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 بارك هللا لنا في عمره .   

 تي و أخواتي خاصة أختي الكبرى فاطمة ، وإلى كل أهل و األقارب .إلى كل إخو

 إلى كل صديقاتي و أصدقائي خاصة خيرة .

 إلى كل الطلبة المقبلين على النجاح .

 إلى كل من يتصفح مذكرتي إلى كل من أحبهم في هللا .
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 مقيدش فاطمة الزهراء 
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 مقدمة عامة
 

 أ
 

 

ف مختل دية تحوالت عميقة في طرق تسييرها وإنتاجها وتسويقها وعرفت المؤسسة االقتصا

تطور سين والعمليات المتعلقة بنشاطها ، لذلك كان االهتمام كبيرا من جانب تلك المؤسسات لتح
لجانب مثل ايولعل تسيير المؤسسات  عملياتها المختلفة تماشيا مع تطورات البيئة المحيطة بها ،

من حيث ا ، واألساسي في هذا االهتمام من حيث كيفية التحكم في الموارد و االستخدام األمثل له

هوم ضمان تطور المؤسسات واستمرارها ، كما اجتهد االقتصاديون باتجاهات شتى بإيجاد مف

 لمختلف ألمثلالتسيير اه المؤسسات في لعملية التسيير ومختلف اآلليات المرتبطة بها ، لمساعدة هذ

 .العمليات 

ي حكم فومراقبة التسيير كجزء من عملية اإلدارة وكنسق متكامل يساعد المؤسسة في الت

فهوم مع م عملية التسيير واتخاذ القرار ، عرفت بدورها تطورا في داللتها وتطبيقاتها تماشيا

ة قتصاديية االء والعقاب وتظهر بعد انجاز العملالمنظمة حيث كانت الرقابة تعبر على مفهوم الجزا

ابعة داة لمتأتسييره للمؤسسات بحيث تتجاوز بذلك بمجرد كونها  و  ، فهي ترافق المسير طيلة سير

تائج ، لى النداء بمجرد عملية للوقوف عمعاينة نتائج معينة فال يجب أن يفهم ذلك من قياس األ و

 ك عمليةلذل  ،اتخاذ قرارات لتحسين ظروف تحقيق هذه النتائجفقياس األداء المالي يهدف إلى 

 األداء س هذامراقبة التسيير يمكن اعتبارها نظام لتسيير األداء بإعداد معايير أو مؤشرات لقيا

  وتقييمه .

 

  :  ومما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية

 

 ؟ تسييرأي مدى يمكن للمؤسسة أن ترفع من مستوى أداءها باعتمادها على مراقبة ال إلى

 

 ولتبسيط اإلشكالية ندرج األسئلة الفرعية التالية : 

 

 ؟ صد باألداء المالي تحديدا ماذا نق

 ما هو اإلطار المفاهيمي المحدد لمراقبة التسيير  ؟

 األداء المالي ؟كيف تساهم مراقبة التسيير على الرفع من مستوى 

 

 

 

  فرضيات البحث : 



 مقدمة عامة
 

 ب
 

 

همزة  تبارهيعد األداء المالي من أهم األنشطة التي تعبر عن وضعية المؤسسة ومركزها باع

 وصل بين مختلفة األنشطة الداخلية والخارجية للمؤسسة . 

 مراقبة التسيير هي مجموعة من اإلجراءات والعمليات تعمل على تزويد المسيرين

 المسؤولين بالمعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرارات .ومختلف 

اف إن لمراقبة التسيير دور محوري في رفع من مستوى األداء المالي من خالل اكتش

 االنحرافات المرتبطة بهذا األداء وتصحيحها في وقتها المحدد والمالئم .

 

 أهداف البحث : 

 

  وقياسهالتعرف على األداء المالي وكيفية تقييمه ; 

 التطرق لمفهوم مراقبة التسيير ; 

 تعملة المس مدى فعالية نظام مراقبة التسيير في المؤسسة ومعرفة التقنيات واألدوات

 ; في هذا  النظام ومدى تحقيقه ألهداف المؤسسة

  اخل دإبراز الدور الهام الذي تلعبه وظيفة مراقبة التسيير في تحسين األداء

 ة.المؤسس

 

   أهمية البحث : 

 

قبة يستهدف هذا البحث دراسة تلقي الضوء على الوظيفة أساسية من وظائف المؤسسة في مرا

 ، من منظور أنها وسيلة فعالة لتحسين األداء في المؤسسة االقتصادية .التسيير

 

 المنهج المتبع : 

 سيتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ليتالءم مع البحث .

 

 حدود الدراسة : 

 

 م .مستغانالمكانية : قمنا بدراسة ميدانية على مستوى وحدة الجزائرية للمياه بالحدود 



 مقدمة عامة
 

 ج
 

لي اء الماى األديقتصر الجانب التطبيقي علر دراسة أثر مراقبة التسيير علالحدود الزمانية : 

 . 2016 – 2015لمؤسسة الجزائرية للمياه المتعلقة بها خالل الفترة 

 

 صعوبات البحث : 

 

 بة فيترتكز الصعوبة أساسا في نقص المراجع خاصة بالمراقبة التسيير ، وواجهنا صعو

 سسة .إجراء التربص للفترة المطلوبة وكذلك صعوبة الحصول على المعلومات المهنة في المؤ

 

 دراسات سابقة : 

 

راسة د –دراسة بن يمينة محمد ، دور مراقبة التسيير فير تحسين أداء المؤسسة   - 1

 هادة ماسترمذكرة مقدمة لنيل ش –مستغانم  -مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز ،  –لة حا

سيير لوم التكلية العلوم االقتصادية و التجارية و ع ، تخصص تدقيق محاسبي  و مراقبة التسيير 

 . 2016 – 2015 –الجزائر  –مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس –

دراسة على نحو التالي : هدفت دراسة البحث حول تعريف حيث عرض الباحث ملخص 

ية دى فعالماء و بوظيفة مراقبة التسيير و محتواها و إبراز  دور نظام مراقبة تسيير في تحسين األد

ذه خالل ه ين مننظام في المؤسسة و معرفة التقنيات و األدوات المستعملة في هذا النظام ، و قد تب

ة المؤسس ر داخلأكبر مؤشر يبين لنا مدى فعالية وكفاءة التسيي أن األداءئج و هي الدراسة عدة نتا

قبة ح مرااالقتصادية ، كما يتحقق األداء بالمؤسسة ببلوغ األهداف بأقل التكاليف ، حيث تسم

يها فراعي يالتسيير بتصحيح التأثيرات و االنحرافات في قياس األداء ، و وضع التقديرات التي 

 از  . القدرة على االنج

 

 

 

اسة در –دراسة قبايلي زهرة ، ممارسة مراقبة التسيير في المؤسسة االقتصادية  – 2

ي و مستغانم ، مذكرة لنيل شهادة ماستر ، تخصص تدقيق محاسب –مؤسسة تكرير يكر  –جالة 

 لحميد بنااالقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة عبد كلية علوم  –مراقبة التسيير 

 . 2015 – 2014الجزائر   –مستغانم  –باديس 

حيث عرض الباحث ملخص دراسة على النحو التالي : هدفت الدراسة إلى تطرق لمفهوم  

خالل هذه مراقبة التسيير  و معرفة مدى فعالية مراقبة التسيير لترشيد القرارات ، و قد تبين من 

الدراسة عدة نتائج و هي أن التأكد من مدى نجاعة و جدية األدوات المستعملة من أجل تحقيق 
األهداف المسطرة التي تعتبر جوهر مراقبة التسيير من خالل ما يتركز عليه من معايير قياس 



 مقدمة عامة
 

 د
 

التي تكون محل  الكفاءة و الفعالية في اتخاذ القرار ، كما تركز عملية الرقابة عل تحليل االنحرافات

 التقييم .

 

 تقسيمات البحث : 

صحة  وع وسعيا لتأكيدمن أجل معالجة اإلشكالية ومحاولة اإلجابة عن األسئلة الموض

 تم تقسيم الدراسة إلى ثالث فصول وفي كل فصل مبحثين .الفرضيات الموضوعة 

ث المبح ألداء المالي وقسم إلى مبحثين :مفاهيم عامة حول ا عن خصص الفصل األول

 مه .حل تقييومرا بحث الثاني العوامل المؤثرة على األداء الماليماألول ماهية األداء المالي ، وال

هو والي مراقبة التسيير  و أثرها على األداء الم دور أما الفصل الثاني فقد خصص حول

ني دور الثا األخر قسم إلى مبحثين : مبحث األول اإلطار المفاهيمي لمراقبة التسيير ، والمبحث

 التعديالت الجديدة في تحسين مراقبة التسيير وأثرها على األداء المالي .

اه للمي والفصل الثالث تم تخصيصه للدراسة الميدانية التي أجرية في مؤسسة الجزائرية

ية وقد قسم إلى مبحثين : مبحث األول  عموميات خول المؤسسة االقتصاد وحدة مستغانم  

 لمالي . مراقبة التسيير في تحسين األداء االمبحث الثاني أثر  ووحدة  –الجزائرية للمياه 
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 تمهيد :

ضيع ن الموامعديد يعد مفهوم األداء المالي من أكثر المفاهيم اإلدارية سعة وشموال ، إذ ينطوي على ال

ت على لشركااالجوهرية المتعلقة بنجاح أو فشل أي شركة ، ألنه يرتبط بجوانب مهمة من مسيرة حياة 

ن ألي يجب ء الماالمالية و أساليب األدااختالف أنواعها ، ونظرا للتطور السريع الذي تشهده النظرية 

قوائم ها التكون هناك طرق المتطورة لتحليل الوضعية المالية للمؤسسة ونظرا لألهمية التي تكتسب

ستخرجة ة المالمالية المفصح عنها من قبل مؤسسات االقتصادية ، زادت الحاجة إلى المؤشرات المالي
مالية ية اللية التي تلعب دورا كبيرا في تقييم الوضعمنها ومن أهم هذه المؤشرات هي النسب الما

 ها.للمؤسسة وأدائها المالي ومؤشرات التوازن المالي التي توضح قوة هذه المؤسسة أو ضعف

 ومن هنا سنتطرق في هذا الفصل إلى العناصر التالية : 

 المبحث األول : ماهية األداء المالي 

 ألداء المالي ومراحل تقييمه  المبحث الثاني : العوامل المؤثرة على ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول : ماهية األداء المالي
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بقاء لى العتهتم المؤسسات والشركات باألداء المالي بحيث تراه هو السبيل والحل األمثل للحفاظ 

 تكاملواالستمرارية ، فهو من بين المقومات والدعائم الرئيسية للشركات ، حيث يوفر نظام م

 ،محددة  ؤشراتللمعلومات الدقيقة والموثوق بها لمقارنة األداء الفعلي لألنشطة الشركات من خالل م

ألداء وم الى مفها كما يتم التطرق في هذا المبحث إلتحديد االنحرافات عن األهداف المحددة سابق

 المالي، أهميته ومعايير ومؤشرات األداء المالي .

 المطلب األول : مفهوم األداء المالي 

 

ف لتي تعراالي، لقد أجمع معظم الباحثين على أن األداء المالي يعتمد كمفهوم على عملية التحليل الم

تستخدم ا ، وبأنها سلسلة من األساليب المالية التي يمكن استخدامها لتحديد قوة المؤسسة أو ضعفه

وقع ي والمتلحالداء االنسب المالية بصورة رئيسية في هذا التحليل من أجل مقارنة األداء الماضي باأل

 ومعرفة نواحي االختالف . 

ويؤدي األداء المالي إلى تعظيم قيمة المؤسسة أي تعظيم قيمة أسهم المؤسسة في السوق من خالل 

 1قيامها بتشخيص إيجابيات )نقاط القوة( وسلبيات )نقاط الضعف( ألدائها المالي .

األداء المالي بإطاره الدقيق  بأنه وصف لوضع  وهناك من الخبراء الماليين والباحثين من حدد مفهوم

داف من خالل دراسة المبيعات ، المنظمة الحالي وتحديد للمجالت التي استخدمتها للوصول إلى األه

 2يرادات  ، الموجودات ، المطلوبات ، وصافي الثروة .اإل

شرات مالية لقياس يمثل األداء المالي المفهوم الضيق ألداء الشركات حيث يركز على استخدام مؤ

مدى إنجاز األهداف ، ويعبر األداء المالي عن أداء الشركات حيث أنه الداعم األساسي ألعمال 

المختلفة التي تمارسها الشركة ، ويساهم في إتاحة الموارد المالية وتزويد الشركة بفرص استثمارية 

 3ب المصالح وتحقيق أهدافهم .في ميادين األداء المختلفة والتي تساعد على تلبية احتياجات أصحا

 

 

 

 

 4ومما سبق فإن األداء المالي :

  لى عمل عتأداة تحفيز التخاذ القرارات االستثمارية وتوجيهها تجاه الشركات الناجحة فهي

تقدم لى التحفيز المستثمرين للتوجه إلى الشركة أو األسهم التي تشير معاييرها المالية ع

 والنجاح عن غيرها .

                                                             
مؤيد عبد الرحمن عبد هللا الدوري ، إدارة البنوك مدخل كمي إستراتيجي معاصر ، دار وائل النشر ،  فالح حسن عداي الحسيني ، -   1

  234ص  2000عمان 
 67ص  2011عالء فرحان طالب ، الحوكمة المؤسسة واألداء المالي االستراتيجي دار الصفاء للنشر ، عمان األردن ،  -  2
 45، ص 2009وأثره على عوائد أسهم الشركات ، دار الحامد للنشر وتوزيع ، عمان )األردن(  محمد محمود الخطيب ، األداء المالي -  3

 ،46 
 46،  45نفس المرجع السابق ، ص  -  4
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  دق شرات تلتدارك الثغرات والمشاكل والمعيقات التي قد تظهر في مسيرة الشركة فالمؤأداة

ض القروناقوس الخطر إذا كانت الشركة تواجه صعوبات نقدية أو ربحية أو لكثرة الديون و

 ومشكل العسر المالي والنقدي وبذلك تنذر إدارتها  للعمل لمعالجة الخلل.

  معايير تائج وفي الشركة لبذل المزيد من الجهد بهدف تحقيق نأداة لتحفيز العاملين واإلدارة

 مالية أفضل من سابقتها .

  ن عين ممأداة للتعرف على الوضع المالي القائم في الشركة في لحظة معينة ككل أو لجانب

 أداء الشركة أو ألداء أسهمها في السوق المالي في يوم محدد وفترة معينة.

 ل صيغمالي  بعبارات تمثل رؤية موضوعية لمستوى األداء من خالتعتبر الشركات عن أدائها ال

ركات ى للشملموسة ذات قيم عددية وكمية بدال من استخدام عبارات تؤكد على حقائق عامة حتى يتسن

 تحديد مستوى األداء بدقة وفعالية .

 المطلب الثاني :أهمية األداء المالي 

 

خدم طريقة تايا وبأنه يهدف إلى تقويم أداء الشركات من عدة زوتتبع أهمية األداء المالي بشكل عام في 

شركة مستخدمي البيانات ممن لهم مصالح مالية في الشركة لتحديد جوانب القوة والضعف في ال

 مين .واالستفادة من البيانات التي يوفرها األداء المالي لترشيد قرارات المالية للمستخد

لوكها وبشكل خاص في عملية متابعة أعمال الشركات وتفحص سوتتبع أهمية األداء المالي أيضا 

ن مطلوب مح والومراقبة أوضاعها وتقييم مستويات أدائها وفعاليته وتوجيه األداء نحو االتجاه الصحي

عامة ات الخالل تحديد المعوقات وبيان أسبابها واقتراح إجراءاتها التصحيحية وترشيد االستخدام

 للحفاظ لسليمي اتخاذ القرارات اقا لألهداف العامة للشركات والمساهمة فللشركات واستثماراتها وف

 على االستمرارية والبقاء والمنافسة .

 

 

 

 

 1وبشكل عام يمكن حصر أهمية األداء المالي في أنه يلقي الضوء على الجوانب االتية : 

  تقييم ربحية الشركة 

  تقييم سيولة الشركة 

  تقييم تطور نشاط الشركة 

 م مديونية الشركةتقيي 

  تقييم تطور توزيعات الشركة 

 تقييم تطور حجم الشركة 

                                                             
  46نفس المرجع السابق ، ص  -  1
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رض من ن الغإلذلك يتم تحديد المؤشرات التي توفر للشركة أدوات وطرق تحليل األداء المالي ، حيث 

هو  سيولةتقييم الربحية وتحسينها هو تعظيم قيمة الشركة وثروة المساهم ، والغرض من تقييم ال

وزيع تيفية كتحسين قدرة الشركات في الوفاء بااللتزامات ، أما الغرض من تقييم النشاط هو معرفة 

 الشركة عتمادالشركة لمصادرها المالية واستثمارها ، والغرض من تقييم الرفع المالي لمعرفة مدى ا

، أما  رباحعلى التمويل الخارجي ، والغرض من تقييم التوزيعات معرفة سياسة الشركة في توزيع األ
إلى  ضافةد اقتصادية باإلالغرض من تقييم حجم الشركة فهو يزودها بمجموعة من الميزات ذات أبعا

 تحسين القدرة الكلية للشركات . 

 المطلب الثالث : معايير ومؤشرات تقييم األداء المالي

  

لوحدة اققته تتطلب عملية تقييم األداء توفر مجموعة من المعايير لغرض حساب مستوى األداء الذي ح

ة من والمعايير تفسر من خالل مجموعمن الوقوف على مستوى تطور أي جانب من جوانب نشاطها، 

اة فهو أد لمؤشراالمؤشرات فالمعيار يعني األساس أو الركيزة التي تستند إليها عملية التقييم ، أما 

 قييمه.لمراد تاداء للقياس وتفسير المعيار فقياس األداء وتقييمه باختيار والمؤشرات التي تعكس فعال األ

 تقويم األداء المالي : - 1

تقويم األداء تقديم حكم ذو قيمة حول إدارة الموارد المالية ، فهو قياس النتائج المتحققة أو يعني 
المنتظرة على ضوء معايير محددة سابقا لتحديد ما يمكن قياسه ، ومن ثم مدى تحقيق األهداف لمعرفة 

بالحكم على درجة  مستوى الفعالية وتحديد األهمية النسبية بين النتائج والموارد المستخدمة مما يسمح

 1 الكفاءة .

 

 

يرادات إوليد يهدف تقويم األداء إلى الكشف عن مدى تحقيق القدرة اإلرادية أي قدرة المؤسسة على ت

ى ؤسسة علة المسواء من أنشطتها الجارية أو الرأسمالية أو االستثنائية ، والقدرة الكسبية وهي قدر

  .لحديثة رية ان أجل مكافأة عوامل اإلنتاج وفقا للنظتحقيق اإليرادات من أنشطتها الموضحة سابقا م

ويعرفه البعض بمدى تمتع وتحقيق المؤسسة لهامش أمان عن حالة اإلعسار المالي وظاهرة اإلفالس 

 2أو بتعبير أخر مدى قدرة المؤسسة على التصدي للمخاطر والصعاب المالية .

 معايير األداء المالي : -2

،  اذ قراري اتخمعيار كمفهوم عام كونه أية وسيلة للقياس يمكن االستعانة فمفهوم المعيار : يعرف ال

 ية أوحكم موضوعي على حالة معينة ، وقد يأخذ أشكال مختلفة ، فقد يكون قانونية أو اقتصاد

ذى اجتماعية وقد يكون عبارة أو جملة قياسية أو قاعدة رياضية تأخذ شكل نسب ومعدالت تغ

 ية .لرياضاقع المشروع والشركة وعادة ما يركن المحللون إلى المعايير ابمعلومات إحصائية من و

                                                             
 عبد الغني ، قراءة في األداء المالي والقيمة في المؤسسة االقتصادية ، مجلة الباحث ، كلية العلوم االقتصادية والتسيير ، جامعة دادن -  1

 41، الجزائر ص 04/2006 ورقلة ، العدد
 41نفس المرجع السابق ، ص  -  2
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ن معظم هذه المعايير تعتمد على القواعد المحاسبية والوثائق المحاسبية واالقتصادية والتقنية ، إن إ

المعلومات التي تحتويها السجالت المحاسبية والوثائق االقتصادية تقدم أفضل المؤشرات التي تساعد 

العمومية واكشوفات مقومي األداء المالي في حساب المعايير المستخدمة )المعتمدة( فإن الميزانية 

المالية التحليلية وحسابات األرباح والخسائر والمعلومات االقتصادية كالعرض والطلب واإلنتاج 

 1والقسمة المضافة تلعب دورا هاما كمقياس . 

،  األخرى ر نسبإن التوصل إلى رقم معين ال يعني شيئا للمحللين الماليين ما لم يتم مقارنته بمعايي

 ر  للمقارنة وهي : وهناك عدة معايي

ي فيها الداخل لمالياوتكون مستمدة من فعاليات المنشأة ذاتها ، إذ تمكن المحلل  المعايير التاريخية :-أ
إلدارة اقبل  من حساب النسب المالية من الكشوفات المالية للسنوات السابقة لغرض رقابة األداء من

وة لكي ن القأة لكي تتم معالجتها ، وعن مواطالعليا والمالية ، والكشف عن مواطن الضعف في المنش

  . تفيد منها المحلل المالي الخارجييتم دعمها وإسنادها ، كذلك يمكن أن يس

 

 اعية فيالقط يستفيد المحلل المالي بدرجة أكبر من المعايير المعايير القطاعية ) الصناعية ( :-ب

 اصة وأنخيا ، ة أداء المنشأة ومتابعته دوررقابة األداء ، وتمثل هذه المعايير أساسا جيدا لمقارن

غم من ى الرالمنشأة المعنية تتشابه في العديد من خصائصها مع النشاط القطاعي الذي تقارن به عل

ة وجود اختالفات عديدة بين المنشآت موضوع المقارنة في القطاع الواحد ، من حيث مجموع

 .ة التباعد الجغرافي ......الخ المنتوجات ، نسب استخدام الطاقة اإلنتاجية ، درج

 

ركة ة مشتوهي تعني وجود خاصية متأصلة تأخذ شكل قيمة ثابتة لنسب معين  المعايير المطلقة :-ج

 بين جميع المنشآت تقاس بها النسبة ذات العالقة في منشأة معينة.

المنشأة تحققها من خالل تنفيذ الموازنة أو الخطة ،  المعايير المستهدفة : وهي نسب تستهدف إداره-د

بالتالي فإن المقارنة النسب المتحققة بالفعل بتلك المستهدف تبرز وجه االنحرافات بين األداء الفعلي 

 2والمخطط للمنشأة المعينة ، وبالتالي اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة .

 مقاييس األداء المالي : -3

 

تحليل مراكزها المالية يؤدي  تقييم أداء المنظمات و النسب والمؤشرات المالية في قياس وإن استخدام 

بالتالي  إلىى تحديد األثر المستقل لحجم األرقام في القوائم المالية للمنظمات عند المقارنة بينها ، و

 نات مستقلة ومن خالل المعلومة التي تتم تركيبها من بيا معنىتصبح عملية القياس والتقييم ذات 

المؤشرات  مقام النسبة ، إذ يسعى الكثير من الباحثين إلى تطوير  النسب  و تمثل في بسط وتمطلقة 

                                                             
 58،  57،تقويم األداء المالي باستخدام النسب المالية ، دار المنهج للنشر والتوزيع ، عمان األردن ص  مجيد الكرخي -  1
  239،  238فالح حسن الحسني ، مؤيد عبد الرحمان عبد هللا الدوري ، مرجع سبق ذكره ص  -  2
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تركيزها في منظور واحد متكامل   توضيح  العالقة بين هذه النسب و علىالمالية بأسلوب علمي يعتمد 

 1المنظمة . تقييم كافة أوجه النشاط التي تقوم بها  ضمن تغطية و

 ومن أهم هذه المقاييس : 

 

 )وهي  النقطة التي تتساوى فيها التكاليف الكلية  :  المقاييس المتعلقة بالربحية)نقطة التعادل

مع العائد  من المبيعات أو يكون حجم المبيعات مساوي لحجم المبيعات التعادل ، وعندما يزيد 

وهو مؤشر يدل على زيادة  مرد وديةحجم المبيعات عن حجم  التعادل فإن الفرق يسمى ربح 

، وتفيد نقطة التعادل في تتبع أثر زيادة حجم  العاطلةمستوى األداء ،  والعكس هو تكلفة 

المتغيرة أو  قيمة الربح أو الخسارة وكذلك مراقبة تأثير زيادة أو نقص التكاليفالمبيعات على 

 2 . الثابتة على الربح 

 

 : ع ويحتسب بقسمة صافي الربح بعد الضرائب على مجمو  معدل العائد على االستثمار

رة لمخاطالموجودات ويستفاد منها لتعظيم معدل العائد على حقوق أصحاب المنظمة مع أخذ ا

 . % 11.4سبان ، والنسبة النمطية لها بالح

 

 

 ألسهم عات ا:  ويقاس بقسم ) صافي األرباح بعد الضريبة ناقصا توزي العائد على حق الملكية

الكون ه الملممتازة ( على ) صافي حقوق الملكية ( . ويوضح هذا العائد المردود الذي يحققا

 . % 15األرباح والنسبة النمطية لها  قبل توزيع مقسوم

 

 : يستخدم هذا المعيار لبيان القيمة المضافة التي سوف تتولد من العملية  القيمة المضافة

اإلنتاجية ، ويمكن تعريف القيمة المضافة بأنها قيمة اإلنتاج اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج أو 

اإلندثارات ،  بسعر السوق مطروحا منه المستلزمات السلعية والمستلزمات الخدمية و

 3لتقدير مساهمة المنظمة في الدخل القومي .  وتستخدم القيمة المضافة
 

 

 

 

 

 

                                                             
ة التقييم المتوازن ، دار وائل للنشر ، عمان ، ص وائل محمد صبحي إدريس و طاهر محسن منصور الغالي ، أساسيات األداء و بطاق -  1

178 
محمد الصغير قريشي ، عمليات المصادر الخارجية كمدخل لتحسين أداء المؤسسة االقتصادية ، مداخلة في الملتقى الثاني حول األداء  -  2

 115ص  2011نوفمبر  23،  22ي بكلية العلوم االقتصادية والتسيير جامعة ورقلة ، يوم 2للمنظمات والحكومات ط  المتميز
 181،  180نفس المرجع السابق ، ص  -  3
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 المبحث الثاني : العوامل المؤثرة على األداء المالي ومراحل تقييمه 

 

ما مها ، تواجه المؤسسة خالل قيامها بنشاطها عدة مشاكل وصعوبات قد تعرقلها في أداء وظائف

نها ة بشأيوجب على المسيرين البحث عن مصادر هذه المشاكل وتحليلها واتخاذ القرارات التصحيحي

اء م األديل تقييتم الطرق في هذا المبحث إلى أهم العوامل المؤثرة على األداء المالي وأركان ومراح

 المالي . 

 المطلب األول : العوامل المؤثرة على األداء المالي 

 :  1تتلخص العوامل المؤثرة في األداء المالي في

شركات لقة بالهو الوعاء أو اإلطار الذي تتفاعل فيه جميع المتغيرات المتع الهيكل التنظيمي : - 1

نشطة وأعمالها، ففيه تتحدد أساليب االتصاالت والصالحيات والمسؤوليات وأساليب تبادل األ
ركات ي الشوالمعلومات ، حيث يتضمن الهيكل التنظيمي الكثافة اإلدارية وهي الوظائف اإلدارية ف

قسيم جت عن تتي نتهو عدد المستويات اإلدارية أما التمايز األفقي فهو عدد المهام ال والتمايز الرأسي

 نتشار الجغرافي من عدد الفروع والموظفين . اال العمل و

ق ن طريويؤثر الهيكل التنظيمي على أداء الشركات من خالل المساعدة في تنفيذ الخطط بنجاح ع

تسهيل  ة إلىيام بها ومن ثم تخصيص الموارد لها باإلضافتحديد األعمال والنشاطات التي ينبغي الق
ل ي تسهتحديد األوامر لألفراد في الشركات والمساعدة في اتخاذ القرارات ضمن المواصفات الت

 لإلدارة اتخاذ القرارات بأكثر فاعلية .

                                                             
 48محمد محمود الخطيب ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1
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داء األ جيهوهو وضوح التنظيم وكيفية اتخاذ القرار وأسلوب اإلدارة وتو  المناخ التنظيمي : - 2

نشطتها ها وأوتنمية العنصر البشري ، ويقصد بوضوح إدراك العاملين مهام الشركة وأهدافها وعمليات

ارة في سلوب إد، وأ مع ارتباط باألداء ، وأما اتخاذ القرار هو أخذه بطريقة عقالنية وتقييمها التخاذها

 تشجيع العاملين على المبادرة الذاتية أثناء األداء .

دارية ين اإللمناخ التنظيمي على ضمان سالمة األداء بصورة إيجابية وكفاءته من الباحثحيث يقوم ا

اريين اإلد والمالية ، وإعطاء معلومات لمتخذي القرار لرسم صورة األداء والتعرف على مدى تطبيق

 داء في تصرفهم في أموال الشركة .لمعايير األ

هداف ق األهي عبارة عن األساليب والمهارات والطرق المعتمدة في الشركة لتحقي التكنولوجيا :-3
وتكون وفقا  ،المنشودة والتي تعمل على ربط المصادر باالحتياجات )كتكنولوجيا اإلنتاج حسب الطلب 

لشركات على اللمواصفات المطلوبة ، تكنولوجيا اإلنتاج المستمر ، تكنولوجيا الدفعات الكبيرة ( و

ا من كنولوجين التديد نوع التكنولوجيا المناسبة لطبيعة أعمالها والمنسجمة مع أهدافها وذلك بسبب أتح

 رز التحديات التي تواجه الشركات .أب

 

مة بين لمواءوالتي البد لهذه الشركات من التكيف معها واستيعابها وتعديل أدائها وتطويره بهدف ا

نافسية درة التن القملى شمولية األداء ألنها تغطي جوانب متعددة التقنية واألداء ، وتعمل التكنولوجيا ع

 وخفض التكاليف والمخاطرة والتنويع باإلضافة إلى زيادة األرباح والحصة السوقية .

عدة  يقصد بالحجم تصنيف الشركات إلى شركات متوسطة أو كبيرة الحجم حيث يوجدالحجم :  - 4

ة ي القيمجماليعات أو إلموجودات ، أو الودائع ، إجمالي المبمقاييس لحجم الشركات منها : إجمالي ا

 الدفترية 

كات اء الشرا ألدويعتبر الحجم من العوامل المؤثرة على األداء المالي للشركات سلبا ، فقد يشكل عائق

عالية فاقل  حيث إن بزيادة الحجم فإن عملية إدارة الشركة تصبح أكثر تعقيدا ، ومنه يصبح أداؤها

عر س، وان  لشركةبا من حيث أنه كلما زاد حجم الشركة يزداد عدد المحللين الماليين المهتمين باوإيجا

سات ريت دراقد أجالمعلومة للوحدة الواحدة الواردة في التقارير المالية يقل بزيادة حجم الشركات ، ف

 . حول عالقة الحجم بأداء الشركات وبينت العالقة بين الحجم واألداء عالقة طردية

 

 المطلب الثاني : أركان تقييم األداء المالي 

 

 :1 ترتكز عملية تقييم األداء المالي على األركان األساسية التالية 

: من المؤكد أن عملية تقييم األداء إال حيث توجد أهداف محددة مسبقا وجود أهداف محددة مسبقا  - 1
قرار فاللوائح المالية وقوانين ربط الموازنة ،وقد تكون في صورة خطة أو سياسة أو معيار أو نمط أو 

وما تتضمنه من قواعد وضوابط ، كذلك التكاليف النمطية ومعدالت األداء المعيارية ، أهداف محددة 

 مسبقا يتم على أساسها تقييم األداء .

                                                             
بن خروف جليلة ، دور المعلومات في تقييم األداء المالي للمؤسسة و اتخاذ القرار ، مذكرة ماجستير في علوم التسيير ، تخصص مالية  -  1

  78ص  2009ومم االقتصادية و التسيير ، جامعة بومرداس ، المؤسسة ، كلية العل
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نظم لاتوفره  يتم قياس أو تقدير األداء الفعلي عادة باالعتماد على ما قياس األداء الفعلي : - 2

هذه بقيام المحاسبية واألساليب اإلحصائية من بيانات ومعلومات ، ويجب توفير عاملين مدربين لل

قدير  و التأاألعمال مع استخدام اآلالت المستحدثة متى كان ذلك مناسبا لسرعة عرض نتائج القياس 

  واتخاذ القرارات الخاصة بها .

اء رافات سواالنح رنة األداء المحقق بالمعايير لتحديديتم مقا مقارنة األداء الفعلي بالمعايير : -3 

جابهة مرة على ا قادكانت إيجابية أو سلبية ، ولتمكين اإلدارة من التنبؤ  بالنتائج المستقبلية ، وجعله

 األخطاء قبل وقوعها من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تحول دون وقوعها ، 

 

ؤدي صاء ية واإلحاالنحرافات الهامة ، ووجود فرق مدربة على المحاسبويجب أن تركز الرقابة على 

 تسهيل المقارنة بين النتائج المحققة والموضوعة . نحرافات وإلى سرعة كشف اال

 

 اتخاذ القرارات المناسبة لتصحيح االنحرافات : - 4

 

 هدافاحة عن األإن اتخاذ القرارات لتصحيح انحراف ما يتوقف على البيانات والمعلومات المت 

إن فإن ذلك فلالمحددة مسبقا وقياس األداء الفعلي ، ومقارنة ذلك األداء المحقق بالهدف المخطط ، 

ن أن يكو ي يجبتحليل االنحراف وبيان أسبابه يساعدان على تقدير الموقف واتخاذ القرار المناسب الذ

لظروف جميع ا  في االعتبار  في الوقت المناسب ، ومحددا بوضوح نوع التصحيح المطلوب ، آخذا

 المحيطة بالقرار .

ألهداف لارية ولذلك يمكن القول بأن عملية تقييم األداء تهدف للتعرف على مدى تحقيق الوحدات اإلد

زمة الموضوعة لها ، كما بواسطتها تتوافر لدى األجهزة المختصة المعلومات والبيانات الال

 والضرورية للتخطيط الجيد مستقبال.

 

 المطلب الثالث : المراحل التي تمر بها عملية تقييم األداء 

 

   1تمر عملية تقييم األداء بعدة مراحل أهمها :

 

ي فمثلة وذلك من خالل القوائم المالية المت : الحصول على البيانات والمعلومات اإلحصائية-1

لمالية اقارير  بالت جدول النتائج وقائمة التدفق النقدي والقوائم األخرى والمالحق المرفقة الميزانية ،

 . لمشابهةشآت اإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالسنوات السابقة ، والبيانات المتعلقة بأنشطة المن

 

                                                             
 79نفس المرجع السابق ، ص  -   1
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وقية الموث ى منحيث يتعين توفير مستوتحليل ودراسة البيانات والمعلومات المتعلقة بالنشاط :  -2

دى محديد في هذه البيانات وقد يتم االستعانة ببعض الطرق اإلحصائية المعروفة لت واالعتمادية

 الموثوقية بهذه البيانات .

 

 

 

ية القتصادالوحدة اباستخدام المعايير والنسب المالئمة للنشاط الذي تمارسه  إجراء عملية التقييم : -3

ضوعي كم موحعلى أن تشمل عملية التقييم النشاط العام للوحدة االقتصادية وذلك بهدف التوصل إلى 

 .عليه  االعتمادودقيق يمكن 

 

تي افات الالنحراللوحدة وأن  وذلك بمقارنة نتائج التقييم مع األهداف المخططة تحديد االنحرافات : -4

تخذت ات قد حصلت في النشاط قد تم حصرها وتحديد أسبابها وأن الحلول الالزمة لمعالجة االنحرافا

 . وأن الخطط قد وضعت للسير بنشاط الوحدة نحو األفضل في المستقبل

 

ة المختلف دارات: وذلك بتزويد نتائج التقييم إلى اإل لالنحرافاتمتابعة العمليات التصحيحية  -5
 .  رقابةمنها في رسم الخطط القادمة وزيادة فعالية المتابعة وال لالستفادةداخل الوحدة 
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 : خالصة الفصل  

ية لرئيسلقد أصبح التسيير في المؤسسة بشكل عام والتسيير المالي بشكل خاص من أهم الوظائف ا

ومن  ،الية للمؤسسة ، إذ بواسطته تستطيع المؤسسة أن تحقق أهدافها العامة واستقرارها بأكثر فع

د وارلملأهداف هذا التسيير تحسين األداء المالي ، حيث تلجأ المؤسسة إلى االستخدام األمثل 

ذ اخبحيث يتم ات االقتصادية ، وتحقيق الكفاءة اإلنتاجية أي تحقيق أهدافها بأقل التكاليف الممكنة ،

 القرارات بمختلف أنواعها بعد القيام بعملية الوقوف على الوضع المالي للمؤسسة . 
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 تمهيد : 

 ،لمرجوة داف اإن األهمية البالغة التي تكتسبها مراقبة التسيير داخل المؤسسة تكمن في تحقيق األه

 شاداتوذلك عن طريق ضمان قدرة التحكم والتسيير في المسار الصحيح مع تقديم النصائح واإلر

ي رات التلتغي، ونظرا ل الالزمة والكافية لتجنب االنحرافات السلبية التي تعيق تحقيق تلك األهداف

طيط، فة التخلمختليعرفها المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة تعتمد هذه األخيرة على التسيير بأبعاده ا

كم في التح التنظيم، التنسيق، التوجيه، الرقابة، وذلك من أجل التكيف مع هذه التغيرات من خالل
 لضمان تعتمد على الرقابة كوظيفة هامةمحيطها الداخلي ، ومسايرة محيطها الخارجي ، فنجدها 

 . قيقهاالتحكم في مواردها من أجل جعلها أكثر فعالية ومالئمة مع األهداف التي تسعى إلى تح

وذلك  تسييرومن أجل هذا يكون الهدف من هذا الفصل إبراز و إعطاء المفاهيم األساسية لمراقبة ال

 بالتطرق إلى العناصر التالية :

 اإلطار المفاهيمي حول مراقبة التسيير المبحث األول : 

 الي ء المالمبحث الثاني : دور التعديالت الجديدة في تحسين مراقبة التسيير وأثرها على األدا

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 المبحث األول : اإلطار المفاهيمي حول مراقبة التسيير 
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بحث ذا المهاالقتصادية ، وفي تحتل مراقبة التسيير في الوقت الراهن مكانة هامة داخل المؤسسات 

 ة . ومن أجل توضيح معنى مراقبة التسيير سنحاول إبراز أهم العناصر التالية لهذه العملي

 المطلب األول : تعريف مراقبة التسيير 

 

 مفهوم مراقبة التسيير : 

، تعني كلمة الرقابة القدرة على متابعة وتوجيه وتقييم العمل من خالل نسق معين ) معلومات  -1

قرارات ، إجراءات ، مراقبة النتائج ( وتعد الرقابة وظيفة إدارية تعمل على قياس وتصحيح 

أعمال المساعدين والمرؤوسين بغرض التأكد من أن األهداف والخطط المرسومة قد حقق 

 1ونفذت .

 
ن رون أمراقبة التسيير هي اإلجراء التي يتأكد من خاللها المسي يعرف أنتوني و دايردن -2

ل ة للوسائالنسبالموارد تم حصول عليها ويتم استعمالها بفعالية )بالنسبة لألهداف( وفاعلية )ب

 المستعملة( وذلك لتحقيق أهداف المؤسسة . 

 

ام شامل مقدم من طرف خبراء المحاسبة ومحافظو المحاسبات ، مراقبة التسيير هي نظ -3

للمعلومات الداخلية للمؤسسة هذا النظام يسمح بمركزية وتجمع وترتيب المعلومات وترجمتها 

 2 كل نشاط أو وظيفة في المؤسسة . نجاعقصد الفهم وتبين 

 
مراقبة التسيير هي عملية تعتني بتقويم إنجازات المؤسسة باستعمال معايير محددة سلفا  -4

بالتخطيط وتهيئ  االرتباطا على نتيجة التقويم وهو شديدة وباتخاذ القرارات التصحيحية بناء

 3 التغذية العكسية الالزمة لتعديل الخطط من غير تأخير على ضوء النتائج المحققة .

مؤسسة ارة الوتعرف مراقبة التسيير حسب المعيار األمريكي : بأنها عملية ينفذها مجلس اإلد -5

اللتزام اية ، قيق األهداف :  الثقة في التقارير المالوباقي الموظفين إلعطاء تأكيد معقول بتح

 بالقوانين واللوائح فعالية وكفاءة العمليات . 

 
أما المعيار البريطاني : فقد عرفها بأنها تتكون من بيئة الرقابة و إجراءات الرقابة ، وتتضمن  -6

كل السياسات واإلجراءات المعتمدة من مجلس اإلدارة وإدارة المؤسسة للمساعدة على تحقيق 

عند  أهدافها بالتحقيق قدر المستطاع من انتظام وكفاءة إنجاز األعمال متضمنا االلتزام باللوائح

 4المالية واألخطاء .  التالعبالتحقيق : حماية األصول ، منع واكتشاف 

 

 المطلب الثاني : أهداف مراقبة التسيير 

                                                             
  25،  24وتوزيع ، عمان األردن ص علي عباس ، الرقابة اإلدارية في منظمات األعمال ، دار اإلثراء للنشر  -  1
 6ص  2014هي ، مدخل إلى مراقبة التسيير ، ديوان مطبوعات جامعية ، بن عكنون الجزائر ، امعراج هواري ، مصطفى الب -  2
 248ص  1995محمد رفيق الطيب ، مدخل للتسيير ) أساسيات ووظائف ، تقنيات ( ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  -  3
محمد الصغير قريشي ، واقع مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ، مجلة الباحث ، كلية العلوم االقتصادية   -  4

 167ص  2011/09ورقلة ، عدد  والتسيير ، جامعة
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كونها تساهم وبشكل كبير  أساسيةمن خالل التعريف الخاص بمراقبة التسيير يتبين لنا أنها وظيفة 

 :  1مساعدة المسيرين على اتخاذ القرارات حيث تسعى إلى تحقيق ما يلي

 

لتي اسباب والمعياري وإبراز األ الحقيقوالتي تكون ناتجة بين النشاط  تحليل االنحرافات : -1

 أدت إلى هذه االنحرافات ، وذلك عن طريق الموازنات التقديرية .

 

ية لفعالاأي تحقيق األهداف عن طريق الموارد المتاحة ، ومن أجل تحسين  تحقيق األهداف : -2
 يتطلب تطور ديناميكي ألنظمة المعلومات حتى تتمكن من جميع المعلومات في الوقت

 المناسب بالقدر الكافي ، إضافة إلى ضرورة معرفة إيرادات وتكاليف المؤسسة . 

 

قوة لمؤسسة لتصحيحها واستنتاج نقاط الالتي تعاني منها ا الوقوف على نقاط الضعف : -3

 للتركيز على تدعيمها .

 

ذلك عن ة ، ويعتبر المبدأ األساسي من االستعمال العقالني لموارد المؤسس تحقيق الفعالية : -4

 طريق وضع ميزانيات تقديرية ثم المقارنة بين ما خطط له وما تم تحقيقه .
 

ك بتبني ة وذلمسطرة تتماشى مع الوسائل المتاحأي التأكد من أن األهداف ال تحقيق المالئمة : -5

ل ال لوسائالفع إستراتيجية مدروسة وتسيير أمثل لألفراد إذ أن بهذين العاملين يتماشى التسيير

 .االستغالل 

 

 :  2ويمكن تلخيص األهداف فيما يلي

 ( :  أهداف مراقبة التسيير1 – 2الشكل رقم ) 

 

 األهداف الرئيسية 

 

                                                             
 09، ص  2000المحاسبة اإلدارية ، دار وائل للطباعة والنشر ، األردن ،  أحمد حسن الطاهر ، -  1
 10نفس المرجع السابق ، ص  -  2
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 الجزئية والتفصيلية األهداف-

 التخطيط والتنظيم-

 التنسيق والمراقبة -

 المراجعة -

 

 09، ص  2000أحمد حسن الطاهر  المحاسبة اإلدارية ، دار وائل للطباعة والنشر  ، األردن ،  المصدر : 

 

 المطلب الثالث : أدوات مراقبة التسيير 

 

 ارس بهاتي تممراقبة التسيير ، كان البد من التركيز على األدوات ال نظرا ألهمية التي تتمتع بها

خر عضها األية وبعملية الرقابة ، بعضها يكون أسلوبا داخليا يستخدمه الجهاز التنفيذي للمؤسسة المعن

ستغالل ا جاعنيكومن أسلوبا رقابيا خارجيا ، فمراقبة التسيير بطبيعتها ترتكز على أسس للتأكد من 

جة ساس نتيبالمعياري على أ الحقيقالمشروع لتحقيق األهداف وذلك عن طريق مقارنة األداء موارد 

لب إلى المط المقارنة يتم تحديد اإلجراءات الصحيحة الالزمة وللوصول إلى ذلك يتم التطرق في هذا

 ثالثة فروع كل من المحاسبة التحليلية والمحاسبة العامة ولوحة القيادة .

 

 محاسبة التحليلية  الفرع األول : 

 

 تعريف المحاسبة التحليلية : -1

تعتبر المحاسبة التحليلية على وجه العموم فرعا متخصصا من فروع المحاسبة العامة وتكون مهمتها 

تجميع وتحليل بيانات التكاليف ، وتوزيع المصروفات من أجل تحديد ثمن تكلفة المنتجات أو 

رة المؤسسة ، وتقوم بتسجيل كل العمليات النبية الخاصة الخدمات، وتقديم معلومات دقيقة إلى إدا

 : 1لنشاط المؤسسة وذلك ألجل 

  معرفة تكاليف ووظائف المؤسسة; 

  تحديد سعر التكلفة المنتجات والخدمات وكلفة مراحل اإلنتاج المختلفة; 

  نتيجة تحليلية( حديالبحث عن نتيجة كل جدع من النشاط على (  ; 

                                                             
 08ص   2004بو يعقوب عبد الكريم ، المحاسبة التحليلية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر ،  -  1
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  إمداد إدارة المؤسسة ألسس تقييم بعض عناصر األصول; 

  تطوير بعض مراكز ميزانية المؤسسة; 

 ها ر بيعشرح النتائج وتحليلها ، وحساب تكاليف المنتجات والخدمات مع مقارنتها مع أسعا; 

  ( للتكاليف المعيا الحقيقةمقارنة التكاليف الفعل )لفروق رية ) النمطية ( وتحليل ا

 ;عداد الموازنات التقديرية إ و ،(تاالنحرافا)

  . السماح للمؤسسة باتخاذ القرارات 

 

 أهداف المحاسبة التحليلية :  -2

 :  1المحاسبة التحليلية والتي تعتبر أداة تسيير داخلي ، تهدف أساسي إلى

 ، سعر البيع و تقييم السلع والخدمات المنتجة والمباعة ، أي تحديد التكاليف ، سعر التكلفة 

  ;النتيجة

 صد قديرية قف التمراقبة ظروف االستغالل الداخلية ، من خالل مقارنة التكاليف الفعلية بالتكالي

 ; تحديد االنحرافات ، والبحث عن أسبابها

  م وتسهيل اتخاذ القرارات الموضوعية ، وذلك من خالل تقسي المر دوديةتحديد درجة

 )لربح ل( ، مراكز الستغالل حسب األقسام المؤسسة إلى مراكز للتكاليف ) تجميع تكاليف ا
 ) ر دوديةالمنصيبه من رقم األعمال ومساهمته في الربح اإلجمالي ( ومراكز  تحديد لكل قسم

  (.النشاط مردو ديةتحديد مساهمة كل قسم في 

 

حث عن والب وهذا سيمكن من اتخاذ قرارات متعلقة مثال : بتسريع أو إبطال أو إلغاء بعض النشاطات

ة لعاملأخرى ، أو العمل على تخطيط الموارد النادرة ، مثل ميزانية العملة الصعبة ، اليد ا

مثل داف ، ته من أهتصبوا إلى بلوغ من خالل ما المؤهلة....الخ من هنا يتبين بأن المحاسبة التحليلية و

ها ف مواردمختلة ولأداة أساسية ومهمة جدا للتسيير العقالني للنشاط االستغاللي واالستثماري للمؤسس

 ،لهذا فهي تعتبر أداة من أدوات مراقبة التسيير الداخلي للمؤسسة . 

 المحاسبة التحليلية ومجال تطبيقها في مراقبة التسيير :  -3

 

مختلف ليف لإن موضوع المحاسبة التحليلية يكمن أساسا في الدراسة ، حساب ، تحليل ومراقبة التكا
نعرف  ن هناكلفة الشراء ، اإلنتاج ، التوزيع وسعر التكلفة ، ممستويات النشاط االقتصادي مثل ت

 المحاسبة التحليلية على أنها وسيلة لمراقبة التسيير تعتمد على : 

 عرض التكلفة : تكلفة المادة األولية ، اليد العاملة ، التوزيع ....الخ 

  تصنيف التكاليف : تكاليف مباشرة وغير مباشرة ، تكاليف متغيرة وثابتة

 2. تحميل التكاليف : ويتم طريقة األقسام المتجانسة أو طريقة التحميل العقالني للمصاريف الثابتة 

 الفرع الثاني : المحاسبة العامة 
                                                             

 10، ص  2013، المحاسبة التحليلية ، دار الهدى للنشر والتوزيع ، عين مليلة ، الجزائر ،  بديسي فهيمة -  1
  46ص  1999رحال علي ، سعر التكلفة والمحاسبة التحليلية ، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر  -  2
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 تعريف المحاسبة العامة : -1
 

المحاسبة العامة هي علم أو فن يقوم بجمع وتسجيل وتبويب وتلخيص كل نشاط المؤسسة : العمليات، 

د على نظام محاسبي دقيق ومتكامل بطريقة منظمة تعتمتدفقات،وهذا في دفتر محاسبية ،التبادالت ، ال

.1 

تعتبر المحاسبة العامة من أهم فروع أنظمة المعلومات المحاسبية ، لكونها تتضمن كل التسجيالت 

أعمال اليومية للعمليات ولحركة األموال التي تتم داخل وخارج المؤسسة وتلخيص البيانات إثر القيام ب

 2 نهاية الدورة لتكون مخرجاتها مدخالت المحاسبات األخرى .

  

 

فالمحاسبة العامة إذن تعتبر من تقنيات التسيير الموحدة ، التي تهتم بضبط وقياس الحركات باالستغالل 

أو الهيكل المؤسسة والناتج سواء إثر النشاط الداخلي أو العالقات مع الخارج ، اعتمادا على طريقة 

لف التدفقات التي قامت بها فنية في التسجيل ، هذه الحركات تعتبر العمليات المحاسبية الناتجة عن مخت

 3المؤسسة وتم تسجيلها بطريقة معينة معبرا عنها بالنقد .

 

  مبادئ المحاسبة العامة : -2

 مي يزودم إعالالمالية ، وهي نظا الكشوفتعتبر المحاسبة العامة أداة إلظهار وتقديم النتائج وعرض 

ات لعملياالجميع بما يحتاجه من بيانات ، فهي إذن لغة االتصال ذات قواعد أساسية ، فهي تسجل 

هي وية ، المحاسبية وتقدم النتائج حسب شروط معينة متعارف عليها عموما تسمى المبادئ المحاسب

 وهي تتصف بالقوة القانونية . قواعد عرفية تطورت مع الزمن وأصبحت مطبقة لدى الجميع

ذين ين الولن تحظى البيانات المحاسبية المقدمة من طرف المؤسسة مهما كانت جدية وصدف المحاسب

بادئ ن المهم بحكم المهنة ، يحاولون تقديم صورة صادقة لوضعية المؤسسة بالقبول إال إذا ثبت أ

 المتفق عليها مطبقة تطبيقا سليما ،

 ئ التيعلى مجموعة من االفتراضات التي تمثل مجموعة المفاهيم أو المبادإذن تقوم المحاسبة 

لقوائم إعداد اوبصدد قيد العمليات المالية في السجالت المحاسبية  بهي االسترشادتستخدم كإطار يتم 

 :  المالية ، وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي

 مبادئ بيئية : 

  مبدأ استمرارية النشاط; 

                                                             
 12ص  1992ب ، الجزائر منصور عبد الكريم ، مدخل المحاسبة العامة ، المؤسسة الوطنية للكتا -  1
 08ص  1988دار المحمدية ، الجزائر ،  2، دادن عدون ، تقنيات مراقبة التسيير ، ج اصرن -  2
كتوش عاشور ، المحاسبة العامة أصول ومبادئ و آليات سير الحسابات وفقا للنظام المحاسبي المالي ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  -  3

 11ص  2013الجزائر  بن عكنون ،
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 لمشروع مبدأ استقاللية ا; 

  الوحدة النقدية  استقراريمبدأ. 

 مبادئ النوعية : 

  مبدأ ثبوت أو استمرارية الطرق المحاسبية; 

  مبدأ التوحيد بين المشروعات; 

 

 

 لمتوقعة ارباح مبدأ الحيطة والحذر ) أي اختبار اإلجراء المحاسبي الذي يأخذ الخسائر دون األ

 ; بصدد تحديد الدخل (  االعتبارفي 

  الموضوعية )إسناد العمليات إلى الدليل الموضوعي القابل للتحقيق (مبدأ . 

 مبادئ إجرائية : 

 ) مبدأ استقاللية الدورات ) الفترات المحاسبية ; 

  مبدأ األهمية النسبية; 

 ولقد لخصها النظام المحاسبي المالي الجزائري كما يلي : 

  استقاللية الدورات; 

  األهمية النسبية; 

 والحذر  الحيطة; 

  استمرارية الطرق المحاسبية; 

  التكلفة التاريخية; 

  تطابق الميزانية االفتتاحية مع سابقتها; 

  تغليب الواقع االقتصادي على المظهر القانوني; 

  1.مبدأ عدم المقاصة 

  أهداف المحاسبة العامة : -3
 

 :  2 المحاسبة العامة أهداف عديدة منها

 : ( ...ج ...تسجيل العمليات التي تقوم بها المؤسسة ) بيع ، شراء ، إنتا تسجيل العمليات; 

 صولهامعرفة المركز المالي : معرفة ممتلكاتها والتزاماتها لدى الغير أو ما يسمى بأ 

 ;ها واستعماالتها ومصادر تمويلها وخصوم

 

                                                             
  12-11نفس مرجع السابق ، ص  -  1
 12منصور عبد الكريم ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  2
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 بادل معتوال تغاللمعرفة المديونية والدائنة : الناتجة عن مختلف العمليات من بيع وشراء واس 

 ;المتعاملين االقتصاديين 

 . معرفة النتائج : تحديد قيم األرباح أو الخسائر نتيجة الدورة المحاسبية   

 

   عالقة المحاسبة العامة بالمحاسبات األخرى : -4
 

 لعامةحاسبة ان المالعالقة التي تربط بين المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية هي عالقة وطيدة حيث أ

العامة  لمحاسبةزود اتتزود المحاسبة التحليلية لجميع البيانات الضرورية لها كما ـن المحاسبة التحليلية 
سبة ة المحان طبعأبالبيانات أو المعلومات الضرورية المتمثلة في التحليل والتفسير من خالل هذا نقول 

لمؤسسة صة باتلف التكاليف الخاالتحليلية تتمثل أساسا في دراسة وتحليل وحساب ومراقبة وتقييم مخ

 على مستوى جميع أنشطتها وفيما يلي نحاول إظهار أوجه التشابه أوجه االختالف .

  أوجه التشابه : - 4-1

 

  إن كال من المحاسبين تتبعان المبادئ والسياسات واإلجراءات نفسها; 

 مهيدا توم ( العامة تعد البيانات المتعلقة بالموجودات والمطالب ) األصول و الخص المحاسبة

 ; مية وحساب صافي في المركز الماليإلعداد الميزانية الختا

 ، ة ، فعندفصيليحيث تدعمها بالبيانات الت المحاسبة التحليلية تعتبر مملكة للمحاسبة العامة 

 يذ .يد التنفتاج قإعداد الميزانية الختامية تقدم الحاسبة التحليلية تكلفة اإلنتاج التام واإلن

 تتمثل االختالفات فيما يلي :  و    أوجه االختالف :-2

 

لعامة اتائج يد النلقد رأينا أن المحاسبة العامة تهدف أساسا إلى تحد الهدف من المحاسبين : -2-1

ث لتي تحداوالت للسنة المالية بصفة إجمالية في تحديد الميزانية العامة آلخر السنة بعد تقييد التح

يجة لى نتلعناصرها خالل السنة المالية ، أما المحاسبة التحليلية فهي بالعكس تحاول الحصول ع

حاسبة ن المأوج على حدي ، ونالحظ المؤسسة السنوية ) الفصلية أو الشهرية ( بصفة منفصلة لكل منت

 العامة تعتمد في نفس الوقت بدورة االستغالل والوضعية العامة للمؤسسة .

 

تعتمد المحاسبة العامة بنشاط المؤسسة وحركة ممتلكاتها خالل السنة المالية  المدة الزمنية :– 2-2
وتعمل على تسهيل هذه العمليات طوال فترة االستغالل ، وقد تحدد الميزانيات ونتائج استغالل شهرية 

 1أو فصلية أو سنوية حسب اختالف حجم نشاط ونوعية تسيير المؤسسة ،

 

                                                             
 12 - 11سبق ذكره ص ناصر دادي عدون ، مرجع  -  1
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الت ال في حا، إ لفترة التي تكون مقياسا للتحليل هي الشهر عادياأما في المحاسبة التحليلية فا 
 خاصة فيستعمل الفصل أو السنة كمدة التحليل .

 

لوطني ا: المعلومات التي تستغلها المحاسبة العامة تخضع كليا للمخطط  مصدر المعلومات -2-3

 ب أشياءلمحاساللمحاسبة الذي يحدد كيفية التسجيل والحصول على المعلومات واألعمال التي يقوم بها 

حاسبة ن الممأخرى ، بينما المحاسبة التحليلية تستعمل باإلضافة إلى المعلومات التي تحصل عليها 

شبه تة ال علومات أخرى تخرج عن هذه المعلومات األخيرة ، كما تستعمل أدوات تحليل خاصالعامة م

 األدوات المستعملة في المحاسبة العامة .

 

تستعمل المحاسبة العامة حسابات خاصة بها والتي تكون حسب  الحسابات التي تستعملها : -2-4

ظام ، فمثال في الجزائر المخطط المحاسبي طبيعة المصاريف واإليرادات وتختلف باختالف البالد والن
الوطني ، أما المحاسبة التحليلية فتستعمل حسابات خاصة تختلف عن حسابات المحاسبة العامة وهي 

في المخطط المحاسبي العام  9تسمى الحسابات المنعكسة وتتم بالتكاليف وسعر التكلفة وتشمل الصنف 

محاوالت إلعداد صنفا أخر حسب المعطيات والشروط  وهو المستعمل في الجزائر اآلن بينما هناك

 1الوطنية وهو في طور اإلعداد .

 

امة هم إن المستفيد األساسي من حسابات المحاسبة العمستعملي النوعين ) البيانات ( :  -2-5

بة لمحاساأصحاب المشروع والدائنون والمقرضون والعاملون بالمشروع ، أما المستفيد من بيانات 

 التحليلية هي 

قابة على التكاليف اإلدارة الداخلية للمشروع التي تستعين من هذه البيانات في قياس وتحليل وفرض الر

 2في اتخاذ القرارات بصفة خاصة واالقتصاد بصفة عامة . يهواالسترشاد ب

 

 

 

 

 

 

 ويمكن تلخيص اختالف المحاسبة العامة فيما يلي : 

 ( : يوضح أوجه االختالف بين المحاسبة العامة والتحليلية 1-2جدول رقم ) 

                                                             
 13-12نفس مرجع سابق ص  -  1
 163، ص  2003/2004بوشاشي بوعالم ، الرائد في المحاسبة ، دار الملكية ، طبعة  -  2
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 المحاسبة التحليلية  المحاسبة العامة  العناصر 

 من حيث القانون -1

 حيث األهداف  من-2

 من حيث التوجه -3

 من حيث المعالجة -4

 من حيث االستفادة -5
 من حيث التصنيف -6

 من حيث المعلومات -7

 من حيث الزمن -8

 

 إجبارية 

 مالية 

 العالم الخارجي 

 عامة 

 مديريات العامة 
 طبيعتها

 حقيقة مالية

 الماضي والحاضر 

 اختيارية 

 اقتصادية 

 العالم الداخلي 

 منفصلة

 المسير واإلدارة 
 حسب هدفها 

 تقريبية ، سريعة 

 الحاضر والمستقبل 

 

 163ص   2003/2004بوشاشي بوعالم ، الرائد في المحاسبة ، دار ملكية طبعة  المصدر :

 

إذا جئنا إلى تحليل الجدول السابق نالحظ أن المحاسبة التحليلية هي المحاسبة اختيارية على عكس 

المحاسبة العامة التي هي إجبارية ، إضافة إلى هذا نجد أن أهداف المحاسبة العامة هي مالية فيما أن 

مالية ودورة االستغالل ، أهداف المحاسبة التحليلية هي اقتصادية وتعني مالية أي انها تتم بالوضعية ال

أما االقتصادية فنعني الحصول على نتيجة المؤسسة السنوية أو الفصلية أو الشهرية ، كما أن 

المعلومات التي بحوزة المحاسبة العامة تكون موجهة إلى العالم الخارجي أي تستفيد مننها مديريات 

لمحاسبة التحليلية  فالمعلومات  التي مالية  بينما ا حقيقةعامة أن المعلومات التي بحوزتها تكون 

بحوزتها تكون موجهة إلى المسير ) العالم الداخلي ( وهذه المعلومات تكون مفصلة واألكثر استفادة 
من هذه المعلومات هو المسير واإلدارة بأشياء تقريبية وسريعة أما إذا جئنا إلى تصنيف المحاسبة 

صنف األولى على حسب طبيعتها ومعلومات تفيدنا في زمن العامة والمحاسبة التحليلية فيمكننا أن ن

الحاضر والماضي أما التحليلية فتصنف حسب هدفها أما معلومات فتفيدنا في ومن الحاضر والمستقبل 

.1 

 

 

 

 

 الفرع الثالث : لوحة القيادة 
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لوحة القيادة هي وسيلة لالتصال واتخاذ القرار والتي تسمح بمراقبة  تعريف لوحة القيادة : -1

إلى النقاط الهامة إو نقاط المفاتيح المتعلقة بالسير وذلك قصد  المسئولالتسيير بلفت نظر 

 1تحسينها .

لتسيير والتي تساعد على  المفتاحينكما تعرف بأنها عبارة عن مجموعة من المؤشرات أو المعلومات 

 .2اتخاذ قرارات سليمة 

 

 خصائص لوحة القيادة : -2

 

  رة في الفت تتمثلوتعتبر الخاصية اآلتية أهم ما يسير لوحة القيادة عن األدوات األخرى للمراقبة

قيق جل تحأقرب أالقصيرة التي تعد فيها لوحة القيادة تسمح باتخاذ القرارات الضرورية في 

 ;األهداف المسطرة 

  لى ععتمد تتعتبر لوحة القيادة أداة للوصول لألهداف المسطرة ليس هدف في حد ذاتها ، فهي

 ;لمؤشرات األساسية لقياس األدوات ا

 يكون  د أنبيجب أن تتالءم لوحة القيادة مع تنظيم المؤسسة خاصة تقسيم المسؤوليات ، إذ ال

 لكل مسؤول لوحة قيادة .
 

ما لة ونظرا مقارنتعتبر لوحة القيادة أداة للمراقبة وكذلك تستعمل لل دور ومهمة لوحة القيادة : -3

اذ ى اتختحتويه من معلومات فهي تعتبر كذلك أداة لالتصال وكذلك تساعد لوحة القيادة عل

 .القرار  

 

 لوحة القيادة كأداة للمراقبة :  -3-1

 

 النتباهجلب اتسمح لوحة القيادة بالمراقبة المستمرة على ما تحقق ومقارنة األهداف المحددة وهي ت
وفحص  تشخيصبللنقاط الحساسة المفتاح للتسيير ومدى انحرافها بالنسبة للمعايير ، وهي تسمح أيضا 

 نقاط الضعف وإظهار النقائص لها تأثير مباشر على النتيجة المؤسسة .

 

 

 لوحة القيادة كأداة لالتصال :  -3-2
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ن يجب أبمجرد صدور لوحة القيادة تصبح كأداة لالتصال بين مختلف المستويات الهرم اإلداري و

ح هذه ن تسمأتسمح للمنفذين أي أسفل الهرم بمناقشة النتائج وكذلك نقاط القوة والضعف ويجب كذلك 

 . (طلوب ومنتظر منهم ) المنفذين المناقشات بطلب وسائل إضافية أو تحديد أكثر لها هو م

م بها القيا في التسلسل الهرمي يجب أن ينسق اإلجراءات والقرارات التصحيحية المزمع المسئولأما 

 وقصد التعظيم النتائج اإلجمالي بدال من التعظيم الجزئي .

 لوحة القيادة كأداة التخاذ القرار :  -3-3

 

الق قوة والضعف للتسيير كما هو معروف وعلى المزتعطي لوحة القيادة معلومات على نقاط ال

عال ات وأففي اتخاذ إجراءواالنحرافات الممكنة لكم األهم من ذلك أن تكون هذه المعلومات سببا 

 ملموسة 

ة ضع خطمعرفة نقاط القوة والضعف أن يرفق ويتمم بتحليل األسباب لهذه الظواهر وكذا يتبع بو

دورها  ة تؤديوالمدى ، هذا التكامل بين هذه المراحل يجعل لوحة القيادتصحيحية تكون محددة المدة 

ألخرى ائل اكأداة مساعدة على اتخاذ القرار ومن ثم تأخذ لوحة القيادة مكانها كوسط من بين الوس

 . المهمة في عملية التسيير

ط ما الضبتخص ب للمسئولفإن كل المعلومات المجمعة  مسئوللكل   معلومات لوحة القيادة : -4

ر ذ القرااتخا بسيره ألنه المقصود األول ألنه يجد العناصر  التي يحتاجها لتوضيح طرق تسييره وكذا

 ولكن فيما يمكنه أن يتحكم فيه مع السلطة المفوضة له .

 الشكل التنظيمي ) سنوبتيك ( :  -4-1

 

المسير  للمسئوليقصد من هذا الشكل تلخيص المعلومات واالختصار على المهم منها فقط بالسير 
واالختيار يمكن في تحديد المؤشرات الهامة بالنسبة لحقل النشاط وكذلك المناسبة للتفويض في السلطة 

                                                                                         1المعني باللوحة القيادة .   للمسئولبالنسبة 

 

 

 

 يسمح هذا الشكل بتجميع المعلومات    2( :  1  - 2الشكل  رقم )
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مهمة مركز 

 المسؤولية

تعريف وتحديد 

 األهداف المركز

مثال مركز اإلنتاج الهدف 

تعظيم اإلنتاج مع األخذ 

بعين االعتبار نسبة اإلنتاج 

 المعيب

النقاط المفتاح 

 للتسيير

بالنقاط  اإلحتفاض

المفتاح التي تترجم 

 األهداف  

عدد العمال   

اإلنتاجية      

إشتغال العتاد  

 نوعية اإلنتاج
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 80ص  2004 ر الجزائ الجامعية بن عكنون  معراج هواري ، مصطفى الباهي ، مدخل إلى مراقبة التسيير ، ديوان مطبوعات المصدر :

 

 

 السرعة في اإلنشاء والتوصيل :  -4-2

 

 حقيقةعلى عناصر  تتحصلفي هذا المجال فإن السرعة تتعلق على الدقة فغالبا ما يفضل أن 
مضبوطة لكن تأتي متأخرة الدور األساسي للوحة  حقيقةمقدرة على أن تكون لدينا معطيات 

فيما يخص طريقة تسييره ألنه يجب عليه ) السير ( أي  للمسئولالقيادة هو اإلنذار ) المبكر ( 

أفعال وعمليات تصحيحية سريعة وفعالة ، أما فيما يخص الدقة فإنها على أية حال يمكن 
إن مجموعة الوثائق من التحليلية ذات االنتظام الدوري،  الحصول عليها من تقدير المحاسبة
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ة وخطة العمل التصحيحية تضمن تصحيحه السريع لوحة القيادة وتقدير النشاط للمحاسبة التحليلي
        1  .والدقة المطلوبتين 

 يمثل السرعة في اإلنشاء و التوصيل ( :  2-2الشكل رقم : ) 

  يرية العامة للمؤسسةمد

   

   

 مديرية الوحدة

 

 مديرية المصنع

 

 

 

     

 مركز المسؤولية في القاعدة

 يوم 20 يوما 15 أيام  10 أيام  5

 81ص  2004 جامعية بن عكنون الجزائرمعراج هواري ، مصطفى الباهي ، مدخل إلى مراقبة التسيير ،ديوان المطبوعات  :المصدر 

 

 الي ء المالمبحث الثاني : دور التعديالت الجديدة في تحسين مراقبة التسيير وأثرها على األدا

 

ن لمسؤوليسبة اكما سبق القول بأن مراقبة التسيير ال تعمل على اكتشاف األخطاء و االنحرافات و محا

يام ة القفقط و إنما تعتبر أداة بيد المسؤولين تستعمل بغرض تعبئة الطاقات و الموارد المتاح

وانب ليل جتحبالتصحيحات ، من خالل استقرائها دالالت و مؤشرات المعلومات الرقابية الستخراج و 

 .  لماليالقوة و الضعف و من ثم وضع خطة جديدة لتحسين مراقبة التسيير و أثرها على األداء ا

 الوسيطةالمطلب األول : التقنيات المحاسبة العامة واألرصدة 

ألجل الفهم الجيد تشكيل نتيجة الدورة ، يمكن حساب نتائج جزئية ، على شكل هوامش تمكن األرصدة 

للتسيير التحليل االقتصادي للنتيجة ، ويتم تمثيل قائمة هذه األرصدة وفق ثالث فئات للنتائج  الوسيطة

الجزئية : نتيجة االستغالل المالية ، النتيجة خارج االستغالل ويمكن تعميم هذا التحليل بحساب 

                                                             
 81نفس مرجع سابق ، ص -  1

تجميع حسابات 

 النتائج للوحدة

اجتماع متابعة 

مناقشة 

اإلجراءات 

 التصحيحية

تجميع تقييم إنشاء 

لوحة القيادة 

 للوحدة

إنشاء حسابات 

 النتائج للمصنع

اجتماع 

المتابعة 

مناقشة خطة 

 اإلجراءات

إنشاء نتائج 

 لوحة القيادة

تحليل مفصل 

وتعديل 

القرارات 

 التصحيحية

إنشاء حسابات 

 النتيجة الحقيقية

تعديل قرارات 

اإلجراءات إذا 

 تطلب  اآلمر

تطبيق 

قرارات 

اإلجراءات 

 التصحيحية 

إنشاء 

نتائج 

لوحة 

 القيادة

اختتام 

وإقفال 

المحاسب

 ة للشهر

تجميع حسابات 

 النتائج المؤسسة

تحليل 

اإلجراءات 

 التصحيحية
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، نتيجة األرصدة بشكل تنازلي ومنها الهامش الخام ، القيمة المضافة ، فائض االستغالل الخام 

 االستغالل ، النتيجة قبل الضريبة ، النتيجة خارج االستغالل ، النتيجة الصافية للدورة . 

ب وهو مؤشر للتسيير ضروري للمؤسسات ذات الصفة التجارية وهو يحس الهامش الخام : -1
 تكلفة شراء البضاعة .–كما يلي: مبيعات بضاعة 

 

نشاطها مها بقياتعبر عما حققته المؤسسة أثناء ف وهو مفهوم أكثر استعماال القيمة المضافة : -2

 .الدورة  استهالك –وهي تحسب : إنتاج الدورة +الهامش الخام 

 

ريف رائب ورسوم + مصاض)  –وهو يساوي : القيمة المضافة  الفائض الخام لالستغالل : -3

 المستخدمين(.

 

 

األداء  تقيس الستغالل وهيويتم حسابها بتقسيم نواتج االستغالل وأعباء ا نتيجة االستغالل : -4

اتج االقتصادي لمؤسسة وتحسب : ) فائض االستغالل + مسترجعات أعباء االستغالل + نو

 .(  لالستغالل)مخصصات االهتالكات و المؤونات + مصاريف أخرى -االستغالل (

 
مجموع العمليات المالية : )  االعتبارولحساب هذه النتيجة يأخذ بعين  النتيجة قبل الضريبة : -5

 1المصاريف المالية  –نتيجة االستغالل + النواتج المالية ( 

 

 

من دخل ضتتعبر النتيجة خارج االستغالل عن رصيد العمليات التي  نتيجة خارج االستغالل : -6

للدورة  صافيةاالستغالل العادي للمؤسسة ، فهي تبين أهمية النشاط االستثنائي في النتيجة ال

 . األعباء خارج االستغالل ) االستثنائية ( –وتحسب : = النواتج خارج االستغالل 

 
– (غالل وتحسب ) النتيجة قبل الضريبة + النتيجة خارج االست النتيجة الصافية للدورة : -7

 .مساهمة األجراء في تحقيق األرباح + ضرائب على أرباح المؤسسات ( )

لنتائج احساب ويتم حساب هذه األرصدة من خالل إعادة المعالجة للمعلومات المتضمنة في الميزانية و

ت لمقارنااجراء ية االقتصادية والمالية للمؤسسة وإل، وتمثل أداة فعالة في التشخيص والتحليل للوضع

 القطاعية . 

 المطلب الثاني : أثر التوحيد المحاسبي على مراقبة التسيير 

 

أدت عولمة األسواق والتبادالت التجارية والمالية ، والتعامالت بين المؤسسات ) استحواذ ، اندماج ( 

إلى الحاجة إلى تجانس مؤشرات األداء للمؤسسات ، وعلى إثر المعوقات التي تواجه الجمعيات 

) المقاربة ( الدولية للمحاسبة ومراقبي التسيير لتوفيق الممارسات ، قاموا بإيجاد إجراءات عامة 

المعايير بهدف تحسين درجة استقالليتها والتي ال تعبر عن الممارسات المثلى للمحاسبة لكنها تغطي 

 )المعايير الدولية للتقارير المالية ( . IFRS جميع التعامالت المالية للمؤسسات باتخاذها تسمية 

                                                             
1  -khmissi chih ̦ gestion et stratègie financièrè 1 ed houma ̦alger̦ 2005 p 24 – 25  ̦ ̦
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ية من المتأت ماليةطيات المحاسبية والمراقبة التسيير على عالقة بالتوحيد المحاسبي ألنها تستعمل المع

 د ، فكللتوحيااألنظمة المحاسبية الملزمة ، ولكن خطوات وتقنيات مراقبة التسيير لم توضع تحت قيد 

 مؤسسة تعد أنظمتها التقديرية ، للمراقبة ، لوحاتها القيادية حسب احتياجاتها . 

بداية من IAS لمعايير المحاسبية الدولية و ا  IFRS كما أن وضع معايير الدولية للتقارير المالية

 دعم العالقة ) الرابط ( بين المحاسبتين :  2005جانفي 

لعادلة قيم االمحاسبة المالية في حاجة دائمة إلى معلومات لغرض القيام بمختلف التقسيمات وفق ال

ية ، لمعنوالثروة المجمعات والتي ال يمكن أن تطبق إال من خالل محاسبة التسيير ) قيمة األصول 

 . . . . الخ ( .  استثمارالتدفقات المستقبلية المحينة ألن 

يع بمعلوماتها المتأتية من جدول حسابات النتائج للمحاسبة المالية والذي يعمل محاسبة التسيير  تستط

 1على التمييز بين عناصر االستغالل والعناصر االستثنائية . 

 

 

تسيير اسبة الزم محإن تركيز معايير الدولية للتقارير المالية على الميزانية وجدول حسابات النتائج يل

يؤدي  لعناصراطبيعة األعباء المحملة للتكلفة أين يكون التمييز بين هذه بتوخي الحيطة والحذر من 

 إلى إنتاج حسابات النتائج خالفا لمبدأ معايير الدولية للتقارير المالية .

 

 المطلب الثالث : شروط فعالية مراقبة التسيير لتحسين األداء المالي 

 

تخاذ لية امعلومات خاطئة مظلال لعميعتبر تقديم ال حسن توقيت المعلومة المقدمة وصحتها : -1

فقد تأخرة القرارات وكثيرا ما يؤدي إلى نتائج أسوء من المتوقع ، كما ـن المعلومات المت

ت واضحة علوماممعناها وفائدتها جزئيا أو كليا ، لذا يفترض في نظام مراقبة التسيير أن يقدم 

 و دونما حاجة للتفسير  .

 

 الرقابي لنظامجيدا ا المسئولإذ لم يفهم المسير أو  ر المطبق :سهولة فهم نظام مراقبة التسيي -2

 اتخاذ ي إلىالمطبق وطبيعة النتائج والمعلومات التي يقدمها فإنه يسيء تفسيرها مما قد يؤد
 قرارات خاطئة .

 

 

يير التس من شروط فعالية نظام مراقبة توافق النظام المطبق والهيكل التنظيمي للمؤسسة : -3

  .المراكز  مسئوليكذلك توافقه مع الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتجاوبه مع انشغاالت 

 

                                                             
1 - A lazard c et sèpari  ̦ ̦s ̦ contrôle de gestion ̦ dcg 11 ̦op – ct – p 57 
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ومن بين األمثلة حول اإلستراتيجيات المتبعة  : التركيز على إستراتيجية وأهداف المؤسسة -4

سنوات المقبلة ، من طرف المؤسسات هناك : مضاعفة األرباح الصافية خالل األربع ال

 1من السوق خالل سنتين أو تعظيم األرباح خالل المدى القصير .  50الحصول على نسبة 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة الفصل :   

لتحكم نها امن خالل دراستنا لهذا الفصل نستخلص أن مراقبة التسيير هي عمليات وإجراءات القصد م

سسة ، ة المؤاألهداف المستخلصة من إستراتيجيفي التسيير ، والتأثير على سلوك األفراد من تحقيق 

ة في لمتاحاوالتي تهدف إلى تجنيد الطاقات والقدرات من اجل االستعمال الفعال والمالئم للمواد 

ة المؤسس تيجيةمن أجل بلوغ األهداف المسطرة وفقا لإلسترا سة التجارية الصناعية و الخدماتيةالمؤس

 اتخاذو الفرو قاتالمحققة و كذلك االنحرافات واستخراج  كما تسمح بمقارنة األهداف بالنتائج
 بمختلف األخذبالقرارات والتدابير التصحيحية لتفادي الوقوع في مثل هذه االنحرافات مستقبال وهذا 

 .    أدوات المراقبة ) المحاسبة العامة ، المحاسبة التحليلية ، لوحة القيادة ....الخ (

 

 

 

                                                             
 15محمد الطيب رفيق ، مرجع سبق ذكره ، ص  -   1
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 تمهيد : 

سسات المؤ في إطار التطور الكبير الذي عرفته الحياة االقتصادية وتزايد التغيرات الداخلية في

سسات المؤ االقتصادية ، وفي ظل كل هذه التغيرات أصبح تقييم و تطوير وترشيد األداء المالي في

 ودها .لى وجالمحافظة عنها من أمرا ملحا وضروريا إليجاد أنظمة رقابية وإدارية قوية ومتطورة تمك

 يثحراسة كما أن في هذا فصل سيتم إسقاط ما تم دراسته في الجانب النظري على المؤسسة محل الد

نظام لمالي وئها اتم القيام بزيادة ميدانية لمؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم من أجل تقييم أدا

 مراقبة التسيير في المؤسسة .

 لى مبحثين كما يلي : وقد تم تقسيم هذا الفصل إ

 وحدة مستغانم –المبحث األول : عموميات حول المؤسسة االقتصادية الجزائرية للمياه 

  أثر مراقبة التسيير على تحسين األداء المالي  المبحث الثاني : 



 -مستغانم  –دراسة حالة مؤسسة الجزائرية للمياه  الفصل الثالث
 

41 
 

 

 وحدة مستغانم  –المبحث األول : عموميات حول المؤسسة االقتصادية الجزائرية للمياه 

 

ية لعموماتعد المؤسسة الجزائرية للمياه مؤسسة اقتصادية تجارية ، تزود المواطنين والمؤسسات 

ى ثر علوالخاصة والجماعات المحلية للمياه سواء للشرب أو االستعمال العادي ، حيث ستعرف أك
رف طة من المؤسسة وحدة مستغانم وهيكلها التنظيمي وذلك من خالل االعتماد على الوثائق المقدم

 المؤسسة محل الدراسة .

 

 المطلب األول : لمحة تاريخية عن المؤسسة 

بحت تسمى حيث تسمى سابقا بمقاولة لتسيير مياه مستغانم أما اآلن فأص 1987تأسست المؤسسة سنة 

م ذي رقبالجزائرية للمياه ، هي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي بموجب المرسوم التنفي

جزائرية تحت وصاية وزارة الموارد المائية ، وجاء إنشاء ال 2001ابريل  21المؤرخ في  101/01

في مائية ورد الللمياه في أعقاب اإلصالحات المؤسسية التي بدأتها الحكومة لضمان إدارة سليمة للموا

 نفس الوقت ضمان المصلحة العمومية وجودة الخدمة . 

ع لجمي حيث تتميز المؤسسة بكونها مستقلة ماليا ذات شخصية معنوية تخضع في عالقتها بالدولة

 . مؤسسةالقواعد والنظم ولتوزيعها على السكان ، وهي تعتبر من أهم التغيرات التي شهدتها ال

 

 ماهية المؤسسة الجزائرية للمياه المطلب الثاني :

ما ا ، كائرية للمياه باإلضافة إلى مهامها و أهدافهفي هذا المطلب سنتعرف على المؤسسة الجز

 سنتطرق إلى اإلمكانيات التي تمتلكها المؤسسة سواء المادية أو البشرية . 

 

ن يدي بسهي مؤسسة اقتصادية تجارية تقع في خزان  التعريف بالمؤسسة الجزائرية للمياه : -1

 ، وتعتبر من أهم المؤسسات الحساسة التي لها دور فعال في مستغانم 528حوى ص/ب 

لت قد عماالقتصاد الوطني وكذلك تعتبر بالنسبة للمجتمع أهم ركيزة الستمرار الحياة ، ف

ت مؤسساالمؤسسة بكل تقنياتها لبذل المجهود إليصال المياه لمنازل المواطنين وجميع ال

 الخاصة والعامة . 

 

 

 

 ة المياهمعالجباإلضافة إلى عملية إنتاج و توزيع وتخزين و رية للمياه :مهام المؤسسة الجزائ -2

 ، تقوم المؤسسة بما يلي : 
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  تنفيذ السياسة الوطنية لمياه الشرب على كامل التراب الوطني; 

 هياكلعملية إنتاج مياه الشرب ونقصها وتوزيعها ومعالجتها وتخزينها وتجديد ال تسيير 

 ;القاعدية التابعة لها وتنميتها عبر مختلف البلديات 

  مراقبة نوعية المياه الموزعة; 

  تحسين فعالية شبكات التحويل والتوزيع; 

  إدخال تقنيات جديدة للمحافظة على المياه. 

 

  ية للمياه وحدة مستغانم :أهداف المؤسسة الجزائر -3
 

  ضمان الخدمة العمومية وتطويرها; 

  توصيل الماء في أحسن الظروف; 

  توفير قدر ممكن من المياه الصالحة للشرب; 

 ص و ذلك لنقائالمركز و تجديد الشبكة و وضع العدادات وسد ا  تقوم بتنظيم التوزيع و التأطير

 ما يفرض عليها مصاريف عالية ال يمكن التحكم فيها إال بعد سنوات طويلة .

 
يات مكانتمتلك وحدة مستغانم من اإل إمكانيات المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم : -4

 ما يلي : والقدرات المادية والبشرية ، سنذكرها بالتفصيل في

 

 دية .د الماتتضمن التسيير والمنشئات القاعدية باإلضافة إلى الموار اإلمكانيات المادية : -4-1

 

 

 

 

 

 

 

ة الجزائري ( : التسيير والمنشئات القاعدية والموارد المادية الخاصة بمؤسسة 1-3الجدول رقم ) 

 للمياه

 

 التسيير

 32 عدد البلديات المسيرة 

 تسيير كلي مزدوج نوع التسيير 
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 ساكن 800441 عدد سكان الوالية 

 ساكن 643491 عدد السكان المستفيدين

 

 المنشئات القاعدية

    km 1461 الطول اإلجمالي للشبكة 

 112 عدد الخزانات 

 276600m³ قدرة التخزين 

 65 عدد األبار العميقة والعيون 

 28 عدد المحطات الضخ 

 01 محطة معالجة المياه 

 25000m³/j قدرة المعالجة 

 01 محطة تحلية المياه 

 200000m³/j قدرة الضخ 

 

 الموارد المائية

 10³m³ 1470 المياه الباطنية 

 10³m³ 5676 المياه السطحية 

 10³m³ 35548 مياه البحر ) التحلية (

 %96 المردود التقني 

 %65 المردود التجاري 

 %62 المردود اإلجمالي 

 10246 عدد التسربات المصلحة 

 

 الوثائق المقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه : المصدر  

 

 اإلمكانيات البشرية :  -4-2

 

 قسم إلى : عامل مهني تن 778يبلغ العدد الكلي لعمال مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم 

 

 462 دةعامل بعقد دائم غير محدود الم  CDI; 

 316  دةبعقد دائم محدود المعامل  SDD . 

 

  ة للمياهزائريفيما يلي سيتم تقديم معلومات تفصيلية عن اإلمكانيات البشرية الخاصة بمؤسسة الج

 

 ت البشرية ( : معلومات تفصيلية عن اإلمكانيا 2-3الجدول رقم )                           

 

 العدد المهنة 

 09 إطار سامي           
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 111 إطارات            

 158 مستخدمين              

  500 التنفيذ                

 الوثائق مقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه :  المصدر

  

 م وحدة مستغان–المطلب الثالث : تقديم وشرح الهيكل التنظيمي لمؤسسة الجزائرية للمياه 

 

ها ، لكل مؤسسة هيكل تنظيمي خاص يحدد أسلوب عملها ويحدد المسؤوليات لكل وظيفة من وظائف

حة من ل مصلكفيما يلي سيتم تقديم الهيكل التنظيمي لمؤسسة الجزائرية للمياه مع شرح مفصل لمهام 

 مصالحه . 

 

 الهيكل التنظيمي لمؤسسة الجزائرية للمياه :  -1

لى اعد عفعال يسهل التنسيق بين مختلف الوظائف باإلضافة ويس يوجد داخل المؤسسة هيكل تنظيمي

تحت  تحقيق األهداف وصنع القرار ، ويحتوي الهيكل التنظيمي لمؤسسة على أربعة دوائر تعمل

 إشراف ورقابة مدير الوحدة .

 

 

 ( : الهيكل التنظيمي لمؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم 1-3الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

الوحدةمدير   

مساعد مكلف 

 بالمنازعات

 األمانة

 مساعد مكلف باألمن وحفظ

 الذمم 

 مساعد القانونية

إطار وكيل دعاوي 

 وتصوير

 

اآلليخلية اإلعالم   

التحليل مركز   
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 الوثائق المقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياهالمصدر : 

 

 

 شرح مختلف مصالح الهيكل التنظيمي :  -2

 

 مدير الوحدة :  -2-1

 لحقه الوالمسير للمؤسسة تجده على راس المخطط الهيكلي التنظيمي للمؤسسة والذي  المسئولهو 

املة لياته كمسؤوقيام بوامر ومن مهامه التمتع بالسلطة التي تمكنه بالفي اتخاذ القرارات و إصدار األ

 .  هدافلتحقيق األ

                                                                 

 : مانةاأل -2-2

ائل ل الرسوالمصالح الداخلية والخارجية للمؤسسة ويكمن دورها في تسجي المسئولوهي الوسيط بين 

 .سرار المهنة  تف المدير ولها دور فعال في حفظ أواستقبال الزوار وكذلك استقبال هوا

 

 :  منازعاتلالمساعد المكلف با - 2-3

مؤسسة يبة الالمؤسسة بصفتها الواجهة القانونية التي تضمن ههم المصالح الموجودة لدى تعتبر من أ

 .و المتعاملين هما التنظيم الهيكلي مع الزبائن أ سواء



 -مستغانم  –دراسة حالة مؤسسة الجزائرية للمياه  الفصل الثالث
 

46 
 

كون حيث تن المصلحة تعتبر همزة وصل بين كل المصالح وتقوم بدراسة ملفات ديون الزبائن بكما أ

 ) ارهعذودية عن طريق أستدعاء الزبون لتسوية وضعيته بصفة ى ومن ثم ا دراسة كل ملف على حد

موذج ن )قسيطم تسهيالت وهذا عن طريق الدفع بالتيتقدبالمؤسسة ( كما تقوم  عذارنموذج عن وثيقة أ

 م يستجيبإذا ل و(نموذج االعتراف بالدين  و، عن تعهد شرفي للدفع بالتقسيط واالعتراف بالدين 

 . صل فيه لى القضاء للفلنتيجة فان الملف يحال مباشرة إ الزبون لالستدعاء أو لم يتم التوصل 

 

 : المساعدة القانونية -  2-4

 من مهامها :

  نذار بالقطع اإل وأ إعالم المواطنين; 

  المؤسسة في المجالس القضائية تمثيل. 

 

 :  وكيل دعاوي وتصوير طارإ - 2-5

 .يقوم بتصوير عملية سرقة المياه ويقوم بطبع الصور وكتابة محضر عليها لتسلم للمدير 

 

 : المساعد المكلف باألمن وحفظ الذمم - 2-6

لشركة و ملك له من والحراس والمحافظة على كل ماعن توفير األمن وعن أعوان األ المسئولوهو 

 . منية وشرط الوقايةلتوفير الظروف األاتها بصفة عامة ي كل ممتلكمن معدات وتجهيزات أ

 

 : اآلليخلية اإلعالم  - 2-7

 .عطاب الحاصلة في مختلف المصالح تقوم بتصليح اإل

 

 : مركز التحليل -2-8

، الصحةبمضرة د من سالمتها من الجراثيم الكيقوم بمراقبة وتحليل المياه للتأ يشرف عليه رئيس حيث

ات الشبك لمياه الموزعة عبرومراقبة نوعية ا ين،للشرب للمواطنيصال مياه صالحة وذلك من أجل إ

يل ر التحالمخب، و  ميائيةيمخبر التحاليل الك،و الخزانات فهناك مخبر التحاليل الفيزيائية  و اآلبارمن 

 .المعادن 

 

 :الدائرة التجارية  - 2-9
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ى يستلزم وجود دائرة تجارية تشرف عل ؤسسة تحمل طابع تجاري وصناعي فإن هذان المبما أ

 .الماء  تهلكيكما تقوم بمتابعة الملفات ومراسالت مس ، الشؤون االقتصادية والتجارية في المديرية

                                                                                :ومن مهامها 

  القيام بعملية بيع الماء بالمقابل; 

 ستراتيجية للمؤسسة ع إوض. 

      ما يلي : تتمثل في، ربعة مصالح وتضم الدائرة التجارية أ

 

                                             

 الفوتره : مصلحة  - ا

ى تم علالتي ت بحيث تسهل لها عملية الفوترة اآلليه المصلحة محل الدراسة بوسائل اإلعالم هذ

 .ثالثي  أومستواها حسب المواعيد المحددة لكل ثنائي 

 

 :مصلحة التغطية   - ب

 .هم وهي التي تقوم بتغطية ومتابعة ديون المؤسسة للمستهلكين الذين لم يتم تسديد فواتير

 

 :مصلحة كبار المستهلكين   -ج

 وتكون هو تجاري يستهلك الماء ي كل ماوهي الشركات والمؤسسات واإلدارات ومحالت والمطاعم أ

 .المواعيد المحددة فيها ثنائية  

 

 :مصلحة عالقات الزبائن  -د 

 تقبالولى التي تستقبل الزبون وتضع عالقة بين المؤسسة والزبون وتقوم باسوهي المصلحة األ

 . احتياجات الزبائن ومعالجتها

 

 : دارة والوسائلدائرة اإل  10- 2

 وتضم:

 :  الوسائل العامة )التموين(مصلحة  - ا 

 لهيئاتات رسمية لدى عن المواد واللوازم وتقوم بتقديم وسائل استثمارها في سجال مسئولةفهي 

 .القضائية  
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 :دارة والعالقات الخارجية مصلحة اإل - ب 

 

 كل ما برام صفقات وهي تشرف على توزيعتقوم بشراء كل ما تحتاجه وذلك بإ دارةهذه اإل أنأي 

 تجلبه .                                         

 : دائرة الموارد البشرية والتكوين  2-11

 :تي وهذه المصلحة تضم أربعة مصالح وهي كاآل

 : مصلحة المستخدمين - ا 

ن ملمؤسسة ايفي لكل عمال العامل وتقوم بمتابعة المسار الوظالتي يتصل بها ولى وهي المصلحة األ

 لى غاية التقاعد والحفاظ على حقوقهم.دخولهم إ

 ته المصلحة نذكر   ومن الوثائق التي تنجز على مستوى ها

 نموذج وثيقة سند عطلة نموذج وثيقة ممارسة المهنة 

 

 :جور مصلحة األ - ب 

 ة .المؤسسجور شهريا وكشف الرواتب لكل عمال داد األعوهي المصلحة التي تقوم بإ

 

 :مصلحة التكوين  - ج

اك مل وهنجباري على كل عاي مجال عملهم ويكون هذا التكوين إعلى تكوين العمال ف المسئولةوهي 

 :مركزين للتكوين هما 

 زي وزو خاص بالتقنيين ي تيمركز التكوين ب; 

 دارييني قسنطينة خاص باإلمركز التكوين ب  . 

 

 :مهام دائرة الموارد البشرية والتكوين -

 خرى التابعة للوحدة وحتى المصالح األ التنسيق بين المراكز; 

 ترقية العمال وتكوينهم ; 

  الحرص على الفحوصات الطبية; 

 جور العمال تحديد أ; 

  دراسة ملفات التوظيف; 

  تحديد مناصب العمل; 
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  دراسة ملفات التوظيف; 

  تحديد مناصب العمل.    

            

 : دائرة المحاسبة والمالية 2-12

 وتضم مصلحتين وهما :

 :مصلحة المحاسبة  - ا

تحليل ات وات والمعلومظهار كافة البيانإ تقوم هذه المصلحة بمعالجة جميع العمليات المحاسبية و

                 .عداد الميزانية السنوية للمؤسسة النتائج و إ

 :مصلحة المالية  - ب

 . يةا المالضعيتهيرادات والنفقات لمعرفة وتتكفل بإدارة الشؤون المالية بإصدار الشيكات ومراقبة اإل

 

 : الهيكل الخاص بمختلف الوكاالت - 3 

 

وحدة  –لمختلف الوكاالت المتابعة لمؤسسة الجزائرية للمياه : هيكل  (  2  -3الشكل رقم )  

 مستغانم

 

 

 

 

 

 

 الوثائق مقدمة من طرف مؤسسة جزائرية للمياه: المصدر 

 

 

 

 

 

 مراكز الجزائرية للمياه وحدة مستغانم

مركز 

 عشعاشة

مركز 

 مزغران

مركز 

سيدي 

 علي 

مركز 

حاسي 

 ماماش

مركز 

 سيرات

مركز 

سيدي 

 لخضر 

مركز 

عين 

 تادلس

 مركز

 مستغانم 
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 أثر مراقبة التسيير  على تحسين األداء المالي  : المبحث الثاني 

امة ارة العاإلد تتمثل المهمة األساسية لمراقبة التسيير  في المؤسسة بمساعدة المسؤولين العمليين و

مة و لقائالعمليات ا على التحكم بشكل جيد في تسيير نشاطاتهم و تحقيق أهدافهم من خالل سيرورة

 خطط العمل بغرض تحقيق أهداف كمية  و محددة ،

ياس ة و ققييم نظام مراقبة التسيير في مؤسسخالل هذا المبحث أن نقوم بعرض كيفية ت سنحاول من

 األداء المالي للمؤسسة و قياس األداء المالي بواسطة المؤشرات .

 

 يير في المؤسسةطريقة تقييم نظام مراقبة التس المطلب األول : 

 

لى لعامة عدارة االعمليين واإل المسئولينتتمثل مهمة األساسية لمراقبة التسيير في المؤسسة بمساعدة 

ط مة وخطالعمليات القائ صيرورةالتحكم بشكل جيد في تسيير نشاطاتهم وتحقيق أهدافهم من خالل 

راسة ل الدالعمل بغرض تحقيق أهداف كمية ومحددة ، كما يقوم مراقب التسيير بالنسبة للمؤسسة مح

ة تصحيحيعلى شرح أسبابها ومن ثم اتخاذ اإلجراءات ال المسئولينبمتابعة االنحرافات ومساعدة 

 المناسبة.

حل مؤسسة م أدوات مراقبة التسيير في المسنحاول من خالل هذا المطلب أن نقوم بعرض كيفية تقيي

ت التي نحرافايل االتحلالدراسة من خالل التقييم أداة الميزانية التقديرية المستخدمة في المؤسسة ، عبر 

 حدثت في أرقام في هذه األداة .

 

 أوال : الميزانية التقديرية : 

 قاألولى تتعل للمياه في مرحلتين :تتمثل آلية عمل نظام الميزانية التقديرية في مؤسسة الجزائرية 

حديد ية بتبتحضير الميزانية والثانية تتعلق بإجراءات مراقبتها ، وتسمح عملية مراقبة الميزان

 . لمنتظرةاقعات االنحرافات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية التي تهدف إلى تقريب النتائج الحقيقة للتو

حة ت المتاكانيا في ظل وجود تحكم جيد في استغالل اإلمإن فعالية أداء المؤسسة ال يمكن أن تكون إال
 ةونظرا ألهمي من موارد وطاقات وهذا لتحقيق األهداف والبرامج المستمدة من اإلستراتيجية العامة ،

ة إذ أنها ية كبيرا أهمالميزانية التقديرية ومتابعة تنفيذ البرامج نجد المؤسسة الجزائرية للمياه تولي له

 تسمح : 

 

  ممارسة المراقبة المستمرة والمعرفة التامة لجميع عناصر نشاطات المؤسسة; 

 ت جراءاتحديد وبدقة مصادر الربح أي المراكز المريحة وتحديد أسباب الخسارة من خالل إ

 ;قياس االنحرافات وتحليلها 

  ضمان تنفيذ البرامج واألهداف الجزئية لإلستراتيجية العامة; 

  المتعلقة بالجانب المالي والجوانب األخرى في الوقت المناسب .تحديد الوضعيات 
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 :  2016وفيما يلي عرض الميزانية التقديرية للمؤسسة بالنسبة لسنة 

 : 2016: الميزانية التقديرية في المؤسسة محل الدراسة لسنة   (3- 3الجدول رقم ) 

 ر مقد العناصر

2016 

 محقق

2016 

 % االنحراف 

 رقم األعمال

 

812313 1008482 196169 24% 

 المشتريات

 

339575 331131 8444 - 2,48- % 

 الخدمات

 

44380 18917 25463 - 57,37 -% 

 القيمة المضافة
 

428358 658169 229811 54% 

مصاريف 

 المستخدمين

 

574824 580790 5966 1% 

الضرائب 

 والرسوم

 

14000 26553 12533 90% 

المخصصات 

اإلهتالكات 
 والمؤونات 

 

26000 21900 4100 - 15,76% 

 نتيجة الدورة 

 

182486 - 23397 205883 13% 

 

 معلومات خاصة للمؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانمباالعتماد على  المصدر :

 

 ثانيا : تحليل النتائج : 

 مبلغ رقأن م نالضح تمن خالل قراءة األرقام الميزانية التقديرية للمؤسسة ، يرقم األعمال :  -1

توقع هو ألن مبلغ الم % 24 ، وذلك بنسبة تقدر ب 196169وجبا األعمال قد حقق انحرافا م

لية مياه يرجع هذا إلى الزيادة في اإلنتاج ) تح 1008482الذي حقق هو المبلغ  و  812313

 بيعه ، ولم تحسب من قبل في الميزانية .البحر ( الذي فرض على الوحدة ب

 

ب يات لمشتربما فيها الطاقة والموارد الكيميائية كانت المؤسسة تتوقع قيمة االمشتريات :  -2

 8444وبالتالي حققت انحراف سالب  331131خالل السنة هو  والمبلغ الذي حقق 339575

 وهذا راجع إلى نقص في كمية المشتريات .  % 2,48وذلك بنسبة تقدر ب  –
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أما  44380و من خالل الميزانية التقديرية ، الحظنا أن المبلغ المتوقع تحقيقه هالخدمات :  -3

 % 57,37وذلك بنسبة تقدر ب  – 25463أي أنها انحراف سالب  18917المبلغ المحقق هو 
فرضه إلى التحكم في النفقات والميل إلى سياسة التقشف حسب ما تويرجع هذا االنخفاض 

 ) المال العام ( .         ية الدولة على المؤسسات العموم

 

رية حققت مبالغ مصاريف المستخدمين من خالل الميزانية التقديمصاريف المستخدمين :  -4

المنح  وتتمثل هذه النسبة في %  1بنسبة تقدر ب   5966للمؤسسة ، قيمة انحراف تقدر ب 

 المعطاة لبعض العدد القليل من العمال المغادرين في حالة تقاعد .

 

في هذه تها والقيمة من خاللها نستطيع معرفة قدرة المؤسسة في تحمل لنفقاالقيمة المضافة :  -5

ويرجع ذلك إلى الزيادة  % 54تقدر ب الحالة نجد المؤسسة قد حققت نسبة انحراف 

 ) الوحدة ( من إنتاج مياه البحر ) تحلية المياه ( . المفروضة على المؤسسة 

 

ملت ، مما يعني أن المؤسسة تح% 90حققت نسبة انحراف موجب يقدر الضرائب والرسوم :  -6

قم رفي  ارتفاع في نسبة الضرائب والرسوم المطبقة في تلك السنة ، وهذا راجع إلى زيادة

 لبياساألعمال يجر هذا بالضرورة إلى ارتفاع مستوى الضرائب والرسوم ، وبالتالي كان 

 وليس في مصلحة المؤسسة .

 

، وذلك  - 4100حققت مبلغ انحراف سالب يقدر ب االهتالكات والمؤونات : مخصصات  -7
 .  ادمةراجع لتأخير اقتناء عتاد وكإجراء تصحيحي على المؤسسة إدراجها في السنوات الق

يجة إلى نت % 13مقارنة بين المقدر و المحقق ، فقد حققت انحرافا بنسبة نتيجة الدورة :  -8

 ر التي لم تكن في الحسبان .إضافة تقنية تحلية مياه البح

 

 للمؤسسة قياس األداء المالي المطلب الثاني : 

 

 القوائم المالية :-1

 في هذا المطلب سيتم عرض كل من الميزانية وجدول حسابات النتائج الخاصة بمؤسسة

على  وذلك باالعتماد ( ، 2015/2016بشكل مختصر والمتعلقة بسنتي ) الجزائرية للمياه

 تائج مفصلين .الميزانية وجدول الن

 

 عرض وتحليل الميزانية المختصرة :  1 -1

سيتم عرض أصول المؤسسة حسب الميزانية المالية المختصرة باالعتماد على وثائق 

 كما هو موضح في الجدول التالي :  (2016/  2015)المؤسسة لسنتي

 ( : جانب األصول للمؤسسة الجزائرية للمياه     4   - 3الجدول رقم )  

 النسبة% 2016 النسبة% 2015 البيان
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 %14,62 186566675,63 %14,10 156331152,85 أصول ثابتة

 أصول متداولة

 قيم االستغالل 

 قيم غير جاهزة

 قيم جاهزة

 

53505763,33 

594020522,59 

305049313,22 

 

4,83% 

53,7% 

27,51% 

 

47365331,34 

696195210,30 

346277777,12 

 

3,71% 

54,54% 

27,13% 

مجموع األصول 

 المتداولة

952575599,47 85,90% 1089838318,76 85,38% 

 %100 1276404994,39 %100 1108906752,32 مجموع األصول 
 

 مستغانممن إعداد الطالبة اعتمادا على القوائم المالية لمؤسسة الجزائرية للمياه وحدة المصدر : 

 

ن ة بيبالمقارن بعد اإلطالع على أصول المؤسسة وتحليلها نالحظ أن أصول المؤسسة سجلت تطورا
فقد  2016، أما في سنة  1108906752,32بقيمة  2015حيث قدرت سنة 2016،    2015سنتي 

 2015نة % مقارنة بس15,10رت بنسبة  ، أي تغي 1276404994,39ارتفعت قيمتها حيث بلغت 

 ويرجع هذا إلى : 

 

 2016، وارتفعت سنة  2015في سنة  156331152,85ارتفاع قيمة األصول الثابتة حيث كانت 

 . 2015% مقارنة بسنة 19,34، أي سجلت ارتفاع بقيمة  186566675,63حيث بلغت قيمة 

ب  درتق 2015أما فيما يخص األصول المتداولة فقد سجلت هي األخرى ارتفاع حيث كانت في سنة 

 14,41، أي بقيمة  10089838318,76ارتفعت  إلى   2016وفي سنة  952575599,47

 . 2015مقارنة بسنة %

لقيم الجاهزة اوكذا ارتفاع في  %17,2الجاهزة بنسبة  غير إلى ارتفاع في القيمويرجع هذا االرتفاع 

الل خ% ومن جهة أخرى شكلت األصول المتداولة أغلبية األصول حيث كانت نسبتها 13,52بنسبة 

 % .85,38% ،  85,50فترة الدراسة 

ة لمؤسسفيما يلي عرض خصوم المؤسسة حسب الميزانية المالية المختصرة باالعتماد على وثائق ا

  في الجدول التالي : ( كما هو 2016-2015لسنتي ) 

 

 ( : جانب خصوم لمؤسسة الجزائرية للمياه5    - 3الجدول رقم )   

 النسبة% 2016 النسبة% 2015 البيان

 أموال الخاصة 

 ديون طويلة األجل 

218393513,34 

- 
164425759,6 

19,69% 

14,83 % 

284055463,74 

- 
222679157,06 

22,25-% 

17,45% 

 %4,81 -61376306,68 %-4,87 - 53967753,74 أموال دائمة 

 %104,81 1337781301,07 % 104,87 1162874506,06 ديون قصيرة األجل
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 %100 1276404994,39 %100 1108906752,32 مجموع الخصوم
 

 وحدة  مستغانم  : من إعداد الطالبة اعتمادا على القوائم المالية لمؤسسة الجزائرية للمياهالمصدر 

 

نها أومقارنة نتائجها وتحليلها نالحظ  2016،  2015اإلطالع على خصوم المؤسسة لسنتي بعد 

 سجلت :

 

بب س، ويرجع  2015% مقارنة بسنة 13,73بنسبة  2016ال الدائمة لسنة انخفاض في قيمة األمو

 االنخفاض إلى : 

  نخفاض يث قدرة نسبة اال، ح 2015مقارنة مع سنة  2016انخفاض قيم األموال الخاصة لسنة

 ;% 30,06ب 

  فعت ، وارت 164425759,6بلغت قيمتها  2015وارتفاع الديون طويلة األجل حيث في سنة

 ;%  35,43أي بنسبة  222679157,06 إلى 2016سنة 

  نة بس% مقارنة  15,04بالنسبة للديون قصيرة األجل فشهدت هي األخرى ارتفاعا بنسبة

 . صيرة األجل التي تطلبها المؤسسة ، وذلك راجع إلى زيادة قيمة الديون ق 2015

  عرض وتحليل النتائج للمؤسسة : 2 - 1

ائق لى وثعسيتم استعراض جدول حسابات النتائج لمؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم اعتمادا 

 كما هو موضع في الجدول التالي :   2016-2015المؤسسة وذلك للسنتين 

 

 النتائج لمؤسسة الجزائرية للمياهحسابات ( : جدول     6   -  3الجدول رقم ) 

 التغير 2016 2015 البيان

 % 40,89 1267136834,56 899394854,13 (1إنتاج السنة المالية )

 % 6,82 370555843,06 346910334,06 (2استهالك السنة المالية)

 % 62,28 8965809991,50 552484520,07 2-1القيمة المضافة لالستغالل=

 % 7,78 504450667,61 468035338,07 (  أعباء المستخدمين-)

( الضرائب والرسوم والمدفوعات -)

 المماثلة

26801875,71 37463188,56 39,77 % 

 % 515,23 354667135,33 57647306,29 جمالي فائض االستغالل إ

 )+( منتجات تشغيلية أخرى 

 أعباء تشغيلية أخرى( -)

( مخصصات لالهتالكات -)

 والمؤونات وخسائر القيمة 
)+( استرجاع من خسائر القيمة 

 والمؤونات

4114596,29 

3303195,00 

110023246،56 

 
— 

4798048,62 

2264695،40 

211179576,40 

 
31519800,72 

16,61  % 

31,44 % 

91,94 % 

 
— 
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 %444,31 177540712,87 - 51564538,98 (3النتيجة التشغيلية )

 — — — (4النتيجة المالية )

 %444,31 177540712,87 - 51564538,98 4-3النتيجة العادية قبل الضرائب=

الضرائب واجب دفعها على النتائج 

 العادية 

الضرائب المؤجلة على النتائج 

 العادية

مجموع منتجات األنشطة 

 (5العادية)

 (6مجموع أعباء األنشطة العادية)

— 

 

4891933,49 – 

903509450,40  

 

950182055,91  

— 

 

19149093,87 – 

1303454683,90 

 

1106764877,16 

 

 

 

291,44% 

44,27 % 

 

16,48% 

النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

(7= ) (5-6 ) 

46672605,49 196689806,74 - 521,42 % 

 — — — (8نتيجة غير عادية )

 % 521,42 - 196689806,74  46672605,49 8-7صافي نتيجة السنة المالية 

 

 : من إعداد الطالبة اعتمادا على القوائم المالية للمؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم المصدر

 

 باالعتماد على النتائج المتحصل عليها من الجدول السابق نالحظ ما يلي : 

 2016نة س، وبالمقارنة مع 2015خالل سنة 899394854,13بالنسبة إلنتاج السنة المالية فقد كان 
ارتفاع  % ، وهذا راجع إلى40,89، أي ارتفع بنسبة  1267136834,56فنالحظ أنه ارتفع حيث بلغ 

قارنة % م14,02رقم األعمال حيث حققت المؤسسة رقم أعمال موجب خالل السنتين وارتفع بنسبة 

 . 2015بسنة 

ت % وذلك راجع إلى زيادة نشاطا62,28ل ارتفعت المضافة لالستغالوكذلك بالنسبة للقيمة 

 % .40,89%، وارتفاع إنتاج السنة المالية بنسبة 6,82االستهالك بنسبة 

نه خالل ونالحظ أ 57647306,29بقيمة  2015د سجل سنة وبالنسبة للفائض اإلجمالي لالستغالل فق

ك وذل 2013% مقارنة بسنة 515,23بنسبة  354667135,33ارتفعت قيمته حيث بلغت  2016سنة 

 . 2015% مقارنة بسنة 7,78راجع إلى زيادة أعباء المستخدمين بنسبة 

 46672605,49بقيمة  2015وفيما يخص النتيجة الصافية لالستغالل فقد سجلت خالل سنة 

  أي بنسبة    196689806,74-قدرت ب   حيث 2016وانخفضت بشكل كبير هذه القيمة في سنة 

واتير ثال فم%، ويرجع ذلك إلى الزيادة في األجور وارتفاع تكاليف التسيير واالستغالل ) -521,42

 د ج ( ، باإلضافة إلى ظهور 22000000,00د ج وأصبحت  4500000,00الكهرباء كانت تبلغ 

 . 2016سنة تكاليف لم تكن مسجلة خالل سنوات السابقة تم تحميلها ل

 

 



 -مستغانم  –دراسة حالة مؤسسة الجزائرية للمياه  الفصل الثالث
 

56 
 

 

 المطلب الثالث : قياس األداء المالي بواسطة المؤشرات 

نها شرات مالمالية للمؤسسة سنقوم بقياس أدائها المالي باستخدام عدة مؤ ةالوضعيمن أجل تحليل 

 النسب المالية و المر دودية وذلك اعتمادا على القوائم المالية . 

 –2015)  في المؤسسة محل الدراسة وذلك لسنتي سيتم قياس األداء الماليالنسب المالية :  -1
 ( باستخدام النسب المالية . كما هو موضح في الجداول التالية :  2016

 

 : قياس نسبة السيولة العامة لمؤسسة الجزائرية للمياه     (7  -  3الجدول رقم )  

 2016 2015 البيان

 1089838318,76 952575599,47 األصول المتداولة

 1337781301,07 1162874506,06 ) / ( ديون قصيرة األجل 

 0,81 0,82 نسبة السيولة 
 

 تغانموحدة مس –: من إعداد الطالبة باالعتماد على القوائم المالية المقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه المصدر 

 

(  %0,81/  %0,82وكانت )  1( أقل من  2016 – 2015نالحظ أن نسبة السيولة خالل الفترة ) 

غير  داولةعلى التوالي وتبين أن النسبة ضعف في سيولة المؤسسة ، ويدل ذلك على أن األصول المت

خفاض لى انقادرة على تغطية الديون قصيرة األجل وعلى أن رأس المال العامل سالب ، ويرجع ذلك إ

 قيمة األصول المتداولة .

 

  : :  قياس نسبة التوازن الهيكلي لمؤسسة الجزائرية للمياه(  8    -   3جدول رقم )  

 

 2016 2015 البيان 

 - 284055463,74 - 218393513,34 األموال الخاصة 

 186566675,63 156331152,85 ) / ( األصول الثابتة 

 %- 1,52 %- 1,39 نسبة التمويل الذاتي 
 

 غانموحدة مست–من إعداد الطالبة باالعتماد على القوائم المالية المقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه   المصدر:

 

                ين سنتيرنة بمن أجل قياس نسبة التوازن الهيكلي للمؤسسة قمنا بحساب نسبة التمويل الذاتي والمقا

( وهي نسبة % - 1,39نسبة قدرت )  2015( ، حيث حققت المؤسسة خالل سنة  2016- 2015) 

سة غير ، وهذا يدل على أن المؤس( % -  1,52ة إلى) نسبانخفضت هذه ال 2016ضعيفة ، وفي سنة 

 قادرة على تحقيق تمويل ذاتي وذلك يسبب المشاكل المالية التي تمر بها .
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 لمياهالمالية لمؤسسة الجزائرية ل ( : قياس نسبة االستقاللية   9    -   3جدول رقم )   

 

 2016 2015 البيان

 - 284055463,74 - 218393513,34 األموال الخاصة 

 1560460458,13 1327300265,66 ) / ( إجمالي الديون 

 - 0,18 - 0,16 نسبة االستقاللية المالية 
 

 تغانموحدة مس –: من إعداد الطالبة باالعتماد على القوائم المالية المقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه المصدر 

ى ( كانت منخفضة حيث قدرت عل 2016 – 2015نالحظ أن نسبة االستقاللية خالل السنتين ) 

ن وذلك بسبب عدم ( ، وهذا راجع إلى ارتفاع إجمالي الديو - 0,18/  - 0,16)              التوالي ب 

لعمومي اصالح دفع الفواتير المتراكمة من طرف المستهلكين للمياه ، كما أن الحكومة تسعى لخدمة ال

 .فهي تفرض على المؤسسة تقديم تسهيالت للمستهلكين وفي المقابل ال تقدم دعم مادي 

 م حساب المر دودية المالية واالقتصادية ، وتحليل النتائج سيتالمر دودية :   -2

 

 ة للمياه : حساب معدل المر دودية التجارية لمؤسسة الجزائري  (10    - 3الجدول رقم )  

 

 2016 2015 البيان

 -196689806,74 46672605،49 نتيجة الدورة الصافية 

 777562140,58 681971535,53 رقم األعمال خارج الرسم 

 - 0,25 0,07 معدل المر دودية

 
 ستغانموحدة م –من إعداد الطالبة باالعتماد على القوائم المالية المقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه   المصدر :

 

بة لسنة ت موجمن النتائج المتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ أن المر دودية التجارية كان

% ، يرجع هذا - 25انخفضت حيث أصبحت  2016% ، أما سنة  7وكانت بمعدل  2015

 االنخفاض إلى انخفاض نتيجة الدورة الصافية .

 ( : حساب معدل المر دودية االقتصادية لمؤسسة الجزائرية للمياه  11    -  3جدول رقم )   

 2016 2015 يانالب

 354667135,33 57647306,29 اإلجمالي لالستغالل الفائض 

 1276404994,39 1108906752,32 األصول االقتصادية 

 0,28 0,05 معدل المر دودية االقتصادية
 

 
 انمحدة مستغو –من اعداد الطالبة باالعتماد على القوائم المالية المقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه  المصدر :
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ت ( حيث ارتفع 2016-2015خالل سنة) نالحظ أن المر دودية االقتصادية جاءت موجبة 

 ، وهذا راجع 2015% سنة 5% بعدما كانت  28حيث بلغت  2016بشكل ملحوظ خالل سنة 

 إلى ارتفاع إجمالي فائض االستغالل مقابل األصول االقتصادية . 

 

 

 لمياه( : حساب معدل المر دودية المالية لمؤسسة الجزائرية ل  12  -  3جدول رقم )  

 

 2016 2015 البيان

 - 196689806,74 46672605,49 نتيجة الدورة الصافية

 - 284055463,74 - 218393513,34 األموال الخاصة

 0,69 -  0,21 معدل المر دودية المالية
  

 ستغانموحدة م – :  من إعداد الطالبة باالعتماد على القوائم المالية المقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياهالمصدر  

 

موجبة  % ، وأصبحت - 21وكانت بمعدل  2015للمر دودية المالية كانت سالبة خالل سنة بالنسبة 

 % وهذا راجع إلى ارتفاع المر دودية االقتصادية . 69حيث بلغت  2016سنة 
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 خاتمة الفصل : 

لمؤسسة للمالي االدراسة الميدانية بشكل أساسي حول أثر مراقبة التسيير  على تحسين األداء استهدفت 

ة راء كافات وآاالقتصادية " المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم "، وهذا من خالل معرفة اتجاه

على  شرائح عمال المؤسسة من رؤساء و مرؤوسين ، حول واقع مراقبة التسيير ، ومدى تأثيرها

حيط تتحسين أداء المؤسسة االقتصادية وهذا من خالل الوقوف على سير و عمل و الظروف التي 

ذا ا كشف ه، كم بتطبيق هذا النظام، وبالتالي الوصول إلى النقاط التي يمكن من خاللها تحسين األداء

،  قتصاديلالالدراسة ، كنشأتها التاريخية ودورها الفصل عن التعريف بعدة جوانب تتعلق بميدان 

 وأهمية هذا الميدان و بمالءمته للبحث .
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 خاتمة عامة : 

 

في هذا اإلطار سعينا من خالل دراستنا هذه اإلحاطة بمراقبة التسيير ، والتركيز على النقاط التي 

الرفع من مستوى أداء المالي ، والتي بإمكانها إحداث أثر فعال في المؤسسة تركز عليها لتحسين و

تحسين األداء المالي للمؤسسة حيث قمنا بدراستنا هذه تحت عنوان : أثر مراقبة التسيير على 

االقتصادية الجزائرية والتي ركزت على جانبين نظري و ميداني من أجل اإلحاطة بإشكالية البحث 

 والتساؤالت المرافقة لها .

يعتبر موضوع مراقبة التسيير من المواضيع التي تخص باهتمام كبير من قبل الباحثين في مجال 

ن أهم الوظائف اإلدارية التي تعتمد عليها المؤسسة لتتأكد من االقتصاد و إدارة األعمال فهو م

خاللها أن أهدافها المحققة تطابق أهدافها المسطرة ، فوظيفة مراقبة التسيير باعتبارها أحد التقنيات 

يسمح للمسيرين بالتحكم أكثر في تسييرها و التأكد من تحقيق األهداف المسندة تلعب دورا هاما 

ت التي تعتمد عليها هذه الوظيفة و المتمثلة في المحاسبة التحليلية ، يق األدواإليهم وذلك عن طر

 المحاسبة العامة ، و لوحة القيادة تساعد نوعا ما على أداءه لمهامه .

و تظهر أهمية مراقبة التسيير في المؤسسة لما لها تأثير مباشر على السير الحسن ألنظمة الرقابة 

د أن األداء من األمور التي تتصل مباشرة بمراقبة التسيير ، حيث أن المتعلقة باألداء ، كما نج

مفهومه يرتبط بكافة عناصر المؤسسة كما هو الحال بالنسبة لمراقبة التسيير ، سواء على مستوى 

الفردي أو على مستوى األداء الكلي ، وبالتالي الوصول إلى النقاط التي يمكن من خاللها تحسين 

سة.األداء داخل المؤس  

 

 أوال :  مدى صحة الفرضية : 

 

األداء المالي من أهم األنشطة التي تعبر عن وضعية المؤسسة تتمثل الفرضية األولى على أن  – 1

مركزها في السوق باعتباره همزة وصل بين مختلف األنشطة الداخلية و  و                    

  الخارجية للمؤسسة .

من خالل تناولنا للفصل األول من هذا البحث و الذي حاولنا بواسطته اإلجابة على إشكالية الفرع 

 األول وهي : ماذا نقصد باألداء المالي تحديدا ؟ 

يمكن القول أن األداء المالي في المؤسسة االقتصادية يتأثر  على ضوء ما ورد في دراسة 

سبيا و عوامل غير من العوامل و المغيرات و منها العوامل الخاضعة لتحكم المؤسسة ن بمجموعة

 خاضعة لتحكمها .
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تعتمد المؤسسة في عملية التقييم ألداء المالي على معايير تاريخية أي االعتماد على أداء المؤسسة 
ضعف و ذلك لتحسين للسنوات السابقة ، فهي تعطي االتجاه العام و الكشف عن مواضع القوة و ال

المالية ، وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى .كفاءة اإلدارة   

 

تتمثل الفرضية الثانية أن مراقبة التسيير هي مجموعة من اإلجراءات و العمليات تعمل على  – 2

 تزويد المسيرين و مختلف المسؤولين بالمعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرارات .

للفصل الثاني من هذا البحث و الذي حاولنا بواسطته اإلجابة على إشكالية الفرع  من خالل تناولنا

 الثاني  و هي : ما هو اإلطار المفاهيمي المحدد لمراقبة التسيير ؟ 

على ضوء ما ورد في دراسة يمكن القول أن نظام مراقبة التسيير في المؤسسة يرتكز على الرقابة 

لى األداء المحقق .البعدية و ذلك للوقوف و الحكم ع  

عالقة مراقبة التسيير بالوظائف األخرى ضروري لضمان سير عمل نظام مراقبة التسيير مع 

 الوظائف لغرض التحكم في األداء و قيادته ، وبالتالي يمكن تأكيد صحة الفرضية الثانية .

 

تتمثل الفرضية الثالثة أن لمراقبة التسيير دور محوري في الرفع من مستوى األداء المالي من  – 3

 خالل اكتشاف االنحرافات المرتبطة بهذا األداء و تصحيحها في وقتها المحدد و المالئم .

الفرع من خالل تناولنا للفصل الثالث من هذا البحث و الذي حاولنا بواسطته اإلجابة على إشكالية 

مراقبة التسيير على رفع من مستوى األداء المالي للمؤسسة ؟ الثالث و هي : كيف تساهم   

على ضوء ما ورد في دراسة يمكن القول أن مراقبة التسيير تسمح بتصحيح التأثيرات و 

االنحرافات في قياس األداء المالي و وضع التقديرات التي يراعي فيها القدرة على اإلنجاز ، و هذا 

 ما يثبت صحة الفرضية الثالثة .

 

 ثانيا :  النتائج 

 

تكاملين استطعنا استخراج عدة نتائج سواء على مستوى النظري أو على من خالل القسمين الم

 مستوى التطبيقي و يمكن تلخيصها فيما يلي : 

 

 

لية : توصلنا من خالل الدراسة النظرية إلى النقاط التابالنسبة للدراسة النظرية :  – 1  

 سةلمنافرفع األداء المالي للمؤسسة و زيادة قيمتها المضافة و بالتالي القدرة على ا ; 
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  نتائج  قارنةمتقييم األداء المالي هو قيام إدارة المؤسسة بفحص و تشخيص المركز المالي و

 ;قبل ى ، و إعطاء خطط كفيلة بتحدي المستما حققته و ما ضيعته من فرص من سنة ألخر

 طوير ترمي مراقبة التسيير إلى تحقيق هدف عام و هو تنمية معلومات المسيرين ، و ت

ءة ع كفاقدراتهم و تعديل اتجاههم و بالتالي يصبح هذا الهدف وسيلة لهدف أخر و هو رف

 ;األفراد و تحسين أداء المؤسسة ككل 

 من  جموعةممه للنظام مراقبة التسيير على اقتراح و إقامة يعمل مراقب التسيير عند تصمي

قنا ، تطر القرار، وتعتبر هذه األدوات أدوات مساعدة على اتخاذ األدوات حسب األولويات 

 همها و هي : أـفي دراستنا إلى 

 

المحاسبة التحليلية من بين أهم أدوات مراقبة التسيير التي تساعد على   : تعتبر المحاسبة التحليلية 

 اتخاذ القرار عن طريق دراسة العالقة بين التكاليف و اإليرادات الخاضعة لكل منتوج .

 

عبارة عن فن التسيير المحكم و المضبوط المتمثل في متابعة و معاينة كل   المحاسبة العامة :

و التي تمكننا من معرفة الحالة المالية للمؤسسة مار داخليا وخارجيا الحركات المتخصصة لالستث

 في مدة معينة .

 

عبارة عن جداول يتم فيها عرض مجموعة من مؤشرات بشكل ملخص و بسيط ، لوحة القيادة :  

بصورة واضحة و منظمة بهدف مراقبة نشاطات المؤسسة ، وهي  توفر المعلومات للمسؤولين

 تعتبر وسيلة ربط و اتصال بين مراقب التسيير و المسؤولين .

 سين يعتبر نجاح المؤسسات االقتصادية في التسيير في ظل الظروف الصعبة مرهون بتح

   أدائها المالي عبر كافة المستويات .

 

 لي : يفقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها ما بالنسبة للدراسة التطبيقية :   -  2

  دة مساع ويقوم مراقب التسيير بالنسبة للمؤسسة الجزائرية للمياه بمتابعة االنحرافات

 ; لمالياالمسؤولين على شرح أسبابها و تحسين خصائص القوائم المالية و تحسين أدائها 

 

  ت قديراتتسمح مراقبة التسيير بتصحيح التأثيرات و االنحرافات في قياس األداء و وضع

 ;التي يراعي فيها القدرة على اإلنجاز  

  معرفة و دراية لإليرادات و التكاليف; 

  تقييم األداء و تحليل النتائج و األسباب و اتخاذ اإلجراءات; 

 ئها ي ظل الظروف الصعبة مرهون أدايعتبر نجاح المؤسسات االقتصادية في التسيير ف

 المالي عبر كافة المستويات .
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 ثالثا : التوصيات 

 

  لهيكلاضرورة إعادة تنظيم وظيفة مراقبة التسيير في المؤسسة بحيث يجب إدراجها ضمن 

اعد سيو ما التنظيمي بما يضمن استقالليتها ، موضوعيتها و كفاءة و فعالية عملياتها و ه

 ;على تحقيق األهداف المالية 

 تدعيم عالقة مراقبة التسيير بالوظائف األخرى كي تعمل على مساعدة المسؤولين 

اجب ت الول ، و تقديم النصح و اإلرشاد لهم فيما يخص القراراالتشغيليين في حل المشاك

 ;اتخاذها 

 يير راقبة التساإلسراع في وضع نظام للمحاسبة التحليلية باعتباره من أهم أدوات م; 

 يير المعاضرورة استخدام و اعتماد المعايير القطاعية في عملية تقييم األداء المالي ف

على  ا تعتمدألنه التاريخية التقليدية و ساكنة ليس لها عالقة بالمتغيرات البيئية و المنافسة

 ;بيانات مالية تاريخية ال تناسب الظروف الحالية للمؤسسة 
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 الكتب بالعربية 

الكتب العامة :  –أ   

فالح حسن عداي الحسيني ، مؤيد عبد الرحمان عبد هللا الدوري ، إدارة البنوك مدخل  – 1

. 2000كمي إستراتيجي معاصر ، دار وائل للنشر ، عمان   

أساسيات وبطاقة التقييم  وائل محمد صبحي إدريس و طاهر محسن منصور الغالي ، – 2
 المتوازن ، دار وائل للنشر ، عمان .

علي عباس ، الرقابة اإلدارية في منظمات األعمال ، دار اإلثراء للنشر و توزيع ،   - 3

 عمان ، األردن .

كتوش عاشور ، المحاسبة العامة أصول ومبادئ و أليات سير الحسابات وفقا للنظام  – 4

. 2013ن المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر  ، المحاسبي المالي ، ديوا  

 

الكتب الخاصة  : –ب   

 
، دار الصفاء راتيجي و األداء المالي االستعالء فرحان طالب ، حوكمة المؤسسة  - 1

. 2001للنشر ، عمان األردن ،   

األداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات ، دار الحامد  محمد محمود الخطيب ، – 2

. 2009للنشر و توزيع ، عمان ) األردن (   

مجيد الكرخي ، تقويم األداء المالي باستخدام النسب المالية ، دار المنهج للنشر و  – 3

 التوزيع ، عمان األردن .

، مدخل إلى مراقبة التسيير ، ديوان مطبوعات  معراج هواري ،مصطفى الباهي – 4

. 2014جامعية ، بن عكنون الجزائر ،   
محمد رفيق الطيب ، مدخل للتسيير ) أساسيات و وظائف ، تقنيات ( ديوان  – 5

. 1995المطبوعات ، الجزائر ،   

. 0200أحمد حسن الطاهر ، المحاسبة اإلدارية ، دار وائل للطباعة و النشر ، األردن  – 6  
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 الملخص : 

 

إحدى المهام األساسية التي يتوقف عليها نجاح عملية التسيير خاصة في ظل  تمثل مراقبة التسيير 

البيئة الحالية التي تتسم بالعولمة و سرعة التبادل و تطور المستوى في التكنولوجي و المنافسة 

مراقبة التسيير  من خصائص و أدوات تمكن المسير من قياس و تقييم  به الحادة ، و ذلك لما تتميز 

و المؤسسات الصغيرة و قرار المناسب بما يحقق أهدافها  . مؤسسة و اتخاذ الالمالي للأداء 

المتوسطة التي أصبحت تحتل حيزا كبيرا في العملية االقتصادية بالنسبة للدول المتقدمة أو النامية 

جة إلى استعمال أدوات الرقابة الحديثة حتى تصمد و تستمر أمام التحديات على حد سواء هي بحا

التي تواجهها ، و المؤسسات الجزائرية هي بحاجة اكبر إلى ذلك نظر للتحوالت التي تعرفها البيئة 

 االقتصادية في الجزائر .

 

 المالي ، الكفاءة ، الفعالية .مراقبة التسيير ، أداء  الكلمات المفتاحية : 

 

Résumé : 

Il représente le contrôle de direction l ̛ une des tâches de base qui 

dépendent de la réussie du processus de gestion privée dans le contexte 

actuel de la mondialisation et l ̛ échange rapide et le développement du 

niveau technologique de la concurrence aiguëˏ en raison de son contrôle de 

la gestion des propriétés et des outils permettent à un administrateur de 

mesurer et d ̛ évaluer la performance de l ̛ institution et prendre la décision 

appropriée afin d ̛ atteindre ses objectifs .               Les petites et moyennes 

entreprises qui sont devenues occupe un grand espace dans le processus 

économique pour les pays développés comme pour les pays en 

développement ou ˏ est la nécessité de contrôler l ̛ utilisation des outils 

modernes survivre et donc continuer à les défis auxquels ils son confrontés 

ˏ et les institutions L ̛ Algérie est un besoin beaucoup plus en raison des 

transformations définies par l ̛ environnement économique en Algérie . 

 

Les mots clés :  le contrôle de gestion ˏ performance financière ˏl ̛ 
efficience ˏ l ̛ efficacité . 

 

 


