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 شكر وتقدير 

 نحمد هللا عز وجل الذي وفقنا إلنهاء هذا العمل املتواضع 

 يسعدنا أن نتقدم بأسمى التقدير والامتنان إلى ألاستاذ املشرف 

 ا عند الخطأ وشجعنا عند الصواب فكان نعم املشرف الذي وجهن" بوشيخي بوحوص"

 نسأل هللا عز وجل أن يوفقه ويوفقنا بما فيه الخير 

 كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني في انجاز هذا البحث سواء من 

 قريب أو بعيد فإلى كل هؤالء جزيل الشكر 

 كما ال أنس ى أن أشكر 

 أساتذة قسم املالية واملحاسبة 

 سة رام سكر وأخص بالذكر الاستاذ فيصلعمال مؤس

 .وكل من قدم لي يد العون ولو بكلمة طيبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 إهداء 

 .أتقدم بقلب شاكر وبنفس خاضعة هلل سبحانه وتعالى ونحمده قبل الرضا وله الحمد حتى يرض ى 

 أهدي ثمرة جهدي هذا إلى التي أنارت دعواتها دربي وأغرق حنانها فؤادي إلى من قال 

 .حفظها هللا ورعاها وأطال في عمرها" أمي"رحمن بأن الجنة تحت أقدامها ال

 إلى من كان السبب في وجودي إلى من كرس حياته ألجلي إلى من علمني الصبر وإلاصرار 

 .حفظه هللا وأطال في عمره" أبي"على النجاح 

 إلى جميع إخوتي 

 وإلى كل عائلتي وإلى جميع أصدقائي 

 .بي ونسيهم قلميوإلى كل من حملهم قل
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 الصفحة  العنوان  الرقم 
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 : قائمة املختصرات 

 FR رأس املال العامل 

 BFR احتياجات راس املال العامل 

 TR الخزينة 
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 : مقدمة 

قتصـــــــــــادية وألابحـــــــــــا  امليدانيـــــــــــة  ف ـــــــــــي النـــــــــــواة تعتبـــــــــــر املؤسســـــــــــة املجـــــــــــال الواســـــــــــع للدراســـــــــــات العلميـــــــــــة والا  

وظيفــــــــة التصــــــــنيع   البيـــــــــع  : الرئيســــــــية للنشــــــــاط الاقتصــــــــادي  حيــــــــث أنهــــــــا تحتــــــــوي علـــــــــى عــــــــدة وظــــــــائف م هــــــــا 

الـــــــــ  فمـــــــــن أهـــــــــم تلـــــــــو الوظـــــــــائف الوظيـــــــــف املاليـــــــــة  حيـــــــــث ينحصـــــــــر دور الوظيفـــــــــة املاليـــــــــة ....املـــــــــوارد البشـــــــــرية

ة  مـــــــــن خـــــــــالل تحســــــــــين مؤشـــــــــرات التـــــــــوازن املـــــــــالي وضــــــــــمان فـــــــــي مواجهـــــــــة وتجـــــــــاوز املصـــــــــاعب والعقبــــــــــات املاليـــــــــ

الحــــــــد ألادنــــــــح مــــــــن الربحيــــــــة والحفــــــــاو علــــــــى املســــــــتو  املعقــــــــول مــــــــن الســــــــيولة  ومــــــــن بــــــــين وظــــــــائف الوظيفـــــــــة 

املاليــــــــة التحليــــــــل املــــــــالي  فاملحلــــــــل املــــــــالي يقــــــــوم بتحليــــــــل القــــــــوائم املاليــــــــة  هــــــــدف التخطــــــــي  واتخــــــــاذ القــــــــرارات 

 .يل املالي هو أفضل أداة للكشف عن أداء املؤسسةومقارنتها مع ما هو مخط  والتحل

إذن أن التحليـــــــــــــل املـــــــــــــاالي هـــــــــــــو تنـــــــــــــخيص وتقيـــــــــــــيم للحالـــــــــــــة املاليـــــــــــــة لف ـــــــــــــرة زمنيـــــــــــــة مـــــــــــــن نشـــــــــــــاط املؤسســـــــــــــة   

والوقــــــــوف علـــــــــى الجوانـــــــــب النغيجابيـــــــــة والســـــــــلبية املتبعـــــــــة  ويمكـــــــــن القـــــــــول بعبـــــــــارة أخـــــــــر  أن التحليـــــــــل املـــــــــالي 

تقيــــــــيم ألاداء املــــــــالي للمؤسســــــــة فــــــــي املاضــــــــ ي وإمكانيــــــــة الارتقــــــــاء بــــــــه هــــــــو عبــــــــارة عــــــــن اجــــــــراءات تحليليــــــــة ماليــــــــة ل

مســــــــــــــــتقبال والحالــــــــــــــــة النموذجيــــــــــــــــة للتحليــــــــــــــــل املــــــــــــــــالي تقت ــــــــــــــــ ي اســــــــــــــــتعمال أســــــــــــــــاليب وأدوات التحليــــــــــــــــل املــــــــــــــــالي 

 .والتفسير للقوائم املالية والبيانات املالية ألاخر  

 : إشكالية البحث 

 : ا يلي ومن هنا تظهر إلاشكالية الرئيسية لهذا البحث كم

 ما مد  تأثير التحليل املالي على أداء املؤسسة ؟ 

 : ومن خالل هذه إلاشكالية الرئيسية يمكننا إبراز التساؤالت الفرعية التالية 

 ـ ما هو مفهوم التحليل املالي ؟ 0

 ـ ما هو تعريف ألاداء املالي ؟ وما هي طرق تقسيمه ؟ 7



 

 
 ب

 ؤسسة ؟ ـ ما هو أثر التحليل املالي على أداء امل1

ولإلجابـــــــة علـــــــى التســـــــاؤالت الســـــــابقة تمكنـــــــا مـــــــن ابـــــــراز  مجموعـــــــة مـــــــن الفرضـــــــيات التـــــــي اعتمـــــــدنا : الفرضـــــــيات 

 : عليها في دراستنا والتي تتمثل في 

ـــــــــــ التحليـــــــــــل املـــــــــــالي هـــــــــــو دراســـــــــــة القـــــــــــوائم املاليـــــــــــة باســـــــــــتخدام أســـــــــــاليب رياضـــــــــــية وإحصـــــــــــائية بغـــــــــــرض إظهـــــــــــار  0 ـ

رات التــــــــي تطــــــــرأ علــــــــى هــــــــذه العناصــــــــر  خــــــــالل ف ــــــــرة أو عــــــــدة ف ــــــــرات الارتباطــــــــات التــــــــي تــــــــرب  عناصــــــــرها  والتغيــــــــ

 .زمنية

ـــــــــ ألاداء املـــــــــالي هـــــــــو مـــــــــد  مســـــــــاهمة ألانشـــــــــطة فـــــــــي خلـــــــــق القيمـــــــــة أو الفعاليـــــــــة فـــــــــي اســـــــــتخدام املـــــــــوارد املاليـــــــــة 7 ـ

 .املتاحة من خالل بلوغ ألاهداف املالية بأقل التكاليف

 .في القوائم املالية والنسب املالية ـ تتمثل أدوات التحليل املالي التي تستخدمها املؤسسة1

 : الدراسات السابقة 

قيــــــــــاس وتقيـــــــــيم  مـــــــــذكرة ماجســــــــــتير   : ألاداء املــــــــــالي للمؤسســـــــــة الاقتصـــــــــادية  7117دراســـــــــة عـــــــــادل ع ـــــــــ ي /  0

فهــــــــدفت هـــــــــذه الدراســـــــــة إلـــــــــى التعــــــــرف علـــــــــى ألاداء املـــــــــالي للمؤسســـــــــة الاقتصــــــــادية والعوامـــــــــل املتحكمـــــــــة فيـــــــــه  

املؤسســــــــة : نهج الوصــــــــفي التحليلـــــــي  وقـــــــد لخصــــــــت الدراســـــــة إلـــــــى النتــــــــائج التاليـــــــة وقـــــــد تـــــــم الاعتمــــــــاد علـــــــى املـــــــ

تمـــــــول جـــــــزء مـــــــن أصـــــــولها املتداولـــــــة بـــــــأموال دائمـــــــة ف ـــــــي تحقـــــــق هـــــــام  أمـــــــان  املؤسســـــــة قـــــــادرة علـــــــى تنميـــــــة 

 .ذمتها املالية

ية  التـــــــــدقيق الخـــــــــارلي وتـــــــــأثيره علـــــــــى فعاليـــــــــة ألاداء فـــــــــي املؤسســـــــــة الاقتصـــــــــاد 7100دراســـــــــة بوقابـــــــــة زينـــــــــب / 7

مـــــــــذكرة ماجســـــــــتير فتهـــــــــدف هـــــــــذه الدراســـــــــة إلـــــــــى ت ــــــــــحي  الاعتقـــــــــاد الســـــــــائد الـــــــــذي يعتبـــــــــر أن مهنـــــــــة التــــــــــدقيق 

تهـــــــتم فقــــــــ  بتعقـــــــب الاخطــــــــاء فـــــــي الاجــــــــراءات املحاســـــــبية   وقــــــــد تـــــــم اعتمــــــــاد املـــــــنهج الوصــــــــفي  وقـــــــد لخصــــــــت 

ا كانـــــــــت أنـــــــــه ال يمكـــــــــن أن يكـــــــــون هنـــــــــا  تحســـــــــين مـــــــــن دون قيـــــــــاس   فـــــــــإذا مـــــــــ: الدراســـــــــة إلـــــــــى النتـــــــــائج التاليـــــــــة 

املؤسســـــــة ال تعلـــــــم مســـــــتو  عملياتهـــــــا فإنهــــــــا لـــــــن تـــــــتمكن مـــــــن معرفـــــــة مســــــــتقبلها وبالتأكيـــــــد فإنهـــــــا لـــــــن تــــــــتمكن 



 

 
 ج

مــــــــــن تحقيـــــــــــق أهـــــــــــدافها كــــــــــذلو  هـــــــــــدف تقيـــــــــــيم ألاداء كـــــــــــذلو إلــــــــــى التعـــــــــــرف علـــــــــــى مــــــــــد  قـــــــــــدرة املؤسســـــــــــة فـــــــــــي 

 .تحقيق ألارباح التي تمك ها من الاستمرار  والبقاء في السوق 

أثـــــــــــر التحليـــــــــــل املـــــــــــالي علــــــــــى أداء املؤسســـــــــــة  مـــــــــــذكرة ماســـــــــــ ر   فهـــــــــــدفت هـــــــــــذه  7101دراســــــــــة أوراغ وناســـــــــــة / 1

الدراســـــــة إلـــــــى تبيـــــــان اثـــــــر  التحليـــــــل املـــــــالي علـــــــى أداء املؤسســـــــة علـــــــى اعتبـــــــار أن التحليـــــــل املـــــــالي هـــــــو عبـــــــارة عـــــــن 

عمليـــــــــة معالجـــــــــة منظمـــــــــة للبيانـــــــــات املتاحــــــــــة  هـــــــــدف الحصـــــــــول علـــــــــى معلومــــــــــات تســـــــــتخدم فـــــــــي عمليـــــــــة اتخــــــــــاذ 

تقيـــــــــــــيم أداء املؤسســـــــــــــات فـــــــــــــي املاضـــــــــــــ ي والحاضـــــــــــــر   وتوقـــــــــــــع مـــــــــــــا ســـــــــــــتكون عليـــــــــــــه النتـــــــــــــائج فـــــــــــــي القــــــــــــرارات وفـــــــــــــي 

التحليــــــل املــــــالي يقـــــــوم علــــــى فحـــــــص وتحليــــــل القـــــــوائم : املســــــتقبل وقــــــد توصـــــــلت الدراســــــة إلـــــــى النتــــــائج التاليـــــــة 

املاليــــــــــة للمؤسســــــــــة لف ـــــــــــرات ماضــــــــــية  هـــــــــــدف معرفــــــــــة الوضـــــــــــع املــــــــــالي الســـــــــــائد فــــــــــي املؤسســـــــــــة  وتحديــــــــــد قـــــــــــدرة 

 .لى الاق راض والوفاء بالديون املؤسسة ع

دور التحليـــــــل املـــــــالي فــــــــي اتخـــــــاذ القـــــــرارات فــــــــي املؤسســـــــة الاقتصـــــــادية مــــــــذكرة  7101دراســـــــة مـــــــوي ي إليــــــــاس / 1

ماســـــــــــــــ ر  هـــــــــــــــدفت هـــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــة إلـــــــــــــــى تبيـــــــــــــــان دور التحليـــــــــــــــل املـــــــــــــــالي فـــــــــــــــي اتخـــــــــــــــاذ القـــــــــــــــرارات فـــــــــــــــي املؤسســـــــــــــــة 

ي وعمليـــــــة اتخـــــــاذ القـــــــرار مـــــــن خـــــــالل أدواتــــــــه الاقتصـــــــادية اعتمـــــــادا علـــــــى جمـــــــع املعلومـــــــات حـــــــول التحليـــــــل املـــــــال

يعتبــــــــر التحليــــــــل املــــــــالي وســــــــيلة فعالــــــــة وأداة : ألاكثــــــــر  اســــــــتخداما  وقــــــــد خلصــــــــت الدراســــــــة إلــــــــى النتــــــــائج  تيــــــــة 

التخــــــــــاذ القــــــــــرارات  ألنــــــــــه يســــــــــاعد املســــــــــير املــــــــــالي علــــــــــى تنــــــــــخيص الحالــــــــــة املاليــــــــــة للمؤسســــــــــة والكشــــــــــف عــــــــــن 

عد التحليــــــــل املــــــــالي علــــــــى معرفــــــــة نقــــــــاط الضــــــــعف لتفاد هــــــــا سياســــــــتها والظــــــــروف التــــــــي تمــــــــر  هــــــــا   كــــــــذلو يســــــــا

 .ونقاط القوة لتعزيزها

 : تتمثل اسباب اختياري لهذا املوضوع  :أسباب اختيار املوضوع 

 .ـ العرف على أثر التحليل املالي على أداء املؤسسة

 .ـ التحليل املالي موضوع متشعب كثيرا ومعمق

 .نه يندرج ضمن التخصصـ الرغبة النخصية في دراسة املوضوع أل 



 

 
 د

 : أهمية الدراسة 

 .ـ يعتبر التحليل املالي من أهم مواضيع التسيير املالي للمؤسسة

 .ـ القدرة على تنخيص ألاداء املالي للمؤسسة

ــــــ ابــــــراز أهميــــــة التحليــــــل املــــــالي وذلــــــو مــــــن خــــــالل مســــــاعدة املؤسســــــة مــــــن الخــــــروج مــــــن مختلــــــف املخــــــاطر التــــــي 

 .تواجهها ماليا

 : تهدف هذه الدراسة إلى  :سة أهداف الدرا

 .ـ التعرف على ألاداء املالي للمؤسسة

 .ـ البحث عن كيفية التوازن املالي للمؤسسة

 .ـ التحقق من املركز املالي للمؤسسة وألاخطار املالية التي قد تتعرض لها بواسطة املديونية

 : املنهج املتبع 

أجـــــــل إبـــــــراز إلاطـــــــار النظـــــــري للتحليـــــــل املــــــــالي وألاداء لقـــــــد اســـــــتخدمنا فـــــــي دراســـــــتنا املـــــــنهج الوصـــــــفي وذلـــــــو مـــــــن 

املــــــــالي داخــــــــل املؤسســــــــة الاقتصــــــــادية  أمــــــــا فــــــــي الجانــــــــب التطبيقــــــــي اســــــــتعملنا املــــــــنهج التحليــــــــل لدراســــــــة حالــــــــة 

وذلــــــــو مــــــــن أجــــــــل التعمــــــــق فــــــــي هــــــــذه الدراســــــــة فقــــــــد تــــــــم إســــــــقاط الجانــــــــب النظــــــــري علــــــــى مؤسســــــــة رام لســــــــكر 

 .مستغانم

 : حدود الدراسة 

 .تمت الدراسة في مؤسسة رام سكر بمستغانم :ية الحدود املكان

 .7106و  7101تم الاعتماد على الوثائق املقدمة لسنتين  :الحدود الزمانية 

 



 

 
 ه

 :هيكل البحث 

يتضـــــــمن هـــــــذا البحـــــــث جـــــــزئين جـــــــزء نظـــــــري وجـــــــزء تطبيقـــــــي   فالجانـــــــب النظـــــــري قســـــــم إلـــــــى فصـــــــلين الفصـــــــل 

ســـــــــم إلــــــــى ثـــــــــال  مباحـــــــــث   املبحـــــــــث ألاول بعنـــــــــوان ألاو ل تحــــــــت عنـــــــــوان مـــــــــدخل إلـــــــــى التحليــــــــل املـــــــــالي والـــــــــذي ق

ماهيــــــــــــة التحلــــــــــــي املــــــــــــالي   أمــــــــــــا املبحــــــــــــث الثــــــــــــاني فعنوانــــــــــــه مســــــــــــتويات التحليــــــــــــل املــــــــــــالي  أمــــــــــــا املبحــــــــــــث الثالــــــــــــث 

 .فعنوانه التحليل املالي وأثره على أداء املؤسسة

ثـــــــال  مباحـــــــث  أمـــــــا الفصـــــــل الثـــــــاني فقـــــــد عنـــــــون باملفـــــــاهيم ألاساســـــــية حـــــــول ألاداء املـــــــالي   وقســـــــم بـــــــدوره إلـــــــى

الاول تمثـــــــل فـــــــي ماهيـــــــة ألاداء   أمـــــــا املبحــــــــث الثـــــــاني فتمثـــــــل فـــــــي تقســــــــيم ألاداء   أمـــــــا املبحـــــــث الثالـــــــث فتمثــــــــل 

 .في ألاداء املالي 

أمـــــــــا بالنســــــــــبة للفصــــــــــل الثالــــــــــث فقلــــــــــد قمنـــــــــا بإســــــــــقاط مــــــــــا جــــــــــاء فــــــــــي الجانـــــــــب النظــــــــــري مــــــــــن خــــــــــالل الدراســــــــــة 

 .امليدانية ملؤسسة رام سكر بمستغانم
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 :تمهيد 

يعتبـــــــر التحليـــــــل املـــــــالي أهـــــــم املواضـــــــيع إلاداريـــــــة واملاليـــــــة املختلفـــــــة للمؤسســـــــة   هـــــــدف الوصـــــــول إلـــــــى تنـــــــخيص 

صـــــــــحي  لوضـــــــــعيتها املاليـــــــــة بغـــــــــرض تحديـــــــــد نقـــــــــاط القـــــــــوة مـــــــــن أجـــــــــل تحســـــــــي ها ونقـــــــــاط الضـــــــــعف مـــــــــن أجـــــــــل 

راســــــــــــة الحاضــــــــــــر العمــــــــــــل علــــــــــــى ت ــــــــــــحيحها وذلــــــــــــو عــــــــــــن طريــــــــــــق تحليــــــــــــل البيانــــــــــــات املاليــــــــــــة  كــــــــــــذلو يشــــــــــــمل د

واملاضــــــــــ ي للوضــــــــــع املــــــــــالي ونتــــــــــائج أعمــــــــــال املؤسســــــــــة  كمــــــــــا يعتبــــــــــر التحليــــــــــل املــــــــــالي ألاداة التــــــــــي تحــــــــــدد العالقــــــــــة 

 .القائمة بين املؤسسة ومحيطها

 : وهذا ما سنحاول إبرازه في هذا الفصل من خالل تقسيمه إلى ثالثة مباحث كاآلتي 

 .املبحث ألاول   ماهية التحليل املالي

 .مستويات التحليل املالي: ثاني املبحث ال

 .التحليل املالي وأثره على أداء املؤسسة: املبحث الثالث 
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 : ماهية التحليل املالي : املبحث ألاول 

يعتبــــــــر التحليــــــــل املــــــــالي عمليــــــــة تفســــــــير القــــــــوائم املــــــــالي الصــــــــادرة وفهمهــــــــا فــــــــي ضــــــــوء الادرا  واملعرفــــــــة بكيفيــــــــة   

ــي تــــــم فــــــي ضــــــ وئها ظهــــــور ألارقــــــام املاليــــــة فــــــي صــــــورتها ال هائيــــــة  فهــــــو الخطــــــوة املهمــــــة التــــــي إعــــــدادها وألاســــــس التــــ

يبنــــــــي عليهــــــــا املـــــــــدير املــــــــالي القواعــــــــد الســـــــــليمة ملــــــــوظفي التخطــــــــي  املـــــــــالي والرقابــــــــة املاليــــــــة  وفـــــــــي هــــــــذا املبحـــــــــث 

 . سوف نتعرف على مفهوم التحليل املالي  أهميته  أهدافه  أنواعه واملقومات التي يقوم عليها

 .مفهوم وأهداف التحليل املالي: لب ألاول املط

 .مفهوم التحليل املالي: الفرع ألاول 

عمليــــــــة معالجــــــــة منظمــــــــة للبيانــــــــات املتاحــــــــة  هــــــــدف الحصــــــــول علــــــــى معلومــــــــات "يعــــــــرف التحليــــــــل املــــــــالي بأنــــــــه   

تســـــــتخدم فــــــــي عمليــــــــة اتخــــــــاذ القــــــــرارات فــــــــي تقيــــــــيم أداء املؤسســــــــات فــــــــي املاضــــــــ ي والحاضــــــــر وتوقــــــــع مــــــــا ســــــــتكون 

 1".تائج املؤسسة في املستقبلعليه ن

مــــــــدخل أو نظـــــــــام لتشــــــــغيل البيانـــــــــات الســــــــتخالص معلومـــــــــات تســـــــــاعد "كمــــــــا يعـــــــــرف التحليــــــــل املـــــــــالي علــــــــى أنـــــــــه 

 : متخذي القرارات التعرف على 

 .ـ ألاداء املاض ي للمؤسسة وحقيقة الوضع املالي والاقتصادي لها في الوقت الحالي

 .ستقبلـ التنبؤ باألداء املالي للمؤسسة في امل

 2."ـ تقييم أداء إلادارة

مجموعــــــــة ألاســــــــاليب والطــــــــرق الرياضــــــــية وإلاحصــــــــائية والفنيــــــــة التــــــــي يقــــــــوم :" كمــــــــا يعــــــــرف كــــــــذلو علــــــــى أنــــــــه   

 هـــــــا املحلـــــــل املــــــــالي علـــــــى البيانــــــــات والتقـــــــارير والكشــــــــوف املاليـــــــة مــــــــن أجـــــــل تقيــــــــيم أداء املؤسســـــــات واملنظمــــــــات 

                                                             
.650نص6102سالمطاللراهيالحسناوي،أساليباإلدارةالمالية،الدارالمنهجيةللنشروالتوزيع،عمان، 1
عليخلفعبدهللاووليدناجيالجيالي،التحليلالماليللرقابةعلىاألداءوالكشفعناالنحرافات،مركزالكتاباألكاديمي، 2

.94،ص6105عمان،
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ســـــــــتقبل  الســـــــــتخالص معلومـــــــــات تســـــــــاعد فـــــــــي اتخــــــــــاذ فـــــــــي املاضـــــــــ ي والحاضـــــــــر وتوقـــــــــع مـــــــــا ســـــــــتكون عليـــــــــه فـــــــــي ال

 1".القرارات

 .أهداف التحليل املالي: الفرع الثاني 

ــــة 1 ــ ــ ــــبة للم سســـ ــ ــ ــالي بال ســ ــ ــ ــ ــــل املــ ــ ــ ــــداف التحليـــ ــ ــ ـــ أهــ ــ ــ ــ إن التحليــــــــــل املـــــــــــالي الــــــــــذي تقــــــــــوم عليـــــــــــه املؤسســــــــــة هـــــــــــو  :ــ

ارات تحليـــــــــــل مــــــــــــالي داخلـــــــــــي والــــــــــــذي يعتبـــــــــــر أسا ــــــــــــ ي وضـــــــــــروري التخــــــــــــاذ القـــــــــــرارات املاليــــــــــــة أو توســـــــــــيع الاســــــــــــتثم

 : وهذا من طرف املدير املالي واملسير املالي للمؤسسة وأهداف هذا التحليل هي 

 (.ف رة التحليل)ـ إعطاء حكم للتسيير املالي للف رة تحت التحليل 

 .  ـ إلاطالع على مد  صالحية السياسات املالية وإلانتاجية والتموينية والتوزيعية

 .خطاء املالية التي تتعرض لها بواسطة املديونيةـ التحقق من املركز املالي للمؤسسة وألا 

 .ـ إعطاء أحكام على مد  تطبيق التوازنات املالية في املؤسسة وعلى املردودية فيها

 : ـ أهداف التحليل املالي بال سبة للمتعاملين مع امل سسة 2

 :هدف إلىإن التحليل املالي الذي يقوم به املتعاملون مع املؤسسة هو تحليل مالي خارلي  

 .ـ مالحظات حول ألاعمال التي تقوم  ها املؤسسة في امليدان املالي

 .ـ تقييم النتائج املالية وبواسطتها تحديد ألارقام الخاضعة للضرائب

 .ـ تقييم الوضعية املالية ومد  استطاعة املؤسسة لتحمل نتائج القروض

 2.ضـ املوافقة والرفض لعقد قرض عند تقديم املؤسسة لطلب القر 

 

                                                             
.59،ص6109كاظممدلولالعارضيناإلدارةالماليةالمتقدمة،دارصفاءللنشروالتوزيع،عمان،جليل 1
.55ـ52،ص6106يوسفحسنيوسف،التمويلفيالمؤسساتاالقتصادية،دارالتعليمالجامعي،اإلسكندرية، 2
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 .ـ الاستفادة من املعلومات املتاحة التخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقييم

 .أهمية أنواع التحليل املالي: املطلب الثاني 

 .أهمية التحليل املالي: الفرع ألاول 

لقـــــــــــد ازدادت أهميـــــــــــة التحليـــــــــــل املـــــــــــالي بعـــــــــــد التقـــــــــــدم الصـــــــــــنا ي الهائـــــــــــل الـــــــــــذي اق ـــــــــــرن بإنشـــــــــــاء املشـــــــــــروعات   

إلانتـــــــــاج الكبيـــــــــر ومـــــــــا تحقـــــــــق عـــــــــن ذلـــــــــو مـــــــــن وفـــــــــورات مختلفـــــــــة عقـــــــــدت مـــــــــن عمليـــــــــات إلاشـــــــــراف الضـــــــــخمة و

 .والرقابة وجعلت من الضروري وجود جهاز مالي متخصص يمكنه تحمل تلو ألاعباء

وبصـــــــفة عامــــــــة  فــــــــإن التحليــــــــل املــــــــالي يســــــــتمد أهميتــــــــه مــــــــن قدرتــــــــه علــــــــى تحديــــــــد مــــــــد  ســــــــالمة العالقــــــــة بــــــــين 

اليــــــــــــة امل رتبــــــــــــة عليهــــــــــــا  ألامــــــــــــر الــــــــــــذي يعنــــــــــــي التأكــــــــــــد مــــــــــــن أن املؤسســــــــــــة موضــــــــــــع القــــــــــــرارات املاليــــــــــــة والنتــــــــــــائج امل

 .التحليل قد حققت أهدافها املالية املخططة من خالل مجموعة من القرارات املالية السليمة

 : ويمكن تلخيص أهمية التحليل املالي في النقاط التالية 

 .ـ املساهمة في اعداد الخط  املالية وزيادة فعاليتها0

ــــــ 7 التعــــــرف علــــــى نقــــــاط القــــــوة والضــــــعف فــــــي السياســــــات املاليــــــة للمؤسســــــة  ممــــــا يــــــؤدي إلــــــى إمكانيــــــة تعظــــــيم ـ

 .نقاط القوة ومواجهة نقاط الضعف  ومن ثم زيادة القدرة على تحقيق النتائج وألاهداف

ـــــــــــ التعـــــــــــرف علــــــــــى مـــــــــــد  قـــــــــــوة املركــــــــــز املـــــــــــالي والائتمـــــــــــاني للمؤسســــــــــة والقـــــــــــدرة الاستشـــــــــــارية لــــــــــد ها  ومـــــــــــن ثـــــــــــم 1

 .ها على الاستمرار في السوق وتحقيق النمو لعملياتها وأنشطتهاقدرت

ة لألســــــــــهم وفـــــــــرص تعظــــــــــيم ــــــــــ قيـــــــــاس كفــــــــــاءة عمليـــــــــات املؤسســـــــــة املختلفــــــــــة وتأثيرهـــــــــا علــــــــــى القيمـــــــــة الســـــــــوقي1

 .ثروة املال 
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ـــــــــ قيـــــــــاس كفـــــــــاءة عمليـــــــــات املؤسســـــــــة داخـــــــــل الصـــــــــناعة التـــــــــي تنتمـــــــــي إليهـــــــــا والتعـــــــــرف علـــــــــى وضـــــــــعها الانتـــــــــالي 1 ـ

 .ملالي وتقدير حصتها السوقية ومكانتها التنافسيةوالتسويقي وا

ـــــــــ الوقــــــــوف علــــــــى مســــــــتقبل املشــــــــروع مــــــــن خــــــــالل إعــــــــداد النتــــــــائج التقديريــــــــة امل رتبــــــــة علــــــــى بــــــــرامج الاســــــــتثمار 6

 1.ودراسة العالقة بين النتائج املالية املستقبلية والقيمة السوقية املتوقعة

 .أنواع التحليل املالي: الفرع الثاني 

ع عديـــــــدة مـــــــن التحليــــــــل املـــــــالي ناتجـــــــة عـــــــن طريـــــــق التبويــــــــب التـــــــي يســـــــتخدمها املحلـــــــل أو املخــــــــتص هنـــــــا  أنـــــــوا

 : وألاسس التي يعتمدها في التحليل بصورة عامة  سنشير إلى بعض هذه ألانواع

 :أ ـ حسب الجهة القائمة بالتحليل 

ــــي 1 ــ ــ ــــل داخ ـ ــ ــ ــ تحليـ ــ ــ ـــا  هـــــــــدف هـــــــــذا  :ــــ التحليـــــــــل إلـــــــــى وهـــــــــو التحليـــــــــل الـــــــــذي تقـــــــــوم بـــــــــه جهـــــــــة داخليـــــــــة  وغالبـــــــــا مــــــ

 .خدمة إدارة املؤسسة في مستوياتها إلادارية املختلفة

ــــار ي 2 ــ ــ ــ ــــل خــ ــ ــ ــ ــــ تحليــ ــ ــ ــ هــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــن التحليــــــــــــل تقــــــــــــوم بــــــــــــإجراءه جهــــــــــــات مــــــــــــن خــــــــــــارج املؤسســــــــــــة كــــــــــــالبنو   :ـــ

 2.واملصارف  وفي وقتنا الحالي املكاتب املتخصصة في الحسابات والتدقيق

 : ب ـ حسب الزمن والبعد الزمني للتحليل 

ــــ1 ــ ــــ تحليــ ــ ــ ــــ ي ـ ــ وهــــــــو عبـــــــــارة عــــــــن إظهــــــــار النســـــــــبة امل ويــــــــة لكـــــــــل عنصــــــــر مــــــــن عناصـــــــــر امليزانيــــــــة للمجموعـــــــــة  :ل رأســـ

التـــــــي ينتمـــــــي إليهـــــــا هـــــــذا العنصـــــــر  وهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن التحليـــــــل يـــــــتم علـــــــى بيانـــــــات مـــــــن نفـــــــس الف ـــــــرة املحاســـــــبية 

 (.املقارنة بين أرقام القوائم املالية) 3.الواحدة

                                                             
،ص6112،الدارالجامعية،اإلسكندرية،{مدخلاتخاذالقرارات}جمالالدينالمرسيوأحمدعبدهللااللحلح،اإلدارةالمالية 1

.45ـ42
.55عليخلفهللاووليدناجيالجيالي،مرجعسابق،ص 2
.45ـ49،ص6106،دارالبدايةنعمان،{دراسةنظريةوتطبيقية}نعيمنمرداوود،التحليلالمالي 3
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ــــي 2 ــــل أفقــ ــ تحليــ ــ ــ يــــــل عــــــن طريـــــــق احتســــــاب اتجــــــاه التغيـــــــر فــــــي العناصــــــر الرئيســـــــية يـــــــتم هــــــذا النــــــوع مـــــــن التحل :ـ

 .للقوائم املالية من سنة إلى أخر  على شكل نسب م وية من أجل توضي  التغيرات الحاصلة

 : ج ـ حسب الهدف من التحليل 

 .ـ تحليل قدرة املؤسسة على الوفاء بال زاماتها في ألاجل القصير0

 .ال زاماتها في الجل الطويلـ تحليل قدرة املؤسسة على الوفاء ب7

 .ـ التحليل املالي لتقويم ربحية املؤسسة1

 .ـ التحليل املالي لتقويم ألاداء1

 1.ـ التحليل املالي لتقويم التناسق في الهيكل التمويلي العام املشروع ومجاالت الاستخدامات1

 : د ـ حسب الفترة التي يغطيها التحليل 

 : ادا إلى طول الف رة التي يغطيها إلى ما يلي يمكن تقسيم التحليل املالي استن

ـــــــــ التحليـــــــــل املـــــــــالي قصـــــــــير ألاجـــــــــل 0 قـــــــــد يكـــــــــون التحليـــــــــل راســـــــــيا أو أفقيـــــــــا وملنـــــــــه يغطـــــــــي ف ـــــــــرة زمنيـــــــــة قصـــــــــيرة  : ـ

ويســــــتفيد منـــــــه فــــــي قيـــــــاس قـــــــدرات وإنجــــــازات املؤسســـــــة فـــــــي ألاجــــــل القصـــــــير  وغالبــــــا مـــــــا يركـــــــز هــــــذا النـــــــوع مـــــــن 

جــــــــــل القصـــــــــــير علــــــــــى تغطيـــــــــــة ال زاماتــــــــــه الجاريـــــــــــة وتحقيــــــــــق إلايـــــــــــرادات التحليــــــــــل علــــــــــى قابليـــــــــــة املؤسســــــــــة فـــــــــــي ألا 

التشــــــــــغيلية  لــــــــــذلو غالبــــــــــا مــــــــــا يســــــــــمى بتحليــــــــــل الســــــــــيولة وهــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن التحليــــــــــل يــــــــــتم بالدرجــــــــــة ألاولــــــــــى 

 .الدائنون والبنو 

 

 

                                                             
.54ـ55الي،مرجعسابق،صعليخلفعبدهللاووليدناجيالجي 1
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 : ـ التحليل املالي طويل ألاجل 2

حيــــــــة فــــــــي ألاجــــــــل الطويــــــــل  إضــــــــافة يركــــــــز هــــــــذا التحليــــــــل علــــــــى هيكــــــــل التمويــــــــل العــــــــام وألاصــــــــول الثابتــــــــة  والرب

 .غلى تغطية ال زامات املشروع طويل ألاجل

بمــــــــــا فــــــــــي ذلــــــــــو القــــــــــدرة علــــــــــى رفــــــــــع فوائــــــــــد وأقســــــــــاط الــــــــــديون عنــــــــــد اســــــــــتحقاقها  مــــــــــد  انتظامهــــــــــا فــــــــــي توزيــــــــــع 

 .ألارباح وحجم هذه التوزيعات وتأثيرها على أسعار أسهم املشروع في ألاسواق املالية

املحلـــــــــل املـــــــــالي بتحليـــــــــل التناســـــــــق فـــــــــي الهيكـــــــــل التمـــــــــويلي والاســـــــــتخدامات  ولتحقيـــــــــق الغايـــــــــات الســـــــــابقة يقـــــــــوم

عنـــــــــــد دراســـــــــــة مصـــــــــــادر التمويـــــــــــل قصـــــــــــير ألاجـــــــــــل ومجـــــــــــاالت )ممـــــــــــا يعنـــــــــــي الجمـــــــــــع بـــــــــــين التحليـــــــــــل قصـــــــــــير ألاجـــــــــــل 

( داخليـــــــة وخارجيـــــــة)وبـــــــين التحليـــــــل طويـــــــل ألاجـــــــل عنـــــــد دراســـــــة مصـــــــادر التمويـــــــل طويلـــــــة ألاجـــــــل ( اســـــــتخدامها

 1.ومجاالت استخدامها

 .مقومات املعلومات الالزمة لعملية التحليل: لب الثالث املط

 .مقومات التحليل املالي: الفرع ألاول 

مــــــــن أجــــــــل نجــــــــاح عمليــــــــة التحليــــــــل املــــــــالي وإعطـــــــــاء عمليــــــــة التحليــــــــل املصــــــــداقية الالزمــــــــة فــــــــي بيــــــــان املؤشـــــــــرات 

ومــــــــات الواقعيـــــــة لنشــــــــاط املؤسســــــــة  البـــــــد مــــــــن تــــــــوفر مجموعــــــــة مـــــــن الشــــــــروط التــــــــي تشـــــــكل فــــــــي مجموعهــــــــا مق

نجــــــــــــاح عمليــــــــــــة التحليــــــــــــل املــــــــــــالي  مــــــــــــن هــــــــــــذه الشــــــــــــروط مــــــــــــا يتعلــــــــــــق بالنــــــــــــخص الــــــــــــذي يقــــــــــــوم بــــــــــــأداء عمليــــــــــــة 

 .التحليل  وم ها ما يتعلق باملنهجية املتبعة في عملية التحليل

 : املقومات التي يجب أن يتمتع بها املحلل املالي 

 .ط الذي تقوم بهـ أن تتوفر للمحلل املالي الخلفية العامة عن املؤسسة ونوعية النشا0

 .ـ أن يبين الفروض واملبادئ الرياضية واملالية التي يبنى عليها عملية التحليل7

                                                             
مويحيإلياس،دورالتحليلالماليفياتخاذالقراراتفيالمؤسسةاالقتصاديةمذكرةمقدمةلنيلشهادةالماستر،تخصص 1

.5ـ2،ص6109العلومالماليةوالمحاسبة،جامعةمحمدخيضربسكرة،
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ـــــــــ علــــــــى املحلـــــــــل املــــــــالي أن يتحلـــــــــى باملوضــــــــوعية  واملصـــــــــداقية وأن ي ــــــــي أن دوره محصـــــــــور بكشــــــــف الحقـــــــــائق 1

 .كما هي

عليــــــــــه أن يقــــــــــوم بعمليـــــــــــة ـــــــــــ أن ال يكتفــــــــــي بيــــــــــان ألاوجـــــــــــه الســــــــــلبية أو إلايجابيــــــــــة فـــــــــــي نشــــــــــاط املؤسســــــــــة  بـــــــــــل 1

 .تفسير لنتائج عملية التحليل

 : مقومات العملية التحليلية 

 .ـ أن تكون البيانات املالية واملحاسبية للمؤسسة ذات مصداقية  وتتمتع بقد من املوثوقية0

 .ـ أن تقوم عملية التحليل على منهج علمي يتناسب وأهداف عملية التحليل املالي7

 .املعلومات الالزمة لعملية التحليل املالي مصادر : الفرع الثاني 

ـــد عمليــــــة التحليــــــل املــــــالي أكثــــــر علــــــى بيانــــــات القــــــوائم املاليــــــة  تلــــــو التــــــي تقــــــوم املؤسســــــة بإعــــــدادها  وهــــــي )تعتمـــ

وهــــــــــــذه قــــــــــــد تكــــــــــــون منشــــــــــــأ )  وكــــــــــــذلو علــــــــــــى البيانــــــــــــات املحاســــــــــــبية واملاليــــــــــــة (مــــــــــــا تســــــــــــمى باملصــــــــــــادر الداخليــــــــــــة

 :هنا فإن هذه املصادر تقسم إلى قسمين    ومن(داخلي  وقد تكون أيضا خارجية

ــــات 1 ــ ــ ــ ــــة للبيانــ ــ ــ ــ ــــادر الداخليـــ ــ ــ ــ ـــ املصـــ ــ ــ ــ ــ امليزانيــــــــــــة العموميـــــــــــــة وقائمـــــــــــــة : وتضـــــــــــــم جميـــــــــــــع القــــــــــــوائم املاليـــــــــــــة  مثـــــــــــــل  :ــ

الـــــــــــــــــدخل  وقائمـــــــــــــــــة التـــــــــــــــــدفق النقـــــــــــــــــدي  وهـــــــــــــــــي جميعهـــــــــــــــــا بيانـــــــــــــــــات محاســـــــــــــــــبية ختاميـــــــــــــــــة ويشـــــــــــــــــمل البيانـــــــــــــــــات 

 .  التفصيلية امللحقة لتلو القوائم

الي إضـــــــــــافة لهـــــــــــذه القـــــــــــوائم اســـــــــــتخدام بيانـــــــــــات تقـــــــــــوم املؤسســـــــــــة بتنظيمهـــــــــــا  أو يــــــــــــتم ــــــــــــ ويمكـــــــــــن للمحلـــــــــــل املـــــــــــ

 :تنظيمها من خالل طرف آخر  باستعمال البيانات التي توفرها املؤسسة  ومن هذه البيانات

 .تقوم املؤسسة بتنظيمها عن أنشطتها خالل الف رة التشغيلية( غير إلالزامية)ـ التقارير املالية 

 .الحساباتـ تقرير مدققي 
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 (.في حال وجوده)ـ التقرير الختامي ملجلس إلادارة 

 : ـ املصادر الخارجية للبيانات 2

وهــــــذه املصــــــادر تســــــاعد املحلـــــــل املــــــالي فــــــي عمليــــــة التقيـــــــيم والتفســــــير التــــــي يقــــــوم  هـــــــا لنتــــــائج عمليــــــة التحليـــــــل  

 : ومن أهم هذه املصادر 

 .ت ألارصدة الدائنة واملدينةـ مراسالت املؤسسة مع العمالء واملوردين  وموافقا

 .ـ البيانات الصادرة عن أسواق املال والبورصة

 .ـ بيانات عما تتمتع به املؤسسة في ألاسواق من سمعة تجارية

 1.ـ أية بيانات يمكن الحصول عليها

 .مستويات التحليل املالي: املبحث الثاني 

ؤسســــــــــات واتخــــــــــاذ القـــــــــرارات  وحتــــــــــى يــــــــــتم يســـــــــتعمل التحليــــــــــل املــــــــــالي للتعـــــــــرف والحكــــــــــم علــــــــــى مســـــــــتو  أداء امل

الاســـــــــــتفادة مـــــــــــن معلومـــــــــــات التحليـــــــــــل املـــــــــــالي يجـــــــــــب تـــــــــــوفر شـــــــــــروط البـــــــــــد مـــــــــــن مراعاتهـــــــــــا مـــــــــــع اتبـــــــــــاع خطـــــــــــوات 

 .سليمة

 .معايير وخطوات التحليل املالي: املطلب ألاول 

 : هنا  مجموعة من املعايير والخطوات يجب اتبعها تكمن في 

 .معايير التحليل املالي: الفرع ألاول 

هنـــــــا  مجموعــــــــة مــــــــن معـــــــايير يســــــــتعملها املحلــــــــل املــــــــالي للتعبيـــــــر عــــــــن مســــــــتو  ألاداء املـــــــالي ومــــــــن هــــــــذه املعــــــــايير 

 : تي 
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ــــة 1 ــ ــايير التاريخيــ ــ ــ ــ املعــ ــ ــ وتحســــــــب هــــــــذه النســــــــب مــــــــن الكشــــــــوفات املاليــــــــة للســــــــنوات الســــــــابقة لغــــــــرض رقابــــــــة  :ـــ

 . ليةألاداء من قبل إلادارة املالية والاستفادة م ها في وضع الخط  املستقب

ــــة 2 ــايير املطلقـــ ــ ـــ املعـــ ــ وتأخـــــــذ هـــــــذه املعـــــــايير شـــــــكل قيمـــــــة ثابتـــــــة لنســـــــب معينـــــــة مشـــــــ ركة بـــــــين جميـــــــع املنشـــــــ ت  :ـــ

 0مـــــــــرة والنســـــــــبة الســـــــــريعة  7وتقـــــــــاس  هـــــــــا النســـــــــبة ذات العالقـــــــــة  ـــــــــي مؤسســـــــــة معينـــــــــة مثـــــــــل نســـــــــبة التـــــــــداول 

 .مرة

ــــة 3 ــ ــايير القطاعيــ ــ ــ ـــ املعــ ــ لقطاعيــــــــة فــــــــي رقابــــــــة ألاداء وهــــــــي يســــــــتفيد املحلــــــــل املــــــــالي بدرجــــــــة كبيــــــــرة مــــــــن املعــــــــايير ا :ــــ

معــــــــــايير تمثـــــــــــل متوســــــــــ  ألداء القطـــــــــــاع الــــــــــذي تنتمـــــــــــي إليــــــــــه املؤسســـــــــــة  خاصــــــــــة وأن املؤسســـــــــــات تتشــــــــــابه فـــــــــــي 

 .العديد من الصفات والخصائص

ــــ هدفة 4 ــ ــ ــ ــ ــايير املســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وهـــــــــــــــي نســــــــــــــب تهــــــــــــــدف إدارة املؤسســــــــــــــة تحقيقهـــــــــــــــا مــــــــــــــن خــــــــــــــالل تنفيــــــــــــــذ املوازنـــــــــــــــات  :ـ

املتحققـــــــة مـــــــع تلـــــــو املســـــــتهدفة تبـــــــرز أوجـــــــه الابتعـــــــادات بـــــــين ألاداء    وبالتـــــــالي فـــــــإن مقارنـــــــة النســـــــب(الخطـــــــ )

 1.الفعلي واملخط   وبالتالي اتخاذ إلاجراءات الت حيحية الالزمة

 .خطوات التحليل املالي: الفرع الثاني 

 : يتم تحليل القوائم املالية على أساس ثال  خطوات أساسية هي 

 .ـ التصنيف0

 .ـ املقارنة7

 .ـ الاستنتاج1

مــــــــــا مـــــــــــا يتعلــــــــــق بالتصـــــــــــنيف فيـــــــــــتم تجزئــــــــــة الحقـــــــــــائق الخاصـــــــــــة بمجموعــــــــــة مـــــــــــن ألارقـــــــــــام إلــــــــــى جزئياتهـــــــــــا التـــــــــــي أ

تتكـــــــــون م هـــــــــا  ووضـــــــــع هـــــــــذه الجزئيـــــــــات مـــــــــع بعضـــــــــها الـــــــــبعض فـــــــــي مجموعـــــــــات متجانســـــــــة  والغـــــــــرض ألاسا ـــــــــ ي 
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مـــــــن هــــــــذه الخطــــــــوة هـــــــو وضــــــــع املعلومــــــــات املاليــــــــة وألارقـــــــام التــــــــي تحــــــــت البحــــــــث والتحليـــــــل فــــــــي صــــــــورة تمكننــــــــا 

قيــــــــــام بــــــــــالخطوة الثانيــــــــــة  وهــــــــــي املقارنــــــــــة  ففــــــــــي هــــــــــذه الخطــــــــــوة يقــــــــــوم املحلــــــــــل املــــــــــالي بمقارنــــــــــة ألارقــــــــــام مــــــــــن ال

الجزئيــــــــة مــــــــع بعضــــــــها الــــــــبعض ومقارنــــــــة املجموعــــــــات املحــــــــددة باملجموعــــــــة الكليــــــــة  وتســــــــاعد هــــــــذه املقارنـــــــــات 

 .على كشف العالقات التي بين ألارقام املختلفة

ائم املاليـــــــــة الخاصـــــــــة باملؤسســــــــــة ملـــــــــدة محاســــــــــبية واحـــــــــدة بــــــــــل والتصـــــــــنيف واملقارنـــــــــة ال يقتصــــــــــران علـــــــــى القــــــــــو 

تشــــــمل أكثــــــر مــــــن ف ــــــرة محاســــــبية  يضــــــاف إلــــــى ذلــــــو أنهــــــا قــــــد تمتــــــد علــــــى القــــــوائم املاليــــــة الخاصــــــة بــــــأكثر مــــــن 

 .مؤسسة واحدة في نفس الصناعة

 وتـــــــأتي الخطـــــــوة ال هائيـــــــة فـــــــي عمليـــــــات التحليـــــــل املـــــــالي وهـــــــي عمليـــــــة الاســـــــتنتاج مـــــــن أجـــــــل التوصـــــــل إلـــــــى أفضـــــــل

 1.الوسائل لعالج املشكالت املختلفة

 .استعماالت التحليل املالي: املطلب الثاني 

يســـــــــتعمل التحليـــــــــل املـــــــــالي للتعـــــــــرف علـــــــــى أداء املؤسســـــــــات موضـــــــــوع التحليـــــــــل واتخـــــــــاذ القـــــــــرارات ذات الصـــــــــلة 

 .  ها

 .مجاالت التحليل املالي: الفرع ألاول 

 : ـ التحليل الائتماني 1

وذلـــــــــو  هـــــــــدف التعـــــــــرف علـــــــــى ألاخطـــــــــاء املتوقـــــــــع أن يواجههـــــــــا فـــــــــي عالقتـــــــــه مـــــــــع يقـــــــــوم  هـــــــــذا التحليـــــــــل املقـــــــــرض 

  وتقييمهــــــــــا وبنــــــــــاء قـــــــــراره بخصــــــــــوص هــــــــــذه العالقــــــــــة اســـــــــتنادا إلــــــــــى نتيجــــــــــة هــــــــــذا التقيــــــــــيم  (املــــــــــدين)املق ـــــــــرض 

وتقـــــــــدم أدوات التحليــــــــــل املـــــــــالي املختلفــــــــــة للمحلـــــــــل  باإلضــــــــــافة إلـــــــــى ألادوات ألاخــــــــــر   إلاطـــــــــار املالئــــــــــم والفعــــــــــال 

مـــــــن اتخـــــــاذ القــــــــرار املناســـــــب  وذلـــــــو ملـــــــا لهـــــــذه ألادوات مــــــــن قـــــــدرة علـــــــى تعـــــــرف املخـــــــاطر املاليــــــــة الـــــــذي يمكنـــــــه 
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إذا مـــــــــا جـــــــــر  التحليـــــــــل املناســـــــــب للقـــــــــوائم املاليـــــــــة للمق ـــــــــرض وتمـــــــــت القـــــــــراءة املناســـــــــبة للنتـــــــــائج املســـــــــتخرجة 

 .من التحليل

 : ـ التحليل الاستثماري 7

ليـــــــل املــــــالي هــــــي تلــــــو املســـــــتعملة فــــــي مجــــــال تقيـــــــيم يعتبــــــر هــــــذا التحليــــــل مـــــــن أفضــــــل التطبيقــــــات العمليــــــة للتح

الاســــــــتثمارات  ولــــــــه أهميــــــــة بالغــــــــة للمســــــــتثمرين مــــــــن أفــــــــراد وشــــــــركات حيــــــــث ينصــــــــب اهتمــــــــامهم علــــــــى ســــــــالمة 

 .استثماراتهم وكفاية عوائدها

 .كما أن هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفاءة إلادارة في خلق استثمار جديد

 : اء ـ تحليل الاندماج والشر 3

ينــــــــتج الانــــــــدماج والشـــــــــراء تكــــــــوين وحـــــــــدة اقتصــــــــادية واحــــــــدة نتيجـــــــــة النضــــــــمام وحـــــــــدتين اقتصــــــــاديتين أو أكثـــــــــر 

 .معا وزوال  النخصية القانونية لكل م هما أو إلحداهما

ويســــــــتخدم هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن التحليــــــــل اثنــــــــاء عمليــــــــات الانــــــــدماج بــــــــين شــــــــركتين حيــــــــث تجــــــــري عمليــــــــة التقيــــــــيم 

 .كة املنوي شراؤها  كما يقدر ألاداء املستقبلي لهاوتقدر القيمة الحالية للشر 

 :ـ تحليل تقييم ألاداء 4

تعتبــــــــــر أدوات التحليــــــــــل املــــــــــالي أدوات مثاليــــــــــة لتحقيــــــــــق هــــــــــذه الغايــــــــــة ملالكهــــــــــا مــــــــــن قــــــــــدرة علــــــــــى تقيــــــــــيم ربحيــــــــــة 

  املؤسســـــــــة وكفاءتهـــــــــا فــــــــــي إدارة موجوداتهـــــــــا وتوازنهــــــــــا املـــــــــالي وســـــــــيولتها  والاتجاهــــــــــات التـــــــــي تتخــــــــــذها فـــــــــي النمــــــــــو

وكـــــــذلو مقارنـــــــة أدائهـــــــا بشـــــــركات أخـــــــر  تعمـــــــل فـــــــي نفـــــــس املجـــــــال أو فـــــــي مجـــــــاالت أخـــــــر  ومـــــــن الجـــــــدير بالـــــــذكر 

ـــا عالقــــــــــــــة باملؤسســــــــــــــة مثــــــــــــــل  إلادارة : أن هــــــــــــــذا النــــــــــــــوع مــــــــــــــن التحليــــــــــــــل تهــــــــــــــتم بــــــــــــــه معظــــــــــــــم ألاطــــــــــــــراف التــــــــــــــي لهـــــــــــ

 .املستثمرين واملق رضين
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 : ـ التخطي  1

ؤسســـــــة وذلـــــــو بســـــــبب التعقيـــــــدات الشـــــــديدة التـــــــي تعتبـــــــر عمليـــــــة التخطـــــــي  للمســـــــتقبل أمـــــــرا ضـــــــروريا لكـــــــل م

تشـــــــــهدها أســـــــــواق املنتجـــــــــات املختلفـــــــــة مـــــــــن ســـــــــلع وخـــــــــدمات وتتمثـــــــــل عمليـــــــــة التخطـــــــــي  بوضـــــــــع تصـــــــــور ألداء 

املؤسســـــــة املتوقـــــــع باالس رشـــــــاد بـــــــاألداء الســـــــابق لهـــــــا  وهنــــــــا تلعـــــــب أدوات التحليـــــــل املـــــــالي دورا مهمـــــــا فـــــــي هــــــــذه 

  1.وتقدير ألاداء املتوقع العملية بشقيها من حيث تقييم ألاداء السابق

 .ألاطراف املستفيدة من التحليل املالي: الفرع الثاني 

هنــــــا  جهــــــات عديــــــدة تســــــتفيد مــــــن نتــــــائج التحليــــــل املــــــالي والتــــــي تظهــــــر علــــــى شــــــكل نســــــب أو مؤشــــــرات معــــــززة 

 : باالستنتاجات والتوصيات ومن بين أهم الجهات املستفيدة من التحليل املالي 

 .ي امل سسةإلادارة املالية ف 1

يســـــــــــاعد التحليـــــــــــل املـــــــــــالي املـــــــــــدير فـــــــــــي تحديـــــــــــد مـــــــــــواطن القـــــــــــوة و الضـــــــــــعف و ت ـــــــــــحي  ألاداء لفـــــــــــرض تحقيـــــــــــق 

الهـــــــدف ألاســـــــاس و هـــــــو تعظـــــــيم قيمـــــــة املؤسســـــــة  و قـــــــد يتطلـــــــب ذلـــــــو العمـــــــل علـــــــى زيـــــــادة حجـــــــم املبيعـــــــات أو 

هــــــــة أخــــــــر  رفـــــــع أســــــــعارها أو خفـــــــض ألانــــــــواع املختلفــــــــة مـــــــن التكــــــــاليف لفــــــــرض زيـــــــادة هــــــــام  الــــــــرب   و مـــــــن ج

فـــــــإن اهتمــــــــام إلادارة املاليـــــــة بالســــــــيولة يجعلهــــــــا تتـــــــابع نتــــــــائج التحليـــــــل املــــــــالي لتمكي هــــــــا مـــــــن الوفــــــــاء بال زاماتهــــــــا 

عنــــــد الاســــــتحقاق  كمـــــــا قــــــد تجـــــــد أنــــــه مــــــن الضـــــــروري كفــــــاءة تحصـــــــيل ديونهــــــا مــــــن الزبـــــــائن أو زيــــــادة مســـــــتو  

 .املخزون

ــــدائنون 2 ــ ــ الــ ــ ــ قبــــــــل أن يتخــــــــذوا قــــــــرارات توريــــــــد املــــــــوارد ألاوليــــــــة يقــــــــوم املــــــــوردون بالتحليــــــــل املــــــــالي للمؤسســــــــة  :ـــ

وبيعهــــــا علــــــى الحســــــاب  وكلمــــــا قصــــــر أجــــــل البيــــــع  جــــــل كلمــــــا اهــــــتم املــــــورد بتحليــــــل الســــــيولة  فــــــي حــــــين كلمــــــا 

زاد أجـــــــــل البيـــــــــع  جـــــــــل كلمـــــــــا اهـــــــــتم املـــــــــورد بتحليـــــــــل الربحيـــــــــة كـــــــــذلو  والتحقـــــــــق مـــــــــن قـــــــــدرة املؤسســـــــــة علـــــــــى 

 (.سةال زامات املؤس)تسديد القروض املمنوحة 

                                                             
.649ـ644،ص6100لمالي،مكتبةالمجتمعالعربيللنشروالتوزيع،مفلحمحمدعقل،مقدمةفياإلدارةالماليةوالتحليلا 1
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 :ـ املستثمرون 3

اســــــــــتنادا إلــــــــــى ( شــــــــــراء أســــــــــهم الشــــــــــركة)مهمــــــــــا كانــــــــــت طبيعــــــــــة املســــــــــتثمر فإنــــــــــه يفضــــــــــل اتخــــــــــاذ قــــــــــرار الاســــــــــتثمار 

الربحيــــــــــــة  الســــــــــــيولة  انخفــــــــــــاض املخــــــــــــاطرة  : دراســــــــــــة تعتمــــــــــــد جزئيــــــــــــا علــــــــــــى مؤشــــــــــــرات التحليــــــــــــل املــــــــــــالي وهــــــــــــي 

 .ال ...املديونية

 : ـ أسواق املال 4

اول أســــــــــهمها فـــــــــي ألاســــــــــواق املاليـــــــــة هــــــــــو نشــــــــــر كشـــــــــوفات ماليــــــــــة لســــــــــنتين مـــــــــن متطلبــــــــــات أدراج الشـــــــــركات لتــــــــــد

متعـــــــــــــــاقبتين  وتقــــــــــــــــوم أســـــــــــــــواق املــــــــــــــــال بتحليــــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الكشــــــــــــــــوفات ونشــــــــــــــــرها فـــــــــــــــي النشــــــــــــــــرات لتوضــــــــــــــــي  أداء 

 .املؤسسة  ومساعدة املستثمرين واملهتمين في اتخاذ قراراتهم وفق أسس علمية

 : ـ الدولة 5

ؤشـــــــــرات التحليـــــــــل املـــــــــالي فـــــــــي رقابـــــــــة ألاســـــــــعار  وفـــــــــي تحصـــــــــيل تســـــــــتخدم بعـــــــــض املؤسســـــــــات التابعـــــــــة للدولـــــــــة م

الضــــــــــرائب ورقابــــــــــة املؤسســــــــــات التــــــــــي تتمتــــــــــع بــــــــــدعم حكــــــــــومي  كمــــــــــا تســــــــــتخدم مؤشــــــــــرات التحليــــــــــل املــــــــــالي فــــــــــي 

 1.إعداد الخط  املستقبلية على املستو  الكلي أو القط ي

 .التحليل املالي وأثره ع ى أداء امل سسة: املبحث الثالث 

املبحـــــــــث إلــــــــــى التحليـــــــــل املـــــــــالي وأثــــــــــره فـــــــــي تقيـــــــــيم أداء املؤسســــــــــة حيـــــــــث نتنـــــــــاول أهــــــــــم  ســـــــــوف نتطـــــــــرق فــــــــــي هـــــــــذا

مؤشــــــرات التحليـــــــل املــــــالي املتمثلـــــــة فــــــي النســـــــب املاليــــــة والتـــــــي تعــــــد أكثـــــــر ألادوات اســــــتعماال فـــــــي تحليــــــل القـــــــوائم 

 .املالية

راس )لي كمـــــــــا ســـــــــنتطرق إلـــــــــى تحليـــــــــل التوازنـــــــــات املاليـــــــــة للمؤسســـــــــة وذلـــــــــو باســـــــــتخدام مؤشـــــــــرات التـــــــــوازن املـــــــــا

 (.املال العام واحتياجات راس املال العام والخزينة
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 .تقييم ألاداء املالي باستخدام ال سب املالية: املطلب ألاول 

تعتبـــــــــر النســـــــــب املاليـــــــــة إحـــــــــد  طـــــــــرق التحليـــــــــل ألاكثـــــــــر شـــــــــيوعا فـــــــــي الحيـــــــــاة املهنيـــــــــة  بســـــــــبب ســـــــــهولة تطبيقهـــــــــا 

العالقــــــــات بــــــــين بيانــــــــات القــــــــوائم املاليــــــــة  وتعــــــــدد ألاغــــــــراض التــــــــي تحققهــــــــا أســــــــاس هــــــــذا ألاســــــــلوب هــــــــو إيجــــــــاد 

 .شريطة أن تكون هذه العالقة ذات مدلول 

 .نسب السيولة: الفرع ألاول 

نســــــــــب الســــــــــيولة هــــــــــي النســــــــــب التــــــــــي تقــــــــــيس العناصــــــــــر الســــــــــائلة والعناصــــــــــر ألاقــــــــــرب إلــــــــــى الســــــــــيولة مــــــــــن أجــــــــــل 

 : سب هي كالتالي معرفة أن املشروع ال يعاني من عسر مالي في مجال سداد ال زاماته وأهم هذه الن

 : ـ نسبة التداول 1

ونســــــمي أيضـــــــا هـــــــذه النســـــــب نســـــــبة الســــــيولة العاديـــــــة  ويســـــــتفاد م هـــــــا فـــــــي معرفــــــة مـــــــد  قـــــــدرة املشـــــــروع علـــــــى 

 : إلايفاء أو سداد ال زاماته  ويتم حساب نسبة التداول كاآلتي 

 .الخصوم املتداولة/ ألاصول املتداولة = نسبة التداول 

رتفعــــــت نســــــبة التــــــداول كلمــــــا كــــــان ذلــــــو مؤشــــــر علــــــى ارتفــــــاع مقــــــدرة املؤسســــــة علــــــى ومــــــن املف ــــــرض أنــــــه كلمــــــا ا

ســــــــــداد ال زاماتهــــــــــا قصــــــــــيرة ألاجــــــــــل  فـــــــــــإن هــــــــــذه النســــــــــبة يجــــــــــب النظــــــــــر إليهـــــــــــا بحــــــــــذر  ذلــــــــــو أنهــــــــــا ال تأخــــــــــذ فـــــــــــي 

 .الحسبان سيولة املكونات الجزئية لألصول املتداولة

ة مــــــــــن النقديـــــــــــة وأوراق القــــــــــبض هـــــــــــي بمعنــــــــــى أن املؤسســـــــــــة التــــــــــي تتكـــــــــــون أصــــــــــولها املتداولـــــــــــة بصــــــــــفة أساســـــــــــي

 1.أكثر سيولة من مؤسسة أخر  تتكون أصولها املتداولة بصفة رئيسية من املخزون

 : ـ نسبة السيولة السريعة 2

 .املطلوبات املتداولة( / املوجودات املتداولة ـ املخزون السلعي= )السيولة السريعة 
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حويـــــــل املخــــــزون إلــــــى ســــــيولة تحتــــــاج إلــــــى وقــــــت وربمـــــــا أمــــــا ســــــبب إبعــــــاد املخــــــزون الســــــل ي باعتبــــــار أن عمليــــــة ت

 .ال يمكن تحويله بمدة قصيرة سيما إذا كان السوق يمر بحالة كساد

 : ـ نسبة التدفقات النقدية 3

وهـــــــــذه النســـــــــبة هـــــــــي مـــــــــن النســـــــــب املتشـــــــــددة إذ أنهـــــــــا تســـــــــتبعد كـــــــــل البنـــــــــود غيـــــــــر النقديـــــــــة وتبقـــــــــي فقـــــــــ  علـــــــــى 

 : البنود النقدية وتكون النسبة كالتالي 

ــــة ن ــ ــ ــــدفقات النقديــ ــ ــ ــــبة التـ ــ ــ ــــغيلية= سـ ــ ــ ــــطة التشــ ــ ــ ــــن ألانشـ ــ ــ ــــة مـ ــ ــ ــــدفقات النقديــ ــ ــ ــافي التـ ــ ــ ــ ــــوب /صـ ــ ــ ــــ  املطلــ ــ ــ متوسـ

 .املتداول 

 .7(/ املطلوبات املتداولة أخر املدة+ املطلوبات املتداولة أول املدة = )إذ أن املطلوبات املتداولة 

 .نسب املديونية: الفرع الثاني 

ســـــــــتثمرين فضـــــــــال عـــــــــن إلادارة إذ أن هـــــــــذه النســـــــــب تظهـــــــــر وهـــــــــي مـــــــــن النســـــــــب املهمـــــــــة بالنســـــــــبة للمقرضـــــــــين وامل

مــــــــــد  مســــــــــاهمة الــــــــــديون ســــــــــواء ممثلــــــــــة فــــــــــي الال زامــــــــــات القصــــــــــيرة أو الطويلــــــــــة ألاجــــــــــل فــــــــــي تمويــــــــــل موجــــــــــودات 

املؤسســـــــــــــــة مقارنـــــــــــــــة بمســـــــــــــــاهمة املـــــــــــــــال   فعـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق نســـــــــــــــب املديونيـــــــــــــــة يمكـــــــــــــــن معرفـــــــــــــــة نســـــــــــــــبة حقـــــــــــــــوق 

 : هذه النسب كاآلتي  املساهمين وكذلو نسبة القروض أو الديون الخارجية ومن

 .ـ نسبة الدين أو إلاقراض1

تقـــــــــيس هـــــــــذه النســـــــــبة نســـــــــبة الـــــــــديون التـــــــــي تســــــــــاهم فيهـــــــــا الغيـــــــــر بالنســـــــــبة إلـــــــــى إجمـــــــــالي موجـــــــــودات املؤسســــــــــة 

وكلمــــــــــا تــــــــــدنت هــــــــــذه النســــــــــبة كلمـــــــــــا دل علــــــــــى أن املؤسســــــــــة تعتمــــــــــد فـــــــــــي تمويــــــــــل موجوداتهــــــــــا علــــــــــى إلامكانيـــــــــــات 

 .الذاتية والعكس صحي 
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بة يكـــــــــــــون غيـــــــــــــر مرغـــــــــــــوب باعتبـــــــــــــار أن املؤسســـــــــــــة ســـــــــــــتتحمل فوائـــــــــــــد علـــــــــــــى القـــــــــــــروض إن ارتفـــــــــــــاع هـــــــــــــذه النســـــــــــــ

وأقســــــاط كبيــــــرة لتســــــديد الــــــديون التــــــي حصــــــلت عليهــــــا  فضــــــال عــــــن ارتفــــــاع نســــــبة الــــــديون يــــــؤدي إلــــــى خضــــــوع 

 : قرارات إلادارة للجهات املقرضة ـ وتحسب هذه النسبة كالتالي 

 .إجمالي ألاصول /مجموع الديون = نسب 

 : لى حقوق امللكية ـ نسبة الديون إ2

تقـــــــــــيس هـــــــــــذه النســـــــــــبة نســـــــــــبة الـــــــــــديون إلـــــــــــى حقـــــــــــوق املـــــــــــال  ودرجـــــــــــة اعتمـــــــــــاد املؤسســـــــــــة علـــــــــــى التمويـــــــــــل مـــــــــــن 

مصــــــادرها الذاتيــــــة  وتحــــــاول الكثيــــــر مــــــن املؤسســــــات ضــــــب  هــــــذه النســــــبة حتــــــى تــــــتمكن مــــــن الــــــتحكم بالـــــــدين 

 .الخارلي

 .حقوق امللكية/إجمالي ألاصول = نسبة الديون إلى حقوق امللكية 

 : عدل تغطية الفوائد ـ م3

يوضـــــــــح هـــــــــذا املعـــــــــدل مـــــــــد  قـــــــــوة املؤسســـــــــة علـــــــــى خدمـــــــــة ديونهـــــــــا وتحمـــــــــل أعبـــــــــاء الفائـــــــــدة  وكلمـــــــــا كـــــــــان هـــــــــذا 

املعـــــــدل كبيــــــــر كلمـــــــا دل علــــــــى أن املؤسســـــــة قــــــــادرة علــــــــى إلايفـــــــاء بال زاماتهــــــــا  وهـــــــذا مــــــــا يؤكـــــــد عليــــــــه املقرضــــــــون 

 .والدائنون من أجل الاطم نان قبل إعطاء أي قرض

 .الفوائد املدفوعة/صافي الربح قبل الفوائد والضريبة= وائد معدل تغطية الف

 : ـ نسبة التغطية الشاملة 4

ـــاط)الغايـــــــة مـــــــن هـــــــذه النســـــــبة هـــــــي معرفـــــــة مـــــــد  قـــــــدرة املشـــــــروع علـــــــى إلايفـــــــاء بمديونيتـــــــه  مـــــــن ( فوائـــــــد وأقســــ

مــــــــــة الـــــــــرب  التشــــــــــغيلي  وهـــــــــذه النســــــــــبة تشـــــــــبه النســــــــــبة الســـــــــابقة إال أنهــــــــــا تحســـــــــب باإلضــــــــــافة إلـــــــــى الفوائــــــــــد قي

 .أقساط الديون 
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ــــاملة  ــ ــ ــ ــــة الشــ ــ ــ ــ ــــبة التغطيــ ــ ــ ــ ــــرائب= ]نســ ــ ــ ــ ــــد والضــ ــ ــ ــ ــــل الفوائــ ــ ــ ــ ــــربح قبــ ــ ــ ــ ــافي الــ ــ ــ ــ ــ ــــة /صــ ــ ــ ــ ــــد املدفوعــ ــ ــ ــ ــــا  + الفوائــ ــ ــ ــ أقســ

 [.القروض املدفوعة

 .نسب ال شا  أو معدالت الدوران: الفرع الثالث 

يســـــــــــتفاد مـــــــــــن هــــــــــــذه النســـــــــــب فــــــــــــي معرفـــــــــــة مــــــــــــد  كفـــــــــــاءة املؤسســــــــــــة فـــــــــــي إدارة موجوداتهــــــــــــا واســـــــــــتغاللها لهــــــــــــذه 

ــي يـــــــتم عـــــــن طريقهـــــــا معرفـــــــة املوجـــــــودات فـــــــي  ـــات  تعـــــــد نســـــــب النشـــــــاط مـــــــن املؤشـــــــرات املهمـــــــة التـــــ توليـــــــد املبيعــــ

 : كفاءة استعمال موجودات املشروع في توليد إيرادات التشغيل  ومن نسب النشاط  تي 

 : ـ معدل دوران رأس املال العامل 1

ات املتداولـــــــــــة والنـــــــــــوع هنــــــــــا  نوعـــــــــــان مـــــــــــن رأس املـــــــــــال همــــــــــا إجمـــــــــــالي راس املـــــــــــال والـــــــــــذي هــــــــــو مقـــــــــــدار املوجـــــــــــود

الثــــــــاني هــــــــو صــــــــافي رأس املـــــــــال وهــــــــو الفــــــــرق بـــــــــين املوجــــــــودات املتداولــــــــة واملطلوبـــــــــات املتداولــــــــة  وملعرفــــــــة مـــــــــد  

كفـــــــاءة رأس املـــــــال العامـــــــل يـــــــتم تحديـــــــد عـــــــدد مـــــــرات دورانـــــــه  أي املـــــــرات التـــــــي يـــــــدورها خـــــــالل الســـــــنة املاليـــــــة  

 .وكلما دار رأس املال العامل أكثر كلما زاد هام  الرب 

 .متوس  رأس املال العامل/صافي املبيعات= معدل دوران رأس املال العامل 

 :إذن

املوجــــــــــــــودات املتداولــــــــــــــة فــــــــــــــي آخــــــــــــــر + املوجــــــــــــــودات املتداولــــــــــــــة فــــــــــــــي أول املــــــــــــــدة =)متوســــــــــــــ  رأس املــــــــــــــال العامــــــــــــــل 

 7(/املدة

 (.معدل دوران رأس املال العامل/161= )ويمكن احتساب معدل الدوران باليوم 

 : ملدينين ـ معدل دوران ا2

يقــــــــيس هــــــــذا املعـــــــــدل دوران املــــــــدينين  وعـــــــــادة مــــــــا تنشـــــــــأ الــــــــذمم املدينــــــــة نتيجـــــــــة تعامــــــــل املؤسســـــــــة مــــــــع الغيـــــــــر 

أي عنــــــــدما تبيــــــــع منتجاتهــــــــا إلــــــــى الزبــــــــائن علــــــــى الحســــــــاب وغالبــــــــا مــــــــا تضــــــــع هــــــــذه املؤسســــــــات شــــــــروط لتســــــــديد 
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ارة هــــــــذا العنصـــــــر املهــــــــم الـــــــديون التــــــــي بذمـــــــة الزبــــــــائن لـــــــذلو ينبدــــــــي أن تكـــــــون هنــــــــا  إدارة ماليـــــــة كف ــــــــة فـــــــي إد

مـــــــــــــن عناصــــــــــــــر املوجــــــــــــــودات املتداولـــــــــــــة باعتبــــــــــــــار أن عــــــــــــــدم تســـــــــــــديد املــــــــــــــدينين لــــــــــــــديونهم ســـــــــــــيؤدي إلــــــــــــــى تحمــــــــــــــل 

املؤسســـــــــــة كلفـــــــــــة باهظـــــــــــة لعـــــــــــدم التســـــــــــديد أو تـــــــــــأخر التســـــــــــديد أو عـــــــــــدم التســـــــــــديد نهائيـــــــــــا ألن ذلـــــــــــو سيضـــــــــــع 

 .املؤسسة في عسر ماليه

 .رصيد املدينين متوس /صافي املبيعات آلاجلة= معدل دوران املدينين 

 . 7(/املدينين آخر املدة+ املدينين أول املدة = )متوس  رصيد املدينين : إذ أن 

 : ـ معدل دوران املخزون 3

وهــــــــذا املؤشــــــــر هـــــــــو  خــــــــر مـــــــــن املؤشــــــــرات املهمــــــــة التـــــــــي يمكــــــــن مـــــــــن خاللهــــــــا معرفــــــــة كفـــــــــاءة إدارة املبيعــــــــات فـــــــــي 

ملشـــــــروع مبيعـــــــات أكبـــــــر ومـــــــن ثـــــــم ســـــــيحقق هـــــــام  تســـــــويق منتجاتهـــــــا  فكلمـــــــا دار املخـــــــزون أكثـــــــر كلمـــــــا حقـــــــق ا

 .رب  أكبر

 .متوس  رصيد املخزون/تكلفة املبيعات= معدل دوران املخزون 

 .7(/رصيد آخر املدة+ رصيد أول املد = )متوس  رصيد املخزون : إذ أن 

 .معدل دوران املخزون/161= معدل دوران املخزون باليوم 

 .ـ معدل دوران الدائنين4

ا املؤشــــــر لبيــــــان كفــــــاءة املؤسســــــة فـــــــي تســــــديد ال زاماتهــــــا  إذ كلمــــــا كــــــان املعــــــدل مرتفعــــــا كلمـــــــا يســــــتفاد مــــــن هــــــذ

 .كان أداء املؤسسة الل زاماتها أفضل  وهذا من املؤشرات التي يؤكد عليها الدائنون واملقرضةن

 ([.أوراق الدفع+ الدائنين / )املش ريات الصافية = ]معدل دوران الدائنين 

 .معدل دوران الذمم الدائنة/ 161= ين باليوم معدل دوران الدائن
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 .ـ معدل دوران املوجودات5

 .املوجودات املتداولة/صافي املبيعات= معدل دوران املوجودات املتداولة 

 1.ويستفاد من هذه املؤشرات في معرفة كفاءة إلادارة في استثمار مصادر التمويل

 .نسب الربحية: الفرع الرابع 

رات عـــــــــــــــن قـــــــــــــــدرة املؤسســـــــــــــــة علـــــــــــــــى إدارة إلايـــــــــــــــرادات الناتجـــــــــــــــة عـــــــــــــــن املبيعـــــــــــــــات هـــــــــــــــذه النســـــــــــــــب تعطـــــــــــــــي مؤشـــــــــــــــ

 .واملصروفات التي تضخم من قائمة الدخل

 .املبيعات( / تكلفة املبيعات –املبيعات = )ـ نسبة مجمل الرب  إلى املبيعات 0

وتعكـــــــــــس هـــــــــــذه النســـــــــــبة الكفــــــــــــاءة فـــــــــــي اســـــــــــتخدام عناصــــــــــــر الانتـــــــــــاج املباشـــــــــــرة  وتــــــــــــر  هـــــــــــام  ربـــــــــــ  لتغطيــــــــــــة 

 .اريفاملص

 .املبيعات/ صافي الرب  بعد الضرائب = ـ نسبة صافي الرب  إلى املبيعات 7

وهـــــــي النســـــــبة تقــــــــيس كفـــــــاءة إلادارة بالنســـــــبة للعمليــــــــات الخاصـــــــة بالتصـــــــنيع وكــــــــذلو كفاءتهـــــــا فـــــــي إدارة بقيــــــــة 

 .عناصر املصروفات وهي املصروفات إلادارية والبيعية

 .صافي املوجودات/بعد الضرائب صافي الرب = ـ معدل العائد على الاستثمار 1

 .حقوق امللكية/صافي الرب  بعد الضرائب= ـ العائد على حقوق امللكية 1

  2.عدد ألاسهم العادية/صافي الرب  بعد الضرائب= ـ العائد على السهم 1

 

 

                                                             
.22ـ54جليلكاظممدلولالعارضي،مرجعسابق،ص 1
.625ـ629صسالمطاللراهيالحسناوي،مرجعسابق، 2
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 .تحليل التوازنات املالية: املطلب الثاني 

النقديــــــــة  فــــــــي كــــــــل لحظــــــــة موجبــــــــا بعــــــــد ســـــــــداد  الحالــــــــة التــــــــي يظــــــــل معهــــــــا رصــــــــيد"يعــــــــرف التــــــــوازن املــــــــالي بأنــــــــه 

 ".الديون قصيرة ألاجل  وكذلو يحقق اليسر املالي بنسبة معينة والسيولة للمؤسسة 

 .رأس املال العامل: الفرع ألاول 

 .تعريف رأس املال العامل وكيفية حسابه: أوال 

يم البنيـــــــــة املاليــــــــة للمؤسســـــــــة  يعتبــــــــر رأس املـــــــــال العامــــــــل أداة مـــــــــن أدوات التحليــــــــل املـــــــــالي املســــــــتعملة فـــــــــي تقيــــــــ

والحكـــــــــم علـــــــــى مـــــــــد  توازنهـــــــــا املـــــــــالي  خاصـــــــــة علـــــــــى املـــــــــد  القصـــــــــير  وذلـــــــــو بتـــــــــاري  معـــــــــين  ويتمثـــــــــل فـــــــــي ذلـــــــــو 

 1.الجزء من ألاموال املستخدمة في تمويل جزء من ألاصول املتداولة بعد تمويل كل ألاصول الثابتة

 : ويتم حساب رأس املال العامل كاآلتي 

ـــ مـــــن أعلــــى امل رأس املـــــال الصــــافي هـــــو الضــــمان املتمثـــــل فــــي جـــــزء كبيــــر مـــــن رأس املــــال الـــــدائم الغيـــــر : يزانيـــــة أ ــــــــــــــــــــــــــــ

 .مستعمل في تمويل املوجودات الثابتة

 

ـــ مـــــــن اســـــــفل امليزانيـــــــة  رأس املــــــال العامـــــــل هـــــــو ذلــــــو الفـــــــائض فـــــــي ألامــــــوال املتداولـــــــة مقارنـــــــة بالـــــــديون : ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .القصيرة ألاجل

 

 

 

                                                             
زغيبمليكةوجوشنقيرميلود،التسييرالماليحسبالبرنامجالرسميالجديد،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الساحةالمركزيةـبن 1

.94،ص6101عكنون،الجزائر،

 .األصول الثابتة –األموال الدائمة =العامل رأس المال 

 .الديون القصيرة األجل –األصول المتداولة  =رأس المال العامل 
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 .ملحاالت رأس املال العا: ثانيا 

ــــى  ــــة ألاولــ ــ الحالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل موجـــــب : أ ــ ــــال العامــ كلمــــــا امتلكـــــت املؤسســــــة رأس مـــــال عامــــــل خـــــاص  وكلمــــــا : راس املـ

كبـــــــــــــر مبلغــــــــــــــه ازدادت وتـــــــــــــدعمت اســــــــــــــتقالليتها اتجـــــــــــــاه الــــــــــــــدائنين واملقرضـــــــــــــين علــــــــــــــى املـــــــــــــدينين ســــــــــــــواء الــــــــــــــديون 

 .الطويلة أو املتوسطة وتتجسد هذه الاستقاللية خاصة في حركة رسم السياسات للمؤسسة

ــــة  ــ ــــة الثانيـــ ــ ــــدوم : ب الحالــ ــ ــــل معــ ــ ــــال العامـــ ــ رأس املـــــــــال العامـــــــــل معــــــــدوم  املؤسســـــــــة لــــــــم تـــــــــتمكن مـــــــــن  :رأس املــ

تـــــــوفير مـــــــا هــــــــو ضـــــــروري لتمويــــــــل جهازهـــــــا الانتـــــــالي وكــــــــل اســـــــتثمار جديــــــــد مـــــــن شـــــــأنه أن يــــــــؤدي باملؤسســـــــة إلــــــــى 

 .رأس املال العامل السالب

ــــة -ج ــ ــ ــ ــــة الثالثـ ــ ــ ــ ــ الحاليـ ــ ــ ــ ــ العامـــــــــــل ســـــــــــالب داللـــــــــــة علـــــــــــى اخـــــــــــتالل فـــــــــــي رأس املـــــــــــال : رأس املـــــــــــال العامـــــــــــل ســـــــــــالب  :ــ

التــــــــوازن املــــــــالي أي أن املؤسســــــــة لــــــــم تــــــــتمكن مــــــــن تجميــــــــع املــــــــوارد املاليــــــــة الكافيــــــــة للمــــــــد  الطويــــــــل وفــــــــي هــــــــذه 

 .الحالة املؤسسة مضطرة لطلب مكثف للقروض القصيرة ألاجل إلعادة تدوير الجهاز إلانتالي

 : أنواع وينقسم إلى أربعة  :أنواع رأس املال العامل : ثانيا 

 .يعرف أنه مجموع املوجودات املتداولة :أ ـ رأس املال العامل إلاجمالي 

ــــافي -ب ــ ــ ــــل الصــ ــ ــ ــــال العامــ ــ ــ ــــ رأس املــ ــ ــ هــــــــــو هــــــــــام  الضــــــــــمان املتمثــــــــــل فــــــــــي ذلــــــــــو الجــــــــــزء مــــــــــن ألامــــــــــوال الدائمــــــــــة  :ـــ

املســـــــتخدم فــــــــي تمويــــــــل جــــــــزء مـــــــن املوجــــــــودات املتداولــــــــة ويطلــــــــق عليـــــــه أحيانــــــــا رأس املــــــــال العامــــــــل فقــــــــ  دون 

 .كلمة صافي باعتبار أن النوع ألاول ال يؤخذ بهإضافة 

ــــا  -ج ــ ــ ــ ــ ــــل الخـــ ــ ــ ــ ــ ــــال العامــ ــ ــ ــ ــ ــــ رأس املـــ ــ ــ ــ ــ ــ هــــــــــــــو ذلـــــــــــــــو الجــــــــــــــزء مـــــــــــــــن ألامــــــــــــــوال الخاصـــــــــــــــة املســــــــــــــتعمل فـــــــــــــــي تمويـــــــــــــــل  :ـ

 : املوجودات املتداولة بعد تمويله للموجودات الثابتة أي 
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ــــي -د ــ ــ ــ ــــل ألاجن ــ ــ ــ ــ ــــال العامــ ــ ــ ــ ــــ راس املــ ــ ــ ــ ويــــــــــــل املوجــــــــــــودات وهـــــــــــو جــــــــــــزء مــــــــــــن ألامــــــــــــوال الدائمـــــــــــة املســــــــــــتخدم فــــــــــــي تم :ــ

 1: املتداولة أي 

 

 .احتياجات رأس املال العامل: الفرع الثاني 

 .ـ تعريف احتياجات رأس املال العامل وكيفية حسابها

تعــــــــرف احتياجـــــــــات رأس املـــــــــال العامـــــــــل علـــــــــى أنهـــــــــا رأس املــــــــال العامـــــــــل ألامثـــــــــل  أي ذلـــــــــو الجـــــــــزء مـــــــــن ألامـــــــــوال 

ي يضـــــــــمن للمؤسســـــــــة توازنهـــــــــا املـــــــــالي الضـــــــــروري وتظهـــــــــر الدائمـــــــــة املمـــــــــول لجـــــــــزء مـــــــــن ألاصـــــــــول املتداولـــــــــة والـــــــــذ

هـــــــذه الاحتياجـــــــات عنـــــــد مقارنـــــــة ألاصـــــــول املتداولـــــــة مـــــــع املـــــــوارد املاليـــــــة قصـــــــيرة ألاجـــــــل  ويمكـــــــن حســـــــاب هـــــــذه 

 : الاحتياجات بالعالقة التالية 

 

ألنهــــــــــا ال تعتبــــــــــر مــــــــــن احتياجــــــــــات الــــــــــدورة  كمــــــــــا أن الســــــــــلفات املصــــــــــرفية أيضــــــــــا وقــــــــــد تــــــــــم اســــــــــتبعاد النقديــــــــــة 

رة عــــــن ديــــــون ســــــائلة مــــــدتها قصـــــــيرة جــــــدا وال تــــــدخل ضــــــمن مــــــواد الـــــــدورة  ألنهــــــا تق ــــــرض غالبــــــا فــــــي نهايـــــــة عبــــــا

 .الدورة للتسوية

 .الخزينة الصافية وكيفية حسا ها: الفرع الثالث 

الخزينــــــــــــــة الصـــــــــــــــافية هـــــــــــــــي مجمـــــــــــــــوع ألامـــــــــــــــوال الجـــــــــــــــاهزة التــــــــــــــي توجـــــــــــــــد تحـــــــــــــــت تصـــــــــــــــرف املؤسســـــــــــــــة ملـــــــــــــــدة دورة 

ائلة التــــــــــي تســــــــــتطيع املؤسســــــــــة اســــــــــتخدامها فــــــــــورا والخزينــــــــــة الصــــــــــافية اســـــــــتغاللية أي مجمــــــــــوع ألامــــــــــوال الســــــــــ

                                                             
.55ـ55يوسفحسنيوسف،مرجعسابق،ص1

 .األصول الثابتة –األموال الخاصة  =رأس المال العامل الخاص 

 .رأس المال العامل الخاص –رأس المال العامل  =رأس المال العامل األجنبي 

-الديونالقصيرةاالجل)-(النقدية–األصولالمتداولة)=املاحتياجاترأسالمالالع

 (.السلفاتالمصرفية
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علــــــى درجــــــة كبيــــــرة مــــــن ألاهميــــــة  ألنهــــــا تعبــــــر عــــــن وجــــــود أو عــــــدم وجــــــود تــــــوازن مــــــالي باملؤسســــــة  وتحســــــب عــــــن 

 : طريق صافي القيم الجاهزة أي 

 .السلفات املصرفية –القيم الجاهزة = الخزينة الصافية 

 : ملال العام واحتياجات رأس املال العامل   أي أو عن طريق الفرق بين ؤأس ا* 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
.54ـ56زغيبمليكةوبوشنقيرميلود،مرجعسابق،ص 1

 .احتياجات راس املال العامل –رأس املال العامل = الخزينة الصافية 
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 : خالصة 

مـــــن خــــــالل هــــــذا الفصــــــل تطرقنـــــا إلــــــى موضــــــوع التحليــــــل املـــــالي  حيــــــث يعتبــــــر التحليــــــل املـــــالي علــــــى أنــــــه عمليــــــة   

خدام مختلـــــــــف الاســـــــــاليب وألادوات املاليـــــــــة ومـــــــــن أهـــــــــم هـــــــــذه ألادوات فحـــــــــص القـــــــــوائم املاليـــــــــة  وذلـــــــــو باســـــــــت

هــــــــي النســــــــب املاليــــــــة ومؤشــــــــرات التــــــــوازن املــــــــالي التــــــــي تعتمــــــــد عليهــــــــا املؤسســــــــة مــــــــن أجــــــــل تقيــــــــيم أدائهــــــــا املــــــــالي  

وهـــــــــو مـــــــــا يتطلــــــــــب إلـــــــــى ضــــــــــرورة دراســـــــــة البيانـــــــــات املاليــــــــــة للمؤسســـــــــة مــــــــــن خـــــــــالل التحليـــــــــل املــــــــــالي لهـــــــــا  هــــــــــدف 

ة لهـــــــا خــــــــالل ف ـــــــرات معينـــــــة  وكـــــــذلو التعـــــــرف علــــــــى قـــــــدرة املؤسســـــــة علـــــــى تمويــــــــل تنـــــــخيص الوضـــــــعية املاليـــــــ

 .استثماراتها من خالل تحقيق توازنها املالي
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 : تمهيد 

للمجتمع  و تبرز أهمية املؤسسة في كونهـا  الاقتصاديتعتبر املؤسسة إلاقتصادية النواة ألاساسية في النشاط 

ضـــافة و مصـــدر للثـــروة  و حجـــم ذلـــو مـــرتب  بـــأداء املؤسســـة و عقالنيـــة القيـــادة و وعيـــه بمـــا مصـــدر للقيمـــة امل

 . يجريه في محيطها

فــــــــــال يمكــــــــــن تنــــــــــاول موضــــــــــوع تقيــــــــــيم ألاداء املــــــــــالي فــــــــــي املؤسســــــــــة إلاقتصــــــــــادية دون إلاحاطــــــــــة باإلطــــــــــار النظــــــــــري 

مـــــــــــة علـــــــــــى مســـــــــــتو  املؤسســـــــــــة لـــــــــــألداء  حيـــــــــــث يعتبـــــــــــر تقيـــــــــــيم ألاداء و ألاداء املـــــــــــالي مـــــــــــن إحـــــــــــد  املواضـــــــــــيع الها

إلاقتصـــــــادية حيـــــــث أن املؤسســـــــة فـــــــي حالـــــــة تغيـــــــر مســـــــتمر بســـــــبب بي تهـــــــا و عالقاتهـــــــا مـــــــع املؤسســـــــات ألاخــــــــر  و 

تســـــــ ى املؤسســـــــة دومـــــــا ألن تكـــــــون فـــــــي أفضـــــــل صـــــــورة لهـــــــا و حتـــــــى تـــــــتمكن مـــــــن ذلـــــــو أصـــــــبحت تهـــــــتم بتحســـــــين 

يعتبـــــــر مـــــــن بـــــــين ألاســـــــس التـــــــي تبنـــــــى  أدائهـــــــا و بالكيفيـــــــة التـــــــي تســـــــتطيع أن تتفـــــــوق  هـــــــا أمـــــــام منافســـــــيها  فـــــــاألداء

 . عليها املؤسسة

 : و من أجل ذلو تم تقسيم الفصل الثاني إلى ثالثة مباحث

 . ماهية ألاداء:  املبحث ألاول 

 . تقييم ألاداء:  املبحث الثاني

 . ألاداء املالي:  املبحث الثالث
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 . ماهية ألاداء: املبحث ألاول 

الضــــــــــــوء علــــــــــــى مفهــــــــــــوم و أنــــــــــــواع ألاداء بــــــــــــدءا بمفهــــــــــــوم ألاداء فــــــــــــي  مــــــــــــن خــــــــــــالل هــــــــــــذا املبحــــــــــــث قمنــــــــــــا بتســــــــــــلي 

 . املطلب ألاول و أنواع ألاداء في املطلب الثاني

 .  مفهوم ألاداء:  املطلب ألاول 

ذلـــــــــــــو النشـــــــــــــاط الشـــــــــــــمولي املســـــــــــــتمر و الـــــــــــــذي يعكـــــــــــــس نجـــــــــــــاح املنظمـــــــــــــة و "يمكـــــــــــــن تعريـــــــــــــف ألاداء علـــــــــــــى أنـــــــــــــه 

و فشــــــــــــلها و انكماشـــــــــــــها وفــــــــــــق أســــــــــــس و معــــــــــــايير محـــــــــــــددة اســــــــــــتمراريتها و قــــــــــــدرتها علــــــــــــى التكيـــــــــــــف مــــــــــــع البي ــــــــــــة أ

 1".تضعها املنظمة وفقا ملتطلبات نشاطاتها و في ضوء ألاهداف طويلة ألامد

 2". النجاح الذي تحققه املنظمة في تحقيق أهدافها" كم عرف كذلو أنه

نظـــــــام فـــــــي شـــــــكل املخرجـــــــات ذات القيمـــــــة التـــــــي ينتجهـــــــا ال"و يعـــــــرف ألاداء فـــــــي إطـــــــار املؤسســـــــة أو التنظـــــــيم بأنـــــــه 

  3". سلع و خدمات

 . خصائص مفهوم ألاداء: املطلب الثاني

نتيجــــــــة لصــــــــعوبة تحديــــــــد مفهــــــــوم ألاداء بفعــــــــل اخــــــــتالف آراء املمارســــــــين و البــــــــاحثين حولــــــــه  لــــــــذلو ســــــــنحاول 

تحليــــــــل بعــــــــض خصــــــــائص مفهــــــــوم ألاداء  و التــــــــي توضــــــــح أكثــــــــر مفهــــــــوم ألاداء  و تتمثــــــــل هــــــــذه الخصــــــــائص فــــــــي 

 : النقاط التالية

 : ألاداء مفهوم واسع _أ

                                                             
عالءفرحاتطالبوإيمانشيحانالمشهداني،الحكومةالمؤسسيةواألداءالمالياالستراتيجيللمصارف،دارصفاءللنشرو 1

.29،ص6100التوزيع،عمان،
وائلمحمدصحيإدريسوطاهرمحسنمنصورالغالي،أساسياتاألداءوبطاقةالتقييمالمتوازن،داروائلللنشر،األردن، 2
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يختلـــــــــــف مفهـــــــــــوم ألاداء بـــــــــــاختالف الجماعـــــــــــات و ألافـــــــــــراد الـــــــــــذين يســـــــــــتخدمونه  فبالنســـــــــــبة ملـــــــــــالكي املؤسســـــــــــة 

قــــــد يعنــــــي ألاربــــــاح  أمــــــا بالنســــــبة للمســــــير فيعنــــــي املردوديــــــة و القــــــدرة التنافســــــية  أمــــــا بالنســــــبة للفــــــرد العامـــــــل 

 ن قد يعني للزبون نوعية الخدمات فقد يعني ألاجور الجيدة أو مناخ العمل املالئم  في حي

و املنتجـــــــــــات التـــــــــــي توفرهـــــــــــا لـــــــــــه املؤسســـــــــــة  لـــــــــــذا يبقـــــــــــح ألاداء مســـــــــــألة إدرا  تختلـــــــــــف مـــــــــــن فـــــــــــرد آلخـــــــــــر و مـــــــــــن 

جماعـــــــة ألخــــــــر   و مــــــــن مؤسســـــــة ألخــــــــر   و هــــــــذا مــــــــا يطـــــــرح إشــــــــكالية صــــــــعوبة ضـــــــبطه و قبولــــــــه وفقــــــــا ملعــــــــايير 

 . معتمدة من جميع الفاعلين داخل و خارج املؤسسة

 : داء مفهوم متطور ألا _ ب 

إن مكونـــــــــــات ألاداء تتطـــــــــــور عبـــــــــــر الـــــــــــزمن  إذ أن املعـــــــــــايير التـــــــــــي يتحـــــــــــدد ألاداء علـــــــــــى أساســـــــــــها ســـــــــــواء أن كانـــــــــــت 

معــــــــــــايير داخليـــــــــــــة للمؤسســــــــــــة أو تلـــــــــــــو التــــــــــــي تحـــــــــــــددها البي ــــــــــــة الخارجيـــــــــــــة الدائمــــــــــــة التغيـــــــــــــر  فالعوامــــــــــــل التـــــــــــــي 

تكـــــــون غيـــــــر مالئمـــــــة للحكـــــــم علـــــــى  تـــــــتحكم فـــــــي نجـــــــاح املؤسســـــــة فـــــــي املرحلـــــــة ألاولـــــــى لـــــــدخول الســـــــوق  يمكـــــــن أن

 . أداء مؤسسة تمر بمرحلة النمو أو النضج

كمـــــــــا أنـــــــــه قــــــــــد توجـــــــــد توليفــــــــــة معينـــــــــة مــــــــــن العوامـــــــــل البشــــــــــرية  التقنيـــــــــة  املاليــــــــــة و التنظيميـــــــــة تجعــــــــــل ألاداء 

مرتفعـــــــا فـــــــي موقـــــــف أو ظـــــــرف معـــــــين دون أن يكـــــــون ذلـــــــو فـــــــي مواقـــــــف أو ظـــــــروف أخـــــــر   ألن هـــــــذه التوليفـــــــات 

عبــــــــر الــــــــزمن  لــــــــذلو فــــــــإن التحــــــــدي ألاسا ــــــــ ي إلدارة املؤسســــــــة يتمثــــــــل فــــــــي إيجــــــــاد التوليفــــــــة متعــــــــددة و متغيــــــــرة 

 . املناسبة لتحقيق ألاداء املتوقع

 : ألاداء مفهوم شامل_ ج 

يفضــــــــل بعــــــــض البــــــــاحثين اســــــــتخدام مــــــــدخل شــــــــامل عنــــــــد دراســــــــة ألاداء لــــــــذا يق ــــــــرح القــــــــائمين بتقيــــــــيم ألاداء 

ســـــــــــه حيــــــــــث يوضـــــــــــح بعضـــــــــــها الــــــــــبعض  و هـــــــــــي ذات عالقـــــــــــة مجموعــــــــــة واســـــــــــعة مـــــــــــن املؤشــــــــــرات املتكاملـــــــــــة لقيا

باألهـــــــــداف العديــــــــــدة للمؤسســــــــــة  إذ أن املعــــــــــايير املاليــــــــــة وحــــــــــدها غيـــــــــر كافيــــــــــة و غيــــــــــر كاملــــــــــة للتعبيــــــــــر عــــــــــن أداء 

املؤسســـــــــــة لــــــــــــذلو علــــــــــــى القــــــــــــائمين بتقيــــــــــــيم ألاداء أن يســــــــــــتخدموا إلــــــــــــى جان هــــــــــــا معــــــــــــايير غيــــــــــــر ماليــــــــــــة و خاصــــــــــــة 
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هـــــــــا  و هـــــــــي تشـــــــــكل أســـــــــاس النجـــــــــاح فـــــــــي املســـــــــتقبل لكونهـــــــــا تـــــــــوفر نظـــــــــرة املعـــــــــايير البشـــــــــرية و الاجتماعيـــــــــة لتكامل

 . شاملة و ضرورية عن ألاداء في مجاالت متعددة

 : ألاداء مفهوم غني بالتناقضات_ د

إن ألاداء تحـــــــــدده مجموعـــــــــة مـــــــــن العوامـــــــــل  م هـــــــــا مـــــــــا يكمـــــــــل بعضـــــــــها الـــــــــبعض و م هـــــــــا مـــــــــا يكـــــــــون متناقضـــــــــا  و 

املؤسســــــــــــة تحقيــــــــــــق هــــــــــــدف خفــــــــــــض تكــــــــــــاليف إلانتــــــــــــاج  و  يظهــــــــــــر هــــــــــــذا التنــــــــــــاقض مــــــــــــثال عنــــــــــــدما تســــــــــــ ى إدارة

الســـــــ ي فــــــــي نفـــــــس الوقــــــــت إلـــــــى تحقيــــــــق هـــــــدف تحســــــــين النوعيـــــــة فــــــــي الخـــــــدمات و الســــــــلع  أو الســـــــ ي لخفــــــــض 

و أعبـــــاء العـــــاملين و الحفـــــاو فـــــي نفـــــس الوقـــــت علـــــى الـــــروح املعنويـــــة العاليـــــة لهـــــم  لـــــذلو فـــــإن    تكـــــاليف

مكونــــــــــــات ألاداء لــــــــــــيس لــــــــــــد ها كلهــــــــــــا نفــــــــــــس ألاهميــــــــــــة مكونــــــــــــات ألاداء تتطلــــــــــــب تحكيمــــــــــــا مســــــــــــتديما  و بمــــــــــــا أن 

 1. النسبية لذا على املؤسسة أخذ ألاولويات بعين إلاعتبار إضافة إلى محاولة التوفيق بي هما

 . أنواع ألاداء: املطلب الثالث

 : إن تحديد أنواع ألاداء يفرض اختيار معايير التقييم  هذه يمكن تحديدها في أربع معايير هي

 .  حسب معيار املصدر: الفرع ألاول 

 . وفقا لهذا املعيار يمكن تقييم أدام املؤسسة إلى نوعين ألاداء الذاتي أو الداخلي و ألاداء الخارلي

 : ألاداء الداخ ي: أوال

كــــــــذلو يطلــــــــق عليــــــــه اســــــــم أداة الوحـــــــــدة أي أنــــــــه ينــــــــتج بفضــــــــل مــــــــا تملكـــــــــه املؤسســــــــة مــــــــن املــــــــوارد فهــــــــو ينـــــــــتج 

 : أساسا  من التوليفة التالية

ــــر   _ ــ و هـــــــــو أداء أفـــــــــراد املؤسســـــــــة الـــــــــذين يمكـــــــــن اعتبـــــــــارهم مـــــــــورد اســـــــــ راتي ي قـــــــــادر علـــــــــى صـــــــــنع : ألاداء البشـــ

 . القيمة و تحقيق ألافضلية التنافسية من خالل تسيير مهاراتهم

                                                             
االقتصادية،رسالةمقدمةلنيلشهادةالماجستير،تخصصبوقابةزينب،التدقيقالخارجيوتأثيرهعلىفعاليةاألداءفيالمؤسسة 1

.55ـ52،ص6101ـ4محاسبةوتدقيق،جامعةالجزائرـ
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 . و يتمثل في قدرة املؤسسة على استعمال استثماراتهم بشكل فعال: ـ ألاداء التقني

 . ة تعب ة و استخدام الوسائل املالية املتاحةو يمكن في فعالي: ـ ألاداء املالي

فـــــــاألداء الـــــــداخلي هـــــــو أداء متـــــــأتي مــــــــن مواردهـــــــا الضـــــــرورية لســـــــير نشـــــــاطها مــــــــن مـــــــوارد بشـــــــرية  مـــــــوارد ماليــــــــة  

 . موارد مادية

 : ألاداء الخار ي: ثانيا

 . هو ألاداء الناتج عن التغيرات التي تحد  في املحي  الخارلي للمؤسسة

ب فـــــــــي إحداثـــــــــه و لكــــــــن املحـــــــــي  الخـــــــــارلي هـــــــــو الـــــــــذي يولــــــــده  فهـــــــــذا النـــــــــوع بصـــــــــفة عامـــــــــة فاملؤسســــــــة ال تتســـــــــب

يظهـــــــر فـــــــي النتـــــــائج الجيـــــــدة التـــــــي تتحصـــــــل عليهـــــــا املؤسســـــــة كارتفـــــــاع رقـــــــم ألاعمـــــــال نتيجـــــــة الرتفـــــــاع ســـــــعر البيـــــــع 

أو خــــــــــروج أحــــــــــد املنافســــــــــين  ارتفــــــــــاع القيمــــــــــة املضــــــــــافة مقارنــــــــــة بالســــــــــنة املاضــــــــــية نتيجــــــــــة النخفــــــــــاض أســــــــــعار 

 . اللوازم و الخدمات  فكل هذه التغيرات تنعكس على ألاداء سواء باإليجاب أو بالسلب املواد و 

إن هـــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن ألاداء يفــــــــــرض علــــــــــى املؤسســــــــــة تحليـــــــــل نتائجهــــــــــا و هــــــــــذا ســــــــــهل إذا تعلــــــــــق ألامــــــــــر بتغيــــــــــرات 

كميــــــــــــة أيــــــــــــن يمكــــــــــــن قياســــــــــــها و تحديــــــــــــد أثرهــــــــــــا و لعــــــــــــل مــــــــــــن أهــــــــــــم طــــــــــــرق تحليــــــــــــل الظــــــــــــواهر طريقــــــــــــة إلاحــــــــــــالل 

 1 .املتسلسل

 . حسب معيار الشمولية: الفرع الثاني

 : حسب هذا املعيار بقسم ألاداء داخل املؤسسة إلى

ــــي: أوال ــ ــ ــ ــ ــ و هــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي يتجســــــــــــــــد باإلنجــــــــــــــــازات التــــــــــــــــي ســــــــــــــــاهمت جميــــــــــــــــع العناصــــــــــــــــر و الوظــــــــــــــــائف أو : ألاداء الك ــ

ألانظمــــــــة الفرعيــــــــة للمؤسســــــــة فــــــــي تحقيقهــــــــا  و فــــــــي إطــــــــار هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن ألاداء يمكــــــــن الحــــــــديث عــــــــن مــــــــد  و 

 . كيفيات بلوغ املؤسسة أهدافها الشاملة كاالستمرارية  الشمولية  ألارباح  النمو

                                                             
عادلعشي،األداءالماليللمؤسسةاالقتصاديةقياسوتقييم،رسالةمقدمةنيلشهادةالماجستير،تخصصتسييرالمؤسسات 1

.05،05،ص6116الصناعية،جامعةمحمدخيضر،بسكرة،
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ــا ــ ــ ــ ــــي: ثانيـــ ــ ــ و هـــــــــــو الـــــــــــذي يتحقـــــــــــق علـــــــــــى مســـــــــــتو  ألانظمـــــــــــة الفرعيـــــــــــة للمؤسســـــــــــة و ينقســـــــــــم بـــــــــــدور  :ألاداء الجزئـــ

 . مد  عدة أنواع تختلف باختالف املعيار املعتمد لتقييم عناصر املؤسسة

  1.للمؤسسة في الحقيقة هو نتيجة تفاعل أداءات أنظمتها الفرعيةو نشير إلى أن ألاداء الكلي 

 .  حسب املعيار الوظيفي: الفرع الثالث

يــــــــــرتب  هــــــــــذا املعيــــــــــار بــــــــــالتنظيم  ألن هــــــــــذا ألاخيــــــــــر هــــــــــو الــــــــــذي يحــــــــــدد الوظــــــــــائف و النشــــــــــاطات التــــــــــي تمارســــــــــها 

 . املؤسسة

ة التـــــــــــي يمكــــــــــن حصـــــــــــرها فـــــــــــي إذن ينقســــــــــم ألاداء فـــــــــــي هــــــــــذه الحالـــــــــــة حســــــــــب الوظـــــــــــائف املســــــــــندة إلـــــــــــى املؤسســــــــــ

 : الوظائف التالية

ــــة: أوال ــ ــ ــ ــ ــــة املاليــ ــ ــ ــ ــ يتمثــــــــــــــل هــــــــــــــذا ألاداء فــــــــــــــي قــــــــــــــدرة املؤسســــــــــــــة فــــــــــــــي بلــــــــــــــوغ أهــــــــــــــدافها املاليــــــــــــــة بأقــــــــــــــل : أداء الوظيفــ

التكـــــــاليف املمكنـــــــة  فـــــــاألداء املـــــــالي يتجســـــــد فـــــــي قـــــــدرتها علـــــــى تحقيـــــــق التـــــــوازن املـــــــالي و تـــــــوفير الســـــــيولة الالزمـــــــة 

 . املردودية الجيد و تكاليف منخفضة لتسديد ما عليها  و تحقيق معدل

ــا ــ ــ ــ ــ ــــاج: ثانيــ ــ ــ ــ ــــة إلانتــ ــ ــ ــ يتحقـــــــــــــق ألاداء إلانتــــــــــــالي للمؤسســـــــــــــة عنــــــــــــدما تـــــــــــــتمكن مــــــــــــن تحقيـــــــــــــق معـــــــــــــدالت : أداء وظيفـــ

مرتفعـــــــــــة لإلنتاجيــــــــــــة مقارنــــــــــــة بمثيالتهـــــــــــا أو بنســــــــــــبة القطــــــــــــاع الـــــــــــذي تنتمــــــــــــي إليــــــــــــه  و إنتـــــــــــاج منتجــــــــــــات بجــــــــــــودة 

و تحقيـــــــــق نســـــــــبة توقـــــــــف  الت و التـــــــــأخر فـــــــــي عاليـــــــــة و بتكـــــــــاليف منخفضـــــــــة تســـــــــم  لهـــــــــا مزاحمـــــــــة منافســـــــــيها 

 . تلبية الطلبيات

ــا ــ ــ ــــراد: ثالثـ ــ ــــة ألافــ ــ قبــــــــل تحديــــــــد ماهيــــــــة هــــــــذا ألاداء  بتوجيــــــــه إلاشــــــــارة إلــــــــى أهميــــــــة املــــــــوارد البشــــــــرية  :أداء وظيفــ

داخـــــــــــل املؤسســـــــــــة  فـــــــــــتكمن هـــــــــــذه ألاهميـــــــــــة فـــــــــــي قـــــــــــدرتها علـــــــــــى تحريـــــــــــو املـــــــــــوارد ألاخـــــــــــر  توجيهـــــــــــا نحـــــــــــو هـــــــــــدف 

وارد املؤسســـــــــــة بفعاليـــــــــــة ال يـــــــــــتم إال عـــــــــــن طريـــــــــــق ألافـــــــــــراد  كـــــــــــذلو وجـــــــــــود املؤسســــــــــة  فضـــــــــــمان اســـــــــــتخدام مـــــــــــ

املؤسســـــــــــة و اســــــــــــتمراريتها أو زوالهــــــــــــا مــــــــــــرتب  بنوعيــــــــــــة و ســـــــــــلو  ألافــــــــــــراد الــــــــــــذين تــــــــــــوظفهم املؤسســــــــــــة  فلكــــــــــــي 

                                                             
فارسيصبرينة،تقييمأداءالعاملينوأثرهعلىأداءالمؤسسة،رسالةمقدمةلنيلشهادةالماستر،تخصصرسمالسياساتالعامة، 1
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تضـــــــــمن املؤسســـــــــة بقاءهـــــــــا يجــــــــــب أن توظـــــــــف ألاكفـــــــــاء و ذوي املهـــــــــارات العاليــــــــــة و تســـــــــيرهم تســـــــــييرا فعــــــــــاال  و 

بشـــــــــــري ال تكــــــــــون إال إذا كـــــــــــان النـــــــــــخص املناســــــــــب و فـــــــــــي الوقــــــــــت املناســـــــــــب إلنجـــــــــــاز تحقيــــــــــق فعاليـــــــــــة املــــــــــورد ال

 . عمله

ــا ــ ــ ــــوين: رابعــ ــ ــــة التمــ ــ يتمثــــــــل أداؤهــــــــا فــــــــي القــــــــدرة علــــــــى تحقيــــــــق درجــــــــة عاليــــــــة مــــــــن الاســــــــتقاللية عــــــــن : أداء وظيفــ

املــــــــــــــوردين  و للحصــــــــــــــول علــــــــــــــى املــــــــــــــواد بجــــــــــــــودة عاليــــــــــــــة و فــــــــــــــي  جــــــــــــــال املحــــــــــــــددة و بشــــــــــــــروط دفــــــــــــــع مرضــــــــــــــية و 

ال تســــــــــــديد املــــــــــــوردين تفــــــــــــوق  جــــــــــــال املمنوحــــــــــــة للعمــــــــــــالء  و تحقيــــــــــــق اســــــــــــتغالل جيــــــــــــد الحصــــــــــــول علــــــــــــى آجــــــــــــ

 . ألماكن التخزين

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوير: خامســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث و التطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة البحــ ــ ــ ــ ــ ــ يمكــــــــــــــــن دراســــــــــــــــة أداء وظيفــــــــــــــــة البحــــــــــــــــث و التطــــــــــــــــوير بدراســــــــــــــــة : أداء وظيفــ

 : املؤشرات التالية

 . الجو املالئم لالخ راع و الابتكار و التجديد* 

 . ملنافسينوتيرة التجديد مقارنة با* 

 . نسبة و سرعة تحويل الابتكارات إلى املؤسسة* 

 . التنويع و قدرة املؤسسة على إرسال منتوجات جديدة* 

 . درجة التحديث و مواكبة التطوير* 

ــا ــ ــ ــــوي : سادســ ــ ــــة التســـ ــ يتمثـــــــــل فــــــــي قـــــــــدرة وظيفـــــــــة التســـــــــويق علــــــــى بلـــــــــوغ أهـــــــــدافها بأقـــــــــل التكـــــــــاليف : أداء وظيفـــ

تـــــــه مــــــــن خـــــــالل مجموعــــــــة مـــــــن املؤشــــــــرات املتعلقـــــــة بوظيفــــــــة التســـــــويق التــــــــي املمكنـــــــة  هـــــــذا ألاداء يمكــــــــن معرف

 . حصة السوق  إرضاء العمالء  السمعة: يمكن ذكر م ها

ــابعا ــ ــ ــــة:سـ ــ ــــات العامــ ــ ــــة العالقــ ــ فـــــــي هــــــــذه الوظيفــــــــة يمكــــــــن أن يتجســـــــد بعــــــــض أبعــــــــاد مفهــــــــوم ألاداء  : أداء وظيفــ

ـــين الاعتبــــــــــــار  املســـــــــــــاهمين  املــــــــــــوظفين  العمـــــــــــــالء  املــــــــــــوردين  الدولـــــــــــــة فــــــــــــاألداء فــــــــــــي هـــــــــــــذه الوظيفــــــــــــة يأخـــــــــــــذ بعـــــــــ
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بالنســــــــــبة للمســــــــــاهمين يتحقــــــــــق ألاداء عنــــــــــدما يتحصــــــــــلوا علــــــــــى عائــــــــــد مرتفــــــــــع لألســــــــــهم و اســــــــــتقرار فــــــــــي ألاربــــــــــاح 

املوزعــــــــة  آجــــــــال التســــــــديد و الاســــــــتمرار فــــــــي التعامــــــــل فــــــــي حــــــــين ألاداء مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر العمــــــــالء هــــــــو الحصــــــــول 

 1. املناسبة على مدة تسديد ما عليهم في  جال

 . حسب معيار الطبيعة: الفرع الرابع

تبعــــــــــــــا لهــــــــــــــذا املعيــــــــــــــار الــــــــــــــذي مــــــــــــــن خاللــــــــــــــه تقســـــــــــــــم املؤسســــــــــــــة أهــــــــــــــدافها إلــــــــــــــى أهــــــــــــــداف اقتصــــــــــــــادية  أهـــــــــــــــداف 

يمكــــــــــــــن تصـــــــــــــنيف ألاداء إلـــــــــــــى أداء اقتصــــــــــــــادي  أداء ... اجتماعيـــــــــــــة  أهـــــــــــــداف تكنولوجيــــــــــــــة  أهـــــــــــــداف سياســـــــــــــية

 .   اجتما ي  أداء تكنولولي  أداء سيا  ي

ــــاد  داءألا : أوال ــ ــ ــ يعتبــــــــــــر ألاداء الاقتصــــــــــــادي املهمــــــــــــة ألاساســــــــــــية التــــــــــــي تســــــــــــ ى املؤسســــــــــــة الاقتصــــــــــــادية : الاقتصــ

إلانتــــــــاج  )إلـــــــى بلوغهـــــــا و يتمثـــــــل فـــــــي الفـــــــوائض الاقتصـــــــادية التــــــــي تجنيهـــــــا املؤسســـــــة مـــــــن وراء تعظـــــــيم نواتجهـــــــا 

رأس )واردهــــــــــا و تدنيــــــــــة اســـــــــتخدام م...( الـــــــــرب   القيمـــــــــة املضــــــــــافة  رقـــــــــم ألاعمــــــــــال  حصـــــــــة الســــــــــوق  املردوديـــــــــة

 ...(. املال  العمل  املواد ألاولية  التكنولوجيا

فــــــــــــي حقيقــــــــــــة ألامــــــــــــر ألاهــــــــــــداف الاجتماعيــــــــــــة التــــــــــــي ترســــــــــــمها املؤسســــــــــــة أثنــــــــــــاء عمليــــــــــــة : ألاداء الاجتمــــــــــــا ي: ثانيــــــــــــا

التخطــــــــــــي  كانـــــــــــــت قبـــــــــــــل ذلــــــــــــو قيـــــــــــــود أو شـــــــــــــروطا فرضــــــــــــتها عليهـــــــــــــا أفـــــــــــــراد املؤسســــــــــــة أوال  و أفـــــــــــــراد املجتمـــــــــــــع 

ق هـــــــــذه ألاهـــــــــداف يجـــــــــب أن ي ـــــــــزامن مـــــــــع تحقيـــــــــق ألاهـــــــــداف ألاخـــــــــر  و خاصـــــــــة م هـــــــــا الخـــــــــارلي ثانيـــــــــا  و تحقيـــــــــ

 .  الاقتصادية  و في بعض الحاالت ال يتحقق ألاداء الاقتصادي إال بتحقق ألاداء الاجتما ي

ــا ــ ــ ــ ــ ــــو ي ألاداء :ثالثـــ ــ ــ ــ يكـــــــــــــون للمؤسســـــــــــــة أداء تكنولوجيـــــــــــــا عنـــــــــــــدما تكـــــــــــــون قـــــــــــــد حـــــــــــــددت أثنـــــــــــــاء عمليـــــــــــــة  :التكنولـــ

يــــــــــــة كالســــــــــــيطرة علــــــــــــى مجــــــــــــال تكنولــــــــــــولي معــــــــــــين  و فــــــــــــي أغلــــــــــــب ألاحيــــــــــــان تكــــــــــــون التخطــــــــــــي  أهــــــــــــدافا تكنولوج

 . ألاهداف التكنولوجية التي ترسمها املؤسسة أهدافا اس راتيجية نظرا ألهمية التكنولوجيا

 : ألاداء السياس ي: رابعا

                                                             
تر،تخصصفحصمحاسبي،جامعةمحمدأوراغوناسة،أثرالتحليلالماليعلىأداءالمؤسسة،رسالةمقدمةلنيلشهادةالماس 1

6102خيضر،بسكرة،
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يتجســــــــــد ألاداء السيا ــــــــــ ي فــــــــــي بلــــــــــوغ املؤسســــــــــة أهــــــــــدافها السياســــــــــية  و يمكــــــــــن للمؤسســــــــــة أن تتحصــــــــــل علــــــــــى 

مـــــــن خـــــــالل تحقيـــــــق أهـــــــدافها السياســـــــية التـــــــي تعتبـــــــر كوســـــــائل لتحقيـــــــق أهـــــــدافها ألاخـــــــر   و ألامثلـــــــة فـــــــي مزايـــــــا 

ـــات تمويـــــــــــــل : هــــــــــــذا املجــــــــــــال عديــــــــــــدة و املثــــــــــــال التــــــــــــالي يوضــــــــــــح أهميــــــــــــة ألاهــــــــــــداف السياســــــــــــية لــــــــــــبعض املؤسســـــــــ

الحمــــــــــالت الانتخابيـــــــــــة مـــــــــــن أجـــــــــــل إيصـــــــــــال أشـــــــــــخاص معينـــــــــــين إلـــــــــــى الحكـــــــــــم أو مناصـــــــــــب ســـــــــــامية الســـــــــــتغاللهم 

 . لصالح املؤسسة فيما يعد

بعــــــــد اســـــــــتعراض معظـــــــــم معــــــــايير تصـــــــــنيف ألاداء نشـــــــــير إلــــــــى أن مختلـــــــــف أنـــــــــواع ألاداء غيــــــــر متنافيـــــــــة املفهـــــــــوم  

فقـــــــد نجـــــــد ألاداء الاقتصـــــــادي الـــــــذي صـــــــنف حســـــــب معيـــــــار الطبيعـــــــة قـــــــد يضـــــــم ألاداء املـــــــالي  و كـــــــذلو نفـــــــس 

 1. املعنى ينطبق على ألانواع ألاخر  

 . تقييم ألاداء: املبحث الثاني

ـــات الاقتصـــــــــــادية علـــــــــــى إيجـــــــــــاد كافـــــــــــة التغيـــــــــــرات و النقـــــــــــائص باملؤسســـــــــــة  و  يعمـــــــــــل تقيـــــــــــيم ألاداء فـــــــــــي املؤسســــــــ

تحديـــــــد طــــــــرف عالجهــــــــا و متابعــــــــة تنفيـــــــذ املق رحــــــــات و التوصــــــــيات الالزمــــــــة لعـــــــالج ذلــــــــو  و ســــــــنتطرق فــــــــي هــــــــذا 

 . املبحث إلى تعريف و أهداف و أهمية تقييم ألاداء

  .تعريف تقييم ألاداء: املطلب ألاول 

مقارنـــــــــة ألاداء الفعلـــــــــي بمؤشـــــــــرات ســـــــــبق و أن تـــــــــم تحديـــــــــدها مـــــــــن قبـــــــــل إدارة "يعـــــــــرف تقيـــــــــيم ألاداء علـــــــــى أنـــــــــه 

املنظمـــــــــــة  هـــــــــــدف اكتشــــــــــــاف الانحرافـــــــــــات و مـــــــــــن ثــــــــــــم العمـــــــــــل علــــــــــــى ت ـــــــــــحيحها  و مـــــــــــا تحصــــــــــــل املقارنـــــــــــة بــــــــــــين 

 2"النتائج املتحققة فعال و املستهدفة خالل مدة زمنية معينة

تقيـــــــــيم نشــــــــــاط الوحـــــــــدة الاقتصــــــــــادية علـــــــــى ضــــــــــوءها توصــــــــــلت : "علـــــــــى أنهــــــــــا كمـــــــــا نعــــــــــرف عمليـــــــــة تقيــــــــــيم ألاداء

إليـــــــــه مـــــــــن نتـــــــــائج فـــــــــي نهايـــــــــة ف ـــــــــرة ماليـــــــــة معينـــــــــة و هـــــــــي تهـــــــــتم أوال بـــــــــالتحقق مـــــــــن بلـــــــــوغ ألاهـــــــــداف املخططــــــــــة و 

                                                             
.60،66عادلعشي،مرجعسابق،ص 1
.55عالءفرحاتطالبوايمانشيحانالمشهداني،مرجعسابق،ص 2
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املحـــــــددة مســــــــبقا و ثانيــــــــا بقيــــــــاس كفــــــــاءة الوحــــــــدة فــــــــي اســــــــتخدام املــــــــوارد املتاحــــــــة ســــــــواء كانــــــــت مــــــــوارد بشــــــــرية 

 1". أو رأسمالية

هـــــــو عمليـــــــة تحديـــــــد درجـــــــة انطبـــــــاق عـــــــدد مـــــــن املعـــــــايير ألادائيـــــــة و إلاداريـــــــة علـــــــى : "يعـــــــرف أيضـــــــا علـــــــى أنـــــــهكمـــــــا 

شــــــخص أو مجموعـــــــة مـــــــن خـــــــالل نظــــــام علمـــــــي ممـــــــنهج يشـــــــمل وضـــــــع أســــــس و قواعـــــــد خاصـــــــة ترا ـــــــي مختلـــــــف 

التخصصــــــــــــات و الخبــــــــــــرات و طبيعــــــــــــة العمــــــــــــل  و حوصــــــــــــلة هــــــــــــذه العمليــــــــــــة تكــــــــــــون إلاطــــــــــــار الاســــــــــــ راتي ي العــــــــــــام 

  2".ألاهداف طويلة املد   التي تعكس التوجه املستقبلي للمؤسسة للمنظمة و 

 . أهمية و أهداف تقييم ألاداء: املطلب الثاني

 .سنتطرق في هذا املطلب إلى أهمية تقييم ألاداء و من ثم التطرق إلى أهدافه

 . أهمية تقييم ألاداء: الفرع ألاول 

 : ذلو من خاللتقييم ألاداء له أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسة و 

يفــــــــــــــر تقيــــــــــــــيم ألاداء معلومـــــــــــــــات حــــــــــــــول ســــــــــــــير العمليـــــــــــــــات فــــــــــــــي املؤسســــــــــــــة و معـــــــــــــــدل اق را هــــــــــــــا مــــــــــــــن تحقيـــــــــــــــق _ 0

 . ألاهداف  و بالتالي يساعد على تركيز الجهود صوب تحقيق ألاهداف و اتخاذ القرارات السليمة

ـــين الاتصـــــــــــــــاالت الداخليـــــــــــــــة فـــــــــــــــي املؤسســـــــــــــــة بـــــــــــــــين املـــــــــــــــوظفين _ 7 ـــاهم تقيـــــــــــــــيم ألاداء فـــــــــــــــي تحســــــــــــ و كـــــــــــــــذلو  يســــــــــــ

الاتصـــــــــاالت الخارجيـــــــــة مـــــــــع العمـــــــــالء  فهـــــــــذا يـــــــــؤدي إلـــــــــى تكـــــــــوين منـــــــــاخ إيجـــــــــابي داخـــــــــل املؤسســـــــــة يـــــــــؤثر إيجابـــــــــا 

 .  على العمليات التي تتم داخلها و خارجها

 . تقديم صورة واضحة حول تكاليف تنفيذ البرامج و ألانشطة أول بأول _ 1

تماعيــــــــــــة و تقــــــــــــدم حلــــــــــــول للعديــــــــــــد مــــــــــــن يمكــــــــــــن أن يبــــــــــــين تقيــــــــــــيم ألاداء أن املؤسســــــــــــة تحقــــــــــــق أهــــــــــــداف اج_ 1

 . املشاكل الاجتماعية باإلضافة إلى تلبية العديد من الحاجات و املطالب الاجتماعية
                                                             

.41ص6111السعيدفرحاتجمعة،األداءالماليلمنظماتاألعمال،دارالمريخللنشر،الرياض، 1
،رسالةمقدمةلنيلشهادةالماستر،تخصص pcnليةالتحليلالماليفيتقييمأداءالمؤسسةاالقتصاديةوفقبنواليإكرام،فعا 2

05،ص6102تدقيقمحاسبيومراقبةالتسيير،جامعةعبدالحميدبنباديس،مستغانم،
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يســـــــــــاعد تقيــــــــــــيم ألاداء فــــــــــــي وضــــــــــــع الخطــــــــــــ  التدريبيـــــــــــة و اختيــــــــــــار البــــــــــــرامج التدريبيــــــــــــة املناســــــــــــبة  و كــــــــــــذلو _ 1

 . تحديد ألاقسام و ألافراد الذين هم بحاجة إلى تدريب

 . عدة في اندماج و انخراط املوظفين في املؤسسةاملسا_ 6

إن عمليــــــــة تقيــــــــيم ألاداء تــــــــؤدي إلــــــــى تحقيـــــــــق فوائــــــــد كثيــــــــرة للمؤسســــــــة  حيـــــــــث أنهــــــــا تــــــــوفر مــــــــدخال واضـــــــــحا _ 2

لل ركيـــــــــز علـــــــــى الخطـــــــــة إلاســـــــــ راتيجية للبرنـــــــــامج فضـــــــــال عـــــــــن غاياتـــــــــه و مســـــــــتو  أدائـــــــــه  كمـــــــــا أن التقيـــــــــيم يـــــــــوفر 

 .برنامج العمل إلى إلادارة العلياآلية معينة لرفع التقارير حول أداء 

 . إن تقييم ألاداء يؤدي إلى تحسين إدارة املنتجات و الخدمات و عملية إيصالها إلى العمالء_ 2

يمكــــــــن تقيــــــــيم ألاداء مــــــــن الحصــــــــول علــــــــى صــــــــورة واضــــــــحة حــــــــول فاعليــــــــة و كفــــــــاءة البــــــــرامج و العمليـــــــــات و _ 9

 1. ألافراد

 . أهداف تقييم ألاداء: الفرع الثاني

 : تهدف عملية تقييم ألاداء إلى مايليتس

 . الوقوف على مستو  إنجاز املؤسسة مقارنة باألهداف املدرجة في خطتها إلانتاجية_ 0

الكشــــــــــف عــــــــــن مواصــــــــــلة الخلـــــــــــل و الضــــــــــعف فــــــــــي نشـــــــــــاط املؤسســــــــــة و إجــــــــــراء تحليـــــــــــل شــــــــــامل لهــــــــــا و بيـــــــــــان _ 7

ملنفــــــــــذين إلــــــــــى وســــــــــائل تنافيهــــــــــا مســــــــــبباتها و ذلــــــــــو  هــــــــــدف وضــــــــــع الحلــــــــــول الالزمــــــــــة لهــــــــــا و ت ــــــــــحيحها و إرشــــــــــاد ا

 . مستقبال

تحديــــــــد مســــــــؤولية كــــــــل مركــــــــز أو قســــــــم فــــــــي املؤسســــــــة عــــــــن مــــــــواطن الخلــــــــل و الضــــــــعف فــــــــي النشــــــــاط الــــــــذي _ 1

تقـــــــوم بـــــــه و ذلـــــــو مـــــــن خـــــــالل قيـــــــاس إنتاجيـــــــة كـــــــل قســـــــم مـــــــن أقســـــــام العمليـــــــة إلانتاجيـــــــة و تحديـــــــد إنجازاتـــــــه 

 . قسام باتجاه رفع مستو  أداء الوحدةسلبا أو إيجابا  ألامر الذي من شأنه خلق منافسة بين ألا
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الوقـــــــــوف علـــــــــى مــــــــــد  كفـــــــــاءة اســــــــــتخدام املـــــــــوارد املتاحــــــــــة بطريقـــــــــة رشــــــــــيدة تحقـــــــــق عائــــــــــدا أكبـــــــــر بتكــــــــــاليف _ 1

 . أقل و بنوعية جيدة

تســـــــــهيل تحقيـــــــــق تقيـــــــــيم شـــــــــامل لـــــــــألداء علـــــــــى مســـــــــتو  الاقتصـــــــــاد الـــــــــوطني و ذلـــــــــو باالعتمـــــــــاد علـــــــــى نتـــــــــائج _ 1

 . التقييم ألادائي لكل مشروع

ت ـــــــــــحي  املوازنــــــــــــات التخطيطيـــــــــــة و وضــــــــــــع مؤشـــــــــــراتها فــــــــــــي املســــــــــــار ال ـــــــــــحي  بمــــــــــــا يـــــــــــوازن بــــــــــــين الطمــــــــــــوح و  _6

إلامكانيــــــــــات املتاحـــــــــــة حيـــــــــــث تشـــــــــــكل نتــــــــــائج تقيـــــــــــيم ألاداء قاعـــــــــــدة معلوماتيـــــــــــة كبيــــــــــرة فـــــــــــي رســـــــــــم السياســـــــــــات و 

  1.الخط  العلمية البعيدة عن املزاجية و التقديرات غير الواقعية

 . اح و صعوبات تقييم ألاداءمتطلبات نج: املطلب الثالث

 . سنتطرق في هذا املطلب إلى متطلبات نجاح تقييم ألاداء و صعوبات أو أخطار تقييم ألاداء

 . متطلبات نجاح تقييم ألاداء: الفرع ألاول 

 متطلبات نجاح تقييم ألاداء( 10_17)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

متطلبـــــــــــــــــات نجــــــــــــــــــاح 

اعتبـــــــــــــار أن تحقيــــــــــــــق ألاهـــــــــــــداف املســــــــــــــيطرة يمثــــــــــــــل ب: ــــــــــــــ التحديــــــــــــــد الـــــــــــــدقيق لألهــــــــــــــداف0

الهـــــــــــــدف ألاول لعمليـــــــــــــة تقيـــــــــــــيم ألاداء فـــــــــــــي املؤسســـــــــــــة و ألاســـــــــــــاس الـــــــــــــذي تنطلـــــــــــــق منـــــــــــــه 

العمليـــــــــــة  فيجـــــــــــب أن تكـــــــــــون هـــــــــــذه ألاهـــــــــــداف محـــــــــــددة بدقـــــــــــة و معروفـــــــــــة مـــــــــــن طـــــــــــرف 

 . جميع ألافراد داخل املؤسسة

ـــــــــــ قيـــــــــــاس ألاشـــــــــــياء ال ـــــــــــحيحة7 س و ينبدـــــــــــي علـــــــــــى املؤسســـــــــــة قبـــــــــــل الشـــــــــــروع فـــــــــــي قيـــــــــــا: ـ

تقيـــــــــيم ألاداء أن تقـــــــــوم أوال بتحديـــــــــد و فهـــــــــم كافـــــــــة العمليـــــــــات و ألانشـــــــــطة التـــــــــي ســـــــــيتم 
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قياســـــــــــها  و بــــــــــــذلو يجــــــــــــب علـــــــــــى املؤسســــــــــــة تحديــــــــــــد العمليـــــــــــات و ألانشــــــــــــطة الرئيســــــــــــية  : تقييم ألاداء

 . التي تعكس مستو  أدائها و وضعها ضمن خريطة التنفيذ

ــــــــــــ النظــــــــــــر لعمليــــــــــــة التقيــــــــــــيم علــــــــــــى أنهــــــــــــا وســــــــــــيلة و ليســــــــــــت غايــــــــــــة1 ملون و يقــــــــــــوم العــــــــــــا: ـ

املــــــــديرون فــــــــي املؤسســــــــة بالعمــــــــل اتجــــــــاه تحقيــــــــق النتــــــــائج و ألاهــــــــداف املرغوبــــــــة  لــــــــذلو 

ينبدــــــــــي علــــــــــيهم تركيــــــــــز كــــــــــل اهتمــــــــــامهم نحــــــــــو إنجــــــــــاز هــــــــــذه ألاهــــــــــداف  و ال يمثــــــــــل تقيــــــــــيم 

ألاداء ســـــــــــــــو  أداة تســـــــــــــــم  لهـــــــــــــــم بقيـــــــــــــــاس مـــــــــــــــد  تقـــــــــــــــدمهم نحـــــــــــــــو تحقيـــــــــــــــق ألاهـــــــــــــــداف 

أنهـــــــــــا وســـــــــــيلة و ليســــــــــــت  املســـــــــــيطرة  لـــــــــــذلو يجـــــــــــب النظـــــــــــر لعمليــــــــــــة تقيـــــــــــيم ألاداء علـــــــــــى

 . غاية  فالغاية بالنسبة للمؤسسة تمثل في بلوغ أهدافها املسيطرة

 . 117عبد الرحيم محمد  اقتصاديات الاستثمار و التمويل و التحليل املالي  ص : املصدر

 . صعوبات تقييم ألاداء: الفرع الثاني

 : تتمثل صعوبات تقييم ألاداء في

 .ساهمة في ألاداءـ صعوبة تحديد املعايير امل

 . ـ صعوبة تحديد أداء الفرد و مد  مسؤوليته عن هذا ألاداء  خاصة ألاداء الناتج عن سلوكه

 . ـ الاهتمام بالنتائج دون الاهتمام بالوسائل املقدمة لتحقيق هذه النتائج

رات ت ــــــــحيحية ــــــــ كثــــــــرة املعــــــــايير و تشــــــــع ها  ممــــــــا يــــــــؤدي إلــــــــى تحريــــــــف النتــــــــائج و توجيههــــــــا  و بالتــــــــالي اتخــــــــاذ قــــــــرا

 . خاط ة

 . ـ خلق جو من الالثقة و الفوض ى عند ألافراد نتيجة شعورهم بالرقابة و املحاسبة الدائمة

  1.ـ زيادة تكاليف العملية الرقابية بالنظر إلى إلايرادات املرجوة من ورائها
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 . ألاداء املالي: املبحث الثالث

ســـــــــــــه املؤسســـــــــــــة  حيـــــــــــــث يحـــــــــــــدد مـــــــــــــد  اســـــــــــــتغاللها ألاداء املـــــــــــــالي هـــــــــــــو نتيجـــــــــــــة النشـــــــــــــاط الشـــــــــــــمولي الـــــــــــــذي تمار 

 . ملواردها من أجل تحقيق ألاهداف

 . تعريف و أهمية ألاداء املالي: املطلب ألاول 

 . تعريف ألاداء املالي: الفرع ألاول 

وصـــــــــــف لوضـــــــــــع املنظمـــــــــــة الحـــــــــــالي و تحديـــــــــــد دقيـــــــــــق للمجـــــــــــاالت التـــــــــــي اســـــــــــتخدمتها : "يعـــــــــــرف ألاداء املـــــــــــالي بأنـــــــــــه

الل دراســـــــــــــــة املبيعــــــــــــــات  إلايـــــــــــــــرادات  املوجــــــــــــــودات  املطلوبـــــــــــــــات  و صـــــــــــــــافي للوصــــــــــــــول إلـــــــــــــــى ألاهــــــــــــــداف مـــــــــــــــن خــــــــــــــ

  1.الثروة

تعظـــــــــــيم النتـــــــــــائج مـــــــــــن خـــــــــــالل تحســـــــــــين املردوديـــــــــــة  و يتحقـــــــــــق ذلـــــــــــو بتدنيـــــــــــة : "كمـــــــــــا يعـــــــــــرف أيضـــــــــــا علـــــــــــى أنـــــــــــه

التكــــــــاليف و تعظــــــــيم إلايـــــــــرادات بصــــــــفة مســـــــــتمرة تمتــــــــد إلـــــــــى املــــــــد  املتوســـــــــ  و الطويــــــــل  بغيـــــــــة تحقيــــــــق كـــــــــل 

  2."وة و الاستقرار في مستو  ألاداءمن ال راكم في الثر

أداة لتــــــــــدار  التغيــــــــــرات و املشــــــــــاكل و املعيقــــــــــات التــــــــــي قــــــــــد تظهــــــــــر فــــــــــي : "و يعــــــــــرف ألاداء املــــــــــالي أيضــــــــــا علــــــــــى أنــــــــــه

مســـــــــــــيرة املؤسســـــــــــــة فاملؤشـــــــــــــرات ندقـــــــــــــه نـــــــــــــافوس الخطـــــــــــــر إذا كانـــــــــــــت املؤسســـــــــــــة تواجـــــــــــــه صـــــــــــــعوبات نقديـــــــــــــة أو 

الي و النقـــــــــــــدي  وبـــــــــــــذلو تنـــــــــــــذر إدارتهـــــــــــــا للعمـــــــــــــل ربحيــــــــــــة أو لكثـــــــــــــرة الـــــــــــــديون و القـــــــــــــروض و مشـــــــــــــكل العســـــــــــــر املـــــــــــــ

 ". ملعالجة الخلل
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 أهمية ألاداء املالي : الفرع الثاني

تنبـــــــع أهميـــــــة ألاداء املـــــــالي بشـــــــكل عـــــــام فـــــــي أنـــــــه  هـــــــدف إلـــــــى تقيـــــــيم أداء املؤسســـــــات مـــــــن عـــــــدة زوايـــــــا و بطريقـــــــة 

ة و الضـــــــعف فـــــــي تخـــــــدم مســـــــتخدمي البيانـــــــات ممـــــــن لهـــــــم مصـــــــالح ماليـــــــة فـــــــي املؤسســـــــة لتحديـــــــد جوانـــــــب القـــــــو 

 . املؤسسة و إلاستفادة من البيانات التي يوفرها ألاداء املالي ل رشيد القرارات املالية للمستخدمين

و تنبـــــــع أهميـــــــة ألاداء املـــــــالي أيضـــــــا و بشـــــــكل خـــــــاص فـــــــي عمليـــــــة متابعـــــــة أعمـــــــال املؤسســـــــات و تفحـــــــص ســـــــلوكها 

داء نحـــــــــــــــو الاتجــــــــــــــاه ال ـــــــــــــــحي  و و مراقبــــــــــــــة أوضــــــــــــــاعها و تقيـــــــــــــــيم مســــــــــــــنوبات أدائهـــــــــــــــا و فعاليتــــــــــــــه  و توجيــــــــــــــه ألا 

املطلــــــــــــــوب مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل تحديـــــــــــــــد املعوقـــــــــــــــات و بيــــــــــــــان أســـــــــــــــبا ها و اق ـــــــــــــــراح اجراءاتهـــــــــــــــا الت ـــــــــــــــحيحية و ترشـــــــــــــــيد 

الاســــــــــــــتخدامات العامــــــــــــــة للمؤسســــــــــــــات و اســــــــــــــتثماراتها وفقــــــــــــــا لألهــــــــــــــداف العامــــــــــــــة للشــــــــــــــركات و املســــــــــــــاهمة فــــــــــــــي 

 . فسةاتخاذ القرارات السليمة للحفاو على الاستمرارية و البقاء و املنا

 : حيث أن ألاداء املالي يمكن أن يحقق للمستثمرين ألاهداف التالية

يمكـــــــــــــن املســــــــــــــتثمر مـــــــــــــن متابعــــــــــــــة و معرفـــــــــــــة نشــــــــــــــاط الشـــــــــــــركة و طبيعتــــــــــــــه  و كمـــــــــــــا يســــــــــــــاعد علـــــــــــــى متابعــــــــــــــة _ 0

الظـــــــــروف الاقتصـــــــــادية و املاليـــــــــة املحيطــــــــــة  و تقـــــــــدير مـــــــــد  تـــــــــأثير أدوات ألاداء املــــــــــالي مـــــــــن ربحيـــــــــة و ســــــــــيولة و 

 . ة و توزيعات على سعر السهمنشاط و مديوني

يســــــــاعد املســــــــتثمر فــــــــي إجــــــــراء عمليــــــــة التحليــــــــل و املقارنــــــــة و تفســــــــير البيانــــــــات املاليــــــــة و فهــــــــم التفاعــــــــل بــــــــين _ 7

 . البيانات املالية التخاذ القرار املالئم ألوضاع الشركات

لتحليــــــــــل و منــــــــــه فــــــــــإن املوضــــــــــوع ألاسا ــــــــــ ي لــــــــــألداء املــــــــــالي هــــــــــو الحصــــــــــول علــــــــــى معلومــــــــــات تســــــــــتخدم ألغــــــــــراض ا

املناســــــــــبة لصــــــــــنع القــــــــــرارات و اختيـــــــــــار الســــــــــهم ألافضــــــــــل مـــــــــــن وقــــــــــت آلخــــــــــر مـــــــــــن خــــــــــالل مؤشــــــــــرات ألاداء املـــــــــــالي 

 . الشركات

 : و بشكل عام يمكن حصر أهمية ألاداء املالي في أنه يلقي الضوء على الجوانب  تية

 . تقييم ربحية الشركة* 



 مفاهيم أساسية حول األدا  المالي                                               :الفصل الثاني 

 
46 

 . تقييم سيولة الشركة* 

 . تقييم تطور نشاط الشركة* 

 . تقييم مديونية الشركة *

 . تقييم تطور توزيعات الشركة*

  1.تقييم تطور حجم الشركة* 

 . العوامل امل ثرة ع ى ألاداء املالي: املطلب الثاني

 : و تتخلص العوامل املؤثرة على ألاداء املالي في العناصر التالية

ت املتعلقــــــــــة بالشــــــــــركات و أعمالهــــــــــا  هــــــــــو إلاطــــــــــار الــــــــــذي تتفاعــــــــــل فيــــــــــه جميــــــــــع املتغيــــــــــرا: الهيكــــــــــل التنظيمــــــــــي: أوال

ففيــــــــــــــــــــه تتحــــــــــــــــــــدد أســـــــــــــــــــــاليب الاتصــــــــــــــــــــاالت و الصــــــــــــــــــــالحيات و املســـــــــــــــــــــؤوليات و أســــــــــــــــــــاليب تبــــــــــــــــــــادل ألانشـــــــــــــــــــــطة و 

املعلومــــــــــات  حيـــــــــــث يتضـــــــــــمن الهيكـــــــــــل التنظيمــــــــــي الكثافـــــــــــة إلاداريـــــــــــة هـــــــــــي الوظــــــــــائف إلاداريـــــــــــة فـــــــــــي الشـــــــــــركات و 

ايز ألافقـــــــــي فهـــــــــو عــــــــــدد املهـــــــــام التــــــــــي التمـــــــــايز الرأ ـــــــــ ي هــــــــــو عـــــــــدد الســــــــــنويات إلاداريـــــــــة فـــــــــي الشــــــــــركات  أمـــــــــا التمــــــــــ

 . نتجت عن تقسيم العمل و الانتشار الجغرافي من عدد الفروع و املوظفين

ـــذ الخطـــــــ  بنجـــــــاح عـــــــن طريـــــــق  ـــاعدة فـــــــي تنفيــــ و يـــــــؤثر الهيكـــــــل التنظيمـــــــي علـــــــى أداء الشـــــــركات مـــــــن خـــــــالل املســــ

ا باإلضــــــــــافة إلـــــــــــى تحديــــــــــد ألاعمــــــــــال و النشــــــــــاطات التــــــــــي ينبدـــــــــــي القيــــــــــام  هــــــــــا  و مــــــــــن ثــــــــــم تخصـــــــــــيص املــــــــــوارد لهــــــــــ

تســـــــــــهيل تحديـــــــــــد ألادوار لألفـــــــــــراد فـــــــــــي الشـــــــــــركات و املســـــــــــاعدة فـــــــــــي اتخـــــــــــاذ القـــــــــــرارات ضـــــــــــمن املواصـــــــــــفات التــــــــــــي 

 . تسهل إلدارة الشركات اتخاذ القرار بأكثر فاعلية

 

 

                                                             
،من6101محمدمحمودالخطيب،األداءالماليوأثرهعلىعوائدأسهمالشركات،دارحامدللنشروالتوزيع،عمان،األردن، 1

.95إلىص95ص
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 : املناخ التنظيمي: ثانيا

نصـــــــــر البشــــــــــري  هـــــــــو وضـــــــــوح التنظـــــــــيم و كيفيـــــــــة اتخـــــــــاذ القــــــــــرار و أســـــــــلوب إلادارة و توجيـــــــــه ألاداء و تنميـــــــــة الع

و يقصــــــــد بوضــــــــوح التنظــــــــيم إدرا  العــــــــاملين مهــــــــام الشــــــــركة و أهــــــــدافها و عملياتهــــــــا و نشــــــــاطاتها مــــــــع ارتباطهــــــــا 

بــــــــاألداء أمـــــــــا اتخـــــــــاذ القـــــــــرار هـــــــــو أخـــــــــذه بطريقــــــــة عقالنيـــــــــة و تقييمهـــــــــا و مـــــــــد  مالئمـــــــــة املعلومـــــــــات التخاذهـــــــــا  و 

ألاداء  أمـــــــا توجيـــــــه ألاداء مـــــــن مـــــــد  تأكــــــــد أســـــــلوب إلادارة فـــــــي تنـــــــجيع العـــــــاملين علـــــــى املبـــــــادرة الذاتيـــــــة أثنـــــــاء 

 . العامل من أدائه تحقيق سنويات عليا من ألاداء

حيـــــــــــــث يقـــــــــــــوم املنـــــــــــــاخ التنظيمـــــــــــــي علـــــــــــــى ضـــــــــــــمان ســـــــــــــالمة ألاداء بصـــــــــــــورة إيجابيـــــــــــــة و كفاءتـــــــــــــه مـــــــــــــن النـــــــــــــاجتين 

إلاداريــــــــــــة و املاليــــــــــــة  و إعطــــــــــــاء معلومــــــــــــات ملتخــــــــــــذي القــــــــــــرارات لرســــــــــــم صــــــــــــورة لــــــــــــألداء و التعــــــــــــرف علــــــــــــى مــــــــــــد  

 . إلاداريين ملعايير ألاداء في تصرفهم في أموال الشركات تطبيق

 : التكنولوجيا: ثالثا

هـــــــــي عبـــــــــارة عـــــــــن ألاســـــــــاليب و املهـــــــــارات و الطـــــــــرق املعتمـــــــــدة فـــــــــي الشـــــــــركة لتحقيـــــــــق ألاهـــــــــداف املنشـــــــــودة و التـــــــــي 

تعمـــــــــــل علــــــــــــى ربــــــــــــ  املصــــــــــــادر باالحتياجــــــــــــات  و ينــــــــــــدرج تحـــــــــــت التكنولوجيــــــــــــا عــــــــــــدد مــــــــــــن ألانــــــــــــواع كتكنولوجيــــــــــــا 

ج حســـــــــب الطلـــــــــب و تكـــــــــون وفقـــــــــا للمواصـــــــــفات التــــــــي يطل هـــــــــا املســـــــــتهلو  و تكنولوجيـــــــــا إلانتـــــــــاج املســـــــــتمر إلانتــــــــا

 . التي تل زم بمبد الاستمرارية  و تكنولوجيا الدفعات الكبيرة

و علـــــــــــى الشـــــــــــركات تحديـــــــــــد نـــــــــــوع التكنولوجيـــــــــــا املناســـــــــــبة لطبيعـــــــــــة أعمالهـــــــــــا املن ـــــــــــجمة مـــــــــــع أهـــــــــــدافها و ذلـــــــــــو 

التحـــــــــــديات التـــــــــــي تواجـــــــــــه الشـــــــــــركات و التـــــــــــي البـــــــــــد لهـــــــــــذه الشـــــــــــركات مـــــــــــن  بســـــــــــبب أن التكنولوجيـــــــــــا مـــــــــــن أبـــــــــــرز 

التكيــــــــف مـــــــــع التكنولوجيـــــــــا و اســـــــــتيعا ها و تعـــــــــديل أدائهـــــــــا و تطـــــــــويره  هـــــــــدف املوائمـــــــــة بـــــــــين التقنيـــــــــة و ألاداء  و 

تعمـــــــــل التكنولوجيـــــــــا علـــــــــى شـــــــــمولية ألاداء ألنهـــــــــا تغطــــــــــي جوانـــــــــب متعـــــــــددة مـــــــــن القـــــــــدرة التنافســـــــــية و خفــــــــــض 

 . ة و التنويع باإلضافة إلى زيادة ألارباح و الحصة السوقيةالتكاليف و املخاطر 
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 : الحجم: رابعا

يقصـــــــد بـــــــالكجم تصـــــــنيف الشـــــــركات إلـــــــى شـــــــركات صـــــــغيرة أو متوســـــــطة أو كبيـــــــرة الكجـــــــم  حيـــــــث يوجـــــــد عـــــــدة 

 . إجمالي املوجودات أو إجمالي املبيعات أو إجمالي القيمة الدف رية: مقاييس لكجم الشركة م ها

مـــــــــن العوامـــــــــل املـــــــــؤثرة علـــــــــى ألاداء املـــــــــالي للشـــــــــركات ســـــــــلبا فقـــــــــد بشـــــــــكل الكجـــــــــم عائقـــــــــا ألداء  و يعتبـــــــــر الكجـــــــــم

الشـــــــركات  حيــــــــث أن بزيـــــــادة الكجــــــــم فـــــــإن عمليــــــــة إدارة الشـــــــركة تصــــــــب  أكثـــــــر تعقيــــــــدا و منـــــــه يصــــــــب  أداؤهــــــــا 

أقــــــــــل فعاليــــــــــة  و إيجابــــــــــا مــــــــــن حيــــــــــث أنــــــــــه كلمــــــــــا زاد حجــــــــــم الشــــــــــركة يــــــــــزداد عــــــــــدد املحللــــــــــين املــــــــــاليين املهنيــــــــــين 

لشـــــــركة و إن ســــــــعر املعلومـــــــة للوحــــــــدة الواحـــــــدة الــــــــواردة فـــــــي التقــــــــارير املاليـــــــة يقــــــــل بزيـــــــادة حجــــــــم الشــــــــركات  با

و قـــــــــد أجريـــــــــت عــــــــــدة دراســـــــــات حــــــــــول عالقـــــــــة الكجــــــــــم بـــــــــأداء الشــــــــــركات  و بينـــــــــت أن العالقــــــــــة بـــــــــين الكجــــــــــم و 

  1.ألاداء عالقة طردية

 . خطوات تقييم ألاداء املالي: املطلب الثالث

 : تقييم ألاداء املالي في الخطوات التاليةيمكن تلخيص عملية 

ــــدخل_ 1 ــ ــ ــــة الـ ــ ــ ــــنوية و قائمــ ــ ــ ــــة السـ ــ ــ ــــوائم املاليــ ــ ــ ــــة القـ ــ ــ ــــى مجموعــ ــ ــ ــــول ع ـ ــ ــ حيــــــــــث أن مـــــــــن خطــــــــــوات ألاداء : الحصـ

املـــــــالي إعـــــــداد املوازنـــــــات و القـــــــوائم املاليـــــــة و التقـــــــارير الســـــــنوية املتعلقـــــــة بـــــــأداء املؤسســـــــات خـــــــالل ف ـــــــرة زمنيـــــــة 

 . معينة

ــــة _ 2 ــ ــ ــ ــــاي   مختلفـ ــ ــ ــ ــــاب مقـ ــ ــ ــ ــــيم ألاداءاحتسـ ــ ــ ــ و ذلــــــــــــو باســـــــــــتخدام مختلـــــــــــف املؤشـــــــــــرات املاليـــــــــــة للتــــــــــــوازن : لتقيـ

املـــــــــالي كاحتســـــــــاب نســـــــــبة الربحيـــــــــة  الســـــــــيولة  النشـــــــــاط  الرفـــــــــع املـــــــــالي و نســـــــــب التوزيعـــــــــات  و تـــــــــتم بإعـــــــــداد و 

 . اختيار ألادوات املالية التي يتم استخدامها في عملية تقييم ألاداء املالي في املؤسسة
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ــــيم ال _ 3 ــ ــــة و تقيــ ــ ــــــبدراســ بعــــــــد دراســــــــة النســــــــب املتعلقــــــــة بتقيــــــــيم ألاداء املــــــــالي و بعــــــــد اســــــــتخراج النتــــــــائج : ســ

يـــــــــــتم معرفــــــــــــة الانحرافــــــــــــات و الفروقــــــــــــات و مــــــــــــواطن الضــــــــــــعف بــــــــــــاألداء الفعلــــــــــــي مــــــــــــن خــــــــــــالل مقارنتــــــــــــه بــــــــــــاألداء 

 . املتوقع أو مقارنته بأداء املؤسسات التي تعمل في نفس القطاع

ــــة_ 4 ــ ــــيات املالئمــ ــ ــــع التوصــ ــ يات املالئمــــــــة و ذلــــــــو باإلعتمـــــــاد علــــــــى عمليــــــــة تقيــــــــيم ألاداء يــــــــتم وضـــــــع التوصــــــــ: وضـ

املـــــــالي مـــــــن خـــــــالل النســـــــب  بعـــــــد معرفـــــــة أســــــــباب هـــــــذه الفروقـــــــات و أثرهـــــــا علـــــــى املؤسســـــــات للتعامـــــــل معهــــــــا و 

 : معالجتها  و حتى تتمكن عملية تقييم ألاداء املالي من تحقيق أهدافها الشروط التالية

ــــة*  ــ ــــات الكافيـ ــ ــــوفر املعلومـ ــ علومـــــــات ألاســـــــاس فـــــــي التقيـــــــيم  حيـــــــث يجـــــــب علـــــــى املؤسســـــــة الحصــــــــول تعتبـــــــر امل: تـ

علـــــــــــى املعلومـــــــــــات بمختلـــــــــــف الطـــــــــــرق املتاحـــــــــــة لـــــــــــد ها و ذلـــــــــــو بمعالجـــــــــــة جميـــــــــــع املعطيـــــــــــات املتـــــــــــوفرة لـــــــــــد ها  و 

يشــــــــــــــ رط أن تكــــــــــــــون هــــــــــــــذه املعلومــــــــــــــات كافيــــــــــــــة لتتبــــــــــــــع ألاداء و تطــــــــــــــوره  و يجــــــــــــــب أن نمــــــــــــــس جميــــــــــــــع أنشـــــــــــــــطة 

 . املؤسسة

ــــدالت ألاداء املر *  ــ ــ ــ ــــد معــ ــ ــ ــ ــــوبتحديــ ــ ــ ــ مــــــــــــن أجــــــــــــل تســــــــــــهيل عمليــــــــــــة املقارنــــــــــــة يجــــــــــــب علــــــــــــى املؤسســــــــــــة تحديــــــــــــد : غــ

معـــــــــدالت لـــــــــألداء تمك هـــــــــا مـــــــــن تحديـــــــــد نســـــــــبة انجازهـــــــــا و تطـــــــــور أدائهـــــــــا  و تمكـــــــــن كـــــــــذلو معـــــــــدالت ألاداء مـــــــــن 

 . تحديد مسؤولية الانحرافات السالبة

ــــيم * ــ ــ ــ ــــة التقيــ ــ ــ ــ ــــتمرارية عمليــ ــ ــ ــ أن  و يعنــــــــــــي ذلــــــــــــو عــــــــــــدم الاقتصــــــــــــار علــــــــــــى ف ــــــــــــرة زمنيــــــــــــة معينــــــــــــة  بــــــــــــل يجــــــــــــب :اسـ

تمــــــــــارس طــــــــــوال حيــــــــــاة املؤسســــــــــة و علــــــــــى ف ــــــــــرات دوريــــــــــة قصــــــــــيرة أو طويلــــــــــة و هــــــــــذا حســــــــــب طبيعــــــــــة املوضــــــــــوع 

  1.املراد قياسه و تقييمه
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 : خالصة

تناولنـــــــــــا فـــــــــــي هــــــــــــذا الفصـــــــــــل املفــــــــــــاهيم ألاساســـــــــــية لـــــــــــألداء و تقيــــــــــــيم ألاداء و ألاداء املـــــــــــالي  فــــــــــــاألداء هـــــــــــو هــــــــــــدف 

املؤسســــــــــة باالســــــــــتغالل ألامثــــــــــل ملواردهــــــــــا املتاحــــــــــة  أمــــــــــا  العمليــــــــــة التســــــــــييرية التــــــــــي تهــــــــــدف إلــــــــــى بلــــــــــوغ أهــــــــــداف

تقيــــــــيم ألاداء هــــــــو عمليــــــــة قيــــــــاس موضــــــــوعية لكجــــــــم مــــــــا تــــــــم إنجــــــــازه و مســــــــتو  ذلــــــــو باملقارنــــــــة مــــــــع املطلــــــــوب 

إنجــــــــازه كمــــــــا ونوعــــــــا  فيهــــــــدف تقيــــــــيم ألاداء إلــــــــى الوقــــــــوف رعلــــــــى مســــــــتو  إنجــــــــاز املؤسســــــــة مقارنــــــــة باألهــــــــداف 

و تطرقنــــــا إلــــــى ألاداء املــــــالي باعتبــــــاره أحــــــد ألاســــــاليب املهمــــــة فــــــي تحديــــــد املســــــيطرة فــــــي خطتهــــــا إلانتاجيــــــة  كــــــذل

 . وضع املؤسسة ماليا  فهو الطريقة التي تنجز  ها ألاعمال املحددة لتحقيق أهداف املؤسسة
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 : تمهيد 

حليـــــــــــل املــــــــــالي واثــــــــــره علـــــــــــى أداء بعــــــــــدما تناولنــــــــــا فــــــــــي الفصـــــــــــلين ألاول والثــــــــــاني أهــــــــــم املفـــــــــــاهيم التــــــــــي تحــــــــــي  بالت

املؤسســـــــــة   وكـــــــــذلو ألاداء املـــــــــالي   إذ أنـــــــــه فـــــــــي هـــــــــذا الفصـــــــــل ســـــــــوف نطبـــــــــق مـــــــــا قمنـــــــــا بإعـــــــــداده فـــــــــي الجانـــــــــب 

النظــــــــري علــــــــى مؤسســــــــة رام ســــــــكر وهــــــــي محــــــــل دراســــــــتنا وذلــــــــو مــــــــن خــــــــالل التعــــــــرف علــــــــى أثــــــــر التحليــــــــل املــــــــالي 

 : تي على أداء املؤسسة   حيث قسمنا هذا الفصل إلى ثال  مباحث كاآل

 .عموميات حول مؤسسة رام سكر: املبحث ألاول 

 .القوائم املالية ملؤسسة رام سكر : املبحث الثاني 

 .أثر التحليل املالي على اداء مؤسسة رام سكر: املبحث الثالث 
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 .عموميات حول م سسة رام سكر: املبحث ألاول 

إلانتاجيـــــــــــــة تلعـــــــــــــب دورا هامـــــــــــــا وكبيـــــــــــــرا  إن لكــــــــــــل مؤسســـــــــــــة مهـــــــــــــام ووظـــــــــــــائف مهمـــــــــــــا كـــــــــــــان نوعهــــــــــــا  واملؤسســـــــــــــة

بالنســــــــبة لالقتصــــــــاد الــــــــوطني خاصـــــــــة إذا كــــــــان منتوجهــــــــا أسا ـــــــــ ي بالنســــــــبة  للمســــــــتهلو هـــــــــذا مــــــــن جهــــــــة ومـــــــــن 

جهـــــــة أخـــــــر  فـــــــإن املؤسســـــــة الاقتصـــــــادية هـــــــي اســـــــاس النشـــــــاط الاقتصـــــــادي وفـــــــي هـــــــذا املبحـــــــث ســـــــوف نقـــــــوم 

 .ض هيكلها التنظيميبإعطاء بطاقة تعريفية حول هذه املؤسسة   وبيان أهدافها مع عر 

 .ملحة تاريخية عن امل سسة: املطلب ألاول 

تعتبـــــــــــر  شـــــــــــركة تكريـــــــــــر الســـــــــــكر بمســـــــــــتغانم فـــــــــــرع مـــــــــــن املؤسســـــــــــة الوطنيـــــــــــة للتكريـــــــــــر محـــــــــــددة بنظـــــــــــام قــــــــــــانوني 

يضــــــــــــب  حســــــــــــن تســــــــــــييرها فهـــــــــــــذه الشــــــــــــركة تأخــــــــــــذ تســــــــــــمية املؤسســـــــــــــة العموميــــــــــــة الاقتصــــــــــــادية شـــــــــــــركة ذات 

ب قــــــــــرار مـــــــــــن الجهــــــــــة العامــــــــــة وبقـــــــــــرار مــــــــــن مجلـــــــــــس إلادارة أســــــــــهم   يمكــــــــــن تحويلهـــــــــــا مــــــــــن مكــــــــــان آلخـــــــــــر بموجــــــــــ

ســــــــــنة   ابتــــــــــداءا مــــــــــن تــــــــــاري  قيــــــــــدها بال ــــــــــجل التجــــــــــاري  ويمكــــــــــن  99حســــــــــب املــــــــــادة الرابعــــــــــة وتســــــــــتمر ملــــــــــدة 

 .11تحديدها كما يمكن حلها مسبقا طبقا ألحكام القانون التجاري والقانون ألاسا  ي حسب املادة 

وبـــــــــــــــالقرار   CAB/19م بمرســـــــــــــــوم رقـــــــــــــــم  11/0961/ 06ي  أنشـــــــــــــــ ت وحـــــــــــــــدة مســـــــــــــــتغانم لتكريـــــــــــــــر  الســـــــــــــــكر بتـــــــــــــــار 

 .71/11/0961بتاري   69/111/001ألاحادي رقم 

دج للســــــــــــــــــهم الواحــــــــــــــــــد وبــــــــــــــــــراس مــــــــــــــــــال يقــــــــــــــــــدر بـــــــــــــــــــ 011ألــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــهم بمبلــــــــــــــــــ   061111شــــــــــــــــــركة ذات اســــــــــــــــــهم 

دج تقـــــــدر الوحـــــــدة فـــــــي غـــــــرب مدينـــــــة مزغـــــــران علـــــــى الطريـــــــق الـــــــراب  بـــــــين وهـــــــران ومســـــــتغانم  06111111111

 Fivecail Babcok Fcbهكتــــــار   وســـــــاهمت فــــــي اجازهــــــا الشـــــــركة الفرنســــــية  00درها وتشــــــغل مســــــاحة قـــــــ

 .0921سنة 

والهـــــــــدف مــــــــن انشـــــــــائها هــــــــو تكريـــــــــر الســــــــكر املســـــــــتورد  02/11/0921انطلقــــــــت العمليـــــــــة الانتاجيــــــــة  هـــــــــا بتــــــــاري  

 : من الخارج إلنتاج السكر املوجه لالستهال  املتمثل في 

 . كل 11سكر مبلور بوزن / بقايا السكر 
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 .التعريف بامل سسة وأهدافها: املطلب الثاني 

 : التعريف بامل سسة : الفرع ألاول 

الســــــــــــكر )مؤسســـــــــــة رام ســــــــــــكر مؤسســــــــــــة تجاريــــــــــــة ذات طـــــــــــابع إنتــــــــــــالي حيــــــــــــث تقــــــــــــوم باســـــــــــتيراد املــــــــــــادة ألاوليــــــــــــة 

البرازيــــــــــــــل   كوريـــــــــــــــا   املوزنبيــــــــــــــق   ســــــــــــــاحل العــــــــــــــاج عــــــــــــــن طريــــــــــــــق الخـــــــــــــــواص : مــــــــــــــن الــــــــــــــدول التاليــــــــــــــة ( ألاحمــــــــــــــر

BLANKY كريـــــــر الســــــــكر أي لتRAM SUCREMOSTAGANEM BERRAHACGROVPE  لتكريــــــــر الســــــــكر

مـــــــــن فـــــــــرعين مســـــــــتغانم وخمـــــــــيس مليانـــــــــة زائـــــــــد وهـــــــــران الـــــــــذي هـــــــــو فـــــــــي طريـــــــــق الصـــــــــنع وكـــــــــذلو شـــــــــركة النقـــــــــل 

طـــــــــــن إلــــــــــــى  111111طـــــــــــن فـــــــــــي اليـــــــــــوم أي مـــــــــــا يعـــــــــــادل  011111لنقـــــــــــل الســـــــــــكر الخـــــــــــام   حيـــــــــــث تصـــــــــــل حـــــــــــوالي 

 .طن في السنة 111111

 .عامل 711القرار   ويبل  عدد عمالها حوالي ولها وحدة اتخاذ 

 .أهداف م سسة رام سكر : الفرع الثاني 

إن الهـــــــــدف ألاسا ـــــــــ ي للمؤسســـــــــة هـــــــــو إرضـــــــــاء وتلبيـــــــــة حاجـــــــــات الزبـــــــــائن باإلضـــــــــافة إلـــــــــى تحقيـــــــــق  الاســـــــــتمرارية 

 : والبقاء والنمو   ولها أيضا أهداف أخر  تس ى لتحقيقها حتى تكون في قمة النجاح ومن بي ها 

اســـــــــتثمار وتســـــــــيير وتنميـــــــــة نشـــــــــاطات إنتـــــــــاج الســـــــــكر وكـــــــــل النشـــــــــاطات الصـــــــــناعية ألاخـــــــــر  التـــــــــي لهـــــــــا عالمـــــــــة ــــــــــ 

 .نشاطها ألاسا  ي

 .ـ ضمان التكوين لتتمكن من تحقيق املخططات املعتمدة فيها فيخص إلانتاج مادة السكر

 .ـ تنظيم وتطوير هيكل الصيانة بحيث ترفع مردودية إلانتاج

 .  الجيدـ تعظيم إلانتاج والرب

ـــات إلانتـــــــــاج  ـــــــــ العمـــــــــل علـــــــــى الاســـــــــتفادة مـــــــــن التكنولوجيـــــــــا وألاســـــــــاليب الحديثـــــــــة فـــــــــي العمـــــــــل بمـــــــــا يســـــــــهل عمليــــــ ـ

 .والتسيير من خالل التدريب وامللتقيات في هذا الشأن
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 .ـ تسيير وتنمية نشاطات إنتاج السكر بما يضمن تغطية الطلب على هذه املادة

ـــــــــ ضـــــــــمان بيـــــــــع بضـــــــــاعتها فـــــــــي إطـــــــــار ألاهـــــــــداف امل ســـــــــطرة والتـــــــــدابير املتخـــــــــذة مـــــــــن قبـــــــــل الحكومـــــــــة فيمـــــــــا يخـــــــــص ـ

 .التسويق

 .الهيكل التنظيمي مل سسة رام سكر: املطلب الثالث 

 يتكون الهيكل التنظيمي ملؤسسة رام سكر من عدة مديريات ومصالح كما هو موضح في 

 .الهيكل التنظيمي للم سسة( : 1ـ  3)رقم الشكل : الشكل التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .امل سسة رام سكر : ر املصد

 

 املديرية العامة 

 ألامانة 

مديرية 

 الصناعة

مديرية 

 إلانتاج

مديرية 

املوارد 

 البشرية 

مديرية 

 التجارة

مديرية 

املالية 

 واملحاسبة 

مديرية 

النظافة 

 والرقابة

فرع 

ميكانيو 

 والصيانة

فرع 

 الكهرباء

فرع 

 الانتاج 

فرع  املخابر

 ألاجور 

فرع 

التسيير 

املوارد 

 البشرية 

فرع 

 التموين

فرع 

التسويق 

 والبيع

فرع 

 املالية

فرع 

 املحاسبة 
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 .هيكل تنظيمي ملديرية املالية واملحاسبة( : 2ـ  3) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .امل سسة رام سكر: املصدر 

 .القوائم املالية مل سسة رام سكر: املبحث الثاني 

 .سسةوفقا ملتطلبات عرض القوائم حسب النظام املحاسبي املالي يمكن عرض امليزانية وحساب النتائج للمؤ 

 .عرض ميزانية رام سكر: املطلب ألاول 

إن الشــــــــــكل العــــــــــام مليزانيــــــــــة رام ســــــــــكر قــــــــــد عــــــــــرض وفقــــــــــا ملتطلبــــــــــات عــــــــــرض القــــــــــوائم املاليــــــــــة حســــــــــب النظــــــــــام 

جانـــــــــــــب ألاصــــــــــــول وآخــــــــــــر جانـــــــــــــب الخصــــــــــــوم كمــــــــــــا هـــــــــــــو موضــــــــــــح فـــــــــــــي : املحاســــــــــــبي املــــــــــــالي  يتكـــــــــــــون مــــــــــــن جــــــــــــانبين 

 .الذي يعرض ميزانية الخصوم( 7ـ  1)الذي يعرض ميزانية ألاصول والجدول ( 0ـ1)الجدولين رقم 

 

 

 

 

 مديرية املالية واملحاسبة 

 رئيس فرع املالية  رئيس فرع املحاسبة 

 بمحاسبة التثبيتات مكلف  مكلف باملحاسبة املالية  مكلف باملحاسبة العامة 

 مكلف بالخزينة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالية

 أمين الصندوق 
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 .7106ـ  7101امليزانية املحاسبية لجانب الاصول لسنتي ( : 0ـ  1)الجدول رقم 

اهتال  وخسارة  7106الاجمالي  السنوات / ألاصول 

  7106قيمة 

 7101الصافي  7106الصافي 

 / / /  / أصول غير جارية 

 فارق الاقتناء 

 تثبيتات معنوية 

 ت عينية تثبيتا

 

 

1021210991.17 

 

 

0296121917.06 

 

 

0122662112.06 

 

 

0111221661.11 

 72710661.62 71262112.62  71262112.62 تثبيتات قيد الانجاز

     تثبيتات مالية 

سنوات مقومة حسب 

 طريقة املعادلة 

    

مساهمات أخر  

 وحقوق لد  الغير 

    

     سندات أخر  مثبتة

مالية  قروض وأصول 

 أخر  غير جارية 

727111.11  727111.11 727111.11 

مجموع ألاصول غير 

 الجارية 

1091297112.99 0296121917.06 0199202196.21 0111109172.27 

     أصول جارية 

مخزونات ومنتجات قيد 

 التنفيذ 

29762111.02  29762111.02 62722621.72 

حسبات جارية 

 واستخدامات مماثلة 

    

 111121121.61 121102000.61 211696.11 121012212.91 الزبائن 

 09992979.12 02160611.26  02160611.26 املدينون  خرون 

 26191219.71 006111100.26  006111100.26 الضرائب

الاصول الجارية ألاخر  

 املوجودات وماشا هها

    

توظيفات ألاصول املالية 

 الجارية ألاخر  

    

 27172272.62 61620012.71  61620012.71 لخزينةا
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 612021122.10 217170171.67 211696.11 211017170.97 مجموع ألاصول الجارية 

 7111191216.11 7017712977.11 0296211612.16 1919111161.90 املجموع العام لالصول 

 .من إعداد الطالبة باعتماد على وثائق املؤسسة :املصدر  ـ

 .7106ـ  7101امليزانية املحاسبية لجانب الخصوم لسنة ( :  7ـ  1)ل رقم الجدو 

 7101صافي   7106صافي  السنوات / الخصوم 

   رؤوس ألاموال الخاصة

 061111111.11 061111111.11 راس املال الصادر

   رأس املال غير املطلوب 

 299107.21 299107.21 (0)عالوات واحتياطات ـ احتياطات مدمجة 

 0117276261.11 0117276261.11 فوارق إعادة التقييم 

   فوارق التقييم 

 11911061.12 017001296.11 نتيجة صافية

 102711167.06 119191626.11 ال رحيل من جديد

 (0)حصة الشركة املدمجة 

 (0)حصة ذوي ألاقلية 

  

 0662207299.19 0219072611.60 ( 0)املجموع 

 رية الخصوم غير الجا

 الاق راضات والديون املالية 

  

02111111.11 

  101709.12 ضرائب مؤجلة ومرصود لها

   (حقوق من  الانتياز)ديون أخر  غير جارية 

 1111710.21 6209110.12 مؤونات زمنتجات م جلة مسبقا 

 77111710.21 2017761.11 7مجموع الخصوم غير الجارية 

   الخصوم الجارية 

 019171111.29 012112712.06 سابات ملحقةموردون وح

 062219221.21 062911129.71 ضرائب 

 17611122.72 12121629.91 ديون أخر  

   خزينة الخصوم 

 119212211.21 121929116.11 (1)مجموع الخصوم الجارية 

 7111191216.11 7017712977.11 املجموع العام للخصوم

 .إلعتماد على وثائق املؤسسة من إعداد الطالبة با :املصدر 
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 .عرض حساب النتائج مل سسة رام سكر : املطلب الثاني 

إن الشــــــــكل العــــــــام لحســــــــاب النتــــــــائج ملؤسســــــــة رام ســــــــكر قــــــــد عــــــــرض وفقــــــــا ملتطلبــــــــات عــــــــرض القــــــــوائم املاليــــــــة 

ألاول إلايـــــــرادات وآخـــــــر الاســـــــتهالكات والتـــــــي هـــــــي كمـــــــا : حســـــــب النظـــــــام املحاســـــــبي املـــــــالي  يتكـــــــون مـــــــن عنصـــــــرين 

 : يلي في الجدول 

 .2112ـ  2115لسنتي ( حسب الطبيعة)حساب النتائج ( :  3ـ  3)الجدول رقم 

 7101الصافي  7106الصافي  البيانات 

 مبيعات من البضائع واملنتجات املصنعة 

 تغيرات املخزون 

 الانتاج املثبت 

 إعانات الاستغالل 

600691196.21 

 

1216116.00 

121221161.12 

 

2112216.16 

 197022271.11 606111917.20 ـ انتاج السنة املالية 0

 املش ريات املستهلكة 

 الخدمات الخارجية والاستهالكات ألاخر  

021121111.19 

09269616.62 

011212617.91 

021196962.19 

 019711120.11 711209912.61 ـ استهال  السنة املالية 7

 117911712.90 101201911.61 (7ـ  0)ـ القيمة املضافة لالستغالل 1

 أعباء املستخدمين 

 الضرائب واملدفوعات املشا هة 

711161121.11 

110201.76 

711719111.77 

109611.71 

 072121061.11 021191611.29 ـ الفائض الاجمالي عن الاستغالل 1

 املنتجات العملياتية ألاخر  

 ألاعباء العملياتية ألاخر  

 ؤونات املخصصات لالهتالكات وامل

 اس رجاعات عن خسائر القيمة واملؤونات

661701.70 

1271212.72 

11977622.61 

00772611.91 

00711172.02 

901621121.12 

2619197.69 

 11910007.92 072101111.02 ـ النتيجة العملياتية 1

 املنتوجات املالية 

 ألاعباء املالية 

19711.91 

126222.07 

111100.10 

111761.11 

 7110.10 112120.02 تيجة املالية ـ الن6

 11911061.12 076127219.10 (6+  1)ـ النتيجة العادية قبل الضرائب 2

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 

 على النتائج العادية ( تغيرات )الضرائب املؤجلة 

71112211.70 

101709.12 
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 100167021.12 602711102.92 مجموع منتوجات ألانشطة العادية 

 162609106.19 101077177.61 مجموع أعباء ألانشطة العادية 

 11911061.12 017001296.11 ـ النتيجة الصافية لألشنطة العادية 2

 ( يطلب بيانها)العناصر غير العادية ـ املنتوجات 

 (يطلب بيانها)العناصر غير العادية ـ ألاعباء 

  

   ـ النتيجة غير العادية 9

 11911061.12 017001296.11 لنتيجة الصافية للسنة املالية ـ ا01

   

حصة الشركات املوضوعة موضع املعادلة في النتيجة 

 الصافية 

  

   (0)ـ النتيجة الصافية للمجموع املدمج 00

   ( 0)وم ها حصة ذوي ألاقلية 

   ( 0)حصة املجمع 

 .ملؤسسةمن إعداد الطالبة باإلعتماد على وثائق ا :املصدر 

 .أثر التحليل املالي ع ى أداء م سسة رام سكر: املبحث الثالث 

بعــــــــدما تطرقنــــــــا فـــــــــي الفصــــــــل ألاول إلــــــــى الجانـــــــــب النظــــــــري للتحليــــــــل املـــــــــالي علــــــــى أداء املؤسســــــــة فإننـــــــــا فــــــــي هـــــــــذا 

 .املبحث سوف نتطرق إلى الجانب التطبيقي للتحليل املالي وأثره على أداء املؤسسة

 .2112ـ  2115مليزانية الوظيفية للم سسة لسنتي إعداد ا: املطلب ألاول 

لالنتقــــــــــــال مــــــــــــن امليزانيــــــــــــة املحاســــــــــــبية إلــــــــــــى امليزانيــــــــــــة الوظيفيــــــــــــة البــــــــــــد مــــــــــــن إجــــــــــــراء بعــــــــــــض التعــــــــــــديالت وذلــــــــــــو 

 : اعتمادا على املعلومات املدرجة في امليزانية نقسمها إلى 
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 .2112ـ  2115امليزانية الوظيفية لجانب ألاصول لسنتي ( : 4ـ  3)الجدول رقم 

  7101 7106 ألاصول 

 %النسبة  املبال   %النسبة  املبال  

 % 21.71 0111109172.27 % 61.11 0199202196.21 ألاصول الثابتة 

 % 79.26 612021122.10 % 11.96 217170171.67 ألاصول الجارية 

 قيم الاستغالل 

 القيم املحققة 

 القيم الجاهزة 

29762111.02 

612121071 

61620012.71 

1.62 % 

72.72 % 

1.11 % 

62722621.72 

116262161 

27172272.62 

1.11 % 

77.19 % 

1.17 % 

 % 011 7111191216.11 % 011 7017712977.11 املجموع 

 .من إعداد الطالبة باإلعتماد على وثائق املؤسسة  :املصدر 

 . 7106ـ  7101يوضح الشكلين التاليين امليزانية الوظيفية لجانب الاصول لسنتي 

 .2115امليزانية الوظيفية لجانب ألاصول لسنة ( :  3ـ  3)الشكل رقم 

 

70,24 

3,35 

22,39 

4,02 

 األصولالثابتة

 قيماإلستغالل

 القيمالمحققة

 القيمالجاهزة
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 من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة  :املصدر 

 .2112امليزانية الوظيفية لجان ي ألاصول لسنة ( : 4ـ  3)الشكل 

 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة  :املصدر 

 .2112ـ  2115امليزانية الوظيفية لجانب الخصوم لسنتي ( : 5ـ  3)دول رقم  الج

 7101 7106 الخصوم 

 النسبة  املبال   النسبة  املبال  

 % 20.22 06662207299.19 % 20.21 0219072611.60 ألاموال الخاصة 

 الديون الطويلة ألاجل 

 الديون القصيرة ألاجل

 خزينة الخصوم

2017761.11 

121929116.11 

/ 

1.11 % 

02.91 % 

/ 

77111710.21 

119212211.21 

/ 

0.12 % 

02.01 % 

 / 

 % 011 7111191216.11 %  011 7017712977.11 املجموع

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة  :املصدر  

 . 7106ـ  7101يوضح الشكلين التاليين امليزانية الوظيفية لجانب الخصوم لسنتي 

 

 

65,04 

3,68 

28,27 

3 

 األصولالثابتة

 قيماإلستغالل

 القيمالمحققة

 القيمالجاهزة
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 .2115امليزانية الوظيفية لجانب الخصوم لسنة ( : 5ـ  3)الشكل رقم 

 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة :املصدر 

 .7106امليزانية الوظيفية لجانب الخصوم لسنة  ( :2ـ  3)الشكل رقم 

 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة :املصدر 

 

81,78 

1,08 
17,14 

 األموالالخاصة

 الديونالطويلةاألجل

 الديونقصيرةاألجل

81,73 

0,33 
17,93 

 األموالالخاصة

 الديونطويلةاألجل

 الديونقصيرةاألجل
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 .تحليل امليزانية بواسطة ال سب املالية : ي املطلب الثان

تعتبر النسب من أهم املحاور في التحليل املالي للمؤسسة وهي تعبر عن العالقة ما بين قيمتين سواء تعلقت 

بصنف من امليزانية أو معطيات أخر  والتي تسم  بمتابعة تطور املؤسسة  وفي هذا املطلب نركز  على النسب 

 : التالية 

 : ب السيولة أوال نس

السيولة هي قدرة املؤسسة في الحصول على النقد حيث هذه النسبة درجة توفر النقد لسداد الديون 

 .القصيرة ألاجل

 .2112و  2115حساب نسب السيولة لسنتي ( : 2ـ  3)الجدول رقم 

 7106 7101 كيفية حسا ها  السنة / النسبة 

 0.919 0.216 يرة ألاجل الديون قص/ الاصول املتداولة  نسبة التداول 

 0.211 0.111 الخصوم الجارية(/ املخزون –أصول جارية ) نسبة السيولة السريعة 

 1.062 1.711 الخصوم الجارية/ القيم الجاهزة  ( النقد)نسبة التدفقات النقدية 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة  :املصدر 

ــــداول  ــ ــــبة التــ ــ ــــل نســ ــ ــــ تحليــ ــ ــ ــــ  :ـ ــ ــ وهــــــــي نســــــــبة مرتفعـــــــــة  0.919قـــــــــدرت بـــــــــ  7106أن نســــــــبة التــــــــداول لســــــــنة  نالحـ

وهــــــــــــذا يعنــــــــــــي أن املؤسســــــــــــة احتفظــــــــــــت بــــــــــــأموال ســــــــــــائلة أكثــــــــــــر مــــــــــــن حاجتهــــــــــــا   أي أن املؤسســــــــــــة ال تواجــــــــــــه أي 

 .صعوبات في الال زام بمستحقاتها في تاري  الاستحقاق

ــــريعة  ــ ــ ــ ــــيولة الســ ــ ــ ــ ــــبة السـ ــ ــ ــ ــــل نســ ــ ــ ــ ــ تحليــ ــ ــ ــ ــ عـــــــــــة فهــــــــــــذا يــــــــــــدل علــــــــــــى نالحــــــــــــ  أن نســـــــــــبة الســــــــــــيولة الســــــــــــريعة مرتف :ــ

 .املتداولةالوضعية الجيدة للمؤسسة  وأنها قادرة على تغطية ديونها قصيرة ألاجل بأصولها 

ــــد  ــ ــــبة النقــ ــ ــــل نســـ ــ ــ تحليــ ــ ــ ــ مـــــــــن خــــــــالل الجــــــــدول أعـــــــــاله نالحــــــــ  أن املؤسســـــــــة حققــــــــت نســــــــبة عاليـــــــــة فــــــــي ســـــــــنة  :ـ

وهــــــــــي نســــــــــبة  وهــــــــــذا راجــــــــــع إلــــــــــى انخفــــــــــاض فــــــــــي قيمــــــــــة املوجــــــــــودات ومــــــــــا يماثلهــــــــــا 7106مقارنــــــــــة بالســــــــــنى  7101

 .مقبولة   اي أن الديون قصيرة ألاجل مغطاة بالقيم الجاهزة
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 نسب ال شا  : ثانيا 

تســـــــــتخدم نســــــــــب النشــــــــــاط مـــــــــن أجــــــــــل قيــــــــــاس قــــــــــدرة املؤسســـــــــة علــــــــــى تحويــــــــــل حســـــــــابات امليزانيــــــــــة إلــــــــــى مبــــــــــال  

 : نقدية أو مبيعات  والجدول التالي يوضح كيفية حساب نسب النشاط 

 .2112و  2115سب ال شا  ال س ي حساب ن( : 7ـ  3)الجدول رقم 

 7106  7101 كيفية حسا ها  السنة / النسبة 

 2.206 2.126 متوس  رصيد املخزون/ تكلفة املبيعات  معدل دوران املخزون 

 11.210 71.09 متوس  رصيد املدينين/ صافي املبيعات  معدل دوران املدينين 

 1.721 1.712 صول مجموع ألا / صافي املبيعات  معدل دوران ألاصول 

 .7106و  7101من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة لسنتي  :املصدر 

ـــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزون ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدل دوران املخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل معـ ــ ــ ــ ــ ــ دورات بالنســـــــــــــــبة لســـــــــــــــنة  2نالحـــــــــــــــ  أن معـــــــــــــــدل دوران املخـــــــــــــــزن هـــــــــــــــز  :تحليـ

  وهـــــــــــذا يعنـــــــــــي أن املؤسســـــــــــة حققـــــــــــت مبيعـــــــــــات أكبـــــــــــر  ومـــــــــــن ثـــــــــــم تحقيـــــــــــق 7106  وهـــــــــــو نفســـــــــــه نســـــــــــبة 7101

 .أكبر هام  رب 

ــــدينين  ــ ــ ــــدل دوران املـ ــ ــ ــــل معـ ــ ــ ــــ تحليـ ــ ــ نالحـــــــــ  مـــــــــن خــــــــــالل الجـــــــــدول أعـــــــــاله أن معـــــــــدل دوران املـــــــــدينين قـــــــــدر بـــــــــــ  :ــ

 .  وهو معدل مرتفع مقارنة بالسنة السابقة 7106دورة خالل سنة  11و  7101دورة سنة  71

ــــول  ــ ــــدل دوران ألاصــ ــ ــــل معــ ــ ــــ تحليــ ــ سســــــــة مــــــــن خــــــــالل الجــــــــدول أعــــــــاله نالحــــــــ  أن كــــــــل دينــــــــار مســــــــتثمر فــــــــي املؤ :  ـــ

دينـــــــــار وهــــــــــو مـــــــــا يــــــــــدل علـــــــــى كفــــــــــاءة املؤسســـــــــة   وهــــــــــذا يعنـــــــــي أن املؤسســــــــــة يمك هــــــــــا  1.712يولــــــــــد  7101ســـــــــنة 

وهـــــــــذا يـــــــــدل  1.721: فيقــــــــدر املعـــــــــدل بــــــــــ  7106زيــــــــادة حجـــــــــم املبيعـــــــــات دون زيـــــــــادة فــــــــي رأس املـــــــــال   أمـــــــــا ســـــــــنة 

 .على ارتفاع أداء املؤسسة
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 نسب الربحية : ثالثا 

لتحقيقهــــــا املؤسســــــة نجــــــد معــــــدل الربحيــــــة ويلقــــــح اهتمامــــــا م زايــــــدا مــــــن مــــــن بــــــين أبــــــرز ألاهــــــداف التــــــي تســــــ ى 

قبـــــــــــل املســــــــــــاهمين واملســـــــــــتثمرين ألن الربحيــــــــــــة تبقـــــــــــح ضــــــــــــمن أولويـــــــــــات أي نشــــــــــــاط اقتصـــــــــــادي   يمكــــــــــــن ابــــــــــــراز 

 : أهمها كالتالي 

 ـ نسبة ربحية املبيعات  1ـ  2

 .حساب نسب ربحية املبيعات للم سسة ( : 8ـ  3)الجدول رقم 

 7106 7101 كيفية حسا ها  نة الس/ البيان 

 1.620 1.622 رقم ألاعمال / القيمة املضافة  نسبة هام  القيمة املضافة 

 1.726 1.761 رقم الاعمال/ الفائض الخام لالستغالل  نسبة الفائض الخام لالستغالل 

 1.712 1.191 رقم الاعمال / نتيجة الاستغالل  نسبة نتيجة الاستغالل

لعاديـــــــــــــــــــــة قبـــــــــــــــــــــل نســـــــــــــــــــــبة النتيجـــــــــــــــــــــة ا

 الضرائب

رقــــــــــــــــــم / النتيجــــــــــــــــــة العاديــــــــــــــــــة قبــــــــــــــــــل الضــــــــــــــــــرائب 

 الاعمال

1.191 1.716 

 1.066 1.191 رقم الاعمال/ النتيجة الصافية  نسبة هام  الرب  الصافي 

 .من اعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة  :املصدر  

 : في  الشكل البياني التالي يوضح نسب ربحية املبيعات للمؤسسة متمثل
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 .2112و  2115يبين ربحية املبيعات لسنتي ( 7ـ  3)الشكل رقم 

 

 .من اعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة  :املصدر 

ــــافة  ــ ــ ــــة املضـــ ــ ــ ــــام  القيمــ ــ ــ ــــبة هـــ ــ ــ ــــل نســ ــ ــ ــ تحليـــ ــ ــ ــ ــ تبــــــــــين لنـــــــــــا هــــــــــذه النســـــــــــبة مقــــــــــدرة الـــــــــــدينار الواحــــــــــد مـــــــــــن رقـــــــــــم  :ـ

 .ألاعمال على توليد هام  من مجمل ألارباح

ــ تحليـــــــل ــ ــــتغالل  ــــ ــــام لالســـ ــــائل الخـــ ــــبة الفـــ فـــــــي ســـــــنة  1.761يقـــــــدر معـــــــدل الفـــــــائض الخـــــــام لالســـــــتغالل بــــــــ  :نســـ

  وهـــــــذا يوضـــــــح بـــــــأن هنـــــــا  ارتفـــــــاع فـــــــي قيمـــــــة  1.726التـــــــي تقـــــــدر بــــــــ  7106باملقارنـــــــة مـــــــع نســـــــبة الســـــــنة  7101

 .الفائض الاجمالي لالستغالل

ــــتغالل  ــ ــــة الاســ ــ ــــبة نتيجــ ــ ــــل نســ ــ ــ تحليــ ــ ــ مــــــــن رقــــــــم ألاعمــــــــال يحقــــــــق هــــــــام  يبــــــــين لنــــــــا الجــــــــدول بــــــــأن كــــــــل دينــــــــار  :ـــ

مـــــــــن نتيجــــــــة الاســـــــــتغالل  وبمقارنــــــــة هـــــــــذه النســـــــــبة  7106خـــــــــالل ســــــــنة  1.712و 7101ســــــــنة  1.191يقــــــــدره بــــــــــ 

 .مع النسبة السابقة يوضح بأن هنا  ارتفاع في هام  نتيجة الاستغالل

ــــرائب  ــ ــــل الضــ ــ ــــة قبـــ ــ ــــة العاديــ ــ ــــبة النتيجــ ــ ــــل نســـ ــ ــ تحليــ ــ ــ ــ ت مــــــــن خـــــــــالل التحليــــــــل تبــــــــين لنـــــــــا أن املؤسســــــــة حققـــــــــ :ـ

مــــــــــــــن النتيجــــــــــــــة الجاريــــــــــــــة قبــــــــــــــل  7106خــــــــــــــالل ســــــــــــــنة  1.716و 7101خــــــــــــــالل ســــــــــــــنة  1.191هــــــــــــــام  يقــــــــــــــدر بـــــــــــــــ 

 .الضرائب من كل دينار من رقم ألاعمال وهذا راجع إلى ارتفاع في النتيجة املالية
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ــافي  ــ ــ ــــربح الصــ ــ ــــام  الــ ــ ــــبة هــ ــ ــــل نســ ــ ــ تحليــ ــ ــ تبــــــــين هــــــــذه النســــــــب مقــــــــدار دينــــــــار  واحــــــــد مــــــــن رقــــــــم ألاعمــــــــال علــــــــى  :ـــ

 .نتيجة الصافيةتوليد هام  من ال

 : حساب نسبة املردودية :  2ـ  2

 : يوضح الجدول التالي مختلف نسب املردودية للمؤسسة محل الدراسة 

 .2112و  2115حساب املردودية لسنتي ( : 9ـ  3)الجدول رقم 

 7106  7101 كيفية حسا ها  السنة / النسبة 

 1.112 1.176  ألاموال الخاصة/ النتيجة الصافية  املردودية املالية 

 1.120 1.167 مجموع ألاصول / الفائض الاجمالي لالستغالل  املردودية الاقتصادية 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة :املصدر 

 .7106و  7101الشكل البياني التالي يوضح املردودية املالية والاقتصادية خالل سنتي 

 .7106و  7101دية املؤسسة خالل سنتي يبين مردو  ( : 8ـ  3)الشكل رقم 

 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة  :املصدر 
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ــــة  ــــة املاليـــ ــــل املردوديــ ــ تحليـــ ــ ــ  7106مــــــن خـــــــالل الجــــــدول تبـــــــين لنــــــا أن املردوديـــــــة املاليــــــة مرتفعـــــــة خــــــالل ســـــــنة  :ـ

أي أن الـــــــــــدينار  1.112وهــــــــــذا نتيجــــــــــة ارتفــــــــــاع النتيجــــــــــة الصــــــــــافية لتصــــــــــل النســــــــــبة إلــــــــــى  7101مقارنــــــــــة بســــــــــنة 

 .دينار 1.112الواحد الذي يستثمره اصحاب راس املال في املؤسسة يولد رب  قدره 

ــــادية  ــ ــ ــ ــ ــــة الاقتصــ ــ ــ ــ ــ ــــل املردوديــ ــ ــ ــ ــ ــ تحليــ ــ ــ ــ ــ ــ مــــــــــــــن خــــــــــــــالل الجــــــــــــــدول يتضــــــــــــــح لنــــــــــــــا أن املؤسســــــــــــــة حققــــــــــــــت مردوديــــــــــــــة  :ـــ

وهــــــــــذا راجــــــــــع  7101حيــــــــــث ارتفعــــــــــت هــــــــــذه النســــــــــبة خــــــــــالل الســــــــــنة  7106و  7101اقتصـــــــــادية خــــــــــالل ســــــــــنتين 

 .رتفاع في الفائض الاجمالي لالستغاللإلى ا

 .تحليل التوازنات املالية : املطلب الثالث 

إن مبـــــــــــــدأ التـــــــــــــوازن املــــــــــــــالي يقت ـــــــــــــ ي تســــــــــــــاوي ألاصـــــــــــــول والخصــــــــــــــوم إذ نجـــــــــــــد أن الاســــــــــــــتعماالت املوجـــــــــــــودة فــــــــــــــي 

 .الاصول املمولة باملصادر املوجودة في الخصوم

 .رأس املال العامل ويحسب وف  طريقتين: أوال 

 : ى امليزانية من أع 

 

 (.من أع ى امليزانية ) FRحساب راس املال العامل ( : 11ـ  3)الجدول رقم 

 7106  7101 البيانات 

 ألاموال الدائمة 

 ألاصول الثابتة 

0691212110.71 

0111109172.27 

0266719906.01 

0199202196.21 

 166117109.17 712112627.10 رأس املال العامل 

 .داد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة من إع :املصدر 

 : من أسفل امليزانية 

 

 

 ألاصول الثابتة  –ألاموال الدائمة = رأس املال العامل 

 الديون القصيرة ألاجل   -ألاصول املتداولة = رأس املال العامل 
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 (: من أسفل امليزانية ) FRحساب رأس املال العامل ( : 11ـ  3)الجدول رقم 

 7106 7101 البيانات 

 ألاصول املتداولة 

 الديون القصيرة ألاجل 

612021122.10 

119212211.21 

217170171.67 

121929116.11 

 166117109.17 712112627.10 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة  :املصدر 

مـــــــــن خـــــــــالل الجـــــــــدول أعـــــــــاله نالحـــــــــ  أن رأس املـــــــــال العامـــــــــل خـــــــــالل الســـــــــنتين موجـــــــــب وهـــــــــذا يعنـــــــــي ان املـــــــــوارد 

و  7101الدائمــــــــة تمـــــــــول ألاصـــــــــول الثابتـــــــــة ومنــــــــه يمكـــــــــن القـــــــــول بأنهـــــــــا حققــــــــت التـــــــــوازن املـــــــــالي  خـــــــــالل ســـــــــنتين 

وهـــــــــــــذا راجـــــــــــــع إلـــــــــــــى ارتفـــــــــــــاع املـــــــــــــوارد الدائمـــــــــــــة وبالتحديـــــــــــــد الـــــــــــــديون  7101ارتفــــــــــــع مقارنـــــــــــــة بالنســـــــــــــبة لــــــــــــــ  7106

 .الطويلة ألاجل

 .2112و  2115أنواع رأس املال العامل لسنتي ( :  12ـ  3)الجدول رقم 

 7106 7101 كيفية حسابه   السنة / البيان 

ألاصـــــــــــــــــــــــــول  –ألامــــــــــــــــــــــــوال الخاصـــــــــــــــــــــــــة  رأس املال العامل الخاص 

 ثابتة ال

711112627.10 129101112.22 

 217170171.67 612021122.11 ألاصول الجارية  رأس املال العامل الاجمالي 

ديـــــــــــــــــــون + ديـــــــــــــــــــون طويلـــــــــــــــــــة ألاجـــــــــــــــــــل  راس املال العامل ألاجنبي 

 قصيرة ألاجل 

120227116.11 191000766.21 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة :املصدر 

ــــــل ــ تحليــ ــ ــ ــــا   ـــ ــ ــــل الخــ ــ ــــال العامــ ــ مــــــــن خــــــــالل الجــــــــدول الســــــــابق يالحــــــــ  أن قيمــــــــة راس املــــــــال العامــــــــل  :راس املــ

الخـــــــاص موجـــــــب وهـــــــو مرتفـــــــع خـــــــال ســـــــنتين   وهـــــــو مـــــــا يفســـــــر أن املؤسســـــــة قـــــــادرة علـــــــى تمويـــــــل أصـــــــولها الغيـــــــر 

 .جارية دون الاعتماد على موارد أخر  غير مواردها   أي أن املؤسسة في وضعية جيدة
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ــ ــ ــ ــــل رأس املــ ــ ــــ تحليـ ــ ــالي ــ ــ ــ ــــل الاجمــ ــ نالحـــــــ  مــــــــن خـــــــالل الجــــــــدول أن قيمـــــــة راس املــــــــال العامـــــــل الاجمــــــــالي  :ال العامـ

 .موجب وهذا يدل على أن املؤسسة تمتلو سيولة جيدة وكافية

ــــي  ــ ــــل ألاجن ــ ــ ــــال العامـ ــ ــــل رأس املــ ــ ــــ تحليـ ــ مـــــــن الجــــــــدول الســـــــابق نالحــــــــ  أن قيمـــــــة رأس املــــــــال العامـــــــل ألاجنبــــــــي  :ــ

يـــــــــدل علــــــــى أن املؤسســــــــة تعتمــــــــد علــــــــى تمويــــــــل نشــــــــاطاتها علـــــــــى ممــــــــا  7106إلــــــــى ســــــــنة  7101ارتفــــــــع مــــــــن ســــــــنة 

الــــــــديون الطويلــــــــة القصــــــــيرة ألاجــــــــل بشــــــــكل كبيــــــــر  وأن املؤسســــــــة تعتمــــــــد علــــــــى الــــــــديون القصــــــــيرة ألاجــــــــل أكثــــــــر 

مــــــــن الــــــــديون الطويلــــــــة ألاجــــــــل  وهــــــــذا يعنــــــــي أن املؤسســــــــة ال يمك هــــــــا الحصــــــــول علــــــــى قــــــــروض إضــــــــافية بســــــــبب 

 .تزايد قيمة الديون عليها

 .BFRياجات راس املال العامل احت: ثانيا 

 : يحسب وفق الطريقة التالية 

 .BFRحساب احتياجات راس املال العامل ( : 13ـ  3)الجدول رقم 

 7106 7101 السنة/ البيان 

 622211022.19 171016212.61 قيم جاهزة  -أصول متداولة 

 121929116.11 119212211.21 سلفات مصرفية   -ديون قصيرة ألاجل 

 110220027.19 021112911.21 تياجات رأس املال العامل اح

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة  :املصدر 

نالحـــــــــ  أن احتياجــــــــــات راس املــــــــــال العامــــــــــل موجــــــــــب خــــــــــالل الســــــــــنتين وهــــــــــذا يعنــــــــــي أن املؤسســــــــــة لــــــــــم تــــــــــتمكن 

جــــــــــة إلـــــــــى وســــــــــائل ومــــــــــوارد مـــــــــن تغطيــــــــــة احتياجـــــــــات الــــــــــدورة الاســــــــــتغاللية بواســـــــــطة مــــــــــوارد التمويـــــــــل ف ــــــــــي بحا

 .مالية أخر  

 



 دراسة ميدانية لمؤسسة رام سكر مستغانم                                     : الفصل الثالث 
 

 
71 

 : وتحسب وف  طريقتين :  TRثالثا  

 :  الطريقة ألاولى 

 

 .TRحساب الخزينة ( : 14ـ  3)الجدول  

 7106 7101 السنة / البيان 

 خزينة الاصول 

 خزينة الخصوم 

27172272.62 

           / 

61620012.71 

                / 

 61620012.71 27172272.62 الخزينة 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة :املصدر 

 : الطريقة الثانية 

 

 .TRحساب الخزينة ( :  15ـ  3)الجدول رقم 

 7106 7101 السنة / البيان 

 رأس املال العامل 

 احتياجات رأس املال العامل 

712112627.10 166117109.17 

021112911.21 110220027.19 

 61620012.71 27172272.62 لخزينة ا

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة :املصدر 

 خزينة الخصوم  –خزينة ألاصول = الخزينة 

 ياجات رأس املال العامل احت –رأس املال العامل = الخزينة 
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نالحـــــــ  أن الخزينـــــــة موجبـــــــة فـــــــي هاتـــــــه الحالـــــــة قامـــــــت املؤسســـــــة بتجميـــــــد جـــــــزء مـــــــن أموالهـــــــا الثابتـــــــة لتغطيـــــــة 

عــــــن طريــــــق رأس املــــــال العامــــــل ممــــــا يطــــــرح عليهــــــا مشــــــكلة الربحيــــــة ويجــــــب عليهــــــا معالجــــــة هــــــذه الوضــــــعية إمــــــا 

 .تقديم تسهيالت إلى الزبائن أو تحويلها إلى استثمارات
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 : خالصة 

بعــــــــــــــدما تطرقنــــــــــــــا فــــــــــــــي الفصــــــــــــــلين ألاول والثــــــــــــــاني علــــــــــــــى إلاطــــــــــــــار النظــــــــــــــري للتحليــــــــــــــل املــــــــــــــالي وألاداء املــــــــــــــالي قمنــــــــــــــا 

باســـــــــقاطه فـــــــــي الفصـــــــــل الثالـــــــــث   وذلـــــــــو مـــــــــن خـــــــــالل دراســـــــــة حالـــــــــة مؤسســـــــــة رام ســـــــــكر  بمســـــــــتغانم   حيـــــــــث 

نـــــــــــــا بتحليـــــــــــــل القــــــــــــــوائم املاليـــــــــــــة لهاتــــــــــــــه املؤسســـــــــــــة باســــــــــــــتخدام أدوات التحليـــــــــــــل املــــــــــــــالي كالنســـــــــــــب املاليــــــــــــــة   قم

وكــــــذلو قمنــــــا بتحليـــــــل التوازنــــــات املاليـــــــة مــــــن أجـــــــل تحديــــــد التــــــوازن بـــــــين ألاصــــــول والخصـــــــوم بإتبــــــاع سياســـــــة 

 .مالية معينة

حليــــــــل املــــــــالي ضــــــــروري ملعرفـــــــــة ممــــــــا ســــــــبق ذكــــــــره يمكننــــــــا القــــــــول أن تقيـــــــــيم ألاداء املــــــــالي باســــــــتخدام أدوات الت

 .نقاط القوة وضعف املؤسسة التي من خاللها يستطيع املسؤول معرفة  ألاداء املالي للمؤسسة 
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 خاتمة 

مــــــــــن املالحــــــــــ  أنــــــــــه مــــــــــن خــــــــــالل مــــــــــا قمنــــــــــا بدراســــــــــة فــــــــــي هــــــــــذا البحــــــــــث  فإنــــــــــه هنــــــــــا  اهتمــــــــــام كبيــــــــــر مــــــــــن قبــــــــــل 

علــــــى عمليــــــة تقيــــــيم ألاداء  بــــــل أن هنــــــا  ثقافــــــة تؤكــــــد علــــــى ضــــــرورة الاهتمــــــام  املؤسســــــات والتــــــي تؤكــــــد كثيــــــرا

 .بموضوع التحليل املالي 

فالتحليــــــــل املــــــــالي هــــــــو معالجــــــــة منظمــــــــة البيانــــــــات املاليــــــــة املتاحــــــــة  هــــــــدف الحصــــــــول علــــــــى معلومــــــــات تســــــــتعمل 

 .في تقييم ألاداء لف رات ماضية وحاضرة  والتوقع على ما سيكون في املستقبل 

يـــــــــل املـــــــــالي باعتبـــــــــاره أداة تهـــــــــتم بدراســـــــــة القـــــــــوائم املاليـــــــــة بشـــــــــكل تحليلـــــــــي مفصـــــــــل لتوضـــــــــي  العالقـــــــــات فالتحل

 .بين عناصر هذه القوائم  والتغيرات التي تطرأ على هذه العناصر في ف رات محددة 

 : أما فيما يخص اختبار الفرضيات فقد تم تفسيرها كما يلي 

القـــــــــــوائم املاليـــــــــــة باســـــــــــتخدام اســـــــــــاليب رياضـــــــــــية وإحصـــــــــــائية  التحليـــــــــــل املـــــــــــالي هـــــــــــو دراســـــــــــة: الفرضـــــــــــية ألاولـــــــــــى 

بغــــــــرض إظهــــــــار الارتباطــــــــات التــــــــي تــــــــرب  عناصــــــــرها والتغيــــــــرات التــــــــي تطــــــــرأ علــــــــى هــــــــذه العناصــــــــر خــــــــالل ف ــــــــرة أو 

عـــــــــدة ف ـــــــــرات زمنيـــــــــة  الفرضـــــــــية مقبولـــــــــة   وهـــــــــو  مـــــــــا يفســـــــــر أن التحليـــــــــل املـــــــــالي يقـــــــــوم علـــــــــى فحـــــــــص القـــــــــوائم 

يـــــــــث أن القـــــــــوائم تكـــــــــون م رابطـــــــــة فيمـــــــــا بي هـــــــــا بحيـــــــــث أن التغيـــــــــرات فـــــــــي املاليـــــــــة باســـــــــتعمال النســـــــــب املاليـــــــــة ح

ألاصـــــــول والخصـــــــوم التـــــــي تظهـــــــر فـــــــي امليزانيـــــــة تظهـــــــر أيضـــــــا إلايـــــــرادات واملصـــــــاريف فـــــــي جـــــــدول النتـــــــائج واللــــــــذين 

تنـــــــتج ع همــــــــا ألاربــــــــاح والخســـــــائر التــــــــي تحققهــــــــا املؤسســـــــة والتــــــــدفقات النقديــــــــة تـــــــوفر املعلومــــــــات عــــــــن ألاصــــــــول 

فــــــي امليزانيــــــة وتكــــــون علــــــى عالقــــــة وثيقــــــة  هــــــا  بحيــــــث هــــــذه القــــــوائم تــــــوفر املعلومــــــات املهمــــــة  النقديــــــة الظــــــاهرة

 .للمستثمرين 

ألاداء املــــــــالي هــــــــو مـــــــــد  مســــــــاهمة ألانشــــــــطة فــــــــي خلـــــــــق القيمــــــــة أو الفعاليــــــــة فــــــــي اســـــــــتخدام : الفرضــــــــية الثانيــــــــة 

رضــــــــــية مقبولــــــــــة وهــــــــــو مــــــــــا املـــــــــوارد املاليــــــــــة املتاحــــــــــة مــــــــــن خــــــــــالل بلــــــــــوغ ألاهــــــــــداف املاليــــــــــة بأقــــــــــل التكــــــــــاليف   الف

يفســـــــــر أن ألاداء املـــــــــالي هـــــــــو نتيجـــــــــة النشـــــــــاط الشـــــــــمولي الـــــــــذي تمارســـــــــه املؤسســـــــــة  ويحـــــــــدد مســـــــــتو  إنجازهـــــــــا 
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ومــــــــــد  اســـــــــــتغاللها ملواردهــــــــــا وإمكانياتهـــــــــــا حيــــــــــث يشـــــــــــار إليــــــــــه بأنـــــــــــه انعكــــــــــاس لقـــــــــــدرة املؤسســــــــــة علـــــــــــى تحقيـــــــــــق 

 .أهدافها

مها املؤسســـــــــة فـــــــــي القـــــــــوائم املاليـــــــــة والنســـــــــب تتمثـــــــــل أدوات التحليـــــــــل املـــــــــالي التـــــــــي تســـــــــتخد: الفرضـــــــــية الثانيـــــــــة 

املاليـــــــــة   الفرضـــــــــية مقبولـــــــــة  وهـــــــــو مـــــــــا يفســـــــــر أن النســـــــــب املاليـــــــــة يســـــــــتخدمها املحللـــــــــون املـــــــــاليون مـــــــــن أجـــــــــل 

دراســـــــــة املعلومـــــــــات املاليـــــــــة واملتمثلـــــــــة فـــــــــي القـــــــــوائم املاليـــــــــة املتـــــــــوفرة عنـــــــــد املؤسســـــــــة مـــــــــن أجـــــــــل التعـــــــــرف علـــــــــى 

 .  وضع املؤسسة موضع التحليل

 .راسة نتائج الد

 : من خالل دراستنا لهذا املوضوع توصلنا إلى النتائج التالية واملتمثلة فيما يلي 

 : الجانب التطبيقي 

ـــــــــ إن التحليـــــــــل املـــــــــالي عبـــــــــارة عـــــــــن عمليـــــــــة معالجـــــــــة للبيانـــــــــات املاليـــــــــة املتاحـــــــــة عـــــــــن املؤسســـــــــة للحصـــــــــول علـــــــــى  ـ

 .معلومات تستعمل في اتخاذ القرارات وتقييم أداء املؤسسات

قيـــــــــيم ألاداء املــــــــــالي علــــــــــى تحديـــــــــد ألاهميــــــــــة بــــــــــين النتـــــــــائج واملــــــــــوارد املســــــــــتخدمة للحكـــــــــم علــــــــــى مكانــــــــــة ــــــــــ يقــــــــــوم ت

 .املؤسسة ووضعيتها املالية 

ـــــــــــ ضـــــــــــرورة تقيـــــــــــيم ألاداء املـــــــــــالي مــــــــــن خـــــــــــالل أدوات التحليـــــــــــل املـــــــــــالي لكــــــــــي يســـــــــــتطيع املقـــــــــــيم تقيـــــــــــيم الوضـــــــــــعية 

 .املالية للمؤسسة 

 : الجانب التطبيقي 

ســـــــــة النظريـــــــــة علـــــــــى مؤسســـــــــة رام ســـــــــكر توصـــــــــلنا إلـــــــــى مجموعـــــــــة مـــــــــن الاســـــــــتنتاجات مـــــــــن خـــــــــالل إســـــــــقاط الدرا

 : من أهمها 
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ــــــــــ نســـــــــبة الســـــــــيولة الســـــــــريعة للمؤسســــــــــة مرتفعـــــــــة خـــــــــالل ســـــــــنوات الدراســـــــــة ويعــــــــــود ذلـــــــــو إلـــــــــى ارتفـــــــــاع قيمــــــــــة 

 .مدينو الاستثمار

ــــــــــ معــــــــــدل دوران ألاصــــــــــول مرتفــــــــــع أي أن املؤسســــــــــة خــــــــــالل ف ــــــــــرة الدراســــــــــة ارتفعــــــــــت نســــــــــبة مبيعاتهــــــــــا   و  هــــــــــذا ـ

 .يدل على كفاءة املؤسسة في استخدام أصولها الجارية من أجل توليد مبيعاتها

ـــــــــ نالحـــــــــ  أن نســـــــــبة الفـــــــــائض الخـــــــــام لالســـــــــتغالل مرتفعـــــــــة وهـــــــــو مـــــــــا يـــــــــدل علـــــــــى أن هنـــــــــا  ارتفـــــــــاع فـــــــــي قيمـــــــــة  ـ

 .الفائض الاجمالي لالستغالل

ــــــــــ نالحــــــــــ  أن رأس املــــــــــال العامــــــــــل موجــــــــــب أي تحقيــــــــــق تــــــــــوازن مــــــــــالي   وهــــــــــذا يــــــــــدل علــــــــــى أن ألامــــــــــوال الدائمــــــــــة  ـ

 .مولت كليا الاصول الثابتة 

ــــــ أمــــــا احتياجــــــات رأس املــــــال العامــــــل فهــــــو موجــــــب خــــــالل الســــــنتين  وهــــــذا مــــــا يفســــــر أن املؤسســــــة تحتــــــاج إلــــــى  ـ

 .رأس املال العامل الدائم لتمويل احتياجات الدورة املتداولة

ــــــــــــــــ نالحــــــــــــــــ  أن الخزينــــــــــــــــة موجبــــــــــــــــة خــــــــــــــــالل ســــــــــــــــنتي  ضــــــــــــــــعية الجيــــــــــــــــدة   وهــــــــــــــــذا يــــــــــــــــدل علــــــــــــــــى الو  7106و  7101ـ

 .للمؤسسة

 : س تم اقتراح التوصيات التالية : التوصيات 

ــــــ ينبدــــــي الاســــــتفادة مــــــن التحليــــــل املــــــالي فــــــي عمليــــــة مواجهــــــو املخــــــاطر املاليــــــة التــــــي قــــــد تحــــــد  للمؤسســــــة عــــــن  ـ

 .طريق تقييم ألاداء وذلو من خالل استخدام أدوات التحليل املالي املختلفة 

ـــات الانــــــــــدماج  حيــــــــــث أن ــــــــــ مــــــــــن ألامــــــــــور التــــــــــي يمكــــــــــن أن يســـــــــتف اد م هــــــــــا فــــــــــي مجــــــــــال التحليــــــــــل املـــــــــالي هــــــــــي عمليـــــــ

 .التحلي املالي وتقييم ألاداء يعد من ألادوات الفعالة جدا في هذا املجال

 .ـ ال ركيز على تقييم ألاداء باعتباره أحد الركائز الاساسية التي يعتمد عليها متخذ القرار
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ـــــــ يجـــــــب علـــــــى املؤسســـــــة أن تســـــــتخدم طريقـــــــة تســـــــويق م نتجاتهـــــــا مـــــــن أجـــــــل فـــــــرض منافســـــــتها بـــــــين املؤسســـــــات ـ

 .ألاخر  في السوق وذلو  هدف زيادة مردوديتها

 : يمكن ملوضوع دراستنا أن يأخذ مجال آخر في املستقبل كما يلي :  فاق املستقبلية 

ـــــــــ تطــــــــوير اســــــــتخدام أســـــــــلوب التحليــــــــل املــــــــالي بالنســـــــــب املاليــــــــة عنــــــــد التمييـــــــــز والتنبــــــــؤ باملؤسســــــــات الصـــــــــناعية 

 .لعامة الناجحة واملتعثرةا

 .ـ الرقابة وتقييم ألاداء في املؤسسات الاقتصادية العامة

 .ـ استخدام أدوات التحليل املالي في اتخاذ القرارات الصائبة 

 . ـ دور التحليل املالي للمعلومات املالية املنشورة في القوائم املالية للتنبؤ بأسعار ألاسهم 



































 

 































 

 

 : قائمة املراجع 

 .الكتب : أوال 

ـــــــــــــ أســـــــــــــعد حميـــــــــــــد العلـــــــــــــي إلادارة  0   دار وائـــــــــــــل للنشـــــــــــــر   عمـــــــــــــان   { الاســـــــــــــس العلميـــــــــــــة والتطبيقيـــــــــــــة }املاليـــــــــــــة ـ

7107. 

 .7111ـ السعيد فرحات جمعة  ألاداء املالي ملنظمات ألاعمال   دار املري  للنشر   الرياض    7

ـــــــــــــ إليـــــــــــــاس بـــــــــــــن سا ـــــــــــــ ي ويوســـــــــــــف قري ـــــــــــــ ي   التســـــــــــــيير املـــــــــــــالي  1 دار وائـــــــــــــل للنشـــــــــــــر   ألاردن   " إلادارة املاليـــــــــــــة "ـ

7116. 

ـــــــــــــ جليـــــــــــــل كـــــــــــــاظم مـــــــــــــدلول العارضـــــــــــــ ي   1 إلادارة املاليـــــــــــــة املتقدمـــــــــــــة  دار صـــــــــــــفاء للنشـــــــــــــر والتوزيـــــــــــــع   عمـــــــــــــان    ـ

7101. 

  الــــــــــــدار { مــــــــــــدخل اتخــــــــــــاذ القــــــــــــرارات}ــــــــــــ جمــــــــــــال الــــــــــــدين املر ــــــــــــ ي وأحمــــــــــــد عبــــــــــــد هللا اللحــــــــــــام   إلادارة املاليــــــــــــة  1

 .7116الجامعية  إلاسكندرية  

ديـــــــوان املطبوعــــــــات  ــــــــ زغيـــــــب مليكــــــــة وبوشـــــــنقير ميلــــــــود  التســـــــيير املــــــــالي حســـــــب البرنــــــــامج الرســـــــمي الجديــــــــد   6

 .7101الجامعية  الساحة املركزية  بن عكنون   الجزائر   

ـــــــــ ســـــــــالم صـــــــــالل رامـــــــــي الحســــــــناوي   أساســـــــــيات إلادارة املاليـــــــــة   الـــــــــدار املنهجيــــــــة للنشـــــــــر والتوزيـــــــــع   عمـــــــــان  2

  7106. 

ـــــــــ عبــــــــد املعطــــــــي وحســـــــــني علــــــــي خريــــــــوي   أساســــــــيات إلادارة املاليـــــــــة   دار زهــــــــران للنشــــــــر والتوزيــــــــع   عمـــــــــان  2

  7101. 

ن املشــــــــــــهداني   الحكومـــــــــــة املؤسســــــــــــية وألاداء املــــــــــــالي الاســــــــــــ راتي ي ــــــــــــ عــــــــــــالء فرحــــــــــــان طالـــــــــــب وإيمــــــــــــان شــــــــــــيحا 9

 .7100للمصارف   دار صفاء للنشر والتوزيع   عمان   



 

 

ــــــــ علـــــــي خلــــــــف عبـــــــد هللا ووليـــــــد الجيــــــــالي   التحليـــــــل املــــــــالي للرقابـــــــة علـــــــى ألاداء والكشــــــــف عـــــــن الانحرافــــــــات  01

 .7101  مركز الكتاب ألاكاديمي   عمان   

ـــ مجيــــــــــد الكرخــــــــــي   تقــــــــــويم ألاداء باســــــــــتخدام النســـــــــــب  00 املاليــــــــــة   دار املنــــــــــامج للنشــــــــــر والتوزيــــــــــع  عمـــــــــــان   ــــــــ

 .7101ألاردن   

ـــ محمــــــــــــد محمــــــــــــود الخطيــــــــــــب   ألاداء املــــــــــــالي وأثـــــــــــــره علــــــــــــى عوائــــــــــــد أســــــــــــهم الشــــــــــــركات   دار حامــــــــــــد للنشـــــــــــــر  07 ــــــــــ

 . 7101والتوزيع   عمان   ألاردن   

ـــــــــــ مفلــــــــــح محمــــــــــد عقــــــــــل   مقدمــــــــــة فــــــــــي إلادارة املاليــــــــــة والتحليــــــــــل املــــــــــالي   مكتبــــــــــة املجتمــــــــــع العربــــــــــي للنشـــــــــــر  01

 .7100والتوزيع   

 .7107  دار البداية   عمان   { دراسة نظرية وتطبيقية}ـ نعيم نمر داوود  التحليل املالي  01

ــــــــــ وائــــــــــل محمــــــــــد صــــــــــب ي إدريــــــــــس وطــــــــــاهر محســــــــــن منصــــــــــور الغــــــــــالي   اساســــــــــيات ألاداء وبطاقــــــــــة التقســــــــــيم  01

 .7119دن   املتوازن   دار وائل للنشر   ألار 

ــــــــ يوســــــــف حســــــــن يوســــــــف   التمويــــــــل فــــــــي املؤسســــــــات الاقتصــــــــادية   دار التعلــــــــيم الجــــــــام ي   الاســــــــكندرية  06 ـ

  7107. 

 .املذكرات : ثانيا 

ـــــــ أوزاغ وناســـــــة أثـــــــر التحليـــــــل املـــــــالي علـــــــى أداء املؤسســـــــة   رســـــــالة مقدمـــــــة لنيـــــــل شـــــــهادة املاســـــــ ر   تخصـــــــص  0 ـ

 .7106فحص محاسبي   جامعة محمد خيضر   بسكرة   

  PCNـــــــــ بورقابــــــــة زينــــــــب   التــــــــدقيق الخــــــــارلي وتـــــــــأثيره علــــــــى فعاليــــــــة ألاداء فــــــــي املؤسســــــــة الاقتصــــــــادية وفـــــــــق  7

رســــــــــــالة مقدمـــــــــــــة لنيـــــــــــــل شـــــــــــــهادة املاســـــــــــــ ر   تخصـــــــــــــص تــــــــــــدقيق محاســـــــــــــبي ومراقبـــــــــــــة التســـــــــــــيير   جامعـــــــــــــة عبـــــــــــــد 

 .7106الحميد بن باديس   مستغانم   



 

 

ـــــــ شـــــــباح نعيمـــــــة   دور التحليـــــــل املـــــــالي فـــــــي تقيـــــــيم ألاداء املـــــــ 1 الي باملؤسســـــــة الجزائريـــــــة   رســـــــالة مقدمـــــــة لنيـــــــل ـ

 .7112شهادة املاجستير   منشورة   تخصص تسيير املؤسسات   جامعة خيضر   بسكرة   

ـــــــــــــ عــــــــــــادل ع ـــــــــــــ ي  ألاداء املــــــــــــالي للمؤسســــــــــــة الاقتصـــــــــــــادية قيــــــــــــاس وتقيــــــــــــيم  رســـــــــــــالة مقدمــــــــــــة لنيــــــــــــل شـــــــــــــهادة  1

 .7117خيضر   بسكرة   املاجستير   تخصص تسيير املؤسسات الصناعية   جامعة محمد 

ـــــــــــ عتبـــــــــــة بـــــــــــن عتبـــــــــــة عبــــــــــد هللا وتيطـــــــــــاوني كـــــــــــريم   مســـــــــــاهمة الرقابــــــــــة الداخليـــــــــــة فـــــــــــي تحســـــــــــين ألاداء املـــــــــــالي   1

يونعامــــــــة   خمــــــــيس رســــــــالة مقدمــــــــة لنيــــــــل شــــــــهادة املاســــــــ ر   تخصــــــــص محاســــــــبة وتــــــــدقيق   جامعــــــــة الجياللــــــــي 

 .7106مليانة   

ـــــــــــــ فار ـــــــــــــ ي صـــــــــــــبرينة   6 تقيـــــــــــــيم أداء العـــــــــــــاملين وأثـــــــــــــره علـــــــــــــى أداء املؤسســـــــــــــة رســـــــــــــالة مقدمـــــــــــــة لنيـــــــــــــل شـــــــــــــهادة  ـ

 .7101املاس ر  تخصص رسم السياسات العامة   جامعة الجياللي بونعامة   خميس مليانة   

ـــــــــ مـــــــــوي ي إليـــــــــاس   دور التحليـــــــــل املــــــــالي فـــــــــي اتخـــــــــاذ القـــــــــرارات فــــــــي املؤسســـــــــة الاقتصـــــــــادية   مـــــــــذكرة مقدمـــــــــة  2

   .7101  تخصص العلوم واملحاسبة   جامعة محمد خيضر   بسكرة   لنيل شهادة املاس ر 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





















 

 

 : امللخص 

هــــــدفت هــــــذه الدراســــــة إلــــــى تبيــــــان أثــــــر التحليــــــل املــــــالي علــــــى أداء املؤسســــــة علــــــى اعتبــــــار أن التحليــــــل املــــــالي هــــــو 

عبـــــــــــارة عـــــــــــن عمليـــــــــــة معالجـــــــــــة منظمـــــــــــة للبيانـــــــــــات املتاحــــــــــــة  هـــــــــــدف الحصـــــــــــول علـــــــــــى معلومـــــــــــات تســـــــــــتخدم فــــــــــــي 

نتــــــــائج  عمليـــــــة اتخــــــــاذ القـــــــرارات وفــــــــي تقيـــــــيم أداء املؤسســــــــات فــــــــي املاضـــــــ ي والحاضــــــــر وتوقـــــــع مــــــــا ســـــــتكون عليــــــــه

املؤسســـــــة فـــــــي املســـــــتقبل   وتـــــــم القيـــــــام بدراســـــــة ميدانيـــــــة فـــــــي مؤسســـــــة رام ســـــــكر   مســـــــتغانم   وقـــــــد توصـــــــلت 

 : الدراسة إلى النتائج التالية 

ـــــــــ التحليـــــــــل املـــــــــالي يقـــــــــوم علـــــــــى فحـــــــــص وتحليـــــــــل القـــــــــوائم املاليـــــــــة للمؤسســـــــــة لف ـــــــــرات ماضـــــــــية  هـــــــــدف معرفـــــــــة  ـ

 .الوضع املالي السائد في املؤسسة

 .ملؤسسة على الاف راض والوفاء بالديون ـ تحديد قدرة ا

ـــــــــــ التحليـــــــــــل املـــــــــــالي يســـــــــــاعد علـــــــــــى تحســـــــــــين أداء املؤسســـــــــــة فـــــــــــي املســـــــــــتقبل مـــــــــــن خـــــــــــالل اكتشـــــــــــاف الانحرافـــــــــــات  ـ

 .املوجودة في ألاداء

 .ألاداء   ألاداء املالي   التحليل املالي   أدوات التحليل املالي : ـ الكلمات املفتاحية 

Résumé: 

Cette étude visait à démontrer l'impact de l'analyse financière sur la performance de l'institution au 

motif que l'analyse financière est un traitement ordonné des processus de données disponibles afin 

d'obtenir des informations utilisées dans le processus de prise de décision et dans l'évaluation de la 

performance des institutions dans le passé, le présent et prédire ce qui sera la base des résultats 

futurs, ont été Réalisation d'une étude sur le terrain à la Fondation Ram Sugar, Mostaganem 

L'étude a donné les résultats suivants: 



 

 

L'analyse financière est basée sur l'examen et l'analyse des états financiers de l'institution pour les 

périodes passées afin de connaître la situation financière prévalant dans l'établissement. 

Déterminer la capacité de l'institution à assumer et à honorer ses dettes. 

L'analyse financière permet d'améliorer les performances de l'organisation à l'avenir en détectant 

les écarts de performance existants. 

Mots-clés: Performance, Performance financière, Analyse financière, Outils d'analyse financière. 




