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  دیرـــــــــالتق و رـــــــــــالشك                  
  

  قـال هللا تعالى:  {وما بكم من نعمة فمن هللا}           

المتواضع ونشكره على   الحمد  الذي بنعمته تتم الصالحات ونشكره على توفيقه لنا في إنجاز عملنا
  فضله فهو المعان والمستعان  

  :إلى األستاذ المشرفتقدم بالشكر الجزيل والثناء الخالص والتقدير  نأن    ايشرفنثم  

  "بوعافية سمير"                      

  " على مساعدته لنا وعطائه  سلطانيالفـاضل"  شكر األستاذنو  

  وجزيل الشكر إلى كل "أساتذة جامعة محمد البشير اإلبراهيمي"

وجميع طاقمها  ين  من مسيرها إلى كل من مسؤول EMBAGونتقدم بكل الشكر و االحترام لشركة  
خصصوه  على الوقت و الجهد الذي   كما نتقدم بالشكر مسبقـا ألعضاء لجنة المناقشة كل واحد باسمه ،

 لمطالعة هذا العمل خدمة للبحث العلمي

  

                         

                                                       



  اهداء                                          

 أوال ونشكره إليه نطمح كنا ما إلى وهدانا وفقنا الذي  الحمد
 عليه هللا صلى محمد سيدنا الخلق اشرف على والسالم والصالة وأخيرا،

  :بعد أما والمرسلين األنبياء خاتم وسلم

  العطاء ألهل الجهد هذا ثمرة اهدي

  الرتاح وتعب اجلي من وناضل الحياة أبجديات علمني من إلى

 أطال الحبيب أبي والتقدير االحترام رمز  قـلبي وجوهر األول ومعلمي المبذول العطاء نبراس إلى
  عمره هللا

 دربي أنارت التي الشمس إلى السعادة رحيق لتسقيني مرا الشقـاء كاس تجرعت من إلى
  الحبيبة والدتي إلى قدميها تحت الخلد جنان جعل من إلى ، الفياض بحنانها ودفـأتني

  وجدتي جدي ينطفئا أن لهما هللا شاء شمعتان أغلى كانا من روح إلى

  وأخواتي إخواني عمري بهجة إلى

  .المتواضع العمل هذا في شريكتي أمي، تنجبها لم التي وأختي رفيقة إلى

  دراستي فترة طوال أرشدوني الذين أساتذتي إلى

  الجامعية الدفعة في وزميالتي زمالئي إلى

  اإلهداء هذا في اسمه يجد ولم الخير لي وتمنى بإخالص أحبني من والى علم، طالب كل إلى

  .المتواضع الجهد هذا أهديكم هؤالء كل إلى

 مساعدتنا على الطاقم وكل الطباعة وفنون التوضيب شركة مصلحة رئيس إلى بجزيل أتوجه كما
  الميدانية دراستنا إلجراء التسهيالت كل وتقدم

  

  بن زين مريم                                                                   



  اهداء                                 

  

 لجــــالل ينبغــــي كمــــا الشــــكر و الحمــــد لــــك" هللا يــــا" البــــدن و الــــروح مالــــك يــــا و أملــــي منتهــــى يــــا
 رزقتنـــــــي و بـــــــالعلم أكرمتنـــــــي فقـــــــد وتكـــــــرم، تـــــــرزق الـــــــذي فـأنـــــــت األعظـــــــم ســـــــلطانك و وجهــــــك
 مكنتنــــــــي و اآلخــــــــر يكــــــــون ال أن منــــــــك نرجــــــــو و األول العمــــــــل هــــــــذا إلنجــــــــاز الصــــــــبر و القــــــــوة
  :إهدائه من بفضلك

 الــــى صـــندوقي و صــــديقتي الـــي وجـــودي وصــــالي ووتينـــي، ووريـــدي اوردتــــي و وردتـــي الـــى
 و ومــأمني و أمــاني و أمنــي الــى صــمودي و صــفـائي و صــبري الــى وصــورتي صــبحي و صــوابي
 و قـلبــي الــى قــوتي و قــوتي  الــى وروحــانيتي وراحتــي روحــي الــى ســكينتي و ســكني و مســكني

 اطـال و هللا حفظـك جهـدودي أمي كونها أفتخر سيدة الى انت املك ما كل و قمري و قـالبي
  .رأسي فوق تاج وأبقـاك عمرك في

  يارب جنانه فسيح أسكنك و هللا رحمك خالد أبي حقـا أحبني و صغري في رباني من إلى

  .فضيلة دربال جناته فسيح أسكنك و هللا رحمك قماشي في طفـلة بي تكفـلت من إلى

  باية و فطومتي نورة،: الهامي مصدر تركهن و هللا حفظهم خاالتي أجمل إلى

 الشـكر مـن أكبر هناك كان إن األخ و األب بمثابة لي كنتم  لحسن و حسين الغالي توأمي إلى
  العائلة في العصافير وكل منيرة و مريم إلى تحيتي و لكما فهو التقدير و

  هند ،حنان، أميرة ليندة، ياسمين،: أخواتي وأحب أحن إلى

 رزقنـي اخـت أحـب و أجمـل إلـى يـومي يكتمـل لـن رؤيتهـا وبدون صدق بكل قـلبي أحبها من إلى
  مريم:  الدهر بها

  مربوحتي:  حياتي في عرفتها امرأة أجمل إلى

 انجـاح فـي سـاهم و فكـري نـور مـن كـل و االبراهيمـي البشـير محمـد جامعـة في األساتذة كل إلى
  العمل، هذا

     .تعاملنا مبدأ الصدق و االحترام كان و عرفني و عرفته انسان كل إلى أخيرا و 

تيويري ابتسام                                                                                                                                                



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



  فھرس المحتویات                          

   
  

  الصفحة  العــــــنوان                              
            االختصاراتفھرس  فھرس الجداول،

   قائمة المالحق
    مقدمة

االطار النظري حول ترشید القرارات المالیة         الفصل األول: 
  وتقییم األداء المالي

  

    تمھید 
    االطار النظري التخاذ القرارات المالیة: األول المبحث

    القرارات اتخاذ ماھیة المطلب األول: 
    اتخاذ القرارأھمیة المطلب الثاني: 
    العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار المطلب الثالث: 
    القرارات المالیةالمطلب الرابع: 

    أھداف القرارات المالیةالمطلب الخامس: 
تقنیات تقییم األداء المالي في المؤسسة    المبحث الثاني: 

  االقتصادیة
  

    مفھوم تقییم األداء الماليالمطلب األول: 
    أھمیة واھداف تقییم األداء الماليالمطلب الثاني: 
خطوات تقییم األداء المالي و شروط نجاح ھذه المطلب الثالث: 

  العملیة 
  

      تقییم األداء الماليمؤشرات المطلب الرابع: 
 ترشید و المالي األداء بین العالقة تحلیل المطلب الخامس: 

  المالیة القرارات
  

    الثالث: ملخص الدراسات السابقة المماثلة لموضوعنا  المبحث
    المطلب األول: الدراسات السابقة باللغة العربیة 
    المطلب الثاني: الدراسات السابقة باللغة األجنبیة 

    خالصة الفصل 
   EMBAGالدراسة المیدانیة لمؤسسة الفصل الثاني:

    تمھید  
    تحدید و تعریف میدان المؤسسة األول: المبحث 
    تقدیم المؤسسة  األول: المطلب
    نشاط المؤسسة : الثاني  المطلب

    الھیكل التنظیمي للمؤسسة  المبحث الثاني:



    المؤسسة مصالح و مدیریات تعریف: األول المطلب
    المطلب الثاني: أھداف المؤسسة 

    المطلب الثالث: إمكانیات المؤسسة 
المبحث الثالث: تقییم األداء المالي لمؤسسة التوضیب و فنون 

 EMBAGالطباعة 
  

    التقلیدیةالمطلب األول: تقییم األداء المالي باستخدام األدوات 
    المطلب الثاني: تقییم األداء المالي باستخدام األدوات الحدیثة

    خالصة الفصل الثاني
    الخاتمة

    قائمة المصادر و المراجع

    المالحق
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  قائمة االختصارات:

  الشرح  االختصارات
FR رأس المال العامل الصافي  
BFR في رأس المال العامل  االحتیاج  
BFR ex  االحتیاج في رأس المال العامل لالستغالل  
E ex استخدامات االستغالل  
Rex موارد االستغالل  
BFR hex االحتیاج في رأس المال العامل خارج االستغالل  
E hex  استخدامات خارج االستغالل  
R hex  موارد خارج االستغالل  

BFR g  االحتیاج في راس المال العامل  
TNG  الخزینة  
NOPAT  صافي األرباح قبل التشغیل  

WACC الكلفة المرجحة  
EVA القیمة االقتصادیة المضافة  

MVA القیمة السوقیة المضافة  

RE المردودیة االقتصادیة  

RF المردودیة المالیة  

CI  األموال المستثمرة  

KS  تكلفة األموال الخاصة  

S األرباح الصافیة  
E  األموال الخاصة  

  

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 المقدمة
 

 
 أ 

ــةتعمــل املؤسســة اليــوم يف        مبنافســة شــديدة أســفرت عنهــا كثافــة العوملــة ممــا جعــل هــاجس  تتســم بيئ
يف  اتاالســتمرارية يف الســوق يــؤرق اجلميــع، و ذلــك أجــرب املؤسســات علــى تكثيــف البحــوث و الدراســ

حثــــة عـــن كــــل مـــا مـــن  لتـــايلان يضـــمن هلــــا التميـــ شــــأنهجوانـــب متعـــددة  بقائهــــا  احلفــــاظ علـــى ز و 
ملؤسسـة االقتصـادية يتسـم حبساسـية كـربى، االمـر ، واستمراريتها وهذا ما جعل عملية اختاذ القرار املـايل 

  يف تلك القرارات بطريقة رشيدة.الذي يتطلب التحكم 

فاختـــــاذ القـــــرارات املاليـــــة وظيفـــــة أساســـــية و جــــــد هامـــــة مـــــن وظـــــائف املؤسســـــة تكمـــــن أمهيتهــــــا      
ـــــــا ــد عليهـــــــا يف ادارة خمتلـــــــف نشـــــــاطات املؤسســـــــة مـــــــن خـــــــالل اختيـــــــار ت االســـــــرتاتيجية يف كو عتمـــــ

ــــرارا مــــايل خيــــدم مصــــاحل املؤسســــة. ــــوفر مؤشــــرات  أفضــــل ق ــــد مــــن ت ــــايل الصــــائب الب والختــــاذ القــــرار امل
ومقـــــاييس ماليـــــة حمـــــددة يســـــتند عليهـــــا، لكـــــي تـــــوفر ملتخـــــذ القـــــرار منـــــاخ مناســـــب للحكـــــم، انطالقـــــا 

   ارة ما ال ميكنك قياسه ""ال ميكنك ادمن املقولة الشهرية  

اليــوم واحــدة مــن أهــم العمليــات الــيت تســمح بتــوفري معلومــات ماليــة وتعتــرب عمليــة تقيــيم األداء املــايل 
ت املالية.   انطالقا من دراسة و حتليل البيا

الرئيسية هلذا البحث على النحو  اإلشكاليةومما سبق ميكن صياغة وطرح    :اإلشكاليةصياغة 

  التايل:

  ؟االداء املايل يف ترشيد القرارات املالية تقييم  يساهم هل   

  ميكن طرح التساؤالت اجلزئية التالية:  أعاله اإلشكاليةعن  اإلجابةولتسهيل 

ختاذ القرار .1   ؟ما املقصود 

 ؟ما دور األداء املايل .2
 ما أمهية املؤشرات املالية يف املؤسسة االقتصادية؟ .3
املـايل يف ترشـيد القـرارات املاليـة يف مؤسسـة التوضـيب وفنـون الطباعـة  األداءتقييم كيف يساهم  .4

EMBAG؟ 

  



 المقدمة
 

 
 ب 

  الفرضيات:

بعض الغموض،  إزالةاملطروحة وضعنا فرضيات اليت تساعد يف  واألسئلة اإلشكاليةعلى  ولإلجابة  
  رئيسة و وفرضيات فرعية، وتتمثل يف ما يلي:لذا نطرح فرضية 

 الفرضية الرئيسية:

  اختاذ قرارات مالية رشيدة يف تساهم عملية تقييم األداء املايل للمؤسسة االقتصادية 

  الفرضيات الفرعية:

 .ل ملشاكلهاتطوير للمؤسسة وح تعترب عملية اختاذ القرار .1
 .املرسومة أهدافها حتقيق علىيعد األداء املايل أمشل من تقييم األداء املايل وهو قدرة املؤسسة  .2
 .احلاصلة االحنرافات معرفة و املايلها أداء تقييمل املؤسسة عليهاتعتمد  املالية أداةتعد املؤشرات  .3
ــيم يســاهم  .4 ــة األداءتقي مــن  يف مؤسســة التوضــيب وفنــون الطباعــة املــايل يف ترشــيد القــرارات املالي

 خالل حتليل مؤشراته ونسبه املالية ملعرفة االحنرافات احلاصلة للعمل على تصحيحها وتعديلها.

  اختيار املوضوع: أسباب

  :موضوعي ومنها ما هوذايت  ما هو منها أسبابيعود اختيار املوضوع لعدة    

  :الذاتية ألسبابا -1     

 .املالية إلدارة العالقة ذات املواضيع لتناول والرغبة امليول -
 .املدروس التخصص مع املوضوع توافق -

 :املوضوعية األسباب-2    

 .املالية القرارات ترشيد  يف وامهيته املؤسسة يف املايل األداء تقييم دور إبراز -
 . املالية القرارات الختاذ املعايري ابرز من املايل األداء مؤشرات عتبار املوضوع أمهية -
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  الدراسة: أمهية

املاليني، فهو يربز لنا املؤشرات  املسريينلغة لدى  أمهيةاملايل له  األداء أنالدراسة يف  أمهيةتكمن    
املنجزة خالل فرتة من  واألهدافاليت متارسها املؤسسة  األنشطةتقييم والنسب املالية اليت تستخدم يف 

لتايل معرفة نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لتفاديها من اجل ترشيد القرارات املالية. ،الزمن   و

  أهداف الدراسة:

 املايل. أدائهاتقييم  املالية يفمعرفة مدى اعتماد املؤسسة على املؤشرات والنسب  -
 الكشف عن نقاط القوة والضعف للمؤسسة لتضمن بقائها يف حميطها. -
 .الوقوف على العالقة بني تقييم األداء املايل وترشيد القرارات -
  .ؤسسةمل إعطاء نظرة مستقبلية عن نشاط ايفعالية القرار ف -

   الدراسة:حدود 

إلسقاط اجلانب النظري للدراسة على أرض الواقع مت إجراء الدراسة يف مؤسسة  احلدود املكانية : -
 .EMBAGالتوضيب وفنون الطباعة 

 2019- 2018السنة اجلامعية  مت إجراء الدراسة يف الفرتات الزمنية:احلدود  -

املايل كمتغري مستقل، والقرارات  األداء تقييم مها متغريينمت التطرق يف الدراسة إىل  املوضوعية:احلدود  -
بع مث إجياد العالقة بينهما  .املالية كمتغري 

   املنهج املتبع

ينــا اتبــاع      التحليلــي حيــث يف اجلانــب النظــري مت االعتمــاد املــنهج الوصــفي  نظــرا لطبيعــة املوضــوع ار
ـــب التطبيقـــي  املـــنهجعلـــى  ملوضـــوع أمـــا يف اجلان ت املتعلقـــة  ـــا الوصـــفي لدراســـة و وصـــف خمتلـــف البي
ــة للمؤسســة حمــل الدراســة و التحليلــي مــن خــالل التعمــق يف املوضــوع  املــنهجعلــى  اعتمــد رة امليداني ــز ال
كــذا و تقــدمي صــورة حتليليــة واضــحة تــربز لنــا مــن خــالل دراســة املؤشــرات والنســب املاليــة مــن أجــل  وهــذا 

  .مقارنة بني السنوات وإجراء حتليل مليزانيتها
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ت      : الدراسةصعو

ت نذكر منها:    ذه الدراسة واجهتنا بعض الصعو   عند قيامنا 

لدراســـــــة مـــــــن املؤسســـــــة،  متثلـــــــت - ت اخلاصـــــــة  ـــــــا لدرجـــــــة األوىل يف احلصـــــــول علـــــــى البي
  .واليت أخذت اجلزء األكرب يف إجناز الدراسة التطبيقية

ئـــــق و القـــــدر املرغـــــوب فيـــــه مـــــن املعلومـــــات مـــــن املؤس عـــــدم - ســـــة حمـــــل احلصـــــول علـــــى الو
ا ذات طابع    يسر الدراسة أل

 .البورصة يف مدرجة ليست املؤسسة -

  هيكل الدراسة:

نا بتقسيم الدراسة على اإلشكالية واألسئلة الفرعية، وإلثبات صحة الفرضيات قم اإلجابةمن أجل     

"االطار النظري حول ترشيد القرارات املالية و تقييم  لتناولنا يف الفصل األو إىل فصلني 

االطار  لدراسة ولألابحث مل، خصص اثالث مباحث ىلإتقسيمه ل وذلك من خالاألداء املايل"  

لدراسة تقنيات تقييم األداء املايل يف املؤسسة   خصصينملبحث الثا، أما االنظري الختاذ القرارات املالية
دراستنا وإبراز  يف االعتماد عليها مت يتالاالقتصادية أما املبحث الثالث فقد تناول الدراسات السابقة 

يدانية بدراسة مالفصل الثاين قمنا  أما بينهاف فيما أهم جوانب أوجه التشابه واالختال

 تقييم مدى مسامهةعرفة اجلانب النظري على أرض الواقع مل إسقاطمن خالل   EMBAGملؤسسة

  ىل مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة، كما قسم هذا الفصل إيفاملايل يف ترشيد القرارات املالية  األداء
ملؤسسة أما املبحث الثاين فقد خصص للهيكل ل األولبحث خصص املثالثة مباحث  لتعريف 

 تقييم وكان حتت عنوان عرض النتائج وتفسريها ومناقشتهاب املبحث الثالث التنظيمي للمؤسسة و اختتم 
   EMBAG الطباعة فنون و التوضيب ملؤسسة املايل األداء

 ىل، إضافة إواختبار الفرضيات املدرجة  الدراسةيفملتوصل إليها ة تتضمن أهم النتائج امتخلروج خبااوأخريا 
  .حات وأفاق الدراسةارت قالا
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  متهيد:

ملنافسـة     يف ظل الظروف االقتصادية الراهنة اليت تواجهها املؤسسات يف جمال التنافس، واتسام السوق 
ــدف للوصــول  ـا و أن تضــع خططــا مسـتقبلية  ــتم بعمليا التامـة أصــبح مـن الضــروري علــى املؤسسـة أن 

 مـا مت التخطـيط لـه ومـا اجنـز اليها، فال بـد أن تعتمـد علـى تقيـيم األداء املـايل الـذي يعتـرب مبثابـة مقارنـة بـني
يكــــون للمســــريين القــــدرة علــــى اختيــــار أفضــــل القــــرارات املاليــــة و ترشــــيدها مبــــا يناســــب حقــــا، و هكــــذا 

اســرتاتيجية املؤسســة وذلـــك بنــاءا علــى نتـــائج املؤشــرات املاليــة الـــيت مت اختيارهــا مســبقا، والـــيت تعتــرب مـــرآة 
  تعكس الوضع احلقيقي للمؤسسة.

ســيتم مــن خــالل هــذا الفصــل معاجلــة اجلوانــب النظريــة املتعلقــة برتشــيد القــرارات املاليــة  ومــن هــذا املنطلــق 
 املباحــثمــن خــالل  الضــافة اىل بعــض الدراســات الســابقة املرتبطــة مبوضــوع البحــث وتقيــيم األداء املــايل

  :التالية

  .ر النظري الختاذ القرارات املايلاالطا املبحث األول:
  .تقنيات تقييم األداء املايل يف املؤسسة االقتصادية املبحث الثاين:

  الدراسات السابقة. املبحث الثالث:
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 املاليةالقرارات ختاذ ال االطار النظري: األول املبحث

تعد عملية اختاذ القرارات من املوضوعات اهلامة واليت تعددت وجهات النظر يف تعريفها وذلك تبعا     
م العلمية والفلسفية والعقائدية  الختالف اجتهادات الكتاب و الباحثني وكذلك نتيجة الختالفات يف خلفيا

 واالجتماعية.

  اختاذ القراراتماهية ول: األاملطلب 

  ومراحلها مفهوم عملية اختاذ القرار:  األول الفرع

  مفهوم عملية اختاذ القرار - 1

 حتقيقيف أحسن البدائل املتاحة بعد دراسة النتائج املتوقعة من كل بديل  اختيارعلى أنه  القرار يعرف   
   1 .األهداف املطلوبة

وسيلة تستخدمها اإلدارة لتمكينها من القيام بوظائفها ومباشرة  علماء القانون اإلداري على أنه كما عرفه
   2النشاطات املوكلة إليها.

لنسبة لعملية اختاذ القرار فهناك     نذكر أبرزها: العديد من التعريفات أما 

األهداف خالل فرتة زمنية جمموعة من  عملية اختيار بديل من بديلني حمتملني أو أكثر لتحقيق هدف أو هي
  3 .معينة يف ضوء معطيات كل من البيئة الداخلية واخلارجية واألدوات املتاحة للمنظمة

ا و  عملية اختيار دقيق بعد دراسة حتليلية موسعة لعدد من البدائل املتاحة اليت ميكن إتباعها تعرف على أ
   4حتقيق األهداف املرجوة. إىلللوصول 

                                                             
  9، ص2010، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مدخل لنظرية القراراتعجوز، لحسني ب  1
  75، ص2009الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، دار اختاذ القرارات اإلداريةنواف كنعان،   2
  132، ص 2003، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، أساسيات التنظيم واإلدارةعبدا لسالم أبوقحف،   3
جامعـة حممـد خيضـر بسـكرة، أحبـاث اقتصـادية وإداريـة، العـدد العاشـر، جملـة  ،رمسـي علـى عمليـة اختـاذ القـرارالثـري االتصـال غـري بركـان دليلـة،   4

  218،ص2011ديسمرب 
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ا إصدار حكم معني عما جيب أن يفعله الفرد يف موقف ما، وذلك عند  عملية كما تعرف أيضا اختاذ القرار 
الفحص الدقيق للبدائل املختلفة اليت ميكن إتباعها أوهي حلظة اختيار بديل معني بعد تقييم بدائل خمتلفة 

  1.ارالقر  التوقعات ملتخذ

القرار هي عملية قائمة على اتباع أسس و مراحل عليمة  عملية اختاذأن  :ميكننا القول قة وفقا للتعاريف الساب 
 اليت متكنها من توفر املعلومات الدقيقة من أجل اختيار البدائل املمكنة و حتقيق أهدافها املرسومة.

   مراحل عملية اختاذ القرارات -2

   2: املتناسقة، واليت ميكن توضيحها فيما يلي املتتابعة ومتر عملية اختاذ القرار بسلسلة من اخلطوات    

املهمة اليت ينبغي على متخذ القرار وهو بصدد التعرف على  األمورمن مرحلة حتديد وتشخيص املشكل: -
املشكلة السياسية وأبعادها هي حتديد طبيعة املوقف الذي خلق املشكلة ودرجة أمهية املشكلة، وعدم اخللق بني 

ا. ا، والوقت املالئم حللها واختاذ القرار الفعال واملناسب بشأ  أعراضها وأسبا

ت وامل- إن فهم املشكلة فهما حقيقيا، وحتديد أبعادها واقرتاح بدائل مناسبة حللها  :علوماتمرحلة مجع البيا
ملشكلة حمل القرار، وذلك أن اختاذ القرار الفعال يعتمد على قدرة ا يتطلب مجع ت واملعلومات ذات الصلة  لبيا

ت الدقيقة واملعلومات احملايدة واملالئمة لتحليلها حتليال  القائمني به للحصول على أكرب قدر ممكن من البيا
   .على الوصول إىل القرار املناسب معلومات تساعد إىلدقيقا يتم مقارنة احلقائق مع األرقام للوصول 

القرارات  يعترب حتديد البدائل املمكنة حلل املشكلة من أهم مراحل اختاذ : مرحلة حتديد واختيار البدائل-
خلربة لدى متخذي القرار دورا رئيسيا ا وتتمثل يف البحث عن احللول والبدائل املمكنة حلل تلك املشكلة وتلعب

ال ديد مزا وعيوب كل بديل كل بديل من البدائل املمكنة، ويتم ذلك عن طريق حت  مبقارنةوذلك ، يف هذا ا
  .مث اختيار البديل املناسب ىعلى حد

                                                             
  128،ص 2002، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، العملية اإلدارية وظائف املديرينعلي الشرقاوي،  1
هلـي،  2 جامعـة احلـاج ، مـذكرة ماجسـتري علـوم التسـيري، ختصـص حماسـبة، خصائص املعلومـات احملاسـبية وأثرهـا يف اختـاذ القـراراتصر حممد علي ا

تنة، اجلزائر،    115 -114، ص ص2009خلضر 
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حني االنتهاء من وضع البدائل املتاحة، جيد املدير نفسه أمام ضرورة تقييمها الختيار : مرحلة تقييم البدائل-
لول يتضمن عدة مزا وعيوب، إذ ال تتساوى احللول مجيعا من البديل املناسب، وذلك الن أي حل من هذه احل

ا على حتقيق   اهلدف. حيث قدر

يعد اختيار البديل املناسب هو البديل الذي حيقق املعيار أو حيقق اهلدف املطلوب إجنازه : مرحلة اختاذ القرار-
عن ذلك البديل، وجيب أن يتبع عملية اختاذ القرار نوع من الرقابة للتأكد من  كإعالنالختاذ القرار اليت تعد  

  اختالفات لتقوميها. أواحنرافات  أيفعالية القرار الذي مت اختاذه ومتابعته ملعرفة 

   العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار :الثالثاملطلب 

ملؤسسات املختلفة ولذلك ينبغي على متخذ اهناك العديد من العوامل اليت توثر يف عملية اختاذ القرارات يف 
العوامل الداخلية، العوامل اخلارجية و العوامل املتعلقة مبتخذ  1:من أمههاني االعتبار و القرار اخذ هذه العوامل بع

  القرار نفسه

 ة اخلارجية عوامل البيئ :الفرع األول
  هي العوامل اليت تؤثر على القرار بطريقة غري مباشرة وهي:

لركود والرخاء والكساد االقتصادي ومدى دعم احلكومة للنواحي ية: العوامل االقتصاد- هي العوامل املتعلقة 
 املساعدات املالية منحتها احلكومة للقطاع اخلاص. إىلاالقتصادية وهل هناك تشجيع لالستثمار 

السياسية السائدة يف الدول مثل استقرار  ألحوالهي العوامل املتعلقة العوامل السياسية والتنظيمية: -
اورة. لدول ا  احلكومة يف دولة ما وكذلك اللوائح والقوانني اليت حتكم هذه الدولة وعالقتها 

ت  العوامل الثقافية:- للغة والدين، وحضارة ومستو  املعيشة يف هذا البلد.هي العوامل املتعلقة 

  اخل.الدولة من أجهزة، واتصاالت....هي العوامل املتمثلة مبدى التقدم التكنولوجي يف  العوامل التكنولوجية:-

  ة الداخلية عوامل البيئ :الفرع الثاين
  بشكل مباشر وهي: القرارهذه العوامل تؤثر على 

 حجم املنظمة. -
 املنظمة.القوانني واللوائح يف هذه  -
 املوارد املالية والبشرية للمنظمة. -

                                                             
  .394 -393، ص ص 2009،األردن ،1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طالقيادة اإلداريةنواف كنعان،   1
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 .اإلدارات أو األقسامالعالقة بني مدراء  -
  متخذ القرار نفسه ثري :الفرع الثالث

هذا العامل من العوامل املهمة ألنه يؤثر على القرار بطريقة مباشرة يف بعض األحيان وغري مباشرة يف أحيان 
ذا املدير ومن هذه العوامل:أخرى، وهذا يعتمد على طبيعة القرار                 ومدى ارتباطه شخصيا 

رخيـه يف العمـل ونـوع : العوامل السيكولوجية الداخلية- واليت تتمثل يف شخصية القائد وميولـه واجتاهـه وقيمـة و
ا ومركزه االجتماعي واالقتصادي خارج التنظيم وحالته النفسية عند اختاذ  على اختاذ تؤثر  القراراخلربات اليت مر 

ثـري كبـري يف إجنـاز العمـل وحتقيـق األهـداف  القرار وصوابيته، فإزالة التوتر النفسي واالضـطراب واحلـرية والـرتدد هلـا 
 .والطموحات واآلمال اليت يسعى إليها الفرد

ثري كبري يف اختاذ القرار ودون ذلك  العوامل املؤثرة يف متخذ القرار:- للقيم واملعتقدات والعائلة واجلماعات 
   يتعارض مع حقائق وطبيعة النفس البشرية وتفاعلها يف احلياة. 

  القرارات املالية : لرابعاملطلب ا

الذي تعتمد عليه املؤسسة يف تعترب القرارات املالية احدى اهم املواضيع يف االدارة املالية، كما ان القرار املايل هو 
ا اذ أنه حمدد لقيمة املؤسسة ومن خالله حتقق اهداف   خمتلفة. هاخمتلف نشاطا

  القرار املايل األول:  الفرع

اتعرف القرارات املالية على  دة  أ اختيار البديل األمثل من بني العديد من املواقف املالية الذي يرتتب عليه ز
التقارير املالية  أوالقيمة السوقية للمؤسسة خالل فرتة زمنية معينة، حيث يقوم املدير املايل  بتحليل القوائم املالية 

  1 .اختاذ القرارات املاليةوالبحث عن املعلومات احملاسبية واملالية وحتليلها وتعديلها لتساعد يف 

 البديلةالقرار املايل هو االختيار املدرك بني البدائل املتاحة يف موقف معني، أو عملية املفاضلة بني احللول 
  2. واجهة مشكلة معينةمل

ا ومن خالل استقراء عملية اختاذ القرار     من العناصر التالية :  تتألفنستنتج أ

  مشكلة حمددة تتطلب حال. أمامهجيد املسري  أنهذا يعين وجود مشكلة: -
  .أجدرهالينتقي منها  املسري أمامأي هناك طرقا خمتلفة توفر بدائل خمتلفة: -

                                                             
  .207ص ،2002 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، ، الدارأساسيات التمويل واإلدارة املالية ،عبد الغفار حنفي  1
   . 341، ص1993، منشأ املعارف، اإلسكندرية، أصول اإلدارة العامةإبراهيم عبد العزيز شيحا،    2
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   عائد أو اقل تكلفة. أقصىاهلدف حتقيق  ذلكمتخذ القرار وميثل  إليهيسعى وجود هدف: -
نتصور البديل املرجح دون دراسة للنتائج  أنال ميكن  إذ يف اختيار البديل: واإلدراكتوفر الوعي -

  بديل.املتوقعة من كل 
 أي اجلو الذي يتم فيه اختاذ القرار وما يتضمنه من اعتبارات منها: املناخ الذي يتخذ فيه القرار: -
 شخصية متخذ القرار. -
 ما سبق اختاذه من قرارات داخل املنظمة. -
 القرار.الظروف اليت حتيط بعملية اختاذ  -
   فيها.عناصر ال يستطيع متخذ القرار التحكم  أنواعهااملتغريات البيئية مبختلف  -

 القرارات املالية أنواع: الثاين رعالف

للهيكل  مثلألا والتكوين  )أصول(دف القرارات املالية إىل حتقيق االستخدامات األفضل لرأس مال املؤسسة  
ذي الفرد الشروع يف اختاذ أي قرار جيب توفر املايل (خصوم )، وذلك عن طريق ختطيط مايل مسبق، فعند ال

مهية درجة األقرارات من حيث اختاذ قرارات سليمة حبيث ختتلف النه من كهارات ما متن املواصفات واملميتلك م
حألرارات توزيع ا، قاالستثمار، قرارات التمويل قرارات كن تصنيفها إىلومي   .ر

   قرار التمويل :الأو 

قي القرارات يفثابة القرار الفعال التمويل مب يعترب   لذا سنتطرق اوال اىل تعريف التمويل  األخرى حتريك وترشيد 

    1.عامة  أو تطوير مؤسسة خاصة أو إلنشاءتوفري املبالغ النقدية الالزمة  هو التمويل-1

   التمويل: اتقرار  -2

تعلقة بتحديد وصياغة هيكل التمويل ملتلك القرارات ا يه و املالية اإلدارةمن اعقد القرارات اليت متارسها تعد 
ك أو تعظيم القيمة مثل لتعظيم ثروة املالألختيار هيكل التمويل االهلا الن خم تصل يتوال األعمالمؤسسة لل

ملصادر  األمثلكلفة التمويل والناتج عن خلق املزيج تل األدىنوذلك من خالل حتقيق احلد  السوقية للسهم
    .التمويل كلما ارتفعت القيمة السوقية للسهم 

  املطلوبة ممكن : األموال أنمن  التأكداهتمام املدير املايل قبل اختاذ القرار التمويلي وبعده هو  إن

 توفريها يف الوقت املناسب. -

                                                             
  . 24، ص  2008زائر، ، دار العلوم، اجلمتويل املنشات االقتصاديةأمحد بوراس،     1
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 توفريها خالل فرتات زمنية مناسبة. -
 كلفة ممكنة.  قلتوفريها  -
االت  -   فائدة. األكثراستثمارها يف ا

  يف اختاذ القرار التمويلي وهي: أساسيةتعترب  اليت تغرياتاملبعني االعتبار مجلة  األخذجيب 
 لزمن.، االتكلفة، املرونة، هيكل التمويل املطلوب 

  الختاذ القرار املايل. الرئيسية األبعادحيث تشكل هذه احملددات 
  

  :يةقرارات التمويلال أنواع .3

  1كما يلي:  األجلوقرارات متويلية قصرية  األجلقرارات متويلية  طويلة  إىلقسم القرارات التمويلية نت 

اختيار فإن هذا القرار يتالءم مع  األجلاستثمار طويل  اذا مت اختيار :األجلالقرار التمويلي طويل  -1.3
ح حمتجزة األجلمتويل طويل  وهذا يتوقف على اختيار هيكل متويل مالئم  )(أسهم عادية، أسهم ممتازة، أر

من الرحبية على حسب هدف املؤسسة كما يتوقف يف  أعلىمن املخاطر وحدا  أدىنسليم، هيكل حيقق حد 
  .وأثرها األموالنفس الوقت على تكلفة 

موعة من القرارات حول مصادر التمويل قصرية  :األجلالقرار التمويلي قصرية  -2.3  األجلتدور هذه ا
الستثمارات قصرية  أي الالزمة األموالوكمية  اليت ختص املوجودات املتداولة واليت  األجلالقرارات املتعلقة 

  .تشكل جزء من حركة

  العوامل املؤثرة يف قرار التمويل: -   4

  2:منها ما يليو هناك العديد من العوامل املؤثرة يف اختيار املزيج التمويلي الختاذ قرار التمويل املناسب 

امللكية يف عملية التمويل، وهذا ما  أموالاالقرتاض ملساعدة  موالاالستعانة من ة أللمنش ميكنالدخل: -
مللكية فقد تؤدي  ملتاجرة  لرافعة املالية،  أموالدفع معدل العائد على  إىليعرف  امللكية وتسمى هذه العملية 

 لقانون التايل:   إجيادهاوميكن 

  الرافعة املالية= القروض طويلة األجل/موجودات املنشأة       

                                                             
  13ص ،1996 مصر شمس، عین مكتبة ،)القرار اتخاذ منھج( المالیة اإلدارة ، الداخلي االستثمار الھواري، سید  1
  .408ص ،2006 الجزائر، األولى، الطبعة للنشر، وائل دار المالیة، اإلدارة المالي، التسییر القریشي، یوسف ساسي، بن الیاس  2
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اتؤثر يف مدى درجة االعتماد على الديون  الرافعة التشغيلية:- متثل معدل التغيري يف الربح قبل الفوائد  أل
 ضرائب / معدل التغري يف املبيعات                                                                    وال

  حيث كلما كانت املبيعات كبرية زادت القدرة على استخدام الديون. معدل منو واستقرار املبيعات:-

حلالعتماد على  كلما كانت معدالت العائد مرتفعة كان استخدام الديون اقل  الرحبية:-  احملتجزة. األر

أي  األموالقدرة املؤسسة على تعديل اخلطة التمويلية وفقا للتغري الذي حيصل يف احتياجات  املرونة املالية:-
لتايل فان الديون توفر مرونة  حيث انه متوفر  أكثراملالئمة بني الظروف املالية السائدة ومصادر التمويل، و

 تناسب مع حاجة املؤسسة. ومعايريجال خمتلفة 

مبعىن استخدام املزيج املناسب يف الوقت املناسب، مما جيعل املؤسسة على استعداد دائم الستغالل  التوقيت:-
 .األموالعلى تكلفة  وأثرهامن خالل متابعة الظروف املالية  الظروف املناسبة

 االعتماد على الديون يرفع من درجة املخاطر املالية على نشاط املؤسسة. أنحيث  املخاطرة:-

الثابتة كبري كلما   األصولاحلصة املقابلة للهيكل املايل، حبيث كلما كان هيكل  األصولتعترب  :األصولهيكل -
م متويلها اليت يت األصولمدى مالئمة مصادر التمويل مع طبيعة  أعلى أيكانت القدرة يف احلصول على قروض 

  عن طريق هذه املصادر.

  1األموال املطلوبة ممكن :ن التأكد  ميكنه من  القرار التمويلي وبعده اختاذاملدير املايل قبل  اهتمامإن 

 توفريها يف الوقت املناسب.   
 توفريها خالل فرتات زمنية مناسبة.  
 قل تكلفة ممكنة   توفريها 
 استثمارها يف احملالت األكثر فائدة.   

  االستثمار قرارا: ني

ا، ويعني اختيار هيكل استثمارات  :االستثمار -1 هو ختصيص أو توزيع أموال الشركة يف هيكل استثمارا
طويلة  واستثمارات )تداولةالشركة، وكيفية توزيع هذه االستثمارات بني استثمارات قصرية األجل (املوجودات امل

                                                             
  48ص ذكره، سبق مرجع الزبیدي، محمود حمزة  1
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)، وهو ما ميكن قياسه بنسبة املوجودات املتداولة إىل املوجودات الثابتة ويعترب هذا وجودات الثابتة(امل جلاأل
  1أمهية كبرية لتأثريه على سيولة ورحبية الشركة.  ذو االختيار

   2 :االستثمارقرار -2

  .األسهمثروة املتداولة لتعظيم  واألصولالثابتة  األصولفيما خيص االستثمارات يف  األمثلاختيار البديل هو 

ثري على بقائه و  ملشروع فعي ذات  يعترب قرار االستثمار أهم و أصعب و اخطر القرارات اليت تتخذها اإلدارة 
دة يف األصول املتداولة  استمراره و منوه و ال تقتصر هذه االستثمارات على األصول الثابتة فقط و إمنا أيضا الز

حوث و التطوير، وبصفة عامة تشكل االستثمارات يف األصول و االستثمار، و نفقات البو املرتتبة على 
   :البحوث اجلانب األكرب من االستثمارات و تستدعي عناية خاصة لثالثة أسباب

التخلي أو العدول عنها بسبب ضخامة حجم  روع يف تنفيذ االستثمارات الثابتيصعب بعد الش -
  .التخلي عن االستثمار حتمل خسائر مالية ضخمة اإلعداد ومعىنمت إنفاقها يف مرحلة  األموال اليت

ونعين  -النعدام املرونة لكثري من االستثمارات الثابتة -املخاطر املرتتبة عند العدول عن االستثمار -
يف الرجوع إىل الوضع املبدئي ( ما قبل الشروع يف تنفيذ االستثمار) فقد يكون من السهل  ملرونة السرعة

   .مبىن سكين، و لكن يصعب حتويل معمل لتكرير البرتول إىل غرض آخر حتويل مبىن إداري إىل
عترب تكلفة اخلطأ املرتتبة على االختيار اخلاطئ لالستثمار عالية حيث يتطلب األمر وقتا إلرجاع ت -

ر األوضاع إىل   .الوضع املبدئي و ما يرتتب على ذلك من أ

  3 املستخدمة يف اختاذ القرار االستثمار: أهم املعايري- 3

لوحدات النقدية احلالية القيمة احلالية الصافية :-   ترتجم تغري التدفقات النقدية املتولدة عن االستثمار 

  وهو عبارة عن النسبة بني القيمة احلالية و تكلفة االستثمار. مؤشر املردودية :-

  الزمة السرتجاع رأمسال املشروع.و هي املدة الزمنية الفرتة االسرتداد : -

  و هو معدل االستحداث الذي تنعدم عنده القيمة الصافية، مبعىن العتبة. معدل العائد الداخلي :-
                                                             

  .27، ص2013دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة األوىل،  ،اإلدارة املالية احلديثة حممد علي إبراهيم العامري،  1
،ص 2008، جامعة اإلسكندرية، املكتب العريب احلديث الناشر، اسرتاتيجية اإلدارة املالية يف اختاذ القرارات االستثماريةعبد الغفار حنفي،   2

223-222  
 ،ناء منوذج لرتشيد القرارات املاليةبحنو  دراسة حتليلية للمنطق املايل لنمو املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائريةدادن عبد الوهاب،   3

  .98، ص  2007رسالة الدكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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   معدل املردودية احملاسبية-
و هي املدة الزمنية الالزمة السرتجاع رأمسال املشروع  فرتة االسرتداد املستحدثة ( بعد التحيني):- 

ألخذ يف احلسبان القيمة احلاضرة للتدفقات النقدية لقيمة   . احلالية، أي 

نه بقدر ما تكون هذه إليست فرتة االسرتداد مؤشرا للمردودية بقدر ما هي مؤشر لسيولة االستثمار. لذلك ف
لية يف يكون االستثمار موضوع القرار مفضال، حيث يعين ذلك انه سيولد سيولة مستقب ماالفرتة قصرية بقدر 

  .ظرف قصري، مما يعين ان هذا االستثمار هو بدرجة من السيولة

  1 قرار االستثماري:ال أمهية-4

وان عناصره كثرية جتعل من التوقعات اليت انطلقنا منها الختاذ قرار االستثمار توقعات  إنه رهان يف املستقبل،
ونوعية املنتجات املراد اجنازها، أو العتاد املستعمل، مضللة، فأي خطأ يف تقدير منط حركة السوق وقوة املنافسة، 

در ما  در ما جند شركات مل تقع يف اليوم ما املستعمل، يقلب النجاح إىل فشل، و يقلب النجاح إىل فشل، و
ت   .جند شركات مل تقع يف اليوم ما يف مثل هذه الصعو

خاطر يف مشروع معني مث أن املجاوز كل ومهما يكن فليس يف مقدور أي صاحب مشروع استثماري أن يت
مكانية أن  املستقبليةاطر عدم التأكد خمالدراسة املسبقة الوافية قبل االنطالق يف أي مشروع تقلل كثريا من  و

ائيا إذا بدى له أنه هناك خطر ما قد حيول دون جناح حتقق املشروع، مث أن قبول املشروع  يرتك املشروع 
ة تقييم االستثمارات يتجاوز بنجاح للعقبات املوضوعة خالل الدراسة، حيث أنه كانت عملاالستثماري معناه ال

ائي من حيث قبول أو رفض املشروع بعد حتليل عوائده وتكاليفه، ومن  حتتوي منهجية للوصول إىل قرار 
عن العائد والتكاليف املنطقي أن قياس عوائد وتكاليف املشروع التجارية واملالية ختتلف من وجهة نظر املستثمر 

  .من وجهة نظر االقتصاد

 قصرية استثماريةقرارات  2: مين للعوائد املتوقع حتقيقها إىلعادة تنقسم قرارات االستثمار يف ضوء البعد الز  و
  .األمد طويلة استثماريةقرارات ، األمد

موعة من القرارات حول االستثمار يف املوجودات  القرارات االستثمارية القصرية األمد: - تدور هذه ا
املتداولة واليت تشكل جزءا مهما من حركة االستثمار الداخلي يف شركات األعمال، بل أن اجلزء األكرب من 

ا الرئيسية  مثل املسؤوليات اإلدارة املالية سوف ينحصر يف حتديد حجم االستثمار يف املوجودات املتداولة وفقرا
                                                             

مثلة و متارين حملولة لطلبة العلوم مبارك لسلوس،   1 املطبوعات  ديوان، والتسيري والتجارية االقتصاديةالتسيري املايل حتليل نظري مدعم 
  .117-116ص ص ،2012،الثانية،الطبعة اجلامعية 

  77-47ص ص ،مرجع سبق ذكره الزبیدي، محمود  2
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النقد واالستثمارات املؤقتة والذمم املدينة واملخزون السلعي الرتباط هذا اجلزء حبركة الدورة التشغيلية وبقدرة 
الشركة يف حتقيق وتعظيم عوائدها ويف حتديد وضمان السيولة املطلوبة، لذلك فالقرار السليم هو القرار الذي 

  املوجودات املتداولة يضمن احلجم االقتصادي األمثل حلجم االستثمار يف 

إلنفاق االستثماري الطويل األمد  القرارات االستثمارية طويلة األمد: - موعة من القرارات  تم هذه ا
الستثمار يف املوجودات الثابتة واملعروف عن هذا النوع من القرارات أنه يعترب من أخطر وأصعب ، واملتمثل 

االستثمار يتصف بكرب املبالغ اليت حيتويها ويضمن عوائد سنوية لفرتات  القرارات املالية لكونه يرتبط بنوع من
طويلة يف املستقبل، إضافة إىل أن هذا النوع من االستثمار يرسم حدود العملية اإلنتاجية يف شركة األعمال وليس 

   .من السهولة التخلص منه عندما مت عملية االستثمار فيه

حقرارات توزيع لثا:    األر

جمرد  أوسالبة كما تكون تدفقات نقدية  أويفرز نشاط املؤسسة يف كل دورة نتيجة حماسبية، قد تكون موجبة 
ا يف شكل احتياطات    إذاتدفقات ومهية ، هذه النتيجة يف حالة ما  كانت تدفقات نقدية ميكن االحتفاظ 

  توزيعات على املسامهني. أوكتمويل ذايت، 

حمفاهيم حول قرارات توزيع .1   1 :األر

  العادية وفقا لرحبية املؤسسة وسيولتها. األسهمهي تلك الدفعات النقدية املقرر توزيعها على محلة  التوزيعات:

الكلية والتكاليف الكلية اليت تتضمن التكاليف املباشرة  اإليراداتمن الناحية احملاسبية هو الفرق بني  :الربح
بتة   سواء اليف املباشرة والتكاليف غري مباشرة االقتصادية هو يتضمن التك ومن الناحية ،متغرية أوكانت 

ا التكاليف النامجة عن استخدام عناصر   املشروع.  أصحاباململوكة من قبل  اإلنتاجالضمنية اليت يقصد 

ح املوزعة:   وتعترب مصدر من مصادر التمويل  ،هي جمموعة النقود املدفوعة إىل محلة أسهم املؤسسةاألر
  املالية وميكن توضيح هذه العالقة فيما يلي: اإلدارةالداخلي (الذايت) يعزز قدرات 

 
 
 

 

                                                             
  404 ص األردن، عمان، المسیرة، دار ،اإلداري االقتصاد وآخرون، العساف، عارصة احمد حسین، محمود  1

  النتیجة الصافیة + مخصصات االھتالك والمؤونات.=  CAFالقدرة على التمویل الذاتي 

األرباح المحتجزة = النتیجة الصافیة +مخصصات االھتالك  –CAF التمویل الذاتي
  األرباح المحتجزة. –والمؤونات 
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حقرارات توزيع  . 2 لثا من القرارات هي قرارات :  األر تصاحب قرارات االستثمار وقرارات التمويل نوعا 
ح،توزيع  حاليت حتدد النسبة املئوية  األموروتتضمن جمموعة قرارات هذا النشاط كافة  األر النقدية اليت  لألر

حالعادية وزمن توزيع هذه  األسهمتوزع على املسامهني من محلة    1.األر

   أهداف القرارات املالية: خلامساملطلب ا

ــــي ـــ ــ   2 :تتمثل أهداف القرارات املالية يف ما يل

أو مبعىن آخر تعظيم القيمة احلالية الستثمار أو لتصرف معني وهذا اهلدف ال يوجه  تعظيم الثروة: -
ح وعنصر اخلطر. حية توقيت هذه األر ا بل يوجد أيضا  ح يف حد ذا  اهتمامه إىل األر

فالقيمة الدفرتية لصايف الثروة هلا قدر  عدم اخللط بني القيمة البيعية والقيمة الدفرتية لصايف الثروة: -
من األمهية يف احلصول على القروض القصرية والطويلة األجل وتؤثر بطريقة غري مباشرة على القيمة  ضئيل

لقيمة السوقية حلق  ملؤسسة وال تتـأثر  احلالية لصايف الثروة كما تظهر بقائمة املركز املايل هي خاصة 
دف يف النهاية إىل تعظيم ثروة املالك.امللكية، وبذلك يسعى امل  دير املايل إىل اختاذ القرارات اليت 

حيث تتفاوت املخاطر وفقا للشكل القانوين للمؤسسة ففي  درجة املخاطرة اليت يتعرض هلا املالك: -
املؤسسات الفردية وشركات التضامن، تكون خماطر املالك أكرب من إفالس املؤسسة، فال تقتصر على 

م يف املؤسسة وإمنا تشمل أيضا املمتلكات الشخصية أما يف الشركات املسامهة فتقتصر املخاطر ممتلكا
يف حالة اإلفالس على حصة املالك يف الشركة وإن االستثمار يف األسهم املمتازة أفضل من األسهم 

  .العادية حيث تكون األوىل اقل تعرض للمخاطر

  

 

                                                             
  49 ص ،ذكره سبق مرجع الزبیدي، محمود حمزة  1
  .24-22 ص ص ،2006 مصر، اإلسكندریة، والتوزیع، للنشر الجامعیة الدار المالیة، اإلدارة ،القرارات اتخاذ مدخل، يحنف الغفار عبد  2



   للدراسة والدراسات السابقة االطار النظري                 الفصل األول:                 
 

 
13 

  تقنيات تقييم األداء املايل يف املؤسسة االقتصادية  :الثاين املبحث

دف املؤسسة، داخل والرقابة التنظيم عملية يف أساسيا عنصرا األداء تقييم عملية تعترب      مدى لقياس واليت 
 للعملية سناحل السري ضمان أجل من الصحيحة القرارات اختاذ من للتمكن للمؤسسة، املسطرة األهداف حتقيق

  .التنظيمية

  املطلب األول: مفهوم تقييم األداء املايل 

 أمشل كونه املايلاألداء  كل من األداء و  تعريف إىل اإلشارة من البد املايل، األداء تقييمقبل أن نتطرق اىل مفهوم  
  .املايل األداء تقييم مفهوم من

فقد عرفه بعض الباحثني على ، مستمر تطور يف و بعاداأل متعدد فهو لألداء وحيد مفهوم حتديد الصعب من ان 
ملؤسسة. 1أنه" عالقة بني املوارد املخصصة و النتائج املتوقعة"  ومن هنا ميكننا القول أن األداء كمفهوم مرتبط 

ا على حتقيق أهدافها املرسومة   (خططها). ويتمثل يف قدر

  وأمهيته األداء املايلتعريف  :الفرع األول

  :منها نورد التعاريف من لعديد املايل األداء حضي تعريف األداء املايل:-1

"بشكل عام ينظر اىل األداء على انه سلسلة من النشاطات املرتبطة بوظيفة متخصصة أو نشاط جزئي تقوم به 
  2اإلدارة لتحقيق هدف معني".

ا ىمد ملعرفة للمؤسسة املالية الصحة تشخيص أنه على" يعرف كما ة املضافة القيمة إنشاء على قدر  وجما
ت جدول و املالية امليزانية على االعتماد خالل من املستقبل  ال ولكن املالية، القوائم قي كذلك و النتائج حسا

                                                             
  .56، ص2006، 4، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طاقتصاد املؤسسةعمر صخري،   1
لفشلمحزة حممود الزبيدي،   2 ر و التوزيع، األردن، ، الطبعة الثانية، دار الوراق لنشالتحليل املايل ألغراض تقييم األداء و التنبؤ 

  89،ص2011
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 الدراسة، يف النشطة املؤسسة إليه تنتمي الذي الصناعي القطاع و االقتصادي الظرف يؤخذ مل إذا ذلك من جدوى
ح منو معدلو  للمؤسسة االقتصادية املردودية مبعاينة يتم األداء تشخيص فإن األساس ذاه على و   1".األر

 ذات االستخدامات يف ومصادرها ملواردها األمثل االستغالل على املؤسسة قدرة مبدى":  املايل األداء  يعرف ماك
    2  ة".الثرو  تشكيل أجل من القصري،وذات األجل  الطويل األجل

لغة كونه أنه يسلط الضوء على النقاط التالية:  ية األداء املايل:أمه-2   3لألداء املايل أمهية 

  رحبية املؤسسة و اهلدف منه هو تعظيم قيمة املؤسسة و ثروة املساهم.تقييم  -

اللتزامات.تقييم سيولة املؤسسة و اهلدف منه حتسني قدرة ا -   ملؤسسة يف الوفاء 
ح. لك بغية معرفةتقييم تطور نشاط املؤسسة وذ -   سياسة املؤسسة يف توزيع األر

  تقييم مديونية املؤسسة من خالل معرفة مدى اعتماد املؤسسة على التمويل اخلارجي. -
   تقييم تطور حجم املؤسسة من اجل حتسني القدرة الكلية للمؤسسة. -

  تقييم األداء املايل مفهومالفرع الثاين: 

املنجزة و مقارنتها مبا كان جيب أن يتم وفقا للتخطيط املعد مسبقا، أمال  يقصد بعملية تقييم األداء لألعمال    
  4 .يف اكتشاف جوانب القوة أو حتديد نقاط الضعف

قياس النتائج احملققة أو املنتظرة على ضوء معايري حمددة  " أنه على للمؤسسة املايل األداء تقييم يعرف كما    
قيق األهداف ملعرفة مستوى الفعالية، وحتديد األمهية النسبية بني سلفا لتحديد ما ميكن قياسه ومن مث مدى حت

حلكم على درجة الكفاءة   ".النتائج واملوارد املستخدمة مما يسمح 

   

                                                             
ستعمال احملاكاة املاليةعبد الغين دادن،   1 ، أطروحة  قياس وتقييم األداء املايل يف املؤسسات االقتصادية حنو ارساء منوذج لإلنذار املبكر 

  .36،ص2007مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،
ور املعلومات املالية يف تقييم األداء املايل للمؤسسة و اختاذ القرارات، مذكرة ماجستري قسم مالية مؤسسة، كلية العلوم بن خروف جليلة، د  2

  .72، ص2009-2008االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة احممد بوقرة ،بومرداس،
  .47،ص 2010حامد للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، عمان، حممد حممود اخلطيب، األداء وأثره على عوائد أسهم الشركات، دار  3
   90محزة حممود الزبيدي، مرجع سابق، ص  4
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 مسبقا حمددة معايري ضوء يف املنتظرة أو احملققة النتائج قياس أنه على املايل" األداء تقييم أيضا كما يعرف     
 عالقة هلا خمتلفة أطراف خلدمة هذا و للمؤسسة املتاحة املالية و البشرية املوارد إدارة على حكما وتقدمي

  1ملؤسسة".

و ، أي قياس النتائج احملققة الرقابة عملية من جزء هو ومن التعاريف السابقة ميكننا أن نستنتج أن تقييم األداء
  النتيجة املالية. املنتظرة على ضوء معايري حمددة سلفا، بغرض إعطاء حكم على 

  املطلب الثاين: أمهية و أهداف تقييم األداء املايل

    ول : أمهية تقييم األداء املايلالفرع األ

  2تكمن أمهية تقييم األداء املايل يف املؤسسة فيما يلي:

  تساعد على توجيه اإلدارة العليا اىل مراكز املسؤولية اليت تكون أكثر حاجة اىل اإلشراف. -

على ترشيد الطاقة البشرية يف املؤسسة يف املستقبل، حيث يتم ابراز العناصر الناجحة و تنميتها  يقوم -
  وكذلك إلبراز العناصر غري املنتجة اليت يتطلب األمر االستغناء عليها.

االت  - م حنو ا مساعدة مدراء األقسام على اختاذ القرارات اليت حتقق األهداف من خالل توجيه نشاطا
  ختضع للقياس و احلكم.اليت 

لغة يف:      3 كما ان تقييم األداء املايل له أمهية 

يوفر تقييم األداء مقياسا ملدى جناح املنشأة من خالل سعيها ملواصلة نشاطها بغية حتقيق أهدافها، ان  -
لتايل فهو امشل من أي منهما و يف كلتا احل التني النجاح مقياس مركب جيمع بني الفاعلية و الكفاءة و 

 ة أن تواصل البقاء و االستمرار يف العمل.أتستطيع املنش
ت اإلدارية يف املنشأة ألغراض التخطيط و الرقابة و اختاذ  - يوفر نظام تقييم األداء معلومات ملختلف املستو

 القرارات املستندة على حقائق علمية و موضوعية.

                                                             
مراقبة حة القيادة كأداة لتقييم األداء املايل للمؤسسة االقتصادية، مداخلة للمشاركة يف املؤمتر الوطين حول بن نذير نصر الدين، مشالل أيوب، لو   1

  .05، ص 25/04/2017، يوم2، جامعة البليدة التسيري كآلية حلوكمة املؤسسات وتفعيل اإلبداع
  . 74بن خروف جليلة، مرجع سابق، ص     2
  .84ذكره، ص  محزة حممود الزبيدي، مرجع سبق  3
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ا حنـو األفضـل أو حنـو األسـوء  و ذلـك عـن طريـق يظهر تقييم األداء التطور الذي حققته املنشأة يف مسـري  -
لنسبة للمنشآت املماثلة.  نتائج التنفيذ الفعلي لألداء زمانيا يف املنشأة من مدة ألخرى و مكانيا 

يساعد على إجياد نوع من املنافسة بني األقسام و اإلدارات و املنشـآت املختلفـة وهـذا بـدوره يـدفع املنشـأة  -
 لتحسني مستوى أدائها.

النهوض يؤدي اىل الكشف عن العناصر الكفؤة و حتديد العناصر اليت حتتاج اىل مساعدة من أجل  -
 دائها.

 إن تقييم األداء يؤدي اىل حتقيق األهداف احملددة. -

    الفرع الثاين: أهداف التقييم املايل

 البنك أو خاص دراسات مكتب أو املؤسسة، داخل املسري يقوم فقد التقييم، بعملية تقوم اليت األطراف تتعدد    
 عملية أهداف أن إال اخلاصة أهدافه طرف ولكل املال، من مبلغ لزبونه إقراضه قبل مسبقة دراسة جيري الذي
  1 :ما يلي يف عموما تتمثل التقييم

  . اإلنتاجية خطتها يف املدرجة ألهداف مقارنة املؤسسة، إجناز مستوى على الوقوف -
و الضعف يف نشاط الوحدة االقتصادية و اجزاء حتليل شامل هلا وبيان الكشف عن مواصلة اخللل   -

دف وضع احللول الالزمة هلا و تصحيحها وارشاد املنفذين اىل وسائل تالقيها  ا وذلك  مسببا
 مستقبال.

أو قسم يف الوحدة االقتصادية عن مواطن اخللل و الضعف يف النشاط الذي  حتديد مسؤولية كل مركز -
ذلك من خالل قياس إنتاجية كل قسم من اقسام العملية اإلنتاجية و حتديد إجنازاته سلبا أو يضطلع به و 

جتاه رفع مستوى أداء الوحدة.  إجيا االمر الذي من شانه خلق منافسة بني األقسام 

قل تكلفةبطريقة  ف على مدى كفاءة استخدام املواردالوقو  -  بنوعية جيدة.و  رشيدة حتقق عائد اكرب 

  .تسهيل حتقيق تقومي شامل لألداء على مستوى االقتصاد الوطين  -

                                                             
ستخدام النسب املالية، الطبعة األوىل، دار املناهج، األردن،   1   32، ص  2007جميد الكرخي، تقومي األداء 
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ا يف املسـار الصـحيح مبـا يـوازن بـني الطمـوح و اإلمكانيـات  - ت التخطيطيـة ووضـع مؤشـرا تصحيح املـواز
املتاحة حيث تشكل نتائج تقومي األداء قاعدة معلوماتية كبرية يف رسم السياسـات و اخلطـط العلميـة البعيـدة 

  زاجية و التقديرات غري الواقعية.عن امل

  ه و شروط جناح املطلب الثالث: خطوات تقييم األداء املايل

   الفرع األول: خطوات تقييم األداء املايل 

  1يلي: ما يف جنمعها عدة مبراحل األداء تقييم عملية متر

ت مجع - ت وفريت األداء تقييم عملية تتطلب حيث : اإلحصائية واملعلومات البيا    واملعلومات البيا
  .معينة فرتة خالل املطلوبة واملعايري النسب حلساب الالزمة والتقارير

ت ودراسة حتليل -  املعايري حلساب وصالحيتها دقتها على للوقوف : اإلحصائية واملعلومات البيا
 يف واالعتمادية يةاملوثوق من مستوى توفري يتعني حيث األداء تقييم لعملية الالزمة واملؤشرات والنسب

ت. هذه   البيا

   على االقتصادية الوحدة متارسه الذي للنشاط املالئمة واملعايري النسب ستخدام : التقييم عملية إجراء -
 حكم إىل التوصل دف فيها املسؤولية مراكز أنشطة مجيع أي للوحدة العام النشاط تقييم عملية تشمل أن

  .عليه االعتماد ميكن ودقيق موضوعي

  املخطط األهداف ضمن كان املنفذ الوحدة نشاط كون يف : التقييم نتائج عن املناسب القرار اختاذ -
 نشاط لسري اخلطط ووضعا أسبا وحددت مجيعها، حصرت قد النشاط يف حصلت اليتوإن االحنرافات 

  املستقبل. يف األفضل حنو الوحدة

 .رافاتلالحن التصحيحية العمليات متابعةو  املسؤوليات حتديد -

  

  

  
                                                             

  39جميد الكرخي، نفس املرجع، ص  1
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  : شروط جناح عملية تقييم األداء املايل الفرع الثاين 

  1:وهي الشروط من جمموعة فيها تتحقق أن جيب أهدافها حتقيق من التقييم عملية تتمكن أن أجل من

 مبختلف عليها احلصول املؤسسة على فيجب التقييم، يف األساس هي املعلومات :الكافية توفر املعلومات-
 أنشطة مجيع متس أن وجيب وتطوره األداء لتتبع كافية املعلومات هذه تكون أن ويشرتط لديها تاحةامل الطرق

  .املؤسسة

 معيارية معدالت حتديد املؤسسة على جيب املقارنة عملية تسهيل أجل من :املرغوب األداء حتديد معدالت-
 ومسؤولية املوجبة االحنرافات سؤوليةم حتديد وكذا أداءها وتطورات اجنازها نسبة حتديد من متكنها لألداء

  .هلم حتفيزا لتكون ملسريهم العاملني مبشاركة املعدالت هذه حتديد األفضل ومن السالبة االحنرافات

 فرتة طوال على متارس أن جيب بل معينة، زمنية فرتة على االقتصار عدمذلك  يعين :التقييم عملية استمرارية-
  .وتقييمه قياسه املراد املوضوع طبيعة حسب وهذا تطول وقد تقصر قد دورية فرتات وعلى املؤسسة حياة

    تقييم األداء املايل يف املؤسسة االقتصادية مؤشرات : املطلب الرابع

 توضيح اىل يؤدي املالية مراكزها وحتليل املنظمات أداء وتقييم قياس يف املالية املؤشرات و النسب استخدام إن    
 اجل من املالية املؤشرات و النسب نتائج حتليل اىل املسريين يسعى اذ املؤسسة، ونشاط النسب هذه بني العالقة

   .احلاصلة االحنرافات معرفة و املايل املؤسسة أداء تقييم يف عليها االعتماد

  لتقييم األداء املايل يف املؤسسة االقتصادية املؤشرات التقليدية األول:الفرع 

  املايل التوازن مؤشرات طريق عن املايل األداء تقييم أوال:

 املؤسسة ستقرار ميس ألنه لبلوغه املالية الوظيفة تسعى ماليا هدفا املايل التوازن يعترب التوازن املايل: مفهوم.1

 به الحتفاظ تسمح اليت الدائمة واألموال الثابت املال رأس بني التوازن معينة حلظة يف املايل لتوازن"ا وميثل، املايل

                                                             
م التسيري، ختصص عادل عشي ،األداء املايل للمؤسسة االقتصادية قياس وتقييم ،دراسة حالة مؤسسة صناعات الكوابل  مذكرة ماجستري، علو   1

  .2002-2000تسيري املؤسسات الصناعية، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر 
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  األموال استخدامات بني عامة بصفة أو واملتحصالت املدفوعات بني التعادل ذلك يستوجب املالية، الفرتة عربو 
  1 و مصادرها".

ستقرارها املايلإذن التوازن املايل يعترب اهلدف األساسي الذي تسعى املؤسسة لبلوغه ألنه     2.ميس 

  3 ازن املايل مما يلي:تتكون مؤشرات التو : مؤشرات التوازن املايل.2

 بصورة نشاطها مبتابعة للمؤسسة يسمح سيولة، هامش عن عبارة العامل املال رأس رأس املال العامل:.1.2 
ت طبيعية دون  املؤسسة يؤكد داخل موجب عامل رأس فتحقق اخلزينة، مستوى على مالية ضغوطات أو صعو

ت، مواجهة على يساعدها أمان هلامش امتالكها   هيكلها املايل. توازن استمرار وضمان الصعو

  :وهي العامل املال رأس من أنواع أربعة هناكو  

  :الصايف العامل املال رأس -1.1.2

 ،املتداولة األصول لتمويل املخصص الدائمة املالية املوارد من اجلزء ذلك أنه على الصايف العامل املال رأس يعرف
  :مها بطريقتني حسابه ويتم

   ويتم حسابه وفق العالقة:  امليزانية أعلى طريقة *

  الثابتة األصول – الدائمة األموال=  الصايف العامل املال رأس

  ويتم حسابه وفق العالقة: امليزانية أسفل طريقة *

  األجل القصرية الديون – املتداولة األصول=  العامل املال رأس

  

  
                                                             

  .37-36عادل عشي، نفس مرجع ، ص  1
ية ، اإلدارة املالية، اجلزء األول، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، كلية العلوم االقتصادية و التجار التسيري املايلإلياس بن ساسي، يوسف القريشي،  2 

  68،ص 2011و علوم التسيري، جامعة ورقلة، اجلزائر،
  و التجارية اليمني بو سعادة، استخدام التحليل املايل يف تقييم اداء املؤسسات االقتصادية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية  3

تنة،    .61-59، ص ص 2009و علوم التسيري، جامعة احلاج خلضر، 
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  :اخلاص عاملال املال رأس- 2.1.2

 جلزء االستعانة دون الثابتة، لألصول للمسامهني امللكية حقوق من املتكونة اخلاصة األموال تغطية مدى يبني    
 دون من اخلاصة ألموال املؤسسة اكتفاء مدى أو األجل، الطويلة القروض يف واملتمثلة الدائمة األموال من املتبقي

  :التالية العالقة وفق حسابه ويتم ،األجنبية املالية ملوارد االستعانة

  الثابتة األصول – اخلاصة األموال=  اخلاص العامل املال رأس  

ــــ اخلاصة األموال وبتعويض   )املتداولة األصول – األصول(  ــــب )الثابتة واألصول الديون جمموع – اخلصوم(  ب
  .امليزانية أسفل من العامل املال رأس على صلحن

  الديون جمموع – متداولة أصول=  اصاخل العامل املال رأس

  .للمؤسسة املالية االستقاللية مدى على للحكم أداة اخلاص العامل رأس ويعترب

  :األجنيب العامل املال رأس -3.1.2

 السليب ملفهوم الديون إىل ينظر ال وهنا الديون، إمجايل يف واملتمثلة املؤسسة، يف األجنبية املالية املوارد قيمة يبني
 موارد لنفسها تؤمن أن املؤسسات على الضروري من وأصبح االستغالل، عملية لنشيط ضرورية كموارد بل ا،هل

 ملجأ وأصبح املؤسسات، بنشاط للقروض املاحنة املالية واملؤسسات البنوك دور والتصق الضرورة، عند متاحة مالية
  :التالية الصيغة فقو  األجنيب العامل املال رأس يكتباخلزين،  يف العجز لتدارك هلا

  )( طويلة االجل+ قصرية االجلالديون إمجايل=  األجنيب العامل املال رأس

 تستغرق اليت األصول عناصر جمموع اإلمجايل العامل املال برأس يقصد : اإلمجايل العامل املال رأس - 4.1.2
ا سرعة   .اجلاهزة والقيم احملققة غري القيم ستغالل،اال قيم من كل تشمل واليت أقل، أو السنة دورا

  املتداولة األصول جمموع=  اإلمجايل العامل املال رأس

  أو 

  الثابتة األصول – األصول=  اإلمجايل العامل املال رأس
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  :السابقة العالقة من و

  األجل القصرية الديون – املتداولة األصول=  الصايف العامل املال رأس
  األجل القصرية الديون – اإلمجايل املالع املال رأس                           =

لتايل   :نإف و

  األجل القصرية الديون+  الصايف العامل املال رأس=  اإلمجايل العامل املال رأس

  1 الصايف: العامل املال لرأس املمكنة احلاالت 

 الطويل املدى  عل ماليا متوازنة املؤسسة أن إىل هذا يشري FR < 0 :موجب الصايف العامل املال رأس -
ا متويل من متكنت املؤسسة فان املؤشر هذا وحسب  املدى الطويلة مواردها ستخدام، املدى الطويلة احتياجا
 املايل اهليكل يف توازن إىل يشري ما وهذا املتبقية، املالية االحتياجات متويل يف استخدامه ميكن مايل فائض وحققت

  .للمؤسسة

 أما فقط، الثابتة األصول الدائمة األموال تغطي احلالة هذه يفFR=0 :معدوم الصايف العامل املال رأس -
 املستقبل، يف متويلي ضمان أي تتيح ال الوضعية فهذه األجل، القصرية القروض طريق عن فتغطى املتداولة األصول
  .للمؤسسة الصعبة الوضعية احلالة هذه وترتجم

ا ويلمت عن عجزت املؤسسة أن يعين احلالة هذه يف FR<0: سالب الصايف العامل املال رأس -  استثمارا
قي لتايل الدائمة، املالية مواردها ستخدام املالية االحتياجات و ا مستوى تقليص إىل حباجة فهي و  إىل استثمارا
  .الدائمة املالية مواردها مع يتوافق الذي احلد

   :BFRاالحتياج يف رأس املال العامل .2.2

ينتج عن األنشطة املباشرة للمؤسسة جمموعة من االحتياجات املالية بسبب التفاعل مع جمموعة من العناصر أمهها 
ت، حقوق العمالء، حقوق املوردين، الرسم على القيمة املضافة، الديون االجتماعية و  يتولد  .اجلبائية املخزو

ا املرتتبة عن النشاط بواسطة حقوقها لدى  االحتياج املايل لالستغالل عندما ال تستطيع املؤسسة مواجهة ديو

                                                             
  .105-103بن ساسي، يوسف قريشي، مرجع سابق، ص ص الياس  1
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لتايل يتوجب البحث عن مصادر أخرى لتمويل هذا العجز، ا، و  وهو ما يصطلح عليه  املتعاملني و خمزو
  الحتياج يف رأس املال العامل.

  ويقسم اىل قسمني مها:

  :BFRex االحتياج يف رأس املال العامل لالستغالل.1.2.2

جراء الفرق بني استخدامات ينط بق عليه التعريف السابق و يتم حسابه عن انطالقا من امليزانية الوظيفية 
  االستغالل و موارد االستغالل:

BFRex = Eex – Rex    

  : BFRhexاالحتياج يف راس املال العامل خارج االستغالل.2.2.2

لطابع االستثنائي و حيسب من يعرب عن االحتياجات املالية الناجتة عن األنشطة غري رئي سية و تلك اليت تتميز 
  امليزانية الوظيفية عن طريق الفرق بني االستخدامات خارج االستغالل و املوارد خارج االستغالل.

  BFRhex = Ehex – Rhex  

  :BFR g اإلمجايل العامل املال رأس يف االحتياج3.2.2

حتياجات املالية املتولدة عن األنشطة الرئيسية وغريها وحيسب من جمموع الرصيدين السابقني و يعرب عن امجايل اال
  لعالقة التالية:

 BFRhex = BFRex + BFRhex   

 :TNGاخلزينة الصافية االمجالية .3.2

تتشكل اخلزينة الصافية اإلمجالية عندما يستخدم رأس املال العامل الصايف اإلمجايل يف متويل العجز يف احتياجات 
ل و غريها وهو ما قصد به االحتياج يف رأس املال العامل اإلمجايل، وعليه فإذا متكنت املؤسسة من دورة االستغال

تغطية هذا االحتياج تكون اخلزينة موجبة وهي حالة الفائض يف التمويل، ويف حالة معاكسة تكون اخلزينة سالبة 
  وهي حالة العجز يف التمويل.
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جراء الفرق بني استخدامات اخلزينة ومواردهاانط وحتسب اخلزينة الصافية االمجالية أو  القا من امليزانية الوظيفية 
  عن طريق الفرق بني رأس املال العامل الصايف اإلمجايل واالحتياج يف رأس املال العامل اإلمجايل:

     أو                    
     

لنسبة للمؤسسة للتعبري عن فاخلزينة هي جم موعة األموال السائلة اليت حتت تصرف املؤسسة فهي على درجة كبرية 
خذ ثالث حاالت: ا املايل و سيولتها، و ميكن أن    1  تواز

وهذا دليل على عدم توازن FRيفوق رأس املال العاملBFRيدل هدا على ان احتياج رأس املال  :خزينة سالبة
ؤسسة، و يفرض عليها هذا االختالل االقرتاض و الذي يكون مكلفا جدا أو الرفع من قيمة رأس املال املايل للم

دة األموال الدائمة، وقد يؤدي يف بعض األحيان اىل  لتنازل عن بعض عناصر القيم الثابتة أو ز العامل و ذلك 
  اإلفالس.

ن املايل للمؤسسة، ال العامل و هذا دليل على التواز ملاتعين أن رأس املال العامل يفوق احتياج رأس  خزينة موجبة:
ولكن كلما كان الفرق كبريا دل ذلك على توفر املؤسسة على سيولة مفرطة تؤثر سلبا على مردودية املؤسسة إن مل 

  تستغل يف استثمارات جديدة.

ذا يدل عل توازن مايل مثايل، وتعين أن رأس املال العامل واحتياج رأس املال العامل متساويني وه خزينة معدومة:
  ألن املؤسسة تستطيع مواجهة احتياجات التمويل ويف نفس الوقت ال تتوفر على أموال سائلة.

  مؤشرات السيولة و النشاط: تقييم األداء عن طريق نيا 

  نسب السيولة -1

االلتزامات  تسديد على املنشأة درةمق اخر مبعىن أو القصري ألمد للمنشأة املالية املالءة النسب هذه وتقيس     
ت تغطية مدى تبني القصري األمد يف للمنشأة املالية واملالءة، االجل القصرية املالية  مبوجودات املتداولة املطلو

ت ستحقاقال مساوية زمنية فرتة يف نقد اىل املوجودات هذه حتويل من املنشأة هلذه وميكن املتداولة املنشأة  املطلو

                                                             
التسيري،  قمان مصطفى، مقياس التسيري املايل، مطبوعة دروس حمكمة، قسم العلوم املالية و احملاسبية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم   1

 . بتصرف16، ص2019-20118جامعة حممد بوضياف، املسيلة، اجلزائر، 

TNG= FRNG- BFRG  TNG= ET -RT               
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لتايل  التمويلي اخلطر احتمال يعين املنشأة لدى الكافية السيولة توفر عدم ان . لةاملتداو   ترتيبها تدهورو 
  .االئتماين

موعة هذه ن ختصار القول ميكن أو   وحتسب القصري املدى على للمؤسسة املالية القدرة تقييم"  اىل دف ا
امو  جمموع بني املقارنة خالل من القدرة هذه ا  وجمموع ،األجل القصرية جودا   1.األجل قصريةالتزاما

وحتسب وفقا نسبة السيولة عبارة عن قسمة األصول النقدية و شبه النقدية و أوراق القبض على اخلصوم املتداولة، 
  2للمعادلة التالية:

    اخلصوم املتداولة / )األصول السائلة+ أوراق القبض( نسبة السيولة=  

موعة هذه نسب أهم ومن   3 نذكر: شيوعا وأكثرها ا

تعرب هذه النسبة على قدرة املنشأة يف استخدام أصوهلا املتداولة يف سداد االلتزامات  : التداول نسبة.1.1
 املتداولة يف األجل القصري، مبا يضمن توفري التدفقات النقدية املناسبة من األصول يف األجل القصري.

هذه العالقة مبعىن أنه لكل دوالر واحد من االلتزامات املتداولة جيب أن يتوفر دوالران   وعادة ينظر اىل
  قابلة للتحول اىل نقدية يف األجل القصري.   متداولة كأصول

  / اخلصوم املتداولةاألصول املتداولة نسبة التداول=  

ولة سريعة التحول اىل نقدية و اليت متثل بني األصول املتدا العالقةتعرب عن  : السريعةالسيولة  نسبة .2.1
األصول املتداولة ككل بعد استبعاد املخزون السلعي و املصروفات املدفوعة مقدما وأي بنود أخرى يصعب حتوهلا 

  اىل نقدية بشكل سريع.

  / االلتزامات املتداولة  )النقدية+ أوراق مالية متاجرة+ حساب املدينني(نسبة السيولة السريعة=   

  
                                                             

-19، منشورة، 63، جملة االدارة و االقتصاد،العددأمهية النسب املالية يف تقومي األداءالعامري، السيد علي خلف الركايب، زهرة حسن   1
  .115،جامعة املستنصرية،ص 02-2007

، 2005السكندرية،، الدار اجلامعية، قسم ادارة األعمال، كلية التجارة، جامعة اتقييم األداء املايل ودراسات اجلدوىعبد الغفار حنفي،  2
  58ص
  35- 31، ص ص2005، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر،البعد االسرتاتيجي لتقييم األداء املتوازنحممد حممود يوسف،    3
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  1 ما ان هناك نسبة تتمثل يف:ك

توضح هذه النسبة درجة تغطية األصول املتداولة للديون قصرية األجل ومن املفروض  نسبة السيولة العامة:3.1
خذ ا  االعتبار سيولة بعني  أن تكون سيولة املؤسسة كبرية، كلما ارتفعت هذه النسبة لكنها تعترب مؤشر عاما أل

قصرية األجل، األمر الذي تطلب نسبة مالية أخرى لتفادي النقص املرتبط بنسبة السيولة خمتلف األصول املتداولة 
  ، و هي نسبة السيولة املنخفضةالعامة

  حتسب كما يلي:

  نسبة السيولة العامة=األصول املتداولة/الديون قصرية األجل

  ولتفادي النقص املرتبط بنسبة السيولة العامة هناك نسبة السيولة املنخفضة

إلضافة نسبة السيولة املنخفضة: 4.1 عتباره العنصر األقل سيولة  و قد مت استبعاد املخزون من هذه النسبة 
لتايل فهو حيتاج ملدة أكرب ليتحول اىل نقدية. اىل كونه ميثل أكرب حصة من األصول املتداولة، و هذا يعين انه  و 

ا دون لو استطاعت املؤسسة بيع القيم غري جاهزة بقيمتها ا لدفرتية و حتصيل ذممها ألمكنها تسديد مجيع التزاما
ا ت ملخزون السلعي، أما اذا كانت املؤسسة يف حالة جيدة من حيث السيولة فإ ا ساملساس  طيع تسديد التزاما

  رية االجل بواسطة النقدية املتاحة هلا.قص

  وحتسب كما يلي:

   خزون)/الديون قصرية االجلامل- املخفضة=  (األصول املتداولة السيولة نسبة

توضح هذه النسبة مقدار النقدية املتاحة لدى املؤسسة يف وقت معني ملقابلة  نسبة السيولة اجلاهزة: 5.1
االلتزامات قصرية األجل، و تقيس السيولة دون اعتبار الذمم أو املخزون وعليه، فهي تبني للمؤسسة هل جيب 

ا حىت تتمكن من مواجهة الديون قصرية عليها أن حتصل جزء من الذمم، أم هي  جمربة على بيع البعض من خمزو
  األجل.

  و حتسب كما يلي:

                                                             
مج الرمسي اجلديدزغيب مليكة، بوشنقري ميلود،   1 -2010، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية،التسيري املايل حسب الرب

  38- 37ص ص   ،2011
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  نسبة السيولة اجلاهزة= النقدية/الديون قصرية األجل               

  نسب النشاط -1
موعة من النسب املالية اليت تدعى نسب النشاط أو نسب إدارة األصول اىل قياس مدى كف اءة دف هذه ا

الشركة يف إدارة أصواها، وقد مت تصميمها لإلجابة عن السؤال التايل: هل تبدو األرقام الواردة يف امليزانية لكل من 
لنظر اىل املبيعات احلالية و املبيعات املخططة للشركة؟   1 أصول الشركة معقولة أم مرتفعة أم منخفضة 

ا تستخدم هذه النسب لتقييم مدى جناح إدارة املنشأة  ا تقيس مدى كفاء ت أي أ يف إدارة املوجودات و املطلو
ا يف االستخدام األمثل هلذه  يف استخدام املوارد املتاحة للمنشأة يف اقتناء املوجودات و من مث مدى قدر

  2  اىل ما يلي: وميكن تقسيم هذه النسب  املوجودات.

  معدل دوران الذمم املدينة:. 1.2

  املدينني رصيد معدل  / دينة=  صايف املبيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمعدل دوران الدمم امل

  متوسط فرتة التحصيل: .2.2

  معدل دوران الذمم املدينة /365متوسط فرتة التحصيل= 

التحصيل، و كلما زاد معدل  و يقيس هذان املعدالن كفاءة إدارة االئتمان و مدى فاعلية سياسات االئتمان و
لعكس.   دوران الذمم املدينة* أو اخنفض متوسط فرتة التحصيل كلما كان ذلك مؤشرا جيدا و العكس 

  معدل دوران املخزون: .3.2

ــاعة املباعة  ــــ ــــ   املخزون رصيد معدل  /معدل دوران املخزون = تكلفة البضـــ

ملخزون .4.2        :متوسط فرتة االحتفاظ 

                                                             
، الطبعة األويل، أسس تقييم املشاريع تقييم الشركات و القرارات التمويلية االسرتاتيجية اإلدارة املاليةحممود فتوح، عمر عبد الكرمي،   1

 ، ط، سور   .319، ص 2010شعاع للنشر و العلوم، حارة الر
  
 احملاسبة، جامعة دمشق، الطبعة االوىل، دار اإلعصار العلمي للنشر  ،  قسمأساسيات التحليل املايلحمي الدين عبد الرزاق محزة،    2

  .63-59ه، ص 1438-م2017و التوزيع، األردن،      
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ملخزون=        / معدل دوران املخزون365متوسط فرتة االحتفاظ 

ويقيس هذان املعدالن مدى كفاءة وفاعلية إدارة املخزون، و كلما زاد معدل دوران املخزون أو اخنفض متوسط 
لعكس وذلك مع مراعاة أن ارتفاعه أكثر مما  ملخزون كلما كان مؤشرا جيدا و العكس  جيب يزيد فرتة االحتفاظ 

  من خماطر إدارة املخزون.

  معدل دوران املوجودات:.5.2

  املوجودات جمموع / معدلمعدل دوران املوجودات = صايف املبيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ا الثابتة بفاعلية حتقق كلما ارتفعت هذه املعدالت  العائد األقصى هلا، و  وتقيس كفاءة اإلدارة يف استغالل موجودا
لعكس.    كان ذلك دليل جودة و العكس 

  و املردودية  : نسب الرحبيةلثا

  1نسب الرحبية  .1

ا اإلدارة املالية يف شركات األعمال وهو الرحبية، فتحقيقها يعين التحسن  تم  من أكثر املوضوعات التحليلية اليت 
ا اإلدارة املالية، مما أن هذه يف األداء التشغيلي، ويعكس كفاءة السياسات  و اإلجراءات و القرارات اليت اختذ

ر املشرتكة لسيولة و املديونية و إدارة املوجودات على النتائج التشغيلية لشركة  موعة من انسب تظهر اآل ا
  األعمال. وتنقسم اىل:

لضريبة على صايف املبيعات وتعرب حتسب نسبة اهلامش من خالل صايف الربح قبل الفائدة و انسبة اهلامش: .1.1
هذه النسبة عن مستوى رحبية الدينار الواحد من املبيعات و لذلك فكلما زادت النسبة عن معيار املقارنة كلما 

 زادت رحبية الشركة أي كلما اخنفضت كلفة الدينار الواحد من املبيعات. و حتسب كتايل:

  املبيعات / صايف بةنسبة اهلامش= صايف الربح قبل الفائدة و الضري 

 تشري هذه النسبة عن رحبية الدينار الواحد املستثمر من قبل مالك الشركةمعدل العائد على حق امللكية: .2.1
ا تعكس رحبية االستثمار املمتلك و املنطق، كلما زادت هذه النسبة كلما عربت عن كفاءة االدارة املالية يف  أي أ

                                                             
  .138- 136، ص ص2008،،الطبعة الثانية، الوراق للنشر و التوزيع، االردن، االدارة املالية املتقدمةمحزة حممود الزبيدي،   1
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د مرضي هلم و العكس حيصل عندما تنخفض هذه النسبة دون املعايري املعتمدة استغالل أموال املالك لضمان عائ
  للمقارنة.

ا تعكس رحبية السهم  املهم أن هذه النسبة تعترب أحد أهم النسب املالية اليت يتم تداوهلا يف سوق األوراق املالية أل
لتأكيد فإن ارتفاع رحبية السهم الواحد البد أن تؤثر على  تعظيم القيمة السوقية للسهم يف السوق. و الواحد، و 

  حتسب هذه النسبة كالتايل:

  امللكية / حقمعدل العائد على حق امللكية= صايف الربح بعد الضريبة و الفائدة

                                                                                              

  1  نسب املردودية .2

ا حيث ت املؤسسة حتقيق مدى تقيس أ ا كما األنشطة، داء املتعلقة للمستو  نتائج حمصلة عن تعرب أ
ا اليت والقرارات السياسات  إليها التطرق سبق اليت فالنسب. واملديونية لسيولة يتعلق فيما املؤسسة إدارة اختذ

ت تعطي فهي املردودية نسب أما املؤسسة، تشغيل ا يتم اليت الطريقة وأبعاد جوانب بعض تظهر  عن ائية إجا
  سة. املؤس إلدارة العامة الكفاءة

 النتيجــة هــي أخــرى بعبــارة أو اخلاصــة، األمــوال مردوديــة النســبة هــذه متثــلنســبة مردوديــة األمــوال اخلاصــة: .1.2
 مــن املسـتثمرة حــدةالوا الوحـدة تقدمـه مــا متثـل النسـبة هــذه فنتيجـة املســامهني، أمـوال اسـتخدام مــن عليهـا املتحصـل

 تعظــيم هــو املــايل التســيري مــن اهلــدف ألن املاليــة النســب أهــم النســبة هــذه ومتثــل صــايف، ربــح مــن املســامهني أمــوال
 بورصـة يف املتداولـة املؤسسـة أسـهم وجاذبيـة أمهيـة زادت مرتفعـة النسـبة هـذه نتيجـة كانت وكلما املسامهني، حقوق
  فق العالقة التالية:و حتسب هذه النسبة و  ت.والسندا األسهم

         اخلاصة األموال  /اخلاصة= الربح الصايف  األموال رحبية نسبة 

  

  

                                                             
  .54،56ص ص اليمني بوسعادة، مرجع سابق،   1
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  االستثمار على العائد معدل.2.2

 رحبية إىل املعدل هذا ويشري االستثمار، على العائد معدل هو املؤسسات أداء تقييم يف دقة املؤشرات أكثر من
 يف هي ما بقدر املستثمرة األموال ضخامة يف ليست فالعربة املؤسسة، اخلد املستثمرة األموال من الواحد الدينار
  :التالية العالقة وفق، املعدل هذا قيمة إىل التوصل ويتم األصول، هذه رحبية

  النشاط مردودية نسبة .3.2

دة ألن مضلال، يكون قد األحيان بعض يف األعمال رقم فضخامة األعمال، رقم مردودية النسبة هذه متثل  ز
ح معها وتتبخر األعمال رقم كل متتص قد واليت الكلية، األعباء تزايد مع يتزامن املؤسسة يف النشاط لتايل األر  و

  .الكلية واألعباء األعمال رقم ارةإد يف املسريين كفاءة تبني النسبة فهذه

    األعمال رقم  /النشاط =  الربح اإلمجايل  مردودية نسبة   

  1  (الرافعة) املديونيةنسب  :رابعا

تم هذه النسب املالية يف معرفة آثر استخدام املديونية يف هيكل متويل االستثمارات، و لذلك نلجأ اىل هذه 
موعة من النسب لتحقيق ثال ت:ا   ث غا

ا توفر هلم حد األمان لتسديد مـا  - تعزيز نظرة الدائنني اىل حق امللكية، أو األموال اليت يوفرها املالك، من أ
 بذمة الشركة عند االستحقاق.

ستثمارات قليلة. - ملديونية فإن املالك يستطيعون السيطرة على اإلدارة   عندما يزداد متويل الشركة 

لفوائد فإن العائد على حق امللكيةإذا ما حققت شرك - ح تفوق كلفة املديونية ممثلة  أو رحبية (ة األعمال أر
  سوف يزداد. ) السهم الواحد

دة اعتماد اإلدارة املالية  ولذلك فإن نسب املديونية تتحكم فيها رغبتني متعارضتني، رغبة املالك الذين يفضلون ز
ح على حق امللكيةعلى مصادر التمويل املقرتضة، أمال يف ز  ورغبة املقرضني الذين مييلون اىل نسبة ، دة األر

  اقراض أقل خوفا من تعرض اإلدارة املالية يف الشركة اىل احتماالت عدم تسديد قروضهم أو فوائد تلك القروض.

                                                             
  . 132،135محزة حممود الزبيدي، مرجع سبق ذكره،  ص  1

ــــــي/ االستثمار = الربح االمجال على العائد معدل ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   العاملة األصول مجوع ـــــــ
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موعة هي:   وأهم نسب هذه ا

املالية، حتسب بقسمة جمموع قروض  وتسمى بنسبة الرافعة:  )املوجودات(نسبة القروض اىل جمموع األموال .1
املقرتضة يف تكوين وتشري هذه النسبة اىل درجة االعتماد على مصادر التمويل  )جلاألجل و طويلة األقصرية (

أموال الشركة. وكلما زادت نسبة الرافعة املالية كلما اخنفضت مسامهة حق امللكية يف أموال الشركة.  وحتسب نسبة 
لع   القة التالية:الرافعة املالية 

  األموال  /نسبة الرافعة املالية = القروض

بتة ممثلة يف الفوائد عل  معدل تغطية الفوائد:.2 يرتتب على استخدام املديونية حتمل االدارة املالية ألعباء 
ا يف تسديد هذه األعباء الثابتة  و تغطيتها القروض، وعليه فإن اهتمام االدارة املالية يرتكز حول حتديد مدى قدر

ح الشركة. لذلك فهي تلجأ اىل حساب معدل تغطية الفوائد من خالل تنفيذ النسبة التالية:    من أر

  الفائدة   /معدل تغطية الفوائد =  صايف الربح قبل الفائدة

تقيس هذه النسبة مدى اعتماد املؤسسة على أمواهلا اخلاصة يف تغطية  االستقاللية املالية: نسبة.  3

ا املالية كما يلياحتياج   :ا

  نسبة االستقاللية املالية= األموال اخلاصة/ جمموع اخلصوم
  تقيس لنا هذه النسبة حصة املسامهني مقارنة مبجموع موارد املؤسسة حيث أن: 

  متثل احلدود الدنيا. 20%-

                                     1 متثل احلدود القصوى واذا زادت النسبة عن ذلك، يعترب تبذير لألموال.  60%-

ا الغريذ: تقيس هنسبة املالءة العامة-4 اىل امجايل األصول فإذا كان  ه النسبة حجم الديون اليت ساهم 
  وحتسب كما يلي: ى الغريفإن املؤسسة ال تعتمد يف متويل أصوهلا عل 0.5و0.4مستوى النسبة حمصورا بني

  ع االصولنسبة املالءة العامة = جمموع الديون/جممو 
  

                                                             
  42-40زغيب مليكة، بوشنقري ميلود، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
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  االقتصادية املؤسسة يف املايل األداء احلديثة لتقييم : املؤشراتالفرع الثاين

لعديد من التغريات اجلذرية يف بيئة شركات األعمال أو يف هيكل االقتصاد     نظرية اإلدارة املالية تتميز 
هم ما تناول هذا التجديد نذكر التجديد دوما ومن ا ىعموما وهذا ما جيعل اإلدارة و يشجعها على البحث عل

  ما يلي:

  تقييم األداء املايل حسب معايري انشاء القيمة  :أوال

  1 القيمة االقتصادية املضافة -1

 حتسني من األعمال شركات ميكن الذي املنهج:"   ا املضافة االقتصادية القيمةCastilloويعرف    
ح  الذي املعيار وهي األسهم، حلملة االقتصادي الناتج قياس ويف لديها املتاحة االستثمارات من املتحققة األر

 ميكن وبطريقة املؤسسة تنظيم هيكل داخل األفراد سلوك على الضوء ويلقي املالك ثروة تعظيم يتم خالله من
  .املالك ثروة تعظيم خالهلا من

 يف املال رأس أصحاب يستثمره ما بني الفرق:" ا املضافة االقتصادية القيمةScott يعرف أخرى جهة من 

  .املالية األوراق سوق يف السائدة احلالية ألسعار البيع عملية من عليه حيصلون وما الوحدة

  2 املضافة يف تركيبه و حسابه على ثالث متغريات أساسية هي: يعتمد معيار القيمة االقتصادية

ح التشغيل بعد الضرائب -  .NOPAT  صايف أر
 ار املستخدم : و هو ميثل صايف رأس املال العامل+ االستثمار يف األصول الثابتة.مقدار االستثم -
 . WACCالكلفة املرجحة للتمويل  -

  

  

 
                                                             

براهيمـي ملكاوي مولود، مطبوعة حمكمة يف مقياس اسـرتاتيجية ماليـة، كليـة العلـوم االقتصـادية و التجاريـة و علـوم التسـيري، جامعـة حممـد البشـري اال  1
    .26ص  2015/2016بوعريريج، السنة اجلامعية برج 
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  :EVA حساب القيمة االقتصادية املضافة-1-2

  حلساب القيمة االقتصادية املضافة البد من اتباع اخلطوات التالية:

  :NOPTالضريبة بعد املعدل العمليات ربح صايف حساب-1-2-1

ت عملية حساب         املعدل NOPTمكو

  صايف الربح بعد الضريبة     

  + الفائدة على القروض بعد الضريبة

  + استهالك شهرة احملل بعد الضريبة
  + خسارة بيع األصول الثابتة بعد الضريبة

  صايف الربح املعدل بعد الضريبة 

  +تكاليف البحث و التطوير بعد الضريبة
  ك السنوي لتكاليف البحث و التطويراستهال-

    NOPT  املعدل 
  

  حساب رأس املال املستثمر:1-2-2

حساب رأس املال املستثمر= صايف رأس املال العامل+ املوجودات الثابتة (صايف)+ شهرة احملل  
  +  أي موجودات أخرى

  كلفة رأس املال املستثمر 1-2-3

 املتعلقـــــــة املاليــــــة القـــــــرارات اختــــــاذ عمليـــــــة يف وأساســــــياً  مهمــــــاً  صـــــــراعن تعتــــــرب ارأس املـــــــال تكلفــــــة  معرفــــــة إن
لتـــــايل التمويـــــل علـــــى حلصـــــول  املـــــايل الســـــليم القـــــرار إىل للوصـــــول املتاحـــــة البـــــدائل بـــــني املقارنـــــة إجـــــراء و

 .واملالئم

  رأس املال املستثمر  ×  WACCكلفة رأس املال املستثمر= 
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  :EVAالقيمة االقتصادية املضافة 

 EVA= كلفة رأس املال املستثمر   -صايف ربح العمليات املعدل بعد الضريبة  

  :MVA املضافة السوقية القيمة -2

ــــــاين الــــــذي ســــــوقته شــــــركة  مفهومهــــــا:-2-1 ــــــار الث كمعــــــايري لتقيــــــيم   Steward   &Ster هــــــي املعي

  األداء املايل يف شركات االعمال.
لقيمة السوقية املضافة  ا من قبل الفرق بني الق (MVA)ويقصد  يمة السوقية للشركة و رأس املال املستثمر 

ذه الصورة التحليلية فإن القيمة السوقية املضافة تعد  - وفق وجهة نظر الشركة املسوقة -املالك و املقرضني، و 
ا املقياس للفاعلية التشغيلية يف شركات االعمال وفقا  معيارا فائقا و شامال يف قياس و خلق الثروة كما أ

ا ل ا وكفاء   يف ربط العوامل اليت تعود اىل جناح الشركة.قدر

  :MVA املضافة السوقية حساب القيمة2-2

  من أكثر الطرق شيوعا يف حساب القيمة السوقية املضافة هي:

  امللكية: طريقة الفرق بني القيمة السوقية لألسهم و القيمة الدفرتية حلقوق  -2-2-1

و القيمة الدفرتية  مة السوقية املضافة متثل الفرق بني القيمة السوقية لالسهموحسب هذه الطريقة فإن القي
  حلقوق امللكية.

  القيمة الدفرتية حلقوق امللكية  –= القيمة السوقية لألسهم MVA املضافة السوقية القيمة   

خذ بعني االعتبار كلفة الفرصة البديلة أي العوائد امل ا ال  توقع حتقيقها فيما لو متت من عيوب هذه الطريقة أ
أخرى تعتمد على القيمة درجة اخلطر لذلك مت تطوير طريقة لية االستثمار يف نشاط آخر يتساوى بعم

  االقتصادية املضافة.
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  طريقة خصم القيمة االقتصادية املضافة املستقبلية للشركة:  -2-2-2

 االقتصادية للقيمة احلالية القيمة إال هي ما ) (MVAاملضافة السوقية القيمةتنص على أن  الطريقة هذه
 االقتصادية القيمة عن الناتج للتدفق خصم هي آخر مبعىن اإلنتاجي، عمرها خالل واملتوقعة ملؤسسة املضافة
  :  التالية العالقة وفق وحتسب. الزمن خالل للمؤسسة املضافة

                                                                                      

    بني مضمون املعيارين القيمة االقتصادية املضافة و القيمة السوقية املضافة:الفرق  -3

اء الداخلي يف حني يعرض معيار القيمة ن معيار القيمة االقتصادية املضافة يشكل منطا و منهجا لتقييم األدإ 
هذا يعين أن معيار القيمة السوقية املضافة ال يعكس فقط ثروة محلة  السوقية املضافة تقيما لألداء اخلارجي.

 القيمة االقتصاديةأي أن ، ككلللشركة  األسهم بل يعكس أيضا تقييم السوق املايل لصايف القيمة احلالية 
    ق لصاحل القيمة احلالية للمشروعات االستثمارية القائمة و املتوقعة لشركة األعمال.املضافة تظهر تقييم السو 

ستخدام مؤشرات املردو نيا   1 يةد: تقييم األداء املايل 

   : REاملردودية االقتصادية -1
لعالقة   :املردودية االقتصادية الصافية هي العالقة بني نتيجة االستغالل وأصول املؤسسة، وحتسب 

  املردودية االقتصادية الصافية = نتيجة االستغالل/األصول       

 نتيجة االستغالل يف هذه احلالة هي النتيجة اجلارية مضافا إليها املصاريف املالية، أو النتيجة الصافية مضافا
  .إليها املصاريف املالية

البساطة  الربح ويالحظ على هذه العالقةيعين هذا املؤشر قدرة الدينار الواحد املستثمر يف املؤسسة على حتقيق 
 دوران ومعدل) الرحبية( الربح هامش:  مها أساسني عاملني على ترتكز االقتصادية فاملردودية، واالختصار

 .العاملني هذين تعظيم من متكنت إذا جيدة مردودية على تتحصل أن املؤسسة وتستطيع ،األصول

                                                             
  86-84عادل عشي، مرجع سابق، ص ص   1

  .املستقبلية املضافة قتصاديةاال القيم لكل احلالية القيمة=  (MVA) املضافة السوقية القيمة
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 استخدام مرات عدد أو املؤسسة، ألصول املبيعات طيةتغ مرات عدد به ويقصد :األصول دوران معدل
 فكلما أصوهلا، استعمال يف املؤسسة كفاءة ملدى جيد مؤشر النسبة فهذه. املبيعات حتقيق يف املؤسسة أصول

 .صحيح والعكس الكفاءة على ذلك دل النسبة هذه ارتفعت

ن من دينار كل من املتولد الربح مقدار يف ويتمثل :الربح هامش  يعين املنخفض اهلامش. املبيعات ريد
  .التكاليف ارتفاع أو البيع سعر اخنفاض

   : RF املالية ملردوديةا -2

 جة اليت حققتها املؤسسة واألموالوتسمى أيضا بعائد أو مردودية األموال اخلاصة، و هي العالقة بني النتي
  .املؤسسة اخلاصة، فهي تقيس العائد املايل املتحقق من استثمار أموال أصحاب

لعالقة التالية:   وحتسب 

  .املردودية املالية = النتيجة/ األموال اخلاصة

ح وهذا ملعرفة  وقد  املكافأة احلقيقة ألصحاب املؤسسةالنتيجة قد تكون النتيجة الصافية بعد دفع ضرائب األر
ثري العناصر  ح، مبعىن أن   ستثنائية قد أمهل، وهذا يساعداالتكون النتيجة اجلارية مطروحا منها ضرائب األر

  .على حتديد العالقة الفعلية بني املردودية االقتصادية واملردودية املالية

ملقارنة مع مؤسسات نفس القط  اع أو املقارنة مع أسعار الفائدةواحلكم على مدى كفاية هذه النسبة يتم 
يعترب كذلك، ألن النسبة   بعض احلاالت الواملستوى العايل هلذه النسبة دليل على كفاءة املؤسسة إال أنه يف

عال من  الناجتة عن مستوى عال من الديون ومستوى منخفض من األموال اخلاصة يصطحبها مستوى العالية
  اخلطورة

  العالقة بني املردودية االقتصادية و املردودية املالية:-3

السبب  القيمة إال يف حاالت خاصة، ويعود يف إن املردودية االقتصادية واملردودية املالية مؤشرين غري متساويني
 يةيف عدم التساوي إىل وجود أثر الرفع املايل، هذا األخري يتمثل يف الفرق بني املردودية املالية واملردود

  االقتصادية. ويسمح أثر الرفع املايل مبعرفة األثر اإلجيايب أو السليب لديون املؤسسة على مردوديتها املالية.
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  املالية اتالقرار  وترشيد املايل االداء بني العالقة حتليل :خلامسا املطلب

  املايل األداء وحتسني املالية القرارات الختاذ كأسلوب املايل التحليل: الفرع االول

ان التحليل املايل هو الوسيلة اليت تساعد احمللل املايل على القياس، بواسطة خمتلف املؤشرات و النسب املالية  
  لتقييم و معرفة الوضعية احلالية للمؤسسة يف أي حلظة لكي يتم اختاذ قرارات مالية سليمة.من اجل ا

 النقاط يف حصرها ميكن خمتلفة أوجه من انطالقا املؤسسة داخل األداء لتقييم كأداة املايل التحليل ويظهر
  1: التالية

  .حيث تشمل النتيجة خمتلف أنشطة املؤسسة تقييم األداء والنتيجة : -

 قد اليت التمويل قيود إدراك للمؤسسة خالهلا من ميكن اليت الطريقة : والتمويل األداء قييمت -
  .تواجهها

 بعني خذ إذ للمؤسسة، املايل األداء يف يساعد املؤشر هذا:  واملردودية األداء تقييم -
 ذهه لتحقيق املؤسسة طرف من واألصل االقتصادي املال رأس وقيمة من النتيجة كل االعتبار
 النتيجة

 املالية  والقرارات املايل األداءتقييم  بني املشرتكة األهداف: الفرع الثاين

 :يف واملتمثلة املالية األهداف نفس لتحقيقيسعى كل منهما  املايل  األداء تقييمو  املالية القرارات أن جند

 .املؤسسة قيمة تعظيم -
 .واالقتصادية املالية املردودية حتقيق -
 .والسيولة الرحبية بني التوازن ضمان -
 .واملخاطرة العائد بني التوازن ضمان -

  

  

                                                             
  25اليمني بوسعادة، مرجع سابق، ص   1
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  دراسات السابقة ال  املبحث الثالث:  

سنتعرض يف هذا املبحث اىل الدراسات السابقة و األحباث اليت تناولت هذا املوضوع بشكل مباشر أو التطرق 
ستعمل يف اجلاين النظري، كما سنتطرق ملناقشة هذه بشكل أوسع اىل متغريات الدراسة و االشرتاك يف املنهج امل

لدراسة احلالية.   الدراسات و مقارنتها 

لاملطلب األول:    غة العربيةلالدراسات السابقة 

  الفرع األول: تقدمي الدراسة األوىل

ة و ترشيد استخدام التحليل املايل يف تقييم أداء املؤسسات االقتصاديحتت عنوان سعادة، بو اليمني من اعداد  
ا، دراسة حالة املؤسسة الوطنية لصناعة أجهزة القياس و املراقبة متحورت إشكالية  -سطيف - العلمة -قرارا

هل يعترب التحليل املايل أداة كافية للوصول اىل تقييم حقيقي للوضعية املالية للمؤسسة هذه املذكرة حول: 

اىل الرتكيز على اجلانب املايل و احملاسيب و اختيار  هدفت هذه الدراسة و حتديد املشاكل اليت تعاين منها؟
التحليل املايل كوسيلة لتقيم األداء ، كون أن املعلومة احملاسبية أداة الختاذ القرار و املراقبة داخل أي مؤسسة 

جلانب املا مهما اختلف طابعها القانوين أو القطاع الذي يل و تنتمي إليه، كما أنه من الطبيعي عدم االكتفاء 
تج عن تركيبة  احملاسيب وحده كمؤشر قادر على احلكم على األداء الكلي للمؤسسة كون أداء هذه األخرية 

هودات  املبذولة، إال أن البعد املايل حيتل الصدارة خاصة يف مثل هذه الدراسات ألن عملية من األنشطة و ا
ا تقييم األداء املايل يسعى من خالهلا املقيم للكشف عن أسب اب الضعف يف املؤسسة و حماولة مساعد

  للخروج منها و تفاديها مستقبال.

ت و   اعتمدت هذه الدراسة على األسلوب الوصفي التحليلي يف الفصول الثالثة القائم على مجع البيا
ملوضوع حمل الدراسة، بينما مت االعتماد يف الفصل الرابع الذي هو عبارة عن درا سة حالة املعلومات املرتبطة 

لوظيفة املالية للمؤسسة. ئق املتعلقة    للمؤسسة الوطنية ألجهزة القياس و املراقبة على حتليل الو

ا عن طريق مواردها  توصلت هذه الدراسة اىل ا قادرة متويل استثمارا أن املؤسسة هلا توازن مايل مما يعين أ
لديون وهي الوضعية اليت ا غري مثقلة  ا اجتاه غري دون أي  تسمح للمؤسسة الثابتة، كما أ من سداد التزاما

إلضافة ت  لكل  اىل أن املؤسسة ترتاجع يف أدائها خالل السنة األخرية وهذا نتيجة لعدم استغالهلا صعو
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أصوهلا، ويف األخري وأهم مالحظات هذه الدراسة أنه مت الرتكيز على األداء يف مجيع اجلوانب وليس اجلانب 
ا ليشمل تقييم أداء جمموعة   املايل فقط، من املؤسسات من كما جيب على املؤسسة أن توسع جمال دراسا

  خمتلف القطاعات للوصول اىل نتائج دقيقة.

  الفرع الثاين: تقدمي الدراسة الثانية

  املايل القرار واختاذ املايل األداء تقييم يف املالية املعلومات دورحتت عنوان  حممد األمني الكوسي، من اعداد  
 وقد   2013- 2011 بورقلة BATISUD الكبري واجلنوب للجنوب البناء ملؤسسة ميدانية دراسة

 املايل األداء تقييم يف املالية املعلومات تساهم مدى أي إىل: املوضوع هذا ملعاجلة التالية اإلشكالية حددت

 أمهية إبراز إىل الدراسة هذه هدفت ؟SCF املايل احملاسيب النظام على العتماد املالية القرارات واختاذ
 اجلديد على املالية القرارات واختاذ للمؤسسة املايل األداء تقييم يف املالية القوائم يف الواردة املعلومات استخدام

 على االطالع حماولة خالل من وذلك املالية القوائم خيص فيما اجلديد املايل احملاسيب النظام به جاء الذي
  .جزائرية مؤسسة حالة خالل من املالية القرارات واختاذ املايل األداء تقييم يف املالية املعلومات فتوظي  كيفية

  :يلي كما وهي املايل األداء تقييم يف مؤشرات الدراسة يف املستخدمة األدوات أهم وكانت

  .)اخلزينة العامل، املال رأس يف االحتياج العامل، املال رأس( :املايل التوازن مؤشرات -
  .)النشاط نسب املديونية، نسب الرحبية، نسب السيولة، نسب( :املالية النسب -
   حتقيقها يف املستخدمة لوسائل النتائج مقارنة خالل من يدرس :املردودية معيار -

  :املالية القرارات خيص ما يف أما

 املتداولة واألصول   الثابتة لاألصو  يف االستثمار خيص فيما األمثل البديل اختيار إىل يهدف االستثمار فقرار
  .األسهم محلة ثروة لتعظيم

 االستثمارات هذه لتمويل الالزمة األموال على املؤسسة ا حتصل اليت كيفية إلجياد فيسعى التمويل قرار أما
  اخل...استدانة أسهم، إصدار( يناسبها الذي التمويل مصدر اختيار املؤسسة على جيب حبيث
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ح عتوزي قرار خيص وفيما ح من جلزء يتعلق فهو األر  أو املسامهني على بتوزيعه املؤسسة تقوم الذي األر
ح حتقيق من املؤسسة أمكن جيدين كا فكلما السابقني، لقرارين متعلق وهو االستثمار عادة تقوم  أر
لتايل أعلى   .أكثر توزيعات و

  :طبيقيوالت النظري املستوى على نتائج إىل الدراسة توصلتو 

  :النظري املستوى لىع -أ

 اجلزائرية املؤسسات طرف من املطبقة احملاسبية للثقافة حقيقيا تغريا يشكل املايل احملاسيب النظام -
  .الدولية والبالغات احملاسبة معايري تطبيق حنو

  .شفافية بكل املالية وضعيتها لتقدمي اجلزائرية املؤسسات بدفعSCFاحملاسيب النظام يسمح -

  :التطبيقي املستوى على -ب

  2011/ 01/ 01 من ابتداء SCF نظام تطبيق يف  BATISUD شركة بدأت- 

 تدفقات جدول( معدومة تكون أن األمثل واحلالة خزينتها يف منعرجBATISUD مؤسسة تعاين- 
  )اخلزينة

 املايل أدائها أن تبني املالية واملؤشرات النسب من جمموعة طريق عن املالية املؤسسة وضعية دراسة بعد -
  .إليها توصلوا اليت السلبية للنتائج نظرا جدا ضعيف

  الفرع الثالث: تقدمي الدراسة الثالثة

– للجنوب الكربى املطاحن مؤسسة حالة دراسة املالية القرارات اختاذ يف املالية القوائم دور قساوي أحالم،

ما هو دور حتليل القوائم املالية يف اختاذ  :وضوعامل هذا ملعاجلة التالية اإلشكالية حددت وقد -اوماش
 اختاذ عملية يف املالية القوائم حتليل دور على الضوء تسليط إىل الدراسة هذه هدفت القرارات املالية ؟

 فرتة خالل واالقتصادية املالية ووضعيتها املؤسسة صورة املالية القوائم تعكس حيث املؤسسة يف املالية القرارات
 الدورة خالل املؤسسة نشاط تلخص جداول شكل يف املالية القوائم هذه وإعداد عرض ويتم معينة، يةزمن

 املالية القوائم تقدمي جيب الالزمة لدقة تتمتع صحيحة معلومات على احلصول أجل ومن احملاسبية،
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 عن املعلومات هذه حتليل عملية إىل يلجأ املستخدم فإن املالية، القرارات اختاذ يف صحيح بشكل واستخدامها
  .املالية القوائم عناصر خمتلف بني العالقة وتوضح داللة أكثر تكون اليت املالية املؤشرات بعض حساب طريق

 حتقيق أجل فمن املالية، القرارات اختاذ يف كبري دور هلا املالية القوائم أن إىل الدراسة توصلت األخري ويف 
 وحتليلها وفهمها املالية القوائم يف احملتواة املعلومات بدراسة القرار متخذ يقوم املايل القرار اختاذ عمليةاهداف 
 للمؤسسة لتفاديها ضعف ونقاط لتقويتها القوة نقاط تبني واليت املايل التحليل مؤشرات خالل من وتفسريها

  .املناسبة ملاليةا القرارات واختاذ للمؤسسة احلقيقية املالية الوضعية معرفة إىل الوصول أجل من وذلك

  الفرع الرابع: تقدمي الدراسة الرابعة

 نفطال مؤسسة حالة دراسة االقتصادية املؤسسة يف املايل االداء تقييم يف القيادة لوحة دور حاجي،رحيمة 
ما مدى استخدام  :املوضوع هذا ملعاجلة التالية اإلشكالية حددت وقد -البواقي أم– 704 رقم GPL وحدة

 بلوحة التعريف اىل الدراسة هذه هدفت قيادة يف املؤسسة االقتصادية وما أثرها يف تقييم األداء املايل؟لوحة ال
 قبل من تبنيها ليسهل اإليضاح من املزيد إىل حتتاج تزال ما اليت احلديثة التسيري أدوات من تعترب واليت القيادة
  ينها:بعض النقاط املهمة من ب اىل و األعمال ورجال املدراء

   .القيادة لوحة ستخدام املايل األداء تقيم أمهية ابراز -
  .املؤسسة يف القيادة لوحة نظام على تفصيلي بشكل التعرف -
  .االقتصادية املؤسسات تسيري مبراقبة القيادة لوحة نظام ربط حماولة -
        من القيادة لوحة نظام تطبيق بضرورة اجلزائرية االقتصادية املؤسسات مسريي توعية -

  .املؤسسة وضعية حتديد على فوائدها خالل
ئق الوسائل خمتلف ومعرفة الدراسة حمل املؤسسة يف القيادة لوحة تطبيق آلية فهم -  والو

  . فيها املستعملة

 استيعاب عن عجز من التقليدية اإلدارية األدوات يشوب أصبح ما تتناول لكي الدراسة هذه جاءت لقد   
 غري أضحت األدوات هذه أغلب أن عنه جنم الذي األمر املؤسسة، عامل متيز صارت اليت اجلديدة املتغريات

 الوقت يف التصحيحية اإلجراءات واختاذ وضعيتها على سلبا يؤثر ما وهذا سليم بشكل األداء تقييم على قادرة
 من ائهاألد الصحيح التقييم من متكنها أفضل أدوات عن البحث إىل املؤسسات معظم دفع مما املناسب،
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.  أخرى جهة من املالية بوضعيتها يتعلق فيما الطويل املدى على سليمة قرارات اختاذ على وتساعدها جهة،
 وإعطاء املؤسسة أداء لتقييم الضرورية املعلومات حتمل اليت القيادة لوحة جند التسيري مراقبة أدوات بني ومن

 ذلك، تعيق اليت السلبية االحنرافات وتصحيح املرجوة فاألهدا حتقيق خالهلا من ميكن اليت املؤشرات املسريين
 يف اجليد التحكم اجل من املسؤول حيتاجها اليت واملعلومات املؤشرات ألهم وملخص مبسط متثيل تعترب فهي
 عن الكشف مت البواقي أمGPLوحدة نفطال مؤسسة يف التطبيقية الدراسة خالل ومن اليومية، العمليات سري
 . االقتصادية املؤسسات أداء تقييم يف مسامهتها ومدى القيادة تلوحا تطبيق واقع

  غة األجنبيةلل الدراسات املطلب الثاين:   

  الفرع األول: تقدمي الدراسة االوىل

Herbi Imene, Evaluation et pilotage de la performance financière, cas: BNP, 
Paribas el djazair, société générale Algérie . 

تناولت هذه املذكرة األمهية  ما دور تقييم األداء املايل يف البنوك املصرفية؟متحورت إشكالية املذكرة حول: 
ذه الطريقة عن  البالغة لألداء املايل الذي بفضله نضمن التطور و توجيه و قياس نتائج اإلدارة و الكشف 

يل ضرور حىت تتمكن املؤسسة من وضع اسرتاتيجية لذلك يعد التحليل الدقيق لألداء املااخللل يف العمل، 
دة حصتها يف السوق و يف هذا السياق تعد املراقبة الفعالة لإلدارة ميزة  تنافسية كبرية، كما ركز املقيم على وز

مما مسح BNP، SGAعامة على القطاع املصريف وكذلك تطوره مع دراسة موسعة لكال البنكني إعطاء نظرة 
ى بيئة تواجد البنكني فربغم من التطور املستمر للسوق املصريف يف اجلزائر فإنه ال يزال غري متطور لنا التعرف عل

  يف الواقع.

لتحليل املايل و هو عبارة عن تطوير منهجية تسليط الضوء على أداء  كما ركز املقيم على تقنية القيام 
ئق يف النتائج و الرحبية و املخاطر  األعمال املصرفية، و اهلدف هو جعل التشخيص يف جوانب خمتلفة الو

  احملاسبية.

اعتمدت هذه املذكرة على املنهج الوصفي، متضمن مخسة فصول نظرية معنونة كالتايل: الرقابة اإلدارية و 
ت املالية للبنك الرئيسي،  النشاط املصريف، قضا األداء النظرية، النهج املايل لألداء مث ختصيصه لتحليل البيا
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يه األداء املايل وأدواته املختلفة، وسيناقش الفصل اخلامس لوحة املعلومات بينما هناك فصل سادس مقسم توج
  القسم الثاين التحليل املقارن وإدارة األداء للبنكني.و اىل قسمني األول تناول املصرف اجلزائري 

اية عمله البحثي الذي كان يهدف لتقيم األداء املايل أن  BNP، SGA للبنكني ولقد وصل املقيم يف 
لتايل للحفاظ على مكانتها فهي مضطرة لقياس  حتسني أدائها و البنوك تواجه بيئة تنافسية بشكل متزايد، و 

ستمرار يف سياق النمو و التنمية، كما أنه من الضروري أن يتقن كل بنك و حيسن التصرف يف موارده املالية 
   عنصرا حيو يف النجاح الختاذ أفضل القرارات املالية.و غري مالية و يعد تقييم األداء املايل

  الفرع الثاين: تقدمي الدراسة الثانية

Khima Yasmina, Madi Nassima, l’évaluation de performance financière d’une 
entreprise cas de l’entreprise de Bejaia (EPB) 

 دارة الفعالة لألداء املايل لشركة ميناء جباية ؟كيفية تقييم و اإل حورت إشكالية البحث حول: مت

إىل تقييم األداء املايل ألنه يسمح أوال بفهم األداء و الذي يعترب عنصرا مهم للشركة  هدفت هذه الدراسة
ووجود هذا العنصر من شأنه أن يسمح للكيان بتصميم االسرتاتيجيات للتنمية الداخلية و بناء الشرعية على 

نيا لدراسة املستوى اخلار  خمتلف املؤشرات اليت حتدد األداء املايل الذي يعترب هدف من وراء هذا جي، و 
عتبار أن  هي شركة اسرتاتيجية لديها موارد مالية هامة و صحة مالية كبرية  EPBالعمل و من جهة أخرى 

تقييم األداء املايل  و اليت سوف تساعد البنوك على حتقيق خططهم للتنمية البد من متابعة سريها و عملية
دارة مواردها جيدا.   للشركة مهمة جدا وال غىن عنها من اجل أن تسمح هلا 

اعتمدت هذه الدراسة على ثالثة فصول مت ختصيص الفصل األول لعرض مفاهيم حول األداء املايل والفصل 
  تقييم األداء املايل لشركة ميناء جباية.الثاين األدوات و إدارة األداء املايل و أخريا اختتم هذا العمل حبالة عملية ل

 2015بشكل جيد من خالل حتليل السنتني املاليتني هو EPBتوصلت هذه الدراسة اىل أن األداء املايل ل 
لنسبو ولقد الحظ املقيم أن مجيع النسب احملسوبة لديها منو  2016- الرحبية املالية مما  ة لنسبهذا هو احلال 

اللتزامات طويلة األجل ومع ذلك و على الرغم من ارتفاع وقد EPBيدل على قدرات  ا على الوفاء  ر
دة   .2016- 2015فيها خالل العامني املاضيني مؤشرات الرحبية و ز
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ا مرتفع للغاية و نتائجها الصافية  ،تبذل جهدا كبريان EPBو لقد الحظ املقيم أن  ألن معدل منو مبيعا
  إجيابية.

 EPBأكد أيضا أن و املقيم أمهية املؤشرات املختلفة وأدوات التقييم لدراسة األداء  من خالل هذا العمل اكد
  ساهم يف تطوير االقتصاد اجلزائريستشهد مستقبال يف املشاريع االستثمارية و ت

  املطلب الثالث: موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة

  التشابه أوجه: األول الفرع

  .الدراسة متغريات اختالف غمر  املضمون حيث من تتشابه -
  .التحليلي الوصفي املنهج على تعتمد كلها -
  .املالية النسب حساب على تركزت الدراسات كل -
  .تقيمه و املايل األداء ملعرفة املايل التحليل مؤشرات على الرتكيز -
  .االقتصادية املؤسسة يف املالية والقرارات املايل األداء تقيم أمهية إبراز -
ت معلومات على تعتمد كلها -   .مالية وبيا

  االختالف أوجه: الثاين الفرع

   .اختالف أهداف و عينة البحث -    
  .عليها املركز املايل التحليل أدوات اختالف -    
 .املدروسة املتغريات يف االختالف -    
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  خالصة الفصل:       

 التقييم عملية ان جند حيث املالية، القرارات واختاذ املايلتقييم األداء  مفهوم اىل الفصل هذا يفتطرقنا    
 يمتقي خالهلا من املايل احمللل يستطيعاليت  املالية واملؤشرات النسب من جمموعة على تعتمداألداء 
 االهداف اىل للوصول املالية القرارات وفعالية ترشيد يف واملسامهةإلبراز وضعيتها املالية  املؤسسة
  .املسطرة

 تفاديهامن اجل  الضعف نقاطاكتشاف و  تعزيزهاو  للمؤسسة القوة نقاط معرفة اجل من هذا وكل   
 واستغالل تشخيص لغرض ةللمؤسس والتطور النمو مميزات مراقبة و ضمان اجل من وكذلك ومعاجلتها

  .املؤسسة حميط يف تكون اليت التهديدات وجتنب الفرص

كما تطرقنا اىل بعض الدراسات السابقة املرتبطة مبتغريات الدراسة ملعرفة موقع دراستنا احلالية من 
  الل معرفة أوجه االختالف والتشابه فيما بينها.الدراسات السابقة من خ
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  :متهيد        

اختاذ القرارات يف   و ما دوره ،تقييم األداء املايلبعد أن تطرقنا يف اجلانب النظري حول ماهية      
ثري كل منهما على اآلخر. املالية    ما دور و 

، ومن أجل ذلك كان اختيار اقتصادية ؤسسةمل دراسة ميدانية سنحاول اسقاط هذه املعلومات على   
وقد كان اختيار هلذه ، صنافه و طباعته الورق حتويليف صناعة و اليت تنشط  EMBAG لوحدة 

عتبارها شركة متميزة، وسنحاول دراسة هذا الفصل  املؤسسة نظرا ملا هلا من أمهية يف القطاع الصناعي و
  من خالل املباحث التالية:

  الدراسة ميدان وتعريف حتديد املبحث األول:

   للشركة التنظيمي اهليكل املبحث الثاين:

  الوطنية للتوضيب و فنون الطباعة تقييم األداء املايل للمؤسسة املبحث الثالث:

  

 

  

  

  

  

  

  

  



 EMBAGالفصل الثاني :                                       الدراسة المیدانیة لمؤسسة 
 

 
47 

  الدراسة ميدان وتعريف حتديد:  ألولا املبحث

مع الصناعي للورق و السيليلوز،ؤسسة الوطنيامل دتع     أن حيث ة للتوضيب و فنون الطباعة من أهم فروع ا
 الوطين النشاط ترقية ذلك إىل إلضافةعماها،  خالل من به تقوم الذي الدور إىل أساسا ترجع مهيةهلا أ

  . احمللية املنتجات وتشجيع

  ما تعترب من أهم األقطاب الصناعية يف جمال صناعة الورق و السيليلوز عل الصعيد الوطين.ك

  املؤسسة تقدمي : األول املطلب

 مث ،1968 جانفي27 يف املؤرخ 11/68 رقم األمر مبوجب السيلولوزية للصناعات الوطنية الشركة ظهرت   
 مبقتضى املقوى والورق لورق الطباعة وفنون توضيبلل الوطنية الشركة: إىل امسه وتغيري هيكلها إعادة متت

 للتنمية الوطين املخطط إطار إىل تسعى وهي 1985 جويلية 23 بتاريخ الصادر 85/192:رقم املرسوم
 الورق وكذا التغليف، وورق السيلولوزية العجني إنتاج نشاطات وتنمية استغالل إىل واالجتماعية االقتصادية

  .مصنعة ونصف مة صناعات إىل لهوحتوي واملنتوج السميك

 طن 300.000: قدرها إنتاجية طاقةاىل  السيلولوز و للورق الصناعي املصنع حتول 1998 سبتمرب ويف
  دج مليار 6.5: قدره أعمال ورقم سنو

مع ويتوفر  لتوزيع وشبكة العلب إلنتاج مركبات أربع حتوي للتسيري ومؤسسة مستقلةتسعة وحدات  على ا
  . واملستعمل املسرتجع للورق وشبكة الورقية اتاملنتج

مع:   ومن بني اهم وحدات ا

 عليه تتوفر ملا وذلك الكرتون وأكياس التغليف وورق الورق عجني صناعة يف خيتص :بسعيدة الورق مركب -1

  "التبغ"و" احللفاء" أولية مواد من املنطقة

  .االسرتجاع عملية من انطالقا املقوى والورق التغليف ورق وتنتج بوروبة حبي تقع: احلراش وحدة -2

  .وأحجامها أنواعها مبختلف وعلب أكياس إىل الورق بتحويل تقوم :السمار بواد األكياس وحدة - 3

  .بوهران األكياس وحدة-4



 EMBAGالفصل الثاني :                                       الدراسة المیدانیة لمؤسسة 
 

 
48 

 كبرية األكياس إنتاج جمال يف وتعمل عصرية إنتاج سلسلة على حتتوي :ألحجار األكياس وحدة-5
  .احلجم

  .الورق أنواع كل صناعة يف تصخت: أهراس سوق وحدة-6

  .تصنيعها وإعادة واملهمالت الفضالت اسرتجاع يف ختتص وحدة: بوروبة وحدة- 7

  . املنظفة املواد علب صناعة يف ختتص: مستغامن وحدة -8    

 صناعة يف ختتص الطباعة وفنون التوضيب مؤسسة :EMBAGبوعريريج برج وحدة-9    
. التوزيع عملية يف ختتص أخرى وحدات توجد كما للطي القابلة علبوال احلجم وصغرية كبرية األكياس
مع منتجات أهم فان وعموما   :هي ا

 احلجم العلب وصغرية متوسطة التنظيف، أكياس للطباعة، أوراق املخصص التغليف، ورق احللفاء، ورق لب
  .الكلور منتوج مسرتجع املدرسية، واللوازم الكتب املطوية، أوراق

  : EMBAGز يف دراستنا على وحدة برج بوعريريج و حنن سنرك

 املدينة جنوب كلم" 1" بعد على بوعريريج بربج الصناعية ملنطقة الطباعة وفنون للتوضيب الوطنية الشركة تقع
 7.5 هكتار، 28 قدرها مساحة على وترتبع مسيلة ووالية الربج بني الرابط" 45" رقم الوطين الطريق على
 ماي 11 يف األشغال انطلقت حيث" INGEGO" االيطالية املؤسسة طرف من نشائهاإ ومت مغطاة، منها

 يوم اإلنتاج عملية يف فعليا الوحدة بتشغيل املنجزة الشركة قامت وقد ،1978 أوت 20 يف وانتهت ،1975
 اخلاصة التغليف ومواد أكياس من الوطنية السوق تلبية يف أساسا الوحدة نشاط ويتمحور ،1979 جانفي11

 ISO 2000/9001 شهادة على الشركة حتصلت ولقد اخل......والتجميل والصيدالنية الغذائية، ملواد
  .1  2003 أوت 20: يف التسيري جبودة اخلاصة

 واليوميات كالصور الثانوية املنتجات بعض إنتاج يف الورق من الفضالت املؤسسة تستغل هذا جانب إىل
  .اخل......االشهارية

                                                             
 حكومیة غیر ھیئة وھي  Inter national Organisation of standardisationایزو منظمة تمنحھا التسییر بجودة خاصة شھادة ھي  1

  .والمواصفة التفتیش مھمتھا بلندن 1947 فیفري 23: بتاریخ تأسست
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 املؤسسة: املثال سبيل على ونذكر ا نشاطها تبطر ي اليت املؤسسات مع التعامل املؤسسة، اتنشاط أهم ومن
 562 املؤسسة وتشغل SOMPC للحبوب الوطنية واملؤسسة SNMC ومشتقاته لإلمسنت الوطنية
  .عامال

  املؤسسة نشاط:  الثاين املطلب

 الفرع االول: منتجات املؤسسة

 ومتلك وطباعته صنافه الورق حتويل يف متخصصة عمومية مؤسسة يه الطباعة وفنون التوضيب مؤسسة
  :ومها لإلنتاج أساسني خطني

  :نواعها األكياس نتاج خاص :األول اخلط

  احلجم كبرية أكياس -  

  احلجم متوسطة أكياس  - 

  احلجم صغرية أكياس  - 

  املطوية العلب إنتاج يف خمتص :الثاين اخلط

  .متنوع نتاج يقوم نوي خط إىل إلضافة

  ومنافسيها املؤسسة أسواق الفرع الثاين:

  :على املستوى احمللي أسواقها-1

ا حسب النوعية وهي كما يلي   :تسوق املؤسسة منتوجا

أكياس كبرية احلجم: وتسوق إىل شركات االمسنت ومشتقاته، شركات تغذية األنعام وشركات مواد  -
  .البناء



 EMBAGالفصل الثاني :                                       الدراسة المیدانیة لمؤسسة 
 

 
50 

ئن خمتصني يف تعليب وتغليأكياس صغرية ومتوسطة احلجم: ا - ف املواد الغذائية ملوزعني اخلواص، ز
  .اخلالقهوة، ...

يت بعدها مؤسسات خمتصة يف صناعة مواد التطهري  -  العلب املطوية: أهم زبون هو شركة "صيدال"، 
إلضافة إىل مؤسسات خمتصة يف صناعة املواد الغذائية   .والنظافة 

  :يأسواقها على املستوى اخلارج-2

ألخص تونس اورة و ا من حني ألخر إىل الدول ا   . تقوم الشركة بتصدير بعض منتوجا

  الفرع الثاين: منافسيها

  :األكياس الكبريةأهم املنافسني يف صناعة - 1

  داخل والية برج بوعريريج:  أهم املنافسني-1-1

  .جممع مهساس ومؤخرا مت بيعه إىل شركة اوراسكوم املصرية

  سيها خارج الوالية:أهم مناف- 2- 1

  .شركة خاصة موجودة يف والية تيزي وزو

  األكياس الصغرية و املتوسطة:أهم املنافسني يف صناعة - 2

  :بوعريريج برج والية داخل املنافسني أهم- 1- 2
  .ال توجد منافسة             

  :الوالية خارج منافسيها أهم- 2- 2
  .املنافسة منتشرة عرب كافة الرتاب الوطين 

  :املطوية العلب - 3 
  :بوعريريج برج والية داخل املنافسني أهم-3-1

  .ال توجد منافسة              
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  :الوالية خارج منافسيها أهم-3-2

جلزائر العاصمة لث هلما على مستوى الرتاب الوطين موجودان    ومها: هناك منافسني ال 

 Tonic Emballage 
  Générale Emballage     

ة الشرسة املوجودة يف السوق واليت يغلب عليها طابع الالشرعية (بيع بضائع بدون فاتورة، ورغم املنافس    
ألخص من القطاع اخلاص يف الوقت الذي  التهرب من الضرييب واجلبائي) وغريها من التصرفات اليت تصدر 

اجلودة واألسعار  ختضع فيه املؤسسة لقوانني الدولة، تبقى املؤسسة رائدة يف جمال التغليف خاصة من حيث
ا وكدليل على ما سبق ذكره فالشركة متحصله على شهادة عاملية لاليزو  واليت تقر  2000/9001املعمول 

 جبودة هذه املؤسسة.
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   للشركة التنظيمي اهليكل:  الثاين ملبحثا

ت تعريف:  األول املطلب   الشركة ومصاحل مدير

ت عدة إىل تنقسم الوحدة فان واملسؤوليات وظائفال وحتديد املهام تقسيم ملبدأ تبعا  إطار يف ومصاحل مدير
 أهم إىل طرقنت وسوف اإلنتاجية، األهداف لتحقيق واملتكامل الفعال التسيري لتحقيق ومنسجم منسق عمل

ت   .التنظيمي هليكل املوجودة املدير

ت بني واملتابعة لتنسيق تقوم :العامة املديرية - 1  عامة سياسة إىل تسطريها خالل من املدير
 نشاطات خمتلف على العام اإلشراف األساسية ومهمتها املسطرة األهداف لبلوغ العمل اسرتاتيجياتو 

ت بني وصل مهزة تعترب كما للمركب احلسن السري لضمان الدوائر خمتلف بني تنسيقالو  الوحدة،  املدير
  .واألمن اإلدارة وجملس لتسيري،ا مراقبة: من تتكون واليت العام واملدير األخرى

  العامة        املديرية يف العمال يوضح  )1- 2( قم جدول          

 املصدر: مصلحة املستخدمني                                                     

  

ا املؤسسة يف حساس مركز ومتثل :التجارة مديرية-2   اإلنتاجية، واملصاحل الزبون بني وصل مهزة لكو
ئن من اتبلالط تستلم فهي  كمواد بعد فيما لتستلمها اإلنتاجية، املصاحل إىل بتحويلها وتقوم الز

  التعداد               
  املصلحة 

ث       ذكور          إ
  %النسبة   العدد    %النسبة  العدد   

  100    01      %8     02      جملس االدارة 
  00    00     %16   04     مراقبة التسيري 

  00    00     %76   19     األمن 
موع   26   %100  01    %100  25    ا
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ئن، إىل لتحول وجاهزة مصنعة  املستمر والسماع اجلودة توفري على تسهر فهي الوقت نفس ويف الز
ئن لشكاوي م الز  األموال جبلب تقوم كما ستمرار، املنتوج حتسني عملية لضمان وذلك واقرتاحا

 إشهار من بعملياته التسويق إىل إلضافة املالية، مديرية إىل وحتويلها البيع عملية من عليها احملصل
   .البيع ومصلحة العلب بيع ودائرة األكياس بيع دائرة من وتتكون وتوزيع

  التجارة مديرية يف العمال عدد يبني) 2- 2( رقم اجلدول

  التعداد                
  

  املصلحة 

ث       ر ذكو         إ

  النسبة    العدد    النسبة    العدد  

  %100  02   %37.5  06  اإلدارة      
  00  00  %56.25  09  البيع       
  00  00  %6.25  01  التسويق       
موع         18  %100  02  % 100  16  ا

  خدمنياملصدر: مصلحة املست                                                          

ئن طلبيات ترتجم اليت هي :اإلنتاج مديرية - 3   األولية املواد حتويل طريق عن وذلك منتجات إىل الز
 خمتلفإلجناز  املسخرة اآلالت برجمة طريق عنالورشات  مستوى على العملية هذه وتتم مصنعة مواد إىل

 كما%  37.52 بنسبة املؤسسة يف العمال غالبية املديرية هذه وحتتوي احملددة، اآلجال يف اتيبالطل
ا   :أساسيني نشاطني تضم أ

   .اإلنتاج خطوط مجيع على إشرافها خالل من اإلنتاج حتقيق -
   .املختلفة الصيانة مصاحل على إشرافها خالل من الصيانة -

 ةمصلح األكياس، مصلحة:  ثالثة من املديرية هذه وتتكون لوحدة مرحلة كل يف اإلنتاج تتبع على وتعمل
  :املديرية هلذه التابعة واألقسام املصاحل ميثل واجلدول اجلزئي، االستثمار مصلحة ، العلب
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  االنتاج مديرية يف العمال عدد يوضح) 3-2( رقم جدول

  التعداد             
  املصلحة 

ث           الذكور                   اإل
  %النسبة  عددال     %النسبة  عددال    

  %00  00  %11.82    22  الطباعة      
33.33  01  %5.91  11  مراقبة النوعية 

%  
  %00  00  %22.58  42  مصلحة العلب 

33.33  01  %53.76  100  مصلحة األكياس 
%  

  00  00  %1.61  03  االستثمار اجلزئي
  الفنون التشكيلية 

  و الربجمية    
08  4.32%  01  33.33

%  
موع       189  %100  03  %100  186  ا
  املصدر: مصلحة املستخدمني                                                        

ت تسري مصلحة عليها ترتكز اليت األساسية القاعدة هي :التموين مديرية - 4  بتـوفري تقـوم حبيـث احملزو
 يـةللعمل الالزمـة وغريهـا كيماويـة مـواد مـن يرفقها وما األولية املواد توفر وهي اإلنتاج مديرية طلبيات

 تســـيري ومصــلحة التمـــوين دائــرة إىل وتنقســـم املؤسســة واىل مـــن النقــل ضـــمان إىل إضــافة اإلنتاجيــة،
ت   .املديرية هذه يف العمال عدديبني  التايل اجلدول ويف احملزو
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  التموين مديرية يف العمال عدد يوضح) 4-2( رقم جدول       

  املصدر: مصلحة املستخدمني                                                    

 لليـد العقـالين االسـتعمال علـى وتسـهر العـاملني بشـؤون ـتم مديريـة هـي :البشـرية املـوارد يريةمد-5  
 واملهـام الوظـائف بعـض إىل إلضـافة سـتمرار، وحتسـينها جيـدة عمل ظروف حتقيق إىل وتسعى العاملة

 توظيـــفال مصـــلحة مـــن وتتكـــون  اخل ..التحفيـــز التكـــوين، التعيـــني، االختيـــار، كاالســـتقطاب، األخـــرى
  فيها. العمال وعدد هلا التابعة املصاحل يوضح التايل واجلدول والتكوين،

  مديرية املوارد البشرية  يف العمال عدد يوضح) 5-2( رقم جدول

  املصدر: مصلحة املستخدمني                                                               

  التعداد              
  املصلحة 

ث                الذكور                   اإل
  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد

  %25  01  %20  05  التموين
  %50  02  %34  09  وسائل عامة 

ت   %25  01  %44  11  تسيري املخزو
موع    29  %100  04  %100  25  ا

  التعداد            
  املصلحة

ث   الذكور    اال
  %النسبة   العدد   %النسبة   العدد

54.55  06  املوارد البشرية 
%  

03  75%  

  %25  01  45.45  05  تماعية الشؤون االج
موع   15  %100  04  %100  11  ا
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 التأمينــــات ودفــــع األجـــور حيــــث مــــن العـــاملني متابعــــة يف مهمتهـــا وتتمثــــل :املســــتخدمني مصـــلحة -
 خيــص فيمــا للوحــدة الداخليــة القـوانني تطبيــق علــى والســهر عـولاملف الســارية القــوانني واحــرتام االجتماعيـة

  .بينهم فيما املنازعات بفعل وذلك األفراد سلوك تنظيم

 يف الكفاءة ودفع خاصة بصفة واملرتبصني اجلدد العمال بتكوين تم: والتكوين التوظيف مصلحة - 
  عامة بصفة القدامى للعمال اإلنتاجي املستوى

  األجور قسم -  

 إىل والبيع اإلنتاج عمليات كل ترتجم حيث للمؤسسة النابض القلب هي: واحملاسبة املالية يريةمد -6
 توفر اليت هي أو املقدمة للمنتجات املقابلة املالية املبالغ استالم املنتجات، تكاليف ا تسدد األموال
 التحليلية، احملاسبة ائرةد: دوائر ثالثة إىل وتنقسم للمؤسسة، احلسن السري يضمن الذي املايل اجلانب

  .املالية احملاسبة دائرة

  املالية مديرية يف العمال عدد يبني) 6-2( رقم جدول  

  التعداد             
  املصلحة 

ث      الذكور              اال
النســــــــــــــــــــــبة   العدد  %النسبة   العدد 

%  
  %100  04  %100  05  احملاسبة العامة 

موع  100  04  %100  05  ا
%  

09  

 املصدر: مصلحة املستخدمني                                                   

 العمليات، املؤسسة، نشاطات كل وتلخيص وتبويب وتسجيل جبمع تقوم :العامة احملاسبة دائرة -
 دقيق حماسيب نظام على تعتمد منضمة بطريقة حماسبية دفاتر يف وهذا التدفقات، التبادالت،
 مدى معرفة ومتكن لنقود عنها للتعبري املمكنة النشاط عمليات بتفسري حملاسبا ويقوم ومتكامل

  .والفصول األصول عناصر يف تتمثل املؤسسة ذمة تطور
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 مستوى على االستغالل شروط لكل الدقيق لتحليل احملاسبة هذه تسمح :التحليلية احملاسبة دائرة -
  .التكلفة وسعر البيع سعر حتديد اجل من اتيةواخلدم السلعية التكاليف تقدمي يتم حبيث املؤسسة

 املالية احملاسبة دائرة -

 لكيفية وصيانتها اإلنتاجية واملعدات اآلالت صالح تقوم اليت املديرية هي: التقنية املديرية -7
 العطل إصالح مثل املؤسسة تقدمها أخرى خدمات إىل إضافة اإلنتاجية العملية تتضمن الين

ئي   . انيكوامليك الكهر
ء، مصلحة اخلدمات، مصلحة: مصاحل مخسة إىل وتتوزع       والتنظيم، املنهجية مصلحة الكهر
            .الصيانة دائرة

  العمال يف املديرية التقنية  عدد يوضح) 7-2( رقم جدول
  

  التعداد              
  املصلحة

ث    الذكور         اال
  %النسبة  العدد  %النسبة   العدد

  %100  01  %16.6  07  نهجية و التنظيم امل
  %00  00  %30.6  13  مصلحة التجديد 

ء    %00  00  %26.9  11  الكهر
  %00  00  %26.9  11  امليكانيك 

موع    43  %100  01  %100  42  ا
  املصدر: مصلحة املستخدمني                                          

  اخلدمات مصلحة -
ء مصلحة -   الكهر
    يكانيكامل مصلحة -
 الصيانة دائرة -

 املواد كل حملية،أو  مستوردة كانت سواء األولية املادة جودة مدى مبراقبة تقوم :النوعية مراقبة -8
 يف املصلحة هذه تدخل كانت مادة أية رفض أو قبول هلا حيق كما الواسع النطاق على املستهلكة

ا حدود   البيع. بعد ما مستوى على حىت صالحيا
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ا  تدقيق ومراقبة التسيري وأنظمة املعلومات:مديرية ال-9 تقوم بتسجيل كل املعلومات ومعطيا
ت كاألجرة املخزونأوأنواعها، إن احلاسوب من ش ت يف  ،نه ضبط كل احلسا املبيعات، املشرت

   .ظروف جد قصرية، وتعمل على حترير معامالت الوحدة

  .لحة اإلعالم اآليلوتنقسم هذه املديرية إىل: مصلحة واحدة وهي مص     

اليومية التسريية تم هذه املصلحة مبساعدة كل الدوائر يف حل مشاكلها  مصلحة اإلعالم اآليل: -
ألخص إدارة شؤون املستخدمني كما تساعد وبصفة خاصة إدارة  ستعمال تقنيات اإلعالم اآليل و

ئق املستعملة مثل ستخراج كل الو   :احملاسبة واملالية وذلك 

  القوائم احملاسبية -          

ئن -                   ملفات الز

  مصلحة املوردين -         

كما أن هلذه املصلحة دورا هاما يف املعاجلة واحملافظة على املعلومات واملعطيات املالية واليت تستحوذ 
ئق احملاسبية واإلدارة للوحدة   .عليها الو

لوسائل الضرورية، كما أو  : وهي تسهر على سالمةمديرية األمن -10 من الوحدة، وهي جمهزة 
  حتتوي على فرقة خاصة للتدخل ضد احلرائق.
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  اهليكل التنظيمي
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  الشركة أهداف: الثاين املطلب

 لشركةا نإف الوطنية االقتصادية القطاعات معظم تطوير يف لغة أمهية من التوضيب عملية تكتسبه ملا نظرا
 يتحول حيث العليا، هلضاب خاصة توفرةوامل الوطين الصعيد على املتاحة األولية ملواد لالهتمام تسعى

  .الورق إلنتاج قابلة سيلولوزية مادة إىل كيميائيا

 القدمية، األوراق من واالستفادة الورق من اإلنتاج فضالت ستعادة التبذير على القضاء إىل دف كما
 تم كما القدمية، والكراريس واجلرائد املستعملة التوضيب وأوراق العمومية، اإلدارات أرشفة لىع اعتمادا
 السلعة، رواج يف التغليف يلعبه الذي للدور نظرا منتوج كل مع يالئم بشكل التغليف نوعية بتطوير املؤسسة

  .املنتوج تسويق سهولة إىل يؤدي املستهلك إغراء إن حيث

  :ة الوطنية للتوضيب وفنون الطباعة يف إطار خمطط التنمية إىلتسعى الشرك      

  .توفري مناصب الشغل -
  .حتقيق النوعية اإلنتاجية -
  .توفري املواد االستهالكية -
  .منافسة املنتوجات العاملية وجلب العملة الصعبة -
  . حتقيق اإلدماج االقتصادي الوطين ورفع قيمة اإلنتاج الوطين -
  .ملؤسسات من نفس النوعحتقيق املخطط السنوي مع ا -
 .املشاركة يف تطوير و تنمية عملية استعادة املتوجات السيلولوزية -

 جمموعة سطرت .200/9001 ايزو مقياس حسب اجلودة تسري لنظام وفقا التسيري ملنهج الشركة اختيار وبعد
ا، لكل يشهر  التقييم يتم السنوية، األهداف من  الوقت ويف املناسبة، التصحيح بعمليات والقيام نشاطا

  . مديرية كل يف العمل طريق جناح مدى قياس مث ومن النهائي السنوي لتقييم تتقدم مث املناسب،
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  املؤسسة إمكانيات: الثالث املطلب

 هائلة بشرية وأخرى كبرية ومالية مادية إمكانيات على تتوفر الطباعة وفنون التوضيب مؤسسة إن   
  :وهي املؤسسة فأهدا حتقيق على تعمل

  مادية مكانياتاإل:  أوال 

  :التايل اجلدول يف وتظهر              

  الطباعة وفنون التوضيب لشركة املادية اإلمكانيات يوضح) 1-3( رقم جدول   

  العدد  اإلمكانيات
  10               آالت تفصيل و تقطيع

  10               آالت الطي و التلصيق السريع
  07              آالت أكياس صغرية احلجم
  08              آالت األكياس كبرية احلجم

  10              آالت طبع الورق
  04              آالت تقطيع الورق و الورق  املقوى

  08              آالت رفع األثقال
  صدر: مديرية اإلنتاج امل                                                             

  البشرية اإلمكانيات:  نيا     

 األهداف وحتقيق احلسن السري على وتعمل خربة وذات مؤهلة بشرية إمكانيات على املؤسسة تتوفر      
  :إىل اإلمكانيات هذه تنقسم حبيث املرجوة،

  سامية إطارات -
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   إطارات -

  التحكم أعوان -
   منفذين -

   مؤقتني عمال إىل إلضافة -

  :عليها احملصل البشرية اإلمكانيات اجلدول هذا يف ونبني شهر كل العمال وإحصاء بتحديد املؤسسة وتقوم  

  الطباعة وفنون مؤسسة التوضيب يف البشرية اإلمكانيات يوضح) 2-3( رقم جدول  

  التعداد              
  املصلحة

ث      ذكور             إ
   %النسبة  العدد  %النسبة   العدد

  %3.48  15  %26.7  115   ارينيدإ
  %1.16  05  %68.6  295  عمال 
موع   430  %4.64  20   %95.3  410  ا

  املصدر: مصلحة املوارد البشرية                                                        

  املالية اإلمكانيات:  لثا

 دج 2.584.530.000.00: ب ماهلا رأس يقدر الرتبص حمل EMBAGان مؤسسة      
جا 100 بنسبة اخلاصة أمواهلا على وتعتمد  يف األجل قصرية ديون تعترب واليت البنكية القروض إىل و

  .للمؤسسة املالية القدرات تفوق طلبيات كاستقبال الطارئة احلاالت
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  الوطنية للتوضيب و فنون الطباعة تقييم األداء املايل للمؤسسة املبحث الثالث:

 الطباعة فنون و ضيبللتو  الوطنية للمؤسسة املايل األداء تقييم ول:املطلب األ
  التقليدية املؤشراتستخدام 

  الفرع األول: عرض القوائم املالية 

  )2016-2015( لسنة امليزانية املالية املختصرة) ميثل 1- 4جدول رقم ( 

  2016  2015  األصول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  األصول الثابتة الصافية

  490417  60000  التثبيتات العينية -أ
  2318778498  1643818928  التثبيتات املادية -ب
  35693000  693000  ات اجلاريةالتثبيت -ج
  457897724  25172364  التثبيتات املالية -د

  2812859639  1669744292  جمموع األصول الثابتة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  األصول املتداولة

  426665125  529176676  قيم االستغالل-أ
  766598139  756639437  قيم شبه جاهزة- ب
  466987673  1625830570  قيم جاهزة-ج

  1660250937  2911646683  ولةاملتدا  جمموع األصول 
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  4473110576  4581390975  جمموع األصول
  

  

  

  2016  2015  اخلصوم 
ــ  األموال الدائمة  ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ

  2486932300  2546315002  األموال اخلاصة-أ
  1744149417  1746483522  ديون طويلة االجل - ب

  4231081717  4292798524  جمموع األموال الدائمة 
  242028859  288592453  ديون قصرية االجل
  242028859  288592453  االجل    جمموع ديون قصرية 

  4473110576  4581390977  جمموع اخلصوم 
  اعداد الطالبتني اعتمادا على القوائم املاليةاملصدر: من                        

  )2018-2017امليزانية املالية املختصرة لسنة () ميثل 2- 4جدول(

  2018  2017  األصول
ــ  األصول الثابتة الصافية ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ

  476430  593957  التثبيتات العينية-أ
  2488859735  2268436923  التثبيتات املادية- ب
  00  65000000  التثبيتات اجلارية-ج
  28862794  26526280  التثبيتات املالية-د

  2518198959  2360557160  جمموع األصول الثابتة
ــ  األصول املتداولة ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ   ــ

  391090455  357220061  قيم االستغالل-أ
  953517250  1000356198  قيم شبه جاهزة- ب
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  291475904  331598332  قيم جاهزة-ج

  1636083609  1689174591  جمموع األصول املتداولة

  4154282568  4049731751  جمموع األصول

  

  2018  2017  خصوم
  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  األموال الدائمة

  2404251931  2446712610  األموال اخلاصة-أ
  1263999499  1312656659  ديون طويلة األجل-ب

  3668251430  3759369269  جمموع األموال الدائمة
  486031137  290362483  ديون قصرية االجل

ـــــــــــــون قصـــــــــــــرية  جممـــــــــــــوع دي
  االجل

290362483  486031137  

  4154282567  4049731752  مجمموع اخلصو 
  املالية القوائم على اعتمادا الطالبتني اعداد من: املصدر                              

  الفرع الثاين: حساب مؤشرات التوازن املايل و حتليلها

  :ومن بني مؤشرات التوازن املايل

  ):FRرأس املال العامل (1-

  )2018- 2015خالل فرتة( صايفال ) ميثل رأس املال العامل3- 4جدول رقم (

  2018  2017  2016  2015  البيان

  3668251430  3759369269  4231081717  4292798524  )1األموال الدائمة(

  2518198959  2360557160  2812859639  1669744292  )2األصول الثابتة(
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رأس املال 
  ) 2-1العامل=(

2623054232  1418222078  1398812109  1150052471  

  املالية القوائم على اعتمادا الطالبتني اعداد من: املصدر                         

  

س املال العامل موجب مؤشر جيد للمؤسسة على املدى القصري و يدل على وضع مايل ار  لتحليل:ا
رأس  كاف حيث البد من مقارنته مع االحتياج من  ولكنه غريمريح من حيث التوازن املايل(سيولة)، 

  .امل املال الع

  :BFRاالحتياج يف رأس املال العامل -2

  لدينا:   

  

     

  )2018-2015) ميثل االحتياج يف رأس املال العامل خالل فرتة (4- 4جدول رقم (

  2018  2017  2016  2015  البيان:
احتياجات الدورة 

)1(  
756639437  766598139  1000356198  953517250  

  486031137  290362483  242028859  288592453  )2موارد الدورة (
BFR) =1-2(  468046984  524569280  709993715  467486113  

  املالية القوائم على اعتمادا الطالبتني اعداد من: املصدر                       

على التوايل ان رأس املال العامل دائما اكرب من االحتياج  األربع  كل السنوات نالحظ يف  التحليل:
لفائضيف رأس املال  غري أن تدعيم هذه السيولة يؤثر  ،العامل معناه أن رأس املال يغطي االحتياج 

سلبا على املردودية املالية ألنه يعترب مبثابة جتميد ملوارد مالية تتحمل املؤسسة تكلفتها املتمثلة يف تكلفة 
ا لو ان املؤسسة استخدمتها يف أحسن    بديل اقتصادي .الفرصة البديلة أي أن االرادات املضحى 

  احتياجات الدورة = قيم شبه جاهزة

  موارد الدورة = ديون قصرية االجل
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يف هذه احلالة على املؤسسة وأكرب من االحتياج  القرار : راس املال العامل موجب هيكلة مالية سليمة 

  أن تقوم بعمليات استثمارية لكي ال تتحمل تكلفة الفرصة البديلة.

  

  
  :TNGاخلزينة الصافية االمجالية -3

  )2018- 2015فرتة ( ) ميثل اخلزينة الصافية االمجالية خالل5- 4جدول رقم (

  2018  2017  2016  2015  البيان:
  1150052471  1398812109  1418222078  2623054232  )1رأس املال العامل (

االحتياج يف رأس املال 
  )2العامل (

468046984  524569280  709993715  467486113  

  682566358  688818394  893652798  2155007248  )2-1اخلزينة (

  املالية القوائم على اعتمادا الطالبتني اعداد من: املصدر                              

وهذا يدل على ان املؤسسة متكنت من نالحظ ان رصيد اخلزينة خالل فرتة الدراسة موجب  التحليل: 
  تغطية موارد اخلزينة بواسطة استخدامات اخلزينة .

لسيولة ومما سبق يف التوازن املايل قصري األجل احملقق يف ا ا تتمتع  ملؤسسة حسب كل سنة نقول ا
  على األمد القصري.

ا  ستثمارات إضافية نظرا المتالكها موارد مالية دائما تفوق احتياجا   القرار: أن تقوم 

  املاليةنسب الفرع الثالث : تقييم األداء املايل وفق       

  :نسب السيولة -1

 نسب السيولة العامة:-1-1
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  لتزامات املتداولة = ديون قصرية االجل اخلصوم أو اال

  
  

  
  

  )2018- 2015) ميثل نسب السيولة السريعة خالل فرتة(6-4جدول رقم(
  2018  2017  2016  2015  البيان:

  1636083609  1689174591  1660250937  2911646683  )1االصول املتداولة (

  486031137  290362483  242028859  288592453  )2االلتزامات املتداولة (

  3.366  5.817  6.85  10.89  )1/2نسبة السيولة العامة (

  املالية القوائم على اعتمادا الطالبتني اعداد من: املصدر                                  

 التحليل:    
هذا ما  و ضعاف1اكرب من  السيولة العامة خالل كل سنة كانتنالحظ أن نسبة : املدى القصريعلى 
ذا   رأس اىل وجود ، يرتجموجود فائض يف السيولة رهيب يدل  عامل موجب، لكن وجود فائض من السيولة 

ثر جتميد كل هاته إوالذي من شانه ان يؤثر على مردودية املؤسسة  لألموالالقدر العايل يعد سوء تسيري 
  األموال وحتمل تكلفة فرصة بديلة.

ا بقيت موجب كما نالحظ من خالل تطور هاته: املدى الطويل ة النسبة عرب السنوات األربعة ا
  ة يف املدى الطويل.عل متتع املؤسسة بوضعية مالية مرحيومرتفعة جدا مما يدل 

  القرار: على املؤسسة أن تقوم بتوجيه هذا الفائض من السيولة حنو االستثمار.   

  نسبة السيولة املختصرة:-1-2

  )2018-2015تصرة خالل فرتة() ميثل نسبة السيولة املخ7- 4جدول رقم (

  2018  2017  2016  2015  البيان:
  1636083609  1689174591  1660250937  2911646683  )1االصول املتداولة (
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  391090455  357220061  426665125  529176676  )2قيم االستغالل (
  486031137  290362483  242028859  288592453  )3االلتزامات املتداولة (

- 1لة املختصرة(نسبة السيو 
2/(3  

8.25  5.096  4.587  2.561  

  املالية القوائم على اعتمادا الطالبتني اعداد من: املصدر                           

أكثر من شر ؤ وهذا ما يدل على أنه م موجبة ومرتفعة جدا يف كل السنواتهذه النسبة نالحظ أن  التحليل:

املاملؤسسة  فبدون أن تلجأ، جيد ا قصرية األجل ميكنها الذي مت طرحه)( خزو   .تغطية التزاما
مدة الذي تتحمل اثره تكلفة  ولكن جتدر اإلشارة والتذكري ان االمر يعود لوجود قدر عايل جدا من األموال ا

  فرصة بديلة.
  أحسن قرار ميكن للمؤسسة اختاذه يكون دائما يف استثمار الفائض من السيولة.

  اهزة:نسبة السيولة اجل-1-3

  )2018- 2015) ميثل نسبة السيولة اجلاهزة خالل فرتة (8- 4جدول رقم (

  2018  2017  2016  2015  البيان:
  291475904  331598332  466987673  1625830570  )1القيم اجلاهزة (

  486031137  290362483  242028859  288592453  )2االلتزامات املتداولة (
  0.599  1.142  1.929  5.633  ½نسبة السيولة اجلاهزة 

  املالية القوائم على اعتمادا الطالبتني اعداد من: املصدر                       

كانت نتائج املؤشرات تعرب عن سيولة   )2018- 2016-2015( سنواتالنقول أن  خالل  التحليل:
جيب على املؤسسة  ويف هذه احلالة ،تكلفة الفرصة البديلة كبرية، وأموال جممدة حيث تتحمل املؤسسة اثرها

ستثمار تلك الفوائض ا االستثمارية  لنسبة للسنة ، إعادة النظر يف قرارا ا معقولة  2018أما  نقول أ
  وأفضل من السنوات السابقة 

: حسب نتائج نسبة السيولة نقول انه على املؤسسة أن حتاول التقليل من هذه النسبة وأن تعمل القرار
  )0.3ة املئوية املعيارية و احملددة ب (جاهدة لالقرتاب من النسب
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  نسب الرحبية:- 2

  معدل العائد على حق امللكية: - 1- 2

  )2018- 2015) ميثل نسبة العائد على حق امللكية خالل فرتة(9- 4جدول رقم (

  2018  2017  2016  2015  البيان:
  )1صايف الربح (

  
 )71302637-
(  

)59382703-(  31293553  )42460678-
(  

امللكية حقوق 
)2(  

  

2546315002  2486932300  2446712610  2404251931  

العائد على 
حقوق 
  )1/2امللكية(

)0.028-(  )0.023-(  0.013  )0.018-(  

  املالية القوائم على اعتمادا الطالبتني اعداد من: املصدر                                     

كانت نسبة العائد على حق امللكية  2018-2016-2015نالحظ أن يف كل من سنوات التحليل:
(خسارة)  سالبة و هذا راجع اىل ان املؤسسة خالل السنوات الثالثة السابقة على التوايل حققت نتيجةسالبة 

  اليت كانت النتيجة موجبة و هذا راجع لنتيجة السنة الصافية موجبة(ربح)  . 2017يشذ عنها سنة و 



 EMBAGالفصل الثاني :                                       الدراسة المیدانیة لمؤسسة 
 

 
71 

مدة ا القرار: ليت مل تستثمرها املؤسسة عادت سلبا على مردوديتها فلو كانت نقول أن األموال ا
ذا يتحسن عائدها على حقوق  استغلت الفرص املتاحة (الفرص البديلة) لتحسنت نتائجها و 

ا االستثماريةاملؤسسة إعادة النظر يف  ىفعل ،امللكية   قرارا

  

  

  

  

  )نسبة صايف الربح على املبيعات(نسبة اهلامش: -2-2

   )2016-2015) ميثل نسبة اهلامش خالل فرتة(10-4(جدول رقم

  2018  2017  2016  2015  البيان:
  )-42460678(  31293553  )-59382703(  )-71302637(  )1صايف الربح (

  1596124718  1483885210  1125213836  991935241  )2املبيعات (

  -0.026  0.021  )-0.052(  )-0.071(   2/  1نسبة اهلامش 

  املالية القوائم على اعتمادا الطالبتني اعداد من: املصدر                       

حققت املؤسسة نسبة هامش (نسبة صايف  2018-2016-2015نالحظ أن خالل السنوات  التحليل:
الذي كان موجب، وهذا يرجع لصايف الربح السالب  2017الربح على املبيعات)سالبة مقارنة بسنة 

ح الشركات ) و هذا يدل على أن املؤسسة حققت خسارة يف السنوات اليت كان صايف الربح  (الخنفاض أر
  الذي كان صايف الربح فيها موجبا. 2017سالبا، على عكس سنة

ا املالية و  ا و قرارا القرار: يف القول نقول أن على املؤسسة إعادة النظر يف طريقة تسيري نشاطا
ا لكانت حسنت خصوصا قرار االستثمار فلو كانت استغلت احل جم الكبري من السيولة و استثمر

لتايل تكون نسب الرحبية موجبة و من بينها نسبة اهلامش    من نتائجها الصافية و 
  نسب املديونية (الرافعة):- 3
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  نسبة االستقاللية املالية: - 1- 3

  )2018- 2015) ميثل نسبة االستقاللية املالية خالل فرتة (11- 4جدول رقم (

  2018  2017  2016  2015  البيان:
األموال اخلاصة 

)1(  
2546315002  2486932300  2446712610  2404251931  

جمموع اخلصوم 
)2(  

4581390977  4473110576  4049731752  4154282567  

نسبة االستقاللية 
  )1/2املالية(

0.55  )55%(    0.56  )56%( 0.60 )60%(   0.57  )57%(  

ال املعياري نالحظ أن مجيع النسب التحليل: ولكنها %  20هي اكرب من احلد األدىن أيف حمصورة بني ا
لنسبة   2017بل يف سنة، %60تقرتب من احلد االقصى كانت يف حدها األقصى من حصص املسامهني 
  موع موارد املؤسسة .

، كما أنه القرار: هو التقليل من هذه النسبة ألن اذا زادت سوف يصبح هناك تبذير لألموال
ا األفضل حيث أن  %40و%30يستحسن على املؤسسة حصر هذه النسبة بني  أل

  احلد األقصى.%60احلد األدىن و 20%

  :العامة ءةنسبة املال- 2- 3

  )2018- 2015) ميثل نسبة املالءة العامة خالل فرتة (12- 4جدول رقم (

  2018  2017  2016  2015  البيان:
  1750030636  1603019142  1986178276  2035075975  )1جمموع االلتزامات (

  4154282568  4049731751  4473110576  4581390975  )2جمموع االصول (
نسبة امجايل الديون 

  1/2للموجودات
0.44  0.44  0.40  0.42  

  املالية القوائم على اعتمادا الطالبتني اعداد من: املصدر                            
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فان مستوى  0.44>0.42>00.4الل فرتة الدراسة حمصور بني  نالحظ ان مستوى النسب خ التحليل:
ال النسب حمصور حسب نقول أن املؤسسة ال تعتمد يف متويل أصوهلا على  و منه 0.5و  0.4 يعيار امل ا

  الغري.
  

  

  

  

 الطباعة فنونللتوضيب و  الوطنية للمؤسسة املايل األداء املطلب الثاين:  تقييم
  احلديثة املؤشرات ستخدام

  مؤشر املردودية ستخدام األداء تقييم :األول الفرع

  )REاملردودية االقتصادية (-1
 )2018- 2015خالل فرتة ( ميثل طريقة حساب املردودية االقتصادية )13-4(جدول رقم

  2018  2017  2016  2015  البيان

  -42460678  31293553  -59382703  -71302637  النتيجة الصافية

  4154282568  4049731752  4473110576  4581390976  جمموع األصول

RE     )0.016-(  )0.013-(  0.008  )0.010-(  

  املالية القوائم على اعتمادا الطالبتني اعداد من: املصدر                       

سالبة و منه نقول أن املؤسسة غري  2018- 2016-2015ان النسب خالل سنوات نالحظ  التحليل:
ح اقتصادية وعدم قدرة أصوهلا على توفري أو تدعيم خزينة أصوهلاقادرة على حتقيق ا  أداءعلى و يدل  ر
  اليت حققت نسبة موجبة انطالقا من نتيجتها الصافية. 2017على عكس سنةاقتصادي ضعيف 
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كل واحد دينار من األصول يكلفنا ) 2018-2016-2015أنه ميكننا القول أنه خالل السنوات ( كما
فكل دينار واحد يكلفنا ربح 2018)خسارة و تشذ عليه سنة 0.010-0.013-0.016على توايل (

  .0.008مبقدار 

  القرار: نقول أنه على املؤسسة مراجعة طريقة استثمارها لألصول    

  

  

  
  

  :)RF( املردودية املالية-2

  )2018-2015حالل الفرتة ( ميثل طريقة حساب املردودية املالية)14- 4(جدول رقم 

  2018  2017  2016  2015  البيان

النتيجة 
  الصافية

71302637-  59382703-  31293553  42460678-  

األموال 
  اخلاصة

2546315002  2486932300  2446712610  2404251931  

RE     )0.028-(  )0.023-(  0.012  )0.017-(  

  املالية القوائم على اعتمادا الطالبتني اعداد من: املصدر                       

من املعروف أنه كلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما كان هذا أفضل للمؤسسة لكن حنن الحظنا  لتحليل:ا

و هذا راجع دوما لنتيجة كانت النتيجة احملققة سالبة   2018-2016-2015أن النسب يف السنوات
الصافية هلا دور   ألن النتيجة الصافية للمؤسسة موجبة فالنتيجة 2017وموجبة سنة املؤسسة الصافية سالبة 

  كبري يف حتديد نتائج النسب .
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 يف النظـــر اعـــادة املؤسســـة علـــى و للمؤسســـة املاليـــة للمـــوارد ســـيء تســـيري هنـــاك أن نقـــول: القــرار
ا   .املالية قرارا

  

  

  

  

  

  

  خالصة الفصل:

وذلك سعيا منا  EMBAGصنا يف مؤسسة بمن خالل دراستنا هلذا الفصل الذي متحور فيه تر      
، تبني لنا الدور الفعال لتقييم األداء املايل على اجلانب التطبيقي ما تناولناه يف اجلانب النظري إلسقاط

هلا أمهية كبرية يف املؤسسة بضمان التوازن املايل، حتليل و تصحيح الذي هو جزء من الوظيفة املالية اليت 
اإلجيابية للمؤسسة و تعزيزها من جل االحنرافات من اجل اختاذ قرارات مالية سليمة و متابعة النتائج 

  خالل خمتلف املؤشرات املالية املدروسة.

كما الحظنا أن املؤسسة متتلك سيولة كبرية جممدة و غري مستثمرة وفقا لنتائج النسب املدروسة اليت   
ستغالل هذه الفرصة البديلة الضائعة.   البد عليها أن تراجعها و تتخذ قرار مايل 

  



الخاتمة   
 

 يف" تقيـــــــــيم االداء املـــــــــايل يف ترشــــــــيد القـــــــــرارات املاليـــــــــة  دور" ملوضــــــــوع دراســـــــــتنا خـــــــــالل مــــــــن      
اختــــــاذ أفضــــــل  يف كبــــــري دور مــــــن لــــــه ملــــــا و املــــــايل  أمهيــــــة تقيــــــيم االداء عرفنــــــا االقتصــــــادية، املؤسســــــة
عمليـــــة تقيـــــيم  أن كمـــــا أننـــــا اســـــتنتجنا  ،  ،و ترشـــــيدها مبـــــا خيـــــدم مصـــــلحة املؤسســـــةاملاليـــــة  القـــــرارات 

ضـــــوء مـــــا توصـــــلت إليـــــه مـــــن نتـــــائج علـــــى تقيـــــيم أنشـــــطتها يتمثـــــل يف املؤسســـــة االقتصـــــادية يف داء األ
ـــــدف أساســـــا  ـــــة  ـــــرتة حمـــــددة كمـــــا أن هـــــذه العملي لتحقـــــق مـــــن بلـــــوغ االهـــــداف املســـــطرة مـــــن ليف ف

ــــــــاس  املؤسســــــــة ــــــــايل يف حتســــــــني كفاء، وقي ــــــــل امل ــــــــائج املؤشــــــــرات التحلي ــــــــا يف حســــــــن اســــــــتخدام نت
  ا.وضعيته

 اختبـــــــــار نتـــــــــائج تقـــــــــدمي ســـــــــنحاول للموضـــــــــوع التطبيقيـــــــــة و النظريـــــــــة اجلوانـــــــــب إىل تطرقنـــــــــا هابعــــــــد
ـــــــائج مـــــــن إليـــــــه التوصـــــــل مت مـــــــا أهـــــــمو  الفرضـــــــيات  بعـــــــض تقـــــــدمي إىل إضـــــــافة تطبيقيـــــــة و نظريـــــــة نت
  .االقرتاحات التوصيات

   :الفرضيات اختبار نتائج

  :كالتايل الفرضيات اختبار نتائج تقدمي ميكننا

و هــــذا مـــــا  تعتــــرب عمليـــــة احتــــاذ القــــرار تطـــــوير للمؤسســــة و حـــــل ملشــــاكلها" " :األوىل الفرضــــية
ــــــه مــــــن خــــــالل اجلانــــــب النظــــــري و التطبيقــــــي حيــــــث أنــــــه بفضــــــل  اختــــــاذ القــــــرار املناســــــب توصــــــلنا الي

  للمؤسسة سوف يتغري حاضرها و مستقبلها حسب مستجدات الوضع االقتصادي .

  

أمشــــل مــــن تقيــــيم األداء املــــايل و هــــو قــــدرة املؤسســــة علــــى يعــــد األداء املــــايل  " الثانيــــة الفرضــــية
ــــــث حتقيــــــق أهــــــدافها املرســــــومة أن مــــــن خــــــالل معرفــــــة أداء املؤسســــــة املــــــايل و مــــــن مث تقييمــــــه " حي

  يتسىن للمؤسسة رقابة اعماهلا و معرفة نسبة حتقيق أهدافها.

 معرفـــة و املـــايل أداءهــا لتقيـــيم املؤسســة عليهـــا تعتمـــد أداة املاليــة املؤشـــرات تعــد الفرضــية الثالثـــة"
  من خالل نتائج دراستنا................. وهذا ما توصلنا اليه" احلاصلة االحنرافات

  



الخاتمة   
 

ليـــــل يســـــاهم تقيــــيم األداء املـــــايل يف ترشــــيد القـــــرارات املاليــــة مـــــن خــــالل حت"  رابعــــةال الفرضــــية 
ـــــى تصـــــحيحها و ـــــات احلاصـــــلة للعمـــــل عل ـــــة ملعرفـــــة االحنراف ـــــديلها" املؤشـــــرات و نســـــبه املالي  تع

 أداء وتقيـــــــيم قيـــــــاس يف املاليـــــــة املؤشـــــــرات و النســـــــب اســـــــتخدامحيـــــــث ان  اليـــــــه  وهـــــــذا مـــــــا توصـــــــلنا
 املاليـــــة القــــوائم يف األرقـــــام حلجــــم املســـــتقل األثــــر حتديـــــد اىل يــــؤدي املاليـــــة مراكزهــــا وحتليـــــل املنظمــــات

ـــــد للمنظمـــــات لتـــــايل بينهـــــا، املقارنـــــة عن ـــــاس عمليـــــة تصـــــبح و  خـــــالل مـــــن معـــــىن ذات التقيـــــيم و القي
  النتائج

 نتائج الدراسة:

 فصــــــــلني يف املاليــــــــة القــــــــرارات ترشــــــــيد يف ودوره املــــــــايل االداء تقيــــــــيم ملوضــــــــوع دراســــــــتنا خــــــــالل مــــــــن
 :يلي ما اىل توصلنا الطباعة وفنون التوضيب مؤسسة على احلالة دراسة وتطبيق النظري

 :النظري للجانب لنسبة

ــــرب - ــــيم عمليــــة تعت ــــيت التقنيــــات احــــدى املــــايل االداء تقي ــــى االقتصــــادية املؤسســــة تســــاعد ال  التنبــــؤ عل
 .ملستقبل

 واملـــــــوارد النتــــــائج بــــــني االمهيـــــــة حتديــــــد علــــــى املاليـــــــة القــــــرارات وترشــــــيد املـــــــايل االداء تقيــــــيم يقــــــوم -
 املالية ووضعيتها املؤسسة مكانة على للحكم املستخدمة

ـــــــرب - ـــــــة القـــــــرارات تعت  مســـــــتقبل يتحـــــــدد أساســـــــها علـــــــى إذ املؤسســـــــة، يف القـــــــرارات أهـــــــم مـــــــن املالي
ـــــك أدى رشـــــيدا املـــــايل القـــــرار كـــــان فكلمـــــا املؤسســـــة  مـــــن حتقيقهـــــا املـــــراد األهـــــداف إىل للوصـــــول ذل

 .املؤسسة طرف

ــــيم مــــن اهلــــدف -  املعــــارف نقــــص مــــن الضــــعف ونقــــاط لتعزيزهــــا، القــــوة نقــــاط معرفــــة هــــو األداء تقي
 .ملعاجلتها واملهارات

ح توزيـــــع وقــــرار االســــتثمار، قـــــرار التمويــــل، قــــرار( املاليـــــة القــــرارات تعتــــرب -  العناصـــــر أهــــم مــــن) األر
 املتخـــــذ املـــــايل القـــــرار كـــــان فكلمـــــا األخـــــرية، هـــــذه مســـــتقبل يتحـــــدد أساســـــها علـــــى إذ املؤسســـــة، يف

 أن كمـــــا املؤسســـــة، طـــــرف مـــــن حتقيقهـــــا املـــــراد األهـــــداف إىل الوصـــــول إىل هـــــذا أدى كلمـــــا رشـــــيدا



الخاتمة   
 

ـــــوع حجـــــم لنـــــا حيـــــدد التمويـــــل قـــــرار أن إذ اآلخـــــر، علـــــى إحـــــداها ويـــــؤثر متكاملـــــة القـــــرارات هـــــذه  ون
ــــرار ــــع سياســــة لنــــا حيــــدد األخــــري وهــــذا ســــنتخذه، الــــذي االســــتثمار ق ح توزي  خــــالل مــــن املتبعــــة األر

ح النتائج  . حيققها اليت واألر

 :التطبيقي للجانب لنسبة

ــــى الطباعــــة وفنــــون التوضــــيب شــــركة تتــــوفر - ــــريا تســــاعدها املاليــــة القــــوائم مراجعــــة تتــــابع.......عل  كث
ــــــيم يف ــــــك ككــــــل، للمجمــــــع املــــــايل االداء تقي ــــــة ميكانزمــــــات علــــــى لتوفرهــــــا راجــــــع وذل ــــــث داخلي  حي

 .للمؤسسة اجيابية نقطة تعترب

 يف كــــان الــــذي االســــتثمار قــــرار أمههـــا ومــــن ةيــــاملال القــــرارات اختــــاذ ةيـــقابل هلــــا أصــــبح قــــد املؤسســـة  -
 .........ةياملال السنة ةيبدا

 :أن لنا تبني املالية املؤشرات دراسة خالل ومن   

ـــــة وضـــــعية يف املؤسســـــة   ـــــدة مالي ت خـــــالل مـــــن وهـــــذا جي ـــــا ـــــيت ـــــا اخلاصـــــة احملاســـــبية البي  تظهـــــر ال
 )2018-2017-2016-2015( السنوات خالل مالية نتائج

 مـــــن جـــــزء متـــــول فاملؤسســـــة موجـــــب، عامـــــل مـــــال رأس ســـــنوات االربـــــع خـــــالل املؤسســـــة حققـــــت  
   .أمان هامش حتقق بذلك فهي دائمة موال املتداولة أصوهلا

ــــــائج خــــــالل مــــــن      ــــــا قــــــد نكــــــون الــــــذكر، الســــــابقة النت ــــــاة الفرضــــــيات صــــــحة أثبتن  مقدمــــــة يف املتبن
 يتحـــــــدد............... املؤسســــــة يف....... أن تبـــــــني حيــــــث ،..... الفرضـــــــية عــــــدا مـــــــا البحــــــث،

 . الشخصية ورغباته املؤسسة، مالك قرار أساس على

 : الدراسة اقرتاحات

 : التالية وضع االقرتاحات ميكن الذكر السابقة النتائج ضوء على



الخاتمة   
 

 مســـتقبلية سياســات رســم بغـــرض املعــربة، و الصــادقة املعلومـــات عــن الكــايف اإلفصـــاح وجــود ضــرورة -
 تغلــب فعــال حماســيب نظــام رســاء ذلــك و املاليــة اإلدارة طــرف مــن املختلفــة القــرارات اختــاذ يف مســاعدة

 .القانونية الظاهرة على االقتصادية احلقيقة عليه

ـــــــة األســـــــاليب عـــــــن االبتعـــــــاد - ـــــــيت اإلدارة يف التقليدي ـــــــتال ال أصـــــــبحت ال ـــــــات مـــــــع مءت ـــــــة متطلب  البيئ
 .املستجدات كل مع التكيف يف واملسامهة األهداف تحقيقل منها، احلديث حنو والتوجه

ـــــــني التنســـــــيق - ـــــــادل التعـــــــاون وإرســـــــاء املؤسســـــــة وظـــــــائف ب ـــــــني املعلومـــــــات وتب  املختلفـــــــة املصـــــــاحل ب
 .األنشطة ملختلف اجليد والتسيري تنظيم أكثر على للحصول

 .املالية القرارات اختاذ يف املايل داءاأل تقييم مهية املؤسسة يف املسؤولني توعية ضرورة -

 .االقتصادية البيئة على الطارئة التطورات مجيع االقتصادية املؤسسة تواكب أن -

 :الدراسة آفاق

ــــــو ســــــامهنا قــــــد نكــــــون أن نرجــــــو     ــــــة املوضــــــوع جوانــــــب مبختلــــــف االملــــــام يف بســــــيط بقــــــدر ول  وازال
 حمـــــل املوضـــــوع ويبقـــــى هـــــذا ببحثنـــــا املكتبـــــة اثـــــراء يف ســـــامهنا قـــــد  مـــــل أننـــــا اال وااللتبـــــاس الغمـــــوض

 :منها نذكر والدراسة البحث من املزيد تستحق اليت احملاور بعض وعليه الدراسة

 املالية القرارات على للمؤسسة واخلارجية الداخلية البيئة متغريات ثري. 
 املالية القرارات اختاذ عملية يفاملايل  التحليل أمهية. 
 .أثر املؤشرات احلديثة يف ترشيد القرارات املالية 

 


