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 الرشد االقتصادي 

  (في استخدام األموال في شركة مصافي عدن)

 د/ سعيد عبد المؤمن انعم *

 

 تـوطئـة

إن القضية الجوهرية في استخدام الموارد المالية التي توضع تحت تصرف اإلدارة تتمثل في     

 دىالم فيوالرشتتتتيد بما يؤدي إلق تحقيه األهداف المرستتتتومة ل من مة  الكفءكيفية االستتتتتخدام 

حيث  اإلنتاجيةفي العم ية  أستتتتاستتتتيالمال ركن  رأسويعد ، الطويلالمدى القصتتتتير والمتوستتتتط و

من مة الن عم يتة تمويل امن المعروف والعمتل والتن يم، و األرضيمثتل الضتتتتتتت ع الرابع بجتانت  

الستتتتهل بستتتتب  تميد الموارد المالية  باألمرليس  اإلنتاجيةخالل حياتها أو ستتتتواء عند الت ستتتتيس 

 .بالندرة النسبية

من التعرف ع ق كيفية استتتتتتتتخدام هذر الموارد، وهنا  لوستتتتتتتائل تمكن اإلدارةولذا تبرد حاجة     

ن كما يمك ،يمكنها استتتتتخدام التح يل المالي والنستتتت  المالية ل تحقه من الرشتتتتد في اتخاذ القرار

ع مي  أستتتت و والتح يل المالي دامها ل موارد، وحستتتتن استتتتتخ اإلدارةك من تقييم كفاءة هذر ل مال

والتي تجعل منه وستتتتتي ة فعالة في معرفة مدى  األخيرةله قواعدر الع مية في الستتتتتنوات  أصتتتتتب 

 .األموالفي استخدام  اإلدارةكفاءة 

ع مي من م  أستتتتتتتاستح يتل التقارير التي تصتتتتتتتدرها الجهات الرقابية والقائمة ع ق كمتا يعتد     

ومن ثم العمل ع ق االستتتتفادة من االنحرافات االيجابية  اإلدارة أداءلتقييم  أخرىومنهجي وستتي ة 

وتصتتتتحي  االنحرافات الستتتت بية بما يعمل ع ق الرشتتتتد االقتصتتتتادي في استتتتتخدام المورد المتاحة 

       .أع قوتحقيه ربحية 

ة العامة ل نفط إحدى الوحدات المؤستستتع يها ف شتركات حكومية، تشتروشتركة مصتافي عدن     

 عمال هامة لالقتصتتتتتتاد الوطني ول مواطنين من االقتصتتتتتادية لودارة النفط والمعادن والتي تقوم ب

خالل تكرير النفط الخام المح ي وتغطية احتياجات السوق المح ية من المشتقات النفطية بالكميات 

   .واألوقات المط وبة مما تقوم بإنتاجه أو استيرادر
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 مشك ــة الدراسة 

مشتتك ة الدراستتة في الندرة النستتبية ل موارد وخاصتتة المالية وبالتالي الحاجة المستتتمرة  تكمن    

لة بسهو اإلنسانيةكل الحاجات  إلشباع)عدم كفاية الموارد  ب نهالحستن استتخدامها، والتي تعرف 

 (3) واحد(في وقت  أو

المشتتتتتك ة االقتصتتتتتادية، وبالتالي  نستتتتتبيا والحاجة لير المحدودة جوهر أي تتمثل بفجوة الموارد 

 (1) والندرةجوهر مشك ة االختيار 

 فرضيات الدراسة

 .الشركة في استخدام األموال إدارةضعف كفاءة   ـ3

 .عدم إتباع اإلدارة لسياسات مالية واضحة  ـ1

 .ضعف عم يات المراقبة والمحاسبة  ـ1

 أهداف الدراسة

 التالية: األهدافتحقيه  إلقتسعق هذر الدراسة    

  .اليمنية في استخدام الموارد المالية المتاحة اإلدارةمعرفة مدى كفاءة  -3

 .اإلنتاجمن عناصر  أساسيالموارد المالية كعنصر  أهميةتوضي   -1

   .وجدت إناستخدام الموارد المالية  إساءةاقتراح ح ول مناسبة لمعالجة قضية  -1

 صعوبة الدراسة

 الدراسة ومنها: إعداد أثناءالعديد من الصعوبات  ثواجهت الباح

مكتبة الب االقتصتتتتادية المنشتتتت تع ق  تع قة بالتح يل المالي وتطبيقاتهندرة الدراستتتتات الم -3

 .اليمنية

عدم نشر القوائم المالية في المواقع الرسمية ل مصفاة نتيجة لعدم الشفافية، مما يحد من  -1

تطوير  د فيم الع مي وتقديم التوصتتتتتتتيات التي تستتتتتتتاعيقدرة الباحثين ع ق التح يل والتقي

 .األداء

  .نتيجة لعدم الشفافية بما يسهل الحصول ع يهاعدم نشر التقارير الرسمية  -1

 أهمية الدراسة

 ت تي أهمية الدراسة:     

، ومدى قدرة المخت فة ةاالقتصتتتتتتتادي اتالقطاعفي من األهميتة المتدايتدة ل موارد المتاليتة  -

  .الموارد المتاحةحسن استخدام ع ق ل دولة  عامفي القطاع الاإلدارة 
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التي توضت  كيفية استتخدام الموارد اليمنية تست يط الضتوء ع ق تقارير الجهات الرستمية  -

ووضتتتتع الستتتتياستتتتات الهادفة  االشتتتترافيةالمالية، واالستتتتتفادة منها في تقيم أداء اإلدارة 

   .هالتطوير

   .من خالل دراسة حالة شركة مصافي عدن اإلدارةة اءتقديم دليل ع ق مدى كف -

 منهجية الدراسة

ة ودراسالوصفي   باألس والرشتد االقتصادي في شركة حكومية تعتمد الدراستة ع ق دراستة      

ارير والتق ،تح ي ي واستتتتتتتتقرائي ي جتا بموجبه الباحث ل قوائم والبيانات المالية شتتتتتتتكتلوبالحتالتة 

وفهمها وتفستتتيرها وتح ي ها ومن ثم التعقي   ،ذات الصتتت ة ،الرستتتمية والوثائه المخت فة المتاحة

 وتح يل البيانات المتاحة ،الع مية ع ق الدراسات والمؤلفات ذات العالقة ةمادالع يها، وتعتمد في 

الجديد و، تقارير األداء عن شتتتتتتركة مصتتتتتتافي عدنو ،ل قوائم المالية وليرها من التقارير المالية

ءة اإلدارة في شتتتتتركة حكومية في استتتتتتخدام الموارد الدراستتتتة إنها تستتتتتعق لمعرفة مدى كفا اهفي

 .المالية المتاحة لها لتحقيه أهدافها

 خطة الدراسة

 تنقسم هذر الدراسة إلق:    

 .الفصل األول: اإلطار الن ري

 .الفصل الثاني: اإلطار العم ي

 .الفصل الثالث: االستنتاجات والتوصيات
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 الفصل األول: اإلطار الن ري

يقدم هذا الجدء من الدراستتتتة الخ فية الن رية الضتتتترورية، من خالل توضتتتتتي  أهمية الموارد     

 .المالية ومفهوم التح يل المالي وأهميته في تقييم كفاءة اإلدارة في استخدام األموال

 تح يل س وك المشروع

 د وانشخص متعقل ورشي أيضتاالمن مة  إنتح يل ست وك المشتروع يبدأ بافتراض هام هو  إن    

 (1) رب  أقصقالمبدأ الذي يحكم تصرفاته هو تحقيه 

في اختيار وستتائل التمويل المخت فة التي  األعمالمن مة أو الذي يفستتر ستت وك المشتتروع  األمر   

د ح أقصتتتتتق إلقالمال وبالتالي رفع الكفاءة االقتصتتتتتادية  رأستمكنه من تخفيض ك فة استتتتتتخدام 

 واألستتتتتتالي ورشتتتتتتادة القرارات  لإلدارةممكن، مما يعد دليال ع ق ستتتتتتالمة التفكير االقتصتتتتتتادي 

 .لإلدارةاالقتصادية 

 الأقرارات أي منشت ة لتخصتيصه لن يخرج عن دوائر معينة  إليهفالهدف النهائي الذي تستعق     

  (4) لرأسمالهاعائد ممكن  أقصقوهي تحقيه 

 المعادلة اإلنتاجيةأهمية العنصر المالي في 

التتدولتتة نمو يتتة بتتاعتبتتارهتتا حجر الداويتتة لتقتتدم وليركد الفكر االقتصتتتتتتتتادي ع ق الموارد المتتا    

توفر هذر الموارد بالشتتتتتتتكل عدم و االقتصتتتتتتتادي بجان  الموارد األخرى األرض والعمل والتن يم،

طتها ع ق القيام ب نش في األوقات المناسبة سوف يكون له أثارر الس بية ع ق قدرة المنش ةالكافي 

سيكون له  الكفءإن استتخدامها االستتخدام لير لتي قامت من اج ها، ووبالتالي تحقيه األهداف ا

 .نفس األضرار ع يها

مما يستتتتدعي تطبيه قاعدة الرشتتتد االقتصتتتادي وقاعدة الكفاءة االقتصتتتادية عند استتتتخدام هذر     

 (5)بما ينسح  ع ق المستوى الك ي ل مجتمعالموارد ع ق مستوى الوحدات االقتصادية ع ق حدة 

كمية من الستتتتت ع  أقصتتتتتق إنتاجوقاعدة الكفاءة االقتصتتتتتادية تعني بصتتتتتورة عامة القدرة ع ق    

دام واالستخ ممكنة مما يتط   التو يف األمثل تك فة ب قلالمجتمع  أفرادوالخدمات المرلوبة لدى 

 (6)في النشاط االقتصادي اإلنتاجلعناصر  األفضل
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 أوال: مفهوم تك فة رأس المال

يعني مفهوم تك فة رأس المال في الفكر التموي ي ما تتكبدر المنشتتت ة من أعباء مالية في ستتتبيل    

الحصتتتتول ع ق المال الالدم لتستتتتيير النشتتتتاط، ويعرف من جان  أخر ب نه أدنق معدل عائد ينبغي 

-اطها بغرض الوصتتتتول بقيمتها تحقيقه إذا ما أريد ل منشتتتت ة أن تقوم أو تستتتتتمر في مداولة نشتتتت

 (  7)أقصق قيمة ممكنة إلق- في قيمة األسهم ممث ة

يستتتتت دم إتباع أستتتتالي  ع مية يمكن  ما ،إن نشتتتتاط منشتتتت ت األعمال يتط   إنفاق مبال  طائ ة    

أو  ،ستتتتتتتواء فيمتتا يتع ه بتقتتدير األموال الالدمتتة ،االعتمتاد ع يهتتا في ترشتتتتتتتيتتد القرارات المتتاليتة

بما يضتتمن انستتيا  النشتتاط وتجن  المخاطر  ،باستتتخدامها في أوجه النشتتاط دون تبذير أو تقتير

 (8)المالية إلق أقصق حد ممكن

 ولاألصهي  ،متعددة ب شكالويتمثل  ،األساسية اإلنتاجالمال احد عناصر  رأسويعتبر عنصتر     

المال  ورأس ،والستتتتتتتندات واألستتتتتتتهمالمتمثل في حيادة النقود  ،المال النقدي ورأس ،اإلنتتاجيتة

ومصتتتتاريف  ،عمالة وأجور ،من مواد خام ،المتغير الذي يستتتتتخدم لتوفير االحتياجات التشتتتتغي ية

 (9)أخرى

 ثانيا: المشاكل الناتجة عن القصور في و يفة تدبير االحتياجات المالية

لتغطية االحتياجات الحالية إن عم يتات تدبير االحتياجات المنشتتتتتتت ة من الموارد المالية الالدمة    

يتط   القيام بالعديد من األنشتتتتتطة المتكام ة والمتمث ة في وضتتتتتع وصتتتتتف دقيه  ،والمستتتتتتقب ية

والموارد  ،يحدد بدقة ووضتتتوح معالم كل نشتتتاط من حيث بداياته واستتتتمرارر ،لمخت ف األنشتتتطة

 صادر المتاحة الختياروانست  الوسائل التي يمكن من خاللها المفاض ة بين الم ،إلنجادرط وبة الم

 .أفض ها واق ها ك فة

 هور العديد من  ستتتوف يؤدي إلق ،فان القصتتتور في و يفة تدبير االحتياجات المالية من ثمو    

المقدرة  من ثم، والمخططة األهدافع ق تحقيه  اإلدارةالمشتتتتتتاكل التي ستتتتتتوف تؤثر ع ق مقدرة 

   األخرى المنش توت بية احتياجات العمالء ومنافسة  ،ع ق االستمرار في السوق

 ثالثا: المشاكل الناتجة عن القصور في و يفة تنمية الموارد المالية

 وفس ،كفؤ ورشيدأو االفتقار إلق جهاد إداري  ،إن القصور في و يفة تنمية الموارد المالية     

عدم القدرة ع ق  من ثميؤدي إلق الفشتتتل في تنميتها ع ق المدى القصتتتير والمتوستتتط والطويل، و
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الوفاء بمتط بات المنشاة لألموال الكافية ل قيام ب نشطتها المخت فة، كما إن عدم الكفاءة والفاع ية 

 في استخدامها يؤثر س با أيضا ع ق أنشطتها المخت فة وع ق المردود منها

  يل الماليأهمية التح

منذ أوائل القرن العشتتتترين  هرت مؤلفات ع مية متخصتتتتصتتتتة بالعم يات الخاصتتتتة بالستتتتيولة     

ت قي الضتتوء ع ق كيفية تصتتميم الستتياستتات المالية  ،وترشتتيد عم يات التمويل الداخ ي والخارجي

حو جار نإلق االت ،العشتترينالالدمة ألية منشتت ة اقتصتتادية، وتطور األمر مع أواخر ثالثينات القرن 

 وتقييمها وتخصيص األموال بين االستثمارات ،تقييم المنش ت من خالل تح يل البدائل االستثمارية

وامتد يعد ذلك إلق كيفية تقييم الستتياستتات المالية والهيكل الرأستتمالي من  ،في لألصتتول المخت فة

 (30ة)حيث ت ثيرها ع ق ربحية المنشاة وع ق قيمتها ككل وع ق درجة المخاطر

 (33){التح يل المالي}أوال:  

د وتحدي ،التح يتل المتالي هو ت تك العم يتة التي تستتتتتتتاعتد ع ق تقييم متدى كفتاءة المركد المالي    

الخواص التشغي ية والمالية ل منشاة من واقع البيانات المالية المتاحة وربط هذر البيانات ببعضها 

وهناك جهات عدة تهتم بالتح يل المالي ت معينة تستاعد في ترشيد القرارات، واستتخالص مع وما

فالداخ ية منها وبصتفة خاصتة اإلدارة المالية ل منشاة تقوم بتح يل شامل وتفصي ي بدرجة كبيرة، 

ويمكن من التنبؤ بتاالتجتاهتات المتاليتة المخت فتة، وإعتداد قوائم تقديرية بدقة اكبر، وإما الخارجية 

ن يومتانة المركد المال ل منشتت ة وخاصتتة المستتاهم ،منها فت ك مهتمة بتح يل وتقييم االستتتثمارات

 .نيوالمقرض

 وتحديد ،والتح يل المالي أستتتتت و  ع مي ينبغي إتباعه أيضتتتتتا لتشتتتتتخيص المشتتتتتكالت المالية    

ستتواء كانت مالية أو تشتتغي ية، مما يستتتدعي التمييد بين أستتبا  المشتتك ة  ،العوامل المؤثرة فيها

ول لها، حيث إن األعراض هي مؤشرات تدل ع ق وجود ت ك وأعراضتها بما يستهل من إيجاد الح 

   .المشك ة وهو ما ي هرر التح يل المالي باستخدام النس 

 (31)ثانيا: بيانات التح يل المالي

 ،استتتتخدام البيانات الواردة في القوائم المالية ل منشتتت تببشتتتكل أستتتاستتتي التح يل المالي يتم      

وتقييم كفتتاءة  ،وهي أداة هتامتة تعتمتد ع يهتا اإلدارة المتاليتتة في إجراء التح يالت المتاليتة الالدمتة

المالية ع ق أستتتتاستتتتها، ويقصتتتتد بها ت ك التقارير التي ت هر  تالنشتتتتاط والربحية، وتتخذ القرارا

 حقيقة نتيجة أعمال المنشتتاة من رب  أو خستتارة خالل فترة معينة وهي عادة ستتنة مالية، أو تبرد
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المركد المتتالي في تتتاريي معين، أو توضتتتتتتت  التتتدفقتتات النقتتديتتة المخت فتتة ومصتتتتتتتتتادر األموال 

مكن تو ،، وان طبيعة هذر البيانات تنتج قدرا كبيرا من المع ومات عن الحالة الماليةاواستخداماته

 من إجراء تح يالت أكثر دقة، وهذر القوائم هي:  

المركد المالي في لح ة معينة عادة ما تكون نهاية التي تفص  عن  ،قائمة المركد المالي -

 .سنة مالية

وهي عبتتارة عن ت خيص لنتتتائج العم يتتات  ،قتتائمتتة التتدختتل أو قتتائمتتة األربتتاح والخستتتتتتتتائر -

 .واألنشطة التي تمت بالمنشاة خالل فترة معينة وعادة ما تعد بشكل سنوي

 اقائمة مصادر األموال واستخداماته -

 ،األعمالل عم يتات التي تتم داخل من مة  إحصتتتتتتتائيوالقوائم المتاليتة هي عبتارة عن تجميع       

 ،والتدامات المن مة أصتتولخالل فترة دمنية معينة عادة ما تكون ستتنة مالية، وتبين هذر القوائم 

  تواالستخداماوالمواد  ،والمصروفات ،واإليرادات

 ( 31){أنواع التح يل المالي}ثالثا: 

 عدة أنواع من التح يل المالي وهي: هناك    

وهو متا يمكن التعبير عنهتا رياضتتتتتتتيا باستتتتتتتتخدام البيانات المتاحة في  ،تح يالت التعتادل -أ

القوائم المتتاليتتة المخت فتتة ومن خالل إيجتتاد كميتتة وقيمتتة التعتتادل ل مبيعتتات، والتخطيط 

                                 .ل ربحية

د في التخطيط ل ربحية ع ق تقستتتتتتتيم تكاليف اإلنتاج إلق ثابت والذي يعتم ،التح يل الحدي - 

 ،ومتغير، ويهتم بترشيد القرارات المالية عن طريه قياس التغير الذي يطرأ ع ق األرباح

بستتب  ما يطرأ من تغير ع ق المبيعات أو األستتعار، أو نصتتي  وحدة المنتج  ،كمتغير تابع

 ،من التكاليف المتغيرة

والذي يقوم ع ق تتبع حركة األموال في تدفقاتها  ،واستتتتتخداماتها تح يل مصتتتتادر األموال -ج

 داخل المشروع وخارجه، من النشاط كمصدر لألموال، واالستهالك كمصدر ل نقدية

ن ويمكن التوصتتل إليها م ،التح يل بالنستت  المئوية، والنستتبة هي عالقة ثابتة بين رقمين -د

ن طريقة نستتتتتتتبة قيم البنود المترابطة ع ،خالل البيتانتات التي تتضتتتتتتتمنهتا القوائم المالية

بعضتتتتتها إلق البعض التموي ي أو الرأستتتتتمالي أو في نتائج النشتتتتتاط أو في المركد المالي 

ستتتتتتتواء بين منشتتتتتتت ت مخت فة تابعة لنفس  ،ل منشتتتتتتت ة ككل، ومن ثم يتم المقارنة األفقية
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ي شاط فالنشتاط، أو ع ق مستتوي الصتناعة، والمقارنة الراستية بين مستتويات ونتائج الن

نستت  الستتيولة ونستت  الربحية ونستت   ،المنشتت ة الواحدة من فترة ألخرى، وهذر النستت 

النشتتتاط ونستتت  المديونية ونستتت  الم كية، وهو ما ستتتيتم استتتتخدامه في بحثنا بناء ع ق 

 .انات المتوافرةيالب

 {المبادئ المحاسبية}رابعا: 

المحاسبية، ويتم  األسالي تحكم عم ية تطوير  ،المبادئ المحاستبية عبارة عن قواعد عامة إن    

ومن المفاهيم الن رية والفروض  األعمال منشتت تالقوائم المالية التي تعدها  أهدافاشتتتقاقها من 

والموضتتتتوعية  ،والمقاب ة ،واإليراد ،التك فة التاريخية مبادئوهذر المبادئ هي ، (34)المحاستتتتبية

 (35)النسبية ومبدأ التوحيد وقاب ية المقارنة واألهمية ،والحيطة والحذر ،التام واإلفصاح ،والثبات

 التقارير الرسمية

يخولهتا القتانون القيتام بعم يات الفحص  ،هي عبتارة عن وثتائه صتتتتتتتادرة من جهتات حكوميتة    

من خالل دراستتتتتتتة وتح يل وثائه الجهات المشتتتتتتتمولة  ،المخت فة اإلدارةفي تصتتتتتتترفات  والتدقيه

متضتتتمنا النتائج والتوصتتتيات، ومدى  ،لير ذلكأو ستتتنوي  لألداءتقيم  إصتتتداربالفحص، ومن ثم 

  .االلتدام بالتشريعات وال وائ  المن مة والتوصيات التي تضمنتها التقارير السابقة

 التقارير أهمية: أوالا 

 ة المشتتتتتك أوكما تتنوع هذر التقارير بحستتتتت  الحاجة  ،تتعدد الجهات التي تقوم بعمل التقارير    

التي استتتتتتتتتدعتت القيتام بعم يتات الفحص والتتدقيه، ومن هتذر الجهتات ال جتان التتابعة ل ستتتتتتت طة 

 ،التشريعية وال جان الودارية ل س طة التنفيذية

 تقارير مج س النوا  ثانيا: 

وفي مجال الرقابة ع ق وحدات القطاع  ،النوا  الستتتتتتت طتة التشتتتتتتتريعيتة في اليمنيعتد مج س     

 إعدادالقيام بهذر المهام وكيفية  ، مج سالمشتتتتتتترع في الالئحة الداخ ية ل أوضتتتتتتت االقتصتتتتتتتادي 

  .الخاصة التقارير

مج س اليحيل رئيس بة، حيث تقتارير الجهاد المركدي ل رقابة والمحاستتتتتتت ذلتك من خاللويتم     

ن مإلق ال جان المختصتتة بالمج س لدراستتته كل فيما يخصتتها، وبالجهاد التقرير الستتنوي الخاص 
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 إنكما  ،اما يرار بشتتتتتتت نه واتخاذ مج س لمناقشتتتتتتتتها خاصتتتتتتتة بذلك ل هذر ال جان تقاريرتقدم  ثم

بفحص نشتتتتتاط  روأن يك فا ، مج س أو أي من لجانه ط   أي بيانات أو تقارير أخرى من الجهادل

وأن يضتتتتتتتع تحت  ،جهتاد القيتام بتذلك دون إبطاءالوع ق ، وحتدات القطتاعين العتاموحتدة من  أي

تصتتتترف المج س أو أي من لجانه كل ما يم كه من خبرات ومستتتتتندات وبيانات تمكنهما من أداء 

 (36)واجبهما في هذا المجال

 تقارير الجهاد المركدي ل رقابة والمحاسبةثالثا: 

شتتتركة مصتتتافي عدن موضتتتع  ومنها-االقتصتتتاديالتي تعد عن وحدات القطاع التقارير  أهممن     

 ،ت ك الصتادرة عن الجهات الرقابية والتي تتميد بالحرفية والتخصص واالستمراريةدراستتنا هذر 

 .يتكفل بذلك في اليمن الجهاد المركدي ل رقابة والمحاسبةو

 ممارستتتتتة خوله القانونو ،اعتبارية شتتتتتخصتتتتتية ذات مستتتتتتق ة ع يا رقابية هيئةالجهاد يعد و    

 الخطة، والرقابة تنفيذ ومتابعة األداء ع ق والرقابة، يوالن ام المحاستتبي بشتتقيها المالية الرقابة

 (37)والتن يمية القانونية األوضاع وتقييم القانونية

 ،ثالحديتستتاع الدولة في العصتتر نتيجة الالرقابية المالية الع يا  األجهدة إلقوتـتتتتتتتت تي الحاجة     

 ءوستتو واإلهمالتستتيرر والحفا  ع يه من الستترقة  إلق و هور الحاجة ،المال الوطني رأسوكبر 

 (  38)األجهدةهذر تم انش   لهذااالستخدام، و

 ،الميدانيات مراجعة بنتائج تقارير يعد أنع ق الجهاد  فانالتقارير المالية  إعتدادوبشتتتتتتت ن     

 فيما رأيه متضمنة المختصة  جهاتل ويرس ها ،االقتصادية ل وحدات الختامية والحسابات والقوائم

 (39)أخرى تحف اتأو  مالح ات وآي األعمال نتائج وعن ،المالي المركد حقيقة عن تعبر كانت إذا
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 الفصل الثاني: اإلطار العم ي 

الصتتتتتناعية الكبيرة من حيث مستتتتتاحة األرض وحجم األموال  المنشتتتتت تتعد مصتتتتتفاة عدن من     

ركد الحكومة تأليدي العام ة الكبيرة التي تقوم بهذا األنشتتتتطة، حيث او ،المستتتتخدمة في نشتتتتاطها

قات النفطية تكرير المشتتتت من اجل ،حجما في م ر  أصتتتغرع ق هذر المصتتتفاة إلق جان  مصتتتفاة 

تحمل و ،الخارج، في  ل ارتفاع ك فة هذر المشتقاتاستيراد المتبقي من التي يحتاجها الستوق، و

الخدانة العامة مبال  كبيرة ستتتنويا كدعم لهذر المشتتتتقات والمتمثل في الفرق بين ستتتعرر العالمي 

 .وسعر البيع في السوق

 الموارد المالية ل مصفاة أهمية

ف ن مصتتتتتتفاة عدن تعتمد ع ق الموارد المالية ل قيام  إنتاجيةمنشتتتتتت ة  آيةمثل ما هو الحال في     

ية نوسداد االلتدامات القانو ،العمال أجورودفع  ،من خالل شراء المواد الخام ،اإلنتاجيةبالعم يات 

 .ل دولة

ل مثتي تبند الهبات والإضافة ل ،القروضو ،هذر الموارد ت تي من مصتادر متعددة هي المبيعات   

لقوائم من خالل ا نيتم التركيد ع ق هذر البنود بشتتكل تفصتتي يثنائي، وستتمتجدد واستتت مصتدرا لير

باعتبارها وثائه ذات قيمة ومن جهات ذات  ،المالية المتاحة ومن خالل التقارير الرسمية المتاحة

  .اختصاص

 التح يل المالي :أوال

المالية ل منشتتتت ت وهي أداة التح يل المالي من خالل استتتتتخدام البيانات الواردة في القوائم يتم     

وتقييم كفاءة النشتتتتتتتاط  ،هتامتة تعتمتد ع يهتا اإلدارة المتاليتة في إجراء التح يالت المتاليتة الالدمتة

 إلجراءنستتتتتخدم مجموعة من المعادالت ، وستتتتالمالية ع ق أستتتتاستتتتها توالربحية، وتتخذ القرارا

 .عم يات التح يل والمقارنة

ية مال قوائم-هذرموضتتع دراستتتنا -في عم ية التح يل المالي لمصتتافي عدن ايضتتا ستتتخدم وستتن    

مراجعة ومعتمدة من الجهاد المركدي ل رقابة والمحاستتتتبة، كما ستتتتيتم استتتتتخدام التح يل بمقارنة 

  .المصفاة إدارة أداءة اءلتقييم كف ،السنوات بعضها البعض
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 المال العامل رأسصافي  تحديد-3

ها عند استحقاق ،األجلع ق الوفاء بالتداماتها قصيرة  المصتفاةتقاس الستيولة هنا بمدى قدرة     

ة مستوى السيول إلقالمال العامل  رأسيشتير صافي ستهولة دفع االلتدامات، كما  إلقث تشتير حي

 .من السيولة المراد توافرها األدنقبشكل عام وهو يفيد في الرقابة الداخ ية حيث يمثل الحد 

الواردة في القوائم المالية المتاحة الخاصتتتتتة وستتتتوف نستتتتتتخدم في قياس الستتتتيولة بالبيانات     

 (20)1009 -1008، 1006 -1003 األعوامبالمصفاة خالل 

 مجموع الخصوم المتداولة –المتداولة  األصولالمال العامل= مجموع  رأسصافي 

1003=74775474957161- 71704375387591=3773179767669 

1001=301731871897374- 393715171897498=3777478997676 

1001=317768376787401- 315770779167448=3797177537954 

1004=357776177977811- 355793971767693 =3784475137341 

1005=73766973557104- 69758379717610 =1708773817584 

1006=187701173397315- 181738979337637 =4781171077538 

 = لم تتوافر عنها بيانات1007

1008=179751675587789- 167738379617654 =31715475957315 

1009=415764575707451- 401768574557455 =13796073347998 

المال العامل،  رأسصتتتتافي  هناك نمو في إنيتضتتت   أعالر لألعوامومن خالل قياس الستتتيولة     

وقد حققت نستتتبة نمو ستتتالبة  1009، 1001 األعوامعدى مع نمو الخصتتتوم المتداولة يتماشتتتق 

انخفاض رصتتتتتيد حستتتتتابات مستتتتتتحقة االستتتتتتالم والمدفوعة مقدما، ويرجع ذلك  1005في العام 

 االرتفاع مجددا إلقثم عودتها ورصيد الدائنون وحسابات مستحقة الدفع 

 صوم المتداولةالمال العامل مقارنة بنسبة نمو الخ رأس( نسبة نمو صافي 3جدول رقم )    

 اولةنمو الخصوم المتدنسبة  المال العامل رأسنسبة نمو صافي  العام

1001 176% 19% 

1001 14% 14% 

1004 14% 14% 

1005 55% - 55% - 

1006 103% 103% 

1009 311% 99% 
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  :التداول نسبة-1

نستتتبة الستتتيولة والتي تقيس قدرة المصتتتفاة ع ق الوفاء بالتداماتها قصتتتيرة  أونستتتبة التداول     

 .المتداولة ع ق الخصوم المتداولة األصولوتتم من خالل قسمة مجموع  األجل

وستوف نستتخدم في تحديد نسبة التداول بالبيانات الواردة في القوائم المالية المتاحة الخاصة     

  (13)1009 ،1008، 1006 -1003 األعوامبالمصفاة خالل 

مجموع االصول المتداولة

مجموع الخصوم المتداولة
=  نسبة التداول

𝟏, 𝟎𝟐𝟑 =
𝟕𝟒, 𝟕𝟓𝟒, 𝟒𝟗𝟓, 𝟐𝟔𝟐

𝟕𝟑, 𝟎𝟒𝟏, 𝟓𝟏𝟖, 𝟓𝟗𝟑
= 𝟐𝟎𝟎𝟏 

𝟏, 𝟎𝟏𝟖 =
𝟏𝟎𝟑, 𝟏𝟐𝟖, 𝟐𝟖𝟗, 𝟏𝟕𝟒

𝟏𝟎𝟏, 𝟑𝟓𝟑, 𝟑𝟖𝟗, 𝟒𝟗𝟖
= 𝟐𝟎𝟎𝟐 

 𝟏, 𝟎𝟏𝟔 =  
𝟏𝟐𝟕, 𝟔𝟖𝟏, 𝟔𝟕𝟖, 𝟒𝟎𝟐

𝟏𝟐𝟓, 𝟕𝟎𝟕, 𝟗𝟐𝟔, 𝟒𝟒𝟖
= 𝟐𝟎𝟎𝟑 

 𝟏, 𝟎𝟏𝟏 =
𝟏𝟓𝟕, 𝟕𝟔𝟑, 𝟕𝟗𝟕, 𝟖𝟑𝟑

𝟏𝟓𝟓, 𝟗𝟏𝟗, 𝟐𝟕𝟔, 𝟔𝟗𝟏
= 𝟐𝟎𝟎𝟒 

 𝟏, 𝟎𝟏𝟕 =  
𝟐𝟖𝟕, 𝟎𝟐𝟐, 𝟏𝟏𝟗, 𝟏𝟑𝟓

𝟐𝟖𝟐, 𝟏𝟖𝟗, 𝟗𝟏𝟏, 𝟔𝟏𝟕
= 𝟐𝟎𝟎𝟔 

𝟏, 𝟎𝟐𝟗 =  
𝟕𝟏. 𝟔𝟔𝟗. 𝟏𝟓𝟓. 𝟐𝟎𝟒

𝟔𝟗. 𝟓𝟖𝟏. 𝟗𝟕𝟐. 𝟔𝟐𝟎
= 𝟐𝟎𝟎𝟓 

 
∗

∗
=  لم تتوافر عنها بيانات 𝟐𝟎𝟎𝟕

𝟏, 𝟎𝟑𝟑 =
𝟑𝟕𝟗, 𝟓𝟑𝟔, 𝟓𝟓𝟖, 𝟕𝟖𝟗

𝟑𝟔𝟕, 𝟏𝟖𝟏, 𝟗𝟔𝟑, 𝟔𝟓𝟒
= 𝟐𝟎𝟎𝟖 

𝟏, 𝟎𝟓𝟒 =  
𝟒𝟐𝟓, 𝟔𝟒𝟓, 𝟓𝟕𝟎, 𝟒𝟓𝟑

𝟒𝟎𝟑, 𝟔𝟖𝟓, 𝟒𝟓𝟓, 𝟒𝟓𝟓
= 𝟐𝟎𝟎𝟗 

كانت المصتتتتتفاة قادرة ع ق التنبؤ بالتدفقات المالية،  إذاتكون مقبولة  أنوهذر النستتتتتبة يمكن     

 (11()1)تساويفالنسبة المعيارية ل سيولة 

 .استخدام األموالبدارة اإلوهذا يثبت صحة الفرضية األولق بضعف كفاءة 
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 السيولة السريعة  نسبة-1

المتداولة والتي  األصتتولويتم تحديد نستت  الستتيولة الستتريعة من خالل استتتبعاد المخدون من     

وستوف نستتخدم في تحديد السيولة السريعة بالبيانات الواردة في القوائم المالية تعد اقل ستيولة، 

 (11)1009، 1008، 1006 -1003 األعوامالمتاحة الخاصة بالمصفاة خالل 

المواد المخزونة − االصول المتداولة

الخصوم المتداولة
=  نسبة السيولة السريعة

 𝟎, 𝟕𝟓𝟐 =  
𝟏𝟗, 𝟖𝟒𝟐, 𝟗𝟐𝟓, 𝟔𝟑𝟓 − 𝟕𝟒, 𝟕𝟓𝟒, 𝟒𝟗𝟓, 𝟐𝟔𝟐

𝟕𝟑, 𝟎𝟒𝟏, 𝟓𝟏𝟖, 𝟓𝟗𝟑
= 𝟐𝟎𝟎𝟏 

 𝟎, 𝟖𝟎𝟏 =
𝟐𝟏, 𝟗𝟓𝟗, 𝟓𝟒𝟎, 𝟕𝟐𝟖 − 𝟏𝟎𝟑, 𝟏𝟐𝟖, 𝟐𝟖𝟗, 𝟏𝟕𝟒

𝟏𝟎𝟏, 𝟑𝟏𝟓, 𝟑𝟖𝟗, 𝟒𝟗𝟖
= 𝟐𝟎𝟎𝟐 

 𝟎, 𝟖𝟒𝟎 =  
𝟐𝟐, 𝟏𝟑𝟕, 𝟒𝟎𝟔, 𝟒𝟕𝟏 − 𝟏𝟐𝟕, 𝟔𝟖𝟏, 𝟔𝟕𝟖, 𝟒𝟎𝟐

𝟏𝟐𝟓, 𝟕𝟎𝟕, 𝟗𝟐𝟔, 𝟒𝟒𝟖
= 𝟐𝟎𝟎𝟑 

𝟎, 𝟖𝟕𝟑 =  
𝟐𝟏, 𝟔𝟖𝟑, 𝟕𝟓𝟗, 𝟗𝟒𝟗 − 𝟏𝟓𝟕, 𝟕𝟔𝟑, 𝟕𝟗𝟕, 𝟖𝟑𝟑

𝟏𝟓𝟓, 𝟗𝟏𝟗, 𝟐𝟕𝟔, 𝟔𝟗𝟏
= 𝟐𝟎𝟎𝟒 

𝟎, 𝟔𝟑𝟖 =
𝟐𝟕, 𝟐𝟗𝟓, 𝟖𝟔𝟕, 𝟑𝟖𝟕 − 𝟕𝟏, 𝟔𝟔𝟗, 𝟏𝟓𝟓, 𝟐𝟎𝟒

𝟔𝟗, 𝟓𝟖𝟏, 𝟗𝟕𝟐, 𝟔𝟐𝟎
= 𝟐𝟎𝟎𝟓 

 𝟎, 𝟖𝟓𝟒 =  
𝟒𝟔, 𝟎𝟏𝟑, 𝟔𝟓𝟗, 𝟗𝟗𝟑 − 𝟐𝟖𝟕, 𝟎𝟐𝟐, 𝟏𝟏𝟗, 𝟏𝟑𝟓

𝟐𝟖𝟐, 𝟏𝟖𝟗, 𝟗𝟏𝟏, 𝟔𝟏𝟕
= 𝟐𝟎𝟎𝟔 

       
∗

∗
=  لم تتوافر عنها بيانات𝟐𝟎𝟎𝟕

𝟎, 𝟗𝟎𝟑 =  
𝟒𝟖, 𝟏𝟐𝟔, 𝟕𝟖𝟔, 𝟖𝟏𝟖 − 𝟑𝟕𝟗, 𝟓𝟑𝟔, 𝟓𝟓𝟖, 𝟕𝟖𝟗

𝟑𝟔𝟕, 𝟏𝟖𝟏, 𝟗𝟔𝟑, 𝟔𝟓𝟒
= 𝟐𝟎𝟎𝟖 

𝟎, 𝟖𝟔𝟕 =
𝟕𝟒, 𝟗𝟔𝟒, 𝟕𝟐𝟔, 𝟎𝟖𝟒 − 𝟒𝟐𝟓, 𝟔𝟒𝟓, 𝟓𝟕𝟎, 𝟒𝟓𝟑

𝟒𝟎𝟑, 𝟔𝟖𝟓, 𝟒𝟓𝟓, 𝟒𝟓𝟓
= 𝟐𝟎𝟎𝟗 

هذر النستت  التي  إنمما يعني  ،(14)أكثر أووالنستتبة المعيارية ل ستتيولة الستتريعة تستتاوي واحد     

 ،تعد لير مقبولة مما ال يمكن المصتتتتتتفاة من الوفاء من ثمو ،حققتها المصتتتتتتفاة هي اقل من واحد

، وهو ما يثبت صتحة الفرضتية األولق بضعف كفاءة إدارة الشركة في استخدام بالتداماتها المالية

 .األموال
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 :إجمالي هامش الرب  نسبة-4

 ،لمبيعاتا إلقبحيث يتم احتسا  كل بند من بنودها  ،استخدام قائمة الدخلبيتم تح يل الربحية      

ومن ثم المقارنة بين عدة ستتنوات  ،هامش الرب  والمبيعات إجماليوهنا يتم توضتتي  العالقة بين 

هامش الرب  بالبيانات الواردة  إجماليوستتتوف نستتتتخدم في تحديد نستتتبة ، بياناتها متاحة ل باحث

 (15)1008،1009، 1006 -1003 األعوامفي القوائم المالية المتاحة الخاصة بالمصفاة خالل 

الربح الصافي قبل الضرائب

المبيعات
=  نسبة اجمالي هامش الربح

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟗𝟔 =
𝟓𝟒𝟓, 𝟎𝟒𝟏, 𝟕𝟗𝟔

𝟏𝟖𝟒, 𝟏𝟏𝟎, 𝟑𝟖𝟑, 𝟗𝟏𝟎
= 𝟐𝟎𝟎𝟏 

𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟖𝟕 =
𝟑𝟗𝟒, 𝟖𝟗𝟖, 𝟓𝟓𝟗

𝟐𝟏𝟎, 𝟒𝟔𝟖, 𝟕𝟒𝟎, 𝟗𝟏𝟓
= 𝟐𝟎𝟎𝟐 

𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟕𝟗 =
𝟓𝟎𝟒, 𝟎𝟔𝟗, 𝟐𝟔𝟕

𝟐𝟖𝟏, 𝟎𝟎𝟒, 𝟐𝟕𝟗, 𝟗𝟖𝟔
= 𝟐𝟎𝟎𝟑 

 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟐𝟏 =
𝟖𝟑𝟔, 𝟖𝟎𝟒, 𝟑𝟎𝟏

𝟑𝟕𝟖, 𝟕𝟖𝟓, 𝟖𝟗𝟓, 𝟐𝟐𝟒
= 𝟐𝟎𝟎𝟒 

𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟓 =
𝟏, 𝟐𝟗𝟑, 𝟗𝟗𝟐, 𝟗𝟕𝟓

𝟓𝟕𝟒, 𝟓𝟖𝟎, 𝟗𝟐𝟗, 𝟏𝟗𝟎
= 𝟐𝟎𝟎𝟓 

𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝟓 =
𝟏, 𝟒𝟎𝟐, 𝟐𝟎𝟖, 𝟖𝟒𝟓

𝟖𝟎𝟐, 𝟑𝟗𝟐, 𝟖𝟖𝟎, 𝟗𝟖𝟒
= 𝟐𝟎𝟎𝟔 

 
∗

∗
=  لم تتوافر عنها بيانات𝟐𝟎𝟎𝟕

𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟓𝟏 =
𝟏, 𝟕𝟒𝟔, 𝟖𝟒𝟓, 𝟒𝟗𝟎

𝟏, 𝟏𝟓𝟓, 𝟎𝟗𝟓, 𝟒𝟗𝟓, 𝟎𝟕𝟓
= 𝟐𝟎𝟎𝟖 

𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟒𝟕 =
𝟒, 𝟗𝟒𝟖, 𝟐𝟖𝟐, 𝟑𝟑𝟎

𝟕𝟕𝟎, 𝟖𝟔𝟑, 𝟗𝟖𝟔, 𝟕𝟐𝟐
= 𝟐𝟎𝟎𝟗 

 1001و  1003 األعواممنخفضتتة جدا في هامش الرب  كانت  إجمالينستتبة  إنويالح  هنا     

 األعوامفي فقط ثم ارتفعت  07001اقل من  إلق070038حيتث تراوحتت بين  1004و 1001و

 1008ووصتتتتتتت تتت عتتام االنخفتتاض  إلقثم عتتادت  %31و %38بحيتتث ب غتتت  1006 1005

ع ق انخفتتاض كفتتاءة اإلدارة وقتتدرتهتتا ع ق ديتتادة  اوهو متتا يعطي مؤشتتتتتتتر 0،006و 070035

 األرباح وتحقيه نستتتبة نمو تتناستتت  مع ديادة المبيعات التي تدداد قيمتها ستتتنويا ولم تنخفض إال

       .، وبالتالي يثبت صحة األولق بضعف كفاءة إدارة الشركة في استخدام األموال1009في العام

 :العائد ع ق األصول معدل-5
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ك ما دل  ،وك ما دادت هذر النستتتتبة وارتفعت ستتتتنويا ،األرباحفي تكوين  األصتتتتول كفاءةقاس ت    

نستتتتخدم في تحديد معدل العائد وستتت، اإلنتاجيةفي العم ية  األصتتتولاستتتتخدام هذر  كفاءةذلك ع ق 

، 1006 -1003 عوامالقوائم المالية المتاحة ل مصتتتتتفاة لألبالبيانات الواردة في  األصتتتتتولع ق 

1009،1008(16) 

االرباح الصافية بعد الضرائب

مجموع االصول
=  معدل العائد على االصول

𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟐𝟖 =
𝟑𝟓𝟓, 𝟐𝟕𝟕, 𝟏𝟔𝟕

𝟖𝟐, 𝟗𝟖𝟔, 𝟏𝟒𝟒, 𝟏𝟕𝟑
= 𝟐𝟎𝟎𝟏 

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟐𝟗 =
𝟐𝟓𝟔, 𝟔𝟖𝟒, 𝟎𝟔𝟑

𝟏𝟏𝟐, 𝟎𝟏𝟔, 𝟒𝟔𝟕, 𝟗𝟎𝟖
= 𝟐𝟎𝟎𝟐 

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟒𝟎 =
𝟑𝟐𝟕, 𝟔𝟒𝟓, 𝟎𝟐𝟒

𝟏𝟑𝟔, 𝟔𝟓𝟗, 𝟓𝟒𝟑, 𝟔𝟔𝟔
= 𝟐𝟎𝟎𝟑 

𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟐𝟔 =
𝟓𝟒𝟑, 𝟗𝟐𝟐, 𝟕𝟗𝟔

𝟏𝟔𝟔, 𝟖𝟑𝟏, 𝟓𝟔𝟑, 𝟖𝟔𝟐
= 𝟐𝟎𝟎𝟒 

𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟎𝟏 =
𝟖𝟒𝟏, 𝟎𝟗𝟓, 𝟒𝟑𝟒

𝟖𝟐, 𝟗𝟔𝟔, 𝟒𝟗𝟎, 𝟐𝟗𝟗
= 𝟐𝟎𝟎𝟓 

𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟏𝟓 =
𝟗𝟏𝟏, 𝟒𝟑𝟓, 𝟕𝟒𝟗

𝟐𝟖𝟗, 𝟐𝟔𝟖, 𝟏𝟑𝟔, 𝟏𝟒𝟒
= 𝟐𝟎𝟎𝟔 

 
∗

∗
=  لم تتوافر عنها بيانات 𝟐𝟎𝟎𝟕

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟔𝟗 =
𝟏, 𝟏𝟑𝟓, 𝟒𝟒𝟗, 𝟓𝟔𝟖

𝟒𝟐𝟐, 𝟐𝟔𝟔, 𝟕𝟕𝟓, 𝟔𝟎𝟏
= 𝟐𝟎𝟎𝟖 

𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟗𝟏 =
𝟑, 𝟐𝟏𝟔, 𝟑𝟖𝟑, 𝟓𝟏𝟒

𝟒𝟔𝟓, 𝟎𝟐𝟏, 𝟐𝟓𝟔, 𝟓𝟖𝟕
= 𝟐𝟎𝟎𝟗 

اثنين  إلقثم انخفضتتتت م 1003عام  األلففي  أربعةكانت  إنهايتضتتت  من خالل هذر النستتت      

ثم انخفضتتتت 1004عام  األلفثالثة في  إلق ثم ارتفعت ،1001 – 1001 األعوامفي  األلففي 

ثم عتتاودت  1006عتتام  اإللفثالثتتة في  إلقالرتفتتاع لوعتتادت  1005 عتتام األلفواحتتد في  إلق

فقد ارتفع معدل العائد ع ق  1009عام األلف أمتا متا يقتار  الثالثتة في ل 1008لالنخفتاض عتام 

، ويالح  هنا التذبذ  الواضتتتتتت  في هذا المعدل مما يعني األلفما يقار  الستتتتتتبعة في األصتتتتتول ل

بضعف كفاءة إدارة  األصول، وهذا يثبت صحة الفرضية األولقفي استتخدام  اإلدارة كفاءةضتعف 

 .الشركة في استخدام األموال
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 :العائد ع ق حقوق الم كية معدل-6

يتم قياس معدل العائد ع ق حقوق الم كية من خالل صتتتتتتتافي الرب  بعد الضتتتتتتترائ  الوارد في     

قائمة الدخل وحقوق الم كية الواردة في الميدانية العمومية ل مصتتتفاة والمقارنة بستتتنوات متعددة 

وستتتوف نستتتتخدم في تحديد معدل العائد ع ق حقوق الم كية ، مدى التغير في هذر النستتتبة لمعرفة

، 1006 -1003 األعوامبالبيانات الواردة في القوائم المالية المتاحة الخاصتتتتة بالمصتتتتفاة خالل 

1008،1009(17) 

االرباح الصافية بعد الضرائب

صافي حقوق الملكية
=  معدل العائد على حقوق الملكية

𝟎, 𝟎𝟑𝟓𝟕 =
𝟑𝟓𝟓. 𝟐𝟕𝟕. 𝟏𝟔𝟑

𝟗. 𝟗𝟒𝟒. 𝟔𝟐𝟓. 𝟓𝟖𝟎
= 𝟐𝟎𝟎𝟏 

𝟎. 𝟎𝟐𝟒𝟏 =
𝟐𝟓𝟔, 𝟔𝟖𝟒, 𝟎𝟔𝟑

𝟏𝟎, 𝟔𝟔𝟑, 𝟎𝟕𝟖, 𝟒𝟏𝟎
= 𝟐𝟎𝟎𝟐 

𝟎, 𝟎𝟐𝟗𝟏 =
𝟑𝟐𝟕. 𝟔𝟒𝟓. 𝟎𝟐𝟒

𝟏𝟏. 𝟐𝟒𝟖. 𝟔𝟏𝟕. 𝟐𝟏𝟖
= 𝟐𝟎𝟎𝟑 

𝟎, 𝟎𝟒𝟓𝟕 =
𝟓𝟒𝟑. 𝟗𝟐𝟐. 𝟕𝟗𝟔

𝟏𝟏. 𝟗𝟏𝟑. 𝟐𝟖𝟕. 𝟏𝟕𝟏
= 𝟐𝟎𝟎𝟒 

𝟎, 𝟎𝟔𝟐𝟖 =
𝟖𝟒𝟏. 𝟎𝟗𝟓. 𝟒𝟑𝟒

𝟏𝟑. 𝟑𝟖𝟒. 𝟓𝟏𝟕. 𝟔𝟕𝟖
= 𝟐𝟎𝟎𝟓 

𝟎, 𝟎𝟓𝟔𝟕 =
𝟗𝟏𝟏. 𝟒𝟑𝟓. 𝟕𝟒𝟗

𝟏𝟔. 𝟎𝟕𝟖. 𝟐𝟐𝟒. 𝟓𝟐𝟕
= 𝟐𝟎𝟎𝟔 

    
∗

∗
=  لم تتوافر عنها بيانات𝟐𝟎𝟎𝟕

𝟎, 𝟎𝟐𝟎𝟔 =
𝟏. 𝟏𝟑𝟓. 𝟒𝟒𝟗. 𝟓𝟔𝟖

𝟓𝟓. 𝟎𝟖𝟒. 𝟖𝟏𝟏. 𝟗𝟒𝟕
= 𝟐𝟎𝟎𝟖 

𝟎, 𝟎𝟓𝟐𝟒 =
𝟑. 𝟐𝟏𝟔. 𝟑𝟖𝟑. 𝟓𝟏𝟒

𝟔𝟏. 𝟑𝟑𝟓. 𝟖𝟎𝟏. 𝟏𝟑𝟐
= 𝟐𝟎𝟎𝟗 

في  %1إلقم ثم انخفضتتتتتتتتت 1003عتتام %1كتتانتتت إنهتتامن خالل هتتذر النستتتتتتتت  يتضتتتتتتت      

 وكتتتذا 1005عتتتام %6إلقوارتفعتتتت  1004عتتتام %4إلقثم ارتفعتتتت  1001–1001األعوام

فقد ارتفع معدل العائد ع ق  1009عامأما  %1ما يقار ل 1008عام تضتتتتتتتانخف ثم 1006عام

 كفاءة، ويالح  هنا التذبذ  الواضتتتتتتت  في هذا المعدل مما يعني ضتتتتتتتعف %5إلق حقوق الم كية

، وهو ما يثبت صتحة الفرضية األولق بضعف تحقيه معدل ينمو ستنويا في هذا المجالفي  اإلدارة

   .كفاءة إدارة الشركة في استخدام األموال
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 :ندوران المخدو معدل-7

حيث يتم قياس ستتتتيولة المخدون ل مصتتتتفاة من خالل المقارنة لستتتتنوات متعددة بقستتتتمة تك فة     

 البضاعة المباعة ع ق المخدون وهي البيانات التي تتوافر في قائمة الدخل والميدانية العمومية 

وستوف نستخدم في تحديد معدل دوران المخدون بالبيانات الواردة في القوائم المالية المتاحة     

 (18)1008،1009، 1006 -1003 األعوامالخاصة بالمصفاة خالل 

قيمة المبيعات

قيمة المخزون
=  معدل دوران المخزون

𝟗, 𝟐𝟕𝟖 =
𝟏𝟖𝟒, 𝟏𝟏𝟎, 𝟑𝟖𝟑, 𝟗𝟏𝟎

𝟏𝟗, 𝟖𝟒𝟐, 𝟗𝟐𝟓, 𝟔𝟑𝟓
= 𝟐𝟎𝟎𝟏 

𝟗, 𝟖𝟓𝟒 =
𝟐𝟏𝟎, 𝟒𝟔𝟖, 𝟕𝟒𝟎, 𝟗𝟏𝟓

𝟐𝟏, 𝟗𝟓𝟗, 𝟓𝟒𝟎, 𝟕𝟐𝟖
= 𝟐𝟎𝟎𝟐 

𝟏𝟐, 𝟔𝟗𝟑 =
𝟐𝟖𝟏, 𝟎𝟎𝟒, 𝟐𝟕𝟗, 𝟗𝟖𝟔

𝟐𝟐, 𝟏𝟑𝟕, 𝟒𝟎𝟔, 𝟒𝟕𝟏
= 𝟐𝟎𝟎𝟑 

𝟏𝟕, 𝟒𝟔𝟖 =
𝟑𝟕𝟖, 𝟕𝟖𝟓, 𝟖𝟗𝟓, 𝟐𝟐𝟒

𝟐𝟏, 𝟔𝟖𝟑, 𝟕𝟓𝟗, 𝟗𝟒𝟗
= 𝟐𝟎𝟎𝟒 

𝟐𝟎, 𝟎𝟔𝟏 =
𝟓𝟕𝟒, 𝟓𝟖𝟎, 𝟗𝟐𝟗, 𝟏𝟗𝟎

𝟐𝟕, 𝟐𝟗𝟓, 𝟖𝟕𝟕, 𝟑𝟖𝟕
= 𝟐𝟎𝟎𝟓 

𝟏𝟕, 𝟒𝟑𝟖 =
𝟖𝟎𝟐, 𝟑𝟗𝟐, 𝟖𝟖𝟎, 𝟗𝟖𝟒

𝟒𝟔, 𝟎𝟏𝟑, 𝟔𝟓𝟗, 𝟗𝟗𝟑
= 𝟐𝟎𝟎𝟔 

 
∗

∗
=  لم تتوافر عنها بيانات 𝟐𝟎𝟎𝟕

𝟐𝟒 =
𝟏, 𝟏𝟓𝟓, 𝟎𝟗𝟓, 𝟒𝟗𝟓, 𝟎𝟕𝟓

𝟒𝟖, 𝟏𝟐𝟔, 𝟕𝟖𝟔, 𝟖𝟏𝟖
= 𝟐𝟎𝟎𝟖 

𝟏𝟎, 𝟐𝟖𝟑 =
𝟕𝟕𝟎, 𝟖𝟔𝟑, 𝟗𝟖𝟔, 𝟕𝟐𝟐

𝟕𝟒, 𝟗𝟔𝟒, 𝟕𝟐𝟔, 𝟎𝟖𝟒
= 𝟐𝟎𝟎𝟗 

 األعواممعدل دوران المخدون ينمو باضتتتطراد ستتتنويا خالل  إنمن خالل هذر النستتت  يتضتتت      

ثم عتتتاود االنخفتتتاض  1008ليعتتتاود االرتفتتتاع عتتتام  1006ثم انخفض عتتتام 1005 -1003

في هذا المجال وما يترت  ع يه من تراكم المخدون  اإلدارة كفاءةيعني ضعف  وهو ما 1009عام

، وهو ما يثبت صتتحة الفرضتتية األولق بضتتعف كفاءة إدارة الشتتركة وبالتالي الت ثير ع ق الربحية

   .في استخدام األموال
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 :فترة التحصيل متوسط-8

وهي التي تعبر عن متوستتتتتط عمر المدينين بما يؤدي لتقييم ستتتتتياستتتتتات االئتمان والتحصتتتتتيل     

واردة بالبيانات التوستتط فترة التحصتتيل وستتوف نستتتخدم في تحديد م، المتبعة مع عمالء المصتفاة

 (19)1008،1009، 1006 -1003 األعوامفي القوائم المالية المتاحة الخاصة بالمصفاة خالل 

       المديونية

المبيعات السنوية
𝟑𝟔𝟎

 

=  متوسط فترة التحصيل

𝟏𝟎𝟒يوم   =
𝟓𝟐, 𝟗𝟖𝟑, 𝟓𝟐𝟔, 𝟖𝟖𝟎

𝟏𝟖𝟒, 𝟏𝟏𝟎, 𝟑𝟖𝟑, 𝟗𝟏𝟎
𝟑𝟔𝟎

= 𝟐𝟎𝟎𝟏 

𝟏𝟑𝟓يوم   =
𝟕𝟗, 𝟎𝟏𝟐, 𝟕𝟏𝟒, 𝟖𝟓𝟐

𝟐𝟏𝟎, 𝟒𝟔𝟖, 𝟕𝟒𝟎, 𝟗𝟏𝟓
𝟑𝟔𝟎

= 𝟐𝟎𝟎𝟐 

𝟏𝟑𝟐يوم   =
𝟏𝟎𝟑, 𝟎𝟔𝟔, 𝟏𝟔𝟔, 𝟔𝟎𝟓

𝟐𝟖𝟏, 𝟎𝟎𝟒, 𝟐𝟕𝟗, 𝟗𝟖𝟔
𝟑𝟔𝟎

= 𝟐𝟎𝟎𝟑 

𝟏𝟐𝟓يوم   =
𝟏𝟑𝟏, 𝟔𝟑𝟑, 𝟔𝟏𝟒, 𝟏𝟎𝟕

𝟑𝟕𝟖, 𝟕𝟖𝟓, 𝟖𝟗𝟓, 𝟐𝟐𝟒
𝟑𝟔𝟎

= 𝟐𝟎𝟎𝟒 

𝟐𝟓يوم   =
𝟑𝟗, 𝟔𝟓𝟒, 𝟔𝟔𝟏, 𝟐𝟎𝟐

𝟓𝟕𝟒, 𝟓𝟖𝟎, 𝟗𝟐𝟗, 𝟏𝟗𝟎
𝟑𝟔𝟎

= 𝟐𝟎𝟎𝟓 

𝟏𝟎𝟓يوم   =
𝟐𝟑𝟑, 𝟓𝟓𝟐, 𝟐𝟐𝟑, 𝟎𝟑𝟗

𝟖𝟎𝟐, 𝟑𝟗𝟐, 𝟖𝟖𝟎, 𝟗𝟖𝟒
𝟑𝟔𝟎

= 𝟐𝟎𝟎𝟔 

   
∗

=  لم تتوافر عنها بيانات𝟐𝟎𝟎𝟕

𝟗𝟖يوم   =
𝟑𝟏𝟑, 𝟒𝟔𝟑, 𝟒𝟔𝟔, 𝟗𝟑𝟎

𝟏, 𝟏𝟓𝟓, 𝟎𝟗𝟓, 𝟒𝟗𝟓, 𝟎𝟕𝟓
𝟑𝟔𝟎

= 𝟐𝟎𝟎𝟖 

𝟏𝟓𝟖يوم =
𝟑𝟑𝟕, 𝟒𝟒𝟑, 𝟗𝟓𝟓, 𝟎𝟐𝟏

𝟕𝟕𝟎, 𝟖𝟔𝟑, 𝟗𝟖𝟔, 𝟕𝟐𝟐
𝟑𝟔𝟎

= 𝟐𝟎𝟎𝟗 

 1009متوستتتتط تحصتتتتيل ل مديونية كانت مائة وثمانية وخمستتتتون يوما عام أع ق إنويالح      

، وهو ما يعني ق ة االهتمام بتحصتتتتتيل 1005ة وعشتتتتترين يوما عام متوستتتتتط كان خمستتتتت وأدنق

، وهو ما يثبت صتتحة الذي يؤثر ع ق مقدرة المصتتفاة ع ق ستتداد مديونياتها ل غير األمرالمديونية 

 .الفرضية األولق بضعف كفاءة إدارة الشركة في استخدام األموال
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 :المديونية نسبة-9

وتحقيه  اإلنتاجيمدى االعتماد ع ق الغير في تستتتتتتير النشتتتتتتاط  إلقيشتتتتتتير وضتتتتتتع المديونية     

تخدم في تحديد نستتتتتت، وستتتتتتالربحية، والقدرة ع ق الوفاء بهذا المديونية وااللتدامات الناتجة عنها

، 1006 -1003 األعوامبيانات القوائم المالية المتاحة الخاصة بالمصفاة خالل نسبة المديونية ب

1008،1009(10) 

اجمالي الديون الجارية

مجموع االصول
=  نسبة المديونية

%𝟖𝟖 =
𝟕𝟑. 𝟎𝟒𝟏. 𝟓𝟏𝟖. 𝟓𝟗𝟑

𝟖𝟐, 𝟗𝟖𝟔, 𝟏𝟒𝟒, 𝟏𝟕𝟑
= 𝟐𝟎𝟎𝟏 

%𝟗𝟎 =
𝟏𝟎𝟏, 𝟑𝟓𝟑, 𝟑𝟖𝟗, 𝟒𝟗𝟖

𝟏𝟏𝟐, 𝟎𝟏𝟔, 𝟒𝟔𝟕, 𝟗𝟎𝟖
= 𝟐𝟎𝟎𝟐 

%𝟗𝟐 =
𝟏𝟐𝟓, 𝟕𝟎𝟕, 𝟗𝟐𝟔, 𝟒𝟒𝟖

𝟏𝟑𝟔, 𝟗𝟓𝟔, 𝟓𝟒𝟑, 𝟔𝟔𝟔
= 𝟐𝟎𝟎𝟑 

%𝟗𝟑 =
𝟏𝟓𝟓, 𝟗𝟏𝟗, 𝟐𝟕𝟔, 𝟔𝟗𝟏

𝟏𝟔𝟔, 𝟖𝟑𝟏, 𝟓𝟔𝟑, 𝟖𝟔𝟐
= 𝟐𝟎𝟎𝟒 

%𝟖𝟒 =
𝟔𝟗, 𝟓𝟖𝟏, 𝟗𝟕𝟐, 𝟔𝟐𝟎

𝟖𝟐, 𝟗𝟔𝟔, 𝟒𝟗𝟎, 𝟐𝟗𝟗
= 𝟐𝟎𝟎𝟓 

%𝟗𝟓 =
𝟐𝟖𝟐, 𝟏𝟖𝟗, 𝟗𝟏𝟏, 𝟔𝟏𝟕

𝟐𝟗𝟖, 𝟐𝟔𝟖. 𝟏𝟑𝟔, 𝟏𝟒𝟒
= 𝟐𝟎𝟎𝟔 

  
∗

∗
=  لم تتوافر عنها بيانات𝟐𝟎𝟎𝟕

%𝟖𝟕 =
𝟑𝟔𝟕, 𝟏𝟖𝟏, 𝟗𝟔𝟑, 𝟔𝟓𝟒

𝟒𝟐𝟐, 𝟐𝟔𝟔, 𝟕𝟕𝟓, 𝟔𝟎𝟏
= 𝟐𝟎𝟎𝟖 

%𝟖𝟕 =
𝟒𝟎𝟑, 𝟔𝟖𝟓, 𝟒𝟓𝟓, 𝟒𝟓𝟓

𝟒𝟔𝟓, 𝟎𝟐𝟏, 𝟐𝟓𝟔, 𝟓𝟖𝟕
= 𝟐𝟎𝟎𝟗 

عام  %84نستتتتتتتبة كانت  وأدنق 1006عام %95ويالح  إن أع ق نستتتتتتتبتة ل مديونية ب غت     

 إلقالذي يعني السماح بوصولها  األمر األصول،تقار  قيمة  أصتبحت إنها، وهو ما يعني 1005

ستتتتداد مديونياتها تحصتتتتي ها بستتتتهولة ومن ثم ع ق مقدرة المصتتتتفاة ع ق  مستتتتتويات عالية تؤثر

 .، وهو ما يثبت صحة الفرضية األولق بضعف كفاءة إدارة الشركة في استخدام األموالل غير
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 :تقارير ال جان البرلمانيةا: نيثا

عدن بشكل مباشر  مصفاةتورد التقارير البرلمانية العديد من المالح ات سواء منها ما يخص     

 ي ي: ونورد من ذلك ما ،واحدة منها والمصفاةمنها ما يتع ه بالوحدات االقتصادية الحكومية  أو

 وصي تقرير ال جنة البرلمانية لمشاريع الموادنات بما ي ي:ي -3

 أداءاعتمتتاد مبتتدأ الكفتتاءة والنداهتتة في تعين القتتائمين ع ق ، م1006لعتتام المتتاليفي ا -

ت تتك الوحتدات وتو يفهتا التو يف االقتصتتتتتتتتادي  أموال إلدارةالوحتدات االقتصتتتتتتتاديتة 

 (13)الس يم

التحاس  بين ودارة المالية والمؤسسة  إجراءفي  باإلستراعم 1007المالي وفي العام -

 أرصتتتتتتتدةوذلك لتفادي تراكم  ،اليمنيتة ل نفط والغتاد والمؤستتتتتتتستتتتتتتة العتامتة ل كهرباء

المديونيات والنتائج المترتبة ع ق ذلك، وكذا معالجة المديونية المتراكمة من ستتتنوات 

لدى الغير والتي لم تتخذ الحكومة بشتتتتت نها  واإلنتاجيةستتتتتابقة ل مؤستتتتتستتتتتات الخدمية 

 عمالأالقتانونيتة التي تكفتل تحقيه هذر المديونية، وموافاة المج س بنتائج  اإلجراءات

ال جان المشتتك ة لمعالجة الديون المتراكمة لدى الغير لعدد من المؤستتستتات وذلك خالل 

 (11م)1007من عام األولفترة ال تتجاود الربع 

كفؤة والعمتتل بمبتتدأ الكفتتاءة االقتصتتتتتتتتاديتتة في  إدارة بتتإيجتتادم 1008المتتاليفي العتتام  -

 طتهاأنشوائض في الوحدات االقتصادية بما يمكنها من تنمية مواردر الذاتية وتحقيه ف

ورفع نستتتبة مستتتاهماتها في تمويل  األرباحالجارية لديادة حصتتتة الحكومة من فائض 

 (11)نفقاتها االستثمارية وخفض نسبة اعتمادر ع ق القروض الجارية

كفؤة ل وحدات االقتصتتتتتتتادية ومن خالل  إدارة بتإيجادويالح  انته قتد تكررت التوصتتتتتتتيتة 

 :هذر الدراسة توص نا لالتي إطارالتح يل المالي الذي قمنا به في 

o  منخفضة إنها، كما سنويا تذبذ  نسبة إجمالي هامش الرب. 

o  سنويا األصولتذبذ  معدل العائد ع ق. 

o سنويا تذبذ  معدل العائد ع ق حقوق الم كية. 

o تذبذ  معدل دوران المخدون سنويا. 

 األهدافوضتعف رشتادتها في استخدام الموارد بما يحقه  اإلدارةة اءيثبت ق ة كف وهو ما

 .من اج ها هذر الوحدة االقتصادية أنشئتالتي 
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 لألعوام  هر تقرير ال جنة الخاصة المك فة بدراسـتتتتتتتـتتتتتتتة الحسابات الختامية ل موادناتي -1

  :المالية

( ريتتال بنستتتتتتتبتتة 1771570717000) ب   في بنتتد الفوائتتد والعموالتالتجتتاود  إن -

لستتتب  الرئيستتتتي لهذا ( ريال وا1573797000)من الربط المعتمد البال ( 7746%)

( ريال مقابل لرامات 1714175367371تحميل حستتتتتتتابات الستتتتتتتنة بمب   )التجاود 

ب   رصتتتتتتتيتتدهتتا صتتتتتتتتال  بعض الشتتتتتتتركتتات األجنبيتتة ول المتتديونيتتاتتتت خير ستتتتتتتتداد 

، وترى ال جنتتتة أن عتتتدم قتتتدرة ( ريتتتال11797576387111م )13/31/1005في

ع ق ستتتداد التداماتها وتحم ها هذر المبال  الضتتتخمة كغرامات ت خير الستتتداد  الشتتتركة

 .يؤكد تدهور األوضاع المالية ل شركة والحاجة إلق تقييم وتقويم أوضاعها

في التح يتتل المتتالي فخالل  إليتتهال جنتتة البرلمتتانيتتة مع متتا تم التوصتتتتتتتتل  رأيويتوافه  

تقل  1001المال العامل عام رأسكانت نستتتتبة نمو صتتتتافي  1005 -1003 األعوام

مما  1005 ،1004عن نمو الخصتتتتتتوم المتداولة، ثم تستتتتتتاوت في االعوام 1574%

     .1001عاميعني بقاء الفجوة 

في المائة  اثنينكانت اقل من  1005 -1003األعوامنستتتتبة نمو الستتتتيولة خالل  إنكما  -1

كانت المصتتتتتفاة قادرة ع ق  إذاتكون مقبولة  أنهذر النستتتتتبة يمكن  إنا ستتتتتبه القول موك

ن الواض  ، ولكاثنين النستبة المعيارية ل سيولة تساوي إنحيث التنبؤ بالتدفقات المالية، 

المصتتتتتتفاة لير قادرة ع ق تخطيط الستتتتتتيولة بالشتتتتتتكل الذي يمكنها من ستتتتتتداد  إدارة إن

ارة ، وهو ما يثبت صتتتحة فرضتتتية عدم إتباع اإلدالتداماتها ل غير مما كبدها هذر الغرامات

 .لسياسات مالية واضحة

والنستتبة اقل من واحد في المائة،  األعوامنستتبة الستتيولة الستتريعة في هذر  وقد كانت    

، وبالتالي فان ما حققتها أكثر أوتستتاوي واحد  أنالمعيارية ل ستتيولة الستتريعة المفروض 

لشتتتتتركات ا معام ةكما ال يتم ، المصتتتتتفاة جع ها لير قادرة ع ق الوفاء بالتداماتها المالية

منها بالمثل حين تخل بنصتتتتتوص العقود المبرمة بينها وبين  ستتتتتتيرادالااألجنبية التي يتم 

 .المصافي
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 لرامات الت خير (1رقم )جدول 

 المبال  بالريال البيان

تجتتار الشتتتتتتتركتتات األجنبيتتة المستتتتتتتتورد منهتتا  التدامتتات

 المشتقات النفطية

11997596389111 

 1914195369371  لرامات ت خير السداد

 59591959401 المسدد من لرامات الت خير خالل العام

 18960894899433 ديون الشركة لدى الغير )شركات أجنبية(

 لير محص ة لرامات )فوائد( مقبوضة من الشركات األجنبية

 13م، ص1005الماليتقرير ال جنة الخاصة المك فة بدراســة الحسابات الختامية ل موادنات ل عام  المصدر:

يوما  يوم 304إن متوستتتتتتتط تحصتتتتتتتيل ل مديونية كانت إلقوقتد توصتتتتتتت نتا في التح يل المالي     

 315إلقثم  1001يوم عام 311إلقثم انخفضتتت  1001يوم عام 315إلقوارتفعت  1003عام

، وهو ما يعني ق ة االهتمام 1005متوستط كان خمستة وعشتترين يوما عام وأدنق 1004يوم عام

الذي يؤثر ع ق مقدرة المصتتتفاة ع ق ستتتداد مديونياتها ل غير، وبالتالي  األمربتحصتتتيل المديونية 

 .بمصال  المصفاة اإلضرار

قد  1005 -1003توصتتتتتتت نتا في التح يتل المالي إلق إن نستتتتتتتبة المديونية خالل األعوام كمتا    

تقار  قيمة األصول،  وأصبحتمستويات عالية  إلقوبالتالي وص ت  %91 - %88اوحت بينتر

ن وبذا يكولة ومن ثم ستتداد مديونياتها ل غير، مما اثر ع ق مقدرة المصتتفاة ع ق تحصتتي ها بستتهو

 البرلمانية التقارير إليهاالتح يل المالي واستخدام النس  قد توصل إلق نفس النتيجة التي توص ت 

    ومنها:

مثال ذلك شتتتتتراء ستتتتتيارات  ،عدم التقيد بالقوانين وال وائ  النافذة وعدم ترشتتتتتيد اإلنفاق -

جود نقص في عم يات ريال إضتتتتتتتافة إلق و (33978387905)باألمر المباشتتتتتتتر بقيمة 

المصتتتادقة  الشتتتراء التي تنفذها الشتتتركة وعدم استتتتكمال اإلجراءات القانونية بشتتت نها أو

ا شتتتتتتتراء وحدات قياس الكثافة بمب   ع يهتا من قببتل لجنتة  المشتتتتتتتتريتات، أعالهتا ستتتتتتتقفا

ذا يعني ضتتتتتتتعف المستتتتتتتتاءلتتة ومن وجهتتة ن ر البتتاحتث فتان هت، ( ريتال3993699134)

ت في الوق يك الترفاالستهالو األموالاستتخدام اليد الطولق ب لإلدارةا يعطي موالمحاستبة 

   .اإلنتاجية ألنشطةل هاالذي هي بحاجت



 الرشد االقتصادي )في استخدام األموال في شركة مصافي عدن( 

998 

 

تنفيذ عدد من المشتتتتتروعات في  ل وجود قصتتتتتور في الدراستتتتتات المتع قة بها وتنفيذها  -

منها مشتتروع تشتتبيك المصتتفاة والمنفذ بالمخالفة لقانون المدايدات  ةإطار الموادنخارج 

 .والمناقصات

تحميل الشتتتتتتركة قيمة المواد المفقودة في كمية المواد المستتتتتتتوردة من الخارج فبدال  من  -

كالتدامات ع ق المورد والمطالبة بقيمتها يتم إقفالها في حستتتتتتا  التكاليف ضتتتتتتمن  اهقيد

من الشتتتتركات الموردة وذلك بالمخالفة ها صتتتترفيات العام دون المطالبة بالتعويضتتتتات عن

لقانون المناقصتتتتتات والمدايدات والمخادن وب غت قيمة المواد التي لم تصتتتتتل إلق مخادن 

( عن %3016ك ت أع ق نستتتتبة في التجاود ) ( ريال وقد شتتتت4179147667الشتتتتركة )

 .الربط المعتمد في الموادنة

وهدارا ويمثل هذا التصتترف من وجهة ن ر الباحث دليال ع ق ضتتتعف الرشتتد االقتصتتتادي 

    .ل موارد المالية، وضعف المساءلة والمحاسبة

 (14):م1006لعام  هر تقرير ال جنة المك فة بدراســة الحسابات الختامية ل موادناتي -4

م 1030-1006شركة ضمن الخطة الخمسية الثالثةعدم تنفيذ المشاريع التي تخص ال -

( م يار ريال لمشروع 50( م يار ريال منها مب   )5571والتي قدرت ك فتها بحوالي )

م لتنفيتتتذ المرح تتتة األولق بمب   1006حيتتث تم الربط بموادنتتتة المصتتتتتتتفتتاةتحتتديتتتث 

( 15073767981الفع ي لم يتجاود مب   )( ريتال بينما المنفذ 1763470747000)

األمر الذي  ،( من الربط المعتمد بالموادنة%977ريال فقط بنستتتبة ضتتتئي ة ال تتعدى )

يعطي مؤشتتتتتتتراا ع ق عتدم إمكانية تنفيذ المشتتتتتتتاريع المخططة خالل ما تبقق من عمر 

 الخطة وذلك ن راا لعدم مراعاة مدى قدرة الشتتركة ع ق التمويل من عدمه وخاصتتة في

 . ل عدم مساهمة الحكومة في تمويل هذر المشاريع

عدم  أوهذا يثبت ضتتتتتتعف الستتتتتتياستتتتتتات المالية والنقدية من وجهة ن ر الباحث فان و

بحيث ال يتم القيام بالمشتتتتاريع المخططة وفي الوقت نفستتتته القيام بمشتتتتاريع وجودها 

صتتحة ، وهو ما يثبت خارج الموادنة وبدون مناقصتتات مثل مشتتروع تشتتبيك المصتتفاة

 .فرضية عدم إتباع اإلدارة لسياسات مالية واضحة
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( طن متري 1067311م بمقتتدار )1006كميتتات النفط الختتام المكررة عتتام انخفتتاض -

لمشتقات النفطية من ، بينما دادت مشتريات ام1005( مقارنة بعام%9743وبنسبة )

( مقتتتارنتتتة %10764( طن متري وبنستتتتتتتبتتتة )5717649الختتتارج بكميتتتة قتتتدرهتتتا )

  .م1005بعام

 ،مؤشتتتتتتراا ع ق تدني الكفاءة اإلنتاجية ل شتتتتتتركة ومن وجهة ن ر الباحث فان ذلك يعد

ضتتعف كفاءة إدارة الشتتركة  ،، وهذا يثبت صتتحة الفرضتتية األولقاإلدارة أداءوضتتعف 

 .في استخدام األموال

 لالستتتتتهالكع ق متعهد واحد في النقل البحري ل مشتتتتتقات النفطية  االعتماد استتتتتمرار -

التكاليف إذا ما قامت ل حصتتتتول ع ق أقل المح ي مما حرم الشتتتتركة من مدايا التنافس 

  .ع ق متعهد واحد في نق ها ب جور مرتفعة االعتمادبإنــدال مناقصة عامة بدالا من 

 (15):م8100ي هر تقرير ال جنة المك فة بدراســة الحسابات الختامية ل موادنات ل عام  -5

، حيث ب غت ألخرتنتاقص كميتات النفط الختام المكرر بالمصتتتتتتتافي من عام استتتتتتتتمرار  -

عن  ( م يون طن متري371م يون طن متري بنقص مقتتتدارر )( 171م )1008عتتتام

فان ذلك  1006وكما ستبه القول بش ن العام، ( م يون طن متري475المخطط البال  )

 .اإلدارة أداءيعد مؤشراا ع ق تدني الكفاءة اإلنتاجية ل شركة وضعف 

االستتمرار ع ق متعهد واحد يتمثل في مؤستستة عبر البحار في نقل المشتقات النفطية  -

ريان العقود الموقعة مع المتعهد مدة ستتتتت إن إلق المصتتتتتفاة أوضتتتتحترجع ذلك كما يو

 .م1031تنتهي عام

ولم يتم اتختتاذ  1006لعتتامردت في تقرير ال جنتتة البرلمتتانيتتة وهي نفس المالح تتة التي و -6

عجدها في  أثبتتالستت طة التشتتتريعية قد  إن، ويرى الباحث المال العام لحماية اإلجراءات

ما يثبت صتتتحة الفرضتتتية المتع قة بضتتتعف عم يات المراقبة م، تفعيل الرقابة والمحاستتتبة

 .والمحاسبة

المجنبة من قيمة مستتتتحوبات المؤستتتتستتتتة العامة  األرصتتتدةتضتتتتخم حستتتتا  استتتتمرار  -

ل كهربتاء من المتادوت والتي ت هر كمتديونيتتة ع ق شتتتتتتتركتة النفط اليمنيتة، وب   هتتذا 

 .( م يار ريال16575م حوالي )1008الرصيد نهاية 

انتته لم يتم االلتدام بتتالتوصتتتتتتتيتتة التي وردت في تقرير ال جنتتة البرلمتتانيتتة ويرى البتتاحتتث    

باإلستتتراع في إجراء التحاستتت  بين ودارة  أوصتتتتوالتي  ،1007ل عام لمشتتتاريع الموادنات

وذلك لتفادي تراكم  ،والمؤستتتستتتة العامة ل كهرباء ،المالية والمؤستتتستتتة اليمنية ل نفط والغاد

 .أرصدة المديونيات والنتائج المترتبة ع ق ذلك
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عدم تمكن الشتتركة من استتتخدام المب   المعتمد بموادناتها لمشتتاريع قيد التنفيذ، وب    -

الخطة الخمسية واحتياجات  ب هداف( رلم تواضع المعتمد مقارنة %10نستبة الوفر )

 .الثابتة ألصولهاوالتجديد  اإلحاللالشركة من مشاريع 

في تنفيذ المشتتتتتاريع التي خصتتتتتصتتتتتتت لها مبال  مالية في  اإلدارةة اءوهذا يثبت ضتتتتتعف كف

، وهذا لم تتمكن من انجاد المشتتتتتتتاريع المخططة الستتتتتتابقة األعواموكما حدث في  ،الموادنة

                                  .فرضية ضعف كفاءة إدارة الشركة في استخدام األمواليثبت صحة 

 والمحاسبةتقارير الجهاد المركدي ل رقابة ثالثا: 

بعنوان  األول ،تمكن البتاحث من االطالع ع ق تقريرين ل جهاد المركدي ل رقابة والمحاستتتتتتتبة    

تحف ات الجهاد عن مراجعة القوائم المالية المجمعة ل مؤستتتستتتة اليمنية العامة ل نفط والغاد لعام 

شتتتتتتتركة مصتتتتتتتافي عدن ل عام المالي  اإلداريم، وتقرير مراجعتة القوائم المتالية والتقرير 1007

تقوم ع ق فحص المستتتتتتتندات  إنهاهذر التقارير في  أهميةم، وتكمن 13/31/1009المنتهي في 

 )16(ي ي: والوثائه وبالتالي ت هر ما لم ت هرر القوائم المالي، وت هر هذر التقارير ما

ئن م في الرصتتتتتتتيد الدا1007ريال عام 15755573647605وجود فتارق بديادة قدرها  -3

 إدارةرد ، عما ت هرر ستتتجالت شتتتتركة النفط ،ع ق شتتتركة النفط في حستتتابات المصتتتافي

 (17)أشهرتتم المطابقة كل ثالثة  ب نهالمصفاة ع ق مالح ات الجهاد حول قضية الفارق 

هتذا رد لير دقيه بستتتتتتتبت  ضتتتتتتتختامتة الفارق والن العالقة قائمة بين  إنويرى البتاحتث 

  .كل مب   يتم سدادر أوالشركتين وفقا لمستندات رسمية مع كل شحنة ترسل 

 األجنبيةمستتحقات الشركات م بفوائد ولرامات ت خير ستداد 1007تحميل الستنة المالية  -1

ريتتتتال تتتتختتتص 1770975407414متتتتا يتتتعتتتتادلدوالر 3876337931بتتتمتتتبتتت تتت  وقتتتتدرر

 .م1006 -1000أعوام

حول فوائتد ولرامتات التت خير بت نته تم تع يه الفوائتد من قبتل المصتتتتتتتفتاة  إدارةرد وجتاء 

 ،المصتتتتتتتفاة ولم تحم ها نتيجة النشتتتتتتتاط الن هناك اعتراض ع يها من قبل ودارة المالية

ميع الفوائد المتراكمة ولكن عنتدمتا اقتنعتت ودارة المتاليتة بحجتة المصتتتتتتتفتاة تم تحميتل ج

 (18)م1007نتيجة نشاط عام 

 المال العامل رأسنسبة نمو صافي  تساويومن خالل التح يل المالي الذي قمنا به اتض  

نستتتتتبة التداول كانت اقل من واحد في ، وان 1006عام بنستتتتتبة نمو الخصتتتتتوم المتداولة

 إنممتا يعني  ،1005 -1003ع ق متا هو ع يته في الستتتتتتتنوات األمرالمتائتة واستتتتتتتتمر 

المصتتتفاة لير قادرة ع ق التنبؤ بالتدفقات المالية بشتتتكل جيد ووضتتتع الخطط المالية التي 
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، وهو ما يثبت ع يهتا في الوقتت المط و  وتجنت  الغرامات االلتدامتاتتمكن من ستتتتتتتداد 

 .صحة فرضية عدم إتباع اإلدارة لسياسات مالية واضحة

تكاليف تخص فترات مالية م ب1007وتحميل عام األستتتتتتت و ذا ه إتباع إنالبتاحث  يجتدو

التي تخص فترة  األعباءبمبدأ المقاب ة والذي يقضتتتتتق بحصتتتتتر جميع  إخالاليعد  ،ستتتتتابقة

هذر الفترة ليتم تحديد صتتتتتافي الرب   بإيراداتومقاب تها  ،لم تدفع أومعينة ستتتتتواء دفعت 

فوائد ولرامات االستتتحقاق، وكان المفترض تحميل كل ستتنة بنصتتيبها من ال أستتاسع ق 

  .الت خير

يمته بمب   م نتج عنه نقص ق1007وجود فروقات ناتجة عن تقييم المخدون النفطي عام -1

بنفس القدر، كما تبين وجود ديادة  رباحاألتخفيض ل أدىما مريال 31746171467101

ديادة نتيجة ل أدىما وهو ريال  83178107741م بمب   1009مفي قيمتة المخدون عا

ع ق مالح ات الجهاد حول هذر الفروقات انط ه  اإلدارةرد وكان ، القدر النشتتتتتتتاط بنفس

 راألستتتعامنصتتتفا في تقييم المخدون النفطي وهو متوستتتط  أستتت وباالمصتتتفاة تتبع  إنمن 

 ( 19)السنوي انطالقا من مبدأ محاسبي متعارف وهو مبدأ الحيطة والحذر

منها طريقة متوستتتتتتتط الستتتتتتتعر  ،ديتد من طرق تحديد تك فة المخدونهنتاك العتوبتالفعتل ف

تعطي قيم معتدلة ل مخدون نهاية  إنهاوميدة هذر الطريقة  ،ةاالمرج  الذي تتبعه المصتتتتف

ات الثب مبدا إتباعاالنخفاض، والمالح  انه يتم  أونحو االرتفاع  األستتتتعارالعام عند اتجار 

ستتتتجالت المحاستتتتبية عند القيد في ال واإلجراءاتوالذي يقضتتتتي باستتتتتخدام نفس القواعد 

 إمكانية إلقل عناصتتتتر المتشتتتتابهة بصتتتتفة دائمة، مما يؤدي  ألخرىة من فترة يالمحاستتتتب

   .ألخرىالمقارنة بين القوائم المالية من سنة 

م بمب   1006تضتتتتتتتمنتتتتت المبيعتتتتات شتتتتتتتحنتتتتة نفط ختتتتام المستتتتتتتي تتتتة تم بيعهتتتتا عتتتتام -4

م تم تضمين مشتريات 1009م، وفي العام1007ريال تم قيدها عام 57401،1377731

م 3/3/1030ميناء الديت بتارييلبرميل والتي وص ت  4997999بكمية  م ر نفط خام 

ات ق ديادة قيمة مشتتتريدوالر ع ق مشتتتريات العام مما اثر ع  197813791016بمب   

عام شتتحنة ع ق مالح ات الجهاد حول  إدارةرد وجاء العام وع ق نتيجة فائض النشتتاط، 

م ولذا اعتبرت 9/3/1007م وتم دفع قيمتها في1007ب نها مستحقة السداد عام 1006

 (40)م1007من مبيعات

 اإليراداتالمقتاب تة المحتاستتتتتتتبي التذي يعتمد ع ق مقاب ة  أوفقتا لمبتديرى البتاحتث انته و  

ويحدث تداخل بالستتتتتتنوات  ،المبدأيخالف هذا  اإلدارةفان رد  ،بالمصتتتتتتروفات لنفس العام

 .ما يثبت صحة فرضية عدم إتباع اإلدارة لسياسات مالية واضحةم، دون مبرر واض 
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 49176317775م لمخدون المواد المباشتترة1007المدة عام أخرالدفتري رصتتيد الب    -5

المدة من مخدون المواد ال اهر في  أخررصتتتتتتتيد  إنريال ولم يتم ت ييدر بجرد فع ي، كما 

ريتتال يعتتد رصتتتتتتتيتتد  4751174917941م بمب  13/31/1009الميدانيتتة العموميتتة في

وتضتتتتتتتمين المخدون  دفتري وال يعبر عن القيمة الفع ية ل مخدون ن را لطول فترة الجرد

تم جرد المخدون ل مواد  بتت نتته اإلدارةرد وكتتان ، ريتتال 171017533بمواد تتتالفتتة بمب   

نتائج الجرد لم ترحل في ن ام  إن إالم وتوجتد ستتتتتتتجالت بتذلك 1007المبتاشتتتتتتترة نهتايتة

 (43)الن ام إلقم وتم ترحيل النتائج 1008، وقد تم الجرد الفع ي نهاية أوراكل

هذا الرد ال يتفه والقواعد المحاسبية الس يمة التي تقتضق القيام بالجرد  إنيجد الباحث و

الفع ي ستتتنويا واثبات نتائجه في الستتتجالت الرستتتمية وتضتتتمينه القوائم المالية الختامية 

 لتعبر تعبيرا حقيقيا عن الوضع المالي ل مصفاة   

صتتتتتتتيد الدفتري تم قيتد الفتارق بين الجرد الفع ي لمخدون المستتتتتتتت دمات الستتتتتتت عية والر -6

أسبابه، الالدمة ل تحقه من  اإلجراءاتريال في حسا  مع ه دون اتخاذ  1570357795

بتتان المعتتالجتتة الدالتتت مستتتتتتتتمرة وانتته قتتد تم معتتالجتتة جدء كبير من  اإلدارةرد وكتتان 

 (41)الفارق

مما يعني وجود قصتتتور واضتتت  في قيمة الفارق ليس بالهين  إن من وجهة ن ر الباحثو

 أسالي من  أس و من  أكثر إتباععم يات الصرف والرقابة ع ق المخدون، مما يستدعي 

 واالختالس  اإلهدارمن  أصولهاالجرد الدوري والمستمر بما يحف  

ل وراكالمصفاة تستخدم ن ام األ إن اإلدارةرد ، لم تكن كافية واإلفصاحطريقة العرض  إن -7

وتقوم بتكييف حستتتتاباتها وفقا لمتط بات واحتياجات الجهات الرستتتتمية التي تتعامل معها 

 (41)وتحيدا وفه الن ام المحاسبي الموحد

الذي يتط   تصتتميم القوائم المالية المخت فة بالشتتكل الذي  اإلفصتتاح مبداوهذا يتنافق مع 

   يوض  األحداث االقتصادية وان تكون المع ومات واضحة ولير مض  ة ل مستفيدين منها 

نداع بين ع ق ذمتتة  ،م1009ريتتال عتتام 33876577900مب  البنتتك المركدي لاحتجتتاد  -8

بدال من تكوين مخصص  ،كمديونية ع ق محكمة عدن الصغرى قيد ،الشتركة والمتقاعدين

لمجابهة أي حكم قضتتتتتائي مستتتتتتقبال، كما لم يتم تكوين مخصتتتتتص ل ديون المشتتتتتكوك في 

ريال لمواجهة الخستتتتتتتارة  6701073167348م والبتال  قتدرها 1009تحصتتتتتتتي هتا عتام

  ،هذر الديون إعدامالناتجة جراء 

هذا يتنافق مع القواعد المحاسبية الس يمة فالمحكمة ليست طرفا تجاريا  إنيرى الباحث و

ت التداما أيةهنا تكوين مخصتتتص لمواجهة  األمرحتق يتم قيد المديونية ع يها ويقتضتتتق 
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 إنما ك، بحقوق العام ين في وقتها اإليفاءقد تفرض ع ق الشتتركة نتيجة لتستتاه ها وعدم 

 يعنق عدم المطالبة بها ولكن تطبيقا لمبدأ تكوين مخصتص ديون مشتكوك في تحصتي ها ال

ودفع ضتتترائ  في حالة عدم التحصتتتيل كما  إرباحتوديع  إلقالحيطة والحذر بما ال يؤدي 

 ،ها سنة واحدة انه يودع الع ء ع ق الستنوات بحس  الديون المعدومة وبالتالي ال تتحم

 .ةوهو ما يثبت صحة فرضية عدم إتباع اإلدارة لسياسات مالية واضح

الثابتة والبال   األصتتتتولم في حستتتتا  1009عام األمنيحستتتتا  المشتتتتروع  إقفاللم يتم  -9

ريال ع ق الرلم من انتهاءر مما يؤثر ع ق نتيجة النشاط لعدم  51171717414رصيدر 

 .الثابتة ع ق حقيقته األصولحسا   إ هاروعدم  اإلهالكاحتسا  قسط 

 6071307000م بمب   وقدرر 1009المتبقية في الستتتتاحة عام  هور قيمة الشتتتتبوك -30

 الثابتة ع ق حقيقته  األصولحسا   إ هارعدم ل أدىالثابتة مما  األصولريال ضمن قيمة 

يتم  حتق أصالمجرد بضاعة وليست هذر الحالة  أصتبحت فيهذر المواد  إن ويجد الباحث

  .بيعها أوالمصفاة  أنشطةاستخدامها في 

دوالر بمتتتتا يوادي  9007009متتتتاليتتتتة بمب   وقتتتتدرر  أعبتتتتاءتحم تتتتت الشتتتتتتتركتتتتة  -33

دوالر  107000ريتتال نتيجتتة لرفع قيمتتة استتتتتتتتئجتتار بواخر النفط من  38874447790

م خالفا لما جاء في االتفاقية 1009يوليو -دوالر ل فترة يناير 147500 إلقل يوم الواحد 

 أجوردوالر بالديادة مقابل  378547000الموقعة مع شتتتتركة عبر البحار، كما دفع مب   

 إهدارممتا ترت  ع يه  طرأتالنقتل دون تقتديم المؤيتدات الالدمتة حول هتذر الديتادة التي  

  .المصفاة أموال

وهو ما يتنافق  ،نقلالحتكار ال واحدةالحه لشركة  إعطاء إلقراجع  هذا إنالباحث  رىيو

، وهذا يثبت صتتحة فرضتتتية ضتتتعف وقاعدة الرشتتد االقتصتتتادي وحستتن استتتتخدام الموارد

   .كفاءة إدارة الشركة في استخدام األموال

م بتكاليف لرامات الت خير عن ستتتتتداد الفواتير لشتتتتتراء المشتتتتتتقات 1009عامتحميل  -31

دوالر متتتا يعتتتادل  179657899والبتتتالغتتتة  األجنبيتتتةالنفطيتتتة لصتتتتتتتتتتال  الشتتتتتتتركتتتات 

 .ريال مما ترت  ع يه الت ثير ع ق نتيجة النشاط 60578887878

عتدم وجود موادنة نقدية  يتدل ع ق ،التت خيرلرامتات استتتتتتتتمرار دفع  إن يرى البتاحتثو

تستتتتم  بستتتتداد االستتتتتحقاقات في وقتها المحدد من خالل تن يم مصتتتتادر الحصتتتتول ع ق 

رد عم يات تدبير الموا، فرباحاالنتيجتها تخفيض  إضافية أعباءتحمل ل، مما يؤدي األموال

المالية الالدمة لتغطية االحتياجات يستتتتتتدعي القيام بالوصتتتتتف الدقيه لمخت ف األنشتتتتتطة 

ل مصتتفاة ومن ثم وضتتع موادنة نقدية في بداية كل عام بحيث يتم تحديد انستت  الوستتائل 
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المتاحة ل تمويل الختيار أفضتتتت ها واق ها  التي يمكن من خاللها المفاضتتتت ة بين المصتتتتادر

الوفتتاء بتتااللتدامتتات المتتاليتتة المخت فتتة وبتتالتتتالي تفتتادي دفع هتتذر  إلقك فتتة وبمتتا يؤدي 

، وهو ما يثبت صتتتتتتتحة األرباحالحتد من انخفاض  أوالغرامتات ومن ثم تق يتل الخستتتتتتتائر 

 .مالية واضحةفرضية عدم إتباع اإلدارة لسياسات 

م نتيجة لتغير الستتتتتتتياستتتتتتتات 1009ريال عام58479997777 هور فروقات بمب    -31

 أخطاءوجود إضتتتافة ل أيامالمحددة بمتوستتتط خمستتتة لشتتتراء المشتتتتقات النفطية الستتتابقة 

 .عم ية االحتسا ب

وانه  ،المالية اإلدارةة اءوجود فروقات بهذا الحجم يدل ع ق ضتتتتتعف كف إنويرى الباحث 

 هور مثل هذر يؤدي لبما  ،لير مدروستتتتتتة إنها أو ،رشتتتتتتيدةال توجد ستتتتتياستتتتتتات مالية 

 .المشكالت في منش ة اقتصادية ذات عمر طويل

الختامية  الموادناتي هر تقرير الجهاد المركدي ل رقابة والمحاستتتتتتبة بنتائج مراجعة  -34

 (44: )م بعض المالح ات التي تثبت عدم الرشد في استخدام الموارد ومنها1009ل عام

ريال رلم عدم وجود  7078347167 الغةبتنفقتات مكتت  لنتدن والمرار تحمتل استتتتتتتت -

هنتتاك  بتت نتتهم 1007في ردهتتا ع ق تقرير الجهتتاد لعتتام اإلدارةضتتتتتتترورة لتته، وكتتانتتت 

 .إللالقهتوجهات 

استتتتتتمرار عمل المكت  دون جوى اقتصتتتتتادية يدل ع ق عدم الرشتتتتتد  إنويجد الباحث 

القدرة ع ق ستتتتداد  ضتتتتعفمن المصتتتتفاة تعاني  إنمع  ،ل موارد وإهدارا ،االقتصتتتتادي

 .طرها لدفع لرامات ت خيرضالتداماتها المالية مما ي

المباشتتتتتر وبدون اخذ الضتتتتتمانات الكافية من الموردين  باألمرتنفيذ عم يات الشتتتتتراء  -

مثل شتتتهادة  ،واستتتالم وتوريد بعض المواد بدون الحصتتتول ع ق المؤيدات المستتتتندية

وليرها والمنصتتتتتتتوص ع يها في قانون  ،وشتتتتتتتهادة مطابقة المواصتتتتتتتفات ،المنشتتتتتتت 

  .المناقصات والمدايدات والمخادن الحكومية

في الشتتتتراء والتوريد يخالف قواعد الشتتتتفافية  األستتتتالي هذر  إتباع إنويرى الباحث 

تجاودات  آيةحماية لمواردها ول حد من  ،إتباعها باإلدارةالتي يفترض  ،واإلفصتتتتتتتاح

   .عدم إتباع اإلدارة لسياسات مالية واضحة ، وهو ما يثبت صحة فرضيةلير قانونية

 -1008اليمنية عامي ل موانئديدة لنقل المشتتتتتتتتقات النفطية شتتتتتتتركات ج أربعدخول  -

 .مناقصة إعالنجان  شركة عبر البحار ودون  إلقم 1009

 ،واإلفصتتاحيخالف قواعد الشتتفافية  األستت و دخول هذر الشتتركات بهذا  إنويرى الباحث 

كما  ،تخفيض ك فة نقل المشتتتقات النفطيةلكما ال يستتم  باستتتقطا  العروض التي تؤدي 
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م بان مدة ستتريان العقود 1008الشتتركة في تقرير ال جنة البرلمانية عام إدارةينستتف رد 

 م1031الموقعة مع شركة عبر البحار ستنتهي عام

الستتتتتابقة  تم شتتتتراء بعض المشتتتتتتقات النفطية بطريقة تتعارض مع ستتتتتياستتتتات الشتتتتتراء -

بطريقة المتوستتتتتتط  اإلدارةحيث تم احتستتتتتتابها من قبل  أياموالمحددة بمتوستتتتتتط خمستتتتتتة 

  .ريال 341،716،418الشهري، وقد ب   صافي الفروقات التي تحم تها المصفاة 

لير كفؤة وال تهتم  اإلدارةعشتتوائية ستتياستتات الشتتراء، وان هذا يثبت  إنويرى الباحث 

 أوضتتتعف المحاستتتبة  إنالمحاستتتبية، كما  واألجهدةبما يرد في تقارير ال جان البرلمانية 

، وهو ما يثبت صتحة فرضتية ضعف المراقبة في من ى عن العقا  اإلدارةانعدامها يجعل 

   .والمحاسبة

 سسأل بالمخالفة أجنبيةمن شتركات  ةاحتستا  قيمة فواتير بعض شتحنات النفط المشتترا -

التتذي ترتتت  ع يتته تحمتتل تكتتاليف فوارق ب غتتت  األمراالحتستتتتتتتتا  المحتتددة بتتاالتفتتاقيتتات 

  .ريال 44471617140

وبعدها عن الرشد  اإلدارةة ءمثل هذا المب   يدل ع ق تدنق كفا إهدار إنويرى الباحث 

عدم الوفاء بااللتدامات وتحمل  إلق أدىما م ،األموالوحستتتتن استتتتتخدام  ،االقتصتتتتادي

، وهذا يثبت صتتتتتحة فرضتتتتتية لرامات الت خير والعجد عن تنفيذ المشتتتتتاريع المخططة

                                                                                                    .ضعف كفاءة إدارة الشركة في استخدام األموال

 618735976137000حوالي 1030-1006ب غتت تقتديرات الخطتة الخمستتتتتتتية الثالثة -

ريال لمشتروع تحديث المصتفاة ما يخص العام  610780070007000ريال، منها مب   

ريال، في حين تم الربط ل برنامج االستتتتثماري في موادنة  6796576007000م 1009

لمشتتتتتتتروعتتات قيتتد التنفيتتذ ريتتال، وقتتد ب   المنفتتذ الفع ي  4750070007000م 1009

ريتتال تخص المشتتتتتتتتاريع  91779157046ريتتال فقط، منتته مب    3793874797817

تنفيذ خالل الفترة الدمنية المحددة ال إمكانيةالمتدرجتة لهتذا العتام، وهو متا يتدل ع ق عدم 

  .لها

مما  ألخرىعدم وجود ستتياستتة واضتتحة ومستتتقرة ل شتتراء وتحديد االحتياجات من ستتنة  -

 إلقمختتادن وتحول عتتدد كبير من المواد اليترتتت  ع يتته تراكم وتجميتتد مبتتال  كبيرة في 

 .مخدون راكد

 ،قادرة ع ق وضتتتع ستتتياستتتات مالية ونقدية مدروستتتة ليرمصتتتافي ال إنويجد الباحث 

وتصتتتتتتتحي   ،لمتتتابعتتةاهتتا موضتتتتتتتع التنفيتتذ وووضتتتتتتتع ،وخطط ت بي احتيتتاجتتات العمتتل
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، وهو ما يثبت صحة فرضية عدم إتباع اإلدارة لمواردرشد استخدام ابما ي ،حرافاتاالن

 .لسياسات مالية واضحة

مع عدم وجود الضتتتتتتتمانات الالدمة مما ترت  ع يه صتتتتتتتعوبة  باألجلديتادة عم يتة البيع  -

، وهو ما يثبت صتتتتحة فرضتتتتية عدم إتباع اإلدارة لستتتتياستتتتات مالية تحصتتتتيل ت ك المبال 

   .واضحة

 ع ق بعض العمالء( ارتفاع المديونية 1جدول رقم )

التتتتتتتترصتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتد فتتتتتتتتي  االسم 

31/31/1008 

التتتتتتتترصتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتد فتتتتتتتتي 

31/31/1009 

  3775876367669 19376377751 شركة توفيه عبد الرحيم

شتتتتتتتركتتتتة عتبتر التبحتتتتار 

 ل مالحة

1741774137171 1753179947150 

 30178617188 8670517069 مؤسسة المكال التجارية

 9673317105 1367151 الشركة العالمية ل مالحة

 )العام والمختلط( وحرات القطاع االقتصاديلموازنات الختامية  حساباتتقرير الجهاز المركزي بنتائج مراجعة ال-المصدر  

 972، نتائج فحص الجهات المختا ة )شركة مصافي عرن(، النسخة االلكترونية، الفصل الثالث، ص م9002سنة الماليةلل

  (45)لمكافحة الفسادالع يا تقرير ل هيئة الوطنية رابعا: 

الفريه المشتتتكل من الهيئة  أجراهاالهيئة في تقرير لها انه من خالل التحقيقات التي  أوضتتحت    

 م ر القومي وخبير متخصتتص من مصتتافي  األمنوالجهاد المركدي ل رقابة والمحاستتبة وجهاد 

وجود ت وث في الشتتتحنة التي استتتتوردتها اتضتتت  وبعد استتتتكمال جميع الوثائه والندول الميداني 

م بمادة ام تي بي أي وهي مادة مح ور استتتتتخدامها في اليمن ودول 15/4/1009في  اةمصتتتتفال

وأشتتتتتتتار التقرير ريال،  1760070007000العتالم ن را لخطورتها ع ق البيئة والتي ب   قيمتها 

 دادبإعوريد منها قيام المصتتتتتفاة المناقصتتتتة والت إجراءاتتنفيذ  أثناءوجود العديد من المخالفات ل

 %3ةنسب إضافة ، وكذاسابقا استتيرادهامواصتفات خاصتة ل شتحنة تخت ف عن الشتحنات التي تم 

مرة دون القيام بالدراستتتات الفنية المستتتبقة وكذا الشتتتراء من  ألولمادة البندين األوكستتتجين لمن 

 وأرباح ء عمولة مما حمل المصتتتفاة ع ل منتج األستتتاستتتيشتتتركات وستتتيطة وليس من المصتتتدر 

كما تبين عدم تحديد مصتتتتدر الشتتتتحنة والب د المنتج لها وعدم تعميد وثائه الشتتتتركات الوستتتتيطة، 

الشتتتتراء من قبل الغرفة التجارية والستتتتفارة اليمنية بغرض التحقه من صتتتتحة وستتتتالمة الوثائه 

ة دوخاصتتة شتتهادة الشتتركة الفاحصتتة وبوليصتتة الشتتحن وقائمة التعبئة وعدم توضتتي  مكونات ما

ن مادة البندي إنتبين وع ق حدة،  االكستتجنيت في شتتهادة الشتتركة الوستتيطة الفاحصتتة لكل عنصتتر
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ويصتتتتتتتاح   األبيضل ون الذي باختالطه بالماء يتحول و األستتتتتتتوديحتوي ع ق رواستتتتتتت  بال ون 

ات ع ق محركتؤثر التي عذر التخ ص منها بسهولة، وتالتفاعل حرارة ت ل عالقة في الخدانات وي

  .ت كل خدانات المنش ة وديادة تكاليف الصيانةوتؤدي لالسيارات 

تحميل مصتتتتتافي عدن كامل المستتتتتئولية عن واقعة الت وث لمادة  إلقوقد خ ص الفريه بدراستتتتتته 

 .والخسائر الصحية والمادية المترتبة ع يه اآلثارالبندين وكافة 

لير كفؤة وال تمتع بالمقدرة ع ق  اإلدارة إنتؤكد الباحث فان هذر القضتتتتتتتية  ومن وجهتة ن ر   

م بإيجاد 1008ة لمشتتاريع الموادنات ل عامتوصتتيات التي وردت في تقرير ال جنة البرلمانيالتنفيذ 

إدارة كفؤة والعمتل بمبتدأ الكفتاءة االقتصتتتتتتتاديتة في الوحتدات االقتصتتتتتتتاديتة بما يمكنها من تنمية 

ادة حصتتتتة الحكومة من فائض األرباح الذاتية وتحقيه فوائض في أنشتتتتطتها الجارية لدي اموارده

ورفع نستتتتتبة مستتتتتاهماتها في تمويل نفقاتها االستتتتتتثمارية وخفض نستتتتتبة اعتمادر ع ق القروض 

، وهذا يثبت صتتحة فرضتتتية ضتتتعف كفاءة إدارة الشتتتركة في استتتتخدام األموال، وفرضتتتية الجارية

    .ضعف المراقبة والمحاسبة
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 والتوصيات : االستنتاجاتالفصل الثالث

 االستنتاجات: أوال

ستتتتواء عند الت ستتتتيس أو خالل حياتها اإلنتاجية ليس باألمر  ،ن عم ية تمويل أية من مةا -3

 .بسب  تميد الموارد المالية بالندرة النسبية ،السهل

تشتتتتتتتخيص المشتتتتتتتكالت المالية وتحديد  إلقالتح يل المالي ك ستتتتتتت و  ع مي  إتباعيؤدي  -1

  .العوامل المؤثرة فيها

المال العامل ل مصتتفاة يتماشتتق مع نمو الخصتتوم المتداولة  رأسهناك نمو في صتتافي  إن -1

 .1009، 1001 األعوامعدى 

كانت اقل من  1009 -1003 األعوامالتي حققتها المصتتتتتفاة خالل  نستتتتتبة الستتتتتيولة إن -4

 اءواإليف قتادرة ع ق التنبؤ بتالتتدفقتات المتاليتةكتانتت لير  هتانألمقبولتة لير اثنين، وهي 

  .بالتداماتها

النستت  المعيارية ل ستتيولة الستتريعة التي حققتها المصتتفاة هي اقل من واحد وبالتالي  إن -5

 .تعد لير مقبولة مما ال يمكن المصفاة من الوفاء بالتداماتها المالية

، وهو ما 1009 – 1003إن نستتتبة إجمالي هامش الرب  كانت منخفضتتتة خالل األعوام  -6

يعطي مؤشتتر ع ق انخفاض كفاءة اإلدارة وقدرتها ع ق ديادة األرباح وتحقيه نستتبة نمو 

 .1009تتناس  مع ديادة المبيعات التي تدداد قيمتها سنويا ولم تنخفض إال في العام

في  اإلدارةة ءما يعني ضتتتتتتعف كفا ،األصتتتتتتولع ق العائد معدل تذبذ  واضتتتتتت  في هناك  -7

     .هااستخدام

 في اإلدارةة ءالتذبذ  الواضتتتت  في معدل العائد ع ق حقوق الم كية مما يعني ضتتتتعف كفا -8

 .والديادة المستمرة في صافي حقوق الم كيةتحقيه معدل ينمو سنويا يتناس  

ثم انخفض  1005 -1003معدل دوران المخدون باضتتتتطراد ستتتتتنويا خالل األعوام ونم  -9

وهو ما يعني ضتتتتتتتعف  1009ثم االنخفاض عام 1008ليعتاود االرتفتاع عتام 1006عتام

ة اإلدارة في هتذا المجتال ومتا يترتت  ع يته من تراكم المخدون وبتالتالي الت ثير ع ق اءكفت

 .الربحية

 1009إن أع ق متوستتتتتط تحصتتتتتيل ل مديونية كانت مائة وثمانية وخمستتتتتون يوما عام  -30

، وهو ما يعني ق ة االهتمام 1005متوستتتتتتتط كان خمستتتتتتتة وعشتتتتتتترين يوما عام وأدنق 

 بتحصيل المديونية األمر الذي يؤثر ع ق مقدرة المصفاة ع ق سداد مديونياتها ل غير
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، 1005عام  %84وأدنق نستتبة كانت  1006عام %95ب غت أع ق نستتبة ل مديونية   -33

التالي فقد وصتتتت ت إلق مستتتتتويات بوهو ما يعني إنها أصتتتتبحت تقار  قيمة األصتتتتول، و

 .عالية تؤثر ع ق مقدرة المصفاة ع ق تحصي ها بسهولة ومن ثم سداد مديونياتها ل غير

تكررت توصتتتيات ال جنة البرلمانية لمشتتتاريع الموادنات باعتماد مبدأ الكفاءة والنداهة   -31

وتو يفها الوحتدات االقتصتتتتتتتاديتة إلدارة أموال ت ك الوحدات  أداءفي تعين القتائمين ع ق 

، ومع ذلك لم يتم االلتدام بهذر التوصتتتتية في تعين القائمين التو يف االقتصتتتتادي الستتتت يم

 .ع ق المصفاة

ال جنة البرلمانية الخاصة المك فة بدراسـتتـتتة الحسابات الختامية ل موادنات  رأيتوافه   -31

ي دفنتيجة لضتتتتعف الكفاءة والرشتتتتد االقتصتتتتافي التح يل المالي  إليهمع ما تم التوصتتتتل 

، مما اضتتتتتطرها لدفع فوائد ولرامات لير قادرة ع ق الوفاء بالتداماتها المالية أصتتتتبحت

 .سنويا ت خير

 األموالالمصتتفاة اليد الطولق في استتتخدام  إلدارة أعطقضتتعف المستتاءلة والمحاستتبة   -34

   .اإلنتاجية األنشطةفي  إليهاالمتاحة في االستهالك الترفي في الوقت الذي هي بحاجة 

القيام بالمشتتتتاريع  إلق عدم ،أو عدم وجودها ،الستتتياستتتات المالية والنقدية ضتتتعفأدى  -35

  .المخططة وفي الوقت نفسه القيام بمشاريع خارج الموادنة وبدون مناقصات

 إدارة إلدامتثبت التقارير الصتتتتتادرة عن ال جان البرلمانية عجد الستتتتت طة التشتتتتتريعية  -36

 .الرقابة والمحاسبة أدواتتفعيل المصفاة في تنفيذ ما توصي به هذر ال جان، وفي 

 اإليراداتمقتتاب تتة  مبتتداق تتة التدام اإلدارة المتتاليتتة بتتالمبتتادئ المحتتاستتتتتتتبيتتة ومنهتتا  -37

االستتتتتتحقاق بحيث يتم تحميل كل ستتتتتنة بنصتتتتتيبها من  مبدأو بالمصتتتتتروفات لنفس العام،

اإلفصاح الذي يتط   تصميم القوائم المالية المخت فة  مبداومع  ،الفوائد ولرامات الت خير

بالشتتتكل الذي يوضتتت  األحداث االقتصتتتادية وان تكون المع ومات واضتتتحة ولير مضتتت  ة 

     .ل مستفيدين منها

 إعداد وعند ،المناقصتتتتتات والتوريد إجراءاتتنفيذ  أثناءارتكا  العديد من المخالفات  -38

  .المخدون من المواد واستخدامها االستخدام الجيد، مما يؤثر ع ق كميات المواصفات

 التوصياتثانيا: 

 تراعي احتياجات المصتتفاة ،العمل ع ق وضتتع ستتياستتات مالية وفه معايير ع مية وعم ية .3

 .ويتم مراجعتها دوريا بما يتناس  وهذر االحتياجاتمن الموارد المالية، 
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 ،ةمدمنمن خالل وضتتتع خطط مالية ونقدية  ،الماليةالمصتتتفاة لموارد االستتتتخدام الرشتتتيد  .1

وبمتتا يمكن من تحصتتتتتتتيتتل المتتديونيتتات  ،دخوال وخروجتتا ،النقتتديتتة النفقتتاتتن م عم يتتات 

    .بااللتدامات ل غير واإليفاء

 حفا  لبما يؤدي إلق  ،والتصتتحي  المستتتمر لالنحرافات ،تفعيل آليات الرقابة والمحاستتبة .1

  .المتسببين، ومعاقبة الموارد الماليةع ق 

ومحاولة تصتتحي   ،بما يمكن من انجاد المشتتاريع المخططة ،االلتدام بالخطط الموضتتوعة .4

المصتتتتتتتفتاة وت بية احتياجات  إنتتاجديتادة  لتحقيه ،التنفيتذ أثنتاءاالنحرافتات التي تحتدث 

 .السوق

 ألداءتقوم الجهات المشتتتتتترفة ع ق عمل وحدات القطاع االقتصتتتتتتادي بالتقييم الدوري  أن .5

 ،واألن مةوفقا لاللتدام بالقوانين وال وائ   ،ومنها شتتتتتركة مصتتتتتافي عدن ،هذر الوحدات

   .واإلنتاج األداءوتطور  ،ونسبة انجاد لخطط السنوية المخت فة

 الي باألستتوان يتم التعيين  ،تحديد مدة شتتغل المناصتت  القيادية في الوحدات االقتصتتادية .6

 .وعدم االنخراط في ممارسات الفساد ،والخبرةوالكفاءة الديمقراطية وفقا ل شفافية 

ت تدم اإلدارة المالية بالمبادئ المحاستبية وقواعد الشفافية، بما يؤدي لتحميل كل سنة  أن .7

   .ومصروفات إيراداتبما يخصها من 
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