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ةـالدراسصـملخ

ية باعتبارهبنظام المعلومات المحاسزادت أهمية التي يشهدها المحيط المعلوماتية في ظل الثورة

تتصف بخصائص تجعلها مترجمة على شكل قوائم وتقارير ماليةيزود مختلف األطراف بنتائج المؤسسات 

 بالتغيراتتأثر ونظام المعلومات المحاسبية ة، داخلية أو خارجي األطراف أيا كانت هذه ذات أهمية لمستخدميها

تغيير المخططبوالجزائر تكيفت مع هذه التغييرات خاصة المعايير المحاسبية الدولية التي عرفتها المحاسبة

وهذا من خالل بالنظام المالي والمحاسبي الذي يسعى إلى مسايرة هذه التغيرات 1975الوطني المحاسبي 

�طي صورة أوضح عن أداء المؤسسةقوائم مالية جديدة تع

في تقييم هذه المعلومات الستغالل التي يشهدها المحيط في ظل المنافسةةسإدارة المؤستسعىو

خاصة في الجانب المالي الذي يعتبر ايجابيةومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف وهذا بتحقيق نتائج نشاطها 

من خالل مجموعة يستند أساسا على القوائم المالية قييم األداء الماليوت، تعددت أبعادهوإن العام ألدائهامرآة 

.من المؤشرات

المؤسسة األداء، األداء المالي، المعلومات المحاسبية، نظام المعلومات المحاسبية،:الكلمات المفتاحية

.االقتصادية



Résumé : 

 

Le système d�informations comptable a une grande importance vu qu�il fourni 

aux différentes parties les résultats des entreprises sous forme de liste et rapports 

financiers pour ses utilisateurs qu�ils soient  internes ou externes, et le système 

d�information comptable a connu des changements au niveau international et 

l�Algérie s�est adapter avec ces changements en modifiant le plan comptable 

national 1975 avec le système financier et comptable qui vise à s�adapter avec ses 

changements selon des listes financières nouvelles qui donne une nouvelle image 

claire sur la performance de l�entreprise. 

 L�objectif de l�administration de l�entreprise vu la concurrence qu�a connu 

l�environnement pour exploiter ces informations en évaluant ses activités et 

connaître ses points de fort  et points faibles et cela dans le but de réaliser des 

résultats positifs en particulier dans l�aspect financier, et l�évaluation de la 

performance financière se base essentiellement sur les listes financières.         

 

Mots Clé : Performance, performance financière, Informations comptables, 

Système d�information comptable, Entreprise économique. 



Abstract: 

 In light of the information revolution increased the importance of accounting 

information system  which  bring  to the different parts the results of the institutions 

compiled in the form of lists and financial reports, that  make it important for users 

no matter  these parties are internal or external, and accounting information system 

influenced by the changes that have defined accounting private international 

accounting standards, and Algeria adapted with the change of  national accounting 

plan 1975 by the financial and  accounting system which aimed to get with this 

changes and this throughout  a new financial lists which give a clearer picture of the 

performance . 

 Because of the competition, the enterprise explored  this information in the 

evaluation of its activities, and know the strengths and weaknesses and that the 

achievement of positive results especially in the financial aspect which is a mirror of 

the general performance, and the evaluation of financial performance is mainly 

based in financial lists throughout different indicators. 

 

Key words: performance, financial performance, accounting information, 

accounting information system, economic enterprise. 
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أ

:مقدمةال

والتغيرات التي يشهدها المحيط الذي تنشط فيه والمنافسةيةإن الدور الذي تلعبه المؤسسة االقتصاد

إلى ذلكلوالبقاء، وللوصونتائج جيدة لضمان االستمرارية التي تواجهها كل هذا يجعلها تسعى إلى تحقيق

أو فهي تقوم باستغالل مختلف الموارد من خالل األداء الجيد سواء األداء التجاري، اإلنتاجي، أداء األفراد

ألنه بموضوعية يبقى المؤشر الذي يعبر عن وضعية المؤسسة فهو المالي هذا األخير يعتبر مرآة أدائها العام

.عتمد على معلومات كميةي

وكفاءة ولقد أصبحت المعلومات عنصرا هاما من عناصر اإلنتاج لها دور أساسي في تحديد فعالية

المؤسسة، لذا أصبح لزاما عليها استغالل أبسط المعلومات سواء الواردة من الخارج كالمعلومات عن 

المنافسين والقوانين والمستهلكين وغيرها أو المعلومات الداخلية عن نشاطها من خالل تقارير األداء لكل 

. وظيفة

تسعى إلى استخدام األموال بفعالية وكفاءة حتى يمكن والوظيفة المالية من مكانتها في الهيكل التنظيمي

تحقيق األهداف المالية بصفة خاصة وأهداف المؤسسة ككل، هذه المكانة وهذا الدور يمكنها من تزويد اإلدارة 

والتي تعتبر ينتجها نظام المعلومات المحاسبيبمختلف المعلومات عن النشاط من خالل القوائم المالية التي 

ة عن مختلف األحداث، والمعلومات الواردة فيها تساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات المناسبة وفي صورة معبر

من باهتمام كبير نظرا ألهميتها المعلومات المحاسبية ولقد حظيت الوقت المناسب من خالل تقييم أدائها،

.ة لمتخذي القراراتلالهتمام اكثر بنوعيتها لتصبح أكثر فائدحيث تجرى عدة دراسات طرف المهنيين 

:انطالقا مما سبق يمكن صياغة اإلشكالية التاليةو

 ما هو دور المعلومات المحاسبية في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصادية؟

:من خالل هذه اإلشكالية نطرح األسئلة الفرعية التالية

؟ماهي أهم مؤشرات تقييمه ما هو األداء المالي؟-

 وماهي أهم الخصائص التي تعطيها قيمة أكبر؟ ما هي المعلومات المحاسبية في المؤسسة؟-

اردة في القوائم المالية على المعلومات الوببسكرة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب مسيروهل يعتمد-

 المالي؟ لتحسين أدائها

 الفرضيات

من لإلجابة :التاليةاتالفرضي عن هذه التساؤالت سوف ننطلق

.تساعد المعلومات الموجودة في القوائم المالية في تحسين األداء المالي للمؤسسة-

 مضمون القوائم المالية في النظام المالي والمحاسبي الجديد يساهم في تحسين األداء المالي للمؤسسة-

.االقتصادية الجزائرية

في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب تستغلها إدارتها المعلومات المحاسبية التي تنتجها مصلحة المحاسبة-



ب

.في تحسين األداء المالي

 أهمية الموضوع

مؤشرات مرتفعة إن أهمية هذا الموضوع تنبع من أهمية األداء المالي للمؤسسة التي تسعى دوما لتحقيق

يب دت أبعاددتعومهما تهديدات المحيط تجعلها تواجه  القى ذو أهمية األداء إال أن الجانب المالي يمكن ألنه

تحظى أصبحت المعلومات المحاسبية إلى رأس المال وإضافة العمل دون رأس المال،ألي مؤسسة اقتصادية 

في ظل ها محل اهتمام باعتبارها مورد من مواردعن نشاطها فهي تعطي صورةللمؤسسة بأهمية كبيرة 

في تحسين، لذا تبرز أهمية هذه المعلومات الثورة المعلوماتية التي أصبحت تميز المحيط الذي تنشط فيه

.األداء المالي

 أهداف البحث

:نسعى من خالل هذه الدراسة إلى

.توضيح مفهوم األداء المالي ومؤشرات تقييمه محاولة-

.علومات المحاسبية وأهم مصادرهامحاولة إظهار كيفية االستغالل األمثل للم-

محاولة معرفة أهمية المعلومات المحاسبية بالنسبة للمسيرين وكيف يتم االعتماد عليها لتحسين األداء-

.المالي

 للمؤسسةمحاولة إظهار أهمية القوائم المالية في النظام المالي والمحاسبي الجديد في تحسين األداء المالي-

.ةالجزائريةاالقتصادي

 البحث من الجانب النظري إلى الميدانإخراج-

 منهجية البحث

ع تم اإلشكالية المطروحة،نبغية اإللمام واإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع وتحليل أبعاده واإلجابة

:االعتماد على

لألداء الماليلةالذي يهدف إلى المعرفة الدقيقة والمفص المنهج الوصفي التحليلي الموافق للدراسة النظرية-

ومومؤشرات تقيي .المحاسبية وأنواعها ومساهمتها في تحسين األداء المالي المعلوماته

من المعلومات النظرية على واقع إحدى المؤسسات منهج دراسة الحالة الذي يمكننا من تطبيق جانب-

لف المعلومات المحاسبية االقتصادية الصناعية المتمثلة في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بتحديد مخت

.المالي أدائهاوكيفية استعمالها لتحسين 



ج

 هيكل البحث

:فصول ثالثة إلى تم تقسيم البحث المطروحة واإلجابة عن التساؤالتة اإلشكاليةلدراس

لي إلى مفهوم األداء المااإلطار النظري لألداء المالي، وتم التطرق من خالله بعنوان:الفصل األول-1

ومصادر تقييم األداء الماليوبدراسة األداء كمفهوم عام ثم األداء المالي واألهداف المالية للمؤسسة، 

 األداء الماليتقييم المعلومات المعتمد عليها والمعايير المعتمدة في ذلك، تطرقنا في األخير إلى مؤشرات

ف( .)تقييم األداء الماليي مؤشرات التوازن المالي والنسب المالية واالتجاهات الحديثة

فيكان بعنوان الم:الفصل الثاني-2 ه إلى مفهوم المعلومات علومات المحاسبية واألداء المالي، وتم التعرض

والمحاسبية ونظام المعلومات المحاسبي ائص النوعية للمعلومات الخصوأنواع المعلومات المحاسبية

و منالتقارير المحاسبية ووالمفهوم حيث المالية وحدود التقارير المالية، قوائم الماليةالاألنواع ومستخدميها،

والتوجهات المستقبلية للمعلومات وأخيرا تم التعرض لمساهمة المعلومات المحاسبية في تحسين األداء المالي 

.المحاسبية

األداء المالي المعلومات المحاسبية في تحسيناستخدام وكان بعنوان ويمثل دراسة الحالة،: الفصل الثالث-3

لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب، حيث تضمن هذا الفصلل ، ثم مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبتقديما

اعتمادا على تقييم األداء المالي من خالل المؤشرات، كما تم التي تطرقنا ألهم المعلومات المحاسبية في

.المعلومات المتحصل عليها

 التي تشكل في مجملها اختبار للفرضيات وإجابة مختصرة عن اإلشكاليةسة وتضمنت نتائج الدرا: الخاتمة

.المعتمدة في مقدمة البحث
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: تمهيد

من خالل تقييم وهذا المسطرة للوقوف على مدى تحقيق األهدافبتقييم نتائج نشاطها تقوم المؤسسة

هو،األداء األكثر شيوعا ألنه يعتمد وبالرغم من وجود عدة أبعاد لتقييم األداء إال أن الجانب المالي يبقى

.ةعلى معلومات كمي

به، األداء المالي لمعرفة ماهو على األداء المالي سنلقي الضوءوفي هذا الفصل ،المفاهيم المرتبطة

.أهم مؤشرات تقييم األداء المالي
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 ماهية األداء المالي: المبحث األول

ا سنتطرق في هذا المبحث إلى ماهية األداء لمؤسسة نظرا ألهمية األداء المالي في معرفة وضع نشاط

.وتحديد األهداف المالية للمؤسسة من خالل تعريف األداء ومفهوم األداء المالي المالي

 مفهوم األداء: المطلب األول

لشيء ما، الذي يعني إعطاء كلية الشكل Performareالالتيني األداء يقابل اللفظ: تعريف األداء-1

أو Performance منها اللفظة اإلنجليزيـة والتي اشتقت الكيفية التي يبلغ بها"التي تعني إنجاز العمل

.1"التنظيم أهدافه

ما" األداء لغة يعرفو نتيجة لحدث ما وانتظار" أنهيعرف في اللغة الفرنسية، كما"انجاز عمل

ف) voir le succes(نجاحه .ته ونجاحه االستثنائياللغة االنجليزية الفعل ونتيجي في حين يعني

من،"أهدافهاعلى تحقيق وقابليتها انعكاس لقدرة المؤسسة":أنهاألداء يعرفو ويتفق كل

)Robbins&Weirsenan (يمع هذا المفهوم ععإذ على تحقيق بكونه قدرة المؤسسة األداءنبران

ال ألهدافاأنه تم التركيز على ويستدل من هذا المفهوم أهدافها طويلة األمد والتي تتمثل باتفاقىمدطويلة

.2معظم الباحثين بالبقاء والنمو والتكيف

3:التاليةالثالثة ربطه بالمعاني يمكن، لكن هو متعدد األبعادفي مجال التسييرو

ال: األداء هو النجاح- و جسديإنما يوجد في حد ذاتهأي .لعواملاالنجاح، ويختلف حسب المؤسسات

.أي هو تقدير للنتائج المحصلة:األداء هو نتيجة نشاط-

و: األداء هو النشاط- ما هو عملية .ليس نتيجة تظهر في وقت

للنشاط، تحقيق النتيجة الموجبة: محورين هماىعل عتمدياألداءأنويمكن القول من الناحية التسييرية

ا من الناحيةأم لذي يمتد على طول مراحل التسيير،وارتباط ذلك بالفعل الذي يقود إلى النجاح وا

.4)التي تربط باألهداف(والكفاءة) التي تربط بالتكاليف(االقتصادية فيغطي األداء عدة حقائق مثل الفعالية

على فلقد اقتصر عند الكثير من الباحثين كمفهوم ومن منطلق أن األداء يعبر عن مدى انجاز المهام

جالمورد البشري ال يمكن حصر مفهوم األداء من زءا هاما، لكن وإن كان المورد البشري يعتبر إال انه

.تحقق أهدافها من خالل تفاعل مختلف مواردهاخالله فقط باعتبار أن المؤسسة 

.
�
�������	
������������������
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������������ !����"�# 

�ط ص 2،2006فالح حسن عدي الحسيني، اإلدارة اإلستراتيجية، دار وائل للنشر، عمان، ،236.
"
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مات، بلعور سليمان، مصيطفى عبد اللطيف، إعادة الهندسة مدخال لألداء المتميز، المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات والحكو(
.471، 2005مارس08/09جامعة ورقلة، يومي 
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ألنهما يمثالن إما قدرة المؤسسة على الكفاءة والفعالية،:األداء كثيرا ما يعبر عنه أو يقرن بمصطلحين هماو

فاألداءى اكبر قدر من المخرجات من خالل المدخالت المتاحة،تحقيق أهدافها وإما القدرة على الحصول عل

.يتجسد بمستويات الكفاءة والفعالية التي تحققها المؤسسة

ب :ـويقصد

االستخدام األمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة لتحقيق حجم أو مستوى معين من النواتج":الكفاءة-1

".يقة الصحيحة، أي إنجاز األعمال بالطرتأو المخرجا

تفاعل محصلة"أنها تعرف الفعاليةف،يركز مفهوم الفعالية على مخرجات أو نتائج األداء: الفعالية-2

الكلي للمنظمة بما تحتويه من أنشطة فنية ووظيفية وإدارية وما يؤثر فيه من متغيرات داخلية مكونات األداء

هي دالة لمدى نجاح المؤسسةف،1"زمنية معينة خالل فترةلتحقيق هدف أو مجموعة من األهداف وخارجية

.في تحقيق أهدافها

و هما مفهومان متالزمان، فال يمكن القول أن المؤسسة حققت أهدافها إذا استهلكت موارد الفعاليةفالكفاءة

ال يمكن القول أن المؤسسة التي استغلتأكثر من  كافة مواردها المتاحة حققت مستوى مثيالتها في حين

لم من .األهدافتصل إلى مستوى معين من تحقيق األداء إذا

افمن منطلق الكفاءة والفعالية يمكن رد، للموا هو مدى بلوغ األهداف باالستخدام األمثل": ألداءالقول أن

، كما أنه والتحسين المستمر فإنه يتطلب إتباع مسيرتي العمليات وباعتباره نظاما شامال ومتكامال وديناميكيا

:ويتضح هذا المفهوم في الشكل التالي،2"د المعايير كالتكلفة والوقت والجودةمتعد

ص 2003/2004جامعية، اإلسكندرية، مصر، حنفي عبد الغفار، أبو قحف عبد السالم، أساسيات تنظيم وإدارة األعمال، الدار ال� ،25.
�مجلة-دراسة ميدانية بمؤسسة االسمنت عين التوتة باتنة-الهام يحياوي، الجودة كمدخل لتحسين األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية الجزائرية

ص 05،2007الباحث، العدد  ،46.
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):1(الشكل رقم

و الفعالية  األداء من منظور الكفاءة

،:رجعالم نا،مجلة العلوم اإلنسانية، مفهوم وتقييم:األداء بين الكفاءة والفعالية عبد المليك مزهودة وفمبر، لعدد األول،

.8688ص، جامعة بسكرة،2001

إن تصنيف األداء كغيره من التصنيفات المتعلقة بالظواهر االقتصادية، يطرح إشكالية: أنواع األداء-2

وبما أن األداء من حيث،اختيار المعيار الدقيق والعملي الذي يمكن االعتماد عليه لتحديد مختلف األنواع

فالمفهوم يرتبط إلى حد بعيد  ي باألهداف فإنه يمكن نقل المعايير المعتمدة في تصنيف هذه األخيرة واستعمالها

1.والطبيعة مصدرال، تصنيف األداء كمعايير الشمولية

:حسب هذا المعيار يمكن تقسيم األداء إلى: الشموليةمعيار-1

ال1-1 صر والوظائف أو األنظمة الذي يتجسد باإلنجازات التي ساهمت جميع العناهو:كلياألداء

الفرعية للمؤسسة في تحقيقها، وال يمكن نسب إنجازها إلى أي عنصر دون مساهمة باقي العناصر، وفي 

�
ص� .89عبد المليك مزهودة، مرجع سابق،

رأس المال

 العمل

 المواد األولية

 المعلومات

 الثقافة

 التكنولوجيا

اإلنتاج

 الربح

 القيمة المضافة

 رقم األعمال

 عائد السهم

المكانة في

 السوق

ا�������ا	���ءة ا�داء

��ا! ���ار
وا	
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و كيفي بلوغ المؤسسة أهدافها الشاملة كاالستمرارية،ةإطار هذا النوع من األداء يمكن الحديث عن مدى

 ... الشمولية، األرباح، النمو

الذي يتحقق على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة وينقسم بدوره إلى وهو:الجزئياألداء2-1

عدة أنواع تختلف باختالف المعيار المعتمد لتقسيم عناصر المؤسسة، حيث يمكن أن ينقسم حسب المعيار 

ن وأداء وظيفة أداء وظيفة األفراد، أداء وظيفة التموي أداء وظيفة اإلنتاج، أداء وظيفة المالية،:الوظيفي إلى 

. التسويق

وفقا لهذا المعيار، يمكن تقسيم أداء المؤسسة إلى نوعين، األداء الذاتي أو الداخلي:معيار المصدر-2

أن واألداء الخارجي 1:حيث

يطلق عليه أداء الوحدة أي أنه ينتج بفضل ما تملكه المؤسسة من الموارد فهوو:األداء الداخلي2-1

م :ن التوليفة التاليةينتج أساسا

وهو أداء أفراد المؤسسة الذين يمكن اعتبارهم مورد استراتيجي قادر على صنع:األداء البشري-

.القيمة وتحقيق األفضلية التنافسية من خالل تسيير مهاراتهم

.بشكل فعال استعمال استثماراتها المؤسسة علىويتمثل في قدرة:التقنياألداء-

.المالية المتاحة واستخدام الوسائلويكمن في فعالية تعبئة:المالياألداء-

.ماديةو فاألداء الداخلي هو أداء متأتي من مواردها الضرورية لسير نشاطها من موارد بشرية، مالية

عن"هو:األداء الخارجي2-1 في التغيرات التياألداء الناتج "للمؤسسة المحيط الخارجيتحدث

ال تتسبب في إحداثه ولكن المحيط الخارجي هو الذي يولدهفال في،مؤسسة فهذا النوع بصفة عامة يظهر

النتائج الجيدة التي تتحصل عليها المؤسسة كارتفاع رقم األعمال نتيجة الرتفاع سعر البيع أو خروج أحد 

أسعار المواد واللوازم المنافسين، ارتفاع القيمة المضافة مقارنة بالسنة الماضية نتيجة النخفاض 

.فكل هذه التغيرات تنعكس على األداء سواء باإليجاب أو بالسلب،والخدمات

:ويمكن توضيح النوعين السابقين في الشكل التالي

�
�������������������������������������������������������������
����� !��6! 
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ا ود للمنظمة لشكل يتضح أن قياس األداء عملية ضرورية لمعرفة عوامل الفائض المحقق أيعمن

ففكرة قياس األداء تسمح للمؤسسة بمعرفة وضعيتها الحقيقية وبقاء المؤسسة؟أو للمحيط وحده؟وحدها

اخطربحمرهون باألداء الداخلي الذي يمكن الحفاظ عليه وتطويره عكس األداء الخارجي الذي يمكن أن يص

.لها بعد أن كان فرصة المؤسسةعلى

الخ، ...تقنية، سياسية اجتماعية،ر الطبيعة الذي يقسم األهداف إلى اقتصادية، حسب معيا:معيار الطبيعة-3

فإنه يمكن، وإن كان ذلك من باب المقابلة المنطقية، تصنيف األداء إلى اقتصادي، اجتماعي، سياسي، 

.الخ...تقني

 األداء المالي مفهوم:الثانيطلب الم

ا":بـ يعرف األداء المالي على االستغالل األمثل لمواردها ومصادرها في لمؤسسة مدى قدرة

.1"الثروةتشكيل االستخدامات ذات األجل الطويل وذات األجل القصير من أجل 

يعد استخدام األداء المالي القاسم المشترك بين الكتاب والمدراء سواء أكان ضمن الدراسات التطبيقيةو

األداء المالي المجال ويبقى،المؤسساتالعملي في مختلف اقعوالنظرية في عمليات تقييم األداء أو ضمن الو

وإن عدم تحقيق األداء المالي بالمستوى األساسي المطلوب يعرض وجودها المؤسساتالمحدد لمدى نجاح 

يضمن لها مركزا تنافسيا على غيرها في ميدان األداء المالي وإن تفوق المؤسسة.2واستمرارها للخطر

�
والحكومات، دادن عبد الغني، كماسي محمد األمين، األداء المالي من منظور المحاكاة المالية، المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات�

ص 2005مارس08/09جامعة ورقلة، يومي  ،304.
�ص 2009وائل محمد صبحي ادريس، طاهر محسن منصور الغالبي، أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازن، دار وائل للنشر، ،42.

 أداء مقاس

يلالفائض االجما

):2(الشكل رقم

�األداء الداخلي واألداء الخارجي

��: المصدر��������"��� !������� �237!

المحيط

أداء المؤسسة

 األداء البشري

 األداء الخارجي

 األداء املايل التقين األداء
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المتفوق والمركز المالي األداء المتفوق حو تعزيز ذلك المركز وتطويره، إذ أن تحقيقن لها آفاقويفتح

.استراتيجيا هو أدائها المالي المؤسسةأن أفضل األدلة حول أداءو يعدان وجهان لعملة واحدة

1:العوامل التالية من خاللويعرف األداء المالي أيضا

.العوامل المؤثرة في المردودية المالية-

. األموال الخاصةةيالمسيرين على مردودالمتبناة من طرف أثر السياسات المالية-

.وتحقيق فوائض وأرباح مدى مساهمة معدل نمو المؤسسة في إنجاح السياسة المالية-

. للمصاريف العامةمدى تغطية مستوى النشاط-

 األهداف المالية للمؤسسة االقتصادية:لثالمطلب الثا

االقتصادية اإلشارة إلى األهداف المالية التي تسعى المؤسسةطرق إلى تقييم األداء المالي يستلزم إن الت

وتحقيقها إلى في، :تتمثل هذه األهداف

لتسديد االلتزامات قصيرة النقد قدرة المشروع على توفير" ويقصد بالسيولة: السيولة واليسر المالي-1

ماألجل المتوقعة والغير متوقعة  الطارئة من وبدون خسائر ومواجهة الظروف واعيدها بكلفة مناسبة في

أيأن  S.Kolmويرى،2"نتيجة للنشاط الطبيعي للمشروع خالل الحصول على اإليرادات تعريف سيولة

ومن عناصر رأس المال تتمثل في سهولة التحول من حالة إلى عنصر هين السيولةأأخرى المالية

ع" لألموال إلى مال حاضر بأدنى خسارة ممكنة وفي أقصر لى تحويل أي استخدام انعكاس لقدرة اإلدارة

.3"وقت متاح وبأيسر جهد

أو"فيمثل بعدا مؤسسيا وخاصية شاملة إذ يمكن التعبير عنه أما اليسر المالي بالعالقة بين االستخدامات

ق اليسر المالي هو الضمان الوحيد، وتحقي"والمديونية أو حقوق الملكية واألموال المقترضة صافي التدفقات

باليسر المالي مع أنها تمتلك سيولة قليلة والعكس لذا يمكن القول أن المؤسسة قد تتمتع لسداد االلتزامات

.غير صحيح

الحالة التي يظل معها رصيد النقدية في كل لحظة موجبا بعد سداد كافة"يعرف بأنه: التوازن المالي-2

واألموال التوازن بين رأس المال الثابت"أخرى يمثل في لحظة معينة ومن ناحية،"جلاألالديون قصيرة 

التي ويقصد برأس المال الثابت عادة االستثمارات،4"التي تسمح باالحتفاظ به وعبر الفترة الماليةالدائمة 

�
ص 04/2006قراءة في األداء المالي والقيمة في المؤسسات االقتصادية، مجلة الباحث، دادن عبد الغني،� ،41.
�ا ص 2007لمالية المعاصرة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، دريد كامل آل شيب، مقدمة في اإلدارة ،38.
ص2000دار المريخ للنشر، الرياض،،ألعمالا، األداء المالي لمنظمات السعيد فرحات جمعة،" ،189.
ص نفس المرجع( ،248.
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ب ة والمتوسطة يقصد بها رأس المال الخاص مضاف إليه الديون الطويلالتي األموال الدائمة يجب أن تمول

.األجل

يتكيف تحقيقه على الدوام مع بقاء واستمرار كهدف محدد في حياة المؤسسة ويظهر التوازن المالي

1:ما يليك المؤسسة

له- .والجاري الدائم بأموال طويلة األجلمين تمويل احتياجات االستثمار الثابتأبتايسمح

بطيبدو كضمان لسداد الديون- .ريقة تلقائية من خطر العسر الماليفي األجل القصير ويحمي

).بصفة خاصة الدائنين(يكشف تحليله عن درجة االستقالل المالي تجاه الغير-

.يؤدي تحقيقه المتكافئ إلى تخفيف الخطر المالي-

ضمانا لتمويل احتياجات التشغيل ولسداد الديون في األجل" صافي رأس المال العامل"يمثل مقياسه-

.القصير

ب:المردودية-3 ـتعتبر من األهداف األساسية التي ترسمها المؤسسة وتوجه الموارد لتحقيقها، وتعرف

النتائج والوسائل التي ساهمت في تحقيقها حيث تحدد مدى مساهمة رأس المال المستثمر في االرتباط بين"

ل االقتصادية في تكوين مة األصوهتقيس مسا، ونميز بين المردودية االقتصادية التي2"تحقيق النتائج المالية

.والمردودية المالية التي تحدد مشاركة األموال الخاصة في تحقيق نتائج صافيةنتيجة االستغالل

تزداد قيمة المؤسسة كلما تمكنت من تحقيق نتائج محاسبية بشكل:لمؤسسةلالمضافة قيمةالتعظيم-4

أن ما يسمى بثروة المؤسسة، مستمر بحيث تتراكم النتائج وتكون فوائض مالية موجبة تشكل تحقق وال يكفي

المؤسسة نتائج موجبة حاليا بل يجب أن تسعى إلى تحقيق نتائج في المستقبل من خالل دراسة المردودية 

المستقبلية وتحديد الجدوى من المشاريع االستثمارية في المستقبل ومن ثم يمكن توقع حجم الثروة من خالل 

3.ليا من خالل ما يعرف بالقيمة الحالية للمؤسسةالنتائج المحققة سابقا وحا

:تتحكم فيها عدة عوامل والشكل التالي يوضح ذلكوقيمة المؤسسة

.259ص مرجع سابق،،السعيد فرحات جمعة�
�ص 2006شي، التسيير المالي، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، لياس بن ساسي، يوسف قري ،267.
ص نفس المرجع" ،39.
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:)3(الشكل رقم

ل  المؤسسة المضافة قيمةلالعوامل المحددة

ص لياس بن ساسي، يوسف قريشي،:صدرالم .40مرجع سابق،

�� ���� ا���ا��

��� !�"

الثروة المتراكمة حاليا

المخاطر المرتبطة
 بالبيئة المالية

المخاطر الخاصة بنشاط
 المؤسسة

 النتائج المنتظرة من
 النشاطات الحالية
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 المالي األداءقييمت: المبحث الثاني

ن معرفةبعد إلى تقييم األداء المالي من حيث المفهوم في هذا المبحث تطرقمفهوم األداء واألداء المالي

.تقييمالومصادر ومعايير 

 األداء المالي مفهوم تقييم: المطلب األول

تقويم التي تستخدم في نفس المعنى قبل التطرق إلى مفهوم تقييم األداء نشير إلى أنه هناك كلمة:تقييم األداء-1

مع كلمة تقييم لكن هناك اختالف على األقل فيما يتعلق بمعنى الكلمة في اللغة العربية حيث وردت كلمة أقوم 

بمعنى الفعل قوم الذي يعني هذب وعدل وأصلح أما التقييم فهي تعني إعطاء قيمة ووزن لشيء ما استنادا إلى 

و 1.م الباحثين يستخدمون كلمة تقويم بمعنى تقييمكن معظلمعيار متفق عليه،

التقييم بمعناه المبسط هو تقدير موقف ما في ضوء دراسة مدى تحقيق هذا الموقف أو المجال لهدفو

، وتعتبر عملية  محدد، والتقييم عادة يتم في اتجاهين األول تقييم الشيء محل التقييم والثاني الهدف من التقييم

ة من مراحل العملية اإلدارية التي تبدأ بتحديد األهداف ثم وضع خطة التنفيذ مع ضرورة وجود األداء مرحل

من هنا يمكن تعريف تقييم األداء أنه.خطة رقابية على عملية التنفيذ بهدف تقييم كفاية وفعالية تحقيق األهداف

اف المخططة من خالل دراسة مدى التأكد من كفاية استخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام لتحقيقه األهد"

جودة األداء واتخاذ القرارات التصحيحية إلعادة توجيه مسارات األنشطة بالمؤسسة بما يحقق األهداف 

2"المرجوة منها
.

وينظر الكثير من الباحثين إلى عملية تقييم األداء على أنها مرحلة أو جزء من عملية المراقبة، باعتبارها

على ماذا تحقق مما يجب أن يتحقق؟: زات المحققة في المؤسسة وتمارس من أجل اإلجابةتنصب على اإلنجا

أما لماذا لـم يتحقق الذي كـان يجـب أن يتحقق؟ فاإلجابة عليه هي مرحلة أخرى من مراحل الرقابة وال 

مع المؤشرات يدخل في عملية إطار تقييم األداء، أي أن هذه األخيرة تتوقف عند مقارنة النتائج الفعلية 

باإلضافة إلى عملية تقييم األداء في حد ذاتها تتضمن داء أما الرقابة فهياألالمرجعية ثم إصدار حكم بشأن 

. أيضا دراسة االنحرافات إن وجدت لتحديد أسبابها وكذا التدابير الواجب اتخاذها

ل المؤسسة أو مكتب دراسات خاص أو وتتعدد األطراف التي تقوم بعملية التقييم، فقد يقوم بها المسير داخ

البنك الذي يجري دراسة مسبقة قبل إقراض األموال، ولكل طرف هدفه الخاص إال أن الهدف من التقييم

:في عموما يتمثل

تسمح عملية تقييم األداء باختبار مدى استغالل الموارد المتاحة والمتوفرة داخل المؤسسة بشكل فعال وفق-

.األهداف المسطرة

ص 2008معن محمود عياصرة، مروان محمد بني أحمد، القيادة والرقابة واالتصال اإلداري، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، االردن،� ،101 .
�ا تقييم األداء،عمرو حامد ص 2009، منشورات المؤسسة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، لوحدات الحكوميةالمؤسسي في ،121 .
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اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تفادي الفوارق الناتجة عن سوء التسيير في المستقبل والتي تظهر-

.بمقارنة النتائج الفعلية مع النتائج المرتقبة

يساعد نظام تقييم األداء السليم الذي يتميز بالشمولية واالستمرارية والمرونة أعضاء المؤسسة على العمل-

و محاولة تفادي نقاط الضعفبجدية مستقبال وذلك  . من خالل إبراز نقاط القوة

على إدارة الموارد الطبيعية والمادية ذو قيمة تقديم حكم"يعني تقييم األداء المالي: تقييم األداء المالي-2

م يعتبر تقييو،1"وعلى طريقة االستجابة إلشباع رغبات أطرافها المختلفة المؤسسةإلدارة والمالية المتاحة 

تقدم إجراءات ووسائل قياسا للنتائج المحققة أو المنتظرة في ضوء معايير محددة سلفا ؤسسةاألداء المالي للم

أهميتها لإلدارة وذلك لألسباب طرق القياس التعريف الوحيد لتحديد ما يمكن قياسه ومن ثم فهي تكشف عن 

:التالية

.مما يسمح بالحكم على الفعاليةالنتائج ومقارنةقياس تحديد مستوى األهداف من خالل-

كم األهميةتحديد- يظهر في الشكلاالنسبية بين النتائج والموارد المستخدمة مما يسمح بالحكم على الكفاءة

:التالي

ص� .38السعيد فرحات جمعة، مرجع سابق،
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):4( لشكل رقما

 في المؤسسة المالي تقييم األداء

ص مرجع السعيد فرحات جمعة،:المصدر .39سابق،

مقياس الفعالية

تعديل الخطة

االستخداماتترشيد

مقياس الكفاءة

 الموارد

 المستخدمة

خاصيةتحقيقتقويم
�وظيفية

 النتائج

�األهداف

تمؤشرا
خاصية
�معيارية مقاييس

التخطيط
خاصية
�هيكلية

تنفيذ رقابة

النتائج واألهداف
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الكشف عن مدى تحقيق القدرة اإليرادية والقدرة الكسبية في المؤسسة حيث أن ويهدف تقييم األداء إلى

األولى تعني قدرة المؤسسة على توليد إيرادات سواء من أنشطتها الجارية أو الرأسمالية أو االستثنائية بينما 

منتعني الثانية قدرة المؤسسة على تحقيق  اإلأةالموضحة سابقا من أجل مكافأنشطتها فائض .1نتاجعوامل

وأيا كانت المؤسسة عامة أو خاصة تهدف إلى الربح أوال فإنها تواجه التزام طاقات أعضائها لتحقيق

ة الزمة لإلجراء الرقابي في األهداف المرجوة حتى تشبع دوافعهم، لذلك فتقييم األداء يقدم أداة رئيسي

وهكذا تتم على طريق تصحيح وتعديل اإلستراتيجية والخطة وترشيد استخدام المواردالمؤسسة فهي تظهر

.2.حماية المؤسسة ضد أي حكم تعسفي

 مصادر المعلومات المعتمدة في تقييم األداء المالي: ثانيالمطلب ال

و تتعدد مصادر المعلومات التي األهداف المراد يعتمد عليها في تقيم األداء المالي باختالف المقاصد

المحاسبية والكشوفتتمثل أساسا في البيانات الوصول إليها، وتنقسم هذه المصادر إلى مصادر داخلية 

تتمثل في المؤشرات والمعطيات المستخلصة من محيط المؤسسة االقتصادي للمؤسسة، ومصادر خارجية 

.3والمالي

ال المعلوماتووتتمثل في البيانات:المصادر الخارجية-1 وتكون حيطة بالمؤسسةمالتي تتعلق بالبيئة

والنشرات الدورية من من أسواق المال وهيئات البورصة ومكاتب الوسطاء الماليين مصادرها عادة

ل على هذهاوكمث المؤسسات المتخصصة سواء الحكومية أو الخاصة ومراكز األبحاث وشركات االستثمار

والوصول إلى الكلفة األفضل من بين البدائل المتاحة، البديلة معدالت التضخم وقيمة الفرصة المعلومات

والقيود وتقييم المركز التنافسي للمؤسسة ومقدار التدفقات النقدية وواقع األصول الحقيقية واتجاهاتها المستقبلية

االستقرار ودرجة وطبيعة المشاريع المنافسةعلى سياسات توزيع األرباح والنظام الضريبي المطبق 

.4الميزانية إعدادوالسياسي وطبيعة األحداث االقتصادية الهامة المؤثرة والمتوقع حصولها بعد قتصادياال

المعلومات التي تقدمها مصلحة المحاسبة وتتمثل في الميزانية، جدول هي عموماو:لمصادر الداخليةا-1

.حسابات النتائج والمالحق

وا" تعرف أنهاو:الميزانية1-2 .5"لمقوم لعناصر أصول وخصوم مؤسسة ما في تاريخ معينالجدول المرتب

ص� .41دادن عبد الغاني، مرجع سابق،
�ص .41السعيد فرحات جمعة، مرجع سابق،
ص 2004ائر،مبارك لسلوس، التسيير المالي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز" ،17.
ص( ص .60،61دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق،
ص 1993شبايكي سعدان، تقنيات المحاسبة حسب المخطط المحاسبي الوطني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،* ،10.
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وتكون في صورة جدول يتكون من قسمين تعكس الوضع المالي للمؤسسة في لحظة معينة والميزانية

، وباختصار يمكن القول أن الميزانية الجانب المدين ويتمثل في األصول والجانب الدائن ويتمثل في الخصوم

1سسةهي جرد لعناصر ذمة المؤ
.

:في الجدول التالي الشكل القانوني للميزانية حسب المخطط الوطني للمحاسبة ويظهر

�
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):01(جدول رقم

 الشكل القانوني للميزانية المحاسبية

رقم
�األصولالحساب

المبلغ
الخام

اهتالكات
ومؤونات

المبلغ
الصافي

المبلغ
الجزئي

رقم
المبلغ�الخصومالحساب

أموال خاصة10مصاريف اعدادية20

أموال الشخصية11قيم معنوية21

عالوات االصدار12أراضي22

احتياطات13تجهيزات اإلنتاج24

نتائج رهن التخصيص18تجهيزات اجتماعية25

نات األعباء والخسائرمؤوو19استثمارات قيد االنجاز28

�مجموع األموال الخاصة�تمجموعة االستثمارا

ديون االستثمار52بضائع30

ديون المخزونات53مواد ولوازم31

مبالغ محتفظ بها في الحساب54منتجات نصف مصنعة33

ون اتجاه الشركاء والشركات الحليفةدي55منتجات قيد التنفيذ34

ديون االستغالل56منتجات تامة الصنع35

ديون تجارية57فضالت ومهمالت36

سلفات مصرفية58مخزونات في الخارج37

�حسابات األصول الدائنة�50مجموع المخزونات"

مجموع الديون*�مدينو االستثمارات�42

مجموع الخصوم�مدينو المخزونات�43

نتيجة السنةحقوق الشركاء والشركات الحليفة�44

المجموع العام�تسبيقات للغير�45

سلفات االستغالل46

العمالء47

نقديات48

وم المدينةحسابات الخص40

مجموع الحقوق(

مجموع األصول

اإلجماليالمجموع

ص1999ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أسس المحاسبة العامة، ابراهيم األعمش،:رجعالم ،264.
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:عناصر الميزانية المحاسبية وترتيبها

تتمثل األصول في موجودات المؤسسة وتسجل في الميزانية حسب درجة سيولتها أي حسب المدة:ألصولا

فإن جانب األصول، وحسب الدليل الوطني للمحاسبة إلى نقود في حالة النشاط العادي تحولالتي تستغرقها لل

1:يشمل المجموعات التالية

في:االستثمارات- التي منقولةالالثابتة المادية والمعنوية المنقولة وغير مجموعة الوسائل والقيم وتتمثل

ال لغرض البيع إنما بغرض االستغالل ، إال أنه يمكن للمؤسسة أن تتنازل عن اشترتها المؤسسة أو أنجزتها

. بفعل االستغاللأو نتيجة الهتالكها أكثر حداثة جديدةاستثمارات بعض استثماراتها نتيجة لظهور

:ات إلى نوعينوتصنف االستثمار

التجارية حقوق الملكية مثلغير حسية وغير ملموسة وهي عبارة عن أصول: معنويةاستثمارات*

. والصناعية والشهرة

مدة حياة إنتاجية محددة قابلة لالهتالك لهاهي عبارة عن استثمارات مادية ملموسةو:ماديةستثماراتا*

المثل تجهيزات  .2تهتلك إال استثناء اإلنتاج، أما األراضي فهي

أوهي:المخزونات- مجموع السلع التي تمتلكها المؤسسة، والتي اشترتها أو أنشأتها بهدف إعادة بيعها،

.ني للمحاسبةطوتصنف ضمن المجموعة الثالثة في المخطط الو استهالكها في عملية التصنيع

:المخزونات تضمو

لل طبيعتهاالسلع الموجهة للبيع على- .مؤسسة التجاريةبالنسبة

.لإلنتاجالمواد واللوازم الموجهة-

.نصف مصنعة، قيد التصنيع أو فضالت ومهمالت،منتجات تامة الصنع-

مع:المدينون- .3الغيروتتمثل في جميع الحقوق التي اكتسبتها المؤسسة من تعاملها

ا وتمثل مصدر استخدامات المؤسسة: الخصوم أوتتمثل في صحاب المشروع واألموال ألموال التي ساهم بها

وضت من الغير على شكل ديون مستحقة، وترتب الخصوم تبعا لدرجة استالتي اقتر :شمل علىتحقاقها،

و أصحاب المؤسسة وهي تمثل وسائل التمويل المقدمة من طرف المساهمين:)الخاصة(األموال المملوكة-

األموال: الحسابات التالية األموال الخاصة، وتشملالمؤسسة بصفة دائمة لتبقى تحت تصرف

�
ص 2003عاشور كتوش، المحاسبة المعمقة وفقا للمخطط المحاسبي الوطني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،� ،7.
�ص نفس المرجع ،15.
ص" .93شبايكي سعدان، مرجع سابق،
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)18/ح(نتائج رهن التخصيص،)13/ح( االحتياطات،)12/ح(، عالوات المساهمات)10/ح(الشخصية

.)19/ح(مؤونات الخسائر والتكاليفو

المؤسسة إثر تعامالتها مع الغير، وتضم الديون الحسابات تدينجموع االلتزامات التيموتمثل: الديون-

ا: التالية ، ديون المخزون، ديون االستغالل، ديون االستثمارات)مدة استحقاقها أكثر من سنة(لبنكيةالديون

.1إلخ...، ديون الضرائبأجور ورواتب المستخدمينفي والمتمثلة

في التحليل المالي كمتمم للميزانية المحاسبية يستخدم هو كشف محاسبي: جدول حسابات النتائج2-2

للحكم على نجاح أو فشل القرارات المتخذة ة، فهو يحلل أنشطة المؤسسة الغرض منه تحليل نتيجة السن

هذا النشاط حسابات النتائج يترجم نشاط المؤسسة خالل دورة معينة للوصول إلى القرارات التقويمية، فجدول 

ق ينتج ويستهلك رؤوس أموال دفاإلنتاج تطرح منه استهالكاته وفي األخير نتحصل على نتيجة الدورة التي

.2تكون ربحا أو خسارة

:عناصر جدول حسابات النتائج

:يمكن تلخيص العناصر المكونة لجدول حسابات النتائج فيما يلي

من:أعباء الدورة-أ والمواد كل المصاريف المتعلقة بالنشاط العادي للمؤسسة مثل استهالك البضائع وتتكون

من والسلع والخدمات المستعملة في دورة اإلنتاجاألولية  وكذلك مختلف المصاريف المرتبطة بهذا النشاط

 ............ومصاريف العاملين ضرائب ورسوم

من:نواتج الدورة-ب :وتشمل كال

في:نواتج االستغالل تتمثل خاصة في مبيعات البضائع للمؤسسات التجارية المختلطة ومبيعات المنتجات

.المؤسسات اإلنتاجية والمختلطة

ا:لنواتج خارج االستغال .لنشاط العادي للمؤسسةوهي تلك الناتجة خارج

:في الجدول التالي لجدول حسابات النتائجويظهر الشكل القانوني

ص 1999بويعقوب عبد الكريم، أسس المحاسبة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،� ،89.
�ص ص، مب .25-24ارك لسلوس، مرجع سابق،
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):2(الجدول رقم

 الشكل القانوني لجدول حسابات النتائج

 دائن مدين اسم الحساب رقم الحساب

70

60 
 مبيعات بضاعة

 بضاعة مستهلكة

 الهامش اإلجمالي 80

80 
71 
72 
73 
74 
75 
61 
62 

 الهامش اإلجمالي
 إنتاج مباع

 إنتاج مخزون
 إنتاج المؤسسة لذاتها

 أداءات متممة
 تحويل تكاليف اإلنتاج
 مواد ولوازم مستهلكة

 خدمات

 القيمة المضافة81

81 
77 
78 
63 
64 
65 
66 
68 

 القيمة المضافة
 إيرادات مختلفة

 تحويل تكاليف االستغالل
 دمينمصاريف المستخ

 الضرائب والرسوم
 مصاريف مالية

 مصاريف مختلفة
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 نتيجة االستغالل 83
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69 

 ايرادات خارج االستغالل
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 نتيجة خارج االستغالل84
83 
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ص:رجعالم .265ابراهيم األعمش، مرجع سابق،
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:عناصر الميزانية المحاسبية وتحويلها إلى ميزانية مالية تعديل

أنالذمة المالية للمؤسسة وتحديد الوعاء بالرغم من أهمية الميزانية المحاسبية في تحديد ه الضريبي إال

مما يؤثر على مصداقية تكون قيمها تاريخية ألن األصول المسجلة فيها عند تقييم األداء المالي قصور يوجد

.استخالص ميزانية مالية تعبر عن الوضعية المالية الحقيقة للمؤسسةالتقييم لذا كان واجبا 

1:إجراء تعديالت وفقا للمبادئ التاليةب مالية يستوجميزانية عملية تحويل الميزانية المحاسبية إلىو

المتزايدة انطالقا من أعلى وفقا لهذا المبدأ ترتب األصول حسب درجة سيولتها: مبدأ السيولة لألصول�

.الميزانية

انطالقا من أعلى االستحقاق حسب درجة المبدأترتب الخصوم وفقا لهذا:مبدأ االستحقاقية للخصوم�

.الميزانية

ةوتحديد السيوليفيد هذا المبدأ في تحديد السيولة واالستحقاقية التي تتعدى السنة:مبدأ السنوية�

مواردهاومن تحديد مواردها الطويلة فهذا المبدأ يمكن المؤسسة،و االستحقاقية التي هي أقل من سنة

.القصيرة األجل وتحديد االستخدامات الطويلة واالستخدامات القصيرة األجل

ال� هذا المبدأ عناصر األصول تسجل في الميزانية بالقيمة الحقيقية أي ما تساويهل وفقا:حاليةمبدأ القيمة

ال بالقيمة المحاسبية حسب هذا المبدأ فإن عناصر األصول قد تسجل قيم زائدة أو قيم ناقصة أو قيم،فعال

.معدومة

أن تقيم عناصر أصولها بشكل وفقا لهذا المبدأ، يجب على المؤسسة: مبدأ الحذر أو الحيطة في التقييم�

وإن وجد سعرين مختلفين لعنصر واحد فإنه يؤخذ بالسعر األصغر لتفادي،موضوعي دون مبالغة في التقييم

.تسجيل قيم زائدة وفي حقيقة األمر هي قيم ناقصة أو معدومة

و أصول إلىإعادة ترتيب األصول وفي ظل المبادئ السابقة يتم وتأصول ثابتة  رتيب الخصوم إلىمتداولة،

2:وتشمل التعديالت قصيرة األجل دائمة وديونإلى أموال

كماألصول وفقا لمبدأي السيولة والسنوية إعادة تصنيف يتم: يل األصولتعد-أ :يلياوتكون بعد التعديالت

تنقسم هي األخرى إلى االستثمارات وقيم أخرى، وفي كال الجزأين ترتب العناصر حسب:األصول الثابتة

 باستثناء المصاريف اإلعدادية( رجة السيولة المتزايدة حيث نجد في أعلى بند االستثمارات القيم المعنويةد

، الجزائر،ناصر دادي عدون، نواصر محمد فتحي،� .12ص،1991دراسة الحاالت المالية، دار اآلفاق
�ص 2008، مكتبة الشركة الجزائرية، الجزائر،1جشعيب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية، ،186.
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ال تظهر ضمن القيم ال تمثل قيمة مالية حقيقية، لذا فهي لكونها أعباء وليست أصول مادية أو معنوية فإنها

ا)الحقيقية للميزانية أما،لعناصر األخرى األقل مدة كاآلالت والمعداتوالقيم المادية ذات أطول مدة ثم تليها

:القيم الثابتة األخرى فتضم بصفة عامة العناصر التالية

أوليةو يسمى أيضا بمخزون األمان، وهو جزء من المخزون سواء كان بضاعة أو مواد:مخزون العمل

م التغيرات التي تطرأ علىرغ لمدة معينةالذي يضمن للمؤسسة االستمرار في مزاولة نشاطها بشكل عادي 

فهذا المخزون يبقى باستمرار في المؤسسة لذلك،المخزون في السوق كانعدامه أو ندرته أو ارتفاع أسعاره

.يضم إلى القيم الثابتة

 مؤسسةهي أوراق مالية ذات دخل ثابت تقوم المؤسسة بشرائها للمساهمة في رأس مال:سندات المساهمة

فهي إذن استثمارات مالية تستعملها،يا كالتأثير على هذه األخيرة ومراقبة نشاطهاأخرى لتحقيق بعض المزا

أما في حالة استرجاعها فتظهر في األصول،المؤسسة لمدة طويلة لذلك يضم إلى األصول الثابتة األخرى

.المتداولة

لد:الكفاالت المدفوعة يها لفترة تزيد عن هي مبالغ تدفعها المؤسسة إلى مصالح معينة كضمانات وتبقى

.السنة، لهذا يجب ضمها إلى األصول الثابتة األخرى

تعتبر من القيم المحققة إال في حالة خصمها فتضم إلى القيم الجاهزة، أو تتعدى مدة:األوراق التجارية

.خصمها السنة فتضم إلى القيم الثابتة

ال تمثل قيمة مالية حقيقية:المصاريف اإلعدادية ال تظهر ضمن القيم الحقيقية لكونها أعباء ، لذا فهي

.للميزانية

باقي الحقوق يضم إلى األصول الثابتة إذا بقيت لفترة تزيد عن السنة كاحتجاز أو تجميد مبلغ لدى البنك لفترة

.سنتين

هي جميع عناصر األصول التي تستعملها لدورة واحدة، وتضم ثالثة بنود مرتبة حسب:األصول المتداولة-

منتالمخزونا: سيولتها كما يليدرجة  ، قيم محققة أو قابلة للتحقيق وتشمل مجموع حقوق المؤسسة مع الغير

و وزبائن وأخيرا قيم جاهزة التي تضم البنك، سندات مساهمة التي تقل مدتها عن السنةسندات توظيف

.والصندوق وبعض العناصر من الحقوق التي أصبحت تحت تصرف المؤسسة

ا:ومتحويل الخص-ب وتكون الخصوم،االستحقاقية والسنويةيمبدأ عتمادلتحويل عناصر الخصوم يجب

1:بعد إجراء التعديالت

ص شعيب شنوف، مرجع� .187سابق،
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وتقسم إلى أموال خاصة، هي كل الموارد التي تبقى تحت تصرف المؤسسة ألكثر من سنة:األموال الدائمة

لذمتوسطة ديونووديون طويلة  لك نجد في الجزء األول األجل وترتب العناصر حسب مدة االستحقاق

 العناصر التي تمثل الملكية الخاصة للمؤسسة من رأس مال خاص، واحتياطات ونتائج قيد التخصيص 

أما الجزء الثاني فيضم الديون الطويلة من حسابات الشركاء،وفرق إعادة التقدير مبررةوالمؤونات غير ال

.الخ...للمدى الطويل وديون االستثمار

في:األجل الديون القصيرة ال تتجاوز السنة، وتتمثل هي مجموعة الديون التي تستفيد منها المؤسسة لمدة

الموردين، الضرائب الواجبة الدفع، التسبيقات، جزء من النتيجة التي توزع على العمال أو الشركاء ذات 

.إلى عناصر أخرى المدة القصيرة، مؤونة األعباء والخسائر المبررة والتي تدفع في فترة قصيرة باإلضافة

نميز بين نوعين منها األولى التعديالت على الميزانية المحاسبية تصبح لدينا ميزانية مالية إجراءوبعد

:المختصرة المالية التالي يوضح الميزانية المالية والجدول لألهدافتستجيب مختصرةوالثانية مفصلة 

 الميزانية المالية المختصرة):3(الجدول رقم

المبالغ الخصومالمبالغ األصول

 األموال الخاصة األصول الثابتة

 طويلة األجل ديون

األموال

 الدائمة

 قيم جاهزة

لقيم االستغال

 قيم محققة

 أصول

 متداولة

 ديون قصيرة األجل

 المجموع المجموع

.40ص،1999الجزائر،، دار المحمدية،1ج، التحليل الماليناصر دادي عدون،: المصدر
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 معايير تقييم األداء المالي:لثالمطلب الثا

والوقوف على المحقق لغرض حساب مستوى األداء تتطلب عملية تقييم األداء مجموعة من المعايير

.مستوى تطور أي جانب من جوانب النشاط

،"ي على حالة معينةمكن االستعانة بها في اتخاذ قرار حكم موضوعيأية وسيلة للقياس"أنه ويعرف المعيار

وقد يأخذ هذا المعيار أشكاال مختلفة فقد يكون قاعدة قانونية، اقتصادية، اجتماعية أو سياسية وقد يكون

من واقع أو قاعدة رياضية تأخذ شكل نسب ومعادالت تغذى بمعلومات إحصائية عبارة أو جملة قياسية 

1.المؤسسة

االيجابي منها أو السلبي ير للتعبير عن مستوى األداء المالي ستخدم المحلل المالي مجموعة من المعاييو

2:أهم هذه المعاييرو

تعتمد هذه المعايير على مجموعة المؤشرات المالية التاريخية لسنوات سابقة لنفس: المعايير التاريخية-1

الالمؤسسة ومقارنتها مع النتائج الحالية  والمقبولة ؤسسةموهي تعبر عن مجموعة المعايير المتولدة داخل

.للمقارنة من قبل المحلل

وهي عبارة عن المعاير التي تعتمد على الخطط المستقبلية للمؤسسة والبيانات التي: المعايير المستهدفة-2

مع المعايير المتحققة فعال لفترة زمنية ترد فيها ويمكن للمحلل أن يقارن بين هذه المعايير التخطيطية 

.المعايير عن مدى تنفيذ الخطط الموضوعة مسبقاماضية، ويعبر تطبيق هذه 

وهي عبارة عن معايير نمطية موضوعة في ضوء الظروف الطبيعية الجيدة: المعايير الصناعية-3

تعبر محليا أو إقليميا أو دوليا والمقبولة لنشاط المؤسسة وقد تكون هذه المعايير ضمن الصناعة الواحدة

ا محليا أو إقليميا أو دوليا في ضوء للمؤسسة ألداء المالي المقبولمن خالل مقارنتها مع ما تحقق عن

.ة معيارية محددةحمؤشرات واض

ص 2007تقويم األداء باستخدام النسب المالية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مجيد الكرخي،� ،57.
�، األردن، ص 2007عدنان تايه النعيمي وآخرون، اإلدارة المالية النظرية والتطبيق، دار المسيرة للنشر والطباعة والتوزيع، عمان ،102.



�ا���ر ا	���ي 	�داء ا	��	
 ا	��� ا�ول

24�

 مؤشرات تقييم األداء المالي: الثالث بحثالم

إن استخدام النسب والمؤشرات المالية ألغراض قياس وتقييم أداء المؤسسة قد أصبح من األمور واسعة

ال يتصور أن يتم تحليل أي بيانات عن أداء المؤسسات ومراكزها لى درجة يمكنإاالنتشار  القول بأنه قد

1.المالية بدون استخدام النسب والمؤشرات المالية بصورة أو بأخرى

:ويمكن تحديد مؤشرات تقييم األداء المالي في النقاط الثالثة التالية

.تقييم األداء باستخدام التوازنات المالية-

.باستخدام النسب الماليةتقييم األداء-

.االتجاهات الحديثة في تقييم األداء المالي-

 التوازن المالي:المطلب األول

التفاعل"ويعرف بأنه تحقيقهاىلإن التوازن المالي يعتبر من األهداف المالية التي تسعى المؤسسةإ

أنفه"القيمي والزمني بين الموارد المالية في المؤسسة واستعماالتها و يقوم على مبدأ أساسي مضمونه

التمويل الدائم يجب أن يفوق مجموع االستثمارات مضاف لها جزء من احتياجات دورة االستغالل أي أن

.2األموال الدائمة للمؤسسة يجب أن تكون مساوية لالستثمارات الصافية مضاف لها رأس المال المعياري

زن بين رأس المال الثابت واألموال الدائمة التي تسمح باالحتفاظ في لحظة معينة التواويمثل التوازن المالي

 استخدامات، يستوجب ذلك التعادل بين المدفوعات والمتحصالت أو بصفة عامة بين به وعبر الفترة المالية

.األموال ومصادرها

،ولها الثابتةولكي تحقق المؤسسة توازنها يجب أن تتجنب االعتماد على الديون قصيرة األجل في تمويل أص

) سواء األموال الخاصة أو الديون طويلة ومتوسطة األجل(فالقيم الثابتة تمول عن طريق األموال الدائمة

وتسمح بتوفير وقت كاف السترجاع القيم التابعة وهذا بواسطة اإلهتالك الذي يسمح بدوره بإعادة تجديد

ل االستثمارات وكذلك سير تسديد القروض الطويلة والمتوسطة األجل التي مردوديتها والمنتجات الالزمة

يجب توافر شرط التوازن المالي في هذه االستخدامات، ويقتضي أن تكون رؤوس األموالو عموما مولتها

ة األجل، أي أن درجة السيولة الدائمة كافية لتمويل األصول الثابتة واألصول المتداولة تمول بالقروض قصير

، وهذا ما يفسرهامال الذي يسمح بتمويلالر أو تساوي درجة استحقاق رأس عناصر األصول أكب عنصر من

.ةمبقاعدة التوازن المالي األدنى بغية تجنب وقوع المؤسسة في حالة عدم المالء

:ويمكن دراسة التوازن المالي من خالل المؤشرات التالية

م� ص وائل .178حمد صبحي ادريس، طاهر محسن منصور الغالبي، مرجع سابق،
�ص 1986جميل أحمد توفيق، اإلدارة المالية، دار النهضة العربية، ،17.
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 رأس المال العامل

 احتياج رأس المال العامل

 الخزينة

ال-أ  عاملرأس المال

، أما الفرق بين األصول1"المؤسسة التي تمتلكها األصولمجموع"به يقصد:مفهوم رأس المال العامل: أوال

 نسبة األمان المؤسسةالذي يعطي لدائني والخصوم المتداولة فيطلق عليه صافي رأس المال العاملالمتداولة

تدل على مقدرة تداولة على الخصوم المتداولة وإن ارتفاع نسبة األصول المالجارية التي تتمتع بها الخصوم

الفرق بين األموال رأس المال العامل أنهيعرف وإن كان الكثير،على مقابلة التزاماتها بيسرالمشروع 

2.و األصول الثابتةالدائمة 

بساليقوم على فكرة أن األصول الثابتة واألساس في مفهوم رأس المال العامل رعة لذا يمكن تحويلها لسيولة

، بالمقابل األصول المتداولة يمكن تحويلها بسرعة إلى سيولة لذا يمكن تمويلها يجب تمويلها باألموال الدائمة

.3قصيرة األجل لديونبا

عن الخطر في األجل القصير وتسهيالت النشاط بصفة خاصة في شكل يعبرإن صافي رأس المال العامل

4.يمكن المؤسسة من مواجهة المخاطر المحتملة مدفوعات فضال عن أنه يقدم هامش أمان

 حساب رأس المال العامل: ثانيا

5:بطريقتين ويتم حساب رأس المال العامل الصافي

.ويحسب بالفرق بين األموال الدائمة واألصول الثابتة: من أعلى الميزانية

األ: ومن أسفل الميزانية .ون قصيرة األجلصول المتداولة والدييحسب بالفرق بين

 من المؤشرات األساسية التي تعتمد عليها المؤسسة في إبراز توازنها المالي ويعتبر رأس المال العامل

وهناك من يطلق عليه هامش أمان المؤسسة، ويظهر مقدار تحتاط به المؤسسة للظروف في األجل الطويل

�
ص 2007وليد ناجي الحيالي، مذكرات التحليل المالي في المنشآت التجارية، منشورات األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك،� ،134.
�ص نفس المرجع ،134.

"
Pierre P, Mesure de la performance financière de l�entreprise, OPU,Alger, 1993,  p 102(

ص( .269السعيد فرحات جمعة، مرجع سابق،
ص* .214شعيب شنوف، مرجع سابق،

�= أس ا	��ل ا	E��Dر�IاJ	ال ا"Dا����L�M	ل ا"Nا� 

ديون قصيرة األجل�األصول المتداولة= أس المال العاملر
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عنالطارئة التي قد تواجهها نات أو عدم تحصيلواصر األصول المتداولة كالمخزوالمتمثلة في جمود بعض

قد أموال دائمة لمواجهة ذلك بعض الحقوق فتتحول إلى أصول ثابتة لذا يكون عند المؤسسة  وبالتالي تكون

.1بين سيولة األصول واستحقاقية الخصومةمءأجرت مال

 رأس المال العاملحاالت:ثالثا

2:حاالت يمكن أن يكون عليها ثالثس المال العامل نجد من خالل العالقة التي يحسب بها رأ

في هذه الحالة األموال الدائمة تغطي األصول الثابتة ويبقى للمؤسسة هامش أمان:رأس مال عامل موجب-

.تمول به جزء من األصول المتداولة، لكن المؤسسة عليها أن تتأكد إن كان يمول المخزون األدنىل

، هذه أي هامشا المؤسسة تمول أصولها الثابتة بطريقة مناسبة مع عدم تحقيقهن: رأس مال عامل معدوم-

.الحالة غير آمنة إذا تم تضييعها

 الثابتة بأموالهذه الحالة غير جيدة للمؤسسة ألنها تمول جزء فقط من أصولها: رأس مال عامل سالب-

.دائمة

:يةمن خالل األشكال التالويمكن تمثيل حاالت رأس المال العامل

ص� .31مبارك لسلوس، مرجع سابق،
�
Fabienne G, Comptabilité Managériale, Edi de Boeck université, Bruxelles, 2004, p 49.
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):5(الشكل رقم

 الحاالت الممكنة لرأس المال العامل

ل موجبامرأس المال الع: الحالة األولى

 األصول الثابتة

 رأس المال العامل

 األموال الخاصة

)طويلة ومتوسطة األجل(الديون

0= رأس المال العامل: الحالة الثانية

 األصول الثابتة

 موال الخاصةاأل

)طويلة ومتوسطة األجل(الديون

 رأس المال العامل سالب: الحالة الثالثة

 األصول الثابتة

 األموال الخاصة

)طويلة ومتوسطة األجل(الديون

 رأس المال العامل

 Fabienne Guerra, Op cit, p 49:المصدر

 أنواع رأس المال العامل: رابعا

1:هي الصافي هناك أنواع أخرى من رؤوس األموال العاملةى رأس المال العاملباإلضافة إل

والهدف ويمثل األصول قصيرة األجل أي هو مجموع األصول المتداولة،: رأس المال العامل اإلجمالي-1

.هو البحث عن قيمة المبالغ التي مولت بها أصولها المتداولة اإلجماليمن دراسة رأس المال العامل 

ص� .215شعيب شنوف، مرجع سابق،
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: بالعالقة حسبي

 ويمثل بالعالقة التالية:رأس المال العامل الخاص-2

.بمعرفة مقدار األصول الثابتة الممولة باألموال الخاصة بدون الديونويسمح رأس المال العامل الخاص

ويل والتي تتحصل عليها لتموهو يمثل مجموع الديون التي بحوزة المؤسسة: رأس المال العامل األجنبي-4

:ويحسب بالعالقة التالية نشاطها

:العوامل المؤثرة في رأس المال العامل

و التي يمكن أن تؤثر في مستوى رأس المال هناك العديد من المتغيرات التي تحتويها الميزانية المالية

ى زيادته أو العامل سواء بزيادته أو نقصانه، أي أن كل زيادة أو نقصان في قيمة عنصر ما، قد تؤدي إل

.نقصانه حسب وضعيته في الميزانية المالية

األموال الدائمة أو إلى األصول الثابتة فقط ألن العناصر التي تحتويها تنتمي تلك العناصر إلىو

ال يؤثر في رأس المال العامل، فزيادة عنصر من  األصول المتداولة والديون قصيرة األجل تغيرها

عناصر األصول المتداولة يؤدي إما إلى نقصان عنصر آخر منها، وإما إلى زيادة عنصر من الديون 

يؤدي إلى زيادة في قيمة)أي نقص في المخزونات(مثال بيع جزء من اإلنتاج التامف،قصيرة األجل

1.العمالء أو أحد النقديات

:في الجدول التالي بين مختلف العناصر التي تؤدي إلى زيادة أو نقصان رأس المال العاملوت

�
Josette P, Analyse financière, librairie Vuibert, 8 ed, Paris, 1999, p 129-130!
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):40(الجدول رقم

 في رأس المال العاملالعوامل المؤثرة

ي تزيد في رأس المال العاملالعمليات الت رأس المال العاملالتي تخفضالعمليات

:زيادة األموال الدائمة1

زيـادة رأس المال: زيـادة األمـوال الخاصة

 ...و االحتياطات، إعانات االستثمار

و المتوسطة األجل  زيادة القروض الطويلة

:انخفاض األصول الثابتة2

ا والتنـازل عن االستثمـارات لمعنوية، الثابتة

.األخرى

:زيادة األصول الثابتة1

 قيم معنوية

 قيم ثابتة

 قيم أخرى

:انخفاض األموال الدائمة2

 نقص األموال الخاصة

 توزيع االحتياطات

 توزيع أرباح األسهم

 اقتطاعات لفائدة المستغل

 خسائر االستغالل

 القروضتسديد

Source : Josette P, Analyse financière, librairie Vuibert, 8 ed, Paris, 1999, p130 

ولم تقليديا يمثل رأس المال العامل الموجب شرطا للتوازن المالي السليم:رأس المال العاملاتاحتياج-ب

.بقيمة مالية أخرى هي احتياجات رأس المال العامل يكن له معنى ذاتيا إذ كان يجب مقارنته

ال ينتجو من مباشرة للمؤسسة مجموعة من االحتياجاتعن األنشطة المالية بسبب التفاعل مع مجموعة

العناصر أهمها المخزونات، حقوق العمالء، حقوق الموردين، الرسم على القيمة المضافة، الديون 

ال تستطيع المؤسسة االحتياج، ويتولد والجبائية االجتماعية بة مواجهة ديونها المترتالمالي لالستغالل عندما

بالتالي يتوجب البحث عن مصادر أخرى لتمويل ومخزوناتها واسطة حقوقها لدى المتعاملينبعن النشاط 

.1هذا العجز وهو ما يصطلح عليه باالحتياج في رأس المال العامل

ص� .84لياس بن ساسي، يوسف قريشي، مرجع سابق،
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إجمالي األموال التي تحتاجها المؤسسة خالل دورة االستغالل، وهي" وتمثل احتياجات رأس المال العامل

باستثناء( من جهة وااللتزامات قصيرة المدى عن الفرق بين إجمالي المخزونات والقيم القابلة للتحقق عبارة 

.1"من جهة ثانية)السلفات المصرفية

تعبر احتياجات رأس المال العامل في تاريخ معين عن رأس المال العامل الذي تحتاجه المؤسسةو

، ويمكن حساب االحتياج في رأس المال العامل بمعرفة ما إذايخالمستحقة في هذا التارجهة ديونهاالمو

الكانت المؤسسة بحاجة إلى موارد إضافية أن، أي إذا كان الفرق موجبا؟من غير الدورة أم فهذا يعني

المؤسسة لم تغطي كل احتياجات دورة االستغالل بواسطة موارد الدورة بل تحتاج إلى موارد أخرى 

.2النتيجة سلبيةوالعكس إذا كانت 

:االحتياج في رأس المال العامل من خالل العالقتين التاليتينويمكن حساب

بالفرق بين رأس، كما تعرف الموجودة باستثناء السلفات المصرفيةإجمالي النقديات"هي:زينةالخ�ج

في المؤسسة ألنها تعبر على درجة كبيرة من األهميةهيو،3"المال العامل واحتياجات رأس المال العامل

ال  عن وجود أو عدم وجود توازن مالي خاصة إذا ما علمنا أن رأس المال العامل ما هو إال مفهوم نظري

عن كهامش تعتبريعبر عن سيولة جاهزة لذلك ضمان بالنسبة للمؤسسة تجنبها حالة التوقف أو العجز

.السداد

:ويتم حساب الخزينة بطرقتين هما

.أي الفرق بين القيم الجاهزة والسلفات المصرفيةيم الجاهزة عن طريق الق-1

ص� .216شعيب شنوف، مرجع سابق،
�ص ناصر دادي عدون، .25نواصر فتحي، مرجع سابق،
ص" .216شعيب شنوف، مرجع سابق،

���la	ة=اlه�] nij��io��D ت��f  

�D�E	ل ا��	رأس ا 
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.خالل الفرق بين رأس المال العامل واالحتياج في رأس المال العاملمن-2

1:حاالت ثالث تظهرالخزينة مرتبطة برأس المال واحتياجاته بحيث يمكن أن وألن

لكن يجب اجات وهذا يعني وضعية حسنة للمؤسسة هنا رأس المال العامل أكبر من االحتي: خزينة موجبة�

ال يكون الفرق كبيرا هذا يعني وجود موارد معطلة يجب استثمارها .مراعاة أن

،وهذا يمثل توازن مالي امثل للمؤسسةأي تساوي رأس المال العامل مع االحتياجات: خزينة معدومة�

اوالوصول إلى هذه الحالة عن طريق تفادي لمتاحة وفق اإلمكانيات المتاحة يتم باالستخدام األمثل للموارد

.مشاكل عدم التسديد ومن ثم التحكم في السيولة دون التأثير على الربحية

هذا يعتبر خطر على المؤسسة ألنها عندما تكون االحتياجات أكبر من رأس المال العامل:خزينة سالبة�

.ض من االحتياجات والرفع من المواردلذا عليها التخفي تكون بحاجة إلى موارد لمواصلة نشاطها

 النسب المالية: المطلب الثاني

التي األغراضبسبب سهولة تطبيقها وتعدد تعتبر النسب المالية إحدى طرق التحليل األكثر استعماال

واوأساس هذا األسلوب هو إيجاد عالقة بين بيانات القوائم المالية شريطة أن تكون ذات داللة تحققها لنسب،

، بحيث2"نسبة رقم معين من أرقام القوائم المالية إلى رقم آخر من نفس القائمة أو قائمة أخرى"المالية تعني 

مؤسسة تفيد في تقييم سلوكيات اإلدارة تقدم معلومات للمستفيد في اتخاذ القرارات، وتقدم معلومات عن ال

.3المعلومات المفصح عنها بالتقارير المالية أساس ومراكز الربحية كون أن قيمه النسبية تعد على ومهاراتها 

نسب ومهما تعددت النسب المالية إال أنه هناك نسب مالية تستعمل لتقييم األداء المالي منها نسب السيولة،

.ونسب الربحية) الرفع المالي( المديونية نسب النشاط، 

المال العامل والتعرف على درجة سيولة وهي تلك النسب التي تهدف إلى تحليل وتقييم رأس:نسب السيولة-أ

أن المؤسسة .4سيكون بعناصر األصول المتداولة وااللتزامات المتداولة االهتمامعلى المدى القصير، أي

ص� .217شعيب شنوف، مرجع سابق،
�، .39ص 2007وليد ناجي الحيالي، االتجاهات الحديثة في التحليل المالي، منشورات األكاديمية العربية المفتوحة، الدانمارك،
ص 2008حليل والتخطيط المالي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، عدنان تايه النعيمي، أرشد فؤاد التميمي، الت" ،83.
ص( .83دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق،

���la	ا =�D�E	ل ا��	رأس ا-�D�E	ل ا��	رأس ا 
o ت�]�i�rا 
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مكانية المؤسسة على تسديد التزاماتهاإوهي تلك النسبة التي تقيس):السيولة العامة( نسبة التداول: أوال

:ورياضيا يمكن صياغتها كما يلي،داولةالمتداولة من أصولها المت

وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التي تستطيع فيها األصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة وكلما

المفاجئ دون اللجوء في مواجهة أخطار سداد االلتزامات المتداولة زادت هذه النسبة دل على قدرة المؤسسة 

.أو الحصول على قروض جديدةاألصول الثابتة إلى سيولة إلى تحويل جزء من 

:1هذه النسبة مأخذانول

فأوراق القبض تمثل قيمة مطالبة محددة للمؤسسة وباستثناء أنها تعامل األصول المتداولة معاملة واحدة-

ال يوجد ضمان إلمكانية حالة إفالس العمالء فهي تكون متأكدة من تحصيلها بينما بالنسبة للمخزون السلعي

.ومن الصعب التنبؤ بظروف السوقبنفس قيمتها الجردية بيع السلع 

بالتزاماتها من الناحية فقد تعتبر المؤسسة قادرة على الوفاء معالجة المحاسبين للقيم المتداولة يرجع إلى-

ال تتوفر لديها درجة سيولة بالرغم من أن  ة تزيد عن قيمة الخصوم قيمة األصول المتداولالفنية لكن

.المتداولة

لذا يجب قراءة النسبة ومقارنتها بمتوسط النسب المحققة للمؤسسات الرائدة في نفس النشاط ومراعاة جوانب

. أخرى

باعتبار العناصر المكونة لها تضم عناصر لتفادي عيوب النسبة السابقة:نسبة السيولة المختصرة: ثانيا

المدير المالي في تغطية تساعد وهذه النسبة، سيولة لذا يتم استبعادها في هذه النسبةإلى التحول طيئةب

.االلتزامات دون انتظار تحول العناصر األخرى إلى سيولة مثل بيع المخزون

ص 2008محمد سعيد عبد الهادي، اإلدارة المالية، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن،� ،158.
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بواسطة تسديد كافة ديونها قصيرة األجلتبين هذه النسبة قدرة المؤسسة على:نسبة السيولة الجاهزة: ثالثا

ال تستطيع ضمان تحويل القيم أو قيم السيولة المتوفرة لديها دون اللجوء إلى القيم المحققة االستغالل ألنها

:، وتحسب بالعالقة التاليةاألخرى إلى سيولة بسرعة

، على الترتيب%)30إلى%20(و%)50إلى%30ّ( صرة والجاهزة لنسبتي السيولة المختهناك من يعطي

ال ال إال أن هذا إال أنه يجب على كل مؤسسة تسيير سيولتها بحيث تحتفظ مؤسسات يمكن تطبيقه على كافة

ال يعرضها لخطر عدم السداد أو إبقاء سيولة جامدة .1بالمستوى الذي

سة سواء في تحصيل الحقوق أو استغالل مواردها أحسن كفاءة المؤسوهي النسب التي تبين:نسب النشاط-ب

، ولقياس هذه الكفاءة يتم إجراء المقارنات بين المبيعات ومستوى االستثمار في عناصر الموجودات استغالل

.وتفترض هذه النسب وجود نوع من التوازن بين المبيعات واألصول

من: معدل دوران المخزون: أوال التي تقيس كفاءة اإلدارة في تحويل المؤشرات يعد معدل دوران المخزون

، أي2"ا بيع المخزون السلعي خالل السنةعدد المرات التي يتم فيه"ويقصد به المخزون إلى سيولة نقدية 

سب ويح،التالي توليد النقد دعما للسيولةمعدل السرعة التي يتحرك بها المخزون السلعي باتجاه البيع وب

:3التالية بالعالقة

:أن حيث

ص� .48مبارك لسلوس، مرجع سابق،
�ص وليد ناجي .96الحيالي، مرجع سابق،
ص" .207شعيب شنوف، مرجع سابق،
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في المخزون السلعي لتحقيق حجم مبيعاتقلأوإن ارتفاع المعدل يعني أن المؤسسة تستثمر أموال

مما قد يؤثر عليها معين إال أن هذا ليس دائما صحيح ألن هذا االرتفاع يعود لصغر حجم المخزون السلعي 

.في تحقيق مبيعات مناسبة

من العناصر التي تتمتع بسيولة)أوراق القبض+ العمالء(تعد الذمم المدينة:العمالءمعدل دوران: ثانيا

.كبيرة، وتستخدم هذه النسبة كمؤشر للحكم على كفاءة إدارة االئتمان في تحصيل الحقوق

:1عالقة التاليةويتم صياغته بال

:أن حيث

فترةهيو2ؤسسةألغراض تقييم نوعية ديون الماق نسبة أخرى تستخدم ومن هذه النسبة يتم اشتق

:وتحسب كما يلي التحصيل

التي تنتمي إليها المؤسسة قد يشير أو مقارنته بنسب الصناعة فترة التحصيل من سنة ألخرى وارتفاع

أنيل أو في السياستين معا أو إلى عيوب في سياسة االئتمان أو في سياسة التحص يشير إلى وجود يمكن

.3زيادة فترة االئتمان على أمل زيادة المبيعاتاألمر الذي شجعها على مخزون راكد 

ص� .209شعيب شنوف، مرجع سابق،
�ص وليد ناجي الحيالي، .96مرجع سابق،
ص" .161محمد سعيد عبد الهادي، مرجع سابق،

أي 360تم احتساب السنة∗ .يوم30يوم ألانه تم أخذ متوسط كل شهر
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 الموردين معدل دوران: ثالثا

اهتج وهي المدة التي تستغرقها المؤسسة للوفاء بالتزاماتها حساب مدة التسديديتم قبل حساب هذا المعدل

: مورديها وتحسب بالعالقة

التي تقوم بها المؤسسة، أما فترة وردين يعبر عن العدد المتوسط لعمليات الشراءمومعدل دوران ال

التسديد فيجب مقارنتها مع فترة التحصيل ومن المفترض أن تكون مدة التسديد للموردين أكبر من فترة 

.ءالتحصيل من العمال

قدرة المؤسسة على استخدام أصولها في تحقيق المبيعات تبين لنا هذه النسبة: دوران األصولمعدل: رابعا

1:إلىوينقسم معدل دوران األصول حسب نوع األصول 

لذا فارتفاع النسبة يعكس كفاءة المؤسسة لالستثمارات طويلة األجل مدى استخدام هذه النسبة توضح

.استخدام األصول الثابتة

:ويتم حساب معدل دوران األصول إجماال دون تفصيل نوعها سب العالقة التالية

ص عدنان تايه النعيمي، أر� ص .97-96شد فؤاد التميمي، مرجع سابق،
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المقرضين(هذه النسب درجة المديونية وتستطيع من خاللها الجهات المستفيدة تقيس:نسب المديونية-ج

.1تجاه الغير امات الماليةمعرفة مصير مديونيتها وقدرة المؤسسة على تسديد االلتز)والمالك

الطويلة، المتوسطة( مدى االعتماد على الديونوتقيس هذه النسبة: نسبة الديون إلى رأس المال: أوال

في مقارنة بحقوق الملكية)والقصيرة األجل أمان من وتعبر عن مدى استقاللية المؤسسة ماليا مما يجعلها

ما الضغوطات التي تتعرض إليها من طرف الدائنين .يعطيها أكر حرية في اتخاذ القرارات وهذا

وتبين لنا هذه النسبة مصادر التمويل الخارجية إلى إجمالي: األصول إجمالينسبة الديون إلى: ثانيا

تحدد هامش األمان للمقرضين فهي تبين نسبة اعتماد المؤسسة على أموال األصول، وتعد كمؤشر مهم ألنها 

.2هاالغير في تمويل أصول

يترتب على المديونية تحمل المؤسسة ألعباء ثابتة ممثلة في الفوائد على: معدل تغطية الفائدة: ثالثا

إلى أي مدى يمكن أن تنخفض إيرادات المؤسسة قبل الضرائب والفوائد هذا المعدل يس لنايقوالقروض 

، وإن ارتفاع هذه النسبة3سداد الفوائد دون وضع المؤسسة في وضعية حرجة أمام الدائنين لعدم قدرتها على

وتخدم هذه النسبة عادة يعني قدرة المؤسسة على دفع الفوائد للمزيد من الديون مما يزيد ثقة المقرضين

.الدائنين باألجل الطويل سواء مقرضين أو حملة السندات

:تغطية الفوائد بالعالقة التاليةلويحسب معد

ص� .101دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق،
�ص نفس المرجع ،101.
ص" . 168محمد سعيد عبد الهادي، مرجع سابق،

�"نJ	ا 
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فهي تشير إلى نسبة وتقيس هذه النسبة مدى استقاللية المؤسسة عن دائنيها:الماليةيةاالستقاللنسبة: رابعا

على وتحسب إما بمقارنة األموال الخاصة بالديون هذه النسبة التي يحبذ أن تكون الديون في الهيكل المالي

تكون هنا النسبة الخصومأو بمقارنة األموال الخاصة بمجموع%50األقل مساوية أو أكثر من 

:، حساب االستقاللية المالية من خالل العالقة التالية)1/3(الثلث

 أو

ف: نسب المردودية-د  المردودية معيار مهم لتقييم أداء المؤسسة االقتصاديةوتعرف أيضا بنسب الربحية،

قد حيث العالقة بين النتائج التي تحققها"هيورة وسائل المؤسسة على تحقيق نتائج جيدة، تعبر عن

ورشد المؤسسة في استخدام فقياسها يسمح للمسيرين معرفة كفاءة،"المؤسسة والوسائل المستخدمة في ذلك

.مواردها

.التجارية، االقتصادية والمالية من نسب المردودية وهيأنواع ثالثةويمكن تمييز

ب تسمى أيضا بمردودية النشاط:التجارية المردودية: أوال المتغيرو، األداء التجاري بالمؤسسة تقييموتسمح

المعبر عن نشاط المؤسسة هو رقم األعمال خارج الرسم، لذلك فإن جميع النتائج التي تحققها المؤسسة سيتم 

دها ويمكن االعتماد على عدة مؤشرات مقارنتها مع رقم األعمال، أي أن رقم األعمال هو السبب في تولي

.لدارسة مردودية النشاط

 األرباح قبل الفوائد والضرائب
= معدل تغطية الفوائد

 الفوائد المستحقة

 األموال الخاصة
=نسبة االستقاللية المالية

 الديون

 األموال الخاصة
=نسبة االستقاللية المالية

الخصوم
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 كفاءة ومدى نجاح سياسة التسعير وتطور حجم المبيعات مؤشر علىوهي:نسبة الهامش اإلجمالي-1

:، ويحسب بالعالقة التالية1بالمؤسسة ألنها تربط بين الهامش التجاري والمبيعات

بويقصد بالهامش التجاري .ين المبيعات وتكلفة البضاعةالفرق

يعد مقياسا لألداء التجاري واإلنتاجي للمؤسسة، كذلك يعد مقياسا:لالستغالل اإلجمالينسبة الهامش-2

.لقدرة المؤسسة على توليد موارد الخزينة

:2ويجب أن تكون هذه النسبة مرتفعة بالقدر الكافي إلشباع العوامل التالية

.المال االقتصادي، وهي أعباء حقيقية لكنها غير نقدية االهتالكات كمكافأة لرأس-

المؤونات من أجل حماية وتأمين ممتلكات المؤسسة وتؤدي إلى زيادة في النقدية، وقد تستوجب مدفوعات-

.فيما بعد

.المصاريف المالية-

.خسائر استثنائية يمكن أن تلحق بالمؤسسة-

.ولة وأجهزتها، وأرباح موزعة كمكافأة للمساهمينضرائب على األرباح المحققة كمكافأة للد-

.الجزء المتبقي بعد إشباع العوامل السابقة الذكر يمثل فائض صافي كمكافأة للمنظمة يمكنها من النمو-

:ويحسب بالعالقة التالية

مقارنة الربح، وتعتمد على وهي نسبة الهامش الصافي النسبة السابقةكما توجد نسبة أخرى تعتبر مهمة بعد

وتعطينا هذه النسبة مؤشر على إمكانية تحديد سعر الوحدة قبل أن تتحمل المؤسسة الصافي مع رقم األعمال

.أية خسائر

:وتحسب بالعالقة التالية

ص� .108دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق،
�ص .83السعيد فرحات جمعة، مرجع سابق،

 الهامش التجاري
=دية التجارية المردو

خ �رج الرسمارقم األعمال

فائض االستغالل اإلجمالي
= نسبة الهامش االجمالي لالستغالل

 المبيعات خارج الرسم
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تب: المردودية االقتصادية: ثانيا عنن مدى فعالية المؤسسة في استغالل أصولهايوهي العالقة بين وتعبر

، قد يعبر عن النتيجة االقتصادية قتصادية التي تحققها المؤسسة ومجموع األموال التي استعملتهاالنتيجة اال

بالفائض اإلجمالي لالستغالل أو بنتيجة االستغالل، أما األموال المستخدمة في تحقيق هذه النتيجة فيعبر عنها

ها احتياج رأس المال العامل للتعبير عادة بأصول المؤسسة، إال أن البعض يستخدم األصول الثابتة مضافا إلي

قياس المردودية االقتصادية يسمح للمؤسسة بمعرفةو عن األموال المستعملة لتحقيق النتيجة االقتصادية

. قدرتها على تحقيق األرباح بعيدا عن تأثير التمويل

.الصافية ونميز المردودية االقتصادية اإلجمالية والمردودية االقتصادية

:التاليةاتوانطالقا من العالقة السابقة نستنتج العالق

 الربح الصافي
= نسبة الهامش الصافي

 المبيعات خارج الرسم

 الفائض اإلجمالي لالستغالل
= المردودية االقتصادية االجمالية

 األصول

 النتيجة الصافية
= المردودية االقتصادية الصافية

 األصول

 المبيعات النتيجة الصافية
x=المردودية االقتصادية الصافية

 األصول المبيعات

)معدل دوران األصول(x)نسبة الهامش الصافي(= المردودية االقتصادية
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 وهي العالقة بين النتيجة واألموال الخاصة وتسمى أيضا عائد األموال الخاصة:المردودية المالية: الثاث

أم اإلدارةأموال المالك ومدى نجاح وتعطينا مقدار العائد المحقق من .1الهموفي زيادة

والحكم على مدى كفاية هذه النسبة يتم بالمقارنة مع مؤسسات نفس القطاع أو المقارنة مع أسعار الفائدة

ال يعتبر كذلك، ألن النسبة  والمستوى العالي لهذه النسبة دليل على كفاءة المؤسسة إال أنه في بعض الحاالت

ا لناتجة عن مستوى عال من الديون ومستوى منخفض من األموال الخاصة يصطحبها مستوى عال العالية

.2من الخطورة

: وتحسب بالعالقة

:التاليةاتالعالقومنها نستنتج

يسمح بمعرفة أثر الذييأثر الرفع الماليسمى والفرق بين المردودية االقتصادية والمردودية المالية

:3حاالت3ونميز المديونية على المردودية المالية

ترتفع الديون أكبر من معدل فائدةللرفع المالي أثر ايجابي عندما تكون المردودية االقتصادية�

.المردودية المالية

ي ثبات المردوديةأمع معدل فائدة الديونللرفع المالي أثر حيادي عندما تتساوى المردودية االقتصادية�

.المالية

ص� .111دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق،

�ص 2004حمزة محمود الزبيدي، اإلدارة المالية المتقدمة، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ،202.
، جامعة محمد خيضر، بسكرة الجزائر،03مفيدة يحياوي، تحديد الهيكل المالي األمثل للمؤسسات العمومية الجزائرية، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد"

ص2002أكتوبر ،�".

 النتيجة الصافية
= المردودية المالية

 خاصةاألموال ال

 المبيعات الخصوم النتيجة الصافية
xx= المردودية المالية

 المبيعات األصول األموال الخاصة

معامل المديونيةxمعدل دوران األصولx ريةالمردودية التجا= ردودية الماليةالم

معامل المديونيةXالمردودية االقتصادية= ردودية الماليةالم
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هنا الرفع من للرفع المالي أثر سلبي عندما تكون المردودية االقتصادية أقل من معدل فائدة الديون�

.الديون يؤدي إلى انخفاض المردودية المالية

 الحديثة في تقييم األداء المالي االتجاهات: المطلب الثالث

ف التي والنسب المالية كمؤشرات التوازن الماليي تقييم األداء الماليبعد التعرض إلى األساليب القديمة

كثيرة إال أن القيود المفروضة عليها تعتمد على البيانات المحاسبية وعلى الرغم من أنها توفر معلومات مهمة 

.عليها لتوفير أساليب بديلة لتقييم األداءإجراء تعديالت تم وللتغلب على هذه القيود 

المالية التي أصبح هدفها تعظيم ثروة اإلدارةع التغير الجذري في بيئة األعمال خاصة في دوروم

حيث تم تجاوز التقييم المحاسبي إلى التقييم أوال حدث تغير جذري في أساليب تقييم األداء المالي المالك

.االقتصادي

EVA(القيمة االقتصادية المضافة الحديثة في التقييم االقتصادي ظهر مفهوميومن أكثر األساليب
∗(

(MVAوالقيمة السوقية المضافة
∗(.

وعلى هذا األسهم الممتازة والعاديةمن إجمالي رأس المال يتكون: القيمة االقتصادية المضافة معيار:أوال

عن جذريا فإن القيمة االقتصادية المضافة تمثل تقديرا لألرباح االقتصادية الحقيقية للعام وهي تختلف األساس

ال تأخذ في  األرباح المحاسبية، وتمثل الدخل المتبقي بعد طرح تكلفة األموال في حين أن األرباح المحاسبية

.ألموال الملكيةاالعتبار أي تكلفة 

قد عرفه 1890الربح االقتصادي أو القيمة االقتصادية المضافة ليست بالمفهوم الجديد، ألنه في عامو

" وحدده كما يلي ALFRED MARSHALاالقتصادي  الربح االقتصادي هو الربح الذي يبقى متوفر:

فباإلضافة إلى خصم كل المصاريف المحاسبية تخصم1"للمساهمين بعد خفض مكافأة رأس المال المستخدم

.أيضا تكلفة أموال المساهمين

في الواليات (Sterne Stewart)سةمؤسلالمضافة بالعالمة التجارية االقتصاديةوارتبط معيار القيمة

كما أنه معيار جيد الذي أصبح بعد تطويره أداة متكاملة لقياس األداء الداخلي والخارجي المتحدة األمريكية 

�
∗ �,��-�������
��,����������(�

∗.,��-�.����	�,����������
 

�
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  Biskra 19/10/2002, P52(



�ا���ر ا	���ي 	�داء ا	��	
 ا	��� ا�ول

42�

.1لربط األداء بخلق القيمة وتعظيم ثروة المالك

:ويتم حسابها بالعالقة

شكل التأثير المباشر (Sterne Stewart)سةمؤستؤكد وفي ضوء تحديد القيمة االقتصادية المضافة

القيمة االقتصادية المضافة موجبة المالك وبالتالي القيمة السوقية للسهم، فإذا كانتوالقوي بينها وبين ثروة 

أوفي التأثير في ثروة المالك وهذا إما يعني أن المؤسسة ساهمت بشكل مباشر  بزيادة األرباح بعد الضريبة

أن المؤسسة تستهلك رأس المال المستثمر أكبر من أما لو كانت سالبة فهذا يعني. ستثمارانخفاض كلفة اال

.2الربح مما يؤثر سلبا على ثروة المالك

نظرا ألن القيمة االقتصادية المضافة تعد من المعايير الهامة المستخدمة:أهمية القيمة االقتصادية المضافة

:3والخارجي فإن أهمية هذا المعيار تكمن فيما يليألغراض تقييم األداء الداخلي 

.يوضح هذا المعيار التحسن المستمر والفعلي في ثروة المالك-

.مقياس حقيقي لألداء المالي واإلداري-

.معيار لنظم الحوافز والتعويضات-

.معيار لقياس النمو الحقيقي لربحية المؤسسة في األجل الطويل-

.سعر السهم في السوقمؤشر حقيقي لتعظيم-

.وسيلة لسد الفجوات التي تحدثها المبادئ المحاسبية المتعارف عليها-

.الحقيقيةيسمح تطبيق المعيار أن تكون كل القرارات المالية منمذجة ومقيمة بقيمتها-

4:منهانجاح المؤسسات فهناك بعض المحددات في استخدامها لتقييم وعلى الرغم من هذه األهمية

ذ أن البعض يصعب عليها التعامل مع هذا المعيار السيما المؤسسات الماليةإ: روقات حجم المؤسساتف-

.والحديثة التأسيس

على مداخل المحاسبة المالية في حسابها المضافة تعتمدإذ أن القيمة االقتصادية: االتجاهات المالية-

لجة التقارير المحاسبية بشكل يؤثر على اتخاذ لإليرادات والنفقات، في هذه الحالة يستطيع المدراء معا

.القرار

ص� .136عدنان تايه النعيمي، ارشد فؤاد التميمي، مرجع سابق،
�ص .251-250حمزة محمود الزبيدي، مرجع سابق، ص،
ص" .140عدنان تايه النعيمي، ارشد فؤاد التميمي، مرجع سابق،
)

ص نفس املرجع ،141.

مكافأة األموال�النتيجة قبل الفوائد وبعد الضريبة=القيمة االقتصادية المضافة
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ال لذا فهي تتعامل مع نتائج سابقة لى فتراتإينظر EVAمعيار: االتجاهات في األجل القصير- حالية

في تكنولوجيا المنتوج والعمليات والتي تحتاج إلى أجل طويل واالبتكار اإلبداعتأخذ بعين االعتبار دور 

ربما يخفض من قيمتها األمر EVAلل يه إدخال نفقات اإلبداع ضمن الفترات المحاسبية لخلق القيمة وعل

.الذي يؤثر على نتائج األداء

 مؤسسةهي المعيار الثاني الذي سوقته MVAالقيمة السوقية المضافة:معيار القيمة السوقية المضافة: ثانيا

(Sterne Stewart) اتكمعيار لتقييم األداء المالي للمؤسس.

لل"يقصد بالقيمة السوقية المضافة ورأس المال المستثمر من قبل المالك مؤسسةالفرق بين القيمة السوقية

ا1"والمقرضين وفقا لمؤسسات، وهذا المعيار يعد شامل في قياس وتحقيق الثروة ومقياس للفعالية التشغيلية في

.2مؤسسةاللقدرتها وكفاءتها في ربط العوامل التي تعود إلى نجاح 

للو لثروة القيمة األدوات المهمة في خلقتمثل إحدى MVAلهذا المعيار فإن المسوقة مؤسسةوفقا

موجبة كونها مقياس جوهري سوقية مضافة التي تحقق قيمة فهو مقياس للمؤسسات الناجحة المساهمين، لذا 

.3ا بهدف تعظيم ثروة المالكللمؤسسة وقدرتها على إدارة مواردهيلخص األداء اإلداري والتشغيلي 

وهذا المعيار يعتمد على المعلومات المحاسبية ومعلومات أخرى مصدرها سوق المال أي أنه ما هو إال معيار

.السوق المالي للقيمة

:في حساب القيمة السوقية المضافة استخدامامن أكثر الطرق:طرق حساب القيمة السوقية المضافة

:مة السوقية لألسهم والقيمة الدفترية لحقوق الملكيةطريقة الفرق بين القي-1

:4بالعالقة التالية MVAوفقا لهذه الطريقة يتم حساب

 حيث

ص عدنان تايه النعيمي، ارشد فؤاد التميمي، مرجع سابق� ،145.
�ص .261حمزة محمود الزبيدي، مرجع سابق،
ص" .145عدنان تايه النعيمي، ارشد فؤاد التميمي، مرجع سابق،
)

ص نفس املرجع ،146.

ملكيةالقيمة الدفترية لحقوق ال�لألسهمالقيمة السوقية=القيمة السوقية المضافة

(القيمة السوقية لألسهم )سعر السهم)(عدد األسهم المصدرة=
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ال تأخذ بعيويعاب على هذه الطريقة أي العوائد المتوقع تحقيقها فيما لو االعتبار كلفة الفرصة البديلةنأنها

آخر يتساوى بدرجة الخطر لذا تم تطوير طريقة أخرى تعتمد على القيمة تمت عملية االستثمار في نشاط 

.1االقتصادية المضافة

القيمة السوقية هذه الطريق فإنلاوفق:للمؤسسةطريقة خصم القيمة االقتصادية المضافة المستقبلية-2

عم المضافة هي القيمة الحالية للقيمة االقتصادية المضافة اإلنتاجي أو هي خصم رها للمؤسسة المتوقعة خالل

.خالل الزمن للتدفق الناتج عن القيمة االقتصادية المضافة للمؤسسة

:العوامل المؤثرة في القيمة السوقية المضافة

:2بعدة عوامل بعضها يؤثر بالزيادة أو النقصان ومنها نجدتتأثر القيمة السوقية المضافة

في داتويقصد بها النمو في اإليرا:معدالت النمو� وصافي الربح التشغيلي ورأس المال المستثمر

كلفة رأس المال المؤسسة، حيث يجب أن يكون هناك نموا في اإليرادات وصافي الربح التشغيلي يفوق 

.موجبة MVAالمستثمر لكي تكون 

من: كثافة رأس المال المستثمر� ويقصد بكثافة رأس المال المستثمر مقدار رأس المال لتحقيق دينار

.نظرا النخفاض كلفة رأس المال MVAأي كلما قل رأس المال المستثمر لتحقيق ذلك زادت اإليرادات 

يقصد بها الحد األدنى من هامش الربح الالزم لتحقيق وزيادة قيمة حقوق المالك: قيمة هامش الربح�

.MVAحيث كلما قل الحد األدنى لهامش الربح كلما زادت 

ص� .265حمزة محمود الزبيدي، مرجع سابق،
�ص نفس المرجع ،263.
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: خالصة الفصل

ت حيث يختلف حسب والتقييم والهدف منه من حيث المفهوم األداء المالي إلى في هذا الفصل طرقنالقد

ومعرفة أو إعطاء تقييم للوضعية المالية للمؤسسةالهدف األساسي هو الحكم إال أن ألطراف المستفيدة منها

يو لتحقيق األهداف المرجوةفي استغالل الموارد اإلدارةكفاءة  ضح أن عملية تقييم األداء هي عملية مما

ال، تتم عملية التقييم وفقا لمعايير محددةحيث رقابية فقط المؤسسات ذات وضعية مالية شملي وتقييم األداء

.سليمةالالمؤسسات يتعدى إلى حرجة بل 

تعتبر مخرجاتومختلف المعلومات سواء الداخلية أو الخارجيةنم تم انطالقايالمالي وتقييم األداء

في نظام المعلومات المحاسبي أهم المصادر الداخلية التي يعتمد عليها في ذلك اما المصادر الخارجية فتتمثل

منها القديمة مؤشرات مالية وتتم عملية التقييم من خالل، والعمالء وغيرهاالمعلومات حول المنافسين 

:أهمها والحديثة

الوهي مؤشرات التوازن المالي� .مال العامل، االحتياجات في رأس المال العامل والخزينةرأس

.النسب المالية وتشمل نسب السيولة، المردودية، المديونية ونسب النشاط�

الذين يعتبران من المؤشرات الحديثة في تقييم قيمة االقتصادية المضافة والقيمة السوقية المضافةال�

.األداء المالي
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:تمهيد

لقد حدثت تطورات هامة خالل السنوات األخيرة في كل من الوظيفة المحاسبية والبيئة المحيطة بها

ا لكيف بما يتماشى مع نمو المؤسسات، وذلك نتيجة التزايد على طلب المعلومات سواء من حيث الكم أو

ى أساس أن النظام المحاسبي يعتبر من أهم المصادر للحصول واستجابت لهذه التطورات وتفاعلت معها عل

وتوضح المركز التي تساعد على معرفة نتائج النشاط للمؤسسة خالل فترة معينة على المعلومات الكمية

.في تاريخ معين وتساعد اإلدارة في ترشيد عملية اتخاذ القراراتالمالي 

خصصنا هذا الفصل لدراسة أهم مصادر تقييم األداء الماليت المحاسبية تعتبراأن المعلوموباعتبار

التي يجب أن تتوفر فيها، كما سنتطرق إلى النظام المالي والمحاسبي وأهم الخصائصمفهومها وأنواعها 

اتخاذ القرارات سنتعرف أهمية المعلومات المحاسبية في ومن خالل،وكيفية عرض القوائم المالية فيهالجديد 

.ها في تحسين األداء الماليعلى مساهمت
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 المعلومات المحاسبية ماهية:المبحث األول

في شكل تقارير ماليةةالمخرجات النهائية لنظام المعلومات المحاسبي المعلومات المحاسبية تجسد

يالمناسب في اتخاذ القرارمستخدميها تساعد  فعتمد على مدى جودة هذه المعلوماتوهذا ما هي المعلومات،

أنةالمحاسبية ونظام المعلومات المحاسبي ما تكون في المعلومات المحاسبية؟وأهم الخصائص التي يجب  هذا

.ه في هذا المبحثنع اإلجابةسنحاول

 المحاسبيةاتمفهوم المعلوم: المطلب األول

تخـص األحـداث كل المعلومـات الكمـية وغير الكمـية التي"هيالمعلومات المحاسبية

االقتصاديـة، التي تتم معالجـتها والتقـرير عنها بواسطـة نظـم المعلومـات المحاسبـية في القوائم 

.1"داخلـياً والتقارير المستخدمةالمالـية المقدمـــة للجـهات الخارجـية، وفي خـطط التشغـيل 

بظاهرة اقتصادية حدثت في الماضي، مرتبطةعددية معطيات" أنها للمحاسبةولقد عرفتها الجمعية األمريكية

.2"وفقا لقواعد معينة مالحظة معينةلكيان ما من خالل الحاضر أو المستقبل 

م تستخدللحصول على مؤشرات ذات معنى البيانات التي تمت معالجتها" والمعلومات المحاسبية هي

من حيث الحاجة إلى التفصيله المعلومات كأساس في عملية اتخاذ القرارات، ويتعين التوازن في إعداد هذ

من جهة أخرى لتكون ذات منفعة لمتخذي فيها من جهة ومدى اختصارها على شكل دالالت رقمية مركزة 

.3"القرار

وتنشأ الحاجة إلى المعلومات المحاسبية من نقص المعرفة وحالة عدم التأكد، لذا الهدف منها هو تخفيف

تؤدي إلى زيادة ألن وفرة المعلومات الالزمة) خاصة متخذي القرارات(خدميها حالة عدم التأكد لدى مست

، لذا ليس من الضروري أن المتاحة وذلك عندما تستخدم كنسب احتمالية لالختيار بين البدائل المعرفة المسبقة

خدامها من بل يرتبط ذلك بتحقيق شرطين عند است إلى معلومات بعد إجراء العمليات عليها تتحول البيانات

4:قبل متخذي القرارات وهما

من درجة عدم التأكد لدى متخذ القرار وهذا من خالل تقليل عدد أن المعلومات الناتجة يجب أن تقلل-

.البدائل المتاحة

.77ص،2009سيد عطا اهللا السيد، نظم المعلومات المحاسبية، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن، �
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ص�200األردن، أحمد حلمي جمعة وآخرون، نظم المعلومات المحاسبية، مدخل تطبيقي معاصر، دار المناهج للنشر والتوزيع،  ،�. -

ص ص .��-��سيد عطا اهللا السيد، مرجع سابق، �
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من حيث يمكن االستفادة،يجب أن تزيد من معرفة متخذ القرار وذلك في حالة عدم تحقيق الشرط األول-

.المضافة في اتخاذ قرارات مستقبلية المعرفة

.يمكن اعتبارها معلومات إنما بيانات مرتبة يمكن استخدامها كمدخالتأما في حالة عدم تحقق ذلك فال

:منهاعض المفاهيم المرتبطةببالمعلومات المحاسبية وترتبط

ال عالقة بين أو كلممجموعة حقائق غير منظمة قد تكون في شكل أرقام"هي:البيانات-1 ات أو رموز

.1"بعضها البعض، أي ليس لها معنى حقيقي وال تؤثر في سلوك من يستقبلها

حول المفهوم اختالف في الرأي المعلومات إال أنه يوجد مصطلح استخدام بالرغم من شيوع:المعلومات-2

البيانات التي يمكن أن تغير" فمثال يعرفها ديمسكي على أنهاالعلمي لها وعالقته بمدخالت نظام المعلومات 

وبناء عليه فهي المكتسبة من البيانات المستلمة أنها المعرفة المفيدة"، كما عرفت"تقديرات متخذ القرار من

.2"تعتمد على الشخص الذي يستلم البيانات والقرارات التي سيتخذها

ب مجموع البيانات" المعلومات أنهاكما تعرف والتي تشكل الحقائق موضوع معين المنظمة والمرتبطة

والمفاهيم واآلراء واالستنتاجات والمعتقدات التي تشكل خبرة ومعرفة محسوسة ذات قيمة مدركة في 

االستخدام الحالي أو المتوقع، ونحصل عليها نتيجة معالجة البيانات من خالل عمليات التبويب والتصنيف 

.3"ينوالتحليل والتنظيم بطريقة مخصصة تخدم هدف مع

4:مستويات للمعلومات ثالثةويمكن التفرقة بين

ال يوجد معنى معين للمعلومات ولكن يمكن قياس كمية المعلومات المنقولة خالل: المستوى الفني- حيث

.قنوات االتصال

 حيث يقوم مستخدم المعلومات في هذه المرحلة بتفسير وتحليل المعنى الذي تتضمنه: مستوى المعاني-

.المعلومات

و: المستوى التأثيري- حيث تؤدي المعلومات في هذا المستوى إلى تحفيز مستخدميها التخاذ قرارات

. القيام بأنشطة معينة بناء على المعرفة المحصلة من هذه المعلومات

��ن، ��� ا�������ت ا�دار��، ���� ا����، ا��ار ا������، ا�
	��ر��،�
 �ص 2005إ! اه ،�1.
1

� � وا�دار��، دار ا������ ا�����ة'
ص 01ح ا���. -'� ا����� �'�رك، ا+*(�د��ت ��� ا�������ت ا��)� .2��23 ، ا�
	��ر��،
2

ص �200إ���ن =�>� ا�;�� ا:7، ه�9 �)�� ا�8-'7، ��� ا�������ت ا�دار��، دار �61ء ���2  وا�*�ز�3، -��ن، ،2�.
3

�، ا��ار ا������، ا�
	��ر��،'
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�



�ا���� ا����� ا�������ت ا������� وا	داء ا�����

.0�

�

ينحصر في الفائدة هما كل من البيانات والمعلومات يتضح أن المعيار األساسي للتفرقة بين تعريف ومن خالل

وإعادة ترتيبها ليكون لها معنى وداللة، كما أنه يمكن اعتبار البيانات معلومات إذا تم تنظيمهاالمحققة منهما

.بعد األخذ بعين االعتبار كل من المستخدم، مكانته الوظيفية والتوقيت الزمني لالستخدام

" المعرفة-3 ومات والدراسات الطويلة في مجال معين وعند وتمثل الرصيد المتراكم من الخبرة والمعل:

والترابط في عناصر المعلومات تجميع هذا الرصيد يختفي الكثير من التفاصيل وتتصاعد درجة التجديد

.1"المكونة لرصيد المعرفة

ف في موق فالبيانات تعبر عن حقائق أولية خام بينما تمثل المعلومات بيانات مشكلة بطريقة تصلح لالستخدام

.2معين، أما المعرفة فهي تمثل معلومات عامة ومجردة تصلح لالستخدام العام

.والشكل التالي يظهر العالقة بين البيانات والمعلومات

):06(الشكل رقم

 البيانات والمعلوماتالعالقة بين

 البيانات�المعلومات

 المدخالت

 ات الناتجة من البياناتمالمعلو

م: المرجع ..1ص، صطفى الدهراوي، مرجع سابقكمال الدين

B ��Bأ ���D 7�� ص ،E!�
 3D � ،ون �F9و.
1

ص ،3D ا�� G6�9.
�

خطوات تشغيل البيانات
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مهما تعددت المعلومات ومهما كان الهدف من استعمالها، إال أنه يمكن تصنيفها إلى ثالث:أنواع المعلومات

1:مجموعات

وهي مجموع المعلومات الضرورية للعمل اليومي للمؤسسة، فهي مرتبطة بالمهام:معلومات االشتغال�

وبصفة أدق يمكن، في المؤسسةالنشاط العاديال يمكن تحقيق وال مراقبة ماتوبدون هذه المعلو المتكررة

:تقسيم هذا النوع من المعلومات إلى صنفين

.معينة) أو مهمة(أي تلك المتعلقة بالتحكم، بإثارة أو بتنفيذ عملية:معلومات القيادة

من:علومات الرقابةم .المنفذة) أو المهمة(خالل العملية والهدف منها مراقبة النتائج المحققة

يهدف هذا النوع من المعلومات إلى التأثير في سلوك األفراد الذين لهم صلة وثيقة: معلومات التأثير�

و هذه هي المعلومات التي تجعل من المؤسسة على أنها. بالمؤسسة سواء األفراد الداخليين أو الخارجيين

و المسؤول بهدف ليست فقط عبارة عن تجميع لألفراد، بل من خاللها يمكن خلق صلة ترابط بين العامل

و جعل كل فرد يعتبر المؤسسة ملكا له .التوصل إلى كسر الحواجز السلمية

�هي معلومات تسمح للمؤسسة بالمعرفة المسبقة لبعض التغيرات التي يمكن أن تحدث: معلومات التوقع�

فهي إذن معلومات،أو تجنب بعض المخاطر الفرصة من بعض والمتعلقة بمحيطها وذلك إما بهدف االستفاد

و النظر إلى ما هو أبعد من المهام العادية .تفيد في قيادة المؤسسة في االتجاه الصحيح

ةنظام المعلومات المحاسبي: الثانيالمطلب

متفاعلة مع مجموعة من العناصر المترابطة والمتكاملة وال" يعرف النظام على أنه:تعريف النظام-1

مجموعة العناصر هذه تشكل مكونات،2"بعضها البعض من أجل أداء وظيفة معينة أو تحقيق هدف معين

، ....مثل الخطط، البرامج والتعليماتأو معنوية النظام وهي قد تكون مادية مثل الحواسب والورق وغيرها 

ما أن النظام يشكل ألداء وظيفة معينةوبأما العالقات فهو كل ما يعمل على ربط مكونات النظام مع بعضها

.3يسعى لتحقيقه أو مجموعة من الوظائف فإن لكل نظام هدف معين

����D ،�2رة��  H ،Iدآ*�را �Bو Jد��، أ�)*+Kا �;
Lار =7 ا�� Mذ ا��OPو�;�-� -�? ا  ���م ��*; ��!. در��Bن ه0ل، ا��)�
'� ا�*)� R
�� �

ص .��2004/200ة،ا��8ا: ، ،.2.

ص 2006عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،، ميم نظم المعلومات المحاسبيةتحليل وتصعبد الرزاق محمد قاسم،2 ،14.
ص ،3D ا�� G6��4.
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مجموعة من العاملين واإلجراءات التي تقوم بتجميع" أنهيعرف نظام المعلومات:م المعلوماتانظ-2

ستخدمين بالشكل المالئم والوقت وإيصالها إلى الم البيانات ومعالجتها ونقلها لتتحول إلى معلومات مفيدة

".المناسب من أجل مساعدتهم في أداء الوظائف

1:أهداف ثالثةتحقيق المؤسسة إلىويهدف نظام المعلومات في

.تقديم معلومات ألغراض اتخاذ القرارات-

.تقديم المعلومات التي تساعد في إجراء العمليات اليومية-

عن- .لمسؤولياتها اإلدارةمدى تحقيق تقديم المعلومات

الجهة المسؤولة عن توفير المعلومات يعتبر نظام المعلومات المحاسبية:ةالمعلومات المحاسبيمنظا-3

أحد مكونات تنظيم إداري يختص بتجميع" أنه ويعرف،لجميع اإلدارات واألطراف األخرىالمالية والكمية 

.2"التخاذ القرارات االقتصاديةلية إلى األطراف المعنية ومعالجة وتحليل وتوصيل المعلومان الما

نظام للمعلومات داخل المؤسسة يتكون من مجموعة من المقومات البشرية" أنه ويعرف في الفكر اإلسالمي

من، وفقا لمنهج محاسبي إسالمي التي تعمل جميعها في إطار محاسبي متكامل والمادية يستمد قواعده ومبادئه

في مزاولة وظائفها المختلفة وكذا مساعدة األطراف الحنيف وذلك بهدف مساعدة اإلدارة المي الفقه اإلس

.3"على حسن اتخاذ القرارات المتعلقة بتعاملها مع المؤسسةالخارجية 

نظ نالحظ ال يتجزأ من نظام المعلومات اإلداريةم المعلومات المحاسبيةاأن الذي يقوم بتوفير جزء

وجميع نظم المعلومات تهدف إلى توفير المعلومات المالئمة،تي تؤثر على نشاطات المؤسسة ككلالمعلومات ال

.تساعد على تحقيق األهداف جل اتخاذ قرارات صحيحةأمن 

األول يرى أن نظام: وعالقته بنظام المعلومات اإلداريم المعلومات المحاسبيةاوهناك رأيان بشأن نطاق نظ

ج وطبقا لهذا الرأي يقتصر دوره على قياس المعلومات،زء من نظام المعلومات اإلداريةالمعلومات المحاسبية

ال يقتصر على والرأي الثاني التقارير لألطراف الخارجيةالمحاسبية التاريخية بغرض إعداد  يقترح أن دوره

، وجاءت رابطة اإلداريةواتخاذ القرارات للتخطيط والرقابة ذلك فقط إنما يشمل أيضا تقديم المعلومات الالزمة

ص ،E!�
 3D � ،6? ا��ه اوي�.17آ��ل ا���. �(
1

�، دار وا:� ���2 ، اYردن،��O*ارات ا� Mا� �Z *� دار���ا �'
2]، ا��)�B �!اد أ�- �ص .��200 ،2�.
2

��وة إدارة���ي ا� ،7�0
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لكل منهمانيوأعدت تقريرا يعتبر توفيقا بين الرأيين واعتبرت أن كال النظامين مستقلالمحاسبة األمريكية

:لكن يوجد تداخل بين النظامين موضح في الشكل التالي1وظائفه

):7(الشكل رقم

ةالتداخل بين نظام المعلومات اإلداري ونظام المعلومات المحاسبي

:محاسبة الحقوق

 توزيع األرباح

:محاسبة العمليات

)الميزانية الرأسمالية(التخطيط االستراتيجي-

)قرار الشراء أو الصنع(التخطيط األمثل لإلنتاج-

 مساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات الخاصة باستثماراتهم بالمشروع-

صكم: المرجع .44ال الدين مصطفى الدهراوي، مرجع سابق،

 وتهتم بتقديم البيانات الالزمة التخاذ القرارات اإلداريةمنطقة العملياتبمنطقة التداخل بين النظامين تسمى

المتعلقة المؤسسة أي بيانات تقدم لإلدارة لغرض التخطيط أو بيانات تقدم للمستثمرين التخاذ القرارات داخل

ألن المحاسب يحتاج إلى بيانات غير منطقة التداخل بين النظامين، وتمثل محاسبة العمليات اراتهمباستثم

اإلدارة بالمعلومات عند إمداد والممثلة في نظام المعلومات اإلداري اسبية من أنظمة المعلومات األخرىمح

.تخاذ القرارالالزمة للتخطيط وا
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نظام

المعلومات

ةالمحاسبي

 حديد العائد على االستثماراتت-

 تقييم األداء الداخلي-

 تحديد الحوافز والمكافئات-

 نظام

 المعلومات

اإلداري �
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الحقوق الخاصة باألطراف الخارجية مثل العائد على االستثمارات فهي تختص بتحديد أما محاسبة الحقوق

.المكافآت والحوافزالمؤسسة كتحديد وأيضا حقوق األطراف األخرى داخل

يةالمحاسبي المعلوماتونظام هيمكونات ثالثةقوم على شأنه شأن أي نظام :رئيسية

في:المدخالت-1 ، هذه البيانات ناتجة من مختلف تسجيله العمليات المالية التي يتموتتمثل ا في السجالت

 كعالقتها مع العمال سواء عالقتها بدائنيها أو عمالئها أو أحداث داخل المؤسسة مع الغير تعامالت المؤسسة

صرف مواد( اإلنتاج عواملأو أحداث مالية وكمية ناتجة عن الحركة الداخلية لتفاعل ...) األجور الحوافز،(

...).على المخازن اإلنتاج النهائيورشات اإلنتاج، تحويل من المخازن إلى  

وإعدادها) البيانات(التي تبذل من أجل تجميع المدخالت وهي مجموع النشاطات):التشغيل(العمليات-2

و متخذي القراراتلالستخدام بما يتناسب واحتياجات  ل البيانات في شكل قيود لليوميةيتسجوتتمثل في تبويب

1.ك في موازين المراجعةوتلخيص ذل

.المالية الموجهة لمستخدميها وتتمثل في مختلف التقارير: المخرجات-3

:في الشكل التاليةالمعلومات المحاسبي نظام ويظهر

�Bدارة ا�)���9 أ�ا��( ي، ا ��(� ت��K�)PKب ا������،�ا�������ت- ا�'Z �;
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:)8(الشكل رقم

 نظام المعلومات المحاسبي داخل الوحدة االقتصادية

 مؤثرات سياسية البيئة المحيطة بالمؤسسة

المحاسبية خارج المشروع مستخدمي البيانات مؤثرات اجتماعية

ص كمال الدين مصطفى الده: المرجع .50راوي، مرجع سابق،

حيث يقوم بعد إجراء العمليات على يمثل الشكل السابق نظام المعلومات المحاسبي داخل المؤسسة

بتلخيص المعلومات المحاسبية في صورة نافعة ومفيدة في شكل تقارير مالية لمختلف األطراف سواء البيانات 

الوالمالح.1إدارة المؤسسة أو األطراف الخارجية حيطة بها مما يؤثر أيضا علىمظ أن المؤسسة تتأثر بالبيئة

خاصة المخرجات التي تتأثر بها سواء مؤثرات سياسية،اقتصادية أو نشاط نظام المعلومات المحاسبي 

.اجتماعية

ةالشروط الواجب توافرها في نظام المعلومات المحاسبي-4

مبادئ واألساليب التي يمكن عن طريقها تجميع البيانات يشكل نظام المعلومات المحاسبية مجموعة من ال

، ويتيح النظام التنسيق والرقابة وسهولة المؤسسة بصورة تمكن من تحقيق األهدافوالمعلومات داخل 

2:ولكي يكون أكثر فعالية يجب أن يكونالعمليات داخل المؤسسة

��ر، �'�دئ ا��)�
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 الوحدة االقتصادية

مستخدمي البيانات المحاسبيةنظام المعلومات المحاسبي  

المخرجات المدخالت  

معلومات عن المشروع) بيانات تتعلق بالمشروع(

�التشغـيـــل
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 لتحقيق أهداف اإلدارة حيث تظهر ات الالزمة للمؤسسة حتى يوفر المعلوم بالهيكل التنظيمي مرتبطا-

التي تفيد بعضها ببعض في شكل مجموعة من التقارير الدورية المعلومات المحاسبية عالقة األنشطة اإلدارية

.في تحقيق األهداف

 مصدرا لتزويد اإلدارة العليا بمعلومات كافية عن نتائج تنفيذ الخطط عن طريق مقارنة النتائج الفعلية-

.بالخطط المعدة سابقا وعرضها في تقارير واضحة

تكامل المعلومات وخصوصا المعلومات الخارجية المفيدة مثل الظروف االقتصادية السائدة في فيه-

.السوق

وإجراء مواءمة بين نظام المعلومات يوفر قنوات اتصال لتدفق المعلومات إلى داخل وخارج المؤسسة-

.يتم توفير المعلومات وفقا لظروف مستخدمي المعلوماتوالبيئة المحيطة حتى 

توليد المعلومات وقت يستجيب نظام المعلومات المحاسبية لطلب المعلومات بصفة مستمرة من خالل-

.الحاجة لها، هذا نتيجة لوجود البيانات المحفوظة إلى حين الحاجة إليها

ةوظائف نظام المعلومات المحاسبي-5

1:فيالعديد من الوظائف تتمثل في المؤسسة على ضمن نظام المعلومات المحاسبييت

التي تشمل إدخال البيانات بكل كفاءة وفعالية جمع وتخزين البيانات المتعلقة بأنشطة وعمليات المؤسسة*

األساسية والتأكد من شمولية المستنداتوتسجيلها في المستندات والتحقق من صحتها المعلومات علىللحصول 

.مثل أمر البيع والفواتير الناجمة عن أمر البيع

العمليات المحاسبية على البيانات، في وإجراء مجموعة من وتصنيف المستندات معالجة البيانات عبر الفرز*

ولتسهيل العمليات يتم،في مستند واحد لترحيلها إلى اليوميةبعض المؤسسات يتم تجميع العمليات المتشابهة 

للاء أرقام مستقإعط .كل حساب من حسابات دفتر األستاذ العام وأرقام فرعية لحسابات دفاتر األستاذ المساعدة

أكبر بالمعلومات، وتهدف والبيانات لتحقيق رقابة داخلية متكاملة تعطي ثقة صولاألالتأمين والرقابة على*

ص .حة البياناتالرقابة إلى التأكد من حماية األصول من المخاطر والتأكد من

إن نظام المعلومات المحاسبي يقدم أنواع: المفيدة لإلدارة التخاذ القراراتتوفير البيانات والمعلومات*

 ما يساعد متخذي القرارات لصنع وعلى شكل قيم ماليةغالبا ما تكون بصورة كمية مختلفة من المعلومات 
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1:ومن هذه المعلوماتسةقراراتهم لتحقيق األهداف وتعظيم الثروة داخل المؤس

.وعائد المشاريع البديلة والمفاضلة بينهااالستثمارية حيث يتم تحديد تكلفة معلومات عن المشاريع-

.وتكلفة تشغيل النظام الجديدتكلفة تشغيل أي نظام تتضمن تكلفة جمع البيانات-

من اإليراداتلكن يجب أن تكون تكلفة استنتاج المعلومات واستخدامها في اتخاذ القرارات- المتوقعة

.تكلفتهااستخدامها أكبر من 

 أنواع المعلومات المحاسبية: المطلب الثالث

2:المحاسبية كما يلي يمكن تبويب أنواع المعلومات

االقتصادية الناتجة عن مختلف العمليات بتوفير سجل لألحداث وهي معلومات تختص: معلومات تاريخية-1

وعرض المركز المالي، عن فترة مالية معينة)ربح أو خسارة(لتحديد وقياس نتيجة النشاطةاالقتصادي

تركز على االستخدام كما أنهاويالحظ على هذه المعلومات أنها فعلية ألن العمليات تسجل بعد وقوعها 

عن طريق افاتوتفيد اإلدارة في عملية المقارنة بين فترة وأخرى وكذلك في كشف االنحر الخارجي أكثر،

لذا على المحاسب تها إال أنها تأتي متأخرة بالنسبة لمتخذ القرار ورغم أهمي.مقارنتها بالمعلومات التخطيطية

.اإلعالم عنها مسبقا لتصبح أكثر فائدة

تختص بتوجيه االهتمام إلى مجاالت وفرص تحسين وهي معلومات:معلومات عن التخطيط والرقابة-2

الالزمة إلعداد برامج الموازنات ويتم ذلك من خالل وضع التقديرات،المناسبةرارات واتخاذ القاألداء 

كما تستخدم في الرقابة والتكاليف المعيارية حيث تبرز الموازنات الوضع المالي للمؤسسة مستقبال التخطيطية 

.وتقييم األداء وتحديد المسؤوليات

الدورية المتكررة في مجاالت التكلفة، التخطيط والرقابة ويالحظ على هذه المعلومات أنها تتعلق باألنشطة

.حيث أنها تهتم باألداء الحالي والمستقبلي

:ويقوم بتقديم هذا النوع من المعلومات كل من

من خالل نظامي محاسبة نظام محاسبة التكاليف عندما تكون المعلومات متعلقة بالتخطيط قصير األجل-

.المعياريةالتكاليف الفعلية والتكاليف 

.نظام المحاسبة اإلدارية من خالل نظام الموازنات التقديرية-
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.نظام الرقابة الداخلية-

لألمور وهي تتعلق بتقييم بدائل القرارات واالختيار بينها وتعتبر ضرورية:معلومات لحل المشكالت-3

مثل قرار خطيط طويل األجل، وعادة ما تستخدم في التغير الروتينية وبذلك فهي تتسم بعدم الدورية

.التصنيع اقتناء استثمارات جديدة وغيرها من القرارات

 خصائص المعلومات المحاسبية: المطلب الرابع

لتمكنهم من اتخاذ القرارات مقدار ونوع المعلومات التي تقدم لألطراف الداخلية والخارجية إن

لديهم، فالمعلومات يجب مرغوبةةجعلها سلعيمما ذلك تسهلتتميز بخصائص نوعيةأنيتطلب الصحيحة 

إضافة إلى ميزات بحيث تكون شاملة وتغطي جميع جوانب موضوع القرار أن تكون مفيدة وذات منفعة 

.داثة لكي تكون أكثر أهميةأخرى كاإليجاز والح

ا نظرا للتأثير المباشر للمعلوماتو قام مجلس لمختلفةالمحاسبية على القرارات والوظائف اإلدارية

بعنوان الخصائص النوعية 1980في سنة)2(بإصدار قائمة المفاهيم رقم األمريكي المالية معايير المحاسبة

للمعلومات المحاسبية أوضح من خاللها مجموعة من الخصائص الرئيسية والفرعية للمعلومات المحاسبية 

ا إنتاجعلى إضافة إلى القيود أو المحددات  حاسبية، وبما أن مستخدمي المعلومات هم في الغالبملالمعلومات

القرار التي يجب أن تميز متخذ لذا هناك بعض الصفات عليها ولكي يكون الحكم عادال متخذي القرارات 

:منها

.القدرة على فهم محتوى المعلومات*

من أجلها تلك أعدت والمالئمة التيللمعلومات في القرارات المناسبة القدرة على االستخدام الصحيح*

.المعلومات

.خالل فترة زمنية سابقةمع أنواع المعلومات المحاسبية المتعلقة بالتعامل والزمنية الخبرة النوعية*

أبمستخدميها المعلومات يرتبط وعليه فإن الحكم على ال خدم من طرفتتسنفمن غير المعقول يفهم شخص

.أنها غير جيدة أو غير مفيدةالمحاسبية ثم يتم الحكم عليها مما تحتويه المعلومات الحد األدنى 

:1هما المعلومات المحاسبية إنتاج إمكانيةن يحدداناوهناك قيد

على تحقيق عائد أكبر من تكلفة قدرة المعلومات المحاسبية الجدوى االقتصادية التي تتحدد من خالل-

.إنتاجها
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واألهمية النسبية- من قبل شخص معين دونذ القراراتخامدى قدرتها على التأثير على للمعلومات المنتجة

.من شخص إلى آخراختالف ذلك التأثير بعين االعتبار مع األخذ بعين االعتبار آخر 

:المحاسبية إلىللمعلومات عية ويمكن تصنيف الخصائص النو

 وهي:خصائص رئيسية:أوال

ب:المالئمة-1 ، ويمكن واألغراض التي تعد من أجلهاالمعلومات المحاسبية بين جود عالقة وثيقةوهاويقصد

، كما تساعد متخذ مختلف عن القرار المتخذ بدونهاوصفها بالمالئمة إذا كان القرار المتخذ على أساسها

األخرى التي تتسم بها توافر الخصائصشرط القرار على تقييم محصلة إحدى البدائل التي يتعلق بها القرار

1.المفيدةالمعلومات 

2:وحتى تعتبر المعلومات المحاسبية مالئمة البد أن تتوفر فيها الخصائص التالية

أن يحصل مستخدمي المعلومات المحاسبية عليها عند حاجته إليها وفي الوقت وهو: توقيت المعلومات-أ

الت قبل أن تفقد قيمتهاعند الطلب أي أن تكون متاحة المناسب  ما خاذ القراراتوتبقى مفيدة ومالئمة  وهو

بعد مدة من انتهاء السنة المالية يفقد فمثال نشر التقارير المتعلقة بالمؤسسة يطلق عليه مبدأ زمنية المعلومات

.القدرة على التأثير في القرارالمعلومات 

صالتوقعات السابقةالقدرة على تقويم وتصحيح وهي: التغذية العكسية-ب الحة، بمعنى أن تكون المعلومات

 في تقييم األعمال الماضيةبحيث يمكن استخدامها وفي جميع الحاالت لالستخدام في مختلف الظروف 

.عاتقوتصحيح التو

 أن تكون صالحةأي قدرة تنبؤية بالمستقبل لمعلومات المستخدمةل أن تكون بمعنى:القدرة على التنبؤ-ج

.ادية قصيرة األجلباألحداث االقتصفي تصميم نماذج التنبؤ عند استخدامها

من من طرف مستخدميها الوثوق بالمعلومات إمكانيةأي: الموثوقية-2 لديهم االطمئنان وخلق حالة

في وغير متحيزةمن األخطاء الجوهرية إذا كانت خالية تتجسدهذه الثقة لالعتماد عليها في اتخاذ القرارات،

.عرض الحقائق
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1:خصائص ثالثةت فيها إذا توافرويمكن الوثوق بالمعلومات

معبرة عن األحداث الخاصة بها بصورة المعلومات المحاسبية أي أن تكون:صدق التعبير عن النشاط-أ

.وخالية من أي تالعب متعمدسليمة 

أي عدم التأثير على عملية الحصول على المعلومات لتخدم طرف على حساب):اديالح(عدم التحيز-ب

.آخر

المتوصل إليها من طرف أي شخص هي نفسها إذا ما تم استخدام يقصد بذلك أن النتائج: التحقققابلية-ج

.المحاسبيةفي قياس المعلومات نفس الطرق واألساليب 

ا: ثانيا يمكن تقل أهمية عنهاال هناك خصائص ثانويةإلى الخاصيتين الرئيسيتين إضافة:لثانويةالخصائص

:أهمها المحاسبيةأن تزيد من جودة المعلومات 

على استخدام نفس الطرق واألساليب المعتمدة في قياس وعرض المعلومات ويعني الثبات:الثبات-1

ما ترة إلى أخرىفمن المحاسبية االعتبار من لكي يؤخذ بعين إلى ذلك اإلشارةفيجب تم أي تغيير وإذا

.طرف مستخدمي المعلومات

لأي: رنةاالقابلية للمق-2 لنفس بين فترة وأخرى إجراء المقارنات لمعلومات المحاسبية القدرة علىأن يكون

مستخدمي المعلومات من إلى تمكين هذه الخاصية، وتؤدي المؤسسة أو المقارنة بينها وبين مؤسسات أخرى

أو وأداء المؤسسات األخرىبين أداء المؤسسة التعرف على أوجه التشابه واالختالف   خالل فترة زمنية معينة

2.مختلفة زمنيةمقارنة أداء المؤسسة ذاتها في فترات

3:الشروط التاليةفيها يجب أن تتوفرولكي تكون المعلومات قابلة للمقارنة

من واستخدام أسلوب واحد في القياس وااللتزام بذلك من فترة مالية إلى أخرى سهولة العرض* يزيد

.هاالثقة في المعلومات وبالتالي يتحقق الهدف من

 بكفاءة وفعالية المقارنةحتى تتم من فثرة زمنية إلى أخرى الثبات في قياس وعرض المعلومات*

يجب االلتزام بسياسة محاسبية ثابتة وال يعني الثبات في الطريقة المتبعة فقط إنما أيضا وإلعطاء ثقة أكثر بها

.الثبات في تفسير الطريقة المتبعة
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منال: القابلية للفهم-3 ويتوقف ذلك على لمستخدميها المعلومات إذا كانت غير قابلة للفهم يمكن االستفادة

ما كما تتوقف على إمكانيات مستخدميهاوكيفية عرضها القوائم الماليةطبيعة البيانات التي تحتويها   هذا

معرفة بقدرات أن يكونوا على القوائم المالية بإعدادومن يقوم يفرض على من يضع معايير المحاسبة

1:التالية يجب إتباع اإلجراءات، ولفهم أحسن للمعلومات المحاسبية مستخدميها

.لمستخدمي القوائم المالية وليس فقط المحاسبين في مجموعات ذات مغزى تصنيف البيانات-

. عنى سهلة الفهممالاالستعانة بعناوين واضحة-

.ضمقابل بعضها البعوضع البيانات المترابطة-

.على المؤشرات التي يرغب من يستخدم هذه القوائم في معرفتها تقديم األرقام الدالة-

:وتظهر أهم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في الشكل التالي

ص ،E!�
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 خصائص النوعية للمعلومات المحاسبيةال

ص خليل عواد أبو حشيش،:رجعمال .33مرجع سابق،

المعلومات المحاسبية مالئمة للقرار
�المتخذ

األهمية النسبية

إمكانية االعتماد على المعلومات والثقة
�بها

حداثة المعلومات

ا قيمة رقابيةله

لها قيمة تنبؤية

استقرار وثبات القياس
أخرىإلىمن فترة

متخذ القرار

التكلفة أو العائد

المعلومة المحاسبية مفهومة لمتخذ القرار

المعلومة المحاسبية مفيدة للقرار المتخذ

صدق التعبير

الحياد وعدم التحيز

إمكانية التحقق من المعلومات

قارنةإمكانية الم
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 قيود المعلومات المحاسبية: ثالثا

1:يجب أن تجتاز القيود التالية بالخصائص السالفة الذكرلكي تتميز المعلومات المحاسبية

ال يهتمون ما أو حدث معين بندل ويقصد بها األهمية النسبية:ةاألهمية النسبية للمعلوم-أ ، فالمحاسبون

 إلى التأثيرنسبية إذا أدى حذفه أو عدم اإلفصاح عنه ويعتبر البند ذا أهميةس لها تأثير مهملي بالعناصر التي

توجيه االهتمام وتستلزم األهمية النسبية.عند تقييم البدائل أو اتخاذ القرارات على من مستخدمي المعلومات

ال توجد معايير عامة بصفة عامةو،2إلى مستخدمي القوائم المالية والتعرف على احتياجاتهم من المعلومات

.3يمكن أخذها باالعتبار في كل حالة لكن األمر يدخل في التقدير الشخصيلألهمية النسبية

يجب أن أي سلعةكتعتبر المعلومات المحاسبية:العالقة بين تكلفة المعلومة والمنفعة المتوقعة منها-ب

ف وتكاليف نشرها تكاليف تجميع البيانات ومراجعتهاي تفوق منافعها تكلفتها، وتتمثل تكاليف المعلومات

في منفعتهاأما وتحليلها  االعتبار عندلذا يجب األخذ بعين على تحسين عملية اتخاذ القرارقدرتها فتتمثل

.تكاليف ذلك والمنفعة المتوقعة أو نشرهاتالمعلوما إنتاج

 إجراءعند درجة من الحرص إتباع تحفظالويعني:تقويم المحاسبيالقياس وال إجراءالتحفظ عند-ج

احتياطات سرية أو تكوين مخصصات يعني التحفظ خلقالإال أن ذلك الالزمة في ظل عدم التأكد التقديرات

تفيؤثر على التقارير المالية أكبر من قيمتها ألن ذلك  ، والتحفظ من المبادئ وحيادية لديها مصداقية كونال

تكون الحيطة عندما يتعلق األمر بتقديرات حيث لتي يخضع لها المحاسبالمحاسبية المتعارف عليا وا

ال تؤخذ بعين األرباحفي حين أن فتؤخذ الخسائر المتوقعة بعين االعتبار شخصية ومن االعتبارالمتوقعة

.بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقلفي المحاسبة تقييم المخزون السلعي األمثلة العملية

:في بعض المجاالت المتخصصةفي مجال الممارسة تجابة لألعراف السائدة االس-د

بسبب طبيعتها في بعض المجاالت المبادئ المحاسبية المتعارف عليها تطبيق بعض قد يكون من الصعوبة

أي( وفقا لقيمتها التجارية في األوراق الماليةحيث تقوم استثمارات ما يتبع في البنوك ومن األمثلة الخاصة

ويعد ذلك خروجا عل مبدأ التكلفة التاريخية وخروجا على في نهاية الفترة المحاسبية) سعر البيع في السوق

.عند البيع باإليراداتمبدأ االعتراف 
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ةــر الماليــالتقاري: المبحث الثاني

موجهة التقارير كل فترة زمنية معينة بإعداد مجموعة من نظام المعلومات المحاسبية في نهايةمويق

االتصال بين معدي هذه حيث تعتبر وسيلة،المستخدمين من أجل اتخاذ القرارات المناسبةلخدمة العديد من 

المالك، الدائنين،(من العقود بين األطراف التي تقدم عوامل اإلنتاج مجموعةالتقارير ومستخدميها وتعتبر 

.)اإلدارة والعاملين

 رير الماليةالتقاتعريف:المطلب األول

ويجب أن تحتوي على معلومات صحيحة ودقيقة التقارير المالية هي نتاج نظام المعلومات المحاسبية

 والسياسات والمبادئ هذه المعلومات يجب أن تعد وفق الفروض،اتخاذ القرار لغرضلمستخدميها ومالئمة 

فيو،المحاسبية المتعارف عليها السنوات األخيرة من حيث كمية المعلومات التي لقد تطورت التقارير المالية

.تحتويها ونوعيتها وطرق عرض البيانات ودرجة اإلفصاح المناسبة وتوقيت نشر التقارير المالية

 التقارير الماليةومستخدم-1

 وتختلف هو تقديم معلومات مفيدة لمتخذي القرارات، إن الهدف الرئيسي من إعداد التقارير المالية

كالمسيرين والمالك، ومنها للتقارير المالية منها من له عالقة مباشرة ودائمة بالمؤسسةت المستخدمة الجها

مثل المقرضين، الموردين) عالقة تعامل ظرفية تحددها المصلحة المشتركة(من لها عالقة غير مباشرة 

1.الخ.....

2:ومن أهم مستخدمي التقارير المالية نجد

إد:اإلدارة� منارة تستفيد نتائج نشاط تقييمفي المعلومات التي تحتويها التقارير المالية المؤسسة

فيمواردالاستخدام مختلف الرقابة علىوالمؤسسة  المحققة مع مقارنة األهداف، كما تستخدمها

.واتخاذ القرارات المناسبةوتحديد المكافآت مسؤولياتال التقارير وتحديد إعدادو المخططة مسبقا

يعد مقدمي رأس المال من أكثر األطراف ارتباطا بالمؤسسة وأكثرهم تعرضا للمخاطر: ثمرونالمست�

 والعوائد المحققةالمخاطر المالزمة الستثماراتهمبفي حال عدم تحقيق األهداف المسطرة فهم يهتمون 

كمار أو البيع باالستثما االحتفاظ التخاذ قراراتزمة وتقدم لهم التقارير المالية المعلومات الال، منه

.وكفاءة اإلدارة في استغالل الموارد المتاحة في تقييم قدرة المؤسسة على توزيع األرباحتساعدهم 
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التي بالمعلومات المتعلقة بربحية واستقرار المؤسسة يهتم العاملون والمجموعات التي تمثلهم: العاملون�

ف ي تقييم قدرة المؤسسة على توفير المكافآت يعملون بها ما يهتمون أيضا بالمعلومات التي تساعدهم

.1وفرص التوظيفومنافع التقاعد

سيتم من معرفة ما إذا كانت قروضهم وفوائدها يهتم المقرضون بالمعلومات التي تمكنهم:المقرضون�

ي مواعيد استحقاقها .سدادها

في: العمالء� أو اعتمادهم حال ارتباطهم يهتم العمالء بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المؤسسة خاصة

أعليها في األجل الطويل أو كانت مورد رئيسي  .المواد األوليةولبضائع

التي تمكنهم من معرفة ما إذا كانت هؤالء يهتمون بالمعلومات:الموردون وغيرهم من الدائنين�

ن يركزون فإن الدائنون التجاريوالمبالغ المستحقة لهم ستسدد في موعدها، وعلى عكس المقرضون 

.على المؤسسة في األجل القصير

بتوزيع الموارد وبالتالي بأنشطة المؤسسات المختلفة تهتم الجهات الحكومية:الجهات الحكومية�

الستخدامها في توجيه وتنظيم تلك األنشطة ووضع السياسات وتحتاج تلك الجهات إلى معلومات 

و .المتعلقة بالدخل القوميلإلحصاءات واعتماد تلك المعومات كأساس الضريبية االقتصادية

فتقدم مساهمة فعالة في االقتصاد بطرق متعددة تؤثر المؤسسات على الجمهور العام:الجمهور العام�

المحلي عن طريق توفير فرص عمل أو دعم الموردين المحليين، كما تزود الجمهور بالمعلومات عن 

.اتجاهات أنشطتها وفرص ازدهارها

وأهميتها بالنسبة تنبع أهمية التقارير المالية من المعلومات التي تحتويها:ير الماليةأهمية التقار-2

2:يلي لمستخدميها، وتكمن أهميتها فيما

في: على مستوى الفرد1-2 :وتتمثل

.الحصول على معلومات لتقييم أداء اإلدارة وإخالء مسؤولياتها-

.طرة المتعلقة باالستثمارالحصول على معلومات للتنبؤ بدرجة الربحية والمخا-

.التمكن من المفاضلة بين الفرص االستثمارية المتاحة وتقدير التوازن بين درجة الربحية والمخاطر-

.تمكن من معرفة القنوات االستثمارية المالئمة لتوجيه المدخراتالحصول على معلومات-
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في: على مستوى السوق المالية2-2 :وتتمثل

و- .زرع الثقة بينهمحماية المستثمرين

تخفيض أثر المعلومات الضارة أو المضاربات التي قد تؤدي إلى تسعير خاطئ لألوراق المالية مما يؤدي-

.إلى التخصيص غير الكفؤ للموارد المتاحة

.توفير أساس لتبادل حقوق الملكية بين المتعاملين على أساس صحيح-

حالعمل على التوصل إلى أسعار التوازن- .قوق الملكيةعند تبادل

.خلق مجاالت االبتكار ألدوات االستثمار القادرة على جذب مدخرات المستثمرين-

في: على مستوى المجتمع3-2 :وتتمثل

توجيه الموارد والقرارات االقتصادية المتعلقة بحسن توزيعاتها بين القطاعات المرغوبة االستثمار فيها-

.اقتصاديا واجتماعيا

أي- من فئة إلى االقتصادي واالجتماعي، بمعنى نقل الثروة مضاربة تؤدي إلى عدم التوازن القضاء على

.أخرى بدون مبرر اقتصادي

.عدالة توزيع العوائد والمخاطر بين المتعاملين في السوق المالي-

.تحقيق األهداف االقتصادية للمجتمع بشكل عام-

 أنواع التقارير المالية-3

ا تقيقوم نظام ارير لمختلف مستخدميها، وأهم التقارير لمعلومات المحاسبي بعرض المعلومات في شكل

1:التي يوفرهاالمالية 

الجزء المحوري للتقارير المالية فهي وسيلة لتوصيل المعلومات على األطرافهي:القوائم المالية-1

نجاحها أو فشلها في استغالل فهي توضح مدى، كما أنها ذات فائدة إلدارة المؤسسة2الخارجية خاصة

وتلخص القوائم المالية عمليات المؤسسة عن فترة زمنية محددة عادة سنة وتظهر،الموارد المتاحة لها

.المركز المالي

وتهدف القوائم المالية إلى المساعدة في تقييم نواحي القوة المالية وتحديد الربحية والتوقعات المستقبلية في

، وتعد القوائم المالية على أساس مجموعة من القواعد واالفتراضات يطلق3ي والربحيةمجال المركز المال

.عليها المبادئ المحاسبية المقبولة
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تقارير يفرضها القانونةباإلضافة إلى القوائم المالية يوفر نظام المعلومات المحاسبي:اإلقرارات الضريبية-2

بي الضريبي الجزائر القانونالضريبي فمثال  تختلف عن الميزانية ضريبية تقديم ميزانية يلزم المؤسسات

بإجراء بعض وتحديد النتيجة الضريبية التي تختلف عن الربح المحاسبي المحاسبية من حيث تقديم الحسابات 

.التغييرات لتحديد الوعاء الضريبي

تفصيلية تساعدها في مات محاسبية إضافة إلى القوائم المالية إلى معلو اإلدارةتحتاج:اإلداريةالتقارير-3

هو ثالثة، ويوفر نظام المعلومات تخطيط ورقابة العمليات اليومية أنواع من المعلومات، النوع األول

هو المعلومات الالزمة التخاذ القرارات الروتينية مثل قرار الشراء والبيع، النوع الثاني المعلومات الالزمة 

إضافة منتج آخر، أما النوع الثالث هو المعلومات الالزمة لحل مثل قرار لتخطيط العمليات غير الروتينية 

.المشاكل

 القوائم المالية: المطلب الثاني

مجموعة من القوائم تعرض فيها وضعية نشاطها عادة يكون في نهاية السنة بإعداد تقوم كل مؤسسة

من بإعدادتقوم المؤسسات للمخطط الوطني المحاسبي، وطبقاالمالية القوائم تتمثل في الميزانية مجموعة

و في ظل االتجاه المتنامي لعولمة معايير المحاسبة الدولية تتفاعل البيئة.المالحقوجدول حسابات النتائج

على النظام من خالل إجراء إصالحاتالمحاسبية الجزائرية مع البيئة المحاسبية الدولية لمواكبة المستجدات 

و يعمل على تحقيق 1975 المحاسبي المعتمد منذ بجعله نظاما مرنا يستجيب للتحوالت االقتصادية الراهنة

التوافق بين الممارسات المحاسبية في الجزائر ومتطلبات المعايير المحاسبية الدولية عبر تكييف النظام 

تقوم المؤسسات، ووفق النظام المالي والمحاسبي الجديدو قواعد معايير المحاسبة الدوليةالمحاسبي مع أسس 

:هي∗بإعداد مجموعة من الكشوفات

.الميزانية-

.حساب النتائج-

.جدول سيولة الخزينة-

.جدول تغير األموال الخاصة-

.الجداول الملحقة-

��q ا�	�نا����م ا����7 وا��)�
'7 ا����� أ-�? ���Mا)� �;
Lا�� ?���q ا�	�2=�ت ا����� وأ-)� �.:� ا����
∗
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ب، من أهم مكونات القوائم الماليةهي:الميزانية-1 في نقطة زمنية عرض الوضع المالي للمؤسسةتقوم

وتمثل للحالة المالية، ويمكن اعتبارها صورة فوتوغرافيةل وااللتزامات وحقوق الملكيةوتصف األصو معينة

1:المحاسبية األساسيةعن المعادلة تعبير

األصول حسب درجة سيولتها أما ترتب فيه النظام المحاسبي والماليحسب وتقدم الميزانية في شكل جدول

االفترتب الخصوم في التفرقة بين العناصر المتداولة وغير باإلضافة إلى مبدأ السنوية ستحقاقحسب درجة

.متداولة

بحيث تبين معلومات مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية وتقدم الميزانية 2:ـمعلومات تتعلق

ضنقدية وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية المتالوتتمثل بالنقدية وشبه: السيولة� من الدورة وقع حدوثها

الالتشغيلية . أقدر على تسديد التزاماتها مؤسسة، وكلما كانت السيولة مرتفعة كلما كانت

تعتبر عملية تحليل عناصر الميزانية أداة للوقوف على قدرة سداد: القدرة على سداد الديون طويلة األجل�

علاالستحقاقللديون الطويلة األجل عند ؤسسةالم طويلة األجل أكثر كلما كانت التزاماتيها، فكلما كان

المخاطرة كون المزيد من أصولها ستخضع لمواجهة ارتفاععلى الوفاء بالديون منخفضة بسبب تها قدر

األعباء الثابتة لتلك الديون مثل الفوائد وأقساط تلك الديون وذلك بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية استنادا 

.ية التاريخية للفترات المحاسبية السابقةإلى معطيات التدفقات النقد

على ؤسسةإن هذا المفهوم أوسع من مفهوم السيولة حيث تقيس المرونة المالية قدرة الم: المرونة المالية�

والفرص غير المتوقعة، وهناك لالحتياجاتتعديل حجم وتوقيت التدفقات النقدية والذي يمكنها من االستجابة 

ب نسهاة المالية ومخاطر تعرضين المرونعالقة عكسية ب معينة تساعد في للفشل المالي وذلك بحساب

.رباح المحققة خالل الفترة المالية إلى رأس المال المستثمراأل، مثل نسبة التحليل المالي

تصور عن حجم من خالل مجموع الموجودات وتعطيؤسسة كما تقدم الميزانية تطورا عن حجم نشاط الم�

ا في تلك المالكمات المترتبة عليها وحقوق وهيكل االلتزا) األصول( القتصادية ونوعية مواردها

.المصادر االقتصادية

ص ،E!�
 3D � ،د -'� ا���ل��B رق�J119.
1
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في: عناصر الميزانية1-2 :وتتمثل

والتي تسيرها المؤسسة من خالل األحداث التي يمكن مراقبتها تشمل األصول الموارد:األصول�

صادية مستقبلية، والمالحظ من هذا التعريف أن الماضية والتي ينتظر منها منافع اقتاالقتصادية 

1.لالستغالل تعتبر من عناصر األصولاألصول التي يتم استئجارها 

:والحد األدنى من العناصر التي يجب أن تضمها األصول هو

 التثبيتات غير المادية-

 التثبيتات المادية-

 االهتالكات-

 المساهمات-

 األصول المالية-

 المخزونات-

)مع تمييز الضرائب المؤجلة(أصول الضريبة-

)أعباء مثبتة سلفا(الزبائن والمدينين اآلخرين واألصول المماثلة األخرى-

 خزينة األموال االيجابية ومعادالت الخزينة االيجابية-

الماضية ويتم الوفاء بها مقابل األحداث االقتصاديةعن والناتجةتشمل االلتزامات الحاليةو:الخصوم�

الوينتظر الحصول على منافعرد النقصان في الموا التي يتوقع تسويتها خالل متداولة، وتضم الخصوم

.غير متداولة دورة االستغالل العادية وباقي الخصوم تصنف

:والحد األدنى من العناصر التي يجب إظهارها هو

تمييز رأس مع أو المقترحة عقب تاريخ اإلقفال رؤوس األموال الخاصة قبل عمليات التوزيع المقررة-

 واالحتياطات والنتيجة الصافية للسنة المالية والعناصر األخرى) في حالة الشركات(المال الصادر 

 الخصوم غير الجارية التي تتضمن فائدة-

 الموردون والدائنون اآلخرون-

)مع تمييز الضرائب المؤجلة(خصوم الضريبة-

)قامنتوجات مثبتة مسب(المرصودات لألعباء وللخصوم المماثلة-

 خزينة األموال السلبية ومعادالت الخزينة السلبية-

:في الجدول التالي القانوني للميزانية الشكل ويظهر

،E!�
 3D � ،ف��Z l�Z 32ص.
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:)5(لجدول رقما
 الشكل القانوني للميزانية جانب األصول

 الميزانية
 ...........السنة المالية المقفلة في

ا11-7رقم القانون، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية،:لمصدرا ص19،2009ددلع، ،28.

 N-1صافيNصافيNاهتالك رصيدNاجمالي مالحظة األصل

أصول غير جارية
فارق بين االقتناء المنتوج االيجابي أو السلبي

تثبيتات عينية
تثبيتات معنوية

أراضي
مباني

تثبيتات عينية أخرى
تثبيتات ممنوح امتيازها
تثبيتات يجرى انجازها

تثبيتات مالية
سندات موضوعة موضع معادلة

مساهمات أخرى وحسابات دائنة ملحقة بها
سندات أخرى مثبتة

قروض وأصول مالية أخرى غير جارية
ضرائب مؤجلة على األصل

مجموع األصل غير الجاري

أصول جارية
مخزونات ومنتوجات قيد التنفيذ

حسابات دائنة واستخدامات مماثلة
الزبائن

المدينون اآلخرون
شابههاالضرائب وما

حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة
اوما شابههالموجودات

األموال الموظفة واألصول المالية الجارية
 األخرى

الخزينة

 مجموع األصول الجارية

 المجموع العام لألصول
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ص19،2009العدد،11-7الجريدة الرسمية، القانون رقم الجمهورية الجزائرية،:المصدر ،29.

.ال يستعمل إال في تقديم الكشوف المالية المدمجة)1(

ل القانوني للميزانية جانب الخصومالشك):6(الجدول رقم

 ...........السنة المالية المقفلة في

 NN-1 مالحظة الخصوم

رؤوس األموال الخاصة

إصدارهرأس مال تم

رأس مال غير مستعان به

)1(مدمجةتاحتياطا- عالوات واحتياطات

التقييمإعادةفوارق

)1(المعادلة فارق

(نتيجة صافية ))1(نتيجة صافية حصة المجمع/

ترحيل من جديد/رؤوس أموال أخرى

)1(حصة الشركة المدمجة

)1(حصة ذوي األقلية

1المجموع

الخصوم غير الجارية

قروض وديون مالية

)امؤجلة ومرصود له(ضرائب

ديون أخرى وغير جارية

مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا

2مجموع الخصوم غير جارية

الخصوم الجارية

موردون وحسابات ملحقة

ضرائب

ديون مدينة أخرى

خزينة سلبية

مجموع الخصوم الجارية

مالمجموع العام للخصو
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ويتضمن العناصر المرتبطة بتقييم يعتبر ثاني الكشوف المالية التي تعدها المؤسسة: حسابات النتائج-2

تصنف وحسب النظام المحاسبي والمالي تلخيصية لألعباء والنواتج خالل الدورة المحاسبية وثيقة وهواألداء 

.األعباء حسب طبيعتها وتقدم في شكل جدول أو حسب الوظائف

:هيي حسابات النتائجفوالمعلومات الدنيا المقدمة

الهامش اإلجمالي، القيمة:ةتحليل األعباء حسب طبيعتها الذي يسمح بتحديد مجاميع التسيير الرئيسية اآلتي-

 المضافة والفائض اإلجمالي عن االستغالل

 منتجات األنشطة العادية-

 المنتجات المالية واألعباء المالية-

 أعباء العاملين-

 الضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة-

 المخصصات لالهتالكات ولخسائر القيمة التي تخص التثبيتات غير المادية-

 اديةنتيجة األنشطة الع-

)منتجات وأعباء(العناصر غير العادية-

 النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع-

 النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة لشركات المساهمة-

:وفي حالة حساب النتيجة المجمدة

 حصة المؤسسات المشاركة والمؤسسات المشتركة المجمدة حسب طريقة المعادلة في النتيجة الصافية-

 الفوائد ذات األقلية في النتيجة الصافيةحصة-

:في الجدول التاليويظهر الشكل القانوني لحسابات النتائج
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 حساب النتائج):7(جدول رقم

طبيعةحسب ال

 NN-1مالحظةالبيان

رقم األعمال
و المنتجات قيد تغيرمخزونات المنتجات المصنعة

 الصنع

االنتاج المثبت
اعانات االستغالل

 انتاج السنة المالية1

االمشتريات المستهلكة
و االستهالكات االخرى الخدمات الخارجية

 استهالك السنة المالية2

(1-2) 3 لالستغالل القيمة المضافة  

اعباء المستخدمين
و المدفوعات و الرسوم المشابهةالضرائب

 الفائص االجمالي عن االستغالل4

المنتجات العملياتية االخرى
االعباء العملياتية االخرى

و المؤونات المخصصات لالهتالكات
استئناف عن خسائر القيمة والمؤونات

 النتيجة العملياتية5

المنتوجات المالية
عباء الماليةاال
 النتيجة المالية6

قبل الضرائب النتيجة العادية (5+6) 7

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
حول النتائج العادية)تغيرات(الضرائب المؤجلة

مجموع منتجات االنشطة العادية
مجموع اعباء االنشطة العادية

 العادية لألنشطةالنتيجة الصافية8

)يطلب بيانها(المنتوجات-العناصر غير العادية
)يطلب بيانها(األعباء-العناصر غير العادية

 النتيجة غير العادية9

 لنتيجة الصافية للسنة الماليةا 10

ة في النتيجةحصة الشركات الموضوعة موضع المعادل
 الصافية

 للمجموع المدمج النتيجة الصافية11 (1)
)1(ومنها حصة ذوي األقلية

)1(حصة المجمع

ص19،2009، العدد11-7الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، القانون رقم: المصدر ،30.
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ا):8(جدول رقم  لنتائجحساب

حسب الوظيفة
الفترة من إلى

 NN-1مالحظة

رقم األعمال
كلفة المبيعات

هامش الربج االجمالي
منتجات أخرى عملياتية

التكاليف التجارية
األعباء االدارية

أعباء أخرى عملياتية
اتيةالنتيجة العملي

تقديم تفاصيل األعباء حسب الطبيعة
(المخصصات لالهتالكات مصاريف المستخدمين)

منتجات مالية
األعباء المالية

النتيجة العادية قبل الضريبة
الضرائب الواجبة على النتائج العادية

)التغيرات(ج العاديةالضرائب المؤجلة على النتائ

النتيجة الصافية لألنشطة العادية
األعباء غير العادية

المنتوجات غير العادية

النتيجة الصافية للسنة المالية
حصة الشركة الموضوعة موضع المعادلة في النتائج

)1(الصافية
)1(ة للمجموع المدمج النتيجة الصافي

)1(منها حصة ذوي األقلية
)1(حصة المجمع

.31ص،19،2009، العدد11-7الجريدة الرسمية، القانون رقم الجمهورية الجزائرية،: المصدر

لعلى عكس القائمتين السابقتين هو قائمة مالية جديدة:الخزينةسيولة جدول-3 مستعملي القوائم تعطي

، واحتياجاتها الستخدام تلك التدفقات يعادلها وماأساسا لتقييم مدى قدرة المؤسسة على توليد النقدية المالية

تستخدم المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية التاريخية غالبا كمؤشر يساعد في التنبؤ بمقادير وتوقيتو

كما أنها تعتبر مفيدة في مراجعة وتقييم دقة،ل التأكد المرتبطة بهاالتدفقات النقدية المستقبلية وتحديد عوام

و آثار  التقديرات الماضية للتدفقات النقدية المستقبلية وفي فحص العالقة بين الربحية وصافي التدفقات النقدية

.1التغير في األسعار

ص ،E!�
 3D � ،د -'� ا���ل��B رق�J269.
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ما"قدية بالبنوك والودائع الجاريةالنقدية بالخزينة والن"كال من ويقصد بالنقدية عند إعداد هذه القائمة ، أما

ذات السيولة العالية ويكون من السهل تحويلها إلى نقدية خالل فترة فهي االستثمارات قصيرة األجل يعادلها

.قصيرة وتكون خالية من المخاطر بسبب قرب موعد استحقاقها

اويقدم جدول سيولة الخزينة لمتعلقة بها والمتمثلة في األنشطة التدفقات الداخلة والخارجة حسب األنشطة

.التشغيلية، االستثمارية أو التمويلية

الوكذلك األنشطة األخرى المؤسسة إليراداتوهي األنشطة الرئيسية المولدة: األنشطة التشغيلية� تعتبر التي

ؤسسة على توليد أو تمويلية، وتعتبر التدفقات الناتجة منها مؤشرا هاما لبيان مدى قدرة المأنشطة استثمارية 

1:مايلي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةمن أمثلة.تدفقات نقدية من عملياتها الرئيسية

 التحصيل النقدي من بيع السلع وتقديم الخدمات-

 التحصيل النقدي الناتج عن منح حقوق امتيازات، الرسوم والعموالت وغيرها من اإليرادات-

 مقابل الحصول على سلع أو خدمات المدفوعات النقدية للموردين-

 المدفوعات النقدية للعمال-

أو:األنشطة االستثمارية� وترجع.التخلص من الموجودات طويلة األجلوهي األنشطة المتعلقة بالحصول

إلى أنها توضح إلى أي مدى في قسم منفصل النقدية الناتجة عن األنشطة االستثماريةتإظهار التدفقاأهمية 

ويمكن تمثيل التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة نقدية مستقبلية، ادر لتوليد أرباح وتدفقات تم تخصيص مص

:2االستثمارية كمايلي

ص ،E!�
 3D � ،ف��Z l�Z149.
1

ص ،E!�
 3D � ،د -'� ا���ل��B رق�J2�3.
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تدفقات نقدية داخلة

تدفقات منم بيع أصول ثابتة-

)ليست في حكم النقدية(تدفقات من بيع أوراق مالية-

تدفقات من إعادة سداد القروض التي سبق وأن منحتها-

المؤسسة للغير

تدفقات نقدية خارجة

تدفقات من شراء أصول ثابتة-  

)ليست في حكم النقدية( تدفقات من شراء أوراق مالية-

تدفقات في صورة قروض للغير-  
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المتمثلة في في حجم ومكونات حقوق الملكية التي ينتج عنها تغييرات هي األنشطة:األنشطة التمويلية�

 الناتجةمن أمثلة التدفقات النقدية.والقروض الخاصة بالمؤسسةحقوق المساهمين أو األموال الخاصة إجمالي 

1:عن األنشطة التمويلية ما يلي

عن-  أو غيرها من أدوات حقوق الملكيةإصدار األسهم النقدية الناتجة

 في سبيل شراء أو استرداد أسهم سبق للمؤسسة إصدارهاالمدفوعات النقدية للمالك-

قروض أو كمبياالت والمرهونات العقارية أو أية أدوات اقتراض مالية قصيرة النقدية الناشئة عن السندات وال-

 أو طويلة األجل

 المدفوعات النقدية لسداد المبالغ المقترضة-

:عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية باستخدام طريقتينويتم التقرير

، وهي للبنود األساسيةالمحصلة والمدفوعة ية يتم بموجبها اإلفصاح عن المبالغ اإلجمال: الطريقة المباشرة-أ

.الطريقة التي يوصي بها النظام المالي والمحاسبي الجديد

.ويتم بموجبها تعديل رقم صافي الربح أو الخسارة: الطريقة غير مباشرة-ب

:في الجدولين التاليين حسب الطريقة المباشرة وغير مباشرة جدول تدفقات الخزينةويظهر

ص ،E!�
 3D � ،ف��Z l�Z152.
1
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)الطريقة المباشرة(جدول تدفقات الخزينة):9(جدول رقم

 ..............إلى ............ الفترة من

N-1السنة المالية�السنة المالية مالحظة البيان

 تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستغالل

 تحصيالت المقبوضة من الزبائن

و المست  خدمينالمبالغ المدفوعة للموردين

و المصايف المالية األخرى المدفوعة  الفوائد

 الضرائب على النتائج المدفوعة

)االستثنائية(تدفقات الخزينة قبل العناصر غير العادية

 تدفقات الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية

)أ(صافي تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستغالل

ت الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمارتدفقا
و معنوية  تسديدات لحيازة قيم ثابتة مادية

و المعنوية  التحصيالت عن عمليات التنازل للقيم الثابتة المادية

 تسديدات لحيازة قيم ثابتة مالية

 التحصيالت عن عمليات التنازل عن قيم ثابتة مالية

 التوظيفات الماليةالفوائد المحصلة من

و األقساط المقبوضة من النتائج المستلمة  الحصص

)ب(صافي تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار

 تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل

 التحصيالت الناتجة عن إصدار األسهم

 بهاحصص األرباح وغيرها من التوزيعات التي تم القيام

 من القروض المتأتيةالتحصيالت

 المماثلة األخرىالديون تسديدات القروض أو

)ج(صافي تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل

 تاثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت

)ج+ب+أ( تغير الخزينة للفترة

و معادالتها عند  افتتاح السنة الماليةالخزينة

و معادالتها عند إقفال السنة المالية  الخزينة

 زينة خالل الفترةختغير ال

 المقاربة مع النتيجة المحاسبية

ص: المصدر .35الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، مصدر سابق،
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)شرةالمباغ الطريقة(جدول تدفقات الخزينة):10(جدول رقم ال

 ..............إلى ............ الفترة من

N-1السنة المالية�السنة المالية مالحظة البيان

 تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستغالل

 صافي نتيجة السنة المالية
:لـ) تسويات(تصحيحات

و المؤونات ـ االهتالكات
ـ تغير الضرائب المؤجلة

ـ تغير المخزونات
و حسابات الحقوق األخرى ـ تغير الزبائن

و الديون األخرى ـ تغير الموردين
ـ نقص أو زيادة في قيمة التنازل الصافية من

 الضرائب
)أ(تدفقات الخزينة الناجمة عن النشاط

 تدفقات الخزينة المتأتية من عمليات االستثمار
ل  حيازة قيم ثابتة تسديدات

 التحصيالت عن عمليات التنازل عن قيم ثابتة

(التجميع(تأثير تغيرات محيط اإلدماج (1(

)ب(تدفقات الخزينة المرتبطة بعمليات االستثمار
 تدفقات الخزينة المتأتية من عمليات التمويل

 الحصص المدفوعة للمساهمين
يزيادة رأس المال النقد

 إصدار قروض
 تسديد قروض

)ج(تدفقات الخزينة المرتبطة بعمليات التمويل
)ج+ب+أ( تغير الخزينة للفترة

و معادالتها عند افتتاح السنة المالية  الخزينة
و معادالتها عند إقفال السنة المالية  الخزينة

)1(تأثير تغيرات سعر العمالت األجنبية

 تغير الخزينة خالل الفترة
ص: المصدر .36الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، مصدر سابق،
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األ-4 في تحليال للحركات التي أثرتتغير رؤوس األموال الخاصة جدولويمثل:وال الخاصةمجدول تغير

ل السنة المالية، والحد األدنى كل فصل من الفصول التي تتكون منها رؤوس األموال الخاصة للمؤسسة خال

1:تتعلق بما يلي من المعلومات التي يقدمها هذا الجدول

 النتيجة الصافية للسنة المالية-

 تغييرات الطريقة المحاسبية وتصحيحات األخطاء المسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس أموال-

 إطار تصحيح أخطاء هامة المنتجات واألعباء األخرى المسجلة مباشرة في رؤوس األموال الخاصة ضمن-

 ...)االرتفاع، االنخفاض، التسديد( عمليات الرسملة-

 توزيع النتيجة والتخصيصات المقررة خالل السنة المالية-

:والجدول التالي يمثل الشكل القانوني لجدول تغير األموال الخاصة

.26ص،�1�،200، العدد11-�الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، القانون رقم
1
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):11(لجدول رقما

 جدول تغير األموال الخاصة

ص19،2009، العدد11-7الجريدة الرسمية، القانون رقم الجمهورية الجزائرية،: المصدر ،37.

تتضمن المالحق جداول ملحقة لشرح األعباء أو النواتج خاصة بالقوائم المالية كما يحتوي على: المالحق-5

، جدول سيولةلشرح أو تكملة الميزانية، حسابات النتائج الطرق المحاسبية والمعلومات المحاسبية الضرورية 

الخزينة، إيضاحات تخص الشركاء، األسهم الوحدات والفروع والشركة األم والتحويالت بين الفروع

.1والمؤسسة األم

هام أو مفيدة لفهم وتشمل المالحق معلومات تتضمن النقاط التالية إذا كانت هذه المعلومات ذات طابع

:العمليات الواردة في القوائم المالية

 بية المعتمدة لمسك المحاسبة وإعداد القوائم الماليةالقواعد والطرق المحاس-


 3D � ،ف��Z l�Z ص ،E!��1.
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 حظةمال
رأسمال

المؤسسة
عالوة

اإلصدار
فارق
التقييم

فرق إعادة
 التقييم

االحتياجات
 والنتيجة

 N-2ديسمبر31الرصيد في

تغيير الطريقة المحاسبية
تصحيح األخطاء الهامة

إعادة تقييم التثبيتات
جة في الحسابات في حساباألرباح أو لخسائر غير المدر

 النتائج

الحصص المدفوعة
زيادة رأس المال

صافي نتيجة السنة المالية

 N-1ديسمبر31الرصيد في

تغيير الطريقة المحاسبية
تصحيح األخطاء الهامة

يم التثبيتاتإعادة تقي
األرباح أو لخسائر غير المدرجة في الحسابات في حساب

 النتائج

الحصص المدفوعة
زيادة رأس المال

صافي نتيجة السنة المالية

Nديسمبر31الرصيد في
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 مكمالت اإلعالم الالزمة لحسن فهم القوائم المالية-

أن- المعلومات التي تخص الكيانات المشاركة والفروع أو الشركة األم وأيضا المعامالت التجارية التي يحتمل

 تكون تمت مع تلك الوحدات أو مسيريها

ال-  صورة وفية لكسبالخاصة الالزمة تخص بعض العمليات عام أو التي المعلومات ذات الطابع

 حدود التقارير المالية: المطلب الثالث

تعد التقارير المالية ذات أهمية لمستخدميها لما تقدمه من معلومات تساعد على اتخاذ القرارات إال أنها

االعرضة لبعض القيود  عتبار عند تفسير وتحليل المعلومات الواردة التي تحد من فائدتها إذا لم تؤخذ بعين

1:فيها ومن أهم هذه القيود

الفتراض ثبات القوى الشرائية يتم إعداد التقارير المالية وفقا:افتراض ثبات القوى الشرائية لوحدة النقد-أ

اس لقيبذلك وبالرغم من األبحاث التي أجريت لذا يجب على مستخدميها أن يكون على علم،لوحدة النقد

إأنه أثر تغيرات األسعار إال .لى طريقة لتعديل التقارير الماليةلم يتم الوصول

تحدث خالل والعمليات التيتعد التقارير المالية وفقا لألساس التاريخي لألحداث:لتسجيل التاريخيا-ب

.استخدامها التقديراتالفترة وغالبا ما يتم 

ع-ج على محتوى تمتلك اإلدارة قدرة التأثير: رير الماليةان التقلى محتوى ومضموقدرة اإلدارة في التأثير

في حدود معينة من خالل استخدام أنشطة نهاية السنة المالية وهذا بإجراء بعض الصفقات التقارير المالية 

مما قد يؤثر على بعض العناصر والبنود الواردة فيها خاصة التي تلقى اهتماما قبل إعداد التقارير النهائية 

.طرف الدائنين والمستثمرين من

ال تسجل محاسبيا-د ال يمكن لنظام المعلومات المحاسبي أن يسجل جميع أنشطة المؤسسة: البنود التي

البشرية إحدى هذه العوامل وأحيانا تمثل اإلدارة والعمالة، وتعد الموارد والتي تمثل عوامل هامة لنجاحها

الالمؤسأهم أصول  .ميزانيةسة إال أنها التظهر في

البدائل العديد من يواجه المحاسب في كل مشكلة محاسبية:مرونة اختيار الطرق والسياسات المحاسبية-ه

ويختار الطرق والسياسات التي تناسب بعض الظروف من الناحية العلمية والعملية التي تلقى القبول العام

معينة إلى آثار مختلفة على النتيجة والمركز، ويؤدي اختيار سياسة أو طريقةواألوضاع التي تواجه المؤسسة

و الطرق طرق تسعير المخزون االهتالك  المالي القرارات المبنية على هذه النتائج ومن أمثلة السياسات

 وتعتبر اإلدارة هي المسؤول األول عن هذه التغييرات المحاسبية نظرا لوجود معايير وبدائل،المطبق

ص ،E!�
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ما مقبولة قبوال عامامحاسبية ال لنفس األحداث هذا ماميعطي لإلدارة يناسب األهداف رونة الكافية الختيار

.التي تريد تحقيقها

 مساهمة المعلومات المحاسبية في تحسين األداء المالي: المبحث الثالث

لمستخدميها خاصة ومالئمة أهميةذات جيدة يسعى نظام المعلومات المحاسبي إلى تقديم معلومات

، وتعتبر القوائم المالية أهم المعلومات التي ينتجها لذا سيتم التركيزم أداءها المالييدارة التي تستغلها في تقياإل

.األداء الماليعليها في معرفة استخدام المؤسسات لها في تحسين

 تحسين األداء الماليوالمعلومات المحاسبية: المطلب األول

 األداء المالي في تحسينالقوائم المالية دور-1

 التي تعد وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ليةايعتمد تقييم األداء المالي أساسا على القوائم الم

االرتدادي والتقييم تساعد في تحليل وضعية المؤسسة والتنبؤ بالوضعية المستقبلية ذات جودة فتوفر معلومات

ماللتنبؤات السابقة  أه وهذا سواء كانت مية فهي تساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات خاصة المالية يجعلها ذات

ومن ثم تعظيم ثروة المساهمين يؤثر على رفع األداء وزيادة القيمة التنافسيةماتشغيلية، تمويلية أو استثمارية 

.وبالتالي االستمرار في السوق

 ويرجع ذلك إلى أن غالبية تركة لمستخدميهاوتستمد القوائم المالية أهميتها في أنها تلبي االحتياجات المش

1:أمثلتهاالمستخدمين يقومون باتخاذ قرارات اقتصادية من

.اتخاذ قرار يتعلق بتوقيت شراء أو االحتفاظ باستثمارات في حقوق الملكية أو بيعها-

.تقييم أداء اإلدارة ومدى وفائها بمسؤولياتها تجاه المساهمين-

.على سداد مستحقات العاملين وتقديم مزايا إضافية لهمتقييم مدى قدرة المنشأة-

.األمان المتعلقة باألموال المقترضة من قبل المنشأة تقييم درجة-

.تجسيد السياسات الضريبية-

.تحديد األرباح القابلة للتوزيع ومقدار أرباح األسهم-

.ؤسساتالمنظمة ألنشطة الم اتخاذ اإلجراءات إعداد واستخدام اإلحصاءات المتعلقة بالدخل القومي، أو-

ص ،E!�
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كانت حسب المخطط المحاسبي الوطني أو حسب سواءن تقييم األداء المالي يعتمد على القوائم الماليةإ

الالنظام المالي والمحاسبي لمعرفة الوضعية الحالية للمؤسسة بل إن اإلدارة يتم فقط واألكيد أن هذا التقييم

االستسعى إلى فهذه، الماليةها اعتمادا على المعلومات الواردة في القوائم تحسينمحاولةوالتختالتصحيح

.تساعد اإلدارة في ذلك تنبؤية خاصيةفهي لديها تم استغاللها جيداتصبح ذات أهمية إذا المعلومات

 االقتصاديةهذا األخير يتأثر بالموارد توفر معلومات بشكل رئيسي حول المركز المالي فالميزانية

. التي تسيطر عليها، الهيكل المالي، السيولة والقدرة على السداد واالستجابة لتغيرات البيئة التي تعمل فيها

في التنبؤ بالتدفقات النقدية كما تساعد حول الهيكل المالي مفيدة في التنبؤ بالقروض المستقبلية فالمعلومات

فتبين قدرة المؤسسة على مواجهة االلتزامات قدرة على السداد والالمستقبلية، أما المعلومات حول السيولة

من أجل تقييم التغييرات بشكل خاصفيعطي معلومات عن الربحية أما جدول حسابات النتائج.المالية

.1كما تساعد في تقييم األنشطة التشغيلية، االستثمارية والتمويليةفي الموارد االقتصادية المحتملة

الذي أصبح يعطي) جدول تدفقات الخزينة(هناك قائمة التدفقات النقدية السابقتين إلى القائمتين باإلضافة

ما على توليدوتقييم قدرة المؤسسة صورة أوضح عن التدفقات النقدية وكذلك تقييم توقيت يعادلها النقدية أو

الالح  ؤسسةوتحدد تلك المقدرة في النهاية إمكانية قيام الم،نقدية ودرجة التأكد المرتبطة بهاصول على تلك

ودفع أرباح األسهم إلى بدفع الرواتب للموظفين وسداد مستحقات الموردين وسداد الفوائد وتسديد القروض

.المساهمين

المعينيءشوبالرغم من أن كل قائمة تعطي معلومات حول بمفردها يمكن استخدام قائمة واحدة إال أنه

.باالشتراك مع القوائم األخرى إلعطاء صورة كاملة عن األداءبل يتم استخدامها 

 الدولية على تقييم األداء الماليالمعايير المحاسبية أثر-2

م كان لها األثر على تقييم إلى دور المعايير المحاسبية الدولية في توحيد لغة المحاسبة في العال باإلضافة

فسابقا كان البد من إجراء التغييرات على المعلومات لتصبح معلومات مالية وهذا باالنتقال من األداء المالي

مقبولة دون حاسبيةأما مع المعايير الجديدة أصبحت الكشوف المالميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية 

أن، لتعديالتا إجراء سهل عملية التقييم باإلضافة إلى األسبابيمما معلومات أكثر تحتوي علىهإضافة إلى

2:التالية

عنو أوضح صورة ستكون�  المؤسسةهايعل تعتمد التي االستدانةأدق

حيث يتم تقييم األصول مرة واحدة في السنة مما لألصول االعتبار بعین األخذةيفيكفي تحسنا هناك�

.لألصول يخفض من التقييم الزائد
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في األعباء تكونألن ممكناطةيالوس الحسابات بواسطةليالتحل صبحيلن النتائج حسابات لجدول بالنسبة�

.الوظائف حسب مجمعةانياألح غالب

 حذفها يتم نقدي مقابل بدون تكون التي واألعباء فالنتائج الخزينة، تدفقات جدول إلى إلزاميا انتقاال هناك�

.السيولة تقييم يسهل مما الذاتي للتمويل الخام الهامش حساب أثناء

.النشاطعن الناتج الخزينة لتدفق شامل تحليل إلى للهوامش مفصل تحليلمن االنتقال�

 التوجهات المستقبلية للمعلومات المحاسبية: المطلب الثاني

إعطاءها أهمية أكثر تسعى الجهات المهنية المحاسبية إلى تحسين جودة المعلومات المحاسبية بغية

خاصة بتأسيس لجنة 1991في عام فقد قام المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين لمتخذي القرارات 

بإصدار تقرير عن الحاجات المعلوماتية للمستثمرين 1995بالتقارير المالية حيث قامت هذه اللجنة في سنة 

:1أن تشمل التقارير المالية حيث أوصت فيهوالدائنين 

تتضمن التقارير المالية االفصاحات المحاسبية ذات الصلة بها: البيانات المالية وغير المالية-

.وقياس أدائها العليا اإلدارةوبمعلومات عن نشاط 

.تتضمن أسباب التغيرات في البيانات المتعلقة بالجانب المالي وتقييم األداء: تحليالت اإلدارة-

وتقييم األداء الفعلي بها الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة حيث يتم توضيح: معلومات مستقبلية-

.مقارنة بالمخطط، إضافة إلى كفاءة وفعالية التنبؤات السابقة

.وهي معلومات حول اإلدارة والمساهمين واألطراف ذوي العالقة بها: معلومات عن اإلدارة-

.ووصف نشاطهاللمؤسسة العامة اإلستراتيجيةوحيث يتم تحيد األهداف: خلفية عن الشركة-

عن أداء المؤسسة مالية يدرس مجلس المعايير المحاسبية الدولية إمكانية إصدار قوائم 2003ومنذ سنة

:2لكيوهذا 

عن- و معرفة نتائج وتكاليف األداء المالي للمؤسسةتسمح لمستخدمي التقارير المالية بأخذ صورة

.األنشطة سواء التشغيلية أو التمويلية

فتقييم عناصر الميزانية يعطي تصور لمستخدمي التقارير المالية عن األداء المالي المستقبلي للمؤسسة-

.قيمة الحالية مما يساعد في التنبؤ بالقيم المستقبليةبال

جدول حسابات النتائج وقائمة التغييرات في األموال المشروع لم ينتهي بعد لكن هذه القوائم ستحل محل

.الخاصة
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:خالصة الفصل

تقييم أهم المصادر المعتمد عليها في التي تعتبر لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى المعلومات المحاسبية

يزود جميع األطراف سواء الداخلية أو الخارجية الذيةمخرجات نظام المعلومات المحاسبيفهي األداء المالي 

وبمعلومات ذات قيمة تؤثر على متخذي القرار للمعلومات وتعد الخصائص النوعية هذه المعلومات تتنوع،

ماالمحاسبية  الخاصيتين األساسيتين المالئمة وأهم هذه الخصائص لمستخدميها وذات أهمية يجعلها مفيدة أهم

.واألهمية النسبيةكالقابلية للمقارنة والثبات إلى خصائص ثانوية التقل أهمية عنها إضافةوالموثوقية 

شهدت تحوال هذه األخيرة،من أهمهاإال أن القوائم المالية تبقى تعددت أنواع المعلومات المحاسبية وإن

مع تغيير المخطط الوطني المحاسبي إلى النظام المالي والمحاسبي حيث تم تغيير شكل القوائم المالية مع 

هذا محاسبية ومات مالية أكثر منها تصبح معللمثل قائمة تدفقات الخزينة إضافة قوائم جديدة لم تكن موجودة 

.تالتغيرا إجراءحيث أصبحت الميزانيات مالية دون المالي سهل من عملية تقييم األداءالشيء 

أصبحت محل اهتمام المهنيين لجعلها أكثر فائدة القوائم المالية في تقييم األداء المالي وانطالقا من أهمية

دراسات لتطويرها والتزال هناك ية أعطت أهمية أكثر للمعلومات المحاسبية لدولاولعل المعايير المحاسبية 

.تعبر عن األداء المالي للمؤسساتقوائم مالية وإصدار



مؤسسةبالمعلومات المحاسبية في تحسين األداء المالي استخدام

بسكرة المطاحن الكبرى للجنوب  
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:مهيدت

معارفال بإسقاطسنقوم بعد دراسة كل من األداء المالي والمعلومات المحاسبية من الناحية النظرية

.عيةالنظرية على الجانب العملي مما يعطيها أكثر موضو

لمعرفة كيف إلجراء الدراسة التطبيقية،بسكرة أوماشبولقد تم اختيار مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

وضعيتها الماليةواستغالل مواردها للوقوف على مدى المالي أدائها لتحسينالمعلومات المحاسبية تعتمد على 

.األداء المالي سيتم التركيز على القوائم المالية باعتبارها أهم مصادر تقييمو
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 تقديم مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: المبحث األول

وتقديم مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب سنتطرق في هذا المبحث إلى ولمن خالل تعريفها قد نشاطها،

ا إلجراء الدراسة لذا سنركزاختيار وحدة الدقيق والفرينة تم  .واإلنتاجيلتنظيمي عليها من خالل الجانب

 مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبتعريف: المطلب األول

ذات طابع خاص، أنشأت في إطار الشراكة بين مستثمرةمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب هي مؤسس

خاص وطني ومجموعة الغرير اإلماراتية المختصة في الصناعات الفالحية والغذائية خصوصا صناعة 

اتها، وقد تأسست مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة الحبوب ومشتق

مليون دينار جزائري، موقعها الجغرافي ببلدية أوماش التابعة لدائرة أورالل 135برأس مال قدره) ����(

الواصل03بوالية بسكرة، حيث تشتهر هذه البلدية بالنشاطات الصناعية كما يقطعها الطريق الوطني رقم 

وبالمحاذاة من مؤسسة المطاحن الكبرى،بين شمال الجزائر وجنوبها، وكذلك يقطعها خط السكة الحديدية

اللين"القمح بنوعيه: التي تزودها بالمواد األولية) ����(للجنوب توجد تعاونية الخضر والحبوب الجافة 

ل". والصلب عدة اعتبارات أهمها االعتبارات الجبائية، حيث ولقد تم إقامة المشروع بالمنطقة الصناعية أوماش

، وذلك)93-12(أن المؤسسة استفادة من اإلعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 

.كون منطقة أوماش مصنفة ضمن المناطق الخاصة

إلى) ����(، تم تحويل الشكل القانوني للمؤسسة من شركة ذات مسؤولية محدودة 2007جوان4في

من)���(شركة ذات أسهم   300مليون دينار جزائري إلى 135، حيث تم رفع رأس المال االجتماعي

. مليون دينار جزائري

مغطاة وموزعة على كل من وحدة الدقيق2م 4220، منها2م 54225: تتربع المؤسسة على مساحة تبغ

.2م 2070ب، ووحدة الكسكسى2م 2�50ب والفرينة بمساحة تقدر 

:تتضمن مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب أربع وحدات هي

.وحدة إنتاج الدقيق والفرينة وهي الوحدة الرئيسية والتي ستكون موضوع الدراسة الميدانية-1

.وحدة إنتاج الكسكس بنوعيه المتوسط والرقيق-2

ا-3 ألنعام، لكنها ركزت نشاطها على استيراد القمح وحدة االستيراد والتصدير للمواد الغذائية ومواد تغذية

:بالدرجة األولى وذلك بغية" اللين والصلب" بنوعيه 
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.التنازل عن طريق الوحدات لوحدة الدقيق والفرينة-

.من أجل بيعه في السوق الجزائرية-

بوالية جيجل، وعند نهاية"جنجن" وحدة صوامع تخزين الحبوب وهي في طور اإلنجاز تقع بميناء-4

اإلنجاز ستجهز بأحدث العتاد الخاص بالتفريغ، الشحن، التخزين وتحويل الحبوب، ويقدر االستثمار 

ويعتبر هذا المشروع أكبر مخزن للحبوب بإفريقيا،مليار دينار جزائري2:ـباإلجمالي لهذا المشروع 

بـ�ينيةسواء من ناحية المساحة أو من ناحية الطاقة التخز هكتار تحصلت عليها 6.�: فمساحته تقدر

جن" المؤسسة بموجب اتفاقية بينها وبين إدارة ميناء  �1منة، والطاقة التخزينية لهذه الوحدة المكون"جن

ألف طن ولقد برمجت توسعت25ألف طن، مع مساحة مغطاة للتخزين بكمية 160:ـبصومعة فتقدر

إل ألف طن، ومساحة مغطاة�0: صوامع أخرى بطاقة تخزين تبلغ�0نجاز هذا المشروع كمرحلة ثانية

طن25ب للتخزين  .ألف

بدأت عملية اإلنجاز للمؤسسة بعدة مراحل إلى أن تم الدخول الفعلي في مرحلة اإلنتاج، حيث بدأت

السوق الوطنية، وذلك باستيراد القمح بنوعيه وبيعه في 2000وحدة االستيراد والتصدير العمل في سنة 

واستغالل وقت اإلنجاز في تحقيق فوائض تعود على المؤسسة وتساعدها في تمويل عملية إنجاز الوحدات 

، وكانت نهاية 2000األخرى، أما بداية األشغال بوحدة الدقيق والفرينة كانت في شهر أكتوبر من عام 

وا2002األشغال في جويلية ، 2003لدقيق كان في شهر مارس من سنة، أما اإلنتاج الفعلي لمنتج الفرينة

. كانطالق فعلي ومستمر

، وانتهت في 2001أما في ما يتعلق بوحدة الكسكسي فقد كانت بداية األشغال في شهر سبتمبر لعام

.2003، ودخلت مرحلة اإلنتاج الفعلي في سبتمبر 2002ديسمبر

شركات األموال، وتخضع للنظام الحقيقي في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب مدرجة قانونيا تحت شكل*

تحديد الربح الضريبي وهذا طالما رقم أعمالها في ارتفاع، وهي مجبرة على مسك الدفاتر المحاسبية 

(المنصوص عليها في المواد ، من القانون التجاري، كما تخضع المؤسسة لجميع)11(،)10(،)�0:

ضريبي المتعلق باألشخاص المعنويين ومن بين هذه االلتزامات االلتزامات الجبائية ويطبق عليها النظام ال

:الجبائية نجد

.على أساس الربح المحقق) ���(الضريبة على أرباح الشركات-
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: الرسم على القيمة المضافة على جميع المبيعات الخاصة بالفرينة الممتازة، الكسكس والنخالة، بمعدل-

�7 %.

.على جميع ممتلكاتها سواء كانت مبينة أو غير مبنية)��(الرسم العقاري-

(ولقد استفادت المؤسسة من االمتيازات الضريبية المنصوص عليها في األمر رقم- في)3�-1�: ، وهذا

.ما يخص الوحدة التي تم إنشاؤها لتخزين القمح بوالية جيجل

 أهمية مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب*

أهمية اقتصادية متميزة على أساس أنها تقوم بإنتاج منتجات أساسية ذات طابع تعتبر المؤسسة ذات

استهالكي واسع، وتتوجه هذه المنتجات إلى فئات واسعة من المستهلكين من خالل تقديم مستوى عالي من 

، وعموما فأهمية  الجودة تنافس به المنتجات األخرى، وهذا نتيجة التحكم في تقنيات اإلنتاج المتطورة

:المؤسسة يمكن أن تتجسد من خالل

.تعتبر منتجات المؤسسة أساسية وضرورية للمستهلك-1

.تغطي المؤسسة جزءا كبيرا من حاجيات السوق-2

.توفير مناصب شغل وامتصاص جزء من البطالة-3

.الموقع الجغرافي اإلستراتيجي مما يمكنها من االتصال بمناطق أخرى-4

:برى للجنوبأهداف مؤسسة المطاحن الك*

بعد أن شعرت المؤسسة بخطر المحيط الذي تنشط فيه، ولكي تستطيع تحقيق ميزة تنافسية خاصة بها

وجذب أكبر قدر ممكن من الزبائن، سطرت مجموعة من األهداف في األجلين الطويل والقصير، مع 

:التركيز على جانب المنافسة والزبون، ومن بين هذه األهداف نجد

ع-1 .لى توفير احتياجات السوق من المنتجات الغذائيةالعمل

.وضع سياسات إنتاجية متطابقة مع متطلبات السوق-2

.وضع سياسات تجارية قادرة على مواجهة المنافسة-3

.ضمان موقع الريادة في مجال نشاطها-4

.توسيع وتطوير وحدات اإلنتاج والعمل من أجل الوصول إلى التكامل األمامي والخلفي-5

.تخفيض تكاليف اإلنتاج باالستفادة من اقتصاديات الحجم من أجل الحصول على أسعار تنافسية-6
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 تقديم مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: المطلب الثاني

مؤسسة المطاحن�سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى كل من الجانب التنظيمي واإلنتاجي والتسويقي

.الكبرى للجنوب

المطاحن الكبرى للجنوب إلى عدة مديريات ومصالح من اجل السير الحسن وتسهيل عمليات تقسم مؤسسة

.هاومديرياتهاالرقابة، والهيكل التنظيمي لهذه األخيرة يعبر بشكل رئيسي عن مصالح

، ويمكن توضيح مستوى العمال ��8: يقدر عدد عمال المؤسسة بـ عامل موزع على مختلف وظائف

و الحسب كل مديرية :يتالعددهم من خالل الجدول

�(الجدول رقم:(

 مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرةتصنيف العمال حسب المديريات لدى

المديريات
مستوى/

�العمال

المسير
نائب

المسير
األمانة

مكتب
العالقات 

البنكية 
والخارجية

اإلدارة
العامة

الماليةالتجارةاإلنتاج
�والمحاسبة

الوسائل
�العامة

المجموع
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:الهيكل التنظيمي*

عالقات المختلفة فيما بينها، والهيكل يبين الهيكل التنظيمي مختلف الوظائف والمستويات اإلدارية وال

. التنظيمي الموضح في الشكل الموالي يبين هذه العالقات حسب السلم الهرمي للسلطة

.من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق مديرية اإلدارة العامة:المصدر
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:المسير التنفيذي-

رارات الالزمة في األوقات المناسبة، كذلك العمل وهو مكلف بحسن تسيير المؤسسة إداريا وتقنيا، واتخاذ الق

.على التنسيق بين مختلف مصالح المؤسسة

:نائب المسير-

يقوم بمساعدة المسير في تسيير المؤسسة انطالقا من مكتب في الجزائر العاصمة واإلشراف على مكتب

.العالقات الخارجية والبنكية بالجزائر وخارجها

:والبنكيةمكتب العالقات الخارجية-

،"مجموعة الغرير لالستثمار باإلمارات العربية المتحدة"وهو مكتب تنسيقي ألعمال المؤسسة مع شركائها

.وبين مختلف البنوك الوطنية والخارجية والموردين األجانب، مقره بالجزائر العاصمة

:األمانة العامة-

و الوارد، وكذا استقبال العمالء والزوار لتسهيل مكلفة بتسيير شؤون األمانة بما فيها تسجيل البريد الصادر

، واستقبال المكالمات الهاتفية وتحويلها بين مختلف المديريات والمصالح وتبليغ المعلوماتراالتصال بالمسي

.إلى مختلف المصالح

:مديرية اإلنتاج-

فيتشرف على اإلنتاج خصوصا من ناحية الجودة ومراقبة الوزن الحقيقي لإلنتاج وتتمثل :مهمتها

.التعريف بسياسة المنتج.1

.تحديد أهداف المؤسسة على المدى الطويل والعمل على تقليص وقت التسليم وكلفة اإلنتاج.2

.المشاركة في تكوين خصوصيات المادة األولية، والمنتج النهائي.	

.تأمين إنتاج مادة خاصة وفقا لنظام النوعية.4

.انةتطبيق تقنية منظمة لتجهيزات اإلنتاج والصي.5

.تقرر سياسة الصيانة بالنسبة للمؤسسة.6

.تخفيض التكاليف التشغيلية للوظيفة التقنية.7

.تشكيل برامج التكوين بالتنسيق مع مسؤول اإلدارة العامة.8

:ويندرج تحت مديرية اإلنتاج المصالح التالية
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:المخبر

و)القمح بنوعيه(تتمثل مهمة المخبر في مراقبة المواد األولية كذا المنتج النهائي، وتحديد الخصائص،

التحليلية لمتابعة مدى استقرار النوعية، إذ لدى المخبر مطحنة صغيرة تجريبية تضمن اختبار عينات القمح 

:المقترحة من قبل الموردين، وهذا من أجل تحديد مواصفات النوعية للمنتج النهائي، وهذا من أجل

.وكذا متابعة المادة األولية عند وصولها احترام مواصفات مراقبة الجودة،.

.إمكانية المزج بين مختلف المواد األولية لتحسين الجودة.

.إمكانية التخزين.

:كما أن هناك تحاليل أساسية على مستوى مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب وهي

.تحديد نسبة رطوبة القمح وذلك لدراسة إمكانية تخزينه.

).القمح بنوعيه(لوزن النوعيا.

.تحديد نسبة امتصاص الماء وهذا بالنسبة للدقيق.

.نسبة المواد المعدنية.

.نسبة الجلوتين.

تحديد نسبة الشوائب التي تستدعيها مواصفات الشراء، ترسل المعلومات إلى مدير اإلنتاج التخاذ.

.القرار بالشراء أو عدمه

إ .رسال عينة من المنتج النهائي للمخبر لمراقبة مدى مطابقته للمواصفات والمقاييس المعمول بهاكذلك يتم

:مصلحة اإلنتاج-أ

تشرف على السير الحسن للعملية اإلنتاجية من ناحية الجودة ومراقبة نوعية المنتج والمحافظة على مستوى

:الجودة، تقوم هذه المصلحة بالمهام التالية

ا. .لمواد األوليةاستقبال

 خلط القمح وتصفيته من الشوائب وتحضيره للطحن.

.لقمح المصفى لمعرفة وزن الفضالت المصفاةاوزن.

.استقبال األكياس.

.تخزين وتصريف المنتج.

.الصيانة الوقائية والفنية.

.تحضير األجهزة ومراقبة النوعية والجودة.
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اإلنتاج بمتابعة كل مراحل عملية اإلنتاج حتى الوصول إلى المنتوج النهائي الذي ترسل عينة يقوم مسؤول

مع العلم أن المصنع يتبع نظام تسيير اإلنتاج. المؤسسة لمراقبة النوعيةىمنه للمخبر الموجود على مستو

).����(بالحاسب اآللي 

:مديرية التجارة-

و مصلحة اإلنتاج، حيث يتم إرسال المخزونات لهذه المصلحة لتم يتم التنسيق بين مصلحة التجارة

توزيعها حسب األولوية كون أن الطلب أكبر من اإلنتاج، حيث تقوم هذه المصلحة بدراسة الطلبية وترتيبها 

حسب األولوية، حيث توضع في دفتر الطلبيات، هذا األخير يتضمن تاريخ الطلبية، حجم المعامالت بالنسبة 

ح يشرف على العمليات. جم الحقوق، وذلك لتحقيق التوازن بين كمية المخزونات وحجم الطلبياتللزبون،

السابقة رئيس مصلحة التجارة، كما يشرف أعوان هذه المصلحة على عمليات تسجيل البيع ومتابعة حقوق 

ال الفواتير إلى المؤسسة الخاصة لكل زبون هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى متابعة الفوترة ليتم بعدها إرس

كما تقوم أيضا. مصلحة المحاسبة، حيث تقوم هذه األخيرة بتقديم تصريح شهري إلى مصلحة الضرائب

:باستقبال الزبائن وكذلك تحديد نوعية الزبون، ثم تطلب منه إحضار نلف خاص يتضمن

.نسخة من بطاقة الرقم الجبائي-

.ياقةنسخة من البطاقة الشخصية أو رخصة الس-

.وصل طلبية فارغ مختوم عليه، وصل استقبال-

.نسخة من شهادة الميالد-

.تصريح شرفي-

.نسخة مستخرجة من السجل التجاري-

كما يتم في مصلحة التجارة تحقيق الصفقات التجارية وكذا تحديد الطلبيات، والبحث عن أسواق جديدة

.المنافسين وتحقيق أكبر قدر من المبيعات وزبائن جدد، والعمل على مواجهة

:مصلحة اإلرسال والتوزيع-

تقوم هذه المصلحة بمهام عدة حيث تبدأ مهامها من مصلحة التجارة التي ترسل المعلومات الالزمة

والخاصة بالزبائن، كما تقوم بإرسال وصوالت البيع إلى مصلحة التجارة للقيام بالعمليات الحسابية، ومن 

كذلك إعداد التقرير اليومي والذي توضح فيه خروج البضاعة، ثم إرساله إلى مدير اإلنتاج، كما لهذه مهامها 

المصلحة عالقة بمصلحة التعبئة والتغليف، حيث تصدر إليهم األمر بإرسال البضائع بعد تعبئتها، ومن بين 

:الوصالت المستعملة في هذه المصلحة نجد

إ: وصل الدفع. .يداع المبلغ، تسلم من عند أمين الصندوقوثيقة تثبت
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.وثيقة تثبت قيمة المبلغ التسديد، تسلم من قبل مصلحة التجارة: وصل التسديد.

.وثيقة تثبت بأن هذا العميل بإمكانه استالم البضاعة المسجلة......: وصل.

.وثيقة تثبت عملية استالم البضاعة: وصل االستالم.

.وثيقة تسمح بخروج البضاعة من المؤسسة: الخروجوصل.

وهي وثيقة تمأل للزبائن الدائمين فقط، تثبت فيها كمية البضاعة المأخوذة وكم دفعوا: كشف العمالء.

.نقدا

:مديرية المحاسبة والمالية-

امج التجاري وتتفرع تقوم بمراقبة كل العمليات الحسابية والمالية للمؤسسة، وتساهم في تطبيق وإنشاء البرن

:عنها المصالح التالية

:تقوم بما يلي:مصلحة المحاسبة العامة والمالية-1

).الميزانية العمومية، جدول حسابات النتائج(التقييد المحاسبي وإعداد القوائم المالية.

.إعداد البرامج المالية والميزانيات التقديرية.

.تحليل وتقييم االنحرافات.

.متابعة جميع المهام الخاصة بالمؤسسة.

العمل على تنظيم ومراقبة العمليات المالية والتصريحات الشهرية والسنوية وتتبع أرصدة الحسابات.

.البنكية

.تأمين ومراقبة تنفيذ مجموع عمليات الخزينة.

.ينمراقبة فواتير الشراء وتحرير الصكوك من أجل تسديد ديون المورد.

:مصلحة محاسبة المواد-2

، وإنشاء كشف المبيعات وجدول الشراء والبيع)دخول وخروج(تتكفل بالمتابعة اليومية لتحركات المواد

..وإعداد التقارير الشهرية للنشاط

:أمين الصندوق-3

. يقوم بتسديد مصاريف وأعباء المؤسسة وكذا تسديد أجور العمال وقبض المداخيل النقدية للمؤسسة

:ديرية الوسائل العامةم-

،)الخ...وسائل نقل، عتاد، معدات(تعمل هذه المديرية على تموين مصالح المؤسسة بالمستلزمات المختلفة

وكذا مراقبتها باستمرار، واستقبال فواتير الموردين والقيام باألشغال الخاصة بالمؤسسة، وتندرج تحتها

:المصالح التالية
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: مصلحة الصيانة-1

عل تعمل هذه صيانة اآلالت وكذا وسائل النقل وجميع التجهيزات الخاصة بالمؤسسة، وهي تقومىالمصلحة

:وتشتمل هذه المصلحة على خليتين. بنوعيها الوقائية والعالجيةةبعملية الصيان

.خلية ميكانيكا اآلالت.

.خلية الكهرباء.

:مصلحة األمن-2

تقوم بتسجيل دخول وخروج الشاحنات وحمولتها فارغة مهمتها الحرص على األمن بالنسبة للمؤسسة، كذلك

.و معبئة لضمان مطابقة كمية الحمولة مع الكمية المدونة في وصل الشراء

:مصلحة النقل-3

تحرص هذه المصلحة على تأمين واستقبال الطلبيات الخاصة بالشراء وكذلك إيصال وتأمين النوعية

.الممنوحة للزبائن وكذلك نقل عمال المؤسسة

:مديرية اإلدارية العامة-

:تحرص على تطبيق القوانين وضبطها وتندرج تحتها المصالح التالية

:مصلحة تسيير المستخدمين-1

مختصة بتسيير شؤون العمال من بداية العمل إلي نهاية العقد، وكذا توظيف وتصنيف العمالةهذه المصلح

.حسب الخبرة، وكذلك مراقبة العمال من حيث الغيابات

:ة األجورمصلح-2

.تقوم بإعداد األجور، وإعداد التصريحات الخاصة بالضمان االجتماعي

:مصلحة العالقات العامة-3

: تعمل هذه المصلحة على القيام بجميع أنواع األعمال التي تتعلق باألعمال اإلدارية الخارجية للمؤسسة مثل

.الخ...صندوق الضمان االجتماعي، مركز السجل التجاري،

اإل* :للمؤسسة نتاجيالجانب

من أكبر المطاحن الخاصة في الجنوب الشرقي حيث تناظر طاقتها اإلنتاجية فرع المؤسسة تعتبر-

".سطيف"الرياض 

���(عصرية ومواكبة للتكنولوجيا فهي من مؤسسة" المطحنة"تجهيزات إنتاج المؤسسةتمتلك-��� (

أ جود وأحدث أنواع تكنولوجيا طحن الحبوب في السويسرية ذات العالمة التجارية العالمية حيث تمتلك
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يوم، أما الطاقة النظرية لمطحنة الفرينة/طن 220: العالم، تقدر الطاقة اإلنتاجية النظرية لمطحنة الدقيق بـ

يوم قابلة للتوسع/طن 550يوم، مع اإلشارة بأن الطاقة الحالية النظرية للطحن والتي تبلغ/طن 330فهي 

.يوم/طن 1000: إلى 

:المؤسسة تشكيلة منتجات-

السوق بتشكيلة واسعة من المنتجات، تظم كل واحدة منها عدة أصناف تختلف المؤسسةلقد دخلت

ويمكن توضيح تشكيلة المنتجات من خالل،باختالف أحجامها، لكي تستجيب لشريحة واسعة من العمالء

:الجدول التالي

):13(الجدول رقم

ا وتشكيلة منتجات  الفرينةلدقيق

عن- مخلفات إنتاج الدقيق والفرينة، ويوجه هذا المنتج إلى مربي الحيوانات النخالة تعتبر منتوج ثانوي ينتج

ال تتحكم المؤسسة في كمية إنتاج هذه المادة كونها ترتبط  أساسا ويعتبر كعلف أساسي لتغذيتها، وعمليا

.بإنتاج الدقيق والفرينة

:مراحل إنتاج الدقيق والفرينة*

:الشكل اآلتيفي رينة لدقيق والفليمكن تلخيص العملية اإلنتاجية

سعة الكيسالنوعالمنتوج

كغ�50���25"خبز" عاديةالفرينة

كغ �50��25��10��05��02��01ممتازة

كغ 25خشنالدقيق

كغ25عادي

كغ �25��10��05ممتازة

كغ �25سموالت

�كغالنخــــــالة 100����0�

.باالعتماد على مصلحة اإلنتاجمن إعداد الطالبة:المصدر
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 مراحل إنتاج الدقيق والفرينة):11(لشكل رقما

)فرينة- دقيق( تخزين المادة المنتجة

عملية تغليف المنتوج

مصلحة اإلنتاجمن إعداد الطالبة باالعتماد على معلومات من:المصدر

) قمح صلب ولين(استقبال المواد األولية

تنظيف أولي للمواد األولية

تخزين المواد األولية

إعادة تنظيف المواد األولية وإضافة الماء

ترك الحبوب لبعض الوقت لتأخذ نسبة رطوبة معينة

عملية الطحن واستخراج الدقيق والفرينة

تخزين النخالة

ليف النخالةعملية تغ
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:لدقيق والفرينةلالجانب التسويقي

تقوم مديرية التجارة بالقيام بكامل المهام التسويقية، فهي تسعى إلى تحديد المزيج التسويقي المناسب

فيالذي يحقق للمؤسسة زيادة حصتها ال :سوقية وتحسين أداءها، وتنحصر السياسات التسويقية للوحدة

تشكيلتين من المنتجات هما الدقيق والفرينة، إضافة إلى منتج ثانوي المؤسسة تنتج:جوسياسة المنت-

ومن أجل تحقيق نوعية جيدة من هذه،هو النخالة، مع العلم بان كل نوع من هذه األنواع يضم أنواع أخرى

جات قامت المؤسسة بإنشاء مخبر يساعد في المحافظة على مستوى الجودة المرغوبة، حيث أنه كلما المنت

كما،كان مستوى الجودة عال كلما كان هناك إقبال واسع على المنتجات وبالتالي تسهيل عملية التوزيع

عبر كافة مراحل تستخدم تجهيزات تتصف بالحداثة ومواكبة التكنولوجيا حيث أنها تعتمد على نظام آلي

. اإلنتاج

كل: سياسة السعر- ، ويتم تحديده عن طريق حصر هذا األخير من أهم عناصر المزيج التسويقي

تكاليف التي دخلت في العملية اإلنتاجية، ثم يضاف إليها هامش ربح يحدد على أساس التكلفة اإلجمالية، 

.مما أدى إلى وجود عالقة عكسية بينهما والسعر المحدد له تأثير مباشر على كمية المبيعات

لم تولي المؤسسة اهتماما كبيرا بهذا الجانب، على أساس أنها لم تعاني من مشاكل: سياسة الترويج-

وتقتصر وظيفة الترويج على توزيع،في تصريف منتجاتها وحصتها السوقية في السوق المحلي معتبرة

تها على المتعاملين معها، إضافة إلى بعض الهدايا الموزعة خالل مطويات تعرض من خاللها مختلف منتجا

بعملية اإلشهار من خالل العالمة التجارية على جميع وسائل النقل التابعة مؤسسةرأس السنة، كذلك تقوم ال

.لها، وكذلك المشاركة في المعارض المقامة على مستوى التراب الوطني

:في الطرق المتبعة لذلك التالية التوزيعتتمثل سياسة:ة التوزيعسياس-

:طريقتين لتوزيع منتجاتها هما مؤسسةتتبع ال

المؤسسةهنا تكون هناك عالقة مباشرة بين العمالء وال: الطريقة المباشرة- مؤسسة، بدون وسيط، وتتعامل

.وفق هذه الطريقة مع المؤسسات التابعة للدولة وتجار الجملة، والمستهلكين الصناعيين

وفق هذه الطريقة يتم االستعانة بالوسطاء لتصريف المنتجات، وهم تجار الجملة: الطريقة غير المباشرة-

.والتجزئة
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ويجدر بالذكر بأن المؤسسة تعمل جاهدة على تقريب منتجاتها إلى زبائنها في مختلف المناطق، حيث تتكفل

المصنع لتجار الجملة إضافة إلى نقاط البيع بتلبية طلبيات منطقة بسكرة وما جاورها من خالل البيع في 

تعتمد على التجار التابعين لتلك عات سكنية، أما المناطق األخرى فهيالتابعة لها والموزعة في عدة تجم

المناطق أين تبيع لهم كميات كبيرة من منتجاتها ومن أهم هذه المناطق نجد الوادي، ورقلة، إضافة إلى 

. الخ...رية للجيش كتمنراست، األغواط،مناطق تواجد الثكنات العسك

ب ح مجموعة من نقاط البيع في عدة أماكن وتجمعات سكنية داخل والية بسكرة والمقدرةفتكذلك قامت

.من رقم أعمال الوحدة%�5بخمس نقاط بيع موزعة أربعة منها في طولقة، وتحقق نقاط البيع هذه حوالي

 لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب سبيةالمعلومات المحاتحليل: لمبحث الثانيا

خالل الفترة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبلسنتطرق في هذا المبحث إلى تحليل القوائم المالية

المعدة ���2والمعدة وفقا للمخطط الوطني المحاسبي نظرا لعدم توفر القوائم المالية لسنة 9��2- 7��2

.خالل فترة الدراسة وفقا للنظام المالي والمحاسبي الجديد

في: المطلب األول  مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة واقع المعلومات المحاسبية

في التي ينتجها نظام المعلومات المحاسبي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبتتمثل المعلومات المحاسبية

هي ثالثة :أنواع

ال:القوائم المالية-1 إعداد القوائم المالية ويتمةتي ينتجها نظام المعلومات المحاسبيوتمثل أهم التقارير

للنظام المالي والمحاسبي الجديد، تم إعدادها وفقا ���2/��/��وبداية من وفقا للمخطط الوطني والمحاسبي 

قوإال أن المؤسسة وبغية ماليةكل سنة وتقوم بإعداد القوائم المالية  ائم معرفة وضعية نشاطها تقوم بإعداد

في) أشهر3كل( مالية مرحلية  .الميزانية، جدول حسابات النتائج، المالحق: وتتمثل القوائم المالية

حيث بصفة شهرية تقرير عن النشاط بإعداد مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبتقوم:تقارير النشاط-2

:تتضمن

أنتجات المبيعات الشهرية للم- .نقاط البيعلوبالجملة

.ومخزون آخر مدةواالستهالكات من حيث االستقبال حركة المخزون-

.التنازل عن الدقيق لوحدة الكسكس-

.رصيد العمالء-
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.والمبيعاتاإلنتاج كمية-

.كمية المنتجات المحولة لنقاط البيع-

.تطور المبيعات من حيث الكميات والقيمة-

فهي ملزمة بتقديم باعتبار مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب تخضع للنظام الحقيقي:بيةاإلقرارات الضري-3

:وأخرى شهرية تصريحات ضريبية سنوية

في- الضريبي الذي يوضح النتيجة الخاضعة وجدول حسابات النتائج الميزانية الضريبية السنوية تتمثل

ال( للضريبة ).على أرباح الشركاتة من الضريبةمعفا مؤسسةمع العلم أن

في- والذي يتضمن الرسم عى القيمة المضافة ��
�لرقم األعمالالتصريح الشهري الشهرية تتمثل

�)���( الضريبة على األجورو

ال باإلضافة التقارير السابقة إلى التي تساعدها في تقييم نشاطها،يةبإعداد الميزانيات التقدير مؤسسةتقوم

.قرير مجلس اإلدارةوت الذي يصادق على صحة الحسابات والقوائم المالية رير محافظ الحساباتإضافة إلى تق

 زانيات المحاسبية تحليل المي: ثانيالمطلب ال

في نهاية السنة المالية بإعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية تقوم مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

( عناصر األصول والخصوم خالل الفترة تعرض والجداول التاليةي والمخطط الوطني المحاسب��7 -

��9(.
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 للمؤسسةتحليل أصول الميزانيات المحاسبية-1

في:االستثمارات-أ معدات المباني، معدات وأدوات،( األراضي، تجهيزات اإلنتاج تتمثل االستثمارات

و،)النقل، تجهيزات وأثاث مكتب وتهييئات وتركيبات من خالل تجهيزات اجتماعية، واستثمارات قيد التنفيذ،

ب سجل المالحظات التاليةت دراسة حسابات االستثمارات تقمع العلم أن الوحدة قامت ييم استثماراتها سنة إعادة

2��6:

، 8��2، ���2خالل%�8،%�8،%�9فهي تمثل متقاربة مقارنة باألصول االستثمارات نسبة-

االمقبولة ألن المؤسسة نشاطها صناعي وهذه النسبة على الترتيب 9��2 بنسبة ستثمارات فهي تعتمد على

.أكبر

.قيمة األراضي خالل سنوات الدراسةثبات-

قامت باقتناء 8��2، في ���2مقارنة بسنة 9��2و 8��2سنتي تجهيزات اإلنتاج شهدت ارتفاعا-

�بقيمة تجهيزات وأثاث مكتبية 	���
62�� ���� 9����2 ��� ار���� ���� أآ�� ��� دج�6	��

����� و�)'�&ات �%$# �"�اء �� ات � � 
�2��2
�.دج 2	

.دج ��.�98	28بقيمة لتجهيزات االجتماعيةلةاإلجمالي قيمةالثبات-

�'&%#�$#"! �( رائقضد الح وتتمثل في شبكةاالستثمارات قيد التنفيذ التي تقوم بها الوحدة لم تكتمل بعد-

.مبانيو) "'(%")%'

 المخزونات-ب

ومواد وعيه اللين والصلب تتمثل المخزونات أساسا في المواد األولية والمتمثلة في المادة األساسية القمح بن

الومواد أخرى وقطع الغيارالتعبئة والتغليف  أو، إضافة إلى مواد األولية يوجد المنتجات إما تامة الصنع

ألنه عموما المصنع اليبقى تتمثل في الكميات الموجودة في نقاط البيع فالمنتجات التامة الصنع نصف مصنعة 

.) كل ما ينتج يباع( مخزون فيه

خ :الل الميزانية يسجلمن

، ���2خالل%�6و%�8،%�9.� حيث كانتمن المخزونات تمثل المواد األولية نسبة كبيرة-

.على الترتيب 9��2، 8��2

مخزون خارج المؤسسة فيتمثل في الفرق الموجود بين الكميات المفوترة واالستقباالت�	الحساب-

.)8	يرصد فيه الحساب( الحقيقية 
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 الحقوق-ج

:أخرىإلى الحظ ارتفاع قيمة الحقوق في المؤسسة من سنةي

ح- في وتتمثلحسابات الخصوم المدينة�4/وجود في قيمة فواتير نقل القمح التي وتتمثل54حساب أساسا

.بتسديدها ألن المصاريف يتحملها المورد ثم يقوم الموردتسددها الوحدة 

ح- حت الدراسة خالل سنوا42/ارتفاع قيمة ح424/ويتضمن الحسابات ح425/، ،/426.

بالحصول على المواد مورديها استغلت حقوقها لدى ما يعني أن الوحدة قيمة ديون المخزون انخفاض-

.التي تمونها بأكياس التعبئة �!!',�+�*(وهي تمثل تسبيقات لمؤسسة الكيس األولية

ما يعني أن الشركاء سددوا 9��2لتنخفض سنة ���2و 7��2بقي ثابتا خالل سنتي44/ح قيمة�

.التزاماتهم تجاه الوحدة

إضافة إلى لتعاونية الحبوب الجافة وتتمثل في تسبيقات 9��2شهدت ارتفاع كبير سنة45قيمة الحساب-

.على المشتريات الرسم على القيمة المضافة

لال 7��2مقارنة بسنة ���2انخفاض قيمة العمالء سنة- انخفاض بسبب وهذا 9��2 سنةرتفاع لتعود

أن، المبيعات بسبب 9��2لتنخفض سنة ���2لعمالئها لترتفع سنة قامت بتشكيل مؤونةهاكما يالحظ

.تحصي بعض حقوقها على العمالء

.استغالالت مباشرة واعتماداتوالصندوق يتضمن حسابات بنكية حساب النقديات-

 للمؤسسةية تحليل خصوم الميزانيات المحاسب-2

:نقوم بتحليل الجانب اآلخر وهو الخصومبعد تحليل جانب األصول للميزانيات المحاسبية

وجود عدم ويالحظونتائج رهن التخصيص في رأس المال األموال الخاصة تتمثل:األموال الخاصة-أ

احققت أرباح بالرغم أن المؤسسة حساب االحتياطات  .لموحدةألن المؤسسة تعتمد الضريبة

الأن يالحظ من خالل الجدول: الديون-ب :7��2مقارنة بسنة ���2ارتفعت سنة مؤسسةديون

ال ���2ارتفاع قيمة القروض البنكية سنة-  9��2على قروض جديد لتنخفض سنة مؤسسة نظرا لحصول

.ثقة لدى البنكما يعطيها بانتظام القروضتقوم بتسديد أقساطهاأنما يعني

.لتسجيل فاتورة شراء قمح لم تسجل سابقانظرا 9��2و ���2اع ديون المخزونات سنة ارتف-

.ترصيد الحسابات الجارية للشركاء-

.يوجد في حسابات الوحدة منذ سنواتأن هذا الحساب ويالحظرهن التحميل إيراداتترصيد حساب-

.���2ليتم تسديدها سنة 7��2سنة وجود حساب سلفات مصرفية-
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دج على 37,�5�3�527دج، 87��2�88,�3بقيمة 8��2و7��2ايجابية سنتي نتائج المؤسسة حققت-

.دج �3��5�6�6,2بقيمة ���2الترتيب في حين سجلت خسارة سنة 

لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبتحليل جداول حسابات النتائج: المطلب الثالث  

.خالل الفترة محل الدراسة ول حسابات النتائج سنقوم بتحليل جدا بعد تحليل القائمة األولى

):���2- 7��2( يعرض حسابات النتائج خالل الفترة والجدول التالي
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):�8(جدول رقم
)2009-2007( خالل الفترة جداول حسابات النتائج

دج: الوحدة
رقم
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 تكاليف المؤسسةتحليل-1

:حساب نسبة كل تكلفة مقارنة بالتكاليف اإلجمالية من خالل الجدول التالييتم لتحليل التكاليف
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:أنالحظي)20(رقم من الجدول

وكانت النسب خالل السنوات ثل أعلى نسبة بالنسبة للتكاليف الكليةتم:مواد ولوازم مستهلكة61الحساب-أ

وتتمثل وهي نسب متقاربة%	8,	8،%��,85،%85,77على الترتيب 2009، 2008، 2007

قطعو وأكياس التغليف والماء والكهرباء االستهالكات أساسا في المادة األولية القمح بنوعيه الصلب واللين

.الغيار وموادأخرى

نسبة الخدمات مقارنة بالتكاليف اإلجمالية منخفضة حيث سجلت خالل السنوات:الخدمات62الحساب-ب

في%07,�،%0,85،%0,09النسب التالية على الترتيب 2009، 2007،2008 وتتمثل الخدمات

ال مصاريف نقل القمح، مصاريف إيجار محالت نقاط البيع بصفة حسابات ومصاريف الهاتف وأتعاب محافظ

 .....والصيانة واإلشهار، خاصة إضافة إلى بعض المصاريف األخرى كمصاريف التنقالت

و2009سنة%07,�بنسبة الخدمات سجلت أعلى نسبة لهاف فالخدمات التمثل اإلجماليةقارنة بالتكاليفم،

.نسبة كبيرة

ني:مصاريف المستخدمين63الحساب-ج أخرى إلى مصاريف المستخدمين من سنة سبةالحظ ارتفاع

،%6	,	على الترتيب 2008، 2007في حين حققت سنتي%4,94 2009لتسجل أعلى نسبة لها سنة 

	,8	%.

حيث سجلت 2007مقارنة بسنة الحظ انخفاض في الضرائب والرسومي:ضرائب ورسوم64الحساب-د

هذا االنخفاض على الترتيب 2009، 2008، 2007خالل سنوات%0,04،%0,02،%0,25النسب 

.2009، 2008سنتيليفسره انخفاض رقم األعمال خال

من رقم األعمال الخاضع%2تتمثل الضرائب والرسوم في الرسم على النشاط المهني والصناعي بنسبة

الللرسم  .من امتيازات ضريبية إال أن نقاط البيع غير معفية مؤسسةوبالرغم من استفادة

يشمل هذا الحساب المصاريف البنكية الخاصة بتسيير الحسابات والفوائد:مصاريف مالية65ساب الح-ه

ل%2,�6ب 2007 سنةوحققت أعلى نسبة على القروض  لبنك قروضالخاصة تسديد القروض نظرا

 2007مدة لسنة أن رصيد أولفمن خالل المالحق نجد) القروض كانت القتناء معدات المصنع(خارجي 

الفوائد إلى لتنخفض يفسر ارتفاع المصاريف الماليةجزء كبير مما ومع نهاية السنة تم تسديدكان بقيمة كبيرة

ال 2009سنة%0,57و 2008سنة%76,�نسبة  تقوم بتسديد القروض بشكل مؤسسةما يدل على أن

ال .ناتجة عن التأخيريعرضها لمصاريف أخرى منتظم مما
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إضافة النقل واآلالت ومعداتالتأمينات على المباني يضم هذا الحساب:مصاريف متنوعة66لحسابا-و

و 2007في حين كانت خالل سنتي%0,82ب 2009، وحققت أعلى نسبة لها سنة إلى مصاريف أخرى

ال%0,38و%0,26على الترتيب 2008 مع 2009سنةيفستثمارات جديدةاتناءقوهذا دات تمثلت في

.نقل

اال68الحساب-ي لالستثمارات مع العلم مخصصات االهتالكات ويضم هذا الحساب:هتالكاتمخصصات

أن تتبع طريقة االهتالك الخطي في حساب االهتالكات مؤسسةأن ال ب 2009على نسبة كانت سنةأونالحظ

النسبة انخفضتأنحين نالحظفي أثر على قيمة االهتالكاتنظرا القتنائها لمعدات نقل جديدة مما7,7�%

لوجود استثمارات انتهت مدة اهتالكها وهي معدات وهذا 2008سنة%6,09إلى 2007سنة%6,�8من 

.)سنوات5مدة االهتالك(نقل 

اليضم هذا الحساب:تكاليف خارج االستغالل69الحساب-ك سلبية المصاريف االستثنائية وفروقات الجرد

وفي%��,�كانت 2007وفي سنة%96,�ب 2008وسجلت أعلى نسبة سنة وفروقات سعر الصرف 

.%02,�انخفضت إلى 2009سنة 

 المؤسسةتحليل إيرادات-2

ا سنتطرق إلى تحليل الجانب اآلخر وهو اإليرادات خالل فترة الدراسة مؤسسةلبعد دراسة تكاليف

خال نسبة كل إيراد مقارنة باإليراداتوالجدول التالي يبين  :سنوات الدراسةلاإلجمالية
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، 2007خالل%89,52،%92,52،%92,�3مثل نسبةت اإلنتاجمبيعات:انتاج مباع71الحساب-أ

ال،وهي نسبة عاليةعلى الترتيب 2009، 2008 نشاطها صناعي نالحظ أن رقم أعمالها مؤسسة وبما أن

ح  ليس خدمي ها هذا استثنائي ألن نشاطو74/حأين نالحظ وجود 2009فقط ماعدا سنة�7/يتكون من

.خدمات نقل قامت بهاويتمثل في

ويفسر قيمة المبيعات من سنة ألخرى انخفاض- فيلهذا بانخفاض اإلنتاج وجود منتجات جديدة منافسة

.مما يخفض الطلب على منتجاتها السوق

الالحساب هذا يسجل: انتاج مخزون72الحساب-ب صنع أو نصف مصنعة خالل حركة المنتجات التامة

.عند اإلنتاج والخروج من المخازنالسنة 

انخفاض وهذا مايفسر 2009ليعود لالرتفاع سنة 2007مقارنة بسنة 2008انخفاض قيمة الحساب سنة-

).خروج المنتجات(المدينة للحساب الحركةالنخفاض 2009سنة المبيعات 

يتعند التنازل عن الدقيق لوحدة- من قيمة والذي يخفض 8972حساب الوحداتم استعمال الكسكس

.72الحساب 

متسجل هذا الحساب:مختلفة إيرادات77الحساب-ج ،%0,�0،%��,0حيث حقق نسبة قاربنسب

في على الترتيب 2008،2009، 2007خالل السنوات%��,0 التخفيضات التي تحصلت عليها ويتمثل

.المؤسسة

ح-3 و من تمثل القيمة المضافة:81/القيمة المضافة الفعالية االقتصادية التي تم بها دمج عناصر اإلنتاج،

سنوات الدراسة مع انخفاض في قيمتها حققت قيمة مضافة موجبة خالل المؤسسة)�9(خالل الجدول رقم 

إلى 2008لتنخفض سنةدج 252 �42 775,��ب 2007حيث سجلت أعلى قيمة سنة من سنة ألخرى 

.دج �20�558��85,07إلى 2009وسنةدج 227�4�2�340,�7

ح-4 في حين 2008و 2007حققت نتيجة استغالل موجبة خالل سنتي المؤسسة:83/نتيجة االستغالل

�9ب 2007حيث كانت أعلى قيمة لها سنة 2009كانت سلبية سنة  نتيجة الرتفاع قيمةدج 459�772,78

 2009و 2008فيفسر بانخفاض رقم األعمال المحقق خالل سنتي ها قيمتانخفاض أما رقم األعمال المحقق

.مؤسسةما يعني انخفاض في مستوى نشاط ال
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ح-5 سلبية طوال سنوات الدراسة نظرا النتيجة خارج االستغالل كانت:84/نتيجة خارج االستغالل

.الرتفاع التكاليف خارج االستغالل مقارنة باإليرادات خارج االستغالل

�8بقيمة 2008و �200أرباح خالل سنتي حققت المؤسسة:88/حنتيجة الدورة-6 ��2��88��	 

��دج، 	���	�0�������2��8	-بقيمة �200سنة نتيجة سلبيةفي حين حققت دج على الترتيب �8	� 

.وهذا بسبب تحقيق نتيجة سلبية لالستغالل وخارج االستغاللدج

لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبتحسين األداء الماليفي لومات المحاسبية المعمساهمة: المبحث الثالث  

 الفرصة للوقوف على استغالل مواردها ومدى تحقيق أهدافهاإن تقييم األداء المالي يعطي للمؤسسة

.المسطرة

مام به، والقوائم كان لزاما عليها االهتونظرا ألهمية الجانب المالي ومؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

سنتطرق إلى كيف تقوم باستغاللها معلومات المحاسبية التي تعتمد عليها المؤسسة لذا المالية تعتبر أهم ال

.قيق نتائج أفضل في الجانب الماليلتح

ةسللمؤس الميزانيات المالية إعداد: المطلب األول

بعض التعديالت عليها، ويتم يجب إجراء المالية إلى الميزانيات بهدف االنتقال من الميزانيات المحاسبية

أما عناصر الخصوم فتعدل حسب تعديل عناصر األصول حسب سيولتها إلى أصول ثابتة وأصول متداولة 

و .ديون قصيرة األجلاستحقاقيتها إلى أموال دائمة

:تعدل األصول كما يلي: تعديل عناصر األصول-1

وتسجل ضمن األصول الثابتة ألنها تبقى في الميزانية على ترتيبها في االستثمارات تحافظ: االستثمارات-

ال، وتسجل بالقيمة الصافية أي القيمة اإلجمالية ناقص االهتالكات المؤسسة لمدة تفوق السنة  مؤسسةوتعتمد

 ذلك نأخذونظرا لصعوبة وتقيم بقيمتها الحقيقية على طريقة االهتالك الثابت في حساب االهتالكات السنوية

.�200تقييم الستثماراتها خالل سنة بإعادةقامتة الصافية مع العلم أنهاالقيم

إضافة على منتجات تتمثل المخزونات أساسا في المواد األولية التي تستعمل في عملية اإلنتاج: المخزونات-

ول وتعتبر قيم استغالل وتسجل في األصنصف مصنعة ومنتجات تامة الصنع ومخزون خارج المؤسسة 

 اإلنتاجيةتشكل مخزون أمان سواء بالنسبة للمواد األولية هذا ألن الطاقةال لمؤسسةاأن راجع هذا المتداولة

ال تفوق كميات التموين  ألن المورد تحصل على الكميات الكافية من المواد األولية وهذا راجع ألن المؤسسة
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ال يمون بهاالرئيسي وهو تعاونية الحبوب الجاف ، ونفس الشيء اليومية اإلنتاجيةمن الطاقة%50إال

ف .ألن كل ما ينتج يباعال تحتفظ بمخزون أمانهيبالنسبة للمنتجات تامة الصنع

لكل" ملحقات الميزانية المحاسبية" إلعادة تصنيف عناصر الحقوق اعتمد على جدول الحقوق: الحقوق-

سن سنوات الدراسة ،ة في القيم الثابتة والقيم األخرى تسجل كقيم محققةفتصنف القيم التي تظهر ألكثر من

حقوق االستثمارات وحقوق على الشركاء ولقد تم تصنيف كل الحقوق ضمن القيم المحققة ماعدا الحسابات

:كما يلي والشركات الحليفة

أن:حسابات الخصوم المدينة40الحساب رقم� يبقى في الذمم أو يخفض من قيمة هذا الحساب إما

.يونالد

ح: حقوق االستثمارات42الحساب� تسبيقات على 425/يضم هذا الحساب الحسابين الفرعيين

ح و وصنفا ضمن األصول الثابتة ألن قيمتهما ظلت ثابتة خالل كفاالت مدفوعة 426/االستثمارات

.سنوات الدراسة والمبلغ المتبقي يسجل في القيم المحققة

ومتمثلة في وعود الشركاء ويضم حساب الشركاء:ات الحليفةحقوق على الشركاء والشرك44الحساب�

انخفضت في حين �200هي نفسها سنة 2007والمالحظ أن قيمة المبلغ في سنة الوفاء بها والتي لم يتم

.2009القيمة سنة 

:والجدول التالي يبين التعديالت التي تمت على الحسابين

):�2(الجدول رقم
 تعديل بعض عناصر األصول

دج: الوحدة

)2009-2007(إعداد الطالبة باالعتماد على مالحق الميزانيات المحاسبية للفترة: المصدر

�القيم المحققة�األصول الثابتة�مبلغ الحساب�السنة

�حقوق االستثمارات42حساب

2007 57 308 732,05 874 054,58 56 434 677,47 

2008 58 105 445,64 874 054,58 57 231 391,06 

2009 108 566 793,21 874 054,58 107 692 738,63 

ال حقوق على44/ح �حليفةالشركاء والشركات

2007 692 344,80 692 344,80 0,00 

2008 692 344,80 263 095,17 429 249,63 

2009 263 095,17 0,00 263 095,17 
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�تعدل الخصوم كما يلي:تعديل عناصر الخصوم-2

رأس مال اجتماعي، حساب التنازل بين:الحسابات التاليةتضم األموال الخاصة:لخاصةا األموال-

ال السنوات السابقة يضم نتائجالذي الوحدات وحساب نتائج رهن التخصيص ال تدفع مؤسسةونظرا ألن

ال األرباح وتطبيقاضرائب على  النتيجةال يتم توزيع تمتلك أربع وحدات مؤسسة لمبدأ وحدة الضريبة ألن

.ويتم تصنيف هذه الحسابات في األموال الدائمة

ال:الديون- ديونها إلى ديون قصيرة األجل وأخرى تصنفال مؤسسةمن خالل الميزانيات نالحظ أن

حيث تعبر الديون المستحقة في أقل من سنة ديون قصيرة الستحقاقيتها وفقاطويلة لذا سيتم إعادة تصنيفها 

ا .وهذا اعتمادا على جداول الديون لسنوات الدراسة لمتبقية ديون متوسطة وطويلة األجلاألجل والديون

الحسابات قصيرة األجل ألنها تستحق في أقل من سنة ماعدا ديون ومن خالل الجداول يتضح أن كل

.االستثمار فسيتم تصنيفها إلى ديون قصيرة األجل وديون متوسطة وطويلة األجل

):22(الجدول رقم
)2009- 2007(للفترة 521عديل حسابت

دج:الوحدة

)�200-2007(للفترة الطالبة باالعتماد على مالحق الميزانيات المحاسبية إعداد: مصدرال

نستطيع رسم على المالحق باالعتمادالتعديالت على عناصر الميزانيات المحاسبية إجراءبعد

المحاسبية للفترة وفيما يلي الميزانيات،وضعيتها الماليةتحليل على التي تساعدالميزانيات المالية المفصلة 

)2007 -200�:(

�ديون قصيرة األجل�األموال الدائمة�مبلغ الحساب�السنة

�قروض بنكية 521حساب

2007 
��
�2�7�7��� 0�00� 
��
�2�7�7��� 

2008 �	2������
��0	 �7��2��	77��	 	
�	���77	��0 

2009 �7��2��	77��	 0�00 �7��2��	77��	 
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3(الجدول رقم:(

)2009- 2007(أصول الميزانيات المالية المفصلة للفترة
دج:الوحدة

��2009	�2007�200األصول

األصول الثابتة


������األراضي���������� ��
���������� ��
��������


������3���3تجهيزات االنتاج��
��
����
��������
���������3����

��������3تجهيزات اجتماعية�������
������ �������

��استثمارات قيد التنفيذ ����
������ �
��
���3�� �
��
�����


������دائنو االستثمارات��
�������
��
�������
��
��

�3���حقوق على الشركاء والشركات الحليفة�������3���
���������

�استغالالت مباشرة اعتمادات 33
�

���������������

���7
	��9	��7�2	مجموع األصول الثابتة���22�����
�	������22	��
9��

األصول المتداولة
قيم االستغالل


����مواد ولوازم���
������� �����3��3��3� �3
�3������

��منتجات نصف مصنعة �����������
 ��������3�� ��������
��

��منتجات تامة الصنع ����������� ������������ �����
�
��


�مخزون خارج المؤسسة ����
�����
3 ����
��� ������3�
�

7
2�	���7��27مجموع قيم االستغالل�9�� ��9��7	
7	��2 �2��7��
���

قيم محققة
��حسابات الخصوم المدينة ����3����3��� �3
������� ����������

���3
�االستثمارات مدينو���������
� 3��3��������������3���3�


�المخزونات مدينو���3��

������ 3���
�����3� �����3�����

���على الشركاء والشركات الحليفة حقوق����������3��3���
����

��تسبيقات للغير 
���
������3
3��������� �����3����

�تسبيقات االستغالل ��
��������3 ����������3 
33��������


�������3العمالء���3��
3 3���������������33���3����

��استغالالت مباشرة اعتمادات 33
�

������� ������

��7��9�2�9�9
�	�����97�20مجموع القيم المحققة	�
���2�	��2��92�
	2�

�قيم جاهزة

�����3البنك��
����� ������������ 
��3
����

��الصندوق���
����� ����
��

������
�


�990�������مجموع القيم الجاهزة		�	� 90��092
�2��	 �������
�2�


�9�0�020����مجموع األصول المتداولة�7���	��7�����
	����	�	00�2�2
2	�

��المجموع ��2��7	���	
	9�� 0�2��9��9	9
���990��2��07�
2��

(إعداد الطالبة باالعتماد على الميزانيات المحاسبية ومالحقها خالل الفترة:المصدر���-���(
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4(الجدول رقم:(
)2009- 2007(خصوم الميزانيات المالية المفصلة للفترة

دج:الوحدة

��2009	�2007�200الخصوم

�األموال الدائمة

�����������	�أموال جماعية���	��������������	��������������


������4حساب الوحدات���	��������		�	����	����	�������4��


������4��4نتيجة رهن التخصيص��
����
������4������������
	�

���قروض بنكية����� ���	���4	������


����2�����	�مجموع األموال الدائمة�	�	�9��2��9	�
20�70���79��9�
02�

�األموال المتداولة

���حسابات األصول الدائنة���
 ������������


�ديون االستثمار��
4��4�����	
 		��
������� 4������
	�

�4��	�دائنو المخزونات�����������44������
���
�			�������

4�������	�محجوزات للغير��
�	����������4�	�����

	�ديون اتجاه الشركاء والشركات الحليفة 			�������4 
�4���������
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2��2	��9����	2
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��المجموع ��2��7	���	
	9�� 0�2��9��9	9
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(ترة إعداد الطالبة باالعتماد على الميزانيات المحاسبية ومالحقها خالل الف:المصدر��� -���(

لتحليل والمقارنةاعملية مختصرة تسهلباالعتماد على الميزانيات المالية المفصلة يمكن رسم ميزانيات مالية

.لمختلف العناصر للفترة محل الدراسة
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5(جدول رقم:(
)2009-2007(الميزانيات المالية المختصرة للفترة

دج: الوحدة

البيان السنوات
2007�

200	�2009�

�األصول


��	��9�2��	�األصول الثابتة������ 7���22�����
�	����� �����22�	��
9����
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�����قيم محققة�	������5������	�����5	����5�������
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��األصول المتداولة 0�2�����02	
������ 0�2��9��9	9
������� 990��2��07�
2����

��مجموع األصول 	27�02	�	�9
97���� 7	��	20��22
99����� � ����	���9�0
20���

�الخصوم

��55	��األموال الدائمة��	5�������	��������������� ��5�	�����������

�الديون قصيرة االجل�������	�������	������	������� �����	�5�����

��مجموع الخصوم ��2��7	���	
	9���� 0�2��9��9	9
������� 990��2��07�
2����

(إعداد الطالبة باالعتماد على الميزانيات المالية المفصلة خالل الفترة:المصدر���-���(

-بسكرة-لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب دراسة مؤشرات التوازن المالي: المطلب الثاني

ال يعطينا قراءة جيدة للوضعية الماليةإن إعداد الميزانيات المالية المفصلة أو المخت لذا استلزم صرة

من خالل دراسة رأسم في هذا المطلب دراسة مؤشر التوازن الماليتوسيالتحليل بواسطة عدة مؤشرات 

.المال العامل، االحتياج في رأس المال العامل والخزينة

في كل لحظة موجبا بعد سداد كافة الديون معها رصيد النقدية يعرف التوازن المالي أنه الحالة التي يظل

.نقوم بدراسة كل مؤشر على حدى، وألجل دراسة التوازن المالي للوحدة قصيرة األجل

:دراسة رأس المال العامل-�

العاملة خالل سنوات الميزانيات المالية المختصرة سنقوم بحساب مختلف رؤوس األموالمن خالل

:في الجدول التالي الدراسة
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6(رقم جدول:(
)2009-2007(رؤوس األموال العاملة خالل الفترة

دج: الوحدة

��2009	�2007�200البيان السنوات�الرقم
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( ول رقممن إعداد الطالبة باالعتماد على الجد: المصدر(

(رقم الجدول الحظ من خاللي:الصافيرأس المال العامل-أال)  مؤسسةأن

عدم استقرار في القيمة فمالحظ وإن كان هناك مال عامل صافي موجب خالل سنوات الدراسة حققت رأس

��حققت الوحدة رأس مال عامل بقيمة ���أنه في سنة  	�	��	��إلى قيمة ���سنة ليرتفعدج ��

��������

�6اليعوددج  
ى قيمةإل ���النخفاض سنة إلى	 �
6�6	��وسنقوم بدراسةدج 6�

.كل سنةلرأس المال العامل خال

ا: 2007سنة- ألموال الدائمة تغطي األصول تدل القيمة الموجبة لرأس المال العامل الصافي على أن

لما يعني أنها حققت هامش أمان وأيضا جزء من األصول المتداولة الثابتة  ، ومن خاللهاوهذا شيء ايجابي

أي من تسديد الديون قصيرة األجل مما يمكنها صول المتداولة تغطي الديون قصيرة األجلاألالعالقة الثانية

.أنها التواجه مخاطر تسديد خالل دورتها االستغاللية
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�

�يعادلما 007الحظ ارتفاع قيمة رأس المال العامل بنسبة كبيرة مقارنة بسنةي:2008سنة-

.
0��في حين أن األموال بسبب االهتالكات انخفاض قيمة األصول الثابتة كانت بسببهذه الزيادة��

المحققة في سنة المتمثلة في النتيجة االيجابية زيادة حسابات رهن التخصيصلالدائمة زادت قيمتها نظرا 

ااأم وأيضا لوجود ديون طويلة األجل،008 رتفاع في األصول المتداولة من خالل العالقة الثانية نالحظ

 بقيمةوالمتمثلة في السلفات المصرفية قامت بتسديد ديونها الديون قصيرة األجل مما يعني أنها وانخفاض في 

����8��0�7�.وإن تحصلت على قروض جديدةدج��

ذي وال 008مقارنة بسنة الصافي وإن كان موجبا في رأس المال العامل انخفاض الحظي:2009سنة-

والمتمثل في انخفاض نتيجة رهن التخصيص بسبب النتيجة وهذا راجع النخفاض األموال الدائمة كان بنسبة

بنسبة أكبر مقارنة قيمة األصول المتداولة زيادةبضاالنخفا، كما يفسر هذا �00سلبية المحققة في سنة ال

. أنه يعتبر انخفاض في هامش األمانإالمع زيادة الديون قصيرة األجل وإن كانت النتيجة المحققة موجبة 

ايال:رأس المال العامل الخاص-ب موجب خالل حققت رأس مال خاص لمؤسسةحظ من خالل النتائج أن

تمول أصولها الثابتة من خالل األموال مما يعني أنهامن سنة ألخرى وإن كان متذبذبا سنوات الدراسة 

ربما عن الخطر في المدى الطويلةبعيدوهذا ما يجعلها ولة فقط بل يبقى جزء لتمويل األصول المتداالخاصة 

.المحققةيفسر هذا بالنتائج االيجابية 

أنيال:رأس المال العامل األجنبي-ج ما االستغاللية هذاتعتمد على الديون في تمويل دوراتها المؤسسةحظ

إال أنها عادت 008سنة يالحظ من خالل ارتفاع الديون قصيرة األجل وإن كانت سجلت انخفاضا في

.في المدى القصيروهذا ما يشكا خطرا عليها �00سنة لالرتفاع

 من سنة إلى أخرى وهذا راجع إلى حظ تزايد في قيمة األصول المتداولةيال: اإلجمالي العامللرأس الما-د

00زيادة في القيم المحققة خاصة في سنة�.

 ال العاملدراسة االحتياجات في رأس الم-2

تمثل احتياجات رأس المال العامل إجمالي األموال التي تحتاجها المؤسسة خالل دورة االستغالل، وهي

باستثناء( من جهة وااللتزامات قصيرة المدى عبارة عن الفرق بين إجمالي المخزونات والقيم القابلة للتحقق 

.من جهة ثانية) السلفات المصرفية
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):27(جدول رقم
)2009-2007(خالل الفترة االحتياجات في رأس المال العامل
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)25(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول: المصدر

اليمن خالل الجدول م مؤسسةالحظ أن خالل كل سنوات الدراسة وإن اردهاولديها احتياجات تفوق

سجلت االحتياجات أكبر قيمة 2007في سنةو، 2009ليعود لالرتفاع سنة 2008سجل انخفاضا في سنة 

وهذا بسبب ارتفاع قيمة المخزونات وقيمة وهذا بسبب انخفاض قيمة الموارد مقارنة باالحتياجات لها 

فيبببسالعمالء  حصيل الحقوق، وانخفاض قيمة الديون قصيرة األجل ترجع إلى أن تعاونيةت التأخر

ال تعطي مهلة طويلة للتس أو توقيف التموين ساعة للتسديد48ديد حيث تمنح الوحدة مهلة الحبوب الجافة

.والتي تعتبر الممون الرئيسي للوحدة بالمادة األولية

وهي تعبر عن الموجودة تحت تصرف المؤسسة، تتمثل الخزينة في األموال السائلة:دراسة الخزينة-3

، وم نظري لقدرة المؤسسة على السدادألن رأس المال العامل يبقى مفهوجود أو عدم وجود توازن مالي 

.ويتم حساب الخزينة بطريقتين إما بالطريقة المباشرة أو من خالل رأس المال العامل واالحتياجات

.خالل سنوات الدراسةمؤسسة والجدول التالي يوضح وضعية الخزينة لل
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)2009-2007(خالل الفترة الخزينة الصافية

دج:لوحدةا
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(و)�(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدولين: المصدر�(

، ولقد كانت ���و 8��سنة لتتحسن ���كانت سالبة في سنة أن الخزينة الحظيمن خالل الجدول

قيمة العجز سنة��� �
	�	����
��بات حتياجازيادة بسبب وهذا دج� �8 المال رأسالدورة مقارنة

باالمحقق العامل .للجوء إلى السلفات المصرفية لمؤسسةمما أدى

ح أفي �8بقيمة 8��ن الخزينة في تحسن حيث كانت موجبة سنة ين �������
وهذا يفسر بأندج 

ةلسلفات المصرفياقامت بتسديد 8��خاللوتسعى لتحسينها وتمويل مواردها بأموالها الدائمة مؤسسةال

����8 التي كانت بقيمة������وكانت هذه الزيادة باالحتياجات رأس المال العامل مقارنة وزيادة،دج ���

على قروض طويلة األجل مما ساهم في زيادة األموالهابسبب النتيجة الموجبة المحققة وأيضا نالحظ حصول

.الدائمة

الحظ أن المؤسسة حققت خالل كل سنوات الدراسة توازنيي مؤشرات التوازن المالمن خالل دراسة

لم تستطع تحقيق إال أننا نالحظ أنها مالي على المدى الطويل مايفسره رأس المال العامل الموجب المحقق 

المايفسره النتيجة السلبية للخزينة ���التوازن األدنى سنة  العجز للسلفات المصرفية لتغطية مؤسسةولجوء

.استدركت ذلك في السنوات األخرى بتحقيقها لفائض في الخزينة أنها إال

 دراسة النسب المالية:الثالمطلب الث

تعتبر النسب المالية إحدى طرق التحليل األكثر استعماال بسبب سهولة تطبيقها وتعدد األغراض التي

عن المؤسسة تفيد في تقييم بحيث تقدم معلومات للمستفيد في اتخاذ القرارات، وتقدم معلومات تحققها

 سلوكيات اإلدارة ومهاراتها ومراكز الربحية كون أن قيمه النسبية تعد على أساس المعلومات المفصح عنها 
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الرفع( نسب السيولة، النشاط، المديونية: المالية التالية، وسيتم دراسة مجموعات النسب بالتقارير المالية

.ونسب الربحية) المالي

 يولة نسب الس-1

تهدف إلى تحليل وتقييم رأس المال العامل والتعرف على درجة سيولة المؤسسة على السيولة نسب

.ر، وأهم نسب السيولة المستعملة نسب السيولة العامة، المختصرة والفوريةالمدى القصي

للدالج :خالل سنوات الدراسةمؤسسة ول التالي يبين النسب المالية

):29(جدول رقم
)2009-2007(المالية خالل الفترة السيولةنسب

%: الوحدة

�السنوات

������	���������العالقة الرياضية�النسبة

�نسبة السيولة العامة

 األصول المتداولة

جلالديون قصيرة األ

��������

�

����������

�نسبة السيولة المختصرة

قيم جاهزة+ قيم محققة  

 الديون قصيرة األجل

������ �������� ��������

�نسبة السيولة الفورية

 قيم جاهزة

 الديون قصيرة األجل

�������	�������

5(ة باالعتماد على الجدول من إعداد الطالب: المصدر(

 نسبة السيولة العامة-أ

ا اعتمادا على أصولها المتداولة، ونالحظ ديونها قصيرة األجل على تسديد لمؤسسةتبين هذه النسبة قدرة

على التوالي خالل السنوات%���،%���،%���حيث حققت النسب%���حققت نسب أكبر من ها أن

��� ،��� ،.عن خطر مواجهة الديون قصيرة األجل دون اللجوء إلى األصول الثابتة يبعدهاامم ���



المعلومات المحاسبية في تحسين األداء المالي لمؤسسة المطاحن الكبرى استخدام: الفصل الثالث
بسكرة للجنوب �

���

�

 نسبة السيولة المختصرة-ب

الثر داللة من األولى ألنه يتم استبعاد قيم االستغالل هذه النسبة تعتبر أك قد يكون لديها مؤسسةألن

حققت نسب سيولة مختصرة جيدة فلقد، والمالحظ أنهاصعوبة في تحويل المخزونات إلى سيولة بسرعة

وهي�0% 007في حين كانت النسبة في سنة 009و �00خالل سنتي جاوزت الواحد الصحيح 

الجيدة أيضا نسبة  تستطيع مواجهة التزاماتها قصيرة األجل من خالل القيم مؤسسة هذه النتائج تعني أن

تخفيض القيم المحققة خاصة إلىأن تسعى إال أنه عليها، المحققة والقيم الجاهزة دون اللجوء للمخزونات

س ويالعمالء بتغيير .أيضا ديون المخزونات الذي يشهد ارتفاع خالل سنوات الدراسةاسة التحصيل

الهذه النسبة توضح:نسبة السيولة الجاهزة-ج على تسديد ديونها قصيرة األجل باستخدام مؤسسةقدرة

أنوالم فقط هزةاالسيولة الج ة الديون قصيرة األجل حيث كانت النسبهكافية لمواج ها سيولةه لديالحظ

.%6،%�3،%�4على الترتيب خالل سنوات الدراسة

نسب السيولة وإن كانت �00جيدة خاصة سنة يتضح أن وضعيتها المالية السيولةوبعد دراسة نسب

تفاوأنها لم تلجأ إلى السلبانتظام التزاماتها أن المؤسسة تقوم بتسديدوهذا مايفسر منخفضة الفورية 

.ا أن تخفض من قيمة القيم المحققةإال أنه عليه 009و �00خالل سنتي المصرفية

وهي النسب التي تبين كفاءة المؤسسة سواء في تحصيل الحقوق أو استغالل مواردها:نسب النشاط-2

ا لمقارنات بين المبيعات ومستوى االستثمار في عناصر أحسن استغالل، ولقياس هذه الكفاءة يتم إجراء

.الموجودات وتفترض هذه النسب وجود نوع من التوازن بين المبيعات واألصول

:نسب النشاط خالل سنوات الدراسة الجدول التالي يوضح



المعلومات المحاسبية في تحسين األداء المالي لمؤسسة المطاحن الكبرى استخدام: الفصل الثالث
بسكرة للجنوب �

���

�

):30(جدول رقم

)2009- 2007(نسب النشاط خالل الفترة

دج:الوحدة

��2009	�2007�200العالقة الرياضية�نسب النشاط

�مدة دوران مواد ولوازم

 متوسط المخزون للمواد واللوازم
3�0 1

المشتريات السنوية  �������������
����

�عدد دوران مواد ولوازم
 المشتريات السنوية

�متوسط المخزون للمواد واللوازم
�����������3����

ة الصنعمدة دوران المنتجات تام
 متوسط المخزون للمنتجات التامة

3�0 1
التكلفة السنوية للمنتجات �

433

�عدد دوران المنتجات تامة الصنع

 التكلفة السنوية للمنتجات

متوسط المخزون للمنتجات التامة �
����8��30�

�معدل دوران األصول الثابتة

ت السنويةالمبيعا

���األصول الثابتة
�������3�����
0����

�معدل دوران األصول المتداولة

 المبيعات السنوية

04���3��4األصول المتداولة�������88����

�فترة التحصيل

أوراق القبض+ عمالء  
3�0�1 

�المبيعات�����
����38����

�معدل دوران العمالء

أوراق القبض+ عمالء

سط رصيد العمالءمتو �
��

�فترة التسديد

أوراق الدفع+ موردون  
3�0�1 

�المشتريات
�3�
�

�معدل دوران الموردين

أوراق الدفع+ موردون

�متوسط رصيد الموردين
0��8�������3�����0�����

عل: المصدر رقىمن إعداد الطالبة اعتمادا  والميزانيات المحاسبية ومالحقها)
(مالجدول
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، وتختلف طريقة حسابه حسب نشاطر المخزونيكفاءة اإلدارة في تسي وهو يبين:معدل دوران المخزون-أ

:دراسة المخزون كما يليسيتم طبيعة نشاطها صناعي المؤسسة وبما أن

أن المدة التي تبقى فيها)�	(ظ من خالل الجدول رقمحيال:المواد واللوازم�

وهي في انخفاض مما�9،�5،�7ب في المخازن خالل سنوات الدراسة كانت على الترتيالمواد واللوازم 

أنال تبقى مدة طويلة في المخازنالمواد واللوازم يعني أن  .مرات التموين أيضا في ارتفاععدد في حين

أن المدة التي تبقي فيها المنتجات الحظ من خالل الجدولي:المنتجات التامة�

ما	،4على الترتيب 8��2و 7��2حيث كانت خالل سنتي قصيرة التامة الصنع في المخازن  مما يؤكد

مقارنة بسنة 8��2ارتفع سنة عدد دوران المنتجات التامة في حين نالحظ أن قيل سابقا أن كل ما ينتج يباع 

.هامما يبين أن هناك طلبات على منتجاتتصريف المنتجات التامة من المخازن ارتفاع يعني 7��2

 في تحقيق المبيعات الثابتة المؤسسة على استخدام أصولها قدرة يبين: الثابتة معدل دوران األصول-ب

وكلها فوق على الترتيب مرة1,50، مرة1,73، مرة 1,56وكانت المعدالت المحققة خالل سنوات الدراسة

مقارنة 2008، ونالحظ ارتفاع المعدل سنة في استخدام أصولها الثابتةالواحد الصحيح مما يدل على كفاءتها 

ل(ظرا النخفاض قيمة األصول الثابتةن 2007بسنة  مع مالحظة) مخصصات االهتالكانخفاض القيمة نظرا

، لينخفض لكن هذا االنخفاض كان بنسبة أقل من انخفاض األصول الثابتة 2008أن المبيعات انخفضت سنة 

.وهذا النخفاض قيمة المبيعات 2009المعدل سنة

هذ: معدل دوران األصول المتداولة-ج ا المعدل مؤشرا جيدا لقياس كفاءة استخدام األصول المتداولة يعتبر

حيث أن المعدالت المحققة في انخفاض من سنة ألخرى)�	(ونالحظ من الجدول رقم في تحقيق المبيعات

راجع لزيادة األصول وهذا االنخفاض مرة 2,88مرة، 99,	مرة، 4�,4سجلت النتائج التالية على الترتيب 

علخاصة القيم المحققة 9��2ة في سنة خاص المتداولة ب يهالذا استوجب تحصيل حقوقها محاولة تخفيضها

.المستحقة

ك:والموردين معدل دوران العمالء-د لليبين هذان المعدالن ، حيث نالحظ مؤسسةفاءة سياسة البيع والشراء

منخفضة التحصيل فترةأن في حينبنسبة كبيرة 9��2و 8��2ارتفعت خالل سنتي أن مدة التسديد للعمالء

المدة التسديد للموردين مقارنة مع  وارتفاع مدة والشراء جيدة في البيعتتبع سياسة ما يعني أن الوحدة

ل 9��2و 8��2التسديد في سنة   وضعية التسديد ألنه كما الحظنا فإن ارتفاع قيمة اليعطي صورة حقيقية
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او،تسجيل الفاتورةالموردين راجع إلى وهي تعاونية الحبوب الجافةة تواجه ضغوطات من طرف لمؤسسألن

ا ال، ساعة48دةملفواتير في المورد الرئيسي لها حيث يجب تسديد تستطيع أما فترة التحصيل فالمؤسسة

.لكسب الزبائنتخفيضها 

قرضين الم(تقيس هذه النسب درجة المديونية وتستطيع من خاللها الجهات المستفيدة:نسب المديونية-3

.معرفة مصير مديونيتها وقدرة المؤسسة على تسديد االلتزامات المالية تجاه الغير) والمالك

:ونلخص هذه النسب في الجدول التالي

):31(جدول رقم
)2009-2007(نسب المديونية للفترة

%: الوحدة

������	���������العالقة الرياضية�النسب

�إلى رأس المال الخاصنسبة الديون

الديون

4���حقوق الملكية�������4
������	8����

�نسبة االقتراض

مجموع الديون

�� األصول����	������

�معدل تغطية الفوائد

النتيجة قبل الفوائد والضرائب

��4الفوائد���	���-
����

�لية الماليةنسبة االستقال

األموال الخاصة

���الديون�����������

األموال الخاصة

�الخصوم�
�������

)�8(و)��(من إعداد الطالبة اعتمادا على الجدولين: المصدر

 نسبة الديون إلى رأس المال الخاص-أ

مقارنة بحقوق) رة األجلالطويلة، المتوسطة والقصي( وتقيس هذه النسبة مدى االعتماد على الديون

الملكية وتعبر عن مدى استقاللية المؤسسة ماليا مما يجعلها في أمان من الضغوطات التي تتعرض إليها من 

 متقاربة حققت نسب لمؤسسةا، ونالحظ أن طيها أكر حرية في اتخاذ القراراتطرف الدائنين وهذا ما يع
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وعادت وانخفاض األموال الخاصة رجع لزيادة الديوني 2008فارتفاع النسبة سنة خالل سنوات الدراسة

.على الديون قصيرة األجل أكثر العتمادهاالنسبة لالنخفاض نظرا 

تبين لنا هذه النسبة مصادر التمويل الخارجية إلى إجمالي األصول، وتعد كمؤشر مهم: االقتراض نسبة-ب

،المؤسسة على أموال الغير في تمويل أصولهاألنها تحدد هامش األمان للمقرضين فهي تبين نسبة اعتماد 

ما%29و%30،%26 حيث بلغت على الترتيبخالل سنوات الدراسة النسبة انخفاض ونالحظ يعني هذا

ال كان 2009و 2008النسبة سنة وارتفاع لتمويل أصولهاتعتمد بنسبة كبيرة على الديون أن المؤسسة

ق بسبب زيادة القروض البنكية .يمة الموردينوارتفاع

إلى أي مدى يمكن أن تنخفض إيرادات المؤسسة قبل الضرائب يقيس هذا المعدل: معدل تغطية الفوائد-ج

من،والفوائد دون وضع المؤسسة في وضعية حرجة أمام الدائنين لعدم قدرتها على سداد الفوائد ونالحظ

ا على تسديد مما يدل على قدرتها 2008و 2007سنتي حققت معدالت مرتفعة لمؤسسةخالل الجدول أن

ألن 2009سنة مما سجل 2008سنة%312و 2007سنة%406حيث بلغ الفوائد  هانتيجة سلبية نظرا

.حققت نتيجة سلبية

في:االستقاللية المالية-د تقيس هذه النسبة مدى استقاللية المؤسسة عن دائنيها فهي تشير إلى نسبة الديون

خالالهيكل المالي أنيل الجدول، ومن ،%69،%72نسب على الترتيب فقد سجلت ماليا مستقلةهاالحظ

وه72% .ذا وضع جيد للمؤسسةوتعدت النسبة المرجعية

تعبر حيث معيار مهم لتقييم أداء المؤسسة االقتصاديةوهي تعرف أيضا بنسب الربحية،:نسب المردودية-4

في عن قدرة وسائل المؤسسة على تحقيق نتائج جيدة، فقياسها يسمح للمسيرين معرفة كفاءة ورشد المؤسسة

.التجارية، االقتصادية والمالية: أنواع من المردودية ثالثةونميز استخدام مواردها

:والجدول التالي يوضح نتائج حساب المردودية خالل سنوات الدراسة
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):32(جدول رقم

)2009- 2007(نسب المردودية للفترة

%: الوحدة

������	���������العالقة الرياضية�النسب

�المردودية التجارية

 النتيجة الصافية

رقم األعمال خارج
�الرسم

����������-�����

�المردودية االقتصادية

 النتيجة اإلجمالية

�مجموع األصول
��������
�-�����

�المردودية المالية

 النتيجة الصافية

���األموال الخاصة��������-�����

)9��2-���2(من إعداد الطالبة باالعتماد على جداول حسابات النتائج والميزانيات المالية للوحدة خالل الفترة: المصدر

.لتحقيقها نتيجة سلبيةنظرا 9��2سنةةلم تحقق أي مردوديالمؤسسةقبل تحليل النتائج

وهي تبين تسمى أيضا بمردودية النشاط وتسمح بتقييم األداء التجاري بالمؤسسة:التجارية المردودية-أ

أنومقدار المحققة من خالل تحقيق دينار واحد من المبيعات  كل ���2خالل سنةهنالحظ من خالل الجدول

إلى ���2لينخفض سنة%�دج أي هامش ربح ��.�دينار من المبيعات حقق مردودية تجارية بقيمة

أي ��.� وأيضا نالحظ انخفاض قيمة المبيعات ���2مقارنة بسنة نتيجة النخفاض النتيجة المحققة%�دج

.لكن بنسبة أقل

عن: المردودية االقتصادية-ب العالقة بين النتيجة تبين مدى فعالية المؤسسة في استغالل أصولها وتعبر

حققت سنة، ونالحظ من خالل الجدولة التي تحققها المؤسسة ومجموع األموال التي استعملتهااالقتصادي

ما0.08مردودية اقتصادية بقيمة 2007 فيما%8حقق نسبة في األصول واحد يعني أن استثمار دينار دج

.المحققة وهذا نتيجة النخفاض النتيجة%5دج أي بنسبة 0.05إلى 2008انخفضت سنة 
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وتسمى أيضا عائد األموال الخاصة وهي العالقة بين النتيجة واألموال الخاصة:المردودية المالية-ج

أ ، ونالحظ من النتائج أن الهممووتعطينا مقدار العائد المحقق من أموال المالك ومدى نجاح اإلدارة في زيادة

مر 0.1بقيمة مردودية مالية الوحدة حققت في حين%10دودية مالية بنسبة دج فكل دينار مستثمر أعطى

وهذا راجع دائما النخفاض النتيجةدج 0.06حيث كانت القيمة المحقق 2008 نالحظ انخفاض النسبة سنة

.المحققة
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:خالصة الفصل

دور تبين مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبلوالمؤشرات المالية من خالل دراسة المعلومات المحاسبية

أصبح من السهل القيام على الميزانيات المحاسبية بعد إجراء التعديالتف،الماليفي تقييم األداء القوائم المالية 

فلومعرفة الوضعية المالية بعملية التقييم  أشهر مما يسهل	كل قوائم مالية بإعدادالمؤسسة تقوم لمؤسسة،

تطبيق النظام ومما الشك فيه فإن،ن االختالالتيتحسومحاولة الرقابة على األداء المالي للفترة المقبلةعملية 

ال يجب إجراء التعديالت السابقةسيساعد على تسهيل عملية التقييم المالي والمحاسبي الجديد  .حيث

لومن خالل النتائج التي ستساعد على باإلجراءاتالقيام لمؤسسةالمسجلة خالل سنوات الدراسة يمكن

أنة المالية خالل السنوات المقبلةتحسين الوضعي حققت نتائج جيدة وإن المؤسسة، وبدراسة المؤشرات تبين

ضعف في التوازن على المدى إال أنها لدها حققت توازن على المدى الطويل فهي،من مؤشر لآلخرتفاوتت 

وخاصة القيم المحق وأصولها المتداولةالديون قصيرة األجل الرتفاع وهذا راجع القصير ديون المخزونات، قة

تحسين توازنها، لذا عليها محاولة احتياجات تفوق مواردها مال عامل جيد إال أن لديهان حققت رأسفهي وإ

و سياسة التحصيل، من خالل تغيير تخفيض القيم المحققةفي المدى القصير بمحاولة تخفيض احتياجاتها

م 2009سنة والنتيجة السلبية المحققة خالل  .وديتهاردأثر على





����

�

 الخاتمة

أوجب عليها أن تسعى للتكيف مع هذه التغيرات والذي يتسم بالتغير إن المحيط الذي تنشط فيه المؤسسة

لمعرفة الوصول لذلك يتم من خالل تقييم األداء المالي أوال لعلو،خاصة الماليةتحسين وضعيتها من خالل 

منت وضعيتها ومحاولة تصحيح االختالال ويتم،عرفة األسباب ومحاولة تفاديهامو الفرص المتاحةواالستفادة

:عدة مؤشرات تقييم األداء المالي من خالل 

والمتمثلة في رؤوس األموال العاملة، االحتياجات في رؤوس األموال: التوازن الماليمؤشرات�

�العاملة والخزينة

.اط، المديونية والمردوديةوالمتمثلة في نسب السيولة، النش: النسب المالية�

ب� معيار القيمة: رينالتقييم االقتصادي أكثر من المحاسبي من خالل معيااألساليب الحديثة التي تهتم

هذين المالية،معيار للسوق ومعيار القيمة السوقية المضافة الذي يعتبر االقتصادية المضافة 

.يعبران عن ثروة المالكالمعيارين 

وتعتبر المعلومات المحاسبية التي هي ذلك البد من توفر معلومات تساعد على ية التقييم وإلجراء عمل

لمكانة نظام المعلومات المحاسبي الذي ونظراأهم المصادر المعتمدة في ذلك نتاج نظام المعلومات المحاسبي 

خاصة المالية ووضعيتها مخرجاته التي تعطي صورة عن نشاط المؤسسة جاءت أهميةوسيلة اتصال يعتبر 

، وما يعطي أهمية أكثر للمعلومات المحاسبية والمتمثلة في الميزانية وجدول حسابات النتائج القوائم المالية 

ما زها بخاصيتي المالئمة والموثوقيةتميهو . لتوفيره الدولية تسعى المعايير المحاسبية وهذا

مؤسسة المطاحن تم اختيار تحسين األداء المالي ودورها في وللتعمق أكثر في المعلومات المحاسبية

منة النظري معارفال إلسقاط بأوماش بسكرة الكبرى للجنوب إلى �200وكانت الدراسة خالل الفترة

يتعذر علينا اختبار للنظام المالي والمحاسبي الجديد المعدة وفقا 20�0المالية لسنة القوائمولعدم توفر، 2009

وبالفرضية الثا .توصلنا إلى جملة من النتائج عد إجراء الدراسة النظرية والتطبيقية نية،

:النتائج

:نستعرض النتائج النظرية فيما يليالتطبيقية قبل التطرق إلى النتائج

الحالية مما يساعد بمختلف مؤشراته يعطي صورة واضحة عن وضعية المؤسسة تقييم األداء المالي-

.ختالالت واستغالل الفرصاالتحسين اإلدارة على 

 المؤسساتحيث أن ها من الموارد الهامة أصبحت تلقى اهتمام أكبر باعتبارالمعلومات المحاسبية-

باعتبارها هي أهم هذه المعلومات، والقوائم المالية)مورد داخلي(بجهد أقل وتكلفة أقل تتحصل عليها

أ المالي المصدر األساسي لتقييم األداء تساعد على اتخاذ القرارات المهمةن تتمتع بخصائص نوعيةلذا يجب

.األداء الماليلتحسين 
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:توصلنا إلىفبعد إجراء الدراسة أما النتائج التطبيقية

أن: لمؤشرات التوازن الماليبالنسبة-� خالل موجب مال عامل صافي حققت رأس المؤسسةنالحظ

.ل استثماراتها بأموالها الدائمة مما يعطيها هامش أمان على المدى الطويليعني أنها تموسنوات الدراسة مما 

ال بالرغمو نتيجة في رأس المال العامل لديها احتياجات مؤسسة من تحقيق رأس مال عامل موجب إال أن

فية الرتفاع األصول المتداولة نتيجحتياجات مقارنة بالموارداالالرتفاع  .القيم المحققةوالمتمثلة خاصة

.2007في حين حققت عجز سنة 2009و �200فيما يالحظ تحقيق خزينة موجبة سنتي

منتختلف نتائج:بالنسبة للنسب المالية-2 :أخرىإلى نسبة التحليل

لل-أ ما �200جيدة خاصة سنة مؤسسةالوضعية المالية  وإن كانت نسب السيولة الفورية منخفضة

و �200سسة تقوم بتسديد التزاماتها بانتظام وأنها لم تلجأ إلى السلفات المصرفية خالل سنتي يفسر أن المؤ

.إال أنه عليها أن تخفض من قيمة القيم المحققة 2009

في حين أن معدالت دوران المنتجات التامة مرتفعة ومدة معدالت دوران المواد واللوازم منخفضة-ب

أنماقصيرة االحتفاظ بالمخزون  .اإلنتاجالطلب يفوق يؤكد

فترة التحصيل من العمالء وفترة التسديد للموردين نجد أن سياسة التحصيل في المؤسسة بمقارنة-ج

.مدة التسديد للموردينحيث أنها أكبر من غير ناجعة 

تعتمدالأنها قاللية مالية خالل سنوات الدراسة، كم استحققت مؤسسةال: خالل نسب المديونيةمن-د

تقوم مما يبين أنها في تغطية فوائدهاى القروض بنسبة كبيرة في التمويل، كما أنها حققت نسب جيدة عل

.بتسديد قروضها بصفة منتظمة مما يعطيها فرصة أكبر للحصول على القروض مرة أخرى

في �200و 2007حققت مردودية سنتي مؤسسةال-ه .2009سنة في حين لم تحقق أي مردودية

هناك بعض وإن كان جيدة مؤسسةللأن الوضعية المالية نستنتج ومن خالل النتائج المتوصل إليها

توازن على المدى الطويل، هذه النتائج تعطي صورة واضحة فهي حققت تحسينها االختالالت إال أنه بإمكانها 

لعن وضعيتها في المستقبل  .تحقيق نتائج أفضلما يعطيها فرصة

:اختبار الفرضيات

أن القوائم المالية"باعتبار أن عملية التقييم تتم اعتمادا على القوائم المالية مما يؤكد صحة الفرضية األولى-

."تساهم في تحسين األداء المالي

ا- يساهم في تحسين األداء المالي لنظام المالي والمحاسبي الجديد من خالل الدراسة النظرية يتضح أن

وبالتالي معرفة نقاط القوة يسهل على المؤسسات تقييم أدائها المالي فالشكل الجديد للقوائم المالية ؤسسات للم

.ونقاط الضعف مما يثبت الفرضية الثانية
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مؤسسة الطاحن الكبرى للجنوب وإن لم تقم بتقييم األداء المالي بالشكل النظري إال أنها تقوم بإعداد قوائم-

مسيري المؤسسة يعتمدون على" وضعية النشاط وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة مرحلية لمتابعة

."معلومات القوائم المالية لتحسين األداء المالي

:التوصيات

:يمكن تقديم التوصيات التاليةمن خالل النتائج السابقة

.لتحقيق مردودية أكبرا لمحاولة تصحيحه �200و 2008دراسة أسباب انخفاض المبيعات في سنتي-

.ديون المخزوناتوتخفيض قيمة من العمالء تحسين سياسة التحصيل-

:آفاق البحث

، وإن كانت شكل أمثل[لذا يجب استغاللها من خالل البحث يتضح أهمية المعلومات المحاسبية للمؤسسة

بي إال أنه مع تطبيق النظام المالي بتحليل المعلومات وفق المخطط الوطني المحاستمت التطبيقية الدراسة

.آثار تطبيق هذا النظام على المؤسساتألبحاث أخرى لدراسة فتح آفاق جديدةسيوالمحاسبي الجديد 
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