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 الملخص العربى

البيانــات  تنــاول هــذا البحــث بالدراســة والتحليــل دور
كفاءة والمعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات، ومن ثم تحليل         

الشركة العامة للـصوامع     اإلدارة بالشركات الحكومية، وتحديداً   
كدراسة حالـة، واعتمـد البحـث علـى التحليـل            -والتخزين  

اإلحصائي والمالي بإستخدام مؤشرات النسب المالية المتعـارف        
عليها وفقاً للعرض اإلجمالي غير التفصيلي لألرقام المحاسبية،        

  :وصل إليها البحث كما يليويمكن عرض أهم النتائج التي ت
 النتائج المتعلقة بنشاط األقمـاح التموينيـة المـستوردة          :أوالً
ــشركةب ــصواال مع والتخــزين خــالل عــامي  العامــة لل

٢٠١٣/٢٠١٤، ٢٠١٢/٢٠١٣:  
زيادة الكميات الواردة من األقماح التموينية بنـسبة بلغـت          ) ١(

ــو  ــام % ٣٢,٩٧نح ــام  ٢٠١٣/٢٠١٤ع ــة بع  مقارن
   حققت كل من رومانيا، روسيا، فرنسا      حيث ،٢٠١٢/٢٠١٣

على  %٩١,٥٢،  %١١٨,٤٧،  %٥٢,٩٦زيادة بلغت نحو    
الترتيب، بينما حققت كل من أمريكا، أوكرانيا نسبة إنخفاض         

  . على الترتيب% ٥٢,٦٤، %٧٨,١٢بلغت نحو 
زيادة الكميات الواردة من األقماح التموينية لكل من مينـاء        ) ٢(

% ٥٦,٨٥،  %٦٨,٠٣لغت نحو   دمياط، اإلسكندرية بنسبة ب   
على الترتيب، بينما حدث إنخفـاض بنـسبة بلغـت نحـو            

 بالمقارنـة   ٢٠١٣/٢٠١٤لميناء الدخيلة عـام     % ٢٠,٧٧
، واتسمت الكميات الواردة إلى مينـاء       ٢٠١٢/٢٠١٣بعام  

  . سفاجا بالثبات
البيانات والمعلومـات     النتائج المتعلقة بتحليل وتقييم دور     :ثانياً

 العامـة للـصوامع     تخاذ القرارات بالشركة  المحاسبية في ا  
  : ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩والتخزين خالل الفترة 

إنخفاض معدالت التوظيف بالشركة على الرغم من إرتفـاع        ) ١(
معدالت األجور، ويرجع ذلك نتيجة لهيمنة األجور على هيكل        
التكاليف، حيث وصلت نسبة األجور إلى إيرادات النشاط إلى         

 . ٢٠١٢/٢٠١٣عام % ٣٧,٦١نحو 
والـذي  ،  تعاني الشركة من مشكلة تراكم المخزون السلعي      ) ٢(

ضعف التراكم  من الخصوم المتداولة، و   % ٦,٤٢يشكل نحو   
الرأسمالي حيث أن متوسط نسبة األصول الثابتة الصافية ال         

 . خالل متوسط الفترة%١٧نحو تزيد عن 
ديـة  ضعف عنصر السيولة، حيث بلغت نسبة السيولة العا       ) ٣(

  .   تقل عن النسبة النمطية المتفق عليهاوهى، ١,٠٨نحو 
ضعف مصادر التمويل الذاتية، حيث بلغت نسبة رأس المال         ) ٤(

، كما بلغت نـسبة     ٠,١٣ م نحو المدفوع إلى إجمالي الخصو   
خـالل متوسـط     ٠,١٤النقدية إلى إجمالي الخصوم نحـو       

  .اماتما يعني عدم قدرة النقدية على سداد اإللتز، مالفترة
، ويستدل على ذلـك مـن        ضعف سياسات البيع والتحصيل    )٥(

 خـالل  ٠,٣١ بلغت نحو ينسبة النقدية إلى إيرادات النشاط والت     
  . متوسط الفترة
تبين أن الهياكل التمويلية والمالية بالشركة تعاني       مما سبق   

العديد من مظاهر الخلل والقصور، ومن ثـم تزايـد احتمـاالت            
 الرسـمية الـواردة بـالقوائم       للبيانات وفقاً   وذلكي،  التعثر المال 

المالية ومؤشرات النسب المالية، وأن تحديد مواطن هذا الخلـل          
يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه البيانات والمعلومات المحاسبية في         

  . معالجة هذا الخلل
كفـاءة اإلدارة، البيانـات،      اتخاذ القرارات، : الكلمات الدالة 

  .لماليةالمعلومات، المؤشرات ا
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  المقدمة 
تشهد المؤسسات االقتصادية تطورات عالميـة سـريعة        
خاصة في مجاالت المعلومات واإلتصاالت مما أدى لظاهرة        

خاصة في ظل العولمة مما يحتم " Big Dataتضخم البيانات "
واإلنفتـاح علـى    ضرورة مسايرة تطورات اإلدارة الحديثة      

 فـي المـوارد      النقص الـشديد    خاصة مع  االقتصاد العالمي 
وفعالية  على كفاءة الشركات حيث يتوقف نجاحاالقتصادية، 

على أسس علمية سليمة المناسبة  القرارات اتخاذ في اإلدارة
، والتـي تُعـد محـور       وتقليل المخاطرة أو حالة عدم التأكد     

العملية اإلدارية وجوهرها فالبيانات والمعلومات خاصة مـا        
 والتي تُعد مـن القـرارات       يتعلق منها بالقرارات التمويلية   

اإلستراتيجية ذات التأثير طويل األجل على نمو الـشركة،         
ومعدالت ربحيتها، وسيولتها وقدرتها اإلئتمانية في تكـوين        

  . المزيج التمويلي
 المعلومات أحد عناصر اإلنتـاج مـن المنظـور          تعتبر

اإلداري الحديث، وترتبط إرتباطاً وثيقاً بعملية صنع واتخاذ        
ات، وتُعد بمثابة أداة فعالة ُيعتمد عليها في توصـيف          القرار

بالمـستقبل  الخصائص التمويلية والمالية الراهنـة والتنبـؤ        
حيث يتوقف تطوير أسـاليب      .وصياغة استراتيجيات النمو  

صناعة القرار وربط عمليـة اتخـاذه بقاعـدة المرجعيـة           
المعلوماتية ومقدرتها على تلبية متطلبات اتخاذ القرار مـن         

ء ىل وضع إستراتيجية لنظم المعلومات وإرساء مبـاد       خال
 الرئيسية الشفافية واإلفصاح المالي، والتي تُعد من األعمدة

الشركات وإنتهاج نموذج اإلبتكار والتجديـد الـذي    لحوكمة
  . يعزز قدراتها التنافسية

  مشكلة البحث
مما الشك فيه أن اآلثار الـسلبية فـي أداء الـشركات            

 االقتصاد الوطني بشكل مباشر، ويمكن      على المصرية يؤثر 
النظر للمعلومات كعنصر حاكم ومحدد للقرارات، حيث أن        

والدقيقـة   الكافية عدم توفر المعلومات  تخاذ القرارات نتيجة    ا
 من نشاطها كل أوجه عليها اإلدارة في تعتمد التي والحديثة

، ومن ثم تؤدي إلـى  القرارات من قصور كثير أسباب أهم
تعاني الشركة  حيث  ،  "ير االقتصاديين أو اإلدارة   تغي"ظاهرة  

العامة للصوامع والتخزين العديد من مظـاهر الخلـل فـي           
الهيكل التمويلي والمالي، حيث أنها تأثرت بـصورة غيـر          
مباشرة باألحداث االقتصادية والـسياسية الجاريـة علـى         

كما أن الشركة طـرف فـي        الموقف التشغيلي والتمويلي،  
لقضائية المنظورة أمام الجهات القضائية     بعض المنازعات ا  

مع األطراف األخرى نتيجة لممارسـة الـشركة لنـشاطها          
تحمل الشركة خسارة مالية تُقـدر      في   ذلك   وينعكسالعادي،  
  . ٢٠١٢/٢٠١٣مليون جنيه بالعام المالي ٧,٩٥بحوالي 

  البحث أهداف
يستهدف البحث بـصفة أساسـية تقيـيم دور البيانـات           

اسبية فى اتخاذ القرارات اإلدارية والمالية،      والمعلومات المح 
ومن ثم تحليل كفـاءة اإلدارة فـي الـشركات الحكوميـة            

دراسة (المصرية، خاصة الشركة العامة للصوامع والتخزين       
من خالل تحليل وتقييم مدى سالمة نتائج القـرارات         ) حالة

اإلدارية للوقوف على نقاط القوة والـضعف فـي إنجـاز           
ية المختلفة، وذلك من خالل دراسة وتحليـل        العمليات اإلدار 
  : األهداف التالية

 دراسة الوضع الراهن للكميات الواردة من األقماح التموينيـة         )١(
، ٢٠١٢/٢٠١٣طبقاً لنوع القمح والمـوانئ لعـامي         للشركة
٢٠١٣/٢٠١٤. 

التعرف على معالم ومؤشرات هيكل العمالة بالشركة خـالل          )٢(
  .٢٠١٤/٢٠١٥ -٢٠٠٨/٢٠٠٩الفترة 

 معالم ومؤشرات هيكل التكاليف بالشركة خالل       ىلتعرف عل ا )٣(
 .٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩الفترة 

للهياكل المالية واإلحصائية   وصف وتحليل وتقييم الخصائص      )٤(
 -٢٠٠٨/٢٠٠٩ خـالل الفتـرة       بالـشركة  التمويلية والمالية 

٢٠١٣ /٢٠١٢ . 
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  أهمية ومبررات البحث
 Empiricalية يندرج هذا البحث فى فئة البحوث التطبيق

Researches        والتي اختصت بتوظيف المـنهج اإلحـصائي ،
والمؤشرات المالية على الشركة العامة للصوامع والتخزين       

تحليل البيانات والمعلومات المحاسـبية الـواردة       من خالل   
بالتقارير المالية بهدف الوقوف على نقاط القوة والضعف فى      

مدى اإلستفادة منهـا    المعلومات المحاسبية التي يتم نشرها و     
تحقيق أهـدافها   في تقييم أداء الشركة والتخطيط للمستقبل و      

، وصوالً لتحديد ما تتطلبه     )البقاء، النمو، اإلستمرار  (المالية  
  .الشركة من جهود للتطوير

 كدراسة  -ُيعد اختيار الشركة العامة للصوامع والتخزين     
  إحدى الـشركات التابعـة     ١٨٨٨ والتي ُأنشئت عام     -حالة

للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة       
التموين والتجارة الداخلية لما لها من أهمية اقتصادية حيـث          

 أكبر الشركات التي تمتلك األصول فى مصر، وتُعـد          تعتبر
الشركة األولى فى مجال تفريغ وتخزين الحبوب بمختلـف         

 حيـث   أنواعها، وبوابة مصر لتخزين األقماح المـستوردة      
يتوافر لدى الشركة إمكانيات إلسـتقبال بـواخر الحبـوب          

، نظراً  وتفريغها بأحدث الوسائل وتخزينها   وبتكلفة منخفضة   
إلحتكارها معظم شون وصوامع التخزين فى جميع الموانئ        

فضالً عن  ،  )اإلسكندرية، الدخيلة، دمياط، سفاجا   (المصرية  
الـشركة  كما قامـت    .مناطق التخزين الواسعة داخل القاهرة    

 ٧بتوقيع عقد إنشاء صومعتي دمياط والعامريـة بتـاريخ          
 ألف طـن،    ٧٠، بسعة تخزينية تُقدر بحوالي      ٢٠١٤يونيو  
 ٢٠٦ ألف طن على الترتيب، وتبلغ قيمة العقد حـوالي           ٦٠

 مليون جنيه على الترتيب، فـي إطـار         ١٦٤مليون جنيه،   
 صومعة كمنحة من اإلمارات     ٢٥المشروع اإلماراتي لبناء    

حكومة المصرية ضمن إتفاقية وزارة التعاون الدولي مـع         لل
  .دولة اإلمارات

  
  

 سلوب البحثىإلا

يستند البحث في تحقيق أهدافه على اإلستعانة بأسـاليب         
 بةالتحليل اإلحصائي والمالي، من خـالل اسـتخدام النـس         

اإلنحراف المعياري ومعامـل    و الحسابي   طالمئوية والمتوس 
باإلضافة إلى معامل اإلرتبـاط      ،اإلختالف لقياس المخاطرة  

كما تم   .لتحديد إتجاه وقوه العالقة اإلرتباطية بين المتغيرات      
استخدام مجموعة النسب المالية المتعارف عليها لتقييم أداء        

  . الشركة
  مصادر البيانات

يعتمد البحث في تحقيق أهدافه على البيانـات الثانويـة          
ن الحصول عليها،   المالية واالقتصادية التي تمكن الباحث م     

وذلك للشركة العامة للصوامع والتخـزين، والمتمثلـة فـي         
المالية المنشورة، والتي تم الحـصول      والمؤشرات  التقارير  

الموقع اإلدارة العامة للمعلومات والحاسب اآللى ب     عليها من   
اإللكتروني للشركة، باإلضـافة إلـى اإلسـتعانة بـبعض          

الكتـب العربيـة    وة  والدوريات والمجالت العلمي  الدراسات  
 عـن بعـض مواقـع شـبكة         فضالً،  والمترجمة واألجنبية 
   .ذات الصلة بموضوع الدراسة) اإلنترنت(المعلومات الدولية
  المفاهيم البحثية  

يتردد في مجال هـذا البحـث العديـد مـن المفـاهيم             
والمصطلحات التمويلية والمالية التي يجـب اإللمـام بهـا،          

 معها حيث غالباً ما يحدث خلط       والتعرف عليها قبل التعامل   
  :بين هذه المصطلحات والمفاهيم العلمية، وهى

 تمثـل : Accounting Informationالمعلومات المحاسبية _ 
 عملية المعالجة والتشغيل المنظمـة    المخرجات الرئيسية ل  

للحصول  المحاسبية على البيانات تجرى والدورية التي
التأكـد   عدم درجة من على مؤشرات ذات معنى، وتقلل

وفي تقيـيم  القرارات،  اتخاذ عملية في كأساس وتستخدم
أداء الشركة في الماضي والحاضر، وتوقع ما سـتكون         

، وذلك من خالل إنتـاج      عليه نتائج الشركة في المستقبل    
  . عدد من التقارير المالية األساسية
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يمثل مـزيج مـن   : Finance Structure الهيكل التمويلي_ 
 وهما مصادر التمويل طويلة األجل أو       مصادر التمويل، 

، Capital Structureمـا ُيعـرف بهيكـل رأس المـال     
  . قصيرة األجلومصادر التمويل 

يتضمن كافة مصادر : Financial Structure الهيكل المالي_ 
التمويل أو ما ُيعرف بهيكل التمويل، وكافة االستخدامات        

ُيعـرف  التي تستخدم تلك المصادر فى تمويلها أو مـا          
،حيث يعكـس   Structure Investmentبهيكل اإلستثمار 

التوازن بين مكونات الهيكل المالي قوة المركز المـالي،         
  . ويعكس عدم التوازن به خلل هذا الهيكل

مما سبق أن العالقة بين التمويل واإلسـتثمار        نستخلص  
 في الدائرة االقتصادية، حيـث أن       Integratedعالقة تكاملية   

كة في اإلستثمار أو التوسع فيه تكون مـصحوبة         رغبة الشر 
دائماً بالبحث عن مصادر التمويل وإدارة األمـوال بكفـاءة          

المبـادئ الحاكمـة    ومن ثم يمكن التعرف علـى       . وفعالية
تحقيـق  ) ١: (، والتي تتمثل فـي    للسياسة التمويلية الرشيدة  

التوازن في الهيكل التمويلي من حيث التوازن بين كل مـن           
بالملكية والتمويل بالمديونية، وأن يتوافق مع نمـط        التمويل  

) ٢( الهياكل التمويلية في الشركات أو األنـشطة المماثلـة،        
تحقيق التوازن في الهيكل المالي من حيث التناسـب بـين           

ستحقاقات إلمصادر التمويل واستخداماتها من زاوية آجال ا      
) ٤( تخفيض تكلفة التمويل بقدر اإلمكـان،     ) ٣( لكل منهما، 

  .تخفيض درجة المخاطرة والعمل داخل درجة مقبولة منها
 النتائج البحثية ومناقشتها

فيما يلي أهم نتائج أعمال الـشركة العامـة للـصوامع           
قاعدة البيانات المتاحة عن القمح والعمالة والتخزين من واقع 

  : يوهى على النحو التال القوائم المالية،و
  

اردة من األقماح التموينية    الوضع الراهن للكميات الو   : أوالً
   :للشركة العامة للصوامع والتخزين

فيما يلي عرض ألهم نتائج نـشاط األقمـاح التموينيـة           
الواردة إلى الشركة العامة للصوامع والتخزين وفقـاً لنـوع         

القمح ودول المنشأ والموانىء المـصرية وعـدد الـسفن،          
ــامي     ــالل ع ــا خ ــدالت تغيره ، ٢٠١٢/٢٠١٣ومع

  :على النحو التالي) ١(الواردة بالجدول ، و٢٠١٣/٢٠١٤
  

إلـى  بدراسة الكميات الواردة من األقمـاح التموينيـة         
طبقاً لنوع القمـح عـام      الشركة العامة للصوامع والتخزين     

 ألف طن   ٣٩١٦,٣٤ تبين أنها بلغت حوالي      ٢٠١٢/٢٠١٣
 دول  ٦ سفنية، مـن  نحـو        ٦٣ نحوبإجمالي عدد سفن بلغ     

، أمريكـا، فرنـسا، أوكرانيـا،       تتمثل في رومانيا، روسيا   
 ألف طـن مـن      ١٠٧٠,٨٠حوالي  بكمية بلغت   األرجنتين  

 ١٣ألف طن من خالل      ٨١٨,٢٣ وحوالي سفنية،   ١٧خالل  
  سـفنية،  ١٢ ألف طن من خالل      ٧٢٤,٠٩وحوالي  سفنية،  
وحـوالي    سـفن،  ١٠ ألف طن من خـالل       ٦٢٥ وحوالي
ألـف   ٦٣  وحوالي  سفن، ١٠ ألف طن  من خالل       ٦١٥,٢٢
 خالل سفنية واحـدة فقـط بنـسبة بلغـت نحـو             طن من 
١٥,٧١،  %١٥,٩٦،  %١٨,٤٩،  %٢٠,٨٩،  %٢٧,٣٤% ،
على الترتيب من إجمالي الكميات الـواردة مـن         % ١,٦١

  .للشركةاألقماح 
كما تبين بدراسة الكميات الواردة من األقماح التموينية 

طبقاً لنوع القمح عام إلى الشركة العامة للصوامع والتخزين 
 ألف طن ٥٢٠٧,٧٣ أنها بلغت حوالي ٢٠١٣/٢٠١٤

 دول ٥من  نحو   سفنية،٨٤ نحوبإجمالي عدد سفن بلغ 
بكمية تتمثل في رومانيا، روسيا، أمريكا، فرنسا، أوكرانيا 

  سفنية،٢٦ ألف طن من خالل ١٦٣٧,٨٦حوالي بلغت 
  وحوالي سفنية،٢٩ ألف طن من خالل ١٧٨٧,٥٦وحوالي 
 ألف ١١٩٧  وحوالي سفن،٥ ألف طن من خالل ٢٩٣،٩٣

 ألف طن  من ٢٩١,٣٨ وحوالي   سفنية،١٩طن من خالل 
، %٣٤,٣٣، %٣١,٤٥ سفن، بنسبة بلغت نحو ٥خالل 
على الترتيب من إجمالي % ٥,٦٠، %٢٢,٩٩، %٥,٦٥

  .للشركةالكميات الواردة من األقماح 
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ردة مـن األقمـاح     بدراسة نسبة التغير في الكميات الوا     

ــامي ــح ع ــوع القم ــاً لن ــة طبق ، ٢٠١٢/٢٠١٣ التمويني
% ٣٢,٩٧، تبين أن هناك زيادة بلغت نحـو         ٢٠١٣/٢٠١٤

 عـام    الـشركة  على مستوى إجمالي الكميات الواردة إلـى      
، بينمـا علـى     ٢٠١٢/٢٠١٣ بالمقارنة بعام    ٢٠١٣/٢٠١٤

مستوى الكميات الواردة من الدول بصورة منفردة تبـين أن          
رومانيا، روسيا، فرنسا حققت زيادة بنـسبة بلغـت         كل من   

ترتيـب،  علـى ال  % ٩١,٥٢،  %١١٨,٤٧،  %٥٢,٩٦نحو  
، أوكرانيا نسبة إنخفاض بلغـت      بينما حققت كل من أمريكا    

  .على الترتيب %٥٢,٦٤، %٧٨,١٢نحو 
إلـى  بتوزيع الكميات الواردة من األقمـاح التموينيـة         

ـ   الشركة العامة للصوامع والتخزين      ء عـام   ىوانوفقـاً للم
ستحوذ إء، حيث   ى تبين أن هناك أربعة موان     ٢٠١٢/٢٠١٣

حـوالي  المرتبة األولـى بكميـة بلغـت         ىميناء دمياط عل  
من خالل  % ٣٠,١٤ ألف طن بنسبة بلغت نحو       ١١٨٠,٢٧

ـ ، ثـم    %٣٠,١٦ سفنية بنسبة بلغت نحو      ١٩  مينـاء   يأتي
حـوالي  بكميـة بلغـت     اإلسكندرية في المرتبـة الثانيـة       

من خالل  % ٣٠,٠٣طن بنسبة بلغت نحو      ألف   ١١٧٥,٩٥
حتل ميناء الدخيلة   إ، و %٣٠,١٦ سفنية بنسبة بلغت نحو      ١٩

 ألف طن بنسبة    ٨٦٧,١١حوالي  بكمية بلغت   المرتبة الثالثة   
 سفنية بنسبة بلغت نحو     ١٤من خالل   % ٢٢,١٤بلغت نحو   
، ثم يأتي فى المرتبة الرابعـة واألخيـرة مينـاء       %٢٢,٢٢
 ألف طن بنسبة بلغت نحـو       ٦٩٣لي  حوابكمية بلغت   سفاجا  
  %.١٧,٤٦ سفنية بنسبة بلغت نحو ١١من خالل % ١٧,٧٠

إلـى  بتوزيع الكميات الواردة من األقمـاح التموينيـة         
ء عـام   ىوفقـاً للمـوان   الشركة العامة للصوامع والتخزين     

ستحوذ إء، حيث   ى تبين أن هناك أربعة موان     ٢٠١٣/٢٠١٤
حـوالي  يـة بلغـت     بكم  المرتبة األولـى   ميناء دمياط على  

من خالل  % ٣٨,٠٨ ألف طن  بنسبة بلغت نحو        ١٩٨٣,٢٠
، ثـم يـأتي مينـاء       %٣٨,١٠ سفنية بنسبة بلغت نحو      ٣٢

حـوالي  بكميـة بلغـت     اإلسكندرية في المرتبـة الثانيـة       
 من خالل % ٣٥,٤٢ ألف طن بنسبة بلغت نحو       ١٨٤٤,٤٨

حتل ميناء سفاجا   إ، و %٣٥,٧١سفنية بنسبة بلغت نحو      ٣٠
 ألف طـن بنـسبة      ٦٩٣حوالي  بكمية بلغت   الثالثة  المرتبة  

 سفنية بنسبة بلغت نحو     ١١من خالل   % ١٣,٣١بلغت نحو   
، ثم يأتي فى المرتبة الرابعـة واألخيـرة مينـاء       %١٣,١٠
  ألف طن بنسبة بلغت      ٦٨٧,٠٥حوالي  بكمية بلغت   الدخيلة  

سـفنية بنـسبة بلغـت نحـو        ١١من خالل   % ١٣,١٩نحو  
١٣,١٠ .%  

تغير في الكميات الواردة مـن األقمـاح        بدراسة نسبة ال  
علـى  إلى الشركة العامة للـصوامع والتخـزين        التموينية  

ــوان ــستوى الم ــاميىم ــصرية ع ، ٢٠١٢/٢٠١٣ء الم
ميـات الـواردة    ، تبين أن هناك زيادة في الك      ٢٠١٣/٢٠١٤

، وميناء اإلسكندرية بنسبة بلغت نحـو       لكل من ميناء دمياط   
ترتب على  ذلك    على الترتيب، كما    % ٥٦,٨٥،  %٦٨,٠٣

% ٥٧,٨٩،  %٨٤,٢١زيادة عدد السفن بنسبة بلغت نحـو        
على الترتيب، بينما حدث إنخفاض فى الكميات الواردة من         

لميناء الدخيلـة ترتـب     % ٢٠,٧٧األقماح بنسبة بلغت نحو     
 عــام %٢١,٤٣ نخفــاض عــدد الــسفن بنحــوإعليهــا 
تسم مينـاء   إ، و ٢٠١٢/٢٠١٣ بالمقارنة بعام    ٢٠١٣/٢٠١٤
الثبات ولم يحدث أي تغير في الكميات الواردة مـن          سفاجا ب 

  .األقماح إليه، وكذلك عدد السفن
  

معالم ومؤشرات الوضع الراهن للعمالة بالشركة : ثانياً
  :العامة للصوامع والتخزين

  

ُيعد هذا المنظور أحد اتجاهات بناء وقياس وتقييم األداء         
يـة  تطور العمالـة بالـصورة اإلجمال     دراسة  بالتركيز على   

ــا   ــدالت توظيفه ــرة  ومع ــالل الفت  -٢٠٠٨/٢٠٠٩خ
 للشكل التعاقـدي  وتغير هيكل العمالة وفقاً     ،  ٢٠١٤/٢٠١٥

والمنـاطق الجغرافيـة للـشركة       ،)ظهورات مؤقت، دائم،(
، ٢٠١٣/٢٠١٤ خـالل عـامي      العامة للصوامع والتخزين  
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، ويتضح من المعالم والمؤشـرات الـواردة        ٢٠١٤/٢٠١٥
  :يما يل) ٣(، )٢(بجدولي 

بلغ متوسط عدد العاملين بالشركة العامـة       : عدد العاملين -
 -٢٠٠٨/٢٠٠٩للصوامع والتخـزين خـالل الفتـرة        

لف عامل، وقـد بلـغ      أ ٢,٧٩٩ حوالي   ٢٠١٤/٢٠١٥
تجه إ، ثم   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ألف عامل عام     ٢,٩١٣ يحوال

 عـام    ألف عامل  ٢,٦٥٢لإلنخفاض ليصل إلى حوالي     
  %.   ٨,٩٦ بنسبة إنخفاض بلغت نحو٢٠١٤/٢٠١٥

 التوظيف بالـشركة    لبدراسة تطور معد   : التوظيف لمعد -
 -٢٠٠٩ /٢٠٠٨العامة للصوامع والتخزين خالل الفترة      

معظـم  حقق معـدالت سـالبة       هأنتبين   ٢٠١٤/٢٠١٥
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩عـام   % ٢٧,٠الفترات حيث بلغت نحو     

 حقق، فيما   ٢٠١٤/٢٠١٥  عام %١,٣٨صل إلى نحو    يل
ــة   ــدالت موجب ــامي مع ــالل ع ، ٢٠١٠/٢٠١١خ

علــى % ٠,٤٩، %٠,٠٣ بلغــت نحــو ٢٠١٣/٢٠١٤
  .الترتيب

  : التغير في هيكل العمالة -
تبين بدراسة الوضع الراهن للعمالة بالـشركة العامـة         

، أن إجمالي   ٢٠١٣/٢٠١٤بالعام المالي   والتخزين  للصوامع  
 ألف عامل منهـا حـوالي       ٢,٦٨٩ بلغ حوالي    العاملينعدد  

مـن  % ٩٢,١٥نحـو    ألف عامل دائم بنسبة بلغت       ٢,٤٧٨
 بعقـد   العـاملين  بالشركة، بينما بلغ عـدد       العاملينإجمالي  
من إجمـالي   % ٧,٦٦ عامل بنسبة بلغت نحو      ٢٠٦حوالي  
بلغـت  والتـي    بالشركة، باإلضافة إلى الظهورات      العاملين
 ٨موزعة علـى    % ٠,١٩ عمال بنسبة بلغت نحو      ٥حوالي  

دميـاط،  مناطق هى اإلسكندرية، اإلدارة العامة، القـاهرة،        
، باإلضافة إلى  الـسويس      سفاجا، بورسعيد، نقل اإلسكندرية   

 عامـل،   ٦٨٩ بكل منطقة حوالي     العاملينحيث بلغ إجمالي    
 ٢٠٢ عامل،   ٢٥٠ عامل،   ٢٥٤ عامل،   ٤٩١ عامل،   ٥٧٠

، %٢٥,٦٢ عامل بنسبة بلغت نحو      ٨٢ عامل،   ١٥١عامل،  

٧,٥١،  %٩,٣٠،  %٩,٤٥،  %١٨,٢٦،  %٢١,٢٠% ،
  .لترتيبعلى ا% ٣,٠٥، %٥,٦٢

تبين بدراسة الوضع الراهن للعمالة بالـشركة العامـة         
 ي، أن إجمال  ٢٠١٤/٢٠١٥بالعام المالي   للصوامع والتخزين   

 ي ألف عامل منهـا حـوال      ٢,٦٥٢ بلغ حوالي    العاملينعدد  
مـن  % ٩٧,٦٢ ألف عامل دائم بنسبة بلغت نحـو         ٢,٥٨٩
 بعقـد   العـاملين ، بينما بلغ عـدد       بالشركة العاملينإجمالي  

مـن إجمـالي    % ٢,١١ عامل بنسبة بلغت نحو      ٥٦والي  ح
بلغـت  والتـي   ، باإلضافة إلى الظهورات      بالشركة العاملين
 ٨موزعة علـى    % ٠,٢٦ عمال بنسبة بلغت نحو      ٧حوالي  

، ، دميـاط  ، القـاهرة  مناطق هى اإلسكندرية، اإلدارة العامة    
، باإلضافة إلى  الـسويس       سفاجا، بورسعيد، نقل اإلسكندرية   

،  عامـل  ٦٤٣ بكل منطقة حوالى     العاملينإجمالي  حيث بلغ   
 ١٨٣ عامل،   ٢٣٣ عامل،   ٣٤٩ عامل،   ٤٦٢ عامل،   ٥٥٩

، %٢٤,٢٤ عامل بنسبة بلغت نحو      ٨٦ عامل،   ١٣٧عامل،  
٦,٩٠،  %٨,٧٩،  %١٣,١٦،  %١٧,٤٢،  %٢١,٠٨% ،
  .على الترتيب% ٣,٢٤، %٥,١٧

بدراسة نسبة التغير في العمالة بالشركة العامة للصوامع        
، تبين  ٢٠١٤/٢٠١٥،  ٢٠١٣/٢٠١٤عامي  ين خالل   والتخز

 بالعام المالي  بالشركة أن هناك إنخفاض في أعداد العاملين       
، ممـا   ٢٠١٣/٢٠١٤ بالعام المالي  بالمقارنة   ٢٠١٤/٢٠١٥
نخفاض معدل التوظيف كأحد المؤشرات     إ داللة على    ييعط

 بنسبة بلغـت    يالهامة لتقييم أداء الشركة من المنظور البشر      
، ولكن بصورة منفردة شهدت العمالة الدائمـة        %١,٣٨نحو  

الة الظهورات بنـسبة    ، وعم %٤,٤٨زيادة بنسبة بلغت نحو     
تجهت العمالة بعقود لإلنخفاض    إ، في حين    %٤٠بلغت نحو   

وعلى مستوى توزيع العمالـة      %.٧٢,٨٢بنسبة بلغت نحو    
 لإلنخفاض  العاملينتجاه أعداد   إبين مناطق الجمهورية تبين     

، ل إسكندرية، سفاجا، اإلسـكندرية    ، نق ورسعيدبفي كل من    
، %٩,٢٧،  %٩,٤١القاهرة، اإلدارة العامة بنسبة بلغت نحو       

  ، على الترتيب% ١,٩٣، %٥,٩١، %٦,٦٨، %٦,٨٠
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 بالشركة العامة للصوامع والتخزين خالل الفترة )%( التوظيفلمعد عدد العاملين باأللف عامل وتطور. ٢جدول 

)٢٠١٤/٢٠١٥ -٢٠٠٨/٢٠٠٩(.  
  المتوسط  ١٤/٢٠١٥ ١٣/٢٠١٤  ١٢/٢٠١٣ ١١/٢٠١٢  ١٠/٢٠١١  ٠٨/٢٠٠٩٠٩/٢٠١٠  العام المالي

  ٧٩٩,٢  ٦٥٢,٢  ٦٨٩,٢  ٦٧٦,٢  ٨٣٩,٢  ٩١٢,٢  ٩١١,٢  ٩١٣,٢  *عدد العاملين 
  _  ) ٣٨,١(  ٤٩,٠  ) ٧٤,٥(  ) ٥١,٢(  ٠٣,٠  ) ٠٧,٠(  ) ٢٧,٠(  معدل التوظيف 

  .ف السالبالقيم بين القوسين تُعبر عن معدل التوظي( ): 
  . ألف عامل٩٢١,٢ بلغ حوالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨عدد العاملين بالشركة بالعام المالي * 

  ١٠٠×عام المالي السابق بالعدد العاملين  )/عام المالي السابقبالعدد العاملين _ لعام المالي الحالي باعدد العاملين % = (معدل التوظيف ** 
   العامة للمعلومات والحاسب اآللي،، اإلدارةوامع والتخزين الشركة العامة للصُجمعت وُحسبت من: المصدر
  http://www.gcss-egypt.com/main.htm  اإللكتروني للشركة الموقع

العامة للصوامع والتخزين بالشركة وفقاً للشكل التعاقدي والمناطق الجغرافية هيكل العمالة  الوضع الراهن لتغير .٣جدول 
  .٢٠١٤/٢٠١٥، ٢٠١٣/٢٠١٤عامي  خالل

 

  . السالبةالقيم بين القوسين تُعبر عن نسبة التغير( ): 
  ،  العامة للمعلومات والحاسب اآلليُجمعت وُحسبت من الشركة العامة للصوامع والتخزين، اإلدارة: المصدر
  http://www.gcss-egypt.com/main.htm: اإللكتروني للشركة الموقع

 للزيادة في كل من دميـاط،       العاملينتجهت أعداد   إفي حين   
 علـى   %٤,٨٨،  %٣٧,٤٠السويس بنـسبة بلغـت نحـو        

  .الترتيب
 معالم ومؤشرات الوضع الـراهن لهيكـل التكـاليف          :ثالثاً

  :بالشركة العامة للصوامع والتخزين
  

 نسبة كل عنـصر  Cost Structureيعكس هيكل التكاليف 
من عناصر التكاليف، والتي تتمثل فـي تكـاليف اإلنتـاج           

والتسويق والخدمات اإلدارية والتمويلية وبنودهـا خاصـة        
م مؤشراتها للتعرف على مدى مرونة هيكـل        األجور، وأه 

التكاليف من خالل إمكانية تخفيضها والتحكم فيها، وقد تلجأ         
بعض الشركات إلى نظام المعاش المبكـر لتخفـيض بنـد           
األجور، وقد يكون هناك صعوبات تواجه بعض الـشركات         
لتخفيض هذا البند نظراً لوجود نقابـات عماليـة قويـة أو            

نين تتعلق بالحد األدنى لألجور، وفي      إصدار قرارات أو قوا   

)بالعامل(دائم  )بالعامل(عقد   اإلجمالى )بالعامل(ظهورات  
)بالعامل( %األهمية النسبية    

/١٣ المنطقة
٢٠١٤ 

١٤/
٢٠١٥

١٣/
٢٠١٤

١٤/
٢٠١٥

١٣/
٢٠١٤

١٤/
٢٠١٥

١٣/
٢٠١٤ 

١٤/
٢٠١٥ 

١٣/
٢٠١٤ 

١٤/
٢٠١٥ 

نسبة 
 التغير
% 

  )٩٣,١(  ٠٨,٢١ ٢٠,٢١  ٥٥٩ ٥٧٠ _ _  ١٧ ٤٠  ٥٤٢ ٥٣٠ عامةاإلدارة ال
  )٩١,٥(  ٤٢,١٧ ٢٦,١٨  ٤٦٢ ٤٩١ ١ ٣  ١١ ٣٢  ٤٥٠ ٤٥٦ القاهرة

  )٦٨,٦( ٢٤,٢٤ ٦٢,٢٥  ٦٤٣ ٦٨٩ ٥ ١  ٢ ٣٩  ٦٣٦ ٦٤٩ اإلسكندرية
  )٤١,٩(  ٩٠,٦ ٥١,٧  ١٨٣ ٢٠٢ _ _  ٣ ٢٤  ١٨٠ ١٧٨  بورسعيد
  ٤٠,٣٧  ١٦,١٣ ٤٥,٩  ٣٤٩ ٢٥٤ ١ ١  ١ ١٢  ٣٤٧ ٢٤١ دمياط

  ٨٨,٤  ٢٤,٣ ٠٥,٣  ٨٦ ٨٢ _ _  ١٨ ٨  ٦٨ ٧٤ السويس
  )٨٠,٦( ٧٩,٨ ٣٠,٩  ٢٣٣ ٢٥٠ _ _  ٢ ٣١  ٢٣١ ٢١٩ سفاجا

  )٢٧,٩(  ١٧,٥ ٦٢,٥  ١٣٧ ١٥١ _ _  ٢ ٢٠  ١٣٥ ١٣١ نقل اإلسكندرية
  )٣٨,١(  ١٠٠  ١٠٠ ٢٦٨٩٢٦٥٢ ٧ ٥  ٥٦ ٢٠٦  ٢٥٨٩ ٢٤٧٨ اإلجمالى
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هذه الحالة فإن الشركة تخفض من القروض فـي هيكلهـا           
التمويلي لتخفيض التكاليف، ويتضح ذلـك وفقـاً للبيانـات          

  :على النحو التالي) ٤(والمؤشرات الواردة بالجدول 
بلغ متوسط قيمة األجـور الـسنوية للعـاملين         :  األجور -

تخـزين خـالل الفتـرة      بالشركة العامة للـصوامع وال    
 مليون  ٨٢,٤٩ حوالي   ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩

 مليـون جنيـه عـام       ٦٤,٩٠جنيه، حيث بلغت حوالي     
 لتسجل الحد األدنى لها، وتتجه لإلرتفاع       ٢٠٠٨/٢٠٠٩

 مليـون   ١٠٩,٥٢لتصل لحدها األقصى البالغ حـوالي       
 بنحـو   بلغـت ، بنسبة زيـادة     ٢٠١٢/٢٠١٣جنيه عام   
٦٨,٧٥.%  

يعرف مفهوم الرضا الـوظيفي أو      : املينمؤشر رضا الع   -
 – إيجابية وسلبية    –رضا العاملين بأنه مجموعة المشاعر    

تجاه العمل الذي يشغله الفرد، ويعتبـر قيـاس الرضـا           
سترشادية لتحسين  اإلالوظيفي أحد األدوات والمؤشرات     

حيث أن هناك عالقة طردية بين الرضا الوظيفي         .األداء
إرتفع مستوى الرضا الوظيفي    واألداء الوظيفي أي كلما     

إرتفع مستوى األداء الوظيفي، علـى أسـاس أن األداء          
ت يؤدي إلى زيـادة     أفاالجيد للموظف، وما يعقبه من مك     

وبالتـالي زيـادة     قدرته على إشباع حاجته من جهـة،      
مستوى ودرجة رضاه عن العمل من جهة أخرى، ومن         

عـن  بين العناصر التي يعتمد عليها هذا المؤشر الرضا         
األجر، الرضا عن مستوى العمل، الرضا عن سـاعات         
العمل وظروف العمل، التحفيز، وانطالقاً من البيانـات        
والمعلومات المتاحـة يمكننـا اختيـار العنـصر األول         

حتساب معدل  إوالمتمثل في الرضا عن األجر من خالل        
األجر السنوي للعاملين بالشركة، وقد تبين بدراسة تطور        

شركة العامة للصوامع والتخزين خـالل      معدل األجر بال  
 أنه سجل معدل    ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩الفترة  
 بالمقارنة  ٢٠٠٨/٢٠٠٩عام  %٢٦,١٧بلغ نحو  إنخفاض

، ثم إتجه لإلرتفـاع     ٢٠٠٧/٢٠٠٨عما كان عليه بالعام     

% ٤٢,٥  ليصل إلى نحـو  ٢٠٠٩/٢٠١٠بداية من العام    
 ، ليـستمر فـي    ٢٠٠٨/٢٠٠٩عما كان عليـه بالعـام       

 ٢٠١٢/٢٠١٣بالعام   %٢٠,٣٠نحو رتفاع ليصل إلى  اإل
  .٢٠١١/٢٠١٢بالمقارنة عما كان عليه بالعام 

 التوظيـف   معـدل يتضح أنه على الرغم من إنخفاض       
 األجر إرتفع، ويرجع ذلك في األساس       لبالشركة إال أن معد   

إلى خلل في هيكل تكاليف الشركة، نتيجة هيمنـة األجـور           
نـسبة األجـور إلـى      على هيكل التكاليف، حيث وصـلت       

 إلى نحـو    ٢٠١٢/٢٠١٣إيرادات النشاط  في العام المالي       
، وقد يرجع ذلـك إلـى       )٥( ،)٤( جدولي رقم    -%٣٧,٦١

  .وجود عمالة زائدة ال تتناسب مع عمليات التشغيل
 

متوسط أجر العامـل     بلغ:  متوسط األجر السنوي للعامل    -
في السنة بالشركة العامة للصوامع والتخـزين خـالل         

 ٢٩,١٥حوالي   ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩ة    فترال
 ألف جنيـه عـام      ٢٢,٢٨، حيث بلغ حوالي     ألف جنيه 
ـ إ ليسجل أدنـى قيمـه للمؤشـر، و        ٢٠٠٨/٢٠٠٩  هتج
والبالغـة حـوالي    لـه    ليصل إلى أقصى قيمة      لإلرتفاع
 بنسبة زيادة بلغت    ٢٠١٢/٢٠١٣ ألف جنيه عام     ٤٠,٩٣

  %.٨٣,٧١نحو 
ـ  :  رأس المال المدفوع   - ط قيمـة رأس المـال      بلغ متوس

خالل الفترة   المدفوع بالشركة العامة للصوامع والتخزين    
 مليـون   ١٠٠ ي حوال ،٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩

  .تسم بالثبات خالل فترة الدراسةإجنيه وقد 
بلغ متوسـط رأس المـال العامـل        :  رأس المال العامل   -

بالشركة العامة للـصوامع والتخـزين خـالل الفتـرة          
 مليـون   ٤٥,٤٦ حوالي   ٢٠١٢/٢٠١٣- ٢٠٠٨/٢٠٠٩
 مليـون جنيـه عـام       ٧٥,٣١، حيث بلغ حـوالي      جنيه

 لإلنخفاض ليصل إلى أدنى قيمه      هتجإ، و ٢٠٠٨/٢٠٠٩
ــه والبالغــة حــوالي   مليــون جنيــه عــام ٩٩,٢٤ل

  %.٨٢,٦٦بنسبة إنخفاض بلغت نحو  ٢٠١٢/٢٠١٣
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بلغ متوسط ما   : المدفوع ما يخص العامل من رأس المال        -
يخص العامل من رأس المال المدفوع  بالشركة العامـة          

– ٢٠٠٨/٢٠٠٩للصوامع والتخزين خـالل الفتـرة         
، حيـث بلـغ      ألف جنيه  ١٢,٣٥ ي حوال ٢٠١٢/٢٠١٣
 ليـسجل  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ألف جنيه عـام    ٣٣,٣٤حوالى  

ليصل إلى أقـصى     لإلرتفاع هتجإأدنى قيمه للمؤشر، و   
 ألـف جنيـه عـام       ٣٧,٣٧ي  حـوال قيمة له والبالغـة     

  %.٨٦,٨ بنسبة زيادة بلغت نحو ٢٠١٢/٢٠١٣
بلغ متوسط مـا    :  ما يخص العامل من رأس المال العامل       -

يخص العامل من رأس المال العامل بالـشركة العامـة          
 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩للصوامع والتخزين خـالل الفتـرة         

، حيـث بلـغ      ألف جنيه  ٨١,١٥ حوالي   ٢٠١٢/٢٠١٣
ـ إو،  ٢٠٠٨/٢٠٠٩عام  ف جنيه   أل ٨٥,٢٥  يحوال  هتج

 ألـف جنيـه عـام       ٣٤,٩ليصل إلى حوالي    لإلنخفاض  
  %.٨٧,٦٣ بنسبة إنخفاض بلغت نحو ٢٠١٢/٢٠١٣

بلغ متوسط تكـاليف اإلنتـاج بالـشركة       : تكاليف اإلنتاج  -
 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩العامة للصوامع والتخزين خالل الفترة      

، وقد بلغت    مليون جنيه  ٩١,٣٢٤ حوالي   ٢٠١٢/٢٠١٣
، حيث  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ مليون جنيه عام     ١٨,٣٦٧لي    حوا
 مليـون   ٥٣,٢٦٢تجهت لإلنخفاض لتصل إلى حوالي      إ

، بنسبة إنخفاض بلغـت نحـو       ٢٠١٢/٢٠١٣جنيه عام   
٥٠,٢٨.%  

تُعتبر أحد المؤشـرات التـي تعكـس        : كاليف التسويق  ت -
حصة الشركة فى السوق من منظور العمالء من خالل         

التـسويق بالـشركة    ، حيث بلغ متوسط تكاليف      هاتطور
 - ٢٠١٠/٢٠١١العامة للصوامع والتخزين خالل الفترة      

 مليون جنيه، وقـد بلغـت       ٤,٣٩ حوالي   ٢٠١٢/٢٠١٣
، حيـث   ٢٠١١ /٢٠١٠ مليون جنيه عام     ٧٥,٢حوالي  

 مليون جنيه   ٥٩,١حوالي  إلى  تجهت لإلنخفاض لتصل    إ
 بنــسبة إنخفــاض بلغــت نحــو ٢٠١٢/٢٠١٣عــام 
١٨,٤٢.%  

بلغ متوسط تكاليف   : إلدارية والتمويلية  تكاليف الخدمات ا   -
الخدمات اإلدارية والتمويلية بالشركة العامة للـصوامع       

 ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩والتخزين خالل الفترة    
 ٦٨,٣١ مليون جنيه، وقد بلغت حـوالي        ٨٤,٣٨حوالي  

 لتسجل أدنى قيمة لهـا،      ٢٠٠٨/٢٠٠٩مليون جنيه عام    
 مليـون   ٩٤,٤٨ لتصل إلى حوالي     لإلرتفاعتجهت  إوقد  

، بنسبة زيـادة بلغـت نحـو        ٢٠١٢/٢٠١٣جنيه عام   
٤٨,٥٤.%  

بلـغ متوسـط مـا    : ما يخص العامل من تكاليف اإلنتاج  -
يخص العامل من تكـاليف اإلنتـاج بالـشركة العامـة           

 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩للصوامع والتخـزين خـالل الفتـرة        
 ألف جنيه، وقـد بلـغ       ٧٧,١١٣ حوالي   ٢٠١٢/٢٠١٣
 هتجإ، ثم   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام    ألف جنيه  ٠٥,١٢٦ يحوال

 ألف جنيـه عـام      ١١,٩٨لإلنخفاض ليصل إلى حوالي     
  %.١٧,٢٢ بنسبة إنخفاض بلغت نحو ٢٠١٢/٢٠١٣

بلغ متوسـط مـا    :  ما يخص العامل من تكاليف التسويق      -
يخص العامل من تكاليف التـسويق بالـشركة العامـة          

- ٢٠١٠/٢٠١١للصوامع والتخـزين خـالل الفتـرة        
 ألف جنيه، وقد بلغ حوالى      ١,٥٥ حوالي   ٢٠١٢/٢٠١٣
 لإلنخفاض  هتجإ، ثم   ٢٠١٠/٢٠١١ ألف جنيه عام     ٩٤,٠

 ٢٠١٢/٢٠١٣ ألف جنيه عـام      ٥٩,٠ليصل إلى حوالي    
  %.٢٣,٣٧بنسبة إنخفاض بلغت نحو 

 ما يخص العامـل مـن تكـاليف الخـدمات اإلداريـة             -
بلغ متوسط ما يخص العامل مـن تكـاليف          :والتمويلية

تمويلية بالشركة العامة للـصوامع     الخدمات اإلدارية وال  
 ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩والتخزين خالل الفترة    

 ألف  ٨٨,١٠ ألف جنيه، وقد بلغ حوالي       ٧١,١٣حوالي  
 ليصل إلـى    لإلرتفاع هتجإ، ثم   ٢٠٠٨/٢٠٠٩جنيه عام   

 بنـسبة   ٢٠١٢/٢٠١٣ ألف جنيه عـام      ٢٩,١٨ يحوال
  %.١١,٦٨زيادة بلغت نحو 
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ـ    :رابعاً ة التاريخيـة للـشركة العامـة        أهم المالمح المالي
      :للصوامع والتخزين

يمكننا من خالل توصيف البيانات المحاسـبية الـواردة         
بالقوائم المالية للشركة العامة للصوامع والتخـزين خـالل         

المالمح  على    التعرف ٢٠١٢/٢٠١٣ -٢٠٠٨/٢٠٠٩ الفترة  
نقاط القوة والضعف بالشركة، والـواردة بالجـدول     والمالية  

  : التالي النحو على)٥(
 األصول الثابتة   يبلغ متوسط صاف  :  صافي األصول الثابتة   -

بالشركة العامة للـصوامع والتخـزين خـالل الفتـرة          
ليون م١٥٤,٦١ حوالي   ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩
مليـون جنيـه عـام       ١٨١,٧٢وقد بلغ حـوالي      ،جنيه

صل إلى حـوالي    يل لإلنخفاض   هتجإثم   ،٢٠٠٨/٢٠٠٩
 بنــسبة ٢٠١٢/٢٠١٣ام  مليــون جنيــه عــ١٢٦,٦١

  %.٣٣,٣٠إنخفاض بلغت نحو 
بلغ متوسط األصول طويلة األجل     :  األصول طويلة األجل   -

بالشركة العامة للـصوامع والتخـزين خـالل الفتـرة          
 ٢٠٣,٣٤ ي حــــوال٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩

 مليـون جنيـه     ٢٣٠,٨٥ حوالي   تمليون جنيه، وقد بلغ   
إلـى  صل  ت لإلنخفاض ل  تتجهإ، ثم   ٢٠٠٨/٢٠٠٩عام  

 بنسبة  ٢٠١٢/٢٠١٣ مليون جنيه عام     ١٧٧,٤٦حوالي  
  %.١٣,٢٣إنخفاض بلغت نحو 

 بالشركة  السلعيبلغ متوسط المخزون:  السلعي المخزون-
 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩العامة للصوامع والتخزين خالل الفترة 

 مليون جنيه، وقد بلغ ٤٥,٧٣ حوالي ٢٠١٢/٢٠١٣
 هجتإ، ثم ٢٠٠٨/٢٠٠٩ مليون جنيه عام ٤٦,٩٣حوالي 

 مليون جنيه عام ٤٦,٨٨لإلنخفاض ليصل إلى حوالي 
  %.١١,٠ بنسبة إنخفاض بلغت نحو٢٠١٢/٢٠١٣

 بالصندوقبلغ متوسط النقدية : البنوك والصندوقب نقدية -
 بالشركة العامة للصوامع والتخزين خالل الفترة لبنوكوا

 مليون ١١٣,٦٩حوالي  ٢٠١٢/٢٠١٣ -٢٠٠٨/٢٠٠٩
 مليون جنيه عام ٨٥,٥٤  حواليتجنيه، وقد بلغ

صل إلى حوالي تللإلرتفاع  تتجهإ، ثم ٢٠٠٨/٢٠٠٩
 بنسبة زيادة ٢٠١٢/٢٠١٣مليون جنيه عام  ١٦٩,٢٩

  %.٩١,٩٧بلغت نحو 
بلـغ متوسـط األصـول المتداولـة        : األصول المتداولة  -

بالشركة العامة للـصوامع والتخـزين خـالل الفتـرة          
 مليون  ٧٥٧,٨٤ ي حوال ٢٠١٢/٢٠١٣- ٢٠٠٨/٢٠٠٩
 مليـون جنيـه عـام       ٥٣١,٥٢ ي حوال ت، وقد بلغ  هجني

 يصل إلى حـوال   ت ل لإلرتفاع تتجهإ، ثم   ٢٠٠٨/٢٠٠٩
 زيادة بنسبة   ٢٠١٢/٢٠١٣ مليون جنيه عام     ٦٤,١٠٣٤

  %.٦٦,٩٤بلغت نحو 
 األصول بالـشركة    يمتوسط إجمال  بلغ:  إجمالي األصول  -

 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩العامة للصوامع والتخزين خالل الفترة      
 مليون جنيه، وقد بلـغ      ٩٦١,١٨لي   حوا ٢٠١٢/٢٠١٣
، ثـم   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ مليون جنيه عام     ٧٦٢,٣٧حوالي  

 مليون جنيه   ١٢١٢,١٠صل إلى حوالي    ي ل لإلرتفاع هتجإ
  %.٩٩,٥٨ بنسبة زيادة بلغت نحو ٢٠١٢/٢٠١٣عام 

 حقوق الملكيـة    يبلغ متوسط صاف  :  حقوق الملكية  يصاف_ 
بالشركة العامة للـصوامع والتخـزين خـالل الفتـرة          

مليون ١٥٩,٢٢ حوالي   ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩
مليـون جنيـه عـام      ١٩٥,٩٩جنيه، وقد بلغ حـوالي      

 لإلنخفاض ليصل إلى حـوالي      هتجإثم   ،٢٠٠٨/٢٠٠٩
بنــسبة  ٢٠١٢/٢٠١٣ مليــون جنيــه عــام ١٣٢,٤٦

  %.٤١,٣٢إنخفاض بلغت نحو
بلغ متوسط الخصوم طويلة األجل     :  الخصوم طويلة األجل   -

مع والتخـزين خـالل الفتـرة       بالشركة العامة للـصوا   
 مليون  ٨٩,٣٩  حوالي ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩
 مليـون جنيـه عـام       ١٠٩,٢٣ ي حوال ت، وقد بلغ  جنيه

صل إلى حوالي   ت لإلنخفاض ل  تتجهإ، ثم   ٢٠٠٨/٢٠٠٩
 بنسبة إنخفاض   ٢٠١٢/٢٠١٣ مليون جنيه عام     ٦٩,٩٩

  %.٩٢,٣٥بلغت نحو 
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بلغ متوسط الخصوم المتداولة : المتداولة مالخصو -
بالشركة العامة للصوامع والتخزين خالل الفترة 

 مليون ٧١٢,٣٨ ي حوال٢٠١٢/٢٠١٣ -٢٠٠٨/٢٠٠٩
 مليون جنيه عام ٤٥٦,٢١ حوالي ت، وقد بلغجنيه

صل إلى حوالي لت لإلرتفاع تتجهإ، ثم ٢٠٠٨/٢٠٠٩
 بنسبة زيادة ٢٠١٢/٢٠١٣ مليون جنيه عام ١٠٠٩,٦٦
  %.٣١,١٢١بلغت نحو 

 الخصوم بالشركة يبلغ متوسط إجمال:  الخصومي إجمال-
 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩العامة للصوامع والتخزين خالل الفترة 

 مليون جنيه، وقد بلغ ٨٠١,٧٧ حوالي ٢٠١٢/٢٠١٣
، ثم ٢٠٠٨/٢٠٠٩ مليون جنيه عام ٥٦٥,٤٤حوالي 

 مليون جنيه ١٠٧٩,٦٥ ليصل إلى حوالي لإلرتفاع هتجإ
  %.٩٤,٩٠ بنسبة زيادة بلغت نحو ٢٠١٢/٢٠١٣عام 

بلغ متوسط إيـرادات النـشاط      : ي إيرادات النشاط الجار   -
 والتخزين خالل الفترة     بالشركة العامة للصوامع   يالجار
 مليون  ٣٩٣,٤٥ي   حوال ٢٠١٢/٢٠١٣ -٢٠٠٨/٢٠٠٩

 مليـون جنيـه عـام       ٤٦٩,٤٦ حوالي   تجنيه، وقد بلغ  
 حوالي  صل إلى ت لإلنخفاض ل  تتجهإ، ثم   ٢٠٠٨/٢٠٠٩

 بنسبة إنخفاض   ٢٠١٢/٢٠١٣مليون جنيه عام    ٢٩١,١٩
  %.٩٧,٣٧بلغت نحو 

 األربـاح   يبلغ متوسط صـاف   :  األرباح والخسائر  يصاف -
والخسائر بالشركة العامة للصوامع والتخـزين خـالل        

 ٢٣,٣٣ حوالي   ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩الفترة  
 ٤٩,٤١حـوالي   صافي األربـاح    ، وقد بلغ    مليون جنيه 
ـ إ، ثم   ٢٠٠٨/٢٠٠٩يه عام   مليون جن   لإلنخفـاض   هتج

ــى حــوالي  ــه عــام ٢٠,٧١ليــصل إل  مليــون جني
، %٠٩,٥٨ بنسبة إنخفاض بلغت نحـو       ٢٠١١/٢٠١٢
 ي بلغـت حـوال    صافي خـسارة   حققت الشركة    هذا وقد 
  .٢٠١٢/٢٠١٣ مليون جنيه عام ٧,٩٥

  
  

 المعايير والمؤشرات المالية لتقييم أداء الشركة :خامساً
  :التخزينالعامة للصوامع و

لقد أثبتت البحوث التطبيقية من خالل تطورها التاريخي        
أن النسب المالية أحد األدوات الهامة والفعالة سـواء فـي           
توصيف وتقييم الهياكل التمويلية والمالية وتحديـد مظـاهر         
الفشل المالي أو التنبؤ به، والتي بدأت فى النصف الثاني من           

م أحـد الدراسـات     ، والذي قـد   Beaverالستينيات على يد    
التاريخية، وذلك لتحديد أهم النسب والمؤشرات المالية التي        
يمكن اإلعتماد عليها فى هذا المجال، وتُفيد في تحليل الكفاءة          
اإلدارية والمالية وقياس األداء فـي الـسوق مـن خـالل            

  .مؤشرات قياس الجانب المالي بإستخدام النسب المالية
بيقيـة لتحليـل الهياكـل      ومن ثم فإنه من الناحية التط      

 تـم    العامة للصوامع والتخـزين    التمويلية والمالية بالشركة  
مجموعـات  ) ٩(اإلعتماد على نموذج تحليل مالي مكون من      

، أومعايير وهى نسب السيولة، نسب توازن هيكل اإلستثمار       
، نسب المديونية، نسب إنتاجيـة رأس       الهيكل التمويلي نسب  

لقدرة اإليراديـة لألصـول     المال في األجل الطويل، نسب ا     
المتداولة، نسب التدفقات النقدية، نسب قياس حجم الـشركة،   

نـسبة ماليـة، والـواردة      ) ٣٣(ويتـضمن نسب الربحية،   
مؤشرات إحصائية لقيـاس    ) ٣(، باإلضافة إلى  )٦(بالجدول

، )٧(المخاطرة واإلرتباط بين المتغيرات، والواردة بجدولي     
ستنتاجات على النحـو    إل، ويمكن استخالص عدد من ا     )٨(

  :التالي
  مؤشرات نسب السيولة

توضح مدى قدرة الشركة على الوفاء : السيولة العادية -
 نسبة السيولة بإلتزاماتها في األجل القصير حيث بلغت

بالشركة العامة للصوامع والتخزين خالل الفترة العادية 
 عام  ١,١٧ نحو ٢٠١٢/٢٠١٣ -٢٠٠٨/٢٠٠٩
 نحو ىاض لتصل إل، وإتجهت لإلنخف٢٠٠٨/٢٠٠٩
 نحوبلغ سنوي بمتوسط ، ٢٠١٢/٢٠١٣عام  ١,٠٢
١,٠٨ .  
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 الوفاء  ىتوضح مدى قدرة الشركة عل    : السيولة السريعة  -
بإلتزاماتها في األجل القصير دون اللجـوء إلـى بيـع           

بالـشركة  نسبة السيولة الـسريعة     بلغت  حيث  البضاعة،  
 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩العامة للصوامع والتخزين خالل الفترة      

، ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عـــام  ١,٠٦ نحـــو ٢٠١٢/٢٠١٣
ـ      عـام   ٠,٩٨ نحـو  ىوإتجهت لإلنخفـاض لتـصل إل

  . ١,٠١بلغ نحو سنوي بمتوسط ، ٢٠١٢/٢٠١٣
 بالـشركة   نسبة السيولة النقديـة   بلغت  : السيولة النقدية  -

 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل الفترة    العامة للصوامع والتخزين  
، ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عـــام  ٠,١٩نحـــو  ٢٠١٢/٢٠١٣

ـ    وإتجهت لإل  م عـا  ٠,١٧ نحـو  ىنخفـاض لتـصل إل
  .  ٠,١٦بلغ نحو سنوي بمتوسط ، ٢٠١٢/٢٠١٣

العامة للصوامع والتخـزين    مما سبق يتضح أن الشركة      
، حيث بلغـت نـسبة       بها تعاني من ضعف عنصر السيولة    

 مرة، وهى تقـل عـن النـسبة         ١,٠٨السيولة العادية نحو    
توسـط   مرة، كما بلغ م    ٢النمطية المتفق عليها وقدرها نحو      

ونـسبة الـسيولة      مـرة،  ١,٠١نسبة السيولة السريعة نحو     
 يعني معاناة الـشركة     يبالشكل الذ   مرة، ٠,١٦ نحو   النقدية

من تعثر مالي واضح، كما تعاني الشركة من مشكلة تراكم          
المخزون السلعي بها، حيث يشكل المخزون السلعي وحـده         

  .  خالل متوسط الفترةمن الخصوم المتداولة% ٦,٤٢نحو 
  مؤشرات نسب توازن هيكل اإلستثمار

بلغت نسبة :  األصوليإجمال/  صافي األصول الثابتة-
العامة األصول الثابتة الصافية في هيكل أصول الشركة 

 -٢٠٠٨/٢٠٠٩ خالل الفترة للصوامع والتخزين
، وإتجهت ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام ٠,٢٤نحو  ٢٠١٢/٢٠١٣

، ٢٠١٢/٢٠١٣ عام ٠,١٠لإلنخفاض لتصل إلى نحو 
  . ٠,١٧بلغ نحو سنوي توسط بم

بلغت نسبة األصول   :  األصول يإجمال/  األصول المتداولة  -
العامـة للـصوامع    المتداولة في هيكل أصول الـشركة       

 ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل الفترة   والتخزين  

 لإلرتفـاع ، وإتجهـت    ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عـام    ٠,٧٠ نحو
، بمتوسـط   ٢٠١٢/٢٠١٣ عـام    ٠,٨٥لتصل إلى نحو    

  . ٠,٧٨و بلغ نحسنوي 
أن الشركة تعاني مـن ضـعف التـراكم         يتضح مما سبق    

 حيث أن متوسط نسبة األصول الثابتة الصافية   يالرأسمال
، حيث يمكن إرجاع ذلـك إلـى        %١٧نحو  ال تزيد عن    

، والتوظيـف الغيـر     يغياب سياسات التوسع اإلستثمار   
    .صحيح لمصادر التمويل المتاحة

  مؤشرات نسب الهيكل التمويلي
بلغت نسبة  : صافي حقوق الملكية  / وم قصيرة األجل  الخص-

الخصوم قصيرة األجل إلـى صـافي حقـوق الملكيـة           
بالشركة العامة للـصوامع والتخـزين خـالل الفتـرة          

ــو ٢٠١٢/٢٠١٣ -٢٠٠٨/٢٠٠٩ ــام ٢,٣٣ نحـ عـ
 ٧,٦٢وإتجهت لإلرتفاع لتصل إلى نحو       ،٢٠٠٨/٢٠٠٩

  .  ٤,٧٨، بمتوسط سنوي بلغ نحو ٢٠١٢/٢٠١٣عام 
بلغت نسبة  : صافي حقوق الملكية  / صوم طويلة األجل   الخ -

 بالشركة  الخصوم طويلة األجل إلى صافي حقوق الملكية      
 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩ خالل الفترة    العامة للصوامع والتخرين  

، وإتجهت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام   ٠,٥٦ نحو   ٢٠١٢/٢٠١٣
، ٢٠١٢/٢٠١٣ عـام    ٠,٥٣لإلنخفاض لتصل إلى نحو     

  .٠,٥٦بمتوسط سنوي بلغ نحو 
توضـح هـذه    : صافي حقوق الملكية  / مالي الخصوم إج -

النسبة مدى إمكانية تغطية إجمالي الخـصوم بإسـتخدام         
صافي حقوق الملكية، وتعبر عن أحد طرق قياس الرفع         

حيث بلغـت نـسبة إجمـالي     ، Leverage Ratiosالمالي
الخصوم إلى صافي حـق الملكيـة بالـشركة العامـة           

 -٢٠٠٨/٢٠٠٩للصوامع والتخـزين خـالل الفتـرة        
، وإتجهت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام   ٢,٨٩ نحو   ٢٠١٢/٢٠١٣

، ٢٠١٢/٢٠١٣ عـام    ٨,١٥لإلرتفاع لتصل إلى نحـو      
  .٥,٣٤بمتوسط سنوي بلغ نحو 
  مؤشرات نسب المديونية
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نسبة رأس  بلغت  :  الخصوم ي إجمال / رأس المال المدفوع   -
المال المدفوع إلى إجمالي الخصوم بالـشركة العامـة          

-٢٠٠٨/٢٠٠٩الفتـرة    خـالل    للصوامع والتخـزين  
، وإتجهت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام   ٠,١٨نحو   ٢٠١٢/٢٠١٣

، ٢٠١٢/٢٠١٣ عـام    ٠,٠٩ نحو   ىلإلنخفاض لتصل إل  
   .٠,١٣بلغ نحو سنوي بمتوسط 

 نسبة  بلغت:  الخصوم طويلة األجل   / رأس المال المدفوع   -
رأس المال المدفوع إلى الخصوم طويلة األجل بالشركة        

 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩لفترة  ا خالل   العامة للصوامع والتخزين  
، وإتجهت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩عام  ٠,٩٢  نحو ٢٠١٢/٢٠١٣
، ٢٠١٢/٢٠١٣ عـام    ١,٤٣ نحـو    ى لتصل إل  لإلرتفاع
  .١,١٥بلغ نحو سنوي بمتوسط 

نسبة بلغت  : األصول الثابتة صافي   / رأس المال المدفوع   -
رأس المال المدفوع إلى صافي األصول الثابتة بالشركة        

 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩ل الفترة    خال العامة للصوامع والتخزين  
، وإتجهت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام   ٠,٥٥ نحو   ٢٠١٢/٢٠١٣
، ٢٠١٢/٢٠١٣عـام   ٠,٧٩ نحـو    ى لتصل إل  لإلرتفاع
  . ٠,٦٦بلغ نحو سنوي بمتوسط 

بلغت نسبة الخصوم   : إجمالي األصول /  الخصوم المتداولة  -
المتداولة إلى إجمالي األصول بالشركة العامة للصوامع       

 ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩والتخزين خالل الفترة    
، وإتجهـت لإلرتفـاع     ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عـام    ٠,٦٠نحو  

، بمتوسـط   ٢٠١٢/٢٠١٣ عـام    ٠,٨٣لتصل إلى نحو    
  . ٠,٧٣سنوي بلغ نحو 

بلغـت نـسبة    : إجمالي األصـول  / الخصوم طويلة األجل  -
الخصوم طويلة األجل إلى إجمالي األصـول بالـشركة         

 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩العامة للصوامع والتخزين خالل الفترة      
، وإتجهت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام   ٠,١٤ نحو   ٢٠١٢/٢٠١٣

، ٢٠١٢/٢٠١٣ عـام    ٠,٠٦لإلنخفاض لتصل إلى نحو     
  .٠,١٠بمتوسط سنوي بلغ نحو 

تُعبر هذه النسبة عـن     : إجمالي األصول / إجمالي الخصوم -
حيث  .Leverage Ratios إحدى طرق قياس الرفع المالي

بلغت نسبة إجمالي الخصوم إلـى إجمـالي األصـول          
شركة العامة للـصوامع والتخـزين خـالل الفتـرة          بال

ــو ٢٠١٢/٢٠١٣ -٢٠٠٨/٢٠٠٩ ــام ٠,٧٤ نحـ عـ
 ٠,٨٩، وإتجهت لإلرتفاع لتصل إلى نحو       ٢٠٠٨/٢٠٠٩

  . ٠,٨٣، بمتوسط سنوي بلغ نحو ٢٠١٢/٢٠١٣عام 
ما تم التوصل إليه من مؤشرات نسب المديونيـة         ل وفقاً

ـ          ن يتضح أن الشركة العامة للصوامع والتخزين تعـاني م
 نسبة رأس المال    بلغت، حيث   التمويل الذاتية  ضعف مصادر 

 خالل متوسط    فقط ١٣,٠المدفوع إلى إجمالي الخصوم نحو      
 المخزون، وتوجيه   إلى تراكم  وقد يرجع ذلك  ،  فترة الدراسة 

  .مصادر التمويل لخدمة العمليات التشغيلية
  مؤشرات نسب إنتاجية رأس المال في األجل الطويل

 بلغـت  :صافي األصول الثابتة  / ط الجاري  إيرادات النشا  -
نسبة إيرادات النشاط الجاري إلى صافي األصول الثابتة        

 خـالل الفتـرة     بالشركة العامة للـصوامع والتخـزين     
 عــام ٢,٥٨ نحــو ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩
ــ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ــصل إل ــاض لت ــت لإلنخف  ى، وإتجه
بلغ نحو  سنوي  ، بمتوسط   ٢٠١٢/٢٠١٣ عام   ٢,٣٠نحو

٢,٥٤ .  
نـسبة  بلغت  : إجمالي األصول / رادات النشاط الجاري   إي -

إيرادات النشاط الجاري إلى إجمالي األصول بالـشركة        
 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩ خالل الفترة    العامة للصوامع والتخزين  

، وإتجهت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام   ٠,٦٢ نحو   ٢٠١٢/٢٠١٣
، ٢٠١٢/٢٠١٣ عـام    ٠,٢٤ نحو   ىلإلنخفاض لتصل إل  

  .  ٠,٤٣ بلغ نحو سنوي بمتوسط
بلغـت  : رأس المال المـدفوع   / يرادات النشاط الجاري   إ -

نسبة إيرادات النشاط الجاري إلى رأس المال المـدفوع         
 خـالل الفتـرة     بالشركة العامة للـصوامع والتخـزين     

 عـــام ٤,٦٩ نحـــو ٢٠١٢/٢٠١٣ -٢٠٠٨/٢٠٠٩



٢٠١٥  ديسمبر-أكتوبر )٤ العدد٣٦دمجل (-مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى                 

 

780 

ــ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ــصل إل ــاض لت ــت لإلنخف  ى، وإتجه
بلغ نحو  سنوي  ، بمتوسط   ٢٠١٢/٢٠١٣ عام   ٢,٩١نحو

٣,٩٣.  
  مؤشرات القدرة اإليرادية لألصول المتداولة

نـسبة  بلغت  : يالمخزون السلع / الجاري إيرادات النشاط    -
إيرادات النشاط الجاري إلى المخزون السلعي بالـشركة        

 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩ خالل الفترة    العامة للصوامع والتخزين  
، ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عــام ١٠,٠٠نحــو  ٢٠١٢/٢٠١٣

 عـام  ٦,٢١وإتجهت لإلنخفـاض لتـصل إلـى نحـو       
  . ٨,٦١بلغ نحو سنوي ، بمتوسط ٢٠١٢/٢٠١٣

 نـسبة  بلغت: األصول المتداولة/  إيرادات النشاط الجاري  -
إيرادات النشاط الجاري إلى األصول المتداولة بالشركة       

 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩ خالل الفترة    العامة للصوامع والتخزين  
، وإتجهت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩عام  ٠,٨٨ نحو   ٢٠١٢/٢٠١٣

، ٢٠١٢/٢٠١٣ عـام    ٠,٢٨نحو  لإلنخفاض لتصل إلى    
  . ٠,٥٦بلغ نحو سنوي بمتوسط 

 المخزون -األصول المتداولة / (الجاري إيرادات النشاط -
نسبة إيرادات النشاط الجاري إلى بلغت ): السلعي

األصول المتداولة مطروحاً منها المخزون السلعي 
 خالل الفترة بالشركة العامة للصوامع والتخزين

عام  ٠,٩٧نحو  ٢٠١٢/٢٠١٣ -٢٠٠٨/٢٠٠٩
 نحو ى، وإتجهت لإلنخفاض لتصل إل٢٠٠٨/٢٠٠٩
بلغ نحو سنوي بمتوسط  ،٢٠١٢/٢٠١٣ عام ٠,٢٩
٠,٦٠ .  

: نقدية بالصندوق والبنوك/  الجاري إيرادات النشاط-
نقدية ال نسبة إيرادات النشاط الجاري إلى بلغت

 بالصندوق والبنوك بالشركة العامة للصوامع والتخزين
 ٥,٤٩ نحو ٢٠١٢/٢٠١٣ -٢٠٠٨/٢٠٠٩ خالل الفترة

 نحو ىنخفاض لتصل إل، وإتجهت لإل٢٠٠٨/٢٠٠٩عام 
بلغ نحو سنوي ، بمتوسط ٢٠١٢/٢٠١٣ عام ١,٧٢
٣,٨٧.  

    مؤشرات نسب التدفقات النقدية
: إيرادات النشاط الجاري/نقدية بالصندوق والبنوك -

نقدية بالصندوق والبنوك إلى إيرادات النسبة بلغت 
 خالل ي بالشركة العامة للصوامع والتخزينالنشاط الجار

 عام ٠,١٨ نحو ٢٠١٢/٢٠١٣ -٢٠٠٨/٢٠٠٩الفترة 
 ٠,٥٨ لتصل إلى نحو لإلرتفاع، وإتجهت ٢٠٠٨/٢٠٠٩

      .٠,٣١ بلغ نحو سنوي ، بمتوسط٢٠١٢/٢٠١٣عام 

 نـسبة   بلغت: إجمالي األصول /  نقدية بالصندوق والبنوك   -
ي األصول بالشركة   نقدية بالصندوق والبنوك إلى إجمال    ال

 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩ خالل الفترة    العامة للصوامع والتخزين  
، وإتجهت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام   ٠,١١ نحو   ٢٠١٢/٢٠١٣
، ٢٠١٢/٢٠١٣ عـام    ٠,١٤ لتصل إلى نحـو      لإلرتفاع
  .٠,١٢بلغ نحو سنوي بمتوسط 

ـ : رأس المال المدفوع  /  نقدية بالصندوق والبنوك   -  تبلغ
ى رأس المال المدفوع    نقدية بالصندوق والبنوك إل   النسبة  

 خـالل الفتـرة     بالشركة العامة للـصوامع والتخـزين     
 عــام ٠,٨٦ نحــو ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩
 ١,٦٩ نحوصل إلى   ت ل لإلرتفاع، وإتجهت   ٢٠٠٨/٢٠٠٩

  .١,١٤ نحوبلغ سنوي ، بمتوسط ٢٠١٢/٢٠١٣عام 
نسبة  تبلغ: إجمالى الخصوم /  نقدية بالصندوق والبنوك   -

بنوك إلى إجمالي الخصوم بالشركة     نقدية بالصندوق وال  ال
 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩ خالل الفترة    العامة للصوامع والتخزين  

، وإتجهت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام   ٠,١٥ نحو ٢٠١٢/٢٠١٣
، ٢٠١٢/٢٠١٣عـام   ٠,١٦ نحـو صل إلى   ت ل لإلرتفاع
  .٠,١٤ نحوبلغ سنوي بمتوسط 

  
  
  
  
  



...قرارات بالشركات الحكوميةدور البيانات والمعلومات المحاسبية في اتخاذ ال :سامح محمد حسن شهاب  

 

781

  
  .)٢٠١٢/٢٠١٣-٢٠٠٨/٢٠٠٩( تخزين خالل الفترةوالالمؤشرات المالية لتقييم أداء الشركة العامة للصوامع . ٦جدول 

النسب 
  المالية

/٠٨  المؤشر المالي
٢٠٠٩  

٠٩/
٢٠١٠  

١٠/
٢٠١١  

١١/
٢٠١٢  

١٢/
٢٠١٣  

  المتوسط

 ١,٠٨ ١,٠٢ ١,٠٤ ١,٠٤ ١,١٢ ١,١٧  السيولة العادية 
  *السيولة ١,٠١ ٠,٩٨ ٠,٩٨ ٠,٩٨ ١,٠٤ ١,٠٦  السيولة السريعة 
 ٠,١٦ ٠,١٧ ٠,١٦ ٠,١٥ ٠,١٣ ٠,١٩  السيولة النقدية 

توازن هيكل  ٠,١٧ ٠,١٠ ٠,١٤ ٠,١٦ ٠,١٩ ٠,٢٤  إجمالي األصول/ صافي األصول الثابتة 
 ٠,٧٨ ٠,٨٥ ٠,٨١ ٠,٧٩ ٠,٧٥ ٠,٧٠  إجمالي األصول/ األصول المتداولة   االستثمار

 ٤,٧٨ ٧,٦٢ ٥,٦٥ ٥,٢٣ ٣,٠٧ ٢,٣٣  صافي حقوق الملكية/ الخصوم قصيرة األجل 
الهيكل  ٠,٥٦ ٠,٥٣ ٠,٥٨ ٠,٦٣ ٠,٥٢ ٠,٥٦  صافي حقوق الملكية/ الخصوم طويلة األجل

 ٥,٣٤ ٨,١٥ ٦,٢٣ ٥,٨٦ ٣,٥٩ ٢,٨٩  صافي حقوق الملكية/ إجمالي الخصوم   التمويلي
 ٠,١٣ ٠,٠٩ ٠,١٢ ٠,١٢ ٠,١٥ ٠,١٨  إجمالي الخصوم/ رأس المال المدفوع 
 ١,١٥ ١,٤٣ ١,٢٥ ١,١٢ ١,٠٢ ٠,٩٢  الخصوم طويلة األجل/ رأس المال المدفوع 
 ٠,٦٦ ٠,٧٩ ٠,٧٠ ٠,٦٣ ٠,٦٢ ٠,٥٥  صافي األصول الثابتة/ رأس المال المدفوع 
 ٠,٧٣ ٠,٨٣ ٠,٧٨ ٠,٧٦ ٠,٦٧ ٠,٦٠  إجمالي األصول/ الخصوم المتداولة 

 ٠,١٠ ٠,٠٦ ٠,٠٨ ٠,٠٩ ٠,١١ ٠,١٤  إجمالي األصول/ الخصوم طويلة األجل 
  المديونية

 ٠,٨٣ ٠,٨٩ ٠,٨٦ ٠,٨٥ ٠,٧٨ ٠,٧٤  صولإجمالي األ/ إجمالي الخصوم 
 ٢,٥٤ ٢,٣٠ ٢,٨٥ ٢,٥١ ٢,٤٦ ٢,٥٨  صافي  األصول الثابتة/ إيرادات النشاط الجاري 
 ٠,٤٣ ٠,٢٤ ٠,٤١ ٠,٤١ ٠,٤٦ ٠,٦٢  إجمالي األصول/  إيرادات النشاط الجاري

إنتاجية رأس 
المال في 
 ٣,٩٣ ٢,٩١ ٤,٠٩ ٣,٩٧ ٤,٠٠ ٤,٦٩  وعرأس المال المدف/ إيرادات النشاط الجاري   األجل الطويل

 ٨,٦١ ٦,٢١ ٩,٠٨ ٨,٨٩ ٨,٨٧ ١٠,٠٠  المخزون السلعي/ إيرادات النشاط الجاري 
 ٠,٥٦ ٠,٢٨ ٠,٥١ ٠,٥٢ ٠,٦٢ ٠,٨٨  األصول المتداولة/ إيرادات النشاط الجاري

األصــول /(إيــرادات النــشاط الجــاري   
 ٠,٦٠ ٠,٢٩ ٠,٥٤ ٠,٥٥ ٠,٦٦ ٠,٩٧  )خزون السلعيالم_المتداولة

القدرة 
اإليرادية 
لألصول 
نقدية بالصندوق / إيرادات النشاط الجاري   المتداولة

 ٣,٨٧ ١,٧٢ ٣,٢٦ ٣,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٤٩  والبنوك
إيرادات النشاط / نقدية بالصندوق والبنوك 

 ٠,٣١ ٠,٥٨ ٠,٣١ ٠,٢٩ ٠,١٩ ٠,١٨  الجاري
 ٠,١٢ ٠,١٤ ٠,١٣ ٠,١٢ ٠,٠٩ ٠,١١  إجمالي األصول/ نقدية بالصندوق والبنوك

 ١,١٤ ١,٦٩ ١,٢٦ ١,١٣ ٠,٧٥ ٠,٨٦  رأس المال المدفوع/ نقدية بالصندوق والبنوك 
التدفقات 
  النقدية

 ٠,١٤ ٠,١٦ ٠,١٥ ٠,١٤ ٠,١١ ٠,١٥  إجمالي الخصوم/ نقدية بالصندوق والبنوك 
 ٦,٨٦ ٧,١٠ ٦,٩٠ ٦,٨٨ ٦,٧٦ ٦,٦٤  اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي األصول  حجم الشركة ٥,٩٦ ٥,٦٧ ٦,٠١ ٥,٩٨ ٥,٩٩ ٦,١٥  اللوغاريتم الطبيعي إليرادات النشاط الجاري

 ٠,٠٣ )٠,٠١( ٠,٠٢ ٠,٠٣ ٠,٠٣ ٠,٠٦  (%)العائد إلى إجمالي األصول 
 ٠,١٤ )٠,٠٦( ٠,١٤ ٠,١٦ ٠,١٨ ٠,٢٧  (%) العائد إلى صافي األصول الثابتة 
)١٠,٥٥( )٢٨,٨٨( ٣,١٤ )٠,٧٩( )١٤,٧٦()١١,٤٣(  (%)معدل النمو أو التناقص السنوي 

 ٠,٠٥ )٠,٠٣( ٠,٠٥ ٠,٠٦ ٠,٠٧ ٠,١١  إيرادات النشاط الجاري/ صافي الربح 
 ٠,٢٣ )٠,٠٨( ٠,٢١ ٠,٢٦ ٠,٢٩ ٠,٤٩  رأس المال المدفوع/ صافي الربح 

  **الربحية

 ٠,٠٣ )٠,٠١( ٠,٠٢ ٠,٠٣ ٠,٠٤ ٠,٠٩  إجمالي الخصوم/ صافي الربح 
  .عبر عن مؤشرات مالية سالبةالقيم بين القوسين تُ( ): 
  :نسب الربحية**   :نسب السيولة* 
) إجمالي األصول/ صافي الربح (%) = (العائد إلى إجمالي األصول  -  .الخصوم المتداولة/ األصول المتداولة = السيولة العادية  -

×١٠٠.  
 المخزون -األصول المتداولة = (السيولة السريعة  - 

  .اولةالخصوم المتد)/ السلعي
) صافي األصول الثابتة/ صافي الربح (%) = ( العائد إلى األصول الثابتة -

×١٠٠.  
الخصوم /النقدية بالصندوق والبنوك = السيولة النقدية  - 

  .المتداولة
 - للعام المالى الحالىإيرادات النشاط الجاري ( = (%) معدل النمو السنوي -

للعام إيرادات النشاط الجاري ) /ابقللعام المالى السإيرادات النشاط الجاري 
، علماً بأن إيرادات النشاط الجاري للعام المالي ١٠٠ × المالى السابق

  .  مليون جنيه٥٣٠,٠٦ قُدرت بحوالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨

  ).٥(، )٤(ُجمعت وُحسبت من البيانات الواردة بجدولي : المصدر
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مؤشرات نسب التـدفقات    نتائج ل  تم التوصل إليه من      مما
 يقدية يتضح أن الشركة العامة للصوامع والتخزين تعـان        الن

ستدل على ذلك من    ُيمن ضعف سياسات البيع والتحصيل، و     
 نحـو   بلغـت والتي  ،  خالل نسبة النقدية إلى إيرادات النشاط     

 قرش  ٣١بمعنى أن كل جنيه إيرادات ال يولد سوى          ،٣١,٠
حتمـاالت التعـرض    إفقط نقدية، كما أنها تعاني من تزايد        

ستدل على ذلك من خالل نسبة النقدية إلى        ُي، و يشل المال للف
 يثبـت   مما فقط،   ١٤,٠ نحو   بلغت يوالت إجمالي الخصوم، 

عدم قدرة النقدية المتوافرة على سـداد الخـصوم طويلـة           
  .األجل

  مؤشرات حجم الشركة
بلـغ   :يـرادات النـشاط الجـاري     إل اللوغاريتم الطبيعى    -

بالـشركة   اط الجاري يرادات النش إلاللوغاريتم الطبيعى   
 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩ خالل الفترة    العامة للصوامع والتخزين  

 هتجإ، و ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام   ٦,١٥حوالي   ٢٠١٢/٢٠١٣
، ٢٠١٢/٢٠١٣ عام   ٥,٦٧لإلنخفاض ليصل إلى حوالي     

  .  ٥,٩٦بلغ حوالي سنوي بمتوسط 
اللوغـاريتم  بلـغ    : اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي األصول    -

 بالشركة العامـة للـصوامع      الطبيعي إلجمالي األصول  
 ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩ خالل الفترة    والتخزين
ـ إ، و ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عـام    ٦,٦٤حوالي    لإلرتفـاع  هتج

، بمتوسـط   ٢٠١٢/٢٠١٣ عام   ٧,١٠ليصل إلى حوالي    
  .  ٦,٨٦بلغ حوالي سنوي 

  مؤشرات نسب الربحية
تعبر هذه النسبة عن قدرة     : % األصول   ي العائد إلى إجمال   -

ستخدام أصولها في تحقيق الربح، وكلمـا       إى  المنشأة عل 
ة في  أرتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنش        إ
إجمـالي  إلى  ت نسبة العائد    بلغحيث   .ستغالل أصولها إ

 خالل الفترة   األصول بالشركة العامة للصوامع والتخزين    
ــو ٢٠١٢/٢٠١٣- ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ــام % ٠,٠٦ نح ع

 نسبة سـالبة    لتحقق لإلنخفاض   هتجإت، و ٢٠٠٨/٢٠٠٩
سنوي ، بمتوسط   ٢٠١٢/٢٠١٣عام  % ٠,٠١ نحو   بلغت
  %. ٠,٠٣ نحوبلغ 

ت نـسبة العائـد    بلغ:%األصول الثابتةصافي  العائد إلى    -
إلى صافي األصول الثابتة بالشركة العامـة للـصوامع         

 ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩ خالل الفترة    والتخزين
 لإلنخفاض  هتتجإ ، و  ٢٠٠٨/٢٠٠٩عام  % ٠,٢٧نحو  
ــقلت ــالبة بلغــت حق ــسبة س عــام % ٠,٠٦ نحــو ن

  %. ٠,١٤بلغ نحو سنوي ، بمتوسط ٢٠١٢/٢٠١٣
يمكن التعبير عنها من خـالل   %: ي معدل النمو الـسنو    -

مثل حجم نـشاط    حيث يُ  إيرادات النشاط الجاري  تطور  
ُيعد أحد مؤشرات تقدير الحصة السوقية، حيث       والشركة  

 التخـزين بالشركة العامة للـصوامع و    المعدل   سجل هذا 
تنـاقص   ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل الفترة   

، ليـصل   ٢٠٠٨/٢٠٠٩عام   %١١,٤٣سنوي بلغ نحو    
عـام   %٢٨,٨٨إلـى نحـو     معدل التناقص الـسنوي     

 ٢٠١١/٢٠١٢ناء العـام المـالي      ث بإست ،٢٠١٢/٢٠١٣
بمتوسط ،  %٣,١٤الذي حقق معدل نمو سنوى بلغ نحو        

  %. ١٠,٥٥بلغ نحو تناقص سنوي 
نـسبة  بلغـت    : الجـاري  إيرادات النشاط  / صافي الربح  -

صافي الربح إلى إيرادات النـشاط الجـاري بالـشركة          
 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل الفترة   العامة للصوامع والتخزين    

 هتتجإ، و ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام   ٠,١١نحو   ٢٠١٢/٢٠١٣
 عـام   ٠,٠٣ نحـو    نسبة سالبة بلغت   لتحققلإلنخفاض  

  . ٠,٠٥بلغ نحو سنوي ، بمتوسط ٢٠١٢/٢٠١٣
نسبة صـافي   بلغت  : رأس المال المدفوع  /  الربح  صافي -

الربح إلى رأس المال المدفوع بالشركة العامة للصوامع        
 ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩ خالل الفترة    والتخزين

 وإتجهـت لإلنخفـاض     ،٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام   ٠,٤٩نحو  
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، ٢٠١٢/٢٠١٣ عام   ٠,٠٨ نحو   لتحقق نسبة سالبة بلغت   
  . ٠,٢٣بلغ نحو سنوي بمتوسط 

نسبة صافي الربح   بلغت  :  الخصوم يإجمال/ الربح صافي   -
 إلى إجمالي الخصوم بالشركة العامة للصوامع والتخزين      

نحــو  ٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩خــالل الفتــرة 
 لتحقـق  لإلنخفاض   ت، وإتجه ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام   ٠,٠٩

، ٢٠١٢/٢٠١٣ عـام    ٠,٠١نسبة سالبة بلغـت نحـو       
  .٠,٠٣بلغ نحو سنوي بمتوسط 

  قرار والمخاطرة ستإلمؤشرات قياس ا
من العوامل التي تؤثر على قـرار اإلسـتثمار درجـة           
المخاطرة، وهى تشير إلى مدى التقلب في معدل العائد عبر          

ولذا فهي تُقاس بداللة اإلنحراف المعياري لمعدالت        .الزمن
العائد، وكلما زاد اإلنحراف المعياري كلما دل ذلـك علـى           

راف المعياري كلمـا    زيادة درجة المخاطرة، وكلما قل اإلنح     
دل ذلك على إنخفاض درجة المخـاطرة، وعنـدما يكـون           
اإلنحراف المعياري لمعدالت العائد مساوياً للصفر فإن هذا        
يشير إلى أن اإلستثمار يكون خالياً من المخاطرة ويـسمى          

Risk Free Asset،   ــة ــاطرة الكلي ــاس المخ ــن قي             ويمك
Total Risk وهـى المـدى، التبـاين،     بأحد مقاييس التشتت

إال أن هذا البحـث     . اإلنحراف المعياري، معامل اإلختالف   
يعتمد على قياس المخاطرة الكليـة عـن طريـق حـساب            

 والـذي يقـيس    Standard Deviationاإلنحراف المعياري 
إنحرافات العوائد عن وسطها الحسابي، معامل اإلخـتالف        

Cofficient of Variance (CV)م المخاطرة  والذي يقيس حج
لكل وحدة من وحدات العائد، وهناك إسلوبين للقياس وفقـاً          
لمدى إتاحة البيانات والمعلومات، حيث يعتمـد اإلسـلوب         
األول على قياس المخاطرة فـي حالـة معرفـة التوزيـع            
اإلحتمالي المتوقع، بينما يعتمد اإلسلوب الثاني على البيانات        

  .التاريخية
 ومعـامالت   يالمعياربإستعراض معامالت اإلنحراف    

 بالـشركة العامـة     اإلختالف للبيانات والمؤشرات الماليـة    

ــرة   ــالل الفت ــزين خ ــصوامع والتخ  -٢٠٠٨/٢٠٠٩لل
، تبين أن هناك تفـاوت   )٧(جدول  ال الواردة ب  ٢٠١٢/٢٠١٣

 ومعامالت اإلختالف   يكبير في معامالت اإلنحراف المعيار    
اف للمتغيرات موضع الدراسة حيث تراوح معامل اإلنحـر       

 مليون  ١,٠٩٣ بين أدنى حد له ليصل إلى حوالي         يالمعيار
لمتغير المخـزون   % ٢,٣٩ختالف بلغ نحو    إجنيه بمعامل   

السلعي، ويصل إلى أقصى حد له لمتغير الخصوم المتداولة         
 مليون جنيه بمعامل إخـتالف بلـغ        ٢١٠,٠٥ يإذ بلغ حوال  

وعلـى  .ستقرار النسبي ، مما يعكس عدم اإل    %٢٩,٤٩و  نح
 درجة المخـاطرة الكليـة      تقيس يهم المتغيرات الت  صعيد أ 

ممثلة في كل من إيرادات النشاط الجاري للداللة على درجة          
نمو الشركة، وصافي الربح والخسارة  للداللة على ربحيـة          

 بلـغ حـوالي      المعيـارى  الشركة نجد أن معامل اإلنحراف    
 مليون جنيه علـى الترتيـب،   ٢٠,٦٢ مليون جنيه،    ٦٤,٣٢

مـن   %٨٨,٤٢،  %١٦,٣٥الف بلـغ نحـو      بمعامل إخـت  
رتفاع درجة المخاطرة   إالمتوسط على الترتيب، مما يعكس      

  .الكلية للشركة
    قياس اإلرتباط بين متغيرات النموذج المالي

يهدف هذا الجزء من البحث إلى تحليل اإلرتباط بـين          
متغيرات النموذج المالي للشركة العامة للصوامع والتخزين،       

 Pearsonير وفقاً لمعامل إرتباط بيرسون متغ) ١١(وعددهم 

Correlation  ٢٠١٢ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩ خــالل الفتــرة / 
، إلبراز كيفية إستخدام معـامالت اإلرتبـاط بـين          ٢٠١٣

التكاليف واإليرادات واألصول والخصوم جنباً إلى جنب مع        
النسب المالية حتى يتسنى قياس درجة وإتجاه العالقة بـين          

 فإذا كان تغيـر أحـد المتغيـرات أو          هذه البنود المحاسبية،  
بعضها يعتمد كلياً على تغير األخرى يصبح اإلرتباط بينهم         
تام، أما إذا كان اإلرتباط بين المتغيرات غير كامل  بمعنى           
أن تغير أحدهما ال يعتمد كلياً على تغيـر األخـر، يـصبح       
اإلرتباط غير تام، فكلما إرتفع المعامـل تحـسنت القـدرة           

 التنبؤية، ومن ثم يمكن التوصل إلـى بعـض          التفسيرية أو 
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الدالالت اإلحصائية ذات المنفعة في إتخاذ بعض القـرارات      
التمويلية والمالية بالشركة، ومـن خـالل عـرض نتـائج           
مصفوفة اإلرتباط بين متغيرات النموذج المالي، والـواردة        

  :يتبين ما يلي) ٨(بالجدول 
غيـرات،  أن هناك إرتباط طردي تام بين عدد من المت        

، وهـي تكـاليف اإلنتـاج       )١(+حيث بلغ معامل اإلرتباط     
وإيرادات النشاط الجاري، األصول المتداولـة وكـل مـن          
الخصوم المتداولة وإجمالي الخصوم، إجمالي األصول وكل       

  .من الخصوم المتداولة وإجمالي الخصوم
كما تبين أن هناك عدد من المتغيرات ترتبط ببعـضها          

 ٧,٠(+ تراوح معامـل اإلرتبـاط   إرتباط طردي قوي حيث 
، وهي تكاليف اإلنتاج وكل مـن صـافي         )١+إلى أقل من    

الربح والخسارة، صافي األصول الثابتة، الخصوم طويلـة        
، ٩١,٠،  ٩٨,٠األجل إذ بلغ معامـل اإلرتبـاط حـوالي            

على الترتيب، وتكاليف الخدمات اإلدارية والتمويليـة       ٨٧,٠
 الخـصوم، األصـول     وكل من الخصوم المتداولة، إجمالي    

المتداولة، إجمالي األصول إذ بلغ معامل اإلرتباط حـوالي         
ــافي  ٩٧,٠، ٩٧,٠، ٩٨,٠، ٩٨,٠ ــب، وص ــى الترتي عل

األصول الثابتة وكل من الخصوم طويلة األجـل، صـافي          
الربح والخسارة، إيرادات النشاط الجاري إذ بلـغ معامـل          

علــى الترتيــب، ٩١,٠ ،٩٧,٠ ،٩٩,٠اإلرتبــاط حــوالي 
وم طويلة األجل وكل من صافي الـربح والخـسارة،          الخص

إيرادات النشاط الجاري إذ بلغ معامـل اإلرتبـاط حـوالي           
على الترتيب، باإلضافة إلى إيرادات النـشاط       ٨٦,٠،  ٩٥,٠

الجاري وصافي الربح والخسارة إذ بلغ معامـل اإلرتبـاط          
  .٩٨,٠حوالي 

ا إرتبـاط   مكما تبين أن هناك متغيرين يرتبطان ببعضه      
 إلى أقل   ٤,٠(+دي متوسط حيث تراوح معامل اإلرتباط       طر
وهما تكاليف التسويق وتكاليف الخدمات اإلدارية    ) ٧,٠+من  

  . ٤٥,٠والتمويلية إذ بلغ معامل اإلرتباط حوالي  

كما تبين أن هناك عدد من المتغيرات ترتبط ببعـضها          
صفر (إرتباط طردي ضعيف حيث تراوح معامل اإلرتباط        

، وهى تكـاليف التـسويق وكـل مـن          )٤,٠+إلى أقل من    
الخصوم المتداولة، إجمالي الخصوم ، األصول المتداولـة ،         

، ٣٦,٠إجمالي األصول إذ بلغ معامـل اإلرتبـاط حـوالي           
  .  على الترتيب٢٩,٠، ٣٢,٠، ٣٥,٠

كما تبين أن هناك عدد من المتغيرات تـرتبط ببعـضها     
 ٧,٠-(رتباط عكسي قوي حيث تراوح معامـل اإلرتبـاط     إ

، وهي تكاليف اإلنتاج وكل مـن إجمـالي         )١-إلى أقل من    
األصول، األصول المتداولة، الخصوم المتداولـة، إجمـالي        
الخصوم، تكاليف الخدمات اإلدارية والتمويلية إذ بلغ معامل        

 علـي   ٨٧,٠،  ٩٢,٠،٩٢,٠،  ٩٤,٠،  ٩٥,٠رتباط حوالي   إلا
الترتيب، تكاليف الخدمات اإلدارية والتمويليـة وكـل مـن          

لخصوم طويلة األجل، صافي األصول الثابتة، صافي الربح        ا
والخسارة ، إيرادات النشاط الجاري إذ بلغ معامل اإلرتباط         

 على الترتيب، صافي    ٠,٨٥ ،٠,٩٣،  ٠,٩٦ ،٠,٩٨حوالي  
األصول الثابتة وكل مـن األصـول المتداولـة، إجمـالي           
األصول، الخصوم المتداولة، إجمالي الخصوم إذ بلغ معامل        

على الترتيب،  ٩٧,٠،  ٠,٩٧،  ٩٧,٠،  ٩٨,٠رتباط حوالي   اإل
األصول المتداولة وكل من الخصوم طويلة األجل، صـافي         
الربح والخسارة، إيرادات النشاط الجاري، إذ بلـغ معامـل          

 علـى الترتيـب،     ٠,٩٤،  ٠,٩٨،  ٠,٩٨اإلرتباط حـوالي    
إجمالي األصول وكل من صافي الربح والخسارة، الخصوم        

يرادات النـشاط الجـاري إذ بلـغ معامـل          طويلة األجل، إ  
 علـى الترتيـب،     ٠,٩٥،  ٠,٩٧،  ٠,٩٨اإلرتباط حـوالي    

الخصوم طويلة األجل وكل من الخصوم المتداولة، إجمالي         
 على  ٠,٩٨،  ٠,٩٨الخصوم إذ بلغ معامل اإلرتباط حوالي         

الترتيب، الخصوم المتداولـة وكـل مـن صـافي الـربح            
 إذ بلغ معامل اإلرتبـاط      والخسارة، إيرادات النشاط الجاري   

   على الترتيب،٠,٩٢، ٠,٩٧حوالي 
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خالل الفترة  متغيرات النموذج المالي بالشركة العامة للصوامع والتخزينرتباط بين معامالت اإلمصفوفة . ٨جدول 
)٢٠١٣  /٢٠١٢ -٢٠٠٨/٢٠٠٩(  

  x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7 x8  x9  x10  x11  المتغير
x1 ٠,٩٨ ١,٠٠ )٠,٩٢( )٠,٩٢( ٠,٨٧ )٠,٩٥( )٠,٩٤( ٠,٩١ )٠,٨٧( )٠,٠٢( ١,٠٠ 
x2   ٠,٢٢( )٠,٠١( ٠,٣٥ ٠,٣٦ )٠,٥١( ٠,٢٩ ٠,٣٢ )٠,٤٣( ٠,٤٥ ١,٠٠( 
x3    ٠,٩٣( )٠,٨٥( ٠,٩٨ ٠,٩٨ )٠,٩٨( ٠,٩٧ ٠,٩٧ )٠,٩٦( ١,٠٠( 
x4     ٠,٩٧ ٠,٩١ )٠,٩٧( )٠,٩٧( ٠,٩٩ )٠,٩٧( )٠,٩٨( ١,٠٠ 
x5      ٠,٩٨( )٠,٩٤( ١,٠٠ ١,٠٠ )٠,٩٨( ١,٠٠ ١,٠٠( 
x6       ٠,٩٨( )٠,٩٥( ١,٠٠ ١,٠٠ )٠,٩٧( ١,٠٠( 
x7        ٠,٩٥ ٠,٨٦ )٠,٩٨( )٠,٩٨( ١,٠٠ 
x8         ٠,٩٧( )٠,٩٢( ١,٠٠ ١,٠٠( 
x9          ٠,٩٧( )٠,٩٢( ١,٠٠( 

x10          ٠,٩٨ ١,٠٠ 
x11             ١,٠٠ 

  .ن قوسين تُشير إلى معامالت إرتباط سالبةالقيم بي( ): 
  :حيث تُمثل

x1:  تكاليف اإلنتاج  .  x7:  الخصوم طويلة األجل.  
x2:  تكاليف التسويق.  x8:  الخصوم المتداولة.  
x3:  تكاليف الخدمات اإلدارية والتمويلية.  x9:  إجمالي الخصوم.  
x4:  صافي األصول الثابتة.  x10:  إيرادات النشاط الجاري.  
x5:  األصول المتداولة.  x11:  صافي الربح والخسارة.  
x6:  إجمالي األصول.      
  ).٥( ،)٤(ُجمعت وُحسبت من التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات الواردة بجدولي : المصدر

وإجمالي الخصوم وكل من صافي الربح والخسارة، إيرادات        
 ٠,٩٢،  ٠,٩٧النشاط الجاري إذ بلغ معامل اإلرتباط حوالي        

  .على الترتيب
كما تبين أن هناك عدد من المتغيرات ترتبط ببعـضها          

 ٠,٤-(إرتباط عكسي متوسط حيث تراوح معامل اإلرتباط        
وهى تكاليف التسويق وكل من الخصوم      ) ٠,٧-إلى أقل من    

طويلة األجل، صافي األصول الثابتة إذ بلغ معامل اإلرتباط         
  . على الترتيب٠,٤٣، ٠,٥١حوالي 

 هناك عدد من المتغيرات ترتبط ببعـضها        كما تبين أن  
صفر (إرتباط عكسي ضعيف حيث تراوح معامل اإلرتباط        

، وهى تكاليف اإلنتاج وتكاليف التسويق      )٠,٤-إلى أقل من    
، تكاليف التسويق وكل    ٠,٠٢إذ بلغ معامل اإلرتباط حوالي      

من صافي الربح والخسارة، إيرادات النشاط الجاري إذ بلغ         
  . على الترتيب٠,٠١، ٠,٢٢ حوالي معامل اإلرتباط

أن تسترشد إدارة الـشركة     إلى  يخلص الباحث مما سبق     
 ألصـولها   يبهذه النسب المالية في إجراء التكـوين المثـال        

وخصومها مستقبالً مع اإلستعانة في نفس الوقت بمعامالت        
ت ااإلرتباط السابق عرضها بين كل من النفقـات واإليـراد         

إجماليـة كانـت أم ثابتـة أو        "وكل من األصول والخصوم     
 صورة إجماليـة عـن      يإذ أن هذه المعامالت تعط    " متداولة

إتجاهات الترابط بين بنـود التكـاليف وبنـود اإليـرادات           
) بالنسب المالية  (يواألصول والخصوم كما أن التحليل المال     

عن العالقات ) أو فترة مالية  ( صورة مرحلية لكل سنة      يعطُي
حاسبية المختلفة وإستخالص المعـاني     المالية بين البنود الم   

 تفيد الترشيد اإلداري علـى أن يـتم مالحظـة           يالمالية الت 
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 التحليـل  من خـالل نتـائج  ظروف نشاط الشركة الماضية    
   . السابق وفقاً لظروفها الجديدةيالمال

  التوصيات
) والمـالي  اإلحـصائي  (التحليل بتطبيق: البحث ُيوصي
 للـشركة  المحاسـبية  لوماتوالمع للبيانات والدوري المنتظم
 والضعف، ومـن ثـم إسـتخالص       القوة نقاط على للتعرف
 ورسـم  القـرارات  اتخاذ في بها اإلسترشاد يتم التي النتائج

  .الدولة وخطة الشركة بمستقبل تختص التي السياسات
  المـراجـع

التمويل المصرفي، مكتبة األنجلـو     ):٢٠٠٥يونية  (إبراهيم مختار 
 . بعة، القاهرةالمصرية، الطبعة الرا

الهياكل التمويلية، سلسلة الكتب    ): ١٩٩٤(أبو الفتوح علي فضاله   
العلمية في المحاسبة وإدارة األموال، دار الكتب العلمية للنشر         

  .والتوزيع، القاهرة
الشركة العامة للصوامع والتخزين، اإلدارة العامـة للمعلومـات         

ــشركة   ــي لل ــع اإللكترون ــي، الموق ــب اآلل  :والحاس
http://www.gcss-egypt.com/main.htm.  

كيف تقرأ  ): ـه١٤١٢جمادي األولى   (الغرفة التجارية الصناعية  
القوائم المالية لمنشأة اقتصادية، إدارة البحـوث، الريـاض،         

 . المملكة العربية السعودية
قيـاس كفـاءة    ): ٢٠١٤(إيهاب محمد خيري عبد الحميد بديوي     

اإلدارة فى عينة من المشروعات الزراعية، رسالة ماجستير،        
كليـة الزراعـة،    قسم االقتصاد وإدارة األعمال الزراعيـة،       

 . جامعة اإلسكندرية
، محمـد وفـائي كامـل       )ترجمة(بريان زيجلر، شيرين األشرفي   

اإلدارة الماليـــة، سلـــسلة اإلدارة  ):٢٠٠٩)(مراجعــة (
 الدار الدولية لإلسـتثمارات الثقافيـة،       للمشروعات الصغيرة، 
  . الطبعة األولى، القاهرة

الكفاءة االقتـصادية فـي      ):١٩٩٨(جيهان مصطفى أحمد مهران   
شركات الصناعات الغذائية لقطاع األعمال العام في مـصر،         
رسالة ماجستير، قسم االقتصاد الزراعي، كليـة الزراعـة،         

  . جامعة اإلسكندرية

دراسات في التمويل، الطبعة األولى،     : )١٩٩٩(حسين عطا غنيم    
 .القاهرة

، عبـد العظـيم     )ترجمة(دومينيك سالفاتور، سعدية حافظ منتصر    
 نظريـات   -ملخـصات شـوم      ):١٩٩٣) (مراجعـة (أنيس  

ومسائل في االحصاء واالقتصاد القياسي، دار ماكجروهيـل        
 . للنشر، الدار الدولية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية الثانية

مـدخل   -المحاسـبة والتمويـل   ): ٢٠١٠(رق إبراهيم سعادة  طا
تطبيقي، دار التعليم الجامعي للطباعـة والنـشر والتوزيـع،          

  .اإلسكندرية
الحديث في  ): ٢٠٠٩-٢٠٠٨(عبد القادر محمد عبد القادر عطية     

 بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعيـة،       -االقتصاد القياسي 
  . الطبعة الثالثة، اإلسكندرية

دور بطاقة األداء المتـوازن فـي قيـاس         ): ٢٠١١(ة محاد عوير
وتقييم األداء المستدام بالمؤسـسات المتوسـطة للـصناعات         

دراسة مقارنة بين ملبنة الحضنة بالمسيلة وملبنـة        _ الغذائية  
التل بسطيف، قسم إدارة األعمال والتنمية المـستدامة، كليـة          

يير، جامعـة   العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس     
  .فرحات عباس بسطيف، الجزائر

اقتـصاديات اإلسـتثمار    ): ٢٠٠٨(محمد إبراهيم عبـد الـرحيم     
والتمويل والتحليـل المـالي، مؤسـسة شـباب الجامعـة،           

 . اإلسكندرية
 المعلومـات  دور): ٢٠١١(أبوهويـدي  السالم عبد إسحق نهاد

دراسـة  (الرأسـمالي   اإلنفـاق  قرارات ترشيد في المحاسبية
، رسالة )فلسطين بورصة في المدرجة الشركات على ةتطبيقي

ماجستير، قسم المحاسبة والتمويل، كلية التجـارة، الجامعـة         
  . اإلسالمية، غزة

): ٢٠١١ ديسمبر ٨-٧(هنادي مصطفى عبد الراضي، وآخرون
دراسة تحليلية لتقييم أداء قطاع الصناعات الغذائية، المؤتمر 

، السياسة الزراعية التاسع عشر لالقتصاديين الزراعيين
  .والتحديات المحلية واإلقليمية والدولية، القاهرة
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ABSTRACT 

The Role of Accounting Data and Information in the Decision- Making Process 
of the Egyptian Governmental Companies: Case Study of the General 

Company for Silos and Storage (GCSS) 
Sameh M. Shehab

The study aimed at analyzing the role of accounting 
data and information in the decision-making process of 
grain-public companies companies in Egypt. The case 
study examined is the General Company for Silos and 
Storage. Both of the statistical and financial analyses 
have been used. These analyses are confined to two 
main sections; the first dealt with the Company’s 
activities pertaining to imported wheat. The second 
handled the role of data and information in making the 
Company’s decisions.   

The study results of the first section disclosed the 
following: (1) Amounts of wheats imported in 
2013/2014 outweighed those imported in 2012/2013 by 
32.97%.  (2) The main wheat-importing countries of 
Romania, Russia, and France realized imported-
amounts’ increases of 52.97%, 118.47%, and 91.52%, 
respectively.  Whilst both of the USA and the Ukraine 
have experienced imported-amounts’ decline of 78.12% 
and 52.64%, respectively.  (3) Wheat imports reaching 
the ports of Damietta and Alexandria have witnessed 
wheat-imports’ increases of 68.03% and 56.85%, 
respectively. Whereas the port of El-Dekhaila has 
practiced a decline of 20.77% in wheat imports. The 
port of Safaga has witnessed no change whatsoever.  

The second section, which is typical to the case 
study examined during the period 2008/2009- 
2012/2013, showed the following: (1) Employment 

rates in the Company have declined significantly despite 
of offering high wage rates.  This is partially because 
wages occupied a large portion of the Company’s cost 
structure with ratio of wages to returns of 37.61% in the 
2012/2013 budget.  (2) The Company suffered from 
inventory-stock accumulation which is estimated at 
6.42% of the current liabilities.  Moreover, capital 
accumulation is found to be poor with a net fixed-assets 
ratio of barely 17% during the average study period.  (3) 
Weak and poor liquidity ratios and self-financing 
sources are common trajectories in the Company.  And 
(4) depressed sales and collection policies, as indicated 
to by the ratio of cash to returns of 0.31 during the 
average study period. 

The existing financial and crediting records of the 
General Company of Silos and Storage indicated to 
numerous imbalances and shortcomings. These 
inadequacies could be corrected via the acquiring, 
implementation, and analysis of upright data bases.  

Finally, the study recommends the application of 
regular financial and statistical analyses of data 
and accounting information of the company to identify 
aspects of strengths and weaknesses. Consequently, 
better decision making and policy formation could be 
made in accordance with governmental policies.   

Keywords: Decision Making, Managerial 
Efficiency,  Data and Information, Financial Indicators.                       

 
 
 


