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 و كض ى زبك أن ال حعبدوا ئال ئًاه و بالىالدًن )أهدي عملي املخىاضع هرا ئلى من ذكسهما بعد هللا عص و جل 
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زاثـــحشك  

 

       هحمد هللا العلي العظيم الري وفلىا باجمام هدا العمل املخىاضع و هصلي و وسلم على زسىلىا و حبيبىا 

من  سلك طسيقا يلخمس له سهل هللا له طسيقا إلى : "فهى من كال . محمد عليه أفضل الصلىاث و السالم 

   هخلدم بأسمى عبازاث الشكس و العسفان ئلى ألاسخاذ املإطس السيد بساهيمي عمس الري كدم لي   .''الجىت

...الىصائح وإلازشاداث حتى ًكىن عملىا في املسخىي   

و عمالها الرًن سهلىا عليىا املهمت و أخص بالركس بن ...    و هصف عبازاث الشكس ئلى مدًس مإسست سىهالغاش 

دان محمد  ، بن ًميىت و   .باإلضافت ئلى من ســــاعدها على ئجمام هرا العـــمــــل   و جلدًمه في أحسن صىزجه  ٍش  

.من كان سىدا و عىها لىا في هرا العمل املخىاضع لكل كس الش  و ئلى زفيلاث دزبي اميىت ،كىثس و شوجها امين  و  
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 ملذمت عامت 

 

 ألاداة رلً بلى باإلطافت املاظعاث ٍ حعيير في الخدىم مفخاح ألهٌ مًما مجاال الدعيير مشاكبت ميذان ٌعذ

 .عامت بصفت املاظعت الخاصت بدشهيت اللظاًا ول ٍجشصذ ٍكياط معً على املعاعذة

َليذ إلاملام في جىمن.الخ...,ششواث ,ىيأث :ماظعاجىا في الخدىم على كذسجىا بن ٍج  عبر جلليىاىا ؤفياس باملعؼياث 

 شيلًا على منها الاظخفادة وعخؼيع ال صماء املعؼياث جبلى الدعيير مشاكبت ٍوذٍن  ٍخاسحيت داخليت مصادس

لت الاىخمام حعل ما ىزا ٍلعل الحالي   ٍرلً بترظيخ املًىيت، ألاٍظاغ في ًتزاًذ الدعيير مشاكبت جؼبيم بؼٍش

منها  ٍالاظخفادة املاظعاث في الفعاليت

َماث ٍمصذس مشاكبت ؤداة الدعيير مشاكبت َد لًا ًىن لم للمعل  لىا ٌعمذ الزي مشألااللذًم، الدعيير ؤدبياث في ٍح

 ٌ َس  مشخلت مع جضامىذ مشخلت مخإخشة في بال الخىـيم حعشف لم الدعيير زلافت ؤن باللَ  جخظع امليياهيزماث ؿً

 .ملمَط ٍاكع بلى ٍجترحمًا حسجيليت لبىاء راهشة جاظغ بها ٍبرا العلالوي، للخدليل

َماحي معشفي" هجاهب املجاالث من الىثير جمخلً الدعيير مشاكبت بن  "الدسجيليت ٌشيل الزاهشة خليلي "ٍمعل

 .حمعًا ًخم التي لجميع املعؼياث ألاظاس ي املخضن  بمثابت حعخبر التي "العامت املداظبت "ُظمي ملا خالفا

ٍاث التي جادي الى جثيذ سوائضو خيث  َعت من الاد دام ظجخاظظت ئللمن یمهٍ ٌعخمذ ىزا الىـام على مجم

ٍااغفي هٌ لجي جعمث الجلهیان امد یدلعا ف لجصهیب امهيا ما یلي خظس هرهس، ٍلجظییافي م لجخهٍ اهٍال د ؤخق 

 :رو الذساظتخيث ظىدىاٌٍ في هیزت دخٍیت دجللیٍ هٍهاو دعجمري بلا

 ٍاث الخلليذًت  .ساكبت الدعيير لم ألاد

  ٍاث الحذًثت ملشاكبت الدعيير  .ألاد

  لَخت الليادة. 

َماث ٍبهما ٍخعب الخذماث ؤٍ للعلع فلؽ ليغ مىخجا مخيامال هـاما هيل املاظعت حعخبر  ٍىزا ؤًظا، للمعل

َماث من مصذس ٌعخبر حضء ول خيث ؤحضاء، من ًخيَن  الىلي الىـام  فًىان ًاديها، التي الَؿيفت خالٌ للمعل

ٍَم ٍؿيفت ٍهزلً مىخج ؤٍ مصذسا حعخبر التي الدع َماث   .الخ...إلاهخاج ألافشاد، املاليت، ٍؿيفت للمعل

 

ٍاث مشاكبت الدعيير من خالٌ العشض حاءث ىزو الذساظت لخذسط ؤىميت   ٍ اظخخذام ؤد  

ٍسو ٍ الزي ًمثل  ،في جفعيل مىافعت املاظعت  املازش اد َىشي الخالي  ٍفي ىزا العياق هؼشح الدعاٌئ الج

َع الذساظت   :بشياليت مَط

ٍاث مشاكبت الدعيير ما مذُ  - ٍسواظخخذام ؤد ٍ د  ؟في جفعيل مىافعت املاظعت  ا 
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 :عیة رلفاألسئلة ا .1

؟ ظظتئلمافي س لجظییاكبت ساهمیت مدُ ؤ ما م1-

ٍاث جظمذ ٌ  ه2- ؟ ظظتئلم افي جفعيل مىافعت س لجظییاكبت سامؤد

صمم لَخت الليادة ؟- 3
ُ
 هيف ًمىن للماظعت ؤن ج

ٍ لخدليم ألاىذاف،  :تضیارلفا .2 ٍمعشفت ؤىميت الذساظت  في ؿل جدذًذ مشيل البدث 

 :ثاٍطعذ ىزو الفشض ي

ٍ  :الفشطيت الاٍلى - ٍاث مشاكبت الدعيير بين  جإزيرالجَحذ عالكت اسجباغ  ٍ  ؤد جفعيل مىافعت  

 .املاظعت

ٍاث جظمذ  :الفشطيت الثاهيت -  .ظظتئلماجفعيل مىافعت في س لجظییاكبت سامؤد

َمي  :لثتالفشطيت الثا - َماث مشجبؼت باألداء الي َفير معل حعاعذ لَخت الليادة الليادة على ج

لين  .للمعٍا

 
 :جىمن ؤىميت الذساظت في  :أهمية الدراسة  .3

َة  - ٍ اظتراجيجياث املىاظبت بعذ جدذًذ هلاغ الل ٍٍطع الخؼؽ  معاعذة املاظعت على صياغت 

الئهم  ٍهعب  ٍجلبيت اخخياحاث الضوائن  ٍَش ؤدائها   .ٍالظعف ،لخؼ

ٍرلً من خالٌ جلذًم ًش الدس ي مشاكبتجبيان ؤىم خصَصياث - ٍؤىميخٌ في ىزا املجاٌ، ٍسو  ٍببشاص د  

ٍجؼبيلًا على اخذ املاظعاث اٌ ٍس  َرج ملعشفت خذماجيتدساظت مشهضة لًزو املدا  التي ؤخزهاىا هىم

ٍسومشاكبت الدعيير ؤىميت  ٍد  . في جفعيل املىافعت ا 

ٍاث لجهملت سث يدة ؾللیااخت ٍل - هیت ث آماٍمعلس فیٍعلى جٌ فيي جعم، یتدلجللیس الجظییاكبت سامؤد

   .غمبظٌ جشغیلیت بشهٍ

 :لسابقة ت اسادرالا .4

ٍس " بيسلعد امخمس لخطن ب - " یت سئصالحا ظظتئلمافي ساساث للن افي جخظیدة للیااخت ٍلد

 ٍ  .نجلمظاد بللایس بي بهؤ حامعت 2015/2014لحامعیت الظهت او ٍساهجدلدة اشياٌ خت لهیؤػش

ٍ " س لجظییاكبت سافي مداة لجخلیلیت هإالمخاظبت م ااؾهمیت هؤ" ٍاٌ ي هغبسام - ٌ خت لهیؤػش

. س ئصالحا حامعت 2005-2006لحامعیت الظهت س الماحظجیدة اشيا  
 

: هجائحيا م هن ؤمٍ

 .ظظتئلماهمیت بالغت في را ؤ یبلى لَخت الليادة م اؾهؤن ال ببیلٌ غبت جٍصعم غ س1- 

د للجٌ فعاد حم اؾه الليادة  لَخت 2- . ساسللر اجخاا عملیت  ٌجظي لجيا ثماٍبالمعلٍص
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  :ث لبحداف اهأ .5

ٍرلجظییٌ افي محاٍء لطغ الى جظلیر بلبخرا اهدف یي ظظت ئلماجهافظیت ٌ جفعی ن ٍجخظیٌ حن ؤمن لس ، 

ٍاث األایع ػَلجٌ ٍػشق ظبد یحابلى ن بلرهدف هما یيٌ ، لمحارا افي ه كابت على سلٌ ایزت في محادلخد

 .ٌلمحارا امهيا في هدة إلظجفاا  ٍ سلجظییا

ٍس  عن الغمَض هشف في الذساظت ىزو من ألاظاس ي الًذف ًخجلى ٍ  الليادة لَخاث جلعبٌ الزي الذ

 ىزا دساظت ؤىميت ؤما .خاصت بصفت الَػىيت الاكخصادًت املاظعاث ٍفي عام ٍحٌ على باملاظعاث

َع ٍافع املَط  :الخاليت الىلاغ في بحمالًا فيمىن اخخياسو ٍد

َع خذازت - ُ  على املَط َاحذ ؤىميت فشغم .الَػىيت الاكخصادًت ٍاملاظعاث العلمي البدث معخَ  ج

ٍلتها التي ٍالبدَر الجامعيت الذساظاث ؤن بال املاظعاث في الليادة لَخاث  ٌشجع مما كليلت، جبلى جىا

ٍلت على َع ىزا بزشاء مدا َاطيع من الى ٌ  التي امل  .املاظعاث ؤداء جدعين شإهٌ من ما بيل إلاخاػت جداٍ

َس  - سة بلى ؤدث اكخصادًت ٍمخغيراث حذًذة جدذًاث ؿً ت الاكخصادًت املاظعاث اظخعماٌ طٍش  الجضائٍش

 

  :وع ضولمر اختیاب إسباأ .6

 . ٍ الاداءءة هفان جخظی، ٍمهيادة إلظجفاٌ احن ؤیمیت مدألهااظجي دسایع ػَبج

 :تقسيمات الدراسة ومحتوياتها .7

خت إلاشياليت مخغيراث بين العالكت ٍلخدليل  وان الزي الخدليلي الَصفي املىهج اعخماد جم املؼٍش

 ٍجدليل ٍجفعير عشض خالٌ من ٍرلً امليذاهيت، الذساظت في خاصت البدث هلاغ معـم في خاطشا

ٍلت بينها ٍالشوؽ املعؼياث  .الىخائج ٍاظخخالص الذساظت مدل الـاىشة جفعير ملدا

َماث حمع في الاعخماد جم ٍللذ  عذة على ٍالخؼبيلي الىـشي  الجاهبين في املعخعملت ٍالبياهاث املعل

ٍاث، من حملت لزلً اظخخذمذ ٍ مصادس َاهب حغؼيت في املىخبي بالبدث الاظخعاهت جّمذ فلذ ألاد  الج

ت ٍاث اعخماد جم فلذ الخؼبيلي الجاهب في ؤما الىـٍش  :الخاليت ألاد

َد مالخـت على اكخصشث ٍالتي :املالخـت -  .وششىا ٍػشق  الليادة لَخاث ٍح

اث سئظاء مع الشخصيت امللابالث - ٌ  املالخـت الحلائم بعع لخذعيم ٍاملصالح املذًٍش  على ٍللحصَ

َماث بعع َع املشجبؼت املعل  .الذساظت بمَط

َماث لبعع مصذاكيت ٍبعؼاء جإهيذ ٍولصذ َعت الاظخعاهت جم ٍامللابلت املالخـت من معتملجا املعل  بمجم

َزائم ش ال َع جمغ التي الذاخليت ٍالخلاٍس  .مباششة املَط

ٍلت َع، ؤظئلت على لإلحابت ٍمدا َعت الفشطياث صحت لخإهيذ ٍظعيا املَط  ىزو في خؼئها من املَط

َع صياغت جمذ الذساظت ٌ  زالزت في املَط َاهبٌ بمخخلف إلاملام بغيت فصَ جىاٌٍ  خيث .ح
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 َاهب مخخلف:  وو  الفصل  ملاسهت خصائصٌ ببشاص بغشض الدعيير مشاكبت هـام في ألاظاظيت الج

ُ  الشكابيت باألهـمت لياث مشاكبت الدعيير , مميزاث هـام مشاكبت بطافت باملاظعت، ألاخش  .معٍا

 ٍاث ؤىم لعشض جخصيصٌ جم فلذ الثاني الفصل  الخؼشق  مع الدعيير مشاكبت هـام عليها ًشجىض التي ألاد

لت بلى ٍاث ىزو عمل ػٍش ٍد ٍؤىم ألاد  .الدعيير مشاكبت عمليت في اجٌاظخعماال خذ

ظائل  الخلليذًت ملشاكب الدعيير الَ -

ٍاث الحذًثت ملشاكبت الدعيير  - ألاد

 ماىيت لَخت الليادة -

 في جم ؤهٌ خين في

  الثالث الفصل:  ٌ  اظخعماٌ بلى الحاحت ببشاص جم خيث الخفصيل، من بىثير الليادة لَخاث جىاٍ

َع ىزا ٍاث من الى  مع الليادة، للَخاث ألاظاظيت الَؿائف ٍؤىم الدعيير مشاكبت في الحذًثت ألاد

 .الدعيير مشاكبت عمليت في اظخخذامٌ ٍهيفيت فعاٌ، كيادة لَخاث هـام جصميم مىهجيت على الترهيز

َاهب بعع بظلاغ خصص بيىما ت الذساظت ح ت، الاكخصادًت املاظعاث بين من ٍاخذة على الىـٍش  الجضائٍش

ٍاث ؤىم بلى ٍالخؼشق  تهاوشاػا ؤىم عشض جم خيث  ٍاكع على الترهيز مع فيها، املعخخذمت الدعيير مشاكبت ؤد

  .املاظعت ىزو في الليادة لَخاث اظخعماٌ

ُ  على بليها املخَصل الىخائج ؤىم فيها ػشخذ بخاجمت البدث اءهٌب ٍجم َعت جلذًم مع الخؼبيلي، املعخَ  مجم

ت الَػىيت باملاظعاث الدعيير مشاكبت عمليت جدعين في حعاعذ ؤن اهٌشإ من التي الخَصياث من  الجضائٍش

 .الليادة لَخاث على اعخمادا

 

 :صعوبات الدراسة .8

 َ  :    بن املشيل الشئيس ي الزي صادفىا في اهجاص عملىا ىزا ى

ٍلذ  -  خيث سجل ىزا اللؼاع هلصا ملحَؿا فيما ًخعلم مشاكبت الدعييركلت الذساظاث التي جىا

ٍ الذساظاث امليذاهيت  .بالبدَر ألاوادًميت ؤ

َفير عذم  - َ ماث ؤهيت ج َاكع الالىترٍهيتفي  املعل  .امل

 

 :أدوات البحث والدراسة .9

َعت من الىخب بالغت - ظَف وعخمذ في ىزا الجضء الىـشي من ىزا البدث على مسح املىخبي ملجم

ٍ الاحىبيت العشويت َاكع من شبىت الاهترهذ إلػالع على مخخلف   ، هما ظىداٌٍ الاعخماد على م

 .الذساظاث الحذًثت في ىزا املجاٌ

َهالغاص(ؤما في الجضء الخؼبيلي ظىعخمذ على امللابالث الشخصيت مع معيري املاظعت  ٍمخخلف  ) ظ

ٍالتي حعمذ للخعٍشف با َزائم املخاخت لذيهم  ٍؤوشؼخٌملاظعتال  . ا 
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َمياث خٌَ مشاكبت الدعيير  عم
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 عمومياتلحووللمز قبةل اتسيیر: الفصل ألاولل

 إلاا هكسا ؤلاقخطاإلایت، اإلااطظاث في ؤلاإلاازري اليشاؽ غمً هامت بمهاهت هًازاى الىقذ في الدظییر  مساقبت جدط ي

 لشف خالىيمً اإلااطظت وجىحیهالقسازاث  الق جسشید نلى القدزة خالى مً وذلو ،وممیزاث  خطائظ مً لها

 وخدیثت لالطینیتيوجقىیاث ؤإلاواث بىاطؿت وهرا لرلو، اإلامنىت ااخحىىيواقتراح  ؤطبابها وجددیدألاهدسفاث 

 حصخیطه خالى نمل،مً ؤر في البدء قبل والدقیقت الصخیدت الىطائل نلى یهخمد الرر هى الىاجح فاإلاظیر

 ةمساقب هكامنمىمياث خىى ب اإلاخهحق الفطل هرا وفي لرلو، الالشمتألاإلاواث  وانخماإلا لالخخیاحاث ااجید

ي:في طيخؿسري الدظییر،

ي 

ي.ماهيت مساقبت الدظيیر:ي ألاوىي اإلابدث

 ل.ممیزاث هكام مساقبت الدظيیر:ياإلابدث الثاوي

ل.مظاولياث مساقبت الدظيیر :ياإلابدث الثالث 

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ييلماهيةلمز قبةل اتسيیر: ملبحثل ألاول

 رنبذةلثاريخيةلعنلمز قبةل اتسيي: ململطلل ألاول

بن جؿىز مساقبت الدظيیر يدبو جؿىز الىكام اإلاداطبي و الىكام ؤلاقخطاإلار :يالخؿىز الخازيخي إلاساقبت الدظيیر 

بطفت نامت خيث اشإلااإلا الاهخمام بىكام مساقبت الدظيیر خالى القسن ألاخیر الىاخد والهشسيً و هرا الكهىز 

ندة طياطاث و جؿىزاث في الهالم بإلمحه و لقد طاهمذ هره الظيحظاث لهىإلات الظىر ، الخؿىز 

الخنىىلىجي بلى جدظین مالهالقت بین ؤلاهخاحيت و الظهس باإلغافت بلى الخؿىز اإلالخىف في مجاى نحىم الدظيیر 

 (1).ؤإلاث هره الخؿىزاث بلى اإلاظاهمت يفهحيت في جؿىز هػام مساقبت الدظيیر 

بن جؿىز مساقبت الدظيیر مسجبـ بىكام مداطبت الدظيیر التي ماهذ مىخهجت في حظيیر و زقابت الهمحياث إلااخل 

اإلااطظت و جؿىزث مداطبت الدظيیر مً اإلاداطبت البظيؿت لظهس الخهحفت في القسن الخاطو نشس بلى مداطبت 

الدظيیر لحهمحياث في مىطف القسن الهشسيین خيث ماهذ تهدف ألاولى بلى خظاب طهس الخهحفت فقـ و ذلو 

باإلنخماإلا نلى ؤلايساإلااث  و الىفقاث بيىما الثاهيت ؤضبدذ تهدف بلى مداطبت الدظيیر الهمحياث في اإلااطظت 

وخالى القسن واخد والهشسيین جدىلذ اإلاداطبت بلى وطيحت خقيقيت لدظيیر ؤلاطتراجيجي و التي تهدف بلى 

الخدنم في الخهاليف نلى اإلادي الؿىيل و مان الخؿىز هكام مساقبت مخبها لخؿىز اإلاداطبت خيث مان مساقبت 

الدظيیر في القسن الخاطو  نشس يهخم بمالافبت طهس الخهحفت و مساقبت ؤلايساإلااث و الىفقاث ؤما في القسن 

الهشسيین ؤضبدذ مهمخه مساقبت اإلایزاهياث و جقييم اإلاسإلاوإلايت لحماطظت و بهد الخدىى الرر مسث به اإلاداطبت 

لىكام بلى اإلاداطبت مىطيحت خالى القسن الىاخد و الهشسيین بحظهذ مهمت مساقب الدظيیر و ؤضبذ يهخم 

 . بمساقبت الخدنم في الهىامل اإلاازسة نلى الخهاليف و مساقبت ألاوشؿت

و مىه قهسث فنسة مساقبت الدظيیر التي جىؿحق ؤطاطا مً مهسفت ااخحل ؤو الىقظ ؤوال زم بدث في الىطائل 

وألاإلاواث التي جخدنم في الخهاليف وجفاإلار هرا ااخحل خيث اخخیرث اإلاداطبت الخدحيحيت لإخظً و طيحت 

لحخدنم في الخهاليف و جدحيل الىخائج فهاهذ برلو ؤإلااة فهالت مً ؤإلاواث مساقبت الدظيیر التي جسجنص نلى 

الدظيیر و الخىحيه و ليع اإلاهايىت و ؤضبدذ مساقبت الدظيیر اليىم وطيحت خقيقيت إلنداإلا و وغو الظياطاث 

الهامت لدظيیر اإلااطظت و لهرا يجب ؤن جخػمً مفاهيم الخدحيل ة جقييم و جؿىيس وطائل لبدظيیر ؤر يجب ؤن 

جسجنص نلى اإلاهحىماث النميت التي حظمذ بالخىحيه ااخظً هدى جؿىيس مىخجاث حديدة إلااخل اإلااطظت 

ي1ي.وجخفيؼ الخهاليف بشهل نقالوي 

ل

يي

                                                           
 8ص 1995 ااجصائس، ااجامهيت، اإلاؿبىناث إلايىان الثاوي، ااجصء لحدظيیر، مدخل زفيق، مدمد الؿيب1ي



.لعمومياتلنظاملمز قبةل اتسییر.................................................................... الفصل ألاول   

 

 
8 

ييملهوملمز قبةل اتسيیري: ململطلل اثاني

ذة لمهفث الهمحیااطالمتين مإلا لجإلالىيإلاف بیتيجهبإلاازیفتيوفههايؤقبتينحىيزالمزف اجه:يقبتيزالموم ايمفه1

جضخیخهايبمايیمهويء واؽألخف الشى حن ؤنتيموغولمث الجهحیماوى واألضإلا وانواابقجهايلحقؽمو

 .ىلمطجقباهايفييوزيهف

طاطايى ؤلجييجشمالمجلامحتيوالمهطقتيث الهمحیان انتيمولمحمك اجحو ه:يز لجطییوم امفه-2

ص ألشخاوإلا احهر جهطیإلااف وألهإلا ایإلاجخز ههيبةخجضا، بقابتزل، احیهولجم، ایفلجهؽ،ایؽلجخا

.يزلجطیی ايمهمتيز هوحيوهذا هويهايولبح

إلاازض لمقس اهث حهاو فيباخجاليزلجطییاقبتيزاموم مفهإلا یإلاجخوى خن لمجخضضیقسة اهث خجحفإلا الق

م لمهاع الىيبهؾسر بهجوف يطهىام، وافلهذا ايههاإلالجييشهؾىزاث الجاخاضتيموي، ولیهاون بلجييیهجما

.يمافلهذا اهز نهاضص ويمحمتيبحمیويخضائهازالجييها

مساقبت الدظيیر هي ؤلاحساءاث التي يخإلد مً خاللها  dearden وإلاايسإلان  ي antoonyيهسف ؤهخىوي 1

اإلاظیرون ؤن اإلاىازإلا جم ااخطىى نححها واطخهمالها بفهاليت  باليظبت لألهداف و فانحيت باليظبت 

يلحىطائل اإلاظخهمحت و إلالو لخدقيق ؤهداف اإلااطظت 

  بمهىاها الخقني الخؿابق مو ألاهداف الظيازة ذاث فهاليت اإلاا ماهذ حظمذ لي بحىى اإلاهان  : فهاليت

ياإلاددإلا بالشسوؽ اإلاددإلاة 

 ييمنً   الظيازة ذاث فانحيت اإلاا ماهذ حظتهحو ؤقل ما: فانحيت

حهسيف مقدم مً ؾسف خبراء اإلاداطبت و مدافكى ا اإلاداطباث مساقبت الدظيیر هي هكام شامل  .1

لحمهحىماث الداخلي لحماطظت هدا هكام يظمى بمسلصيت و ججمو و جسجيب اإلاهحىماث و جسحمتها قطد 

  .يالفهم و جبيین هجانت  مل وشاؽ ؤو وقيفت في اإلااطظت

 يخمثل هكام مساقبت الدظيیر في الهمحيت اإلاساإلا لها غمان جىخيد ألاهداف الالمسلصيت  G.PILLOTنسفه 

ي و يشمل 2لحيشاؾاث اإلايظقت، مً ؤحل جدديد ؤهداف اإلااطظت مو مساناة ؤخالقياث مخفق نححها مظبقا،

هكام مساقبت الدظيیر حمحت مً الهمحياث الداخحيت و التي بدوزها جدخىر نلى حمحت مً اإلاىاقشاث، لما 

 .يهمل ؤيػا نلى جىميت النفاءاث الفسإلايت و إلالو نً ؾسيق بإلاخاى هكام 

 

                                                           
1
 . 25ص 2006 2005 ماحظخیر،ااجصائس ، زطالت القسازاث، باجخاذ ونالقخه مساقبت الدظییر هكام لشهب، ضفاء 

2
 11،ص 1998 شئس، ا ،ااج 1 ؽ الهامت، اإلادمدیت إلااز اإلااطظت، ندون،اقخطاإلا إلااإلار هاضس 
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و بالخالي يمنً الىضىى بلى ؤن ل.مخىاضحت في ميدان الدظيیرجإهيل و جهىيً مهىت الدظيیر اللدظاب مهىت 

مساقبت الدظيیر جسجنص نلى زالزت مفاهيم ؤطاطيت وهي مهايیر يهخمد نححها مساقب الدظيیر في جقييم ألاإلااء 

 .1وهي النفاءة، الفهاليت واإلاالئمت

 يشسح مفاهيم ازجهاش مساقبت الدظيیر:

 هي مقازهت الىخائج اإلادققت باألهداف اإلاىغىنيت ؤر بلى ؤر إلازحت جمنىذ اإلااطظت مً :الفهاليت 

.يجدقيق ؤهدافها اإلاظؿسة

 اإلاظخهمحت ، ؤر ما هي الىديجت اإلادققت ي(اإلاىازإلا) هي مقازهت الىخائج اإلادققت بمدي الىطائل :الىجانت

.يباطخهماى وخدة واخدة مً اإلادخالث ؤو الىطائل

 هي الهالقت بین ألاهداف و الىطائل :اإلاالئمت . 

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

                                                           
1
 11ص ,ياإلاسحو الظابقندون، إلااإلار هاضس 
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 .خفائصلمز قبةل اتسيیرللل:ل اثااث ململطلل

:ي يمنً جلخيظ خطائظ مساقبت الدظيیر في الىقاؽ الخاليت

يهمل هكام مساقبت الدظيیر نلى جقديم مهحىماث صخيدت إلاخخر القساز ألن اإلاهحىماث ااخاؾئت  .1

 ما جاإلار بلى هخائج طيئت
ً
.يؤو اإلاشىهت جػحل مخخر القساز ولثیرا

يىفس هكام مساقبت الدظيیر اإلاهحىماث اإلاىاطبت في الىقذ اإلاىاطب خيث ؤن اإلاهحىمت اإلاخإخسة  .2

جفقد مهىاها و فائدتها حصئيا ؤو محيا ، فدطىى مخخر القساز نلى مهحىمت صخيدت و لنً 

.يمخإخسة ليع لها ؤزس نلى القساز

حظاهم هكام فهاى إلاساقبت الدظيیر نلى جخفيؼ الخهاليف خاضت بذا مان هرا الىكام  .3

بلنترووي مبني نلى ااخاطب والبرمجياث فهى يخفؼ مً جهاليف الدشًيل وجهاليف الىقذ 

وؤيػا جخفيؼ الخهاليف مً خالى الخقحيل مً ألاخؿاء الاهدسافاث التي يالبا ما يهىن لها 

.يجهاليف باهكت

 في الفهم ؤو الخؿبيق فةذا لم يفهم اإلاظیر هكام  .4
ً
يخطف هكام مساقبت الدظيیر بالظهىلت طىا

 و ؾبيهت اإلاهحىماث والىخائج التي يقدمها فةهه طىف طيس يء جفظیر هره الىخائج 
ً
السقابت حيدا

ي1.ألامس الرر ياإلار به بلى اجخاذ قسازاث خاؾئت

يظاهم هكام مساقبت الدظيیر في نمحيت اجخاذ القساز مً خالى اإلاهحىماث التي يقدمها هرا  .5

ألاخیر بلى مخخر القساز والتي جخطف بالىغىح و ااجاهصيت إلاوهما خاحت بلى الخفظیر والخدحيل  

والاطخقطاء  

إلاظاز مساقبت الدظيیر الدائم ؾبيهت هاإلافت بديث ال يمنً ؤن هجدها بدون ياياث مىخكسة مً  .6

الهمل ؤو اليشاؽ ، و اإلاهسفت الىاضخت لألهداف جمنً مً مهسفت الىحهت طىاء لحفسإلا ؤو 

ااجمانت ، و جهىن بدلو   خافصا لحهمل لما ؤن قبىلها مً قبل ااجميو يجهحها ؤطاطا مىاطبا 

ي.لقياض الىخائج و ااخنم نلى ألاإلااء

إلاخخحف ؤفساإلا اإلااطظت ؤهداف مخخحفت بدظب الاخخطاضاث و اإلاهام، حظعى محها ميسجمت  .7

بلى جدقيق يايت مشترلت و هي خياة اإلااطظت و جؿىيسها و هدا مسجبـ بمدي جدقيق ؤهدافها 

.يو لهدا يجب الخدنم في ؤإلااء هده اإلاجمىنت نً ؾسيق مساقبت الدظيیر

جخخظ مساقبت الدظيیر بخىفیر اإلاهحىماث لألؾساف الداخحيت لحماطظت و التي حشمل ؤلاإلاازة  .8

نلى   مافت مظخىياتها و زئطاء ألاقظام و اإلاظیريً فحها و جطدز مساقبت الدظيیر جقازيس 

 .ومهحىماث إلااخحيت جفطيحيت ؾبقا اخاحت ألاؾساف الداخحيت باإلااطظت و في ؤر وقذ

ي

                                                           
1
 25ماجستیر،ص  رسالت القراراث، باتخاذ وعالقته مراقبت التسییر  نظاممرجع سبق ذكره، صفاء لشهب ، 

 

 



.لعمومياتلنظاملمز قبةل اتسییر.................................................................... الفصل ألاول   

 

 
11 

مساقبت الدظيیر هي مساقبت ؤماميت و خحفيت لألإلااء ، يكهس هدامً خالى مظازها، لها مهام في ي .9

، جخابو اليشاؾاث و الخىفير و جىفس اإلاهحىماث (ااخؿـ و اإلاىاشهاث الخقديسيت)ؤلاؾاز الخقديسر 

الالشمت الجخاذ القسازاث، لما جقىم بخقييم إلاا جم بهد ألاإلااء باطخخدام لىخت القياإلاة و اإلاداطبت 

ية الخدحيلي

ي

ي

ي

يي

ي

ي

ي

يي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل ملبحثل اثاني
لممیز تلنظاملمز قبةل اتسيیر

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل 
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ي:  نو عللمز قبةل اتسيیرلألالمهامهال:لألاول ململطلل 

بن حهدإلا الخهازيف ااخاضت بىكام مساقبت الدظيیر طيهدإلا ؤهىام هرا الىكام و ذلو خظب وحهت هكس 

الباخثین و الدازطین في ميدان الدظيیر خىى ؤهىام السقابت و ؤهماؾها و يمنجها ؤن هدطس ؤهىام السقابت و 

ي: خاضت في اإلااطظاث ؤلاهخاحيت في نىطسيً هما

 مساقبت الدظيیر الداخحيت لحماطظت و التي تهخم باإلاديـ الداخلي فقـ . 

 مساقبت الدظيیر ااخازحيت لحماطظت و التي تهخم باإلاديـ الداخلي و اإلاديـ ااخازجي لحماطظت 

 :وجخمثل هره السقابت في ندة زقاباث يمنىىا ؤن هرلس مجهاي:يمز قبةل  اتسيیرل اد خطية .1

  وحظمى هره السقابت بالسقابت الهمىإلايت ؤر اإلاديسالهام يساقب مدزاء :يزقابت السئيس ي إلاسئوطه

ااخ  بلى ؤن جطل السقابت نلى الهماى ؤر ...الىخداث وهم يمازطىن السقابت نلى اإلادزاء ؤلاإلاازاث 

 . ؤهه يقىم مل زئيع بإلاازر بهمحيت السقابت  في خدوإلا ااخؿـ التي مىدها

  

  و حظمى ؤيػا بالسقابت ألافقيت في الهسم ؤلاإلاازر و يقطد بها :يالسقابت بین اإلاديسياث و ألاقظام

زقابت بإلاازة اإلااطظت اإلادشابنت  ؤو اإلاخداخحت و جهىن هره السقابت بین بإلاازجین مً وًع اإلاظخىي 

 . ااخ بذ يمنً القىى بإنها زقابت مخباإلالت و ننظيت...مثال بإلاازة اإلااليت و اإلاداطبت 

  و جخم هره السقابت مً ؾسف بإلاازة ؤو قظم نلى ؤلاإلاازاث و ألاقظام :يالسقابت اإلاداطبيت و اإلااليت

ألاخسي ، خيث تهخم هره السقابت بالدفاجس اإلاداطبيت و جدحيل اإلاهؿياث الىاججت نً ؤإلااة اليشاؽ 

لما ؤنها تهخم بدزاطت و جقديس جيبااث مظخقبحيت و جدحيل الخهاليف و الىخائج و جقيمها بنؿاء 

 السقابت 1بقتراخاث جدظيييت في مجاى بجخاذ القسازاث و حهخمد نلى ندة  ؤإلاواث في قيحمها بهمحيت

 . ااخ...ماإلاداطبت ، ؤلاخطاء 

ي

ي

ي

ي

 

                                                           
 جقىیاث واقو الىؾني، اإلاحخقى الاقخطاإلایت، اإلااطظت زبدیت جىكیم في وإلاوزها الدظییر زقبت ا الم لإإلااة الخدحیحیت اإلاداطبت شیخىوي، يلماى يفص ي، جىفیق 1

 .31 ص2013ئس، ا ااجص اإلاظیحت، حامهت اإلاظخقبحیت، ؤلابدانیاث اف، اطدشس ؤحل مً اإلاىحىإلا جدحیل ئسیت شا ااج واإلااطظاث الدظییر زقبت ا م
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  جمازض هره السقابت مً ؾسف ؤحهصة مخخططت مً خالى:مز قبةل اتسيیرل لخارحيةل .2

ااخ ...مجحع اإلاداطبت إلايىان اإلاساقبت  الهامت ، بإلاازة الػسائب :ياإلايشإة و مً هره ألاحهصة هرلس 

ي: و طىدىى الخؿسر لحبهؼ مً هره السقاباث

  خيث يسجنص هرا الىىم مً السقابت نلى الىىاحي اإلااليت و غمان بطخخدامها في :يالسقابت اإلااليت

اإلاجاالث التي خططذ لها و جبها للخؿـ و الظياطاث اإلاىغىنت و جىحد هره  السقابت بنثرة في 

 مثل وشازة الاقخطاإلا، 1اإلااطظاث الهمىميت الخابهت لحدولت وذلو نً ؾسيق ؤحهصة مخططت

 .ااخ...مجحع اإلاداطبت

 يقطد بها زقابت اإلادالم ؤلاإلاازيت والهاإلايت نلى ؤنماى ؤلاإلاازة الهامت نً :ييالسقابت القػائيت

ؾسيق خق هره اإلادالم في بلًاء القسازاث ؤلاإلاازيت اإلاخالفت لحقاهىن ويهخمد نلى هره السقابت في 

خالت وقىم مىاشناث بین ألافساإلا الهامحین في اإلااطظت واإلاظخىياث ؤلاإلاازيت وهي مً اخخطاص 

ؤلاإلاازيین الدازطین في اإلاىاشناث والتي جطل باإلحساءاث الخهظفيت ؤو الًیر القاهىهيت إلااخل ؤر 

ي.مىكمت مً ؾسف ؤلاإلاازة

  و حظمى باإلاساحهت ااخازحيت و التي جقام مً ؾسف :يياإلاساقبت مً ؾسف مدافل ااخظاباث

مخخطین في اإلايدان ناإلاة يقىم بها خبراء اإلاداطبت و الهدف مجها النشف نً ؤلاهدسافاث 

 .ؤلاإلاازيت

   و جقام هره السقابت مً ؾسف مطلخت خاضت في بإلاازة الػسائب حظمى :يالسقابت الػسيبيت

مطلخت اإلاساحهت و يهخمد نلى السقابت قي خالت وقىم شهىك مً بإلاازة الػسائب نلى 

ي.الخطسيداث التي جقىم بها اإلااطظت ؤو اإلاهحف بالػسيبت 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
 32ص,اإلاسحو الظابق  شیخىوي، لماى يفص ي، جىفیق 1
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أهميةلمز قبةل اتسيیرل:ل اثاني ململطلل

 لقيذ مساقبت الدظيیر اهخماما لبیرا مً بإلاازاث اإلايشأث الاقخطاإلايت مىر ؤمد ؾىيل و ذلو لألطباب 

:يالخاليت

حهقد وحشهب هؿار ألانماى حهل ؤلاإلاازة حهخمد نلى الخقازيس والخدحيالث إلخهام السقابت  -1

.ينلى الهمحياث

الػبـ الداخلي والفدظ اإلاخإضل في مساقبت الدظيیر يقحل مً مخاؾس الػًـ البشسر  -2

.يواخخماى ألاخؿاء والًش

مً اإلاظخديل ؤن يقىم اإلاساقب إلااخل اإلايشإة بؿسيقت اقخطاإلايت بدون الانخماإلا نلى مساقبت  -3

.يالدظيیر

الخقحيل مخاؾس الدظيیر ألقل خد ممنً لخىفير نمحيت الدظيیر بالنفاءة اإلاؿحىبت ، خيث ؤن  -4

مساقب الدظيیر يهخمد لثیرا نلى خنمه اإلانهي و ذلو لهي يخإلد مً فهاليت بسهامج السقابت 

الرر يمنىه مً ببداء السؤر اإلانهي الظحيم نً وغهيت اإلااطظت ، وهرا يهني ؤن نلى 

اإلاساقب ؤن يهخم بخطائظ ااجىإلاة ألإلاواث التي يهخمد نححها مً خالى جقىيمه لحدظيیر 

 لخدديد مخاؾس السقابت و مً زم جطميم الاخخبازاث الخفطيحيت التي جمنىه مً ااخطىى 

نلى ؤإلالت وقسائً بغافيت جمنىه مً ببداء السؤر اإلانهي الظحيم نً ؤإلااء اإلااطظت و مدي 

.يوضىلها ألهدافها

خيث بن اإلاىازإلا اإلاخاخت بإر ماطظت هي مددوإلاة بؿبيهتها ويقو نلى ناجق اإلادزاء  -5

ومظاوليت جىشيو هره اإلاىازإلا الىاإلازة واطخهمالها في اإلااطظت بإقص ى لفاءة و فهاليت 

ممنىت، ويخؿحب ذلو حهاون ألاوشؿت اإلاخخحفت و جىكيمها و جىححهها بديث جاإلار بلى ؤفػل 

اطخهماى لها، وجخهحق مهام الخىكيم والخىحيه وجىشيو اإلاىازإلا بهمحيت جىفير ااخؿـ اإلاىشنت 

لحىضىى بلى ؤهداف اإلااطظت اإلاسطىمت و ؤن القسازاث اإلاخهحقت باإلاهام اإلارمىزة جخؿحب 

.يمهحىماث مساقبت الدظيیر ألالثر إلاقت لحىضىى بلى اجخاذ القسازاث الظحيمت

جسيب بإلاازة اإلااطظت بمهسفت ليفيت جىفير ااخؿـ اإلاسطىمت ومدي مالءتها، وجدظحم ؤلاإلاازة  -6

ندة مهحىماث نً الاهجاش الفهلي الرر جم مقازهخه مو ااخؿـ اإلاسطىمت وجقييم 

 خظب ااخؿـ اإلاىغىنت ويخم البدث نً 1الاهدسافاث بین الاهجاش الفهلي و الخىقهاث

ؤطباب الاهدسافاث واإلادظببین فحها وجصخيدها، وبهره الؿسيقت جخم السقابت نلى الاهجاش 

 .وجقييمه

ي

                                                           
1
 Nobert Guedj، le contrôle de gestion pour améliorer la performance de l’entreprise، 3eme Edition، paris، Edition d’organisation ي2000يي

p38 
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حهمل مساقبت الدظيیر نلى جىخيد ااجهىإلا مً ؤحل جدقيق اإلاشازلت في نمحيت السقابت وبالخالي  -7

جدقيق ؤهداف اإلااطظت خيث جقىم مساقبت الدظيیر في الهمل نلى بهث ااخيىيت في مخخحف 

و لرا 1مظخىياث الظحؿت في اإلااطظت و جيشيؿها نً ؾسيق مهافإة اإلاجد و مهاقبت اإلاتهاون 

.يجدفیز ألافساإلا و خثهم نلى برى ؤقص ى مجهىإلااث ممنىت

.يجىفیر اإلاهحىماث اإلاىاطبت في الىقذ اإلاىاطب مً ؤحل اجخاذ القساز -8

مساقبت الدظيیر يظمذ بدىكيم وحهكيم ألازس السحعي لحمهحىماث ؤو خحقاث الخًريت الهنظيت  -9

صوإلا اإلااطظت باإلاهحىماث الػسوزيت خىى جؿىز ووقائفها و جقحباث مديؿها مما 
ُ
التي ج

و الخإقحم مو مديؿها وفق وجیرة ,ييظمذ لها بخهديل ؤهدافها ووطائحها مقازهت باإلهجاشاث

:يميسجمت، وبرلو يمنً اقتراح ؤزبو خحقاث في بحساءاث اإلاقيدة باليظبت لحماطظت هي

.يالخخؿيـ، القياض، السقابت، الخىحيه و الخىكيم 

ي

 

 

 

 

 

 

ي

ي

 

ي

 

 

                                                           
1
 www.rr4ee.netألابدار والدزاطاث، شبنت اإلااطظت، في الدظییر زقبت ا وآلاخسون،م خحیل مدمد 
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أهد فلمز قبةل اتسيیرل:لاثلل ململطلل اثا

مً خالى طعي مساقبت الدظيیر بلى غمان هجانت و فهاليت القسازاث الدظيیريت لحمظاولین الهمحيین هجد 

:يبن مساقبت الدظيیر حظعى بلى جدقيقاألهداف الخاليت

  الخىفيق بین اطتراجيجيت مساقبت الدظيیر و نمحياث مساقبت الدظيیر

 ي.جصخيذ الخإزیراث و الاهدسافاث اإلاىحىإلاة في ؤطاليب قياض الاإلااء

  جطميم و وغو هكام اإلاهحىماث و الاطخًالى ااجيد له؛

  الخمنً مً جدقيق الالمسلصيت؛

 ي.مظاندة اإلاظاولین الهمحيین نلى الخهحم و الخدزب و جدظین ألاإلااء

  جصخيذ ألاخؿاء اإلاسجنبت في اليشاؾاث الظابقت؛

 ي.الدشاف الاهدسافاث و جدديد ؤطبابها و اإلادظببین فحها و ؤخد بحساءاث الخدظین

 جيظيق اليشاؾاث ااخاليت لحماطظت ؤر مظايسة ألاخداث الساهىت. 

 ي.ي1  مظاندة اإلادزاء نلى اجخاإلا القسازاث

:يولخدقيق هره ألاهداف يجب جىفس ندة شسوؽ هرلس مجها

  جقظيم اإلاهام اإلاؿبقت بشهل نام؛

  وغو الىماذج في مهانها؛

 يجدديد هىم اإلاديسيت التي حظمذ باإلاشازلت في الخدػیراث.

:يوجقف ندة نقباث في وحه جدقيق هره ألاهداف مجها ما يلي 

  اوشقار بین مساقبت الدظيیر ؤلاطتراججيت ومساقبت الدظيیر الهمحيت؛ 
ً
هىاك جقسيبا يىميا

  هىاك جفنو بین الهمل اإلاؿحىب مً مساقبت الدظيیر وجقديم اإلاهحىماث الىىنيت وهىا هره

جدخل في قياض ؤإلااء ألاشخاص؛ 2الىطيحت 

  هىاك عجص في بهؼ ااخاالث مساقبت الدظيیر نً جىفير الهمل اإلاؿحىب مجها هكسيا والتي حظمذ

باجخاذ القسازاث وجقديس الفىائد؛ 

 ي(انخبازها جفخيش)ااخظاطيت مً ؾسف ألافساإلا اججاه مساقبت الدظيیر.

 

ي

                                                           

ي 5 8ص ، 2006.2005 ااجصائس، ، ماحظخیر زطالت ، مساقبت الدظییر في لإإلااة الخدحیحیت اإلاداطبت هكام ؤهمیت ، مسابؿي هىاى

 5 8ص ، ماجستیر رسالت ، مراقبت التسییر في كأداة التحلیلیت المحاسبت نظام أهمیت ، نوال مرابطي مرجع سبق دكره ،
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ي

ي

ي

لأهد فلمز قبةل اتسيیر:لشكصل

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ل

  هد فل ازئيسية

يي–الخفطيحيت -يألاهداف ااجصئيت 

ي.الخخؿيـ و الخىكيم 

ي.الخيظيق و اإلاساقبت

 .اإلاساحهت 
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 ولخدقيق هره ألاهداف يجب جىفس ندة شسوؽ هرلس مجها: 

  .جقظيم اإلاهام اإلاؿبقت بشهل نام-يييي

 .وغو الىماذج في مهانهايي -

  .جدديد هىم اإلاديسيت التي حظمذ باإلاشازلت في الخدػیراثييي -

 وجقف ندة نقباث في وحه جدقيق هره ألاهداف مجها ما يلي : 

 اوشقار بین مساقبت الدظيیر ؤلاطتراججيت ومساقبت الدظيیر الهمحيت؛يي -
ً
  هىاك جقسيبا يىميا

هىاك جفنو بین الهمل اإلاؿحىب مً مساقبت الدظيیر وجقديم اإلاهحىماث الىىنيت وهىا هره الىطيحت يي -

 .جدخل في قياض ؤإلااء ألاشخاص

يهىاك عجص في بهؼ ااخاالث مساقبت الدظيیر نً جىفير الهمل اإلاؿحىب مجها هكسيا والتي حظمذي -

  باجخاذ القسازاث وجقديس الفىائد؛

ي(.انخبازها جفخيش)1ااخظاطيت مً ؾسف ألافساإلا اججاه مساقبت الدظيیري -

ل

ل

ل
                                                           

 26 ص 2003 ، البحیدة حامهت ، الدظییر قبت مسا مقیاض في ث مداغسا ، مدمد شىیذ 1
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ل

ل ملبحثل اثاني
 مز قبةل اتسيیرمسؤألااياتل

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

 

ي
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 مز قبةل اتسيیرمسؤألااياتل:ل ملبحثل اثانيل

ألاظائفلمز قبةل اتسيیرلل:لألاول ململطلل 

 بن مساقبت الدظيیر حهخبر ؤإلااة ؤطاطيت لدفو الاقخطاإلا الىؾني و مً زمت جىفير بطتراجيجيت اإلااطظت ، 

فبهدما مان مساقب الدظيیر في اإلااض ي ال يىلى له اهخمام لبیر و ال يدط ى بالهىايت الهافيت في اإلااطظت، 

ؤضبذ في الىقذ ااخالي يدخل مهاهت مهخبرة إلااخل اإلااطظت لهىهه يظاند نلى اجخاذ القسازاث، و يمنً 

:يببساش ذلو بالخؿسر بلى الهىاضس الخاليت 

يل:مز قبةل د ءل اوظيلي-ي1

  بن مساقبت ألاإلااء الىقيفي في اإلاىكماث حهخبر مً ؤهم الىقائف ؤلاإلاازيت التي ال يمنً الخخلي نجها 

،بانخبازها الدنامت ألاطاطيت و الىطيحت السئيظيت   اجمو اإلاهحىماث لخقييم ألاإلااء، خيث يهمل القائم 

بهره اإلاهمت نلى ؤلاضًاء لحمشامل و الهساقيل التي يهاوي مجها ألافساإلا، بذ ؤهه يظعى بلى حمو اإلاهحىماث 

ذاث ضيًت مىغىنيت حظاند اإلاظاولین نلى اجخاذ القساز و التي جخهحق بمظخقبحهم الىقيفي مً خيث 

مما ياإلار بلى شياإلاة الثقت في اإلااطظت   و التي جخدقق نً ؾسيق ي(..شياإلاة ألاحس، مهافأث، نقىباث)الترقيت 

:يحمحت مً ااخطائظ 

  حهخبر مشازلت الهماى في جدديد ألاهداف التي حظعى بلحها اإلااطظت :ياإلاشازلت في جدديد ألاهداف

إلاافها مهىىيا مً ؤحل جدقيقها مو غسوزة بخدار هىم مً الخىاشن بین ؤهداف الفسإلا و ؤهداف 

.ياإلااطظت

  و حهخبر مً ؤهم الهىامل التي جاإلار بلى جقىيت الثقت بین ؤلاإلاازة و الهماى و ذلو :يندالت الخىشيو

مً خالى جىشيو ألاحىز مل خظب ؾبيهت نمحه، بغافت بلى الخىشيو الهاإلاى لألزباح خظب الهيهل 

الهسمي لحماطظت 

  بن ندالت الخهامالث جهىن باالجطاى الدائم إلامثلي الهماى بمخخحف اإلاظاولین :يندالت الخهامالث

مً ؤحل ؾسح مشامحهم نلى ؤلاإلاازة الجخاذ القسازاث اإلاىطفت ؤوالهاإلالت اإلاخهحقت بالهمل 

 1.ومظخقبل الهماى اإلانهي

ي

ي

ي

                                                           
 – جقسث – ااخاص و الهام لحقؿام مقازهت طت إلازا, فياإلاظدشفیاث الدظییر قبت مسا في ألاوشؿت ؤطاض نلى اإلابني الخهالیف هكام ؤهمیت, إلازویش  خظىاء1

 21ص2011 , وزقحت, مسباح قاضدر حامهت اإلااطتر،  شهاإلاة مخؿحباث الطخنماى مرلسة
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ي:لمز قبةل لجودة-ي2

        حهخبر بإلاازة ااجىإلاة ذاث حىإلاة جخالءم و زيباث اإلاظتهحنین مً خيث اإلاكهس ااخازجي لحظحو و اإلاىاإلا 

اإلاظخهمحت بهخاحها و مىه فةن مىغىم بإلاازة ااجىإلاة لها   اهخمام لبیر مً ؾسف الباخثین الريً خاولىا 

 ، و بالخالي فهلى مساقب ISOجقديم شسوؽ و نىامل جدظین ااجىإلاة خظب مسحهيت الخىكيم الدولي 

الدظيیر ؤن يخابو باطخمساز هره الهمحيت لحمدافكت نلى ااجىإلاة الهاليت و بالخالي جحبيت زيباث و مخؿحباث 

اإلاظتهحنین و مً وزائها غمان اطخمسازيت اإلااطظت 

ي:يإد رةل اوقت-ل3

    يندظب نىطس الصمً ؤهميت لبري ال طيما ؤهه يیر قابل لحشساء و البيو لما ال يمنً جخصيىه لرا وحب 

الخفنیر في اطخًالله خيث يهخبر لسؤطماى لحماطظت 

:يلرا مً الىاحب مساقبت حظيیر الىقذ و بإلاازجه نً ؾسيق

  جدديد ليفيت اطخخدام الىقذ خظب ااخؿت اإلاظؿسة

  جىفير ألاهداف نً ؾسيق حدولت شمىيت باطخخدام بدىر الهمحياثRecherche 

Opérationnellesي

  جدديد ألاولياث فيما يخظ ألاهداف

  وغو خؿت لخدقيق ألاهداف

 1الهمل نلى جؿىيس بهؼ النفاءاث و القدزاث الصخطيت لحخًحب نلى إلشهالياث الؿازئت 

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

                                                           
 22ص,ياإلاسحو الظابق, إلازویش  خظىاء1
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موقعلمز قبةل اتسيیرلفيل اهيكصل اتنظيميلي: ململطلل اثانيل

ي،يبةطخقباى جقىم فهي اإلااطظت، إلااخل الخدفقاث لهل ومسلص لحمهحىماث ججمیو هقؿت الدظییر مساقبت حهخبر

 مًایسيشهل في ؤخسيي مهحىماث وٕازطاى بخفظیرها جقىم ذلو بهد زم بلحها، الىازإلاة اإلاهحىماث مل وجدحیل ومهااجت،

 .ز ا القس اخر نمحیت في بها ؤلاطخهاهت ؤو إلاخابهتها ؤو لخىفیرها بما بها مهىیت ؤخسيي زلص ا لم

يیمنً ال غسوزة ؤضبذ زهً ا اى وقخىا وفي حدا، مهم اإلااطظت فػاء في الدظییر زقبت ا م هكام جمىقو فةن لرا

ي 1: ب مخهحقت مهاهخه ؤن بذ ز ا لبى جددیا یهخبر الخىكیمي الهیهل في وغهه لنً نجها، ؤلاطخًىاء

o اإلااطظت حجم. 

o (المسلصیت مسلصیت، ) نمحها ؾسیقت 

o اإلاخاخت الىطائل.  

 :الهامت اإلادیسیت ؾسف مً اإلاظؿسة ألاهداف

 ؤو مظخقحت لمظاولیت بما اإلاالیت اإلادیسیت مسلص في ؤطاطا جهىني الدظییر اقبت مس فةن نام وبشهل

 .اإلاالي اإلادیس ؾسف مً مجظدة الىقیفت جهىني نىدما مشترلت لمظاولیت

 الهامتيباإلادیسیت مباشسجا ویسجبـ الخىكیمي، الظحم خازج یهىني ؤن اإلاساقب نلى ؤهه جسيي ااخدیثت الخؿىزاث لنً

 .القساز اجخاذ في وااخسیت الاطخقاللیت، مً قدز ؤلبر نلى للخطىىي وذلو لحماطظت،

 ؤلملينلى بمهامه الدظییر زقب ا م یقىم وختى ؤهمیت ؤلثر جدخل طحؿت حهؿیه زقب ا لحم اإلاظخقحت الىقیفت هره

 وبهل اإلااطظت، خازج ؤو إلااخل طىاء اإلاخاخت واإلاىازإلا الىطائل مل بةطخًالى یقىم فهى وحه،

 . البشسیت اإلاالیت، الخقىیت، ؤهىانها،

 یقىم الدظییر زقب ا م ؤن ؤر خالله، مً یيشـ الرر اإلادیـ مو نمحه ؾسیقت بخنییف ؤیػا یقىم لما

  غسوزیت،وؤخیرا ؤنها زيي ؤ بذا اخها، باقتر هى یقىم وحًییراث حهدیالث ؾسیق نً اإلااطظت جىكیم بخنییف

 .ألاضلي ؾابهها یجظد ما مل باخخطاز و وهىنها زقافتها جازیخها، اإلااطظت، ماض ي یدمج ؤن یجب

 : ؤن وظخيخج اإلاىؿحق هرا ومً

 .نام بشهل طىت وهي اإلاخىطـ اإلادي وإلاهام ث ا لحقس از ؤفػل بدظییر حظمذ ؤن یجب الدظییر قبت ا مس

 .بیجهما الخهامليجامً ؤن یجب التي وهي السوجیيیت واإلاهام جیجیت ا ؤلاطتر بین السبـ خحقت هي الدظییر قبت ا مس

 الثالر خل ا اإلاس نبر جمس الدظییر زقب ا م بها اإلاىاؽ اإلاهام فةن زقبت ا الم لهمحیت مهین مظاز وبانخباز

 2:الخالیت

 ي.إلا ا ألافس ؤإلاواز بنداإلا ؤو (اإلاىاشهاث جخؿیـ ) اإلاهام جخؿیـ .1

ينلى انخماإلاا فاث، ا الاهدس وحىإلا خالت في الخصخیداث بحساء بلى تهدف الدظییر قبت ا مس في القیاإلاة .2

 .بنداإلاها جم التي القیاإلاة لىخاث

                                                           
1 1 Norbert j Guedop-cit. p: 45 

 58 ص ، 2006.2005 ، شئس ا ااج ، ماحظخیر زطالت ، الدظییر زقبت ا م في لإإلااة الخدحیحیت اإلاداطبت هكام ؤهمیت ، هىاى زبؿي ا م2
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 .واإلادقق اإلاخؿـ بین اإلاقازهت زء ا بج ؤر اإلاهام، وؤإلااء الىخائج قیاض بهمحیت ؤطاطا ویسجبـ الخقییم .3

 خالى مً بنداإلاه جم اإلاهحىماث، هكام هي الدظییر مساقبت ؤن وهي بها هخسج التي ألاطاطیت الىدیجت بن

 1 .مهیىت فترة في اإلااطظت لخىكیم همرحت جقدیم نلى جسجنص زخل ا الم مً مجمىنت

 

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي 

 

                                                           
ي.58ص ، الظابق اإلاسحو ، هىاى بؿي مسا 1
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يعالقةلمز قبةل اتسيیرلمعلباقيل اوظائفي: اثااث  ململطل

وحهخبر وقيفت هكام مساقبت الدظيیر مً الىقائف التي جمازض ؤلاجطاى اإلاباشس مو اإلاديس الىخدة و جخىاحد  

هره الىقيفت في مطلخت ؤلانالم آلالي و التي حظاهم بيظبت لبیرة في جفهيل هكام السقابت و غبـ 

اإلاهحىماث و بطخًالى الىقذ وجىاحدها في هره اإلاطلخت ياإلار بىا القىى ؤن هره الىقيفت مخمسلصة في 

اإلاهان اإلاىاطب و خاضت ؤنها جحم بجميو اإلاهحىماث ااخاضت بالىخدة و جهىن نلى نالقت بجميو اإلاهحىماث 

ي: ااخاضت بالىخدة و جهىن نلى نالقت بجميو الىقائف في اإلااطظت لما يلي

 : عالقةل انظاملمز قبةل اتسيیرللبوظيلةلإلانتاج -1

جحهب الىقيفت ؤلاهخاج إلاوزا لبیرا في اإلااطظاث الطىانيت لما ؤنها حهخبر الىقيفت ذاث ؤلاطخهماالث 

ااخ و الهدف مً مسافبت الدظيیر في وقيفت ؤلاهخاج في بنداإلا ...لهل وطائل ؤلاهخاج مً مىاإلا و آالث 

طحهت حيدة الىىم بخهاليف مىخفػت و حهخمد نلى ندة هقاؽ ؤزىاء القيام بهره اإلاساقبت هرلس مً 

 : بيجها ما يلي

 زقابت ااجىإلاة و الىىنيت مً ؤحل غمان جدقيق اإلاىخجاث اإلاؿحىبت و فقا للخؿـ اإلاسطىمت. 

   زقابت اإلاىخج ؤزىاء ضىهه ؤر ؤن مهمت اإلاساقبت طىف جهىن في اإلاطىو ؤيً طيقىم بمساقبت

 . ؤلاهخاج في مخخحف مساخحت

  ، السقابت نلى الهماى و ذلو مً ؤحل غمان الظیر ااخظً لإلهخاج و ؤلاطخخدام ألامثل لحمىازإلا

بذن جقديم نمحياث ؤلاهخاج يهخبر مً ؤطاطياث وقيفت مساقبت ، الدظيیر يجب ؤن يخم ؤزىاء وبهد 

 . الهمحياث ؤلاهخاحيت

 : عالقةلنظاملمز قبةل اتسيیرلبااعمطياتل اتجارية -2

جسجنص الىقيفت الخجازيت في آإلااء مهمتها نحلى وشاؽ البيو الرر يهخبر لدحقت وضل بین اإلاىخج 

و ينمً الهدف في مساقبت الدظيیر في اليشاؽ البيو نلى مظاهمت في بجخاذ بهؼ القسازاث 1واإلاظتهحو

ااخ ، وباإلغافت بلى وشاؽ البيو في الىقيفت الخجازيت هىالو ...ااخاضت بالىخج في الىىنيت و النميت 

الىقيفت التي جخػمً وغو جدذ جطسف اإلااطظت نلى مل  >: وشاؽ الخمىيً و الرر يهسف نلى ؤهه

ااخ لما جدسص نلى بخترام الىغهيت ...ؤلاخخياحاث الػسوزيت لهمحيت ؤلاهخاج مً مىاإلا ؤوليت ، مهداث 

 .اإلاؿحىبت في ؤلاهخاج

 

 

ي

ي

                                                           
 53ص 2001 ؤلاطنىدزيت، ااجامهيت، الداز واإلاهازاث، اإلاباإلايء :ؤلاإلاازة وآخسون، ؤخمد ماهس 1
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 : و ينمً إلاوز مساقبت الدظيیر في وشاؽ الخمىيً نلى الهىاضس الخاليت

 الخيبا بالهمحيت اإلاؿحىبت في الىقيفت ؤلاهخاحيت فيما يخظ اإلاىاإلا ألاوليت . 

 مساقبت مدي جؿابق اإلاىاإلا اإلاشتراة مو اإلاىاإلا اإلاؿحىبت . 

  جدديد ؤطهاز الشساء و مطاإلاز الشساء . 

و الدوز ألاطاس ي هى مساقبت مدي جؿابق اإلادخالث مو ؤلاخخياحاث اإلاؿحىبت مً وقيفت ؤلاهخاج 

، وهرا ي(اإلاشترياث )ؤر ؤن إلاوز مساقبت الدظيیر في الىقيفت الخجازيت يهىن في مساقبت اإلادخالث 

 . و هرا في وشاؽ الخىشيوي(اإلابيهاث)في وشاؽ الخمىيً و مساقبت اإلاخسحاث 

 : نالقت هكام مساقبت الدظيیر بىقيفت اإلاظخخدمین -3

وقيفت اإلاظخخدمین هي الىقيفت التي تهخم باإلاىاإلا البشسيت في اإلااطظت و هرا بین جإهيل 

 . ختى يقىم ألافساإلا بمهام نلى شهل حيد إلااخل اإلااطظت...وجدفیز

ينمً  الهدف مً مساقبت حظيیر اإلاظخخدمین في جؿبيق الظياطت اإلابرمجت و اإلاخؿؿت فيما يخظ  -

 . الخىقيف و اإلاظاهمت في جفهيل هكام حظيیر ألافساإلا

ؤر ؤن نالقت وقيفت مساقبت الدظيیر بىقيفت اإلاظخخدمین جنمً في الخيبا اخاحاث اإلااطظت مً  -

ألافساإلا لحقيام بىقائفها اإلاخخحفت زم جىححههم بلى ؤنمالهم نلى ةخظب قدزجه و خظب لفاءجه 

 ي.  )السحل اإلاىاطب في اإلاهان اإلاىاطب)

 

 : نالقت هكام مساقبت الدظيیر بالىقيفت اإلااليت في اإلااطظت -4

الىقيفت اإلااليت في حهىيػهل البظيـ هي مجمىنت اإلاهام و الهمحياث التي حظعى في مجمىنها بلى 

البدث نً ألامىاى في مطاإلازها اإلامنىت باليظبت لحماطظت ، وفي بؾاز مديؿها اإلاالي ، بهد 

جدديد ااخاحاث التي جسيدها مً ألامىاى مً خالى بسامجها و خؿؿها ؤلاطدثمازيت و لرا بسامج 

ي.ي1جمىيحها و خاحاتها اليىميت

و إلاساقبت الدظيیر له نالقت مو الىقيفت اإلااليت بديث جقىم نلى جقديس بخخياحاث اإلااطظت مً اإلاىازإلا 

اإلااليت لحقيام بىقائفها ، و جمازض مساقبت الدظيیر في الىقيفت اإلااليت بددة ألنها جدزض وجدحل ليف 

 . جنظب ؤو جدطل نلى ؤلايساإلااث  وماهي الؿسر ألاخظً إلهفاقها ؤر تهخم بمساقبت حظيیر ااخصيىت

مً مل ماطبق وظخيخج ؤن مساقبت الدظيیر جىحد في مل ؤزمان اإلااطظت و وقائفها و الهالقت التي جسجبـ  -

هرا الىكام بىقائف اإلااطظت هي جحو الهالقت التي يمنً لحماطظت ؤن جدطل نلى جدقيق هدفها 

ي. اإلاخؿـ

                                                           
 .54-53ص,اإلاسحو الظابق وآخسون، ؤخمد ماهس 1

 



.لعمومياتلنظاملمز قبةل اتسییر.................................................................... الفصل ألاول   

 

 
27 

ي

 خالصةل الفصل: 

إلا یإلابهمحیتيجخم لقیاإلا انه.يكلذ زألمب احؽلحمايجإلا یإلالجحوالمجابهتيب احؽججزة هيينمحیتيمطجمز لجطییاقبتيزام

.يءةفهیتيلجخقیقهايبلفاإلاالا  میهإلالون للييجلك لذفييزاإلا ألفازك اشب بططتيیحئلمإلااف اهؤ
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 الفصل الثاوي

 أدواث مراقبت الدصيير
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 أدواث مراقبت الدصيير : الفصل الثاوي 

َ جخِی٘ حن أظظت مؤلمْاسد ام٘ ظجوالاهحاكت ن مد للجأٓط ظأكلى ص جٓسبیلجُا جغبس لجظییاُبت سامان 

ْرلُاػؽ لمخداي األها ٍ رهجیحت هط ظاأكلى سي، ْلخِیِي بالملیاداء األاهت سمِاَ ین ػشكْ ل، 

د یدللدام اظجخاظظت ؤللمن یمْٓ لرلى ْ٘ إصْللْمت صلالالجصخیخیت اسءاث اإلحد ایدجخم هت یجسلمِاا

ْااغًي ه٘ لجي جلمث الجِهیان ام ي لجصهیب امهُا ما یلي خظس ٓرهس، ْلجظییاًي م لجخْٓ اهْال د أخَ 

: خُث ظىدىاْ٘ في َذا الٌصل یزت دخْیت دجِلیْ هْهاٍ دكجمري إلا

ْاث الخِلُذًت:اإلابدث ألاْ٘   .ساُبت الدعُير لم ألاد

ْاث الحذًثت إلاشاُبت الدعُير :اإلابدث الثاوي   .ألاد

 .ماَُت لٓخت الُِادة :الثالثاإلابدث 
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 راقبت الدصييرلم دواث الخقليديت  : ااببح  وو 

 هظم ااعلوماث  :ااطلب  وو         

ٓكت مً : مفهوم هظم ااعلوماث -  أ ٌّ مً الىاخُت الٌىُت كلى أظاط أهّ مجم  ًمًٕ حلٍش

 ْ ٓماث لخذكُم اجخار الِشاساث  ٓصَم اإلالل ْ ج  ً ْ جخٍض ْ حشوُل  ْ اظترحاق  ٓم بجمم  ؤلاحشاءاث التي جِ

ْ الخيعُّ ابت في الخىـُم، باإلطاًت إلى جذكُم اجخار الِشاساث    الُش

ْ اللاملين في جدلُل اإلاشأل  ً ٓماث أن حعاكذ اإلاذًٍش ْ ًمًٕ لىـم اإلالل ابت،   ْ الُش

ْ خلّ اإلاىخجاث الجذًذة ٍٓش اإلاىخجاث اإلاِذمت   .ْ جؼ

ْلم 1980ْ ختى كام  ٓماث في اإلاىـمت  ْ بث اإلالل ْ حشوُل  ْ جىـُم  ن يهخمٓن بٌُُٕت حمم   لم ًًٕ اإلاذًْش

ْ اظخخذامِا في مجا٘  ٓس الحاظباث آلالُت  ْ بالشهم مً ؿِ ٓماث،  ٓلٓحُا اإلالل ٓا ٌللمٓن الٕثير كً جٕى ٓه ًٖ

ً ٓاء في كملُت الخخٍض ٓماث ظ ٓسة التي حعاكذ في ًلالُت اللملُت  هـم اإلالل ٓس البرامج اإلاخؼ ْ ؿِ ْ الدشوُل،

ْ اجخار الِشاساث ت   . ؤلاداٍس

ْ خالُا ال ًمًٕ  ْهت ألاخيرة  ْ لًٕ في آلا ٓماث هٌعِا ال ًىـش إليها ٓأصل َام في اإلاىـمت،  ٔاهذ اإلالل  ْ

ٓسد اظتراجُجي لّ جأزير كلى  ٓماث ٓم ْ الىـش للملل ٓماث في اإلاىـمت،  ٓا ٌُُٓت إداسة اإلالل ً أن ًخجاَل للمذًٍش

ْ البِاء في مجا٘ ألاكما٘   .ُذسة اإلاىـمت في اإلاىاًعت 

ت اإلاشجبؼت :خصائص ااعلوماث -   ب ٓماث جظٍُ الى اإلالًش ْ  ٓما رٓشها ًان اإلالل ْ جخٌع مً كذم الخأٓذ، 

ْ ػَش مخخلٌت لٓصٍ  ٓماث  ٓاق مخخلٌت مً اإلالل ذ كملُت اجخار الِشاساث في اإلايشأة ،مم دلٗ ًِىاْ أه جٍؤ

ٓماث ًُما ًلي ْ ظىٓضح خصابص اإلالل ُٓٓي  ْ اإلا ْ الِذي أ  : اإلايشأة أ

 هير دُُِت،  : الدقت -أوال ْ ْ هير صحُدت، دُُِت أ ٓمت صحُدت أ ُذ جٖٓن اإلالل

ْ إكذاد  ْ الخجِيز ، أ ٓماث الذُُِت هي هدُجت أخؼاء جٖٓن خال٘ كملُت الجمم، أ  ًاإلالل

ش  الخِاٍس

ْ في َذٍ الحالت ػاإلاا أن  ٓماث هير دُُِت بأنها دُُِت ، ْ ُذ ٌلخِذ معخخذمِا أن ملل

ٓماث لِذا  ْ ٌعخخذمِا لبلع ألاهشاض، ًئنها حلخبر ملل معخلمِا ٌلخِذ أنها دُُِت 

  الشخص

 ٓكت كلى  : الشكل -ثاهيا ْ بُاهُت، مؼب مُت أ ْ ْصٌُت، ُس ٓماث ٓمُت أ ُذ جٖٓن اإلالل

ْ كادة ما جدخاج إلى كذة أشٖا٘  ْ مٌصلت،  طت كلى الشاشت، ملخصت أ ْ ملْش ٓسَ أ ال

ٍُٓ ًِْا لٖل م  . مً البذابل اإلاخاخت 

 إهخاحِا :الخكرار -ثالثا ْ ْ ججمُلِا  ٓماث   . ًِِغ الخٕشاس مذٔ جٕشاس الحاحت إلى ملل

 ٓماث كامت حوؼي مذٔ ٓبير  :اادى-رابعا ٓماث مذاَا ًِذ جٖٓن بلع اإلالل شم٘ٓ اإلالل

 .1 بِىما ُذ ًٖٓن البلع ألاخش طُّ اإلاذٔ، مدذد في الاظخخذام اإلاؼلٓب

                                                           
 08 ص ، 1988 ، قسنطینة ، الثاني الجزء ، التسییر رقبة ا م وتقنیات التحلیلیة المحاسبة ، عدون دادي ناصر1 .
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 ملين  : رجباط-خامصا ٍُٓ ٓماث مشجبؼت إرا ما ؿِشث الحاحت إليها في م ُذ جٖٓن اإلالل

ُْذ أخش  ُْذ ما ُذ ال جٖٓن مشجبؼت في  ٓماث التي ؿِشث إليها الحاحت في  مً اإلالل

ٓماث التي هدصل كليها  . لذلٗ ًان اإلالل

 الكماو-شادشا:  ٍُٓ خّ كً م ٓماث الٖاملت للمعخخذم ٔل اإلاؼلٓب ملًش ًٓش اإلالل ج

 . ملين

 ٓجت هي التي هجذَا خين الحاحت إليها أي ال جٖٓن  :الخوقيذ-شابعا ُٓ ٓماث اإلا اإلالل

ٓلِا  .مخِادمت خين ْص

 مً خاسحِا :اليشأة-ثامىا ْ ٓماث مً مصادس داخلُت للميشأة أ  . ُذ جيشأ اإلالل

 الفترة الزمىيت-جاشعا:  ْ ت أ ْ مً الِذسة الجاٍس ٓماث معخمذة مً اإلااض ي، أ ُذ جٖٓن اإلالل

 1مً أوشؼت مِبلت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 09 ص,  السابق ،المرجع عدون دادي ناصر 
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 . ااباشبت العامت:ااطلب الثاوي

ْ ملاًىت  : مفهوم ااباشبت العامت -أ ْ اإلاـبٓغ اإلاخمثل في مخابلت  هي كباسة كً ًً للدعُير اإلادٕم 

ت الحالت اإلاالُت للمؤظعت  ْ التي جمٕىىا مً ملًش ْ خاسحُا،  ٔاث اإلاخصصت لالظدثماس داخلُا  ٔل الحش

ْ الخعاسة   في مذة ملُىت، مم ججذًذ الىدُجت مً خُث الشبذ أ

 : جخمثل أَذاي اإلاداظبت اللامت في :أهداف ااباشبت العامت -ب

 ت هخابج اليشاغ  . ملًش

 ·ٓس الزمت ت مذٔ جؼ   .ملًش

  ت بالبُاهاث الالصمت ْ اإلاداظبت الخِذًٍش ٍذ اإلاداظبت الخدلُلُت    .جْض

  جمثل اإلاداظبت اللامت ُاكذة لٖل جدلُل مالي  

 :ٌ ألاَذاي خاصت باإلاؤظعت أما باليعبت للوير ًهيٌر

ٍذ معئٓلي اإلاؤظعت بالبُاهاث الالصمت، ًئنها  ْ باإلطاًت إلى جْض حلشي اإلاداظبت اللامت كلى أنها هـام إكالمي 

د ٔل مً ًخلامل مم اإلاؤظعت ٔ )جْض ْ ٔل الُِئاث ألاخش  ، ٓاا، البىْٓ ٓسدْن،اإلاعاَمٓن ،الخ  .) الضبابً،اإلا

د اإلاداظبت الٓػىُت كلى معخٔٓ ألامت بما جدخاحّ مً أحل الخخؼُؽ · ٓكاث (جْض  ) الذخل ميزان اإلاذً

ْ ألاسباح · ْ ًشض الظشابب اإلاخخلٌت كلى اليشاغ  د مصلحت الظشابب بالبُاهاث، مما ٌعمذ باإلاشاُبت   . جْض

ٓابم اإلاالُت روعخخلص مً ٌ ْ اإلالحِاث (ا أهّ ًجب أن جدظش الِ  .) اإلايزاهُت ،حذْ٘ خعاباث الىخابج، 

ٓاكذ  ُ ْ ٓن بخؼبُّ اإلابادا اإلاداظبُت ألاظاظُت،  ٓكُتها مَش ْ مٓط ْ صذُِا  ْ دُتها  بٖل كىاًت أن ْطٓخِا 

ْ إال ظٓي جٖٓن جلٗ  ْ الدسجُل التي حاء بها اإلاخؼؽ اإلاداظبي الٓػني  ْ ملاًير إؿِاس الىخابج  الخُُِم 

ْ إن اظخلملذ ًعخٖٓن لِا  ٓها هير ُابلت لالظخلما٘،  ْ مظم ٓابم اإلاخخلٌت مً مؤظعت إلى أخٔش شٕال  الِ

 آزاس ْخُمت كلى الجمُم 

ٓسة  :اابادئ ااباشبيت -ج ْلٓن دابما جِذًم ص ٓهُت أن اإلاداظبين ًدا ٓة الِاه جخصٍ َذٍ اإلابادا بالِ

ٓابم اإلاالُت  . صادُت لٓطلُت اإلاؤظعت مخمثلت في الِ

ٓما  : مً اإلابادا ألاظاظُت اإلاداظبُت اإلاخلاسي كليها كم

 ت اليشاغ  . مبذأ اظخمشاٍس

 ْسٍت ْ الىخابج الذ ْساث   . مبذأ اظخِاللُت الذ

 ت الٓخذة الىِذًت  . مبذأ اظخِشاٍس

 ت الؼَش اإلاداظبُت ْ اظخمشاٍس  1 . مبذأ زباث أ

 

                                                           
1
ٓا٘ ا بؼي مش   5 ا ، 2006.2005 ، بش ا الجض ، ماحعخير سظالت ، الدعیير ُبت ا مش في ٓأداة الخدلیلیت اإلاداظبت هـام أَمیت ، ه
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 الحزس ْ  . مبذأ الحُؼت 

 ْج  . مبذأ الُِذ اإلاضد

 ٓكُت ْ اإلآط  .مبذأ أخعً البُاهاث أ

  :العمل ااباشبي بالدرجت ألاولى -د

  ملاملت البُاهاث اإلاداظبُت ْ  حسجُل 

 ٓزابّ اإلاداظبُت الشاملت  . إكذاد مخخلٍ ال

 الخاسحُت ْ ْ مشاُبت الحعاباث الذاخلُت   . مِمت مشاحلت 

 مِمت جذُُّ اإلاداظبت مً ػشي مصلحت الظشابب . 

 مِمت حمم البُاهاث الاُخصادًت الخاصت باإلاؤظعاث مً أحل الذساظاث ؤلاخصابُت  

 . ْ الخخؼُؽ

 هخابج اإلاؤظعاث ْ  . كملُت الخدلُل اإلاالي لألْطاق 

 مِمت حللُم اإلاداظبت في ُؼاق الخللُم . 

ىا ًان مشاُبت الدعُير هي : الدصيير مراقبت ااباشبت العامت في اشخعماو -ٌ   ٓما أشًش

ْ التي منها ْ ا جخاد الِشاس  ٓكت مً الخِىُاث الٕمُت التي ًمًٕ اظخخذامِا لدعُِل    مجم

ْ أهباء ٓثٌُت حذا خُث أن حضء َام منها  ٓماث  اإلاداظبت اللامت ًمشاُبت الدعُير حعخلمل ملل

م ألاكما٘،  ٓماث اإلاِاظت بصٌت إحمالُت مثال ُس ٓر مً اإلاداظبت اللامت خُث جأخز اإلالل مأخ

هاث ،خُث أن مشاُبت الدعُير حلخمذ كليها ٓثيرا ألنها ٓما  اث ،اإلاخْض حجم ؤلاهخاج، حجم اإلاشتًر

ْ جدذد  ٓم بخدذًذ الىخابج اللامت للعىت اإلاالُت بصٌت إحمالُت  ْ هي جِ ٓماث  أششها مصذس اإلالل

 1 .اإلايزاهُت اللامت آلخش العىت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5ص ,المرجع السابق,مرابطي نوال

1
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 ااباشبت الخبليليت:  ااطلب الثالح 

  :مفهوم ااباشبت الخبليليت -أ

ٓماث اإلاخدصل كليها مً اإلاداظبت اللامت، باإلطاًت  اإلاداظبت الخدلُلُت هي جِىُت ملالجت اإلالل

ٓئها معيرْا اإلاؤظعاث  ْ جدلُلِا مً أحل الٓص٘ٓ الى هخابج ًخخز كلى ط إلى مصادس أخٔش 

ْ حعمذ بذساظت   الِشاساث اإلاخللِت بيشاػِا 

ٓاء  لُاث ظ ْ جدذًذ ًلالُت جىـُم اإلاؤظعت ،ٓما أنها حعمذ بمشاُبت اإلاعْؤ ْدًت،  ْ مشاُبت اإلاش د

ْ معخٔٓ ؤلاداسة   1كلى معخٔٓ الخىٌُز أ

  : أهداف ااباشبت الخبليليت -ب

 : أَذاي اإلاداظبت الخدلُلُت جخجلى ًُما ًلي

 جبديد جكلفت إلاهخاج-أوال: 

ْ مجمل الخٖالٍُ  ْ ٌلخبر الِذي ألاظاس ي للمداظبت الخدلُلُت، إر ٓم باظخخشاج ظلش جٖلٌت ؤلاهخاج الخام،  جِ

 . في مخخلٍ مشاخل ؤلاهخاج، باإلطاًت إلى اظخخذام َذٍ الخٖلٌت لخدذًذ ظلش البُم

 

 ضبط رقابت الخكاليف-ثاهيا : 

ْ جدُِّ  اإلاداظبت الخدلُلُت تهذي إلى جخٌُع جٖلٍ ٓاصٌاث الخاصت باإلاىخج،  ؤلاهخاج مم الحٌاؾ كلى اإلا

ابت اظخخذام َذٍ اللىاصش اإلاِمت أظاظا لخدُِّ  ْ ُس ٍِّٓ لذلٗ ٌلخبر طبؽ  ٓبت لىجاح حع ٓدة اإلاؼل الج

ْساث اإلاعدىذًت الخاصت  ْ الذ ْ الىـم  ْ جدِّ َذٍ اإلاِمت مً خال٘ جصمُم ؤلاحشاءاث  َذي خٌع الخٖلٌت 

 . لٖل كىصش مً كىاصش الخٖالٍُ

 إمكاهيت جقييم ااخزوهاث-ثالثا:  

 35 ،33،34: أي الٕمُاث اإلاىخجت التي لم ًخم اظتهالِٓا في نهاًت الٌترة الحعابُت الخاصت باليعبت لحعاباث

،36 . 

 مقارهت الىخائج الفعليت بالخقديريت و جبليل  هبرافاث-رابعا:  

ْ البُاهاث اإلامثلت للخىٌُز الٌللي  ت ،  ْ جخمثل في إمٖاهُت جدلُل ٔل مً البُاهاث اإلالبرة كً الخؼؽ اإلالُاٍس

ْ جدلُل الاهدشاًاث الجخار ؤلاحشاءاث الخصحُدُت اإلاىاظبت ، الحُِِي  2 . ْ اإلاِاسهت بُنهما 

                                                           
بت ا م ْجِىیاث الخدلیلیت اإلاداظبت ، كذْن  دادي هاصش 1  18ا.1988ُعىؼیىت، الثاوي، الجضء الدعیير، ُس
ًٓیّ 2 ٓوي، ٓما٘ هٌص ي، ج بت ا الم ٓأداة الخدلیلیت اإلاداظبت صیخ ْسَا الدعیير ُس    جِىیاث ْاُم الٓػني، اإلالخِى الاُخصادیت، اإلاؤظعت جىـیم سبدیت في ْد

ٓد جدلیل بشیت ْاإلاؤظعاث الجضا الدعیير ُبت مشا ٓح  39ا.2013بش، الجضا اإلاعیلت، حاملت اإلاعخِبلیت، ؤلابذاكیاث ي، اظدششا أحل مً اإلا
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 اخخيار أفضل بديل-خامصا:  

 ًّْ ْ ًخدِّ دلٗ مً خال٘ جدلُل بُاهاث الخٖالٍُ  ًٓير بُاهاث لٖل بذًل،  تهخم مداظبت الخٖالٍُ بخ

ش مالبمت جخظمً بُاهاث مِاسهت كً جٖلٌت الِشاساث  ْ ػَش ملُىت، بدُث ًمًٕ لِا إكذاد جِاٍس مٌاَُم 

ْ اللابذاث اإلاترجبت كً ٔل بذًل منها  . البذًلت 

 قياس الىخائج الخبليليت-شادشا:  

ْ اإلابُلاث ٔل منها كلى خذٔ ا ْدًت اإلاىخٓحاث اإلاخخلٌت أ ْ ظلش الخٖلٌت وعخؼُم ُُاط مشد ت الخٖالٍُ  ر ملًش

ْدًت كلى أظاط الشبذ الذي جدِِّ اإلاؤظعت ْ جدذًذ اإلاشد   ًخدذد ظلش البُم كلى أظاط ظلش الخٖلٌت 

 إكماو ااباشبت العامت-شابعا:  

هاث العلم، اإلاىخٓحاث،  ٓساث بلع كىاصش ألاص٘ٓ ٓمخْض ٓماث اإلاخللِت بخؼ ٍذَا بٖل اإلالل ّ جْض كً ػٍش

ْ ٓذلٗ اللىاصش ؤلاطاًُت ْ ألاكباء هير اإلالخبرة،  ٓلِا،   1. ْالاظدثماساث التي جم

  : عالقت ااباشبت الخبليليت بمراقبت الدصيير  - ج

ْ الخىـُم داخل اإلاؤظعت ، إن ألهلب اإلاؤظعاث الٕبيرة مداظبت  حلخبر اإلاداظبت الخدلُلُت حضء مً الدعُير 

ْ هـش لألَمُت البالوت التي جٕدعبها  الخٖالٍُ التي حلخمذ بشٖل ػبُعي كلى جيبؤاث حعمذ بمشاُبت الدعُير، 

 :اإلاداظبت الخدلُلُت خُث هي الٓخُذة التي حعمذ ب

o ٍالىٌِاث)اإلاشاُبت الٌلالت للمصاٍس(. 

o  الخٖلٌت النهابُت ْ ٓد لللمل كلى أظاط جخٌُع الخٖالٍُ   . جٓحّ الجِ

o  ْدًاث الخصيُم  . ُُاط مشد

o ت لدعُير اإلاؤظعت ٍس ٓماث الظْش  . التزٍْذ اللام بٖل اإلالل

o بدبني ظُاظت ملُىت( الخيبؤاث)الخِذًشاث  . 

لُت في ٔل ُعم،ٌر ْ أن ٔل مؤظعت هاجحت ًجب جِعُمِا إلى أُعام بوُت جدذًذ اإلاعْؤ   ا 

ٓصق إلى أحضاء أْ ْ أن ٔل ُعم ً  ْ أن اإلاداظبت الخدلُلُت هي التي جدذد كالُاث ألاُعام ببلظِا، ٓما 

لُت خاصت  2. ْخذاث صويرة جدمل ٔل منها معْؤ

 

 

 

                                                           
ًٓیّ 1 ٓوي، ٓما٘ هٌص ي، ج  .40-39ا,اإلاشحم العابّ صیخ
 .19مشحم ظبّ رٍٓش ا، كذْن  دادي هاصش 2
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 :لٗ ًاهّ ًمًٕ جِعُم اإلاؤظعت إلى ألاُعام الخالُترْ كلى 

ْ حعمى بمشآض ؤلاهخاج .1  . ألاُعام اإلاخخلٌت الخاصت باإلهخاج 

ْ حعمى بمشآض الخذماث .2  . ألاُعام اإلاخخلٌت الخاصت بالخذماث 

ٓ مً أَم  .3 ْ ًالخف بأن ُعم الخٖالٍُ َ ْ ًخٌشق ٕلنها ُعم اإلاداظبت الخدلُلُت،  أُعام اإلاداظبت اللامت 

ٓماث ٔاًت اإلالل ٓ ًجمم  ْ ؤلاخصاءاث اإلاالُت اللابذة ألْحّ وشاغ  أُعام اإلاصىم الشبِعُت الِامت، ًِ

ش ْ الخِاٍس  1.ألاُعام ألاخٔش التي جٖٓن أظاظا الكذاد الٕشٓي 
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 . أدواث الحديثت اراقبت الدصيير:ااببح الثاوي 

 . الخبليل ااالي:ألاوو ااطلب 

ٓابم اإلاالُت الخخامُت  : مفهوم الخبليل ااالي -أ ٓد اإلاخىاظِت في الِ ٌلني الخدلُل اإلاالي إًجاد اليعب اإلاالُت للبى

م اإلاالي في أي  ٍٓ، اد أن الُش ْ هم ق  ْاضحت كً جِذم اإلاشْش ٓسة  ٓماث التي حلؼي ص ا الظخخالا اإلالل ْ هيَر

ْ ًجب أن هىـش إلُّ في كالُخّ مم هيٍر  ْ ال جخطح داللخّ ادا هـشها إلُّ بشٖلّ اإلاؼلّ،  ُابمت ال جـِش أَمُخّ 

ام اإلاؼلِت  ٓاضح، بل أن داللت ألاُس ٓمِا ال ْ مٌِ ٓلِا الخاا  ٓسة لِا مذل ام اإلاشجبؼت بّ، لُلؼي ص مً ألاُس

ْ الاكخماد كليها هالبا ًؤدي إلى هخابج الًمًٕ الاكخماد كليها   مشْٖٓ في صحتها 

ٓماث اإلاىخِاة مً الخدلُل اإلاالي بصٌت كامت في آلاحي  : ْ مً اإلامًٕ جلخُص اإلالل

ّ ْ بُاهاث ًمًٕ الاظخٌادة منها في ًدص أكمالّ كً ػٍش ق  ٓماث كً معخِبل اإلاشْش الخدلُل اإلاالي  ملل

ٓماث اإلالاوي الخالُت ْ جبرص َذٍ اإلالل ٓابم الخخامُت   : للِ

ض اإلاالي العلُم في ُابمت -  ْ مذٔ جمثُل اإلآش ْ الخعاسة في ُابمت الذخل  م الشبذ أ ٓابم لُش مذٔ جمثُل َذٍ الِ

ض اإلاالي  . اإلآش

ٓلت بصذَ-   . مذٔ الخؼبُّ العلُم للمبادا اإلاداظبُت اإلاِب

ْ الىِص في -  ادة أ ٓابم اإلاالُت الخخامُت مم جٓطُذ أظباب الٍض ٓد اإلاداظبُت في الِ إًظاخاث خاصت بالبى

ْ الٌتراث اإلاالُت اإلاخلاُبت ٓد اإلاِمت خال٘ الٌترة أ  . البى

ٔاهذ مؤظعت ألاكما٘ حلمل داخل  ْ إلاا  ْ ٌلاب كلى اليعب اإلاالُت أنها مُِاط لألداء كً مذة ماطُت، 

ت، ًان اليعب اإلاالُت جٖٓن هير ظلُمت خُىما حعخخذم في جُُِم اللملُاث اإلاالُت الخاصت  اُخصادًاث الحٓش

ْ مً اإلامًٕ ْطم همؽ ملين ليعبت الشبدُت مثال ختى ًدعنى جدذًذ دسحت هجاح  ق،  بمعخِبل اإلاشْش

ت معبباتها ْ ملًش ْ جدلُلِا  ْ اظخخالا الاهدشاًاث  ق   .اإلاشْش

 : أهداف الخبليل ااالي -ب

 :1حعخخذم اإلاؤظعت الخدلُل اإلاالي مً أحل جدُِّ كذة أَذاي أَمِا ماًلي

 الرقابت-أوال:  ْ ش اإلاالُت التي حلذَا في العابّ،  ت دسحت أداء اإلاؤظعت مً خال٘ الخِاٍس ملًش

ْساث  مً زم إمٖاهُت إكذاد بشهامج للمعخِبل ًخص العُاظاث اإلاالُت التي جدبلِا في كذة د

ْ بالخالي  ْ ٓزلٗ الُِام بالذساظاث الخٌصُلُت للبُاهاث اإلاالُت الخاصت بها،  مً وشاػِا، 

ْ كلى أزش  ْ العلبُاث في العُاظت اإلاالُت اإلاؼبِت خال٘ ًترة ملُىت،  آدشاي ؤلاًجابُاث 

                                                           
1
ْمشاخل إُامخّ  ْاجّ   .35 ا 2003مزٓشة ماحعخير، حاملتالجضابش  :كِٓن ظلاد، هـام مشاُبت الدعُير، أد
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ا ادا ر ْ حوُيَر ْ حلذًلِا أ ٔاهذ هخابجِا حُذة أ لٗ ًخم الاجٌاَ كلى الاظخمشاس في جؼبُِِا ادا 

 . ٔاهذ الىخابج ظلبُت

 

 ٍٓل، :اجخاذ القراراث اااليت -ثاهيا ْ مصادس الخم  جخمثل الِشاساث اإلاالُت في ُشاسي الاظدثماس 

ٔاًُت  ٓ إًجاد مصادس  م اإلاىاظبت لالظدثماساث، بِىما الِشاس الثاوي ًِ ًاألْ٘ ٌلني اخخُاس اإلاشاَس

ْ ًصب اإلادلل  ض،  ْ ٓذلٗ الِْش ْ مً أَمِا سأط ما٘ اإلاؤظعت الخاصت  م ، ٍٓل اإلاشاَس لخم

غ  ٓس شْش ْ جؼ ْ الدعذًذ ، ْ ُذسة اإلاؤظعت كلى الاُتراض  ٓ دساظت َُٖل ألاص٘ٓ  اَخمامّ هد

ّ الاُتراض ٌعخؼُم اإلادلل حعُير َُٖل ألاص٘ٓ في ًترة ملُىت،  ْ كً ػٍش ٍٓل ظٓءا راجُا أ الخم

ٔاهذ ْطلُت  ٓاصن مىذ ػشي مجلغ ؤلاداسة ًصلب جدُِِّ ادا  ْ مىّ ًان ْطم أي بشهامج مخ

 . الاهؼالَ مخخلٌت

 إعالم الغير-ثالثا:  َ  ًؤدي دلٗ إلى جدالُل مالُت جبلا لعُاظتها اإلاالُت اججاٍ العٓ

ْ هالبا ما جخصٍ ظُاظت اإلاؤظعت ججاٍ  ش مجلغ ؤلاداسة  اإلاالُت ،َذٍ الخدالُل ًخظمنها جِاٍس

 1. مخلامليها بالحزس

ًٓير بُاهاث مداظبُت ْ دلٗ بخ ض اإلاالي،  ٓسة كامت ًمًٕ الٕشٍ كً خُِِت اإلآش  بص

ْ بالخالي الخخؼُؽ للعُاظاث  ض اإلاالي،  ْ مالُت التي حعخخلص منها الىخابج اإلالبرة كً اإلآش

 .اإلاالُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .36-35ا, اإلاشحم العابّكِٓن ظلاد،  



. الدصيير مراقبت أدواث................................................................................ الثاوي الفصل  

 

 
40 

اايزاهيت الخقديريت : ااطلب الثاوي

ْ بلباسة أخٔش  :مفهوم اايزاهيت الخقديريت ْدة، أ ٓس اللملُاث اإلاعخِبلُت لٌترة مدذ هي خؼت جدىاْ٘ ٔل ص

ٓاظؼت ؤلاداسة الللُا لٖل ُعم مً  ْهخابج، حلذ مِذما ب ْ خؼؽ  ْ ظُاظاث  هي للخلبير كً أَذاي 

ْاخذة ق باكخباٍس ْخذة   . أُعام اإلاشْش

ْ جخٖٓن َذٍ ألاخيرة  ق مً كذة ميزاهُاث ًشكُت لٖل ُعم،  ت اإلآخذة للمشْش ْ جخٖٓن اإلايزاهُت الخِذًٍش

ْسَا مً كذة ميزاهُاث أصوش لٖل ًشق مً ٌ ت بمثابت أداة حعخخذم في ربذ ٌ ألاُعام، ًاإلايزاهُت الخِذًٍش

سي  الخلبير كً َذي ملين حععى إلى جدُِِّ إداسة اإلاؤظعت ٔان مً الظْش ْ ُذ ًدذر اللٕغ لذلٗ 

ٓكت، بل ُذ ًخؼلب ألامش إدخا٘ حلذًل  مخابلت جىٌُز إلحشاء حلذًالث ملُىت جٌٕل هجاح الخؼت اإلآط

ٓم ت شامل كلى البرهامج اإلاشظ ت زالر ْؿابٍ إداٍس  . ْ للميزاهُت الخِذًٍش

 إكذاد الخىـُماث الالصمت لخدُِِِا، :وظيفت الخخطيط -أوال ْ ٓ ْطم ألاَذاي  َ ْ  

ْ خؼؽ ُصيرة ألاحل، باليعبت للمؤظعت  ٍٓلت ألاحل  ٓسة خؼؽ ػ ْ جٓطم ألاَذاي في ص

سي جىـُم  ْ بلذ أن ًخم الخخؼُؽ ًصبذ مً الظْش ْ باليعبت لٖل ُعم مً أُعامِا، 

ٓكت ٓامل ؤلاهخاج جىـُما ًؤدي إلى جدُِّ ألاَذاي اإلآط  .ك

 ٓد بين ألاُعام :وظيفت الخيصيق-ثاهيا ٓخُذ الجِ ٓ اللملُت التي بمٓحبها ًخم ج َ ْ 

ْ لّ ٓق،  ٓ جدُِّ الِذي اإلآط ا ًاهّ راإلاخخلٌت للمؤظعت بدُث ٌلمل ٔل ُعم منها هد

ًجب أن ال ًصذس أخذ ألاُعام ُشاساث جخصّ ًٖٓن لِا أزش كلى ألاُعام ألاخٔش دْن 

ٓق إلى َذٍ ألاُعام  ْ ؤلاهخاج .الشح ٓاًّ جام بين إداسة اإلابُلاث  ًمثال البذ أن ًٖٓن َىاْ ج

ذ كً الٕمُاث التي ًمًٕ  بدُث ال ًيبغي أن جشظم إداسة اإلابُلاث ظُاظت بُلّ لٕمُاث جٍض

ذ كً  ٓم ظُاظت ؤلاهخاج كلى إهخاج ٓمُاث جٍض ْ ال ًيبغي أن جِ إهخاحِا في ُعم ؤلاهخاج، 

ٍِِٓا  .الٕمُاث التي ًمًٕ حع

 ٓكت :وظيفت الرقابت-ثالثا ْ ألاَذاي اإلآط ابت هي كملُت مخابلت جىٌُز الخؼؽ   1الُش

سة إبالن ؤلاداسة بمذٔ مالءمت الخؼؽ ابت ًدخم طْش ت للُش   ْ اظخخذام اإلايزاهُاث الخِذًٍش

ْ مِاسهت هخابج اللملُاث الٌللُت في حمُم  ٓكت مِذما،  ْ العُاظاث اإلآط ْ ألاَذاي 

ْ مخابلت الاهدشاًاث التي جدذر  ٓكت مِذما،  ْ ألاَذاي اإلآط ق بالخؼؽ  أُعام اإلاشْش

 .هدُجت للخىٌُز الٌللي 

 

 
                                                           

1
ت أداة ي  ٓاصهاث الخِذًٍش ٓط مدمذ،اإلا ٓكاجالجاملُت،الجضابش، ًٔش ٓان اإلاؼب  .19ا 1994كالت في الدعُير،دً
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 : ااراحل التي يمر بها إعداد مشروع اايزاهيت الخقديريت - أ

سي ْطم حذْ٘ صمني ًدذد الترجِب الذي ًجب مشاكاجّ في أكذاد اإلايزاهُاث  مً الظْش

ُٓذ الالصم ٘ ْ ال ت   . لٗرالخِذًٍش

ت مشجبت جشجِبا صمىُا كلى  ْ ًمًٕ جلخُص اإلاشاخل التي ًمش بها إكذاد اإلايزاهُاث الخِذًٍش

 : الٓحّ آلاحي

o إكالن العُاظت اللامت للمؤظعت . 

o إكذاد الخِذًشاث . 

o الخيعُّ بُنها ْ ت اإلاخخلٌت   . مشاحلت اإلايزاهُاث الخِذًٍش

o ت  1. اإلاصادُت النهابُت كلى اإلايزاهُاث الخِذًٍش

بُت ًجب مشاكاتهارْحلشض لّ خ جٍِش ٓاٍس ٓاث ج  . ٌ الخؼ

 ٓم إداسة اإلاؤظعت بئكالن الخؼٓغ الشبِعُت :إعالن الصياشت العامت للمؤشصت -أوال  جِ

ْ ًخم جدذًذ َذٍ الخؼٓغ كلى أظاط الخيبؤ  ت للعىت الخالُت،  للعُاظت اللامت للشٓش

ٍٓاث ألاظلاس ْ كلى طٓء الخويراث اإلاىخـشة في معخ  . باإلابُلاث 

ْ هـشا ألن َذٍ الخؼٓغ الشبِعُت حلخبر راث أَمُت بالوت ًاهّ ًيبغي اللمل كلى الاخخٌاؾ 

تها  . بعٍش

 ٍٓاث ؤلاداسة الخىٌُزًت بئكذاد : إعداد الخقديراث -ثاهيا ٘ في معخ ٓم ٔل مششي معْؤ ًِ 

ال كنها معترشذا في دلٗ الخؼٓغ الشبِعُت للعُاظت  جِذًشاث كً اإلاٌشداث التي ٌلخبر معْؤ

ٍُٓ الشبِغ اإلاباشش، زم ججمم  ْ الخصذًّ كليها بم ْ ًخم مىاُشت َذٍ الخِذًشاث  ٓكت،  اإلآط

 . الخِذًشاث اإلامازلت ؤلاداسة الللُا

خُت الالصمت التي  ٓم كادة بئكذاد البُاهاث الخاٍس ٓ الذي ًِ ْ ًالخف أن ُعم الحعاباث َ

ٓن في اجخار الِشاساث الخاصت بهذٍ الخِذًشاث  . ٌلخمذ كليها اإلاشًش

ٓق مً الخِذًشاث  ٓاكُذ النهابُت الكذاد ٓشٓي ٔل ه ْ في خال٘ َذٍ الٌترة ًخم جدذًذ اإلا

ٓكذ مدذد ت في م ٓكت الٖاملت للميزاهُاث الخِذًٍش  .بدُث ًمًٕ إهجاص اإلاجم
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 ت إلى العلؼت الخىٌُزًت :ااراجعت و الخيصيق -ثالثا  حعلم جِذًشاث اإلايزاهُاث الخِذًٍش

ت اإلاخخلٌت، زم جشاحم َذٍ اإلايزاهُاث ؤلاحمالُت  خُث ًخم الخيعُّ بين اإلايزاهُاث الخِذًٍش

ت إلى  ْ ُذ جؤدي كملُت اإلاشاحلت إلى إؿِاس خاحت الشٓش لذساظت مذٔ إمٖان جىٌُزَا كملُا، 

 .إدخا٘ حلذًالث حذًذة بلذ اظدشاسة اإلاخخصين

ْ ًئرا ت لذساظتها   بُِذ بلع اإلاشأل ًاهّ ًيبغي كشطِا كلى لجىت اإلايزاهُت الخِذًٍش

 . اجخار ُشاس بشأنها

ْ منها اإلايزاهُت  ٓابم ؤلاحمالُت،  ْ الِ ِاث  ْ في خال٘ َذٍ الٌترة أًظا ًخم إكذاد اإلاًش

ت ْ الخعابش الخِذًٍش ْ خعاب ألاسباح  ت  ٓمُت الخِذًٍش  .اللم

 

 مجلغ ؤلاداسة مجخملا :ااصادقت النهائيت -رابعا ْ ٓم سبِغ مجلغ ؤلاداسة أ  باإلاصادُت ًِ

ت  ٍٓاث ؤلاداسة اإلاخخلٌت باإلايزاهُاث الخِذًٍش ت، زم جبلى معخ ق اإلايزاهُت الخِذًٍش كلى مشْش

ٓكت لخدُِّ  ْ بالخؼؽ اإلآط ت  ٍٓاث بأَذاي الشٓش ْ بذاًت إبالن َذٍ اإلاعخ اإلالخمذة 

 1.ٌ ألاَذاي خال٘ العىت الخالُتٌر
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 لوحت القيادة  شدشرافيت : ااطلب الثالح 

ي بیئیت جخصٍ بخلِیذ كملیت اإلاىاًعت إلى الحاحت أ ٓماث ْفي ؿل ؿْش دٔ الخىاًغ في كصش اإلالل

ْمً َىا حاءث لٓخت ا ْجِییم أداء اإلاؤظعت ؤلاظتراجیجي  ْهير مالیت مترابؼت الظخخذامِا  ٓماث مالیت   ,إلالل

ٓاصن  ْحعمى بؼاُت ألاداء اإلاخ ٓسَا الِیادة الاظدششاًیت  ق بدثNorton Kaplan التي ػ مغ   بلذ مشْش

ٓالیاث اإلاخدذة ألامشیٕیت لخدذیذ مخؼلباث  مذساء ألاداء،12 ًّْ  ,مؤظعت ٓبٔر في ال ٔاهذ هدیجت رلٗ  ْ

ْهير "  ماهي إال  ان لٓخت الِیادة الاظدششاًیت Norton Kaplan ما حاء بّ ٓكت مً اإلاِاییغ اإلاالیت  مجم

ْاضحت ْشاملت ألداء مىـمتهم ٓسة   " اإلاالیت التي حلؼي مذساء ؤلاداسة الللیا ص

ٓاصن  )إال أهّ یمًٕ ْصٍ لٓخت الِیادة ؤلاظدششاًیت  ٓاهب  (بؼاُت ألاداء اإلاخ ٓنها إػاس كام یشمل ح بٖ

ْال هـام ُیاط ,مخلذدة  ا أ ْ  خیث یمًٕ اكخباَس ْالِیاظاث   یمًٕ اإلاؤظعت مً اخخیاس اإلاؤششاث 

ٓاهب الزاجیت  ْالِادة في كشض مخخلٍ الج ْسهباث ؤلاداسة  ًِْا لحاحاتها ْػبیلت كملِا  اإلاالبمت ، 

ْٓزلٗ ًئن لٓخت الِیادة الاظدششاًیت حلذ أیظا هـام  ْالِیاظاث  ٓكیت في مدخٔٓ َزٍ اإلاؤششاث  ْاإلآط

ْسظالت ْألاَذاي ؤلاظتراجیجیت للمؤظعت اولٖاظّ ْجشبؽ بين سؤیت  ججعیذَا في أسبلت ا مً خال٘ ْاصن 

ٔاآل ْس هي   :حيمدا

 ااىظور ااالي: وال أ  

ٓس مِاییغ مٓحِت لخدِیّ  ْیمثل هخاج َزا اإلاىـ ْجِییم ألاداء،  ْس ُیاط  ٓس اإلاالي أخذ مدا یلذ اإلاىـ

ُٓٓي كلى معخٔٓ ألاسباح ْال ْمعخٔٓ الذخل المألاَذاي  ض كلى حجم  ْیٓش خِِت إلظتراجیجیت اإلاؤظعت، 

ٓ حجم اإلابیلاث إلاىخجاث خالیت  ْهم ْاللابذ كلى سأظما٘ اإلاعدثمش الىاجج مً جخٌیع الخٖالیٍ  الدشویلي 

ٓرحیت ْاللابذ كلى خَِٓ اإلاالٕين، اللابذ كلى إحمالي ألاص٘ٓ ًاألَذاي اإلاالیت  الىم  ْحذیذة ،یجب 

ْمِاسهخّ مم هخابج ًجب ٓس جِییم ألاداء الحالي  ُْیمت اإلاعاَمين، یبين ٓزلٗ اإلاىـ  أن جخماش ى مم ألاسباح 

 1 .ألاداء اإلاالي إلاؤظعاث مىاًعت

 ْ ْاخذ أ ٓساث ألاخٔش للٓخت الِیادة الاظدششاًیت یجب أن جشجبؽ بخدِیّ  إن ٔل َزٍ الِیاظاث في اإلاىـ

ْاضحت أن ألاَذاي  ٓسة  ْأن َزا الشبؽ باألَذاي اإلاالیت یذْس بص ٓس اإلاالي،  أٓثر مً ألاَذاي في اإلاىـ

ْالصادساث  ْالبرامج  ْٔل الاظتراجیجیاث  ٓابذ مالیت للمعدثمشیً   أن هبغيي بلیذة اإلاذٔ لألكما٘ هي خلّ ك

  .جمًٕ اإلاؤظعت مً جدِیّ أَذاًِا اإلاالیت

 

 

 

                                                           
1
ٓد ْ  ٓخت الِیادة ٓأداة في مش ا ُبت الدعیير اإلاصشفي، مزٓشة ماحعخير،جخصص الىِ ، ل اإلاالیت، حاملت ظلذ دخلب، هير  بلِاشمي حیاللي ػاَس

ٓسة، البلیذة،  61ا ميش
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  مىظور الزبائً: ثاهیا. 

ٓاَ التي جدىاًغ ًيها  ٓس في لٓخت الِیادة الاظدششاًیت یدذد اإلاذساء ُؼاكاث الضبابً ْألاظ  في َزا اإلاىـ

ْا ْمِاییغ أداء ألاكما٘ في َزٍ الِؼاكاث اإلاعتهذًت، ٕ َزا  ٓس الضبابً یشخمل كلى كذة ناإلاؤظعت   مىـ

ْاإلاىٌزة بشٖل  ْ الىخابج الىاحمت مً ؤلاظتراجیجیت اإلاصاهت  ٓابذ أ ْ كامت للل حُذ مِاییغ أداء أظاظیت أ

ٓابذ ألاظاظیت جظم سضْ ان , ْسبدیت الضبابً، امِاییغ الل ْآدعاب صبابً حذد،   الضبابً ْالاخخٌاؾ بهم 

 .خصت العَٓ في الِؼاكاث اإلاعتهذًت 

ٓس الضبابً حلخمذ بشٖل أظاس ي كلى إجباق  انKaplan Atkinson رٓش ي  ألاَذاي الاظتراجیجیت في مىـ

 .اإلاؤظعت لخِىیاث جدلیل سبدیت الضبابً

  مىظور العملیاث الداخلیت: ثالثا. Perspective Process Internal 

ا مً اإلاؤظعاث   ٓیت التي جخميز بها اإلاؤظعت كً هيَر ْالٌلالیاث الذاخلیت الحی ْیِصذ بّ حمیم ألاوشؼت 

ٓس یٕشٍ كً اخخالي بين  ْأَذاي اإلاالٕين، إن َزا اإلاىـ ْهایاث  ْالتي یخم مً خاللِا مِابلت الضبابً 

ْجدعين اللملیاث  ُْیاط ألاداء، إر أن اإلاذاخل الخِلیذیت جداْ٘ مشاُبت  لٓخت الِیادة الاظدششاًیت 

ْالتي  ٓدة، هير أن مذخل لٓخت الِیادة الاظدششاًیت كادة ما یدذد اللملیاث الجذیذة ٔلیا  ْاإلآح الِابمت 

ْا ْالخاصت بالضبابً، َزا  سي أن جخٌَٓ ًيها اإلاؤظعت مً أحل جدِیّ أَذاًِا اإلاالیت   نمً ٕ الظْش

أَذاي أن اللملیاث الذاخلیت حعلؽ الظٓء كلى اللملیاث ألآثر أَمیت لىجاح إظتراجیجیت ألاكما٘، 

ٓم إلى صبابً  ض كلى كملیاث حعلیم مىخجاث ْخذماث الی إطاًت إلى أهـمت ُیاط ألاداء الخِلیذیت جٓش

ٓم، هير أن مٓحِاث الىجاح اإلاالي بلیذة اإلاذٔ یمًٕ أن جؼلب مً اإلاؤظعت أن جخلّ ٔل اإلاىخجاث  الی

ْاإلاعخِبلیين ْالتي ظٓي جلبي الحاحت الىاشئت للضبابً الحالیين   .ْالخذماث الجذیذة 

  مىظور الخعلم والىمو: رابعا . 

ْحشخیص البيیت الخدخیت التي  ْالزي یِصذ بّ جدذیذ   ٓ ْالىم ٓس خ٘ٓ الخللم الخىـیمي  یشجٕض َزا اإلاىـ

ٓاسد أظاظیت   : 1یجب أن جدِِِا اإلاؤظعت مً خال٘ زالزت م

ٓیاتهم-   .ألاًشاد اللاملين بجمیم معخ

الىـم   - 

  .ؤلاحشاءاث الخىـیمیت – .

ٓماث  ْجِىیاث إهخاج اإلالل ْحللم كالیت،  ٓیاث مِاسة  ًیجب كلى اإلاؤظعاث الاظدثماس في ألاًشاد رْي معخ

ٓسیً العابِين  جیيیت الخىـیمیت لخلبیت مخؼلباث اإلاىـ اللملُاث ,الضبابً )اإلاعاهذة مم حویير ؤلاحشاءاث الْش

 (.الذاخلیت
                                                           

1
  ،  ،61ا,اإلاشحم العابّبلِاشمي حیاللي ػاَس
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 Norton ,Kaplan 1992هموذج لوحت القيادة  شدشرافيت: 1شكل

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
  ،  ،62ا,اإلاشحم العابّبلِاشمي حیاللي ػاَس

 ااىظور ااالي

 

 مىظور العملياث الداخليت مىظور الزبائً  شتراججيت

 مىظور الخعلم و الىمو
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 ااببح الثالح

 ماَُت لٓخت الُِادة
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 ماَُت لٓخت الُِادة  :ااببح الثالح

ٓم لٓخت  الُِادة : ااطلب ألاوو   مٌِ

ْ البُاهاث 1930لِذ ؿِشث كباسة لٓخت الُِادة كام  :مفهوم لوحت القيادة- أ  كلى شٗ مخابلت اليعب 

 ّ ْ دلٗ كً ػٍش ٓ ألاَذاي اإلاعؼشة،  ْ الِابذ بمخابلت حعُير اإلاؤظعت هد ت التي حعمذ للمعير أ ٍس الظْش

ت ْ اليعب اإلالُاٍس ُٕت كام . اإلاِاسهت بين اليعب اإلادصل كليها  ٓالًاث اإلاخدذة ألامٍش ٓس َذا اإلاصؼلح بال لُخؼ

ْ ُذ اخخلٌذ1948 ٓم كلى هـام الدعُير الخِذًشي  ٔان ملم٘ٓ بّ مً ػشي اإلاؤظعاث التي جِ  ْ ٌ ٌر حعمُت  

ٌاث اإلاِذمت لِذٍ ألاداة لِا "لٓخت الُِادة"، "حذْ٘ اإلاشاُبت"، "حذْ٘ الدعُير ألاداة مً ، إال أن حل الخلٍش

ْاخذ  . ملنى 

ٓكت مِمت مً اإلاؤششاث ؤلاكالمُت التي حعمذ بالحص٘ٓ «Norbert Guedj : 1 حعريف لٓخت الُِادة هي مجم

ْ التي جٕشٍ الاخخالًاث الحاصلت، ٓكت ٔلِا،  لٗ باجخار الِشاساث رْ التي حعمذ ْ كلى هـشة شاملت للمجم

ٌ ْ ٓن ألاَذاي اإلاعؼشة طمً اظتراجُجُت اإلاؤظعت رالخٓحيهُت في الدعُير،   .ا لبل

ت « : Michel Gervais 2حعريف ُْذ ممًٕ بملًش ٓماث ٌعمذ في أُشب  لٓخت الُِادة جؼابّ هـام ملل

لُاث ْ حعِل لِذٍ ألاخيرة مماسظت اإلاعْؤ ت إلاشاُبت معيرة اإلاؤظعت في مذة ُصيرة  ٍس ٓماث الظْش  .اإلالل

ت  « : Jean Richard Sulzerحعريف ٍس ْ الظْش ٓماث ألاظاظُت  م للملل ُب مُش حلخبر لٓخت الُِادة كلى أنها جٓش

ٓ الاظخلما٘ الحعً لٓظابل الاظخوال٘  ٓاحذ جدذ العلؼت هد ً لخٓحُّ وشاغ الخجمم البششي اإلاخ للمعيًر

 .اإلاخاخت لِم

 جلخُصُت أداة هي (outil de synthèse) ًٓماث جخظم ت اإلالل ٍس ٘ حعمذ التي الظْش  بخدلُل لٖل معْؤ

ُْاث في الِشاساث ْالجخار ألاخذار لعبّ الٓطلُاث ٔ  حِت مً ْهي .ُُاظُت أ  اجصا٘ ْظُلت أخش

 .باإلاؤظعت الٌاكلين حمُم لذٔ مٌظلت

  ٓماث ألاظاظُت التي حعمذ بأخز سؤٍت شاملت خ٘ٓ ْطلُت وشاغ ْاإلالل ٓق اإلاؤششاث  هي مجم

ْٓشٍ  ٓماث ألاظاظُت التي حعمذ بأخز سؤٍت شاملت خ٘ٓ ْطلُت وشاغ اإلاؤظعت  ْاإلالل اإلاؤظعت 

ْبالخالي ًهي  ْاخذة لجمُم أًشاد اإلاؤظعت  ْجٖٓن بلوت  ض ما،  الاخخالالث ْالاهدشاًاث اإلاسجلت في مٓش

 .حعاكذ كلى اجخار الِشاساث الالصمت لخدُِّ ألاَذاي ؤلاظتراجُجُت

 

 

 

 

                                                           
1 - Nobert Guedj, le contrôle de gestion pour améliorer la performance de l’entreprise, 3eme Edition, paris, Edition d’organisation, 2000 

, p38 . 
2
 - Michel Gervais, contrôle de gestion , 7eme Edition , ECONOMICA ,2000  , p13 . 
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 :خصائص لوحت القيادة

 جخميز ْهجذَا الِصير، ألاحل جخص ألاخُان أهلب في الدعُير إلاشاُبت خذًثت أداة الُِادة لٓخت حلخبر

 :الخالُت بالخصابص

 ٓماث جدعين ْمذة ُُادة لٓخت بذًىامُٕت ْجخللّ :الدوريت ٓيها التي اإلالل ٘ وشاػِا كً جد  اإلاعْؤ

 :جٖٓن  أن ًُمًٕ أشٖا٘، كذة بين  الخمُيز ٍْمًٕ

ٓمُت - ٓمي بشٖل لذًّ اللاملت الُذ وشاغ ًخابم كمل ًٍشّ جخص :ً  الحُُِِت، اللمل ظاكاث :مثل ً

ُٓذ الوُاباث، اإلاشطُت، اللؼل  ...الظاةم ال

ٓكُت - ٘ خالت في ْجٖٓن  :أظب ٓعي، الاهخاج مثل ْسشت كً معْؤ ْلُت اإلاادة ألاظب  مصلحت في اإلاعخلملت ألا

 .البُم

ت  - : س بــ جخميز اإلاؤظعاث ألنها في ججعُذا ألآثر الحالت ْهي :شٍِش

o ُصير ؿشي في اإلاؤظعت كلى كامت هـشة. 

o ُلت جٖالٍُ اكذادَا. 

ٍٓت  -  اإلابُلاث :مثل اإلاىاًعين مم ْمِاسهخّ اإلاؤظعت إظتراجُجُت ججعُذ مشاُبت في جٖٓن  ْكادة:ظى

ٍٓت، ت اإلايزاهُاث العى ٍٓت الخِذًٍش  .العى

 ٓماث جٖٓن  ما كادة :الكمي الخقدير ٓدة اإلالل  لدعُِل ْرلٗ ٓمُا ػابم جدمل الُِادة لٓخت في اإلآح

ٓخذاث مثال الحُُِِت، ْالىخابج ألاَذاي بين ما الاهدشاي إًجاد أحل مً ْاإلاِاسهت الُِاط  كذد ، بال

ْاإلاباكت، الِؼم بي شٖل في أْ اللمل، العاكاث كذد اإلاىخجت   شٖل في الضبابً سطا الصُاهت، :مثل جٍِش

ٍٓت وعبت  ُُم كلى ْجدخٓي  (  ...اإلاىدىُاث اليعب، ٔاظخلما٘) ألاداء ُُْاط الخدلُل ْرلٗ لدعُِل مئ

 . مالُت ْهير مالُت

 ٓلِا في بالعشكت الُِادة لٓخت جخميز :الصرعت ٘ إلى ْص ٓماث لجلل اإلاعْؤ  ألاداء لخُُِم مىاظبت اإلالل

 :مثال الخصحُدُت ؤلاحشاءاث اجخار ظشكت ْٓزلٗ

ٓمُت الُِادة لٓخت ٓم في جٖٓن  أن ًجب الُ ٓالي، الُ ت الُِادة لٓخت اإلا  أًام 05 جخلذٔ ال أن ًجب الشٍِش

ٓماث مصذاُُت مشاكاة مم ٔل َزا ْلًٕ بالُِاط، اإلالنى الشِش بلذ اهتهاء س اإلالل . جٖلٌتها ْٓزا تهاْطْش

 ض لٖل ٌلين : هخقاء لُت مٓش ٓماث معْؤ  َْزا معبِا، كليها الاجٌاَ ًٖٓن  ْمؤششاث بّ خاصت ملل

٘ ٔل ْػبُلت ْخصابص أَذاي خعب  . معْؤ

 أن ًجب ًخُُِمِا ألاوشؼت ْمخؼؼاث الخلالُّ بذْن  شِئا الُِادة لٓخت جٌي ال :لليشاط موجهت 

 .ْالخيشُؽ الُِادة اإلاعير خصابص مً لخاصِخين َْعخجُب الخويراث ًدبم دًىامُٕا، ًٖٓن 

 كلى ْمذُِت شاملت هـشة بئكؼاء حعمذ خُث الخٌٕير كلى معاكذة أداة هي الُِادة لٓخت :لقيادةا 

 1.اليشاغ لدعُير مدذدة جٓحيهاث ْإكؼاء أحل جدذًذ مً الىـام

                                                           
َٓس ي 1 َٓاب كبذ ظ خت"، ال ٓساٍ أػْش ْلت دٓخ ٓم في د ٔ  جدذًذ :الخىـُمُت ،الٌلالُت"الدعُير ًشق الاُخصادًت، اللل  أظلٓب باظخلما٘ الُِاط ْ اإلادخٓ

ٓخت  .24ا2003 .الجضابش2004حاملت الُِادة، ل
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 جصشي جدذ الُِادة لٓخت ْطم ًٖٓن  :الخيشيط ٘ ٍٓش أحل مً ْظُلت ٓأخعً اإلاعْؤ  الخٌٕير جؼ

ت ْاإلاشآس . اإلاخبلت ْالخؼت ؤلاظتراجُجُت بين الشبؽ إلكادة بأداة الجماعي 

 جلخيصيت أداة:(outil de synthèse) حشمل ال هي  ٔ ٓماث ظٓ ت اإلالل ٍس ٘ ٔل لُِام الظْش  كملي معْؤ

م بدشخُص ٓاُلت اللملُاث لخِذم ظَش لُخّ جدذ ال  .معْؤ

 ٓلت خاصُت ٌعخٓحب الُِادة للٓخت اإلاخٕشس  الاظخخذام ػبُلت :ااخداوو   شخعماو أداة  الٌِم ظِ

ٓح سة بملنى ْالٓط ٘ بين الجُذ لالجصا٘ جدُِِِا طْش ْهين اإلاعْؤ ٓاظؼت ْرلٗ ْاإلالا ْد كذد ب  مً مدذ

ت ْبلوت اإلاؤششاث جلٗ كً ْملبرة مالبمت أشٖا٘ اخخُاس ْٓزا 1حُذ اإلاىخِاة بشٖل اإلاؤششاث  مشتٓر

ْس  أكظاء الٌٍشّ لجمُم حعمذ ٘  بالخدا  .أدائهم هخابج خٓ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
َٓس ي 1 َٓاب كبذ ظ   .25-24ا, اإلاشحم العابّ ، ال
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  .أهواع لوحت القيادة: ااطلب الثاوي 

ٓما هجذ ألاشٖا٘ الخالُت ْ كم ٓاحذة باإلاؤظعت  لُاث اإلاخ ٓق لٓخت الُِادة خعب ػبُلت اإلاعْؤ  : جدى

 

 حعان بشٖل ًجلل منها ْظُلت معاكذة ) : الوظيفيت( لوحت قيادة  شخغالو - أوال 

ٓماث لخُُِم أداء ْؿٌُت ما،خُث ًٓش اإلالل ٓمت في الـشي الضمني اإلاالبم ج ْ اإلاٌِ  :إلىْ جخٌشق إلاباششة 

 

o ٓماث اإلاخللِت بالحالت اإلاالُت للمؤظعت مً مذاخُل جٖالٍُ  :لوحت قيادة ماليت  (جمذها بجمُم اإلالل

ْاث، جٖالٍُ خاسج الاظخوال٘  ٓس، كال  الخ....أح

o ٓماث باإلاعخخذمين اإلاِىُت منها :لوحت قيادة اجخماعيت   َذٍ اللٓخت جمذها بجمُم اإلالل

ٓادر اللمل (ْ الاحخماكُت  ًٍٓ، خ  الخ.... كذد اإلاعخخذمين، ؤلاػاساث، الخٓؿٍُ، الخٖ

o الخ.....كذد آلاالث ، خاالث اللؼب، الصُاهت  (َذٍ اللٓخت جمغ الجاهب الخِني  :لوحت قيادة جقىيت( 

o الخ......ناأسصذة مخخلٍ الحعاباث، الذًٓ (جمذها بجمُم خَِٓ اإلاؤظعت  : لوحت قيادة الخزيىت( 

 

 ٓاهب وشاغ اإلاؤظعت أي أنها خصُلت :لوحت قيادة الدصيير -ثاهيا  ْ هي جخللّ بٖل ح

ٓماث ألاظاظُت إلاخابلت اليشاغ خعب  ْ اإلالل ٓاق العابِت جدخٓي كلى اإلاؤششاث  جٌاكل مخخلٍ ألاه

ْ مشاُبت الخىٌُز اإلادِّ بين ْ َذًِا مخابلت الىخابج  ْ العُاظاث اإلاعؼشة،  ٍٓاث   الاججاَاث  معخ

ت اللامت ٓحّ إلى اإلاذًٍش  1.اإلاؤظعت ج

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٓخت الُِادة,مزٓشة جخشج , سخُمت خاجي 1 ْس ل ْخذة"اإلاؤظعت الاُخصادًت  الاداء اإلاالي في  في جُُِم د م  " GPL دساظت خالت مؤظعت هٌؼا٘   704- ُس

ٓاقي  .76 ا 2016/2017"- أم الب
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أهداف لوحت القيادة :ااطلب الثالح 

 : مً بين أَذاي لٓخت الُِادة هجذ

 ت : لوحت القيادة أداة رقابت و مقارهت -أوال ٓم بمِاسهت ألاَذاي اإلالُاٍس  ْ دلٗ ألنها جِ

ْ هي  ْ ُُم مؼلِت  ْ إؿِاس الاهدشاًاث كلى شٖل وعب أ اإلاعؼشة ظابِا مم الىخابج اإلادصل كليها 

ٓة ْ حشخُص هِاغ الِ ْ الظلٍ في  بالخالي جلٌذ الاهدباٍ إلى الىِاغ ألاظاظُت في الدعُير، 

 . اإلاؤظعت

 حعُير :لوحت القيادة أداة حوار و حشاور  -ثاهيا ٓ  إن الِذي الشبِس ي للٓخت الُِادة َ

ْ َذا اهؼالُا مً الاحخماكاث اإلاخخلٌت اد ًمًٕ لألًشاد  لُت، ٔاًت مشآض اإلاعْؤ ٓاس كبر  كملُت الح

٘ في  ْ كلى اإلاعْؤ الخابلين للمعير مً الخللُّ كً الىخابج اإلاخٓصل إليها في إػاس وشاػاتهم 

اإلاىـمت أن ًيعّ بين ؤلاحشاءاث الخصحُدُت اإلاخخزة بخلّ جالؤم بين مخخلٍ إحشاءاث اإلاِترخت 

ْ خلّ خؼاب مشتْر بين أًشاد اإلاىـمت ٍٓاث سهبت مىّ في جٓخُذ اإلالاًير   . مً ػشي حمُم اإلاعخ

 تهذي لٓخت الُِادة إلى إكالم :لوحت القيادة حصهل عمليت  جصاو و الخبفيز -ثالثا 

ْ ٓذلٗ حعاكذ كلى الاجصا٘  لُاث،  ٔاًت مشآض اإلاعْؤ لين بالىخابج اإلادصلت كلى معخٔٓ  اإلاعْؤ

ٌ ْ ْ ًمًٕ أن حعاَم أًظا في جدٌيز اللما٘  لين  ٓماث بين اإلاعْؤ ْ جباد٘ اإلالل ا رالجُذ 

ٓح المٖاهُت الخُُِم  ْ أٓثر ْط ٓكُت  ٓماث أٓثر مٓط ْاث  (بئمذادَم بملل ادة في ألاحش، كال ٍص

 .الخ............

 ٓماث الٖاًُت كً الىِاغ :لوحت القيادة أداة الجخاذ القرار -رابعا  جِذم لٓخت الُِادة اإلالل

ْ إؿِاس  ت أظبابها  ْ ملًش ْ جدذًذ الاهدشاًاث  ألاظاظُت التي ًجب الاَخمام بها في اإلاؤظعت 

ْ الُِام باإلحشاءاث الخصحُدُت في  لُت  ض معْؤ ْ الظلٍ التي ٌلاوي منها ٔل مٓش ٓة  هِاغ الِ

ُٓذ اإلاىاظب،  ا ْظُلت للخيبؤ ْال ٔٓن أنها جمًٕ اإلاؤظعت مً جٌادي الاهضالُاث 1ًمًٕ اكخباَس

 .معخِبال

 

 

 

 

                                                           
َٓس ي 1 َٓاب كبذ ظ  .68ا ,مشحم ظبّ رٍٓش، ال
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 الفصل خالصت : 

ٓم اللام ْ الذي جظمً اإلاٌِ ْاث مً خال٘ دساظدىا لِذا الٌصل   مشاُبت الدعير وعخخلص أن  ألد

ٓاد اإلاخاخت  ْ اإلاالبم للم ْ الِذساث مً أحل الاظخلما٘ الٌلا٘  َذٍ ألاخيرة تهذي إلى ججىُذ الؼاُاث 

ًِْا الظتراجُجُت  ٓن ألاَذاي اإلاعؼشة  ْ الخذماجُت مً احل بل ت الصىاكُت  في اإلاؤظعت الخجاٍس

 ْ ْاظخخشج الٌْش ُاث  ْ ٓذلٗ الاهدشاًاث  اإلاؤظعت ٓما حعمذ بمِاسهت ألاَذاي بالىخابج اإلادِِت 

ْ َذا باألخز  ٓق في مثل َذٍ الاهدشاًاث معخِبال  ُٓ ْ الخذابير الخصحُدُت لخٌادي ال اجخار الِشاساث 

ْاث اإلاشاُبت    .الخ .......  لٓخت الُِادة الخدلُل اإلاالي اإلاداظبت اللامت اإلاداظبت الخدلُلُت(بمخخلٍ أد
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 :جمهــــــــيد

الاكخهاصًت الجضًضة واإلاىاؿؿت الحاصة واؾخمغاع   وي حؿخُُع اإلاؤؾؿت مىاحهت الخدضًاث

وكاَها و همىها، ًجب عليها أن ال جىخـي باالعخماص على أصواث جللُضًت بل عليها أن جسخاع أصواث 

خضًشت الدؿُحر، وحعخبر لىخت اللُاصة مً أهم الىؾابل اإلاؿاعضة في جدؿحن ألاصاء واجساط اللغاعاث 

اإلاىاؾبت و اإلاالبمت، وبىاءا على جلُُم أصابه باؾخمغاع جخمىً اإلاؤؾؿت مً معغؿت مضي بلىغ أهضاؿها 

بىـاءة وؿعالُت،  

إن اؾخعماٌ ألاصواث اإلاداؾبُت واإلاىاػهُت ؿلِ ػحر وافي إلاىاحهت الىلابو التي ًمىً أن جٓهغ أزىاء 

حؿُحر اإلاؤؾؿت ومداولت جدؿحن هخابجها، وهظا عاحع لعضم الخُبُم الجُض لهظه ألاصواث مً حهت و 

إلى مدضوصًتها مً حهت أزغي، ؿؼالبا ما جأحي مخأزغة وال حعُي نىعة واضحت عً العىامل ألاؾاؾُت 

وإلاعالجت هظه الىلابو لجأث بعٌ اإلاؤؾؿاث إلى ويع هٓام حضًض هى لىخت . للُاصة اإلاؤؾؿت

ً بالحهٌى على هٓغة مغهبت عً اإلاؤقغاث ألاؾاؾُت وإلادُُها وطلً في  اللُاصة والتي حؿمذ للمؿحًر

الىكذ الحلُلي واإلاىاؾب، وبالخالي ؿهي حؿمذ باجساط اللغاعاث اإلاالبمت هٓغا لترهحزها على اإلاعلىماث 

 .  وهظا ما ؾيخُغق إلُه بالخـهُل في اإلابدث اإلاىالي. ألاهثر أهمُت ؿلِ ولِـ على ول اإلاعلىماث
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 ملحت حول مؤصضت صونلغاز:املبحث الاول 

 .لشركت الجسائريت للكهرباء والغازبطاقت فنيت ل: املطلب الاول 

ت ؾىهلؼاػ بملخض ى ألامغ ىُت الجؼابٍغ ضة الغؾمُت 6959أوكأث الكغهت الَى  اإلايكىع في الجٍغ

.  وخلذ مدل ههغباء وػاػ الجؼابغ التي خلذ بىــ اإلاغؾىم1969الهاصعة في ألاٌو أوث 

ت ؾىت  اصة بُع 1947وكض أوكأث خؿب كىاهحن الخأمحن الجؼابٍغ  ومىظ إوكائها كامذ اإلاؤؾؿت بٍؼ

ت، وؾهغث على اؾخؼالٌ الؼاػ والىهغباء في اإلاجاٌ  الُاكت بخجهحز ونُاهت آلاالث الىهغومجزلُت و الؼاٍػ

الهىاعي واإلاجاالث ألازغي، وكض أوولذ لها مهمت إهخاج وهلل وجىػَع الىهغباء والؼاػ الُبُعي، ، ومىظ 

 عغؿذ الجؼابغ َُف حسخحر حهىصها إلعاصة جىُٓم اكخهاصها  1962مغخلت الاؾخلالٌ ؾىت 

لالؾخجابت إلاسخلف الحاحُاث الاحخماعُت وطلً بلُام الكغهت ألاولى باكخىاء ججهحزاث ومعضاث 

لدشجُع % 50 بخسـٌُ حؿعحرة الؼاػ بيؿبت 1967 الى 1962وأقؼاٌ هبري زالٌ الـترة مً 

 وان كغاع إخضي أهضاؾ هظا اإلاسُِ الشالسي إلوعاف 1969 إلى 1967الاؾتهالن اإلادلي وفي ؿترة 

. الخىمُت

 بئعاصة حكىُل كىاعضها وميكاتها 1973وبىاءا على الُلب اإلاتزاًض على زضماث اإلاؤؾؿت كامذ ؾىت 

 1974 مُؼاواث ؾىت 1200 إلى 1969 مُؼاواث ؾىت 624لخيخلل الُاكت ؤلاهخاحُت للمؤؾؿت مً 

ت  ت اإلاخىاحضة في ول مً عىابت، وهغان باإلياؿت إلى اإلاىلضاث الؼاٍػ وطلً بـًل اإلاغاهؼ الحغاٍع

  1.اإلاىحىصة في الجؼابغ، جلغث، ػغصاًت، خاس ي مؿعىص وأعػٍى

 َىعث اإلاؤؾؿت زضماتها على الخىُف في هُيلتها بئوكائها للىؾابل طاجُت الاهجاػ 1978في ؾىت 

ني بئعاصة تهُئت الىهغباء بؼُت جلبُت خاحُاث خىالي ملُىن ومابتي  ولخدلُم أهضاؾ اإلاسُِ الَى

 أوكأث مؤؾؿاث 1983 ولم ، وفي عام 60000: مكترن، واؾخدضزذ زٍُى حضًضة كضع َىلها بـ

ؿغعُت مؿخللت زلـا لىخضاث ألاقؼاٌ، جخسهو ول واخضة منها في مُضانها لخيىن بظلً كاصعة على 

ني وهظه اإلاؤؾؿاث هي : الاؾخجابت إلاخُلباث الاكخهاص الَى

  .مؤؾؿت إعاصة تهُئت الىهغباء- 1

. مؤؾؿت جشبُذ الخٍُى طاث الخىجغ العالي- 2

. مؤؾؿت أعماٌ الهىضؾت- 3

. مؤؾؿت ألاعماٌ الهىاعُت- 4

. مؤؾؿت نىاعت اإلاعضاث الىهغبابُت وآالث اللُاؽ والغكابت- 5

                                                           
 52مجلت ؾىهلؼاػ وزبراء الُاكت م 1
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وقغهت ؾىهلؼاػ هي مؤؾؿت عمىمُت طاث َابع نىاعي وججاعي والتي جدخىغ لحؿاب الضولت 

 :اليكاَاث الخالُت

. إهخاج، هلل وجىػَع الىهغباء- 1

 .هلل وجىػَع الؼاػ- 2

:  وهظلً جلتزم بـ

o جلبُت ول َلب على الىهغباء والؼاػ يمً الكبىت اإلاىحىصة بىىعُت واهخٓام في الخضمت. 

o  ٌت وزانت بغامج إًها غ الهُاول اللاعضًت الىهغبابُت والؼاٍػ يمان اللُام ببرامج جٍُى

. الىهغباء والخىػَع العمىمي للؼاػ

o ًجُبُم اإلاؿاواة في اإلاعالجت ليل الؼباب .

إال أهه وفي إَاع الخدىالث الاكخهاصًت التي َغأث مؤزغا جدىلذ مؤؾؿت ؾىهلؼاػ مً قغهت طاث 

ش 201َابع نىاعي وججاعي إلى مؤؾؿت طاث أؾهم، وهظا بمىحب مغؾىم عكم   طي 22 اإلاؤعر بخاٍع

. 2002 ؿُـغي 5 اإلاىاؿم لـ 1422اللعضة 

َغق حضًضة ؾىاء في اإلاجاٌ الخىُٓمي أو اإلاجاٌ الدؿُحري، ؿأنبدذ بظلً عباعة عً مجمع ًًم 

ت، ؿًمىذ بظلً صًمىمتها وؿم ما ًلخًُه الىاكع  اث مغهٍؼ قغواث واهذ ؾابلا عباعة عً مضًٍغ

. الاكخهاصي اإلاعاف

ابُت وجخمشل هظه ألازحرة في ميكئاث ؤلاهخاج، الىلل، الخىػَع وهظلً  للمؤؾؿت زغواث ماصًت وؿحًز

اإلايكئاث اللاعضًت الخابعت لها مشل ملغاث الىخضاث، هلاٍ اؾخلباٌ الؼبابً، وهٓغا للخىُٓم 

الهُىلي الظي جخمحز به مؤؾؿت ؾىهلؼاػ ؿلض جمىىذ هظه ألازحرة مً الهمىص في وحه الخؼحراث التي 

ىُت والضولُت خُث مىنها الخىُٓم مً إزباث حضاعتها على  عهـذ بالعضًض مً اإلاؤؾؿاث الَى

مؿخىي اإلاخىؾِ وطلً في إَاع ما ٌعغؾ باكخهاص الؿىق وجماقُا مع الخدىالث الؿابلت الظهغ 

 1.عمضث اإلاؤؾؿت إلى اهتهاج

 :فيما يخص الغاز

o  ًولم مً اللىىاث طاث الًؼِ اإلاغجـع4061قبىت الىلل جخيىن م  .

o  ًولم مً اللىىاث طاث الًؼِ اإلاخىؾِ واإلاىسـ14025ٌقبىت الخىػَع جخيىن م  .
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 :فيما يخص الكهرباء

 07ت بُاكت إحمالُت جلضع بدىالي  مغاهؼ إحمالُت  . 275. مغاهؼ للمدغواث البساٍع

  04مجمع إهخاج  ًًم                                                 

  184مىلضاث الضًاػاٌ مخىاحضة في الجىىب وجمشل 

 08 ت بُاكت إحمالُت  2349 مىاوع إهخاج بمدغواث ػاٍػ

 5548:  هىان َاكت إهخاج إحمالُت للىهغباء بـإط

  ً138 جغبِ بحن 60,220 ولم مً الخٍُى طاث الخىجغ العالي 12236قبىت الىلل جخيىن م 

. مدُت

  ِ380,220 وطاث الخىجغاإلاىسـٌ 5,510,30قبىت الخىػَع على الؼبابً طاث الخىجغ اإلاخىؾ 

ولم  173467جخيىن مً 

جقديم مديريت جوزيع الكهرباء والغاز بواليت مضتغانم - 2

ت جىػَع الىهغباء والؼاػ ؿغع مؿخؼاهم  بئزخهاع هي إصاعة جابعت لكغهت جىػَع الىهغباء والؼاػ في  مضًٍغ

م مُىاء مؿخؼاهم  . الؼغب ، ًلع ملغها في ٍَغ

 :مهمتها- 2-1

ت الخضمت في  غ قبياث الىهغباء وجىػَع الؼاػ، ويمان ؾالمت وحىصة واؾخمغاٍع نُاهت وحكؼُل وجٍُى

. ول الىالًت 

 1 :أعمالها-2-2

الخىُف مع قبياث الُىم ومع الخىىىلىحُاث الجضًضة واإلاخجضصة للحـاّ  بئؾخمغاع بما  -

. ًخماف مع اخخُاحاث العمالء

جأمحن البيُت الخدخُت مً حهت ، واججاهاث الاؾتهالن، زانت اؾتهالن الُاكت والاؾدُعاب  -

للكبىت و اإلادُاث الـغعُت وجأمحن الخٍُى لخجاوػ الٓغوؾ، ومً حهت أزغي جىمُت ؤلاهخاج 

. والحىاصر الىبحرة

. عيا الؼبىن بأؿًل الكغوٍ اإلاُلىبت بتزوٍض العمُل بالؼاػ والىهغباء -

 .اإلاؿاهمت في بىاء ؾُاؾت احخماعُت جخـم مع كُمخىا وأهضاؿىا -

ت -  اإلاغاؿلت والضعم وطلً في إَاع بغهامج الخىمُت وؿم اإلاهام اإلاضًٍغ
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مخابعت جُىعاث اإلاىٓمت للخىُف اإلاؿخمغ مع الخؼحراث والحلابم الجضًضة ؿِؿىق الىهغباء  -

والؼاػ 

 :خصائصها- 2-3

ت الىهغباء والؼاػ لىالًت مؿخؼاهم  :  جخيىن مً 900000 بلضًت بعضص ؾياوي إحمالي 32حؼُي مضًٍغ

ت ، 8- .  لخضماث اؾخؼالٌ الؼاػ 4 لخضماث الاؾخؼالٌ الىهغباء و4 وواالث ججاٍع

 -DD عمالء الؼاػ 50096 عمالء الىهغباء و156024 مؿخؼاهم جضًغ 

M/DA 2217   مؿخؼاهم خللذ عكم أعماٌ الىهغباء DD 2013في نهاًت صٌؿمبر  - 

 -DD  خللذ أًًا عكم أعماٌ مً الؼاػ M/D 230 مً قبياث الؼاػ 825 ولضيها أًًا 

BT 3391  مً قبىت KM و MT 1999 مً قبىت KMS   مؿخؼاهم حؿحر وحكؼل DD- 

ف 436 ..2016 في مؿخؼاهم   1بلؽ العضص الىلي لعماDDٌ. مْى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .54 م,اإلاغحع الؿابم, مجلت ؾىهلؼاػ وزبراء الُاكت 1



-غازلصوو  - والغاز الكهرباء جوزيع ملديريت حالت  دراصت...................................الفصل الثالث   

 

 59 

  الهيكل التنظيمي ملؤصضت صونلغاز1 :الثاني املطلب 

 

   

  

 

 

 

 

  

  

 

 كـ

 

 

 

 

                                                           
 إعضاص الُالبت  1

 مدير التوزيع

 خبير االتصاالت صكرجاريت املدير

كؿم اإلاىاعص  

ت  البكٍغ

مؿاعض ألامً  قسم العالقات التجارية

 الضازلي لإلصاعة

 كؿم اللاهىوي القسم الفني للغاز

 مهندس االمن

 قسم االدارة و التسويق

 خلية المراقبة و التفتيش

زضمت حكؼُل هٓام 

 اإلاعلىماحي

 قسم المحاسبة و المالية

كؿم صعاؾاث 

جىـُضأعماٌ 

 الىهغباء و الؼاػ

اللؿم الـني 

 للىهغباء

 خدمة الحاالت العامة

كؿم الخسُُِ للؼاػ 

 و الىهغباء
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  .مصلحت قضم املاليت واملحاصبتجقديم  :املطلب الثالث 

ىمً صوعها  :  في 1وهى هُيل ميلف بًمان العملُاث اإلاالُت للىخضة ٍو

ت - 1  .يمان اللىاهحن الالمغهٍؼ

ضًت - 2 ىت ومغاكبت  الحؿاباث البىىُت والبًر . مخابعت خؿاباث أمحن الخٍؼ

  .ويع جىكعاث الخضؿلاث الىلضًت على اإلاضي اللهحر- 3

اث اإلاهغؿُت- 4   ccp .جىـُظ الدؿٍى

. (إصاعة ؤلالتزاماث )مخابعت كىاعض وكىاهحن ألاؾىاق - 5

ىت - 6 ت الخٍؼ  .مغهٍؼ

ت وزضمت الدكؼُل - 7  للمداؾبت DFCجدل الصحف وبُاهاث إصاٍع
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هيكل جنظيمي لقضم املاليت و املحاصبت  1:الشكل

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .اعضاص الُالبت 

 قسم المحاسبة والمالية 

قسم التفتيش 

 والمراقبة
قسم الميزانية 

 ومراقبة التسيير 

قسم العمليات 

 المحاسبية 

 قسم المالية 

مكلف بالدراسات 

2 

 

مكلف بالدرسات 

4 
مكلف : االستغالل

1بالدراسات  

  3المحاسب 

مكلف :الخزينة

  1بالدرسات

  2محاسب

:ادارة االئتمان  

مكلف 

1بالدراسات   

:خزينة العمالء   

  3تحميل الدراسات

3محاسب   

:الربط والتركيب  

مكلف بالدراسات 

1الجبائية   

1محاسب   

 

 مساعد المدير 
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 .1مهامها وأدوارها-

. يمان مخابعت اعجباٍ اليكاَاث اإلاالُت واإلاداؾبُت واإلاحزاهُاث .1

ت ومخابعت جُبُلاتها .2 . إعضاص مسُِ اإلاحزاهُاث واإلاحزاهُت الؿىٍى

. جدلُل خؿاباث اإلاحزاهُت وخؿاباث الىخابج .3

. جدضًض الؿُاؾت اإلاالُت والىُت الاكخهاصًت للمؤؾؿت .4

ُـت اإلاالُت واإلاداؾبت .5 . اخترام اللىاهحن والىهىم الىٓامُت اإلاخعللت بالْى

غاؾ وألاعىان الاكخهاصًحن .6 . جدؿحن الخعامالث اإلاالُت مع ؤلَا

. مخابعت الدؿُحر اإلاالي للعلىص اإلادللت .7

. الخدلُل والاعخماص على اليؿب اإلاالُت .8

ت أحاٌ اؾخدلاق الدؿضًض .9 . حؿٍى

ىت اإلاحزاهُاث .10 . اإلاخابعت الهاعمت في عملُاث زٍؼ

. جُبُم الىهىم الجىابُت .11

ع اإلادىلت الى الكعب .12 . إعضاص زلُت إلاخابعت اإلاكاَع

ت الضعاؾاث والخىمُت .13 . الخعاون مع مضًٍغ

. جدلُم عػباث اإلاؿتهلىحن .14

. احغاء اإلالاعهت بحن الؿىىاث بؼُت الخدىم في الؿُاؾت اإلاالُت للمؤؾؿت .15

. مخابعت ومغاكبت وكاَاث اإلاداؾبت العامت .16

. العمل على جُابم الدؿُحر اإلاداؾب باليؿبت للـغوع .17

. إعضاص ًىمُا مداؾبت اإلالغ .18

. مؿً الضؿاجغ اإلاداؾبُت .19

. الخضكُم باليؿبت للىخابج .20
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. اهجاػ حمُع الحاالث اإلاسخلـت للمداؾبت .21

ل أو ؿخذ قغاهت .22 . جدلُم الخمٍى

: 1وجخمشل والخالي: مصلحت امليزانيت ومراقبت التضيير- 1

. مغاكبت ألاػلـت اإلاالُت اإلاسههت لالؾدشماعاث .1

 ويع الخأزحراث اإلاداؾبُت على الُلبُاث وهظا كبل الكغوع في ؤلاقؼاٌ بدُث ال جخجاوػ  .2

. كُمت هظه ؤلاقؼاٌ اإلابلؽ اإلادضص ؾلـا مً َغؾ هظه اإلاهلحت

ت للؿىت اللاصمت والتي جخًمً هـلاث الاؾدشماع وهـلاث  .3 إعضاص اإلاحزاهُاث الخلضًٍغ

 .الاؾخؼالٌ

. جىـُظ اإلاغاكبت على الىزابم اإلاداؾبُت والضؿاجغ اإلاداؾبُت .4

. مخابعت اعجباٍ ومغاكبت جىـُظا مسُِ الاؾدشماعاث .5

. مخابعت ومغاكبت وكاَاث اإلاداؾبت العامت .6

. الخضكُم باليؿبت للىخابج .7

. جُبُم أؾـ اإلاداؾبُت بالخيامل مع مهلحت اإلاالُت .8

ُـت اإلاالُت واإلاداؾبُت .9 . اخترام اللىاهحن والىهىم الىٓامُت اإلاخعللت بالْى

ىاث اإلاحزاهُاث .10 . اإلاغاكبت الهاعمت في عملُت خٍؼ

. مغاكبت الدؿُحر اإلاالي للعلىص اإلادلت .11

ت واإلاغاكبت الهاعمت في جىـُظها .12 ىت وحؿُحر اإلاحزاهُت الؿىٍى . إعضاص مسُِ الخٍؼ

ؤلاقغاؾ على اإلاغاكبت الهاعمت للعملُاث اإلاداؾبُت صازل الكغهت مً َغؾ عبِـ اإلاهلحت   .13

 .وهى اإلاؿؤوٌ الغبِس ي
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 :مصلحت الاصتقالل املحاصبي- 2

ىمً صوعها  : في 1وجًم عبِـ اإلاهلحت الظي ٌكغؾ عليها إياؿت إلى مداؾب ٍو

ت - 1 ت الجهٍى . يبِ الحؿاباث اإلاحزاهُت للمضًٍغ

. ؤلامؿان بالضؿاجغ اللاهىهُت - 2

. يمان معالجت هخابج اإلاداؾبت الخدلُلُت والعامت- 3

. يمان الدؿُحر اإلاداؾبي لالؾدشماعاث- 4

ت- 5 ت الجهٍى . مؿً ملـاث الاؾدشماعاث اللاهىهُت اإلاخعللت باإلاضًٍغ

. يمان الغابِ بحن الىخضاث الخابعت إلاؤؾؿت ؾىهلؼاػ- 6

. يمان خالت الخلاعب باليؿبت للمحزاهُاث اإلاداؾبُت- 7

. جهـُت الحؿاباث واإلاعالجت اإلاداؾبُت- 8

. يمان اليكاَاث الجىاًت- 9

. اإلاعالجت اإلاداؾبُت للعملُاث الىاججت عً اإلاؤؾؿاث أو اإلاهالل ألازغي - 10

. معالجت الـىاجحر آلاجُت مً اإلاهالل ألازغي أو اإلاخعاملحن الاكخهاصًحن لها- 11

. يمان العالكت مع البىً- 12

. جلُُض الـىاجحر وإعؾالها إلى مهلحت اإلاالُت مً أحل الضؿع - 13
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. َلب الكُياث مً أحل الدؿضًض- 14

ت الضعاؾاث والخىمُت- 15 . الخعاون مع مضًٍغ

إعضاص الـىاجحر، )إال أقغاؾ الىلي لغبِـ اإلاهلحت وهى اإلاؿؤوٌ عً العملُاث اإلاداؾبُت - 16

. (مؿً الضؿاجغ اإلاداؾبُت

ُـت اإلاالُت- 17 . الؿهغ على اخترام اللىاهحن والىهىم الىٓامُت اإلاخعللت بالْى

. يمان العالكت مع اإلاؤؾؿاث اإلاالُت- 18

ت الىيعُت اإلاالُت والجباًت للمؤؾؿت- 19  .حؿٍى

 :1مصلحت املاليت- 3

ىمً صوعها في : وهى هُيل ميلف بًمان العملُاث اإلاالُت للىخضة ٍو

ت مً مهلحت الاؾخؼالٌ- 1 ت والؿىٍى . حؿضًض واؿت الىـلاث الكهٍغ

ت- 2 ت اإلاالُت للمضًٍغ . َلب اإلاهاٍعف الكهٍغ

ت - 3 ت الجهٍى . (وهغان )إعؾاٌ ول أؾبىع الىيعُت اإلاالُت اإلاداؾبُت إلى اإلاضًٍغ

. الخلُُض اإلاداؾبي إلاسخلف الىـلاث- 4

. إعضاص خالت الخلاعب للحؿاباث البىىُت للكغهت اإلاـخىخت لضي البىىن- 5

. الؿهغ على نضق الىزابم اإلاداؾبُت في اإلاضة اإلادضوصة- 6

ت- 7 ني اإلاداؾبي والىزابم اإلاداؾبُت الكهٍغ . يمان اإلاسُِ الَى
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. الؿهغ على اؾخؼالٌ خؿاباث الىدُجت واإلاحزاهُاث الضوعٍت- 8

ت والخانت للبرهامج الؿىىي للمغاكبت - 9 ت الجهٍى غ الضوعٍت إلاؿئىلي اإلاضًٍغ جلضًم الخلاٍع

. اإلاداؾبُت واإلاالُت للمهالل اإلاىيىعت جدذ مؿؤولُاتها

ت اإلاالُت والدؿُحر- 10 . الؿهغ على يمان وجُبُم اللىاعض اإلاداؾبُت مً َغؾ مضًٍغ

ت - 11 بمغاكبت مسخلف وخضاث الكغهت  (قغاء وبُع الؼاػ )مخابعت اإلاحزاهُاث الُاكُت للمضًٍغ

. مً حهت مداؾبت ومالُت

وفي خضوص  (هُاول الضولت، ؤلاصاعاث اإلاالُت، البىىن اإلاهغؿُت  )يمان العالكاث مع الؼحر - 12

. الهالخُاث

: وجًم مهلحت اإلاالُت ؿغعحن هما

 : 1ومً مهامها:  فرع الاصتثماراث

. مخابعت الدؿُحر اإلاالي للعلىص اإلادللت- 1

. مؿً عملُاث الخعهض والدؿضًض- 2

ل- 3 . عبِ العالكاث الخاعحُت مع ول إمياهُاث الاكتراى ومهلحت الخمٍى

ت الضعاؾاث والخىمُت- 4 . الخعاون مع مضًٍغ

ل إلاداؾبت الىزابم الخانت بالدؿضًض والخعهضاث- 5 . الخدٍى

ت أحاٌ اؾخدلاق الدؿضًض- 6 . حؿٍى

. مغاكبت ألاػلـت اإلاالُت اإلاسههت لالؾدشماعاث- 7

                                                           
1
 ..وزابم الكغهت 



-غازلصوو  - والغاز الكهرباء جوزيع ملديريت حالت  دراصت...................................الفصل الثالث   

 

 67 

. ويع الخأقحراث اإلاداؾبُت الالػمت على َلبُاث الاؾدشماع وهظا كبل الكغوع في ألاقؼاٌ- 8

. العمل على جدضًض مبلؽ الُلبُاث بدُث ال جخجاوػ كُمت ؤلاقؼاٌ- 9

ع في اإلاؼاص العلني وإعؾاء اإلاؼاص على ألاعىان الاكخهاصًت خؿب مخُلباث - 10 عغى اإلاكاَع

. الُلبُاث

 1 :فرع الخسينت

ت - 1 . جىـُظ مهغفي اإلاضًٍغ

. مؿً ًىمُا صؿاجغ البىً والهىضوق وألاعىان الاكخهاصًحن- 2

ا خالت الخلاعب مع البىً- 3 . أعضاص قهٍغ

. يمان العالكت مع البىً- 4

ت- 5 ىت اإلاضًٍغ . إصاعة زٍؼ

ت الى اإلاخعاملحن اإلاالُحن - 6 ل اإلاالُت مً اإلاضًٍغ غاؾ الخاعحُت  )حؿهُل عملُاث الخدٍى . (ؤلَا

. وهظا باليؿبت لألعىان الاكخهاصًحن

7 -ً ىت وحشجُع اإلاؿدشمٍغ . الؿهغ على حلب اإلاىاعص للخٍؼ

ىُت- 8  مىذ اللغوى وصعم الاؾدشماعاث الَى

 

  

 

 

 

                                                           
1
 ..وزابم الكغهت- 
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الثاني  املبحث
 لوحت القيادة ودورها في جفعيل منافضت املؤصضت
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لوحت القيادة ودورها في جفعيل منافضت املؤصضت :الثاني املبحث

 . القيادة للوحاث  صاصيت الوظائف:  ول  املطلب

ابف بعضة اللُام على اتهابلضع اللُاصة لىخاث جخمحز  :منها اإلاؤؾؿت في أؾاؾُت ْو

 

 : القراراث اجخاذ في واملضاعدة  داء لقياش أداة .1

 عضص)هظلً اإلاالُت ػحر والىخابج( ..الهىامل ألاعماٌ، عكم) اإلاالُت الىخابج بئْهاع اللُاصة لىخاث حؿمذ

 وملاعهت  اإلاؿؤولحن أصاء بلُاؽ ٌؿمذ مما اإلادضصة، باألهضاؾ وملاعهتها( ...، اإلاىخجت الىخضاث

 ألامشل الاؾخعماٌ مً الخأهض على اإلاؿؤولحن حؿاعض اللُاصة لىخاث ؿئن الخللُضًت اإلاداؾبُت باألهٓمت

 ػُاب عً الىاججت والخيالُف الخـُت الخيالُف كُاؽ علي باللضعة اهـغاصها زالٌ مً للمىاعص، والـعاٌ

 باؾخعماٌ جدضًضها و اخؿا ًهعب التي الخيالُف مً وػحرها ،... اإلاىخىحاث حىصة وجضوي العماٌ

  .1الخللُضًت اإلاداؾبُت ألاصواث

ٌ  بمعلىماث جؼوصهم اههوى اللغاعاث، اجساط في اإلاؿؤولحن حؿاعض هامت أصاة اللُاصة لىخاث حعخبر هما  خى

 على حعخمض التي واإلاداؾبت اإلاحزاهُت أهٓمت عىـ ؿعلى ، الُىمي الدؿُحر عملُت في ألاؾاؾُت اإلاخؼحراث

سُت معلىماث  العملُاث عي إلاج جيبؤ أصاة اللُاصة لىخت ؿئن الؿابلت العملُاث على والغكابت جاٍع

 في مخىكعت أزُاع خضور اخخمالُت إلى الخىبُه ًمىً اإلاايُت ألاقهغ هخابج ٍَغم ؿعً ) ةاإلاؿخلبلي

 (. اللاصمت ألاقهغ

 في حؿخعمل خُث اإلاحزاهُت، حؿُحر لىٓام جىمُلُت أصاة اللُاصة لىخاث حعخبر هما 2وجدىم كُاصة أصاة ؿهي 

خم اإلاحزاهُت مغاكبت عملُت  والتي باؾخمغاع مخابعتها في اإلاؿؤوٌ ًغػب التي اإلاؤقغاث أهم ويع ؿيها ٍو

 أهضاؿه جدلُم في حؿاعض

 جيىن  ما عاصة اإلاحزاهُت مغاكبت ؿترة ).العملُاث في والخعضًل الخصحُدُت ؤلاحغاءاث اجساط و حُض بكيل

ت،  (.للعملُاث الُىمُت باإلاخابعت حؿمذ اللُاصة لىخاث بِىما قهٍغ

 

  واجصال حوار أداة .2

اث مسخلف بحن الحىاع بعملُت اللُاصة لىخاث حؿمذ ت اإلاؿخٍى  ٌؿخُُع زاللها ؿمً اإلاؤؾؿت، في ؤلاصاٍع

كغح هخابجه على ٌعلم أن مؿؤوٌ ول  ألي ًمىً هما اجسظها، التي وؤلاحغاءاث الاهدغاؿاث أؾباب َو

 .عملُاجه إصاعة في حؿاعضه التي الخىحيهاث على ًدهل أن مؿؤوٌ

 
 

جب  مغاهؼ مؿخىي  على اإلاخسظة الخصحُدُت ؤلاحغاءاث بحن ؿُما الخيؿُم جدلُم العلُا ؤلاصاعة على ٍو

                                                           
1
 H. Savall et V.Zaritet, Maîtriser les Coûts et les Performances Cachés,2e Edition,Econonica, Paris, 1989,p.5. 

2 F.Busson-Villa. " L’utilisation du Tableau de Bord dans les PME" dans .M.Gervais,Recherches en Contrôle de 

Gestion, Paris, Economica, 1996.p214. 
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 ًخم أن ًمىً) الجؼةي، الخعُٓم مً بضال للمؤؾؿت ؤلاحمالي ألاصاء جدؿحن على والترهحز اإلاؿؤولُت،

 اإلاؤؾؿت أصاء على بالًغع  ٌعىص كض أهه إال ما، مؿؤولُت إلاغهؼ ومىاؾب مـُض جصحُحي إحغاء اجساط

 ألاهضاؾ مغاحعت ألاحضع مً ًيىن  الحاالث بعٌ ؿـي .(الىلُت هظه إلى الاهدباه ًجب لظا هيل،

 على للمؿؤولحن ٌؿمذ مما ،(الؿىت في مغجحن ) مىخٓمت صعاؾاث بىاؾُت إال طلً ًخم وال اإلابضبُت،

اث حمُع  .حضًضة أهضاؾ على الخـاوى و العلُا ؤلاصاعة وبحن بُنهم ؿُما بالخىانل اإلاؿخٍى

 : املضؤوليو مهاراث ولتنميت للتحفيز أداة .3

 واحهىها، التي الخدضًاث عؿع على كابلُتهم وجٓهغ 1اإلاؿؤولحن أصاء حعىـ مغآة اللُاصة لىخت حعخبر

 الخدؿِـ أن هما لظلً، جدـؼهم و ألاهضاؾ جدلُم هدى بالخلضم قعىعا لضيهم جّىلض اللُاصة ؿلىخت

ٌ  أؿًل إلًجاص الخدلُل و الخـىحر بعملُاث واللُام الدؿُحر عملُت في ألاؾاؾُت بالىلاٍ اإلاؿخمغ  الحلى

الع  مي  ًً هظا ول اإلاؤؾؿت؛ مً اإلاسخلـت ألاكؿام في اإلاؿؤولىن  واحهها التي اإلاكاول على والَا

مىدهم اإلاؿؤولحن وكضعاث مهاعاث  اإلاؤؾؿت في ألاعًاء مع والخىانل اللغاعاث اجساط على اللضعة ٍو

ٌ  ًمىً لظا أؿًل، أصاء جدلُم هدى وصؿعهم جدـحزهم بؼغى  هبحر بكيل حؿاهم اللُاصة لىخت أن اللى

غ في  .ملؤسسةبا الدؿُحر زلاؿت جٍُى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 T.Cuyaubère et J .Muller, Contrôle de Gestion Tome2 ,La Gestion Prévisionnelle et Budgétaire,Op. Cit , p204. 
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اعداد وجحلليل لوحت القيادة :الثاني املطلب

  جحديد الاصتراججيت: القضم الاول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوحاث جصميم: القضم الثاني 

  القيادة لكل مضؤول

 - ج –مضؤول -               ب - مضؤول  -                        أ - مضؤول

 

 

 

 

 

 

, الـغم,صعاؾت اإلادُِ 

 التهضًضاث

جدضًض هلاٍ اللىة و 

 الًعف باإلاؤؾؿت

 عؾالت اإلاؤؾؿت/الاؾتراججُت 

 الاهضاؾ العامت

FCSاإلاخؼحراث الاؾاؾُت  

 

 زُِ العمل

 اإلاؿؤولُاث

 ألاهضاؾ

 
 اإلاخؼحراث الاؾاؾُت

 زُِ العمل

 
 اإلاؤقغاث

 ألاهضاؾ

 
 اإلاخؼحراث الاؾاؾُت

 زُِ العمل

 

 اإلاؤقغاث

 ألاهضاؾ

 اإلاخؼحراث الاؾاؾُت

 زُِ العمل

 اإلاؤقغاث
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Acroissement 

 

 Electricité 

 

 

 

 Gaz 

 

وثائق الشركت: املصدر  

 

 

 

 

 

 

Déc-17 Déc-18 objectif T.E% T.R% 

Nombre de clients  Totale 7387 6993 7965 -5,3 88 

B.T 7366 6967 7911 -5,4 88 

 M.T  21 26 540 23,8 48 

H.T 0 0 0 DIV/0 DIV/0 

Déc-17 Déc-18 objectif T.E% T.R% 

Nombre de clients Totale 3522 5506 7735 56,33 71 

B.P 3514 5496 7730 56,40 71 

M.P 8 10 5 25,00 200 

H.P 0 0 0 DIV/0 DIV/0 
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Nombre d'abonné 

 electricité 

  

 

 

 

 Gaz 

 

وثائق الشركت: املصدر  

 

 

 

 Taux De Pertes  

Déc-17 Déc-18 objectif T.E% T.R% 

Nombre de clients Totale 183736 190729 192442 3,81 99 

B.T 183050 190017 191702 3,81 99 

M.T 683 709 737 3,81 96 

H.T 3 3 3 0 100 

Déc-17 Déc-18 objectif T.E% T.R% 

Nombre de clienrts Totale 67367 72872 75167 8,17 97 

B.P 67307 72802 75102 8,16 97 

M.P 58 68 63 17,24 108 

H.P 2 2 2 00 100 
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 Cumul Depuis Décembre 

2017 2018 objectif T.E% T.R% 

Ventes AO 477.16 466.35 465.9 -2 100 

Ventes FSM 104.02 122.95 111 18 111 

Ventes BT 581.18 589.3 576.9 1 102 

Ventes MT 222.51 245.31 240 10 102 

Ventes (BT+MT) 803.69 834.61 816.9 4 102 

Les Achats 1015.91 1012.58 995 -0.3 102 

Les Pertes  

En (GWh) 212.21 177.97 178.1 -16 100 

EN% 20.89% 17.58 % 17.90% -16 98 

 

وثائق الشركت: املصدر   
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 CHIFFRE D'AFFAIRES (Hors Taxes) MDA 

 

HP 59.66 50.02 -16 47.58 105 

وثائق الشركت: املصدر   

  حعخمض على لىخت اللُاصة في جلخُو "ؾىهلؼاػ"أهم ما جىنلذ إلُه الضعاؾت أن مؤؾؿت 

ت و وكاَاتها اإلاالُت و  ومً زالٌ الخدلُل وحض أنها حؿاهم ,مجمل وكاَاتها ألازغي  الخجاٍع

. و ؤلاحغاءاث الخعضًلُت الالػمت ؿعال  في جدؿحن ألاصاء واجساط اللغاعاث

و بالخالي لىحت اللُاصة حعض مً أهم اصواث مغاكبت الدؿُحر  التي ال ًمىً الاؾخؼىاء عنها في جـعُل 

 .جىاؿؿُت اإلاؤؾؿت

Chiffres d'affaires  

2017 2018 T.Ev% objectif T.R% 

Electricité 

BT 

MT 

HT 

4217.20 4277.15 1 4401.54 97 

2664.72 2620.12 -2 2594.62 101 

857.56 931.97 9 933.60 100 

694.92 725.06 4 873.32 83 

Gaz 386.21 455.82 18 382.69 119 

BP 
 
 
MP  
 

287.01 
 
 

333.37 
 
 

16 
 
 

303.65 
 
 

110 
 

39.54 72.43 83 31.45 230 

Chiffre d’affaires énergie  4603.41 4732.97 3 4784.23 99 
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 لوحت القيادة في جفعيل منافضت املؤصضت دور : الثالث املطلب

ٌ  ًمىً عام بكيل  ؿلىخاث الدؿُحر، مغاكبت مجاٌ في ألاصاة لهظه اؾخعماٌ ؾىء هىان أن اللى

 مجهوكاَا في بالخدىم للمؿؤولحن حؿمذ طاجُت عكابت أصواث لِؿذ باإلاؤؾؿت اإلاخىاحضة اللُاصة

ا اإلاعلىماث وجهعُض الىخابج لخلُُم أصاة هي بل أؿًل، أصاء جدلُم هدى وجدـحزهم  الجهاث إلى قهٍغ

 لىخاث ؿهي .الـعلُت الىخابج مع اإلاؿؤولحن إلى اإلاىولت ألاهضاؾ مُابلت مضي مً الخدلم بؼغى العلُا

اث جلبُت إلى جغقى ال ؿهي وبالخالي الغكابت، على مغهؼة جللُضًت كُاصة  مغاكبت لعملُت الحضًشت الًغوٍع

 .الدؿُحر

 جىملت في اإلاخمشل الغبِس ي صوعها لعب على باإلاؤؾؿت اإلاخىاحضة اللُاصة لىخاث كضعة عضم إن -

ً، َغؾ مً ألاصاة طهبه الاهخمام هلو إلى عاحع ألازغي  الغكابُت ألاهٓمت عجؼ خجلى اإلاؿحًر  مً طلً ٍو

لت زالٌ  .اللُاصة لىخاث هٓام عليها ًلىم التي اإلاباصا أهم مع جخماش ى ال التي وجهمُمها عغيها ٍَغ

 .ألاصاة هظه جمخلً ال التي باإلاهالل زانت كُاصة لىخاث إصعاج -

 مهضاكُت طاث معلىماث جىؿحر على كاصعا وحعله باإلاؤؾؿت الخام اإلاعلىماث هٓام جدؿحن -

 وحىص ومهاصع اإلاؤقغاث إعضاص هُـُت زالله مً جدضص صؿتر ويع كهحرة،هًغوعة ؿتراث وفي

ع بؼغى جدًحرها، في اإلاؿخسضمت اإلاعلىماث غ عملُت حؿَغ  هي التي باإلاهالل اللُاصة لىخاث جدٍغ

 .باإلاعلىماث ومؿخمغ صوعي جؼوٍض إلى بداحت

 .للمؤؾؿت أهمُت طاث جيىن  وي ألاصاة هظه جدًحر في الؿغعت -

لت الاهخمام -  والابخعاص بغةاإلاع البُاهُت ألاقياٌ على باالعخماص وطلً اللُاصة لىخاث عغى بٍُغ

ٌ  عً  .اإلاًللت باألعكام اإلالُئت الجضاو

ٌ  اإلاعىُحن اإلاؿؤولحن اهدباه لـذ بؼغى واحهاث على اللُاصة لىخاث وكغ -  الىخابج أهم خى

 ألابٌُ اللىهحن عىى البُاهُت الغؾىم عغى في ألالىان باؾخسضام ًىصل هما وألاهضاؾ،

 بهاثاإلاً هٓام اؾخسضام ٌؿخدؿً هما وألاؾىص، "Les clignotants " الاهدغاؿاث عً للىكف

 .العاصًت ػحر

 الـعلُت الاخخُاحاث حعىـ كُاصة لىخاث جهمُم في اإلاىهجُت العلمُت الُغق  إجباع يغوعة -

 .للمؿؤولحن

 حؿمذ مالُت ػحر أزغي  مؤقغاث إصعاج ًجب بل اإلاالُت، اإلاؤقغاث باؾخسضام الاهخـاء عضم -

ٌ  واكعُت هٓغة بئعُاء  .ألاصاء خى

  جسهُو زالٌ مً وطلً ألاصاة هظه في الاؾدشماع بدخمُت اإلاؤؾؿت إصاعة اهخمام يغوعة -

ت جابعت اٌا هظا في مسخهت مهلحت  ًلخض ى اللُاصة لىخاث هجاح أن هما الدؿُحر، مغاكبت إلاضًٍغ

 إلى ًىٓغ ما ؿؼالبا هدىها، والغؿٌ العضابُت جـاصي بؼغى جدًحرها في اإلاؿؤولحن إقغان يغوعة

 1.أصاءائهم جدؿحن على للمؿاعضة ولِـ اإلاؿؤولحن أصاء على للغكابت مىحهت أصاة اأ على اللُاصة لىخاث

 

                                                           
 .69م ,اإلاغحع الؿابم,بلهاقمي حاللي لُاعق  1
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ىُت باإلاؤؾؿاث ًخعلم ؿُما أما ت الَى  عملُت في خضًشت َغق  اهتهاج في البضء بًغوعة ًىصل ؿئهه الجؼابٍغ

 .ألاعماٌ صهُا في والبلاء الهمىص بؼُت الدؿُحر
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 ملخص الفصل: 

هي مجمىعت مً اإلاؤقغاث واإلاعلىماث التي حؿمذ بئعُاء هٓغة قاملت وهكف  لىخت اللُاصة

. الازخالالث و اجساط اللغاعاث الخىحيهُت، لبلىغ ألاهضاؾ اإلاغحىة التي ويعتها ؤلاؾتراججُت

اإلاؿخلبلُت، وهي جخيىن مً  حكحر إلى اإلاؿخىي اإلادخمل للمكاول الـعلُت و  وؾُلت عكمُتو

. مجمىعت مؤقغاث لتزوٍض اإلاؿؤولحن باإلاعلىماث ألاؾاؾُت للُاصة وكاَاتهم

 حؿاعض على الخيبؤ و على اجساط اللغاعاث، جخيىن مً مجمىعت مؤقغاث كلُلت العضص  مً هما

ً بمعغؿت اججاه الخُىعاث التي جُغأ على  زمؿت إلى عكغة ويعذ بىُـُت حؿمذ للمؿحًر

 .اإلاؤؾؿت وبخدضًض العىامل التي جؤزغ عليها في آلاحاٌ  اإلاىاؾبت
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  الخاثمة

 بىاسعتها یخم خیث ,املإسست لىضعیت الحليليت الصىزة حعىس التي املسآة بمثابت الدسییر مساكبت حعخبر

 بمخخلف املإسست ملىازد الدائم والخىحیه املسخمس بالخلییم وذلً املسعسة ألاهداف جدلیم على السهس

 بغیت ئهدازها وعدم املىازد لهره إلاميان كدز ألامثل الاسخعماٌ ضمان مع ،) بشسیت ، مادیت ( أهىاعها

 .والفعالیت الىفاءة مً كدز بأعلى املسعسة ألاهداف جدلیم

 الاسخخدام هى أهدافها جدلیم هدى املإسست وكیادة جىحیه على حساعد التي العىامل أوسب بین مً ئن

 املعلىماث بخىفیر حسمذ التي فهي الخصىص، وحه على منها الحدیثت الدسییر زكبت ا م ألدواث الجید

 ظسیم عً وذلً املإسست أوشعت مخخلف في الخدىم كصد للمسیریً املىاسب الىكذ وفي الضسوزیت

 .املىاسبت الخصحیدیت الاحساءاث واجخاذ فاثالاهدسا مخابعت

 الخللیدیت السكابیت باألدواث املخعللت الجىاهب بيل إلاملام مداولت هى سدىازاد مً السئیس ي الهدف ئن

 التي الخصائص خالٌ مً املإسست، في الدسییر زكبت ا م هظام جلییم في دوزها وٕابساش والحدیثت، منها

 .الدسییر زكبت ا م هظام علیها یعخمد التي السوائص أهم بین مً حعخبر والتي السكابي املجاٌ في بها جخمیز

 مساكبت هظام علیها یعخمد التي ألادواث هره مخخلف على بالخعسف املجاٌ هرا لدازست مداولت وفي

 في منها والاسخفادة " سىهلغاش   "مإسست في ألادواث هره ئسخخدام ومدي الدسییر،

 جفعیل في الدسییر مساكبت أدواث اسخخدام ": عىىان جدذ الدازست واهذ املإسست، جىافسیت جفعیل

 .والخعبیلي الىظسر  الجاهبین على زهصث والتي" املإسست جىافسیت

ٌ  مً جىمىا الدزاست هره خالٌ ومً  الفسضیاث باخخباز املخعللت الىخائج مً مجمىعت ئلى الىوى

 : یلي ما ئلى الخىول جم الىخائج هره ضىء وعلى امللدمت في املعسوخت والدساؤالث

 النتائج :أوال : 

  . املإسست في بالغت أهمیت ذاث الدسییر كبت ا مس حعخبر -

 .املإسست داخل املسإولیاث وبدكت جددید في الدسییر كبت ا مس أدواث لىا حسمذ -

 .الدسییرمساكبت  أدواث بأهمیت شائسالج في املإسساث لدي وعي  هىان -

  في ئدازة مساكبت الدسيیر جىفس لها كدز مً املعلىماث جإدر بها ئلى فخذ الخدليل املاليجعبيم  -

آفاق واسعت لخعىيس العمليت إلادازيت وشيادة فعاليتها وهرا مً خالٌ جدليل ألاوشعت 

 .وجدديد جياليفها

مساعدة ئدازة مساكبت الدسيیر على اسدبعاد ألاوشعت التي ال جضيف كيمت للمإسست  -

 .ومداولت الحد منها

ئظهاز ألاوشعت التي جضيف كيمت للمإسست وحساعد على الخدسین والخعىيس املسخمس في  -

 .العملياث إلاهخاحيت

  جىفس جلييم شامل ملساخل إلاهخاج التي يمس بها املىخج أو الخدمت لخجىب لىخت اللادةجعبيم  -

 .املساخل التي جإدر ئلى شيادة الخياليف وجخفيض ألازباح مً كبل ئدازة مساكبت الدسيیر
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 التوصيات: ثانيا :

ضسوزة جىاحد كسم خاص بمساكبت الدسيیر في املإسساث خاوت جلً التي جمس مىخجاتها  -

بعدد هبیر مً العمليت، وىنها جلدم الخىحیهاث الالشمت لخجىب الاهدسافاث التي حعيم جدليم 

 .ألاهداف املسحىة، وجضمً اسخغالٌ املىازد املخاخت بأكل جيلفت وأهثر فاعليت وهجاعت

على ئدازة مساكبت الدسيیر ججىب العسق الخلليديت في وىع املىاشهاث الخلديسيت وىنها جإدر  -

 .بها ئلى هخائج بعيدة بيسبت هبیرة عً الىخائج املخىكعت سابلا

  وىنها جدلل وجليم ألاوشعت بشيل لىخت الليادةجعبيم مداولت ئدازة مساكبت الدسيیر  -

 .دكيم، ألامس الرر يساعدهم على ئجخاذ اللسازاث الصائبت وفي الىكذ املىاسب

  للحصٌى على معلىماث مفصلت مخعللت بالخياليف إلاستراجيجيت لىخت الليادةجعبيم  -

الخدسین، وهرا معلىماث خاوت بالخياليف الصائدة  ومعلىماث خاوت بخياليف الخعىيس و

 .عً خاحت املىخج أر التي ال حعىد عليه بمىفعت وال جضيف أر كيمت

 آفاق البحث: ثالثا :

    مً خالٌ الىخائج التي جم الخىول ئلیها  في الفصٌى الىظسيت والفصل الخعبيلي و مً جم 

جفعيل املىافيت  في مساكبت الدسيیرمعسفت ألاهميت اللصىي التي يىدسبها ول حاهب مً حىاهب 

 . للمإسست

 كادزة على جىفیر املعلىماث        ئن هره الدزاست جمىىىا مً مداولت الخىول ئلى استراجيجياث

اللىة و الضعف ختى جخمىً املإسساث   هلاطذاث مصداكيت و في فتراث كصیرة مع حعسف على

. السياخيت مً جىميت و اسخمسازيت  وشاظها

العمل على مىاهبت املسخجداث املخعللت باالدواث       و في ألاخیر ال يسعىا اللٌى ئال أهىا هخمنى 

و هرلً جىعيت املسإولین و جدسيسهم بأهميتها مً خالٌ جيىينهم , الحديثت في مساكبت الدسيیر 

. في هرا املجاٌ ختى ييىن الخعبيم في امليدان صحيدا
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 ملخص الدراسة: 

من أجل ضمان الظير الحظن للمإطظاث و فقا ملا خططخه لبلىغ ألاهداف املىجىدة  وجب عليها اللجىء ئلي 

جخكفل هره الىظيفت بقياض ألاعمال , وظيفت محكمت لدعم هيكلها الخنظيمي واملخمثلت في مساقبت الدظيير 

و هرا من خالل , القسازاث التي يقىم بها املسؤوطين و كرلك مظاعدة املظإولين في املإطظت علي ئجخاذ

جىجيههم و جصحيح الاخطاء املسجكبت من طسف الدظيير و جحظين املسدوديت و جىجيه املإطظت ئلي ماحظعى 

 . ئليه في املظخقبل من أهداف و ئطتراجيجياث

و لضمان فعاليت هرا النظام يقىم مساقب الدظيير أثناء أداء وظيفخه باجباع عدة طسق و أطاليب حتي 

املىاشهاث الخقديسيت لىحت القيادة و , يحصل علي مايحخاجه من معلىماث من بينها املحاطبت الخحليليت 

 ئذا حعخبر لىحت القيادة و طيلت حظخعمل في هظام مساقبت الدظيير ألنها جحض ي بمبدأ . ألادواث الكميت ألاخسر 

جحقيق الفعاليت عن جد دقيق و جحدد املظإولياث املدظببت في الىقىع إلاهحسافاث و املظاهمت في جقيمي 

 .  و بالخالي الصيادة في ألازباح وزفع املسدوديت,طسيق الخأكد من جحقيق الاهداف املظطسة و جنافظيت املإطظت 

و لكي جحقق املإطظت هره ألاهداف يجب أن يخىفس لديها الىعي السقابي في جميع املظخىياث الدظييريت و 

 . إلادازيت املخخلفت

 لىحت القيادة,أدواث مساقبت الدظيير  , مساقبت الدظيير: الكلمات املفتاحية . 

In order to ensure the good functioning of the institutions and in accordance with the plans to 

achieve the existing objectives must be recourse to a court function to support the organizational 

structure of the control of governance, this function is to measure the work of subordinates and 

also help the officials of the institution to make decisions, Directing and correcting mistakes 

made by management and improving the efficiency and directing the institution to those who 

seek future goals and strategies.  

In order to ensure the effectiveness of this system, the Controller in the performance of his job to 

follow several methods and methods to get the necessary information, including analytical 

accounting, discretionary budgets dashboard and other quantitative tools  

If the dashboard is used in the management control system because it satisfies a very accurate 

valuation principle and determines the responsibilities that lead to the occurrence of deviations 

and contribute to the effectiveness by ensuring the achievement of the established goals and 

competitiveness of the institution, and thus increase in profits and increase profitability. 

  To achieve these goals, the organization must have supervisory awareness at all levels of 

management and management. 

 Keywords: steering control, steering control tools, dashboard. 


