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 إلاهداء
 

 بلى الىالذًً خكظهما هللا و ؤواُ في غمشهما قلىالهما إلاا وحذث في هزه الخُاة

ًاهذ الفػىباث   .و منهما حػلمذ الفمىد ، مهما 

 

 بلى ؤظاجزحي الٌشام الزًً ساقهىوي في معاسي الذساس ي ، قمنهم بظخهُذ الخشوف

 و حػلمذ يُل ؤهىو الٍلماث ، و ؤـىؽ الػباساث ، و ؤخخٌم بلى الهىاغذ في مجاُ

 .الخػلُم 

 بلى الضمالء و الضمُالث الزًً لم ًذخشوا حهذا في مذي باإلاػلىماث

 .و البُاهاث 

 .ؤهذي بلٌُم مزيشة جخشجي لىُل ؼهادة اإلااظتر 

  ؤن جٍلل بالىجاح و الهبُى مً حاهب ؤغماء لجىت– ظبداهه و حػالى –داغُا اإلاىلى 

 .اإلاىانؽت اإلابجلحن 

 

 

 

 



 

 الدؼكساث
 

 بعم هللا و الخمذ و الؽٌش هلل سب الػاإلاحن الزي بىػمخه جخم الفالخاث الخمذ هلل

 . الزي بخىقُهه و حعهُل مىه حل في غاله ؤيملذ معحرحي الػلمُت 

ب ؤو بػُذ غلى بجمام هزه اإلازيشة و ؤخق  ؤجهذم بالؽٌش بلى ًل مً ظاغذوي مً نٍش

ها >   مهُذػ ؤمُىت< بالزيش ألاظخارة اإلاؽشقت    التي لم جبخل غلي بخىحيهاتها اإلاكُذة و خـش

 الذاثم غلى جهذًم ًل ما هى حاد و مكُذ  ؤؼٌشها غلى التزامها بمىاغُذها ، خمىسها 

 .و حذًتها في مخابػت هزا الػمل 

ت التي مىدىها بًاي  مت غلى اإلاعاغذاث اإلاادًت و اإلاػىٍى  .يما ال  ؤوس ى ؤن ؤؼٌش الػاثلت الٌٍش

 .يما ؤجهذم بالؽٌش بلى غماُ ماظعت ظىهلؿاص الزًً ساقهىا ملل جشبص ي 

 يما ال ؤوس ى ؤن ؤؼٌش  حمُؼ الضمالء و الضمُالث ، يما ال ؤوس ى ؤن ؤؼٌش ًل مً ظاغذوي

ب ؤو مً بػُذ إلهجاص  هزه اإلازيشة   . مً نٍش

 

ت و غلىم الدعُحر      .LMD     حؽٌشاحي لٍل ؤظاجزة ًلُت الػلىم الانخفادًت و الخجاٍس

 أطأل هللا أن ًىفلني دائما إلى ما فُه الخير ، و حصاكم هللا عً كل ما هى خير   

 

 حبُــــــــب                                                                                                
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 مقذمت 

 

  ب

 

ًاملت   و ؼاملت  هزا  ت ؤدي بلى ظهىس هظام مخىىس هذقه ألاظاس ي هى قشك سنابت  بن الاهخمام البالـ بالشنابت الدعُحًر

الىظام هى هظام مشانبت الدعُحر و ٌػخبر هزا الىظام مً ألاهظمت الهامت داخل اإلااظعت لزلَ ًجب ؤن ًىبو بؽٍل صخُذ 

و لٍي ًادي هزا الىظام وظُكخه بؽٍل حُذ و ًهىم بذوس ؤظاس ي الزي وحذ مً ؤحله ًجب ؤن ٌػخمذ غلى مجمىغت مً 

ًاثضه داخل     .اإلااظعت ألادواث التي جادي بلى جثبُذ س

ٌُت ، و بػذها غشقذ مً خُث مدخىاها ؤو بػذها  ظهشث مشانبت الدعُحر  في بذاًت الهشن العابو في اإلااظعاث ألامٍش

ت ألايثر اهخماما في حعُحر اإلااظعاث خاـت الانخفادًت ،  الخىظُمي جىىساث يبحرة حذا ، ختى ؤـبدذ مً الخهىُاث ؤلاداٍس

قهذ ؤزبذ وحىدها يإداة لهُادة ولبي و اإلاعاغذة في اجخار نشاساث اإلااظعت ، قهي جشاقو اإلاعحر  وُلت حعحره للماظعاث 

بدُث جخجاوص بزلَ مجشد ًىجها ؤداة إلاخابػت و مػاًىت هخاثج مػُىت قال ًجب ؤن ًكهم رلَ مً ناط ألاداء مجشد غملُت 

للىنىف غلى الىخاثج ، قهُاط ألاداء حهذف بلى اجخار الهشاساث لخدعحن ظشوف جدهُو هزه الىخاثج ، لزلَ غملُت مشانبت 

 .الدعُحر  ًمًٌ اغخباسها هظام لدعُحر ألاداءاث بةغذاد مػاًحر ؤو ماؼشاث لهُاط هزا ألاداء و جهُمه 

 :إػكالُت البحث 

 :مما ظبو ريشه ًمًٌ وشح ؤلاؼٍالُت الخالُت 

 هى ؤزش مشانبت الدعُحر في جدعحن ؤداء اإلااظعاث الانخفادًت ؟ ما

 :و لخبعُي ؤلاؼٍالُت نمىا بةدساج ؤظئلت قشغُت 

 هى ؤلاواس اإلاكاهمي إلاشانبت الدعُحر ؟  ما- 

 يُل ًمًٌ جدعحن ؤداء اإلااظعاث الانخفادًت ؟ - 

 :فسطُاث البحث 

بن إلاشانبت الدعُحر دوس مدىسي في الشقؼ مً معخىي ؤداء اإلااظعت مً خالُ ايدؽاف الاهدشاقاث اإلاشجبىت بهزا ألاداء و - 

 .جصخُدها في ونتها اإلادذد و اإلاالثم 

 .ألاداء ؤيبر ماؼش  ًبحن لىا مذي قػالُت و يكاءة الدعُحر داخل اإلااظعت الانخفادًت  - 

 :أهمُت و أهداف البحث 

 .الخػٍشل بىظُكت مشانبت الدعُحر و مدخىاها و ببشاص دوس هظام مشانبت الدعُحر في جدعحن ألاداء - 

 . مػشقت مذي قػالُت مشانبت الدعُحر لترؼُذ الهشاساث داخل اإلااظعت - 

مذي قػالُت هظام مشانبت الدعُحر  في اإلااظعت و مػشقت الخهىُاث و ألادواث اإلاعخػملت في هزا الىظام و مذي جدهُهه - 

 .ألهذاف اإلااظعت اإلاعىشة 

 :أطباب اخخُاز املىطىع 

جم اخخُاس هزا اإلاىلىع ألظباب راجُت و مىلىغُت ، و ألهمُت هزا اإلاىلىع باليعبت للباخث بالىظش بلى ؤهه مجاُ - 

 .جخففه 

 .الهدفاس مشانبت الدعُحر في الخهُُم و الشنابت قهي و التي هي ؤداة للدعُحر  بحن مخخلل وظاثل اإلااظعت - 

 :مىهج البحث 

كي في الجاهب الىظشي  كي و الخدلُلي الزي ًخالءم مؼ البدث خُث نمىا باالغخماد غلى اإلاىهج الـى جم اظخخذام اإلاىهج الـى

 الزي اظخخذمىا خالله مجمىغت مً الٌخب و اإلاشاحؼ التي ؤدسحنها في بدثىا و هي مخػلهت به 



 مقذمت 

 

  ج

 

ت جىصَؼ الٌهشباء و  ؤما في الجاهب الخىبُهي اظخخذمىا اإلاىهج الخدلُلي الزي ظاغذها غلى قهم و جىلُذ البُاهاث في مذًٍش

 .الؿاص  

 :  صعىباث البحث 

. واحهخىا مجمىغت مً الفػىباث في بدثىا جمدىس حلها في لُو الىنذ و ههق اإلاػلىماث 

: حدود الدزاطت 

  2017-2016-2015جم دساظت زالر ظىىاث  : حدود شمىُت

ت جىصَؼ الٌهشباء و الؿاص بؿُلحزان  : حدود مكاهُت  نمىا بذساظت مُذاهُت بمذًٍش

 :هُكل البحث 

ًان  مداولت مىا ؤلاحابت غلى ؤظئلت اإلاىلىع و يزلَ الخخباس صخت الكشلُاث نمىا بخهعُم البدث بلى زالر قفُى التي 

ًاآلحي   :مدخىاها 

 .خُث جممً الكفل ألاُو ؤلاواس اإلاكاهُمي إلاشانبت الدعُحر و اإلاشجٌضاث التي حعدىذ غليها 

 .ؤما في الكفل الثاوي قخىشنىا بلى ألاداء و جهعُماجه و ماهُت جهُُم و جدعحن ألاداء 

و في الكفل الثالث و اهىالنا مما ظبو و يجاهب جىبُهي ، جم الخىشم بلى يُكُت حمؼ البُاهاث و الىظاثل اإلاعخػملت في 

ل بليها  البدث و ؤخحرا جم جدلُل الىخاثج اإلاخـى
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: دــــــجمهي

 

  حػخبر مشانبت الدعُحر ييعو مخٍامل ٌعاغذ اإلااظعت في الخدٌم في غملُت الدعُحر و اجخار الهشاساث، و نذ 

ًاهذ الشنابت حػبر غلى مكهىم الجضاء و  غشقذ جىىسا في دساظتها و جىبُهاتها جماؼُا مؼ مكهىم اإلاىظمت، خُث 

حاص الػملُت الانخفادًت و جهخفش غلى بػن اإلااظعاث، ختى ؤخزث مكهىمها 21الػهاب و جظهش بػذ ان

الىاظؼ اإلاشجبي بالػملُت الانخفادًت في ًل مشاخلها، و نبل بذاًتها يخخىُي و اخخُاس الىظاثل و جدذًذ 

ألاهذاف اإلاىاظبت لعُاظت اإلااظعت و اظتراجُجُاتها، و جهذًم الاظدؽاسة و اجخار الهشاساث، زم ؤزىاء الهُام 

بالػملُت الانخفادًت مً خالُ مشانبت يُكُت جىكُزها و وظاثلها، و بػذ اهجاص الػملُت جهىم بخدذًذ 

الاهدشاقاث و سنابت الجىدة مً خُث الخٍلكت، الىنذ، اإلاىاـكاث و مذي جدهُو ألاهذاف اإلاشحىة و مً زم 

. معاغذة اإلاعحر في اجخار الهشاس

 

   و مً ؤحل هزا ًٍىن الهذف مً هزا الكفل ببشاص و بغىاء اإلاكاهُم ألاظاظُت إلاشانبت الدعُحر و رلَ 

: بالخىشم بلى الػىاـش الخالُت

 

 ُ مذخل غام إلاشانبت الدعُحر : اإلابدث ألاو

ؤهمُت مشانبت مهام مشانبت الدعُحر : اإلابدث الثاوي

ؤدواث مشانبت الدعُحر : اإلابدث الثالث
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مدخل عام ملساكبت الدظُير : املبحث ألاول 

 

.   ًىدفش هذف هزا اإلابدث في الخػشف غلى مكهىم مشانبت الدعُحر، و ؤهىاع مشانبت الدعُحر

 

حعٍسف مساكبت الدظُير : املؼلب ألاول 

 

   حػني ًلمت الشنابت الهذسة غلى مخابػت و جىحُه و جهُُم الػمل مً خالُ وعو مػحن مػلىماث، نشاساث، 

قهي بخذي . و حػذ الشنابت بخذي الػملُاث ألاظاظُت جماسظها اإلاىظماث اإلاخخلكت.(بحشاءاث، مشانبت الىخاثج

ت اإلاخمثلت في الخخىُي ،الخىظُم،الخىكُز و الشنابت . الىظاثل ؤلاداٍس

 

غملُت نُاط الىخاثج و مهاسهتها بالخىي ؤو اإلاػاًحر و حشخُق ؤظباب اهدشاف الىخاثج "قالشنابت هي 

ا  1الكػلُت غً الىخاثج اإلاشؾىبت و اجخار الاحشاءاث الخصخُدُت غىذما ًٍىن رلَ لشوٍس

   و جظهش مشانبت الدعُحر هظام داخلي للماظعت و جىبو ؤزىاء الػملُاث و حػخبر يمشانبت راجُت، و لخٍىن قػالت 

. ال بّذ ؤن جٍىن معخمشة و مخىاـلت

 

جلَ الػملُت التي : " بإجهاP. Bergeron    و ًمًٌ بدساج حػاٍسل ؤؼهش اإلاهخمحن بمشانبت الدعُحر خُث ٌػشقها 

ً بخهُُم ؤدائهم و بمهاسهت هخاثجهم مؼ اإلاخىىاث و ألاهذاف اإلاعىشة و باجخار الاحشاءاث  حعمذ للمعحًر

 2.الخصخُدُت إلاػالجت الىلػُاث ؾحر اإلاالثمت

 

 

 

 

 ؤن سنابت الدعُحر جبدث غً بدساى و ولؼ وظاثل مػلىماجُت مىحهت، لخمٌحن  C. Alazardبِىما ًشي 

لزا ًجب . اإلاعاولحن مً الخفشف و جدهُو الخيعُو الانخفادي الػام بحن ألاهذاف و الىظاثل و ما هى مدهو

. اغخباسه هظام مػلىماحي لهُادة و حعُحر اإلااظعت ًىهه ًشانب قػالُت و هجاغت ألاداءاث لبلىؽ ألاهذاف

 

معاس الػمل اإلاىلىعي في خذمت اإلااظعت لممان : "قُػشف مشانبت الدعُحر غلى ؤجهاA. Khemakhemؤما

َ الكػاُ و اإلاعخمش للىاناث و اإلاىاسد اإلاخاخت لبلىؽ الهذف مً نبل هزا الٌُان  3الخيؽُي و الخدٍش

ً بخجىُذ ًل واناتهم مً  قمشانبت الدعُحر برن هي مجمىغت الاحشاءاث و الػملُاث التي حعمذ إلاخخلل اإلاعحًر

ؤحل جدهُو ؤهذاقها اإلاعىشة و الخإيذ مً جدهُهها، قهي حعمذ بالخإيذ مً الاظخػماُ الػهالوي للمىاسد و 

                                                 
ت،داس اإلاعحرة، غمان، ظىت .صاهذ مدمذ دًشي .1 . 25، ؿ 2011الشنابتؤلاداٍس
. 10، ؿ 2004هاـش دادي غذوهى آخشون، مشانبت الدعُحر في اإلااظعت الانخفادًت، داس اإلادمذًت، الجضاثش، ظىت .2

3.A.Khamakhem.dynamique de contrôle de gestion. Ed dunod. France. 1977. P 14. 
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الىاناث اإلاخاخت و يزلَ جدذًذ ألاهذاف الهفىي التي هي بمهذوس اإلااظعت جدهُهها و ؤخحرا الخإيذ مً 

. جدهُو هزه ألاهذاف

 

 1:   و غلُه قةن مشانبت الدعُحر جشجٌض غلى زالزت مكاهُم ؤظاظُت

 

 و حػني جدهُو ألاهذاف وقها للمىاسد اإلاخاخت: الكػالُت - ؤ

 و حػني مهاسهت الىخاثج بالىظاثل اإلاعخػملت: الٌكاءة - ب

 .و هي حػني مهاسهت الىظاثل اإلاخاخت باألهذاف اإلادذدة: اإلاالءمت - ث

ت في اإلااظعت لؽمىلُتها بر جإخز بػحن الاغخباس حمُؼ  و بزلَ ًمًٌ الهُى ؤن مشانبت الدعُحر حػخبر حذ لشوٍس

اث قُما بُنها بؿُت جدهُو ألاهذاف اإلاعىشة معبها . ؤنعامها ؤو اإلاذًٍش

ٍي بإجها غملُت ًىكزها مجلغ ؤلاداسة و بداسة اإلااظعت و : و حػشف مشانبت الدعُحر خعب اإلاػُاس ألامٍش

ش اإلاالُت، الالتزام بالهىاهحن و اللىاثذ، : باقي اإلاىظكحن إلغىاء جإيُذ مػهُى بخدهُو ألاهذاف الثهت في الخهاٍس

. قػالُت و يكاءة الػملُاث

  

ىاوي قهذ غشقها بإجها جخٍىن مً بِئت الشنابت و بحشاءاث الشنابت، و جخممً ًل العُاظاث و :  ؤما اإلاػُاس البًر

الاحشاءاث اإلاػخمذة مً مجلغ ؤلاداسة و بداسة اإلااظعت، للمعاغذة غلى جدهُو ؤهذاقها بالخدهو نذس 

، مىؼ و : اإلاعخىاع مً اهخظام و يكاءة اهجاص ألاغماُ مخممىا الالتزام باللىاثذ غىذ الخدهُو ُى خماًت ألـا

. ايدؽاف الخالغباث اإلاالُت و ألاخىاء

 

   و ًهعم ؤخذ الٌخاب سنابت اإلااظعت بلى مشانبت الدعُحر و سنابت اإلاداظبت، و ًىل غلى مشانبت الدعُحر مكهىم 

الشنابت غلى ألاداء، و رلَ بؿشك الخإيذ مً ؤن اإلاىاسد اإلاخاخت نذ اظخخذمذ ؤخعً اظخخذام، و حؽمل 

مشانبت الدعُحر حمُؼ ؤوحه اليؽاه و الػملُاث اإلاشجبىت باإلااظعت، بِىما ًشي ؤن الشنابت اإلاداظبُت حػني 

ذة باإلاعدىذاث الهاهىهُت يما جخممً ًل  سنابت البُاهاث اإلاالُت للخإيذ مً صخت اإلاػامالث مؼ الؿحر و ؤجها مٍا

ُى بجاهب الخدهو مً صخت الدسجُل و الخىحه اإلاداظبي و  الىظاثل و الاحشاءاث التي جخػلو بدماًت ألـا

ت اإلاشظىمت  2.جدهُو ؤيبر نذس مً الٌكاءة ؤلاهخاحُت في غملُاث اإلااظعت و الالتزام بدىكُز العُاظاث ؤلاداٍس

 

 

 

 

 
                                                 

. 14هاـش دادي غذون و آخشون، مشحؼ ظابو، ؿ .1
ش ي، وانؼ مشانبت الدعُحر في اإلااظعاث الفؿحرة و اإلاخىظىت في الجضاثش، مجلت الباخث، ًلُت الػلىم الانخفادًت و الدعُحر، .2 مدمذ الفؿحر نَش

. 167، ؿ 1011/90حامػت وسنلت، غذد 
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أهىاع مساكبت الدظُير : املؼلب الثاوي

 

.    ًمًٌ جفيُل مشانبت الدعُحر خعب مػاًحر مخخلكت منها الضمً، الخىظُم، اإلافذس، الؽمىلُت

 

بن وظُكت الشنابت جخىلب نُاط ألاداء الكػلي ظىاء نبل الخىكُز ؤو ؤزىاء ؤو بػذ الخىكُز، و : مً خُث الضمً-1

: هجذ

هزا الىىع مً الشنابت ًخػلو باإلاعخهبل، و ٌػخمذ هزا الىىع مً الشنابت غلى الخإيذ : اإلاشانبت الهبلُت - ؤ

مً جىقش مخىلباث اهجاص الػمل نبل البذء في الخىكُز، ؤي هي مشانبت وناثُت، خُث جهلل مً ؼذة الاهدشاقاث 

ت)بحن الىخاثج اإلاخىنػت   و الىخاثج الكػلُت يما حعاغذ في مىاحهت اإلاؽاًل اإلاعخهبلُت  (الخهذًٍش

 

التي حػشنل الػمل و حػخبر مشانبت جيبىثُت جشجٌض غلى الخيبا باإلاؽاًل اإلاخىنػت التي جدذر معخهبال مً احل 

جدذًذ الاحشاءاث و الاظخػذاداث إلاىاحهت هزه اإلاؽاًل 

 

و هزا الىىع مً اإلاشانبت ٌػخبر مشانبت غالحُت ؤي ًخم جصخُذ ألاخىاء ؤو الاهدشاقاث بر : اإلاشانبت آلاهُت - ب

خذزذ ؤزىاء جىكُز الػمل و الخإيذ ؤهه ظِخم اهجاصه باإلاىاـكاث اإلاىلىبت و هزا الىىع مً الشنابت له يزلَ 

 .جإزحر في جكادي ونىع الاهدشاقاث

 

ت، ؤو ؤًام مدذدة، : اإلاشانبت الالخهت - ث جخم هزه اإلاشانبت غلى ؼٍل دوساث غادة ما جٍىن ؤظبىغُت، ؼهٍش

لزلَ جىلؼ بشامج دوسٍت للمشانبت و ًخم جىكُزها معبها و الهذف منها وناجي ؤيثر مىه غالجي مً الاهدشاقاث و 

 .ظلبُتها، و ًخم هزا الىىع مً اإلاشانبت بػذ اهجاص اليؽاه

 

 

: هىاى زالزت ؤهىاع خعب هزا اإلاػُاس: مً خُث الخىظُم-2

 

و هي التي جخم بؽٍل مكاجئ و بذون بهزاس معبو ايدؽاف ألاخىاء و الاهدشاقاث و : اإلاشانبت اإلاكاحئت - ؤ

الخمًٌ مً جهُُم ألاقشاد، و رلَ بالهُام بجىالث جكخِؽُت إلاػشقت مذي اهمباوهم و ظحر ؤغمالهم وقو الخىت 

 .اإلاعىشة

 

ت)و جٍىن غلى ؼٍل دوساث: اإلاشانبت الذوسٍت - ب و جٍىن هزه الشنابت وناثُت ؤيثر منها  (...ؤظبىغُت، ؼهٍش

 .غالحُت
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جٍىن وىاُ ؤًام العىت ؤي داثمت إلاخابػت غملُاث الخىكُز باظخمشاس و الهُام بػملُت : اإلاشانبت اإلاعخمشة - ث

 .الخهُُم الذاثم لألداء

 

: و هىاى هىغان مً مشانبت الدعُحر: مً خُث اإلافذس-3

 

و هي اإلاشانبت الزاجُت ؤي جخم داخل اإلااظعت غلى حمُؼ ألاوؽىت و اإلاهام، و : اإلاشانبت الذاخلُت - ؤ

ت  ُى بلى ألاهذاف اإلاشظىمت، جهىم بها وخذة بداٍس ت في اإلااظعت للـى الؿشك منها هى لبي ألاغماُ الجاٍس

 1:مخخفت في مشانبت الدعُحر و حهذف هزا الىىع ؤظاظا بلى

 

 .مشاحػت مخىي اإلااظعت الذاخلي -

 .مشاحػت ظُاظت الهُادة و بظتراجُجُاتها اإلاخبػت في اليؽاه -

 .جهُُم مدُي اإلااظعت مً الجاهب الاحخماعي و الانخفادي -

 .جهذًش خفت اإلااظعت في العىم  -

 .جهذًش اخخُاحاث الضباثً و جفيُكهم -

هزه اإلاشانبت جهىم بها حهاث مخخففت و معخهلت غً اإلااظعت جٍىن جبػُتها ؾالبا : اإلاشانبت الخاسحُت - ب

لجهاص الذولت يمشانبت مجلغ اإلاداظبت للػملُاث اإلاالُت غلى الذواثش الخٍىمُت و مشانبت مذنهي الخعاباث 

 .إلاحزاهُاث اإلااظعاث

: جىهعم مشانبت الدعُحر خعب هزا اإلاػُاس بلى زالزت ؤهىاع: مً خُث ؼمىلُتها-4

 

جهىم هزه اإلاشانبت بالتريحز غلى ؤداء ألاقشاد ألغمالهم و الخػشف غلى ظلىى ألاقشاد : غلى معخىي ألاقشاد - ؤ

 .الٌكاءة ؤلاهخاحُت، مػذُ الؿُاب و الخإخش: ؤزىاء غملهم و هزا اظخخذام غذة ماؼشاث

 

 

ل، : و حؽمل ًل وظاثل و ؤوؽىت اإلااظعت مثل: اإلاشانبت غلى ألاوؽىت الىظُكُت - ب و، الخمٍى الدعٍى

ت، و جهىم بهُاط ؤداء ًل منها بماؼشاث  .ؤلاهخاج و بداسة اإلاىاسد البؽٍش

 

                                                 
1.Hamadouche Malika. Contrôle de gestion d’une entreprise publique économique .mémoirmagister.L’ESC. Alger. 2000. P 09.  
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و مً خاللها ًمًٌ جهُُم ألاداء الٌلي إلااظعت خالُ قترة صمىُت : اإلاشانبت غلى ؤداء اإلااظعت الٌلي - ث

و مػاًحر و ماؼشاث حعخخذم في هزا الخفىؿ منها مػذُ الشبدُت، الخفت العىنُت : مػُىت و هزا غً وٍش

للماظعت، مػذُ ؤلاهخاحُت و بلى ؾحر رلَ مً اإلااؼشاث و هزا مً ؤحل مػشقت مذي يكاءتها في جدهُو 

 .ألاهذاف اإلاعىشة

 

: يما ًمًٌ اغخماد مػُاس آخش ًشجبي بالبيُت الهٍُلُت للماظعت

 

اث الشنابت-5 هت جممً الٌكاءة و الكػالُت و الانخفاد إلاجمىع : خعب معخٍى جبنى ؤهظمت الشنابت بىٍش

اث  1:بحشاءاث الدعُحر و ٌػبر غً الشنابت غلى زالر معخٍى

 

لت اإلاذي للمىظمت، و ًخم : الشنابت الاظتراجُجُت - ؤ و هي مجمىع الاحشاءاث التي جدذد بها ألاهذاف وٍى

و اخخُاس اإلاجاالث التي ًمًٌ للماظعت ؤن جىظل مىاسدها، و الخُاساث  (الٍلُت)ولؼ الاظتراجُجُت الػامت

 .الاظتراجُجُت زم جدذًذ الاظتراجُجُاث الىظُكُت

 

ً لىلؼ الاظتراجُجُت مىلؼ و : مشانبت الدعُحر - ب و التي بها ًخمًٌ اإلاعحر مً الخإزحر غلى ألاقشاد آلاخٍش

نُذ الخىكُز، جٍىن مهمت مشانبت الدعُحر جلخُق الاظتراجُجُت بلى بشامج نفحرة اإلاذي و جٍىن غادة ظىت، 

جٍىن نشاساث مشانبت الدعُحر في بواس الخخىُي الاظتراجُجي و ًخممً ظحر مشانبت الدعُحر غذد مً الاحشاءاث 

بشمجت، جدمحر اإلاحزاهُاث، جىكُزها، و جهُُم ألاداءاث، و الهذف ألاظاس ي إلاشانبت الدعُحر لدعهُل : اإلادعلعلت

 :الخيعُو

بحن ألاقشاد روي ألاهذاف الشخفُت اإلاخباغذة و ؤهذاف اإلاىظمت قخهىم مشانبت الدعُحر بخهلُل و  -

 .جهلُق الكىاسم 

 .بحن ألاقشاد الزًً ال ًملٍىن اإلاػشقت الٍاقُت لالظتراجُجُاث اإلاىظمت -

: قةن مشانبت الدعُحر ؤما زالر مهماث ؤظاظُتBouquinو خعب 

 .لمان الخىاقو بحن الاظتراجُجُت و الػملُاث الُىمُت -

 .خث ألاقشاد غلى جىبُو بظتراجُجُت اإلااظعت -

 .جىمُي الػالناث اإلاىحىدة بحن الىخاثج اإلادههت و اإلاىاسد اإلاعتهلٌت لخدهُهها -

مشانبت اإلاهماث هي التي جممً ؤن اإلاهماث الخاـت نذ جم جىكُزها بٍل يكاءة و : اإلاشانبت الىظُكُت - ر

 .قػالُت في ؤحل نفحر اإلاذي

                                                 
1.Frédériegutier.Annepezet. Contrôle de gestion .Darios et pearson éducation. France. 2006. P 3  
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 .ٌػبر غنها باإلاهاسهت باألهذاف اإلاىلىغت: الٌكاءة -

 .مهاظت بذجم اإلاخشحاث اإلاىخجت مً وخذة واخذة للمذخالث: الكػالُت -

ً، مشانبت اإلاخضوهاث، مشانبت الىىغُت، اإلاداظبت الخدلُلُت و  ًالخمٍى جىحذ ؤهظمت بغالم للػذًذ مً اإلاهام 

ىت . ألاحىس، حعُحر الخٍض

 

ل بلى    و جٍىن هزه ألاهىاع الثالر مً اإلاشانبت في اإلاىظماث الخعب الذوساث و التي جٍىن مً اإلاذي الىٍى

. اإلاذي الهفحر

 

    و في بواس هزا الخهعُم، جخمىلؼ مشانبت الدعُحر يدلهت بحن اإلاشانبت الاظتراجُجُت و اإلاشانبت الخىكُزًت، 

قهي حعمذ بالخػذًل و اإلاخابػت غلى اإلاذي اإلاخىظي مً ؤحل لمان جىاقو الػملُاث الُىمُت مؼ الخىي 

 1.الاظتراجُجُت

                                                 
1.Frédériegutier. Anne ,pezet , op- cit, p 32. 
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أهمُت ومهام مساكبت الدظُير  : املبحث الثاوي

 

لهذ غشف هظام مشانبت الدعُحر جىىسا واظػا في مهامه مً مهمت اإلاداظبت بلى ؼمىلُخه لجمُؼ الىظاثل دون 

اظخثىاء، قإـبذ له دوس قػاُ في ًل مً الػملُاث الخخىُىُت و بداسة ألاقشاد في اإلااظعت، ظِخم الخىشم في 

. هزا اإلابدث بلى ؤهمُت و دوس مشانبت الدعُحر و ؼشوه قػالُخه

 

أهمُت مساكبت الدظُير و دوزها في املؤطظت : املؼلب ألاول 

 

     مً خالُ جىىس اإلااظعاث الانخفادًت، جظهش ؤهمُت مشانبت الدعُحر مً خُث ؤهه في بػن اإلااظعاث 

الكشدًت لم جًٌ هىاى خاحت لىحىد هظام مشانبت غلى غملُاتها، لهُام ؤصخابها بةداستها بإهكعهم و غىذما 

ًاهذ  يبرث ؤحجام اإلااظعاث و حػذدث مؽاًلها و صاد غذد الػاملحن بها للهُام باألوؽىت اإلاخخلكت ظىاء 

لُت، قهذ حػزس غلى ؤصخابها بداستها بداسة قػلُت و صخب رلَ جىاُص ؤصخابها غً  هُت ؤو جمٍى بهخاحُت ؤو حعٍى

اخخفاـهم في ؤلاداسة و الشنابت مما دغا بلى لشوسة بداسة اإلااظعت غلى ؤظغ غملُت ظلُمت جخممً 

اإلاداقظت غلى ؤمىالها و سظم ظُاظتها و مخابػت جىكُزها بعهىلت و جدهُو الٌكاءة في اظخؿالُ ؤلامٍاهُاث 

 1:اإلاخاخت و حعخمذ ؤهمُتها مً

 

حؿحر الظشوف جىاحه ًل اإلاىظماث حؿُحرا في الظشوف البُئُت و بؽٍل متزاًذ و جخلل اإلاذة بحن ـُاؾت  - ؤ

ألاهذاف و ولؼ الخىي و جىكُزها حؿحراث يثحرة في اإلاىظمت و البِئت مػا، مما ٌػُو ألاهذاف و جىكُز الخىي 

و هظام مشانبت الدعُحر برا ما ـمم و جمذ مماسظخه بؽٍل ظلُم قةهه ٌعاغذ في جىنُؼ الخؿُحر ة الاظخػذاد 

 .لالظخجابت له و ًلما واُ ألاقو الضمني ًلما اصدادث ؤهمُت مشانبت الدعُحر

 

 

 

 

ال جادي ألاخىاء البعُىت ؤو اإلادذدة بلى بًزاء اإلاىظمت بؽٍل يبحر، ؾحر ؤهه بمشوس : جشايم ألاخىاء - ب

 الىنذ نذ جترايم هزه ألاخىاء و ًخػاظم ؤزشها، برا بهُذ بذون مػالجت، قػذم الاظخكادة مً خفم 

 

ممىىح مً نبل اإلاىسدون غلى ولبُت واخذة نذ ال ٌؽٍل خىإ حعُما و لًٌ الاظخمشاس في ظُاظت مً هزا 

. الىىع ٌػني جطخُت اإلااظعت بكشؿ مالُت نذ جازش في ؤسباخها

                                                 
ش ي، مشحؼ ظابو، ؿ .1 . 167مدمذ الفؿحر نَش
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غىذما جهىم اإلااظعت بةهخاج هىع واخذ مً العلؼ و حؽتري غذدا مً اإلاىاد ألاولُت و : الخػهُذ اإلاىظمي - ث

حػمل لمً هٍُل بعُي و جىاحه ظىم ساثجت قةن مهمت مشانبت الدعُحر جبذو ؤٌعش للمعحر ؾحر ؤن جىظؼ 

اث و ألاظىام و حػهُذ هٍُلها و اصدًاد خذة اإلاىاقعت ًجػلها تهخم بذسحت ؤيبر  اإلااظعت في اإلاىخجاث و اإلاؽتًر

 .بػملُت الشنابت و الاظخكادة مً هخاثجها في الخخىُي و اجخار الهشاس

 

الدعُحر هي جشؼُذ غلمي للهشاساث التي ًخخزها في غملُت الدعُحر و التي جبذؤ بالخخىُي و  و بالخالي قةن مشانبت

يما ٌعاهم في نُاط الٌكاءة باالظخخذام ألامثل . الخىظُم، الخىحُه، الخيعُو، الخىكُز، اإلاخابػت و الخهُُم

. للىظاثل اإلاخاخت و نُاط قػالُت ؤلاداسة في جدهُو ألاهذاف و الىخاثج اإلايؽىدة

 

  و لٍي جدهو الشنابت ؤهذاقها ال بذ و ؤن جهترن بىظُكت الخخىُي و رلَ مً خالُ اهخمامها بمهاًِغ ما جم 

ًاهذ خىي ؤو ؤهذاف  اهجاصه قػال باإلاهاسهت مؼ الخىي التي جم ولػها، بر ال ًمًٌ الهُام بمهمت بال برا 

مدذدة معبها و في الىنذ راجه قةن الشنابت حػذ وظُلت هادقت في ايدؽاف صخت الخخىُي و مالءمتها 

لخدهُو ألاهذاف الػامت للماظعت و ما ًهترن بها مً ظُاظاث و بشامج و بحشاءاث نادسة غلى جدهُو يكاءة و 

. قػالُت الاهجاص اإلاشاد جدهُهه

 

تها و جدهُو ؤهذاقها الاظتراجُجُت      و لزلَ قةن للشنابت دوس هام في جدعحن ؤداء اإلااظعت و لمان اظخمشاٍس

يما جخمًٌ ؤلاداسة بىاظىتها مً مخابػت و نُادة مخخلل ألاغماُ يما هى مخىي لها و جىكُزها في ؤخعً 

الظشوف و مً خالُ جلَ ألادواث و اإلااؼشاث اإلاعخخذمت في الشنابت حعخىُؼ اإلااظعت  

 

جهُُم ؤداء مخخلل الػىاـش راث الفلت غً اإلاعاولحن، ؤقشاد ؤوؽىت، مىخجاث، و مشايض اإلاعاولُت و ؾحرها و 

 1:و ًمًٌ بًجاص ؤهمُت الشنابت في ههاه. جخخز في رلَ الهشاساث الالصمت

 

 

 .الىنىف غلى اإلاؽٌالث و الػهباث التي جخػشك اوعُاب الػمل الخىكُزي نفذ جزلُلها -

 .ايدؽاف ألاخىاء قىس ونىغها ؤو ؤزىاء ونىغها لٍي حػالج قىسا ؤو ًخخز ما ًلضم إلاىؼ خذوثها -

جثبذ مً ؤن الهىاغذ اإلاهشسة مىبهت غلى وحهها الصخُذ و بخاـت في ألامىس اإلاالُت و خذود الخفشف  -

 .قيها

م اإلاػىج منها - ُى اإلاهشسة زم جهٍى  .الخإيذ مً ؤن الػملُاث الكىُت جادي وقو ألـا

اث و خعً ظلىيهم - ً للخإيذ مً يكاءتهم في حمُؼ اإلاعخٍى  .جهُُم اإلاذًٍش

                                                 
1.NobertGuedg , le contrôle de gestion pour améliorer la performance de l’entreprise. Edition d’organisation.paris. 2000. P 45. 
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ت و ظحرها حمُػا في اججاه الهذف الىاخذ وقها  - الخإيذ مً جىقش الاوسجام بحن مخخلل ألاحهضة ؤلاداٍس

 .للعُاظاث اإلاهذسة

 .جثبذ مً ؤن الهىاهحن مىبهت جماما دون بخالُ و ؤن الهشاساث الفادسة مدل اخترام الجمُؼ -

ت و  - الخذ مً جٍالُل الػمل و هكهاجه و بًهاف ؤلاؼشاف الضاثذ و لؿي ؤلاهكام في اإلاجاالث ؾحر الخٍُى

 .جدهُو ؤلاداسة الانخفادًت

ل و بلى مػلىماث وانػُت غً العحر الػمل مً ؤحل جشؼُذ اجخار الهشاساث و بخاـت منها  - الـى

 .بالعُاظاث الػامل للػمل و بإهذاقه

 

مهام مساكبت الدظُير : وي املؼلب الثا

 

مهام مساكبت الدظُير : الفسع ألاول 

 

 1:    إلاشانبت الدعُحر زالر مهام و هي

 

بن جدعحن قػالُت وؽاه اإلااظعت ًخىلب مً مشانبي الدعُحر الهُام : جدعحن ألاداء و قػالُت اليؽاه -1

 :بإغماُ منها

ش و الاظخػماُ ألامثل ألهظمت مػلىماث الدعُحر -  .الخىٍى

 .الخإيذ مً ؤن الٍلكت لهزا الىظام ال جكىم الكاثذة اإلاخدفل مىه -

ت و مخابػت و جدلُل الىخاثج - و اإلاخىىاث و اإلاىاصهاث الخهذًٍش  .ولؼ هظام مػلىماث للخهذًشاث غً وٍش

 .مػشقت و دساًت دنُهت لإلًشاداث و الخٍالُل -

 :بن معاًشة الخىىس و مداولت الخدٌم قُه ًجػل مشانبت الدعُحر ٌؽاسى في: الخدٌم في الخىىس  -2

ت التي جٍىن مخىاظهت مؼ الخىي غلى اإلاذي الهفحر - ت العىٍى  .جدذًذ اإلاىاصهاث الخهذًٍش

 .ولؼ جخىُي غلى اإلاذي اإلاخىظي في بواس بظتراجُجُت مدذدة -

ت الػامت بٍل الاهدشاقاث و الكشوناث اإلاىحىدة بحن اإلاىاصهاث التي هي بمثابت جشحمت  - بغالم اإلاذًٍش

 .لألهذاف اإلادذدة و التي جم الاجكام غليها بػذ وشخها للىهاػ

ت الػامت بالىخاثج مؼ جضوٍذها بمخخلل الخكعحراث خُى الاهدشاقاث و ؤظبابها -  .بغالم اإلاذًٍش

ت الخالُت و اإلاشجهبت، و يزلَ الدعُحر  الاظخػماُ ألامثل لىظاثل الاظخؿالُ-3 بن دساظت اإلاش دودًت الاظدثماٍس

ألاخعً لألقشاد ًهترن بمذي الدعُحر ألامثل لىظاثل الاظخؿالُ، و لهزا قمشانبت الدعُحر ًمًٌ ؤن حعاهم في 

                                                 
1Hamadouche Malika, op- cit ; p 09.  
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بػن الذساظاث الانخفادًت، باألخق جهىم بخػٍشل العُاظت اإلاخبػت مً وشف اإلااظعت، يما ؤجها حػمل غلى 

: اظخيخاج و اظخخالؿ الخدالُل الانخفادًت التي جهىم بها مً ؤحل جدهُو

 

 .ؤيثر قػالُت -

 .ؤخعً مشدودًت -

 .ؤسباح و مشدودًت بهخاحُت -

-  

ػسوغ فعالُت مساكبت الدظُير : الفسع الثاوي

 

ٌػخبر جهذًم اإلاػلىماث خاوئت مظلال لػملُت اجخار الهشاساث : خعً جىنُذ اإلاػلىمت اإلاهذمت و صختها -1

و يثحرا ما ًادي بلى هخاثج ؤظىء مً اإلاخىنؼ، يما ؤن اإلاػلىماث اإلاخإخشة جكهذ مػىاها و قاثذتها حضثُا ؤو ًلُا، 

 .لزا ًكترك في هظام مشانبت الدعُحر ؤن ًهذم مػلىماث واضخت و دون خاحت للخكعحر

  

برا لم ًكهم اإلاعحر ؤو اإلاعاوُ حُذا الىظام الشنابي اإلاىبو و : ظهىلت قهم هظام مشانبت الدعُحر اإلاىلو -2

 .وبُػت الىخاثج و اإلاػلىماث التي ًهذمها قةهه ٌس ئ جكعحرها مما نذ ًادي بلى اجخار نشاساث خاوئت

 

 

الىظام الكػاُ هى رلَ الزي ٌعخىُؼ ؤن ًدكض اإلاعاولحن و اإلاىظكحن و ًذقػهم : الهذسة غلى الخدكحز -3

 .بلى جدهُو ؤهذاف اإلااظعت دون بهماُ ؤهذاقهم الخاـت

 

مً ؼشوه قػالُت مشانبت الدعُحر يزلَ جىاقهه : جىاقو الىظام اإلاىبو و الهٍُل الخىظُمي للماظعت -4

 .مؼ الهٍُل الخىظُمي للماظعت و ججاوبه مؼ اوؽؿاالث معاولي اإلاشايض

 

ًي ًهىم هظام مشانبت الدعُحر قػاال، ًجب ؤن ًٍىن مىحها  التريحز غلى بظتراجُجُت و ؤهذاف اإلااظعت -5

  اإلاخبػت مً وشف اإلااظعاث هىاىؤلاظتراجُجُتهدى بظتراجُجُت و ؤهذاف اإلااظعت و مً بحن ألامثلت خُى 

مً العىم خالُ ظيخحن ؤو % 50مماغكت ألاسباح الفاقُت خالُ ألاسبؼ ظىىاث اإلاهبلت، الخفُى غلى وعبت 

 1.حػظُم ألاسباح خالُ اإلاذي الهفحر

 
                                                 

 .15، ؿ 1995مدمذ الىُب، مذخل الدعُحر، الجضء الثاوي، دًىان اإلاىبىغاث الجامػُت، الجضاثش، . 1
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أدواث مساكبت الدظُير : املبحث الثالث

ًان ال بذ مً التريحز غلى ألادواث التي جماسط بها غملُت        هظشا لألهمُت التي جخمخؼ بها مشانبت الدعُحر 

الشنابت بػمها ًٍىن ؤظلىبا سنابُا داخلُا ٌعخخذمه الجهاص الخىكُزي للماظعت ؤإلاػىُتو بػمها آلاخش ًٍىن 

ؤظلىبا سنابُا خاسحُا، يما ؤن هزه ألادواث جهِغ غذدا مً اإلااؼشاث التي جدٌم غلى ألاداء الٌلي للماظعت و 

اإلاشيض اإلاالي و مذي جمحزها غً مىاقعيها بِىما ًشيض البػن آلاخش غلى نُاط حضء مػحن مً ألاداء ؤو إلخذي 

و ألاقشاد و بالشؾم مً اخخالف ألادواث الشنابُت في . الخ..الىظاثل اإلاخخلكت في اإلااظعت مثل ؤلاهخاحالدعٍى

جصخُدها و قُما جهِعه قةن يال منها ٌععى بلى هذف واخذ و هى جدذًذ الاهدشاقاث غً ألاداء اإلاخىي زم 

اجخار الاحشاءاث الخصخُدُت في الىنذ اإلاىاظب و الاظخكادة مً اإلاػلىماث الىاججت إلاىؼ هزه الاهدشاقاث 

. معخهبال، ًخم الخىشم في هزا اإلابدث بلى ًل مً اإلاداظبت الػامت زم اإلاداظبت الخدلُلُت و لىخت الهُادة

 

املحاطبت العامت : ألاول  املؼلب

 

حعٍسف املحاطبت العامت : الفسع ألاول 

 

اإلاداظبت قً مىحه لخهذًم اإلاػلىماث الشنمُت، وبها الغخباساث ناهىهُت ؤو انخفادًت مً خالُ الخعاباث و 

هي جهىُت جهىم بجمؼ جىبُو و جلخُق البُاهاث اإلاالُت الخاـت بػملُاث اإلاؽشوع قهي راث نىاغذ و ؤهظمت 

مهمتها الشثِعُت جدذًذ هخاثج اإلااظعت باليعبت ليؽاوها الذاخلي ؤو لػالنتها مؼ الؿحر و حػخبر اإلاداظبت الػامت 

مً ؤهم قشوع ؤهظمت اإلاػلىماث اإلاداظبُت، لٍىجها جخممً ًل الدسجُالث الُىمُت  

 

 

للػملُاث و خشيت الامىاُ التي جخم داخل و خاسج اإلااظعت و جلخُق البُاهاث بزش الهُام بإغماُ جهاًت الذوسة، 

 1.لخٍىن مخشحاتها مذخالث اإلاداظباث الاخشي 

 

    و مىه قاإلاداظبت يىظام حسجُل مترابي جًٌ الاظخػماالث لها غالنت باإلاىاسد التي مىلتها و جٍىن 

اث مشجبىت بمخشحاث اإلاخضون في معخىي آخش مما ًجػلها وظُلت للدعُحر  ًاث في معخىي مً اإلاعخٍى الاظتهال

: بدُث

 

ت لهُادة اإلااظعت -  .حعمذ بهخاج ماؼشاث لشوٍس

 .حعمذ بهُاط ؤداء اإلااظعت الانخفادي و اإلاالي -

 

                                                 
 .8، ؿ 1988هاـش دادي غذون، جهىُاث مشانبت الدعُحر، الجضء الثاوي، داس اإلادمذًت، الجضاثش، . 1
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ً، و بًفاُ : الىظام ؤلاغالمي اإلاداظبي ، مػالجت، جخٍض ًمًٌ ؤن ٌػشف بمجمىغت مً الػىاـش جمًٌ الخفُى

اإلاػلىماث لهذف معاغذة ألاقشاد في الىظاثل الخىكُزًت في الدعُحر و اجخار الهشاساث قهى ًهذم مػلىماث وقو 

ت في اإلااظعت  1.الاخخُاحاث اإلاخخلكت للمعخػملحن، قهي غىفش ؤظاس ي الجخار الهشاساث الدعحًر

 

وؿائف املحاطبت : الفسع الثاوي

 

و مجمىغت مً الىظاثل اإلاعىذة      تهخم اإلاداظبت باإلاداقظت غلى الزمت اإلاالُت للماظعت و رلَ غً وٍش

 2: في الىهاه الخالُتبًجاصهابليها و ًمًٌ 

حػخبر غملُت الدسجُل بمثابت ههىت البذء للمداظبت هدى بوؽاء هظام : حسجُل الػملُاث اإلاالُت -

 .مداظبي ًدهو للمىظمت بهخاحا مالثما للمػلىماث و البُاهاث الالصمت لدعُحر وؽاوه غلى الىحه ألايمل

ب الػملُاث اإلاالُت - حػخبر الخىىة الثاهُت في مهمت اإلاداظب هدى بهخاج بُاهاث قمً خالُ هزه : جبٍى

الػملُت ًخطر اإلاكهىم اإلاداظبي ألجها حعمذ بخلو ؤظغ زابخت و مىخذة تهذف خخما بلى جكادي اخخماالث 

 .الخىإ

ش و نُاط الىخاثج - ش بمثابت الىاجج النهاجي للىظام اإلاداظبي جدخاج الذاسة لهزه  بهخاج جهاٍس حػخبر الخهاٍس

ش بما بفىسة دوسٍت ؤو في قتراث خاـت خعب الخاحت بلى بػن اإلاػلىماث اإلاالُت، يزلَ ًدخاج  الخهاٍس

ش مالُت دوسٍت حعهل له مهمت نُاط هخاثج ؤغماُ اإلاىظمت و مشيضها اإلاالي اإلاداظب  .بلى جهاٍس

حػخبر هزه الػملُت حضءا هاما في مهمت اإلاداظبى ما ًمحزها ؤجها بالذوسٍت مً : جدلُل الىخاثج و غشلها -

ش جدلُل الىخاثج بلى غشك ـىسة غامت  هاخُت يما ؤجها جخمؼ لهىاغذ مداظبُت ًجب ؤلالضام بها، و تهذف جهاٍس

 .ليؽاه اإلاىظمت و مىنكها اإلاالي و اخخماالتها اإلاعخهبلُت

ً بجضء هام مً اإلاػلىماث و اإلاخؿحراث اإلاهمت التي جذلهم  قالذوس الدعُحري للمداظبت ًخمثل في جضوٍذ اإلاعحًر

. غلى ظحر اإلااظعت

جلىُاث املحاطبت العامت في مساكبت الدظُير : الفسع الثالث

 

ذة الىظُىُت للدعُحر -1  3:ألاـس

 

ذة  ألحل الكهم الجُذ حؽٌُل هدُجت الذوسة، ًمًٌ خعاب هخاثج حضثُت غلى ؼٍل هىامؾ، جمًٌ ألاـس

ذة وقو زالر قئاث للىخاثج  الىظُىُت للدعُحر الخدلُل الانخفادي للىدُجت، و ًخم جمثُل ناثمت هزه ألاـس

ذة : الجضثُت هدُجت الاظخؿالُ اإلاالُت، الىدُجت خاسج الاظخؿالُ و ًمًٌ حػمُم هزا الخدلُل بدعاب ألاـس

                                                 
1Moussa Hama, comptabilité général selon L’SCF ,Ed le savoir ,Alger,2011,p 21. 

 21، ؿ 1993مدمذ الكُىمي، جفمُم هظام اإلاػلىماث اإلاداظبي، ماظعت ؼباب الجامػت، مفش، .2
3KhemissiChiha, gestion et stratégie financiere, 1ere edhouma, Alger, 2005, p 24-25. 
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بؽٍل جىاصلي و منها الهامؾ الخام، الهُمت اإلاماقت، قاثن الاظخؿالُ الخام، هدُجت الاظخؿالُ الىدُجت نبل 

بت، الىدُجت خاسج الاظخؿالُ الىدُجت الفاقُت للذوسة . المٍش

 

ت و هى ٌسخب يما ًلي: الهامؾ الخام -1 : و هى ماؼش للدعُحر لشوسي للماظعاث راث الفكت الخجاٍس

 .مبُػاث بماغت، جٍلكت ؼشاء البماغت

  

و هى مكهىم ؤيثر اظخػماال، غما خههخه اإلااظعت ؤزىاء نُامها بيؽاوها و هي جدعب : الهُمت اإلاماقت -2

ًاث الذوسة– الهامؾ الخام + بهخاج الذوسة  .اظتهال

 

 

و اإلاعخخذمحن+ لشاثب و سظىم )– و هى ٌعاوي الهُمت اإلاماقت : الهابن الخام لالظخؿالُ -3  (مفاٍس

 

–  (هىاجج الاظخؿالُ+ و ًخم خعابها بخهعُم هىاجج الاظخؿالُ و ؤغباء الاظخؿالُ : هدُجت الاظخؿالُ -4

ًاث و اإلااوهاث   .(مفاٍسل ؤخشي الظخؿالُ+ مخففاث الاظتهال

 

 

بت -5 هدُجت )و لخعاب  هزه الىدُجت ًاخز بػحن الاغخباس إلاجمىع الػملُاث اإلاالُت : الىدُجت نبل المٍش

 .اإلافاٍسل اإلاالُت–  (الىىاجج اإلاالُت+ الاظخؿالُ 

 

ُذ الػملُاث التي جذخل لمً : الىدُجت خاسج الاظخؿالُ -6 حػبر الىدُجت خاسج الاظخؿالُ غً ـس

: = الاظخؿالُ الػادي للماظعت، قهي جبحن ؤهمُت اليؽاه الاظخثىاجي في الىدُجت الفاقُت للذوسة و جدعب

 .(الاظخثىاء)ألاغباء خاسج الاظخؿالُ – الىىاجج خاسج الاظخؿالُ 

 

بت )و جدعب : الىدُجت الفاقُت للذوسة -7 بت خاسج الاظخؿالُ+ الىدُجت نبل المٍش معاهمت )–  (المٍش

 .(لشاثب غلى ؤسباح اإلااظعاث+ ألاحشاء في جدهُو ألاسباح 
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ذة مً خالُ بغادة اإلاػالجت للمػلىماث اإلاخممىت في اإلاحزاهُت و خعاب الىخاثج و جمثل  و ًخم خعاب هزه ألاـس

. ؤداة قػالت في الدشخُق و الخدلُل للىلػُت الانخفادًت و اإلاالُت للماظعت و إلحشاء اإلاهاسهاث الهىاغُت

 

 

املحاطبت الخحلُلُت و لىحت اللُادة : املؼلب الثاوي

 

املحاطبت الخحلُلُت : الفسع ألاول 

 

 حػٍشل اإلاداظبت الخدلُلُت -1

 

جخمثل اإلاداظبت الخدلُلُت في مجمىع الاحشاءاث التي جخخز في ظبُل جدذًذ جٍلكت مىخج مػحن و جٍلكت اليؽاه 

 1.اإلاخػلهت بفىػها و بُػها بلى حاهب جخىُي و نُاط يُكُت الخىكُز

 

      و بالخالي قهي جخخلل غً اإلاداظبت الػامت في ؤن ألاولى تهخم بىىاحي اليؽاه ـؿحر الدجم ًىخذاث 

ؤلاهخاج ؤو ألانعام اإلاخخلكت التي جخٍىن منها اإلااظعت، بِىما تهخم اإلاداظبت الػامت بالهىاثم اإلاالُت ؤلاحمالُت 

: للماظعت ًىخذة، قهذ ؤولو غليها غذة مفىلخاث

 

. بدُث جهىم بمػالجت بُاهاث ؤلاهخاج بعخخشاج جٍلكت ًل مىخىج:    اإلاداظبت الفىاغُت

. بهخاج مػلىماث حعمذ بمشانبت ألاداء و اجخار الهشاساث: اإلاداظبت الخدلُلُت للدعُحر

ت ذ مً آلالُاث إلاىاحهت اإلادُي الفػب: مداظبت الدعُحر ؤو اإلاداظبت ؤلاداٍس . بدخاُ مٍض

. بدخاُ آلُاث جخق جىىس اإلادُي غلى ؤظاط معخهبلي:   مداظبت الدعُحر ؤلاظتراجُجُت

  

 وظاثل و ؤهذاف اإلاداظبت الخدلُلُت -2

 2: مؼ مىلؼ هزا الهشن ؤظىذ الباخث يالسى وظاثل ؤظاظُت إلاداظبت الدعُحر، جخمثل في

 .اإلاعاغذة غلى جدذًذ ؤظػاس البُؼ و جدذًذ خذود اهخكاك ألاظػاس -

 .اإلاعاغذة غلى الخمُحز بحن اإلاىخىحاث اإلاشبدت و ؾحر اإلاشبدت -

 .مشانبت اإلاخضون و جدذًذ نُمت اإلاخضون -

 .اخخباس يكاءة مخخلل اإلاعاساث و مخخلل ؤلاداساث و ايدؽاف ؤوحه الخهفحر و الخبزًش -

 .الكفل بحن جٍلكت الدؽؿُل ألادوى و جٍلكت ؤلاهخاج، و لمان الخٍامل و الاسجباه مؼ الخعاباث اإلاالُت -

                                                 
م، اإلاداظبت الخدلُلُت، دًىان اإلاىبىغاث الجامػُت، الجضاثش، ظىت .1 ػهىب غبذ الٌٍش  .8، ؿ2011بَى

 
2.Bouquin H, la comptabilité de gestion, 2eme édition economica, paris, 1997, p 15. 



 اإلطار المفاهيمي لمراقبت التسيير الفصل األول                                                      

 

17 

 

: و اهىالنا مً هزه الىظاثل، ًمًٌ جدذًذ ؾاًاث مهام مداظبت الدعُحر و اإلاخمثلت في

 .الدعػحر و جهُُم اإلاخضوهاث -

- ً  .نُاط يكاءة اإلاىخىحاث، اإلاعاساث و الىخذاث الذاخلُت يٍل ألحل بغالم اإلاعحًر

و جدىاظو هزه الؿاًاث مؼ جلَ ألاهذاف التي جدذدها جاًلىس بإن اإلاػلىماث اإلاداظبُت اإلاخاخت ًيبغي ؤن جمًٌ 

 : مً

 

 

للخٍالُل الٍلُت للمىخىحاث اإلافىػت و  (الؽهشي )بالخدذًذ الذوسي: لبي و سنابت غىاـش الخٍالُل -1

 1.نُذ الخفيُؼ

  

ت، بؽٍل ٌعمذ بالىنىف غلى ألاوؽىت التي  -2 جهُُم ألاداء بةـذاس محزاهُاث خعاب الىخاثج الؽهٍش

 .ًجب حشجُػها، و جلَ التي ًيبغي الخخلي غنها

 

لت للمداظبت الخدلُلُت جىفب في دساظت الخٍالُل و الىظش في يُكُت  ًاهذ الاهذاف اإلاًى ب  و بلى ونذ نٍش

الخدٌم قيها، و بالخالي اجخار الهشاساث الهادقت لخذمت ألاهذاف اإلاعىشة، بال ؤن مؼ الخىىس الهاثل الزي 

اث الدعُحر الخذًث، ظهىس وشم و ؤظالُب حذًذة حؿحر الهذف مً اظخػمالها لُدىهل مً مجشد  ؼهذجه هظٍش

دساظت الخٍالُل لخذهُت الخٍالُل بلى مداولت البدث غً اإلاالثمت اإلامٌىت بحن الخٍالُل و اإلاىاقؼ التي جيؽإ 

. غنها

 

 

بن اجخار الهشاساث ؤزش غلى معخهبل اإلااظعت و ًمغ ًل : جشؼُذ نشاساث ؤلاداسة و بغذاد الخىي -3

ت التي جخىقش قيها الذنت في الىنذ  ألاهظمت اإلاعحرة لها، لزا قةن جىقحر و بغذاد البُاهاث و اإلاػلىماث المشوٍس

ا في اإلااظعت  ت، ٌػذ مىلبا خٍُى اإلاىاظب الجخار الهشاساث و بغذاد العُاظاث و الخىي و اإلاىاصهاث الخهذًٍش

اث ؤلاداسة  2.إلاخخلل معخٍى

 

اإلاداظبت الخدلُلُت و مجاُ جىبُهها في مشانبت الدعُحر 

 

                                                 
 .06، ؿ 2010، داس آلاقام، ظىت (مىهجُت خعاب ظػش الخٍلكت )ظكُان بً بلهاظم، خعحن لبُهي، اإلاداظبت الخدلُلُت .1
 .32، ؿ 1997ـالر الشصم ، غىا هللا خلُل بً وساد، مبادت مداظبت الخٍالُل، ؤلاواس الىظشي و الػلمي، داس صهشان، غمان ألاسدن، . 2
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اث  بن مىلىع اإلاداظبت الخدلُلُت ًمًٌ ؤظاظا في دساظت، خعاب، جدلُل و مشانبت الخٍالُل إلاخخلل معخٍى

اليؽاه الانخفادي مثل جٍلكت الؽشاء، ؤلاهخاج، الخىصَؼ و ظػش الخٍلكت، مً هىا وػشف اإلاداظبت الخدلُلُت 

: غلى ؤجها وظُلت إلاشانبت الدعُحر حػخمذ غلى

 الخ...جٍلكت اإلاادة ألاولُت، الُذ الػاملت، الخىصَؼ: غشك الخٍالُل -

 .جٍالُل مباؼشة و ؾحر مباؼشة، جٍالُل مخؿحرة و زابخت: جفيُل الخٍالُل -

ل : جدمُل الخٍالُل - هت الخدمُل الػهالوي للمفاٍس هت ألانعام اإلاخجاوعت ؤو وٍش ًخم باظخػماُ وٍش

 .الثابخت

 

لىحت اللُادة : الفسع الثاوي

 

الخعٍسف و الخصائص 

 

جخمثل لىخت الهُادة في مجمىغت مً اإلااؼشاث التي جضود اإلاعاوُ باإلاػلىماث اإلاكُذة و الكىسٍت مً ؤحل نُادة 

. اإلااظعت ؤو الىخذة التي جخفه هدى جدهُو ؤهذاقه

و غمل  Alazard. C et Separi. Sيما غشقه   غلى ؤجها مجمىغت مً اإلااؼشاث اإلاشجبت في هظام خالؼ إلاخابػت قٍش

ؤو معاوُ ما للمعاغذة غلى اجخار الهشاساث و الخيعُو و الشنابت غلى غملُاث الهعم اإلاػني، يما حػخبر ؤداة 

 1.اجفاُ حعمذ إلاشانبي الدعُحر بلكذ اهدباه اإلاعاوُ بلى الىهاه ألاظاظُت في بداسجه بؿشك جدعُنها

  

قهي غشك ألهمُت اإلااؼشاث التي ًدخاحها اإلاعاوُ و التي حعمذ بةظهاس الاهدشاقاث الىاججت غً ظىء 

. الدعُحر، يما حػخبر ؤداة جيبا حعمذ بخهذًش الخىىساث اإلاخىنػت النخىاؿ الكشؿ و جخكُن وعبت الخىش

و مً خالُ ما ظبو ًمًٌ حػٍشل لىخت الهُادة غلى ؤجها جمثُل مبعي ملخق ألهم اإلااؼشاث و اإلاػلىماث 

. التي ًدخاحها اإلاعاوُ مً ؤحل الخدٌم الجُذ في ظحر الػملُاث

 

: و مً بحن ؤهم الخفاثق لىخاث الهُادة

 .لٍل معاوُ غملي لىخت الهُادة الخاـت به -

 .ًشيض قيها ؤهم الىهاه التي حعمذ بخابػت ألاداة و التي جدبؼ ؤلاظتراجُجُت -

و بالخداوس خُى هخاثج ؤدائهم -  .ٌػبر غنها بلؿت مؽتريت حعمذ لجمُؼ ؤغماء الكٍش

 .حعمذ بٌؽل الخلل و الخػذًل قيها إلاىابهت اخخُاحاث اإلاعاولحن -

 . الخصخُدُت في الىنذ اإلاىاظبؤلاحشاءاثحعمذ بخدذًذ  -

 

                                                 
1.C. Alazard et S. Sépari, op. cit, p 591. 
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مهام لىحت اللُادة 

 

ت Gervaisلهذ غشف  ػت للبُاهاث المشوٍس  لىخت الهُادة بإجها هظام مػلىماث ٌعمذ بمػشقت داثمت و ظَش

. إلاشانبت ظحر اإلااظعت غلى اإلاذي الهفحر و حعهى ؤداء اإلاعاولُاث

 1: اهىالنا مً هزا لخػٍشل ًمًٌ اظخخالؿ مهام الاظاظُت للىخت الهُادة

ن اإلاعاولُاث ٌعخىحب وحىد ؤداة حعمذ للمكىك مً جهُُم ؤداء اإلاكىك : الذوس الخهُُمي -1 بن جكٍى

 .له

ت لألنعام الخاـت : الذوس الهُادي -2 بلاقت بلى الذوس الخهُُمي للىخت الهُادة قةجها يزلَ ؤداة بخباٍس

 .بها

  

أدواث لىحت اللُادة 

 

 

مجمىغت مً اإلااؼشاث ٌعخذعي جىلُذ ألادواث التي جبحن هزه اليعب ختى جادي "بن حػٍشل الهُادة بإجها 

". دوسها الخهُُمي و الهُادي ال بذ ؤن حػبر غً خهُهت و جٍىن بعُىت و ظهلت الاظدُػاب

 

ً مالُحن ؤو يمُحن، قهزه اليعب ختى جادي : اليعب -1 و هي غباسة غً غالنت بحن مجمىغخحن ؤو غىفٍش

 .دوسها الخهُُِمي و الهُادي ال بذ ؤن حػبر غً خهُهت و جٍىن بعُىت و ظهلت الاظدُػاب

 

و هي غباسة غً ؤؼٍاُ هىذظُت مػبرة لبػن اليعب ؤو الجذاُو و هي ؤداة ؤيثر : الخمثُل البُاوي -2

 .ظهىلت لالظدُػاب

 

3-  ُ  (ؤغمذة و ـكىف)و هي غباسة غً جشجِب اإلاػلىماث في ؼٍل حذاُو : الجذو

 

 

 

 

                                                 
1.Gervais. M, op- cit, p 593. 
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: خالصت الفصل

 

غشقذ مشانبت الدعُحر جىىسا يبحرا، خُث احعػذ مهمتها اإلاداظبُت بلى مهمت حؽمل ًل وظاثل اإلااظعت، و 

ؤـبدذ حعاهم معاهمت قػالت في غملُت الخخىُي و الخىظُم و بداسة ألاقشاد و هي ؤداة قػالت للخدهُو مً 

. الخجىُذ الكػاُ و الذاثم للمىاسد و الىاناث اإلاخاخت مً ؤحل جدهُو ألاهذاف اإلاعىشة

   ٌػخمذ هظام مشانبت الدعُحر غلى الػذًذ مً الادواث مً ؤحل لمان مخابػت اهجاصاث اإلااظعت و الخدٌم 

الجُذ في ؤدائها، قاإلاداظبت الػامت تهذف بلى حسجُل الىناجؼ التي جهىم بها اإلااظعت مؼ الؿحر، قهي جىقش 

مجمىغت مً اإلاػلىماث الهادقت بلى خذمت ؤوشاف خاسحُت، قمػلىماتها ؼمىلُت و مالُت جمًٌ مً جهُُم 

ألاداء، ؤما مداظبت الدعُحر قتهذف بلى جبُان مػلىماث خالشة جخق ًل مشيض معاولُت، و لىخت الهُادة التي 

ؼ  حعمذ باإلاخابػت الجُذة لعحر الػملُاث، و حعاغذ غلى اجخار الاحشاءاث الخصخُدُت اإلاالثمت بؽٍل ظَش
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 :جمهُد

 

ًاث اإلاىحىدة و التي جيؽإ في الػمل يما حعاغذ  جهىم بداسة جدعحن ؤداء الػمل بةصالت حمُؼ الػهباث و الاسجبا

ًاقت الىشم و الىظاثل مً حعهُالث و  غلى الخخلق مً ؤي مؽاًل حػلُو ظحر الػمل و رلَ باظخخذام 

ججهحزاث  و اجفاالث خذًثت مخىىسة مػخمذة في رلَ غلى اظخخذام جهىُت اإلاػلىماث الخذًثت و مً المشوسي 

ت اإلالتزمت ججاه اإلااظعت ببزُ مجهىداتهم لخدعحن ؤداء اإلااظعت . ؤًما وحىد اإلاىاسد البؽٍش

 

    و مً ؤحل هزا ًٍىن الهذف مً هزا الكفل ببشاص و بغىاء اإلاكاهُم ألاظاظُت ألداء اإلااظعت و رلَ 

: بالخىشم بلى الػىاـش الخالُت

. مذخل خُى ؤداء اإلااظعت:املبحث ألاول 

. مذخل خُى جهُُم ؤداء اإلااظعت: املبحث الثاوي

ت و جدعحن ألاداء:املبحث الثالث   غىامل اظخمشاٍس
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 مدخل حىل أداء املؤطظت: املبحث ألاول 

 

ٌػشف ألاداء غلى ؤهه الهُام بإغباء الىظُكت مً معاولُاث و واحباث وقها للمػذُ اإلاكشوك ؤدائه مً الػامل 

الٌلء، رلَ اإلاػذُ الزي ًمًٌ مػشقخه مً خالُ جدلُل ألاداء ؤي مً خالُ دساظت يمُت الػمل و الىنذ 

 .اإلاعخؿشم و بوؽاء غالنت غادلت بُنهما

 

 أهداف ألاداء: املؼلب ألاول 

 

        ًخىلب هظام اإلاىاصهاث الخخىُىُت الكػاُ ؤن جهىم بداسة اإلاىظمت ببىاء ؤهذاف ؤداء لٍل نىاع مً 

نىاغاث اإلاىظمت، و جهىم ؤلاداسة الػلُا باإلقفاح غً ؤهذاف ألاداء إلاذًشي الهىاغاث في اإلاىظمت مً خالُ 

 1اإلاىاصهاث الخخىُىُت الذوسٍت لخلَ الهىاغاث، و ًىلو غلى مثل هزا الىظام اـىالح هظام مىاصهاث ألاداء

و ًخم الخيعُو بحن ؤهذاف ألاداء لٍل نىاع بفىسة ًمًٌ مػها جدهُو ألاهذاف الؽاملت للمىظمت بر التزم 

ًل نىاع بدىكُز ؤهذاف ألاداء اإلادذدة له، بدُث ؤهه برا جم جدهُو ألاهذاف اإلادذدة لٍل نىاع غلى خذي 

 2. قةن الىدُجت النهاثُت ؤو مدىت رلَ جخمثل في جدهُو ألاهذاف الؽاملت للمىظمت

 

 العىامل املؤزسة في ألاداء: املؼلب الثاوي

 

    ًجب ؤن ًإخز اإلاعاولحن في اغخباسهم غىذ جهُُم ألاداء إلاىظمت ما حؽؿُل غىامل نذ جازش في ألاداء و مً 

 :بحن جلَ الػىامل مل ًلي

 

قاإلاىظمت التي حػالج حجما يبحرا مً الػمل نذ : الاخخالف امللخىؾ في حجم العمل كد ًؤزس في ألاداء -1

 .جدخاج بلى مىاسد لٍل وخذة غمل ؤنل مما جدخاج بلُه ؤخشي لذحها حجم ؤنل مً هكغ الػمل

 

 

 

" بن ظبب الىهق في الػمل اإلاخاح  : وحىد أو عدم وحىد ألاعمال املخأخسة كد ًؤزس في معدل إلاهخاج -2

لذي الػاملحن اهخكالا في مػذُ ؤلاهخاج، و غلى الىهُن قةن يثرة الػمل اإلاخإخش غً اإلاػخاد " ونذ الاهخظاس

ًمًٌ ؤن حعبب حعجال و مػذال ؤغلى لإلهخاج مثل هزا اإلاػذُ اإلاخعجل نذ ال ًمًٌ جدهُهه داثما و ًخىلذ غىه 

 .اهخكاك في هىغُت اإلاىخج النهاجي
                                                 

ت، مفش، (هظام اإلاػلىماث اإلاداظبُت و جىبُهها غلى الخاظب)غبذ اإلاهفىد ربُان و آخشون، اإلاداظبت و جٌىىلىحُا اإلاػلىماث . 1 ، حامػت الاظٌىذٍس

. 38، ؿ 2003ظىت 
ت، مفش، ظىت . 2 . 59، ؿ 1997غبذ اإلاهفىد ربُان، مذخل بلى هظام اإلاػلىماث اإلاداظبُت، الذاس الجامػُت للىباغت و اليؽش و الخىصَؼ، الاظٌىذٍس
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ًخىنل مػذُ ؤلاهخاج غلى غىامل : الخحظِىاث الخىـُمُت و الاحسائُت ذاث أزس مباػس على ألاداء -3

غذة منها مالءمت الترجِباث الخىظُمُت و الاحشاثُت قالخػذًل الخىظُمي مثال الزي ٌػبر مً جذقو و جخابؼ الػمل 

ت جشجب اسجكاغا واضخا في مػذُ ؤلاهخاج و  غادة ما ًترجب غلُه حؿُحرا في مػذُ ؤلاهجاص و مٌُىت الػملُت الُذٍو

 .باإلاثل قةن اخخفاس خىىاث الػمل في غملُت ما ًهلل مً اإلاىاسد اإلاىلىبت إلجهاء وخذة الػمل

 

 

ألاداء في العملُاث املخمازلت كد ًدباًً بحظب الخىػً الجغسافي للىحداث مً حساء الـسوف  -4

نذ جدباًً مػذالث ؤلاهخاج بعبب الظشوف اإلادلُت ختى و لى ؤدي هكغ اليؽاه في مىاوً مخخلكت : املحلُت

ً لذولت  بىكغ دسحت الٌكاءة مً رلَ مثل في غملُت ًىىىي غلى خفش و حسجُل ألاقشاد الذاخلحن و اإلاؿادٍس

ًان الخفش ًخم في  ما خُث هاالء ألاقشاد نابلىن للػذ نذ ًدباًً مػذُ الخفش و الدسجُل بدعب ما برا 

ت، قذسحت الخكخِؾ اإلاىلىبت غىذ ًل مىوً مً  ت ؤو قهي الػبىس غلى الخذود البًر ت ؤو الجٍى اإلاىاوئ البدٍش

الخ ًلها ...هزه اإلاىاوً و اهخظام جذقو خشيت الذخُى و اإلاؿادسة و اخخالف اللؿاث اإلاعخخذمت غىذ ًل مىوً

 .يخؿحراث جازش غلى مػذُ ؤلاهخاج

 

مػذالث ألاداء يمُت بىبُػتها و نذ : جىعُت وحدة العمل الخام كد جلض ي إلىمعدالث مخخلفت إلهخاج -5

جدخىي غلى مخؿحراث غً  هىغُتالػمل اإلاىجض، و نذ جظهش غملُت ما مثال مػذال حُذا لإلهخاج لٌنها مً الىاخُت 

 .1الىىغُت نذ جخمثل في ؤداء سديء

 

 

 
 
 
 

                                                 
1
 .  07 ،ص 2004توفيق محمد عبر محسن ، تقييم االداء مداخل جديدة لعالم جديد ، جامعة الزقايق ،مصر، سنة .  
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اتها و بمٍاهُاتها هى    بن الهذف ألاظاس ي الزي حععى بلُه ًل اإلااظعاث و اإلاىظماث غلى اخخالف معخٍى

جدهُو حمُؼ ألاهذاف التي نامذ مً ؤحلها هزه اإلااظعت و بمػذالث غالُت مً الكػالُت و الٌكاءة في الػمل 

 . بكػالُت ؤيبرألاغماُو رلَ بخىقحر الجى اإلاالثم للػماُ الزي ًدكضهم غلى ؤداء جلَ 

 

 مدخل حىل جلُُم املؤطظت: املبحث الثاوي

 

اث اإلاىظمت ابخذاءا مً ؤلاداسة الػلُا و        حػخبر غملي جهُُم الاداء مً الػملُاث الهامت غلى حمُؼ معخٍى

اهتهاءا بالػاملحن في ؤنعام وخذاث ؤلاهخاج، و هي غملُت الخهت لػملُتاجخار الهشاساث الؿشك منها قدق اإلاشيض 

خ مػحن  .اإلاالي و الانخفادي للمىظمت في جاٍس

 

 فىائد جلُُم ألاداء: املؼلب ألاول 

 

ت مكُذة في بظهاس قاغلُت الػملُاث و بلهاء ألالىاء غلى  حػخبر مػذالث ألاداء مً وحهت هظش الشنابت ؤلاداٍس

. مىاوً اإلاؽٌالث التي هي بداحت بلى بحشاء جصخُخي و مً رلَ

 

جي في غبء : الاظخخذام ؾحر العلُم لألقشاد -1 خُث ًيؽإ لبترايم الىظُكي مً حشاء الاهخكاك الخذٍس

الػمل بلى ؤن ًٍىن الػاملىن في مجمىغهم في معخىي غذدي مىاظب لٌنهم ؾحر مىصغحن بؽٍل ًدكظ 

 .الػالنت بحن الػمل و الػاملحن

 

ذ الػبء غلى بػن الىخذاث الخىظُمُت بِىما البػن آلاخش : الخىصَؼ ؾحر العلُم للػمل -2 خُث ًٍض

 .جدمل بالهلُل مً غبء الػمل

 

 

جىحذ بػن الاحشاءاث اإلاػهذة و التي ال ًىمَ جصخُدها بال مً خالُ جهُُى : الاحشاءاث ؾحر اإلاالثمت -3

 .ألاداء

 

خُث ال ٌعخخذم اإلاػذاث اإلاعخػملت بٌكاءة ؤو ؤن جٍىن جلَ اإلاػذاث : الدؽؿُل ؾحر الٍافي للمػذاث -4

 .في خالت مخذهىسة
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: يما ًلخق البػن قىاثذ جهُُم ألاداء في الىهاه الخالُت

 

ًاثض التي جبنى غليها اإلاشانبت و المبي -  .ٌػخبر جهُُم ألاداء ؤهم الش

 .ًكُذ جهُُم ألاداء بفىسة مباؼشة في حشخُق اإلاؽٌالث و خلها و مػشقت مىاوً الهىة و المػل في اإلايؽإة -

ش ؤو الاظدثماساث ؤو غىذ  - يما ًكُذ في جضوٍذ ؤلاداسة باإلاػلىماث الالصمت الجخار الهشاساث الهامت ظىاء للخىٍى

ت مثل ؼشاء مايُىاث، حؿحر اإلاىخجاث، ؾضو ؤظىام حذًذة  .الخ...بحشاء حؿحراث حىهٍش

ٌػخبر مً ؤهم دغاثم سظم العُاظاث الػامت ظىاء غلى معخىي اإلايؽإة ؤو غلى معخىي الفىاغت ؤو غلى  -

 . معخىي الذولت

 .يما ٌػخبر مً ؤهم مفادس البُاهاث الالصمت للخخىُي -

 

 مجاالث جلُُم ألاداء: املؼلب الثاوي

 

جخٍىن ؤي ماظعت مً غذة ؤوؽىت ؤو مجاالث حػمل مجخمػت غلى جدهُو الهذف الػام، قمال غً ؤن لٍل 

منها ؤهذاف مػُىت حععى بلى جدهُهها، و مً زم قةن مػشقت مذي جهذمها بلى ما جشمي بلُه ًخىلب منها رلَ 

جهُُما للمعخىي الزي خههخه، يما ؤن يكاءة و قػالُت ألاداء الٌلي للماظعت هى مدفلت الٌكاءة و قاغلُت 

مخخلكت جلَ اإلاجاالث ؤو ألاوؽىت قيها، و غلى اغخباس ؤن هزه ألاخحرة جترابي و جخٍامل مؼ بػمها البػن قةن 

ؤداء ؤي مجاُ ًازشه بالمشوسة غلى ؤداء اإلاجاالث ألاخشي، و لؿشك خعاب معخىي ألاداء الزي خههخه جلَ 

ألاوؽىت و يزا الىنىف غلى معخىي الخىىس في ؤي حاهب ؤو مجاُ مً مجاالتها قةن رلَ جىلب جىقش 

مجمىغت مً اإلاػاًحر جدٌم غملُت الخهُُم جلَ، يما ؤن هزه ألاخحرة جدذدها ألاهذاف الػامت و التي جم 

ـُاؾتها في بواس غملُت لخخىُي الاظتراجُجي لُخم جشحمخا بلى ؤهذاف الػملُاث و رلَ بمخخلل اإلاشايض 

ًاهذ مشايض ؤلاهخاج  ؤو مشايض مؼ ألاخز بػحن الاغخباس غاملي الٌكاءة و  (ظلعي ؤو خذمي )باإلااظعت ظىاء 

. الكػالُت التي ًخممً غليها ًل مشيض
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  و لهذ رهب الػذًذ مً الباخثحن و الٌخاب بلى ؤن هىاى حىاهب ؤظاظُت في الخىظُم بر ما خذدث لها مػاًحر 

 1.لخهُُم قةجها حعهم في جدهُو ألاداء اإلاىلىب منها، و قُما ًلي غشك لبػن مً جلَ الجىاهب

 

بر ٌػخبر ؤلاهخاج مً بحن اإلاجاالث التي ًخم اظخخذام مػاًحر الخهُُم قيها و التي حػمل غلى : ؤلاهخاج -1

ًاهذ مجخمػت ؤو ًل  ًالػمل، سؤط اإلااُ، اإلاىاسد و آلاالث ظىاء  نُاط يمُت ؤلاهخاج مهاسهت بخٍلكت غىامله 

منها غلى اهكشاد، يما و جخم غملُت مهاسهت بحن ؤلاهخاج الكػلي و ؤلاهخاج اإلاخىي له ؤو ؤلاهخاج بالىانت اإلاخاخت 

 . ؤو ؤلاهخاج في العىىاث العابهت و ما بلى رلَ

 

ت ؤو بخٍالُل : الخٍالُل -2 رلَ لؿشك نُاط الخٍالُل الكػلُت اإلاخىي لها ؤو بالخٍالُل اإلاػُاٍس

ظىىاث ظابهت و بخمثُلها مً اإلااظعاث الانخفادًت اإلاؽابهت اإلادلُت منها ؤو ؤلانلُمُت، مما ًخىلب رلَ 

ش و بُاهاث واضخت ؤمام بداسة اإلااظعت جىضر الاهدشاقاث اإلاىحىدة لؿشك جصخُدها و الىخاثج  جىقش جهاٍس

ضها و يزا الخىظؼ بها  .ؤلاًجابُت ألحل جذغُمها و حػٍض

 

 

بر جبحن مػاًحر جهُُم ألاداء اإلااظعت الانخفادًت مذي يكاءة بداستها في ؤداء اإلاعاولُاث : ؤلاداسة -3

لت لها بىجاح، يىجاخها في جىكُز اإلاىاصهاث الخخىُىُت، خعً بداسة و اظخؿالُ ألامىاُ و يزا اإلاىاسد  اإلاًى

 .اإلاخىقشة لذحها و يزا الخىكُز الجُذ للػملُاث و الخىي اإلاشظىمت

 

بر حعخخذم اإلاػاًحر هىا للخػشف غلى بهخاحُت الػامل الىاخذ و يزا الخىىس الخاـل : الهىي الػاملت -4

اباث، ؤلاحاصاث، الاههىاغاث، و الجزاغاث الػمالُت  قيها مؼ مشوس الضمً و بلى مػشقت مذي جإزحر ًل مً ؤلـا

 .غليها

 

 

 

 

 

 

                                                 
م ألاداء باظخخذام اليعب اإلاالُت، داس اإلاىاهج لليؽش و الخىصَؼ، غمان، الىبػت ألاولى، . 1  .61، ؿ 2007مدمذ الٌشدي، جهٍى
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حػخبر اإلاػاًحر في اإلاجاُ مً ؤقمل الىظاثل التي ًٌؽل مً خاللها غلى الىلؼ اإلاالي : اإلاشيض اإلاالي -5

للماظعت، بر حػخمذ بلى جبُان يكاءة اإلااظعاث في اظخخذام سؤط مالها و يزا اإلاىحذاث الثابخت و اإلاخذاولت 

لذحها يما تهذف بلى بًماح مذي الاظخكادة مً الدعهُالث الاهخماثُت و الهشوك التي جدفل غليها و مػذُ 

هت جىصَػها و الاخخُاواث التي بىتها اإلااظعت إلاىاحهت خاالث الىىاست و  ل و جدلُل ألاسباح و وٍش ًلكت الخمٍى

 .الظشوف ؾحر الاغخُادًت و ما بلى رلَ

 

بن جىقش مػاًحر ألاداء ٌعاغذ غلى ولؼ اإلاىاصهاث الخخىُىُت للماظعاث بر : اإلاىاصهاث الخخىُىُت -6

هُت ت و الدعٍى ت و العػٍش الخ في لىء معاس ...ًٍىن باظخىاغتهم سظم الخىي و العُاظاث ؤلاهخاحُت و ألاحٍش

مُت التي حؿىيها  1.اإلاػاًحر و الىخاثج الخهٍى

 

 

يما و نذ ًخػذي مذي جهُُم ألاداء بلى مىخجاث و بهخاحُت اإلااظعت و يزا اإلاشيض العىقي بر جهىم اإلااظعت 

.  بخهُُم الخٍالُل و الجىدة و اإلاشيض العىقي لٍل مىخج مً اإلاىخجاث الخالُت و اإلاىخجاث اإلاخىي لها معخهبال

 

جخمثل الػالنت بحن مخشحاث اإلااظعت مً ظلؼ و خذماث و بحن مذخالتها، يما ٌػخبر : ؤلاهخاحُت -7

ؤلاهخاحُت مهُاظا إلاذي اظخخذام ألامثل لػىاـش ؤلاهخاج بما جخممىه مً مىاسد و واناث مخاخت لها و بما 

 .ًٌكل جدهُها لألهذاف اإلايؽىدة

 

ًمثل الخفت العىنُت للماظعت و التي حؽحر بلى وعبت حجم ألاغماُ اإلاخىقشة لٍل : اإلاشيض العىقي -8

ظلػت ؤو خذمت مؼ حجم ؤغماُ اإلاىخج ؤو العلػت غلى معخىي العىم و غادة ما جهاسن بإنىي اإلاىاقعحن في 

العىم هزا و ال الٌػني ؤن جهُُم الاداء ًخىنل غىذ هزا الخذ مً اإلاجاالث بل ًخػذاها بلى مجاالث ؤخشي، 

بر ؤن هزه ألاخحرة جخخلل مً ماظعت بلى ؤخشي و ًشحؼ رلَ الخػذد و الخبُان في اإلاجاالث التي حؽخمل غليها 

ػني رلَ ؤن  ش اإلااظعت، َو الػملُت ألاداثُت بلى ألاهمُت اليعبُت لٍل مجاُ و بلى مذة معاهمخه في جىٍى

جدذًذ مػاًحر جهُُم ألاداء ال ًهخفش غلى اإلاجاالث العابهت بهما ًخػذاها بلى مجاالث ؤخشي يمجاُ الخذمت و 

ش و اإلاعاولُت الاحخماغُت، بر ًخممً اإلاجاُ ألاُو غلى مػاًحر مخىىغت و مخػذدة في نُاط  البدث و الخىٍى

 حىدة الخذمت و التي جخخلل مً وؽاه بلى آخش جبػا الخخالف هىغها، و ًىفب اهخمام جلَ اإلاػاًحر خُى 

 

                                                 
 .313، ؿ 2006قالح خعً الخعني، بداسة اإلاؽشوغاث الفؿحرة، مذخل اظتراجُجي للمىاقعت و الخمُحز، داس الؽشوم لليؽش و الخىصَؼ، غمان . 1
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يمُت و هىغُت الخذمت، الضمً اإلاعخؿشم في جهذًمها، اإلاىكػت اإلاخدههت منها مهابل جٍلكتها، مذي جىقش  -9

حؿىُت غٌعُت مً اإلاعخكُذًً و رلَ لخدعحن هىغها، ؤما مجاُ البدث و جىىس قةن اإلااظعتو مً ؤحل 

و رلَ بما ًخىاقو و جىحهاتها اإلاعخهبلُت، لزلَ . الاهخكاع به قهي حػمل غلى حشجُؼ و جىمُت ؤلابذاغاث قيها

قهي حػخمذ غلى ولؼ مػاًحر لهُاط رلَ يػذد ًالبدىر اإلاىجضة خالُ قترة صمىُت مػُىت بمٍاهُت جىبُهها 

ش و قُما ًخق  وانػُا و غذد البدىر التي وبهذ منها قػلُا و الػاثذ غلى الاظدثماس في البدىر و الخىٍى

اإلاعاولُت الاحخماغُت يمجاُ مً اإلاجاالث التي ًمًٌ ؤن حؽخمل غليها الػملُت ألاداثُت قةهه مً الفػب في 

ؤؾلب ألاخُان نُاط مذي جدهُو ؤهذاف اإلااظعت اإلاخػلهت به هظشا بلى نُاط بظهاماتها في خماًت اإلاجخمؼ 

الزي جخىاحذ قُه ال ًمًٌ نُاظها نُاظا يمُا يخهُُم ؤدائها في مجاُ مٍاقدت جلىر البِئت و اإلاؽاسيت و 

ًالثهاقت، ججمُل اإلاىىهت، الاظخهشاس الىظُكي للػاملحن و مذي جىبُو  اإلاعاهمت في ألاوؽىت اإلاجخمػُت 

الهىاهحن الخٍىمُت و لىاإلاا ؤن هزه ألاغماُ باإللاقت بلى ؤغماُ ؤخشي ال ًمًٌ نُاظها يمُا قةن الخٌم غلى 

ؤدائها ًٍىن بالىخاثج اإلاخدفل مً ظُاظتها الػامت و ما جهذمه مً وؽاواث راث مفلخت غامت يةؼباع 

ادة  ت و الكىُت و يزا ٍص خاحاث و سؾباث ؤقشاد اإلاجخمؼ، و خلو قشؿ للػمل لهم و جىمُت خبراتهم ؤلاداٍس

الذخل الهىمي، سقؼ معخىي اإلاػِؽت لألقشاد و جدهُو معخىي ؤقمل مً الشقاهُت لهم، يما و ؤن هزه 

ا باإلاهاسهت مؼ ما ؤهكهخه  .العُاظت جهُم و جهذس غلى ؤظاط اإلابالـ التي جكهها ظىٍى

ماظعاث ممازلت لها حػمل في هكغ اإلاجاُ، ؤو غلى ؤظاط الؽٍاوي و اإلاخالكاث التي لخهذ بها مهاسهت مؼ 

 1.ؾحرها مً اإلااظعاث اإلاثُلت في العىم خالُ قترة مػُىت

 

و لؿشك ؤخٍام اإلااظعت لػملُاث جهُُم ؤدائها و الشنابت غلُه قةجها جلجإ بلى اظخخذام مػاًحر ؤو ماؼشاث 

مػُىت في نُاظه، و جمثل هزه ألاخحرة وظاثل غملُت جهاط بها يكاءة ألاداء اإلااظس ي و قػالُخه و غلى اغخباس 

 قهي حػمل غلى ايدؽاف الاهدشاقاث و 2ؤجها جمثل بُاهاث مٌخىبت هفل يُل ًمًٌ جإدًت الػمل بؽٍل حُذ

ت الػمل  ض ؤلاًجابُاث و جصخُذ الاهدشاقاث و بزلَ لمان اظخمشاٍس جدلُل ؤظبابها و مً زم الػمل غلى حػٍض

 3.اإلااظس ي

 

 

 

 

                                                 
ت غلى اإلااُ و ألاغماُ، مٌخبت الشاثذ الػاإلاُت، الىبػت ألاولى، . 1  .46، ؿ 2000غلي غباط، الشنابت ؤلاداٍس
ي مدمىد هاؼم، ؤظاظُاث ؤلاداسة، اإلاٌخبت الػاإلاُت لليؽش و الخىصَؼ، غمان، . 2  .371، ؿ 2006ًص
م ألاداء باظخخذام اليعب اإلاالُت، داس اإلاىاهج لليؽش و الخىصَؼ، غمان، الىبػت ألاولى، . 3  .27، ؿ 2007مجُذ الٌشدي، جهٍى



 مفاهُم أطاطُت حىل أداة املؤطظتالثاني                                                       الفصل 

 

30 

 

ت و جحظين ألاداء: املبحث الثالث  عىامل اطخمساٍز

 

جيؽإ حمُؼ اإلااظعاث في بذاًت ألامش و هي حػمل في وُاتها ؤقام و ومىخاث هدى اإلاعخهبل، بر حػمل حاهذة 

ذ  بٍل ما جىقش لها مً وظاثل و بمٍاهُاث في ظبُل لمان بهاءها، اظخمشاسها و جىىسها و يزا جدهُو ما جٍش

ًاث مخكاغلت مؼ مدُىها  ُى بلُه لًٌ الزي جىاحهه جلَ اإلااظعاث و خاـت خالُا هظشا إلاا ًمحزه مً خش الـى

اإلاليء ًالتهذًذاث، الكشؿ اإلاكاحأث، الؿمىك في بػن ألاخُان، و لزلَ وحب غليها الخكٌحر في ؤظالُب 

حذًذة جىحه بمٍاهُاث و مىاسد اإلااظعت و اظدثماساتها هدى اؾخىام الكشؿ و جدهُو الشئي و ألاو ألاخىاس، 

الاظتراجُجُت ًىجها جمثل ؤظلىب غمل خىت ؼاملت : ألاهذاف بإنل الخٍالُل و لػل مً ؤوحه جلَ ألاظالُب 

ًان رلَ في وشف و ؤظالُب الػمل ؤو الىظاثل ؤو  لخدهُو ألاهذاف، ؤلابذاع ما ًدمله مً حذًذ ظىاء 

الػملُت ؤلاهخاحُت ؤو ختى اإلاىخىحاث و إلاا له مً جإزحر و اهمُت في جدعحن و جىىس ؤداء اإلااظعت ألغمالها، قمال 

 .غً جىحه اإلااظعاث خالُا بلى البدث غً الجىدة بما ٌعاهم بهذس يبحر في الشقؼ مً معخىي ؤدائها

 

 الاطتراجُجُت و ألاداء: املؼلب ألاول 

 

تها و  ًهىم ألاداء غلى ؤهه ًمثل رلَ اليؽاه الؽمىلي اإلاعخمش و الزي ٌػٌغ هجاح ؤي ماظعت و اظخمشاٍس

نذستها غلى الخٌُل مؼ ما هى مدُي بها ؤو قؽلها و اوسخابها، يما و ٌؽخمل يؿحره مً اإلافىلخاث غلى 

ًالىجاح ؤو الكؽل، الٌكاءة و الكػالُت، ألاداء اإلاخىي و الكػلي، ألاداء الٌمي و الىىعي و . مكاهُم جخػلو به 

ًان ًىظش لألداء نذًما مً هاخُت الهُمت اإلاالُت التي جدههها اإلااظعت قهي لًٌ ؤؾلب اإلااظعاث وحذث   لهذ 

ت و قػالُت ؤدائها ًىجها سيضث غلى الهُمت اإلاالُت قهي و التي جدهو لها  بإن هزا اإلاىظىس ال ٌعمذ لها باظخمشاٍس

. ؤداء قػاال غلى اإلاذي الهفحر لِغ غلى اإلاذي البػُذ

 

 .G      و مً هزا اإلاىىلو قهذ حاءث غذة دساظاث غملذ غلى جىلُذ جلَ الكٌشة ومً بُنها دساظت ًل مً 

Hamel و C. K. Prahalad ًاهذ جىمذ لخدهُو ؤهذاف مػُىت غلى  و التي ؤوضخذ بإن يثحرا مً اإلااظعاث 

الشؾم مً ؤن مىاسدها و بمٍاهاتها ال حعمذ بزلَ لًٌ مؼ مشوس الىنذ وحذث هكعها نذ هجخذ في ًل  

ًاهذ جىمذ بلُه قمً خالُ هزه الذساظت جبحن ؤن بداسة اإلااظعت و ألاظالُب  لذ بلى ما  اث و ـو اإلاعخٍى

 1.اإلاعخخذمت جلػب دوسا يبحرا في رلَ و لػل مً بحن جلَ اُ ؤظالُب ما ٌعمى باإلداسة الاظتراجُجُت

 

ل ألامذ ؤلاظتراجُجُت    ًهفذ باإلداسة   جلَ الػملُت التي ٌعخىُؼ اإلاذًشون بىاظىتها جإظِغ اججاه وٍى

ش اظتراجُجُاث لؿشك جدهُو هزه الاهذاف في لىء حمُؼ الظشوف  للمىظمت و جدذًذ ؤهذاف مػُىت و جىٍى

 2.الذاخلُت و الخاسحُت راث الػالنت زم الخػهذ بدىكُز الخىي اإلاخخاسة

                                                 
مزيشة جذخل لمً مخىلباث هُل ؼهادة اإلااحعخحر في الػلىم الدعُحر، جخفق : ؼُهاسة هجحرة، الاظتراجُجُت الخىاقعُت و دوسها في ؤداء اإلااظعت. 1

 . 110- 109، ؿ 2005- 2004غلىم بداسة ألاغماُ، حامػت الجضاثش، دقػت 
ًابي، الاظتراجُجُت الػىإلات و اإلاىاقعت، داس واثل لليؽش و الخىصَؼ، غمان، الىبػت ألاولى، . 2  .58، ؿ 2004ًاظم هضاس الش
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: وقها لهزا الخػٍشل قةهه ٌعدىذ بلى زالزت ؤقٍاس سثِعُت هي

 

 .ؤلاداسة الاظتراجُجُت غملُت ًخم مً خاللها بىاء الاججاه اإلاعخهبلي للمىظمت -

-ولؼ الاهذاف ألغماُ مػُىت و الػمل غلى جىكُزها و ججعُذها وانػُا، و رلَ بىلؼ الاظتراجُجُاث  -

 .اإلاىاظبت لخدهُو رلَ مؼ الاخز بػحن الاغخباس الظشوف الذاخلُت و الخاسحُت اإلادُىت باإلااظعت- 

 .الػمل غلى جىكُز الخىي و الاظتراجُجُاث مً ؤحل جدهُو جلَ الاهذاف -

 

ت التي جدذد ألاداء وُى ألاحل للمىظمت : "يما و نذ غشقذ غلى ؤجها مجمىغت الهشاساث و اإلاماسظاث ؤلاداٍس

مها باغخباسها مىهجُت ؤو ؤظلىب  بٌكاءة و قػالُت و ًخممً رلَ ولؼ ؤو ـُاؾت الاظتراجُجُت و جىبُهها و جهٍى

ل ؤو جفىس للخىحه اإلاعخهبلي للماظعت و 1"غمل  و لهذ اغخبر هزا الخػٍشل ؤلاداسة الاظتراجُجُت غلى ؤجها ـو

معاس ؤغمالها و ؤوؽىتها و الزي جداُو مً خالله اخخاللها مٍاهت مخمحزة في اإلاعخهبل في ظل مدُىها، يما و 

م لها غلى  ًهؼ غلى غاجو ؤلاداسة ـىاغت ؤو ـُاؾت الاظتراجُجُت و جىكُزها و يزا الهُام بػملُاث الخهٍى

اغخباسها ؤجها ؤظلىب غمل ؤو رلَ ؤلاواس الػام الزي ًدٌم اإلااظعت في مخخلل الاوؽىت و اإلاهام و رلَ في 

 .خذود ؤهذاقها

  

 

   يما و نذ غشف آخشون الاظتراجُجُت غلى ؤجها جىاحه اإلاىظمت و هظامها الٌلي بػُذ الامذ بما ًممً جىاقو 

مىاسدها مؼ حؿحرئاث البِئت و بخاـت في ؤظىانها و صباثنها ؤو غمالئها بلاقت بلى مهابلت جىنػاث اإلاعاهمحن، و 

ُى بلى سظالتها ذ ؤن جزهب اإلااظعت لخدهُو ؤؾشالها و الـى  2.نفذ بها ؤجها حػشف ؤًً جٍش

 

      قبزلَ الاظتراجُجُت جدذًذ للخىحهاث اإلاعخهبلُت التي جممً جدهُها قػاال ألهذاف اإلااظعت و رلَ غلى 

. اإلاذي البػُذ ؤخزا بػحن الاغخباس ما هى مخىقش لذحها مً مىاسد و ما هى ظاثذ في اإلادُي

 

ُ  هما مكهىمان مشجبىان و مخٍامالن بر ؤن هجاح ؤلاظتراجُجُتبن ألاداء و  .  ٌػخمذ غلى هجاح الثاويألاو

 قاألداء ما هى بال هدُجت اخخُاس قػلي و وانعي إلافذانُت الاظتراجُجُت اإلاخبػت مً وشف اإلااظعت و اإلاىضخت 

 

 

                                                 
خ . 1  http :www.Kantaji. com/files/ manage/a 14pp8خعً الذوسي، ؤلاداسة الاظتراجُجُت و الخمحز ؤلاداسي، الخخىُي الاظتراجُجي، بذون جاٍس
ت ؤلاظتراجُجُت.2 ، ؿ 2004اإلاذخل و اإلاكاهُم و الػملُاث، مٌخبت داس الثهاقت لليؽش و الخىصَؼ غمان، الىبػت الاولى، : وػمت غباط الخكاجي، ؤلاداٍس
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ألبػاد و خاالث جٌُل اإلااظعت مؼ بِئتها يما ؤن هجاح ألاداء ٌػخمذ غلى مذي يكاءة اإلااظعت و نذستها في 

 1:بغذاد الاظتراجُجُاث اإلاىاظبت و يزا الخىكُز الجُذ لها و التي حؽخمل غلى خمغ خىىاث هي

 

ل ألاحل و حعاغذها في ولؼ سظالت  - ـُاؾت الشئٍت الاظتراجُجُت التي جضود اإلااظعت باججاه وٍى

ُى بليها  .واضخت حععى للـى

ل الشئٍت و الشظالت الاظتراجُجُت بلى ؤؾشاك و ؤهذاف نابلت للهُاط -  .جإٍو

 .الاهخهاُ باإلظتراجُجُت بلى مشخلت جدهُو ألاهذاف اإلاشؾىبت -

 .جدهُو و جىكُز ؤلاظتراجُجُت اإلاخخاسة بٌكاءة و قػالُت -

ل -  .جهُُم ألاداء و مشاحػت الخدعِىاث الجذًذة و جدذًذ ؤلاحشاءاث الخصخُدُت غلى اإلاذي الىٍى

 

و بزلَ قاألداء ما هى بال هدُجت لهزه الػملُاث ؤو اإلاشاخل و ؤي خلل ؤو بخكام في ؤي منها ظُػٌعه ؤو ًاؼشه 

بي و : ألاداء و في هكغ اإلاجاُ قةن ؤهمُت الاداء جبرص مً خالُ زالر ؤبػاد سثِعُت و هي البػذ الىظشي، الخجٍش

. ؤلاداسي 

 

ت بن اهخمام مخخلل ؤلاداساث به هظشا إلاا ًمثله لها مً ؤهمُت بر ٌػخبر مهُاظا        قمً الىاخُت الىظٍش

ًان رلَ بؽٍل  اث غلى ممامحن و دالالث جخق ألاداء ظىاء  لىجاخها ؤو قؽلها و يزا اؼخماُ ؤؾلب الىظٍش

. مباؼش ؤو ؾحر مباؼش و ًٌمً العبب وساء رلَ في ؤن ألاداء ًمثل اخخباسا صمىُا لإلظتراجُجُت اإلاخبػت

 

بُت قةن ؤهمُت ألاداء جظهش مً خالُ اظخخذام مػظم الذساظاث و البدىر التي          ؤما مً الىاخُت الخجٍش

ت لألداء  جخق ألاداء في اخخباس ؤلاظتراجُجُاث اإلاخخلكت و الػملُاث الىاججت، ؤما غلى ـػُذ ألاهمُت ؤلاداٍس

قةجها جظهش واضخت خالُ الاهخمام اإلاتزاًذ و اإلامحز الزي خظي به مً نبل بداساث اإلااظعاث و رلَ مً خالُ 

الث ؤو الخؿحراث غلى معخىي ًل مً ألاهذاف،  هخاثجه و التي ًمًٌ اظخخذامها في بحشاء الخدٍى

. ؤلاظتراجُجُاث، العُاظاث و ختى البرامج

 

        اهىالنا مما ظبو ًمًٌ الهُى بإن ؤلاظتراجُجُت هي رلَ ؤلاواس اإلاشؼذ الػام وؽاه و غملُاث اإلااظعت 

ُى بلى رلَ ساحؼ بلى مذي اغخماد  ل إلاا حععى بلُه مً ؤهذاف و ؾاًاث، قالـى و اإلاـى يما ؤجها جمثل الىٍش

 .اإلااظعت غلى بظتراجُجُاث و خىي جممً لها رلَ و يزا الخىكُز الصخُذ و الجُذ لها

 

 

                                                 
خ. 1  /http://unpan1- un. Org/ intradocهُثم ؤخمذ خعحن غبذ اإلاىػم، همىرج مداظبي لهُاط و جهُُم ألاداء اإلااظس ي للمىظماث، بذون جاٍس

groups/ public/ document/ ARADO/ unpo Noo6256.pdf. 

http://unpan1-/
http://unpan1-/
http://unpan1-/
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 إلابداع و الجىدة: املؼلب الثاوي

 

 إلابداع: الفسع ألاول 

 

       ختى جخمًٌ اإلااظعت مً الخهلُل مً اإلاخاوش و اإلافاغب التي جىاحهها مً جدهُو الخمحز في مجاُ 

ًان  ؼ ؤلابذاع مهما  وؽاوها و لمً العىم التي جيؽي قيها قةجها جدخاج بلى بِئت ببذاغُت جهبل و جدكض مؽاَس

ُى بلى ًل ما هى حذًذ ًممً لها جدعحن ؤدائها و جدهُو حىدة ؼاملت  مجالها و التي جممً مً خاللها الـى

إلاىخىحاتها و ؤظػاسجىاقعُت حػظم ألاسباح و جىمي مٍاهتها الخىاقعُت و لزلَ قةهه غىذ اخخُاس مؽشوع ؤلابذاع 

 :قةن اإلااظعت جخمؼ لػملُت الاخخُاس جلَ لػذة اغخباساث ًمًٌ جلخُفها قُما ًلي

 

بن هجاح اإلااظعت في ظل الخؿحراث الخاـلت في بِئتها و باألخق جلَ التي جدث في مجاُ : الخٌىىلىحُا -1

الخٌىىلىحُا ساحؼ إلاذي جٌُكها مؼ الخىىساث الفىاغُت الخاـلت و إلاذي جهبلها لزلَ، قٍلما جهبلذ 

اث في اإلااظعت و رلَ  ادة قػالُاث ألاداء و في مخخلل اإلاعخٍى اإلااظعاث إلاا هى حذًذ قةن رلَ ًادي بلى ٍص

 1:مً خالُ

 

 ; جىقحر الجهذ و الىنذ -

ادة ؤلاهخاحُت -  ; جىقحر الخٍالُل و ٍص

 ; الخفُى غلى مضاًا جىاقعُت -

ادة الىمى الانخفادي و  - جدعحن ظشوف الػمل و جدهُو حىدة اإلاىخجاث يما و حعهم الخٌىىلىحُا في ٍص

 :رلَ مً خالُ ما ًلي

 

ادة بهخاحُتها باظخخذام آالث غالُت الٌكاءة -  .ايدؽاف اظخخذماث حذًذة للمىاسد اإلاىحىدة و يزا ٍص

ادة ؤلاهخاحُت -  .ايدؽاف وشم بهخاج حذًذة حػمل غلى جخكُن الخٍالُل و ٍص

ادة حجم اإلابُػاث و بالخالي سبدُت اإلااظعت -  .جدعحن هىغُت العلؼ و ٍص

 

 

                                                 
ش غلى وبُػت وؽاه و سبدُت اإلااظعت الانخفادًت. 1 - دساظت خالت اإلاجخمؼ الفىاعي ـُذاُ- ببشاهُمي ؼشاف، اوػٍاط بظتراجُجُت الابخٍاس و الخىٍى

 ُ ، 1945 ماي 8، حامػت 2008 هىقمبر 17-16اإلااظعت الانخفادًت الجضاثش و الابخٍاس في ظل ألالكُت الثالثت ًىمي : مذاخلت لمً اإلالخهى الذولت خى

 .28ؿ 
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مً ؤبشص الاغخباساث الىاحب ؤخز اإلااظعت لها بػحن الاغخباس غىذ اخخُاسها : اإلااظعاث اإلاىاقعت -2

ل هزه ألاخحرة بلى ما هى  إلاؽشوع ؤلابذاع هى الىبهت اإلاىاقعت لها هظشا إلاا حؽٍله غليها مً خىش بر ؤن جـى

حذًذ نبل اإلااظعاث ظُازش بالعلب غليها مً هاخُت الخفت العىنُت للمعتهلٌحن و يزا اإلاٍاهت في العىم، 

ت ؤن جٍىن داثما غلى بوالع إلاا ًهىم به مىاقعيها  ًان واحبا غلى ؤي ماظعت حععى بلى البهاء و الاظخمشاٍس لزا 

ل بلى ما نذ ٌعاغذها  مً خىي و بظتراجُجُاث جم ؤو ظِخم جىكُزها، بر ؤن هزا الاوالع ظُادي بها بلى الخـى

 .غلى جدهُو اإلاحزة الخىاقعُت لها و التي ًمًٌ ؤن جازش غلى ألاداء و ًل رلَ ًٍىن نبل ؤن جفل بلُه اإلااظعت

 

هت غؽىاثُت دون مشاغاة : ماهالث اإلااظعت -3 ال ًجب غلى اإلااظعت ؤن جخخاس مؽشوع ؤلابذاع بىٍش

ت، قلى اخخاسث مؽشوع ًكىم نذساتها و جبذؤ في غملُت الخىكُز ًخىنل  إلمٍاهُاتها اإلاادًت، اإلاالُت و البؽٍش

و و رلَ يكاًت ؤلامٍاهُاث و اإلاىاسد قةن رلَ ظُازش غلى ظمػت اإلااظعت و ًهلل  اإلاؽشوع في مىخفل الىٍش

مً زهت الػاملحن بها و بالخالي جهل مشدودًتهم و هزا ًازش غلى ؤداء اإلااظعت يٍل ألن اإلااظعت غباسة غً ًل 

مخٍامل يما و ٌػخبر اإلاىسد البؽشي مً بحن ؤلامٍاهُاث و اإلاىاسد التي ًجب غلى اإلااظعت مشاغاتها نبل غملُت 

الاخخُاس بر ؤن جىقشها غلى الٌكاءاث و الهذساث ؤلابذاغُت الالصمت و خعً اظخؿاللها و جىقحرها لىظم الخىاقض 

ت لدشجُؼ ألاقشاد جإزحر غلى ؤداء هزه ألاخحرة و مً زم ؤداء اإلااظعت يٍل  .اإلاادًت و اإلاػىٍى

 

ًهفذ مذي جهبل و سلا اإلاعتهلٌحن للمىخجاث و الخذماث ؤي مذي جالئم مىخجاث و : مالثمت اإلاىخجاث -4

خذماث اإلااظعت مؼ اخخُاحاث الضباثً ؤو اإلاعتهلٌحن هظشا إلاا ؤـبذ ًمثله هزا ألاخحر قيها، بر ؤـبذ ًمثل 

اإلاعحر لها و إلاخخلل وظاثكها يما و ؤن اإلااظعت الىاجخت هي جلَ التي جىايب و حعاًش مخخلل سؾباث 

ذ مً سلاهم و والئهم و ؤخعً ما حعخخذمه اإلااظعت لممان رلَ هى الانتراب مً هزه  معتهلٌيها مما ًٍض

هت التي جىلبها  ش اإلاىخجاث و الخذماث و ؤظالُب ؤلاهخاج بالىٍش دت و البدث غً سؾباتها و ولباتها و جىٍى الؽٍش

 1.مما ًبهي غلى والئها و سلائها

 

 

شها و يزا : العىم اإلاخىنؼ -5 ًجب مشاغاة غذة غىامل و التي مً بُنها ألاظػاس الخالُت و مػذُ جىٍى

ؤخىاس اإلاىاقعت خاـت في مجاُ العػش ألن هذف ؤي ماظعت هى ؤلاهخاج بإنل الخٍالُل و البُؼ بعػش ؤنل 

و مىخجاتها ؤو  ًاهذ هي التي جهىم بدعٍى و اإلاػمُى به ظىاء  مً مىاقعيها و ؤًما ًجب مشاغاة ؤظلىب الدعٍى

حػخمذ غلى وظُي في رلَ، ًل رلَ له جإزحر غلى ؤداء اإلااظعت و خاـت مً الىاخُت اإلاالُت، الخفت 

                                                 
اإلااظعت : يبِؾ حماُ، نذام حماُ، دوس ؤلابذاع الابخٍاس في خلو اإلاحزة الخىاقعُت للماظعاث الفؿحرة و اإلاخىظىت، مذاخلت لمً اإلالخهى الذولي. 1

ت و الابخٍاس في ظل ألالكُت الثالثت ًىمي   .174، ؿ 1945 ماي 8، حامػت 2008 هىقمبر 17- 16الانخفادًت الجضاثٍش
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ذ مً  ُى اإلاىخج بلى اإلاعتهلَ في الىنذ الزي ًىلبه قُه و بإظلىب ًلُو به ظحًز العىنُت، اإلاعتهلَ بر ـو

 1.والثه و سلاه غً اإلااظعت

 

هت ؤو ؤظلىب  ًان رلَ مىخجا، وٍش ل بلى ًل ما هى حذًذ ظىاء     مما ظبو ًمًٌ الهُى بإن ؤلابذاع هى الخـى

غمل جٌىىلىحُا ًل رلَ ًازش غلى اإلااظعت و ؤدائها و رلَ مً خالُ الىدُجت النهاثُت لإلبذاع، و اإلاخمثلت في 

اإلاىخجاث، الخذماث، غملُاث، جٌىىلىحُا ألاظىام ًلها جمخاص بالجذة و الخذازت و التي جكُذ مً اإلاحزة 

. الخىاقعُت للماظعت و جخلو لها ؤسباخا و جىمي مً خفتها العىنُت

 

الجىدة : الفسع الثاوي

 

        لهذ ؤـبدذ اإلاىظماث جىلي اهخماما يبحرا بالجىدة و رلَ لٍىجها ظاهشة غاإلاُت بر ؤـبدذ الجىدة مدل 

ادة خذة اإلاىاقعت و  اهخمام اإلاىظماث التي حععى للخفُى غلى اإلاحزة الخىاقعُت في ظل الخؿحراث الػاإلاُت، و بٍض

ظهىس الاظىام سالػاإلاُت ؤـبدذ اإلااظعاث جهاسن بإدائها بإداء اإلااظعاث الشاثذة، و بالخالي جداُو جدعحن 

. مً الجىدة مىخجاتها سؾبت منها في جلبُت سؾباث اإلاعتهلٌحن

 

نذسة اإلاىخج ؤو الخذمت غلى الىقاء بخىنػاث اإلاعتهلَ قالجىدة حػني دسحت غالُت : "      حػشف الجىدة غلى ؤجها

، قهي تهخم بىىغُت اإلاىخج ؤو الخذمت اإلاهذمت بلى الضبىن و يزلَ الهُمت التي جمُكها له 2"مً الىىغُت و الهُمت

اإلااظعاث خالُا لم حػذ تهخم قهي بجىدة اإلاىخج ؤو الخذمت اإلاهذمت  و بهما ؤـبدذ حؽمل حمُؼ الىظاثل 

و ألاقشاد اإلاىحىدًً في اإلااظعت و لِغ قهي مً وشف اإلاخخفحن في  اإلاٍىهت لها، يما ؤن حعُحرها ًخم غً وٍش

. الجىدة

     و حىدة الاداء جشجبي بؽٍل مباؼش بهذسة العلػت غلى الهُام بالىظُكت اإلاخىنػت منها، بر جبحن ؤن 

اإلااظعاث التي حػخمذ غلى الجىدةجخمخؼ بمعخىي ؤداء مشجكؼ بدُث جمذ حملت مً الذساظاث و رلَ لبدث 

في الػالناث بحن الجىدة و الشبدُت و الخفت العىنُت قهزا ًممً الشبدُت و ظىاء جم نُاط هزه ألاخحرة 

باليعبت للمبُػاث ؤو الاظدثماس قةن اداء اإلاىظماث التي جخمخؼ بالجىدة جكىم مثُالتها، قلما جشجٌض اإلااظعت غلى 

الجىدة قهزا ٌػني ؤجها جمخلَ محزة جىاقعُت و بالخالي جدظى بىالء الضباثً باإللاقت بلى جمحزها بإداء مشجكؼ و 

لهزا جداُو اإلاىظماث الخمحز في مىخجاتها يما ؤن جدعحن الجىدة ًادي بلى الخهلُل مً ألاخىاء، الػُىب و 

 3.الاهدشاقاث و هى ما ًادي بلى الخمحز في ألاداء

 

                                                 
1Emmanuel peteyron. La vielle strategique édition Ecomonica , paris, 1998, p 200. 

ٌبُذًا اإلاىظىغت الخشة، بداسة الجىدة الؽاملت .2  http// : wikipidia. Org/ wikٍو
ت، : ؤظىلُا مدمذ البٌشي، بداسة ؤلاهخاج و الػملُاث. 3  .124، ؿ 2000مذخل الىظم، الذاس الجامػُت، ؤلاظٌىذٍس
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     و يزلَ مً خالُ مكهىم مىظمت الخهُِغ الذولُت ظِخم ببشاص ؤو جىلُذ دوس الجىدة في جدعحن ألاداء و 

الىخاثج في اإلاىظماث، بدُث تهذف اإلاىظمت الذولُت بلى جىخُذ اإلاىاـكاث التي حشجؼ الالتزام و جىبُو اإلاػاًحر و 

ش ؤلاهخاحُت و خكن الخٍالُل  1.اإلاىاـكاث التي حػمل غلى جدعحن يكاءة الدؽؿُل و جىٍى

 

و باجباع اإلااظعت لهزا اإلاػاًحر و اإلاىاـكاث و جىبُهها قةجها جدفل غلى ؼهادة مما ٌػني ؤجها راث قاثذة و ؤجها 

نادسة غلى بزباث وحىدها ؤما اإلااظعاث الػاإلاُت، و جدهُو اإلااظعت لهزه الؽشوه ٌػني ؤجها جخمخؼ بالجىدة 

. في ألاداء ؤي ؤن وعبت ألاخىاء نلُلت حذا ؤو ًمًٌ ؤن جٍىن مػذومت

 

      برن ًمًٌ الهُى بإهه غىذما حععى اإلااظعت بلى جدهُو الجىدة قةن رلَ ظُادي بلى جدعحن ألاداء و 

 2: رلَ مً خالُ

و اإلاهفىد به جدذًذ ألاهذاف الشثِعت و خىىاث جدهُهها و : الخخىُي ؤلاظتراجُجي للجىدة -

 .ماؼشاث نُاظها داخلُا و خاسحُا

 .و بؼباع خاحاتهم و مخابػت خذمت ما بػذ البُؼ: خذمت الػمالء -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ت، . 1 ادة و الخكىم، الذاس الجامػُت ؤلاظٌىذٍس ذ خاص، بداسة الجىدة الؽاملت و ؤلاهخاحُت و الخخىُي الخٌىىلىجي للخمحز و الٍض  .291، ؿ 2007قٍش
 .293اإلاشحؼ العابو ؿ . 2



 مفاهُم أطاطُت حىل أداة املؤطظتالثاني                                                       الفصل 

 

37 

 

خالصت الفصل 

ًان رلَ غلى الفػُذ   ٌػخبر ألاداء مدفلت إلاا جهىم به اإلااظعت الانخفادًت مً مهام و وظاثل ظىاء 

الخجاسي، الفىاعي، ؤو ختى الخذماحي قهى ًمثل بزلَ اإلاىظىمت اإلاخٍاملت لىخاثج ما جهىم به اإلااظعت في لىء 

ًاهذ اإلااظعت تهخم  ت مخخلكت خُث  ًان ًىظش مً صاٍو جكاغلها مؼ غىاـش بِئتها الخاسحُت و الذاخلُت و لهذ 

بإدائها الذاخلي قهي باهكخاح ألاظىام الػاإلاُت و باؼخذاد خذة اإلاىاقعت ؤـبدذ جهاسن ؤداءها بإداء 

لذ بلُه اإلااظعت و جدهُو ؤهذاقها و ؾاًاتها و هزا  اإلااظعاث الػاإلاُت يما و ٌػٌغ ألاداء اإلاعخىي الزي ـو

ل بال مدفلت إلاعخىي جدهو ألاهذاف غلى ًل الىخذاث و ألانعام قيها، يما و ؤن ؤداء  اإلاعخىي ما هى في ألـا

هزه ألاخحرة ًخىنل غلى ؤداء ألاقشاد و الجماغاث والكئاث الػاملت بها وألن اإلااظعت   

ٌكل   وخذة حضثُت مً الىظام الٌلي واإلاخٍامل قةّن قػالُت ويكاءة ؤداة الىخذاث ًممً ٍو
ّ
ما هي  بال

ىهق مً جلَ الٌكاءة والكػالُت ظُازش بفىسة مباؼشة  هجاح ؤداء الذولت وؤّن ما ًازش غلى ؤداء الىخذاث ٍو

. غلى ألاداء الٌلي

ولؿشك مػشقت الكجىة بحن ما هى مخىي ومعىش له وما هى قػلي وبًجاد الػالج لخلَ الكجىة قةّن 

اإلااظعت جلجإ بلى ما ٌعمى بخهُُم ألاداء والزي مً خالله جخم مهاسهت هخاثج ألاغماُ اإلاخدههت بما جم جخىُىه 

ه ٌػخبر غملُت مشؼذة لليؽاواث 
ّ
وجدذًذ معبها ورلَ اليدؽاف وجدذًذ ههاه الهىة والمػل قيها، يما وؤه

ًاهذ جلَ الىخذاث ؤو اإلااظعاث في خّذ راتها حعخخذم مىاسدها بٌكاءة وقػالُت في ظبُل  وجهذًش ما برا 

ًان ؤن حؽمل غلى مخخلل  جدهُو ألاهذاف اإلاىلىغُت لها، ولىجاح غملُت الخهُُم جلَ قمً المشوسي بما 

اإلاجاالث ؤو الىظاثل التي باإلااظعت ورلَ للترابي والخٍامل اإلاىحىد بُنها، ؤم مجمىغت ؤداء مخخلل اإلاجاالث 

ه ال 
ّ
ٌؽٍل ما ٌعمى باألداء اإلااظس ي، هزا وحػمل اإلااظعت غلى جدذًذ مػاًحر ؤو مهاًِغ لػملُت الخهُُم بر ؤه

ًمًٌ ؤن ًخم جهُُم ما لم ًًٌ هىاى مػاًحر ٌػخمذ ؤو ٌعدىذ غليها قإي خىت حعخىحب جهُُما إلاذي جهذمها 

ورلَ لؿشك اإلاخابػت لها، وحػذًل ما ًمًٌ حػذًله بن اظخىحب رلَ قال ًمًٌ ؤن ًخم الخهُُم ما لم ًًٌ 

هىاى مػاًحر ؤو مهاًِغ  ٌعدىذ غليها والتي ًمًٌ اغخباسها ؤدواث جلجإ لها اإلااظعت لهُاط مذي جهذمها هدى 

ًاهذ اإلااظعت جشجٌض  جدهُو ألاهذاف، قمال غً رلَ قهذ ؼهذث جلَ اإلاهاًِغ ؤيثر جىىسا قيها بػذ ؤن 

اهخماما غلى اإلاهاًِغ اإلاالُت قهي، لُخم الخىحه و الخدُى بلى مهاًِغ ؤيثر جىىسا و رلَ يىدُجت للىهاثق و 

الػُىب التي جدخىي غليها اإلاهاًِغ اإلاالُت و اؼخمالها قهي غلى اإلاجاُ اإلاالي لُخم الخىحه بلى اإلاهاًِغ 

و  ُى بليها قةن ؤلاظتراجُجُت هي الىٍش الخذًثت و رلَ الخخىائها غلى ؤيثر مً مجاُ و سؾبت اإلااظعت في الـى

ل بلى هزه النهاًت و يزلَ ؤلابذاع و ما ًشجٌض غلُه مً جٌىىلىحُا و ؤظالُب خذًثت و حذًذة بلى الاسجهاء  اإلاـى

ًان غلُه اث ؤغلى مما  . باألداء و في مخخلل اإلاعخٍى

 .بغذاد قشم غمل لخدعحن الجىدة -

 .ألاداء و ؤلاهخاحُت يزلَ حعاغذ اإلاهاسهت مؼ اإلاىاقعحن في الخدعحن اإلاعخمش في مػذُ -

 و الزي حهذف بلى جخكُن الػُىب في اإلاىخجاث و الخذماث، و ًادي هزا  Six Sigmaبلاقت بلى همىرج 

الخخكُن بلى جدعِىاث ًيخج غنها بسلاء الػمالء و ًادي هزا ألاظلىب بلى جخكُن في الخٍالُل و بًجاد 

ت قىمىرج  و الهُاط الذنُو اإلاىظم لالهدشاقاث غً اإلاىاـكاث اإلاػُاٍس ش غً وٍش ٌػخبر SSقشؿ حذًذة للخىٍى



 مفاهُم أطاطُت حىل أداة املؤطظتالثاني                                                       الفصل 
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مً ؤدواث الجىدة و بالخالي قهى ٌعاهم في جدعحن ألاداء و رلَ مً خالُ جخكُن وعبت الاهدشاف بحن ما جم 

ُى بلُه قػال  .الخخىُي له و ما جم الـى
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: جمهُد

 

      بن ظعي اإلااظعت هدى الخفُى غلى ألامىاُ بإنل جٍلكت و بإقمل الؽشوه اإلامٌىت ؤن ٌػٌغ بالىجاح 

ًاقُت حعمذ بالخكاوك اإلاثمش مؼ مىسدي ألامىاُ و غلى  بال بخخىُي اخخُاحاجه اإلاالُت مهذما و في قترة صمىُت 

الػٌغ مً رلَ، قةن الفػىباث اإلاالُت جظهش خىحرة غىذما جكاجئ بداسة اإلااظعت باخخُاج مىذ بلى ألامىاُ 

دون جىنؼ لهزا الاخخُاج، و ًمثل الخخىُي اإلاالي الجاهب اإلاالي للخخىُي الانخفادي مً خُث حىهشه، و 

مما حػلىا جهذف بلى . الزي ٌػذ ؤظلىبا حُذا لخىصَؼ اإلاىاسد و اظخؿاللها بؽٍل ؤمثل لخدهُو ؤهذاف اإلااظعت

و نذ جم اخخُاس بحشاء الذساظت الخىبُهُت في . اخخخام هزه الذساظت بكفل جىبُهي ًىضر ؤيثر ما ظبو

. ماظعت ظىهلؿاص بؿلحزان 

 

:       و بهذف الشبي بحن الجاهب الخىبُهي و الىظشي قهذ نعم هزا الكفل بلى

 

ت لخىصَؼ الٌهشباء و الؿاص: املبحث ألاول  ت الجهٍى . الهٍُل الخىظُمي، مهام و دوس اإلاذًٍش

ت جىصَؼ الٌهشباء و الؿاص بؿلحزان: املبحث الثاوي . اإلاخىي الخجاسي العىىي إلاذًٍش

ت جىصَؼ الٌهشباء و الؿاص بؿلحزان: املبحث الثالث . غشك اإلاحزاهُت اإلاالُت و الدشخُق اإلاالي إلاذًٍش
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ت لخىشَع الكهسباء والغاش : املبحث ألاول  ت الجهٍى الهُكل الخىـُمي ملهام ودوز املدًٍس

ت للخىشَع بغليزان      : املؼلب ألاول  ت الجهٍى الخىـُم الهُلكلي للمدًٍس

ت جىشَع الكهسباء والغاش: 1الؼكل زكم   الخىـُم الهُكلي ملدًٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المديرية الجهوية لمستغانم

 عون قانوني

 مكلف باالتصال 

 مهندس الوقاية واألمن

 مساعد األمن الداخلي 

 مديرية تقنيات الكهرباء  مديرية تقنيات الغاز

 مديرية المحاسبة والمالية مديرية تسيير أنظمة اإلعالم اآللي 

 سكريتاريا المديرية 

 مديرية العالقات التجارية

 مديرية دراسات التنفيذ واألعمال

مصلحة الوسائل  مديرية الموارد البشرية 

 العامة 
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هُكل كظم املحاطبت واملالُت : 2الؼكل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 اإلااظعت وزاثو :     اإلافذس

 قسم المحاسبة والمالية

 رئيس المصلحة  رئيس المصلحة  رئيس المصلحة 

 مصلحة المالية 

 محاسب+مكلف بالدراسات 

 مصلحة األشغال المحاسبي

 محاسب+مكلف بالدراسات 

 مصلحة الميزانية ومراقبة التسيير

 مكلف بالدراسات 
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ت لخىشَع الكهسباء و الغاش : املؼلب الثاوي ت الجهٍى مهام و دوز املدًٍس

 

 .لمان مخابػت اسجباه اليؽاواث اإلاالُت و اإلاداظبُت و اإلاحزاهُاث -

ت و مخابػت جىبُهاتها -  .بغذاد مخىي اإلاحزاهُاث و اإلاحزاهُت العىٍى

 .جدلُل خعاباث اإلاحزاهُت و خعاباث الىخاثج -

 .جدذًذ العُاظت اإلاالُت و الىُت الانخفادًت للماظعت -

 .اخترام الهىاهحن و الىفىؿ الىظامُت اإلاخػلهت بالىظُكت اإلاالُت و اإلاداظبت -

 .جدعحن اإلاػامالث اإلاالُت مؼ ألاوشاف و ألاغىان الانخفادًحن -

 .مخابػت الدعُحر اإلاالي للػهىد اإلادههت -

 .الخدلُل و الاغخماد غلى اليعب اإلاالُت -

ت ؤحاُ اظخدهام الدعذًذ -  . حعٍى

ىت اإلاحزاهُاث -  .اإلاخابػت الفاسمت في غملُاث خٍض

 .جىبُو الىفىؿ الجىاثُت -

ؼ اإلادىلت بلى الؽػب -  .بغذاد خلُت إلاخابػت اإلاؽاَس

ت الذساظاث و الخىمُت -  .الخػاون مؼ مذًٍش

 .جدهُو سؾباث اإلاعتهلٌحن -

 .بحشاء اإلاهاسهت بحن العىىاث بؿُت الخدٌم في العُاظت اإلاالُت للماظعت -

 .مخابػت و مشانبت وؽاواث اإلاداظبت الػامت -

 .الػمل غلى جىابو الدعُحر اإلاداظب باليعبت للكشوع -

 .بغذاد ًىمُا مداظبت اإلاهش -

 .معَ الذقاجش اإلاداظبُت -

 .الخذنُو باليعبت للىخاثج -

 .اهجاص حمُؼ الخاالث اإلاخخلكت للمداظبت -

ل ؤو قخذ ؼشايت -  .جدهُو الخمٍى
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ًالخالي: مصلخت امليزاهُت و مساكبت الدظُير -1  :و جخمثل 

 

 .مشانبت ألاؾلكت اإلاالُت اإلاخففت لالظدثماساث -

ت للعىت الهادمت و التي جخممً هكهاث الاظدثماس و هكهاث الاظخؿالُ -  .بغذاد اإلاحزاهُاث الخهذًٍش

 .جىكُز اإلاشانبت غلى الىزاثو اإلاداظبُت و الذقاجش اإلاداظبُت -

 .مخابػت و مشانبت وؽاواث اإلاداظبت الػامت -

 .الخذنُو باليعبت للىخاثج -

 .جىبُو ؤظغ اإلاداظبُت بالخٍامل مؼ مفلخت اإلاالُت -

 .اخترام الهىاهحن و الىفىؿ الىظامُت اإلاخػلهت بالىظُكت اإلاالُت و اإلاداظبُت -

ىاث اإلاحزاهُاث -  .اإلاشانبت الفاسمت في غملُت خٍض

ت و اإلاشانبت الفاسمت في جىكُزها - ىت و حعُحر اإلاحزاهُت العىٍى  .بغذاد مخىي الخٍض

 

 :مصلخت الاطخلالل املحاطبي -2

 

: و جمم سثِغ اإلافلخت الزي ٌؽشف غليها بلاقت بلى مداظب و ًٌمً دوسها في

 

ت - ت الجهٍى  .لبي الخعاباث اإلاحزاهُت للمذًٍش

 .الامعاى بالذقاجش الهاهىهُت -

 .لمان مػالجت هخاثج اإلاداظبت الخدلُلُت و الػامت -

 .لمان الدعُحر اإلاداظبي لالظدثماساث -

 .لمان الشابي بحن الىخذاث الخابػت إلااظعت ظىهلؿاص -

 .جفكُت الخعاباث و مػالجت اإلاداظبُت -

 .اإلاػالجت اإلاداظبُت للػملُاث الىاججت غً اإلااظعاث ؤو اإلافالر ألاخشي  -

 .مػالجت الكىاجحر آلاجُت مً اإلافالر ألاخشي ؤو اإلاخػاملحن الانخفادًحن لها -

 .لمان الػالنت مؼ البىَ -

 .جهُُذ الكىاجحر و بسظالها بلى مفلخت اإلاالُت مً ؤحل الذقؼ -

 .ولب الؽٍُاث مً ؤحل الدعذًذ -
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بغذاد الكىاجحر، معَ )ؤلاؼشاف الٌلي لشثِغ اإلافلخت و هى اإلاعاوُ غً الػملُاث اإلاداظبُت  -

 .(الذقاجش اإلاداظبُت

 .العهش غلى اخترام الهىاهحن و الىفىؿ الىظامُت اإلاخػلهت بالىظُكت اإلاالُت -

ت الىلػُت اإلاالُت و الجباًت للماظعت -  .حعٍى

 

 :مصلخت املالُت -3

 

: و هى هٍُل مٍلل بممان الػملُاث اإلاالُت للىخذة و ًٌمً دوسها في

 

ت مً مفلخت الاظخؿالُ - ت و العىٍى ًاقت الىكهاث الؽهٍش  .حعذًذ 

ت - ت اإلاالُت للمذًٍش  .ولب اإلافاٍسل الؽهٍش

 .الخهُُذ اإلاداظبي إلاخخلل الىكهاث -

 .بغذاد خالت الخهاسب للخعاباث البىٌُت للؽشيت اإلاكخىخت لذي البىىى -

 .العهش غلى ـذم الىزاثو اإلاداظبُت في اإلاذة اإلادذودة -

 .العهش غلى اظخؿالُ خعاباث الىدُجت و اإلاحزاهُاث الذوسٍت -

ت اإلاالُت و الدعُحر -  .العهش غلى لمان و جىبُو الهىاغذ اإلاداظبُت مً وشف مذًٍش

ت  - بمشانبت مخخلل وخذاث الؽشيت مً حهت  (ؼشاء و بُؼ الؿاص)مخابػت اإلاحزاهُاث الىانُت للمذًٍش

 .مداظبت و مالُت

و في خذود الفالخُاث  (هُاًل الذولت، ؤلاداساث اإلاالُت، البىىى اإلافشقُت )لمان الػالناث مؼ الؿحر  -

 :و جمم مفلخت اإلاالُت قشغحن هما

: و مً مهامها: فسع الاطدثمازاث

 .مخابػت الدعُحر اإلاالي للػهىد اإلادههت -

 .معَ غملُاث الخػهذ و الدعذًذ -

ل -  .سبي الػالناث الخاسحُت مؼ ًل بمٍاهُاث الانتراك و مفلخت الخمٍى

ت الذساظاث و الخىمُت -  .الخػاون مؼ مذًٍش

ل إلاداظبت الىزاثو الخاـت بالدعذًذ و الخػهذاث -  .الخدٍى

ت ؤحاُ اظخدهام الدعذًذ -  .حعٍى

 .مشانبت ألاؾلكت اإلاالُت اإلاخففت لالظدثماساث -
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 .ولؼ الخإؼحراث اإلاداظبُت الالصمت غلى ولبُاث الاظدثماس و هزا نبل الؽشوع في ألاؼؿاُ -

 .الػمل غلى جدذًذ مبلـ الىلبُاث بدُث ال جخجاوص نُمت ؤلاؼؿاُ -

ؼ في اإلاضاد الػلني و بسظاء اإلاضاد غلى ألاغىان الانخفادًت خعب مخىلباث الىلبُاث -  1.غشك اإلاؽاَس

ىت : فسع الخٍص

ت -  .جىكُز مفشفي اإلاذًٍش

 .معَ ًىمُا دقاجش البىَ و الفىذوم و ألاغىان الانخفادًحن -

ا خالت الخهاسب مؼ البىَ -  .ؤغذاد ؼهٍش

 .لمان الػالنت مؼ البىَ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 . اإلااظعت وزاثو . 
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ت جىشَع الكهسباء و الغاش بغليزان  :املبحث الثاوي املخؼؽ الخجازي الظىىي ملدًٍس

 

أهىاع الخلدًساث في طىهلغاش : املؼلب ألاول 

 

: ًمٌىىا الهُى ؤهه جىحذ زالر ؤهىاع مً الخهذًشاث

 

ًخمثل هزا الىىع في الخكٌحر و الاظخػذاد للجىء بلى اظخػماُ ؤهىاع حذًذة مً : جهذًشاث بػُذة اإلاذي -1

 .الىانت، غلما بإن مادحي البتروُ و الؿاص لً ٌؽٌال بلى ألابذ اإلافذس الشثِس ي في جىلُذ الٌهشباء

 

ٌؽمل هزا الىىع الهشاساث الهامت لدعُحر اإلااظعت مً اظدثماساث، و ؤهذاف : جهذًشاث مخىظىت اإلاذي -2

 .ؤخشي 

 

ت -3 ٌعمذ هزا الىىع بخىبُو و مخابػت اإلاخىىاث اإلاخىظىت اإلاذي ظىت : الخهذًشاث و اإلاخىىاث العىٍى

 .جلىي ألاخشي 

 

ت الخىشَع: املؼلب الثاوي . جؼىز مبُعاث الؼاكت ملدًٍس

 

 و إلظهاس الاججاه اإلاتزاًذ 2017 بلى 2014ًمثل لىا هزا الجذُو جىىس مبُػاث ًل مً الٌهشباء و الؿاص مً ظىت 

.  لهزا الخىىس 

 

مبُعاث الؼاكت : ( 1-1)الجدول زكم 

 

 106مبُػاث الٌهشباء العىىاث 

دج 

 دج 106املجمىع دج 106مبُػاث الؿاص 

2014 738 62 800 

2015 862 66 928 

2016 982.48 76.71 1059.19 

2017 1078.782 94.574 1173.356 

 

. مً بغذاد الىالب اغخمادا غلى وزاثو الؽشيت: اإلافذس
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ت جىشَع الكهسباء و الغاش بغليزان : املبحث الثالث عسض امليزاهُت املالُت و الدشخُص املالي ملدًٍس

 

ت جىشَع الكهسباء و الغاش بغليزان  : املؼلب ألاول  إعداد امليزاهُت املالُت ملدًٍس

 

ت جىشَع الكهسباء و الغاش : (1-2)الجدول زكم  امليزاهُت املالُت ملدًٍس

 

 

 

 

اإلابالـ الخفىم اإلابالـ ألاصىل 

ت  ُى ؾحر الجاٍس ألـا

 

ت  الخثبُخاث اإلاػىٍى

 

ألاساض ي 

 

غملُاث جشجِب و تهُئت 

 

 البىاءاث 

 

اإلايؽأث الخهىُت و اإلاػذاث 

 

ت ؤخشي  جثبُخاث مػىٍى

 

الخثبُخاث الجاسي اهجاصها 

 

 

 

 

568451.76 

 

10801473.99 

 

62785589.70 

 

4165091943.07 

 

4317812722.19 

 

2092159199.52 

ألامىاُ الخاـت 

 

سؤط اإلااُ الفادس 

 

قىاسم بغادة الخهُُم 

 

الىدُجت الفاقُت 

 

 

ت  الخفىم ؾحر الجاٍس

 

الانترالاث و دًىن مالُت 

 

اإلااوهاث و اإلاىخىحاث 

 

 

 

9046021490.86 

 

387216742.15 

 

2090203305.48- 

 

 

 

 

1657077618.47 

 

2847040252.14 

ت  ت  10649219380.23مجمىع ألاصىل غير الجاٍز  3012747870.61مجمىع الخفىم ؾحر الجاٍس

ت  ُى الجاٍس الـا

مخضون حاسي 

 

0.00 

ت  الخفىم الجاٍس

اإلاىسدون و الخعاباث الذاثىت 

 

1276456560.09 

 

 الميزانية المالية 
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الخعاباث الذاثىت و 

الدعذًذاث 

اإلامازلت 

الضباثً 

اإلاذًىىن آلاخشون 

المشاثب 

ىت  الخٍض

0.00 

0.00 

1532400077.31 

41220658.37 

31012336.92 

206132676.15 

المشاثب 

دًىن ؤخشي 

ىت الخفىم  خٍض

 

 

 

55595951.9 

772149818.85 

0.00 

 

 

 

ت  ت  1810765748.75مجمىع ألاصىل الجاٍز  2104202330.84مجمىع الخصىم الجاٍز

 12459985128.98املجمىع العام للخصىم  12459985128.98املجمىع العام لألصىل 

 

مً بغذاد الىالب اظدىادا غلى وزاثو اإلااظعت : اإلافذس

 

ميزاهُت ألاصىل لثالر طىىاث : (2-2)الجدول زكم 

 

 

 

 

 2017املبلغ الصافي  2016املبلغ الصافي 2015املبلغ الصافي ألاصىل 

   ألاصىل غير الجازي 

 0.00 0.00 0.00خالت الانخىاء 

ت   0.00 0.00 0.00الخثبُخاث ؾحر مػىٍى

 

 0.00 0.00 0.00مفاٍسل الخىمُت الهابلت للخثبُذ 

 0.00 0.00 0.00بشمجُاث اإلاػلىماجُت و ما ؼابهها 

ت ألاخشي   0.00 0.00 0.00الخثبُخاث اإلاػىٍى

ت   0.00 0.00 0.00الخثبُخاث اإلاػىٍى

 568451.76 568451.76 568451.76ألاساض ي 

 ميزانية األصول لثالث سنوات
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 10801473.99 11264227.74 11726981.40غملُاث جشجِب و تهُئت ألاساض ي 

 62785589.7 65169437.26 67553284.83البىاءاث 

اإلايؽأث الخهىُت، مػذاث و ألادواث 

الفىاغُت 
3109239930.77 31254668783.01 4165091943.07 

ت ؤخشي   4317812722.19 3887706360.87 2575640624.74جثبُخاث مػىٍى

 0.00 0.00 0.00الخثبُخاث في ؼٍل ممخاص 

 2092159199.52 2400684676.73 1987701034.25الخثبُخاث الجاسي بهجاصها 

 0.00 0.00 0.00الخثبُخاث اإلاالُت 

 0.00 0.00 0.00ظىذاث اإلاهىمت بىاظىت اإلاػادلت 

 0.00 0.00 0.00ظىذاث اإلاعاهمت و الخعاباث الذاثىت 

 

 0.00 0.00 0.00ظىذاث الخثبُخاث ألاخشي 

ت   0.00 0.00 0.00الكشوك وؤـُى مالُت وؤخشي حاٍس

ت   ُى ؾحر الجاٍس  10649219380.23 9580861937.37 7752430307.75مجمىع ألـا

ت  ُى الجاٍس  0.00 0.00 0.00ألـا

 0.00 215840.50 416008.99مخضون حاسي 

 0.00 0.00 0.00الخعاباث الذاثىت والدعذًذاث اإلامازلت 

 1532400077.31 1357651153.54 1257245359.42الضباثً 

 0.00 0.00 0.00الخعاباث الذاثىت غلى اإلااظعت 

 41220658.37 18864826.31 4075447.96اإلاذًىىن آلاخشون 
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 31012336.92 30300236.40 61537419.27المشاثب 

ت ؤخشي   0.00 0.00 0.00ؤـُى حاٍس

 0.00 0.00 0.00ؤلامٍاهُاث اإلامازلت  

 0.00 0.00 0.00الخىظُكاث 

ىت   206132676.15 227927985.52 192850458.16الخٍض

ت   1810765748.75 1634960042.27 1516124693.80مجمىع ألاصىل الجاٍز

 12459985128.98 11215821979.64 9268555001.55املجمىع العام لألصىل 

مً إعداد الؼالب اطدىادا على وزائم املؤطظت : املصدز

 

ميزاهُت الخصىم ملؤطظت جىشَع الكهسباء و الغاش  ( 2- 3)الجدول زكم 

 

  

 

 2017املبلغ الصافي  2016املبلغ الصافي  2015املبلغ الصافي الخصىم 

 0.00 0.00 0.00الامىال الخاصت 

 9046021490.86 6409132693.12 5630211647.64زأض املال الصادز 

 0.00 0.00 0.00زأض املال غير املؼلىب 

 0.00 0.00 0.00عالواث واحخُاػاث 

 387216742.15 387216742.15 387216742.15فىازق إعادة الخلُُم 

- 2090203305.48 0.00- 295006379.98الىدُجت الصافُت 

 0.00- 22581089.45 36839648.93أمىال خاصت أخسي 

 7343034927.53 6773768345.82 5759261658.74مجمىع ألامىال الخاصت 

ت    0.00 0.00 0.00خصىم غير حاٍز

 165707618.47 158673210.46 141009.50الافتراطاث ودًىن مالُت  

 0.00 0.00 0.00الظسائب املؤحلت واملؤوهاث 

 2847040252.14 2714058268.97 2528906022.68املؤوهاث واملىخىحاث 

 ميسانيت الخصوم لثالث سنواث   
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املسجلت مً كبل 

مجمىع الخصىم غير 

ت   الجاٍز

2529047032.18 2872731479.43 3012747870.61 

ت    0.00 0.00 0.00خصىم حاٍز

املىزودون والخظاباث 

الدائىت 

432741537.99 871449684.12 1276456560.09 

 5559595.19 50050872.85 47404129.18الظسائب 

 0.00 0.00 0.00دًىن على الؼسكت  

 772149818.85 647821597.42 500100643.46دًىن أخسي  

ىت الخفىم   0.00 0.00 0.00خٍض

ت    2104202330.84 1569322154.39 980246310.63مجمىع الخفىم الجاٍس

 12459985128.98 11215821979.64 9268555001.55اإلاجمىع الػام للخفىم 

 

ت جىشَع الكهسباء والغاش بغليزان  :املؼلب الثاوي إعداد حظاباث الىخائج ملدًٍس

 

ت جىشَع الكهسباء والغاش:(4-2)الجدول زكم  . حظاباث الىخائج ملدًٍس

 

حدول حظاباث الىخائج لثالر طىىاث 

 2017اإلابالـ ظىت  2016اإلابالـ ظىت  2015اإلابالـ ظىت البُان 

 3981694147.13 3775885059.81 4199984193.82اإلابُػاث واإلاىخىحاث اإلالخهت  

ت    0.00 0.00 0.00حؿُحر اإلاخضوهاث واإلاىخىحاث الجاٍس

 0.00 0.00 0.00مىذ الاظخؿالُ 

 3981694147.13 3772885059.81 4199984193.82اهخاج العىت اإلاالُت  

اث اإلاعتهلٌت   - 3553809057.02- 3301171029.67- 3015905449.22اإلاؽتًر

 0.00 0.00 0.00ؤداءاث ومىخىحاث مخففت للىانت واإلاىاد 

ًاث  ألاخشي   - 1515221947.81- 974849719.94- 915325166.55الخذماث الخاسحُت والاظتهال

 0.00 0.00 0.00ؤداءاث غلى الخذماث  

- 5069031004.83- 4276020749.61- 3931230615.77اظتهالى العىت اإلاالُت  

 1087336857.7- 500135689.80- 268753578.05-اللُمت املظافت لالطخغالل 
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 607795616.90- 566178083.43- 574556956.94-ؤغباء اإلاعخخذمحن 

 63450162- 58479038.83- 53539454.52-المشاثب و الشظىم و اإلاذقىغاث اإلاؽابهت 

 0.00 0.00 0.00ؤداءاث مهذمت و لشاثب و سظىم 

 1758582636.60- -1124792812.06 359342833.41-الفائع إلاحمالي لالطخغالل 

 78870919.25 111014720.75 90412072.87اإلاىخجاث الػملُاجُت ألاخشي 

 0.00 0.00 0.00ؤداءاث ؤخشي 

 -9170878.48 27407770.23- 19675564.51-ألاغباء الػملُاجُت ألاخشي 

 0.00 0.00 0.00ؤداءاث ؤخشي مهذمت 

ًاث و اإلااوهاث و خعاثش الهُمت  - 432755654.03 375228296.85 -361466402.88مخففاث الاهخال

ًاث و ماوهاث الهُم ألاخشي   0.00 0.00 0.00ؤغباء الاهخال

 31434944.38 12908933.64 355066347.95بغادة خعاثش الهُم و اإلااوهاث 

ًاث و ماوهاث ؤخشي   0.00 0.00 0.00مخففاث الاهخال

 0.00 0.00 0.00جهذًم ؤداءاث للهىاع الثاهىي 

 0.00 0.00 0.00ؤداءاث مهذمت للهىاع الثاهىي 

 2090203305.48- 1403505224.75- 295006379.98-الىدُجت العملُاجُت 

 0.00 0.00 0.00جهذًم خذماث غلى اإلافاٍسل اإلاالُت 

 0.00 0.00 0.00ؤداءاث مهذمت غلى اإلافاٍسل اإلاالُت 

 0.00 0.00 0.00الىدُجت اإلاالُت 

 -2090203305.48 -1403505224.75 -295006379.98 الىدُجت العادًت كبل الظسائب

 0.00 0.00 0.00المشاثب الىاحب دقػها غلى الىدُجت الػادًت 

 0.00 0.00 0.00لشاثب ؤخشي غلى الىدُجت 

 4092000010.76 3899808714.20 4645462614.64مجمىع مىخجاث ألاوؽىت الػادًت 

 0.00- 5303313938.95- 4940468994.62مجمىع ؤغباء ألاوؽىت الػادًت 

 -2090203305.48- 1403505224.75 295006379.98الىدُجت الصافُت لألوؼؼت العادًت 

 0.00 0.00 0.00غىاـش اإلاىخىحاث ؾحر الػادًت 

 0.00 0.00 0.00غىاـش ألاغباء ؾحر الػادًت 

 0.00 0.00 0.00مىخىحاث و ؤغباء الػىاـش ؾحر الػادًت 

 0.00 0.00 0.00الىدُجت غير العادًت 
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- 2090203305.48- 1403505224.75- 295006379.98الىدُجت الصافُت للظىت املالُت 

 

مً إعداد الؼالب اطدىادا على وزائم املؤطظت : املصدز

 

ت جىشَع الكهسباء و الغاش بمظخغاهم : املؼلب الثالث حظاب مؤػساث الخىاشن املالي ملدًٍس

 

: F Rدزاطت زأض مال العامل 

 

 

حظاب زأض مال العامل  ( 5 – 2 )الجدول زكم 

 2017طىت  2016طىت  2015طىت الظىىاث 

ؤمىاُ – ؤمىاُ داثمت 

زابخت 

8288308690.92 -

7752430307.75 

9646499825.25 -

9580861937.37 

10355782798.14 -

10649219380.23 

 -293436582.09 65637887.88 535878383.17سؤط ماُ الػامل 

 

مً إعداد الؼالب اطدىادا على وزائم املؤطظت : املصدز

 

بما ؤن سؤط ماُ الػامل ظالب ؤي اـؿش مً الفكش، قهزا ٌػني ؤن اإلااظعت لِعذ في ولػُت حُذة  

ادة في الالتزاماث نفحرة ألاحل غلى العُىلت  و جخمثل في غذم نذسة اإلااظعت غلى العذاد ؤي ؤن هىاى ٍص

نفحرة الاحل و ًذُ هزا غلى غذم وحىد هامؾ الامان لذي اإلااظعت بدُث ًمًٌ ؤن جىاحه في ؤي ونذ 

. مؽٍلت حعذًذ دًىجها و هزا ماؼش ظلبي لها

 

: B F R احخُاج زأض مال العامل

 

 

حظاب احخُاج زأض مال العامل : (6 – 2 )الجدول زكم 

 2017طىت  2016طىت  2015طىت البُان 

ت  خفىم – ؤـُى حاٍس

ت  حاٍس

1516124693.80 -

980246310.63 

1634960042.27 -

1569322154.39 

1810765748.75 -

2104202330.84 

- 293436582.09 65637887.88 535878383.17اخخُاج سؤظماُ الػامل 

مً بغذاد الىالب اظدىادا غلى وزاثو اإلااظعت : اإلافذس

ؤـُى زابخت  – ؤمىاُ داثمت = سؤظماُ الػامل 

 

 

 

 

 

ت = اخخُاج سؤط ماُ الػامل  ت – ؤـُى حاٍس خفىم حاٍس
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 ا

هزا ٌػني ؤن هىاى قاثن في مىاسد الاظخؿالُ غلى اخخُاحاث : خخُاج سؤط ماُ الػامل ظالب

ل بلافي هاجج غً دوسة الاظخؿالُ  .الاظخؿالُ ؤو ًىحذ مفذس جمٍى

ىت : الخٍص

 

  

ىت : (7 – 2)الجدول زكم  حظاب الخٍص

 2017طىت  2016طىت  2015طىت البُان 

اخخُاج  – سؤط ماُ الػامل 

سؤظماُ الػامل 

535878383.17 -

535878383.17 

65637887.88 -

65637887.88 

293436582.09 -

293436582.09 -

ىت    586873164.18 0 0الخٍض

 

مً إعداد الؼالب اطدىادا على وزائم املؤطظت : املصدز

 

ىت مىحبت هزا ٌػني ؤن سؤظماُ الػامل ؤيبر مً اخخُاحاث سؤظماُ الػامل و هزا ًذُ غلى ؤن   الخٍض

ىت ًجب غلى اإلااظعت  سؤظماُ الػامل ًمُى حضء مً اخخُاحاث الذوسة و الباقي غباسة غً قاثن في الخٍض

 .جىظُكه ؤو اظدثماسه ختى ال ًبهى غباسة غً ؤمىاُ مجمذة ال ٌعخكاد منها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىت   اخخُاج سؤط ماُ الػامل– سؤط ماُ الػامل = الخٍض
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: خالصت الفصل

 

ش التي جمٌنهم مً الاظخؿالُ ألامثل  ٌعدىذ مػظم معاولي اإلااظعاث في التزود باإلاػلىماث و الخهاٍس

هت مً بحن وشم  ت التي حػذ ؤخعً وٍش للمىاسد اإلاخاخت و الخخىُي لها مً نبل و مخابػتها بلى اإلاحزاهُت الخهذًٍش

الخخىُي التي جادي بىا بلى اإلاشانبت بٍل يكاءة و اجخار الهشاساث اإلاىاظبت في ألاوناث اإلاىاظبت، قمػظم 

تها و بهائها في العىم، و لزلَ  اإلااظعاث ؤلاهخاحُت ؤـبدذ جدىاقغ قُما بُنها مً ؤحل لمان اظخمشاٍس

حععى داثما بلى جدهُو الهذف اإلاشحى جدهُهه، بر ؤـبدذ جداُو حلب ؤيبر غذد مً اإلاعتهلٌحن و الضباثً و 

يعب زهتهم و ًخم ؤخعً اإلاىخىحاث حىدة و ظػشا و خفىلها غلى اإلاىاسد الاولُت بإنل الخٍالُل بالشؾم مً 

ت بال ؤهه مً المشوسي غلى اإلااظعت الاهخمام بها ألجها مً اهم  ت مً بحن الاهظمت الاخخُاٍس ؤن اإلاحزاهُت الخهذًٍش

ً هامحن جدمحر اإلاحزاهُاث : وظاثل اإلاشانبت و اإلاخابػت في جىكُز خىت الخىمُت الانخفادًت التي جشجٌض غلى غىفٍش

و الخيبا، اإلاشانبت و الخصخُذ   (الاهدشاقاث)غً وٍش

و باغخباس ماظعت ظىهلؿاص مً بحن اإلااظعاث اإلاػىُت بهزه العُاظت وحب اجباغها لهزا الىظام للخشوج مً 

ت ال ًمًٌ الاظخؿىاء غنهما، و  ؤصمتها و ـمىدها ؤمام اإلاىاقعت بر ان الٌهشباء و الؿاص ٌػخبران مىاد لشوٍس

ت و حػىي ؤهمُت يبحرة لهزه بالشؾم مً ؤن اإلااظعت حػخمذ غلى اإلاىاصهت الخهذًٍش
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خاتمت  
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 :خاجمت 

 بمشانبت الدعُحر ، و التريحز غلى الىهاه التي جشجٌض غليها لخدعحن إلاحاػتفي بواس  ظػُىا مً خالُ دساظدىا هزه 

ؤداء اإلااظعت ، و التي بةمٍاهىا بخذار ؤزش قػاُ في اإلااظعت و يمداولت مىا دساظت هزا اإلاجاُ و هزا بالخػشف 

غلى ؤلاواس الػام ألظاظُاث ألاداء و جبُحن مخخلل الػىاـش  التي التي ٌػخمذ غليها غمل هظام مشانبت الدعُحر ، و 

ماهى ؤزش مشانبت " يزا يُكُت قػالُت لهزا الىظام في جدعحن ؤداء اإلااظعت ، نمىا بذساظدىا هزه جدذ غىىان 

و التي سيضث غلى حاهبحن هظشي و جىبُهي مً ؤحل ؤلاخاوت "  الدعُحر في جدعحن ؤداء اإلااظعاث ؤلانخفادًت 

 .   بةؼٍالُت البدث و الدعائالث اإلاشاقهت لها

و جظهش ؤهمُت مشانبت الدعُحر في اإلااظعت إلاا لها مً جإزحر  مباؼش غلى العحر الخعً ألهظمت الشنابت باألداء ، و ؤداة 

ش ، نفذ الىنىف غلى  و الخهاٍس في ًذ ؤلاداسة الػلُا للماظعت ، خُث حػمل غلى مذ ؤلاداسة باإلاػلىماث غً وٍش

ُى بلى الىهاه التي ًمًٌ مً خاللها  الفػىباث و اإلاؽاًل و الظشوف التي جدُي بعحر اإلااظعت ، و بالخالي الـى

 .جدعحن ألاداء داخل اإلااظعت 

 :  اخخباز صخت الفسطُاث 

و مً خالُ دساظدىا لهزا اإلاىلىع و الذساظت اإلاُذاهُت لؽشيت جىصَؼ الٌهشباء و الؿاص و مً خالُ الذساظت و 

 :الخدلُل لهزه آلاساء وعخيخج ماًلي 

إن ملساكبت الدظُير دوز محىزي في السفع مً مظخىي ألاداء مً خالل اكدؼاف الاهحسافاث : الفسطُت ألاولى 

 .املسجبؼت بهرا ألاداء وجصخُحها في وكتها املالئم 

كُف حظاهم مساكبت : طمً دزاطدىا للفصل ألاول املخعلم  باملحاولت باإلحابت على الظؤال الفسعي الثاوي وهى 

 :الدظُير في جحظين أداء املؤطظت الاكخصادًت ؟ وللد جىصلىا إلى الاطخيخاحاث الخالُت 

حظمح مساكبت الدظُير بخصخُح الخأزيراث و الاهحسافاث في كُاض ألاداء و وطع الخلدًساث التي ًساعى فيها -  

 .اللدزة على إلاهجاش 

حظاهم في الخد مً جكالُف العمل و هفلاجه و إًلاف إلاطساف الصائد و طغؽ إلاهفاق في مجاالث غير - 

ت و جحلُم إلادازة الاكخصادًت   .الخٍُى

 .جلُُم ألاداء و جحلُل الىخائج و ألاطباب و اجخاذ إلاحساءاث - 

 .الىصىل إلى معلىماث و جحلُالث واكعُت عً الظير العمل مً أحل جسػُد اللسازاث و الظُاطاث العامت - 

 .مػشقت ودساًت دنُهت لإلًشاداث و الخٍالُل - 

 .سبي الخىي و البرامج باإلاداوس ؤلاظتراججُت للماظعت - 

و بىاء غلى الاظخيخاحاث العابهت جبحن لىا ؤن مشانبت الدعُحر حػمل غلى ايدؽاف الاهدشاقاث اإلاشجبىت باألداء و 

جصخُدها في ونتها اإلادذد يما حػمل غلى جهُُم ألاداء إلبشاص ههاه الهىة و المػل و جدٌم اليعبي في غىامل التي 

 .جإزش  غلى ألاداء بالخخكُن مً خذة جإزحرها و بالخالي ًمًٌ جإيُذ صخت الكشلُت الثالثت 

ألاداء ؤيبر ماؼش  ًبحن لىا مذي قػالُت و يكاءة الدعُحر  داخل اإلااظعت الانخفادًت مً خالُ : الفسطُت الثاهُت 

جهُُم و :  جىاولىا في الكفل ألاُو مً هزا البدث و الزي خاولىا بىاظىخه ؤلاحابت غلى بؼٍالُت الكشع ألاُو ، وهي 

لىا بلى الىخاثج الخالُت    :جدعحن ألاداء  و لهذ جـى
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غلى لىء ما وسد في الذساظت ًمًٌ الهُى ؤن ألاداء مكهىم ًخخلل باالخخالف الجهت اإلادذدة له ، و يما له غذة - 

 .ؤهىاع جخدذد بخدذًذ مػُاس الخهعُم 

لذ بلُه الىخاثج في جهاًت قترة مً الضمً و تهذف -  جخمثل غملُت جهُُم ألاداء في جهُُم ؤوؽىتها في لىء ما جـى

للخدهو مً بلىؽ ؤهذاقها اإلاخىىت و اإلادذدة معبها مً حهت و نُاط يكاءة الىخذة في اظخخذام اإلاىاسد اإلاالُت 

 .اإلاخاخت مً حهت ؤخشي 

خُت  ؤي الاغخماد غلى ؤداء اإلااظعت للعىىاث العابهت -  حػخمذ اإلااظعت في غملُت جهُُم ؤدائها غلى مػاًحر  جاٍس

 .قهي حػىي الاججاه الػام و الٌؽل غً مىالُؼ الهىة و المػل و رلَ لخدعحن يكاءة ؤلاداسة 

ًخدهو ألاداء باإلااظعت ببلىؽ ألاهذاف بإنل الخٍالُل و هزا ٌػني ألاداء باليعبت للماظعت هى الخىقُو بحن - 

 .الٌكاءة و الكػالُت 

مً خالُ الاظخيخاحاث العابهت جبحن ؤن ألاداء ؤيبر  ماؼش  ًبحن لىا مذي قػالُت و يكاءة الدعُحر في اإلااظعت 

. الانخفادًت و هزا ما ًثبذ صخت الكشلُت الثاهُت 

:  جىصُاث 

  خُت الخهلُذًت ظايىت لشوسة اظخخذام واغخماد اإلاػاًحر الهىػُت في غملُت جهُُم ألاداء قاإلاػاًحر الخاٍس

خُت ال جىاظب الظشوف  لِغ لها غالنت بمخؿحراث البُئُت و اإلاىاقعت بإجها حػخمذ غلى بُاهاث الخاٍس

. الخالُت للماظعت 

 في نجذغُم غالنت مشانبت الدعُحر بالىظاثل ألاخشي ًي حػمل غلى معاغذة اإلاعاولحن الدؽؿُليي 

 ، وجهذم الىصر لهم سخالت اإلاؽاًل اإلاخػلهت بدىكُز ؤلاظتراجُجُت و هى الذوس ألاظاس ي إلاشانبت الدعيي

. قُما ًخق الهشاساث الىاحب اجخارها 

  بغذاد وجفمُم هظام للمداظبت الخدلُلُت لخدذًذ جٍلكت اإلاىخجاث وخعاب الاهدشاقاث اإلاشجبىت

. بٌمُاث و العػش 

  لشوسة بغادة جىظُم وظُكت مشانبت الدعُحر في اإلااظعت بدُث ًجب بدساحها جدذ ؤلاداسة الػامت

لمً الهٍُل الخىظُمي بما ًممً اظخهاللُتها ، مىلىغُتها ويكاءة وقػالُت غملُتها والخؿزًت 

الػٌعُت لخمٌُنها مً جإدًت مهامها و اإلاخمثلت في الخىحُه و الاظدؽاسة وهى ما ٌعاغذ غلى جدهُو 

 . ألاهذاف
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 كائمت املساحع

 

 :الكخب باللغت العسبُت 

هظام اإلاػلىماث اإلاداظبُت و  )غبذ اإلاهفىد دبُان و آخشون ، اإلاداظبت و جٌىىلىحُا اإلاػلىماث  - 01 

ت ، مفش ، ظىت  (جىبُهها غلى الخاظب    .2003، حامػت ؤلاظٌىذٍس

 غبذ اإلاهفىد دبُان ، مذخل بلى هظام اإلاػلىماث اإلاداظبُت ، الذاس الجامػُت للىباغت و اليؽش و – 02

ت ، مفش،ظىت   .1997الخىصَؼ حامػت ؤلاظٌىذٍس

م ألاداء بةظخخذام اليعب اإلاالُت- 03 داس اإلاىاهج لليؽش والخىصَؼ ،غمان،الىبػت  ، مجُذ الٌشدي ، جهٍى

  . 2007ألاولى  ظىت 

قالح خعً الخعني ، بداسة اإلاؽشوغاث الفؿحرة ، مذخل بظتراجُجي للمىاقعت و الخمُحز ، داس الؽشوم - 04

  .2006لليؽش و الخىصَؼ ، غمان ظىت 

ت غلى اإلااُ و ألاغماُ ، مٌخبت الش اثذ الػاإلاُت ، الىبػت ألاولى ، ظىت  - 05 غلي غباط ، الشنابت ؤلاداٍس

2000.  

ي مدمىد هاؼم ، ؤظاظُاث ؤلاداسة ، اإلاٌخبت الػاإلاُت لليؽش و الخىصَؼ ، غمان ، ظىت  -  06   .2006ًص

م ألاداء بةظخخذام اليعب اإلاالُت ، داس اإلاىاهج لليؽش و الخىصَؼ ، غمان ، – 07  مجُذ الٌشدي ، جهٍى

  .2004الىبػت ألاولى ، ظىت 

ًابي ؤلاظتراجُجُت ، الػىإلات و اإلاىاقعت ، داس  واثل لليؽش و الخىصَؼ ، غمان ، الىبػت – 08 ًاظم هضاس الش  

  . 2004ألاولى ، ظىت 

 وػمت غباط خكاجي ، ؤلاداسة ؤلاظتراججُت ، اإلاذخل و اإلاكاهُم و الػملُاث ، مٌخبت داس  الثهاقت – 09

  .2004لليؽش  و الخىصَؼ غمان ، الىبػت ألاولى ، ظىت 

ت ،  -  10 ظىهُا مدمذ البٌشي ، بداسة ؤلاهخاج و الػملُاث ، مذخل الىظم ، الذاس الجامػُت ، ؤلاظٌىذٍس

  .2000ظىت 

ادة و الخكىم ، – 11 ذ هجاس ، بداسة الجىدة الؽاملت و ؤلاهخاحُت و الخخىُي الخٌىىلىجي للخمحز و الٍض  قٍش

ت ، ظىت    . 2007الذاس الجامػُت ؤلاظٌىذٍس

ت ، داس اإلاعحرة ، غمان ، ظىت – 12   .2011 صاهذ مدمذ دًشي ، الشنابت ؤلاداٍس

 هاـش دادي غذون و آخشون ، مشانبت الدعُحر في اإلااظعت الانخفادًت ، داس اإلادمذًت ، الجضاثش  ، – 13

  .2004ظىت 

  .1995 مدمذ الىُب ، مذخل للدعُحر ، الجضء الثاوي ، دًىان اإلاىبىغاث الجامػُت ، الجضاثش ، ظىت – 14

  .1988 هاـش دادي غذون ، جهىُاث مشانبت الدعُحر ، الجضء الثاوي ، داس اإلادمذًت ، الجضاثش ظىت – 15

ظىت .  مدمذ الهُىمي مدمذ ، جفمُم هظام اإلاػلىماث اإلاداظبي ، ماظعت ؼباب الجامػت ، مفش – 16

1993.  



قائمت المصادر و المراجع  

 

  63 

 

م ، اإلاداظبت الخدلُلُت ، دًىان اإلاىبىغاث الجامػُت ، الجضاثش  ظىت – 17 ػهىب غبذ الٌٍش   .2011 بَى

، داس  (مىهجُت خعاب ظػش الخٍلكت  ) ظكُان بً بلهاظم ، خعحن لبُهي ، اإلاداظبت الخدلُلُت – 18

  .2010ألاقام ظىت 

 ـالر الشصم ، غىا هللا خلُل بً وساد ، مبادت مداظبت الخٍالُل ، ؤلاواس الىظشئي و الػلمي ، داس – 19

  .1997صهشان ، غمان ألاسدن ، 

 :مجالث 

ؽيي ، وانؼ مشانبت الدعُحر في اإلااظعاث الفؿحر و اإلاخىظىت في الجضاثش ، مجلت  - 01 مدمذ الفؿحر  نَش

  .1011/09الباخث ، ًلُت الػلىم ؤلانخفادًت و الدعُحر ، حامػت وسنلت ، غذد 

  :زمركساث املاحظتي

مزيشة جذخل لمً : ؼُهاسة هجحرة ، ؤلاظتراجُجُت الخىاقعُت و دوسها في ؤداء اإلااظعت  - 01

مخىلباث هُل ؼهادة اإلااحعتر في الػلىم الدعُحر ، جخفق غلىم بداسة ألاغماُ ، حامػت الجضاثش ، دقػت 

2004 – 2005.  

 :املؤجمساث و الىدواث 

يبِؾ حماُ ، نذام حماُ ، دوس ؤلابذاع و الابخٍاس في خلو اإلاحزة الخىاقعُت للماظعاث الفؿحرة              -  01

ت و الابخٍاس في ظل ألالكُت الثالثت : و اإلاخىظىت ، مذاخلت لمً ملخهى الذولي  اإلااظعت الانخفادًت الجضاثٍش

  1945 ماي 08 ، حامػت 2008 هىقمبر 16/17ًىمي 

ش غلى وبُػت وؽاه و سبدُت – 02  ببشاهُمي ؼشاف ، اوػٍاط بظتراجُجُت الابخٍاس و الخىٍى

: اإلااظعت الانخفادًت ـــــــــ دساظت خالت اإلاجمؼ الفىاعي ـُذاُ ــــــــ مذاخلت لمً اإلالخهى الذولت خُى 

 08 ، حامػت 2008 هىقمبر 16/17اإلااظعت الانخفادًت الجضاثش و الابخٍاس  في ظل ألالكُت الثالثت ، ًىمي 

  .1945ماي 

 :املىاكع إلالكتروهُت 

خ  - 01  خعً الذوسي ، ؤلاداسة ؤلاظتراججُت و الخمحز ؤلاداسي ، الخخىُي ؤلاظتراجُجي ، بذون جاٍس

http : //www . kantaji . com /files/manage/a14pp8 

 

 هُثم ؤخمذ خعحن غبذ اإلاىػم ، همىرج مداظبي لهُاط و جهُُم ألاداء اإلااظس ي للمىظماث ، بذون – 02

خ   جاٍس

http : //unpan1un . org  /intradoc/groups/public /document /ARADO/unpo Noo6256.pdf 

ٌُبُذًا اإلاىظىغت الخشة ، بداسة الجىدة الؽاملت - 03  ٍو

http : //wikipidia . org /wik 

 : كائمت الكخب باللغت ألاحىبُت  

01- Emmanuel peteyron , la vielle stategique édition Ecomonica , Paris , année 1998 . 

02 – A.Khamakhem , dynamique de contrôle de gestion , éd dunod , France , année 1977 . 
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03 – Hamadouche malika , contrôle de gestion d’une entreprise publique économique , mémoir 

magister , I’ESC , Alger , année 2000 . 

04 – Frédérik gutier , Anne pezet , contrôle de gestion , Darios et Peearson éducation , France , 

année 2006 . 

05 – Nobert Guedg , le contrôle de gestion pour amélioree la performance de l’entreprise , 

édition d’organisation , Paris , année 2000 . 

06 –Moussa Hama , comptabilité général selon I’SCF , Ed le savoir ,  Alger , année 2011. 

07 – Khemissi chiha , gesyion et stratégie financiere , 1 ere ed houma , Alger , année 2005 . 

08 – Bouquin H , la comtabilité de gestion , 2 eme edition economica , paris , année 1997 . 
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