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ةـــــــــــــــدمـــــــــمق
ة وتوسع نشالقد حظ یت المؤسسة في االونة االخیرة ونتیجة التطورات االقتصاد

رجع  احثین ، و ة  وزادة االنتاج ونتیجة االهتمام الكبیر والمتزاید من قبل ال المؤسسات االقتصاد
ة دراسة المؤسسات  ة  التي تلعبها في االقتصاد الوطني سبب تعاظم واهم الى االدوار االساس

م ة وحدة لتوزع فهي اوال  مثا ا هي  ان مزج عناصر االنتاج  وثان م ة لالنتاج  ا ة خل ثا
ة االنتاج ، ة ،الدخل الناجم عن عمل تحققه المؤسسة مقسم وثالثا هي خلیى اجتماع فالدخل الذ

قي ألصحاب المؤسسة المقترضینعلى عدة جهات  منها الدولة و المستخدمین و  و الجزء المت
ة  ة ،وهذا راجع للتطورات التكنولوج ان ، ومواك التي لم تعد محدودة ال في الزمان وال في الم

حث عن الید العاملة ،  ذالك ال ة ، و حث عن االسواق الخارج حت المؤسسات ت لهذا التغیر اص
ضمن لها التقرب  ان  استراتیجي   جعل المؤسسات تفضل تواجدها في اكثر من م االمر الذ

ل م ازات التي ال توفر في ن مصادر التمو ، واالستفادة من االمت والنفاد الى االسواق االخر
هدفها االسمى وهو االستمرارة . موطنها االصلي وهذا للوصول الى تحقی

هدفها هذا وقدرتها على بلوغ اهدافها المسطرة ، هل حققتها  ن المؤسسة من تحقی ولتتم
الوسائ م اداءها المؤسسة  حاجة الى تقی ارة عن ل المعقولة فانها  ار ان المؤسسة هي ع اعت ، و

فة من وظائفها ، والتي تتمثل  ل وظ م اداء  حاجة الى تقی مجموعة من الوظائف فانها  حتما 
و المالي و االنتاجي و في االخیر اداء االفراد . في االداء التجار

فة م وظ م  اداء ا ارولتقی ة اخت وانتقاء  المعاییر و ن الوظائف یواجه المسیرن صعو
ل صراحة االداء الفعلي لهذه  س  المؤشرات التي یتم من خاللها الوصول الى نتائج تع

ر  ار و الوظائف السالفة الذ ة االخت ون بنجاح المسیرن في عمل م االداء  ة تقی ، ونجاح عمل
اسه .انتقاء المعاییر و المؤشرات الت س االداء المراد ق ي تع

ل االتي:  الش حثنا  ة  ال ن طرح اش م ومما سب
ة دور في تحسین االداء المالي ؟'' ''هل للقوائم المال

ة من السؤال الر  ننا طرح مجموعة من التساؤالت الفرع م ة  ال سي لإلش ئ
ة  وماما وناتها ؟هي القوائم المال هي م
مه ؟ما ن تقی م یف  هو االداء المالي و 
ة في تحسین االداء المالي ؟ما هو دور القوائم المال

ة ة :ولإلجا ات التال على هذه التساؤالت یجب وضع  الفرض



ب

ة وهي تلك الكشوف- ة التي تقوم المؤسسة القوائم المال ة السنة بإعدادهاالمال و في نها
مها ل ة مثل الضرائب و مستحقیها مثل تقد وم المساهمین ، القطاعات الح

المستثمرن.......الخ .
قها - تحق ة ومد م االداء المالي للمؤسسة من قدرتها المال ن تقی المرسومة .ألهدافهام
ة یجبلمعرفة اال- ة لهذه المؤسسة وفداء المالي للمؤسسة االقتصاد فة المال م الوظ تقی

ة لهذه المؤسسة .معاییر و مؤشرات مدروسة  وتكون هذه الدراسة بدراسة القوائم المال
ار  الموضوع اب اخت : اس

ةنظرا اةفيالموضوعألهم ةالح .هواإللماممعرفتهوضرورةالمهن
.هالمتعلقةساتراالدوقلةئرزاالجفيالموضوعلحداثةنظرا

ع الجدیدة . مثل هذه المواض ة  ت د الم ة منا في تزو رغ
حث ة ال : اهم

اطه ة في المؤسسة نظرا الرت ونها تعالج موضوع ذو أهم ة هذه الدراسة  الجانب اتأتي أهم
ة فة المال ة من خاللحاول، حیث نالمالي والوظ ح الكشوف المال في ودورها هذه الدراسة توض

ه المؤسسة في ظروف معینة، وٕابراز العوامل المؤثرة في  تصل إل تحسین األداء المالي؛ الذ
ة الواقع ذلك، المعاییر والمؤشرات على ارض ة تطبی ف بین  ة وو للوصول إلى النتائج الفعل

ص ةتشخ عها،القوةنقاتحدیدثمةومنلمؤسسة،اوضع ..لمعالجتهاالضعفونقالتشج
حث : اهداف ال

:مایليأهمهامناألهدافمنمجموعةبلوغإلىالدراسةهذهتهدف
ةالمؤسسةأداءعلىالتعرف-  مةوالعواملاالقتصاد هالمتح .ف
ةمعرفةمحاولة-  معمل اسالضرورةالمعلوماتومعرفةومراحلها،التقی ملق األداءوتقی

ةالمؤسساتفيالمالي االقتصاد
ممعاییرتحدیدمحاولة-  .وتفسیرهاذلكفيالمستخدمةوالمؤشراتالمالياألداءتقی

حث:  ة ال منهج
ات من عدمها، اعتمدنا  ار صحة الفرض ة واخت ال ة على األسئلة المطروحة في اإلش لإلجا

ة على المنهج الوصفي، لعرض مختلف التعارف م وذلك من خالل عرض القوائم المال والمفاه
ما یخص الجزء النظر اتها ف ومحتو

قي سنعتمد في تلك الفصل على المنهج االستقرائي والتحلیلي من  ما یخص الجزء التطب اما ف
و تحلیلها  عض الوثائ .خالل استقرا 

حث : ل ال ه
حث قمنا قي إلنجاز هذا ال مه إلى ثالثة فصول منها فصلیین نظرین وفصل تطب بتقس



ت

ة. مي للقوائم المال الفصل األول: اإلطار المفاه
حث األول: ةالم .تعرف القوائم المال

ة  الفصل الثاني : االداء المالي في المؤسسة االقتصاد
ة  لألداء المالي في المؤسسة االقتصاد حث االول : االطار النظر الم

ة في تحسین  االداء المالي . حث الثاني : دور القوائم المال الم
ة.  ة وتحلیل الفصل الثالث: دراسة میدان

المؤسسة . حث  االول :  التعرف  الم
حث الثاني : الوصول الى دور ة في تحسین االداء الماليالم للمؤسسة القوائم المال

.
قة :  الدراسات السا

عضإستعنا راتب قةاألطروحاتوالمذ بین اقرها صلة منوهذاحثناإثراءأجلمنالسا
رحثناب یلي: مانذ

، رة ماجستیر في علوم التسییر عادل عشي ة ،مذ األداء المالي للمؤسسات االقتصاد
رة  س ضر، ة (غیر منشورة)،جامعة محمد خ تخصص تسییر المؤسسات الصناع

،2001
تهدف هذه الدراسة إلى:

ة.- ات االقتصاد اس األداء في الشر ان المعاییر و المؤشرات التي تساعد في ق تب
مه.داء الماليمفهوم اال- اسه وتقی ة ق ف و

 ، ة ائي على االداء المالي في المؤسسة االقتصاد اسي صابر ، اثر التسییر الج ع
مراح ورقلة  ة ، جامعة قاصد ا ة و ج 2011/2012تخصص محاس

تاثیر حثه هذا الى الوصول الى مد ة على االداء حیث قام الطالب من خالل  ا الج
ة . المالي للمؤسسات االقتصاد
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االھداف االساسیة من تغیرات رؤوس االموال الخاصة
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 محتوى ملحق القوائم المالیة
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خالصة الفصل 
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الفصل الثاني : االداء المالي في المؤسسة االقتصادیة 

المبحث االول : االطار النظري لالداء المالي في المؤسسة االقتصادیة 

: مفھوم االداء و االداء المالي اوال

تعریف االداء
 تعریف االداء المالي

, تقییمھ و خطواتھ : معاییر االداء المالي ثانیا 

 معاییر االداء المالي
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 خطوات تقییم االداء المالي
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:  التعریف بالمؤسسة االولالمبحث

: الوصول الى دور القوائم المالیة في تحسین االداء المالي للمؤسسةالمبحث الثاني

صل ـــــــــــــالصة الفــــــــــــــخ

ة ــــــــــــــخاتم

ئمة المراجع  ـــــــــــــــــــــــــــــقا

قائــــــــــــــــــــــــــمة االشكال  

الفـــــــــــــــــــــــــھرس 
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إلى الملتقى الدولي حول: اإلطار المفاھیمي للنظام المحاسبي المالي الجدید و 
آلیات تطبیقھ في ظل المعاییر المحاسبیة، جامعة سعد دحلب، كلیة العلوم 

.2009ماي 15- 13و التسییر،البلیدة، الجزائر، أیام اإلقتصادیة 
ة، دار وائل للنشر، محمد أبو نصار.9 الغ المالي الدول ة واإل ، جمعة حمیدات: معاییر المحاس

.2008األردن، 
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:تمهید
ةالقوائمتعد ةالقوائملمستخدميالمعلوماتمصادرأهمأحدللمؤسساتالمال القوائمهدهوتض،المال

ة ةتحتالمال استخدامالفترةإنتهاءتارخعدأشهرأرعةأجلفيوتعد،سنةلالوحدةمسیرمسؤول
ةالوحدة ةالنقد ةالقوائملمستخدميالقراراتوصحة،الوطن ةالمال ةعلىمبن القوائمومالئمةمصداق
ة .المال
ایتولىالنظامهداتطبیمجالفيیدخلانلفإنهالماليالمحاسبيالنظاموحسب شوفإعدادسنو
ة ة،علىالكشوفهدهتشملحیثمال اتجدولمیزان جدول،الخزنةسیولةجدولالنتائج،حسا

ةالطرق والقواعدیبینملحالخاصةتغیراألموال ملةمعلوماتیوفروالمستعملةالمحاسب ةم وللمیزان
ات : إلىالفصلهذا فيالنتائج ، وسنتطرق لحسا

ة- المیزان
اتجدول- النتائجحسا
الخزنةتدفقاتجدول-
.الخاصةاألموالتغیرجدول-
 -. المالح
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ة وقائمة  حث االول :عرض المیزان الدخل الم
ةالمطلب االول : عرض المیزان

ةولال االفرع  ــــــــــــــــف المیزان ز المالي )le billon: تعر (قاـئـــــــــــمة الــــــمر
اناةزانالمیتعد وتلقيتظهرأنهاإلىإضافةالمؤسسةفيوتسجیلهاإنجازهاتمالتياألحداثلكافةب

نللمؤسسةالحاليالوضعوالماضيالتارخالضوء م واسطةخاللهامنو األحداثقراءةالماليالتحلیلو
ة اروفقاو،المستقبل ةتعداالول الدوليللمع ون المیزان سيالم ةالقوائمفيالرئ ارةوهيالمال انعنع ب

ز ةوحقوق والخصوماألصولیوضحالذالمر ةنقطةفيالملك )1(محددة. زمن
ضاوتعرف ةلحظةفيللمؤسسةالماليالوضعتوضحقائمة:أنهاعلىأ تملكهمافتظهرمعینة،زمن

اتدیون منعلیهاستحوماأصولالمؤسسة  ذلك(الغیر إلتزاماتتجاهومتطل تجاهعلیهاستحماو
ةحقوق المؤسسة (أصحابأوالمالك )2().الملك

قةالمؤسسةو تعتبر  ةحق ةتتمتعمستقلة،قانون ةذمتهالهاخاصة،شخص عنالمستقلةالمال
ةلذمتهاسنوجردبإجراءتقوممما یتطلب من المؤسسة ان.المالك المالك،:اآلخرنإعالمأجلمنالمال

ةعنالبنوك،الموردین، ةالوضع نهممماللوحدة،المال ممنم خاصةصفةوللوحدةالماليالوضعتقی
لمرونةدرجةوسیولتهادرجة بینالمقارناتإجراءوالمخاطرة،درجةوالمستقبلواحتماالتالمالي،اله

ةالوحدات ل وت، االستثمار على العائدمعدلحسابوالمختلفة.المحاسب ز المالي،  شمل قائمة المر
ات في دفتر  ـات الجردیـة ”األستاذ العام“الحسا عـد عمـل التسو ، التي مازال لها أرصدة مدینة أو دائنة، 

ـن وصف قائمة  م طرقة خاصة. و ز المالي  تم ترتیب هذه األرصـدة في قائمة المر وٕاقفال الدفاتـر. و
ـز المالي، علـى ،A Statement of Investmentأنها قائمة االستثمـارالمر

معنى أنها تشتمل على عرض وتحلیل لمصادر األموال (األموال المقترضة ورأس المال المملوك)، 
ز المالي، واستثمار هذه األموال في مختلف أصول المشروع (أوجه االستخدام). وهذا الوصف لقائمة المر 

ست قائمة د أنها ل ان عن مصادر األموال، واستخ، ولكنیؤ 3.دامهاها ب
 ونات: الفرع الثاني ةم المیزان
:األصـــــــــــــــــــــــــولاوال :

ار رقم  اإلطار01ان المع عرف  ميالذ اء:أنهااألصولعرفالمفاه مةذاتاألش ةالق المملو
ةمنافعتحقیتضمن والتي للمنشأة، ممحتملة،مستقبل لمعامالت نتیجةعلیهاتحصلأوالمؤسسةفیهاتتح

قةأحداثاو  قاو . سا ةخصائصثالثنجدالتعرفلهذاط س :األصولفيتوافرهایجبرئ
ةمنافعوجود-أ ة،اقتصاد دعلىالقدرةلألصلون .أنأمستقبل خلوالمنفعة،الوحدةتزو

ةتدفقات ةنقد .المستقبلفيموج
، ص -1 ،مرجع ساب الغ المالي وأثرها على مهنة المدق .183حواس صالح، التوجه الجدید نحو معاییر اإل
ندرة، مصر،ج - 2 ة ،اإلس ة،الدار الجامع ة الدول .111، ص 2004، 1طارق عبد العال حماد، موسوعة معاییر المحاس
عة األولى، رضوان حلوة حنان، أسامة الحارس، فوز الدین أبو جاموس،-3 ة، دار الحامد للنشر و التوزع،عمان، األردن، الط ة المال أسس المحاس

.89، ص 2004
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معلىالمؤسسةقدرة-ب عحیثالمنافع،هذهفيالتح الخدماتمنتردماعلىالحصولتستط
ینأولنفسها .منهاالغیرتم

مهذاون أن- ج اتأوأحداثعننتجقدالمنافعفيالتح یرتبواألصل·الماضيفيوقعتعمل
عهاألصل،تحقیالمؤسسةاستطاعةفيون لماجارأصل االستغاللدورةإطارفيأواستهالكهب
ة ضاحغرضالخزنة،عادلماأوالخزنةعناصرمناألصلون لماأوللوحدةالعاد والسیولةدرجةإ
:تشمل
ة النقــــــــــــــــــــــــــد
ةاألوراق مالتيوللتداول،القابلةالمال .السوق تكلفةأساسعلىتق
ات تحصیلهالمتوقعالمقدارمهمتقییتمالذینوالمدینون حسا
 مالمخزون مةالمق .السوق ق
خاللمنافععلىللحصولفعالتمتالتيالنفقاتلتخصالتيوسالفاالمقدمةالمصروفات

.االستغاللدورة
المستمرالموجه لالستعمالوشهر12مناكبراستحقاقهاتارخون التياألخرالعناصرأما

اجاتاجلمن .الجارةغیرالالعناصرضمنتظهرأنیجبالمؤسسة احت
األتياألصولعناصرتشملالمالي،المحاسبيالنظاموحسب:
ةغیراألصول ةاألصولوهيالماد قىالتيالمعنو لة،لفترةت منافعالمؤسسةعلى تدروطو

ة االبتكار،حوالتجارةالعالمةوالشهرةتضموالمؤسسةلتشغیلضرورةفهيمتوقعة،مستقبل
،المالرأس ةاألصولالتجار أجلمنإماالمؤسسةقبلمنبهاالمحتفاألصولوهيالماد

.في نشاطها او االنتفاع بها استخدامها
لفيأواإلنتاجفي اجاتللغیر،إیجارهاأجلمنإماوالخدمات،أوالسلعأولوازمش أوالحت

ة (فترةمنألكثرتستعملأنینتظرالتيهيو.إدارة ار محاسب )16المع
ةاألصول ةفيالهامةالعناصرمنتعتبر: المال :وتشملالمؤسسةمیزان
المساهمات
ةاألصول المال

ة،الفترةخاللتستهلك التيوالجردتارخفيالمؤسسةلدالموجودةالسلعلتشملالمخزونات الموال
ضائع،السنة(عنمدتهاتزدالالتيو )الصنعالتامةوالمصنعةنصفالمنتجاتواللوازم،والموادال

 الغمثلون الذینالمدینون تشمل:والمؤسسةاتجاهالغیرعلىالمستحقةالم
المؤجلة                                            الضرائبتبیین)الضرائب(أصول-

اءالمماثلة واألصولاآلخرون المدینون والزائن-  قاالمالحظةاألع .مس
ملتمثلها،المماثلةالعناصرواألصولخزنة· ةالق ق لعدالمواردمنالمت المخزون االستثمارات،تمو

الغبینتتوزعحیثللزائن،الممنوحةوالدیون  والطلبتحتالودائعوالصندوق والبنكفيالموضوعةالم
فات .األجلقصیرةالتوظ
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ا : :الخصـــــــــــــــــــــــــوم ثان
Liabilitiesومالخص
برأس المال أو هي  تعل اء أو المساهمین و للشر ان هذا الح مالى على المنشأة للغیر، فإذا  ل ح

ات -األراح المحجوزة  اط الحساب الجار- االحت الغیر أو  هذا الح ة ، أما إذا تعل سمى حقوق الملك
م االلت سمى التزام وفى هذه الحالة فإنه یتم تقس اء فإنه  عا لمدة الوفاء بها إلى قسمین:الدائن للشر زامات ت

لة األجل-أ سدادها Term-Longخصوم طو لة األجل وهى االلتزامات التى یتم االلتزام  التزامات طو
لة األجل و  ة ومثال ذلك القروض طو لة األجل ، للغیر على أكثر من سنة مال ة طو ل تنشأ ألهداف تمو

على بنود من القروض .وتحتو
ة خالل التزامات مستحقة الدفع :الخصوم المتداولة- ب ًا السنة المال ة اتنشًا ألهدما وغال ف تشغیل

على  :وتحتو
شوف .وهو أحد أنواع االئتمان المصرفي:(Over draft)بنوك سحب على الم
لة األجل األجزاء الجارة المستحقة السداد من االلتزامات طو
:األجلالموردین .وهو ناتج الشراء من الموردین 
توزعات األراح المستحقة السداد أو دائنو توزعات األراح.
 ًا خالل العاممصروفات مستحقة على المؤسسة سبب استحقاقها فعل جب سدادها خالل سنة  .و
ة أخر ة بتحصیلها وتخص فترة محاسب .اإلیرادات المقدمة: إیرادات قامت الشر
ةحقوق -ج :الملك

ةلفرض ة،الوحدةإستقالل ةمنالمؤسسة فإناإلقتصاد ةالناح تعرفلذلكمالكها،عنمستقلةالمحاسب
ةً حقوق بإسممالكهاأوأصحابهاتجاهالمؤسسة إلتزامات اء ،حقوق الفرد،حقوق المالكح)الملك الشر

ةحقوق تمثل.المساهمین ةحألن،المؤسسة أصولصافيالملك قيالحهوالملك سدادعدالمت
1.الغیرتجاهإللتزاماتهاالمؤسسة 

ماتزااإللت–األصول=الملكیةحقوق
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a(ة :فيإظهارهاتستوجبأخرمعلومات المیزان
ةتصف ةالفصولاألقلعلىفصلةمصورةوتبرزوالخصوماألصولعناصرفصلةمصفةالمیزان : اآلت

اتوجودعند- 2الفصول :بهذهتتعلعمل

:األصول- 1
ةالتثبیتات المعنو
ةالتثبیتات .العین
اإلهتالكات.
المساهمات.
ةاألصول .المال
المخزونات.
ة معأصول المؤجلةالضرائبتمییزالضر
،اءاألخراألصولواآلخرنوالمدینینالزائن قامثبتةالمماثلة أع مس
ةاألموالخزنة ةالخزنةمعادالتاإلیجاب .اإلیجاب

ةمساهمة:( 2004 )العقارمصطفى رة غیرجامعة.المحاسبيالوطنيالمخطلتحسینعلم 120.ص.منشورةسطیف، مذ

اس ة:( 1990 )الشیرازمهدع ةنظر اعةالسراسلذات:المحاس ت،والتوزعوالنشرللط 2 .صالكو
، ص 1 .67رضوان حلوة حنان، أسامة الحارس، فوز الدین أبو جاموس، مرجع ساب
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الخصوم :- 2
اتقبلالخاصةاألموالرؤوس-أ راس تمییزمعاإلقفال،تارخعقبالمقترحةأوالمقررةالتوزععمل

اتحالةفي)المال الصادر اطاتو(الشر ةوالنتیجةاإلحت ةللسنةالصاف .األخروالعناصرالمال
.فائدةتتضمنالتيجارةالغیرالخصوم-ب
ةخصوم.اآلخرون والدائنون الموردون - ج المؤجلةالضرائبتمییزمعالضرب
اءوداتالمرد-د مسبمثبتةمنتوجات)المماثلةالخصومولألع

ةاألموالخزنة ةالخزنةومعادالتالسلب _السلب

b(ةحالةفي :إظهاریتمالمدمجةالمیزان _
اتفيالمدرجةالمساهمات-1 _ .المعادلةطرقةحسبالحسا
ةذاتالفوائد-2 _ .األقل

ةفيوالخصوماألصولعرضیبرز :جارةوغیرجارةعناصربینالتمییزالمیزان 1

ةاألصول-أ الجار
عمعدةتكون أوتحقأنیتوقعالتيألصولاوهي: ةالتشغیلدورةخاللتستهلكأوللب .للمنشأةالعاد

ةصفةعلیهااإلستحواذیتمالتياألصول _ .المتاجرةضاألغر أساس
ةاالمیز تارخعدرشه12خاللتتحقأنیتوقعالتياألصول _ .ن
ة مهافيوماالنقد _ .األقلعلىشهر12لمدةإستخدامهاعلىقیدهناكنلمماح

ةغیراألصول- ب :الجار
ارستخدم ةاألصولشملأنهعلىجارةغیرمصطلح(1 )رقمالدوليالمع ةالماد ةوالمعنو والتشغیل
ة لةوالمال اروهذااألجل،الطو فاتأإستخدامحظرالالمع المعنىانطالمابدیلةأخرتوص
لةتااإلستثمار الجارةغیراألصولوتشملواضحا، واألصولوالمعداتاآلالتوتاالعقار ،األجلطو
ة .األخرالمتنوعةواألصولالمعنو

ةالخصوم-ج :الجار
تهاالمتوقعمنالتيماتااإللتز وهي  ةالتشغیلدورةخاللتسو للمؤسسة العاد
ةصفةتحملهایتمالتيماتااإللتز  .المتاجرةضاألغر أساس
تهایجبالتيماتااإللتز  ةاالمیز تارخعدرشه12خاللتسو .ن



یة للقوائم المالعرض:الفصــــــــــــــل االول

7

ةالغیرالخصوم-د :وتشملالجارةالتشغیلدورةخاللتصفیتهایتوقعالالتيماتاز اإللتوهي:جار
ةقواألوراالسنداتإصدارمثلاألصولعلىاإلستحواذمنالناشئةماتااإللتز  االتأوالمال الكمب
لة .اإلیجارةماتااإللتز واألجلطو
عيالسیرعنالناشئةماتااإللتز  اتالطب _ .التقاعدماتاإلتز مثلللعمل
ةالطارئةماتااإللتز  تمالمحتملةالخسائرمتصلالتأكدعدمعلىالمنطو ةو ماتااإللتز هذهتسو

دأكثرأومستقبليحدثحدوثعدمأوحدوث تارخأو/ولهالمدفوعالدفع،المستحالمبلغیؤ
.المنتجضماناتمثلالدفع،إستحقاق

ة الحدیثةطارق عبد العال حماد ، -1 ر المال معاییر التقار ندرة دلیل المحاسب الى تطبی ، 192ص  ص 2006–مصر –، االس
198
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ل االصول  جدول :01ش
ةــــــــــــــزانیـــــــــــمیال- 1

ة المقفلة في  ……………………………السنة المال

ة العدد  دة الرسم 24ص2009مارس 25الصادرة في 19المصدر : الجر

ة العدد -1 24ص 19الجردة الرسم

اجماليمالحظةاالصـــــــــــــــــــــول
N

اهتالك رصید
N

صافي
N

صافي
N-1

ة  اصول غیر جار
فارق االقتناء

ة  تثبیتات معنو
ة  تثبیتات عین

اراض 
اني  م

ة اخر تثبیتات عین
ازها  تثبیتات ممنوح امت
انجازها  تثبیتات جار

ة  تثبیتات مال
سندات موضوعة موضع معادلة 

مساهمات اخر
سندات اخر

غیر جارة  ة اخر قروض و اصول مال
ضرائب مؤجلة على االصل

ة  مجموع االصول الغیر حار
ة  اصول جار

مخزونات و منتجات قید التنفیذ 
ات دائنة و استخدمات مماثلة  حسا

الزائن 
المدینون االخرون 

الضرائب 
ات دائنة اخر حسا

الموجودات وما شابهها 
ة الجارة  االموال الموظفة و االصول المال

الخزنة 
مجموع االصول الجارة 

المجموع العام 
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مالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظة : 

نال ةإجراءم ةخصوموأصولبینالمقاصةعمل ةأسسعلىالمقاصةهذهتمتإذاإالالمیزان قانون
ةأو ض.تعاقد اتفتخف نخاللمنالمدینینحسا ضوالمؤونات،مخصصاتتكو مناالستثماراتتخف

نخالل .الخصومواألصولبینمقاصةإجراءتمثلالاالهتالكاتمخصصاتتكو
ة   التطرق  الى العد التطرق الى تعرف المیزان وناتها سنقوم  لو عرض م ة القانوني  للش میزان

ةمالحظة : المعاییر ةالدول لتحددلمللمحاس ةمحددش الهناكلكنللمیزان ثیرا علیهامتعارفأش و
لالجزائرالمشرعحددفقدئرالجزافيأماتستخدمما ةاالمیز ش :التالين
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ل  ة:02ش جدول خصوم المیزان
ةـــــــزانیـــــــــــــــــمی

ة المقفلة في  ..……………………………السنة المال

NN-1مالحظةالخصــــــــــــــــــــــــــوم
الخلخاصةاألألموالرؤوس

إصدارهمالرأس
همستعانغیرمالرأس

اطاتوعالوات اطات-احت مدمجةاحت
مإعادةفوارق  التقی
( 1 )عادلةالمفارق 
ةنتیجة ةنتیجة/ (صاف )معلمجاحصةصاف

جدیدمنترحیل/أخرخاصةأموالرؤوس

ة المدمجة  حصة الشر
ة  االقل حصة ذو

المجموع 

ةغیرالخصوم جار
ةدیون وقروض مال
)لهامرصودومؤجلة(ضرائب
ةغیرأخردیون  جار

قاثابتةمنتجاتومؤونات مس

ة  مجموع الخصوم الغیر جار

ةالخصوم الجار
اتوموردون  ملحقةحسا
ضرائب
أخردیون 

نة ةخز سلب
ة  مجموع الخصوم الجار
المجموع العام للخصوم 

ة العدد  دة الرسم 24ص2009مارس 25الصادرة في 19المصدر : الجر
ة ،نفس المرجع، ص1 ة، الجردة الرسم ة الشعب مقراط .24الجمهورة الجزائرة الد



یة للقوائم المالعرض:الفصــــــــــــــل االول

11

ات النتائح )المطلب الثاني : قائمة الدخل ( جدول حسا
ف قائمة الدخل : تعر

ظهر نتیجة أعمال المن شف أو تقرر  ارة عن  ة معینة  هي ع .شأة خالل فترة زمن
المصروف اء التي ساهمت في تحقیوتستند قائمة الدخل على مقابلة إیرادات المنشأة  تلك ات واألع

1.من رح أو خسارةذه المقابلة هو ما تحققه المؤسسة اإلیرادات. وتكون نتیجة ه
التالي :و

الرح--- فإن إلى تحقی .زادة اإلیرادات عن المصروفات یؤد
الخسائر--- وٕان إلى تحقی .زادة المصروفات عن اإلیرادات تؤد

ةالقوائملمستخدميقائمة الدخل توفر ةالمعلوماتالمال فرصوجودأماكنعلىالتعرفقصدالمال
وناتهاوالنتائجتلكمصادرعنالكشفعدوذلك،المرحةاالستثمار اتواألحداثوم أدتالتيالعمل

قهاإلى .السائدةالظروفظلفيتحق
معلىالمؤسسةقدرةللزائنتبینو ةالخدماتأوالسلعتقد ضاتهمما،المطلو اتأ فيالعمالنقا

ةأهمیتهاننسىأندون ،األجورحولالمفاوضات ومةالنس ماللح اسةإعدادیخصف ةالس الضرب
ة .واالقتصاد
منموذجینقدمالماليالمحاسبيالنظامان  اتجدوللتقد ار(IAS)جاءمثلماالنتائجحسا المع

لین لقائمة الدخل 01المحاسبي رقم  هما : اعطاء ش
اءتحلیلبواسطةإما عتهاحسباألع طةالنتائجبتحدیدتسمحالتيوطب ·الوس
اتجدولبإعدادللمؤسسةالحرةتركوٕاما 2الوظائف .حسبالنتائجحسا

: الدخلمةــــــــــــقائاصرــــــــــــعن
النــــــــــــــــــــــــواتج-1

مياإلطارحسب :المفاه ةالمنافعزادةهيالنواتج" لفيالفترة،خاللاالقتصاد زادةأومدخالتش
معنالناتجةالزادةاستثناءالخاصةاألموالزادةعنهایترتبالتيالخصوم،انخفاضأواألصول تقد

."الخاصةاألموالإلىالمساهمینطرفمنجدیدةمساهمات
اء األعـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اءتعرف ةالمنافعانخفاض"أنهااألع لفيالفترةخاللاالقتصاد األصولانخفاضأومخروجاتش
.الخاصةاألموالفيالمساهمینإلىالتوزعاتاستثناءالخاصة،األموالنقصعنهایترتبالتي

ف اءتعر ضاشمل: األع اءذاوالخسائرأ ةالنشاطاتعنالناشئةاألع تكلفةمثلللمؤسسةالعاد
ع، .االهتالكاتواألجورالب

ةمساهمة:( 2004 )العقارمصطفى-1 120 .ص.سطیفجامعة.المحاسبيالوطنيالمخطلتحسینعلم
اس-2 ة:( 1990 )الشیرازمهدع ةنظر اعةالسراسلذات:المحاس ت،والتوزعوالنشرللط ( 224 .صالكو
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الدخلقائمةجدولفيإظهارهاستوجبمعلومات
ستوجب اظهارها اهم  المعلومات :اآلتيالنتائجحسابفيالتي 

اءتحلیل عتها،حسباألع عبتحدیدسمحالذطب ةالتسییرمجام س ةالرئ :اآلت
مةاإلجمالي،الهامش .اإلستغاللعناإلجماليالفائضالمضافة،الق
ةاألنشطةمنتجات العاد
ةالمنتوجات اءالمال ةواألع .المال
اء .المستخدمینأع
المماثلةوالتسدیداتالرسوموالضرائب.
مةولخسائرلإلهتالكاتالمخصصات ةالتثبیتاتتخصالتيالق .العین
مةولخسائرلإلهتالكاتالمخصصات ةالتثبیتاتتخصالتيالق .المعنو
ة األنشطةنتیجة ةالغیرالعناصروالعاد .عاد
ةالنتیجة .التوزعقبلللفترةالصاف
ةالنتیجة ةاألسهممنسهملكلالصاف اتالنس .المساهمةلشر

ةرضوان حلوة حنان،أسامة الحارس،فوز الدین أبوجاموس، -1 ة المال ، ص ،أسس المحاس . 125مرجع ساب
ة-2 دة الرسم ، ص الجر ة الجزائرة، مرجع ساب ة الشعب مقراط .24للجمهورة الد



یة للقوائم المالعرض:الفصــــــــــــــل االول

13

ل  عة):3(ش حساب النتائج حسب الطب

ان NN-1مالحظةالب
رقم األعمال

تغیرمخزونات المنتجات المصنعة و المنتجات قید الصنع
االنتاج المثبت

االستغاللاعانات 
ة1 انتاج السنة المال

االمشترات المستهلكة
ة و االستهالكات االخر الخدمات الخارج

ة2 استهالك السنة المال
مة المضافة لالستغالل3 (1-2) الق

اء المستخدمین اع
الضرائب و الرسوم و المدفوعات المشابهة

االجمالي عن االستغاللالفائص4
ة االخر ات المنتجات العمل
ة االخر ات اء العمل االع

المخصصات لالهتالكات و المؤونات
مة والمؤونات استئناف عن خسائر الق

ة5 ات النتیجة العمل
ة المنتوجات المال

ة اء المال االع
ة6 النتیجة المال

(5+6) ة النتیجة العاد قبل الضرائب 7
ة الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العاد

ة الضرائب المؤجلة (تغیرات) حول النتائج العاد
ة مجموع منتجات االنشطة العاد

ة اء االنشطة العاد مجموع اع
ة8 ة لألنشطة العاد النتیجة الصاف

ة  انها)- العناصر غیر العاد طلب ب المنتوجات (
ة  انها)- العناصر غیر العاد طلب ب اء ( األع

ة9 النتیجة غیر العاد
ة10 ة للسنة المال النتیجة الصاف

ة ات الموضوعة موضع المعادلة في النتیجة الصاف حصة الشر
(1) ة النتیجة الصاف للمجموع المدمج

ة (ومنها حصة ذو )1األقل
)1حصة المجمع (

ة العدد  30ص2009مارس 25المؤرخة في 19المصدر : الجردة الرسم

ص  ة  مرجع ساب 30الجردة الرسم
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ة، مرجع سابالمصدر: ة الشعب مقراط .31، صالجمهورة الجزائرة الد

ستعمل إال للكشوف المدم)1( ال

ل فة4(ش ): حساب النتائج حسب الوظ

خ االقفال إلىN/1/1الفترة من     تار
NN-1مالحظة

رقم األعمال 
عات لفة المب

هامش الرج االجمالي
ة ات عمل منتجات أخر

التكالیف التجارة
اء االدارة األع

ة ات عمل اء أخر أع
ة ات النتیجة العمل

عة اء حسب الطب م تفاصیل األع تقد
مصارف المستخدمین) (المخصصات لالهتالكات

ة منتجات مال
ة اء المال األع

ة ة قبل الضر النتیجة العاد
ة ة على النتائج العاد الضرائب الواج

ة (التغیرات) الضرائب المؤجلة على النتائج العاد

ة ة لألنشطة العاد النتیجة الصاف
ة اء غیر العاد األع

ة المنتوجات غیر العاد

ة ة للسنة المال النتیجة الصاف
ة الموضوعة موضع المعادلة في النتائج  حصة الشر

ة ( )1الصاف
ة للمجموع المدمج ( )1النتیجة الصاف

ة ( األقل )1منها حصة ذو
)1(حصة المجمع
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نة وجدول تغیر األموال الخاصة.الثاني حثالم : عرض جدول تدفقات الخز
نة:لمطلبا االول : عرض جدول تدفقات الخز

نة::الفرع االول  ف جدول تدفقات الخز قة المستخدمة تعر جدول تدفقات الخزنة هو تلك األداة الدق
ة وٕاستخدامها،وذلك إعتمادا على عنصر الخزنة ة تسییر الموارد المال م على فعال عدللح ار الذ المع

ة ماألكثر موضوع ادة في الح جدول ق عد  ة المؤسسة. و في ید القمة على تسییر مال
عه أو  أو توس تغییر النشا ا) تتخذ على ضوئها مجموعة من القرارات الهامة  ة(اإلدارة العل اإلستراتیج

2اإلنسحاب منه أو النمو وغیرها.

ار المحاسبي الدولي رقم  ة 7نص المع ة وذلك بتصنیف التدفقات النقد على عرض قائمة التدفقات النقد
أنها  ة  ور التدفقات النقد ار المذ ة. وقد عرف المع ل ة و اإلستثمارة والتمو األنشطة التشغیل وف

عادلها. ة و ما  3التدفقات الداخلة والخارجة من النقد

ة1 ف النقد مها:.تعر ة  والعملة وما في ح تألف من العمالت المعدن ة في الصندوق و شمل النقد و
البنوك. ة والودائع لد ات غیر المودعة الحواالت البرد شیئ یتم قبوله بواسطة البنك والش وأ

ون النقد متاحا للسحب عند الطلب. جب أن  عتبر نقدا و عة سوف  4ود

ار الدولي رقم  المع ة السیولة 7ووف شمل اإلستثمارات قصیرة األجل عال ة  م النقد فإن ما في ح
5التي تكون:

.ة معلومة الغ نقد سهولة إلى م ل  قابلة للتحو
ما یتعل عاد إستحقاقها لدرجة أنها تمثل مخاطرة محدودة ف ة جدا من م مة نتیجة قر بتغیرات الق

للتغیرات في أسعار الفائدة.

ا  ة:ثان 6: أنواع أنشطة التدفقات النقد

:ة التي ال األنشطة التشغیل ة لتولید اإلیراد في المنشأة واألنشطة األخر س هي األنشطة الرئ
ة. ل تعتبر من األنشطة اإلستثمارة أو التمو

:ة لة األجل والتخلص منها األنشطة اإلستثمار وهي تلك المتمثلة في إمتالك األصول طو
ة. وغیرها من اإلستثمارات التي ال تدخل ضمن البنود التي تعادل النقد

.17/03/2015،13:12تاریخ الزیارة ،http://facsetif.com/forum.php?action=view&id=537معلومات مستخرجة من: 2
.277حسین القاضي، مأمون حمدان،المحاسبة الدولیة ومعاییرھا، مرجع سابق، ص 3
.189طارق عبد العال حماد، دلیل المحاسب إلى تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة الحدیثة، مرجع سابق، ص 4
.189190المرجع نفسھ، ص ص 5
.277278حسین القاضي،مأمون حمدان، مرجع سابق، ص ص 6
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:ة ل ة رأس المال األنشطة التمو ونات ملك وهي األنشطة التي ینتج عنها تغیرات في حجم  وم
ات اإلقتراض التي تقوم بها المنشأة. وعمل

ة:: ثالثا  طرق إعداد قائمة التدفقات النقد
ار الدولي رقم  ار 7عرض المع ة یجب على المنشأة إخت طرقتین إلعداد قائمة التدفقات النقد

التالي: 7إحداهما وهما 

اشرة: قة الم ة الطر ة إلجمالي المقبوضان النقد س وتقوم هذه الطرقة على عرض األنواع الرئ
ة. ل ة واإلستثمارة والتمو ة موزعة وفقا لألنشطة التشغیل وٕاجمالي المدفوعات النقد

اشرة: قة غیر الم هذه الطرقة من رقم صافي الرح أو الخسارة حیث تقوم بتعدیله الطر وتنطل
ات ذات ال الغ مؤجلة أو مستحقة عن مقبوضات أو آثار العمل ة م أ ة و عة غیر النقد طب

ذلك بنود الدخل أو المصروفات المتعلقة  ة في الماضي أو المستقبل و ة تشغیل مدفوعات نقد
ة. ل ة اإلستثمارة أو التمو التدفقات النقد

:نة قدمها جدول تدفقات الخز المعلومات التي 
ة حسب  ة الحاصلة أثناء السنة المال عرض جدول تدفقات الخزنة مداخیل ومخارج الموجودات المال

8مصادرها:

.ة ات التدفقات التي تولدها األنشطة العمل
.ة التي تولدها أنشطة اإلستثمار التدفقات المال
.ل التدفقات الناشئة عن أنشطة التمو
ة من فوائد وحص صورة دائمة من سنة تدفقات أموال متأت ال على حدا وترتب  ص أسهم، تقدم 

ة. ل ة لإلستثمار أو التمو ات في األنشطة العمل ة أخر ة إلى سنة مال مال
نة:4 ل القانوني لجدول تدفقات الخز هناك العدید من النماذج لجدول تدفقات الخزنة الصادرة عن .الش

ة وجامعات ومعاهد مختصة ومحللین وغ آت مال حدد طرقتین لعرض ه یرها، لكن المشرع الجزائر
اشرة. اشرة، الطرقة غیر الم جدول تدفقات الخزنة هما:   الطرقة الم

.278حسین القاضي،مأمون حمدان، مرجع سابق،  ص 7
.26الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرجع سابق، ص8



یة للقوائم المالعرض:الفصــــــــــــــل االول

17

ل  ( اشرة))5الش : جدول سیولة الخزنة (الطرقة الم
نة جدول سیولة الخز
اشرة) قة الم (الطر

............الفترة من............إلى
ةمالحظة السنة المال

N
ة السنة المال

N-1
ة ات ة من األنشطة العمل نة المتأت تدفقات أموال الخز

الت المقبوضة من عند الزائن التحص
الغ المدفوعة للموردین والمستخدمین الم

المدفوعة ة األخر الفوائد والمصارف المال
الضرائب عن النتائج المدفوعة

ة  نة قبل العناصر غیر العاد تدفقات أموال الخز
حها) ة (یجب توض العناصر غیر العاد طة  تدفقات أموال الخزنة المرت

ة (أ) ات ة من األنشطة العمل نة المتأت صافي تدفقات أموال الخز

ة من أنشطة االستثمار نة المتأت تدفقات أموال الخز
ة ة أو معنو ات عن اقتناء تثبیتات عین المسحو

ة ة أو معنو ات التنازل عن تثبیتات عین الت عن عمل التحص
ة ات عن اقتناء تثبیتات مال المسحو

ة فات المال الفوائد التي تم تحصیلها عن التوظ
ال مقبوضة من النتائج المستلمةالحصص واألقسا

ة من أنشطة االستثمار(ب) نة المتأت صافي تدفقات أموال الخز
ل ة من أنشطة التمو تدفقات أموال الخزنة المتأت

الت في أعقاب إصدار أسهم التحص
ام بها  الحصص وغیرها من التوزعات التي تم الق

ة من القروض  الت المتأت التحص
المماثلةتسدید ات القروض أو الدیون األخر

ل(ج) ة من أنشطة التمو نة المتأت صافي تدفقات أموال الخز
ه السیوالت تأثیرات تغیرات سعر الصرف على السیوالت وش

نة في الفترة(أ+ب+ج) تغیر أموال الخز

ة نة و معادالتها عند افتتاح السنة المال أموال الخز
ة نة ومعادالتها عند إقفال السنة المال أموال الخز

نة خالل الفترة تغییر أموال الخز

ة ة مع النتیجة المحاسب المقار

، ص: ة، مرجع ساب ة الشعب مقراط 35المصدر: الجمهورة الجزائرة الد
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ل  اشرة):06الش جدول سیولة الخزنة (الطرقة غیر الم
نة جدول سیولة الخز

اشرة) قة غیر الم (الطر
الفترة من............إلى............

ةمالحظة السنة المال
N

ة السنة المال
N-1

ة ات ة من األنشطة العمل نة المتأت تدفقات أموال الخز
ةصافي نتیجة السنة المال

حات من أجل: تصح
اإلهتالكات واألرصدة-
تغیر الضرائب المؤجلة-
تغیر المخزونات -
ات الدائنة األخر- تغیر الزائن والحسا
تغیر الموردین و الدیون األخر-
ة من الضرائب- مة التنازل الصاف نقص أو زادة ق

(أ) تدفقات الخزنة الناجمة عن النشا

ات االستثمار ة من عمل نة المتأت تدفقات أموال الخز
ات عن اقتناء تثبیتات مسحو

الت التنازل عن تثبیتات تحص
اإلدماج( )1تأثیر تغیرات مح

ات االستثمار(ب) عمل طة  تدفقات أموال الخزنة المرت

ل ات التمو ة من عمل نة المتأت تدفقات أموال الخز
للمساهمینالحصص المدفوعة

(المنقودات) زادة رأس المال النقد
إصدار قروض 

تسدید قروض

ل(ج) ات التمو عمل طة  نة المرت تدفقات أموال الخز

نة للفترة (أ+ب+ج) تغیر أموال الخز
أموال الخزنة عند االفتتاح
أموال الخزنة عند اإلقفال

ة( )1تأثیر تغیرات سعر العمالت األجنب
الخزنةتغیر أموال 

ة المدمجة.1( م القوائم المال ستعمل إال في تقد ) ال 

ة، مرجع سابالمصدر: ة الشعب مقراط .36، ص: الجمهورة الجزائرة الد
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عرض جدول تغیر األموال الخاصة:الثاني المطلب 
ف جدول تغیر األموال اوال  حقوق صاحب المؤسسة داخل الخاصة:: تعر وتمثل هذه القائمة ما یتعل

ة و اإلضافات لرأس المال وصافي الرح أو الخسارة المتحققة  اته الشخص المؤسسة متمثلة برأسماله ومسحو
9في قائمة الدخل.

ل ل فصل من الفصول التي تتش ات التي أثرت في  ال للحر ل جدول تغیر األموال الخاصة تحل منها ش
ة. ان خالل السنة المال 10رؤوس األموال الخاصة للك

ا :  المعلومات الواجب توفرها في جدول تغیر األموال الخاصة:ثان
مایلي: طة  ات المرت مها في هذا الجدول تخص الحر ا المطلوب تقد 11المعلومات الدن

.ة ة للسنة المال النتیجة الصاف
 ة رؤوس األموال.تغییرات الطرقة المحاسب اشرة  حات األخطاء المسجل تأثیرها م وتصح
 ح أخطاء اشرة في رؤوس األموال الخاصة ضمن إطار تصح المسجلة م اء األخر المنتوجات واألع

هامة.
.(ض، تسدید ات الرسملة (زادة، تخف عمل
.ة صات المقررة خالل السنة المال توزع النتیجة والتخص

ل القانونثالثا ي لجدول تغیر األموال الخاصة::الش
ما أن جدول تغیرات األموال الخاصة  ة یجب التقید بها،  نماذج للقوائم المال لقد وضع المشرع الجزائر

التالي:  ل قانوني وهو  ة فإنه یوجد لها ش قائمة مال

.126رضوان حلوة حنان، أسامة الحارس، فوز الدین أبوجاموس، أسس المحاسبة المالیة، مرجع سابق، ص -9
.26الجریدة الرسمیة للجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة، مرجع سابق، ص-10
.2627مرجع نفسھ، ص ص -11
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ل ( جدول تغیر األموال الخاصة):7ش

جدول تغیر األموال الخاصة

رأسمالمالحظة
ة الشر

عالوة
اإلصدار

فارق 
م التقی

فرق إعادة 
م التقی

اطات االحت
والنتیجة

سمبر 31الرصید في  N-2د

ة تغییر الطرقة المحاسب
ح األخطاء الهامة تصح

م التثبیتات إعادة تقی
األراح أو الخسائر غیر المدرجة في 

ات في حساب النتائج الحسا
المدفوعةالحصص

زادة رأس المال
ة   صافي نتیجة السنة المال

سمبر 31الرصید في  N-1د

ة تغییر الطرقة المحاسب
ح األخطاء الهامة  تصح

م التثبیتات إعادة تقی
األراح أو الخسائر غیر المدرجة في 

ات في حساب النتائج الحسا
الحصص المدفوعة

زادة رأس المال
ةصافي نتیجة السنة المال

سمبر 31الرصید في  Nد

ره، ص، ذ ة، مرجع سب مقراط ة للجمهورة الجزائرة الد 37المصدر:الجردة الرسم



یة للقوائم المالعرض:الفصــــــــــــــل االول

21

حث  ).الم ة(المالح ضاحات القوائم المال الثالث : عرض قائمة إ
ة:االول: المطلب ضاحات القوائم المال ة إ ماه

ف1 ضاحات:.تعر ات الكشف التي تساعد على تفسیر المعلومات الموجودة في القوائم اإل على عمل تحتو
ة. ة، والتي تسمح للمستعملین بتوفیر الوقت في فهم القوائم المال 12المال

ص، قة تلخ وث ة الملح ة. وهو یوفر التفسیرات الضرورة لفهم أفضل للمیزان عد جزءا من الكشوف المال
حال من  نه  م ال  سجل في المالح لما إقتضت الحاجة ، حیث أنه ما  تم  وحساب النتائج فهما أفضل، و

ة. للكشوف المال األخر الوثائ سجل في إحد حل محل ما  13األحوال أن 

ضاحات مع ن أن تتضمن القوائم توفر اإل م ة عن الوضع المالي للمنشأة،وذلك ألنه ال  لومات إضاف
ل المعلومات الالزمة. ة  14المال

ضاحات::الثانيالفرع .أنواع اإل
ة وهي: القوائم المال ضاحات المرفقة  ة من اإل 15یوجد ثالثة أنواع أساس

ة الم اسات المحاسب ضاحات الس م قدم النوع األول من اإل ة للمنشأة مثل: تقی عة إلعداد القوائم المال ت
ة، طرقة اإلهتالك..............إلخ. م اإلستثمارات المال المخزون، تقی

 عض البنود ة، فهناك  ة تكون الزمة لتفسیر أحد بنود القوائم المال معلومات تفصیل قدم النوع الثاني أ
ا ال یتاح حتاج تفهمها إلى وصف مطول نسب ة نفسها.قد  إبرازه في صلب القوائم المال

.ة ة عن البنود التي لم یتم التقرر عنها في القوائم المال ة إضاف قدم النوع الثالث إفصاحات مال
:( ضاحات(المالح اإل محتو

ة، اآلت على معلومات تتضمن النقا ة أو شتمل الملح الغ األهم ع  انت هذه المعلومات ذات طا متى 
ة: ات الواردة في الكشوف المال 16انت مفیدة لفهم العمل

.ة ة وٕاعداد القوائم المال ة المعتمدة لمسك المحاس القواعد والطرق المحاسب
،ة، وحساب النتائج، وجدول سیولة الخزنة مالت اإلعالم الضرورة لفهم أحسن للمیزان وجدول تغیر م

األموال الخاصة.
 حتمل أن ذلك المعامالت التي  ة األم و ة، والفروع أو الشر انات المشار المعلومات التي تخص الك

انات أو مسیرها. تكون حصلت مع هذه الك
 ات الخاصة الضرورة للحصول على صورة عض العمل ع العام أو التي تخص  المعلومات ذات الطا

ة. وف

http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/14863-معلومات مستخرجة من:12
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A913:45، 19/03/2015الزیارة:تاریخ.
.38الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة، مرجع سبق ذكره، ص13
. 256دلیل المحاسب إلي تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة الحدیثة، مرجع سابق، ص طارق عبد العال حماد،14
.256المرجع نفسھ، ص 15
.38، مرجع سبق ذكره، صالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الجریدة الرسمیة16
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ا :هناك مع سمحان بتحدید المعلومات المطلوب إظهارها في المالح ان  ران أساس

.ع المالئم لإلعالم الطا
ة أهمیته النسب

: :الثالثالفرع نماذج عن المالح
عض النماذج التي تطرق لهل المشرع  ز على  ولكن سوف نر المالح هناك العدید من النماذج الخاصة 

: الجزائر
ة ( الجدول رقم  ة غیر جار ).8تطور التثبیتات وأصول مال

مة مالحظاتالفصول واألقسام  الق
ة عند  اإلجمال
إفتتاح السنة 

ة المال

ادات السنة  ز
ة المال

إنخفاضات 
ة السنة المال

مة  الق
ة عند  اإلجمال

إقفال السنة 
ة المال

ة التثبیتات المعنو
ة التثبیتات العین

المساهمات 
ة  األصول المال

غیر  األخر
الجارة

، ص  ة، مرجع ساب . 41المصدر: الجردة الرسم
ل فصل حسب مدونة األقسام الواردة في - :1مالحظة فصل  ة على األقل.یجب أن  المیزان
اإلحالة - :2مالحظة  عن طر ورة في الملح ة المذ ان المعلومات التكمیل سمح عمودً  مالحظاتً  ب

م..). ع مؤسسات، طرقة التقی إلیها والتي تخص: عنوان( تغیرات ناتجة تجم
.یجزء عمود اإلرتفاع عند الضرورة إلًى إقتناءات، إسهامات،إنشاءاتً - :3مالحظة 
ات الوضع خارج - :4مالحظة  ات إنفصال، عمل ع، عمل ات ب یجزء عمود اإلنخفاض عند اللزوم إلىً عمل
الخدمةً  .
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).9جدول اإلهتالكات (جدول رقم 
إهتالكات مالحظاتالفصول واألقسام

مجمعة في 
ة السنة بدا

ة المال

ادات في  ز
مخصصات 

ة السنة المال

إنخفاضات
في عناصر 

ة الخارج

إهتالكات 
مجمعة في 
ة السنة نها

ة المال
Good will

ة. التثبیتات المعنو
ة. التثبیتات العین

المساهمات .
ة  األصول المال

غیر  األخر
الجارة.

ة:المصدر ة،الجردة الرسم ة الشعب مقراط ، ص الجمهورة الجزائرة الد .42،مرجع ساب
ة على األقل- : 1مالحظة  ل فصل حسب مدونة األقسام الواردة في المیزان فصل  .یجب أن 
اإلحالة، المعلوم- :2مالحظة أن تبین عن طر ورة في سمح عمودً  مالحظاتً   ملة المذ ات الم

ة اإلهتالك...). ة اإلهتالك المستعملة،تعدیل نس والتي تخص : عنوان (مدة دوام المنفعة أو نس الملح

ة(جدول رقم  غیر جار مة في التثبیتات واألصول األخر ).10جدول خسائر الق
مة مالحظاتالفصول واألقسام خسائر الق

المجمعة في 
ة ا لسنة بدا
ة المال

إرتفاعات 
مة  خسائر الق

خالل السنة 
ة المال

إسترجاعات 
في خسائر 

مة الق

مة  خسائر الق
المجمعة في 
ة السنة  نها

ة المال
Good will.

ة. التثبیتات المعنو
ة. التثبیتات العین

المساهمات .
ة  األصول المال

غیر  األخر
الجارة.

ةالجمهورة الجزائرة المصدر:  ة،الجردة الرسم ة الشعب مقراط ، ص الد 42،مرجع ساب
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ة) ( جدول رقم  انات مشار ).11جدول المساهمات( فروع و
الفروع 

انات  والك
ة المشار

رؤوس مالحظات 
األموال 
الخاصة

ومنها 
رأس 
المال

رأس  قس
المال 

)%المحتاز(

نتیجة 
السنة 
ة  المال
األخیرة

القروض 
قات  والتسب

الممنوحة

الحصص 
المقبوضة

مة  الق
ة  المحاسب
للسندات 
المحتازة

الفروع
ان أ الك

ان ب الك
انات  الك
ة المشار
ان  1الك
ان  2الك

ةالمصدر:  ة،الجردة الرسم ة الشعب مقراط ، ص الجمهورة الجزائرة الد .42،مرجع ساب
).12المؤونات ( جدول رقم جدول 

أرصدة مجمعة في مالحظاتالفصول واألقسام
ة ة السنة المال بدا

مخصصات السنة 
ة المال

إسترجاعات السنة 
ة  المال

أرصدة مجمعة في 
ة ة السنة المال نها

ة غیر  مؤونات خصوم مال
جارة.

ات  مؤونات للمعاشات والواج
المماثلة.
ترتمؤونات أخر

المستخدمین.
مؤونات الضرائب.
مؤونات للنزاعات.

المجموع
ة غیر  مؤونات خصوم مال

جارة.
ات  مؤونات للمعاشات والواج

المماثلة.
ترت مؤونات أخر

المستخدمین.
مؤونات الضرائب.

المجموع

ة المصدر:  مقراط ةالجمهورة الجزائرة الد ة،الجردة الرسم ، ص الشعب .43،مرجع ساب
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ة( جدول رقم  ات الدائنة والدیون عند إقفال السنة المال ).13شف إستحقاقات الحسا
لمدة عام على مالحظاتالفصول واألقسام

األكثر
مدة أكثر من 

أعوام 5عام و
على األكثر 

5ألكثر من 
أعوام 

المجموع

ات الدائنة.الحسا
القروض.
الزائن.

الضرائب.
المدینون 
اآلخرون.
المجموع
الدیون.

اإلقتراضات.

. دیون أخر
الموردون.
الضرائب.

الدائنون اآلخرون.
المجموع
ةالمصدر: ة،الجردة الرسم ة الشعب مقراط ،  ص الجمهورة الجزائرة الد 43،مرجع ساب
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خالصة الفصل: 
ل والمضمون، وذلك  ة الش ثیرة من ناح أنه حدثت تغییرات  ة وجدنا  عد دراستنا للقوائم المال
الدولي        المح طة  مرت ة، وأخر ة وٕاقتصاد فضل التغیرات التي عرفتها الجزائر من تغیرات مال

سمح بإعطاء دفع جدید للمؤس ة مما  ة، والعولمة اإلقتصاد ل شفاف ة  ة لتقدم وضعیتها المال سات الوطن
ذا قابلیتها للمقارنة مع المؤسسات  الضعف والقوة و م نقا ات الجدیدة وقدرتها على تقی والتكیف مع المعط

 . نا في الساب ن مم ة، وهذا ما لم  و إظهار بوضوح قدرتها التنافس األخر
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لالفصل ألداء الماليالثاني: االطار النظر

تــــــــــــمهـــــــــــــــــــید:
احثینقبلمنمتزایداهتمامأنواعهاافةالمؤسساتفيالمالياألداءحض والدارسینال

قاءعلىللحفاالوحیدالسبیلهواألمثلالمالياألداءألن.والمستثمرنواإلدارین .واالستمرارةال
عتبر ةالمقوماتمنالمالياألداءو س اتالرئ قةللمعلوماتمتكاملنظامیوفرحیث.للشر الدق

االنحرافاتلتحدیدمحددة،مؤشراتخاللمنالمؤسساتألنشطةالفعلياألداءلمقارنةا،بهوالموثوق 
قاالمحددةاألهدافعن ة  یجب التطرق اوال الى سا ولتعرف االداء المالي في المؤسسة االقتصاد

صفة عامة . تعرف وانواع االداء 
حث ة لمؤسسةافي األداء:األولالم األقتصاد

حوثثرةمنالرغمعلى اتفاقاواجماعإلىیتوصللمانهإالاألداءتناولتالتيساتراوالدال
ةوعامشاملمفهومهوألداءا.األداءمفهومتحدیدحول عالنس انواعهااختالفعلىالمؤسساتلجم

این تعرفإلىللوصولالتعارفمنالعدیدعرضمنالبداألداءمفهومإلىوللوصولنشاطهاوت
.موحد

ةاللغةمنینحدراألداءلمةاصلان تعطيوالتيPERFOMAREلمةتوجداینالالتین
ةاعطاء عدها,مالشيءالشيءل والتي, PERFORMANCEلفظةمنهااالنجلیزةاللغةاشتقتو
ةاوالعملانجازتعني ف مبهایبلغالتيالك . 1اهدافهالتنظ

ة"عبرفاألداء ان هتصبوماتحقیفيالمنظمةام Robinحسب"األمدعیدةاهدافمنال
Welsmaةالنتائج"انهعرفهمنوهناك ةألنشطةالنهائ Wheelen etحسب"المنظمةوفعال
Hungerضاف .تمثیلهالمطلوبالدوروأداءالجهدبیننتیجةهواألداءانعلىو

حثهواألداء نأكبرماإنتاجخاللمنالكفاءةعنال حثم ةعنوال امخاللمنالفعال الق
ةأفضل ةالعملخالل منللمؤسسةالداخليالجانبمرتاألداءدائم،نمولتحقیعمل .إنتاج

اتعنعلیهاالحصولیتمالتيالمخرجاتنتائج" :انهاألداءعرفاخرنظروجهةومن العمل
قهاالنظامسعىالتياالهدافاوالمخرجاتعنعبرفهووالمنتجات .لتحق

سمفهومفهو قهاالالزمةوالوسائلاالهدافمنالع واالهدافالنشااوجهبینیرانها,لتحق
قهاالالزمةالوسائل قهاإلىالمنظمةتسعيالتيواالهدافالنشااوجهبینیرا,لتحق . 2تحق
قصد ضاهو ةراالاوالجارةانشطتهامنسواءرداتااتولیدعلىالمؤسسةقدرةا اوسمال

ة افأةاجلمنانشطتهامنفائضوتحقی,االستثنائ عض,الحدیثةللنظرةوفقااالنتاجعواملم وال
مداخربتعبیر,االفالسظاهرةاو,الماليالعسرعنهایزلامانلهامشالمؤسسةتمتعمدعرفه
ةوالصعابالمخاطرتصدعلىالمؤسسةقدرة .المال

قةالتعارفإلىاإلضافة :اخرتعرفاهناك,السا
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ةطرعنتكون دراستهاألداءفإنالتعرفهذاوحسب النتائجالوسائلاألهداف:الثالث
-منظمةلتمیزالتي –
ةالكفاءة:هماأساسیینعنصرنمنیتكون داءاأل والنتائجالمستخدمةالوسائلبینوالر.والفعال

ةطرحالمحققة ال ؟تكلفةأدنىتحققتعلیهاالمتحصلالنتائجهل:السؤالعنهاالمعبرالكفاءةإش
ةطرحوالنتائجاألهدافبینوالر ال ةإش علىالقدرةتبینالتيهيالفعالةالمؤسسة:المؤسسةفعال
المؤسسةأداء:التاليالتعرفإلىنتوصلسبمما، مسؤولیتهاخاللمنالمسطرةاألهدافبلوغ

األمثلاالستغاللالمرسومةواألهدافالخطمعتتطابالتيالنتائجتحقیعلىقدرتهافيیتمثل
ةالكفاءةهوإذناألداء,تصرفهاتحتالموضوعةللموارد .معاوالفعال

منمجموعةعرضیتمأیناألداءوأنواعمفهومإلىالمطلبهذافيالتطرق وسیتم
حتسمحالتيالتعارف مدراسةیتمثمأنواعهوعرضمعناهبتوض ةالمفهومحیثمناألداءتقی وعمل
م، موشروخصائصالتقی .لألداءالجیدالتقی
ء األدامفهوم:األولالمطلب

األداءمفهوم:األولالفرع
متعارفتحدیدإن قةومفاه قها صعبالتياألهدافمنعدعلیهاواالتفاقللمصطلحاتدق ،تحق

ستخدممنهناكبلاألداء،مصطلحوشامالوحیداتعرفاتلقىلمالتيالمصطلحاتبینومن
ةالكفاءة،عدةمصطلحات ةالفعال حغیرهذاولكنله،مرادفاتلتعتبراإلنتاج علومفيصح

ةاألداءمعنىأنإلىنشیرتناولتهالتيالتعارفمختلفإلىالتطرق وقبل،واالقتصادالتسییر النس
ةعنهیختلفللمسیر ،)1ة(المؤسسداخلحتىقائمفاالختالفهذاعنفضالاالقتصاد،لرجلالنس

احثینعضیر زاألداء":یليمااألداءفيال ةذومر ةعنيمامسؤول ةالفعال یبلغالتيواإلنتاج
زهذابهما ةقبلها،التياألهدافالمر أتحددالفعال ه)تتحقمستوف ةاألهداف،ف تقارن اإلنتاج

1 )."ذلكفيالمستخدمةالوسائلعلیهاالمتحصلالنتائج
ةهماعنصرنفيیتمثلاألداءأنیتبینالتعرفهذاحسب ة،الفعال معناهاألولالعنصرواإلنتاج
منجزة.وأهدافبلوغهایرادمسطرةأهدافللمقارنة،عنصرنهناكأالهدفبلوغدرجة

ةهوالثانيالعنصر .لبلوغهاالمستخدمةفعالوالوسائلالمحققةالنتائجبینالعالقةفيالمتمثلةاإلنتاج
األداء المالينواع : مفهوم وأالمطلب الثاني 

ة تكون في مد فاءة المؤسسة في استخدام الموارد والفعال ة ، أ ان الكفاءة والفعال لألداء المالي جان
ما یلي:  ن تحدید مفهوم لألداء المالي ومختلف أهدافه ف م النتائج واألهداف، و تحقی

:الفرع األول: مفهوم األداء المالي
اس مثل األداء المالي جزءا من األداء الكلي ة لق ز على استخدام مؤشرات مال للمؤسسات حیث یر

ساهم في  إنجاز األهداف، وهو الداعم األساسي لألعمال المختلفة التي تمارسها المؤسسات، و مد
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ادین األداء المختلفة، والتي تساعد على  فرص استثمارة في م د المؤسسة  ة وتزو إتاحة الموارد المال
اجات أصحاب ال ة احت فإن األداء الماليتلب أهدافهم، ومما سب :1مصالح وتحقی

أداة تحفیز التخاذ القرارات االستثمارة وتوجیهها تجاه المؤسسات الناجحة.- 
قات التي قد تظهر في مسیرة المؤسسة.-  أداة لتدارك الثغرات والمشاكل والمع
أداة لتحفیز العاملین واإلدارة في المؤسسة.- 
األداء أنواع:الثانيالفرع
األداءأنواعوتحدیدالمؤسسةفياألداءأنواععرضإلىننتقلاألداءمفهومإلىالتعرضتمماعد

ارفرض م،معاییراخت نالتقس الأرعةفيتحدیدهام ار:هيأش ار مصدراألداء،مع مع
ة، ارالشمول فيالمع عة،الوظ ارالطب ارعلىلومع فياألداءاتأنواعمنمجموعةقدمحدةمع
.المؤسسة

ارحسب:أوال المصدرمع
ارلهذاوفقا نالمع مم واألداءالداخليأوالذاتياألداء:وهمانوعینإلىالمؤسسةأداءتقس

.الخارجي
:الداخلياألداء1-
هطلذلك أساساینتج)فهوالمواردمنالمؤسسةتملكهمافضلینتجأنهأالوحدةأداءاسمعل
فةمن ةالتول :التال ( 1

شراألداء نالذینالمؤسسةأفرادأداءوهو:ال ارهمم مةصنععلىقادراستراتیجيمورداعت الق
ةوتحقی ةاألفضل .مهاراتهمتسییرخاللمنالتنافس

تمثل:التقنياألداء- لاستثماراتهااستعمالعلىالمؤسسةقدرةفيو .فعالش
من:المالياألداء- ةفيو ةالوسائلواستخدامتعبئةفعال .المتاحةالمال

 -1) Abdellatif Khemakhem, la dynamique du contrôle de gestion, Dunod,
2ed, Paris, 1976, P310
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:الخارجياألداء- 2
إحداثهفيتتسببالفالمؤسسةللمؤسسةالخارجيالمحفيتحدثالتيالتغیراتعنالناتجاألداءهو

تتحصلالتيالجیدةالنتائجفيظهرعامةصفةالنوعفهذایولده،الذهوالخارجيالمحولكن
عسعرالرتفاعنتیجةاألعمالرقمارتفاعالمؤسسةعلیها مةارتفاعالمنافسین،أحدخروجأوالب الق

ةالسنةمقارنةالمضافة لوالخدمات،واللوازمالموادأسعارنتیجةالنخفاضالماض التغیراتهذهف
س اإلیجاباألداءعلىتنع .السلبأوسواء

ةاألمرمتغیراتتعلإذاسهلوهذانتائجهاتحلیلالمؤسسةعلىفرضاألداءمنالنوعهذاإن أینم
ن اسهام نأثرها،وتحدیدق م حو قینالنوعینتوض لفيالسا :التاليالش

اس   اداء مق
المح

اداء المنظمة 
شر االداء ال

االداء التقني        االداء المالي                  

الخارجي االداء
الفائض االجمالي 

Bernard Martory, op, cit, p236المصدر:

Bernard Martory, contrôle de gestion social, librairie Vuibert, Paris, 1999, P236.
اج- 2 رهسبمرجع,الرحمانعبده 6ص,ذ
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لمن مأنیتضحالش ةاألداءتقی عودالمحقالفائضعوامللمعرفةضرورةعمل وحدهاللمنظمةأ
رةوحده،أوللمح مفف ة،وضعیتهامعرفةللمؤسسةتسمحاألداءتقی ق قاءالحق مرهون المؤسسةو
نالذالداخلياألداء هالحفام رهعل سوتطو نالذالخارجياألداءع حأنم خطرص

.فرصةانأنعدالمنظمةعلى
ا ارحسب:ثان ةمع ارهذاحسب:الشمول جزئيوأداءليأداءإلىالمنظمةداخلاألداءقسمالمع
:الكلياألداء1-
عساهمتالتيالنتائجفيللمؤسسةالكلياألداءیتمثل نهافيالمؤسسةعناصرجم انفراددون تكو
قها،فيلوحدهعنصرأوجزء المؤسسةقدرةعنالحدیثعنيللمؤسسةالكليلألداءفالتعرضتحق
ةأهدافهاتحقیعلى س نةالتكالیفأدنىالرئ .المم

ةاألهدافومثال س ةالرئ نالالتيالرح فةأولقسمم تظافرتتطلببلذلكتحقیلوحدهاوظ
ع ةفمصلحةالوظائف،أوالمصالحجم وأقلالتكالیفأقلالضرورةاألموالتوفرأنیجبالمال

یجباألفرادومصلحةجودة،وأحسنالتكالیفأقلمنتوجاتتقدمأنیجباإلنتاجومصلحةالمخاطر،
نماأقصىتسوعلیهایجبالتجارةوالمصلحةمردود،أفضلتحقأن قهم الموادوتوفیرتسو

ة علعمل .جودةوأحسنتكلفةأقلالتصن
:الجزئياألداء2-
التكالیفأدنىأهدافهتحقیعلىالتحتيالنظامقدرةهوالجزئياألداءفإنالكلياألداءخالفعلى

نة .المم
،األنظمةأهدافاله،الخاصةأهدافهتحقیإلىسعىالتحتيفالنظام تحقیاألخر و

ةاألنظمةأداءاتمجموع ماللمنظمة،الكلياألداءیتحقالتحت هاإلشارةسبو المؤسسةأهدافإل
لومتسلسلةمتكاملةتكون أنیجب ماتش ةبینهاف .ش
ارحسب:ثالثا فيالمع الوظ
ارهذایرت شدهالمع م،و تمارسهاالتيوالنشاطاتالوظائفحددالذهواألخیرهذاألنالتنظ

.المؤسسة
نالتيالمؤسسةإلىالمسندةالوظائفحسبالحالةهذهفياألداءینقسمإذن الوظائففيحصرها م

ة فة:التال ة،وظ فةالمال فةاإلنتاج،وظ فةاألفراد،وظ فة،التسووظ ن،وظ ضیفالتمو عضو ال
فةاآلخر حثوظ رال فةوالتطو ةالعالقاتووظ 2.العموم

)1(Abdellatif KhemaKhem, op, cit, p32-
ةللمؤسسةالمالياألداء,عشيعادل-01 اس"االقتصاد مق رة"وتق ة,ماجستیرشهادةلنیلمذ جامعة,التسییرعلومل

ضرمحمد رةخ منشورةغیر,س
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فةأداء-أ ةالوظ :المال
ةأهدافهابلوغعلىالمؤسسةقدرةفياألداءهذایتمثل نةالتكالیفأقلالمال یتجسدالماليفاألداءالمم

ةمعدلوتحقیماعلیها،لتسدیدالالزمةالسیولةوتوفیرالماليالتوازن تحقیعلىقدرتهافي مردود
1 ).منخفضةوتكالیفجید

فةأداء-ب :اإلنتاجوظ
نعندماللمؤسسةاإلنتاجياألداءیتحق ةمرتفعةمعدالتتحقیمنتتم التهامقارنةلإلنتاج أومث

ة ه،تنتميالذالقطاعبنس ةبجودةمنتجاتوٕانتاجإل تكالیفعال مزاحمةلهاتسمحمنخفضةو
ضمنافسیها ةوتخف ةفيوالتأخراآلالتتوقفنس اتتلب الطلب

فةأداء-ج :األفرادوظ
ةتحدیدقبل ةإلىاإلشارةیتوجباألداء،هذاماه شرةالمواردأهم هذهفتكمنالمؤسسةداخلال

ة موارداستخدامفضمانالمؤسسةهدفنحووتوجیههااألخرالمواردتحركعلىقدرتهافياألهم
ةالمؤسسة ةمرتزوالهاأووٕاستمرارتهاالمؤسسةوجودذلكاألفراد،طرعنإالیتمالفعال بنوع
المهاراتوذوأكفاءأفرادتوظفأنیجبقائهاالمؤسسةتضمنفلكيتوظفهم،الذیناألفرادوسلوك
ة ةفعاال،تسییراوتسیرهمالعال قفعال شرالموردوتحق فيالمناسبالشخصانإذاإالتكون الال
ان فةأداءیتجلى.عملهإلنجازالمناسبالوقتوفيالمناسبالم منمجموعةخاللمناألفرادوظ

نوالمعاییرالمؤشرات رم ةالمجموعةمنهاذ :التال
.األفرادعائد-
ةواإلجراءاتالحوادثعدد- .الجیداألداءعلىذلكدلعددهاقللماالتيالتأدیب
ة- قصد:التغیب ةفقدانبهاو انإلىالحضورشترالذالعملعلىالمواض .العملم
ابعالقات- اتالعملأر ن:والنقا م ارهذاتفسیرو اتعددالمع الحاصلةاإلضرا

ساإلضرابوانعدامالمؤسسة،داخل .لمستخدمیهاالمؤسسةتوفرهالذالمالئمالجوع
فةأداء-د نوظ :التمو

ةدرجةتحقیعلىالقدرةفيأداؤهایتمثل ةمنعال الموادعلىوالحصولالموردینعناالستقالل
ةبجودة شروالمحددةاآلجالوفيعال ةدفعو تفوق الموردینتسدیدآجالعلىوالحصولمرض
).التخزنألماكنجیداستغاللوتحقیللعمالء،الممنوحةاآلجال 1

م،محمد(1 . ة،اإلدارةإبراه ( 150ص،2007األردن،عمان،والتوزع،للنشرالمناهجدارالمال
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فةاداء -ه حثوظ رال :والتطو
ن فةأداءدراسةم حثوظ رال ةالمؤشراتبدراسةوالتطو :التال

.والتجدیدواالبتكارلالختراعالمالئمالجو-
ة- لوسرعةنس .المؤسسةإلىاالبتكاراتتحو
ع- .جدیدةمنتوجاتإرسالعلىالمؤسسةوقدرةالتنو
فةأداء- و :التسووظ

فةقدرةفيیتمثل نة،التكالیفأقلأهدافهابلوغعلىالتسووظ ناألداءهذاالمم منمعرفتهم
فةالمتعلقةالمؤشراتمنمجموعةخالل نالتيالتسوبوظ رم :منهاذ
ةلتحدیدثرةمستعملمؤشر:السوق حصة ةالوضع لمؤسسةأولعالمةأولمنتوجالتنافس

حسب ةالعالقةو :التال
.

ن:العمالءإرضاء- اوعددحسابخاللمنالمؤشرهذاحسابم تحدیدأوالعمالءش
عاتمردوداتمقدار .المب

س:السمعة- .األفرادذهنلدالعالمةاسمتواجدأوحضوروتق
ة- .منتوجلمردود

فةأداء- ةالعالقاتوظ :العموم
فةهذهفي نالوظ عادعضیتجسدأنم قالهاالتطرق تمالتياألداءمفهومأ هذهفيفاألداءسا

فة ارعینأخذالوظ ةالدولة،وأخیراالموردینالعمالء،الموظفین،المساهمین،االعت للمساهمین،النس
ةأماالموزعة،األراحفيواستقرارلألسهممرتفععائدعلىیتحصلواعندمااألداءیتحق النس

اتمالئمجوعملخلتوفیرأوهواألداءللموظفین احترامهوفاألداءالموردینأمامرتفعة،ومعنو
علىالحصولهوالعمالءنظروجهةمناألداءفي حینالتعاملفيواالستمرارالتسدیدآجالالمؤسسة

لةعلیهمماتسدیدمدة ةاآلجالفيومنتوجاتطو ةوالجودةالمناس .العال
عا ارحسب:را عةمع الطب

ارهذاحسب ة،أهدافإلىأهدافهاالمؤسسةتقسمخاللهمنالذالمع ة،أهدافاقتصاد اجتماع
ة،أهداف ةأهدافتكنولوج اس نالخ…س ،أداءإلىاألداءتصنیفم أداءاجتماعي،أداءاقتصاد

اسيأداءتكنولوجي، .س ( 1

ة،المطبوعاتدیوان،"المؤسسةوتسییرإقتصاد"حسین،بنالرزاقعبدالسعید1). 14ص،2002الجزائر،الجامع

اإلجمالیةالمبیعات/عالمةأومنتوجمبیعات=السوقحصة
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 : االداء االقتصاد
ةالمهمةاالقتصاداألداءعتبر ةالمؤسسةتسعىالتياألساس تمثلبلوغهاإلىاالقتصاد فيو

ةالفوائض موراءمنالمؤسسةتجنیهاالتياالقتصاد مة، الرحاالنتاج،(نواتجهاتعظ رقمالمضافة،الق
ةالسوق،حصةاألعمال، ة(الخ)…المردود ة،الموادالعمل،المال،رأس)مواردهاستخداموتدن األول

ا الخ…التكنولوج
:االجتماعياألداء2-
قةفي ةاألهدافاألمرحق ةأثناءالمؤسسةترسمهاالتياالجتماع قیوداذلكقبلانتالتخطعمل
أنیجباألهدافهذهوتحقیثانيالخارجيالمجتمعوأفرادأوالالمؤسسةأفرادعلیهافرضهاشروطاأو

ة،منهاوخاصةاألخراألهدافتحقیمعیتزامن یتحقالالحاالتعضوفيقولمااالقتصاد
.االجتماعياألداءبتحقإالاالقتصاداألداء
:التكنولوجياألداء3-
ةأهدافاتحددعندماتكنولوجيأداءللمؤسسةون  ةأثناءتكنولوج طرةالتخطعمل مجالعلىالس

انأغلبوفيمعینتكنولوجي ةاألهدافتكون األح هأهدافاالمؤسسةترسمهاالتيالتكنولوج استراتیج
ةنظرا األهم .التكنولوج
اسياألداء4- :الس

اسياألداءیتجسد ةأهدافهاالمؤسسةبلوغفيالس اس نالس م اعلىتتحصلأنللمؤسسةو منمزا
ةأهدافهاتحقیخالل اس عدیدةالمجالهذافيواألمثلةاألخرأهدافهالتحقیوسائلتعتبرالتيالس

ةیوضحالتاليوالمثال ةاألهدافأهم اس عضالس ل:المؤسساتل ةالحمالتتمو اجلمناالنتخاب
صال مإلىمعینینأشخاصإ ةمناصبأوالح ماالستغاللهمسام .المؤسسةلصالحعدف

ةغیراألداءأنواعمختلفأنإلىنشیراألداءتصنیفمعاییرمعظماستعراضعد فقدالمفهوم،متناف
ارحسبصنفالذاالقتصاداألداءنجد عةمع .المالياألداءضمقدالطب

م:الثالثالمطلب المالياألداءتقی
ضاحالمؤسسةاالداء الماليتناولعد ةدراسةاآلننتناولوأنواعهمعناهوٕا معمل محاولیناألداءتقی

ة عتغط ةبهاالمتعلقةالجوانبجم ف امو م جیدة ولها بهاالق ة التقی وخصائصها التي تجعل عمل
معنى .

ممفهوم:األولالفرع المالي األداءتقی
معرضأودراسةفيالبدءقبل استخدامحولتامتفاهمعدمأوجدلوجودإلىاإلشارةیجباألداءتقی

ملمتي مالتقی ة،اللغةفيوالتقو ون لذلكالعر ملمةاستعمالس حثفيالتقی لكلمةمرادفةال
م نفرق أونفيالتقو .بینهمون أنم

ره،سبمرجعحسین،بنالرزاقعبد 21- 20ص،-صذ
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متعارفعدةهناك ضاحمنهامجموعةعلىاالقتصاروسنحاولاألداءلتقی .معناهإل
م معنياألداءتقی ماتقد مةذوح یتمثل، آخربتعبیرأوالمؤسسة،مواردمختلفإدارةعلىق

م اسفياألداءتقی ةأنیتضحالتعرفمن،سلفامحددةمعاییرضوءفيالمنظمةنتائجق معمل التقی
اس:هماأساسینعنصرنفيتتمثل وٕاصداروالمؤشرات،المعاییرمنمجموعةموجبیتمالذالق
ام اسهتمماعلىأح .ق
مأنیرآخرتعرفهناك أجلمنوذلكمحددةمؤشراتاستخدامالفعلياألداءمقارنةهواألداءتقی

التالياألداءفيالقصورأوالنقصعلىالوقوف ةأوالالزمةالقراراتاتخاذو حالمناس هذالتصح
ا،القصور ینفعالمتحقأوقائمهومابینالمقارنةتستخدمماغال فترةخاللمستهدفهوماو

ة مفإنالتعرفحسبسنةتكون العادةفيمعینةزمن هومافعليهومامقارنةهواألداءتقی
ةالقراراتاتخاذثمةومنوتحلیلهاالنحرافوتحدیدمطلوب ح قةفيولكنالتصح العملهذااألمرحق

ةاختصاصمن ةعمل نوالالرقا ارم ةاعت معمل ةالتقی ةمنجزءهيبلإدارةعمل ةعمل الرقا
ةهيالتي .إدارةعمل
قةالتعارفجانبإلى مأنترتعارفتوجدالسا فةعتبراألداءتقی الوظائفبجانبإدارةوظ

م،تخطمنعلیهاالمتعارفاألخر مفإنالتعرفهذاحسبوتنظ فةعتبراألداءتقی إدارةوظ
یتخذهاالتياالجراءتمن«مجموعةوتشملالمستمراإلدارالعملسلسلةمناألخیرةالحلقةتمثل
رهسبمماالكفاءةمندرجةأعلىالمرسومالنحوعلىتتحقالنتائجأنمنللتأكداإلدارةجهاز منذ

متعارف )3(التاليالتعرفاقتراح نحاولاألداءتقی
ف االداء :الفرع الثاني : - تعر
م ةمنجزءهواألداءتقی ة،عمل اسعلىعملفهوالرقا منمجموعةاستخدامالمؤسسةنتائجق

ةالكفاءةمؤشرات ةفيسلفاالمحددةالمعاییرومقارنتهاوالفعال امإصدارثمةومنالتخطعمل أح
ة م یتمالتيالمخرجاتنتائج" :انهاألداءعرفاخرنظروجهةومن.القراراتاتخاذعلىتساعدتقی

اتعنعلیهاالحصول النظامسعىالتياالهدافاوالمخرجاتعنعبرفهووالمنتجاتالعمل
قها سمفهومفهو.لتحق قهاالالزمةوالوسائلاالهدافمنالع النشااوجهبینیرانها,لتحق

قهاالالزمةوالوسائلواالهداف إلىالمنظمةتسعيالتيواالهدافالنشااوجهبینیرا,لتحق
قها . 2تحق
قصد عاهو بتعبیر,االفالسظاهرةاو,الماليالعسرعنهایزلامانلهامشالمؤسسةتمتعمدض ل

ةوالصعابالمخاطرتصدعلىالمؤسسةقدرةمداخر .المال

( 30ص،2000الراض،للنشر،المرخداراألعمال،لمنظماتالمالياألداءجمعة،فرحاتالسعید(1
،محسنمهدصالح(2 ( 602ص،2007األردن،والتوزع،للنشروائلدارواألعمال،اإدارةالعامر

ممعاییربوعتروس،الح)عبد3 ةالمؤسساتالمالياألداءتقو ة،جامعةماجستیر،رسالةالعامة،الصناع 1999عنا
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قةالتعارفإلىاإلضافة :فيورداخرتعرفاهناك,السا
( ENCYCLOPEDIE DE LAGESTION ET DU MANAGEMENT )التعرفهذاوحسب

ةطرعنتكون دراستهاألداءفإن .منظمةلتمیزالتيالنتائجالوسائلاألهداف:الثالث - –
ةالكفاءة:هماأساسیینعنصرنمنیتكون ألداءا والنتائجالمستخدمةالوسائلبینوالر.والفعال

ةطرحالمحققة ال ؟تكلفةأدنىتحققتعلیهاالمتحصلالنتائجهل:السؤالعنهاالمعبرالكفاءةإش
ةطرحوالنتائجاألهدافبینوالر ال ةإش علىالقدرةتبینالتيهيالفعالةالمؤسسة:المؤسسةفعال
یتمثلالمؤسسةأداء:التاليالتعرفإلىنتوصلسبممامسؤولیتهاخاللمنالمسطرةاألهدافبلوغ
للموارداألمثلاالستغاللالمرسومةواألهدافالخطمعتتطابالتيالنتائجتحقیعلىقدرتهافي

ةالكفاءةهوإذناألداء,تصرفهاتحتالموضوعة .معاوالفعال
ة االداء م عمل الفرع الثالث : مراحل تقی

ةإن معمل ةالمؤسساتاألداءتقی عةنظرامراحلهاحولالتاماالتفاقتحظىلماالقتصاد لطب
مه،المرادالموضوع ةتقی مفعمل ةععنمراحلهاعضفيتختلفمثالاألفرادأداءتقی ممل األداءتقی
ةإلىالعنصرهذافيالتطرق سیتملذلكاإلنتاجي، معمل ةمننشتقهاالتيالتقی ةعمل والتيالرقا

متصلح لفيعلیهاالمتحصلالنتائجلتقی .رقميش
نعموما ةمراحلحصرم معمل ةمراحلخمسةفيالتقی ملةأساس عضهام عضل ابال واحدةفغ

ةتعرقلمنها اناتجمعأوال:یليماالترتیبوهيلالعمل ةالضرورةالمعلوماتوالب لعمل
م، االتقی اناتودراسةتحلیلثان ة،المعلوماتوالب ةثالثااإلحصائ م،إجراءعمل عاالتقی القراراتخاذرا

م،نتائجعنالمناسب اتتحدیدخامساالتقی عةالمسؤول اتومتا ةالعمل ح .لالنحرافاتالتصح
ةالمعلوماتجمع:أوال الضرور

ةتتطلبحیث معمل اناتتوفیراألداءتقی النسبلحسابة الالزموالمؤشراتوالتقارروالمعلوماتالب
ةوالمعاییر ةالمطلو نحیثالمؤسسة،نشاعنلعمل اتمنعلیهاالحصولم واألراحاإلنتاجحسا
ةوالخسائر ة،والمیزان ةالطاقاتعنالمتوفرةالمعلوماتالعموم إنالعاملین،وعددالمالورأساإلنتاج

ع ةعادةتخدمالمعلوماتهذهجم معمل ة،السنةخاللالتقی السنواتالمتعلقةللمعلوماتإضافةالمعن
قة اناتالسا معأوالوطنياالقتصادفيأونفسهالقطاعفيالمشابهةالمؤسساتأنشطةعنوالب
.ألهمیتهاالخارجفيالمؤسساتعض
ا اناتودراسةتحلیل:ثان ةوالمعلوماتالب اإلحصائ

ةالالزمةوالمؤشراتوالنسبالمعاییرلحسابوصالحیتهادقتهامدعلىللوقوف ملعمل األداء،تقی
ةمنمستوتوفیریتعینحیث ةالموثوق اناتهذهفيواالعتماد عضاالستعانةیتموقدالب الطرق ب

ة ةمدلتحدیدالمعروفةاإلحصائ اناتبهذهالموثوق .الب
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ةإجراء:ثالثا مالتقیعمل
ةالوحدةتمارسهالذللنشاالمالئمةوالنسبالمعاییراستخدام تشملأنعلىاالقتصاد

ة معمل عأللوحدةالعامالنشاتقی ةمراكزأنشطةجم مإلىالتوصلبهدففیهاالمسؤول ح
نودقیموضوعي هاالعتمادم عل

عا منتائجعنالمناسبالقراراتخاذ:را التقی
قدالنشافيحصلتالتياالنحرافاتوٕانالمخططةاألهدافضمانعلىیرتكزالوحدةنشاإن

عهاحصرت ابهابتحدیدوجم قدالخطواتخذتقداالنحرافاتهذهلمعالجةالالزمةالحلولفإنأس
.المستقبلفياألفضلنحوالوحدةبنشاللسیروضعت
اتتحدید:خامسا عةالمسؤول اتومتا ةالعمل ح لالنحرافاتالتصح

اتتحدیدإن عةالمسؤول اتومتا ةالعمل ح ةالخطةفيحدثتالتيلالنحرافاتالتصح ةاإلنتاج وتغذ
مبنتائجالحوافزنظام دالتقی ةاإلداراتوتزو ط عةعنالمسؤولةوالجهاتالتخط المعلوماتالمتا

انات ةعنتمخضتالتيوالب معمل ةوزادةالقادمةالخطرسمفيمنهالالستفادةالتقی عةفعال المتا
ة .والرقا
نجاح المؤسسة إن س مد س في صورة مجموعة من المؤشرات التي تق م األداء تنع ة تقی عمل

ح هذه المؤشرات حیث تص األهداف وعند ...وتطورها  امها بتحقی ق ن بواسطتها تقدیر مد م معاییر 
فضل أن تكون قلیلة العدد ولكن ذا م على األداء  ة للح ة ت داللتحدید المعاییر أو المؤشرات المناس

ار ون المع ة من أجل أن  اسداللةذاوأهم ةلمدصادقومق .                                                                                          1ةالمؤسسموارداستخدامفعال
م  ة معلومات عن المؤسسة في تقی ة والتوازنات المال ات اإلدارة ومهارتها ومراكز تقدم النسب المال سلو

ة التي هي  التقارر المحاسب ة تعد إلى أساس المعلومات المفصح عنها  مها النسب ون أن ق ة  الرح
ة التي تعزز من ثقة المستثمرن وغیرهم من المستفیدین  مة االقتصاد األحداث ذات الق ة  غن األخر

من التحلیل المالي.

اجالرحمانعبد-1 ةاثر,ه رة,المالياألداءمستومنالرفععلىالتسییرمراق ة علوم,الماسترلنیلمذ ل
ص, 0200 ,ورقلة1-مراحقاصدجامعة,منشورة,التسییر
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ةمال ة  النسب المال حث الثاني : ماه
ة  ف النسب المال المطلب االول : تعر

ة  م المحاسب ة على أنها " عالقة بین الق ما یلي:تعرف النسب المال ة  ن أن تعرف النسب المال م
ة معینة معین عن نقطة زمن م أداء نشا ة ومنظمة لتكون دالة لتقی ة مرت .2الواردة في الكشوفات المال

ل  ش س  ة على انها تق ن إعطاء تعرف عام للنسب المال م عام عالقة بین رقمین، وعموما مما سب
ة للمؤسسة. ة بین بندین أو أكثر من بنود القوائم المال ومقام وتكون هذه العالقة منطق س

ة::المطلب الثاني ا النسب المال مزا
ات  اس فعال صفة عامة فإن النسب تعتبر أدوات ق ات واسعة جدا و ان النسب بإم عطي مجال تطبی

ة  ة:مؤسسة إن المنفعة العمل 1للنسب معترف بها في المجاالت التال

 ر ا لمختلف أوجه ظروف سیر وتطو یب مجموعة النسب المختارة والتي تمثل عمال تر
المؤسسة؛ 

 اطات الهامة والتي ال عض االرت عتبر ذو منفعة لإلشارة إلى  عن اللجوء إلى النسب 
ات المطلقة؛ ن اإلحساس بها خالل فحص المعط م

عة استعمال النسب، والتي متا نتائج المؤسسة فترة تدوم عدة سنوات تتم عن طر
م عن  الح بر صفة  س التالي ت ة و ات وجعلها نس یز المعط تسمح في نفس الوقت تر

المؤسسة؛ التطورات التي تتم على مستو
ما بینها مقارنات ف ام  ض، وذلك الهدف الق تعتبر النسب أداة غیر قابلة للتعو

ة وقطاعات األنشطة. المنظومة المهن المؤسسات إلى مستو
المؤسسة في إطار ا القطاعي، الوطني أو الدولي،هذه النسب تسمح خاصة بتحدید نشا ن لمح م

ا. لها إحصائ استعمالها نجد عندما یتم تأو معاییر إلى شر ة أو  م مرجع ق استعمال النسب 
ة:ع االول:الفر  الضعف للنسب المال نقا

ما یلي ر منها  ن أن نذ م ة مجموعة من العیوب  :2للنسب المال

عة أمزان، الجزائر،–1 ة تسیر متعدد، مط ة التحلیل المحاس اد .38، 37، ص ص1998عمر بوخزاز، م

ندرة، - 2 ة، اإلس ة، الدار الجامع ل واإلدارة المال ات التمو .123، ص 2007عبد الغفار حنفي، أساس
ةاالسالیباستخدامواقع,حولمداخلة,قمرزنة-3 مفيالكم فةأداءتقی ةالوظ ةللمؤسسةالمال دةالمینائ ة,قرارالاتخاذفيودورهاس م علو ل

ة دةجامعة,والتسییراالقتصاد 2ص0229 .س
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 ز المالي، لذلك قوم اقفال المر ون، أ تعبر عن عالقة بین الظواهر في حالة الس
ا ما فهي ال تظهر التغیرات التي حدثت على مر السنین؛ ل إجمالي وغال عضها تعالج في ش

ات تختلف في نوعیتها وتارخها واستحقاقها؛تؤثر المعالجة  تكون مطلقة، ألن هذه اإلجمال
عتبره  عتبر أصال متداولها  ة، على نتیجة التحلیل فما  بند من بنود المیزان ة أل المحاسب

التالي قد نصل إلى نتیج ة ثابت، و عض اآلخر أصال نس ة واحدة؛ال تین مختلفتین من میزان
 ،ن أن تغیر النتائج بند، یؤثر على األراح والخسائر، من المم ة أل المعالجة المحاسب

حدث في تغییر معدالت؛ ما 
 ارة حیث تساعد األخیرة في ة ذات فائدة إال إذا اقترنت بنسب مع ال تكون النسب المال

ة؛ ز الشر م مر تقی
مفيالنسباستخدامسأسالفرع الثاني :  المالياألداءتقی

ارعینأخذهاالماليالمحللعلىیجبالتياألسسوالقواعدمنمجموعةهناك عنداالعت
استخدام
مأداةالنسب المحللیلتزمالتيالحدودوالدالالتهياألسسهناالمقصودوللتقی

قاءإطارها وفيالعملالمالي ضمنحدودهاضمنال ةطاقاتهلتوجهأنل فيالتحلیل
حةوجهتها ةضإلىیهدفمتاهات وهذافيالدخولدون الصح قائهاوالتحلیلعمل إ
ةحقالذالمدضمن :األسسهذهمنومنهاالمرجوةالغا
ةمنالهدفتحدید فهمعلىالمحللساعدحتىبدقةوبوضوحالماليالتحلیلعمل

عة ارهعمله طب حوالمنطقيللتسلسلو اخت ةالصح .التحلیللعمل
اناتنطاقتحدید ةالالزمةالمعلوماتوالب مصادرتحدیدأجلمنالتحلیللعمل

انات ةالقوائموبهاستعین-سوف التيالب ةالفترةتحدیدوالمال ةالخاضعةالزمن لعمل
.التحلیل
-االحدودتحدید ةلكلالمقبولةالقصووالدن ةتكون متىلتبیننس أومقبولةالنس

.مقبولةتكون غیرمتىوجیدة
-ارةنسبوضع ةللنسبمع الخاصةالنسبمعانيلتفسیرذلكوالمحسو

ارةمع النسبالمقارنةالمؤسسة .الموضوعةالمع
-ار الهدفتحقالتيالنسبتحدیدیتمحیثالتحلیلمنالهدفحسبالنسباخت

.التحلیلمنالمرجو
-حالمعنىتحدید هلماالواقعيالتعبیروالصح ةلتعن تراوالمؤشالدالئلونس

ةعلیهاتسیرالتي . 2تلك النس
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ةالنسبأنواعالمطلب الثالث :  التحلیل : فيالمستخدمةالمال
مهاالمرادالمهمةاولنشاوفقاالنسبصنفتلقد ارعإلىقسمتوقدالمؤسسةداخلتقی

سة منها مجموعات ةأ :رئ لةنس ةب,اله ة السیولة نس ة ، نس ة المردود ة ، نس المدیون

 : ةالفرع  االول ةنس ل :اله -
صفيالماليالمحللتفیدالتيالنسبمجموعةهي ةالتوازناتتشخ ذلك(المال )و

المتوسعلىللمؤسسة لالمد مخاللهامنیتمو,والطو اسةتقی ذا,االستثمارس و
اسة .المؤسسةطرفمنالمنتهجةالس

ة- 1 لنس :الدائم التمو
سوهي لعلىالمؤسسةرةقدمدتق دل.الدائمةاألموالاستخدامالثابتةأصولهاتمو و
ة على ةنس ةالتغط ةالعالقةوتعطىالدائمةاالصولبواسطةالثابتةلألصولالمال :التال

1

ةانتفإذا آخرمعنىأوالثابتةاألصولنمأكبرالدائمةاألموالأنعنيالواحدمنأكبرالنس
.التوازن حالةعلىیدلوهذاالصفرمنأكبرالصافيالعاملراس المال

ةانتإذاو على:یدلهذاوالصفرمنأقلالصافيالعاملالمالراسأنعنيالواحدمنأقلالنس

لةلفترةالمؤسسةتصرفتحتوجودهاوالتيالدائمةاألموالألن,التوازن عدمحالة طو
ةغیرالثابتةمع األصولتتناسب لاف قدالمؤسسةتكون التاليو,األخیرةهذهلتمو
لهاقصیرة األجلالدیون إلىلجأت ةهيولتمو ستوضع مةل .سل

ةانتإذاو أن:علىیدلوهذاالصفرساوالصافيالعاملالمالراسمعناهالواحدتساوالنس

المالرسأمثلوالذهامشیبلمالتاليوالثابتةاألصولتساوالدائمةاألموال
ستعملالعامل لفيالصافي  .االستغاللدورةتمو
2-ة لنس الذاتي : التمو
لفيستخدمدائممصدرالخاصةاألموالتعتبر مواردهاللمؤسسةالثابتةاألصولتمو

ةوتعطى,الخاصة لنس ةالعالقةالذاتيالتمو :التال

ة-1 ةالمطبوعاتدیوان,الجدیدالرسميالبرنامجحسبالماليالتسییر,بوشنقیرمیلود,زغیبمل ص, 0202 ,زئراالج,الجامع
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ثابتةاصول/دائمةاموال=الدائمالتمویلنسبة

ثابتةاصول/الخاصةاموال=الذاتيالتمویلنسبة
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ةالفرع الثاني:  ةنس :المدیون -
سالتيالنسبهيو ةمدتق االمؤسسةاستقالل .دیونهاتسدیدعلىقدرتهاومدمال
ة-1 ةنس ةاالستقالل ةمدلمعرفة:المال االمؤسسةاستقالل الخاصةاألموالمقارنةیتممال

:الخصوممجموع

ةهذهتنخفضالأنیجب من% 02منأقلالخاصةاألموالتمثلالأنیجبأ,0,2عن النس
لةمواردهاألناستقاللیتهافقدتقدالمؤسسةتكون إالو.مجموع الخصوم من% 02منأكثرمش

.الدیون 
ة-2 ةنس س:التسدیدقابل ةمدتق -مجموعالدیون مجموعمقارنةبدیونهاللوفاءالمؤسسةقابل

ةالعالقةتعطىواألصول :التال
:

ةهذهانتذاا الحلهاالتاليوالغیرلدیون ضماناتلهاالمؤسسةأنذلكمعنى0,2منأقلالنس
.طلبهاحالةفيأخردیون علىالحصولفي
ةهذهانتإذا عا(0,2منأكبرالنس ا,ط تمثلالمؤسسةدیون أنمعنى)الواحدمنأقلأنهامنطق

ممولةالمؤسسةأصولمن% 02منأكثرفإنالتاليوأصولهامجموعمن% 02منأكثر
.الدیون 

ةالفرع  الثالث :  :السیولةنس -
ارةهي سالتيالنسبمجموعةعنع او,المدقصیرةماتهازاالتمقابلةعلىالمؤسسةقدرةمدتق
التالي,االجلقصیرةماتهازاالتمواجهةفيالمؤسسةقدرة سفهيو ةتق حیثمنالمؤسسةوضع
متحلیلإلىتهدفانهاا,االجلقصیرالماليهانتواز  زوتقی علىوالتعرفالعاملالمالراسمر

:في1تتمثللتياالنسبخاللمنالمؤسسةسیولةوتقاسعناصرهتداولدرجة
ة-1 المؤسسةقدرةمداألخیرةهذهتبینوالعاملمالسأر سیولةتسمىو:العامةالسیولةنس

ة نالتيولةالمتداأموالهااألجلالقصیرةالدیون على تغط لهام ةسیولةإلىتحو المواعیدفينقد
:العالقةهذهوتعطىاستحقاقتارخمعتتفالتي

ةهذهتكون أنیجب نلكيالواحدمنأكبرالنس رسمالأوتحقیدیونهاتسدیدمنالمؤسسةتتم
.موجبعامل

ةهذهانتإذاأما وجودعدمأمعدومرسمالألدیهاالمؤسسةأنعنيفهذاالواحدتساوالنس
انضمانهامش .ماتهااز التالوفاءمنالمؤسسةلم

الخصوممجموع/الخاصةاالموال=المالیةاالستقاللیةنسبة

الخصوممجموع/الدیونمجموع=التسدیدقابلیةنسبة

/الدیونمجموع=التسدیدقابلیةنسبة
الخصوممجموع

/الدیونمجموع=التسدیدقابلیةنسبة
الخصوممجموع

االجلقصیرةدیون/متداولةاصول=السیولةنسبة
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ةهذهانتإذاأما جعاتر أنوعلیهاسیئةحالةفيالمؤسسةأنعنيفهذاالواحدمنأقلالنس
لها لةالدیون بزادةالماليه ضأوالطو . 2المتداولةأصولهازادةوالقصیرةدیونهاتخف

ة- 1 مدتبینهيوالمختصرةالسیولةتسمىو:المختصرة,المخفضةالسیولةنس
ةفيالمؤسسةفاءة تعطىوالتداولسرعةاألصولالجارةااللتزاماتتغط

:العالقة
2 -

مة الحالةعلىتدلفهيمرتفعةانتإذاأقصىحد2.0وأدنىحد2.3بینتتراوحالسیولةهذهق
ةوالجیدة   ان اتدون الدفعإم متكون أصعو الدیون نصفتساوجاهزةالغیروالجاهزةالق
أقلأوالقصیرة

ة-3 ةالسیولةنس ن:الحال ةهذهتم المؤسسةتصرفتحتالموجودةالسیولةمبلغمقارنةمنالنس
:العالقةتعطىواألجلقصیرةالدیون وقتفي أ

منانمجمدةأموالوجودمعناهمرتفعةانتإذا,أقصىحد2.3وأدنىحد2.0بینحدودهاو
ن فهاالمم ةأكثرتعطىوأخراستخداماتفيتوظ مأمردود الدیون لغطتالجاهزةالق
.ستخدملمجامدمنهفائضقيوالقصیرة

ة-4 ن:األصولسیولةنس ةهذهتم ممنالنس واألصولمجموعالمتداولةاألموالرؤوستقی
ةهذهتتغیر االتجارةالمؤسساتفيفنجدهاالنشافروعبتغیرالنس تكون حتىو2.0منأكبرغال

ة ةتكون أنیجبالحالةهذهفيجیدةالمؤسسةوضع وأراحاوتحقسرعةالمتداولةاألصولحر
:العالقةتعطى

ةهذهارتفاعفإن القابلةاألصولفيأموالهامعظمتستثمرالمؤسسةأنعلىیدلالنس
ةإلىللتحول سوالقصیرفي المدنقد مةارتفاععلىیدلانخفاضهاالع عطيممااالستثماراتق

ةللمؤسسة ان لمدعلىتحسین مردودهاإم .طو
ع: الفرع  ةالرا ةنس :المردود -

ة غيونشاطاتهاإطارفياألراحتحقیعلىالمؤسسةقدرةهيالمردود ةهذهتكون أنین المردود
ةأراحلتحقیدائمة سما,متتال ةنسبتق ةالنسبنتائجالمردود تحقیمدتبینأنهاحیثالمال

ات اساتنتائجمحصلةعنتعبرأنهاما,األنشطةأداءالمتعلقةالمؤسسة للمستو تالقراراوالس
ماالمؤسسةاتخذتهاالتي اتتعطيبذلكهيوالماليالدفعوالسیولةیتعلف ةإجا الكفاءةعننهائ

المؤسسة. إلدارةالعامة

دیون/المخزون–متداولةاصول=المختصرةالسیولةنسبة
االجلقصیرة

قصیرةدیون/جاھزةقیم=الحالیةالسیولةنسبة
االجل

االصولمجموع/المتداولةاالصول=االصولسیولةنسبة
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ة* ةنس ةالمردود ةمدعنتعبر:المال تحقیفيمساهمتهامدأوالخاصةاألموالمردود
ضاوتسمىالنتیجة العالقةتعطىوالخاضعةاألصولعلىالعائدمعدلأ

ةهذهدتزالما ةلمواردهاالمؤسسةطرفمنأمثلتسییروجودعلىدللماالنس لماالمال أوقلتو
اسةفيالنظرإعادةالمؤسسةعلىذلكلزملماانعدمت ةللموارداستثمارهاس عیناألخذمعالمال
ار ةالبیئةاالعت ةوالداخل .للمؤسسةالخارج

ة* ةنس ةالمردود ةتعتبر:االقتصاد اساألفضلالنس ةلق اترح بینالمقارنةعندخاصةالعمل
اتهامنالمؤسسةتحققهاالتياألراححیثالمؤسستین ةتكون أنیجبعمل الحصولتسمحواف

اتهالتنفیذتستخدمالتياألصولعلىمناسبعائدمعدلعلى .عمل

ة* ةنس ةالمردود -)الثابتةاألصولدورانمعدل(التجار
س ةهذهق " x "عطيالثابتةاألصولمنمستثمردینارلحیث,الثابتةاألصولفاءةمدالنس
عاتمندینار لألنهاالمؤسسةمنهاتتخلصأنیجبمستغلةغیراألصولانتلماوالمب تش
ةالعالقةتعطىوعلیهاعبئا التال

ره صسبمرجع,قمرزنة-1 13ص  ,11ذ
سي-2 حةخم رهسبمرجع,ش 22صذ
3-1 ة- ةالمطبوعاتدیوان,الجدیدالرسميالبرنامجحسبالماليالتسییر,بوشنقیرمیلود,زغیبمل ص, 0202 ,الجزائر,الجامع

32

االصولمجموع/ x 100الصافیةالدورةنتیجة=االقتصادیةالمردودیةنسبة

الثابتة االصول/ x 100الصافیةالدورةنتیجة=التجاریةالمردودیةنسبة

الخاصةاالموال/100الصافیة*الدورةنتیجة=المالیةالمردودیةنسبة
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ع االمطلب  ة المختصرة واهم المعاییر : لرا عرض المیزان
فالفرع االول : متعر :المالياألداءتقی

ة معمل متعنيللمؤسسةالمالياألداءتقی متق ةالمواردإدارةعلىح ع ةوالطب ةوالماد المال
اتلخدمةذلكوللمؤسسةالمتاحة معتبرأ،مختلفةأطرافرغ اساللمؤسسةالمالياألداءتقی ق
قا(محددةمعاییرضوءفيالمنتظرةأوالمحققةللنتائج )2مس
ةتعتبر معمل ةللمؤسسةالمالياألداءتقی ةالغةعلم لهاالتياألطرافمختلفیخدملماذلكواألهم
ابذلكوالمؤسسةعالقة ةلألس :التال

اسخاللمناألهدافتحقیمستوتحدید- مسمح،مماالنتائجمقارنةوق ة؛علىالح الفاعل
ةتحدید- ةاألهم مسمحمماالمستخدمةالمواردوالنتائجبینالنسب ؛الكفاءةعلىالح

ةأنحیث علىتقومفهيالكفاءةأما،المتاحةللمواردوفقاالمسطرةاألهدافتحقیهيالفاعل
.المسطرةلألهدافالوصولفرضالمتاحةللموارداألمثلاإلستخدام

ة المختصرة  الفرع الثاني : عرض المیزان
الخصومولصاال

االصول الثابتة
ة - ة والماد االستثمارات المعنو

ة والمال
عناصر االصول الثابتة الكثر - 

من سنة 

االموال الدائمة 
االموال الخاصة - 
الدیون المتوسطة - 

لة  والطو
االستحقاقات المؤجلة-

االموال المتداولة 
الغیر -  حقوق المؤسسة لد
الصندوق،  البنك، الخزنة - 

القروض قصیرة االجل 
الموردون - 
ة- االعتمادات البن

المؤسسة المصدر :  االعتماد على وثائ من اعداد الطالب 
:الفرع الثالث : مؤشرات التوازن المالي

مجموعا(المتداولةاالصولبینالفرق انهالعاملالمالسار عرف:العاملالمالراس-1
نالتياالصول لهام ین)السنةتتعدالزمنةفترةوفيسرعةسیولةإلىتحو المتداولةالخصومو

1سنةتتعدالفترةخاللفترةخاللالدفعتستحالتيماتاااللتز (
تم هو :یليماعمراختصارا :لهنرمزالذالعاملالمالراسحسابحسا

ره صسبمرجع,قمرزنة-2 13ص  ,11ذ
الثابتةاالصول–الدائمةاالموال=عمر
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ن:العاملالمالراسانواع2- م مو :انواعارعةإلىالعاملمالسار تقس
الانهالمالیینالمحللینعضیرلذا,المتداولةاالصولمجموعهو:االجماليالعاملراس مال

ةمنانهمااخرمصطلحلوضعداعي ةالناح حسبالمعنىنفسإلىیؤدمصطلحهناكالمال و
ب:

لفيالمستخدمالدائمةاالموالمنالجزءهو:الصافيالعاملمالراس االصولمنجزءتمو
قایناهأر الذعمروهوالمتداولة حسبسا :بو

 لفيالمستعملالخاصةاالموالمنالجزءذلكوهو:الخاصالعاملمالرأس تمو
االصولمنجزء

لعدالمتداولة حسبالثابتةاالصولتمو :بو

لفيالمستخدمالدائمةاالموالمنجزءهو:االجنبيالعاملمالراس3- المتداولةاالصولتمو
حسب:                    و

اجات2- ن:العاملمالسرااالحت اجتعرفم مالرساانهاعلىالعاملمالرسامناالحت
ضمنوالذ,المتداولةاالصولمنلجزءالممولالدائمةاالموالمنالجزءذلكا,األمثلالعامل

اجاتهذهوتظهر.الضرورالماليتوازنهاللمؤسسة ةالعالقةاالحت :التال

نة5- ةالخز ةالصاف ف ةالخزنة:حسابهاو تحتتوجدالتيالجاهزةاالموالمجموعهيالصاف
عالتيالسائلةاالموالمجموعا,االستغاللدورةلمدةالمؤسسةتصرف استخدامها فورا المؤسسةتستط

ةوالخزنة ةمنبیرةدرجةعلىالصاف ,المؤسسةماليتوازن وجودعنتعبرألنهااالهم
مصافيطرعنوتحسب :االجاهزةالق

جاھزةقیم+للتحقیققابلةقیم+االستغاللقیم=االجماليعمر

الثابتةاالصول–الدائمةاالموال=الصافيعمر

الخاصعمر- الصافيعمر=االجنبيمعر

المتداولةاالصول–الخاصةاالموال=الخاصعمر

)سلفات–االجلقصیرة( الدیون–جاھزة غیرقیم+االستغاللع = قیممرإ

مصرفیةسلفات–الجاھزةالقیم=صخ

عمرإ–عمر=صخاو
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ع:  معاییر األداء المالي.الفرع الرا
غیره من األرقام لمعرفة  عني شیئا للمحللین المالیین ما لم تتم مقارنته  إن التوصل إلى رقم معین ال 

.نة التي أشار إلیها عدد من الكتب الموقف المالي للمؤسسة، وتوضع ما یلي معاییر المقار 

ة:.1 خ المعاییر التار
قة لنفس المؤسسة،  ة لسنوات سا ة والتارخ تعتمد هذه المعاییر على مجموعة من المؤشرات المال
ة السیولة للعام الحالي مع  ة العائد على االستثمار أو نس ة فمثال تتم مقارنة نس ومقارنتها مع نتائج الحال

تطور هذه النسب نحو األحسن أو  قة  ومالحظة مد عاب على .1أ األسو نسب السنوات السا ولكن 
، عدم دقته  ار عدم قدرته على المقارنة بین وضع المؤسسة المالي وأوضاع المؤسسات األخر هذا المع

2في حالة توسع المؤسسات وٕادخال خدمات جدیدة أو مبتكرة.
ة):.2 ة (الصناع المعاییر القطاع

ات في القطاع الو  ة للمؤسسة وتشیر إلى معدل أداء مجموعة من الشر مقارنة النسب المال احد، أ
بیرة  ستفاد منها بدرجة  م الخدمة، و عة تقد ة لها في الحجم وفي طب ة للمؤسسات المساو النسب المال
عاب علیها  تنتمي له هذه المؤسسات، لكن  ة التحلیل المالي ألنها مستمدة من القطاع ذاته الذ في عمل

سب التفاوت وحجم طب .3ةعة األنشطعدم الدقة 
ات التي تعمل داخل الصناعة الواحدة،  علیها من قبل الشر وهذه المعاییر تعتمد على مؤشرات التي یتف

م على وضع المؤسسة ن من خاللها الح م وضع مؤشرات ومعاییر أو نسب  .أ
المعاییر المطلقة: .1

ة، من حیث األهم ة وتشیر تلك المعاییر إلى وجودوهي أقل وأضعف من المعاییر األخر خاص
ع المؤسسات وتقاس بها ا ة بین جم ة معینة مشتر مة ثابتة لنس ل ق ة، متأصلة تأخذ ش ات الواقع لتقل

مالي، إال أن وعلى الرغم من اتفاق الكثیر من المالیین على عدم قبول معاییر المطلقة في التحلیل ال
ة التي تزال تس عض النسب المال ة التداولهناك  مثل نس ار مطل مع تخدم 

المعاییر المستهدفة:1
ة والموازنات اسات واإلستراتیج الس ذلك الخطهذه المعاییر تعتمد نتائج الماضي مقارنة   ،
ة المعاییر المتحققة لحق ة  ط مقارنة المعاییر التخط ات بإعدادها أ ة،التي تقوم الشر ة ماض زمن

ع المؤسسات  ستفاد منها في تحدید االنحرافات من أجل أن تستط حةعد ذلك اتخاذ اإلجر و اءات الصح
عة األولى، -1 ات، دار الحامد لنشر، عمان، الط .46، ص2010محمد محمود الخطیب، األداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشر
احث، جامعة ورقلة، العدددادن عبد الغني، قراءة في األداء المالي،-2 مة في المؤسسات، مجلة ال .42-41، ص4والق
ة دار المسیرة للنشر والتوزع وا-3 عة الثان ، الط ة النظرة والتطبی الساقي، وآخرون، اإلدارة المال مي،سعدون مهد عة النع اعة، عدنان تا لط

102، ص 2008عمان 
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خالصة الفصل:

مه  ة حول األداء المالي وتقی م األساس تم التطرق في هذا الفصل إلى مختلف المفاه
قها، ة التي تسعى المؤسسة لتحق ة من اإلضافة إلى أهم األهداف المال ن المؤسسة االقتصاد وحتى تتم

م وتحسین االداء المالي،   ة  تقی عمل ام  القوة و الضعف البد علیها من الق ما ال ننسى تحدید نقا
ة.  ة في تحسین األداء المالي للمؤسسة االقتصاد دور القوائم المال

بیرة عند  تصف بدقة  ة و ة األهم من خالل ذلك تم التوصل إلى أن األداء المالي أداة في غا
م األداء وخاصة األداء الما م األداء، بل إن ممارسته تعد وسیلة مهمة لتقی لي في استخدامه في تقی

حیث  ة وتطورها.  نجاح الوحدة االقتصاد س مد استخدام  مجموعة من المؤشرات التي تق المؤسسة 
حیث تعتبر  أهدافها.  امها بتحقی ق ن بواسطتها تقدیر مد م ة معاییر  مثا ح هذه المؤشرات  تص

ة وسیلة من الوسائل التي تساعد المؤسسة في تحسین األداء الم الي لها وذلك إذا الكشوفات المال
ع مراحل عملها  . صورة صادقة في جم استطاعت العمل بها 
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یدـــــــــــــمهـــــــــــت
من موضوع الدار  اتخاذ سةعد تطرقنا إلى الجانب النظر ة لتسییر مؤسسة ال،قمنا  العموم

رة و  س ة  ات الحضرة لوال ةمعالجة النفا ق دور القوائم التطرق إلى دراسة ، وذلك مجال للدراسة التطب
ة في تحسین االداء المالي.   المال

م  ل منها مایلحیث قمنا بتقس احث حیث تضمن  ي:هذا الفصل إلى ثالث م
حث األول: التعرف -  ات الحضرة الالم ة لتسییر ومعالجة النفا رة مؤسسسة العموم س ة  .لوال
حث الثاني:-  ة للالقوائم الماو تحلیلعرضالم .محل الدراسة مؤسسةل
حث الثالث: دور -  ة فيالم .تحسین االداء المالي في المؤسسة محل الدراسة القوائم المال
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حث األول: التع ة الم ات الحضر ة لتسییر ومعالجة النفا المؤسسة العموم ف  ر
ة  ات الحضرة لوال ة لتسییر ومعالجة النفا المؤسسة العموم حث للتعرف  سنتطرق في هذا الم

مي  وأهداف لها التنظ ذلك إلى ه ة حدیثة النشأة  و مؤسسة اقتصاد رة  التي تعتبر  استها.  ها س وس
م للمؤسسة محل الدراسة المطلب األول: تقد

ة عن مؤسسة محل اإوال: خ لدراسة لمحة تار
ة لتسییر ومعالجة اانشات المؤسسة  رة العموم س ة  ات الحضرة لوال قرار 2007في سنة لنفا

ن نفسها عن طرقة االعانات والئي ، حیث تعتبر تعتمد في تمو ع صناعي وتجار مؤسسة ذات طا
ة و مدیرة البیئة .... ة مثل الوال .الخ .الممنوحة لها من طرف الهیئات العموم

ةالمؤسسة تتمتع ما  المؤسسة على في إدارة شؤونها ونشاطها حیث االستقالل حیث عامل 100تحتو
ما هو موضح في الجدول التالي :  تنقسم فئات عمالها 

ل مفصل : 14جدول رقم  ش عدد عمال المؤسسة 
ة  ةعدد العمال نوع الفئة العمال %النس

%1515االطارات 
م  %1919اعوان التح
%6666اعوان التنفیذ

%100100المجموع 
المؤسسة  االعتماد على وثائ المصدر: من اعداد الطالب 

األعتماد على الجدول رقم() المصدر : من اعداد الطالب 
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ا:  :ثان عة النشا رة یرتكز طب س ة  ات الحضرة لوال ة لتسییر ومعالجة النفا أن المؤسسة العموم
ما أن لد عد جزء من البیئة،  خصوصا أنه  نشاطها أساسا في الحرص التام على نظافة المح

ات المعمول بها  ة وفقا للمعاییر والتقن الطرقة التقن ات وردمها  المؤسسة مراكز مخصصة لجمع النفا
ا التالي:عالم التي أطرها المختصین في هذا المجال، وتأتي هذه المراكز 
رة.- س ة  ة الوطا ات الحضرة ببلد ز الردم التقني للنفا مر
ة أوالد جالل.- ات الحضرة ببلد ز الردم التقني للنفا مر
رة.- س ات الهامدة  ز الردم التقني للنفا مر
رة.- س ات الحضرة  وحدة جمع ونقل النفا
ة :-أ ات الحضر ز الردم التقني للنفا األساسي لمر زتتلخص أهم مهام النشا : فيواهداف المر

 : ز مهام المر
.شاحنات مخصصة لذلك ات الحضرة المرفوعة من المدینة عن طر ال النفا إستق
.الخنادق المنجزة لهذا الغرض ات الحضرة  ردم النفا
قة عة الدق ام والمتا ات الحضرة.الق ة الرص والتي تعتبر من أهم مراحل معالجة النفا لعمل
.ا ات المعمول بها عالم قا للتقن قة من األترة ط ط ات المرصوصة  ة النفا تغط
 .ة المؤثرة على اإلنسان ة مواجهة التغیرات البیئ غ حاث  ة في األ المشار

ام بهذه المهام على م ز في عمله والق عتمد المر هندسین، مستخدمین تقنیین، وموظفین لدعم سیرورة العمل و
مع مدیرة البیئة. التنسی

ز :أهداف المر
. ة للمح ة و الثقاف ة و االجتماع ة االقتصاد التنم
.ة البیئة حما
.والعمل على محارتها ات الحضرة التي تعد عامل سلبي للبیئة والمح ة ظاهرة إنتشار النفا مراق
.ة المفرغة الفوضاو تفاد
 رمي ئة عن طر افة األخطار واألو شي للمواطن وحمایته من  ة وتحسین اإلطار المع الهدف إلى ترق

ات الحضرة. النفا
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ات الهامدة :- ب ز الردم التقني للنفا األساسي لمر ز في: واهداف تتلخص أهم مهام النشا المر
 :ز مهام المر

ال ة أو خاصة.إستق شاحنات عموم ات الهامدة عن طر النفا
.ة تفرغ األردام عة لعمل ام والمتا الق

مع  التنسی ام بهذه المهام على مهندسین، وموظفین لدعم سیرورة العمل  ز في عمله و الق عتمد المر و
مدیرة البیئة.
 ز :أهداف المر

المدینة.تفاد ه مح في تشو انت لها أثر عمی ة التي  الجوانب السلب
.أماكن مختلفة ة ظاهرة إنتشار األردام  مراق
.ة المفرغة الفوضاو تفاد
.عدم رمي األردام وما شابهها في أماكن مختلفة من المدینة ه المقاولین الخواص والمتعاملین العمومیین  توج

األساسي –ج  ةالنشا ات الحضر :الوحدة فيواهدافتتلخص أهم مهام: لوحدة جمع ونقل النفا
: مهام الوحدة

.اء المدینة القطاعات أو أح ة وذلك  ات المنزل جمع ونقل النفا
. ة التي تدخل ضمن تحسین المح المساهمة في الحمالت التطوع
.ز الردم التقني للمعالجة ات إلى مر نقل هذه النفا
.ات الحضرة ذا دعائم إشهارة حول النفا اإلذاعة و ة المواطن عن طر توع
. ة البیئة ونظافة المح حما ات وخاصة منها ما تتعل م ملتق تنظ

ذا شاحنات مخصصة  ات، و ام بهذه المهام على مهندسین، أعوان رفع النفا وتعتمد الوحدة في عملها و الق
.للنقل، وذلك لدعم سیرورة الع على نظافة المح مل والحفا

أهداف الوحدة:
.المدینة تحسین مح
.اء األح ة  ات المنزل ظاهرة إنتشار النفا تفاد
.ع ة الجم شي هي مسؤول المع ة تحسین المح أن عمل س المواطن  تحس
.ة ات المنزل تدرب المواطن على برنامج یومي مخصص لرمي النفا
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 ة المواطن في .مشار ة لتنظیف المح الحمالت التطوع
رة حي االمل تقع في :الموقعثالثا  س مدینة  ن اما 1000المدیرة العامة لهذه المؤسسة في وس مس

زن  یتواجد احدها في دائرة اوالد جالل اما الثاني فیتواجد في  ة مراكز الردم فتملك مر دائرة الوطا
الحزمة .في الض
عا  نرا قارب سعة التخز ال ما  استق عادل 50: تقوم المؤسسة  ما  ا ا طن من 170شاحنة یوم

ا ات یوم ات التي تصل سعتها الى ،النفا تم ردمها في خنادق مخصصة لردم النفا طن وصالحة 124و
لمدة سنة و نصف .
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مي للمؤسسة محل الدراسة  ل التنظ اله

العــامرــالمـدی

ي مركز الردم التقن
ریة الحضللنفایات 

بسكرة

ي مركز الردم التقن
ریة للنفایات الحض
أوالد جالل

مركز الردم 
ات التقني للنفای

بسكرةالھامدة

وحدة جمع ونقل 
یة لنفایات الحضرا

بسكرة

أ

أمانة المدیر

الموارد مصلحة
البشریة 

مصلحة المالیة 
والتحصیل

مصلحة الوسائل
العامة

مصلحة األمن 
والنظافة 
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مي للمؤسسة ل التنظ رة المطلب الثاني : اله س ة  ة لوال ات الحضر ة لتسییر ومعالجة النفا العموم
ه المؤسسة. التي ترتكز عل ل التنظمي للمؤسسة هو العمود الفقر عتبر اله

المدیر العام:- 1
ل  شرف على تسییر المؤسسة من  اكل والمصالح و ل رؤساء اله عد المسؤول األول عن 

اإلضافة إلى انه: النواحي، 
الرسمي للمؤسسة) ؛ ا (الناط مثل المؤسسة خارج

عقد اجتماعات دورة مع مختلف اإلطارات (مجلس المدیرة العامة)؛
ةمجلس االدار یترأس 

:المدیر العامأمانة- 2
اقي مصالح المؤسسة، من  س المدیر العام همزة الوصل بین المدیرة العامة و تعد أمانة الرئ

س المدیر العام): الرئ طة  ل هذه المهام مرت مهامها (
ال، تسجیل وتوزع البرد الوارد وٕارسال البرد الصادر؛ استق
ة وال ة الداخل المات الهاتف ال الم ذلك الفاكس؛استق ة و خارج
ة المراسالت وتوزعها على مخلف المصالح ؛ تا
 تحرر اجتماعات مجلس اإلدارة
ال الضیوف (زائن، اإلدارة العامة للراض، الزوار...)؛ استق
.مات المدیر العام لمختلف رؤساء المصالح توصیل تعل

مصلحة النظافة واألمن: -3
مختلف أنواعه ونظافتها، وتنقسم إلى فرعین:تقوم هذه المصلحة على أمن المؤسسة  الحفا

فرع األمن:-أ
ه ر  شرفون على مجموعة من أعوان األمن.و س فرع مسؤول ئشرف عل رؤساء أفواج 

م مهامهم إلى قسمین: ن تقس م
األمن ا-  :لخارجي مهام خاصة 

؛*حراسة المؤسسة ووسائلها واآلالت من ل سرقة أو تعد
ل من یدخل أو یخرج من مؤسسة ؛ ة  *مراق

إزالة السوس مثال ؛ عض األخطار  ة واآلالت إلزالة  ة على المواد األول *رش األدو
االمن الداخلي  :- مهام خاصة 

على صحة العمال من أخطار اآلالت ؛ *الحفا
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 . *إتقان استعمال وسائل الدفاع عن الحر
س امر یوجد تحت النظافة:فرع - ب التنظیف فرع مجموعة من العمال والعامالت المسؤولین عنرئ

؛ مه .و الدور اه وتعق مخزون الم ة مستو مراق
ة:-4 شر تتكون من: مصلحة الموارد ال

س المصلحة : وهو المسؤول األول في المصلحة, ومن مهامه:رئ
ما اسة المؤسسة ف س شرة:* تطبی یخص تسییر الموارد ال

ة؛-  ة الجماع الكامل لالتفاق التطبی
النظام الداخلي للمؤسسة؛-  احترام تطبی
ة لملفات المستخدمین؛-  عة الیوم المتا

عة  تطور المسار المهني للمستخدمین؛- متا
ات العمل في اإلطار القانوني؛-  منهج تطبی
ة التقدیرة للمصلحة.المساهمة -  في إعداد المیزان

ات: عة اإلحصائ * متا
قه؛- ن والسهر على تطب التكو إعداد مخط
التوظیف؛- ة مع رؤساء المصالح في إعداد مخط المشار
ص؛- شوف األجور والرواتب للمستخدمین قبل التخل ة  مراق
ن المستخدم- ة تكو م عمل ین.تقی
:ة شر فرع تسییر الموارد ال

الواردة من مختلف المصالح المتمثلة في : أمر ل الوثائ ام* إعداد, تسجیل وترتیب  مهمة,اعذار, ق
قرار, شهادة عمل, رخصة الخروج... ؛

شرة؛ عة مستجدات ملفات الموارد ال * متا
شف الحضور للعمال والمتمهنین ة  ة الشهر؛* مراق مها لفرع األجور نها وتقد

ة؛ ة, االستثنائ ة, المرض العطل:السنو * التكفل 
* تحرر المقررات (التقاعد, التعیین, تغییرالمنصب...) ؛

عد استجوابهم.  ات على العمال  * تحرر العقو
مراسل اجتماعي:

م للعمال في صندوق الضمان االجتماعي؛ * إنشاء ترق
صندوق الضمان االجتماعي؛* دفع ملفات ا لمرض, حوادث العمل لد
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ة من صندوق الضمان االجتماعي؛ * استرجاع مصارف األدو
ة ملفات العمال المتواجدة في صندوق الضمان االجتماعي. عة ومراق * السهر على متا

:فرع األجور
ة إلعداد األجور؛ العقود الجماع * تطبی

شرة)؛* جمع المعلومات لحساب األجور(  مقدمة من فرع تسییر الموارد ال
انات؛ ات األجور في قاعدة الب * إدخال معط

شف األجور. ع  * ط
ة- 5 ة والمال :مصلحة المحاس

بواسطتها رصد ومسایرة التدفقات المختلفة المتوجهة لنشا ة متعارف علیها تجر ة تقن المحاس
عتها, انت طب وفعالیته.المؤسسة, مهما  ة هذا النشا رسة لمردود ل نتائج م ترجم ذلك في ش و

المؤسسة,  عة نشا ة الموجهة لمتا ة في مجموعة من اإلجراءات والطرق الفن ة المحاس وتتمثل تقن
ن  م ه ف ة, وعل ة خالل مدة معینة والتي هي السنة المال لة أموالها أو ذمتها المال تأثیره على ه ومد

ز المالي للمؤسسة وتحدید نتائج نشاطها من حین الق ر المر ارة عن أداة لكشف وتصو ة ع ول أن المحاس
صورة  , فهي  ة وأخر ما بین دورة مال اتها(ذمتها) إن هذه النتائج, الس ونات حسا ألخر, وٕاظهار م

ة األموال أو التزاما م ومسایرة التدفقات المتوجة لحر ت المؤسسة, عبر أشمل, نظام متكامل لتنظ
ة  ق ة,اإلنتاج أو التشغیل...), أو مع  نشاطاتها أو حتى أنشطتها سواء مع نفسها (التصرف في التقن

ة...). ائ المتعاملین االقتصادیین (زائن, موردون, مصارف, مصالح ج
:فرع االستغالل

ه الملفات من مختلف المصالح یختص هذا الفرع بجانب النفقات التي تقوم بها المؤسسة, ال ف فیتم استق
اكل الخاصة من المشترات والخدمات. واله

تتمثل مهامه في :
الت)؛ ذا التحو وك و ة( إصدار ص ات البن ل العمل ه  مسك مسودة البنك: تقید 

ات التي تتم نقدا ؛ ل العمل ه  مسك مسودة الصندوق: تقید 
ال والتأكد من صحة ملفات المشترات و الخدمات المؤداة المتكونة من ملف المشترات:استق

طلب الشراء ؛- 
الفاتورة ؛- 

وصل استالم ؛- 
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صطلب -  على تلخ حتو ة ، و النسخة الثالثة 3حیث  قدمان إلى مصلحة المحاس نسخ ، نسختین 
الدفتر.  قى  ت

قابله إق استثناء وصل استالم  الخدمة المؤداة ؛تلقي الخدمات: نفس الوثائ رار 
ص ؛ التأشیر على طلب التخل

الت لصالح الموردین؛ ك أو إصدار التحو تحرر الش
ة. ة المناس ة في الیوم الت المحاسب التسج

إضافة إلى ذلك هناك مهام شهرة تتمثل في :
المؤسسة) والجدول ار مسودة البنك(الخاصة  عین االعت األخذ  ي:  ي الخاص إعداد التقارب البن البن

البنك) ؛ ات (الخاصة  الحسا
ة؛ المادة األول ة المخزون الخاصة  تقیید حر

ة؛ ات المحاسب ات المساعدة ودفتر األستاذ لكل حساب للتأكد من صحة العمل استخراج الیوم
ة؛ إعداد المیزان

ات النتائج  .إعداد جدول حسا
ة  حث الثاني: عرض وتحلیل القوائم المال للمؤسسة محل الدراسة .الم

المؤسسةالمطلب األول ة  ات المحاسب المستعملة في العمل : الوثائ
ات التجارة وعلى هذا األساس  العدید من العمل أنها تقوم  ان وجدنا  عند زارتنا إلى مؤسسة مطاحن الز

في ال في التعامالت فوجدنا تعامالت في الشراء وأخر حث والتعم ع ومن ضمن الوسائل بدأنا في ال ب
ات المستندات االتيالتي تتم به . ا هذه العمل

ة الشراءاوال  المستعملة في عمل :الوثائ
ان من اجل الحصول علي المادة  قدم هذا الوصل من طرف مؤسسة مطاحن الز وصل طلب الشراء: 

ة ؛األول
م ةشف التقی ائ ع الخصائص الكم حمل هذا الكشف جم صدر من طرف : و ة و ة للمادة األول والعلم

ة م المادة األول عد تق .المخبر 
ة إلى ال .مخازن المؤسسة وصل دخول السلعة إلى المخازن: یثبت دخول المادة األول

قا من طرف فرع األستغاللطلب الدفع: ورة سا المذ عد استالم الوثائ صدر  ة وهذا الطلب  للمحاس
ة وهو أمر ب .ة للموردالطلبغ تسدید مبلوالمال

ا  ةثان ائ : االوراق الج
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G50قة ات الحضرة: هي وث ة لتسییر ومعالجة النفا ة تقوم المؤسسة العموم ائ التصرح بها إلى ج
ل شهر. مصلحة الضرائب 

التصرح بها: 12Gؤ ات الحضرة  ة لتسییر ومعالجة النفا ة تقوم المؤسسة العموم ائ قة ج لدوهي وث
ل سنة . مصلحة الضرائب و هي تخص العمال و یتم التصرح بها 

ة عرض المطلب الثاني:  :محل الدراسةلمؤسسةلالقوائم المال
زها المالي بیر لتحدید النتیجة ومر صفة  ة  ثیر على القوائم المال ضا إن المؤسسة تعتمد  أ

ة إلتخاذ صال المعلومة المحاسب جد لدیها من القوائم ما یلي:القرارغرض إ ن, و في إقرب وقت مم
ة اوال: جدول المیزان

م بجمع المعلومات  ة حیث تقو ة إلى المؤسسة األهم من بین القوائم المال النس ة  عتبر جدول المیزان
ات التنازل عن التثبیتات حیث یتضمن مجموعة من ضا عمل ع والشراء وأ ات الب العمل الخاصة 

رقم العناصر: )01(انظر الملح
جانب األصول: حیث یتضمن هذا الجانب ما یلي :
:اصول غیر الجارة: وتتمثل في
ة؛ تثبیتات معنو
ة؛ تثبیتات عین
اني؛ م
ة؛ معدات تقن
؛ ة أخر تثبیتات عین
ازها؛ تثبیتات ممنوح إمت
إنجازها؛ تثبیتات یجر
ة؛ تثبیتات مال
ات دائنة ملحقة بها؛ وحسا مساهمات اخر
مثبتة؛ سندات أخر
غیر جارة؛ ة أخر قروض وأصول مال
.ضرائب مؤجلة على االصل
:األصول الجارة: وتتمثل في
مخزون ومنتجات جارة؛
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المواد الخام واللوازم؛
؛ اللوازم االخر
مخزون المنتجات؛
؛ مخزون أخر
ذمم مدینة والوظائف ذات الصلة؛
ات دائنة ؛ حسا
الزائن؛
المدینون اآلخرون؛
الضرائب وما شابهها؛
واستخدامات مماثلة ؛ ات دائنة أخر حسا
؛ ة الجارة األخر االموال الموظفة واألصول المال
.الخزنة
تضمن هذا الجانب ما یلي :جانب الخصوم: و
رؤوس األموال الخاصة: وتتمثل في:-

رأس المال المصدر؛
اطات الموحدة؛احت
؛ اطات األخر التامین واالحت اقسا
م؛ إعادة التقی
أراح؛
. االسهم األخر
:الخصوم غیر الجارة: وتتمثل في
غیر جارة؛ دیون أخر
.قا مؤونات ومنتجات ثابتة مس

الخصوم الجارة: وتتمثل في : -
ضرائب؛
ة للمجموعة؛ دیون داخل
مورد المخزونات؛
ات ملحقة؛ موردون حسا



ة في تحسین االداء المالي للمؤسسة  الفصل الثالث : دراسة دور القوائم المال
رة  س ة  ة لوال ات الحضر ة لتسییر ومعالجة النفا العموم

58

موردون أخرون في ذمم الدائنة؛
.جارة دیون أخر

ات النتائج ا: جدول حسا ثان
اء واإلیرادات المنجزة من طرفها  ة إلى مؤسسة ملخص لألع النس ات النتائج  عتبر جدول حسا
ة   ة عن المؤسسة, وهو تحت مسؤول عطي صورة أكثر حیو ة و ة للسنة المال برز النتیجة الصاف و

قة.مصل طرقة دق ع المعلومات  م جم قد ة حیث  ة والمال حة المحاس
ات النتائج ما یلحیث یتض رقم من جدول حسا )02ي(انظر الملح

عة ات النتائج حسب الطب :    جدول حسا
ه رقم األعمال, وتغیر في المخزونات, األنتاج المثبت, إعانات األستغالل. وجد ف ة: و إنتاج السنة المال

ة.  ه المشرات المستهلكة, والخدمات الخارج وجد ف ة: و استهالك السنة المال
مة المضافة االست الل:من خالل طرح إنتاج السنة مع استهالك السنة.غالق

اء المستخدمین, والضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة. ه أع الفائض اإلجمالي عن االستغالل: وف
ة: المنت ات , المخصصات لالهتالكاتالنتیجة العمل ة األخر ات اء العمل , األع ة األخر ات جات العمل

مة والمؤونات. والمؤونات, استئناف عن خسائر الق
ة: ة.النتیجة المال اء المال ة, األع وجد فیها المنتوجات المال و

ة قبل الضرائب: وهو جمع بین النت ةجةیالنتیجة العاد ات ة.جة یوالنتالعمل المال
ة, الضرائب المؤجلة  ة: وفیها الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العاد ة لالنشطة العاد النتیجة الصاف

ة. اء األنشطة العاد ة, مجموع أع ة, مجموع منتجات األنشطة العاد حول النتائج العاد
ة: وهي أخر أعمال التي تقوم بها المؤسسة لمعرفة نتیجة ا ة, العناصر غیر النتیجة غیر العاد لسنة المال

اء). ة( االع ة (المنتوجات), والعناصر غیر العاد العاد
ة ثالثا: جدول التدفقات النقد

ة  ة إلى المؤسسة لتعرف على موقفها المالي والمدفوعات النقد النس ة  حیث تعتبر من أهم القوائم المال
ة. وصافي التغییر في ارصدتها النقد

وجد في محتو ة للمؤسسة ما یليو رقم جدول التدفقات النقد ) 03(انظر الملح
ة: ات ة من األنشطة العمل تدفقات أموال الخزنة المتأت

oالت المقبوضة من عند الزائن؛ التحص
oالغ المدفوعة للموردین والمستخدمین؛ الم
oالضرائب عن النتائج المدفوعة؛
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oالعناصر غیر طة  ة.تدفقات أموال الخزنة المرت العاد
o:ة من أنشطة االستثمار ب تدفقات أموال الخزنة المتأت
oة؛ ة أو معنو ات عن اقتناء تثبیتات عین المسحو
oة؛ ات التنازل عن تثبیتات عینة أو معنو التحصالت عن عمل
o.ة فات المال الفوائد التي تم تحصیلها عن التوظ
o:ل ج ة من أنشطة التمو تدفقات أموال الخزنة المتأت

ل. ة الن الیوجد عندها تمو تستعمل المؤسسة هذا الشطر من جدول التدفقات النقد
أموال الخزنةتغیر .
.ة أموال الخزنة ومعادالتها عند افتتاح السنة المال
.ة أموال الخزنة ومعادالتها عند إقفال السنة المال

ة(أموال الخاصة عا: جدول  تغیرات في حقوق الملك )را
ة لمعرفة زادة فيؤسسة على جدول تغیرات في حقوق تعتمد الم انتاالراح الملك مرتفع إوإذا 

ضة.منخف
على عناصر قلیلة ألن المؤسسة ال حتو ثیر:( أنظر الملحو ه  )04رقمتتعامل 

سمبر 31الرصید في  n-2د
ح األخطاء الهامة؛ تصح

ة. صافي نتیجة السنة المال
سمبر31الرصید في  n-1د

حیث ال یوجد من تلك االخطاء,
ة.  صافي نتیجة السنة المال

ة قومحیث  فحص نتیجة السنة المال ة n-2المدق عاتقلیتم معرفة التو n-1مع نتیجة السنة المال
ة. ة السنة الحال والرصید في نها

خامسا : المالح
جدول التثبیتات- 1

عتبر التغییر في حقوق التثبیتات  عند المؤسسة  ع الحفاحیث  اء لكي تستط على من اهم األش
التثبیتات التي عندها أو التي یجب تغیرها.

جدول التثبیتات على مایلي: محتو
ة؛  التثبیتات المعنو
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ة؛ التثبیتات العین
اني؛ م

ح األالت ومعدات ؛ تصل
. ة االخر التثبیتات العین

غیر الجارة.ا ة األخر لتثبیتات المال
جدول االهتالكات - 2

ة   مة التثبیتات التي عندها وهل أنتهت مدتها الزمن على المؤسسة مسك جدول االهتالكات لمعرفة الق
والتي تحتاج إلى تجدید.

على: حتو وجدول األهتالكات 
ة؛ التثبیتات المعنو
ة؛ التثبیتات العین
اني؛ م
االالت  ومعدات ؛
. ة األخر التثبیتات العین
.عیر الجارة ة االخر التثبیتات المال
جدول المؤونات- 3

عتبر جدول المؤونا ة اإلى المؤسسة هو توفیر حیث  النس مة ت  من اجل مجابهة خسارة او تدني في الق
ات الجارة. التثب على مستو من الحفا

جد حتو ول على ما یلي:و
ة غیر الجارة؛مؤونات خصوم مال
المستخدمین؛ ترت مؤونات أخر
 ة     مؤونات الضر
مصلحة الوسائل العامة :- 1

س مصلحة و عونین إدارین، ل ما تتكون هذه المصلحة من رئ حیث أن هذه المصلحة تشرف على 
ة إدخال وٕاخراج األدوات والسلع حسب  ف ام على  وهو تسییر عتاد المؤسسة والق الجانب الماد یتعل
ذا مراعاة  عة للمؤسسة و ن داخل المراكز والمصالح التا ة التمو ما تشرف على عمل اجات المؤسسة،  إحت

رمج س الحظیرة الذإستهالك هذه األدوات والسلع و مع رئ التنسی ع للحظیرة وذلك  ة إستغالل العتاد التا
ار والمواد المستعملة. شرف على العتاد وقطع الغ
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ونظرا لمسؤولیتها الكبیرة إتجاه المؤسسة تعد مصلحة الوسائل العامة همزة وصل التي ترتكز علیها 
ة الج عمل سمى  ما  ة وذلك عن طر تقدمه مصلحة الوسائل العامة في مصلحة المحاس الذ رد الماد

ة المؤسسة. ة إعداد میزان ة حتى یتسنى لمصلحة المحاس ة السنة المال نها
وصل  بوثائ ما یتعل ما تتضمن هذه المصلحة القوانین واإلجراءات التي نص علیها القانون ف

م والفواتیر التي تثبت صحة إدخال وٕاخراج السلع ما التسل لفة  واألدوات، حیث أن مصلحة الوسائل العامة م
یلي :
اكل المراكز. - ص الوسائل لتسییر ه ضمان تخص
انتها.- علیها وص ضمان تسییر األمالك المنقولة والعقارة للمراكز والحفا
مسك دفاتر الجرد.-
انة أرشیف.- وص ضمان وحف

ةالقوائمتحلیلالثالث : المطلب ةالنسببإستخدامالمال المال
ة المختصرة : - 1 اعداد المیران
ةعلىالحصولبهدف ةالمیزان رة لمؤسسةالمال س ة  ات الحضرة لوال العمومیلة لتسییر ومعالجة النفا
.)2013- 2012للفترة(

ة وانطالقا من المیز  ةان رقم المفيالواردةالمحاسب عاو،لح حسباألصولعناصرترتیبلمبدأت
علىاإلعتمادإلىاإلضافة،اإلستحقاقدرجةحسبالخصومعناصرترتیبذاو،السیولةدرجة

نالمؤسسةمنالمستمدةالمعلومات ةوضعم ةالمیزان ةالمختصرةالمال :التال
العمومیة لتسییر ومعالجة النفایات الحضریةلمؤسسةالمختصرةالمالیةالمیزانیة .

الوحدة : دج2011: المیزانیة المختصرة لسنة 15جدول رقم
الغاالصول  ةالم الغ الخصومالنس ةالم النس

مجموع االصول 
الدائمة 

مجموع االموال 10874262153.10
الدائمة 

9769065747.70

مجموع االصول 
المتداولة 

مجموع الدیون 9603525346.89
قصیرة االجل  

10855366553.29

204777875100مجموع الخصوم 204777875100مجموع االصول 
الملحق رقم ()للمؤسسةالمالیةالتقاریرعلىباإلعتمادالطالبإعدادمن:المصدر 
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2011المصدر: من اعدادالطالب اعتمادا على الجدول رقم ()

دج: لوحدة ا2012المیزانیة المختصرة لسنة :16جدول رقم
الغ االصول  ة2012الم الغ الخصوم النس ة 2012الم النس

مجموع االموال 9852062944.66مجموع االصول الدائمة 
الدائمة 

19904944581.71

مجموع االصول 
المتداولة 

مجموع الدیون 12203617755.34
قصیرة االجل  

4035416918.29

220556806100مجموع الخصوم 220556806100مجموع االصول 

)16من اعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم (:المصدر

اصول 
دائمة 
53%

اصول 
متداولة 
47%

Ventes

Ventes

االموال الدائمة

دیون قصیرة
الجل 

45%

55%

Ventes
اصول دائمة  اصول متداولة

47%
53%

Ventes
مجموع الموال الدائمة 

مجموع الدیون قصیرة االجل
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ة المختصرة لسنة - 2013المیزان

ة المختصرة لسنة 17جدول رقم  دج: لوحدة ا2013المیزان

الغ االصول  الغ الخصوم 2013الم 2013الم
مجموع االموال 4732347124.79مجموع االصول الدائمة 

الدائمة 
18352644796.14

مجموع االصول 
المتداولة 

مجموع الدیون 14357329575.20
قصیرة االجل  

2573484613.48

190896766100مجموع الخصوم 190896766100مجموع االصول 
)17الملحق رقم (للمؤسسةالمالیةالتقاریرعلىباإلعتمادالطالبإعدادمن:المصدر 

ة :- 2 حساب النسب المال
المالیةالھیكلةنسبألھمالمواليالجدولخاللمنسنتعرض:الخصومھیكلةنسبة-أ

:التاليالنحوعلى2011/2012/2013لسنة للمؤسسة
لةمثل نسب18: رقمجدول ةاله ة المال ات الحضرة لوال ة لتسییر ومعالجة النفا لمؤسسة العموم
رة 2011/2012/2013لسنةس

انات 201120122013العالقةالب
ة لنس 0.0130.1040.398األصول الثابتة/الدائمةاألموالالدائمالتمو

ة  ة المال ة الستقالل 0.0040.0460.096االموال الخاصة / مجموع الخصوم نس
ة التسدید  ة قابل 0.5300.1340.182مجموع الدیون  / مجموع الخصوم  نس

ة العامة  ة المدیون 74.023.9101.365-مجموع الدیون / االموال الخاصة نس
ة قصیرة االجل  ة المدیون نس

الى االموال الخاصة 
74.023.9101.365-دیون قصیرة االجل / االموال الخاصة 

ة. للمؤسسالمالیةالتقاریرعلىباإلعتمادالطالبإعدادمن:المصدر



ة في تحسین االداء المالي للمؤسسة  الفصل الثالث : دراسة دور القوائم المال
رة  س ة  ة لوال ات الحضر ة لتسییر ومعالجة النفا العموم

64

ةأننالحأعالهالجدولخاللمن لنس ي سنتخاللالواحدمنقل أللمؤسسةالدائمالتمو
لتكفيالموال الدائمةاألأنعلىیدلما،2013و2012 إنخفاضإلىراجعوهذاالثابتةاألصوللتمو

مة .الخاصةاألموالفياإلنخفاضخاللمنالدائمةاألموالق
ة ةالنس ةلإلستقالل و%9و%4نبیتتراوحنسبتهاأننجدالمدروسةالفترةخاللللمؤسسةالمال

فةهي ةمقارنةضع ارةالنس درمصاإلىحاجةالمؤسسة أنیدلما50%ب درتقالتيالمع
ل لتمو ةتكاد انتكون منعدمة ، 2011وفي سنة ،تها إستثمارالتمو ةنس عنتعبرالسدادقابل

لمانها لها ،منحو التيثقتهممنیزدمالدائنیهاالمؤسسةتمنحهالذالضمان ةهذهانتف النس
احمنزادصغیرة ات مؤسسةالولكن،المؤسسةإتجاهالدائنینإرت ة لتسییر ومعالجة النفا العموم

ةأننالحالمدروسةالفترةخاللالحضرة  ةنس ةعلىمنخفضةالسدادقابل ارةالنس تقدرالتيالمع
ة من حیث% 50 :ب ة السداد ة، الدراسسنواتخالل%18الى 13.5%تتراوح هذه النس ان نس ا

سنة  ة الى سنة وهي .2012في تحسن مقارنة  النس فة  %53حیث وصلت الى 2011ضع
ما ةیخصف نالحظهاالخاصةاألموالمعاإلستدانةأموالمقارنةعنتعبرالتيللمؤسسةالعامةالمدیون

متناقصت حیث،1.36و3.910ین بتراوحتالمدروسةالفترةطوالبیرةبنسب 2013سنةهاتق
ةإلىراجعهذاو%1.36حوالي مة المدیون ةة السنمقارنةاالنخفاض في ق ، وتحسنت على الماض
ة 2011سنة  .%30حوالي نس
ة ةنس ةهذهتستعملالخاصةاألموالإلىاألجلقصیرةالمدیون ةفيأكثرللتفصیلالنس العامةالمدیون

1.365و 3.910ینبتتراوحنجدهاالمدروسةالفترةخاللمؤسستنا هاته حالةفيو،للمؤسسة
ةهيو ةنس نلذلك،عال سيالسببهياألجلقصیرةالدیون أنالقولم دیون إرتفاعفيالرئ

.الفترةهذهخاللالمؤسسة
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 ز المالي ة المستخدمة في تحلیل قائمة الدخل والمر النسب المال
فترةخاللللمؤسسةالمالیةالوضعیةصورةتوضیحأجلمن:السیولةنسب- ب

التاليالجدولوالفترةھذهخاللالمتداولةأصولھاسیولةنسبةبدراسةنقومالدراسة
،المختصرةالسیولةنسبة،العامةالسیولةنسبة،السیولةلنسبأنواعثالثةیوضح

.الفوریةالسیولةنسبة
20112012/2013/للفترةللمؤسسة محل الدراسة السیولةنسب:19مرقجدول

الملحق رقم للمؤسسةالمالیةالتقاریرعلىباإلعتمادالطالبإعدادمن:المصدر

ةأنأنأعالهالجدولمننالح الواحدتساو2013و2011سنتي خاللالعامةالسیولةنس
2012سنةخالفعلى،فائضأوجودعدممعالدائمةاألموالتمولالمتداولةاألصولأنعنيهذا
ةأنفیهانالحالتي عجزتالمتداولةاألصولأنعلىیدلهذاوالواحدمنأقلالعامةالسیولةنس
لعن مةإنخفاضإلىراجعهذاوالدائمةاألموالتمو .المتداولةاألصولق

ماأما ةیتعلف فة و1.00و1.04بینتتراوحفهيالمختصرةالسیولةبنس مقارنةهي ضع
ارةالنسب ةالتيالمع الفورة معرفة جاهزة السیولة بهدف و، 0.5%و 0.3%تتراوح بین نس
فةوجدناهللمؤسسةاألجلقصیرةاإللتزاماتلتسدید ارةالنسبمقارنةبینتراوحتحیثجداضع المع

%30و% 20بینتتراوحالتي
لةنسب-ج لةدراسةخاللمن:األصوله عنالكشفنحاولمحل الدراسة لمؤسسةاألصوله

ة ف المؤسسةأصولإستخداموفقهاتمالتيالك
: جدول یبین نسبة االصول الثابتة والمتداولة 20جدول رقم 

ان  201120122013العالقةالب
ة االصول الثابتة  0.530.440.24االصول الثابتة /مجموع االصولنس

ة االصول المتداولة 0.460.270.40االصول المتداولة /مجموع االصول نس
للمؤسسةالمالیةالتقاریرعلىباإلعتمادالطالبإعدادمن:المصدر

201120122013العالقةالبیانات
نسبة السیولة 

العامة
الدیون/المتداولةاألصول
األجلقصیرة

1.010.6732.999

نسبة السیولة 
المختصرة

/( االصول األجلقصیرةالدیون 
المخزونات )–المتداولة 

1.0091.041.00

نسبة السیولة 
الفوریة

قصیرةالدیون/الجاھزةالقیم
األجل

///



ة في تحسین االداء المالي للمؤسسة  الفصل الثالث : دراسة دور القوائم المال
رة  س ة  ة لوال ات الحضر ة لتسییر ومعالجة النفا العموم

66

)20: من اعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم(المصدر 
ات الحضرة أننالحأعالهالجدولخاللمن ة لتسییر و معالجة النفا المؤسسة العموم

یلةعلىحافظت ةتراوحتحیث،2013و2012و2011السنوات  خاللاألصولتش نس
مناخروهي في تناقص من سنة الى %0.24و%0.53و0.44%بینالثابتةاألصول
ةالحالهوما،أصولهامجموع لحیثالمتداولةلألصولالنس %0.27و %0.46تش

ة في سنة ،أصولهامجموعمنالتواليعلى%0.40و 2013وفي سنة 2012تناقص النس
ة الى االرتفاع لتصل ال  ة ضئیلة .%40عادت النس وهي نس

 ة النسب المستخدمة في تحلیل قائمة التدفقات النقد
ةنسب-د لمواردهااألمثلاإلستخدامعلىالمؤسسةمسیرقدرةعلىالنسبهذهتعبر:المردود

ةالمتاحة رو،العائدعلىللحصولفاءةوفاعل ةالجداولفيالنسبهذهأهمسنذ .التال
:اإلقتصادیةالمردودیة-ه

: المردودیة االقتصادیة 21جدول 
ان  201120122013الب

482281-2339828526744-النتیجة 
204777875220556806190896766مجموع االصول 

ة  ةاالقتصاد 0.01140.03860.0025المردود
للمؤسسةالمالیةالتقاریرعلىباإلعتمادالطالبإعدادمن:المصدر
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)21المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم (
علىالتيویمكنواألرباحلجلبالمواردإستخدامفيالكفاءةمدىالنسبةھذهلناتبین

ان الجدولخاللمننالحظحیث،المناسبةالقراراتإتخاذللمستثمریمكنأساسھا
وجود انخفاض 2013سنة فيلكن،2012و 2011بین سنتي جیدةومالئمةالمردودیة 

%3.61بنسبة
ي یلكماتحسبو:الصافیة )والمالیة الربحیةنسبة(التجاریةالمردودیة- و

200 )للفترةالمالیةو(الصافیةالربحیةنسبة)التجاریةالمردودیة
: المردودیة المالیة 22جدول رقم 

ان 201120122013الب
248328275328731761439470رقم االعمال 

18364527- 18846808- 1466448- االموال الخاصة 
ة  ة المال 159.5545.2422.626- المردود

ة التجارة  2.5444.0358.400المردود
للمؤسسةالمالیةالتقاریرعلىباإلعتمادالطالبإعدادمن:المصدر

)22المصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم (
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2012و2011بین مستمرتزایدفيوجیدةالمالیةالمردودیةأننالحظالجدولخاللمن
نالحظھاالتجاریةالمردودیةأما،الصافیةالنتیجةقیمةفيالنسبیةالزیادةسببھاالزیادةوھذه

النتیجة .فيزیادةا سببھه الزیادة ھذوأخرىإلىسنةمنتزاید مستمرفي

التاليالجدولفينلخصھاو:الذاتي التمویلعلىالقدرة-4

الذاتيالتمویلعلىالقدرة23رقمجدول()

ان  201120122013الب
8526744482281- 2339820- 1النتیجة 

2108512547129167566178066117مجموع االهنالك
ل  2106172727120640822178548398- 1قدرة التمو

للمؤسسةالمالیةالتقاریرعلىباإلعتماداعداد الطالب من:المصدر

)23بالعتماد على الجدول رقم (المصدر: من اعداد الطالب 

فيأنھحیثمستقرغیرللمؤسسةالذاتيالتمویلقدرةأننالحظالسابقالجدولخاللمن
بقیمةزادتالذاتيالتمویلعلىالقدرةأننالحظحیث،أخرىإلىسنةمنمستمرزاید ت

نسبةومعتبرةبقیمةالصافیةالنتیجةقیمةفيالزیادةإلىراجعھذاو،%58.03رتقدكبیرة
ھذهو،اإلھتالكمخصصاتقیمةفيالطفیفةالزیادةإلىباإلضافة،السابقةبالسنةمقارنةاألخیرةھذه

.الخارجیةالمصادرتھا دون اللجوء الى ذاتمویلعلىقادرةالمؤسسةأنعلىتدلالنتیجة
الماليالتوازنمؤشراتباستخدامالمالیةالقوائمتحلیل:الثالثالمطلب

علىالعمومیة لتسییر و معالجة النفایات الحضریة لوالیة بسكرة لمؤسسةالماليللتوازنتحلیلنافينعتمد
:الماليالتوازنمؤشراتأھم
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العاملالمالرأس
. (T)الخزینةرصیدو،(BFR)العاملمالرأسإحتیاج،(FR)

:التواليىعلوھم،العاملالمالرأسألنواعالتطرقنحاولالفترةھذهفي
الصافيالعاملالمالرأسوالخاصالعاملالمالرأسوالدائمالعاملالمالرأسالعامل:المالرأس

2012/2013/ 2011للفترةالدائمالعاملالمالسرأ
:التاليالجدولالدائمالعاملالمالرأستطورتلخیصیمكن
2012/2013للفترةالدائمالعاملالمالرأس:24رقمجدول

ان 201120122013الب
10320064- 18846808- - 11466488االموال الدائمة 
21087426219852062947323471االصول الثابتة

37003407- 79673821- 107276713- 2- 1راس مال العامل الدائم
للمؤسسةالمالیةالتقاریرعلىباإلعتمادالطالبإعدادمن:المصدر

االعاملالمالرأسأننالحأعالهالجدولخاللمن ماهذا،الدراسةمنثالثة الالسنةفيان سال
عتغطيالمؤسسة ال أنیدل لدیها .الدائمةاألموالطرعنتمتلكهاالتيالثابتةاألصولجم
مةأننالحو  حتى وصل الى  ص من سنة تناقتراس مال العامل ق مةالخر 4264147قدرت ق
ابتعودو،ج د للمؤسسةالخاصةالتحدید األموالوالدائمةاألموالفيالزادةإلىالزادةهذهأس

ة .%08بنس
نعموماو ةتعرفأنالتجارةللمؤسسةم ةوضع فيخاصة،سالبالعاملمالرأسفیهاون مال

ة دیونها قصیرة االجل .درجةمنأسرعالمتداولةأصولهاتحولدرجةانتإذاماحالة إستحقاق
2011/2012/2013للفترةالخاصالعاملالمالسرأ-1
:التاليالجدولفيللمؤسسةالخاصالعاملالمالرأستطورتلخیصیمكن
)2011/2012/2013لفترة(لالخاصالعاملالمالرأس:25رقمجدول
ان 201320122011الب

1466448- 10320064- 18846808- االموال الخاصة 
4732347198520629108742621االصول الثابتة 

راس مال العامل 
الخاص 

28476663108840693107276713

ةالتقاررعلىاإلعتمادالطالبإعدادمن:المصدر للمؤسسةالمال
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االعتماد على الجدول رقم المصدر: 25من اعداد الطالب 

أنعلىیدلهذاو،موجبللمؤسسةالخاصالعاملالمالرأسأننالحأعالهالجدولخاللمن
عغطتقدللمؤسسةالخاصةاألموال مةنقص وجودمعالثابتةاألصولجم یجبولهذا،معتبرةق

.اإلقتراضإلىتلجأأنالمؤسسةعلى

- )2011/2012/2013(للفترةالصافيالعاملالمالسرأ2
استخدامات مستقرة –راس مال العامل الصافي = موارد دائمة 

الثابتةاألصولمجموع–األصولمجموع=اإلجماليالعاملالمالرأس:أو

: یبین راس مال العامل الصافي 26جدول رقم

ان  201120122013الب
1204777875220556806190896766مجموع االصول 
21087426219852062947323471االصول الثابتة 
296035254122036177143753295- 1الصافي ل راس مال العام

للمؤسسةالمالیةالتقاریرعلىباإلعتمادالطالبإعدادمن:المصدر
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)26اعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم(المصدر :من

التيالمبالغقیمةعنالبحثھوالصافياإلجماليالعاملالمالرأسدراسةمنالھدف
یمكنالتياألموالبتحدیدنقومأننایعنيھذاو،المتداولةأصولھاالمؤسسةبھا مولت

منوالتدھورأوالنموطریقفيأي،المؤسسةمساروتحدید،قصیرةفترةفيإسترجاعھا
إلىراجعھذاو.تزایدفيالصافيالعاملالمالرأسأننالحظالجدولھذاخالل
مجموعفيالكبیراإلنخفاضوكذلك،الماضیةنة بالسمقارنةالثابتةاألصولقیمةنقص 

.األصول

ن-3 : ةــــــــــــــــــــالخز
العاملالمالرأسإحتیاج–العاملالمالرأس=الخزینة
البنكیةالتسبیقات–الجاھزةالقیم=الخزینة

:التاليالجدولخاللمنالدراسةسنواتخاللالمؤسسةوضعیةتظھرو
)2011/2012/2013ة(الفترخاللللمؤسسةالخزینةرصید: 27مرقجدول

201120122013البیان
10727671328476663108840693راس مال العامل 

12556498329056683135996824احتیاج راس مال العامل 
27156131-580020-114837370-الخزینة 

المصدر:  من اعداد الطالب باالعتماد على القوائم المالیة .

من خالل الجدول نالحظ ان خزینة المؤسسة سالبة وھذا دلیل على ان المؤسسة في حالة 
عجز أي ان راس مال العامل ال یغطي كل احتیاجات راس المال .
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الخاتمة

ة الاإلحاطةإلىهذهدراستناخاللمنسعینااإلطارهذافي یز،قوائم المال زالتيالنقاعلىوالتر علیهاتر
انهاوالتي،المالياألداءلتحسین ة ل–إستغاللهاحسنإن-المؤسسةفيفعالأثرإحداثبإم ف مواردها و

محاولةالتعامل معها  اتالعاماإلطارعلىالتعرفوهذاالمجال،هذادراسةمناو وتبیینالمالياألداءألساس
ةالتيالعناصرمختلف ف ة في  صورة صادقة و تعتمد علیها المؤسسة االقتصاد ة  توصیلها للمعلومة المحاسب
ذا،شفافة  ةو ةف هوما"عنوانتحتهذهبدراستناقمنا،مؤسستنا محل الدراسة أداءتحسینفيهذافاعل
ة دور ال ةللمؤسسةالمالياألداءتحسینفي قوائم المال زتوالتي،"االقتصاد ومیدانينظرجانبینعلىر

ةاإلحاطةأجلمن ال حثبإش .لهاالمرافقةوالتساؤالتال
ةوتظهر ة الأهم اشتأثیرلهالماالمؤسسةفيقوائم المال مدعلىتعملحیثاألداء،رم
ة و دراستها وقصد،السجالت و المستندات طرعنالمعلوماتاإلدارة اعداد الكشوفات المال

اتعلىالوقوف الوصولالتاليوالمؤسسة،سیرتحالتيالظروفوالمشاكلوالصعو
نالتيالنقاإلى .المؤسسةداخلالمالياألداءتحسینخاللهامنم
اإلستنتاجات:أوال
ةوالدراسةالموضوعلهذادراستناخاللمن ات سة للمؤسالمیدان ة لتسییر ومعالجة النفا العموم

:مایلينستنتجاآلراءهذهوالتحلیل،الحضرة 
ة1- ةمدلنایبینمؤشرأكبراألداء:فيالمتمثلةاألولىالفرض فاءةفعال المؤسسةو

ة .المالياألداءإلىیرتكزوهذااإلقتصاد
حثهذامنلثاني اللفصلتناولناخاللمن ةبواسطتهحاولناوالذال التساؤل علىاإلجا

،المطروح 
ةاإلستنتاجاتإلىتوصلناولقدتحدیدا؟الماليواألداءاألداءو هماو : وه :التال
نالدراسةفيوردماضوءعلى_ .لهالمحددةالجهةاختالفیختلفمفهوماألداءأنالقولم
یتمو

یز اربتحدیدتتحددأنواععدةفلألداء.خاصةالماليواألداءعامةالكلياألداءعلىالتر مع
م .التقس

ةالمؤسسةفيالمالياألداء_ العواملومنهاوالمغیراتالعواملمنمجموعةیتأثراإلقتصاد
مالخاضعة االمؤسسةلتح مهاخاضعةغیروعواملنسب .لتح
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ةتتمثل_ هتوصلتماضوءفيأنشطتهاتحسین فيالمالياألداءتحسین عمل نتائجمنإل
ة قاالمحددةوالمخططةأهدافهابلوغمنللتحقوتهدفالزمنمنفترةفي نها جهةمنمس

اس ةالموارداستخدامفيالوحدةفاءةوق .أخرجهةمنالمتاحةالمال
ةاألداءأنعنيوهذاالتكالیفأقلاألهدافببلوغالمؤسسةاألداءیتحق- للمؤسسةالنس
ةالكفاءةبینالتوفیهو قةاإلستنتاجاتخاللمن.والفعال یبینمؤشرأكبراألداءأنتبینالسا
ةمدلنا فاءةفعال ةالمؤسسةو یثبتماوهذاللمؤسسة،المالياألداءإلىیرتكزوهذااإلقتصاد

ةصحة *األولىالفرض
 ة ة المال س الوضع ة أداة مهمة تع تمثل طرقة اإلعداد والعرض الجدیدة للقوائم المال

ة لها. ز واألداء المالي والسیولة المال للمؤسسة من خالل تحلیل المر
 ة مصدر ة تمثل القوائم المال مهم للمعلومات للمستخدمین من أجل إتخاذ القرارات المال

اجاتهم من أجل الدراسة والتحلیل الشامل من أجل إتخاذ القرار  ع إحت لكنها ال تلبي جم
المالي.

قوة وضعف المؤسسة شفا لنقا ة  ة تحلیل القوائم المال .تعتبر عمل
ات: اإلقتراحات والتوص

قوم بتأهیل اإلطارات المختصة في تحلیل المعلومات على المؤسسات الجزائرة أن ت
المنفعة. طرقة مثلى ترجع على المؤسسة  ة إلستغاللها  المحاسب

 النظام سمح بتطبی وقانوني  إقتصاد أن یوفر مح ما یجب على المشرع الجزائر
ة بدون مشاكل  ة في ظروف عاد ة الدول معاییر المحاس .المحاسبي المالي وتطبی
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یدـــــــــــــمهـــــــــــت

من موضوع الدار  اتخاذ سةعد تطرقنا إلى الجانب النظر ة العممؤسسة ال،قمنا  وم
رة لتسییر و  س ة  ات الحضرة لوال ةمعالجة النفا ق التطرق إلى ك ، وذلمجال للدراسة التطب

ة في تحسین االداء المالي.  دراسة  دور القوائم المال
م  ل منها مایلحیث قمنا بتقس احث حیث تضمن  ى:هذا الفصل إلى ثالث م

حث األول: التعرف -  ات الحضرة .الالم ة لتسییر ومعالجة النفا مؤسسسة العموم
حث الثاني:-  ة للالقوائم الماعرضالم .محل الدراسة مؤسسةل
حث الثالث: دور -  ة فيالم .تحسین االداء المالي القوائم المال
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حث األول: التع ة الم ات الحضر ة لتسییر ومعالجة النفا المؤسسة العموم ف  ر
ات الحضرة  ة لتسییر ومعالجة النفا المؤسسة العموم حث للتعرف  سنتطرق في هذا الم

لها  ذلك إلى ه ة حدیثة النشأة  و مؤسسة اقتصاد رة  التي تعتبر  س ة  مي  وأهدافلوال ها التنظ
استها.   وس

م للمؤسسة محل الدراسة المطلب األول: تقد
ة عن مؤسسة محل الدراسة إوال: خ لمحة تار

ة لتسییر ومعالجة اانشات المؤسسة  رة العموم س ة  ات الحضرة لوال 2007في سنة لنفا
ع صناعي وتجارقرار والئي ، حیث تعتبر ن نفسها عن مؤسسة ذات طا تعتمد في تمو

ة و مدیرة البیئة .....الخ . ة مثل الوال طرقة االعانات الممنوحة لها من طرف الهیئات العموم
ةالمؤسسة تتمتع ما  المؤسسة على في إدارة شؤونها ونشاطها حیث االستقالل 100تحتو
ما هو موضح في الجدول التالي : عامل  حیث تنقسم فئات عمالها 

ة  ةعدد العمال نوع الفئة العمال %النس
%1515االطارات 

م  %1919اعوان التح
%6666اعوان التنفیذ

%100100المجموع 
ل مفصل  ش جدول رقم (): یبین عدد عمال المؤسسة 

-: عة النشا ة تقومطب اساسي  ولها انشطة فرع نشا ات الحضرة  المؤسسة بجمع ونقل النفا
ات في خنادق مخصصة لها   .مثل فرز و ردم النفا

رة حي االمل تقع في الموقع:-  س مدینة  ن 1000المدیرة العامة لهذه المؤسسة في وس مس
زن  یتواجد احدها في دائرة اوالد جالل دائرة اما الثاني فیتواجد في اما مراكز الردم فتملك مر

الض ة  الحزمة .في الوطا
ن-  قارب سعة التخز ال ما  استق عادل 50: تقوم المؤسسة  ما  ا ا طن من 170شاحنة یوم

ا ات یوم ات التي تصل سعتها الى ،النفا تم ردمها في خنادق مخصصة لردم النفا طن 124و
وصالحة لمدة سنة و نصف .
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مي للمؤسسةالمطلب ل التنظ الثاني : اله
ه المؤسسة. التي ترتكز عل ل التنظمي للمؤسسة هو العمود الفقر عتبر اله

المدیر العام:
شرف على تسییر المؤسسة من  اكل والمصالح و ل رؤساء اله عد المسؤول األول عن 

اإلضافة إلى انه: ل النواحي، 
ا  الرسمي للمؤسسة) ؛مثل المؤسسة خارج (الناط

عقد اجتماعات دورة مع مختلف اإلطارات (مجلس المدیرة العامة)؛
مجلس االدارة .یترأس 

الصحة واألمن س لجنة حف .رئ
:المدیر العامأمانة

اقي مصالح المؤسسة،  س المدیر العام همزة الوصل بین المدیرة العامة و تعد أمانة الرئ
س المدیر العام):من مهامها  الرئ طة  ل هذه المهام مرت )

ال، تسجیل وتوزع البرد الوارد وٕارسال البرد الصادر؛- استق
ذلك الفاكس؛- ة و ة والخارج ة الداخل المات الهاتف ال الم استق
ة المراسالت وتوزعها على مخلف المصالح ؛- تا
تحرر اجتماعات مجلس اإلدارة -
ال الضیوف - (زائن، اإلدارة العامة للراض، الزوار...)؛استق
مات المدیر العام لمختلف رؤساء المصالح.- توصیل تعل

مصلحة النظافة واألمن: -3
مختلف أنواعه ونظافتها، وتنقسم إلى  على أمن المؤسسة  الحفا تقوم هذه المصلحة 

فرعین:
فرع األمن:

ه رس فرع مسؤول رؤساء أفواج شرفون على مجموعة من أعوان األمن.شرف عل
م مهامهم إلى قسمین: ن تقس م

األمن العام:-  مهام خاصة 
؛ ل سرقة أو تعد *حراسة المؤسسة ووسائلها واآلالت من 

ل من یدخل أو یخرج من مؤسسة ؛ ة  *مراق
إزالة السوس مثال عض األخطار  ة واآلالت إلزالة  ة على المواد األول ؛*رش األدو

على صحة العمال من أخطار اآلالت ؛ *الحفا
 . *إتقان استعمال وسائل الدفاع عن الحر
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فرع النظافة:
س الفرع مجموعة من العمال والعامالت المسؤولین عن: یوجد تحت إمرة رئ

؛ التنظیف الدور
مه . اه وتعق مخزون الم ة مستو مراق

ة:-4 شر مصلحة الموارد ال
س المصلحة  :رئ

وهو المسؤول األول في المصلحة, ومن مهامه:
شرة: ما یخص تسییر الموارد ال اسة المؤسسة ف س * تطبی

ة؛-  ة الجماع الكامل لالتفاق التطبی
النظام الداخلي للمؤسسة؛-  احترام تطبی
ة لملفات المستخدمین؛-  عة الیوم المتا

عة  تطور المسار المه- ني للمستخدمین؛متا
ات العمل في اإلطار القانوني؛-  منهج تطبی
ة التقدیرة للمصلحة.-  المساهمة في إعداد المیزان

ات: عة اإلحصائ * متا
قه؛- ن والسهر على تطب التكو إعداد مخط
التوظیف؛- ة مع رؤساء المصالح في إعداد مخط المشار
ص؛- شوف األجور والرواتب للمستخدمین قبل التخل ة  مراق
ن المستخدمین.- ة تكو م عمل تقی

ة:- ب شر فرع تسییر الموارد ال
الواردة من مختلف المصالح المتمثلة في : أمر ل الوثائ ام* إعداد, تسجیل وترتیب  ق

مهمة,اعذار, قرار, شهادة عمل, رخصة الخروج... ؛
شرة؛ عة مستجدات ملفات الموارد ال * متا

ة الشهر؛ مها لفرع األجور نها شف الحضور للعمال والمتمهنین وتقد ة  * مراق
ة؛ ة, االستثنائ ة, المرض العطل:السنو * التكفل 

* تحرر المقررات (التقاعد, التعیین, تغییرالمنصب...) ؛
عد استجوابهم. ات على العمال  * تحرر العقو

:مراسل اجتماعي-ج
م للعمال في صندوق الضمان االجتماعي؛ * إنشاء ترق

صندوق الضمان االجتماعي؛ * دفع ملفات المرض, حوادث العمل لد
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ة من صندوق الضمان االجتماعي؛ * استرجاع مصارف األدو
ة ملفات العمال المتواجدة في صندوق الضمان االجتماعي. عة ومراق * السهر على متا

فرع األجور:-د
ة إلعداد األجور؛ العقود الجماع * تطبی

شرة)؛ * جمع المعلومات لحساب األجور( مقدمة من فرع تسییر الموارد ال
انات؛ ات األجور في قاعدة الب * إدخال معط

شف األجور. ع  * ط
ة-5 ة والمال :مصلحة المحاس

بواسطتها رصد ومسایرة التدفقات المختلفة المتوجهة  ة متعارف علیها تجر ة تقن المحاس
ة هذا النشا رسة لمردود ل نتائج م ترجم ذلك في ش عتها, و انت طب المؤسسة, مهما  لنشا

وفعالیته.
عة  ة الموجهة لمتا ة في مجموعة من اإلجراءات والطرق الفن ة المحاس نشاوتتمثل تقن

ة خالل مدة معینة والتي هي السنة  لة أموالها أو ذمتها المال تأثیره على ه المؤسسة, ومد
ز المالي للمؤسسة  ر المر ارة عن أداة لكشف وتصو ة ع ن القول أن المحاس م ه ف ة, وعل المال

اتها(ذمتها) إن هذه النتائج, ونات حسا ما وتحدید نتائج نشاطها من حین ألخر, وٕاظهار م الس
ة  م ومسایرة التدفقات المتوجة لحر صورة أشمل, نظام متكامل لتنظ , فهي  ة وأخر بین دورة مال
األموال أو التزامات المؤسسة, عبر نشاطاتها أو حتى أنشطتها سواء مع نفسها (التصرف في 

ة المتعاملین االقتصادیین (زائن, مور  ق ة,اإلنتاج أو التشغیل...), أو مع  دون, مصارف, التقن
ة...). ائ مصالح ج

.فرع االستغالل:أ
ه الملفات من مختلف  ال ف یختص هذا الفرع بجانب النفقات التي تقوم بها المؤسسة, فیتم استق

اكل الخاصة من المشترات والخدمات. المصالح واله
تتمثل مهامه في :

وك  ة( إصدار ص ات البن ل العمل ه  الت)؛مسك مسودة البنك: تقید  ذا التحو و
ات التي تتم نقدا ؛ ل العمل ه  مسك مسودة الصندوق: تقید 

ال والتأكد من صحة ملفات المشترات و الخدمات المؤداة المتكونة من ملف المشترات: استق
طلب الشراء ؛- 
الفاتورة ؛- 

وصل استالم ؛- 
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صطلب -  على تلخ حتو ة ، و النسخة 3حیث  قدمان إلى مصلحة المحاس نسخ ، نسختین 
الدفتر.  قى  الثالثة ت

الخدمة المؤداة ؛ قابله إقرار  استثناء وصل استالم  تلقي الخدمات: نفس الوثائ
ص ؛ التأشیر على طلب التخل

الت لصالح الموردین؛ ك أو إصدار التحو تحرر الش
الت المحاس ة.التسج ة المناس ة في الیوم ب

إضافة إلى ذلك هناك مهام شهرة تتمثل في :
ي  المؤسسة) والجدول البن ار مسودة البنك(الخاصة  عین االعت األخذ  ي:  إعداد التقارب البن

البنك) ؛ ات (الخاصة  الحسا الخاص 
ة؛ المادة األول ة المخزون الخاصة  تقیید حر

ات المساعدة  ة؛استخراج الیوم ات المحاسب ودفتر األستاذ لكل حساب للتأكد من صحة العمل
ة؛ إعداد المیزان

ات النتائج ؛ إعداد جدول حسا
سطیف حول  تسییر المؤسسة بإرسال مختلف الوثائ مع المدیرة العامة الكائنة  التنسی

ات النتائج...). ة, جدول حسا ة (المیزان المحاسب
المالمطلب األول المؤسسة: الوثائ ة  ات المحاسب ستعملة في العمل

ات التجارة وعلى هذا  العدید من العمل أنها تقوم  ان وجدنا  عند زارتنا إلى مؤسسة مطاحن الز
ع ومن  في الب في التعامالت فوجدنا تعامالت في الشراء وأخر حث والتعم األساس بدأنا في ال

ات  المستندات االتي :ضمن الوسائل التي تتم بها هذه العمل
ة الشراء المستعملة في عمل أوال:الوثائ

ان من اجل الحصول علي  قدم هذا الوصل من طرف مؤسسة مطاحن الز وصل طلب الشراء: 
ة ؛المادة األول
م صدر من شف التقی ة و ة للمادة األول ة والعلم ائ ع الخصائص الكم حمل هذا الكشف جم : و

م ا عد تق ةطرف المخبر  .لمادة األول
ة إلى ال .مخازن المؤسسة وصل دخول السلعة إلى المخازن: یثبت دخول المادة األول

قا من طرف فرع األستغاللطلب الدفع: ورة سا المذ عد استالم الوثائ صدر  وهذا الطلب 
ة وهو أمر بتسدید مبل ة والمال .ة للموردالطلبغ للمحاس

ا  ةثان ائ : االوراق الج
G50قة ات الحضرة: هي وث ة لتسییر ومعالجة النفا ة تقوم المؤسسة العموم ائ التصرح ج

ل شهر. بها إلى مصلحة الضرائب 
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التصرح : 12Gؤ ات الحضرة  ة لتسییر ومعالجة النفا ة تقوم المؤسسة العموم ائ قة ج وهي وث
ل  مصلحة الضرائب و هي تخص العمال و یتم التصرح بها  سنة .بها لد

المؤسسة ة  :محل الدراسةالمطلب الثاني: القوائم المال
زها  بیر لتحدید النتیجة ومر صفة  ة  ثیر على القوائم المال إن المؤسسة تعتمد 
جد لدیها من  ن, و ة إلتخاذ القرارفي إقرب وقت مم صال المعلومة المحاسب غرض إ ضا  أ المال

القوائم ما یلي:
ةاوال: جدول المیزان

م بجمع  ة حیث تقو ة إلى المؤسسة األهم من بین القوائم المال النس ة  عتبر جدول المیزان
ات التنازل عن التثبیتات حیث یتضمن  ضا عمل ع والشراء وأ ات الب العمل المعلومات الخاصة 

مجموعة من العناصر:
: جانب األصول: حیث یتضمن هذا الجانب ما یلي

رة: وتتمثل في:اصول غیر الجا
ة؛ تثبیتات معنو
ة؛ تثبیتات عین

اني؛ م
ة؛ معدات تقن

؛ ة أخر تثبیتات عین
ازها؛ تثبیتات ممنوح إمت
إنجازها؛ تثبیتات یجر

ة؛ تثبیتات مال
ات دائنة ملحقة بها؛ وحسا مساهمات اخر

مثبتة؛ سندات أخر
غیر جارة؛ ة أخر قروض وأصول مال

صل.ضرائب مؤجلة على اال
األصول الجارة: وتتمثل في:

مخزون ومنتجات جارة؛
المواد الخام واللوازم؛

؛ اللوازم االخر
مخزون المنتجات؛

؛ مخزون أخر



85

ذمم مدینة والوظائف ذات الصلة؛
ات دائنة ؛ حسا

الزائن؛
المدینون اآلخرون؛

الضرائب وما شابهها؛
واستخدامات مماثلة ؛ ات دائنة أخر حسا

؛االموال ة الجارة األخر الموظفة واألصول المال
الخزنة.

تضمن هذا الجانب ما یلي :جانب الخصوم: و
رؤوس األموال الخاصة: وتتمثل في:

رأس المال المصدر؛
اطات الموحدة؛ احت

؛ اطات األخر التامین واالحت اقسا
م؛ إعادة التقی

أراح؛
. االسهم األخر

في:الخصوم غیر الجارة: وتتمثل 
غیر جارة؛ دیون أخر

قا. مؤونات ومنتجات ثابتة مس
الخصوم الجارة: وتتمثل في : 

ضرائب؛
ة للمجموعة؛ دیون داخل

مورد المخزونات؛
ات ملحقة؛ موردون حسا

موردون أخرون في ذمم الدائنة؛
جارة. دیون أخر
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ات النتائج ا: جدول حسا ثان
ات  اء واإلیرادات المنجزة من عتبر جدول حسا ة إلى مؤسسة ملخص لألع النس النتائج 

ة عن المؤسسة, وهو تحت  عطي صورة أكثر حیو ة و ة للسنة المال برز النتیجة الصاف طرفها و
قة. طرقة دق ع المعلومات  م جم قد ة حیث  ة والمال ة  مصلحة المحاس مسؤول

ات النتائج ما یلي:حیث یتض من جدول حسا
عةج ات النتائج حسب الطب :    دول حسا

ه رقم األعمال, وتغیر في المخزونات, األنتاج المثبت, إعانات  وجد ف ة: و إنتاج السنة المال
األستغالل.

ة.  ه المشرات المستهلكة, والخدمات الخارج وجد ف ة: و استهالك السنة المال
مة المضافة االست مع استهالك السنة.الل:من خالل طرح إنتاج السنة غالق

اء المستخدمین, والضرائب والرسوم والمدفوعات  ه أع الفائض اإلجمالي عن االستغالل: وف
المشابهة.

, المخصصات  ة األخر ات اء العمل , األع ة األخر ات ة: المنتجات العمل ات النتیجة العمل
مة والمؤونات.لالهتالكات والمؤونات, استئناف عن خسائر الق

ة: ة.النتیجة المال اء المال ة, األع وجد فیها المنتوجات المال و
ة قبل الضرائب: وهو جمع بین النت ةجةیالنتیجة العاد ات ة.یوالنتالعمل جة المال

ة, الضرائب  ة: وفیها الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العاد ة لالنشطة العاد النتیجة الصاف
ة.المؤجلة حول النتائج العاد اء األنشطة العاد ة, مجموع أع ة, مجموع منتجات األنشطة العاد

ة,  ة: وهي أخر أعمال التي تقوم بها المؤسسة لمعرفة نتیجة السنة المال النتیجة غیر العاد
اء). ة( االع ة (المنتوجات), والعناصر غیر العاد العناصر غیر العاد

ة ثالثا: جدول التدفقات النقد
ة إلى المؤسسة لتعرف على موقفها المالي والمدفوعات حیث تعتبر من أه النس ة  م القوائم المال

ة وصافي التغییر في ارصدتها ة. النقد النقد
ة للمؤسسة ما یلي: جدول التدفقات النقد وجد في محتو و

ةأ: ات ة من األنشطة العمل تدفقات أموال الخزنة المتأت
الت المقبوضة من عند الزائن ؛التحص

الغ المدفوعة للموردین والمستخدمین؛ الم
الضرائب عن النتائج المدفوعة؛

ة. العناصر غیر العاد طة  تدفقات أموال الخزنة المرت
ة من أنشطة االستثمار ب: تدفقات أموال الخزنة المتأت
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ة؛ ة أو معنو ات عن اقتناء تثبیتات عین المسحو
ات التنازل عن تثبیتات ة؛التحصالت عن عمل عینة أو معنو

ة. فات المال الفوائد التي تم تحصیلها عن التوظ
ل ج: ة من أنشطة التمو تدفقات أموال الخزنة المتأت

ل. ة الن الیوجد عندها تمو تستعمل المؤسسة هذا الشطر من جدول التدفقات النقد
تغیر أموال الخزنة في الفترة (أ+ب+ج). 

ة.أموال الخزنة ومعادالتها عند  افتتاح السنة المال
ة. أموال الخزنة ومعادالتها عند إقفال السنة المال

ة(أموال الخاصة عا: جدول  تغیرات في حقوق الملك )را
ة لمعرفة زادة فيتعتمد المؤسسة على جدول تغیرات في حقوق  انتاالراح الملك مرتفع إوإذا 

ضة.منخف
على عناصر قلیلة ألن المؤسسة الت حتو رقمو ثیر:( أنظر الملح ه  )13تعامل 

سمبر 31الرصید في  n-2د
ح األخطاء الهامة؛ تصح

ة. صافي نتیجة السنة المال
سمبر31الرصید في  n-1د

حیث ال یوجد من تلك االخطاء,
ة.  صافي نتیجة السنة المال

ة قومحیث  فحص نتیجة السنة المال ة n-2المدق لیتم معرفة n-1مع نتیجة السنة المال
ة.عاتقالتو  ة السنة الحال والرصید في نها

خامسا: جدول التثبیتات
عتبر التغییر في حقوق التثبیتات  عند المؤسسة  ع الحفاحیث  اء لكي تستط على من اهم األش

التثبیتات التي عندها أو التي یجب تغیرها.
جدول التثبیتات على مایلي: محتو

ة؛  التثبیتات المعنو
ة؛ التثبیتات العین

اني؛ م
ح األالت ومعدات ؛ تصل
. ة االخر التثبیتات العین

غیر الجارة. ة األخر التثبیتات المال
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سادسا: جدول االهتالكات 
مة التثبیتات التي عندها وهل أنتهت مدتها  على المؤسسة مسك جدول االهتالكات لمعرفة الق

ة  والتي ت حتاج إلى تجدید.الزمن
على: حتو وجدول األهتالكات 

ة؛ التثبیتات المعنو
ة؛ التثبیتات العین

اني؛ م
االالت  ومعدات ؛

. ة األخر التثبیتات العین
عیر الجارة. ة االخر التثبیتات المال

عا: جدول المؤونات سا
عتبر جدول المؤونا ة اإلى المؤسسة هو توفیر حیث  النس مجابهة خسارة او تدني في من اجل ت 

ات الجارة. التثب على مستو مة من الحفا الق
جد حتو ول على ما یلي:و

ة غیر الجارة؛ مؤونات خصوم مال
المستخدمین؛ ترت مؤونات أخر

مؤونات الضرائب.-
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