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كما إرحمهما  أىدي ثمرة جهدي للذين قال فيهما اهلل سبحانو وتعالى ال وقل: رب 
 ربياني صغيرا .

 .رحمها اهلل وأسكنها فسيح جنانو إلى أمي حبيبتي نبع الحنان
 ثوب العافية. ووألبسفي عمره إلى أبي العزيز أطال اهلل 

 "يوسف و ىاجرإلى إخوتي وأخواتي وأخص بالذكر " 
 وأبنائها خالتي  و إلى

 "نوالىذا العمل " في شاركتني زميلتي التي إلى 
فتيحة  - عائشة -ينبز  -نعيمةإلى من سعدت برفقتهم في دروب الحياة صديقاتي" 

 ".فضيلة -روفيداء -نعيمة–
 إلى كل من ساعدني في إنجاز ىذا العمل ولو بكلمة طيبة أو دعوة صادقة

 إلى كل من نساه قلمي وىو موجود في قلبي.
  



   

 

 
 
 

كما إرحمهما  وقل: رب  ين قال فيهما اهلل سبحانو وتعالىأىدي ثمرة جهدي للذ
 ربياني صغيرا .

 و أبي وكل أخواتي إلى أمي 
 إلى زوجي و عائلتو

 " فطيمة"ىذا العمل عناء في شاركتني زميلتي التي إلى 
  إلى من سعدت برفقتهم في دروب الحياة صديقاتي

 ساعدني في إنجاز ىذا العمل ولو بكلمة طيبة أو دعوة صادقة إلى كل من
 إلى كل من نساه قلمي وىو موجود في قلبي.

  



   

 

 

 

 

 

 فيو الميتدي    ييده اهللالحمد هلل أتسعينو وأشكره ونيتدي بو من  

 وليا مرشدا ىانحن نضع اللمسات األخيرة عليلو  ومن يضلل ف لن تجد  

 عملنا المتواضع الذي تم بعون اهلل وتوفيقو 

 ولوال ىدي اهلل لنا ما كنا لنيتدي وما كنا لنتم ىذا العمل لوال فضلو عز وجل.

علينا  يبخل  للم    ذيال المشرف كلمات الشكر وعرف ان إلى األستاذدم ب بعد شكر اهلل وحمده نتق
 .دكتور بوعزة عبد الق ادرال بمساعدتو

ولد  واألستاذ  بالعارية محمد   وال يفوتنا إال أن نتقدم باسمى معاني التقدير والعرف ان لألستاذ  
 باحمو منير

 مع تمنياتنا ليم بالنجاح والتوفيق في حياتيم المستقبلية

 

 شكر وعرف ان
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 مقدمة
البيئة الخارجية  تواجو المؤسسات االقتصادية في وقتنا الحاضر العديد من التحديات نتيجة إتساع      

المحيطة بالمؤسسة، والتي تعمل وتمارس فييا نشاطيا نظرًا لمتغيرات المختمفة التي تمتاز بالتعقد والتداخل 
فيما بينيا والتطور السريع في شتى المجاالت االقتصادية، االجتماعية, السياسية والتكنولوجية التي تفوق 

 يد.قدرات المؤسسة وصعوبة تكيفيا مع الوضع الجد
ومن المعروف أن اليدف الرئيسي لممؤسسات ىو تحقيق التقدم واالزدىار, لكن بوجود ىذه التحديات       

أصبح ىدف المؤسسة يتمثل في إيجاد حمول تسمح ليا بالبقاء واالستمرار, مما جعل المؤسسة تسعى إلى 
النموذجية التي تساعدىا عمى  إيجاد برامج وأساليب تعمل عمى تسيير المؤسسة في عمميات اتخاذ القرارات

 تحقيق أىدافيا.
وحتى تتمكن المؤسسة من التغمب عمى ىذه الصعوبات والتحديات وتحقيق أىدافيا وجب أن تكون ليا      

إدارة جيدة، من خالل اإلعتماد عمى مجموعة من الوظائف والعمميات اإلدارية اليامة التي ال يمكن االستغناء 
يم والتوجيو والرقابة، حيث  تساىم ىذه العناصر في تحقيق أىداف المؤسسة وتضمن عنيا؛ كالتخطيط والتنظ

 بقائيا واستمرارىا وتحسين أدائيا، وضمان قدرتيا عمى التكيف ومواجية المنافسة الحادة التي تتعرض ليا.
سسة االقتصادية، وقد تناولت ىذه الدراسة وظيفتي التخطيط والرقابة نظرًا ألىميتيما الكبيرة داخل المؤ      

فالتخطيط السميم يساعد عمى تحقيق األىداف الرئيسية والفرعية وتحقيق التوازن المالي بين األىداف 
واإلمكانيات المتاحة، والتخطيط ىو مفتاح وأساس نجاح الوظائف األخرى فاإلدارة تقوم بالتنظيم والتوجيو 

الخطط، وىو تقرير مسبق لما ينبغي عممو وكيف  والرقابة من أجل تحقيق األىداف والغايات التي تتضمنيا
يتم؛ والرقابة تعتبر العين الساىرة التي تحرس عمى سالمة أموال المؤسسة وتحمي أصوليا وموجوداتيا، فيي 
عممية مستمرة تقوم بمتابعة األنشطة والبرامج بيدف تقييم أداء المؤسسة والحكم عمى مدى تحقيق األىداف 

 ف االنحرافات وتصحيحيا.المرجوة منيا، واكتشا
وعند احترام الخطط الموضوعة وتطبيقيا وتنفيذىا كما ىو مطموب، وعند احترام إجراءات نظام الرقابة      

وتطبيقو بشكل جيد ومناسب، تستطيع المؤسسة تقييم أدائيا وخاصة األداء المالي الذي يعتبر من أىم 
استغالل مواردىا استغالل  الوسائل التي تعبر عن قدرة المؤسسة عمى تحقيق أىدافيا، ومدى قدرتيا عمى

أمثل، فيو المرآة التي تعكس وضع المؤسسة من مختمف جوانبيا وتسعى كافة األطراف في المؤسسة إلى 
 تعزيز األداء األمثل.
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  طرح اإلشكالية
بناءا عمى ما سبق، تتضح أىمية التخطيط والرقابة في تحسين األداء المالي لممؤسسة االقتصادية، من      
مق معرفة مدى تحقيقيا لألىداف المسطرة ومن ثم العمل عمى تحقيق أداء جيد, وعميو يمكن طرح منط

 اإلشكالية الرئيسية لمدراسة من خالل سؤال جوىري فحواه:
ما مدى مساىمة عمميتي التخطيط والرقابة في تقييم األداء المالي لممؤسسة االقتصادية، من خالل 

 غاز بأدرار؟ -مؤسسة صحراء
 ئمة الفرعيةاألس

 تتفرع اإلشكالية الرئيسية إلى مجموعة من األسئمة الفرعية يمكن حصرىا فيما يمي:   
 ما ىو اإلطار المفاىيمي المحدد لمتخطيط والرقابة ؟ 
 ما أىمية تقييم األداء المالي بالنسبة لممؤسسة االقتصادية ؟ 
 ؟ىل تساعد عمميتي التخطيط والرقابة في تقييم األداء المالي 
 الفرضيات
  إن اإلطار المحدد لمتخطيط والرقابة يستند إلى جممة من المرتكزات الفكرية توضحو مبادئيما

 واستخداماتيا؛
 ؛عممية تقييم األداء عممية ىامة وفعالة لتحديد نقاط القوة والضعف في المؤسسة 
 .تساىم عمميتي التخطيط والرقابة في تقييم األداء المالي  

 أىداف الدراسة 
 تيدف ىذه الدراسة إلى بموغ مجموعة من األىداف أىميا ما يمي:      
 ؛التعرف عمى عمميتي التخطيط والرقابة 
  إبراز العوامل المؤثرة في تقييم األداء المالي؛ 
 ؛دراسة مؤشرات تقييم األداء المالي 
 ممؤسسة االقتصادية.اء المالي لإبراز دور التخطيط والرقابة في تقييم األد 
 الدراسة أىمية
تكمن أىمية الموضوع في ضرورة تطبيق التخطيط والرقابة في المؤسسة االقتصادية إلبراز أىميتيما       

 لتقييم األداء المالي لممؤسسة االقتصادية. 
 أسباب اختيار الموضوع

 توافق الموضوع مع التخصص المدروس؛ 
 األىمية البالغة لمموضوع لدى مسيري المؤسسات االقتصادية؛ 
 ؛محاولة إضافة مرجع جديد في الموضوع إلى المكتبة الجامعية 
 واضيع ذات الصمة بفرع مالية المؤسسة.الميل الشخصي لمم 
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 منيج الدراسة
بغية اإللمام واإلحاطة بمختمف جوانب الموضوع وتحميل أبعاده واإلجابة عن اإلشكالية المطروحة تم       

مدراسة النظرية، إضافة إلى منيج دراسة الحالة الذي يمكن من إتباع المنيج الوصفي التحميمي الموافق ل
محاولة إسقاط الجانب النظري عمى الواقع التطبيقي لممؤسسة محل الدراسة، وىذا لمتعرف أكثر عمى أىمية 

ودور تطبيق كل من عمميتي التخطيط والرقابة في تقييم األداء المالي، من خالل مؤسسة صحراء غاز 
 بأدرار.
 دراسةحدود ال
 تمت ىذه الدراسة بشركة صحراء غاز بوالية أدرار, وأما المجال الزمني لمدراسة فيو يتحدد من سنة       
سنة , أما فيما يخص فترة التربص فقد تمت خالل شيري مارس وأفريل 2016إلى غاية سنة  2014
2018. 

 الدراسات السابقة
إلى العديد من الدراسات الموثقة في المجالت العممية والكتب، تم اإلطالع عمى عدد من  باإلضافة      

الدراسات الجامعية التي تمت ضمن حقل تقييم األداء المالي لممؤسسة، ومن بين أقربيا صمة بموضوع ىذا 
 البحث نذكر ما يمي:

  "" ذكرة ماستر في عموم المالية ، عبارة عن ممساىمة الرقابة الداخمية في تحسين األداء المالي
ومحاسبة، من إعداد الباحثين عتبة بن عتبة عبد اهلل وتيطاوني كريم، كمية العموم االقتصادية 

، حيث تتمحور 2017والتجارية وعموم التسيير، جامعة الجياللي بونعامة ، خميس مميانة، سنة 
سين األداء المالي في المؤسسة إشكالية الدراسة حول مدى مساىمة نظام الرقابة الداخمية في تح

االقتصادية، حيث قسم الباحثين الدراسة إلي قسمين: الجانب النظري يحتوي عمى فصل معنون 
بنظام الرقابة الداخمية ودوره في تحسين فعالية األداء المالي، أما الجانب التطبيقي فيو معنون بدراسة 

ممبنة مؤسسة الرقابة الداخمية لراسة ىو أن حالة مؤسسة ممبنة عريب، ومن أىم ما توصمت إليو الد
ناسب، وكذا العمل عمى الحد عممت عمى منع وتقميل حدوث األخطاء واكتشافيا في الوقت المعريب 
سراف والضياع في استعمال موارد المؤسسة المالية منيا والمادية، الشيء الذي يزيد من من اإل

 تالي زيادة األرباح المسجمة من طرف المؤسسة. مردودية المؤسسة وكفاءتيا وتحسين أدائيا وبال
 "عبارة عن دور التخطيط المالي في تحسين األداء المالي بالمنشآت الصناعية بمدينة األبيض ،"

محمد فتح  المحاسبة، من إعداد الباحثفي  مة ضمن متطمبات نيل شيادة الماجيستيرمذكرة مقد
، حيث تتمحور إشكالية 2016سنة  جامعة كردفان،، كمية الدراسات التجارية، الرحمن يس حسين
التخطيط المالي في تحسين األداء المالي بالمنشآت الصناعية بمدينة األبيض، الدراسة حول دور 

الدراسة إلى قسمين: الجانب النظري يحتوي عمى فصمين، الفصل األول معنون  حيث قسمت الباحث
التنبؤ المالي تحسين األداء الفصل الثاني فيو بعنوان  ، أماب التخطيط المالي والموازنات التخطيطية
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، ومن أىم ما توصمت إليو الدراسة ىو أن ميدانية، أما الجانب التطبيقي فيو معنون بدراسة المالي
التخطيط المالي يساعد عمى في الرقابة وتقييم األداء المالي عمى مستوى اإلدارات وعمى مستوى 

لمالي دعامة أساسية من دعامات تحسين األداء المالي في المنشآت المؤسسة ككل، يعتبر التنبؤ ا
 الصناعية. 
 صعوبات الدراسة

 اصة أنو لم يجرى بيا تربص من قبل؛صعوبة منح وجمع المعمومات الجديدة من طرف المؤسسة خ -
 صعوبة الحصول عمى الوثائق الضرورية من طرف المؤسسة. -

 ىيكل الدراسة
 دراسة وافية تم تقسيم الموضوع إلى ثالثة فصول تسبقيم مقدمة وتمييم خاتمة، لدراسة الموضوع      
يتناول الفصل األول اإلطار النظري لمتخطيط والرقابة وذلك من خالل تقسيم ىذا الفصل إلى ثالث مباحث،  

حيث خصص المبحث األول لدراسة ماىية التخطيط وتم التطرق إلى مفيوم التخطيط وخصائصو ومقوماتو 
لى أنواعو ومراحمو، أما المبحث الثاني فقد خصص لدراسة ماىية الرقابة وقد تم التطرق فيو إلى  وفوائده، وا 
مفيوم الرقابة وخصائصيا، وأىدافيا وأنواعيا، ثم إلى خطواتيا وأدواتيا، أما فيما يخص المبحث الثالث فقد 

لى العال  قة بينيما.خصص لدراسة مبادئ ومعوقات كل من التخطيط والرقابة وا 
أما في الفصل الثاني المعنون بماىية األداء المالي ومؤشرات تقييمو في المؤسسة االقتصادية، فقد قسم      

ىو أيضًا إلى ثالثة مباحث، ففي المبحث األول تم دراسة ماىية األداء في المؤسسة من حيث مفيوم األداء 
روط ومراحل عممية تقييم األداء، أما المبحث الثاني فقد وأنواعو، مفيوم تقييم األداء وأىدافو، وفي األخير ش

خصص لدراسة ماىية تقييم األداء المالي في المؤسسة االقتصادية من حيث مفيوم تقييم األداء المالي، 
األىداف المالية لممؤسسة االقتصادية، وأخيرًا العوامل المؤثرة في األداء المالي، أما فيما يخص المبحث 

م من خاللو دراسة مؤشرات تقييم األداء المالي في المؤسسة، حيث تم التطرق إلى مؤشرات الثالث فقد ت
 التوازن المالي، ثم إلى مؤشرات السيولة والنشاط، وفي األخير مؤشرات الربحية ومؤشرات المردودية.

تقييم األداء المالي لأما الفصل الثالث األخير الذي يحتوي دراسة الحالة والمعنون بدراسة تطبيقية       
وقد تم تقسيمو إلى حيث المبحث األول تم فيو التطرق إلى التعريف  بوالية أدرار غازلمؤسسة صحراء 

لمؤسسة القوائم المالية بالمؤسسة وتم فيو عرض ىيكميا التنظيمي، أما المبحث الثاني فقد تم فيو عرض 
تحميل الوضعية المالية وتم فيو أيضا  ،لخصومالميزانية المختصرة لجانب األصول وا الدراسة باستخدام

 والنسب المالية، وفي األخير تم عرض نتائج المقابمة. لممؤسسة بواسطة مؤشرات التوازن المالي
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  تمييد
أصبح موضوع التخطيط ذو إىتماًما واسًعا من قبل جميع المؤسسات، فيو الوظيفة األولى لممدير ويسبق 
 جميع الوظائف األخرى، وىو عبارة عن منيج يتبعو المدير سعيا لتحقيق أىداف معينة تكون نتيجتيا إتخاذ

 قرارات معينة تفيد في الوقت الحاضر كما تمعب دورًا ىامًا في المستقبل.
من أجل أن يؤدي التخطيط ميمتو بأكثر فعالية يجب أن يتبع بعممية الرقابة التي تكشف عن مدى   

خاذ جودة عمميات التنفيذ، من خالل مقارنة ما نفذ فعميًا مع ما تم التخطيط لو، و من ثم معرفة اإلنحرافات وات
 اإلجراءات التصحيحية.

فالرقابة تعتبر من أىم الوظائف اإلدارية التي تمقى اىتمامًا كبيرًا ومتزايدًا في العديد من المجاالت من   
قبل المؤسسات، إذ تعد من المحددات الرئيسية لمدى نجاح أو فشل أي مؤسسة في تحقيق أىدافيا 

التخطيط، والرقابة تزيد من فعالية التخطيط في تحقيق واستمرارىا، فال تتم عممية الرقابة بدون وجود 
 األىداف التي وضع من أجميا.

وقد تم تقسيم ىذا الفصل إلى ثالث مباحث، وسيتم تناول في المبحث األول ماىية التخطيط من حيث   
تطرق إلى ماىية المفيوم والخصائص والمقومات والفوائد وأخيرًا األنواع والمراحل، أما في المبحث الثاني يتم ال

الرقابة من حيث المفيوم والخصائص واألىداف واألنواع وفي األخير يتم التطرق إلى الخطوات واألدوات ، 
أما في المبحث الثالث يتم التطرق إلى مبادئ التخطيط ومبادئ الرقابة والمعوقات التي تواجو كاًل من ىذين 

 ة الرقابة وعممية التخطيط. العمميتين وفي األخير يتم توضيح العالقة بين عممي
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 : ماىية التخطيطولالمبحث األ 
يعتبر التخطيط من أىم وظائف اإلدارة فيو عممية شاممة تشمل وضع األىداف والمخططات الخاصة       

بنشاطات المؤسسة، ويبين التخطيط األعمال التي يجب أن نؤدييا والطرق التي يجب أن نسمكيا لكي نحقق 
ي االبتعاد عنيا واألخطاء اليدف المنشود الذي نسعى من أجل تحقيقو، ويحدد لنا التخطيط الطرق التي ينبغ

 التي يجب تفادييا حتى ال يصل بنا األمر إلى الوقوع في انحرافات قد تضر بمصالح المؤسسة.  
وسيتم التعرض في ىذا المبحث إلى مفيوم التخطيط وخصائصو، وبعدىا يتم التطرق إلى المقومات       

ؤسسة، وفي األخير يتم التعرف عمى األنواع التي التي يعتمد عمييا التخطيط و إلى الفوائد التي يحققيا لمم
لى المراحل التي تمر بيا عممية التخطيط.   يقسم إلييا التخطيط وا 

 ب األول: مفيوم التخطيط و خصائصوالمطم
في ىذا المطمب يتم تناول بعض التعاريف المختمقة لعممية التخطيط والتي تحدد مفيومو ويتم التعرض      

 أيضا إلى الخصائص التي يجب توفرىا في عممية التخطيط حتى تتم بنجاح.
  :مفيوم التخطيطأوالً 

 يمي:يف التخطيط وتتنوع حسب وجيات النظر فيمكن تعريف التخطيط كما تعار تعددت         
"ىو عمل ذىني موضوعو الترتيبات التي يفكر فييا اإلنسان في حاضره من أجل أن يواجو بيا التخطيط: 

ظروفو المستقبمية، وييدف التخطيط في محصمتو إلى تطوير المستقبل لإلنسان و إلى التقميل في حالة عدم 
 1التأكد التي تحيط بيذا المستقبل."

بأنو:" وسيمة إلدارة االقتصاد القومي عن طريق سمطة اقتصادية مركزية تكون يعرف دورين التخطيط و       
ميمتيا توجيو المؤسسات و األفراد في مجال اإلنتاج و األسعار، وتصبح إدارة المؤسسة المسؤولة أمام ىذه 

 2السمطة بدال من أقمية صغيرة من حممة األسيم."
الني واع يستيدف رصد وتوجيو الحركة المستقبمية، كما يعرف التخطيط بأنو:" عمل إنساني عق       

 ووضع وتحديد الشروط الالزمة لتحقيق ذلك بما يتفق مع األىداف المطموب
مجموعة من التدابير المعتمدة والموجية بالقرارات واإلجراءات وىي لتخطيط ىو "مما سبق نستخمص أن ا     

يد رؤية المؤسسة واختيار األىداف والسياسات الوظيفة التي تنطوي عمى التعامل مع المستقبل وتحد
 واإلجراءات والبرامج التي ستعتمدىا بما يضمن استمرارىا وتطورىا".

 
 

                                                           
 ، الطبعة األولى،عمان، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، مقدمة في اإلدارة المالية والتحميل الماليمفمح محمد عقل،  1

 .499، ص 2006
 ، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر،مبادئ التخطيط االقتصادي والتخطيط التأشيري في نظام االقتصاد الحرحسين عمر،  2

 .20، ص 1998 القاىرة، الطبعة األولى،
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 : خصائص التخطيط ثانياً 

 1تتطمب عممية التخطيط مجموعة ن الخصائص التي تكفل نجاح الخطة نذكر منيا ما يمي:         
 :عممية التخطيط و عدم تقطعيا أو توقفيا؛ وتعني تواصل االستمرارية 
 :أي أن تكون أىداف الخطة واضحة ومحددة بدقة و ال غموض فييا؛ الوضوح 
 :أن تأتي الخطة بمكونات بسيطة وسيمة الفيم خالية من التعقيد؛ البساطة 
 :مكانية تنفيذىا  الواقعية في ضوء أن تتالءم أىداف الخطة و غاياتيا مع معطيات الحالة السائدة، وا 

 اإلمكانيات المتاحة؛
 :أن تعتمد الخطة عمى بيانات ومعمومات إحصائية دقيقة وصحيحة تخدم تحميل  سالمة البيانات

 الواقع وعممية التنبؤ باالتجاىات؛
  :فالخطة الناجحة ىي التي ترتب أولوياتيا و تضع البدائل لتنفيذ ىذه البدائل؛األولويات والبدائل 
 :اعتمادىا النظرة المستقبمية المستندة عمى أحدث األساليب من الطرف ىيئات مختصة لكونيا  التوقع

 وثيقة الصمة بالمستقبل؛
  .تحديد مسؤوليات تنفيذ بصورة دقيقة تنسجم مع قدرات الجيات المنفذة 

 المطمب الثاني: مقومات التخطيط و فوائده
مات التي يجب أن تتوفر عمييا عممية التخطيط حتى لقد خصص ىذا المطمب إلى التعرف عمى المقو        

 ثم يتم التطرق إلى الفوائد التي تتحقق من خالل تطبيق التخطيط. ،يكون تخطيط ناجح
 : مقومات التخطيطأوالً 

 2لمحصول عمى تخطيط ناجح البد من توفر المقومات التالية:          
  المؤسسة ؛ينبغي مراعاة اختيار الوقت المالئم لتنفيذ برامج 
 الوضوح في تحديد أىداف المؤسسة؛ 
 تدبير الوسائل و اإلمكانيات الالزمة لتحقيق األىداف؛ 
 استخدام المؤىمين الجيدين في التخطيط؛ 
 .توفر وسائل اتصالية جيدة لمتأثير عمى الجماىير المستيدفة 

 
 

                                                           
، 38، ص ص، 2016 ، دار المناىج لمنشر والتوزيع،األردن،التخطيط االستراتيجي عرض نظري وتطبيقيمجيد الكرخي،  1

39. 
 .17، 16، ص ص، 2011الطبعة األولى، دار الراية لمنشر والتوزيع، األردن، ،التخطيط االقتصاديىر، عالء فرج الطا 2
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 : فوائد التخطيطثانياً 

 1ىناك فوائد عديدة تعود من تطبيق التخطيط أىميا:        
  يساعد التخطيط في تحديد األىداف المراد الوصول إلييا، وتوضيحيا لمعاممين الذين سوف يعممون و

 يعانون عمى تحقيقيا؛
  يتنبأ التخطيط بالمستقبل حيث يساعد عمى درء الخطر المتوقع وتفادي ما يحممو المستقبل من

 مشكالت؛
 تخطيط عمى تنسيق الجيود بين العاممين وبعضيم البعض وبين اإلدارات المختمفة، بحيث يساعد ال

 تصب جميع األىداف الفرعية في اليدف الرئيسي لممؤسسة؛
  يساعد التخطيط عمى االستخدام األمثل لمموارد المتاحة، بحيث تحصل المؤسسة منيا عمى أكبر

 منفعة ممكنة بأقل تكمفة ممكنة؛
  عممية الرقابة الداخمية والخارجية لممؤسسة ويرفع من مستوى أدائيا وكفاءتيا، كما يسيل التخطيط

 يسيل قياس النتائج وفقا لتمك المعايير؛
  يساعد التخطيط في تقييم األداء ويرفع من الكفاءة والفعالية اإلدارية ويرشد المدير والقادة إلى القرارات

 الصائبة؛
 لمعاممين، ففي ظل التخطيط يطمئن الجميع أن الخطة محكمة  يحقق التخطيط األمن النفسي والرضا

 واألىداف واضحة ومدروسة.
 المطمب الثالث: أنواع التخطيط ومراحمو

التطرق إلى مفيوم التخطيط وخصائصو ومقوماتو وفوائد، يتم التطرق اآلن إلى أنواع التخطيط  بعد         
      حسب مجموعة من المعايير، ثم إلى المراحل التي يجب أن تمر بيا عممية التخطيط. 

  :: أنواع التخطيطأوالً 
عممية التخطيط وىذا حسب ينقسم التخطيط إلى عدة أنواع نظرا لمغرض واليدف المقصود من وراء       

 :من المعايير يمكن تبسيطيا كاألتيمجموعة 
 

 
 
 

                                                           
، دار المناىج لمنشر والتوزيع، الطبعة مبادئ اإلدارة األصول واألساليب العمميةعمي فالح الزعبي، عبد الوىاب بن بريكة،  1

 .154، 153، ص ص، 2013 األولى،
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  :1ينقسم التخطيط وفق ىذا المعيار إلى ثالثة أنواع وتتمثل فيما يمي:الفترة الزمنية لمخطة 
ييدف ىذا النوع إلى وضع خطط لفترة زمنية طويمة المدى وفي العادة تستغرق تخطيط طويل المدى:  -1

سنوات إلى عشرين سنة أو أكثر، وكمما طالت المدة الزمنية لمخطة كمما أصبحت أكثر من خمس 
 أكثر صعوبة في التنبؤ بمشاكل المستقبل.

يقصد بو التخطيط الذي تتراوح مدتو الزمنية مابين سنة إلى خمس سنوات، تخطيط متوسط المدى:  -2
 وغالبا ما يعرف ىذا التخطيط بالخطط الخماسية أو الخطط الثالثية.

يشمل ىذا التخطيط الخطط التنموية التي تتراوح فتراتيا الزمنية من سنة إلى تخطيط قصير األجل:  -3
ن كان في الغالب يطمق اسم الخطط القصيرة عمى تمك التي ال تزيد فترتيا الزمنية عن سنة  سنتين، وا 

 واحدة، وييدف ىذا التخطيط إلى معالجة األزمات الطارئة التي تستمر لفترة قصيرة.
  :2يمكن تقسيم التخطيط حسب درجة الشمولية إلى األنواع التالية:درجة شمولية التخطيط 

يشمل ىذا التخطيط جميع أنشطة المؤسسة دون إستثناء، وييدف إلى التحكم  التخطيط الشامل: -1
 فييا في إطار متكامل من األىداف التي تسعى المؤسسة لموصول إلييا.

نشاط معين من أنشطة المؤسسة، كالتخطيط إلنتاج سمعة  يخص ىذا التخطيط التخطيط الجزئي: -2
 معينة من مجموعة السمع التي تنتجيا المؤسسة.

  :3ينقسم التخطيط حسب ىذا المعيار إلى:من حيث النشاط 
يتعمق التخطيط المالي باالستثمارات لممشروعات التي سوف تقوم المؤسسة بتنفيذىا  التخطيط المالي: -1

مقبمة، فمن المشروعات االستثمارية ما يتطمب مبالغ مالية كبيرة وتنفذ في فترات خالل فترة زمنية 
زمنية طويمة، لذا البد أن نخطط ليذه المشاريع وحتى لممشاريع الصغيرة، فالتخطيط المالي يساعد 

 اإلدارة عمى تنظيم الموارد المالية الضرورية والمتوفرة لدى المؤسسة لسد احتياجات التمويل.
تعني التنبؤ بإحتياجات المؤسسة من القوى العاممة خالل فترة زمنية مقبمة  :القوى العاممة تخطيط -2

 لتسيير العمميات اإلنتاجية والتسويقية واإلدارية.
ييدف ىذا التخطيط إلى تحقيق التوازن بين حجم إنتاج السمعة وحجم الطمب المتوقع  :تخطيط اإلنتاج -3

 عمييا.

                                                           
 .11، ص 2015 دار التعميم الجامعي،اإلسكندرية، ،التخطيط االستراتيجيمصطفى أحمد، عبد الرحمن المصري،  1
، 1997، الطبعة الثانية، عمان، دار وائل لمنشر والتوزيع، ، مقدمة في التنمية والتخطيط االقتصاديحربي محمد عريقات 2

 .  141ص 
، دار اليازوري لمنشر والتوزيع، اإلدارة ووظائفيا )في القرن الحادي والعشرون(مبادئ ومداخل زكريا الدوري وآخرون،  3

  .99، 98، ص ص، 2010، الطبعة العربية، عمان
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خطيط حجم السمع التي تنتجيا المؤسسة وتحديد نوعيتيا خالل فترة ييدف إلى ت التخطيط السمعي: -4
 قادمة.

يشمل ىذا التخطيط القطاعات االقتصادية كافة، حيث ييدف إلى التحكم في التخطيط الشامل:  -5
 .مختمف قطاعات النشاط االقتصادي في المؤسسة

 : مراحل التخطيطثانياً 
 1عممية التخطيط بعدة خطوات أساسية يمكن أن نوجزىا فيما يمي: تمر           

  :يتم تحميل ودراسة الفرص والتيديدات:دراسة البيئة الداخمية و الخارجية 
 تدرس المؤسسة الفرص المتاحة ليا في ضوء المنافسة وتقدر إمكانية دخولالفرص المتاحة:  -1

 .األسواق
تواجييا عند دخوليا لألسواق الخارجية و اإلمكانيات  تدرس المؤسسة التيديدات التيالتيديدات:  -2

 المتوفرة لدييا لمجابية ىذه التيديدات.
  :بعد تحميل البيئة تقوم المؤسسة بتحديد األىداف وتقسميا إلى أىداف فرعية عمى تحديد األىداف

 مستوى الوحدات و األقسام، ويجب أن تنسق ىذه األىداف لتحقيق اليدف النيائي.
 بعد تحديد اليدف تقوم المؤسسة بتحديد العديد من البدائل الممكنة والتي بدائل المتاحة: تحديد ال

 تخدم اليدف الرئيسي لممؤسسة.
  :تقوم المؤسسة بتقييم البدائل واختيار البديل الذي يكون أقرب لتحقيق تقييم واختيار البديل األمثل

 األىداف المسطرة.
  :طة موضع التنفيذ يقوم المخطط بتحديد األنشطة واألعمال بعد وضع الختنفيذ الخطة ومتابعتيا

 .التي يجب القيام بيا
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 2014، دار اليومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية، أساسيات في إدارة المؤسساتيوسف مسعداوي،  1

 .138-136ص ص، 
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  : ماىية الرقابةثانيالمبحث ال
تعتبر الرقابة من العمميات اإلدارية اليامة، ألنيا ترمي إلى التأكد من جودة األداء وحسن اإلنتاج،     

وضمان صحة ومصداقية المعمومات الناتجة عن األنظمة المعموماتية المختمفة في المؤسسة،  لتحقيق 
الصحيح والعمل عمى تطويرىا األىداف المرسومة في اإلدارة مع ما يرافق ذلك من توجيو اإلدارة التوجيو 

صالحيا.  وا 
وسيتم التطرق في ىذا المبحث إلى مفيوم الرقابة وخصائصيا، ثم إلى أىداف الرقابة وأنواعيا وأخيًرا     

 إلى خطوات الرقابة وأدواتيا.  
 المطمب األول: مفيوم الرقابة وخصائصيا

لى الخصائص يتم التعرض في ىذا المطمب إلى مجموعة من التعاريف التي     توضح مفيوم الرقابة وا 
 التي تتميز بيا عممية الرقابة.

 : مفيوم الرقابة أوالً 
 تعددت تعاريف الرقابة و تنوعت حسب الزاوية التي ينظر إلييا منيا.  

بأنيا: " التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفق الخطة المرسومة و التعميمات الصادرة  فقد عرفيا فايول
 .1و القاعدة المقررة، أما موضوعيا فيو تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويميا ومنع تكرارىا "

من أن العمل كما عرفيا الدكتور فؤاد العطار بأنيا: "وظيفة تقوم بيا السمطة المختصة بقصد التحقق   
 2يسير وفقا لألىداف المرسومة بكفاية و في الوقت المحدد ليا."

كما تعرف الرقابة أيضا بأنيا: "اإلشراف و المراجعة من جانب سمطة أعمى لمتعرف إلى كيفية سير   
 3العمل داخل المؤسسة و التأكد من أن الموارد تستخدم وفقا لما ىو مخصص ليا."

عممية التأكد من أن ما تم التخطيط لو ىو ما تم لرقابة ىي:"قة نستخمص أن امن خالل التعاريف الساب
 ".تنفيذه وكشف االنحرافات وتصحيحيا إن وجدت لموصول إلى األىداف المحددة مسبقا

 
 

 
 

 

                                                           
، دار الثقافة لمنشر الرقابة اإلدارية والمالية عمى األجيزة الحكومية دراسة تحميمية وتطبيقيةالقبيالت، حمدي سميمان  1

 .13، ص2010والتوزيع،األردن، الطبعة الثانية، 
 .13المرجع أعاله، ص حمدي سميمان القبيالت،  2
 .20، ص 2006تاب اإلسكندرية، الطبعة الثالثة، ، مركز اإلسكندرية لمكالرقابة المالية في اإلسالمعوف محمود الكفراوي،  3
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 1يتميز نظام الرقابة الفعال بالخصائص التالية: : خصائص الرقابة:انياً ث
  :المتداولة في أي نظام رقابي دقيقة كي تكون نافعة و يجب أن تكون المعمومات دقة المعمومات

 ؛مفيدة
  :البد من توافر معمومات كافية عن كل الخطط و البرامج و األرقام التقديرية   توافر المعمومات

وما قد يحدث مستقبال الكتشاف  ،لمعرفة ما حدث و ما يحدث حاليا ،والتنفيذ الفعمي ليذه الخطط
 ؛االنحرافات و معالجتيا

  :؛توفير البيانات في الوقت المناسب عند ظيور الحاجة الستخدامياالتوقيت المالئم 
  :فإن تغيرت ىذه الظروف وجب  ،استخدام معايير رقابية تتناسب مع ظروف معينةالمرونة

 ؛تغيير معايير الرقابة
  :؛يجب أن يتكامل نظام الرقابة مع باقي األنظمة اإلدارية في المؤسسةالتكامل 
 أن يتضمن نظام الرقابة تعميمات محددة تبين لمن يمارسون الرقابة ما يجب أن  الفيم: قابمية

 ؛يفعموه في حالة تخطي معايير الرقابة
  :أن يالءم نظام الرقابة ظروف المؤسسةالمالئمة. 

 المطمب الثاني: أىداف الرقابة وأنواعيا
التطرق في المطمب األول إلى مفيوم الرقابة وخصائصيا، يتم اآلن التطرق إلى األىداف التي  بعد     

تسعى عممية الرقابة إلى تحقيقيا، ثم إلى األنواع التي تقسم إلييا عممية الرقابة، وىذا حسب معايير 
 التصنيف.

  : أىداف الرقابة:والً أ
 2:تسعى الرقابة إلى تحقيق عدة أىداف أىميا       
  ؛ن جيدا أن التغيير أمرا البد منوالتأقمم مع تغير المحيطات وىو واقع عمل المديرين الذين يعرفو  
 حيث أن الرقابة تكتشف األخطاء الصغيرة التي قد تمنع  ،تسعى الرقابة إلى الحد من تراكم األخطاء

يصعب  وتساىم في القضاء عمييا باكرا قبل أن تتحول إلى أخطاء كبيرة ،تراكم ىذه األخطاء
 ؛معالجتيا

 مياتيا تيدف الرقابة إلى خفض التكاليف التي يمكن أن تتحمميا المؤسسة في حال أدارت عم
 ر؛اإلنتاجية دون رقابة تذك

                                                           
، ص ص، 2012، دار األمة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة مدخل لمتسيير والعمميات اإلداريةبن حمود سكينة،  1

155 ،156. 
لبنان، الطبعة -بيروت، دار النيضة العربية لمنشر، المبادئ واالتجاىات الحديثة في إدارة المؤسساتحسن إبراىيم بموط،  2

                                                      .460، 459، ص ص، 2005 األولى،
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 يدات عمى حيث تفرض ىذه التعق ،تستخدم الرقابة لمتعامل مع التعقيدات التي تواجو المؤسسات
 .التعامل معيا والسيطرة عميياوالخطط القادرة عمى  ،المديرين إدخال اإلستراتيجيات

   : أنواع الرقابةثانياً 
 تتعدد أنواع الرقابة بحسب وجيات النظر وفق اآلتي:             

 1نجد نوعين من الرقابة : ة:: من حيث جية الرقابأوالً 
ىي تمك الخطة التنظيمية ومختمف اإلجراءات و تعرف أيضا بالرقابة الذاتية،  الرقابة الداخمية: -1

و اكتشاف اإلنحرافات و الوسائل المستعممة داخل المؤسسة لتحقيق الكفاية، و  ،والتنظيمات
 تقويميا في الوقت المناسب.تصحيحيا و 

مستقمة عن أجيزة متخصصة و  تتمثل في العمميات الخارجية التي تقوم بيا: الرقابة الخارجية -2
و حتى تتحقق من صحتيا و  ،الحساباتمراجعة العمميات المالية و وىدفيا ىو  ،السمطة التنفيذية

 شرعيتيا و دقتيا، وىي رقابة الحقة لعمميات التنفيذ.
 2قسم إلى ثالثة أنواع وىي:وت :: من حيث التوقيت الزمني إلجراء الرقابةثانياً 
تعمل عمى أساس التنبؤ أو توقع الخطأ ، عمييا أيضا الرقابة االيجابية يطمق: الرقابة السابقة -1

وىي  ،الموارد قبل تحويميا إلى مخرجات واكتشافو قبل حدوثو، فيي تنظم وتضبط جودة وكمية
متمثمة في قيام الجية المختصة بمحاولة كشف األخطاء قبل حدوثيا، وذلك بالتحقق من سالمة 

 حتى تمنع حدوث األخطاء. ،عة سير العمل بصورة مستمرةالوثائق والميزانيات ومتاب
داء وىي القيام بالميام الرقابية بشكل متزامن مع تنفيذ العمل، فيتم قياس األ: الرقابة المتزامنة -2

وذلك الكتشاف االنحراف أو الخطأ لحظو  ،الحالي وتقييمو بمقارنتو مع المعايير الموضوعة
 وقوعو والقيام بتصحيحو مباشرة. 

حيث يتم مقارنة األداء  ،تتمثل في القيام بالميام الرقابية بعد تنفيذ األعمال لرقابة الالحقة:ا -3
اإلنحرافات واألخطاء وعالجيا ومنع  الكتشاف ،ايير الموضوعة في الخطةالفعمي مع المع

 حدوثيا في المستقبل. 
  :: من حيث مستوياتيا اإلداريةثالثاً 

  3صنف الرقابة ضمن ىذا المعيار إلى ثالثة أنواع وىي:ت         
معرفة تقييم أداء األفراد العاممين، و  ىذا النوع من الرقابة يسعى إلى الرقابة عمى مستوى الفرد: -1

 سموكيم مستوى كفاءتيم في العمل وذلك بمقارنة أدائيم مع المعايير الخاصة بذلك.
                                                           

 .18، ص 2012، دار الكتاب الحديث، الجزائر، الرقابة المالية عمى النفقات العامةبن داود إبراىيم،  1
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، األردن، الطبعة مبادئ عمم اإلدارةماجد عبد الوىاب الميدي المساعدة وآخرون،  2

 .289، ص 2013األولى، 
 .182ص  ،2010، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، األردن، الطبعة الخامسة، أساسيات عمم اإلدارةعمي عباس،  3
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ييدف ىذا النوع إلى قياس وتقييم اإلنجاز الفعمي إلدارة  :الرقابة عمى مستوى الوحدة اإلدارية -2
 تحقيق األىداف المطموبة منيا.عرفة مدى كفاءة أدائيا لمياميا و واحدة أو قسم من أقساميا لم

الغرض منيا تقييم األداء الكمي لممؤسسة و معرفة مدى  الرقابة عمى مستوى المؤسسة ككل: -3
 ي ترغب في تحقيقيا.كفاءتيا في تحقيق األىداف العامة الت

 المطمب الثالث: خطوات الرقابة و أدواتيا
لى األدوات التي           في ىذا المطمب يتم التعرض إلى الخطوات التي تمر بيا عممية الرقابة، وا 

 تستخدم في القيام بعممية الرقابة.
  : خطوات الرقابةأوالً 

  1تضمن الرقابة الخطوات الثالثة اآلتية:ت        
يقصد بيا وضع ير أول خطوة في عممية الرقابة، و تتمثل عممية تحديد المعايتحديد معايير األداء:   -1

تعبر عن أىداف التنظيم، وىذه المعايير توضع عمى مستويات األداء المراد تحقيقيا و معدالت موضوعية ل
 يجب أن تكون ىذه المعايير واضحة و مفيومة. يد كمية العمل المطموب إنجازه، و أساس تحد

المعدالت بين النتائج المحققة و بعد وضع المعايير من الضروري إجراء مقارنة قياس األعمال:  -2
الحكم عمى مدى دقة و الموضوعة سابقا لألداء أي تقييم االنجاز بعد أداء العمل، وذلك لتحديد الفروقات 

 التنبؤات التي تحتوييا الخطط.
االنحرافات التي تكتشفيا عممية قياس يقصد بيا إبراز األخطاء و  االنحرافات:األخطاء و  تصحيح -3

األداء السابقة، فإذا ظير من خالل مقارنة النتائج المحققة بالمعدالت الموضوعة أن ىناك اختالفا سواءا 
انحرافا ايجابيا أو بالزيادة أو بالنقصان كان ذلك مؤشرا عمى أن العمل ال يسير سيرا طبيعيا و أن ىناك 

 في ىذه الحالة تقوم اإلدارة باتخاذ اإلجراءات التصحيحية.و سمبيا، 
 أدوات الرقابة :ثانياً 

 يرى البعض أن نظام الميزانيات التقديرية ىي األداة األساسية لتحقيق الرقابة،            
التنفيذية لممؤسسة في شكل أرقام فالميزانية التقديرية ىي تكوين خطط خاصة تيدف إلي ترجمة األىداف  

تعبر عما سيحدث في فترة زمنية مقبمة، وتحويل الخطط إلى أرقام ينشأ عنو حتما نوع من النظام المحكم 
أين تصرف و ما اإليرادات المحققة من ذلك،  الذي يسمح لممدير بأن يرى بوضوح مقدار األموال و
 2سسة وفي إتخاذ القرارات.وبالتالي فيي مرشد لممدير في تحقيق أىداف المؤ 

 
 

                                                           
 .97،98، ص ص، 2012، الطبعة األولى، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، الرقابة اإلداريةمحمد محمود مصطفى،  1
 .430، ص 2009،الدار الجامعية لمنشر،الطبعة األولى، دليل المديرين إلى التخطيط االستراتيجيأحمد ماىر،  2
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  1وتنقسم الميزانيات التقديرية إلى عدة أنواع كما يمي:
وتتمثل في  ,ي األكثر شيوعا في ميدان األعمال: ىالميزانية التقديرية لإليرادات والمصروفات -1

األساس في فالتنبؤ بالمبيعات ىو جحر  ,والميزانية التقديرية لممصروفات ،الميزانية التقديرية لممبيعات
التخطيط والميزانية التقديرية لممبيعات تمثل أساس نظام الرقابة بواسطة الميزانية التقديرية والميزانية 

التقديرية لممصروفات تكون بعدد بنود المصروفات طبقا لتصنيف خريطة  الحسابات والوحدات التنظيمية 
 داخل ىيكميا.

من األفضل أن يعبر عنيا في شكل وحدات  :المنتجاتالميزانية التقديرية لمزمن والحين والمواد و  -2
غير نقدية ومن أكثر ىذه األنواع استخداما لمميزانيات التقديرية )ساعات العمل المباشر، وساعات اآللة 

 .... الخ(
تعد خصيصا لإلنفاق الرأسمالي في األراضي والمباني واآلالت  الميزانية التقديرية الرأسمالية: -3

ن وغيرىا, وتحتاج ىذه الميزانية إلى الدقة والعناية إلعطاء شكل محدد لخطط إنفاق والمعدات والمخزو 
 أموال المؤسسة.

لتي عمى أساسيا تقاس المدفوعات النقدية واؤ بالمقبوضات و وىي التنب الميزانيات التقديرية النقدية: -4
 المدفوعات الفعمية.المقبوضات و 

وىي تتنبأ بحالة األصول و الخصوم و رأس المال في تاريخ معين  الميزانيات العمومية التقديرية: -5
  مقبل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .426-423بيروت، ص ص، ، دار النيضة العربية لمطباعة والنشرإدارة األعمال مدخل وظيفي جميل أحمد توفيق، 1
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 مبادئ ومعوقات الرقابة والتخطيط والعالقة بينيما المبحث الثالث:
والتخطيط أمران ضروريان في كل مؤسسة حتى يتم سير النشاط بشكل سميم ويتحقق الوصول  إن الرقابة     

إلى األىداف المنشودة من طرف المؤسسة، لكن إذا اختل أحد ىذين العمميتين فقد يؤدي ذلك إلى عدم 
 الوصول إلى األىداف المرسومة بالشكل المطموب.

والصعوبات التي تقف عائقا أمام عمميتي الرقابة والتخطيط  وسيم التطرق في ىذا المبحث إلى المعوقات     
 في أدائيما لوظيفتيما عمى أكمل وجو، كما سيتم عرض العالقة بين التخطيط والرقابة.

 المطمب األول: مبادئ ومعوقات عممية التخطيط
        ط.يتم التطرق في ىذا المطمب إلى مبادئ التخطيط ثم إلى المعوقات التي تعيق عمل التخطي  

 أواًل:مبادئ عممية التخطيط
 1تتمثل المبادئ األساسية لمتخطيط فيما يمي:

  :إذ البد أن توضع الخطة عمى أساس من المعرفية الواقعية وعمى أساس الوضع الواقعية
 االقتصادي السائد، حتى يمكن اختيار األساليب الواقعية لموصول إلى األىداف المنشودة؛ 

 :يجب أن تشمل الخطة أغمب المتغيرات األساسية التي من شأنيا العمل عمى تجديد  الشمولية
 اإلنتاج، وأن تغطي كل المصادر واإلمكانيات الرئيسة؛

 :يجب أن تكون أجزاء الخطة متكاممة، وأن تشكل في مجموعيا كال متكاماًل  التكامل واالتساق
 ائل المستخدمة في تحقيقيا؛ومتناسقًا، وىذا التناسق يجب أن يشمل األىداف والوس

 :يجب أن تتصف الخطة بالمرونة وأن تتجاوب مع الظروف المتجددة؛ المرونة 
 :البد من توفر مركز جياز تخطيطي لالتخاذ القرارات، وأن يكون ليذه القرارات صفة  اإللزام

 اإللزام عمى جميع المستويات؛
 :يعني ىذا المبدأ توزيع العمل عمى أساس مركزية قرارات التخطيط  المركزية والالمركزية

 والمتابعة وتقييم األداء وال مركزية التنفيذ ضمن عممية واحدة مترابطة؛
 البد من توفير الكوادر التخطيطية وتدربييا أواًل لضمان نجاح العممية : توفير الكوادر التخطيطية

 التخطيطية؛
  :التخطيطية البد وأن تكون عممية مستمرة.  إذ أن العمميةاالستمرارية 
  الصعوبات والمعوقات التي تواجو عممية التخطيطثانيًا: 
تواجو عممية التخطيط عدة صعوبات ومعوقات، يمكننا تقسيميا إلى قسمين واحد يتعمق بعممية    

 التخطيط نفسيا واآلخر يتعمق باألشخاص القائمون عمى عممية التخطيط وتنفيذىا.

                                                           
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان ، الطبعة التخطيط والتنمية االقتصاديةد حسين الوادي، أحمد عارف العساف، محمو  1

 .237،238، ص ص، 2011األولى، 
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 1تتمثل أىميا فيما يمي: الصعوبات المتعمقة بعممية التخطيط: -1
 صعوبة توفير المعمومات الدقيقة والكافية التي تخص البيئة والمرتبطة بأداء المؤسسة؛ 
  التغيرات السريعة في بيئة األعمال التي تحد من قدرة المؤسسة بالتنبؤ بالحاالت المستقبمية، مما

 كد؛يؤدي إلى زيادة درجة عدم التأ
 تحتاج عممية التخطيط إلى وقت ومصاريف كثيرة حتى تؤدي األىداف المرجوة منيا؛ 
  ترتكز عممية التخطيط عمى وضع أىداف واقعية ومرنة وقابمة لمقياس، وىذه األىداف من الصعب

 تحديدىا.
 2ونذكر منيا ما يمي: الصعوبات المتعمقة باألشخاص الذين يقومون بعممية التخطيط: -2
  التزام حقيقي بالتخطيط عمى جميع المستويات؛عدم وجود 
 االعتماد الكبير عمى الخبرة؛ 
 عدم التمييز بين دراسات التخطيط والخطط؛ 
 .عدم توفر الموارد الالزمة لمقيام بعممية التخطيط 

 مبادئ ومعوقات عممية الرقابة : لثانيالمطمب ا
الصعوبات والمعوقات التي المبادئ التي تقوم عمييا الرقابة وعمى في ىذا المطمب يتم التعرف عمى          

 .تواجو العمل الرقابي
 أواًل: مبادئ الرقابة

إن عممية الرقابة ال تقوم عشوائيا بل تحتاج إلى مبادئ وقواعد تقوم عمييا تجعل منيا رقابة ثابتة       
 3وفعالة، ومن بين ىذه القواعد والمبادئ ما يمي:

 حتى تتجسد الرقابة وتؤدي أدوارىا المحددة البد من توفر القدر الالزم من  الستقاللية:الحياد وا
الحياد الذي يجب أن يتحراه القائمون بالرقابة، لذلك تم وضع شروط خاصة لممراقب فردًا كان أو 

بواجب السر  ىيئة حددىا الدستور والقوانين والموائح المختمفة والمتعمقة بواجب التحفظ والحياد وااللتزام
 الميني.

 

                                                           
 .15، ص 2010، الطبعة األولى، عمان، دار أسامة لمنشر والتوزيع، التخطيط اإلداريحسام العربي،  1
 .16، 15حسام العربي، المرجع أعاله، ص ص،  2
 .22، 21بن داود إبراىيم، مرجع سبق ذكره، ص ص، 3



 انفصم األول:                                                           اإلطاس انُظشي نهخخطيط وانشقابت
 

 
19 

 :إذ يجب عمى القائمين بالرقابة: الكفاءة المينية 
من ذوي الكفاءة ومن ذوي التخصص والميارات الالزمة لتدقيق الحسابات ومراجعة  أن يكونوا  -

 العمميات؛
البد من تحفيز القائمين بالرقابة مما ينمي فييم روح التأىيل والتفاني في العمل وكذا ترقيتيم بعدما  -

 أثبتوا جدارتيم ونزاىتيم وكفاءتيم في أعمال الرقابة؛
ال فسدت كل المصالح التي تعمل تحت رقابتيا؛ -  البد أن تكون القيادة اإلدارية سميمة وا 
ال بد من اعتماد األساليب العممية والتقنيات الحديثة مما يسيل عمل القائمين بالرقابة ألداء عمميم  -

 وفق ما ىو مطموب ومخطط لو؛ 
 العناية والحرص الالزمين ألن القائم بأمر الرقابة ىو مسؤول عمى أموال المؤسسة بأكمميا؛ بذل  -

 :حتى تكون الرقابة فعالة يجب أن يعتمد عمى نظام رقابي ميسور الفيم ومتطابق مع  نظام الرقابة
ف الواقع، ويسيل فيم إجراءات الرقابة وتبسيطيا، كما يجب أن نراعي مبدأ االقتصاد في تكالي

 عممية الرقابة. 
 ثانيًا: معوقات نظام الرقابة

  1تتمثل معوقات العمل الرقابي في المؤسسة فيما يمي:          
 :إن توجيات اإلدارة ومدى تقبل العاممين لإلجراءات ومضامين نظام الرقابة يشكل  اإلدارة والعاممين

أكبر عائق أمام النظام الرقابي، عندما تعجز اإلدارة عن تبني إجراءات رقابية مالئمة تعالج 
االنحرافات بطريقة مناسبة ودقيقة أو عندما تضع إجراءات صارمة ال تتناسب مع طبيعة مشاكل 

فإن عدم قناعة العاممين بالنظام  ؛نح الفرصة المناسبة لمعاممين في اإلبداع والتطويرالعمل وال تم
 الرقابي واعتقادىم أن ىناك خمل فيو يمكن أن يعيق النظام بالكامل.

 :إن مرحمة تحديد معايير الرقابة من المراحل الميمة التي تتطمب جيودا كبيرة  المعايير والمؤشرات
ر الكمية والنوعية التي تعبر عن أىداف المؤسسة ويجب أن تتميز في نفس ودقة في اختيار المعايي

الوقت بالموضوعية وسيولة التطبيق والقياس، فالمعيار الخاطئ يؤدي إلى نتائج خاطئة كما يعيق 
 إمكانية النجاح في تحسين أداء المؤسسة.

                                                           
، 166، ص ص، 2008 ، الطبعة العربية،عمان، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، اإلدارةصالح عبد القادر النعيمي،  1

167. 
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 :ة، من حيث الميارات والقدرات إن حاالت عدم توافر اإلمكانيات البشري الموارد واإلمكانيات المتاحة
الالزمة ألداء العمل، أو األموال الالزمة لتيسير نظام الرقابة وكذلك األجيزة والمعدات والمعمومات 

المطموبة عوامل أساسية تعيق أنظمة الرقابة التي تسعى المؤسسات من خالل تطبيقيا تحسين 
 وتطوير فرص األداء إلى األفضل.

 بين الرقابة والتخطيط: المطمب الثالث: العالقة
من مبادئ التخطيط االستمرارية، إي أنو ال ينتيي بمجرد وضع الخطط فيو يحتاج إلى معمومات       

أساسية عن مدى اتساق األداء مع ما ىو مخطط لو. فالرقابة ىي ما يوفر تمك المعمومات وكل ما من شأنو 
فالتخطيط والرقابة ىما عمميتان متالزمتان  ،ي الخطةالمحافظة عمى تطابق األداء ونتائجو مع ما ىو محدد ف

 1ويكمال بعضيما البعض.
إن التخطيط عممية شاممة تشمل جميع أنشطة المؤسسة وال تقتصر عمى نشاط أو جزء من المؤسسة      

عمى الغايات واألىداف  دون اآلخر، فالرقابة بيذا المعنى عممية تضبط مسار أنشطة وأجزاء المؤسسة بناءاً 
وبموجب الخطط المحددة لتحقيقيا، فطبيعة كل نشاط وغايتو البد ليا أن تتفق وبشكل متجانس مع جميع 
المستويات اإلدارية لبنية المؤسسة، فما يحققو نشاط معين ويبمغو من نتائج تعتبر بمثابة مدخالت لمنشاط 

زء ما عم الضرر عمى المؤسسة كميا، وىذا ما ينبو لمدور الذي يميو وصواًل لمغاية واليدف، فإذا ما أخفق ج
       2الذي تمعبو وظيفة الرقابة في المؤسسة.

 3ويظير ارتباط الرقابة بالتخطيط أيضا في ضوء الحقائق اآلتية:     
 ال يمكن القيام بميمات الرقابة إال إذا كان ىناك خطة وأىداف محددة؛ 
 لتي تتجسد عادة في عممية التخطيط عمى سالمة التنفيذ لمخطة تدل الرقابة ومن خالل المقاييس ا

 الموضوعة وعمى مدى االلتزام بتنفيذىا؛
  ال تقتصر الرقابة عمى متابعة التنفيذ وتشخيص االنحرافات بغية معالجتيا بل تكشف عن صحة

جراءات، وعمى قدرة الخطة عمى تحقيق األىداف ا  لمحددة.عممية التخطيط وما يتبعيا من سياسات وا 
 
 

                                                           
 .372، ص 2008، الطبعة العربية، عمان، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، وظائف اإلدارةفريد فيمي زيارة،  1
 . 372فريد فيمي زيارة، المرجع أعاله، ص  2
 .283ماجد عبد الميدي المساعدة وآخرون،مرجع سبق ذكره، ص  3
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                        ( يوضح العالقة بين عمميتي الرقابة والتخطيط:1\1وفيما يمي الشكل )
 خطط جديدة           

 
 
 

 ال يوجد                                                                                    
 ال                                                                                   فرق  

 
 قيوجد فر                                                             

 
 
 
 
 

دارة األعمال، الجزء الثاني، دار الكتاب  المصدر: محمد عبد السالم، األسس العممية الحديثة في تنظيم وا 
 .7، ص 2013الحديث، الجزائر، الطبعة الثانية، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنفيذ الخطط التخطيط
 الرقابة 

مقارنة الخطط 
الفعليةبالنتائج   

      اإلجراءات 
 التصحيحية
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 خالصة 
بة عمميتان ضروريتان التخطيط والرقامما سبق يتضح أن مفيوم التخطيط والرقابة اندرج من عدة زوايا ف      

في أي مؤسسة يسعيان إلى تحقيق أىدافيا بكل كفاءة وفعالية، التخطيط ىو إحدى الوظائف الرئيسية لإلدارة، 
حيث يتولى األىداف واالستراتيجيات والسياسات والبرامج واإلجراءات واتخاذ القرارات التي تؤثر بشكل أو 

ة التخطيط عمى وجود رقابة فعالة ويقصد بيا ذلك النشاط بآخر عمى مستقبل المؤسسة، وتتوقف نجاح عممي
الذي يتضمن قياس وتقييم األداء المالي الفعمي ومقارنتو باألداء المخطط وصوال إلى اتخاذ إجراءات 

 التصحيح إذا استمزم ذلك األمر. 
تي يمكن الوقوع فييا يمكن القول أن العممية الرقابية ىي أداة فعالة لمحد من االنحرافات واألخطاء ال      

أثناء مزاولة نشاط المؤسسة، ولكن ذلك شريطة أن تتخذ في الوقت المناسب وتستعمل األدوات المناسبة لذلك، 
ألنيا ترتبط إرتباطًا وثيقًا بوظيفة اإلدارة، وال معنى لوجود خطة ما لم يراقب مدى إنجازىا وتنفيذىا، وال معنى 

مل في أي مؤسسة يجب أن يكون متكامال ومتصاًل بعضو ببعض كي لمرقابة إذ لم يكن ىناك خطط، فالع
 ترقى المؤسسة وتحقق ما تيدف إليو.
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 تمييد: 

يعتبر األداء المالي من المقومات األساسية لممؤسسات فيو يوفر ليا نظام متكامل لممعمومات الدقيقة       
والموثوق بيا لمقارنة األداء الفعمي ألنشطة المؤسسات من خالل مؤشرات محددة لتحديد اإلنحرافات عن 

وى أنشطتيا ومدى تحقيقيا األىداف المسطرة مسبقا، وىو أداة لمحكم الموضوعي عمى كفاءة المؤسسات ومست
 لألىداف المسطرة بفعالية.

كما يعتبر تقييم األداء المالي لممؤسسات عممية ضرورية لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف التي تعاني       
منيا المؤسسات ومحاولة معالجتيا والنيوض بيا لما ليا من أىمية في معظم اقتصاديات العالم باعتبارىا 

لمتنمية المستدامة، وقد برزت الحاجة إلى تقييم األداء نتيجة التقدم التكنولوجي وما تبع ذلك من رائدا حقيقيا 
 الرغبة في قياس الكفاءة اإلنتاجية واإلدارية لممؤسسة، ويتضمن تقييم األداء نتائج التخطيط والنتائج الحقيقية.

تي تقدم حكما عمى مدى كفاءة وقدرة ويتم تقييم األداء المالي من خالل مجموعة من المؤشرات ال      
 المؤسسة في استخداميا لمواردىا المتاحة أفضل استغالل لتحقيق األىداف المسطرة والمرجو الوصول إلييا.

وفي ىذا الفصل سيتم التطرق إلى ماىية تقييم األداء المالي من خالل المباحث الثالثة التالية:       

ؤسسة االقتصاديةالمبحث األول: ماىية األداء في الم  

 المبحث الثاني: ماىية تقييم األداء المالي في المؤسسة

 المبحث الثالث: مؤشرات تقييم األداء المالي في المؤسسة
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 المبحث األول:ماىية األداء في المؤسسة االقتصادية 

عمومًا من أكثر المفاىيم اإلدارية سعة وشمواًل، قد ينطوي عمى العديد من المواضيع الجوىرية األداء يعد      
المتعمقة بنجاح أو فشل أي مؤسسة، حيث يرتبط بالجانب الداخمي لممؤسسة من خالل إنتاجية العمل، وييدف 

ممكن من اإلنتاج لتحقيق نمو دائم.إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من اإلنتاج    

وسيتم التطرق في ىذا المبحث إلى مفيوم وأنواع األداء حيث يتم عرض مجموعة من التعاريف تسمح      
عممية ومراحل شروط ، وأخيرا  أىدافوتطرق إلى  مفيوم تقييم األداء و يتم البتوضيح معناه وعرض أنواعو ثم 

 تقييم األداء.

 المطمب األول:مفيوم األداء وأنواعو

يتم في ىذا المبحث دراسة مفيوم األداء من خالل عرض بعض التعاريف التي توضح معنى األداء، ثم      
 يتم التطرق إلى عرض األنواع التي يشتمل عمييا األداء في المؤسسة.

 أوالً : مفيوم األداء:

صل إلى مفيوم موحد عمى الرغم من كثرة البحوث والدراسات التي تناولت األداء إال أنو لم يتم التو       
بعض التعاريف وىي:سيتم عرض لألداء. ولتوضيح مفيوم األداء   

عرف األداء بأنو: "العمل الذي تكمف بو المؤسسة عامال معينا، وعادة ما يحدد بكمية وينجز بمستوى جودة 
اإلنتاج أي نوعية محددة وفق مقاييس تضعيا المؤسسة ويؤدى بطريقة تضعيا المؤسسة كضوابط لنمطية 

1وسموك العاممين."  

األداء بأنو " ىو نشاط شمولي مستمر يعكس قدرة المؤسسة عمى استغالل إمكانياتيا وفق  كما يعرف    
   2أسس ومعايير معينة تضعيا بناءًا عمى أىدافيا طويمة األجل."

قيق النتائج التي مما سبق يتم التوصل إلى التعريف التالي: أداء المؤسسة يتمثل في قدرتيا عمى تح    
 تتطابق مع الخطط واألىداف المرسومة باالستغالل األمثل لمموارد الموضوعة تحت تصرفيا.

                                                           
، الطبعة عماندار المناىج لمنشر والتوزيع،  موازنة األداء وآليات استخداميا في وضع وتقييم موازنة الدولة،مجيد الكرخي،  1

 .141، ص 2015األولى، 
، الطبعة األولى، عمان، دار النفائس لمنشر والتوزيع، مؤشرات األداء )في البنوك اإلسالمية(إبراىيم عبد الحميم عباده،  2

 .161، 160، ص ص، 2008
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يرتبط األداء ببعض المفاىيم ذات العالقة ومن أىميا مفيومي الكفاءة والفعالية، حيث تشير            
ن التكاليف المرتبطة بيا، أما الكفاءة الفعالية إلى األىداف المحققة المحددة من قبل المؤسسة بغض النظر ع

فتشير إلى نسبة المدخالت المستيمكة إلى المخرجات المحققة، فكمما كانت المخرجات أكثر من المدخالت 
  1فإن الكفاءة تكون أعمى، وبالتالي فإن اإلنتاجية تقاس بمدى تحقيق الكفاءة والفعالية.

  : أنواع األداء:ثانياً 

بعد التطرق إلى مفيوم األداء يتم اإلنتقال إلى عرض أنواعو في المؤسسة، فيقسم األداء إلى عدة أنواع   
2حسب أربعة معايير وىي كاألتي:  

 :يقسم األداء حسب ىذا المعيار إلى: األداء حسب معيار الشمولية 
ئف واألنظمة الفرعية ىو األداء الذي يتحقق من جراء مساىمة جميع العناصر والوظا األداء الكمي: -1

 لممؤسسة االقتصادية، والتي ال يمكن نسبيا إلى عنصر واحد دون مساىمة باقي العناصر.
 وىو الذي يتحقق عمى مستوى األنظمة الفرعية لممؤسسة االقتصادية. :األداء الجزئي -2
  :وىو يقسم أداء المؤسسة إلى أداء كل وظيفة عمى حدا, مثل أداء األداء حسب المعيار الوظيفي

 الوظيفة المالية وأداء وظيفة الموارد البشرية وأداء وظيفة التموين ... الخ.
  :يصنف األداء حسب ىذا المعيار إلى أداء اقتصادي وأداء اجتماعي األداء حسب معيار الطبيعة

يما كان نشاطيا, فانو ال يمكن اإلعتماد عمى األداء وأداء تقني... الخ. فالمؤسسة االقتصادية م
االقتصادي فقط, الذي يتجسد بتحقيق الفوائض وتعظيم األرباح وتدنيو مستويات استخدام الموارد 
لمعرفة درجة أداء ىذه المؤسسة بل تعتمد أيضا عمى مدى تحقيق المؤسسة لألىداف االجتماعية, 

الوصول إلى تحقيق اكبر أداء اقتصادي واجتماعي. أما  فالمؤسسة الناجحة ىي التي تعرف كيفية
األداء التكنولوجي الثقافي والسياسي فالمؤسسة قد تطمح لمسيطرة عمى مجال تكنولوجي معين، أو 

 التأثير عمى سموكيات األفراد وخمق أنماط استيالكية جديدة.  

أىدافو المطمب الثاني: مفيوم تقييم األداء و   

كما يتضمن  ،ا المطمب بعض التعاريف المختمفة التي توضح مفيوم عممية تقييم األداءيتضمن ىذ          
 أيضا األىداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا من خالل القيام بعممية تقييم األداء.

                                                           
مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع، األردن، الطبعة  ،، إدارة األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازنإبراىيم الخموف الممكاوي 1

 .29، 28، ص ص، 2009، األولى
, 101,ص ص   2013, دار األمة لمطباعة والنشر والتوزيع ,الجزائر طبعة  اقتصاد وتسير المؤسسةرفيقة حروش ,  2

102 . 
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: مفيوم تقييم األداءأوالً   

لتقييم األداء تعاريف متعددة نذكر بعضيا فيما يمي:          

ىو:"دراسة وتحميل جوانب القوة والضعف التي تكتنف إنجاز األنشطة سواءًا عمى مستوى الفرد تقييم األداء   
  1أو المؤسسة أو أي جزء من أجزائيا."

كما يعرف تقييم األداء بأنو:"أحد العناصر األساسية لموظيفة اإلدارية حيث يوفر لإلدارة معمومات        
دى تحقيق أىداف المؤسسة، والتعرف عمى اتجاىات األداء فييا، وبيانات ومؤشرات تستخدم في التعبير عن م

2إضافة إلى تحديد مسيرتيا ونجاحيا ومستقبميا."  

ويعرف تقييم األداء أيضا بأنو: "إصدار الحكم عمى األشياء أو األشخاص أو الموضوعات ويتطمب ذلك      
التحسين التعديل والتطوير الذي يعتمد عمى  استخدام المعايير أو المستويات لتقدير ىذه القيمة ويتضمن معنى

3ىذه األحكام."  

نستخمص من ىذه التعاريف بأن تقييم األداء ىو: ىو تقييم األىداف التنظيمية لممؤسسة باستخدام      
مختمف التقنيات والمقاييس واألساليب والطرق لمقارنة النتائج المحققة مع األىداف الموضوعة لتحديد 

اولة تجنبيا في المستقبل.االنحرافات ومح  

 ثانيًا: أىداف تقييم األداء: 

4عممية تقييم األداء ذكرىا منيا ما يمي:تسعى المؤسسات لتحقيق أغراض وأىداف عديدة من خالل          

في التحقق من مدى قدرة المؤسسة عمى تحقيق أىدافيا، حتى يمكن معرفة تطابق اإلنجاز الفعمي  يساعد -
مع الخطوط الموضوعة، فالبد من توفير مجموعة من األسس واألساليب التي تقيس ذلك، ومن خالل عممية 

 تقييم األداء يمكن تحديد مواطن القوة والضعف؛   

                                                           
 .226، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عبد السالم،  1
 .165، ص 2016األولى،  ، دار اإلبتكار لمنشر والتوزيع، األردن، الطبعةإدارة المؤسسات العامةمحمد مصطفى نعمات،  2
، دار الوفاء لدنيا لمطباعة والنشر، معايير تقييم األداء اإلداري في التربية البدنية والرياضةحسن أحمد الشافعي،  3

 .27، ص 2012اإلسكندرية، الطبعة األولى، 
ىا في تقويم األداء بطاقة األداء المتوازن ودور معتصم فضل عبد الرحيم عبد الحميد وفتح الرحمن الحسن منصور،  4

، 2015، عمادة البحث العممي جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا، ، مجمة العموم االقتصاديةبالصندوق القومي لممعاشات
 .70، ص 16فبراير، العدد 
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وء عمى مدى كفاءة المؤسسة في استغالل مواردىا المتاحة سواءًا كانت إن عممية تقييم األداء تسمط الض -
 مادية أو بشرية بصورة أفضل والتقميل من اإلىدار والضياع وترشيد النفقات وتنمية اإلرادات؛  

تحديد ما يجب أن يعرفو المسؤول لتحقيق أداء فعال، فالمؤسسة تساىم في رفع مستوى األداء لتحقيق  -
طرة؛األىداف المس  

تساىم عممية تقييم األداء في تطوير المؤسسة من خالل تشخيص المشاكل التي تعاني منيا المؤسسة  -
 ومحاولة معالجتيا بعد تقييميا عن طريق وجود معايير محددة؛ 

تصحيح الموازنات التخطيطية ووضع مؤشراتيا في المسار الذي يوازن بين الطموح واإلمكانيات المتاحة  -
تائج تقييم األداء قاعدة معموماتية في رسم الخطط العممية البعيدة عن تقديرات غير الواقعية.حيث تشكل ن  

 المطمب الثالث:شروط ومراحل عممية تقييم األداء

حتى تتمكن من تحقيق عممية تقييم األداء التي يجب توفرىا في شروط الىذا المطمب  يعرض          
تي تمر بيا ىذه العممية.المراحل الاألىداف المرجوة منيا، كما يعرض أيضا   

 أواًل: شروط عممية تقييم األداء:

حتى تتمكن عممية تقييم األداء من تحقيق أىداف إجراؤىا يحب أن تتوفر فييا مجموعة من           
  1الشروط وىي كاآلتي:

يجب عمى المؤسسة الحصول عمى المعمومات الالزمة لمقيام بعممية التقييم  توفر المعمومات الكافية: -
بمختمف الطرق المتاحة لدييا وذلك بمعالجة جميع المعطيات المتوفرة، ويشترط أن تكون ىذه 

المعمومات كافية لتتبع األداء وتطوره، ويجب أن تمس جميع أنشطة المؤسسة، وتحقيق كل ما سبق 
 شاء نظام لممعمومات.يفرض عمى المؤسسة إن

من أجل تسييل عممية المقارنة يجب عمى المؤسسة تحديد معدالت  تحديد معدالت األداء المرغوب: -
معيارية لألداء تمكنيا من تحديد نسبة إنجازاتيا وتطورات أدائيا، كما تمكن معدالت األداء أيضا من 

 تحديد مسؤولية االنحرافات الموجبة ومسؤولية االنحرافات السالبة.
لمؤسسة عمى فترة زمنية معينة في عممية التقييم، بل يعني أن ال تقتصر ا استمرارية عممية التقييم: -

 وتقييمو. قياسو المراديجب أن تمارسيا طوال حياة المؤسسة وحسب طبيعة الموضوع 
                                                           

مذكرة دراسة حالة مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة،  -قياس وتقييم -األداء المالي لممؤسسة االقتصادية عادل عشي، 1
، تخصص تسيير المؤسسات الصناعية، بسكرة، جامعة محمد مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة الماجستير في عموم التسيير

 .33، ص 2002-2001خيضر، 
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: مراحل تقييم األداءثانيًا:   

1عممية تقييم األداء بعدة مراحل وىي كاألتي: تمر               

عممية تقييم األداء البيانات والمعمومات والتقارير تتطمب جمع البيانات والمعمومات اإلحصائية:  -1
والمؤشرات الالزمة لحساب النسب و المعايير المطموبة لمعممية عن نشاط المؤسسة والتي يمكن 

الحصول عمييا من  حسابات اإلنتاج واألرباح والخسائر والميزانية العمومية ورأس المال وغير ذلك، 
ة التقييم خالل سنة معينة باإلضافة إلى معمومات متعمقة إن جميع ىذه المعمومات تخدم عممي

بالسنوات السابقة والبيانات المشابية في القطاع نفسو أو مع بعض المؤسسات في الخارج ألىميتيا 
 في عممية إجراء المقارنة.

لموقوف عمى مدى دقتيا وصالحيتيا لحساب تحميل ودراسة البيانات والمعمومات اإلحصائية:  -2
والنسب والمؤشرات الالزمة لعممية تقييم األداء،حيث يجب توفر درجة من الموثوقية و  المعايير

االعتمادية  في ىذه البيانات وقد يتم االستعانة ببعض الطرق اإلحصائية المعروفة لتحديد مدى 
 الموثوقية بيذه البيانات.

الذي تمارسو المؤسسة عمى أن  تتم باستخدام المعايير والنسب المالئمة لمنشاط إجراء عممية التقييم: -3
 تشمل عممية التقييم النشاط العام لممؤسسة بيدف التوصل إلى حكم موضوعي ودقيق يمكن اإلعتماد.

حيث أن نشاط المؤسسة كان ضمن األىداف المخططة  إتخاذ القرار المناسب عن نتائج التقييم: -4
حددت، وتم اتخاذ الحمول الالزمة وأن االنحرافات الحاصمة في النشاط قد تم اكتشافيا وأسبابيا 

لمعالجة ىذه االنحرافات كما أنو قد وضعت الخطط لمسير بنشاط المؤسسة نحو األفضل في 
 المستقبل. 

تقوم المؤسسة بتحديد المسؤوليات  تحديد المسؤوليات ومتابعة العمميات التصحيحية لإلنحرافات: -5
في الخطة وتزويد اإلدارات التخطيطية ومتابعة العمميات التصحيحية لالنحرافات التي حدثت 

والجيات المسؤولة عن المتابعة بالمعمومات والبيانات التي نتجت عن عممية التقيين لالستفادة منيا 
 في رسم الخطط لممستقبل وزيادة فعالية المتابعة والرقابة.

 

 

 

                                                           
، 2010، عمان، دار المناىج لمنشر والتوزيع، تقويم األداء في الوحدات االقتصادية باستخدام النسب الماليةمجيد الكرخي،  1

 .39ص 
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 المبحث الثاني: األداء المالي وتقييمو

مرتبط إن األداء المالي يمثل الدافع األساسي لوجود أي مؤسسة اقتصادية أي نجاح ىذه األخيرة            
بمدى كفاءة وفعالية أدائيا، حيث ال تستطيع المؤسسة معرفة ما حققتو من نتائج وما ضيعتو من فرص إال 

غالل الجيد لمموارد المتاحة عن طريق تقييم أدائيا المالي، إذ يعبر ىذا األخير عمى قدرة المؤسسة عمى االست
 ليا.

ومن خالل ىذا المبحث سيتم توضيح مفيوم تقييم األداء المالي واألىداف المالية لممؤسسة االقتصادية        
    كما يتم التطرق إلى العوامل المؤثرة في األداء المالي.

 المطمب األول: مفيوم تقييم األداء المالي 

لي نعرف األداء المالي وىو:" مدى نحاج المؤسسة في استغالل كل الموارد قبل تعريف تقييم األداء الما
1المتاحة لدييا من موارد مادية ومعنوية أفضل استغالل وتحقيق األىداف المسطرة من طرف اإلدارة."  

المتاحة إلدارة يعرف تقييم األداء المالي بأنو" تقديم حكما ذو قيمة عمى إدارة الموارد الطبيعية والمادية والمالية 
المؤسسة وعمى طريقة االستجابة إلشباع رغبات أطرافيا المختمفة، وبمعنى حرفي يعتبر تقييم األداء المالي 

2لممؤسسة قياسا لمنتائج المحققة أو المنتظرة في ضوء معايير محددة سمفًا."  

مؤسسة لمعرفة مدى قدرتيا ويعرف أيضا تقييم األداء المالي بأنو: "ىو تشخيص الصحة المالية لم         
عمى إنشاء قيمة ومجابية المستقبل، من خالل االعتماد عمى الميزانيات، جدول حسابات النتائج، والجداول 

الممحقة، ولكن ال جدوى من ذلك إن لم يؤخذ الظرف االقتصادي والقطاع الصناعي الذي تنتمي إليو 
3المؤسسة النشطة ومعدل النمو األرباح."  

                                                           
أثر إستراتيجية التميز في األداء المالي لممصاريف التجارية يبة رمضان محمد حسين، إبراىيم فضل المولى البشير، وى 1

، ص 16، فبراير، العدد 2015مجمة العموم االقتصادية، عمادة البحث العممي، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا،  ،2014
112. 

 .38، ص 2000، دار المريخ لمنشر، الرياض، لمنظمات األعمالاألداء المالي السعيد فرحات جمعة،  2
قياس وتقييم األداء المالي في المؤسسات االقتصادية نحو إرساء نموذج لإلنذار المبكر باستعمال دادن عبد الغني،  3

، الجزائر، االقتصاديةأطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم -حالة بورصتي الجزائر وباريس -المحاكاة المالية
 .36، ص 2007-2006جامعة الجزائر، 
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يمكن أن نعرف تقييم األداء المالي بأنو: " مدى قدرة المؤسسة عمى االستغالل األمثل لمواردىا  كما       
1ومصادرىا في االستخدامات ذات األجل الطويل وذات األجل القصير من أجل تشكيل ثروة."  

 المطمب الثاني: األىداف المالية لممؤسسة االقتصادية

ي تسعى المؤسسة لتحقيقيا في األىداف التالية: التوازن المالي، يمكن حصر األىداف المالية الت         
 السيولة واليسر المالي، المردودية.  

  تقاس سيولة المؤسسة في قدرتيا عمى مواجية التزاماتيا القصيرة، أو واليسر الماليالسيولة :
فنقص السيولة  بتعبير آخر تعني قدرتيا عمى التحويل بسرعة األصول المتداولة إلى أموال متاحة،

أو عدم كفايتيا يقود المؤسسة إلى عدم المقدرة عمى الوفاء ومواجية التزاماتيا وتأدية بعض 
  2المدفوعات.

3عامة عدم قدرة المؤسسة عمى توفير السيولة الكافية يؤدي إلى اإلضرار بثالث مصالح ىي:وبصفة   
 ليا مثالتحد السيولة من تطور ونمو المؤسسة، وذلك بعدم تمكين المؤسسة أو السماح المؤسسة:  -

من استغالل الفرص التي تظير في المحيط كشراء مواد أولية بأسعار منخفضة مقارنة بمستوياتيا 
 الحقيقية، االستفادة من تخفيضات لقاء تعجيل الدفع أو الشراء بكميات كبيرة.

كمة نقص السيولة عدة أزمات اتجاه األطراف التي ليا حقوق عمى تخمق مش أصحاب الحقوق: -
المؤسسة، ففي الكثير من المرات يؤدي ىذا النقص إلى تأخير تسديد الفوائد، في دفع مستحقات 

 األجراء، في تسديد ديون الموردين ...
اليا من اليسر قد تؤدي ىذه المشكمة إلى تغيير شروط تسديد العمالء وبالتالي انتقعمالء المؤسسة:  -

إلى العسر وىذا األمر ينتج عن تدىور العالقة التي يجب عمى المؤسسة تحسينيا وخاصة في 
 ظروف المحيط الحالي. 

ىذه المشاكل المترتبة عن نقص السيولة تفرض عمى المؤسسة االىتمام بيا وتسييرىا بأسموب فكل 
 جيد 

                                                           
دور النظام المحاسبي المالي في تقييم األداء المالي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد نجيب دبابش، طارق قدوري،  1

ام المحاسبي ورقة قدمت الممتقى الوطني حول: واقع وآفاق النظدراسة تطبيقية لمؤسسة المطاحن الكبرى لمجنوب بسكرة،
 .7جامعة الوادي، ص  2013/ 5/ 6 -5المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يومي 

 .36عادل عشي، مرجع سبق ذكره، ص  2
تقييم األداء المالي لممؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة التجييزات المنزلية، مذكرة مقدمة ضمن تالي رزيقة،  3

، 2012-2011تخصص إدارة أعمال، المركز الجامعي العقيد أكمي مجند اولحاج، البويرة، لماستر، متطمبات نيل شيادة ا
 . 18ص 
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اليسر المالي فيو عمى خالف السيولة، ويتمثل في قدرة المؤسسة عمى مواجية تواريخ  أما   
استحقاق ديونيا الطويمة والمتوسطة األجل، فيو يتعمق باالقتراض الطويل والمتوسط األجل الذي تقوم 

 بو المؤسسة.
  و ألنو يمس باستقرار يعتبر التوازن المالي ىدفا ماليا تسعى الوظيفة المالية لبموغ :التوازن المالي

المؤسسة المالي، ويمثل التوازن المالي في لحظة معينة التوازن بين رأس المال الثابت واألموال 
الدائمة التي تسمح باالحتفاظ بو وعبر الفترة المالية، يستوجب ذلك التعادل بين المدفوعات 

عريف يتضح أن الرأس والمتحصالت أو بصفة عامة بين استخدامات األموال ومصادرىا، من الت
المال الثابت والمتمثل عادة في االستثمارات يجب أن تمول عن طريق األموال الدائمة وىذا يضمن 
عدم المجوء إلى تحويل جزء منو إلى سيولة لمواجية مختمف االلتزامات، وتحقيق تغطية األموال 

 1.الدائمة لألصول الثابتة، يستوجب التعادل بين المقبوضات والمدفوعات
مما سبق يظير أن التوازن المالي يساىم في توفير السيولة واليسر المالي لممؤسسة، وتكمن أىمية 

2بموغ ىدف التوازن المالي في النقاط التالية:  
 تأمين تمويل احتياجات االستثمارات بأموال دائمة؛ -
 ضمان تسديد جزء من الديون أو كميا في األجل القصير وتدعيم اليسر المالي؛ -
 ستقالل المالي لممؤسسة اتجاه الغير؛اال -
 تخفيض الخطر المالي الذي تواجيو المؤسسة. -

 :تعد المردودية من األىداف األساسية التي ترسميا المؤسسة وتوجو الموارد لتحقيقيا،  المردودية
والمردودية كمفيوم عام تدل عمى قدرة الوسائل عمى تحقيق فيي بمثابة ىدف كمي لممؤسسة، 

لوسائل التي تستعمميا المؤسسة تتمثل في رأس المال االقتصادي وىذا يعكس المردودية النتيجة، وا
االقتصادية ورأس المال المالي وىذا يعكس المردودية المالية، فحسب نوع النتيجة والوسائل 

المستخدمة يتحدد نوع المردودية، وبصفة عامة اىتمام المؤسسة ينصب عمى المردودية المالية 
 3االقتصادية. والمردودية

 

 

 

                                                           
 .36عادل عشي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .259السعيد فرحات جمعة، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .19تالي رزيقة ، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 المطمب الثالث: العوامل المؤثرة في األداء المالي

تصنف العوامل المؤثرة في األداء المالي لممؤسسة االقتصادية إلى عوامل داخمية وأخرى خارجية تتعمق       
 بالمحيط االقتصادي الخارجي.

 العوامل الداخمية -1

1العوامل الداخمية المؤثرة في األداء المالي فيما يمي: تتمخص أىم                 

  :يؤثر الييكل التنظيمي عمى األداء المالي من خالل تقسيم الميام والمسؤوليات الييكل التنظيمي
المتعمقة بالوظيفة المالية ومن ثم تحديد األنشطة وتخصيص الموارد الالزمة ليا، فضال عن تأثير 

عمى اتخاذ القرارات المالية ومدى مالئمتيا لألىداف المالية المسطرة، ومدى طبيعة الييكل التنظيمي 
 تصحيحيا لالنحرافات الموجودة.

 :دراك العاممين عالقة أىداف  المناخ التنظيمي ويقصد بو مدى وضوح التنظيم في المؤسسة وا 
ر فإنو منطقيا المؤسسة وعممياتيا وأنشطتيا باألداء المالي حيث إذا كان المناخ التنظيمي مستق

نضمن سالمة األداء المالي بصورة إيجابية وكذلك جودة المعمومات المالية وسيولة سريانيا بين 
 مختمف الفروع والمصالح وىذا ما يضفي صورة جيدة لمنشاط المالي  وبالتالي األداء المالي.

 :المرجوة كتكنولوجيا يقصد بيا تمك األساليب والميارات الحديثة التي تخدم األىداف  التكنولوجيا
اإلنتاج حسب الطمب وتكنولوجيا التحسين المستمر...الخ، إذ يتوجب عمى المؤسسة االقتصادية أن 
تولي اىتماميا الكبير بالتكنولوجيا المستخدمة والتي يجب أن تنسجم مع األىداف الرئيسية ليا، وذلك 

تقنية واألداء المالي، مما يضعيا عن طريق التكيف واالستيعاب لمستجداتيا بيدف المالئمة بين ال
 أمام حتمية تطوير ىذا األخير بما يالءم التكنولوجيا المستخدمة.

 : قد يؤثر حجم المؤسسة وتصنيفيا عمى األداء المالي بشكل سمبي، فكبر حجم  حجم المؤسسة
ا، وقد المؤسسة يشكل عائق لألداء المالي، ألن في ىذه الحالة تصبح اإلدارة أكثر تعقيدا وتشابك

يؤثر إيجابا من ناحية أن كبر حجم المؤسسة يتطمب عدد كبير من المحممين الماليين مما يساىم في 
 رفع جودة األداء المالي ليا وىذه الحالة ىي األكثر واقعية.

 

 
                                                           

حسين األداء المالي لممؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة استخدام أدوات المحاسبة اإلدارية في تنوبمي نجالء،  1
سالة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه الطور الثالث في العموم التجارية، تخصص ر  ،بسكرة-المطاحن الكبرى لمجنوب

 .80،81، ص ص، 2015-2014محاسبة،بسكرة، جامعة محمد خيضر،
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 العوامل الخارجية -2

ألوضاع يؤثر في األداء المالي مجموعة من العوامل الخارجية أي التي تخرج عن نطاق تحكمو كا      
االقتصادية العامة والسياسات االقتصادية...الخ، وعموما تتمثل أىم العوامل الخارجية المؤثرة في األداء 

1المالي في:  

يوجد العديد من األشكال التي يمكن أن تأخذىا أسواق السمع االقتصادية، حيث يعتمد ذلك عمى السوق: 
أجل تحقيق ىدفيا األساسي وىو تعظيم األرباح، و  ىيكل السوق والسموك الذي تقوم المؤسسة بإتباعو من

يؤثر السوق في األداء المالي من ناحية قانوني العرض والطمب فإن تميز السوق باالنتعاش وكثرة الطمب فإن 
 ذلك سيؤثر بإيجابية عمى األداء المالي، أما في الحالة العكسية فسنالحظ تراجع في األداء المالي.

افسة سالح ذو حدين بالنسبة لألداء المالي في المؤسسة االقتصادية، فقد تعتبر المحفز تعتبر المن المنافسة:
لتعزيزه عندما تواجو المؤسسة تداعيات المنافسة فتحاول جاىدة لتحسين صورتيا ووضعيا المالي عن طريق 

لتداعيات وال أدائيا المالي لتواكب ىذه التداعيات، أما من جية أخرى فإن لم تكن المؤسسة أىال ليذه ا
 تستطيع مواجية المنافسة فإن وضعيا المالي يتدىور وبالتالي األداء المالي يسوء.

إن األوضاع االقتصادية العامة قد توثر عمى األداء المالي سواءا بطريقة سمبية أو  األوضاع االقتصادية:
عمى األداء المالي، أما في العكس، فنجدىا مثال في األزمات االقتصادية، أو حاالت التضخم تؤثر بالسمب 

 حالة ارتفاع الطمب الكمي أو دعم الدولة إلنتاج ما قد يؤثر بإيجابية عمى األداء المالي.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .138-136، ص ص، 2009دار الثقافة، عمان،  مدخل تحميمي،-محاسبة الجودةناظم حسن عبد السيد،  1
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 المبحث الثالث: مؤشرات تقييم األداء المالي في المؤسسة

لكي يقوم المحمل المالي باتخاذ قرارات سميمة ومطابقة لألىداف التي رسمتيا المؤسسة يجب أن          
يعتمد في تحميمو عمى أدوات موثوق فييا وتعتبر مؤشرات التوازن المالي والسيولة المردودية ومؤشرات النشاط 

ء المالي، ذلك ألنيا تعطي قراءة صحيحة والربحية من بين األدوات األكثر شيوعا واستخداما في تقييم األدا
 لموضعية المالية لممؤسسة وبالتالي تمنح مجاال واسعا لألطراف المعنية باتخاذ القرارات المناسبة لممؤسسة.

ففي ىذا المبحث سيتم عرض ىذه المؤشرات وتبيان طريقة حسابيا، فالمطمب األول يتناول           
مؤشرات التوازن المالي، والمطمب الثاني يعرض مؤشرات السيولة ومؤشرات النشاط، أما المبحث الثالث 

 يتطرق إلى مؤشرات الربحية و المردودية.
  رات التوازن المالي:المطمب األول: تقييم األداء بواسطة مؤش

ىناك عدة مؤشرات يستند عمييا  يتم التعرض في ىذا المبحث إلى مؤشرات التوازن المالي، حيث         
 المسير المالي إلبراز مدى توازن المؤسسة ونذكر من أىميا: 

 :في  يعتبر رأس المال العامل من المؤشرات الرئيسية التي تستعين بيا المؤسسة  رأس المال العامل
تقييم البنية المالية ليا، والحكم عمى مدى توازنيا المالي خاصة عمى المدى القصير بتاريخ معين، 

ويتمثل ذلك في الجزء من األموال الدائمة المستخدم في تمويل جزء من األصول المتداولة بعد تمويل 
  1كل األصول الثابتة.

ويحسب رأس المال العامل كما يمي:          
العامل= األموال الدائمة _ األصول الثابتة. رأس المال  

وينقسم رأس المال العامل إلى أربعة أنواع نذكرىا فيما يمي:   
لذا يرى بعض المحممين الماليين أنو ال  : ىو مجموع األصول المتداولة,رأس المال العامل اإلجمالي -1

    2فس المعنى.داعي لوضع مصطمح آخر بما انو من الناحية المالية ىناك مصطمح يؤدي ن
: ىو الجزء من األموال الدائمة المستخدم في تمويل جزء من األصول رأس المال العامل الصافي -2

 ويحسب كما يمي: 3المتداولة.

األصول الثابتة. –رأس المال العامل الصافي = األموال الدائمة   
                                                           

، التسيير المالي،)تحميل نظري مدعم بأمثمة وتمارين محمولة لطمبة العموم االقتصادية والتجارية والتسيير(مبارك سموس،  1
 .31، ص 2012ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة لمالي حسب البرنامج الرسمي الجديدالتسيير ازغيب مميكة و بوشنقير ميمود،  2
 . 50، ص 2011الثانية، 

، 2010دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  التسيير المالي لممؤسسة ) دروس وتمارين محمولة(،خميسي شيحة،  3
 .73ص 
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ويل جزء من : ىو ذلك الجزء من األموال الخاصة المستعمل في تمرأس المال العامل الخاص -3
ن بدون األصول المتداولة بعد تمويل األصول الثابتة، وىو عبارة عن رأس المال العامل الصافي ولك

 ويحسب كاألتي: 1، ويوضح درجة االستقاللية المالية لممؤسسة.ديون طويمة ومتوسطة األجل

األصول الثابتة. –رأس المال العامل الخاص= األموال الخاصة   

: ىو جزء من األموال الدائمة المستخدم في تمويل جزء من األصول األجنبيرأس المال العامل  -4
 المتداولة، ويحسب:

رأس المال العامل الخاص. –رأس المال العامل األجنبي= رأس المال العامل الصافي   

 :يعرف بأنو رأس المال العامل األمثل، أي ذلك الجزء من األموال  االحتياج من رأس المال العامل
ة الذي يمول جزء من األصول المتداولة، والذي يضمن لممؤسسة توازنيا المالي الضروري، الدائم

ويمكن حسابو  2ويظير ىذا االحتياج عند مقارنة األصول المتداولة مع الموارد المالية قصيرة األجل.
 بالعالقة التالية:

السمفات المصرفية( –)د ق أ  –النقدية(  – م ع = )األصول المتداولةإ ر   
 ىي مجموعة األموال التي في حوزة المؤسسة لمدة تقدر بدورة االستغالل، حيث  :الخزينة الصافية

تكون ليا القدرة عمى تسديد ديونيا في مواعيد استحقاقيا، وتشمل القيم الجاىزة التي تكون تحت 
جود توازن مالي تصرف المؤسسة وتستطيع استخداميا فورا، وىي تعبر عن وجود أو عدم و 

 3بالمؤسسة.
 وتحسب كما يمي: 

السمفات المصرفية –الخزينة الصافية = القيم الجاىزة   
إ ر م ع  –ويحسب أيضا: خ ص = ر م ع   

 

ء بواسطة مؤشرات السيولة والنشاطالمطمب الثاني: تقييم األدا  

السيولة ومؤشرات النشاط، حيث تساىم ىذه المؤشرات في تقييم  في ىذا المطمب يتم دراسة مؤشرات        
 األداء المالي لممؤسسات.

                                                           
 .196، ص 2013، دار الجنادرية لمنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، اتنظرية المنظمة والمؤسسرائد محمد عبد ربو،  1
، الطبعة عماندار زىران لمنشر والتوزيع،  التحميل المالي الحديث )طبقا لممعايير الدولية لإلبالغ المالي(شعيب شنوف،  2

 .119، 118، ص ص، 2013األولى، 
 .201رائد محمد عبد ربو، مرجع سبق ذكره، ص  3
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أوالً : مؤشرات السيولة: تعرف السيولة عمى أنيا مقدرة المؤسسة عمى سداد التزاماتيا المالية قصيرة األجل 
ولة إلى نقدية المتدا عند استحقاقيا دون أن تتعرض ألي مشكمة مالية، أي قدرة المؤسسة عمى تحويل أصوليا

  1.وبالسرعة المناسبة

ويتم دراسة السيولة من خالل النسب التالية:         

تبين ىذه النسبة مدى قدرة المؤسسة عمى الوفاء بديونيا في األجل القصير، وتعبر عن : نسب التداول -1
زادت ىذه النسبة دل  عدد المرات التي تستطيع فييا األصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة، وكمما

ذلك عمى مقدرة المؤسسة عمى مواجية أخطار سداد االلتزامات المتداولة المفاجئ دون الحاجة لتسييل 
   2أصول ثابتة أو الحصول عمى اقتراض جديد.

 تحسب بالعالقة التالية:  

 

ولقد  تظير ىذه النسبة درجة السيولة التي تتمتع بيا المؤسسة في وقت محدد،  السريعة:نسبة السيولة  -2
تم استبعاد المخزون من ىذه النسبة باعتباره العنصر األقل سيولة باإلضافة إلى كونو يمثل أكثر حصة 

 3من األصول المتداولة، وبالتالي فيو يحتاج لمدة أكبر ليتحول إلى نقدية.

 وتحسب ىذه النسبة كما يمي:

 

ه النسبة مقدرة المؤسسة النقدية المتاحة في لحظة معينة لتسديد ذتبرز ى نسبة السيولة النقدية:-3
حكميا فيي تفترض استحقاق ه النسبة بالعناصر النقدية أو ما في ذقصيرة األجل، وتيتم ى االلتزامات

يقصد باألصول الشبو و  ؛الخصوم المتداولة قبل تحصيل مبالغ المدينين وأوراق القبض وبيع المخزون السمعي
كمما ارتفعت ىذه النسبة  حيث ،نقدية ىي األصول التي تستطيع المؤسسة تحويميا إلى نقدية بسرعة عالية

.مؤشرا ايجابيا عن سيولة المؤسسة كان ذلك 4 

                                                           
، ص 2011،دار المنيل المبناني لمدراسات، بيروت، الطبعة األولى، التحميل المالي وآليات صنع القرارغسان السبالني،  1

104. 
 .272، ص 2010، الطبعة األولى، عمان، دار أسامة لمنشر والتوزيع، اإلدارة المالية والمصرفيةمحمد عبد الخالق،  2
 .184، ص 2004، عمان، الوراق لمنشر والتوزيع، ة المتقدمةاإلدارة الماليحمزة محمود الزبيدي،  3
، 2008، الطبعة الثالثة، عمان، دار وائل لمنشر والتوزيع، التحميل المالي مدخل صناعة القرارمنير شاكر محمد وآخرون،  4

 .75، 74ص ص، 

100× الخصوم المتداولة( ÷ المخزون( –ة السريعة = ))األصول المتداولة نسبة السيول  

  100÷الخصوم المتداولة( ÷ نسبة التداول= )األصول المتداولة
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 وتحسب ىذه النسبة بالطريقة التالية:

.100× الخصوم المتداولة ( ÷ نسبة السيولة النقدية = ))األصول النقدية وشبو النقدية(   

تيتم نسب النشاط بقياس مدى فعالية المؤسسة في استخدام مواردىا المالية المتاحة ليا  :نسب النشاط :ثانياً 
والرقابة عمييا، وتتضمن المقارنات بين مستوى المبيعات واالستثمارات في األصول المختمفة، وتتمثل ابرز 

 النسب المتعمقة بالنشاط فيما يمي:

 بقسمة صافي المبيعات عمى مجموع  : يتم حساب معدل دوران األصولمعدل دوران األصول
 األصول وبيذا فإنو يقيس مدى كفاءة اإلدارة في استغالل تمك األصول.

مجموع األصول.÷ معدل دوران األصول = صافي المبيعات   

وىذه النسبة تعكس أيضا كفاءة اإلدارة في استخدام األصول واالستثمارات بالمشروع لتحقيق قدر كبير من 
فكمما زاد المعدل دل عمى كفاءة اإلدارة في استخدام األصول وكمما دل عمى زيادة عدد المبيعات، ولذلك 

1مرات تحقيق العائد عمى األصول خالل السنة.  

  :ىذه النسبة تظير سرعة حركة المخزون في المؤسسة، وكمما ارتفع معدل  معدل دوران المخزون
اإلعتبار أن معدل الدوران يختمف بإختالف نشاط كل الدوران كان ىذا مؤشرًا إيجابيًا، مع األخذ في 

 وتحسب كما يمي: 2مؤسسة من حيث كونيا تعمل في مجال تجاري أو صناعي أو خدماتي.
متوسط المخزون  ÷ معدل دوران المخزون = تكمفة المبيعات   

 عمومًا من  يقيس الوقت الذي تستغرقو دورة واحدة لممدينين، وىذه الدورة تبدأ توسط فترة التحصيل:م
تسجيل الديون وتحصيميا ثم تسجيل ديون أخرى جديدة، ومتوسط فترة التحصيل ييدف إلى تحديد 

عدد األيام التي تقع بين بيع البضاعة عمى الحساب وتحصيل قيمتيا, ىو يعكس مدى استفادة الغير 
دل عمى التباعد من أموال المؤسسة، فكمما زاد متوسط عمر المدينين عن السياسة العامة فإن ذلك ي

بين المبيعات اآلجمة والتحصيل، ويتم استخراج متوسط فترة التحصيل عن طريق قسمة عدد أيام 
  3السنة عمى معدل دوران المدينين.

                                                           
، الطبعة األولى، عمانوالتوزيع، ، دار زىران لمنشر أساسيات اإلدارة الماليةعبد المعطي ارشيد، حسين عمي حريوش،  1

 .74، ص 2009
، 2012، الطبعة األولى، عمان، دار البداية ناشرون وموزعون، التحميل المالي)دراسة نظرية وتطبيقية(نعيم نمر داوود،  2

 . 62ص 
، الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، التحميل المالي ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصةأحمد السيد لطفي،  3

 .365، 364، ص ص، 2005، اإلسكندرية
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:ونوضحو فيما يمي  

متوسط المدينين(÷ )صافي المبيعات ÷ 360متوسط فترة التحصيل=          

  المؤشرات الربحية و المردوديةتقييم األداء المالي بواسطة  المطمب الثالث:

بعد التطرق إلى مؤشرات التوازن المالي ومؤشرات النشاط والسيولة يتم االنتقال إلى دراسة مؤشرات          
 الربحية ومؤشرات المردودية.

تقيس نسب الربحية مدى كفاءة المؤسسة في استخدام مواردىا لتحقيق أقصى نفع ممكن  :ةنسب الربحي :أوالً 
  1لممستثمرين فييا وتقدم الربحية مؤشرات عمى السالمة المالية لممؤسسة عمى المدى الطويل.

يحسب بالعالقة التالية: ىامش الربح اإلجمالي:  

 

 

وحينما ىذه النسبة مدى كفاءة إدارة المؤسسة في استخدام المواد والعمالة في العممية اإلنتاجية،  تمثل
تزداد بسرعة تكاليف العمالة والمواد، فمن المحتمل تخفيض ىامش الربح اإلجمالي ما لم تستطع 

2.رلتكاليف إلى عمالئيا في شكل أسعاالمؤسسة تمرير ىذه ا  
 :صافي الربح المحقق عمى كل مبمغ من المبيعات، وىي تقيس ىذه النسبة  ىامش الربح الصافي

تشير إلى نسبة ما تحققو المبيعات من أرباح بعد تغطية تكمفة المبيعات وكافة المصروفات األخرى 
  3من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويمية، وكمما ارتفعت ىذه النسبة كان ذلك جيدا.

التالية:ويحسب بالعالقة   
صافي المبيعات÷ ىامش الربح الصافي = صافي الربح   

 :تقيس ىذه النسبة معدل العائد الذي حققتو المؤسسة بعد الضرائب  معدل العائد عمى االستثمار
 4وحقوق األقمية عمى جميع األموال المستثمرة بيا.

                                                           
 .443، ص 2013، دار الفكر الجامعي لمنشر، اإلسكندرية، الطبعة األولى، اقتصاديات التمويل اإلداريمحب خمو توفيق،  1
، ص ص، 2011زيع، الجزائر، طبعة ، دار الكتاب الحديث لمنشر والتو التحميل المالي في األعمال التجاريةجالل إبراىيم،  2

166 ،167. 
، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان، الطبعة إدارة األعمال الحديثة ) وظائف المنظمة (أحمد يوسف دودين،  3

 . 251، ص 2012األولى، 
يرة لمنشر والتوزيع س، دار المالمنظماتدراسة الجدوى االقتصادية وتقييم كفاءة أداء يوحنا عبد آل آدم، سميمان الموزي،  4

 .222،223، ص ص، 2000والطباعة، عمان، الطبعة األولى، 

المبيعات÷ تكمفة السمع المباعة(  –ىامش الربح اإلجمالي = )المبيعات    
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يمي: ويحسب كما  
رأس المال المستثمر ÷ العائد عمى االستثمار = صافي الربح  معدل  

 ينتج عن كل مرحمة من مراحل العمل التجاري، ويحسب كاآلتي:
       

 
  :لمؤسسة، تعبر ىذه النسبة عن العائد عن استثمار أمواليم بامعدل العائد عمى حقوق المساىمين

ويعتبر مؤشرا عمى المدى الذي استطاعت فيو المؤسسة استخدام ىذه االستثمارات بشكل مربحا 
ويعبر أيضا عن مدى قدرة المؤسسة عمى جذب االستثمارات إلييا بحكم أن العائد عمى االستثمار 

ضريبة عمى محددا أساسيا لقرارات المستثمرين، ويتم احتساب ىذه النسبة بقسمة صافي الربح بعد ال
 ويعبر عنيا بالعالقة التالية: 1حقوق المساىمين.

     صافي حقوق المساىمين÷ ى حقوق المساىمين = صافي الربح بعد الضريبة العائد عم
ثانياً : مؤشرات المردودية:  تعرف المردودية بأنيا قدرة المؤسسة عمى تحقيق األرباح بصفة دائمة في 

تكون ، عدة أشكال وقياسيا صعب تطبق عمى أصل أو مجموعة من األصول إطار نشاطيا،وتتخذ
وتقسم عادة إلى ثالثة أنواع وىي: .في المدى القصير أو الطويل  

  :النتيجة الربح  وتبينىي المردودية التي تحققيا المؤسسة من مجموع مبيعاتيا،المردودية التجارية
المحقق عن كل دينار من المبيعات الصافية، وىي تساعد إدارة المؤسسة عمى تحديد سعر البيع 

 2.الواجب لموحدة
وتحسب كما يمي:   
رقم األعمال خارج الرسم.÷ معدل المردودية التجارية = نتيجة الدورة الصافية   

  :استخدام األصول الموضوعة تحت تصرف  تقيس ىذه المردودية الفعالية فيالمردودية االقتصادية
المؤسسة، وتقاس من خالل رصيد الفائض اإلجمالي لالستغالل، وتسمى بالمردودية االقتصادية 

اإلجمالية ألنيا تحقق قبل عممية االىتالك، العمميات المالية وعمميات التوزيع، وتبين العائد من وراء 
 3.تبر النسبة األفضل لقياس ربحية العممياتاستخدام كل دينار في مجموع أصول المؤسسة، وتع

 وتحسب كما يمي:
 

                                                           
، دار مبادئ اإلدارة المالية ) إطار نظري ومحتوى عممي، التمويل، االستثمار، التخطيط المالي (فيصل محمود الشواورة،  1

 .  317،318، ص ص، 2013المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة األولى، 
 .87زغيب مميكة، بوشنقير ميمود، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .88، 87، ص ص، المرجع أعالهزغيب مميكة، بوشنقير ميمود،  3

األصول االقتصادية÷ معدل المردودية االقتصادية اإلجمالية = الفائض اإلجمالي لالستغالل   

المبيعات÷ ىامش الربح الصافي = صافي الربح بعد الضرائب   
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 :األموال الخاصة ومدى مساىمتيا في تحقيق النتيجة حتى تعبر عن مدى مردودية  المردودية المالية
تستطيع أن تمنح لممساىمين أرباح كافية تمكنيم من تعويض المخاطر المحتممة التي يمكن أن 

يتعرضوا ليا نتيجة مساىماتيم في رأس مال المؤسسة، حيث تبين النتيجة مقدار الربح الصافي الذي 
رتفعا كمما كان تثمر، وكمما كان معدل المردودية المالية ميعود عمى المستثمرين عن كل دينار مس

 :وتحسب كما يمي 1.ذلك أفضل لممؤسسة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .88،89زغيب مميكة، بوشنقير ميمود، المرجع أعاله، ص ص،  1

األموال الخاصة÷ معدل المردودية المالية = نتيجة الدورة الصافية   
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 خالصة الفصل

عمل المؤسسة من جية التكاليف والتي تعبر عن الكفاءة عن  األداء ىو وسيمة لتقييم يمكن القول أن   
المحققة، حيث يقدم األداء لممؤسسة نظام متكامل مدخالتو طريق النسبة بين الوسائل المستخدمة والنتائج 

تتمثل في الفعالية والكفاءة ومخرجاتو تتمثل في تحقيق األىداف، وتقييم أداء المؤسسة يتمثل في تقييم 
األداء المالي جيد إذا لم يحسن  تقييمكما ال يمكن أن يكون ، أنشطتيا عمى ضوء ما توصمت إليو من نتائج

تقاء المعايير والمؤشرات التي تعكس أداء المؤسسة ومن األدوات المستعممة في تقييم األداء المسييرين إن
المالي نجد مؤشرات التوازن المالي والسيولة والنشاط والربحية و المردودية وتبين لنا أىميتيا، فعمى المقيم 

كونيا تعتبر مرآة عاكسة  المالي قراءتيا قراءة صحيحة وىذا من أجل إعطاء صورة أدق عن واقع المؤسسة
لموضعية المالية ونستطيع القول أن أىمية ىذه المؤشرات تكمن في معرفة مدى قدرة المؤسسة عمى تسديد 

 ديونيا اتجاه الغير في المدى القصير.
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 تمييد:

لى ماىية األداء المالي في المؤسسة االقتصادية     بعد التطرق إلى اإلطار النظري لمتخطيط والرقابة وا 
نظريًا، سوف يتم إسقاط ذلك عمى الجانب التطبيقي من خالل الدراسة الميدانية لشركة الصحراء غاز بوالية 

ؤسسة محل الدراسة عمى تجسيد أدرار، وذلك لمعرفة مدى تطابق ما ىو نظري بالواقع ومدى اعتماد الم
 عمميتي التخطيط والرقابة في تقييميا ألدائيا المالي

وقد تم عرض القوائم المحاسبية والمالية لمؤسسة صحراء غاز، وتحميل ىذه القوائم وفقًا لممؤشرات التي تم     
ء غاز.التطرق إلييا في الفصل السابق لمعرفة الوضعية المالية التي آلت إلييا مؤسسة صحرا  

وقد تم تقسيم ىذا الفصل إلى ثالثة مباحث وفق اآلتي:       

غاز المبحث األول: تقديم عام لمؤسسة صحراء   

 المبحث الثاني: تحميل القوائم المالية لممؤسسة
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 المبحث األول: تقديم عام لمؤسسة غاز الصحراء

في ىذا المبحث يتم التطرق إلى التعريف بالمؤسسة محل الدراسة وىي مؤسسة صحراء غاز بوالية       
 أدرار ثم يتم التطرق إلى ىيكميا التنظيمي.

 المطمب األول:التعريف بالمؤسسة

تعتبر مؤسسة غاز الصحراء إحدى أىم المؤسسات االقتصادية المتواجدة في المنطقة الجنوبية، تحت      
" اليامل المخفيوىي مؤسسة ذات مسؤولية محدودة، يترأس مجمس إدارتيا السيد "شركة غاز الصحراء" اسم "

متر  30000ى مساحة قدرىا بالمنطقة الصناعية بوالية أدرار، تتربع عم 06تقع عمى الطريق الوطني رقم 
دج، تقوم المؤسسة بتشغيل  300000000، ويقدر رأسماليا ب 2000\03\05مربع،  بدأت نشاطيا بتاريخ 

عامل مقسمين عمى المصالح التالية: 50  

 مصمحة اإلنتاج؛ -
 مصمحة المحاسبة والمالية؛ -
 مصمحة تسيير المخازن؛ -
 مصمحة األمن. -

النقاط التالية:في  شركة صحراء غاز"وتتجسد أىمية "  

 توفير وتقديم خدمات ذات تأثير مباشر عمى المجتمع المحمي والمجاور لوالية أدرار؛ -
 توفير مناصب شغل جديدة عمى المستوى المحمي، -
 تمبية المؤسسة لجزء كبير من حاجات  المحمية. -

 تسطر ىذه المؤسسة مجموعة من األىداف عمى مختمف المستويات ىي:

 المستوى المالي: -1
 تحقيق مردودية مالية، -
 تحقيق التمويل الذاتي لالستثمار، -
 المستوى االقتصادي: -2
 تخفيض التكاليف باالستغالل األمثل لمموارد المتاحة، -
 العمل عمى تمبية حاجات السوق من الغاز؛ -
 وضع سياسات إنتاجية متطابقة مع متطمبات السوق كاإلنتاج المستمر. -
 المستوى التسويقي: -3
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 السوقية الحالية، والعمل عمى تحسينيا مستقباًل، الحفاظ عمى الحصة -
 وضع سياسات تجارية قادرة عمى مواجية المنافسة، -
 توسيع أسواقيا وذلك بالمجوء إلى التصدير. -
 المستوى االجتماعي: -4
 امتصاص جزء من البطالة المحمية. -

تقوم المؤسسة بالنشاطات التالية: الجانب اإلنتاجي لممؤسسة:  

 الغاز الطبيعي؛ تمييع -
 تجارة بالجممة لممحروقات الصمبة, السائمة والغازية؛ -
 تجارة بالجممة لغاز البوتان البروبان وخميطيما؛ -
 تركيب وتصميح المراحل, ومعدات التدفئة؛ -
 مؤسسة المراقبة والتمحيم؛ -
 نقل البضائع عمى كل المسافات؛  -
 نقل وتوزيع المنتوجات البترولية. -
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:الثاني: الييكل التنظيمي لممؤسسة المطمب  

يخصص ىذا المطمب التنظيمي لمؤسسة صحراء غاز.       

(مختمف الوحدات الناشطة في مؤسسة صحراء غاز بأدرار. 3/1يبين الشكل رقم )   

 

 

 

 

: الميام الموكمة ألقسام الييكل التنظيمي  

يرأس كل وحدة مدير يتمتع بالقدرة عمى التسيير واإلدارة لمحرص عمى األداء الجيد لموحدة التي يرأسيا,     
كما يرجع إليو اتخاذ القرارات اليامة عمى مستواىا,وفيما يمي عرض لميام الوحدات الظاىرة في الييكل 

تنظيمي.ال  

 :يمثمو رئيس مجمس اإلدارة وىو المكمف بحسن تسيير المؤسسة إداريا وتقنيا واتخاذ المديرية العامة
 القرارات الالزمة في األوقات المناسبة والتنسيق بين مختمف األقسام.

  فرعين : ينقسم إلىالمحاسبة والمستخدمينمصمحة: 

إضافة إلى تنظيم ومراقبة الممفات  ,المحاسبية لممؤسسةر كل العمميات يقوم بتسييفرع المحاسبة:  -
الخاصة بالعمميات المالية وتنفيذ العمميات الخاصة بالخزينة,وىو بدوره يضم فرعي المحاسبة العامة 

 والمحاسبة التحميمية.

: تحرص ىذه المصمحة عمى حفظ ممفات العمال وتطبيق القانون ومراقبة فرع تسيير الموارد البشرية  -
دارة ممفات التشغيل والتصريح ,وكذا ك ل عمميات األقسام األخرى, كما أنيا مختصة بشؤون العمال وا 

 عقود التشغيل ومراقبة العمال من حيث الغيابات 

  :بالميام التالية: قسم البيع وقسم اإلرسال يقومونيشمل الصندوق، المصمحة التجارية 
في ىذا القسم تحدث عممية الدفع من قبل الزبائن,ويتولى استالم المبالغ المدفوعة امين الصندوق:  -

 الصندوق ويقوم بتحرير وثائق اإليداع.

المديرية العامة                   

مصمحة المحاسبة  مصمحة مراقبة التسيير المصمحة التجارية
 والمستخدمين
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من ميامو استقبال الزبائن وتحرير الفواتير بعد تحقيق الصفقات التجارية, وكذا قسم البيع:  -
يم تقرير شيري لقسم المحاسبة مسحوبا إحصاء كمية المنتجات التي خرجت من المخزن يوميا ثم تقد

 بنسخ عن الفواتير المحررة خالل الشير.
  :تقوم بإعداد اقتراح مشروع الميزانية,تقييم عمميات تنفيذ الميزانية, تتبع مصمحة مراقبة التسيير

 ومراقبة مصاريف التسيير, اإلشراف عمى ابرام الصفقات العمومية.

                                 (2016الى2014)من لفترةالمالية لمؤسسة غاز الصحراء خالل اتحميل الوضعية :  المبحث الثاني 
التطرق في ىذا المبحث إلى تحميل الوضعية المالية لممؤسسة باستخدام الميزانية المختصرة لمقوائم المالية يتم 

 المتوصل إلييا من خالل التحميل. ثم تحميل الوضيعة المالية بواسطة مؤشرات التوازن المالي وعرض النتائج

الميزانية المختصرة لجانب األصول  لمؤسسة الدراسة باستخدامعرض القوائم المالية  األول: المطمب
       والخصوم
إنَّ المحمل يحتاج التخاذ قراره إلى مجموعة واسعة من المعمومات المالية واالقتصادية واالجتماعية       

إاّل أن المعمومات المالية الموجودة في القوائم المالية تعتبر األىم من بين المصادر التي  والسياسية والقانونية،
عرض القوائم المالية المختصرة لممؤسسة الخاصة  ليذا يفترض عمينا أوالً  يعتمد عمييا المحمل،

    (التي نقوم عمى أساسيا بالتحميل.2016الى 2014بالفترة)من
 (2016 – 2014غاز لمفترة ما بين ) ءلمؤسسة صحراتحميل الميزانيات المالية 

كباقي المؤسسات االقتصادية تعتمد عمى الميزانية المالية من أجل دراسة الوضعية غاز الصحراء مؤسسة   
وفيما يمي عرض وتقديم الميزانيات المالية المختصرة وجدول حسابات النتائج لمسنوات المدروسة  المالية ليا،
 (عمى التوالي.3، 2، 1باالعتماد عمى الميزانيات الموجودة في المالحق رقم)وتحميميا 

 ( 2016_2014(:الميزانيات المالية المختصرة لجانب األصول لمفترة)3/1الجدول رقم)
 البيان 2014 2015 2016

 مجموع األصول الثابتة 24752042 221470144 222241041

 نسبة األصول الثابتة  55% 74% 75%

 المتداولة مجموع األصول 752422472 240214472 127544425

 نسبة األصول المتداولة 45% 05% 04%

 قيم االستغالل 202244241 202244241 241244555

 نسبة قيم االستغالل 54% 47.71% 45%

 القيم القابمة لمتحقيق 10705144 14444420 52102041

 لمتحقيق نسبة القيم القابمة 2% 20.0% 24%
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 قيم جاىزة 124222440 205244 0452522

 نسبة القيم الجاىزة 07% 5.54% 5%

 مجموع األصول 042015555 574040210 542521740

 (2016-2014من إعداد الطالبتين استنادًا إلى الوثائق المالية والمحاسبية لممؤسسة )  المصدر:   

 التعميق

ت في تحسن مستمر خالل سنواثابتة ال خالل الميزانية المختصرة لجانب األصول نالحظ أن األصول من    
سنة  %43 ، ثم انخفضت إلى2015 % سنة47، 2014% سنة  30 :يالدراسة فكانت عمى النحو التال

2016. 
 حيث كانت ي أصولياتحتل نسب ىامة من إجماللشركة غاز الصحراء  متداولةالوفيما يخص األصول     
، ثم 1520 في سنة  %05إلى  انخفضتثم وىي أعمى نسبة خالل سنوات الدراسة  1527 لسنة % 45تمثل 

، كما نالحظ أن القيم القابلة %05وىي نسب مقبولة كونيا تزيد عن ، 1522سنة  % 04ارتفعت إلى 

كما نالحظ أن القيم القابمة لالستغالل تحتل أعلى النسب وهذا ما يدل على أن للمؤسسة مخزون كبير، 
ليا نسب ضئيمة ما يدل عمى أن المؤسسة غير حركية مع الزبائن ، لكن ىذه النسب في تحسن لمتحقيق 

 %5.54، ثم انخفضت إلى 2014سنة  % 54 تمثلفكانت أما الخزينة مستمر خالل السنوات المدروسة، 
 لنسب.حيث تمثل أصغر ا % 3ارتفعت إلى  2016، وفي سنة 2015سنة 

 

 (2016 - 2014(:الميزانية المالية المختصرة لجانب الخصوم لمفترة مابين)3/2الجدول رقم)

 2016 2015 2014 البيان
 -78958803 -110671548 -90970141 األموال الدائمة

 -21% -31.75% -15.8% نسبة األموال الدائمة
 -72431640 -104144385 -84442978 األموال الخاصة

 %92 94% %93 األموال الخاصة نسبة
 -6527163 -6527163 -6527163 ديون طويمة األجل

 %8 6% %7 نسبة ديون طويمة األجل
 455021289 459246673 667493475 ديون قصيرة األجل

 %121 131.75% 115.8% األجل القصيرة الديون نسبة
 376062485 348575125 576523333 مجموع الخصوم

 (2016-2014المصدر: من إعداد الطالبتين إعتمادًا عمى الوثائق المالية والمحاسبية لممؤسسة )
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 التعميق

الخاصة بسنوات الدراسة  من خالل الميزانية المختصرة لجانب الخصوم الموضحة في الجدول أعاله و    
في تدبدب  تكان 2016 لىإ 2014أن نسبة األموال الخاصة بالنسبة لممؤسسة خالل الفترة مابين نالحظ 

، وكانت تمثل -31.75نسبة %كانت تمثل  2015، وفي سنة -15.8% كانت 2014حيث في سنة 
يفسر أن  ويرجع ىذا إلى أن المؤسسة تعاني من وجود خسائر كبيرة، وىذا ما  ،2016سنة  -21%نسبة

 .تتمتع باالستقاللية الماليةال المؤسسة 
ارتفاع فيي في  %(8،%6%،7: )كانت عمى النحو التالي وات الدراسة فقدخالل سنأما الديون طويمة األجل 

كما تدل النسب عمى أن  انخفاض مستمر وىذا يدل عمى أن المؤسسة تقوم بتسديد ديونيا االستثمارية،و 
 عمى ىذا النوع من الديون لتمويل نشاطيا.بشكل كبير المؤسسة ال تعتمد 

أما فيما يخص الديون القصيرة األجل فيي بين االنخفاض و االرتفاع النسبي خالل سنوات الدراسة       
، إال أنيا تمثل أعمى وىو ما يوضح أن المؤسسة في محاولة التقميل من إعتمادىا عمى الديون القصيرة األجل

 النسب. 
 الية:ات التوازن المالي والمؤشرات المتحميل الوضعية المالية لممؤسسة بواسطة مؤشر المطمب الثاني: 

ىذا المطمب يتم تحميل الوضعية المالية لمؤسسة صحراء غاز من خالل مؤشرات التوازن المالي والمؤشرات   
 المالية.  

 /تحميل الوضعية المالية لممؤسسة بواسطة مؤشرات التوازن المالي1

تحميل الوضعية المالية لممؤسسة بواسطة مؤشرات التوازن من خالل مؤشر رأس المال العامل  يتم      
الصافي، رأس المال العامل الخاص، رأس المال العامل األجنبي، االحتياج من رأس المال العامل، والخزينة 

 الصافية وىذا ما يوضحو الجدول التالي: 

الوضعية المالية لممؤسسة بواسطة مؤشرات التوازن المالي ( تحميل3/3الجدول رقم )  

 البيان
 

 طريقة الحساب
 

 القيمة
2014 2015 2016 

رأس المال العامل 
 الصافي

-األموال الدائمة
 األصول الثابتة

108376727- 273616826- 240631375- 

رأس المال العامل 
 الخاص

-األموال الخاصة 
 األصول الثابتة

101849564- 267089663 234104212- 

رأس المال العامل 
 األجنبي

رأس المال العامل 
رأس  -الصافي

6527163- 540706489 6527163- 



انذساست انًيذاَيتانفصم انثانث:                                                                            
 

 
51 

المال العامل 
 الخاص

االحتياج من رأس 
 المال العامل

)األصول 
-النقدية(-المتداولة

)ديون قصيرة 
السمفات -األجل

 المصرفية(

485329111- 273767024- 167608588- 

-لقيم الجاىزة ا الخزينة الصافية
 السمفات المصرفية

219652382 116135- 5936016 

(2016_2014باالعتماد عمى الوثائق المالية والمحاسبية لممؤسسة) إعداد الطالبتينالمصدر: من    

 التعميق

أن رأس المال العامل الصافي خالل السنوات الثالث سالب وىذا يعني أن األموال الدائمة لم  نالحظ     
.تمول األصول الثابتة ومنو يمكن القول أن المؤسسة ليست متوازنة ماليًا خالل السنوات الثالث  

ذا وى 2016و  2014نالحظ أن رأس المال العامل الخاص في تذبذب حيث كان سالب خالل سنتي      
كان رأس المال العامل الخاص  2015يعني أن األموال الخاصة لم تغطي األصول الثابتة، أما في سنة 

 موجب ما يفسر أن األموال الخاصة غطت األصول الثابتة.

نالحظ أن احتياج رأس المال العامل سالب خالل السنوات الثالث، وىذا يعني أنيا تمكنت من تغطية 
لية بواسطة موارد الدورة االستغاللية.احتياجات الدورة االستغال  

موجبة ما يدل عمى أن المؤسسة  2016و  2014نالحظ أن نسب الخزينة متذبذبة حيث كانت في سنتي 
كانت الخزينة سالبة وىذا يعني أن المؤسسة لم تغط كامل  2015غطت كامل احتياجاتيا، أما في سنة 
 احتياجاتيا أي أنيا في حالة عجز.

الوضعية المالية لممؤسسة بواسطة مؤشرات السيولة: /تحميل2  

يتم تحميل الوضعية المالية لممؤسسة بواسطة مؤشرات السيولة من خالل نسبة التداول، نسبة السيولة     
 السريعة، ونسبة السيولة النقدية وىذا ما يوضحو الجدول التالي:
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ولة( تقييم األداء المالي بواسطة مؤشرات السي3/4الجدول )  

 مؤشرال
 

 طريقة الحساب
 

 القيمة
2014 2015 2016 

األصول المتداولة  التداولنسبة 
/ الخصوم 
 المتداولة 

%6 %40.42 %47.15 

السيولة نسبة 
 السريعة

)) األصول 
 –المتداولة 

المخزون( / 
الخصوم المتداولة( 

*100 

%36.72 %6.3 %9.27 

لسيولة نسبة ا
 النقدية

)) األصول النقدية 
شبو النقدية( / +

 الخصوم المتداولة(

%32.91 %0.033 %1.30 

(2016_2014باإلعتماد عمى الوثائق المالية والمحاسبية لممؤسسة) بتينالمصدر: من إعداد الطال   

 التعميق

أن نسبة التداول أكبر من الواحد، أي أن المؤسسة لدييا قدرة عمى تسديد الديون من جية،  نالحظ       
 ومن جية أخرى لدييا إمكانية الحصول عمى قروض أخرى.

خالل السنوات الثالث حيث  من خالل الجدول نالحظ أن السيولة السريعة في ارتفاع وانخفاض نسبي       
وىي  2016, 2015, 2014ل السنوات التالية عمى التوالي: ، خال7.27%، 6.3%، 36.72%قدرت ب 

 تعتبر حاالت سيئة بالنسبة لممؤسسة.

، وتراجعت إلى %36.72تمثل نسبة  2014نالحظ أن السيولة النقدية في تراجع مستمر فكانت سنة        
، وىذا يعني أن الديون قصيرة األجل غير 2016سنة  %1.30، ثم ارتفعت إلى 2015سنة  0.033%

 مغطاة بالقيم الجاىزة.

/ تحميل الوضعية المالية لممؤسسة بواسطة مؤشرات النشاط : 3  

يتم التحميل بواسطة مؤشر معدل دوران األصول ويوضح في الشكل التالي:      
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األداء المالي بواسطة مؤشر معدل دوران األصول (تقييم3/5الجدول رقم )  

 
 المؤشر

 

 
 طريقة الحساب

 القيمة 

2014 2015 2016 

صافي  معدل دوران األصول
المبيعات/مجموع 
 األصول

0.20 0.28 1.19 

(2016-2014المصدر: من إعداد الطالبتين باإلعتماد عمى الوثائق المالية والمحاسبية لممؤسسة )  

 التعميق

نالحظ أن معدالت دوران األصول خالل فترة الدراسة كانت معدالت صغيرة وفي تزايد حيث تبين إيراد     
أي كل دينار تجني المؤسسة  0.20أنيا حققت نسبة دوران  2014كل دينار من األصول فنجد في سنة 

تستثمره تجني  أي أن كل دينار 0.28ارتفعت نسبة الدوران إلى  2015، وفي سنة 0.20عميو إيراد يقدر ب
ويرجع سبب االرتفاع  1.19إلى  2016ثم زاد معدل دوران األصول سنة  0.28المؤسسة عميو إيراد يقدر 

 إلى انخفاض المبيعات وارتفاع مجموع األصول.

يتم تحميل الوضعية المالية لممؤسسة من /تحميل الوضعية المالية لممؤسسة بواسطة مؤشرات الربحية: 4
إلجمالي وىامش الربح الصافي وىذا ما يوضحو الجدول التالي:خالل ىامش الربح ا  

تقييم األداء المالي بواسطة مؤشرات الربحية( 3/6)الجدول رقم   

 
 المؤشر

 

 
 طريقة الحساب

 القيمة 

2014 2015 2016 

ىامش الربح 
 اإلجمالي

تكمفة  -)المبيعات 
السمع 
 المباعة(/المبيعات

0.12 0.006- 0.12 

صافي الربح/ صافي  الربح الصافي ىامش
 المبيعات

0.04 0.20 0.07 

(2016-2014المصدر: من إعداد الطالبتين باإلعتماد عمى الوثائق المالية والمحاسبية لممؤسسة )   
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 التعميق

تمثل  2014نالحظ من خالل الجدول أن نسبة ىامش الربح اإلجمالي غير ثابتة حيث كانت في سنة     
.0.12ارتفعت إلى  2016ثم في سنة  -0.006إلى  2015سنة  ثم تراجعت 0.12  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الربح الصافي موجبة خالل السنوات الثالث ، وتتميز باالرتفاع    
 2016، وفي سنة 0.20إلى  2015وارتفعت سنة  0.04تقدر ب  2014واالنخفاض حيث كانت سنة 

.0.07انخفضت إلى   

 الوضعية المالية بواسطة ىذه يتم تحميل/تحميل الوضعية المالية لممؤسسة بواسطة مؤشرات المردودية: 5
المردودية التجارية والمالية واالقتصادية. المؤشرات من خالل  

( تقييم الداء المالي بواسطة مؤشرات المردودية3/7الجدول رقم )  

 المؤشر
 

 طريقة الحساب
 

 القيمة 

2014 2015 2016 

)نتيجة الدورة الصافية /  المردودية التجارية
رقم األعمال خارج 

 100الرسم(*

%4.23- %20.09- %7.09 

)الفائض اإلجمالي  المردودية االقتصادية
لالستغالل / األصول 

  100االقتصادية(*

%6.42 %2.9- %28.7 

)نتيجة الدورة الصافية /  المردودية المالية
األموال 

 100الخاصة(*

%6 %19 % 2.36-                  

(2016-2014) المصدر: من إعداد الطالبتين باإلعتماد عمى الوثائق المالية والمحاسبية لممؤسسة  
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 التعميق

حيث  2015و  2014من خالل الجدول نالحظ أن نسب المردودية التجارية كانت سالبة خالل سنتي    
وىذا راجع إلى أن نتيجة الدورة الصافية كانت سالبة، كما نالحظ أن  -%20.09و  -4.23%قدرت ب 

وذلك بسبب ارتفاع نتيجة الدورة  7.09%كانت موجبة قدرت ب  2016المردودية التجارية خالل سنة 
 الصافية في ىذه السنة.

ىذا و  2016و  2014من خالل الجدول نالحظ ارتفاع مسجل في نسب المردودية االقتصادية في سنتي 
فكانت المردودية االقتصادية منخفضة وذلك  2015، أما سنة األصول االقتصاديةراجع إلى الزيادة في 

.االقتصادية األصولانخفاض قيمة نتيجة   

كانت مرتفعة حيث قدرت ب  2015و  2014كمال نالحظ من خالل الجدول أن المردودية المالية لسنتي 
عمى التوالي مما يدل عمى أن المؤسسة حققت أرباح معتبرة نتيجة إلقبال المساىمين عمى  %19و  6%

ما يدل عمى  %-2.36انخفضت إلى  2016شراء أسيميا وبالتالي ارتفاع قيمتيا في السوق، أما في سنة 
 تراجع إقبال المساىمين عمى شراء أسيميا.
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عرض وتحميل نتائج المقابمة  المطمب الثالث:  

بعد محاولة تغطية الجوانب النظرية لمبحث تم أيضا محاولة إحاطة الموضوع من الجانب التطبيقي بالقيام 
بدراسة ميدانية استطالعية عن طريق إجراء مقابالت في مؤسسة صحرا غاز بأدرار مع رئيس قسم المحاسبة 

 وحاول اإلجابة عمى معظم األسئمة المقدمة.

 نموذج األسئمة المطروحة

 لقد تم تقسيم األسئمة إلى بعدين من الدراسة وكانت كالتالي:

 البعد األول: األسئمة الخاصة بالتخطيط:

 ىل لديكم تخطيط في مؤسستكم؟ -1
 ما مفيومكم لمتخطيط ؟ -2
 من الذي يقوم بعممية التخطيط ؟ وعمى أي أساس ؟ -3
 من الذي يشرف عمى تنفيذ الخطط ومتابعتيا ؟ -4
 دى تنفيذ الخطط المرسومة ؟ما م -5

 البعد الثاني: األسئمة الخاصة بالرقابة:

 ىل لديكم رقابة ؟ -1
 ما ىو مفيومكم لمرقابة ؟ -2
 من الذي يقوم بيا ؟ وما ىو مستواه التعميمي ؟ -3
 ما ىي خطوات الرقابة ؟ -4
 ىل لديكم قسم خاص لمرقابة ؟ -5
 من الذي يقوم بمتابعة الخطط واإلشراف عمييا ؟ -6
 ىناك ميام منفصمة لكل شخص بالمصمحة أم يوجد تعدد الميام لشخص واحد ؟ ىل -7
 ىل زيارات دورية لمصالح المؤسسة ؟ من الذي يقوم بيا ؟ -8
 ما ىي أنواع تقارير الرقابة عندكم ؟ وىل ىي شيرية أم ثالثية ؟ -9

 ىل يوجد تقارير حول نظام الرقابة من طرف المراجع الخارجي ؟ -10

ةنموذج إجابات المقابم  

بعد طرح ىذه األسئمة تم تقديم اإلجابات التالية من طرف رئيس قسم المحاسبة وتمثل ممخص اإلجابات 
 كالتالي:
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 اإلجابات الخاصة بالتخطيط:

 .المؤسسة التخطيط ال تعتمد -

كانت اإلجابات حسب األسئمة المطروحة بالترتيب وىي كما يمي:اإلجابات الخاصة بالرقابة:   

 ؤسسة؛نعم توجد رقابة بالم -1
 تعرف المؤسسة الرقابة عمى أنيا التحقق من أن العمل يسير بإنتظام؛ -2
 يقوم بالرقابة مدقق داخمي تابع لمشركة؛ مستواه التعميمي شيادة الدراسات العميا لمتدقيق؛ -3
 خطوات الرقابة تتمثل في: -4
 التحضير -
 اإلبالغ -
 العمل الميداني -
 التقرير النيائي -
 التدقيق؛نعم يوجد قسم خاص وىو مديرية  -5
 يوجد تعدد الميام لشخص واحد؛ -6
 نعم توجد زيارات دورية ويقوم بيا فريق المراقبة الذي يترأسو المدقق الرئيسي؛ -7
 أنواع التقارير ىي تقرير جزئي، تقرير شامل، تقرير نيائي، وىي شيرية؛ -8
   طرف مدقق خارجي متعاقد لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة. نعم يوجد تقارير من -9

 عرض نتائج الدراسة:

من خالل طرح ىذه األسئمة تم التوصل إلى بعض النتائج وقد تمثمت في أن المؤسسة ال تعتمد وال       
حتاج إلى تضحية تطبق التخطيط وال تعطيو أي أىمية في نشاطيا؛ وال شك في أن وجود إجراءات الرقابة ي

كبيرة لتطبيق ىذه اإلجراءات وسيولة التعامل معيا، فوجدنا من خالل المقابمة أن مؤسسة صحراء غاز تطبق 
، فميما كان %100نظام الرقابة بفعالية وعمى أكمل وجو، إال أنو في الواقع ال يوجد نظام رقابة كامل وفعال 

تي تتخممو. النظام قوي وفعال فالبد من وجود بعض الثغرات ال  
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 خالصة الفصل

من خالل الدراسة التطبيقية تم المحاولة التعرف عمى مؤسسة صحراء غاز بوالية أدرار، وذلك بتحميل         
وضعيتيا المالية من خالل القوائم المالية والمحاسبية المتحصل عمييا من قبل المؤسسة خالل فترة ثالث 

عمى محاسب المؤسسة (، وقد تم طرح بعض األسئمة عمى محاسب المؤسسة  2016 – 2014سنوات ) 
حول التخطيط والرقابة، حيث اتضح أن المؤسسة تعاني من خسائر فادحة أدت إلى عدم استقرار المؤسسة 
ماليًا، كما أن المؤسسة ال تعتمد عمى التخطيط في تسيير مواردىا، ومن خالل اإلجابات التي تم التحصل 

ييا من قبل المحاسب تبين لنا أن المؤسسة تيتم وتطبق نظام الرقابة عمى أكمل وجو وفعالية. عم  
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 خاتمة

من خالل دراسة موضوع دور التخطيط والرقابة في تقييم األداء المالي لممؤسسة االقتصادية، ومحاولة    
إبراز مدى مساىمة التخطيط والرقابة في تقييم األداء المالي، فقد تم حصر ىذه الدراسة من جانيبييا النظري 

ة وتقييم األداء، وقد تم عرض القوائم والتطبيقي، من خالل التعرف عمى مفاىيم عامة حول التخطيط والرقاب
 المالية لممؤسسة وتحميل وضعيتيا المالية. وتم استخالص النتائج التالية:

 نتائج اختبار الفرضيات:

يستند إلى جممة من المرتكزات الفكرية توضحو  لمتخطيط والرقابة اإلطار المحدد الفرضية األولى: -
مبادئيما واستخداماتيما، ومن خالل الدراسة وجدنا أن كل من التخطيط والرقابة يقوم عمى مجموعة 

 من المقومات والمبادئ التي تجعل منيما نظام فعال 
 وناجح، وىذا ما يثبت صحة ىذه الفرضية. -
وفعالة لتحديد نقاط القوة والضعف في المؤسسة، ومن  عممية تقييم األداء ىامةالفرضية الثانية:  -

خالل الدراسة تم التوصل إلى أن تقييم األداء ضروري في أي مؤسسة ويجب أن يتبع ضوابط محددة 
لمتعرف عمى الوضعية المالية والمركز المالي الذي آلت إليو المؤسسة؛ وىذا ما يثبت صحة ىذه 

 الفرضية.
يتي التخطيط والرقابة في تقييم األداء المالي, من خالل الدراسة تم تساىم عمم الفرضية الثالثة: -

التوصل إلى أن المؤسسة ليس لدييا تخطيط وال تعتمد عمى وضع خطط، لكن المؤسسة تقوم بعممية 
الرقابة وتضع ليا نظام محكم لزيادة فعاليتيا, إال أن نظام الرقابة في المؤسسة محل الدراسة ليس 

 يؤدي األىداف المرجوة منو, وعموما فإن الرقابة والتخطيط يساعدان في تقييم فعال بما يكفي وال
 األداء المالي أما في حالة المؤسسة تعتبر ىذه الفرضية منفية. 

  نتائج الجانب النظري:

من خالل الدراسة النظرية تم التوصل إلى استخالص النتائج التالية:        

  المراد الوصول إلييا؛يساعد التخطيط في تحديد األىداف 
 يسيل التخطيط عممية الرقابة؛ 
 تتطمب الرقابة توافر المعمومات الكافية وتوفر الدقة الالزمة؛ 
 تيدف الرقابة إلى خفض التكاليف؛ 
 تعتمد الرقابة عمى الميزانيات التقديرية؛ 
 ؛الرقابة تقوم عمى مجموعة من القواعد والمبادئ التي تجعل منيا رقابة ثابتة وفعالة 
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 التخطيط والرقابة عمميتان مترابطتان؛ 
 يعبر األداء المالي عن المنحنى الذي تسمكو المؤسسة في استغالل مواردىا المتاحة؛ 
 يعد األداء المالي أداة لمتعرف عن الوضع المالي القائم في المؤسسة في فترة معينة؛ 
  ضوء ما توصمت إليو من نتائج تتمثل عممية تقييم أداء المؤسسة االقتصادية في تقييم أنشطتيا في

 في نياية فترة من الزمن؛
  مؤشرات التوازن المالي والسيولة والمردودية، تعتبر من أىم األدوات المعتمدة لتحميل الوضعية المالية

 لممؤسسة،
  يتحقق التوازن المالي إذا استطاعت المؤسسة توفير موارد دائمة لتغطية األصول الثابتة التي ال

 ا إلى سيولة خالل سنة.يمكن تحويمي

  :نتائج الجانب التطبيقي

من خالل الدراسة التطبيقية التي قمنا بيا في مؤسسة صحراء غاز بأدرار تم التوصل إلى النتائج التالية:     

  الوضعية المالية لممؤسسة متدىورة وىذا من خالل البيانات المالية والمحاسبية الخاصة بيا  خالل
 (؛2016 ,2015, 2014السنوات )

 المؤسسة ليست متوازنة مالية وال تحقق شروط التوازن المالي؛ 
  حققت المؤسسة خالل السنوات الثالث رأس مال عامل سالب، ما يدل عمى أن المؤسسة لم تمول

 جزء أصوليا المتداولة بأمواليا الخاصة، وىي بذلك ال تحقق ىامش أمان؛
  تتمتع المؤسسة بسيولة جيدة خالل السنوات الثالث، وىذا يعني أن المؤسسة استطاعت مواجية

 التزاماتيا قصيرة األجل؛
  مردودية المؤسسة تتميز بالتذبذب خالل السنوات الثالث ما يدل عمى أن المؤسسة لم تحقق عائد

 جيد؛
 ؛المؤسسة ال تعتمد عمى التخطيط في رسم أىدافيا وتسيير مواردىا 
 تعتمد المؤسسة عمى نظام الرقابة؛ 
 عدم فعالية نظام الرقابة المطبق في المؤسسة؛ 
 .المؤسسة ليا نظام رقابي لكن غير مستغل عمى أكمل وجو 

 التوصيات:

 بعد تقييم األداء المالي لمؤسسة صحراء غاز يمكن تقديم بعض االقتراحات وىي:

 ضرورة تطبيق التخطيط في المؤسسة؛ 
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  الرقابة ومتابعتو؛تفعيل نظام 
 إعادة وضع برنامج رقابي حديث يشمل جميع ىياكل المؤسسة من الداخل إلى الخارج؛ 
 رسم خطط محكمة والسير عمى متابعتيا وتنفيذىا؛ 
 ضرورة متابعة الوضعية المالية لممؤسسة؛ 
 ونقاط  يجب أن تولي المؤسسة اىتمام كبير لعممية تقييم األداء المالي وىذا الكتشاف نقاط القوة

 الضعف في مركزىا المالي لتحسينيا ومواجيتيا واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحيا؛
 .ضرورة إعداد برنامج لمقارنة األداء الفعمي باألداء الواجب تحقيقو 

 آفاق الدراسة:

 دراسة نفس الموضوع عمى مؤسسات أخرى لتفعيل دور التخطيط والرقابة داخميا؛ 
 طيط والرقابة في تحسين األداء المالي.دراسة تأثير ومساىمة التخ 
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 قائمة المصادر والمراجع

 أوال: الكتب

, مؤسسة الوراق لمنشر بطاقة األداء المتوازنإدارة األداء باستخدام إبراىيم الخموف الممكاوي,  -1
 .2009والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، 

دار النفائس لمنشر والتوزيع،  مؤشرات األداء )في البنوك اإلسالمية(،إبراىيم عبد الحميم عبادة،  -2
 .2008عمان، الطبعة األولى، 

، الدار واالستثمار في البورصة التحميل المالي ألغراض تقييم ومراجعة األداءأحمد السيد لطفي،  -3
 .2005اإلسكندرية، الجامعية لمنشر والتوزيع، 

، دار المسيرة لمنشر التخطيط والتنمية االقتصاديةأحمد عارف العساف، محمود حسين الوادي،  -4
 .2011والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، 

ية لمنشر، الطبعة األولى، ، الدار الجامعدليل المديرين إلى التخطيط االستراتيجيأحمد ماىر،  -5
2009. 

، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، إدارة األعمال الحديثة )وظائف المنظمة(أحمد يوسف دودين،  -6
 .2012عمان، الطبعة األولى، 

، دار األمة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، مدخل لمتسيير والعمميات اإلداريةبن حمود سكينة،  -7
2012. 

 .2012، دار الكتاب الحديث، الجزائر، الرقابة المالية عمى النفقات العامةبن داود إبراىيم،  -8
، دار الكتاب الحديث لمنشر والتوزيع، الجزائر، التحميل المالي في األعمال التجاريةجالل إبراىيم،  -9

2011. 
والنشر، ، دار النيضة العربية لمطباعة إدارة األعمال مدخل وظيفيجميا أحمد توفيق،  -10

 بيروت.
دار وائل لمنشر والتوزيع،  مقدمة في التنمية والتخطيط االقتصادي،حربي محمد عريقات،  -11

 .1997عمان، الطبعة الثانية، 
 .2010، دار أسامة لمنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، التخطيط اإلداريحسام العربي،  -12
دار النيضة العربية  ارة المؤسسات،المبادئ واالتجاىات الحديثة في إدحسن إبراىيم بموط،  -13

 .2005لمنشر، بيروت، الطبعة األولى، 
، دار الوفاء معايير تقييم األداء اإلداري في التربية البدنية والرياضةحسن أحمد الشافعي،  -14

 .2012لدنيا لمطباعة والنشر، االسكندرية، الطبيعة األولى، 
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دار التاشيري في نظام االقتصاد الحر, مبادى التخطيط االقتصادي والتخطيط حسن عمر،  -15
 .1998الفكر العربي لمطباعة والنشر,القاىرة,الطبع االولي,

الرقابة االدارية والمالية عمى االجيزة الحكومية دراسة تحميمية  حمدي سميمان القبيالت, -16
 .2010,دار الثقافة لمنشر والتوزيع,االردن,الطبعة الثانية,وتطبيقية 

 .2004الوراق لمنشر والتوزيع,عمان,االدارة المالية المتقدمة ,ي,حمزة محمود الزبيد -17
دار ىومة لمطباعة التسيير المالي لممؤسسة )دروس وتمارين محمولة(,خميسي شيحة, -18

 .2010والنشر والتوزيع,الجزائر,
دار الجنادرية لمنشر والتوزيع,عمان,الطبعة نظرية المنظمة لممؤسسات,رائد عبد ربو , -19

 .2013االولىو
دار االمة لمطباعة والنشر اقتصاد وتسيير المؤسسة,فيقة حروش,ر  -20

 .2013والتوزيع,الجزائر,طبعة
ديوان لتسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد,زغيب مميكة وبونشقير ميمود, -21

 .2011المطبوعات الجامعية,,الجزائر,الطبعة الثانية,
مبادئ شاكر العممة,محمد عبد القادر, زكرياء الدوري,النجم العزاوي,بالل خمف السكارنة,شفيق -22

 .و2010دار اليازوري لمنشر لمتوزيع,عمان,الطبعة العربية ,(,21ومداخل االدارة ووظائفيا)في القرن
 .2000دار المريخ لمنشر,الرياض,المالي لمنظمة االعمال,االداء السعيد فرحات جمعة, -23
دار زىراء المالي الحديث)طبقا لممعايير الدولية لالبالغ المالي(, التحميلشعيب شنوف, -24

 .2013لمنشر والتوزيع,عمان,الطبعة االولى,
دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع,عمان,الطبعة االدارة,صالح عبد القادر النعيمي, -25

 .2008العربية,
زىراء لمنشر ار اساسيات االدارة المالية,عبد المعطي ارشيد,حسين عمي حريوش, -26

 .2009والتوزيع,عمان,الطبعة االولى,
دار الراية لمنشر والتوزيع,االردن,الطبعة التخطيط االقتصادي,عالء فرج طاىر, -27

 .2011االولى,
دار المناىج مبادئ االدارة االصول واالساليب العممية,عمي فالح الزعبي,عبد الوىاب بريكة, -28

 .2013لمنشر والتوزيع,الطبعة االولى,
دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة,االردن,الطبعة اساسيات عمم االدارة,اس,عمي عب -29

 .2010الخامسة,
مركز االسكندرية لمكتاب,االسكندرية,الطبعة الرقابة المالية في االسالم,عوف محمد الكفراوي, -30

 .2006الثالثة,
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دار المنيل المبناني التحميل المالي واليات صنع القرار,غسان السبالني, -31
 .2011دراسات,بيروت,الطبعة االولى,لم
دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع,عمان,الطبعة وظائف االدارة,فريد فيمي زيارة, -32

 .2008العربية,
دار النيضة العربية لمطباعة والنشر,لبنان,الطبعة االدارة العامة والنظيم االداري,فوزي حبيبش, -33

 .1999الثالثة,
دارة المالية)اطار نظري ومحتوى مبادئ االفيصل محمود الشواورة, -34

دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة,عمان,الطبعة عممي,التمويل,االستثمار,التخطيط المالي(,
 .2013االولى,

ماجد عبد الوىاب الميدي مساعدة,خالد عبد الوىاب الزيديين,حسين عميان اليرامشة,عمي  -35
نشر والتوزيع والطباعة,االردن,الطبعة دار المسيرة لممبادئ عمم االدارة,فالح المناصير,

 .2013االولى,
التسيير المالي)تحميل نظري مدعم بامثمة وتمارين محمولة لطمبة العموم مبارك سموس, -36

 .2012ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر,الطبعة الثانية,االقتصادية والتجارية و التسيير(,
دار المناىج لمنشر طبيقي,التخطيط االستراتيجي عرض نظري وتمجيد الكرخي, -37

 .2016والتوزيع,االردن,
دار المناىج تقويم االداء في الوحدات االقتصادية باستخدام النسب المالية,مجيد الكرخي, -38

 .2010لمنشر والتوزيع,عمان,
دار المناىج موازنة االداء واليات استخداميا في وضع وتقييم موازنة الدولة,مجيد الكرخي, -39

 .2015والتوزيع,عمان,الطبعة االولى,لمنشر 
دار الفكر الجامعي لمنشر,االسكندرية,الطبعة اقتصاديات التمويل االداري,محب خمو توفيق, -40

 .2013االولى,
مبادئ االدارة,الشركة العربية المتحدة لمتسويق محمد الدنيبات,محمد القريوني,زىير السباغ, -41

 .2010القاىرة,الطبعة االولى,والتوريدات,
دار اسامة لمنشر والتوزيع,عمان,الطبعة االدارة المالية والمصرفية,محمد عبد الخالق, -42

 .2010االولى,
الجزء الثاني ,دار االسس العممية الحديثة في تنظيم وادارة االعمال,محمد عبد السالم, -43

 .2013الكتاب الحديث,الجزائر,الطبعة الثانية,
لبداية ناشرون وموزعون,عمان,الطبعة دار االرقابة االدارية,محمد محمود المصطفى, -44

 .2012االولى,
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االبتكار لمنشر والتوزيع,االردن,الطبعة  ادارة المؤسسات العامة,محمد مصطفى نعمات, -45
 .2016االولى,

دار التعميم التخطيط االستراتيجي,مصطفى  احمد,عبد الرحمان المصري, -46
 .2015الجامعي,االسكندرية,

مكتبة المجتمع العربي لمنشر المالية والتحميل المالي, مقدمة في االدارةمفمح محمد عقل, -47
 .2006والتوزيع,عمان,الطبعة االولى,

التحميل المالي مدخل صناعة منير شاكر محمد,اسماعيل اسماعيل,عبد الناصر نورة, -48
 .2008دار وائل لمنشر والتوزيع,عمان,الطبعة الثالثة,القرار,

 .2009دار الثقافة,عمان,ميمي,محاسبة الجودة مدخل تحناظم حسن عبد السيد, -49
عالم الكتب الحديث لمنشر االدارة مبادئ واساسيات,نبيل ذنون الصائغ, -50

 .2011والتوزيع,االردن,الطبعة االولى,
دار البداية ناشرون التحميل المالي)دراسة نظرية وتطبيقية(,نعيم نمر داوود, -51

 .2012وموزعون,عمان,الطبعة االولى,
دار دراسة الجدول االقتصادية وتقييم كفاءة المنظمات,الموزي,يوحنى عبد ال ادم,سميمان  -52

 .2000المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة,عمان,الطبعة االولى,
دار اليومة لمطباعة والنشر والتوزيع,الجزائر اساسيات في ادارة المؤسسات,يوسف مسعداوي, -53

 .2014,الطبعة الثانية,

 ثانيا: االطروحات 

54-دادن عبد الغني,قياس وتقييم االداء المالي في المؤسسات االقتصادية نحو ارساء نموذج لالندار 
المبكر باستعمال المحاكات المالية- حالة بورصتي الجزائر وباريس- اطروحة مقدمة لنيل شيادة 

 الدوكتوراه في العموم االقتصادية,الجزائر,جامعة الجزائر,2007-2006.

55-نبمي نجالء,استخدام ادوات المحاسبة االدارية في تحسين االداء المالي لممؤسسة االقتصادية 
دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى لمجنوب-بسكرة,رسالة مقدمة لنيل شيادة الدوكتوراه الطور الثالث 

.2015-2014في العموم التجارية,تخصص محاسبة,بسكرة,جامعة محمد خيضر,  

  



 قائًت انًصادس وانًشاجع
 

 
68 

 ثالثا: مذكرات الماجيستير والماستر

56-عادل عشي,االداء المالي لممؤسسة االقتصادية-قياس وتقييم- دراسة حالة مؤسسة صناعات 
الكوابل ببسكرة,مذكرة مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة الماجيستير في عموم التسيير,تخصص تسيير 

.2002-2001المؤسسات الصناعية,بسكرة ,جامعة محمد خيضر,  

57-تالي رزيقة,تقييم االداء المالي لممؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسات التجييزات 
المنزلية,مذكرة مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة الماستر,تخصص ادارة االعمال,المركز الجامعي 

.2012-2011العقيد اكمي مجند اولحاج ,البويرة,  

 رابعا:المجالت والممتقيات 

58-معتصم فضل عبد الرحيم عبد الحميد,فتح الرحمان الحسن منصور,بطاقة االداء المتوازن ودورىا في 
تقويم االداء بالصندوق القومي لممعاشات,مجمة العموم االقتصادية,عمادة البحث العممي جامعة السودان 

.16,فبراير,العدل2015لمعموم والتكنولوجيا,  

59-وىيبة رمضان محمد حسين,ابراىيم فضل المولى البشير,اثار استراتيجية التميز في االداء المالي 
لممصاريف التجارية 2014,مجمة العموم االقتصادية عمادة البحث العممي,جامعة السودان لمعموم 

.16,فبراير,العدد 2015والتكنولوجيا,  

النظام المحاسبي المالي في تقييم االداء المالي في المؤسسات  دورمحمد نجيب دبابش,طارق قدوري,-60
ورقة قدمت لمممتقى الوطني الصغيرة والمتوسطة دراسة تطبيقية لمؤسسة المطاحن الكبرى لمجنوب بسكرة,

-5حول واقع وافاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يومي 
 دي.جامعة الوا 6/5/2013

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 الممخص

تناولت الدراسة دور التخطيط والرقابة في تحسين األداء المالي لمؤسسة غاز الصحراء، ىدفت الدراسة إلى    
معرفة الدور الذي يمعبو كل من التخطيط والرقابة في تحسين االداء المالي حيث تمثمت اشكالية الدراسة في 

الداء المالي في المؤسسة االقتصادية؟؟السؤال التالي: مامدى مساىمة عمميتي التخطيط والرقابة في تحسين ا  

استنادا الى النتائج المتوصل الييا نجد ان المؤسسة سجمت نتائج ايجابية واخرى سمبية خالل الفترة 
المدروسة,وىذا مايدل عمى تذبذب الوضعية المالية لممؤسسة عمى المدى الطويل, باالضافة الى تحقيق 

حققت المؤسسة خزينة سالبة عمى  2015اما سنة  2016و 2014المؤسسة لخزينة موجبة خالل سنتي 
 مستوى عممية االستغالل, وعموما تنعكس خزينة المؤسسة بااليجاب عمى االداء المالي.

 الكممات المفتاحية 

 التخطيط,الرقابة, االداء المالي, تحسين االداء المالي, المؤشرات المالية.

                 Abstract:                                                                         
The study dealt with the role of plannig and monitoring in the evaluation of financial 
performance in the desert gas corporation. The study aimed to know the role played by planing 
and control in evaluating the financial perfomance. The problem of the study was the following 
question : waht is the contribution of the planning and control processes in evaluating the 
financial performance of the economic onstitution ؟ 

Based on the results obtained, we find that the corporation recorded positive and negative 
results during the period studied, which indicates the volatility of the financial position of the 
institiution in the long term, in addition to the achievement of the institution to a positive 
treasury during the years 2014 and 2016 in 2015 the institutiion gas achieved a negative 
balance in the level of exploitation, in general , the institution s treasury is reflected postively on 
financial performance. 

Key words : 

Plannig, control, financail per-formance, financail performance assesment, financail indicators . 

 


