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 "كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل  الحمد هلل الذي هدانا لهذا و ما"

 الحمد هلل الذي اعانني على اتمام هذه الرسالة وبعد؛
كيف يمكن أن أعبر عن احساسي باالمتنان لوالدي اللذين فعال الكثير من أجلي منذ صغري وحتى كبرت 

 .ومازاال يضحيان من أجلي
ير واالحترام الذي علمني كيف يكون الصبر الى من أحمل اسمه بكل فخر، الذي لم أجد عبارات تفيه حقه بالتقد

 .الحبيب والديطريقا للنجاح الى قدوتي ومفخرتي 
التـي غمرتنـي   ،من ضحت بالكثير من أجلي وحملت هموميو  سهرت الليالي،من ، سندي في الحياةإلى 

 .الغاليـة أمـي إلى التي لو وصفتها لما أنصفتها بدعائها
 .بل أن يكون منيق ماهذا العمل فهو منك ماأهديك

هناك عزيزة كنت أتمنى أن تكون موجودة معي ألنها كانت تدعمني بدعاءها الذي يصل الى القلب، انها انسانة 
 .الغالية رحمها اهلل جدتيغالية على قلبي لكن القدر كان أقوى منا، 

كتسب قوة ومحبة ال ودها أإلى من بوج، تنير ظلمة حياتي ضيئةإلى شمعة م، أعتمد اإلى من بها أكبر وعليه
 .الحبيبة أختي إلى من عرفت معها معنى الحياة، حدود له

الى من بهم استمد عزتي واصراري، من كانوا عونا لي في  عتزازا و فخرا بانتمائي لهم،اإلي من أرفع رأسي 
 .وعائالتهم إخوتي الحياة وصعوباتها،

ي، كان متفانيا وقلبه ينبض قبل هدف ههدفالى من يجمع بين حاضري ومستقبلي، شخص وقف بجانبي لتحقيق 
 –إن شاء اهلل  –شريك الحياة بنجاحي 

إلى من معهم سعدت، إلى من كانوا  ،إلى من تميزوا بالوفاء والعطاء، أمي ملم تلده لذينال واالخوة لى األخواتإ
 .صديقاتي وأصدقائي االعزاء معي على طريق النجاح والخير

 ....الى كل هؤالء أهدي ثمرتي
واخر دعوانا أن الحمد هلل رب  وفي االخير أسأل اهلل أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به

 .العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد رسول رب العالمين هادي األمة وشفيعها يوم الدين
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قبوال حسنا و  يأن يتقبله من ةهذا العمل راجي إلنجاز نيأوال صاحب المنة والنعمة الذي وفق هلل إن الحمد والشكر
 .به يوغير  يينفعن

 :الرسول صلى اهلل عليه و سلمومصداقا لقول 
من إستعاذكم باهلل ف أعيذوه،ومن سألكم باهلل ف أعطوه ،ومن دعاكم ف أحيوه ومن صنع إليكم معروف ا فكافئوه،ف إن لم  " 

 "تجدوا ف أدعو له حتى تروا أنكم قد كاف أتموه  
 ذي تكرم بقبول ال " تومي ميلود" المشرف األستاذ الدكتور يتقدم إلي أستاذعبارات الشكر والثناء أبأسمى 

ونصائح علمية قيمة، وكذا حرصه الدائم على  مالحظاتو  توجيهات من يولما قدمه ل يشرف على تأطير اإل
 .إتمام هذا العمل

نة المناقشة الموقرين لقبولهم تقييم رسالتي وبما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان للسادة األفاضل أعضاء لج
 .بذلوه من جهد في قراءاتها ولما يقدمونه من توجيهات قيمة

كما ال يفوتني أن أتوجه بالتحية والشكر الى كافة أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  جامعة 
ت عنهم مبادئ البحث العلمي عبر كامل مشواري الدراسي بسكرة وأخص بالذكر أساتذتي المحترمين الذين تلقي

 .الجامعي
كل التشجيع والمبادرة في توسيع ميدان البحث  يإعطائ فيالعرفان إلي من كانوا السباقين أتقدم بوافر الشكر و 

  .بكل احترام وتقدير يووقفوا مع

 .ي شحتاني واألستاذة رانية غضاباسماعيل حجازي واألستاذ عبد العال دون أن أنسى الشكر الكبير لألستاذ

إلى كل األيادي الطيبة التي شاركت في إتمام هذا العمل إلى كل الذين أحيوا األيام والثواني بالحب والسرور 
 .والفرح نقدم هذا العمل المتواضع ونسأل اهلل التوفيق
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 مقدمـــــــــــــــة

 
 زيادةقتصاد المعارف و إت المتسارعة التي تواجه المحيط االقتصادي من تبني مفهوم في خضم التطورا     

حدة المنافسة، أصبح  شتدادوا ،حجم المؤسسات االقتصادية وتعقد هياكلها، وظهور التطور التكنولوجي السريع
إدارة نها من إلزاما على المؤسسة االقتصادية توفير قدر كاف من المعلومات التي يطلبها المهتمون بشؤو 

لذا تسعى المؤسسة االقتصادية إلى توفير  لتساعدهم في اتخاذ القرارات الرشيدة، ؛الخ...ومساهمين ومتعاملين
لمواجهة مشاكلها  مع احتياجات اإلدارة خاصة أفضل وأدق المعلومات وأكثرها مالءمة ومرونة بشكل يتناسب

 .المناسبة في الوقت المالئم المتزايدة وبالكيفية التي تتيح لها اتخاذ القرارات
نتيجة النشاط  وبيان المركز  عنهذا التطور لم تعد وظيفة المحاسبة قاصرة على تقديم المعلومات للحكم بو   

التي يتم وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها قتصادية،  أصبحت أداة لتسيير المؤسسات االو  بل تعدت ذلك ؛المالي
يبدأ بتنفيذها وتتم رقابتها وتقييمها أثناء  تخطيطيةتترجم إلى برامج  تقريرها مقدما في شكل خطط وسياسات

وعرف هذا الجانب من التطور في المحاسبة بالمحاسبة اإلدارية التي تقوم  بتوفير المعلومات التي  التنفيذ وبعده،
 .تخطيط والرقابة وصنع القرارات المناسبةالتغطي احتياجات اإلدارة ومساعدتها في 

التي  التغيرات الكبيرةغير أن  ؛المحاسبة اإلدارية د ركيزةإدارية يع ديم المعلومات المحاسبية ألغراضتقو      
 ،الخ....المخزونتسيير حدثت في بيئة األعمال وظهور مفاهيم حديثة ألساليب اإلنتاج، الجودة، التكاليف، 

 انصب في بوتقة واحدة وهي ضرورة وتوجه العديد من المؤسسات نحو تحسين وتطوير برامج تسييرها، كل ذلك
انجاز أهداف المؤسسة من أجل التغيرات، تطوير أدوات المحاسبة اإلدارية وأساليبها بما يتماشى وهذه 

 .خاص على وجهامة وأهدافها المالية االقتصادية ع
ون بكفاءة وفعالية كتحقيق الربح والتوازن وبقاءها واستمرارها فهو مره األهداف الماليةوبالنظر إلى  تحقيق    

أدائها المالي، هذا األخير الذي ازداد االهتمام به خالل العقدين األخيرين من أجل التغلب على الرهانات التي 
ألن النتائج التي تظهر في الكشوف المالية للمؤسسة لم تعد قادرة على تقديم صورة  تواجه المؤسسة االقتصادية،

الى فبات ضروريا على المؤسسة التي تسعى بالمفهوم الواسع لألداء المالي،  متكاملة لتقييم النشاط دون تعزيزها
 .والنمو التحكم أكثر في األساليب التسييرية الحديثة لتحسين أداءها المالي البقاء
وينطوي ضمن المفهوم الواسع لألداء المالي مؤشرات ومقاييس تستخدم في الغالب للحكم على تحسينه،      

دالالت اقتصادية تسمح بإعطاء الصورة الحقيقية والشاملة لنشاط المؤسسة االقتصادية، هذه  وتعتبر بمثابة
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المؤشرات كذلك مستها التغيرات الحاصلة في البيئة االقتصادية فبعد أن كانت مؤشرات مالية تعنى بقياس 
تحقيق األرباح أال وهو خلق التوازن المالي، السيولة واليسر المالي والمردودية، اتجهت نحو مفهوم استراتيجي ل

القيمة في اآلجال الطويلة، ناهيك عن التوجه  نحو  مؤشرات حديثة لألداء المالي والمتمثلة في المؤشرات 
 . النوعية كالجودة والميزة التنافسية

 :شكالية الدراسةإ -أوال
من  أجل  ألدوات التقليدية؛حديثة باإلضافة الى اأدوات  تمخضت عنه إن تطور مفاهيم المحاسبة اإلدارية     

المؤسسات االقتصادية تسعى مساعدة اإلدارة وأصحاب القرار على القيام بمهامهم من تخطيط ورقابة، وبما أن 
من خالل ،  ة عامة وأداءها المالي بصفة خاصةستغالل األمثل للموارد لتحسين أداءها االقتصادي بصفإلى اإل

 .نحرافات ومعالجتهااالا  فكشوضع الخطط والرقابة على التنفيذ و 
 :بدراستها على النحو التالي  قومنتبرز معالم اإلشكالية الرئيسية التي س لهذا    

 ؟؟؟يتم تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصادية باستخدام أدوات المحاسبة االدارية يفك 

 :وتقودنا هذه اإلشكالية إلى طرح التساؤالت الفرعية التالية
 ؟المحاسبة االدارية وفيما تتمثل العالقة بين أدواتها التقليدية والحديثة ماهي أدوات -1
 ؟ماهي أهم طرق تحسين األداء المالي في المؤسسة االقتصادية -2
 ؟كيفية تأثير أدوات المحاسبة االدارية على مؤشرات تحسين االداء المالي -3
 -المطاحن الكبرى للجنوب" لمالي لمؤسسةفي تحسين األداء ا كيف تساهم أدوات المحاسبة االدارية  -4

 ؟"بسكرة
 :فرضيات الدراسة -ثانيا
يمكننا أن نقدم بعض االجابات المؤقتة ألسئلة البحث والتي  في ضوء إشكالية الدراسة وتساؤالتها الفرعية     

 :من شأن الدراسة المجراة اثباتها أو نفيها كما يلي
سبة االدارية التقليدية والحديثة من أجل تحقيق أهداف المؤسسة هناك عالقة تكاملية بين أدوات المحا -1

 االقتصادية؛
تعد مؤشرات تحسين األداء المالي من أهم الطرق المعتمدة في الحكم على األداء المالي في المؤسسة   -2

 االقتصادية؛   
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ء المالي للمؤسسة األدا مؤشرات هناك عالقة طردية بين استخدام أدوات المحاسبة اإلدارية وتحسين -3
 ؛االقتصادية

عمليات في مجموعة من أدوات المحاسبة اإلدارية " بسكرة-المطاحن الكبرى للجنوب''إدارة مؤسسة  تستخدم -4
 .المالي التخطيط والرقابة وتقييم األداء

 :الموضوعأهمية  -ثالثا
ي تساعد اإلدارة في التخطيط والرقابة في توفير البيانات الت ذات أهمية كبيرة أدوات المحاسبة اإلداريةتعد     

أما ، ات الدقيقة ذات الشفافية العاليةالقرارات الصحيحة المبنية على المعلوم صنعفي  هموالتقييم، كما أنها تسا
الذي يعتبر من بين المواضيع التي تلقى اهتمامات وأبحاث كثيرة من طرف المسيرين خاصة في  األداء المالي

ادية الجديدة حيث أصبح اهتمام المسييرين منصب في كيفية إيجاد أساليب وأدوات تتميز ظل التحوالت االقتص
 .هبالعقالنية وتساهم في تحسين

 :منهج الدراسة -رابعا
المنهج الوصفي التحليلي الموافق للدراسة  تماشيا مع طبيعة الموضوع واإلشكالية المطروحة تم اعتماد أسلوب    

المحاسبة اإلدارية واألداء المالي للمؤسسة االقتصادية  متوفر من معلومات حولعرض ماهو  من أجلالنظرية 
، باإلضافة أدوات المحاسبة اإلداريةوكيفية المساهمة في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصادية باستخدام 

ده ومحاولة من التعمق وفهم مختلف جوانب الموضوع وكشف أبعا يمكن حالة الذيمنهج دراسة الى ااعتماد 
 ".بسكرة–المطاحن الكبرى للجنوب "تجسيد الجانب النظري في مؤسسة 

 :موضوعدوافع اختيار ال -خامسا
نما كان نتيجة عدة ر لم يكن اختيا     :تتمثل فياعتبارات موضوعية وذاتية، الموضوع بمحض الصدفة وا 
 ؛ت والتطورات االقتصاديةخاصة في ظل التحوال االقتصادية اتموضوع لدى مسيري المؤسسالأهمية   -
الشعور بأهمية المحاسبة االدارية خاصة األدوات الحديثة وما تحتويه من ايجابيات وفرص للمؤسسة  -

 االقتصادية؛
 التخصص والرغبة في التعمق في هذا المجال؛ -
ى واقع التعرف علالميل الشخصي إلى األساليب الكمية في الوظيفة المالية للمؤسسة االقتصادية والرغبة في  -

 .االقتصادية الوطنية المؤسسات تطبيقها لدى
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 :لهذه الدراسة الكثير من األهداف منها: أهداف الدراسة -سادسا
 محاولة ابراز التحوالت التي عرفتها أدوات المحاسبة االدارية؛ -
الضعف وذلك محاولة تبيان أهمية تقييم األداء المالي في تحقيق الكفاءة والفعالية واالكتشاف المبكر لنقاط  -

 حتى يتسنى معالجتها في الوقت المناسب؛
 محاولة القاء الضوء على أهم المؤشرات المعتمدة في عملية قياس وتقييم األداء المالي للمؤسسة االقتصادية؛ -
التعرف على الجانب الواقعي لتطبيق أدوات المحاسبة االدارية وقياس األداء المالي في المؤسسة االقتصادية  -

 .الجزائرية
بسكرة وتفعيل -محاولة المساهمة في تطبيق أدوات المحاسبة االدارية لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب -

 .دورها في تحسين األداء المالي

 : أهمهالقد اعترض هذه الدراسة جملة من الصعوبات :   صعوبات الدراسة -سابعا
 تلفة والمتداخلة في أحيان كثيرة؛طبيعة الموضوع في حد ذاته، حيث يضم عددا كبيرا من المفاهيم المخ -
صعوبة تطبيق بعض أدوات المحاسبة االدارية في المؤسسة محل الدراسة، وكذا مؤشرات األداء المالي  -

 . بالرغم من األهمية الكبيرة التي تكتسيها

 :هيكلة الدراسة-ثامنا
،  ولترتيب اإلشكالية المطروحة الموضوع وتحليل أبعاده واإلجابة عن حيثياتبغية اإللمام واإلحاطة بمختلف    

: بالفصل األول المعنون بــ ستهل الجانب النظريحيث سيتقسيم الدراسة الى أربعة فصول؛  تممختلف المعارف 
الموازنات التقديرية، التحليل المالي، )أدوات المحاسبة االدارية سواء التقليدية  وفيه أدوات المحاسبة االدارية

التوقيت المنضبط، التكلفة المستهدفة، محاسبة التكاليف على أساس ) لحديثة منها أو ا...( بحوث العمليات
 كل المفاهيم المرتبطة  وفيه األداء المالي في المؤسسة االقتصادية: المعنون بــ ، أما الفصل الثاني...(األنشطة

 
تأثير : لذي جاء تحت عنوانأما الفصل الثالث اجل ضبط مدلوله، باألداء المالي في المؤسسة االقتصادية من أ

الربط بين أدوات المحاسبة االدارية وأهم  أدوات المحاسبة االدارية على مؤشرات تحسين األداء المالي فيه
دور أدوات المحاسبة االدارية في تحسين األداء : الفصل الرابع المعنون بــاألداء المالي، وفي  تحسينمؤشرات 

من خالل تقديم نظرة حول المؤسسة، ومحاولة عرض واقع  بسكرة-جنوبالمالي لمؤسسة المطاحن الكبرى لل
المساهمة في تفعيل دور أدوات المحاسبة محاولة ، و أدائها المالياستخدام أدوات المحاسبة االدارية في تحسين 
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ار وفي األخير الخاتمة وفيها تم عرض أهم النتائج واختب. االدارية في تحسين األداء المالي لهذه المؤسسة
 .الفرضيات واإلجابة على االشكالية الرئيسية وأهم التوصيات واالقتراحات المتوصل اليها
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 :تمهيد
 
أدوات المحاسبة اإلدارية لتلبية مختلف حاجات إدارة المؤسسات االقتصادية التي  ظهرت الحاجة إلى       

فير  قدر كاف من المعلومات التي تحتاجها اإلدارة  وتتجلى المعلومات التي تقدمها في المعلومة تتمثل في تو 
المحاسبية والمالية، هذه األخيرة التي يمكن اعتبارها أحد الركائز األساسية التي تؤثر على جميع األنشطة التي 

ا الفصل الى ماهية أدوات المحاسبة وعليه سيتم التطرق في هذ. تقوم بها اإلدارة في المؤسسة االقتصادية
والحديثة للوقوف على األهمية الكبير التي تكتسيها في تسيير المؤسسة االقتصادية من خالل  االدارية التقليدية

المعلومة المحاسبية والمالية، التي تعتبر من مدخالت المحاسبة اإلدارية، وانطالقا من التكامل فيما بينها، و 
ذي عرفته المحاسبة اإلدارية فسيتم التعرض ألهم المراحل التي مرت بها، باإلضافة إلى التطور التاريخي ال

عرض ماهية المحاسبة اإلدارية؛ ونطاقها من خالل عالقتها بأنواع المحاسبة األخرى ومختلف العلوم، وألن  
 .التفصيلالتركيز الكبير في هذه الدراسة على أدوات المحاسبة اإلدارية  فإنها ستعنى بشيء من 
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 ماهية المحاسبة اإلدارية:  المبحث األول

سيتم التعرض في هذا المبحث إلى تقديم مفاهيم أساسية حول المعلومة المحاسبية والمالية، والمحاسبة    
 . اإلدارية من خالل التطور التاريخي والتعريف باإلضافة إلى الخصائص واألهداف

 لمحاسبية والمالية المعلومة ا:  المطلب األول
تعتبر المعلومات المحاسبية المفيدة هي األكثر تأثيرا في اتخاذ القرارات الرشيدة وتتصف المعلومات      

 .المحاسبية بالجودة لما تمتلكه من خصائص مفيدة تستخدم لتقييم مستوى  هذه الجودة
 تعريف المعلومة المحاسبية والمالية : الفرع األول 

كل المعلومات الكمية وغير الكمية التي تخص األحداث "لومات المحاسبية والمالية بأنها تعرف المع    
االقتصادية التي تتم معالجتها والتقرير عنها بواسطة نظم المعلومات المحاسبية في القوائم المالية المقدمة 

 1".للجهات الخارجية وفي خطط التشغيل والتقارير المستخدمة داخليا
 . التالي المعلومة المحاسبية والمالية في الكيان االقتصاديويوضح الشكل 

 
 تكوين المعلومة المحاسبية والمالية (:10)الشكل رقم 

 
 
  
  
 
 

، وحدة الحرباء ، نظام المعلومات المحاسبيةزياد هاشم يحي السقا، إبراهيم الحبيطي،   باالعتماد علىإعداد الباحثة   :المصدر
 2002، الدار الجامعية، اإلسكندرية،أساسيات المحاسبية الماليةاصر نور الدين، ون. 22، ص 2003العراق، 

 
كما يمكن ترجمة المعلومات المحاسبية والمالية المخرجة من النظام المحاسبي في شكلين أساسين هما     

لمحاسبي في حيث تمثل هذه األشكال ناتج العمل ا. معلومات على شكل قوائم مالية ومعلومات على شكل تقارير
                                                 

1
 . 32، ص 3002، وحدة الحرباء ، العراق، نظام المعلومات المحاسبيةزياد هاشم يحي السقا، إبراهيم الحبيطي ،   
 

البيانات واألحداث 

 االقتصادية
 تحليل معالجة تسجيل

القوائم 

 المالية

 التقارير
 معلومة

 محاسبية و

 مالية 
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المؤسسة االقتصادية، وخالصة ما قامت به من عمليات ضمن نشاطاتها المختلفة، وهي تقدم إلى كافة الجهات 
التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالوحدة االقتصادية والتي يمكن أن تعتمد عليها في اتخاذ القرارات 

 . تصادية أو من خارجهاالمتعددة سواء كانت تلك الجهات من داخل المؤسسة االق
 :وتظهر أشكال المعلومات المحاسبية والمالية في الشكل التالي

 أشكال المعلومة المحاسبية والمالية (:10)الشكل رقم 
  
 

     
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 .33، ص2004، دار حامد، عمان، أسس المحاسبة الماليةرضوان حلوة حنان وآخرون،  :المصدر

 لنوعية للمعلومة المحاسبية والمالية الخصائص ا: الفرع الثاني
لكي تكون المعلومات المحاسبية والمالية ذات كفاءة وفعالية في تحقيق أهدافها؛ وحتى يمكن من خاللها     

الحكم على مدى تحقيق الفائدة منها، هناك جملة من الخصائص التي يجب أن تتمتع بها لتكون ذات جودة 
عرضها من خالل تقسيمها إلى خصائص رئيسية وثانوية وهذا استنادا إلى  بالنسبة لمستخدميها، والتي يمكن

قائمة المفاهيم حول الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي قام بإصدارها مجلس المعايير األمريكي 

  إدارة المؤسسة

ت التقارير 
بيانا

إلدارية
 ا

المعلومة 

المحاسبية 

 والمالية

 تقارير خاصة تقارير ضريبية

وائم مالية
 ق

جهاز فرض 

 الضرائب
جهات حكومية 

البنوكو  

 بعض الجهات الحكومية  نقابات عمالية عاملين مستثمرين مقرضين
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FASB   باإلضافة إلى خصائص فإن هناك قيود المالءمة وموثوقية المعلومات التي أصدرها . 1890سنة
 .  IASBعايير المحاسبة الدولي مجلس م

 الخصائص الرئيسية للمعلومة المحاسبية والمالية : أوال
إلى أن المالءمة والمصداقية هما الخاصيتين األساسيتين اللتان تجعالن المعلومات المحاسبية  FASBأشار     

 . والمالية مفيدة إلتخاذ القرار
قدرتها في التأثير على "المعلومات المحاسبية والمالية يقصد بالمالءمة كخاصية من خواص : المالءمة -0

القرار المتخذ فالمعلومات المحاسبية والمالية المالئمة هي تلك المعلومات التي لها القدرة على إحداث تغير في 
قرار المستخدم للمعلومات وبالتالي إيجاد فرق في اتخاذ القرار ويكون له نتائجه على التوقعات واألحداث 

إال أن درجة مالءمة المعلومات المحاسبية والمالية قد تختلف وتكون البيانات مالئمة  1."قتصادية المستقبليةاال
 . التخاذ قرار معين بينما ال تكون كذلك لقرار أخر
 2:وتندرج تحت هذه الصفة الخصائص الثالثة التالية

 أن يكون لها القدرة التنبوئية؛ 
  الماضية؛أن تمكن من تحقيق صحة التوقعات 
  (. المالئم)أن يحصل عليه متخذ القرار في الوقت المناسب 

أن تساعد متخذ القرار أن يحسن من احتماالت التوصل إلى تنبؤات صادقة عن نتائج "أي : القدرة التنبوئية -أ
ادية والقدرة التنبوئية تساهم في عمل تنبؤات حول اآلثار االقتص 3".األحداث وتخفيض درجة عدم التأكد لديه

لألحداث في الماضي والحاضر على المستقبل، وهي ذات صلة بالمستخدم تؤدي إلى تعزيز التوقعات الحالية أو 
 . إحداث تغير في التوقعات المستقبلية

المعلومة المحاسبية المالئمة هي المعلومة المفيدة في تصحيح  ( :القيمة الرقابية)التغذية العكسية  -ب
أي أن تكون للمعلومات المحاسبية إمكانية االستخدام في الرقابة والتقييم من خالل  4كيدهاالتوقعات السابقة أو تأ

 . الخ... التغذية العكسية وتصحيح األخطاء التي يمكن أن تنتج عن سوء االستخدام أو عدم الكفاية
زمنية مناسبة، أي أي أنه يجب توفير المعلومات المحاسبية والمالية في فترة  (:المناسب)الوقت المالئم  -ج

محددة بالفترة الزمنية الالزمة التخاذ قرار معين من قبل مستخدميها لكي ال تفقد قيمتها أو قدرتها على التأثير في 
 . عملية اتخاذ القرار، فتأخر الحصول على المعلومات يكون على حساب فائدتها ودقتها ومالءمتها

                                                 
1
 . 69، ص 3002، دار حامد، عمان، دمة في نظرية المحاسبة والمراجعةمق حيدر محمد علي بني عطا،  
2
 . 69ص  نفس المرجع، 
3
 . 32ضوان حلوة حنان وآخرون، مرجع سابق، ص ر  
4
 .   62، ص حيدر محمد علي بني عطا، مرجع سابق  



في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصاديةاستخدام أدوات المحاسبة االدارية   
 

78 

 

ات مفيدة يجب أن تكون موثوقة حيث تمتلك المعلومات صفة حتى تكون المعلوم (:المصداقية)الموثوقية   -0
إذا كانت خالية من األخطاء الهامة ومحايدة ويمكن االعتماد عليها من قبل المستخدمين كمعلومات "موثوقية 

 1."تمثل بصدق العمليات واألحداث أو من المتوقع أن تمثل األحداث المستقبلية بمعقولية
 : بية والمالية موثوق بها ال بد وأن تتمتع بالخصائص التاليةوحتى تكون المعلومة المحاس

 قابلة للتحقق؛ -
 الصدق في العرض؛ -
 .الحياد -
ويقصد بهذا المفهوم عندما تحدث درجة عالية من االتفاق بين عدد من األفراد القائمين : قابلية التحقق -أ

ين المستقلين إلى نفس النتيجة بالقياس يستخدمون نفس طريقة القياس؛ وذلك كأن يصل عدد من المراجع
بخصوص عدد من القوائم المالية، فإذا حصل أن وصلت أطراف خارجية باستخدام نفس طرق القياس الى  

 . نتائج مختلفة، فإن القوائم المالية تكون غير قابلة للتحقق منها
ثوق بها أي صادقة ال حتى تكون المعلومة المحاسبية والمالية مو (: التمثيل الصادق)الصدق في العرض  -ب

تطابق بين "بد وأن تمثل بصدق العمليات واألحداث التي تمثلها أو يفترض أن تمثلها بدرجة معقولة، أي هناك 
البيانات المحاسبية وبين مصادر األحداث التي تمثل هذه البيانات وهذا ما يزيد من درجة االعتماد عليها في 

 2."اتخاذ القرارات الرشيدة
يعني مفهوم الحياد أنه ال يمكن انتقاء المعلومات بشكل يتضمن تفاصيل الفئات المستفيدة منها على : الحياد -ج

حساب الفئات األخرى، فإذا كانت المعلومات المحاسبية والمالية متحيزة إلى جهة معينة، فسوف يفقد الجمهور 
 .عن استخدامها الثقة في المعلومات ويتوقف

 لمعلومة المحاسبية والمالية الخصائص الثانوية ل: ثانيا 
تعتبر الخصائص الثانوية للمعلومات المحاسبية صفات مكملة للخصائص األساسية التي تم التطرق إليها؛     

حيث تتفاعل معها من أجل توليد معلومات مفيدة وذات معنى، ولها القدرة على المساهمة في اتخاذ القرار 
 . ن أساسيتينالمناسب وتنقسم هذه الخصائص إلى خاصتي

                                                 
1
 . 2ص  ،3002، عمان ،، دار وائلمعايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية، جمعة حميداتو محمد أبو نصار  
2
 . 66ص  ،حيدر محمد علي بني عطا، مرجع سابق  
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إذا كان بإمكان المستخدم أن يجري مقارنات "تكون المعلومة المحاسبية والمالية ذات فائدة : قابلية المقارنة -0
وأن الثبات في تطبيق  1."بين النتائج المالية للوحدة المحاسبية من سنة إلى أخرى أو بين وحدات محاسبية أخرى

 . مل مثل هذه المقارناتاإلجراءات المحاسبية يزيد من إمكانية ع
وتكون المعلومات المحاسبية والمالية قابلة للمقارنة إذا تم قياسها ونشرها بأساليب متشابهة، أي يتم إعدادها    

وفقا لمبادئ محاسبية متعارف عنها ومقبولة قبوال عاما؛ حتى يتمكن من تقديمها للمستخدم بأفضل الوسائل التي 
 . تمكن من فهم محتواها

تطبق نفس ( المؤسسة)أن المنشأة "يقصد بالثبات أو ما يصطلح عليه بالتناسق (: التناسق)لثبات ا -0
ال يمكن أن تتحول (المؤسسة)األساليب لنفس الحوادث المحاسبية من فترة إلى أخرى، وهذا ما يعني أن المنشأة 

ير المالية الخاصة بالفترة التي حدث إال بعد أن تفصح عن طبيعة التغيير وأثره في التقار  2."من طريقة إلى أخرى
فيها التغير، حيث أنه وبثبات استخدام المبادئ والسياسات واإلجراءات المحاسبية تضمن بأن األحداث 
االقتصادية التي تمت معالجتها حاليا قد تمت معالجتها بالطرق واألساليب المحاسبية التي عولجت بها األحداث 

ة لها وهذا مايفيد في تجنب االستنتاجات الخاطئة التي تنتج عن عدم التناسق االقتصادية السابقة والمتشابه
 . والثبات في تطبيق المبادئ والقواعد المحاسبية

 :وتظهر كل من الخصائص الرئيسية والثانوية للمعلومة المحاسبية والمالية في الشكل التالي

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 . 00مرجع سابق، ص حيدر محمد علي بني عطا،  
2
 . 32، ص 0666، ، عمان ق، مؤسسة الوراالمحاسبة المتوسطةفراغ الفراغ ،   
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 الماليةهرم خصائص المعلومة المحاسبية و  (:10)الشكل رقم 

 
 

 الخصائص األساسية        
 
 
 
 

 الخصائص الثانوية 
 

 
 
 
 

 .24، ص 1888، مؤسسة الوراق، عمان، المحاسبة المتوسطةفراغ الفراغ ، : المصدر

 األطراف المستخدمة للمعلومات المحاسبية والمالية : الفرع الثالث
والمالية ألنها بحاجة إليها في عملية اتخاذ القرار تلجأ فئات متعددة الستخدام المعلومات المحاسبية    

االقتصادي الرشيد، إال أن االحتياجات المعلوماتية تختلف من مستخدم الى آخر حسب نوع القرارات التي يتخذها 
  1:المستخدم وعليه جاء تقسيم مستخدموا المعلومات المحاسبية والمالية إلى فئتين أساسيتين هما

 . داخليينفئة المستخدمين ال -1
 . فئة المستخدمين الخارجيين -2
تتضمن هذه المجموعة كافة األطراف التي  :المستخدميين الداخليين للمعلومات المحاسبية والمالية -أوال

يتصل عملها بداخل المؤسسة في سبيل تحقيق األهداف الموضوعة؛ أي تتمثل هذه الفئة في أعضاء مديرية 
فئة أن تعد المعلومات المحاسبية والمالية حسب التعليمات والتوجيهات وقيادة المؤسسة، حيث تتطلب هذه ال

                                                 
1
 . 39رضوان حلوة حنان وآخرون، مرجع سابق، ص   

صداقيةالم  

التغذية  الحياد

 العكسية

قابلية 

 التحقق

الصدق في 

 العرض

المعلومة المحاسبية 

 والمالية

 المالئمة

القدرة 

 التنبؤية

الوقت 

 المالئم

(التناسق)الثبات  قابلية المقارنة  
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أن تكون أداة االتصال هي "المقدمة لهيئة المحاسبة بحيث تسمح لها باتخاذ القرارات كما يرغب المسيرون 
 1."التقارير الداخلية بما تحتويه من معلومات مالية وغير مالية

 : الداخلية المستخدمة للمعلومة المحاسبية والمالية كما يلي وعلى العموم فإنه يمكن تفصيل الفئة  
ويهتم العمال بالحصول على المعلومات التي تمكنهم من تقييم ربحية واستمرارية   :العمال وممثليهم -0

المؤسسة ومقدرتها على خلق فرص عمل جديدة،  ودفع مستحقاتهم المختلفة، وبالنسبة للنقابات فتهتم أيضا 
تمكنها من تحليل القطاعات االقتصادية المختلفة وفرص العمل المتاحة واستقرارها وكذلك األمور بمعلومات 

 . االجتماعية األخرى
دارة الموارد التي استثمروها : المديرون -0 بما أن المديرون هم بمثابة وكيال أو نائبا عن المالك في استخدام وا 

اقتصادي ممكن ألن ذلك سوف ينعكس على أداءهم  في المؤسسة، فانهم يسعون إلى تحقيق أعلى أداء
الخ، وعليه لحدوث ...الشخصي للمهام الموكلة إليهم وهذا مايؤدي إلى حصولهم على مكافآت وعالوات وحوافز
 .هذا كله ما عليهم إال تتبع مختلف أحداث المؤسسة عن طريق المعلومات المحاسبية والمالية

اموا باستثمار مواردهم االقتصادية في المؤسسة مما يجعلهم يهتمون كثيرا ذلك ألنهم ق المالك والمستثمرون -0
بأية معلومات عن المؤسسة، حيث ينصب اهتمامهم على درجة المخاطرة المتعلقة باستثماراتهم وربحية هذه 

كما  االستثمارات، فهم بحاجة إلى معلومات تساعدهم على اتخاذ قرار شراء استثمار أو االحتفاظ به أو بيعه،
 .يهتم المستثمرون والمالك بالمعلومات التي تساعدهم في معرفة قدرة المؤسسة على توزيع األرباح

أما الفئة الثانية فهي من خارج المؤسسة ممثلة   :المستخدمون الخارجيون للمعلومة المحاسبية والمالية -ثانيا
ذات الصلة بالمؤسسة وأداة االتصال المتاحة  وغيرها من األطراف... بالمساهمين والدائنين والمؤسسات الحكومية

والتي يقتصر محتواها على *بين هذه الفئة وللمؤسسة هي التقارير المالية الخارجية أو ما يعرف بالقوائم المالية 
 2: المعلومات المالية، وفيما يلي سيتم التطرق بالشرح لكل مستعملي القوائم المالية الخارجيين

يتطلع هؤالء إلى المعلومة المحاسبية والمالية التي تمكنهم من : ن والمحتملونالمساهمون الحاليو -0
استكشاف درجة ربحية المؤسسة في الحاضر والتوقعات المستقبلية والتعرف على مدى جدوى االستثمار فيها من 

رك أي ، أيضا الوقوف على مدى االستخدام االقتصادي األفضل لرأس مالهم من طرف المسيرين، وتدا عدمه
انحراف كما تساعدهم المعلومة المحاسبية والمالية في تكوين مؤشر الربحية من الطرق التي يعتمد عليها الحكم 

 . على آداء المؤسسة

                                                 
0

 SACI D , comptablilté de l'entreprise et système économique l'expérience algérienne, OPU, Alger, 
1992.P72. 

2
 . 4ار وجمعة حميدات، مرجع سابق، صمحمد أبو نص  
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بما فيهم البنوك والمؤسسات المالية المختلفة وحاملوا سندات الدين حيث  :المقرضون الحاليون والمرتقبون -0
لتقييم مخاطر منح االئتمان والقروض والتنبؤ بمقدرة المنشأة " اسبية والمالية تستخدم هذه الفئة المعلومة المح

 ".على سداد ديونها و إلتزاماتها( المؤسسة)

تعد أجهزة الدولة المختلفة بما فيها مصالح الضرائب، الحماية االجتماعية، والبيئية وصاحبة  :الدولة -0
عات والقوانين المعمول بها مستخدمة المعلومة المحاسبية المصلحة في ضمان احترام تطبيق المؤسسات التشري

 . والمالية باعتبارها المصدر المعلوماتي األكثر األهمية في إعداد الحسابات الوطنية
لتساعدهم في التنبؤ بوضع الشركة المستقبلي "يحتاج العمالء إلى المعلومة المحاسبية والمالية  :الزبائن -4

 ".ي عملية اإلنتاج وبيع سلعهاوقدرتها على االستمرار ف
وهم بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت المبالغ المستحقة ستدفع لهم عند  :الموردون والدائنون التجاريون -5

االستحقاق حيث يهتم موردو ودائنو المؤسسة بمعلومات حولها على مدى أقصر من اهتمام المقترضين إال إذا 
 . بصفة رئيسية كان نشاطهم متعلق باستمرارية المؤسسة

هذه الفئة بحاجة إلى معلومات حول التطورات الحديثة لثروة المؤسسة وتنوع نشاطها في  :الجمهور -6
االقتصاد المحلي أيضا تقدم المعلومة المحاسبية والمالية للجمهور معلومات مهمة بشأن عدة أمور تهمهم مثل 

 . ل الجديدة وأسعارها وجودة منتجات المؤسسةزيادة مبيعات المؤسسة وتنوع نشاطها مما يتيح فرص العم
تعتبر البورصة طرفا مهما من مستعملي المعلومات المحاسبية والمالية وخاصة ما تعلق منها  :البورصة -7

بالمؤسسات المسعرة ألن أسعار األسهم حسب فرضية كفاءة السوق المالية، يجب أن تعكس كليا وآنيا المعلومات 
 . لمتاحةالمحاسبية والمالية ا

 
 مفهوم المحاسبة اإلدارية: المطلب الثاني

إن الوقت الذي صاحب التقدم االقتصادي والتقنيات الحديثة وتطور نظم المعلومات؛ يتطلب البحث على       
أفضل وأدق المعلومات وأكثرها مالءمة وبأقل التكاليف وفي الوقت المناسب ألن المعلومات الدقيقة تؤدي إلى 

 .رات السليمة وخصوصا في المجاالت االقتصادية واإلداريةاتخاذ القرا
 
 
 
 



في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصاديةاستخدام أدوات المحاسبة االدارية   
 

83 

 

 التطور التاريخي للمحاسبة اإلدارية: الفرع األول
عرفت المحاسبة اإلدارية شأنها شأن مختلف فروع المحاسبة األخرى تطورات كثيرة منذ ظهورها إلى أن وصلت   

 1:جابة لعدة عوامل منهاإلى المفهوم الحالي؛ وما تطور المحاسبة اإلدارية إال است
ازدياد حدة المنافسة بين المؤسسات مما أدى إلى صب اهتمام المؤسسات على سبل تعظيم الربح وتخفيض * 

 التكاليف؛
االهتمام بإرضاء العمالء عن طريق الجودة في المنتجات مما يؤهل المؤسسات إلى االستمرارية في وسط بيئة * 

 تنافسية؛
 .اصلة في البيئة التكنولوجيةالتطورات الكبيرة الح* 
هذه العوامل سارعت في تطوير مفهوم المحاسبة اإلدارية وبالرجوع إلى هذا المصطلح فقد ظهر ألول مرة عام    

عندما قام مجلس االنجلو األمريكي للكفاية اإلنتاجية بتشكيل فريق عمل تحت اسم فريق المحاسبة  1890
المنشآت الصناعية في الواليات المتحدة األمريكية وذلك لنشر تقرير  اإلدارية وكان من مهامه زيارة عدد من

حول سيرورة العمل هناك حيث قام هذا الفريق بنشر تقريره تحت عنوان المحاسبة اإلدارية؛ كما قام بتعريف 
 المحاسبة اإلدارية من خالل عرض المعلومات المحاسبية بصورة تؤدي إلى المساعدة وترشيد اإلدارة في وضع

كما قام هذا الفريق بتقديم مقترحات حول ضرورة االهتمام بربط . السياسات  وتصريف العمليات اليومية للمنشأة
وتركيز جهود محاسب التكاليف في ( المؤسسة)محاسبة التكاليف بمشاكل اإلدارة والعمليات الفنية في المنشأة 

 2.ها في اتخاذ القراراتتوفير معلومات تؤدي إلى ترشيد سياسة اإلدارة وزيادة مقدرت
فإن المحاسبة اإلدارية مرت عبر أربع مراحل  1889سنة   *(IFAC)وحسب الفيدرالية الدولية للمحاسبين 

 3: رئيسية هي
 1890تحديد التكلفة والمراقبة المالية قبل  :المرحلــة األولـــى

ن منصبا أساسا لتحديد التكلفة وهذا ما لم تظهر معالم المحاسبة اإلدارية آنذاك إال أن إهتمام المؤسسات كا  
أدى لظهور محاسبة التكاليف التي تعتبر أحد المقومات الرئيسية للمحاسبة اإلدارية،  باإلضافة الى أن 

 .المؤسسات كانت تهتم بإعداد الميزانيات والمراقبة المالية للعمليات اإلنتاجية

                                                 
1
 33، ص3002، دار حامد، االردن، قضايا معاصرة-،  المحاسبة اإلداريةاسماعيل يحي التكريتي وآخرون 
2
 .02، ص3002، دار المسيرة، عمان، المحاسبة اإلداريةمؤيد محمد الفضل وآخرون،   

*
   International federation of accountants 
3
، مذكرة ماجيستر، غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، دور التكلفة المستهدفة وتحليل القيمة في تخفيض التكاليفي، راضية عطو 

 .02-09، ص ص 3002جامعة باتنة، الجزائر، 



في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصاديةاستخدام أدوات المحاسبة االدارية   
 

84 

 

ي تهدف بالدرجة األولى إلى إستخدام األساليب العلمية في وصاحب هذه الفترة ظهور حركة اإلدارة العلمية الت   
 .اإلدارة هذا ماكان له الفضل الكبير للتمهيد لظهور المحاسبة اإلدارية

 (1829-1890)تقديم معلومات من أجل التخطيط اإلداري والمراقبة  :المرحلــة الثانيــة
د أداة ادارية؛ فكانت مهمة المحاسب اإلداري في هذه المرحلة ظهر مفهوم المحاسبة اإلدارية وأصبحت تع   

تخاذ القرارات  تنتهي في تقديم المعلومات ألغراض التخطيط اإلداري ومساعدة اإلدارة في وضع خطة ألهدافها وا 
 .كذلك كانت تستخدم مجموعة من األساليب كتحليل القرارات ومحاسبة المسؤولية والمراقبة المالية.الرشيدة 

 (1899-1829)توفير معلومات تساعد في تخفيض هدر الموارد  :ــةالمرحلــة الثالث
بحلول هذه المرحلة إنصب اهتمام المحاسبة اإلدارية بدراسة قرارات التمويل واإلستثمار الفعال حيث بدأت    

ف باإلنفتاح على العالقات الخارجية وهذا ما أدى إلى المساهمة في تطوير أساليب المحاسبة اإلدارية في مختل
وظائف المؤسسة انطالقا من التخطيط والرقابة ووصوال إلى  إتخاذ القرارات اإلستثمارية باإلضافة إلى إعداد 
الموازنات التقديرية، فضال عن ذلك فإن المحاسبة اإلدارية بدأت بإستخدام األساليب الكمية كالتحليل المالي، 

ستخدام التكنولوجيا الحديثة كإستعمال اإلعالم اآللي  في تحسين الجودة وتخفيض التكاليف كما قامت بتبني وا 
نتاج جديدة مما سمح لها بالتحكم في التكاليف من خالل تخفيض نسبة الضياع في الموارد  تقنيات تسيير وا 
المستخدمة، وهنا أيضا ظهرت أهمية المعلومة المحاسبية والمالية وأهميتها في صنع القرارات وأصبحت مهمة 

 .تجلى في توفير المعلومات المحاسبية والمالية المالئمة للجهات اإلدارية لدعم جودة القراراتالمحاسب اإلداري ت
 ( 1889-1899)خلق القيمة بواسطة اإلستعمال الفعال للموارد  :المرحلة الرابعة

يد تكاليف تركز إهتمام المحاسبة اإلدارية في هذه الفترة حول إيجاد طرق وأساليب علمية دقيقة أكثر تطورا لتحد  
ستخدام التكنولوجيات الحديثة لمواجهة  المؤسسات وخلق القيمة من خالل اإلستغالل الفعال للموارد المتاحة وا 

 .التطورات الحاصلة في البنية اإلقتصادية والتكنولوجية
ادين واستجابة للثورة التكنولوجية التي غطت جميع المي( 1889أي بعد سنة )أما بالنسبة للفترة الموالية   
، وما ترتب عنها من استثمارات ضخمة فرض على المحاسبة االدارية  ضرورة تبني (الخ...الصناعة، التجارة)

فظهرت أساليب وأدوات حديثة كتقنية التوقيت  1فلسفات ادارية جديدة تنسجم مع التطور الصناعي،
 .إلخ.....والتكاليف المستهدفة  **(CBA)واإلدارة على أساس األنشطة  *(tij)المنضبط

 

                                                 
1
 .04مؤيد محمد الفضل وآخرون، مرجع سابق، ص  

*
 just in time. 
**

   Activity Based Consting 
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 تعريف المحاسبة اإلدارية : الفرع الثاني
 :هناك عدة إسهامات من جانب المفكرين لبلورة تعريف المحاسبة االدارية ومن بين هذه االسهامات مايلي

هي نظام للمعلومات يختص بتجميع وتحليل وبتبويب وتخزين بيانات أساسية أو معلومات :"التعريف األول   
فرعية للمعلومات في المؤسسة لغرض إنتاج معلومات ذات طابع كمي مالية أوغير مالية  ناتجة من نظم أخرى

تخاذ القرارات والرقابة على تنفيذ الخطط هذا التعريف  ،1"تقدم إلى اإلدارة العليا إلستخدامها في مجال التخطيط وا 
ة حيث يتلقى البيانات ويجري يرى بأن المحاسبة اإلدارية هي نظام فرعي لنظام المعلومات الشامل في المؤسس

 .عليها عمليات تحويلية مختلفة إلنتاج المعلومات ذات قيمة
ذلك الفرع المحاسبي الذي يسعى إلى تزويد المسؤولين عن إدارة المؤسسة والوحدات : " وعرفت على أنها   

لخاص بالمؤسسة وكذلك في اإلقتصادية األخرى بالمعلومات التي تساهم في إتخاذ القرارات المتعلقة بالمستقبل ا
 2".رقابة تنفيذ العمليات

جزء من نظام المعلومات المحاسبي يهتم بالتعرف على األحداث اإلقتصادية وقياس وتحليل تلك : "وهي   
تخاذ القرارات وتقييم  األحداث والتقرير عنها للمستويات اإلدارية المختلفة إلستخدامها في التخطيط والرقابة وا 

 . 3”األداء
نظام قائم على جمع وتصنيف البيانات وتحليلها وتجهيزها في صورة معلومات : " فهي بصورة أشمل    

مفيدة تقدم لإلدارة حول جميع أوجه النشاط إلستخدامها في عمليات التخطيط والرقابة وتقييم األداء 
 4(".المؤسسة)للمساهمة في إتخاذ القرارات اإلدارية التي تؤدي لتحقيق أهداف المنشأة 

 5 :ويمكن إستخالص وجمع بعض سمات أو خصائص المحاسبة  اإلدارية في   
  ينصب إهتمامها بالتفاصيل الناتجة عن مختلف العمليات التي تقوم بها المؤسسة اإلقتصادية؛ 
  تركز على األحداث الفعلية كما تهتم باألحداث المتوقعة الحدوث أي المستقبلية؛ 
   تتم في المؤسسة اإلقتصادية سواء كانت مالية أو غير مالية؛تهتم بجميع العمليات التي 
   المحاسبة اإلدارية موجهة لخدمة األطراف الداخلية لإلدارة لمساعدتها في ممارسة مختلف وظائفها من

تخاذ القرار ورقابة؛  تخطيط وا 

                                                 
1
 3، ص 0662تقارير األداء تقييم األداء، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  إتخاذ القرارات، ،المحاسبة اإلدارية المتقدمةأحمد أبو الحسن، علي  
2
 009، ص 3002 ، مركز تطوير الدراسات العليا للبحوث، القاهرة،المحاسبة لإلدارة وضع القرارأحمد فرغلي حسين،  
3
 .6، ص 3003 اإلسكندرية، ،، الدار الجامعيةاألعمال المعاصرة يئةمحاسبة اإلدارية في بالأحمد محمد نور وآخرون،  
4
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ،واقع إستخدام أساليب المحاسبة اإلدارية في الشركات الصناعية في قطاع غزة ناريمان إبراهيم الصباح، 

 .2غزة، ص  امعة اإلسالمية،الج ،3002تخصص محاسبة وتمويل، دفعة  غير منشورة، ماجستير،
5
، 3000، الدارالجامعية، مصر، المحاسبة اإلدارية محاسبة التكاليف،-دراسات في المحاسبة الماليةمحمد عبد ربه، و  هاشم أحمد عطية 

 .022ص
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  عداد البيانات وال معلومات الالزمة لترشيد تستخدم األساليب العلمية كاإلحصاء والرياضيات لتحليل النتائج وا 
 القرارات اإلدارية؛

   ،تعتمد على اإلجراءات المحاسبية المعروفة من تجميع وتسجيل وتبويب وتلخيص وعرض وتفسير البيانات
إما عن طريق النظام المحاسبي أو عن طريق أساليب التحليل الخاصة كالتحليل الحدي والتفاضلي والتحليل 

 المالي؛
  النتائج  في ضوء األهداف المرسومة لنشاط المشروع تقوم بترجمة وتقويم. 
 

 أهداف المحاسبة اإلدارية : المطلب الثالث
بما أن المحاسبة اإلدارية تعتبر نظام جزئي من نظام المعلومات المحاسبي؛ الذي يهتم بالتعرف     

مختلفة من أجل على األحداث اإلقتصادية وقياسها وتحليلها والتقرير عنها للمستويات اإلدارية ال
تخاذ القرارات وتقييم األداء فإنه يمكن استخالص مجموعة من  ،1إستخدامها في التخطيط والرقابة وا 

 :أهدافها منها
 توفير المعلومات الالزمة لإلدارة لغرض التخطيط والرقابة؛ 
 جراء مقارنات مساعدة اإلدارة في التوجيه والرقابة على النشاطات التشغيلية حيث تتم الرقابة من خالل إ

تخاذ اإلجراءات الالزمة  بين األداء الفعلي واألداء المخطط له ثم تحديد اإلنحرافات وتحليلها وا 
 لتصحيحها؛

 قياس أداء الوحدات الفرعية والعاملين اآلخرين داخل المؤسسة اإلقتصادية وتقييمه؛ 
الذي تلعبه المعلومات التي  وبشكل عام يمكن القول أن أهداف المحاسبة اإلدارية تنطوي على الدور   

تقدمها في كل من عملية التوجيه والرقابة وفي اتخاذ القرارات واعداد الخطط من خالل التقديرات 
 .وتخطيط العمليات

 
 
 

                                                 
1
 .6أحمد محمد نور وآخرون، مرجع سابق ،ص  
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 نطاق المحاسبة اإلدارية :  المبحث الثاني
إلدارية ونطاقها أي سيتم التطرق في هذا المبحث إلى عرض نقاط اإللتقاء ونقاط التشابك بين المحاسبة ا    

إلى عالقة هذه المحاسبة بمختلف فروع المحاسبة من محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية وعالقة المحاسبة 
اإلدارية بمختلف علوم المعرفة األخرى كعلم اإلقتصاد واألساليب الكمية والعلوم السلوكية وعالقتها بالعلوم 

 . اإلدارية
 

 ة اإلدارية بفروع المحاسبة األخرىعالقة المحاسب: المطلب األول

في هذا المطلب سيتم تبيان العالقة بين المحاسبة اإلدارية وكل من المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف، من   
 .خالل عرض نقاط االلتقاء ونقاط االختالف بينهما

 العالقة بين المحاسبة اإلدارية والمحاسبة المالية: الفرع األول
فن تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات واألحداث التي لها طبيعة مالية، وتفسير " ة المالية بأنها تعرف المحاسب  

نتائج هذه العمليات واألحداث؛ فهي نظام يختص بقياس وتوصيل المعلومات اإلقتصادية بقصد تمكين 
بة المالية؛ أي أن ، أبرز هذا التعريف البعد الوظيفي للمحاس1"مستخدمي هذه المعلومات من اتخاذ القرارات

اهتمامها ليس مقتصرا على النواحي الخاصة بأساليب تسجيل وتشغيل البيانات فحسب بل تجاوزها إلى توفير 
وتوصيل المعلومة المالية لألطراف المستخدمة لها سواء كانت داخلية أو خارجية لمساعدتهم في اتخاذ القرارات 

 .المالئمة
سبة المالية هي نظام يقوم بتحليل وتقييد المعامالت التاريخية التي تقوم بها وبشكل عام يمكن القول بأن المحا  

المؤسسة لغرض استعمالها في القوائم المالية ويتمحور اهتمامها األساسي في توفير المعلومات للمستخدمين 
لبورصة، العمالء، اإلدارة الضريبية، ا)أو خارجين ( الخ...اإلدارة ، المساهمين، الموظفين)سواء كانوا داخلين 

، لكن البد وأن يتم االشارة إلى كون المحاسبة المالية فيها توجه خارجي أكثر مما هو داخلي (إلــخ... الموردون 
 .أي تهتم باألطراف الخارجية بالدرجة األولــى

د هذه األخيرة مما سبق  يظهر أن اإلطار العام للمحاسبة  المالية يشكل أساسا  للمحاسبة  اإلدارية حيث تعتم   
مخرجات المحاسبة المالية لتصيغها بموجب أساليب معينة تخدم عملية اتخاذ القرارات وبذلك تتضح العالقة 

 :، ويمكن بيان هذه العالقة  من خالل2المترابطة بين المحاسبتين

                                                 
1
 .02،02ص  ، ص3003 ،دانماركالتوحة، عربية المف، األكاديمية النظرية المحاسبةوليد ناجي الحيالي،  
2
 .39، ص 3003، دار الشروق، عمان، اتخاذ قرارات ورقابة -المحاسبة  اإلدارية سليمان سفيان  ومجيد الشرع،  
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 سبية وبشكل تقوم كلتا المحاسبتين على نظام المعلومات المحاسبي، أي تستخدمان المعلومات المالية والمحا
 ؛1أدق فهما تهتمان باألحداث اإلقتصادية التي تقوم  بها المؤسسة

  اعتماد كلتا المحاسبتين على نظام المعلومات المحاسبي من مدخالت التي تتمثل في األحداث اإلقتصادية
 ويشمل معالجة التي تكمن في المحاسبة  والمخرجات التي تتضح في التقارير والقوائم المالية؛

 ن اختلفت درجة هذا اإللتزام"نهما كل م ، يمكن القول أن 2"يلتزم بالموضوعية مع قابلية األرقام للتحقيق وا 
المحاسبة المالية  تكون أكثر موضوعية مما تكون عليه المحاسبة  اإلدارية وهذا راجع إلى أنها تهتم بالمستقبل 

 األمر الذي يستند إلى عنصر التقدير الشخصي بدرجة أكبر؛
 ن كان مجال التطبيق لها مختلف؛اعتما  دهما على مفهوم المسؤولية وا 
  التقارير التي تقدمها كل من المحاسبتين تمكن من تقييم أداء المؤسسة ككل أو فرع، قسم، مصلحة من

 .المؤسسة 
ة أجزاء مكمل"المحاسبة  المالية والمحاسبة اإلدارية  على الرغم من نقاط التشابه السابقة الذكر واعتبار  

لبعضها البعض وتمثالن العمود الفقري ألنظمة المعلومات المالية واإلدارية في أغلب المنشآت 
 :، إال أنه توجد بعض اإلختالفات بينهما يمكن ذكر أهمها  فيما يلي3("المؤسسات)

 رية  غير المحاسبة المالية  مقيدة  بالمبادئ المحاسبية ومعايير المقبولة لدى المحاسبين أما المحاسبة اإلدا
 مقيدة ال بمبادئ موحدة وال بمعايير بل مقيدة  بما يالئم طبيعة نشاطها واحتياجاتها؛

  المحاسبة المالية إجبارية على المؤسسات بموجب القوانين وبالمقابل ال تعتبر المحاسبة اإلدارية "تعتبر
لى كفاءتها في توفير إجبارية فوجودها يتوقف على شعور اإلدارة بأهمية هذا النوع من المحاسبة وع

 ؛4"المعلومات الالزمة وعلى قدرة المحاسب على إقناع اإلدارة بضرورتها
 " تهتم المحاسبة  المالية بالمؤسسة كوحدة واحدة فتقدم التقارير التي تظهر نتائج المؤسسة كوحدة واحدة

كأجزاء فتعد التقارير ( سةالمؤس)خالل فترة محاسبة معينة بالمقابل تتعامل المحاسبة اإلدارية مع المنشأة 
  5؛"على مستوى القطاعات واألقسام والمنتجات والقرارات

  تتسم بيانات المحاسبة المالية بموضوعية وقابلية التحقق وتكون أكثر دقة كما تتسم بالمالئمة أي تتناسب
 متطلبات اإلدارة ومرنة أي يمكن أن تستخدم في أوضاع مختلفة؛

                                                 
1

 .00، ص3004، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مبادئ المحاسبة اإلدارية الحديثةعطية  عبد الحي مرعي،  وكمال خليفة  أبو زيد   
2
 .022بد ربه محمد، مرجع سابق، ص اشم أحمد عطية ومحمد محمود عه 
3

 .2محمد تيسير، مرجع سابق، ص  
4
 .2ص ،نفس المرجع 
5
 .022محمد محمود عبد ربه، مرجع سابق،  ص وهاشم أحمد عطية  
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 كالمستثمرين، اإلدارة الضريبية )ت المحاسبة المالية هم األطراف الخارجيين المستخدم األساسي للمعلوما
  1؛ "مستخدم معلومات المحاسبة اإلدارية هم اإلدارة بمختلف مستوياتها أي األطراف الداخلية"، لكن (الخ...

 ية وغير المالية المالية بالمعلومات المالية أما المحاسبة اإلدارية فتهتم بالمعلومات المال تهتم المحاسبة
 كالمفاهيم اإلقتصادية؛

  المحاسبة المالية ملزمة على اإلحتفاظ  بدفاتر وسجالت معينة أما المحاسبة اإلدارية فلديها الحرية الكاملة
 في الدفاتر والسجالت  التي تستخدمها؛

 تي تمت فعال تركز المحاسبة المالية على الماضي فقط  لذلك بياناتها تاريخية تقيس نتائج األعمال ال
، على غرار المحاسبة اإلدارية فهي تهتم بالماضي "وتحديد المالي في ضوء العمليات التي حدثت فعال

والحاضر لخدمة المستقبل لذلك  تقوم بجمع كل من البيانات التاريخية والحاضرة والمستقبلية  لتوفير 
  2.اراتمعلومات تساعد اإلدارة في مجاالت التخطيط والرقابة وترشيد القر 

  العالقة بين المحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف: الفرع الثاني
تعتبر محاسبة التكاليف أداة تحليلية ورقابية هامة لكونها تمد مختلف المستويات اإلدارية في المؤسسة   

دارة في الرقابة اإلقتصادية بمعلومات وبيانات أي تشكل قاعدة بيانات للمعلومة المحاسبية والمالية، تستخدمها اإل
على عناصر التكاليف بهدف اتخاذ اإلجراءات الفنية والتنظيمية واإلدارية الفعالة لتصحيح اإلنحرافات إن وجدت، 

تقنية أو "ويمكن تعريف محاسبة التكاليف كفرع من فروع المحاسبة حسب معهد المحاسبين اإلداريين على أنها 
وتحدد هذه التكلفة من خالل القياس المباشر التقييم اإلعتباطي ...  طريقة لتحديد تكلفة مشروع، عملية أو شيء

أو التخصيص العقالني أو النظامي، فمحاسبة التكاليف تهتم بجمع، تحديد، تحليل وتفسير البيانات المتعلقة 
مليات  بتكاليف النشاطات أو األقسام في المؤسسة اإلقتصادية وتبويبها من أجل ترشيد أداءها عند تدخلها في ع

 3". التخطيط والرقابة واتخاذ القرار
تقوم محاسبة التكاليف بدور مهم في تزويد اإلدارة  بالمعلومات المحاسبية والمالية مما يساعدها في اتخاذ    

القرارات، وهنا تظهر العالقة بين المحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف، فعند قيام إدارة المؤسسة اإلقتصادية 
قرار فال بد لها من التعرف على البدائل المتاحة من خالل تكاليفها والعائد المتوقع منها وهذا ما توفره باتخاذ ال

لها محاسبة التكاليف أي يمكن القول بأن عالقة المحاسبة التكاليف بالمحاسبة اإلدارية هي عالقة تكاملية من 
 :خالل نقاط التشابه التالية

                                                 
1
 .09أحمد محمد نور وآخرون، مرجع سابق، ص  
2
 .022ص ،ق، مرجع سابمحمد محمود عبد ربه محمدو هاشم أحمد عطية  
3

 .20، صمرجع سابق، مجيد الشرعوسليمان سفيان   
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  ومحاسبة التكاليف من فروع المحاسبة والتي تعنى لخدمة األطراف الداخلية تعتبر كل من المحاسبة اإلدارية
 والمتمثلة في اإلدارة؛

  تحتاج المحاسبة اإلدارية أثناء إتخاذ القرارات إلى المعلومة المحاسبية والمالية التي تنتجها محاسبة التكاليف
 أي أن هذه األخيرة تعتبر كقاعدة لعمل المحاسبة اإلدارية؛

 كل من المحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف مع األحداث اإلقتصادية للمؤسسة وتعتمدان كل  تتعامل
 .اإلعتماد على المعلومة المحاسبية والمالية

وعلى الرغم من وجود نقاط تشابه والعالقة التكاملية بين المحاسبتين هذا ال ينفي وجود نقاط تختلف    
  1:تكاليف والتي نوجزها فيما يليفيها المحاسبة اإلدارية عن محاسبة ال

  عن طريق اتخاذ القرارات الرشيدة بينما تهدف محاسبة   إلى حل المشكالت اإلدارية تهدف المحاسبة اإلدارية
 التكاليف إلى تحديد تكلفة  المنتوج أو النشاط؛

  اث الماضية في إن مخرجات محاسبة التكاليف تحتوي على معلومة تاريخية وهذا نتيجة لتعاملها مع األحد
حين أن المحاسبة اإلدارية تستعمل المعلومات التاريخية التي تنتجها محاسبة التكاليف لتنتج معلومة 

 مستقبلية؛
   تعتبر الفترة الزمنية المتعلقة بمحاسبة تكاليف محدودة مقارنة بالفترة الزمنية للمحاسبة التي تعتبر غير

 القرار؛محدودة نسبيا إال أنها مفيدة بوقت اتخاذ 
   ترتكز المحاسبة اإلدارية على المعلومات المالية الخاصة بعناصر تكاليف  المؤسسة وكذلك  عناصر

 إيرادتها، بينما ترتكز محاسبة التكاليف على المعلومات المالية المتعلقة بعناصر تكاليف المؤسسة فقط؛
  ل القصير عادة يكون لسنة من أجل تصب محاسبة التكاليف اهتمامها على التكاليف التي تستنفذ في األج

إنجاز أعمال المؤسسة اإلقتصادية، في حيث أن المحاسبة اإلدارية تركز على التكاليف قصيرة اآلجال 
 باإلضافة إلى التكاليف متوسطة وطويلة األجل؛

  لمحاسبة تعتبر محاسبة التكاليف بإجراءات وقواعد ثابتة وفي بعض األحيان يمكن القول بأنها صارمة بينما ا
جراءات  مرنة نوعا ما يمكن تعديلها وتغييرها حسب هدف المؤسسة؛  اإلدارية فإنها تسير وفق قواعد وا 

   الحكم )تتسم محاسبة التكاليف بالموضوعية والدقة مقارنة بالمحاسبة اإلدارية التي يغلب عليها الذاتية
 .خاصة فيما يتعلق بالتنبؤ والتوقع لألحداث المستقبلية( الشخصي

                                                 
1
 .71،71أحمد محمد نور وآخرون، مرجع سابق، ص ص  
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وفي األخير ومما سبق يمكن القول بأن العالقة بين المحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف تتجلى في     
توفير هذه األخيرة للمعلومة المحاسبية والمالية حول تكاليف المؤسسة وأنظمتها مما يساعد المحاسبة 

ت عن طريق المقارنة بين اإلدارية في عملية التخطيط والرقابة والتنبؤ، من خالل تحديد اإلنحرافا
التكاليف الفعلية والتكاليف المعيارية وتصحيحها في المستقبل لفعالية أفضل كذلك تساعدها في عملية 

 .اتخاذ القرار من خالل تحديد تكاليف البدائل والمفاضلة  بينهما
 :الشكل التالي وتتضح العالقة بين كل من المحاسبة اإلدارية والمحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف في

 
 العالقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية(: 14)الشكل رقم

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

، الدار الجامعية، المحاسبة االدارية في بيئة األعمال المعاصرةإعداد الباحثة باالعتماد على أحمد محمد نور وآخرون، : المصدر
 19، ص 2009االسكندرية،

تضح جليا  من الشكل بأن محاسبة  التكاليف  تعتبر هي األساس أو القاعدة التي يرتكز عليها كل من ي   
المحاسبة اإلدارية والمحاسبة  المالية، أي هناك عالقة تكاملية بين المحاسبة  اإلدارية والمحاسبة المالية 

تستمدان مدخالتهما من مخرجات    ومحاسبة  التكاليف ألن كل من المحاسبة المالية والمحاسبة  اإلدارية
 .محاسبة  التكاليف

 

المحاسبة 

 المالية

المحاسبة 

 االدارية

 محاسبة التكاليف
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 المحاسبة اإلدارية  ووظائف االدارة: المطلب الثاني
تنطوي العملية اإلدارية على عدة أنشطة أهمها نشاط التخطيط، التنظيم، التوجيه، القرار والرقابة، حيث أن   

 :مراحل اإلدارية ويقصد بــــالمحاسبة اإلدارية تلعب دورا جوهريا في كل مرحلة من هذه ال
ختيار سبل "الذي يعرف بتلك  :التخطيط اإلجراءات التي تتم بواسطة اإلدارة  لوضع األهداف وا 
، حيث تتضمن عملية التخطيط الحصول على مختلف البدائل المتعلقة باألهداف المسطرة، 1"تحقيقها

مة حول البدائل المتاحة من أجل وضع وهنا يكمن دور المحاسبة اإلدارية في توفير المعلومات الالز 
 .الخطط المناسبة وتعديلها وفق ما تتطلب التغيرات  الحاصلة

يسعى التنظيم في المؤسسة اإلقتصادية إلى تصنيف العمال في مجموعات وظيفية أو : التنظيم والتوجيه
هذا التنظيم وفق جغرافية للقيام بالمهام المنوطة إليهم وذلك من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، ويتم 

طريقة تبين مواطن السلطات والمسؤوليات لكل فرد عامل، وهنا تقوم المحاسبة بمراعاة هذا التنظيم 
اإلداري عند تجميع وقياس وتخصيص التكاليف مما يسهل األمر على اإلدارة عند قياس أداء الوحدات 

ات إذا وجد هناك  تضارب في اإلدارية ومن جهة أخرى فإنه يمكن للمحاسب اإلداري أن يقدم مالحظ
 .2المسؤوليات والسلطة من أجل إجراء التعديالت الالزمة على التنظيم اإلداري

يهدف اتخاذ القرار إلى المفاضلة بين البدائل حيث يعتبر صنع القرار جوهرا لعملية : إتخاذ القرار
ن معلومات من طرف اإلدارة اإلدارية ألنه خالصة األنشطة السابقة ويعتمد بشكل كبير على ما يتوفر م

لنجد جودة القرار المتخذ مرتبطة ارتباطا وثيقا  بجودة المعلومات المقدمة وعندما يتعلق القرار بالوضعية 
، وهنا تكمن أهمية 3المالية للمؤسسة فإن المعلومات المقدمة تكون من طرف المحاسب اإلداري

ه كلما اتسمت المعلومة المقدمة من طرف المحاسب المحاسبة اإلدارية في إتخاذ القرار المناسب حيث أن
اإلداري بالدقة والجودة، كلما كان البديل المختار أثناء صنع القرار مالئم ومناسب لألهداف المسطرة 
للمؤسسة ولكن هذا اليعني أنه بامكان المحاسب اإلداري اتخاذ القرارات بل دوره يقتصر على توفير 

 .القرار قاعدة  للمدخالت عملية اتخاذ
اإلجراءات الخاصة بقياس وتصحيح األداء الفعلي لضمان تحقيق أهداف "يقصد بالرقابة تلك : الرقابة 

، وتكمن وظيفة المحاسب اإلداري في مجال الرقابة بمقارنة 4"السابق وضعها( المؤسسة)وخطط المنشأة 
تابعة التنفيذ وتوجيه المسيرين إلى تكلفة أداء العمليات مع ماهو مقدر لها، وبالتالي تتمكن اإلدارة من م

                                                 
1

 4، ص مرجع سابقعلي أحمد أبو الحسن،   
2
 .3، ص نفس المرجع  
3
 . 02، مرجع سابق، ص"يبعبد الحكيم رج"سير تيمحمد  
4
 00أحمد محمد نور وآخرون، مرجع سابق، ص 
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النظر في اإلنحرافات التي تستدعي التدخل لضمان  سير الخطة المرسومة طبقا لما هو مقدر لها، هنا 
يقوم المحاسب اإلداري بإعداد تقرير مفصل بمالحظة على ضوء اجراءات الرقابة يتضمن التوصيات 

 .1الواجب أخذها في اإلعتبار عند إعداد خطط جديدة
في األخير يمكن القول بأن المحاسبة اإلدارية تلعب دورا هاما في تحفيز المسيرين على تكريس    

جهودهم لتحقيق األهداف الموجودة وفق ماهو مخطط لذا يتوجب  القول بأن عالقة تكاملية بين 
بمثابة الضمان  المحاسبة اإلدارة والعملية اإلدارية في المؤسسة اإلقتصادية فالمحاسبة اإلدارية تعتبر

 .لنجاح العملية اإلدارية
 عالقة المحاسبة اإلدارية بفروع العلوم األخرى : المطلب الثالث

سيتم التطرق في هذا المطلب إلى عالقة المحاسبة اإلدارية بعلوم االقتصاد وباألساليب الكمية وبالعلوم   
   .السلوكية

 تصاد عالقة المحاسبة اإلدارية بعلم  اإلق: الفرع األول
يعتبر علم اإلقتصاد بمثابة القاعدة األساسية  التي ترتكز عليها العلوم اإلدارية، فالمحاسبة اإلدارية     

بالدرجة األولى تستمد بياناتها األولية من علوم اإلقتصاد فهي تحاول ترجمة وقياس المفاهيم اإلقتصادية 
، وذلك من أجل اتخاذ (ا بالذكر سابقاكما أتين)بشكل كمي من أجل استخدامها في عملية التخطيط 

القرار المناسب، أيضا فإن المحاسبة اإلدارية تعتمد أثناء صياغة  تقاريرها على المفاهيم النظرية 
اإلقتصادية كالمنفعة الحدية، قوانين العرض والطلب، نقطة التعادل للتكاليف الحديثة والثابتة القيمة 

 ،2الخ ...الحالية
ل بأن العالقة بين المحاسبة اإلدارية وعلم اإلقتصاد هي عالقة اعتماد وتكامل فال وعليه يمكن القو   

 .يمكن فصلهما عن بعضهما البعض
 عالقة المحاسبة اإلدارية باألساليب الكمية : الفرع الثاني

من طرق رياضية، )تعتمد المحاسبة اإلدارية أثناء القيام بدورها على أساليب التحليل الكمي    
، وعليه فإن األساليب الكمية تلعب دورا هاما في تطبيق المحاسبة 3...(ة، بحوث العملياتإحصائي

اإلدارية، وقد تزايد اهتمام المحاسبة اإلدارية باألساليب الكمية مع تزايد درجات المخاطرة في اإلستثمارات 
القرار، حيث يعبر عن فأصبح حتميا على المحاسبة اإلدارية أن تستخدم المعلومات المالئمة أثناء صنع 
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 32د الفضل وآخرون، مرجع سابق، صمؤيد محم 
2
 .32، صنفس المرجع 
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 .23ص  ، 2009األردن، دار الثقافة، ،المحاسبة اإلدارية مدخل محاسبة المسؤولية وتقييم اآلداء، رضوان حلوة حنانو جبرانيل جوزيف كحالة  
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هذه المعلومات باستخدام معادالت رياضية للداللة عن العالقة بين المتغيرات، كما تقوم المحاسبة 
اإلدارية باستخدام بحوث العلميات وأساليبها في مجال اكتشاف البدائل والحلول الممكنة للمشاكل 

    .1وتخصيص الموارد النادرة لتحقيق الكفاية اإلنتاجية 
وفي األخير يمكن القول بأن المحاسبة اإلدارية تعتمد إعتمادا كبيرا على األساليب الكمية للقيام    

 .بالمهام المنوطة إليها من تخطيط وتنظيم واتخاذ القرار ورقابة

 عالقة  المحاسبة  اإلدارية بالعلوم السلوكية : الفرع الثالث 
االقتصادية لكونه العصب الرئيسي للمؤسسة والمتحكم في  يمثل العنصر البشري العنصر الفعال في المؤسسة   

اإلدارية اهتمامها بالعلوم السلوكية التي ترتكز على دراسة السبل  نجاحها وتطورها، لذا البد أن تولي المحاسبة
 الخ، فالمحاسبة  اإلدارية ال تتعامل فقط  مع....المناسبة إلشباع حاجات العامل البشري من حوافز ودوافع  و

المعلومات الكمية بل تتعدها إلى علوم السلوكية من خالل إقحام العمال في تسطير األهداف والخطط المستقبلية 
  2.للمؤسسة وتقييم نظام الحوافز والتشجيعات واألجور المتبعة وربطها باإلنتاجية والكفاءة

 أدوات المحاسبة اإلدارية: المبحث الثالث
ة اإلدارية على األساليب واألدوات المحاسبية فقط بل تمتد لتشمل ال تقتصر طريقة عمل المحاسب    

مفاهيم اقتصادية ومالية وأساليب إحصائية وكمية لتسهيل مهمتها في تقديم المعلومات الالزمة لإلدارة، 
 .لذا سيتم في هذا المبحث تسليط الضوء على أهم أدوات المحاسبة اإلدارية التقليدية منها والحديثة

 
 أدوات المحاسبة اإلدارية التقليدية : األول المطلب 

قدمت المحاسبة اإلدارية عدة أدوات وأساليب تضمنت أبعادا شكلت طرق مختلفة لتحقيق الكثير من المزايا    
للمؤسسة اإلقتصادية في معظم المجاالت بما في ذلك تحديد التكاليف وتخفيضها، تخفيض الوقت، تحسين 

 :إلـخ؛ منها...ار، إتخاذ القراراتالنوعية، التطوير، اإلبتك
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 الموازنة التقديرية : الفرع األول

بسبب الدور الكبير الذي تلعبه الموازنة التقديرية في عملية التخطيط اإلدارية، تعتبر من أدوات     
 .المحاسبة التقليدية األساسية

 تعريف الموازنة التقديرية : أوال
المشروع في خطة عمل مستقبلية  تعتمد على عدة فروض معينة  ترجمة ألهداف"تعرف على أنها    

، وتعرف من طرف معهد التكلفة 1"وتتطلب موافقات المستويات اإلدارية المسؤولة عن تنفيذها
خطة كمية وقيمية يتم تحضيرها والموافقة عليها قبل فترة محددة وتبين عادة "والمحاسبين اإلداريين بأنها 

ظر تحقيقه أو النفقات المنتظر تحملها خالل هذه الفترة واألموال التي ستستعمل اإليراد المخطط المنت
 .2"لتحقيق هدف معين

للعمل في فترة مستقبلية، تهدف إلى تنظيم ( برنامج)الموازنة هي خطة "وعلى العموم يمكن القول بأن   
مادية والمالية المتاحة بحيث وتنسيق أوجه النشاط اإلقتصادي لمنشأة معينة في حدود الموارد البشرية وال

يمكن تحقيق أفضل النتائج فيما يتعلق بتحقيق األهداف المرغوبة والمحددة مقدما، بإستخدام أفضل 
 . 3"الوسائل واألساليب والطرق التي توصل إلى هذه األهداف

الف حيث يعد التعبير النقدي لعناصر الموازنة التقديرية أمر ضروري لتحقيق شمولها أمام اخت   
وموازنة ( الكيلوغرامات)وحدات قياس الموازنات الفرعية، فنجد موازنة التموينات قد يعبر عليها بالكمية 

اليد العاملة قد تأخذ وحدة ساعات العمل، وعليه فإنه من الصعب القيام بجمع الموازنتين إلختالف 
موازنة بشكل موحد أال وهو وحدات القياس؛ وللقضاء على هذا اإلختالف البد وأن يتم التعبير عن ال

 . التعبير النقدي
 مبادئ إعداد الموازنة التقديرية :ثانيا
يرتكز إعداد الموازنة التقديرية على مجموعة من األسس العلمية التي تترجم إلى مبادئ تشكل اإلطار    

 4:فيما يلي النظري للموازنة التقديرية مما يساعد في الزيادة من فعاليتها وتتمثل أهم هذه المبادئ

                                                 
1
الشركة  ،األساليب الحديثة للتحليل المالي وإعداد الموازنات ألغراض التخطيط والرقابة ،العربية المتحدة للتدريب واإلستشارات اإلداريةخبراء الشركة  

 .036، ص 3009 العربية المتحدة للتدريب واإلستشارات اإلدارية،
2
 4، ص 3000الجامعية، الجزائر،  ، أداة فعالة للتسيير، ديوان المطبوعاتالموازنات التقديريةفركوس محمد،  
3
 03ص  ،3000، الدار الجامعية، اإلسكندرية، المدخل الحديث في إعداد واستخدام الموازنات، وجدي حامد حجازي، محمد سامي راضي 

4
 30-30، ص ص اضي وجدي حامد حجازي، مرجع سابقمحمد سامي ر: راجع  

 00-00فركوس محمد، مرجع سابق، ص ص           
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عند إعداد الموازنة التقديرية يجب األخذ بعين اإلعتبار جميع أوجه النشاطات اإلقتصادية  :مبادئ الشمول -
نما بطبيعتها تشمل  أي ال تقتصر على أحد أو بعض فروع النشاط في المؤسسة دون الفروع األخرى وا 

لمستويات  والشمول مبدأ ال يتوقف جميع أوجه نشاط المؤسسة وتغطي جميع العمليات وتمتد إلى جميع ا
عند حد معين، كما يمكن النظر إلى الشمول على مستوى أعلى إذا كانت الموازنات تغطي نشاط شركة 

 . قابضة والشركات التابعة لها
الموازنة التقديرية في صورتها النهائية تمثل مجموعة من الموازنات الفرعية لمختلف  :مبدأ وحدة الموازنة -

إلقتصادية، ومن الضروري عند إعداد الموازنة التقديرية الكلية أن يراعي التجانس والتناسق بين األنشطة ا
الموازنات الفرعية بحيث أن أي جزء من األجزاء الفرعية يتأثر ويؤثر في أجزاء الموازنات األخرى والموازنة 

تنسيق، إذ أنه بدون التنسيق ال وتظهر أهمية  وحدة الموازنة في التركيز على عامل ال. التقديرية الكلية
 .يتحقق التوازن بين أوجه النشاط المختلفة

ويقصد بهذا المبدأ من جهة تقسيم العمليات التي تشملها الميزانية التقديرية  (:التوزيع الزمني)مبدأ التوقيت  -
 .على فترات زمنية محددة وذلك حسب توقع فترة حدوث كل عملية

نة التقديرية ككل أي الفترة الزمنية التي تنطوي عليها التقديرات الموجودة ومن جهة أخرى فترة المواز    
في الموازنة وعلى العموم اليوجد فترة محددة للموازنة التقديرية إال أن العرف قد جرى على إعداد 

 . الموازنة على أساس سنوي حتى تتفق مع السنة المالية للمؤسسة
وفق هذا المبدأ يتوجب الربط بين تقديرات الموازنة : راكز المسؤوليةمبدأ الربط بين تقديرات  الموازنة وم -

وبين مراكز اإلشراف والمسؤولية أي توزيع التقديرات على الوحدات التنظيمية وذلك لتسهيل إجراء 
المقارنات بين النتائج الفعلية والمقدرة لكل وحدة على حدى لهدف التعرف على نواحي الضعف واإلشراف 

 . جراءات المناسبة لتصحيحهاواتخاذ اإل
قد تعد الموازنة على أساس ثابت أو أساس مرن، حيث أنه إذا أعدت وفق أساس : مبدأ الثبات والمرونة -

ثابت فإنها تبين مستوى واحد ثابت للنشاط لجميع أوجه النشاط وفي حالة تغيير مستوى النشاط البد وأن 
سمح بالتغيير السهل لها، مع المحافظة على صالحيتها تتعدل جميع بنود الميزانية على أساس مرن مما ي

 .وفعاليتها
على الرغم من أن الشكل األولي في إعداد الموازنة التقديرية يكون في صورة وحدات : مبدأ التغيير النقدي -

( الخ...كمية مباعة، عدد وحدات واجب إنتاجها، كمية مواد أولية، ساعات عمل )قياسية أو بشكل عيني 
 .البد من ترجمة هذه الوحدات العينية إلى وحدات مالية ونقدية إال أنه
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عند إعداد الموازنة التقديرية البد وأن تشارك جميع المستويات في إعدادها : مبدأ المشاركة في اإلعداد -
نحرافاتها  وذلك من أجل ضمان المسؤولية وروح التعاون فالمشاركة في إعدادها يتحمل مسؤولية تنفيذها وا 

 .قق أهداف الموازنة التقديريةمما يح
 

 أهداف الموازنة التقدرية :ثالثا
  1:تهدف الموازنة التقدرية إلى تحقيق جملة من األهداف منها  
   يعتبر التخطيط المالي بمثابة الهدف العريض للموازنة التقديرية حيث تهدف هذه األخيرة إلى التخطيط

 ادات واألرباح مما يتيح استخدام الموجودات بفعالية وكفاءة؛  والتنسيق وتحقيق التوازن في التكاليف واإلير 
   وكأهداف فرعية للهدف السابق تقدير كل من التدفقات النقدية المستقبلية وتقدير األرباح المتوقعة، وتقدير

 إلخ، مما يعطي صورة مستقبلية لألحداث المالية في المؤسسة؛...المبيعات واإلنتاج 
  صادية في توجيه تفكيرها نحو النفقات المستقبلية والتنبؤات المتعلقة بها؛تساعد المؤسسة اإلقت 
  خلق روح التعاون وروح الفريق بين العمال، وكذا روح المسؤولية عند المشاركة في انجازها؛ 
  2.تحديد اإلجراءات التصحيحية مسبقا في حالة حدوث انحرافات 
   ة فيمكن تلخيصه في الشكل التالي ة التقديريأما الهدف األخير وهو الهدف الرقابي للموازن 
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 (الموازنة التقديرية)عملية الرقابة والتغذية العكسية : (15)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزيع، ، دار المسيرة للنشر والتالتحليل المالي للقوائم المالية واإلفصاح المحاسبيخالد وهيب الراوي، يوسف سعادة،  : المصدر
 .184، ص 2000األردن، 

من الشكل يمكن القول إن األهداف المخططة تحدد األداء المتوقع للمؤسسة؛ وأن مقارنة األداء الفعلي مع    
األداء المتوقع ينتج تقارير االنحرافات المدرجة والتي تساهم في تحسين األداء الفعلي وأيضا وفق االهداف 

ية تتضمن قياس وتصحيح أنشطة المؤسسة اإلقتصادية بالمقارنة بين التنفيذ المسطرة، أي أن الموازنة التقدير 
 1:الفعلي وماهو مخطط له، حيث أن العملية الرقابية باستخدام الموازنة التقديرية تمر بثالثة مراحل أساسية

 .تسجيل اآلداء الفعلي لألنشطة والنتائج: المرحلة األولى -
 . علي مع اآلداء المتوقعمقارنة اآلداء الف: المرحلة الثانية -
التغذية العكسية وذلك من خالل توضيح اإلنحرافات بين اآلداء الفعلي والمخطط له من : المرحلة الثالثة -

 .أجل اتخاذ القرارات المناسبة والمالئمة لتجاوز األخطاء واإلنحرافات
 
 

                                                 
1
 .064خالد وهيب الراوي، يوسف سعادة، مرجع سابق، ص 

هة إتخاذ القرار ج

 للميزانية التقديرية

 أهداف المنظمة

اآلداء المتوقع 

وفق الخطة 

الميزانية  )

 التقديرية

 اآلداء الفعلي

 تقارير اإلنحرافات

أهداف 

 المنظمة
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 أنواع الموازنة التقديرية :رابعا
  1:يرية منهاتوجد تقسيمات عديدة للموازنات التقد   

تقسيم من حيث الفترة الزمنية، وفقا لهذا التقسيم يوجد نوعين من الموازنات التقديرية موازنات   -1
 .قصيرة  األجل وموازنات طويلة األجل

يستخدم هذا النوع في الفترات القصيرة التي التتعدى عادة : الموازنات التقديرية قصيرة األجل -أ  
 .السنة
وتخص األعمال الذي ترغب المؤسسة في تحقيقها على : لتقديرية طويلة األجلالموازنات ا -ب  

، حيث أن الغاية من هذا النوع ليست غاية رقابية كالموازنة (الذي يتعدى السنة الواحدة)المدى الطويل 
قصيرة األجل بل غاية تخطيطية تعمل على التنسيق بين األهداف واإلمكانيات والهدف األساسي منها 

 .حديد اإلتجاه العام الذي ستسلكه المؤسسة في المستقبلهو ت
والبد من اإلشارة بأن الموازنة قصيرة األجل هي جزء من الموازنة طويلة األجل لذا يتوجب أن ال 

 .يتعارضا فيما بينهما
 :تقسيم من ناحية وحدة القياس المستعملة وفقا لهذا التقسيم يوجد -2

لكن يعاب ... ات معبر عنها إما بكميات الوحدات المنتجة أو ساعات العملوهي موازن: الموازنات العينية -أ  
على هذا النوع بأنه اليمكن تجميعه، أي أن عند اعتمادنا لوحدة الكميات المنتجة في موازنة ما وساعات العمل 

 .في موازنة أخرى إلختالف الوحدات اليمكن تجميعها ومقارنتها
هذا النوع من الموازنات بالوحدات النقدية وهذا هو النوع الساند في  يعبر عن: الموازنات النقدية -ب  

ولسهولة تجميعه ألن التعبير النقدي هو ( النقدية)المؤسسات نظرا إلعتماده على المعلومات المحاسبية 
 .القاسم المشترك بين جميع الموازنات

 : تقسيم من ناحية الطبيعة التي تغطيها-3  
 :ة عن جميع أوجه النشاط في المؤسسة اإلقتصادية لذا نجد وفق هذا التقسيمتعبر الموازنة التقدري

يضم هذا النوع مجمل نشاط المؤسسة اإلقتصادية بكل جوانبه، أي تغطي : الموازنة التشغيلية -أ  
 :النشاطات العادية للمؤسسة ويتبع ضمن هذا النوع مايلي

                                                 
1
 .2-2، مرجع سابق، ص ص فركوس محمد 
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ي يستند عليه إعداد الموازنات األخرى حيث يتم تعتبر األساس الذ: الموازنة التقديرية للمبيعات -
إعدادها على أساس تفصيلي أو تحليلي فيحب أن توضح المبيعات من كل منتوج وفي كل منطقة، كما 
توضح كل نوع من أنواع العمالء وسياسة البيع وهذا مايؤدي إلى توفير البيانات الالزمة إلعداد 

 .الموازنات األخرى
ويقدر في هذه الموازنة تكاليف إنتاج السلع حيث تتكون تكاليف اإلنتاج  :لإلنتاج الموازنة التقديرية -

، باإلضافة إلى تكاليف غير المباشرة (الخ...تكاليف المواد األولية، األجور المباشرة)من تكاليف مباشرة 
 .، وكذا تخطيط اإلنتاج لضمان توافر الكميات المطلوبة( الخ...كالصيانة، واإلهتالك)
الهدف من وراء إعداد هذه الموازنة هو ضمان أن كمية المواد التي  :لموازنة التقديرية للتمويناتا -

 .يحتاج إليها برنامج اإلنتاج سوف يتم توفيرها بالكمية المطلوبة والوقت المناسب

وتشمل كل خطط التمويل سواء المتعلقة باإلستغالل أو التي تختص بالمشاريع  :الموازنة المالية -ب
 :اإلستثمارية التي ترغب المؤسسة اإلقتصادية القيام بها وتتكون هذه الموازنة من

تتعلق باإلنفاق اإلستثماري للمؤسسة اإلقتصادية الذي تنوي القيام به، حيث : الموازنة اإلستثمارية -
تعمل على وضع خطة اإلستثمار والبحث عن أحسن طريقة كتمويله والرقابة على تنفيذه طبق للخطة 

 .المرسومة
وتشمل جميع اإليرادات النقدية المتوقعة وكذلك المدفوعات النقدية المتوقعة وتكون  :الموازنة النقدية -

 .إما على أساس يومي وشهري أو سنوي
ويتم إعداده بناءا على العمليات المتوفرة في تحديد المركز المالي للمؤسسة  :جدول التمويل النقدي  -

 . هذا الجدول جميع التغيرات في أرصدة حسابات المركز المالياإلقتصادية، حيث يوضح 

وهي موازنة تشمل كل أنواع الموازنات السابقة الذكر، نادرا ما تكون في قائمة واحدة بل : الموازنة الشاملة -ج  
 .تضم عددا كبيرا من الموازانات المترابطة

 :التصنيف نوعان تقسيم على أساس معيار الثبات والمرونة يوجد ضمن هذا  -4 

يبنى هذا النوع من الموازنات على أساس افتراض مستوى واحد من النشاط ويستخدم هذا : الموازنة الثابتة -أ
 .النوع من الموازنات في المؤسسات اإلقتصادية التي تنشط في محيط يتسم بالدقة في التنبؤ

لديناميكية وتعد هذه الموازنة على أساس عدة ويطلق عليها أيضا الموازنة المتغيرة أو ا: الموازنة المرنة -ب
 .مستويات من النشاط في المؤسسة وبأحجام مختلفة من اإلنتاج والمبيعات
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 1: وفقا لهذا المعيار تقسم هذه إلى: تقسيم على أساس درجة التفاصيل  -9

ها، فكل مسؤول وتتحدد بموجب هذه الموازنة الخطط على أساس المسؤولين عن تنفيذ: موازنة المسؤولية -أ
 .لديه موازنة تتضمن األعمال المراد تنفيذها خالل فترة الموازنة

حيث يتحدد بموجبها البرامج والخطط الرئيسية، التي تنوي المؤسسة القيام بها  وأساس  :موازنة البرامج -ب
مات عن اآلثار والنتائج موازنة البرامج هو نشاط معين أو عملية محددة تنوي القيام بها فهي تزود اإلدارة بالمعلو 

 .اإلقتصادية والمالية الناجمة عن اختيارها لكل مشروع
 مراحل إعداد الموازنة التقديرية : خامسا

 2:تعد الموازنة التقديرية وفق خطوات التالية
ويتم في هذه المرحلة التحضير إلعداد الموازنة من خالل (: المرحلة التمهيدية)مرحلة التحضير  -0

العام انطالقا من الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة وتحديد المسؤولين التنفذيين وتشمل هذه  وضع اإلطار
 :المرحلة

والبيانات  ويقصد بها بيان كل من أهداف المؤسسة ونشاطاتها وكل المعلومات: بيان حالة المؤسسة -
 .التي من شأنها أن تؤثر في الموازنة التقديرية

ذلك من خالل اإللمام بجمع العوامل الخارجية : تغيرة في المؤسسةجمع المعلومات عن العوامل الم -
 .والداخلية التي يمكن أن تؤثر في المؤسسة أو أن تمس أهدافها األساسية

تحليل المعلومات وتقييم الوضع الحالي للمؤسسة من أجل إدراك حدود اإلمكانيات والقدرات التي تتمتع  
ة في المؤسسة وتدعيمها واإلحتياط من مواطن الضعف بها المؤسسة، وذلك لتنمية مواطن القو 

 .ومعالجتها
أي تحديد أهداف مختلف األنشطة التي تقوم بها المؤسسة على :  تحديد األهداف العامة للمؤسسة -

 .المدى الطويل حيث البد أن تكون هذه األهداف واضحة ومفهومة قابلة للقياس وواقعية
بعد تحديد األهداف العامة البد وللمؤسسة أن : عامة للمؤسسةوضع اإلستراتيجيات والسياسات ال- 

ستراتيجيتها والتي تقوم بتحديد مختلف  تختار األساليب والوسائل طويلة األجل مما يجزم سياستها وا 
 .الضوابط التي تتحكم في  مختلف األنشطة

                                                 
. 390سليمان سفيان، مجيد الشرع، مرجع سابق، ص   

1
  

 
2

 .42وجدي حامد حجازي، مرجع سابق، ص  ي راضيممحمد سا  
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والسياسات العامة أي ترجمة كل من اإلستراتيجيات : وضع الخطة المالية طويلة األجل للمؤسسة-  
 .إلى خطة مالية طويلة األجل

 .  تعتبر هذه الخطوة البداية الفعلية إلعداد الموازنة: وضع اإلطار العام للموازنة -
وهي مرحلة يتم فيها تحديد مسؤولية إعداد الموازنات استنادا للهيكل : مرحلة إعداد الموازنة -0

ك يتم فيها تحديد خطوات العمل التي يجب إتباعها وفقا التنظيمي للمؤسسة وفقا لمراحل األنشطة، وكذل
لتوقيت زمني محدد، وشرح اإلستراتيجية الموضوعة لمراكز المسؤولية إلعتمادها، وبعد هذا يتم إعداد 
الموازنات من قبل المسؤولين كل حسب مركزه ووفقا لطاقته، وفي األخير يتم التنسيق بين مختلف 

 .زنة الشاملة التي تلخص جميع أوجه نشاط المؤسسةالموازنات للحصول على الموا
وهنا تتم الموافقة على الموازنة من طرف اإلدارة العليا ومن ثم توزيعها : مرحلة اعتماد الموازنات -3

 .على مراكز المسؤولة لتنفيذها والرقابة عليها وتحديد اإلنحرافات وتصحيحها

 
 بحوث العمليــــات : الفرع الثاني

بحوث العمليات من أساليب المحاسبة اإلدارية التي أحرز تطبيقها نجاحا وبروزا وخاصة في المجاالت تعتبر     
العسكرية حيث أنه يرجع الفضل لبروز بحوث العمليات كأسلوب فعال إلى الحرب العالمية الثانية حيث قاموا 

ري لقوات الحلفاء وتقديم الحلول تعنى بدراسة الوضع العسك" بحوث العمليات"بتشكيل لجنة أطلقوا عنها لجنة 
المثلى للمعيقات العسكرية، وبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية ونظرا للنجاح الباهر الذي حققه استخدام بحوث 
العمليات في المجال العسكري، حاول الباحثون تطبيقها خارج المجال العسكري حيث استفادت من تطبيقاتها 

من أهم األساليب التي تلجأ إليها المؤسسات في سبيل تعظيم أرباحها وتقليل  شركات صناعية كثيرة، وأصبحت
 .تكاليفها

 تعريــف بحــوث العمليـــات: أوال
نظرا للدراسات العديدة في مجال بحوث العمليات واختالف الباحثين حول ضبط المفهوم، وضعت عدة تعاريف   

 : لها ومن أبرز هذه التعاريف مايلي
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استخدام األساليب العلمية لحل المشاكل المعقدة " ية بحوث العمليات البريطانية فإنها تعرف بــــحسب جمع     
في إدارة األنظمة الكبيرة من المعدات، المواد األولية، القوة العاملة، األموال واألمور الخدمية األخرى في 

 1."المؤسسات والمصانع العسكرية والمدنية
 
تهتم باتخاذ القرارات العلمية لتصميم : " ات األمريكية فقد اعتمدت التعريف التاليأما جمعية بحوث العملي  

 2"ووضع أنظمة المعدات والقوى العاملة وفقا لشروط معينة تتطلب تخصيص الموارد المحدودة بشكل أمثل
ة اإلقتصادية فبحوث العمليات هي تطبيق األدوات القياسية والرياضية لمواجهة البدائل التي تواجه المؤسس  

 ".وذلك باختيار البديل األفضل أي القرار المناسب للمؤسسة
 :من خالل التعاريف السابقة يمكن استخالص خصائص بحوث العمليات في

 استخدام الطرق العلمية والرياضية؛ 
 الهدف األساسي لبحوث العمليات هو إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل؛ 
 (.الخ...إقتصادية ، تجارية) العسكرية أو المدنية  اعتمادها في كافة المجاالت سواء 

 مراحل بحوث العمليات :ثانيا
  3:تقوم بحوث العمليات بنمذجة المشكلة للوصول إلى الحل األمثل لها وذلك وفق المراحل التالية 
حيث تتطلب هذه المرحلة إدراكا واسعا بالمشكلة وما يحيط بها من عوامل : صياغة المشكلة -0

ت مختلفة من خالل تحديد األهداف المرجوة أيضا تحديد البدائل المتاحة، وكذا تحديد القيود حيث ومؤثرا
 .البد للحل أن يتالئم والقيود المفروضة

أي تمثيل عناصر المشكلة والعوامل المؤثرة على صيغة نموذج يساعد على فهمها : نمذجة المشكلة -2
 . الفعالة للتوصل إلى قرار سليم ولذلك فإن عملية صياغة النموذج هي الوسيلة

بعد صياغة المشكلة في شكل نموذج رياضي فإن المرحلة الالحقة هي إيجاد : إيجاد حل للنموذج -3
 .حل للمشكلة من خالل النموذج الممثل لها والقيود الموضوعة

القيام بعملية أي تنفيذه و ترجمته إلى أساليب عملية ومن ثم : اختيار النموذج والحل المستخرج منه -4
 .المفاضلة بين البدائل المتاحة لحل المشكلة

 استخدامات بحوث العمليات : ثالثا

                                                 
1

 03، ص3000، دار وائل للنشر، عمان، بحوث العمليات، فتحي خليل حمدان  
2

 .03، صفتحي خليل حمدان، مرجع سابق  
3

 .33- 32، ص ص 0666، عمان، ، دار وائلرزميات وبرامج حاسوبيةبحوث العمليات  خوا إنعام ساقية،و إبراهيم نائب  
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الشك أن في إنتقال استخدام بحوث العمليات من المجاالت العسكرية والحربية الى عدد من المجاالت   
 1:األخرى هو سر نجاحها في هذه المجاالت أخرى أهمها  اإلقتصادي والمالي حيث اعتبرت

  من أهم األدوات اإلدارية ألنها تتابع العمليات اإلقتصادية منذ بدايتها في عملية التخطيط إلى آخر مرحلة
 أال وهي الرقابة والتقييم؛

 أداة تحديد إحتياجات الموارد البشرية في المؤسسة اإلقتصادية؛ 
 أداة تساعد في تحديد مصادر الحصول على األموال وتسييرها؛ 
 لجدوى فهي تساعد في تحديد نماذج المنتجات، تحديد أفضل طرق النقل والتوزيع والتسويق، أداة لدراسات ا

 .تساهم في التسعير المناسب، كذلك تساعد في تخطيط العمليات اإلنتاجية وقياس ورفع الكفاءة اإلنتاجية
 

 التحليــــل المالـــــي : الفرع الثالث
ارية المهمة لكونه يعتبر الحجر األساس الذي تتم عليه عملية التحليل المالي من أدوات المحاسبة اإلد   

ميزانية، جدول حساب )اتخاذ القرار فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بتحليل مخرجات نظام المحاسبة المالية 
، من أجل تبيان المتغيرات اإلقتصادية والتنبؤ بالمستقبل، ويمكن القول أنه عبارة عن (الخ....النتيجة

ية للكشوف المالية لمعرفة جوانب القوة والضعف للنظام المالي للمؤسسة من أجل التخطيط دراسة تحليل
لمستقبل مالي أفضل وفي هذا الفرع سنتناول التحليل المالي كآداة من األدوات التقليدية للمحاسبة 

 .اإلدارية
ي ثالث التعاريف توجدعدة تعاريف للتحليل المالي يمكن طرح أهمها ف :تعريف التحليل المالي -أوال

 : التالية
عملية يتم من خاللها استكشاف أو اشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية حول : "يعرف على أنه   

نشاط المشروع، تساهم في تحديد أهمية وخواص األنشطة التشغيلية والمالية للمشروع، وذلك من خالل معلومات 
، لكي يتم استخدام هذه المؤشرات في تقييم أداء المشروع بقصد اتخاذ تستخرج من القوائم المالية ومصادر أخرى

  2".القرار المناسب
دراسة القوائم المالية بعد تبويبها وبإستخدام األساليب الكمية وذلك بهدف إظهار اإلرتباطات بين "ويتجلى في    

تقاق مجموعة من المؤشرات التي عناصرها والتغيرات الطارئة على هذه العناصر وحجم وأثر هذه التغيرات واش

                                                 
1

 .33-30، ص ص 3006، دار المسيرة، األردن، مقدمة في بحوث العمليات محمد الطروانة، سليمان عبيدات،  
2
 .33، ص 3002، األكاديمية العربية، الدانمارك، اإلتجاهات الحديثة في التحليل الماليوليد ناجي الحيالي،  
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من الناحية التشغيلية والتمويلية وتقييم أداءها وكذلك تقديم ( المؤسسة)تساعد على دراسة وضع المنشأة 
 1".المعلومات الالزمة لألطراف المستفيدة من أجل إتخاذ القرارات اإلدارية السليمة

لتي أثبتت القوائم المالية نجاحها، ومن جهة أخرى عملية دقيقة ومدروسة تسعى إلى تعزيز القرارات ا"فهو    
تعديل القرارات التي تبين وجود ثغرات فيها وأيضا تكوين منظومة معلومات يستند إليها المدير المالي في 

 2."عمليات التخطيط واتخاذ القرارات
أداة تستخدم  يالحظ من مجمل التعاريف أنها تصب في مفهوم واحد أال وهو اعتبار التحليل المالي   

مجمل األساليب الكمية لتحديد نقاط القوة والضعف في المؤسسة لضمان التخطيط المالي األمثل من 
 .خالل القوائم والبيانات المالية الذي ينتجها نظام المحاسبة المالية

ؤسسة يثير التحليل المالي اهتمام عدة أطراف مرتبطة بالم: األطراف المستخدمة للتحليل المالي -ثانيا
 3 :كل حسب مصالحه ومن أهم هذه األطراف

يستعمل التحليل المالي في تحديد مدى كفاءة اإلدارة في أداء وظائفها وقدرتها على : إدارة المؤسسة -
 .تحقيق ماهو متوقع منها وتحديد اإلنحرافات السلبية والعمل على معالجتها

ي معرفة مدى قدرة المؤسسة على تحقيق إن حاجتهم إلى التحليل المالي تكمن ف: أصحاب المؤسسة-
 .األرباح وتعظيم ثورتهم

وتستفيد هذه الفئة من التحليل المالي من خالل معرفة مدى قدرة المؤسسة على وفاء : الدائنون-
 (.الدين)بمستحقاتهم 

ومن أمثلة هذه الجهات كالمستثمرون المحتملون فهم يستخدمون التحليل المالي لدراسة : فئات أخرى-
مكانية استثمار أموالهم في المؤسسة المناسبة كذلك نجد أجهزة الدولة المختلفة كالغرف التجارية إ

حصاء وتطبيق  والصناعية ألجل تقسيم النشاط اإلقتصادي للدولة، كذلك اإلدارة الضريبية كدراسة وا 
الجدارة اإلئتمانية التشريعات الضريبية والرقابة عليها، وأيضا البنوك والمؤسسات المالية بهدف تقدير 

قرار منع اإلئتمان  . للشركة وا 
يعنى التحليل المالي بدراسة القوائم المالية دراسة تفصيلية مما يتيح  :أهداف التحليل المالي -ثالثا

 4:للمؤسسة اإلقتصادية اتخاذ القرارات المالية المناسبة، وهو يهدف الى

                                                 
1
 .03، ص 3003، دار وائل، عمان، التحليل المالي مدخل صناعة القراراتنير شاكر محمد وآخرون، م 
2
 .032، ص زعبي، مرجع سابقهيثم محمد ال 
3
 .20، ص 3002، اليازوري، عمان، التحليل والتخطيط المالي إتجاهات معاصرةعدنان تايه العتيمي وراشد فؤاد التميمي،  

4
 .33وآخرون، مرجع سابق، ص منير شاكر محمد : راجع 

 .092هيثم محمد الزعبي، مرجع سابق، ص          
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 لقة منها بالتخطيط والرقابة؛ مساعدة اإلدارة على اتخاذ القرارات السيما المتع 
  تقييم الوضع المالي والنقدي للمؤسسة اإلقتصادية وذلك من خالل تحديد المركز المالي لها وتحديد قيمتها

 إلخ، من أجل تقييم كل من التوازن المالي والربحية وسيولة المؤسسة؛....السوقية وقدرتها اإلئتمانية 
 أو نشاط استثماري؛ تحديد نسبة المخاطرة لكل عملية مالية 
 مساعدة المؤسسة اإلقتصادية في تسطير سياستها المالية وفق أهدافها المرجوة. 
وعلى العموم يمكن القول بأن هدف التحليل المالي األساسي يتلخص في مساعدة المؤسسة اإلقتصادية في    

المالية ومعرفة مواطن القوة لدعمها  تقييم أداءها المالي وسياستها من خالل تحليل البيانات المتاحة في القوائم
 .ومواطن الضعف لمعالجتها

من بين وظائف التحليل المالي تسيير عملية اتخاذ القرار إلتخاذ أحسن القرارات  :وظائف التحليل المالي -رابعا
لقرارات التي التي تعود على المؤسسة بالفائدة، والسير لتحقيق هدفها وبقائها في بيئة متغيرة باستمرار، ومن بين ا

 1 :تحددها سياسات التحليل المالي
 قرار اإلستثمار؛ 
 قرار التمويل؛ 
 قرار التخطيط والرقابة المالية. 

 :ويمكن أن توضيح وظيفة التحليل المالي في اتخاذ القرارات من خالل الشكل التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .09، 03، ص ص 3000، دار وائل، عمان، ادارة وتحليل ماليخلدون إبراهيم شريفات،  
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 المخطط العام لوظائف التحليل المالي: (16)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 12، ص 2001،دار وائل، عمان،ادارة وتحليل ماليخلدون إبراهيم شريفات، :  المصدر

من خالل الشكل يمكن القول أنه لكي يتمكن المحلل المالي من تحقيق الهدف الرئيسي للمؤسسة والمتمثل في    
 :تعظيم ثروة أصحاب المؤسسة عليه القيام بالوظائف التالية

من خالل تحليل البيانات المالية وتحويلها إلى معلومات يمكن استخدامها : خطيط الماليالتحليل والت - أ
 .إلعداد الموازنات المتعلقة باإليرادات والمصاريف التي تخص المؤسسة في المستقبل

من حيث تحديد حجم اإلستثمارات في كل من األصول القصيرة والطويلة  :تحديد هيكل أصول المشروع - ب
 .التوجيه باستخدام األصول الثابتة المالئمة األجل، وكذلك

أي تحديد المزيج األمثل واألكثر مالءمة من تمويل قصير وطويل  :تحديد الهيكل المالي للمشروع - ت
 .األجل، تحديد طبيعة ديون المشروع سواء كانت ملكية أو عن طريق اإلفتراض

 1 :وهما هناك نوعان من التحليل المالي: أنواع التحليل المالي -خامسا
ينطوي هذا النوع من التحليل على دراسة العالقة بين مختلف بنود الميزانية  :التحليل العمودي الرأسي

المالية في لحظة ما؛ أي هو عبارة عن تحليل ساكن اليؤخذ عنصر الزمن بعين االعتبار، إال أنه يعتبر 
 . غير كاف لوحده البد وأن يتبع بالتحليل األفقي

                                                 
1
 .29، 23، ص ص 3003دار وائل، عمان،  9، طالتحليل علي باستخدام البيانات المحاسبية محمود عبد الحليم الخالية، : راجع 

 .26، ص3002، دار حامد، األردن، -التحليل المالي واألسواق المالية الدولية -االستثمار والتمويل–االدارة المالية محمد السعيد عبد الهادي،        

 قسم اإلدارة والتحليل المالي

 *قرار التمويل يحدد:
.هيكل التمويل-0  

المزيج التمويلي  -0  
الخطر التمويلي  -0  
تكلفة رأس المال -4  

 *قرار اإلستثمار يحدد:
هيكل اإلستثمارات  -0
(قصيرة وطويلة األجل )  

خطر األعمال  -0  
باح المستقبليةر األأ  -0  

 * قرار التخطيط والرقابة المالية: 
التنبؤ )ط المالي التخطي -0

المالي والموازنة 
 (إلخ.......المالية

تحليل النسب )الرقابة المالية  -0
 (إلخ...العائد على اإلستثمار

صحاب المشركةزيادة أرباح أ  



في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصاديةاستخدام أدوات المحاسبة االدارية   
 

108 

 

يتضمن التحليل األفقي دراسة كل بند من بنود الميزانية المالية لعدة سنوات المراد تحليلها أفقيا، : التحليل األفقي
بشكل نسب مئوية من قيمة العنصر نفسه في سنة األساس وذلك لمعرفة مدى النمو والثبات والتراجع في ذلك 

 :العنصر عبر الزمن، ويعاد هذا النوع على
 اكتشاف سلوك بنود الميزانية؛ 
 تقييم انجازات ونشاط الشركة في ضوء هذا السلوك. 

تزايدت أهمية التحليل المالي في المؤسسة االقتصادية مع تزايد دائرة  :أهمية التحليل المالي -سادسا
 1 :المتعاملين معها، وتكمن هذه األهمية في النقاط التالية

   السنوية الالزمة لتتبع مزاولة نشاطها؛يساعد إدارة المؤسسة في تسطير أهدافها وبالتالي إعداد الخطط 
   تمكين اإلدارة من تصحيح االنحرافات حال حدوثها وذلك باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة في الوقت

 المالئم؛
  اكتشاف الفرص االستثمارية الجديدة والجيدة مما يساهم في دعم نجاح المؤسسة االقتصادية؛ 
   مما يعطي صورة واضحة وشاملة على نشاطها؛تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة 
  معرفة قدرة المؤسسة االقتصادية على االقتراض و الوفاء بديونها؛ 
  2الحكم على مدى صالحية السياسة المالية في المؤسسة؛ 
  الحكم على مدى كفاءة وفعالية إدارة المؤسسة؛ 
    معلومات في تسهيل المهام على مدقق تساهم مخرجات التحليل المالي من النسب المالية واإلحصائيات و

 .الحسابات مما يزيد من فعالية عملية التدقيق
إن أدوات التحليل المالي عبارة عن مجموعة الوسائل والطرق الفنية واألساليب : أدوات التحليل المالي -سابعا

 :ي هيالمختلفة التي تستخدم لتحقيق األهداف المرجوة ويمكن تمييز عدة أدوات للتحليل المال
تعد القوائم المالية من الوسائل األساسية في االتصال باألطراف المهتمة بأنشطة : القوائم المالية-0

تلك القوائم التي تعدها منشأة القطاع "المؤسسة حيث تعرف القوائم المالية ذات الغرض العام بأنها 
تي تستخدم المحاسبة المالية ويتم الخاص باإلضافة إلى المنشآت االقتصادية المملوكة من قبل الدولة وال

إعداد هذه القوائم بشكل سنوي لتلبية االحتياجات العامة من المعلومات لشريحة واسعة من المستخدمين 
كما تعتبر القوائم المالية الوسيلة األساسية لإلبالغ المالي حيث ينظر للمعلومات  3".الخارجيين لها

                                                 
1
 .43، ص 0662دار الصفاء، عمان، ، اإلدارة المالية الحديثة منهج علمي تحليلي في اتخاذ القرراتابراهيم الجزراوي، وحمزة الشميخي  
2
 .22، ص 3000، دار الزهران، عمان، اإلدارة المليةهاشم السامراني،  
3
 . 2، صمرجع سابق، وجمعة حميدات محمد أبو نصار  
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ؤسسة خالل فترة زمنية معينة وبعبارة أخرى هي ملخص كمي الواردة فيها بأنها تمثل ناتج نشاط الم
للعمليات واألحداث المالية وتأثيراتها على األصول وااللتزامات وحقوق الملكية، وتعتبر أداة مهمة في 

، حيث تكون هذه القوائم على شكل جداول تلخص نشاط المؤسسة خالل دورة 1اتخاذ القرارات المالية
 2.شكل يمكن مستخدمي هذه القوائم من مقارنتها بقوائم الدورات السابقةمحاسبية، ويتم عرضها ب

دراسة العالقة بين متغيرين :" هي أداة فعالة للتحليل المالي ويمكن تعريفها بأنها :النسب المالية-0
أحدهما يمثل البسط واآلخر يمثل المقام؛ أي دراسة العالقة بين عنصر وعنصر آخر تكون ذات الداللة 

؛ 3"واتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة( المؤسسة)تقدم معلومات تساعد على تقييم وضع المنشأة التي 
 4:حيث أن العنصرين البد وأن يكون من القوائم المالية، ومن أهم النسب المالية

تصف الوضعية المالية للمؤسسة في وقت معين، أي تفسر العالقة الموجودة بين  :نسب الهيكلية -أ 
 .ول وعناصر الخصوم وحسابها يعد تعبيرا عن أهمية كل عنصر من عناصر الميزانيةعناصر األص

هي النسب التي تقيس مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها  قصيرة األجل : نسب السيولة -ب 
 .باستعمال أصولها المتداولة

الداخلية والخارجية  تقيس هذه النسب مدى اعتماد المؤسسة االقتصادية مصادر أموالها :نسب التمويل -ج 
 .في التمويل العام لها

تعبر هذه النسبة على قدرة مسيري المؤسسة على االستخدام األمثل للموارد المتاحة  :نسب المردودية -د 
 .بفعالية و كفاءة للحصول على العائد

 
 محاسبـــة المسؤوليـــــة: الفرع الرابع

وتوسع جغرافيتها أصبح البد للمؤسسة أن تقوم  مع كبر حجم المؤسسات اإلقتصادية وتعقد أعمالها    
بتوزيع المهام من خالل تفويض السلطة على مختلف المستويات اإلدارية، من أجل ضمان التسيير 
األمثل وهذا ما يعرف بالالمركزية اإلدارية؛ والتي يقصد بها أن اإلدارة العليا تقوم بتفويض السلطة إلى 

ا من تنفيذ المهام الموكلة إليهم، مع الرقابة على حسن استخدام السلطة مختلف الوحدات اإلدارية ليتمكنو 

                                                 
1
بي دولي، النظام المحاسالملتقى ال، مداخلة في أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد على عرض القوائم الماليةمجبر محمد، و  أبو سرير متور  

 . 3000المالي الجديد، المركز الجامعي الوادي، الجزائر، 
2
 . 29، ص 3002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،0ج،  IASمحاسبة المؤسسة طبقا لمعايير المحاسبة الدوليةشعيب شنوف،   
3
 .33، صآخرون، مرجع سابقوير شاكر محمد  من 
4
 .43ابق، صمحمود عبد الحكيم الخاليلة، مرجع س: راجع  
 .39-32ص ، ص3000، األردن، ، دار الصفاء، عماناإلدارة المالية والتحليل الماليالحليم كراجة، عبد    
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ومحاسبة المتسبب في االنحرافات وهذا ما أدى إلى ظهور محاسبة المسؤولية التي تعمل على ترسيخ 
 . سمات حسن التنظيم اإلداري وربط الموظفين بالمسؤولية المخولة إليهــم

نظام محاسبي يصمم في ضوء "ف محاسبة المسؤولية على أنها تعر : تعريف محاسبة المسؤولية -أوال
تدرج السلطة والمسؤولية داخل المؤسسة، ويتأسس على إعداد التقارير التي توفر المعلومات التي تمكن 
من تحديد وتقييم مدى نجاح كل مسؤول في اإلضطالع بمسؤولياته بما ينعكس على تحقيق أهداف 

ارة عن أسلوب محاسبي إداري رقابي يهدف لتحقيق رقابة فعالة على فهي عب 1(".المؤسسة)المنشأة 
 .األداء بربط التقارير اإلدارية مع الجهة المسؤولة لتقديمها

 2 :ويشمل نظام محاسبة المسؤولية عدة مقومات أساسية أهمها  
  تحديد مراكز المسؤولية في المؤسسة حسب األهداف العامة لها والخريطة التنظيمية؛ 
  دارية كل حسب مسؤوليته لتبيان نتائج األداء الفعلية من أجل مقارنتها بالمقدرة؛الب  د إدراج تقارير مالية وا 
  تجميع عناصر التكاليف واإليرادات الخاضعة للرقابة حسب مراكز المسؤولية؛ 
  توافد نظام رقابي محكم على مختلف مراكز المسؤولية. 

نظام محاسبة المسؤولية لألهمية التي يكتسيها  في ضبط التكاليف  تلجأ الكثير من المؤسسات  إلى تطبيق   
والرقابة على تصرفات المسؤولين بمحاسبتهم عن مراكز المسؤولية التابعة لهم، كما أن أهمية نظام محاسبة 

لمؤسسة الرقابة الداخلية لتحقيق كفاءة وفعالية استخدام موارد ا المسؤولية ينبع من كونها جزء ال يتجزأ من نظام
 .في تحقيق األهداف المرسومة

تكتسي محاسبة المسؤولية أهمية بالغة وهذا راجع إلى المزايا التي  : مميزات محاسبة المسؤولية -ثانيا
 3:تقدمها في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة وفيمايلي أهم هذه المميزات

 تسهيل تسيير نشاط المؤسسة اإلقتصادية وذلك بتقسيم مراكز المسؤولية؛ -
تركيز مهام اإلدارة العليا في القرارات ذات بعد االستراتيجي أما القرارات العادية فهي من مهام مراكز  -

 المسؤولية؛
التقييم الجيد لكفاءة مسئولي مراكز المسؤولية ومساهمة كل مركز في تحقيق األهداف المسطرة للمؤسسة  -

 اإلقتصادية؛

                                                 
 

1
 .306، ص 3000، معهد اإلدارة العامة الرياض، 3 ج، المحاسبة اإلدارية مع تطبيقات بالحاسب اآلليأحمد محمد زامل،  

 
2

 .232ق، ص ، مرجع ساب"يبعبد الحكيم رج" تيسيرمحمد  
3
 .239، مرجع سابق، ص "رجبيعبد الحكيم "محمد تيسير  
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قرارات اإلدارية مما يؤدي إلى رفع روحهم المعنوية تحفيز اإلداريين من خالل مشاركتهم في صنع ال -
 .وتحقيق درجة عالية من الرضا النفسي عن أعمالهم

مراكز المسؤولية هي عبارة عن وحدات تنظيمية صغيرة، تخضع إلدارة شخص  :تحديد مراكز المسؤولية -ثالثا
مركز المسؤولية يمكن أن يكون  معين وتحت مسؤوليته الخاصة والصالحية الموجهة إليه، أي يمكن القول بأن

 1. إلخ...أو مرحلة معينة من اإلنتاج أو منطقة جغرافية مجموعة معينة من األنشطة أو قسما
إال وأنه البد عند تحديد مراكز المسؤولية أن يراعى عدة جوانب كتحديد الجيد والواضح للسلطات في كل    

المراكز، باإلضافة إلى ضرورة سن سياسات عامة للتنسيق  مركز مسؤولية، كذلك تجنب المسؤولية المشتركة بين
 .والتكامل بين مختلف مراكز المسؤولية

 2:وعلى العموم تقسم مراكز المسؤولية إلى أربع مستويات هي
مركز تكلفة وهو عبارة عن مركز تكون المسؤولية فيه مقتصرة بما يتعلق بعناصر التكاليف في : المستوى األول

 .المؤسسة
مركز اإليراد وتكمن المسؤولية في هذا المركز في الرقابة على اإليرادات فقط حيث يتضمن : وى الثانيالمست

 .التقدير في هذا المركز اإليرادات المحققة وتحليل اإلنحرافات عن اإليرادات المقدرة
ا من تكاليف مركز الربحية ويعرف بأنه المركز الذي تتم محاسبة المسؤول عما يحدث فيه: المستوى الثالث

 .وماتحققه من إيراد؛ فالمسؤولية فيه تشمل جانبي اإليرادات والتكاليف
مركز االستثمار وهو الوحدة التنظيمية التي تتولى مسؤولية األصول و عالوة عن مسؤولية حدوث : المركز الرابع

 .اإليرادات والتكاليف
 محاسبة التكاليف: الفرع الخامس

قيمة التضحية من الموارد من أجل الحصول على سلعة أو منفعة وتسمى هذه : "يقصد بمصطلح التكاليف   
فرع من فروع علم المحاسبة وتطبيقا لمبادئها تقوم "، أما محاسبة التكاليف فتعرف على أنها 3"التضحية بالمنفعة

يلها على بتقديم معلومات تتعلق بعناصر النفقات وتعمل على تسجيلها وتبويبها وتحليلها وتخصيصها أو تحم
مراكز التكلفة، كما تعنى محاسبة التكلفة بإعداد التقارير والقوائم لتقويم األداء من أجل القضاء على التبذير في 

نوع من المحاسبة "، كما تعرف بأنها 4"المواد المستخدمة وزيادة إنتاجية العمل وتخفيض التكاليف وزيادة األرباح

                                                 
1
 .300، ص امل، مرجع سابقزأحمد محمد  
2
 223، ص ، مرجع سابق"رجبيعبد الحكيم "تيسير محمد  
3

  03 -00، ص ص  3009، دار المسيرة، عمان، التكاليف الصناعيةعليان الشريف، و عبد الناصر إبراهيم نور  
4

  .03، ص مرجع سابق، السامرانيقصي و الحياليمحمود علي   
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؛ 1"المنتجة والرقابة على عناصر اإلنتاج بهدف التخطيط ورسم السياسات التي تهتم بتحديد تكلفة إنتاج الوحدات
وهذا التعريف المختصر أكثر دقة وتعبيرا عن مصطلح محاسبة التكاليف التي لها دور فعال في خدمة أهداف 

 .المؤسسة المسطرة من خالل المساعدة في عملية التخطيط واتخاذ القرار والرقابة على األداء
كون مخرجات نظام محاسبة التكاليف تعد من البيانات األولية ذات األهمية بمكان بالنسبة فضال عن   

للمحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية، فهي تعتبر أمرا حيويا عند إعداد تقارير المحاسبة سواء الخارجية    
 .2(تقارير المحاسبة اإلدارية)أو الداخلية ( تقارير المحاسبة المالية)

 

كما أتينا بالذكر بأن محاسبة التكاليف هي فرع من فروع علم المحاسبة وتطبيق : أهداف محاسبة التكاليف-أوال
مبادئها، حيث تقوم بتقديم معلومات مالية خاصة بعناصر النفقات وتعمل على تسجيلها وتبويبها وتحليلها 

لف مستويات النشاط اإلقتصادي ، وتهدف إلى تحليل ومراقبة التكاليف لمخت3وتحميلها على مراكز التكلفة
  4:للمؤسسة كما تهدف أيضا إلى

هذا من خالل قياس تكلفة كل عنصر من عناصر التكاليف : حساب تكاليف السلع والخدمات -1
المستخدمة في اإلنتاج وتكاليف المراحل واألقسام والمراكز واألصناف من أجل تحديد أسعار البيع التي 

 تفي بالربح المطلوب؛
لعمليات التشغيلية وذلك من خالل مساعدة المؤسسة اإلقتصادية في التخطيط عن طريق مراقبة ا -2

الموازنات التقديرية، كذلك المساعدة في الرقابة على عناصر التكاليف من خالل مراقبة التكاليف الفعلية 
 .مع المقدرة وتحديد اإلنحرافات الموجودة واتخاذ القرارات المناسبة

بما أن محاسبة التكاليف تقوم بمساعدة اإلدارة في عدة مهام كالتخطيط واتخاذ  :التكاليف وظائف محاسبة -ثانيا
 5: القرارات، فإن وظائف محاسبة التكاليف تنحصر في المهام التالية

إن أول ماتقوم به محاسبة التكاليف هو تحديد تكلفة كل منتج : حصر وتحديد التكلفة المتعلقة باإلنتاج -1
 المؤسسة كأول خطوة لتبني عليها ما يلي؛ أو نشاط من أنشطة

إن تسجيل التكاليف يعتبر من أولويات محاسبة التكاليف إذ البد وأن يكون هناك توثيق : تسجيل التكلفة -2
 وتبويب للنفقات؛

                                                 
1

 .03عليان الشريف، مرجع سابق، ص وعبد الناصر إبراهيم نور   
2
 .36، مرجع سابق، صيرج ماتولتشسو ليستراي هيتجر  

  
3

 .04، ص3000 ،دار وائل، عمان ،محاسبة التكاليفقصي السامراني، وعلي الجبالي محمود   
4

 .20ص  ، مرجع سابق،شرعمجيد السليمان سفيان و   
5
 .36يرج ماتولتش، مرجع سابق، ص و ليستراي هيتجر 
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محاسبة التكاليف تقوم بمساعدة اإلدراة على اتخاذ القرارات المناسبة وهذا عن طريق : تحليل التكلفة -3
 لتكاليف المبوبة بما يوائم متطلعات وأهداف المؤسسة؛تحليل ودراسة ا

تقوم محاسبة التكاليف في المؤسسة اإلقتصادية بصياغة تقارير مالية للتكاليف : إعداد تقارير التكاليف -4
 .تستخدم في رسم السياسات والتخطيط المالي

 
 أدوات المحاسبة اإلدارية الحديثة : المطلب الثاني 

تقادات بشدة إلى أدوات وأساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية من ناحية الدقة التي تمثل أهم لقد تم توجيه اإلن    
خصائص المعلومات المحاسبية، حيث يتطلب األمر ضرورة اإلهتمام والبحث عن أدوات وأساليب المحاسبة 

ص النماذج القرارية الحديثة اإلدارية الحديثة التي تساعد على توفير المعلومات الدقيقة والمالئمة لطبيعة وخصائ
 .التي تتواكب مع التطورات الراهنة لبيئة األعمال

 نظام تحديد التكاليف على أساس األنشطة : الفرع األول
إن تبني المؤسسة اإلقتصادية ألنظمة جديدة يزيد من قدرتها التنافسية ويؤدي إلى التحسينات المتعلقة    

الخ، كتبني مايسمى باإلدارة على أساس األنشطة  هو تحول جذري في ...باألنشطة أو العمليات أو المنتجات 
نظام يركز على   *"ABM"نظم تسيير جاء كضرورة لمواكبة التطورات الحاصلة، واإلدارة على أساس األنشطة 

إدارة األنشطة باعتبار أن ذلك هو الطريق لتحسين القيمة التي يوفرها أسلوب تحديد التكاليف على أساس 
 1".نشطةاأل
يقصد بالنشاط في المؤسسة اإلقتصادية تلك   :تعريف نظام تحديد التكاليف على أساس األنشطة -أوال

العمليات المجمعة والمرتبطة ببعضها البعض من أجل تحقيق هدف معين أال وهو تجميع المنتج النهائي، فنظام 
مة للعملية اإلنتاجية ومن ثم تحديد التكاليف تحديد التكاليف على أساس األنشطة قائم على تحديد األنشطة الالز 

نظام لتوزيع التكاليف غير المباشرة على : "بأنه( ABC)المرتبطة بكل نشاط على حدى، فقد عرف هذا النظام 
المنتجات بناءا على تحليل األنشطة إلى أنشطة فردية باعتبارها هدفا إلحتساب التكلفة األساسية والتي تنجم 

ة، وتجمع تكاليف كل نشاط على حدى، وتحمل للمنتجات على أساس حجم استهالكها عنها خدمات مشترك
،  أي أن النشاط هو الذي يخلق الطلب على الموارد، وعلى العموم فإن 2"للخدمة باستخدام محركات التكاليف

                                                 
*
   ABM: activity based management 
 
1
 .420، ص 3004مركز البحوث، السعودية،  ،، ترجمة محمد زاحلتحديد التكلفة على أساس النشاط في المؤسسة المالية، جولي مايرلي 
2

 . 23لحي مرعي، مرجع سابق، صطية عبد اعو كمال خليفة أبو زيد  
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رف على يعبر عن التحديد الدقيق لتكاليف اإلنتاج من خالل تحليل  العمليات واألنشطة والتع (ABC)نظام 
فالفرق بين اإلدارة على أساس األنشطة (. أي كل عوامل المؤدية إلى تغيير تكلفة النشاط)مسببات التكلفة؛ 

 :ونظام تحديد التكاليف على أساس األنشطة يتمثل في الهدف النهائي والشكل التالي يوضح هذا الفرق
 

 (ABC)و ( ABM)الفرق بين ( : 17)الشكل رقم 
 
 
 
 

 .31، ص2002، دار حامد، األردن، قضايا معاصرة–المحاسبة االدارية اسماعيل يحي التكريتي وآخرون، : المصدر 

من خالل الشكل يتبين بأن الهدف األخير لكل من نظام اإلدارة على أساس األنشطة ونظام تحديد التكاليف    
يم األنشطة المتعلقة بالعملية اإلنتاجية أما على أساس األنشطة هو الفرق الوحيد فاألولى هدفها يكمن في تقي

 .الثانية فهدفها األخير يقتصر على تحديد تكلفة المنتوج
 :ويمكن توضيح مراحل تحديد التكاليف على أساس األنشطة في الشكل التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABC 

ABM  تقييم
 األنشطة

 موارد أنشطة

 موارد أنشطة تكلفة المنتج
 هدف

 هدف
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كل التكاليف غير 
مخصصة لسلسة 

 القيمة

موارد غير 
(د)مباشرة   

موارد غير 
(ج)مباشرة   

موارد مباشرة 
 أخرى

موارد العمالة 
 المباشرة

مواد الخامات 
 المباشرة

 مراحل نظام تحديد التكاليف على أساس األنشطة (:10)الشكل رقم
 
 

 مسبب                         مسبب                
 التكلفة                         التكلفة                                                 

 تتبع                                                                 
 مباشر                                                       

 
 

 تتبع             تتبع              
 مباشر          مباشر             

 
 
 
 

                  
 
 

 42، ص2010، دار صفاء، عمان، ادارة التكلفة وتحليل الربحيةثناء علي قباني، : المصدر

أساس األنشطة يزود االدارة بمعلومات تكاليفية أكثر دقة  من الشكل يمكن القول بان نظام تحديد التكاليف على
 .عن األنشطة، ناهيك عن مساهمته في تحميل المنتجات بالتكاليف الفعلية التي تكبدتها

يتسم نظام تحديد التكاليف على أساس األنشطة بعدة : مزايا نظام تحديد التكاليف على أساس األنشطة -ثانيا
داري في آن واحد حيث أنه يقدم نوعين من المعلومات، وتتجه العديد مزايا من أهمها أنه يعتبر  نظام محاسبي وا 

 1:من المؤسسات اإلقتصادية إلى تطبيق هذا النظام لفوائده العديدة منها

                                                 
1
، رسالة مدى استخدام نظم التكاليف المحاسبية متكاملة لتعزيز االداء والربحية في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنيةرمزي نعيم نزال،  

 .36، 21، ص ص  5002ماجيستر، غير منشورة،  كلية الدراسات العليا، جامعة اليرموك، األردن، 

موارد 

غير 

مباشر

(ا)ة  

النشاط 

(3)  

 

النشاط 

(2)  

 

النشاط 

(1)  

 

النشاط 

(4)  

 

النشاط 

(5)  

 

موارد غير 

مباشرة 

(ب)  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالمـــــــــنتـــــــــجــــــــ  
 

 

غير 

 مخصصة
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تحسين عملية اتخاذ القرارات اإلدارية من خالل التحديد الدقيق للمعلومات الخاصة بالتكاليف مما يجعلها   -
 وح وبسيطة للفهم؛أكثر شفافية ووض

تدعيم آليات الرقابة وتسيير التكاليف من خالل تحديد مسببات التكلفة مما يساهم في سهولة تتبع  -
 التكاليف؛

يساهم في تعظيم األرباح من خالل توفير المعلومات الالزمة في ظل بيئة تنافسية بهدف المساهمة في  -
 التسعير المناسب للمنتجات وفق تطلعات الزبائن؛ 

هم في قياس أداء األنشطة الموجودة باإلضافة إلى مساهمته في تحديد األنشطة التي التضيف قيمة يسا -
 للعملية اإلنتاجية تمهيدا لالستغناء عنها؛

 تحديد الفرص والتحديات لتحسين كفاءة وفعالية العملية اإلنتاجية؛ -
 .بات التكلفة والنشاط الموافق لهاالتقييم العادل والموضوعي للتكاليف غير المباشرة عن طريق اختيار مسب -

في ضوء ماسبق يمكن القول بأن نظام تحديد التكاليف على أساس األنشطة يعتبر فرصة للمؤسسة     
اإلقتصادية فهو يمثل منظورا حديثا ويعود بالمنافع الكبيرة لها بمساهمته في كفاءة وفعالية إدارة 

 .التكاليف

على الرغم من المزايا والفرص التي يتميز بها نظام  :لى أساس األنشطةعيوب نظام تحديد التكاليف ع -ثالثا
 : تحديد التكاليف على أساس األنشطة إال أنه يؤخذ عنه بعض العيوب منها

 تكلفة تطبيق هذا النظام مرتفعة جدا وتتطلب صبرا من المؤسسة لتعود بالفوائد المنتظرة؛ -
 ا يؤدي إلى عدم دقة تحديد التكاليف؛صعوبة تحديد مسببات التكلفة لبعض األنشطة مم -
يرتكز هذا النظام على القرارات اإلستراتيجية طويلة األجل ويتفادى القرارات الخاصة باألجل الطويل على  -

 الرغم من أهميتها في وضع اإلستراتيجية؛
ع نقص إن تطبيق نظام تحديد التكاليف على أساس األنشطة قد يواجه مقاومة العمال ألنه تغيير جديد م -

 الخبرة والتدريب لليد العاملة؛
اليؤخذ نظام تحديد التكاليف على أساس األنشطة رضا المستهلك بعين اإلعتبار فهدفه األول والنهائي  -

 .تحديد التكاليف مما يعظم األرباح للمؤسسة
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 نظـام التوقيـت المنضبـط : الفرع الثاني
تيجية ألي مؤسسة إقتصادية، ففي القديم كان اإلنتاج الكبير تعد الميزة التنافسية من بين األهداف اإلسترا  

الواسع هو من يحقق الميزة التنافسية عن طريق زيادة الحصة السوقية، أما في الوقت الراهن وبعد نجاح التجربة 
ة أال اليابانية في تحقيق الميزة التنافسية في األسواق العالمية بعد إعتمادها على عنصر الزمن وفق فلسفة جديد

 .*"jit" وهي فلسفة التوقيت المنضبط
هو أحد نظم اإلنتاج الحديثة التي تجمع بين  *إن نظام التوقيت المنضبط :تعريف نظام التوقيت المنضبط -أوال

التقنيات الحديثة والتقنيات القديمة، تتمثل فلسفته بتشغيل خط انتاجي مبسط وكفء قادر على اإلستغالل األمثل 
اإلستجابة لطلبات المستهلكين بالكمية، والجودة، والوقت المحدد والسعر المالئم، ويصب مفهوم  للموارد من أجل

أن الوحدات تباع وتشترى عندما تكون مطلوبة فقط وأنه يتم اإلحتفاظ بالمخزون : "نظام التوقيت المنضبط في
ن في وقت المناسب التي يعمل نظام تكاليف المخزو "، كذلك يعرف نظام التوقيت المنضبط بأنه 1"بأقل مايمكن

على إستالم المواد اليوم واستخدامها غدا؛ وذلك من خالل ضبط توقيت استالم المواد عند البدء في إستخدامها 
 .  2"لإلنتاج، وضبط توقيت اإلنتهاء منها على وقت تسليم أو شحن التام

الذي يقوم باستبعاد كل مصادر الهدر من ذلك النظام "وعلى العموم يمكن اعتبار نظام التوقيت المنضبط بأنه  
وفي الوقت ( الحاجة)مواد أو أنشطة التؤدي إلى إضفاء قيمة على المنتجات أي اإلنتاج حسب الطلب 

  3".المالئم
من أجل الرقابة على اإلنتاج وصالحية  *"كانبان"يستخدم نظام التوقيت المنضبط نظام معلومات يدعى نظام   

 4.ج في المصنعدوران المواد واإلنتا
 5:ويمكن استخالص جملة من خصائص هذه الفلسفة الحديثة في 

 ؛(الوصول إلى المخزون الصفري)اإلستغناء عن كافة أنواع المخزون أو تخفيضه إلى أدنى حد ممكن  -
 الحد من الهدر في الموارد واألنشطة في العملية اإلنتاجية؛ -

                                                 
JIT : Just in time   

*
  

*
 .الخ....نظام الوقت المحدد الفورية، الجدولة نظام الوقت الخطي، التوقيت المناسب، التوقيت الدقيق، منها توجد عدة تسميات لهذا المصطلح 
1
 .09، ص  3002عمان، ، قضايا معاصرة، دار الحامي،المحاسبة اإلدارية اسماعيل يحي التكريتي وآخرون، 
2

 ،األردنية ودوره في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية في المنشآت الصناعية jitي ننظام تكاليف اإلنتاج اآلغسان فالح المطارنة، والبشتاوي سليمان حسين   
 .9ص،  03/09/3003يومي  األردن، الريادة واإلبداع، جامعة فيالدلفيا، ،مداخلة مقدمة في المؤتمر العلمي الرابع

3
 .04،ص  3003 عمان، دار وائل ، ،اإلدارة الصناعية اليابانية في نظام اإلنتاج اآلنيوفائز غازي البياتي،ي ثرامي حكمت فؤاد الحدي 

*
 .ان هي مرادفة لكلمة بطاقة باليابانيةنبكا 
4
 .40، ص اسماعيل يحي التكريتي وآخرون، مرجع سابق 

5
 .33، مرجع سابق، ص ،وآخرونمؤيد محمد الفضل: راجع 

 .40، ص لتكريتي وآخرون، مرجع سابقاسماعيل يحي ا     
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 مواجهة الطلب؛اإلنتاج بالكميات المحددة وفي الوقت المناسب ل -
 فلسفة تقوم على نظام معلومات فعال من حيث تحديد كمية ومواصفات وأوقات الحاجة إلى الموارد؛ -
تنمية الثقة والعالقة بين المؤسسة والموردين من خالل التنسيق بين اإلنتاج والطلب والمواصفات والجودة  -

 المطلوبة؛
المؤسسة حيث تتطلب روح التعاون واإلقناع والتنسيق تقوم فلسفة التوقيت المنضبط على بيئة مستقرة داخل  -

 .بين اإلدارة والعمال والموردين

إن تطبيق نظام التوقيت المنضبط يوفر فرصة كبيرة للمؤسسة   ":jit"مزايا تطبيق نظام التوقيت المنضبط -ثانيا
العالقة مع الموردين  اإلقتصادية عن طريق زيادة األرباح بتخفيض التكاليف وتحسين نوعية المنتوج وتحسين

 :والعمالء، وتتمثل المنافع التي تعود بالفائدة للمؤسسة من خالل تطبيق فلسفة التوقيت المنضبط تتمثل في
 تخفيض حجم المخزونات وكمية األموال المستثمرة عليها من مباني الزمة  للتخزين وعمال؛ -
 لوقت المناسب؛توفر المنتجات بالكميات  المناسبة وبالجودة المطلوبة وفي ا -
 ازدياد اإليرادات واألرباح نتيجة لتحسين العالقة مع العمالء؛ -
 تحسين جودة ونوعية المنتجات؛ -
 تقليل عدد الوحدات التالفة وهدر الموارد وضياع الوقت؛ -
 تحسين العالقة مع الموردين وتوسيع حلقات اإلتصال؛ -
 .والتعاون أثناء العمل رفع روح المعنوية للعمال عن طريق اشراكهم في صنع القرارات -

بالرغم من المزايا التي يحققها نظام التوقيت المنضبط والتي قمنا  : عيوب تطبيق نظام التوقيت المنضبط -ثالثا
 1:بذكر أهمها فيما سبق إال أنه الينفي وجود عيوب ومشاكل عند تطبيق هذا النظام ونوجزها فيما يلي

ي اإلدارة وتطوير النظم المحاسبة مما يأخذ وقت طويل إلجراء يتطلب هذا النظام إجراء تحسينات كبيرة ف -
 هذا التحول؛

 صعوبة تكيف الموردين مع هذا النظام؛ -
إن هذا النظام يتطلب تعاونا كبيرا بين اإلدارة والعمال هذا األخير الذي يتميز بقلة  إلتزامه وانعدام الثقة  -

 بينه وبين اإلدارة؛
ن األنظمة التقليدية إلى األنظمة الحديثة نظرا لتكلفة المرتفعة التي صعوبة اقتناع المؤسسة بالتحول م -

 تتكبدها في بداية التحول وخوفا من عدم نجاح النظام الجديد؛
                                                 

1
   . 6 -2غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص ص و سليمان حسين البشتاوي  
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 .صعوبة تحقيق بعض المبادئ كالمخزون الصفري -

من خالل التعاريف السابقة يمكن ايجاز عناصر نظام التوقيت : عناصر نظام التوقيت المنضبط-رابعا 
  1: منضبط في السمات الموضحة في الشكل التاليال

 jitيوضح السمات العامة لنظام  :  (10)الشكل رقم 

 
 

 22، ص 2002، دار المسيرة، عمان، المحاسبة االداريةمؤيد محمد الفضل وآخرون، : المصدر

رحلة بدفع ان األنظمة التقليدية تعتمد على نظام الدفع أي أن تقوم كل م: نظام جذب وليس نظام دفع -
مخرجاتها إلى المرحلة اإلنتاجية التي تليها بغض عن ما إذا كانت هذه المرحلة الموالية بحاجة إلى هذه 
المخرجات أم ال، على عكس نظام التوقيت المنضبط فهو نظام جذب أي أن كل مرحلة تطلب مدخالتها 

  2.من المرحلة التي سبقتها في شكل كانبان

                                                 
1
 33مؤيد محمد الفضل وآخرون، مرجع سابق، ص  
2

 40اسماعيل يحي التكريتي وآخرون، مرجع سابق، ص  

أنه نظام 
جذب وليس 

 نظام دفع

تطبيق النظام 
بعلى مراحل 

 طويلة 

 مواجهة ظروف عدم التأكد

 الجودة عند المصدر

إلغاء الفاتج 
 والضباع

 الصيانة الوقائية
إحترام العنصر 

 البشري

ترتيب االالت وقفا 
 للمجموعات التكنولوجية

خفض وقت وتكلفة أعداد 
 االالت

 األمر اإلنتاجي

العالقات بين 
 الموردين

الرقابة عن 
طريق 

البطاقات 
KABAN 

 JIT  السمات العامة لنظام  
1 12 
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وهذا من أجل التأكد والرقابة من انتاج المنتجات الضرورية عند الحاجة  :تالرقابة عن طريق البطاقا -
 .إليها

وذلك عن طريق التنسيق وفرض وجود مصلحة مشتركة من أجل اإلستقرار النسبي : العالقة مع الموردين -
 .وتحسين اإلتصال وزرع الثقة المتبادلة

وفق طلبات العمالء يؤدي إلى خفض حجم  إن التدفق المستمر لإلنتاج: خفض وقت وتكلفة اعداد اآلالت -
 .المخزون تحت التشغيل مما يوفر في استخدام اآلالت دون فائدة مما يبطء تقادمها

يقوم نظام التوقيت المنضبط على فلسفة تخفيض حجم الدفعة : يتكون األمر اإلنتاجي من وحدة واحدة -
 .اإلنتاجية إلى حد أن يمكن اعتبارها دفعة واحدة

بحيث ترتب اآلالت على أساس مجموعات حسب الخصائص : ت وفقا للمجموعات التكنولوجيةترتيب اآلال -
التكنولوجية والتشغيلية  أو خصائصها الهندسية والتصميمية وليس على حسب الخط اإلنتاجي وفق الطريقة 

 .التقليدية
فلسفة التوقيت  مما الشك فيه أن العنصر البشري يعتبر العامل الفعال في: احترام العنصر البشري -

المنضبط سواء من ناحية التعاون مع اإلدارة أو تقديم المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تحسين سبل 
 .اإلنتاج وصنع القرار المناسب

وذلك بتحديد األسباب المحتملة لحدوث األعطال وتحضير خطط وقائية للصيانة في : الصيانة الوقائية -
 .إلنتاجحالة حدوثها دون ايقاف خط ا

ويقصد بها الغاء كل مظاهر الهدر والضياع سواء من مواد أو عمال أو آالت أو : الغاء الفاقد والضياع -
 .أنشطة أو خطوط انتاج أي إلغاء كل شيء اليضيف قيمة لإلنتاج

من شروط ومبادئ نظام اإلنتاج المنضبط هو تأكيد تسليم المنتجات بجودة تامة وفق  :الجودة عند المصدر -
 .مطلوب ماهو

يعمل نظام اإلنتاج وفق التوقيت المنضبط في ظل األكادة النسبية وليس في : مواجهة ظروف عدم التأكد -
 .ظروف يسودهاعدم التأكد

إن تطبيق األولى لنظام التوقيت المنضبط البد له وأن يأخذ الوقت : تطبيق النظام على مراحل طويلة  -
           .رضية خصبة دون أخطاء أو تجاوزات عند تطبيقهلكي يطبق على أ( العديد من السنوات)الالزم 
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 التكلفة المستهدفة : الفرع الثالث
مع التزايد المستمر لحدة المنافسة أصبح إلزاما على المؤسسة تحقيق مزايا تنافسية في ظل هذا اإلنفتاح الكبير   

كعنصر فعال في تحقيق التحديات  مع العالم، حيث أن العديد من المؤسسات اتجهت إلى اإلهتمام بالتكلفة
 .الكبيرة، وتوجهها نحو مدخل التكلفة المستهدفة كأداة إلدارة التكلفة هو خير دليل على ذلك

تعد التكلفة المستهدفة من احدى أدوات المحاسبة اإلدارية الحديثة المهمة ألنها : مفهوم التكلفة المستهدفة -أوال
أألسعار والتعرف على الطلب والبنية التنافسية ومن ثم تحديد التكلفة  تقدم على المدخل اإلستراتيجي لتحليل

دارة التكلفة في البيئة  المثالية والمطلوبة،  ويمثل مدخل التكلفة المستهدفة طريقة تسعير ونظام لتخطيط الربحية وا 
معاكسة للطريقة التنافسية، حيث يعتبر أداة فعالة واستراتيجية في خفض تكاليف اإلنتاج فهو يعمل بطريقة 

التقليدية في تسيير التكاليف؛ إذ يحدد السعر السوقي وفق تطلعات المستهلك وماينسجم مع متطلبات السوق 
ومن ثم حساب هامش الربح المرغوب فيه بعد طرحه من سعر البيع المتوقع وهنا يحصل المسير على التكلفة 

   1.المسموح بها وهي التكلفة المستهدفة للمنتج
رف نظام التكلفة المستهدفة بأنه ذلك النظام الذي يهدف إلى ادارة التكاليف واألرباح المخططة عن طريق ويع   

 3:وتحسب التكلف المستهدفة وفق العالقة التالية 2.دراسة السوق وتحديد السعر وفق رغبات العميل
 (مرغوب فيهالربح ال) –( سعر البيع المتوقع= )التكلفة المستهدفة                    

 
 : من خالل عرض مفهوم التكلفة المستهدفة استخلصنا مجموعة من الخصائص وهي

 التكلفة المستهدفة هي أداة من أدوات ادارة التكاليف التي تساهم في تخطيط اإلنتاج؛ -
 تعمل التكلفة المستهدفة على خفض التكاليف وتحديد السعر األمثل، وهامش الربح المطلوب؛ -
لمستهدفة في مرحلة تطوير وتصميم المنتوج وهي بذلك تختلف عن نظام مراقبة التكلفة تطبق التكلفة ا -

 .التقليدي الذي يطبق في مرحلة اإلنتاج
  4:أما فيما يتعلق بأهداف التكلفة المستهدفة فهي تتلخص في   

 اشباع رغبات العميل من ناحية جودة المنتوجات وسعرها؛  -
 إلعدادية لإلنتاج والتوزيع؛التحكم في التكاليف في المراحل ا -

                                                 
1
، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، اإلقتصاد واإلدارة، العدد كلف المستهدفةالتسعير باستخدام التإنعام محسن حسن زويلق، و نضال محمد رضا الخلق 

  023. -024، ص ص 3002األول، 
2
 .22مرجع سابق، ص  ،مؤيد محمد الفضل وآخرون 
3
 .92عطية عبد الحي مرعي، مرجع سابق، صوكمال خليفة أبو زيد  

 Beatrice ,Francis Grand guillot,ComptabilitéAnalytique, 4
éme

 édition, Gualino, france, 2001, p 196.  
4
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 تحديد سعر البيع الذي يحقق للمؤسسة الحصة السوقية المستهدفة؛ -
 تحقيق هامش الربح الذي تسعى المؤسسة له؛ -
تحقيق أهداف المؤسسة في المدى الطويل من خالل المنافسة واألرباح والمشاركة في صنع القرارات  -

 .المناسبة

 مبادئ التكلفة المستهدفة : ثانيا
يعتبر نظام التكلفة المستهدفة نظام تسيير استراتيجي للتكاليف واألرباح ويقوم على مجموعة من المبادئ من   

 :أهمها
 السعر يؤدي إلى التكلفة؛ -أ 
 التركيز على متطلبات العميل من جودة وسعر والوقت الالزم؛ -ب 
 التركيز على مرحلة التصميم لموائمة المنتوج التكلفة المستهدفة؛ -ج 
 يما بين األقسام المختلفة؛التفاعل ف -د 
 تخفيض التكاليف؛ -ه 
 .*ادماج سلسة القيمة -و 

 

 مزايا التكلفة المستهدفة : ثالثا
  1:يوفر نظام التكلفة المستهدفة عدة مزايا للمؤسسة اإلقتصادية أهمها   

 نظام التكلفة المستهدفة له دور فعال في التخطيط اإلستراتيجي لألرباح؛ -
 يسهل كسبهم؛ تحقيق متطلبات الزبائن مما -
 تحسين الميزة التنافسية التي تسعى المؤسسة اإلقتصادية إلى تحقيقها؛ -
 يعمل مدخل التكلفة المستهدفة على تخفيض التكاليف قبل حدوثها؛ -
 يساهم في القضاء على مظاهر الهدر والضياع؛ -
الل تعاون الفرق يعمل مدخل التكلفة المستهدفة على تنمية روح الفريق حيث أنه اليمكن تبنيه إال من خ -

 والمجموعات من مختلف المستويات التنظيمية؛
 .خلق وتطوير تصاميم المؤسسة من خالل الدراسة المعمقة للسوق -

                                                 
*
 .سيتم التطرق إليها بنوع من التفصيل 
  

1
 .22 -22، ص ص مؤيد محمد الفضل وآخرون، مرجع سابق 
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 سالسل القيمة : الفرع الرابع
لقد شهد الفكر المحاسبي تطورا مذهال في مجال التكاليف، حيث ظهر في اآلونة األخيرة مايسمى بسالسل     

لتحديد التكاليف المتعلقة بالعملية اإلنتاجية؛ هذا المدخل الذي يعتبر بمثابة التسيير  القيمة كمدخل جديد
 .اإلستراتيجي للتكاليف والذي يدعم قدرة المؤسسة في تحقيق الميزة التنافسية

تضم سلسلة القيمة مجموع األنشطة التي تولد قيمة للمنتج وتتمثل تلك األنشطة في  :مفهوم سالسل القيمة-أوال
  PORTERوقد عرفها . 1لبحوث والتطوير تصميم المنتجات، اإلنتاج، التسويق، التوزيع وخدمة مابعد البيعا

مجموعة من األنشطة المترابطة والتي تخلق القيمة من منشأ المواد الخام إلى المنتجات أو الخدمات : "على أنها
 2." النهائية وحتى التسليم إلى الزبائن

ارة عن أداة تحليل العملية اإلنتاجية إلى مجموع من األنشطة المولدة للقيمة من أجل وسلسلة القيمة هي عب  
إرضاء الزبون وتحقيق الميزة التنافسية، وسيتم توضيح النموذج العام لسلسلة القيمة واألنشطة المكونة لها في 

 :الشكل التالي
 

 النموذج العام لسلسلة القيمة وأنشطتها(: 01)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 

 19، ص 2002، دار المسيرة، عمان، المحاسبة االداريةمؤيد محمد الفضل وآخرون، : المصدر

يتبين من خالل الشكل بأن سلسلة القيمة تتكون من مجموعة األنشطة المترابطة فيما بينها بدءا من تحديد     
داري هنا يلعب دورا هاما في جميع األنشطة رغبات وحاجات المستهلك إلى غاية تلبيتها ونجد أن المحاسب اإل

ففي مرحلة البحث والتطوير يقوم بوضع التقديرات الالزمة للتكاليف واإليرادات المتوقعة، كذلك في مرحلة اإلنتاج 
فهو يراقب ويتابع التكاليف، أيضا في مرحلة التسويق فهو يقدم المعلومات المالئمة إلتخاذ القرارات التسويقية 

                                                 
1

  .02، صأحمد محمد نور وآخرون، مرجع سابق  
2

 .03، صمؤيد محمد الفضل وآخرون، مرجع سابق  
 

 دورة خامات مابعد البيع                           دورة التشغيل                                دورة اإلبداع 

                         

خدمات                                                  تصميم          البحث                        

المستهلك                      والتطوير  المنتج        اإلنتاج         التوزيع     التسويق           

 

 تحديد 

حاجات 

 المستهلك

تلبية 

رغبات 

 المستهلك 
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يف المرتبطة بها، وأخيرا مرحلة خدمات مابعد البيع فهو يتدخل في ضمان اإلصالح والصيانة والتكاليف والتكال
المعدة لذلك، وحتى يؤدي المحاسب اإلداري دوره المطلوب خالل أنشطة سلسلة القيمة البد وأن يلقي تركيزه على 

 1.القيمة المضافة والتكلفة المتحققة في كل مرحلة
 2:تتمثل األهداف المتوخاة من بناء وتحليل سالسل القيمة فيمايلي :سل القيمةأهداف سال-ثانيا

 تقييم مساهمة كل نشاط على حدى في خلق القيمة؛ -
 تدعيم الميزة التنافسية للمؤسسة في ظل هذه التطورات الحاصلة؛ -
 معرفة نقاط الضعف والقوة في المؤسسة عن طريق تحليل األنشطة؛ -
 .تحديد رغباتهم ومحاولة تلبيتها كسب رضا العمالء من خالل -

وعليه يمكن القول بأن الهدف األساسي يتلخص في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة عن طريق     
تحليل العملية اإلنتاجية إلى مجموعة من األنشطة وقياس قدرة كل نشاط على إضافة القيمة وبالتالي 

 .يفاستبعاد األنشطة التي التولد القيمة لخفض التكال
يعتبر تحديد وتعريف األنشطة المتعلقة بالعملية اإلنتاجية أمر غاية في  :أنشطة سلسة القيمة -ثالثا

 3:األهمية وفق مدخل سلسلة القيمة، وتبوب األنشطة وفق هذا المدخل إلى نوعين أساسيين أال وهما
ويل وتوزيع المنتج وهي تلك األنشطة المتعلقة بشكل مباشر بتوفير وتح (:األولية)أنشطة رئيسية  - أ

 :وتتضمن مايلي
 أنشطة اإلستالم والتخزين والشراء؛  -
 أنشطة اإلنتاج والتحويل؛  -
 . أنشطة التسويق والتوزيع وخدمات مابعد البيع -

 :وهي األنشطة المساعدة والتي تدعم األنشطة األولية وتشمل(: مساندة)أنشطة ثانوية  - ب
 انشطة التطوير التكنولوجي؛ -
 رد البشرية؛أنشطة ادارة الموا -
 .أنشطة التخطيط والرقابة للمنشأة -

 
 

                                                 
1
 .03 – 04ص ص أحمد محمد نور وآخرون، مرجع سابق،  

2
 72-71نفس المرجع، ص ص   
3

 .03ص  ،مؤيد محمد الفضل وآخرون، مرجع سابق  
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 أدوات المحاسبة االدارية للتحسين المستمر : المطلب الثالث

عرفت عدة مؤسسات في مطلع القرن العشرين تطورا سريعا بسبب توسع السوق مما ولد حماسة لدى المؤسسات 
على ذلك اإلهتمام الكبير في ادارة الكلفة  للبحث في سبل التفوق واإلمتياز في األسواق العالمية، وأفضل دليل

ومن بين اإلجراءات  المتخذة تبني فلسفة التحسين المستمر . وكيفية تخفيضها باعتبارها سالح تنافسي مهم
والذي يقصد بها مجموعة اإلجراءات والعمليات التي تنصب على كافة مكونات المؤسسة من عمليات  *(الكايزن)

شكل تحسينات تدريجية متتالية طفيفة ومستمرة، ويشارك في هذه العملية جميع العاملين أو أفراد أو معدات على 
بدعم من االدارة، وذلك بهدف رفع مستوى الجودة واآلداء وخفض التكاليف مما يضفي على المؤسسة 

في الشكل  االقتصادية ميزة تنافسية تضمن بقاءها واستمراريتها وسيتم توضيح الهدف الرئيسي للتحسين المستمر
 :التالي

 التحسين المستمر(: 00)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 

، 2002دار المسيرة، عمان،  المحاسبة االدارية،مؤيد محمد الفضل وآخرون، : إعداد الباحثة باالعتماد على  :المصدر
 19ص 

اإلقتصادية من  يتضح جليا من الشكل  أن الهدف الرئيسي للتحسين المستمر هو ضمان استمرارية المؤسسة  
 .خالل كسبها لميزة تنافسية عن طريق كسب الزبائن

مما سبق يمكن القول بأن التحسين المستمر يقوم على جملة من الشروط تعد بمثابة الحجر األساس    
 :التي يقوم عليها وتتمثل في

 عملية التحسين مستمرة وليس لها نهاية مادامت المؤسسة قيد النشاط؛ -
 لمستمر هي عملية شاملة تشمل جميع أنشطة المؤسسة؛عملية التحسين ا -
 تحتاج عملية التحسين المستمر إلى تكاثف جهود جميع العمال؛ -
 .عملية التحسين تقوم على التحسينات الصغيرة والتدريجية والمتوفرة -

                                                 
 

*
 .مصطلح ياباني يقصد به التحسين المستمر 

 ارضاء الزبون ميزة تنافسية 

 تحسين الجودة

 خفض التكاليف

 التحسين المستمر
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بطاقة  :ولتحقيق الهدف الرئيسي للتحسين المستمر فإن المؤسسة تستعمل العديد من المفاهيم ونجد أهمها   
 .اآلداء المتوازن، ومدخل إدارة الجودة الشاملة

 بطاقة اآلداء المتوازن : الفرع األول
إلى استحداث أدوات لتقييم اآلداء في المؤسسة 1882عام   Norton kaplan andتوصلت أبحاث     

عها في وثيقة واحدة وتم تجمي( الخ...الجودة، آجال التسليم، رضا العمالء)اإلقتصادية تضم مؤشرات غير مالية 
نظام "على أنها " ديفيد نورتون"و " روبرت كابالن"؛ فيعرفها كل من *(BSC)أطلق عليها بطاقة اآلداء المتوازن 

لقياس اآلداء بشكل منظم يتم بواسطتها ترجمة اإلستراتيجية إلى أهداف واضحة ومجموعة من المقاييس المالئمة 
ء يتم ربطها بمجموعة من األعمال والبرامج التي ينبغي القيام بها لتحقيق تلك لتقويم اآلداء مع توفير معايير لآلدا

 1." األهداف
مما تقدم يمكن القول بأن بطاقة اآلداء المتوازن عبارة عن أداة فعالة تترجم استراتيجية المؤسسة بالنظر إلى     

 2: أربعة منظورات مهمة أال وهي
  المنظور المالي؛ 
  منظور العمالء؛ 
 ظور التعلم والنمو؛من 
 منظور العمليات الداخلية. 
 ":كابالن و نورتون" والشكل التالي يوضح المحاور األساسية لبطاقة اآلداء المتوازن نموذج    

 
 
 
 
 
 
 

 نموذج مبسط لبطاقة اآلداء المتوازن:  (00)الشكل رقم 
                                                 

*
     Balanced Score Card. 
1

رقاء للبحوث ز، مجلة الالخاصة درجة ممارسة بطاقة اآلداء المتوازن بوصفها أداة التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات األردنيةأحمد يوسف دودين،   
 .022، األردن، ص 3003والدراسات اإلنسانية، العدد األول، 

2
 .24ص  ،3002 القاهرة، رة،، مركز الخبرات المهنية لإلداومصفوفة اآلداء المتوازن لمن ينشد اآلداء األمثل سيجما6 ، بد الرحمان توفيقع  



في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصاديةاستخدام أدوات المحاسبة االدارية   
 

127 

 

 
 
 
 
 

 بطاقة اآلداء                
 المتوازن              

 
 
 
 
 
 

، 2004، الدار الجامعية االسكندرية،مبادئ المحاسبة االدارية الحديثةكمال خليفة أبو زيد وعطية عبد الحي مرعي،  :المصدر
 42ص

يبين الشكل المحاور األساسية لبطاقة اآلداء المتوازن بشكل مترابط ومتكامل لتحقيق األهداف المنتظرة، والتي   
 1:تتمثل في

لننجح ماليا أمام  كيف يجب أن نبدو "يستوجب هذا المنظور طرح التساؤل اآلتي  :يالمنظور المال -أ 
العائد على اإلستثمارات، ربحية، ) ، ويحتوي هذا المنظور على األهداف المالية للمؤسسة "المساهمين؟

 (الخ...التدفقات النقدية 
ويحتوي " صورتنا أمام العمالء؟ لتحقيق أهدافنا كيف تبدو" والسؤال الذي يطرح هنا  :منظور العمالء  -ب 

 ....(تحقيق رغباتهم، تتبع شكاويهم،تحسين الجودة )على أهداف تتعلق بإرضاء العمالء 
كيف يمكن أن نحقق التطور " أما السؤال الموافق لهذا المنظور فهو: منظور العمليات الداخلية  - ج

استخدام )مؤسسة من الداخل ، هذا المنظور يهتم بجانب تطور ال"باستخدام العمليات الداخلية؟
 (الخ...التكنولوجيا، جودة التصاميم 

                                                 
1
 .11رجع سابق، ص كمال خليفة أبو زيد وعطية عبد الحي مرعي، م 

 منظور العمالء
 

 كيف ينظــر 
 إلينـا العمالء

ليالمنظور الما  
 

 كيف ينظر إلى 
 المساهمين

 

 منظور اإلبتكار   والتعلم
 
 

هل يمكننا اإلستمرار في التحسين 
 وتحقيق القيمة المضافة

 منظور البيئة الداخلية
 لألعمال

ما الذي يجب أن تتميز 
 فيه ؟

بطاقة األداء 

 المتوازن
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ويبين " هل يمكننا اإلستمرار في التحسين وخلق القيمة؟"وذلك يطرح التساؤل  :منظور اإلبتكار والتعلم - ح
هذا المنظور قدرة المؤسسة على تطوير منتجات جديدة أو ابتكار تكنولوجيا حديثة أو انتهاج سياسات 

 .خال...متقدمة

 1:يتطلب بناء بطاقة اآلداء المتوازن اتباع الخطوات التالية :خطوات بناء بطاقة اآلداء المتوازن -أوال
 تحديد األهداف اإلستراتيجية من قبل المؤسسة اإلقتصادية؛ -
 وعرضها أمام المسؤولين للدراسة؛( السابقة الذكر)تحديد مقاييس اآلداء لكل منظور من المنظورات األربعة  -
 قيم مثالية مستهدفة لكل هذه المقاييس لكي تساعد في التقييم؛وضع  -
 تقييم اآلداء وفق هذه المقاييس ومن ثم تقويمه؛ -
تقييم فعالية بطاقة اآلداء المتوازن ومدى تناسقها مع األهداف اإلستراتيجية المسطرة، ثم اتخاذ اإلجراءات  -

 .الالزمة للتحسينات والتعديالت المطلوبة

إن تطبيق بطاقة اآلداء المتوازن في المؤسسة اإلقتصادية يوفر لها : طبيق بطاقة اآلداء المتوازنمزايا ت -ثانيا
 2 :جملة من المزايا منها

 التنسيق بين مختلف فروع المؤسسة والتعاون في تحقيق األهداف المسطرة؛ -
 تحديد المسؤوليات بصورة واضحة مما يسهل التدخل في حالة اإلنحرافات؛ -
 تحليل وتقييم العمليات واألنشطة في المؤسسة اإلقتصادية؛القدرة على  -
 تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة بأكثر فعالية وكفاءة؛ -
 .توفر بطاقة اآلداء المتوازن معلومات كافية للمسؤولين التخاذ القرارات المناسبة -

لمؤسسسة اإلقتصادية؛ فهي مما سبق يمكن القول بأن بطاقة اآلداء المتوازن تعد أداة استراتيجية ل   
تنتهي بتحقيق األهداف والغايات المرجوة عن طريق الربط بين الخطط القصيرة األجل واإلستراتيجية 

 .العامة للمؤسسة

لما كانت بطاقة اآلداء المتوازن عبارة عن آداة فعالة لتحقيق األهداف  :عيوب بطاقة اآلداء المتوازن -ثالثا
 :تصادية إال أنه يواجه تطبيقها عدة مشكالت منهااإلستراتيجية للمؤسسة اإلق

                                                 
1
 .042أحمد يوسف دودين، مرجع سابق، ص  
2
 .044 -042، ص ص نفس المرجع 
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نقص المعرفة عن تطبيق بطاقة اآلداء المتوازن وبالتالي عدم وجود اطارات مؤهلة لتطبيقها مما يؤدي إلى  -
 مقاومة تطبيقها من طرف العمال؛

 قد تكون تكاليف تطبيق بطاقة اآلداء المتوازن مرتفعة بالمقارنة بالفائدة المنتظرة منها؛ -
 كثرة المقاييس والمعلومات قد تحدث لبسا في فهم العاملين؛ -
 .صعوبة تحديد مقاييس تترجم السياسات واألهداف العامة للمؤسسة اإلقتصادية -

بالرغم من هذه الصعوبات والمشاكل يجب أن ال يشكل تطبيق بطاقة اآلداء المتوازن عائق أمام     
 .افع الكبيرة التي تعود بها عليهاالمؤسسة اإلقتصادية، نظرا إلى المزايا والمن

 ادارة الجودة الشاملة : الفرع الثاني
استجابة للتطورات الحاصلة في المحيط التنافسي وحتى تحافظ المؤسسة اإلقتصادية على استمراريتها وتدعم    

 *"TQM"تنافسيتها اتجهت نحو فلسفة جديدة لضمان الجودة وخفض التكاليف أال وهي ادارة الجودة الشاملة 
أضحى مفهوم الجودة من المفاهيم الحديثة التي تتناولها جل الدراسات  :تعريف إدارة الجودة الشاملة -أوال

قتناعها  وقضية أساسية بالنسبة لكثير من المؤسسات، وذلك نتيجة تغيير نظرة المؤسسة إلى أساليب المنافسة وا 
" ISO"اإلستمرارية، فقد عرفت المنظمة الدولية للتقييس بأن الجودة هو األسلوب الوحيد الذي يضمن لها البقاء و 

الدرجة التي تشبع فيها الحاجات والتوقعات الظاهرية والضمنية من خالل جملة الخصائص "الجودة بأنها 
، فالجودة تعتبر ترجمة لمتطلبات الزبائن حيث تضم جودة المنتوج، جودة الخدمة، 1"الرئيسية المحددة مسبقا

  2.ة اإلجتماعية، وجودة السعر وجودة تاريخ التسليمجودة المسؤولي
أما إدارة الجودة الشاملة كمفهوم اداري حديث قد حظي باهتمام محوري من طرف المفكرين والباحثين في     

نظام إداري استراتيجي متكامل "مجال اإلدارة الحديثة، فجاء في تعريفها من قبل معهد الجودة األمريكي بأنها 
تحقيق حالة من الرضا لدى العميل، ويتضمن هذا النظام المديرين وأصحاب األعمال ويستخدم  يساعد على

 3." طرقا كمية ألحداث تطوير مستمر في عمليات المنظمة
فهي عبارة عن نظام اداري شامل يساعد على تحسين الربحية واإلنتاجية، من خالل العمل على خلق بيئة    

يل وتحقيق توقعاته، وذلك بالتوجه نحو إشراك العاملين بكافة مستوياتهم بأنشطة تنظيمية تهدف إلى ارضاء العم
  4:التحسين المستمر وبناءا عليه بأن نظام إدارة الجودة الشاملة يعتمد على المبادئ التالية

                                                 
*
  Total quality management 
1
 .03، ص 3003، عمان، اليازوري دارادارة الجودة الشاملة، العزاوي،  محمد عبد الوهاب 
2
 .32، ص 3002، ، دار جرير، عمانوالخدمي ادارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي، هدى السامراني 
3
 . 22، ص  هدى السامراني، مرجع سابق 
4
 .06مرجع سابق، ص  ،وآخرون مؤيد محمد الفضل 
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 مساندة ودعم اإلدارة العليا؛ -
 تحقيق التميز والتفوق في اآلداء التنظيمي في المؤسسة؛ -
 العمالء وتحقيق تطلعاتهم؛  العمل على ارضاء -
 اشراك جميع العمال في التحسين المستمر ودعم العمل الجماعي؛ -
 تقديم منتجات ذات جودة عالية؛ -
 اجراء تحسينات مستمرة على جميع أنشطة المؤسسة؛ -
 تدريب وتطوير آداء األفراد لمواكبة احتياجات التطور؛ -
 .القرارات المبنية على الحقائق -

دة الشاملة عبارة عن فلسفة متكاملة تعتبر رضا العمالء كهدف أساسي لها وتقوم على إن ادارة الجو     
جراء التحسينات المستمرة على  المسؤولية المتكاملة بين اإلدارة والعمالء من خالل المشاركة في العمل وا 

 :الشكل التاليجميع أنشطة المؤسسة اإلقتصادية، ويمكن توضيح أبعاد إدارة الجودة الشاملة الثالثية في 
 أبعاد إدارة الجودة الشاملة:  (00)الشكل رقم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 

، 19، ص 2002، دار المسيرة، عمان، المحاسبة االداريةمؤيد محمد الفضل وآخرون، : إعداد الباحثة باإلعتماد على  :المصدر
 18ص 

من الشكل يستدل بأن تكامل كل من العمل الجماعي ورضا الزبون والتحسين المستمر يشكل أبعاد ادارة الجودة  
 .الشاملة

 
لكي يكون تطبيق ادارة الجودة الشاملة في المؤسسة اإلقتصادية ذا : الشاملة مراحل تطبيق ادارة الجودة-ثانيا

 :األثر الملموس البد لها أن تتبع خطة منهجية أثناء تطبيقها بالمراحل التالية
ومرحلة التحضير تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتحديد مدى الحاجة إلى (:التهيئة واإلعداد)المرحلة األولى -

 ة إلى تسطير األهداف المتوخاة من تطبيقه وكذا الموارد المطلوبة لتطبيقه؛تطبيقه باإلضاف

 

 الجودة الشاملة

 العمل الجماعي 

تمرالتحسين المس  رضا الزبائن 
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وفق ماتوصل إليه في المرحلة السابقة يتم التخطيط لعملية التطبيق (: الدراسة والتخطيط) المرحلة الثانية -
 ودراسة وتحديد آلية بدء التنفيذ؛

 يتناسب مع تطبيق إدارة الجودة الشاملة؛وتعني تقويم واقع المؤسسة بما (: التقويم) المرحلة الثالثة -
وتتضمن خلق بيئة ثقافية مالئمة لفلسفة ادارة الجودة من خالل التعليم والتطوير (: التنفيذ) المرحلة الرابعة -

 للعاملين واستخدام المدخل العلمي في حل المشاكل وتحسين العمليات؛
عكسية من المراحل السابقة وتحليل اإلنحرافات ويقصد بها التغذية ال(: تبادل الخبرات) المرحلة الخامسة -

تخاذ اإلجراءات المناسبة لتصحيحها  .وا 
 مزايا تطبيق ادارة الجودة الشاملة : ثالثا
 1:تجني المؤسسة االقتصادية فوائد جمة جراء تطبيق فلسفة ادارة الجودة الشاملة يتمثل أهمها فيمايلي   

 ة من خالل تقديم منتجات ذات جودة عالية؛تعزيز الموقع التنافسي للمؤسسة اإلقتصادي -
 تحسين العالقة بين اإلدارة والعمال والتحفيز بشكل أكبر على العمل الجماعي وروح الفريق؛ -
 تحقيق رضا العميل وذلك عن طريق التعرف على احتياجاته ورغباته والعمل على تلبيتها؛ -
يات المتتالية التي تسمح للمؤسسة بتحقيق يمثل تطبيق فلسفة ادارة الجودة الشاملة سلسلة من اإليجاب -

 أهدافها المسطرة وهي تحقيق النمو وزيادة األرباح، وزيادة الحصة السوقية واإلستثمار األمثل لمواردها؛
 التركيز على التحسين المستمر للعملية اإلنتاجية وجميع أنشطة المؤسسة؛ -
 .األخطاء الخاصة بالعملية اإلنتاجيةالعمل على زيادة الكفاءة والفعالية أثناء العمل وتخفيض  -

 معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة: رابعا
بالرغم من المزايا والفوائد التي تنجم عن فلسفة ادارة الجودة الشاملة إال أن تطبيقها اليخلو من بعض    

 2:الصعوبات منها
لجودة الشاملة وذلك ناتج من مقاومة التغيير يعتبر من المشاكل الرئيسية التي تواجه تطبيق إدارة ا -

 الممارسات الخاطئة لبداية تطبيقه؛
 ضعف الربط بين أهداف الجودة والعوائد المالية المنتظرة؛ -
 عدم وجود كفاءات بشرية مؤهلة لتقوم بتطبيق نظام الجودة الشاملة؛ -
 غياب نظام فعال لإلتصاالت بين مختلف المستويات واألنشطة؛ -

                                                 
1
 . 96 -92مرجع سابق ، ص ص  محمد عبد الوهاب العزاوي، 
2
 .96، ص نفس المرجع 
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 اماتها بتطبيق فلسفة ادارة الجودة الشاملة؛عجز اإلدارة عن توضيح التز  -
 .تشكيل فرق عمل كثيرة دون توفير التأطير المالئم لضمان نجاعتها -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ملخص الفصل األول
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بناءا على ما تقدم في هذا الفصل فإن المحاسبة االدارية تعتبر أحد فروع المحاسبة،  والتي تهدف     
لمحاسبية والمالية لإلدارة من أجل المساعدة في ترشيد القرارات االقتصادية، وقد الى توفير المعلومة ا

تطور هذا النوع من المحاسبة؛ ففي بداية األمر كان يحظى بأهمية قليلة ومع التطورات التكنولوجية 
 واالقتصادية أصبحت تحظى بأهمية بالغة في عالم األعمال، حيث تقوم المحاسبة االدارية  باستخدام
مجموعة كبيرة من األدوات لضمان حسن التسيير والتقويم، ومن بين هذه األدوات هناك أدوات تقليدية 
كالتحليل المالي، الموازنات التقديرية بحوث العمليات، محاسبة التكاليف ومحاسبة المسؤولية، وهناك 

القيمة والتكلفة أدوات حديثة منها نظام التوقيت المنضبط، اإلدارة على أساس األنشطة، سالسل 
دارة الجودة الشاملة، هذه األداوت  المستهدفة، وهناك أدوات للتحسين المستمر كبطاقة األداء المتوازن وا 
تتكامل فيما بينها لتحقيق عدة مزايا للمؤسسة االقتصادية كالميزة التنافسية وتحديد التكاليف، الجودة، 

 .الخ...النوعية، احترام الوقت
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 :تمهيــــد
وباعتبارها  التزاحم التنافسيفي ظل الرهانات المطروحة أمام المؤسسة االقتصادية من انفتاح لألسواق وزيادة     

الركيزة األساسية في تفعيل االقتصاد الوطني والدولي على حد سواء، ظهرت الحاجة الملحة إلى عملية تقييمها،  
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من كفاءة كل العوامل التي تهدف إلى دعم قدرتها في تحقيق األرباح التي تمكنها من البقاء من أجل التأكد 
والنمو في السوق،  لذا تعد عملية متابعة الوظيفة المالية في المؤسسات االقتصادية أحد أهم المواضيع باعتبارها 

قتصادية في أنجع الطرق لتحسينه، تعكس الصورة الحقيقية لألداء المالي، هذا األخير الذي تبحث المؤسسة اال
 . ولعل من أهم هذه الطرق اعتماد مؤشرات التحسين التي ستكون محور بحث هذا الفصل

لذلك فإن التطرق  إلى األداء المالي للمؤسسة االقتصادية والمفاهيم األساسية المرتبطة به يعد أساسيا لإلحاطة   
الفصل على ثالثة مراحل مرحلة األولى تنطوي على مفاهيم  ، وعلى هذا األساس سيتم عرض هذابجميع جوانبه

أساسية حول المؤسسة االقتصادية، الوظيفة المالية واألداء بصفة عامة، ثم سيعرض في المرحلة الثانية إلى 
األداء المالي بصفة خاصة وشرح ماهيته من أجل ضبط مدلوله، والمرحلة الثالثة واألخيرة ستخصص لدراسة 

ء المالي وقياسه باعتبارهما ذو أهمية بالغة في التحسين، باإلضافة الى ذلك تحديد مؤشرات تحسين تقييم األدا
 .األداء المالي  التي تعكس العوامل الحاسمة لنجاح المؤسسة االقتصادية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفاهيم أساسية حول األداء المالي : المبحث األول
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سسة االقتصادية البد وأن يتم التعرض الى بعض المفاهيم األساسية قبل التطرق إلى األداء المالي في المؤ    
التي لها عالقة وطيدة به، أال وهي المؤسسة االقتصادية كمفهوم عام، والوظيفة المالية التي تعتبر بمثابة القاعدة 

 .األساسية لألداء المالي وفي األخير األداء بمفهومه العام

 ة االقتصاديةعموميات حول المؤسس: المطلب األول
يبرز هذا المطلب نظرة حول المؤسسة االقتصادية، مهتما بالجوانب المتعلقة بها من حيث ماهيتها وأشكالها،     

 . ووظائفها وأهدافها
 تعريف المؤسسة االقتصادية وأشكالها: الفرع األول

ريف واحد شامل عن نظرا لكون المؤسسة تختلف  وتتنوع حسب مجالها والهدف منها فقد تعذر وضع تع    
المؤسسة من طرف االقتصاديين لذا توجد مجموعة من التعريفات التي تتعدد بسبب اختالف االتجاهات 
االقتصادية للمفكرين باإلضافة إلى تشعب واتساع نشاط المؤسسات االقتصادية مع مرور الزمن حيث أنها تشهد 

، وفيما يلي أهم التعريفات التي جاءت لتحدد 1هورهاتطورا مستمرا في طرق تنظيمها وأشكالها القانونية منذ ظ
فهي تعد الوحدة التي تجمع فيها وتنسق العناصر البشرية والمادية للنشاط :" معنى المؤسسة االقتصادية

منظمة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ما، تؤخذ فيها القرارات حول تركيب " ، كما عرفت على أنها2"االقتصادي
ونتيجة  3"رية،المالية والمادية واإلعالمية بغية خلق قيمة مضافة حسب األهداف في نطاق زمكانيالوسائل البش

جراءات خاصة كونها وحدة  لذلك، اعتبرت المؤسسة كوحدة لإلنتاج وتوزيع المداخيل بهيكلة محددة ضمن قوانين وا 
منشأة تلعب دورا "على أنها اقتصادية ذات أهداف ومخططات، وفي سياق اإلنتاج وتقديم الخدمات قد عرفت 

أساسيا في النشاط االقتصادي وذلك حسب طبيعة مهامها، من حيث تصنيع منتوج أو تقديم خدمات أو تسويق 
 4"سلع
 
 
 
 

 أهداف المؤسسة االقتصادية  ووظائفها : الفرع الثاني
                                                 

 .30، ص1889، دار المحمدية، الجزائر، 2، طاقتصاد مؤسسةناصر دادي عدون،   1
 10، صفس المرجعن  2
 22، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، صاقتصاد وتسيير المؤسسةعبد الرزاق بن حبيب،   3
 1، ص1882، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، نشاطات المؤسسات الصناعيةوظائف و   سعيد أوكيل، 4 
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  1:محددة منها إن للمؤسسة االقتصادية مهاما عديدة يسعى مؤسسوها لتنفيذها، استنادا إلى أهداف   
يعتمد استمرار المؤسسة على تحقيق مستوى أدنى من الربح يضمن لها إمكانية رفع رأس : أهداف اقتصادية -0

مالها وتوسيع نشاطها للصمود أمام المنافسة، فالربح هدف اقتصادي تسعى له المؤسسة لكونه من بين المعايير 
 األساسية لصحتها اقتصاديا؛ 

هناك عدة أهداف اجتماعية للمؤسسة االقتصادية كالتخطيط لجعل أجور العمال كافية لهم : أهداف اجتماعية -0
وال تدفعهم إلى التهاون وتضعف من عزيمتهم، خاصة بتوفير التأمينات كالتأمين على الصحة وحوادث العمل 

هم، وانفتاحهم على والتقاعد، وتوفير إمكانيات مالية ومادية أكثر فأكثر للعمال مما يضمن تحسن مستوى معيشت
 العمل وزيادة اإلنتاج أكثر والحفاظ على تماسكهم وتعاونهم؛   

تسعى المؤسسة إلى تدريب العاملين الناشئين وتأهيلهم ليكونوا عماال : األهداف الثقافية والتكنولوجية -0
عامليها خاصة مع  مختصين، لما له من تأثير في زيادة إنتاجية العمل ولكونها عمل تثقيفي من المؤسسة تجاه

التطور السريع الذي يطرأ على وسائل اإلنتاج الذي يجعل المؤسسة مجبرة إلطالع عامليها على هذه التطورات 
ومواكبتها، كذلك تسعى إلى االعتماد على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في عمليات إنتاجها لمجابهة المنافسة 

قصر وجودة أحسن وهذا ما يجعل المؤسسة االقتصادية تنشئ والحصول على طاقة إنتاجية أكبر في وقت أ
 .مصلحة أو إدارة خاصة بعملية البحث والتنمية والتطوير بجانب الطرق والوسائل اإلنتاجية

 2:أما فيما يتعلق بوظائف المؤسسة، فإن للمؤسسة االقتصادية عدة وظائف تقوم بها أهمها   
 :ظيفة في انجاز المهام التاليةوتظهر هذه الو : الوظيفة اإلدارية -أوال
وهي المهمة األهم، لكونها اإلطار الذي يتم بموجبه تنفيذ باقي الوظائف، فيتم هنا تحديد : التخطيط -1   

 األهداف وجمعها ووضع السياسات وتقرير اإلستراتيجية الواجب إتباعها من طرف المؤسسة؛
م أفضل للطاقات البشرية والمادية دون تحمل خسارة أو ثاني أهم مهمة لما تحققه من استخدا: التنظيم -2   

ضياع للوقت والجهد، لكون التنظيم يعمل على إقامة وموازنة العالقات السليمة بين العمل المحدد واألشخاص 
 القائمين، والتسهيالت المادية؛

مكن المدراء من التحكم في وهي المهمة التي تمكن من توطيد العالقات بين العمال والمرؤوسين وت: القيادة -3   
العمل ونشاط العمال، الن القيادة في األصل هي مدى قدرة الفرد في التأثير على الشخص، أو المجموعة 

رشادهم من اجل كسب تعاونهم  وتحفيزهم على العمل بأعلى درجة من الكفاءة؛   وتوجيههم وا 

                                                 
 19،18ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص ص   1
     2 29، ص1829، دار النهضة العربية، لبنان، لإدارة أعماجميل توفيق،  
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وقيادته، فقد عرفت بأنها التحقق ما إذا كان كل أي الرقابة على تنفيذ ما خطط له وتم تنفيذه : الرقابة -4   
 . شيء يحدث وفق الخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة، والمبادئ التي تم إعدادها

ويقصد بها إمداد المؤسسة بالبضائع والمواد األولية والمنتجات الضرورية بالنوعية  والكمية، : وظيفة التموين-ثانيا
 :مكنة وتتم في الغالب في مرحلتين هماوالوقت المناسب وبأقل تكلفة م

تتم عملية الشراء بعد إجراء دراسة مسبقة لتحديد الكميات المطلوبة والوقت المسموح للحصول : الشراء -1
 عليها حسب السوق وتكاليف الحصول عليها؛

لعملية وهي عملية المحافظة على المواد والمستلزمات ومن ثم توجيهها للبيع أو استعمالها في ا: التخزين -2
اإلنتاجية، وانطالقا من مخزونات المؤسسة يمكن تحديد نجاحها أو فشلها بأخذها كمقياس حيث أن 

 المؤسسة ذات المخزون الكبير تعتبر في وضعية اقتصادية ومالية جيدة والعكس صحيح؛
يطمح إليها من يتم بهذه الوظيفة دراسة كل ما يتعلق بالمستهلك من احتياجات ورغبات : وظيفة التسويق -ثالثا

أجل ضمان بيع السلع والمنتجات أو تقديم الخدمة ألكبر عدد ممكن من المستهلكين، باإلضافة إلى الحصول 
 :على زبائن دائمين بواسطة العديد من  السبل أهمها

يتم هنا البحث عن أماكن التوزيع المطلوبة وتحديد كيفية الوصول إليها، ودراسة : البحوث التسويقية -1
 ومتطلبات المستهلك لتلبيتها؛حاجيات 

وتعمل هنا المؤسسة على التعريف بمنتجاتها لدى السوق بالنسبة للسلع الجديدة والموجودة : اإلشهار -2
سابقا وهذا للترويج لها وضمان أكبر عدد من العمالء الدائمين، ويكون اإلشهار عبر وسائل اإلعالم 

 كالصحف والتلفزيون واالنترنت وغيرها؛
تهدف المؤسسة من خالل التسويق إلى بيع منتجاتها ولهذا فإنها تعمل على (: قنوات التوزيع)البيع  -3

تحديد أماكن التوزيع ألن الباعة يشكلون أهم مصدر للحصول على المعلومات المطلوبة لدراسة السوق كما 
 سهل على بعض التجار ترويج هذه المنتجات والسلع بفضل شهرتهم لدى العمالء؛

وهي أساس حركة األموال فهي تساعد على دراسة مواطن القوة والضعف لمبيعات : وظيفة الماليةال -رابعا
المؤسسة ومصاريفها ومداخليها، وأهم مواردها، وسيتم التطرق إلى هذه الوظيفة بجزء من التفصيل في المطلب 

 التالي؛
ي المؤسسة، وتعمل على تحفيزهم وتحديد تدرس فاعلية ومهارة وتعاون العاملين ف: وظيفة الموارد البشرية -خامسا

 الكفاءات فيهم؛
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وتحويلها عن طريق عمليات اإلنتاج إلى ( المواد)يتم بهذه الوظيفة أخذ المدخالت : وظيفة اإلنتاج -سادسا
 . توجه إلشباع حاجات ورغبات المستهلكين( سلع وخدمات)مخرجات 

 
 ادية   الوظيفة المالية في المؤسسة االقتص: المطلب الثاني 

يأتي دور الوظيفة المالية داخل المؤسسة االقتصادية وهي وظيفة غاية في األهمية كونها تمثل العصب     
األساسي في المؤسسة حيث يعود إليها الدور الكبير في مواجهة التحديات والتصدي ألي مستجدات جراء تأثير 

 .ألداء الماليالمحيط الخارجي، ناهيك عن كونها الركيزة األساسية لقياس ا
 تعريف وأهمية الوظيفة المالية: الفرع األول

الوظيفة المالية في تعريفها هي مجموعة المهام والعمليات التي تسعى في مجملها إلى البحث عن األموال    
المالي، بعد تحديد الحاجات التي تريدها من األموال من خالل  المؤسسة  ومصادرها الممكنة وفي إطار محيط

التمويل وخطط استثمارية وحاجاتها اليومية وعند تحديد الحاجات ودراسة اإلمكانيات للحصول على  برامج
األموال، تأتي العملية الثالثة وهي اتخاذ القرار باختيار أحسن الحاجات ودراسة اإلمكانيات التي تسمح لها 

والتوزيع والنتائج أو األرباح  بتحقيق خططها ونشاطها بشكل عادي والوصول إلى أهدافها في جوانب اإلنتاج
 .روف المحيطة بها، وعالقتها مع المتعاملين مع األخذ بعين االعتبار عامل الزمن ودوره في ذلكظحسب ال

دارة هذه األموال" كذلك تعرف بأنها       1".الوظيفة التي تهتم بالحصول على األموال الالزمة للمؤسسة وا 
ظيفة تختص باتخاذ القرارات في مجال االستثمار وفي مجال التمويل كما و "وأيضا هناك من يعرفها بأنها     

 2".تختص باتخاذ القرارات في مجال االستثمار وفي مجال التمويل كما تختص بالتخطيط المالي والرقابة المالية
ة تسهر على وتظهر أهمية الوظيفة المالية بالنسبة للمؤسسة في تغطية احتياجاتها المالية، فالوظيفة المالي  

اختيار المزيج المالي، من أموال خاصة، أو تمويل ذاتي وديون بمختلف استحقاقاتها، والذي يحقق لها أحسن 
مردود بتكاليف أقل مايمكن وتظهر أهميتها كذلك في عملية تنفيذ البرامج المالية، حيث تقوم الوظيفة المالية 

موال، وتوجيهها والحرص على أن تتم العمليات المالية ضمن بمتابعتها، بعد تحديد وتوزيع مسؤولية استعمال األ
الخطوط المرسومة لها سابقا في الخطة العملية وفي البرنامج الذي يوزع فترات السنة في شكل موازنات لتغطية 

كان  مختلف الحاجات من األموال وفي نهاية كل فترة تتم مراقبة البرامج المنفذة للمقارنة بين ما نفذ مع ما
 .رمجا ومخططا مسبقامب

                                                 
 .19، ص 1890، ، دار النهضة العربية ، بيروتاإلدارة الماليةجميل أحمد توفيق وعلي شريف،   1
 .09، ص 1881، ، المكتب العربي الحديث، مصر2، ط مدخل تحليلي معاصر - اإلدارة المالية ،منير إبراهيم هندي  2
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البحث عن األموال بالكمية المناسبة وبالتكلفة المالئمة وفي  وكخالصة فإن مهمة الوظيفة المالية تنحصر في   
نفاقها بالطريقة المثلى لتحقيق أغراض المؤسسة  .الوقت المناسب وا 

 أهداف الوظيفة المالية: الفرع الثاني
المؤسسة عامة فالنهايات التي تسعى إلى تحقيقها من خالل إستراتجيتها ترتبط أهداف الوظيفة المالية بأهداف    

 .العامة والتي تتفرع إلى استراتجيات فرعية منها اإلستراتجية المالية
ويعتبر تعظيم الثروة كهدف استراتيجي بالمقارنة بهدف تعظيم الربح، ذلك أن المساهم الرشيد يفضل تعظيم    

 من زيادة األرباح في األجل القصير وقد يكون تعظيم الربح جزءا من إستراتجية الثروة في األجل الطويل بدال
 .تعظيم الثروة وقد يتم الجمع بينهما ولكن ال يحدث العكس

كما تهدف القرارات المالية بصفة عامة إلى تعظيم القيمة الحالية لثروة المالك في المشروع أي كان الشكل   
  1 :يعية لحصة المالك أو صافي الثروة، ويمكن  أن نذكر باختصارالقانوني أي تعظيم القيمة الب

دراسة الحاجة المالية المرتبطة بنشاط المؤسسة طبقا لخطتها اإلستراتجية وذلك لتحديد الوسائل الحالية  -0
الضرورية لتغطية هذا النشاط والوقت المناسب للحصول عليها مع مراعاة مختلف األنشطة التي سوف 

 ؛من تنفيذهاينفق عنها وز 
دراسة اإلمكانيات المتوفرة أمام المؤسسة للحصول على األموال المطلوبة بحيث تعمل على المقارنة بين  -0

 ؛االختيارات الممكنة واقترح أحسنها مردو دية وأقلها تكلفة
اختيار أحسن طرق التمويل حيث تكون عادة في شكل مزيج بين مختلف المصادر وتحقيق أحسن  -0

 مردودية مالية؛
تتم دراسة اإلمكانيات المقترحة فيما يتعلق بوسائل اإلنتاج الضرورية لذلك حيث عادة ما تقترح عدة  -4

 ؛مشاريع يتم المفاضلة بينها واقتراح أحسنها وفقا لعدة معايير مالية
يعتبر تسيير سيولة الخزينة المالية من أهم المهام المنوطة للوظيفة المالية، حيث تلتقي فيها مختلف  -5

 .امل والجوانب المتعلقة بهاالعو 
 
 

 
 األداء في المؤسسة االقتصادية: المطلب الثالث

                                                 
1  Léon Assaraf et autres,La gestion financière, Edition d’organisation, 1998,p30 
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األداء كمفهوم عام هو أحد المصطلحات التسييرية التي تلقى اهتماما كبيرا، وهذا ما قامت بتأكيده الكثير    
 .من الدراسات واألبحاث على اعتباره يمثل الصورة الرئيسية لنشاط كل مسير

 تعريف األداء: الفرع األول 
التي  تعني إعطاء  PERFORMAREصل اللغوي لكلمة األداء من اللغة الالتينية  مقابل لكلمة األإن    

وأعطتها معنى انجاز   PERFORMANCEالشكل لشيء ما، وبعدها إشتقت اللغة اإلنجليزية منها لفظ  
 .1العمل كما يجب أن ينجز

ن الدراسات على المورد البشري فقط باعتباره المورد األساسي لطالما اقتصر مفهوم األداء في كثير م   
همال باقي الموارد واألنشطة حيث كان يعرف األداء بأنه  قيام الفرد باألنشطة والمهام المختلفة التي " وا 

لكن بالرغم من كون المورد البشري جزء ال يتجزأ من أهداف المؤسسة وبالرغم من  2"يتكون منها عمله
 .أنه ال يعتبر كافيا لوحده للحكم على نشاط المؤسسة أهميته إال

أما في الوقت الراهن توسعت نظرة الباحثين لألداء ليشمل جميع األنشطة، فأصبح ينظر لمفهوم األداء    
، وعلى هذا األساس فإن هذا المفهوم يعكس 3"المخرجات أو األهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقهـا"بأنه 

والوسائل الالزمة لتحقيقهـا، أي أنـه استظهار يربط بين أوجـه النشاط وبين األهـداف التي كال من األهداف 
 .تسعى هذه األنشطة إلى تحقيقها داخل المنظمة

هو المخرجات ذات القيمة التي ينتجها "كما يرى البعض بأن األداء في ظل اإلطار المؤسسي والتنظيمي   
تحديد مفهوم األداء بأنه عبارة عن محصلة تفاعل القدرة مع الرغبة ، ويمكن 4"النظام في شكل سلع وخدمات

 5:مع البيئة
  

 (البيئة) ×( الرغبة)×( القدرة= )األداء                                  
 

أما بعض الدراسات فقد أضفت على مفهوم األداء البعد االستراتيجي حيث يتجسد األداء في قدرة المؤسسة    
 1. إستراتجيتها وتمكنها من مواجهة القوة التنافسية على تنفيذ

                                                 
1 Abdellatif Khemakhem, la dynamique  du  contrôle de gestion, Dunod, 2 ed, Paris, 1976,P 310. 

 .90، ص1828، دار النهضة العربية، بيروت، 2، طادارة القوة العاملةاحمد صقر عاشور،  2
 .3، ص1889، القاهرة، مطبعة اإلخوة األشقاء -ة العربية، دار النهضتقييم األداء، محمد عبد المحسن توفيق 3

 .19،ص 2003، منشورات المنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة، تكنولوجيا االداء البشري في المنظماتعبد الباري ابراهيم درة،   1
 .24، ص 2009عة العربية للنشر، القاهرة، ، المجمو األداء االداري المتميزمدحت أبو النصر، 5 
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الفعالية واإلنتاجية التي يبلغ بهما مركز المسؤولية األهداف "يرى بعض الباحثين  أن األداء يعني أيضا     
المسطرة، حيث أن الفعالية تحدد  في أي  مستوى تتحقق األهداف المسطرة، أما اإلنتاجية تقارن النتائج  

الفعالية واإلنتاجية بعيد كل البعد عن لكن ربط األداء ب،  2"ليها بالوسائل المستخدمة في ذلكالمتحصل ع
يدل على الهدف المنجز بالمقارنة مع الهدف المسطر، أما الشق ( الفعالية)مفهومه األصلي ألن االشق األول 

ستخدمة لتحقيقه، فاإلنتاجية إذن فهو يعبر عن العالقة بين اإلنتاج وعوامل اإلنتاج الم(  اإلنتاجية)الثاني 
ليست بالعالقة بين النتائج والموارد المستخدمة في تحقيقها، بل هي معيار ومؤشر يمكن من قياس أداء 

 .الوظيفة اإلنتاجية
، هذا التعريف يحصر األداء في نسبة إنجاز  3"مستوى تحقيق  األهداف"ويعرفه بعض الباحثين على أنه     

داء هو الفعالية فقط، هذا صحيح لكنه جزئي، ألنه ال يمكن  الحكم  على المؤسسة بأنها  األهداف أي أن األ
 . تحقق  أداء جيد  بمجرد تحقيقها  لألهداف المسطرة بدون مراعاة االستغالل الرشيد للوسائل

 ويحصر البعض األخر األداء على مستوى المؤسسة في أربعة أبعاد أساسية يمكن تلخيصها في الشكل   
 :التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمثيل أبعاد األداء الرباعية: (04)الشكل رقم

                                                                                                                                                                  
، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقي الدولي الثاني حول أهمية التكامل بين أدوات مراقبة التسيير في تقييم أداء المنظمات وزيادة فعاليتهانعيمة يحياوي، و  السعيد بريش  1

 .2011نوفمبر 23 22وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أيام  األداء المتميز للمنظمات والحكومات، كلية العلوم االقتصادية
4 Abdellatif khemakhem, OPcit, p 311. 

3 A. Burlaud ,J .Y  Eglem , P Mykita, dictionnaire de gestion, Editions Foucher, Paris, 1995, P271.  
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 ,Alain Marion, le diagnostic d’entreprise méthode et processus , Ed Economica, Paris: المصدر
France,1999, p175 

طوي على العديد من المفاهيم الجزئية التي لها يستدل من الشكل أن األداء بأبعاده األربعة هو مفهوم شامل ين   
عالقة مباشرة بنجاح وتطور واستمرارية المؤسسة االقتصادية، والبعض اآلخر يرى بأن األداء األمثل في 
المؤسسة االقتصادية يرتبط ارتباطا وثيقا ومحكما بالكفاءة والفعالية، ويربط أغلب الباحثون مصطلح األداء بمدى 

 .*ينبثق ضمنه مفهومي الكفاءة والفعالية هدافها وبمدى الرشادة في استخدام الموارد وهذا مابلوغ المؤسسة أل
ويعد األداء مفهوما جوهريا وهاما بالنسبة للمؤسسة االقتصادية، لذا فان االختالف والتباين الموجود حول    

 الرغم من هذا االختالف فان أغلب تعريفه ينبع من اختالف المعايير والمقاييس التي تعتمد في دراسته، وعلى 
 

 1.الباحثين يجمعون على أن األداء هو ذلك النجاح الذي تحققه المؤسسة في تحقيق أهدافها المسطرة

                                                 
 .اليسيتم التطرق اليهما بشيء من التفصيل في المبحث المو   *
 .39، ص2008، دار وائل، عمان، أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازنطاهر محسن منصور الغالبي، و وائل محمد صبحي ادريس  1

 داخلي خارجي

 

 نوعي

:العامة ةالكفاء  
 اإلنتاجية 

 المردودية 

 رقم األعمال 

 األسعار

:يط الخارجيحقدرة التفاوض مع الم  
 تكلفة المواد األولية 

  تكلفة رأسمال 

  تكلفة العمل 

 األسعار

 

 األسعار

 
قدرة التفاوض مع المخيط الخارجي: 

  تكلفة المواد األولية

   تكلفة رأسمال

  تكلفة العمل 

  األسعار

:إرضاء األطراف المتعاملين   
 ء الزبونإرضا 

 إرضاء المورد 

:تحفيز أعضاء المؤسسة  
 المناخ التنظيمي 

 العالقات بين األفراد 
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مما سبق يتضح جليا االهتمام الكبير الذي توليه الدراسات واألبحاث لألداء  حيث وضع تعريف شامل له    
المسطرة باالستخدام األمثل للموارد المتاحة للمؤسسة االقتصادية،  درجة تحقيق األهداف والمهام والخطط وهو

 .بمعنى أدق األداء هو الكفاءة والفعالية معا
 

 أنواع األداء : الفرع الثاني
إن تحديد  أنواع  األداء البد له حتمية اختيار معايير  التقسيم، التي  تصنف اعتياديا  ضمن أربعة    

 .معيار مصدر األداء، المعيار الوظيفي ومعيار الطبيعة معيار الشمولية،: أشكال هي
  1:حسب هذا المعيار يقسم األداء إلى كلي وجزئي كالتالي :حسب  معيار الشمولية -أوال
يتجلى األداء الكلي للمؤسسة في النتائج التي ساهمت بها جميع العناصر دون  انفراد جزء أو  :أداء كلي -0

ء  الكلي  للمؤسسة يعني الحديث عن قدرة المؤسسة اإلجمالية في عنصر لوحده في تحقيقها، فاألدا
  ؛...تحقيق  أهدافها الرئيسية كاالستمرارية والنمو وخلق القيمة

على خالف األداء الكلي، فإن األداء الجزئي هو قدرة األنظمة الفرعية للمؤسسة على : أداء جزئي -0
األهداف الكلية، أي أن األداء الكلي للمؤسسة  تحقيق أهدافها الفرعية وبالتالي المساهمة في تحقيق

 .االقتصادية هو تفاعل وتكامل وتسلسل مجموع األداءات الجزئية
وأداء ( داخلي)أداء المؤسسة وفق هذا المعيار إلى نوعين، أداء  ذاتي يقسم  :حسب معيار المصدر -ثانيا

 .خارجي
لمؤسسة االقتصادية من موارد ضرورية لنشاطها أي أنه ينتج بفضل ما بحوزة ا (:أداء الوحدة) أداء ذاتي -0

 :2فهو  ينتج أساسا  من الموارد التالية
 وهو أداء أفراد المؤسسة الذين  يمكن اعتبارهم  مورد  استراتيجي قادر على صنع القيمة  :األداء البشري

 ؛وتحقيق األفضلية التنافسية من خالل  تسيير مهاراتهم
  ؛ة المؤسسة  على استعمال استثماراتها ووسائلها التقنية بشكل فعالويتمثل في قدر  :األداء التقني 
  ويكمن في فعالية  وكفاءة استخدام  الوسائل المالية المتاحة :األداء المالي*. 
وهو ذلك األداء الناتج عن التغيرات  التي تحدث في المحيط  الخارجي  (:أداء ظاهري)أداء خارجي -0

بب في إحداثها ولكن  المحيط الخارجي هو الذي يولدها، وهذا النوع بصفة عامة ، فهذه األخيرة ال تتس  للمؤسسة
                                                 

 .98، ص2001مجلة العلوم االنسانية، العدد األول، جامعة بسكرة، األداء بين الكفاءة والفعالية مفهوم وتقييم، ،عبد  المليك  مزهودة1
2  Bernard  Martory, contrôle de gestion sociale, librairie  Vuibert, Paris, 1999, p.236. 

 .ما يليسيتم التطرق الى األداء المالي بالتفصيل في  *
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يظهر في النتائج الجيدة التي  تتحصل عليها المؤسسة كارتفاع رقم األعمال نتيجة الرتفاع أسعار الصرف أو 
  1.الخ.....خروج أحد المنافسين

ويمكن توضيح ذلك في . نظور الظاهري والمنظورإن هذا التقسيم يفرض على المؤسسة تحليل نتائجها وفق الم  
 :الشكل التالي

 أنواع األداء(: 05)شكل رقم
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Bernard  Martory, contrôle de gestion sociale, librairie  Vuibert, Paris, 1999, p237 : المصدر   

لذا ال بد لها أن تولي يتضح من الشكل أن المؤسسة االقتصادية جزء ال يتجزأ من المحيط الخارجي،   
اهتمامها الكبير بالمتغيرات المتعلقة بالمحيط الخارجي، ألن المحيط الداخلي وان كثرت متغيراته يمكن لها 
وأن تتحكم في تأثيراتها على عكس المحيط الخارجي الذي يصعب التحكم في تهديداته، وأفضل حل للمؤسسة 

 .خارجية بما يالئم أهدافها األساسيةهو أن تحاول التكيف واالستجابة للمتغيرات ال
 

يقسم األداء وفقا لهذا المعيار حسب وظائف المؤسسة االقتصادية التي يمكن  :حسب  المعيار الوظيفي -ثالثا
وظيفة المالية، وظيفة اإلنتاج، وظيفة  الموارد البشرية، وظيفة  التسويق، وظيفة التموين، وظيفة البحث : حصرها

 2:عالقات العموميةوالتطوير ووظيفة ال

                                                 
1 Bernard Martory,Op.Cit,p236. 

2, George R Terry, Stéphan G Franclin, les principes du management, Ed economica, 8ed, paris, 1985, p 325. 

 المحيط
 

ظمةأداء  المن   

 األداء  البشري

 األداء الخارجي

مقاس  داءألا  

 المخرجات

 المالياألداء  التقنياألداء  
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يتمثل هذا األداء في قدرة المؤسسة على بلوغ أهدافها المالية بأقل التكاليف : أداء الوظيفة المالية  -0
  ؛الممكنة

ويقصد به قدرة المؤسسة االقتصادية على تحقيق المعدالت المطلوبة من اإلنتاجية، : أداء وظيفة اإلنتاج -0
نتاج منتجات بجودة عالية وبتكاليف منخ فضة تسمح لها بالتنافس مع مثيالتها  وتخفيض نسبة تعطل وا 

 ؛اآلالت والتأخر في تلبية  الطلب
األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات و إدراك الدور  ويقصد بها:  داء وظيفة الموارد البشريةأ -0

 ؛الفردأو المهام، والذي بالتالي يشير إلى درجة تحقيق و إتمام المهام المكونة لوظيفة 
المواد األولية بجودة عالية وفي اآلجال  توفيريتمثل  أداؤها في القدرة على  :أداء وظيفة التموين   -4

المحددة وبشروط دفع مرضية والحصول على آجال تسديد الموردين تفوق اآلجال  الممنوحة للعمالء، 
 ؛وتحقيق استغالل  جيد ألماكن التخزين

مثل أداء وظيفة البحث والتطوير بقدرتها على  توفير الجو المالئم يت: أداء وظيفة البحث والتطوير   -5
 ؛لالختراع  واالبتكار والتجديد، وتحقيق وتيرة التجديد مقارنة بالمنافسين، ومواكبة  التطورات الحديثة

يتمثل في قدرة وظيفة  التسويق  على التحديد الجيد لمتطلبات العمالء وبالتالي   :أداء وظيفة التسويق   -6
رضاءه و أيضا معرفة الحصص السوقية للمؤسسة ومحاولة تنميتها وتعظيمها   ؛محاولة تلبيتها وا 

ان أداء وظيفة العالقات العمومية يتجسد في قدرة المؤسسة على حسن  :أداء وظيفة العالقات العمومية   -7
رضائهم كالمسا همين، تسيير عالقات المؤسسة االقتصادية مع مختلف األطراف الفاعلة معها وا 

 . الموظفين، العمالء، الموردين وأخيرا الدولة
حسب هذا المعيار فان األداء يقسم الى  أداء اقتصادي، أداء اجتماعي، أداء  :حسب  معيار  الطبيعة -رابعا

 1:سياسي، أداء تكنولوجي
قها ويتمثل ويعبر عن األهداف األساسية التي تسعى المؤسسة االقتصادية إلى تحقي :األداء  االقتصادي  -0

وتدنية ( …اإلنتاج، الربح، القيمة المضافة، رقم األعمال، حصة السوق، المردودية)في تعظيم نواتجها 
 ؛(الخ…رأس المال، العمل، المواد األولية، التكنولوجيا)استخداماتها 

بل ذلك إن األهداف االجتماعية التي  ترسمها المؤسسة أثناء عملية التخطيط كانت ق: األداء االجتماعي -0
شروطا فرضها عليها العاملين أوال، وأفراد المحيط الخارجي ثانيا، والقدرة على تحقيق هذه األهداف هو 

                                                 
 .98عبد المليك مزهودة، مرجع سابق، ص  1
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ما يصطلح عليه باألداء االجتماعي، ويعد االداء االجتماعي ألي مؤسسة هو أساس تحقيق المسؤلية 
 1؛االجتماعية لها

عندما تكون لها القدرة على تحقيق ما قامت يكون للمؤسسة أداءا تكنولوجيًا : األداء التكنولوجي -0
 الخ؛.....بالتخطيط له من أهدافا تكنولوجية كالسيطرة على مجال تكنولوجي معين و 

على مزايا  ويتجسد في بلوغ المؤسسة أهدافها السياسية، ويمكن للمؤسسة أن تتحصل: األداء السياسي -4
تحقيق أهدافها األخرى، واألمثلة في هذا المجال من خالل تحقيق أهدافها السياسية التي تعتبر كوسائل ل

تمويل الحمالت االنتخابية ككعديدة والمثال التالي يوضح أهمية األهداف السياسية لبعض  المؤسسات 
 . من اجل إيصال أشخاص معينين إلى الحكم الستغالل امتيازاتهم  فيما بعد لصالح  المؤسسة

 المؤسسة االقتصاديةالعوامل المؤثرة في أداء : الفرع الثالث
إن أداء المؤسسة االقتصادية باعتباره أحد المكونات األساسية لنشاطها ليس بمعزل عن مختلف المتغيرات،     

بل ياؤثر ويتأثر بها، حيث صنفت العوامل المؤثرة على أداء المؤسسة االقتصادية إلى عوامل غير خاضعة 
 2:سةلتحكم المؤسسة وعوامل أخرى خاضعة لتحكم المؤس

تقابل العوامل الخاضعة لتحكم المؤسسة االقتصادية العوامل : العوامل  الخاضعة  لتحكم المؤسسة -أوال
الداخلة في محيطها، لكن يعد تحكم المؤسسة في هذه العوامل ليس تحكم مطلق، لترابط العوامل الداخلية فيما 

 . ل تخضع نسبيا لتحكم المؤسسةبينها، وتأثرها أيضا بعوامل المحيط الخارجي، أي هذه العوام
وحصر هذه العوامل  بدقة يعد من األمور صعبة التحقيق، لكن يمكن تصنيفها حسب الجانب الذي   

 .تمسه إلى عوامل تقنية وأخرى بشرية
وتضم مختلف العوامل التي تتعلق بالجانب التقني في المؤسسة االقتصادية كنوع : : العوامل التقنية -0

دمة، نوعية اآلالت المستخدمة في العملية اإلنتاجية، الموقع الجغرافي للمؤسسة، جودة التكنولوجيا المستخ
 ؛المنتج وتناسبه مع ملحقاته وكل العوامل من هذا القبيل

وهي كل العوامل المتعلقة بالمورد البشري كمستوى التعليمي لألفراد، أنظمة األجور : : العوامل البشرية   -0
 الخ.....ت العماليةوالمكافآت والحوافز، التنظيما

 
 

                                                 
، شرم الشيخ، مصر، "تقييم األداء المؤسسي في الوحدات الحكومية" ، ورقة عمل مقدمة في الملتقى الدولي تقييم األداء المؤسسي في الوحدات الحكوميةعمرو حامد،  1

 . 112، ص2002جانفي
 84-80عبد المليك مزهودة، مرجع سابق، ص ص  2
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 :عوامل  غير  خاضعة  لتحكم  المؤسسة -ثانيا
تتجلى هذه العوامل في مجموعة المتغيرات والقيود التي ال تستطيع المؤسسة التحكم فيها، فهي بذلك    

تنتمي  إلى المحيط الخارجي الذي هو مصدر للفرص التي تحاول المؤسسة استغاللها، وفي نفس الوقت 
لمخاطر التي تفرض على المؤسسة العمل على التخفيف من حدتها، ويمكن تقسيم هذه يعتبر مصدر ل

العوامل حسب طبيعتها إلى عوامل اقتصادية، عوامل اجتماعية، عوامل تكنولوجية، عوامل سياسية وعوامل 
مل على قانونية،  وفي حقيقة األمر هذا التقسيم يساعد  على التوضيح  ال أكثر  ألن الفصل بين هذه العوا

 .درجة عالية من التعقيد نظرا لتداخل العوامل فيما بينها
تتمثل في مجموعة العوامل كالنظام االقتصادي الذي تنشط فيه المؤسسة : العوامل االقتصادية -0

االقتصادية، الظرف االقتصادي كاألزمات االقتصادية وتدهور األسعار، تذبذب اسعار الصرف واسعار 
 الخ؛ ....، وارتفاع الطلب الخارجي وهيكلة األسواق والمنافسينالفائدة ومعدالت التضخم

هيئات المجتمع   وتشمل سلوك افراد المجتمع الخارجي، وتتعلق بالعالقات بين مختلف: عوامل اجتماعية -0
وبالتأثير الذي تمارسه تلك  العناصر على المؤسسة االقتصادية، ومن هذه العوامل كذلك نذكر النمو 

 الخ؛...ت العمر، النظام الثقافي والمعيشي السائدالديمغرافي، فئا
نذكر منها مختلف التغيرات والتطورات التي تحدثها التكنولوجيا كإيجاد طرق جديدة : عوامل تكنولوجية  -0

 الخ؛... لتحويل الموارد إلى سلع وخدمات،براءات االختراع واالبداعات التكنولوجية
االستقرار السياسي واألمني للدولة، نظام الحكم السائد، تتجلى عموما في : عوامل سياسية وقانونية -4

 الخ…العالقات مع العالم الخارجي، القوانين، المراسيم، القرارات
مما تقدم يمكن القول بأن كل العوامل سابقة الذكر سواء المتحكم بها أو غير المتحكم بها قد تشكل فرصا،     

ستفادة منها، وبالمقابل قد تشكل تهديدا لها وهنا البد لها من فعلى المؤسسة االقتصادية أن تبحث في سبل اال
 . البحث في سبل التأقلم والتخفيف من حدة آثارها السلبية
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 األداء المالي : المبحث الثاني
يمثل األداء المالي محورا أساسيا وفعاال لمعرفة نجاح أو فشل المؤسسة االقتصادية في قراراتها وخططها،     

ومن خالل هذا المبحث سنقوم  .داء المالي المستقبلي يتوقف على حسن تسيير األداء المالي الحاليألن األ
بتسليط الضوء على مصطلح األداء المالي انطالقا من تحديد اإلطار المفاهيمي له ومرورا بعرض العوامل 

  . المؤثرة به ووصوال إلى مداخله
 مفهوم األداء المالي: المطلب األول

ر األداء المالي عادة إلى المفهوم الضيق ألداء الوظيفة المالية في المؤسسة االقتصادية ويرتكز على يشي   
 . قياس مدى انجاز األهداف المالية المسطرة

 تعريف األداء المالي وخصائصه: الفرع األول    
تخدم كمنهج أساسي ليس في يعد األداء المالي للمؤسسة االقتصادية بمثابة المجال المحدد لنجاحها، فهو يس   

، لذا تداولت تعريفه جل 1تحقيق األهداف المالية للمؤسسة فقط بل يتعداها إلى األهداف العامة واإلستراتيجية
الدراسات واألبحاث في اآلونة األخيرة لما له من أهمية كبيرة، لذا  من الضروري أن نقوم بسرد جملة من 

 :عتبر حجر األساس في ما يلي من الدراسةيتعريف محدد التعاريف لضبط مدلوله، ومن ثم نتبنى 
أو  األهداف انعكاس لقدرة وقابلية المؤسسة على تحقيق"هناك من يربط األداء المالي باألهداف فيعرفه بأنه   

وهذا  2"النتيجة النهائية  لنشاط المؤسسة : يعرفه بداللة النتيجة بغض النظر عن الوسائل المستخدمة بأنه
يعد محدود جدا ألنه من الممكن أن تحقق المؤسسة االقتصادية النتيجة المطلوبة ولكن في المقابل  التعريف

 . يكون هناك هدر كبير في الموارد وهذا ليس بعقالني
في تشخيص السالمة المالية للمؤسسة للوقوف على مدى "ويرى بعض المفكرين بأن األداء المالي يتمثل    

القوائم ) *مواجهة التحديات المستقبلية من خالل االعتماد على الكشوفات الماليةقدرتها على خلق القيمة و 

                                                 
 .43،42طاهر محسن منصور الغالبي، مرجع سابق، ص ص و  وائل محمد صبحي ادريس 1
 .131، ص2008، دار الثقافة، عمان، مدخل تحليلي–محاسبة الجودة ناظم حسن عبد السيد،  2
  *. ماليةالميزانية ، جدول حساب النتيجة، جدول سيولة الخزينة، جدول حركة رؤوس األموال، ملحق الكشوف ال :تتمثل في 
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، مع األخذ بعين اإلعتبار للظروف اإلقتصادية للقطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة وعلى هذا األساس 1("المالية
 2.حفإن تشخيص األداء المالي يتم بمعاينة المردودية اإلقتصادية للمؤسسة ومعدل نمو األربا

مدى قدرة المؤسسة االقتصادية على االستغالل األمثل "ويرى البعض األخر بان األداء المالي يعبر عن    
 3".لمواردها المالية في االستخدام القصير وطويل األمد من اجل تشكيل ثروة

ص المالئمة لالستثمار، للمؤسسة الموارد المالية الالزمة والمالئمة الستغالل الفر  **يتيح األداء المالي المتفوق  
 4.كما يساعد على تلبية رغبات المستثمرين والمساهمين وتحقيق أهدافهم

وعلى الرغم من تعدد تعاريف مصطلح األداء المالي نتيجة االستخدام والتطبيق المستمر له إال أنه يوجد قاسم    
فها المالية المسطرة واالستخدام مشترك يجمع بينهم أال وهو مدى قدرة المؤسسة االقتصادية في تحقيق أهدا

 . األمثل للموارد
مما سبق يمكن القول بأن األداء المالي هو آلية تمكن من نجاح المؤسسة االقتصادية في اإلستخدام األمثل     

 .للوسائل المالية المتاحة في المؤسسة من أجل تحقيق األهداف المسطرة
 5:وعليه فان األداء المالي يتسم بـــــ

 داء المالي أداة تعطي صورة واضحة على الوضع المالي القائم في المؤسسة االقتصادية؛األ 
 األداء المالي يحفز اإلدارة لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أداء مستقبلي أفضل من سابقته؛ 
 ؛األداء المالي أداة تدارك االنحرافات والمشاكل التي قد تواجه المؤسسة وتحديد مواطن القوة والضعف 
 األداء المالي وسيلة جذب المستثمرين للتوجه لالستثمار في المؤسسة؛ 
 األداء المالي آلية  أساسية وفعالة لتحقيق أهداف المؤسسة. 
 
 
 
 

                                                 
1 Arnaud Thauvron, Evaluation des entreprises (technique de gestion),ed economica, paris,2005, pp23 24. 

 .42-41، ص ص04: ، مجلة الباجث، جامعة ورقلة، العددقراءة في األداء المالي و القيمة في المؤسسات اإلقتصاديةدادن عبد الغني، 2
الحكومات، جامعة قاصدي ي حول االداء المتميز للمنظمات و ، المؤتمر العلمي الدولاألداء المالي من منظور المحكاة الماليةمحمد األمين،  كماسيو دادن عبد الغني 3

 .304، ص2009مارس،  9/8مرباح، ورقلة، 
 .يقصد بها الجيد أو المتميز أو المثالي  *
 .43ع سابق، ص طاهر محسن منصور الغالبي، مرجو وائل محمد صبحي ادريس  4
 .49، ص2010، دار حامد، االردن، األداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركاتمحمد محمود الخطيب،  5
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 أهمية األداء المالي : الفرع الثاني

تنبع أهمية األداء المالي في المؤسسة  كونه يساهم مساهمة فعالة في تحقيق األهداف األساسية للمؤسسة    
االقتصادية، وهذا مايخدم متطلبات المسيرين والمساهمين في آن واحد، بتوفير المعلومات حول الوظيفة المالية 
التي من شأنها أن تعطي صورة واضحة عن الوضعية المالية مما يساعد في تحديد مواطن القوة والضعف 

لي المستقبلي، وفي إجراء مقارنات سواء بين ويساعد في ترشيد القرارات المالية، وفي التنبؤ باستمرار لألداء الما
 .1أو بين الوضعيات المالية لعدة سنوات لنفس المؤسسة( المؤسسات في نفس القطاع)المؤسسة ومثيالتها 

ناهيك عن كون األداء المالي يساهم في عملية متابعة نشاط المؤسسة من طرف األعوان الخارجيين من     
خ، مما يضفي الصورة الشفافة للوضعية المالية والتي تسمح بوضع الثقة في ال...عمالء، موردين، مستثمرون

 .التعامل معها واتخاذ القرارات السليمة
وبشكل عام يمكن توضيح أهمية األداء المالي في إلقاءه الضوء على ربحية، سيولة، التوازن المالي، اليسر    

ضرورية وحاسمة لنجاح وديمومة المؤسسة االقتصادية  المالي، إنتاجية ونمو المؤسسة، وكل هذه المقاييس تعد
 .في محيط يتسم بالمنافسة

 
 العوامل المؤثرة في األداء المالي: المطلب الثاني

تصنف العوامل المؤثرة في األداء المالي للمؤسسة االقتصادية إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية تتعلق    
 .بالمحيط االقتصادي الخارجي

 العوامل الداخلية: الفرع األول
 2: تتلخص أهم العوامل الداخلية المؤثرة  في األداء المالي في

 يؤثر الهيكل التنظيمي على األداء المالي من خالل تقسيم المهام والمسؤوليات المتعلقة : الهيكل التنظيمي
طبيعة الهيكل بالوظيفة المالية ومن ثم تحديد األنشطة وتخصيص الموارد الالزمة لها، فضال عن تأثير 

التنظيمي على اتخاذ القرارات المالية ومدى مالءمتها لألهداف المالية المسطرة، ومدى تصحيحها  لطبيعة 
 .االنحرافات الموجودة

                                                 
 .138ناظم حسن عبد السيد، مرجع سابق، ص  1
اجيستر،غير منشورة، كلية ادارة المال ، رسالة مأثر االداء المالي على عوائد أسهم الشركات الصناعية المساهمة في بورصة عمانمحمد محمود احمد الخطيب،   2

 .40ص ، 2002 واالعمال، عمان،
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 دراك العاملين عالقة : المناخ التنظيمي  ويقصد به مدى وضوح التنظيم في المؤسسة، وا 
حيث إذا كان المناخ التنظيمي مستقر فانه منطقيا أهداف المؤسسة وعملياتها وأنشطتها باألداء المالي 

يجابية كذلك جودة المعلومات المالية وسهولة سريانها بين  نضمن سالمة األداء المالي بصورة ملحوظة وا 
 .مختلف الفروع والمصالح  وهذا ما يضفي الصورة الجيدة للنشاط المالي وبالتالي األداء المالي

 ساليب والمهارات الحديثة التي تخدم األهداف المرجوة، كتكنولوجيا اإلنتاج يقصد بها تلك األ: التكنولوجيا
 الخ، لذا وجب على المؤسسة االقتصادية أن تولي اهتمامها...حسب الطلب، وتكنولوجيا التحسين المستمر

الكبير بتكنولوجيا المستخدمة والتي يجب أن تنسجم مع األهداف الرئيسية لها، وذلك عن طريق التكيف 
واالستيعاب لمستجداتها بهدف الموائمة بين التقنية واألداء المالي، مما يضعها أمام حتمية تطوير هذا 

 .األخير بما يالءم التكنولوجيا المستخدمة
 قد يؤثر حجم المؤسسة وتصنيفها على األداء المالي بشكل سلبي، فكبر حجم المؤسسة  : حجم المؤسسة

هذه الحالة تصبح اإلدارة أكثر تعقيدا وتشابكا، وقد يؤثر إيجابا من  يشكل عائقا لألداء المالي، ألن في
ناحية أن كبر حجم المؤسسة يتطلب عدد كبير من المحللين الماليين مما يساهم في رفع جودة األداء 

 .المالي لها وهذه الحالة هي األكثر واقعية
 العوامل الخارجية: الفرع الثاني

عة من العوامل الخارجية أي التي تخرج عن نطاق تحكمه كاألوضاع االقتصادية يؤثر في األداء المالي مجمو    
 1:الخ، وعموما تتمثل أهم العوامل الخارجية المؤثرة في األداء المالي في... العامة والسياسات االقتصادية

 ك على يوجد العديد من األشكال التي يمكن أن تأخذها أسواق السلع االقتصادية، حيث يعتمد ذل :السوق
هيكل السوق والسلوك الذي تقوم المؤسسة بإتباعه من أجل تحقيق هدفها األساسي وهو تعظيم األرباح، 

يؤثر السوق في األداء المالي من ناحية قانوني العرض والطلب فإن تميز السوق باالنتعاش وكثرة الطلب و
 .فسنالحظ تراجع في األداء الماليفان ذلك سيؤثر بايجابية على األداء المالي، أما في الحالة العكسية 

 تعتبر المنافسة سالح ذو حدين بالنسبة لألداء المالي في المؤسسة االقتصادية، فنراها قد تعتبر : المنافسة
المحفز لتعزيزه عندما تواجه المؤسسة تداعيات المنافسة فتحاول جاهدة لتحسين صورتها ووضعها المالي 

التداعيات، أما من جهة أخرى فان لم تكن المؤسسة أهال لهذه  عن طريق أداءها المالي لتواكب هذه
 .  التداعيات وال تستطيع مواجهة المنافسة فان وضعها المالي يتدهور وبالتالي األداء المالي يسوء

                                                 
 .139-132ناظم حسن عبد السيد، مرجع سابق، ص ص   1
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:األداء المالي   
 . القيمة االقتصادية المضافة .7

 . الربحية .5

 . النمو .6

 . المخاطر المالية .1

 

:المزايا التنافسية    
 . التميز .7

 . الكلفة المخفضة .5

 .اإلستجابة السريعة  .6

:مشاركة الشركة   
 . القدرة المميزة .7

 .قوة السوق .5

 .البنية التحتية للشركة .6

 .التدفقات النقدية المتوازنة .1

 .المزايا العالمية .2

:هيكل المنافسة   
 .المنافسة .7

 .ن الجددالداخلو .5

 .البدائل .6

 .العمالء .1

 .المجهزون .2

 

:تنفيذ العملية   
 . تطوير المنتج .7

 . إدارة الطلب .5

 .  إنجاز األمر .6

 

:القدرة التنظيمية   
 القيادة .7

 . التعلم .5

 .االستجابة للمتغيرات .6

 

 إن األوضاع االقتصادية العامة قد تؤثر على األداء المالي سواء بطريقة سلبية أو  :األوضاع االقتصادية
فنجدها مثال في األزمات االقتصادية، أو حاالت التضخم تؤثر بالسلب على األداء المالي، على العكس، 

 .أما في حالة ارتفاع الطلب الكلي أو دعم الدولة إلنتاج ما قد يؤثر بايجابية على األداء المالي
 :التالي ويمكن توضيح العوامل المؤثر في األداء المالي سواء الداخلية منها أو الخارجية في الشكل

 العوامل المؤثرة في األداء المالي(: 06)الشكل رقم 
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 132، ص2008، دار الثقافة، عمان، محاسبة الجودة مدخل تحليليناظم حسن عبد السيد، : المصدر

للمؤسسة، حيث تساهم  من الشكل يالحظ أن األداء المالي يحتل الصدارة أمام مجموع المتغيرات األخرى    
 .هذه األخيرة فيما بينها في دعم وتعزيز األداء المالي نحو التميز وبالتالي تحقيق األهداف

 مداخل األداء المالي: المطلب الثالث

إن جل الدراسات الحديثة ترى بأن األداء المالي األمثل في المؤسسة االقتصادية يرتبط ارتباطا وثيقا ومحكما    
 .الفعاليةبالكفاءة و 

 الكفاءة:  الفرع األول
، وهي بذلك تشير إلى الطريقة االقتصادية التي يتم 1"إنجاز األعمال بطريقة صحيحة: " بأنها ينظر للكفاءة   

الحصول على أكبر كمية من المخرجات "بها إنجاز األعمال والنشاطات واستغالل الموارد المتاحة، كما تعني 
، أن الكفاءة تهتم بكمية الموارد 2"أقل كمية أو أقل تكلفة من الموارد والوسائلأي النتائج  مقابل استخدام 

 .3"االستفادة من الموارد"المستخدمة لبلوغ األهداف المحددة، أيضا تعرف بأنها 
يمثل مصطلح الكفاءة معيار للرشد االقتصادي بالنسبة للمؤسسة االقتصادية وذلك عن طريق االستعمال   

، فالمؤسسة (كساعات العمل)منها أو غير الملموسة ( كالمواد األولية)د المؤسسة سواء الملموسة العقالني لموار 
التي تسعى للبقاء واالستمرارية البد وان تضمن استمرارية تدفق مواردها لكي تحقق ما تسعى إليه، ألن البيئة 

 4.االقتصادية تتميز بندرة الموارد المتاحة
؛ فكلما كانت المخرجات أكبر من (الموارد)والمدخالت ( النتائج)بط بين المخرجات لذلك فمفهوم الكفاءة ير     

 .5المدخالت تم الحكم على المؤسسة بأنها ذات كفاءة
  6:مما تقدم يمكن القول بأن مفهوم الكفاءة يرتكز على مؤشرين أساسين هما

  ؛(الملموسة وغير الملموسة) مدى توفر الموارد 
 ن طريق االستخدام األمثل للموارد المتاحةسبل تحقيق األهداف ع. 

 
                                                 

  81.1، ص 1889لعامة للبحوث، الرياض معهد اإلدارة ا ترجمة عبد الرحمن أحمد الهيجان، ، القيم التنظيميةديف فرانسيس،   
2 Michel GARVAIS, Contrôle de gestion, ed Economica, Paris, 1994, P 14 .                                                        

 .22مدحت أبو صالح، مرجع سابق، ص  3
 .42طاهر محسن منصور الغالبي، مرجع سابق، صو  وائل محمد صبحي ادريس  4
 9 Michel GARVAIS, OP CIT ,P14 .                                                        

 .42طاهر محسن منصور الغالبي، مرجع سابق، صو  وائل محمد صبحي ادريس  6
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 1:حيث يمكن حساب الكفاءة بالعالقة التالية
 
 

 (تكلفة المدخالت( / )قيمة المخرجات= )الكفاءة                              
 

 الفعالية: الفرع الثاني
على بلوغ األهداف المسطرة  القدرة"، وتعرف على أنها 2"فعل األشياء الصحيحة"الفعالية بمفهوم عام تعني   

القدرة على تدنية مستويات استخدام " ، والبعض األخر يعرفها بأنها 3"وذلك مهما كانت اإلمكانيات المستخدمة
 4"الموارد دون المساس باألهداف المسطرة التي تقاس بالعالقة بين النتائج وعوامله أو النتائج والموارد المستخدمة

صب في بوتقة واحدة وتبين أن الفعالية هي مسألة تحقيق النتائج بصرف ، كل التعاريف السابقة ت 4"المستخدمة
النظر عن الوسائل التي بذلت للوصول إليها،  لذلك ينظر إلى الفعالية من زاوية األهداف الموضوعة وليس 

 .الموارد المستخدمة، فإذا حققت المؤسسة االقتصادية معدل األرباح الذي سطرته كانت فعالة
الفعالية تتجلى في كونها تتجاوز فكرة الربحية باعتبارها المؤشر الوحيد لألداء المالي في المؤسسات إن أهمية    

االقتصادية، ويمكن قياسها مثال بحصة المؤسسة في السوق التنافسية أو بمقدار مساهمتها في تحقيق الهدف 
د يتم تحقيق النتائج المقدرة أو المرغوبة، المحدد لها، فالفعالية إذن تقيم بالنسبة إلى أهداف المؤسسة، إلى أي ح

 . أي تقييم الفعالية يتم بداللة الفرق بين النتيجة المنجزة والهدف المحدد مسبقا
 

 5:حيث تحسب الفعالية بالعالقة التالية
 (االنجاز المحدد( / )االنجاز المحقق=  )الفعالية                            

 
 
 

                                                 
 .29، ص2001، دار النهضة العربية، مصر، المدير وتحديات العولمةأحمد السيد مصطفى،   1
 . 23، ص 2002، اإلسكندرية، الدار الجامعية، المبادئ والمهارات: اإلدارةأحمد ماهر،  2
 . 22ص  ،مرجع سابقعبد الرزاق بن حبيب،   3
 .92عبد المليك مزهودة، مرجع سابق، ص  4
 .29أحمد السيد مصطفى، مرجع سابق، ص  5
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 بين أبعاد األداء المالي العالقة: الفرع الثالث

تحقيق )يعتبر األداء المالي المزيج بين مفهومي الكفاءة والفعالية، الن مفهوم األداء المالي يترجم في الفعالية     
، أي هناك ارتباط وثيق بين الكفاءة والفعالية، لكن (عقالنية استخدام الموارد)والكفاءة ( األهداف المالية المسطرة

أن الفعالية تتأثر أكثر بعالقة المؤسسة بالمحيط الخارجي وقدراتها على التكيف ، نهما مترادفانهذا ال يعني أ
واستغالل الفرص وتجنب التهديدات لتحقيق النمو واالستمرارية، على عكس الكفاءة فتعتمد أكثر على مدى 

فإنه يتعلق ( الكفاءة والفعالية)ن استغالل المؤسسة للموارد المتاحة بعقالنية، وبما أن األداء ينطوي على البعدي
 .بمتغيرات المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة، وهو ما يجعله يمثل الصورة الشاملة لنجاعة المؤسسة

 :والشكل التالي يوضح أبعاد األداء المالي
 أبعاد األداء المالي(: 07)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،مجلة العلوم اإلنسانية، (مفهوم وتقييم) األداء بين الكفاءة والفعاليةليك مزهودة، عبد الما :إعداد الباحثة باالعتماد على:  المصدر
 .، جامعة محمد خيضر بسكرة2001العدد األول، نوفمبر 

من خالل الشكل يمكن القول أن عالقة الكفاءة بالوسائل تتمثل في مدى استخدام وسائل أقل لتحقيق نفس   
لق بالقرارات المتخذة وهل أعطت النتائج المطلوبة وفق األهداف المسطرة، إذن المستوى من النتائج، والفعالية تتع

فاألداء المالي األمثل يعني تحقيق األهداف المسطرة بأقل قدر من الموارد في العمل أي الفعالية والكفاءة معا، 
 :لذلك فهو يترجم المدخلين في آن واحد



في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصاديةاستخدام أدوات المحاسبة االدارية   
 

157 

 

 االقتصادية؛الفعالية في بلوغ األهداف المالية للمؤسسة  - 
 .الكفاءة في  استخدام الموارد المتاحة - 

أي أن المدخلين متكاملين، واليتحقق أحدهما دون تحقيق اآلخر، فالمؤسسة تسعى دائما إلى البحث في سبل   
الموافقة والموائمة بينهما، ويمكن توضيح آلية التوافق بين البعدين من خالل المصفوفة الموضحة في الشكل 

 :التالي
 

 مصفوفة الفعالية والكفاءة(: 00)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، دار وائل، عمان، أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازنوائل محمد صبحي ادريس وطاهر محسن منصور الغالبي، : المصدر
 .48، ص2008

ية والنمو فالبد لها تحقيق يتضح جليا من الشكل المصفوفي بأنه حتى يتسنى للمؤسسة االقتصادية االستمرار    
عنصري الكفاءة والفعالية في آن واحد، من أجل تحقيق األهداف الصحيحة بالصورة الصحيحة، أما المؤسسة 
التي تكون غير كفوءة وغير فعالة فمصيرها الفشل المحقق ذلك ألنها حققت األهداف الخاطئة بالطريقة الخاطئة، 

فتستطيع تحقيق أهدافها الصحيحة مما يسمح لها بالبقاء في األجل القصير، بينما المؤسسة الفعالة والغير كفوءة 
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لكن اليمكنها االستمرارية ألنها تحقق هذه األهداف بطريقة خاطئة، نفس الشيء عندما تكون المؤسسة كفوءة 
مهددة  وغير فعالة فإنها لن تحقق األهداف المسطرة رغم أنها تستخدم الموارد بكفاءة وبالتالي فإنها تصبح

 .بالفشل

 

 قياس وتقييم األداء المالي: المبحث الثالث
يعد تقييم المؤسسات االقتصادية ذو األهمية البالغة في النشاط االقتصادي حيث أصبح الشغل الشاغل 
للمسيرين هو البحث في سبل القياس والتقييم الدقيقة والتي تعطي قيما ذات مصداقية للقيمة الحقيقية للمؤسسة، 

ليه سيتم في هذا المبحث إلقاء الضوء على مفهوم قياس وتقييم األداء المالي في المؤسسة االقتصادية، وكذا وع
 .عرض مؤشرات التحسين

 قياس األداء المالي: المطلب األول

التي  إن عملية قياس األداء المالي تشكل تطورا حديثا في مجال التسيير، حيث أصبحت تعد من الضروريات   
 .يها عملية التقييمتقوم عل

 تعريف قياس األداء المالي: الفرع األول

يوجد خلط كبير بين مصطلحي التقييم والقياس، فنجد الكثير من البحوث تستعملهما كمرادفتان وهذا خطأ    
كبير، فقياس األداء المالي ينطوي على معايير ومؤشرات كمية ومحددة، أما عملية التقييم فتنطوي على تقديم 

 . على ما تم قياسه في المرحلة األولى( قد يكون كمي أو نوعي)م الحك
تسعى المؤسسة االقتصادية  إلى تحقيق أرباح معينة من خالل إنتاج عدد معين من الوحدات، وهنا تلح    

الحاجة إلى  قياس ما تم تحقيقه من خالل مؤشرات معينة، وذلك عن طريق دراسة وتحليل نشاط المؤسسة، حتى 
عرفة وضعية ومركز المؤسسة واالستفادة منها في رسم الخطط وتوجيه السياسات العامة، وبالتالي تمكن يمكن م

صنع القرارات المالئمة، فقياس األداء المالي يعتبر من بين أهم المرتكزات األساسية في المؤسسة، فيقوم  من
مته الفعالة في صنع مختلف القرارات بعملية جمع، تحليل والتقرير لمختلف المعلومات المالية فضال عن مساه

  1.التي تخدم األهداف العامة

                                                 
 .29طاهر محسن منصور الغالبي، مرجع سابق، صو  وائل محمد صبحي ادريس  1
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تحديد كمية أو طاقة "من المسلم أن تسبق عملية قياس األداء عملية تقييمه، فقياس األداء هو عبارة عن   
، 1"عنصر معين مما يستبعد من استعمال التخمين والطرق األخرى التي قد تكون غير دقيقة وال تفي بالمطلوب

عملية تحديد القيم الرقمية لألشياء أو لألحداث وفقا لقواعد معينة والتي "كذلك تعرف عملية قياس األداء بأنها 
بأنه عملية اكتشاف "وأيضا يعرف  2."يجب أن تكون متوافقة مع خصائص األشياء أو األحداث موضوع القياس
ل مجموعة من المؤشرات ترتبط بأداء وتحسين تلك األنشطة التي تؤثر على ربحية المنظمة،وذلك من خال

،  حيث 3"المنظمة في الماضي والمستقبل بهدف تقييم مدى تحقيق المنظمة ألهدافها المحددة في الوقت الحاضر
،  4"ال يمكن ان تكون فعالة إال إذا ارتبطت بالنتائج وكيفية الحصول عليها "أن عملية قياس األداء المالي 

مؤسسة االقتصادية  ال يمكن أن يتم إال من خالل عدة مؤشرات ومقاييس رئيسية سواء فقياس األداء المالي في ال
مالية كانت أو غير مالية تعتبر بمثابة عوامل مؤثرة على الجزء المالي للمؤسسة االقتصادية، وقد تكون هذه 

 :المؤشرات مستوحاة من الهيكل المبين في الشكل التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 George R Terry, Stéphan G Franclin, OPCIT,p 49 

 .190سابق، صمدحت أبو النصر، مرجع   2
مدخل قائمة قياس االنجاز  -الحكوميةقياس االداء في المنظمات "، ورقة عمل مقدمة في ندوة النشأة والتطور التاريخي واالهمية: قياس األداءعبد الرحيم محمد،   3

 .183، ص2002، القاهرة، فيفري "المتوازنة
4 Alain Mrion, OPCIT, p 174. 
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 الرؤيا

 المستقبلية

 للمنظمة

المالية            السوق      

اإلنتاجية           المرونة             رضا                           
 العمالء

 الضياع      دورة الوقت          التوصيل            الجودة

 العمــــلــــيـــــــــــــــــــــــــات

 داء الماليهيكل قياس األ(: 00)الشكل رقم 
 ألهدافا
 
 
 
 
 

 المقاييس                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،دار وائل، عمان، أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازنوائل محمد صبحي ادريس وطاهر محسن منصور الغالبي،  :المصدر
 .29ص ،2008

يمثل موضوع قياس األداء المالي أهمية بالغة للتقييم الجيد له، من خالل البحث في المقاييس والمؤشرات   
 .المالئمة للتوازن الفعال الذي يعكس العوامل الحاسمة لنجاح المؤسسة االقتصادية

 مزايا وعيوب قياس األداء المالي: الفرع الثاني

 1:في المؤسسة االقتصادية خطوة ذات فائدة كبيرة لها ألنهاتشكل عملية قياس األداء المالي 

                                                 
 .191ق، صمدحت أبو النصر، مرجع ساب  1

 الكفاءة الداخلية
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  تساهم في إضفاء خاصية المصداقية في عرض الوضعية المالية للمؤسسة؛ 
  تعنى بتوفير قدر كاف من البيانات والمعلومات ذات الموضوعية الكبيرة؛ 
  ترتبط باألهداف المسطرة للمؤسسة االقتصادية؛ 
  الية التي من شأنها أن تعكس نجاح المؤسسة في بيئة تنافسية؛تقوم على مؤشرات ومقاييس م 
  تساعد في تحديد ما إذا كانت تحقق متطلبات العمالء أم ال وبالتالي البحث في سبل إرضاءهم. 

وعلى الرغم من األهمية الكبيرة التي تكتسيها عملية قياس األداء المالي إال أن هناك من الباحثين من شكك   
 1 :من خالل في ايجابيتها

   إن نتائج عملية قياس األداء المالي  خاصة وان كانت سلبية من شأنها أن تحدث خلال واضطرابا وهبوطا
في الروح المعنوية للعمال والمسيرين على حد سواء، وفي المقابل لما تكون ايجابية قد تولد شعورا بالرضا 

 ير؛وهذا من شأنه قد يحد من العزيمة في البحث عن سبل التطو 
   غالبا ما تتسم النتائج المنتظرة من عملية قياس األداء المالي في المؤسسة االقتصادية بالذاتية خاصة أثناء

 اختيار المقاييس المستعملة، وأيضا عندما تكون هذه المقاييس نوعية وليست كمية؛
   من األحيان إثبات السبب في حالة وجود نتائج سلبية بعد القيام بعملية القياس فانه من الصعب في الكثير

 وتفسير النتيجة؛
   قد يكون الدافع األساسي وراء عملية القياس هو الدافع السياسي أكثر من كونه دافع تقييمي؛ 
  قصور المؤشرات والمقاييس المستخدمة في قياس األداء المالي على اآلجال القصيرة  . 

 أهداف قياس األداء المالي: الفرع الثالث

ض األساسي من قياس األداء المالي في المؤسسة االقتصادية هو توفير المدخالت الدقيقة لعملية إن الغر    
التقييم، وبالتالي المساهمة في اتحاد القرارات المناسبة بما يخدم األهداف المسطرة، ويندرج ضمن هذا الهدف 

 2:همها فياألساسي جملة من األهداف الجزئية التي تصب في مجملها نحوه، حيث يتمثل أ

                                                 
 .191، صنفس المرجع  1
 .22-20طاهر محسن منصور الغالبي، مرجع سابق، ص ص و  وائل محمد صبحي ادريس  2
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   إن الهدف من عملية قياس األداء المالي المساهمة بشكل فعال في صياغة التقارير المتعلقة بإجراءات العمل
والبرامج، من خالل تبيان مختلف االيجابيات التي البد وان يركز عليها، وكذا االنحرافات التي البد واتخاذ 

 اإلجراءات المالئمة لتصحيحها؛
  ى ماهو واجب انجازه من توفير الموارد والطاقات، باإلضافة إلى كونه يشكل تغذية عكسية تركيز االهتمام عل

فيما يتعلق بالمسار نحو األهداف، فهو بذلك يبرز مختلف الفجوات بين النتائج واألهداف مما يسهل عملية 
 تعديلها، وهذا من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحقيق األهداف المرجوة؛

  ألداء المالي بطبيعة الحال إلى تحسينات ملحوظة على مختلف المستويات من إنتاج وخدمات و يؤدي قياس ا
 الخ؛...تسويق و

   تحسين االتصاالت الداخلية والخارجية للمؤسسة، من خالل جمع المعلومات المالية لمختلف المصالح
 ومعالجتها؛

  الحصول على تبريرات لمختلف التكاليف؛ 
  لمالي، فمن خالل معرفة المؤسسة لواقع أداءها المالي بعد القيام بعملية قياسه، فانه من التحسين في األداء ا

 .السهل عليها أن تقوم بالتحسينات الممكنة لألداء المالي المستقبلي

 تقييم األداء المالي: المطلب الثاني
قتصادية في التعرف على كفاءة  تعد عملية تقييم األداء المالي من أهم العمليات التي تساعد المؤسسة اال   

في عملية  وفعالية أدائها المالي والكشف عن االنحرافات الموجودة فيه وتصحيحها، مما  يساهم بشكل ملحوظ
تحسينه وبالتالي يضمن لها البقاء والنمو، لذا سنحاول في هذا المطلب أن نتناول تقييم األداء المالي وكل 

 .مؤسسة االقتصاديةحيثياته للوقوف على أثره على ال
 تعريف تقييم األداء المالي: الفرع األول

في بادئ األمر البد لنا من الفصل بين مصطلحي التقويم والتقييم، فاألول يعني تصحيح المسارات وتعديلها،    
 .  والثاني هو المصطلح الذي سنعتمد عليه في هذه الدراسة والذي سنقوم بتعريفه فيما يلي

، سنحاول عرض  بعض منها لضبط فيما بينها يف لتقييم األداء المالي  تكاد تكون متشابهةتوجد عدة تعار   
 :مفهوم الدراسة
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عبارة عن تقديم حكما ذو قيمة على إدارة مختلف موارد المؤسسة، أو "يعرف تقييم األداء بصفة عامة بأنه   
، يمكن القول بأن عملية 1"يير محددة سلفابصيغة أخرى يتمثل تقييم األداء في قياس نتائج المنظمة في ضوء معا

وهذا األخير الذي يعتبر بمثابة وظيفة أساسية والزمة في  القياس تعتبر بمثابة القاعدة األساسية لعملية التقييم،
وهو عبارة عن جوهر العملية  2".لقياس ماتم تنفيذه ومستوى أداء ما تم تنفيذه بالفعل" المؤسسة االقتصادية

ل على قياس نتائج المؤسسة باستخدام مجموعة من مؤشرات الكفاءة والفعالية ومقارنتها بما هو الرقابية تعم
 .مسطر سلفا في العملية التخطيطية وبالتالي إصدار األحكام التي تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة

النجاز من خالل مقارنة ما تحديد قيمة أو مدى أو درجة النجاح أو الجودة في ا"ويقصد أيضا بتقييم األداء    
، هذا التعريف يضيف جودة االنجاز باعتبارها أساسية 3"تحقق بالفعل مع المعايير أو المستويات المحدد مسبقا

 . في الحكم على األداء
ذو قيمة  حول تسيير الموارد المالية في  تقديم حكما"أما تقييم األداء المالي للمؤسسة   فهو عبارة عن    

أي هو قياس النتائج المحققة أو المنتظرة على ضوء معايير محددة سلفا لتحديد ما يمكن قياسه ومن المؤسسة، 
ثم مدى تحقيق األهداف لمعرفة مستوى الفعالية، وتحديد األهمية النسبية بين النتائج والموارد المستخدمة مما 

 .بعديه الكفاءة والفعالية، هذا التعريف يشمل األداء المالي ب4"يسمح بالحكم على درجة الكفاءة
مدى تحقيق القدرة اإليرادية والكسبية في المؤسسة، حيث أن األولى تعني قدرة المؤسسة على "ويقصد به   

توليد إيرادات سواء من أنشطتها الجارية أو الرأسمالية أو االستثنائية، بينما تعني الثانية قدرة المؤسسة على 
افئة عوامل اإلنتاج وفقا للنظرية الحديثة، والبعض يعرفه بمدى تمتع تحقيق فائض من أنشطتها من أجل مك

 5".وتحقيق المؤسسة لهامش أمان يزيل عنها العسر المالي
ويعبر تقييم األداء المالي عن تقييم نشاط الوحدة االقتصادية في ضوء ما توصلت إليه من نتائج  نهاية فترة    

عوامل المؤثرة في النتائج وتشخيص ما تبين من انحرافات أثناء التنفيذ مالية معينة عادة تكون سنة، بحثا عن ال
 .وتحديد المسؤوليات وتفادي أسبابها في المستقبل

                                                 
 39، ص 2000، دار المريخ، الرياض، األداء المالي لمنظمات األعمالالسعيد فرحات جمعة،   1
 .28ص ،2009 لعربية للتنمية االدارية، القاهرة،، المنظمة االبعد االسترتيجي لتقييم االداء المتوازنمحمد محمود يوسف،   2
، ("أدوار القيادات االدارية)التخطيط االسترتيجي وتحسيين جودة األداء المؤسسي "، ورقة عمل مقدمة في ملتقى دولي المدير العربي واالدارة االستراتيجيةحاتم قابيل،  3 

 .82، ص2009سبتمبر  طنجة، المملكة المغربية،
 .38حات جمعة، مرجع سابق، ص السعيد فر   4
 .34، مرجع سابق، صقياس و تقييم األداء المالي في المؤسسات اإلقتصادية دادن عبد الغني، 5
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يستلزم األمر أن يؤدي تقييم األداء المالي إلى تحقيق نتائج ايجابية من ناحية تحسين األداء ورفع الكفاية عند   
المنتظر من تقييم األداء المالي ليس الكشف عن أوجه الخلل  تحقيق األهداف المرسومة، وذلك ألن الهدف

نما أيضا يساهم في تحليل أسبابها بقصد الوصول لوسائل لعالجها  .واالنحرافات وا 
في األخير يمكن طرح تعريف شامل لتقييم األداء المالي في المؤسسة االقتصادية بأنه عملية إدارية يتم من    

المالي للمؤسسة االقتصادية على ضوء المعايير الموضوعة سلفا بغرض تحديد خاللها قياس نتائج األداء 
االنحرافات عن تلك المعايير واتخاذ القرارات التصحيحية بشأنها، وذلك باستخدام مجموعة من المقاييس 

 1:وعملية تقييم األداء الناجحة البد أن تتسم بالخصائص التالية .والمؤشرات المالية

  لوحدات االقتصادية وأنشطتها؛أن تشمل جميع ا 
  أن تكون جميع المؤشرات والمقاييس المستخدمة أثناء عملية التقييم واضحة بالنسبة للمقيم؛ 
  أن تتميز بالسرعة الموافقة لألداء المقيم الذي يتسم بالحركية؛ 
  التكامل مع العملية اإلدارية واإلستراتيجية؛ 
 ل بصفة دورية ومنتظمةاالستمرارية في التقييم على األجل الطوي. 

 2:أما الركائز التي يجب أن تتوفر في عملية التقييم فتتمثل في

 التحديد الدقيق لألهداف الرئيسية واألهداف الجزئية؛ 
  االختيار السليم للمقاييس والمؤشرات المستعملة والبد أن تركز على أهداف المؤسسة المحددة سلفا؛ 
  ه المقاييس والمؤشرات؛تدريب المقيمين تدريبا كاف على هذ 
   توفير المعلومات والبيانات الالزمة لقياس األداء المالي؛ 
  التغذية العكسية في الوقت المناسب. 
 

 أهمية تقييم األداء المالي: الفرع الثاني
حظيت عملية تقييم األداء المالي بأهمية بالغة في مختلف الدراسات واألبحاث، ألنه يالمس الوترين الحساسين 

ي المؤسسة، فهو من جهة يساهم في التأكد من كفاءة استخدام الموارد المتاحة، ومن جهة أخرى يساهم في ف

                                                 
نظمات ، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي الثاني حول  األداء المتميز للمعمليات المصادر الخارجية كمدخل لتحسين أداء المؤسسة االقتصاديةمحمد الصغير قريشي،  1

 .111، ص 2011نوفمبر  23و 22والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر، يومي 
 .112محمد الصغير قريشي، مرجع سابق، ص 2
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التحقق من تنفيذ األهداف المسطرة، ناهيك عن ذلك فهو يتناول مختلف األنشطة في المؤسسة والتأكد من 
 1:سة االقتصادية والمتمثلة فييستمد تقييم األداء المالي أهميته من الفوائد التي يوفرها للمؤسسيرها،  

   يوفر لإلدارة مختلف المعلومات المالية التي من شأنها أن تساعدها في اتخاذ القرارات المناسبة، سواء كانت
 قرارات استثمارية أو تطويرية أو متعلقة بتغيير السياسات؛

  ين القيمة والمساهمة في تدنية المساهمة الفعالة في التسيير الجيد للمؤسسة االقتصادية من خالل تعزيز تحس
 التكاليف؛

  يعتبر من أهم الركائز لتسطير السياسات العامة سواء بالنسبة للمؤسسة أو بالنسبة للهيئات القائمة عليها؛ 
  توصيل أهداف المؤسسة إلى جميع األنشطة والمستويات؛ 
  الذي ساهم في رسم السياسات  تفيد في التقييم الشامل طويل األجل باالعتماد على التقييم قصير المدى

 واالستراتيجيات؛
  تعزيز االتصاالت بين مختلف المستويات والمصالح وتسهيل التنسيق فيما بينها. 
 

 خطوات تقييم األداء المالي: الفرع الثالث

 إن تقييم األداء المالي في المؤسسة االقتصادية يعد وسيلة ضرورية لتحسينه، من خالل مختلف المعلومات    
التي يقوم بتوفيرها حول تحليل األداء واالنحرافات المنبثقة منه وكيفية تصحيحها وتجنبها مستقبال، وحتى يتسنى 
للمؤسسة االستفادة من فوائده البد لها وأن تقوم بعملية تقييم األداء المالي وفق منهجية محددة لتضمن فعاليته، 

 2:ن األبحاث حول خطوات التقييم كما يليوعلى العموم فانه يوجد اتفاق ملحوظ بين الكثير م

يمثل الهدف المرجو ( مقدر)ويقصد بتحديد معايير األداء تحديد أداء معياري : تحديد معايير األداء -أوال
تحقيقه، حيث يمكن من المقارنة باألداء الفعلي وتحديد االنحرافات الموجودة، هذه الخطوة تعد بمثابة الحجر 

 األداء المالي، فغيابها يجعل من عملية التقييم ال معنى لها؛  األساس في عملية تقييم

بعد تحديد معايير األداء المتوقع، تأتي هذه الخطوة والتي تتجلى : قياس األداء الفعلي وتحديد االنحرافات -ثانيا
المالي  في الحصول على مختلف المعلومات المالية من الكشوف المالية والتقارير السنوية المتعلقة باألداء

                                                 
 .122، ص نفس المرجع  1

 .114-112محمد الصغير قريشي، مرجع سابق، ص ص : راجع  2
 .92، 91ص   محمد محمود احمد الخطيب، مرجع سابق، ص      
 .139ر، مرجع سابق، صمدحت أبو النص      
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للمؤسسة، ثم قياس األداء المالي الفعلي من خاللها وفق مؤشرات ومقاييس محددة سلفا، ومن ثم مقارنة األداء 
 المالي الفعلي باألداء المعياري وتحديد مختلف االنحرافات والفروقات إن وجدت؛

ل دقيق له، وعليه يتم بهذه الخطوة يقصد بتقييم األداء إجراء عملية تحلي: تقييم األداء وتحليل االنحرافات -ثالثا
تحليل دقيق لمخرجات القياس والبحث في مسببات االنحرافات هل كان سببها قصور من طرف العمال، 

الخ،  ... الموردين أو قصور في القياس وقد يكون قصور في تحديد األداء المعياري الذي يكون غير واقعي 
 ؛( الخ...راف سطحي أوانحراف خطير أو انح)وتحديد درجة االنحراف 

في األخير تأتي هذه الخطوة على ضوء ماتم في الخطوات السابقة، هنا يتم وضع  :تصحيح االنحرافات -رابعا
التوصيات واالقتراحات الالزمة لتصحيح هذه االنحرافات، وبالتالي اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة ألهداف 

الفروقات، وهنا يتجلى الدور الكبير والفعال لعملية تقييم األداء  المؤسسة وخططها من أجل القضاء على هذه
 .المالي في المؤسسة االقتصادية في تحقيق األهداف المرسومة لها

 

 األداء الجيد: الفرع الرابع
إن األداء الجيد أصبح ضرورة ال غنى عنها، فهو يمثل الشرط األساسي لتأمين استمرارية المؤسسة    

بيئة تشهد تزاحم تنافسي، فاألداء الجيد هو عبارة عن توليفة تربط بين الكفاءة في استخدام االقتصادية في 
الموارد المتاحة والفعالية في تحقيق النتائج واألهداف المرسومة، وللوصول إلى مثل هذا المستوى من األداء البد 

 1:وتوفر مجموعة من المقومات نذكر أهمها في
أي قيام المؤسسة ببناء استراتيجيات وذلك عن طريق تحديد التوجهات والخطط طويلة  :ةاإلدارة اإلستراتيجي -أوال

 المدى، وتحقيق األداء المطلوب من خالل التصميم الجيد لكيفيات تنفيذ هذه االستراتيجيات والتقييم المستمر؛
يات اتخاذ القرارات المالية، ويقصد بها سهولة الوصول إلى المعلومات المالية، والتعرف على آل :الشفافية -ثانيا

 وهذا إلضفاء الثقة في األداء المالي وتقييمه؛
أي تحديد مسؤوليات وصالحيات كل موظف مما يتيح فعالية استخدام : إقرار مبدأ المساءلة الفعالة -ثالثا

ة المسؤولين المساءلة كآلية للتقييم، كما تقوم بتسهيل معرفة مسببات االنحرافات ومواطن الضعف ومن ثم محاسب
 عليها، واتخاذ اإلجراءات الضرورية لمعالجتها؛

                                                 
1
، 2013، رسالة ماجيستر، غير منشورة، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن، تقييم األداء المالي باستخدام بطاقة األداء المتوازنمريم شكري محمود نديم،  
 .33ص
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يؤدي وجود نظام محاسبي محكم ومتطور بطبيعة الحال إلى توفير قاعدة :  تطوير النظم المحاسبية -رابعا
بيانات من معلومات مالية وغيرها سليمة وجيدة من شأنها أن تحدث فرقا جوهريا في عملية تقييم األداء المالي، 

 الل تسهيل عملية التدقيق والرقابة والحكم على كفاءة استخدام الموارد المادية والبشرية في تحقيق األهداف؛ من خ
وهذا عن طريق العمل بدون التناقض فيما بينها، : 1التكامل المحقق بين مختلف أجزاء المؤسسة -خامسا

ابط بين المتغيرات التنظيمية في المؤسسة كدمج الحاجات الفردية مع األهداف العامة للمؤسسة، فالتكامل والتر 
 .من شأنه أن يعزز األداء المالي

 

 مؤشرات تحسين األداء المالي: المطلب الثالث
يعتبر االعتماد على المؤشرات من أنجع األساليب المستعملة في  عملية قياس األداء المالي، ويتم ذلك إما    

ارنته بين مؤشرات المؤسسات المنافسة، أو من خالل مقـارنة األداء  من خالل قيـاس أدائها خالل فترة معينة، ومق
المالي للمؤسسة ووضعهـا المـالي في فترات زمنية متعـاقبة بهـدف تحديـد وتقييم اتجـاهـات العامة فيها، وتعددت 

شرات األداء المؤشرات نظرا لكثرة االستعمال واتساع دائرة التقييم في المؤسسة إال أنه مهما كان اختيار مؤ 
المالي، البد لها وأن تعبر عن األهداف المرسومة للمؤسسة، وقد تتغير هذه المؤشرات مع تغير أهداف العامة 

 .للمؤسسة، ويجب أن تكون عامال أساسيا يعكس نجاح المؤسسة
 تعريف المؤشر: الفرع األول

لمؤسسة، بحيث يكون لكل مؤشر معدل المؤشر هو عبارة عن عالقة يمكن االستفادة منها في تقييم أنشطة ا    
فيعرف المؤشر بأنه  2خاص به لكي ال يكون مبهما، كما يجب أن يتضمن مدى يكون ضمنه األداء الفعلي

عبارة عن معلومة كمية تقيس فعالية وكفاءة كل أو جزءا من عملية أو نظام بالنسبة لمعيار أو مخطط أو هدف "
 3"سةمحدد، مقبول في اطار استرتيجية المؤس

شخص أو شيء ما يقوم بتوفير المعلومات، ويعتبر كذلك  أداة للقياس  تقدم مالحظات : "ويعرف بــأنه    
، مما سبق نجد بأن المؤشر هو أداة لقياس األداء، يكون عادة في شكل  رقمي  ليسمح للمؤسسة بمقارنة 4"قيمة

 .أداءها الفعلي بأداءها المعياري

                                                 
1
 .98، ص 2002مذكرة ماجيستر، غير منشورة، فرع التسيير،جامعة الجزائر،  دية،التحليل المالي كأداة لتقييم األداء داخل المؤسسة العمومية االقتصابومعزة حليمة،  
 .34، صمرجع سابق مريم شكري محمود نديم، 2
 .288، ص ، مرجع سابقنعيمة يحياويو السعيد بريش  3
4 Robert  le DUFF  et  autres , Encyclopédie  de la gestion  et du management. Editions Dalloz, Paris, 1999, P47. 
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ارة  عن بيان كمي ورقمي يسمح بمتابعة التوقعات إما أن تكون في شكل خطة أو المؤشر بصفة عامة هو عب   
هدف أو معيار، وعلى العموم فان مؤشرات األداء المالي هي عبارة عن كميات مترجمة من عالقات بين النتائج 

داف المالية في ، وتستخدم كأدوات لمعرفة مستوى تحقيق األه(الكفاءة)والوسائل المستعملة ( الفعالية)المحققة 
المؤسسة االقتصادية لمعالجة مواطن الضعف والقصور إن وجدت، فضال عن ذلك أن هذه المؤشرات تستمد 
مدخالتها من المعلومات المالية في المؤسسة االقتصادية، البد للمؤشر السليم والدقيق أن يبنى على أساس جودة 

مالي في المؤسسة االقتصادية، باإلضافة إلى  انه من المعلومة المالية المستعملة في الحكم على األداء ال
األفضل اختيار عدد محدود من المؤشرات ليقيم على أساسه األداء المالي للمؤسسة ويكون قادرا على استيعاب 

 . كافة جوانب األداء
 1 :والمؤشر الجيد هو الذي يمكن من عملية قياس األداء بصورة فعالة ويجب أن يتوفر على  
 
 ويقصد بها أن ال يكون مبهما بل يجب أن تعكس المعلومة التي يقدمها األداء أو النتيجة : ة المؤشرمعنوي

 ؛التي نرغب في قياسها، وذلك بشكل دقيق وعلمي
 وضوح المؤشر يعني سهولة فهمه من طرف الجميع، فالشخص الذي يستعمل المؤشر  :الوضوح 

 ؛يعرف ماذا يعنيه بالضبط  وما ال يعنيه
 ؛هذا ليضمن للمؤسسة القيام بالتصحيحات الالزمة وفي الوقت المناسب :لحصول على المؤشرسرعة ا 

 تعني أن المؤشرات تغطي كافة العمليات وأنشطة المؤسسة، ومن المستحسن اعتماد المؤسسة  :الشمولية
 .على بعض المؤشرات الشاملة التي تسمح بتقديم صورة إجمالية عن نشاط المؤسسة

األداء المالي الفاعلة تساعد المؤسسة االقتصادية على صنع القرارات المالئمة واتخاذ اإلجراءات إن مؤشرات    
 2:التصحيحية السليمة من خالل

 التحقق من مستوى جودة أعمالها؛ 
 التأكد من المضي قدما نحو تحقيق األهداف المرجوة؛ 
 معرفة مستوى رضا العمالء؛ 
  وفق ماهو متوقع؛التحقق من مدى السير الحسن للعمليات 

                                                 
 .300نعيمة يحياوي، مرجع سابق، صو  السعيد بريش 1
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 أنواع المؤشرات: الفرع الثاني
تختلف أنواع المؤشرات من مؤسسة إلى أخرى، وذلك بحسب المتغيرات المستعملة، هناك العديد من أنواع       

 185 :وسنحاول تقديم مجموعة منها فيما يلي المؤشرات تختلف حسب زاوية النظر أو المعيار المعتمد في التقسيم،
 المؤشرات الشخصية هي التي يكون مردها تصورات وتقييمات  :المؤشرات الشخصية والمؤشرات الموضوعية

األفراد الذين لهم عالقة مع المؤسسة، أما المؤشرات الموضوعية هي التي تؤدي إلى نفس النتيجة مهما كان 
 ؛د تناقضات في كل مرة تجرى عملية التقييمالمقيم، أي أنها ال يمكن أن تول

 المؤشرات النوعية هي مؤشرات يصعب قياسها في أغلب الحاالت مثل : المؤشرات النوعية والمؤشرات الكمية
الخ، أما المؤشـرات الكـمية فتسهل عملية قياسها كالمردودية والقيمة ...رضا العمالء، الجودة، الميزة التنافسية

 ؛الخ...المضافة
 أما ( النظام الكلي)المؤشرات الشاملة تقدم نظرة كلية عن أداء المؤسسة  :مؤشرات الشاملة والمؤشرات الجزئيةال

 ؛المؤشرات الجزئية فتسمح بقياس كفاءة وفعالية األنظمة الجزئية
 لى المؤشرات المالية هي تلك المؤشرات التي تعتمد في حسابها ع :المؤشرات المالية والمؤشرات الغير مالية

الخ، أما ...المعلومة المحاسبية والمالية في المؤسسة مثل العائد على األصول، السيولة، التوازن المالي
الخ، ...المؤشرات الغير مالية فتظهر بوجهين وجه داخلي يتجه نحو العمليات األساسية كإرضاء العميل، الجودة

 ؛أما الوجه الثاني فيرتبط بالمحيط وتطورات الطلب والمنافسة
 مؤشرات الكفاءة هي المؤشرات التي تسمح من التأكد على االستخدام : مؤشرات الكفاءة ومؤشرات الفعالية

األمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة، أما مؤشرات الفعالية فتعبر عن درجة تحقيق األهداف التي تسعى 
 .المؤسسة االقتصادية إلى الوصول إليها

 :سابقة  يوجد عدة تقسيمات أخرى يتمثل أهمها فيما يليباإلضافة إلى التقسيمات ال
  خالل ( المواد األولية)التي تنتجها المدخالت ( المنتجات)وهي تعبر عن كمية المخرجات : مؤشرات اإلنتاجية

 ؛فترة زمنية محددة
  وهي المؤشرات التي تعنى بقياس المواصفات النوعية للخدمة أو المنتجات: مؤشرات الجودة. 
   ويعبر هذا المؤشر عن مدى قدرة المؤسسة االقتصادية على مجابهة مثيالتها من : ات التنافسيةمؤشر

 ؛المؤسسات االقتصادية
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  وهي مقاييس تتعلق بتحديد مدى اهتمام المؤسسة االقتصادية بالمحيط : مؤشرات المسؤولية االجتماعية
 .االجتماعي والبيئي بشكل طوعي

 
 بناء المؤشرات: الفرع الثالث

تتطلب عملية تحسين األداء المالي األمثل اختيار المؤشرات المناسبة، والذي ال يتم بأسلوب عشوائي، بل     
ينبع من الهدف المالي المراد الوصول إليه، ومن أجل اجتناب االختيار العشوائي للمؤشرات سنحاول وضع 

 186 :المؤشرات التي تعكس األداء المالي للمؤسسة من خالل
 ألهداف المالية للمؤسسة االقتصادية وبالتالي اختيار المؤشرات التي تعكسها؛تحديد ا  -
تحديد المتغيرات المتعلقة بالمؤشرات السابقة كالتوازن المالي فهو يتحدد بمتغيرات كاألموال الدائمة واألصول  -     

 الخ؛...الثابتة و
 عة لها؛قياس األداء المالي في ضوء هذه المؤشرات والمتغيرات التاب -
 .تقييم األداء المالي ومقارنته باألداء المعياري الموضوع مسبقا -
وال تتوقف وظيفة المؤشرات كونها وسيلة للقياس فقط، بل تتعداها إلى أكثر من ذلك فهي ليست مجرد تعبير    

ألداء المالي رقمي من حيث الداللة إذ تعتبر وسيلة أكثر تعقيدا في صورة تجميع لقاعدة بيانات شاملة حول ا
في المؤسسة االقتصادية، لذا يتوجب على المؤسسة تركيز االهتمام على االختيار الجيد للمؤشرات التي تعكس 

ستراتيجيتها  . أهدافها وا 
 
 

 األهداف المالية للمؤسسة االقتصادية: الفرع الرابع
رية مست كل الجوانب شهد المحيط االقتصادي خالل السنوات الفارطة على وجه الخصوص تغيرات جذ    

االقتصادية، وفي خضم هذه التحوالت وزيادة حدة المنافسة، أصبحت المؤسسة مجبرة ال مخيرة لتكيف مع هذه 
التداعيات لضمان بقاءها واستمراريتها، ولكن لتحقيق هذا الشرط هناك جملة من األهداف المالية التي تسعى 

 187 :هداف المالية التاليةالمؤسسة الى تحقيقها،  ويمكن حصر أهمها في األ
لكي يتسنى للمؤسسة االقتصادية تحقيق االستمرارية  في نشاطها البد وأن تكون متوازنة : التوازن المالي -أوال

ماليا، وذلك عن طريق تمويل االستخدامات الطويلة األجل بموارد دائمة، وتحقيق  فائض موجب بين ما تتحصل 
 ؛(تم التطرق لها بشكل مفصل في الفصل المواليسي)  عليه من نقد وما تدفعه نقدا،
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إن هدف  السيولة واليسر المالي من األهداف التي يجب  : توفير السيولة المالئمة وتحقيق اليسر المالي -ثانيا
على المؤسسات  االقتصادية أن تولى له األهمية الكافية، ألن  المساس بهذا  الهدف يؤدي بالمؤسسة إلى سحب 

أن  تحقق  مستوى كاف  -كعامل نجاح–و اإلفالس أو العسر المالي، ولبلوغ هذا الهدف البد للمؤسسة الثقة منها أ
  ؛من السيولة لمواجهة االلتزامات  القصيرة  وتوليد تدفقات نقدية معتبرة لمواجهة االلتزامات الطويلة األجل

لية هو في حقيقة األمر هدف عام للمؤسسة إن هدف المردودية الذي يناط دائما بالوظيفة الما :المردودية -ثالثا
ككل، فتحقيق هذا الهدف ال يتم إال بتضافر جهود جميع الوظائف، وعامل نجاح المؤسسة لتحقيق  هذا الهدف هو 

 ؛التخصيص  األمثل للموارد المتاحة للوصول إلى النتائج المسطرة
نشاء القيمة من األهداف المالية  األساسية يعتبر هدف خلق القيمة أو ما يصطلح عليه بإ :خلق القيمة -رابعا

والحديثة، وهو هدف للمؤسسة ككل، وتعود مسؤولية  تحقيقه إلى المسيرين ألنهم مطالبون بالبحث في سبل تحقيق 
  ؛العوائد الكبيرة والمستمرة من وراء األموال المستثمرة

ظا  فلم تعد مقتصرة على المتغيرات المالية إن أهداف المالية للمؤسسة شهدت تطورا ملحو : تحقيق الجودة -خامسا
بل تعدتها إلى متغيرات نوعية من شأنها أن تحدث فروقات ملحوظة في وضعيتها المالية، ومن أهم هذه المتغيرات 
الجودة، فال يمكن لها أن تحقق التميز إال إذا عم االلتزام بالجودة في جميع مستويات األداء المالي، بمعنى 

مليات والمخرجات، إذ تعتبر الجودة أساسا للتطوير والتحسين المستمر لألداء المالي، والذي ترمي المدخالت، الع
من خالله المؤسسة إلى الوصول إلى رضا العميل وذلك باالعتماد على الحقائق وتوفير بيئة تهيئ لألفراد العمل 

 188؛بحماس والقدرة وااللتزام والمشاركة في جميع مجاالت العمل
يدفع المحيط االقتصادي عموما المؤسسة االقتصادية إلى التحسين المستمر في : حقيق الميزة التنافسيةت -سادسا

أداءها المالي، وذلك من أجل احتالل موقع متميز في السوق، وأسبقية على المنافسين، وبالتالي فالمؤسسة تهدف 
 .إلى تحقيق الميزة التنافسية قصد االستفادة من الفرص التي تنتجها
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 : ملخص الفصل
في هذا الفصل تم التطرق إلى األداء المالي الذي أضحى يمثل محورا أساسيا وفعاال للنمو واالستمرارية، فهو    

من أجل تحقيق األهداف ( الكفاءة)آلية تمكن من نجاح المؤسسة في االستخدام األمثل للوسائل المالية المتاحة 
يتوجب  تقييم األداء المالي في المؤسسة االقتصادية إلعطاء الصورة الحقيقية لها،  لذا ، (الفعالية)المرسومة 

باعتباره أداة رقابية فعالة تعتمد عليها المؤسسات في دراسة وتحليل مركزها المالي وربحية أموالها، وكذا الكشف عن 
ولة معالجة نقاط الضعف باتخاذ مواطن القوة والضعف، وهو مايسمح لها باستغالل مواطن القوة لتدعيمها، ومحا

القرارات التصحيحية المناسبة، وبالتالي تحسين األداء المالي، وعليه بات من الضروري أن تعتمده كل المؤسسات 
 .مهما كان حجمها وطبيعة نشاطها

ن تحسين األداء المالي  يتوقف إلى حد كبير على اختيار مؤشرات التحسين، وهذه األخيرة عبارة عن     كميات وا 
، وتستخدم كأدوات لمعرفة مستوى (الكفاءة)والوسائل المستعملة ( الفعالية)مترجمة من عالقات بين النتائج المحققة 

التوازن و  توفير السيولة المالئمة وتحقيق اليسر الماليتحقيق األهداف المالية في المؤسسة االقتصادية والمتمثلة في 
، وهي األهداف التي سيتم االعتماد عليها ق الجودة، تحقيق الميزة التنافسيةتحقي، خلق القيمة، المردودية المالي،

 .كمؤشرات لتحسين األداء المالي في الفصل الثالث
 
 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 :تمهيد 
بعد التطرق من خالل الفصل  األول والثاني من هذا البحث إلى االطار النظري للمحاسبة االدارية باعتبارها     

ت اداري وعرض مختلف أدواتها التقليدية والحديثة واألداء المالي بصفته العاكس لصورة الحقيقية لقيمة نظام معلوما
المؤسسة االقتصادية ووضعها المالي، سيركز هذا الفصل على دراسة تأثير أدوات المحاسبة االدارية على األداء 

الي، ونظرا لتشعب هذه المؤشرات، إلى جانب المالي في المؤسسة االقتصادية من خالل مؤشرات تحسين األداء الم
خصوصية نشاط كل مؤسسة واختالف ظروف تسييرها، وكذا البيئة التنافسية التي تنشط فيها، جعل هناك صعوبة 

 :في تناول جميع المؤشرات المستخدمة، فسيتم في هذه الدراسة التركيز على مجموعة من المؤشرات منها
 وتتمثل في مؤشر التوازن المالي ومؤشر السيولة واليسر المالي يالمال اءالمالية لتحسين األد مؤشراتال. 
 وتشمل مؤشر المردودية ومؤشر خلق القيمةلتحسين األداء المالي  الربحية مؤشرات. 
 وتتجلى في مؤشر الميزة التنافسية ومؤشر الجودة األداء المالي غير المالية لتحسين مؤشراتال. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 المؤشرات المالية لتحسين األداء المالي :ث األولالمبح
تكلفة، والذي يمكن  بأقل األموال الالزمةمجموعة من األنشطة المالية كتوفير بممارسة االقتصادية تقوم المؤسسة    

في حقيقة األمر ال  ،للحكم على هذا النشاطمعيار لذلك فالمؤسسة بحاجة إلى  ،اعتباره أهم نشاط مالي تقوم به
خيرين  وزع بين التوازن المالي والسيولة واليسر المالي، فدراسة هذين األتألن مؤشراته ت وحيد معيارمكن تحديد ي

 .التمويل نشاط فيتعني دراسة تحكم المؤسسة 

 التوازن المالي: المطلب األول
عامل  ل التوازن المالي ويمثنشاطها يجب أن تكون متوازنة ماليا،  االستمرارية فيلكي تستطيع المؤسسة تحقيق     

المالية، حيث يسمح دراسة التوازن المالي بتقييم المالءة المالية، وتحديد  لتحقيق أهدافهاالنجاح الذي ترتكز عليه 
 .الخطر المالي المتعلق بنشاط المؤسسة

 الفرع األول مفهوم التوازن المالي
، فهذا األخير أو التوازن المحاسبي قصد به توازن الميزانيةالبد في بادئ االمر االشارة الى أن التوازن المالي ال ي   

 المالية الموارد بين والزمني القيمي التفاعل ذلك" يعني التساوي بين األصول والخصوم، أما التوازن المالي فيقصد به
 مجموع يفوق أن يجب الدائم التمويل أن مضمونه أساسي مبدأ على يقوم فهو واستعماالتها المؤسسة في

 مساوية تكون أن يجب للمؤسسة الدائمة األموال أن أي االستغالل دورة احتياجات من جزء لها امضاف االستثمارات
 . 189"المعياري المال رأس لها مضاف الصافية لالستثمارات

الوضعية التي يظل معها رصيد النقدية في كل لحظة موجبا بعد سداد كافة الديون قصيرة "ويعرف بأنه    
على التوازن  ويدلمن خالل المقارنة بين الموارد المالية من جهة وبين استخداماتها من جهة أخرى،  .190"األجل

 . بين األصول الثابتة واألموال الدائمة و التوازن بين االصول المتداولة والديون قصيرة االجل في آن واحد
توازن المالي، وهذا راجع الى االختالل في  قد تكون الميزانية متوازنة لكن هذا ال يعني بأن المؤسسة في حالة   

 :اآلجال، أي آجال االستحقاق غير مواتية آلجال الدفع، وهذا ما يمكن تلخيصه من خالل الشكل التالي
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التوازن المالي(: 00)الشكل رقم 

 
، 2000المريخ للنشر، الرياض،  ، داراألداء المالي لمنظمات األعمالالسعيد فرحات جمعة، : باالعتماد على اعداد الباحثة  :المصدر
 .242ص 

 

من خالل الشكل يستدل بأن الميزانية المالية تقسم الى  أربع مجموعات رئيسية، الموارد طويلة األجل البد وأن    
تتساوى مع االستخدامات طويلة األجل ونفس الشيء بالنسبة للموارد واالستخدامات قصيرة األجل، وهذا ما يسمى 

 .يبالتوازن المال
 فكرتين أساسيتينى مبني عل ماهو إال وضعية مثالية للمؤسسة، وعلى العموم هو التوازن الماليان وفي الواقع   

 :هما
 هو فائض األموال الدائمة على األصول الثابتة أو ما يعرف بصافي رأس المال لمؤسسة هامش األمان ل

ه يجب عليها مقابلة كل زيادة في وحتى تحافظ المؤسسة على هذا المستوى من الهامش فان ،العامل
 .األصول الثابتة بزيادة تعادلها على األقل في األموال الدائمة

 أو كما يعرف بتغيير احتياجات رأس المال  ،إن كل تغير في نشاط المؤسسة يولد احتياج إضافي للتمويل
 .العامل وهذا التغير يجب أن يغطى بمصادر تمويلية دائمة

 
 التوازن المالي قواعد: الفرع الثاني

 191. االحتياطمين أتالمالي األدنى وقاعدة  تين أساسيتين هما قاعدة التوازنإن التوازن المالي يقوم على قاعد  
توافق بين درجات سيولة األصول  على ضرورة وجود القاعدةتعتمد هذه : قاعدة التوازن المالي األدنى -أوال  
القاعدة فانه يجب على المؤسسة أن تمول أصولها الثابتة بواسطة  واستنادا إلى هذه ،جال استحقاق الخصومآو 

أي يجب أن يتساوى حجم الديون قصيرة  ،األجل القصيرةاألموال الدائمة وتمول أصولها المتداولة بواسطة القروض 
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صول ثابتةأ  

أصول 
 متداولة

موال دائمةأ  

ديون قصيرة 
 األجل



  

 

الوقوع في األجل مع حجم الموجودات المتداولة وحجم األموال الدائمة مع حجم الموجودات الثابتة وهذا بغية تجنب 
 :بالشكل التاليويمكن تمثيل هذه القاعدة  ،حالة عدم المالءة

 قاعدة التوازن المالي األدنى(: 01)الشكل رقم 
 
 
 
 

 
 
 

 .14ص  ،2001، االردن،، دار البركةاإلدارة والتحليل الماليرشاد العصار،: باالعتماد على اعداد الباحثة : المصدر

بعض المخاطر على مستوى عناصر األصول المتداولة التي يمكن أن تواجهها ل اهمالهاالقاعدة  ويعاب عن هذه  
وصعوبة ، المتداولة كمخاطر انخفاض سرعة الدوران لبعض عناصر األصول ؛المؤسسة خالل دورة االستغالل

ون تسديد القروض قصيرة األجل بسبب التغيرات التي تطرأ على دورة االستغالل كالخسائر الناجمة عن تلف المخز 
 .وانخفاض المبيعات

جال األصول والخصوم المتداولة عندما تكون متساوية تسمح للمؤسسة بالوفاء آإن : قاعدة تأمين االحتياط  -ثانيا
بالتزاماتها ولكن الواقع يظهر أن هناك بعض المخاطر التي ينبغي أخذها بالحسبان لذلك يجب تخصيص هامش 

مش تبعا لطبيعة نشاط المؤسسة وكذا طريقة تسيير موجوداتها المتداولة ويقدر هذا الها ،لمواجهة مختلف األخطار
 لذلك تم زيادة حجم الموجودات المتداولة عن حجم الديون قصيرة األجل أي االعتماد جزئيا على األموال الدائمة

ويل الموجودات في تم (األموال التي تبقى بحوزة المؤسسة ألكثر من دورة كاألموال الخاصة والديون طويلة األجل)
أي تكون األموال الدائمة اكبر من األصول  (األموال التي تستخدمها المؤسسة في الدورة االستغاللية) المتداولة

 :، ويمكن توضيح هذه القاعدة في الشكل التاليعليه قاعدة تامين االحتياط تنصالثابتة وهو ما 
 
 
 
 
 
 

 األصول الثابتة

 األصول المتداولة

 األموال الدائمة

الديون قصيرة 

 األجل



  

 

 
 قاعدة تأمين االحتياط(: 00)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 

 .14ص  ،2001، االردن،، دار البركةاإلدارة والتحليل الماليرشاد العصار،: باالعتماد على اعداد الباحثة : المصدر

من الشكل السابق يستدل بأن مجموع األموال الدائمة يغطي مجموع األصول الثابتة مضافا اليه جزء من  األصول 
 .المتداولة، وهذا ما يوضح قاعدة تأمين االحتياط

 أهمية التوازن المالي: الثالفرع الث
 192:تسعى المؤسسة االقتصادية الى البحث في سبل تحقيق التوازن فهو  
  تغطية احتياجات االستثمار الثابت باألموال طويلة األجل، والمتداول بالديون قصيرة األجل يؤمن. 
  العسر المالي يجنب المؤسسة خطر. 
  سةيكشف تحليله على درجة االستقالل المالي للمؤس. 
 التنبؤ بالنتائج المستقبلية للخزينة والمخاطر المرتبطة بها. 
  يحقق الرقابة على مختلف التدفقات النقدية. 
  يقيم األداء المالي للمؤسسة من خالل التأكد من االستخدام العقالني للموارد المتاحة. 
 

 السيولة واليسر المالي: المطلب الثاني
له األهمية  يالتي يجب  على المؤسسات  االقتصادية أن تول األهدافالسيولة واليسر المالي من  إن هدف
، وفي هذا اإلفالس وبالتالي حدوث من المؤسسةهذا  الهدف يؤدي إلى سحب الثقة  التخلي عنالكافية، ألن  

 .ةالمطلب سيتم تناول كل من السيولة واليسر المالي باعتبارهما مؤشرين لألداء المالي في المؤسسة االقتصادي
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 األصول الثابتة

 األصول المتداولة

 األموال الدائمة

 الديون قصيرة األجل



  

 

 
 السيولة :الفرع األول

القتصادية وفي اهمية بالغة في توفير االستقرار المالي للمؤسسة أن الديون المستحقة في اآلجال القصيرة لها إ   
من شأنه أن يحدث إفالسها وهذا مايصطلح عليه بالسيولة الالزمة لتسديدها  المبالغالمقابل ان لم توفر المؤسسة 

دون ) كلفةتة المالية للمؤسسة بجزء من موجوداتها في شكل نقد سائل بيسر وبدون ر ادمدى احتفاظ اإل"تعني حيث 
وبمقدار يفي بمواصلة عمليات االستغالل ومواجهة  الالزمةوذلك في الزمن المطلوب وبالسرعة  ،(تجميد للسيولة

جل من خالل تحويل مدى قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها قصيرة األ: "، ويقصد بها193"الظروف المختلفة
أصولها المتداولة الى قيم جاهزة للوفاء بهذه االلتزامات، أي تحقيق الحد األدنى من السيولة النقدية التي تعتبر 

 .194"كهامش أمان يمكنها من مواجهة االلتزامات مما يبعد عنها خطر العسر المالي والتوقف عن الدفع
المالي، ألن الكثير من المؤسسات أشهرت افالسها بالرغم من  تعد السيولة من المؤشرات األساسية لألداء    

األرباح الكبيرة التي كانت تحققها ومعدل التوسع، بسبب عدم قدرتها على تحويل األصول الى سيولة جاهزة تسمح 
 .لها بالوفاء بالتزاماتها التي حان تاريخ استحقاقها، مع صعوبة الحصول على قروض للتسديد

ولة في المؤسسة االقتصادية أرصدة كل من الحسابات البنكية، الصكوك البريدية، الصندوق أو وتتضمن السي    
صافي خزينة المؤسسة بعد طرح خزينة الخصوم من خزينة األصول، وصكوك التحصيل، وقيم التوظيف القابلة 

 .للتداول
د مكونات السيولة، وأن مفهوم السيولة  والفرق بين مفهوم السيولة ومفهوم الخزينة يتمثل في كون الخزينة من أح    

 .جاء لتغطية عجز الخزينة في تسديد المستحقات في بعض األحيان
 

 اليسر المالي: الفرع الثاني
المقرض لآلجال الطويلة يهتم بقدرة المقترض على الوفاء بديونه والفوائد المترتبة عند تواريخ االستحقاق، ألن     

عسر المالي يؤدي بالمقرض الى خسارة جزء من دينه ان لم نقل الكل عند قبوله عدم قدرة المقترض وتعرضه لل
الجدولة، تخفيض ) بتسديد القرض بأقل من قيمته، أو باضطراره للقبول بشروط تسديد ال تتالءم معه وغير عادلة 

سطة وطويلة األجل حسب يتمثل اليسر المالي في قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها المتو ، و (الخ...سعر الفائدة 
تواريخ استحقاقها، بمعنى آخر القدرة على الدفع من خالل توفر السيولة الالزمة للوفاء بااللتزامات المالية عند 

 .وتوليد تدفقات نقدية  معتبرة لمواجهة االلتزامات طويلة األجلاستحقاقها، 
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 المحاسبة االدارية المؤشرات المالية لتحسين األداء المالي وأدوات: المطلب الثالث

هي  مؤشرات التحسين الماليةالتي يمكن االرتكاز عليها لمعرفة ما إذا  تحكمت المؤسسة  في  إن المقاييس     
باعتبارها هي المصدر األساسي  واألول  -تلك التي  تعتمد في حسابها  على المقارنة بين األصول الجارية 

 .رنة  أيضا بين  التدفقات النقدية وااللتزامات  الطويلة األجلوااللتزامات قصيرة األجل، والمقا-للسيولة
 ثأثير التحليل المالي على مؤشرات التحسين المالية :الفرع األول

العمليات المالية التي تقوم بها المؤسسة االقتصادية بمثابة المادة األولية التي يتم اخضاعها للمعالجة تعد    
مة للحكم على النشاط المالي في المؤسسة، وهنا تبرز األهمية الكبيرة ألسلوب والتحليل لتعطي المعلومات الالز 

كبيرة  ةالتحليل المالي في صناعة المعلومات الالزمة لعملية تقييم االداء المالي، حيث يستعين هذا األسلوب بمجموع
للوضعية المالية بعد والتي بإمكانها أن تنقل الصورة الصحيحة  من المقاييس التي تساعده في هذه العملية

 تشخيصها، ومن ثم االستفادة منها لتحسين القرارات المالية
 195:التوازن المالي قاييس التحليل المالي لقياسم -أوال

 جزء من به ىغطواألصول الثابتة، الذي ييعرف على أنه الفرق بين األموال الدائمة   :رأس المال العامل -1
كما يعتبر هامش أمان  ،برأس مال ثابتستغالل اإلدورة جزء من تمويل حيث يعتبر ك ،المتداولةاألصول 

 :،  ويحسب وفقا لما يليبالنسبة للمؤسسة
 

 (الثابتة األصول) – (األموال الدائمة)= مال العامل الرأس                              
 
 

 (يرة األجلديون قص) – (األصول المتداولة)= مال العامل الرأس                    
 
 

 :وتتمثل أنواع رأس المال العامل في
عن الفائض من تمويل األموال الخاصة مل الخاص ايعبر رأس المال الع :رأس المال العامل الخاص - أ

ل األصول المتداولة، وهذا يعني أن األموال الخاصة ال تغطي فقط األصول يتمو من اجل  لألصول الثابتة
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مل الخاص بالعالقتين امن األصول المتداولة، يمكن حساب رأس المال العالثابتة بل تمول أيضا جزءا 
 :التاليتين

 (األصول الثابتة) – (األموال الخاصة)= رأس مال العامل الخاص                       
 و أ

 (مجموع الديون) – (األصول المتداولة)= رأس مال العامل الخاص                          
 
 تتداول في صول التياألأي  اإلستغالل، في دورة هو مجموع األصول المتداولة :رأس المال العامل اإلجمالي – ب

 :حسب بالعالقة التاليةيو .أو العناصر التي يتم تحويلها في أقرب وقت إلى سيولة ،أقل من سنة
 (تداولةمجموع األصول الم)= مال العامل اإلجمالي الرأس                            

 أو
 

 (األصول الثابتة) – (مجموع األصول)= رأس مال العامل اإلجمالي                         
 

 مصادر التمويل الخارجية، وهو عبارة عن األجنبيرأس المال العامل  يمثل : رأس المال العامل األجنبي –ج 
 :حسب بالطرق التاليةيشاطها، و الخارج قصد تمويل نمن عليها المؤسسة  تتحصل مجموع الديون التي

 
 (مجموع الديون)= رأس مال العامل األجنبي                                    

 أو
 (األموال الخاصة) – (مجموع الخصوم)= رأس مال العامل األجنبي                           

 أو
 

 (الخاص ملارأس المال الع) – (اإلجمالي رأس المال العامل)= رأس مال العامل األجنبي               
 :نصادف ثالث حاالت تتمثل في عند حساب رأس المال العامل

 العادية هذا مؤشر لوضع مالي جيد من حيث التوازن المالي، وتعد الحالة :إذا كان رأس المال العامل موجب – أ
بالسلب ألن اإلعتماد على األمول الدائمة ذات  ه، اال أن ارتفاع  قيمته قد يؤثريجب تحقيق لذيلرأس المال العامل وا

في تمويل األصول المتدولة، وهذا يعتبر بمثابة تجميد لألموال مما يحملها تكلفة الفرصة البديلة،  *التكلفة المرتفعة
                                                 

 .ن سواء االموال الخاصة أو الديون طويلة األجل هناك تكاليف كبيرة مترتبة عنهاال  *



  

 

لذا يتوجب على المؤسسة أن تحدد القيمة المثلى لرأس المال العامل بحيث تضمن تحقيق التوازن المالي وفي 
 . ل ال تؤثر سلبيا على مردوديتهاالمقاب
وهي حالة نادرة الحدوث فهي تعد الحالة المثالية لكن هذا ال يعني أنها  :إذا كان رأس المال العامل معدوما –ب 

، ألنها ال تملك مصدر قصيرة األجلر عدم القدرة على تسديد الديون خط لدنوها منحالة غير مناسبة مناسبة، فهي 
 .تمويلي مستقبلي

فاألموال الدائمة تعد غير كافية لتمويل  على المؤسسة تفادي هذه الوضعية  :إذا كان رأس المال العامل سالبا –ج 
األصول الثابتة، لذا يستوجب على المؤسسة البحث عن موارد أخرى لتغطية العجز في التمويل وبالتالي مواجهة 

 .الصعوبات وضمان التوازن المالي
ويعرف بأنه إجمالي األموال التي تحتاجها المؤسسة فعال خالل دورة : ملاحتياجات رأس المال العا -2

وهي تمثل الفرق بين إجمالي قيم االستغالل  االستغالل لمواجهة ديونها القصيرة عند مواعيد استحقاقها،
، وبهذا والقيم القابلة للتحقق من جهة ومن جهة أخرى الديون قصيرة األجل ماعدا السلفات المصرفية

 :العالقة كالتالي تعطى

 
  سلفات  –الديون القصيرة األجل ) –( القيم القابلة للتحقق+ قيم االستغالل)= العاملاحتياجات رأس المال      

 (مصرفية        
 أو

    سلفات  –ألجل ة االديون القصير ) –( القيم الجاهزة -األصول المتداولة)= احتياجات رأس المال العامل      
 (مصرفية         

  
 :ويترتب عن حساب احتياج رأس المال العامل ثالث حاالت متمثلة في 

كل احتياجات الدورة االستغاللية  المؤسسة تحدث عندما ال تغطي :احتياجات رأس المال العامل موجب - أ
لتمويلي لهذا باستخدام موارد الدورة  بل تتعداها إلى الموارد األخرى، لذا البد وللمؤسسة أن توفر البديل ا

 .العجز
  .وهي حالة نادرة الحدوث، تعني المثالية: احتياجات رأس المال العامل معدوم  - ب
بحيث تضمن المؤسسة االقتصادية توازنها  الجيدةهو الحالة : احتياجات رأس المال العامل سالب   - ج

 .المالي دون التأثير السلبي على مردوديتها المالية



  

 

يستخدم التحليل المالي في قياس مقدرة المؤسسة االقتصادية على : لي لقياس السيولةمقاييس التحليل الما -ثانيا
 التوازن بين تركز معظم أدوات التحليل المالي المستخدمة في تحليل السيولة على، حيث الوفاء بالتزاماتها الجارية

، ويمكن 196(يون قصيرة األجلالد) االستخدامات القصيرة االجلو لتمويل  (األصول المتداولة) المصادر المتاحة
 :قياس السيولة في المؤسسة االقتصادية من خالل أساليب التحليل المالي كما يلي

تعبر تعد الخزينة من أهم المقاييس التي يتم بها قياس السيولة المالية في المؤسسة االقتصادية، اذ  :الخـزيـــنـة -0
فهي تنتج  لمواجهة احتياجاتها اليومية،صرف فيها المؤسسة التي يمكن أن تت السائلة  الخزينة عن القيم المالية

بين رأس المال واحتياجات رأس المال  الفرقأو  باستثناء السلفات المصرفية إما عن صافي القيم الجاهزة
العامل أي القيمة السائلة التي تبقى فعال تحت تصرف المؤسسة بطرح احتياجات رأس المال العامل من 

 :العالقة التاليةحسب بتو  ،197الهامش
 (سلفات المصرفية) – (القيم الجاهزة)=  الخزينة                                           

 أو                                                

 (احتياجات رأس المال العامل) – (رأس المال العامل)= الخزينة                         
 :في الخزينةبحساب  لمتعلقةا وتتمثل الحاالت

في حالة وجود فائض في الخزينة يجب على المسير المالي أن يوظف الفائض من األموال  :الخزينة موجبة -أ
، للمؤسسة في المدى القصير، مع مراعاة الحد األدنى للسيولة حتى ال تقع في صعوبات التسديد اليحقق عائد

ست كبيرة مقارنة مع االحتياجات اليومية، ألنه يتوجب على المسير ألن الخزينة البد وان تتكون من مبالغ لي
 .استثمار هذا الفائض للحصول على عوائد مربحة بدال من تركها مجمدة في الخزينة

؛ يعني هناك عجز تمويلي لعدم قدرة عجز في الخزينة المؤسسة في هذه الحالة تحقق :الخزينة سالبة -ب
المسير البحث عن موارد اضافية جديدة لتغطية هذا يتطلب من  ها، حيثالمؤسسة على تغطية كل احتياجات

  .الخ...بنكيةال القروض  اللجوء إلىك العجز
 المثلىه، هذه هي الحالة احتياجات يساوي في هذه الحالة يكون رأس المال العامل :الخزينة معدومة -ج

ر على سيولة مساوية لقيمة التزاماتها المالية تعني بأن المؤسسة حققت التوازن المالي حيث أنها تتوفللمؤسسة،
 .أي ال توجد سيولة مجمدة وال عسر مالي، عمليا تعد هذه الحالة صعبة الحدوث

ولقياس ، والتي تمثل نسبة كل جزء من االصول المتداولة الى مجموع الديون قصيرة األجل :نسب السيولة -2
 198:ذلك نقوم بحساب النسب المالية التالية 
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بالعالقة  حسبسيولة أصول المؤسسة وت مجموع معاألصول المتداولة سيولة بمقارنة : يولة األصولنسبة س  - أ
 :التالية 

 (مجموع األصول)/ (األصول المتداولة)= نسبة السيولة                                      
 

 :وتتمثل الحاالت المتعلقة بنسبة السيولة في
  ألصول المتداولة أكبر من قيمة األصول الثابتة وتبين لنا سرعة حركة األصول يعني أن قيمة ا 0.2 >إذا كانت

 .المتداولة وتحقيقها لألرباح وهذا ما يدل بأن نوعية المؤسسة تجارية

 يعني أن قيمة األصول الثابتة أكبر من قيمة األصول الكلية ويعني ذلك أن اإلستثمارات مرتفعة  0.9  <إذا كانت
، فالمؤسسة في هذه الحالة هي مؤسسة بالتالي تعطي إمكانية تحسين مردودية المؤسسةخاصة عند حداثتها و 

  .صناعية

ب حستبين هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها في األجل القصير وت: نسبة السيولة العامة - ب
 :بالعالقة التالية

 (ديون قصيرة األجل( / )ل المتداولةاألصو= )نسبة السيولة العامة                              

 

  معناها أن المؤسسة تتمتع بسيولة كبيرة، وبالتالي يمكنها من مواجهة  0 > نسبة السيولة العامةإذا كانت
 . اإللتزامات المالية القصيرة األجل بمعنى آخر أنها قادرة على الوفاء

 يها أن تزيد في قيمة األصول المتداولة أو المؤسسة في وضعية حرجة عل1  < نسبة السيولة العامة إذا كانت
 .تخفض من الديون القصيرة األجل

توضح لنا مدى قدرة المؤسسة على تغطية الديون القصيرة األجل انطالقا من : نسبة السيولة المختصرة - ج
ب حقوقها دون اللجوء إلى بيع مخزوناتها، أي هذه النسبة ال تأخذ بعين االعتبار سوى السيولة التامة تحس

 :كمايلي 

 
 (الديون قصيرة األجل( / )القيم غير الجاهزة+ القيم الجاهزة = ) نسبة السيولة المختصرة              

 
حيث تبين مدى إمكانية تغطية األصول المتداولة ماعدا قيم اإلستغالل، ولكي تكون مثالية البد لها وان تكون   

 0.9 <المختصرة  نسبة السيولة  <0.3: محصورة في المجال التالي



  

 

تعبر هذه النسبة عن سيولة المؤسسة أكثر من نسبة السيولة المختصرة، ويمكن من : نسبة السيولة اآلنية -د
خاللها مقارنة مبلغ السيولة الموجودة تحت تصرف المؤسسة في أي وقت مع الديون القصيرة األجل وتحسب 

 : كمايلي 
 (الديون قصيرة األجل( / )القيم الجاهزة= )السيولة اآلنية  نسبة                                   

وتقيس هذه النسبة قدرة المؤسسة على مدى تغطية الديون قصيرة األجل بالسيولة التي تتوفر لديها، وحسب    
نسبة   <0.29: الدراسات التي أقيمت بهذا الصدد فان القيمة المثلى لها ال بد وأن تكون محصورة في المجال

 0.33 <يولة المختصرة الس
 
 

 :تستخرج من خالل النسب التالية: نسب هيكلة الخصوم -ه
                                   

 011* (مجموع األصول)/  (موال الخاصةاأل)= نسبة هيكلة األموال الخاصة              
   

 011* (مجموع الخصوم)/  (الديون قصيرة األجل)= نسبة هيكلة الديون قصيرة األجل            
 

 مقاييس التحليل المالي لقياس اليسر المالي: ثالثا
تستعمل هذه النسبة لقياس مدى مساهمة الدائنين في تمويل المؤسسة من جهة، وتبين العالقة بين رأس المال   

، وتعتبر من المقاييس العام الخاص والديون من جهة أخرى، ومدى قدرة المؤسسة على تسديد التزاماتها اتجاه الغير
وتحسب . الهامة واألساسية في تبيان مستوى الخطر التمويلي وقدرة المؤسسة على السداد في األجل الطويل

      :كمايلي
 (مجموع األصول( / )مجموع الديون= )نسبة المديونية                                        

 
 مجموع الديون يتضمن الديون الطويلة وقصيرة األجل: حيث

 ، حيث أن زيادة هذه النسبة 5.5لغير ويستحسن أن تقل عن ا هذه النسبة تعبر عن مدى ضمان مستحقات
 
 
 



  

 

 
يعتبر دليال على زيادة المخاطر التمويلية وتدني قدرة المؤسسة على السداد في اآلجال الطويلة مما قد يعرضها 

مالي الى عسر
1 

تختلف هذه النسبة عن النسبة السابقة باستبعادها للديون قصيرة : نسبة هيكلة الديون طويلة األجل -7
األجل، وتعتبر أكثر دقة من سابقتها في تحديد احتماالت العسر المالي أو االفالس وقدرة المؤسسة 

 :وتحسب بالعالقة التالية 2.على السداد في األجل الطويل

 (مجموع األصول)/  (جلالديون طويلة األ)= نسبة هيكلة الديون طويلة األجل                      
                                                  

 المالية التحسين مؤشراتعل  الموازنات التقديريةتأثير : الفرع الثاني
؛ من خالل مقارنة االداء الفعلي باألداء المقدر من تعد الموازنات التقديرية من أقدم األدوات الفعالة للرقابة   

يؤدي الى الرقابة على المؤشرات المالية  للنقديةعداد الموازنات التقديرية إن أجل المساعدة في متابعة األداء، إ
ا، حيث ، مما يؤدي الى تقييم األداء المالي وتحديد االنحرافات ومسؤوليته(التوازن المالي، السيولة، اليسر المالي)

، وهذا مايساعد االدارة 3تهدف هذه الموازنة إلى تحديد قيمة المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية خالل فترة ما
في تحقيق التوازن المالي والمحافظة على السيولة واليسر المالي؛ أو بمعنى أدق فان الموازنة التقديرية تهدف الى 

 .4يولة الكافية لمقابلة دفع االلتزامات الماليةالتنسيق والتوفيق بين المحافظة على الس

 
 مؤشرات الربحية لتحسين األداء المالي: المبحث الثاني

 والمتعاملين مع المؤسسة ربحية من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المسيرون لل التحسين مؤشراتتعتبر      
دية، ذلك لكونها تستخدم للحكم على نجاح من مقرضين ومستثمرين في تقييم األداء المالي للمؤسسة االقتصا

 . المؤسسة االقتصادية ومدى كفاءتها في إستخدام الموارد المتاحة لتحقيق العوائد المطلوبة
 المردودية: المطلب األول

يتم سو   ،على الرغم من كونها من المعايير التقليدية المردودية معيار مهم لتقييم أداء المؤسسة االقتصادية عدت   
  .المتمثلة في المردودية المالية والمردودية االقتصادية لى تعريف المردودية وكذا أنواعهاإتطرق في هذا المطلب ال

                                                 
 .88الحليم الخاليلة، مرجع سابق، ص محمود عبد   1
 .100، صنفس المرجع  2
 .211فركوس محمد، مرجع سابق، ص   3
 .282هيثم محمد الزعبي، مرجع سابق، ص  4
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 تعريف المردودية: الفرع االول
حيث تحدد مدى  ويقصد بها قدرة وسائل المؤسسة من وسائل مالية ووسائل مادية على تحقيق النتيجة،  

قتصادية التي تأخذ االتوجد هناك نوعان من المردودية  ،تحقيق النتائج المالية مساهمة رأس المال المستثمر في
فحسب نوع النتيجة ، بالحسبان رأسمال االقتصادي، على غرار المردودية المالية التي تركز على الرأسمال المالي

ودية المالية والوسائل المستخدمة يتحدد نوع المردودية، وبصفة عامة اهتمام المؤسسة ينصب على المرد
 .والمردودية االقتصادية

يعتبر مؤشر المردودية من أكثر مؤشرات األداء المالي موضوعية حيث يمكن من الحكم على األداء المالي     
أفضل من  من جميع النواحي ويمكن من خاللها اتخاذ القرارات المتعلقة بالتمويل واالستثمار، فيعد هذا المؤشر

 ألن الربح عبارة عن رقم مطلق ال يشير إلى حجم رأس المال أو م على أداء المؤسسة،الربح أو النتائج للحك
، األمر الذي الربح المحقق وحجم رأس المال المرتبط به، بينما المردودية تربط بين المتعلقة بهااالستثمارات 

جراء مع مؤسسات  مقارنات يسهل إجراء المقارنات مع معدالت المردودية للسنوات السابقة ودراسة تطورها وا 
 .تنتمي إلى نفس القطاع

 أنواع المردودية: الفرع الثاني
نوعان من المردودية في المؤسسة االقتصادية، فحسب النتيجة والموارد المستخدمة يحدد نوع يوجد     

لية كفاءة وتقيس مؤشرات المردودية االقتصادية وكذا المافهناك مردودية اقتصادية ومردودية مالية،  المردودية،
قتصادية هي مجال اهتمام االوفعالية إدارة المؤسسة في تحقيق األرباح لذلك نجد أن مؤشرات المردودية المالية و 

والمقرضون يشعرون باألمان عند إقراض أموالهم للمؤسسة  لتحقق من نجاح  المؤسسة،لالمسيرين والمقرضين 
 1.كثر من تلك التي ال تحققهاأالتي تحقق أرباحا 

هي العالقة بين النتيجة االقتصادية التي تحققها المؤسسة ومجموع األموال التي :المردودية االقتصادية-الأو 
قد يعبر عن النتيجة االقتصادية بالفائض اإلجمالي لالستغالل أو بنتيجة االستغالل، أما األموال  ،استعملتها

قياس المردودية االقتصادية يسمح  سسة،المستخدمة في تحقيق هذه النتيجة فيعبر عنها عادة بأصول المؤ 
 .  للمؤسسة بمعرفة قدرتها على تحقيق األرباح بعيدا عن تأثير التمويل

                                                 
 .42،42مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص ص   1
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هي العالقة بين النتيجة التي و وتسمى أيضا بعائد أو مردودية األموال الخاصة،   :المردودية المالية -ثانيا
 .المتحقق  من استثمار أموال أصحاب المؤسسة حققتها المؤسسة واألموال الخاصة، فهي تقيس العائد المالي

النتيجة قد تكون النتيجة الصافية بعد دفع ضرائب األرباح وهذا لمعرفة المكافأة الحقيقة ألصحاب المؤسسة وقد و 
تكون النتيجة الجارية مطروحا منها ضرائب األرباح، بمعنى أن تأثير العناصر االستثنائية قد أهمل، وهذا يساعد 

 .د العالقة الفعلية بين المردودية االقتصادية والمردودية الماليةعلى تحدي

 ،والحكم على مدى كفاية هذه النسبة يتم بالمقارنة مع مؤسسات نفس القطاع أو المقارنة مع أسعار الفائدة   
النسبة والمستوى العالي لهذه النسبة دليل على كفاءة المؤسسة إال أنه في بعض الحاالت ال يعتبر كذلك، ألن 

 .العالية الناتجة عن مستوى عال من الديون ومستوى منخفض من األموال الخاصة

 خلق القيمة: المطلب الثاني

صار لزاًما على المؤسسة أن تتخلص من النموذج المحاسبي  هات الحديثة لتسيير المؤسسينتيجة للتوج   
القياس ومن بينها  مؤشرات  تطويرما تطلب  التقليدي الذي يركز على الربح الذي يمثل مقياسا مشوها للقيمة

خلق القيمة، هذا المؤشر يرتكز على القيمة في األجل الطويل بدال من األرباح المحاسبية في األجل مؤشر 
 .القصير

 خلق القيمة تعريف: ولالفرع األ 

 :ان ظهور هذا المصطلح جاء نتيجة عدة اعتبارات نورد أهمها في العنصرين التاليين 
من أجل الحصول على األموال بالنسبة للمؤسسات و  الكبيرةظل المنافسة  في: حاجة إلى األموال والمنافسةال  -

دى الى أالشيء الذي جعل هذه االخيرة تبحث عن معيار تحتكم إليه لتحقيق االستقرار المالي؛ مما  ؛االقتصادية
 .بعض القواعد المحاسبية والمالية كخلق القيمة بروز
 بشكل كبير ساهمان االهمية الكبيرة التي أصبح يكتسيها المساهم في بيئة األعمال الحديثة : مساهمال أولوية -

 .تحقيق استقرارهرضا المساهم و تهدف إلى إيجاد لفي تطور مفهوم خلق القيمة 

ين اإلنتاج مؤسسة، وتمّثل الفـرق بفي   المالي لقياس أداء وحديث تعتبر القيمـة المضافـة بمثابـة مؤشر أساسي   
يعتبر مصطلح خلق ، 1ةاإلستهالكات الوسيطية، فكّلما تحّسن هذا الفرق دّل ذلك على تحّسن أداء المؤسسو 

                                                 
1 Jacques Richard, L’audit des performances de l’entreprise , Editions villeguerin, Paris, 1989, p423. 
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يبحثون في ظهرت قديما حيث كان االقتصاديون " القيمة"أن فكرة  رغمالقيمة حديثا في األدبيات االقتصادية، 
 .لماليةالتدفقات او زيادتها عن طريق نسبة الفوائد  وكيفيةسبل 
تعتبر متغير تابع لتطورات أفكار عام ، فالقيمة كمفهوم في بادئ األمر البد من تقديم مفهوم لمصطلح القيمة  

قيمة الشيء مرتبطة بعدد هائل من ، فنجد بدورها اختلفت بإختالف تصوراتهم الباحثين عبر الزمن والتي
 1:ندرج مايلي هاستخداماتها ومن أهمال تبعاالمحددات، وللقيمة مفاهيم عدة 

 وتدرج أكثر شيء في وهي تعبير عن قيمة األصل في السوق أي تقدير السوق لألصل: القيمة السوقية ،
 .حالة االسواق المالية

 هي عبارة عن حاصل إجمالي التدفقات المستقبلية ألصل ما، أي أن ما يدره األصل : القيمة االستثمارية
 .تستخدم أكثر في المفاضلة بين البدائل االستثمارية، و خالل فترة االستثمار يعبر عن قيمته

 وتدرج عند حساب تكلفة الفرصة تدعى قيمة االستعمال و يقصد بها منفعة الشيء :القيمة اإلستعمالية ،
 .البديلة

 وتدرج أكثر في حاالت قيمة المبادلة وتعني ما للشيء من قدرة على شراء سلع أخرىوهي   :القيمة التبادلية ،
 .التصفية

 قتصادياالتقييم بال ال عالقة لهو  بحتهي مفهوم محاسبي : القيمة الدفترية. 
 في األجال الطويلة و تعبر عن القيمة غير المالية التي تبحث المؤسسة على تحقيقها: القيمة اإلستراتيجية.   

اجع لالهمية الكبيرة أما فيما يتعلق بمصطلح خلق القيمة فنجده أصبح متداوال كثيرا في اآلونة االخيرة، وهذا ر 
  : جدنالتعاريف المقدمة تعددت تعاريفه، ومن أهم التي يكتسيها وكغيره من المصطلحات 

 "2".وسيلة لتحسين الكفاءة عن طريق التحكم في التكاليف، وتحسين الفعالية عن طريق إرضاء الزبائن 
 " رضاء حاجات المهنة، وذلك باالعتماد على مصدر القلق ألنها تعمل على إرضاء حاجات الزبائن وا 

 .3"الخبرة واإلشهار
 "عملية خلق الثورة وتعظيم رأس مال المساهمين." 
 والمردودية الكافية هي تلك "القدرة على تحقيق مردودية مستقبلية كافية من األموال المستثمرة الحالية ،

 . تقل عن المردودية التي بإمكان المساهمين الحصول عليها في استثمارات أخرىالتي ال 

                                                 
1 Pages bleues ،120، ص2002، متيجة للطباعة، الجزائر،المعايير المحاسبية الدولية. 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية مساهمة في اقتراح نموذج لحوكمة المؤسسات االقتصادية الجزائريةغضبان حسام الدين،   2

 22، ص2013لوم التسيير، جامعة بسكرة، والتجارية وع
 . 22، ص نفس المرجع 3
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نتيجة للممارسات المطبقة داخل المؤسسة وليست هدفا،  وأن خلق القيمة ه نجدومن خالل هذه التعاريف       
القدرة هو يضا أو ، المطلوب منهم للدوريتوقف على مدى استيعاب األطراف الذين لهم العالقة بالمؤسسة  هونجاح

على تحقيق مردودية مستقبلية كافية من األموال المستثمرة الحالية، والمردودية الكافية هي تلك التي ال تقل عن 
 .المردودية التي بإمكان المساهمين الحصول عليها في استثمارات أخرى

 
 و، فهس لنجاح المؤسسةمقيا":  إعتبارهوعلى ضوء هذا يمكننا وضع تعريف شامل لخلق القيمة، حيث يمكن  

  1."من جهة تعتبر أداة لتحقيق الربح من خالل االستثمار في رأس المال، ومن جهة أخرى أداة لتميز المؤسسة
    خصائص خلق القيمة للمؤسسة :الفرع الثاني

 2: يجب أن تتوفر في القيمة التي تبحث عنها المؤسسة مجموعة من الخصائص نذكر منها       
 المتعاملة معها؛ا أهمية ضرورية لكل من المؤسسة واألطراف أن تكون له 
  ؛عما هو موجود في السوق تتميزأن  
 ؛لها القدرة على إحداث تغيير إيجابي في سمعة المؤسسة 
  ن؛صعوبة تقليدها من طرف المنافسياحتكارها و  
 ؛سهولة تقبلها من طرف األطراف المتعاملة مع المؤسسة  
  وفي االجال الطويلة دودية كبيرة في السوقلها القدرة على تحقيق مر. 

  أهمية خلق القيمة :الفرع الثالث
  3: فيمايليأهمية خلق القيمة في المؤسسة  تتمثل      
 ؛تسمح بإعطاء صورة حقيقية عن الهيكل المالي للمؤسسة 
 من خالل حماية المساهمين؛ توسيع االستثمارات 
 والتطور؛ تحقيق أهداف النمو 
 االستراتيجية؛ جراءات التصحيحية في حالة عدم تحقيق المؤسسة ألهدافهاالقيام باإل 
  ؛عن طريق الموازنة بين المنافع المتوقعة وتكاليف االستخدام رشيدةتمويل النشاط اإلقتصادي بطريقة 
  في المؤسسةواالنتاجية الجمع بين الكفاءة والفعالية. 
 

                                                 
1 Cohen. D,  création de valeur , Edition Ernst et Young, Paris, 2005 ,p21. 

 29غضبان حسام الدين، مرجع سابق، ص  2
 .28نفس المرجع، ص   3
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 القيمة المضافة قياس: الفرع الرابع
المدى الطويل بعوائد أكبر من تكلفة كثر شمولية ألنه يستند على تعظيم الثروة في ؤشر خلق القيمة أميعتبر     

حيث تنطوي 1.الدين والملكية، ودليل يساعد االدارة في صنع القرارات التي من شأنها أن تدعم نمو المؤسسة
 .ضافة السوقيةالقيمة المضافة على نوعان هما القيمة االقتصادية المضافة و القيمة الم

 
إن الفكرة التي تقوم عليها القيمة االقتصادية المضافة هي أن ما يصطلح : القيمة االقتصادية المضافة -أوال

عليه حاليا بالربح ال يعتبر ربحا حقيقيا، إال إذا تجاوز تكلفة رأس المال المستخدم، أي وفق هذا أن األموال 
وتعد القيمة االقتصادية المضافة من أفضل مقاييس األداء . سبة للديونلها تكلفة كما هو الحال بالن( رأس المال)

  2.المالي لتقدير الربح الحقيقي نظرا ألنها تشمل الديون والملكية باإلضافة الى األرباح لكلفة رأس المال ككل
وم بسيط على مفهبتعرف و  ،يقصد بالقيمة االقتصادية المضافة تقدير األرباح االقتصادية الحقيقة للمؤسسةو   

التي حققتها المؤسسة بعد دفع مجموع األعباء على األموال المستثمرة  االقتصاديةأنها عبارة عن تلك النتيجة 
 3:وتحسب بالعالقة التالية، (أموال خاصة وديون)
 

 (تكلفة رأس المال -معدل العائد لهذا رأس المال )رأس المال المستثمر= القيمة المضافة االقتصادية
 

 4:وتتمثل الحاالت المتعلقة بالقيمة المضافة االقتصادية في
  ؛ثروة المساهمينالتي  تخلقها المؤسسة الى فان القيمة تمثل القيمة المضافة  موجبةاذا كانت 
  فان هذا يدل على تدهور ثروة المساهمين أي ان المؤسسة غير قادرة على تحقيق معدل  سالبةاذا كانت

 .العائد المطلوب

 :كالتالي ؤسسة ثالثـة طـرق يمكن من خاللهـا تحسيـن القيمـة المضافـة اإلقتصاديـة وهيو للم
 ؛تخفيض تكلفـة رؤوس األمـوال المستخدمـة 
 ؛رفـع إنتـاجية اإلستغالل  
 لة واإلقتصـار فقط على النشاطـات األساسيـةمـرة بالتنـازل عن النشاطـات المكتدنيـة األمـوال المستثم. 

                                                 
 .42مريم شكري نديم، مرجع سابق، ص   1
 .43صمريم شكري نديم، مرجع سابق،   2
 21، ص2008/2010، جامعة ورقلة، الجزائر، 02، مجلة الباحث، العدد دراسة تحليلية لمؤشرات قياس أداء المؤسسات من منظور خلق القيمةهواري سويسي،  3
  122.4ناظم حسن عبد السيد، مرجع سابق، ص  
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رأس و  للمؤسسةويقصد بالقيمة السوقية المضافة الفرق بين القيمة السوقية  :ةـمة المضـافـة الـسوقيـالقي -ثانيا
الفـرق بين القيمـة السوقيـة لرؤوس األموال  قياسيقيـس هذا الم ، أيالمقرضينو المال المستثمر من قبل المالك 

جعل مما تتواجـد به المؤسسة قـد تغّير كثيرًا، المستثمـرة وقيمتهـا المحـاسبية، غير أّن المحيط الحـالي الذي 
المقـاييس المـالية ال تجدي نفعـًا كأدوات لقياس األداء، ألّن نظام القياس الحقيقي هو ذلك الذي يقيس ويضع 

 .ـّم األطـراف اآلخـذة في المؤسسةالعمليات التي تلعب دورًا محّددًا للوصول إلى أداء متمّيز من وجهة نظر أه
السوق المالي للقيمة التي أنشأتها اإلدارة المالية حيث انه يبين كيفية قيام ب هو مقياس متعلق المقياسهذا ن إ   

من خالل مقارنته بين القيمة السوقية للقروض والقيمة السوقية لحق الملكية مع  المؤسسةسوق المال بتقييم أداء 
 .رأس المال المستثمر

بالعالقة  تحسبأي فرق بين القيمة السوقية للمؤسسة ورأسمال المستثمر، ال فالقيمة المضافة السوقية تمثل 
  1:التالية

 
 مة الدفترية الجمالي القي) – (القيمة السوقية الجمالي حقوق الملكية)= القيمة السوقية المضافة           

 (حقوق الملكية             
 
 

 2: وتكون حاالت القيمة السوقية المضافة كمايلي
 ارتفعت؛أن عوائد األسهم في السوق قد  تدل علىتكون هذه القيمة موجبة لما  - 
 ؛أما اذا كانت سالبة فان هذه العوائد قد انخفضت -
 .أما الحالة األخيرة  اذا كانت معدومة فان العوائد ثابتة -
 
 
 
 
 

                                                 
 .102، ص 2004، الجامعية، القاهرة ، الدارمدخل اتخاد القرارات –االدارة المالية محمد صالح الحناوي وآخرون،   1
 .42مريم شكري نديم، مرجع سابق، ص  2
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 لماليتأثير أدوات المحاسبة االدارية على مؤشرات الربحية لتحسين األداء ا: المطلب الثالث
دراسة تأثير كل من أدوات المحاسبة االدارية التقليدية والحديثة على مؤشرات  سيتم من خالل هذا المطلب    

 .التحسين للربحية
 

 تأثير أدوات المحاسبة التقليدية على مؤشرات الربحية لتحسين األداء المالي: الفرع األول
والمتمثلة في التحليل المالي، محاسبة التكاليف، الموازنات سيتم تناول أدوات المحاسبة االدارية التقليدية    

 .محاسبة المسؤوليةو  التقديرية
يتجلى تأثير التحليل المالي على : تأثير التحليل المالي على مؤشرات الربحية لتحسين األداء المالي -أوال

كفاءة استخدام  ةلحكم على كيفيتستخدم ل للربحية التي  التحليل المالي نسبمؤشرات التحسين للربحية من خالل 
المردودية على أنها بأنها النسب التي تقيس  تعرفالتي نسب المردودية ، التي من أهمها 1المؤسسة لموجوداتها

، حيث تبين فعالية استخدام 2الثمرة التي تجنيها المؤسسة من عدد كبير من القرارات والسياسات التي نفذتها
 :اهمة المؤسسة في المحيط اإلجتماعي واإلقتصادي، ويمكن عرضها كمايليرؤوس األموال المستثمرة أي مس

وهي المردودية من وجهة نظر الوسائل المستعملة من قبل المؤسسة لممارسة نشاطها : المردودية اإلقتصادية - أ
 :، وتحسب بالعالقة التالية 

 (مجموع األصول)/  (جماليةالنتيجة اال)= المردودية االقتصادية                            - ب

 

بالمساهمين، فإذا كانت النسبة مرتفعة السيما إذا  األولىدرجة التهتم المردودية المالية ب: المردودية المالية - ت
كانت أكبر من نسبة الفائدة المطبقة على السوق المالي فإن المؤسسة التجد صعوبة في الرفع من أموالها 

 :ب كمايلي حسالخاصة، وت

 (األموال الخاصة)/  (النتيجة الصافية)= المردودية المالية                                  

 
تحرص المؤسسة االقتصادية على : مؤشرات الربحية لتحسين األداء الماليتأثير محاسبة التكاليف على  -ثانيا

دراسة ومراجعة  من خالل بنشر الوعي التكاليفي تقليل التكاليف دون المساس بالمنتج ومواصفاته، لذا تهتم
إلى سبل التقليل منها وزيادة العائد، لذا تهدف محاسبة التكاليف إلى رفع كفاءة عناصر عناصر التكلفة للتوصل 

                                                 
  190.1وائل محمد صبحي ادريس وطاهر محسن منصور الغالبي، مرجع سابق، ص 
 42مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص  2 
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االنتاج بالعمل على التوفيق بين تقليل التكاليف وتعظيم األرباح، حيث أن تحديد التكلفة يساعد المؤسسة 
ئمة فهو يقوم بضبط التكاليف وتحديد كمية االنتاج والمبيعات التي تحقق االقتصادية على اتخاذ القرارات المال

 1.أعلى ربحية ممكنة

دوات الموازنات التقديرية من األ :مؤشرات الربحية لتحسين األداء الماليتأثير الموازنات التقديرية على  -ثالثا 
حسين منها ت ن الهدفية؛ وذلك ألي المؤسسة االقتصادداء المالي فالتى تستخدم لغرض تحسين األ الهامة

ستخدام أصول المؤسسة بكفاءة عالية وربحية مرتفعة من خالل إلى إداة تهدف أأساليب انتاج المؤسسة، فهي 
، ألنها تلزم االدارة بتخطيط برامجها وسياساتها بعد دراسة األسواق 2البحث عن الفرص التي تكون أكثر ربحية

التكاليف ويعظم أرباح  قللالخ، بما ي... لحديثة لالنتاج، اليد العاملة، المواردالمنافسة، المنتجات واألساليب ا
 . المؤسسة

هميتها من أمحددة فى المستقبل وهذا مايزيد  الموازنات التقديرية تعبر عن الخطط فى صورة كمية لفترة زمنيةف   
رة الموازنة مما يساعد على قياس انحرافات خالل فت لألداء المالينها تحدد معايير أو مقاييس أل ييمفى عملية التق

ما أن تكون زيادة االداء اواالنحرافات . بالموازنة وبالتالى معالجة تلك االنحرافات لمتوقعاعن داء الفعلى األ
فى التكلفة عن ماهو مخطط، واما أن تكون االنحرافات  إسرافالفعلى عن االداء المخطط ويمثل فى هذه الحالة 

االداء الفعلى عن االداء المخطط، وفى كلتا الحالتين يجب دراسة وتحليل االنحرافات للوصول تميل الى نقص 
 . االنحرافات الموجبة ودعموثها فى المستقبل دالى مسبباتها والعمل على معالجة االنحرافات السالبة ومنع ح

نظام  محاسبة المسؤولية هي: مؤشرات الربحية لتحسين األداء الماليتأثير محاسبة المسؤولية على  -رابعا
علمي شامل يربط فيما بين التنظيم اإلداري والنظام المحاسبي من خالل تقسيم المشروع إلى مراكز مسؤولية 

وذلك من خالل نظام متكامل من التقارير يعتمد ، ولين عن هذا األداءؤ تساعد في ربط األداء باألشخاص المس
اعتبار أن مؤشرات الربحية تستعمل في قياس وتقييم األداء المالي على ، وبمسؤوليةعلى تطبيق مبدأ الرقابة بال

مختلف مراكز المسؤولية، هذا ما سيدفع المسؤولين إلى التفاني في العمل، من خالل المساهمة بالقرارات المالية 
 .المالئمة ومن ثم تحسين األداء المالي

 

                                                 
 12، ص2002، دار المسيرة، عمان، محاسبة التكاليف الصناعيةعليان الشريف، و  عبد الناصر ابراهيم نور  1
 .19فركوس محمد، مرجع سابق، ص  2
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 ثة على مؤشرات الربحية لتحسين األداء الماليتأثير أدوات المحاسبة االدارية الحدي: الفرع  الثاني 

سيتم التطرق في هذا الفرع إلى أدوات المحاسبة االدارية الحديثة والمتمثلة في تحديد التكاليف على أساس    
 .االنشطة، ادارة الجودة الشاملة، نظام التوقيت المنضبط والتكلفة المستهدفة

ان اتخاذ  :مؤشرات الربحية لتحسين األداء الماليشطة على تأثير تحديد التكاليف على أساس األن -أوال
القرارات االدارية السليمة هي التي تحقق االستغالل األمثل للموارد المتاحة، أما القرارات غير المالئمة فمن شأنها 

شطة أن تؤدي الى هدر الموارد وسوء استخدامها، ألجل ذلك فإن تطبيق أسلوب تحديد التكاليف على أساس االن
وما يقوم بتوفيره من معلومات دقيقة عن التكاليف يساعد االدارة على اتخاذ القرارات المالئمة األمر الذي ينعكس 

 . بااليجاب على حسن إستغالل الموارد المتاحة
مضيفة لقيمة الغير نشطة على التجنب من التكاليف يساعد نظام تحديد التكاليف على أساس األبمعنى أدق    

، وهذا من شأنه أن يحقق زيادة في االيرادات وتخفيض 1ومواصفات المنتجوبدون التأثير على جودة المنتج 
التكاليف مما  يؤدي الى زيادة األرباح المحققة، وهذا بدوره يزيد الثقة بالمؤسسة وترتفع أسعار أسهمها في السوق 

ات ربحية المؤسسة من خالل تعظيم وذلك للنمو المستمر في األرباح، وهذا يؤثر تأثير محوري على  مؤشر 
 . مردودية المؤسسة في اآلجال القصيرة، ويساهم في خلق القيمة في اآلجال الطويلة

يمثل تطبيق ادارة الجودة  :تأثير ادارة الجودة الشاملة على مؤشرات الربحية لتحسين األداء المالي -ثانيا
دية الزيادة المعتبرة في األرباح من خالل االستثمار من الفرص الكبيرة التي تتيح للمؤسسة االقتصا الشاملة

يؤدي تحسين الجودة عند تطبيق فلسفة ، و (تقليص تكاليف الضياع والهدر) األمثل للموارد والتقليل من التكاليف 
هم تدفقها مما يسا ةة للمواصفات المطلوبة وبالتالي زبادبلى زيادة مطابقة المنتوجات بالنسإادارة الجودة الشاملة 

، كذلك يؤدي إلى ارتفاع الكفاءة في العمليات وبالتالي تقليل ة المضافةفعال في زيادة المردودية ثم القيمبشكل 
 .تكاليف الهدر والضياع ومن خالل تخفيض التكاليف فإن الربحية تعظم

ام التوقيت إن تأثير نظ :مؤشرات الربحية لتحسين األداء الماليتأثير نظام التوقيت المنضبط على  -ثالثا
ن هذا النظام يفرض التموين بكميات قليلة حسب االنتاج هذا يؤدي المنضبط يظهر جليا  فيما يخص التموين فإ

                                                 
 .293كمال خليفة أبو زيد وعطية عبد الحي مرعي، مرجع سابق، ص   1
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وهذا ما يخفض التكاليف المرتبطة به  ،الى تخفيض المساحات المخصصة للتخزين الى أدنى مستوى ممكن
 1 .وبالتالي تعظيم األرباح

تمثل فلسفة التكلفة المستهدفة  :مؤشرات الربحية لتحسين األداء الماليعلى  تأثير التكلفة المستهدفة -رابعا 
بالتحكم في  الطريقة المناسبة لتحديد تصميم المنتج في حدود التكاليف المسموحة،  وهو مايسمح للمؤسسة

هم في زيادة كذلك يسا. المقدرة الربحية للمنتج من خالل هامش الربح المحدد، وبالتالي ربحية المؤسسة وقيمتها
 .المبيعات نظرا الى تأثيره المباشر في قرارات التسعير وفق متطلبات العمالء

   مؤشرات الربحية لتحسين األداء المالي علىتأثير التحسين المستمر : الفرع الثالث
يقترن التحسين المستمر بهدف أساسي أال وهو تخفيض تكلفة المنتوج من خالل التعديل في العمليات   
بعد ترتيب االنشطة الى مضيفة للقيمة وغير مضيفة، ومن ثم استبعاد االنشطة غير المضيفة للقيمة، نتاجية اال

الخ، مع ..ومحاولة تخفيض تكلفة االنشطة ذات التكلفة المرتفعة من خالل إختصار إجراءات أو مراحل أو
وبالتالي تعظيم   في ظل بيئة تنافسية لنوعية المنتوج النهائي، مما يحافظ على ربحية المنتج التحسين المستمر

  .المؤسسة ربحيةقيمة و 
 

 المؤشرات غير المالية  لتحسين األداء المالي: الثالثالمبحث 
جاءت الضرورة لذا ، غير كافيداء المالي المالية في الحكم على األ التحسين مؤشراتأصبح استعمال     

وتعطي صورة أكثر شمولية  ز الذي أفرزته المؤشرات التقليديةمؤشرات أخرى لتغطي العجالبحث عن الملحة الى 
، ألن لها ماليةالغير لألداء المالي في المؤسسة االقتصادية، والتي تتمثل في مؤشرات تحسين األداء المالي 

الجودة، : تأثير كبير على األداء المالي على الرغم من كونها غير مالية، ومن أهم أوجه هذه المؤشرات نجد
 ميزة التنافسيةال
 الميزة التنافسية: المطلب األول 
، ولن يكون لها هاد التـفوق على منافسيها ضمن قطاع؛ قصتتسم باالزدحام التنافسيالمؤسسة في بيئة  سعىت   

، وهذا مايصطلح عليه بالميزة التنافسية والتي سنتطرق ذلك إال إذا حازت على عنصر أو عناصر تميِّزها عنهم
 .من التفصيلاليها بشيء 

 تعريف الميزة التنافسية: الفرع األول
                                                 

  122.1فركوس محمد، مرجع سابق، ص  
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ضافية التي تقوم بخلقها المؤسسة بسبب كفاءتها التي تفوق كفاءة بأنها القيمة اإل الميزة التنافسية تعرف    
للمؤسسة لى ضمان الحصة السوقية إتقود أكثر من كونها قيمة فهي المنافسين في سوق المنتج، فالميزة التنافسية 

     .والنمولسوق مما يضمن لها االستمرارية  وتحقيق األرباح في ا

جديدة أكثر فّعالية من تلك ق تسيير وانتاج المؤسسة إلى اكتشاف طر  وصولبمجرد  الميزة التنافسيةتبنى "و   
 ، هذا التعريف يركز أكثر على1"بمجرد إحداث عملية إبداع بمفهومه الواسع أي ،المستعملة من قبل المنافسين

 .خلق الميزة التنافسيةلبداع اإل

أنها ميزة أو عنصر تفوق للمؤسسة يتم تحقيقه في حالة إتباعها "على  أيضا ف الميزة التنافسيةر تعو   
حيث أن المؤسسة قادرة  تيجية في التنافساهذا التعريف يركز على العملية االستر  .2"إلستراتيجية معينة للتنافس

 .الخ.. .للتفوق أو استراتيجبة الجودة أن تتبع استراتيجية أقل تكلفة

 :2لتاليةبالخصائص االميزة التنافسية وتتمتع   

 تبنى على اختالف وليس على تشابه؛ 
 طويلة ستراتيجيةاالأي  يتم تأسيسها على المدى الطويل، باعتبارها تختص بالفرص المستقبلية 

 ؛المدى
 عادة ما تكون مركزة جغرافيا. 

 3:لتاليةا المتطلبات البد وتحقيقفسية فعالة وحتى تكون الميزة التنا

 حاسمة، أي تعطي األسبقية والتفوق على المنافس؛ 
 ؛وتكون بمثابة قاعدة للتميز المستقبلي  االستمرارية، بمعنى يمكن أن تستمر خالل الزمن 
  أي يصعب على المنافس محاكاتها أو إلغاءهااحتكارهاإمكانية ،. 

حيث شرط الحسم مقرون بشرط ، فعالية الميزة التنافسيةتضمن  جتمعةكل هذه الشروط ان توفرت م   
أن  اليمكن)االحتكار وهذا األخير مقرون بشرط إمكانية  ،(اليمكن أن تستمر وهي التمتلك االسبقية) االستمرارية

 (.تستمر وهي المنافس يستطيع محاكاتها

                                                 
1 M. PORTER, l’Avantage concurrentiel des nations- inter-éditions, 1993, p 48 
2 Ibidm, P 48. 

Jean Jacques Lombin, Le marketing stratégique, 4 éd, Edition intèernational, Paris, 1998, p 331. 2  
3 G.GARIBALDI , Stratégie concurrentielle- choisir et gagner, ed. d’organisation, 1999,pp. 95-96. 
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 أنواع الميزة التنافسية: الفرع الثاني

 .ميزة التمّيـزالثاني ميزة التكلفة األقل و النوع األول المتمثل في  ن الميزة التنافسية نميز بين نوعين م   

كلفة األقل إذا كانت تكاليفها المتراكمة باألنشطة المنتجة ميزة التتتميز المؤسسة بصفة   :ميزة التكلفة األقل-أوال
التكاليف،  مسببات تم مراقبة عوامل تطورتل للحيازة على ميزة التكلفة األق، و ينالمنافستكاليف  للقيمة أقل من

 . ، يكسب المؤسسة ميزة التـكلفة األقلينحيث أن التحكم الجـيد في هذه العوامل مقارنة بالمنافس
قد يكون  إن تخفيض التكاليف يتطلب من المؤسسة االقتصادية، سلسلة من التحسينات في مختلف األنشطة    

، قبل المسيرين تغيير تنظيمي منتطلب من تبقدر ما  لإلستراتيجيةرا كبيرا تطلب تغييت عوامل الالتحسين في 
أن لكل مستخدم  باإلضافة الى وقد يكون التحسين جذري في سيرورة األنشطة مايتطلب اعادة هيكلة شاملة،

 .القدرة على تخفيض التكلفة في نطاق النشاط الذي يمارسه
يازة على خصائص فريدة عندما يكون بمقدورها الح في السوق نافسيهالمؤسسة عن متتميز ا  :ميزة التميز -ثانًيا

، تسمح هذه الميزة للمؤسسة بارتفاع مبيعاتها مما يؤدي إلى تحقيق هوامش 1يتعلق بها لعميلتجعل اونوعية 
أرباح مرتفعة مقارنة بالمنافسين ما يضمن لها حصة سوقية كبيرة، لكن البد على المؤسسة أن التتغاضى عن 

 . توازن بين التميز والتكلفة، أي أن تولي اهتمام كبير بالتميز بغض النظر عن تكلفة هذا التميزال

وذلك لميزتي التكلفة األقل والتميز، في األخير يمكن القول البد على المؤسسة أن تولي اهتمام كبير     
أن يتم تحقيق  األحسن من ءاتها،بتصويب الجهود في اتجاه يحول دون هدر قدراتها وكفا بالتوفيق بينهما وذلك

تكون النتائج  حتى اللكي تفي بالمطلوب  بينهما دون تعارض ،ة األقل وميزة التميز في آن واحدميزة التكلف
 :التاليةالعوامل بمراعاة  الميزة يةويتم اختيار نوع ،معاكسة للتوقعات

 جاذبية النشاط؛ 
 حدة المنافسة؛ 
 التكنولوجيا المستعملة؛ 
 اجات الزبائن خالل الزمن؛تطور احتي 
 الفرص المستقبلية. 
 الجودة: المطلب الثاني

                                                 
1 G.Garibaldi ,Opcit, p152. 
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من السلع والخدمات والتي يفترض  مفي سد احتياجاته المؤسسة االقتصاديةبشكل كبير على يعتمد العمالء    
دوره وبالنظر ألهمية هذا المصطلح و  لذا يستوجب عليها أن تولي اهتمام كبير على الجودة، أن تتسم بالجودة،

 .المؤسساتبين  األفضلية تحقيق في
 

 تعريف الجودة: الفرع األول
 نجد  دة هدفا أساسيا تسعى الى تحقيقه،الجو  أصبحتالمطروحة أمام المؤسسة االقتصادية في ظل التحديات    

إبراز سمة معينة تقوم تحاول التعريفات التي نتجت  جودة، وكانت كللل دقيقتعريف  ممحاوالت لتقديعدة 
 :التعريفات فيما يلي عرض بعضحولها، يمكن  بالتمحور

  يرجع مفهوم الجودةQuality  إلى الكلمة الالتينيةQualitas  التي تعني طبيعة الشخص أو الشيء، وكانت
 2ودرجة صالحه 1،تعني قديما الدقة واإلتقان

    3:كما يليستراتيجيا، اهدفا ع مستويات للجودة والتي تجعل منها ربأ الذي يبرز اآلخر تعريفالأما 

 ؛أي مطابقة جودة المنتج للخصائص والمواصفات المحددة في التصميم: جودة المطابقة 
 تها؛ومحاولة تلبي متطلباتهم  رصد، و التعامل معهممن خالل : إرضاء العمالء 
 ن م وذلك من خالل دراسة السوق وتحليل متغيراته: القيمة المطلوبة من قبل السوق الخاصة بالمنافسة

 أجل تحديد القيمة المالئمة؛
   4:في ندرجهاخمسة مداخل  وهناك من يعرف الجودة بتقسيمها وفق 

تعرف الجودة وفق هذا المدخل بأنها مفهوم مطلق يعبر عن  :دخل المبني على التفوق أو المثاليةمال -7
 .الرؤيةبمجرد  نستطيع التعرف عليها والشعور بها وتمييزهاو أعلى مستويات التفوق والكمال والتميز، 

أو الخصائص التي  االعتباراتتحديد بعض ب يقومهذا المدخل  :المدخل المبنى على أساس المنتج -5
ل بالنسبة للمنتج درجة احتوائه على ثيمكن قياسها وتحديدها بدقة لتوضيح مستوى الجودة العالية وهي تم

لجودة المتميزة يكون أقوى من خاصية أو عنصر ما من العناصر، والخواص المكونة له، فالمنتج ذو ا
 .المنتج ذي الجودة الرديئة

                                                 
 . 191، ص2002صفاء، القاهرة،  ، دارالجودة في المنظمات الحديثةمأمون الدرادكة وطارق الشلبي،  

 .22مهدي السامرائي، مرجع سابق، ص   2
3 Brilman Jean, les meilleurs pratiques du management : au cœur de la performance, édition d’organisation, 3ème édition, 

Paris, 2001, p91  
 494، ص 1882ة الملك، الرياض، ، مكتب إدارة الجودة الشاملة خالد بن سعد عبد العزيز، 
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ن الجودة تكمن في عين العميل أي أن الجودة فإ وفق هذه المدخل  :المدخل المبنى على أساس العميل -3
لى أي  هذا المدخليعتمد ، حيث يحددها العميل وليس المنتج على رضا العميل عن السلع والخدمات المقدمة، وا 

يتطلب هذا من المنظمة التركيز . وق هذه السلع أو الخدمات رغبات العميل واحتياجاته وتوقعاتهمدى تلبي أو تف
 .وهي عبارة عن نظرة تسويقية للجودة بشكل مستمر على العمالء

حيث تعرف الجودة على أساس مطابقة السلع والخدمات  :المدخل المبنى على أساس التصنيع -4
ا فالعميل يكون راضيا عندما تتطابق مكونات السلع أو خصائص الخدمات لمواصفات التصميم المحددة مسبقا لذ

 .للمتطلبات

يتمثل أساس هذا المدخل في أن أفضل جودة للمنتج هي تلك التي  :المدخل المبنى على أساس القيمة -5
  .تقدم للعميل أقصى ما يمكن مقابل ما دفعه، أي تلبية احتياجات العميل بأقل سعر ممكن

  هي عبارة عن مجموعة من : "مت بتبني تعريف الجودة التالياألمريكية لضبط الجودة فإنها قاأما الجمعية
الخصائص والصفات الخاصة بالمنتوج أو الخدمة التي تؤثر قابليتها على ارضاء الزبون المحددة والواضحة 

 1".والضمنية
  أداء العمل : "هي ن الجودةإعهد الجودة الفيدرالي األمريكي فتعريف المقدم من طرف ماللى إوبالنظر

 2"عتماد على تقييم المستفيد في معرفة تحسن األداءمع اإل الصحيح وبشكل صحيح من المرة األولى،
  بأنها الدرجة التي تشبع فيها الحاجات والتوقعات الظاهرية "أما تعريف المنظمة الدولية للتقييس فعرفتها

 3"دة مسبقاوالضمنية من خالل جملة الخصائص الرئيسة المحد
 4:هذا وقد عرفها مركز التجارة الدولي من خالل تسليط الضوء على أربع أبعاد أساسية  

 التركيز على السلعة المنتجة. 
 التركيز على الخصائص والمواصفات المطلوبة. 
 التركيز على العميل. 
 التركيز على القيمة المضافة بالتوازي مع السعر والتكاليف. 

 

                                                 
 29مهدي السامرائي، مرجع سابق، ص   1
   292نفس المرجع،  ص  

 .19محمد عبد الوهاب العزاوي، مرجع سابق، ص  3
 .28مهدي السامرائي، مرجع سابق، ص  4
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   الوفاء بتطلعات العميل من تقليل العيوب والنواقص، جودة المنتج، "عمال نعني بها األ والجودة في بحوث
 1".جودة الخدمة، جودة المسؤولية االجتماعية، جودة السعر وتاريخ التسليم

ن جودة المنتج تعني موائمته بدقة التفاصيل ومتطلبات العميل وتحقيقه وعلى العموم يمكن القول بأ     
 2.م، أي درجة االمتياز التي تستحوذها األشياءلمواصفات التصمي

بعد طرح هذه التعاريف تجدر االشارة أن تعريف الجودة هو عبارة عن عدة مفاهيم مترابطة فيما بينها وترتبط    
أو منتج أو  عميل، وكل طرف يستطيع أن يكيف هذا المفهوم من وجهة نظره هو كأن يكون بعدة أشخاص

فالكل يرغب في سلع  فالجودة كمفهوم عام ال يوجد اختالف كبير حول معناها، اداريةمصلحة تجارية أو  نظمةم
وخدمات ذات مواصفات معينة، ولذلك فإن مفهوم الجودة سوف يظل كمحصلة نهائية يتمثل في الجهد واألنشطة 

وجودة في أو المنتج أو أية جهة كانت للوصول إلى أفضل الخصائص والصفات الم عميلالتي تبذل من قبل ال
  .معينة لمقابلة االحتياجات المطلوبة وتحقيق حالة اإلشباع منتجات

 
 أبعاد الجودة: الثانيالفرع 
 هاأو تفوقها فإن العمالءوتوقعات  بتلبية متطلباتعتبار أن الجودة هي القدرة على قيام المنتج أو الخدمة إب    
تؤدي إلى رضا العميل أو الخدمة اعتبر ذا جودة  المنتجتحدد بعدد من الخصائص أو األبعاد إن توفرت في ت

 3 :ويمكن إيجازها فيما يلي
من  ،عتماد على رغبات واتجاهات العمالءاألساسية والتي يتم تحديدها باإل خصائص المنتجويشمل   :األداء -

  .كسرعة اآللة خصائص هذا البعد أنه قابل للقياس
خاصة عندما تكون  اإلقتنائيتأثيرا في القرار  الخاصيةإن لهذه  ،خصائص المنتج الثانويةوتعد من   :المظهر -

 .المنتجات في السوق ال تختلف من حيث الخصائص األساسية
 .المواصفات المطلوبة أو معايير الصناعة وذلك بمطابقة المنتج مع :المطابقة -
 .طل فيه المنتج عن العملمدى ثبات األداء بمرور الوقت أو بمعنى آخر متوسط الوقت الذي يتع :الثبات -
 .للمنتج العمر التشغيلي المتوقع :الصالحية -

                                                 
 .22نفس المرجع، ص   1
 .300كمال خليفة أبو زيد، عطية عبد الحي مرعي، مرجع سابق، ص  2
 9103، ص 2000، دار وائل، عمان، إدارة اإلنتاج والعملياتالستار أحمد العلى،   عبد: راجع 
  21، ص2003، مفاهيم وتطبيقات، دار وائل، عمان، إدارة الجودة الشاملةمحفوظ أحمد جودة،      
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حل المشكالت واالهتمام بالشكاوي باإلضافة إلى مدى سهولة التصحيح ويمكن قياس هذه  :الخدمات المقدمة -
 .كخدمات مابعد البيع الخدمات على أساس سرعة وكفاءة التصحيح

 .ميلمدى تجاوب البائع مع الع :االستجابة -
الخصائص المفضلة لديه أي يهتم هذا البعد بالشكل العام للمنتج والكماليات  العميل بوجود شعور :الجمالية -

التي يحتويها وهي تخضع لحاجات ورغبات العمالء بحيث تؤثر على تفضيالتهم وترتيبهم لألولويات بين 
 .المنتجات المنافسة

 .والمؤسسة منتجالخبرة والمعلومات السابقة عن ال :السمعة -
في  ،يعتمد هذا البعد في حالة عدم توفر معلومات كافية لدى العميل عن خصائص المنتج: الجودة المدركة -

هذه الحالة يلجأ العميل إلى مقاييس غير منشورة عند القيام بمقارنة بين المنتجات المنافسة حيث ال يكون الحكم 
نماعلى المنتج من خالل خصائصه المو    .ةتوفق مقاييس شخصية بح ضوعية وا 

 قياس الجودة: الفرع الثالث 
 1:عند قياس الجودة يجب أن نراعي ما يلي

 البد وأن تحدد المواصفات الموضوعة تحديدا كميا دقيقا بحيث ال تحتمل أكثر من نتيجة وتحليل. 
  عدم التناقض بين المواصفات. 
 التحديد الدقيق للمواصفات وحيثياتها بالنسبة للعامل. 
 تجميع كافة البيانات والمعلومات حول هذه المواصفات في وثيقة وصفية واحدة. 

 
 
 
 

 تأثير أدوات المحاسبة االدارية على المؤشرات غير المالية لتحسين األداء المالي: المطلب الثالث
تحسين تقوم أدوات المحاسبة االدارية بالتأثير المباشر على المؤشرات غير المالية وذلك أما بقياسها أو    

 استخدامها 
 الفرع األول تأثير أدوات المحاسبة االدارية على الميزة التنافسية

                                                 
  308.1مهدي السامرائي، مرجع سابق، ص  



 استخدام أدوات المحاسبة االدارية في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصادية

 

158 

 

التطرق الى استخدام أدوات المحاسبة االدارية في تحسين تنافسية المؤسسة االقتصادية سيتم في هذا الفرع    
 .من خالل اضفاء الميزة التنافسية

بغي على المؤسسة تحسين األولويات التنافسية لديها والتي تتمثل في ين : والميزة التنافسية سالسل القيمة  -أوال
االنتاج بأقل التكاليف وبنوعية عالية، وكذا التسليم الوقتي واالستجابة السريعة لطلبات المستهلك، والمرونة في 

القيمة تبدأ من  االنتاج بما يناسب متطلبات المستهلك، وأخيرا االبتكار في تقديم منتجات جديدة، لذا نجد سلسلة
توفير الموارد الجيدة وعمليات التحويل والتصميم المحسنة مما يساهم في تخفيض التكاليف وكذا تلبية 
المواصفات المطلوبة من طرف المستهلك، باإلضافة الى ايجاد القنوات التوزيعية المالئمة لتوصيل المنتجات في 

 .الوقت المناسب وبسعر معقول
تعمل المؤسسة االقتصادية على اجتذاب مركزها التنافسي  :التكاليف على الميزة التنافسيةتأثير محاسبة -ثانيا

تساعد محاسبة ، حيث لى بيع المنتج بسعر أقل من سعر المنافسينالتميز في التكلفة، والذي يؤدي إ من خالل
الواحدة مما يساعد التكاليف في وضع سياسة التسعير المناسبة وذلك عن طريق توضيح تكلفة انتاج الوحدة 

 .وبالتالي تحسين الميزة التنافسية لهااالدارة في التسعير بعد تحديد الربح المعين وفق شروط المنافسة 
يتوقع العمالء الحصول على منتج عالي الجودة : تأثير ادارة الجودة الشاملة على الميزة التنافسية -ثالثا

 حيث يؤدي، التنافسي تنفيذ برنامج ادارة الجودة الشاملةوبسعر منخفض وعلى المؤسسة الراغبة في التفوق 
زيادة رضا تحقيق جودة المنتج بما يالءم متطلبات العميل مما يساهم بشكل فعال في  لىهذه األخيرة إ تطبيق

 الميزة التنافسية للمؤسسة تحصيل وهذا ما يؤدي بطبيعة الحال الى  1العميل وبالتالي زيادة الحصة السوقية
 :، والشكل التالي يوضح تأثير ادارة الجودة الشاملة على الميزة التنافسية للمؤسسة2تهاوديموم

 
 
 

 ادارة الجودة الشاملة وتحسين الميزة التنافسية (:00)الشكل رقم 

                                                 
 .28محمد عبد الوهاب عزاوي، مرجع سابق، ص   1
  1422حي ادريس وطاهر محسن منصور الغالبي، مرجع سابق، ص  وائل محمد صب 
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أساسيات األداء وبطاقة طاهر محسن منصور الغالبي، و وائل محمد صبحي ادريس : باالعتماد علىاعداد الباحثة  :  المصدر
 .142، ص 2008، دار وائل، عمان، لتقييم المتوازنا

 كثيرا ما تعتمد زيادة القدرة التنافسية :تأثير تحديد التكاليف على أساس األنشطة على الميزة التنافسية-رابعا
على السعر والجودة وخدمة العميل، وبما أن نظام تحديد التكاليف على أساس األنشطة يهتم بتوفير المعلومات 

عن تكاليف المنتج ويساعد االدارة على إختيار البديل األفضل بخصوص التسعير، فإن االحاطة بجميع  الدقيقة
وعلى العموم أثبتت جل الدراسات . ظروف المنافسين تساعد على اتخاذ قرارات أكثر مالئمة بالنسبة للعمالء

تخفيض التكاليف وبالتالي يصبح الحديثة إن هذا األسلوب يساهم في تدعيم القدرة التنافسية وذلك من خالل 
بإمكان المؤسسة االقتصادية أن تنافس جميع المؤسسات سواء في السوق المحلية أو السوق الدولية، األمر الذي 

 .ينعكس ايجابا على حصة المؤسسة السوقية والميزة التنافسية لها
حد العناصر المهمة لتحقيق لفة أيمثل عنصر التك: تأثير التكلفة المستهدفة على الميزة التنافسية -خامسا

للحيازة على ميزة التكلفة األقل يتم االستناد إلى مراقبة و  المبيعات بالنسبة للمؤسسة االقتصادية في بيئة تنافسية،
مقارنة بالمنافس، يكسب المؤسسة ميزة التـكلفة  عوامل تطور التكاليف، حيث أن التحكم الجـيد في هذه العوامل

صبو إليه مبدأ التكلفة المستهدفة، حيث تقوم هذه األخيرة بتحديد التكاليف التي تميز المؤسسة ، وهذا ما ياألقل
على نظيراتها في القطاع وذلك بعد القيام بدراسة دقيقة ومعمقة للسوق التنافسي، من خالل استهداف التكلفة 

يف مرتفعة ليصل الى التميز في وبالتالي يعمل على تخفيض األنشطة غير المضيفة للقيمة وذات تكال المناسبة
 .مما يساهم في اضفاء ميزة تنافسية للمؤسسة. التكلفة

 
 

 تأثير أدوات المحاسبة االدارية على الجودة: الفرع الثاني

 ادارة
الجودة 
 الشاملة

:تخفيض التكاليف  

تقليل إعادة  -
 التشغيل

تقليل األخطاء -  

تقليل التأخير -  

تحسين استخدام  -
 اآلالت واالمواد 

تحسين 
 االنتاجية

:منتجات  

أعلى جودة  

أقل سعر  

تميز 
 تنافسي

استمرارية 
 ونمو



 استخدام أدوات المحاسبة االدارية في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصادية

 

160 

 

 :أما تأثير أدوات المحاسبة االدارية على الجودة في المؤسسة االقتصادية فيتمثل في   
إن نظام التوقيت المنضبط هو نظام يعتمد بدرجة كبيرة على  :دةالجو  تأثير نظام التوقيت المنضبط على -أوال

االنتاج بالوحدة وفق سالسل صغيرة حتى يتسنى اجراء تقييم دقيق للمنتوج، وهذا ما يساعد بدرجة كبيرة في 
سهولة الرقابة على الجودة مما يسمح باإلنتاج بجودة أكبر ووفق المواصفات المطلوبة، والشكل الموالي يوضح 

 :عالقة بين تطبيق نظام التوقيت المنضبط وتحقيق الجودةال
 العالقة بين نظام التوقيت المنضبط والجودة(: 00)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

، دار أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازنوائل محمد صبحي ادريس، طاهر محسن منصور الغالبي، : باالعتماد علىاعداد الباحثة : المصدر
 2008 ،وائل، عمان

يستدل من الشكل بأن تطبيق نظام التوقيت المنضبط من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحقيق الجودة عن   
 .القضاء على العيوبطريق مميزاته من تخفيض المخزون تقليل الهدر في الموارد وكذا 

فة انصب اهتمامها بدرجة ن ادارة الجودة الشاملة تمثل فلسإ :تأثير ادارة الجودة الشاملة على الجودة -ثانيا
جودة  فلسفةال هتضمن هذتحيث ،1وخدمات ذات جودة عالية كبيرة على العمالء من خالل توفير منتجات 

نجيع مشاركة العاملين و العمليات باإلضافة إلى جودة المنتج ويركز على العمل الجماعي وتش دماجهم باإلضافة ا 
 2.خفيض التكاليف ورفع حصة السوقإلى التركيز على العمالء ومشاركة الموردين، ت

 
 
 

                                                 
  1421وائل محمد صبحي ادريس وطاهر محسن منصور الغالبي، مرجع سابق، ص  

2 Potie N Christian, La qualité, la revue de gestion et entreprise, INPED, Boumerdés, 1999, N° 9, p120. 

نظام 
التوقيت 
 المنضبط

تخفيض 
 المخزون

هدر أقل 
في 

 الموارد

عيوب0  

تحقيق 
الجودة 
 المطلوبة
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 :الفصل ملخص
األداء المالي للمؤسسات االقتصادية،  لتحسينتناول هذا الفصل أهم المعايير والمؤشرات التي يستند إليها     
التوازن  المؤشرات التقليدية ومؤشرات التحسين المالية والتي تتمثل في ا هيتم التطرق إليه المؤشرات التيوأول 

المؤشرات الحديثة هي مؤشرات التحسين للربحية والتي تتمثل  ثم تم التطرق إلى مالي، السيولة واليسر المالي،ال
وفي األخير تم عرض المؤشرات المستحدثة لتحسين األداء المالي وهي مؤشرات  القيمة، خلقدودية و المر  في 

 .التحسين غير المالية والمتمثلة في الميزة التنافسية والجودة

األداء المالي لمعرفة  مستوى أداء المؤسسة االقتصادية من خالل تحليل  تحسين تستخدم مؤشرات  على العموم 
االستخدام األمثل للموارد المتاحة، ومدى نجاعتها في تحقيق األهداف المرسومة، وكذا  علىمدى قدرتها 

في كونها أدوات لقياس األداء  عمومتشخيص مواطن القصور وتدعيم مواطن القوة، وتتفق هذه المؤشرات في ال
 تقوم المؤسسة االقتصاديةن أرض من هذا التقييم، وعليه البد و ولكن تختلف حسب طبيعة المؤسسة والغ المالي،

 .تتالءم مع طبيعة المؤسسةمثل للمؤشرات التي باالختيار األ
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 :تمهيد
ة االدارية واألداء المالي في المؤسسة االقتصادية سيكون هذا الفصل بعد الدراسة النظرية ألدوات المحاسب   

تطبيق لما تم التطرق اليه في الفصول النظرية؛ من خالل محاولة تطبيق البعض من األدوات التي تم التعرض 
حسين اليها، وتحديد مدى امكانية توفر البيانات األولية السقاطها، والمساهمة في تفعيل دور هذه األدوات لت

. األداء المالي للمؤسسة محل الدراسة التطبيقية، ومن ثم استخالص النتائج واالقتراحات وتعميمها للقياس
بسكرة وبالضبط ستركز الدراسة على –وستكون هذه الدراسة الميدانية في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 

 .كغ كمعيار 29منتوج الدقيق الممتاز 
ث مباحث أساسية، حيث سيتم التطرق في بادئ األمر إلى تقديم المؤسسة محل وينقسم هذا الفصل إلى ثال   

الدراسة، أما في المبحث الثاني سينطوي على عرض واقع استخدام أدوات المحاسبة االدارية في تحسين األداء 
ات بسكرة، والمبحث األخير سيعرض المساهمة في تفعيل دور أدو -المالي بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

  -بسكرة -المحاسبة اإلدارية لتحسين األداء المالي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسكرة-مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: المبحث األول
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قبل التطرق للمعطيات المحاسبية ومعالجتها في هذا المبحث سيتم تقديم المؤسسة محل الدراسة وهي مؤسسة   
بسكرة  من خالل تعريفها ونشأتها والهيكل التنظيمي و الجانب االنتاجي الخاص بها  -للجنوبالمطاحن الكبرى 

 . مع التركيز على خط انتاج الدقيق والفرينة
 بسكرة -التعريف بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: المطلب األول

ل عرض الجوانب بسكرة من خال–سيتم في هذا المطلب التعريف بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب    
 .القانونية، واألهمية التي تكتسيها هذه المؤسسة، واألهداف التي تسعى الى تحقيقها

 بسكرة-تقديم مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب : الفرع األول

مليون دينار،    139مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب هي شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال يقدر ب   
احدى ) ة جزائرية امارتية، تقع المؤسسة في بلدية أوماش، دائرة أورالل، والية بسكرة أنشئت في إطار شراك

وبمحاذاة المؤسسة محل الدراسة توجد تعاونية الخضر والحبوب الجافة التي ( واليات الجنوب الشرقي الجزائري
لدية أوماش لعدة اعتبارات أهمها ، ولقد تم إقامة المشروع بب"اللين والصلب"القمح بنوعيه : تزودها بالمواد األولية

الجبائية، حيث أن المؤسسة استفادت من اإلعفاءات الضريبية المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 
مقسمة  2م4820؛ تمثل المساحة المغطاة  2م94229،  تتربع المؤسسة على مساحة اجمالية تقدر بـ (12-83)

 .2م 2020ة الكسكس بـ ووحد 2م 2990بين وحدة الفرينة والدقيق بـ

، تم تحويل الشكل القانوني للمؤسسة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة ذات 2002جوان  4وفي   
 . مليون دينار جزائري 300أسهم وتم رفع رأس مالها االجتماعي إلى 
 :تحتوي المؤسسة على أربع وحدات هي

 والتي ستكون موضوع الدراسة التطبيقية؛ وحدة إنتاج الدقيق والفرينة وهي الوحدة الرئيسية -1
 وحدة إنتاج الكسكسي بنوعيه؛ -2
وحدة االستيراد والتصدير للمواد الغذائية ومواد تغذية األنعام، لكنها ركزت نشاطها على استيراد القمح  -3

 :بالدرجة األولى بغية" اللين والصلب " بنوعيه 
 .نةتموين خط انتاج الدقيق والفري -             

 .من أجل بيعه في السوق الجزائري  -
 . بوالية جيجل" جن جن" وحدة صوامع تخزين الحبوب وهي في طور اإلنجاز تقع بميناء  -4
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عرفت عملية بداية انجاز المؤسسة عدة مراحل لتليها بعد ذلك مرحلة الدخول الفعلي في عملية االنتاج، حيث   
، باستيراد القمح بنوعيه وبيعه في السوق الوطنية 2000سنة بدأت وحدة االستيراد والتصدير العمل في 

واستغالل وقت اإلنجاز في تحقيق فوائض تعود على المؤسسة وتساعدها في تمويل عملية إنجاز الوحدات 
ونهاية أشغال االنجاز  2000األخرى، أما بداية االنجاز خط انتاج الدقيق والفرينة كان في شهر أكتوبر من عام 

كانطالق  2003، أما اإلنتاج الفعلي لمنتوج الفرينة والدقيق كان في شهر مارس من سنة 2002ة في جويلي
 . فعلي ومستمر

 2002وانتهت في ديسمبر  2001أما بالنسبة لوحدة الكسكسي فكانت بداية االنجاز في شهر سبتمبر عام   
وامع التخزين فال تزال في مرحلة االنجاز ، أما بالنسبة لوحدة ص2003ودخلت مرحلة اإلنتاج الفعلي في سبتمبر 

 .لحد اآلن

 بسكرة-أهمية مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب : الفرع الثاني

تحظى مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بأهمية اقتصادية متميزة، كون منتجاتها أساسية، وتتوجه الى فئات    
تمكنها من منافسة المنتجات األخرى وهذا راجع واسعة من المستهلكين، وتقوم بتقديم مستوى عالي من الجودة 

 .للتحكم في تقنيات االنتاج المتطورة

 :تبرز أهمية مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب من خالل
 تعتبر منتجاتها أساسية وضرورية للمستهلك؛-1
 تغطي المؤسسة جزءا كبيرا من حاجيات السوق؛-2
 ء من البطالة؛توفر مناصب شغل وبالتالي تساهم في امتصاص جز  -3
 .الموقع الجغرافي اإلستراتيجي مما يمكنها من االتصال بمناطق أخرى-4
بسكرة -ومن أجل تحقيق ميزة تنافسية وجذب أكبر عدد من الزبائن، قامت مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  

 :بتسطير مجموعة من األهداف تتمثل في
 ذائية؛العمل على توفير احتياجات السوق من المنتجات الغ-1
 وضع سياسات إنتاجية متطابقة مع متطلبات السوق؛-2
 وضع سياسات تجارية قادرة على مواجهة المنافسة؛-3
 تسعى الى اكتساب موقع الريادة في مجال نشاطها؛-4
 توسيع وتطوير وحدات اإلنتاج والعمل؛-9



 استخدام أدوات المحاسبة االدارية في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصادية

 

166 

 

 .أسعار تنافسيةتخفيض تكاليف اإلنتاج باالستفادة من اقتصاديات الحجم من أجل الحصول على -2

 

 .الهيكل التنظيمي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة: المطلب الثاني
تقسم مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب إلى عدة مديريات ومصالح من أجل التسيير الحسن وتسهيل عمليات    

المختلفة بين مكونات الرقابة، ويوضح الهيكل التنظيمي مختلف الوظائف والمستويات اإلدارية والعالقات 
 : المؤسسة حسب السلم الهرمي للسلطة كما يلي
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. الهيكل التنظيمي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب(: 42)شكل رقم ال  
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 مديرية اإلدارة العامة: المصدر

 :تتمثل مهام هذا التنظيم فيمايلي 
مكلف بحسن تسيير المؤسسة إداريا وتقنيا، واتخاذ القرارات الالزمة في األوقات المناسبة : المدير التنفيذي-0

 .بين مختلف المصالحوالعمل على التنسيق 

مكلفة التسجيل البريد الصادر والوارد واستقبال العمالء والزوار واستقبال المكالمات : األمانة العامة-0
 .الهاتفية وتحويلها بين مختلف المديريات والمصالح، وتبليغ المعلومات إلى مختلف المصالح

 :ا وتندرج تحتها المصالح التاليةتحرص على تطبيق القوانين وضبطه: مديرية اإلدارة العامة -0
وسائل نقل، )تعمل على تموين مصالح المؤسسة بالمستلزمات المختلفة : مصلحة الوسائل العامة - أ

 :، وتقوم بالمهام التالية(الخ...عتاد ومعدات
 :تعمل على صيانة اآلالت ووسائل النقل وجميع التجهيزات الخاصة بالمؤسسة، من خالل: الصيانة -
 يكانيكية؛الصيانة الم 
 الصيانة الكهربائية. 
تحرص على أمن المؤسسة، وتقوم بتسجيل دخول وخروج الشاحنات وحمولتها فارغة  :خلية األمن -

 .ومعبأة لضمان مطابقة كمية الحمولة مع الكمية المدونة في وصل المواد
يصال العينات الم: خلية النقل - منوحة تحرص على تأمين واستقبال الطلبيات الخاصة بالشراء وا 

 .للزبائن  ونقل عمال المؤسسة
هذه مصلحة مختصة بتسيير شؤون العمال من بداية العمل إلى نهاية  :مصلحة تسيير المستخدمين - ب

 .العقد وتوظيف وتصنيف العمال حسب الخبرة، ومراقبة العمال
عداد التصريحات الخاصة بالضمان االجتماعي: مصلحة األجور  -ج      .تقوم بإعداد األجور، وا 
صندوق الضمان : تقوم بجميع األعمال اإلدارية الخارجية للمؤسسة مثل: مصلحة العالقات العامة  -د     

 .الخ...االجتماعي، مركز السجل التجاري
 :تشرف على اإلنتاج من حيث الجودة ومراقبة الوزن الحقيقي للمنتجات كما تقوم بـ: مديرية اإلنتاج -4

 التعريف بسياسة المنتج؛ -1
 أهداف المؤسسة على المدى الطويل والعمل على تقليص وقت التسليم وكلفة اإلنتاج؛ تحديد -2
 المشاركة في تحديد خصائص المادة األولية والمنتج النهائي؛ -3
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 العمل على إنتاج منتوج مميز وفقا لنظام النوعية؛ -4
 تنظيم تجهيزات اإلنتاج وصيانتها؛ -9
 تخفيض التكاليف التشغيلية للوظيفة التقنية؛ -2
 .يل برامج التكوين بالتنسيق مع مسؤول اإلدارة العامةتشك -2

 .المخبر، مصلحة اإلنتاج، مصلحة التخزين: ويندرج تحت مديرية اإلنتاج المصالح التالية

تقوم بمراقبة كل العمليات الحسابية والمالية للمؤسسة، وتساهم في تطبيق : مديرية المحاسبة والمالية-5
نشاء البرنامج التجاري وتتف مصلحة المحاسبة العامة والمالية، مصلحة محاسبة المواد، أمين : رع عنهاوا 

 . الصندوق

 .وتضم مصلحة التجارة ومصلحة التموين والتوزيع: مديرية التجارة -6

 

 تقديم خط انتاج الدقيق والفرينة: المطلب الثالث

لدقيق الممتاز محل الدراسة سيتطرق في هذا المطلب  إلى خط انتاج الدقيق والفرينة باعتباره منتج ل   
 .التطبيقية، من خالل التعرض الى مستوياتها االدارية، والجوانب االنتاجية والتسويقية

 المستويات االدارية لخط انتاج الدقيق والفرينة: الفرع األول

 :وهي تدخل ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة  وتتكون من المستويات التالية
حسن سير العملية اإلنتاجية من ناحية الجودة ومراقبة نوعية المنتج، وتقوم تعمل على : مصلحة اإلنتاج -1

 :هذه المصلحة بالمهام التالية
 استقبال المواد األولية؛ 
 خلط القمح وتصفيته من الشوائب وتحضيره للطحن؛ 
  وزن القمح المصفى لمعرفة وزن الفضالت المصفاة؛ 
 استقبال األكياس؛ 
 تخزين وتصريف المنتج؛ 
 األجهزة ومراقبة النوعية والجودة تحضير. 
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يقوم مسؤول اإلنتاج بمتابعة كل مراحل عملية اإلنتاج حتى الوصول إلى المنتج النهائي الذي ترسل 
عينة منه إلى المخبر لمراقبة النوعية، مع العلم أن المصلحة تتبع نظام تسيير اإلنتاج بالحاسب اآللي 

(GPAO.) 
وكذا المنتج النهائي، وتحديد  ( القمح بنوعيه)اقبة المواد األولية يعمل المخبر على مر : المخبر -0

الخصائص التحليلية لمتابعة مدى استقرار النوعية، حيث أن للمخبر مطحنة صغيرة تجريبية تضمن اختبار 
 :عينات القمح المقترحة من قبل الموردين من أجل تحديد مواصفات النوعية للمنتج النهائي، وهذا لغرض

 مواصفات مراقبة الجودة، ومتابعة المادة األولية عند وصولها؛ احترام -
 إمكانية المزج بين مختلف المواد األولية لتحسين الجودة؛ -
 .إمكانية التخزين -
تتمثل مهامها في تخزين المنتجات نصف المصنعة، والمنتجات النهائية في الصوامع : مصلحة التخزين -0

 .واألماكن المخصصة
يتم التنسيق بين مصلحة التجارة ومصلحة االنتاج بارسال بيانات عن حجم االنتاج : مصلحة التجارة -4

والمخزون من المنتوج النهائي لكي يتسنى لمصلحة التجارة القيام بمهامها، ويتم إرسال المخزونات لهذه 
لمصلحة المصلحة وتوزيعها حسب األولوية كون أن الطلب أكبر من اإلنتاج لبعض المنتجات، وتقوم هذه ا

بدراسة الطلبية وترتيبها حسب األولوية في دفتر الطلبيات، الذي يتضمن تاريخ الطلبية، حجم المعامالت 
بالنسبة للزبون، حجم الحقوق، لتحقيق التوازن بين كمية المخزونات وحجم الطلبيات، واإلشراف على عمليات 

بعة الفوترة ليتم بعدها إرسال الفواتير إلى تسجيل البيع ومتابعة حقوق المؤسسة الخاصة لدى الزبائن، ومتا
مصلحة المحاسبة، حيث تقوم هذه األخيرة بتقديم تصريح شهري إلى مصلحة الضرائب، كما تقوم باستقبال 

 :الزبائن وتحديد نوعية الزبون، ثم تطلب منه إحضار ملف خاص يتضمن
 

 نسخة من بطاقة الرقم الجبائي؛ 
 نسخة من بطاقة التعريف؛ 
 ية فارغ مختوم عليه، وصل طلب 
 وصل استقبال؛ 
 نسخة من شهادة الميالد؛ 
 تصريح شرفي؛ 
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 نسخة مستخرجة من السجل التجاري. 
كما يتم في مصلحة التجارة تحقيق الصفقات التجارية  وتحديد الطلبيات، والبحث عن أسواق جديدة 

 .وزبائن جدد، والعمل على مواجهة المنافسين وتحقيق أكبر قدر من المبيعات
تقوم هذه المصلحة بعدة مهام، تبدأ من مصلحة التجارة التي ترسل : مصلحة التموين والتوزيع -5

عداد التقرير  رسال وصالت البيع إلى مصلحة المحاسبة والمالية، وا  المعلومات الالزمة الخاصة بالزبائن، وا 
ما لها عالقة بمصلحة التعبئة اليومي الذي توضح فيه عملية خروج البضاعة، ثم إرساله إلى مدير اإلنتاج، ك

والتغليف، حيث تصدر إليهم األمر بإرسال البضائع بعد تعبئتها، ومن بين الوصالت المستعملة في هذه 
 :المصلحة
 وثيقة تثبت إيداع المبلغ، تسلم من قبل أمين الصندوق؛: وصل الدفع 
 جارة؛وثيقة تثبت قيمة المبلغ المسدد، تسلم من قبل مصلحة الت: وصل التسديد 
 وثيقة تثبت عملية استالم البضاعة؛: وصل االستالم 
 وثيقة تسمح بخروج البضاعة من المؤسسة؛: وصل الخروج 
 وهي وثيقة تمأل للزبائن الدائمين فقط، تثبت فيها كمية البضاعة المأخوذة ودفعاتهم : كشف العمالء

 .النقدية
 :و تتمثل مهامها في: مصلحة المحاسبة العامة والمالية -6
عداد القوائم المالية  -  ؛(لعمليات خط انتاج الدقيق والفرينة)التقييد المحاسبي وا 
 متابعة جميع المهام الخاصة بخط انتاج الدقيق والفرينة؛ -
 .مراقبة فواتير الشراء وتحرير الصكوك من أجل تسديد ديون الموردين -
 
 . د أجور العمال وقبض مداخيل المؤسسةيقوم بتسديد مصاريف وأعباء المؤسسة، وتسدي: أمين الصندوق -2
نشاء كشف (دخول وخروج)تتكفل بالمتابعة اليومية لتحركات المواد : مصلحة محاسبة المواد -0 ، وا 

 .المبيعات والمشتريات
 الجانب االنتاجي لخط انتاج الدقيق والفرينة: الفرع الثاني

حداثة والعصرنة نظرا لعالمتها العالمية من مؤسسة بال" المطحنة"تتميز هذه التجهيزات : تجهيزات االنتاج-أوال
(BULLHER ) السويسرية والتي تمتلك أجود وأحدث تكنولوجيات طحن الحبوب في العالم، وتقدر طاقة
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يوم /طن 330يوم أما الطاقة النظرية لمطحنة الفرينة فهي تقدر بـ/طن 220االنتاج النظرية لمطحنة الدقيق بـ 
 .يوم/ طن  990تقدر بـ  أي بطاقة انتاج اجمالية

استجابة لرغبات العمالء يقوم خط انتاج الدقيق والفرينة : تشكيلة منتجات خط انتاج الدقيق والفرينة-ثانيا
 :بتقديم تشكيلة واسعة من المنتجات كما هو موضح في الجدول اآلتي

 
 تشكيلة منتجات خط انتاج الدقيق والفرينة(: 10)الجدول رقم 

 ة الكيسسع النوع المنتوج

 الفرينة
 كغ 51/05 "خبز"عادية 
 كغ 51/05/01/15/10 ممتازة

 
 الدقيق

 كغ 05 خشن
 كغ05 عادي درجة ثانية

 كغ 05/01/15 ممتاز
 كغ05 سموالت

 كغ011/41 النخالة
 اعداد الباحثة باالعتماد على معلومات مصلحة االنتاج: المصدر

 
 لفرينةمراحل انتاج الدقيق وا: الفرع الثالث

 :تمر عملية انتاج الدقيق والفرينة بالمراحل التالية
 يتم التنظيف األولي للقمح ( القمح الصلب والقمح اللين)بعد استقبال المواد األولية : المرحلة األولى

الخ، ثم تخزن ...المستقبل بنوعيه، ويتم التخلص من الفضالت والشوائب كالحديد، األعواد، الحجارة
 في الصوامع؛ المادة األولية

 هي مرحلة تهيئة الرحي، حيث يتم إعادة تنظيف القمح بنزع القشور والحبوب : المرحلة الثانية
زالة الغبار العالق بالقمح، ثم إضافة الماء وترك الحبوب لبعض الوقت لتأخذ درجة رطوبة  المنكسرة وا 

 ؛(فترة راحة)معينة 
 ترة الراحة المقررة للقمح سواء القمح الصلب أو وهي مرحلة الطحن، بعد انقضاء ف: المرحلة الثالثة

القمح اللين، يتم إدخاله في آالت الطحن أين ينتج عن عملية الطحن منتج  ثانوي النخالة ومنتج 
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نصف مصنع متمثل في الدقيق الممتاز وفرينة الخبز، هذه األخيرة بعدما تتم عملية غربلتها تنتج 
ونسبها تكون بحسب نوعيه القمح  . النخالة والسموالتمنتجات ثانوية أخرى متمثلة في : عنها

الصلب المستعمل، كذلك األمر بالنسبة لفرينة الخبز أين ينتج معها منتج ثانوي متمثل في الفرينة 
الممتازة ونسبتها تكون بحسب نوعية القمح اللين المستعمل، وفي هذه المرحلة يتم تخزين المنتجات 

 لذلك؛نصف المصنعة في صوامع مخصصة 
 وهي مرحلة تعبئة المنتجات النهائية في أكياس بأحجام مختلفة لتلبية مختلف رغبات : المرحلة الرابعة

 .الزبائن
 :و يمكن تلخيص هذه المراحل في الشكل التالي
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 اعداد الباحثة باالعتماد على معلومات مصلحة االنتاج :المصدر

 
 

 استقبال المواد االولية
التنظيف األولي للمواد 

 االولية

 تخزين المواد االولية

القمح الصلب والقمح )
(اللين  

اعادة عملية تنظيف 
المواد االولية  واضافة 

 الماء

ترك الحبوب لبعض 
الوقت الضفاء نسبة 

 رطوبة معينة

 عميلة الطحن واستخراج الدقيق والفرينة والنخالة

 تخزين المادة المنتجة

 تغليف المنتجات

منتوجات تامة 
الدقيق )الصنع 

(والفرينة  

الدقيق  النخالة

 والفرينة

منتجات نصف 

 مصنعة

مراحل إنتاج الدقيق والفرينة   (:42)الشكل رقم 

 بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب
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 نتاج الدقيق والفرينة الجانب التسويقي ال : الفرع الرابع
سياسة المنتج، سياسة السعر، سياسة الترويج، : يمكن حصر السياسات التسويقية لدقيق والفرينة في

 .سياسة التوزيع
، إضافة إلى منتوجات (الفرينة)السميد، الدقيق : تنتج المؤسسة تشكيلتين من المنتجات :سياسة المنتج -أوال

وعية المنتجات التي تعد من أهم العوامل التي تساهم في تسهيل عملية ثانوية أخرى كالنخالة، وتعتبر ن
التسويق، بحيث هناك عالقة طردية بين نوعية المنتج ودرجة االقبال عليه، فكلما كانت هذه النوعية جيدة 
كلما زاد اإلقبال على المنتجات والعكس صحيح، لهذا قامت المؤسسة بإنشاء مخبر يساعدها  في المحافظة 

 .ى مستوى جودة منتجاتهاعل
أما فيما يتعلق بنوعية التجهيزات فإن المؤسسة تعتمد على نظام آلي عبر كافة مراحل اإلنتاج من لحظة    

إلى مرحلة تغليف المنتج النهائي، وقامت المؤسسة مؤخرا ( قمح صلب وقمح لين)استقبال المادة األولية 
 .حبتجديد التكنولوجيا المستخدمة في تنظيف القم

يعتبر السعر من أهم عناصر المزيج التسويقي للوحدة، ويتم اتخاذ القرارات التسعيرية  :سياسة التسعير -ثانيا
لمنتجات المؤسسة عن طريق تحديد تكاليف المواد األولية وتكاليف اإلنتاج، ثم يضاف إليها هامش ربح 

ل التي تؤثر على توزيع المنتجات، حيث معين يحدد على أساس التكلفة اإلجمالية، ويشكل السعر أهم العوام
أن كل تغير يطرأ عليه ينتج عنه تغير في الكميات المباعة، بمعنى أن هناك عالقة عكسية بين السعر 

كما تجدر االشارة بأن . ومبيعات المنتجات، فإذا ارتفع السعر انخفضت الكميات المباعة والعكس صحيح
 .ف في السعر من الجانب القانونيأسعار أغلب منتجات المؤسسة تخضع للتسقي

لم تـولي المؤسسة الجانب الترويجي للمنتجات اهتماما كبيرا، ألنها لم تعاني من : سياسة الترويج -ثالثا
مشاكل  التصريف، وتقتصر وظيفة الترويج على توزيع بعض المطويات التي تعرض من خاللها مختلف 

دايا الموزعة خالل كل رأس سنة،  وتمارس المؤسسة اإلشهار منتجاتها على المتعاملين، إضافة إلى بعض اله
 . من خالل عالمتها التجارية على وسائل النقل التابعة لها، إضافة إلى المشاركة في المعارض الوطنية

 
 
 

إن سياسة توزيع الدقيق والفرينة تكون وفق طريقتين لتوزيع منتجاتها هما طريقة : سياسة التوزيع -رابعا
 .لمباشر إلى العميل وطريقة التوزيع غير المباشر عن طريق الوسطاءالتوزيع ا
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حسب هذه الطريقة هناك عالقة مباشرة تربط المؤسسة بالعمالء دون وسيط : طريقة التوزيع المباشر -0
وفق قناة توزيع قصيرة إليصال المنتجات، وتتعامل المؤسسة بهذه الطريقة مع المؤسسات التابعة 

والمستهلكين الصناعيين، والمستهلكين النهائيين الذين يشترون منتجاتهم من   للدولة وتجار الجملة
 .نقاط البيع التابعة للوحدة

وفق هذه الطريقة يتم االستعانة بالوسطاء لتصريف المنتجات، وهم : طريقة التوزيع غير المباشر -0
 .هائيين والمستهلكين الصناعيينتجار الجملة وتجار التجزئة، وهؤالء بدورهم يتعاملون مع المستهلكين الن

تعمل المؤسسة جاهدة لتقريب منتجاتها إلى عمالئها في مختلف المناطق، حيث تتكفل بتلبية طلبات    
منطقة بسكرة وما جاورها من خالل البيع في المصنع لتجار الجملة إضافة إلى نقاط البيع التابعة لها 

ه األخيرة إلى تجار التجزئة والمستهلكين النهائيين، أما والموزعة في عدة تجمعات سكانية، حيث توزع هذ
بالنسبة لعملية التوزيع في المناطق األخرى فإنها تعتمد على التجار، وأهم هذه المناطق هي الوادي، تقرت، 

 . الخ...ورقلة إضافة إلى مناطق تواجد الثكنات العسكرية للجيش كتمنراست، واألغواط ، ورقلة
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واقع استخدام أدوات المحاسبة االدارية في تحسين األداء المالي لمؤسسة المطاحن الكبرى : المبحث الثاني
 بسكرة -للجنوب

سيتطرق في هذا المبحث إلى عرض واقع إستخدام أدوات المحاسبة االدارية من طرف المؤسسة، وواقع    
 .تقييم وقياس األداء المالي فيها

 بسكرة-اقع استخدام أدوات المحاسبة االدارية في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبو : المطلب األول
من المالحظ أن الهيكل التنظيمي للمؤسسة الينطوي على فرع أو قسم للمحاسبة اإلدارية ومن خالل    

، إال (قليديةالحديثة منها أو الت)الدراسة الميدانية، لوحظ أنها ال تطبق أي أداة من أدوات المحاسبة االدارية 
 .سنوات كانت المؤسسة تقوم بإعداد الموازنات التقديرية 9أنه قبل 

 بسكرة -استخدام الموازنات التقديرية في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: الفرع األول
يتم اعداد الموازنات التقديرية من طرف مصلحة المحاسبة والمالية بعد اجتماع مع رؤساء المصالح     

ئيس مصلحة التجارة، رئيس مصلحة االنتاج ورئيس مصلحة الموارد البشرية، حيث تناقش الموازنة ر : األخرى
التقديرية لكل مصلحة على حدا بمراعاة الخبرة المهنية لرئيس المصلحة من جهة واألهداف المرسومة من 

ازنات التقديرية وفق وتقوم المؤسسة بإعداد المو . جهة أخرى مع األخذ بعين اإلعتبار اإلمكانيات المتاحة
 :المراحل التالية

قسم المشتريات مع  –يتم اعداد هذه الموازنة بالتنسيق بين مصلحة التجارة : بالنسبة لموازنة التموينات -0
بالنسبة للقمح ( %90)مصلحة االنتاج لتحديد الكمية الواجب شراؤها، مع مراعاة النسبة المحددة قانونا 

للين، حيث يقوم الديوان المحلي للحبوب والبقول الجافة بتموين بالنسبة للقمح ا( %20)الصلب و
أيام في األسبوع، أي أن النسبة التموينية الحقيقية  9المؤسسة بهذه النسبة من القدرة االنتاجية وعلى 

من قدرتها االنتاجية، وعلى هذا األساس يتم تقدير التموينات في   %49للقمح الصلب واللين ال تتعدى 
 .ازنةهذه المو 

يتم اعداد هذه الموازنة بالتنسيق مع مصلحة االنتاج وباالعتماد على الموازنة : بالنسبة لموازنة االنتاج  -0
مبنية على مدى خبرة مسؤول باالعتماد على نسب محددة السابقة، حيث تحدد الكمية المقدرة لالنتاج 

  .نوعية التموينات من القمححيث أنها تتأثر بحسب مصلحة االنتاج، 
بعد اعداد موازنة االنتاج تأتي مرحلة اعداد موازنة المبيعات من خالل تقدير  :بالنسبة لموازنة المبيعات -0

قسم المبيعات، ويتم تقدير المبيعات  –الكميات المباعة، حيث يتم اعدادها بالتنسيق مع مصلحة التجارة 
ات السنوات الماضية مع اضافة عن طريق وضع تقديرات للكميات المباعة الشهرية باالعتماد على مبيع
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من  توقعةمراعاة هدف المؤسسة للفترة المهامش معين يقدر على أساس خبرة رئيس مصلحة التجارة مع 
 .في السنة االمراد تحقيقه كمية المبيعات

 موازنةالمبيعات يتم وضع  وموازنةاإلنتاج  موازنةانطالقا من  :لموازنة مستلزمات اإلنتاجبالنسبة   -4
الداخلة في  المستلزماتلمستلزمات لتنفيذ البرنامج اإلنتاجي، حيث يتم تقدير الكمية الالزمة من ا لجميع

ألكياس والخيط بموجب ا ويتم تحديد اسعار .الخ...األكياس، الخيط، الماء :العملية اإلنتاجية والمتمثلة في
 .البنزين فإن أسعارها محددةوالكهرباء و ن، وبالنسبة للماء مورديالاالتفاقية المبرمة بين المؤسسة و 

، ويتم في قسم االنتاجعدد العمال الالزمين في هذه الموازنة يتم حصر  :ليد العاملةالموازنة بالنسبة   -5
 . األجور التي ستمنح لهمقيمة يد العاملة من خالل تقدير النقدية للقيمة التقدير 

د كافة التكاليف غير المباشرة التي تحدييتم  ةفي هذه الموازن: لموازنة التكاليف غير المباشرة بالنسبة  -6
المصاريف المالية، ف الضرائب والرسوم، كمصارية العملية االنتاجيستتحملها المؤسسة خالل 

 .الخ....اإلهتالكات

وفي األخير تجدر االشارة أن الموازنات المعدة تكون لسنة واحدة فقط، وبعد اعداد جميع هذه الموازنات،    
 .االدارة للمصادقة عليها ومن ثم اعتمادها من طرف جميع المصالح واألقسام تعرض على مجلس

 بسكرة -واقع استخدام محاسبة التكاليف في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: الفرع الثاني
سيعرض في هذا الفرع واقع حساب التكاليف باالعتماد على المعلومات المقدمة من طرف مصلحة    

، ويمكن توضيح مختلف الخطوات التي تتبعها المؤسسة في تحديد 2012*سنة االستغالل المحاسبة والمالية ل
 :تكاليفها كما يلي

 
 

 :وتشمل مايلي: عناصر التكاليف -أوال
 :المواد األولية والمستلزمات ومختلف المواد االستهالكية االخرى -0
أن عملية التموين بالقمح  وتشمل تكاليف شراء القمح بنوعيه الصلب واللين، حيث: المواد األولية -أ 

وأنواعه يتحكم بها الجانب القانوني في إطار السياسة الوطنية لدعم النشاط الفالحي إلنتاج القمح، 
فرضت الدولة الرسم على استيراد القمح بأنواعه،  وقامت بتدعيم القمح المباع من الديوان المحلي 

                                                 
*
 .  5076ءت في سنة لكون الدراسة التطبيقية ابتد  
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دج بينما السعر الحقيقي له يصل الى 1299للحبوب والبقول الجافة؛ حيث يباع القمح اللين بـ 
 دج للسعر الحقيقي،4900دج بدل  2290دج، وبالنسبة للقمح الصلب فيباع بــ 3900

مما أجبر المؤسسة على اقتناء المواد األولية من الديوان، فأصبح المحتكر الوحيد، أيضا هناك  قيد 
ن طرف الديوان المحلي للحبوب والبقول آخر عند شراء المواد األولية يتمثل في الكميات المشتراة م

 22من الطاقة اإلنتاجية للقمح الصلب، يوميا لمدة %  90الجافة، حيث يحدد حصة كل مؤسسة بـ 
 .يوم في الشهر

 . تحصل المؤسسة على األكياس  من الموردين: األكياس  -ب 
 .يشترى الخيط  بنوعية خاصة بالكيلوغرام من السوق المحلية: الخيط -ج 
 .تقوم خط انتاج الدقيق والفرينة  بطبع البطاقات بمطبعة خاصة :البطاقات -د 
يستعمل الماء الصالح للشرب لتنقية القمح، حيث يتم الحصول عليه من المنابع الصافية  :الماء  -ه 

 .عن طريق التعاقد مع مجموعة من الموردين
واد التنظيف،       تتمثل في مختلف المواد التي تستهلك بمجرد الحصول عليها كم: استهالكات أخرى -و 

 .الخ...الخردوات، البنزين والمازوت لتشغيل معدات النقل، والكهرباء لتشغيل المطحنة، وقطع الغيار
تتمثل في األجر القاعدي ومختلف العالوات والمنح والتعويضات الممنوحة للعمال، : أجور المستخدمين -0

 %. 22تي تقدر بــــ باإلضافة إلى اشتراكات رب العمل في الضمان االجتماعي وال
تتمثل في مصاريف ايجار المحالت المستغلة كنقاط بيع والمصاريف المتعلقة بها كالكهرباء، : الخدمات -0

الخ، ...الخ، والصيانة واالصالحات المتعلقة باصالح تجهيزات االنتاج وترميمات المباني..الماء
 .الخ..باإلضافة إلى أتعاب محافظي الحسابات والمحامين والموثقين

المفروض على نقاط ( TAP)تتمثل في الرسم على النشاط المهني : الضرائب والرسوم غير المسترجعة -4
 .البيع، وحقوق الطابع التي تفرض عند الشراء النقدي، باإلضافة إلى مختلف الضرائب والرسوم األخرى

الصكوك وفوائد  تشمل فوائد القروض الممنوحة من طرف البنوك وعموالت تحصيل: المصاريف المالية -5
دورية ثابتة متعلقة بحسابات الوحدة، ومختلف المصاريف المتعلقة بكشف الحساب وتحويل الشيكات 

  .الخ...وتحويل األموال بين الحسابات
تتمثل في حقوق استغالل البرامج وبراءات االختراع، مثل برنامج المحاسبة العامة، : حقوق االستغالل -6

 .الخ...وبرنامج األجور
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 :وتشمل: صاريف المختلفةالم -7
مصاريف تأمين مختلف أصول المؤسسة، ومختلف التجهيزات األخرى مثل السيارات : التأمينات -أ 

 . والشاحنات
تتمثل في مجموع التكاليف التي تتكبدها المؤسسة في شكل مساعدات تقدمها : اقتطاعات أخرى ومنح -ب 

 .الخ...إلى الجمعيات والنوادي الرياضية واإلعانات األخرى
وتتمثل في مختلف المصاريف التي تتحملها المؤسسة الناتجة عن : المصاريف المختلفة األخرى  -ج 

 .الخ...التسيير الجاري كالغرامات والعقوبات
وتتمثل في أقساط اهتالك الدورة لمجموع االستثمارات، ومختلف  :مخصصات االهتالكات والمؤونات -0

 . الخ...والحقوقالمؤونات المشكلة لمواجهة تدني قيم المخزون 
 

من خالل الدراسة الميدانية وجد أن : بسكرة-حساب التكلفة بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب -ثانيا
المؤسسة ال تقوم بتطبيق أية طريقة من الطرق العلمية لمحاسبة التكاليف، بل تقوم باستخدام طريقة عملية 

 :لتحديد تكلفة المنتجات تمر بالمراحل التالية
تقسيم أعباء المحاسبة العامة إلى أعباء متغيرة وثابتة، ثم تحديد تكلفة إنتاج القنطار الواحد من  تبدأ من  

المنتج بنوعيه، ثم تحديد تكلفة المواد األولية المستهلكة للحصول على القنطار الواحد من المنتج، وأخيرا 
 . تغيرة واألعباء الثابتةتحديد سعر التكلفة بجمع تكلفة استهالك المواد األولية واألعباء الم

 :وفي ما يلي عرض مختلف مراحل حساب التكلفة بالمؤسسة محل الدراسة

يتم تقسيم حسابات التكاليف على أساس تغير المبالغ : تقسيم أعباء المحاسبة العامة إلى متغيرة وثابتة -0
وحدات المنتجة من أجل من سنة إلى أخرى وليس على أساس العالقة بحجم اإلنتاج، ثم تقسم على عدد ال

 :تحديد التكلفة الوحدوية وتحسب بالعالقة التالية

 (عدد الوحدات المنتجة( / )المبلغ الكلي للعبء= )التكلفة الوحدوية 
   
بهذه العالقة يتم حساب التكلفة الوحدوية لجميع عناصر التكاليف ويمكن حساب هذه التكلفة بعد تحديد حجم  

 :ق والفرينة والذي يوضح في الجدول التالياالنتاج من منتوجي الدقي
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 0100حجم االنتاج لسنة (: 10)الجدول رقم 
 قنطار: الوحدة                                                                    

 
 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات مصلحة المحاسبة والمالية: المصدر

 
 
في الجدول السابق تم تحديد حجم انتاج المؤسسة من الدقيق والفرينة، وسيتم حساب التكلفة الوحدوية    

 :للدقيق والفرينة في الجدول التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الكمية بالقنطار المنتوج الرقم
 767,86 284 دقيق 01
 911,00 436 فرينة 02

 632,26 721 المجموع
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 ات والتغير بداللة حجم االنتاجتقسيم االعباء وفق الثب (:10)الجدول رقم 
 (دج)الوحدة                                                                                  

                                                 
*
 .تحسب بقسمة مجموع تكاليف الماء على مجموع حجم االنتاج 

 التكلفة الرقـم  
 مبلغ التكلفة

 
 قنطار/ سعر

 فرينة دقيق
 االعباء المتغيرة

 1,54 *1,54 784,39 108 1 الماء 01
 12,06 0,00 000,00 700 8 محسن الفرينة 02
 17,02 17,02 074,47 279 12 الكهرباء المستهلكة 03
 13,69 13,69 148,45 878 9 قطع الغيار 04
 2,07 2,07 899,30 493 1 خردوات 09
 0,65 0,65 252,60 470 مستلزمات مكتب 02
 3,77 3,77 000,72 719 2 الوقود 02
 0,25 0,25 400,00 180 مالبس العمال 09

 2,87 2,87 202,82 070 2 واد وأدوات مختلفةم 08

 3,14 3,14 248,21 263 2 صيانة إصالحات 10
 5,38 5,38 940,00 884 3 أتعاب 11
شهار 12  0,08 0,08 589,40 56 دعاية وا 
 3,65 3,65 529,68 631 2 نقل السلع 13
 4,64 4,64 694,60 346 3 تنقالت، مهمات واستقباالت 14
 2,62 2,62 643,75 890 1 يد والهاتفمصاريف البر  19
 0,20 0,20 014,01 145 الخدمات البنكية 12
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 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات مصلحة المحاسبة والمالية: المصدر

 تتغير قيمتها من)لقد تم في هذا الجدول حساب التكلفة الوحدوية لكل عناصر األعباء سواء المتغيرة منها    
أو ثابتة كالتكلفة الوحدوية لعنصر الماء من أجل انتاج قنطار واحد من الدقيق هي ( سنة إلى اخرى

دج،  ومن ثم جمعها للحصول على التكلفة الوحدوية االجمالية؛ حيث ان التكلفة الوحدوية االجمالية 1.94
 .دج318.28دج أما منتوج الفرينة بــ302.23لمنتوج الدقيق تقدر بـ 

 *:تكلفة انتاج الدقيق الممتاز تحديد -0
 :تتحدد تكلفة انتاج الدقيق من خالل العالقة التالية

 
 مبيعات -اء القمح الصلب المستهلكتكلفة شر = )تكلفة انتاج القنطار الواحد من الدقيق الممتاز

 (الكمية المنتجة من منتوج الدقيق الممتاز( / ) مبيعات النخالة -السيموالت
       :           حيث

 (ثمن شراء القنطار)× ( الكمية المنتجة= )تكلفة الشراء                           
                                                 

.ألن هذه الدراسة ستركز على منوج الدقيق الممتاز  *  

 99,26 99,26 926,02 626 71 أجور المستخدمين 12

19 
ضرائب ورسوم غير مسترجعة على رقم 

 0,86 0,86 195,00 623 األعمال

 3,02 3,02 973,72 177 2 ضرائب ورسوم أخرى 18
 0,61 0,61 032,36 439 األعباء االستثنائية 20

 177,36 165,30 765,11 176 118 المجموع  الجزئي لالعباء المتغيرة
      

 األعباء الثابتة
      
 3,55 3,55 935,79 558 2 مصاريف التأمين 21
 138,39 138,39 450,14 864 99 مخصصات اإلهتالك، المؤونات وخسائر القيمة 22

 141,93 141,93 385,93 423 102 تةالمجموع الجزئي لالعباء الثاب
 000.00 017.00 151,04 600 220 التكلفة الوحدوية االجمالية
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 :                و
                      

 (سعر البيع المتوقع)× ( الكمية المنتجة= )ثمن بيع المنتوج الثانوي                        
 
 :هلك من خالل المعادلة السابقةتحديد تكلفة شراء القمح الصلب المست -أ 

 دج 248220220.90=  2290.00×  294222.920= تكلفة الشراء 
 :تحديد ثمن البيع المحتمل لكل منتوج ثانوي - ب

 دج 32222328.49=  1328.92×  22204.93= ثمن بيع السموالت  
 دج 98222224.23=  1223.49×  23282.92= ثمن بيع النخالة      
 :ج الدقيق الممتازتحديد تكلفة إنتا - ج

 -32222328.49 – 248220220.90= )تكلفة انتاج القنطار الواحد من الدقيق الممتاز  
 دج 2934.23( = 194222.91( / )98222224.23

 .دج 2934.23: وبالتالي تقدر تكلفة إنتاج القنطار الواحد من الدقيق الممتاز بـ  
القنطار الواحد من الدقيق الممتاز باإلعتماد على العالقات والجدول التالي يوضح طريقة حساب تكلفة انتاج  

 .السابقة

 0100تكلفة انتاج الدقيق الممتاز لسنة (: 14)الجدول رقم 

 بالقنطار/ اإلنتاج الطبيعة
القنطار /تكلفة الوحدة

 (دج)
 (دج)المبالغ اإلجمالية 

 720,80 270 649 280,00 2 767,860 284 تكلفة شراء القمح الصلب
 329,45 266 37 369,86 1 204,53 27 ثمن بيع السموالت
 664,23 676 89 223,48 1 296,52 73 ثمن بيع النخالة

 727,11 327 522 834,63 2 266,81 184 تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز
 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات مصلحة المحاسبة والمالية: المصدر



 استخدام أدوات المحاسبة االدارية في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصادية

 

- 162 - 
 

ة ال تتبع الطرق العلمية في تحديد التكلفة، فمن البديهي حساب التكلفة يكون بداللة تم االشارة بأن المؤسس   
تكلفة شراء المواد األولية وتكلفة االنتاج، لكن هذه المؤسسة ال تقوم بشيء من هذا القبيل، ال تأخذ بالحسبان 

 .وية لهذا المنتجأعباء الشراء واالنتاج، بل تعتمد على تكلفة الشراء وأسعار بيع المنتجات الثان
 .دج834,63 2: من الجدول السابق نجد أن تكلفة إنتاج القنطار الواحد من الدقيق الممتاز تقدر بـ

بعد حساب تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز، يتم تحديد سعر : تحديد سعر تكلفة منتجات الدقيق الممتاز -0
كلغ من خالل المراحل  29وج دقيق ممتاز تكلفة  هذه المنتجات، وللتوضيح أكثر ستكون دراسة تكلفة منت

 :التالية

 :كغ، وتتمثل هذه المستلزمات في29تحديد مستلزمات انتاج قنطار واحد من الدقيق الممتاز  - أ
 1  قنطار من الدقيق الممتاز قبل وضعه في األكياس الذي حددت  تكلفته في المرحلة السابقة بـــــ :

 دج؛2 834,63
 4  كلغ؛ 29أكياس حجم 
 2,4  غرام لكل كيس؛ 0,2غرام خيط إلنتاج أربعة أكياس حيث يخصص 
  بطاقات للقنطار الواحد 4بطاقة لكل كيس أي. 
إضافة التكلفة المتغيرة والتكلفة الثابتة الوحدوية أي التكلفة الوحدوية االجمالية التي تم حسابها في  - ب

:  كلغ والمقدرة بـ 29قيق ممتاز للحصول على سعر تكلفة القنطار الواحد من منتوج د( 03)الجدول رقم 
 .دج 302.23

 :وتظهر المراحل السابقة في الجدول التالي 
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 0100كلغ لسنة  05سعر تكلفة منتوج دقيق الممتاز (: 15)الجدول رقم 
 (دج)تكلفة القنطار  (دج)تكلفة الشراء  الكمية الوحدة التعيين

 834,63 2 834,63 2 1,00 قنطار الدقيق الممتاز
 58,00 14,50 4,00 كيس كيس

 0,56 232,56 2,40 غرام (كيس/غ 0,2)خيط 
 1,00 0,25 4,00 بطاقة بطاقة

 894,19 2 (0)كغ  05تكلفة إنتاج القنطار الواحد من منتوج دقيق ممتاز وزن 
 302.23 (2)التكلفة الوحدوية االجمالية 

 201,42 3 ( 0( + )0( = )0)كلغ دقيق ممتاز  05سعر تكلفة منتوج 
 412,18 3 (4)سعر بيع القنطار 

 210,76 (0) -( 4)الهامش الربح 
 %6.077 نسبة الهامش

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات مصلحة المحاسبة والمالية:  المصدر

فة كغ، من خالل تحديد تكل 29يوضح الجدول طريقة الحصول على سعر تكلفة منتوج الدقيق الممتاز    
إن المؤسسة حققت هامش ( 09)انتاج القنطار الواحد ثم اضافة التكلفة الوحدوية االجمالية، من الجدول رقم 

 . %2.122دج أي بنسبة  210.22ربح يقدر بــ 
 بسكرة  -األداء المالي في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: المطلب الثاني

 ، بلفي المؤسسةداة أو مقياس لتقييم وقياس األداء المالي ال توجد اي أ يالحظ من الدراسة الميدانية أنه   
يتم تقييم األداء المالي في محـاسيبا، حيث تعتبـر النتيجة الصافية المدرجة في الكشوف المالية السنوية 
المقياس األساسي والنهائي لمردودية المؤسسة، وبالتالي تسمح بقيـاس أدائها المالي خصوصا من جانب 

 .المحّلليـن المـاليين، فهي تعد الدليل على الصحة المالية للمؤسسةالمساهمين و 
بسكرة بتقييم أداءها المالي بمقارنة رقم  -وفي بعض األحيان قد تقوم مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  

األعمال المحقق بالسنوات السابقة، وتسجيل االنحرافات إن وجدت، وهذا األسلوب ال يتم وفق طرق علمية 
 .جة بل يتم وفق طريقة عشوائية ال يمكنها المساهمة في عملية التقييم أو القياسممنه
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بينما تقوم بعملية تقييم يومية للسيولة من خالل تقديم مسؤول الخزينة تقرير يومي للمدير العام عن قيمة   
يار تعتمد المؤسسة الخزينة، لكن هذا التقييم ال يعتبر فعال ألنه اليتم وفق معايير محددة، أي ال يوجد مع

بالحكم بأن السيولة جيدة أو وجود انحرافات سلبية؛ يكفي وجود سيولة والخزينة غير معدومة لكن هل هذه 
 . لذا ال يفي هذا التقييم باألداء المالي. السيولة كافية أم ال؛ ال تؤخذ بعين االعتبار

 
سين األداء المالي لمؤسسة المطاحن تفعيل استخدام أدوات المحاسبة االدارية في تح: المبحث الثالث
 بسكرة  -الكبرى للجنوب

سيتم في هذا المبحث المساهمة في تطبيق مجموعة من أدوات المحاسبة االدارية ومحاولة تبيان أثر    
تطبيقها في تحسين األداء المالي من خالل مختلف مؤشراته، واختيار هذه المجموعة من األدوات لم يأتي 

 :كانت نتيجة لعدة اعتبارات منهاالصدفة بل بمحض 
  حاولنا مسح جميع أنواع أدوات المحاسبة اإلدارية فأخذنا من األدوات التقليدية التحليل المالي

ومحاسبة التكاليف، واخترنا من الحديثة سالسل القيمة والتكلفة المستهدفة، وأما أدوات المحاسبة 
 .ألداء المتوازناالدارية للتحسين المستمر فحاولنا تطبيق بطاقة ا

  إن هذه األدوات المختارة تؤثر بشكل ملموس في جميع مؤشرات األداء المالي التي تم التطرق اليها
 .في الجانب النظري

 كالتوقيت المنضبط ال يمكن تطبيقه في هذه الصناعة ألنه يرتكز أكثر )امكانية تطبيقها في المؤسسة
 . افة الى توفر البيانات األولية لتطبيق هذه األدوات، باإلض(شيء على المنتجات الكبيرة كالسيارات

 
 دور التحليل المالي في تحسين األداء المالي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب : المطلب األول

يلعب التحليل المالي دور كبير في قياس وتقييم االداء المالي للمؤسسات االقتصادية، لذا سيتم اعداد   
ختصرة ومن ثم محاولة معالجة مختلف بياناتها وفق أساليب التحليل المالي من أجل الميزانيات المالية الم
 . تقييم االداء المالي
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 0100،0100اعداد الميزانيات المالية  المختصرة للمؤسسة لسنة :  الفرع األول

تعديالت، ألنها  سنقوم باستخدام الميزانيات المحاسبية المالية للمؤسسة في التحليل المالي دون اجراء أية   
لمؤسسة المطاحن  2012معدة وفق النظام المحاسبي المالي؛ وفيما يلي سيتم عرض الميزانية المالية لسنة 

 .خط انتاج الدقيق والفرينة –الكبرى للجنوب 
 00/00/0100بتاريخ ( أصول)الميزانية المالية (:16)الجدول رقم 
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 0100و 0100الميزانيات المالية المختصرة لسنة  
وباالعتماد على استحقاقية المدينون  باالستناد على المعلومات المالية المدرجة في الميزانية السابقة،   

 :على التوالي في الجداول االتية 2012،  2011ة المالية المختصرة لسنتين والدائنون، سيتم اعداد الميزاني
 0100الميزانية المالية المختصرة لسنة (: 10)الجدول رقم 

 (دج:)الوحدة                                                                      
 المبالغ الخصوم المبالغ األصول

 556,76 082 804 :**األموال الدائمة 367,98 149 754 *األصول الثابتة
 672,93 941 741 األموال الخاصة 410,89 463 254 :***األصول المتداولة
 883,83 140 62 ديون طويلة األجل 405,41 749 59 قيم االستغالل
 ديون قصيرة األجل 600,61 374 153 قيم غير جاهزة

 
204 530 222,11 

 404,87 339 41 قيم جاهزة 
 778,87 612 008 1 المجموع 778,87 612 008 1 المجموع

 اعداد الباحثة باالعتماد على الكشوف المالية : المصدر

 0100الميزانية المالية المختصرة لسنة (: 10)الجدول رقم 
 (دج: )الوحدة                                                                               

 المبالغ الخصوم المبالغ األصول
 931,05 009 713 :األموال الدائمة 081,70 233 622 األصول الثابتة
 820,82 188 686 األموال الخاصة 994,73 881 244 :األصول المتداولة
 110,23 821 26 ديون طويلة األجل 799,84 051 44 قيم االستغالل
 رة األجلديون قصي 719,01 764 177 قيم غير جاهزة

 
154 105 145,38 

 475,88 065 23 قيم جاهزة 
 076,43 115 867 المجموع 076,43 115 867 المجموع

 اعداد الباحثة باالعتماد على الكشوف المالية: المصدر

                                                 
*
 .هي تلك االصول التي تستخدم في العمليات الرئيسية للمؤسسة والتي تبقى في حوزتها لسنوات  
**

 .وتشمل االلتزامات طويلة األجل  
***

 .صول التي يتوقع تحويلها الى نقدية خالل سنة مالية واحدةهي تلك األ
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لتسهيل عملية تحليل الميزانية المالية المختصرة للسنتين سيتم التمثيل البياني لمختلف عناصر الميزانيتين   
 :ا هو موضح في االشكال التاليةكم
 
 
 

 0100تمثيل أصول الميزانية المالية المختصرة لسنة (: 06)الشكل رقم
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 اعداد الباحثة باالعتماد على الميزانية المالية المختصرة: المصدر
 0100تمثيل خصوم الميزانية المالية المختصرة لسنة (: 07)الشكل رقم

 
 
 
 

 حثة باالعتماد على الميزانية المالية المختصرةاعداد البا :المصدر
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20,28% 
 االموال الخاصة

 ديون طويلة االجل

 ديون قصيرة االجل

75% 

6% 

15% 

4% 

25% 

 قيم جاهزة قيم غير جاهزة قيم االستغالل االصول الثابتة
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 0100تمثيل أصول الميزانية المالية المختصرة لسنة (: 00)الشكل رقم
 
 

 
 
 
 
 

 اعداد الباحثة باالعتماد على الميزانية المالية المختصرة: المصدر

 
 

 2012تمثيل خصوم الميزانية المالية المختصرة لسنة (: 00)الشكل رقم
 
 

 
 
 
 
 

 اعداد الباحثة باالعتماد على الميزانية المالية المختصرة: لمصدرا
 

، حيث تسمح لنا بتسجيل 2012و  2011من األشكال يمكن مقارنة عناصر الميزانيتين الماليتين للسنتين    
إلى السنة  2011بعض المالحظات، في جانب األصول هناك انخفاض في قيمة األصول الثابتة من السنة 

أما بجانب الخصوم . االصول المتداولة بما فيها قيم االستغالل والقيم الجاهزة والقيم غير الجاهزة وكذا 2012
فالحظنا  أن هناك انخفاض في قيمة االموال الخاصة و الحظنا انخفاض كبير في الديون طويلة االجل 

 (.  المؤسسة قامت بتسديد جل ديونها) والديون قصيرة األجل 
 

 تحليل المالي بواسطة مؤشرات التوازن الماليال: الفرع الثاني
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3,09% 17,77% 
 االموال الخاصة
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5,08% 
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2,66% 

28,24% 

 االصول الثابتة

 قيم االستغالل

 قيم غير جاهزة

 قيم جاهزة
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يوجد هناك عدة مقاييس لقياس التوازن المالي في المؤسسة االقتصادية كما تطرقنا اليها في الجانب    
 :النظري، حيث يعتبر من أهمها

 بسكرة -حساب مؤشرات التوازن المالي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب(: 01)الجدول رقم 
 (دج:)الوحدة                                                                                        
 0100 0100 العالقة المقياس
 188,78 933 49 849,35 776 90 األصول الثابتة -األموال الدائمة رأس المال العامل

 695,05 207 12- 739,12 955 63 األصول الثابتة -االموال الخاصة رأس المال العامل الخاص
 410,89 463 254 994,73 881 244 مجموع األصول المتداولة رأس المال العامل االجمالي

 105,94 671 266 255,61 926 180 مجموع الديون رأس المال األجنبي
 783,64 593 8 373,47 711 67 السلفات -دقأ -ق غ ج +ق االس احتياج راس المال العامل

 الباحثة باالعتماد على الميزانية المالية المختصرة  اعداد: المصدر

 
 

 :ولتوضيح أكثر سيتم التمثيل البياني لجميع هذه المؤشرات خالل السنتين محل الدراسة في الشكل التالي
 التمثيل البياني لمؤشرات التوازن المالي(: 01)شكل رقم 

 (دج:)الوحدة                                                                 

 (10)اعداد الباحثة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر
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واستنادا إلى الجدول والشكل  2012، 2011من خالل مؤشرات التوازن المالي لميزانية المؤسسة لسنتين    
 :يستنتج مايلي

  تبرة وهو ما يؤكد ، وأن قيمته جد مع2011و 2012أن رأس المال العامل الصافي موجب خالل السنتين
أن المؤسسة تمتلك هامش أمان، وما يدل أن المؤسسة تمول أصولها الثابتة عن طريق مواردها الدائمة، 

، كما يالحظ ارتفاع  في رأس المال وبالتالي تحقق هامش أمان موجب يدعى رأس المال العامل الصافي
تة ألن المؤسسة قد تنازلت على وهذا راجع إلى االنخفاض في األصول الثاب 2012العامل في سنة 

 .  بعض من استثماراتها
  ما يعني أن المؤسسة غير قادرة على تمويل أصولها الثابتة  2011رأس العامل الخاص سالبا خالل سنة

من مواردها الخاصة حيث تعتمد على الموارد الخارجية، اال ان راس المال الخاص كان موجبا في سنة 
ة على تمويل استثماراتها من المصادر الداخلية هو مؤشر ايجابي على اي  أن المؤسسة قادر  2012

 .عدم التبعية لألطراف الخارجية
  من خالل مقارنة راس المال العامل اإلجمالي برأس المال العامل االجنبي خالل فترة الدراسة يالحظ أنه

جنبي و هذا يدل على كان راس المال العامل االجمالي اقل من راس المال العامل اال 2011في سنة 
 2012عدم امتالك المؤسسة لسيولة كافية من اموالها الخاصة تمكنها من تمويل استثماراتها، اما سنة 

فقد كان راس المال العامل االجمالي اكبر من راس المال العامل االجنبي مما يدل على امتالك المؤسسة 
ماليا نظرا العتمادها على الديون مما يصعب سيولة معتبرة، إال أن المؤسسة وكما يبدو غير مستقلة 

 .عليها الحصول على ديون اضافية بسهولة
  بـ       2011حيث يقدر هذ االحتياج في سنة أن احتياجات رأس المال العامل موجبة بالنسبة للسنتين

وهذا راجع الى االنخفاض في كل  373,47 711 67الى  2012ثم انخفض سنة  783,64 593 8
( احتياجات دورة االستغالل)وهذا معناه وجود احتياجات دورية  جات التمويل وموارد التمويلمن احتيا

وهذه الوضعية تستلزم على المؤسسة  وعليه ينبغي على المؤسسة إيجاد موارد لتغطية هذه االحتياجات،
مة القيام بتخفيض قيمة احتياجات التمويل إما عن طريق تخفيض قيمة المخزونات، أو تخفيض قي

 .الحقوق لدى الغير

وعلى العموم فمؤشر التوازن المالي في هذه المؤسسة ال يدل على سالمة أدائها المالي، فخالل السنتين   
 (.  خالل سنة االستغالل)محل الدراسة تعاني المؤسسة من نقص في الوفاء باحتياجات الدورية 

 بسكرة -مطاحن الكبرى للجنوبالتحليل المالي لمؤشرات السيولة لمؤسسة ال: الفرع الثالث
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ستعتمد الدراسة على أهم المقاييس المعتمدة في التحليل المالي والتي تم التطرق اليها في الجانب النظري   
 :بسكرة والتي ستوضح في الجدول التالي–لقياس وتقييم السيولة في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 

 بسكرة -طاحن الكبرى للجنوبحساب السيولة لمؤسسة الم(: 00)الجدول رقم 
 (دج:)الوحدة                                                                          

 0100 0100 العالقة المقياس
 404,87 339 41 475,88 065 23 سلفات المصرفية -القيم الجاهزة الخزينة

 %124,41 %158,91 لمتداولةااللتزامات ا/ االصول المتداولة نسبة السيولة العامة
 %25,23 %28,24 مجموع األصول/ األصول المتداولة نسبة سيولة االصول

 %95,20 %130,32 دق أ/ ق غ ج + قج  نسبة السيولة المختصرة
 %20,21 %14,97 الديون قصيرة االجل/ القيم الجاهزة نسبة السيولة اآلنية

 انية المالية المختصرةاعداد الباحثة باالعتماد على الميز : المصدر

 : قبل قراءة هذه المقاييس وتحليلها سنحاول تمثيلها بيانيا في الشكل التالي للتوضيح أكثر
 
 
 
 

  2012و 2011تطور الخزينة خالل (: 00)الشكل رقم 
 (دج: )الوحدة                                                              
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 (11)اد الباحثة باالعتماد على الجدول رقم اعد : المصدر
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 (11)اعداد الباحثة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر
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 (11)ثة باالعتماد على الجدول رقم اعداد الباح: المصدر
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 0100و 0100تطور نسبة السيولة المختصرة خالل (: 04)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 (11)اعداد الباحثة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

 0100و 0100تطور نسبة السيولة اآلنية خالل (: 05)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 (11)اد على الجدول رقم اعداد الباحثة باالعتم: المصدر

 
 

 :من خالل الجدول السابق والشكل التوضيحي يستنتج ما يلي
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  أن الخزينة خالل سنوات الدراسة موجبة وهي وضعية حسنة للمؤسسة بحيث كانت قيمة الخزينة في سنة
دج  475,88 065 23و تصل الى  2012دج لتنخفض في سنة  404,87 339 41تقدر بـ 2011

انخفاض في قيمة القيم الجاهزة  ومنه المؤسسة في وضعية تسمح لها بتمويل دورة وهذا راجع إلى 
 .االستغالل

  هذا يعني وجود  2012و  2011خالل السنتين  2إلى  1نسبة السيولة العامة للمؤسسة كانت ما بين
 مما يعني أن المؤسسة في حالةفائض من األصول المتداولة بعد تغطية كل الديون قصيرة االجل، 

 .مالءة مالئمة جدا، تمكنها من الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير
   ومنه  0.28و  0.29كانت ما بين  2012و  2011نسبة سيولة األصول للمؤسسة خالل الفترة

األصول الثابتة أكبر من األصول المتداولة وعليه من الصعب الحصول على السيولة في اآلجال 
 .القصيرة

 وهي نسبة  1.3و  0.8كانت ما بين  2012و 2011تصرة للمؤسسة خالل الفترة نسبة السيولة المخ
مقبولة ألـنها قريبة من الواحد حيث تقوم هذه النسبة على استبعاد المخزون السلعي في حساب قيمتها 

 .ألنه أقل عناصر األصول المتداولة سيولة وسرعة للتحول إلى نقدية
  ونسبة السيولة الحالية للمؤسسة خالل 0.2و  0.2لة الحالية بين تتراوح القيمة النموذجية لنسبة السيو ،

أي ان المؤسسة تعتمد على قيمها الجاهزة   0.21و  0.19كانت ما بين  2012و  2011الفترة 
 .المتوفرة لديها للوفاء بااللتزامات القصيرة األجل دون اللجوء إلى بيع جزء من مخزونها أو تحصيل دينها

بق  يمكن تقييم األداء المالي وفق مؤشر السيولة والحكم على حسن التسيير المالي لهذه من خالل ما س   
بسكرة تتميز بالمالءة المالية والسيولة الجيدة مما –المؤسسة ومنه فإن مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 

 .يسمح لها بالوفاء بديونها قصيرة االجل
 

 بسكرة -ر المالي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب التحليل المالي لمؤشرات اليس: الفرع الرابع
بسكرة من خالل المقاييس الموضحة في –سيتم قياس مؤشر السيولة في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب   

 :الجدول التالي
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 بسكرة -حساب مؤشر اليسر المالي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب(: 00)الجدول رقم 
 0100 0100 العالقة المقياس

 %26,44 %20,87 مجموع األصول/ مجموع الديون سبة المديونيةن
 %6,16 %3,09 مجموع األصول/ الديون طويلة االجل نسبة هيكلة الديون طويلة االجل

 اعداد الباحثة باالعتماد على الميزانية المالية المختصرة: المصدر

 :يتم التمثيل البياني لها في الشكل التاليمن أجل التعليق على نتائج المقاييس التي تم حسابها في الجدول س 
  0100و 0100تطور مؤشرات اليسر المالي خالل السنتين  (: 06)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 (12)اعداد الباحثة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر
 :من خالل الجدول والشكل يستنتج ما يلي  
  فترة الدراسة اعتمدت في تمويل أصولها خالل سنة من خالل نسبة المديونية يالحظ أن المؤسسة خالل

   % 20.92لتصل الى  2012من الديون حيث انخفضت هذه  النسبة سنة  %ـ22.44على  2011
وعليه فمن المتوقع أن ال تواجه المؤسسة أي صعوبة في سداد قيمة الديون والفوائد حين يصل موعد 

 استحقاقها 
 2012لتصل سنة   %2.12تقدر بـ   2011جل فقد كانت سنة أما عن نسبة هيكلة الديون طويلة األ 

 .و هو ما يدل على عدم اسراف المؤسسة في التمويل بالديون طويلة االجل %3.08الى 
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من خالل مؤشرات اليسر المالي يستنتج أن المؤسسة ال تعاني من مشكل سيولة وقادرة على الوفاء     
 .بديونها طويلة األجل في اآلجال المحددة

 بسكرة -التحليل المالي لمؤشر مردودية مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: الفرع الخامس
يمكن قياس المردودية في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب باالعتماد على جدول حساب النتيجة من    

 :خالل المقاييس التالية
 -لية لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبحساب المردودية االقتصادية والمردودية الما(: 00)الجدول رقم 

 بسكرة
                    (دج:)الوحدة                                                                                             

 0100 0100 السنوات
 332,71 830 20 639,27 195 28 النتيجة االجمالية

 408,71 325 23 233,20 613 24 النتيجة الصافية

 %2,07 %3,25 مجموع األصول/ النتيجة االجمالية المردودية االقتصادية
 %3,14 %3,59 األموال الخاصة/ النتيجة الصافية  المردودية المالية

 اعداد الباحثة باالعتماد على جدول حساب النتيجة والميزانية المالية المختصرة:  المصدر

 : ل عليها في هذا الجدول  على شكل رسومات بيانية في الشكل التاليستترجم النتائج المتحص   
 

 0100و  0100تطور المردودية خالل السنتين (: 07)الشكل رقم 

 
 (13)اعداد الباحثة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر
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لها يقدر من خالل الجدول والشكل يتضح بأن عائد المؤسسة من نشاطها االستغاللي الى مجموع أصو    
نسبة المردودية االقتصادية موجبة خالل )للسنة السابقة لها  %2.02و 2012لسنة  %3.29بنسبة 
؛ أي أن رؤوس األموال المستثمرة في المؤسسة أعطت مردودا إيجابيا، فكل دينار مستثمر سيحقق (السنتين

 2011مقارنة بسنة  2012دية سنة ارتفاع في المردو  ، وبالمقارنة بين السنتين هناك% 3.29ربحا يقدر بــ   
 .وهذا بسـبب ارتفاع النتيجة االجمالية

، وهذا 2012في سنة  %3.98الى  2011في سنة  %3.14من أما بالنسبة للمردودية المالية  ارتفعت     
 مردودية األموال الخاصة) االرتفاع كان بسبب ارتفاع النتيجـة الصـافية مقارنـة بانخفاض األموال الخاصة؛

 . فكل دينار مستثمر من األموال الخاصة سيؤدي إلى ربح اضافي( موجبة
مردودية األصول االقتصادية واألموال الخاصة  2012و 2011مما سبق يمكن القول بأن في سنتي    

كانت إيجابية ما يعود بالنفع على المسيرين والمساهمين على حد سواء، وهذا ما يدل على األداء المالي 
 .ه المؤسسةالجيد لهذ

 
 

 بسكرة -دور محاسبة التكاليف في تحسين األداء المالي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: المطلب الثاني
توجد عدة طرق في محاسبة التكاليف لحساب التكلفة، إال أن هذه الدراسة  ستعتمد على طريقة األقسام     

مباشرة ليتسنى تحديد دقيق لتكلفة المنتجات، وهي في معالجة التكاليف غير ال(  التكلفة الكلية)المتجانسة 
طريقة تجمع فيها عناصر التكاليف وأسعار التكلفة، ثم تحمل هذه العناصر على مختلف االقسام باستخدام 

حيث تبدأ الدراسة بتحديد األقسام . وحدات القياس المعينة أو النسب المئوية تعد بمثابة مفاتيح التقسيم
وزيع التكاليف غير المباشرة باالعتماد على مفاتيح التوزيع، ثم القيام بعملية التبادل بين المتجانسة، ومن ثم ت

 . األـقسام وتحديد القيمة النهائية لها الى الوصول لحساب سعر التكلفة
ستخصص هذه الدراسة لحساب سعر تكلفة منتوج الدقيق الممتاز، ومن شأن هذه المساهمة أن تعمم    

 .   ه المؤسسةلجميع منتجات هذ
 تحديد االقسام المتجانسة: الفرع األول

على العموم تقسم المؤسسة االقتصادية الى مجموعة من الوظائف واألقسام، حيث أن كل قسم مسؤول    
 –على نشاط معين، وفي هذه الدراسة  يمكن تحديد األقسام المتجانسة لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 

 :التنظيمي كمايلي بسكرة انطالقا من هيكلها
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وتسمى بالرئيسية وهي تمثل األقسام التي لها عالقة مباشرة بالمنتجات وفي  :قسام األساسيةاأل -أوال
 :المؤسسة محل الدراسة تتمثل في

 .تتمثل مهمة هذا القسم في شراء المواد االولية ومختلف مستلزمات االنتاج:  قسم التموين -1
إضافة إلى النخالة، ( المنتوج الرئيسي)الدقيق الممتاز  يقوم بإنتاج: قسم خط إنتاج الدقيق -2

 (.المنتجات الثانوية)والسيموالت  
المنتوج )، والنخالة (المنتوج الرئيسي)يقوم بإنتاج الفرينة العادية والممتازة : قسم خط إنتاج الفرينة -0

 (.الثانوي
 .لكينيقوم ببيع  جميع منتجات المؤسسة وتوزيعها على المسته: قسم التوزيع -4
 
 

وتسمى بالثانوية؛ مهمة هذه األقسام تكمن في تقديم خدمات لألقسام األساسية،  :األقسام المساعدة -ثانيا
حيث تقوم بمساعدتها في أداء المهام المنوطة لها، وتحول مصاريف هذه األقسام كليا عند عملية التوزيع 

 : قسام المساعدة تتمثل فيلألعباء حسب نشاط خط انتاج الدقيق والفرينة فان األالثانوي 
 .يساهم هذا القسم في التنسيق بين مختلف األقسام األخرى ومتابعة العمال: قسم اإلدارة العامة -1
يقدم خدماته إلى األقسام األخرى من خالل حماية مختلف األقسام وصيانة : قسم الصيانة واألمن -2

 .معداتها وتجهيزاتها
م بتوفير المعلومات إلى كل األقسام للمساعدة على اتخاذ يقوم هذا القس: قسم المحاسبة والمالية -3

عداد تقارير عن أداءهم المالي  .القرارات المناسبة كما يقوم بمتابعة نشاطاتها وا 
 

 التوزيع األولي لألعباء غير المباشرة على األقسام المتجانسة: الفرع الثاني
تحمل مباشرة الى المنتجات، أما ( الخ... المباشرة المواد االولية، اليد العاملة) إن األعباء المباشرة     

األعباء غير المباشرة  فيتم تحديدها باالعتماد على المعلومات المقدمة من المحاسبة العامة وباألخص 
 :، في الجدول المفصل ألعباء التسيير، ويتم تقسيمها وفق المراحل التالية2المجموعة 

ولي لألعباء غير المباشرة، ويتم هذا التوزيع من خالل توزيع أعباء تتمثل في التوزيع األ: المرحلة األولى
. المحاسبة العامة على مختلف األقسام األساسية والثانوية انطالقا من مفاتيح التوزيع المتمثلة في نسب مئوية

 :بسكرة –فيما يلي سيعرض الجدول التفصيلي لألعباء السنوية لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 
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 0100الجدول التفصيلي لألعباء لسنة (: 04)الجدول رقم 
 (دج:)الوحدة                                                         

 المبالغ البيـــــــان رقم الحساب

 074,47 279 12 طاقة كهربائية مستهلكة 601006

 000,72 719 2 محروقات مستهلكة 601007

 784,39 108 1 ء المستهلكالما 601008

 400,00 180 ألبسة العمال 601014

 148,45 878 9 قطع الغيار المستهلكة 601015

 899,30 493 1 خردوات 601016

 199,69 957 1 مواد ولوازم اخرى مستهلكة 601017

 507,02 616 29 مواد أولية 610/ حـ

 000,00 284 1 إيجار 613000

 683,60 149 أعباء العماراتأعباء إيجارية و  614000

 077,11 470 2 صيانة واصالح 615000

 258,57 522 2 أقساط التأمين 616000

 019,28 426 6 خدمات خارجية 60/ حـ

 940,00 884 3 األتعاب 622100

 140,76 63 الدعاية والنشر والعالقات العامة 623000

 008,70 839 مصاريف مختلفة 624001

 215,00 131 (التحميل)المناولة مصاريف  624002

 305,98 661 1 نقل القمح 624003

 694,60 346 2 مصاريف التنقل 625001

 641,51 977 مصاريف الفندق والمطعم 625002

 710,10 902 1 مصاريف البريد واالتصال 626000

 014,01 145 الخدمات البنكية وما يتعلق بها 627000

 701,00 026 2 عموالت-فوائد 627100
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 500,00 123 1 اقتطاعات ومتفرقات 628000

 871,66 101 15 خدمات خارجية أخرى 60/حـ

 934,35 073 62 مرتبات الموظفين 631000

 392,02 601 9 اقتطاعات الضمان االجتماعي 635000

 000,00 27 أعباء المستخدمين األخرى 638000

 326,37 702 71 أعباء المستخدمين 60/حـ

 336,00 289 1 ضرائب ورسوم غير قابلة السترجاع على رأس المال 642000

 729,72 140 (خارج الضريبة على األرباح)ضرائب ورسوم أخرى  645000

 065,72 430 1 ضرائب ورسوم والمدفوعات المماثلة 64/حـ

 415,15 4 المصاريف اإلستثنائية للتسيير الجاري 657000

 415,15 4 ألخرىاألعباء العملياتية ا 65/حـ

 907,96 228 3 فوائد القروض 661001

 363,39 563 4 خسائرالصرف 666000

 271,35 792 7 االعباء المالية 66/ح

 450,15 864 99 مخصصات االهتالك 681

 450,15 864 99 مخصصات االهتالكات، المؤونات وتدني القيمة 60/ح
 بسكرة –برى للجنوب البيانات المالية لمؤسسة المطاحن الك: المصدر

 

بعد عرض مجموع األعباء في الجدول سيتم وضع مفاتيح لتوزيع هذه األعباء على جميع األقسام، هذه     
 :المفاتيح ستكون في شكل نسب مئوية تقريبية حددت باالعتماد على خبرة المحاسب كما يلي

 يوجد عدادين واحد  ات الكهربائية، تحدد نسبتها باالعتماد على العداد:  الطاقة الكهربائية المستهلكة
لإلدارة والثاني لقسم اإلنتاج وتم تقسيم الطاقة الكهربائية حسب قيمة العتاد الذي يستهلك طاقة كهربائية داخل 

 .كل قسم وتم قسمتها على المجموع اإلجمالي للحصول على النسب الخاصة بكل قسم
 هلك الوقود داخل كل قسمتوزع النسب حسب العتاد الذي يست: محروقات مستهلكة. 
 وهو الماء الذي يستعمل لتنظيف القمح وزيادة درجة رطوبته وقد تم االعتماد على : الماء المستهلك

 .اإلحصائيات وخبرة مهندس اإلنتاج وتم استخراج النسب الممثلة له
 توزع نسبها على حسب األقسام المستفيدة منها وكذا عدد العمال: ألبسة العمال. 
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 توزع على أساس العتاد الذي يستفيد غالبا من اإلصالحات السنوية: ار المستهلكةقطع الغي . 
 تم توزيع مبالغها على األقسام بناء على معلومات عدة سنوات: الخردوات. 
 وزعت على أساس عدد المكاتب التابعة لكل قسم التي تستفيد من هذه  :مواد ولوازم أخرى مستهلكة
 .؛ وعلى أساس مساحة المكاتب(غالبا مواد التنظيف)المواد 
 هي عبارة عن أعباء نقاط لتوزيع المنتجات ومصاريف  :اإليجار واألعباء اإليجارية والعمارات

 .استغاللها وبالتالي تحمل كلها الى قسم التوزيع
 صالحات  .وزعت على أساس قيمة العتاد المتوقع إصالحه :صيانة وا 
 د الذي يتم تأمينه سنويا وتقسيمه على أساس األقسام بعد حصر العتا تحدد النسب: أقسام التأمين

 .التي ينتمي إليها،  ثم قسمة مبالغه على المبالغ اإلجمالية ومن ثم استخراج المفاتيح
 تم تحديد نسبه بناء على المعلومات المسجلة في يومية المحاسبة العامة لعدة : خدمات خارجية أخرى

النسب الموافقة لها بمساعدة برنامج المحاسبة العامة سنوات، وقد تم استخراج المبالغ وحساب 
(Pccompta.) 

 تم تعداد عمال المؤسسة وتقسيمهم على أساس األقسام التي ينتمون اليها مع : أعباء المستخدمين
، تم استخراج المبالغ اإلجمالية ( Pcpaie)األجور التي يتلقونها وباالستعانة  بملف األجور الموجود ببرنامج 

، تم (الخ..جميع مكونات أعباء المستخدمين كاألجر القاعدي والمنح )سم وحسب مختلف الحسابات لكل ق
 .تقسيم هذه المبالغ على المبلغ اإلجمالي للحصول على المفاتيح

 توزع حسب القسم الذي يستفيد من الخدمات : بالنسبة للضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة
الرسم على النشاط المهني يفرض على الميبعات وبالتالي يتحملها قسم  مثل)الخاضعة للضرائب والرسوم 

 (.الخ...التوزيع
 في المؤسسة محل الدراسة يسجل فيها المصاريف اإلسثنائية للتسيير : األعباء العملياتية األخرى
 .الجاري
 ورد لقسم التموين ألنها تخص عمليات شراء القمح المست  %100تخصص بنسبة : األعباء المالية

 .الصناعية والمحسنات
 عادة توزيعها : مخصصات االهتالك والمؤونات تم تحديد جميع اإلستثمارات الخاضعة لالهتالكات وا 

 .حسب كل قسم، وحساب المبالغ المخصصة لكل قسم وقسمتها على المبلغ اإلجمالي وبالتالي تحديد النسب
 : ويمكن توضيح  هذه المفاتيح في الجدول التالي
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 مفاتيح التوزيع االولي لألعباء غير المباشرة(: 05)قم الجدول ر 
 (دج)الوحدة                                                 
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في هذا الجدول تم تحديد مفاتيح التوزيع األولي لألعباء غير المباشرة وفق نسب مئوية حسب كل قسم من   
أما قسم  % 0.29لكهربائية المستهلكة يقسم مبلغها االجمالي لقسم االدارة العامة بنسبة األقسام كالطاقة ا

 . الخ....  % 0.23األمن والصيانة بنسبة 
بعد تحديد مفاتيح توزيع األعباء غير المباشرة في الجدول السابق، ستحدد مبالغ التوزيع األولي ألعباء كل   

 :قسم في الجدول التالي
 التوزيع األولي لألعباء غير المباشرة(: 06)الجدول رقم 

 (دج)الوحدة                                                          
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دول في هذا الجدول تم التوزيع األولي لمبالغ األعباء غير المباشرة على األقسام باإلعتماد على الج   
الذي حدد مفاتيح التوزيع األولي، وتم حساب هذه المبالغ (  19)الذي حدد األعباء والجدول رقم( 14)رقم

الموافقة لذلك القسم، وبالتالي تقسيم األعباء غير ( مفتاح التوزيع)بضرب مبلغ العبء في النسبة المئوية 
 . المباشرة على جميع األقسام الذي حدد في الجدول

 
 التوزيع الثانوي لألعباء غير المباشرة : ثالفرع الثال

بعد القيام بعملية التوزيع األولي لألعباء غير المباشرة على األقسام المتجانسة وتحميل كل قسم على    
التكاليف غير المباشرة التابعة له، في المرحلة الموالية ستحمل أعباء األقسام المساعدة على األقسام األساسية 

وزيع التي تم استخالصها حسب نسبة العمل المؤداة من األقسام المساعدة إلى األقسام وفق مفاتيح الت
األساسية، وتجدر االشارة بأن هذه المفاتيح من الصعب حسابها بشكل دقيق لكون المؤسسة ال تهتم لحسابها 

ه المفاتيح من جهة ومن جهة اخرى عدم وجدود سجالت لتقدير الخدمات بين مختلف األقسام؛ لذا ستحدد هذ
 :وحددت هذه المفاتيح كما يلي. بمساعدة مسؤول المحاسبة والمالية نظرا لخبرته

 يقوم هذا القسم بتقديم مساعدات الى جميع األقسام األخرى، ألنه يهتم بشؤون العمال : قسم االدارة العامة
 .في مختلف األقسام، وعليه سنأخذ عدد العمال كمرجع لحساب مفتاح التوزيع

 يقدم هذا القسم خدمتين أساسيتين، فالخدمة األولى تتمثل في خدمة األمن وهذه : صيانة واالمنقسم ال
قمنا بتحديد مفاتيح التوزيع فيها بناءا على عدد أعوان األمن في كل قسم، أما الخدمة الثانية والتي تتمثل 

 . لمقدمة لكل قسمفي خدمة الصيانة فحددنا مفاتيحها باالعتماد على قيم االصالحات والصيانة ا
 تم استخراج النسب بواسطة برنامج المحاسبة العامة : قسم المحاسبة والمالية(Pccompta ) من خالل

 .حجم العمليات التي يسجلها هذا القسم لمساعدة األقسام االخرى
 :ويمكن توضيح مفاتيح التوزيع الثانوي في الجدول التالي
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 الثانوي لألقسام المتجانسة مفاتيح التوزيع(: 07)الجدول رقم 

 االقسام

 االقسام األساسية االقسام المساعدة

 المجموع
 االمن والصيانة االدارة العامة

المحاسبة 
 والمالية

 التموين
خط انتاج 
 الدقيق

خط انتاج 
 الفرينة

 التوزيع

 التوزيع الثانوي

 %100,00 %9,26 %24,92 %21,16 %4,08 %11,21 %29,37 %0 االدارة العامة

 %100,00 %16,17 %37,06 %24,71 %2,94 %2,21 %0 %16,91 االمن والصيانة

 %100,00 %28,20 %10,15 %8,86 %38,19 %0 %2,60 %12,00 المحاسبة والمالية

       وحدة العمل 
دج  10000

من المشتريات 
 المواد األولية

قنطار دقيق 
 منتج

قنطار فرينة 
 منتجة

   قنطار مباع

 عداد الباحثةا:  المصدر

في هذا الجدول تم تحديد نسب التوزيع الثانوي بين األقسام كقسم االدارة العامة فان الخدمات المقدمة      
لقسم المحاسبة والمالية  % 11.21لقسم األمن والصيانة و  % 28.32منه الى مختلف األقسام تقسم بنسبة 

 .في الجدول الخ والباقي كما هو موضح....لقسم التموين   %4.09و 
بعد تحديد مفاتيح التوزيع الثانوي سيوضح التوزيع الثانوي لألعباء على مختلف األقسام في الجدول     
 :التالي
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 (دج: )الوحدة           مفاتيح التوزيع الثانوي لألعباء(: 00)الجدول رقم  
رقم 
 الحساب

 المجموع ساسيةاالقسام األ االقسام المساعدة المبالغ البيـــــــان

 التوزيع خط انتاج الفرينة خط انتاج الدقيق التموين المحاسبة والمالية االمن والصيانة االدارة العامة

 507,02 616 29 674,70 764 2 864,11 270 15 268,18 101 10 399,38 163 555,34 291 892,64 296 852,66 727 507,02 616 29 مواد أولية 601

 019,28 426 6 438,79 574 1 339,49 830 2 429,11 900 1 511,53 9 617,06 2 035,32 11 647,98 97 019,28 426 6 خارجيةخدمات  61

 871,66 101 15 807,42 359 3 271,01 190 271,01 190 604,09 870 1 400,13 596 5 702,66 62 815,34 831 3 871,66 101 15 خدمات خارجية أخرى 62

 326,37 702 71 155,57 591 6 699,91 794 16 956,76 738 13 055,62 207 2 857,81 885 5 844,60 473 17 756,09 010 9 326,37 702 71 مستخدمينأعباء ال 63

ضرائب ورسوم، ومدفوعات  64
 مماثلة

1 430 065,72 0,00 0,00 1 289 336,00 0,00 0,00 0,00 140 729,72 1 430 065,72 

 415,15 4 0,00 0,00 0,00 0,00 415,15 4 0,00 0,00 415,15 4 ياتية األخرىاألعباء العمل 65

 271,35 792 7 0,00 0,00 0,00 271,35 792 7 0,00 0,00 0,00 271,35 792 7 األعباء المالية 66

مخصصات االهتالكات  68
 المؤونات وتدني القيمة

99 864 450,15 3 055 852,17 339 539,13 149 796,68 279 620,46 37 918 531,72 56 872 804,36 1 248 305,63 99 864 450,15 

 926,70 937 231 111,83 679 15 978,88 958 91 456,78 849 63 462,43 322 12 978,17 219 13 014,36 184 18 924,25 723 16 926,70 937 231 اجمالي التوزيع االولي

                   التوزيع الثانوي

 %100,00 %9,26 %24,92 %21,16 %4,08 %11,21 %29,37 %100-   العامة االدارة

 %100,00 %16,17 %37,06 %24,71 %2,94 %2,21 %100- %16,91   االمن والصيانة

 %100,00 %28,20 %10,15 %8,86 %38,19 %100- %2,60 %12,00   المحاسبة والمالية

من  10000         وحدة العمل
  المشتريات المواد

   قنطار مباع قنطار فرينة منتجة قنطار دقيق منتج
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 (12)اعداد الباحثة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر   

مما سبق يظهر جليا بأن األقسام المساعدة تقوم بتقديم خدمات لألقسام األساسية كما تقوم بالتبادل في 
العامة فهو يقوم بتقديم الخدمات لألقسام األساسية  الخدمات فيما بينها، مثل ماهو الحال بالنسبة لقسم االدارة

ونفس الشيء بالنسبة لقسمي األمن والصيانة والمحاسبة والمالية؛  أي هناك عالقة تبادلية في جميع األقسام 
المساعدة وهذا النوع يسمى بالتوزيع التبادلي، ولحساب قيمة الخدمات المتبادلة سنقوم باستخدام الطريقة 

 :تاليالجبرية كال
 :سنقوم بتمثيل الخدمات المتبادلة بين االقسام بمتغيرات مجهولة كما يلي -
 س تمثل اعباء قسم االدارة العامة؛ 
 ص تمثل أعباء قسم الصيانة واالمن؛ 
 ع تمثل اعباء قسم المحاسبة والمالية. 
 :لتاليةانطالقا من استفادة االقسام فيما بينها في الجدول السابق تم التوصل الى المعادالت ا -

 (1............ )ع 0.120+ ص  0.128+  12223824.29= س 
 (2.............. )ع0.022+ س 0.283+  19194014.32= ص 
 ( 3............. )ص 0.021+ س  0.112+  13218829.12= ع 

 .من الدرجة األولى بثالثة مجاهيل وهي عدد األقسام المتبادلة وهي جملة معادالت جبرية 
 (:2)في المعادلة رقم ( 1)المعادلة رقم  بتعويض 

 ع0.022( +ع0.120+ص  0.128+ 12223824.29)  0.283+  19194014.32= ص
 :بعد القيام بعملية النشر تصبح المعادلة

 ع0.022+ ع 0,03516+ ص  0,049517+ 4900109,81+  19194014.32= ص
 :وبالتالي تصبح المعادلة

 ع 0,06116+ ص  0.048912+  23084124,17= ص 
 :وبإعادة توزيع أطراف المعادلة

 ع 0.02112+  23094124.12= ص  0,950483
 :ومنه
 ( 4......... )ع  0,06434623+  24286730,2= ص 

 (:1)وبتعويض هذه المعادلة في المعادلة رقم 
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 ع 0.120( + ع 0,06434623+  24286730,2) 0.128+  12223824.29= س
 :وبالتالي

 ع 0.120+ ع  0,01087451+  4104457,4+  12223824.29= س 
 :ومنه
 (9............ )ع 0,13087451+   20828381,7= س 
 (:3)في المعادلة ( 9)و( 4)وبتعويض المعادلتين  
 (ع 0,06434623+24286730,2)0.021( + ع 0,13087451+  20828381,7)0.112+ 13218829.12= ع 

 :ومنه
  12399902.22= ع 

 :نجد( 9)و ( 4)ع في المعادلتين وبتعويض قيمة 
 29392922.02= ص  
 22824422.21= س  

 :ومنه
 466,61 974 22= س 
 866,07 356 25= ص 

 802,62 355 16= ع 
 :بعد الحصول على القيم السابقة سيكون التوزيع النهائي لألعباء بين األقسام في الجدول التالي -

 (دج: )الوحدة             عباء غير المباشرةجدول التوزيع الثانوي لأل (:00)الجدول رقم 
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في هذا الجدول تم حساب تكلفة المؤسسة غير المباشرة لكل األقسام األساسية، حيث أن تكلفة قسم     
دج وتكلفة خط انتاج الفرينة  22429298.29دج وتبلغ تكلفة خط انتاج الدقيق  20291983.99التموين 

 .دج  22918098.02ع دج وقسم التوزي 109241994.48
 تحديد سعر تكلفة المنتوج: الفرع الرابع

 :ان التمكن من الوصول الى سعر تكلفة المنتوج البد وأن يمر المراحل التالية  
 حساب تكلفة شراء المواد األولية النتاج منتوج الدقيق الممتاز: أوال

 :لدينا لحساب تكلفة شراء المواد األولية العالقة التالية
 

 (مصاريف الشراء غير المباشرة( + )مصاريف الشراء المباشرة( + )ثمن الشراء= )فة شراء تكل
 :و 

 
 (قيمة مخزون أول مدة( +  )تكلفة شراء الدورة= )تكلفة الشراء االجمالية 

 :و
 

 (كمية مخزون أول مدة( + )الكمية المشتراة= )الكمية االجمالية 
 

 :بع طريقة التكلفة الوسطية المرجحة والتي تعطى بالعالقة التاليةأما حساب تكلفة الشراء الوحدوية سنت
 

 (الكمية االجمالية( / )تكلفة الشراء= )تكلفة الشراء الوحدوية 
 
كغ في الجدول التالي  29وسيتم حساب تكلفة شراء المواد األولية الالزمة النتاج الدقيق الممتاز لكيس    

 :بناءا على العالقات السابقة
 

      تكلفة شراء المواد األولية(: 01)ل رقم الجدو
 

(دج)الوحدة      
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 الخيط كلغ ممتاز 05بطاقة  كلغ ممتاز 05كيس  القمح الصلب التعيين

         :ثمن شراء المواد األولية

 ( دج 2290× قنطار 282982,92) القمح الصلب 
          676 926 

452,30    
     

   (سكي 321,480)كلغ  29كيس 
   5 124 173,00 

   
    

 0,29× بطاقة   491,229.00)  كلغ ممتاز  29بطاقة 
 (دج

    
112 932,00 

  

 088,34 266       (404× كلغ  999,11( + ))218× كغ 130,10)الخيط 

    748,79 377 مصاريف الشراء المباشرة
 064,04 4 724,84 1 262,81 78 871,49 338 10 مصاريف الشراء غير المباشرة

 152,38 270 656,84 114 435,81 202 5 072,58 643 687 تكلفة الشراء 

 285,50 274 0,00 166,50 36 941,35 435 23 مخزون أول مدة

 437,88 544 656,84 114 602,31 238 5 013,93 079 711 تكلفة الشراء اإلجمالية 

 (دج: )الوحدة              تكلفة شراء المواد األولية(: 01)جدول رقم ال                    
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 678,92 0,00 679,00 2 278,92 10 مخزون أول مدة بالكميات 

 397,13 1 728,00 451 169,00 334 176,49 307 الكميات المشتراة والمخزنة 

 389,68 0,25 15,68 314,89 2 تكلفة شراء الوسطية المرجحة للوحدة الواحدة 

اعداد الباحثة باالعتماد على البيانات المالية للمؤسسة : درالمص  
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دج للوحدة أما الكيس فقد بلغت تكلفة شراءه 2314.98من الجدول ان تكلفة شراء القمح الصلب تقدر بـــ    
 .دج 202.99و الخيط  0.29و البطاقة دج 19.29

 حساب تكلفة انتاج الدقيق الممتاز النصف المصنع: ثانيا
كغ يتعين علينا حساب تكلفة المنتوج النصف مصنع من  29قبل تحديد تكلفة انتاج منتوج الدقيق الممتاز    

 :الدقيق الممتاز حيث أن
 

 (قيمة مخزون أول مدة( +  )ة انتاج الدورةتكلف= )تكلفة االنتاج االجمالية للمنتوج نصف مصنع 
 :و

  
 (كمية مخزون أول مدة( + )الكمية المنتجة للدورة= )الكمية المنتجة االجمالية للمنتوج النصف مصنع 

 
 :وبالتالي

  
 (الكمية االجمالية( / )تكلفة االنتاج= )تكلفة االنتاج الوحدوية للمنتوج نصف مصنع 

  
لسابقة يمكن تحديد تكلفة انتاج المنتوج نصف مصنع من الدقيق الممتاز في الجدول بناءا على العالقات ا  

 :التالي
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 تحديد تكلفة االنتاج نصف مصنع من الدقيق الممتاز (:00)الجدول رقم 
 (دج: )حدةالو                                                                                             

 اعداد الباحثة باالعتماد على البيانات المالية للمؤسسة: المصدر

لفة إنتاج منتوج نصف المصنع تم حسابها بجمع تكلفة إنتاج الدورة و قيمة يتبين من الجدول أن تك   
دج  232220820.22المخزون أول مدة، حيث تقدر تكلفة االنتاج االجمالية للمنتوج نصف المصنع بـــ 

 .والتي تحصلنا عليها بعد ضرب الكمية المنتجة في السعر المتوقع
 كغ 05الممتاز تحديد تكلفة انتاج منتوج الدقيق : ثالثا

 :وتحسب بالعالقة التالية
 تكلفة شراء ( + )تكلفة انتاج الدقيق الممتاز المستهلك( = )كغ05)تكلفة انتاج الدورة من الدقيق الممتاز

 (تكلفة شراء البطاقات المستهلكة( + )تكلفة شراء الخيط المستهلك( + )الكيس المستهلك             
 
 

 الدقيق الممتاز

 (دج)المبلغ  (دج)سعر المؤسسة ( قنطار)الكمية  التعيين

 تكلفة شراء المواد األولية المستهلكة 
  

 قمح صلب المستهلك 
  

 
304 662,85 

 
2 314,89 

 
705 260 227,49 

 اشرة  تكلفة اإلنتاج المب
  

0,00 0,00 0,00 

 إجمالي تكاليف اإلنتاج 
  

304 662,85 2 409,44 734 066 028,92 

 مخزون أول مدة من الدقيق الممتاز
  

723,54 3 047,38 2 204 891,80 

 تكلفة اإلنتاج اإلجمالية للمنتوج نصف المصنع 
  

305 386,39 2 410,95 736 270 920,72 
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 :كغ وفق الجدول التالي 29الممتاز لدقيق وسيتم حساب تكلفة انتاج ا
 كغ 05تكلفة انتاج منتوج دقيق الممتاز  (:00)جدول رقم لا

 

 اعداد الباحثة: مصدرلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (دج)المبلغ  (دج)تكلفة المؤسسة (قنطار)الكيمة  التعيين

       لية المستهلكةتكلفة المواد األو 

 579,93 798 176 410,95 2 331,50 73 تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز المستهلك

 كيس
 

293 302,00 15,68 4 598 975,36 

 576,35 68 389,68 175,98 (كيس/غ 0,2)خيط 

 بطاقة
 

293 302 0,25 73 325,50 

 أعباء اإلنتاج غير المباشرة
  

73 331,50 397,67 29 161 702,50 

 159,64 701 210 873,27 2 331,50 73 كلغ 05تكلفة إنتاج المنتوج التام دقيق ممتاز 

 911,15 623 8 079,42 3 800,50 2 مخزون أول مدة

 070,79 325 219 880,85 2 132,00 76 (تكلفة الوسطية المرجحة)إجمالي تكاليف اإلنتاج 

 135,48 753 216 933,03 2 900,70 73 كلغ ممتاز 05سعر تكلفة منتوج 



 استخدام أدوات المحاسبة االدارية في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصادية

 

- 199 - 
 

دج للوحدة، وتم الحصول  2990.99كغ قد بلغت 29لفة انتاج منتوج دقيق ممتاز يتبين من الجدول أن تك
 . عليها بقسمة المبلغ االجمالي على الكمية

 كغ من الدقيق الممتاز 05تحديد سعر تكلفة منتوج : رابعا
 :كغ من الدقيق الممتاز وفق العالقة التالية 29ويحدد سعر تكلفة منتوج 

 (مصاريف التوزيع غير المباشرة(+)مصاريف التوزيع المباشرة(+)النتاج المباعتكلفة ا=)سعر تكلفة منتوج
 

 :كغ من الدقيق الممتاز في الجدول التالي 29تكلفة منتوج سعر وعليه سيتم حساب 
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 كغ من الدقيق الممتاز 05تحديد سعر تكلفة منتوج  (:00)الجدول رقم 

 (دج: )الوحدة                                                                              
 

 
 اعداد الباحثة باالعتماد على البيانات المالية للمؤسسة :المصدر

 
دج، وذلك بجمع تكلفة  2833.03من الجدول السابق يتعين لنا بأن سعر تكلفة المؤسسة يساوي الى    

 .رة ومصاريف التوزيع غير المباشرةاالنتاج المباع مع مصاريف التوزيع المباش
 كغ 05تحديد النتيجة التحليلية لمنتوج الدقيق الممتاز : خامسا

 :تحسب النتيجة التحليلية من خالل العالقة التالية
 (سعر التكلفة) –( رقم االعمال=  )النتيجة التحليلية 

 (سعر البيع( * )كغ05متاز الكمية المباعة من الدقيق الم= )رقم االعمال              :حيث
 :                و

 (سعر تكلفة الوحدة( * )الكمية المباعة= )سعر التكلفة                            
 :والجدول التالي يبين كيفية حساب النتيجة التحليلية

 (دج) :الوحدة       كغ 05النتيجة التحليلية لمنتوج الدقيق الممتاز (:04)الجدول رقم 
 (دج)المبالغ  التعيين

 (3922.83×  23800.2)رقم األعمال  
          260 642 955,00 

   

 (2833,03×  23800.2)سعر التكلفة 
          216 753 135,48 

   

 819,52 889 43 كلغ 05النتيجة التحليلية لمنتوج دقيق ممتاز 

 المبلغ سعر الوحدة الكيمة  لتعيينا

 024,37 897 212 880,85 2 900,70 73 كلغ مباع 29تكلفة إنتاج منتوج دقيق ممتاز 
 0,00 0,00 0,00 مصاريف التوزيع المباشرة

 111,11 856 3 52,18 900,70 73 مصاريف التوزيع غير المباشرة
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 مالية للمؤسسةاعداد الباحثة باالعتماد على البيانات ال :المصدر
 
 

 دج،  43998918.92كغ تقدر بـــ  29من الجدول السابق نجد بان النتيجة التحليلية لمنتوج دقيق ممتاز 
 تحديد هامش الربح: سادسا

 :هامش الربح هو نسبة النتيجة التحليلية الى رقم اعمال المؤسسة ويمكن حسابه كما يلي 
 (االعمالرقم ( / )النتيجة التحليلية= )هامش الربح 

 
 :من الجدول السابق إن

 %06.04=  955,00 642 260/  819,52 889 43= هامش الربح  
وهي نسبة  %12.94يتبين لنا مما سبق بأن هامش الربح المحدد وفق طريقة االقسام المتجانسة يقدر بــ     

اف االستراتيجية ال بأس بها إال أنه يجب على المؤسسة البحث في سبل تدعيمها من أجل تحقيق األهد
للمؤسسة، وبعد تحديد التكاليف وفق طريقة األقسام المتجانسة سيتم تحليل تأثيرها على تحسين األداء المالي 

 لهذه المؤسسة 
دور تطبيق محاسبة التكاليف في تحسين األداء المالي لمؤسسة المطاحن الكبرى : الفرع الخامس

 بسكرة-للجنوب
في تحديد تكاليف المنتوجات يعتبر نقطة ( طريقة التكاليف الكلية)اليف إن تطبيق نظام محاسبة التك   

 : ايجابية من خالل المساهمة فيما يلي
 المساعدة على التحكم في التكاليف غير المباشرة بشكل أفضل؛ -
تسمح طريقة التكاليف الكلية بالتحديد الدقيق لمختلف االعباء ومدى مساهمتها في المنتوج على  -

لوحدة، وعند التحديد الدقيق للتكاليف المنتج فان المؤسسةتتفادى بيع المنتوج بسعر غير عكس طريقة ا
 مناسب للتكلفة مما يكبدها خسائر؛ 

 المساهمة  في تسعير المنتوجات انطالقا من سعر التكلفة المحقق؛ -
 مراقبة فعالية أقسام  العمل وفعاليتها في تحقيق النتائج؛ -
 .يف وأقل تحقيق االرباح وبالتالي القيام بإعادة الهيكلة الالزمةمعرفة المنتجات األكثر تكال -
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وفي األخير تجدر االشارة أن الغرض المنتظر من وراء تطبيق هذه الطريقة هو التحديد الدقيق لسعر    
تكلفة المنتجات من خالل تحميل المنتجات بما تكبدته فعال من تكاليف مباشرة وغير مباشرة وبالتالي تحديد 

يد للسعر بما يحقق أرباح وبالتالي مردودية موجبة للمؤسسة مما يساهم بشكل فعال في تحسين أدائها الج
 . المالي

 
في تحسين األداء المالي لمؤسسة ( التكلفة المستهدفة، سالسل القيمة)دور الثنائية : المطلب الثالث

 .بسكرة -المطاحن الكبرى للجنوب
كغ وفق السعر البيع التنافسي، ومن  29المستهدفة لمنتوج الدقيق الممتاز في هذا المطلب ستحدد التكلفة    

 .ثم سيتم تخفيض التكاليف باالعتماد على سالسل القيمة
 التكلفة المستهدفة: الفرع األول

بسكرة، بالنسبة للدقيق الممتاز حيث يقدر سعر –أن سعر البيع في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب    
دج  4000دج، يينما سعر البيع بالنسبة للموزعين ال يتعدى  3900غ من الدقيق بـ ك 29خروج منتوج 

 :للمستهلك، وفيما يلي جدول عرض أسعار المنتوجات المنافسة على المستوى المحلي
 كغ على مستوى المؤسسات المحلية 05أسعار منتج الدقيق الممتاز  (:05)الجدول رقم 

 (دج: )الوحدة                                         
 كغ 05منتوج الدقيق الممتاز 

 (دج) السعر  المؤسسة
 3900 مطاحن الزيبان القنطرة

 3900 الغزال
 3400 مطاحن البركة

 اعداد الباحثة باالعتماد على معلومات مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة، ومؤسسة الغزال، مؤسسة مطاحن البركة: المصدر

كغ متقاربة في جميع المؤسسات 29لجدول بأن أسعار بيع منتوج الدقيق الممتاز يتضح جليا من ا    
كغ، ولكن سعر هذا المنتج أقل في مطاحن  29المحلية، وهذا نتيجة لتسقيف الدولية لسعر الدقيق الممتاز 

مؤسسة دج لذا ولحصول ال 3900دج بينما في المؤسسة محل الدراسة فهو يبلغ   3400البركة فهو يقدر بــــ 
على سعر تنافسي البد لها وأن تقوم بتخفيض السعر الى السعر األدنى الموجود في السوق المحلي أال وهو 

دج دون المساس بجودة المنتوجات وهامش الربح المطلوب، وذلك من أجل زيادة فرصها في تحقيق  3400
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أن تعيد النظر في تكاليف المنتج وأن األرباح والعوائد، وللوصول الى هذا السعر التنافسي البد على المؤسسة 
 .تحاول تخفيضها بالشكل الذي يسمح لها بالحصول على ميزة أقل سعر في السوق التنافسي

 :كغ05تحديد التكلفة المستهدفة إلنتاج منتوج الدقيق الممتاز . أوال
 :لحساب التكلفة المستهدفة الكلية لدينا العالقة التالية

 (الربح المرغوب فيه) –( سعر البيع المستهدف= )ة الكلية التكلفة المستهدف
 
 

 (  هامش الربح)× ( التكلفة المستهدفة= )الربح المرغوب فيه :     و
 

 دج 3190,09( = التكلفة المستهدفة* 0.0299*)  -3400= التكلفة المستهدفة الكلية : ومنه
دج وعليه فان تكلفة  92.19كغ تقدر بــــ  29الممتاز ولدينا تكاليف التوزيع غير المباشرة لمنتوج الدقيق   

 :االنتاج المستهدفة تقدر بـــ
 

 (تكاليف التوزيع) –( التكلفة المستهدفة الكلية= )تكلفة االنتاج المستهدفة 
 

 دج3137,91195=    92.19- 3190,09= تكلفة االنتاج المستهدفة   : ومنه
 .دج  3132.81كغ تقدر بـــ 29وج الدقيق الممتاز ومنه فان تكلفة االنتاج المستهدفة لمنت

كغ والتكلفة االنتاجية  05حساب الفرق بين التكلفة الحقيقية النتاج منتوج الدقيق الممتاز . ثانيا
، وعليه فان  *دج 201,42 3كغ بـــ  29تقدر التكلفة الحقيقية النتاج منتوج الدقيق الممتاز : المستهدفة
 :الفرق هو
 دج 60.50= 3132.81 - 201,42 3= الفرق 

 
 (التكلفة الحقيقية( / )الفرق= )نسبة الفرق 

 
 %0.00= 0010.40/ 60.50= نسبة الفرق 

                                                 
*
 (02)انظر الجدول رقم  
*
 (02)انظر الجدول رقم   
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أي ما   دج 23.91مما سبق يتضح لنا أن الفرق بين تكلفة االنتاج الفعلية وتكلفة االنتاج المستهدفة يبلغ    
وهو مبلغ ضئيل مقارنة بااليجابيات التي . كغ29متاز من التكلفة الحقيقية لمنتوج الدقيق الم %1.89نسبته 

سيعود بها على المؤسسة في حالة تخفيض التكاليف بمقداره، فالمؤسسة ان استطاعت تخفيضه  سينخفض 
سعر البيع في السوق المحلي  وبالتالي ستكتسب الميزة التنافسية بخاصية السعر أقل، مما سيزيد من مبيعاتها 

 .لحال الى زيادة مردوديتها وفي األخير تحسين االداء الماليالتي تؤدي بطبيعة ا
وستقدم اقتراحات للوحدة للخفض من تكاليفها للوصول الى التكلفة المستهدفة من خالل سالسل القيمة التي   

 . سيتطرق اليها في الفرع التالي
 سالسل القيمة: الفرع الثاني

ن خالل تحليل التكاليف على أساس األنشطة األساسية تعد سالسل القيمة أسلوب لتخفيض التكاليف م   
والمساعدة، والغرض من هذا التحليل يساعد المؤسسة في التعرف على مقدار ما تمثله تكلفة كل نشاط 
بالنسبة الجمالي التكاليف، وبالتالي يقع التركيز هنا على األنشطة ذات التكلفة المرتفعة قياسا باألنشطة 

بل التي تؤدي الى تخفيض تكلفة هذه األنشطة مع المحافظة على جودة المنتوج، األخرى، والبحث في س
حيث أن هذا األسلوب ال يفي بالمطلوب إال في حالة توفر الخبرة والتحليل الجيد والدقيق لمختلف أنشطة 

أنشطة ولتحديد سلسلة القيمة للوحدة محل الدراسة يتعين لنا في بادئ األمر تقسيم األنشطة الى . الوحدة
أساسية وأخرى مساعدة وسيكون هذا التقسيم كما تطرق له في المطلب الثاني، ومن ثم تحديد االنشطة التابعة 

 :لألنشطة السابقة كما يلي
 :كما عرضت في السابق تشمل: األنشطة األساسية. أوال
 :يشمل هذا النشاط األنشطة التابعة التالية: نشاط التموين  -1
 م في هذه العملية إيصال مشتريات القمح اللين والصلب إلى الوحدة، باإلضافة إلى يت: نقل المواد األولية

 كل المواد االستهالكية الالزمة لعملية اإلنتاج؛
  وفي هذه العملية يتم تمرير الشاحنات على الجسر الوزان لوزن الكمية : الدخول على غرفة التحكم

 المشتراة وذلك من أجل الرقابة؛
 تقوم المؤسسة من خالل هذه العملية بإعداد الطلبيات للموردين، وشراء مختلف المواد :  تسيير التموين

األولية الالزمة لنشاطها، وكذا جرد المخازن، باإلضافة إلى التفاوض مع مختلف الموردين األجانب حول 
 أسعار وجودة المواد والخدمات المطلوبة؛
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 لمشتراة من المواد األولية كما هي، مع أخذ عينات وهنا يتم تخزين الكميات ا: تخزين القمح على حاله
 الى مخبر المؤسسة من اجل اختبار الجودة؛

 في هذه المرحلة يتم تسديد مختلف الضرائب والرسوم المترتبة على عمليات : تسديد الضرائب والرسوم
 .الشراء كحقوق الطابع عند التسديد النقدي وكذا الرسم على القيمة المضافة

 تضمن مختلف الصيانات المتعلقة بنشاط التموين كصيانة وسائل النقل، الوازن ت: الصيانة
 .  الخ...الكهربائي

 :وينطوي ضمن هذا النشاط العمليات التالية: نشاط االنتاج -0
 يتم في هذه المرحلة تحديد نسبة رطوبة كميات القمح المشتراة،  وذلك بهدف اختبار حسن : إدارة الجودة

 بعض التعديالت الضرورية على القمح ليصبح جاهزا لالستغالل؛ الجودة،  وتتم اجراء
 وتشمل هذه المرحلة عملية تنظيف القمح بالماء المعالج لنزع الشوائب والغبار ثم تتم عملية : لتنظيفا

 تجفيفه؛
 تخزن كميات القمح المستخرجة من المرحلة السابقة بمخازن تابعة للمؤسسة مهيأة  : تخزين القمح النظيف

 صا لمنع تلفه؛خصي
 ويتم هنا عملية طحن القمح المخزن: الطحن والغربلة . 
 بعد عملية طحن كميات القمح يتم التفريغ المباشر في صوامع مخصصة للتخزين :  التخزين بالصوامع

 مهيأة على درجة حرارة معينة؛
 يتم تغليف الكميات المنتجة بواسطة آالت متخصصة؛: التغليف 
 ات صيانة آالت اإلنتاج؛تشمل كل عملي: الصيانة 
 وتشمل إهتالك المباني الصناعية، وألبسة العمال المتنقلين بين الورشات: خدمة بين الورشات. 
 :ويشمل المراحل التالية: نشاط التوزيع -3

 وتشمل هذه العملية تحديد حاجات ورغبات المستهلك والتسويق لمنتجات المؤسسة، : إدارة المبيعات
 الترويج؛وتشمل أيضا اإلعالنات و 

 حيث تمرر الشاحنات المحملة بالمبيعات على الجسر الوزان لوزن الكمية  :الخروج على غرفة التحكم
 المباعة للرقابة على األوزان؛

 وتشمل نقل المبيعات إلى المستهلكين  أو نقاط البيع؛: نقل المبيعات 
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 أو بغرض المراجعة  تتضمن كل التدخالت لصيانة اآلالت والمعدات، وذلك حسب الطلب: الصيانة
 .الدورية

 :وتضم االنشطة التالية: األنشطة المساعدة. ثانيا
 يتم في هذا النشاط عملية  الرقابة والوقاية،  والحفاظ على أمن وسالمة العمال؛:  الوقاية واألمن 
 الخ؛ .....التوظيف، التكوين،: تشمل جميع ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية مثل: اإلدارة 
 ويضم هذا النشاط جميع العمليات المتعلقة بتسيير الوظيفة المالية والمحاسبة؛ : بة والماليةالمحاس 
 وتشمل نقل المستخدمين من طرف المؤسسة في وسائلها الخاصة: نقل العمال. 

باالعتماد على األنشطة السابق ذكرها يمكن اقتراح نموذج لسلسلة القيمة وفق أنشطة خط انتاج الدقيق 
 :في الشكل التاليوالفرينة 
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 بسكرة –نمودج مقترح لسلسلة القيمة لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب (:00)الشكل رقم 
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االنتاج أنشطة أنشطة التموين التوزيعأنشطة    

 األنشطة االساسية

 االدارة 

 االنشطة المساعدة
والمالية المحاسبة  

واالمن الوقاية  

العمال نقل  

 المدخالت  
لمخرجاتا  

 اعداد الباحثة :المصدر
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من خالل النموذج المقترح لسلسة القيمة الخاصة بالمؤسسة يالحظ التتابع الزمني لجميع األنشطة 

فنالحظ أنها تبدأ من دخول المخرجات والى انتاج األساسية لسلسلة القيمة، أما األنشطة المساعدة 
 .المخرجات

الخ، باإلضافة ... كما يالحظ أن هناك أنشطة محققة للقيمة كنشاط تنظيف القمح ونشاط تسيير التموين     
الى وجود بعض األنشطة غير المحققة للقيمة أي النشاطات التي تتميز بالتكاليف العالية وال تضيف قيمة 

 .جب على المؤسسة تفاديها عند تحميل المنتج للتكاليف المتعلقة بهللمنتج وي
 :وفيما يلي يمكن تحديد األنشطة غير المحققة للقيمة في األنشطة التالية   

توجد في المؤسسة ثالث أنشطة للصيانة وفيها أعداد كبيرة من الموظفين، لكن : نشاط الصيانة -1
 سبب النقص الكبير في كفاءة عمال الصيانة؛المؤسسة تقوم بأعمال الصيانة في الخارج ب

وهي التكاليف الناتجة عن األخطاء والتكاليف خارج دورة االستغالل وكذا : األنشطة المنحرفة  -2
فروقات الجرد، وهي تعتبر غير ضرورية النتاج المنتوج وتحميلها من شأنه أن يضخم تكاليف 

 . المنتج
 :قيمة وقيمتها ومقارنتها التكاليف الكليةوفيما يلي ستعرض التكاليف غير المحققة لل
 تكاليف االنشطة غير المحققة للقيمة      (:06)الجدول رقم 

 (دج: )الوحدة                                                                     

 النشاط
 التكاليف األنشطة غير المحققة للقيمة

 التكاليف طبيعة التكلفة

 انةنشاط الصي

 767,70 4 مصاريف صيانة اآلالت خارج الوحدة 

 552,25 56 مصاريف صيانة الشاحنات خارج الوحدة 

 675,40 2 مصاريف صيانة معدات المخبر خارج الوحدة

 505,85 207 مصاريف صيانة آالت االنتاج خارج الوحدة

 614,00 59 مصاريف صيانة الرافعة خارج الوحدة

 550,00 379 لخارجية مباني صناعيةمصاريف الصيانة ا

 659,50 5 مصاريف الصيانة خارجية معدات
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 394,60 428 1 مصاريف صيانة الشاحنات خارج الوحدة 

+ مصاريف الصيانة الخارجية لتجهيزات اإلدارة 
 معدات النقل

316 352,67 

 005,14 9 مصاريف الصيانة لوسائل نقل العمال خارجيا

األنشطة 
 ةالمنحرف

 250,00 542 (2009-2002يتعلق بدورة )الرسم العقاري 

 007,59 478 4 (2010يتعلق بدورة  IBS)ضرائب ورسوم أخرى 

 940,75 271 الغرامات والعقوبات، المنح والهبات والتبرعات

 676,65 162 غرامات التأخير 

 612,87 355 فروقات الجرد القمح

 029,38 240 4 ةفروقات الجرد المنتجات نصف مصنع

 985,92 366 4 فروقات الجرد المنتجات المصنعة

 501007 007 06 المجموع
 006071 007 000 التكاليف الكلية

 %7000 نسبة التكاليف غير المحققة للقيمة الى التكاليف الكلية
 اعداد الباحثة باالعتماد على البيانات المالية للمؤسسة: المصدر

من إجمالي التكاليف  %2.29تكلفة األنشطة غير المضيفة للقيمة تمثل نسبة من الجدول يالحظ أن 
أي اذا تخلصت المؤسسة من هذه األنشطة فان التكاليف االجمالية ستنخفض بهذه النسبة وهي نسبة . الكلية

ة تفوق نسبة تخفيض التكلفة المستهدفة وهذا هو المطلوب، أي أن المؤسسة اذا قامت باستبعاد هذه االنشط
 .سوف تتحصل على السعر التنافسي في السوق المحلي

في األخير يمكن القول بأن استخدام سلسلة القيمة في مجال تحديد التكاليف، يساعد المؤسسة في التحليل    
الدقيق ألنشطة األساسية واألنشطة المساعدة، وبالتالي تستطيع المؤسسة التعرف على األنشطة ذات التكاليف 

 .ا باألنشطة األخرى، وتحليلها من أجل الوقوف على أسباب هذا االرتفاعالعالية قياس
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 تحسين األداء المالي من خالل التكلفة المستهدفة وسالسل القيمة: الفرع الثالث
يعد استخدام أسلوب التكلفة المستهدفة وسالسل القيمة من الوسائل الفعالة في تخفيض التكاليف، فالتكلفة     

المسموح بها والتي  التكاليف ألنها تقوم بتحديدعتبر مدخل إلدارة التكلفة والربحية في آن واحد، تالمستهدفة 
على عوامل  المستهدفة تعتمد التكاليف من بيع المنتج، لذا فإن تسمح بتحقيق معدل الربح المستهدف

مستهدفة يؤدي تحسين الميزة التكلفة ال ومتغيرات السوق، فلقد أثبتت هذه الدراسة التطبيقية  أن تطبيق أسلوب
 . وخفض التكاليف وبالتالي تحسين مردودية هذه المؤسسة التنافسية للوحدة وتحقيق أهداف تحسين الجودة

أما سالسل القيمة فهي مكونة من مجموعة من األنشطة المترابطة والتي تتفاعل فيما بينها لخلق القيمة في    
زة التنافسية للوحدة فمن جهة عند تطبيق سلسلة القيمة من طرف المؤسسة، باإلضافة الى ذلك تحقيق المي

المؤسسة فإن هذه األخيرة ستتفوق على منافسيها في اتباع نظام تحديد التكاليف حديث مقارنة بمثيالتها، ومن 
وبالتالي ( %2كما رأينا )جهة أخرى سيؤدي تطبيق هذه السلسلة الى خفض التكاليف المحملة على المنتوج 

ض سعر البيع دون المساس بهامش الربح المطلوب وهذا ما سيضفي على منتوج المؤسسة ميزة األقل تخفي
سعر في السوق وبالتالي تدعيم الميزة التنافسية لها، ناهيك عن ذلك فإن سالسل القيمة عند تحليلها لقيمة 

 . تدعيم أنشطة الجودةالمنتج فهي تصب اهتمام كبير لمتطلبات العمالء من الجودة وبالتالي تحرص على 
فمن خالل هذه الدراسة الميدانية توصلنا إلى إثبات أنه يمكن استخدام نظام التكلفة المستهدفة، وتحليل 

بسكرة، وذلك -القيمة من خالل سالسل القيمة في تحسين األداء المالي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب
التنافسية للوحدة وكذا تحقيق الجودة المطلوبة للمنتج، بالتأثير على مختلف مؤشراته، فهما يحققان الميزة 

 .وأيضا تحقيق األرباح المستهدفة وفي األخير خلق قيمة مضافة
 بطاقة األداء المتوازن: المطلب الرابع

تعد بطاقة األداء المتوازن نموذجا فعاال لقياس وقيادة األداء المالي في المؤسسة االقتصادية، وكمساهمة    
بسكرة، لكن البد –تراح نموذج لتطبيق بطاقة األداء المتوازن بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب سنحاول اق

وأن توضح رؤيا المؤسسة ومن ثم األهداف االستراتيجية وذلك بغية التحديد الجيد والدقيق للمؤشرات التي 
. هداف المرسومةتمكن من اعطاء الصورة الواضحة لألداء المالي والتي تمكن من قياس مدى بلوغ األ

ولتصميم بطاقة األداء المتوازن البد وأن نتبع عدة خطوات منهجية، انطالقا من تحديد رؤية المؤسسة أي 
رسالة المؤسسة، وأيضا تحديد األهداف االستراتيجة من ثم تحديد األهداف الجزئية، وترجمة هذه األهداف 
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التغذية العكسية من 

تاخالل االنحراف  

ات ومقاييس تعطي الصورة الواضحة لألداء المالي وفق المحاور األربعة لبطاقة االداء المتوازن وفق مؤشر 
 .من أجل قياسه وتقييمه

 :ويوضح المراحل المتبعة عند تصميم بطاقة األداء المتوازن خالل الجدول التالي  
 

 بسكرة-مراحل تصميم بطاقة األداء المتوازن لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب(: 00)الشكل رقم 

 ا
 حثةاعداد البا : المصدر

من خالل اجراء المقابالت مع بعض اطارات   :بسكرة-تحديد رؤيا مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب -أوال
المؤسسة توصلنا إلى أن رسالة هذه المؤسسة تتمثل في أن تكون المؤسسة األولى على المستوى الوطني من 

 .والنمو خالل التوسعات في مجال الطحن ومشتقاته أي تتجلى هذه الرسالة في البقاء
ال يمكن تحديد المؤشرات والمقاييس : بسكرة-مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبلاألهداف االستراتيجة  -ثانيا

التابعة لها لتقييم األداء المالي دون التحديد الدقيق لألهداف االسترتيجية للمؤسسة وكيفية تحقيقها، حيث 
 :التاليةفي األهداف االستراتجية  يمكن ترجمة رؤية هذه المؤسسة

 الزيادة في القدرة االنتاجية للمؤسسة؛ -
 الزيادة المستمرة في االرباح والعوائد؛  -

 GMSتحديد رؤيا مؤسسة 

 تحديد األهداف االستراتيجية

 تحديد االهداف الجزئية

 تحديد المحاور االساسية

 تحديد المقاييس

 قياس وتقييم االداء
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 التطور التكنولوجي في وسائل االنتاج ونظم التسيير؛ -
 .تحقيق نسبة عالية من الجودة في المنتوجات -

 :داء المتوازنوفق محاور بطاقة األ بسكرة-مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبل ثالثا تحديد األهداف الجزئية
وبناءا على ما تم التطرق  بسكرة،-مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبلبعد تحديد األهداف االستراتيجية    

اليه في الجزء النظري سنحاول تحديد المؤشرات والمقاييس المقترحة والمرتبطة باألداء المالي وذلك وفق 
 :يمحاور بطاقة األداء المتوازن والممثلة في الشكل التال

بسكرة وفق محاور بطاقة -مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبلنموذج لألهداف الجزئية (: 41)الشكل رقم 
 األداء المتوازن

 
 اعداد الباحثة : المصدر  

 
ويشمل هذا البعد األهداف الجزئية المالية مترجمة في مؤشرات المالية والربحية : المحور المالي -0

 :والمؤشرات فيللمؤسسة  حيث تتمثل هذه األهداف 
 تحقيق المردودية المالية؛ -
 خلق القيمة؛ -
 التوازن المالي؛ -

 .رفع انتاجية العامل•

 زيادة رضا العمال•

 

 رفع الحصة السوقية•

 كسب رضا العمالء•

 .رفع الطاقة االنتاجية•

تحقيق الجودة في •
 العملية االنتاجية

 .خلق القيمة المضافة•

 .تحقيق المردودية•

 التوازن المالي•

 السيولة واليسر المالي•
 

المحور 
 المالي

محور 
العمليات 
 الداخلية

محور 
التعليم 
 والنمو

محور 
 العمالء
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 .السيولة واليسر المالي -

 *:وانطالقا من هذه األهداف فان المقاييس التي ستعتمد في قياس هذا المحور تتمثل فيما يلي    
لمقدرة من طرف مسؤول قبل التطرق الى مقاييس المحور المالي البد وعرض الميزانية المالية المختصرة ا   

 :المحاسبة والمالية والتي ستعتمد في قياس األداء المستهدف
 
 

 الميزانية المالية المختصرة المقدرة (:07)الجدول رقم 
 (دج: )الوحدة                                                                                          

 المقدرة  الخصوم  األصول المقدرة 
 656,69 531 661 :األموال الدائمة 450,26 120 535 األصول الثابتة

 879,53 756 642 األموال الخاصة 734,36 023 262 :األصول المتداولة
 777,16 774 18 ديون طويلة األجل 107,99 643 2 قيم االستغالل
 470,79 666 2 قيم غير جاهزة

 527,93 612 135 ديون قصيرة األجل
 155,59 714 256 قيم جاهزة

 184,62 144 797 المجموعا  184,62 144 797 المجموع
 اعداد الباحثة باالعتماد على تقديرات مسؤول المحاسبة والمالية  :المصدر

 :أما النتيجة االجمالية والنتيجة الصافية المقدرة فنجدهما في الجدول التالي
 االجمالية والنتيجة الصافيةجدول تقدير النتيجة  (:07)الجدول رقم 

 (دج: )الوحدة                                              
    320,54 157 34      النتيجة االجمالية 

    340,83 819 29      النتيجة الصافية  
 اعداد الباحثة باالعتماد على تقديرات مسؤول المحاسبة والمالية  :المصدر

 
وتقاس من خالل المردودية المالية والمردودية االقتصادية وتحسب بالعالقات :  مؤشر المردودية -

 :التالية
  100( *مجموع االموال الخاصة/ النتيجة الصافية = )المردودية المالية 

                                                 
*
 5075لسنة  GMSجميع المعطيات مأخوذة من الميزانية المالية لمؤسسة    
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 %3.98=  100( *292199920.92/ 24213233.20 =)المردودية المالية                   
 %4.24= 100(* 879,53 756 642/  340,83 819 29= )المردودية المالية المتوقعة 

  100(*مجموع االصول/ النتيجة االجمالية = )المردودية االقتصادية 
 % 3.29= 100( *922119022.43/ 29189238.2= )المردودية االقتصادية   

 %4.29= 100  (184,62 144 797/  320,54 157 34 =) المردودية االقتصادية المتوقعة 
 

 :وتقاس بمعدل العائد على االستثمار ويحسب بالعالقة التالية: القيمة مؤشر خلق -
  100(*االصول الثابتة/ النتيجة الصافية = )معدل العائد على االستثمار 

   %9.48= 100(*222233091.20/  24213233.20= )معدل العائد على االستثمار       
 %9.92= 100( *450,26 120 535/    340,83 819 29= ) معدل العائد على االستثمار المتوقع 

 :ويترجم من خالل رأس المال العامل واحتياج رأس المال العامل وتحسب: مؤشر التوازن المالي -
  األصول الثابتة –األموال الدائمة = رأس المال العامل 

 دج80222948.39= 222233091.20 – 213008831.02= رأس المال العامل  
 دج 206,43 411 126= 450,26 120 535  - 656,69 531 661=  متوقع رأس المال العامل ال

 
 ( السلفات المصرفية-ديون قصيرة االجل)–(القيم غير الجاهزة+قيم االستغالل=)احتياج رأس المال العامل

 194109149.39-(122224218.01+44091288.94=)احتياج رأس المال العامل
 22211323.42= احتياج رأس المال العامل   

 527,93 612 135 -( 470,79 666 2+ 107,99 643 2= )احتياج رأس المال العامل المتوقع    
 949,15 302 130-= احتياج رأس المال العامل المتوقع              
 

 :وأهم مقاييس لها تتمثل في: مؤشر السيولة -
  100(*االلتزامات المتداولة/ األصول المتداولة = )نسبة السيولة العامة 

  198%= 100(*194109149.39/  244991884.23=) نسبة السيولة العامة     
 %193.21= 100( *527,93 612 135/  734,36 023 262)  =نسبة السيولة العامة المتوقعة 
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  السلفات المصرفية –القيم الجاهزة = الخزينة 
 23029429.99= الخزينة 

 155,59 714 256 =الخزينة المتوقعة                   
 

 : وتقاس بــ: مؤشر اليسر المالي -
 100(*مجموع األصول/ مجموع الديون= )نسبة المديونية 

 %20.92= 100(*922119022.43/  190822299.21= )نسبة المديونية                 
 %19.7 =نسبة المديونية المتوقعة               

  100(*مجموع االصول/ لة االجل الديون طوي= )نسبة هيكلة الديون طويلة األجل 
 100(*922119022.43/  22921110.23= )نسبة هيكلة الديون طويلة األجل 
 %3.08= نسبة هيكلة الديون طويلة األجل 

 100( *184,62 144 797/  777,16 774 18 ( =نسبة هيكلة الديون طويلة األجل المتوقعة 
 %2.36 =نسبة هيكلة الديون طويلة االجل المتوقعة 

ان الغرض الرئيسي من هذا المحور هو كسب رضا العميل  وال يتم ذلك اال من : محور العمالء -2
 :خالل تحقيق هدفين أساسيين كالتالي

 كسب الميزة التنافسية من خالل رفع الحصة السوقية؛  -
 .تحقيق الجودة -

 :يل كالتاليمن األهداف السابقة فان المؤشرات والمقاييس التي ستعتمد في دراسة رضا العم  
ويقاس هذا المؤشر من خالل الحصة السوقية للمؤسسة التي تمثل حجم : مؤشر الميزة التنافسية -

، وتقاس هذه الحصة في هذه الحالة من خالل القدرة االنتاجية لها مقارنة *نشاط المؤسسة في السوق
 .بمجموع القدرة االنتاجية للمؤسسات المحلية

 (مجموع القدرة االنتاجية للمؤسسات المحلية( / )النتاجيةالقدرة ا= )الحصة السوقية   

                                                 
*
 .ان السوق الذي سنعتمده في هذه الدراسة هو السوق المحلي في الوالية  
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قنطار في  9900حددت   بسكرة-مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبحيث أن القدرة االنتاجية الحقيقية ل   
وهذا ما   %49قنطار في اليوم أي بنسبة  2429اليوم أما القدرة التي تستفيد بها من القمح فهي تقدر بـــ  

ير المؤسسة، أما مجموع القدرة االنتاجية حسب الديوان المحلي للحبوب والبقول الجافة فهي تقدر أفادنا به مس
 :؛ وعليه فان39000بــ 

 % 2.91= 100(* 2429/39000= )  بسكرة-مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبالحصة السوقية ل     
-مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبفعلية لالحصة السوقية المتوقعة فتحسب من خالل القدرة االنتاجية ال أما  

 : كمايلي  بسكرة
 100(* 9900/39000= )  بسكرة-مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبالحصة السوقية المتوقعة ل 

 % 14.42=   بسكرة-مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبالحصة السوقية المتوقعة ل      
مؤسسة ت، وحسب مسؤول االنتاج في لويقاس هذا المؤشر من خالل حجم المردودا: مؤشر الجودة -

 :فانه ال توجد مردودات وعليه فإن  بسكرة-المطاحن الكبرى للجنوب
 0= حجم المردودات 

 0= حجم المردودات المتوقعة 
يتضمن هذا المحور العمليات واألنشطة الداخلية التي تتم من خاللها :  محور العمليات الداخلية -3

ر له أهمية بمكان أال وهو االبتكار في الجوانب التنظيمية واالنتاجية لكن هناك مؤش العملية اإلنتاجية
في المؤسسة وهذه المؤسسة ال تولي أية اهتمام بهذا المؤشر لذا اليمكن االعتماد عليه في قياس 

 :األداء المالي لها، وعلى العموم يمكن حصر األهداف االستراتيجة لهذا البعد في
 ة؛رفع الطاقة االنتاجية للمؤسس -
 تحقيق الجودة في العملية االنتاجية؛ -

 :وعليه سنعتمد في هذه المساهمة على المؤشرات التالية لتحقيق األهداف االستراتجية السابقة
 :حيث  بسكرة-مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبتقاس بالقدرة االنتاجية ل: مؤشر الطاقة االنتاجية -

 اليوم/ قنطار 9900= القدرة االنتاجية 
 اليوم/ قنطار 2429= النتاجية المستغلة القدرة ا

ويقاس هذا المؤشر بنسبة اإلنتاج المعيب، وحسب مصلحة اإلنتاج : مؤشر جودة العملية االنتاجية -
بقمح غير مناسب من   بسكرة-مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبمرات في السنة مونت  2فان هناك 
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الجهة المحتكرة للتموين اضطرت المؤسسة الى  طرف الديوان المحلي للحبوب والبقول الجافة ؛ وألنه
 .استعمال هذا القمح لتفادي توقف العملية االنتاجية مما ولد لها انتاج معيب

 (اجمالي االنتاج السنوي( / )حجم االنتاج المعيب= )نسبة االنتاج المعيب      

 نتاج اليوميحجم اال* عدد االيام العمل في السنة = اجمالي االنتاج السنوي : حيث أن
العطل المدفوعة  -12(*عطل نهايات االسبوع-عدد أيام العمل في الشهر) =عدد أيام العمل في السنة :و

 األجر
 9- 12*22= عدد أيام العمل في السنة     
 يوم 292=    عدد أيام العمل في السنة     
   (2 *2429( / )292*2429) *  100 =2.23%= نسبة االنتاج المعيب  

 %0= نسبة االنتاج المعيب المتوقع 
يقاس هذا المؤشر بعدد حوادث العمل في السنة، حيث عند مقابلتنا للمسير : مؤشر حوادث العمل -

 : حوادث وعليه 2قد بلغت  2012أوضح بأن حوادث العمل خالل سنة 
 100( * عدد العمال/ عدد حوادث العمل= )نسبة حودث العمل     
 %2.82= 100(*2/202= ) نسبة حوادث العمل     

 :أما نسبة حوادث العمل المتوقعة فهي
   %0= نسبة حوادث العمل المتوقعة 

 :يقاس عدد ساعات العمل بالعالقة التالية :مؤشر ساعات العمل -
 عدد ساعات العطل المدفوعة األجر -عدد ساعات ايام العمل= عدد ساعات العمل   

 :حيث
 9-30= عدد أيام العمل الفعلية في الشهر
 يوم 22= عدد أيام العمل الفعلية في الشهر 

 12*22= عدد أيام العمل في السنة 
 يوم 224= عدد أيام العمل في السنة 

 *أيام العطل المدفوعة االجر –عدد أيام العمل = عدد أيام العمل في السنة الفعلية 

 ايام 9= أيام العطل المدفوعة األجر: حيث
                                                 

*
 الدينية واالعياد الوطنيةتتضمن االعياد   
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 9-224= السنة الفعلية عدد أيام العمل في : وعليه
  يوم 292= عدد أيام العمل في السنة الفعلية 
 ساعات  9= عدد الساعات المقدرة للعمل يوميا 

 292* 9= عدد ساعات العمل المقدرة السنوية : وعليه
 ساعة 2049= عدد ساعات العمل المقدرة السنوية   

 عدد العمال/  مصاريف المستخدمين= عدد ساعات العمل الفعلية : أما      
 .حيث أن مصاريف المستخدمين يقصد مجموع األجور                 

 419993/202= عدد ساعات العمل الفعلية          
 ساعة في اليوم  *9.04أي ما يقارب   2092.18= عدد ساعات العمل الفعلية             

ال على خلق القيمة، أي مدى مساهمة يرتكز هذا البعد على مدى قابلية العم: محور التعلم والنمو -4
الموارد البشرية في دعم نمو المؤسسة االقتصادية، ويجدر االشارة هنا وبعد المقابلة التي أجريت مع 
مسؤول الموارد البشرية في المؤسسة بأن المؤسسة التقوم في العادة بأية تكوينات أو تربصات 

مثال عند تطبيق النظام المحاسبي )االت نادرة لتحسين مستوى الموظفين ورفع انتاجيتهم إال في ح
، لذا اليمكن اعتماد هذا المؤشر في هذا المحور على (المالي في المؤسسات االقتصادية الجزائري

مؤسسة المطاحن الرغم من األهمية الكبيرة التي يكتسيها، من بين األهداف االسترتيجية التي تسعى 
 :ذا المحور مايليلتحقيقها وفق ه  بسكرة-الكبرى للجنوب

 .رفع انتاجية العامل لتحقيق اكبر معدل للقيمة المضافة -
 .رفع درجة رضا العاملين -

 : ومن بين المؤشرات التي ستعتمد في قياس هذه البعد مايلي
 :ويقاس هذا المؤشر بالعالقة التالية: مؤشر معدل مصاريف العمال الى القيمة المضافة -

 100(*القيمة المضافة/مصاريف المستخدمين= )المضافة معدل مصاريف العمال إلى القيمة 
 (جدول حساب النتيجة) مصاريف المستخدمين تشمل جميع األعباء المتعلقة بالعمال : حيث 

 100(*92301941.09/129444204.90=)معدل مصاريف العمال الى القيمة المضافة 
 %33= معدل مصاريف العمال الى القيمة المضافة 

                                                 
*
 523تحصلنا عليها بالقسمة على   
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 100* )234221901.2/ 221122.20(=المتوقع  لعمال الى القيمة المضافةمعدل مصاريف ا
 %29.22= المتوقع  معدل مصاريف العمال الى القيمة المضافة

 :وتقاس بالعالقة التالية: مؤشر مصاريف المستخدمين الى اجمالي المصاريف -

 100(*صاريفاجمالي الم/مصاريف المستخدمين= )مصاريف المستخدمين الى اجمالي المصاريف 
 100(*92301941.09/1290933929.02=)مصاريف المستخدمين الى اجمالي المصاريف          
 %4.42= مصاريف المستخدمين الى اجمالي المصاريف           
 100(*221122.20/200104190.2=)مصاريف المستخدمين الى اجمالي المصاريف المتوقع         

 %3.23= ين الى اجمالي المصاريف المتوقع مصاريف المستخدم           
 :وتحسب وفق المقياس التالي: مؤشر االنتاجية المتوسطة للعامل -

 عدد العمال/ كمية االنتاج = االنتاجية المتوسطة للعامل    
 323.022= 23331.90/202=  االنتاجية المتوسطة للعامل    
 840.229= 180032.98/202= االنتاجية المتوسطة للعامل المتوقعة : أما 

 :وتحسب كما يلي: مؤشر معدل انتاجية العامل -
  100(*كمية االنتاج/االنتاجية المتوسطة للعامل = )معدل انتاجية العامل    
 %00.9= 100(*363.027/23331.90= )معدل انتاجية العامل     

 :أما فيما يتعلق بــــمعدل انتاجية العامل المتوقعة فان
 %0.90= 100(*180032.98/ 840.229= ) عامل المتوقعة معدل انتاجية ال

مما سبق فان بطاقة األداء المتوازن المقترحة ستحتوي على أربعة محاور أساسية وفق ما تم التطرق اليه    
في الجانب النظري، المحور المالي، محور العمالء، محور العمليات الداخلية ومحور التعلم والنمو، كذلك 

مقياس لألداء المالي، وقد تعمدنا في تقليل عدد المؤشرات  20مؤشر ومايقارب  14بطاقة ستتكون هذه ال
باالضافة الى . لتفادي الخلط والتعقيد من جهة، ولنقص المعلومات واألهمية بمؤشرات جديدة من جهة اخرى
داف المقدمة من أنها تحتوي على التقديرات أو التوقعات لكل مؤشر من المؤشرات السابقة والمبنية على أه

، وفي األخير النتيجة النهائية (22)و ( 22)طرف مسؤول المحاسبة والمالية والموضحة في الجدول رقم
 :للقياس والتي تحسب بالعالقة التالية
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 (االداء المتوقع( / )األداء المحقق= )النتيجة النهائية 
 
 
 

 :  بسكرة-مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبلازن والشكل التالي يوضح التخطيط  المقترح لبطاقة االداء المتو 
 بسكرة-لمتوازن لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبنموذج مقترح بطاقة األداء ا(: 00)الجدول رقم 
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اعداد الباحثة: المصدر

 نتيجة المحور النتيجة  األداء المحقق األداء المستهدف المقاييس المقاييس/ المؤشرات  المحاور

 المحور المالي

 %77,32 %3,59 %4,64 اليةالمردودية الم المردودية
 %75,89 %3,25 %4,28 المردودية االقتصادية 

 %70,99 %3,96 %5,57 معدل العائد على االستثمار خلق القيمة
 %71,81 849,35 776 90 206,43 411 126 رأس المال العامل التوازن المالي

 %51,96- 373,47 711 67 949,15 302 130- احتياج الرأس المال العامل 
 %82,24 %158.90 %000.00 نسبة السيولة العامة السيولة

 %8,98 475,88 065 23 155,59 714 256 الخزينة 
 %107,73 %20,87 %19,37 نسبة المديونية اليسر  المالي

 %60.00 %131,33 %3,09 %2,36 نسبة هيكلة الديون طويلة األجل 

 محور العمالء
 %45,00 %6,51 %14,47 لسوقيةالحصة ا الميزة التنافيسة

 %70.51 %011 0 0 المردودات الجودة

 محور العمليات الداخلية

 %45 2475 5500 نسبة طاقة المؤسسة الطاقة اإلنتاجية
 %2,73- %2,73 0 نسبة االنتاج المعيب جودة العملية االنتاجية
 %2,97- %2,97 0 نسبة حوادث العمل نسبة حوادث العمل

 %34.94 %100,45 057,19 2 2048 عدد ساعات العمل عملساعات ال

 التعليم والنمو

 %115,72 %32,66 %28,22 مصاريف المستخدمين الى القيمة المضافة معدل مصاريف العاملين إلى قيمة األرباح

 %138,62 %4,47 %3,23 مصاريف المستخدمين الى اجمالي المصاريف 

 %38,59 363,0272277 940,7750495 االنتاج الى عدد العمالكمية  اإلنتاجية المتوسطة للعامل

 %98.23 %100 %0,50 %0,50 انتاجية العامل الواحد الى كمية االنتاجية معدل انتاجية العامل

 %67.37 االجماليةنسبة النتيجة 
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 :قراءة بطاقة األداء المتوازن المقترحة

 :ية المتحصل عليها في بطاقة األداء المتوازن المقترحة يستنبطمن خالل النتائج النهائ
من خالل النتائج المتحصل عليها في بطاقة األداء المتوازن المقترحة تدل على وجود : بالنسبة للمحور المالي

) لمالية انحرافات متفاوتة بين األداء المستهدف واألداء المحقق، حيث يالحظ بأن هناك تراجع بالنسبة للمردودية ا
ونفس الشيء بالنسبة لكل من المردودية االقتصادية ومعدل العائد ( من النسبة المستهدفة %22.32حققت نسبة

هذا التراجع ال يمكن أن يحول دون تحقيق االهداف ( من النسبة المستهدفة %29.98حققت نسبة) على االستثمار
 .المسطرة، لكن من االفضل لو لم يكن

من  %22.91) مؤشرات التوازن المالي لم يالحظ انحراف خطير بالنسبة رأس المال العامل أما فيما يتعلق ب  
، ولكن بالنسبة الحتياج رأس المال العامل فقد سجلت المؤسسة انحراف كبير يصل الى أكثر من (األداء المستهدف

 .وهذا راجع الى النقص الكبير في قيم االستغالل وكذا القيم غير الجاهزة  90%
وبالنسبة لمقاييس السيولة فنجد بأن المؤسسة قد حققت نسبة معتبرة فيما يتعلق بنسبة السيولة العامة أما بالنسبة    

، ويمكن القول بأن هذه االنحراف جاء نتيجة سوء التقدير من %80للخزينة فقد سجل انحراف كبير وخطير يتجاوز 
 .طرف المسير

 ال يوجد انحراف كبير بين ماهو متوقع واألداء الفعليوبالنظر الى مقاييس اليسر المالي  ف   
تصل الى   قد حققت نسبة ال بأس بها  بسكرة-وعلى العموم يمكن القول بأن مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

 .من األهداف المالية المرسومة 23.91%
 :ولتحسين ذلك البد على المؤسسة أن تقوم بــ

 .تسويقياالهتمام أكثر بالعمالء والجانب ال -
 .رفع الكفاءة في استخدام االصول -
 .العمل على خلق القيمة بدل تحقيق االرباح -
 .صب االهتمام على كيفية تقييم األداء المالي وسبل تعزيزه -
 .تطوير اساليب التسيير المالية -
 .العمل على تخفيض التكاليف من خالل التخلص من األنشطة غير المضيفة للقيمة -
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 : بالنسبة لمحور العمالء

من السوق المحلي للوالية في المطاحن يصل الى نسبة   بسكرة-إن نصيب مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب   
وهذا راجع الى التموينات المتعلقة   %14.42على الرغم من أن القدرة االنتاجية لها قد ترفع النسبة الى   2.91%

تكر األساسي لتموين القمح وهذا راجع الى السياسة بالقمح فان الديوان المحلي للحبوب والبقول الجافة هو المح
أيام في األسبوع، أي ان  9من القدرة االنتاجية لها وعلى  %90االقتصادية للدولة، ال يمون المؤسسة اال بنسبة 

من القدرة االنتاجية لها، وهذا ما يفسر الفرق بين القدرة االنتاجية   %49النسبة التموينية الحقيقية ال تتعدى 
ألن المتحكم األساسي هو العامل القانوني،   لمتوقعة والفعلية أي هذا االنحراف الكبير خارج عن نطاق المؤسسةا

أما فيما .  وعلى الرغم من ذلك فان نسبة الحصة السوقية المحلية لــلمؤسسة تشكل نسبة ضئيلة مقارنة بمثيالتها
 .أن المؤسسة قد بلغت الهدف المنشود من هذا المؤشريتعلق بحجم المردودات فنالحظ أنه بلغ نقطة الصفر، أي 

باالضافة إلى كون المؤسسة ال تولي اهتمام كبير بهذا الجانب ألنها تتوقع بان كل ما تقوم بانتاجه تبيعه وهذا    
 .راجع الى الطلب الكبير على هذه المادة األساسية

من األهداف ( % 22.90) حققت نسبة معتبرة  قد  بسكرة-وعلى العموم فان مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  
 .المنشودة في هذا المحور، وعليه فان مستوى األداء في هذا البعد يعتبر في المستوى المسموح

 :من أجل التحسين في هذا البعد البد على المؤسسة أن تقوم بما يلي
 .تعزيز الحصة السوقية المحلية والوطنية على حد سواء -
 .رة االنتاجية للمؤسسة من خالل االستثماراتالعمل على رفع القد -
 .االهتمام بجانب العمالء أكثر، من خالل اجراء دراسات لتوقعاته -

تبقى دون   بسكرة-مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبلإن فعالية الطاقة االنتاجية : بالنسبة لمحور العمليات الداخلية
موين بالقمح، فالمؤسسة تستغل أقل من نصف القدرة االنتاجية المستوى المنشود وهذا راجع الى اإلطار القانوني للت
 .وهذا ما قد  يؤثر بالسلب على االنتاجية العامة لها

؛ على الرغم من %2.23أما فيما يتعلق بجودة العملية االنتاجية نجد أن نسبة االنتاج المعيب نسبة ضئيلة جدا    
مرات من  2نها تعد ذات أثر طفيف، وهذه النسبة جاءت نتيجة  أنها كانت غير متوقعة ولم تبلغ درجة الصفر إال أ

 .تموين غير مناسب من طرف الديوان المحلي للحبوب والبقول الجافة
لكنها لم تصل الى نقطة الصفر المتوقعة،  %2.82أما بالنسبة لحوادث العمل كذلك وصلت إلى نسبة صغيرة   

 .ب الوقائي للعمالوهذه الحوادث جاءت نتيجة نقص االهتمام بالجان
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وبالنظر الى مؤشر ساعات العمل نجد أن ساعات العمل الفعلية تفوق عدد الساعات المتوقعة أي أن هناك   
يوم في  22، وهذا االنحراف راجع الى أن عمال قسم االنتاج يعملون يوم السبت أي  %0.49انحراف موجب 

. ساعة القانونية أي بمعدل يومين بيومين 140ر بدل ساعة في الشه 190، كذلك بالنسبة للحراس 22الشهر بدل 
 .ساعات، وهذا مايفسر هذا االنحراف 9ساعة في اليوم بدل  2.9أما عمال االدارة فيعملون 

وذلك إما ( %34.84)وعلى العموم يمكن القول بأن المؤسسة قد حققت أهداف هذا المحور بصفة جزئية صغيرة   
 (.   خارج عن نطاقها)بتأثير منها أو بتأثير خارجي 

 :من أجل التحسين في هذا المحور البد على المؤسسة أن تقوم بما يلي
 .االهتمام بطرق الوقائية لحماية العمال من خطر حوادث العمل -
 .تبني اساليب االنتاج الحديثة لتعزيز الجودة في العملية االنتاجية -
 .رفع من القدرة االنتاجية لها -

الغاية األساسية من هذا المحور هي الوصول الى التوظيف الجيد لمعارف العمال  :لنموبالنسبة لمحور التعلم وا
بسكرة، من الملفت أن المؤسسة ال تولي -مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبلوتكوينهم بما يخدم األهداف الرئيسية 

قوم بأية تكوينات أو تدريبات، أدنى اهتمام بهذا الجانب والذي له تأثير كبير على المحاور السابقة، فالمؤسسة ال ت
كذلك ال تهتم بالبحث في سبل رضا العمال من تحفيزات وغير ذلك، أيضا ال تقوم بتوظيفات جديدة، لذا نالحظ بأن 
هناك تفاوت كبير بين األداء المستهدف واألداء الفعلي في هذا المحور؛ فنجد بالنسبة لمعدل مصاريف العاملين الى 

على التوالي وهذا راجع الى ضعف  %39.22و  %12.80يف االجمالية انحراف بنسبة قيمة األرباح والمصار 
 .التوقع في مصاريف المستخدمين من طرف مسؤول المحاسبة والمالية

فقط من  %39.98تحقيق ما نسبته )  أما فيما يتعلق باالنتاجية المتوسطة للعامل فيوجد انحراف كبير جدا    
ع الى خطأ في التوقع في كمية االنتاج، كذلك وجود انحراف في كمية االنتاج نتيجة ، وخذا راج(األداء المتوقع

 . التموينات غير المناسبة
وبالنظر الى االنتاجية المتوسطة للعامل فيالحظ أن المؤسسة حققت ما توقعته أي هناك تساوي في نسبة األداء   

يجابية هنا ألن االنحراف الكبير في االنتاجية اثر بالسلب المستهدفة ونسبة األداء الفعلية، لكن هذا اليدل على اال
 .على مردودية العامل

وعلى العموم يمكن القول بأن المؤسسة نجحت بشكل كبير في تحقيق األداء المستهدف في هذا المحور بنسبة   
 .، ولكن هذا ال يدل بأن األداء في هذه المحور جيد كما تم التطرق اليه89.23%

 :البد للمؤسسة أن تقوم بــ ولتحسين ذلك
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 .االهتمام أكثر باجراء دورات تكوينية للعمال، لتنمية معارفهم وقدراتهم -
، ودمجهم (الخ...زيادة الرواتب، العالوات)االهتمام بالرضا الوظيفي للعمال من خالل التحفيزات المالية   -

 .للمشاركة في القرارات
 .  راتالقيام بمسابقات توظيف وتوسيع في حجم االطا -

وفق محاور بطاقة األداء المتوازن   بسكرة-وبالنظر الى األداء المحقق من قبل مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب   
بعد مقارنته باألداء المستهدف، وهي تدل الى انحراف كبير وغير  %94.92األربعة، فهو يصل الى نسبة  

من طرف المسؤول، وأيضا راجع الى عوامل قانونية مسموح، حيث أن هذا االنحراف كان راجع الى سوء التوقعات 
 .وأيضا يدل على سوء التسيير المالي في هذه المؤسسة( تحديد نسبة التموين من طرف الدولة)

 -وفي األخير ما هذه إال مساهمة متواضعة في وضع بطاقة األداء المتوازن لــمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب    
األداء المالي لها من خالل عرض مختلف المؤشرات والمقاييس التي من شأنها ان  وذلك من أجل تقييم  بسكرة،

تعطي صورة واضحة لألداء المالي الفعلي ومدى مطابقته لألداء المالي المتوقع من ثم تحديد االنحرافات ان وجدت 
البد للمؤسسة أن تقوم  وتحديد ما اذا كانت هذه االنحرافات موجبة أو سالبة، فاذا كانت هذه االنحرافات موجبة

بتدعيمها والبحث في سبل تكرارها، أما اذا كانت هذه االنحرافات سالبة ما على المؤسسة إال السعي وراء البحث في 
سبل لمراجعة األسباب المؤدية لها هل هناك خطأ في المعايير والتقديرات وبالتالي اعادة صياغة أساليب التنبؤ بما 

ا وليس توقعات مستحيلة الوقوع وغير مالئمة لقدرة المؤسسة، أو هناك خطأ في العملية يخدم توقعات محتمل وقوعه
االنتاجية مما تسبب في هذا التراجع والخلل وهذا ما يتطلب اتخاذ االجراءات التصحيحية المالئمة لمعالجتها وعدم 

لك أن بطاقة األداء المتوازن تعد تكراراها مما يؤدي الى تحسينات ملموسة في األداء المالي، باالضافة الى كل ذ
شاملة لكل المؤشرات الممكنة لألداء المالي سواء المالية أو غير المالية مما يعطي الصورة الدقيقة والشاملة لألداء 

 .المالي لها، أي تحقق التكامل بين المؤشرات الحديثة والتقليدية لقياس األداء المالي للمؤسسة
على   بسكرة-متوازن بالمطلوب البد لها وأن تواظب مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبولكي تفي بطاقة األداء ال  

أخيرا بطاقة األداء المتوازنة  .استعمالها في قياس األداء المالي على مستوى عدة سنوات من أجل التحسين المستمر
يجية واضحة فإن استخدام ولذلك فإن لم يكن هناك استرات. هي وسيلة لربط مؤشرات األداء باستراتيجية المؤسسة

 .بطاقة األهداف المتوازنة لن تؤدي عملها
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 :بسكرة-في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب مشاكل تطبيق بطاقة االداء المتوازن

بطاقة األداء المتوازنة ليست الحل لكل المشكالت وال هي وسيلة لتطوير المؤسسات ولكنها وسيلة مساعدة فهي 
لي وبالتالي تساعدنا على تحقيق األهداف المسطرة، وعند تصميم اقتراح لبطاقة األداء تحدد مؤشرات األداء الما

 :تخللت هذا التصميم بعض المعيقات نذكر أهمها في  بسكرة،-مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبالمتوازن 
اعطيت تم مواجهة مشكلة كبيرة في التقديرات مع مسؤول المحاسبة والمالية؛ حيث أنه في بعض االحيان  -

وهذا نتيجة عدم تطبيق نظام الموازنات التقديرية؛ مما . لنا تقديرات غير واقعية ومن غير المعقول بلوغها
 .ولد نقص في صحة التقييم والقياس

صعوبة تحديد مواطن الخلل واالنحرافات وحصر أسبابها من طرف المسؤول وهذا ناتج عن نقص الخبرة  -
 .المهنية لهذا المسؤول

ز على مؤشرات مهمة خاصة في جانب العمالء والعمال مما استحال تطبيق مؤشرات بالغة عدم التركي -
 .االهمية في عملية القياس والتقييم

اختيار مؤشرات األداء هو من األمور الصعبة في حالة تطبيق بطاقة األداء المتوازنة،  فمن جهة كثرة  -
ب المهمة في اختيار أنسبها في هذه الحالة، المؤشرات في كل محور من محاور البطاقة هذا األمر قد صع

باالضافة الى وجود بعض المؤشرات غير معبرة وغير واضحة، ناهيك عن نقص في الجانب المعلومات 
 .لتطبيق بعض المؤشرات المهمة
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 :ملخص الفصل
نظرية على أرض الميدان، حيث  يعتبر هذا الفصل محاولة بسيطة لتجسيد أهم ما تم التطرق اليه في الفصول ال   

بسكرة، وقبل البدء في ادراج النتائج المتحصل عليها من الدراسة –تمت دراسة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 
التطبيقية البد واالشارة الى الصعوبات التي واجهت الباحثة في هذه الدراسة والمتمثلة في كيفية الحصول على 

لنشاط المؤسسة نظرا لتعقد االتصال المالي في المؤسسة من جهة، وعدم وجود بيانات البيانات والمعلومات الدقيقة 
مهمة لنشاط لعدم اهتمام المؤسسة بها من جهة أخرى، وفيما يلي سيدرج أهم النتائج المتحصل عليها في هذه 

 :الدراسة التطبيقية في النقاط التالية
  بقياس وتقييم األداء المالي فهي تعتمد على النتائج السنوية بسكرة ال تقوم –ان مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

 . لمصلحة المحاسبة العامة فقط في الحكم على أدائها المالي
  ان المؤسسة ال تهتم بتطبيق أدوات المحاسبة االدارية بحجة أنها ال تقوم بأية اضافة موجبة لها، بقدر ما تتطلب

 .مةتأهيل اليد العاملة وتوفير الوسائل الالز 
  إن طريقة ادراج التكاليف المتغيرة والثابتة التي تحملتها المؤسسة غير علمية ودقيقة، بحيث ال تأخذ بعين

االعتبار العالقة بين التكلفة وحجم االنتاج، بل تأخذ تغيرها من سنة الى أخرى كمعيار وهذا خطأ، مما يؤدي 
 .لتسعيرية غير المناسبةالى التحديد الخاطئ للتكلفة، وبالتالي اتخاذ القرارات ا

  يساهم التحليل المالي في تقييم مؤشرات األداء المالي المالية منها ومؤشرات الربحية، مما يسمح باكتشاف
 .مواضع الخلل فيها وبالتالي تحسينها

 يهدف تطبيق محاسبة التكاليف في التحميل الدقيق للتكاليف الفعلية للمنتج، وذلك دون تضخيمها وتحميل المنتج 
فوق مايتكلف وبالتالي ارتفاع األسعار، أو دون تقليلها وتحميل المنتج أقل من التكلفة الفعلية وتحميل المؤسسة 

 .تكاليف متعلقة بالمنتج
  مؤسسة المطاحن ليستخدم نظام التكلفة المستهدفة وسالسل القيمة كنظمان متكامالن في تحسين األداء المالي

أثير على مختلف مؤشراته، فهما يحققان الميزة التنافسية للوحدة وكذا تحقيق وذلك بالت  بسكرة-الكبرى للجنوب
 .الجودة المطلوبة للمنتج، وأيضا تحقيق األرباح المستهدفة وفي األخير خلق قيمة مضافة
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  إن بطاقة األداء المتوازن تهدف الى التوازن بين المؤشرات المالية لألداء المالي والمؤشرات غير المالية، لكن
الى تحقيق النجاح من خالل تحقيق أهدافها المالية المتمثلة في زيادة األرباح دون األخذ بعين  المؤسسة تهدف

 .االعتبار باقي المحاور بالرغم من تأثيرها الكبير على المحور المالي
 ن يصعب علينا دراسة مؤشر خلق القيمة ألنه يعتمد على معلومات مصدرها السوق المالي، وهذا النوع م

-مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوببالمعلومات يظل غائبا بصفة عامة في المؤسسات الجزائرية، وبصفة خاصة 
 .بسكرة
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 ةــــــــــــالخاتم
ية والمحيط ارتبطت التغيرات التي تمت مالحظتها في المحاسبة االدارية بالتفاعل الموجود بين المؤسسة االقتصاد   

حيث كانت المحاسبة االدارية في الدور التقليدي تعنى بتزويد االدارة بالمعلومات المالية المالءمة وذلك  الخارجي،
قصى قدر من االنتاجية وبالتالي تعظيم أجل المفاضلة بين البدائل والخطط المالية الختيار البديل الذي يحقق أمن 

وتطور األسواق وانفتاحها في العصر الحالي كان من الضروري على  ربحية، لكن مع اشتداد ضجة المنافسة
المحاسبة االدارية التكيف لمسايرة ركب المنافسة واالنفتاح والتركيز أكثر على المفاهيم الحديثة كالجودة، رضا 

ي تحقيق الخ، لتوفير معلومة مالية ادارية ذات خصائص حديثة ومالئمة الستخدامها ف....العميل،ادارة التكلفة
ساسية للمؤسسة االقتصادية بكل كفاء وفعالية حيث يتجلى الدور الحديث لها في المراجعة المالية هداف األاأل

 . والمحاسبية الذي من شأنها تعزيز ودعم كيان المؤسسة االقتصادية في وسط تنافسي بحت

ينات والغاء االنحرافات التي ال تضيف ن أفضل أساليب تحسين األداء المالي قياسه وتحليله لتحديد فرص التحسإ   
داء المالي يحمل عدة دالالت اقتصادية تسمح بإعطاء الصورة الحقيقية األ تقييم وقياسقيمة للمؤسسة، فعملية 

موالها، أدوات الرقابة التي تعتمد عليها المؤسسات في دراسة وتحليل مركزها المالي وربحية أداة من أللمؤسسة، فهو 
مواطن القوة ونقاط الضعف وهو مايسمح لها باستغالل مواطن القوة لتدعيمها، ومحاولة معالجة  وكذا الكشف عن

ن تعتمده كل المؤسسات مهما كان حجمها أنقاط ضعفها باتخاذ القرارات المناسبة، وعليه فقط بات من الضروري 
اغبة في النمو والبقاء التحكم وطبيعة نشاطها، فعلى المؤسسة االقتصادية التي تسعى للخروج من األزمات والر 

ساليب التسيير الحديثة لتحسين أداءها المالي من خالل اعتماد نمط تسيير يتماشى وأهدافها، كاعتماد أاألفضل في 
نظام المحاسبة اإلدارية، فالمسير ال يكون على دراية دقيقة وذو مهارة  مالية فيظهر الدور الجوهري الذي يقوم به 

تحليل وتفسير البيانات المالية ومؤشرات األداء المالي ويقدمها في صورة واضحة تمثل أساس المحاسب االداري ب
 .  للعمل بالنسبة للمسير
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تجسيده على و الربط بين أدوات المحاسبة االدارية واألداء المالي  الىدراسة ال هذه توعلى ضوء ما سبق ارتأ    
ن العديد م تصاستخلبسكرة، ومن خالل هذه الدراسة  -جنوبأرض الواقع من خالل مؤسسة المطاحن الكبرى لل

 :النتائج والتي يمكن توضيحها في

 مما جل المساعدة في ترشيد القرارات االقتصاديةأير المعلومة المالية لإلدارة من تهدف المحاسبة االدارية الى توف ،
 .ينعكس بااليجاب على أداء مختلف األنشطة بكفاءة وفعالية

 ات المحاسبة االدارية جاء نتيجة النقائص التي شابت األدوات التقليدية، ولكن هذا اليعني االستغناء ن تطور أدو إ
بل البد واجراء عملية التكامل بين مختلف أدوات المحاسبة االدارية من أجل تحسين العملية  دوات التقليديةأن األ

وهذا مايثبت صحة الفرضية .   )ق األداة المناسبةالتسيرية في المؤسسة، فهذه األخيرة البد لها وأن تسعى لتطبي
 (.االولى

 محاسبة التكاليف تعد قاعدة البيانات التي توفر المعلومات الالزمة لكل من المحاسبة المالية لبناء الكشوف  أن
 .المالية لالستخدام الخارجي والمحاسبة االدارية إلنشاء التقارير الداخلية لإلدارة

 تؤدي إلى  ط هو ذلك النظام الذي يقوم باستبعاد كل مصادر الهدر من مواد أو أنشطة النظام التوقيت المنضب
 . وفي الوقت المالئم( الحاجة)إضفاء قيمة على المنتجات أي اإلنتاج حسب الطلب 

  يعمل مدخل التكلفة المستهدفة على تخفيض التكاليف قبل حدوثها وذلك بالتحديد المسبق للسعر  السوقي
 .المطلوب

   تقوم سالسل القيمة بتحليل العملية اإلنتاجية إلى مجموعة من األنشطة وقياس قدرة كل نشاط على إضافة القيمة
 .تولد القيمة لخفض التكاليف وبالتالي استبعاد األنشطة التي ال

 داء ت األداء المالي الحالي والمستقبلي من خالل والفهم الكامل لمسبباداء المتوازن تعكس قياس األن بطاقة األإ
 .المثالي لتحقيق الغايات األساسية

  يمثل تطبيق فلسفة ادارة الجودة الشاملة سلسلة من اإليجابيات المتتالية التي تسمح للمؤسسة بتحقيق أهدافها
 .المسطرة وهي تحقيق النمو وزيادة األرباح، وزيادة الحصة السوقية واإلستثمار األمثل لمواردها

 قتصادية يتوقف الى حد كبير على مدى كفاءة وفعالية أداءها المالين نمو وتطور المؤسسة االإ. 
  لتحقيق مستويات عالية لقيمة المؤسسة البد ان تحقق مستويات مرتفعة ألداءها المالي ويتحقق ذلك من خالل

 .تعظيم النتائج
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 واألهداف الرئيسية  ان االداء المالي عبارة عن مقاييس ومؤشرات مالية ذات صفة رقمية تستخدم لقياس النواتج
المتوقع تحقيقها وغالبا ما يعبر عنها بمصطلحات مالية متمثلة بالربحية، العائد أو أي مؤشرات مالية مثل السيولة، 

 (وهذا مايثبت صحة الفرضية الثانية).الخ، أو مؤشرات نوعية كالجودة والميزة التنافسية... التوازن المالي
  على األداء المالي للمؤسسة االقتصادية بل ال بد من االخذ بعين االعتبار جودة الربحية لوحدها غير كافية للحكم

 هذه الربحية
  تعمل المؤسسة االقتصادية على اجتذاب مركزها التنافسي من خالل التميز في التكلفة، والذي يؤدي الى بيع

 .المنتج بسعر أقل من سعر المنافسين
 ر االيجابي على مختلف مؤشرات األداء المالي في المؤسسة االقتصادية، إن أدوات المحاسبة االدارية تقوم بالتأثي

، والبعض االخر يساهم في تحسين (كالتحليل المالي وبطاقة االداء المتوازن)فبعضها يساهم في عملية التقييم 
ما يثبت صحة وهذا ) (. كالتكلفة المستهدفة وتحديد التكاليف على أساس االنشطة)الفعلي لمؤشرات األداء المالي 

 (. الفرضية الثالثة
 داة من أدوات المحاسبة االدارية الحديثة منها أو أبتطبيق أي  بسكرة-ال تقوم مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

 . التقليدية في الوقت الحالي، إال أنه قبل سنوات كانت الوحدة تقوم بإعداد الموازنات التقديرية
 داء المالي ولم تقم باجراء أي دراسة من هذا تقوم بقياس وتقييم األ ال رةبسك-ن مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبإ

القبيل بحجة أن انتاجها ال تتحكم به التنافسية بقدر ما تتحكم به الشروط الموضوعة من طرف الدولة، فهي 
فرضية ال ما ينفيوهذا ). تعتمد على النتائج السنوية لمصلحة المحاسبة فقط في الحكم على النشاط المالي

 (.الرابعة
 ال تعتمد في حسابها للتكاليف على طريقة علمية واضحة، مما يؤدي الى التحميل الخاطئ  هذه المؤسسةن إ

 .للتكلفة وبالتالي سوء اتخاذ القرارات المالية المتعلقة بها كقرار التسعير
 التوازن المالي، السيولة، )ية ساهم بشكل كبير في قياس المؤشرات المالالمؤسسة ن استخدام التحليل المالي في إ

، باالضافة الى قياس المردودية من مؤشرات الربحية؛ وهذا يدل على التأثير االيجابي على ( واليسر المالي
 .األداء المالي

   ساعد على التحديد الدقيق لسعر تكلفة المنتجات من (  طريقة االقسام المتجانسة) أن تطبيق محاسبة التكاليف
منتجات بما تكبدته فعال من تكاليف مباشرة وغير مباشرة وبالتالي تحديد الجيد للسعر بما يحقق خالل تحميل ال

 . المالي ئهاداأال في تحسين رباح وبالتالي مردودية موجبة للمؤسسة مما يساهم بشكل فعأ
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   وذلك بالتأثير على  ةللمؤسسداء المالي في تحسين األ( التكلفة المستهدفة، سالسل القيمة)ساهم استخدام الثنائية
رباح مختلف مؤشراته، فهي تحقق الميزة التنافسية للوحدة وكذا تحقيق الجودة المطلوبة للمنتج، وأيضا تحقيق األ

 .المستهدفة وفي األخير خلق قيمة مضافة
 هداف ن التوازنات منها التوازن بين األساهم في مجموعة م مؤسسةفي الداء المتوازن بطاقة األ ن تطبيقإ

( العمالء)، كذلك التوازن بين البيئة الخارجية (كخلق القيمة، والمردودية)هداف قصيرة المدى ألالستراتيجة واا
 .، كذلك التوازن بين المؤشرات المالية والمؤشرات الغير مالية(العمليات الداخلية)والبيئة الداخلية 

 خذ بعين رباح دون األالمتمثلة في زيادة األ ها الماليةهدافأتحقيق النجاح من خالل تحقيق لى إ مؤسسةال تهدف
 .االعتبار باقي المحاور بالرغم من تأثيرها الكبير على المحور المالي

 :االقتراحات

على النتائج السابقة، وانطالقا من هذه الدراسة يمكننا تقديم توصيات تطبيقية أكثر من كونها نظرية فيما  بناء     
 :  يلي

 المؤسسات االقتصادية الجزائرية بأهمية تطبيق أدوات المحاسبة االدارية لما تقدم من  تنمية الوعي لدى مسيري
 .فرص نحو التطور

 تحسين وتطوير النظم المحاسبية واإلدارية لتواكب التطور الحاصل في نظم التسيير الحديثة. 
  قيقة في التحديد مما علمية د أسس مؤسسةن تتبع الأفة المنتوجات البد جل تفادي اللبس في تحديد تكلأمن

 .يساهم في التسعير العقالني
    المحاسبة التحليليةو  قياس األداء المالي للتطور التكنولوجي فيم يخص اجراءات هذه المؤسسةضرورة مواكبة. 
 على القيام بتدريبات وتكوينات للعمال بصفة عامة واإلطارات بصفة خاصة من أجل تدعيم  العمل أكثر

 .وض بالعملية التسييرية للوحدةمختلف معارفهم للنه
 أن تقوم المؤسسة بالقيام بدراسة معمقة للسوق وذلك من أجل تحديد الفرص التنافسية لتعزيز موقع  يستحسن

 .الوحدة في السوق الوطني
 وتفعيل دورها  يعنى بتطبيق األدوات الالزمة  انشاء مصلحة أو قسم خاص بالمحاسبة االدارية المؤسسة على

 . ألداء المالي من خالل مختلف مؤشراتهفي تحسين ا
    على المؤسسة أن تعيد النظر في العملية التسييرية للوحدة في مختلف أقسامها من األفضل بصفة عامة

 .ومجابهة التسيير القائم في المؤسسات المتقدمة، من أجل تطوير مختلف أساليبها
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  :آفاق البحث

نأمل أن تكون محل دراسات مستقبلية نوجزها  فتحت أمامنا أفاقا بحثية إن النتائج المتوصل إليها في هذا البحث  
 :في

 مساهمة هندسة القيمة في قرارات التسعير. 
 دور أساليب المحاسبة االدارية الحديثة في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية. 
 صاديةبطاقة األداء المتوازن ودورها في قيادة األداء المالي للمؤسسة االقت. 
 سالسل القيمة كآلية لبناء القدرة التنافسية 
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 الجداول فهرس

 الصفحة الجدول
 040 تشكيلة منتجات وحدة الدقيق والفرينة :(01)جدول رقمال
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- مراحل إنتاج الدقيق والفرينة بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب(: 29)الشكل رقم  050 
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 االداء المتوازن
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 119 المردودية: المطلب األول
 121 يمةخلق الق:المطلب الثاني
الربحية لتحسين األداء  تأثير أدوات المحاسبة االدارية على مؤشرات: المطلب الثالث
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 000 الميزة التنافسية:المطلب االول
 000 الجودة: المطلب الثاني
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مؤسسة تحسين األداء المالي للتفعيل استخدام أدوات المحاسبة االدارية : المبحث الثالث

  بسكرة -المطاحن الكبرى للجنوب
065 

 065 دور التحليل المالي في تحسين األداء المالي لمؤسسة المطاحن الكبرى: المطلب األول
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   بسكرة-للجنوب
في تحسين األداء المالي لمؤسسة المطاحن دور محاسبة التكاليف : المطلب الثاني
 بسكرة-الكبرى للجنوب 

001 

في تحسين األداء ( التكلفة المستهدفة، سالسل القيمة)الثنائية  دور: المطلب الثالث
  بسكرة -المالي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

010 

 000 داء المتوازنبطاقة األ: الرابعالمطلب 

 000 الخاتمـــــة

 007 قائمة المراجع

 047 الجداول فهرس

 040 شكالفهرس األ

 050  الفهرس

 054 المالحق
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 جدول حساب النتيجة(: 10)الملحق رقم
 2010 2011 مالحظة العناصر
 1170177315 1495175614   رقم األعمال

 123120244 127774352,3   تغيرات مخزون المنتجات التامة و القيد التنفيذ
 0 0   اإلنتاج المثبت

 0 0   إعانات االستغالل

 1293297559 1622949966   إنتاج السنة الصافية -0

-   المشتريات المستهلكة
1381862675 

-
1082632827 

-   الخدمات الخارجية و االستهالكات األخرى
21550552,87 

-
17449878,1 

-   استهالك السنة المالية -0
1403413227 

-
1100082705 

 193214853 219536738,9   (0-0)القيمة المضافة لالستغالل   -0

-   أعباء المستخدمين
71702326,37 

-
60668445,8 

-   الضرائب و الرسوم، و المدفوعات المشابهة
3470959,682 

-
466396,974 

 132080010 144363452,8   الفائض اإلجمالي عن االستغالل -4

 8360040,39 5979934,858   (فائض قيمة التنازل)المنتجات العملياتية األخرى 

-   األعباء العملياتية األخرى
9411557,637 

-
6842018,51 

-   مخصصات االهتالكات والمؤونات
102446448,8 -100698287 

 2058974,56 2883886,609   استئناف عن خسائر القيمة و المؤونات

 34958719,6 41369267,87   النتيجة التشغيلية -5

 20129,6052 1712856,439   المنتوجات المالية

-   األعباء المالية
7800474,095 

-
8913523,79 

-   النتيجة المالية -6
6087617,656 

-
8893394,19 

 26065325,4 35281650,21   (6+  5) النتيجة العادية قبل الضريبة  -7

-   الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
4482721,483 

-
5005,26339 

 0 0   حول النتائج العادية( تغيراتال)الضرائب المؤجلة
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 1303736703 1633526644   مجموع منتجات األنشطة العادية

-   مجموع أعباء األنشطة العادية
1602727716 

-
1274549250 

 29187453,5 30798928,73   النتيجة الصافية لألنشطة العادية -0
 0 0   (للتوضيح( ) نواتج)العناصر غير عادية 

 0 0   (للتوضيح( ) أعباء)غير عادية  العناصر

 0 0   النتيجة غير العادية -0

 29187453,5 30798928,73   النتيجة الصافية للفترة -01
 0 0   (1) حصة للشركات الموضوعة موضع للمعادلة في النتيجة  الصافية

 0 0   (0) النتيجة الصافية للمجموع المدمج  -00
1 )منها حصة ذوي األقلية )    0 0 

 0 0   حصة المجمع (1)


