودية االقتصادية على املؤسسة كما أن اإلنتاجية تحدد تحويل التكاليف و التأثير املباشر للم

 1يمكن تقسيم اإلنتاجية إلى أقسام ثالثة:و 

 :و هي تتعلق أساسا بما يلي: إنتاجية التصنع 

  عامل و كل مادة و املردودية الطاقة العاملة و اآللة.قياس مردودية كل 

 .قياس اإلنتاجية لكل مركز مسؤولية 

 .قياس كذلك اإلنتاجية لكل عامل على مستوى املؤسسة 

 :إنتاجية مصالح املبيعات 

و هي اإلنتاجية التي تعكس فعالية مصالح البيع في املؤسسة و كذا مدى قدرتها على تحقيق 

 و االقتصادية.املردودية املالية 

 :إنتاجية مصالح الدراسات 

بها مدى تطور مصالح الدراسات و األبحاث و كذا طرق التحليل االقتصادي و التخطيط  و نعني

من أجل تحقيق البرنامج اإلنتاجي املسطر من قبل املؤسسة و الرفع من حجم مبيعاتها و بالتالي تحقيق 

 2مردوديتها املالية.

                                                
1 P .CONSO, gestion financière de l’entreprise, 7 éme, P248-249.  

 .08، ص2000"املردودية املالية و االقتصادية"، م ع ت، دفعة بوراس عبد احلق، أمحد ريب فؤاد،  2
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 1:الفعالية .2.1

{ الفعالية أنها سرعة دوران رأس املال املستعمل في نشاط املؤسسة و هناك PCONSOيعرف }

 و هي: عدة صور لقياس رأس املال املستعمل

 مجموع األصول، األصول الثابتة اإلجمالية أو الصافية.

 ثابت استغالل إجمالي أو الصافي.

" و هي تعبر عن فعالية رقم األعمال/ مجموع األعمالو النسبة األكثر استعماال هي نسبة "

استعمال رأس املال من طرف املؤسسة، كما تترجم أو تعبر عن الشروط التي استعملت املوارد من أجل 

 ضمان اإلنتاج أو التبادل.

 رقم األعمال                                                                                           

 سرعة الدوران=                                                              

 مجموع األصول                                                                                        

 

رقم من الناحية نفضل دائما استعمال سرعة الدوران رأس املال املستثمر أي نسبة "

هذه النسبة تتفرع من النسبة السابقة، حيث يكفي الضرب نسبة مجموع  الخاصة"األعمال/األموال 

 األصول إلى األموال الخاصة التي تعبر عن مستوى املديونية للمؤسسة.

 مجموع األصول رقم األعمال                                                                   رقم األعمال            

                                                          =                                                           ×                               

  أموال الخاصة                         األصول                    مجموع                              األعمال الخاصة        

 

 معامل املديونية.× أي نسبة دوران رأس املال= نسبة دوران األصول 

تفسير هذه النسبة ليس باألمر السهل، إذا كانت هذه النسبة مرتفعة ال تفسرها بأنها وضعية  إن

مرضية ألن هذه األخيرة يمكن أن تفسر توازن مالي عابر أو مشكوك فيه نظرا للمديونية املعتبرة التي تسمى 

 دة قيمة املضافة.معامل رأس املال و التي تقيس تكلفة رأس املال املتوسطة من أجل الحصول على وح

هذه املفاهيم املستخدمة على مستوى املجاميع الوطنية من أجل قياس املساهمة في العمل 

 املشترك في املؤسسة التي تعتبر كعون اقتصادي يخلق الثروات.

 املكونات املالية: .2

                                                
 .25، ختصص مالية، وهران، ص2010-2009سدود أمني، املردودية املالية يف البنوك التجارية، مذكرة خترج شهادة ليسانس،  1
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إن مستوى إنتاجية مؤسسة و فعاليتها في االستعمال لرأس املال يقود إلى نتيجة ذات طبيعة 

 لالستغالل و تبقى متوفرة من أجل املساهمين اإلجماليقتصادية إذا كان اإلنتاج مباع، و نقيسها بالفائض ا

 1الذين لهم رأسمال مستثمر و متطور و برؤوس أموال خاصة و هذا على أساس:

 .االهتالكات 

 .القطاعات انحيازية 

 .تسديدات فوائد املقرضين 

ذا كذلك أكثر من لخاصة متأثرة مباشرة باالستدانة و هاملردودية املالية لرؤوس األموال ا إن

الفوائد التي تعتبر أعباء جبائية محسومة و تخفض الضريبة املدفوعة إذا وضعنا وجهة نظر مالية بحتة 

التدفقات، مردودية األصول املالية تمثل رأس مال املؤسسة التي تنظر بإمعان في الفائض  في تقارب

املالحظات هي عامة تبين في غالب األحيان الفرق في وجهة النظر التي يمكن أن توجد النقدي املوزع و هذه 

بين املسير الذي يقوم باستعمال التمويل الذاتي من أجل تأكيد تطور املؤسسة و يطبق قدرتها و من جهة 

 أخرى املساهم املدين الذي يمثل املدخل لتعويض الوظيفة.

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .26سدود أمني، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 أهمية دراسة املردودية.املطلب الثالث: 

تتحلى أهمية دراسة املردودية املؤسسات في مدى مساهمتها في تحديد مستوى أداء هذه           

املؤسسات و ذلك حسب الطرف املهتم بهذه الدراسة كان تكون الدولة أو مسيري املؤسسة أو املساهمين 

 فيها:

 الدولة قبل كل ش يء بإنشاء الثروة طريق  : من وجهة النظرة االقتصادية الكلية حيث تهتمالدولة

ب الناتج الداخلي الخام و هي املؤسسات، هذه الثروة املقاسة بالقيمة املضافة التي تدخل في تركي

 1دمته املؤسسة لالقتصاد الوطني.ما ق

 حيث يهتم املسيرين في املؤسسة بالتدفق النقدي الخام والقدرة على التموين الذاتي أي املسيرين :

بالفائض النقدي الذي يضمن للمساهمين عائدا و للمؤسسة تمويال داخليا متاحا من أجل 

 استرجاع رأس املال باملوازاة مع تنميته.

 وذلك باعتبار أن املؤسسة هي املنظمة و املشاركين فيها يهتمون بالدرجة األولى املساهمين :

بح الصافي وتراكم فوائض القيمة بتعظيم ثروتهم، فتعظيم هذه الثروة يتم قياسه من خالل الر 

 الكاملة، فجزء من هذه األرباح يقسم على املساهمين.
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 املبحث الثاني: أنواع و أدوات تحليل املردودية.

املردودية هي القيد العام الثاني للتسيير املالي و هي هدف كل مؤسسة مهما كان نوعها تجارية أو 

املردودية يعبر عن سالمة املركز املالي للمؤسسة و صحة األسلوب التسييري صناعية، إذا أن تحقيق 

 املنتهج و هي زيادة على أنها هدف للمؤسسة فهي وسيلة تحقيق االستيراتيجية املستقبلية.

بما أن قيد التوازن املالي هو يعتمد على شبكة التبادالت السلعية و عمليات االستدانة له طبيعة 

قيد املردودية ينتج عالقات للمؤسسة مع محيطها الخارجي، و يضمن املحافظة على فيزيومالية فإن 

رأسمال املؤسسة و بشكل أخص على استثماراتها و تساهم املردودية في تبرئة الفوائد امللتزم بها أمام 

القروض و كذا املساهمة في زيادة رأس املال و بعث تعويضات للرأسمال  املقرضين و ضمان تسديد

ستثمر من قبل املساهمين و بذلك التخفيض من حدة مشكل التمويل و املخاطر املالية الخارجية، امل

 1باإلضافة إلى ذلك نجد أنه:

  مراقبة املردودية تساعد على تصحيح االنحرافات من خالل التنبؤات املستقبلية للنتائج

التخفيض من حدة هذه  االقتصادية و املالية و بذلك اتخاذ اإلجراءات التي من خاللها يمكن

 االنحرافات.

  املردودية تساعد على تحديد حجم النشاط املربح و معرفة وضعية املؤسسة في القطاع الناشطة

 فيه.

 .تسمح بإيجاد تدفق نقدي في نهاية كل دورة مالية يضمن نمو املؤسسة 

 تفاديها جتها و ونقاط الضعف ومحاولة معال اكتشاف و تحديد نقاط قوة املؤسسة واالستفادة منها

 مستقبال، فاملردودية لها دور تكميلي للحفاظ على توازن املؤسسة.  
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 املطلب األول: املردودية املالية واالقتصادية.

 املردودية االقتصادية: .1

هي األكثر أهمية من أنواع املردودية، دراسة هذه األخيرة ضرورية ألنها تقود إلى التخفيض في 

املستثمرة مباشرة لصالح اإلنتاج، و هي عبارة عن حاصل النتيجة املنتظرة لنشاط ما على رؤوس األموال 

 مجموع رؤوس األموال املستثمرة.

و تعطي هذه املردودية مدى مساهمة املؤسسة في املحيط االجتماعي و االقتصادي، و نتحصل 

ندرك هل تم استغالل على هذه النسبة بربط النتيجة بالوسائل املتاحة، من خالل هذه السنة 

 1املستخدمات املالية بكيفية جيدة أو ال.

 و يمكن التعبير عنها بالعالقة التالية:

 نتيجة االقتصادية                                                                                            

 املردودية االقتصادية=                                                              

 مجموع األصول االقتصادية                                                                                      

 

 الية.: تمثل نتيجة االستغالل قبل خصم التكاليف املالنتيجة االقتصادية

 : تمثل األصول الثابتة+ احتياجات رأس املال العامل.االقتصادية األصول 

 ( أنواع:4إن الهدف الرئيس ي للمردودية هو تحقيق التطور بصفة واسعة و هذا الهدف يتفرع إلى )

 .هدف خلق الفائض االقتصادي 

 .هدف التكامل االقتصادي 

 .هدف تراكم العملة الصعبة 

 .هدف التوازن الجهوي 

 :أهداف املردودية االقتصادية 

: ينتج من تشغيل املوارد املالية للمؤسسة و هو يعتبر محرك هدف خلق الفائض االقتصادي .1

 النمو االقتصادي، و الذي يعكس مساهمة في مجهود التنمية االقتصادية و له ثالث وظائف:

 .اهتالك القروض التي ساهمت في تمويل املشروع 

                                                
 .25ص دحاوي توفيق، مرجع سبق ذكره 1
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 " الخاصة باملستندات املتعلقة بالقروضالتكاليف تسديد الفوائد." 

 " هذه الوظائف وظيفة الصيانة، وسائل اإلنتاج أو تحديدهاضمان تحديد وسائل اإلنتاج "

 تتحقق بتحقيق املتراجعة التالية:

𝐼 =∑
GFI

[1 + T]

𝑛

𝑛=1

 

i :.مجموع استثمارات املؤسسة 

T :.معدل االستحداث 

CF :.التدفق النقدي 

N :.مدة االستثمار 

 تفويض التدفقات النقدية بالقيمة املضافة في العالقة التالية:كما 

S=

∑ = 0𝑇
𝑖

(𝑣𝑎)T

(i+a)t

∑ = 0
T−I

(i+a)T
t
i

 

VA :القيمة املضافة في املدة. 

IT :إيرادات االستثمار في املدة. 

S :الفائض االقتصادي بصيغة القيم املضافة. 

T :معدل االستحداث. 

 التكامل االقتصادي: هدف .2

على تكوين كتلة اقتصادية متكاملة بحيث يصبح كل عامل من العوامل أي أن االقتصادية تعمل 

االقتصادية مكمال لألخر، و بعبارة االقتصاد الكلي فإن مؤشر التكامل هو اختيار املشاريع االقتصادية 

التي تسمح بإدخال أكبر عدد من التجهيزات االقتصادية و يعطي معامل التكامل االقتصادي بالعالقة 

 1التالية:

 مجموع االستهالكيات الوسيطية املحلية.                                                                                                     

 معادل التكامل االقتصادي =                                                              

 .اإلجماليةاالستهالكيات الوسيطية                                                                                                         
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 هدف تراكم العملة الصعبة: .3

مساهمة املؤسسة في جلب العملة الصعبة يمكن أن يكون محددا أما على مستوى الصادرات أو 

 الواردات.

 :على مستوى الصادرات 

املؤسسة الحصول على التدفقات النقدية أو فائض بالعملة الصعبة نتيجة تصديرها تستطيع 

 للفائض اإلنتاجي بحيث يعطي معدل التدفقات النقدية بالعملة الصعبة بالعالقة التالية:

𝑇 =∑

CI

1+i

Ct[1 + i]

𝑡

𝑛=0

 

T :.معدل التدفقات النقدية بالعملة الصعبة 

Ci املرتبطة باملشروع.: التدفقات النقدية للعملة الصعبة 

CT.مجموعة التدفقات النقدية الكلية : 

I.معدل االستحداث : 

 :على مستوى الواردات 

هناك مؤشرات تسمح بمعرفة قدرات املؤسسة على تمكين االقتصاد الوطني من االستغناء على 

 1الواردات في تغطية الطلب املحلي و ذلك بواسطة الفائض االقتصادي الذي تتجه املؤسسة.

 قيمة العملة الصعبة التي يجيلها الدينار في البيع. -

 .اإلجماليةاالستثمار بالدينار/ االستثمارات  -

 االستهالك الوسيطي املستورد/االستهالك الوسيطي اإلجمالي أو الكلي.  -

 التوازن الجهوي: هدف .4

جهة من كوسيلة تطور و هذا املوضوع يخص تكوين و تأمين املنشأة املحلية إلعطاء الفرصة لكل 

 الوطن املشاركة في التنويع و ذلك عن طريق املوازنة بين التموين و االستهالك ما بين الجهات.

 التوزيع العادل و الحكم للدخل فمثال مساهمة املؤسسة في التوازن الجهوي يعني توفير مناصب 

 الشغل و فرص اإلنتاج بصفة عادلة.
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 املردودية االقتصادية: مراحل 

 املردودية االقتصادية لالستثمار البد من املرور على ثالث مراحل:لقياس 

 .جمع املعلومات 

 .تحديد التدفقات النقدية الصافية التقديرية 

 .تطبيق الطرق التي تؤدي إلى االختيار األمثل 

 1و بالنسبة للمرحلة األخيرة هناك أربع طرق للوصول إلى املردودية االقتصادية لالستثمار:

 .VANالقيمة الحاليةصافي  .1

 .TRIاملعدل الداخلي للمردودية .2

 .RIمؤشر املردودية .3

 مدة االسترجاع أو التسديد. .4

 :VANصافي القيمة الحالية (1

هذه الطريقة على استحداث التدفقات النقدية الحقيقية بمعنى إيجاد قيمتها في الفترة  تقوم

ـــــ ــ  .1صفر ثم مقارنة هذه اإليرادات الحالية مع اإلنفاق الدولي و الذي يرمز بـ

 فهي تدل على أن االستثمار ال يحقق مردودية. 0إذا كان صافي القيمة الحالية < 

 :TRIاملعدل الداخلي للمردودية (2

املعدل الداخلي للمردودية هو معدل الذي يسمح بتساوي التدفقات النقدية الحقيقية املالية مع 

النفقات و هذا يعني أنه عند هذا املعدل تنعدم صافي القيمة الحالية، و يمثل املعدل الداخلي للمردودية 

 معدل الربح الذي يمكن للمشروع تحقيقه إضافة إلى رأس مال االستثمار.

ه الطريقة هامة جدا ألنها تمكننا و بسهولة من املقارنة بين عدة مشاريع بفصل املواجهة هذ

 املباشرة ملعدل املردودية.

بمعنى معدل املردودية الداخلي أكبر من معدل الفائدة فإن قرار االستثمار في هذه  I<TIRإذا كان 

 الحالة هو قرار إيجابي.
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 و املعدل الداخلي للمردودية: املقارنة بين صافي القيمة الحالية 

ريقتين تبدوان متكافئان، غير أنهما في الحقيقة تظهران اختالف يؤدي أحيانا إلى نتائج         الط

طريقة القيمة الحالية متناقضة، االختالف في الطريقتين راجع إلى الفرق املوجود بين معدل االستحداث "

 " و املعدل الداخلي للمردودية.الصافية

يتضمن إعادة استثمار التدفقات النقدية بنفس  Tعمال طريقة صافي القيمة الخالية باملعدل است

هذا املعدل طيلة عمر املشروع، و طريقة املعدل الداخلي للمردودية تستعمل على نفس أساس إال أن 

 املعدل املطبق هو املعدل الداخلي للمردودية.

 :RIمؤشر املردودية (3

هذه الطريقة على ترتيب بدائل االستثمارات من أكبر درجة إلى أقلها و من ثم يتمكن املسير  تعتمد

من اختيار االستثمار املالئم و أكبر نسبة ممكنة و في حالة ما يكون الستثمارين لهما نفس النسبة، فيؤخذ 

الرغم أن مجموعهما  االستثمار الذي يكون فيه صافي التدفقات النقدية خالل السنوات األولى أكبر من

 متساوي.

 مدة االسترجاع أو التسديد: (4

تعتمد هذه الطريقة على مبدأ السيولة أكثر من مبدأ املردودية بحيث يتم اختيار املشروع الذي 

تسترجع فيه األموال في أقصر مدة و ذلك قبل االهتالك و الضرائب و على الرغم من سهولة تطبيق هذه 

ا فإنها ال تقض ي بنتائج غير مرضية عند تقويم بدائل االستثمار، ألنها تتجاهل الطريقة و انتشار استخدامه

التدفقات النقدية التي تلي فترة االسترداد كما أنها تختار فقط البدائل التي تعطى تكلفتها في املدى الزمني 

 القصير.

 املردودي املالية: .2

 1تعرف املردودية من خالل وجهتين:

 :كفرض .1

املالية هي غرض كل  املصدر األساس ي لخلق و توزيع الثروة نجد أن املردوديةكون املؤسسة هي 

 مؤسسة وتهم عدة أطراف هم:

 .الدولة من خالل تعلقها بخلق الثروة بواسطة املؤسسات و التي تمثل في القيمة املضافة 

 ل املسيرين يهتمون بالفائض النقدي يضمن لهم دخل و يضمن للمؤسسة التمويل الداخلي من أج

 التطور و يظهر هذا في التدفق الخام و طاقة التمويل الذاتي.

                                                
 .41دحاوي توفيق، مرجع سبق ذكره، ص 1
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            املساهمين يرون أن املردودية املالية هي أساس االستثمار و يظهر تعلقهم من خالل الربح

 الصافي و األرباح املوزعة.

  لالستغالل و نتيجة  اإلجماليو أخيرا بالنسبة للهيكل التقني للمؤسسة نجد االهتمام بالفائض

 االستغالل لضمان حسن األداء االقتصادي.

 كمؤشر كفاءة: .2

تعتبر املردودية املالية مقياس نقدي لفعالية التوظيف املالي في االستثمارات يعكس مدى قدرة 

ان استمرار أشغالها و نشاطاتها املؤسسة في التحكم و االستعداد الجيد لتوظيف األموال الالزمة لضم

جديد وسائل اإلنتاج من عقارات منقولة و غير منقولة و تطويرها بقصد تنمية نشاطها و مؤشر ذلك بتو 

  كفاءة املصادر املالية املستعملة من طرف املؤسسة مصدرها اثنان:

 داخلي يتمثل في كفاءة النشاط التحويلي و التجاري باملحافظة على رأسمال املؤسسة. .1

مع املوردين و الزبائن من خالل استظهار سياسة استدانة خارجي ينتج عن العالقات التعاقدية  .2

 صائبة تضمن تبرئة الفوائد و الديون اتجاه املقرضين.

 و يمكن التعبير عن هذه املردودية بالعالقة التالية.

 1النتيجة اإلجمالية.                                                                                                 

 املردودية املالية =                                                                             

 رؤوس األموال الخاصة.                                                                                             

 

ون أكبر من معدل السوق النقدية و بالطبع بأعلى قيمة ممكنة أي و هذه النسبة يجب أن تك

 مردود أحسن من القيام بعملية التوظيف.

الرصيد ية مضاف إليها النواتج املالية و حيث أن النتيجة الصافية هي النتيجة االقتصادية الصاف

 اشتراكات األجور.على األرباح و املالية و الضريبة الصافي لألرباح و الخسائر املختلفة و يطرح منها األعباء 

 2بالنسبة لقيم األموال الخاصة تتكون من:

 .الرأسمال و االحتياطات 

 .النتائج غير املوزعة و نتيجة الدورة 

 .انحرافات إلعادة تقدير األصول 

                                                
1 BOUKHZAR OMAR , « la finance de l’entreprise », édition, N°83405/81 OPU, P139. 
2 PATRICE VIZZAVONA, « gestion financière », 9 éme édition, P122.   
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 .االهتالكات املطبقة على األصول الثابتة 

 .املؤونات ذات طبيعية تكون مصادر 

 

 1نستطيع كتابة املردودية املالية أو مردودية األموال الخاصة بالعالقة: و

 النتيجة الصافية         رقم األعمال خارج الضريبة          مجموع األصول       النتيجة الصافية        

                                            =                                               ×                                               × 

 أموال الخاصة                 الضريبة        مجموع األصول  رقم األعمال خارج      األموال الخاصة     

 

 إذن مردودية األموال الخاصة تتكون من:

 ة، و هي تأثير الهامش الصافي.النتيجة الصافية/ رقم األعمال خارج الضريب .1

رقم األعمال خارج الضريبة/ مجموع األصول، و هي معدل دوران األصول بالنسبة لرقم األعمال  .2

 خارج الضريبة.

مجموع األصول/ األموال الخاصة، و هي معامل تأثير الهيكل التمويلي للمؤسسة أو معامل  .3

 االستدانة.

 :قياس املردودية املالية 

لحساب املردودية املالية فإننا نعتمد على كل من املبيعات، األموال الخاصة، و مجموع األصول إذ 

أن هذه املردودية املالية ما هي إال سوى ثمرة جهد كبير بين قدرة املؤسسة املالية عن طريق القرارات 

املردودية املالية تقاس  اإلدارية و السياسة العامة املتبعة و املسطرة من طرف مجلس إدارة املؤسسة و

 الربح و التدفق النقدي. على أساس معيارين هما 

 الربح: .01

لو نظرنا إلى املردودية من الناحية املالية لوجدنا أنها تمثل األرباح التي تنتج عن استخدام         

ية مخصوما منها االستثمارات و اإلمكانيات املالية، و يمثل صافي األرباح الفرق بين نتيجة الدورة اإلجمال

 2تكاليف الدورة اإلجمالية.

 

 

                                                
1 PFOSSE GASTON, « gestion financière de l’entreprise », 1988. 

 .66، ص1985مجيل أمحد توفيق، "اإلدارة املالية أساسيات و تطبيقات"، اجلامعة املصرية،  2
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 التدفق النقدي: .02

حيث يسمح بالحكم على مدى قدرة املؤسسة في تحقيق مصادر تمويل ذاتي و هي عبارة عن الفرق 

هذا  لتحقيق استلزمتهابين اإلرادات املحققة لدورة معينة من حجم معين من املبيعات و النفقات التي 

الحجم و ذلك بعد طرح الضريبة على األرباح كما يمثل فائض الرادات عن املدفوعات املتعلقة بنشاط 

 1املؤسسة باعتبار أن كل من اإلرادات و النفقات تمت نقدا و في نفس الوقت.

 حيث أن:

  

 

املردود املالي ال يتوافق على الربح فقط بل يضاف إليه االهتالكات التي تساهم في زيادة حيث أن 

 موارد املؤسسة.

 :نسب املردودية املالية 

إن العناصر املالية التي تقيس هذه املردودية هي الربح و التدفقات النقدية اآلتية من املصادر 

فنتكلم إذا عن نسب مردودية املبيعات: األموال الخاصة و التالية "املبيعات، االستثمارات، رؤوس األموال" 

 إجمالية األصول فهما يكن نوعية مصطلح املردودية املالية فهو يمثل قاسمين مشتركين.

املردودية املالية هي مزيج لعدد كبير من السياسات و القرارات التي تدرس و تحلل النجاعة املالية  .01

 للمؤسسة.

عناصر اإلجابة حول سير املؤسسة نسب املردودية تحسب على أساس معطيات مالية و تعطي  .02

شروط التأثير التي يجب مراعاتها لتحقيق أهداف املؤسسة و الشكل التالي يوضح لنا مختلف نسب و 

 2املردودية.

 

 

 

 

 

 

                                                
 .1989ديوان املطبوعات اجلامعية،  انصر دادي عدون، التحليل املايل، 1

2 BOUKHZAR. OMAR , OP CIT, P142. 

 التدفق النقدي الصايف= النتيجة الصافية للدورة+ االمتالكات+ املؤوانت
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 و يمكن توضيحها بالشكل التالي:

 (: مختلف نسب املردودية املالية.I-01الشكل رقم )

 .1989ناصر عدادي عدون، التحليل املالي، ديوان املطبوعات الجامعية، : املصدر

 :01التعليق: بالنسبة للشكل 

  :هي خاصة بمردودية وسائل اإلنتاج في حالتها الوظيفية.مجموع األصول 

  :هي تقيم املردود املالي لألموال الخاصة و هي التي تعبر عن املردودية املالية.األموال الخاصة 

  :هي خاصة باملردودية التجارية.املبيعات 

 :02التعليق: بالنسبة للشكل 

تمويل ية بصفة مستمرة أي خلق و تجميع و منابع مال يهدف إلى وضع تحت إطار استعداد لخلق

 ذاتي حيث أن:

  :هي تبين مدى كفاءة استعمال املوارد لجلب األرباح بغض النظر عن طرق مجموع األصول

 التمويل.

  :تعبر عن الربحية الكلية لألموال الخاصة.األموال الخاصة 

  :تعبر عن الربحية الناتجة عن مبيعات املؤسسة.املبيعات 

 

 

 

 

 النتيجة الصافية

 

 األموال اإلجمالية

مردودية مجموع 

 األصول

 (1الشكل )

 

 

 

 

 (2الشكل )

المردودية في 

 مصطلح الربح

 

 

 

مردودية في 

مصطلح 

 التمويل

 

 

 النتيجة الصافية

 

 األموال الخاصة

 التدفقات النقدية

 

 األموال اإلجمالية

يةالنتيجة الصاف  

 

 األموال اإلجمالية

 التدفقات النقدية

 

اإلجماليةاألموال   

 التدفقات النقدية

 

 األموال اإلجمالية

مردودية رؤوس 

 األموال الخاصة
 مردودية المبيعات
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 املطلب الثاني: أنواع أخرى للمردودية.

 املردودية االستغاللية و التجارية: 

 املردودية االستغاللية: .1

 و يمكن التعبير عليها بالعالقة التالية:

 نتيجة األصول.                                                                      

 م=                                                 

 مجموع األصول.                                                                    

 

 هذه املردودية تعبر عن مدى مساهمة األصول في انجاز نتيجة االستغالل من العالقة.

 )املبيعات/ مجموع األصول(.×  م=)نتيجة االستغالل/املبيعات(

 دوران رؤوس األموال.× ش الصافيم= الهام

الكفاية الصناعية      أيحيث أن الهامش الصافي يعبر عن اإلنتاجية بالنسبة لرقم األعمال " 

 " و هو يساوي = نتيجة االستغالل/ املبيعات.للمؤسسة

أما دوران األصول فيعبر عن درجة قوة استعمال موارد املؤسسة و يساوي= املبيعات/مجموع 

 1األصول.

 املردودية التجارية: .2

تعطي مساهمة رقم األعمال في إيجاد النتيجة و تسمى مردودية املبيعات و النشاط، كما تعبر عن 

 مدى فعالة السياسة التشريقية للمؤسسة و من بين النسب التي تعبر عن هذه املردودية:

 :نسبة ربحية االستغالل نتيجة االستغالل/ رقم األعمال خارج الضريبة 

بين قدرة املؤسسة على انشاء فائض مالي، أي أن ضعف هذه السنة يعتبر مؤشر يبين و هي ت

 خطورة الوضعية املالية للمؤسسة.

 و نجد أيضا:

 :نسبة الربحية الصافية= النتيجة الصافية/ رقم األعمال خارج الضريبة 

لنفس القطاع حيث تستعمل هذه النسبة عادة ملقارنة املؤسسة بينها و بين املنافسين التابعين 

 اإلنتاجي الذي تنشط فيه املؤسسة.
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 املردودية السياسية و االجتماعية: 

 املردودية السياسية: .01

زيادة على الطابع املالي و االقتصادي و االجتماعي الذي تتميز به املؤسسة فإنها أيضا تتميز بالطابع 

مركز تالقي مختلف الدهنيات و اإليديولوجيات كأحزاب، نقابات، منظمات جماهيرية  السياس ي باعتبارها

سياسية و ثقافية و بذلك تعتبر املؤسسة املكان املفضل إلرساء اإليديولوجيات السائدة كونها خلية 

سياسية بحيث أن درجة التجانس اإليديولوجي تعكس درجة العالقات الداخلية و الخارجية للتسيير و 

 هذا تصبح املؤسسة ورشة لنشر و تبليغ اإليديولوجيات السائدة و وسيلة لنشر األفكار السياسية.ب

و لكن الصعوبة في هذا النوع من املردودية تنطوي في كيفية قياسها باعتبارها ليست كمية و ال 

نتاجية، نوعية، وإنما هي عالقة بين مستوى الوعي السياس ي للعمال و استمرار املؤسسة و زيادة اإل 

تؤثر مي إلى تحقيق أبعاد إستراتيجية و فاملردودية السياسية هي تحقيق األنواع األخرى للمردودية فهي تنت

 1  على خطة التسيير و انجازها.

 املردودية االجتماعية: .02

هي تعبير عن مطالب العمال املتمثلة في تحسين ظروفهم االجتماعية و تحسين ظروف العمل مع 

 التحدي االجتماعي و السياس ي و األوقات العسيرة، على أن يكون االهتمام أكثر بالعمل من الجانب مواجهة

 املعنوي و املشاكل اليومية حتى يتسنى تحقيق األهداف بدقة و سرعة.

ردودية االجتماعية يجب أن تكون منظمة للتقييم االجتماعي و التقنيات املستعملة في إن دراسة امل

البشرية و الهدف من خالل هذا وضع امليزانية االجتماعية التي يمكن من خاللها بلوغ  تسيير املوارد

 األهداف املتمثلة في:

 .التسيير األمثل للموارد لتقديم أكبر فائض اقتصادي ممكن 

 .تقييم املؤشر االجتماعي و االقتصادي للمؤسسة مع عمالها 

  البشرية.التنسيق اإلداري و التسيير و حماية املوارد 

هذا ة أنواع من املردودية و يوجد أنواع أخرى حيث أن التحليل االقتصادي يغير غالبا عد و كذلك

التحليل يوافق املفهوم البسيط للمردودية حيث االستثمار في حد ذاته يعتبر كمردود إذا وضعناه تحت 

 شرط وجوبه لجلب أموال تفوق تكلفة و من هذه األنواع.
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 ئية:املردودية العشوا 

إن الدراسة السابقة لألنواع هي تعتمد على قطعية تقديرات التدفقات النقدية املتوقعة و هذه 

الفرضية بالطبع خاطئة حيث أن كل قيمة متوقفة هي عبارة عن متغير عشوائي و هذا يعني أن أي حدث 

متوقع يتبع توزيع مستقبلي له احتمال حدوث أم ال هذه الطريقة املتبعة تسمح لنا بالقول أن كل حدث 

 1".طبيعي، بارنولي، بواسون...إحصائي "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 PATRICE. VIZZAVONA, « gestion financière », 9 éme, édition, p497. 
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 املطلب الثالث: الفرق و العالقة بين أنواع املردودية.

 1الفرق بين املردودية املالية و املردودية االقتصادية "أثر الرافعة": .1

" حيث أن أثر الرافعة Lالرافعة " أن الفرق بين املردودية املالية و املردودية االقتصادية يعطينا اثر

 يقاس سياسة املردودية للمؤسسة.

 حيث لدينا العالقة التالية:

 

𝑅𝐹 =
𝐸𝐵𝐶 − 𝐼𝐷

𝐶
 

rF :.املردودية املالية 

re.املردودية االقتصادية : 

EBE.الناتج الخام لالستغالل : 

I.نسبة الفائدة : 

G :.رأس املال الخاص 

D.قيمة الديون : 

    EBE=re(D+C)                                                 و لدينا أيضا:

 

 .نقوم إذا بحساب أثر الرافعة

𝑟𝐹 − 𝑟𝑒 =
𝐸𝐵𝐸 − 𝐼𝐷

𝐶
− 𝑟𝑒 

𝑟𝐹 − 𝑟𝑒 =
𝑟𝑒(𝐷 + 𝐶) − 𝐼𝐷

𝐶
− 𝑟𝑒 

𝑟𝐹 − 𝑟𝑒 =
𝑟𝑒𝐷 + 𝑟𝑒𝐶 − 𝐼𝐷

𝐶
− 𝑟𝑒 

𝑟𝐹 − 𝑟𝑒 =
𝐷(𝑟𝑒 − 𝐼) + 𝑟𝑒𝑑

𝐶
− 𝑟𝑒 
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 العالقة بين أنواع املردوديات: .2

تسعى املؤسسة إلى تحقيق املردودية بمختلف أنواعها، و هذا األخير يمكن أن تتكامل أو تتعارض 

 فيها بينها.

 :إمكانيات التكامل بين املردوديات 

تحقيق هدف التكامل االقتصادي في امليدان الصناعي الذي يعني بالنسبة للمؤسسة هدف  يؤدي

تحقيق املردودية االقتصادية، إلى تخفيض تكاليف الصنع، و هذا بدوره يؤدي إلى تحسين املردودية 

 املالية.

أما التكامل الصناعي هو إنشاء مؤسسات صناعية متكاملة في دورة اإلنتاج، فكل مؤسسة 

خصص في إنتاج املواد التي يتم بها إنتاج منتجات مؤسسة أخرى، فتصبح على شكل مركب صناعي تت

ضخم، تؤدي هذه العملية إلى تخفيض تكاليف استيراد املواد الالزمة التي تكلف املؤسسة االقتصادية 

 1مصاريف كبيرة.

 :إمكانية تعارض املردوديات 

االقتصادية مختلفة من املردوديات املالية و  أنواعذكرنا فيما سبق أن املؤسسة تهدف إلى تحقيق 

 واالجتماعية.

أن تحقيق املردودية االقتصادية و االجتماعية يمكن أن يؤثر على التوازن املالي للمؤسسة، بمعنى 

يكون على حساب تحقيق املردودية مالية ايجابية فمن غير املمكن لها هدفين معارضين في أن واحد، 

 من العمال و بيع املنتجات بأدنى سعر وجهة، و تحقيق أرباح من جهة أخرى.كتشغيل أكبر عدد 
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 املبحث الثالث: طريقة حساب املردودية.

 املطلب األول: طريقة التكاليف املتغير.

 تعريف: .1

جمعية املحاسبين و استعملت من طرف " 1936هذه الطريقة ألول مرة في أمريكا سنة  ظهرت

 1انتقلت فيما بعد في الخمسينات إلى أوروبا و بالضبط إلى انجلترا ثم إلى فرنسا." األمريكيين

" حيث اعتقدوا أن هذه العبارة تعني Directcostingلقد اختلف أغلبية االقتصاديين في معنى "

"طريقة التكاليف املباشرة" و لكن الترجمة الصحيحة للعبارة االنجلوساكسونية ال يمكن أن تكون 

 ".املتغيرة التكاليفطريقة "

طريقة التكاليف املتغيرة تفيد املؤسسة إلى درجة كبيرة في تحليل املردودية بحيث أن تحديد 

تسمح بتوجيه التسيير توجيها سليما حسب النتائج املحققة بعد مقارنتها الهوامش على التكاليف املتغيرة 

مع التركيز على املنتوجات األكثر مردودية و املسطرة، و من ثم اتخاذ القرارات بطريقة صحيحة  باألهداف

 طريقة التكلفة املتغيرة تأخذ شكلين هما:

 طريقة التكاليف املتغيرة العادية )البسيطة(: .2

ال نتيجة الدورة و  هذه الطريقة ال تأخذ بعين االعتبار التكاليف الثابتة حيث تحذف من حساب

 تدخل في حساب تكلفة املنتجات.

لى التكلفة املتغيرة لكل منتج أو خدمة بطرح التكاليف املثيرة املتعلقة نتحصل على الهامش ع

 بالكميات املباعة من رقم األعمال.

 التكلفة املتغيرة. -الهامش على التكلفة املتغيرة= رقم األعمال

مختلف هذه الهوامش يجب أن تغطي التكاليف الثابتة الخاصة باملؤسسة و تسمح بإعطاء نتيجة 

 لية.تحليلية إجما

 

 

 

 

                                                
1 PIERRE LASSEGUE, “gestation de l’entreprise et comptabilité”, 9 éme, edition dabloz, 1983, p642. 
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 التكاليف الثابتة= نتيجة تحليلية إجمالية. -مجموع الهوامش على التكلفة املتغيرة

 طريقة التكاليف املتغيرة املعدلة: .3

املتغيرة العادية في تقسيم التكاليف الثابتة إلى تكاليف ثابتة           يتمثل تعديل طريقة التكاليف 

 مباشرة و تكاليف ثابتة غير مباشرة.

 هي التكاليف التي تتعلق أساسا بمنتوج معين أو خدمة معينة.التكاليف الثابتة املباشرة : 

 من املنتوجات أو  : هي التكاليف التي تتعلق بمجموعة معينةالتكاليف الثابتة الغير املباشرة

 الوظائف أو تتعلق بنشاط املؤسسة اإلجمالي.

 1بهذه الطريقة يمكن حساب الهامش الصافي كاألتي: و

 التكاليف الثابتة املباشرة.                            التكاليف املتغيرة.                                              

 =                                     =                               رقم األعمال     

 الهامش الصافي.                              الهامش على التكلفة املتغيرة.                                  

 

 )التكاليف املتغيرة+ التكاليف الثابتة املباشرة(.-الهامش الصافي= رقم األعمال

الهامش الصافي يسمح بالتقدير األمثل للمردودية الحقيقية للمنتوجات و مجموع هذه الهوامش و 

 يسمح بتغطية التكاليف الثابتة غير املباشرة و تحقيق نتيجة تحليلية إجمالية.

 

 

 

                                                
1 MICHELE GERVAIS, « Contrôle de gestion et planification de l’entreprise », économisa Parise, 1988, 
p 77-78 . 

 نتيجة تحليلية

 تكاليف ثابتة

 تكاليف متغيرة

 سعر التكلفة

الهامش على 

 التكلفة

 تكاليف متغيرة
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 التكاليف الثابتة غير املباشرة= نتيجة تحليلية إجمالية. –مجموع الهوامش الصافية 

 التكاليف الثابتة غير املباشرة "املشتركة" أ".هامش صافي للمنتج "

 

 النتيجة التحليلية اإلجمالية.

 هامش صافي للمنتج "ب".

 هامش صافي للمنتج "ج".

 

 مزايا و عيوب طريقة التكاليف املتغيرة: .4

 ككل طريقة تحليل رغم كون طريقة التكاليف املتغيرة من بين الطرق املتطورة إال أنها تحتوي على

 مزايا و عيوب.

 :مزايا الطريقة 

طريقة التكاليف املتغيرة تقدم العناصر األساسية لإلثبات في املدى القصير أي ما دامت املؤسسة 

 موجهة لالستعمال قدرتها في العملية اإلنتاجية املوجودة.

  تبسيط حسابات التكاليف، بما أن تسديد التكاليف غير املباشرة محدود العناصر املتغير

لنتيجة مما يقلل من نسبة الخطأ و مزايا هذا التبسيط يتمثل في الدقة و تحديد ا فقط،

 1عدم الدقة التي تواجهها املؤسسة عند تسجيل التكاليف.و 

  تسمح بمراقبة التكاليف بعد تقسيمها و تسجيلها، مراقبة التكلفة عملية صعبة وجد معقدة

 أخرى متغيرة.التكاليف إلى تكاليف ثابتة و هذه لكنها في املقابل تصبح بسيطة بمجرد تقسيم 

        تسمح بوضع و بوضوح املنتجات األكثر مردودية، و ذلك بترتيبها حسب الهامش على التكلفة

 املتغيرة و هذا الترتيب يسمح بحذف املنتج الذي له هامش على التكلفة املتغيرة غير كاف.

 املؤسسة على عدة مراحل أين يتم  في داخل نفس املؤسسة، تسمح باملقارنة بين تكاليف

 استبعاد التكاليف الثابتة.

  في مجال ترقية املبيعات، تسمح هذه الطريقة بمعرفة إلى أي حد يمكن أن تصل إلى املنتوج

 الرائد باستعمال املبيعات بسعر الشراء.
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 :عيوب الطريقة 

عر التكلفة فهذه الطريقة املنتجات تدمج مختلف املستويات من التكاليف الثابتة في س بما أن

تصبح غير صالحة للحكم على مردودية هذه املنتجات باستعمال الهامش على التكلفة املتغيرة كمعيار 

 للتقدير. 

 األساس ي في هذه الطريقة يتمثل في الصعوبة التي تواجهها املؤسسة في الفصل بين  العيب

دقيقة إذا تم هذا الفصل بصفة صحيحة و  التكاليف الثابتة و املتغيرة في حين أنها ال يصلح إال

و إذا رأت املؤسسة أنها ال تستطيع الفصل بين التكاليف بطريقة سليمة فإنه من األفضل أن 

 طريقة التكاليف املتغيرة و اللجوء إلى طرق أخرى أكثر صالحية. ال تستعمل

 1هيكل التكاليف و تحديد السعر: .5

ة و املتعلقة بنشاطها و املقدمة قبل املرحلة النهائية، أي التكاليف هي األعباء التي تتحملها املؤسس

 قبل وصولها إلى البيع.

تقسيم املؤسسة تكاليفها إلى تكاليف ثابتة و أخرى متغيرة كما تقسمها حسب عالقته بالنشاط 

الذي تزاوله إلى التكاليف مباشرة و أخرى غير مباشرة و عموما تصنف جميع التكاليف حسب الشكل 

 التالي:

 

 

 التكاليف املباشرة: .1.5

مثل املواد األولية اليد العاملة        هي التكاليف الخاصة مباشرة بإنتاج منتج معين أو طلبية معينة 

 بدورها إلى:املباشرة و تنقسم 

 

 

                                                
1 MICHELE GERVAIS,  OP CIT, P80. 

 سعر التكلفة

 

 

 التكاليف المباشرة

 

 

 التكاليف الغير المباشرة

 

 

 التكاليف الثابتة

 

 

 تكاليف متغيرة
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 :تكاليف ثابتة 

تسمى كذلك تكاليف النسبة أو الهيكل و هي ال تتغير أو تأثر بالتغيير الحاصل في حجم اإلنتاج بل 

 تبقى ثابتة طاملا بقيت النسبة ثابتة.

 :تكاليف متغيرة 

 و هي مجموع التكاليف التي تتحملها املؤسسة عند قيامها بنشاطها و تتغير حسب تغيرات هذه 

 األخيرة، حيث هذه تكاليف ترتبط لحجم اإلنتاج تزداد بزيادة حجم اإلنتاج و العكس صحيح و نذكر منها

 تكاليف الشراء، تكاليف اإلنتاج، التوزيع.

 التكاليف الغير املباشرة: .2.5

املشتركة بين عدة منتجات حيث ال يمكن أن تكون محسوبة مباشرة في التكلفة أو  هي التكاليف

 السعر التكلفة معينة، ألنها تتعلق ملجموعة من املنتجات أو األقسام أو الوظائف.

سعر التكلفة هو تكلفة إنتاج أو أداء الخدمة مضافا إليها مصاريف التوزيع أو التقديم حسب 

 1.طريقة التكاليف املتغيرة

 

 التكاليف الثابتة.                                                          

                                                              

 التكاليف مباشرة.                                                        

 =                                تكاليف متغيرة        

 .التكاليف غير مباشرة                                                  

                                                                      

                            سعر التكلفة                                                           

  سعر التكلفة= تكاليف مباشرة+ تكاليف غير مباشرة.
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ن رقم األعمال سعر التكلفة املحصل عليه يسمح لنا بمعرفة نتيجة االستغالل املستنتجة م

 1بالطريقة التالية:

 التكاليف الثابتة.               التكاليف متغيرة                                                                                           

                                                                                                                                             × 

 هامش صافي االستغالل.           الهامش اإلجمالي االستغالل.                                                                     

 تكاليف متغيرة =                                       

 رة.التكاليف غير مباش                                                                                 

                                                                      

 سعر التكلفة                                                                                                                   

 التكلفة.سعر -نتيجة االستغالل رقم األعمالو منه نستنتج أن: 
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 املطلب الثاني: طريقة عتبة املردودية.

ألول مرة بعد نهاية الحرب العاملية األولى و هي تقنية تعتمد على التمييز بين التكاليف  استعملت

املتغيرة لكنها موجهة خاصة التخاذ القرار و تدعى أيضا طريقة رقم األعمال الحرج أو نقطة التعادل أو 

 نقطة التوازن.

ال عندما تكون النتيجة و فائدة عتبة املردودية هي أن مستوى النشاط املعبر عنه برقم األعم

 1تساوي الصفر، و يمكن كذلك ملستوى النشاط أن يكون معبر عنه بالوحدات النقدية.

د هذه النقطة تكون النتيجة معدومة، ال ربح و ال خسارة و تحقيق املؤسسة أرباحا كلما فاقت عن

غيرة متعلقة بمستوى مستوى هذه النقطة و نقصد هنا التكاليف املغطاة في تكاليف ثابتة و تكاليف مت

 املبيعات.

 إليجاد قيمة العتبة يمكن استخدام طريقتين الطريقة الجيربة و البيانية.

 2الطريقة الجيربة: .1

 التكاليف الكلية= التكاليف املتغيرة+ التكاليف الثابتة.

 أي نستطيع التغيير عنها: ع=ا س+ت ثا.

 عند نقطة التعادل: مجموع التكاليف= مجموع اإليرادات.

 أي ع= س، و منه:

 س= ت ثا.–ع=ا س + ت ثا =س، إذن: ا س 

 ع=س.                                    

 

 = التكلفة املتغيرة/ س.أ دينا التكلفة املتغيرة = ا س ل

 بالتعويض في املعادلة األخيرة نجد:

 )التكلفة املتغيرة/س({.-1= ت ثا/ }0س

 املتغيرة(. س/ )هــــ/ التكلفة× = ت ثا 0س و منه:

 رقم األعمال( / الهامش على التكلفة املتغيرة.× ر ع ن= )التكلفة الثانية 

ــ ت م.× ر ع ن= رقم األعمال نقطة التعادا= )ت ثا  ــ  ر ع ص( / هـ

 

                                                
1 B.HABTEY, « Comptabilité analytique de gestion méthode et pratique», édition banque, p194. 
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 1تحديد عتبة املردودية بيانيا: .2

 الطريقة األولى: العالقة بين التكاليف الكلية و رقم األعمال. .2.1

 هذه الطريقة عندما: نقطة التعادل حسب تتحقق

 رقم األعمال= التكلفة الكلية أو = التكاليف املتغيرة + التكاليف الثابتة.

 = اس + ب حيث: 1و تعطي هذه العالقة بــــ ع

 : التكاليف الكلية.1ع

 أ: معدل التكاليف املتغيرة= التكاليف املتغيرة/ رقم األعمال.

 ب: التكاليف الثابتة.

 (: عتبة املردودية بالطريقة األولى.I-02الشكل رقم )

 

 Meeveble et G.Rochery op cit, page483املصدر:                        

 

 

 

 

                                                
1 ABDEILLAH BOUGHADA, « comptabilité », librery unibert, 1990, p483-485. 

 2ع

 = س2ع

 ع
 

رقم األعمال         

 و التكاليف الكلية
 

منطقة 

 الخسارة
 

 عتبة المردودية
  

 رقم أعمال التعادل
 

 مستوى النشاط

 

 

 س                     
 



   مفـاهيم أساسية حول المردودية و طرق تحديدها            الفصـل األول:                                             
 

~ 34 ~ 
 

 الطريقة الثانية: العالقة بين الهامش على التكلفة املتغيرة و التكاليف الثابتة. .1.2

 .على التكلفة املتغيرة يمثل الفرق بين رقم األعمال و التكاليف املتغيرةنجد الهامش  حيث

ــ/ت م=ر ع   .ت م-هـ

يحدث التساوي بين  و تحقق نقطة التعادل عتبة املردودية للمؤسسة حسب هذه الطريقة عندما

 الهامش على التكلفة املتغيرة و التكاليف الثابتة أي: ه/ت م= ت ثا.

 = أس حيث:1و نستطيع التعبير عليها بالعالقة الثابتة أي: ع

 : الهامش على التكلفة املتغيرة.1ع

 أ: معدل الهامش على التكلفة املتغيرة: ت م/ رع.

 س: رقم األعمال.

 = ت ثا(.2: التكاليف الثابتة )ع2ع

 

 (: عتبة املردودية بالطريقة الثانية.I-03الشكل رقم )

 Meeveble et G.Rochery op cit, page485املصدر:                        

 

 

 

 1ع

 منطقة الربح

 ت ثا

 ع

 

 

منطقة 

 الخسارة
 

 عتبة المردودية

  

 رقم أعمال التعادل
 

 ها ت م

 2ع

 مستوى النشاط
 

 

 س                     
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 الطريقة الثالثة: العالقة بين النتيجة الصافية و رقم األعمال. .3.2

نقطة التعادل املوافقة ملستوى النشاط التي تبدأ فيه املؤسسة بتحقيق الربح و نستطيع  هي

القول أن نقطة التعادل هي املوافقة لربح صافي معدوم و نستطيع التعبير على هذه الطريقة بالعالقة 

 التالية:

 م ج ت. -ن: ر ع

 ت ثا.–ت م(  -ن=)ر ع

 ت ثا حيث –ت م و( ك  –ن= )س ب 

 البيع.س ب: سعر 

 ت م و: التكلفة املتغيرة للوحدة.

 ك: مستوى النشاط بالكميات.

 ت ثا: التكاليف الثابتة.

 (: عتبة املردودية بالطريقة الثابتة.I-04) الشكل رقم

 Meeveble et G.Rochery op cit, page489املصدر:                        

 

 

 

 

 ت ثا -ت م و( ك-ن=)س ب

 منطقة الربح

 0 >ن

 ن

 

 الربح
 

منطقة 

 الخسارة
 عتبة المردودية 

  

 رقم أعمال التعادل
 

 مستوى النشاط

 
 س                  
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 املطلب الثالث: تحديد املداخل و معايير األداء.

 :تحديد املداخيل .1

تكون  تعمل املؤسسة جاهدة على تحقيق أكبر قدر ممكن من مداخليها و تنقسم املداخيل التالي

رأس مال املؤسسة إلى عادة مداخيل و تتغير من مؤسسة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها و يمكن أن 

 تذكر:

 :مداخيل البيع 

و هي املداخيل التي تتحصل عليها املؤسسة بواسطة عملية بيع ما النتيجة إلى املؤسسات أخرى و 

 إلى بائعين معتمدين.

 :مداخيل النقل 

عملية نقل السلع أو البضائع إلى زبائنها مباشرة أو إلى مكان ما يتم  و هي املداخيل املحصلة من

 اإلنفاق عليه.

 و هناك مداخيل تتحصل عليها املؤسسة عن طريق الخدمات التي تقوم بتقديمها.

 1تحديد معايير األداء: .2

أو املؤشر هو العالقة بين عنصرين أساسين في النشاط االقتصادي ملؤسسة ما فمعيار  املعيار

األداء هو العالقة بين ما تمكننا املؤسسة من الحصول عليه )مثال: اإلنتاج( و العوامل املستعملة للحصول 

 و نذكر مثال اليد العاملة. اإلنتاج هذاعلى 

 ب نشاط املؤسسة و نذكر منها:هذه املعايير تختلف من مؤسسة إلى أخرى حس

 معيار الفعالية الهيكلية: .1.2

العالقة بين اليد العاملة املستعملة من طرف مصلحة أو وحدة معينة و التكاليف و هو يمثل 

 الثابتة التي تتحملها املؤسسة و هذا املعيار يعطي بالعالقة التالية:

 الفعالية الهيكلية= اليد العاملة/ التكاليف الثابتة.
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 معيار الفعالية العملية: .2.2

و هو العالقة بين اليد العاملة املستعملة من طرف مصلحة أو وحدة معينة و التكاليف املتغيرة و 

 يعطي بالعالقة التالية:

 الفعالية العملية= اليد العاملة/ التكاليف املتغيرة.

 معيار مردود وحدة العمل: .3.2

طرف املؤسسة و اليد العاملة املستعملة في هذا هو يمثل العالقة بين الكميات املنتجة من و 

 1اإلنتاج أو النشاط و يعطي بالعالقة التالية:

 مردود وحدة العمل= الكميات املنتجة/ اليد العاملة.
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 خالصة الفصل:

          تهدف املؤسسة من وراء كل العمليات أو النشاطات التي تقوم بها إلى تحقيق أرباح أو مردودية 

 من تحقيق فائض نقدي حيث أن التدفقات النقدية تمكنهامالية و ذلك باستخدام أنحج األساليب التي 

بزيادة التدفقات الخارجة عن الداخلة أو العكس ففي الحالة  الخارجة و الداخلة تترك رصيد يكون أما

وء إلى أطراف خارجية أو إلى األخيرة تحصل املؤسسة على جزء من األموال الالزمة لنشاطها دون اللج

االقتراض من البنوك و يجعلها في وضعية أكثر استقرار في نشاطها كما يوضح لنا قدرة املسيرين املاليين 

 على حسن تسيير مواد املؤسسة.

إن حساب املردودية يتعلق أساسا بمعرفة نتيجة األموال املوضوعة تحت االستخدام و معرفة 

شر كفاءة من خالل أنها تقيس كفاءة استخدام األموال الخاصة و حسن أداء مصدر هذه النتيجة فهي مؤ 

 املؤسسة.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                     دور البنوك و العوامل المؤثرة في المردودية                                                              الفصـل الثاني:
 

~ 40 ~ 
 

 د:تمهي

بما فيها الجهاز املصرفي وهذا خاصة  مست كل جوانبه تحذيريةعرف االقتصاد العالمي تحوالت 

أدائها أحدثت تغيرات في أعمال املصارف و بعد دخوله لأللفية الثالثة التي تعرف بألفية العوملة و التي 

.و أن ط االقتصادي و املحلي و العالمي دورا حيويا في النشا خاصة أننا نعلم بأن الجهاز املصرفي يؤدي

املسار املؤدي الى خلق املردودية و طريقة حسابها فوجدنا أن هذا غير كافي للحكم على وضعية املؤسسة 

و ذلك وفق  املؤثرة في املردودية,و العوامل لذا سوف نتطرق في هذا الفصل الى أساسيات حول البنوك 

 ثالث مباحث كما يلي:

 :ـــحــــث األول  .أساسيات حول البنوك و عملياتها املبــ

 ـــحــــث الثــانـــي  أهم طرق تقييم املردودية بواسطة الربح أو تدفقات نقدية.: املبــ

 ـــحــــث الثـــالــث  املؤسسة الجزائرية.وضعية املردودية و العوامل املؤثرة في : املبــ
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 .أساسيات حول البنوك و عملياتها املبحث األول:

كانت امليالد، و  في القرن الرابع قبل عرفت البنوك منذ القدم، و يعود أول ظهور لها على العراقيين

مصدرا مهمتها جمع الودائع و منح القروض و تطورت هذه الوظائف مع التطور االقتصادي لتصبح اليوم 

 هاما لتمويل املشاريع االستثمارية و االقتصادية الكبيرة.

 .تعريف البنوك: األول املطلب 

" التي يتم عليها BANC" و تعني املنضدة "BANCO" أصلها كلمة ايطالية "BANQUEكلمة بنك "

فيها املنضدة و تجري  عد و تبادل العمالت، و أصبحت فيما بعد تطلق على املكان الذي توجد به تلك

 املعاملة بالنقود و املتاجرة بها.

ي بدلها بدراهم أو دنانير أخرى صطرف الدنانير"، أا -صارف-أما بالعربية فنقول: "صرف

عني املؤسسة املالية التي تقرض الصراف هو بائع النقود، و الصرافة هي حرفة الصراف، و املصرف يو 

 1تقترض.و 

 املتداولة.و توجد عدة تعاريف سوف ندرج بعض التعاريف 

 يعرف البنك كما يلي:

تعتبر بنك كل مؤسسة أو منشأة التي تكون مهمتها العادية هي استقبال أموال الشعب في شكل  

ودائع أو في شكل آخر و استعمال أموالهم لحسابها الخاص في عمليات الخصم و عمليات 

 االقتراض و عمليات تمويلية.

و يقوم البنك بعدة  قروض و يسير وسائل الدفعالبنك هو مؤسسة يتلقى الودائع و يقدم ال 

عمليات: عمليات الصندوق، عمليات القروض، العمليات املالية و تقديم نصائح تتواجد في 

 البورصة و عمليات مع الخارج.

البنك هو منشأة تنصب عملياتها الرئيسية على تجمع النقود الفائضة عن حاجة الجمهور أو  

فرض إقراضها لآلخرين، وفق أسس معينة أو استثمارها في أوراق منشآت األعمال أو الدولة ل

 2مالية.
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 .عمليات البنوكاملطلب الثاني: 

ــــ 1429جمادى الثاني عام  27املؤرخ في  11-03عرف األمر برقم  املتعلق  2003أوت  26املوافق لـ

 على النحو التالي: 66بقانون النقد و القرض العمليات املصرفية في مادته 

تتضمن العمليات املصرفية تلقي األموال من الجمهور، و عمليات القرض و كذا وضع وسائل "

 ".الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل

 على النحو التالي: 72و قد حدد هذا القانون العمليات التي تقوم بها املصارف في مادته 

ليات ذات العالقة بنشاطها كالعمليات يمكن للبنوك و املؤسسات املالية أن تجري جميع العم

 اآلتية:

 .عمليات الصرف 

 .عمليات على الذهب و املعادن الثمينة و القطع املعدنية الثمينة 

 ها و شرائها و تسييرها و حفظها و بيعها.توظيف القيم املنقولة و كل منتوج مالي و اكتتاب 

 .االستشارة و املساعدة في مجال سير املمتلكات 

  و التسيير املالي و الهندسة املالية، و بشكل عام كل الخدمات املوجهة لتسهيل إنشاء االستشارة

 املؤسسات أو التجهيزات و إنماءها مع مراعاة األحكام القانونية في هذا املجال.

العمليات يات اإلقراض، العمليات املالية و و تتضمن العمليات املصرفية: عمليات الصندوق، عمل

 1الخارجية.
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 .أنواع و دور البنوك في االقتصاد الوطنياملطلب الثالث: 

 : يمكن تقسيم البنوك إلى عدة أنواع:أنواع البنوك .1

 البنك املركزي: .أ

البنك املركزي هو املؤسسة التي تتكفل بإصدار النفوذ في كل الدول و يتحكم في كل البنوك 

بنك الحكومة حيث يعودون إليه عندما  العاملة في االقتصاد و يعتبر البنك املركزي بنك البنوك و

السيولة و يقصد بالبنك املركزي املؤسسة التي تلقى الودائع و عليها مسؤولية إدارة التوسع و  يحتاجون إلى

االنكماش بحجم النقود، و كذلك هو السلطة املالية التي تدير بطريقة موضوعية نشاط جميع 

 1املؤسسات املالية في الجهاز النقدي.

 البنوك التجارية: .ب

تسمى أحيانا بنوك الودائع و هي تتخصص في منح القروض و الحصول على ودائع األفراد 

بيع دمات املصرفية األخرى مثل شراء و الستثمارها نيابة عنهم، و يمتد عمل هذه البنوك ليشمل جميع الخ

دات املستندية، و إصدار خطابات األوراق املالية، شراء و بيع العملة األجنبية و القيام بعمليات االعتما

 2الضمان، و تأجير الجرائد الجديدة.

 و يمكن تقسيم البنوك التجارية إلى خمسة فروع:

 :بنوك ذات الفروع 

غالبا شكل شركات املساهمة لها فروع في كافة األنحاء الهامة في البالد، و تتبع الالمركزية في  تأخذ

إدارتها حيث يترك للفرع تدبير شؤونه فال يرجع للمركز الرئيس ي إال فيما يتعلق باملسائل الهامة التي ينص 

جل تستخدم في تمويل رأس عليها النظام املصرفي، و تتميز سياسة اإلقراض فيها بمنح قروض قصيرة األ 

 املال العامل لسرعة استرداده.
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 :بنوك السالسل 

نشأت هذه البنوك مع نمو حجم البنوك التجارية و نمو األعمال التي تمولها من أجل تقديم 

خدماتها التي مختلف فئات املجتمع و هذه البنوك تقوم بنشاطها من خالل فتح سلسلة متكاملة من 

بارة عن السالسل منفصلة عن بعضها إداريا، و لكن يشرف عليها مركز واحد يتولى برسم الفروع، و هي ع

السياسات العامة التي تلتزم بها كافة وحدات السلسلة العامة كما ينسق األعمال و الوحدات ببعضها 

 1البعض.

 :)بنوك املجموعات )القابضة 

أو شركات مالية فتمتلك معظم         و هي أشبه بالشركات القابضة التي تتولى إنشاء عدة بنوك 

رأسمالها و تشرف على سياستها و تقوم بتوجيهها، و لهذا النوع من البنوك طابع احتكاري أي هي مجموعة 

 من البنوك مكتملة في مجموعة واحدة.

 :البنوك الفردية 

و  هي مؤسسات صغيرة يملكها أفراد أو شركات أشخاص و تقترض في الغالب على منطقة صغيرة

يرجع مثل األوراق التجارية املخصومة و تتميز عنها في البنوك بأنها توظف أموالها في أصول بالغة السيولة، 

السبب في ذلك إلى أنها ال تستطيع تحمل مخاطر توظيف أموالها في قروض متوسطة أو طويلة األجل 

 لصغر حجم مواردها.

 :البنوك املحلية 

مدينة، و  التي تباشر نشاطها في منطقة جغرافية محددة، قد تكون محافظة أو والية أو حتى  و هي

 2تخضع للقوانين املحلية فقط.

 البنوك التجارية: .ج

 و تتفرع إلى البنوك املتخصصة و البنوك األخرى.
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 :البنوك املتخصصة 

تمويل طويل األجل تختلف أنشطة هذه البنوك عن البنوك التجارية الن أنشطتها تحتاج إلى 

خبرات خاصة و معرفة بطبيعة العمليات مثل النشاط الزراعي أو الصناعي أو العقاري، و قد يتطلب و 

 ذلك وجود شبكة من الفروع قد تمتد من القوى خاصة بالنسبة للبنك الرئيس ي للتنمية و االئتمان

 1الزراعي.

 و بصفة عامة تشترك هذه البنوك في الخصائص التالية:

ال تتلقى الودائع من األفراد و إنما تعتمد على رؤوس أموالها و ما تصدره من سندات تستحق  -

ل تحصل عليها من البنك املركزي الدفع بعد آجال طويلة و ما تعقده من قروض طويلة األج

 البنوك التجارية.و 

من أهداف هذه البنوك وطنيا اجتماعيا، لذلك قد تساعدها الدولة و تمنحها قد يكون جانبا  -

 القروض بسعر فائدة مميز.

ال يقتصر نشاط هذه البنوك على عمليات اإلقراض فقط بل قد تقوم باالستثمار املباشر أما عن  -

الفنية طريق إنشاء مشروعات جديدة أو املساهمة في رؤوس أموال املشروعات، و تقديم الخبرات 

 و املشورة في تخصص البنك.

و تصنف البنوك املتخصصة على أساس القطاعات االقتصادية التي تقوم بتمويلها إلى األنواع 

 2التالية:

 :يمكن تعريفها بأنها تلك البنوك أو مؤسسات االقتراض الزراعي املتخصصة  البنوك الزراعية

القروض إلى عة، إذ تتولى تقديم السلف و الزرافي تقديم خدماتها املصرفية لعمالئها في قطاع 

تمنح قروضا ي مجال شراء البذور و األسمدة، و املزارعين، و ذلك لدعم نشاطهم الزراعي ف

قصيرة األجل لتمويل رأس املال التشغيلي ملدة ال تتجاوز سنة و الهدف من هذه البنوك هو 

 تطوير و تنمية القطاع الزراعي.

 :لبنوك بتمويل أنشطة البناء و التشييد و املساهمة في تدعيم تهتم هذه ا البنوك العقارية

الهياكل و املباني على مستوى القطاعات االقتصادية املختلفة، و تقدم هذه لبنوك قروضها 

 سنوات. 10للمواطنين بهدف إنشاء املساكن و العمارات.... و غالبا ما تكون قروضها تتجاوز 

                                                
 .212-211حممد صاحل احلناوي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 .04، ص1998الطباعة إبراهيم هندي إدارة البنوك التجارية، دار النشر،  2
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 :هي مؤسسات مالية تتولى بالدرجة األساسية تقديم القروض إلى القطاع  البنوك الصناعية      

تهدف زم لشراء املعدات و اآلالت... و الصناعي، أن تقوم بالتمويل الطويل األجل و املتوسط الال 

إلى جذب املستثمرين إلقامة الصناعات، كما تقدم لهم النصح و املشورة، و هي تحصل على 

 دة القروض التي تحصل عليها البنوك التجارية.سعر فائدة يفوق فائ

  و تتمثل في:البنوك األخرى : 

 :1البنوك اإلسالمية 

صبحت البنوك اإلسالمية حقيقة واقعة، و ليس في حياة األمة اإلسالمية فحسب و لكن أيضا في أ

جميع بقاع و أصقاع العالم منتشرة في معظم دولها مقدمة بذلك فكرا اقتصاديا ذا طبيعة خاصة،فالبنك 

يفها توظيفا توظو اإلسالمي هو مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب املوارد النقدية من أفراد املجتمع 

تعظيمها و نموها في إطار القواعد املستقرة للشريعة اإلسالمية و بما يخدم شعوب األمة تعمل  فعاال يكفل

 على تنمية اقتصادياتها و يهدف إلى تحقيق الربح بإدارة املال.

 :2بنوك االستثمار 

لق بتمويل املشاريع لقد ظهرت بنوك االستثمار لسد الفجوة التي تركتها البنوك التجارية فيما يتع

املختلفة و خاصة الصناعية منها، حيث كان نشاط معظم البنوك التجارية يقتصر على منح القروض 

القصيرة األجل لتمويل رأس املال العامل، فبنوك االستثمار تقوم بتمويل النشاط االستثماري قروضا 

 يع.طويلة األجل لتمويل مختلف األنشطة االستثمارية و إلنشاء املشار 

 3دور البنوك في االقتصاد الوطني: .2

 إن أهم األدوار و املهام التي تقوم البنوك ما هي:

 (.وليةشراء سلع، املواد األ لتمويل نشاطات االستغالل ) تقديم القروض الالزمة -

إقامة مباني، إنشاءات شراء          عمليات التجارية الخارجية و كذا نشاطات االستثمارات ) -

( تؤدي إلى زيادة إنتاجية املوارد املتاحة، خلق االستثمارات(، هذه األخيرة )املعداتاألجهزة و 

 تراكم ثروات جديدة... و بالتالي رفع مستوى معيشة األفراد و تحقيق الرقي و االزدهار في املجتمع.

                                                
 .23، ص2004، 1فادي حممد الرفاعي، املصارف اإلسالمية، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، ط 1
 .31شاكر فزويين، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .06-04، ص ص 2007/2008قاضي نورة، أتمني خماطر القروض املصرفية، مذكرة لنيل شهادة ليسانس ختصص مالية، املدية،  3
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جمع االدخار و توجيهه نحو االستثمار، و هذا معناه أن البنوك تبحث على مختلف الطرق املؤدية  -

إلى جمع االدخار سواء من ناحية األفراد أو املؤسسات، و االدخار هو تنازل عن االستهالك في 

 الحاضر و االتجاه نحو االستثمار.  الوقت 

بإمكانهم إيداعه لدى البنوك و الحصول على عائد أو املؤسسات فائض مالي كان  فإذا كان األفراد -

يكون في شكل فوائد أو أرباح رأسمالية، و هنا يبرز دور البنوك في تسيير السياسة النقدية، فإذا 

زادت حاجة املقترضين زاد معدل الفائدة لتحفيز املدخرين على زيادة مدخراتهم عن طريق التقليل 

 االستهالك و العكس صحيح. من

، حيث تزود البنوك و النظام املالي اقتصادي و األفراد ائل الدفع و أداء االلتزاماتخلق وس -

 بمختلف وسائل أداء كالعمالت النقدية، الشيكات و وسائل الدفع األخرى.

هذا وقد عرفت وسائل الدفع تطورا كبيرا أدى إلى ظهور العديد منها، كنظام السحب و الدفع عن 

 و اآللية الش يء الذي ساهم في تبسيط و تشريع.طريق األجهزة االلكترونية 
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 .أهم طرق تقييم املردودية بواسطة الربح أو تدفقات نقديةاملبحث الثاني: 

 إلى النظري عكس الطرق التي تعتمد على األقربإن التقييم بالتدفقات النقدية املستقبلية يمثل 

يكون  أن التقييم بالتدفقات نالحظكما  ،املستثمرين واحتياجات األسواقوهي تتجاوب مع تطور ، امليزانية

 االستحداث معدل ألنفي حد ذاتها تدفق وماليا هي مستثمرة وليست ثابتة  األخيرةهذه  ألنبعد الضريبة 

 التضخم مسبقا وتتمثل هذه الطرق في: االعتباريأخذ بعين 

 طريقة التدفقات النقدية الثابتة والدائمة. املطلب األول: 

 1:أن الربح ثابت ود ك وموز ج كليا وقيمة السهم تكون بالعالقة التالية تعتبرالطريقة بسيطة  هذه

 سهمالربح حسب السهم                             ألرباح املوزعة حسب ال                                                         

 =                                                             "=0قيمة السهم في زمن "    

 .تكلفة الرأس مال الخاص.                       تكلفة الرأس مال الخاص                                                        

 

   :وكانتقادات لهذه الطريقة

  .بالنسبة للربح يمكن أن يعرف نمو  

  جزء منه. استثماريكون كله حيث يمكن  أنليس بالضرورة  األرباحتوزيع 

  وسائل التمويل. االعتباريأخذ بعين  االستحداث المعدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 DIDIER PENE, Evaluation et prise de contrôle de l’entreprise, tome2 , 2 eme, édition, économisa, 
p27-28. 



                     دور البنوك و العوامل المؤثرة في المردودية                                                              الفصـل الثاني:
 

~ 49 ~ 
 

 طريقة التدفقات النقدية بمعدل ثابت.املطلب الثاني: 

 األرباححيث تعتبر أن  األول واقل بساطة نوعا ما من  األولىالطريقة هي كنقيض للطريقة  ههذ

 1:التالية بالعالقةاملؤسسة تنمو بمعدل ثابت وقيمة السهم تحسب  لسهم

 معدل النمو الثابت والدائم           أرباح السهم من الزمن" × 0أرباح السهم منذ زمن "                                                    

 =                                                                         "=0قيمة السهم في زمن "    

 معدل النمو الثابت-معدل النمو الثابت والدائم                                                       تكلفة رأس مال-تكلفة رأس مال الخاص    

 :لقيدين هماوهذه الطريقة تخضع 

  معدل النمو الثابت والدائم. >تكلفة رأس مال 

  تكلفة رأس املال الخاص.  >مردودية اأملوال الخاصة 

         الخاصة أكبر من معدل النمو  األموالهذين القيدين يجب أن تكون مردودية  والحترام

يتحقق لكن هذا الشرط الضروري  الالنمو  وإال استثمارهتوزع وآخر يعاد  األرباحمن  إذن قسم، الثابت

 أكبر من تكلفتها. الستثمارالخاصة معادة  األمواليكون نمو يجب أكثر أن تكون مردودية  غير كاف لكي

 اإليجابيات :  

  أقرب للواقع.  األرباحفرضية نمو  

  األرباح(. استثمارإعادة االستحداث )تكلفة اأملوال الخاصة هو معدل 

  ستثمارات. اال إلى  األرباحتوجيه قسم من  

 نتقاداتال ا :  

  .معدل النمو بعيدا عن الواقع  

 .تأثر قيمة املؤسسة بالتنبؤات صعبة التقدير على املدى الطويل 
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 .االقتصادياملطلب الثالث: طريقة النمو التي تعتمد على الربح 

وليس أرباح السهم حيث يفترض نمو الربح  االقتصاديهذه الطريقة تعتمد على الربح 

 1التالية: بالعالقةوتحسب قيمة السهم  ،وتدرس على مستوى املؤسسة بشكل كاملاالقتصادي 

 عدد أسهم املؤسسة.×ديون({-معدل النمو الدائم/ املردودية االقتصادي-1االقتصادي بدون ديون )الربح }                         

 =                                                             القيمة السوقية لرؤوس األموال 

 معدل النمو الدائم. -التكلفة الوسطية املرجحة لرأس املال                                                        

 اإليجابيات :  

  ستحداث. نمو األرباح خالل فترة اال  

 .إستعمال التكلفة الوسطية املرجحة للرأسمال لتحديد قيمة املؤسسة 

 السلبيات :  

  ثابت في هذه الطريقة يعطي قيمة  واعتبارهيتأثر بهيكل الرأسمال  ألنهيتغير  االستحداثمعدل

 حقيقية للمؤسسة بسبب إهمال الديون. غير
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 .املؤثرة في املؤسسة الجزائريةوضعية املردودية و العوامل املبحث الثالث: 

 ملعرفة واقع املردودية في مؤسساتنا الجزائرية سوف نتطرق في هذا املبحث إلى الوضع التسييري 

 لها والعوامل التي أعاقت مردوديتها.

 .وضعية املردودية في املؤسسات الجزائريةاملطلب األول: 

الجزائر لتحقيق مسارها التنموي تسييرا إداريا  اختارتهلقد نجم عن التخطيط املركزي الذي 

عيوبا كبيرة ونحن نعلم أنه على كل مؤسسة عمومية كانت أو خاصة تحقيق فعالية في التسيير  يكتس ي

 بتحديد وسائلها األقلتسمح لها بالحصول على أدنى مستوي من املردودية والتي تسمح لها على  والتي

للحصول ة للموارد املتاح املثل باالستعمالهذا التسيير لم يهتم  إال إن 1، ن لضمان نموها املتواز  اإلنتاجية

 إال باالرتكازإستمراريتها  على املردودية املرجوة ولم تستطيع املؤسسة الجزائرية في كثير من الحيان تحقيق

ؤسسة املتوقعة وأصبحت امل أنها لم تعطي ثمارها اإلصالحات إالعلى إعانات الدولة املتتالية ورغم 

  وهما: ا الوطنية اليوم أمام تحديان كبيران يتطلبان منها الوصول إلى مردوديته

   لالستثمارات األجنبية.منافسة القطاع الخاص واللجوء املرتقب  

قتصادية التي كانت تؤديها املؤسسات الوطنية العاجزة الللسلطة على الحماية ا املتزايدالتخلي  

 .السوق  اقتصادقتصاد الوطني على ميكانيزمات التفتح ا نتيجة
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 .العوامل التي أعاقت املردودية في املؤسسات الجزائريةاملطلب الثاني: 

 تقوم بدورها على أحسن وجه الوالتي أعاقت املردودية وجعلتها  استخالصهاهناك عوامل يمكن 

 يلي: ويمكن ذكر ما

 بتأمين منتجاتها الخاصة بعبارة أخرى كان عمل املؤسسةملؤسسة اقتصادية العمومية لن تقم ا .1

 العمومية وفق املخطط املالي عن طريق تدعيمات الدولة بدل من نتائجها الخاصة بها.

انشغاالت حملت املؤسسات العمومية نفسها وظائف عديدة كانت من املفروض أن تكون من  .2

   ."االجتماعية األهداف" الدولة

ة املردودي االعتباراتوهذا لعدم تطوير كل  اإلنتاجومية مكانا من أصبحت املؤسسة العم .3

 واإلنتاجية.

أيضا كانت املؤسسة العمومية مكانا لضياع رأس املال حيث قامت بإعادة توزيع املداخيل مع  .4

  إنتاج ضعيف وتشغيل ضعيف لقدراتها اإلنتاجية واستثمار ضعيف أيضا.

في املؤسسة العمومية الجزائرية وإذا وجدت فهي تبقى  أيضا غياب املحاسبة التحليلية نالحظ .5

 التطور وغير فعالة وبذلك عدم إمكانية تقدير دراسة املردودية تحت هدف تحقيق الربح. قليلة

 املردودية للمؤسسة االعتباربعين  األخذدون  األسعارملراقبة وتحديد  امتيازاتهاالدولة منحت كل  .6

تعكس النتائج السلبية  اإلنتاجوجهل حقيقة تكلفة  األسعاربة تحديد ال في الواقع ص ،العمومية

 االستقالل.في  لصعوبات

 يمد بأي صلة إلى مهمتها الرئيسية الاملؤسسة العمومية بعدد كبير من املهام البعض منها اضطالع  .7

 .وقصور نظام املعلومات على مركزية القرار االتصال انعداموكذا 

د من مجموع عد 16في بعض املؤسسات بنسبة % اإلداريينوق نسبة حيث يف اإلداري التضخم  .8

في  ارتفاع% مما يشير وجود بطالة مقنعة أي  10العامل ومقارنة بالنسبة الدولية واملقدرة ب 

 1اإلنتاج. تكاليف

 املتاحة. اإلنتاجيةالطاقات  استغاللوعدم  اإلنتاج انخفاض .9

العلمية املتمثلة في تحقيق  واألساليبلخبرة إلى صفات الكفاءة وا اإلداري الجهاز  افتقار .10

ستفادة من املوارد اال والجهود البشرية و  األوليةوالتجهيزات واملواد االستخدام األمثل لآلالت 

وإقامة عالقات جيدة بينهما وبين العمال وإشراكهم في  ،" املعطلة ومالية بشرية"  ةاالقتصادي

 شانه دفع وتطوير املؤسسة.في كل من الرأي والرقابة وأخذ  اإلدارة
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 العوامل املؤثرة على املردودية.املطلب الثالث: 

 األهدافمملوء بالعوامل املؤثرة عليها وكذا على  اقتصاديإن كل مؤسسة تعيش في محيط 

ومن بين هذه األهداف تحسين مردوديتها التي تعد املقياس األول للحكم على أي مؤسسة وهذه  املسطرة

 العوامل تأثيرها يكون بالسلب واإليجاب.

ومن بين هذه األهداف ما هو خارجي يصعب التحكم فيه وداخلي يرجع للسياسة التسيرية املتبعة 

 من طرف املؤسسة.

 العوامل الخارجية: .أ

  جد مؤثر على مردودية املؤسسة إذ يجب أن تولي املؤسسة اهتماما به من : هو عامل السوق

خالل قيامها بدراسات عن السوق لتوفير املعلومات املتعلقة بالتعرف على رغبات العمالء 

ورصد حاجاتهم من أجل تلبيتها، كما أن هذه املعلومات تمكن من مراقبة مصادر التوريد من 

 حافظة على مركزها التنافس ي في السوق.حيث التكلفة والجودة وبذلك امل

 إن عامل املنافسة كذلك يجب أن تكون املؤسسة على دراية به فهو يشكل خطر على  :املنافسة

مردوديتها في حالة عدم االهتمام به، حيث أن الجودة والسعر هما العامالن األساسيان في سوق 

نافسة هو ضروري لتحقيق هدفها املنافسة ومعرفة كل املعلومات املتعلقة باملؤسسات امل

 املتمثل في املحافظة على حصتها في السوق.

 عن لهذه السياسة دور في التأثير على مردودية املؤسسة وهي تمثل صورة  :السياسة الضريبية

 للتدخل الحكومي من خالل فرض عدة أنواع من الضرائب واملتمثلة في:

 فإذا كان املشروع ينتج سلع كمالية : هي تفرض على الدخل ورأس املال مباشرة ضرائب

فتتوقع تقلص الطلب على منتجاته عند توسع الحكومي في فرض ضرائي مباشرة         

 1جديدة،  هذا التقلص معناه التأثير بالسلب على مردودية املؤسسة.

 وهي تفرض بصورة غير مباشرة على استعمال عناصر                :الضرائب الغير املباشرة

"، حيث كلما زادت قيمة هذه الضرائب على سلعة ما نقص والتداول  اإلنفاقوة، "الثر

الطلب نتيجة ارتفاع األسعار، كذلك يتوقف أثر فرض هذه الضرائب على حجم الطلب على 

سلعة ما تبعا لدرجة املرونة، فالطلب الكبير املرونة يؤدي إلى تحمل املستهلك الجزء األصغر 

 لو كان الطلب قليل املرونة يتحمل الجزء األكبر.من قيمة الضريبة فيما 
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 إن تأثير الضريبة على أرباح الشركات على املردودية يكون  :الضريبة على أرباح الشركات

بصفة مباشرة من خالل التأثير على النتيجة الصافية للمؤسسة وأموالها الخاصة، أو 

لتمويل باعتبار املردودية ما هي إال بصفة غير مباشرة من خالل التأثير على قرار االستثمار وا

وهو نفس املعدل املعمول  %30بلغت  1999نتيجة لنجاح هذين القرارين، وفي قانون املالية 

 به حاليا.

 العوامل الداخلية: .ب

إلى جانب العوامل السابقة هناك عوامل داخلية أخرى تؤثر وتعرقل بدورها تحسين مردودية 

 ونذكر منها: املؤسسة

  :تسيير املوارد البشرية  

 إن العامل البشري عنصر هام في تسيير املؤسسة ورئيس ي لنشاطها ومشكلة تسيير املوارد البشرية

 قبل أن تكون مشكلة مالية فاملؤسسة اجتماعيةمشكل تعاني منه املؤسسات: وهي عموما مشكلة إنسانية 

 م اتخاذثر هذا بالسلب على مردوديتها مما يستلز غير قادرة على التحكم في تسيير مواردها البشرية قد يؤ 

  نجد:  سياسة واضحة للتسيير الحسن لهاء ومن بين املصاعب التي تعاني منها املؤسسة في هذا املجال

 مختلف العاملين. بينفات ال قات الوظيفية بظهور خالفي الع استياء 

 هتمام بتطوير العاملين.ال عدم ا 

  حوادث العمل.في األجور واالرتفاع مشكل 

 1العلمية واملهارات نتيجة لنقص التكوين. التنقص املؤه 

  اإلنتاجسياسة: 

 التي تنشط فيها األشغالهو أيضا مؤثر على املردودية وبما أن نسبة  اإلنتاجإن عدم التحكم في 

 والعمليات هو اإلنتاجفإن من أولى مسؤوليات مدير إدارة ، معظم املؤسسات تتميز بالتطور املستمر

الجهد  والتحكم فيها بأقل قدر ممكن من اإلنتاجالتي تمكن منه تدنية تكاليف  اإلنتاجالوصول إلى جدولة 

على  واملحافظة اإلنتاجبدائل  استخداموهذا يقتض ي أن تكون الخطة متوازنة من ناحية التكاليف وفي 

إنتاج محكمة  عدة صعوبات في رسم سياسة تواجه اإلنتاجحيث نجد أن إدارة  واإلنتاجمستويات املخزون 

 والتي بدورها تؤثر على مردودية املؤسسة سلبيا ومن بين هذه الصعوبات:
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 .عدم التحكم في كمية املنتجات وزمن إنتاجها 

  واالبتكاراتعدم مراعاة تحسين املنتج وتطويره لعدم مسايرة التطورات. 

  كفاءة العمال.عدم االهتمام بتحديد طريقة اإلنتاج وكذا نقص 

 .عدم إعطاء األهمية لتحليل الفروقات بين تقديرات اإلنتاج وما تم تحقيقه 

 التسيير: 

إن تحقيق مردودية موجبة يتطلب من املؤسسة إنتاج سياسة تسييرية محكمة من شأنها تسمح 

 كما ذكرنا. باالستغالل األمثل ملواردها من أجل تحقيق أهدافها املسطرة التي يترأسها تحقيق املردودية

كبيرا ولكن للقيام بذلك  اهتمامافالتحكم في التسيير أمر ضروري يجب أن تولي له املؤسسات 

 تواجه عدة صعوبات والتي تؤدي إلى سوء التسيير وهذه الصعوبات هي: نجدها

  األهداف.عدم وجود خطة إستراتيجية طويلة ومتوسطة املدى التي يتم على إثرها تحديد مختلف 

 املسطرة املراد تحقيقها من طرف املؤسسة. لألهدافديد الدقيق عدم التح 

 شخاص ألنحرافات و تحديد اال عدم القيام بدراسة يظهر فيها تقييم وقياس النتائج وتحديد ا

 لتصحيحها. الالزمةالقرارات  واتخاذعنها  املسؤوليين

  على املعلومات عدم وجود نظام مراقبة التسيير والذي يعتبر عامل مهم يساعد على الحصول 

 1القرارات املتعلقة بالتسيير. اتخاذمن أجل  الالزمة
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 خالصة الفصل:

إن مضاعفة استعمال الوسائل املالية الحديثة و تطور أنشطة البنوك قد أدى إلى التقليل من 

تقييم املردودية على املدى القصير له دور كبير في تحديد الطريقة , و ذلك بفعالية مراقبة البنوك

 للموارد من أجل تحقيق املردودية املرجوة. املثلى االستغاللية

 قتصادية تتأثر بعوامل داخلية ممكن التحكم فيها وفقالاملردودية كغيرها من املؤشرات او 

 حيث أن كل ،فيه عليها التكيف معها التي تنشطوخارجية ناتجة عن محيط املؤسسة  ،سياسات محكمة

 هذه العوامل هي عبارة عن حو اجز يجب العمل عليها لجعلها عوامل محسنة للمردودية من أجل ضمان

 .نمو املؤسسة 

.  
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 :تمهيد

الجوانب املتعلقة  مختلف إلىدرس الجانب النظري للموضوع  إلىتعرضنا في الفصول السابقة 

 ارتأينالدى  ،التطبيقي أوعلى الجانب العلمي  سقاطل اناقصة دون  املردودية لكن الدراسة تبقي بدراسة

 حتى تثري وتزيد من، عاملوضو بالتربص لتحصل على املعلومات الخاصة بالجانب التطبيقي لهذا  القيام

 جودة هذا العمل.

فصل في البحث وقد تضمن  آخر شاءلن ةالريفيوالتنمية  الفالحةولقد قمنا بالتربص في بنك 

 األتين: املبحثين

  والتنمية الريفيةحة تاريخية عن بنك الفالةة مل :األول املبحث. 

 نظرية مللف القرض الخاص بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.دراسة  :املبحث الثاني 
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 و التنمية الريفية الفالحة: ملحة تاريخية عن بنك األول املبحث 

 حة و التنمية الريفيةال و نشأة بنك الف: تعريف األول املطلب 

 ذلكاملختلفة في الريف و  األنشطةحي و الهذا البنك متخصص بتمويل القطاع الف تعريف البنك: .1

بنك الفالةة و التنمية الريفية  أصبحو قد ، الغذائي الزراعي و الةيواني نتاجال بغرض تطوير 

 تجاريا باملقاييس التقليدية لوظائف البنوك.

لها مهمة  1982مارس  13في  نشأت: بنك الفالةة و التنمية الريفية مؤسسة عمومية النشأة .2

 .206-82الريفي و ذلك بمقتض ى املرسوم رقم  الفالحيو العالم  الفالحيالقطاع  خدمة

 (.BNA)حية الجزائري ال البنك الف هيكلةتبعا العادة  الفالحةبنك  تأسيسحيث كان 

 (.املديرية )مجمع جهوي  34ووكالة  286اليوم شبكة حساباته  ،وكالة 140يتكون من 

وتعتبر  ،على مستوى الهيئات املركزية و املحلية ينشطون و عامل  إطار 7000يملك ما يقارب 

"BADR." 

   .أول بنك في الجزائر 

  إفريقياأول بنك في .  

 و الثانية على مستوى العالم العربي. 

         بنك  4100على املستوى العالمي من بين  668تشغل أول صف في املخطط الوطني و 

 :و تتمثل فيما يلي تأسيسهحة و التنمية الريفية على ثالثة مراحل منذ بداية ال لقد مر بنك الفو  ،مصنف

هدفها  بمرور ثمانية سنين بنك الفالةة و التنمية الريفية كان 1990 إلى 1982منذ  :األولىاملرحلة  

للقطاع  رة في التموينفي مناطق ريفية لها الخبي وكاالتهو حضورها في العالم الريفي و بفتح عدة 

 حية والصناعة.ال حي والتغذية الفالالف

 لتوجيه"  BADR يهتم بتخصيص بنوك " 90/10: قانون 1999 إلى 1991: منذ املرحلة الثانية 

القطاعات املختلفة خاصة املؤسسات املتوسطة والصغيرة هذه املرحلة في املخطط التقني 

 والتكنولوجيا اآلتي:

 1991 العالم اآللي من أجل التجارة العاملية.: استعمال نظام 

 1992" التطوير التكونولوجي في العالم اآللي الخاص بشبكة : BADR "مختلف املواد  ملعالجة

 والعمليات البنكية.

 1992.تخصيص كل عمليات التجارة الخارجية : 

 1992.استعمال مخطط جديد الستخدام الةسابات في الوكاالت املحلية :  
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 1993 :بالعالم اآلليت البنكية ال انتفاع كل الوكا. 

 1996-1999:  اآللي  اإلعالم"وقت ممكن بطريقة  أسرعمعالجة العمليات فيSystème 

informatique." 

 1999.بداية استعمال بطاقات السةب ما بين البنوك : 

 امتازت هذه املرحلة بالنقاط التالية: 2002افريل  إلى 2000: منذ املرحلة الثالثة 

  القوة و الضعف. نقاطتشخيص 

  للزبائن.العالم اآللي تنظيم  إعادةتعميم نظام الشبكة املحلية مع 

 املتعلقة بمعالجة ملفات القروض الجراءاتر املحاسبة و املالية و تحديث تطهي. 

  س "البنك الجلي مبدأتحقيقBanque Aniseمعالجة الخدمة الشخصية. " مع 

 نقطة: )10(ك الفالحة و التنمية الريفية في بن 

 بنك في الجزائر. أول  .1

 1991" منذ .SWIFTاستعمال " .2

 جميع الةسابات الخارجية.بالعالم اآللي معالجة  .3

 كثر كثافة.ألالشبكة ا .4

 في التجارة الخارجية للجزائر. 30.7في معدل العام امليزانية الر مليار دو  18مبلغ  .5

 .إنسانيةبنك الجليس مع خدمة  مبدأأول بنك جزائري يحقق  .6

لإلعالم  و تطوير داخلي" BADR" ،"LOGICIELLE"على فائدة ملك البنك  اآللي االستعمالتعميم  .7

 .اآللي

 االتصاالت.معالجة املعلومات في وقت قصير لجميع العمليات البنكية بفضل  .8

 ساعة. 24معالجة القرض الوثائقي في  .9

 بدون مساعدة املستخدمين يمكن للزبائن سةب املال منج البنك و ر خا أيمعرفة عن بعد  .10

 رصيدهم عن طريق بطاقة البنك.
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 املطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للبنك الفالحة والتنمية الريفية.

 

 

 

 

 املصدر: الوثائق الداخلية للبنك.

 مدير الوكالة

 األمانة العامة

 مصلةة املراقبة واملحاسبة

 مصلةة الدارة مصلةة القروض

عون 

 القروض

مكلف 

 بالدراسات

 التقنية

 رئيس

 املصلةة
أمين 

 الصندوق 

 مصلةة

 محفظة

 األوراق

عون 

 الشباك
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 .و التنمية الريفية الفالحةاملطلب الثالث: دراسة مهام كل مصلحة لبنك 

 .املصادقة على املهام املخولة له كل عملية تجري في البنكمهمته تسيير الوكالة و  الوكالة:مدير  .1

 املكتبية. األعمالو  باالتصاالتالقيام  ،: السرية التامة العامة األمانة .2

القروض  و تنظيمها و مصلةة الدارةمراقبة كل مصلةة و تسيير  : املراسالتمصلحة املراقبة و  .3

 كل العمليات الجارية و املحاسبة و تقديم املعلومات. أي

  ثالثة مصالح: إلى: و تتقسم  اإلدارةمصلحة   .4

 ".األجنبية العمالتتحويل  ،التسديد، السحبخدمة الزبائن "  تأدية: عون الشباك .أ

 LA"             هو مسؤول على الخزينة املاليةو النفقات و  االيراداتمسؤول عن  أمين الصندوق : .ب

CAISSE." 

 وراق.أل مصلةة حفظ ا .ج

 ثالث فروع: إلىو تنقسم  مصلحة القروض: .5

 و منح القروض في حالة القبول. ،تحليل امللفات ،دوره املصادقة املصلحة:رئيس  .أ

استقبال الزبائن، تقديم املعلومات الالزمة فيما يخص طلب القروض وتحضير  عون القروض: .ب

 الوثائق الالزمة.

تسيير القروض حتى الحصول على الفوائد، دراسة امللف تقنيا وفق  التقنية:املكلف بالدراسات  .ج

 القوانين املوضوعة.

 رأس املال لبنك الفالحة والتنمية الريفية:

، قسمت إلى دج3320000000000محدد بمبلغ ثالثة وثالثون مليار ومائتين مليون دينار جزائري، 

رأس املال سوف تعلن املؤسسة أو البنك  ¾اع ثلثسهم وكل سهم يساوي مليون دج وفي حالة ضي 2200

   .الفالسعن 
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 .وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباباملبحث الثاني: دراسة نظرية مللف القرض الخاص بال

 لطلب القرض: األولي: امللف األول املطلب 

  ميالدشهادة. 

  لبطاقة التعريف. األصلصورة طبق 

 املشروع. أصةاب أوت املهنية لصاحب ال وثائق تثبت املؤه 

  املشروع. أصةاب أولصاحب  القامةشهادة 

  يتعهد فيه املسير بخلق مناصب شغل دائمة. أنتصريح شرفي 

 معفية من الرسوم ، الفاتورات الشكلية للعتادHT,TVA, TTC 

  على العتادفاتورة شكلية للتامينات متعددة املخاطر(TTC.) 

 .صورة شمسية 

 :املتوفرة في صاحب املشروعالشروط 

 .الكفاءة املهنية 

 .شهادة التقييم املهنية 

 .املساهمة الشخصية في املشروع 

 :و املتكونة من نتقاء و املباعة:ل لجنة ا

  كممثلي البنو (BNA, BEA, BADR, CPA, BDL.) 

 .املستشار املرشح 

 .صاحب املشروع 

 .ممثل الغرف 

 بنك" إلى ANSEJ"يكون بالرفض أو التأجيل و إذا كان باملوافقة فيدفع امللف في وكالة  رأي الوكالة:

"BADR." 

 

 

 

 

 

 



   دراسة ميدانية في البنك الفـالحة والتنمية للمردودية                           :                  التطبيقيالفصـل  
 

~ 65 ~ 
 

 .ي : دراسة الوكالة ملعطيات امللفاملطلب الثان

على املشروع من  االبتدائيةولي للشروط تقوم الوكالة بعد منح املوافقة أل بعد معالجة امللف ا

 :على أثرها تحرر للشاب الوثائق التاليةمعطيات امللف املحاسبية و خالل 

 حية فتتاال امليزانية اBilan D’ouverture. 

 يةة التقدير امليزاني Bilan provisional . 

 الهتكاالتجدول ا    Tableau D’amortissent. 

 امللف التقني االقتصاديTableau techno économique. 

 جدول حسابات النتائج Tableau des competes de resultants. 

" FACTURE PROFORMAT: إن مختلف هذه الوثائق تستخرج من الفاتورة الشكلية "مالحظة

سنوات، تسلم  5أما فيما يخص امليزانية التقديرية وجدول حسابات النتائج وجدول االهتالكات يكون ملدة 

ة املتعامل معها وكذا البنك كما يحتفظ الشباب نسخة من هذه الوثائق إلى الوكالة املركزية والوكال

 بالنسخة األصلية.
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 املطلب الثالث: دراسة البنك ملعطيات امللف.

بعد تقديم كل امللف إلى البنك أو ما يسمى شهادة التأهيل يقوم البنك بمعالجة ودراسة كل 

الوكالة الذي يجب أن يدعم بوثائق أخرى تتمثل املعلومات التي تحتوي عليها امللف املدروس من طرف 

 فيما يلي:

 .بطاقة التعريف الوطنية 

 .طلب خطي للقرض مسجل فيه مبلغ القرض مع تحديد كل من مدته والغرض منه 

 .الصفة القانونية للشركة مثبتة من طرف موثق قضائي في حالة وجود شركاء 

ة للملف أي دراسة امليزانية املالية التقديرية تهتم البنوك عادة بالدراسة املحاسبي :دراسة امللف 

 ملعرفة املردودية املالية للمشروع وذلك من خالل:

  سنوات. 3مقارنة عناصر امليزانية والتعرف على التغييرات التي طرأت على هذه العناصر في مدة 

 .تحديد املوارد الدائمة 

  وح منها االهتالك.االستعماالت الدائمة: وهي عبارة عن قيمة االستثمار املطر 

 واملحققات. املوارد الدورية= املخزونات+املتاحات 

 .احتياجات رأس مال العامل= مخزونات+ الذمم+ ديون قصيرة األجل 

 حساب النسبLES RATIOS . 
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 يمكن توضيح ذلك في الجدول التالي الذي يبين النسبة والهدف منها.

 الهدف النسبة

 30×رأس املال العامل                                                               

 =  نسبة رأس مال العامل

 رقم األعمال                                                                          

توضيح مدة نقاء رأس مال 

 العامل للتمويل وذلك باأليام.

 30×احتياجات رأس املال العمال                                                      

 =  نسبة احتياجات رأس مال العامل

 رقم األعمال                                                                           

مدة احتياجات  توضيح

استغالل تمويل املؤسسة وذلك 

 .باأليام

 األصول متداولة                                                                           

 =  نسبة السيولة الفورية

 ديون قصيرة األجل                                                            

معرفة قدرة األصول املتداولة 

على التسديد ديون قصيرة 

 املدى.

 األموال الخاصة                                                          

 = نسبة القدرة على التسديد

 الديون مجموع                                                                            

معرفة قدرة املؤسسة على 

التسديد أي التعبير عن مدى 

 استقاللية املؤسسة.

 النتيجة الصافية                                                                           

 =  املردودية التجارية

 رقم األعمال                                                                            

 

 النتيجة الصافية                                                                             

 =  املردودية االقتصادية

 األموال الدائمة                                                                         
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ي يحرص البنك على معرفتها و ذلك ك جانب الدراسة املحاسبية نجد هناك عدة معايير إلى و

 يليما  اتخاذ القرار الصةيح املتعلق باملوافقة على تمويل املشروع و من ضمن هذه املعايير نجدساعد في ت

 : 

 يطلب ضمانات من املقترضين كي يضمن البنك  للعمالء: مقابل منح القروض  الضمانات

 ن:نوعا تالضماناو  الهأمو  استعادة

 القروض. تأمينات أوت ال كفا إماضمانات شخصية تكون  .أ

 .حيازي  أورهن رسمي  إماضمانات عينية و هي  .ب

  لدى يسعى البنك جاهدا  أخطار،عملية التمويل البنكي كثير ا ما تصاحبه  : إنالبنكي الخطر

مثل هذه األخطار وذلك بإجراء دراسة شاملة ووافية تخص العميل نفسه وتخص  لتفادي

املشروع في حد ذاته، ومن بين هذه األخطار نجد خطر عدم التسديد أي عدم الوفاء بالدين 

والذي يكون عادة بسبب فشل املشروع أو ألسباب أخرى، كما نجد خطر عدم التسديد في اآلجال 

لدفع وهذا ما ينعكس سلبيا على البنك ألنه يسبب اختالال في ميزانياته املحددة أي التأخير في ا

التقديرية وبالتحديد في اليرادات، وهذا ما يؤدي إلى نقص سيولته ذاته يؤثر على الزبون نتيجة 

  تأخره فإن كلفة القرض سترفع.
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 .كيف تتم املوافقة البنكية∎

  املوافقة البنكية على التمويل:  .1

يرتكز الذي و فحصا دقيقا للمشروع و  اتخاذ قرار تمويل البنكي يتطلب من البنك تحليال إن

املشروع و يتخذ  أخطارت و نالعميل و سمعته و كذا دراسة الضماعلى تقييم مردودية و خلق ا أساسا

 املكونين من املدير أعضاءعلى مستوى الوكالة و ذلك من طرف لجنة القرض متكونة من ثالثة  القرار

 جدة على مستوى املتوااللجنة الخاصة  إلىتقوم هذه اللجنة ببعث قرار القرض اسة ثم املكلفين بالدر 

قرار  كون فيهااستثنائية ي حاالتهو ظهور  إليه الشارةبدراسته و ما يجب هذه األخيرة الفرع.حيث تقوم 

قرار  معاكس للثاني و في هذه الةالة يبقى القرار للمركز الخاص بالوكالة و بعد صدور  األولىاللجنة 

عن   املورد  الشاب و يكون عن طريق البنك الذي يتعامل مع إلىاملوافقة يتم تحويل مبلغ القرض البنكي 

 ".Facture définitive"طريق

  : BADRمسار امللف على مستوى البنك  .2

 على مستوى العامة. على مستوى املديرية الجهوية على مستوى الوكالة

 كتابة مديرية الوكالة

 

 

 

 مصلةة االستغالل

 

 كتابة مصلةة القرض

 خلية الدراسات

 كتابة املديرية الجهوية

 

 مديرية فروع االستغالل

 

 والعمل التجاري دائرة االستغالل 

 

 مصلةة الدراسات

 

 املكلف بالدراسات

 مديرية القرض للضمانات والخدمات

 

 

 لجنة القروض

 أيام. 10 أيام 10 أيام 10

  

  

 

 املدير
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(c) Cout De L’investissement 

 

 

 

 

 

 

 



   دراسة ميدانية في البنك الفـالحة والتنمية للمردودية                           :                  التطبيقيالفصـل  
 

~ 71 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   دراسة ميدانية في البنك الفـالحة والتنمية للمردودية                           :                  التطبيقيالفصـل  
 

~ 72 ~ 
 

Structure de Financement 
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Belau d’amortissement de crédit bancaire 
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(d) TCR PREVESIONNELS 

Transport sur toutes distances de marchandises 
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 حساب عتبة املردودية.

 نسبة التكاليف املتغيرة تكاليف متغيرة تكاليف ثابتة املجموع السنوي  التكاليف رح

  00 - 0.00 بضاعة مستهلكة 60

ولوازم مواد  

 مستهلكة

400000 - 400000  

 30% 6000 14000 200000 خدمات 

 0% - 1800 18000 مصاريف العمل 

 50% 16800 16800 33600 ضرائب ورسوم 

 0%  72594,68 72594,81 مصاريف مالية 

 50% 21059,36 434835,85 42118,73 مصاريف مختلفة 

مخصصات  

 تواستهالكيا

292381,68  %0 

  443859,36 878695,22 املجموع 

  2668723,20 رقم األعمال

 224863,84 هامش التكلفة املتغيرة

 521585,41 عتبة املردودية

  عتبة املردودية باأليام
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 حساب النسب املالية.

 5سنة 4سنة 3سنة 2سنة  1سنة  البيان

 423617,54 380271,52 338787,63 299061,66 260993,69 النتيجة

 35,19% 27,84% 22,17% 17,69% 14,09% املردودية

      CAFقدرة 

      %8معامل 

      قدرة

      قدرة

      قيمة الحالية

    VANقيمة 

  TIRمعدل

      اإلنتاجية

 CA 2668 2748784,90 2831248,44 2916185,9 3003671,47رقم 

 VA 1080000 1127000 1176750 1229387 1285056,88القيمة 

 1627357,99 1453672,27 1281848,69 1111383,03 671375,37 أصول 

BFR      

      السيولة

      قدرة

      خصوم

 0% 3,78% 2,11% 1,56% 1,28% نسبة

 0% 0,051 0,025 0,017 0,012 نسبة التمويل

 0,012 0,011 0,010 0,009 0,008 الستقاللية

 0% 3,73 2,09 1,54 1,27 قابلية
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 :خالصة

حة ال ل من بنك الفالدراسة حالة طلب قرض استغ إلىهذا الفصل  خالللقد تعرضنا من 

وقيمنا الوضعية املالية بواسطة  احللناهالريفية بحيث قمنا باستخراج امليزانيات املالية ثم  والتنمية

 املردودية. حساب

دنا ال ب انه يجب تطوير الخدمات املصرفية حتى يتمكن النظام املصرفي في إلى شارةال نود  األخيرفي 

. ةصعداأل  يتماش ى واملستجدات وكذا التطورات التي يشهدها العالم على الصعيد املصرفي كباقي أنمن 

 طرق تحسين املردودية. إتباعقتصادي بواسطة الا نعاشالمما يخول له املساهمة في 
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  الخاتمة العامة: 

 مؤسساتنا الجزائرية العمومية في منعرج حرج بعد بداية الدولة التخلي عن أنيمكن القول 

 عليها لزوم خلق الثروة دور املسير واخذ موقع املراقب. وأصبح ،تمويلها محل مشاكلها املالية

 إلىتحليلها وتحديدها  أدوات بإبرازلقد كان الهدف من بحثنا هو تقديم دراسة للمردودية بدء 

 جانب دراسة ميدانية إلىتبيان العوامل املؤثرة فيها واهم طرق تحسينها  وأخيرا إليهاسبل الوصول  إظهار

 حسابات هما جدول  حسبيتينب وثيقتينة الريفية حيث اعتمدنا في دراستنا هذه على لبنك الفالحة والتنمي

 املحاسبية ووثائق متعلقة باملردودية املالية. ةوامليزانيالنتائج 

 :النتائج فيما يلي إليه لتآ الدارسة وما حوصلةويمكن 

 بها. بواسطة مؤشرات التوازن وبعض النسب املتعلقة يتم تحليل مردودية مؤسسة ما 

 األداءومعايير ، املداخيل،رتبط بثالث مفاهيم هي التكلفة والسعر تحديد املردودية و. 

  هيكل تمويلي تحقيق حاللمردودية موجبة من  إلىدور رئيس ي في الوصول  املاليةتلعب السياسة 

 تكلفة. بأقلمثالي يضمن للمؤسسة مصادر تمويلية 

  املردمدية هي عبارة  أنمعيارين الربح والتدفق النقدي حيث نجد  أساسيتم قياس املردودية على

 تدفق نقدي صافي. عن

  والتسييرية. التاليةالتطرق لسياسته  خالليمكن تحسين املردودية املالية للمؤسسة من 

الريفية  املشاريع املقترحة من طرف بنك الفالحة والتنمية أندراستنا التطبيقية وجدنا  خاللومن 

وذلك لتحقيق  سة املردوديةااحتياجا للقروض.فمهما كان نوع املشروع فانه يتطلب بالضرورة در  ثراألكهي 

تقديم منفعة  اكبر هدف تسعى مختلف املشاريع لتحقيقه هو أنجتماعية املرجوة املتمثلة في األهداف ال 

مشاريع وذلك بغض عامة سواء تمثلت في منتوج معين أو سلعة معينة وقد تقوم الدولة بانجاز مجموعة 

النظر عن مردوديتها وهدفها األساس ي هنا امتصاص نسبة معينة من البطالة أو ألعراض اجتماعية 

 كتطوير الريف أو فك العزلة عن بعض املناطق أو إحداث توازن جهوي.

إلى النجاح والتفوق ومن هذا املنطلق توصلنا إذا تهدف دراسة املردودية إلى خلق القيمة التي تشير 

 إلى النتائج التالية:

 .تهدف دراسة مردودية إلى قرار رشيد سواء من وجهة نظر فدية أو دولية 

  تعتمد دراسة املردودية على إتباع مجموعة من الخطوات باعتبارها أسلوب علمي لحل األزمات

 واملشكالت املالية.

 .مدى وطادة دراسة املردودية وعالقتها بنجاح املشاريع 
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عطيات يمكن اقتراح بعض الحلول التي نراها مناسبة لتحسين مردودية وعلى ضوء هذه امل

 في ما يلي: تمثلت املؤسسة وهي

  جديدة وتوسيع نشاطها وهذا من اجل  تاستثمارااملجمد بتحقيق  الخزينةرصيد استغالل

 وضعية توازنية مالية للمؤسسة. إلى الوصول 

 تحليلها ومعرفة الجوانب املؤثرة فيها للعمل علىهتمام بتقييم مردوديتها من اجل ل على املؤسسة ا 

 تحسينها.

  حيوية في جلب املعلومات ذات الدقة العالية خاصة حول السوق  أكثرتبني نظام معلومات 

 واملنافسة وليس اقتصاره على جمع املعلومات املالية واملحاسبية املتعلقة بوحدات للمؤسسة.

 ملا لهما من دور كبير في عملية الرقابة واتخاذ القرارات تفعيل وظيفتي املراجعة ومراقبة التسيير 

 املرجوة. األهدافتحقيق  إلىمن اجل الوصول 

 للدراسة املوضوعات التالية: كأفاقنطرح  أن ارتأينا أخيرا

  في تقييم املردودية املالية. املحاسبيةمصداقية املعلومات 

 تحقيق مردودية خاللوحدها من ، لتحسين مردودية املؤسسة التجارية دور التنمية البشرية في 

 قتصادنالة مباشرة حتمي أصبحتضمن لها تمويلها واستمراريتها وهذا في ظل اقتصاد السوق الذي 

 الوطني.
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