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 بعد بسم اهلل الرمحان الرحيم

  "مل يشكر اهلل من مل يشكر الناس  "قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم 

د  ع  أمحعونا و دعما ,  بالصحة و القوة و كان يل جلليلة , أنه تبارك و تعايل أمدينا شكر اهلل تعايل على نعمهأ
ذخرا يف  رجو أن يكون يلأو  الرشد و الثبات إلعداد هذ  املذكرة التوفيق و السداد و منحين وجل أنه وهبين

تقدم أ, و  يعا أو عمال صاحلا ملواصلة مشوار منه علما ناف تشكر كل من تلقيأمة و امي ان احلسنات  يوم القي
  .دبابش محمد نجيب األستاذاملشرف  لألستاذ االحرتامجب يل الشكر و التقدير و 

  .عمارة كماليد املساعدة احملاسب  يل قدمواين للذبعد اهلل تعايل  كما أشكر أهل الفضل علي

  من قريب أو بعيد و لو بكلمة طيبة على إجناز هذا العمل املتواضع . شكر كل من ساعدينأويف األخري       
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 طول ييا ي إن اا  إىل أمجل ابتسامة رافقتين طول عمري ومازالت ترافقين،إىل القلب الطيب،إىل الصدر احلنون 
. ـــــــــــيأمــ إلى،بدعواتك وصلت إىل هذا املستوى العلمي واخللقي،رضاك سر توفيقي وجنايي  ،اهلل  

من علمين الطريق  ، إىلمن ساعدين طول ييا ي ورباين أيسن تربية الطيب، إىلإىل القلب  ،إىل القلب الواسع
إلى أبـــــــــي  ،املستقيم طريق الدين واألخالق  

من كان  إىلدي و مثلي، مسان إىلمن اقتبست منه يوما بعد يوم العرب واجلد واملثابرة  إىل وإراد يمنبع ثقيت  إىل
.يفظه اهلل وأطال يف عمرهخالي فريد اخلال و الوالد والرفيق   

حفظهم اهلل  ،ضياء الدين، نور اإلسالم ،محمد الكاملإخوتي:   اعتزازاإلى من كانوا لي سندا و فخرا و 
 يل سندا.وأطال يف عمرهم وأدامهم 

 عمرهم . وأطالخطييب و والديه الكرميني يفظهم اهلل  إىل

 الذكريات إىل كل من أفتكرهم قليب ومل تسعهم مذكر ي. أمجلكل صديقا ي اللوا ي تقامسن معي  إىل

 

 



 

  المحتويات قائمة

  

  الصفحة  المحتــــوى

    شكر 

    إهداء

    فهرس احملتويات

    ملخص

  أ   مقدمة

 01  ةاإلطار النظري للموازن: الفصل األول 

 02  متهيد

 03  يل املوازنةدخل ام: املبحـث األول

 03   ةمفهوم املوازن :املطلب األول

 03  ةمبادئ املوازن: املطلب الثاين

 05  املوازنةسباب اعداد أ:ثالاملطلب الث

  05  أنواع املوازنة: املطلب الرابع 

  14  مزايا ومراحل اعداد املوازنة و مقومات جناح نظامها: ملبحث الثاينا

 14  مزايا استخدام املوازنة: ولاملطلب األ

 15  أهداف املوازنة:يناملطلب الثا

 16  الشروط الواجب توفرها إلعداد املوازنة:طلب الثالثامل

  17  مراجل اعداد املوازنة:رابعاملطلب ال

 20  مقومات جناح تنفيذ نظام املوازنة: املطلب اخلامس

  21  خالصة

  22  .دور املوازنة يف تـفعيـل مـراقبـة تـسيري الـمـؤسـسة :لفصل الثاينا

  23    متهيد

  24  عموميات عن نظام مراقبة التسيري: املبحث األول 

  24  قبة التسيريمفهوم مرا:املطلب األول 

  24  أهداف مراقبة التسيري: ينلثااملطلب ا

  25  مهام ومراحل مراقبة التسيري :الثثاملطلب ال

  26  ريأدوات مراقبة التسي: رابعاملطلب ال

  30  مسامهة املوازنات يف مراقبة التسيري  :ايناملبحث الث

  30  املوازنات كأداة رقابية: املطلب األول



  31  خدام موازنة املبيعات يف مراقبة التسيريستا: املطلب الثاين

  35  يف مراقبة التسيري اإلنتاجاستخدام موازنة : املطلب الثالث

  39  استخدام موازنة التموينات يف مراقبة التسيري: املطلب الرابع

  42  استخدام املوازنة النقدية يف مراقبة التسيري: املطلب اخلامس

  44  خالصة

  45  مراقبة تسيري مؤسسة النسيج والتجهيزـــ بسكرة باستخدام املوازنات تفعيل: الفصل الثالث

  46  متهيد 

 47  منذ نشأ�ا SONITEXتارخيية عن املؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية  .:ألولملبحث اا

 47  سابقا SONITEXالتعريف باملؤسسة   :املطلب االول

  TIFIB  47سكرة حمل الدراسة تعريف مؤسسة النسيج والتجهيز ب :الثايناملطلب 

  TIFIB  48اهليكل التنظيمي ملؤسسة  :املطلب الثالث

  52  يف مراقبة تسيري املؤسسة حمل الدراسة واقع استخدام املوازنة:حث الثايناملب

  52  واقع مراقبة التسيري باملؤسسة:طلب األولامل

  52  واقع املوازنة يف املؤسسة حمل الدراسة: املطلب الثاين

 52  .أنواع املوازنة يف مراقبة التسيري املؤسسة حمل الدراسة: طلب الثالثامل

  53  استخدام املوازنة يف تفعييل مراقبة تسيري املؤسسة حمل الدراسة:املبحث الثالث

  53  استخدام موازنة املبيعات ملراقبة تسيري املؤسسة حمل الدراسة :املطلب األول

  56  نتاج ملراقبة تسيري املؤسسة حمل الدراسةاستخدام موازنة اإل: املطلب الثاين

  59  استخدام موازنة املواد األولية ملراقبة تسيري املؤسسة حمل الدراسة: املطلب الثالث

  62  استخدام موازنة األجور ملراقبة تسيري املؤسسة حمل الدراسة: املطلب الرابع

  65  خالصة

  67  خامتة

  70  قائمة املراجع

   املالحق 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  قائمة األشكال

  الصفحة  شكل عنوان ال  الرقم

  16  أهداف املوازنة  01

  41  الطريقة البيانية إلعداد موازنة التموينات  02

  55  2015و 2014احنرافات موازنة املبيعات للمؤسسة حمل الدراسة لسنيت منحىن   03

  58  2015و 2014احنرافات موازنة االنتاج للمؤسسة حمل الدراسة لسنيت منحىن   04

  61  2015و 2014 منحىن احنرافات موازنة املواد األولية لسنيت  05

  64  2015و 2014منحىن احنرافات موازنة أجور العمال لسنيت   06

 

  الجداول قائمة

  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  54  2015- 2014جدول احنرافات املبيعات موازنة لسنيت  01

  57   2015-2014يتجدول احنرافات موازنة االنتاج لسن  02

  60  2015- 2014جدول احنرافات موازنة املواد األولية لسنيت  03

  63  2015- 2014جدول احنرافات موازنة األجور لسنيت  04

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فهرس المالحق

  عنوان الملحق  الرقم

  2014ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر جانفي سنة   01

  .2014ديرية لشهر فيفري سنة ملحق القيم الفعلية والتق  02

  .2014ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر مارس سنة   03

  .2014ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر أفريل سنة   04

  .2014ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر ماي سنة   05

  .2014ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر جوان سنة   06

  .2014م الفعلية والتقديرية لشهر جويلية سنة ملحق القي  07

  .2014ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر اوت سنة   08

  .2014ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر سبتمرب سنة   09

  .2014ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر أكتوبر سنة   10

  .2014ة ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر نوفمرب سن  11

  .2014ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر ديسمرب سنة   12

  .2015ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر جانفي سنة   13

  .2015ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر فيفري سنة   14

  .2015ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر مارس سنة   15

  .2015ديرية لشهر افريل سنة ملحق القيم الفعلية والتق  16

  .2015ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر ماي سنة   17

  .2015ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر جوان سنة   18

  .2015ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر جويلية سنة   19

  .2015ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر أوت سنة   20

  .2015م الفعلية والتقديرية لشهر سبتمرب سنة ملحق القي  21

  .2015ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر أكتوبر سنة   22

  .2015ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر نوفمرب سنة   23

  .2015ملحق القيم الفعلية والتقديرية لشهر ديسمرب سنة   24
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تطور يف خمتلف اجملاالت الثقافية والتكنولوجية واالقتصادية حيث نتج هذا التطور يشهد احمليط اخلارجي للمؤسسة 
التسيري والعامل الثاين ميثل األساليب اإلدارة و عن عامالن عامالن العامل األول يتمثل يف التقدم احلاصل يف العلوم و 

 أدىهذا ما ،املنافسة الشديدة ملواجهة فرتات الكساد وتضخم التكاليف و قتصادية الضغوط املستمرة على املؤسسات اال
وهذا ما فرض على والتنفيذ  إىل مستويات عديدة وسطى ، عليا....اخل و الفصل بني اإلدارة  اإلدارةتقسيم  إىلباملسريين 

لتسهيل مهمة  الالزمة وماتعلى املعل أدوات التسيري الستخدامها للحصولاملسريين وخرباء التسيري تطوير أساليب و 
الرقابة  ظهور جمموعة أدوات إىلذلك  أدىوقد  ،اختاذ القرار والرقابةوظائفها املتمثلة يف التخطيط و  اإلدارة يف ممارسة 

املوازنة اليت تعمل على توفري البيانات الالزمة إلدارة املؤسسة حىت تقوم بوظيفة منها حماسبة التكاليف ولوحة القيادة و 
 الرقابة على أكمل وجه .

ى بالكثري من االهتمام لفية الثانية إال انه ال يزال حيظرغم من كونه ظهر مع مطلع األالالتسيري بإن موضوع املراقبة 
من قبل الباحثني يف اجملال التسيري ألن التسيري اليوم يف املؤسسة يتوقف بالدرجة األوىل على التحكم يف املوارد بسب 

تحقيق األهداف املسطرة وتكمن تلك القدرة يف كفاءة املسري يف استخدام األدوات الالزمة لقياس الفعالية ندرهتا وهذا ل
 والتأكد من سالمة العمل بالتجنيد الدائم والفعال للموارد املتاحة من اجل حتقيق األهداف بأقل التكاليف .

ترمجة  كأداة فعالة لتسيري والرقابة و تسيري واليت تعتربوهذا ما قدمته املوازنة واليت تعترب من األساليب الكمية يف ال
املسؤولني يف املؤسسة  وازنةنظام شامل خيص كل أوجه نشاط املؤسسة اذ تساهم امل وازنةحيث أن امل ،للقرارات املستقبلية

 خاصة يف مراقبة تسيريها .

استخدامها يف مراقبة التسيري وسنحاول دراسة وحتليل هذا املوضوع انطالقا تناول يف هذه املذكرة املوازنة و نك ولذل
 التالية:  اإلشكاليةمن طرح 

 ؟. تسيري املؤسسة االقتصاديةمراقبة تفعيل  يف وازنةامل كيف ميكن استخدام _

 الفرعية:األسئلة 
 ما هي املوازنة ؟_ 
 ؟هل هناك ضرورة ملراقبة تسيري املؤسسة_ 

 ؟ وازنةاستخدام املب ة احلصول على نظام رقابة فعالاملؤسس بإمكان_ هل 
 ؟ وازنةامل _ هل تستخدم مؤسسة النسيج والتجهيز

 ؟وازنة_ هل تراقب املؤسسة حمل الدراسة تسيريها من خالل امل
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 ب
 

 الفرضيات:

 _ املوازنة أداة فعالة يف مراقبة التسيري.
 ._ ملراقبة التسيري ضرورة يف املؤسسة

 .وازنةاستخدام املب ة احلصول على نظام رقابة فعالللمؤسس _ ال ميكن
 .وازنةتستخدم املؤسسة حمل الدراسة امل_ 

 يف مراقبة التسيري . وازنة_ تطبق املؤسسة حمل الدراسة نظام امل

 أهمية البحث:
 : إىل_ تكمن أمهية هذه الدراسة يف أن املؤسسات تسعى 

 _ حتقيق التسيري األمثل للمؤسسة.
 التحكم األمثل يف املوارد بسبب ندرهتا._ 

 _ التأكد من فعالية املوارد املتاحة من أجل حتقيق األهداف بأقل التكاليف.

 أهداف البحث:
 تبيان: إىلنسعى من خالل هذا البحث 

 _ أمهية مراقبة التسيري لدى املؤسسة االقتصادية.
 يف مراقبة تسيري املؤسسة. وازنة_ أمهية امل
 يف مراقبة تسيري املؤسسة. وازنة_ دور امل

 المتبع:المنهج 
من خالل وصف وحتليل  ،اعتمدنا يف الدراسة على املنهج الوصفي التحليليمبوضوع البحث  اإلملاممن أجل 

من استخدمنا منهج دراسة احلالة  النظري، كماومراقبة التسيري هذا يف اجلانب  وازنةجممل املفاهيم واملعلومات املتعلقة بامل
 البحث.اجل حماولة تطبيق ما مت استعراضه يف اجلانب النظري وبالتايل التعمق أكثر يف جوانب 

 البحث:هيكل 
الذي يضم النظري للموازنة  باإلطاراملعنون  األولثالث فصول حيث تطرقنا يف الفصل  إىلقسم هذا البحث 

حتت أما الفصل الثاين ،وأهدافها  وازنةاعداد امللثاين واملبحث ا وازنةامل إىلبعنوان مدخل  األولمبحثني حيث املبحث 
مراقبة التسيري واملبحث الثاين  إىلفيضم املبحث األول املعنون مبدخل ،عنوان دور املوازنة يف تفعيل مراقة تسيري املؤسسة 

أما الفصل الثالث املعنون بتفعيل مراقبة تسيري مؤسسة النسيج والتجهيز  حتت عنوان مسامهة املوازنة يف مراقبة التسيري
 .باستخدام املوازنة و ينقسم إىل ثالث مباحث حيث عنوان املبحث األول حملة تارخيية عن املؤسسة للصناعات النسيجية
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نوان استخدام املوازنة يف املبحث الثاين واقع مراقبة التسيري باملؤسسة حمل الدراسة أما املبحث الثالث حتت ع أما 
 مراقبة تسيري املؤسسة حمل الدراسة.

 السابقة:الدراسات 
 االقتصادية كليةأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا العلوم  ،بة التسيري بني النظرية والتطبيقمراق أدوات ،حيياوي نعيمة_ 1

يف  توضيح االختالف إىلحيث هدفت هذه الدراسة  8002_8002جامعة احلاج خلضر  ،العلوم االقتصادية والتسيري
 وازنةواحدة وهي امل أداةدراسة  حيث تطرقنا إىل على خالف حبثنا ،استخدامات أدوات مراقبة التسيري نظريا وتطبيقيا

 نظريا وتطبيقيا. واستخداماهتا
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات  ،للتحكم يف تكاليف املؤسسة االقتصاديةاستخدام امليزانيات التقديرية ، زايدي محيدة _2

 جامعة حممد خيضر ،وعلوم التسيري والتجارية االقتصاديةالعلوم  كلية ،حاسبة فرع ،ستري يف علوم التسيريشهادة املاج
املؤسسة يف التحكم يف تكاليف  وازنةتوضيح استخدام امل إىلحيث هدفت هذه الدراسة  8000ــ 8000 ،بسكرة

 يف مراقبة التسيري ككل. وازنةبينما يف حبثنا يغطي استخدام امل ،ومسامهتها يف ذلك
مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل  ،تسيري للمؤسسةحماسبة التكاليف أداة لتحسني مراقبة  ،_ عبد العايل شحتاين3

جامعة حممد  ،وعلوم التسيري كلية العلوم االقتصادية والتجارية ،شهادة املاجستري يف علوم التسيري
حيث هدفت هذه الدراسة مسامهة حماسبة التكاليف يف تفعيل مراقبة التسيري على خالف  8000_8000خيضر

 يف تفعيل مراقبة التسيري. وازنةدراستنا اليت تدرس مسامهة امل
مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة ماسرت يف  ،ملراقبة املبيعات كأداةلتقديرية  امليزانية ا ،جهيدة_ بن ريالة 4

استخدام املوانة ملراقبة تسيري املبيعات  إىلهدفت الدراسة  ، حيث8002،ختصص فحص حماسيب ،العلوم املالية واحملاسبية
 يف مراقبة التسيري ككل. وازنةاستخدام خمتلف امل إىلدراستنا هتدف  أمافقط 
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  :تمهيد

لوصول إىل األهداف احلاجة لتخطيط منظم لوتعددها وتداخل أنشطتهنشأت  يف ظل منو املؤسسات

اختاذ قرارات فعالة يف  إىلعلى مكانتها يف السوق يف ظل ظروف املنافسة يسعى جل املسريين  ولتحافظ املؤسسة،املرسومة

اليت متكن املسريين من احلصول على التخطيط  وازنةالوقت املناسب وهذا من خالل جمموعة من األساليب من أمهها امل

    .وعمليات املؤسسة والرقابة عليهااألمثل وذلك عن طريق التنسيق بني أقسام 

  .وأهدافهاماهية املوازنة وأهدافها ومبادئها  إىلفصل سنتطرق يف هذا ال
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 ةالموازنمدخل إلى :المبحث األول 

وأسباب ومبادئها  موازنةاملفاهيم األساسية لل إىلتطرق يف هذا املبحث نس موازنةالنظري لل باإلطارلإلحاطة

  .وأنواعها إعدادها

  الموازنةمـــــفـــــــهـــــوم :األولالمطلب 

  :نذكر منها  وازنةحول امل التعاريفتعددت 

حتضريها واملوافقة عليهم قبل  وقيمة يتمخطة كمية ":كما يلي  وازنةباجنلرتا املاإلداريينعرف معهد التكلفة واحملاسبني 

املخطط املنتظر حتقيقيه أو النفقات املنتظرة حتملها خالل هذه الفرتة واألموال اليت تستعمل  اإليرادوتبني عادة ،فرتة حمددة 

  . 1"لتحقيق هذه معني

  2."وخططها املستقبلية وكيفية اجنازها لفرتة معينة  اإلدارةصورة شاملة ألهداف  "أ�ا على وازنةاملكما عرفتو  

االثنني معا الستغالل موارد املؤسسة لتحقيق األهداف املرسومة خطة كمية أو رقمية أو ": على أ�اوعرفت أيضا 

  3"لفرتة مالية مستقبلية حمددة

نشاط االقتصادي ملؤسسة تنظيم وتنسيق أوجه ال إىل�دف ،هي خطة للعمل يف فرتة مستقبلية "وعرفت أيضا 

حبيث ميكن حتقيق أفضل النتائج فيما يتعلق بتحقيق األهداف  ،دود املوارد البشرية واملادية واملالية املتاحة معينة يف ح

  4"هذه األهداف إىلوالطرق اليت توصل  واألساليبباستخدام أفضل الوسائل ،املرغوبة واحملددة مقدما 

لربنامج  املؤسسة ونفقات يضم إيرادات تعبري كمي ومايل مفصلأ�اعلى  وازنةه ميكن تعريف املومنه نستنتج ان

 .العمل الذي ترغب املؤسسة يف تنفيذه خالل فرتة زمنية حمددة

  ةمبادئ الموازن:ب الثاني لالمط

وكوسيلة تساعد املسؤولني على ،مجلة من املبادئ اليت تزيد من فعاليتها كأداة للتسيري وكأداة للرقابة وازنةحتكم امل

 5:وفيما يلي هذه املبادئ ،اختاذ القرارات الصائبة 

 

  

                                                           

.4، ص 2001محمد فركوس ،املوازنات التقديرية أداة فعالة للتسيري ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر، ـ 1 
 .   88ص،2004،االسكندرية،الدار اجلامعية،مبادئ احملاسبة االدارية احلديثة ،عطية عبد احلي مرعي ،كمال خليف أبو زيد.2

.255،ص 2002سليمان سفيان،جميد شرع ،احملاسبة االدارية اختاذ قرارات و رقابة ،دار الشروق والنشر والتوزيع،عمان،األردن،ـ  3
 

.12،ص 2001، مصر، اجلامعية ، الداراملوازناتواستخدام  إعداداملدخل احلديث يف  ،حجازي ووجدي حامدحممد سامي راضي ــ  4 

.26-20مرجع سابق، ص ص، حامد حجازي ووجدي حممد سامي راضي ــ  5 
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  :مبدأ الشمولية.1

هي خطة جامعة ملختلف عمليات ونشاطات املؤسسة فهي فالنشاط يف املؤسسة  أوجهتشمل مجيع نةأي أن املواز 

  .متتد لكل أقسام املؤسسة 

  :مبدأ التقدير.2

تعتمد املوازنة على بيانات تقديرية عن الفرتة القادمة حيث تقوم عملية التنبؤ على أساس وقواعد علمية وتتطلب 

بيانات تارخيية عن  ،حتليل الكثري من البيانات اخلارجية والداخلية  كمجموع االستثمارات وكمية النقود واجتاه األسعار

  اخل...املبيعات واالنتاج واملخزون واملواد األولية والعمالة واملصاريف 

  :مبدأ التوقيت.3

البد من مراعاة مبدأ التوقيت حيث يتم تقسيم فرتة املوازنة وهي سنة عادة إىل فرتات جزئية  وازنةعند إعداد امل

وجتد اإلشارة هنا إىل أن مبدأ التوقيت ليس عناه توزيع أرقام املوازنة توزيعا متساويا على جموع ،سواء فصوال أو أشهرا

  :هذه العملياتالفرتات بل معناه توقيت العمليات خالل فرتة املوازنة ومن بني 

  .ــــ التوزيع الزمين لربنامج اإلنتاج

  .ــــ التوزيع الزمين للتدفقات النقدية

  .ت عمليات شراء مستلزمات اإلنتاجيوقتــــ 

  .وقت عمليات استبدال األصول والصيانةتــــ 

  :مبدأ المرونة. 4

املؤسسة صعوبات خالل التنفيذ مما يعرقل  جتدمتناسقة فيما بينها  وازنةجيب ان تكون املوازنة مرنة حبيث تكون امل

  :تدفق اإلنتاج وبالتايل املبيعات وذلك راجع ألسباب عدة منها

  ــــ ندرة أحد املواد األساسية من السوق

  ــــ املضاربة يف أسعار بعض املواد

  .ــــ تأخر وصول جمموعة من اآلالت متفق على استالمها يف وقت حمدود

 .توحة مما يؤدي إىل توقف اإلنتاج وبالتايل تدهور املبيعاتــــ إضرابات عمالية مف

لكن عملية ،األمر الذي يدعو إىل تعديلها ،كل هذه األسباب وأخرى قد جتعل املوازنة غري متماشية مع الواقع 

التعديل هذه لن تتم يف يوم أو يومني بل قد متتد إىل أسابيع مما يرتك املؤسسة يف فراغ ووقت إضايف حيملها الكثري على 

بديلة حىت يتم استخدامها يف احلال ودون انتظار موازنة لذلك جيب عند إعداد املوازنة  أن جتهز املؤسسة ،صعيد التكلفة 

  .ون عفويةورمبا اختاذ قرارات قد تك
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  :مبدأ ربط التقديرات بمراكز المسؤولية  .5

اجلهة  األخطاء، أية عن هذه بعد الكشف عن األخطاء اليت تضمنتها املوازنة فيجب أن حتديد اجلهات املسؤولي

بغرض سواء املكافئة يف حالة نتائج اجيابية والعكس  املؤسسة وذلكولة عن القيام بالتنبؤ حسب كل قسم من أقسام ؤ املس

  .اخل...يكون بإمكان املؤسسة اختاذ قرارات إما بالتكوين أو التدريب  سلبية إذيف نتائج 

  :األداءمبدأ قياس .6

وكذا لقياس فعالية التسيري وهذا ما يعزز االلتزام �ا كوسيلة  ،أو كمؤشر لقياس األداء املوازنة كمقياسإذ تعترب 

 .كمرجع لالسرتشاد �ا عند التنفيذرقابية و 

  ةإعداد الموازن أسباب: الثالثطلب الم

من هذه األسباب أن ،هناك أسباب عديدة تدفع إدارة املنشآت إىل األخذ بأسلوب املوازنة لرفع كفاء�ا اإلدارية 

  1:املوازنة

 .ؤسسةتخطيط الدوري لكافة أنشطة املالحتقق  -

 .ؤسسةد من كفاءة نظام االتصال باملوتزي،روح التعاون بني األفراد  لإلدارة وتشيعحتسن من كفاءة التنسيقية -

 .تأخذ بالقياس الكمي يف التحليل وعرض البيانات واملعلومات  -

 .توفر نظام متكامل لتقييم األداء -

 .لدى األفراد ختلق الوعي التكاليفي -

 .متكن من مقابلة املتطلبات القانونية أو التعاقدية  -

 .حترك كافة اجلهود واألنشطة حنو حتقيق أهداف املنشأة -

  موازنةالأنواع : رابعالمطلب ال

وميكن ة واع األكثر استعماال من املوازناألن إىلسنتطرق ،حوايل مثان وعشرون نوعا خمتلفا إلىوازنةتعددت أنواع امل

 :إىلتقسيمها 

  :من ناحية الفترة الزمنية :األولالفرع 

  :إىلتنقسم  وازنةامل وفقا هلذا املعيار فان

  :قصيرة األجلموازنة .1

 .القادمةل الدورة املالية على مجيع األنشطة اليت متارسها املؤسسة خال) السنوية(تشمل موازنة القصري األجل 

  

                                                           
اململكة العربية ،دار املريخ للنشر،تقدمي سلطان حممد سلطان،مراجعة كمال دين سعيد،ترمجة امحد حجاج،احملاسبة االدارية ،سربمجاتوتش،ليسرتايهينجرـ 1

  .231ص ،2000،السعودية
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  :األجلطويلة  ةموازن.2

الطويلة األجل   املوازنةوهي اليت تعرب عن األعمال اليت ترغب املؤسسة حتقيقها يف املدى الطويل وتستخدم هذه 

أقل دقة من املوازنة قصرية  املوازنةتصعب الرقابة على النشاط منذ خالل هذه املوازنة ألن  حيث ،كأداة للتخطيط فقط

  .األجل

 .الطويلة األجل وهلذا جيب أن ال يكون هناك تعارض يف األهداف وازنةزءا من املالقصرية األجل ج وازنةتعترب امل

  .حسب وحدة القياس المستعملة التقسيم: الثانيالفرع 

  .معربة على أساس نقدي موازنةمعربة عنها على أساس عيين و موازنةهناك 

  :على أساس عيني ةموازن_1

 كمية الوحدات يف املؤسسات الصناعية فمثال توجد ختص هذه املوازنة ختطيط أنشطة العمليات ذات طابع عيين و

  .اخل...طن  ،تكون اما أمتار

  :على أساس نقدي  ةموازن _2

املؤسسة  إىلحيث يظهر التدفقات النقدية الواردة ،ختص هذه املوازنة ختطيط أنشطة العمليات النقدية يف املؤسسة

وتعتمد على املعلومات ،اإلنتاجمن مصادر خمتلفة والتدفقات النقدية اخلارجية من املؤسسة للحصول على خمتلف عوامل 

  .املنتقاة من احملاسبة العامة واحملاسبة التحليلية 

املختلفة جيب توحيد أساس القياس بالتعبري النقدي فهو ميثل القاسم  وازنةختالف أساس القياس يف املنظرا ال

 1.يف خمتلف النشاطات املشرتك

  الموازنةمن ناحية طبيعة األعمال التي تغطيها  :الثالثالفرع 

  :إىلوازنةمن حيث هذا املعيار تقسم امل

  ":االستغالل"موازنة التشغيل _1

  :وهي كاآليت موازنةوتندرج حتتها عدة وبيعوإنتاجهذه املوازنة تغطي النشاطات العادية للمؤسسة من شراء 

  :المبيعات موازنة_أ

هي أول أن موازنة املبيعات  ولذلك نالحظ،يعتمد على الدقة يف التنبؤ باملبيعات املستقبلية وازنةإن جناح نظام امل

  2.تنة اإلنتاج واملصروفات واملقبوضاأساسا إلعداد مواز  حيث يعترب،الواجب إعدادها وازنةامل

وتوضح املنتجات اليت تسوقها  ،حيث توضح موازنة املبيعات الكمية املقدر بيعها خالل فرتة معينة عادة تكون سنة

 .املؤسسة و األسواق اليت تعمل فيها

                                                           

.7مرجع سابق ص  ،ـ حممد فركوس 1 

اإلسكندرية،النشراجلامعية لطبع و  ، الداراإلدارية املالية، حماسبةالتكاليف، احملاسبةيف احملاسبة  دراساتهاشم أمحد عطية و حممد حممود عبد ربه حممد،ـ 2 

.193ص ،2000  
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  :العوامل الواجب دراستها عند إعداد موازنة المبيعات¤ 

  1:الواجب دراستها عند اعداد موازنة املبيعات يف تتمثل العوامل 

  .املبيعات احملققة خالل الفرتات السابقة وحتديد االجتاه العام هلذه املبيعات _ 

الوسائل املتبعة من قبل رجال البيع والوكالء و معرفة ما هي األساليب واإلجراءات اليت ميكن اعتمادها لغرض زيادة _ 

  .حجم املبيعات 

وما هي حصة كل منهم وحصة املؤسسة قياسا مبجموع الطلب  ،السائدة يف السوق واملنافسني املتواجدين فيه الظروف_ 

  .املتوقع على املنتجات اليت تتخصص املؤسسة بإنتاجها وتسويقها

  .معرفة مدى تأثر الطلب على البضائع أو املنتجات بالتغريات احلاصلة يف األسعار وأذواق املستهلكني _ 

  :وامل التي تتأثر بها عملية تحديد األسعارالع¤ 

  2:تتمثل العوامل اليت تتأثر �ا عملية حتديد األسعار فيما يلي

  .العرض والطلب_ 

  .شدة املنافسة يف السوق_ 

  .مدى توفر السلع البديلة_ 

  .مدى هيمنة املؤسسة على السوق_ 

  .كلفة املنتجات املنتجة واملباعة_ 

  .حتقيقه والذي حيقق الرحبية املخطط هلاهامش الربح املرغوب _ 

  .مقدار الدخل والقوة الشرائية للزبائن_ 

  الطويل ـــــــ النمو الدميوغرايف وتوزيعهم على املناطق اجلغرافية والذي يؤثر على خطة املبيعات يف املدى

  :أساليب توزيع المبيعات ¤

  3:إىلتنقسم أساليب توزيع املبيعات 

   الموسميالتوزيع:  

إن املبيعات إلتباع مرة واحدة خالل السنة ولكن تباع على فرتات خمتلفة والعادات والتقاليد تؤثر على سلوك 

املستهلك حبيث تتفاوت الكمية املباعة من فرتة أخرى يدعى بالتغريات املومسية وهلذا حتلل مبيعات الفرتات السابقة 

                                                           
  االقتصادية،كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة احلاج ـ حيياوي نعيمة،أدوات مراقبة التسيري بني النظرية والتطبيق،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم 1

.90،ص2008،2009خلضر   

.32_29،ص ص200،اجلزائر ستقلة، ديوان املطبوعات اجلامعيةـ خالص ـ ص ـ صاحل،تقنيات تسيري ميزانيات املؤسسة االقتصادية امل 2 

مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاسرت يف العلوم املالية ،يعات مؤسسة اقتصاديةامليزانية التقديرية كأداة لتخطيط ومراقبة مب ،ــ بن ريالة جهيدة 3 

. 41، 40، ص ص 2015 ،بسكرة ،جامعة حممد خيضر ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  ،ختصص فحص حماسيب ،واحملاسبية  
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و يستخرج متوسط التغريات املومسية يف شكل نسبة مئوية   لتحديد التغريات املومسية ملبيعات كل بضاعة على حدى

  .حبيث ميثل املوسم نسبة مئوية من مبيعات  السنة

  تي للمبيعاالتوزيع الجهو :  

من الواجب توزيع املبيعات جهويا أو على أساس املناطق ألن االستهالك خيتلف من منطقة ألخرى نظرا للتوزيع 

دي واالجتماعي لكل منطقة وملعرفة ما ميكن أن يباع يف كل منطقة جيب دراسة السكاين املختلف واملستوى االقتصا

  :توزيع املبيعات لذلك املنتوج يف السنوات املاضية ولكن مع األخذ بعني االعتبار العوامل اآلتية

  .ـــــ نسبة توزيع السكان على املناطق والنمو الدميوغرايف

  .منطقة إىل أخرىـــــ دراسة حركات انتقال السكان من 

  .ــــــ املستوى االقتصادي واالجتماعي لسكان املناطق املختلفة

  .اخل...لشركات وحجمها العاملني فيهاــــ بالنسبة للمنتجات الصناعية تؤخذ بعني االعتبار عدد ا

 التوزيع على أساس المنتوجات:  

إن هدف هذا التوزيع هو متكني املؤسسة من متابعة وتقييم تطور مبيعات كل منتوج و الطريقة املتبعة يف التوزيع 

هي إما توزيع حسب السنوات السابقة أو حسب أمهية هامش الربح حبيث تستعمل املؤسسة على بيع املنتوجات اليت هلا 

هذا التوزيع  أناليت هلا هامش ربح ضعيف ويصعب تسويقها كما هامش ربح كبري وتشجيعها والتقليل من بيع املنتوجات 

 .يساعد على معرفة مدى تأثري املنتوجات اجلديدة على مبيعات املنتوجات القدمية

  :المبيعاتتنفيذ موازنة  ¤

األقسام املختلفة  العليا يتم إبالغ اإلدارةموازنة املبيعات بشكلها النهائي واملصادقة عليها من قبل  إعدادبعد 

طول فرتة االئتمان ،اخلصم املمنوح ،شروط البيع،مبضمو�ا والتفاصيل الضرورية اليت توضح أنواع املنتجات ومناطق البيع

  .التجاري وشروط التسديد والسياسة التسويقية وغريها من املعلومات الضرورية

يرات قدللتعرف على النتائج احملققة ومدى تطابق التراقبة هذه العملية ية تنفيذ املوازنة جيب متابعة ومخالل عمل

  .أو شهرية أسبوعيةتقارير املتابعة اليت قد تكون  إعدادعن طريق  وذلك ،بالنتائج الفعلية

الالزمة ملعاجلتها  واقرتاح اإلجراءاتومقدار االحنراف وأسبا�ا  ،توضح هذه التقارير الكميات املقدرة والفعلية 

 1. اإلدارةلس أو ا� ،ملبيعات أو املدير العام مدير ا إىلحيث تقدم هذه التقارير 

 

 

 

  

                                                           

.222ص،2007،اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعيةاقتصاد السوق،سيري املؤسسة يف ظل رقابة ت خالص صايف صاحل، ــ 1 
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  :موازنة اإلنتاج_ب

  :اإلنتاجمفهوم موازنة  ¤

االعتبار الكميات  بنظرآخذين ،إنتاجهاالتنبؤ أو تقدير الكميات الواجب  إىلهي موازنة �دف  اإلنتاجموازنة "

يط وتنسيق الكميات ختط باإلضافةإىل،�ايتها  فرتة املوازنة ويف من املنتوج التام الصنع يف أولواملخزونات املقدر بيعها 

  1."املتاحة اإلنتاجيةاقات املنتجة مع الط

  :أنظمة اإلنتاج  ¤

  2:لإلنتاجهناك نظامني 

 الطلبيات(على أساس األوامر الخاصة اإلنتاج(:  

ال  احلالة املؤسسةيف هذه احلالة تقوم املؤسسة بصناعة أنواع خاصة من املنتوجات لتنفيذ طلبات الزبائن ويف هذه 

وتسليم املنتوجات يف اقرب  إنتاجوضع النظام الذي ميكنها من  إذنفمن واجبها  ،تنتج منتوجات تامة ألجل التخزين

ت مقدما قبل احلصول كميا  إنتاجوقت ممكن ونظرا الن التنبؤ باملبيعات ليس سهال يف هذا النموذج فانه من الصعب 

بعض األجزاء مقدما حىت تليب طلبات الزبائن يف األوقات  إنتاجورغم هذا فيمكن للمؤسسة أن تبدأ يف  ،على الطلبيات

  .احملددة

 المستمر اإلنتاجلسلة أو بالس اإلنتاج:  

  :ويتضمن هذا النوع 

  )اخل...بعض معدات املكتب  ،اآلالت ،الشاحنات(املعدات املنتجة بالسلسلة _ 

  :حيث من خاصيات هذا النظام 

  ميكن التنبؤ باملبيعات_ 

  .قصرية اإلنتاجدورة _ 

  .التامة الصنع ملقابلة الطلبيستوجب على املؤسسة ختزين كميات معتربة وبصفة دائمة من املنتوجات _ 

  :أهداف موازنة اإلنتاج ¤

  3:�دف موازنة اإلنتاج إىل

  .ــــــ تقدير كميات اإلنتاج اليت تقابل �ا حاجات املوازنة املبيعات من جهة وتواجه �ا طلبات الزبائن يف وقت قصري

  .ـــــــ تقدير االحتياجات من املواد األولية ومواقيت شرائها 

  .ختطيط االحتياجات من يد العاملة املباشرة ـــــــ 

  .ــــــ معرفة قيمة املصاريف الصناعية الالزمة إلنتاج الكميات الواجب اجنازها ملواجهة الطلب 

                                                           

.223نفس املرجع السابق ص ــ  1 

.94،95فركوس حممد،مرجع سابق،ص صــ  2 

.53ص  ،1999،االسكندرية ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،امليزانيات التقديرية ،خريت ضيفــ  3 
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ـــــــ مراقبة اإلنتاج والغرض من ذلك هو االستعمال األمثل للطاقات املتاحة للوصول إىل املستويات املخططة جلودة وكمية 

  . الوقت احملدد وبأقل التكاليف اإلنتاج ويف

 :الخطوات الواجب إتباعها إلعداد موازنة اإلنتاج¤ 

  1:اخلطوات التالية إتباعحيب  اإلنتاجة إلعداد موازن

  .اية الفرتة اليت تغطيها املوازنةحتديد الكميات الواجب توفرها من املنتجات التامة الصنع يف املخازن يف بداية و�_1

  .زن املنتجات تامة الصنع إنتاجها وتسليمها إىل خماحتديد الكميات الواجب _2

 .إليهحتديد الكميات من املنتجات حتت الصنع يف بداية و �اية الفرتة ودرجة التصنيع الذي وصلت _ 3

  :موازنة المواد األولية_جـ 

  2:مشكلة املوازنة ما بنيلغرض ختطيط احتياجات اإلنتاج من املواد األولية جيب دراسة ومعاجلة 

  .املقدر كمية املواد اخلام الالزمة لإلنتاج_ 

  .مستوى املخزون من املواد األولية_ 

  .الفرتةكمية املواد األولية الواجب االحتفاظ �ا يف �اية _ 

 في الوقت المناسب وتحقيق الرقابة على المواد األولية لإلنتاجتوفير الكميات الالزمة  ¤

  3:جيب دراسة ما يليلتوفري الكميات الالزمة لإلنتاج يف الوقت املناسب وحتقيق الرقابة على املواد األولية 

  .من هذه املواد بإعدادموازنة الحتياجاتاإلنتاجوذلك  ،من املواد األولية اإلنتاجمقدار حاجة حتديد _ 

  .موازنة املخزون من املواد األولية بإعدادحتديد مستويات املخزون من املواد األولية وذلك _ 

الشراء وكلفة املشرتيات املواد  وأسعارحتديد الكميات الواجب شرائها من املواد األولية وتاريخ الشراء ومواعيد االستالم _ 

  .األولية

  من مواد أولية وذلك اإلنتاجالتقديرات الواردة مبوازنة احتياجات  إىلاستنادا  لإلنتاجمة ديد تكلفة املواد األولية الالز حت_ 

  .لإلنتاجموازنة لتكلفة املواد األولية الالزمة  بإعداد

اليت  فاملؤسسة ،تنتجهاومدى دقتها تتوقف على طبيعة املؤسسة والسلع اليت  لإلنتاجموازنة املواد األولية  إنإعداد

 .غري متماثل إنتاجاتنتج سلع منطية تكون تقديرا�ا الكمية أكثر دقة من تلك اليت تنتج 

 

 

 

 

                                                           

.46ص،مرجع سابق ،املؤسسة االقتصادية املستقلةتقنيات تسيري ميزانيات خالص ص صاحل،ــ  1 

.143ص ،مرجع سابق ،حممد سامي راضي و وجدي حامد حجازيــ  2
 

57ص  ،رجع سابقامل ،تقنيات تسيري ميزانيات املؤسسة االقتصادية املستقلة،خالص ص صاحل ــ 3
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  :موازنة اليد العاملة _د

هذه املوازنة جيب  إعدادوعند  اإلنتاجتفيد هذه املوازنة يف التعرف على حجم نفقات العمل والتخطيط برنامج 

املطلوبة فضال عن مراعاة أية تغريات يف احتياجات املنظمة من العمالة مستقبال حسب متطلبات  تامراعاة املهار 

  1. التشغيل

 حديد الوقت المتاحت: 

  2:يتم يف هذه املرحلة حتديد حجم الساعات املنتجة للعمل املباشر ويستخرج هذا احلجم كما يلي

  .حتديد عدد العمال الذين هلم عالقة مباشرة باإلنتاج -

  .حتديد عدد أيام احلضور لعامل له عالقة مباشرة باإلنتاج -

  .عدد الساعات املنتجة املتاحة لكل عامل -

 .الساعات املنتجة اليوميةعدد  -

 تقدير معدل األجر:  

من األعباء اليت تقع على عاتق املؤسسة مصاريف العاملني واليت تدفعها نظري جهودهم املبذول لتنفيذ برنامج 

وهلذه املصاريف عدة مكونات وعدة طرق لدفعها جيب أخذها يف احلسبان عند تقدير معدل األجر الواجب دفعه 

  3.للعامل

عالوات إلنتاجية و األعباء ،تكلفة الساعات اإلضافية،األجر القاعدي: اليد العاملة من تتكون مصاريف 

 .االجتماعية

  : الموازنة المالية _2

اىل ذلك فهي ختتص بالتخطيط واالنفاق يف  باإلضافةتتضمن كل خطط التمويل املتعلقة مبوازنة االستغالل   

املوازنة : صر اآلتيةحيث تتكون هذه املوازنة كم العنا،املؤسسة بالقيام �اغب املشاريع االستثمارية اليت تر 

  4.جدول التمويل التقديري ،موازنة القدرة على متويل الذايت،النقديةاملوازنة،االستثمارية

  :ازنة النقدية بشكل مفصل فيما يليسنتطرق للمو 

  :الموازنة النقدية

  5."عبارة عن تقدير ملدفوعات ومقبوضات املؤسسة خالل فرتة معينة  "تعرف املوازنة النقدية على أ�ا 

                                                           

.272ص مرجع سابق، ـ سليمان سفيان، جميد الشرع، 1 

امليزانيات التقديرية للتحكم يف تكاليف املؤسسة االقتصادية،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة املاجستري يف علوم التسيري،فرعزايدي محيدة،استخدام ـ   2 

.22، ص2011_2010حماسبة،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة،   

.77ص ،مرجع سابق ،ؤسسة االقتصادية املستقلةتقنيات تسيري ميزانيات امل،خالص ـص ـ صاحلـ   3
 

. 8ص ،مرجع سابق،حممد فركوس ــ   4 

.211ص  ،نفس املرجع السابق ــ 5 
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تلعب موازنة النقدية دورا هاما وأساسيا يف ختطيط ورقابة النقدية يف املؤسسة وإجياد التوازن املستهدف بني الرحبية 

ويف ،وحتديد أي عجز يف النقدية ،قات النقدية داخلة كانت أو خارجةوالسيولة وذلك من خالل ختطيط وتقدير كل النف

ويف أي وقت سيكون هذا الوفر وسبل  ،وأيضا حتديد وفر يف النقدية ،قت سيكون هذا العجز وسبل مواجهتهأي و 

حىت ميكن توفري املعلومات الكافية ،ة شهريا أو أسبوعيا أو حىت يومياويكون من األفضل إعداد موازنة النقدي ،استثماره

 1.ابة املركز املايل النقدي للمؤسسةوالالزمة لتخطيط ورق

  :التدفقات النقدية  في المؤسسة ¤

  2:تتمثل التدفقات النقدية للمؤسسة فيما يلي 

  :الموارد النقدية_ 1

  :يف املوارد النقدية تتمثل

  .من القروض طويلة األجل وقصرية األجل_ 

  .من املسامهني عن طريق إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس املال_ 

  .حتصيل املبيعات_ 

  .التنازل عن أصول ثابتة_ 

  .بيع أوراق مالية_ 

  .إصدار أسهم جديدة_ 

  .فوائد أرصدة احلسابات بالبنوك_ 

  .فوائد االستثمارات_ 

  :استخدامات النقدية_ 2

  :تستخدم النقدية يف األغراض التالية 

  .،مواد أولية و أجور وغريهاتسديد تكاليف اإلنتاج_ 

  .ثابتة جديدة اقتناء أصول _

  .تسديد الديون املستحقة_ 

  .تسديد الفوائد على القروض_ 

  .توزيع األرباح_ 

  .تسديد الضرائب املستحقة على األرباح_ 

  

                                                           

.207هاشم أمحد عطية،حممد حممود عبد ربه،مرجع سابق،ص ــ  1
 

.216،مرجع سابق، صفركوس حممدــ  2 
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  .:التقسيم على أساس معيار الثبات والمرونة:الفرع الرابع

 1:موازنة ثابتة وموازنة مرنة كما يلي إىلتنقسم املوازنة على أساس معيار الثبات واملرونة 

 :الموازنة الثابتة_1

  .للضرورة القصوى إالواحد وال جيوز تغري بنودها أثناء فرتة املوازنة  إنتاجعلى مستوى تعد 

  :الموازنة المرنة _ 2

ونة حسب ملوازنة يراعى �ا املر ولذلك فان هذه ا،أساس جمموعة متعددة من املستوياتتعد هذه املوازنة على 

  .متطلبات األوضاع

  :موازنةمن ناحية درجة التفاصيل التي تشمل عليها ال: الفرع الخامس

  2:إىلة التفاصيل اليت تشمل عليها من ناحية درج  تنقسم املوازنة

  :موازنة المسؤولية _1

املراد تنفيذها خالل فرتة  عمالاألعلى رأس كل قسم و ورشة يوجد مسؤول وكل قسم يكون له موازنة تتضمن  

املوازنة فموازنة املسؤولية هي أداة فعالة للرقابة أل�ا تزود املؤسسة باملعلومات املنفصلة اليت بواسطتها تقيم أداء املسؤول 

  .املصححة الواجب القيام �ا واإلجراءاتعلى رأس ذلك القسم الذي هو 

  :موازنة البرامج _2

هو  ودور موازنة الربامج،تنوي القيام �ا كشراء آلة جديدةأساس موازنة الربامج هو نشاط معني أو عملية حمددة 

وتزداد أمهية موازنة الربامج عندما تواجه املؤسسة مشاكل اختيار املشاريع فهي تزود ،أمهية خاصة لعملية التنبؤ  إضفاء

  .باملعلومات عن اآلثار والنتائج االقتصادية واملالية اإلدارة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

. 260،261ص،مرجع سابق ،جميد الشرع ،ــ سليمان سفيان 1 

.9،مرجع سابق،صفركوسحممد ــ  2 
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 وأهدافها ةالموازن إعداد: المبحث الثاني

 إىلجيب التعرف أوال على مزاياها وعيو�ا وأهداف استخدامها ولذا سنتطرق يف هذا املبحث  وازنةقبل استخدام امل

  .إعدادهاوكيفية  وأهدافهاوازنةمزايا امل

  :موازنةالزايا استخدام م :األولالمطلب 

 1:يف تسيري املؤسسة بشكل واضح من خالل الفوائد واملزايا اليت حتققها يف ا�االت التالية وازنةتظهر أمهية امل

  .ــــــــ وضع خطط واضحة وحتديد األهداف ورسم السياسات والربامج 

بوضع اخلطط املناسبة للقيام بدوره وتنفيذ املهام امللقاة على عاتقه لكي يستطيع بالتفكري  األفراداإلدارةكل فرد من   إلزامــــــــ 

  .املؤسسةأهداف  إىلأن يساهم بالشكل املطلوب منه للوصول 

  .كافة املستويات باملسامهة يف العملية التخطيطية   وإلزامــــــــ اشرتاك 

  .طط املرسومة ــــــــ حتديد مسؤولية كل قسم وكل فرد ودوره يف تنفيذ اخل

  .أهداف رقمية حمددة ترتبط جبدولة زمنية حمددة إىلمجة أهداف املؤسسة وأهداف األقسام املختلفة ــــــــ تر 

  .واألقسام لاللتزام باالستعمال العقالين للموارد االقتصاديةــــــــ حث مجيع املستويات 

  .وثها ووضع احللول الالزمة لتجاوزهاــــــــ حتديد نقاط االختناق وأسبا�ا و املسؤولني عن حد

  . إمجايلـــــــ متابعة التنفيذ ومعرفة مدى التقدم يف أنشطة املؤسسة وتقييم اخلطة بشكل 

وهذا لتقليص االحنرافات  ،قياس االحنراف مما ميكن املسري من إعداد تقارير دورية ترفع إىل اإلدارة العليا للحكم عليهاـــــــ 

  ).اختاذ اإلجراءات التصحيحية (السالبة وتنمية االحنرافات املوجبة 

 .فان ذلك يساعدها يف رسم السياسات املستقبلية ،كلما حتصلت املؤسسة على نتائج اجيابية ــــــــ  

ال تكون كبرية يف أول األمر إال أ�ا حتقق مزايا غري مباشرة نتيجة اكتشاف وازنة ورغم أن املزايا اليت حتققها امل

ة وازنلمليتضمن تنفيذ  كما  احلكيمةالسليمة واختاذ القرارات موطن الضعف يف النظام القائم وتعاون على إرساء التقاليد 

واثبات كل ذلك يف تقارير  االحنرافاتمتابعة النتائج الفعلية ومقارنتها بالتقديرات املوضوعة سلفا والبحث يف أسباب 

  .إدارية

 :لذلك جيب إتباع اخلطوات التالية

 .وازنةإلجراءات امل و وعي جيب أن يتمتع املشرفون على التنفيذ بفهم حقيقي ودراية_

  .األهداف اليت ميكن تنفذها وازنةجيب أن متثل تقديرات امل_

  .جيب تركيز االهتمام حول املفردات اليت اختلفت فيها النتائج الفعلية اختالفا جوهريا _

  .جيب أن ال تتعدى تكاليف قيمة الفائدة املنتظرة من وجوده _

                                                           

.18ص ،مرجع سابق ،االقتصادية املستقلةسسة تقنيات تسيري ميزانيات املؤ  ،خالص ـ ص ـ صاحلــ    1 
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  .ةبالنظام احملاسيب للمؤسس وازنةجيب أن ترتبط امل_

  ةموازن أهداف:المطلب الثاني 

  1:واإلدارةميكن التعرف على أهداف املوازنة من خالل بيان دورها يف جمال التخطيط والرقاقة 

  :مجال التخطيط  فيأ ـــ 

املؤسسة على التخطيط الشامل ملختلف األنشطة  إدارةتلعب املوازنة دورا بارزا يف جمال التخطيط حيث جترب 

سبا�ا واقرتاح واملوارد املالية يف املؤسسة فاستخدام املوازنة يساعد يف الكشف عن املشاكل املتوقعة ودراستها وحتليل أ

  :املوازنة ختدم وظيفة التخطيط عن طريق أنيث حلول مالئمة هلا ح

  .فوصف األهداف يف صورة كمية وحتديد األهدا_ 

  .دراسة التنبؤات_ 

  .املتاحة اإلمكانياتاملفضلة بني البدائل املتاحة والتنسيق بني _ 

  .حتديد الوسائل الالزمة لتحقيق األهداف والتنسيق بينها_ 

  :ب ـــ في مجال الرقابة

  :وذلك من خاللدورا فعاال يف عملية الرقابة تلعب املوازنة 

  .يف استخدام املوارد االقتصادية املتاحة واليت تتسم بالندرة اإلسرافمنع _ 

  .الرتكيز على النواحي ذات األمهية النسبية الكبرية_ 

مما يتيح فرصة ،يف وأين يتم عمله واملسؤولني عنهعلى التفكري مقدما فيما جيب عمله ومىت وك اإلدارةاملوازنة حتث _ 

  .مستقبل النشاط واألهدافاالكتشاف املبكر للعناصر اليت تؤثر على 

كأداة تتأكد مبقتضاها املؤسسة من   وازنةمن هنا يتجلى دور امل،ىالشك أن التخطيط دون رقابة يصبح عدمي اجلدو _ 

  .سري العمليات يف الطريق املخطط هلا ومدى التقدم احلاصل فيها

  :اإلدارةجـ ـــ في مجال 

حيث تقوم  املؤسسة بأداء عدة وظائف متصلة ومتتالية وبصورة دائمة ومستمرة  اإلدارةيف  أداةأساسيةاملوازنة  

واملوارد وضع االسرتاتيجيات واخلطط و تنظيم اجلهود  إىلسبيل ذلك حتتاج األهداف اليت تسعى إليها ويف لتحقيق 

  .والتوجيه

  

  

  

  

                                                           

.16_13ص ص،مرجع سابق  ،محمد سامي راضي و وجدي حامد حجازيــ 1 
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  :يف الشكل املوايل هداف املوازنةميكن تلخيص أ 

  الموازنةأهداف : 01الشكل رقم 

  

  التخطيط                                    حتديد األهداف                            

  

  

  التنسيق بني األجهزة الفنية                                                                   اختاذ االجراءات املصححة  

  واملالية وتوجيه االمكانيات املتاحة  

  

  

  متابعة التنفيذ                                                                           مقارنة النتائج احملققة باألهداف 

  

  

  

  الرقابة    قياس النتائج                                                                           

  .13ص ،مرجع سابق،وجدي حجازي ،يحممد سامي راض: املصدر 

  موازنةال إعدادشروط الواجب توفرها قبل ال:المطلب الثالث

  1:موازنة البد من توفر عدة شروط  إلعدادأي

  الشرط التنظيمي:  

يتم من طرف واحد بل وحتقيقها الميكن أن ،ألطراف متعددة وإسنادهاإىليتطلب تعدد أهداف املؤسسة توزيعها 

  .حيث متثل مراكز مسؤوليات هلا مهام وأهداف خاصة وواضحة وعملية ،من عدة أطراف

 تكون فيه املسؤولية واضحة حىت يتم فيه إداريهو تواجد تنظيم  رط الشرط األساسي لنجاح املوازنةوعليه فان الش

  .داءات من جهة أخرىوقياس األ ،توزيع املهام من جهة 

  النفسيالشرط:  

فاشرتاك ،بل البد من توفر الشروط النفسية اليت حتفز العمال ،ال يتوقف على الشروط التقنية فقط وازنةجناح امل إن

وبالتايل العمل على حتقيق املوازنة للحصول على  ،أدائهملقياس  كأداةاملوازنة يتم تقبلها   إلعداداملسؤولني وعماهلم  مجيع

  .مادية أو معنوية اجنازات

                                                           

.50، 49،ص ص2004البنوك،دار احملمدية اجلزائر،ناصر دادي عدون، معزي ليندة، هلواسي هحريةومراقبة التسيري يف املؤسسة االقتصادية حالة  ــ 1 
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حاجا�م عن طريق حتقيق  بإشباعكما أن أهداف املوازنة البد من أن تكون تلك الطريقة اليت تسمح للعمال 

  .أهداف املؤسسة

 الشرط المادي :  

واملتمثلة بصفة خاصة يف املعطيات احملاسبية وحيث جيب أن  ،يتطلب منبعا للمعلومات  تطبيق نظام املوازنة إن

مراكز املسؤوليات املعينة من جهة أخرى أي املسامهة يف حتقيق  إعدادتتوفر هذه املعلومات يف األوقات املناسبة من اجل 

  .أهداف املؤسسة

  ةالموازنإعدادمراحل  : رابعالمطلب ال

 اإلجراءاتوتشمل هذه ،لضمان جناح النظام اإلجراءاتبعض  إتباع يف املشروع  ب تطبيق نظام املوازنةيتطل

وتكون مبثابة ضابط االتصال الذي يرسل التعليمات الواجب  وازنةامل إعدادعن توفري التنسيق لعملية  مسئولةتكوين جلنة 

انية مبا يتالءم مع ظروف املختلفة وينسق بينها وحتديد فرتة امليز  اإلداراتويتلقى تقديرات ،امليزانية إعداديف  إتباعها

وبعدها تبدأ مرحلة التنفيذ وينصب  وازنةوع املمشر  إعدادمث وضع جدول زمين للمراحل اليت جيب أن مير �ا ،املشروع

رافات وحتليل أسبا�ا لتحديد يف هذه املرحلة على مقارنة النتائج الفعلية بتقديرات امليزانية وحتديد االحن اإلدارةاهتمام 

  .املسؤولية والعمل على تالفيها مستقبال

  وميكن ،والوقت الالزم لذلك وازنةمن الضروري وضع جدول زمين حيدد الرتتيب الذي جيب مراعاته يف إعداد امل

  :مرتبة ترتيبا زمنيا على الوجه التايلوازنةامل إعدادتلخيص املراحل اليت مير �ا 

  :موازنةالجنة شكيل لت _1

وذلك بقصد إعداد  ؤسسة ء الذين يشرتكون يف إدارة املعادة جلنة تضم عددا من األعضا وازنةتتوىل شؤون امل

يعرض فيها كل مسؤول قسم ،دير العام للمؤسسةوازنة و متابعة تنفيذها وذلك من خالل عقد اجتماعات برئاسة املامل

  .عن املوازنة اليت ختص قسمه  مسودة تتضمن تقديراته

  :موازنةحديد فترة الت_2

غري أن العمل يف بعض الصناعات قد تستوجب إعداد  وازنةليست هناك قواعد معينة لتحديد الفرتة اليت توضع امل

د نتيجة أوجه كفيال بتحدي  وازنةوجيب أن يكون اختيار مدة امل ،من ذلك هذه امليزانيات على مدى أطول أو أقصر

  .إال أنه من ناحية أخرى فان إعداد امليزانية عن فرتة طويلة يضعف من القدرة على التنبؤ ،النشاط يف املستقبل

عن فرتة أقصر من هذه وازنةفال ميكن جمديا أن تعد امل،سلعة يستغرق إنتاجها فرتة طويلة وإذا كانت املؤسسة تنتج

وهي طبيعة النشاط  وازنةاإلنتاج فليس هناك ما مينع من إعداد امل يف أما يف الصناعة اليت تتميز مبعدل دوران سريع ،املدة

املومسي يف املشروع فإذا كانت هناك فرتات تتميز بالكساد فانه جيب أخذها  يف احلسبان جبانب فرتات الرواج حىت ميكن 
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يالت إال فيا يتعلق باألشهر وال تتضمن أية تفص،التنسيق بني مبيعات وإنتاج السلع اليت يسهل بيعها يف فرتات التالية

  1.الثالث أو الست األوىل مث يكتفي بذكر جماميع تقديرات كل فرتة عن اجلزء الباقي من السنة األوىل

  : السياسة العامة للمؤسسة إعالن_ 3

األهداف ويتم حتديد ،بوضع اخلطوات األساسية للسياسة العامة للمؤسسة للسنة املوالية جلنة اعداد املوازنةتقوم 

  2.املوضوعة لألهدافالوصول  واألساليب األساسية اليت تؤدي إىل العامة للمؤسسة واختيار الوسائل

  :التقديرات إعداد_4

ؤوال عنها تقديرات عن املفردات اليت يعترب مس بإعدادالتنفيذية  اإلدارةمسؤول يف مستويات يقوم كل مشرف

مث ،التقديرات والتصديق عليها ناقشة هذهويقوم الرئيس املباشر مب.املوضوعةمسرتشدا يف ذلك باخلطوات الرئيسية للسياسة 

البيانات التارخيية الالزمة اليت  بإعدادالذي يقوم عادة  ويقوم قسم احلسابات،العليالإلدارةجتمع التقديرات املماثلة لرتفع 

  .القرارات اخلاصة �ذه التقديرات يعتمد املشرفون يف اختاذ

ز ا�موعة كشوف كل نوع من التقديرات حبيث ميكن اجنا  إلعدادالفرتة يتم حتديد املواعيد النهائية ويف خالل هذه 

  .يف موعد أقصاه شهر موازنةالكاملة لل

  :المراجعة و التنسيق_ 5

 املختلفة مث تراجع هذهوازنةيث يتم التنسيق بني املح ،السلطة التنفيذية إىلوازنةل شهر تسلم تقديرات املخالويف 

ويف خالل ،يالت جديدة بعد استشارة املختصنيتعد إدخالوميكن ،تنفيذها عمليا إمكانلدراسة مدى  اإلمجاليةوازنةامل

ومنها امليزانية العمومية التقديرية وحساب األرباح واخلسائر  اإلمجاليةاملرفقات والقوائم  إعدادهذه الفرتة أيضا يتم 

  .التقديري

  :المصادقة النهائية_ 6

 وازنةاملختلفة بامل اإلدارةمث تبلغ املستويات وازنةاملبعد االجتماع باملصادقة على املشروع  اإلدارةيقوم رئيس جملس 

ففي املؤسسة الصغرية ميكن أن تتم كل هذه ،ونشاطهاهذه املستويات بأهداف املؤسسة  إبالغاملعتمدة وبذلك يتم 

  .إليهااخلطوات يف فرتات وجيزة تقل كثريا عن الفرتات اليت أشرنا 

  :ةوازنتنفيذ الم_7

األقسام بتنفيذ الربامج كل فيما  ويقوم رؤساء ،الالزمة لوضعها موضع التنفيذ  اإلجراءاتالربامج تتخذ  إعدادبعد 

ويضع مدير ،وكيل من الوكالء حصة معينة من املبيعات واملصروفات الالزمة لتحقيقهافمدير املبيعات حيدد لكل ،خيصه

األخرى يف املؤسسة تواجهها بعض  األقسامأما ،كما يراقب كميات املخزون  اإلنتاجالالزمة لتنفيذ برامح  املبالغ اإلنتاج

                                                           

.83 حيياوي نعيمة، مرجع سابق ص،ـ  1 

.51حممد سامي راضي، وجدي حامد حجازي،مرجع سابق،ص  ــ 2 



 ــــــــــري لـلــــــموازنـــةاإلطـــــــــــــــار الــــنـــــــــــظــــــ  الــــــــــــفــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــل األول

 

19 
 

احملافظة على احلدود املرسومة  إمكانيةع أو عدم املشرو  إىلنقطة يف األوامر الواردة  إىلالعقبات غري املتوقعة اليت تؤدي 

 .للمصروفات

ا وقد يواجه تنفيذ املوازنة بعض العقبات يف البداية وان استمرت بشكل يؤثر على جوهر املوازنة وجب تعديله

 أي أن املوازنة ليست ثابتة لفرتة طويلة بل جيب مراجعتها دوريا وكلما طال، بشكل يتناسب مع الظروف اجلديدة

  .أن حتقق نتائج أفضل اإلدارةكلما زادت اخلربة املكتسبة وكلما أصبح يف وسع   وازنةاستخدام نظام امل

 وازنةامل أن تراجعينبغي  لذلك ،رناجما ميكن حتقيقهكانت متثل ب  إالإذاال حتتفظ بقيمتها  وازنةكن القول أن املومي

وكلما زادت خربة املشروع أمكن  مرفرتات قصرية يف أول األالتقديرات مراجعة دورية كما يستحسن دائما أن تتناول 

  .وازنةفرتة امل إطالة

  : اعداد تقارير األداء وتحديد االنحرافات_8

ويتم حتديد شكل ومضمون  وازنةسن تنفيذ اخلطط الواردة يف املالرئيسية للرقابة على حتشكل تقارير األداء األداة 

مسؤولية وذلك انطالقا من خصائص ومميزات النشاط الذي يقوم به مركز  ،لكل مركز مسؤولية إعدادهالتقرير الذي جيب 

وحتديد االحنرافات اليت ،نة النتائج الفعلية بتلك املقدرةأن تقارير األداء جيب أن تتضمن مقار  ومن اجلدير بالذكر القول

يتم اعداد تقارير األداء وتوزيعها على أساس فضال عن ذلك فانه جيب أن ،حدثت سواء املالئمة أو غري مالئمة منها

بالرغم أنه قد يكون من الضروري أن يتم اعداد هذه التقارير أو بعضها أسبوعيا أو حىت يوميا يف بعض  ،شهري

  1.احلاالت

  : اتخاذ اإلجراءات التصحيحية صحيح االنحرافات و ت_9

رافات لكل عنصر وانساب االحن،املختلفة وازنةالظاهرة يف املة تنطوي هذه املرحلة على مقارنة النتائج الفعلية املقدر 

  :من العناصر سواء أكانت هذه اجيابية أم سلبية وذلك وفقا للمعادلة التالية

  .النتائج الفعلية - املقدرة النتائج  =االحنرافات 

واملوضحة من اجلهات ذات بعد وصول تقارير األداء واالحنرافات إىل اإلدارة العليا يتم دراسة البدائل املوجودة 

العالقة، مث يتم إصدار األوامر والتعليمات املناسبة والكفيلة بتجاوز اخلطأ وتصحيح االحنراف، هذا إىل جانب اختاذ 

القرارات املناسبة خبصوص القسم أو األفراد املعنيني باالحنراف، وحتديد مسؤوليا�م يف حالة تسببهم حبدوث االحنراف 

قاب والثواب، وذلك يف ضوء ما ورد يف تقرير االحنرافات والذي يوضح فيه أسباب االحنراف واجلهة تطبيقا ملبدأ الع

  2.واألفراد الذين تقع على عاتقهم مسؤولية االحنراف

  

                                                           

.87،ص مرجع سابقـ حيياوي نعيمة، 1 

.61،ص وجدي حامد حجازي، مرجع سابق،حممد سامي راضيــ  2 
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  مقومات نجاح تنفيذ نظام الموازنة: المطلب الخامس

  1:لنجاح تنفيذ نظام املوازنة جيب توفر بعض املقومات وهي كاآليت

  :لإلدارةية بأمهية نظام املوازنة كأداة أساساقتناع املسؤولني _ 1

معايريها ومن اقتناع جبدواها والشعور بعدالة ون املوازنة وأن يكون لديهم مجيب أن يكون املسؤولني على دراية كاملة مبض

  .تطبيقها إمكانية

  :وازنةمشاركة كافة املسؤولني يف اعداد امل_ 2

عداد املوازنة له اثر كبري يف التزامهم بتطبيقها وهو األمر الذي جيعلهم يبذلون قصارى جهدهم يف مشاركة املسؤولني يف ا

  .رفع مستوى إنتاجيتهم وبالتايل رفع مستوى أداء املؤسسة 

  :توفري االستعداد النفسي للمسؤولني_3

استعداد للتجاوب مع كل ما  ويعين أن يتوفر لدى املسؤولني استعدادا نفسيا لتطبيق املوازنة كان يكون لديهم 

  .يتطلبه نظام املوازنة من اعداد وتطبيق

  :تأهيل وتدريب املسؤولني على اعداد واستخدام املوازنة_ 4

  .من خالل شرح هلم أهداف املوازنة واألساليب املتبعة يف إعدادها وازنةجيب تأهيل املسؤولني إلعداد واستخدام امل

  :رتاتيجيةاالستوافق املوازنة مع اخلطة _ 5

ال ميكن أن تنجح خطة قصرية األجل إال إذا كانت جزء من خطة طويلة األجل تسرتشد بأهدافها وتسعى إىل 

  .االسرتاتيجيةحتقيقها لذا جيب أن تتوافق املوازنة مع اخلطة 

  : االعتماد على نظام فعال للمعلومات اإلدارية_ 6

املعلومات املختلفة اليت يوفرها نظام املعلومات اإلدارية مصمما جناح تطبيق نظام املوازنة يتوقف حبد كبري على 

  .بالدقة والسرعة الالزمة  وازنةبشكل دقيق وفعال ليضمن احلصول على املعلومات املطلوبة لتطبيق نظام امل
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  :خالصة

،فهي ونفقا�ا إيرادا�اخطـة رقمية تفصيلية مسبقة  لنشاط املؤسسة تضم وازنةمن خالل ما سبق نستنتج أن امل

، ويعتمد إعدادها على تعبري كمي ومايل مفصل لربنامج العمل الذي ترغب املؤسسة يف تنفيذه خالل فرتة زمنية حمددة

واليت  وازنةقد تعددت أنواع امل،يف التخطيط والتنسيق والرقابة وازنةشروط ومبادئ وأسس علمية ،إذ تتلخص وظائف امل

التشغيلية ملا هلا دقة وتفصيل يف رسم خطة الوصول  وازنةقسمت وفق عدة معايري إال أن أشهرها واألكثر استعماال امل

حيث تضم موازنة املبيعات اليت هي حجر األساس الذي تبىن عليه موازنة اإلنتاج و موازنة ،ألهداف املؤسسة املرجوة 

  .وازنة النقديةاملواد األولية وموازنة التموينات وامل

ويف الفصل الثاين سنتطرق إىل استخدامها يف ،رقابة واختاذ القرار ،يف جماالت عدة من ختطيط وازنةملتستخدم هذه ا

  .جمال مراقبة التسيري
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  : تمهيد

هذا ما  للوصول إىل األهداف املرسومة  التحكم األمثل يف املوارد بسبب ندر�احتقيق تسعى جل املؤسسات إىل 

بالتجنيد الدائم والفعال للموارد التأكد من سالمة العمل اىل من خالله حيث يسعى معظم املسريين ،يسمى مبراقة التسيري

  .أدواتوذلك باستخدام عدة ،املتاحة لتحقيق األهداف بأقل التكاليف

 نتطرق يف هذا الفصل سحيث  وازنةاملاألهداف  إىلاليت يستخدمها املسريون للوصول  األدواتومن بني جمموعة 

  .  يف مراقبة تسيري املؤسسة وازنةامل وتأثريوواقع  ،وازنةراقبة التسيري واملإىل ماهية م
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  .ات عن نظام مراقبة التسييريعموم:المبحث األول 

لتحكم وقيادة الوحدات حيث ولدت نتيجة احلاجة يف ا،ساتلوسيلة املفضلة للقيادة يف املؤستعد مراقبة التسيري ا

  .مراقبة التسيري بشكل موسع إىلسنتطرق يف هذا املبحث ،الالمركزية

  مفهوم مراقبة التسيير:األول  المطلب

  :تعددت تعاريف مراقبة التسيري واليت ميكن أن نتطرق لبعضها كاآليت

مراقبة التسيري تشمل جمموعة من األدوات اليت تسمح للمؤسسة بالتأكد من أن املوارد مستغلة بفعالية مع األخذ "

  1."املؤسسةإدارةواألهداف احملددة من طرف  االسرتاتيجيةيف احلسبان التوجهات 

  :أ�ا على أيضاكما عرفت 

املسار الذي يتأكد من خالله املديرين من أنه مت احلصول على املوارد واستغالهلا بفعالية وكفاءة، لتحقيق أهداف " 

 2."املنظمة

 3."العملية اليت يؤثر من خالهلا املسريون يف األعضاء اآلخرين  باملؤسسة لتنفيذ اسرتاتيجيا�ا  هي"وبأ�ا 

  : مراقبة التسيري بأ�اوعرفت 

تلك العملية اليت تسمح للمسريين بتقييم أداءا�م ومبقارنة نتائجهم مع املخططات واألهداف املسطرة، وباختاذ "

  4".الوضعيات غري املالئمةاإلجراءات التصحيحية ملعاجلة 

من أجل مساعدة العاملني  سريينالوسائل املستخدمة من طرف املهي جمموعة  وعليه نستنتج أن مراقبة التسيري

  .األهداف املسطرة إىلللتحكم يف التسيري والوصول 

  .أهداف مراقبة التسيير:نيالثاالمطلب 

 إطارعدة أمور رئيسية وهذا يف  إىلأنه يهدف  حيث ،لنظام مراقبة التسيري عدة أهداف يقوم من أجل حتقيقها إن

  5:وهي كاآليت ،الوظائف املختلفة واملوجودة يف املؤسسة

  .حتقيق األهداف اليت وضعت مقارنة باملوارد املتاحة أي حتقيق الفعالية_ 

  .ملؤسسة لتصحيحها واستنتاج نقاط القوة لتدعيمهانقاط الضعف اليت تعاين منها ا إجياد_ 

                                                           

 ،كلية العلومةختصص علوم جتاري،ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ، مذكرة تدخلرياقبة التسي، دور لوحات القيادة يف زيادة فعالية مر أمحدبونقيب ـ 1

.8،ص2006،مسيلة،جامعة حممد بوضياف،وعلوم التسيري والعلوم التجارية االقتصادية  
2 C. Allazard et S. Sepri، Controle de Gestion manuel et application، 3em édition، Dunod، Paris، 1996، p 06.  

كلية،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علومالتسيري،مراقبة التسيري للمؤسسة عبد العايل شحتاين،حماسبة التكاليف أداة لتحسنيـ 3 

.60ص ، 2010،2011، جامعة حممد خيضر بسكرة ،العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  
   .10ص  ،جع سابقمر  ، معيزة لبندة وهلواسي هجرية،ناصر دادي عدونــ 4

.36ص،رقابة تسيري املؤسسة يف ظل اقتصاد السوق ،خالص صايف صاحلــ 
5 
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  .حتقيق املالئمة وذلك عن طريق التأكد من أن األهداف املسطرة تتماشى مع الوسائل املتاحة_ 

  .قم األعمال اإلنتاجية وزيادة ر  العمل على حتسني مستوى_ 

واختاذ القرارات اليت تضمن استغالهلا أفضل ،ةواملوارد االقتصادية املتاح اإلنتاجيةمراقبة مستوى استغالل الطاقات _ 

  .استغالل

  .مراقبة التكاليف عن طريق حتديد املعايري والتقديرات لعناصر التكاليف املختلفة_ 

  . وازنةمتابعة تنفيذ اخلطط املوضوعة واملعرب عنها بامل_ 

  .املايل على املدى القصري واملتوسط والبعيدمراقبة الوضع املايل واملصادر املالية واستخداما�ا وحماولة ضمان التوازن _ 

  :مراقبة التسييرمراحل و   مهام:المطلب الثالث 

  مهام مراقبة التسيير: أوال 

  1:تتمثل مهام مراقبة التسيري يف 

  .يف اختاذ القرار اإلدارةمساعدة _ 

  .حتفيز العمال للتفكري يف املستقبل_ 

    .املساعدة يف اآلداءات الفردية_ 

  .التقين على تشغيل األدوات اإلشراف_ 

  .ني موثوقية البياناتحتس_ 

  حتليل التكاليف والنتائج_ 

  .مراقبة التنفيذ ومحاية األنشطة_ 

  :مراحل مراقبة التسيير: ثانيا

  2:تتمثل مراحل مراقبة التسيري فيما يلي

 مرحلة التقدير : 

االسرتاتيجية  من طرف ادارة املؤسسة ضمن جمال يتم يف هذه املرحلة تقدير الوسائل الضرورية لبلوغ األهداف 

  .زمين معني

 مرحلة التنفيذ:  

 .يف هذه املرحلة يعمل املسؤولني بالوسائل اليت ختصص هلم  على مستوى وحدات املؤسسة 

  
                                                           

.66،ص مرجع سابق،ـ عبد العايل شحتاين   1 

.64،65،ص ـ نفس املرجع السابق 2 
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 مرحلة التقييم :  

 اإلدارةتشمل هذه املرحلة على مقارنة النتائج املتحصل عليها من طرف الوحدات مع النتائج املرجوة من طرف 

 اإلجراءاتوبالتايل فهي تقود املسؤولني الختاذ  ،حيث أن هذه املرحلة توضح الفروقات وحتدد األساليب،لتقييم أدائها

  .الصحيحة

 أدوات مراقبة التسيير: المطلب الرابع 

  :المحاسبة العامة: أوال

  :مفهوم المحاسبة العامة _1

هي عبارة عن التسيري احملكم املتمثل يف متابعة و معاينة كل احلركات املخصصة لالستثمار داخليا و خارجيا  "

  1".اخلسارةالنتيجة من حيث الربح أو  حتديد مع ،معينةواليت متكننا من معرفة احلالة املالية للمؤسسة يف مدة 

  :أهداف المحاسبة العامة  _2

  :تتمثل أهداف احملاسبة العامة يف

  .معرفة نتائج النشاط_ 

  .تزويد احملاسبة التحليلية باملعلومات الالزمة_ 

  .معرفة الوضعية املالية للمؤسسة_ 

  .معرفة نتيجة الدورة_ 

  .معرفة املؤشرات االقتصادية و املالية_ 

 المبادئ المحاسبية_ 3

  2:احملاسبية يفتتمثل املبادئ 

  .مبدأ استمرارية النشاط_ 

  .مبدأ استقاللية الدورات والنتائج الدورية _ 

  .مبدأ استقاللية الذمة املالية_ 

  .مبدأ وحدة العملة النقدية_ 

  .مبدأ ثبات الطرق احملاسبية_ 

  .مبدأ احليطة واحلذر_ 

  .مبدأ القيد املزدوج_ 

                                                           

.11ص ،2005،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،أصول احملاسبة العامة وفق املخطط احملاسيب الوطين ،يعقوب عبد الكرميـ 1 

.34ص  ، 2003،اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية ،للمؤسسة احملاسبة العامة،محمد بوتنيـ 2 
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  .مبدأ املوضوعية _ 

  . مبدأ عدم املقاصة_ 

  .مبدأ التكلفة التارخيية_ 

  . القانوينمبدأ أسبقية الواقع االقتصادي على اجلانب _ 

  :المحاسبة التحليلية: ثانيا

  :   مفهوم المحاسبة التحليلية_ 1

فرع من فروع احملاسبة العامة �تم بتقدير وجتميع وتسجيل وتوزيع حتليل وتفسري البيانات  اخلاصة بالتكلفة  "

فهي  اإلدارةتغطية جاحة من حاجات  إىل يهدف إجراءا�امن إجراء وهي أداة هادفة فكل  واإلداريةالصناعية والبيعية 

  1."املهام على تنفيذ  اإلشراف بالبيانات اليت تعتمد عليها يف اإلدارةتعمل على مد 

  :أهداف المحاسبة التحليلية_2

    2:تتمثل أهداف احملاسبة التحليلية يف

التام وجممل التكاليف يف خمتلف مراحل  اإلنتاجعن طريق استخراج سعر تكلفة  اإلنتاجحتديد تكلفة _ 

  .استخدام هذه التكلفة لتحديد سعر البيع اإلنتاجباإلضافةإىل

وحتقيق اجلودة ،مع احلفاظ على املواصفات اخلاصة باملنتج  اإلنتاجضبط رقابة التكاليف عن طريق ختفيض تكلفة _ 

ف خفض التكلفة ه العناصر املهمة أساسا لتحقيق هداملطلوبة لنجاح تسويقه لذلك يعترب ضبط و رقابة استخدام هذ

  .املستندية اخلاصة لكل عنصر من عناصر التكاليف ونظم الدورات  اإلجراءاتحتقق هذه املهمة من خالل تصميم و 

  تقييم املخزونات إمكانية_ 

  .قياس النتائج التحليلية كتحديد سعر البيع على أساس سعر التكلفة و حتديد املردودية على أساس الربح احملقق_ 

  :التحليل المالي: ثالثا

  :مفهوم التحليل المالي_1

طرف املؤسسة يف دورة أو عدة دورات متعددة من نشاطا�ا وذلك عن طريق فحص السياسات املالية املتبعة من "

 3".الدراسة التفصيلية للبيانات املالية

 

  

  

                                                           

.10ص،1998،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،احملاسبة التحليلية ،يعقوب عبد الكرميـ  1 

.5ص ،1991،، اجلزائردار األفاق،فنيات احملاسبة التحليليةكيل،و سعيد أم ـ ـ  2 

.11ص  ،1999،اجلزائر ،دار احملمدية ،التحليل املايل ،ناصر دادي عدونـ 3 
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  : أهداف التحليل المالي_2

ة بنشاطها فان التحليل املايل مة و حتقيق مصاحل األطراف املعنيالرئيسي املتمثل يف تعظيم قيمة املنظ باإلضافةإىل

  1:إىليهدف 

  .املستثمرة األموالالبحث عن التوازن املايل وقياس مردودية _ 

  .والتنبؤ باألخطار املالية اليت قد تتعرض هلاالتعرف على املركز املايل للمؤسسة _ 

  .احلكم على مدى صالحية السياسات املالية والتشغيلية للفرتة حتت التحليل _ 

 نقاط القوة والضعف اليت تتميز �ا  القطاعوإظهارمقارنة الوضعية املالية للمؤسسة مع املؤسسات األخرى من نفس _ 

  .املؤسسة

  .ختبار مدى كفاءة وفعالية العمليات املختلفةا_ 

  .حتديد مدى صالحية السياسات املالية املتبعة_ 

  لوحة القيادة: رابعا

  :مفهوم لوحة القيادة

املؤشرات املرتبة يف نظام خاضع ملتابعة فريق العمل أو مسؤول ما للمساعدة على اختاذ القرارات جمموعة من  هي"

النقاط  إىلاتصال تسمح ملراقيب التسيري بلفت انتباه املسؤول كما تعترب أداة ،عمليات القسم املعين  والتنسيق والرقابة على

  2."بغرض حتسينها إدارتهاألساسية يف 

  :القيادةخصائص لوحة 

  3:من بني أهم خصائص لوحة القيادة

  .لكل مسؤول عملي لوحة قيادة اخلاصة به واليت تتناسب مع طبيعة نشاطه_ 

  .واليت تعكس االسرتاتيجية املتبعة،يركز فيها على أهم النقاط اليت تسمح مبتابعة  أداء املسؤول _ 

  .بالتحاور حول نتائج أدائهميعرب عنها بلغة مشرتكة تسمح جلميع أعضاء الفريق _ 

  تسمح بكشف اخللل والتعديل فيها ملطابقة احتياجات املسؤولني_ 

  .التصحيحية يف الوقت املناسب اإلجراءاتتسمح بتحديد _ 

  

  

                                                           

مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت يف العلوم التجارية، ختصص مالية احملاسبة. امهية التحليل املايل يف رسم اسرتاتيجية املؤسسة ،روان خدجية  ـ 1
 

.7،8 ص ،ص 2015-2014يري،جامعة اكلي منحد أواحلاج،البويرة،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التس  

.118ص,مرجع سابق ـ بونقيب جنيب 2 

.119، صـ نفس املرجع السابق    3 
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  : وظائف لوحة القيادة 

  1:تتلخص وظائف لوحة القيادة كاآليت

  .أداة لقياس األداة واملساعدة يف اختاذ القرارات_ 

  .واتصال  أداة حوار_ 

  .لتحفيز ولتنمية مهارات املسؤولنيأداة ل_ 

  موازنةال: خامسا 

وقد يتعلق هذا ،ة لتحقيقها املؤسس إدارةتستخدم للتعبري الكمي واملايل عن هدف أو أهداف اليت تسعى  أداة"

 اإلنتاجيةأو بيع كمية معينة أو رفع كفاية  إنتاجأو  ،حتقيق نسبة ربح معينة أو ،اهلدف بتحقيق عائد معني لرأس املال 

  2."ة أهداف أخرىأيللعاملني باملشروع أو خفض التكلفة أو 

ه األخرية بدورها من عدة وتتكون هذ ،فرعية لكل قسمموازنات  عدةكون املوازنة املوحدة للمؤسسة من وتت

فاملوازنة مبثابة أداة تستخدم يف التعبري عن هدف معني تسعى إىل حتقيقه إدارة  ،لكل فرع من هذه األقسامأصغر اتموازن

 .املؤسسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

120ص ،ـ نفس املرجع السابق   1 

العربية ، الشركة وازنة ألغراض التخطيط والرقابة،األساليب احلديثة للتحليل املايل واعداد املريةواالستشارات االدا بء الشركة العربية املتحدة للتدريـخربا 2 

. 129ص ،2003للتسويق والتوريدات،مصر،املتحدة  
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  .في مراقبة التسيير موازنةمساهمة ال :المبحث الثاني

 وازنةحيث يعترب نظام امل،رب كأداة فعالة للتسيري والرقابةمن بني األساليب الكمية يف التسيري واليت تعت وازنةتعترب امل

يف املؤسسة على املفاضلة بني القرارات  املسؤولنيتساعد املوازنة  إذمبثابة نظام شامل خيص كل أوجه نشاط املؤسسة 

  .املتعلقة بالتمويل واالستثمار 

  .ككل و كيفية استخدامها يف مراقبة تسيري املؤسسة  وازنةامل إىلسنتطرق يف هذا املبحث 

  .رقابيةكأداة   موازنةال: المطلب األول

املؤسسة على اجناز مهامها الوظيفية على الوجه املطلوب عن  إدارةهو مساعدة  وازنةاملهمة الرئيسية لنظام امل إن

طريق متكينها من اختاذ القرارات الالزمة اليت تضمن التسيري احلسن للمؤسسة وذلك يقوم على ختطيط أعمال وأنشطة 

  .املؤسسة

وذلك عن ،والعاملني فيها يف صياغتها اإلداريةمن مسامهة كافة املستويات يض موازنةعرض اخلطة على شكل  إن

وبث  حتسني مستوى األداء إىلمما يؤدي ،آلرائهم ومناقشة األهداف واألساليب اليت ستتبع أثناء التنفيذ إبدائهمطريق 

املؤسسة من متابعة التنفيذ والرقابة  إدارةأداة متكن  موازنةكما يعترب عرض اخلطة بصيغة ،روح التعاون والشعور باملسؤولية 

  .بنيت عليها اخلطة اليتواألسس  واإلجراءاتالتنفيذيةاملستمرة على السياسات 

 إىللتسيريها ضمن اخلطة للوصول تعين تنظيم الفعاليات يف املؤسسة ومواكبتها  وازنةالرقابة عن طريق امل إن

الالزمة لتجاوز هذه  اإلجراءاتومنع االحنرافات واختاذ  ،طلوبة األهداف املرسومة فيها و حتقيق مستويات األداء امل

وحتديد مواقع  وازنةامل يف وذلك عن طريق دراسة وحتليل النتائج املتحققة ومقارنتها مع ما خطط له،االحنرافات عند وقوعها

ملختصة الختاذ القرارات الالزمة واليت اجلهات ا إىلتقارير دورية ترفع  وإعداد،االحنرافات وطبيعتها وأسبا�ا وكيفية معاجلتها 

  1.تضمن معاجلتها وحماولة منع حدوثها مستقبال

  : موازنةمراحل الرقابة باستخدام ال¤

  2: يف وازنةتتمثل مراحل الرقابة باستخدام امل

  :ديد االنحرافات تقارير األداء وتح إعداد_ 1

املقدرة وحتديد االحنرافات اليت حدثت سواء املالئمة أو  جيب أن تتضمن تقارير األداء مقارنة النتائج الفعلية بتلك

املالئمة منها،فضال عن ذلك فانه جيب أن يتم إعداد األداء وتوزيعها على أساس شهري بالرغم من أنه قد يكون من  غري

  .الضروري أن يتم إعداد هذه التقارير أو بعضها أسبوعيا أو حىت يوميا يف بعض احلاالت

  

  

                                                           

.215-213ص،مرجع سابق سسة يف ظل اقتصاد السوق،رقابة تسيري املؤ ،ــ  خالص صايف صاحل 1 

.288-286مرجع سابق،ص ص، وجدي حامد حجازي،ـ حممد سامي راضي 2 
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  :االنحرافات والرقابة عليهاتحليل _ 2

  : ـــــــــيف هذه احلالة يتم دراسة كل احنراف ب

  .حتديد طبيعة االحنرافات ومدى أمهيتها املطلقة والنسبية_ 

  .ربط االحنرافات بالنتائج األخرى ومقارنة االجتاه فيما بينها_ 

تفصيلية  إضافيةلك من احلصول على معلومات هذا االحنراف وحتليلها مبا قد يتطلبه ذ إىلتقصي األسباب اليت أدت _ 

  .تقارير األداء األخرى لربط االحنراف بالنتائج األخرى إىلالرجوع  أوعن النتائج الفعلية والنتائج املقدرة 

  .حتديد املسؤولية عن االحنراف اعتمادا على قدرة املسؤول على الرقابة والتحكم يف النتائج_ 

  :الصحيحة اإلجراءاتاتخاذ _ 3

وجود االحنراف واختاذ القرارات واخلطوات التنفيذية ملعاجلة  أدتإىلاليت  األسبابلة يتم مناقشة هذه املرحيف 

  .االحنراف ومنع تكراره

  في مراقبة التسيير موازنة المبيعاتاستخدام : المطلب الثاني

حد كبري على  إىليتوقف وازنةاألخرى و جناح نظام امل وازنةامل إعدادتعترب موازنة املبيعات األساس الذي يستند عليه 

ومصاريف البيع املباشرة والغري مباشرة  واهلدف من  األعمالحيث  تضم هذه املوازنة رقم ،مدى الدقة يف التنبؤ باملبيعات

  :و تتم عملية التقدير وفقا للكيفية اآلتية  ،تقدير مصاريف البيع هو مراقبة هذه املصاريف 

  .ديد اهلدف من التقديرــــــ حت

  .جمموعات متجانسة إىلــــــ تقسيم املنتجات املراد بيعها 

  .ة العوامل اليت تؤثر على املبيعات كل جمموعة وترتيبها حسب قوة تأثريهاـــــــ معرف

  .ــــــــ اختيار أسلوب التنبؤ الذي يناسب كل جمموعة متناسبة

  .النتائجيلها حتليال علميا واستخالص ــــــــ مجع البيانات واملعلومات وحتل

  للتنبؤ باملبيعات عدة أساليب وقبل التطرق هلذه األساليب نوضح أوال مفهوم التنبؤ باملبيعات وأمهيته

  :بالمبيعاتمفهوم التنبؤ 

  1."هو حتديد حجم املبيعات املتوقعة واليت ميكن حتقيقها من منتج معني يف ضوء خطة تسويقية معينة"

  :التنبؤ بالمبيعاتطرق 

  :أمههالفرتة زمنية معينة أمرا ضروريا وهاما لعدة أسباب  يعترب رقم املبيعات التقديريةكمية وقيمة

  .ـــــ يعد األساس األول لتخطيط كافة أنشطة املؤسسة 

  .التسويقيةعند اختاذ العديد من القرارات  يعترب األساســـــ 

  .خمتلف أنشطة املؤسسة للرقابة على ــــــ يعد أداة فعالة 

                                                           

.31ص  ،مرجع سابق ،بن ريالة جهيدةـ  1 
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  .نوعني طرق كمية وطرق كيفية إيلتنقسم طرق التنبؤ باملبيعات  :طرق التنبؤ بالمبيعات

  1:إىلتنقسم  :الكيفيةالطرق : أوال

 دراسة المؤشرات االقتصادية العامة:  

لقصري والطويل  جيب دراسة املؤشرات االقتصادية العامة وحتليلها وتبيان أثرها على مبيعات املؤسسة يف املدى

  .والبيانات اليت تنشرها اهليئة املكلفة بالتخطيط اإلحصائياتيعتمد الدارس على و 

 طريقة جمع تقديرات وكالء ومندوبي البيع:  

منتوج حسب الزبائن و البيع يف املناطق املختلفة اليت تباع فيها منتوجات املؤسسة بتقدير املبيعات لكل  يقوم رجال

اتصاال�م الزبائن وتوفر هلم اإلدارة أرقام املبيعات الفعلية للسنوات املاضية اخلاصة  مبناطقهم من يعتمدون يف ذلك على 

أجل مساعد�م يف عملية التنبؤ فبعد إعدادهم لتقديرا�م يقدمو�ا إىل املدير اجلهوي الواقع يف منطقتهم والذي بدوره 

 . ية للمنطقة يف السنوات املاضية و التوقعات املستقبليةيقوم بدراستها و يقيمها و استنادا إىل املبيعات الفعل

غري أن التقديرات قد تكون يف بعض األحيان ،تتميز هذه الطريقة بسرعة احلصول على املعلومات وبتكاليف أقل 

 إعدادانعدمت املزايا و الدوافع القوية اليت حتفزهم على  إذاخاصة ،غري دقيقة وحسب امليول الشخصي ملمثلي البيع 

  .تقديرات دقيقة

 للجنة االستشاريةا :    

من اخلرباء  جمموعةالفردية اليت تعدها تقديراتالالطريقةعلىأساسهذهتقوم

طرف هؤالء اخلرباء يتفقون على تقديرات مستشارين،وبعد مناقشة التقديرات الفردية من واقتصاديينتنفيذيينسواءمسؤولين

  .اليت هم حباجة هلا معينة و توضع حتت تصرفهم كل البيانات 

  :الطرق الكمية: ثانيا

  :النماذج الرياضية تعترب أدق الطرق للتنبؤ باملبيعات التقديرية حيث تتمثل يف إن

  الزمنيةالسالسل:  

وترتبط تطور املبيعات بعامل  .الزمنمتثل تطور متغري اقتصادي عرب  إحصائيةزمنية عبارة عن سالسل السالسل 

وقبل أي معاجلة رياضية البد من .متابعة التغريات لتطرأ على حجم املبيعات يف األوقات املختلفة الزمين وتعتمد على 

  2.إجراء مالحظة  بيانية حول املبيعات 

ل املنحىن مستمر مير مبجموعة وهذا التطور يكون يف شك،الظاهرة  تسمح املالحظة البيانية بأخذ فكرة عن تطور

  :نستخدم طريقة التسوية الرياضية تحديد معادلة االجتاه العامول،إحصائيةاجلة نقاط ميكن حتديد معامال�ا مبع

 3: العام اجتاهمعادلة 

                                                           

23،24ص  ص،مرجع سابق ،حمدفركومسـ 1
 

. 25ص،نفس املرجع السابق   ـ 2  

97ص ،مرجع سابق،ـ نعيمة حيياوي    3 
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Y : املبيعات التقديرية هي  

X:هي الفرتة الزمنية املرغوب تقدير مبيعا�ا 

  يتم استعمال املعادلتني التاليتني لتحديدمها: aوbاما

∑ y=a∑ x + nb 
∑ xy=a∑ x� + b ∑ x 

 الفرتات الزمنية عدد:�حيث 

جيب التأكد من صحة النموذج عن طريق ) قطع مكافئ ،أسية، خطا مستقيما(ادلة االجتاه العام مهما كانت مع

 تيستخدم لتحديد قوة االرتباط بني املبيعات ومتغري أخر أو متغريات أخرى للتوقع بكمية املبيعامعامل االرتباط الذي 

  1:حيسب بالعالقة التالية حيث 

 R=
� ∑ ���(∑ �)(∑ �)

�� ∑ ���(∑ �)
�

�� ∑ ���(∑ �)
�

�

  

  .1كان معامل االرتباط قريبا من  إذامعامل االرتباط ويكون النموذج جيدا  rحيث ميثل 

  المتحركةطريقة المتوسطات:  

التقلبات يت تشمل عليها السلسلة الزمنية وتستعمل كذلك يف حالةالطريقة للتخلص من التقلبات التستخدم هذه 

  .والتقلبات الفصليةالدورية 

مث تعويض  ،أوال معرفة طول السلسلة وتتطلب ،السلسلةالتقلبات اليت حتتوي عليها  إزالةتساعد هذه الطريقة على 

  .األرقامالتقلبات والتقليل من عدد  إزالةقيمة املبيعات مبتوسطات �دف 

استخدام أكثر من متوسطني حسابيني حيث يتم حساب املتوسطات املتتابعة �موعات  على تعتمد هذه الطريقة

  .البيانات

  2:حيث يتم اعتماد هذه الطريقة كما يلي

  :يتم تقدير املبيعات وفق هذه الطريقة بإتباع اخلطوات التالية

 الخطوة األولى :  

فإن جمموع السنوات الثالثة األوىل    n( X1 ، X2، X3، ……….Xn)إذا كان طول السلسلة الزمنية 

X1 + X2 +X3  هو ا�موع املتحرك األول .  

  هو ا�موع املتحرك الثاين X3+ X2 X +4وجمموع السنوات 

  :ويتم احلصول على باقي ا�اميع املتحركة بإسقاط سنة واحدة واخذ السنة املوالية وهكذا، وحتسب بالقانون األيت

                                                           

29ص ،مرجع سابق،ـ حممد فركوس  1 

. 11،12زايدي محيدة، مرجع سابق،ص ص ـ  2 

b+xa=y  
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 :حيث أن

yt هو ا�موع املتحرك T  

 Y(t -1)  ا�موع املتحركT  خالل الفرتة السابقة i 

yt
i ا�موع املتحركT  للفرتة i  

yi القيمة خالل الفرتة i  

 الخطوة الثانية :  

 :حساب املعامالت املومسية كما يلي 

  )القيمة التقديرية /القيمة احلقيقية=(البحث عن املعامالت املومسية م_ 

   3α  +2α  +1α / (3( تلخص مجيع املعامالت على شكل سلسلة واحدة _ 

  .البحث عن التقديرات من خالل ضرب املعامالت املومسية يف قيم امليل اجلديد_ 

  :ليل انحرافات موازنة المبيعاتوتح إيجاد¤

  :الفرق اآليت إجياداحنراف املبيعات املقدرة واملبيعات احملققة جيب  إلجياد

 .املبيعات الفعلية –املبيعات املقدرة = الفرق 

  :ميكن حساب كل من احنراف الكمية والسعر على حدى وذلك من خالل العالقات التالية 

  .السعر التقديري ×)فعليةكمية ال  –ةالكمية التقديري=(احنراف الكمية 

  .الفعليةالكمية ×)السعر الفعلي  - السعر التقديري=(احنراف السعر

 نتوج الذي يعود سلبا أو يف تسويق امل اإلنتاجيف  إماكان ناتج الفرق موجبا فان ذلك يعين وجود اضطرابات   إذا

االحنراف وجود خلل وسامهت يف الرقابة على املؤسسة  إىلعلى املؤسسة ويف هذه احلالة املوازنة تكون قد نبهت املسؤولني 

  :واختاذ القرارات املناسبةفعلى املسؤول مراجعة ما يلي يف 

  .سوء عملية تقدير املبيعات _ 

  .يرضي ذوق املستهلك املنتج الأصبحنه إما أ_

  .الكمية املنتجة من املنتج ليست باجلودة املعتادة _

  .خسارة عمالء مهمني_                                      

  .جبودة أفضل ظهور منتج منافس يف السوق حيمل مواصفات املنتج لكن_  

  .ركود اقتصادي غري متوقع_ 

  .املنافسةالسعر غري مناسب للمستهلك مقارنة باملنتجات _ 

 و حصلت املؤسسة باعت أكثر من الكمية املقدرة  أن املؤسسة ويفسر كان الفرق سالبا فان ذلك لصاحل  إذا

  .كانت مقدرة  وبالتايل حتقيق أرباح أكثر من األرباح اليتعلى هامش ربح أكرب من املقدر 
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  في مراقبة التسيير موازنة اإلنتاجاستخدام :الثالثالمطلب 

  : مفهوم موازنة اإلنتاج¤

واليت عن طريقها يتم اإلشراف وتوجيه اإلنتاج وذلك بإعداد التقديرات الكمية  التخطيط الرئيسة أدواتأداة من  "

 1."املستقبلية للفرتاتوالقيمية ملختلف عمليات اإلنتاج 

  :وفق العالقة املوالية اإلنتاجبرنامج 

  

  

كاليد العاملة و كمية املواد األولية والوقت   اإلنتاجيةخمتلف القيود  دراسة تأيت مرحلة اإلنتاجبعد حتديد مستوى 

تعظيم الربح يف خالل فرتة املوازنة  إىلوحماولة  حتديد الكميات املثلى من املنتجات اليت تؤدي  اإلنتاجالالزم لتنفيذ برنامج 

قة السمبالكس و الطريقة حيث تستعمل الربجمة اخلطية اليت تضم طري ،وهذا مع األخذ بعني االعتبار املبيعات املقدرة

 2.تاحةيف ظل املوارد امل اإلنتاجيف حتديد احلجم األمثل من البيانية

جيب دراسة خمتلف القيود اإلنتاجية  وذلك وفق إعداد موازنة املواد األولية اليت تقتضي تقدير كميات وأسعار كما

باإلضافة إىل  ،و موازنة اليد العاملة املباشرة اليت تتعلق بتقدير الوقت الالزم لتنفيذ برنامج اإلنتاج ،املواد األولية الالزمة

موازنة اليت تتعلق باملصاريف الصناعية الغري مباشرة كاالهتالكات واإلجيار وغريها من املصاريف اليت متن من حتسني 

  .اإلنتاج

  :اإلنتاجوتحليل االنحرافات موازنة  إيجاد¤

  :التاليةميكن إجياد االحنراف املوازنة اإلنتاج الفعلية بالنسبة لإلنتاج املقدر وفق العالقة 

  .الفعليةاإلنتاجمقدار –املقدرة اإلنتاجمقدار =الفرق

 بـــــــ إذا كان الناتج موجبا فذلك يعين وجود اضطرابات وقد تفسر هذه االضطرابات :  

  .التقدير اخلاطئ للمبيعات _ 

  .ليل موازنة التمويناتو التموينات مما يستدعي دراسة وحتتأخر املادة األولية أ_ 

 .إداريةو أسباب غري  إداريةتغيري مصادر توريد اخلامات ألسباب _ 

  :كما ميكن ان يكون السبب

  .التموين بكميات غري مطابقة للمواصفات أو تالفة_ 

  .التأخر يف التموين_ 

  

  
                                                           

.43ص،مرجع سابق صادية املستقلة،تقنيات تسيري ميزانيات املؤسسة االقت،ص ـ خالصــ  خالص ـ 1 

.194ص،مرجع سابق حممود عبد ربه حممد، حممدـ هاشم أمحد عطية، 2 

.مخزون أول مدة–مخزون آخر مدة +المبيعات التقديرية =اإلنتاج التقديري   
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  :موازنة المواد األولية: أوال

  .مباشرةنوعني مواد مباشرة وأخرى غري  إىلوتنقسم  ،اإلنتاجتعترب املواد األولية من العناصر الضرورية لتنفيذ برنامج 

  المواد األولية المباشرة :  

وتتغري ،اإلنتاجمجيع املواد اليت تكون جزءا رئيسا من املنتجات تامة الصنع ومتثل جزءا رئيسيا من تكاليف هي 

  .إلنتاجاحجم طرديا مع 

  المواد األولية الغير مباشرة:  

هي املواد واللوازم اليت تساعد يف عملية التصنيع ولكنها ال تظهر يف املنتج النهائي وهذه املواد ال ميكن اعتبارها 

  .ضمن املوازنة الصناعية غري مباشرة إدراجهااملستهلكة بل يتم  األوليةضمن موازنة املواد 

وفقا للعالقة املستهلكة وتقدير األسعار للمواد األولية وإلعداد موازنة املواد األولية جيب إعداد برنامج املواد األولية 

  :التالية

  

  

  

 تقدير كميات المواد الالزمة لإلنتاج:  

الالزمة لإلنتاج يفرتض أوال  حتديد مقدار الكمية الالزمة من كل مادة ،لغرض تقدير الكميات من املواد األولية 

واخلطوة الثانية هي حساب كمية املواد الكلية الالزمة لإلنتاج على ،أولية لغرض إنتاج وحدة واحدة من املنتوج تام الصنع 

  1.لتقديرات الواردة مبوازنة اإلنتاجضوء عدد الوحدات اليت جيب إنتاجها طبقا ل

 تقدير األسعار للمواد األولية :  

 ،أساس سعر معياريتتبع وتقييم املخزون واملواد األولية واملنتجات تامة الصنع على فإ�اكانت أسعار السوق مستقرة   إذا

املعياريةغري ممكن ولكن التقييميتم أماإذا كانت السوق غري مستقرة وتتميز بتقلبات هامة و عشوائية فاالنتفاع باألسعار 

  2. على أساس آخر األسعار املعروفة

  :لموازنة المواد األولية إيجاد وتحليل االنحرافات ¤

  :إلجياد احنراف املواد األولية املقدرة واملواد األولية الفعلية جيب إجياد الفرق التالية

  .الفعليةاملواد األولية  –املواد األولية املقدرة = االحنراف 

                                                           

.59ص،مرجع سابق،وجدي حامد حجازيو ـ حممد سامي راضي  1 

. 103ـ فركوس حممد، مرجع سابق، ص 2 

مخزون أخر المدة + الكميات التقديرية الالزمة من المواد األولية الالزمة لإلنتاج = الوحدات الواجب شراؤها 

مدة مخزون أول –  
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 بكمية مواد  اإلنتاجكان الناتج موجبا فان ذلك لصاحل املؤسسة ويفسر بأن املؤسسة أنتجت الكمية املقدرة من   إذا

املواد  أسعاروقد يكون سببه اخنفاض  ،ايل ختفيض مصاريف املواد األوليةأولية أقل من كمية املواد األولية املقدرة وبالت

  .األولية

  ـــــــــكان الناتج سالبا فان ذلك يفسر ب  إذاأما: 

القائم الفريق اليت قام �ا  املقدر وهذا حبد ذاته يعيب عملية التقدير لإلنتاجأن الكمية املقدرة مل تكن كافية _ 

املقدر ويؤدي  اإلنتاجللحصول على كمية  إضافيةلشراء مواد أولية  إضافيةبعملية التقدير وقد يتسبب ذلك يف مصاريف 

 .ختفيض الربح املقدر إىلذلك 

  .وجوب مراقبة تسيري املخزون وآلية حفظه إىلتلف جزء من املواد األولية مما يستدعي هذا _ 

  1: كما يفسر أيضا بــــــ

  .استخدام مواد أولية رديئة أو غري مطابقة للمواصفات_ 

  .عدم واقعية معيار الكمية احملددة مقدما_ 

  .للمواد عن األسعار املعيارية نتيجة ظروف اقتصادية معينة سعار الفعلية ألتغري ا_ 

  .الشراء بكميات غري اقتصادية_ 

  موازنة اليد العامل:ثانيا

تتضمن ختطيط األجور بشكل يسمح  للعاملني كماالعمالة واالستخدام األمثل  إىل استقرار�دف هذه املوازنة 

  .اجليدة هي اليت حتقق التفاعل بني أهداف العاملني وهدف ختفيض التكلفة واملوازنةاملستويات، أدىن  إىلبتخفيضها 

  :هذه املوازنة جيب معرفة العناصر التالية إلعداد

  .التقديري اإلنتاجــــــ برنامج 

  .اإلنتاجــــــ الوقت الالزم لتنفيذ برنامج 

  .ـــــــ الوقت املتاح من العمل املباشر 

  .األجر الواجب دفعه للعاملــــــــ معدل 

  :اإلنتاجتقدير الوقت الالزم لتنفيذ برنامج  ¤

الوقت الالزم إلنتاج التقديري البد أوال من جتديد  اإلنتاجبرنامج لتقدير ساعات العمل املباشرة الالزمة لتنفيذ 

واختصاص يف جماالت وهذا حيتاج إىل أشخاص ذوي خربة .بعد ذلك تطبيقه على برنامج اإلنتاج مث ،واحدةوحدة

  .اهلندسة الصناعية

  

  

                                                           

.353ـ هشام امحد عطية، حممد جممود عبد ربه، مرجع سابق ،ص  1 
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  :تقدير معدل األجر ¤ 

صايف املبلغ املدفوع للعامل إضافة إىل كافة النفقات واملصاريف كمسامهة املؤسسة يف  يتضمن معدل األجر

متنح االمتيازات األخرى واملكافآت اليت ،عليها القانونالصحي وإجازات املمنوحة اليت ينصصندوق الضمان والضمان 

  .للعامل سواءكانت نقدية أو مادية

حيث ،راألجو  تقديرواليت على أساسها يتم ،إن األجرة املعيارية للساعة تعترب األساس يف وضع تقديرات األجور

بعد ذلك ترجح النتيجة ،يتم ترجيح األجرة املعيارية للساعة لفئة عمال معينة بعدد الساعات الالزمة إلنتاج وحدة واحدة

دات املقدر إنتاجها من منتوج معني فنحصل على تكلفة األجر خالل فرتة املوازنة لفئة عمال معينة ومنتوج بعدد الوح

  1.معني

  :إيجاد و تحليل انحرافات موازنة اليد العاملة ¤

  :موازنة اليد العاملة نتبع العالقة التاليةاحنراف  إلجياد

  .مصاريف اليد العاملة الفعلية –مصاريف اليد العاملة املقدرة  =االحنراف 

 املقدر بأقل مصاريف من قيمة  اإلنتاجكمية   إنتاجكان الناتج موجبا فان ذلك يفسر بأن املؤسسة استطاعت   إذا

  .ختفيض التكاليف إىلاملصاريف املخطط هلا وهذا لصاحل املؤسسة حيث يؤدي ذلك 

 2:كان الناتج سالبا فان ذلك يفسربــــ   إذا  

  .اآلالت وبالتايل يؤدي إىل ضياع الوقتعطل يف _ 

  .باملواد يف الوقت احملدد الورشاتعدم متوين _ 

  .رفع األجور من طرف االدارة العامة أو من طرف الدولة يف املؤسسات التابعة للدولة_ 

  .فيهاتشغيل عمال للقيام بأعمال غري مؤهلني _ 

  .سوء عملية التقدير من قبل الفريق القائم �ا_ 

  .اخنفاض كفاءة العمال عن املعدل العادي وذلك بسبب سوء نظام احلوافز_ 

  :موازنة المصاريف الصناعية غير المباشرة : ثالثا

كز كلفة معني أو كلفة منتج معني تتمثل املصاريف الصناعية غري املباشرة يف كافة األعباء اليت ال ميكن ختصيصها ملر 

مقارنة بني املصاريف  إجراءموازنة املصروفات الصناعية غري املباشرة أداة فعالة للرقابة على هذه املصروفات عن طريق  إذأن

  .املتحققة واملصاريف املقدرة

  :هذه املوازنة جيب حتديد ما يلي إلعداد

  .معربا عنه بوحدات العمل اإلنتاجــــــ النشاط الضروري لتحقيق برنامج 

  .اريف الصناعية غري املباشرة التقديرية لوحدة العملــــــ املص
                                                           

.228ص ،مرجع سابق،رقابة تسيري املؤسسة يف ظل اقتصاد السوق،خالص صايف صاحلـ   1 

.133،ص مرجع سابق،دفركوس حممـ  2 
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 تقدير وحدات العمل:  

كما جيب .يعترب معامل االرتباط أحسن طريقة لتحديد وحدة العمل املناسبة اليت تقيس نشاط القسم بالضبط

  .اإلنتاجوحدة العمل املناسبة والضرورية لتحقيق برنامج  اإلنتاجحتديد لكل قسم من أقسام 

  المصاريف الصناعية غير المباشرة لوحدة العمل تقدير:  

عند تقدير هذه املصاريف ميكن االستعانة بالسجالت احملاسبية ونتائج السنوات املاضية لغرض حتديد االجتاه العام 

صة بالسنوات غري أنه من اخلطأ االعتماد على وضع التنبؤات على أساس زيادة أرقام املصاريف اخلا.هلذه املصاريف 

  1.بل جيب العناية بتفاصيل هذه املصاريف وحتليلها وفقا لألقسام اليت حتققت فيها ،اضية بنسبة ثابتةامل

  :كما جيب عدم نسيان التغريات املتوقعة هلذه املصاريف يف املستقبل عند التقدير وتشمل هذه التغريات

  .ت ارتفاع أو اخنفاض قسط االهتالك بسبب شراء أو بيع بعض اآلالت واملعدا_ 

  .تغري عدد ساعات العمل_ 

  .توظيف أو تسريح لعدد من العمال_ 

  :وتحليل انحرافات موازنة المصاريف الغير مباشرة إيجاد ¤

  :االحنراف نستخدم العالقة املوالية إلجياد

  .قيمة املصاريف الغري مباشرة الفعلية –قيمة املصاريف الغري مباشرة املقدرة  =الفرق 

 يفسر بان املؤسسة استطاعت أن تنتج الكمية املقدرة مبصاريف اقل من قيمة كان الناتج موجبا فان ذلك   إذا

  .املصاريف املقدر وهذا يؤدي إىل ختفيض نسبة التكاليف

  إذا كان الناتج سالبا فان ذلك يفسر بــــــــ:  

  .املقدرة نتيجة ظروف اقتصادية األسعارالفعلية عن  األسعارتغري _ 

  .عملية التقدير مل تعد بصفة دقيقة _

  .ارتفاع قيمة بعض املصاريف_ 

  في مراقبة التسيير موازنة التمويناتاستخدام : المطلب الرابع

وتسعى  اإلنتاجتقديرات كمية وأخرى بالقيمة للمواد واللوازم الضرورية لتنفيذ برنامج  إعدادتشمل موازنة التموينات 

 2.التأكد من أن املواد و اللوازم سوف تشرتى بالكميات املطلوبة يف األوقات املناسبة وبأقل تكلفة إىل

 

 

  

                                                           

124مرجع سابق ص  ـ نعيمه حيياوي، 1 

.201،200ص ،مرجع سابق  ،حممد حممود عبد ربه حممد ـ هاشم أمحد عطية ،  2 
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  :موازنة التموينات إعدادطرق ¤ 

سيتم شرائها  اإلنتاجهذه املوازنة هو ضمان أن الكمية اليت حيتاجها تنفيذ برنامج  إعداديكون اهلدف من وراء 

األوقات املناسبة وباألسعار املناسبة وباجلودة املناسبة واألهم يف هذه املوازنة هو التحكم يف  ويف ،املناسبةبالكميات 

  .املتعلقة بتسيري املخزون فالتقدير اجليد هلذه التكاليف سيعود على املؤسسة بفوائد كثريةالتكاليف

  1:موازنة التموينات الطريقة البيانية والطريقة احملاسبية إلعدادتوجد طريقتني 

 الطريقة البيانية :  

تتمثل هذه الطريقة يف رسم منحىن  بياين حيتوي على نقاط تبني تواريخ تقدمي الطلبيات وتواريخ االستالم وتتلخص 

  :الطريقة يف النقاط التالية

  .ـــــ وضع على احملور األفقي الزمن

  .االبتدائياملخزون إىلوضع على احملور العمودي االستهالك املرتاكم مث االستالم املتتايل مضافا ــــــ 

ــــــ عندما يكون االستهالك مؤكد ومنتظم فان نقاط تقاطع منحىن االستهالك املرتاكم مع منحىن االستالم املتتايل متثل 

سنحصل على نقاط  فإننااحنرافنا انطالقا من هذه النقاط حنو اليسار مبسافة تعادل فرتة االنتظار  وإذاتواريخ االستالم 

  .تبني تواريخ تقدمي الطلبيات 

ـــــــ أما إذا كان االستهالك غري منتظم أو أجل االستالم غري مؤكد فان النقاط التسليم و نقاط الطلبيات ستنحرف حنو 

  .ل خمزون اآلمانتعاد إضافيةاليسار مبسافة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.146مرجع سابق ص ،حممد فركوسـ 1
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  الطريقة البيانية: 02الشكل رقم 

  الكميات                                                                                                        

  4االستالم    

  

  

  3االستالم   

  

    

  2االستالم  

   1ستالماال  

    الزمن

  129ص ،مرجع سابق،نعيمة حيياوي : املصدر 

  

 الطريقة المحاسبية:  

تتمثل هذه الطريقة يف تسجيل كل التحركات املتوقعة يف بطاقة املخزون بشكل يسمح بتحديد نقاط االنقطاع مث 

  .لتفادي هذا االنقطاع  تواريخ تقدمي الطلبيات إجياد

  :تحليل انحراف موازنة التموينات¤

  :ميكن حساب االحنراف بالعالقة املوالية

  قيمة التموينات الفعلية–قيمة التموينات املقدرة =االحنراف 

املؤسسة حتصلت عن مجيع متوينا�ا بقيمة  إنكان الناتج موجبا فذلك يعترب لصاحل املؤسسة حيث ذلك يعين   إذا

  .أقل من القيمة املقدرة حيث ذلك الفرق بني القيمة املقدرة والقيمة الفعلية يعترب رحبا 

يفسر بـــــ أنكان الناتج سالبا فان ذلك يكمن   إذا:  

  ارتفاع سعر التموينات_ 

  .التموينات املقدرة أنواعتغيري احد _ 

  

  

  

 االستھالك المتراكمة 

 االستالم المتتالي مضافا مخزون أولي 
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  .في مراقبة التسيير موازنة النقديةاستخدام : خامسالمطلب ال

بالنسبة لكل شهر من األشهر املقبلة كما أ�ا  واإليراداتملخص للتقديرات اخلاصة بالنفقات  "املوازنة النقدية هي

  1."تبني أيضا رصيد أو قيمة النقدية يف كل شهر

  .وعة والنتائج غري مقبوضة التكاليف غري املدفحيث تتضمن موازنة النقدية تقرير كل التكاليف والنتائج باستثناء 

  2:وجدول املقبوضات اللذان يعرفان كما يلي كل من جدول املدفوعات  إعدادموازنة النقدية  إعداديتطلب  

  جدول المقبوضات:  

اليت تكون متعلقة مببالغ مستحقة على  يتطلب إعداده األخذ بعني االعتبار آجال التسديد و بعض املقبوضات

يف بداية فرتة املوازنة من جهة ومببالغ ناجتة عن عمليات وقعت خالل فرتة حتت الدراسة ويتم حتصيلها يف نفس    املدينني

فهي  أن النواتج الناجتة خالل الفرتة واليت مل حتصل بعد ال �م جدول املقبوضات اإلشارةإىلوحيب  ،الفرتة من جهة ثانية 

  .عبارة عن دين يظهر يف جانب املوجودات من املوازنة العامة يف �اية الفرتة

  جدول المدفوعات :  

هذه املدفوعات املتعلقة بااللتزامات املستحقة يف �اية الفرتة السابقة أو يف فرتات سابقة كتسديد الديون  إن

وكذلك متعلقة بالتزامات ناجتة عن عمليات وقعت يف الفرتة حتت  ،املتتالية املرتتبة عن مشرتيات متت يف فرتات سابقة 

األعباء الناجتة خالل الفرتة ولكن غري مسددة ال عالقة  اإلشارةإلىأنكما جيب   ،تسدد يف نفس الفرتة أنالدراسة وجيب 

  .هلا جبدول املدفوعات

 رصيد النقدي ال:  

بطرح املدفوعات من املقبوضات، مع األخذ بعني  بعد إعداد تقديرات املقبوضات واملدفوعات تقوم املؤسسة

و جيب ،االعتبار الرصيد النقدي يف أول املدة  حىت نستطيع حتديد هل سيكون هناك زيادة أو نقص يف السيولة النقدية

صل الفائض أو العجز يف السيولة النقدية مع احلد األدىن للرصيد تتو ومبقارنة ،من الرصيد كحد أمان أدىناالحتفاظ حبد 

  3.إىل معرفة املبلغ الواجب اقرتاضه وكذلك موعده، أو املبلغ الذي تستطيع توظيفه يف املدى القصري وكذلك موعده

  :انحراف موازنة النقدية نحسب العالقة التالية إليجاد¤

  :يتم حساب احنراف املوازنة النقدية بالعالقة التالية

  .الفعليالرصيد  –رصيد املقدر ال= االحنراف 

  

  

                                                           

.274،صمرجع سابق جميد الشرع، ،سليمان سفيانـ  1
 

.220،ص ـ فركوس حممد، مرجع سابق  2 

.846، ص2002العال، امليزانيات التقديرية نظرة متكاملة، الدار اجلامعية، مصر، ـ طارق محاده عبد  3 
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 وميكن تفسري ذلك بـــ ،هلاحتقق قيمة النتيجة املقدرة أو املخطط سة مل كان الناتج موجب فان املؤس  إذا:  

  .التقديرمل يوفق يف عملية  وازنةامل بإعدادفريق العمل الذي قام _ 

.                              األخرى وازنةي مع املشى بالتواز فاثر على النتيجة ألن املوازنة النقدية تتما وازنةطرأ تغيري على بعض امل_ 

  .املؤسسة دائنة لبعض العمالء ومل يسددوا ما عليهم بعد_ 

  .املؤسسة مدينة لبعض املوردين _ 

  .بنجاح وازنةسسة استطاعت أن حتقق وتنفذ املفان املؤ  صفراج كان النات  إذا_ 

املقدرة وهذا لصاحل من النتيجة  أكرباملؤسسة استطاعت حتقيق نتيجة  أنكان الناتج سالبا فيعين ذلك   إذا _

  املؤسسة
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  :خالصة

املالئم للمواد املتاحة يف املؤسسة قدرات من أجل االستعمال الفعال و الت و جتنيد الطاقا التسيري إىل�دف مراقبة 

احملاسبة  الرقابة احملاسبة العامة أدواتاملؤسسة وهذا باستخدام خمتلف  السرتاتيجيةمن اجل بلوغ األهداف املسطرة وفقا 

  .وازنةوامللوحة القيادة  التحليالملايل،، التحليلية

وأدقها أل�ا تقوم على أساس تقديرات وفقا لطرق حمددة ودقيقة  وحتليل  أهم أدوات مراقبة التسيري وازنةتعد امل

االحنرافات الناشئة عن الفرق بني القيم التقديرية والقيم الفعلية و إجياد أسبا�ا مث اختاذ قرارات تصحيحية هلا لضمان 

  .جتنبها مستقبال للوصل لألهداف املسطرة 

  

  

  

  

  

   

 



باستخدام الموازنة رةبسكـــ مؤسسة النسيج والتجهيزتفعيل مراقبة تسيير          الفصل الثالث  

46 
 

 تمهيد 
واستخداماهتا يف شىت اجملاالت اليت من بينها  من خالل ما جاء يف اجلانب النظري حيث رأينا ماهية املوازنة

 إحدىما جاء يف اجلانب النظري على  إسقاطمراقبة التسيري وبغية التعمق أكثر يف جوانب املوضوع سنحاول 
حيث سنحاول دراسة وحتليل نشاطها  ،ببسكرة IFIFBاملؤسسات اجلزائرية أال وهي مؤسسة النسيج والتجهيز 

يف مراقبة تسيري  وازنةتشخيص وحتليل واقع استخدام املومعرفة واقع التسيري فيها والرقابة عليه وهذا من خالل 
وإجياد احنرافاهتا وحتليل أسباب وجود هاته االحنرافات و الوصول إىل قرارات  وازنةمن خالل دراسة امل،املؤسسة 
 .تفادها مقرتحة ل
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 SONITEXالمبحث األول : لمحة تاريخية عن المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية 
 .منذ نشأتها حتى تقسيمها

سنتطرق يف هذا املبحث إىل التعرف على مؤسسة النسيج و التجهيز ببسكرة، ذلك من خالل اإلطالع 
كذا بعض التفاصيل األخرى اليت متكنا من أخذ فكرة عن هليكل التنظيمي هلا، و اعلى طبيعة نشاطها ومكونات 

 املؤسسة.

 سابقا SONITEXالمطلب األول : التعريف بالمؤسسة األم 
بعد سنوات من التبعية شبه التامة للخارج من  sonitexظهرت املؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية 

تغناء عن اخلارج والسعي وراء النهوض بالوطن جند جانب املنتجات النسيجية، وكان إنشائها عبارة عن حماولة االس
اجلزائر وذلك  sonitexاالستغاللية النسيجية يف البداية ، مت إنشاء شركة للخياطة وشركة الصناعات النسيجية 

وهدفها حتقيق اكتفاء يف جمال النسيج باستغالل  88/1996والصادرة بتاريخ  66/812مبوجب مرسوم رقم 
وحدة إنتاجية جمهزة باالت حديثة  11احة وتطورت هذه الشركة وتوسعت حيث أصبحت تضم االمثل للمواد املت

 تستهلك مواد اولية خمتلفة نذكر منها القطن، الصوف ،والبوليسرت والفيسكوز ... اخل .
 وبعد سنوات عّدة انفصلت مركبات عن املؤسسة األم واستقلت بذاهتا اىل احنلت : 

 "sonitex  جمال النسيج قائما على املركبات أو املديريات املنفصلة نذكر منها " بالكامل وأصبح
"Ecotex.وهي خمتصة يف القطن ...اخل " 
 "sonitex " يف الغزل والنسيج احلريري "ELATEX 193/28" تبسة أنشأت حتت القرار رقم 

 TIFIBوالتذكري أيضا فان مركب بسكرة انفصل عنها وأصبح يطلق عليه  40/48/1928بتاريخ 
 أي تنسج و التجهيز بسكرة والذي هو حمل دراستنا.

 TIFIBالمطلب الثاني : تعريف مؤسسة النسيج والتجهيز بسكرة محل الدراسة 
لقد جاءت مؤسسة الصناعات النسيجية كنتيجة اجملهودات طويلة من اجل التخلص من التبعية الشبه تامة 

 ها احلايل مرت باملراحل التالية:للخارج يف ميدان املنسوجات واستقرت املؤسسة على شكل
    اجنزت الدراسات من قبل 1936افريل :SENRI . 
   إمضاء العقد بني الشركة الوطنية للصناعات النسيجية والشركة النسيج األملانية 1936ديسمرب :

FAMATEX. 
   ري املستلزمات ض: انطالق األشغال بعد حت1933مرب ديس. 
   هيزات اخلاصة باملركب : بداية تركيب التج1932ديسمرب. 
   بداية التشغيل " االنطالقة التجريبية " 1939ديسمرب : 
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   وضع خمطط اإلنتاج مبعدل إنتاج جترييب . 1924ديسمرب : 
   11 االنطالقة الفعلية والرمسية لإلنتاج 1928افريل : 
    11  من  : التدشني الرمسي من قبل رئيس اجلمهورية الشاديل بن جديد انتقلت1921ماي

SONITEX  إىلELATEX  حىت استقرت على شكلها األخريTIFIB  وأصبحت تابعة للشركة
مقرها االجتماعي يف املنطقة الصناعية بسكرة رأمساهلا االجتماعي قدره   TEXMACOالقابضة مث

 دج . 219444 444
  ة املربجمة فهي مغطاة اما الطاقة البشري %04هكتار منها  18ويرتبع املركب على مساحة إمجالية تبلغ
سنويا أي ما يعادل   8م 9444 444دوريات وقدرت الطاقة اإلنتاجية  1عامل موزعني على  1144

 يف اليوم حىت متكن من حتقيق املردودية اجليدة مت تزويد الوحدة مبجموعة من اآلالت املتخصصة. 8م 11304
 .120عامل اىل  210تقليص عدد العمال من  املركب إىل ءونظرا للتحوالت االقتصادية اليت تفرضها البالد جلا

 TIFIBالمطلب الثالث : الهيكل التنظيمي لمؤسسة 
 ارة عن هرم يوضح خمتلف املستويات" عبTIFIBاهليكل التنظيمي لوحدة النسيج والتجهيز بسكرة " 

ه املستويات الوظائف و العالقات املختلفة بني الوظائف املوجودة بشكل متسلسل و تصاعدي وميكن تقسيم هذو 
 إىل :

و هي أهم مديرية، تقوم باإلشراف و املتابعة و التنسيق على خمتلف مصاحل املؤسسة، و  المديريـة العامــة:_ 1
يرتأسها مدير عام وهو املكلف بتسيريها خارجيا وداخليا، ويتمتع مبسؤولية كلية جتاه ممتلكات املؤسسة و أيصا 

 يتخذ القرارات املناسبة.
 و يرتأسها رئيس مصلحة وهو الذي يسهر على محاية ممتلكات املؤسسة جبميع أنواعها من  الحمايـة واألمـن:_ 2

 الناحية األمنية.
و يرتأسها رئيس مصلحة وهو الذي يقوم بتسيريها، وتنقسم هاتني املديريتني إىل  مديريـة اإلدارة العامـة:_ 3

 قسمني:
 نيابة مديرية الموارد البشرية : 

 ريها نائب مدير مكلف باملوارد البشرية و تنقسم إىل أربعة مصاحل وهي :يسو 
: ويشرف عليها رئيس املصلحة و هو الذي حيسن تسيريها يف ما خيص كل    مصلحـة الموارد البشريـة -

 شؤون العمال و أجورهم و تنقسم إىل فرعني :
 * فرع املوارد البشريــة.

 * فـــرع األجـــور.
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: و يشرف عليها رئيس مصلحة وهو الذي يقوم بكل األعمال اليت ختص هذه  العامـة مصلحة الوسائـل -
 املصلحة من وسائل النقل و غريها، و تنقسم إىل فرعني :

 * فـــرع النقـــــل.
 * فـرع صيانـة السيـارات.

و : و يشرف عليها رئيس مصلحة وهو الذي يقوم بنظافة املؤسسة  مصلحـة المساحـات و العمـارات -
 إعطائها     وجه جيد.

 : و يشرف رئيس املصلحة على الشؤون االجتماعية اخلاصة باملؤسسة. مصلحـة الشـؤون االجتماعيـة -
 نيابة مديرية المحاسبة و الماليـة : 
يشرف عليها نائب املدير املكلف باحملاسبة و يسهر على كل احلسابات اخلاصة باملؤسسة و تنقسم إىل و       

 أربعة فروع:
  * فـــرع البنـــوك.
 * فـــرع املمـــول.
 * فـــرع الشـــراء.
 * فـــرع املـــواد.

 و يشرف عليها مدير مكلف بالتجارة و التمويل و تنقسم إىل ثالثة مصاحل : مديريـة التجـارة:_ 1
 ويشرف عليها رئيس مصلحة و هو املكلف بالعالقات التجارية )البيع(. مصلحـة التجـارة: -
و يشرف عليها رئيس املصلحة و هو املكلف بتسيريها يف ما خيص تزويد كل          صلحـة تسيير المخـزونات:م  -

 املصاحل باملواد األولية و قطع غيار واملواد الكيميائية و غريها.
 ويشرف عليها رئيس املصلحة املكلف بكل املشرتيات اخلاصة باملؤسسة. الشـراء :مصلحـة   -
 يشرف عليها مدير مكلف بالصيانة و تنقسم إىل ثالثة مصاحل وهي :و  لصيانـــة:مديريـة ا_ 2
 مصلحة الصيانة العامة: ويشرف عليها رئيس املصلحة املكلف بصيانة مجيع إعطاب اآلالت اإلنتاجية.  -أ

 مصلحـة الكهربـاء : و اليت تسهر على التموين الرئيسي للكهرباء. -ب
 سم بدورها إىل ثالثة فروع :مصلحة امللحقـات : و تنق -ج

 * فـرع التربيـد : وهو الذي يوفر اجلو املالئم للعمال و القماش.
 * فـرع التسخني : و يقوم بتسخني املاء والذي يدخل يف عملية غسل القماش و جتفيفه.

 * فـرع تكرير املياه : وهو الذي يوفر املياه اليت تدخل يف عملية الغسل.
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  ــالل:مديريـة االستغ_ 3
 يشرف عليها مدير مكلف باالستغالل و بدورها تنقسم إىل مديريات فرعية و هي:

 : وتنقسـم إىل :مديرية النسيـج  -أ
 ويشرف عليها رئيس مصلحة و تقوم بربجمة مجيع املنتجات اليت تدخل يف املرحلة اإلنتاجية  : مصلحـة البرمجـة

 بالتنسيق مع اإلدارة  و فرع اإلبداع.
  هلا عالقة مع خمزون الذي يدخل يف املرحلة اإلنتاجية و هذه املصلحة بتحضري اخليط  تقوم :التحضيـرمصلحـة

 اخليط و مصلحة النسيج و الربجمة.
 وتقوم هذه املصلحة بعملية غزل)نسج( كل أنواع القماش املربمج مدين أو عسكري أو شبه  مصلحـة النسيـج :

 عسكري وتنقسم إىل فوجني من العمال :
 فــوج يعمـل صباحــا.* 

 * فــوج يعمـل مســـاءا.
 : ويشرف عليها نائب مدير مكلف بالتصليح وبدورها تنقسم اىل:مديريـة التصليـح  -ب
 ويشرف عليها رئيس مصلحة وهو الذي يقوم مع جمموعة من النسوة الاليت تقمن بتصليح كل مصلحة التصليح :

 األخطاء املوجودة يف القماش.
 يشرف عليها رئيس مصلحة اخلرب وهو الذي يقوم بتحاليل العينات من اخليط وأيضا القماش.: و مصلحة المخبر 
 وتقوم مصلحة اإلبداع بكل اإلبداعات من القماش اليت تدخل يف العملية اإلنتاجية.مصلحة اإلبداع : 
 : مديرية التجهيز .7

 يشرف عليها نائب مدير مكلف بالتجهيز وتنقسم إىل مصلحتني:
 ويقوم رئيس املصلحة بكل عمليات غسل على حسب النوعية والطلبية. ز الرطبمصلحة التجهي : 
 )مراقبة  ل عمليات جتهيز )الكوي، التجفيف،: ويقوم رئيس املصلحة بكمصلحة التجهيز الجاف )النهائي

 النوعية، تلفيف وتغليف القماش(.
 مالحظة: لكل مديرية ومصلحة هلا سكريتارية.

 ل التنظيمي للمؤسسة.ميثل اهليك 41والشكل رقم
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 TIFIB( الهيكل التنظيمي لمؤسسة النسيج و التجهيز بسكرة 2الشكل رقم )

 المديرية العامة
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مصلحة 

 الشراء

فرع الشراء 
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فرع الشراء 
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 في مراقبة تسيير المؤسسة. موازنةالمبحث الثاني: واقع استخدام ال
هبا سنتطرق لذلك يف هذا  اوانةةيج والتجهيز و استخدام املهلدف التعرف عن واقع مراقبة التسيري مبؤسسة النس

 هبا. وإعدادها اوانةةهبا و واقع امل ةاملستخدمأدوات مراقبة التسيري  إىلاملبحث 
 مراقبة التسيير بالمؤسسة. المطلب األول: واقع

 أدوات مراقبة التسيير المستخدمة في المؤسسة:  
 وإمناتستخدم مؤسسة النسيج والتجهيز بسكرة احملاسبة العامة إال أهنا ال تستخدمها لغرض مراقبة تسيري 

لكنها تستخدم ألغراض  ريأيضا ال تستخدمها ملراقبة التسي أهنا إال اوانةةكما تعد املؤسسة امل،تستخدمها ألغراض حماسبية 
 .حتفيزية

  القائم بمراقبة التسيير بالمؤسسة:
 .هاو الذي يقاوم مبراقبة التسيري مدير اإلبداع

 .محل الدراسة بالمؤسسة ب الثاني: واقع استخدام الموازنةالمطل
 في المؤسسة محل الدراسة: موازنةال بإعدادالقائم 

 .استطالع آراء اخلرباء  متبعا طريقة اوانةةامل بإعداد اإلبداعرع املسؤولني التابعني لف و اإلبداعيقاوم مدير 
 فالمؤسسة محل الدراسة: موازنةال إعدادكيفية 

  اوانةةكل على حدى ودراستها  والتنسيق بني امل  اوانةةبعرض امل ير فرع اإلبداع وباقي املسؤولني بالفرعمد يقاوم
حيث تكاون وكذلك التماوينات  تنسيق اإلةتاج على أساس املبيعاتمستخدمني طريقة استطالع اخلرباء يف عملية التقدير 

م على طريقة معتمدين يف تاوقعاهتعلى تاوقعات رئيس مصلحة اإلبداع و املسؤولني الذين معه أساسا مبنية  اوانةةهذه امل
 . استطالع آراء اللجنة االستشارية 

 شهر.قيم الفعلية كل التقديرية وال ويتم مراقبة تنفيذ املاوانةة مبقارةة بني القيم
 .بذلك وجيب اإلشارة إىل أن املؤسسة ال تقاوم بتحليل االحنرافات وال إعداد التقارير

 في المؤسسة محل الدراسة. موازنةالمطلب الثالث: أنواع ال
 :يف يف املؤسسة حمل الدراسة املعماول هبا  اوانةةاملتتمثل 

 .كل شهر على حدىوباقي املسؤولني الذين معه بتقدير املبيعات   اإلبداعحيث يقاوم مدير ماوانةة املبيعات :  _1
 على ماوانةة املبيعات. أساسابالتنسيق وباالعتماد  اإلةتاجماوانةة  بإعداد اوانةةامل إعداديقاوم فريق  اإلةتاج:_ ماوانةة 2
ينات يتم وضع برةامج شهري اةطالقا من برةامج اإلةتاج والذي على أساسه تعد ماوانةة التماو  :_ ماوانةة املاواد األولية3

 للتماوين.
صاريف اليت ستدفع للعمال لتنفيذ الربةامج ماوانةة تضم تقديرات م اوانةةامل إعداديضع فريق  العمال:أجاور _ ماوانةة 4

 املربمج. اإلةتاجي
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  المؤسسة محل الدراسة.في مراقبة تسيير  موازنة استخدام الثالث:المبحث 
ت و من مث االحنرافا بإجيادملؤسسة ملراقبة التسيري وذلك با اوانةةدام خمتلف املهذا املبحث إىل إستخ سنتطرق يف

  مناسبة لتفادي هاته االحنرافات. بإجراءاتمث اخلروج  ،حتليلها
 لمؤسسة محل الدراسة.لمراقبة تسيير االمبيعات إستخدام موازنة المطلب األول : 

 المبيعات.انحرافات موازنة  إيجاد أوال:
 التالية:يف جدول باالعتماد على العالقة  4102و  4102 املبيعات لسنيتمباوانةة  حنرافات اخلاصةسنلخص اال

 قيمة املبيعات الفعلية للثالثي. –قيمة املبيعات املقدرة للثالثي  =احنراف الثالثي
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 الوحدة:دج                                                                           4102و سنة  4102: جدول انحرافات موازنة المبيعات لسنة 10جدول رقم  
 

 الثالثي 5102سنة  5102سنة 
 القيمة التقديرية القيمة الفعلية االحنراف نوع االحنراف القيمة التقديرية القيمة الفعلية االحنراف نوع االحنراف

 الثالثي األول 320111111 005025111 000020111 موجب 50522111 022393111 05025111 موجب

 الثالثي الثاين 319110111 003050111 022305111 موجب 520003111 00053111 022121111 موجب
 الثالثي الثالث 002551111 011122511 502502111 موجب 002002111 35901111 030012111 موجب
 الثالثي الرابع 302005111 500910111 000002111 موجب 500590111 502025111 20220111 موجب

 

 .الطالبة باالعتماد على وثائق المؤسسةمن اعداد  المصدر :
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 واملنحىن التايل يوضح االحنرافات بني القيم التقديرية والفعلية:
 4102و 4102:  انحرافات موازنة المبيعات للمؤسسة محل الدراسة لسنتي 03الشكل رقم  

 

 
 .10املصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على اجلدول رقم              

 نالحظ من خالل المنحنى أن:
كبرية يف الثالثي األول واستمرت يف االرتفاع يف الثالثي الثاين إىل غاية الثالثي   0101_ قيمة االحنراف لسنة 

 أما يف الثالثي الرابع أخذت بالتناقص.،الثالث
الثالثي الثالث بدأت  اأم ،إال أهنا تزايدت يف الثالثي الثاين ،يف الثالثي األول 0102قيمة االحنراف لسنة _ 

 رابع.بالتناقص إىل غاية الثالثي ال
ومنحىن احنرافات  0101نة كما نالحظ من خالل املنحىن التباعد الكبري بني منحىن احنرافات س

 .0102سنة
 ثانيا: تحليل انحراف المبيعات للمؤسسة محل الدراسة:

 مبالحظة االحنرافات املوضحة يف اجلدول واملنحىن السابقني جند أن: 
بسوء عملية التقدير ويعود ذلك إىل أن املؤسسة تعتمد يف  موجب ويفسر ذلك 0101احنراف املبيعات لسنة _ 

تقدير املبيعات على طريقة غري دقيقة حيث أن املؤسسة تعتمد يف عملية التقدير على استطالع آراء اخلرباء 
 .0101واخلرباء أساءوا التقدير لسنة 

 ات ألن ال تعتمد طريقة دقيقة .موجب و يعود ذلك إىل سوء تقدير املبيع 0102حنراف املبيعات لسنة ا_ 
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 ثالثا: بعض اإلجراءات التي على المؤسسة اتخاذها لتفادي االنحراف.
طريقة أكثر دقة يف تقدير لتفادي االحنرافات يف موازنة املبيعات على املؤسسة اعتماد على 

عداد باقي املوازنات فان  ذلك ألن موازنة املبيعات تعترب حجر األساس إل ،الطرق الكمية احد دكاعتما،مبيعات
 املوازنات غري دقيقة. باقيكون فستكانت غري دقيقة 

 مؤسسة محل الدراسة.في مراقبة تسيير ال وازنة اإلنتاجمطلب الثاني: استخدام مال
 أوال:إيجاد انحرافات موازنة اإلنتاج. 

باستخدام العالقة  نقوم بإعداد اجلدول أدناه 0102و 0101إلجياد احنرافات موازنة اإلنتاج لسنيت 
 املوالية: 

 قيمة اإلنتاج الفعلية للثالثي. –قيمة اإلنتاج املقدرة للثالثي  =قيمة االحنراف
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 الوحدة:دج                                                                    0202و 0202: جدول انحرافات موازنة اإلنتاج لسنتي 20جدول رقم     

 الثالثي  5102سنة  5102سنة 
 القيمة التقديرية الفعليةالقيمة  االحنراف نوع االحنراف القيمة التقديرية القيمة الفعلية االحنراف نوع االحنراف

 500522111 030038111 01210111 موجب
 الثالثي األول 341000000 145442000 195558000 موجب

 520003111 010800111 033000111 موجب
 الثالثي الثاين 309008000 145487000 163521000 موجب

 002002111 23501111 050202111 موجب
 الثالثي الثالث 184220000 41562000 142658000 موجب

 550580111 080310111 50880111 موجب
 الثالثي الرابع 385772000 113016000 272756000 موجب

.لطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسةاملصدر: من اعداد ا   
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 القيم التقديرية والقيم الفعلية.واملنحىن اآليت يوضح أيضا االحنرافات بني 

    4102و 4102: منحنى انحرافات اإلنتاج للمؤسسة محل الدراسة لسنتي 04الشكل رقم

 
 .   20املصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم 

 من خالل المنحنى نالحظ أن:
را  ببةر  يف اللثاي  اوأول  م أذتت بالتناق  يف اللثاي  اللا ي واللال  ولنناا قيمة االحن 0202_ يف سنة 

 تزايدت يف اللثاي  الرابع. 
 قيمة االحنرا  يف اللثاي  اوأول ببةر , إال أهنا أذتت تتناق  إىل غاية اللثاي  الرابع. 0202_ يف سنة 

 اسة:ثانيا :تحليل انحرافات موازنة اإلنتاج للمؤسسة محل الدر 
للمؤسسة حمل الدراسة جند أن االحنرا    0202و 0202مبثاحظة احنرافات موازنة اإلنتاج للسنيت 

 موجب حي  يعود ذلك بالدرجة اوأوىل إىل التقدير الغةر دقيق للمبيعات.
 0202يفسر تباعد املنحنيني عن بعضام أن املؤسسة قلصت نوعا ما من قيمة االحنرا  يف سنة  بما
 .   0202مقارنة بسنة 

 ثالثا: بعض اإلجراءات التي يجب على المؤسسة اتخاذها لتفادي انحرافات موازنة اإلنتاج.
ب على املؤسسة استخدام طريقة يعود االحنرا  املوجود مبوازنة اإلنتاج إىل سوء تقدير املبيعات لتا يتوج

 لتقدير املبيعات أبلر دقة.
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 .ث: إيجاد وتحليل موازنة مواد أوليةالمطلب الثال
 . 4102,4102أوال: إيجاد انحرافات موازنة المواد األولية لسنتي 

 إلجياد احنرافات موازنة املواد اوأولية نقوم بإعداد اجلدول أدناه باستخدام العثاقة املوالية:
 قيمة املواد اوأولية الفعلية لللثاي . -قيمة املواد اوأولية املقدر  لللثاي  =االحنرا  
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 الوحدة :دج                                                                            1322و 1324األولية لسنتي  : انحرافات موازنة المواد30جدول رقم 

 .وثائق املؤسسة املصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على

 

 

 الثالثي 5102سنة  5102سنة 

 القيمة التقديرية القيمة الفعلية االحنراف نوع االحنراف القيمة التقديرية القيمة الفعلية االحنراف نوع االحنراف

 002285111 22702111 60076111 موجب
 الثالثي األول 512527111 52682111 060265111 موجب

 020120111 22800111 012551111 موجب
 الثالثي الثاين 000501111 7628111 082205111 موجب

 010108111 01086111 05720111 موجب
 الثالثي الثالث 050101111 60520111 20826111 موجب

 072056111 056225111 06282111 موجب
 الثالثي الرابع 567221111 002067111 075562111 موجب
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 حىن التايل يوضح أيضا احنرافات بني القيم التقديرية والقيم الفعلية.نوامل

 4102و 4102مواد األولية لسنتي وازنة ال: منحنى انحرافات م 05الشكل رقم

 
 .  30املصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم

 من خالل المنحنى نالحظ أن:
تناقصت  مث ،واصلت االرتفاع يف الثالثي الثاين و ،جدا يف الثالثي األولكبرية   4302_ قيمة االحنراف يف سنة 

 ويف الثالثي الرابع تزايدت. ،يف الثالثي الثالث
مرتفعة يف الثالثي األول مث تزايدت يف الثالثي الثاين بنسبة ضئيلة ومث تناقصت  4302_ قيمة االحنراف يف سنة 

 ية الثالثي الرابع.يف الثالثي الثالث وواصلت التناقص إىل غا
 ثانيا:تحليل انحرافات موازنة المواد األولية:

يف اجلدول واملنحنيني السابقني جند أن االحنرافات  ةمبالحظة االحنرافات اخلاصة مبوازنة املواد أولية املوضح
املؤسسة الفعلي  اخلاصة باملوازنة كلها موجبة على مدى أربع ثالثيات  إال انه ال يعترب لصاحل املؤسسة ألن إنتاج

أقل من اإلنتاج التقديري ونتيجة لذلك ستكون املواد األولية املستهلكة الفعلية أقل من املواد األولية التقديرية وهذا 
كما يعود إىل تأخر وصول املواد األولية للمؤسسة عن   ،يعود أساسا إىل التقدير الغري دقيق ملوازنة املبيعات واإلنتاج 

ويف حاالت بسبب عدم توفر السيوىل  ،الوقت احملدد وذلك بسبب تأخر املورد بإمتام الطلبية يف الوقت املطلوب 
 النقدية لدى املؤسسة لشراء املواد األولية يف الوقت املناسب.
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 اذها لتفادي انحرافات موازنة المواد األولية.ثالثا: بعض اإلجراءات التي يجب على المؤسسة اتخ
 لتفادي احنراف املواد األولية على املؤسسة : 

 _ استخدام طرق تقديرية أكثر فاعلية للحصول على نتائج دقيقة.
 _اختيار موردين ذوي مسعة جيدة لتوفري املواد األولية يف الوقت احملدد.

 املواد األولية لتفادي توقف العمل بسبب عدم توفر مواد أولية._ على املؤسسة العمل مببدأ خمزون األمان من 

 المطلب الرابع:استخدام موازنة األجور في مراقبة تسيير المؤسسة.
 .4102،4102أوال: إيجاد االنحرافات موازنة األجور لسنتي  

 ة التالية:إلجياد احنراف موازنة أجور العمال نقوم بإعداد اجلدول االحنرافات اعتمادا على العالق
 قيمة األجور الفعلية للثالثي. –قيمة األجور التقديرية للثالثي  =االحنراف 
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                                              الوحدة:دج                                                                                   4402و4400زنة أجور العمال لسنتي : انحرافات موا40جدول رقم

 الثالثي 5102سنة  5102سنة
 القيمة التقديرية القيمة الفعلية االحنراف نوع االحنراف القيمة التقديرية القيمة الفعلية االحنراف نوع االحنراف

 00001111 05252111 2022111 موجب
 الثالثي األول 21021111 00511111 00221111 موجب

 00051111 50250111 0055111 موجب
 الثالثي الثاين 21000111 25211111 0000111 موجب

 00202111 50000111 00000111 موجب
 الثالثي الثالث 50052111 02000111 0020111- سالب

 00201111 00020111 0055111 موجب
 الثالثي الرابع 00050111 20010111 00000111 موجب

 الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة. املصدر: من اعداد
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 واملنحىن اآليت يوضح أيضا احنرافات موازنة األجور:
 4602و 4602العمال لسنتي  أجور: منحنى انحرافات موازنة 60الشكل رقم

 
 .40املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على جدول رقم 

 من خالل المنحنى نالحظ أن:
الثالثي األول مث تناقصت يف حيث كانت قيمة االحنراف يف  شهد تذبذب 4400الحنراف لسنة_ نالحظ أن ا

يف الثالثي الرابع ارتفعت قيمة  االثالثي الثاين, وواصلت التناقص يف الثالثي الثالث إىل ما حتت الصفر, أم
 االحنراف ارتفاعا ملحوظا.

أخذ يتناقص من الثالثي األول إىل غاية الثالثي الثاين و إال أنه تزايد يف  4402_ نالحظ أن االحنراف لسنة 
 يف الثالثي الرابع. صثالثي الثالث, وتناقال

 ثانيا: تحليل أسباب االنحرافات
 ال يأخذ بعني االعتبار:  وازنةاملوجودة يف موازنة األجور إىل أن فريق إعداد امل تعود أسباب االحنرافات

 _ أن املؤسسة توزع منح مالية على العمال يف أشهر غري منتظمة. 
 متنحها املؤسسة للعمال املتقاعدين ._ مكافئة هناية اخلدمة اليت 

 _ كما تعود االحنرافات أيضا إىل غيابات العمال .
 ثالثا: بعض اإلجراءات على المؤسسة األخذ بها من أجل تفادي االنحراف

لتفادي االحنرافات على املؤسسة األخذ بعني االعتبار املنح اليت متنحها للعمال وللعمال املتقاعدين أثناء        
 ة األجور تقدير األجور بأكثر دقة.كما جيب على الفريق القائم بإعداد موازن  ،داد موازنة األجورإع
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 خالصة:

ملؤسسة النسيج والتجهيز ببسكرة  وواقع استخدامها من خالل استخدام  وازنةبعد التعرف على خمتلف امل
وحساب احنرافات موازنة املبيعات واإلنتاج و املواد األولية و موازنة األجور  ،خمتلف أدوات البحث والتحليل

حيث ،وفق أسسها وازنةتبني لنا أن املؤسسة حمل الدراسة ال تقوم بإعداد امل 4402و سنة  4400وحتليلها لسنة 
 تستخدم رر  دقيقة وفعالة وال ،كمبدأ املرونة و مبدأ قياس األداء   وازنةاملؤسسة  إىل بعض مبادئ امل موازنةتفتقد 

 يف عملية التقدير.

حيث ال تقوم حبساب االحنرافات وال  ،ها االستغالل األمثل يف مراقبة تسيريهاموازنةإن املؤسسة ال تستغل 
كأداة حتفيزية للعمال   وازنةوإمنا تستخدم امل،حتليل أسباهبا وال اختاذ إجراءات تصحيحية لتفادي تلك االحنرافات

 فقط.
خالل معطيات وظروف املؤسسة حمل الدراسة تبني أن استخدام أحد الطر  الكمية يف تقدير ومن 

وأن حساب  ،دقيقة ومتناسقة ومرنة فيما بينها موازنةاملبيعات واحرتام مبدأ املرونة سيساعد املؤسسة يف إعداد 
 .نةواز االحنرافات وحتليلها سيساعد املؤسسة يف تفعيل مراقبة التسيري من خالل امل
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تعاجل استخدام املوازنات يف تفعيل مراقبة التسيري ومن خالل ما تطرقنا له يف دراسة حالة اليت انطالقا من دراستنا 
التسيري األمثل للمؤسسة والتحكم يتضح لنا مراقبة التسيري تسعى إىل لضمان ،مؤسسة النسيج و التجهيز ــــ بسكرة 

األمثل يف مواردها لتحقيق اكرب ربح ممكن بأقل التكاليف حيث تعددت أدوات مراقبة التسيري اليت تتمثل يف احملاسبة 
 العامة واحملاسبة التحليلية، لوحة القيادة، املوازنات.

فرتة زمنية حمددة، يشارك يف إعدادها  هي ترمجة تفصيلية تشمل كافة جوانب نشاط املؤسسة لحيث متثل املوازنة 
كافة املسؤولني كل حسب نطاق مسؤوليته، إذ يتم تكوين جلنة تقوم جبمع تقديرات كل قسم أو مسؤول لدراستها 

أهم أدوات مراقبة التسيري واألكثر فعالية من حيث الرقابة   تعترب املوازناتإذ أن  و متالئمة فيما بينهاشاملة وازنة مب واخلروج
أداة لقياس فعالية النظام الرقايب للمؤسسة من خالل املرور على عدة مراحل بدءا بإعداد تقارير األداء وحتديد وك

االحنرافات الناجتة عن الفرق بني القيمة التقديرية والقيمة الفعلية مث حتليل أسباب االحنرافات للوصول إىل اإلجراءات اليت 
اته االحنرافات، ومتابعة تنفيذها للتأكد من فعالية إجراءات الرقابة من خالل من شأهنا أن جتنب املؤسسة الوقوع يف ه

 استخدام املوازنات.
 :النتائج النظرية 

 _ تسعى مراقبة التسيري لتحقيق التحكم األمثل يف موارد املؤسسة لتحقيق اكرب ربح ممكن بأقل التكاليف.
 أهم أدوات مراقبة التسيري.أن املوازنة من _ 
 .لربنامج العمل الذي ترغب املؤسسة يف تنفيذه خالل فرتة زمنية حمددة تعبري كمي ومايل مفصل املوازنة_ 

االحنرافات الناجتة عن طرق القيمة الفعلية من القيمة التقديرية  إجياد_ تساهم املوازنة يف تفعيل مراقبة التسيري من خالل 
 سبة اليت متكن املؤسسة من تفادي االحنرافات.مث حتليل أسباب وقوعها مث اختاذ القرارات املنا

 :النتائج التطبيقية 
 مؤسسة النسيج والتجهيزــ بسكرة تستخدم املوازنة ألغراض حتفيزية فقط._ 

 _ املؤسسة حمل الدراسة ال حتسب االحنرافات وال حتللها.
 .ري باملؤسسة حمل الدراسة غري مفعل_ نظام مراقبة التسي

 التطرق إليه يف الدراسة النظرية والتطبيقية مت التوصل إىل النتائج التالية:بناءا على ما مت و 
 :نتائج اختبار الفرضية األولى 

حيث أن املوازنة أداة فعالة يف مراقبة ،: أثبتت الدراسة النظرية صحة هذه الفرضية املوازنة أداة فعالة يف مراقبة التسيري _
ومراقبة سري  ،التسيري من خالل مسامهتها يف التخطيط الكمي لتكاليف املؤسسة لتحقيق األرباح واألهداف املرجوة 

كما تساهم املوازنة يف اإلصالحات التسيريية وذلك عن طريق إجياد   ،املوازنة من خالل املتابعة الشهرية ملا حققته املؤسسة
الحنرافات الناجتة عن طرح القيم الفعلية من القيم التقديرية وحتليلها إلجياد تفسريات هلا واخلروج بقرارات إصالحية ا

 للمؤسسة.
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 :نتائج اختبار الفرضية الثانية  
ن _ ملراقبة التسيري ضرورة يف املؤسسة : أثبتت الدراسة النظرية صحة هذه النظرية ألن مراقبة التسيري هتدف و متك 

 املؤسسة من االستغالل األمثل للموارد لتحقيق أكرب ربح ممكن بأقل تكاليف ممكنة.
 :نتائج اختبار الفرضية الثالثة 

فعال باستخدام املوازنات: أثبتت الدراسة النظرية عدم صحة ن للمؤسسة احلصول على نظام مراقبة التسيري _ ال ميك
هو مساعدة إدارة املؤسسة على اجناز مهامها الوظيفية على الوجه املطلوب املهمة الرئيسية لنظام املوازنات الفرضية ألن 

حتقيق للوصول لألهداف املرسومة و التسيري احلسن للمؤسسة  عن طريق متكينها من اختاذ القرارات الالزمة اليت تضمن
ذلك عن طريق و  ،فات عند وقوعهاومنع االحنرافات واختاذ اإلجراءات الالزمة لتجاوز هذه االحنرامستويات األداء املطلوبة 

دراسة وحتليل النتائج املتحققة ومقارنتها مع ما خطط له يف املوازنات وحتديد مواقع االحنرافات وطبيعتها وأسباهبا وكيفية 
 معاجلتها
  نتائج اختبار الفرضية الرابعة: 

النسيج و التجهيز ثبتت صحة هذه ؤسسة حمل الدراسة نظام املوازنات: من خالل دراسة حالة مؤسسة تستخدم امل_
 الفرضية حيث أن املؤسسة تستخدم املوازنات ألغراض حتفيزية فقط.

  :نتائج اختبار الفرضية الخامسة 
ظام املوازنات يف مراقبة التسيري: من خالل دراسة حالة مؤسسة النسيج والتجهيز ثبتت تطبق املؤسسة حمل الدراسة ن_ 

دى ؤ يدون الرتكيز عليها كأداة للرقابة، مما  حفيزكأداة للتاملوازنات  تستخدم املؤسسة  عدم صحة هذه الفرضية و حيث أن
إىل ظهور احنرافات ، أي أن املؤسسة حمل الدراسة ال تقوم بدراسة االحنرافات ومعرفة أسباهبا وحماولة معاجلتها لتفادي 

  .ستقبلوقوعها يف امل

 توصيات البحث: 
 النسيج والتجهيز و عرضنا ملختلف النتائج املتحصل عليها نقدم التوصيات التالية:بعد اطالعنا على واقع مؤسسة 

 للحصول على تقديرات أكثر دقة. إحصائية_ اعتماد املؤسسة على أساليب 
_ حساب االحنرافات وحتليلها والبحث عن أسباب االحنرافات واختاذ القرارات الالزمة واملناسبة لتفادي هاته االحنرافات 

 ملستقبل.يف ا
 _ على املؤسسة تفعيل دور املوازنات يف مراقبة تسيري املؤسسة.
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 الكتب المترجمة:ــــ  2
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édition، Dunod، Paris، 1996، p 06.  
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دور  الفصل الثاني:

الموازنة في تـفعيـل 
 مـراقبـة تـسيير
 الـمـؤسـسة



تفعيل  الفصل الثالث:
مراقبة تسيير مؤسسة 
النسيج والتجهيزـــ 
بسكرة باستخدام 
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  :ملخص 

ومسامهتها يف مراقبة التسيري املؤسسة حيث أن  ةعلى كيفية استخدام املوازن تعرفحماولة ال إىل�دف هذه الدراسة 

حيث تساهم بشكل فعال  ،املوازنة متثل التعبري املفصل لربنامج العمل الذي تريد املؤسسة تنفيذ خالل فرتة زمنية حمددة 

االحنرافات الناجتة عن الفرق بني القيمة التقديرية والقيمة الفعلية وحتليل أسبا�ا مث اعداد  إجياديف مراقبة التسيري من خالل 

  . التصحيحيةالتقارير الالزمة ورفعها للمسؤولني الختاذ القرارات 

سسة يف املؤ  املوازنةبسكرة حيث أن املؤسسة استخدمت _ والتجهيز  قد قمنا بدراسة حالة مؤسسة النسيجكما 

 .ألغراض حتفيزية فقط وإمناغري مفعل ألغراض مراقبة التسيري 

Le résume : 

Cette étude vise à essayer d'apprendre à utiliser le budget et leur contribution à 

la commande de direction de l'établissement où le budget représente une expression 

détaillée du programme de travail que vous souhaitez mettre en œuvre l'entreprise 

dans une période de temps spécifiée, où contribuer efficacement à la maîtrise de la 

gestion en créant des distractions résultant de la différence entre la valeur estimée et 

la valeur réelle et l'analyse de ses causes, et de préparer les rapports nécessaires et de 

les soumettre aux autorités de prendre des décisions correctives. Comme nous 

pourrions avoir un tissage d'étude de cas et le traitement de la fondation – Biskra, 

Lorsque nous avons constaté que le système de commande de direction est désactivé. 

Ils utilisent le budget uniquement à des fins de motivation. 

:الكلمات االفتتاحية  

.تفعيل مراقبة التسيري_ استخدام املوازنة _ املوازنة _ مراقبة التسيري   
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