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 داء :ــــــــــــــــــــــــــــــاإله

 هلل رب العاملين والصالة والسالم على من ال نبي بعد. الحمد

 اهدي هذا العمل املتواضع إلى أعز إنسانين في الحياة:

 -حفظهما هللا -أمي وأبي 

 وإلى أخواتي.

 وإلى كل عائلتي، وكل من ساعدني في هذا البحث من قريب أو بعيد.

 إلى كل أصدقائي الذين رافقوني في مشواري الدراس ي.

 .''بوزيان العجال "وإلى جميع أساتذتي وعلى رأسهم األستاذ املشرف 

 

 -مسلم امسهـــان -

 



 
 كلمة شكر وتقدير  

 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والسالم على رسوله الكريم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

ا فيه الذي أنارنا بالعلم وزيننا بالحلم، وأكرمنا بادئ أشكر رب العباد العلي القدير شكًرا 
ً
جزيال طيًبا مبارك

بالتقوى، وأنعم علينا بالعافية وأناال طريقنا ويسر وفق وأعان في إتمام هذه الدراسة وتقديمها الشكل 

ه الحمد والشكر وهو الرحمان املستعان.
ّ
 الذي هي عليه اليوم، فل

رج هذا العمل إلى النور أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان وعرفانا باملساعدات التي قدمت حتى يخ

" الذي قبل تواضًعا وكرامة اإلشراف على هذا العمل، فله أخلص تحية وأعظم بوزيان العجاللدكتور" 

تقدير على كل ما قدمه لي من توجيهات وإرشادات وعلى كل ما خصني به من جهد ووقت طوال إشرافه على 

توجيهاته الكريمة ونصائحه القيمة الظاهرة في أكثر من موقع من صفحات هذه هذه الدراسة حيث 

 الرسالة.

 كما أتقدم بالشكر أيضا ألعضاء لجنة املناقشة ولهم مني فائق االحترام.

 وأتقدم بالشكر إلى والديا اللذان كانا السند الستكمال هذا العمل أطال هللا في عمرهما.



 

 

 

 مقدمة



 مقدمـــــة عامة

 

 أ

 مقدمة عامة :

ن له اثر كبير أتطوير والتجديد، كما الى إلوجوهرها في كل بلد حيث يهدف  يعتبر االقتصاد عصب الحياة       

لى ظهور مؤسسات إدى أمما  ةاالقتصادي ةفي الحياة جديد ةالبحث عن عوامل تنظيميو ة ر دنالفي القضاء على 

التي  ةهم املؤسسات املاليأوالتي تعتبر من  ة"البنوك التجاري"هذه املؤسسات ومن بين نواعها أبمختلف 

ه تين االقتصاديين وتتمثل وظيفلالوسيط املالي بين مختلف املتعامتنشط في االقتصاد والتي تلعب دور 

 ةتدفقات النقديال نظام املالي الجزائري، وتشكل عصبهم مكونات الأفي منح القروض وتعد من  ةسيسااأل 

املحاسبي املالي للتشخيص  صوص عليها في النظامنجراءات املإ ذباتخا ةفي املحيط االقتصادي، ملزم ةالناشط

 .للمؤسسات هذا من جانب ةاملالي ةالوضعي

ة دار من قبل اإل  ةسطر امل ةواالجتماعي ةاالقتصادي ةتنميال ةعجل ةمساير  ضخر، تفر أومن جانب         

من   ة واملتبعثرةلتمكين املشروعات الناشئ ةمن التسهيالت املالي ةلجمل ةالبنوك التجاريتقديم ، ةالجزائري

 .ى املسار النشاط االقتصاديإل ةو العودأالدخول 

 ةواملحاسبي ةاملالي ةاملؤسس لفي حق ةهمياأل  ةوضوعات البال املهم أيعد من فالتحليل املالي          

 .ةخير هذه األ  ةمن خالل التشخيص وضعي ةبحيث يمكنها من تقييم عموم قراراتها املالي ةصادياالقت

ؤسسات املدارات مختلف وم في العالم املعاصر مما جعل اإل التحليل املالي تتزايد يوما بعد ي ةهميأ    

  ة.تهم االقتصادييسترشدون بها في اتخاذ قرارا ةالياملؤشرات املعلومات و امللى إ ةدائم ةواملتعاملين معها بحاج

عمال باملؤشرات التي هم لتزويد رجال األ  ةهميأكثر الفئات أن املحللين املاليين هم أومما ال شك فيه      

 .ليهاإ ةبالحاج

عن  ةو تش يل البيانات املتوفر أ ةملعالج ةمستمر  ةص املالي بمفهومه البسيط هو عمليالتشخي       

والضعف التي تواجه  ةتشخيص نقاط القو  في ، كما يعتبر من انسب الوسائلةوعات االقتصادياملشر 

 ةمؤشرات كمي ةتتم صياغتها في صور  ةيوجد بين عناصر البيانات من عالق، ومن ثم البحث عما ةاملؤسس

 .املشروع ةنشطحداث ألتساعد في تفسير األ 



 

 

 

 

 

 

 : الفصل األول 

 نظرية. دراسة
 

 

 

 

 



 :تمهيد

يعتبر اتخاذ القرارات الصائبة واستخدام املوارد البشرية واملادية بطريقة مثلى، من مظاهر التسيير الفعال،    

ولن يتأبى ذلك إال بتوفير املعلومات األزمة واألكثر دقة لإلدارة العليا، من أجل تحقيق أهدافها ذلك مما يستدعي 

نحو الذي يجعلها ذات أهمية من أجل التجنيد الفعال وجود نظام يتخصص في جمع وترتيب املعلومات على ال

 املؤسسة لتحقيق األهداف املسطرة. ملوارد

يمكن القول أن نظام مراقبة التسيير هو ذلك النظام الذي يحتل الصدارة في تنظيم املؤسسات الحديثة، وإن    

كان غير إجباري بحكم القانون، فهو ضروري ويفرض نفسه على كل مسير يربد النجاح إذ كيف يتسنى لهذا 

وتتوقف مراقبة التسيير على املسار  الذي  األخير أن يربط اإلستراتجية بالتسيير  اليومي لوال مراقبة التسيير،

يضمن كفاءة أعمال املؤسسة التي ال تتحقق إال أن تكون املوارد املستعملة أقل، لبلوغ القيمة التي يراد تحقيقها. 

إن اتخاذ القرار يتطلب التدخل من قبل، خالل، وبعد األداء، فهو نظام شامل للمعلومات وحركتها الداخلية 

الالمركزية إذ أنه ال يمكن أن نجد نظام مراقبة التسيير بدون غايات منتظرة من العامل أو وتسمح بتحقيق 

النشاط الذي يقوم به، وكذلك املعرفة الواضحة لألهداف تمكن من معرفة الوجهة سواء للفرد أو الجماعة، 

سبا لقياس النتائج والحكم وتكون بذلك حافزا أو دافعا للعمل، كما أن قبولها من قبل الجميع يجعلها أساسا منا

 على األداء.

 ولإلملام بجوانب هذا املوضوع سنتطرق في الفصل األول إلى ما يلي: 

 اإلطار أملفاهيمي للدراسة.  –النظرية  الدراساتاملبحث األول: 

 املبحث الثاني: الدراسات السابقة للموضوع.
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 النظرية. دراسة : املبحث األول 

قبل التطرق إلى مفهوم مراقبة التسيير، ال بد من التطرق إلى مفاهيم تتعلق بإطار تطبيقه، وكذا مجال    

 استعماله، فنشير أوال إلى مفهوم التسيير املؤسسة، ثم النظام، ثم املراقبة.

 : مفاهيم أساسية حول مراقبة التسيير.املطلب األول   

العمليات املنسقة واملتكاملة التي تشمل أساسا التخطيط، التنظيم، : هو تلك املجموعة من تعريف التسيير. 1

 بلوغها وهذا هو جوهد مهمة املسير.التوجيه، الرقابة، إنه باختصار تحديد األهداف وتنسيق جهود األشخاص ل

هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني واجتماعي معين، هدفه دمج عوامل مفهوم املؤسسة:" .2

إلنتاج من أجل اإلنتاج أو/وتبادل السلع أو/ وخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين، ب رض تحقيق نتيجة ا

مالئمة، وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختالف الحيز املكاني والزماني، الذي توجد فيه تبعا لحجم نوع 

 .1النشاط"

 : . مفهوم النظام وعناصره3

 .2وعة عناصر متفاعلة دينامكيا ومنظمة للوصول إلى غاية معينة: "يعرف النظام بمجممفهوم النظام .أ

وهو مجموعة من املكونات التي تربطها ببعضها البعض وبيئتها، وعالقات تفاعلية تمكنها من تكوين كل 

 متكامل.

 : يتكون النظام من العناصر  الثالثة التالية :عناصر النظام .ب

 بها النظام وتسمى مت يرات املحيط. املدخالت: هي جميع عناصر املحيط التي يتأثر 

التحويل )العمليات(: هي عملية داخلية تنتج جراء التأثير والتأثر في مت يرات املحيط وتحويل إلى  

 مخرجات.

 املجرجات : هي تلك العناصر أو النتائج التي يؤثر بها النظام على املحيط  الخارجي. 

 

  

 

 ( املخطط العام للنظام.I ,1الشكل )

                                                             
 .11، ص1998ناصر دادي عدون، "اقتصاد املؤسسة"، دار املحمدية العامة، الطبعة األولى، الجزائر،  1

2 Norbert guedj, le contrôle de gestion pour a meleorer la parfermonce de 1 entprise,3eme edetion d’origanistion, 

2000,P345. 
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 " للمؤسسة بأنها:J.melseاملؤسسة كنظام: من خالل " .ج

"نظام متكون من مجموعة من العناصر املترابطة التي تتطور بصفة دائمة وتهدف إلى غاية معينة تحت ض ط 

 .1محيطها الخارجي

الرقابة إحدى وظائف املدير وهدفها التأكيد من أن تنفيذ العمل يتم وفق ما هو مخطط له  . مفهوم الرقابة:4

 وتقوم على ثالثة مراحل : التخطيط، تحديد القواعد واإلجراءات، تقييم النتائج واألداء.

أنواع الرقابة: يمكن التفريق بين عدة أنواع من الرقابة وذلك من خالل وحسب املعيار املستخدم في  .أ

 لتصنيف:ا

من ناحية املعيار الزمني بين ثالث أنواع من الرقابة فنجد الرقابة القبلية، الرقابة املتزامنة، الرقابة  

 البعدية.

 من حيث املصدر نجد، الرقابة الداخلية، الرقابة الخارجية. 

لوظيفية، من حيث الشمولية نجد، الرقابة الشاملة )الكلية(، الرقابة على مستوى الوحدة اإلدارية أو ا 

 على مستوى الفرد.

" توجد ثالث مستويات h.bouquinويمكن اعتماد معيار آخر مرتبط بالبنية الهيكلية للمؤسسة، حسب "   

 2للرقابة: 

o   املراقبة اإلستراتجية: تتوافق هذه املراقبة مع مستوى التسيير االستراتجي وال رض منها هو ضمان

 مدى مالئمتها. مالئمة التوجهات البعيدة املدى وتقدير

o  مراقبة التسيير )العملية(: تتوافق هذه املراقبة مع التسيير التكتيكي ومهمتها السماح بتحديد

األهداف والقيادة في أفق عادة ال يتجاوز السنة وتقييم أثار القرارات املتخذة والتوفيق في استعمال 

 املوارد في تنفيذ اإلستراتجية.

                                                             
، 2003-2000الطاهر أبو طالب، "مراقبة التسير في قطاع البنوك"، رسالة ماجيستير، غير منشورة، املدرسة العليا للتجارة، دفعة  1

 .37ص
2  Ann-marie keiser, control de gestion, edition ESKA 2EME edition, paris, 2000 ,P16 . 

 

 

 التغذية العكسية

ملخرجاتا  املدخالت التحويل "العمليات" 
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النشاطات املحددة بفعالية ونجاعة، إذ فهي موجهة إلى أفراد املنفذين وهي في مهمتها تنفيذ  مراقبة التنفيذ:

 أغلب أوجهها منظمة وآلية.

 ويمكن تمثيل مستويات في الشكل التالي:

 .(: مستويات املراقبة في املؤسسةI.2الشكل )

 

 

 

 

 

 

Source: Henri bouquin. Le controle de gestion ,PUF, 5EMEédition ; France,2001 ;P65. 

 من الشكل نالحظ:

إن مستويات املراقبة الثالثة متتابعة ومتتالية وليست متداخلة، في الواقع من الصعب بمكان التفريق  

 بينهما خاصة بين كل مستوي واملستوي األعلى منه,

هذه املستويات الثالثة من املراقبة فال يمكن إيجاد مراقبة التنفيذ بدون أنه يوجد تتابع هرمي بين  

 مراقبة التسيير وال مراقبة اإلستراتجية بدون التسيير.

كل نوع من الرقابة يمكن له أن يقوم بالقيادة، قياس األداء وتحي األهداف ولكن باملقابل تحدد أهدافه  

 ويقاس أداءه من طرف النظام األعلى منه.

: لوجود نظام رقابة فعال وناجح يمكن املؤسسة من تحقيق أهدافها ال صائص نظام الرقابة الفعالخ  .ب

 بد من توفير بعض الخصائص املهمة فيه نذكر منها:

 الوضوح: من شروط نظام الرقابة أن يكون واضحا سهال للفهم من قبل جميع املسئولين. 

 ليها املؤسسة أكبر من التكاليف املترتبة عن النظام.انخفاض التكاليف: بمعني أن املنافع التي تتحصل ع 

املرونة: لكي ينجح نظام املراقبة يجب أن يتصف باملرونة عالية، وأن يتكيف مع املت يرات الداخلية  

والخارجية للمؤسسة، ولهذا ال رض ينبغي املراجعة الدورية للنظام الرقابي والكشف عن نقاط 

 الضعف فيه وتصحيحها.

 

 

 مراقبة اإلستراتجية 

 مراقبة التنفيذ مراقبة التسيير



 دراسة نظرية                                                                          الفصل األول: 

 

5 
 

الغ عن االنحرافات: تظهر فعالية وكفاءة نظام الرقابة من خالل إمكانية تصحيح االنحرافات سرعة اإلب 

 بعد تحديد األسباب التي أدت إليها.

 مفهوم مراقبة التسيير:. 5

لقد اختلفت نظرة املختصين حول تحديد مفهوم مراقبة التسيير  باختالف وجهات نظر املدارس التي ينتمون    

إليها، وخاصة مع التطورات التي شهدها هذا النظام،  وسنتطرق إلى بعض التعارف التي نراها ملمة بجميع 

 خصائص وعناصر هذا النظام من خالل اإلجابة على السؤال التالي: 

 كيف نعرف مراقبة التسيير؟ وملاذا نراقب التسيير؟   

": "مراقبة التسيير هي مجموعة ’’J.L.ARDOUN’’ et ‘’L.jschmid: كما يعرفه "التعريف األول  

األعمال واإلجراءات والوثائق الهادفة إلى مساعدة العمليين في التحكم في أدائهم التسييري لبلوغ األهداف 

 .1املحددة"

": إن مراقبة التسيير هي إحدى الدواليب األساسية للتعديل A burlandيقول " التعريف الثاني: 

الداخلي والقيادة، تهدف إلى تعبئة املوارد البشرية باملنظمة وإلى جعل األعمال التي يقوم بها مختلف 

 . 2األعوان بداخل املنظمة املتناسقة حتى تساهم بذلك في تحقيق األهداف"

": فإن مراقبة التسيير هي املسار الذي يتأكد من Deaden; Anthonyحسب " التعريف الثالث: 

 . 3خالله املديرين من أنه تم الحصول على املوارد واست اللها بفعالية وكفاءة لتحقيق أهداف املنظمة

التسيير هي العملية التي من خاللها املسيرون من أن ": مراقبة M.GER VAISحسب " :التعريف الرابع 

موجودة ومستعملة بصفة فعالة وبنجاحة ومالئمة بما يتماش ى مع تحقيق أهداف املنظمة، وأن املوارد 

 .4املساعي والتوجيهات الحالية تسيير جيدا وفق اإلستراتجية املحددة"

يمكن القول من خالل التعاريف السالفة الذكر على اختالف وجهات نظر أصحابها أن مراقبة التسيير مفهوم    

مكن اإلملام بجميع جوانبه، إال أنه يمكن القول أنه مجموعة من اإلجراءات التسييرية التي تسمح متعدد وال ي

بتوقع األهداف املرجوة، كما أنه مجموعة من األدوات التي تسمح بتسيير الحسن، أي أن مراقبة التسيير تعمل 

مراقبة التسيير ترجم على  على جعل مجموعة من اإلجراءات تقدم الخدمة االستشارية في املؤسسة ومصطلح

أساس إتقان مراقب التسيير للعمل الذي يقوم به مثل تتبع ومشاهدة مسؤولي العمليات لتحقيق األهداف 

 املسطرة.

ويطرح مشكال لضمان تنظيم محكم ملستقبل املؤسسة في أنه يتوقف على مدى مساهمة األدوات املكونة    

 جعة.ملراقبة التسيير في اتخاذ القرارات النا

                                                             
1 Anne marie keser.control de gestion. OP-CIT, P13. 

سعاد عقون، "نظام مراقبة التسيير: أداءه ومراحل إقامته في املؤسسة االقتصادية، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة الجزائر،  2

 .11ص
3 C ;alazard et S.Seperi, control de gestion manuel et application, 3emeedition, DUNOD ,PARIS,1996, P06. 

4 M.GER VAIS, control de gestion, 7emeedition, ECONOMICA, 2000, P20. 
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ثير على السلوكيات أجراءات التإو أن مراقبه التسيير هو عمليات أانطالقه من السابق يمكن استخالص    

 بين يجاد صي هإوذلك ب ةوفعالي ةبكفاء املؤسسةاستراتيجيه  املستخلصة األهدافمن اجل تحقيق  اإلفراد

 (.هدافاأل  ،)املوارد ةالثنائي

 .وفهم املستقبل والتصرف في ضوء ذلكوسيله تساعد في التسيير   و هوأ   

وهي معايير  ةساسيأمفاهيم  ’ن مراقبه التسيير يتركز على ثالثأومن خالل تعريف الثالث يمكن استخالص    

 : كما هو مبين في الشكل التالي واملالئمة ةالفعالي ةداء وهي الكفاءاأل   مراقب في تسيير وتقييم  يعتمد عليها

 ارتكاز مراقبة التسيير.(: مفاهيم I.2الشكل )

 

 

 

 

 

Source : H.LONING et  Y.PESQUEUX et COLL :Le contrôle de gestion, 
édition ELLIPES : PARIS, 2001 ; P06 . 

 :ارتكاز مراقبه التسييرشرح مفاهيم 

o ي درجه تمكنت مؤسسه من تحقيق أى إلي أهداف املوضوعة باأل  ة: هي مقارنه النتائج املحققةالفعالي

 ةهدافها املسطر أ

o باستعمال  ةاملحقق ة، ما هي النتيجةبمدي وسائل )املوارد( املستعمل ة: مقارنه النتائج املحققةالنجاع

 .ول الوسائلأوحده واحده من مداخله 

o (.والوسائل )املوارد األهدافبين  ة: هي العالقاملالئمة 

 .باألداءفنحصل على ما يسمى  الثالثةجامعنا هذه املفاهيم  إذا أما

ي هو مراقبه )احترام أمصطلح مراقبه التسيير في سياقه ثقافي فرنس ي يحمل معاني نوعا ما ذاتيه،  أنكما    

ن املصطلح قريب من معنى أ، وفي حال مخالفتها، وبالرغم من الصارمةقواعد املعمول بها( والتسليط العقوبات 

  .الشمالية أمريكا إلى أصلهمعناها يبقى بعيدا عن هذا املعنى الذي يعود  أن إالوالفحص  املراجعة

ترجمه  ’’contrôle de gestion’’ب،Management Control’‘ ’‘لعبارة  إنال يختلف اثنان في   

نه مدى أننا نقصد ب" بإ. عليه فةاالنجليزي ةبالل  ةغير دقيقه، وال تحتوي املعنى الحقيقي واملراد به من العبار 

ن نعرف مدى قدره املسير على الشراء والتحويل دقه إبه نستطيع  ، وة"على التحكم في تسيير املؤسسة القدر 

 األهداف

 

 املالئمة                                                                       الفعالية                              

 

 املوارد                                                                                                                                       النتائج                 

 النجاعة

 

 

 

 

 

 

 مراقبة 
رالتسيي  
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 ةالقدر  ةشخاص عاملين في هذه املؤسسأ. وبتال تصبح ملجموعه ة، ثم بيع والتسويق بكل ذكاء املؤسسةوفعالي

نوعيه لتحقيق  ةن القيادأمتابعه التسيير، فبقدر  ة، والتي تتعدى صالحيات الخليةعلى اخذ القرارات السديد

ن يضع أن املراقب ال يستطيع أ، كما ةفانه وجود مراقب للتسيير يبقى غير كافي لتحقيق هذه النوعي  ضرورة،

 .ه مكان مجموعه العمال، ويبقى كل مسؤول عن عملهنفس

كد املسيرون في أمن طرق تسيير حيث من خالله يت ةن مراقبه التسيير والطريقأوعليه يمكن القول    

ن أ. غير ةللمؤسسة هداف املسطر فعاليه وجديه وسائل مستعمله من اجل ا تحقيق األ   من مدى ةاملؤسس

يبدو تعريف غني ودقيق حيث ادخل  1965الذين لهذا االختصاص سنه وائل أالتعريف، الذي يعتبر من 

وحثهم  املسؤولينلى تحفيز إضمن التعريف التقليدي املعروف يقولون بان؛ " مراقبه التسيير هو مسار يهدف 

 .1ةهداف املؤسسأكمل وجه، من اجل مساهمه في تحقيق أواجبهم على  ةديأعلى ت

 :ساسيه ملراقبه تسيير وهيأنجد انه ما ركز على ثالث مميزات  من خالل التعريفين األخيرين 

 .مر باملسارنما يتعلق األ إمراقبه التسيير ليست و  

 .هدافلهذا املسار األ  ةالنهائي ةتحديد الصي  

  .هميه البعد التحفيزي لهذا املسارأن ابرز أخير نالحظ وفي األ  

هداف معينه، تتركز على الجانب أ رالتسيير هي عمليه ومسان مراقبه أخير حوصلة ملا مما سبق نستشف وفي األ    

 :ير من خالل الشكل التالييبراز مفهوم مراقبه التسأالحس والتحفيز. ويمكن 

 

                                                             
1 M. Gervis, Control de gestion, OP- CIT, P02. 
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                  .(:    مفهوم مراقبة التسييرI.4الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : AL.AZARD.C et SEPARIS : le contrôle de gestion manuel et application ; OP-CIT.P07. 

 :خصائص مراقبة التسيير -6

 :تعاريف السابقة ملراقبة التسيير يمكن استخالص خصائص التالية ةمن خالل التعمق في دراس   

 .تسجيل ليست عملية معزولة مؤقتة بل هي مسار دائم للتأكد والتحكم في التسيير مراقب 

 أونجد مراقبه تسيير دون غايات منتظره من العمل  إنحيث ال يمكن  هادفة طبيعةلهذا املسار  

، وتكون بذلك الجماعة أوتمكن من معرفه وجهه سواء للفرد  لألهداف الواضحة  واملعرفةالنشاط. 

لقياس النتائج والحكم على  مناسبة أساساقبولها من قبل الجامع يجعلها  إنحافظا ودافعا للعمل كما 

 .األداء

بحسب اختصاصات واملهام، تسعه كلها  مختلفة أهدافمنهم مؤسسه  املتكونة اإلفرادملختلف  

ولهذا  أهدافهاوتطويرها وهذا مرتبط بمدى تحقق  املؤسسةتحقيقه يا مشتركه وهي حياه  إلى منسجمة

 .عن طريق مراقبه التسيير أملجموعههذه  أداءوجبه تحكم في 

 :همايجمع مصطلح مراقبه التيسير بين مفهومين يميزهما  

o يكون  إنتجعل ش يء ما يتصرف على النحو الذي تريد  إنعلى  أنها إيبمعنى التحكم:   املراقبة. 

o مراقبه بمعنى العقاب والثواب. 

 

 مراقبة

 التسيير

األهداف                         إستراتيجية املدى 

 الطويل

املدى                                  الوسائل      

جميع الوظائف                                        الطويل

     متوسطة وقصيرة املدى

 التنفيذ    

نظام املعلومات قياس ما تم                                 

 فعله

 املراقبة
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 إطارمن خالل مسارها، لها مهام في  الجليان، يظهر هذا لألداءوخلفيه  ةماميأ مراقبه تسير هي مراقب 

التخاذ  الالزمةنشاطات وتنفيذ وتوفير املعلومات ( تتابع التقديريةتقديري) الخطط وامليزانيات 

 .تحليلهومحاسبه  القيادة ةباستخدام لوح ةالحق ةمراقب إي األداءالقرارات، تقوم بتقييم ملا تم بعد 

النظام  الكفاءةبحيث تعود نسبه كبير من  املسئولينلكل  الفعالة املشاركةتستدعي مراقبه التسيير  

 .ةمؤسس مسؤولية ةومشاركه كاف بإتقانوهو تصميم ووضع نظام  أساس يشرط  إلىمراقبه التسيير 

على كافه  ةدار والتي تشمل اإل  للمؤسسةداخليه  إلطرافتختص مراقبه التسيير بتوفير معلومات  

طبقا  التفصيلية الداخليةفيها مراقبه تسيير التقارير ومعلومات  واملصيريين أقساممستوياتها ورؤوس 

 .وقت إيوفي  باملؤسسة اخليةالد اإلفرادلحاجه 

والتمويل والتسويق  املحاسبةتعتمد مراقبه التسيير في تقديمها للمعلومات على خبراء في مجاالت  

، وال تخضع ملراقبه تسيل قواعد وقوانين محايدة جهةوغيرها. وال يتم تدقيقها من  واإلنتاج ةإلدار وا

 .وانظمه محدده

 .مراقبه التسيير وأهداف: دور املطلب الثاني

 :دور ومهام مراقبه التسيير  -1

تعدد ادوار ووظائف مراقبه تسير ذلك ما جعل  إلىسابقا توحي  إن أورادتعدد مفاهيم مراقبه التسيير كما إن    

  :أهميهابها ولكن يمكن ذكر  أحاطهمن الصعب 

من  للمؤسسةووضع استراتيجيه  األجلالتخطيط الطويل  مهمة: تعتبر 1األجلالدائم التخطيط طويل  

وتعظيم قيمه  اإلرباحمثل تعظيم  املوجودة األهدافلتحقيق  املؤسسة اإلدارةومسؤوليات  اإلعمال أهم

مؤسسه بتقارير عن توقعات  إدارة  وتلعب معلومات مراقبة تسيير دورا بارزا في تزويد املؤسسة

  :بحيث املختلفة املستقبلية

بدليل وضعه في خطه  األفضلبهذه التقارير والعمل على اختبار  املوجودةتساعد على تقييم املعلومات  

 . األجل طويلة

:  حيث إن املوارد املتاحة بأي شكل ومؤسسة هي محدودة بطبيعتها ف ن 2تنظيم والتوجيه وتوزيع املوارد 

استعمالها في املؤسسة  بأقص ى الكفاءة يقع على عاتق ومسؤولية املدراء توزيع هذه املهام النادرة و 

وفعالية ممكنة، ويتطلب ذلك تعاون الفعاليات واألنشطة املختلفة وتنظيمها وتوجيهها بحيث تؤدي 

 أفضل استعمال لها.

وتتعلق مهام التنظيم املذكورة تتطلب معلومات مراقبة التسيير األكثر دقة للوصول إلى القرارات 

 السليمة.

                                                             
 .19،ص2000أحمد حسن ظاهر، املحاسبة اإلدارية، دار وائل للطباعة والنشر، األردن،  1
 .10،9املرجع نفسه،ص 2
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: ترغب إدارة املؤسسة بمعرفة كيفية تنفيذ الخطط ومدى مالئمتها،  1وتصحيح االنحرافاتتقيم األداء  

وتتسلم اإلدارة عدة معلومات عن اإلنجاز الفعلي الذي تم مقارنته مع الخطط املرسومة وتقييم 

االنحرافات بين اإلنجاز الفعلي والتوقعات حسب الخطط املوضوعة ويتم البحث عن أسباب 

 واملتسببين فيها وتصحيحها، وبهذه الطريقة تتم الرقابة على اإلنجاز وتقييمه.االنحرافات 

جمع وتحفيز وتنشيط األفراد: حيث تقوم التسيير بدور في العمل على بعث الحيوية في مختلف  

مستويات السلطة في املؤسسة وتنشيطها عن طريق مكافأة املجد ومعاقبة املتهاون وكذا تحفيز األفراد 

 ى بدل أقص ى مجهوداتهم.وحثهم عل

 جمع ونشر املعلومات املناسبة وفي الوقت املناسب وخاصة ما تعلق بالوضعية التنافسية للمؤسسة. 

 التقريب بين معطيات الواقع وما يجب أن يكون في اإلستراتجية. 

سباقين إلى القائمون على مراقبة التسيير أخصائيون في األرقام وأدوات القياس يفترض أن يكونوا دوما  

وضع مؤشرات جديدة لقياس تأثيرات مختلف القرارات على الوضعية التنافسية للمؤسسة وكفاءتها 

 املالية وحتى ملعرفة مساهمة املكافآت أو األداء ذو الطابع الكيفي في مسار خلق القيمة.

كسية التي تزود مراقبة التسيير يسمح بتنظيم وتعظيم األثر الرجعي للمعلومات أو حلقات الت ذية الع 

املؤسسة باملعلومات الضرورية حول تطوير وظائفها وتقلبات محيطها مما يسمح بتعديل أهدافها 

ووسائلها مقارنة باإلنجازات، والتأقلم مع محيطها وفق وتيرة منسجمة ومتسقة، وبذلك يمكن اقتراح 

 أربع حلقات في إجراءات املقيدة بالنسبة للمؤسسة هي:

 الرقابة، النموذجية، )إعادة النظر في األهداف(. التخطيط، القياس،

من خالل سعي مراقبة التسيير إلى ضمان نجاعة وفعالية  القرارات التسييريية  أهداف مراقبة التسيير: -2

 :2للمسؤولين العملين نجد إن مراقبة التسيير تسعى إلى تحقيق األهداف التالية

 ليات مراقبة قياس األداء.التوفيق بين إستراتجية مراقبة التسيير وعم 

 تصحيح التأثيرات واالنحرافات املوجودة في أساليب قياس األداء. 

 تطبيق التسيير وسلوك األفراد. 

 إعادة تعريف اكتشاف األداء. 

 تصميم وضع نظام املعلومات واالست الل الجيد له. 

 التمكن من تحيق الالمركزية. 

 شاطات السابقة.مساعدة املسؤولين العملين على التعلم في الن 

 اكتشاف االنحرافات وتحديد أسبابها واملتسببين فيها وأخذ إجراءات التحسين. 

 تنسيق النشاطات الحالية للمؤسسة )أي مسايرة األحداث ومتابعة الحاضر(. 

 مساعدة املدراء على اتخاذ القرار.   

                                                             
 .10املرجع نفسه، ص 1

2 Norbert guedj, le contrôle de gestion pour améliorer la performance de l’entreprise, op-cit,P45.  
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 ويمكن توضيح أهداف التسيير في الشكل التالي:

 (: أهداف مراقبة التسيير..5Iالشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : AL.AZARD.C et SEPARIS : le contrôle de gestion manuel et application ; OP-CTT.P08. 

 ولتحقيق هذه األهداف يجب توفر عدة شروط نذكر منها:

 تقسيم املهام املطبقة بشكل عام. 

 وضع النماذج في مكانها. 

 تحديد نوع املديرية التي تسمح باملشاركة في التحضيرات. 

 يلي: وتقف عدة عقبات في وجه تحقيق األهداف منها ما

 منالك تقريبا يوميا انشقاق بين مراقبة التسيير اإلستراتجية ومراقبة التسيير العملية. 

هنالك تفكك بين العمل املطلوب من مراقبة التسيير وتقديم املعلومات النوعية وهنا هذه الوسيلة  

 تدخل في قياس أداء ا أشخاص.

ل املطلوب منها  نظريا والتي تسمح باتخاذ هنالك عجز في بعض الحاالت مراقبة التسيير عن تنفيذ العم 

 القرارات وتقديم الفوائد.

 الحساسية من طرف األفراد اتجاه مراقبة التسيير )اعتبارها تفتيش(.  

 .مسار وأدوات مراقبة التسيير :املطلب الثالث

 أهداف عامة )شاملة(.

 تساعد املديرين واملسيرين على اتخاذ القرار

 األهداف الجزئية

 معالجة املعلومات قبل اتخاذ القرار -

 تخطيط القرارات -

 تنظيم وتنسيق النشاطات  -

 مراقبة النشاطات -

 املراجعة -
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تقوم مراقبة التسيير على فكرة أساسية وهي أن تحكم املسؤولين العملين في أدائهم التسييري مرتبط بتزويدهم     

بمجموعة من الوسائل التي تمكنهم من الوصول إلى األهداف، ويرتكز هذا التحكم في التسيير املستند من مسار 

نالك نوعيين من أدوات التسيير، األولى تهتم مراقبة التسيير على مجموعة من األسس، وينتج من ذلك أن ه

بالقيادة األمامية لألداء، والثانية تقوم بقيادة متزامنة مع األداء، وتسمح بقيادة خلفية تهدف إلى إيجاد موقع 

 للمؤسسة في السوق، من أجل القدرة على التأثير على املت يرات األساسية للمحيط.

 مراقبة التسيير. أنماط االرتباط الهرمي ملصالح: أوال

مراقبة التسيير هو عملية تجميع املعلومات، حيث يستقبل، يعالج يحلل ويحول النتائج التي تحصل عليها من    

آخرين لالستفادة منها، إذ مكانته في فضاء املؤسسة حقيقة مؤكدة وضرورية، لكن مكانته داخل التقسيم 

فهمه عموما هو أن مكان مراقبة التسيير له عالقة وطيدة الوظيفي للمؤسسة يعتبر مشكلة منذ القدم وما يجب 

 بما يلي:

 طريقة تسيير  املؤسسة )تسيير مركزي أو ال مركزي( . 

 اإلمكانيات املتاحة لدى املؤسسة. 

 حجم املؤسسة. 

 األهداف املسطرة من طرف اإلدارة العامة. 

 درجة املنافسة املوجودة في محيط املؤسسة. 

 ملراقبة التسيير.املسؤوليات املحددة  

وقد أجريت مجموعة من الدراسات على حاالت مراقبة التسيير في الهيكل التنظيمي البنكي وكيف يحدد، والتي    

، وبعد هذه الدراسة، تم تحديد ثالث وضعيات 1990أجريت من طرف املدرسة العليا للتجارة )باريس( سنة 

 :1مختلفة في الهيكل

 تسيير ترتبط مباشرة مع املديرية العامة.الحالة األولى: مراقبة ال -1

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 MICHEL ROUACH et GéRARD Naulleau, le contrôle de gestion bancaire et financier, OP-CIT,p68. 
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 (:  مراقبة التسيير مرتبطة مباشرة  مع املديرية العامة.I.6الشكل )

 

 

 

 

Source MICHEL ROUACH et GéRARD Naulleau, le contrôle de gestion 
bancaire et financier, OP-CIT,p69. 

 في هذه الحالة فإن مراقبة التسيير تتميز بـ::

 تحض ي بأهمية كبيرة )التخوف التنظيمي(. 

 تحصل على معلومات املثلى حول التوجيهات اإلستراتجية. 

 تمتاز باستقاللية الحكم. 

 تحتل املوقع األمثل لتحضير وإعداد مراقبة التسيير. 

 نسبيا عن امليدان )من الجانب العملي(.تبتعد  

 الحالة الثانية: مراقبة التسيير مرتبط بمديرية وظيفية. -2

 (:  مراقبة التسيير مرتبطة مباشرة  مع املديرية وظيفية .I.7الشكل )

 

 

 

 

Source MICHEL ROUACH et GéRARD Naulleau, le contrôle de gestion 
bancaire et financier, IDEM,p69. 

ـ :أما هذه الحالة فتتميز ب  

 انعزال املحاسبة العامة ومراقبة التسيير. 

 تسمح باتصال أفضل مع مديريات العمليات. 

 املالية واملحاسبة.توفر وتقرب املعلومات  

 عدم االرتباط املباشر باملديرية العامة. 

 املديرية العامة

 مراقبة التسيير

 3املديرية 

 

 2املديرية 

 

 1املديرية 

 املديرية العامة

 مديرية املالية أو اإلدارة

 

 مديرية الشبكة

 

 xاملديرية 

 محاسبة العامة مراقبة التسيير
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 محدودية االشتراك في املناقشات حول التوجيهات اإلستراتجية املؤسسة. 

 الحالة الثالثة: مراقبة التسيير ترتبط مع املديرية العامة مباشرة عن طريق تقارير. -3

 مع املديرية العامة مباشرة عن طريق تقارير.  (:  مراقبة التسيير مرتبطةI.8الشكل )

 

 

 

 

 أو

 

 

 

 

Source MICHEL ROUACH et GéRARD Naulleau, le contrôle de gestion 
bancaire et financier, OP-CIT,p70. 

 في هذه الحالة مراقبة التسيير تتميز بـ :

 إمكانية إرسال وتحليل فعال وسريع للمعلومات املحاسبة. 

 يعطي حل وسط بين الحالتين. 

 يوفر بناء نظام معلومات متجانس. 

 املديريات العملية.حوار مدعم بين  

 وجود فجوة بين املحاسبة العامة ومراقبة التسيير. 

 مسار مراقبة التسيير. :ثانيا

تجتمع التعاريف املقترحة واملقدمة "سابقا" عن مراقبة التسيير على اعتبار هذا األخير مسار دائم للتعديل    

 والتحكم ب ية توضيح طبيعة هذا املسار، ال بأس من اقتراح تعريف املسار وربطه بمراقبة التسيير.

ي شكل شبكة وفق طريقة تسلسلية " املسار على أنه مجموعة من النشاطات املنظمة ف LORIDO(p)يعرف "   

أو متوازية بحيث يقوم بتوليف واستخدام عدد من املوارد )طاقات، كفاءات(، ألجل خلق نتيجة أو مخرجات، 

 املديرية العامة

 مديرية املالية أو اإلدارة

 

 مديرية الشبكة

 

 xاملديرية 

 املديرية العامة

 + مراقبة التسيير

 محاسبة عامة

 
 3املديرية 

 

 2املديرية 

 

 1املديرية 
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تكون ذات قيمة بالنسبة ملن هو خارج عن ذلك املسار، يشمل مراقبة التسيير بمثل هذا التعريف، جملة من 

 : التخطيط، املتابعة والتحليل وأخيرا التصحيح.1عة مراحل أساسية وهياألنشطة املتتابعة يمكن تجميعها في أرب

يستلزم  هذه املراحل تدخل عدة مستويات تنظيمية وبالتالي مسؤوليات مختلفة إضافة إلى استخدام وسائل    

يرية عديدة تختلف حسب طبيعة املرحلة والنتيجة املنتظرة من هذا املسار، تحقيق قيادة جيدة للعمليات التسي

 الخاصة، مما يسمح بتحقيق األهداف.

 التخطيط. املرحلة األولى: -1

تتعدى املدى الزمني الذي طاملا اعتمدنا ربط مراقبة التسيير به،  -كما قلنا سابقا– نقطة االنطالق لهذا املسار   

لها تحديد أي املدى املتوسط والقصير، حيث نجد هنا مراقبة التسيير باملعنى الواسع لها، ويتم من خال

 اإلستراتجيات واألهداف الطويلة األجل.

يقوم مراقب التسيير في هذه املرحلة بتزويد إدارة املؤسسة باملعلومات الكمية الالزمة بالتفكير االستراتيجي،    

 ويساعد بعدها املدراء على الترجمة العملية للسياسات املختارة، أي إكسابها الصي ة االقتصادية.

( سنوات، وهذا دائما بمساعدة مراقبة 5-3وتتم بعدها تقسيم الخطة اإلستراتيجية إلى مدى املتوسط )   

التسيير مع برمجة الوسائل الالزمة لتحقيق تلك األهداف تبدأ بعدها مرحلة إعداد امليزانيات والتي توافق املدى 

ر األجل، أن تكون ميزانيات متناسقة ومرتبكة القصير )أقل من سنة(، تسمح هذه األخيرة بتحقيق األهداف القصي

 بمختلف مصالح املؤسسة.

 التنفيذ. املرحلة الثانية: -2

بعدها تم التخطيط ملا يشرع في تنفيذه، وهذا انطالقا من االختبارات اإلستراتجية، تأتي مرحلة التنفيذ، أي    

أرض الواقع، تجسد هذه املرحلة عملية تحقيق القيام بخطط العمل التي تم إعدادها بتحقيقها في امليدان، وعلى 

 األهداف وتعتبر بذلك غاية العمل التسييري ككل.

 املتابعة والتحليل.  املرحلة الثالثة: -3

يتم أثناء سير بعدما تم التخطيط ملا يشرع في تنفيه، وهذا انطالقا من االختبارات اإلستراتجية، تأتي مرحلة    

عمل التي تم إعدادها بتحقيقها في امليدان، وعلى أرض الواقع، تجسد هذه املرحلة التنفيذ، أي القيام بخطط ال

عملية تحقيق األهداف وتعتبر بذلك غاية العمل التسييري ككل. العمليات الوقوف دوريا على التنفيذ، بقياس 

فهم أسباب تلك النتائج النتائج الجزيئية املحققة،  بحيث ال يمكن التأثير على املاض ي بل يكون التركيز هنا على 

 والتوصل إلى ما يمكن فعله لتصحيح السير أو تعديل الطلقة إن صح القول. 

 :  اإلجراءات التصحيحية.املرحلة الرابعة -4

                                                             
 .76-74سعاد عقون، "نظام مراقبة التسيير: أدواته ومراحل إقامته في املؤسسة االقتصادية، املرجع السابق، ص 1
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تؤدي املرحلة السابقة منطقيا إلى صياغة مجموعة من الحلول ملواجهة قصور األداء والتي يتم اختيار أحسنها،    

ى عمليات القياس التي قد تكون غير صحيحة، أو التنفيذ غير السليم للعمليات، ق وقد تعود التصحيحات عل

ترجع ملرحلة إعداد املوازنات واألهداف السنوية التي قد تكون غير مطابقة لإلستراتيجية املختارة، كما قد ترجع 

مالئمتها لوضعية التصحيحات على الخطط متوسطة األجل وحتى اإلستراتيجية نفسها لعدم واقعيتها أو عدم 

 املؤسسة، وأخيرا قد يكون مصدر الخلل األهداف العامة وغايات املؤسسة، التي تستدعي إعادة النظر فيها.

وهنا نذكر أن دور مراقب في هذه املرحلة يقتصر فقط على اقتراح تعديالت وتقديم بتوصيات، وال يمكن له بأي    

ألن هذه األخيرة من صالحيات املسؤولين العملين املرتبطين بها، حال من األحوال اتخاذ القرارات بهذا الشأن، 

وهذا ِيكاد على أن مسار مراقبة يهدف إلى تحسين جودة األداء التسييري  في التركيز على التدريب أو التعلم الناتج 

 عن تحليل  أسباب األخطاء السابقة.

مراقبة التسيير فأي حذف أو إهمال ألحدى هذه  من الواجب احترام كل هذه املراحل عند وضع واست الل نظام   

املراحل، يجعل هذا النظام أعرجا بالتالي لن يضمن التحكم التسييري املنشود، فأحيانا تجد املؤسسات الص يرة 

أثناء فترة نموها ترتكز على املرحلة األولى والثانية على حساب املرحلة الثالثة والرابعة وهي تعيد باستمرار نفس 

 اء ألن أهميتها منصبة أكثر على التخطيط والتحليل دون األداء والتقييم.األخط

 والشكل التالي يبين املراحل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(:  مسار نظام مراقبة التسييرI.9الشكل )   

 املدى الطويل 

 

 اإلدارة                                                  

 +                    التخطيط                 

 داخلي للمؤسسة تشخيص املحيط تشخيص
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من خالل مسار مراقبة التسيير نجد أنه ال يمكن الحديث عن اإلدارة أو التسيير وبالتالي مراقبة التسيير إال ضمن 

املدى الزمني الحالي أو القصير األجل املرتبط باملوازنات الذي بدوره يصدر من البرنامج السنوي الربط بين 

املتوسط واملخطط اإلستراتيجي ألجل هذا نجد أن مراقبة التسيير تتواجد قبل وأثناء وبعد األداء، ويمكن تقديم 

 تداخل مراقبة التسيير في مراحل قيادة املؤسسة في الشكل التالي:

 األهداف األساسية للمؤسسة

‘’ le buts ‘’ 

 اإلستراتيجية أهداف 

 طويلة األجل

برامج العمل وأهداف طويلة 

 األجل

برامج العمل وأهداف قصيرة 

 األجل

 

 قياس النتائج 

 تنفيذ املهام

 حساب وتفسير النتائج 

 

 إجراءات
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 (: مراقبة التسيير ضمن اإلطار اإلستراتيجي.I.10الشكل )

 

 

 

 تحليل املحيط التنافس ي   تحليل القدرة الداخلية 

 هيئات القرار                                                                             عوامل النجاح

 

 املؤسسةأهداف  

 القرارات اإلستراتيجية

 

 

 

 

 

 

 قرارات قصيرة األجل 

 

 

 

 

Source : ALAZARD.C et SEPARI.S ,le controle de gestion manuel et application, OP-CIT,P 09. 

 

من خالل مراحل حياة املؤسسة بدءا من إعداد املخطط اإلستراتيجي إلى تقييم نالحظ أن على مراقب التسيير    

كشخص أو كمنصب أن يتدخل في جميع املستويات ألن مراقبة أو متابعة تنفيذ املوازنات يستدعي معرفة اإلطار 

سة وسياستها وهي عناصر تناقش عند إعداد املخطط ا السنوي وأيضا اإلطار ا إستراتيجي ألنشطة املؤس

 املعلومات، املؤونات، التشخيص.

 معايير التسيير األهداف الجزئية

 

 مخطط برمجة املوازنة

 معلومات حول النتائج

 قياس وتحليل االنحرافات
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إستراتيجي الذي يلعب فيه مراقب التسيير دورا فيما يتعلق باالقتراحات والحوار لتجميع وحصول اتفاق بين 

 األطراف  املعنية في املؤسسة.

 أدوات مراقبة التسيير. :ثالثا

 ما يلي: تعتمد مراقبة التسيير على عدة وسائل وأدوات نذكر منها   

تعتبر املحاسبة العامة من التقنيات العريقة حيث وجدت منذ الحضارات الرئيسية األولى،  :املحاسبة العامة -1 

وتطورات فيما بعد لتصبح اليوم من أهم وأساس مختلف التقنيات األخرى، بما توفره من معلومات ومعطيات 

، ديون، وهي في املؤسسة وعلى املستوى الوطني، حيث تقدم املجامع الوطنية من اإلستشمار،قيمة مضافة

 .1عناصر املستعملة في املحاسبة العامة

املحاسبة نظام إعالمي يهتم بالعمليات التي يقوم بها مختلف األعوان االقتصاديين والتي يمكن التعبير  

 .2عنها بالنقود

املحاسبة تقنية من التقنيات الكمية ملعالجة البيانات مثل: اإلحصاء،االقتصاد القياس ي، وبحوث  

وتتميز عنها في أنها مطبقة مند القدم في مختلف أنواع التنظيمات )املؤسسات واإلدارات(، مما العمليات 

 .3يساعد كثيرا على تطوريها

تعتبر هذا التقنية ذات استعمال داخلي أساسا في عدة مجاالت منها على الخصوص  :4املحاسبة التحليلية - 2

حسب الزمن، تحديد قيم املخزونات  واملنتوجات قيد من متابعة تكاليف املؤسسة حسب األقسام واملنتوجات 

عناصر امليزانية في املحاسبة العامة، كما أن  العناصر املادية وغير املادية وهي بذلك تساهم في تحديد قسم

املحاسبة التحليلية تعمل على تحديد سعر تكلفة املنتوجات   والخدمات وسعر بيعها بعد تطبيقها هامش الربح 

 أو املختار حسب حرية السوق.املحدد 

وباإلضافة لهذا فاملحاسبة التحليلية بها من التقنيات ما يمكن من مراقبة مردودية وفعالية املؤسسة حسب    

املصالح أو األقسام أو املنتوجات وبذلك تساهم في تحديد املسؤوليات عن نتائجها وعلى أساس التنظيم الذي 

أو البرامج، فهي بدلك توفر املعلومات الضرورية لإلدارة أو املسؤول في مجال  يختاره حسب األقسام أو املنتوجات

مراقبة التسيير ومتابعة البرامج في املدى القصير أساسا وما يترتب عنها من اتخاذ للقرارات واإلجراءات 

 التصحيحية وغيرها.

 وتساعد على تحقيق التنسيق والرقابة.املوازنة عبارة عن تعبير كمي لخطة األعمال : املوازنات التقديرية -3

                                                             
 .178، الجزائر، ص2001ناصر دادي عدون، اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي, ديوان املطبوعات الجامعية، ط  1
 .01،ص1998امعية، طمحمد بوتين، املحاسبة العامة للمؤسسة، ديوان املطبوعات الج 2
 .01املرجع نفسه، ص 3
 .08، ص2000ناصر دادي عدون، املحاسبة التحليلية، دار املحمدية العامة، الجزائر، طبعة 4
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يعرفها معهد التكلفة واملحاسبة اإلدارية بإنجلترا كما يلي: "خطة كمية يتم تحضيرها واملوافقة عليها من  

قبل فترة محددة، وتبين عادة اإلجراء املخطط املنتظر تحقيقه أو /والنفقات املنتظر تحملها خالل هذه 

 تحقيق هدف معين" .الفترة واألموال التي تستعمل ل

أما الدليل الفرنس ي للمحاسبة فيعرف املوازنة بأنها:" تقدري قيمي لكل العناصر املوافقة لبرنامج  

محدد"، فموازنة االست الل هي "التقديري القيمي لكل العناصر املوافقة لفرضية است الل لفترة معينة 

للتقدير يقتض ي ترجمة املتخذة من طرف لفترة معينة" كما يعرف املوازنات التقديرية بأنها أسلوب 

 .1اإلدارة، مع إشراك املسؤولين، إلى برنامج أعمال تدعى املوازنات"

: "تقنية التحليل املالي التي ترتكز على نوعين من األدوات : السبب املالية والتوازنات املالية من التحليل املالي -4

نة من تقنيات الكالسيكية التي انتشرت فيها بعد الثالثينات احتياج رأس املال العامل، ورأس مال عامل، والخزي

من هذا القرن، وأدت إلى فائدة املؤسسات بشكل واسع في متابعة عناصر ميزانيتها، وقراراتها املالية وخاصة 

 .   2الخزينة وتسييرها املالي"

لحة تجمع فيه من عدة مصادر : يعتبر نظام املعلومات التسييري كجهاز أو مصنظام املعلومات التسييري  -5  

)داخلية وخارجية( املعلومات وتعالج الستعمال وسائل بشرية ومادية وتقنية ومعنوية، وهذا الجهاز يوفر 

املعلومات الضرورية وفي وقت املناسب للمسؤولين بمختلف مستويات القرار، ولإلدارة حتى يمكنهم من القيام 

 من أجل أداء أعمالهم بالشكل املالئم. باإلجراءات املناسبة في الزمن والنوعية

فهذا النظام يحصل املعلومات كأداة أولية، يراقبها ويخضعها للعمليات ومعالجة مختصة، وينتج منها معطيات    

أو معلومات جيدة، ومحفوظة ومهيأة، بشكل يسمح ملختلف املستعملين لها باالستفادة منها حسب حاجتهم إلى 

 ذلك.

 ي املؤسسة، والشكل الثاني يظهر هذه العمليات.  ومهما أن وجودهم ف

 

 

 

 

 

 .(: نظام معلومات التسييرI.11الشكل )

 
                                                             

 .04، ص2001فركوس محمد، املوازنات  التقديرية أداة فعالة للتسيير، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة 1
 .180خطيطي اإلستراتيجي، املرجع السابق، صناصر دادي عدون، اإلدارة والت 2

 تخزين
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 .135: ناصر دادي عدون، اإلدارة والتخطيط االستراتيجي، مرجع سابق، صاملصدر

القيادة: تعتبر لوحة القيادة نظام معلومات يسمح بتحقيق نوع من البحث في املهلة الكافية لعمليات  لوحة -6

، على شكل متابعة النسب والبيانات 1930التصحيح الناجحة، فمصطلح لوحة القيادة ظهر بفرنسا سنة 

م علينا تناول عدة تعريفات الضرورية ملقرر لقيادة املؤسسة، وإن وضع تعريف شامل ودقيق للوحة القيادة يتحت

 نذكر من بينها:

: "نظام للمعلومات يدقق املالحظة للمسؤولين إلبراز النقاط املفاتيح من « M.GER VAIS »يعرفها  

 .1أجل ضمان التحكم في النشاط"

: "لوحة القيادة بأنها تقديم شامل وبيداغوجي ملؤشرات التسيير التي تسمح « M.LEROY »ويعرف   

 .2بمتابعة تحقيق أهداف مؤسسته"للمسؤول 

 : األدبيات التطبيقية.املبحث الثاني

نتناول في هذا املبحث الدراسات العلمية التي كان لها السبق في تناول هذا املوضوع واستعراض آخر النتائج    

 املتوصل إليها.

 عرض الدراسات السابقة. املطلب األول:

ي ملخاطر السيولة وتقديم النتائج التي تم التوصل إليها والتي تمثل / تعتمد هذه الدراسة القياس املحاسب1   

معلومات محاسبية إلى مستخدمي هذه املعلومات ألن النشاط املصرفي يواجه مخاطر عديدة ال يمكن تجاهلها 

 ولكن  يمكن الحد منها من خالل تشخيص أسبابها ومعالجتها ومن هذه املخاطر السيولة.

يم األداء املصرفي ذات أهمية قصوى في قياس مخاطر السيولة املصرفية بهدف كشف نقاط وتعتبر عملية تقو    

القوى والضعف والتحري عن أسبابها ومعالجتها وذلك بالعمل على تطوير األنظمة الحسابية وتجنب مخاطر 

 السيولة التي تتمثل بعدم القدرة على سداد االلتزامات املالية عند استحقاقها. 

 :لمقدم مصطفى + بوشعور راضية جامعة تلمساندراسة ب/ 2

                                                             
1 Michel Gervais, contrôle de gestion, op-cit,P20. 

2 Michel Leroym : Le tableau de bord ou service de l’entreprise, étidion dorganisation, paris, 1998, P07. 

 التوزيع لالستخدام جمع وتسجيل فرز وتحليل ومعالجة وترتيب وتحديث
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( رغم إنهم 10-90على مدى العقدين املاضيين قام صناع القطاع املالي تدريجيا )بموجب قانون النقد والقرض    

بدا ضروريا والزما  إذاحققوا بعض التقدم إال إن اإلصالح والنمو في أجزاء أخرى أصاب جهودهم بالفشل 

 املاليةفي حركه وسائل  اإلبداععلى عده جوانب منها  األداءملصرفيه حيث يرد ا  املنضمةاالهتمام برفع أداء 

وتهدف املنظمات  ةفي منافس اإلنتاجوالنجاح في االندماج التجاري والبقاء وحده  اإلنتاجوالتنسيق بين عوامل 

البقاء  وقانونه ةوالتحقيق استقرار في السوق تملكه املنافس ةمالي ةتحقيق ثرو  إلى أدائهامن خالل رفع  الصرفية

هم معامل يتمثل في العنصر البشري فهو أفيها ولعل  ةشا وتنمو في وسط مليء بالعوامل املؤثر ر ت أنهاقوى لأل

 .خرى أمحقق للنجاح من خالل استخدامه لعناصر 

 :2009للبنوك جامعه الزرقاء داء املالي أفي التقييم  ةاملالي  مؤشرات النسب ةدراس  -3

يضا في احتساب أداء املالي للبنوك و هميتها في تقييم األ أودورها و  ةاستخدام النسب املالي ةهميألى إ ةتشير الدراس

يضا استخدام الرسم البياني وعرض أالفشل املالي للبنوك وذلك من خالل تطبيق علمي لعدد من البنوك و 

 .ةالعاملي ةاملالي ةزمها ومواجهه األ النتائج وكذلك في سبيل تجنب فشل

 . املالي للبنوك وقيمه الفشل املالي للبنوك األداءمنها التقارب النتائج بين قيمه  مهمةلى نتائج إالباحثان وتوصل 

 .منها ةلالستفاد ةسواق املاليأستخدام النتائج وعرضها في وإمكانية ا

 :املؤسسةاملال وفق التقنيات تسيير مالي في  أداءمذكره بعنوان قياس  ونيةعزيزي م دراسة -4

في  ةاملستعمل ةالتطرق ملؤشرات املاليوهذا ب االقتصادية املؤسسةاملالي في  أداءكيفيه قياس  الدراسةتناولت هذه 

في  ةيير املالي هو نجاح طريقه مستعملالتس إلى  في شقها نظري  الدراسةاملالي بحيث توصلت هذه  األداءقياس 

من  املستقبلية عماللأل تحليل ماذا يساهم في التخطيط سليم  إلى للمؤسسةاملالي  األداءالكشف عن مستويات 

 . املؤسسةالعمل  مهمةتحقيق االستخدام كما تعتبر مؤشرات ماليه وسيله 

 :واالستثمار األردني اإلسالمياملال للبنك  أداءبعنوان التقييم  2005غسان طالب ساه عام  دراسة -5

للتمويل واالستثمار حيث تم تحليل الوضع املالي  األردني اإلسالمياملالي للبنك  األداءالتقييم  إلى الدراسةهدف 

فيها  األموالوحاالت التي تم توظيف  االستثمارية املالية ةنشطلتمويل االطالع على األ األردني اإلسالميللبنك 

النظر في جميع خطوط  أعاده أهميهعده تصديات من  إلى الدراسةو تواصلت  2000 إلى 1997خالل فتره 

على مستوى  اإلسالميبها ثم البحث الصيغ للتوسع في العمل البنك  املرتبطةوموازنات  االستثماريةالبنوك 

 .ككل العربية املنطقة

 

 :الجبوري يمهدي عطيه موح 2002تطبيقيه مقارنه بين مصرفين في العراق سنه  -6
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باستخدام  التجاريةواملسار في  الحكوميةاملالي استراتيجي للمسار في  األداءوالتعرف على  الدراسةهدف هذه 

املالي  األداءاملصرفين ويقود هذا التحليل على فرضيه املؤشرات  األداءالشامل ومقارنه  لألداءمؤشرات التحليل 

نتائج  وأظهرتوالتجاري العراقي  الرافدين االستراتيجي للمصرف ففي تحديد املوق ةكليوال ةاملشالاستراتيجي 

من املؤشرات  ةمن خالل مجموعيتم ذلك  أالستراتيجيي  فتحديد املوق إن إذ ةتحليل دالئل دعم هذه الفرضي

وعلى واملخاطر  ةواملالئم ةوالسيول ةبالربحي ةواملتمثل املصارفهذه  إليهاالتي تسعى  ةهداف العامعلى األ  ةاملهم

  .غلب املؤشراتولى في األ األ  ةف التجاري في استحواذ على املرتبتتميز املصر  اتؤشر هذه امل صعيد

 أوجه الشبه واالختالف. املطلب الثاني:

 الدراسة األولى:

 املاليةمختلف النسب  دراسةلدى املصرف واعتمادا على  السيولة رعلى قياس مخاط الدراسةنعتمد هذه  -1   

 .والضعف ةالتي تبين نقاط القو 

                  للبنك  املالية الحالة ةملعرف املاليةالنسب  دراسةمن خالل التشابهات ومن خالل دراستنا هنالك بعض  -   

 املؤسسةتحكم لتعرف على مدى لالنسب  دراسةدراستنا تقوم على  ماأ السيولةمخاطر  ةالنسب ملعالج دراسة

 .املالي األداءعلى  السيطرةفي  البنكية

 :الثانية الدراسة

العنصر  ألنهمن خالل التحكم في العنصر البشري  املصرفية املنظومة األداءتحسين  إلى الدراسةهذه تطرقت   

والتنسيق بين  املاليةوسائل السير  الحركةفي  اإلبداعمن خالل تحسين بعض العوامل منها  املنظومةالفعال في 

 .ةنتاجيعوامل اإل ال

هو  ألنه اإلفراد أداءتقييم   اعتمدت بشكل كبير على الدراسةهذه  إناالختالف هنالك  أوجهفيما يخص  إما   

 .العنصر البشري  بإصالحباقي العناصر فتاتي  ماأالعنصر الفعال بشكل كبير 

سير الوسائل  ةومعرف دراسةمن خالل  املصرفية منظومةالتشابه ومن بينها تحسين  أوجههنالك بعض من    

وتكون  ةسيرها فعال ةودقيقه وتكون حرك سليمةلكي تكون  املاليةومن خالل معرفه النسب واملؤشرات  املالية

 .حادة ةنافسامل

 :الثالثة الدراسة

  البنوك وخصوصا معيار  أداءلتقييم  الحديثة الدوليةؤشرات امل مختلف دراسة إلىيهدف هذا البحث    

CAMELSفي  االيجابيةجوانب  إلظهارالبنوك في وقت مبكر وكذلك  أداءتدهور الحاصل في الذلك للكشف  و

ي في سليم فقطاع مصر إلىم التوصل ثنقاط الضعف التي يعاني منها، من على  ،وت لب تعزيزه ةومحاول ،أدائها

 للدولة والنقدية ةاملالي ةتنفيذ السياس ةوصح ةسالمويضمن واملستثمرين،  املودعينيحافظ على حقوق 

 الحيطةمؤشرات  دراسةوذلك من خالل بشكل فعال في تطوير االقتصاد الوطني.  للمساهمةشكل املناسب الب
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 أداءتقييم لالتي تستخدم بها هذه املؤشرات  الكيفيةمع تبيان  CAMELSمكونات املعيار  هاواعني ب الجزئية

 .الدوليةباملؤسسات  األخرى  الدوليةبعض املؤشرات  دراسةجانب  إلىالبنك، 

 املاليةفي معرفه النسب  الدراسةبين دراستنا وهذه  بههنالك بعض من التشا إننقول  الدراسةومن خالل هذه    

 .وذلك لكشف التدهور الحاصل وتجنبه CAMELS للبنك وخصوصا املعيار  الي امل أداءفي تحديد  وأهميتها

 :الرابعة الدراسة

لى بعض إوهذا من خالل التطرق  ةاالقتصادي ةداء املالي في املؤسسأعلى قياس  الدراسةلقد اعتمدت هذه    

 .املالي لها  وهذا من خالل الكشف على مدى تحسن املستوى  ةاملؤسس ةحال ةملعرف ةاملالي املؤشرات

ل التشابه من خالوجه أداء املال هنالك بعض من أللتحكم في  ةالنسب املالي ةيضا على دراسأما دراستنا تعتمد أ

 .لى الهدف املطلوبإوكيفيه دراستنا للوصول   النسب

 :ةالخامس ةالدراس

لالطالع على  يتحليل املالالردني وهذا من خالل سالمي األ داء املالي للبنك اإل ى تقييم األ إل ةاسالدر تهدف هذه    

 .موالهذه األ االت التي تتم فيها توظيف واملج ةاالستثماريعلى األنشطة تمويل الكيفيه 

ن هنالك ألكن الحظنا  املالية النسب واملؤشرات ةوجه التشابه من خالل دراسأبعض  حظنامن خالل دراستنا ال    

 .داء املالي للبنك وهل يستطيع تمويل هذه االستثماراتختالفات في ما يخص التحكم في األ بعض من اال 

 :ة السادس ةالدراس

ام هذه املؤشرات في مدى استخد ةبين مصرفين ملعرف ةاملؤشرات املالي ةهميأعلى  ةفي هذه الدراس واعملاست   

هذه  هولى الستخداماأل  ةد استحوذ على املرتبن املصرف التجاري قأونالحظ  ةاملالئم ةوالسيول ةتحديد الربحي

  .ةاملؤشرات املالي

 .داء املاليتحكم في األ  دىلتحديد م ةللمؤشرات املالي ةنالك بعض التشابه من خالل الدراسه   

ة ؤشرات الربحياملحول  ةالدراس تمصرفين وكانبين  ةص االختالف فهو طفيف هنالك مقارنما فيما يخأ

  .واملخاطر ةوالسيول

م تعد كافيه لقياس اثر ل ةالقياس التقليدي ةنظمن األ ألهذا املوضوع  ةمن خالل هذه الدراسات السابق   

 ةحديث ةنظمأالتالي واستعمال بو  ةستراتيجيهدافه اإل أوعلى  ةالبنكي ةاملؤسسداء على مستقبل انخفاض األ 

 .على املدى الطويل ةداء املالي للمؤسسلقياس األ 

 :خاتمة الفصل األول 
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صد منها التحكم في التسيير، جراءات القإالتسيير هي عمليات و  ةن مراقبإص من خالل ما سبق يمكن استخال    

يجاد إوذلك ب ة،املؤسس ةستراتيجيإمن  ةهداف املستخلصاأل   فراد من اجل تحقيقثير على سلوك األ أوالت

وكذا التمكن ة وذلك لضمان املالئم ةهداف املسطر أو  ةوالبشري ةاملالي ةمثلى للتوفيق بين املوارد املؤسس ةصي ال

 .ةالكفاءموارد اقل مما حدد لتحقيق ، استخدام ةللتحقيق الفعالي ةهداف املسطر من بلوغ األ 

، املوارد ةهداف املنتظر داء هي: األ عناصر لأل  ةبين ثالث ةدائم ةيجاد عالقإر على يسيولهذا يعمل مراقب الت   

 .التي تتركز عليها مراقبه التسيير ةومن ثم تحقيق املعايير الثالث ة، والنتائج املحققةاملتاح

كثر املاما مراقبه تسيير األ ةدوات الفعالطبيق األ ، البد من تةل في واقع املؤسساداء الفعهذا األ  ةترجمول   

 .ةعام ةبصف ةاالقتصادي ةبجوانب املؤسس

دوات مما سيستلزم االختالف في األ  ةنتاجيالنشاط البنكي واملؤسسات اإل  ةذا كان هنالك اختالف في خصوصيإو 

ليه في الفصل إالقطاع البنكي، وهذا ما سنتطرق  ةلى دراسإطرق التفي مراقبه التسيير، فانه البد من  ةاملطبق

 .الالحق



 

 

 

 

 

 الثاني:الفصل 

 للبنك الجزائري. BEAدراسة حالة في الوكالة 
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 : التعريف بالوكالة محل الدراسة.املبحث األول 

، وفيما يلي مست انملبنك الجزائر الخارجي، الكائن في مدينة  51تتمثل الوكالة محل الدراسة، في الوكالة رقم    

 البنك الجزائر الخارجي والوكالة محل الدراسة.ملحة مختصرة عن 

 نشأة البنك الخارجي الجزائري وتعريفه. املطلب األول:

ملصرفي، في مجال العمل ا ةاملعتبر  ةوالكفاء ةالتي تمتلك الخبر  ةلجزائري الخارجي، البنوك التجارييعتبر البنك ا   

 .والتعريف به هتأوفي ما يلي نبذه عن نش

 .الجزائر الخارجينشاه بنك : أوال

 يسمالأبر  67/204بموجب مرسوم 1907كتوبر أول أفي   »  BEA «سيس البنك الخارجي الجزائري أت تم   

للجزائر  ة، واملاليةاالقتصادي ةوتسهيل الرابط ةنميمليون دينار جزائري، هدفه الرئيس ي يتمثل في الت 210قيمته 

 31في  ةالعام أة، املنش1967كتوبرأ 01 القرص الليوني فيصول أى هو على كل و حتاخرى حيث مع الدول األ 

   » BIAM «، وكذلك قرض الجنوب ، ثم تالها 1968فريل أ 30ببرا كالي  ةصول الخاص، األ 1967ديسمبر 

 .1968ماي  13بيض املتوسط، في تاريخ لبنك الصناعي الجزائري والبحر األ ا

 -88، ويعد ذلك وفق قانون 1968جوان  1بتاريخ  ةللدول من قبل ةس مال البنك بصفه خاصأتم اكتتاب ر    

لى واحد مليار دينار إس مالها أحيث وصل ر  همسأ تذا ةصبح البنك املؤسسأ، 1988جانفي  12املؤرخ 01

ى قطاع املحروقات فهنالك إل ةضافإللبنك،  ةالتجاري ةللحفاظ ةساسيمن قبل قطاعات األ  اري وكان محتكر جزائ

 : خرى هيأقطاعات 

 قطاع البناء. 

 قطاع اإللكترونيك. 

 قطاع االتصال. 

 قطاع الخدمات. 

 قطاع الكيمياء. 

 قطاع البيتروكيمياء. 

مليار دينار  1,6مليون دينار جزائري لكي يصل إلى  600حقق رأس املال البنك زيادة مقدرة بـ  1991في سنة    

 مليار دينار جزائري. 6’5وصل إلى  1996جزائري، وفي مارس 

دولة، ويخضع في نشاطه التجاري لقوانين  41مراسل بنكي متواجدين بحوالي  1450وله عالقات بشبكة تضم    

، أما إدارته فقد أوكلت ملجلس إداري مكون من الرئيس وتسعة إداريين ومحافظي (SPA)الشركات ذات األسهم 

 حسابات.
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  التعريف ببنك الجزائر الخارجي. ثانيا :

يعرف البنك الخارجي الجزائري على أنه :" بنك ودائع ككل البنوك األخرى يتعامل مع أشخاص معنوية وطبيعية    

تخضع لقواعد القانون التجاري وكان بنك الخارجي يساهم في تسيير املعلومات التجارية للمنشآت حتى تسمح لهم 

كان  1970ري العالمي، توسعت وظائفه سنة بالشراء والبيع في أحسن الظروف وذلك بمراعاة التطور التجا

 ال رض منه في املقام األول هو تسهيل وتنمية التقارير االقتصادية واملالية للجزائر مع باقي دول العالم".

أصبح بنك الجزائر منشأة وطنية عمودية اقتصادية مختصة في تمويل التجارة الخارجية، وقد  1988في سنة    

وكالة متواجدة في التجمعات السكانية الكبرى،  86ولديه  2002-01-17مي يوم تحصل على اعتماده الرس

 املراكز الصناعية ومناطق اإلنتاج البترولي.

 مراسل بنكي وله فرعين في الخارج هما: 1500ويقيم عالقات مع شبكة    

 البنك العربي ما بين القارات املتواجدة في فرنسا. 

 . ARBIFTجارة الخارجية املوجودة في أبو ظبي البنك العربي لالستثمارات في الت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيكل التنظيمي للبنك الخارجي، مهامه وأهدافه.: املطلب الثاني 
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يعتبر بنك الجزائر الخارجي، من أهم البنوك التجارية، وفيما يلي الهيكل التنظيمي لهذا البنك مع توضيح    

 مختلف املهام واألهداف التي يطمح لتحقيقها.

 أوال: الهيكل التنظيمي للبنك الخارجي الجزائري العام.  

 شكل املوالي :يمكن توضيح التنظيم الداخلي للبنك الخارجي الجزائري من خالل ال

 (: الهيكل التنظيمي للبنك الخارجي الجزائري.I-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: الوثائق لوكالة مستغانم، البنك الخارجي الجزائري.

 

 : مهام البنك الخارجي وأهدافه.ثانيا

 الرئاسة

 
ةإدارة التفتيش العام  

 املدرية العامة األمانة العامة

 للعالقات الخارجية

 املديرية العامة

 لإللتزمات

 المديرية العامة 

 للتنمية

 املوارد البشرية. -

 اإلدارة العامة. -

 مديرية االتصال. -

الدراسات القانونية  -

 واملنازعات

 خلية األمن. -

 التعريب.خلية  -

 

 العالقات الخارجية. -

 التجارة الخارجية. -

 العمليات مع الخارج. -

 الشبكة املركزية. -

االلتزامات مع  -

 املنشآت الكبيرة.

االلتزامات مع  -

 الص يرة. املنشآت

الخلية  -

 اإلستراتيجية.

 خلية التنظيم. -

 املحاسبة.إدارة  -

 إدارة اإلعالم اآللي. -

 إدارة الخزينة. -

إدارة املراقبة 

 والتسيير.
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 مهام على الصعيد الداخلي والخارجي.لبنك الجزائري الخارجي عده ل 

 :على الصعيد الداخلي: و منها 

  شخاص معنويينأو أ (فرادأ )شخاص طبيعيينأجل من و ودائع أل أتلقي الودائع تحت الطلب  

(SPA  , EURL, SAR) 

 .طبيعيينأو معنويين شخاص لى األإجل األ  ةوسطومت ةتقديم قروض قصير  

 ةوير الروابط والعالقات االقتصاديفي تسهيل وتط ةالرئيسيتتمثل مهمته  على صعيد الخارجي:  

الجزائرية بالبلدان األخرى في إطار السوق من خالل تشجيع العمليات التجارية مع الخارج بتمويل 

لى إ ةضافللمصدرين واملستوردين، باإل القطاع العام والخاص، وتقديم الضمانات الالزمة والتأمينات 

 :خرى أمهام 

التي تمكنها  ةدقيقال ة، وتزويدها باملعلومات التجاريةت الجزائريآمركزيه للمنش توفير خدمات 

 .حسن الظروفأمن بيع منتجاتها في 

 .الصرف والتحويالت ةيام بعمليلقا 

 ة.ت املصنعالتصدير للمنتجا ةترقي ةمساعد 

النشاطات التي تخص مختلف و  ةللمشاريع العام ةاملتوقع ةوليتثمار في املواد األ شجيع االست 

 .ةوكيميائي والبتر ةوامليكانيكي ةالصناعات الحديثكذا و  ةبالصناعات ال ذائي ةاملتعلق

 :هداف البنك الخارجي الجزائري فهي تتمثل في ما يليأما عن أ

والتجاري لتحقيق ي في مجال االستثمار  ةقتصاديت االآل تمويل املنشنعاش االقتصاد الوطني من خالإ 

 .ةاالقتصادي ةالتنمي

في  ةر تش يل الشباب وبالتالي املساهمطاإل من خالل تقديم قروض للشباب في توفير مناصب الش  

 .نقاص من حدتهاواإل  ةالقضاء على البطال

 .الوعي االدخاري لتحقيق اكبر مصدر للتمويل نشر 

 ا، وتقديم تحفيزاتالتي يقدمها البنك للزبائن ومحاوله تطويره ةن حسن سير الخدمات البنكيضما 

 .خرينيضا لجلب الزبائن اآل أو  ةمان والراحباأل   للزبائن وهذا لتحسسهم

 .الخارجي ةنعاش قطاع التجار إمن اجل  ةنشاء عالقات اقتصاديه خارجيإ 

 

 

 

 
 

 .: الوكالة البنك الجزائري الخارجياملطلب الثالث
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و التعرف على مفهومها و مختلف  مست انمقبل البدء في القيام بدراسة املطلوبة يجب أوال التعرف على وكالة    

 تؤديها هذه األخيرة.  املهام التي

 :نشأة وكالة مستغانم-1

وهي املمثلة األولى للبنك الجزائر الخارجي على مستوى هذه الوالية، وتحتل   1979 -2 -26نشأت وكالة في    

 .موقعا استراتيجيا وسط الوالية، يديرها مدير ومساعد املدير اللذان يمثالن مديرية الوكالة

تمويل ما يخص التجارة الخارجية، فهي ويمكن القول انه الوكالة لن ت ير في سيرها  أو دورها األساس ي أال وهو    

تحتل مكانة معتبرة  بصفتها وكالة من بنك الجزائر الخارجي في السوق املحلية لكن ما يتعلق بتمويل و وإدارة 

عمليات التجارة الخارجية من ناحية، ومن ناحية  أخرى بصفتها وكاله بنكية تجارية فهي تقوم بممارسة كل 

 .تجاري إبتداءا من استقبال الودائع ومرورا بمنح االئتمان الوظائف  يقوم بها أي بنك

 نشاطات الوكالة: -2

عامال يمثلون إطارات سامية موزعون على املصالح التالية:  24بـ  -مست انم -يعمل البنك الجزائر الخارجي  

 .الزبائن مصلحة االلتزامات، مصلحة التنظيم اإلداري، مصلحة النشاطات البنكية، مصلحة العالقات مع

 :وتتوزع مهام على مختلف املصالح بالوكالة  كالتالي     

 :تتمثل مهامها في مصلحة االلتزامات: 

 .ضمان دعم اإلدارة اللتزامات الزبائن 

 .إدارة ملفات الزبائن املتعلقة بالقروض 

االلتزامات السهر على متابعة تطبيق واحترام التعليمات املتعلقة بااللتزامات، وتتضمن مصلحة  

 فرعين هما:

 :تتمثل مهامه في  االلتزامات: ةدار إفرع  

 .سير حسابات الزبائن ةالشروط وكيفي ةمتابع 

 .منح رخص القروض ةدار وإمللفات الزبائن  ةيومي ةمتابع 

 .منح قرض ةبكل زبون وبكل عملي ةمعلومات خاص ةتكوين بطاق 

 .النتائج ةومتابعلى البنك الجزائر الخارجي إلفات املرسال إو  ةكتاب 

 تحضير العقود والضمانات. 

 .خاصة بااللتزامات  اإلحصائيات املتعلقة والوكالة وترتيب  

 :تتمثل مهامه في فرع املنازعات: 

 .املحافظة على الوثائق القضائية للزبائن 

 .إدارة مختلف األمور القضائية للوكالة 
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 .مشاركة وإبداء  الرأي في العقود املبرمة 

 .الجانب القانوني للعقود وااللتزامات والضمانات املقدمةمراقبة  

 .إدارة األوامر القضائية واملتعلقة بتجميد الحسابات الزبائن 

 .إرسال اإلنذارات وأوامر التجميد لحسابات الزبائن إلى مؤسسة أخرى  

 .تكوين وإدارة ومتابعة بطاقة املعلومات الخاصة  باملنازعات وشبه املنازعات 

 :: تتمثل مهامها في ما يلينظيم اإلداري مصالح الت 

 .إدارة الوسائل البشرية واملادية للمؤسسة 

 .ضمان تنسيق املعلوماتي واملحاسبتي للوكالة 

 :وتتكون مصلحة تنظيم اإلداري من فروع التالية  

 :: تتمثل وظائفه فيفرع إدارة الوسائل 

 .السهر على إدارة واملحافظة على الوثائق املختلفة للوكالة 

 .متابعة حسابات املوظفين وفقا للقانون  

 .تحضير وتقديم االحتياجات الخاصة بتكوين موظفين 

 .تنظيم التسجيالت املتعلقة  بتكوين املوظفين املتفق عليهم 

 .تقديم التقرير السنوي الخاص بتكوين موظفي الوكالة 

 .السهر على تطبيق الشروط الوقائية والصحة والتأمين داخل الوكالة 

 .إدارة العقارات واملنقوالت 

 .القيم بالتصريحات الدورية الجبائية وشبه الجبائية لدى مصالح املعنية 

 .قيام بإعداد امليزانية التقديرية السنوية للوكالة 

 .بإدارة األرشيف والعمل على محافظة عليه من التلفالقيام  

 :تتمثل وظائفه في فرع املحاسبة املعلوماتية: 

 .الخاصة باملعلوماتية إدارة التطبيقات 

 .تقديم حصيلة يومية ملجموع العمليات املحاسبية 

 :: تتمثل مهامها فيالنشاطات البنكية مصلحة 

 .على تنفيذ كل العمليات الخاصة بالزبائن وفق املخطط اإلداري محاسبي للوكالةالسهر  

 تصريحات دورية حول املخلفات املتعلقة بعملية الدفعترتيب  

 

    

 :تتكون هذه املصلحة من ثالثة فروع    
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 وتتمثل وظائفه كاآلتي: فرع العمليات املباشرة:  

 حسن استقبال الزبائن. 

 تنظيم يومي عام مستمر للعمليات املباشرة. 

 ضبط الحسابات في نهاية كل يوم عمل. 

 تنظيم عمليات السحب والدفع املباشر بالعملة الوطنية أو األجنبية. 

 تحويالت املتعلقة بالزبائن.القيام بجميع ال 

 تسهيل عمليات الدفع لألموال في شكل شيكات وكمبياالت وسندات أذنيه. 

 :تتمثل وظائفه في ما يلي فرع التجارة الغير مباشره: 

 .ةللوكال ينةعمليات الخز  ةإدارة ومتابع 

 .ةفي الخزين زل للفائض والطلب العجالتحوي اتعمليالقيام  

 .بالزبائن املتعلقةالقيام بجمع التحوالت  

 .ذنيهأ وكمبيالت وسندات موال في شكل شيكاتالدفع لأل  ةتسهيل عملي 

 :في ما يلي هوتتمثل وظائف :ةفرع التجارة الخارجي 

 .موال املتعلقة باالستيراد والتصديرتحويل األ  

 .ةجنبيوالدفع املباشر بالعمالت األ تنظيم عمليات السحب  

 .للعمالت املتعلقة بالتصدير واالستيراد ةريحات دوريصتالتقديم  

 ة.بعمليه التحويل للعمالت املختلف القيام 

 .: وتتمثل الوظائف فيمصلحة العالقات مع الزبائن 

 .املعلومات التي تفيدهم ةبال الجيد للزبائن وتزويدهم بكافاستق 

 .استقبال ملف الزبائن 

 .ةالحسن ةالسمعذو كفاء لكسب عدد كبير من املتعاملين األ البحث عن الزبائن 

 :وتتضمن هذه املصلحة فرعين هما

 :تتمثل مهام في شهار:عالم واإل فرع اإل  .أ

 .نشر وثائق تبين محاسن الوكالة 

 .ةللوكال ةعطاء الشهر إ 

 الرفع من مستوى التعامل. 

 .بين البنوك ةح مجال املنافسفتعامل عن طريق توسيع مجاالت الت 

 .الوكالة ةتحسين وضعي 

 :يتتمثل مهامه في ما يل :ةالبنكي ةاملحاسبفرع  .ب

 .موال البنك وميزانياتهأجرد  
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 .رباح والخسائرأل حصاء ديون البنك وموجوداته وحساب اإالقيام ب 

 .سنه ،ثالثي ،شهر ،بها الوكالة خالل يوم تتنظيم الحسابات وعمليات التي قام 

 .رباح وكيفيه توزيعهاتحديد النسب األ  

 .واالحتياطات ةباء املاليعوجميع األ  ةالعامحسم كل املصاريف  

 :مستغانم-BEA- ةتنظيمي لوكالالهيكل  -3

 يتضح لنا الهيكل التنظيمي لوكالة مست انم، فهو يتكون من عدة مصالح لها مدير: من خالل الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -BEA-( : الهيكل التنظيمي 3-2الشكل )
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 املصدر: وثائق الوكالة.

 

 

 .التشخيص املالي لحالة القرض املمنوح من طرف الوكالة املبحث الثاني:

 مدير الوكالة

 العالقاتمصلحة 

 مع الزبائن

مصلحة أمانة 

 االلتزامات

 مصلحة التنظيم

.والتسيير اإلداري   

 مصلحة النشاطات

 البنكية

 لجنة املحاسبة

 البنكية

فرع التجارة 

 الخارجية

 فرع املنازعات

فرع العمليات 

 املباشرة )عمليات

 البنك(

 فرع اإلعالم

 واإلشهار 

 فرع اإلدارة

 االلتزامات

 فرع اإلدارة

 الوسائل

ةالعمليات املباشر   

 )ما وراء الشباك(

 فرع املحاسبة

 واملعلوماتية
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املالي لحالة قرض است اللي استفادت منه الشركة ذات املسؤولية في ما يلي ستتم دراسة حالة التشخيص    

 .عين الفكرون لدباغة الجلود وتصديرها إلى الخارج  SARL TNNERIEاملحدودة

 .عموميات حول املشروع  :املطلب األول  

في  ، SARL TNNERIEيتمثل املشروع الذي تم تمويله من طرف الوكالة البنكية محل الدراسة لصالح شركة   

اغة الجلود وتصديرها، أما قيمة القرص فهي تتمثل في تسهيالت صندوق بمشروع است اللي بمجال د

 .دج540.000.000.00بمبلغ

بما أن العميل أخذ قرض من قبل يقوم البنك بطلب منه ملف مص ر وهذا لتوفير  مكونات امللف: .1

 .املعلومات

 .كشف ضرائب بتاريخ جديد 

 .التجاري املصادق عليه من طرف ال رفة التجاريةاألصل للسجل صورة طبق  

 CASNOS (AHESTATION MOSE A JOUR) كشف غير األجراء. 

 .2018- 2017- 2016يزانية وجدول كشف النتائج لكل من سنة امل 

 .2019امليزانية التوقعية لسنه  

 .(Technique économiqueشهادة خبرة) دراسة تقنوا اقتصادية  

 والعميل:عالقة بين البنك ال .2

تسير من   2010هي شركة دخلت في عالقة مع البنك الجزائري الخارجي في سنة  SARL TNNERIEشركة    

طرف اخوين جد مؤهلين في امليدان حيث درسوا مالية وبنوك في مدارس خاصة مما جعل حسن التسيير لديهما 

يث يعتبر هذا النشاط مهم جدا في ب ض النظر عن النشاط الذي تقوم به املؤسسة أال وهو دباغة الجلود ح

منطقة الشرق ويعتبر املؤسسة الوحيدة مما يعني أن املنافسة منعدمة غير أن عالقة البنك الجزائر مع هذه 

 .2011املؤسسة جيده جدا وتعتبر من أهم الزبائن لديها وذلك إبتداءا من سنه 

 

 

 

 

 

 

 حركة رقم األعمال: .3
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 .2018-2017-2016عمال املؤسسة لثالث سنوات األخيرة يوضح الجدول التالي حركة رقم األ    

 (: حركة رقم األعمال.1-3الجدول )

 2016 2017 2018 

 CA 147958321.00 86920738.00 89895990.00رقم األعمال 

 MC 30000.00 62576845.33 84974262.80الهامش على التكلفة 

 معدل الهامش على التكلفة

/MC CA 

0.00 0.72 0.95 

من خالل الجدول يمكننا القول أن رقم أعمال املؤسسة ممركز كليه لدى البنك الجزائر الخارجي خالل    

 السنوات الثالثة األخيرة أي أن النسبة معدل الهامش على التكلفة مت ير تكون كاآلتي:

1>/MC CA 

 : تحليل الوضعية املالية للمؤسسة.املطلب الثاني

من خالل الوثائق التي تحصلنا عليها من البنك الخارجي الجزائري خاصة امليزانية املحاسبية والجدول الحسابات    

 . 2018-2017- 2016النتائج نقوم بدراسة أهم مؤشرات املالية انطالقا من ثالث سنوات سابقه على التوالي 

 امليزانية املحاسبية: -1

سبية قام املصرفي بتحويل امليزانية املحاسبية إلى ميزانية مالية وفقا للنظام بعد تحصيل عالم امليزانية املحا   

املالي لتقليل الحسابات بدمج الفرعية منها إلى الحسابات الرئيسية قصد تسهيل مختلف العمليات التي يتطلبها 

 .التحليل املالي

 .معالجة امليزانية املحاسبيةتحصلنا على امليزانية املالية لثالث سنوات من خالل إعادة ترتيب و    

  نستعرض هذه امليزانية كما يلي:  (2-3)ومن خالل الجدول 

 

 

 

 (: امليزانية املحاسبية )األصول والخصوم(.2-3الجدول )
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 2018 2017 2016 األصول 

 000 335 8 000 245 9 114 968 10 األصول الثابتة

 التثبيتات املعنوية

 التثبيتات املادية

 

5 443 547 

 

5 443 547 

5 524 567 

5 524 567 

 

9 245 000 
 

4 485 000 

4 760 000 

0 

 

8 335 000 

4 255 000 

4 080 000 

0 

 األراض ي املمنوح امتيازها مباني

 ة األخرى يالتثبيتات العين

 التثبيتات املالية

 األصول املالية غير الجارية األخرى 

 634 660 278 508 157 200 295 300 69 األصول الجارية

 032 566 98 300 819 111 0 قيم االست الل

 032 566 98 300 819 111  مخزونات جارية

 521 075 112 165 026 71 962 416 69 القيم املحققة

 الزبائن

 مدينون آخرون

 الضرائب والحسابات املماثلة

47 585 369 34 778 196 

13 806 442 

22 441 527 

77 415 826 

220 428 

34 439 267 

 081 019 68 043 312 17 667 116- القيم املتاحة

 081 019 68 043 312 17 667 116- الصندوق 

 634 995 286 508 402 209 409 268 80 املجموع

 املصدر : بيانات الوكالة.

 2018 2017 2016 الخصوم
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 494 539 237 392 327 164 993 327 2 رأس املال العامل

 674 279 56 674 456 19 993 327 2 الخاصرأس املال 

 675 456 19 000 980 4 000 380 رأس املال االجتماعي

 062 134 40  230 532 12 841 265 8 النتيجة الصافية

 063 311 3 - 444 944 1 848 317 6- رأس املال الخاص آخر 

 820 259 181 718 870 144  0 ديوان طويلة األجل

 820 259 181 718 870 144  ديون  مالية

 138 456 49 115 075 45 416 940 77 ديون قصيرة األجل

 251 951 5 831 527 3 312 778 37 موردون والحسابات املرتبطة

 625 447 3 328 964  الضرائب

 885 115 590 805 014 210 ديوان أخرى 

 377 941 39 366 777 39 090 952 39 قروض بنكية جارية

 632 995 286 507 402 209 409 268 80 املجموع

 املصدر : بيانات الوكالة.

 

 

 

، تم إعداد امليزانية املختصرة 2018إلى غاية سنة  2016من خالل امليزانية املالية  للسنوات الثالثة من      

 واملوضحة في الجدول التالي:
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 ( : امليزانية املحاسبية املختصرة.3-3الجدول رقم )

 2018 2017 2016 البيان

 %3 %4 %14 األصول الثابتة 

 %97 %96 %86 األصول املتداولة

 %34 %53 %0 قيم االست الل

 %39 %34 %86 قيم املحققة 

 %24 %8 %0 قيم املوجودات

 %100 %100 %100 املجموع

 2018 2017 2016 الخصوم

 %83 %78 %3 رأس املال الدائم

 %20 %9 %3 رأس املال الخاص

 %63 %69 %0 الديون متوسطة وطويلة األجل

 %17 %22 %97 الديون قصيرة األجل

 %100 %100 %100 املجموع

 املصدر: إعداد الطالبة باعتماد على معطيات البنك )امليزانية العامة(.

( في الدوائر النسبية من أجل توضيح أكثر لكل من نسب 3-3كما تم ترجمة املعطيات املوضحة في الجدول )   

 األصول الثابتة واملتداولة بالنسبة إلى إجمالي املوجودات.
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 : إعداد الطالبة واعتمادا معطيات امليزانية املختصرة.املصدر

 األصول : .1

فيما  %14الثابتة نسبة ص يرة من مجموع امليزانية حيث مثلت وتمثل األصول األصول  الثابتة:  

على الترتيب  2018و 2017في سنتي  %1و  %10، وعرفت انخفاضا بنسبة 2016يخص سنة 

 وهذا راجع إلى انعدام التثبيتات نهائيا.

خاصة سنة  نالحظ  من خالل امليزانية األصول املتداولة تمثل تقريبا امليزانية كاملةاألصول املتداولة:  

للسنة األخيرة  %1(، و 2017للسنة الثانية ) %10، وعرفت زيادة من عام إلى أهر قدرت بـ 2018

من مجموع امليزانية، وهذا راجع إلى ارتفاع كل من قيم االست الل  %97( حيث مثلت 2018)

Valeurs d’exploitation  والقيم املوجودةValeurs disponibles ن اللتان كانتا منعدمتي

 .2015في سنة 

 

 

األصول 
الثابتة
4%

األصول 
المتداولة
96%

2017

األصول الثابتة
3%

األصول المتداولة
97%

2018

األصول 
الثابتة
14%

األصول 
المتداولة
86%

2016
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أما بالنسبة للخصوم فقد تم ترجمة معطيات امليزانية املختصرة إلى الدوائر النسبية التالية لتوضيح نسبة   

 رأس املال الدائم والديون قصيرة األجل بالنسبة إلى إجمالي الخصوم. 

الخصوم للسنوات (: نسبة رأس املال الدائم  والدين القصيرة األجل بالنسبة ملجموع 4-3الشكل )

 .2018-2017-2016الثالثة 

 

           

          

 إعداد الطالبة اعتمادا على امليزانية املختصرة. املصدر :

 

رأس المال 
الدائم
3%

ديوان قصيرة األجل
97%

2016

الديون قصيرة األجل
22%

رأس المال الدائم
78%

2017

ديون قصيرة األجل
17%

أموال دائمة
83%

2018
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 الخصوم: .2

والتي كانت  20116ويمثل نسبة كبيرة من مجموع امليزانية ما عدا سنة  رأس املال الدائم: 

واملتمثلة في رأس املال الصافي وقد ارتفعت نسبة كبيرة جدا  %3نسبتها ضعيفة قدرت بـ 

وهذا للجوء للمؤسسة إلى االقتراض من البنوك  %78حيث وصلت إلى  2017خالل سنة 

ونفس الش يء فيما  -DMLT %69هذا ما يفسر نسبة القروض املتوسطة وطويلة  املدى 

 .2018يخص سنة 

من %97انية أن الديوان قصير األجل مثلت نالحظ من خالل امليز الديون قصيرة املدى:  

أي أن املؤسسة لجأت إلى القروض االست اللية لقلة رأس املال  2016مجموع امليزانية 

 .%3الدائم الذي يمثل بـ 

على الترتيب وهذا  %17و %22نالحظ انخفاضا واضحا قدر بـ 2018و 2017أما في سنتي 

 وء املؤسسة إلى القروض طويلة وقصيرة األجل.راجع إلى ارتفاع نسبة رأس املال الدائم للج

 جدول حسابات  النتائج: 

 :يوضح الجدول أدناه حساب النتائج، للشركة املتحصلة على القرض                                   

 (: جدول حسابات النتائج.4-3الجدول رقم )
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 2018 2017 2016 البيان

 990 895 89 738 920 86 321 958 147 اإلنتاج املباع

 990 895 89 738 920 86 321 958 147 رقم األعمال

 - اإلنتاج املخزن 

49 076 885 

- 

111 819 300 

- 

- 

- 

13 253 268 

- 
 (-اإلنتاج املخزن املباع)

 اإلنتاج املثبت

 722 642 76 038 740 198 436 881 98 إنتاج السنة املالية

 - مشتريات السلع

- 

26 578 214 

441 812 

5 969 442 

43 923 856 

- 

170 306 267 

15 172 

350 185 

4 333 982 

57 498 

1 012 000 

19 470 105 

10 267 

393 217 

1 745 508 

96 213 

 املادة األولية

 التموينات األخرى 

 استهالكات أخرى 

 الخدمات الخارجية

 الخدمات األخرى 

 310 727 22 063 175 324 913 76 املاليةاستهالك السنة 

 412 915 53 934 676 23 112 968 21 القيمة املضافة

  122 787 4 أعباء العاملين

- 

4 427 148 

454 917 

3 162 192 

- 
 الضرائب والرسوم

 220 753 50 869 794 18 990 180 17 إجمالي  فائض اإلست الل

 - املنتوجات العملياتية األخرى 

4 490 427 

680 443 

- 

79 894 

795 000 

36 

285 177 

910 000 

 األعباء العملياتية األخرى 

 مخصصات االستهالكات

 079 558 49 975 919 17 120 010 12 نتيجة فائض االست الل

 913 170 املنتجات املالية

3 910 189 

283 531 

4 704 947 

1 204 253 

10 628 267 
 األعباء املالية

 014 424 9 - 416 523 4 - 276 739 3 - النتيجة املالية

 065 134 40 559 496 13 844 270 8 النتيجة الخام لألنشطة العادية

 0 0 0 نتيجة خارج اإلست الل

 - 326 964 000 5 الضرائب الواجب دفعها على النتائج

 065 134 40 233 532 12 844 265 8 صافي نتيجة السنة املالية

 065 044 41 233 327 13 287 946 8 قدرة التمويل الذاتي

 املصدر: بيانات الوكالة.
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( أن من خالل كل الدورة جميع النتائج جيدة وفي زيادة من عام إلى آخر 4-3نالحظ من خالل الجدول رقم : )   

 على غرار رقم األعمال الذي عرف انخفاض بانخفاض اإلنتاج املباع.

عرفت قدرة التمويل الذاتي زيادة جد مقبولة خالل كامل دورة الدراسة حيث يمكننا الحكم أن نشاط املؤسسة    

 تسير جيدا خاصة في عام.

 مؤشرات التوازن املالي.:  املطلب الثالث     

 يمكن توضيح رأس املال العامل من خالل الجدول التالي:  

 الهيكلية.(: تحليل القيم 5-3الجدول رقم  )

 2018 2017 2016  البيان

 

 رأس املال العامل

 

CP-AL 
 

 

 

AC- DCT  

 

 

-8 640 121 

 

155 082 392 

 

229 204 494 

 

- 8 640 121 

 

 

155 082 392 

 

229 204 494 

 VE+VR+DCT+CBC 31 428 636 177 547 716 201 126 792 احتياج رأس املال العامل

 

 الخزينة

FR-BFR 

VD-CBC 

- 40 068 757 -22 456 324 28 077 702 

- 40 068 757 -22 456 323 28 077 704 

 املصدر: إعداد الطالبة.

 يتضح من خالل الجدول أن :     

 رأس املال العامل: .1

رأس املال أقل من الصفر حيث أن املؤسسة عرفت عدم توازن في الهيكلة املالية ألن  2016في سنة  

 ,األصول املتداولة لم ت طيها ديون قصيرة األجل وهذا راجع إلى سوء التسيير في املؤسسة

تقريبا  2018-2017رأس املال أكبر من الصفر عرف زيادة من  2018-2017أما في سنتي   

 الضعف.
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هذا ما يؤكد أن املؤسسة  في أمان حيث أن رأس املال الدائم غطى جميع األصول الثابتة بزيادة وهذا أعطى رأس    

 مال موجب.

 يمكن التوضيح أكثر لهذا اإلختالف امللحوظ خالل الثالث سنوات من خالل مخطط األعمدة التالي:  

 مخطط بياني يوضح الت يير في رأس املال العامل خالل السنوات الثالثة. (:5-3الشكل )

 

 إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات امليزانية. املصدر :

رأس املال العامل يحقق نتيجة سالبة السبب يرجع إلى عدم ت طية الديون قصيرة  (5-3)يوضح الشكل               

 ،2017أما بالنسبة لسنتي  2016عدم توازن في الهيكلة، وهذا خالل سنة األجل لألصول املتداولة مما عرف 

، عرف زيادة ملحوظة على التوالي وهذا يرجع إلى التوالي وهذا يرجع إلى األموال الدائمة التي غطت األصول 2018

 الثابتة بشكل جيد ما يجعل املؤسسة في أمان.

 احتياج رأس املال العامل: .2

ثالثة السابقة نالحظ أن االحتياج من رأس املال أكبر من الصفر هذا ما يفسر  االحتياج من خالل السنوات ال   

 املالي للمؤسسة ألن املداخيل الدورية للمؤسسة لم تمول كل احتياجات النشاط.

باعتبار هذه النتيجة جد سيئة بالنسبة  2016،2017وهذا ما يفسر إعطاء خزينة سالبة لسنوات     

التي حققت خزينة موجبة وهذا بدوره راجع إلى  رأس املال العامل الذي هو أكبر  2018ر سنة للمؤسسة على غرا

-50,000,000

0
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150,000,000

200,000,000

250,000,000
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حيث كان هذا  BFR< FRمقارنة مع احتياج رأس املال العامل الذي هو أكبر مقارنة مع احتياج رأس العامل 

 األخير م طى كليا. 

عرفت توازنا جيدا حيث مولت احتياجات الدورية  2018ويمكن القول أن املؤسسة في السنة األخيرة    

االست اللية باملداخيل الثابتة، واملخطط املوالي يوضح لنا االحتياج من رأس املال العامل والخزينة من خالل 

 (.2018-2017-2016الثالث سنوات السابقة )

 االجتياح لرأس املال العامل والخزينة.الت يير في : (6-3)الشكل 

 

 2018على غرار سنة  2017، 2016(الخزينة التي حققت نتيجة سالبة خالل سنتي 6-3ويبين لنا الشكل )      

 التي حققت نتيجة موجبة وهذا راجع إلى رأس املال الذي هو أكبر من احتياج رأس املال العامل.

   .املالي النهائي ملنح القرض باستخدام إحدى آليات التشخيصمناقشة القرار  : املبحث الثالث    

املالي واملتمثلة مناقشة القرار النهائي ملنح القرض باستخدام إحدى آليات التشخيص سيتم خالل هذا املبحث    

 .2018-2017-2016في التحليل عن طريق النسب املالية ودراسة املخاطر، وذلك اعتمادا على سنوات الثالث 

 : تحليل النسب املالية. املطلب األول    

 يوضح الجدول التالي، النسب املوضحة للوضعية املالية الخاصة بالشركة طالبة القرض,       

BFR=VE+VR+DCT+CBC الخزينة
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2017 177547716 -22465323

2018 201126792 28077704
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 (: النسب املالية للشركة طالبة القرض.6-3الشكل رقم )

FORMULES 2016 2017 2018 

     نسب الهيكلة

 

 التوازن املالي

 

CP/AL 

 رأس املال العاملاألصول الثابتة/ 

 

0,212250985 

 

17,7747314 

 

 

28,49903947 

 

 

 قدرة التسديد

DMLT/CAF 

ديوان ط،أ األجل/ قدرة التمويل  

  الذاتي.

 

0 

 

10,8702773 

 

4,416224855 

 

 قدرة املديونية 

C PROPRES/DMLT 

 رأس مال خاص./ ديون ط,أ

 

- 

 

0.1343037 

 

0.310491724 

     نسب السيولة

 

 السيولة العامة

AC/DCT 

 األصول الجارية / ديوان ق.أ

 

0.889144536 

 

4.44053239 

 

5.634500494 

 

 السيولة املختصرة

(VR+VD)/DCT 

)القيم املحققة +القيم املتاحة(/ 

 ديوان ق.أ

 

0.889144536 

 

1.95979995 

 

3.64501526 

 السيولة الحالية

 

AC/DCT 

 األصول الجارية / ديوان ق.أ

-0.00149687 

 

0.38407079 

 

1.37534154 

 

 

 النشاط والتسيير

VA/CA (HT) 

 القيمة املضافة/ رقم األعمال.

 متضمن الرسم

 

0,148475002 

 

0,27239684 

 

0,599753248 

     نسب املردودية

صافي نتيجة السنة املالية/ رقم  املردودية التجارية

 األعمال

0.05586603 0,14418001 0,446450003 

 

 املردودية املالية

RN d4exer/c propres 

صافي نتيجة السنة املالية/ رأس 

 املال الخاص

 

3,550630951 

 

0,64410973 

 

0,713118292 

 

 املردودية االقتصادية

RB D’EXER/ TOTAL ACTIF 

النتيجة الخام لألنشطة العادية / 

 مجموع األصول 

 

0.10303984 

 

0.0445271 

 

0.139842075 

 إعداد الطالبة. املصدر :

  :نأح من خالل الجدول رقم ضيت



                                                                 للبنك اجلزائري  ABEدراسة حالة يف الوكالة                      الفصل الثانـــي:

 
49 

 ةملدافي الجدول من خالل كامل  ضحةالنسب املو  ه، وهذا ما فسرتةجد مقبول ةللمؤسس ةالنسب املالي 

 (.1>يموال )نسب التوازن املالال من طرف رؤوس األ إلم ت طي  ةصول ثابتن األ أل 

   رأس املال موجب سببه  لكوكذا ةصول الثابتلأل  ةبالنسب ةموال الدائمرؤوس األ  ةهميأوهذا ما يفسر        

 (.FR<1.)التي وجدنا فيها اقل من الصفر 2011 ةعلى غرار سن ةر يخه األ اته

على تسديد  ةاملؤسس ةوهذا ما يفسر قدر  2018و  2017و  2016 ةجدا سن ةمقبول ةالعام ةسيولال 

 .ديونها

 ةن املؤسسأقول ال نستطيع  وهذا ما يجعلنا 2018و 2017خالل السنتين  ةجيدة السيول املختصر  

 .على نطاق االست الل ةي ديونها الخارجيأ ةها املادياتعلى الوفاء بالتزام ةقادر 

و  2016اص ر من الواحد خالل سنتين  ةن السيول الفوريأمن خالل النتائج املتحصل عليها  الحظنا 

 .على القيام بتسييره مدخراتها ةللمؤسس ة جيدال ةقدر الوهذا ما يفسر  2017

لها  ةن املؤسسأوهذا ما يفسر  ةصولها اقتصاديأ ةمردودي أنتبين  ةاملردودي بعند احتسابنا لنس 

 .من القرض وذلك من اجل تحسين مردوديتها االستفادةفي  ةصالحي

 :شكال التاليب وتلخيصها من خالل مجموعه من األ هذه النس كما يمكن توضيح 

 : تيكاآل( 7-3)في الشكل  ةموضح ةبيانيال ةعمداأل تم ترجمتها من خالل  ةهيكلاللنسب  ةببالنس                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: نسب الهيكلة.7-3الشكل رقم )



                                                                 للبنك اجلزائري  ABEدراسة حالة يف الوكالة                      الفصل الثانـــي:

 
50 

    

    

 

 إعداد الطالبة باعتماد على امليزانية. املصدر:  

 ( التالي:8-3وتم كذلك ترجمة معطيات نسب السيولة في األعمدة البيانية التالية من خالل الشكل )          
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 (: نسب السيولة.8-3الشكل رقم )

     

 املصدر :إعداد الطالبة باعتماد على معطيات امليزانية.

 مدة البيانية املوضحة أدناه :( تم توضيح نسب النشاط والتسيير من خالل األع9-3أما من خالل الشكل )   

 ( : نسب النشاط والتسيير.9-3الشكل رقم)

 

 عداد الطالبة باعتماد على معطيات امليزانية. املصدر : إ

 

 كما ترجمة معطيات نسب املردودية في األعمدة التالية:         
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 (: نسب املردودية.10-3الشكل رقم )

 

 معطيات امليزانية.: إعداد الطالبة باعتماد على املصدر

 دراسة املخاطر. املطلب الثاني :         

خاطر امللى انعدام إتحليل ال ةوعملي ةدراسالال انه تم التوصل من خالل إ ةاملتنوع ةبالرغم من املخاطر املالي

 .القرض ةطالب ةن تهدد املؤسسأمن املحتمل  يتالو  ةود مخاطر لكن شبه معدومجو و أ ةاليامل

 .بشكل دوري ةداريالن العامل يسدد مساهمته اإل  ةمعدوم ةوشبه الضريبي ةالضريبياملخاطر  

ن خطر عدم ألى إتوصلنا  ة النسب املالي ةساسا في دراسأملالي والتي تتمثل التحليل ا ةبعد القيام بعملي 

خطر القول أن مما يمكننا  ةمرتفع جد ةفي املؤسس ةسيول ذلكوك ةن املردوديأل التسديد يكاد ينعدم 

 .ةعدم استرجاع القرض املستبعد

عمال جيد قم األ لر  ةراجع تحقيق املؤسس  يضا وهذاأخطر املتعلق بالنشاط يكاد ينعدم ما فيما يخص أ 

 .العمل ةسيرور  ةخر يوضح جديأعام بعد 

لى إ هذا راجع على زبائنها و  ةاملؤسس ةيضا محافظأوتبين  ةفي امليدان تؤكد النتائج املوضح ليمالع ةالخبر  

 .املنتوج ودةج

 

 

 .القرار النهائي :مطلب الثالث
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القرض  منح  ةوصالحي ةمن سالم هكدأوت ةالتي الحظها البنك في هذه املؤسس ةالعمليات املالي ةالنظر اليجابي   

كل ش يء هم أو  ةالجيد ةواملردودي ةيحر امل ولةسياللى إ ةضاف، باإل ةوالعملي ةالعلمي ةمن خالل الخبر  ةلهذه املؤسس

واملتمثل في تسهيالت صندوق  ةللمؤسس يست اللاال قرض اليتفق البنك على منح  ةلهذه املؤسس ةالجيدالسمعة 

 ة:التالي اتضمانالمع وضع  د ج  540.000.000.00بمبلغ

 د ج.  108,000,000,00ة رهن عقاري بقيم 

 .مين كل املخاطرأت 

 .املحل ةرهن شهر  

 ة :الخالص

والتابعة للبنك الجزائر الخارجي تم التطرق   -BEA–الدراسة التطبيقية امليدانية على مستوى وكالة من خالل    

إلى الجانب النظري لهذه الوكالة ومن ثم تقييم وتشخيص وضعية  إحدى املؤسسات وذلك بإسقاط جزء من 

ا على تقييم أدائها أهمية الجانب النظري على الجانب العملي اعتمادا على مجموعة من الوثائق التي تساعدن

امليزانية املحاسبية عدلت وفقا للنظام املحاسبي املالي مع تحديد أهم األدوات التي تعتمدها هذه الوكالة واملتمثلة 

في نسب الهيكلة ونسب السيولة ونسب النشاط، أخيرا نسب املردودية فلوحظ أن هذه املؤسسة  جد مؤهلة  

ملتمثل في تسهيالت الصندوق التي انتهت بموافقة البنك على منحها القرض مع للحصول على القرض االست اللي ا

 وضع الضمانات الالزمة.
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 ةحتياجات املاليال ا ةقصدا ت طي ةد من الوظائف وتقديم خدمات متنوعالعدي ةملمارس ةالبنوك التجاريتسعى        

دائها،  أبات وجودها، وذلك من خالل تحسين ثإمام منافسه تفرض عليها أ، فهي وجدت نفسها ةع االقتصادييشار امل

 عوائدها كون هدفها الرئيس ي هو تحقيق الربح. ةوزياد

 تاملخاطر وت ير هذه ظمت اللمخاطر، حيث تع كثر الصناعات تعرضأتعد من  ةاملصرفي ةن الصناعأوال شك        

خلقها ساعد على ة جديد ةدوات املاليأت العمل املصرفي وتنامي استخدام اثي ومستحدطبيعتها في ظل التحرر املال

لدى  ةمتزايد ةهميأالتشخيص املالي اكتسب موضوع ومن هنا  ةرفياملص ةقدم التكنولوجي الهائل في الصناعللت

 .ةالبنوك التجاري

في اتخاذ قرار منح القرض  ةجوهري ةداأو  ةلدى البنوك التجاري ةبال  ةهميأالتشخيص املالي يعد ذات ف       

 .للمشروع ةجيد ةوذلك بتحقيق معدل مردودية هداف واالستراتيجيات املسطر وتطبيقه بشكل يحقق األ 

ر منظو  من ةلتشخيص املالي في البنوك التجاريعلى ا ألقينا الضوء قد  ةهذه الخطو  ة هميأومن املنطلق          

عمل املصرفي كما املالي وذلك من خالل عرض وظائف البنك التجارية وما ينتج عنها من مخاطر تواجه ال ياملحاسب

ملا يلزم وما يمكن القيام به لتجنبها من  ةناسباملوضع خطط و هذه املخاطر و دراستها  ةدار إ ةتم استعراض كيفي

 .ةساسا على النسب املاليأليات التشخيص املالي الذي يعتمد خالل عم

من قبل  ةللمؤسس ةاملالي ةوتحليل املنهج املتبع في تشخيص الوضعي ةما الجانب التطبيقي ومن خالل دراسأ        

بتحليل القوائم ست اللي ثم التمكن من القيام قرض ا ةحال ةتربص الذي تم القيام به حول دراسالبنك التجاري 

ؤشرات التوازن هم املأ ةمع دراس ةاملحاسبي ةمن التعديالت على امليزاني ةواملتحصل عليها بعد القيام بجمل ةاملالي

لى إ ةضافباإل  ةس املال العامل والخزينأس املال العامل واحتياج ر أر  ةبواسط ةيزانياملتحليل ى إلاملالي بالتطرق 

 .ةؤسسللم ةاملالي ةلجزائري الخارجي في تقييم الوضعيمن قبل البنك ا ةاملستخدم ةالنسب املالي

 :ةلى النتائج التاليإالتواصل  ةالتطبيقي ةكما تم من خالل الدراس         

 .مؤشرات التوازن املالي خالل ثالث سنوات ةالتحليل بواسط 

لبه القرض طا ةالطابع ايجابي مما جعل املؤسس ذات في تزايد مستمر و  ةالنسب املالي ةالتحليل بواسط 

 تقاللية مالية دليالتها.تتمتع باس

 .ةعلى التسديد ديونها وهذا ما يسمح لها بالحصول على قرض في وقت الحاج ةلها القدر  ةاملؤسس  

 .لدى البنك الجزائري الخارجي وفي تزايد مستمر اعمال ممركز كليرقم األ  
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 :التوصيات

من  ةللمؤسسة بالنسبضا أيلتشخيص املالي كذلك  ةبال  ةهميأن يضع أاالقتراحات يجب على البنك من بين           

 .ليمةس ةقرار منح القرض بصفاتخاذ والضعف  ةواكتشاف نقاط القو  ةاملالي ةاجل معرفه الوضعي

 ة.ديون العمالء القديم لتحصي 

 .وهذا برفع مستوى االستثمارات ةاملؤسس ةمردودي ةالسهر على مراقب 

 .في تقديم القرضة جديدالتقنيات توفير ال 

 املالي. الي للتسهيل عمليه التحليلاملحاسبي املاالعتماد على النظام  

 .شروع من طرف البنك لضمان اهتمامه بشكل جيدامل ةمتابعضرورة  



 

 

 

 

 

 

 

 

 عــــــاملراج

 

 

 

 

 



 املراجع

 

 :املراجع

 .2000أحمد حسن ظاهر، املحاسبة اإلدارية، دار وائل للطباعة والنشر، األردن،  -

ير في قطاع البنوك"، رسالة ماجيستير، غير منشورة، املدرسة العليا يالطاهر أبو طالب، "مراقبة التس -

 .2003-2000للتجارة، دفعة 

 .1998حاسبة العامة للمؤسسة، ديوان املطبوعات الجامعية، طبوتين محمد ، امل -

 .2000دادي عدون ناصر ، املحاسبة التحليلية، دار املحمدية العامة، الجزائر، طبعة  -

 .1998دادي عدون ناصر ، "اقتصاد املؤسسة"، دار املحمدية العامة، الطبعة األولى، الجزائر،  -

 والتخطيطي اإلستراتيجي.دادي عدون ناصر ، اإلدارة  -

 عقون سعاد ، "نظام مراقبة التسيير: أدواته ومراحل إقامته في املؤسسة االقتصادية. -

فركوس محمد، املوازنات  التقديرية أداة فعالة للتسيير، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  -

 .2001طبعة

- Ann-marie keiser, control de gestion, edition ESKA 2EME edition, paris . 

- C .alazard et S.Seperi, control de gestion manuel et application, 3emeedition, 

DUNOD ,PARIS,1996. 

- Norbert guedj, le contrôle de gestion pour a meleorer la parfermonce de 1 entprise,3eme 

edetion d’origanistion, 2000 . 

- Norbert guedj, le contrôle de gestion pour améliorer la performance de l’entreprise, op-cit. 

- M.GER VAIS, control de gestion, 7emeedition, ECONOMICA, 2000. 

- MICHEL ROUACH et GéRARD Naulleau, le contrôle de gestion bancaire et financier, OP-CIT. 

- Michel Leroym : Le tableau de bord ou service de l’entreprise, étidion dorganisation, paris, 

1998. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفهـــــــــــرس
 

 

 

 

 

 

 

 



 الفهرس : 

 

 الفهرس

 اإلهداء   

  

..........................................................................................................................................املقدمة

 ..........................أ

 األدبيات النظريةالفصل األول : 

    

 02................................................................................................................تمهيد..................................................

 .-اإلطار أملفاهيمي للدارسة–املبحث األول: األدبيات النظرية 

 املطلب األول : مفاهيم األساسية حول مراقبة التسيير.

     03...............................................................................................................................تعرف التسيير...... - 1         

 03.................................مفهوم املؤسسة................................................................................................. -2         

 03............مفهوم النظام وعناصره......................................................................................................... -3         

 04.....................مفهوم الرقابة................................................................................................................ -4         

 06.........................................................مفهوم مراقبة التسيير............................................................... -5         

  09........خصائص مراقبة التسيير.........................................................................................................  - 6         

 املطلب الثاني: دور وأهداف مراقبة التسيير.

 10.............دور ومهام مراقبة التسيير..................................................................................................... -1         

 11.............................................أهداف مراقبة التسيير.......................................................................... -2         

 املطلب الثالث: مسار وأدوات مراقبة التسيير.

 13.......أنماط االرتباط الهرمي ملصالح مراقبة التسيير.................................................................................. -1

 16.....التسيير...................................................................................................................... مسار مراقبة -2         

        20...............................أدوات مراقبة التسيير.......................................................................................... -3         

 .املبحث الثاني: األدبيات التطبيقية

 23.......املطلب األول: عرض الدراسات السابقة...........................................................................................      

 25الف...................................................................................................املطلب الثاني: أوجه التشبه واالخت      

 27..........................خاتمة الفصل األول............................................................................................................    

 للبنك الجزائري.  -BEA–الفصل الثاني: دراسة حالة الوكالة 

 : التعريف بالوكالة محل الدراسةاملبحث األول     

 املطلب األول: نشأة البنك الخارجي الجزائري وتعريفه.      

         29.............نشأة بنك الجزائر الخارجي..................................................................................................... -1         

 30....................................................التعريف ببنك الجزائر الخارجي....................................................... -2         

 

 



 الفهرس : 

 

 

 املطلب الثاني : الهيكل التنظيمي لبنك الخارجي الجزائري، مهامه، وأهدافه.

 31الهيكل التنظيمي للبنك الخارجي الجزائري العام.......................................................................... -1         

 32.............مهام البنك الخارجي الجزائري وأهدافه............................................................................ -2         

 للبنك الجزائري الخارجي  -BEA–املطلب الثالث: التعريف بوكالة 

 33.......................................................................................................مست انم  -BEA–نشأة وكالة  -1         

 33..........................................................................................................نشاطات الوكالة...................... -2         

 36............................... ..................................مست انم................  -BEA–الهيكل التنظيمي لوكالة  -3         

 املبحث الثاني: التشخيص املالي لحالة القرض ممنوح من طرف الوكالة.

 املطلب األول: عموميات حول املشروع.

 .38.......................................................................................................مكونات امللف............................ -1         

 38..........................................................................................................العالقة بين البنك والعميل... -2         

  39.........................................................................................................األعمال.................... حركة رقم-3         

 املطلب الثاني: تحليل الوضعية املالية للمؤسسة.

 39.................................................................................................................امليزانية املحاسبية........... -1         

  املطلب الثالث: مؤشرات التوازن املالي.

 47................................................................................................رأس املال العامل............................. -1         

 48......... احتياج رأس املال العامل...................................................................................................... -2         

 املبحث الثالث: مناقشة القرار النهائي ملنح القرض باستخدام آليات التشخيص املالي.

 50....................................................................النسب املالية...................................املطلب األول: تحليل        

 55...................................................................................................املطلب الثاني: دراسة املخاطر.............       

 56.................املطلب الثالث: القرار النهائي................................................................................................      

 

....................................................................................................................خالصة.......................

................57 

  

.......................................................................................................................................الخاتمة...

 ملراجعا                                59..............

 امللخص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص املذكرة

  

 



 ملخص:

هدفت الدراسة إلى الوقوف على آليات التي تستخدمها البنوك التجارية لتشخيص الوضعية املالية للزبائن    

طالبي القرض منها، خاصة باعتبارها من أهم املؤسسات املالية التي تنشط االقتصاد والتي تلعب دور الوسيط 

 املاليين مختلف املتعاملين االقتصاديين.

املالي الذي يعتمد على تحليل البيانات املالية املتوفرة عن املشروعات االقتصادية  وقد خلصت إلى تشخيص   

ملعرفة نقاط القوة والضعف، يعتبر في غاية األهمية لتجنب البنوك التجارية وقوعها في املخاطر املالية جراء 

 العمليات املالية التي تقوم بها.

ليب مختلفة ومتنوعة يمكن من خاللها للبنوك التجارية بلوغ كما خلصت أن التشخيص املالي يعتمد على أسا    

 القرار الرشيد حول مدى االستثمار في تمويل مشروع است اللي.

 الكلمات املفتاحية:  

 التشخيص املالي، املخاطر املالية، العمليات املالية، التحليل املالي.

 

Résumé: 

      Le but des études est stoppe dur les mécanismes utilises par les banques commerciales pour 

personnaliser la situation financière des clients demandeurs des crédits qu’il de tiennent  

notamment la considération spéciale des entre  prises financière qui activent dans l’économie qu’il 

jouent le rôle média leur dans le domaine des finances entre les différents employeurs 

économiques l’étude appris fui dans la spécialisation financière existantes dans les projets 

économique pour connaitre des points forts et les points faible ou considère importants pour éviter 

les banque commerciales existants dans dangers financière a coure des opération financière que tu 

concrétise la financions que personnalisé financière. 

     Repose sur défirent manière quand peut par lui les banques commerciales finalité des décrets 

vers fracturation qui alimente financière projet exploité . 

     Mots clés : diagnostic financière, les risques financière¸ les opération financière, et d’analyse 

financière . 

  

 


