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 لص امل
يم االداء يتقوعلى مفهوم  اىل التعرف هدف، واليت ت GOLDEN MILKتسعى الدراسة اىل تقييم األداء املالي لشركة 

 الدراسة اىل توصلت وقد، شركةهذ  الهلعلى مستوى االداء املالي و يم االداء املالييهمية تقأالتعرف على اهداف وو املالي
التزاماتها املالية، اما بنسبة السيولة ة واليت تستطيع الشركة على تسديد : أن نسبة التداول جيدمنها نتائجال من العديد

السريعة فان مؤشر متوسط العام سليب غري مقبول. فيما يتعلق بالرحبية مقبول نسبياً حول إمكانية حتقيق الربح للشركة، 
 :وقد خلصت الدراسة اىل عدد من التوصيات اهمهاكما وأن نسب النشاط مرتفع ويدل على مؤشر بأداء إجيابي للشركة. 

 اخنفاض اسباب دراسة. واملعايري مع يتماشا مبا السريعة السيولة لتوفري GOLDEN MILK شركة هتمامإ ةضرور

ضرورة وجود اإلفصاح الكايف من املعلومات الصحيحة أو الصادقة كما وأن  .للشركة 2016 سنة يف عامة بصورة املؤشرات
مساعدة يف اختاذ القرارات املصتلفة من طرق اإلدارة املالية، الي، بغرض رسم سياسات مستقبلية وجود ضعف م عن واملعربة

 وذلك بإرساء نظام حماسيب فعال.

 الرحبية السيولة،نسب املاىل،نسب التجارية،حتليل املاىل،الشركات اآلداء: كلمات املفتاحية

  مقدمة
مطلب ضروري ومهم للحفاظ  صدامهوحسن استاملال كما ان احلفاظ على  ،شركةاملالي سببا رئيسيا لنجاح اي يعد العنصر       

يف جمال التصطيط والرقابة  ،بصورة اجيابية يف تقديم املعلومات املفيدة لشركاتيث يسهم االداء املالي يف اح ،على قوتها
ينبغي  ،ولكي حتقق املعلومات املالية الفوائد املرجوة منها ،وخارجها شركةعن طريق افراد وجهات داخل ال واختاذ القرارات

 . ان تكون دقيقة ومالئمة تقدم يف التوقيت املناسب

ويف جمال التحليل املالي   الرقابة جمال يفالشركة  تقوم بها اليت العمليات أهم من املالي األداء تقييم عملية تعترب      
الشركات  أنشطة وتوسع تعقد ظل يف أهميتها ازدادت واليت حتقيقها، األهداف املراد بلوغها من التحقق أجل من

 التفكري قبل للشركة املالي املركز على التعرف املدير على ملزما أصبح التامة، حيث باملنافسة السوق واتسام ،التجارية
 مالية قرارات أي اختاذ قبل الدراسات من مبجموعة املالي القيام املدير على وجيب املستقبلية، اخلطط وضع يف

 ونسب نشاطال نسب حتليل تشمل واليت األداء املالي تقييم هي املالي املدير بها يقوم اليت الدراسات وههذ  إسرتاتيجية
 .املالية من النسب ذلك غري إىل والرفع النمو مؤشرات باستصدام والتحليل ونسب الرحبية السيولة
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 منهجية الدراسة
 مشكلة الدراسةأوالً: 

 فيمكن توضيح مشكلة الدراسة يف التساؤوالت االتية: الدراسة قدمة م بعد ما مت استعراض    

 ؟ GOLDEN MILKهل هناك اهمية لعملية تقييم االداء املالي يف شركة  .1
 GOLDENلتحديد نقاط القوة والضعف لدى شركة  عملية هامة وفعالةتقييم االداء املالي هل عملية  .2

MILK؟ 
  أهمية الدراسةثانياً: 

 وتشصي  نقاط القوة والضعف لديها. شركات التجارية عمل تطوير خالل من الدراسة أهمية تظهر .1
 . يف الشركة املؤشرات ملتصهذي القرار أفضل وتقديم املعطيات حتليل .2
 .التطويرية اخلطط ووضع املستقبل دراسة من الشركة اإلدارة متكني .3

 اهداف الدراسةثالثاً: 
 التالية: تسعى الدراسة إىل حتقيق االهداف       

 يم االداء املالي.على مفهوم وتعريف تقيالتعرف  -1
 يم االداء املالي.التعرف على اهداف وأهمية تقي -2

 . GOLDEN MILK شركةلالتعرف على مستوى االداء املالي  -3
 نطاق وحدود الدراسةرابعاً: 

والبحوث  والدراسات النظرية املصادر إىل الرجوع الدراسة مع يف التحليلي املنهج استصدام مت :الدراسةنطاق  .1
 .املالي التحليل يف املعتمدة املؤشرات واستصدام

 فيما يأتي:   الدراسةيتمثل حدود ههذ :حدود الدراسة .2
الواقع يف   GOLDEN MILKهو التعرف على تقيم االداء املالي لشركة  احلدود املكانية: الغرض من الدراسة . أ

 قضاء كالر مركز ادارة كةرميان.
و  2016لسنة GOLDEN MILK بدراسة مؤشرات األداء املالي لشركة  ههذ  الدراسة هتمتاحلدود الزمنية:  . ب

2017. 
 .GOLDEN MILKمبؤشرات التحليل املالي يف شركة تهتم ههذ  الدراسة احلدود املوضوعية:  . ت

 الدراسات السابقة

 دور دور على التعرف اىل الدراسة هدفت االقتصادية، للمؤسسة املالي االداء وقياس تقييم (:2002) حشي: دراسة .1
 تطور منها االستنتاجات من العديد اىل الدراسة توصلت وقد. االقتصادية للمؤسسة املالي األداء تقييم يف واملؤشرات املعايري
 توزيع عدم إىل ذلك يف الفضل إرجاع وميكن املالية، ذمتها تنمية على قادرة فاملؤسسة آخر، إىل عام من املؤسسة أصول

 مقارنة املؤسسة على اهمها التوصيات من عدد اىل الدراسة خلصت وقد. اخلاصة األموال إىل توجه بل حتققها اليت األرباح
 .فيها املرغوب األداء مبستويات الفعلي األداء
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 واقع الدراسة تناولت وقد، 2013، (: تقويم االداء املالي يف شركة التامني العراقية2013) حممددراسة:  .2
 الوطنية. ومت املدخرات جتميع يف املتميز لدورها الوطنية الفاعلة املؤسسات من تعد واليت العراقية التأمني شركة

 من العديد الدراسة اىل توصلت وقد .االداء مستوى وتقويم طريقها حتديد عن ميكن اليت املصتلفة التحليل أدوات اعتماد
 من االستفادة جيعل مما اخلارجي املدقق تقرير يف متوفر هو ملا إضايف مالي حتليل وجود عدممنها  االستنتاجات

 منها ضرورة التوصياتوقد خلصت الدراسة اىل عدد من  . األداء بتقويم يتعلق فيما اجلدوى حمدودة اخلارجية التقارير
 التدريب مراكز العالقة أو ذات األجنبية والشركات اجلامعات مع والتنسيق التدريبية املالكات تطوير يف الشركة اهتمام
 .األداء كفاءة لرفع وذلك

هدفت  ة،(: تقيم االداء املالي للمؤسسات املتوسطة والصغرية باستصدام اجلداول اخلزين2013) سعادةدراسة: .3
 اجلزائرية االقتصادية يف املؤسسات تطبيقه الضروري من أصبح الهذي اخلزينة تدفقات جدول على الدراسة اىل التعرف

 األداء تقييم يف املالي بالنسبة للمحلل أهميته مدى معرفة وكهذلك املالي احملاسيب النظام تطبق اجلزائر أصبحت بعدما
 الدراسة اىل توصلت وقد. تدفقات اخلزينة جدول على باالعتماد الدراسة حمل للمؤسسة املالي األداء تقييم وحماولة
 ملعايري وفقا املتاحة مواردها استغالل يف املؤسسة تسلكه الهذي املنحى عن املالي االداء منها يعرب االستنتاجات من العديد

 واخلارجية. الداخلية املتغريات من جمموعة ظل يف بأهدافها متعلقة واعتبارات
 املعيار ملتطلبات وفقا اخلزينة تدفقات جدول اعداد املؤسسات اهمها على التوصياتوقد خلصت الدراسة اىل عدد من 

 فرتة. لكل املالية لقوائمها متمم كجزء اجلدول عرض ههذا ينبغي كما السابع، الدولي احملاسيب
 االطار النظري للدراسة

 يم االداء املالياوالً: مفهوم تقي
األهداف االقتصادية  ت مالية تعكس اجنازرامفهوم تقييم األداء املالي مفهوماً مهماً حيث ان يركز على استصدام مؤشيعد        

 (.119: 2011)عبد الرازق و ناصر، لشركةل
قياس اداء انشطة الوحدة االقتصادية ودراسة النتائج اليت حققتها العملية يف نهاية الفرتة  املالي، يم األداءيقصد بتقي     

جدت او املقرتحات الالزمة ملعاجلة االحنرافات ان وة واحدة ومن ثم تقديم التوصيات واملالية اليت عادة ماتكون سنة تقوميي

كما و(. 185 :2013 ،امحدرد املتاحة افضل استغالل )سعيد وللوصول اىل نتائج افضل يف املستقبل عن طريق استغالل املوا
، ة مبؤشرات تعرب عن نتائج األداء الفعلي ومقارنتها بالنتائج املقدرةجنازات الشركعملية قياس ا عرف تقييم األداء بانه

 (. 9: 2013 ،مربوكةواءات الالزمة لتصحيح االحنرافات )دزايت ة باختاذ اإلجرمما يسمح للشرك
وعلى طريقة شركة املالية املتاحة إلدارة اليمة على إدارة املوارد يم األداء املالي يعين تقديم حكم ذا قكما وأن تقي     

على  ت بهدف الوقوفالشركا و انه " حتليل نتائج أعمال(. أ42 :2006 ،اإلستجابة إلشباع رغباتها املصتلفة )عبد الغين

كما  (.44ص: 2006 ،العفريي ("الختاذ االجراءات الالزمة لتصحيحها مواطن اخللل واالحنراف وبيان أسبابها متهيدا
االدارة للتأكد  والهذي يشمل جمموعة من االجراءات اليت تتصهذها، عرفت تقييم االداء املالي جزء من العمل االداري املتواصل

كهذلك . (6 :2013 ،املتاحة تستصدم بكفاءة وفعالية وطبقا للمعايري الفنية واالقتصادية احملددة )سعادة من ان املوارد
الغرض منها فح  املركز املالي  لية الحقة لعملية اختاذ القرارات،ينظر إىل عملية تقييم االداء املالي على أنها عم

تقييم نشاط الوحدة  على أنهرف تقييم األداء املالي يعو (.3 :2004 ،يف تاريخ معني )عبد احملسن لشركةواالقتصادي ل
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بالتحقق من بلوغ األهداف املصططة  هتم أوالًج يف نهاية فرتة مالية معينة، وهو ياالقتصادية يف ضوء ما توصلت إليه من نتائ
عبد الغين بقياس كفاءة الوحدة يف استصدام املوارد املتاحة سواء  كانت  موارد بشرية أو رأمسالية ) واحملددة مقدما وثانياً

،2007: 95.) 
 يم االداء املاليثانياً: اهداف وأهمية تقي

 يم االداء املالي:اهداف تقي .1
وفقا للصطط املوضوعة، وهناك عدة يف التأكد من أن األداء الفعلي يتم املالي يشمل اهلدف العام لعملية تقييم األداء     

 :(298, 2013)حممد املالي وتتمثل فيما يلي األداء لعملية تقييم  أهداف أخرى

 لتقدم يف اخلطط واالسرتاتيجيات متابعة احتديد مراحل التنفيهذ و ختفيض معدل خماطر األخطاء عند وضع اخلطط و -أ 
 توجيه اجلهود الالزمة لتنفيهذ اخلطط .

 ك للحكم على الصحة املالية للشركةة ككل وإداراتها املصتلفة؛ وذلالية والكفاءة التشغيلية للشركحلتقييم الرحبية ا -ب 

(Khan, 2007 : 23) 
دفع حركة التنمية لعمل على احلصول على أفضل عائد وا مقارنتها بأهدافها املسطرة ؛الوقوف على مستوى اجنازات الشركة و -ج 

، باإلضافة إىل زيادة وقدرة وكفاءة الشركات ات اجلديدةالشرك إقامةل التوسع وتنمية يتم عادة من خالحيث أن حتقيق ال
 القائمة فعال.املوجودة و

 واجنازها ألهدافهااملالي تنشيط االجهزة الرقابية على اداء عملها عن طريق املعلومات اليت تقدمها عملية تقييم االداء  -د 
 .(6: 2013 ،)سعادةاملرسومة كما هو مطلوب 

املستقبلية  قاعدة بيانات ومعلومات عن أداء الوحدة االقتصادية، تساعد على وضع السياسات والدراسات والبحوثتقديم  -  

 .اليت تعمل على حتسني أمناط األداء ورفع كفاءته
يم تشكل نتائج تقو تصحيح املوازنات التصطيطية ووضع مؤشراتها يف املسار الهذي يوازن بني الطموح واإلمكانيات املتاحة إذ -و 

 .والتقديرات غري الواقعية كفاءة األداء قاعدة معلوماتية كبرية يف رسم السياسات واخلطط العلمية البعيدة عن املزاجية
التأكد من حتقيق التوازن االقتصادي والتناسق بني القطاعات االقتصادية واإلنتاجية املصتلفة أو القيام بوضع معايري أو  -ز 

املتاحة بأقصى كفاءة ممكنة واستثمارها أفضل  فية استغالل املوارد واإلمكاناتنسب أو مستويات حتدد مقدماً وكي

 (2011:21ز،استثمار)القزا
 وتصحيحها. وضع احللول املناسبة هلاوإجراء حتليل شامل هلا، الكشف عن مواطن اخللل والضعف يف نشاط الشركة و -ح 

به عن طريق  اخللل والضعف يف النشاط الهذي يضطلع حتديد مسؤولية كل مركز او قسم يف الوحدة االقتصادية عن مواطن -ط 
شأنه خلق املنافسة  قياس إنتاجية كل قسم من أقسام العملية اإلنتاجية وحتديد اجنازاته سلباَ أو إجيابا األمر الهذي من

 وروح اإلبداع بني األقسام باجتا  رفع مستوى أداء الوحدة. 
 .(12:  2012 ،خطتها)جابر دائها مقارنة بتلك الوظائف املدرجة يفللوظائف املكلفة بأ الشركةمعرفة مستوى اجناز  -ي 

 اهمية تقييم االداء املالي: .2
 (:15:  2000احلسيين والدوري،(وتظهر أهمية تقييم األداء املالي يف اجلوانب التالية    

 يوفر تقييم االداء املالي قياساً ملدى جناح الشركة يف حتقيق اهدافها.  -أ 
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من النتائج باقل التكاليف والتصل  من عوامل التبهذير واهلدر والضياع يف الوقت واجلهد حتقيـق اكرب قدرة  -ب 
 واملال.

وعالقتها بالبيئة التنافسية للوحدة  اإلفصاح عن درجة املواءمة واالنسجام بني األهداف واالسرتاتيجيات املعتمدة  -ج 
 (.10: 2011االقتصادية )القزاز، 

جوانب الضعف والقصور يف كفاءة العاملني والعمل على معاجلتها عن طريق  تشافتساعد الرؤساء اإلداريني يف اك  -د 

 (.298-297: 2013التنمية والتدريب )حممد،

مستقبلها بناءا على أهداف واضحة، ويف ظل توزيع مواردها  أن املؤسسات الرائدة يف األداء هي تلك اليت تستطيع منهذجة -  
تفادي عدم التأكد يف بيئتها من خالل أساليب وقرارات منهجية وسليمة  لىيف اجملال والوقت املناسب ؛ بشكل يعمل ع

 (.37: 2007)عبد الغين، 

التأكد من توفر السيولة ومستوى الرحبية يف ظل كل من قرارات االستثمار والتمويل ومايصاحبهما من خماطر،  -و 
 (.26 :2000ة )كراجه وآخرون، باإلضافة إىل مقسوم األرباح يف إطار السعي لتعظيم القيمة احلالية للشرك

يوفر املعلومات الضرورية ملصتلف املستويات االدارية يف املنظمـة الغـراض التصطيط والختاذ القرارات اهلامة سواء  -ز 

 (9: 2013مربوكة، وجوهرية )دزايت  للتطوير أو االستثمارات أو عند إجراء تغريات
تأسيس العالقات بشكل صحيح بني خمتلف بنود امليزانية العمومية حتدد نقاط القوة والضعف املالية للشركة من خالل 

 .(Jagels, et al., 2003 : 57)وحساب األرباح واخلسائر 

  ثالثاً: مقاييس االداء املالي
املعيار  اان تتوفر يف ههذ نبغيفعليه ي ،لغرض قياس االداء الهذي نفهذته الوحدة تتطلب عملية تقييم عدد من املعيار     

لتغري لتتناسب مع قبول الظروف وتقدم التكنلوجيا قابليتها لبواسطتها حتديد مستويات االداء ومواصفات معينة ميكن 
 .(11:  2009)امحد والكسار،  التغريات يف حال السوق وان تكون وأضحة وسهلة التطبيقو

 توفري معلومات مهمة ومعربة عن السيولة والرحبية والنشاطاىل  تهدف النسب املالية املستصرجة من البيانات املاليةو      
على الوفاء  ةشركسب السيولة اليت تبني قدرة البن إذ أن أصحاب الديون يهتمون ،والنمو ونسب املديونية املالي

سنوية للشركات الرحبية. تراعي عملية إعداد التقارير املالية ال بااللتزامات، بينما يهتم حاملي األسهم واملستثمرين بنسب
اليت يتم االفصاح عنها وذلك بالرتكيز على املعلومات املالئمة الختاذ  مفهوم االفصاح الهذي يشري اىل نوعية البيانات

القرارات، ههذا النوع من االفصاح يعرض كافة النسب املالية اليت تليب االغراض العامة ملستصدمي البيانات سواء أكان 
لني. ومن أكثر وأهم النسب املالية تداوالَ يف التقارير املالية املنشورة للشركات املساهمة العامة مقرضني أو مستثمرين أو حمل

 السهم العادي، توزيعات السهم العادي، القيمة الدفرتية اللسهم العادي، صايف رأس املال العامل، العائد على هي عائد
العائد على  االستثمار، الديون على حقوق امللكية، العائد على حقوق امللكية، حافة الربح التشغيلي، نسبة التداول، نسبة

 يتم تصنيف النسب املالية إىل ثالث جمموعات األوىل ةشركلقياس األداء املالي ألي (. و55: 2012 ،االصول )اخلطيب
  (.12 :2009 ،سارالكو امحد) ، والثالثة نسب املديونية والسيولةب الرحبية، والثانية متعلقة بنسب النشاطمتعلقة بنس
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رية من املعايري لقياس اداء الوحدة وذلك بسبب اختالف وتباين انشطة الوحدات بميكن استصدام أنواع واعداد كو       
ىل انواع و أشكال عدة االقتصادية واختالف مدخالتها وخمرجاتها وتنوع فعالياتها. عليه فقد مت تصنيف ههذ  املعايري ا

 :اهمها

 نسب السيولة. 1
 : هي شيوعاً وأكثرالسيولة استصداما من أهم نسب ان    
 .ويتم حسابها بقسمة املوجودات املتداولة على املطلوبات املتداولة :نسبة التداول  -أ 
، على املطلوبات املتداولة ويتم حسابها بطرح املصزون من املوجودات املتداولة ثم قسمة الناتج النسبة السريعة:  -ب 

حيقق أكرب قدر من اخلسارة باملقارنة باملوجودات املتداولة  كما أنه، اصر املوجودات املتداولة سيولةويعترب املصزون أقل عن
على سداد االلتزامات القصرية  شركةأهمية ههذ  النسبة من حقيقة أنها تقيس قدرة ال وتنبع، األخرى يف حالة التصفية

 (.115 :2007 ،الركابيجاء اىل بيع املصزون ) العامري واأللت األجل دون

 الرحبية نسب. 2

تعترب من األهداف و الشركاتاألعمال يف يعرب عن العالقة النسبية اليت تربط األرباح برقم  ،الرحبية مصطلح نسيب يعد    
الوسـائل الـيت   درة الوسـائل علـى حتقيـق النتيجـة و    وهي كمفهوم عام يدل على قـ  ،ة لتحقيقهاشركاألساسية اليت تسعي ال

يعكـس املردوديـة    ههذا يعكس املردوديـة االقتصـادية و رأس املـال اخلـاص    تتمثل يف رأس املال االقتصادي و ةشركتستعملها ال
 : 2013 ،مربوكـة واملردوديـة املاليـة )دزايـت و   ة علـى املردوديـة االقتصـادية     لشـرك وبصفة عامـة ينصـب اهتمـام ا   املالية، 

 2001)الشـديفات،   حق امللكيةرباح من املبيعات واملوجودات وعلى توليد األ وتقيس ههذ  النسب مدى قدرة الشركة (.14ص

 :130). 

 :(140:  2001)العامري،  ومن أهم نسب ههذ  اجملموعة وأكثرها شيوعا" هي  

 ،وتوليد املبيعات، التسعري : وتدل ههذ  النسبة على كفاءة االدارة يف)جممل الربح(نسبة هامش الربح األمجالي  -أ 

، على صايف املبيعات )كلفة البضاعة املتاحة للبيع –املبيعات (قسمة الربح األمجالي  وحتتسب من ،والسيطرة على الكلف
 النسبة كلما كان ذلك أفضل.ههذ   وكلما زادت

ويتم أحتسابها عن طريق  ةالتشغيلية الشاملة للشركالكفاءة نسبة هامش الربح التشغيلي: وتقيس ههذ  النسبة  -ب 

  (.140:  2001 ،)العامري دت ههذ  النسبة كلما كان ذلك أفضلوكلما زا،  املبيعاتقسمة الربح التشغيلي على صايف
ويتم احتسابها عن طريق قسمة " نسبة صايف الدخل: وتقيس ههذ  النسبة قدرة املبيعات على توليد صايف الدخل -ج 

  (Scatt and Brigham, 2000, 65 )دت ههذ  النسبة كلما كان ذلك أفضل وكلما زا ،املبيعات  صايف الدخل على صايف
حتقيقها األرباح من جممل  وتقيس ههذ  النسبة الكفاءة الكلية لألدارة يف :معدل العائد على االستثمار )املوجودات( -د 

وكلما  ،ويتم احتسابها عن طريق قسمة صايف الدخل على جمموع املوجودات )املتداولة والثابتة(" أستثماراتها يف املوجودات

 . كلما كان ذلك أفضلههذ  النسبة  زادت
رأس املال املدفوع + (  معدل العائد على حق امللكية: ويتم أحتسابها عن طريق قسمة صايف الدخل على حق امللكية -  

 .الكفوءة والهذي عادة ما يفضله املالكون وارتفاع ههذا املعدل هو دليل األدارةوات األصدار + األرباح احملتجزة(، عال
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وتستصرج من ، وتعكس ههذ  النسبة مدى مساهمة املوجودات يف توليد الربح التشغيلية: القدرة االيرادية األساسي -و 

 (.117-116:  2007 ،الركابيشغيلي على املوجودات )العامري وحاصل قسمة الربح الت

 .نسب النشاط3
باجراء مقارنات فيما بني تقيس نسب النشاط الكفاءة اليت تستصدم بها الشركة املوجودات أو املوارد املتاحة هلا، وذلك     

مستوى املبيعات ومستوى االستثمار يف عناصر املوجودات، وتساعد ههذ  املقارنات احمللل يف حتديد كيفية استصدام املوارد. 
وبالتالي فهي تساعد يف كشف نقاط الضعف )أو تدني الكفاءة يف استصدام املوارد( يف عمليات الشركة، لهذلك فان نسب 

 مة لكل من له اهتمام بكفاية األداء والرحبية للشركة على املدى الطويل.النشاط تعترب مه
وتستصدم ههذ  النسب لتقييم مدى جناح إدارة املنشأة يف إدارة املوجودات واملطلوبات أي أنها تقيس مدى كفاءتها يف      

صدام األمثل هلهذ  املوجودات، وميكن استصدام املوارد املتاحة للشركة يف اقتناء املوجودات ومن ثم مدى قدرتها يف االست

 (:127:  2001، العامريتقسيم ههذ  النسب أو املعدالت يف )

 دوران احلسابات املدينة -أ 
يشري دوران احلسابات املدينة اىل عدد مرات حتصيل احلسابات املدينة خالل السنة، والدوران العالي املالي للحسابات         

من تقسيم صايف املبيعات على  املدينة احلسابات دوراناحلسابات املدينة اىل نقد، وحيسب يدلل على كفاءة حتويل املدينة 
 احلسابات املدينة.

 دوران األصول الثابتة -ب 
يقيس ههذا املؤشر كفاءة اإلدارة يف إدارة املوجودات الثابته، فاذا كان مرتفعاً فأنه يدلل على االستصدام الفعالة للطاقة        

املتاحة، أما أخنفاضه فأنه يدلل على عدم وجود توازن ما بني املبيعات وحجم االستثمارات يف املوجودات الثابته. اإلنتاجية 
 وحيسب دوران األصول الثابته بتقسيم صايف املبيعات على صايف املوجودات الثابته.

 دوران جمموع األصول  -ج 
املبيعات، فههذ  النسبة تشري اىل عدد الدنانري من املبيعات النامجة تقيس كفاءة االدارة يف ادارة امجالي األصول لتوليد       

الكفوء لألصول لتوليد املبيعات، أما  عن الدينار الواحد املستثمر يف األصول. وهلهذا فأن إرتفاع النسبة يدلل على االستصدام
حجم االستثمار، وبالتالي فأنه يتوجب  اخنفاض النسبة فأنه يدلل على أن الشركة ال تنتج حجم املبيعات كايف باملقارنة مع

ستثمارات بالتصل  من بعض على الشركة اتباع السياسات اليت تؤدي اىل زيادة املبيعات أول العمل على ختفيض حجم األ
 األصول. وحيسب دوران جمموع األصول من تقسيم صايف املبيعات على امجالي أو جمموع األصول.

 النسب واسطةب املالي التحليل رابعاً: مزايا
 (:128:  2015)طلب،  املزايا ومنها من موعةجم املالية النسب ةطبواس املالي للتحليل   

 .ويسر ببساعة حسابها إمكانية .1

 .واملقارنة والتفسري للفهم قابلة كمية ورةبص تعرضنتائجها  .2

 .املالية ئمالقوا تقدمها ال تمعلوما تقدم .3

 مستقبالً معينة حداثأبلشركة ا رورم احتمال ىعل مسبق ركمؤش بةالنس صداماست ميكن ثحي بللنس التنبؤية لقدرةا .4
 .معينة يةئوقا اجراءاتاختاذ لبتتط  ورةبص
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 .والتمويل ماراالستث ضراألغ املالية مئ القوا تفسري .5

 بةبنس نةاالستعا ميكن ثحبي رىأخ بنس يف رتتوف اليتت املعلوما األقصى من باحلد ظاالحتفا على النسب بعض قدرة .6
 .األداء حمدد جمال يمتقي دعن دةعدي بنس عن واالستغناء دةواح
املثلى يف املدى القصري واملتوسط والطويل، لهذلك  ةن الفعاليمالض ركةالش دارةبإ وقالوث نم نمتك كونها النسب وتتميز      

از. وهناك نسب ميكن استصدامها فالنسب تقدم املعلومات أوالً لصناع القرار وههذا الهذي جيعل من النسب أداة إدارية بإمتي
 لضمان احلفاظ على اهليكل املالي أو اإلنهذار املبكر لتفادي اخلطر.

 للدراسة اجلانب العملي

  :GOLDEN MILK  شركةتارخيية عن اوالً: نبهذة 

كـم عـن    300 الـهذي يبعـد حـوالي   رميان وكيف قضاء )كالر( مركز ادارة   م2005شركة مزاولة أعماهلا يف سنة البدأت         
عمـل لـدى الشـركة اكثـر مـن      تو ،لية حمـدودة وذات مسؤ وتعترب من شركات  العراق،-كوردستان إقليمحمافظة أربيل عاصمة 

الوكالـة يف   وتعتـرب مـن االوائـل الشـركات التـى تعمـل بنظـام        تلف االختصاصات ومبصتلف الشهادات،( موظفا من خم20)

مـن اوىل الشـركات الـيت مسحـت      GOLDEN MILKوتعـد شـركة    .وهي الوكيل احلصري لعدد مـن الشـركات  ، املنطقة
ال جمـ ومتتاز ههذ  الشركة بانها متارس مجيع انـواع االعمـال التجاريـة يف     ،للباحثني االطالع على شؤون املالية يف الشركة

 االلبان. هذية وخصوصاًغاأل
 

 

 GOLDEN MILK ( اهليكل االداري لشركة 1الشكل رقم )

 املصدر: من اعداد الباحثون

 االداء املالي حتليل ومناقشةثانياً: 

 :السيول ومناقشة نسب تحليلال .1
على الوفاء بالتزاماته  شركة، مبعنى مدى قدرة الشركةعبارة عن النسب املالية ذات العالقة بتقييم أوضاع السيولة بال    

السيولة يف األجل القصري واليت ميكن  ومن أهم املؤشرات الشائعة االستصدام لتقييم، األجل عندما حيني وقت سدادها قصرية

 :(305 :2013 ،)حممد قياسها من القوائم املالية هي اآلتي

المدير  
 المفوض

 مدير التدقيق مدير المخازن مديرالحسابات مدير االدارة مدير المبيعات

https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9
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إىل  املتداولةعبارة عن نسبة األصول املتداولة إىل اخلصوم املتداولة، أي نسبة إمجالي األصول : نسبة التداول -أ 
 ، ويتم استصراج ههذ  النسبةقصرية األجل  ة على تسديد االلتزاماتاولة، ويراد بها قياس قدرة الشركإمجالي اخلصوم املتد

  -باملعادلة اآلتية:

 األصول املتداول

   اخلصوم املتداول
=    نسبةالتداول 

 
 
 

 )املبالغ باأللف الدنانري(  2017-2016 ( يوضح نسبة التداولة للسنوات1جدول رقم )

 نسبة خصوم متداولة اصول املتداولة سنة

 مرة 2.47 87,757,761 216,795,877 2016

 مرة 3.08 81,927,775 252,667,424 2017
 مرة 2.775   متوسط

وكان (  مرة 2.47) 2016 سنة( ميكن مالحظة أن املؤشرات اخلاصة بنسبة التداول بلغت يف 1من خالل اجلدول رقم )    

 األصولهناك زيادة يف وههذا يعين أن (  مرة 3.08إذ بلغ ) ،2017عام يف  ا هو املعدل االَ أنه شهد تزايدا واضحاههذ

وههذا يعطي  2017 سنةيف ( 252,667,424ثم أصبحت ) ،2016 سنة( يف 216,795,877كانت متثل ) إذ ،املتداولة
  مؤشر على قدرة الشركة على تسديد ألتزاماتها.

مقياس لقدرة املؤسسة  عبارة عن نسبة األصول املتداولة إىل اخلصوم املتداولة. وهي تعرب عن :نسبة السريعةال -ب 
 :باملعادلة اآلتية استصراج ههذ  النسبة ويتم ما شاكلها وقدرتها على سرعة حتويلها إىل نقد، النقدية أو

 األصول املتداولة 

   اخلصوم املتداولة
=    النسبة السريعة

 (نريناالدلغ باأللف ا)املب 2017-2016نسبة السريعة للسنوات ال( يوضح 2جدول رقم )

 نسبة خصوم متداولة اصول متداولة  سنة

2016 14,500,730 87,757,761 16.5% 

2017 46,558,837 81,927,775 57% 
 %36.75   متوسط

( يف حني تزايدت %16.5هو ) 2016 سنة( أن املؤشر ل2عند قياس نسبة السيولة السريعة نالحظ من اجلدول رقم )     

أيضا زادت املطلوبات املتداولة نالحظ ان  ( بالرغم من النقد املتوفر قد زاد ولكن باملقابل%57إىل ) 2017 سنة يف القدرة

نسبة السريعة واليت كان الأن هناك مؤشر سليب فيما يتعلق بيدل على ههذا و (%36.75ويالحظ أن املتوسط للسنوات هو )
 .ينبغي أن تكون أكثر من ذلك
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 الرحبية نسب حتليلمناقشة   .2
ن وجهة نظر كالً من هلامة ما على حتقيق أرباح، وههذا يعد من املؤشرات لتحليل بقياس وتقييم قدرة الشركةهتم ههذا اي      

 بالتزاماته ويف ظروف عادية مع الوفاء  على همهم بالدرجة األوىل قدرة الشركةوكهذلك املقرضون إذ ي أصحاب الشركات

  :(306: 2013، )حممد حتقيق األرباح. ومن بني تلك املؤشرات نهذكر اآلتي
وميكن قياس لربح ا على حتقيق صايف ا املؤشر ميكن معرفة قدرة الشركةمن خالل ههذ نسبة جممل الربح إىل املبيعات: -أ

 :ذلك من خالل املعادلة اآلتية

جممل الربح

عاتیاملب
=  نسبة جممل الربح

 )املبالغ باأللف الدنانري( 2017-2016( يوضح جممل الربح إىل املبيعات للسنوات 3جدول رقم )

 نسبة مبيعات جممل ربح سنة

2016 85,244,577 1,444,458,000 59% 

2017 195,909,855 2.788.135.500 70% 
 %64.5   متوسط

لغرض حتليل الرحبية وما يتحقق من إيراد يف ههذا النشاط تستصدم نسبة اجململ الربح على املبيعات والهذي يظهر يف     

من ههذا جند أن (، %70فقد أصبحت ) 2017سنة أما يف  ،2016 ( يف سنة%59( إذ تبني أن املتحقق هو )3اجلدول رقم )

 ؤشر مقبول نسبياَ حول مدى إمكانية حتقيق الربح.املههذا ( و%64.5متوسط الربح املتحقق هو )

 :وحتسب ههذ  النسبة كاآلتي :ب.نسبة صايف الربح إىل املبيعات

صايف الربح

عاتیاملب
=  نسبة صايف الربح

 )املبالغ باأللف الدنانري( 2017-2016( يوضح نسبة الصايف الربح إىل املبعات للسنوات 4جدول رقم )

 نسبة مبيعات ربحصايف  سنة

2016 3.275.635 1,444,458,000 2.3% 

2017 87.284.000 2.788.135.500 31% 
 %16.65   متوسط

( أن توجه الرحبية أيضاً قد بلغ 4لغرض قياس الرحبية من زاوية أخرى باالعتماد على صايف الربح يبني اجلدول رقم )      

 2016سنة وههذا يعين بشكل عام أن وضع الشركة يف  ،منصفضاً 2016 سنة( يف حني كان املؤشر يف %31) 2017 سنة
املنفهذ, فقد بلغ الفائض القابل للتوزيع املتحقق عن يتعلق بتطور صايف الربح املصطط ومنصفض االداء الرحبي. أما فيما 

 .دينار عراقي (87.284.000مبلغاً مقدار  ) 2017\12\31العمليات اجلارية كما يف 
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خالل درجة  وميثل نسبة صايف الربح على إمجالي األصول وميكن قياس الرحبية من :ستثمارئد على االج.معدل العا
 :وحتسب ههذ  النسبة كاآلتي التوظيف، واهلدف منه قياس مدى قدرة اإلدارة يف تشغيل األصول املتاحة يف حتقيق أرباح،

صايف الربح

إمجالي األصول
=  معدل العائد على االستثمار

 )املبالغ باأللف الدنانري( 2017-2016للسنوات  ( يوضح معدل العائد على االستثمار5رقم)جدول 

 نسبة امجالي اصول صايف ربح سنة

2016 3.275.635 263.354.715 1.24% 

2017 87.284.000 267.168.155 32.6% 
 %16.9   متوسط

 سنةبني  ( بأن هناك اختالف كبري5يف اجلدول رقم )كما  االستثمار ينبأن مؤشر العائد على واستكماالً ملؤشرات الربح فأ      

أما  ،2016 سنةيف  (%1.24إذ بلغ معدل العائد على االستثمار ) ،يف صايف الربح أو يف إمجالي األصول 2017و  2016

 مؤشر أداء اجيابي. 2017 سنةإذ يعد  ،(%32.6أصبح يشكل )فقد حتسن و 2017 سنةيف 

 النشاط نسب حتليلمناقشة و .3
إذ يفيد يف احلكم على ، اهلامة يهتم ههذا التحليل بقياس جمموعة من املؤشرات اخلاصة مبعدالت الدوران لبعض العناصر      

املؤشرات اهلامة يف حتليل النشاط نهذكر منها  العديد من وهناك، مدى جناح اإلدارة يف تشغيل ما لديها من موارد متاحة
 :اآلتي

ههذا املعدل يستصدم كمؤشر حول مدى قدرة اإلدارة على حتويل أرصدة العمالء إىل نقدية  :املدينه احلسابات دوران معدل .أ

 :قياس من خالل املعادلة اآلتية ويتم ،خالل الفرتة

صايف املبيعات 

احلسابات املدينه
=  معدل دوران  احلسابات املدينه

 )املبالغ باأللف الدنانري( 2017-2016للسنوات  نهاملدياحلسابات ( يوضح معدل دوران 6ل رقم )جدو

 مرات الدوران هاملدين احلسابات صايف مبيعات  سنة

 مرة 1.36 105.985.000 1,444,458,000 2016

 مرة1.75 159.233.000 2.788.135.500 2017
 مرة 2.23    متوسط

 بالنسبة للمستفيدين )العمالء( إذ أن صايف املبيعات كان ميثل( نالحظ أن هناك منو يف معدل الدوران 6من اجلدول رقم )     

ويل أرصدة وههذا يعين أن قدرة الشركة على حت 2017 سنةيف  (مرة 1.75)زاد إىل  بينما  ،2016 سنة( يف مرة 1.36)
 خهذ بالتصاعد.اآلالعمالء إىل نقدية 
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وبالتالي  اإلدارة يف تشغيل األصول الثابتة يف خلق إنتاجههذا املعدل يقيس مدى كفاءة : معدل دوران األصول الثابتة.ب

 :وحيسب كاآلتيمبيعات، 

 املبيعات 

صايف األصول الثابتة
=  معدل دوران األصول الثابتة

 

 )املبالغ باأللف الدنانري(2017-2016( يوضح معدل دوران األ صول الثابتة للسنوات 7جدول رقم )

 الدوران مرات االصول الثابتةصايف  مبيعات سنة

 مرة 1.63 88.200.000 1,444,458,000 2016

 مرة 2.45 113.400.000 2.788.135.500 2017
 مرة 2.04    متوسط

مرة يف  (1.63)الهذي يعرب عن كفاءة اإلدارة يزداد نسبياً من أن معدل دوران األصول الثابتة و (7نالحظ يف اجلدول رقم )     

 .2017 سنةمرة يف  (2.45)حتى  2016 سنة
يشري إىل كفاءة و أن ارتفاع املعدل  جمموع األصولصايف املبيعات و  : وميثل النسبة بنيجمموع األصولج. معدل دوران 

 :وحنصل عليه من املعادلة االتية، األصول لتوليد املبيعاتاستغالل 

صايف املبيعات 

جمموع األصول
=  معدل دوران جمموع األصول

 )املبالغ باأللف الدنانري( 2017-2016( يوضح معدل دوران التشغيل لسنوات 8جدول رقم )

 نسبة جمموع األصول  مبيعاتصايف  سنة

2016 1,444,458,000 351.545.000 41% 

2017 2.788.135.500 377.165.000 73% 
 %57   متوسط

بأن هناك  أال التشغيل ينبأس املن مؤشر معدل دوران رإالنشاط ف واستكماالً ملؤشرات التحليل( نالحظ 7من اجلدول رقم )     

( %41التشغيل ) رأس املالإذ بلغ معدل دوران  ،ال التشغيلامل ساملبيعات أو يف رأيف  2017و  2016 سنةاختالف كبري بني 

 ابي.مؤشر أداء اجي 2017 سنةإذ يعد  ،(%73فقد حتسن وأصبح يشكل ) 2017 سنةأما يف  ،2016 سنةيف 

 اتاالستنتاجات والتوصي
 :اوالً: االستنتاجات

 من خالل العرض السابق لتحليل النسب املالية، ميكن استصالص االستنتاجات التالية:



 جملة جامعة كرميان                  Journal of Garmian University                 طؤظاري زانكؤي طةرميان

235 |                                   acadj@garmian.edu.krd                    Vol.5, No.1 (May, 2018) 

 ليل.اىل ههذا النوع من التح كةعدم وجود حتليل مالي يف الشركة رغم احتياج الشر .1

الشركة على تسديد التزاماتها املالية، اما بنسبة  لسيولة فإن نسبة التداول جيدة واليت تستطيعنسب افيما يتعلق ب .2
 السيولة السريعة فان مؤشر متوسط العام سليب غري مقبول.

ح ابربول نسبياً حول إمكانية حتقيق األالرحبية فان نسبة جممل الربح وصايف الربح اىل املبيعات مقنسب فيما يتعلق ب .3
، وههذا يؤكد ان هناك منو جيد يف مستوى على مؤشر أداء اجيابيتدل  للشركة، اما نسبة معدل العائد على اإلستثمار

 .طموحال

، وههذا يدل على أن الشركة 2016عن سنة  2017يف سنة زاد  احلسابات املدينةالنشاط فان معدل دوران  نسببفيما يتعلق  .4

، 2016عن سنة  2017لديها القدرة على حتويل أرصدة العمالء اىل النقدية، أما معدل دوران األصول الثابتة زاد يف سنة 
نسبته من  زاد جمموع األصولوههذا يدل على كفاءة اإلدارة يف تشغيل األصول الثابتة يف املبيعات، كما وأن معدل دوران 

، ويعد املبيعات لتوليد األصول استغالل كفاءة، وههذ  الزيادة تدل على 2017%( يف سنة 73اىل ) 2016%( يف سنة 41)
  .ههذا املؤشر بأداء إجيابي للشركة

 :اتثانياً: التوصي
 يف ضوء ما تقدم ميكن اخلروج بالتوصيات التالية:

املالي بطريقة النسب املالية لتقييم أداءها املالي ملعرفة نقاط بالتحليل  GOLDEN MILKهتمام شركة إضرورة  .1
  القوة والضعف لديها.

 لتوفري السيولة السريعة مبا يتماشا مع املعايري. GOLDEN MILKشركة هتمام إضرورة  .2

 .للشركة 2016دراسة اسباب اخنفاض املؤشرات بصورة عامة يف سنة  .3

الصحيحة أو الصادقة واملعربة للضعف املالي، بغرض رسم سياسات مستقبلية  ضرورة وجود اإلفصاح الكايف من املعلومات .4
 مساعدة يف اختاذ القرارات املصتلفة من طرق اإلدارة املالية، وذلك بإرساء نظام حماسيب فعال.

 مدراءالضرورة مساح الشركات يف ادارة كةرميان للباحثني للدخول اليها من اجل اجراء البحوث واعطاء نتائج الدراسات  .5
 ههذ  الشركات لكي يستفيدوا منها يف االختاذ القرارات.

 
 رادصامل

 التنبؤ باألزمات ملالية يف تقويم اإلداء املالي و(. استصدام مؤشرات النسب ا2009طالل )، ساركالحممود جالل و،أمحد
جامعة  ،العلوم اإلداريةاالقتصاد ولية حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الدولي السابع لك ،املالية للشركات )الفشل املالي(

 .، األردنالزرقاء اخلاصة

 دراسة حتليلية للبيانات املالية لشركة اخلزف _(. التحليل املالي ألغراض تقويم األداء2012علي فاضل ) ،جابر
 برنامج وهو جزء من متطلبات دراسة مادة التحليل املتقدم يف ،األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك ،السعودية

 املاجستري للعلوم احملاسبية.



 جملة جامعة كرميان                  Journal of Garmian University                 طؤظاري زانكؤي طةرميان

236 |                                   acadj@garmian.edu.krd                    Vol.5, No.1 (May, 2018) 

 (. البنوك مدخل كمي اسرتاتيجي 2000مؤيد عبد الرمحان عبداهلل الراذرة ) ،الدوريفالح حسن عداي و ،احلسيين
 .، األردنعمان، دار وائل للنشر ،معاصر

 دار احلامد للنشر ،الطبعة االوىل، (. االداء املالي واثر  على عوائداسهم الشركات2012حممد حممود ) ،اخلطيب، 
 .، األردنعمان

 (. تقييم األداء املالي للمؤسسة االقتصادية دراسة حالة شركة البناء 2013معطا اهلل ) ،مربوكةخدجية و ،دزايت

كلية العلوم ، ورقلة –جامعة قاصدي مرباح ،بورقلة, رسالة ماجستري BATISUDللجنوب و اجلنوب الكبري 
 .اجلزائر، التسري االقتصادية و التجارية و علوم

 دراسة  ،(. تقييم األداء املالي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة باستصدام جدول تدفقات اخلزينة2013مسيحة ) ،سعادة
كلية العلوم  ،ورقلة –حالة مؤسسة البناء للجنوب و اجلنوب الكبري بورقلة رسالة ماجستري, جامعة قاصدي مرباح 

 .، اجلزائرسريالتجارية و علوم التاالقتصادية و

 الطبعة االوىل ،(. الرقابة املالية و التدقيق بني النظرية و التطبيق2013عثمان امني ) ،امحداراس حممد و ،سعيد ،. 

 االردن. ،عمان ،النشردار وائل للطباعة و ،الطبعة األوىل ،(. ادارة و حتليل مالي2001خلدون ابراهيم ) ،الشديفات 

 التحليل املالي يف ترشيد قرارات التمويل يف البنوك اإلسالمية يف سورية: دراسة ( "دور أدوات 2015) طلب، غرام
 ميدانية"، كلية اإلقتصاد، جامعة دمشق، سورية.

 (. أهمية النسب املالية يف تقويم االداء )دراسة ميدانية يف 2007السيد علي خلف )، الركابيزهرة حسن و ،العامري
 .، العراقلعدد الثالث و الستونا ، جامعة بغداد،االقتصادارة وجملة اإلد ،شركة املشاريع النفطية(

 العراقاالقتصادكلية االدارة و ،جامعة بغداد ،(. االدارة املالية2001حممد علي ابراهيم )،العامري ،. 

 الرابعالعدد  ،جملة الباحث ،القيمة يف املؤسسات االقتصادية(. قراءة يف األداء املالي و2006ددان ) ،عبد الغين ،
  .اجلزائر ،جامعة ورقلة

 تقييم األداء املالي يف املؤسسات االقتصادية حنو إرساء منوذج, لإلنهذار املبكر قياس و(. 2007ددان ) ،عبد الغين
أطروحة مقدمة  ،علوم التسيريكلية العلوم االقتصادية و–حالة بورصيت اجلزائر و باريس  –باستعمال احملاكاة املالية 

 .جامعة اجلزائر، لدكتورا  يف العلوم االقتصاديةلنيل شهادة ا

 دار االعصار العممي  ،(. مفاهيم حديثة يف الرقابة اإلدارية2011مجال خضور ) ،ناصرسامل الرحامحة و ،عبدالرزاق
 .، األردنعمان، التوزيعشر وللن

 مصر. ، القاهرة،العربيدار الفكر ،(. تقييم األداء مدخل جديد....لعامل جديد2004توفيق حممد ) ،عبداحملسن 

 اعات الكوابل تقييم دراسة حالة مؤسسة صنلي للمؤسسة االقتصادية: قياس و(. األداء املا2002) ،عادل، شيح

كلية احلقوق والعلوم االقتصادية قسم ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،رسالة ماجستري ،(2002-2000ببسكرة )
 التسيري.

 اسرتاتيجيات تطوير  يف شركات الصناعات التحويلية يف تقويم األداء احملاسيب و(. 2006)فؤاد أمحد حممد  ،العفريي
 .، اليمنقسم احملاسبة ،كلية األقتصاد،جامعة دمشق ،اطروحة دكتورا  يف احملاسبة، اليمن
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 لتدقيق (. تقويم األداء للمصارف باستصدام النسب املالية للبيان الدولي ملهنة ا2011حممد أمني عبدالرمحن ) ،القزاز

عهد العالي للدراسات مقدم إىل جملس امل ،( حبث تطبيقي يف عينة من املصارف احلكومية و اخلاصة1006رقم )
 .، العراقجامعة بغداد وهو جزء من متطلبات نيل شهادة احملاسبة القانونية ،املاليةاحملاسبية و

 التحليل (, األدراة و2000) د الرحيم يوسفتوفيق عب ،موسى مطر ،ياسر السكران ،على ربايعة ،عبد احلليم ،كراجة
 .، األردنعمان –التوزيع دار صفاء للنشر و ،الطبعة األوىل-تطبيقات -مفاهيم –أسس  -املالي 

 مالية لة دراسات حماسبية وجم ،(. تقويم األداء املالي يف شركة التأمني العراقية2013فائزة عبد الكريم )،حممد– 

 .، العراقالفصل األول – 22العدد  –اجمللد الثامن 
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Evaluation of financial performance of commercial companies: 
GOLDEN MILK is a model 

Abstract 

The study aimed to identify the concept and definition of financial performance 

assessment, and indicate the objectives and importance of evaluating the financial 

performance, and the level of financial performance of the GOLDEN MILK 

company. This study reached to several conclusions: the ratio of trading is good and 

that the company can pay its financial obligations, as for the rapid liquidity ratio, the 

average of the year is negative and unacceptable. In terms of profitability, it is 

relatively acceptable and possible to make profit for the company. Regarding the 

activity ratios, they are high and identify a positive performance indicator for the 

company. 

      This study concluded with a number of recommendations, the most important of 

which are: GOLDEN MILK Company should be interested in providing fast liquidity 

in line with standards. The reasons for the decline in the company's indicators 

generally in 2016, should be examined. 

       Adequate disclosure is necessary for correct, honest and expressive information 

of financial weakness in order to formulate future policies that assist in different 

decision-making on methods of financial management by establishing an effective 

accounting system 


