تقييم أداء املؤسسة إلاقتصادية باستخدام أساليب املحاسبة إلادارية

تقييم أداء المؤسسة اإلقتصادية باستخدام أساليب المحاسبة اإلدارية
 مدخل بطاقة االداء المتوازن -دراسة حالة مؤسستي "صيدال" و"رويبة"أ .زرفاوي عبد الكريم جامعة يحي فارس المدية
ملخص
يتناول البحث دور إستخدام االساليب احلديثة يف احملاسبة اإلدارية يف املؤسسة اإلقتصادية
اجلزائرية هبدف تقييم أدائها؛ وقد تناولنا أسلوب بطاقة األداء املتوازن كأحد أحدث االساليب
املستخدمة يف تقييم االداء ،حيث طبقنا هذا االسلوب على مؤسستني جزائريتني ينشطان يف بورةة
اجلزائر ومها "ةيدال" و"رويبة" وكنتيجة هلذا التطبيق بينت الدراسة فوائد تبين هذا االسلوب يف تقييم
االداء ومقارنته يف املؤسسات اإلقتصادية.
الكلمات المفتاحية :احملاسبة اإلدارية ،بطاقة االداء املتوازن ،تقييم االداء.
abstract
This paper dealswith the role of the use of modern methods of
management accounting in the Algerian economic enterprise in order to
evaluate its performance ; we have dealt style Balanced Scorecard as one
of the latest methods used to evaluate the performance , where we
applied this method on two institutions Dzaireeten are active in Algeria
Stock Exchange and are " Saidal " and " Rouiba " As a result of this
application study showed the benefits of adopting this method in
evaluating and comparing performance in economic institutions.
Key words: management accounting, Balanced Scorecard , performance
evaluation.

تمهيد:

تلعب احملاسبة اإلدارية دورا كبريا يف إدارة خمتلف أنواع املؤسسات اإلقتصادية واخلدمية ،وذلك
نظرا للتحديثات اليت مست االساليب التقليدية يف ظل التطورات املتسارعة لبيئة األعمال مبا فيها
نظم اإلنتاج والتصنيع احلديثة؛ لذلك تعترب احملاسبة اإلدارية أهم نظم املعلومات احملاسبية وأكثرها
فاعلية يف إدارة املشاريع ,من خالل توفري املعلومات الالزمة للتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة يف
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املؤسسة باعتبارها نظام مفتوح على العامل اخلارجي يؤثر ويتأثر باحمليط اخلارجي هلا ,كما أن ظروف
ندرة الطاقة والثورة التقنية اهلائلة يف جمال األعمال أدت إىل ضرورة اللجوء إىل مناذج وأساليب علمية
للتحكم يف التكلفة واألس عار ملواكبة التطورات االقتصادية فكان لزاما على كثري من املؤسسات أن
تطور أو تأخذ مبختلف التطورات اليت مست االساليب التقليدية للمحاسبة اإلدارية نظرا لكوهنا مل
تستطع إعطاء ةورة متكاملة عن االداء التنظيمي وذلك لقصور تلك االساليب اليت مل تستجب يف
مرحلة ما إلفرازات العوملة اإلقتصادية مما استدعى التحول حنو أساليب جديدة مت من خالهلا معاجلة
خمتلف املشاكل احملاسبية واإلدارية املعاةرة  ،ومن هذه االساليب اليت سيتم التطرق إلحداها:
 -محاسبة المسؤولية AR؛

 نظام التكاليف على أساس األنشطة ABC؛ -الموازنة على أساس األنشطة ABB؛

 بطاقة االداء المتوازن .BSCوتكمن أمهية دراسة هذه االساليب يف حماولة التعرف على مدى مسامهتها يف تطوير املؤسسة
بعد التأكد من ضرورة التخلي عن االساليب التقليدية اليت مجدت مسار املؤسسات وحصرت ممارساهتا
امليدانية يف افكار كانت وليدة بعض التغريات يف السلوكات اإلقتصادية لبعض املؤسسات يف فرتة
سابقة كانت فيه تنظريات املفكرين شبه مسلمات؛ ويف هذا البحث سيتم التطرق لتطبيقات هاته
االساليب يف مؤسستني إقتصاديتني جزائريتني مدرجتان يف بورةة اجلزائر ومدى مسامهتها يف إكساب
هاته املؤسسات ميزات تنافسية يف وسط مؤسسايت ميتاز بالتحول و اإلستجابة ملختلف إمالءات
البيئة الصناعية العاملية ،ومن خالل تطبيق أحد األساليب احلديثة األكثر إنتشارا واستعماال من طرف
كربى املؤسسات يف العامل سنتعرف على دور هذا األخري يف تسهيل عملية تقييم أداء املؤسسة
اإلقتصادية ،ويتمثل هذا األسلوب يف بطاقة األداء املتوازن..
مشكلة الدراسة:

إن املتصفح للتطور االقتصادي العاملي منذ قيام الثورة الصناعية ،وحىت يومنا هذا يرى أن

االنشغال األساسي ألةحاب رؤوس األموال ميكن من مضاعفة أرباحهم و هذا ما أدى هبم إىل
فرض ضغوطات على املسريين بغية حتقيق هذا اهلدف و مع تطور بيئة قطاع األعمال من قطاع
ةناعي وزرا عي و خدمي أةبحت هناك فرص متعددة لالستثمار يكمن هدفها األساسيفي حتقيق
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و تعظيم أرباح املؤسسة ،وحتقيق هذا اهلدف هو يف الغالب نسيب ألن املسري قد جيد نفسه بني عدة
بدائل لتنفيذ عملية استثمارية(قصد التوسع ،التجديد ،االستبدال...اخل).
ويكون بذالك جمرب على املفاضلة بينها و اختاذ القرار املناسب مع مراعاة حتقيق أعلى العوائد
بأقل تكاليف ونسبة خماطرة مالئمة ،أي االستعانة بأساليب احملاسبة اإلدارية اليت هتتم بإعداد تقارير
داخلية من واقع العمل مقرتنة بنظرة مستقبلية مبنية على توقعات حمتملة تستند أساسا على بيانات
و معلومات هل ا خصائص من اجل تلبية االحتياجات املطلوبة هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى أن
كل املشاريع اليت مت تنفيذها ال بد من مراقبتها وتقييمها؛ وهذا التقييم قد نستفيد منه يف تقييم األداء
الكلي للمؤسسة وفرض نوع من الرقابة عليها من خالل جمموعة النتائج اليت حققتها خالل الدورة
اإلقتصادية اخلاةة هبا ،هلذا فإن املؤسسة تستخدم يف ذلك العديد من األساليب منها ال على سبيل
احلصر أساليب احملاسبة اإلدارية وما يهمنا يف هاته الدراسة أسلوب بطاقة االداء املتوازن الذي
يستعمل يف العديد من العمليات اإلدارية كتقييم أداء املؤسسات بكل أنواعها ،باإلضافة اىل أنه ميثل
أداة رقابية ذات مرونة عالية وعليه سيتم طرح إشكالية البحث الرئيسية كاآليت:
ما هي أهميةاستخدام بطاقة االداء المتوازن كأسلوب حديث في المحاسبة اإلدارية في تقييم
أداء المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية عموما وفي مؤسستي صيدال ورويبة المدرجتين في
بورصة الجزائر خصوصا؟

أهمية الدراسة:
ازدادت احلاجة إلتباع أساليب احملاسبة اإلدارية يف العصر احلايل ،وذلك لتميز بيئة املؤسسة بعدم
التأكد و كثرة البدائل مما حتم عليها دراسة قراراهتا و ترشيدها إىل ابعد احلدود حىت حتافظ على
استمرارها؛ الن أي خطا اسرتاتيجي يكبدها خسائر هي يف غىن عنها أو حىت إفالسها ،من هنا
أةبح من املسلمات لدى املؤسسات االقتصادية يف عصرنا احلايل االعتماد على األساليب احلديثة
للمحاسبة اإلدارية حىت تضمن احلصول على نتائج جيدة ختدم املؤسسة حاضرا و مستقبال ،و تضمن
استمرارها وازدهارها.
وهذا البحث يدخل يف هذا اإلطار بالعمل على املسامهة يف إبراز أمهية تبين األساليب احلديثة
للمحاسبة اإلدارية يف جانب مهم من اإلقتصاد أال وهو املؤسسة باعتبارها البنية األولية له.
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أهداف الدراسة:
أوال :معرفة أهم األساليب احلديثة للمحاسبة اإلدارية اليت تساعد املسريين على املمارسة الفعالة
ملختلف وظائف املؤسسة؛

ثانيا :إظهار أمهية أساليب احملاسبة اإلدارية احلديثة كأدوات تسمح للمسريين بكشف نقاط الضعف
و القوة و مساعدهتم على تطوير املؤسسة؛
ثالثا :حماولة اإلملام باملصطلحات و املفاهيم اليت كثريا ما ترتدد يف الكتب اليت تعىن باحملاسبة اإلدارية؛

رابعا :معرفة مدى تطبيق األساليب احلديثة للمحاسبة اإلدارية خاةة أسلوب بطاقة االداء املتوازن
يف املؤسسات اجلزائرية املدرجة يف بورةة اجلزائر.

منهج الدراسة:
لكل موضوع منهج مميز وجب إتباعه و قد ارتأينا يف حبثنا أن نتبع املنهج الوةفي التحليلي الذي
غالبا ما جيمع اكرب كم ممكن من املعلومات املتعلقة باملوضوع و تصنيفها و حتليلها ووةف و تشخيص
ظاهرة البحث قصد فهم اإلطار النظري له ،ومنهج دراسة احلالة الذي ميكن من إسقاط الدراسة
النظرية على واقع الدراسة امليدانية  ،ويف دراستنا هذه إكتفينا مبؤسستني مدرجتان يف بورةة اجلزائر
ومها مؤسسة ةيدال ورويبة إلنتاج املشروبات الغازية.

المحور االول :اإلطار النظري للمحاسبة اإلدارية وأساليبها

أوال  :تعربف المحاسبة اإلدارية
لقد أورد الباحثون عدة تعريفات ملفهوم احملاسبة اإلدارية وذلك من خالل وجهات نظر خمتلفة
خلص جلها إىل أن احملاسبة اإلدارية ما هي إال جزء من نظام معلومات إداري متكامل للمنشأة يقوم
بوظائف حمددة ،نورد من هذه التعريفات:
التعريف األول" :احملاسبة اإلدارية هي نظام معلومات شامل خلدمة وظائف اإلدارة املختلفة منختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة ,يتضمن حتديد وحتليل وتفسري وتوضيح للبيانات الالزمة لتلبية
احتياجات اإلدارة ,وخدمة حتقيق أهدافها وةنع قراراهتا والتوجيه األمثل الستثمارات املنشاة
1
والتخطيط لألموال والرقابة عليها.
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التعريف الثاني":هي فرع من فروع احملاسبة خمتصة بتحديد وقياس وجتميع وحتليل البيانات للتوةلإىل معلومات مالية وغري مالية تستفيد منها اإلدارة إلستخدامها يف أعمال التخطيط والرقابة يف إختاذ
2
القرار".
التعريف الثالث ":احملاسبة اإلدارية هي تطور طبيعي لألنظمة احملاسبية ,وحلاجة اإلدارة لنظام جديدالستقصاء املعلومات جمتمعة حيث أن البيانات احملاسبية هتم كل العاملني يف املنشأة دون استثناء,
3
كما أهنا اجلهة اليت ختتص بتهيئة املعلومات لصنع القرارات ألجل تقدميها إىل اإلدارة بغية إقرارها".
مما سبق وبشكل عام ميكن تعريف احملاسبة اإلدارية على أهنا نظام معلومات يهيئ املعلومات
الالزمة لإلدارة بكافة املستويات ,هبدف مساعدهتا يف رسم سياساهتا والتخطيط والرقابة وتقييم األداء
واختاذ القرارات املالئمة لنجاح مسار املؤسسة.

ثالثا :أساليب المحاسبة اإلدارية

كان للتطور يف جمال االعمال منذ الثورة الصناعية يف أوربا دورا كبريا يف ظهور العديد من أساليب
احملاسبة اإلدارية مثل:اسلوب التكاليف الفعلية ،التكاليف املعيارية ،حتليل اإلحنراف ،املوازنة التخطيطية
واملرنة ،حتليل التعادل  ،التكاليف احلدية...هاته االساليب يف جمملها كانت نتاج ثورة علمية وعملية
يف كل القطاعات ففي كثري من االحيان عاجلت مشاكل إقتصادية كبرية وتكاملت فيما بينها إلجياد
اساليب جديدة حبسب التطورات اليت مست بيئة التصنيع؛ ولذلك فهي يف تطور مستمر.
وجند من بني االساليب احلديثة للمحاسبة اإلدارية :إدارة اجلودة الشاملة ،نظام اإلنتاج يف الوقت
احملدد ،حماسبة التكاليف على اساس االنشطة ،بطاقة األداء املتوازن ...وهذه االساليب رغم إجيابياهتا
4

إال اهنا مل تكن يف منأى من اإلنتقاد نلخصها يف اآليت:
 مل جتد حال مل شكل توزيع التكاليف غري املباشرة توزيعا دقيقا يف الشركات ذات املنتجاتاملتعددة؛
 حمدودية إستخدام املعلومات احملاسبية يف القرارات اإلدارية اإلسرتاتيجية؛-

عدم مسايرة أساليب احملاسبة اإلدارية لنظم التصنيع احلديثة؛
نظم التكاليف التقليدية يف كثري من األحيان تقدم معلومات مظللة؛
حتكم نظام احملاسبة املالية يف احملاسبة اإلدارية؛
الفجوة الكبرية بني األساليب احلديثة للمحاسبة اإلدارية ونظم التصنيع احلديثة؛
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رابعا :ضرورة التحول إلى إستخدام األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية
يعد اإلقتصاد العاملي اجلديدأحد أهم أشكال الت غري اليت شهدهتا املرحلة الراهنة وهذا ما اجرب
املؤسسات يف كل القطاعات إىل اإلستجابة لتلك التغريات مبا فيها جمموع الوسائل املستخدمة يف
املمارسة الفعالة ملختلف وظائف اإلدارة ،ومن هاته الوسائل خمتلف أساليب احملاسبة اإلدارية،
باإلضافة ملمارسي مهنة احملاسبة سواءا على املستوى الداخلي او اخلارجي،ففي كثري من األحيان تربز
تساؤالت مديري املؤسسات حول مدى قدرة احملاسبني اإلداريني على اإلستجابة بسرعة لتلك
التغريات ،ومواجهة التحديات اليت سيتعرضون هلا يف حالة إخفاقهم لتلبية تلك اإلحتياجات  ،لذلك
5
كان لزاما الوقوف على مراجعة اهم ما فرضه اإلقتصاد العاملي اجلديد.
حيث تشري إحدى الدراسات الصادرة عن االحتاد الدويل للمحاسبني بأن احملاسبني يواجهون
اآلن حتوال أساسيا يف األسواق اليت يقومون خبدمتها وميكن أن يكون هناك الكثري من احملاسبني
يتنافسون للسعي وراء وظائف على مدار العقد القادم ،إال انه وكنتيجة للتطورات التكنولوجية واملنافسة
وإعادة التنظيم للقوانني ونضوج سوق مهنة احملاسبة سيجد القليل من احملاسبني اإلداريني مكانا للعمل،
6
ويف نفس الوقت سيكون هناك اخنفاض يف وظائف احملاسبة التقليدية.
المحور الثاني :مفهوم تقييم االداء

أوال :تعريف تقييم األداء
ميكن تعريف تقومي االداء بانه تلك العملية اليت من خالهلا تستطيع اإلدارة تقدمي املعلومات بأداء
1
األنشطة داخل املؤسسة واليت من خالهلا ميكن احلكم على االداء بواسطة جمموعة من املعايري.
كما ميكن تعريفه أيضا على أنه كل العمليات والدراسات اليت هتدف اىل معرفة العالقة بني املوارد
املتاحة والكفاءة يف استخدامها ويظهر ذلك من خالل دراسة الفرق بني ما مت حتقيقه من أهداف
7
وما مت التخطيط له.
مما سبق ميكن القول بأن تقومي األداء يستند اىل جمموعة من املؤشرات واملعايري اليت من خالهلا
يتم احلكم على أداء املؤسسة حيث يتم دراسة مدى كفاءة استخدام املوارد وكفاءة اجناز األنشطة
املختلفة.
8

ثانيا :أهداف عملية تقييم األداء
لعملية تقييم االداء أهداف كثرية منها:
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-

إكتشاف قدرة املديرين على حتمل املسؤوليات املخولة هلم؛
التأكد من التوجهالكامل للمسؤولني حنو حتقيق أهداف املؤسسة؛
اجراء املقارنة الالزمة بني خمتلف أقسام املؤسسة ومراكز املسؤولية فيها من أجل معرفة مناطق
اخللل وتصحيحها؛
التمكن من اجياد أرضية للمنافسة بني خمتلف االقسام من خالل التصحيحات والتوجيهات
الالزمة باإلضافة اىل توفري اإلمكانات املستخدمة يف تقييم االداء.
9

ثالثا :مؤشرات تقييم االداء

تشتمل عملية تقييم االداء على ثالثة عناةر وهي كاآليت:

 عنصر الفاعلية :ويتمثل ذلك يف ربط خمرجات النشاط باملدى الذي تستطيع املؤسسة أن حتققفيه نتائج متوقعة أو مرتقبة؛
 عنصر الكفاءة  :من املعروف أن احسن كفاءة انتاجية هي تلك اليت تعطي كمية من املخرجاتبأدىن مستوى من استهالك املدخالت وهلذا فإن العالقة بني اإلثنني تعرب عن الكفاءة يف املمارسة
الصحيحة لكل عملية مرتبطة بنشاط املؤسسة؛
 عنصر اإلقتصادية :ونعين هبا عملية حتويل املدخالت اىل خمرجات وبأقل تكلفة.01

رابعا :مقاييس االداء المالية:
نذكر منها املقاييس التالية:

 معدل العائد على اإلستثمار :ويعرب عليه من خالل حاةل قسمةةايف الدخل على متوسطاةول املؤسسة؛

 معدل العائد على المبيعات :وحيسب من خالل قسمة ةايف الدخل على ةايف مبيعات الدورة؛الدخل المتبقي :وحنصل عليه بطرح رأس املال املستثمر مضروبا يف معدل الفائدة احملتسبة من ةايف
الدخل قبل الضريبة.
00

خامسا :مقاييس األداء غير المالية
نذكر منها املقاييس التالية:

 رضا الزبون :تركز على قياس نظرة العمالء اىل املنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها هلم الوحدةاإلقتصادية ومعرفة أهم املشاكل اليت يتعرضون هلا أثناء التعامل معها؛
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 نمو الحصة السوقية :عادة ما متثل احلصة السوقية التنافسية محاية للوحدة اإلقتصادية خاةة عندإعداد وتنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية ؛

 التسليم بالوقت المحدد :أةبحت السرعة يف التسليم ال تقل أمهية عن اجلودة وذلك الن الزبونسيتجه اىل مؤسسة أخرى يف حالة بطء املؤسسة يف تسليمه حاجته فيها ،خاةة يف ظل التطورات
اليت تشهدها السوق العاملية املعاةرة؛
 -خفظ التكلفة :ويكون ذلك من خالل اخلفظ املستمر للتكاليف اليت ال تضيف قيمة؛

جودة املنتوج:تعترب من اهم مظاهر جناح الوحدة اإلقتصادية وتتضمن يف ختليص املنتج من اي عيب
قد يلفت نظر الزبون؛

 المرونة واإلبداع :ان اإلستجابة ملتطلبات الزبائن يستوجب سرعة يف تغيري تشكيلة املنتجاتواختزال زمن انتاجها وهذا هو مفهوم املرونة ،أما بالنسبة لإلبداع فيتمثل يف تقدمي منتجات جديدة
ومبواةفات فريدة وعلى مستوى عايل من اجلودة؛
 كفاءة ودوران العميل :ان كفاءة املورد البشري تساهم بشكل كبري يف انشاء القيمة لدى الزبونوهذا ما جيعل املؤسسة متميزة عن باقي املؤسسات املنافسة.
سادسا :مقاييس األداء الشامل

ونذكر منها :المصفوفة اإلقتصادية ،بطاقة االداء المتوازن وسنتناوهلا بشيء من التفصيل الحقا.
المحور الثالث :بطاقة األداء المتوازن كأسلوب حديث في المحاسبة اإلدارية لتقييم االداء
01

أوال :تعريفها

يف بداية التسعينيات ظهر أسلوب جديد على يد أحد أكرب املهتمني بقياس األداء يف املؤسسة
ومها العاملني  kaplanو ،nortonويعرف هذا األسلوب ببطاقة األداء املتوازن حيث جند هاته البطاقة
تأخذ بعني اإلعتبار التوازن بني النتائج املالية واحملرك الذي يدفع النمو؛ التوازن التكتيك واإلسرتاتيجية
وبني األجلني القصري والطويل.
ويف هذا السياق ميكن تعريف بطاقة االداء على اهنا نظام إداري اهلدف منه مساعدة أةحاب
املؤسسات ومتخذي القرار يف الغدارة العليا يف ةياغة إسرتاتيجية تنجر عنها جمموعة من األهداف
والقياسات املتكاملة ،أما كابلن ونورتن فقد عرفاها على أهنا " نظام يقدم جمموعة متماسكة من
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األفكار واملبادئ وخريطة طريق شاملة للمؤسسات لتحقيق ترمجة ةحيحة لرؤيتها اإلسرتاتيجية من
أجل التنسيق الفردي التنظيمي ،وإجناز االهداف العامة.
مما سبق ميكن القول ان بطاقة االداء املتوازن تعترب اداة للتقييم فظال عن كوهنا أداة إسرتاتيجية
تعتمد أربعة مناظري لتقييم االداء بدال من الرتكيز على املنظور املايل فقط وهذا من منطلق الضرورة
امللحة اليت فرضتها بيئة االعمال.
ثانيا :فوائدها:

13

ميكن حوةلة بعض فوائد هاته البطاقة يف اآليت:
 وضع وحتديد جمموعة االهداف الرئيسية؛ تفسري العالقة السببية بني األهداف واملتطلبات يف املؤسسة؛ تقدمي التقارير اإلدارية لوةف األداء التشغيلي الكلي واجلزئي؛ سهولة تكاملها مع باقي االساليب مثل  abcو  abmفاملدراء حباجة لفهم كيف تتفاعلالتكاليف مع مؤشرات اداء اخرى قبل التمكن من حتسني اداء اعماهلم وهذا يرتبط مع بطاقة االداء
املتوازن اليت تتبع املعلومات حول االداء املايل مع الرتكيز على املؤشرات القيادية للنجاح املستقبلي
من خالل تقدمي جمموعة قياسات مواكبة لألعمال حبيث ميكن مراقبة وتقييم االداء ،فكل وحدة
اقتصادية سوف تركز على قياسات خمتلفة معتمدة على إسرتاتيجيتها وسوف ترتمجها االدارة اىل
اهداف ميكن قياسها.
01

ثالثا :وجهات النظر االربعة لبطاقة االداء المتوازن

يتطلب بناء منوذج بطاقة االداء املتوازن حتديدا دقيقا لألهداف واملقاييس والغايات واملبادرات
اخلاةة بكل منظور من مناظري البطاقة  ،وهذه املنظورات هو االساس يف خلق بطاقة االداء املتوازن،
لذا سوف نستعرض هذه املنظورات والكيفية اليت يتم مبوجبها بناء قياساهتا لتحقيق اهدافها وغايتها
االسرتاتيجية ،وسيتم الولوج مباشرة يف تطبيق هذا االسلوب احلديث على مؤسستني جزائريتني ومها
مؤسسة متخصصة يف إنتاج االدوية وهي "ةيدال" باإلضافة اىل مؤسسة أنتاج املشروبات بأنواعها
وهي رويبة  ،ويرجع سبب اختيار املؤسستني لتوفر كامل املعلومات الالزمة للبحث على موقع بورةة
اجلزائر وسنبدأ دراستنا يف تناول كل منظور لبطاقة االداء املتوازن على حدى مع التطبيق املباشر على
املؤسستني -مع العلم أن كل االرقام يف كامل اجلداول باملليون دينار -كاأليت:
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 -0المنظور المالي :من هذا املنظور ميكن اإلعتماد على الكثري من املعدالت منها:
معدل دوران االةول :والذي يساوي إىل حاةل قسمة ةايف املبيعات على إمجايل االةول ويف حالة
15
املؤسسات اخلاضعة للدراسة نلخص هذا املعدل يف اجلدول التايل:
الجدول رقم( :)10معدل دوران أصول المؤسسات األربعة
السنوات

1100

1101

1102

1101

شركة صيدال

55

66

72

67

شركة الرويبة

25.52

26.44

25.52

51

م.دوران االصول

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على معلومات البورةة اجلزائرية

من اجلدول يظهر أن كل مؤسسة حتاول جاهدة الرفع من هذا املعدل من خالل اإلستغالل
االمثل ملوجوداهتا ،إال اهنا الزالت تعاين من عدم قدرهتا السيطرة على السوق ويظهر ذلك من خالل
تقارب املعدالت السابقة عرب السنوات االربعة.

 معدل العائد على رأس المال :والذي حيسب من خالل قسمة ةايف الربح احملقق على رأس املالاملستثمر وجند قيمه يف املؤسسات السابقة كاآليت:

الجدول ( :)11معدل العائد على رأس المال للشركتين

السنوات

1100

1101

1102

1101

شركة صيدال

12.53

13.32

13.32

15.56

شركة الرويبة

12.73

13.63

13.32

15.65

معدل العائد

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على معلومات البورةة اجلزائرية

من خال ل اجلدول يتبني ان كل مؤسسة حتاول رفع دخلها السنوي احملقق من اإلستثمار؛ إال
ان هذا العائد بقي يف جمال واحد وهذا ما يدل على ان هاته املؤسسات تواجه منافسة شرسة جعلت
منها هتتم إال باحملافظة على احلصة السنوية اليت تعودت حتقيقها؛ وللتأكد من ذلك وجب اإلنتقال
إىل مؤشر ختفيض التكاليف وحتسني اإلنتاجية.
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تكلفة اإلنتاج وحتسني اإلنتاجية :ميكن اإلعتماد على مؤشر الرحبية من أجل معرفة مدى قدرة الشركة
يف ختفيض التكلفة وحتسني اإلنتاجية ،واجلدول رقم ( )3يوضح ذلك.
الجدول( :)12أرباح الشركتين
السنة

1100

1101

1101

1102

الربح
شركة صيدال

2363.24

1565.16

367.32

365.22

شركة الرويبة

144.321

164.63

224.46

313.453

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على معلومات البورةة اجلزائرية

من اجلدول يتبني أن شركة ةيدال تأثرت مبجموعة القرارات اليت تصدر من السلطات العليا
والذي نص على حماولة بيع املنتوج الوطين من اجل ختفيض فاتورة إسترياد االدوية وهذا تطلب من
الشركة بذل جمهودات جبارة خاةة يف اجلانب التسويقي باإلضافة إىل جمموعة احملفزات اليت ساعدت
الدولة هبا الصيادلة بإضافة هامش ربح عند بيع منتوج الشركة الوطنية لألدوية فالنمو واضح خاةة
بني سنة 2312و 2313أين مت حماولة حتقيق ضعف ربح سنيت 2311و.2313
أما شركة الرويبة فهي أيضا سارت يف نفس إجتاه النمو حيث ضاعفت من الربح احملقق وذلك
نظرا للجودة والسمعة اليت تتميز هبا منتجات هاته الشركة؛ باإلضافة إىل ان املستهلك يراهن دائما
على السعر مقارنة باملنتوجات االجنبية.
وعموما فهاته النتائج اجليدة تدل على زيادة القدرة اإليرادية للشركتني يف حتقيق األرباح وتغطية
تكلفة رأس املال املستثمر؛ مما يعين احملافظة على القدرة التنافسية للمؤسسة.

 -1المنظور الزبوني :يعترب هذا املنظور ذا أمهية كبرية كون العميل من بني األهداف األساسية لكل
شركة هتدف إىل حتقيق أرباح كبرية ،فإنشاء القيمة لدى الزبون يعرب على جناح الشركة يف كسب
16
وإستهداف حصص سوقية أكرب باإلعتماد على املؤشرات التالية:
 -الحصة السوقية :ويعرب عن ذلك من خالل معدل منو املبيعات واجلدول التايل يوضح ذلك:
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الجدول( :)11معدل نمو رقم اعمال الشركتين
السنة

1100

1101

1102

1101

شركة صيدال

13532.27

13455.35

2327.32

214.66

شركة الرويبة

263.32

5665.41

6332.25

7353.72

معدل النمو

المصدر :ميزانيات الشركتني املتحصل عليها من املوقع اإللكرتوين لبورةة اجلزائر

من خالل اجلدول يظهر أن احلصة السوقية للشركتني يف منو كبري ويرجع ذلك إىل إستثمار
مبالغ كبرية من أجل مواجهة طلبات الزبائن واتباع الشركتني لسياسة التمايز يف املنتوجات عن طريق
فتح خطوط إنتاجية جديدة.
 درجة اإلحتفاظ بالعميل :ميكن اإلعتماد يف قياسها على عدد العمالء احلاليني باإلضافة اىلالعمالء اجلدد واملرتقبني ،وللعمالء قيمة نقدية حتسب من خالل قيمة التعامل مع العمالء واجلدول
التايل يوضح ذلك:
الجدول( :)10قيمة عمالء الشركتين

السنة

1100

1101

1102

شركة صيدال

34541.27

2652.55

3433.56

شركة الرويبة

563.13

6435.14

753.32

قيمة العمالء

1101
115.41

المصدر :ميزانيات الشركتني املتحصل عليها من املوقع اإللكرتوين لبورةة اجلزائر

إن زيادة قيمة العمالء يدل على جناح اإلسرتاتيجية التسوقية للشركتني؛ باإلضافة إىل طريقة
التعامل يف تصريف املنتوجات وذلك خبلق الثقة بني الزبون والشركة مما أدى إىل تزايد يف عدد املتعاملني
مع الشرك ة مباشرة أو مستهلكني هنائيني وهذا مؤشر جيد لصناعة فرص جديدة وأسواق أكثر
إستهالكا ،ومن خالل التقارير التسيريية للشركتني تظهر اجملهودات اجلبارة املبذولة من طرف الشركتني
يف مواجهة الطلب املتزايد على املنتوج والدليل على ذلك احلصص السوقية احملققة.
 تكاليف التسويق :ميكن حتديدها مبقدار األعباء املخصصة لعملية التسويق من سنة اىل أخرىكاآليت:
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الجدول( :)10مصاريف اإلشهار للشركتين
السنة

1100

1101

1102

1101

شركة صيدال

5مليون

6

6.3

7.2

شركة الرويبة

1.1

1.3

1.5

2.7

مصاريف اإلشهار

المصدر :ميزانيات الشركتني املتحصل عليها من املوقع اإللكرتوين لبورةة اجلزائر

من اجلدول يتبني مدى جناعة اإلسرتاتيجية املتبعة من طرف الشركتني من خالل الزيادة امللحوظة
يف مصاريف التسويق وذلك من أجل متيز املنتجات اخلاةة بكل شركة مقارنة باملنتجات األخرى
ومثال ذلك أن الشركتني حتاربان دائما عمليات التقليد املنتشرة يف السوق خاةة شركة ةيدال ،هلذا
فإن هاته الزيادة يف املصاريف ترجع إىل:
 حماولة الشركة زيادة عدد منافذ التوزيع من أجل احملافظة على احلصة السوقية؛ التنويع يف املنتجات إستجابة حلاجة املستهلك وهذا يتطلب مصاريف معتربة للتعريفباملنتجات اجلديدة.
 -2المنظور العملياتي :وفيه يتم حتليل االداء بالنظر اىل طبيعة العمليات واملراحل الداخلية اليت تتم
17
هبدف تقدمي املنتج للعميل ونتناوله كاأليت:
 معدل دوران المخزون :وهو عبارة عن حاةل قسمة تكلفة املبيعات على متوسط املخزونواجلدول التايل يوضح ذلك:

الجدول رقم ( :)10معدل دوران مخزون الشركتين
السنة

1100

1101

1102

1101

شركة صيدال

2.1

2.25

2.37

2.33

شركة الرويبة

3.6

2.5

5.7

6.76

م.دوران المخزون

المصدر :ميزانيات الشركتني املتحصل عليها من املوقع اإللكرتوين لبورةة اجلزائر

يظهر من اجلدول أن معدل دوران املخزون يف زيادة معتربة ويرجع ذلك لنجاح الشركتني يف
حتقيق حصص سوقية معتربة وهذا بالرجوع إىل جدول املبيعات والزبائن؛ أين نالحظ زيادة مرتبطة
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بزيادة هذا املعدل  ،خاةة يف شركة الرويبة الت حققت معدال مضاعفا خالل سنة  2312مقارنة
بسنة .2311
معدل االداء للعامل :وحيسب من خالل قسمة عدد الوحدات املنتجة من طرف العامل على عدد

ايام السنة ،واجلدول التايل يوضح ذلك:

الجدول رقم( :)18معدل األداء للعامل في الشركتين
السنة

1100

1101

1102

1101

شركة صيدال

11.32

25.6

26.5

67.2

شركة الرويبة

21.6

22.3

24.7

35

م .االداء للعامل

المصدر :ميزانيات الشركتني املتحصل عليها من املوقع اإللكرتوين لبورةة اجلزائر

نالحظ من اجلدول أن املؤشر احملسوب يف تقييم أداء العمال يظهر لنا ةورة إجيابية للشركتني
حيث أن هناك زيادة مستمرة فيها ،ففي شركة ةيدال كانت القيم متزايدة حيث حققت فارق إجيايب
على التوايل للسنوات األربعة كاآليت %22،%41،%125 :مبعدل متناقص نظرا لوجود تنافسية
شديدة وإلنتشار ثقافة املنتوج األجنيب الفعال ،أين يتم التحكم يف الكمية املنتجة خالل السنة بناءا
على توقعات وختطيط الشركة خالل السنة الواحدة.
أما بالنسبة لشركة رويبة فقد حققت ما مت التخطيط له خالل السنوات السابقة مبعدل منو متزايد
خالل السنوات االربعة على التوايل %35.44 % ،24.65 ، %3.22 :ويرجع ذلك كون املنتوج
اخلاص بالشركة القى إقباال كبريا نظرا إلعتماد الشركة على إسرتاتيجية التنويع يف املنتوج والسعر
املنخفض؛ وجند ذلك حمققا من خالل رقم األعمال املرتفع باإلضافة إىل معدل النمو يف األرباح من
خالل اجلداول السابقة.

 القيمة المضافة المحاسبية :واهلدف منه معرفة نسبة التحسني يف اإلنتاجية من خالل قسمةالقيمة املضافة لسنتني متتاليتني على القيمة املضافة لسنة االساس واجلدول التايل يوضح ذلك:
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الجدول رقم ( :)19القيمة المضافة المحاسبية للشركتين
السنة

1100

1101

1102

1101

شركة صيدال

7342.73

7563.43

7527.12

7547.15

شركة الرويبة

1213.24

1351.23

1532.27

1456.44

القيمة المضافة

المصدر :ميزانيات الشركتني املتحصل عليها من املوقع اإللكرتوين لبورةة اجلزائر

من اجلدول يظهر التزايد امللحوظ يف القيمة املضافة للشركتني وهذا دليل على الزيادة يف املواد
املنتجة بطريقة أكرب من اإلستهالكات الوسيطة عدا سنة  2313بالنسبة لشركة ةيدال أين نالحظ
تراجع يف هاته القيمة ؛ ويرجع ذلك إىل طبيعة االمراض اليت سادت يف سنة  2313أبن حتتم على
الشركة إدخال العديد من اإلستهالكات الوسيطة املستوردة من اخلارج من أجل إخراج املنتوج الوطين
كما يريده املستهلك؛ اما باقي السنوات فقد مت التحكم من طرف الشركتني يف هاته الوسائط
اإلنتاجية مما ادى إىل منو يف القيمة املضافة احملاسبية.
 -1منظور التعلم والنمو :ويعترب هذا املنظور أحد اجتاهات بناء نظم قياس وتقييم االداء من خالل
الرتكيز على دراسة قابلية العاملني باملؤسسة على التطوير املستمر ملستوياهتم ،ويتم تناوله من خالل
14
ما يلي:

 معدل التأطير :وحيتسب هذا املعدل من خالل قسمة عدد اإلطارات والتقنيني على العدد الكليللعمال يف املؤسسة ،واجلدول املوايل يوضح ذلك:

الجدول رقم ( :)01معدل التأطير للشركتين

السنة

1100

1101

1102

1101

شركة صيدال

23

25

25

25

شركة الرويبة

13

12

15

25

معدل التأطيربالساعة

المصدر :تقارير التسيري اخلاةة بالشركتني املتحصل عليها من موقع بورةة اجلزائر

من خالل اجلدول يظهر التزايد امللحوظ يف معدالت التأطري بالنسبة للشركتني نظرا إلهتمام
الشركتني بتكوين إطاراهتا من أجل التسيري الفعال يف خمتلف املستويات اإلدارية للشركتني فبني سنة
مجلة الاقتصاد الصناعي
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 2311و 2313كانت نسب النمو يف هذا املعدل 25%و  %43بالنسبة لصيدال وهذا ما
حتمته مرحلة الدخول يف البورةة  ،أما بالنسبة لشركة رويبة كان هذا املعدل يرتاوح بني %23و%25
يف نفس الفرتة وذلك الن طبيعة نشاط الشركة ال حيتاج تأطري بصفة كبرية خاةة وأن الشركة كانت
رائدة يف جمال املشروبات ،لكن مع إرتفاع حدة املنافسة نالحظ إرتفاع هذا املعدل حوايل % 67
من اجل احملافظة على مكانتها يف السوق من خالل اليد العاملة املكونة مبا يتماشى ومتطلبات
املرحلة.

 معدل التوظيف  :وحيسب من خالل قسمة الفرق بني عدد املوظفني للسنتني nو n+1علىعدد املوظفني للسنة  ،nواجلدول املوايل يوضح ذلك:

الجدول رقم ( :)00معدل التوظيف للشركتين

السنة

1100

1101

1102

1101

شركة صيدال

35

35

12

13

شركة الرويبة

35

37

315

23

معدل التوظيف

المصدر :تقارير التسيري اخلاةة بالشركتني املتحصل عليها من موقع بورةة اجلزائر

يظهر اجلدول الفرق يف معدل التوظيف بني الشركتني حيث أنه يف تزايد كبري بالنسبة لشركة رويبة
نظرا لعدم حاجتها يف العادة للتوظيف العايل املستوى ويرجع ذلك حلاجة الشركة لليد العاملة البسيطة،
على عكس ةيدال اليت حتتاج إلطارات سامية خاةة املتخصصني يف جمال الصيدلة والكيمياء
والطب ،باإلضافة إلعتماد شركة ةيدال على الكفاءات األجنبية خاةة فيما خيص الشراكات مع
بلدان أخرى جند أن العمال أجانب بنسبة كبرية.
 مصاريف العاملين :إن اإلهتمام جبانب التحفيز للعامل من شأنه حتقيق الرضا الوظيفي له لذلكفإن زيادة املنح والعالوات تدع م االداء يف املؤسسة اإلقتصادية وتزيده قوة واجلدول التايل يوضح ذلك:
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الجدول رقم ( :)01مصاريف العاملين للشركتين
السنة

1100

1101

1102

1101

شركة صيدال

3322.52

3435.13

3424.22

211.22

شركة الرويبة

2225.25

524.52

623.73

723.51

مصاريف العاملين

المصدر :ميزانيات الشركتني املتحصل عليها من املوقع اإللكرتوين لبورةة اجلزائر

من اجلدول ميكن القول أن تزايد قيمة املصاريف اخلاةة بالعمال ترجع إىل معدالت التأطري
املرتفعة عرب السنوات األربعة بالنسبة للشركتني باإلضافة إىل معدل التوظيف املرتفع من سنة إىل اخرى
خاةة بالنسبة لشركة رويبة اليت زادت عندها هاته املصاريف يف حدود  %25من سنة إىل اخرى
على عكس ةيدال اليت مل تتجاوز هاته النسبة عتبة .%12
الخاتمة:
من خالل هذا البحث الوجيز ألهم االساليب احلديثة للمحاسبة اإلدارية
 إستجابت املؤسستني إىل تلك التغريات اليت مست بيئة التصنيع احلديثة وجتلى ذلك يف جمموعالوسائل املستخدمة يف املمارسة الفعالة ملختلف وظائف اإلدارة ،ومن هاته الوسائل خمتلف
أساليب احملاسبة اإلدارية وجند من هاته األساليب بطاقة األداء املتوازن،
 ال زالت املؤسسات اإلقتصادية رغم تبنيها ألساليب احملاسبة اإلدارية احلديثة تستخدم الكثريمن األساليب والطرق التقليدية بسبب نقص املنافسة املؤسساتية يف اجلزائر خاةة وجتلى \لك
من خالل الدراسة امليدانية يف املؤسستني؛
 تعترب بطاقة األداء املتوازن من النماذج األكثر توازنا إلحتوائها على معظم مؤشرات التحليلاإلقتصادي؛
 ميكن القول أن هناك ارتباط وثيق بني عملية تقييم االداء يف املؤسسة اإلقتصادية واألسلوباملستخدم يف التقييم؛
 تعترب بطاقة األداء املتوازن من بني األساليب األكثر تطورا كوهنا جتمع األدوات املالية وغرياملالية يف عملية التقييم ألداء املؤسسة اإلقتصادية؛
مجلة الاقتصاد الصناعي
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-

-

من خالل الدراسة التطبيقية تظهر لنا أمهية الدمج بني خمتلف مناظري بناء بطاقة االداء املتوازن
وتكون العالقة هنا عبارة عن تناسب وأوزان فكل منظور يساهم يف حتليل ناحية معينة بأمهية
معينة؛
من خالل ميزانيات املؤسستني نالحظ دوما تفوق مؤسسة ةيدال على مؤسسة رويبة ألسباب
عديدة نذكر منها بعد اإلعتماد على نتائج حتليل بطاقة االداء املتوازن:
أقدمية شركة ةيدال يف السوق؛
رأس املال الضخم لشركة ةيدال؛
امهية منتوج ةيدال بالنسبة للزبون يف معظم االحيان من الضروريات؛
استفادة عمال ةيدال من تربصات كثرية خاةة يف ميدان التسيري وهذا ما تثبته التقارير
االولية املوجودة يف بورةة اجلزائر؛

 اإلستعمال العقالين للموارد يف شركة ةيدال أكثر منه يف شركة رويبة؛ املسامهة يف توطيد عالقة املؤسسة باحمليط من طرف شركة ةيدال ،ويظهر هذا من خاللجمموعة اإلجراءات واملصاريف الناجتة عن إتالف االدوية بطريقة عصرية ال تضر احمليط على
عكس شركة رويبة؛
من خالل النتائج املتحصل عليها عند تطبيق بطاقة االداء املتوازن على املؤسستني يستوجب
عليهما مواكبة جمموع التطورات احلاةلة يف بيئة التصنيع احلديثة من أجل اإلستغالل األمثل للموارد
وبناء ةد اقة مع احمليط والعمل على توطيد عالقة املؤسسة باحمليط اإلجتماعي والزبوين هلا .وعموما
فأداء الشركتني جيد مقارنة بالظروف اليت تستثمر فيها مؤسسات مماثلة؛ومنه فاملطلوب من الشركتني
حماولة تقنني إعتماد مثل هذه األساليب يف مراقبة وحتسني أدائها على املستوى الكلي واجلزئي.
المراجع:
 -1امساعيل خيىي التكرييت واخرون ،احملاسبة االدارية –قضايا معاةرة ،-دار احلامد لننشر والتوزيع ،عمان ،ط،1
سنة  ،2337ص.22-23:
 -2امساعيل خيىي التكرييت واخرون ،مرجع سابق ،ص.22:
 -3زيد عبدالكرمي جرادات و سيف عبيــد الشبيــل ،مدى مسامهة احملاسبة اإلدارية يف اندماج املصارف التجارية ،جملة
املنارة  ،العدد 32،2313االردن ،ص.36:
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 -2وليد ناجي احليايل ،املدخل يف احملاسبة االدارية ،منشورات اجلامعة املفتوحة ،ليبيا ،سنة  ،1551ص.5:
 -5نواف حممد عباس الرماحي ،احملاسبة االدارية ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،1سنة  ،2335ص:
 - .17عبد احلكيم مصطفى جودة ،مدى إستخدام أساليب احملاسبة اإلدارية يف الشركات الصناعية األردنية
املسامهة العامة ،جملة اإلدارة واإلقتصاد ،العدد ،2311 ،47ص.22:
 -7نفس املرجع ،ص.21:
 -4دمهش نعيم" ،هل سيكون هناك اعداد كبرية من احملاسبني يف عام  2335وما هي ةفات احملاسب الذي نريد"
،جملة احملاسب القانوين العريب،العدد  ،133ايلول ـ كانون االول .1557 :ص.27:
 -5أمحد حممد أبو حمسن،مدى تطبيق أساليب احملاسبة اإلدارية احلديثة يف البنوك الوطنية بقطاع غزة ،رسالة تدخل
ضمن متطلبات نيل شهادة ماجيستري يف اإلقتصاد ،اجلامعة اإلسالمية غزة - 10.2335،حمار عبد اهلل اخلليل
،تطبيق أساليب احملاسبة اإلدارية احلديثة يف الشركات املسامهة العامة االردنية ،رسالة تدخل ضمن متطلبات نيل
شهادة ماجيستري يف اإلقتصاد ،جامعة الشرق األوسط ،2312 ،األردن.
 -11علي حسن إبراهيم،قياس إمكانية تطبيق نظام حماسبة املسؤوليةكأداة للرقابة وتقييم األداء يف األجهزة احلكومية
الفلسطينية ،رسالة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماجيستري يف اإلقتصاد ،اجلامعة اإلسالمية غزة،2335،
فلسطني.
 -12بشرى عبد الوهاب ،الدور املعاةر للمحاسبة اإلدارية جتديد أم هتديد،دون دار نشر ،بغداد ،دون سنة نشر.
 - 13احلسون عادل حممد واخرون،النظم احملاسبية،ج،1ط،1دار الكتب والوثائق ،بغداد ،1555 ،ص-613:
.611
14- Hiltonrenard and maher, cost managementstrategies for busness decisions,, mc
graw hill co,2000, p:05.

 -15أمحد حلمي مجعة ،احملاسبة اإلدارية-التخطيط والرقابة وةنع القرار -دار ةفاء للنشر والتوزيع ،عمان،
،2311ص.37-33:
16- Blocher edward and chem h ,cost management, mc graw, 2002, p :17.
17- Glautier Michael and under down, accounting theory and practice,6 th ed, pitman
publishing, London, 1997, p:607-608
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