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  إشكالیة البحث
لقد حظيت دراسة املؤسسة االقتصادية يف العشريات األخرية باهتمام  كبري ومتزايد من قبل  البـاحثني     

سبب  تعاظم  أمهية  دراسة املؤسسـة إىل األدوار   ويرجع. واملمارسني، وخاصة الوظائف واألنشطة اليت متارسها
األساسية اليت تلعبها يف االقتصاد  الوطين من جهة، فهي  أوال مبثابة   خلية لإلنتاج أي  مكان  مـزج عناصـر   
اإلنتاج وحتويلها إىل منتتوجات جاهزة،  وثانيا وحدة لتوزيع الدخل الناجم عن عملية اإلنتاج، فالـدخل الـذي    

وثالثا خليـة   ة،ألصحاب املؤسس املتبقيوجزء للمقرضني  واجلزء  وجزء للدولة ، ء  منه للمستخدمني،حتققه جز
ومن . اجتماعية، ورابعا مركزا للقرارات االقتصادية فيما  خيص طبيعة املنتجات اليت ستنتجها وكمياا وأسعارها

سات  اليت  ال تستطيع التكيف معه يف الوقت جهة أخرى  إىل احمليط املتقلب  والعنيف والذي ال يرضى  عن املؤس
احمليط التكنولـوجي،  : وميكن النظر إىل هذا احمليط يف شكل أربعة  جوانب تشكل  كال  متكامال وهي . املناسب

  .احمليط االجتماعي والثقايف ، احمليط السياسي ،وأخريا احمليط االقتصادي
تقوم املؤسسة مبمارسة نشاطها  الدوري  واملتمثـل    ،ويف ظل  هذا  احمليط املتسم بشدة التقلب والعنف 

يف استغالل  خمتلف عوامل اإلنتاج املتوفرة لديها من أجل احلصول على منتجات لتلبية  حاجات اإلنسان املاديـة  
. واملعنوية،  وحماولة بذلك التأقلم مع تغريات احمليط  وكسب رضاه لتضمن حينئذ  هدفها األمسى وهو االستمرارية

قيق  هذا اهلدف يعين أن  املؤسسة حققت  األهداف األخرى اليت  ترتبط بوظائف  املؤسسة واليت  هي أهداف حت
  . متكاملة، حتقيقها يعين حتقيق هدف االستمرارية

ولتتمكن املؤسسة من معرفة قدرا  على بلوغ  أهدافها  أو ال وهل حققتها بالوسائل  املعقولـة فإـا   
املؤسسة على أا جمموعة من الوظائف فإا اعتربنا وإذا . ييم نتائجها، أو باألحرى تقييم أدائهاحباجة إىل قياس وتق

حتما حباجة إىل تقييم أداء كل وظيفة من وظائفها، فهي إذن تقيم أداءها التجاري، وأداءهـا املـايل، وأداءهـا    
  . اإلنتاجي ويف األخري أداء وظيفة األفراد

وظائف املؤسسة يواجه املسريين إشكالية اختيار أو انتقاء املعايري واملؤشـرات،   ولتقيم أداء أي وظيفة من
فهي بطبيعة احلال كثرية، فنجاح التقييم يعتمد أساسا على قدرة املسريين على اختيار أفضل و أحسـن املعـايري   

       .    واملؤشرات اليت تعكس األداء املراد قياسه
  :لية الرئيسية هلذا البحث على النحو التايلمما سبق، ميكن  طرح وصياغة اإلشكا

  »؟  تقييم األداء املايل للمؤسسة  االقتصاديةيف واملؤشرات  هو دور املعايريما «   
  
  
  
  

 
 



 10

  
  فرضیات البحث

  :ملعاجلة إشكالية البحث ،مت االعتماد على الفرضيات التالية
  .عملية  تقييم األداء املايل  مجع  املعلومات اليت تتوفر عليها املؤسسة خطوة مهمة تسهل-01
  .حتديد معايري ومؤشرات تقييم األداء املايل يكون بأسلوب علمي-02
أداء  مؤسسة صناعات الكوابل   فان،وبالتايل  متوسط األداء  املايل للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية هو أداء   -03

  .متوسط هو اآلخر
  أهداف الدراسة

  :موعة من األهداف، من أمههادف هذه الدراسة إىل بلوغ جم
  .التعرف على أداء املؤسسة االقتصادية والعوامل املتحكمة فيه-01
حماولة معرفة عملية التقييم  ومراحلها ،ومعرفة املعلومات الضرورية لقياس وتقييم األداء املايل  يف املؤسسات -02

  .االقتصادية
  .ؤشرات املستخدمة  يف ذلك وتفسريهاحماولة  حتديد معايري تقييم األداء  املايل  وامل-03
  .تطبيق  املؤشرات السابقة  الذكر  يف إحدى املؤسسات االقتصادية  اجلزائرية-04

  أھمیة الدراسة
غل بالوظيفة املاليـة  تأمهية بالغة لدى املسريين وخاصة  تلك الفئة اليت تش تهللموضوع الذي سيتم معاجل

ري واملؤشرات اليت ميكن استخدامها لتقييم األنشطة املالية الـيت متارسـها   فهو حقا يبني هلم أهم املعاي. للمؤسسة
املؤسسة واألهداف  املنجزة خالل فترة  من الزمن ويبني أيضا كيفية تطبيق  هذه املؤشرات  على أرضية الواقـع   

ونقاط  الضعف  ،للوصول إىل  نتائج تشخص الوضعية الفعلية للمؤسسة، ومن مثة  حتديد نقاط  القوة  لتشجيعها 
  .ملعاجلتها

  
  مبررات  اختیار الموضوع

وإمنا كان نتيجة عدة اعتبارات موضوعية وذاتية، حيث  مل يكن اختيارنا  هلذا املوضوع مبحض  الصدفة ،
  :تتمثل االعتبارات املوضوعية  فيما يأيت

ـ أمهية املوضوع البالغة لدى مسريي  املؤسسات االقتصادية  وخاصة  تلك  الفئ-01 غل  بالوظيفـة  تة  اليت تش
  .املالية
  . إثراء  املكتبة العربية  مبوضوع تطبيقي أكثر منه نظريحماولة -02

  :أما عن املربرات  الذاتية  فهي كما يلي
  .امليل الشخصي للمواضيع  ذات  الصلة مبالية  املؤسسة-01
  .املؤسساتامليل الشخصي إىل التقنيات  الكمية وخاصة املالية يف ميدان تسيري -02
  .إمكانية مواصلة البحث يف موضوع  األداء  الكلي للمؤسسة-03
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  منھج  الدراسة
اإلشكالية املطروحة، اتبـع   نبغية اإلملام واإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع وحتليل أبعاده  واإلجابة ع
الذي ميكننا  من تطبيق جانب الباحث املنهج الوصفي التحليلي املوافق للدراسة النظرية، إضافة ملنهج دراسة احلالة 

األخرى يف تقييم أدائها  املايل، خمتارين  بـذلك مؤسسـة    املعلومات  من املعلومات املتوفرة لدى املؤسسة بعض
  .صناعات الكوابل ببسكرة

  ھیكل البحث
  .املوضوع يف ثالثة فصول، تسبقهم يف ذلك مقدمة وتليهم خامتة نالدراسة املوضوع  دراسة وافية، تناول 

يتناول الفصل  األول مفاهيم أساسية حول األداء باملؤسسة االقتصادية وذلك من خالل تقسـيم هـذا   
خصص األول منه  لدراسة أداء املؤسسة االقتصادية من حيث  مفهوم األداء وأنواعـه   الفصل إىل ثالثة مباحث،

أما املبحث الثاين فقـد  . تحكمهاوالعوامل املؤثرة فيه من عوامل خاضعة لتحكم املؤسسة  وعوامل غري خاضعة ل
خصص لدراسة قياس وتقييم األداء من حيث مفهوم قياس األداء  وتقييمه ومراحل عملية التقيـيم وخصـائص    

أما يف معرض املبحث الثالث  من هذا الفصل   .وشروط التقييم  اجليد لألداء ،كذلك أمهية تقييم األداء  ومعوقاته
املايل وذلك من خالل حتديد األهداف املالية للمؤسسة االقتصادية وحتديد  معـايري  فقد مت ختصيصه لدراسة األداء 

  . ومؤشرات األداء املايل والتعرف أيضا على مصادر معلومات عملية تقييم األداء
أما يف الفصل الثاين واملعنون  مبعايري ومؤشرات تقييم  األداء املايل فقد مت تقسيمه  هو اآلخر إىل ثـالث  

خصص األول منه  لدراسة التوازن املايل من وجهة نظر التحليل الساكن والتحليل احلركي، يف حـني   مباحث،
  .خصص املبحث الثاين لدراسة السيولة  واليسر املايل، ليتم يف املبحث الثالث دراسة املردودية وإنشاء القيمة

الله إسقاط املعايري اهلامة يف عملية أما يف الفصل الثالث واألخري الذي حيتوي  على دراسة احلالة فقد مت خ
تقييم  األداء املايل على إحدى املؤسسات  االقتصادية اجلزائرية ممثلة يف مؤسسة  صناعات الكوابـل  ببسـكرة،   
حيث مت التطرق أوال إىل تقدمي املؤسسة بشكل موجز، مث بعد ذلك ويف مبحث أول مت تقيـيم التـوازن املـايل    

أما  املبحث الثالث  فخصـص لتقيـيم   .رق يف املبحث الثاين إىل السيولة  واليسر املايلللمؤسسة، يف حني مت التط
  .مردودية  املؤسسة وقدرا  على إنشاء القيمة ألصحاب املؤسسة
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  .أداء المؤسسة االقتصادیة:المبحث األول
  .قیاس وتقییم األداء:المبحث الثاني

  .داء المالياأل:المبحث الثالث  



 13

  مفاهيم أساسية حول األداء باملؤسسة االقتصادية: الفصل األول
فال ميكن تناول حبث قياس وتقيـيم األداء   إن الغرض من هذا الفصل هو التزود باإلطار النظري لألداء ،

ىل  مفهـوم   من أجل ذلك سيتم معاجلة الفصل األول بالتطرق أوال إ .املايل دون اإلحاطة باإلطار النظري لألداء 
األداء باملؤسسة االقتصادية مركزين يف ذلك على تعريفه مث يلي ذلك أنواعه والعوامل املؤثرة فيه، وثانيـا سـيتم   

وأمهيتها وبعد  ومراحلها أو خطواا وخصائصها  وشروطها، التطرق  إىل عملية تقييم األداء  من حيث مدلوهلا ،
  .  ذلك معوقاا

كيفية حتديد ، وإىل األداء املايل  من حيث األهداف املالية للمؤسسة االقتصادية ويف األخري سيتم التطرق 
  .معايري ومؤشرات األداء املايل  ومصادر معلومات تقييمه

  :فهيكل هذا الفصل سيكون  كما يلي
  .أداء املؤسسة االقتصادية : املبحث األول
  .قياس وتقييم األداء : املبحث الثاين

  .داء املايلاأل : املبحث الثالث
  أداء املؤسسة االقتصادية : املبحث األول
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إن التطرق إىل أداء املؤسسة االقتصادية بدراسة نظرية يعد مطلبا ضروريا لإلحاطة جبميع جوانبه وسيتم  

ف اليت تسمح  مفهوم األداء أين يتم عرض جمموعة من التعاري: التطرق يف هذا املبحث إىل ثالثة عناصر أساسية هي
  .مث عرض  أنواعه وأخريا وليس آخرا يتم دراسة خمتلف العوامل  املؤثرة فيه. بتوضيح معناه

I  - مفهوم األداء  
إن حتديد تعاريف ومفاهيم دقيقة  للمصطلحات واالتفاق عليها يعد من األهداف  اليت يصعب حتقيقها  

صطلحات اليت مل تلقى تعريفا وحيدا  وشـامال  مصـطلح   ومن بني امل وخاصة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
بل هناك من يستخدم مصطلحات عدة كالكفاءة، الفعالية، اإلنتاجية لتعترب كمرادفات له، ولكن هذا غري  األداء،

 صحيح يف علوم التسيري واالقتصاد وإعطاء تعريفا وحيدا واالقتصار عليه يعد غري كاف للوصول إىل مفهوم األداء،
وقبـل  التطـرق  إىل خمتلـف     .العديد من التعاريف للوصول إىل املفهوم الذي يناسب البحثعرض ب بل جي

التعاريف اليت تناولته نشري إىل أن معىن األداء بالنسبة للمسري خيتلف عنه بالنسبة لرجل االقتصاد، فضال عن هـذا  
  . (*)فاالختالف قائم حىت داخل  املؤسسة

اليت  تعـىن   PERFORMAREإىل اللغة الالتينية أين توجد كلمة  إن  أصل كلمة  أداء ينحدر 
وبعـدها إشـتقت اللغـة اإلجنليزيـة منـها لفظـة       . سلوب كلي، الشـكل لشـيء مـا   بأ إعطاء، وذلك

PERFORMANCE  أداء  مركز  ذو مسؤولية :" ويرى بعض  الباحثني  فيه  ما يلي .)1(وأعطتها معناها
الفعالية حتدد  يف أي  مستوى تتحقـق    .ا هذا املركز األهداف اليت  قبلهام يبلغ ما يعين الفعالية واإلنتاجية اليت

  .األهداف
  )2("اإلنتاجية تقارن النتائج  املتحصل عليها بالوسائل املستخدمة يف ذلك

حسب هذا التعريف يتبني أن األداء يتمثل  يف عنصرين مها  الفعالية واإلنتاجية، العنصـر األول معنـاه     
العنصر الثاين هو  .ة بلوغ اهلدف أي هناك عنصرين للمقارنة،  أهداف مسطرة يراد بلوغها وأهداف منجزةدرج

ويالحظ يف هذا التعريف خلـط  . اإلنتاجية املتمثلة يف العالقة بني النتائج احملققة فعال والوسائل املستخدمة لبلوغها
اجية هو تعريف للكفاءة، واإلنتاجية يف حقيقة  األمر ما ألن التعريف الذي أعطي لإلنت فيما هو متفق عليه تقريبا،

هي إال عالقة بني اإلنتاج وعوامل اإلنتاج املستخدمة لتحقيقه، ويرى بعض الباحثني أن اإلنتاجية حتسب لعنصـر  
فاإلنتاجية إذن ليست بالعالقة بني النتائج واملـوارد املسـتخدمة يف    وحيد من عناصر اإلنتاج وهو عنصر العمل،

  .قيقها، بل هي معيار ومؤشر ميكن من قياس أداء الوظيفة اإلنتاجيةحت
وهذا  املستوى يقاس   باستخدام )  3("مستوى حتقيق  األهداف"ويرى بعض الباحثني  يف األداء على أنه  

                                                
ق قیمة مضافة  معتبرة  تساھم بنسبة جیدة  في الدخل  الوطني  وتحریك االقتصاد أما رجل االقتصاد ینظر إلى أداء المؤسسة في قدرتھا على تحقی (*)

  …الموظف ینظر إلیھ في قدرتھ على تأمین  قدرة شرائیة مرتفعة ،األمن ،حیاة مھنیة  جیدة
(1)  Abdellatif Khemakhem, la dynamique  du  contrôle de gestion, Dunod, 2 ed, Paris, 1976,P. 310. 
(2) Ibid, p. 311. 
(3)A. Burlaud ,J .Y  Eglem , P Mykita, dictionnaire de gestion . Editions Foucher, Paris, 1995, P.271.  
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 هذا التعريف حيصر األداء يف نسبة إجناز األهداف أي أن األداء هو الفعالية، هذا صحيح لكـن غـري  . املؤشرات
فاملؤسسـة   ,كاف،ألنه ال ميكن  احلكم  على املؤسسة بأا  حتقق  أداء جيد  مبجرد حتقيقها  لألهداف املناطة ا

  !أين األداء  يف مثل  هذه احلالة .قد تتمكن من ذلك ولكن باالستغالل املفرط للموارد
هذا  التعريف  ) 1("لنتائج  احملققةعالقة املوارد املخصصة وا" ومن  الباحثني من ينظر إىل األداء  على أنه   

فهو إىل حد كبري  يشبه التعريف  السابق  ألنه  حيصر  حياول ربط  نتائج املؤسسة باملوارد املستخدمة يف حتقيقها،
فما فائدة  االقتصاد يف التكاليف أو  تدنيتها . األداء  يف أحد شقيه وهذا  غري كاف ألنه أمهل نسبة إجناز األهداف

  .املستويات دون بلوغ األهداف إىل أدين
ويرى البعض اآلخر أن األداء مفهوم ال ميكن تقييده بتعريف وحيد، بل حتديده يف  اسـتمرار وتطـور    

  :والشكل املوايل يوضح ذلك)2(باإلضافة إىل ذلك فهو متعدد األبعاد
  األداء  مفهوم  متعدد األبعاد): 01(الشكل  رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  Pierre Voyer, op.cit :املصدر 
  

                                                
)1(R. Brosquet, fondement de la performance humaine dans l’entreprise. les éditions d’organisation, Paris,1989, p. 
11. in  

   87.، جامعة بسكرة،ص2001مجلة العلوم اإلنسانیة ،العدد األول، نوفمبر، .»مفھوم وتقییم :األداء  بین الكفاءة والفعالیة «یك مزھودة ،عبد المل
)2( Pierre Voyer, la performance :situation présente et perspective d’avenir.(conférence à L’IGFlE 5/12/2001),( 

www.IGF quebec.com/activités/P voyer. Pdh) 
 

  قطب العمیل 

 

   

 

  نقطب المھنیی 

قطب    قطب الدولة 

 مؤشرات النتائج
    والكفاءة

مؤشرات 
  الرضا

مؤشرات 
  النتائج

مؤشرات 
السیرورة 
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القطب األول يتعلق بالعميل الذي . إن األداء حسب منظور تعدد  األبعاد يتحقق من خالل أربعة أقطاب
 من اجل  إرضائهم وكسب ثقتـهم،  يفرض على املؤسسة تقدمي أفضل ما ميكن أن توفره من السلع واخلدمات،

ؤولية حتقيق النتائج اجليدة بأفضل  استخدام  للموارد القطب الثاين يتمثل  يف املسريين الذين يلقى على عاتقهم مس
أما القطب الثالث فيتمثل   يف املهنيني  أو  املوظفني ،فهم حباجـة إىل   .املتاحة وهذا يضمن  استمرارية املؤسسة 

ليت  تريد  أما القطب  الرابع  فهو الدولة ا. اجلو املالئم  للقيام  مبختلف مهامهم استمرارية  العمل  بدل  التوقف،
واألداء .. من املؤسسات مثال حتقيق  نتائج  جيدة لرفع حصيلة الضرائب ، املسامهة يف زيادة  الـدخل القـومي  

  . الكلي هو جمموع األداءات  األربع
نظـرة  (ما ميكن  مالحظته على هذا  املفهوم لألداء  هو إمكانية تداركه  من خالل النظـرة  النسـقية   

ؤسسة نظام  كلي  يتشكل من أنظمة حتتية  متمثلة يف خمتلف وظائفها من أفراد، مالية، جتارية، باعتبار  امل) األنظمة
إنتاج، عالقات عمومية والبحث والتطوير فكل نظام حتيت حباجة إىل حتقيق أداء  جيد وحسب هذه النظرة فـإن  

سيدرس من خالل الوظائف  -سريينامل-أما البعد الثاين سيدرس يف إطار الوظيفة التجارية، -العمالء-البعد األول
سيدرس يف إطار وظيفة -الدولة-سيدرس يف إطار وظيفة األفراد أما البعد الرابع-املوظفني–ككل أما البعد الثالث 

 ENCYCLOPEDIE يفباإلضافة إىل التعاريف  السابقة، هناك تعريف آخـر ورد  . العالقات العمومية
DE LA GESTION  ET  DU MANAGEMENT  ب هذا التعريـف فـإن األداء   وحس

واألداء  يتكـون مـن    .النتائج اليت  متيز  كل منظمـة  -الوسائل –األهداف :دراسته تكون عن طريق الثالثية 
الربط بني الوسائل  املستخدمة والنتائج احملققة يطرح إشكالية الكفاءة  . الكفاءة والفعالية : عنصرين أساسيني مها
والربط  بني األهداف  والنتائج يطـرح   النتائج املتحصل عليها حتققت بأدىن تكلفة ؟هل  :املعرب عنها  بالسؤال 

املؤسسة  الفعالة هي اليت  تبني القدرة  على بلوغ األهـداف املسـطرة مـن خـالل      :إشكالية فعالية املؤسسة 
  .)1(مسؤوليها

ىل بلوغ أهـداف املنظمـة   من هذا التعريف يتضح أن األداء  هو هدف العملية التسيريية اليت دف إ  
  .باالستخدام  األمثل للموارد املتاحة للمؤسسة

أداء املؤسسة يتمثل يف قدرا على حتقيق  النتـائج  الـيت     : مما سبق ذكره ميكن اقتراح التعريف التايل 
ن هـو  األداء إذ تتطابق مع اخلطط واألهداف املرسومة باالستغالل األمثل للموارد املوضوعة  حتت  تصـرفها، 

  .الكفاءة والفعالية معا
بعد ما مت  التعرض إىل مفهوم األداء يتبني  ضرورة حتديد مفاهيم  بعض  املصطلحات اليت هلا  صـلة     

  .وهذه املصطلحات هي اهلدف، موارد املؤسسة .األداءشديدة مبفهوم 
  :  خلصائص هيواهلدف له جمموعة من ا هو وضعية مستقبلية تريد املؤسسة الوصول إليها،: اهلدف

  .اهلدف الواضح  هو اهلدف  الذي  له نفس  تصور األفراد :الوضوح-
  .جيب أو من املفضل  أن يكون يف شكل رقمي أي  قابل  للقياس، يسهل عملية الرقابة-

                                                
 (1)Robert  le DUFF  et  al , Encyclopédie  de la gestion  et du management. Editions Dalloz, Paris, 1999, p.897 . 
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  .تعين قابلية  التحقيق: الواقعية-
  .طاهلدف املرن هو اهلدف الذي يستجيب  للتغريات  اليت حتدث يف احملي :املرونة-
  .أن يكون اهلدف  مقصود أي  التعمد يف حتقيقه-

هذه اخلصائص اخلمس هي خصائص  اهلدف  يف حد ذاته  أما اخلصائص  الثالثة املوالية  هي خصائص 
  .جممل األهداف

  .أن تكون األهداف متكاملة ال متناقضة-
  .أن تكون  األهداف مرتبة ومتسلسلة-
  .أن تشكل األهداف  فيما بينها  شبكة-
  .املوارد البشرية، املوارد املالية، املوارد املادية: ميكن تقسيم موارد  املؤسسة  إىل ثالث عناصر :املوارد 
  .هي األموال الضرورية لسري  نشاط  املؤسسة : املوارد املالية 

  .تتمثل  يف األفراد ومهارام  يف القيام  باألعمال  املناطة م:  املوارد البشرية
  …تتمثل يف اآلالت، املعدات، األراضي : اديةاملوارد امل 

II-  أنواع  األداء  
بعد ما مت التعرض إىل مفهوم  األداء ننتقل  إىل عرض أنواع األداء  يف املؤسسة، وحتديد  أنـواع  األداء   

ـ  :يفرض اختيار معايري  التقسيم، هذه األخرية  ميكن  حتديدها يف أربعة أشكال هي ار معيار مصـدر األداء ،معي
  .كل معيار على حدة  يقدم جمموعة  من أنواع األداءات  يف املؤسسة. الشمولية،  املعيار الوظيفي ومعيار الطبيعة

 II.1 حسب معيار املصدر  
  .األداء  الذايت  أو الداخلي واألداء اخلارجي وفقا هلذا املعيار، ميكن تقسيم أداء املؤسسة إىل نوعني،   

.1.1 .II األداء الداخلي  
ذلك يطلق  عليه اسم أداء الوحدة أي أنه ينتج بفضل ما متلكه املؤسسة من املوارد فهو  ينتج أساسـا   ك

  :)1(من التوليفة التالية

األداء البشري وهو أداء أفراد املؤسسة الذين  ميكن اعتبارهم  مورد  استراتيجي قادر على صنع القيمة وحتقيـق  -
  .اراماألفضلية التنافسية من خالل  تسيري مه

  .ويتمثل يف قدرة املؤسسة  على استعمال  استثماراا بشكل فعال : األداء التقين-
  .ويكمن يف فعالية تعبئة واستخدام  الوسائل املالية املتاحة : األداء املايل-

  .د ماديةفاألداء الداخلي هو أداء متأيت من مواردها  الضرورية  لسري نشاطها من موارد بشرية، موارد مالية، موار
II.1 .2 األداء اخلارجي  

  )  2(»األداء الناتج عن التغريات  اليت حتدث يف احمليط  اخلارجي للمؤسسة«هو

                                                
 (1)  Bernard  Martory, contrôle de gestion sociale, librairie  Vuibert, Paris, 1999, p.236. 
(2) Ibidem 
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فهذا النوع بصفة عامة يظهر يف . فاملؤسسة ال تتسبب يف إحداثه ولكن  احمليط اخلارجي هو الذي يولده
ال نتيجة الرتفاع سعر البيـع أو خـروج أحـد    النتائج اجليدة اليت  تتحصل عليها املؤسسة كارتفاع رقم األعم

فكل هذه  .املنافسني، ارتفاع القيمة املضافة مقارنة بالسنة املاضية نتيجة الخنفاض أسعار املواد واللوازم واخلدمات
  .التغريات تنعكس على األداء سواء باإلجياب أو بالسلب

ذا سهل إذا تعلق األمر  مبتغريات  كمية إن هذا النوع من األداء  يفرض على املؤسسة حتليل نتائجها وه
وميكـن توضـيح   . أين  ميكن  قياسها وحتديد أثرها ولعل من أهم طرق حتليل الظواهر طريقة اإلحالل املتسلسل

  :النوعني السابقني يف الشكل التايل 
  األداء الذايت واألداء اخلارجي  ): 02(شكل رقم 

  
  
  
  
  

  
  

 
 
عملية ضرورية ملعرفة عوامل الفائض احملقق أيعود للمنظمة وحدها أو من الشكل يتضح أن قياس األداء  

وبقاء املؤسسة مرهـون بـاألداء   . عرفة وضعيتها احلقيقيةففكرة قياس األداء تسمح للمؤسسة مب. للمحيط وحده
ن الداخلي الذي ميكن احلفاظ عليه وتطويره عكس األداء اخلارجي الذي ميكن أن يصري خطر على املنظمة بعـد أ 

  .كان فرصة
II.2 حسب  معيار الشمولية  

   )1(حسب هذا املعيار يقسم األداء داخل املنظمة إىل أداء كلي وأداء جزئي
II.1.2.األداء الكلي  

يتمثل األداء الكلي للمؤسسة يف النتائج  اليت سامهت مجيع عناصر املؤسسة  أو األنظمـة التحتيـة  يف    
فالتعرض لألداء الكلي  للمؤسسة يعين احلديث عن قدرة . ده يف حتقيقهاتكوينها  دون  انفراد جزء أو عنصر لوح

ومثال  األهداف الرئيسية الرحبية الـيت  ال ميكـن    . املؤسسة على حتقيق  أهدافها الرئيسية بأدىن التكاليف املمكنة
ية جيب أن تـوفر  لقسم أو وظيفة لوحدها  حتقيق ذلك بل تتطلب تضافر مجيع املصاحل أو الوظائف، فمصلحة املال

ومصلحة اإلنتاج جيب أن تقدم منتوجات بأقل التكاليف وأحسن   األموال الضرورية بأقل التكاليف وأقل املخاطر،

                                                
  .89.یك  مزھودة ،مرجع سبق ذكره، صعبد  المل)1(

  المحیط

  ظمةأداء  المن 

  األداء  البشري

 األداء الخارجي

  أداء  مقاس

   يلالفائض االمجا

األداء     األداء  املايل

 .Bernard  Martory , op. cit , p: المصدر
237.  
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جودة، ومصلحة األفراد جيب أن حتقق أفضل مردود، واملصلحة التجارية جيب عليها تسويق أقصى مـا ميكـن   
  .أحسن جودةتسويقه وتوفري املواد لعملية التصنيع بأقل تكلفة و

II  .2.2. األداء اجلزئي  
فإن األداء اجلزئي هو قدرة النظام التحيت على حتقيق أهدافه بأدىن التكـاليف   على خالف األداء الكلي،   

  .املمكنة
وبتحقيـق  جممـوع   .  يسعى إىل حتقيق  أهدافه  اخلاصة به، ال أهداف األنظمة األخرىحيتفالنظام الت

حقق األداء الكلي للمنظمة، وكما سبق  اإلشارة إليه، أهداف املؤسسة جيب أن تكون أداءات األنظمة التحتية يت
  .متكاملة ومتسلسلة  تشكل  فيما بينها شبكة

II  .3 حسب  املعيار الوظيفي  
يرتبط  هذا املعيار وبشده بالتنظيم ، ألن  هذا األخري هو الذي  حيدد الوظائف والنشاطات اليت متارسها  

  .املؤسسة
ينقسم األداء يف هذه احلالة حسب الوظائف املسندة إىل املؤسسة اليت ميكن حصرها يف الوظـائف   إذن 

ويضيف الـبعض   وظيفة  التسويق، وظيفة التموين، وظيفة املالية، وظيفة اإلنتاج، وظيفة  األفراد،: اخلمس التالية
  .اآلخر وظيفة البحث والتطوير ووظيفة العالقات العمومية

II.3 .1 الوظيفة املالية  أداء  
يتمثل هذا األداء  يف قدرة املؤسسة على بلوغ أهدافها املالية بأقل التكاليف املمكنة، فاألداء املايل  يتجسد 

جيـد   يف قدرا على حتقيق التوازن املايل وتوفري السيولة  الالزمة  لتسديد  ما عليها، وحتقيق معدل  مردوديـة 
  )1(وتكاليف منخفضة

II.3 .2  وظيفة اإلنتاجأداء  
تمكن من حتقيق معدالت مرتفعة لإلنتاجية مقارنة مبثيالـا أو  تيتحقق األداء اإلنتاجي للمؤسسة عندما 

وإنتاج منتجات جبودة عالية وبتكاليف منخفضة تسمح هلا مزامحـة  منافسـيها     بنسبة القطاع الذي تنتمي  إليه،
  .)2(ياتوختفيض نسبة توقف اآلالت والتأخر يف تلبية  الطلب

II.3.3أداء وظيفة األفراد  
يتوجب اإلشارة  إىل أمهية املوارد البشرية داخل املؤسسة، فـتكمن هـذه    قبل حتديد ماهية هذا األداء،

فضمان استخدام موارد املؤسسـة  . األمهية  يف قدرا على حتريك املوارد األخرى وتوجيهها حنو هدف املؤسسة
كذلك وجود املؤسسة وإستمراريتها أو زواهلا مرتبط بنوعية وسلوك األفـراد  .رادبفعالية ال يتم إال عن طريق  األف

الذين  توظفهم  املؤسسة فلكي تضمن املؤسسة بقاؤها جيب أن توظف  األكفاء وذوي املهارات العالية  وتسريهم 

                                                
)1( Marcel Laflame ,Le management: approche  systémique.gaetan  Morin éditeur, 3 ed CANADA,1981,P. 356. 
)2(Ibid,p. 357.  



 20

ان املناسب ويف الوقت تسيريا فعاال، وحتقيق  فعالية املورد البشري ال تكون إال إذا كان الشخص املناسب يف املك
  .)1(املناسب إلجناز عمله

-  :)2(يتجلى أداء وظيفة األفراد من خالل  جمموعة من املؤشرات واملعايري ميكن ذكر منها اموعة التالية
  .عائد األفراد

  .عدد احلوادث واإلجراءات  التأديبية  اليت  كلما  قل  عددها  دل  ذلك  على األداء اجليد-
ويقصد ا فقدان املواظبة على العمل الذي يشترط احلضور  إىل ):ABSENTEISME( التغيبية-

  :هي)3(وقياسها يتم مبجموعة من املؤشرات . مكان  العمل
  .الساعات املطلوب عملها/ ساعات الغياب = معدل  اخلطورة 

  .عدد املأجورين/ أيام أو ساعات الغياب = التغيبية لكل أجري
  .عدد الغيابات/ ساعات التغيبية = يةاملدة املتوسطة للتغيب 
  . واألداء حسب هذا  املعيار  يتحقق كلما اخنفضت نسبة مؤشرات التغيبية واجتهت حنو الصفر  

. وميكن تفسري هذه املعيار بعدد اإلضرابات احلاصلة داخل املؤسسة : عالقات أرباب العمل والنقابات-
  . فره املؤسسة ملستخدميهاوانعدام اإلضراب يعكس  اجلو املالئم الذي تو

III .3 .4  أداء  وظيفة  التموين  
يتمثل  أداؤها يف القدرة على حتقيق  درجة عالية من االستقاللية عن  املوردين، واحلصول على املواد    

جبودة عالية ويف اآلجال احملددة وبشروط دفع مرضية واحلصول على آجال تسديد املوردين تفوق اآلجال  
  .)4(لعمالء، وحتقيق استغالل  جيد ألماكن التخزيناملمنوحة ل

III .3 .5  أداء  وظيفة  البحث  والتطوير  
  )5(: ميكن  دراسة أداء  وظيفة البحث والتطوير بدراسة املؤشرات التالية

  .اجلو املالئم لالختراع  واالبتكار والتجديد-
  .وترية التجديد مقارنة باملنافسني-
  .تكارات إىل املؤسسةنسبة وسرعة حتويل  االب-
  .ويع  وقدرة املؤسسة  على إرسال منتوجات جديدةنالت-
  .درجة التحديث ومواكبة  التطور-

III .3 .5  أداء  وظيفة  التسويق  
هذا األداء ميكن معرفته  من . يتمثل يف قدرة وظيفة  التسويق  على بلوغ أهدافها بأقل التكاليف املمكنة    

                                                
)1(George R.Terry, Stéphan. G Franclin, les principes  du  management. Ed economica, 8 ed Paris ,1985, p. 325.  

)2( Marcel Laflame, op cit, p.p.356..357 

)3( Robert le Duff et al, op. cit, P.2.   
 )4( Marcel Laflame, op cit, p.358 

)5( Ibidem.   
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  )1(: املتعلقة بوظيفة التسويق  اليت ميكن ذكر منها اموعة التالية خالل جمموعة من املؤشرات

مؤشر مستعمل بكثرة لتحديد الوضعية  التنافسية ملنتوج أو لعالمة أو ملؤسسة وحيسب بالعالقة  : حصة السوق
  .املبيعات اإلمجالية/ مبيعات منتوج أو عالمة =حصة السوق :التالية

  :توضيح هذا  املؤشر كما يلي وميكن) 2(ينية  أو بالقيمةويعرب عن هذه النسبة بوحدات ع
  
  

  كيفية حساب حصة السوق) : 03(الشكل رقم  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .Jaques Lendrevie, Denis Lindon, op cit , p. 66 :املصدر  
ميكن حساب  هذا  املؤشر من خالل حساب عدد شكاوى  العمـالء  أو حتديـد مقـدار     :إرضاء العمالء-

  . املبيعات مردودات 
  .وتقيس حضور  أو تواجد اسم  العالمة لدى ذهن األفراد ):NOTORIETE(السمعة-
  .مردودية كل منتوج-

II .3 .7   العالقات العموميةوظيفة أداء  
يف  هذه الوظيفة ميكن أن يتجسد بعض أبعاد مفهوم األداء اليت مت التطرق هلا يف املبحث  السابق فاألداء    

بالنسبة للمسـامهني،  . يأخذ بعني االعتبار املسامهني، املوظفني، العمالء، املوردين وأخريا الدولة يف هذه  الوظيفة
أما املوظفني، األداء هـو  . يتحقق األداء  عندما يتحصلوا على عائد مرتفع لألسهم واستقرار يف األرباح املوزعة

داء هو احتـرام املؤسسـة آجـال التسـديد     توفري أو خلق جو عمل مالئم ومعنويات مرتفعة، أما املوردين، األ
واالستمرار يف التعامل يف حني األداء من وجهة نظر العمالء هو احلصول على مدد تسديد مـا علـيهم طويلـة    

  .ومنتوجات يف اآلجال املناسبة واجلودة  العالية
II .4 .حسب  معيار  الطبيعة  

                                                
)1( Ibid, P.357  . 
)2( Jaques Lendrevie, Denis Lindon ,Merctor, Editions Dalloz , 6 ed, Paris, 2000, P.64.   

  
  حصة  السوق باحلجم

  
  حصة  السوق بالقيمة

حصة  
السوق 
  Xللمنتوج
  Yأو العالمة
  Zاو املؤسسة

       Tيف الفترة Z أو مبيعاتYأو  Xعدد  الوحدات املباعة من
 

 يف السوق Tالعدد اإلمجايل للوحدات املباعة يف الفترة 

=  

=  

       Tاحملقق  يف الفترة  Zو أ Yأو  Xرقم األعمال   لـ
 

 القيمة  اإلمجالية ملبيعات السوق 



 22

إىل أهداف اقتصـادية، أهـداف اجتماعيـة، أهـداف     تبعا هلذا املعيار الذي من خالله تقسم املؤسسة أهدافها 
ميكن تصنيف األداء إىل  أداء اقتصادي، أداء اجتمـاعي، أداء  تكنولـوجي، أداء   …تكنولوجية، أهداف سياسية

  )1(سياسي
II .1.4 .األداء  االقتصادي  

تمثل يف الفوائض االقتصادية يعترب األداء االقتصادي املهمة األساسية اليت تسعى املؤسسة االقتصادية إىل بلوغها وي 
رقم األعمـال، حصـة السـوق،     القيمة املضافة، االنتاج، الربح،( اليت جتنيها املؤسسة من وراء تعظيم نواجتها

  )…املواد األولية، التكنولوجيا العمل، رأس املال،(وتدنية استخدام مواردها ) …املردودية
II .2.4.األداء االجتماعي  

أثناء عملية التخطيط كانت قبل ذلك قيودا   املؤسسةداف االجتماعية اليت  ترمسها يف حقيقة األمر، األه  
وحتقيق هذه األهداف  جيب  أن يتزامن . أو شروطا فرضها عليها أفراد املؤسسة أوال، وأفراد اتمع اخلارجي ثانيا

 )2(»جتماع مشروط باالقتصاداال« مع حتقيق األهداف األخرى وخاصة منها  االقتصادية كما يقول  أحد الباحثني
  .ويف بعض احلاالت ال يتحقق األداء االقتصادي إال بتحقق األداء االجتماعي

II .3.4.األداء التكنولوجي  
عندما تكون قد حددت أثناء عملية التخطيط أهدافا تكنولوجية  يكون للمؤسسة أداء تكنولوجياً

تكون األهداف التكنولوجية اليت ترمسها املؤسسة أهدافا   كالسيطرة على جمال تكنولوجي معني، ويف أغلب األحيان
  . استراتيجية نظرا ألمهية  التكنولوجيا

II .4.4.األداء السياسي  
وميكن للمؤسسة أن تتحصل على مزايا من . يتجسد األداء  السياسي يف بلوغ املؤسسة أهدافها السياسية 

واألمثلة يف هذا اال عديدة واملثال . حقيق أهدافها األخرىخالل حتقيق أهدافها السياسية اليت تعترب كوسائل لت
متويل احلمالت االنتخابية من اجل إيصال أشخاص  :التايل يوضح أمهية األهداف السياسية لبعض  املؤسسات

  . معينني إىل احلكم أو مناصب سامية الستغالهلم فيما بعد لصاحل  املؤسسة
داء نشري إىل أن خمتلف أنواع األداء  غري متنافية املفهوم، فقد جند بعد استعراض معظم معايري تصنيف األ 

األداء االقتصادي الذي صنف حسب معيار الطبيعة قد يضم األداء املايل، وكذلك نفس املعىن  ينطبق على األنواع 
  .األخرى

II العوامل  املؤثرة  يف األداء  
ها بدقة واالتفاق عليها من دادية جعل مهمة حتديإن تعدد العوامل املؤثرة يف أداء  املؤسسات االقتص   

وفضال عن كثافتها  طرف الباحثني أمرا صعبا للغاية، وخاصة إذا كان األمر يتعلق بتحديد مقدار التأثري وكثافته،
وكل التعقيدات السابقة متخضت  يف التأثري يف األداء فهي مترابطة  فيما بينها، أي أا تشكل دوال فيما بينها،

                                                
  .89.لیك مزھودة،مرجع سبق ذكره، صعبد الم )1(

)2( A.C.Martient, l’entreprise dans un monde en changement, ed. du  seuil-ouverières, Paris, 1992,P.P 106.108 in   عبد
.90.الملیك  مزھودة ،مرجع سبق  ذكره، ص   
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جمموعة : فقد صنفها الدكتور علي السلمي إىل جمموعتني مها .ا عدة  تصنيفات للعوامل املؤثرة يف األداءعنه
 العوامل التقنية والتكنولوجية وجمموعة العوامل البشرية املتمثلة  أساسا يف املعرفة، التعلم، اخلربة، التدريب، املهارة،

كما صنف . اجات ورغبات األفرادح القدرة الشخصية، التكوين النفسي، ظروف العمل،
مها جمموعة العوامل املوضوعية وتشمل : العوامل املؤثرة يف األداء إىل جمموعتني  KUKOLECAالربوفيسور

  )1(وجمموعة العوامل الذاتية املتمثلة يف العوامل التنظيمية  العوامل االجتماعية والعوامل الفنية،

التحفيز، : لعوامل األساسية املؤثرة يف األداء هيفريى بأن ا  R-A-THIETARTأما الربوفسور 
ويصنف بعض الباحثني العوامل املؤثرة  إىل عوامل غري خاضعة لتحكم  . )2(مستوى العمل واملمارسات ,املهارات

وعوامل خاضعة لتحكم املؤسسة تتمثل يف العوامل   املؤسسة واملتمثلة يف متغريات احمليط اخلارجي للمؤسسة،
  )3(عوامل البشريةالتقنية وال

أما التقسيم الذي سينتهج يف هذا  املبحث هو التقسيم  األخري مع تعديل بسيط، العوامل املؤثرة هي  
العوامل اخلاضعة لتحكم املؤسسة نسبيا واملتمثلة يف التحفيز، املهارات والتكوين والعوامل غري خاضعة لتحكم 

  .املؤسسة املرتبطة باحمليط اخلارجي للمؤسسة
III.1 .العوامل  اخلاضعة  لتحكم املؤسسة نسبيا  

إن حتكم املؤسسة يف العوامل الداخلية هو حتكم نسيب، وهذا نظرا لترابط العوامل الداخلية فيما بينها، 
فتحكم املؤسسة يف عواملها الداخلية له حدوده إال  يف بعض  .وتأثرها أيضا بعوامل أو متغريات احمليط اخلارجي

ودور املسري اجتاه هذه العوامل هو تعظيم . ن املؤسسة من التحكم الكلي يف بعض متغرياااحلاالت أين تتمك
  . تأثرياا اإلجيابية وختفيف تأثرياا السلبية

وحصر  هذه العوامل  بدقة يعد من األمور صعبة التحقيق، لذلك سوف يتم التعرض إىل أمهها أو إىل اليت 
  .ريا فيهتبدوا  أكثر ارتباطا باألداء وتأث

III.1.1 .التحفيز:  
يعد التحفيز العملية اليت حضت باهتمام الكثري من الباحثني والدارسني، هذا ما ترتب عنه العديد من 

، نظرية Mc Clelland لـ  نظرية العاملني، نظرية احلاجات التفسريات والنظريات،كنظرية تدرج  احلاجات،
احلاجة أو الطاقة « ويتمثل التحفيز يف املؤسسة. اء نفسانينيومعظم أصحاب هذه النظريات هم علم…االنتظار 

يتبني من التعريف أن حتفيز العمال يكون من  .)4(»الداخلية اليت تدفع  الفرد إىل العمل يف اجتاه موجه حنو اهلدف
  .دافهمخالل  معرفة حاجتهم وحماولة تلبيتها، أو بإشعارهم أو تنبيههم إىل طاقتهم اليت متكنهم من حتقيق أه

فاملؤسسة عن طريق التحفيز اجليد ملختلف العمال قد تتمكن من بلوغ  أهدافها ومن مثة حتقيق األداء 
فدور املسري اجلوهري يف . تكون مادية أو معنويةقد وال ميكن أن تتم  عملية التحفيز إال بتوفر احلوافز اليت . اجليد

                                                
ة،نوفمبر،      ،رسالة»تقییم األداء  االقتصادي في وحدة  دیدوش مراد « جمال خنشورة )1( ة  باتن اد ،جامع د االقتص ، 1987ماجستیر ،غیر  منشورة ،معھ

  .16.ص

)2( Raymond-Alain Thietart, la dynamique  de l’homme au travail, les editions. d’organisation ,  Paris, 1977, P.51. 
  .94.91.ص.عبد الملیك مزھودة، مرجع سبق ذكره، ص )3(

)4( George R.terry , stephan, G franklin, op. cit , P.348. 
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فز اليت تتناسب معها، لتحقيق أو احلصول على أقصى ما ن يف معرفة كل حالة وحتديد احلوامعملية التحفيز يك
  . يستطيع احملفز تقدميه للمؤسسة

III.2.1 .املهارات:  
  )1( : م املهارات  يف ثالث مستوياتينظميكن ت  

  .مهارة التقليد ومتكن من إجناز أو القيام بالنشاطات املتكررة حسب إجراءات حمددة مسبقا-
من وضعية معطاة، مبواجهة وضعيات أخرى شبيهة إىل حد معني  مهارة اإلسقاط تسمح، انطالقا-

  .الوضعية األوىل
فالفرد جمرب أن يعود إىل رصيده املعريف . مهارة اإلبداع ومتكن هذه املهارة من مواجهة مشكل جديد-

ت فحسب هذه احلالة جيب على الفرد أن يكون مبدع يف التصرف والتعامل مع حاال .ويستغله يف إجياد احللول
  . جديدة مل يسبق له مواجهتها

  .  أداء املؤسسة يفاألنواع الثالثة مهمة إال أن مهارة  اإلبداع هي األهم، وهذا ملا ميكن هلا أن تؤثر 
III.3.1 .التكوين:  

يعد التكوين نوع من االستثمارات يف العنصر البشري اليت  ميكن القيام ا لتحسني األداء  الكلي   
  )2(:ره يف حتسني األداء عرب النقاط التاليةويظهر دو .للمؤسسة

 ونشرها وحتسني تقنيتهم يف العمل رفع  مستوى معارف األفراد.  
 يسمح التكوين بتحسني التنظيم وتنسيق املهام.  
 يسهل عملية االتصال  وحترك املعلومات يف كل االجتاهات.  

  وميكن توضيح  الدور السابق يف الشكل املوالـي   
 التكوين كاستثمار غري مادي): 04(شكل رقم 

  
  
  

    
  

  
  

  
  

                                                
)1( Jaques Aubert et al, les notions de compétence dans  les differrentes disciplines(http://www.e-rh.org) 

)2(  Bernard   Martory , op. cit, P.256 

  المدخالت  األداء
  المخرجات

 

رصید المعارف 
   المھنیة،التقنیة 

 
االستثمار 
  في التكوین

  مھنیة       
  تسییریة    :ثقافة

  تنظیمیة    
  األفراد 

  الجماعة    :مرونة
  المنظمة     

  رأس مـــال  فكـــري 
 

  معلومة، الجو االتصال، ال

  التنسیق ،التنظیم 
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  .Bernard   Martory , op. cit, P.256: املصدر 
  
  
II.2 العوامل  غري  خاضعة  لتحكم  املؤسسة  

تتمثل  يف جمموعة املتغريات والقيود اليت ال تستطيع املؤسسة التحكم فيها، فهي بذلك تنتمي  إىل احمليط 
اول املؤسسة استغالهلا، ومصدر للمخاطر اليت تفرض على املؤسسة اخلارجي الذي هو مصدر للفرص اليت حت

والتخفيف من التأثري  السليب  للمحيط يف . فاحمليط اخلارجي له تأثري كبري يف األداء. التأقلم للتخفيض من حدا
ومل ع وميكن تقسيم هذه العوامل حسب معيار الطبيعة إىل عوامل اقتصادية،. األداء يكون بالتأقلم بسرعة

ويف حقيقة األمر هذا التقسيم يساعد  على التوضيح  ال  .)1(عوامل تكنولوجية وعوامل سياسية قانونية ,اجتماعية
  .اكثر  ألن الفصل بني هذه العوامل على درجة عالية من التعقيد

III.2 .1 .العوامل االقتصادية  
ؤسسة، الظرف االقتصادي كاألزمات تتمثل يف جمموعة العوامل كالنظام االقتصادي الذي تتواجد فيه امل  

, فالظرف االقتصادي قد يتيح عناصر إجيابية للمؤسسة… االقتصادية وتدهور األسعار، ارتفاع الطلب اخلارجي
)2(كذلك األسواق واملنافسني. كحالة تلك اليت يرتكز نشاطها على التصدير وتستفيد من ارتفاع الطلب اخلارجي

    
III.2 .2 .عوامل اجتماعية  

بالعالقات بني خمتلف جمموعات  اتمع  ,يف العناصر اخلارجية املرتبطة بتغريات سلوك املستهلكني"تتمثل    
من التعريف يتبني أن العوامل االجتماعية شديدة  الصلة  ) 3("وبالتأثري الذي متارسه تلك  العناصر على املؤسسات

ودراسة العوامل  . ، فئات العمر، األقسام االجتماعيةبالعامل البشري، ومن هذه العوامل نذكر النمو الدميغرايف
االجتماعية تقدم معلومات مفيدة للوظيفة التجارية داخل املؤسسة كإرسال منتوج جديد واستهداف حصة من 

  .السوق
 III.2 .3 . تكنولوجيةعوامل  

املوارد إىل سلع  تتمثل يف التغريات والتطورات اليت حتدثها التكنولوجيا كإجياد طرق جديدة لتحويل   
  …وخدمات، اختراع آالت جديدة من شأا ختفيض تكاليف اإلنتاج أو وقت الصناعة

  .)4(دور  املسري اجتاه هذه العوامل هو اليقظة وتشجيع  اإلبداع والتجديد داخل املؤسسة   
III.2 .4 عوامل سياسية وقانونية  

                                                
  .93. عبد  الملیك  مزھودة ،مرجع  ذكره ،ص ) 1(

)2(  Gilles Bressy, Christian Konkuyt,Economie d’entreprise. Edition Sirey ,Paris,1990,P.16. 
)3( Pierre Bergeron,la Gestion Moderne: Theorie et Cas. Gaetan morin editeur, Quebec,1993, P.38, 
)4(  Ibid, P.P.37.38. 
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موما يف االستقرار السياسي واألمين للدولة، تتمثل ع. هي األخرى عناصر خارجية ال ميكن التحكم فيها  
وكل العوامل السابقة الذكر قد تشكل فرصا … العالقات مع العامل اخلارجي، القوانني، القرارات نظام احلكم،

  .  تستفيد منها املؤسسة لتحسني أدائها اإلمجايل أو خماطر تفرض على املؤسسة التأقلم للتخفيف من حدا
ضه حول  العوامل املؤثرة يف األداء  ميكن القول أن األداء هو دالة للعديد من من خالل ما مت عر   

     . املتحكم يف بعض منها  وغري متحكم يف البعض اآلخر املتغريات الكمية والنوعية،
  قياس  وتقييم األداء: املبحث الثاين

ل املؤثرة  فيه نتناول اآلن بعد تناول أداء  املؤسسة يف املبحث األول وإيضاح معناه وأنواعه والعوام 
دراسة عملية تقييم األداء حماولني  تغطية مجيع اجلوانب املتعلقة ا من ماهيتها، وكيفية القيام ا واخلصائص 
والشروط اليت جتعل منها عملية جيدة، وأمهية التقييم، وأخريا بعض الصعوبات أو املشاكل اليت تقف حجر عثرة 

  . عند إجرائها
يتناول العناصر السابقة الذكر دون التمييز بني أنواع األداءات اليت ميكن  أن تعرفها املؤسسة،  هذا املبحث
  .أي حماولني التوحيد

I-ماهية  قياس  وتقييم األداء  
لقد جرت العادة على استعمال كلميت القياس  والتقييم يف عملية الرقابة مبفهوم واحد دون  متييز ولكن     

  .  حتمالن معنيني خمتلفني، وخاصة إذا مت ربطهما بعملية تقييم األداءيف األصل الكلمتان 
I.1 .قياس األداء  

وغياب القياس يدفع املسرين  إىل التخمني  واستخدام . حتديد كمية أو طاقة عنصر معني« القياس هو    
. مقدار نتائج  املؤسسة قياس األداء  هو حتديد إذن .)1(»الطرق التجريبية اليت قد تكون أو ال تكون ذات داللة

 القياس املقارنة،: وتعد عملية قياس األداء املرحلة األول من عملية  الرقابة املتمثلة يف ثالث مراحل أساسية 
  .تصحيح االحنراف

وقياس  األداء ال يتم يف أغلب احلاالت إال بتوفر جمموعة من املعايري  واملؤشرات اليت  متكن من حتديده   
  .ه احملققة إذا استلزم األمر مقارنة بينه وبني األداء السابق لهوحتديد تطورات

I.2.تقييم  األداء  
قبل البدء يف دراسة أو عرض تقييم األداء  جيب اإلشارة إىل وجود جدل أو عدم تفاهم تام  حول    

لبحث كمرادفة  استخدام كلمتين التقييم والتقومي  يف اللغة العربية، لذلك سيكون استعمال كلمة التقييم يف ا
  . لكلمة  التقومي ونفي أي فرق ميكن أن يكون بينهما

تقييم األداء يعين  . وسنحاول االقتصار على جمموعة منها إليضاح معناه ,هناك عدة تعاريف لتقييم األداء 
ج املنظمة يف تقدمي حكما ذو قيمة على إدارة خمتلف موارد املؤسسة، أو بتعبري آخر يتمثل تقييم األداء يف قياس نتائ

                                                
)1(  George.R.Terry, Stephen .G. Franklin, op.cit, p.493. 
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القياس الذي يتم : من التعريف يتضح أن عملية التقييم تتمثل يف عنصرين أساسني مها. )1(ضوء معايري حمددة سلفا
فيتبني من هنا أن القياس مرحلة أساسية . مبوجب جمموعة من املعايري  واملؤشرات، وإصدار أحكام على ما مت قياسه

    . من عملية  التقييم
تقييم نشاط الوحدة االقتصادية يف ضوء ما توصلت  إليه «ملية تقييم األداء  على أا كذلك ينظر إىل ع

من نتائج يف اية فترة مالية معينة، وهي تم أوال بالتحقق من بلوغ األهداف املخططة واحملددة مقدما و ثانيا 
من التعريف يتضح  .)2(»و رأمساليةبقياس كفاءة الوحدة يف استخدام املوارد املتاحة سواء  كانت  موارد بشرية أ

أن أداء املؤسسة  ميكن احلكم عليه بقياس النتائج املتحصل عليها يف اية فترة حمددة، واليت ميكن أن تفسر فعالية 
  .)االستخدام العقالين للموارد( وكفاءا )نسبة إجناز اهلدف( املؤسسة

مراحل العملية اإلدارية، حناول فيها مقارنة  مرحلة من« هناك تعريف آخر يرى بأن تقييم األداء هو  
األداء  الفعلي باستخدام مؤشرات حمددة وذلك من أجل الوقوف على النقص أو القصور يف األداء وبالتايل اختاذ 
القرارات الالزمة أو املناسبة لتصحيح هذا القصور وغالبا ما تستخدم املقارنة بني ما هو قائم أو متحقق فعال وبني 

حسب التعريف فإن تقييم األداء هو مقارنة ما هو فعلي )3(» مستهدف خالل فترة زمنية معينة يف العادة سنة ما هو
مبا هو مطلوب وحتديد االحنراف وحتليله ومن مثة اختاذ القرارات التصحيحية، ولكن يف حقيقة األمر هذا العمل من 

ية إدارية بل هي جزء من عملية الرقابة اليت هي عملية اختصاص عملية الرقابة وال ميكن اعتبار عملية التقييم عمل
  .إدارية

السلسلة من األنشطة «وهناك من يرى يف عملية التقييم نظام وأن نظام تقييم األداء يتمثل يف تلك  
  )4(»املخططة واملنظمة واملراقبة من أجل مالحظة وقياس مسامهة أو مشاركة املستخدم يف أهداف املنظمة

حظته حول التعريف أنه ركز على أداء املوارد البشرية دون أن يأخذ بعني االعتبار األداءات ما ميكن مال 
وأن  عملية التقييم  دف إىل حتسني األداء  أي حتفيز األفراد للعمل أكثر  بدل من تسليط العقوبات , األخرى

  .على املقصرين
األداء يعترب وظيفة إدارية جبانب الوظائف إىل جانب التعاريف السابقة توجد تعاريف  ترى بأن  تقييم  

يعترب وظيفة إدارية « وحسب هذه التعريف فإن تقييم األداء رف عليها من  ختطيط وتنظيم  ودفع،ااألخرى املتع
وتشمل  جمموعة من االجراءت اليت  يتخذها جهاز  متثل  احللقة األخرية من سلسلة العمل اإلداري  املستمر،

ما ميكن أن يؤخذ  على  )5(»أن النتائج تتحقق على النحو املرسوم، بأعلى درجة من الكفاءةاإلدارة للتأكد من 

                                                
  .30.،ص2000دار المریخ للنشر، الریاض، . عة، األداء  المالي لمنظمات ألعمالالسعید فرحات جم)  1(

  .95.عبد الملیك مزھودة، مرجع سبق ذكره، ص) 2(

  :نقال عن. 6.، ص 1983جمعیة االقتصادیین العاراقیین، بغداد ،مارس،.شریف باشا، أحمد عیسون حامد ،تقییم  األداء وزیادة الكفاءة اإلنتاجیة)3(
، 92رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة عنابة، ماي. حق بوعتروس، معاییر تقویم األداء بالمؤسسات الصناعیة العامة، في الجزائرعبد ال 

  .41.40.ص.ص

)4(  Laurent  Belanger et al, G.R. H  une approche globale et  intégrée , ed gaetan  morin, 3 impression, Quebec,1984, 
P.172. 

دار الوسام للطبع  والنشر، لبنان، .  حسن السیسي، نظم  المحاسبة  والرقابة وتقییم  األداء  في  المصاریف والمؤسسات  المالیة .صالح الدین )  5(
  .222.، ص1998
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اليت من  -عملية الرقابة-هذا التعريف هو من غري املمكن اعتبار تقييم األداء وظيفة إدارية بل هو جزء  منها
  .هو الشيء ال حتتويه عملية  التقييم  أا  تقوم باإلجراءات التصحيحية  للرجوع إىل احلالة الطبيعية وهذا طوااخ

تقييم األداء هو جزء من عملية  :مما سبق ذكره  من تعاريف تقييم األداء حناول اقتراح التعريف التايل   
الرقابة، فهو يعمل على قياس نتائج املؤسسة باستخدام جمموعة من مؤشرات الكفاءة والفعالية، ومقارنتها باملعايري  

  . يف عملية  التخطيط ومن مثة إصدار أحكام تقييمية تساعد على اختاذ القراراتاحملددة سلفا  
II  عملية  تقييم األداء.  

إن  عملية تقييم  األداء  باملؤسسات االقتصادية مل حتظى باالتفاق  التام حول مراحلها  نظرا  لطبيعة   
بعض مراحلها عن عملية  تقييم األداء اإلنتاجي،  املوضوع مراد تقييمه، فعملية تقييم أداء األفراد مثال  ختتلف يف

لذلك سيتم التطرق  يف هذا  العنصر إىل عملية التقييم اليت  نشتقها من  عملية الرقابة  واليت تصلح لتقييم النتائج  
  .املتحصل عليها يف شكل رقمي

البعض، غياب  عموما  ميكن حصر مراحل  عملية التقييم  يف أربع  مراحل  أساسية مكملة لبعضها
أوال مجع  املعلومات الضرورية لعملية التقييم  ،ثانيا : واحدة منها  تعرقل  العملية ككل، وهي بالترتيب كما يلي

  .رابعا دراسة  االحنراف وإصدار احلكم قياس األداء الفعلي، ثالثا مقارنة األداء الفعلي مبستويات األداء  املعيارية،
II.1 ةمجع املعلومات الضروري:  

تعد املعلومات موردا من املوارد األساسية يف عملية  التسيري مبختلف مستوياته، فال ميكن  أن يوجد 
ختطيط دون معلومات، وال ميكن أن يكون اختاذ القرار دون  توفر معلومات وال ميكن  أن تكون رقابة دون 

س بالشيء الكايف، بل  جيب  على ولكن توفر املعلومات لي. فاملعلومات شيء ضروري يف التسيري… معلومات 
ويف األوقات املناسبة فاملعلومات فضال عن أمهيتها يف تقييم األداء، فهي , املؤسسة أن تتحصل  عليها باجلودة العالية

واحلصول على مزايا   تعد مبختلف أنواعها من الوسائل اليت تلجأ إليها املؤسسة لتحسني  أدائها  االقتصادي،
  )1(التنافسية املستدمية للمؤسسة تنافسية، وحتقيق 

املالحظة : إن عملية التقييم تتطلب جمموعة من املعلومات ميكن إرجاعها  إىل ثالث مصادر هي 
  .الشخصية، التقرير أو البيان الشفوي، التقارير الكتابية

II.1.1 املالحظة الشخصية  
يدان األنشطة  ومالحظة  ما جيري فيه، تعد املالحظة الشخصية منهجا يتمثل يف نزول  املالحظني إىل م    

وتعترب من أقدم وسائل معرفة ما حيدث يف املؤسسة، وأثناء املالحظة يشعر  املسؤولون بالرضا عند مالحظتهم  
مع كل هذا فالطريقة متثل  بعض العيوب كعدم قدرا على تقدمي . لألعمال تنفذ، والتحدث مع  منفذيها

  .)2(ن الوقت الكثري الذي  حتتاجه الطريقةمعلومات كمية ودقيقة  فضال ع

II.2.1 التقارير الشفوية  

                                                
)1(  Humbert  Hesca, Elisabeth Lessa, gestion de l’information. Edition Litec, Paris,1995, P.20. 
)2( George.R.Terry, Stephen .G. Franklin, op.cit, p.501 
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وتتمثل  يف سلسلة احملادثات واللقاءات اليت تتم بني . تعترب هي األخرى وسيلة لقياس أداء  املؤسسة   
والذي فيه واملثال على هذا النوع من املعلومات هو اللقاء اليومي بني الباعة ورئيسهم  املباشر . الرئيس ومرؤوسيه

يتم التعرض إىل أهم اإلجنازات واملشاكل املعترضة لعملهم، وجيب على املسرين طرح األسئلة يف األوقات املناسبة 
وعموما هذا املصدر من املعلومات أحسن من املالحظة  الشخصية  .للحصول على املعلومات الصحيحة والدقيقة

    )1(من حيث كم املعلومات وصحتها
II.3.1 ر الكتابيةالتقاري  

وخاصة منها الكبرية، بشكل واسع للحصول  على  خمتلف  تستعمل التقارير الكتابية يف املؤسسات، 
تقدم التقارير الكتابية معلومات و معطيات كاملة، عادة يف شكل إحصاءات . املعلومات املتعلقة بإجنازات املؤسسة

  .ة وإجراء خمتلف الدراساتمفصلة، كلها تشكل سجل دائم يسمح بعملية القياس واملقارن
ومن زاوية  يعد البعض .  أما عن أنواع  التقارير الكتابية فالبعض منها وصفية والبعض اآلخر إحصائية 

واألمثلة على هذا النوع . منها  جزئية أي تغطي  جماالت  حمدودة، والبعض اآلخر تغطي  جممل نشاط املؤسسة
ال اليومي غجدول حسابات النتائج، مبيعات كل منطقة االشت امليزانية،من مصادر  املعلومات  كثرية  نذكر منها 

  ) 2(…لآلالت

والتقارير الشفوية والتقارير الكتابية مصادر للمعلومات مكملة  بصفة عامة تعترب املالحظة  الشخصية،
  .لبعضها  البعض  يف إجراء  عملية التقييم والرقابة

II.2 .قياس  األداء  الفعلي  
والعقبة . من خالهلا  تتمكن املؤسسة من قياس كفاءا وفعاليتها حلة الثانية من عملية التقييم،هي املر    

ما هي املعايري واملؤشرات اليت يتم اللجوء إليها، فاملؤسسة تواجه مشكلة  :اليت ميكن مواجهتها يف هذه املرحلة هي 
  .ياسهافقة لطبيعة األداء املراد  قواختيار املعايري واملؤشرات امل

ويتمثل  قياس  األداء يف العملية اليت  تزود مسؤويل املؤسسة بقيم رقمية فيما خيص أداؤها بناء على    
مما سبق  يتضح أن عملية القياس ال ميكن  أن تتم  إال بتوفر جمموعة من املعايري اليت  .)3(معايري الفعالية والكفاءة 

ففي هذا املقام نشري إىل وجود فرق بني املعيار واملؤشر، . هي األخرى تفسر من خالل جمموعة من املؤشرات
فاألول يعين األساس أو الركيزة اليت  تستند إليها عملية تقييم األداء  أما املؤشر فهو أداة للقياس وتفسري  املعيار، 

     )4(أي أن املعيار  يتم قياسه وتفسريه من خالل  جمموعة من املؤشرات
  .هون باختيار املعايري واملؤشرات اليت  تعكس فعال األداء  املراد تقييمهفقياس األداء وتقييمه مر

II.1.2مؤشرات  قياس األداء  

                                                
)1( Ibid, P.502. 
)2( Ibid , P.P.502.503 

، معھد اإلدارة العامة، الریاض، 1994، سبتمبر 2، العدد 34دوریة اإلدارة العامة، المجلد . »تقییم  األداء الوظیفي« أحمد بن حماد الحمودة، )  3(
  .337ص

)4( Brigitte Dariath controle de gestion Dunod, Paris,2000,P.P.124. 
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التعريف الوارد  يف .  حناول أوال  حتديد مفهوم املؤشر مث بعد ذلك حتديد خصائصه 
Encyclopédie de  la gestion  et du  management املؤشر هو شخص أو شيء  ما « :هو

 Dictionnaireأما التعريف الوارد يف   )1(»ملعلومات، وهو كذلك  أداة للقياس  تقدم مالحظات مفيدةيقدم ا
de  gestion  معلومة  بصفة  عامة تكون يف شكل رقمي، تسمح  مبتابعة التوقعات اليت  « :كان كما يلي

  )2(»تنتج عن  تسيري املؤسسة 

و أداة لقياس األداء، يكون عادة يف شكل  رقمي  ليسمح نستخلص بأن املؤشر ه نيمن التعريفني السابق  
  .ملسؤويل املؤسسة مقارنة نتائجها باملعايري املرجعية

واملؤشر  اجليد الذي يسمح بأن  تكون عملية قياس األداء فعالة وجيدة  جيب أن  تتوفر فيه  جمموعة   
  .)4(الشمولية، سرعة احلصول عليه، )3(معنوية املؤشر، الوضوح : من اخلصائص هي

ويقصد ا أن املعلومة اليت يقدمها املؤشر تعكس بكيفية دقيقة الظاهرة أو النتيجة اليت نرغب يف : معنوية املؤشر-
  .مالحظتها

وضوح املؤشر يعين سهولة فهمه من طرف اجلميع، فالشخص الذي يقرأ املؤشر يعرف ما ذا يعنيـه   :الوضوح-
  .بالضبط  وما ال يعنيه

  .هذا ليضمن  للمؤسسة القيام بالتصحيحات الالزمة ويف الوقت املناسب :ل على املؤشرسرعة احلصو-
تعين أن املؤشرات تغطي مجيع جوانب املؤسسة، ومن املستحسن اعتماد املؤسسـة علـى بعـض     :الشمولية-

ء املـايل  املؤشرات الشاملة اليت تسمح بتقدمي صورة إمجالية عن نشاط املؤسسة ومثال ذلك بعض مؤشرات األدا
  .كالقيمة االقتصادية املضافة

II.2.2 .أنواع املؤشرات  
  :ها هناك العديد من املؤشرات، ختتلف حسب زاوية النظر أو املعيار املعتمد، وسنحاول تقدمي جمموعة من       

املؤشرات الشخصية هي اليت تـرتبط أو ترجـع إىل تصـورات     :املؤشرات الشخصية واملؤشرات املوضوعية-
فرأي العمال يف ظروف العمل داخل املؤسسـة يعـد مـن    . مات األفراد الذين هم يف عالقة مع املؤسسةوتقيي

املؤشرات الشخصية، أما املؤشرات املوضوعية هي اليت  ال ميكن أن تولد تناقض لدى األطراف املعنية، أي أـا  
عدد حوادث العمل داخل املؤسسـة،  ، ومثال ذلك مؤشر اإلنتاجية، )5(تؤدي إىل نفس النتيجة مهما كان املقيم

  ...ةيمعدل التغيب
املؤشرات النوعية هي مؤشرات يصعب قياسها يف أغلب احلاالت ومن : املؤشرات النوعية واملؤشرات الكمية-

أمـا  …رضا العمال عن ظروف العمل، القدرة على االتصال، رضا العمالء عن خدمات املؤسسـة : أمثلة ذلك 

                                                
)1( Robert le Duff et  al , op. cit P.472 

)2( A.Burlaud, J.Y Eglem, P.Mykita, op.Cit, P.216. 
(3)  Doria Tremblay, Denis Cormier, «Organisme à but non lucratif: pertinence du modèle comptable? », la revue 
Economie et comptabilité, n° 197, décembre 1996, IFEC, France,P.29. 
(4) Brigitte Doriath, op .cit, P.112. 
(5)  Doria Tremblay, Denis Cormier, op.cit,  P. 28. 
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واملؤشرات غري النقدية ) النقدية(املؤشرات املالية : عملية حساا، وهي على نوعني  مية فتسهلـرات الكـاملؤش
اإلطارات، ( وهي تصلح للمستوى العلوي للتنظيم …النوع األول يعرب عنه يف شكل تكاليف وموازنات). العينية(

 طبيعـة انشـغال   وهذا يرجع إىل طول مدة حساب التكاليف من جهة، ومن جهة أخرى إىل) املصاحل الوظائف،
فوريا بل التفكري يف اإلجراءات الـيت   ANOMALIEاإلطارات العليا الذي ال يتمثل يف معاجلة االحنرافات 

أما املؤشرات العينية اليت يتم احلصول عليها بسرعة، تتالءم مع املستوى التشغيلي الذي يبحث عن . متنعها مستقبال
  :رات العينية إىل جمموعة أخرى نذكر منها ما يليوميكن كذلك تقسيم املؤش .)1(التأقلم بسرعة

  .الوقت احملقق والوقت املعياري: مؤشرات أداء اليد العاملة املباشرة-
  …عدد حوادث العمل، العدد املتوسط أليام التوقف بسبب احلوادث: مؤشرات األمن-
  …وقت احملدد، عدد األعطالعدد القطع املصنوعة يوميا، عدد القطع املصنوعة يف ال :مؤشرات أداء اآلالت-
النظـام  ( املؤشرات الشاملة حساا يقدم نظرة كلية عن أداء املؤسسة :املؤشرات الشاملة واملؤشرات اجلزئية-

  .)2(أما املؤشرات اجلزئية فتسمح بقياس كفاءة وفعالية األنظمة التحتية) الكلي
II.3 .مقارنة األداء الفعلي مبستويات  األداء املرغوب  

أن تكون املؤسسة قد انتهت من مرحلة قياس األداء الفعلي تشرع يف املرحلة املواليـة واملتمثلـة يف   بعد   
فالعقبة اليت تواجه املؤسسة يف هذه املرحلة هي املرجع الذي تستند إليـه يف  . مقارنة أدائها احملقق باألداء املرغوب

الزمن، أداء الوحدات األخرى، :  كمراجع ملقارنة األداءوبصفة عامة حتدد املؤسسة العناصر التالية . عملية املقارنة
  .)3(األهداف، املعايري

ع فإن املسؤولني يقومون مبقارنة قيم املؤشرات احلالية بقيم نفس املؤشرات يف فتـرات  جرحسب هذا امل :الزمن-
اصلة ومتابعـة تطـورات   سابقة، وتدعى هذه املقارنة باملقارنة األفقية، ومتكن هذه املقارنة بدراسة التغريات احل

  .املؤشر
ميكن اعتبار أداء الوحدات األخرى مرجعا مهما يف عملية املقارنة، وحسـب هـذا   : أداء الوحدات األخرى-

أو . املرجع تقوم املؤسسة مبقارنة قيم مؤشراا بنظرياا يف املؤسسات األخرى بشرط تقارب أو جتانس النشـاط 
  .عرفة مكانتها بالنسبة للمنافسني مبالنوع من املقارنة يسمح للمؤسسة هذا . مقارنتها بقيم مؤشرات القطاع

  .لتحدد نسبة إجناز أهدافهااملخططة يف بعض احلاالت تقوم املؤسسة مبقارنة أدائها الفعلي باألهداف  :األهداف-
لية واليد العاملة الـيت  املعايري هي وحدات تستخدم كمرجع للمقارنة كالتكلفة املعيارية للمادة األو : )*(املعايري  -

هذا األسلوب من املقارنة يسمح مبعرفة فعالية . تقارن باالستهالكات الفعلية ومن مثة حتديد االحنرافات ودراستها
  .وكفاءة املؤسسة

  

                                                
(1)  Michel Gervais, contrôle de gestion. Ed Economica, 7 ed, Paris, 2000, P.P.609.611. 

  .27. ره، صجمال خنشور، مرجع سبق ذك ) 2(
(3)  Michel Gervais, op.cit, P.616. 

  .والذي ھو نوع من الخطط Normeأو   standardالمعیار في ھذا الصدد عبارة عن ترجمة للكلمة الفرنسیة  )*(
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II.4.دراسة االحنراف وإصدار احلكم  

وم، فاألول يف احنراف موجب، احنراف سليب، احنراف معد: إن عملية املقارنة تفصح عن ثالث نقاط هي  
أما االحنراف الثاين فهو ضد املؤسسة  …صاحل املؤسسة كارتفاع األرباح، ارتفاع حصة السوق اخنفاض التكاليف

له تأثري على نتائج  أما االحنراف الثالث فليس...كاستهالك املواد األولية بكميات تفوق املعيارية، اخنفاض اإلنتاجية
ل االحنراف الكلي يعد من األحكام املضلة، بل جيب على املسؤولني القيام املؤسسة، واحلكم على األداء من خال

إن أمكن إىل غاية الوقوف على األسباب الفعليـة   بتحليل االحنراف الكلي سواء كان موجبا، سالبا أو معدوما،
  .لالحنراف، لتشجيع ما هو إجيايب ومعاجلة ما هو سليب

, ؤسسة من معرفة مصدر أدائها، أهو أداء داخلي أو أداء خارجيويف حقيقة األمر عملية التحليل متكن امل  
ومن . فاحلكم اجليد على األداء جيب أن يكون مبين على حتليل األداء أو الظاهرة إىل غاية الوصول إىل أبعد مؤثراته

مـي إىل  الطرق الفعالة يف عملية التحليل طريقة اإلحالل املتسلسل اليت تساعد على حتديد تأثري كـل عنصـر ينت  
  .)1(الظاهرة يف االحنراف الكلي

III .خصائص وشروط التقييم اجليد لألداء  
  .إن جناح عملية تقييم األداء وحتقيق أهدافها تشترط توفر جمموعة من اخلصائص والشروط  

III.1 .خصائص التقييم اجليد لألداء  
التقييم، وتتمثـل  ؤشرات رتباط مبإن نظام التقييم اجليد لألداء يتميز مبجموعة من اخلصائص الشديدة اال  

  .)2(بصفة عامة يف الصدق أو السالمة، الثبات، احلساسية والكفاية
واملؤشرات املوضوعية هي أدوات . تتمثل سالمة أداة القياس يف متكنها من إعطاء احلقيقة: الصدق أو السالمة-

لق األمر بقياس أداء املوارد البشرية ألن قياس صادقة عكس املؤشرات الذاتية، هذه األخرية توجد بكثرة عندما يتع
  .أداة التقييم هي األفراد، إذن الصدق أو السالمة حمققة طاملا كانت أدوات القياس موضوعية
  .مما سبق ذكره يتبني أن التقييم اجليد جيب أن يرتكز بشكل كبري على املؤشرات املوضوعية

صفة عامة أا دائما تقدم نفس النتائج عندما يتم اسـتخدامها  وفاء وسيلة القياس تعين ب« إن : الثبات أو الوفاء-
، هذه اخلاصية دائما حمققة عندما يكون املؤشر كمي عكس املؤشرات النوعية، )3(»لعدة فترات لقياس نفس الشيء

يف جودة سلعة معينة بنفس اخلصائص يف فترتني خمتلفتني ليس بالضرورة نفس  -مؤشر نوعي- فمثال رأي العمالء
أما عن أنواع الوفاء فهي عديدة، نذكر منها الوفاء املتكافئ الذي يتحقق عندما يستعمل مسؤولني نفـس  . لرأيا

الوفاء املتجـانس  . االستمارة لقياس أداء نفس اموعة من املستخدمني يف وقت حمدد وخيلصان إىل نفس النتائج
  .تعطي فعليا نفس النتائج يشترط بأن تكون جمموعة أسئلة وسيلة القياس لقياس نفس الشيء

                                                
  .2002عیسى حیرش، محاضرات تحلیل النشاط االقتصادي، طلبة ماجستیر، كلیة الحقوق واالقتصاد، جامعة بسكرة، جوان  ) 1(

(2)  Laurent Belanger et al, op.cit. P.P.175.177. 
(3)  Ibid,P.176. 
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القدرة على متييز عدة درجات من األداء، هذا يعين إن وجد اختالف بني أدائني فإن املؤشر يستطيع :احلساسية-
  .تدارك ذلك

تتمثل يف القدرة على تقييم مجيع جوانب األداء، مثل األداء املايل، األداء التجاري، األداء االجتماعي، : الكفاية-
  ...اجياألداء اإلنت

III.2 .شروط التقييم اجليد لألداء  
من أجل أن  تتمكن عملية تقييم األداء من حتقيق أهداف إجراؤها، جيب أن تتوفر أو تتحقق فيها جمموعة   

  .من الشروط
كما سبق تناوله عملية التقييم متر بعدة مراحل أوهلا مجع املعلومات فاملعلومات هـي   :توفر املعلومات الكافية-

يف التقييم، فيجب على املؤسسة احلصول عليها مبختلف الطرق املتاحة لديها وذلك مبعاجلة مجيع املعطيات األساس 
املتوفرة لديها، ويشترط أن تكون هذه املعلومات كافية لتتبع األداء وتطوره، وجيب أن متس مجيع أنشطة املؤسسة، 

  .ماتوحتقيق كل ما سبق ذكره يفرض على املؤسسة إنشاء نظام للمعلو
من أجل تسهيل عملية املقارنة جيب على املؤسسة حتديد معـدالت معياريـة    :حتديد معدالت األداء املرغوب-

لألداء متكنها من حتديد نسبة إجنازاا وتطورات أدائها، ومتكن كذلك معدالت األداء مـن حتديـد مسـؤولية    
ن حتدد هذه املعدالت مبشاركة العاملني ملسرييهم االحنرافات املوجبة ومسؤولية االحنرافات السالبة، ومن املفضل أ

  .لتكون حتفيزا هلم لبلوغها
توفر وسائل نقل معلومات أو نتائج التقييم إىل مراكز اختاذ القرارات املعنية للقيام باإلجراءات التصـحيحية أن  -

  .)1(استلزم األمر يف الوقت املناسب
صار على فترة زمنية معينة، بل جيب أن متارس على طوال حياة ويعين ذلك عدم االقت :استمرارية عملية التقييم-

فمثال تقييم . )2(املؤسسة وعلى فترات دورية قد تقصر وقد تطول وهذا حسب طبيعة املوضوع املراد قياسه وتقييمه
  .جودة املنتوجات يكون يومي أما تقييم أداء رجال البيع فمن املستحسن أن يكون شهريا

IV.اءأمهية تقييم األد  
بعد أن يكون للمؤسسة نظام تتوفر فيه اخلصائص والشروط السابقة الذكر، فإنه ميكن أن يقدم هلا الكثري   

  .يف جمال تسيري مواردها وخاصة منها املورد البشري
باإلضافة إىل األجر الذي يتحصل عليه العاملون فإن املؤسسة تكافئ املصلحة أو الفرد الذي كانت أو  :املكافأة-

ويؤدي هذا األسلوب إىل خلق  جـو  . مال يف حتقيق االحنراف اإلجيايب، أي قدم أكثر مما هو مطلوب منهكان عا
  .فهو أداة للتحفيز إىل العمل وحتسني النتائج داخل املؤسسة . املنافسة بني خمتلف العاملني واملصاحل

عدد املوظفني احلاليني وخصائصـهم  إن عملية تقييم أداء األفراد تسمح للمؤسسة مبعرفة :ختطيط تعداد األفراد-
  .اليت تستخدمها املؤسسة كمعلومات تساعد يف ختطيط األفراد) املهارات(

                                                
  .328. ، ص1978دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، . علي السلمي، التخطیط والمتابعة ) 1(
  .244. صالح الدین حسن السیسي، مرجع سبق ذكره، ص ) 2(
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إن تطبيق برنامج تكوين األفراد يتطلب إجراء حتليل دقيق حلاجات التكوين، هذه األخرية تشتمل على : التكوين-
  .عد إىل حد كبري يف عملية تكوين األفرادجمموعة من املراحل من بينها تقييم األداء، فتقييم األداء يسا

إن تنقالت األفراد املتمثلة عموما يف الترقية، التحويل، ختفيض الرتبة، التسريح قليال ما تتحدد :التحرك الداخلي-
ففي أغلب احلاالت يظهـر األداء   .على أساس األقدمية يف املؤسسات الواعية وخاصة إذا تعلق األمر باإلطارات

ملختلف التنقالت اليت تتم يف املؤسسة، فعملية تقييم األداء تبدو مهمة للغاية عنـدما يتعلـق األمـر    كعامل حمدد 
  )1( ...بقرارات الترقية والتحويل

إن قياس األداء وحتليل االحنراف ميكن من حتديد أوجه القصور يف األداء واجلوانب الـيت حتتـاج إىل    :التدريب-
يف حدوث االحنرافات  اًداء تلجأ املؤسسة إىل تدريب العناصر اليت كانت سببوحتسني األ قومي القصورولت. حتسني

لنفس ) قبل التدريب(السلبية، ومن املستحسن للمؤسسة أن جتري قياس ألداء املتدربني مث مقارنته بأدائهم السابق 
  .)2(يف تقييم املتدربني العمل وحتليل النتائج الستخدامها يف حتسني طرق التدريب نفسها باإلضافة إىل استخدامها

V .معوقات عملية التقييم  
إن اغلب الصعوبات أو املشاكل اليت تصادفها عملية تقييم األداء هي عراقيل تظهر أو ترتبط بدرجة أوىل   

التقييم  ؤشراتبعملية تقييم أداء األفراد وهذا راجع إىل كون وسائل تقييم األداء هي األفراد أنفسهم وبالتايل فإن م
  .ذاتية تتأثر خبصائص املقوم ؤشراتمهي 

. وتظهر هذه املشاكل والصعوبات عندما ال يتمكن القائمني بالتقييم احترام شروط العملية وخصائصـها 
  :وتتمثل هذه املعوقات فيما يلي

خاصة تعد الرتعة املركزية إحدى املشكالت اليت تواجه إجراء عملية التقييم و :الرتعة املركزية والرتعة التطرقية-
منها األداء البشري، وتتمثل يف ميل القائم بالتقييم إىل إصدار أحكام متوسطة اجتـاه املقـومني أي أن املقـومني    

ومثل هذه املشكلة تنعكس بنتائج سلبية على اختاذ القـرارات  . حيصلون كلهم مثال على درجة متوسط أو حسن
  .ألفراد، الترقيةاملتعلقة بشأن تسيري املوارد البشرية كالتكوين، ختطيط ا

أما الرتعة التطرفية فهي عكس سابقتها، وتتمثل يف ميل القائم بالتقييم إىل إعطاء درجات عالية جدا أو 
درجات منخفضة جدا، وهي أيضا تؤدي إىل اختاذ قرارات غري صائبة، وسبب املشكلة يعود يف بعض املرات إىل 

  .عدم حساسية املقياس
 امليل إىل تقدمي جلميع جوانب األداء مالحظة إجيابية أو سلبية ناجتة عن مالحظة يتمثل يف: )Halo(أثر اهلالة -

أو تقييم جانب أو بعض جوانب األداء فقط، يعين هذا أن الفرد حيصل على تقييم كلي من خالل تقييم جانـب  
فال بعض جوانب  معني فقط كاحلكم على األداء اجليد لرجل البيع من خالل قدرته على التفاوض مع العمالء وإغ

  .األداء األخرى الضرورية

                                                
(1)  Laurent Belanger et al,op .cit, P.P.173.174. 

  .235صالح الدین حسن السیسي، مرجع سبق ذكره، ص  ) 2(
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وقد بينت العديد مـن  . ويقصد به تشابه القائم بالتقييم واملقوم يف جمموعة من العناصر أو اخلصائص: التشابه-
إجيابية يف صاحل األشخاص املشتركني معهم يف بعض اخلصائص  ـاالدراسات أن القائمني بالتقييم يصدرون أحكام

املنطقة االجتماعية، الدراسة يف نفس اجلامعة، نفس اآلراء واألفكار، نفس املصاحل، القرابـة،   كاالنتماء إىل نفس
  .فمثل هذا التشابه قد يعرقل التقييم اجليد …اجلنس

يتمثل هذا األثر يف امليل إىل تقييم فرد ما من خالل مقارنة أدائه بأداء زمالئه احمليطني به بدل من  :أثر التعارض-
موظفني هلمـا نفـس األداء وبدرجـة    : أساس متطلبات عمله، ولتوضيح ذلك يضرب املثال التايلتقييمه على 

متوسطة، األول يقارن أداؤه بأداء زمالئه املتحصلني على درجة عالية والثاين يقارن أداؤه بأداء زمالئه املتحصلني 
  .)1(صحيح ألما هلما نفس الدرجة على درجة ضعيفة فاألول يعترب أداؤه ضعيف مقارنة بأداء الثاين، وهذا غري

األولوية تعين األخذ باألداء األويل للفرد كمقياس ألدائه خالل فترة طويلة دون األخذ بعـني  : األولية واحلداثة-
االعتبار التطورات الالحقة بعد أول عملية تقييم، أما احلداثة تتمثل يف األخذ باألداء املالحظ حديثا للحكم على 

  .)2(وإمهال األداء السابق، ويف كلتا احلالتني تعترب عملية تقييم األداء غري دقيقة مستوى األداء
 

  األداء املايل: املبحث الثالث
 

والتعرض إىل قياس  -يف مبحث أول-بعد ما مت التعرض إىل مفهوم األداء يف املؤسسة وتغطية بعض جوانبه
ئص العملية اجليدة وأمهيتها والصعوبات اليت يواجههـا  وتقييم األداء متناولني ماهية هذا التقييم، وشروط وخصا

يتوجب علينا التطرق إىل مبحث ثالث حتت عنـوان األداء املـايل    -هذا يف مبحث ثان –القائمني بعملية التقييم 
  .للمؤسسة االقتصادية

  :وسيقسم هذا املبحث كما يأيت
  .األهداف املالية للمؤسسة االقتصادية-
  .ت األداء املايلحتديد معايري و مؤشرا-
  .مصادر معلومات تقييم األداء-

I.األهداف املالية للمؤسسة االقتصادية  
إن التطرق بالدراسة ألهداف املؤسسة يف عملية تقييم أدائها أمر ضروري ال ميكن االستغناء عنه، إذ جند   

ر األهداف اليت تسعى معظم طرق حتديد مؤشرات ومعايري التقييم تطلب حتديد األهداف، وبصفة عامة ميكن حص
ويعترب هذا . التوازن املايل، السيولة واليسر املايل، املردودية، إنشاء القيمة : املؤسسة إىل حتقيقها يف األهداف التالية

  .األخري هدفا جديدا فرضته الوضعية الراهنة اليت متيز ا احمليط اخلارجي للمؤسسة
I.1.السيولة واليسر املايل  

                                                
(1) Laurent Belanger, op.cit, P.P.188-189. 

  .191.ص, 1999, عمان, دار حامد للنشر والتوزیع. مدخل استراتیجي: إدارة الموارد البشریة , خالد عبد الرحیم الھیتي ) 2(
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عين قدرا على تبالنسبة للمؤسسة، قدرا على مواجهة التزاماا القصرية، أو بتعبري آخر تقيس السيولة،   
إىل أموال متاحة، فنقص السيولة أو عـدم  -املخزونات والقيم القابلة التحقيق-التحويل بسرعة األصول املتداولة

  .تأدية بعض املدفوعاتكفايتها يقود املؤسسة إىل عدم املقدرة على الوفاء أو مواجهة التزاماا و
  :وبصفة عامة عدم قدرة املؤسسة على توفري السيولة الكافية يؤدي إىل اإلضرار بثالث مصاحل هي

حتد السيولة من تطور ومنو املؤسسة، وذلك بعدم متكني املؤسسة أو السماح هلا مثال من اسـتغالل  : املؤسسة-
منخفضة مقارنة مبستوياا احلقيقية، االستفادة من ختفيضات الفرص اليت تظهر يف احمليط كشراء مواد أولية بأسعار 

  .لقاء تعجيل الدفع أو الشراء بكميات كبرية
ففـي  . ختلق مشكلة نقص السيولة عدة أزمات اجتاه األطراف اليت هلا حقوق على املؤسسة: أصحاب احلقوق-

يف تسـديد ديـون    ,تحقات األجـراء الكثري من املرات يؤدي هذا النقص إىل تأخري تسديد الفوائد، يف دفع مس
  ...املوردين

قد تؤدي هذه املشكلة إىل تغيري شروط تسديد العمالء وبالتايل انتقاهلا من اليسر إىل العسـر   :عمالء املؤسسة-
  .وهذا األمر ينتج عنه تدهور العالقة اليت جيب على املؤسسة حتسينها وخاصة يف ظروف احمليط احلايل

  .)1( تبة عن نقص السيولة تفرض على املؤسسة االهتمام ا وتسيريها بأسلوب جيدفكل هذه املشاكل املتر

أما اليسر املايل فهو على خالف السيولة، ويتمثل يف قدرة املؤسسة على مواجهة تواريخ استحقاق ديوا 
  )2(الطويلة واملتوسطة األجل، فهو يتعلق باالقتراض الطويل واملتوسط األجل الذي تقوم به املؤسسة

.2.I التوازن املايل  
وميثـل  . يعترب التوازن املايل هدفا ماليا تسعى الوظيفة املالية لبلوغه ألنه ميس باستقرار املؤسسـة املـايل    

التوازن املايل يف حلظة معينة التوازن بني رأس املال الثابت واألموال الدائمة اليت تسمح باالحتفاظ به وعرب الفترة «
التعادل بني املدفوعات واملتحصـالت أو بصـفة عامـة بـني اسـتخدامات األمـوال       املالية، يستوجب ذلك 

من التعريف يتضح أن الرأس املال الثابت واملتمثل عادة يف االستثمارات جيب أن متول عن طريق . )3(»ومصادرها
م اللجـوء إىل  وهذا يضمن عد -رأس املال اخلاص مضافا إليه الديون الطويلة واملتوسطة األجل-األموال الدائمة

وحتقيق تغطية األموال الدائمة لألصول الثابتة، يسـتوجب   .حتويل جزء منه إىل سيولة ملواجهة خمتلف االلتزامات
  .التعادل بني املقبوضات واملدفوعات

مما سبق يظهر أن التوازن املايل يساهم يف توفري السيولة واليسر املايل للمؤسسة، وتكمن أمهية بلوغ هدف 
  :)4(ملايل يف النقاط التاليةالتوازن ا

  .تأمني متويل احتياجات االستثمارات بأموال دائمة-
  .ضمان تسديد جزء من الديون أو كلها يف األجل القصري وتدعيم اليسر املايل-

                                                
(1)Josette Peyrard, Analyse financière. librairie Vuibert, 8e ed, Paris, 1999.P.201. 
(2)Ibid, P.199. 

  .247. السعید فرحات جمعة، مرجع سبق ذكره، ص)3(
  . 259.نفس المرجع السابق، ص ) 4(
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  .االستقالل املايل للمؤسسة اجتاه الغري-
  . ختفيض اخلطر املايل الذي تواجهه املؤسسة-

.I3 .املردودية  
هداف األساسية اليت ترمسها املؤسسة وتوجه املوارد لتحقيقها، فهي مبثابـة هـدف كلـي    تعترب من األ  

بأا هدف من األهداف أو ااالت الثمانية اليت جيب أن تسـعى   PETER DRUKERللمؤسسة ويرى 
  )*(املؤسسة إىل حتديد فيها أهدافها 

و الوسائل اليت تستعملها املؤسسة تتمثل يف  .ةواملردودية كمفهوم عام يدل على قدرة الوسائل على حتقيق النتيج
وهـذا يعكـس املردوديـة    املــايل ال ـالرأس املايل االقتصادي  وهذا يعكس املردودية االقتصادية والرأس امل

فحسب نوع النتيجة والوسائل املستخدمة يتحدد نوع املردودية، وبصفة عامة اهتمام املؤسسة ينصـب  .)1(املالية
 .ملالية واملردودية االقتصاديةعلى املردودية ا

I .4 .إنشاء القيمة  
. إنشاء  القيمة للمسامهني تعين القدرة على حتقيق مردودية مستقبلية كافية من األموال املستثمرة حاليـا 

واملردودية الكافية هي تلك اليت ال تقل  عن املردودية اليت بإمكان املسامهني احلصول عليها  يف استثمارات أخرى 
فإذا مل يتمكن فريق املسريين من إنشاء  القيمة فإن املستثمرين يتوجهون إىل توظيفات . مستوى خطر مماثلذات 

  .)2(أخرى أكثر مردودية

مما سبق  يتبني أن هدف إنشاء القيمة مينح أمهية كبرية للمسامهني أو مالك املؤسسة، وجيعل أمهيتهم حتتل  
  .الصدارة

II .داء املايلحتديد معايري  ومؤشرات  األ  
ال ميكن أن تقوم قائمة للتقييم اجليد  لألداء إال إذا متكن املسريين من اختيار  املعايري واملؤشرات اجليدة،  

  .واختيار املؤشرات واملعايري ال يتم بأسلوب عشوائي، بل ينبع من املصلحة أو مركز املسؤولية  املراد  تقييم أدائها
ائي للمؤشرات و املعايري حاول الباحثون وضع طرق علمية تسـمح   ومن أجل اجتناب االختيار العشو 

والطريقة اليت يرتكز عليها  يف أغلب املرات تتمثل . بتحديد املعايري واملؤشرات اليت تعكس األداء الفعلي للمؤسسة
  : يف اتباع ثالث مراحل أساسية

  .حتديد األهداف واملهام  األساسية:املرحلة األوىل 
حتديد عوامل النجاح اليت يرتكز عليها املسؤولني من اجل  بلوغ األهـداف املرسـومة،    :يةاملرحلة الثان

  .وميكن اعتبار هذه العوامل مبثابة الوسائل الفعالة إلجناز األهداف
  .البحث عن  املؤشرات اليت تسمح بضبط أو مبراقبة عوامل النجاح: املرحلة الثالثة 

                                                
سؤولیة االجتماعیة، اإلنتاجیة المردودیة، الموارد المالیة والفیزیائیة، حصة السوق، أداء المسیرین األفراد، الم: تتمثل ھذه األھداف أو المجاالت في )*(

   .Pierre Bergeron, op.cit ,P. 133: للمزید من التوضیح انظر
(1)Alain Capiez, élément de gestion Financière. Masson, 4 ed, Paris, 1994, p.121. 

)2 (  Michel  Gervais, op.cit.p.249. 
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 االقتصادية إىل بلوغها هي بصفة عامة التوازن املـايل، املردوديـة،   األهداف املالية اليت تسعى املؤسسة 
هذه األهداف هي معايري تقييم األداء  املايل، فالتقييم يستند إىل معيار التوازن . السيولة واليسر املايل، إنشاء القيمة

  .املايل، ومعيار  السيولة واليسر  املايل، ومعيار املردودية، ومعيار  إنشاء القيمة
باإلضافة إىل هذه األهداف اليت تسعى املؤسسة واملراكز املسؤولة عنها، تقوم املؤسسة أيضـا مبمارسـة     

لذلك  .جمموعة من األنشطة املالية كتوفري املال الالزم وبأفضل تكلفة، والذي ميكن اعتباره أهم نشاط مايل تقوم به
قة األمر ال ميكن حتديد هذا املعيار ألن مؤشراته توزع يف حقي. فاملؤسسة حباجة إىل معيار للحكم على هذا النشاط

بني التوازن املايل والسيولة واليسر املايل، فدراسة هذين األخريين  تعين دراسة حتكم املؤسسة  يف التمويل، بتعـبري  
وضـوح يف  آخر فإن دراسة التوازن املايل والسيولة واليسر املايل يعين ضمنيا دراسة نشاط التمويل، ويتجلى هذا ب

  .جداول التمويل اليت ستدرس يف معيار التوازن املايل
االستمرارية  يف نشاطها جيب أن تكون متوازنة ماليا، ويتمثل عامل النجاح حتقيق لكي تستطيع املؤسسة 

الذي ترتكز عليه لتحقيق  هذا اهلدف هو متويل االستخدامات الطويلة األجل مبوارد دائمة، وحتقيق  فائض موجب 
  .ما تتحصل عليه من نقد وما تدفعه نقدا بني

رأس مال العامل، احتياج رأس املـال   : املؤشرات اليت تسمح  مبتابعة ومراقبة العامل السابق هي عموما
  .العامل، اخلزينة

له األمهيـة   إن هدف  السيولة واليسر املايل من األهداف اليت جيب  على املؤسسات  االقتصادية أن توىل
ولبلوغ هذا اهلدف البـد  . املساس ذا  اهلدف يؤدي باملؤسسة إىل سحب الثقة منها أو اإلفالس  الكافية، ألن
أن  حتقق  مستوى كاف من السيولة ملواجهة االلتزامات  القصرية  وتوليد تـدفقات   -كعامل جناح–للمؤسسة 

كاز عليها ملعرفة مـا إذا  حتكمـت   واملؤشرات اليت ميكن االرت. نقدية  معتربة ملواجهة االلتزامات الطويلة األجل
باعتبارها هي املصدر  -املؤسسة  يف هذا العامل هي تلك اليت  تعتمد يف حساا  على املقارنة بني األصول السائلة

وااللتزامات قصرية األجل، واملقارنة  أيضا بني  التدفقات النقدية وااللتزامات  الطويلة -األساسي  واألول للسيولة
  .األجل

 هدف املردودية الذي يناط دائما بالوظيفة املالية هو يف حقيقة األمر  هـدف  للمؤسسـة ككـل،   إن  
و عامل جناح املؤسسة لتحقيق  هذا اهلـدف هـو   . فتحقيق هذا اهلدف ال يتم إال بتضافر جهود مجيع الوظائف

  .التخصيص  األمثل للموارد املتاحة
اليت  تقارن  بني النتيجة  والوسـائل  املسـتخدمة يف    املؤشرات اليت متكن من قياس املردودية هي  تلك

نقـول   -دون زيادة-ذلك، فاملؤسسة اليت  استطاعت أن حتسن نتيجتها مع  بقاء الوسائل املستخدمة على حاهلا
  .عنها أا حسنت  مردوديتها

وتعـود   يعترب هدف إنشاء القيمة من األهداف املالية  األساسية واحلديثة، وهو هدف للمؤسسة ككل،
وخاصة أولئك الذين ينتمون إىل الوظيفة املالية ألـم مطـالبون    .مسؤولية  حتقيقه إىل املسريين بالدرجة األوىل
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وعامل جناح املؤسسة لتحقيق هذا اهلدف هـو التسـيري اجليـد    . بتحقيق عائد جيد من وراء األموال املستثمرة
  .ملواردها

االقتصادية املضافة والقيمة السوقية املضافة لتحديد املؤسسة عموما ميكن  االعتماد على مؤشري  القيمة 
  .القادرة على إنشاء القيمة

III .مصادر معلومات تقييم األداء  
فجمع  املعلومات هي نقطـة االنطـالق،     إن أول مرحلة يف عملية التقييم هي مرحلة مجع املعلومات، 

 وتقسيم مصادر املعلومات خيتلف حسب كل باحث،. ويشترط للمعلومات أن تكون باجلودة ويف الوقت املناسب
فمنهم من يقسمها إىل مصادر داخلية وأخرى خارجية ويقسمها باحث آخر إىل املعلومات العامـة، املعلومـات   

مصادر خارجيـة  : والتقسيم الذي سيتم انتهاجه يف هذا  البحث هو…  القطاعية، املعلومات اخلاصة باملؤسسة
  .واملعلومات القطاعية ومصادر داخلية  تظم املعلومات اليت  تتعلق بنشاط  املؤسسة وتظم املعلومات العامة

III .1 املصادر اخلارجية  
تتحصل املؤسسة على هذا النوع من املعلومات من حميطها اخلارجي، وهذه املعلومات ميكن  تصـنيفها      

  .إىل نوعني من املعلومات
III .1.1 املعلومات العامة  

ـ . املعلومات بالظرف االقتصادي حيث تبني الوضعية  العامة لالقتصاد يف فترة معينةتتعلق هذه     ب بوس
اهتمام املؤسسة ذا  النوع من املعلومات هو تأثر  نتائجها بطبيعة احلالة االقتصادية للمحيط كالتضخم والتدهور، 

  )1(وتساعد  هذه املعلومات على تفسري نتائجها والوقوف على حقيقتها
III .2.1 املعلومات القطاعية  

تقوم  بعض املنظمات املتخصصة  جبمع املعلومات اخلاصة بالقطاع ونشرها لتستفيد منها  املؤسسات يف    
فمثال جيمع مركز امليزانيات لبنك فرنسا خمتلف احلسابات السـنوية  . إجراء  خمتلف الدراسات املالية واالقتصادية

ابات جممعة وبعدها يستخلص منها نسب ومعلومات قطاعيـة تسـاعد    اليت تنشرها املؤسسات مث يضعها يف حس
  .املؤسسات  يف تقييم  وضعياا  املالية باملقارنة مع هذه النسب

النقابات املهنيـة،   : فهذا النوع من املعلومات عموما تتحصل عليه  املؤسسة من إحدى األطراف التالية 
  )2( …املواقع على االنترنيتالنشرات االقتصادية، االت املتخصصة، بعض 

لكن  هذا النوع من املعلومات يظل  غائبا يف معظم الدول النامية كاجلزائر، وبالتايل القيـام بدراسـة    
  .اقتصادية أو مالية وافية تعد عملية صعبة جدا

III .2 .املصادر الداخلية  

                                                
)1 (  Josette  Peyrard, op.cit.P.10  

)2 (  Ibid , P.11.  
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عموما يف املعلومـات الـيت  تقـدمها     تتمثل املعلومات الداخلية املستعملة يف عملية تقييم  األداء املايل 
  )1(مصلحة احملاسبة، وتتمثل هذه املعلومات يف امليزانية ، جدول حسابات النتائج، املالحق

III .2 .1.امليزانية  
ين املكلفني بإجراء عملية تقييم األداء املايل وثيقة حماسبية ختامية هي ريتقدم مصلحة احملاسبة العامة إىل املس  

اسبية وجمموعة من املعلومات اليت متكنهم من إعداد امليزانية املالية اليت ميكن االعتماد عليها كمعلومات امليزانية احمل
  . مالية مساعدة  على تقييم األداء

وتعرب امليزانية عن جمموعة مصادر أموال املؤسسة وتدعى باخلصوم، وأوجه استخدامات هـذه األمـوال     
  .معني عادة ما يكون يف اية السنة وتسمى باألصول، وذلك بزمن تارخيي

وترتب األصول  احملاسبية تبعا ملدة استعماهلا، فنجد على رأس عناصر األصول االسـتثمارات بنوعيهـا   
القابلـة  (ويف أسفل األصول جند احلقوق ) …بضائع،مواد أولية، منتجات تامة(املعنوية واملالية وتليها املخزونات 

  ).قبض، سندات املسامهة واألموال اجلاهزة كالبنك والصندوقلتحقيق كالعمالء، أوراق الل
أما اخلصوم فتشكل من جمموعة من العناصر يكون ترتيبها تنازليا حسب درجة استحقاها، أي ابتداء من 
األموال اليت تستغرق مدة طويلة جدا إلعادا إىل أصحاا إىل غاية األموال اليت تعاد إىل أصحاا يف أدىن اآلجال، 

  .فنجد األموال اخلاصة مث الديون الطويلة واملتوسطة األجل مث الديون األقصر مدة بوجودها يف املؤسسة
وتكمن قيمة امليزانية احملاسبية يف اعتبارها وسيلة كمية وقانونية تظهر إلتزامات املؤسسة  حنو  الغري مـن   

  )2(ى جهة، واستعماالت مواردها املالية وحقوقها على الغري من جهة أخر

والنظر إىل امليزانية  على أا موارد واستخداماا يشكل نظرة أو قراءة  اقتصادية ميكـن أن تكمـل       
  .يوضح خمتلف القراءات السابقة الذكر )01(رقم واجلدول  .)3(بدراستني قانونية ومالية

III .2 .2 جدول حسابات النتائج  
ويتمثل يف جدول جيمع  ية تلخص نشاط املؤسسة دوريا،يعد جدول حسابات النتائج وثيقة حماسبية ائ   

خمتلف عناصر التكاليف واإليرادات اليت تساهم  يف حتقيق  نتيجة نشاط املؤسسة يف دورة معينـة، دون حتديـد   
  .تواريخ تسجيل هلا، أي يعرب عن خمتلف التدفقات اليت تتسبب يف تكوين نتيجة املؤسسة خالل فترة معينة

د مهمة للمسريين لدراسة وحتليل نشاط املؤسسة من جهة، ولتحديد جماميع احملاسـبة  فهو يعد وسيلة ج
  .ولقد وضع اجلدول ليعطي النتائج على مخسة مستويات. الوطنية من جهة أخرى

 قراءات امليزانيــــة):  01(جدول رقم
 القراءة االقتصادية االستعماالت=األصول املوارد=  اخلصوم
األموال  : ات املؤسسةجمموعة إلتزام:اخلصوم
  )إلتزامات حنو املسامهني(اخلاصة 

  املمتلكات= األصول 
 )وجود حق امللكية(

  القراءة القانونية

                                                
)1 (  Eric Stephany, Gestion financière . ed Economica, Paris,1999,P.63.  
)2 (  Eric Stephany, op. cit, P.63.  

   .11. ،ص1991ناصر  دادي عدون،نواصر  محمد  فتحي،دراسة الحاالت  المالیة، دار  اآلفاق ، الجزائر،)3(
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 )التزامات حنو الغري(الديون 
ما للمؤسسـة  : األموال اخلاصة=اخلصوم 
  حماسبيا 

 ما على  املؤسسة: الديون 

جمموع  االسـتثمارات  :األصول 
 اليت هي حبوزة املؤسسة

  لقراءة  املاليةا

  Eric Stéphany ,op. cit, p63 :املصدر
يعترب عنصر مهم يف حتليل نشاط املؤسسات التجارية، وينتج عن الفرق بني العنصرين  :اهلامش اإلمجايل-

  .مبيعات البضائع وتكلفة البضائع  املباعة: األساسني  يف هذا  النشاط  ومها
ويعين القيمة اليت مت إنتاجها بواسطة خمتلـف   أكثر منه حماسبيا،  تعد مفهوما اقتصاديا : القيمة املضافة-

، فهي الفرق  بني  ما مت إنتاجـه   وميكن النظر إليها من زاويتني خمتلفتني. عوامل اإلنتاج خالل  العملية اإلنتاجية
ا حماسـبيا   ويتم حسا .واالستهالك  الوسيط من جهة، وأا متثل جمموعة عوائد عوامل اإلنتاج من جهة أخرى

  :مبوجب العالقة  التالية
  )خدمات+ مواد ولوازم مستهلكة ( - إنتاج الدورة + اهلامش اإلمجايل = القيمة  املضافة  

وتتمثل يف الربح الناتج عن نشاط االستغالل الذي قامت به املؤسسة، وميكن حسابه   :نتيجة االستغالل-
  :بالعالقة

+ مصاريف  املسـتخدمني  (-نواتج خمتلفة وحتويل تكاليف االستغالل+القيمة املضافة = نتيجة االستغالل
  ).خمصصات  االهتالكات واملؤونات+ مصاريف  خمتلفة+ مصاريف مالية + ضرائب ورسوم

  .وتنتج عن الفرق بني نواتج خارج االستغالل ومصاريف خارج االستغالل: نتيجة خارج االستغالل-
  .ربي  بني  نتيجة االستغالل ونتيجة خارج االستغاللهي نتيجة  اجلمع  اجل :نتيجة الدورة-

  : ولقد روعي يف إعداد  هذا اجلدول مبدأين  أساسني
حسب املبدأ جيب التفريق بني مصاريف  ونواتج  نشاط  : االستغالل العادي  وغري  العادي-1

  .االستغالل  العادي ومصاريف ونواتج النشاط االستثنائي  يف إعداد اجلدول
له أي كل عنصر من اإليراد والعنصر  املتسبب فيه من  ة كل عنصر إيراد بعنصر املصاريف املقابلمقابل-2
  .)1(التكاليف

III .2 .3 املالحـــق  
وهدفه األساسي هو تكملة وتوضيح فهم  امليزانيـة وجـدول   . امللحق هو وثيقة شاملة تنشئها املؤسسة
  .  يت حتتويها امليزانية وجدول النتائج بأسلوب آخرحسابات النتائج، فهو ميكن أن يقدم املعلومات ال

وتقدم  .وجيب على املالحق أن متكن األطراف املوجة إليها امليزانية وجدول النتائج من الفهم اجليد هلا
 : هذه املالحق  نوعني من املعلومات

  .ول حسابات النتائجاملعلومات املكممة أو الرقمية املوجهة  لتكملة وتفصيل  بعض عناصر امليزانية وجد-
                                                

   .84. 75.ص.ناصر  دادي عدون،نواصر  محمد  فتحي، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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   )1(.املعلومات غري املرقمة وتتمثل يف التعليقات املوجهة لتسهيل وتوضيح فهم املعلومات املرقمة-
  

  خــالصة الفصل 
  

حيث مت التعرض يف املبحـث  , حيتوي هذا الفصل على مفاهيم أساسية حول األداء باملؤسسة االقتصادية
القدرة على بلـوغ  (والفعالية ) حتقيق النتائج بأقل التكاليف(بالكفاءة  األول إىل حتديد مفهوم األداء حيث عرف

معيار , املعيار الوظيفي, معيار الشمولية, مث حتديد أنواعه معتمدين يف ذلك على معيار املصدر, )األهداف املسطرة
اضعة لتحكم املؤسسة العوامل اخل: حيث صنفت إىل جمموعتني مها , وبعد هذا حتديد العوامل املؤثرة فيه, الطبيعة

  نسبيا والعوامل غري خاضعة لتحكمها
حيث مت التطرق فيه أوال إىل ماهية قيـاس وتقيـيم   , أما املبحث الثاين فقد خصص لقياس وتقييم األداء  

ة ورابعا إىل أمهية التقييم بالنسـب , وثالثا إىل خصائص وشروط التقييم اجليد لألداء, وثانيا إىل عملية التقييم, األداء
  . وخامسا إىل معوقات عملية التقييم, للمؤسسة
, السيولة واليسـر املـايل  (يف املبحث الثالث مت التطرق إىل األداء املايل من خالل حتديد األهداف املالية   

 ويف اخلتام مت التطرق إىل مصـادر , مث حتديد معايري ومؤشرات األداء املايل, )إنشاء القيمة, املردودية, التوازن املايل
  .معلومات تقييم األداء املايل

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
)1(  Georges Deppallens .Jean-Pierre Jobard, gestion financière de  l’entreprise. Editions Sirey, 10 ed, Paris, 

1990.P.20.   
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حتديد مؤشرات و معايري تقييم األداء املايل، لقد مت التطرق يف الفصل السابق إىل عنصر مهم وهو منهجية 
وسيتم يف . و قد مت هناك حتديد معايري تقييم األداء املايل و أهم املؤشرات املستخدمة يف ذلك دون شرح أو تعليق

هذا الفصل تسليط الضوء بالدراسة هلذه املؤشرات من خالل توضيح مفاهيمها و حتديد أمهيتها باعتبارها هي 
  .يف عملية تقييم األداءحجر األساس 

وهي يف  إن املؤشرات اليت سيتم التطرق إليها يف هذا الفصل هي مؤشرات كمية تسهل عملية حساا،
باإلضافة إىل . جمملها مؤشرات مالية أو نقدية و هذا يعود إىل طبيعة املعلومات املعتمد عليها يف تقييم األداء املايل

باإلضافة إىل ما سبق ذكره، فإن هذه املؤشرات . غ مطلقة أو يف صيغ نسبيةكون املؤشرات مالية فهي تقدم يف صي
تتسم باملوضوعية، فالنتيجة اليت يقدمها املؤشر هي نفسها مهما كان الشخص املكلف بالتقييم، فهي ال تتأثر بذات 

  .املقيم
ييم األداء املايل يف سيتناول هذا الفصل ثالث نقاط أساسية تبني أفضل األدوات اليت ميكن استخدامها لتق

  :املؤسسات االقتصادية و هي كما يأيت
  التوازن املايل: املبحث األول
  السيولة و اليسر املايل: املبحث الثاين

  .املردودية و إنشاء القيمة: املبحث الثالث
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  التوازن املايل: املبحث األول
  

ايل يف املؤسسة االقتصادية، و الذي ميكن اعتباره معيار مهم لتقييم األداء يدرس هذا املبحث التوازن امل
املايل كونه هدف مايل تسعى و باستمرار الوظيفة املالية إىل بلوغه من أجل حتقيق األمان للمؤسسة، ألن العجز 

احلقوق ثقتهم من املايل يسلب املؤسسة استقالهلا حتت تأثري اللجوء إىل االقتراض هذا من جهة أو سحب ذوي 
  .املؤسسة لعدم وفائها بالتزاماا من جهة أخرى

  :و سيتم يف هذا املبحث دراسة التوازن املايل من خالل منهجني أو دراستني مها
 الدراسة الساكنة للتوازن املايل.  
 الدراسة احلركية للتوازن املايل. 

  
I.الدراسة الساكنة للتوازن املايل  

ليت تدرس التوازن املايل انطالقا من امليزانية احملاسبية ال ميكن إعطاء إن حساب خمتلف املؤشرات ا
و من أجل . تفسريات دقيقة و وافية، ألن امليزانية احملاسبية ال تعطي أو تعكس احلالة املالية و الفعلية للمؤسسة

الية اليت يتم إعدادها ختطي هذا اإلشكال ال بد من اللجوء إىل مصدر آخر للمعلومات املالية و هو امليزانية امل
  .انطالقا من امليزانية احملاسبية و بعض املعلومات امللحقة اليت ختص عناصر امليزانية احملاسبية

I.1 .إعداد امليزانية املالية  
يتطلب إعداد امليزانية املالية احترام جمموعة من املبادئ و تعديل بعض عناصر امليزانية احملاسبية يف ضوء   

  .تلك املبادئ
I.1.1 مبادئ إعداد امليزانية املالية  

إن تعديل و تصحيح بعض عناصر امليزانية احملاسبية للحصول على امليزانية املالية يتطلب احترام جمموعة من 
املبادئ هي مبدأ السيولة لألصول، و االستحقاقية للخصوم باإلضافة إىل احترام مبدأ السنوية، مبدأ القيمة احلقيقية 

  .)1(ل مع التحلي مببدأ احلذر و احليطة يف التقييم لعناصر األصو

                                                
 .12.ص. ناصر دادي عدون، نواصر محمد فتحي، مرجع سبق ذكره) 1(
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I.1.1.1.وفقا هلذا املبدأ ترتب عناصر األصول حسب درجة السيولة املتزايدة انطالقا من : مبدأ السيولة لألصول
و يقصد بالسيولة القدرة اليت ميلكها أصل ما ليصبح نقدا و هذا دون انتظار فترة من الزمن، أو . أعلى امليزانية

  .قدان جزء من قيمته، أو حتمل مصاريف حتويله إىل نقدف
I.1.1 .2.ترتب عناصر اخلصوم وفقا هلذا املبدأ حسب درجة االستحقاقية  : مبدأ االستحقاقية للخصوم

و أول عنصر متواجد يف أعلى اخلصوم هو األموال اخلاصة ألنه يتمتع بدرجة . املتزايدة انطالقا من أعلى امليزانية
كبرية أي أن األموال اخلاصة ال يطلبها املسامهني إال بتوقف املؤسسة عن مزاولة نشاطها أو انسحاب إستحقاقية 

 .أحد الشركاء
I..1.1 .3.يفيد هذا املبدأ يف حتديد السيولة و االستحقاقية اليت تتعدى السنة و حتديد السيولة و : مبدأ السنوية

كن املؤسسة فعال من حتديد مواردها الطويلة و مواردها القصرية فهذا املبدأ مي. االستحقاقية اليت هي أقل من سنة
 .األجل و حتديد االستخدامات الطويلة و االستخدامات القصرية األجل

I..1.1 .4.يفيد هذا املبدأ أن عناصر األصول تسجل يف امليزانية بالقيمة احلقيقية أي ما  :مبدأ القيمة احلالية
حسب هذا املبدأ فإن عناصر األصول قد تسجل قيم زائدة أو قيم ناقصة أو قيم . بيةتساويه فعال ال بالقيمة احملاس

 .معدومة
I..1.1 .5.م عناصر أصوهلا بشكل : مبدأ احلذر أو احليطة يف التقييموفقا هلذا املبدأ، جيب على املؤسسة أن تقي

يؤخذ بالسعر األصغر لتفادي و إن وجد سعرين خمتلفني لعنصر واحد فإنه . موضوعي دون مبالغة يف التقييم
 .تسجيل قيم زائدة و يف حقيقة األمر هي قيم ناقصة أو معدومة

I..2.1. العناصر املعدلة(التحويل من امليزانية احملاسبية إىل امليزانية املالية(  
 للحصول على امليزانية املالية جيب حتويل و تعديل بعض عناصر األصول و اخلصوم يف ظل املبادئ السالفة  

  .)1(الذكر
I..2.1.1.لتعديل و حتويل عناصر األصول، يستند احملللون املاليون إىل كل من املبادئ التالية :حتويل األصول :

  .سيولة األصول، مبدأ القيمة احلالية، مبدأ احليطة و احلذر و مبدأ السنوية
أعلى امليزانية الذي يضم العناصر  األول املتمثل يف. و حسب مبدأ السنوية يتم تقسيم األصول إىل قسمني أساسيني

  .اليت تستعملها املؤسسة أو تبقي حتت تصرفها ملدة تزيد عن السنة، و يدعى هذا القسم باألصول الثابتة
أما القسم الثاين و هو أسفل امليزانية و يضم العناصر اليت تستعمل لفترة تقل عن السنة أي تستعمل لدورة 

  .صول املتداولةواحدة، و يسمى القسم الثاين باأل
تنقسم هي األخرى إىل االستثمارات و قيم أخرى، و يف كال اجلزأين ترتب العناصر حسب : األصول الثابتة-

درجة السيولة املتزايدة حيث جند يف أعلى بند االستثمارات القيم املعنوية و القيم املادية ذات أطول مدة مث تليها 
  :أما القيم الثابتة األخرى فتضم بصفة عامة العناصر التالية. عداتالعناصر األخرى األقل مدة كاآلالت و امل

 سواء كان بضاعة أو مواد  –و يسمى أيضا مبخزون األمان، و هو جزء من املخزون :خمزون العمل
                                                

 .33.29. ص.ص. 2001ألول، دار المحمدیة العامة، الجزائر، الجزء ا. تحلیل مالي: ناصر دادي عدون، تقنیات مراقبة التسییر )1(
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الذي يضمن للمؤسسة االستمرار يف مزاولة نشاطها التجاري و اإلنتاجي بشكل عادي  –... أولية 
. اليت تطرأ على املخزون يف السوق كانعدامه أو ندرته أو ارتفاع أسعارهدون توقف رغم التغريات 

  .فهذا املخزون يبقى باستمرار يف املؤسسة لذلك يضم إىل القيم الثابتة
 هي أوراق مالية ذات دخل ثابت تقوم املؤسسة بشرائها للمسامهة يف رأس مال  :سندات املسامهة

و تبقى لدى  .على هذه األخرية و مراقبة نشاطهاشركة أخرى لتحقيق بعض املزايا كالتأثري 
فهي إذن استثمارات مالية  –يف احلالة العادية  –املؤسسة املساهم يف رأس ماهلا لفترة طويلة 

أما يف حالة استرجاعها . تستعملها املؤسسة ملدة طويلة لذلك يضم إىل األصول الثابتة األخرى
 .فتظهر يف األصول املتداولة

 هي مبالغ تدفعها املؤسسة إىل مصاحل معينة كضمانات و تبقى لديها لفترة  :دفوعةالكفاالت امل
 .تزيد عن السنة، هلذا جيب ضمها إىل األصول الثابتة األخرى

 تعترب من القيم احملققة إال يف حالة خصمها فتضم إىل القيم اجلاهزة، أو تتعدى  :األوراق التجارية
 .ابتةمدة خصمها السنة فتضم إىل القيم الث

 ا ال متثل قيمة مالية  :املصاريف اإلعداديةا أعباء و ليست أصول مادية أو معنوية، فإلكو
 .حقيقية، لذا فهي ال تظهر ضمن القيم احلقيقية للميزانية

  باقي احلقوق يضم إىل األصول الثابتة إذا بقيت لفترة تزيد عن السنة كاحتجاز أو جتميد مبلغ لدى
  .فالبنك يف هذه احلالة يضم ذلك املبلغ إىل األصول الثابتة األخرىالبنك لفترة سنتني، 

هي مجيع عناصر األصول اليت تستعملها لدورة واحدة، و تضم ثالثة بنود مرتبة حسب  :األصول املتداولة -
املخزونان، قيم حمققة أو قابلة للتحقيق و تشمل جمموع حقوق املؤسسة مع الغري من : درجة سيولتها كما يلي

و أخريا قيم جاهزة اليت تضم البنك و . زبائن و سندات توظيف و سندات مسامهة اليت تقل مدا عن السنة
  .الصندوق و بعض العناصر من احلقوق اليت أصبحت حتت تصرف املؤسسة

I.2.1.2.و تقسم . لتحويل عناصر اخلصوم جيب احترام مبدأ االستحقاقية و مبدأ السنوية : حتويل اخلصوم
  .إىل قسمني أساسيني األول هو األموال الدائمة و الثاين يتمثل يف القروض القصرية األجل اخلصوم

و تقسم إىل أموال خاصة وديون . هي كل املوارد اليت تبقى حتت تصرف املؤسسة ألكثر من سنة: األموال الدائمة
اصر اليت متثل امللكية اخلاصة لذلك جند يف اجلزء األول العنوترتب العناصر حسب مدة االستحقاق طويلة األجل 

. للمؤسسة من رأس مال خاص، و احتياطات و نتائج قيد التخصيص و املؤونات غري املدفوعة وفرق إعادة التقدير
  ...أما اجلزء الثاين فيضم الديون الطويلة من حسابات الشركاء للمدى الطويل و ديون االستثمار

  :الديون القصرية األجل
ليت تستفيد منها املؤسسة ملدة ال تتجاوز السنة، و تتمثل يف املوردين، الضرائب هي جمموعة الديون ا

الواجبة الدفع، التسبيقات، جزء من النتيجة اليت توزع على العمال أو الشركاء ذات املدة القصرية، مؤونة األعباء 
  .و اخلسائر املربرة و اليت تدفع يف فترة قصرية باإلضافة إىل عناصر أخرى
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I.2 .أس املال العاملر  
قبل حتديد مفهوم رأس املال العامل و أمهيته و حتديد كيفية حسابه جيب التكلم عن قاعدة التوازن املايل 

استثمارات، خمزون، (املوارد املستخدمة لتمويل أصل أو استعمال ما "و تتمثل هذه القاعدة يف أن ) األدىن(الدنيا 
  )1(".ترة من الزمن على األقل مساوية لفترة تلك األصلجيـب أن يبقى حتت تصرف املؤسسة لف) حقوق

حسب القاعدة السابقة يتبني أن املؤسسة اليت ترغب يف حتقيق حد أدىن للتوازن املايل جيب أن متول 
  .أصوهلا الثابتة بأموال دائمة، أما األصول املتداولة فيجب أن متول بأموال قصرية األجل أي أقل من سنة

أن يبني مدى  احترام قاعدة التوازن املايل األدىن و من مثة حتديد حالة التوازن املايل هو مؤشر و أفضل مؤشر ميكن 
  .رأس املال العامل

I .1.2.مفهوم رأس املال العامل و أمهيته  
ي سيولة األصول و استحقاقية وسائل التمويل، و انطالقا من مفهومبيرتبط مفهوم رأس املال العامل بشدة   

رأس املال العامل يعرب عن جزء من األموال املتميز بدرجة استحقاقية «:كما يلي P. Consoيعرفه  هذا االرتباط
 )2(.»ضعيفة و الذي يستخدم لتمويل عناصر األصول اليت متتاز بدرجة سيولة مرتفعة

ز من التعريف يتضح بأن رأس املال العامل هو جزء من األموال الدائمة أي اليت تاريخ استحقاقها يتجاو
  .السنة و الذي ميول بعض عناصر األصول املتداولة اليت ميكن أن تصبح سائلة يف فترة تقل عن السنة

رأس املال العامل املايل هو فائض األموال «: يف اجلوهر، كما يلي هو يعرفه البعض بتعريف، ال خيتلف عن سابق
  )3(.»الدائمة اليت متول جزء من األصول املتداولة األقل من سنة

التعريف جند أن رأس املال العامل يطلق عليه تسمية رأس املال العامل املايل، و يطلق عليه البعض  من
و يرجع سبب هذه . السيولة –اآلخر رأس املال العامل الدائم أو الصايف و البعض اآلخر رأس املال العامل 

س التحليل الوظيفي، و يقصد بفائض اإلضافات للتفرقة بينه و بني رأس املال العامل الوظيفي املبين على أسا
األموال الدائمة أي األموال الدائمة املتبقية بعد متويل كل األصول الثابتة، و هلذا فاملؤسسة حتقق رأس مال عامل إذا 

  .كانت األموال الدائمة تفوق األصول الثابتة
 املؤسسة من مواجهة فهو هامش أمان ميكن. أما أمهيته فتتجلى من خالل األمان الذي يوفره للمؤسسة

  :و تتمثل هذه املخاطر يف )(4)املخاطر اليت ميكن أن حتدثها بعض عناصر امليزانية األقل من سنة 
 يتمثل يف إمكانية اخنفاض أو تباطؤ دوران بعض عناصر األصول املتداولة كاخنفاض  :اخلطر األول

سديد العمالء ما عليهم من حجم املبيعات الذي يترتب عليه طول مدة تصريف املخزونات، تأخر ت
  ...إلتزامات أو طلبهم متديد مدة التسديد 

                                                
(1)Georges Depallens, Jean-Pierre Jobard , OP.Cit, P. 271. 
(2)P. Conso, R. Lavaud, Fonds de roulement et politique financière. Dunod, Paris, 1982, P. 08. 
(3) Alain Capiez, OP. Cit, P. 40. 
(4) ) Georges. Depallens, Jean-Pierre Jobard. OP. Cit, P. 271. 
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 يتمثل يف اخلسائر اليت ميكن أن تلحق ببعض عناصر األصول املتداولة كعدم تسديد : اخلطر الثاين
 .بعض العمالء ما عليهم ائيا بسبب اإلفالس أو اإلعسار

 ض عناصر اخلصوم قصرية األجل، مرتبط بإمكانية حدوث سرعة يف دوران بع :اخلطر الثالث
  .ال املوردين يف طلب تسديد ديومجكاستع

 
 
.I2.2.طرق حساب رأس املال العامل  

 .)2(أسلوب أعلى امليزانية و أسلوب أسفل امليزانية : ميكن حساب رأس املال العامل بأسلوبني مها
I .1.2.2.بني األموال الدائمة و األصول الثابتة يف هذه احلالة فإنه يساوي إىل الفرق: أسلوب أعلى امليزانية.  

  .األصول الثابتة –األموال الدائمة = رأس املال العامل 
  .األصول الثابتة–)الديون الطويلة+ األموال اخلاصة = (           

  .هذا األسلوب يرتكز على حتديد أصل رأس املال العامل و املتغريات احملددة له
  :مليزانية كما يليو ميكن توضيح احلساب من أعلى ا

  رأس املال العامل من أعلى امليزانية): 05(الشكل رقم
  

 األموال الدائمة
 األصول الثابتة

 رأس املال العامل
  Josette Peyrard, OP. Cit, P. 128: املصدر

  
I.2.2.2.ولة و يف هذه احلالة يساوي رأس املال العامل إىل الفرق بني األصول املتدا :أسلوب أسفل امليزانية

 .الديون قصرية األجل
  الديون القصرية األجل -األصول املتداولة= رأس املال العامل 

  الديون قصرية األجل –)قيم جاهزة+ قيم حمققة + املخزونات = (           
يبني هذا احلساب هدف رأس املال العامل و هو متويل جزء من دورة االستغالل، و ميكن توضيح هذا احلساب 

  :كما يلي
  رأس املال العامل من أسفل امليزانية): 06(الشكل رقم 

 الديون القصرية األجل
 األصول املتداولة

 رأس املال العامل
  Ibid, P. 129: املصدر

                                                
(2) Josette Peyrard, OP. Cit, P. 128. 
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I .3.2.العوامل املؤثرة يف مستوى رأس املال العامل  

يف مستوى رأس املال العامل  هناك العديد من املتغريات اليت حتتويها امليزانية املالية و اليت ميكن أن تؤثر
أو نقصانه حسب  تهزيادة أو نقصان يف قيمة عنصر ما، قد تؤدي إىل زيادكل سواء بزيادته أو نقصانه، أي أن 

  .وضعيته يف امليزانية املالية
ألن العناصر اليت حتتويها األصول . تنتمي تلك العناصر إىل األموال الدائمة أو إىل األصول الثابتة فقط

اولة و الديون قصرية األجل تغريها ال يؤثر يف رأس املال العامل، فزيادة عنصر من عناصر األصول املتداولة املتد
فمثال بيع جزء من . يؤدي إما إىل نقصان عنصر آخر منها، و إما إىل زيادة عنصر من الديون القصرية األجل

 )1(. ة العمالء أو أحد النقدياتيؤدي إىل زيادة يف قيم –أي نقص يف املخزونات  –اإلنتاج التام 
  .اجلدول التايل يوضح العناصر اليت تزيد يف رأس املال العامل و العناصر اليت تنقص منه

  العناصر املؤثرة يف رأس املال العامل): 02(اجلدول رقم 
 العمليات املنقصة من رأس املال العامل العمليات اليت تزيد يف رأس املال العامل

  وال الدائمةزيادة األم. 1
زيـادة رأس املال و : زيـادة األمـوال اخلاصة-

  ...االحتياطات، إعانات االستثمار 
 زيادة القروض الطويلة و املتوسطة األجل-
  اخنفاض األصول الثابتة. 2
التنـازل عن االستثمـارات املعنوية، الثابتة و  -

 األخرى

  :زيادة األصول الثابتة. 1
  قيم معنوية -
 قيم ثابتة -
 أخرى قيم -

  :اخنفاض األموال الدائمة. 2
  :نقص األموال اخلاصة

 توزيع االحتياطات  
 توزيع أرباح األسهم 
 اقتطاعات لفائدة املستغل 
 خسائر االستغالل 

 تسديد األموال املقترضة -
 Ibidem: املصدر

فاض من اجلدول يتضح أن زيادة عنصر من األصول الثابتة أو اخنفاضه من األموال الدائمة يؤدي إىل اخن
  .أما زيادة عنصر من األموال الدائمة أو اخنفاضه من األصول الثابتة فيؤدي إىل زيادته. مستوى رأس املال العامل

  
  
I.3 .االحتياجات من رأس املال العامل  

                                                
(1) Ibid, P.P. 129.130. 
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هو اآلخر مؤشر للتقييم مكمل لرأس املال العامل، ال ميكن االستغناء عنه ألن رأس املال العامل لوحده ال 
على التوازن املايل، و خاصة عند دراسة تطوره، ألن ارتفاع رأس مال العامل من سنة إىل أخرى  يكفي للحكم

  .ملؤسسة ما ال يؤدي بالضرورة إىل اخنفاض االحتياج منه
  
  
I.1.3.مفهومه  

يرتبط االحتياج من رأس املال العامل ارتباطاٌ شديداٌ بدورة االستغالل، لذا يصعب إدراك مفهومه إال         
تتمثل دورة االستغالل يف الفترة الزمنية اليت تنحصر بني حلظة عمليه شراء املواد الضرورية . باستعراض هذه األخرية

و أثناء هذه الفترة تقوم املؤسسة . )1(لسري النشاط و حلظة حتصيل املؤسسة نقدا ماهلا من حقوق على عمالئها
الفترة الزمنية املنحصرة بني حلظة الشراء و حلظة التحصيل . التخزين، اإلنتاج، البيع: مبجموعة من األنشطة هي

النقدي متثل احتياج التمويل أو احتياج االستغالل الذي قد يطول و قد يقصر و هذا حسب طبيعة نشاط 
  .املؤسسة

أما الفترة الزمنية اليت تنحصر بني حلظة شراء املواد و حلظة تسديد ديون املوردين متثل موارد التمويل أو 
  .و مقارنة املوردين يكشف لنا احتياج املؤسسة للرأس املال العامل أم ال. وارد االستغاللم

يف اجلزء من احتياج التمويل الناجم عن األصول املتداولة  )BFR(يتمثل احتياج رأس املال العامل          
و يضم هذا ). موارد الدورة(ل غري مغطى بالديون قصرية األج) املخزون والقيم حمققة(باستثناء القيم اجلاهزة 
و احتياج رأس املال العامل خارج  )BFRE(احتياج رأس املال العامل لالستغالل : االحتياج عنصرين مها

النوع األول مرتبط بالنشاط االستغاليل للمؤسسة أي يرتبط مباشرة بالنشاط . )BFRHE( )2(االستغالل 
  .تكرر ال يرتبط بالنشاط العادي للمؤسسةالعادي، أما النوع الثاين فهو استثنائي غري م

  :و بعالقة رياضية ميكن التعبري عن االحتياج من رأس املال العامل كما يلي          
احتياج رأس املال العامل +)BFRE(احتياج رأس املال العامل لالستغالل=)BFR(احتياج رأس املال العامل

  .)BFRHE(خارج االستغالل 
، و يتم هذا بالتعبري )األيام(االحتياج بوحدات نقدية ميكن حتديده أيضا بوحدات الزمن  كما ميكن حتديد       

  :عن األنشطة بالزمن و ذلك كما يلي
  .هي مدة التخزين و اإلنتاج و اليت تنحصر بني حلظة الشراء و حلظة البيع : س
  .هي مدة تسديد العمالء : ص
  .هي مدة تسديد ديون املوردين : ع

  ع –ص + س ) = BFR(م ع إ ر  : إذن

                                                
(1).A. Burlaud, J.Y. Eglem, P. Mykita, O.P. Cit, P. 138. 
(2) Gilles. Bressy, Christian. KonKuyt, OP. Cit, P. 132. 
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  :و ميكن توضيح دورة االستغالل و احتياج رأس مال العامل كما يف الشكل املوايل       
  
  
  
  
  

  حتليل اآلجال: احتياج رأس املال العامل):  07( شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

 ,Pierre Paucher, Mesure de la performance financière de l’entreprise. O.P.U :املصدر
Alger 1993, P. 104.  

  
I.2.3.طرق حسابه        

طريقة دراسة امليزانية و طريقة رأس املال العامل املعياري : ميكن حساب رأس املال العامل من خالل طريقتني      
  .أو كما يسميها البعض طريقة اخلرباء احملاسبني بفرنسا

I.1.2.3 .طريقة دراسة امليزانية  
احتياج راس مال العامل يف الفرق بني األصول املتداولة عدا اخلزينة و الديون قصرية  ذه الطريقة يتمثل         

  .)1(األجل عدا السلفات املصرفية
نالحظ أن اخلزينة مل تؤخذ بعني االعتبار، و هذا لعدم اإلمكان اعتبارها احتياجا للدورة، وكذلك السلفات        

تكون يف شكل ديون سائلة لفترة قصرية جدا متنح للمؤسسة يف آخر  املصرفية و هذا لطبيعتها، ألا يف الغالب
  .الدورة للتسوية

  موارد الدورة –احتياجات الدورة = احتياج رأس املال العامل
      )السلفات املصرفية –الديون قصرية اآلجل( –)قيم حمققة+قيم االستغالل( =  

                                                
 .25.فتحي، مرجع سبق ذكره، صناصر دادي عدون، نواصر محمد  )1(

 الزمن ع ص

 الزمن
 البيع الشراء س

 ع.م.ر.إ
 تدفقات مالية       

 تدفقات عينية  التخزين و االنتاج
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فاملؤسسة  مويل مل تغط كلية مبوارد الدورة، و بالتايلإذا كان الفرق موجبا فهذا يدل على أن احتياجات الت  
أما يف حالة الفرق السالب فهذا يعين أن مجيع احتياجات التمويل . حباجة إىل رأس مال عامل لتمويل احتياجاا

مغطاة مبوارد الدورة، و بالتايل فاملؤسسة ليست حباجة إىل موارد التمويل بل جيب على املؤسسة أن تفكر يف 
  .الل الفائض يف االستثمار لرفع مردوديتهااستغ

I .2.2.3  طريقة رأس مال العامل املعياري  
و تقدم هذه . وضعت هذه الطريقة من طرف خرباء احملاسبة بفرنسا، و تسمى أيضا بالطريقة املعيارية

هو وجود فوارق زمنية الطريقة نتائج أدق من نتائج طريقة دراسة امليزانية، و األساس الذي تبىن عليه هذه الطريقة 
تدفق له عالقة مع اخلزينة يؤخذ بعني االعتبار  و ليس كل )1(بني التدفقات الداخلة و التدفقات اخلارجة من النقدية

لكن تدفقات اخلزينة املعنية هي تلك اليت يف عالقة مع عناصر احتياج رأس مال العامل، و تتمثل هذه العناصر 
األولية، املنتجات التامة، املنتجات نصف مصنعة، العمالء و أوراق القبض، املوردون بصفة عامة يف البضاعة، املواد 

  .و أوراق الدفع
 : )2(و حسب هذه الطريقة جيب حساب نسبتني لكل عنصر من عناصر احتياج رأس مال العامل و مها

  .نسبة مدة دوران أو مدة تسديد، معرب عنهما باأليام-
 .نسبة كل عنصر إىل رقم األعمال خارج الرسممعامل ترجيح الذي يعرب عنه ب-

  :حساب مدد الدوران و مدد التسديد
  .يوم x 360) البضاعة املستهلكة/متوسط البضاعة=( مدة دوران البضاعة  : )1ف(
  .يوم x 360)مواد أولية مستهلكة خالل الدورة/متوسط املواد األولية= ( مدة دوران املواد األولية  : )2ف( 
قيمة /34/و حـ 33/حـ:متوسط خمزون احلسابني=( مصنعة و اجلارية نصفدورات املنتجات مدة  : )3ف(

  .يوم x 360) إنتاج الدورة
  .يوم x 360)رقم األعمال خارج الرسم/متوسط خمزون املنتجات التامة=(مدة دوران املنتجات التامة  ):4ف(
  .يوم x 360]ال بالرسمرقم األعم)/أوراق القبض+ العمالء =[(مدة تسديد العمالء ):5ف(
  .يوم x 360]املشتريات بالرسم)/أوراق الدفع+ املوردين =[(مدة تسديد املوردين ):6ف(

  :حساب معامالت الترجيح
  .رقم األعمال خارج الرسم/تكلفة شراء البضاعة  = معامل ترجيح البضاعة :1م
  .م األعمال خارج الرسمرق/تكلفة شراء املواد املستهلكة  = معامل ترجيح املواد األولية :2م
رقم األعمال خارج /مصنعة و اجلارية نصفتكلفة املنتجات =مصنعة واجلارية نصفمعامل ترجيح املنتجات  :3م

  .الرسم
  .رقم األعمال خارج الرسم/تكلفة إنتاج املنتجات املباعة = معامل ترجيح املنتجات التامة :4م

                                                
(1) Patrice Vizzavona, Gestion financière. Berti Editions, 8ème ed., Alger, 1993, P. 295. 
(2)Josette Peyrard, O.P. cit, P.P. 139-140. 
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  .رقم األعمال خارج الرسم/رقم األعمال بالرسم= معامل ترجيح العمالء  :5م
  .رقم األعمال خارج الرسم/املشتريات بالرسم= عامل ترجيح املوردين  :6م

  :انطالقا من العناصر السابقة فإن احتياج رأس املال العامل بالزمن حيسب بالعالقة التالية      
  يوم)] 6ف6xم(- )5ف x 5م)+(4ف x 4م)+(3ف3xم)+(2ف 2xم)+(1ف1xم=[(إ ر م ع بالزمن

  :)1(أما بالقيمة فإنه حيسب بالعالقة املوالية
  ).يوم 360/ رقم األعمال خارج الرسم ( x إ ر م ع بالزمن = إ ر م ع بالقيمة

من استعراض الطريقة املعيارية، يالحظ أا مل تأخذ بعني االعتبار مجيع عناصر احتياجات الدورة و موارد الدورة، 
  :احتياج رأس مال العامل بالقيمة حيسب بالعالقة التاليةلذا ففي حالة وجود هذه العناصر فإن 

 –احتياجات الدورة األخرى + )يوم 360/ رقم األعمال خارج الرسوم ( x إ ر م ع بالزمن = إ ر م ع بالقيمة
  .موارد الدورة األخرى

عاب عليها هو عدم كتقييم هلذه الطريقة فهي طريقة تعطي نتائج دقيقة اعتمادا على قيم متوسطة، أما ما ي      
  .إمكان تطبيقها يف املؤسسات ذات النشاط املومسي، فالطريقة تفترض انتظام النشاط

I.4 .اخلزينة  
بفرنسا اخلزينة على أا الفرق بني ) .O.E.C.C.A(لقد عرف جملس خرباء احملاسبة و احملاسبني املعتمدين       

أي أن كل عنصر من األصول سيتحول إىل . )2(قاقية احلاليةاألصول ذات السيولة الفورية و الديون ذات االستح
  .سيولة فهو عنصر إجيايب يف اخلزينة، و أي عنصر من الديون بلغ تاريخ استحقاقه فهو ميثل عنصر سليب هلا

 حسب التعريف فإن األصول ذات السيولة الفورية يف امليزانية املالية تتمثل يف القيم اجلاهزة أما الديون         
  :فاخلزينة حتسب بالعالقة التالية نإذ. ذات االستحقاقية احلالية فتتمثل يف السلفات املصرفية

  .السلفات املصرفية –القيم اجلاهزة = اخلزينة
  :و ميكن إجياد عالقة أخرى حلساب النتيجة إذا مت القيام باحلسابات التالية       

  )1..... (قيم جاهزة +يم حمققةق+ قيم االستغالل+ القيم الثابتة =األصول :لدينا
 قيم حمققة+قيم االستغالل+القيم الثابتة( -األصول =القيم اجلاهزة(  

  )2..... (السلفات املصرفية +الديون القصرية األجل+األموال الدائمة =اخلصوم
  الديون القصرية األجل+األموال الدائمة(–اخلصوم= السلفات املصرفية(  

  )3..... (اخلصوم =األصول
  :بتعويض قيميت القيم اجلاهزة و السلفات مبا يكافئهما يف اخلزينة جند

                                                
(1) Dominique Pestroroire, La gestion financière en 12 questions de cours. Ed.organisation, Paris 1989, P. 56. in 

 ، 97االقتصاد، جامعة قسنطینة،  ، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، معھد"أدوات التحلیل المالي في المؤسسات الصناعیة العمومیة. "ملیكة زغیب
  .52.ص

 
(2)Alain Capiez. O.P. ²cit P. 44. 
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الديون + األموال الدائمة ( –اخلصوم [ –)] قيم حمققة+ قيم االستغالل + القيم الثابتة(–األصول= [اخلزينة 
  )].القصرية األجل

  احتياج رأس مال العامل  –رأس مال عامل دائم + 0=       
  :نه و م              

    
فاخلزينة هي جمموعة األموال السائلة اليت حتت تصرف املؤسسة، لذلك فهي على درجة كبرية بالنسبة          

  :و ميكن أن تأخذ ثالث حاالت هي. للمؤسسة للتعبري عن توازا املايل و سيولتها
و هذا دليل على عدم خزينة سالبه و هذا يدل على أن احتياج رأس املال العامل يفوق رأس املال العامل 

التوازن املايل للمؤسسة، و يفرض عليها هذا االختالل االقتراض و الذي قد يكون مكلفا جدا أو الرفع من قيمة 
و يف بعض األحيان . عامل و ذلك بالتنازل عن بعض عناصر القيم الثابتة أو زيادة األموال الدائمةالال املرأس 

  .يؤدي هذا االختالل إىل اإلفالس
خزينة موجبة تعين أن رأس املال العامل يفوق احتياج رأس املال العامل و هذا دليل على التوازن املايل         

للمؤسسة، و لكن كلما كان الفرق كبريا دل ذلك على توفر املؤسسة على سيولة مفرطة تؤثر سلبا على مردودية 
  .املؤسسة إن مل تستغل يف استثمارات جديدة

 أن رأس مال عامل و احتياج رأس مال عامل متساويني، و هذا يدل على توازن خزينة معدومة و تعين
مايل مثايل ألن املؤسسة تستطيع مواجهة احتياجات التمويل و يف نفس الوقت ال تتوفر على أموال سائلة ستجمد 

  .إن وجدت
II .الدراسة الديناميكية للتوازن املايل  

ملال العامل و االحتياج منه و اخلزينة هي مؤشرات لتحليل ساكن، أي أا تقدم إن امليزانية املالية و رأس ا           
فتقييم التوازن انطالقا من هذه املؤشرات هو تقييم . صورة عن املؤسسة يف حلظة معينة و ليست عن فترة معينة

ا مت خالل فترة ساكن غري كايف، بل ال بد على املقيم أن يدرس التوازن دراسة ديناميكية، أي أن يبحث عن م
  .زمنية معينة و األسباب املؤدية إىل ذلك

و من األدوات املالية املفيدة لدراسة التوازن املايل للمؤسسة دراسة حركية، جند ما يسمى جبدول التمويل 
  .أو ما يسميه البعض جبدول املوارد و االستخدامات أو جدول التدفقات

 و جدول التدفقات املالية لصاحبه .P.C.Gل التمويل حسب ار فسوف يتم التطرق إىل جدوـو بغية لالختص
G de Murard (*)  

II.1 .جدول التمويل حسب P.C.G. )Plan comptable général(  

                                                
   .Georges Depallens, Jean-Pierre Jobardھناك العدید من النماذج یمكن تصنیفھا في أربعة أصناف أنظر   (*)

                                                                                       O.P. Cit, P.P. 359.380. 

احتیاج رأس مال  –رأس مال عامل =الخزینة
  عامل
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عرف هذا اجلدول بعدة تسميات، ففي فرنسا جند مركز امليزانيات لبنك فرنسا يطلق عليه تسمية جدول         
يطلق عليه تسمية جدول التمويل و البعض اآلخر  ).P.C.G( اسيب العاماملوارد و االستخدامات و املخطط احمل

  .يسميه جبدول التدفقات
II.1.1.مفهوم جدول التمويل  
فمركز امليزانيات لبنك فرنسا الذي يفضل . هناك العديد من اجلهات اليت حاولت تعريف جدول التمويل      

جدول املوارد و االستخدامات يوضح : "ا يلياستخدام عبارة جدول املوارد و االستخدامات عرفه كم
االستخدامات اجلديدة للدورة، مبعىن احتياجات التمويل الناشئة خالل تلك الدورة، و وسائل التمويل املستخدمة 

  .)1("و يوضح أيضا التأثري النهائي ملختلف العمليات احملققة على خزينة املؤسسة لذلك،
تمويل بأنه جدول االستخدامات و املوارد الذي يفسر تغريات الذمة جدول ال"أما موسوعة احملاسبة فتعرف

و هو نفس التعريـف املعتمـد من طرف خمـطط احملاسبـة العام . )2(" املالية للمؤسسة خالل السنة املرجعية
)PCG(.  

يصف  جدول التمويل"ذهب إىل أن ).O.E.C.C.A(أما جملس خرباء احملاسبة و احملاسبني املعتمدين         
  .)3("الكيفية اليت من خالهلا تتمكن موارد املؤسسة من مواجهة احتياجاا أثناء دورة االستغالل

من التعاريف السابقة يتضح أن جدول التمويل يفسر كيفية حدوث التغريات على الذمة املالية للمؤسسة         
  .تتاحية للمؤسسة إىل امليزانية اخلتاميةخالل فترة من الزمن، فهو يوضح بدقة كيفية إنتقال امليزانية االف

  يف الشـكلو ميكن توضيح العالقة املوجودة بني جدول التمويل و امليزانيتني و بعض املفاهيم كما 
  ). 08(رقم 

من الشكل يتضح أن جدول التمويل يرتكز على فكرة  قدرة  التمويل الذايت الذي يتم حساا انطالقا 
كذلك مييز بني ما هو تابع  لالستغالل وما  هو خارج عن االستغالل، أي أنه من جدول حسابات النتائج، و

 .يستند إىل التحليل الوظيفي

                                                
(1) Georges. Depallens, Jean-Pierre Jobard. OP. Cit, P.353. 
(2)Ibidem. 
(3)Ibidem. 
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  PCGعالقة جدول التمويل بامليزانيتني حسب ) : 08(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اإلنتاج

 القیمة المضافة

قدرة  التمویل  الفائض اإلجمالي لالستغالل 
 الذاتي

 
 جدول التمویل 

 قدرة التمویل الذاتي
  االستثمارات  

تسدید الدیون الطویلة  
والقصیرة تخصیص أو توزیع  

 األرباح
  تغیر رأس المال

تغیر دیون قصیرة 
  والطویلة

 تنازل عن االستثمارات
  تغیر راس المال العامل

 

 نتیجة االستغالل

 المیزانیة الختامیة

تغیر دیون 

 االستغالل

 لمخزونتغیر ا
 تغیر حقوق االستغالل 

 تغیر احتیاج  رأس مال  عامل  لالستغالل

 

 

م ع  خارج  .ر .إ 
 االستغالل

تغیر في الدیون 

األخرى  

 تغیر في الحقوق األخرى

 تغیر احتیاج رأس مال عامل  خارج االستغالل

 

غ خارج .م.ر.إ
 االستغالل

 

ع خارج .م.ر.إ
 االستغالل

ات  تغیر  السلف

 المصرفیة

 تغیر السیولة

 تغیر الخزینة الصافیة

 

 الخزینة الصافیة

 

 الخزینة الصافیة

 المیزانیة االفتتاحیة

 

 رأس  مال  عامل 

 

 رأس  مال  عامل 

 ع لالستغالل. م.احتیاج ر
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  .Georges Depallens, Jean-Pierre Jobard .op. cit, p. 185:املصدر
  
 
II.2.1: هيكل جدول التمويل  حسبP.C.G  

  :يتكون جدول التمويل  حسب املخطط  العام للمحاسبة من جزأين أساسني     
  .  جدول يبني املوارد الدائمة لدى املؤسسة واالستخدامات الطويلة املدى فهو إذن مرتبط  باجلزء العلوي للميزانية-
يعطي التغري يف رأس املال العامل  والذي قد يكون موردا والفرق بني املوارد الدائمة واالستخدامات الطويلة  

  .للدورة أو استخداما هلا
  . جدول يفسر كيفية استعمال رأس املال العامل فهو مرتبط باجلزء السفلي للميزانية-

جدول التمويل يف شكل حساب وجدول التمويل يف شكل  :وهناك أسلوبني لتقدمي جدول التمويل مها       
  )1(ا األخري يعرض عناصر املوارد واالستخدامات بشكل أفضل من نظريههذ قائمة،

II.1 .2 .1.جدول املوارد  واالستخدامات  يف شكل قائمة  
يتم إعداد هذا اجلدول انطالقا من ميزانيتني ماليتني متتابعتني وجدول حسابات النتائج  وبعض اجلداول اليت        

  .جدول االستثماراتتنشر ضمن امللحق كجدول االهتالكات و
أول خطوة إلعداد اجلدول هي إعداد ميزان التغريات أو امليزانية التفاضلية اليت تعرب عن التغري الذي يطرأ        

أما اخلطوة املوالية هي  تصنيف التغري الطارئ يف عناصر القسم العلوي  على عناصر امليزانية بني سنتني متتاليتني،
وللتمييز بني ما هو مورد وما هو استخدام، فإن كل زيادة يف عناصر األصول .  استخدامللميزانية إىل مورد أو إىل

أما كل زيادة  يف عناصر اخلصوم أو كل اخنفاض يف عناصر  .وكل اخنفاض يف عناصر اخلصوم ميثل استخداما
  )2( .األصول فهي  متثل موردا  للمؤسسة

االستخدامات الدائمة يتم حتديد التغري يف رأس املال العامل وفقا  وبعد حتديد جمموع املوارد الدائمة وجمموع      
  .استخدامات دائمة - موارد دائمة = ع.م.التغري يف ر :للعالقة

  )3(وتشمل املوارد الدائمة كل من العناصر  

  :هذا األخري يضم جمموعة من العناصر موارد داخلية تتمثل يف قدرة التمويل الذايت،- 
  اخلاصة بالقيم الثابتة باستثناء تلك اليت تتعلق باملصاريف اإلعداديةقيمة اإلهتالكات  
 نتيجة االستغالل للدورة.  
 املؤونات ذات الطابع االحتياطي أو املؤونات الصافية.  

                                                
(1) Ibid, p.187. 
(2) Josette Peyrard , OP cit , p.154. 

 .52.51ص،.ناصر دادي عدون، نواصر محمد فتحي، مرجع  سبق ذكره ،ص)3(
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 القيمة الباقية لالستثمارات املتنازل عنها.  
  تطرح(إيرادات التنازل عن االستثمارات.(  
 تطرح(إعانات حمصلة لالستثمار.( 

  :ب قدرة التمويل الذايت بالعالقةوحتس
إيرادات التنازل  –القيمة الباقية لالستثمارات املتنازل عنها + االهتالكات واملؤونات + النتيجة =ذ.ت.ق      

  .إعانات حمصلة لالستثمار –عن االستثمارات 
  :موارد  خارجية وتتكون من-

 التنازل عن االستثمارات املادية واملعنوية.  
 أس مال املؤسسةارتفاع يف ر.  
 املالية(الزيادة املتحصل عليها يف الديون الطويلة واملتوسطة األجل.(  

  :أما االستخدامات الدائمة فتتكون من
 زيادة االستثمارات املعنوية كاملصاريف التمهيدية وشهرة احملل.  
 زيادة االستثمارات املادية.  
 حيازة حقوق استثمار جديدة.  
 التخفيض من األموال الدائمة.  
 توزيع النتائج.  
 املالية(تسديد  الديون الطويلة واملتوسطة األجل.(  

  .وجدول املوارد واالستخدامات يف شكل قائمة يأخذ الشكل املقدم يف الصفحة املوالية   
II.1 .2 .2.جدول  يوضح استخدام رأس املال العامل  

هذه العوامل ميكن  س املال العامل،حمتوى هذا اجلدول هو حتليل وتفسري العوامل اليت أدت إىل تغريات رأ  
تغريات االستغالل وتغريات خارج االستغالل والتغري الصايف للخزينة، وعليه  :تصنيفها يف ثالث عوامل أساسية

خ . ع.م.ر.إ ∆+ إ.ع.م.ر.إ ∆=ع.م.ر∆ :فيمكن تفسري التغري يف رأس مال  العامل  بالعالقة التالية
  .ص.خ∆+إ.

ل العامل يساوي إىل اموع اجلربي للتغريات يف االحتياج من رأس املال العامل أي أن التغري يف رأس املا
  .لالستغالل ورأس مال عامل خارج االستغالل واخلزينة الصافية

ويعترب احتياجا للدورة من رأس املال العامل كل زيادة حتصل يف عناصر األصول املتداولة وكل  نقصان 
رب موردا صافيا لرأس املال العامل كل زيادة تطرأ على الديون القصرية وكل  حيصل يف الديون قصرية األجل ويعت
أمام  (+) وللتمييز بني ما هو مورد للدورة وما هو احتياج  هلا توضع إشارة . نقصان يطرأ على األصول املتداولة

  . )1(أمام االحتياج) -(املورد وإشارة 
                                                
(1) Georges Depallens. Jean –Pierre Jobard, op.cit, p. 201. 
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  P.C.Gحسبجدول املوارد واالستخدامات ):03(جدول رقم
  

  ن  جدول التمويل يف شكل  قائمة ،اجلزء األول
  :املوارد الدائمة

  قدرة التمويل الذايت لدورة االستغالل
  :التنازل عن االستثمارات

  املعنوية-
  .املادية-

  .التنازل عن االستثمارات املالية أو التخفيض منها
  :زيادة األموال اخلاصة

  .زيادة يف رأس املال أو املسامهات-
  .يادة  يف األموال اخلاصة األخرىز-
  )الطويلة واملتوسطة(الزيادة يف الديون املالية   

                                                                                        

  
…….…  

  
…………  
…………  

……….  
  

…………  
…………  
…………  

    I:جمموع املوارد                                                                             
  : االستخدامات الثابتة

  توزيعات النتائج  خالل دورة االستغالل 
  :حيازة عناصر األصول الثابتة

  أصول ثابتة معنوية- 
  أصول ثابتة مادية-
  أصول ثابتة مالية-
  تكاليف موزعة على عدة  سنوات 

  ختفيض يف األموال  اخلاصة
  )الطويلة  واملتوسطة(املالية تسديد الديون 

  
…………  

  
…………  
…………  
…………  
…………  
…………  
…………

.……….  
جمموع                                                                                      
  II: االستخدامات

    

  )I -II:(تغري يف رأس املال العامل
I < II :مورد صايف.I > II  :استخدام  صايف  

  

  A.Burlaud, J.Y.Eglem, P.Mykita.op.cit., p.348: .املصدر
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  . وميكن تقدمي هيكل جدول استخدام تغري رأس املال العامل كما هو موضح يف الصفحة املوالية
أي مييز   بيني ما هو تابع لالستغالل وما  وما جتدر اإلشارة إليه هو أن هذا اجلدول يرتكز على التحليل الوظيفي، 

  .ج عن االستغالل، وهو إذن حيتاج إىل نظام  حماسيب مطور ألن األنظمة التقليدية ال تتمكن من ذلكهو خار
  
  
  

  جدول استخدام تغري رأس مال العامل): 04(جدول رقم
  ن  جدول التمويل يف شكل قائمة،اجلزء الثاين

  :تغريات االستغالل
  تغريات أصول االستغالل-
  املخزونات-
  حسابات الزبائن-
  قات وحقوق استغالل أخرىتسبي-

  :تغري ديون االستغالل
  تسبيقات حمصل عليها وديون االستغالل األخرى-
  ديون املوردين-

  
…….….  

…………  
………....  

……..…..  
  

…………  
…………  

)I(-احتياج الدورة من راس مال العامل لالستغالل أو فائض رأس مال عامل لالستغالل  …………  
  :تغريات خارج االستغالل

  العناصر املدنية األخرىتغريات -
  تغريات  العناصر الدائنة األخرى -

  
…………  
…………  

)II(- احتياج الدورة من رأس مال العامل خارج االستغالل أو فائض راس مال عامل
  خارج االستغالل

…………
..  

  :تغريات اخلزينة
  تغري القيم اجلاهزة-
  تغري السلفات املصرفية -

  
…………  

……….. 
)III (زينةتغري صايف للخ.  ………… 

  )I +II +III(تغري استخدام رأس مال العامل
  استخدام صايف أو مورد صايف

………… 

  .Ibid  , op. cit. 349 :املصدر 
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 II.1 .3   أمهية  جدول  التمويل  
فإعداد هذا  اجلدول يسمح باإلجابة عن  العديد من األسئلة  يعترب أداة مهمة للتحليل  والرقابة للمؤسسة،

  :)1( اسا بتمويل املؤسسة واألسئلة اليت جييب عنها هي من النوعاملرتبطة أس
  هل يولد نشاط املؤسسة موارد كافية؟-
أي نوع من التمويل  حققته املؤسسة ؟ واإلجابة عن هذا السؤال تبني مدى اعتماد املؤسسة على مواردها  -

  … الذاتية ومدى اعتمادها  على موارد خارجية كالقروض
  ديون؟كيف هو تطور ال-
من أين تأيت موارد املؤسسة اجلديدة؟ من نشاطها أو من التنازل عن االستثمارات أو من املسامهني أو من -

  القروض اليت متنحها البنوك؟
هل متكنت املوارد اجلديدة من متويل االستخدامات اجلديدة  املتمثلة عموما يف توزيع  األرباح، احليازة على -   

  ؟..يوناالستثمارات، تسديد الد
  هل التغري احلاصل على مستوى احتياج رأس املال العامل واخلزينة ميثل موردا أو  استخداما بالنسبة للدورة؟-   
  .كل األسئلة السابقة تبني مدى أمهية جدول  التمويل يف دراسة متويل املؤسسة وكذا  توازا املايل   

II.2.جدول التدفقات  املالية لعدة سنوات )T.P.F.F (*)(  
، ويستحسن أن يكون  G. de  Murardمن قبل 1977عرض هذا اجلدول ألول مرة  سنة 

ألن هذا األخري يصف تطور هيكل التمويل خالل السنة وجدول التدفقات املالية يسمح  مصاحبا جلدول التمويل،
ليت تفوق أو تساوي ومن األفضل إعداد هذا اجلدول موعة من السنوات املتتالية وا .بتحديد أسباب هذا التطور

  .األربع
II.2 .1  هيكل جدول التدفقات  املالية لعدة  سنوات  

  يقسم جدول التدفقات املالية إىل أربعة أقسام كربى

  .تدفقات النتيجة وهي اليت حتدد منو  املؤسسة-
  . تثماراتتدفقات االستغالل اليت تساهم  يف التمويل الداخلي للنمو، هذا األخري يتم حتقيقه بواسطة االس-
  .تدفقات االستدانة أو االقتراض اليت تسمح بالوصول إىل الرصيد املايل-
  .التدفقات الباقية واليت  حتدد  تغري السيولة أو املتاح-
  )05(موضح يف اجلدول رقم  G. de Murardوالشكل األصلي جلدول التدفقات املالية الذي قدمه   

II.2 .2 تفسري جدول التدفقات املالية  
دم جدول التدفقات املالية عدة جماميع وأرصدة ذات األمهية يف تفسري أداء وسلوك  املؤسسة، هذه األرصدة أو يق

   :التدفقات موزعة على أربعة أصناف

                                                
(1) A.Burlaud, J.Y.Eglem, P. Mykita,.op.cit, P.P.346.347. 
(*)  T.P.F.F :tableau pluriannuel  des  flux  financiers   
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  جدول التدفقات املالية لعدة سنوات) : 05(جدول رقم 
متوسط القيمة %  ن  1-ن  2-ن  3-ن    

  املضافة
النمو ونتيجة   

  االستغالل 
  املبيعات

  )خارج  الرسم( إنتاج الدورة 
  استهالك  وسيط

  القيمة املضافة
  النمو 

  التضخم
  املتوسط: النمو احلقيقي

  مصاريف  املستخدمني

         

  I=نتيجة االستغالل اإلمجالية  
  . اهلامش على القيمة املضافة 

         

متويل  النمو  
  بالنتيجة 

II=التغري يف احتياج رأس مال العامل  
III=I -II =ض خزينة االستغاللفائ  
IV =االستثمارات  يف القيم  الثابتة  
V =III -IV=  رصيد االستغالل  أو الرصيد

 الداخلي

         

االقتراض   
  الصايف

التغري الصايف  للديون الطويلة  واملتوسطة 
  والقصرية األجل
  مصاريف مالية

  ضرائب على األرباح
  مسامهة املستخدمني

  توزيع األرباح 
  ضرائب ورسوم

VI =الرصيد املايل أو اخلارجي 

         

التدفقات  
املالية 

  األخرى

VII=V +VI = الرصيد اجلاري  
  نواتج مالية+
  نواتج التنازل +
  إصدار رأس املال+

  نواتج أخرى ونواتج استثنائية  ±
  قيم ثابتة أخرى  مقتناة -
  .تغري  القيم  املتاحة= 

         

 ,Ch Guyon., CI.Rozsa, la fonction financière dans l’entreprise, Tome 2, 3 ed :المصدر
Masson, Paris1993,p.173.  
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II.2 .2 .1 تدفقات النتيجة   
يف هذه اموعة  جند القيمة  املضافة  اليت  حتسب بالفرق بني إنتاج الدورة واالستهالك الوسيط وتعد 

  .مهم يف حساب النتيجة اإلمجالية لالستغالل وحساب منوها عنصر
  .مصاريف املستخدمني –القيمة املضافة  =يجة اإلمجالية لالستغاللالنت

  .صدر رئيسي لتمويل املؤسسة وكمؤشر على األداء االقتصادي للمؤسسةموتعترب هذه النتيجة ك
II.2 .2 2 .تدفقات االستغالل  

 .سيولةجند يف هذا الصنف من التدفقات تدفقني على درجة أمهية كبرية يف دراسة التوازن املايل وال
  .حيسب بالفرق بني النتيجة اإلمجالية لالستغالل والتغري يف احتياج رأس مال العامل :)E.T.E(فائض خزينة االستغالل
  ).B.F.R.∆(تغري احتياج رأس مال  عامل -)R.B.E(النتيجة اإلمجالية لالستغالل=)E.T.E(فائض خزينة االستغالل

اليت مت حيازا على احلساب، فهو مقياس لليسر املايل،  يسمح هذا الفائض للمؤسسة  متويل االستثمارات
فإذا كان هذا الرصيد سالب فإن املؤسسة  ستمر مبواقف صعبة اجتاه دائنيها ميكن أن تؤدي ا إىل خطر العجز 

  .املايل
وحيسب هذا الرصيد  ،)D.A.F.I.C(ويسمى أيضا باملتاح بعد  التمويل الداخلي للنمو :رصيد االستغالل

  :  القةبالع
  استثمارات القيم الثابتة -)E.T.E(فائض خزينة االستغالل= )D.A.F.I.C( رصيد االستغالل
فأن هذا الرصيد  جيب أن يكون موجب، أي أن األرباح احملققة  يف دورة  G de  Murard وحسب

  )1(االستغالل جيب أن متول مبلغ االستثمارات احملققة أثناء دورة االستغالل

II.2 .2 .3.فقات االقتراضتد  
  :ضمن هذه التدفقات جند التدفق أو الرصيد  املايل وحيسب  هذا الرصيد كما يلي

–مسامهات املستخدمني  -ضرائب على األرباح – املصاريف املالية -التغري الصايف يف الديون =الرصيد املايل 
  .توزيع األرباح

  . صرية  األجل باإلضافة إىل السلفات املصرفيةالديون يف هذه احلالة تضم الديون  الطويلة واملتوسطة والق
نالحظ أن هذا الرصيد غري متجانس ألنه يضم عناصر خمتلفة، وإذا كان هذا الرصيد سالب فإنه يدل على 

وكرب هذا الرصيد ميكن أن يؤدي ا إىل اختالل يف التوازن  أن املؤسسة تسدد الديون اليت هي على عاتقها،
  )2(املايل
II.2 .2 .4 دفقات مالية أخرىت  

وحسب  يتمثل هذا الرصيد يف حاصل مجع املتاح بعد التمويل الداخلي للنمو والرصيد املايل،: الرصيد اجلاري
ألن  الفائض الطفيف الذي حيققه املتاح بعد التمويل  املؤلف فإن قيمة هذا الرصيد جيب أن تقترب من الصفر،

                                                
(1) Alain.Capiez, op cit, p .67. 
(2) Patrice  Vizzavona, op. cit, p. 105. 
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  .يف الرصيد املايل الداخلي للنمو يعوض العجز اخلفيف  الذي يظهر
  :حيسب هذا التغري بالعالقة اآلتية: تغري القيم املتاحة

نواتج أخرى ونواتج  ±إصدار رأس املال +نواتج التنازل +نواتج مالية+ الرصيد اجلاري =تغري القيم املتاحة  
  .قيم ثابتة أخرى مقتناة -استثنائية 

 
 
  :السيولة واليسر املايل : املبحث الثاين 

 
 
هدفا ماليا تسعى  الوظيفة املالية إىل  اعتربيو السيولة واليسر املايل دورا مهما يف كنف املؤسسة،عب لت

  :وسيتم التطرق يف هذا املبحث إىل العناصر وهذا الجتناب مجيع املخاطر اليت ميكن أن تترب عليها، .حتقيقه
  .السيولة والسري املايل-
  الدراسة الساكنة للسيولة واليسر املايل-
  الدراسة احلركية  للسيولة  واليسر املايل-

I-السيولة واليسر املايل  
والعكس صحيح  إن قدرة املؤسسة على حتقيق السيولة واليسر املايل تسمح هلا باالستفادة من مزايامها، 

فإذا ما فشلت  املؤسسة يف حتقيق السيولة أدى ذلك باملؤسسة إىل التخبط يف خمتلف املشاكل اليت تترتب عن 
  .الفشل

I.1.مفهوم السيولة واليسر املالـــي  
كانت  منتظرة أو غري  ًءاسو تعين السيولة بالنسبة للمؤسسة قدرا على مواجهة التزاماا القصرية،

ومن خالل  عند استحقاقها من خالل التدفقات النقدية الناجتة عن مبيعاا  وحتصيل ذممها بالدرجة األوىل، منتظرة،
فاملؤسسة الفعالة هي اليت تتمكن من احلصول على . د من املصادر األخرى بالدرجة الثانيةاحلصول على النق

األموال أو السيولة من املصدر األول ألنه أكثر أمانا من املصدر الثاين والذي ميكن أن خيلق  مشاكل أخرى فيما 
  :بعد والسيولة باملعىن اإلجيايب هي

  .اجة إليهاتوافر األموال بالقدر الكايف عند  احل-
  .القدرة على توفري األموال بكلفة معقولة  ملواجهة  االلتزامات عند استحقاقها-
  .)1(نقد  جاهز خالل فترة قصرية دون خسارة مهمة ىلإالقدرة على حتويل بعض املوجودات -

 وتلعب السيولة دورا مهما يف مواجهة وإبعاد خطر العسر املايل عنها، فهذا يفرض عليها التحكم يف
السيولة، ويف حالة عجزها  عن حتقيق ذلك يؤدي ا ذلك إىل اإلعسار  املايل ويعرف هذا األخري بعدم قدرة 

                                                
 .23.22ص.، ص2000ة الثانیة،عمان،عدارالمستقبل للنشر والتوزیع،الطب. مفلح محمد عقل، مقدمة في اإلدارة  المالیة والتحلیل المالي (1)
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عسر : املؤسسة على مواجهة التزاماا املستحقة  والطويلة  يف مواعيدها، وميكن  تقسيم العسر املايل إىل قسمني
  )1(مايل مؤقت وعسر مايل فين

شف العسر املايل العارض أو املؤقت عن أزمة مالية وقتية أو مرحلية حيث تعجز املؤسسة يك :العسر املايل املؤقت  
عن سداد جزء من التزاماا خالل فترة معينة وطبيعة أسباب العجز هي أسباب مؤقتة أو عارضة ومثل  هذا 

إضافية  عباء فائدةه حلول كتمديد فترة سداد الديون مع حتمل ألوع من اإلعسار ميكن للمؤسسة أن  جتد ــالن
  .مقابل التمديد، أو اللجوء إىل االقتراض

ألن سبب التأخر عن  التسديد  كذلك هذا النوع من اإلعسار ال ميكن أن يؤدي باملؤسسة إىل اإلفالس، 
  .بسبب طارئ وغري دائم

عند ظهور . لة أو أكثرهاتواجه املؤسسة عسرا ماليا فنيا حينما تعجز عن الوفاء بالتزاماا كام :العسر املايل الفين
  . هذا النوع من اإلعسار جيب أن تتحرك املؤسسة بسرعة ملواجهة خطر اإلفالس

I.2 أمهية السيولة  
  :)2(مما الشك فيه، توافر السيولة حيقق العديد من املزايا للمؤسسة، من بينها 

لني تضمن هلم  السيولة تسديد حقوقهم فاملتعام ,تعزيز الثقة باملؤسسة من قبل املتعاملني معها ومن قبل مقترضيها-
  .  لقاء اخلدمات اليت قدموها للمؤسسة، واملقرضني تضمن هلم تسديد أقساط الدين والفوائد

  .الوفاء بااللتزامات عند حلول  تواريخ استحقاقها وتفادي خطر اإلفالس-
شراء  املواد  والرسوم، دفع الضرائب مواجهة متطلبات دورة  االستغالل من تسديد مصاريف املستخدمني،-

  …اللوازم
  .مواجهة  االحنرافات غري املنتظرة يف التدفقات النقدية-
  .مواجهة األزمات  عند وقوعها-
  .إمكانية احلصول على خصومات مالية من املوردين لقاء تعجيل الدفع-
نها  من البحث عن  املصدر املرونة يف اختيار مصدر  احلصول على األموال ألن توافر السيولة لدى املؤسسة  ميك-

  .أمان شهام األفضل عندما ما ترغب يف احلصول عليه دون أن تكون مقيدة  مبصدر معني،  فالسيولة  عبارة عن
مما سبق  ذكره  يتبني أن السيولة هدف مايل أساسي تسعى املؤسسة لتحقيقه ولكن توفر السيولة   جيب  

وأي زيادة على هذا املستوى يعد جتميدا لألموال  ميكن  زامات،أن يكون بالشكل الكايف ملواجهة مجيع االلت
  .  استغالهلا يف األنشطة االستغاللية للحصول من ورائها على عائد

I-أسباب مشكالت السيولة  
  )3(: عموما ميكن إرجاع أسباب مشكالت السيولة إىل أحد األسباب التالية 

ا  إىل نقد يف الوقت املناسب أو حتتاج ملدة طويلة لتتحول إىل استثمار املؤسسة ألمواهلا يف أصول يصعب حتويله-
                                                

 193.194.ص.فرحات جمعة، مرجع سبق ذكره، ص السعید (1)
(2) Patrice  Vizzavona, op.cit, p. 105. 

 .25.نفس المرجع السابق،ص  (3)
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  .نقد
عدم التزامن بني مواعيد وفاء االلتزامات ومواعيد تدفق النقد للمؤسسة، أي انه  يوجد فارق زمين بني -

  .االلتزامات والتدفقات النقدية الداخلة
ن التدفقات النقدية اخلارجة أكرب من  التدفقات حتقيق املؤسسة خلسارة يف نشاطها االستغاليل، فاخلسارة تعين أ-

  .من مصادر التدفق النقدي انهذا إذا  أمهلنا االهتالكات واملؤونات الذين يعترب النقدية الداخلة،
  .عدم التوازن بني منو إلتزامات املؤسسة وقدرة املؤسسة على حتقيق النقد من عمليات االستغالل-

ى املؤسسة االنتقال تدرجييا من حالة سيئة إىل حالة أسوأ منها، فتفقد املؤسسة ويؤدي استمرار مشكلة السيولة لد
فرصة احلصول على اخلصومات، مث تفقد حرية اخليار واحلركة، مث بيع أو تصفية بعض االستثمارات  واملوجودات 

  .مث  أخريا يؤدي ا إىل اإلفالس والتصفية يف وقت  غري مناسب،
 II-يولة واليسر املايلالدراسة الساكنة للس  

ألمهية السيولة واليسر املايل بالنسبة للمسريين وأصحاب املؤسسة و املقرضني، جيب قياسها ألخذ صورة 
  .واضحة تعكس  جناح أو فشل املؤسسة يف مواجهة التزاماا القصرية األجل

II.1  مؤشرات السيولة  
ويتم . يف املدى القصري على الوفاء  بالتزاماادف هذه اموعة من املؤشرات إىل تقييم قدرة  املؤسسة 

  . وجمموع التزاماا القصرية األجل ذلك من خالل املقارنة بني جمموع موجوداا القصرية األجل،
II.1.1 نسبة السيولة العامة:  

 وتعترب من أقدم النسب وأكثرها  انتشارا واستخداما وتستخدم كمؤشر أويل وتسمى أيضا بنسبة التداول،
وأساسي ملعرفة قدرة املؤسسة على مواجهة التزاماا القصرية األجل من أصوهلا املتداولة، وتعترب هذه النسبة أفضل 

ب املتداولة مبوجودات يتوقع  أن يتم  حتويلها إىل نقد يف موعد  يتزامن و موعد يمؤشر ملعرفة مدى تغطية املطال
  : سداد املطاليب املتداولة وحتسب بالعالقة

  
  
مثل يف الديون تتتمثل األصول املتداولة يف املخزونات والقيم احملققة والقيم اجلاهزة، أما اخلصوم املتداولة فت 

  .القصرية األجل
إن املعدل املنخفض هلذه النسبة يوحي حبدوث مشكالت يف التدفق النقدي على املدى  القصري قد يؤدي 

دل املرتفع فيبقي وضعا أكثر أمانا  بالنسبة  للمقرضني  قصريي إىل عجز املؤسسة على تسديد ما عليها، أما املع
  )1(األجل

وهذا  كنسبة للمقارنة، 2للحكم على هذه النسبة يستحسن  مقارنتها بنسبة القطاع،كما  ميكن اعتبار املعدل 
  .واحلد األدىن هلا هو الواحد. كما أثبتته املمارسات

                                                
 .368. 367.ص.نفس المر جع السابق،ص (1)

  .اخلصوم املتداولة/ األصول املتداولة=  نسبة السيولة العامة
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II.2.1 نسبة اخلزينة النسبية  
نسبة السيولة العامة أا تفترض أن املخزون من األصول املتداولة الذي يسهل حتويله إىل ما يؤخذ على 

نقدية يف وقت قصري، وهذا االفتراض قد ال يكون حمققا دائما فاملخزونات حتتاج يف بعض احلاالت لفترة زمنية 
ا على اإلطالق لذا  من املناسب وهناك احتمال بيعها خبسارة، بل قد ال تتمكن املؤسسة من بيعه حىت ميكن بيعها،

استبعاد املخزون من بسط نسبة السيولة العامة للوصول إىل نسبة جديدة هي نسبة السيولة النسبية اليت تعترب مؤشرا  
  )1(لقدرة  املؤسسة على الوفاء بالتزاماا القصرية األجل من األصول سريع التحويل إىل نقدية 

  اخلصوم املتداولة)/  املخزونات -ألصول املتداولةا(  =  ةـنسبة السيولة النسبي  
  اخلصوم املتداولة)/القيم اجلاهزة+ القيم احملققة(   =

هذه النسبة تعترب أكثر حتفظا لقياس السيولة، من نسبة السيولة  العامة، القتصارها على األصول أكثر 
  . 0.75د واحلد األدىن  هو ويرى  احملللون  أن  املعدل املقبول هلذه  النسبة هو الواح سيولة،

II.1 .3  نسبة اخلزينة الفورية  
وتوضح هذه النسبة مقدار النقد املتاح لدى  املؤسسة يف وقت  تم هذه النسبة باألصول أكثر سيولة،

  .فتقيس  السيولة دون  أن تأخذ بعني  االعتبار القيم احملققة  واملخزونات معني ملواجهة االلتزامات القصرية األجل،
  الديون القصرية األجل/ القيم  اجلاهزة=  نسبة اخلزينة الفورية 

II.1 .4 جمال األمان  
هذه النسبة واليت  على خالف النسب السابقة اليت تقوم مبقارنة األصول  السائلة باخلصوم  املتداولة،

حتديد  أي, نقدية اليوميةتسمى أيضا مبجال الدفاع تساعد املؤسسة يف معرفة نسبة التغطية النقدية لالحتياجات ال
الفترة الزمنية اليت تستطيع فيها  املؤسسة االستمرار باالشتغال اعتمادا على السيولة املتاحة لديها، وحتسب هذه 

  :النسبة  بالعالقة
  .مصاريف االستغالل اليومية)/قيم جاهزة+قيم  حمققة( = جمال األمان 
 تدفع نقدا، أي أن  املصاريف ال تأخذ بعني  االعتبارات تتمثل مصاريف االستغالل يف مجيع املصاريف اليت 

  .حصص اإلهتالكات واملؤونات
  :وحتسب مصاريف االستغالل اليومية بالعالقة  التالية

  .يوم 365/مصاريف  االستغالل = مصاريف االستغالل اليومية  
  )2(على قياس جد متحفظفضل البعض عند احتساب هذه النسبة  االعتماد  على القيم اجلاهزة للحصول ي 

 
II.2 مؤشرات السري املايل  

  ))3دف هذه اموعة من املؤشرات اليت تقيم قدرة املؤسسة على مواجهة التزاماا يف املدى الطويل 

                                                
 .46.45.ص . ، ص1991، اإلسكندریة،2المكتب العربي الحدیث،ط. مدخل تحلیلي معاصر:  اإلدارة المالیة الح ھندي،ــمنیر ص (1)
 .370ص  مفلح  محمد عقل، مرجع سبق ذكره، (2)
 371مفلح  محمد عقل، المرجع السابق، ص  (3)
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II.2 .1 نسبة تغطية  الفوائد  
تقيس هذه النسبة مدى قدرة املؤسسة على دفع فوائد قروضها من األرباح اليت  حتققها يف دورة 

  :االستغالل وحتسب بالعالقة
  مصروف الفائدة/ النتيجة قبل الفوائد والضرائب=  نسبة تغطية الفوائد 
أما إذا كانت  إذا كانت النسبة أكرب من الواحد دل ذلك على قدرة املؤسسة على تسديد فوائد قروضها، 

مؤشرا ملدى األمان املوفر أقل من الواحد دل ذلك على عجز املؤسسة عن تسديد فوائد قروضها فهذه النسبة 
  )1(ألصحاب القروض يف احلصول على فوائد قروضهم

بالرغم من أمهية النسبة السابقة وكفايتها يف التعبري عن قدرة املؤسسة على الوفاء بفوائد  القروض إال أا ال  
سة بل هناك قسط الدين تعكس اليسر املالـي الكامل للمؤسسة، ألن الفائدة ليست هي االلتزام الوحيد أمام املؤس

  .من أجل هذا جيب االعتماد على مؤشر آخر شامل .الواجب دفعه
II.2 .2 نسبة التغطية خلدمة الديون الطويلة األجل  

تقيس هذه النسبة مدى قدرة التدفقات النقدية العادية للمؤسسة على مواجهة أقساط القروض الطويلة 
  : النسبة بالعالقةاألجل اليت حان موعد استحقاقها، وحتسب هذه 

القسط الواجب تسديده من الدين )/االهتالكات واملؤونات+صايف الربح( =نسبة خدمة الدين الطويل األجل
  .الطويل األجل

لكي تتمكن املؤسسة من تسديد  .القسط الواجب تسديده هو قسط السنة اليت  تلي سنة التدفق النقدي
واحد، وكلما زادت  عن ذلك دلت على قدرة املؤسسة أكثر  على أقساط ديوا جيب أن تكون النسبة أكرب من ال

  .مواجهة التزاماا الطويلة
  

II.2 .3 نسبة التغطية الشاملة  
لذلك فهي حباجة إىل  يف الواقع تلتزم  املؤسسة بدفع أقساط الديون الطويلة األجل  وبعض العناصر،

هذا املؤشر الذي يرتكز عليه هو نسبة  التغطية  كلية،مؤشر شامل للحكم على قدرا على الوفاء بالتزاماا ال
  :وحيسب بالعالقة الشاملة،

  االلتزامات الثابتة/ الدخل النقدي املتاح ملواجهة االلتزامات الثابتة=  نسبة التغطية الشاملة
أقساط + الفائدة]/[أقساط التمويل االجياري+ االهتالكات+ الفوائد+ الضريبة+ صايف الربح=[       

  )]أقساط الدين)+(نسبة  الضريبة-1)/(أرباح االسم املمتازة+(لتمويل االجياريا
  )2(مقام هذه النسبة يشمل مجيع االلتزامات املتوقعة على الشركة خارج نطاق تكاليف االستغالل 

  

                                                
 .73محمد مطر، المرجع السابق ص(1)

(2) Josette Peyrard, op cit , p.168. 
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III.الدراسة احلركية للسيولة واليسر املايل  

ة واليسر املايل ملا يوفره من معلومات تتعلق يعترب جدول تدفقات اخلزينة أداة فعالة يف دراسة السيول
مبختلف النشاطات اليت متارسها من إنتاج وبيع، وشراء، ومتويل وغريها، وتعرض هذه املعلومات يف شكل تدفقات 

  .نقدية وشبه نقدية الداخلة واخلارجة
III.1 تركيبة جدول تدفقات اخلزينة  

, ة اليت تنتج من األنشطة املرتبطة باالستغالليفسر جدول تدفقات اخلزينة جمموعة تغريات اخلزين
وباالستثمار، وبالتمويل، هذه التغريات متثل مؤشرات هامة لدراسة سيولة املؤسسة ويسرها املايل،وتوضح كذلك 

  :أدائها املايل ككل، ويقسم هذا اجلدول التدفقات النقدية إىل ثالثة أقسام
  التدفقات النقدية من أنشطة االستغالل -
  دفقات  النقدية من األنشطة  االستثماريةالت-
  التدفقات النقدية من األنشطة  التمويلية   -

III.1.1  التدفقات النقدية من أنشطة االستغالل  
ويبني قدرة املؤسسة على تسديد القروض، وتوزيع  ينتج  هذا التدفق من النشاط املعتاد للمؤسسة،

هذا التدفق يف الفرق بني املقبوضات املتأتية من نواتج االستغالل   ويتمثل والقيام باستثمارات جديدة، األرباح،
  ومدفوعات أعباء االستغالل

  مجيع اإليرادات الناجتة من بيع السلع واخلدمات- : وتتمثل يف:مقبوضات االستغالل
  فوائد وأرباح القروض واألوراق املالية  اليت تتحصل عليها املؤسسة-
  .بقية اإليرادات األخرى-
  :وهي  كما يلي تتمثل يف جمموعة املصاريف النقدية واملتعلقة باالستغالل،: فوعات االستغاللمد 
  مجيع املبالغ املسددة لشراء البضاعة  واملواد واللوازم -
  املبالغ املدفوعة لقاء اخلدمات  اليت تلقتها املؤسسة-
  .تسديد  مصاريف  املستخدمني-
  .تسديد الضرائب والرسوم-
  .وائدتسديد  الف-
  )1(بقية املصاريف النقدية  غري املرتبطة  بنشاط  االستثمار والتمويل-

III.1 .2 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

                                                
(1)  Georges Depallens, Jean-Pierre Jobard, op cit, p 437.   
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وهي التدفقات النقدية املتعلقة ببيع وشراء األصول الثابتة ويتطلب حتديدها حتليل عناصر امليزانية يف جانب 
وميكن دراسة هذه العناصر   ,)1(حتديد التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةاألصول واليت مل يتم  حتليلها عند 

  :كما يلي
  وتتمثل يف املتحصالت النقدية من بيع  القيم الثابتة: مقبوضات االستثمار
  :تتمثل يف: مدفوعات االستثمار

  .النقد املدفوع  لشراء املعدات  واألدوات-
  .ويلة األجلالنقد املدفوع لشراء أسهم وسندات  ط-
  .النقد املدفوع مقابل استثمارات أخرى طويلة األجل-

III.1.3التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  
تتمثل األنشطة التمويلية يف جمموع العمليات اليت متكن املؤسسة من احلصول على املوارد من املسامهني 

  )2(كذلك احلصول على القروض وتسديدها ودفع هلم األرباح،

  :تتمثل يف: بوضات التمويلمق
  . النقد املتحصل من إصدار سندات طويلة األجل-
  .  النقد املتحصل من إصدار أسهم جديدة  أو زيادة رأس املال-
  .النقد املتحصل من القروض-

  :وتتمثل يف:مدفوعات التمويل
  .النقد املدفوع على توزيع األرباح-
  .النقد املدفوع لتسديد السندات-
  .فوع لتسديد القروضالنقد املد-
وجمموع التدفقات النقدية من األنشطة االستغاللية واالستثمارية والتمويلية يعطي لنا التدفق النقدي الذي حققته  

 .املؤسسة طوال الدورة املالية
 III.2 .طريقة إعداد جدول تدفقات اخلزينة  

باإلضافة إىل جدول  ة املدة وايتها،يتطلب إعداد جدول تدفقات اخلزينة توفر ميزانيتني متتاليتني لبداي
بعض املعلومات اإلضافية املتوفرة يف السجالت والتقارير املالية للمؤسسة،  وكذلك حسابات النتائج لتلك الفترة،

  :)3(ويتم إعداد  هذا اجلدول حسب اخلطوات التالية
ستغاللية، وتدفقات من  األنشطة حتديد صايف التدفقات النقدية لكل نشاط على حدة ؛ تدفقات من األنشطة اال-

  .     االستثمارية، وتدفقات من األنشطة التمويلية
   .حتديد صايف التدفق النقدي للفترة وذلك بتجميع  صايف  التدفقات النقدية لألنشطة الثالثة-

                                                
 .328مفلح محمد عقل،مرجع سبق ذكره، ص  (1)

(2)Georges Depallens, Jean-Pierre Jobard, op cit, P. P.436. 437. 
 .333. 329.ص.مفلح  محمد عقل، مرجع سبق ذكره، ص(3)
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قدي للفترة ويتم ذلك بإضافة النقد يف أول  الفترة إىل صايف التدفق الن حتديد صايف النقد يف اية الفترة،-
  .املدروسة

 
III.2 .1 حتديد التدفق النقدي من أنشطة االستغالل  

  .هناك طريقتني  لتحديد هذا التدفق، الطريقة املباشرة  والطريقة  غري مباشرة
III.2 .1 .1ةالطريقة املباشر  

مالء  حسب هذه الطريقة فإن التدفق النقدي من أنشطة االستغالل  هو جمموع  النقد  املقبوض من الع
حيث نقد املوردين  والنقد املدفوع للموردين والنقد املقبوض من مصادر أخرى  والنقد املدفوع على املصاريف،

  .واملصاريف األخرى يسبق بإشارة سالبة
  يساوي إىل: النقد املقبوض من العمالء

  ******  .................................................................................... صايف املبيعات
  ******   ..........................................................النقص يف املدنيني وأوراق  القبض: يضاف
  ******   ...........................................................الزيادة يف املدنني  وأوراق القبض : يطرح

  ******   .................................................................من العمــــالء النقد  املقبوض
  وحيسب كما يلي: النقد املقبوض من مصادر أخرى

  ******  .................................................................................اإليرادات األخرى
  ******  ...............................................يرادات املستحقة غري  املقبوضةالنقص يف اإل: يضاف
  ******  ..................................................الزيادة يف اإليرادات املستحقة غري املقبوضة: يطرح

  ******  ..........................................................جمموع النقد املقبوض من املصادر األخرى 
  :كما يلي يتم  حتديده : النقد املدفوع للموردين

  ******  ...........................................................تكلفة البضاعة املباعة
  ******  ...............................................الزيادة يف خمزون البضاعة: يضاف
  ******                   .…...........................................النقص يف خمزون البضاعة :يطرح

  ******  ................................................................قيمة املشتريات
  ******  ................................................النقض يف الذمم الدائنة: يضاف 
  ******   ..................................................الزيادة يف الذمم الدائنة :يطرح

  ******  ..........................…...........................النقد املدفوع للموردين
  وحيدد كما يلي:  النقد املدفوع على املصاريف 

  ******  .................. )بإسثناء االهتالكات  واملؤونات(الدورة املالية جمموع مصاريف
  ******  ....................................الزيادة يف املصاريف املدفوعة مقدما: يضاف
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  ******   .....................................النقص يف املصاريف املستحقة غري املدفوعة
  ******  .....................................يف املصاريف املدفوعة مقدما النقض :يطرح

  ******  ......................................الزيادة يف املصاريف املستحقة غري املدفوعة
  ******   ..................................................النقد املدفوع  على املصاريف

II.2 .1. 2 الطريقة  غري املباشرة:  
جيب حتديدا أوال التدفق  النقدي الصايف مث يضاف إليه تغريات عناصر األصول واخلصوم املتداولة عدا 

  . اخلزينة
  ******   .....................................................................صايف الربح

  ******  ........................... )واملؤونات االهتالكات(املصاريف غري النقدية  :يضاف
  ******  ..............................................................النقد من العمليات

  ******  ....................................................... النقص يف املدينني: يضاف
  ******  ..............................................................النقص يف البضاعة 

  ******  ..................................................... النقص يف املدفوعات  مقدما
  ******  ...............................................................الزيادة يف الدائنني

  ******  .................................................... ملستحقةالزيادة يف املصاريف ا
  ******  ....................................................... الزيادة يف املدينني: يطرح

  ******  ............................................................. الزيادة  يف البضاعة
  ******  ......................................................ة يف املدفوعات مقدماالزياد 
  ******  .............................................................. النقص يف الدائنني 

  ******  .................................................... النقص يف املصاريف املستحقة
  ******  ..................................................ضريبة األرباح املدفوعة :يضاف

  ******  ............................................... صايف  التدفق من أنشطة االستغالل
التغري يف احتياج راس املال بصيغة خمتصرة فإن النقد من أنشطة االستغالل هو التدفق النقدي الصايف مضافا له  

  . العامل
III .2.2 حتديد التدفق  من األنشطة  االستثمارية  

حتديد هذا التدفق يعتمد على طبيعة عناصر االستثمارات، وميكن إعطاء املثال التايل لتحديد النقد  
  .املدفوع أو املتحصل عليه

  يساوي إىل : النقد املدفوع لشراء معدات جديدة
  ******  ..........................................الية للمعدات يف اية الفترةالكلفة اإلمج

  ******  ................................. الكلفة اإلمجالية للمعدات يف بداية الفترة :يطرح
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  يساوي إىل: النقد املتحصل من بيع املعدات 
  ******  ................................................ القيمة الدفترية للمعدات املباعة

  ******  ................................................... أرباح  بيع معدات: يضاف
  ******  ................................................. خسارة  بيع معدات :أو يطرح

III .2 .3 يليةحتديد التدفق النقدي من األنشطة  التمو  
النقد املتحصل من زيادة رأس املال، النقد املدفوع على األرباح املوزعة، النقد من : عناصر هذا التدفق هي

  .القروض
  يساوي إىل :النقد املتحصل من زيادة راس املال

  ******  ...........................................................الزيادة يف رأس املال
  :ع على األرباح ويساوي إىلالنقد املدفو

  ******  .....................)الظاهرة يف امليزانية(األرباح املقترح  توزيعها يف بداية الفترة 
  ******  .............. )الظاهرة يف امليزانية(األرباح املقترح توزيعها يف اية الفترة :يطرح 
  ******  .............)يف جدول  النتائج الظاهرة( األرباح املقترح توزيعها للفترة :يضاف

  يساوي  إىل: النقد من القروض
  ******  ...................................................رصيد القروض يف اية الفترة

 ****** .......................................... رصيد القروض يف بداية الفترة :يطرح
وإذ كان   وجبا  تكون املؤسسة قد حتصلت على قروض أخرى وبالتايل زيادة النقد املتحصل،إذا كان املبلغ م

  .أي هناك نقد مدفوع عين أن املؤسسة  قامت من بتسديد ديون،يسالبا ف
  .والشكل املوايل يوضح جدول تدفقات اخلزينة تحصل على التدفق النقدي للدورة،نجبمع التدفقات الثالثة  
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  جدول تدفقات اخلزينة): 06(جدول رقم
  السنة ن  1-السنة ن  البيان

  أنشطة االستغالل 
  قدرة التمويل الذايت

  تغري املخزون ±
  تغري العمالء واحلقوق األخرى ±
  تغري املوردين والديون األخرى ±

  النقد من أنشطة االستغالل

  
……….  
……….  
……….  
……….  
……….  

  
…….  
…….  
…….  
…….  
…….  

  االستثماريةاألنشطة 
  اقتناء استثمارات مادية 

  االستثمار يف األوراق املالية
  التنازل عن االستثمارات املادية

  بيع األوراق املالية 
  النقد من األنشطة االستثمارية 

  
……….  
……….  
……….  
……….  
……….  

  
…….  
…….  
…….  
…….  
…….  

  األنشطة التمويلية
  الزيادة الصافية يف رأس  املال

  توزيع األرباح
  قروض مالية جديدة 

  تسديد الديون الطويلة
  النقد من األنشطة  التمويلية

  
……….  
……….  
……….  
……….  
……….  

  
…….  
…….  
…….  
…….  
…….  

  تغري اخلزينة
  خزينة بداية املدة
  خزينة اية املدة

………  
……….  
……….  

…….  
…….  
…….  

  .Josette Peyrard, op. cit, p.172: املصدر
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قد من أنشطة  االستغالل قد مت حسابه بالطريقة غري املباشرة، والتغري يف اخلزينة نالحظ أن الن من اجلدول،
أو هو الفرق بني خزينة اية املدة  وخزينة  هو جمموع النقد من خمتلف األنشطة من متويل واستغالل واستثمار،

  .بداية  املدة
ألنه  ه األهم بني مصادر النقد،كما جيب التركيز  على التدفق  النقدي من أنشطة  االستغالل باعتبار
ومن املستحسن حتديد  نسبة  .يتسم  باالستمرارية وذلك  على عكس املصادر األخرى ذات الطبيعة  االستثنائية

  .مسامهته يف مجلة مصادر النقد
   مردودية املؤسسة وإنشاء القيمة: املبحث الثالث 

 
 
وتعرب عن قدرة وسائل  املؤسسة على حتقيق  قتصادية،تعترب املردودية معيار مهم لتقييم أداء املؤسسة اال 

فقياسها يسمح , ردودية  هي العالقة بني النتائج  اليت حتققها املؤسسة والوسائل املستخدمة يف ذلكملفا نتائج جيدة،
  .للمسريين معرفة كفاءة  ورشد املؤسسة يف استخدام مواردها

اء املايل للمؤسسة واألداء الكلي هلا ويعترب معيار حديث إنشاء القيمة هو اآلخر معيار مهم لتقييم  األد
  .دي، ويكشف هذا  املعيار قدرة املؤسسة على إثراء أصحاب املؤسسةيعلى  عكس املردودية اليت تعترب معيار تقل

  I .مردودية املؤسسة  
املؤسسة أو أحد إن قياس املردودية يفرض معرفة النتائج ووسائل حتقيقها، هذه األخرية تتمثل يف خصوم  

لذلك جيب التطرق إليها  أما النتائج فهي إىل حد اآلن غري مدروسة،. بنوده واليت مت التطرق هلا  يف مبحث سابق
  .وشرح حمتواها

I .1 تكوين نتيجة املؤسسة  
يقدم جدول حسابات النتائج وفقا للمخطط احملاسيب الوطين جمموعة من أرصدة  التسيري واليت  متثل 

 اهلامش اإلمجايل، القيمة املضافة، :تتمثل هذه األرصدة يف . مة  يف تقييم أداء املؤسسة الكلي أو املايلمؤشرات ها
وانطالقا من جدول حسابات النتائج ميكن حساب  .نتيجة خارج االستغالل، النتيجة  الصافية نتيجة  االستغالل،

وتتمثل هذه األرصدة  يف  ,دراسة أداء  املؤسسةجمموعة أخرى من األرصدة  الوسيطية  ذات األمهية البالغة يف 
وحتديد هذه األرصدة يتم  .الفائض اإلمجايل لالستغالل، النتيجة املالية، النتيجة اجلارية قبل الضرائب، إنتاج  الدورة

   .انطالقا من اهلامش اإلمجايل إىل غاية الوصول إىل النتيجة الصافية
  
I.1.1 اهلامش اإلمجايل  

يف مجيع السلع اليت  . ميثل اهلامش اإلمجايل الفرق بني البضاعة املباعة وتكلفة تلك البضاعة وتتمثل البضاعة 
أما تكلفة البضاعة املباعة فتتمثل يف مثن شراء البضاعة . أي دون تغيري طرأ عليها تبيعها املؤسسة على حالتها،

  . املباعة مضافا إليها  مجيع مصاريف الشراء
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  )60/حـ(تكلفة البضاعة املباعة  - )70/حـ(البضاعة املباعة=  اإلمجايلاهلامش 
  مردودات املبيعات - البضاعة املباعة اإلمجالية=  البضاعة املباعة

  .خمزون آخر مدة - مصاريف الشراء + مشتريات  البضاعة + خمزون أول مدة = تكلفة البضاعة املباعة 
وهو املصدر األساسي ألرباح املؤسسة  تجارية واملختلطة،حيسب هذا الرصيد عموما يف املؤسسات ال

نسب بلذلك جيب على املؤسسة التجارية حساب نسبة اهلامش اإلمجايل ودراسة تطوراا أو مقارنتها  التجارية،
مؤسسات أخرى هلا نفس نشاط املؤسسة، فاهلامش اإلمجايل يعد مؤشرا هاما ملعرفة األداء التجاري للمؤسسة 

  )1(التجارية

I  .1 2 إنتاج الدورة 
  :قد ال يفسر رقم األعمال نشاط املؤسسة اإلمجايل، بل قد يعطي صورة مشوهة عنه يف احلاالت التالية

  . وجود فارق زمين طويل بني االنتاج والبيع، وهذا يؤدي إىل تكوين إنتاج خمزون-
  . وجود إنتاج املؤسسة لذاا بنسبة كبرية نسبيا-
طي االنتاج صورة حقيقة ووافية عن نشاط املؤسسة خالل دورة  االستغالل، وحيسب االنتاج يف هذه احلاالت يع 

  :كما يلي
خدمات )+ 73/حـ( إنتاج املؤسسة لذاا)+ 72/حـ(إنتاج خمزون) + 71/حـ(إنتاج مباع =  إنتاج الدورة

  ).74/حـ(مقدمة 
  )2(جيب إضافتها إىل إنتاج  الدورة ،75ويف حالة وجود  تكاليف االنتاج احملولة املتمثلة يف احلساب 

وألخذ صورة جيدة عن أداء املؤسسة جيب دراسته على فترة من الزمن ملعرفة تطوراته أو مقارنته بإنتاج مؤسسة 
  .أخرى متارس نشاط مماثل هلا

I .1 .3 القيمة املضافة  
نشأة من خالل ممارسة نشاط تعترب القيمة املضافة مفهوما اقتصاديا أكثر منه حماسبيا، وتعين القيمة امل

كذلك وجدت  وكما أا وجدت اهتماما على املستوى الكلي، .االنتاج القتصاد معني وخالل فترة من الزمن
  .اهتماما على املستوى اجلزئي، فنجد املؤسسة تعتمد عليها يف معرفة أدائها وتطورها

تعبري عن إنشاء قيمة أو زيادة القيمة  القيمة املضافة اإلمجالية هي"وحسب املخطط العام  للمحاسبة فإن
بني  وتقاس بالفرق. اليت أضافتها املؤسسة للسلع واخلدمات اليت حتصلت عليها من أطراف خارجية خالل الدورة

الصايف  فالقيمة املضافة هي اإلنتاج) 3("إنتاج الدورة واستهالك سلع وخدمات األطراف اخلارجية  لذلك  اإلنتاج
  : وحتسب القيمة املضافة بالعالقة .ؤسسةالذي سامهت به امل

  االستهالك الوسيط -إنتاج الدورة=  القيمة املضافة
  )خدمات + مستهلكة مواد و لوازم( - )خدمات مقدمة +إنتاج املؤسسة لذاا +إنتاج خمزون +إنتاج مباع=( 

                                                
(1)  Josette Peyrard, op. cit, p .47. 
(2)Georges Depallens, Jean- Pierre Jobard, op.cit,p317.  
(3) Ibidem. 
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   )1(ومنوها ودراسة هيكل اإلنتاج وللقيمة املضافة أمهية كبرية يف املؤسسة ألا متكن من معرفة وزا االقتصادي 
 

يف بعض احلاالت قد يفشل رقم األعمال يف حتديد منو املؤسسة ألن : مؤشر لنمو املؤسسةاملضافة القيمة 
إىل زيادة  كبرية يف املواد املستهلكة أو اخلدمات وهذا يؤدي إىل اخنفاض  القيمة  زيادة رقم األعمال قد تؤدي 

  .د على مؤشر القيمة املضافة لدراسة النمو افضل من رقم األعماللذلك يعد االعتما. املضافة
 

القيمة  : ميكن معرفة مدى تكامل املؤسسة داخليا حبساب النسبة: القيمة املضافة مؤشر للتكامل الداخلي
فكلما إرتفعت هذه النسبة كلما زاد تكامل املؤسسة، ويقصد بالتكامل قدرة  املؤسسة على . االنتاج/املضافة

  . أي أن اعتماد املؤسسة على االستهالك الوسيط هو اعتماد ضعيف ان أكرب عدد من مراحل  االنتاج،ضم
 

القيمة املضافة يف صيغتها املطلقة غري كافية ملقارنة املؤسسة مع  :القيمة املضافة مؤشر لكفاءة املستخدمني
عدد املستخدمني ملعرفة / يمة املضافةالق :املؤسسات األخرى املنتمية إىل نفس القطاع، بل جيب حساب النسبة

  . عائد كل مستخدم، مث  مقارنة تلك النسبة مع نسب مؤسسات نفس القطاع للحكم على كفاءة املستخدمني
إن القيمة املضافة اليت حققتها املؤسسة جيب توزيعها على خمتلف املسامهني يف حتقيقها، وتتمثل  هذه 

) 09(ميكن توضيح ذلك يف الشكل رقم و .أصحاب املؤسسة ملقرضني،ا الدولة، املستخدمني ،:  األطراف يف
  .املبني يف الصفحة املوالية

 
I.1 .4 فائض االستغالل اإلمجايل :  

ميكن تعريف فائض االستغالل اإلمجايل بالنتيجة االقتصادية للمؤسسة، واملتولدة من عمليات االستغالل  
  : وحيسب بالعالقة .والتوزيع االهتالكات واملؤونات، ملالية،مستقلة عن السياسات ا اليت تزاوهلا املؤسسة،

  .مصاريف املستخدمني -ضرائب ورسوم -إعانات االستغالل +القيمة املضافة=  فائض االستغالل اإلمجايل
ويف حالة كون هذا الرصيد سالب، فإنه يطلق عليه . فهو املورد األساسي الذي جتنيه املؤسسة من نشاط االستغالل

أمهية تكمن و,)2(وميكن اعتباره مؤشرا لألداء اإلنتاجي والتجاري جبانب األداء املايل. جز االستغالل اإلمجايلاسم ع
  :)3( هذا املفهوم يف قدرته على إجالء العديد من إنشغاالت املؤسسة

 العسر،يعد مؤشرا ممتازا ملعرفة خطر عدم التسديد أو  ائض االستغالل،ف/مصاريف مالية : إن حساب النسبة-
  .وإال فإن املؤسسة على أبواب اخلطر  %25وحسب احملللني املاليني جيب أن ال تتجاوز هذه النسبة 

 
 
 

                                                
(1) Ibid , p.p.321.322 

(2) Eric Stephany , op. cit, p.76. 
(3) A.Burlaud J.Y Eglem, P Mykita, op. cit P.P.186.187. 
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  توزيع  القيمة  املضافة): 09(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يسمح هذا الرصيد حبساب فائض خزينة االستغالل واليت حتتل مكانة مهمة يف صدر جداول التمويل -
  . ديثةاحل

 قیمة  اإلنتاج

  ة  المضافةالقیم 

ضرا
ئب 

ورسو

 
مصاری
ف   

المستخ

مصاری
ف 

  مالیة

االستھالك  
  الوسیط

إھتالكا
ت  و 
  مؤونات

 
  أرباح

ضرا
ئب   
األربا

 
أرباح  
موزع

ربح     
محتج

  ز

  المقرضین  الموردین

مستخدمین  ال
والضمان 
  االجتماعي

الدولة 
والجماعات 

  المحلیة

أصحاب  
  المؤسسة

  المؤسسة 

تجدید 
تجھیزات 
اإلنتاج  

المستعملة في 
  عملیة اإلنتاج

زیادة أو 
تحسین 

تجھیزات 
  اإلنتاج

التمویل الذاتي 
  للمؤسسة

  .Gilles  Bressy, Christian Konkuyt , OP, cit, P04:المصدر
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  .يعترب هذا الرصيد نقطة االنطالق يف حساب قدرة التمويل الذايت باستخدام طريقة الطرح-
I .5.1  نتيجة االستغالل خارج النواتج واملصاريف املالية  

  :نتيجة االستغالل أو النتيجة التشغيلية مستقلة عن السياسة املالية للمؤسسة، وحتسب هذا النتيجة بالعالقة
 نواتج +حصص االهتالكات واملؤونات - حتويل تكاليف االستغالل +فائض االستغالل اإلمجايل=غاللنتيجة االست 

  .تكاليف أخرى - أخرى 
  
I.1 .6  النتيجة املالية  

تتمثل هذه النتيجة يف الفرق بني النواتج املالية واملصاريف املالية، فهي تعرب عن مردودية العمليات املالية 
  …االقتراض من إيداع األموال، تقدمي القروض،اليت تقوم ا املؤسسة 
  .املصاريف املالية - النواتج املالية = النتيجة املالية

I.1 .7 النتيجة اجلارية قبل الضرائب  
تضم هذه النتيجة مجيع األعباء ومجيع النواتج املتعلقة باالستغالل العادي للمؤسسة وتضم أيضا النواتج 

  :مؤشر لنشاط املؤسسة االقتصادي واملايل، وحتسب هذه النتيجة بالعالقةفهي مبثابة . واألعباء املالية
  .أعباء مالية -  نواتج مالية+  نتيجة االستغالل=  النتيجة اجلارية قبل الضرائب 
 I.1 .8 النتيجة االستثنائية  

  .ف االستثنائيةهذه النتيجة مستقلة عن النتائج السابقة وتتمثل يف الفرق بني النواتج االستثنائية واملصاري
  .مصاريف استثنائية - نواتج استثنائية=  النتيجة االستثنائية

 I.1 .9 النتيجة الصافية  
  )1(وهي آخر نتيجة من بني األرصدة الوسطية للتسيري، وحتسب بالعالقة التالية 

  .خدمنيمسامهات املست - ضرائب األرباح –النتيجة االستثنائية  ± النتيجة اجلارية=  النتيجة الصافية
I 2.املردودية ومؤشرات قياسها  

تعرف املردودية بأا قدرة املؤسسة على حتقيق األرباح نتيجة الستخدام رأس ماهلا يف نشاطها 
  .االستغاليل
  .الوسائل املستعملة/النتائج احملققة: فإذا أردنا حساا  فالعالقة املعربة عنها هي 

فتبعا للنتيجة املختارة حتدد الوسائل املستعملة،  لوسطية للتسيري،النتائج احملققة تتمثل يف خمتلف األرصدة ا
بل  فعلى سبيل املثال ال ميكن اعتبار اخلصوم كوسيلة لتحقيق الربح الصايف، فهذه األخرية حمكومة بنوع النتيجة،

 يف حتقيقها بدقة،فاختيار نوع النتيجة يفرض حتديد الوسيلة املسامهة . األموال اخلاصة لوحدها حتقق الربح الصايف
  .وهذا من أجل الوصول إىل قياسات صحيحه وذات معىن

                                                
(1) Josette Peyrard , op.cit, p.p.51-52 
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ألن الربح عبارة عن رقم  وتعترب املردودية معيارا أفضل من الربح أو النتائج للحكم على أداء املؤسسة،
ر الذي مطلق ال يشري إىل حجم رأس املال أو االستثمارات اليت حققته، بينما املردودية تربط بني الطرفني، األم

يسهل إجراء املقارنات مع معدالت املردودية للسنوات السابقة ودراسة تطورها وإجراء مقارنات مع مؤسسات 
  . تنتمي إىل نفس القطاع لكن ختتلف يف أعبائها الضريبية وختتلف يف هيكلها املايل

  :وإذا أُريد دراسة مردودية املؤسسة ميكن االعتماد على ثالث أساليب هي
  .النشاطمردودية -
  .املر دودية االقتصادية-
  .املردودية املالية-

  
  
I 2 .1مردودية  النشاط  

ألا تدرس وتسمح بتقييم األداء التجاري أو  يطلق عليها يف بعض األحيان اسم املردودية التجارية، 
يف قدرة املؤسسة  فهي معيار مهم لتقييم األداء يف املؤسسات التجارية وتتمثل  هذه املردودية . البيعي للمؤسسة

فهي بذلك تقدم معلومات تساعد على إصدار حكم ذو  على استخالص فائض من التشغيل أو هامش جتاري،
   )1(قيمة حول فعالية وكفاءة النشاط التجاري والصناعي الذي متارسه املؤسسة

اليت حتققها  واملتغري املعرب عن نشاط املؤسسة هو رقم األعمال خارج الرسم، لذلك فإن مجيع النتائج
وميكن االعتماد على عدة . املؤسسة سيتم مقارنتها مع رقم األعمال، أي أن رقم األعمال هو السبب يف توليدها

  .مؤشرات لدارسة مردودية النشاط
I 2 .1 .1 مؤشر  اهلامش اإلمجايل  

در األساسي يستخدم بكثرة يف املؤسسات التجارية، ويربط هذا املؤشر اهلامش اإلمجايل باعتباره املص
  .هذا األخري هو املصدر الوحيد للهامش اإلمجايل. لربح املؤسسة التجارية ورقم األعمال

  .رقم األعمال خارج الرسم / اهلامش التجاري=  نسبة اهلامش اإلمجايل
والنسبة املتحصل عليها تعرب عن قدرة دينار املبيعات على توليد هامش ربح خام، أو بتعبري آخر هو  
 .ومعدل اهلامش املنخفض يعرب عن اخنفاض سعر البيع. ربح اخلام يف كل دينار من دنانري املبيعاتمقدار ال

I  .2 .1 .2 .مؤشر  اهلامش اإلمجايل لالستغالل  
يعد مقياسا لألداء التجاري واإلنتاجي للمؤسسة، كذلك يعد مقياسا لقدرة املؤسسة على توليد موارد    

  :وحيسب بالعالقة. اخلزينة
  .رقم األعمال خارج الرسم / فائض االستغالل اإلمجايل = اإلمجايل لالستغالل شة اهلامنسب

                                                
 .83، مرجع سبق ذكره، صجمعة السعید فرحات  (1)
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  )1(: وجيب أن تكون هذه النسبة مرتفعة بالقدر الكايف إلشباع العوامل التالية

  االهتالكات كمكافأة لرأس املال االقتصادي، وهي أعباء حقيقية لكنها غري نقدية-
وقد  تستوجب   ممتلكات املؤسسة وتؤدي إىل زيادة يف النقدية،املؤونات من أجل محاية وتأمني-

  .مدفوعات فيما بعد
  .املصاريف املالية-
  .خسائر استثنائية ميكن أن تلحق باملؤسسة-
  .ضرائب على األرباح احملققة كمكافأة للدولة وأجهزا، وأرباح موزعة كمكافأة للمسامهني-
  .بقة الذكر ميثل فائض صايف كمكافأة للمنظمة ميكنها من النموقي بعد إشباع العوامل الساباجلزء املت-

 
 
 
I .2 .1 .3 مؤشر اهلامش الصايف  

سمى أيضا بالرحبية، وتقوم على أساس مقارنة الربح الصايف برقم األعمال، فهي تقيس معدل الربح يو 
  .ستثنائيةاملتحصل عليه من عمليات االستغالل، والعمليات ذات الطابع املايل والعمليات اال

  .رقم األعمال خارج الرسم / النتيجة الصافية =الرحبية 
هذا املقياس دليل على قدرة املؤسسة على حتقيق أرباح صافية وقدرا على التنافس، ألن ارتفاع هذه 

سسة هذا األخري يتحكم فيه عنصرين مها السعر والتكاليف اللذين ما تستطيع املؤ. النسبة دليل على ارتفاع الربح
  . مزامحة منافسيها

كذلك ميكن تعديل هذه النسبة بتعويض النتيجة الصافية بالنتيجة اجلارية ومنه جنتنب تأثري العمليات 
  .أو تعويضها بنتيجة االستغالل ) 2(االستثنائية، أو تعويضها بالتدفق النقدي بعيدا عن سياسة االهتالكات

  .رقم األعمال خارج الرسم/ النقدي التدفق=  قدرة املؤسسة على حتقيق نتيجة موجبة
مدة تفاالعتماد على التدفق النقدي بدل النتيجة الصافية يسمح للمؤسسة عزل تغريات سياسة اإلهتالك املع

  .من طرفها
I .3.2.   املردودية االقتصادية  

د يعرب عن ق. هي العالقة بني النتيجة االقتصادية اليت حتققها املؤسسة وجمموع األموال اليت استعملتها
النتيجة االقتصادية بالفائض اإلمجايل لالستغالل أو بنتيجة االستغالل، أما األموال املستخدمة يف حتقيق هذه النتيجة 

إال أن البعض يستخدم األصول الثابتة مضافا إليها احتياج رأس املال العامل  فيعرب عنها عادة بأصول املؤسسة،
قياس املردودية االقتصادية يسمح للمؤسسة مبعرفة قدرا .ق النتيجة االقتصاديةللتعبري عن األموال املستعملة لتحقي

  .  على حتقيق األرباح بعيدا عن تأثري التمويل
                                                

 .85نفس المرجع السابق،   (1)
(2)Josette Peyrard, op. cit, p.p.178. 179. 
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وتقيس مؤشرات املردودية االقتصادية وكذا املالية كفاءة وفعالية إدارة املؤسسة يف حتقيق األرباح لذلك 
ية هي جمال اهتمام املستثمرين اجلدد واملسريين واملقرضني فاملستثمرين قتصاداالجند أن مؤشرات املردودية املالية و

واملقرضون  يستطعون التحقق من جناح  املؤسسة، املسريينو  ميكنهم معرفة املؤسسة اليت ميكنها أن تثريهم،
  )1(يشعرون باألمان عند إقراض أمواهلم للمؤسسة اليت حتقق أرباحا اكثر من تلك اليت ال حتققها

I .2 .2 .1 املردودية االقتصادية اإلمجالية  
  .هي العالقة بني الفائض اإلمجايل لالستغالل وأصول املؤسسة

  األصول / الفائض اإلمجايل لالستغالل = املردودية االقتصادية اإلمجالية
عيم يسمح هذا املؤشر مبعرفة قدرة املؤسسة على حتقيق األرباح االقتصادية وقدرة أصوهلا على توفري أو تد

خزينة االستغالل ألنه كما سبق وأن أشرنا أن الفائض اإلمجايل لالستغالل هو أصل حساب فائض خزينة 
  . االستغالل

I .2 .2 .2 املردودية االقتصادية الصافية  
  :وحتسب بالعالقة املردودية االقتصادية الصافية هي العالقة بني  نتيجة االستغالل وأصول املؤسسة،

  األصول/نتيجة االستغالل = دية الصافيةاملردودية االقتصا
نتيجة االستغالل يف هذه احلالة هي النتيجة اجلارية مضافا إليها املصاريف املالية، أو النتيجة الصافية مضافا 

  .إليها املصاريف املالية
لعالقة  يعين هذا املؤشر قدرة الدينار الواحد املستثمر يف املؤسسة على حتقيق الربح، ويالحظ على هذه ا   

البساطة واالختصار، لكن يف األصل هي أكثر من ذلك، ألن العالقة السابقة ال تربز العوامل الرئيسية اليت تشارك  
  :وانطالقا من العالقة السابقة نستطيع أن نكتب. يف حتديد مردودية املؤسسة

  )املبيعات/ املبيعات(  x )األصول / نتيجة استغالل ( = املردودية االقتصادية
  )األصول/ املبيعات( x )املبيعات/نتيجة استغالل ( =    
  )معدل دوران األصول(  x ) اهلامش الرحبي ( =        

 .ومعدل دوران األصول) الرحبية( هامش الربح:  فاملردودية االقتصادية ترتكز على عاملني أساسني مها
  )2(ذين العاملنيوتستطيع املؤسسة أن تتحصل على مردودية جيدة إذا متكنت من تعظيم ه

ويقصد به عدد مرات تغطية املبيعات ألصول املؤسسة، أو عدد مرات استخدام أصول  : معدل دوران األصول
فهذه النسبة مؤشر جيد ملدى كفاءة املؤسسة يف استعمال أصوهلا، فكلما ارتفعت هذه . املؤسسة يف حتقيق املبيعات

  .النسبة دل ذلك على الكفاءة والعكس صحيح
اهلامش املنخفض يعين اخنفاض سعر . ويتمثل يف مقدار الربح املتولد من كل دينار من دنانري املبيعات :الربحهامش 

  .)3(البيع أو ارتفاع التكاليف
                                                

 .384. مفلح محمد عقل، مرجع سبق ذكره،ص  (1)
 .64ص،  ,غیر مذكورة،أساسیات اإلدارة المالیة، دار النھضة العربیة،بیروت، جمیل أحمد توفیق(2)
 35. 34مفلح محمد عقل، مرجع سبق ذكره،ص  (3)
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I 2 .3 .املردودية املالية  
واألموال  و هي العالقة بني النتيجة اليت حققتها املؤسسة وتسمى أيضا بعائد أو مردودية األموال اخلاصة،

  .فهي تقيس العائد املايل املتحقق  من استثمار أموال أصحاب املؤسسة اصة،اخل
  .األموال اخلاصة/ النتيجة =املردودية املالية 

النتيجة قد تكون النتيجة الصافية بعد دفع ضرائب األرباح وهذا ملعرفة املكافأة احلقيقة ألصحاب املؤسسة 
ألرباح، مبعىن أن تأثري العناصر االستثنائية قد أمهل، وهذا يساعد وقد تكون النتيجة اجلارية مطروحا منها ضرائب ا

  .على حتديد العالقة الفعلية بني املردودية االقتصادية واملردودية املالية
واحلكم على مدى كفاية هذه النسبة يتم باملقارنة مع مؤسسات نفس القطاع أو املقارنة مع أسعار الفائدة 

ألن النسبة العالية  ة دليل على كفاءة املؤسسة إال أنه يف بعض احلاالت ال يعترب كذلك،واملستوى العايل هلذه النسب
  )1(عال من اخلطورة ىالناجتة عن مستوى عال من الديون ومستوى منخفض من األموال اخلاصة يصطحبها مستو

ويعود  حاالت خاصة، إن املردودية االقتصادية واملردودية املالية مؤشرين غري متساويني يف القيمة إال يف
هذا األخري يتمثل يف الفرق بني املردودية املالية واملردودية  ب يف عدم التساوي إىل وجود أثر الرفع املايل،بالس

  . ويسمح أثر الرفع املايل مبعرفة األثر اإلجيايب أو السليب لديون املؤسسة على مردوديتها املالية .االقتصادية
  :  إذا وضعنا

  ة الصافيةالنتيج : ن ص
  جمموع الديون:  د  

  معدل فوائد الديون : ع
  األموال اخلاصة : أخ
  مصاريف مالية : د.ع

  )اخلصوم= ألن األصول ( د + أخ =األصول: أ ص

=م أ  :االقتصادية املردودية : ولدينا 
صأ

د.عصن
).........(


1  

  2.……أخ/ن ص= م م: املردودية املالية
  د.ع -أص . إ م= ن ص جند) 1(انطالقا من العالقة

  :جند )2( وبتعويض قيمة ن ص يف العالقة
                  

                       
           

 
                                                
(1) Josette Peyrard, op cit, p.p.181. 182. 

م م   = =  

==  
==  
==  

  د.ع -)د+أ خ( م إ          د        .ع –أ ص . م إ
  أخ         أ خ                 

      أخ/ د.ع-)أخ/ د+  1(   م إ
  )أخ/ د( ع-)أخ/ د(م إ + م إ  

))أخأخ/ / دد).().(عع--م إم إ+( +( م إم إ     
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)ع- م إ: ( إذن املردودية املالية تساوي إىل املردوية االقتصادية  مضافا إليها املقدار 
أخ
والذي يعرب عن أثر د

  :أثر  الرفع املايل ثالثة أدوار هي وميكن أن يلعب .) 1(الرفع املايل

وتتحقق عندما تكون املردودية االقتصادية أعلى من  احلالة األوىل ويلعب فيها أثر الرفع املايل دورا إجيابيا،-01 
  .أخ أي زيادة املديونية أدى ذلك إىل ارتفاع املردودية املالية/يف هذه احلالة كلما زادت النسبة د. معدل الديون

وتتجسد هذه احلالة عندما تكون املردودية االقتصادية  ة  الثانية ويلعب فيها أثر الرفع املايل دورا سلبيا،احلال- 02
  .أخ أدى ذلك إىل هبوط املردودية املالية/يف هذه احلالة كلما زادت النسبة د ).ع(أقل من معدل الديون

. ما تتساوى املردودية االقتصادية مبعدل الديوناحلالة الثالثة وهي حالة حياد أثر الرفع املايل، وتتجسد عند- 03
  .أ خ فإن املردودية املالية تبقى على حاهلا/فمهما تغريت النسبة د

ففي حالة .  تأخذ بعني االعتبار معدل الضرائباملايل ملإن العالقة السابقة للمردودية املالية وأثر الرفع 
  .أخذه يف احلسبان فإن العالقة السابقة تتغري

  النتيجة  اجلارية  قبل املصاريف املالية: ن ج:  وضعناإذا  
  النتيجة الصافية بعد دفع الضرائب :ن ص

= مردودية اقتصادية:  م أ 
دخأ

جن


  

=املردودية املالية : م م
خأ

صن
  

  أموال خاصة:  أخ
  معدل الفائدة:  ع
  الديون : د
  ريف ماليةمصا : د.ع
  معدل ضرائب األرباح:  ض 
  )ض- 1) ( د.ع - ن ج= (ن ص:  ولدينا 

=م م 
أخ
نص

اخ
)ض)(عدنج(

دأخ
اخ

)
داخ

نج
داخ

عد
)ض)(














1
1

  

               =


















 
إ.م

د.أخ

د.ع
)ض(

خ.أ

دخ.أ
1  

                                                
(1)Georges Depallens, Jean-Pierre Jobard, op.cit, p.p. 344 .345. 
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    ) ض-1] ( أخ)/ د+ أ خ).(د+أخ/ (د.ع -أ خ)/ د+ أ خ . (م إ= [           
    )ض-1] ( أخ/ د.ع - أخ)/ د+أ خ(م إ =[              
    )ض-1)].( خ.أ /د.ع(- )أخ/ د( م إ )+ أخ/ أ خ. (إ.م = [                     

  )ض-1)]( أخ/ د.ع( -)أخ/ د(م إ + م إ = [                     
  )أخ/ د)] (ض-1) ( ع-م إ)+[ ( ض-1(م إ =              

  :أخ  حنصل على/ د= ك : إذا وضعنا
  ك).ض-1) (ع-م إ ) +( ض-1(م إ = م م 

  )1(لكاملة  للعالقة املوجودة بني املردودية املالية وأثر الرفع املايلوهذه هي الصيغة العامة وا

إن حساب مؤشرات املردودية ومقارنتها زمنيا، أو مقارنتها مبؤسسات تنشط يف نفس القطاع خطوة 
ضرورية، لكنها غري كافية ألن مؤشرات املردودية تعترب من أهم املؤشرات لدراسة كفاءة املؤسسة لذلك جيب أن 

وبذلك السعي إىل  درس هذه املؤشرات دراسة حتليلية، وهذا من أجل التعرف على أهم العناصر اليت تؤثر فيها،ت
  .التحكم فيها

III حتليل املدرودية  
دودية املؤسسة أو ركما سبق وأن أشرنا أن حساب مؤشرات املردودية واالعتماد عليها يف احلكم على م

ملؤسسة، لذا جيب البحث والكشف عن العوامل اليت تؤثر يف عناصر كفاءا قد خيفى الكثري من حقائق ا
املؤشرات، أي بسط النسبة ومقامها، ومن أهم الوسائل اليت متكنت من حتليل مردودية املؤسسة وحتديد العناصر 

  )2(دي بونت املؤثرة فيها  جند ما يسمى بنظام

  : سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل   
  .املردوديةمنوذج ديبون لتحليل -
طريقة اإلحالل املتسلسل، واليت متكن من قياس  تأثري خمتلف العناصر اليت يكشف عنها منوذج ديبون يف -

  .املردودية
III .1 منوذج ديبون لتحليل املردودية  

  DUPONT DE NEMOURSمسى ذا االسم نسبة إىل الشركة اليت طورته، وهي شركة
دوات الفعالة  اليت يستعملها احملللون املاليون يف حتليل األداء املايل والرقابة األمريكية، ويعد هذا النموذج من األ

وقد اكتسب هذا النموذج شهرته بسبب مساعدته الفعالة يف تتبع  العناصر أو العوامل املؤثرة يف املردودية . عليه
  .واملنتمية إىل جدول النتائج وامليزانية

                                                
(1)Ibid, p .351. 

 .137، ص1997، لیبیا، 2منھج  تحلیل شامل،الجامعة  المفتوحة، ط:السمارائي،اإلدارة المالیة عدنان ھاشم رحیم(2)
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الشمولية أن املردودية االقتصادية تتحدد من خالل عنصرين يوضح هذا النموذج املتسم بالبساطة و
هامني، األول يتمثل يف الرحبية أو هامش الربح والثاين يتمثل يف معدل دوران األصول واليت تعين قدرة األصول 

  )1(ويوضح كذلك العناصر املؤثرة يف كل من هامش الربح ومعدل الدوران. على حتقيق املبيعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منوذج ديبون لتحليل املردودية) : 10(شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  .39.مفلح عقل حممد،مرجع سبق ذكره، ص: املصدر
III.2 طريقة اإلحالل املتسلسل  

فهي بذلك أداة فعالة يف يد املؤسسة  تعترب طريقة اإلحالل املتسلسل من أهم طرق حتليل النشاط االقتصادي،
  .)2(لتحليل خمتلف الظواهر االقتصادية

III.2 .1مفهوم  وأساس الطريقة  
. اإلحالل املتسلسل طريقة تسمح بتحديد أو قياس تأثري عوامل مستوى معني  يف الظاهرة  املؤثر فيها

                                                
 .38مفلح محمد عقل ،مرجع سبق ذكره، ص(1) 
 .مرجع سبق ذكره عیسى حیرش،(2) 

  المردودیة االقتصادیة

ھامش 
  الربح

معدل 
  الدوران

المبیعا  األصول المبیعا   النتیجة الجاریة قبل الفوائد

األصول 
  المتداولة

األصول    التكالیف  اإلیرادات

ریف مصا
  التوزیع

مصاریف   تكلفة البضاعة م 
  إداریة

قیم   بضاعة
  محققة

  قیم جاھزة

÷ 

x  

+ 

÷÷  

- 

+ + + + + + + + 
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لذلك فإن أساس الطريقة هو حتديد نظام  .والظاهرة هي نتيجة تفاعل األسباب فالعوامل هي أسباب الظاهرة،
باب املؤثرة فيها، وبعدها حتديد أسباب األسباب، فأي سبب هو نتيجة العالقات السببية، أي حتديد النتيجة واألس

وتستمر عملية حتديد العالقات السببية إىل غاية الوصول إىل أدىن مستوى أين ال ميكن . ملا بعده وسبب ملا قبله
  .حتديد أسباب أخرى للظاهرة

للظاهرة أو ما يسمى بالرسم املنطقي، بعد حتديد العالقات السببية تأيت مرحلة رسم شبكة العالقات السببية 
  .والرسم املوايل هو مثال ملبيعات املؤسسة .الذي هو على شكل شجرة

  
  
  
  
  
  
 

  الرسم املنطقي ملبيعات املؤسسة): 11(الشكل رقم
  
  

  
 
 
 
  
  
  

  من إعداد الباحث: املصدر
أسباا هي تغري  مبيعات من الرسم السابق فإن  الظاهرة  هي تطور املبيعات، عوامل  تطور البميعات أو  

. ، وحتديد مسامهتها  يف تطور  املييعات يسمى حتليل املستوى األول للظاهرةP3و  P2و  P1املنتوجات 
وحتديد مسامهتها يف مبيعات كل  املستوى األول ميثل  ظاهرة ألسباب أخرى هي الكميات املباعة وأسعار البيع،

  .اهرةمنتوج يتمثل يف حتليل املستوى الثاين للظ
  .بعد حتديد الرسم املنطقي فإن اإلشكال هو كيفية حتديد تأثري كل عامل يف الظاهرة 

III.2 .2 كيفية احلساب  

المبیعات اإلجمالیة 
إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإgا

  P3مبیعات المنتوج   P2مبیعات المنتوج   P1مبیعات المنتوج 

كمیة مباعة من   السعر
P3  

عة كمیة مبا
  P2من

  السعر

  املالحظة

P1 كمیة مباعة
  من

  المستوى
  األول

المستو
  ى

  الثاني
  السعر

+  +  

x  x  x  



 90

للقيام باحلساب جيب التمييز  بني نوع العالقة املوجودة بني عوامل الظاهرة، هذه العالقات ميكن دراستها   
  .عالقة القسمة عالقة الضرب، عالقة اجلمع والطرح، :يف  ثالث  أصناف 

III.1.2.2  عالقة الضرب  
  إذا كانت لدينا الظاهرة ك واليت هي حاصل ضرب 

  ونريد حتديد) ص.ع.س= ك (  العوامل س،ع، ص 
  مسامهة كل عامل  يف الظاهرة ك 
  :يلحق بالظاهرة، وحيسب بالعالقة  التاليةالذي ويتمثل  يف التغري : الفرق املطلق والنسيب 
0ك -1ك= م ف:الفارق املطلق  

  )قيمة سابقة أو معيارية:0قيمة حالية أو حقيقة، ك 1ك.(  
  .0ك)/ 0ك- 1ك(= 0ك/ ف م= ف ن:الفارق  النسيب 

  :حلساب مسامهة كل عامل  نستخدم  العالقات املوالية :مسامهة  العوامل يف الفارق 
  0ص. 0ع. 0س  -  0ص . 0ع. 1س=  س :املسامهة املطلقة للعامل س 

  0ص. 0ع.1س  - 0ص .1ع. 1س=  ع  :طلقة للعامل عاملاملسامهة  

  0ص.1ع.1س  -  1ص .1ع. 1س=  ص  :املسامهة املطلقة للعامل ص 

  . ص + ع +س =  0ك -1ك=  ف م                                  
  :وإذا أردنا حساب مسامهة كل عامل يف شكل نسبة حنسب 

  %100. 0ك/ س  =ن س :  املسامهة النسبية للعامل س
  %100. 0ك/ ع  =ن ع  : النسبية للعامل عاملسامهة  
  %100. 0ك/ ص  =ن ص  : للعامل ص النسبيةاملسامهة  
  % 100. 0ك)/ ص +ع+س ( = 0ك)/ 0ك-1ك(  =ف ن  

III.2.2.2عالقة القسمة  
  إذا كانت لدينا الظاهرة ك واليت هي حاصل قسمة عاملني 

  .د  حتديد تأثري العاملني يف الظاهرة ك، ونري)ع÷س  = ك( مها س وع 
  :يتم حساما كما يلي: الفارق املطلق والفارق النسيب

  )0ع/  0س( -) 1ع/  1س= ( 0ك – 1ك= ف م:الفارق املطلق
  0ك)]/0ع/  0س( -) 1ع/  1س[( = 0ك)/0ك – 1ك( =ف ن: الفارق النسيب

  :نستخدم العالقتني املواليتني: مسامهة العاملني يف الفارق 
  )0ع/  0س( –) 0ع/  1س( =س  :املسامهة املطلقة للعامل س
  )0ع/  1س( –) 1ع/  1س( =ع  :املسامهة املطلقة للعامل ع

  ع∆ +س ∆ =  0ك- 1ك= ف م                            
  :أما املسامهة النسبية فتحسب كما يلي 

 ع

 ك

  x س

 ك

x  x  ص  ع  س  ص  ع  س  
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ن س=   0ك / س  x 100%  
ن ع=  0ك / ع  x 100%  

  ن ع +ن س =  0ك )/ 0ك-1ك( =ف ن
III.3.2.2 عالقة اجلمع  والطرح  

  :إذا كانت لدينا الظاهرة ك وهي  نتيجة للعملية
  ص، ونريد حتديد تأثري العوامل الثالثة -ع+س= ك
  يف الظاهرة ك 

  :حيسبا باألسلوب التايل:  الفارق  املطلق  والنسيب
  )0ص - 0ع + 0س( - )1ص - 1ع+ 1س= ( 0ك – 1ك= ف م 

  0ك)]/0ص - 0ع+ 0س( -  )1ص -  1ع+ 1س[( =0ك)/ 0ك - 1ك= (ف ن
  :نستخدم  العالقات: مل يف الفارقوامسامهة الع

  )0س -  1س( = )0ص - 0ع+ 0س(-)0ص - 0ع+ 1س( =س  :املسامهة املطلقة 
           0ع -1ع = )0ص - 0ع + 1س( -)0ص - 1ع+ 1س( =ع  

    0ص -1ص( - = 1ص -0ص = )0ص - 1ع+ 1س( -)0ص - 1ع+ 1س( =ص(  

  ص +ع+س =ف م 
  x 100%  0ك)/0س -  1س( =ن س :املسامهة النسبية

       0ك)/0ع -  1ع( =ن ع  x 100%  
        0ك)/0ص - 1ص( -=ن ص  x 100%  

  ن ص +ن ع+ن س = 0ك)/ 0ك– 1ك(  =ف ن
 II  إنشاء القيمـــــة  

ويقصد  ين،ريألمريكية وتعترب كمعيار ألداء املسظهر مفهوم أو معيار إنشاء القيمة يف الواليات املتحدة ا
فالعمل ذا املعيار  يعين وضع أصحاب األموال . بإنشاء القيمة عموما إنشاء القيمة للسامهني أو أصحاب املؤسسة

ومن هنا . أو املسامهني  يف مركز عمليات اختاذ القرار أي  أن مجيع القرارات تتخذ من أجل تعظيم  ثروة املالك
ح إشكال  سبب  تقدمي أو تفضيل املسامهني أو املالك على بقية األطراف اليت هلا عالقة  مع املؤسسة  من يطر 

واإلجابة عن هذا السؤال تتمثل يف أن األطراف األخرى تتمتع بقدرة املفاوضة، … مستخدمني وعمالء وموردين
 ،) 1(ألخرى حتما  ستستفيد  من ذلككذلك إذا متكنت املؤسسة من إنشاء القيمة ملسامهيها فإن األطراف ا

ين الذين استطاعوا إنشاء القيمة ألصحاب املؤسسة سيحصلون على جزء منها كمكافأة هلم لتحقيقهم ريفاملس
    .للهدف، أو كحافز لتحقيق نتائج أفضل  يف املستقبل

                                                
 (1) Josette ¨Peyrard, op. cit, p.182. 

 ك

  ص  ع  س  ص  ع  س  -  +
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املستثمرة تفوق   واملؤسسة املنشأة للقيمة ألصحاب األموال هي املؤسسة اليت حتقق مردودية من أمواهلا
تكلفة خمتلف مصادر التمويل املستعملة، من هنا يتضح أن املؤسسة اليت حتقق رحبا باملفهوم احملاسيب ليست 
بالضرورة مؤسسة متكنت من إنشاء القيمة  مع أن الربح  احملاسيب يأخذ يف احلسبان تكلفة االقتراض يف حساب 

ة اليت تستطيع  حتقيق الربح بعد أن تأخذ بعني االعتبار تكلفة األموال فاملؤسسة املنشأة للقيمة هي املؤسس. النتيجة
  . تكلفة االقتراضجبانب ) 1(اخلاصة

ميكن  تصنيفها يف ثالث  يف الوقت  احلايل هناك العديد من النماذج املستعملة لقياس إنشاء القيمة، 
  :جمموعات

 القياسات احملاسبية إلنشاء القيمة .  
 نشاء القيمةالقياسات السوقية إل.  
 القياسات املختلطة وهي اليت متزج بني النموذجني السابقني.  

 
  
  
 
II.1 القياسات احملاسبية إلنشاء القيمة  

القيمة  :هناك العديد من املقاييس أو املؤشرات احملدثة  لقياس إنشاء القيمة، من بني هذه املؤشرات   
  (*) )CFROI(ن االستثماروعائد التدفقات النقدية م) E.V.A(االقتصادية املضافة

II.1.1 .القيمة االقتصادية املضافة  
فضال عن أا وسيلة لقياس  وتقييم أداء املسريين، فهي منوذج لتسيري املؤسسة اليت تنتهج مناذج تسيري  
القيمة، فهي دف إىل قياس الربح االقتصادي الذي ميكن أن حتققه املؤسسة من ممارسة أنشطة االستغالل وهذا  

  .لى خالف الربح احملاسيبع
قد عرفه  1890الربح االقتصادي أو القيمة االقتصادية املضافة ليست  باملفهوم اجلديد، ألنه يف عام 

الربح االقتصادي هو الربح الذي يبقى متوفر "  :وحدده كما يلي  ALFRED MARSHAL االقتصادي
افة  إىل خصم  كل املصاريف احملاسبية ختصم أيضا فباإلض  )2("للمسامهني بعد خفض مكافأة رأس املال املستخدم

  .تكلفة أموال املسامهني
مع أن مفهوم القيمة االقتصادية املضافة قد حدد منذ زمن طويل إال أنه مل  حتدد طريقة حسابه إال يف 

  .بتحديدهSTERN  ET STEWART أين قام املكتب األمريكي  1991عام

                                                
 (1) Farid Latreche, «La création de  valeur comme mesure  de  la performance financière », journée d’étude sur la 
productivité et  rationalisation des  ressources humaines,  université de  Biskera 19/10/2002, P .52 .     
(*) EVA : economic value added , CFROI :cash  flow return in   investment, ,  
 (2)  Ibid P.56.     
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ا  الفرق بني  العائد احملقق خالل الدورة والعائد املنتظر الذي يأخذ تعرف القيمة االقتصادية املضافة بأ 
أما العائد املنتظر فيتمثل يف املكافأة اليت  ويقابل العائد احملقق النتيجة قبل الفوائد وبعد الضريبة،. يف احلسبان اخلطر

األموال  اخلاصة -القتصاديمن املفروض أن تقدم ألصحاب األموال وتتمثل هذه املكافأة يف ناتج الرأمسال ا
فاألموال   ري آخر تتمثل املكافأة يف تكلفة الفرصة البديلة،بـأو بتع. ة لألموالحوالتكلفة املتوسطة املرج -والديون

اليت تركها أصحاا يف املؤسسة كان  ميكن استخدامها يف استثمارات خارجية وكان من املمكن أن حيققوا  عائدا  
ألموال ضحوا  بفرصة استثمار أمواهلم يف استخدامات أخرى عندما قدموا أمواهلم من ورائها، فأصحاب ا

  :وحتسب القيمة االقتصادية املضافة  بالعالقة )1(للمؤسسة
  مكافأة األموال –النتيجة قبل الفوائد وبعد الضريبة =  )ق إ م(القيمة االقتصادية  املضافة

  .رأس املال االقتصادي x )تكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال( - )معدل الضريبة -1(النتيجة قبل الفوائد =   
رأس املال واليت  ال تزال للتكلفة املتوسطة املرجحة امن املعادلة يتضح أن مجيع العناصر سهلة  احلساب إال  

بني  ويف حقيقة األمر هناك عدة طرق أو مناذج ميكن استخدامها لتحديد التكلفة املتوسطة املرجحة من . غامضة
  :هذه الطرق األسلوب التايل

  :حيث , )]د+أخ/(د[ 2ع)]+د+أخ / (أ خ[1ع)= ك( التكلفة املتوسطة  املرجحة 
  األموال اخلاصة : أخ
  الديون املالية : د
  تكلفة  األموال  اخلاصة:  1ع
  تكلفة القروض املالية:  2ع
  21ع+11ع =1ع: وحتسب تكلفة األموال اخلاصة كما يلي 

  .املكافأة دون خطر، ويتمثل عموما يف سعر الفائدة السائد يف اقتصاد الدولة هو معدل:  11ع
  .هو عالوة اخلطر  املأخوذ على األموال اخلاصة:  21ع
  ).معدل الضريبة-1(ع =2ع: أما تكلفة القروض فتحسب كما يلي 

الفائدة،  ع هو معدل الفائدة  للقرض الذي مت احلصول عليه، فتكلفة االقتراض دوما أقل من معدل
وتفسري ذلك هو أن فوائد القروض هي من املصاريف اليت حيتويها جدول حسابات النتائج فاملؤسسة حتقق من 

  .)2(ة تتمثل يف مقدار الفائدة مضروبا يف معدل الضريبةيورائها وفورات ضريب
القيمة ألصحاب توفر القيمة  االقتصادية املضافة مقياسا عن مدى قدرة  املؤسسة ومسرييها على إنشاء  

رأس املال، فإذا  كانت  القيمة  موجبة دل ذلك على إنشاء  القيمة للمسامهني، وإذا كانت سالبة  دل ذلك على 
  .نقص أو تدهور يف القيمة

  :ويوفر مقياس  القيمة املضافة  جمموعة من املزايا نذكر منها   

                                                
 (1)  Michel Gervais, op, cit, p.p.252.254. 

 
  395. 394. ص.ص, 2000, االسكندریة, الدار الجامعیة. أساسیات االدارة المالیة, رسمیة ذكي قریاقص, نھال فرید مصطفى, محمد صالح الحناوي(2) 
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فيمكن للمؤسسة  أن تعتمد  سنوي للمؤسسة،تستخدم القيمة االقتصادية املضافة كمؤشر لتقييم األداء ال-
 فاألطراف املسامهة يف إنشاء القيمة تستفيد  بنسبة معينة من القيمة املنشأة، عليه لوضع صيغة  معينة  للمكافأة،

  . فهي بذلك أداة مشجعة وحمفزة إلنشاء القيمة أكثر فأكثر يف املستقبل
هولة على األموال من أسوق رأس املال   وبتكلفة تستطيع املؤسسة اليت تنشئ القيمة أن تتحصل  بس -

  .معقولة
مع أن هذا األسلوب مقياسا جيدا إال أنه ال خيلو من العيوب ،ولعل أهم عيب فيه  هو صعوبة حتديد 
تكلفة األموال اخلاصة فتحديدها يتطلب احلصول  على معلومات يصعب احلصول عليها أو حساا ،فهذه 

  .غة يف حتديد تكلفة األموال  اخلاصة أو النقص يف حتديدهاالصعوبة تؤدي إىل املبال
II.2.1 عائد التدفقات النقدية  من االستثمار  

اليت  تشكل إحدى املكاتب (*)) B.C.G(إن هذا النموذج  هو نتيجة اقتراح مجاعة االستشارة ببوسطن   
نقدية من االستثمار  يف املعدل الذي ويتمثل عائد التدفقات ال. األمريكية املتخصصة يف االستشارة يف التسيري

وبأسلوب آخر  يتمثل   يساوي بني قيمة األصول وقيمة التدفقات النقدية املنتظرة على طول حياا االقتصادية،
عملية حساب املعدل تتطلب القيمة اإلمجالية لألصول .  هذا العائد يف أسلوب معدل ملعدل املردودية الداخلي

  .)1(مجاليةوالتدفقات النقدية اإل
وتتمكن املؤسسة من إنشاء  القيمة  إذا كان  عائد التدفقات  النقدية من االستثمار  يفوق تكلفة رأس     

  .املال، وتكون املؤسسة  منقصة للقيمة  إذا حصل العكس
وهذا شيء صعب  تطبيق هذا األسلوب يعتمد على صحة  توقعات  التدفقات النقدية يف املستقبل،  

  .لتغريات احمليط  املستمرةجدا، نظرا  
II.2  املردودية  االقتصادية السنوية: القياسات السوقية  

يف  املقارنة بني القيمة السوقية لرأس  املال  يف اية  (**))A.E.R(تتمثل  املردودية االقتصادية  السنوية   
  )2(ن  توزيع  األرباح  وزيادة رأس املالالفترة والقيمة السوقية لرأس  املال  يف بداية الفترة،  مع األخذ يف احلسبا

  .1-] 1-نر م  ق س)/ مرز -ت أ+  نق س ر م=[  (االقتصادية  السنوية  املردودية 
  .القيمة  السوقية لرأس  املال وحيسب بناتج  عدد األسهم  وسعر السهم السوقي: ق  س ر م 
  .مبلغ األرباح املوزعة  خالل الدورة:  ت أ  
  .املال  خالل الدورةزيادة راس : زرم 

إذا  كانت  نتيجة  املقياس السابق  موجبة  دل ذلك  على متكن املؤسسة  من إضافة  قيمة جديدة، أي  
  .وإذا كانت  النتيجة سالبة دل ذلك  على العكس أن  ثروة  أصحاب  املؤسسة قد زادت،

                                                
(*) B.C.G : Boston  Consulting Groupe. 
 (1)Farid  Latreche, op. cit, P.58. 
(**)  A.E.R : Annual Economic Return 
 (2)   Ibid, p.p.58.59 
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II.3  القيمة  السوقية املضافة :القياسات املختلطة  
لطة  هي القياسات اليت تستعمل  يف نفس  الوقت  معلومات  حماسبية  ومعلومات  القياسات املخت   

  (*))M.V.A(مصدرها سوق األموال، ومن أمثلة  هذا النوع من القياسات  جند  القيمة السوقية  املضافة 
ألموال تتمثل القيمة السوقية املضافة يف الفرق  بني  القيمة السوقية للمؤسسة  والقيمة  اإلمجالية ل 
  )1( .املستثمرة 

  .األموال املستثمرة -القيمة  السوقية  للمؤسسة) = .M.V.A(القيمة السوقية املضافة 
  .الديون بالقيمة احملاسبية +األموال اخلاصة بالقيمة احملاسبية = األموال  املستثمرة :حيث  

  .ة للديونالقيمة السوقي+ القيمة  السوقية لرأس املال=القيمة السوقية للمؤسسة   
  ).القيمة السوقية للسهم(  x )عدد األسهم املصدرة( = القيمة السوقية لرأس  املال 
أما النتيجة السالبة فتدل  على نقص  أو  نكون بصدد إنشاء  القيمة  إذا كانت نتيجة  املقياس  موجبة، 

  .تدهور القيمة
 
 
 

  :خالصة الفصل 
ايري واملؤشرات اليت يستند إليها لتقييم األداء املايل للمؤسسات تناول هذا الفصل أفضل وأهم املع           

االقتصادية ، وأول معيار مت التطرق إليه هو التوازن املايل ، وللحكم على التوازن املايل للمؤسسة يستخدم جمموعة 
  .رأس املال العامل واحتياج رأس املال العامل واخلزينة وجداول التمويل : من املؤشرات هي 

يتمثل املعيار الثاين يف السيولة واليسر املايل ، وأهم أدوات قياسه جند نسب السيولة ونسب التغطية            
  .وجدول تدفقات اخلزينة 

وإنشاء القيمة، ويتم دراستهما من خالل املردودية التجارية،    ةأما املعيار الثالث فيتمثل يف املر دودي      
   ...      دودية املالية، القيمة االقتصادية املضافة، القيمة السوقية املضافة املردودية االقتصادية، املر

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(*) M.V.A : Market Value Added 
 (1)   Ibid, p.59. 
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مؤسسة صناعات الكوابل المالي لتقییم التوازن :المبحث األول
  .بسكرةب

  .تقییم  السیولة والیسر المالي للمؤسسة:المبحث الثاني
  .ییم المردودیة وإنشاء القیمة للمؤسسةتق:  المبحث الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسكرةبؤسسة صناعات  الكوابل  ملتقييم األداء املايل  : الفصل الثالث
  

بسكرة كنتيجة إلعادة  هيكلة  املؤسسة الوطنية لصناعة وتركيب  بنشأت مؤسسة صناعات الكوابل 
 04الصادر بتاريخ  80/242وم رقم وذلك طبقا للمرس) SONELEC(األجهزة الكهربائية واإللكترونية

إىل عدد من املؤسسات منها املؤسسة الوطنية  1982، حيث متت جتزئة هذه األخرية يف اية سنة 1980أكتوبر 
ومقرها بالعاصمة وتشرف على ثالث وحدات   83/0مبرسوم ) ENICAB(لصناعة الكوابل الكهربائية

  :إنتاجية هي
  .ختصة بصناعة الكوابل واألسالك الكهربائية ذات الضغط املنخفض واملتوسطوامل : وحدة جسر قسنطينة بالقبة- 
  .وهي خمتصة يف صناعة الكوابل واألسالك اهلاتفية:  وحدة واد السمار باحلراش-
  .1978خمتصة يف صناعة الكوابل الكهربائية بأنواع متعددة ،واليت مت بدء أشغال إجنازها يف  : وحدة بسكرة-

ها بتاريخ تت الكوابل بسكرة تابعة للشركة األم إىل غاية صدور قرار إعادة هيكلظلت مؤسسة صناعا
  .، حيث أصبحت وحدة بسكرة مستقلة04/11/1997

تقع مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة يف املنطقة الصناعية غرب املدينة على جانب الطريق الوطين رقم 
يقدر رأس ماهلا حاليا  كلم عن حاسي مسعود، 360و  كلم عن  اجلزائر  العاصمة، 450عد حوايل ب، ت46
  . مليون دينار جزائري 800بـ
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، أما املساحة …هكتار مغطاة تشمل ورشات ومباين إدارية 16هكتار منها  42تقدر مساحتها بـ 
  . هكتار فتشمل على مواقف السيارات، مساحات خضراء، وغريها 26احلرة وهي 
بسكرة وفقا للمعايري  بألداء  املايل  ملؤسسة صناعات الكوابل سيتم  يف هذا  الفصل  قياس وتقييم  ا 

  :واملؤشرات اليت  مت  التطرق  هلا  يف اجلانب  النظري  وذلك  كما يلــي
  .بسكرةبؤسسة صناعات  الكوابل املايل ملتقييم التوازن  :املبحث األول 

  .تقييم  السيولة واليسر املايل  للمؤسسة :املبحث الثاين
  .تقييم املردودية وإنشاء القيمة للمؤسسة:  الثالثاملبحث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقييم التوازن املايل باملؤسسة الصناعية للكوابل: املبحث األول
  

كما مت التطرق له سابقا، فإن التوازن املايل بأي مؤسسة اقتصادية ميكن دراسته من خالل منهجني، املنهج 
  .الديناميكيالساكن أو الستاتيكي، واملنهج احلركي أو 

I.املنهج الساكن لدراسة التوازن املايل  
رأس املال  :ذكر يف اجلانب النظري أن أهم املؤشرات اليت يستخدمها املسريين يف تقييم التوازن املايل هي  

  . يةكل هذه املؤشرات ال ميكن حساا إال بإعداد امليزانية املال. العامل الدائم، احتياج  رأس املال العامل، اخلزينة
I.1 إعداد امليزانيات املالية  

إن إعداد امليزانية املالية يتطلب تعديل األصول واخلصوم، فتقيم األصول بقيمتها احلالية أو احلقيقية مع   
التحلي مببدأ احليطة واحلذر مع ترتيبها وفقا لدرجة سيولة كل عنصر، فترتب انطالقا من األصول أقل سيولة إىل 

لة باإلضافة إىل هذا جيب احترام مبدأ السنوية الذي يقسم األصول إىل أصول ثابتة واليت غاية األصول أكثر سيو
تضم العناصر اليت تبقى يف املؤسسة ملدة تفوق السنة، وأصول متداولة اليت تضم العناصر اليت تبقى يف املؤسسة ملدة 
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دأ السنوية، فهي بذلك تقسم إىل أموال أما اخلصوم فتعديلها يتطلب احترام مبدأ االستحقاقية ومب .تقل عن السنة
  .دائمة وديون قصرية األجل

.1.1.I   2002، 2001، 2000تعديالت األصول واخلصوم للسنوات   
نظرا لقدرة التخزين اجلديدة اليت تتمتع ا املؤسسة، فإن املؤسسة تكون حمزون أمان من : املواد واللوازم   

  .ن أجل تفادي إنقطاع يف التموين املواد واللوازم يقدر بثالث أشهر وهذا م
  .تدرج قيمتها للسنوات الثالث ضمن القيم الثابتة : حقوق االستثمار   
مليون دج واتضح أنه سيسدد ما  2,07مؤونة تقدر بـ  2000كونت ألحد الزبائن يف سنة :  العمالء  

  :والقيمة احلقيقية للعمالء هي , فهذا املبلغ عبارة عن قيمة زائدة, عليه
  .مليون دج891,72=  889,65.106+  2,07.106

اتضح للمؤسسة أا ستتنازل عن سكناا االجتماعية قبل اية  2002يف سنة : التجهيزات االجتماعية 
ومن جهة أخرى , وهذا من أجل اجتناب حتمل مصاريف جديدة تتعلق بترميم السكنات هذا من جهة, 2003

  . من أجل حتسني مستوى املديونية
وبالتايل فهي ال تظهر  47هي يف األصل إحدى احلسابات الفرعية للحساب : ت األصول الدائنة حسابا

  . يف اخلصوم وتطرح  قيمتها من ضمن القيم احملققة
دج أما طويلة  23,77.106القصرية منها تقدر بـ 2000بالنسبة لسنة : مؤونة األعباء واخلسائر 

. دج هي قصرية األجل 43,42.106املؤونة املقدرة بـ  2001يف سنة . دج 32,56.106األجل تقدر بـ 
دج 55,9.106وبالتايل نفترض النصف قصري األجل يقدر بـ , املؤسسة مل تنظر فيها بعد 2002أمـا يف سنة 

  . والنصف  اآلخر طويل األجل
ن النتائج اليت حتققها املؤسسة ال توزع بل توجه مباشرة إىل حساب نتائج ره: نتيجة االستغالل 

  . التخصيص
, دج 400.106, دج 500.106: األقساط اليت سددا املؤسسة هي : ديون االستثمار 

أما , فهي بذلك متثل دين قصري األجل. 2003, 2002, 2001دج على التوايل مع السنوات  237,35.106
دج  1838,16.106, دج 1264,23.106, دج 1361,19.106: املبالغ املتبقية من ديون االستثمار هي 

  . متثل  ديون طويلة األجل
فهي ال تظهر يف األصول , 53تتمثل يف إحدى احلسابات الفرعية حلساب : حسابات اخلصوم املدينة 

  .وتطرح قيمتها من الديون قصرية األجل
 اجلدول التايل يوضح بعض العناصر املعدلة 

  تعديالت بعض عناصر األصول واخلصوم): 07(جدول رقم 
  مليون دج: الوحدة      

  2002  2001  2000  البيان 
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  مواد ولوازم مستهلكة
  )أشهر من املواد املستهلكة 03(خمزون األمان 

  مواد ولوازم
  مؤونة األعباء واخلسائر طويلة األجل
  مؤونة األعباء واخلسائر قصرية األجل

  ديون االستثمار طويلة األجل
  ديون االستثمار قصرية األجل

  فرق إعادة التقدير
  رهن التخصيصنتائج 

1760,06 
440,01 
338,50 
32,56 
23,77 

1365,19 
500,00 
2,07 

(225,65) 

2016,02 
504,00 
194,62 

- 
43,42 

1264,23 
400,00 

- 
115,62 

2355,55 
588,89 
658,16 
55,90 
55,90 

1038,16 
237,35 

- 
389,44 

  من إعداد الطالب: املصدر 
I.2.1 . 2002, 2001, 2000امليزانيات املالية للسنوات  

  :تظهر  هذه امليزانيات كما يلي 
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  2000امليزانية  املالية املفصلة  لسنة ): 08(جدول رقم 
  مليون دج: الوحدة         

  املبلغ  اخلصوم  املبلغ  األصول
  األصول الثابتة
  القيم املعنوية

  األراضي
  جتهيزات اإلنتاج

  جتهيزات اجتماعية
  خمزون األمان

  حقوق االستثمار

 
33,27 
64,06 

2.134,74 
104,42 
440,01 
1,27 

  األموال الدائمة
  جم: األموال اخلاصة*

  أموال مجاعية
  أوراق املسامهة

  نتائج رهن التخصيص
  فرق إعادة التقدير 

  مج: الديون طويلة األجل*
  ديون  االستثمار

  مؤونة األعباء واخلسائر

 
1.503,41 
801,00 
926,00 
225,65 
2,07 

1.397,75 
1.365,19 

 2.777,80  وع األصول الثابتةجمم 32,56

  األصول املتداولة
  مج: قيم االستغالل*

  مواد ولوازم
  منتجات مصنعة

  منتجات تامة
  فضالت ومهمالت

  خمزون خارج املؤسسة
  مج: قيم حمققة*

  حقوق املخزونات
حقوق على شركاء وشركات 

  حليفة
  تسبيقات على احلساب

  تسبيقات االستغالل
  حقوق على العمالء

  ألصول الدائنةحسابات ا
  مج:قيم جاهزة*

  نقديات

 
996,42 
133,85 
170,00 
351,37 
82,18 
54,34 

1.000,08 
1,06 
7,50 

107,29 
1,21 

891,72 
1,96 
125,7 
125,7 

  2 17901,  جمموع األموال الدائمة
  الديون القصرية األجل

  ديون املخزونات
  إقتطاعات حلساب

  ديون االستغالل
  تسبيقات جتارية

  ديون مالية
  حسابات اخلصوم املدينة

  ديون االستثمار
  مؤونة األعباء  واخلسائر

 
957,75 
5,30 

252,75 
9,29 

2502,31 
)0,3( 

500,00 
23,77 

1 998  جمموع الديون قصرية األجل ,85 
    

 2.122,22  جمموع األصول املتداولة
 4.900,02  جمموع اخلصوم 4900,02  جمموع  األصول

 
  لطالب باالعتماد على مالحق املؤسسة والتقرير السنوي للتسيريمن إعداد ا: املصدر



 102

 2001امليزانية  املالية لسنة ): 09(جدول رقم
  مليون دج: الوحدة 

  املبلغ  اخلصوم  املبلغ  األصول
  األصول الثابتة
  القيم املعنوية

  األراضي
  جتهيزات اإلنتاج

  جتهيزات اجتماعية
  خمزون األمان

  حقوق االستثمار

 
33,27 
64,06 

2.134,75 
104,42 
440,01 
1,27 

  األموال الدائمة
  مج: األموال اخلاصة*

  أموال مجاعية
  أوراق املسامهة

  نتائج رهن التخصيص
  مج: الديون طويلة األجل*

  ديون  االستثمار

 
1.842,62 
801,00 
926,00 
115,62 

1.264,33 
1.264,33 

 3.106,86  جمموع األموال الدائمة 2.704,71  جمموع األصول الثابتة
  األصول املتداولة

  مج: قيم االستغالل*
  مواد ولوازم

  منتجات نصف مصنعة
  منتجات تامة

  فضالت ومهمالت
  خمزون خارج املؤسسة

  مج: قيم حمققة*
  حقوق املخزونات

  حقوق على شركاء وشركات حليفة
  تسبيقات على احلساب

  تسبيقات االستغالل
  حقوق على العمالء

  حسابات األصول الدائنة
  مج:قيم جاهزة*

  نقديات

 
868,50 
194,61 
205,71 
342,52 
103,20 
22,44 
948,62 
0,87 
0,75 

19,21 
5,30 

923,87 
(13,9) 
837,74 
837,74 

  الديون القصرية األجل
  ديون املخزونات

  اقتطاعات حلساب
  دين االستغالل
  تسبيقات جتارية

  حسابات اخلصوم املدينة
  ديون االستثمار

  ئرمؤونة األعباء  واخلسا

 
1361,77 
31,50 
358,73 
73,30 

(16,02) 
400,00 
43,42 

 2252,71  جمموع الديون قصرية األجل
    

 2654,86  جمموع األصول املتداولة
 5359,57  جمموع اخلصوم 5359,57  جمموع  األصول

 
  من إعداد الطالب باالعتماد على مالحق املؤسسة والتقرير السنوي للتسيري: املصدر
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I.3.1 . 2002امليزانية املالية لسنة  

  2002امليزانية  املالية لسنة ) : 10(جدول رقم
  مليون دج: الوحدة 

  املبلغ  اخلصوم  املبلغ  األصول
  األصول الثابتة
  القيم املعنوية

  األراضي
  جتهيزات اإلنتاج

  خمزون األمان
  حقوق االستثمار

 
33,27 
64,06 

1.893,64 
588,89 
83,71 

  ةاألموال الدائم
  مج: األموال اخلاصة*

  أموال مجاعية
  أوراق املسامهة

  نتائج رهن التخصيص
  مج: الديون طويلة األجل*

  ديون  االستثمار
  مؤونة األعباء واخلسائر

 
2.116,44 
801,00 
926,00 
389,44 

1.094,06 
1.038,16 

55,90 
 3210,51  جمموع األموال الدائمة 2.663,59  جمموع األصول الثابتة

  ملتداولةاألصول ا
  مج: قيم االستغالل*

  مواد ولوازم
  منتجات نصف مصنعة

  منتجات تامة
  فضالت ومهمالت

  خمزون خارج املؤسسة
  مج: قيم حمققة*

  حقوق املخزونات
حقوق على شركاء وشركات 

  حليفة
  تسبيقات على احلساب

  تسبيقات االستغالل
  حقوق على العمالء
  جتهيزات اجتماعية

  حسابات األصول الدائنة
  مج:م جاهزةقي*

  نقديات

 
1.420,19 
658,16 
146,11 
521,43 
58,39 
36,10 

1.376,42 
0,87 
0,75 

27,62 
11,30 

1.242,70 
95,06 
(1,89) 
604,32 
604,32 

  الديون القصرية األجل
  ديون املخزونات

  اقتطاعات حلساب
  دين االستغالل
  تسبيقات جتارية

  حسابات اخلصوم املدينة
  ديون االستثمار

  اء واخلسائرمؤونة األعب

 
1.908,64 

4,92 
619,48 
27,78 
(0,06) 
237,35 
55,90 

 2.854,03  جمموع الديون قصرية األجل
    

 3.400,95  جمموع األصول املتداولة
 6.064,54  جمموع اخلصوم 6.064,54  جمموع  األصول

  ييمن إعداد الطالب باالعتماد على مالحق املؤسسة والتقرير السنوي للتس: املصدر
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ميكن إعداد جدول يوضح تطور األصول  ) 2000،2001،2002(انطالقا من امليزانيات املالية السابقة
اليت تليها مباشرة هي سنة والسنة   واخلصوم وأهم البنود اليت حيوياا، وذلك باعتبار السنة السابقة هي سنة األساس

  .شكل نسبة مئوية وألخذ صورة جيدة على التطور تعطى قيم ااميع يف. املقارنة
والظاهرة يف هذه احلالة هي , حيسب معدل التطور باستخدام طريقة اإلحالل املتسلسل بعالقات اجلمع

 .األصول أو اخلصوم واألسباب هي العناصر املكونة هلما
  األصول واخلصوم والعناصر املكونة هلماتطور  ) :11(جدول رقم

 التطور 2002 2001 التطور 2001 2000  البيان
  األصول الثابتة

  األصول املتداولة
  قيم االستغالل

  قيم حمققة
  قيم جاهزة

56.7 
43.3 

55.2 
54.2 

-1.5  
+10.9  

50.5 
49.5 

49.7 
63.5 

-0.8  
+14  

20.3 
20.4 
02.6 

17.7 
19.4 
17.1 

-2.6  
-1  

+14.5  

16.2 
17.7 
15.6 

26.5 
25.7 
11.3 

+10.3  
+8  
-4.3  

 +13,2% 113,2% 100% 09,4% 109,4% 100%  األصول

  األموال اخلاصة
  ديون طويلة األجل
  ديون قصرية األجل

30.6 
28.6 
40.8 

37.6 
25.8 
46 

+7  
-2.8  
+5.2  

34.4 
23.6 
42 

39.5 
20.4 
53.3 

5.1 
-3.2  
+11.3  

 %13.2 %113.2 %100 %09.4 %109,4 %100  اخلصوم
  من إعداد الطالب باالعتماد على امليزانيات املالية: املصدر

سنة  بمقارنة  %9.4قد حققت زيادة تقدر بـ  2001ظ أن أصول املؤسسة لسنة من اجلدول نالح
.  %1.5اخنفاض األصول الثابتة بـمع  %10.9هذه الزيادة تعود إىل ارتفاع األصول املتداولة بـ  . 2000

، هذه %14.5وإذا دققنا النظر يف سبب زيادة األصول املتداولة جند السبب هو زيادة القيم اجلاهزة واملقدرة بـ 
  .الزيادة مفيدة للمؤسسة ألا دليل على ارتفاع السيولة باملؤسسة

، %13.2: ، ومقدار الزيادة هو2001سنة بزادت أصول املؤسسة مقارنة  2002كذلك يف سنة 
ذه الزيادة على عكس الزيادة احملققة يف سنة ه . %14وتعود هذه الزيادة إىل األصول املتداولة حيث زادت بـ 

وارتفاع  %10.3واليت كانت يف صاحل املؤسسة، فالزيادة احلالية مرجعها هو ارتفاع املخزونات بـ   2001
  .، واخنفاض القيم اجلاهزة الذي يدل على اخنفاض السيولة الفورية%8القيم احملققة بـ 

مقارنة بالسنة  %9.4قد حققت زيادة  2001ومن اجلدول السابق يتضح أن خصوم املؤسسة لسنة   
  : و ميكن إرجاع هذه الزيادة إىل. اضيةامل
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واليت وضعت  2000وسبب هذه الزيادة هو النتيجة املوجبة احملققة يف سنة  %7زيادة األموال اخلاصة بنسبة  -
  .يف حساب نتائج رهن التخصيص

  %2.8اخنفاض ديون الطويلة األجل بـ  -
  .مهية السيولة احملققةوهذا ميكن أن يقلل من أ %5.2ارتفاع ديون القصرية األجل بـ -

  :، وتعود هذه الزيادة  إىل العناصر التالية%13.2حققت كذلك اخلصوم يف العام املوايل زيادة تقدر بـ   
  .والذي مل خيصص بعد 2001وتعود هذه الزيادة  إىل الربح احملقق سنة  %5.1زيادة األموال اخلاصة بـ  -
  .%3.2اخنفاض الديون طويلة األجل بـ -
والذي تزامن مع  اخنفاض السيولة الفورية، وهذا ميكن أن يؤدي إىل  %11.3الديون قصرية األجل بـ  ارتفاع-

  .صعوبة يف مواجهة االلتزامات القصرية األجل
I.2.حساب رأس املال العامل  

من أجل معرفة هل املؤسسة متوازنة ماليا أم ال ومدى احترامها لقاعدة التوازن األدىن، نقوم حبساب رأس   
  .وهذا من اجل متابعة تطوره 2000،2001،2002سنوات للاملال العامل 

  :كما مت التطرق له يف اجلانب النظري، فإن رأس املال العامل  حيسب بطريقتني
  .األصول الثابتة - األموال الدائمة= رأس املال العامل
  .الديون القصرية األجل - األصول املتداولة= رأس املال العامل

  :نقدمه يف جدول كما يلي سابه،ولسهولة  ح 
 حساب رأس  املال  العامل  بطريقة أعلى امليزانية): 12(   جدول رقم

  مليون دج: الوحدة 
 التطور 2002 التطور 2001 2000  السنوات

  األموال الدائمة
  األصول الثابتة 

2.901,17 
2777,80 

3.106,86 
2.704,71 

205,68 
73,09- 

3.210,51 
2.663,59 

103,64 
41,11- 

 144,76 546,91 278,78 402,15 123,37  رأس املال العامل
  من إعداد  الطالب باالعتماد  على امليزانيات املالية: املصدر
موجب وهذا يعين  أن املؤسسة قد احترمت قاعدة التوازن املايل  األدىن  2000نالحظ أن رأس املال العامل لسنة

بأموال دائمة ،فاملؤسسة حققت  هامش أمان  بتمويلها  جزء  من األصول واليت مفادها أن األصول الثابتة متول 
  . دجمليون  123,37املتداولة يقدر بـ
دج وهذا يعين زيادة مليون  402,15نالحظ أن رأس املال العامل  موجبا  ويقدر  بـ 2001يف سنة 

ل العامل إىل زيادة األموال ويعود الفضل  يف ارتفاع رأس  املا. دجمليون  278,78هامش أمان املؤسسة بـ
أن  التوازن  املايل   قد حتسن مقارنة  القول ميكن  .  الدائمة من جهة واخنفاض األصول الثابتة  من جهة أخرى

  .بالنسبة املاضية
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مليون 546,91 ام املاضي  حيث بلغلعنالحظ أيضا  زيادة رأس  املال  العامل مقارنة با 2002يف سنة 
 قدر بـيمببلغ  الدائمةترجع  هذه الزيادة إىل ارتفاع األموال .دجمليون  144,76در بـدج حمققا زيادة  تق

دج  ميكن القول كذلك أن التوازن املايل  مليون 41,11دج واخنفاض األصول الثابتة بـمليون 103,64
  .للمؤسسة  قد حتسن مقارنة بالنسبة املاضية

فهي  بل أكثر من ذلك، قاعدة التوازن  املايل األدىن، نالحظ أن املؤسسة خالل السنوات الثالث  حتترم  
مع هذا التحسن يف مستوى رأس املال  العامل ال ميكن،  احلكم  .  حتسن  قيمة رأس املال  العامل  عام  بعد عام

  . وهو االحتياج من رأس  املال العامل على التوازن  املايل  إال بعد حساب  مؤشر آخر مكمل له،
I .3 حتياجات  من راس  املال العاملحساب اال  

  :حلساب االحتياجات  من رأس املال العامل  هناك  طريقتني  
I .3 .1  احتياج  رأس املال  العامل  من امليزانية املالية  

  :حسب  هذه الطريقة فإن  االحتياج من رأس املال العامل  حيسب بالعالقة التالية
  موارد الدورة -  الدورةاحتياجات   = احتياج  رأس املال  العامل 

  )سلفات مصرفية -الديون قصرية األجل(  -)قيم حمققة+ قيم  االستغالل(=         
دج ومنه فإن موارد الدورة  تساوي إىل مليون  250,23تقدر بـ 2000لسنة ) ديون مالية( السلفات املصرفية 

  .لديون القصرية األجلدج أما باقي السنوات فهي معدومة، فاملوارد هي نفسها امليون 1.748,61
  :وميكن إظهار حساب  احتياج رأس املال  العامل كما يلي 

  احتياج راس املال العامل من خالل  امليزانية) :13(جدول  رقم  
  مليون دج: الوحدة 

 التطور 2002 التطور 2001 2000  السنوات
  قيم االستغالل

  قيم حمققة
99642 

1000,08 
868,50 
948,62 

127,92- 
51,46- 

1420,19 
1376,42 

551,69 
427,8 

  احتياجات الدورة
  موارد الدورة

1996,5 
1748,61 

1817,12 
2252,71 

179,38- 
504,10 

2796,6 
2854,03 

979,49 
601,31 

 378,17 -57,42 -683,48 -435,59 247,89  ع.م.احتياج ر
  من إعداد الطالب باالعتماد على امليزانيات املالية: املصدر

حققت املؤسسة احتياجا من رأس املال العامل موجبا، وهذا يعين أا مل تتمكن  من  2000يف سنة 
  .تغطية احتياجات الدورة االستغاللية بواسطة موارد الدورة العادية، فهي حباجة إىل وسائل أو موارد مالية أخرى

جات دورة كان احتياج رأس املال العامل سالبا، فاملؤسسة متكنت من تغطية احتيا 2001يف سنة 
ا ويعود الفضل يف هذ, مليون دج 683,48ع هو .م.ر.اإلخنفاض احملقق يف إاالستغالل  مبوارد الدورة العادية، 
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من جهة، وإىل اخنفاض قيم االستغالل  مليون دج 504,10: إىل ارتفاع موارد الدورة بـاالخنفاض 
  .من جهة أخرىمليون دج 52,03والقيم  احملققة بـمليون دج 127,92بـ

- :ــيف السنـة املوالـية أيـضا حقـقت املؤسسة احتياجا من رأس املال العامل سالبـا يقـدر ب  
الزيادة احملققة الزيادة هو  هسبب هذ دج،مليون 378,17بـزاد مقارنة بالسنة املاضية فقد  مليون دج 57,42

  .يف قيم االستغالل والقيم احملققة
I.3.2.ارياحتياج راس املال العامل املعي  

  .تتطلب هذه الطريقة حساب مدد التسديد ومعامالت الترجيح  
  رقم العمنال حيسب كما يلي  نذكر بأن . نبدأ حبساب مدة دوران املنتجات التامة

  .خدمات مقدمة+  إنتاج مباع +مبيعات البضاعة  = رقم األعمال خارج الرسم
  حساب مدة دوران املنتجات التامة): 14(جدول رقم

  يون دجمل: الوحدة 
  السنوات              

  البيان
2000 2001 2002 

  رقم األعمال 
  متوسط املخزون

2.615,70 
270,07 

3283,38 
346,95 

3841,28 
431,97 

يوم 37  مدة  دوران املنتجات التامة يوم 38  يوم 40   
  من إعداد الطالب:  املصدر

يوم ويف  38كانت بـ  2001أما يف سنة , ميو 37هي  2000نالحظ أن مدة دوران املنتجات التامة يف سنة 
  .  فمعدل الدوران يف تراجع, يوم 40هي  2002سنة 

عتبار قيمة املخزون اخلارجي الذي هو مواد ولوازم االعند احتساب املواد واللوازم فإننا نأخذ بعني 
  .اشترا املؤسسة وتتواجد بأرصفة املوانئ

  اللوازمدوران املواد ومدة  حساب):  15(جدول رقم 
  مليون دج : الوحدة 

  السنوات                    
  البيان

2000 2001 2002 

  متوسط املواد واللوازم 
  مواد ولوازم مستهلكة

884,7 
1760,06 

776,96 
2016,02 

1.002,11 
2.355,58 

يوم 181  املواد واللوازممدة  دوران  يوم 138  يوم 153   
  من إعداد الطالب:  املصدر
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أما يف سنة , كانت بـستة أشهر وهي معتربة إىل حد ما 2000دوران املواد واللوازم يف سنة  نالحظ مدة
  كانت بـخمسة أشهر 2002أما يف سنة , كانت بـأربعة أشهر ونصف تقريبا 2002

  ةحساب مدة دوران املنتجات النصف مصنع): 16(جدول رقم
  مليون دج: الوحدة

  السنوات                        
  انالبي

2000 2001 2002 

  33/متوسط خمزون حـ 
  قيمة إنتاج الدورة

176,98 
2.619,11 

187,86 
3.274,52 

175,91 
3.908,34 

يوم 24  مدة دوران املنتجات نصف املصنعة يوم 20  يوم 16   
  من إعداد الطالب: املصــــدر

كانت  2001سنة  يوم ويف 24كانت بـ 2000نالحظ أن مدة دوران املنتجات نصف املصنعة يف سنة 
  .معدل دوران املنتجات التامة يف حتسن, يوم 16كانت بـ 2002ويف سنة , يوم 20بـ

تتمثل رسوم املبيعات يف الرسم على القيمة , مدة دوران العمالء تعتمد على املبيعات متضمنة للرسم
جاري والذي كان يطبق للسنوات الثالث والرسم على النشاط الصناعي والت % 17املضافة واملعدل املطبق هو 

يطبق  2001عند البيع باجلملة، وانطالقا من جويلية %50مع إعفاء  2001قبل جويلية % 2,55مبعدل 
  .عند  البيع باجلملة %30مع إعفاء  %2مبعدل 

   حساب  مدة  تسديد العمالء ) :17(جدول رقم
  مليون دج: الوحدة 

  السنوات                 
  البيان

2000 2001 2002 

  رقم األعمال
  رسم القيمة املضافة

  .رسم النشاطي الصناعي  والتجاري

2.615,70 
444,67 
33,35 

3.283,38 
558,17 
43,92 

3.841,28 
653,01 
53,78 

  رقم األعمال بالرسم
  العمالء وأوراق القبض

3.093,72 
891,72 

3.885,47 
923,87 

4.548,07 
1.242,70 

يوم 104  مدة تسديد العمالء يوم 85  يوم 98   
  من إعداد الطالب باالعتماد على امليزانيات املالية وجدول حسابات النتائج: املصدر

، وحتسب  %17رسم املشتريات هو الرسم على القيمة املضافة املطبق بنسبة عند حساب املشتريات بالرسم فإن 
  : املشتريات بالعالقة

  .ن أول مدةخمزو -مواد ولوازم مستهلكة+ خمزون آخر املدة =املشتريات
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   حساب مدة  تسديد املوردين) :18(جدول رقم 
مليون دج: الوحدة   

  السنوات                    
  البيان

2000 2001 2002 

  املشتريات من البضاعة واملواد واللوازم
  املشتريات بالرسم 

  املوردين وأوراق الدفع

1.657,27 
1.939,00 
957,75 

1.951,42 
2.283,17 
1.361,76 

2.917,88 
3.413,92 
19.08,64 

يوم 178  مدة املوردين يوم 214  يوم 201   
  من  إعداد الطالب: املصدر

, فاملدة ارتفعت, يوم 214كانت بـ 2001يوم ويف سنة  178كانت مدة دوران املوردين بـ 2000يف سنة 
  .ملورديناملؤسسة تتحصل على مدد طويلة لتسديد حقوق ا. يوم 201كانت املدة بـ 2002أما يف سنة 

  : بعد حساب خمتلف املدد حنسب معامالت الترجيح
  رقم األعمال خارج الرسم /تكلفة شراء البضاعة= معامل ترجيح البضاعة

  رقم األعمال خارج الرسم /تكلفة شراء املواد  املستهلكة =معامل ترجيح املواد األولية

  رقم األعمال خارج الرسم /ةتكلفة املنتجات نصف مصنع  =معامل ترجيح املنتجات نصف املصنعة
  رقم األعمال خارج الرسم /رقم األعمال بالرسم=  معامل ترجيح العمالء

  رقم األعمال خارج الرسم /املشتريات بالرسم= معامل ترجيح  املوردين
  رقم األعمال خارج الرسم /تكلفة إنتاج املنتجات املباعة= معامل ترجيح   املنتجات التامة

   اب  معامالت الترجيححس): 19(جدول رقم 
مليون دج: الوحدة   

  السنوات                   
  البيان

2000 2001 2002 

  تكلفة شراء  املواد املستهلكة 
  تكلفة املنتجات نصف  مصنعة

  تكلفة إنتاج املنتجات املباعة
  رقم األعمال بالرسم

  املشتريات بالرسم
  رقم األعمال خارج الرسم

1.639,17 
170,00 

2.179,95 
3.093,72 
1.918,86 
2.615,70 

1.936,12 
205,71 

2.897,36 
3.885,47 
2.320,49 
3.283,38 

2.904,21 
146,11 

3.328,23 
4.548,07 
3.397,94 
3.841,28 

  معامل ترجيح املواد واللوازم
  معامل ترجيح املنتجات نصف  املصنعة

  معامل ترجيح املنتجات التامة
  معامل  ترجيح العمالء

  ح املوردينمعامل ترجي

0,62 
0,065 
0,83 
1,18 
0,73 

0,58 
0,062 
0,88 
1,18 
0,70 

0,75 
0,038 
0,86 
1,18 
0,88 
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  من إعداد  الطالب باالعتماد على جداول حساب املدد: املصدر 
  

بعد حساب مدد الدوران ومعامالت الترجيح، حنسب اآلن ما يقابل كل عنصر من عناصر الدوران من 
 ننتقل  إىل حساب احتياج رأس املال العامل بالقيمة وذلك حبساب قيمة كل عنصر من رقم األعمال باأليام، مث

  .عناصر  املوارد القصرية والحتياجات القصرية
  حساب  املدد استنادا إىل رقم األعمال): 20(جدول رقم

  2002  2001  2000  السنوات

معامل   البيان
  املدة  الترجيح

املدة من 
رقم 

  األعمال

معامل  
  املدة  الترجيح

املدة من 
رقم 

  األعمال

معامل  
  املدة  الترجيح

املدة من 
رقم 

  األعمال
  املواد  واللوازم

  املنتجات  نصف مصنعة
  املنتجات التامة

  العمالء
  املوردين

0,62 
0,065 
0,83 
1,18 
0,73 

181 
24 
37 
104 
178 

112,2 
1,56 
30,7 

122,7 
130 

0,58 
0,062 
0,88 
1,18 
0,7 

138 
20 
38 
85 
214 

80 
1,24 
33,4 

100,3 
149 

0,75 
0,038 
0,86 
1,18 
0,88 

153 
16 
40 
98 
201 

114,7 
0,6 
34,4 

115,6 
177 

  من إعداد  الطالب باالعتماد على جدول معامالت الترجيح وجداول مدد الدوران:املصدر
سوبة سابقا حتسب نقوم اآلن حبساب احتياج راس املال العامل املعياري، بالنسبة لعناصر االحتياجات واملوارد احمل

  .قيمتها بضرب مدا من رقم األعمال يف رقم األعمال اليومي خارج الرسم، أما العناصر املتبقية تؤخذ من امليزانية  املالية
   .حساب  االحتياج من رأس املال العامل املعياري): 21(جدول  رقم

مليون دج: الوحدة   

السنوات                                     
  لبيانا

2000 2001 2002 

  احتياجات الدورة
  مواد ولوازم

  منتجات نصف مصنعة 
  منتجات تامة

  عمالء 
  احتياجات أخرى

  موارد الدورة
  موردين

  موارد أخرى

2.131,69 
815,22 
11,33 

223,06 
891,51 
190,54 

1.735,41 
944,55 
790,86 

2.088,30 
729,64 
11,30 

304,62 
914,78 
127,94 
2.249,9 

1.358,95 
890,94 

3.022,92 
1.223,87 

6,40 
367,05 

1.233,47 
192,11 

2.834,01 
1.888,62 
945,39 

 188,91 -161,6 396,28  احتياج  رأس املال العامل
  .ملدد وامليزانيات املاليةامن إعداد  الطالب باالعتماد على جدول حساب :املصدر  
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ققة ما عدا عناصر الدوران، وتتمثل موارد الدورة  تتمثل االحتياجات األخرى يف قيم االستغالل والقيم احمل
  ).ديون مالية(يف الديون القصرية  األجل ما عدا السلفات املصرفية

وهذا يدل   ،2002و 2000من اجلدول نالحظ أن احتياج رأس املال العامل املعياري موجب يف سنة 
فكان سالبا أي أن املوارد غطت مجيع  2001على أن موارد الدورة مل تغطي مجيع االحتياجات، أما  يف سنة 

  .االحتياجات
ومن أجل أخذ صورة جيدة عن التوازن املايل للمؤسسة نقارن بني رأس املال العامل واالحتياج املعياري 

  .منه
   مقارنة  بني رأس املال العامل واحتياج رأس املال العامل املعياري):  22( جدول رقم

مليون دج: الوحدة   
  السنوات                      

  البيان 
2000  2001  2002  

  رأس املال العامل
  احتياج رأس املال العامل

123,37 
396,28 

402,15 
161,6- 

546,91 
188,91 

 358 563,75 -272,91  ع.م.ر.إ –ع .م.ر
  من إعداد  الطالب: املصدر 

ل  العامل املعياري بـ ،كان رأس املال  العامل موجبا وأقل من احتياج رأس املا2000يف سنة   
دج فاملؤسسة غري متوازنة ماليا، وميكن إرجاع السبب إىل السلفات املصرفية اليت تسددها  مليون  272,91

كان رأس املال العامل موجبا وأكرب من االحتياج منه الذي كان سالبا ،فاملؤسسة  ،2001أما يف سنة  .املؤسسة
بالغت يف متويل جزء معترب من األصول املتداولة بأموال دائمة كان  من  حققت توازنا ماليا، بل  ميكن القول أا

  . املفروض استثمارها لتحسني مردوديتها
كان رأس املال العامل موجبا وأكرب من االحتياج منه، فاملؤسسة متوازنة ماليا ألا  حتقق  2002يف سنة 

  .هامش أمان كاف لتغطية احتياج رأس املال العامل
I .4 سلفات مصرفية -  القيم اجلاهزة = اخلزينة  اخلزينة حساب  

   حساب  خزينة  املؤسسة):  23(جدول رقم 
مليون دج: الوحدة   

  السنوات                
  البيان

2000 2001 2002 

  القيم  اجلاهزة 
  السلفات املصرفية

125,71 
250,23 

837,74 
- 

604,32 
- 

 604,32 837,74 -124,52  اخلزينة
  من إعداد الطالب:  املصدر
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  .اخلزينة يف العام  األول سالبة، أما يف السنتني املواليتني فهي موجبة ومببالغ معتربة
II .املنهج احلركي لدراسة  التوازن  املايل  

  :من وجهة نظر حركية نعتمد على نوعني من جداول التمويل مهااملايل لتقييم التوازن   
  .محاسبة أو الوظيفيجدول التمويل حسب املخطط العام لل-
  .جدول التدفقات املتعدد السنوات-

II.1 جدول التمويل الوظيفي  
II.1 .1 2000 جدول التمويل لسنة  

للوصول إىل جدول التمويل جيب إعداد أوال ميزان التغريات والذي يفسر الزيادة أو النقصان الذي يطرأ   
ويل الذي سيتم  إعداده هو جدول وظيفي أي ال يعتمد ونذكر يف هذا املقام أن جدول التم على عناصر امليزانية،

يف إعداده على امليزانية املالية بل يعتمد على امليزانية احملاسبية مع بعض التعديالت مبا يتوافق مع جدول التمويل 
لية االستثمارات املا وديون االستغالل،-اليت تدفع املؤسسة مقابلها فوائد-كالتمييز مثاال بني الديون املالية

  .واالستثمارات املادية واالستثمارات املعنوية  على أن تؤخذ االستثمارات بالقيمة اإلمجالية
واإلشارة السالبة يف تغريات عناصر اخلصوم متثل  اإلشارة السالبة للتغريات يف عناصر األصول متثل موردا،

  .ة املوجبة يف عناصر اخلصوم متثل مورداأما اإلشارة املوجبة يف عناصر األصول متثل استخداما واإلشار. استخداما
  .ويظهر جدول التغريات يف الصفحة املوالية
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  جدول تغیرات عناصر المیزانیة): 24(جدول رقم 
   ملیون دج: الوحدة 

 التغیر 1999 2000 الخصوم التغیر 1999 2000  األصول

  قيم معنوية
  استثمارات مادية
  استثمارت مالية

  تخمزونا
  زبائن

  حقوق  أخرى
  قيم جاهزة

33,27 
4.492,46 

1,27 
1.436,41 
889,65 
108,36 
125,70 

33,27 
4.449,23 

0,25 
1.487,82 
617,82 
136,29 
115,32 

 
1,76 
1.01 

51,38- 
271,82 
27,93- 
10,38 

 أموال خاصة ومسامهات
 نتائج رهن التخصص

 أموال أخرى
 ديون مالية

 موردين
 ديون استغالل أخرى

مصرفية سلفات  

1.727,00 
412,58- 
56,33 

1.865,19 
957,75 
267,09 
250,23 

1.727,00 
366,42- 
55,30 

1.625,80 
517. ,90 
324,11 

1.015,34 

 
46,15 
1,02 

239,38 
439,85 
57,02- 

765,11- 

  
  1999/2000من إعداد الطالب باالعتماد علىالمیزانیتین  المحاسبتین :المصدر 

99 99   





 115

II.1.1.1  و االستخداماتجدول  املوارد  
دج وجتهيزات اجتماعية مليون  19,13باقتناء جتهيزات إنتاج بـ 2000قامت املؤسسة يف سنة   

كما تنازلت يف املقابل عن جتهيزات إنتاج وجتهيزات اجتماعية بقيمة حماسبية صافية  دج، مليون 1,37بـ
رات املتنازل عنها تقدر دج، ومنه فإن االستثمامليون  5,12دج حمققة فائض قيمة بـمليون  22,27

وحيسب القسط  دج،مليون  523بـعلى قرض  2000حتصلت املؤسسة يف عام .دجمليون  27,39بـ
  : خالل العام بالعالقة اآلتية املدفوع

  دين اية املدة - الدين اجلديد + دين بداية املدة = القسط املدفوع
  دج 610 .283,61= 610 .865,19 -  610 .523+  610 . 1625,8=    

  إعانات حمصلة - فائض القيمة - املؤونات الصافية + االهتالكات + النتيجة الصافية= قدرة التمويل الذايت
  دج 610 .338,88 = 0 -  610 .5,12 -  0 +  610 .157,08 +  610 .186,92 =            

  .وهي معدومة التكاليف املوزعة على عدة سنوات تتمثل يف مقدار إطفاء املصاريف اإلعدادية
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   2000جدول املوارد واالستخدامات لسنة ):  25(جدول رقم 
مليون دج: الوحدة   

 2000  البيان
  )I(الموارد الدائمة

  قدرة التمویل الذاتــي
  :التنازل عن االستثمارات         
  :المعنویة
  :المادیـة

  التنازل عن االستثمارات المالیة أو التخفیض منھا
  :موال الخاصةزیادة األ         

  زیادة رأس المال  والمساھمات
  زیادة األموال الخاصة األخرى

  الزیادة في الدیون المالیـــة
  )II(االستخدامات الثابتة 

  توزیعات النتائج خالل دورة االستغالل
  : حیازة عناصر األصول الثابتة           

  أصول ثابتة معنویة
  أصول ثابتة مادیة
  أصول ثابتة مالیة 

  لیف موزعة على عدة سنواتتكا
  تخفیض األموال الخاصة

  تسدید  الدیون المالیـة
  مورد صافي:   I -II =تغیر رأس المال العامل 

890,30 
338,88 

 
- 

27,39 
- 
 
- 

1,02 
523,00 
283,61 

 
 
- 

20,50 
1,01 

- 
- 

283,61 
585,17 

  الحقاملصدر من إعداد الطالب انطالقا من تغريات عناصر  امليزانية وبعض امل
II.2.1.1جدول  استخدام  تغريت رأس  املال العامل  

عناصر القسم الثاين من جدول التمويل تؤخذ مباشرة  من جدول تغريات عناصر امليزانية ،ونذكر  يف     
ألن  املخطط    P.C.Gهذا  املقام أننا ال نستطيع إعداد هذا  اجلدول كما اقترحه املخطط العام للمحاسبة 

ومنه  ،يف اموعة الرابعة واخلامسة زائري ال يفرق  بني عناصر االستغالل وعناصر خارج  االستغاللاحملاسيب اجل
  .سيقدم اجلدول دون التمييز بني ذلك
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   جدول  استخدام  تغري رأس املال العامل) : 26(جدول  رقم 

مليون دج: الوحدة   
 2000  البيان 

  تغیرات  االستغالل 
  غاللتغیرات  أصول االست

  المخزونات 
  الزبائن  
  الحقوق  األخرى 
  تغیرات  دیون  االستغالل 

  موردون  
  دیون استغالل أخرى 

I .فائض رأس  المال العامل  
  تغیرات الخزینة  
  تغیر القیم  الجاھزة 
  تغیر سلفات مصرفیة 

.IIتغیر صافي  الخزینة  
  مورد  صافي: I+IIتغیر استخدام رأس المال العامل .

 
 

51,38- 
271,82 
27,93- 

 
439,85 
57,02- 

190.32- 
 
 

10,38 
765,11- 
775,49 
585,17 

  من إعداد  الطالب  باالعتماد  على  جدول  تغريات  عناصر  امليزانية:  املصدر
من جدول التمويل يتضح  أن النشاط الذي  متارسه  املؤسسة إستطاع أن يولد موارد بشكل كاف  لتغطية مجيع   

  دجمليون  585,17لثابتة ، فاملؤسسة حققت موردا  صافيا  بـاالستخدامات  ا
نوع التمويل الذي حققته املؤسسة خالل  السنة  هو متويل داخلي ومتويل خارجي، يتمثل  هذا األخري يف قرض    

أما التمويل   . دجمليون  1,02دج وزيادة رأس املال  بـ مليون  523,00مايل  حتصلت عليه املؤسسة بـ
  .فيتمثل  أساسا يف قدرة التمويل  الذايت  اجليدة  الداخلي

دج  وتسديد  ديون مليون  21,52متثلت  استخدامات  املؤسسة  يف االستثمار  يف األصول املالية واملادية   
  .ميثل تغري احتياج رأس  املال  العامل موردا ،كذلك تغري اخلزينة  ميثل موردا .جدمليون  283,61مالية بـ

 II.2.12001ول التمويل  لسنة جد  
 قبل  إعداد  اجلدول  جيب  إعداد جدول  تغريات  عناصر  امليزانية 
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  جدول تغیرات عناصر المیزانیة) :  27(جدول رقم    

  ملیون دج: الوحدة 

 التغیر 2000 2001  الخصوم التغیر 2000 2001  األصول

  قيم معنوية

  استثمارات مادية

  استثمارت مالية 

  تخمزونا 

  زبائن

  حقوق  أخرى 

  قيم جاهزة 

33,27 

4.508,24 

37,68 

1.372,50 

923,87 

24,74 

837,74 

33,27 

4.492,46 

1,27 

1.436,44 

889,65 

108,36 

125,70 

 

15,78- 

36,41 

63,93- 

34,22 

83,61- 

712,03 

  أموال خاصة ومسامهات

  نتائج رهن التخصص

  أموال أخرى

  ديون مالية

  موردين 

  ىديون استغالل أخر 

  سلفات مصرفية

1.727,00 

225,65- 

43,42 

1.664,23 

1.361,76 

447,51 

- 

1.727,00 

412,58- 

56,33 

1.865,19 

957,75 

267,09 

250,23 

- 

186,92 

12,91- 

200,95- 

404,01 

180,42- 

250,23- 

  
 2000/2001من إعداد الطالب باالعتماد على المیزانیتین  المحاسبتین :المصدر 
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II.1.2.1  املوارد  واالستخداماتجدول  
  .دجمليون 1,13: قيمتها  احملاسبية  الصافية دج،مليون 6,25تنازلت املؤسسة عن استثمارات مادية بـ

ويف  املقابل اقتنـت أصـول ثابتـة بــ      دج،5,12.106= 1,13.106-106. 6,25= فائض القيمة   
  دج  مليون 16,91

  اإلهتالكات+ إعانات  حمصلة  -فائض القيمة -ملؤونات الصافيةا+ النتيجة  الصافية =  قدرة التمويل  الذايت  
=341,28.106 + 0 -5,12 .106 - 0 +189,27.106  
  دجمليون  525,43=

  فمبلغ  توزيعات  النتائج  معدوم املؤسسة مل توزع  نتائجها، 
ا من هـذا   دج من الديون املالية خالل الدورة، وانطالقمليون  500,00: سددت  املؤسسة ما قيمته    

  : ميكن حساب القرض اجلديد  كما يأيت 
  دين  اية املدة - الدين اجلديد+  دين بداية املدة =وعـالقسط املدف
  1664,23.106-الدين اجلديد+ 1865,19.106=500,00.106

 دج 299,04.106= الدين  اجلديد  
 2001جدول املوارد  واالستخدامات  لسنة  ):28(جدول رقم 

  يون دجمل: الوحدة 
  2001  البيان

  )I(الموارد الدائمة
  قدرة التمویل الذاتــي

  :التنازل عن االستثمارات         
  :المعنویة
  :المادیـة

  التنازل عن االستثمارات المالیة أو التخفیض منھا
  :زیادة األموال الخاصة         

  زیادة رأس المال  والمساھمات
  زیادة األموال الخاصة األخرى

  في الدیون المالیـــةالزیادة 
  )II(االستخدامات الثابتة 

  توزیعات النتائج خالل دورة االستغالل
  حیازة عناصر األصول الثابتة           

  أصول ثابتة معنویة
  أصول ثابتة مادیة
  أصول ثابتة مالیة 

  تكالیف موزعة على عدة سنوات
  تخفیض األموال الخاصة

  تسدید  الدیون المالیـة
  مورد صافي:  I-II=ال العامل تغیر رأس الم

830,73 
525,43 

 
- 

6,25 
- 
 
- 
- 

299,04 
566,23 

- 
 
- 

16,91 
36,41 

- 
12,91 

500,00 
264,5 

  .املصدر من إعداد الطالب باالعتماد  على جدول  التغريات  وبعض  املالحق
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II.2.2.1جدول  استخدام  تغري رأس املال العامل  
  .س املال العاملاجلدول املوايل  يفسر تغري  رأ   

   جدول  استخدام  تغري رأس املال العامل) : 28(جدول  رقم 
  مليون دج: الوحدة 

  2001   البيان 
  تغیرات  االستغالل 

  تغیرات  أصول االستغالل
  المخزونات 

  الزبائن  
  الحقوق  األخرى 
  تغیرات  دیون  االستغالل 

  موردون
  دیون استغالل أخرى 
I.ملفائض رأس  المال العا  
  تغیرات الخزینة  
  تغیر القیم  الجاھزة 

  تغیر سلفات مصرفیة
.IIتغیر صافي  الخزینة  

 III. تغیر استخدام رأس المال العاملI+II :مورد  صافي  

 
 

63,93- 
34,22 
83.61- 

 
404,01 
180,42 
697,77- 

 
712,03 
250,23- 
962,27 
264,5 

  تغريات  عناصر  امليزانية من إعداد  الطالب  باالعتماد  على  جدول :  املصدر
نالحظ أن املؤسسـة حققـت مـن نشـاطها مـوردا صـافيا         2001ن جدول التمويل  لسنة  م

  .فاملؤسسة استطاعت أن متول استخداماا الدائمة باملوارد احملققة  دجمليون 264,5بـ
التمويل الذي حققته املؤسسة هو متويـل خـارجي ويتمثـل يف القـرض احملصـل عليـه ويقـدر          

 دجمليـون  525,43دج، ومتويل داخلي يتمثل يف قدرة التمويل الذايت اليت كانت  بــ  مليون 299,04بـ
  دجمليون 6,25بـ وتنازل  عن االستثمارات 

واستثمارات ماليـة  بــ    دج مليون  16,91فاملؤسسة قامت باستثمارات  مادية بـ  أما عن االستخدامات،
ـ  مليون36,41 باإلضـافة  إىل اخنفـاض رأس ماهلـا     دجمليـون  500,00ـ دج  وتسديد  ديون  مالية ب

  .دجمليون 12,91بـ
التغري يف احتياج رأس املال العامل ميثل موردا  للدورة ألنه سالب  اإلشارة ،أي هناك نقص يف االحتياج  

  .،أما اخلزينة فتمثل هي األخرى موردا
II..3.1 2002جدول التمويل  لسنة  

 :ة يظهر كما يلي جدول تغريات عناصر امليزاني
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   جدول تغیرات عناصر المیزانیة)  : 30(جدول رقم   
  ملیون دج: الوحدة 

 التغیر 2001 2002  الخصوم التغیر 2001 2002  األصول

  قيم معنوية

  استثمارات مادية

  استثمارت مالية 

  خمزونات 

  زبائن

  حقوق  أخرى 

  قيم جاهزة 

33,27 

4.623,60 

83,71 

2.009,09 

1.242,70 

38,66 

604,32 

33,27 

4.508,24 

37,68 

1372,50 

923,87 

24,74 

837,74 

- 

115,35 

46,03 

636,58 

318,83 

13,91 

233,41- 

  أموال خاصة ومسامهات

  نتائج رهن التخصص

  أموال أخرى

  ديون مالية

  موردين 

  ديون استغالل أخرى 

  سلفات مصرفية

1.727,00 

115,62 

111,80 

1.275,52 

1.908,64 

652,12 

- 

1.727,00 

225,65- 

43,42 

1.664,23 

1.361,76 

447,51 

- 

- 

341,28 

68,38 

388,71- 

546,87 

204,60 

- 

 

  
  

  2002و  2001من إعداد الطالب باالعتماد على المیزانیتین  المحاسبتین :المصدر 



 124

II.1.3.1 جدول  املوارد  واالستخدامات  
  .جمليون د 0,07ها احملاسبية الصافية قيمت دج،مليون 3,17ت املؤسسة عن استثمارات مادية بـ لتناز

ا قامت باقتناء أصول ثابتة م، كدج  2,46.106 = 0,7.106-3,17.106= فائض القيمة
  دجمليون 116,05بـ

  إعانات حمصلة - فائض القيمة - املؤونات الصافية+ االهتالكات + النتيجة الصافية = قدرة  التمويل الذايت  
       =273,81.106 +192,33.106 –2,46.106  
  دج  463,67.106=        

    .أرباح املؤسسة ال توزع بل توجه كلية إىل حساب نتائج رهن التخصيص 
  :من الديون املاليةدج مليون  400,00 سددت  املؤسسة مبلغ 
  .دين اية املدة - الدين اجلديد+ دين بداية املدة = القسط املدفوع   

  1664,23.106-ديدالدين  اجل+  1275,52.106= 400,00.106
 دج  مليون11,28=  الدين  اجلديد  
  مليون دج: الوحدة           2002جدول املوارد  واالستخدامات  لسنة ): 31(جدول رقم 

 2002  البیان
 I(  546,51(الموارد الدائمة

 463,67  قدرة التمویل الذاتــي
   : التنازل عن االستثمارات

   : المعنویة
 3,17  : المادیـة

   التنازل عن االستثمارات المالیة أو التخفیض منھا
   : زیادة األموال الخاصة

   زیادة رأس المال  والمساھمات
 68,38  زیادة األموال الخاصة األخرى

 11,28  الزیادة في الدیون المالیـــة
,II(  562( االستخدامات الثابتة  09  

   توزیعات النتائج خالل دورة االستغالل
   صر األصول الثابتةحیازة عنا

   أصول ثابتة معنویة
 116,05  أصول ثابتة مادیة
 46,03  أصول ثابتة مالیة

   تكالیف موزعة على عدة سنوات
   تخفیض األموال الخاصة

 400,00  تسدید  الدیون المالیـة
 -15,57  استخدام صافي:  I-II=تغیر رأس المال العامل 

  .على جدول التغريات  وبعض  املالحق املصدر من إعداد الطالب باالعتماد 
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II.2.3.1جدول  استخدام  تغري رأس املال العامل  
  استخدام  تغري راس املال  العامل):32(جدول رقم 

  2002  البيان
  تغیرات  االستغالل 

  تغیرات  أصول االستغالل
  المخزونات 

  الزبائن  
  الحقوق  األخرى 
  تغیرات  دیون  االستغالل 

  موردون
  ن  استغالل أخر ىدیو 

.I  احتیاج راس المال العامل  
  تغیرات  الخزینة

  تغیر القیم  الجاھزة 
  تغیر سلفات مصرفیة

.IIتغیر صافي  الخزینة  
III. تغیر استخدام رأس المال العاملI+II :صافي  استخدام  

  
  
636,58  
318,83  
13,91  

  
546,87  
204,60  
217,84  

  
233,41-  
-  
233,41-  

15,57-  
  من إعداد الطالب باالعتماد على جدول  تغريات  عناصر امليزانية :املصدر  

دج، مليون 15,57من اجلدول نالحظ  أن املؤسسة قد حققت من نشاطها استخداما صافيا بـ
  .فاملؤسسة مل تتمكن من متويل استخداماا  مبوارد الدورة

، مليون دج 463,67ىل قدرة التمويل  الذايتنوع التمويل  الذي قامت  به املؤسسة يف  نسبته الكبرية يعود إ   
فاملؤسسة حتقق منوا انطالقا من أرباحها غري املوزعة، كذلك استطاعت املؤسسة  حتقيق  موارد من خالل  التنازل  

، واحلصول  على دين مايل مليون دج68,38دج  ورفع أمواهلا األخرى بـ مليون 3,17عن االستثمارات  بـ 
  .دجمليون 11,28بـ 

واستثمارات  مالية  ،مليون دج116,05أما  استخدامات املؤسسة فتتمثل  يف استثمارات  مادية  بـ  
  .مليون دج400,00وتسديد  ديون  مالية بـ  دج،مليون 46,03بـ 

للحكم على  .التغري  يف احتياج  رأس  املال العامل  ميثل استخداما كذلك اخلزينة متثل احتياجا للدورة 
 للمؤسسة انطالقا من جداول التمويل جيب مقارنة التغري يف رأس املال بالتغري يف احتياج رأس املال التوازن املايل

العامل، فإذا كان الفرق موجبا دل ذلك على التوازن املايل، وإذا كان سالبا دل على العكس وخاصة إذا كان 
  :الفرق كبريا، ولتسهيل عملية إصدار احلكم نعطي اجلدول األيت
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  مقارنة  تغري رأس املال العامل بتغري االحتياج) 32( :جدول

  السنوات                           
  البيان

2000  2001  2002  

  )I(تغري رأس املال العامل 
  )II( تغري احتياج رأس املال العامل 

585,17 
190,32- 

264,45 
697,77- 

15,57- 
217,84 

  -I-II  775,49  962,27  233,41الفرق  
  من إعداد الطالب  باالعتماد على جداول التمويل: راملصد

أن تغري رأس املال العامل موجبا وفاق تغري االحتياج من رأس املال العامل الذي  2000نالحظ يف سنة   
حيـث حققـت    2001كذلك نفس الشيء لسـنة  . 2000كان سالبا، فاملؤسسة حققت التوازن املايل لعام 

  .فاملؤسسة حققت التوازن املايل دج،يون مل 962,27املؤسسة فرقا يقدر بـ
كان الفرق سالبا، فهذا دليل على أن تغري االحتياجات تعدى تغري رأس املال العامـل،   2002يف سنة 

وميكن إرجاع هذا إىل زيادة االحتياجات من رأس املال العامل، وإذا دققنا . فاملؤسسة هلذا العام غري متوازنة ماليا
بنسبة كبرية جدا مما أدى إىل عدم كفاية موارد االسـتغالل لتغطيـة    انات والعمالء قد زادالنظر  جند أن املخزو

  .االحتياجات
II.2 .جدول التدفقات لعدة سنوات  

. من تسمية اجلدول يتضح أن إعداده يكون لعدة سنوات متتالية وهذا من أجل تشخيص جيد للمؤسسة  
مات متوفرة يف جدول التمويل الوظيفي وجـدول حسـابات   املعلومات الضرورية إلعداد هذا اجلدول هي معلو

  .النتائج
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  2000،2001،2002جدول التدفقات املالية للسنوات ): 33(جدول رقم 
  مليون دج: الوحدة 

 2002 2001 2000  البيان
  القيمة املضافة

  مصاريف املستخدمني
832,05 
267,86 

1176,88 
353,15 

1.492,92 
437,16 

I-1.055,75 823,73 564,18  جة االستغالل اإلمجاليةنتي 
II- تغيري احتياج رأس املال العامل  

III=I-II :فائض خزينة االستغالل  
IV-صايف االستثمارات يف القيم الثابتة  
V=III-IV :الرصيد الداخلي  

190,31- 
754,50 
1,76- 

756,27 

697,77- 
1.521,50 

15,78 
1.505,72 

217,84 
837,91 
115,35 
722,55 

  التغري الصايف للديون
  مصاريف مالية
  ضرائب ورسوم
  ضرائب األرباح
  توزيع األرباح

VI- الرصيد املايل  

239,38 
202,05 
56,45 

- 
- 

19,12- 

200,95- 
195,39 
64,02 
71,54 

- 
531,92- 

388,71- 
352,20 
61,45 
81,51 

- 
883,87- 

VII=V+VI :الرصيد اجلاري  
  نواتج مالية

  خرىنواتج ومصاريف أ
  إصدار رأس املال 

  قيم ثابتة أخرى
  فرق االهتالك

VIII-تغري القيم املتاحة  

737,14 
0,19 

59,28 
1,02 
1,01- 

21,14- 
775,49 

973,79 
4,71 
35,04 
12,91- 
36.41- 
1.96- 

962,27 

161,32- 
6,27 

57,36- 
68,38 
46,03- 
43,35- 

233,41- 

  ت النتائج وجداول التمويلمن إعداد الطالب انطالقا من جداول حسابا: املصدر
  .قمنا بطرح فرق االهتالك ألن جداول التمويل تعتمد على إهتالكات االستثمار

  تقييم السيولة واليسر املايل للمؤسسة: املبحث الثاين
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. له سابقا، السيولة واليسر املايل معيار مهم لتقييم األداء املايل للمؤسسات االقتصادية كما مت التطرق  
ذا املعيار  واحلكم على  أداء املؤسسة نستند إىل املنهج الستاتيكي وبعده إىل املنهج الديناميكي املتمثل ولدراسة ه

  .يف جدول تدفقات اخلزينة
I.املنهج الساكن لدراسة سيولة و يسر املؤسسة  

 هناك جمموعة من املؤشرات ميكن حساا، وتقسم هذه املؤشرات إىل مؤشرات السيولة ومؤشرات اليسر  
  .املايل

I.1 .سيولة املؤسسة  
لتقييم سيولة املؤسسة حنسب نسبة السيولة العامة، نسبة اخلزينة النسبية، نسبة اخلزينة الفورية، جمال   

  .األمان
I.1.1 نسبة السيولة العامة  

  .اخلصوم  املتداولة/ األصول املتداولة =نسبة السيولة  :حتسب كما يلي  
  مليون دج: الوحدة       ولة العامةحساب  نسبة السي): 35(جدول رقم 

  السنوات                
  البيان

2000 2001 2002 

  أصول متداولة
  خصوم متداولة

2.122,22 
1.998,85 

2.654,86 
2.252,71 

3.400,94 
2.854,03 

 1.19 1.17 1.06  نسبة  السيولة العامة
  من إعداد الطالب: املصدر

نوات الثالث جتاوزت احلد األدىن وهو الواحد، ونالحظ كذلك نالحظ أن نسبة السيولة العامة للس
ويرجع الفضل يف ذلك إىل زيادة   %11تقدر بـ  2001تطورها وحتسنها من عام إىل آخر، فالزيادة احملققة عام 

 %28وذلك مبسامهة األصول املتداولة بـ  %2تقدر بـ  2002أما الزيادة احملققة عام . اخلزينة املعتربة
  .%26 - القصرية بـ  والديون

  . قول بأن السيولة العامة  مقبولةالمن خالل النسب الثالث السابقة  ميكن  
I.1 .2 نسبة اخلزينة النسبية  

  .اخلصوم املتدوالة )/قيم جاهزة +قيم حمققة = (نسبة اخلزينة النسبية: وحتسب كما يأيت  
  ليون دجم: الوحدة       العامة اخلزينةحساب نسبة ) : 36(جدول رقم 
  السنوات             

  البيان
2000 2001 2002 
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  قيم حمققة
  قيم جاهزة

  خصوم متداولة
1.000,08 
125,70 

1.998,85 
948,62 
837,74 

2.252,71 
1.376,42 
604,32 

2.854,03 
 0.69 0,79 0,56  النسبية زينةنسبة  اخل

  من إعداد الطالب: املصدر
، فالنسبة احملققة 0.75: ة النسبية أقل من احلد األدىن واملقدر بـأن نسبة السيول 2000نالحظ  يف سنة   

توحي بأن املؤسسة ال ميكن أن تواجه كل الديون القصرية األجل باستخدام قيمها اجلاهزة وماهلا لدى الغري بل 
  .تستطيع مواجهة النصف منها فقط

ا مقبولة عموما، فالزيادة احملققة أي جتاوزت احلد األدىن، أي أ 0.79كانت النسبة  2001أما يف سنة 
، وألمهية هذه النسبة يف دراسة السيولة جيب معرفة سبب تطورها وحتديد مسامهة العناصر املكونة هلا، 0.23هي 

  .وأول خطوة يف ذلك هي حتديد الرسم املنطقي للنسبة من اجل ذلك نستخدم طريقة اإلحالل املتسلسل،
  .نسبة السيولة النسبيةالرسم املنطقي ل) : 12(الشكل رقم 

  
  
  

  
  
  
  

            
 
 

  من إعداد الطالب: املصدر
 )]2000( م.خ)/2000(ج .م و ق.ق[ -)]2000(م .خ)/2001(ج .م و ق.ق[ =اجلاهزةومسامهة القيم احملققة 

= )]1998,85.106 /1786,36.106[(- )]1125,79.106 /1998,85.106[(  
  
  

  )]2000(م .خ)/2001(ج .م وق.ق[ -)]2001(م .خ) /2001(ج.م و ق.ق[ =مسامهة اخلصوم املتداولة
           ] =1786,36.106 /2252,71.106[-]1786,36.106 /1998,85.106[  
  
  

  نسبة السیولة النسبیة

  قیم محققة وجاھزة
  خصوم متداولة

  قیم جاھزة  قیم محققة

  المستوى األول

  المستوى الثاني 

÷ 

+ 

 الظاھرة

= مساھمة القیم المحققة والجاھزة 
0.33 

  0.1-=مساھمة الخصوم المتداولة 
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من حتليل املستوى  األول لنسبة السيولة النسبية نالحظ أن تأثري القيم احملققة واجلاهزة  فـي نسبة التطور   
  .0.10-بـ تأثري اخلصوم املتداولة  يف حني كان 0.33 كان موجبا وبنسبة) 0.23(

  .بعد حتليل املستوى األول للظاهرة حنلل املستوى الثاين واملتمثل يف القيم احملققة واجلاهزة
  )2000(ج .م وق.ق -)2001(ج.م وق.ق= الزيادة املطلقة   
       =1786,36.106 –1125,79.106  

  .دج مليون 660,57= الزيادة املطلقة 
  0.59=  1125,79.106/ 660,56.106)= 2000(ج.م وق.ق/  لزيادة املطلقةا= الزيادة النسبية

  )2000(ج .م وق.ق)]/ 2000(ج .ق - )2001(ج .ق[=)%ج.ق∆(املسامهة النسبية للقيم احملققة 
        ]=837,74.106-125,70.106/[1125,79.106=0.63  

  )2000(ج .م وق.ق)]/ 2000(م .ق) 2001(م .ق[=)%م.ق∆(املسامهة النسبية للقيم احملققة 
      ]=948,62.106- 1000,08.106/[1125,79.106=-0.04  

 .0.04–أما املسامهة النسبية للقيم احملققة فهي  0.63هي  0.59املسامهة النسبية للقيم اجلاهزة يف النسبة 
  :ولتحديد املسامهة يف الظاهرة نقوم بالتعديل التايل

  0.33=ج يف الظاهرة.م وق.ق∆     %59=%ج .م و ق.ق.∆    
  .ج يف الظاهرة.ق∆      0.63=%ج.ق ∆    

  0.35= مسامهة القيم اجلاهزة يف الظاهرة 
  0.33=ج يف الظاهرة.م وق.ق∆     .0.59=%ج .م و ق.ق.∆    
  .م يف الظاهرة.ق∆        0.04-=%ج.ق ∆    
   0.02-= مسامهة القيم اجلاهزة يف الظاهرة   

زيادة السيولة النسبية هو القيم اجلاهزة  حيث سامهت بنسبة  من حتليل املستوى الثاين جند أن أهم عنصر ساهم يف 
  .0.10أي أا اخنفضت بـ  0.69النسبة احملققة هي  2002يف سنة  .0.35

  0.089 ]=1786,36.106/2252,71.106[-]1980,75.106/2252,71.106[ =ج.م وق.مسامهة ق
  0.19-]=1980,75.106/2252,71.106[- ]198,75.106/2854,03.106[ =م .مسامهة خ

  0.11=194,38.106/1786,36.106= ج.م وق.الزيادة النسبية ق
  0.10-= 0.9/0.11×]1786,36.106)/837,74.106-604,32.106=[مسامهة القيم اجلاهزة يف الظاهرة

  0,19-=0.09/0.11×]1786,36.106)/948,62.106-1376,42.106=[(مسامهة القيم  احملققة يف الظاهرة
  .أن تأثري اخلصوم املتداولة والقيم اجلاهزة سليب أما القيم احملققة فكان تأثريها إجيايبمن التحليل نالحظ 

I.1.3  .نسبة اخلزينة الفورية  
  .اخلصوم املتداولة / القيم اجلاهزة= نسبة اخلزينة الفورية :  حتسب بالعالقة  

  .تها يف اقرب اآلجالوتبني هذه النسبة نسبة الديون القصرية األجل اليت تستطيع املؤسسة مواجه
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  مليون دج: الوحدة             حساب نسبة السيولة الفورية): 37(جدول رقم 
 2002 2001 2000  البيان

  القيم اجلاهزة
  اخلصوم املتداولة

125,70 
1.998,85 

837,74 
2.252,71 

604,32 
2.854,03 

 0.21 0.37 0.06  نسبة اخلزينة الفورية
  من إعداد  الطالب: املصدر

وهي جد ضعيفة وخاصة إذا حان أجل  0.06: أن نسبة اخلزينة الفورية هي 2000يف سنة نالحظ 
  .%6تسديد الديون القصرية األجل، فاملؤسسة ال تستطيع تسديد منها سوى 

فهي بذلك ضمن  0.37نالحظ أن النسبة قد ارتفعت بشكل جيد حيث بلغت النسبة  2001يف سنة   
فاملؤسسة تستطيع مواجهة ثلث االلتزامات )1(.0.4وحده األقصى  0.2ىن اال املسموح به والذي حده األد

  .القصرية واليت حان أجلها
بصفة  عامة السيولة الفورية  للمؤسسة  اخنفضت  النسبة لكنها ال زالت يف اال املقبول، 2002يف سنة   
  .يف حتسن
4.1.I جمال األمان  

  :لالحتياجات اليومية، وحيسب هذا املؤشر كما يلييسمح هذا املؤشر حبساب مدة التغطية النقدية   
  مصاريف االستغالل اليومية  / )قيم جاهزة+قيم حمققة = (جمال األمان 
  مليون دج:الوحدة         حساب جمال األمان): 38(جدول رقم 

 2002 2001 2000  البيان
  *مصاريف االستغالل

  قيم حمققة وجاهزة
  مصاريف  االستغالل اليومية

2.444,32 
885,96 
6,79 

2.848,88 
1.125,79 

7,91 

3.565,47 
1.786,36 

9,90 

يوم 130  جمال  األمان يوم 142  يوم 180   
  من إعداد الطالب: املصدر

  .إن القيم  احملققة واجلاهزة الظاهرة يف اجلدول تعود إىل السنة السابقة للسنة املدروسة
أي ما يقارب أربعة اشهر  يوم 130:  كان بـ 2000نالحظ من اجلدول أن جمال األمان لسنة 

ونصف، فخالل هذه  املدة تستطيع املؤسسة مواجهة احتياجاا اليومية بنقديتها اخلاصة وهذا بافتراض أا تستطيع 
  .حتويل قيمها احملققة إىل سيولة أثناء تلك الفترة

                                                
   .34.ناصر دادي عدون، نواصر حممد فتحي، مرجع سبق ذكره ، ص )1(

  هي مجيع املصاريف عدا االهتالكات واملؤونات *
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املؤسسة على مواجهة ، فقدرة يوم12، أي أنه زاد بـ يوم144 فكان  جمال األمان بـ 2001يف سنة   
  .احتياجاا اليومية حتسنت

، فمجال أمان املؤسسة يتحسن عام يوم 38، أي زاد بـ يوما180 جمال األمان يساوي 2002يف سنة   
  .بعد عام
فيما سبق افترض أن املؤسسة تستطيع حتويل قيمها احملققة إىل سيولة خالل مدة اآلمان، ولكن هذا الفرض   

  .ومن أجل جتاوز هذا الفرض ميكن حساب مؤشر آخر يقتصر على القيم اجلاهزة فقط قد يتعذر وأن يتحقق،
 مصاريف االستغالل اليومية / القيم اجلاهزة= جمال األمان 
  ).2000(مصاريف االستغالل اليومية ) / 1999(القيم اجلاهزة ) = 2000(جمال األمان 

       =115,30 .106  / 6,79 .106   

  يوم 17  =     
    7,91.106  /  125,70.106) = 2001(ال األمان جم

  يوم 16  =       
   9,90.106 / 837,74.106) = 2002(جمال األمان 

  يوم 84=             
وهي  مدة  يوم 17 أن املؤسسة ال تستطيع مواجهة مصاريفها اليومية إال ملدة 2000نالحظ يف سنة   

حققت املؤسسة قفزة  2002كهامش أمان، أما يف سنة  يوم 16حققت املؤسسة  2001ضعيفة، أما يف سنة 
يوم أي ما يعادل  84نوعية حيث استطاعت املؤسسة مواجهة مصاريفها اليومية  باستخدام نقديتها املتاحة ملدة  

  .ثالث اشهر تقريبا
I.2.اليسر الــــمايل  

التزاماا يف املدى سيتم يف هذا املبحث قياس وتقييم قدرة مؤسسة صناعات الكوابل على مواجهة   
الطويل، وذلك باالعتماد على مؤشر تغطية الفوائد ومؤشر التغطية خلدمة الديون الطويلة األجل ومؤشر التغطية 

  .الشاملة
I.1.2 .نسبة  تغطية الفوائد  

  مصروف الفائدة / النتيجة قبل الفوائد والضرائب= نسبة تغطية الفوائد: وحتسب كما يلي  
  .الفوائد + )880/حـ( ةالنتيجة  اإلمجالية للدور= د والضرائبالنتيجة قبل الفوائ

  مليون دج: الوحدة       حساب نسبة  تغطية الفوائد): 39(جدول رقم 
 2002 2001 2000  البيان

  النتيجة قبل الفوائد والضرائب
  مصاريف الفوائد

356,27 
169,35 

557,35 
144,52 

660,41 
305,08 
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 2.16 3.85 2.1  نسبة تغطية الفوائد
  من إعداد الطالب اعتمادا على جداول النتائج ومالحق حتليل حساب املصاريف املالية: املصدر

  
، فاملؤسسة تستطيع مواجهة فوائد 2.1أن املؤسسة حققت نسبة تغطية تقدر بـ  2000نالحظ يف سنة   

ديد فوائدها دون وهي جيدة فاملؤسسة بإمكاا تس 3.85كانت النسبة بـ  2001قروضها، أما يف سنة 
صعوبة، فالنسبة تقريبا تضاعفت مقارنة بالسنة املاضية وسبب التطور يعود إىل اخنفاض الفوائد من جهة وارتفاع 

أي أا اخنفضت لكن مع هذا فهي  2.16بلغت النسبة  2002يف سنة  .وحتسن نتيجة املؤسسة من جهة أخرى
بصفة عامة املؤسسة تتمتع بقدرة جيدة  .الذي تضاعفحسنة ألن املؤسسة استطاعت مواجهة مصروف الفائدة 

  .ملواجهة فوائد قروضها
I.2.2 .نسبة التغطية خلدمة الدين الطويل األجل  

القسط واجب تسديده من  )/االهتالكات واملؤونات +صايف الربح= (نسبة تغطية خدمة الدين الطويلة األجل
  .الدين الطويل األجل

  مليون دج: الوحدة              غطيةحساب نسبة الت): 40(جدول رقم 
 2002 2001 2000  البيان

  اهتالكات ومؤونات+صايف الربح
  القسط

365,14 
500,00 

532,52 
400,00 

509,50 
237,35 

 2.14 1.33 0.73  نسبة التغطية
  من إعداد الطالب باالعتماد على جداول النتائج وجداول التمويل: املصدر

 
وهي نتيجة غري كافية ألن املؤسسة مل تتمكن  0.73تغطية بـ نسبة  2000حققت املؤسسة يف سنة 

، فهي تفوق الواحد 1.33كانت النسبة تقدر بـ  2001من مواجهة  قسط الدين الطويل األجل، أما يف سنة 
فاملؤسسة يف هذه  2.14حققت املؤسسة نسبة تقدر بـ  2002يف سنة . فاملؤسسة قادرة  على مواجهة القسط

  .اعت مواجهة قسط الدين الطويل األجل السنة أيضا استط
  .من النتائج السابقة يتضح أن قدرة املؤسسة على مواجهة التزاماا الطويلة يف حتسن مستمر

I.2.3.نسبة التغطية الشاملة  
[  ]/أقساط التمويل االجياري +االهتالكات +الضريبة +الفوائد +صايف الربح=[نسبة التغطية الشاملة   

  ]أقساط الدين)+معدل الضريبة- 1( /أرباح األسهم +التمويل االجياريأقساط  +الفائدة
 0 + 0 +19,35.106]/[0 +178,22.106+ 0 + 169,35.106+ 186,92.106)= [2000(نسبة التغطية الشاملة 

+500,00.106[  
 0.8 )  =2000(نسبة التغطية الشاملة 
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) = 2001(نسبة التغطية الشاملة 
]341,28.106+144,52.106+191,24.106+191,24.106+0]/[144,52.106+0+0+400,00.106[  

 1.37)=2001(نسبة التغطية الشاملة 
  ]/0+235,68.106+81,51.106+305,08.106+273,81.106)=[2002(نسبة التغطية الشاملة 

]305,08.106+0+0+237,35.106[  
      1.65) =  2002(نسبة التغطية الشاملة 

فهي تقترب من الواحد، فاملؤسسة متكنت من تغطية  0.8تغطية الشاملة كانت نسبة ال 2000يف سنة   
، فاملؤسسة تستطيع مواجهة 1.37النسبة تعدت الواحد وبلغت  2001نسبة كبرية من التزاماا، أما يف سنة 

وهي نسبة جيدة ودالة على قدرة املؤسسة على  1.65حققت نسبة  2002مجيع التزاماا،كذلك يف سنة 
  .يع التزاماامواجهة مج

  .بصفة عامة تتمتع املؤسسة  بيسر مايل جيد
II.املنهج الديناميكي لدراسة سيولة ويسر املؤسسة  

  .يتمثل هذا املنهج يف دراسة السيولة واليسر املايل من خالل جداول تدفقات اخلزينة  
II.1 . 2001و 2000جدول تدفقات اخلزينة لسنة  

تدفقات اخلزينة كلها متوفرة يف جداول التمويل، ومن أجل  االختصار إن املعلومات اليت يتضمنها جدول   
  فإننا سنعتمد على الطريقة املختصرة لتحديد النقد من أنشطة االستغالل

  تغري احتياج رأس املال العامل -قدرة التمويل الذايت=  النقد من أنشطة االستغالل
  اء استثمارات ـاقتن – بيع األوراق املالية + رات املاديةالتنازل عن االستثما=  النقد من األنشطة االستثمارية

  .االستثمار يف األوراق املالية -مادية      
  تسديد الديون  - توزيع األرباح -  قروض مالية جديدة + الزيادة الصافية يف رأس املال=  النقد من أنشطة التمويل

  .الطويلة
دج يعود أساسا إىل النقد من مليون 775,49: بـ تدفق نقدي  2000حققت املؤسسة خالل دورة   

مبا أن  النقد من االستغالل  .%31والنقد من التمويل  %1والنقد من األنشطة االستثمارية  %68االستغالل 
موجبا فإن املؤسسة قد متكنت من متويل تغري احتياج رأس املال العامل،كذلك النقد من االستثمار موجبا فاملؤسسة 

مارات اكثر مما استثمرت، والنقد من التمويل موجبا أيضا فاملؤسسة متكنت من تسديد ديوا تنازلت عن االستث
  .املؤسسة  خالل  هذه  الدورة تتمتع  بسيولة ويسر مايل جيدين .من خالل موارد متأتية من األنشطة التمويلية

النقد من االستغالل  دج يرجع أساسا إىلمليون 962,27بـ  حققت املؤسسة تدفق  نقدي 2001خالل دورة 
النقد من التمويل  واالستثمار سالب . %22,2–والنقد من التمويل  %4.9-والنقد من االستثمار  127%

ومع هذا فاملؤسسة  فاملؤسسة سددت ديون واستثمرت مببالغ  تفوق  زيادة رأمساهلا والتنازل عن االستثمارات،
  .طة االستغالل متوفر بشكل كاف لتغطية عجزهاتتمتع  بسيولة ويسر مايل جيدين ألن النقد من أنش
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  2001و 2000 يتجدول تدفقات اخلزينة لسن) : 41(جدول رقم 
مليون دج: الوحدة   

 التطور 2001 2000  البيان
  أنشطة االستغالل

  قدرة التمويل الذايت
  تغري احتياج رأس املال العامل

  النقد من أنشطة االستغالل

 
338,88 
190,31- 
529,20 

 
525,43 
697,77- 
1.223,21 

 
186,55 

 
694,00 

  األنشطة االستثمارية
  اقتناء استثمارات مادية

  االستثمار يف األوراق املالية
  التنازل عن االستثمارات املادية

  بيع األوراق املالية
  النقد من األنشطة االستثمارية

 
20,50 
1,01 
27,39 

- 
5,87 

 
16,91 
36,41 
6,25 

- 
47,07- 

 
 
 
 
 

52,94- 
  األنشطة التمويلية

  الزيادة الصافية يف راس املال
  توزيع األرباح

  قروض مالية جديدة
  تسديد الديون الطويلة

  النقد من األنشطة التمويلية

 
1.02 

- 
523,00 
283,61 
240,41 

 
12,91- 

- 
299,04 
500,00 
213,86- 

 
 
 
 
 

454,28- 
  تغيري اخلزينة

  خزينة بداية املدة
  خزينة اية املدة

775,49 
900,02- 
124,52- 

962,27 
124,52- 
837,74 

186,77 

  من إعداد الطالب باالعتماد على جداول التمويل: املصدر
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II.2 .2002 ، 2001جدول تدفقات اخلزينة  لسنة   

وهذا يعين أن مدفوعات املؤسسة النقدية جتاوزت  ,سالبنقدي حققت املؤسسة تدفق  2002خالل دورة 
أنشطة يعود أساسا إلـى النـقد مـن  دجمليون  233,41ويقدر مقدار العجز بـ. مقبوضاا النقدية

  .%137والنقد من أنشطة التمويل  %68األنشطة االستثمارية والنقد من  %105-غالل االست
  
  

   2002و 2001جدول تدفقات اخلزينة لسنة ): 42(جدول رقم
مليون دج: الوحدة  

 التطور 2002 2001  البيان
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  تغاللأنشطة االس
  قدرة التمويل الذايت

  تغري احتياج رأس املال العامل
  النقد من أنشطة االستغالل

 
525,43 
697,77- 
1.223,21 

 
463,67 
217,84 
245,83 

 
 
 

977,37- 
  األنشطة االستثمارية

  اقتناء استثمارات مادية
  االستثمار يف األوراق املالية

  التنازل عن االستثمارات املادية
  اليةبيع األوراق امل

  النقد من األنشطة االستثمارية

 
16,91 
36,41 
6,25 

- 
47,07- 

 
116,05 
46,03 
3,17 

- 
158,92- 

 
 
 
 
 

111,85- 
  األنشطة التمويلية

  الزيادة الصافية يف راس املال
  توزيع األرباح

  قروض مالية جديدة
  تسديد الديون الطويلة

  النقد من األنشطة التمويلية

 
12,91- 

- 
299,04 
500,00 
213,86- 

 
68,38 

- 
11,28 
400,00 
320,33- 

 
 
 
 
 

106,46- 
  تغيري اخلزينة

  خزينة بداية املدة
  خزينة اية املدة

962,27 
124,52- 
837,74 

233,41- 
837,74 
604,32 

1.195,69 

  من إعداد الطالب باالعتماد على جداول التمويل: املصدر

  سةتقييم املردودية وإنشاء القيمة للمؤس:املبحث الثالث
  بعدها ندرس املردودية وإنشاء القيمة ,سندرس يف هذا املبحث أوال األرصدة الوسيطية

I.دراسة نتيجة املؤسسة  
  .للوصول إىل النتيجة  الصافية جيب املرور  مبجموعة من املراحل

  
   تكوين  نتيجة املؤسسة) : 43(جدول رقم  

مليون دج: الوحدة   
التطور 2001 2000  البيان

% 
% رالتطو 2002  
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  البضاعة املباعة
  البضاعة املستهلكة

2,07 
0,87 

51,45 
47,20 

4115 
3860- 

0,82 
0,20 

-1.191  
1105,46- 

85,4- 0,62 255 4,25 1,2  اهلامش اإلمجايل  
  الھامش اإلجمالي

  إنتاج الدورة
  االستھالك الوسیط

1,2 
2.619,11 
1.788,26 

4,25 
3.274,52 
2.101,89 

0,36 
78,7 

-37,69  

0,62 
3.908,34 
2.416,03 

-0,3  
53,85 

-26,7  
 26,85 1.492,92 41,44 1.176,88 832,05  القيمة املضافة

  القیمة المضافة
  إعانات االستغالل

  مصاریف المستخدمین
  ضرائب ورسوم

832,05 
- 

267,86 
56,45 

1.176,88 
- 

353,15 
64,02 

67,9 
- 

-16,8  
-1,47  

1.492,92 
- 

437,16 
61,45 

41,6 
- 

-11,05  
-0,33  

 30,88 994,30 49,63 759,71 507,73  الفائض اإلمجايل لالستغالل
  الفائض اإلجمالي لالستغالل

  تحویل تكالیف االستغالل
  نواتج أخرى

  حصص االھتالكات والمؤونات
  تكالیف أخرى

507,73 
26,31 

- 
178,22 

2,57 

759,71 
21,40 

- 
191,24 

4,74 

71,33 
-1,39  

 
-3,68  
-0,61  

994,30 
140,83 

- 
235,68 
22,39 

40,1 
20,4 

- 
-7,6  
-3,01  

 50 877,06 65,64 585,12 353,24  نتيجة االستغالل
  نواتج مالیة

  مصاریف مالیة
0,19 

202,05 
4,71 

195,39 
-2,24  
-3,29  

6,27 
352,20 

-0,82  
82,23 

5,54- -190,68 -201,86  النتیجة المالیة  345,92- 81,41 
  نتیجة االستغالل

  النتیجة المالیة
353,24 
201.86- 

585,12 
190,68- 

153,17 
7,39 

877,06 
345.92- 

74,01 
-39,35  

 34,65 531,13 160,56 394,44 151,37  النتیجة الجاریة قبل الضرائب
  النتیجة الجاریة

  النتیجة االستثنائیة
  ضرائب األرباح

151,37 
35,54 

- 

394,44 
18,38 
71,54 

130,03 
-9,18  
-38,27  

531,13 
175,80- 
81,51 

40,05 
-56,9  
-2,92  

19,77- 273,81 82,57 341,28 186,92  النتيجة الصافية  
  النتائج اتساباحلمن إعداد الطالب انطالقا من جدول : املصدر

  .التطور باستخدام طريقة اإلحالل املتسلسل لعالقات اجلمع  والطرح نسبمت حساب 
نة بالقيمة املضافة، ذلك ألن املؤسسة متارس نالحظ من اجلدول أن اهلامش اإلمجايل ميثل نسبة ضعيفة مقار

  .نشاط صناعي أي حتول مواد أولية إىل منتجات تامة مث تبيعها
ويف العام املوايل حققت  قيمة  مليون دج 832,05قيمة مضافة بـ 2000حققت املؤسسة خالل عام 

وسبب  و املؤسسة،، فهذا دليل على من%41,44حمققة بذلك زيادة تقدر بـ دجمليون  1176,88مضافة بـ
من هنا ميكن . الذي فاق الزيادة احملققة يف املواد املستهلكة %78,7هذه الزيادة  هو ارتفاع إنتاج  الدورة بـ
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القول بأن املؤسسة كفء يف جمال اإلنتاج، فاملؤسسة حققت  زيادة يف اإلنتاج تعدت الزيادة احملققة يف املواد 
  .املستهلكة
، الزيادة احملققة مقارنة بالسنة املاضية دجمليون  1492,92بـ ة املضافةكانت القيم 2002يف سنة  

 -بتأثري إجيايب واالستهالك الوسيط بـ %53,85:ساهم يف هذه النسبة إنتاج الدورة بـ، %26,85هي
  .بتأثري سليب 26,7%

 2001أما احملقق منه يف سنة  دجمليون  507,73 هو 2000الفائض اإلمجايل احملقق خالل سنة  
، هذه الزيادة تعدت الزيادة اليت حققتها   %49,6 حمققا زيادة تقدر بـ دجمليون  759,71 يساوي إىل

وضرائب ورسوم  %16,8-بـ،ومصاريف املستخدمني %67,9:سامهت القيمة املضافة بـ. القيمة  املضافة
  .%1,47-بـ

زيادة  احلاصلة تقدر ، الدجمليون  994,30كان الفائض اإلمجايل لالستغالل بـ 2002يف سنة 
- ومصاريف املستخدمني بـ  %41,6سبب هذه الزيادة هو مسامهة القيمة املضافة بـ ،%30,88: بـ

 .%0,33- والضرائب والرسوم بـ 11,05%
، يف دجمليون  353,24كانت بـ 2000نتيجة االستغالل خارج النواتج واملصاريف املالية لسنة  

وهي جيدة، ساهم يف هذه  %65,64الزيادة احملققة هي  دج،مليون  585,12 :السنة املوالية كانت  بـ
وحصص  %1.39 -وحتويل تكاليف االستغالل بـ %71.33 الزيادة الفائض اإلمجايل لالستغالل بـ

  .%0.61-وتكاليف أخرى بـ  %3.68-:االهتالكات واملؤونات بـ 
ساهم  فيها  %50 زيادة احملققة  هيالدج، مليون  877,06 : يف السنة املوالية النتيجة احملققة هي 

وحصص االهتالكات ، %20,4بـ وحتويل تكاليف االستغالل   %40,1الفائض اإلمجايل لالستغالل بـ
  .%3,01-وتكاليف أخرى بـ  ،%7,6-ـ ب واملؤونات

، وهذا طبيعي ألن املؤسسة نشاطها دج مليون 201,86- :هي 2000النتيجة املالية احملققة خالل سنة 
أما . سي هو اإلنتاج، أي أن إيراداا املالية ضعيفة ويف املقابل تدفع املؤسسة فوائد ضخمة مقابل ديوا املاليةاألسا

فاملؤسسة استطاعت أن تقلص اخلسارة املالية  .دج مليون 190,68-  حققت نتيجة تقدر بـ 2001يف سنة 
  .%3.29–اريف املالية بـ واملص %2.24–كانت مسامهة النواتج املالية يف ذلك بـ  %5.45-بـ

 %81.41دج أي أن اخلسارة املالية زادت بـ مليون  345,92– كانت النتيجة 2002يف سنة 
  .%0.82–والنواتج املالية بـ  %82.23سبب هذه الزيادة هو مسامهة املصاريف املالية بـ 

فهي  2001أما يف سنة  دج مليون 151,37: هي 2000النتيجة اجلارية قبل الضرائب لسنة 
سبب  . وهي قفزة جيدة للمؤسسة %160.56هي  2001الزيادة احملققة خالل دورة  دج، مليون 394,44

  .%7.39والنتيجة املالية  %153.17بـ هذه الزيادة هي مسامهة نتيجة االستغالل 



 140

ية الزيادة احملققة مقارنة بالسنة   املاض دج، مليون 531,13النتيجة اجلارية كانت بـ  2002يف سنة 
  .%39.35–والنتيجة املالية  %70.01، ساهم يف هذه الزيادة نتيجة االستغالل بـ % 34.65هي 

. دجمليون  341,28هي  2001ولسنة  دج مليون186,92هي  2000النتيجة الصافية لسنة 
 -بـ والنتيجة االستثنائية %130.03سامهت يف هذه الزيادة النتيجة اجلارية بـ  %82.57الزيادة احملققة هي 

  .%38.27-وضرائب األرباح بـ 9.18%
, %19.77-  :التطـور احملقق هو دج، مليون 273,81: بـ يف العام املوايل كانت النتيجة الصافية 

–وضرائب األرباح بـ% 56.9–، أما النتيجة االستثنائية %40.05مسامهة النتيجة اجلارية يف التطور كان 
2.92%.  

II.تقييم مردودية املؤسسة  
  .أنواع من املردودية، مردودية النشاط واملردودية االقتصادية واملردودية املالية ةالتمييز بني ثالث ميكن  

II.1.مردودية النشاط  
  :مؤشرين مهـا ميكن حساب   

  رقم األعمال /الفائض اإلمجايل لالستغالل= اهلامش اإلمجايل لالستغالل 
  رقم األعمال  /النتيجة الصافية = اهلامش الصايف

   حساب  مردودية النشاط): 44(ول رقم جد
  مليون دج:الوحدة 

 2002 2001 2000  البيان
  الفائض اإلمجايل لالستغالل

  النتيجة  الصافية
  رقم األعمال

507,73 
186,92 

2.615,70 

759,71 
341,28 

3.283,38 

994,30 
273,81 

3.841,28 

  اهلامش اإلمجايل لالستغالل
  اهلامش  الصايف

0.194 
0.071 

0.231 
0.103 

0.26 
0.071 

  من إعداد الطالب باالعتماد على جدول تكوين النتيجة: املصدر
 

، وهي نسبة مقبولة، فاملؤسسة تستطيع 0.194هي  2000نسبة اهلامش اإلمجايل لالستغالل لسنة   
ؤمن ممتلكات إشباع االهتالكات اليت تعترب مبثابة مكافأة للرأس املال االقتصادي وإشباع املؤونات اليت حتمي وت

  .املؤسسة وتغطية اخلسائر االستثنائية
فقدرة املؤسسة على توليد فائض إمجايل اكرب من رقم األعمال  0.23النسبة احملققة هي   2001يف سنة 

  . %3.7 زادت بـ
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املؤسسة  عام بعد عام تزيد من   .%3، الزيادة احملققة هي 0.26هي  2002النسبة احملققة خالل  سنة 
  .ى توليد فائض إمجايل لالستغاللقدرا عل

أما يف العام املوايل كانت بـ  0.071كان بـ  2000نسبة اهلامش الصايف احملقق خالل دورة 
أي أا رجعت إىل مستواها  0.71النسبة احملققة هي  2002يف سنة .  %03.2، الزيادة احملققة هي 0.103

  .2001ضعيفة مقارنة بسنة  2002و 2000نالحظ أن نسبة اهلامش الصايف  لـ . األول
II.2 .املردودية االقتصادية  

  األصول/الفائض اإلمجايل لالستغالل= املردودية االقتصادية اإلمجالية   
  مليون دج                  : حساب املردودية االقتصادية الوحدة ): 45(جدول رقم 
 2002 2001 2000  البيان

  الفائض االمجاعي لالستغالل 
 األصول

507,73 
4900,02 

759,71 
5359,57 

994,30 
6064,54 

 0,164 0,141 0,103  املردودية االقتصادية اإلمجالية
  من إعداد الطالب: املصدر 

أما %. 3,8الزيادة احملققة مقارنة بالسنة املاضية هي , 0,141تساوي إىل  2001املردودية االقتصادية االمجالية لسنة 
  %. 2,3هي  2002الزيادة احملققة مقارنة بسنة , 0,164ساوي إىل ي 2002املردودية االقتصادية لسنة 

  .املردودية االقتصادية االمجالية للمؤسسة تتحسن عام بعد عام
  معدل دوران األصول× اهلامش الرحبي = املردودية االقتصادية الصافية 

  ).األصول/املبيعات ( ×) املبيعات/ نتيجة االستغالل = (        
  .مصاريف مالية+ النتيجة الصافية   =نتيجة االستغالل 

  مليون دج: الوحدة                حساب املردودية الصافية) : 46(جدول رقم 
 2002 2001 2000  البيان

  اهلامش الرحبي
  معدل دوران األصول

0.149 
0.553 

0.163 
0.612 

0.163 
0.633 

 0.103 0.100 0.079  املردودية االقتصادية  الصافية
  اد الطالبمن إعد: املصدر

، ويعين هذا املعدل أن الدينار 0.079:هي 2000املردودية االقتصادية الصافية احملققة خالل دورة 
بناتج اهلامش الرحبي  0.079وميكن تفسري النسبة . دج0.079: الواحد املستثمر يف املؤسسة حيقق ربح مقداره 

ول يف حني معدل دوران األصول نالحظ أن هامش الربح مقب. 0.553يف معدل دوران األصول  0.149
  .ضعيف فاملؤسسة مل تستطع تغطية أصوهلا  باملبيعات اليت حتققها
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دج من كل دينار  0.1، فاملؤسسة تولد 0.10: ، املردودية االقتصادية احملققة هي2001يف سنة 
  .، العنصرين معا زادا0.612ومعدل دوران األصول  0.163: اهلامش احملقق هو. تستثمره

  0.021=0.079-0.100: دة املطلقة احملققة هيالزيا
  %26.58=0.79/0.079-0.100: الزيادة النسبية هي

  )2000(أ .د.م×) 2000(ر .هـ -) 2000(أ .د.م× ) 2001(ر .هـ= املسامهة املطلقة للهامش الرحبي 
          ) =0.163)(0.533 (- )0.149)(0.533 = (0.00746  

  %100×)0.079)/(0.00746( = %100×0.079/املسامهة املطلقة =املسامهة النسبية للهامش الرحبي
     =9.44%  

  )2000(أ.د.م×)2001(ر.هـ - )2001(أ.د.م×)2001(ر.هـ = املسامهة املطلقة ملعدل دوران األصول
             )=0.163)(0.612(-)0.163)(0.533(  

  =0.01287  
  %16.3= %100×0.079/املسامهة املطلقة =  املسامهة النسبية ملعدل دوران األصول

. ،وهي زيادة  معتربة %26.58: هي 2001من التحليل نالحظ أن الزيادة النسبية احملققة خالل عام   
الفضل . %16.3وحتسن معدل دوران األصول بـ  %9.44رحبي بـ لساهم يف هذه الزيادة حتسن اهلامش ا

  .ن قدرة أصول املؤسسة على توليد املبيعاتيعود إىل حتس 2001األكرب لزيادة املردودية االقتصادية يف سنة 
من كل دينار  0.103املؤسسة تولد . 0.103: املردودية االقتصادية الصافية احملققة هي 2002يف سنة   
  .تستثمره

  0.633: ، ومعدل دوران األصول احملقق هو0.163: اهلامش الرحبي احملقق هو 
  0.003=  0.100 - 0.103 =الزيادة املطلقة 

  %3 = 0.10)/0.10 - 0.103( =ة النسبية الزياد
  )2001(أ.د.م×)2001(ر.هـ - )2001(أ.د.م× )2002(ر .هـ = املسامهة املطلقة للهامش الرحبي 

           ) =0.163)(0.612( - )0.163)(0.612(×100% =0  
  0=0.1/املسامهة املطلقة = املسامهة النسبية للهامش الرحبي

  )2001(أ.د.م×)2002(ر.هـ -  )2002(أ.د.م× )2002(ر .هـ= األصول  املسامهة املطلقة ملعدل دوران 
         ) =0.163)(0.633( - )0.163)(0.612= (0.003  

  %3 = %100×0.1/ 0.003= %100 × 0.1/املسامهة املطلقة = املسامهة النسبية ملعدل دوران األصول 
هذه  الزيادة أقل من . %03 :هي 2002من التحليل  نالحظ أن الزيادة النسبية احملققة خالل عام 
من هنا نستنتج أن قدرة املؤسسة على حتقيق . الزيادة السابقة، ساهم يف هذه الزيادة معدل دوران األصول لوحده

  .األرباح ترتكز على قدرة أصول املؤسسة على توليد األرباح
II.3 .املردودية املالية  
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  .اصةاألموال اخل/النتيجة الصافية = املردودية املالية   
  مليون دج: الوحدة        حساب   املردودية املالية): 47(جدول رقم 
 2002 2001 2000  البيان

  النتيجة الصافية
  األموال اخلاصة

186,92 
1.503,41 

341,28 
1.842,62 

273,81 
2.116,44 

 0.129 0.185 0.124  املردودية املالية
  من إعداد الطالب: املصدر

  
وهذا يعين أن الدينار الواحد الذي يستثمره أصحاب رأس  ،0.12 ردودية املاليةبلغت امل 2000يف سنة   

مردودية املؤسسة ارتفعت، فالدينار الواحد  2001ويف سنة . دج0.12 املال يف املؤسسة يولد ربح قدره
الدينار  .دج0.129 املردودية املالية احملققة بلغت 2002يف سنة  .دج0.185 املستثمر من راس املال ينتج عنه

  .كربحدج  0.129 املستثمر من رأس املال يعطي لصاحبه
فع املايل والذي يساوي إىل الفرق ربعد حساب  املردودية االقتصادية واملردودية املالية، نقوم حبساب أثر ال  

  .بني املردودية املالية واملردودية االقتصادية
  ية االقتصاديةاملردود-املردودية املالية=   ) 2000(اثر الرفع املايل 

       =0.124-0.079 = 0.045  
  0.085 = 0.1-0.185=   )2001(أثر الرفع املايل 
  0.026 = 0.103-0.129 =  )2002(أثر الرفع  املايل 

الرفع املايل للسنوات الثالث كان موجبا، فهو يلعب دورا إجيابيا، أي أن مديونية املؤسسة أثر نالحظ أن   
  .كلما زادت املردودية املالية)األموال اخلاصة/الديون(ؤسسة، فكلما زادت النسبة أثرت باإلجياب يف مردودية امل

  .بعد قياس  املردودية املالية نقوم اآلن بتحليلها
 
 
 
 
 

  الرســــــــم املنطقي للمردودية): 13(شكل رقم 
  

      
     

 المردودیة المالیة

 معدل الدوران ھامش الربح

 األموال الخاصة المبیعات المبیعات النتیجة الصافیة

المستوى األول   

الظاھرة   

 المستوى الثاني
 

X 

÷ ÷ 
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  من إعـــــداد الطالب: املصدر 
  .وى األول نقوم حبساب هامش الربح ومعدل الدورانقبل حتليل املست: حتليل املستوى األول

  حساب هامش  الربح ومعدل الدوران) : 48(جدول رقم 
 2002 2001 2000  البيان

  هامش الربح
  معدل الدوران

0.0714 
1.7398 

0.1039 
1.7819 

0.0712 
1.8149 

  من إعــــــداد الطالب: املصدر
  :2001حتليل تطور سنة 

  0.061 = 0.124 - 0.185=  )2000(املردودية - )2001(دية املالية املردو=  الفارق املطلق
  % 49.19 = %100×  0.124 / 0.061=  )200(املردودية املالية /  الفارق املطلق= الفارق النسيب 

  )2000(د .م × )2000(ر.هـ - )2000(د.م × )2001(ر.هـ= املسامهة املطلقة هلامش الربح 
            ) =0.1039)(1.7398(  - )0.0714)(1.7398(  =0.056.  

  %45.16=  %100×  0.124 / 0.056=  )2000(م .م /املسامهة املطلقة = املسامهة النسبية  
  )2000(د.م -  )2001(ر.هـ - )2001(د.م × )2001(ر.هـ= املسامهة املطلقة ملعدل الدوران 

          ) =0.1039)(1.7819( - )0.1039)(1.7398(  =0.0043   
  %4=  %100×  0.124/ 0.0043) = 2000(م .م/املسامهة املطلقة = النسبية  املسامهة

ساهم يف هذه الزيادة . وهي زيادة معتربة %49.19زادت املردودية املالية بنسبة  2001خالل سنة   
تعتمد  2001قدرة املؤسسة على حتقيق األرباح لعام  .%4بـ ومعدل الدوران  %45.16هامش الربح بـ 

  .لربح ألن مسامهته تعدت مسامهة معدل الدورانعلى هامش ا
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  2002حتليل تطور سنة 
  0.056- = 0.185 - 0.129 = الفارق املطلق
  %30.27- = %100 × 0.056/0.185- = الفارق النسيب

  0.0582- = )1.7819)(0.1039(  = )1.7819)(0.0712( = املسامهة املطلقة هلامش الربح
  %31.46- = %100 × 0.0582/0.185-  = املسامهة النسبية

  0.0023 = )1.7819)(0.0712( - )1.8149)(0.0712( = املسامهة املطلقة ملعدل الدوران
  %1.24 = %100 × 0.185 / 0.0023 = املسامهة النسبية

سبب هذا االخنفاض هو اخنفاض هامش  ،%30.27اخنفضت املردودية املالية بنسبة  2002خالل سنة   
  ./ %1.24بـ  ة معدل الدورانوزياد %31.46:الربح بـ 

الظاهرة هي هامش الربح ومعدل الدوران، أسباب الظاهرة هي النتيجة الصافية، املبيعات، : حتليل املستوى الثاين
  .األموال اخلاصة

  حتليل هامش الربح
  0.0325 = 0.0714 - 0.1039=  الفارق املطلق:  2001بالنسبة لسنة   

  %45.51 = 0.0714 / 0.0325= الفارق النسيب
  )]2000(مبيعات )/2000(ص.ن[ - )]2000(مبيعات )/2001(ص .ن=[املسامهة املطلقة للنتيجة 

                         = )]341,28.106( / )2615,70.106[(- )]186,92.106)(2615,70.106[(  
      = 0.059.  

  %82.63 = 0.0714 / 0.059= املسامهة النسبية
  )].2000(مبيعات)/2001(ص .ن[ - )]2001(مبيعات )/2001(ص .ن=[بيعاتاملسامهة املطلقات للم

= )]341,28.106( / )328,38.106[( - )]341,28.106)(2615,70.106[(  
= -0.026  

  %36.41- = 0.0714 / 0.026- =املسامهة النسبية
افية سبب هذه الزيادة هو مسامهة النتيجة الص ،%45.51زاد هامش الربح بنسبة  2001خالل سنة 

  .%36.41 -:ومسامهة املبيعات بـ   %82.6 بـ
  0.0327-= 0.1039-0.0712= الفارق املطلق  2002بالنسبة لسنة   

  %31.47- =  0.1039 / 0.0327- = الفارق النسيب
 )]3283,3.8.106)/(341,28.106[(-)]38.106ة3283)/(273,81.106[(= املسامهة املطلقة للنتيجة 
       = -0.0205  

  %19.73-  = 0.1039 / 0.0205-=مهة النسبيةاملسا
 )]3283,38.106)/(273,81.106[(-)]3841,28.106)/(273,83.106[( =املسامهة املطلقة للمبيعات 
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=-0.0121  
  %11.64 -  = 0.0121/0.1039 - = املسامهة النسبية

- كانت مسامهة النتيجة الصافية بـ  %31.47ض هامش الربح بـفاخن 2002خالل سنة   
  %11.64-: واملبيعات بـ  19.73%

  : حتليل معدل الدوران
  0.0421=1.7398- 1.7819= الفارق املطلق :  2001بالنسبة لسنة 
  %2.41= 0.0421/1.7398= الفارق النسيب

    ])1503,41.106( )/2615,70.106[( - )]1503,41.106)(3283,38.106[( =املسامهة املطلقة للمبيعات
     =0.444  

  %25.52 = 1.7398 / 0.444 = سبية للمبيعاتاملسامهة الن
  )]1503,41.106()/3283,38.106[( -)]1842,62.106) (3283,38.106[( = املسامهة املطلقة لألموال اخلاصة

     = -0.402  
  %23.1-=1.7398 / 0.402- =املسامهة النسبية للمبيعات

 %25.52ت يف هذا التطور بـ سامهت املبيعا، %2.41حتسن معدل الدوران بنسبة  2001خالل سنة 
  .%23.1–واألموال اخلاصة بـ 

  0.033=1.7819 -1.8149= الفارق املطلق  : 2002بالنسبة لسنة 
  %1.85 =0.033/1.7819= الفارق النسيب 

 )]1842,62.106)/(3283,18.106[(-)]1842,62.106()/3841,28.106[( = املسامهة املطلقة للمبيعات
                            =0.302      

  %16.94=0.302/1.7819=املسامهة النسبية 
  )]1842,62.106(/)3841,28.106[( -)]2116,44.106( / )3841,28.106[( =املسامهة املطلقة لألموال اخلاصة

    = -0.269  
  %15.09-=0.269/1.7819-= املسامهة النسبية

واألموال  %16.94 هذا التطور املبيعات بـساهم يف، %1.85زاد معدل الدوران بنسبة   2002خالل سنة 
  %15.09-اخلاصة بـ 

  .الظاهرة هي النتيجة الصافية وعناصر الظاهرة هي اإليرادات واملصاريف: حتليل املستوى الثالث
  مليون دج: الوحدة          حساب  اإليرادات واملصاريف):49(جدول رقم  

  2002  2001  2000  البیان
  اإلیرادات

  المصاریف 
2.809,47 
2.622,55 

3.452,95 
3.111,67 

4.156,49 
3.882,68 

 273,81 341,28 186,92  النتیجة
  من إعداد الطالب: املصدر 
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  دج 154,35.106=186,92.106-341,28.106= الفارق املطلق : 2001بالنسبة لسنة   
  %82.57= 154,35.106/186,92.106= الفارق النسيب

  دج643,48.106=)2809,47.106-3452,95.106= (املسامهة املطلقة لإليرادات
  %344.25=643,48.106/186,92.106= املسامهة النسبية

  دج489,12.106-)=2662,55.106-3111,67.106(-=املسامهة املطلقة للمصاريف
  %261.67-=489,12.106/186,92.106-= املسامهة النسبية

 %344.25الزيادة اإليرادات بـ  ساهم يف هذه، %82.57 زادت النتيجة الصافية بـ 2001خالل سنة 
 %261.67– واملصاريف بـ

  دج67,47.106- = 341,28.106-273,81.106= الفارق املطلق  2002بالنسبة لسنة 
  %19.77- =  67,47.106/341,28.106- =الفارق النسيب 

  دج 703,54.106 = )3452,95.106-4156,49.106( =املسامهة املطلقة لإليرادات 
  %206.14=703,54.106/341,28.106 =يةاملسامهة النسب

  دج 771,01.106- = )3111,67.106-3882,68.106(-= املسامهة املطلقة للمصاريف 
  %225.91-=771,01.106/341,28.106-=  املسامهة   النسبية

ساهم يف هذا االخنفاض اإليرادات بـ  %19.77 ، اخنفضت النتيجة الصافية بـ2002خالل سنة   
  %225.91 - : ريف بـواملصا 206.14%

III إنشاء القيـــمة  
سيتم يف هذا املبحث دراسة القيمة االقتصادية املضافة فقط ألا تعتمد على املعلومات احملاسبية، أما   

  .املؤشرات األخرى فال ميكن دراستها ألا تعتمد على معلومات مصدرها السوق املايل
III.1. 2000القيمة االقتصادية املضافة لسنة.  

  : حتسب القيمة االقتصادية املضافة وفقا للعالقة التالية  
  .مكافأة األموال -النتيجة قبل الفوائد وبعد الضريبة = القيمة االقتصادية املضافة 

  )معدل الضريبة -1(النتيجة قبل الفوائد = النتيجة قبل الفوائد وبعد الضريبة 
              ) =186,92.106+169,35.106)(1- 0(  

  دج 356,27.106= ة قبل الفوائد وبعد الضريبة النتيج
  .معدل الضريبة معدوم ألن املؤسسة تغطي خسائر سنوات سابقة

  .رأس املال االقتصادي× تكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال = مكافأة األموال 
  الديون املالية+األموال اخلاصة = رأس املال االقتصادي 

         =1370,75.106 + )1865,19.106 + 250,23.106(  
  دج 3486,18.106= رأس  املال االقتصادي 
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  :قبل حساب تكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال نقدم اجلدول التايل
  أسعار الفائدة السائدة يف االقتصاد اجلزائري): 50(جدول رقم

 2002 2001 2000  البيان
  سعر الفائدة للسداسي األول
  سعر الفائدة للسداسي الثاين

10.25إىل  8.5% % 
8.5 % 10.25إىل   % 

10إىل  8% % 
8 % 10إىل   % 

9إىل 6.5% % 
6.5% 9إىل   % 

 www.Finance-Algeria.org/dgep/a2.htm  Banque d Algérie : املصدر
  

  )]د+أخ( /د[2ع+ )]د+أخ( /أخ[ 1ع= التكلفة املتوسطة املرجحة
  % 10.25= عالوة اخلطر +سعر الفائدة =  1ع

  .ألقصى لتعوض الزيادة عالوة اخلطر الذي يصعب جدا حسااأخذنا سعر الفائدة ا
  )معدل الضريبة -1](الديون املالية)/ الفوائد املدفوعة)= [(معدل الضريبة -1(معدل  فائدة القروض =  2ع

    )] =169,35.106)/(2115,42.106)[(1- 0(  
    = 8%.  

 /)2115,42.106[(%8 )]+3486,18.106( )/1370,75.106[(%10.25= التكلفة املتوسطة املرجعية
          )3486,18.106[(  

      = 4.03026% +4.85443%  
  
  
  )E.V.A=(356,27.106-)0.088.847)(3486,18.106(القيمة االقتصادية  املضافة  

  
  
 ،دج مليون 45,53، متكنت مؤسسة صناعات الكوابل من إنشاء  القيمة ملسامهيها بـ 2000خالل  عام  

  .دليل  على كفاءة مسرييها فهذا
  

III.2.  2001القيمة  االقتصادية  املضافة لسنة  
 )]71,54.106/412,82.106(-1)[144,52.106+412,82.106( = النتيجة  قبل الفوائد وبعد الضريبة 

 دج 460,75.106=        
  .معدل الضريبة الفعلي هو مقدار  ضرائب األرباح مقسوما على النتيجة اإلمجالية

 1664,23.106+1544,77.106= رأس  املال االقتصادي  

  دج 3209.106=      

  %8.8847=التكلفة المتوسطة المرجحة

  E.V.A=(46,53.106( القیمة  االقتصادیة المضافة

دج
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  %10=  1تكلفة األموال اخلاصة ع
  )معدل الضريبة -1)(معدل  الفائدة  للقروض( = 2تكلفة القروض  املالية ع

             = )144,52.106/()1664,23.106](1 -)71,54.106/412,82.106[(  
          =7,17901%  

 %7,17933]+3209,00.106 / 1544,77.106[ %10 =لفة املتوسطة املرجحةالتك
]1664,23.106  

              / 3209,00.106[  
                           = 8,536997%  

  )E.V.A(= 460,76  - )0,08536997)(3209,00.106(القيمة االقتصادية املضافة  
  
  

دج مليون  186,80بل قيمة اقتصادية مضافة بـحققت مؤسسة صناعات الكوا ،2001خالل عام 
  .للمسامهني

II.3  2002القيمة  االقتصادية  املضافة لسنة  
  )]355,32.106 / )51,51.106( -1)[305,08.106+355,32.106( = النتيجة قبل الفوائد وبعد الضريبية

  دج 508,91.106 =           
  املالية الديون+ األموال اخلاصة= رأس املال االقتصادي 

         =1954,43.106+1275,52.106  

  دج3229,95.106 =      
  %9 = 1تكلفة األموال اخلاصة ع 
  )معدل الضريبة-1(معدل فائدة القروض= 2تكلفة القروض املالية ع 
                           = )305,08.106/ 1275,52.106](1 -)81,51.106/355,32 .106[(  

             = 18,4313%   
 /1275,52.106[ %18,4313]+3229,95.106 /1954,43.106[%9 =التكلفة املتوسطة املرجحة 

          3229,95.106[  
         =12,724.457%  

  )E.V.A= (508,90.106-)0,12.724.457)(3229,95.106(القيمة االقتصادية املضافة  
  دج E.V.A(=97,9 .106(القيمة االقتصادية املضافة 

، فهي بذلك  دجمليون  97,9متكنت املؤسسة من حتقيق قيمة اقتصادية  مضافة    2002سنة خالل  
  .صحاب  املؤسسةألتنشئ القيمة للمسامهني أو 

  دج3.209.005.101= قتصادي رأس  المال اال

  دجE.V.A=(186,80.106(القیمة االقتصادیة المضافة 
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  .مبا أن املؤسسة  استطاعت إنشاء القيمة للمسامهني وملدة ثالث سنوات فهي تتمتع بأداء اقتصادي جيد 
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رد يف هذه الدراسة ميكن القول بأن مفهوم األداء خيتلف باختالف اجلهة أو القطب احملدد على ضوء ما و  

له فينظر قطب العمالء إىل أداء  املؤسسة يف قدرا على توفري السلع واخلدمات اليت تشبع رغبام بأسعار معقولة، 
رية العمل ويف جو مالم، وينظر قطـب  وينظر قطب املهنيني أو املوظفني إليه يف قدرة املؤسسة على ضمان استمرا

الدولة إليه يف قدرة املؤسسة على حتقيق نتائج مالية جيدة وهذا لرفع حصيلة الضرائب واملسامهة يف زيادة الـدخل  
القومي، وينظر قطب املسريين إىل األداء يف الكفاءة والفعالية، نتمثل املؤسسة على حتقيق النتائج بأدىن التكاليف، 

  .ي قدرة املؤسسة على بلوغ األهداف املسطرةوالفعالية ه
معيـار  : األداء أنواع عدة، تتحدد بتحديد معيار التقسيم، ميكن إمجال هذه املعايري يف اموعة التاليـة   

  .املصدر، معيار الشمولية، املعيار الوظيفي، معيار الطبيعة
ات ميكن تصنيفها إىل جمموعتني، العوامـل  يتأثر األداء يف املؤسسة االقتصادية جمموعة من العوامل واملتغري  

اخلاضعة لتحكم املؤسسة نسبيا وتتمثل يف التحفيز واملهارات والتكوين، وعوامل غري خاضعة لتحكم املؤسسـة  
  .تتمثل يف عوامل اقتصادية، وعوامل اجتماعية وعوامل تكنولوجية، وعوامل سياسية وقانونية

صادية يف تقييم أنشطتها يف ضوء ما توصلت إليه من نتائج يف ايـة  تتمثل عملية تقييم أداء املؤسسة االقت  
فترة من الزمن، ودف هذه العملية بالتحقق من بلوغ األهداف املخططة واحملددة مقدما من جهة، وقياس كفاءة 

ق أربـع  الوحدة يف استخدام املوارد البشرية واملادية املتاحة من جهة أخرى، وإجراء هذه العملية يستوجب إحقا
  :مراحل هي

  .مجع املعلومات الضرورية-
  .قياس األداء الفعلي-
  .مقارنة األداء الفعلي مبستويات األداء املرغوب فيها-
  .دراسة االحنراف وإصدار احلكم-

واإلجراء اجليد هلذه العملية يقدم للمؤسسة جمموعة من الفوائد اليت من شأا أن حتسـن مـن تسـيري      
  .املؤسسة
ن أن تقوم قائمة للتقييم اجليد لألداء إذا مل حيسن املسريين اختيار وانتقاء املعايري واملؤشرات اليت كما ال ميك  

ومن اجل ختطي هذه األشكال ميكن االعتماد على إحدى الطرق اليت تساعد على حتديـد  . تعكس أداء املؤسسة
حتديد األهداف واملهام األساسية، : ا ما يلياملعايري واملؤشرات، من بني مجلة من الطرق نذكر الطريقة اليت مضمو

  .حتديد عوامل النجاح، إجياد املؤشرات اليت تسمح بضبط أو مراقبة عوامل النجاح
  :بتطبيق الطريقة السابقة على الوظيفة املالية للمؤسسة تتحدد معايري ومؤشرات األداء املايل كما يلي  

  .ع، اخلزينة، جداول التمويل.م.ر.إع، .م.ويدرس من خالل ر: معيار التوازن املايل-
معيار السيولة واليسر املايل ويدرس من خالل املقارنة بني األصول السائلة وااللتزامات قصرية األجل، واملقارنة -

  .أيضا بني التدفقات النقدية وااللتزامات طويلة األجل
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  .يف حتقيقهاويدرس من خالل مقارنة النتائج بالوسائل املستخدمة : معيار املردودية-
  .ويدرس عموما مبا يسمى بالقيمة االقتصادية املضافة: معيار إنشاء القيمة-

  :نتائج وتوصيات البحث
، توصلنا إىل 2000،2001،2002بعد تقييم األداء املايل ملؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة للسنوات   

  :مجلة من النتائج والتوصيات نورد أمهها كما سيأيت
 ة من عام إىل آخر، فاملؤسسة قادرة على تنمية ذمتها املالية، وميكن إرجـاع الفضـل يف   تطور أصول املؤسس

  .ذلك إىل عدم توزيع األرباح اليت  حتققها بل توجه إىل األموال اخلاصة
    حققت املؤسسة خالل السنوات الثالثة رأس مال عامل موجب، فاملؤسسة متول جزء من أصوهلا املتداولـة

  .بذلك حتقق هامش أمانبأموال دائمة، فهي 
     مقارنة رأس املال العامل باالحتياج منه كشف أن نسبة متويل األصول املتداولة بأموال دائمة كانـت غـري

كانت نسبة متويل األصول املتداولة بأموال دائمة كافية،  2002، و2001، أما يف سنة 2000كافية لسنة 
نه ساكن أي يدرس التوازن املايل يف حلظة معينة أي ال يأخذ هذا التحليل غري كاف أل. فاملؤسسة متوزانة ماليا

  .هذه التغريات
    نظرا لعدم  كفاية التحليل الساكن جيب اللجوء إىل التحليل احلركي للتوازن املايل، ويتم هذا التحليـل مبـا

  :يسمى جداول التمويل، وقد تبني ما يلي
رد الدائمة تفوق االسـتخدامات الثابتـة،   حققت املؤسسة موردا صافيا، أي أن املوا 2000يف سنة -

  .ومتكنت املؤسسة من حتقيق التوازن املايل أي تغري رأس املال العامل تعدى تغري االحتياج منه
  .حققت املؤسسة أيضا موردا صافيا، باإلضافة إىل هذا فهي حتقق التوازن املايل  2001يف سنة -
أن مواردها الدائمة مل تتمكن من تغطية مجيـع   حققت املؤسسة استخداما صافيا، أي 2002يف سنة -

استخداماا الثابتة، كذلك تغيري رأس املال العامل كان أقل من تغيري االحتياج منه فاملؤسسة بذلك غـري  
  .متوازنة ماليا هلذه السنة

 ا القصرية تتمتع املؤسسة بسيولة جيدة خالل السنوات الثالث فقد تبني أن املؤسسة استطاعت مواجهة التزاما
  .األجل

  أين كانـت نسـبة     2000عكس  سنة 2002، 2001متكنت املؤسسة من حتقيق يسر مايل جيد لسنيت
  .التغطية الشاملة ونسبة  تغطية خدمة الدين الطويل غري كافية

    حققت املؤسسة مردودية مالية كافية للسنوات الثالث مقارنة باسعار  الفائدة السائدة بالسوق، فاملؤسسـة
  . ق عائد جيد  من وراء األموال اخلاصةحتق

    ،كان أثر الرفع املايل موجب، وهذا دليل على الدور اإلجيايب  الذي تلعبه املديونية على مردوديـة املؤسسـة
  .فاالقتراض كان له تأثري موجب على مردودية األموال اخلاصة
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  صناعات الكوابل أن تعتمد أكثر يف مبا أن املؤسسة تتمتع بيسر مايل جيد ويف حتسن، فمن األفضل  ملؤسسة
  .متويل نشاطها على القروض ألن هذا سيزيد من مردوديتها  املالية

 حتسن معدل دوران األصول من عام إىل آخر يبني حتسن كفاءة األصول يف حتقيق املبيعات.  
   ا، فهذا دليل على ك 2000،2001،2002استطاعت املؤسسة خالل السنواتفاءة إنشاء القيمة ألصحا

 .مسريي املؤسسة، و أا تتمتع بأداء جيد
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