


 جشكسات

هحمد هللا ووشكسه شكسا ًليق بجالل وجهه وعظيم شلطاهه ومن باب قىل الىبي صلى 

 هللا عليه وشلم: "من ال ٌشكس الىاس ال ٌشكس هللا"

بشني "الدكحىز فمن باب الشكس والشكس الخاص شكس عسفاها بالجميل ألشحاذي وقدوجي: 

 له كل الشكس والحقدًس." والري كان دائما مثال ألاشحاذ واملسشد والىاصح، فًىشف

في بئبداء  كما أثقدم بالشكس إلى الصادة ألاشاثرة املىاقشين لجهىدهم الطيبة، وجشٍس

 أزائهم وثقيد مالحظاتهم. 

 إليكم جميعا كل الشكس والحقدًس.

 

 

 

 

 



 داءــــــــــــــــــــــــإلاه

 

أهدي هرا العمل املحىاضع إلى أعز من في الىجىد إلى من ثحمل مشقة الحياة من أجلىا 

ن حفظهما هللا وزعاهما. ٍز  وغمسوها بحبهم وحىانهم الىالدًن العٍز

 إلى كل أفساد أشسجي.

 الدزاشة مقاعد بهم جمعحني من كل الى والاخىة والصداقة املحبة بهم جمعحني من كل الى

 العلم ومجالض

 .عملي اهدي هؤالء كل الى
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تعد عممية  تييةيا اادام مةل العمميةلت الميمة   ة  
المؤسس  االقتصلدي  لمل تو ره مل مؤشةرات رةروري  
لمطلق  اإلنتلجي  لمعةلمميل  ة  المؤسسة   وكةتلي ت ةيل 

ومةل ييدمونةو مةل إمكلنيلت العلمميل الجسدي  والفكرية  
ال يئة  التة   وقدراتيا عمة  التكيةم مة  إنتلج وى مست

يعممةةةةةول  ييةةةةةل ومؤشةةةةةرات التطةةةةةور التةةةةة  ت ةةةةةدو عمةةةةة  
 .المجلالت مستي ال إمكلنلتيا    ىته

ومل  يل ااسلليب المتلحة  التة  تعتمةدىل المؤسسة    
 ةة  تييةةيا هدائيةةل نجةةد محلسةة   التكةةلليم ك سةةموب ىةةلا 

الكفةةلمة يسةةلىا  ةة  تحسةةيل مردوديةة  المؤسسةة  و يةةلدة 
اإلنتلجيةة  وتلةةي  لسةةتسداا هسةةلليب محلسةة   التكةةلليم  
والت  تعت ر الموا نلت التيديرية  مةل  ينيةل تعمةى عمة  
تييةةيا اادام لمعةةلمميل  ةة  المؤسسةة  مةةل سةةالى ميلرنةة  

 اادام الفعم   مل ىو مسطط مس يل.

ومةةةةةةل سةةةةةةالى دراسةةةةةةتنل سمصةةةةةةنل الةةةةةة  هل محلسةةةةةة     
ت لمتكةةةلليم  ةةة  التكةةةلليم تسةةةلىا  ةةة  ورةةة  التيةةةديرا

عةةةةداد الموا نةةةةلت التيديريةةةة   إت تعةةةةد ىةةةةته  المسةةةةتي ى واد
ااسيةةةةرة مةةةةل اادوات اليلمةةةة   ةةةة  محلسةةةة   التكةةةةلليم 

والتسفةي  مةل  االقتصةلديتعمى عم  تحسيل اادام 
تكلليم اإلنتلج وكتلي الرقل   عم  التكلليم مل هجى 
تحديةةةةةةد المسةةةةةةؤوليلت والكشةةةةةةم عةةةةةةل مةةةةةةدى انحةةةةةةرام 

ال رنةةةةلمم المسطةةةةط  كمةةةةل  عةةةةلال رنةةةةلمم المنجةةةة  
تسةةةتسدا تيةةةلرير المتل عةةة  وتحميةةةى االنحرا ةةةلت 
عند إعةداد الموا نةلت التيديرية  مةل هجةى تييةيا 
اادام الةةةةةداسم   ةةةةة  المؤسسةةةةة  والحكةةةةةا عمةةةةة  

 .كفلمة مستمم هقسلا المؤسس 

 محلس   التكلليم : االفتتاحيةالكممات 
 .الموا نلت التيديري   اادام  تيييا اادام

. 

 
 

Le processus d'évaluation de la 
performance des processus importants 
dans l'institution économique puisqu'ils 
offrent nécessaires indicateurs de la 
capacité de production pour les travailleurs 
dans l'entreprise, ainsi que montrent les 
travailleurs physiques et intellectuelles et 
entrée d'un niveau de production et leur 
capacité à se adapter à l'environnement 
dans lequel ils travaillent et les indicateurs 
de développement qui ont l'air de leur 
potentiel dans ces domaines dans les 
possibilités futures. 
   Parmi les méthodes disponibles que 
l'organisation adoptée dans l'évaluation de 
leur performance, nous trouvons la 
méthode de comptabilisation des coûts 
une contribution importante à 
l'amélioration de la rentabilité de 
l'organisation et accroître l'efficacité de la 
production en utilisant des méthodes de 
comptabilisation des coûts, les budgets qui 
sont estimés, y compris les travaux sur 
l'évaluation du rendement des employés 
dans l'organisation grâce à la performance 
réelle par rapport à ce qui est prévu 
l'avance. 
   Grâce à notre étude est arrivée à la 
conclusion que la comptabilisation des 
coûts de contribuer au développement des 
estimations de coûts à l'avenir et la 
préparation des budgets, ce est ce dernier 
des outils importants dans les coûts de 
travailler à améliorer la performance 
économique et la réduction des coûts de 
production, ainsi que le contrôle des coûts 
afin de déterminer les responsabilités et de 
la divulgation de l'étendue de la 
comptabilité de déviation le programme 
réalisé pour le programme prévu, utilisé 
comme rapports et l'analyse des écarts 
dans la préparation des budgets pour 
l'évaluation de la performance interne 
dans l'organisation et la gouvernance à 
différentes parties de l'efficacité de 
l'organisation de suivi. 
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 المقدمة:

تيوا  كرة الموا نلت التيديري  عم  هسلس ور  تيديرات    المستي ى  ويرج  هصى لفظ الموا نة  إلة  
( حيةةث كلنةةت الموا نةة  تطمةةك عمةة  الكشةةو لت التةة  يةةتا إعةةدادىل مةةل طةةرم الدولةة  Budgetالكممةة  الفرنسةةي   

الموا نةةلت التيديريةة   ةة  األونةة  ااسيةةرة  مستمةةم المنشةة ت والتنظيمةةلت لتيةةدير اإليةةرادات  كمةةل توسةة  اسةةتسداا 
 االقتصلدي .
و شةةكى متطةةور  حيةةث ييةةوا  االقتصةةلدي يعةةد اادام مةةل  ةةيل الموارةةي  التةة  ييةةتا  يةةل  ةة  الدراسةةلت و 

العةةةلممول  ةةة  هي منشةةة ة  ةةة دام هع ةةةلم وواج ةةةلت ومسةةةؤوليلت قصةةةد تحييةةةك ىةةةدم هو مجموعةةة  مةةةل ااىةةةدام  
سيلسةةي  المنشةة ة عمييةةل حيةةث يعت ةةر تييةةيا اادام تات هىميةة   ةة  التعريةةم  كةةا ونةةوع مسةةتوى اإلنجةةل   اسةةتيرت

  وتصر لتيا هثنلم العمى عم  ميدار التحسل التي طره عم  اوسموكيلتيوالوقوم عم  صالحي  هدام العلمميل 
 هسموب هدائيا  وعم  معلممتيا م   مالئيا ومرؤوسييا.

 التللي : اإلشكالية لنل ومل ىتا المنطمك ت ر 
 

 الموازنات التقديرية في تقييم األداء بالمؤسسات؟هل تساهم 
 

 عم  ااسئم  الفرع  التللي :  يجب اإلجل  اإلشكللي عم  ىته  ولإلجل  الفرعية:  اإلشكاليات 
 ل  ملتا ترم ؟  ملتا نعن   للموا نلت التيديري  ومل ى  هىا هنواعيل واد
  ومل ى  هىا مؤشراتو؟كيم يتا تيييا اادام 
 ىى استسداا الموا نلت التيديري     المؤسس  يسلىا    تيييا اادام؟ 

 وتسةميط الرةوم عمة  : نرمة  مةل ورام ىةته الورقة  ال حثية  التعةرم عمة  الموا نةلت التيديرية  أهداف الدراسة
  .مدى مسلىم  معطيلتيل    تيييا اادام    المؤسسلت

  :التطرك لممحلور التللي : ارت ينل السل ي  اإلشكللي ولإلجل   عل خطة البحث 
       ااسس النظري  لمموا نلت التيديري .المحور األول: 
 لتيييا اادام. لمفلىيم  اإلطلرالمحور الثاني: 
 دور الموا نلت التيديري     تيييا اادام. المحور الثالث:
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 األول: األسس النظرية لموازنات التقديرية.    المحور

    
محلسةة   المسةةؤولي    لعت ةةلرنتطةةرك إلةة  تعريةةم محلسةة   التكةةلليم  الموا نةةلت التيديريةة ق ةةى التطةةرك إلةة  
 محلس   التكلليم: هسموب مل هسلليب

 
I.:مةةل الصةةعب إيجةةلد تعريةةم مستصةةر لمتكةةلليم يحةةيط  مورةةوعيل  شةةكى كلمةةى  مفهوووم محاسووبة التكوواليف

 كمليم : تعريفيلولكننل سنحلوى ت يلل هىا 
"طريي  لمعللج  ال يلنلت الت  ين غة  هل تسةلىا  صةف   :  نيل  يد عر يل المجمس الوطن  لممحلس   الفرنس 

التةة  تمثةةى جةة م ميةةا  ةة  هصةةوى  المح ونةةلتاليةةرار  ةة  المؤسسةة   ومةةل هىةةا هىةةدا يل تييةةيا  اتسةةلتهسلسةةي   ةة  
( وعمةةةة  الحكةةةةا الةةةةتي ي سةةةةته Performanceآثةةةةلر م لشةةةةرة عمةةةة  تييةةةةيا اادام  المح ونةةةةلتالمؤسسةةةة  ولتييةةةةيا 

عم  الييلكى واانشط  داسى المنش ة  وااسلليب والنظريلت الت  ت حث    متل ع  اإلنفلك    هي  المسئولول
لرقل ةةة  عمييةةةل وترشةةةيد اليةةةرارات اإلداريةةة   ويتجمةةة  تلةةةي مةةةل سةةةالى الييةةةلا مشةةةروع  غةةةر  قيةةةلا تكمفةةة  النشةةةلط وا

 عمميةةلت تسةةجيى وت ويةةب وتحميةةى وتفسةةير لمغةة ى ااحةةداث التكلليفيةة   للمشةةروع كمةةو والمع ةةر عنيةةل  للوحةةدات 
  1".النيدي 

العلمة   وتعرم محلس   التكلليم عم  هنيل " تيني  معللجة  المعمومةلت المتحصةى عمييةل مةل المحلسة   
  لإلرةةل   إلةة  مصةةلدر هسةةرى( وتحميميةةل مةةل هجةةى الوصةةوى إلةة  نتةةلئم  يتسةةت عمةة  رةةوئيل مسةةيرو المؤسسةة  

 2".اليرارات المتعمي   نشلطيل  وتسمح  مراق   المسؤوليلت سوام عم  مستوى التنفيت هو مستوى اإلدارة
وممةل سةة ك يمكةةل اليةوى هل جميةة  التعريفةةلت تتفةك عمةة  هل محلسةة   التكةلليم نظةةلا  رعةة  لممعمومةةلت 
ييوا  معللج   يلنلت التكلليم المستيلة    المسةتندات  و يةل لمجموعة  مةل الم ةلدئ والطةرك والنظريةلت تيةدم 

حديةةد كمفةة  المنتجةةلت والسةةدملت تسةةلعده إدارة المنشةة ة  ةة  الرقل ةة  عمةة  اادام  وت تكةةلليف إلة  إنتةةلج معمومةةلت 
 واتسلت اليرارات.

 
II.  إل  كةةرة الموا نةةلت التيديريةة  تيةةوا عمةة  هسةةلس ورةة  تيةةديرات  ةة   الموازنووات التقديريووة: تطووورنشوو ة و

( حيةةةةث كلنةةةةت الموا نةةةة  تطمةةةةك عمةةةة  Budgetالمسةةةةتي ى  ويرجةةةة  هصةةةةى لفةةةةظ الموا نةةةة  إلةةةة  الكممةةةة  الفرنسةةةةي   
التةة  يةةتا إعةةدادىل مةةل طةةرم الدولةة  لتيةةدير اإليةةرادات والمحروقةةلت  كمةةل توسةة  اسةةتسداا الموا نةةلت  تالمكشةةو ل

   3 التيديري     األون  ااسيرة  مستمم المنش ت والتنظيملت االقتصلدي  ويرج  تالي إل  مل يم :
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 .الرغ      استسداا الموارد االقتصلدي  ه رى استسداا ممكل 
 سةةةلطر المحتممةةة  حيةةةث إعةةةداد الموا نةةةلت التيديريةةة  يسةةةلعد  ةةة  دراسةةة  المشةةةلكى الرغ ةةة   ةةة  مواجيةةة  الم

 المحتمم  ق ى وقوعيل و إيجلد الحموى المنلس      حلل  حدوث مشلكى.
  الرغ      سمك حوا   لمعملى مل سالى مشلرك  العلمميل    إعداد الموا نلت التيديري   ومل يترتب عل

   مستوى اادام و تيوي  روح العمى الجملع .تلي مل دا عي  وررل عل العمى ور 
 .الرغ      إيجلد وسيم   علل  لمرقل   وتيييا اادام 
   

III.:يستمم مفيوا الموا نةلت التيديرية  مةل وجية  نظةر المحلسة ييل والمةدرام  حيةث  مفهوم الموازنات التقديرية
ينظر إل  الموا نلت التيديري  حسب المحلس ييل عم  هسلس إعدادىل همل المدرام ينظر إلييةل مةل حيةث تنفيةتىل 

 لمموا نلت التيديري  نجد مل يم : التعريمومل  يل 
كميةة  تغطةة  جميةة  هوجةةو نشةةلط المشةةروع لفتةةرة مسةةتي مي   ةة   الموا نةةلت التيديريةة  "ىةة  ترجمةة  ملليةة  لسطةة 

ىةد ل يةتا عمة  هسلسةو متل عة   والمنفةتول ويرت طةول  يةل وتتسةت المسةئولولصورة شلمم  ومنسي   ويوا ك عمييةل 
اإلجةةةرامات المصةةةحح  لمعللجةةة  االنحرا ةةةةلت  اتسةةةلتنتةةةلئم التنفيةةةت الفعمةةة  والرقل ةةة  عمييةةةل  ويمكةةةل اإلدارة مةةةل 

  4".والتوصى إل  الكفلي  اليصوى
كمةةةل تعةةةرم الموا نةةةلت التيديريةةة  حسةةةب الةةةدليى الفرنسةةة  لممحلسةةة     نيةةةل " هسةةةموب لمتيةةةدير ييترةةة  ترجمةةة  

 5".إل   رامم هعملى تدع  الموا نلت المسئوليل اشتراياليرارات المتستة مل طرم اإلدارة م  
وتعرم الموا نلت التيديري    نيل "سط  تفصيمي  لإلعداد المستي ى  مع را عنيل  وحدات كمي   تحدد كيةم 
يمكةةل الحصةةوى عمةة  المةةواد  و كيةةم سةةيتا إسةةتسداميل لتحييةةك هىةةدام محةةددة سةةالى  تةةرة  منيةة  معينةة   لةةتلي 

  6".لممستي ىتعت ر الموا نلت ى  ااداة المحلس ي  الرئيسي  لتيييا اادام واإلعداد 
 

IV.:إل قيةةلا المنشةة ة  لعتمةةلد الموا نةةلت التيديريةة  يحيةةك مجموعةة  مةةل ااىةةدام  أهووداف الموازنووات التقديريووة
 7 هىميل:
 .تو ر الموا نلت التيديري  حمي  الوصوى  يل سطط اإلدارات المستمف  داسى المنش ة 
  الموا نةةلت المةةديريل لمتفكيةةر والتسطةةيط لممسةةتي ى  ةةدال مةةل االىتمةةلا  ةةلامور المسةةتجدة ومتل عتيةةل  تشةةج

يجلد حموى ليل.  واد
  اامثةى  ة  ااقسةلا  السةتغالليلتسلعد الموا نلت التيديري  عم  التسصيص الرشيد لمموارد داسى المنشة ة

 المستمف .
  اادام مل سالى تحييك ااىدام الموروع .تسلعد الموا نلت التيديري  اإلدارة عم  تيييا 
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  تسلعد الموا نلت عم  التنسيك  يل هقسلا المنش ة مل هجى ترا ط هدام ااقسلا وعدا وجود  جوة  يل هدام
 ااقسلا المستمف .   

V.:إل  لريتنيسا حسب كى مع أنواع الموازنات التقديرية:  
 

V.1 . و يةل ليةةتا المعيةلر تيسةا الموا نةةلت إلة  موا نةةلت و  الزمنيووة:أنوواع الموازنووات التقديريوة موون حيووث الفتورة
سةةتراتيجيلتيل  ينةةلي هىةةدام  طويمةة  ااجةةى  متوسةةط  ااجةةى وقصةةيرة ااجةةى  وىةة  تةةرت ط   ىةةدام المؤسسةة  واد

 إستراتيجي  وهىدام تكتيكي  وهىدام تشغيمي .
 

تع ر عل ااعملى الت  ترغةب المؤسسة   ة  تحييييةل  ة  المةدى الطويةى وىة   موازنات طويمة األجل: .1
متعميةة   لاىةةدام اإلسةةتراتيجي  لممؤسسةة   وتغطةة   تةةرة تفةةوك سمسةة  سةةنوات وغلل ةةل تيةةتا وتسطةةط لالسةةتثملرات 

 المللي .
 
عةلدة مةل تغطة  هىةدام مةل  ةيل مةدة سةنتيل إلة  هر عة  سةنوات وىة  متعمية  : األجول متوسطةموازنات  .2

  لاىدام التكتيكي .
ويطمةةةك عمييةةةل الموا نةةة  التيديريةةة  السةةةنوي  هو العمميةةة   وىةةة  تغطةةة  نشةةةلط  موازنوووات رةووويرة األجووول: .3

 لممؤسس  سالى دورة مللي  قلدم   وتعت ر ج م مل الموا نلت طويم  ااجى.
 

V.2 . :الثل تةةة  حسةةةب ىةةةتا المعيةةةلر تيسةةةا الموا نةةةلت إلةةة  قسةةةميل: الموا نةةةلت التيديريةةة  مووون حيوووث المرونوووة
 والموا نلت التيديري  المرن    المتغيرة(

 
ت ن  الموا ن  الثل ت  عم  حجا اإلنتلج واحد وتستعمى    المؤسسلت الت  ليل اليدرة  الموازنة الثابتة: .1

عم  التن ؤ  صف  حيييي   حجا النشلط لمفترة اليلدم   حيث تتمي  ىته الموا ن   للث لت نس يل إل  مستوى حجا 
 النشلط.
 
ويطمةةةك عمييةةةل كةةةتلي المتغيةةةرة وتعةةةد عمةةة  هسةةةلس مجموعةةة  متعةةةددة مةةةل  الموازنوووة المرنوووة يالمت يووورة : .2

مسةةةتويلت النشةةةلط  لغةةةر  المراق ةةة  وتييةةةيا اادام  حيةةةث تعت ةةةر ىةةةته الموا نةةة  كةةة داة  عللةةة   ةةة  تلةةةي و تتميةةة  
تا يجةةب هل تسةةتجيب  للمرونةة  إت هل ىنةةلي تغيةةرات تحةةدث  ةة  محةةيط المؤسسةة  سةةوام الةةداسم  هو السةةلرج   ولةة

   ليته المتغيرات.
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V.3 .:تيسةا حسةب مةدة التصةنيم إلة  موا نة   من ناحية درجة التفاةويل التوي تشوممها الموازنوة التقديريوة

 المسؤولي  وموا نلت ال رامم. 
 
إل موا نةة  المسةةؤولي  هداة  عللةة  لمرقل ةة  انيةةل ت ودنةةل  للمعمومةةلت المفصةةم  التةة  موازنووة المسووؤولية:  .1
عمة  تييةةيا هدام المسةؤوى الةةتي ىةو عمة  رهس اليسةةا المعنة  هو مركةة  المسةؤولي   الةتي قةةد يكةول ىد ةةو تسةلعد 

تسفةةي  ااع ةةلم  يكةةول مركةة  التكةةلليم هو ل يةةلدة اإليةةرادات  يةةو مركةة  اإليةةرادات  هو  ةة  ااسيةةر هر ةةلح  يةةو 
   لكى قسا مل هقسلا المؤسس .مرك  ر ح إت هل الموا ن  تترمل ااعملى المراد تنفيتىل سالى  ترة الموا ن

 
اليةرارات سلصة   ة  المشةلري  االسةتثملري  حيةث هنيةل  اتسةلتتسلعد ىته الموا ن  عمة   البرامج: موازنة .2

تحةةدد مةةل تسةةع  المؤسسةة  إلةة  الييةةلا  ةةو مةةل سطةةط رئيسةةي   وهسةةلس موا نةة  ال ةةرامم ىةةو نشةةلط معةةيل هو عمميةة  
 محددة تريد المؤسس  الييلا  يل  مثى شرام آل  جديدة  الييلا  حمم  دعلئي ...الخ.

 
V.4 . مع ر عنيل عم  هسلس عين  مثى موا نة  اإلنتةلج  وموا نةلت ىنلي موا نلت  وحدة القياس: حيثمن

مع ةةر عنيةةل عمةة  هسةةلس نيةةدي  ونجةةد الموا نةةلت المع ةةر عنيةةل عينيةةل  ةة  المؤسسةةلت اإلنتلجيةة   إال هل هغمةةب 
عمةة  المعمومةةلت المسةةتيلة مةةل المحلسةة   العلمةة  هو  العتملدىةةلالموا نةةلت يع ةةر عنيةةل عمةة  هسةةلس نيةةدي نظةةرا 

  وانو ال يمكل الجم   يل الموا نلت المستمف   ينلي قلسا مشتري ىو الييلس النيدي.   محلس   التكلليم 
مةل تعريةم الموا نةلت التيديرية  وهىةدا يل تت مةور مجموعة   مبادئ إعداد الموازنات التقديرية:  .1

الموا ن  ومل  يل مل الم لدئ الت  تعت ر مرجعل يتا االسترشلد  و  لستمرار    المراحى المستمف  الت  تمر  يل 
  ىته الم لدئ نجد:

ييصةةد  يةةتا الم ةةده هل تكةةول الموا نةة  شةةلمم  لجميةة  إدارات المشةةروع وهقسةةلمو  :الشوومولمبوودأ  .2
ومراك  المسؤولي   يو  وعميو تشمى الموا ن   ط يعتيل جمي  هوجو نشلط المشروع وتممس جمي  عمميلتةو وتمتةد 

 التنظيم  لممشروع. إل  جمي  مستويلتو كمل ى  محددة    الييكى
 
ييصد  يتا الم ةده توقيةت العمميةلت المستمفة  وتو يعيةل عمة  مةدار  تةرة الموا نة   الزمني: التوزيعمبدأ  .3

حسب توق  حدوثيل  ك ل تيسا موا ن  الفترة اليلدم  إل   ترات متسلوي    للتيسيا ال من  ال يعن  تو ي  اارقلا 
  توقيت العمميةلت سةالى  تةرة السنوي  تو يعل متسلويل عم   ترات الموا ن  إنمل الميصود ىنل  م ده التو ي  ال من

 الموا ن  حسب إحتملى هو توق  حدوثيل  عال.
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يعت ةةر م ةةده التع يةةر عةةل الموا نةة   ةة  شةةكى مةةلل  همةةرا حتميةةل  و تلةةي لتوحيةةد المووالي:  التعبيوورمبوودأ  .4

ي  هسلس الييلس  يل الموا نلت المستمف   إت يتا    ال داي  إعداد  ع  الموا نلت عم  شكى معليير كمي  نوع
مثةةى الكميةة  الميةةدرة مةةل الم يعةةلت هو المنتجةةلت التلمةة   وكةةتلي االحتيلجةةلت الميةةدرة مةةل المةةواد ااوليةة  هو  مةةل 
العمى هو الطلق ...الخ  وىو مل يع ر عنو  للموا ن  العيني   إال هنو مل الرروري ترجم  جمية  ىةته الموا نةلت 

  ر مثال.العيني  إل  لغ  مللي  مع ر عنيل  وحدة نيدي  الدينل
 
 ةة  الواقةة  يعت ةةر إعةةداد الموا نةة  عمميةة  تعلونيةة  تشةةتري  ييةةل جميةة  المسةةتويلت مةةل  :المشوواركةمبوودأ  .5

إدارات وهقسةةلا ومراكةة  مسةةؤولي   حيةةث ييةةوا كةةى منيةةل  للمشةةلرك   ةة  رسةةا سطةةط وسيلسةةلتو التفصةةيمي   و ةة  
لرك  جميةة  المسةةتويلت اإلداريةة  ترجمةة  ىةةته السطةةط والسيلسةةلت إلةة  معةةليير كميةة  ونوعيةة  ونيديةة   وتةةؤدي مشةة

لة  محةلولتيا العمةى عمة  إنجلحيةل  المسئول     إعداد الموا ن  إل   يلدة درج  تي ى اا ةراد ليةل حةيل التنفيةت  واد
هل معةةةليير الموا نةةة  نل عةةة  مةةةنيا هوال  وانيةةةا شةةةلركوا  ةةة  إعةةةدادىل ثلنيةةةل  وال ىةةةته  اعت ةةةلر كةةةى السةةة ى عمةةة  

داراتيا.  لعت لرىاالمعليير تتسا  للواقعي    هقدر اا راد معر    للتفلصيى الدقيي  لشؤول مراك ىا وهقسلميا واد
 

 
وييصةد  ةةللر ط  ةةيل معةةليير الموا نةة  ومراكةة   مبوودأ الووربط بووين معووايير الموازنووة ومراكووز المسووؤولية: .6

 نود التكلليم  المسؤولي  تسطيط الم يعلت وتت   تد ك  نود التكلليم  حسب المسؤولي  عل ىته العمميلت وعل
المرت طةة   يةةل   حيةةث يكةةول لكةةى مركةة  مسةةؤولي  سطةة  عمةةى مرسةةوم  يسةةير عمييةةل ويتحمةةى تكلليفيةةل  و ةةتلي 
تتسن  ميلرن  نتلئم التنفيت الفعم   يته السط  و للتلل  يتسن  اتسلت السطوات الال م  لمعللج  نواح  الرعم 

عةداد التيةلرير الرقل ية   حيةث يتطةل ك الييكةى واإلسرام وتشجي  الكفلمات  وت عةل لةتلي يةتا تسطةيط ال عمميةلت واد
التنظيم  والمستويلت اإلدارية  المستمفة   ة  المنشة ة  ويراعة   ة  إعةداد ىةته التيةلرير هل تكةول متكلممة   حيةث 
يمكل متل ع  اادام عند المن    وهل يحمى كى مرك  مل مراك  المسؤولي    نود التكلليم المسؤوى عنيل والت  

لرقل تةةو  يةةط  كمةةل يراعةة   ةة  تسطةةيط العمميةةلت وتصةةميا تيةةلرير اادام هل المسةةتويلت اإلداريةة  العميةةل  تسرةة 
لإلدارة تيتا  صورة شلمم  لجمي  هوجةو النشةلط   ة  حةيل تسةتص مسةتويلت اإلدارة الوسةط  والةدنيل  للتفلصةيى 

 متعمي   للنشلط السلص  يل  يط.  ال
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 لتقييم األداء. االطار المفاهيمي

 
I. :مفهوم وأهداف تقييم األداء  

 
I.1 .:ق ى تعريم تيييا اادام نعرج عم  تعريم اادام: تعريف تقييم األداء 

عم  هنو "مجموع الررل    كى مل يتعمك  للنتلئم المللي  وغير المللي  لممنش ة مل ااطةرام  األداءيعرم 
المكون  لممؤسس  والمترمن  لمستوى الثي     قةدرات المؤسسة  عمة  إنتةلج ىةتا الررةل  شةكى دائةا   للمؤسسة  

  8.ملليل  لمنتجلتيل  ميلميل"الت  تتمي    دام جيد ى  الت  مل هىا ممي اتيل االستثملر الدائا ل  لئنيل  لع
عمةة " هنةةو تييةةيا نشةةلط الوحةةدة اإلقتصةةلدي   ةة  رةةوم مةةل  تقيوويم األداءيعةةرم  عةةد إعطةةلم مفيةةوا لةة دام  

توصمت إليو النتلئم    نيلي  الفترة المحلس ي   حثل عل العوامى المؤثرة  ة  النتةلئم  ة  تشةسيص مةل ت ةيل مةل 
       9.تفلدي هس لب ااسطلم مستي ال"صعو لت    التنفيت وتحديد المسؤوليلت و 

عمةةة  هنةةةو " قيةةةلس اادام الفعمةةة   مةةةل تةةةا ت ديتةةةو مةةةل عمةةةى( وميلرنةةة  النتةةةلئم  تقيووويم األداءكمةةةل يعةةةرم 
المحييةة   للنتةةلئم المطمةةوب تحييييةةل هو الممكةةل الوصةةوى إلييةةل حتةة  تكةةول صةةورة حيةة  لمةةل حةةدث  ولمةةل يحةةدث 

اإلجةةةرامات المالئمةةة   اتسةةةلت عةةةال ومةةةدى النجةةةلح  ةةة  تحييةةةك ااىةةةدام وتنفيةةةت السطةةةط المورةةةوع    مةةةل يكفةةةى 
 10يل اادام".لتحس

ويمكل هل نعرم تيييا اادام عم  هنو محلول  ميلرن  اادام الفعم   مل ىو مسطط مل ق ى  مل هجى 
وتفةلدي ااسطةلم  ة  المسةتي ى والرقل ة  عمة  هدام اا ةراد والحكةا عمة   االنحرا لتتحديد المسؤوليلت ومعللج  

 مدى قدرتيا    تنفيت السط  المستي مي  لممنظم .
I.2 .تيدم عممي  تيييا اادام إل  الوصوى إل  مجموع  مل ااىدام يمكل تمسيصيل ف تقييم األداء: أهدا

 كمل يم :
 

حيةث تسةتعمى تيةلرير الكفةلمة كة داة لمرقل ة  واإلشةرام  متابعة أداء العامل والررابة عميه بةفة دائمة: .1
الم لشةر  ة ل ييةتا  صةف  شة و دائمة   سةير العمةى ومالحظة  هدام العةلمميل اعمةلى وظةلئفيا  لممسئوىإت تسمح 

 لمحكا عم  مدى كفلمتيا لمينتيا.
 
 عند مةل يةدري العلمةى هل مينتةو ستسرة  لمتيةويا والتيةدير  أكثر في مهنتهم: االجتهاددفع العمال إلى  .2

 يد هكثر.   إل تلي يجعى العلمى ي تى جالمسئوليلالدائا مل ق ى 
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 ةةةنظا السدمةةة  المدنيةةة  تيرةةة   ةةة  غللةةةب ااحيةةةلل  يرةةةلم الموظةةةم  إمكانيوووة تثبيوووت العامووول الجديووود: .3
 العلمةةةى( الجديةةةد لفتةةةرة تةةةر ص ق ةةةى تث يتةةةو  ةةة  مينتةةةو  واإل هسةةةت عد مةةةل المينةةة  وتلةةةي لعةةةدا قدرتةةةو عمةةة  الييةةةلا 

  واج لتو.
         

يث تكفى الدارس  التحميمي  لنتلئم تيلرير الكفةلمة ح تبيان بعض العيوب والمشاكل اإلدارية والتنظيمية: .4
الكشةةم عةةل  عةة  العيةةوب اإلداريةة  والتنظيميةة  وعمةة  سةة يى المثةةلى  ةةإتا  كةةلل مسةةتوى غلل يةة  الوحةةدة اإلداريةة  
 للنس   لعنصر مل العنلصر دول المستوى المطموب  إل ىتا ي يل هل ىنلي مشكم     الوحةدة اإلدارية  ككةى  

 فسو.وليس    الموظم ن
 

 
إت تعت ةةر عمميةة  تييةةيا اادام  مثل ةة  إستيةةلر لمةةدى  تقوودير ةوو حية أنظمووة شووؤون العوواممين األخوور : .5

 سالم  ونجلح الطرك المستسدم     اإلست لر والتعييل. 
 

II. الخطوات والمشاكل المتعمقة بتقييم األداء وع رته بالتخطيط والررابة 
 

II.2 .:اادام   ر ع  سطوات هسلسي :تمر عممي  تيييا  خطوات تقييم األداء  
 

: وى  تحديد مةل الةتي يجةب هل يةتا قيلسةو عنةد تييةيا اادام ل  ةراد  تحديد أبعاد ومعايير تقييم األداء .1
ممةةل يعنةة  تحديةةد اا عةةلد التةة  سةةوم تسةةتسدا  ةة  قيةةلس اادام وال عةةد ىةةو جلنةةب مةةل جوانةةب اادام  يمكةةل ال 

    قيلمو  عممو مثلى اادام وجودة اادام وسموكيلت العمى...الخ. يستسدا لتحديد مدى  عللي  وكفلمة الفرك
إل تييةةيا اادام يجةةب هل يرتكةة  عمةة  ه عةةلد تات صةةم  م لشةةرة  مةةل يؤديةةو الفةةرد  عةةال  ةة  وظيفتةةو  وىةةتا        

لتييةيا يجب هل يتا تحديد ه علد التيييا إستنلدا إل  نتلئم تحميى الوظلئم ويصرم النظر عمل إتا كلنت ه عةلد ا
 مرت ط    ىدام المنظم  هو مرت ط   محتوى العمى التي يظيره تحميى الوظلئم.

  
:  تنصب عممي  قيلس اادام الفعم  ل  راد عم  تحديد درج  هو رت   مدى جودة رياس األداء الفعمي .2

 عة  المنظمةلت  هدام اا راد    كى  عد مةل ه عةلد التييةيا التة  تةا تحديةدىل  ة  السطةوة السةل ي    يةد تسةتعمى
قيلس مكول مل مجموع  مل الدرجلت هو تستسدا رتب وصفي  وقد تكول هحيلنل مل السيى تيييا اادام  شةكى 

 كم  وتلي    حلل  تيييا حجا اإلنتلج والتصميملت الت  هنج ىل الفرد.
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مةؤداه  غلل ةل يثةلر  ة   عة  المنظمةلت سةؤاى:  توفير معمومات مرتدة لألفراد عن نتائج تقييم أرائهوم .3
مل اا رى إس لر المرؤوسيل  نتلئم تيييا هدائيا ها ال؟  وىتا السةؤاى  ة  حييية  اامةر يعت ةر سةؤاى مسةتغرب 
 كيم يةتا تيةيا اادام ل  ةراد ثةا يحجةب عةنيا نتةلئم التييةيا  وقةد وصةى اامةر  ة   عة  المنظمةلت هل يطمةك 

 حت   للنس   لمفرد التي يتا تيييا هداؤه.عم  تيييا اادام  للتيلرير السري   حيث هنيل تعت ر سري  
 
: ال هسلليب تيييا اادام قد يؤثر   شكى م لشر عم  تحسيل اادام كمةل انيةل قةد إدارة وتحسين األداء .4

تؤدي ال  نتلئم عكسي    يد ينتي   صراع وتعلر   يل الفرد ورئيسو الم لشةر  ولتحسةيل تلةي يجةب ال تيةوا 
 المنظم  عم  تحسيل اادام ل  راد وليس عيل يا هو مكل  تيا. مسف  تيييا اادام    

 
II.2 .  :المشاكل المتعمقة بتقييم األداء وع رته بالتخطيط والررابة 

 
 مفهوم الررابة والتخطيط:  .1

"  نيل العممي  الت  تت كةد اإلدارة  ميترةلىل مةل هل اليةرارات واانشةط  المستمفة  تتملشة  مة   الررابة تعرم
النتةةةلئم المرغو ةةة   وعةةةلدة مةةةل تكةةةول النتةةةلئم المرغو ةةة  ىةةة  تمةةةي التةةة  سةةة ك تحديةةةدىل هثنةةةلم عمميةةة  التسطةةةيط  

رىةل عةل الظةروم السطةط المورةوعي  وتع ي مالئمة وتترمل عممي  الرقل ة  هيرةل رةرورة التعةرم عمة  مةدى 
 11العممي  إتل الرقل   تيدم ال  تحييك ىد يل:

 . ااوى: وىو الت كد مل حسل سير العمى وتنلس و م  السطط الموروع 
               . الثلن : وىو التحيك مل تع ير السطط الموروع  عل الظروم التشغيمي  اليلئم 
لمةةل يةةراد عممةةو  كمةةل هل السطةة  ىةة  طريةةك  قةةرار مسةة ك اتسةةلت يعةةرم عمةة  هنةةو "ع ةةلرة عةةل  التخطوويطهمةةل 

   12مرسوا لفعى ي م  الييلا  و".

  

هل الرقل ةة  ىةة  التحيةةك مةةل هل مةةل يحةةدث يطةةل ك السطةة    يةةوىييةةوى  ع رووة تقيوويم األداء بالررابووة: .2
يمكةل  الميررة والتعميملت الصلدرة والم لدئ المعتمدة  ولتلي تعت ر الرقل   احد الوظلئم اإلدارية  الرئيسةي  التة 

عةةل طريييةةل الت كةةد مةةل مةةدى تحييةةك ااىةةدام  للكيفيةة  المطمو ةة   وتمةةر عمميةة  الرقل ةة   ةةثالث مراحةةى هسلسةةي  
 13 تتمثى   :
 .تحديد معليير اادام 
 .تجمي  ال يلنلت عل اادام 
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  واتسةةةلتتييةةةيا اادام مةةةل سةةةالى ميلرنةةة  اادام الفعمةةة   ةةةلادام المتوقةةة   وتحديةةةد االنحرا ةةةلت وتحميميةةةل 
 .االنحرا لتاإلجرامات التصحيحي  لعالج ىته 

يترةةح ممةةل سةة ك هل عمميةة  تييةةيا اادام تعت ةةر مةةل هىةةا العمميةةلت اإلداريةة  انةةو  ةةدونيل ال يمكةةل الييةةلا        
  عمميو الرقل     ي  تمثى الشك الثلن     العممي  الرقل ي   عد ور  معليير اادام كمل هورحنل سل يل.

م لشر لوظيف  الرقل   وتيييا اادام عم  كى الوظلئم اإلدارية  ااسةرى    نةلم عمة   انعكلسومل ىنل 
 لمرقل   عم  التسطيط. انعكلسالرقل   وتيييا اادام يتا إعلدة التسطيط وىتا 

وعةةةةل طريةةةةك الرقل ةةةة  وتييةةةةيا اادام تكتشةةةةم نةةةةواح  اليصةةةةور  ةةةة  إعةةةةداد اليةةةةوى العلممةةةة    لل يةةةةلدة هو 
 ةةراد  ةة  المكةةلل غيةةر المنلسةةب الةةتي ال يتفةةك مةة  مةةؤىالتيا هو س ةةرتيا العمميةة   وىنةةل النيصةةلل  هو ورةة  اا

يحتةةلج اادام الةة  إعةةلدة النظةةر  ةة  سيلسةةلت اا ةةراد  ومعنةة  تلةةي هل الوظيفةة  الرقل يةة  وتييةةيا  اادام انعكةةلس 
 عم  جمي  الوظلئم اإلداري  ااسرى وظيور التكلمى  ينيمل جميعل. 

 
يجةةب عمةة  المؤسسةة  هل تسطةةط كةة  تنسةةك نشةةلطلتيل  ترةةمل ال ء بووالتخطيط: ع رووة تقيوويم األدا .3

  كةةة  تكةةةول عيالنيةةة   وكةةة  تراقةةةب ىةةةتا مةةةل شةةة نو هل يسمةةةك التةةة  ر داسةةةى المسةةةتي ى مةةة سوت  عةةةيل اإلعت ةةةلر
المؤسسةة  وىةةو مجموعةة  مةةل الحركةةلت المتداسمةة  والمتنلسةةي  مثةةى الموجةةودة  ةة  هعصةةلب الكةةلئل الحةة   إت ال 

عنةةةد التييةةةيا   للسطةةة  تحةةةدد  إليةةةويمكةةةل تصةةةور تييةةةيا اادام دول وجةةةود تسطةةةيط انةةةو ااسةةةلس الةةةتي يرجةةة  
لييةلدة المؤسسة  الة  النتةلئم المسةتيد   ك ةرامم  الشةرام  الوسةيط ليير المرجعي  وتحدد المراحى ااىدام والمع

       14.لمرد وديتيالمؤسس  ور    استمرار عد تيييا اادام لرملل   لستمرارواإلنتلج  ليتا  ي  معرر  لمتغيير 
II.3 . :ى يمكل حصرىل  يمل يم :تواجو عممي  تيييا اادام جمم  مل المشلك مشاكل تقييم األداء  

15 
: مةل هسة لب عةدا كفةلمة نظةلا تييةيا اادام  ة  هي مكةلل ىةو عةدا عدم وجود معدالت ومعايير لألداء .1

وجود معدالت ومعليير وارح  ودقيي  ل دام  ىةته المعةدالت والمعةليير رةروري  لتمكةيل المييمةيل مةل ميلرنة  
صعو   ور  المعدالت والمعةليير لجمية  الوظةلئم   إنةو مة  اادام الفعم   لادام المطموب  وعم  الرغا مل 

التط يةةك والس ةةرة يمكةةل الوصةةوى إلةة  معةةليير ومعةةدالت لجميةة  هو اغمةةب الوظةةلئم  وىةةته المعةةليير يجةةب هل 
 تكول وارح  ودقيي  ومفيوم  لكى مل الرئيس والمرؤوس وهل يشلري المرؤوسيل    إعدادىل.

 
: غلل ةل مةل تسةتسدا المؤسسةلت طريية  واحةدة ب موع جميوع الوظوائفإستخدام طريقوة لمتقيويم ال تتناسو .2

لمتيييا ويتا تعميميل عم  جمي  اإلدارات  غ  النظر عل ط يع  ومستوى الوظلئم  تعميا طريي  واحدة عم  
 جمي  الوظلئم قد ال يحيك الكفلمة المطمو   مل العممي .
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تمعب نملتج  تيييا اادام دورا  علال    نجلح عممي  التيييا  وجةود نمةلتج  عدم كفاءة نماذج التقييم: .3

شةةلمم  ووارةةح  وسةةيم  قةةد تشةةج  الميةةيا عمةة  تع ئتةةو  ةة  وقتةةو و إتيةةلل  همةةل النمةةلتج المعيةةدة والغلمرةة   إنيةةل 
مةلتج  سةة ب تةؤدي إلة  تيةرب الميةيا مةةل إعةداده هو عةدا االىتمةلا عنةةد التع ئة   وغلل ةل مةل تكةةول عةدا كفةلمة الن

 إستسداا ع لرات وهلفلظ غير وارح  هو عدا ترمل النملتج إلرشلدات توريحي  لممييا.
 
: ىنةةلي  عةة  المنشةة ت التةة  ت سةةت  نظةةلا السةةري  إتجوواب بعووض المنشوو ت إلووى السوورية فووي التقووارير .4

 .المطمي     التيلرير  حيث ال السري  المطمي  قد ال تحيك اليدم الرئيس  مل نظلا التيييا
 

             
III.:ال يوجد إجةرامات جترية  لمعللجة  مشةلكى تييةيا اادام ولكةل ىنةلي  إجراءات معالجة مشاكل تقييم األداء

  ع  اإلعت لرات الت  يمكل اإلستعلن   يل لموصوى ال  نظلا سميا لمتيييا وى :
 
وط يع  العمةى التة  تصميا نظلا تيييا اادام: يجب تصميا نظلا لتيييا اادام يكول مالئا م  نوعي   .1

ينتم  الييل العلمى  كمل يجب هل يحتوي نظلا تيييا اادام مجموع  مل ال يلنلت الت  تيدم ال  قيلس مستوى 
             16 هدام العلمى و شكى وارح لمجمي .

يفرى استسداا معليير موروعي     تيييا اادام وى  الت  تمس نواتم تييةيا اادام ثةا سةموي اادام  .2
 ميل موروعي  ى  الت  تمس الصفلت الشسصي .وهق

 يفرى استسداا عدة نملتج  هو ر مل طرك( لمتيييا  وتلي  إستالم الوظلئم  والمستويلت التنظيمي . .3
يجب اإلىتملا  شكى و طريي  إسراج نملتج التيييا  واإلىتملا  وروح  للتعميملت واإلرشلدات السلص   .4

 نوع مل االحتراا والثي  والفيا الصحيح لمطريي  المستسدم .  إستفلم نموتج التيييا  وتلي إلرفلم
ال مةةل اا رةةى عةةدا اسةةتسدامو  .5 يجةةب ال يكةةول التييةةيا اادام إسةةتسداملت وارةةح  ومحةةددة ومفيةةدة  واد

           17 عم  اإلطالك.
 

IV.  :ة  المنشة ت وتلةي حسةب  ىنلي مجموع  مل المؤشرات لييلس اادام اإلقتصةلديمؤشرات رياس األداء 
 ةةةروع هو وظةةةلئم المنشةةة ة حيةةةث هل وظةةةلئم المنشةةة ة كثيةةةةرة ومتعةةةددة نةةةتكر منيةةةل: وظيفةةة  التمةةةويل  اإلنتةةةةلج  
التسويك  الوظيف  المللي   وظيف  اا راد...الخ  ون رر  يمل يم   ع  المؤشةرات لييةلس اادام اإلقتصةلدي  ة  

 .المنش ة اإلقتصلدي 
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IV.1 . :ييصةةد  وظيفةة  التمةةويل   نيةةل " مجموعةة  مةةل الميةةلا والعمميةةلت التةة  تعنةة  مؤشوورات وظيفووة التموووين
العمةةى عمةة  تةةو ير مستمةةم عنلصةةر المسةة ول المحصةةى عمييةةل مةةل سةةلرج المؤسسةة  هسلسةةل  كميةةلت وتكةةلليم 

ك  ةة  الوقةةت ونوعيةةلت منلسةة   ط يةةل ل ةةرامم وسطةةط المؤسسةة   سةةواما اإلنتلجيةة  هو التسةةوييي   ةة  إطةةلر متنلسةة
 وتنيسا وظيف  التمويل  دورىل إل  قسميل هسلسيل ىمل: 18المطموب".

 
: ىةةو تلةةي النشةةلط المسةةؤوى عمةة  اقتنةةلم السةةم  والسةةدملت الرةةروري  لتشةةغيى المؤسسةة   حيةةث الشووراء .1

يجةةب تحييةةك اإلقتنةةلم عنةةد مسةةتوى النوعيةة  المطمو ةة  و للكميةةلت المرغو ةة   و ةة  ااوقةةلت المالئمةة  و ةة  هحسةةل 
         19وم اامل والسدم . ظر 

تعةةةرم وظيفةةة  التسةةة يل عمةةة  هنيةةةل اإلحتفةةةلظ  ةةةللمواد إلةةة  حةةةيل اسةةةتعملليل   مةةةل شةةةروط : " التخوووزين .2
     20".السالم   لإلرل   إل  تعديى حرك  تد ك المواد ور طيل م  ال مل والكميلت

توريح تلي    الجدوى  إل قيلس هدام وظيف  التمويل تيلس مل نلحيتيل ىمل الشرام والتس يل ويمكل
 التلل :

  : مؤشرات األداء لوظيفة التموين11الجدول ررم ي
 كيفية القياس قيمة المؤشر اسم المؤشر مجال القياس المؤشر

شراء
ء ال

 أدا
ؤشر

م
 

ضمان التموين 
 وتكاليفو

 21نسبة التموين
 

 يف املخزون الكمية املشرتات+
 / اإلحتياجات

 تكاليف التموين أمهية تكاليف التموين
 تكاليف املؤسسة

/ 

نوعية املواد 
 املشراة

 املشرتيات املردودة نسبة املردودات
 جمموع املشرتيات

 كلما قلت كلما كان احسن

مكانة املؤسسة 
 عند املوردين

 جمموع التخفيضات نسبة التخفيضات
 جمموع املشرتيات

 كلما زادت كلما كان احسن

 الطلبيات املؤخرة عن أجاهلا عدد نسبة الطلبيات املؤخرة
 عدد الطلبيات

 كلما قلت كلما كان احسن

نسبة اسعار الشراء 
 بالنسبة للسوق

 متوسط أسعار املواد املشرتات
 األسعارالسائدة يف السوق متوسط

كلما قلت عن الواحد كلما كان 
 أحسن

حتكم املؤسسة 
 يف نقل املشرتيات

نسبة التالف ألسباب 
 22النقل

 الوحدات التالفة ألسباب النقلعدد 
 كلما قلت كلما كان احسن عدد الوحدات املنقولة

زين
لتخ

اء ا
 أد

ؤشر
م

 

التلف احلاصل 
 نسبة التالف يف املخزونات

 عدد الوحدات التالفة
 كلما قلت كلما كان احسن عدد الوحدات املخزنة

حتكم املؤسسة 
 يف حجم خمزوهنا

 متوسط املخزون
 + حجم الطلبية خمزون إحتياط

2 
يقارن ىذا املؤشر باملستويات العليا 

 أو الدنيا للمخزونات.
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وين
لتم

فة ا
وظي

ف 
كالي

ت
 

أفراد قسم 
 التموين

 عدد عمال قسم التموين نسبة أفراد قسم التموين
قلت ىذه النسبة، كلما كان  كلما عدد عمال املؤسسة

أحسن كما تقارن ىذه النسب 
بنسب معيارية أو نسب السنوات 
السابقة أو النسب السائدة يف 

 املؤسسات األخرى

تكاليف قسم 
 التموين

نسبة التكاليف يف قسم 
 التموين

 تكاليف قسم التموين
 جمموع تكاليف املؤسسة

األصول الثابتة يف 
 قسم التموين

نسبة األصول الثابتة يف 
 قسم التموين

 االصول الثابتة لقسم التموين
 إمجايل االصول الثابتة

 .ورسلل  ملجستير لم لحث علمر الحلج عم  عدة مراج   لالعتملد يل: مل إعداد ال لحثالمةدر
 

IV. 2 . :تعةرم وظيفة  اا ةراد "  نيةل اسةتسداا اليةوى العلممة  داسةى المؤسسة   مؤشرات األداء لوظيفة األفراد
ويشةةةمى تلةةةي عمميةةةةلت تسطةةةيط لميةةةوى العلممةةةة   اإلستيةةةلر والتعيةةةيل  التةةةةدريب والتنميةةة   التعةةةوي  وااجةةةةور  

    23العالقلت الصنلعي   تيديا السدملت االجتملعي  والصحي  لمعلمميل وهسيرا  حوث اا راد".
 ةةةراد  ةةة  معظةةةا الدراسةةةلت ااكلديميةةة  ينظةةةر ليةةةل مةةةل جةةةلن يل ويمكةةةل هل ن ةةةيل تلةةةي  ةةة  إل قيةةةلس هدام اا

 الجدوى التلل : 
  : مؤشرات األداء لوظيفة األفراد12الجدول ررم ي

 كيفية المؤشر قيمة المؤشر اسم المؤشر مجال القياس

مل
 الع

جية
انتا

 

االنتاجية املتوسطة 
 للعمل

 قيمة االنتاج أو كمية االنتاج
 العمال عدد

كلما إرتفعت ىذه النسب كان أحسن 
وتقارن ىذه النسب بنسب معيارية أو 

نسب السنوات السابقة أو النسب السائدة 
 يف املؤسسات األخرى.

 انتاجية ساعة العمل
 قيمة االنتاج او كمية االنتاج

  عدد ساعات العمل

القيمة املضافة املتوسطة 
 ساعة العمل أو العامل

 املضافة القيمة
 عدد العمال أو ساعات العمل

 
شرية

 الب
وارد

 الم
يف

كال
ت

 

نسبة مصاريف العاملني 
بالنسبة ملصاريف 

 املؤسسة

 مصاريف العمال
 إمجايل التكاليف

كلما قلت ىذه النسب كان أحسن وتقارن 
ىذه النسب نسب معيارية أو نسب 
سنوات سابقة أو النسب السائدة يف 

مصاريف العمال نسبة  املؤسسات األخرى.
 إىل االنتاج

 مصاريف العمال
 قيمة اإلنتاج

 جمموع األجور األجر املتوسط
 عدد العمال

يقارن ىذا األجر باحلد األدىن لألجور 
ومتوسط األجر السائد يف القطاع أو 

 القطاعات األخرى.
 .ورسلل  ملجستير لم لحث علمر الحلج عم  عدة مراج   لالعتملد يل: مل إعداد ال لحثالمةدر
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IV.3 . :ييةةتا النظةةلا اإلنتةةلج   تةةو ير السةةم  والسةةدملت التةة  يحتةةلج إلييةةل مؤشوورات األداء لوظيفووة اإلنتوواج
اا راد  ة ك ر كفةلمة ممكنة   و ة  حةدود اإلمكلنيةلت الملدية  وال شةري  المتلحة  لممؤسسة   إت تعةرم إدارة اإلنتةلج 

واليواعةةد التةة  تط ييةةل  ةة  قطلعةةلت اإلنتةةلج ومراكةة  السةةدملت المرت طةة   يةةل   يصةةد عمةة  هنيةةل "مجموعةة  الةةنظا 
الحصةةوى مةةل األالت والعمةةلى والمةةواد الموجةةودة عمةة  هعمةة  نةةلتم ممكةةل   قةةى تكمفةة  ممكنةة   وو يةةل لمواصةةفلت 

 وييلس هدام وظيف  اإلنتلج  لستعملى المؤشرات الت  يورحيل الجدوى التلل : 24الجودة الموروعي ".
 
 

  : مؤشرات األداء لوظيفة اإلنتاج13 الجدول ررمي
 كيفية القياس فيمة المؤشر إسم المؤشر مجال القياس

 25الكمية

 نسبة اإلنتاجية
 املخرجات )اإلنتاج(

 املدخالت )عمال، آالت، مواد(
تقارن ىذه النسب بنسب معيارية أو 

نسب سنوات سابقة وكلما ارتفعت كان 
 ذلك أحسن للمؤسسة.

 اإلنتاج املنجز معدل إجناز اإلنتاج
 اإلنتاج املخطط

 الطاقة الفعلية لإلنتاج معدل إجناز الطاقة اإلنتاجية
 الطاقة املتاحة لإلنتاج

 التصنيع

 حجم أو قيمة الفضالت نسبة التصنيع
  حجم أو قيمة املواد املستعملة

ىذه النسب بنسب معيارية أو  تقارن
نسب سنوات سابقة وكلما اخنفضت كان 

 ذلك أحسن للمؤسسة.

 نسبة تكاليف الفضالت
 تكاليف الفضالت
 تكاليف اإلنتاج

 نسبة الضياع التكنولوجي
 الضياع التكنولوجي

 الفضالت 

تكاليف وظيفة 
 26اإلنتاج

 نسبة تكاليف وظيفة اإلنتاج
 تكاليف وظيفة اإلنتاج

 تكاليف املؤسسة
تقارن ىذه النسب بنسب معيارية أو 

نسب السنوات السابقة أو النسب السائدة 
 يف املؤسسات األخرى

 نسبة تكاليف قوة العمل
 تكاليف مستخدمي قسم اإلنتاج

 تكاليف املستخدمني يف املؤسسة 
نسبة تكاليف قوة العمل يف 

 اإلنتاج
 تكاليف مستخدمي قسم اإلنتاج

 اإلنتاج تكاليف
 .ورسلل  ملجستير لم لحث علمر الحلج عم  عدة مراج   لالعتملد يل: مل إعداد ال لحثالمةدر
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IV.4 . :تعرم وظيف  التسةويك عمة  هنيةل  "تنفيةت هنشةط  المؤسسة  المستمفة  مؤشرات األداء لوظيفة التسويق
ويمكةةةل هل ن ةةةيل  27المسةةةتيمي هو المسةةةتسدا".التةة  تيةةةدم الةةة  توجيةةةو تةةد ك السةةةم  والسةةةدملت مةةةل المنةةةتم إلةة  

 المؤشرات اليلم  ادام وظيف  التسويك و يل لمجدوى التلل :
 

 

 

  : مؤشرات األداء لوظيفة التسويق14الجدول ررمي
 
 
 
 
 

: مةةةةةل المةوووودر
 يلإعةةةداد ال ةةةلحث
عمةةة    لالعتمةةةلد

 عةةةةةةةةةةدة مراجةةةةةةةةةة 
ورسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلل  
ملجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتير 
لم لحةةةةةث عةةةةةلمر 

 .الحلج
المحووووووووووووووووور 

دور  الثالوووث:
الموازنوووووووووووات 
التقديرية في 
 .تقييم األداء

 كيفية القياس قيمة المؤشر إسم المؤشر مجال القياس

فعالية وظيفة 
 التسويق

 تطور رقم األعمال
 رقم األعمال لسنة املقارنة
 رقم األعمال لسنة األساس

تقارن ىذه النسب بنسب 
معيارية أو نسب سنوات 
سابقة وكلما ارتفعت كلما 

 كان أحسن للمؤسسة

 حجم املؤسسة يف السوق
 رقم األعمال املؤسسة
 رقم األعمال للقطاع

 معدل دوران املخزون
 رقم األعمال

 متوسط خمزون املنتجات التامة

 رحبية رقم األعمال
 لربحا

 رقم األعمال

مصاريف 
 التسويق

 عائد مصاريف التسويق
 رقم األعمال

 امجايل مصاريف التسويق
كلما ارتفعت كلما كان 

 أحسن للمؤسسة

عالقة 
المؤسسة 

 بزبائنها

تساىل املؤسسة 
 مع الزبائن

 نسبة التخفيضات
 التخفيضات املمنوحة

كلما قلت كلما كان  رقم األعمال
نسبة املبيعات  أحسن

 اآلجلة
 املبيعات االجلة
 رقم األعمال

مركز املؤسسة يف 
 السوق

 نسبة التسبيقات
 التسبيقات

 رقم األعمال
 ارتفعت كلما كان أحسن
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إل الموا نلت التيديري  تمثى تحديل لكثير مل اا راد داسى المؤسس  وسلص     السنوات ااولة  التة  يةتا 
 ييل إدسلى ىتا النظلا  ة  المؤسسة   مةثال قةد يكةول مةدير اإلنتةلج ىةو الوحيةد الةتي كةلل يعةد  رنةلمم اإلنتةلج   

لو السةلم  يسةتعمى الموا نة  التيديرية  لتييةيا واألل لا يعد لوحده ييوا  يته الوظيفة   وهكثةر مةل تلةي  ةإل مسةؤو 
هدائو وقد يوجو إليو الموا    حلل  رعم هدائو ومل ثا  إل استعملى ىتا النظلا قد يؤدي إلة  إسةت علد  عة  
الميةةلرات وىةةته التغيةةرات ال يي ميةةل اا ةةراد  سةةيول   لةةتلي يجةةب هل تكةةول اإلجةةرامات تتميةة   لل سةةلط  ويكةةةول 

لعمةى هقةى مةل يمكةل  مةثال يجةب محلسة   المسةؤوليل عمة  النفيةلت التة  ىة  تحةت رقةل تيا التغيير    هنظمة  ا
 يةط  و لستصةةلر يجةب إدسةةلى ىةةتا النظةلا  طرييةة  تكية   حيةةث ن سةةت  عةيل االعت ةةلر النةواح  ال شةةري  المتعميةة  

    28  يل.
تيلرير المتل ع  وتحميى االنحرا لت عند إعداد الموا نةلت التيديرية  مةل هجةى تييةيا اادام الةداسم   تستسداو 

    المؤسس  والحكا عم  كفلمة مستمم هقسلا المؤسس .
إلعةةداد التيةةلرير وتحميةةى اإلنحرا ةةلت هىميةة  ك يةةرة  يمةةل يتعمةةك  تييةةيا اادام ونتطةةرك ليةةتيل العنصةةريل  يمةةل 

 يم :
I. ليةل هىمية  ك يةرة  ة  إعطةلم  كةرة عةل الكيفية  التة  تسةير  يةل المؤسسة    ابعة وتقيويم األداء:تقارير المت

سلصةة   ةة  الجلنةةب المحلسةة    وىةةتا مةةل هجةةى تمكةةيل اإلدارة مةةل اتسةةلت اليةةرارات المنلسةة    ةة  حينيةةل  وتمكةةل 
 اإلدارة مل مراق   تشغيى وحداتيل االقتصلدي    قص  كفلمة.

كةةةلل ىنةةةلي ورةةةوح  ةةة  المعمومةةةلت المجمعةةة  مةةةل التيةةةلرير  وتنظةةةيا محكةةةا  ةةة  وال يتةةة ت  تلةةةي إال إتا 
 29 عرريل وىنلي  ع  الم لدئ يجب هستىل  عيل االعت لر    إعداد التيرير مثى:

 .مالئم  التيرير الحتيلجلت اإلدارة 
 .إعطلم هىمي  لم مل  يل إعداد التيرير واتسلت اليرار 
 .تحديد معليير لتيييا اادام 
 ص غ  تنظيمي  عم  تيلرير اادام. إرفلم 
 .سيول  و يا التيلرير 
   هل ال تكول تكمف  التيرير هك ر مل الفلئدة منو.وتيدا ىته التيلرير دوريل وعم  هسلس مراك  المسةؤولي

  حت  يمكل تحديد المسؤولي  وتيييا اادام.
 

II. :والتيديري   للفوارك الت  تسجى تحمى لكة  تستم ا الميلر   الميلرن   يل اادام الفعم   تحميل االنحرافات
تسمح  للتعرم عل مل ىو المسؤوى  وهل ييدا تحميالت وتعميالت عل هسة لب  ةرك هو عةدة  روقةلت قةد تكةول 

 30 نلتج  عل ااس لب التللي :
 .هسطلم وق  ارتكل يل    التسيير 
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 . هسطلم نلتج  عل تيديرات سيئ  قد تكول  ييل م للغ  هو غير كل ي 
 م متعمي    س لب سلرج  عل إرادة المسؤوى.   هسطل 
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 الثانيالفصل 

 االطار النظري لمحاسبة التكاليف
 

وهيييييم يشيييييمو ة يييييسا سبسوايييييل سيييييئ    يييييم ة  و  و يييييم ا و      ييييي   :محاسبببببتكاالف بببببال  
  س يييية فسل حييييم ةكفةييييف   ةدادييييل  ميييي ل ةاييييف ف   لييييو  و   سم ةييييل  ح يييي  اييييئ ةكايييية     ةدييييم ة  

  ألغ  ل  إلف  ةل. 
    يييو ةيييوحة     ةمييييم    ةدم ةدةيييل ةو يييذ هيييع    ةن ةييي  حئ يشيييمو سكم ييي ل   ةديييم ة  ة يييف

  م  ةئ   ة ةةئ:
 .)ةاف ف   لو  و   سم ةل )قم سل     ذ وقم سل   س دز   سم م 

  قم يييل و ة يييمع ةزوةيييف ةف  ل   سيشسيييل  م سناوسيييم    سدةيييفل حيييم سبيييما   ة  ييية  و  
   ل       إلف  ةل.

ف  ل حيم    قم يل اايو اايو حي يم   و يةال   ةيم ة يماف  إل محاستكاالف بال  دسم ةو ةن ةي  
  ة ف و او سا  إليةمج   سةمكل  فة م و  ة  ة   اس يةل ا و  ةيم ة ية فس م سكم ي    ةديم ة  حيم 
ةة يييت وة يييبةا وةكاةيييا ايم ييي  ةديييم ة  ايم ييي   إليةيييمج  مييي ل   ييية ف س م   ق يييو ف بيييل سيييئ 

   ددمةل. 

 
امحاستكاالف ال  اأهدا 
    ةم ةل: د اةل     هف   وةي وي ةكةه   ف ء:قةمس ةدم ة   .9

  و  س م ة  )   فسم (. و  بو ةكفةف دادل دا اي   سئ   سو ف 

   ةك    ة مةا .  إليةمجةكفةف ةدم ة 

 وكف     ةمسل    يت. حيةمجدادل فةف كة   

  وكفل   و كفل. حيةمجةكفةف دادل   

 . س مافل حم  ةم ل   ة نة   

  اي  ةلفةو   سناوسم  ائ  الكةةمبم    س ةل اةل سئ دا. 
   هف     د اةل   ةم ةل: ااو ايم     ةدم ة : وةي وي ةكةه   قم ل  .2

  ةكفةييف دسةييل وقةسيييل ايم يي    ةدييم ة  ايم ييي    ةدييم ة  سلييفسم  ديييا سييئ   سيييو ف
 و  بو    س م ة .

 .ةكفةف  اليك  حم   ةئ   ةدم ة    دناةل و  ةدم ة    سكففل سلفسم 

  كففل سلفسم حم كم ل افو و قنةة م. قةسل ايم     ةدم ة    س حوةنفةا دسةل 

   هف     د اةل   ةم ةل: حم  ة مع   ل     : وةي وي ةكةه   س مافل .3
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 .ةلفةو   ةلم ة    فو ةل  إلف  ل    وص   س د     س  وكل 

   ةليييييفةو   سناوسيييييم     زسيييييل  و يييييت    ةم يييييم    س يييييةل اةل  و ةنيييييفةا    ةم يييييم
   كم ةل.

   ااييو ايم يي    ةدييم ة    ييف  ة دة يي م و  يية ف س م   لةييمو  م ف   ييم  و   كييو
    سثا. ال ة ف و 

 
ش و  سكم  ل   ةدم ة  ابز   سكم  ل   سم ةل حم ةا ةل  ة و حف ةم     م     حهوو ئ سئ 
 وسي م:  إلف  ل كةةمبم  
دييا  حو حسيي دييا  حوو  س يية فسل ف  ييا دييا ق ييو   إليةييمج   ةميييم    ةد ييةال اييئ ايم يي   .9

 س كال.

 يم    ةد ةال ائ ايم   ةدم ة     ةت و  ةوزةت  دا  انل  و دا سي لل ...  خ.   ةم .2

    ةميم    ةد ةاةل  ةدم ة  دا وكفل سيةبل. .3

 .  إليةمجكبو  حو  ي دمل  سناوسم     م ل  ةمة    ةدم ة   زةمفل  .4
   ةمة    و ب  كفوثه حم  ن     ةت يةةبل  اةمة    كم ا حم ةدم ة   كف   نيم  . .5

   داةل   سةكللل.  مإلة  ف   انل سلم يل  حو حس   سةكللل سئ دا       محهم  سم .6

 
 ا قم يل اايو   نساةيم    إلف  ل  داديل   ةيم ةكةمب يم   ةميم سكم  ل   ةدم ة  ةوح  ةدم ةا  ةئ

   بم ةل و  ة  ة   اس ةل ا دسم حم    دا   ةم م:
   س  بم     نساةم     سف   

 اساةم    سو  ف     ةنةل    سو ف   و ةل
   ةكوةا

     م ت 
    فسم     حس   سما   سو  ف      ةل

ةع ةيوح  سكم ي ل   ةديم ة   و   يفسم  ةع ةو ذ    دا    م   اساةم   إليةيمج  ا  يم ت 
ف  ةنشييييةو س يييمكل   ددييييمءل سناوسيييم  ةييييةو   ييية ف س م سييييئ ق يييا  إلف  ل  ةل ةيييي  دةدةيييل ةوزةييييت   سيييو   

دييا حيييو س ست  ييم    اسييما  ييو ء حدمييي   يييماةل حو ةبم ةييل حو  يييماةل ةة ايي  ئ ةو    كةييل. 
  حم   دم     يماةل ةلوو  ةكوةيا س ية ةم   يشمو سناوسم   سكم  ل   ةدم ة   ة ةة  ي م مة م

(   Facilitiesو  ةديو وبةم و  ة  ة   )   بو   م ت ةمسل    يت  م ة ف و  ة و   و ةل  سو ف 
حلييف ةدييوئ   م ي يي ل  ا يي دم     فسةييل حسييم ةن ييم   حاييمفلةلييوو   يي  ء     ييم ت   ةمسييل ثييو  و  ةبم ةييل

  حو غةيي  همفحييل  ايي  ذ سثييا   ودييمال  س ييم     ست  ييم    لميويةييل  ...   يخ همفحيل  ايي  ذ سثييا   
 . إليةمجو  فسم   فال سئ   كدوسةل   ي م م    نيمةل  م  كل حإي م ةلف
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اةل ةة ايي  يشييمو  سكم ي ل   ةدييم ة  ة ييسو  ةو ييةذ ةدم ييةا   ةنيل   نساةييم     يييم ةئ
س سيم ديمئ كبس يم  يفة م   وحم   وقي    كم ي  ديا   سي ي     إليةمج ةميم    دادل   لم  نساةم  

يشيييمو  سكم ييي ل   ةديييم ة   ةكفةيييف   داديييل   سكسايييل اايييو  إليةيييمج و م ةيييم م ة ييينة  و ةيييت   سيةبيييم  
   س ةادل. 

 
اتالمحاستكاالمال كعالقكامحاستكاالف ال  ا

ا:ااالخفال :أوال
فوئ   يييف وا حيييم ةد يييةا   إلبسم ةيييل  ةنيييل    ةمييييم : ة يييةو   سكم ييي ل   سم ةيييل  م  ةمييييم   .9

سكم  ل   ةدم ة  دمحل    ةميم    ةد ةاةل  ة  عحم كةئ   إلبسم ةل  ةكاةام   عه    ةميم  
 و دمحل   نيم  .

حييم ي مةييل   دةيي ل  ةال  إلف  ل ة ييو سناوسييم    ةوقةيي : ال ة يية ةت   سكم يي ل   سم ةييل ةلييفةو   .2
 دمحل   سناوسم     زسل ايئ   إلف  لةسف  فل  يل  حسم سكم  ل   ةدم ة  ح موهم حم   نم

 حي  وء حم   ة ف و هعه   نيم  . ة  ة ست   اوك هعه   نيم  

ل  حيم كيةئ حم ي مةل   دةي ل   سكم ي ة حبسم ةل  ةلم ة : ةلفو   سكم  ل   سم ةل امفل ةلم ة   .3
   ح ي وس ةليم ة  فو ةيل  ي ا   دةي ل   سكم ي ةل )ديا   إلف  لةلوو سكم  ل   ةدم ة   ةزوةيف 

       ...  خ (   ف     قم ل ااو   ة ف و   نيم   وةكفةف ةدم ةد م   دا س ةس .

   م بةيل   حييم كييةئ   ييم       ب يل   س ييةدةفل: ة يةو   سكم يي ل   سم ةييل  ن قيل  م سي يي ل  .4
  م نساةم    ف  اةل  اس  وس.سكم  ل   ةدم ة   ة ةو

 حئ  سم ةيل  وكيف   يلفةيل حلي    حيم كيةئ    كف    لةمس: ةلوو   سكم  ل   سم ةل  لةمس  .5
 حئقةسة ييم و ييع ك ة يية ةت  ة ييو ة ييمحلسكم يي ل   ةدييم ة  ةلييوو  ةكفةييف دسةييم    نيم يي  
  ال ة ف و.و وء   إل    ة  ق    دسةم  و  لةو  انيم   وةكفةف سو  ئ 

سييئ  ةميييم  سكم يي ل   ةدييم ة  الاةسمفهييم  حف  ةميييم    سكم يي ل   سم ةييل ةدييوئ  ةئ  فقييل:  .6
  سةكلليييل حنييي  سيييئ ب يييل و اةسيييمف  ةمييييم  سكم ييي ل   ةديييم ة  اايييو   ةي يييت اايييو   نساةيييم  

 و  ةلفة .

 
اثان ا:ااالرفتاط:

 ةال ةدييم ة  سييم هييم    ةميييم    ةد ييةاةل  نيم يي    ةدييم ة    ةييم ةوح هييم  يييم سكم يي ل   ةئ .9
 ةمييييم    ةديييم ة   حئسلم ايييل حيييم   سكم ييي ل   سم ةيييل   حي  حبسم ةيييل ةمييييم  ايييئ ك يييم م  

 . إلبسم ةل ةميم  ةد ةاةل   ةميم    سكم  ل   سم ةل 



 إٌظشً ٌّحبسجخ اٌزىبٌَف اإلطبس                                                    الثانيً اٌفص

 

 
22 

 

  ك يييم م     ةمسةيييل وقم سيييل  حايييف ف  ييية  ك سكم ييي    ةديييم ة  سيييت   سكم ييي    سيييم م حيييم  .2
  ةيمو   إليةيمجدادل   يةمج ةك    ة مةا   ودادل   وةةكةمج هعه   لو  و  ةع   سم م   س دز 

   ودادل    يت.  و ةل  ودادل س زوئ   سو ف 

   س ية  ل  ةميم  سيئ   سكم ي ل   سم ةيل سثيا  ين    سيو ف  ةئ سكم  ل   ةدم ة  ةكةمج ة و .3
 .    ىدادل   سوبوف     ثم ةل  دادل   س  وحم     نسما  حبو 

 ج ك م م    ةدم ة  و  ك م م    سم ةل حم يشمو و كف     : الةبمه   كفة  هو فس ةئ .4

 ييييي و ةم  دمحيييييل   ي يييييم م   ةكلةييييي    ددمةيييييل حيييييم  حسييييي  سكم ييييي ل   ةديييييم ة  ةنيييييف  ةئ - ح
  ة ف و. ال

 ةئ   فسج ةتفي ة و يوس سئ    قم ل   سة مف ل  ةي سم -  
 

افتو تاتاعناصراالف ال  
ا قة يييم ك ييي  ك ييي    ةنة يييم  و  سيييم اايييو حيييم سكم ييي ل   ةديييم ة    ة يييو  ايم ييي    ةديييم ة 

اا كبوو  اليةمج ودسم ةام: ك   ا قة م  وكفل   سيةج  و ك   ا قة م وشم     س  وس  و 

 
 اوالً: تبىيب عناصر انتكانيف حسب طبيعتها:

 وٍفخ اٌّواد )اٌّسزٍضِبد اٌسٍؼَخ( -

 وٍفخ اٌؼّبٌخ )االجوس( -

 اٌّصشوفبد االخشى ثخالف اٌّواد واالجوس(وٍفخ اٌخذِبد ) -

 

 تبىيب عناصر انتكانيف حسب عالقتها بىظائف انمشروع:ثانياً: 

 رىبٌَف صٕبػَخ )أزبجَخ( -

 رىبٌَف رسوٍمَخ )ثَغ وروصٍغ( -

 رىبٌَف اداسٍخ )اداسٍخ ورّوٍٍَخ( -

 

 ورمسُ اٌزىبٌَف اٌصٕبػَخ اٌي :

 خشى اٌزٌ ٍحزبجاب االٔزب. اٌّواد اٌصٕبػَخ: وهٌ اٌّواد اٌخبَ واٌّواد اال -

حسب عالقتها 

 بىحدة انمنتج

حسب وظائف 

 انمشروع

 ِواد

 أجوس

 ِصشوفبد

حجم حسب عالقتها ب حسب طبيعتها

 اننشاط

 صٕبػَخ

 رسوٍمَخ

 إداسٍخ ورّوٍٍَخ

 ِجبششح

 غَش ِجبششح

 ِزغَشح

 ثبثزخ

 ِخزٍطخ
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االجوس اٌصٕبػَخ: اجوس ػّبي االٔزب. وػّبي اٌخذِبد االٔزبجَخ اٌزٍٓ ٍؼٍّوْ  -

 ثبٌّصٕغ 

اٌّصشوفبد اٌصٕبػَخ: اٌخذِبد االٔزبجَخ االخشى ثخالف اٌّواد واالجوس واٌزٌ  -

رمذَ اٌي ٌٍّٕزجبد او ٌٍّصٕغ وىً ِثً اٌموى اٌّحشوخ و االٔبسح واٌصَبٔخ واٍجبس 

 اٌّصٕغ وأذثبس االالد واٌزبَِٓ ػٍي االالد      اٌخ 

 

 اٌزىبٌَف غَش اٌصٕبػَخ:

 

اٌزىبٌَف اٌزسوٍمَخ: ورضُ جَّغ إٌفمبد اٌزٌ رصشف فٌ سجًَ ثَغ و روصٍغ  -

 ِٕزجبد اٌّششوع ِثً االػالْ وِصبسٍف إٌمً وػّوالد ووالء اٌجَغ     اٌخ 

اسح \ٌَف اٌزٌ رٕفك ػٍي وظَفخ االاٌزىبٌَف االداسٍخ: ورشًّ جَّغ ػٕبصش اٌزىب -

 اٌؼبِخ ثبٌّششوع ِثً سوارت اٌّذٍشٍٓ واٌّحبسجَٓ وِوظفٌ االداسح اٌؼبِخ 

 

 

 ثانثاً: تبىيب عناصر انتكانيف حسب عالقتها بىحدة انمنتج اننهائي: 

اٌزىابٌَف اٌّجبشااشح: وهااٌ اٌزىاابٌَف اٌزااٌ رااشرجظ اسرجبطاب وثَمااب ثوتااذاد اإلٔزااب.  ورزّثااً فااٌ  -

ِثااً  اٌزىاابٌَف اٌزااٌ ٍساااً رََّضهااب ورحذٍااذهب وسثطاااب ثوتااذاد أٔزااب. ِؼَٕااخ ثاازارابػٕبصااش 

  اٌّواد اٌخبَ 

اٌزىبٌَف غَش اٌّجبششح: وهٌ اٌزىبٌَف اٌزٌ ال رشرجظ ثوتذاد أٔزب. ِؼَٕخ ثزاراب  وإّٔاب رٕفاك  -

  ِثً اٍجبس اٌّصٕغ واٌموى اٌّحشوخ واالٔبسح ػٍي اٌّصٕغ وىً
 

 

 كانيف حسب ارتباطها بحجم اننشاط:رابعا: تبىيب عنصر انت

اٌزىبٌَف اٌّزغَشح: وهٌ اٌزىبٌَف اٌزٌ رزغَش صٍبدحً ؤمصبً ثزغَش تجُ إٌشبط وثإف  إٌساجخ   -

ِثاً  أً هٕبن ػاللخ طشدٍخ ثَٕاب وثَٓ تجُ اإلٔزب.  ورىاوْ ِزغَاشح ٌمجّابٌٌ ثبثزاخ ٌٍوتاذح

  اٌّواد اٌخبَ واالجوس اٌّجبششح

اٌزىبٌَف اٌزٌ ال رزغَش ثابٌشغُ ِآ صٍابدح تجاُ اإلٔزاب. صٍابدحً أو ٔمصابً اٌزىبٌَف اٌثبثزخ: وهٌ  -

وٌّسزوى ِحذود ِٓ اٌطبلخ  ورىوْ ثبثزخ ٌمجّبٌٌ ِزغَشح ٌٍوتذح  أً وجود ػاللاخ ػىساَخ 

  ِثً اٌشوارت واالٍجبساد ثَٓ وٍفخ اٌوتذح وتجُ إٌشبط

وِزغَاش  فاارا وابْ اٌجاضء  اٌزىبٌَف اٌّخزٍطاخ: وهاٌ اٌزىابٌَف اٌزاٌ رزىاوْ ِآ جاضتَٓ ثبثاذ -

اٌثبثذ اوجش ِٓ اٌّزغَش رسّي رىبٌَف شجه ثبثزخ  أِب إرا وبْ اٌجاضء اٌّزغَاش اوجاش ِآ اٌثبثاذ 

 فزسّي رىبٌَف شجه ِزغَشح 

 

 

: هو رٌاه اٌّاذى ِآ ِسازوٍبد إٌشابط اٌزاٌ رمزاشة ِآ اٌحجاُ ااِثاً ٌمٔزاب. واٌزاٌ رّثاً انمدي انمالئم

 ٌه ِسزوى تجُ إٌشبط اٌفؼٌٍ ٌٍّٕشأح اٌّذى اٌّحزًّ أْ ٍزحذد خال
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 :خرياتعاريف 

: ة يييكةل  قة يييمفةل  بيييزء سيييئ سيييو  ف   س ييي وس سلم يييا   ك يييوا اايييو سيدنيييل  و  فسيييل  (cost)االف لفبببك
 ت   م وةكفةفهم سلفسم.  و ةل  ةكلة  حهف     س  وس وةن   اي م  وكف   يلفةل وةسدئ   ةي 

 

: ة كةل  قة مفةل  بزء سئ سيو  ف   س ي وس ال ةلم ا يم سيدنيل  و  فسيل وال ةسديئ   ةي يت  (lossالخسارةا)
   م وةكفةفهم سلفسًم.

 

)غة      ةنم( ة كةل  قة مفةل  بزء سئ سو  ف   س  وس ال ةلم ا يم سيدنيل  و  فسيل  :(wasteالض اع)
 ال ةسدئ   ةي ت  ه وةكفةفه سلفسم.وةن   اي م  وكف   يلفةل و 

 

وهييم   ةدييم ة    ةييم ةكسييا ااييو   دةيي ل    م ييل   ييم وال ةكسييا ااييو   س ييزوئ دةدييم ة   :ف ببال  االففببرة
   ة وة  و  س  وحم   إلف  ةل.

 

 وهم   ةدم ة    ةم ةكسا ااو   سيةج دم ةدم ة     يماةل   س م  ل وغة    س م  ل. :ف ال  االمنفج
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 عهً تبىيب انتكانيف : مثال شامم

فَّب ٍٍاٌ ثَبٔابد ػآ ػٕبصاش اٌزىابٌَف اٌّسازخشجخ ِآ دفابرش شاشوخ إٌصاش ٌصإبػخ اٌزٍفضٍاوْ 

 واٌّطٍوة رحًٍَ ػٕبصش اٌزىبٌَف تست طشق اٌزجوٍت اٌزٌ سجك دساسزاب :

 ػٕصش اٌزىٍفخ

اٌزجوٍت تست 

 اٌطجَؼخ

 ) إٌوػٌ (

اٌزجوٍت تست 

 اٌوظَفخ

اٌزجوٍت تست ػاللخ 

ٌزىٍفخ  ثوتذح ػٕصش ا

 إٌشبط

اٌزجوٍت تست ػاللخ 

ػٕصش اٌزىٍفخ ثحجُ 

 إٌشبط

 ِزغَشح ِجبششح إٔزبجَخ ِواد رىٍفخ ٌّجبد وِموِبد

 ِزغَشح غَش ِجبششح إٔزبجَخ ِواد رىٍفخ ولود وصٍود 

 ِزغَشح ِجبششح إٔزبجَخ أجوس أجوس ػّبي اإلٔزب.

 ِزغَشح ِجبششح رسوٍمَخ ِواد رىٍفخ ِواد ٌف وتضَ 

 ِزغَشح غَش ِجبششح إٔزبجَخ ِواد رىٍفخ أسالن ) ضئٍَخ اٌمَّخ (

 ثبثزخ غَش ِجبششح إٔزبجَخ ِواد رىٍفخ  لطغ غَبس ٌآلالد

 ِزغَشح ِجبششح إٔزبجَخ ِواد رىٍفخ شبشبد

 ثبثزخ غَش ِجبششح إٔزبجَخ أجوس أجوس ػّبي اٌصَبٔخ

 ثبثزخ غَش ِجبششح إٔزبجَخ ِصشوفبد إهالن آالد اٌّصٕغ

 ثبثزخ غَش ِجبششح رسوٍمَخ أجوس أجوس ػّبي تشاسخ اٌّؼشض

 ثبثزخ غَش ِجبششح إٔزبجَخ ِصشوفبد رىٍفخ وإٔبسح ورجشٍذ ٌٍّصٕغ

 ثبثزخ غَش ِجبششح إٔزبجَخ أجوس ِشرجبد اٌّششفَٓ واٌّالتظَٓ

 ثبثزخ غَش ِجبششح إٔزبجَخ أجوس ِشرت ِذٍش اٌّصٕغ 

 ثبثزخ َش ِجبششحغ رسوٍمَخ أجوس ِشرجبد سجبي اٌجَغ 

 ِزغَشح ِجبششح رسوٍمَخ أجوس ػّوٌخ سجبي اٌجَغ 

 ثبثزخ غَش ِجبششح إٔزبجَخ ِصشوفبد إهالن ِجبٌٔ اٌّصٕغ 

 ثبثزخ غَش ِجبششح إداسٍخ ورّوٍٍَخ أجوس ِشرجبد إداسٍخ 

 ثبثزخ غَش ِجبششح رسوٍمَخ ِصشوفبد إٍجبس اٌّؼشض 

 ثبثزخ غَش ِجبششح سٍخ ورّوٍٍَخإدا ِصشوفبد اٌزأَِٓ ػٍي ِجٕي اإلداسح 

 ثبثزخ غَش ِجبششح إداسٍخ ورّوٍٍَخ ِصشوفبد فواتذ وػّوالد ثٕىَخ 

 

دييا   ةدييم ة    س م يي ل ةنة يي  ةدييم ة  سةمةيي ل و ييةس دييا   ةدييم ة  غةيي    س م يي ل ةنة يي  :امالحظةةت 
 ةدم ة  ثم ةل .  ئ   ةدم ة  غة    س م  ل ةة سئ ةدم ة  سةمة ل وثم ةل .

 
 ل:  سثا

ةدادل   ي ةج حم  يمال   س  س ةنة   ةدادل س م  ل  يه  ةسدئ ةسةةزهم وة  ة ي م  .9
 وكفل   سيةج وحة يم سةمةي ل  ئ    ةمةي  حيم كبيو   إليةيمج ةيتفي ة يو زةيمفل حيم  ةداديل 

   ي ةج   س ة فو .
   ةيو  حييم  يييمال   كعةييل ةنة يي  غةي  س م يي ل   يينو ل ة  ة يي م و يي  ل قةسة ييم    .2

يدس   وق  ةنة ي  سةمةي ل  ئ    ةمةي  حيم كبيو   إليةيمج ةيتفي ة يو زةيمفل حيم  وهم حم 
 ةدادل    ةو    س ة فو   

ةةبييم    س يييت ةنة يي  ةدييم ة  غةيي  س م يي ل   يينو ل ة  ة يي م  وكييفل سيييةج سنييةئ    .3
 وحم يدس   وق  ةنة   ةدم ة  ثم ةل   ي م ال ةةمة   ةمة  كبو   ي م  .       
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 جمهيد:

 وحعغفىا على زطىاثبعض صعاؾت الجاهب الىظغي في الفصٌى الؿابلت والعغض اإلاسخصغ للىظام اإلاداؾبي اإلاالي 

ت لاالدسجُل اإلاداؾبي مغوعا بالعىصغ اإلاهم وهى عملُت الفىجغة خُث جمثل هضه ألازيرة حؼء مهم في الخعام ث الخااٍع

ت ال جدلم الهضف اإلاغحى مجها كخصاصًتالاوالتي حؿخسضم في حؿُير أعماٌ مسخلف اإلاإؾؿاث  ، وبما أن الضعاؾت هظٍغ

 (OPGI) التركُت والدؿُير العلاع نصًىا ، لضلً ثم ازخُاعمً الىاكع مأزىطةالم جىً مغفلت بضعاؾت جطبُلُت م

 الىاقطت في الجؼائغ وفي هضا الفصل ؾِخم اللُام بضعاؾت مفصلت على الاكخصاصًتخُث حعخبر مً أهم اإلاإؾؿاث 

هضه ألازيرة إللى حاب عغض الهُيل الخىظُمي لها، وهُف جخعامل هضه اإلاإؾؿت مع مسخلف الىثائم في عملُت الفىجغة 

 وهُف ًخم حسجُلها.
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 .OPGIجقدًم عام  لدًوان الترقيت و الدسيير العقاري  ألاول:اإلابحث 

 

اهم مً بين اإلاإؾؿاث الىبري التي لها صوع اؾتراجُجي في جىفير ٌعض صًىان التركُت و الدؿُير العلاعي بىالًت مؿخغ

غ و ئوعاف الاكخصاص  و جسصُص اإلاباوي و العلاعاث بصفت عامت لخضمت اإلاىاطىين و اإلاإؾؿاث ئط يهضف ئلى جطٍى

اباعخباعه الؿبُل في الاػصهاع.

ا

 1وشأة دًوان الترقيت و الدسيير العقاري. اإلاطلب ألاول:

 

ت خملذ على عاجلها مهمت الخىفل بالعلاعاث و خؿً أوكأث الجؼائغ  بعض الاؾخللٌ أحهؼة و مإؾؿاث ئصاٍع

اعخبرث حؿُيرها خُث هاض مصلحت الؿىً للىالًت جخىلى مهمت حؿُير العلاعاث الجاهؼة اإلاىعوثت عً اإلاعمغ و التي 

م هغائها للمىاطىين وحغطُت ؤلاًااع ال 66/102قاغغة بمىحب ألامغ  كهغي و هظلً الصُاهت و الترمُم في و طلً عً طٍغ

 68/259بمىحب اإلاغؾىم  1968اإلاإؾـ ؾىت  ophlmخين وان الضًىان العمىمي للؿىىاث طاث ؤلاًااع اإلاعخضٌ 

ًخىلى حؿُير العلاعاث الغير الجاهؼة اإلاىعوثت عً اإلاعمغ و التي واهذ في طىع الاهااػ وهظلً  1968ماعؽ  5اإلاإعر في 

ً العمىمُت للؿىىاث طاث  1976،وفي ؾىت  1958بيُت في مكغو  كؿىطُىت الخىفل بالعلاعاث اإلا جم خل الضواٍو

ًخىلى الضًىان ئجمام اإلاهام و هظلً  76/143،و بملخط ى اإلاغؾىم 76/144بمىحب اإلاغؾىم  ophlmؤلاًااع اإلاعخضٌ 

ع الؿىىُت و الخىفل بدؿُيرها باإلطافت ئلى حؿلمه العلاعاث اإلاخبلُت عً مصلحت الؿىً بالىالًت و  اهااػ اإلاكاَع

أصبذ ٌكغف على  2003اوث7في 03/269اإلاخعلم بالخىاٌػ عً أملن الضولت اإلاعضٌ باإلاغؾىم  81/01بصضوع اللاهىن 

ت و هىظا بضا صوع مصلحت الؿىً للىالًت  ًدىاكص بخللص عضص ألاملن  slowعملُت بُع الؿىىاث و اإلادلث الخااٍع

خُث أصبدذ مهمتها جلخصغ فلط على جأحير هظه ألاملن،ألامغ الظي صفع بالضولت ئصماج ،les biens vacantsالكاغغة 

 .1984مصلحت الؿىً للىالًت طمً صًىان التركُت والدؿُير العلاعي عام 
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 اإلاطلب الثاوي:حعريف دًوان الترقيت و الدسيير العقاري.

 

ُير العلاعي فىاض الضًىان كض عغف على اهه مإؾؿت فُما ًسص الطبُعت اللاهىهُت لضًىان التركُت و الدؿ

ت،و لىً حغيرث طبُعخه اللاهىهُت و أصبذ مإؾؿت عمىمُت طاث طابع جااعي وصىاعي   epicعمىمُت طاث صبغت ئصاٍع

ت و طلً مً  عض جاحغ مع هُئاث مسخلفت ؾىاء أشخاص طبُعُت أو معىٍى ت و الاؾخللٌ اإلاالي َو ًخمخع بصخصُت معىٍى

ها لألعاض ي اإلاسصصت الهااػ الؿىىاث الاحخماعُت،و الؿىىاث الاحخماعُت الدؿاهمُت اإلاضعمت مً طغف زلٌ قغائ

f.n.p.o.s.  ًت أملن الضولت و هظل ت مً الجماعاث اإلادلُت الضائغة أو مً مضًٍغ ت،واإلادلث الخااٍع و الؿىىاث التركٍى

ت.  الىواالث العلاٍع

 ترقيت والدسيير العقاري .: الهيكل الخىظيمي لدًوان ال5الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلية األمن و الوسائل 

 العامة

 ئرة  الموارددا

البشرية و الوسائل 

 العامة

مصلحة الوسائل  مصلحة المالية

 العامة

 مصلحة التحصيل
مصلحة الدراسات و 

 البرمجة

 المدير العام

 مصلحة اإلعالم اآللي

مصلحة الشؤون القانونية 

 المنازعات و

 مدير عام مساعد
 خلية التدقيق الداخلي

 اخلي

 مصلحة الصفقات

دائرة التحكم في 

 انجاز المشاريع

مصلحة الصيانة و 

 المحافظة على الحظيرة

مصلحة التنازل عن أمالك 

 الدولة

 مصلحة استغالل الحظيرة

 مصلحة إعادة التأهيل

 

 المصلحة التجارية

مصلحة الترقية العقارية 

 و العقار وإعادة التأهيل

دائرة تسيير و صيانة 

 الحظيرة

دائرة تنمية الترقية 

العقارية و العقار و إعادة 

 التأهيل

 مصلحة المحاسبة

ة و دائرة المالي

 المحاسبة

مصلحة الموارد 

البشرية و الوسائل 

 العامة

فرع شبكة الطرقات 

 المختلفة مؤقتا

مصلحة متابعة 

 العمليات

 مصلحة االستثمارات
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ًغأؽ صًىان التركُت و الدؿُير العلاعي مضًغ عام ٌعخلي الهغم الؿلمي و ًخعين بمىحب مغؾىم جىفُظي بىاءا على اكتراح 

ظه ئال بال اكيل هفؿه.مً الىػٍغ اإلايلف بالؿىً وال ًمىً حعٍى

ا و مالُا. اهما اهه ٌعخبر اإلاؿإوٌ ألاٌو للمإؾؿت ئصاٍع

 مجلس إدارة الدًوان-1

اًدكيل مالـ ئصاعة الضًىان مً ألاعظاء الخالُت: 2005حىان  20اإلاإعر في  688طبلا لللغاع 

 .امضًغ الخسطُط و التهُئت العمغاهُت

 .ىت اأمين الخٍؼ

 .اهما ممثلن عً وػاعة اإلاالُت

 ت. ممثل ؤلاصاعة ااإلاغهٍؼ

 . اممثل ؤلاصاعة اإلادلُت

 .اهما ًمثلن وػٍغ الؿىً و العمغان

 .ممثلين عً عماٌ الضًىان 

باإلطافت ئلى وحىص هُئت زاعحُت على مؿخىي الضًىان جخمثل في مدافظ الحؿاباث الظي ًخم حعُِىه مً طغف 

اؾىىاث. 3أعظاء مالـ ؤلاصاعة إلاضة 

 دوائر الدًوان-2

ت العامت و ًخىلى اإلاضًغ العام حعُين عؤؾاء الضوائغ و هاض صًىان  5ًدكيل الضًىان مً    صوائغ حكغف علحها اإلاضًٍغ

ً ًدكيل مً: االتركُت و الدؿُير العلاعي لىالًت مؿخغاهم هغيره مً الضواٍو

ع.-1 اصائغة الخدىم في اهااػ إلاكاَع

اصائغة حؿُير اإلامخلياث.-2

ت والىؾائل العامت-3 اصائغة اإلاىاعص البكٍغ

اائغة اإلاالُت واإلاداؾبت.ص-4

ت و العلاع.-5  صائغة جىمُت التركُت العلاٍع

او ًىحض ئلى حاهب هإالء الضوائغ زلًا جخالى في:

 .ازلُت ألامً الضازلي للمإؾؿت

 .ازلُت الكإون اللاهىهُت و اإلاىاػعاث

 .االغكابت الضازلُت

  .ٌزلُت الخىظُم و أهماط ؤلاعلم و الاجصا 
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 1.واإلااليتي لدائرة اإلاحاسبت ثاهيا : هيكل الخىظيم

 واإلااليت. هيكل الخىظيمي لدائرة اإلاحاسبت(  6الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اوثائم ملضمت مً الضًىاناإلاصدر : 

ا

ت بظمان حمُع  العملُاث اإلاالُت اإلاداؾبُت الخاصت بالضًىان و جدضًض اإلايزاهُت  اللػمت تهخم هظه اإلاضًٍغ

جظطلع بها الىوالت لغصض و جىفُظ و طمان الؿُطغة علحها ، هما تهخم بظمان و صُاهت و جدضًض لخىفُظ اإلاهام التي 

ت في :  امىخب اإلاداؾبت و جدضًض حمُع اللُىص اإلاداؾبت ، جمثل هظه اإلاضًٍغ

 * مصلحت اإلاحاسبت : جخمحور مهامها في :  

ائكغاع اإلايزاهُت و ألاقغاف على جىفُظها . -

ااإلاعمٌى بها لضي الضًىان و اؾخىمالها . للىاعض مؿً الضفاجغ وفلا ل -

ائعضاص الىثائم اإلاخعللت باألوكطت اإلاالُت و اإلاداؾبت للضًىان و كىائم الجغص خؿاب كُمت الاؾتهلن الخاصت بهم  -

اتهخم بـــ : * مصحلت اإلااليت : 

ىت و الحغواث اإلاالُت . - ااإلاغاكبت اإلاىخظمت إلاىاكع الخٍؼ

بت بيكاط الضًىان .مخابعت و جىفُظ  - ااإلاعاملث الظٍغ

 * مصلحت الاسدثماراث : 

االؿىىي. الاؾدثماعاوطع و مغاكبت بغهامج  -

 :  ؤلاًجارمصلحت جحصيل  * 

او خصُلت للبُع  ؤلاًااعاثجدصُل  -

االخىظُمُت لظمان الاؾخيراص عائضاث ؤلاًااع و البُع .  ؤلاًااعاثجىفُظ حمُع  -

                                                           
1
 مً وثائم اإلاإؾؿت 

 دائرة المحاسبة والمالية

امصلحت الخدصُل مصلحت اإلاداؾبت مصلحت اإلاالُت  الاؾدثماعاثمصلحت 
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ا1إلاالي لدًوان الترقيت و الدسيير العقاري : الىظام ا ثــــالثــــا 

ال ًمىً ألي مإؾؿت زاصت أو عامت مدلُت أو وطىُت مىخات أو غير مىخات أن جلىم بأًت اهااػاث صون أن جيخهج 

ؾُاؾت مالُت زاصت بها ومً هظا اإلاىطلم فان صًىان التركُت والدؿُير العلاعي هغيره مً اإلاإؾؿاث الاكخصاصًت له 

االخاص به. حؿُيره اإلاالي

ت التي واهذ قاغغة بملخط ى الامغ1993هىفمبر  28اإلاإعر في  ل ملىُت ألاملن العلاٍع و  66/102اإلاخظمً جدٍى

ً التركُت و الدؿُير العلاعي. االتي واهذ جابعت للضولت ئلى صواٍو

ً التركُت و الدؿُير العلاعي جيىا 91/147فطبلا للمغؾىم الخىفُظي  ن طاث الطابع فان عملُت اإلاداؾبت لضواٍو

اصٌؿمبر مً ول ؾىت. 31الخااعي و ًخم فخذ الؿىت الجضًضة في أوائل ًىاًغ و حغلم في 

فان ميزاهُت الضًىان جدكيل مً اإلاضازُل والىفلاث،باليؿبت للمضازُل فانها جدكيل  93/108وخؿب اإلاغؾىم 

امً:

 .ائًغاصاث الىغاء

غاهم مع عضة مإؾؿاث مالُت أولها الصىضوق الىطني ًخعامل صًىان التركُت و الدؿُير العلاعي لىالًت مؿخ

ع الؿىىُت التي ٌكغف الضًىان على اهااػها بيؿبت   CNLللؿىً   30وبيؿبت  100الظي ٌعخبر اإلامٌى الغئِس ي للمكاَع

افُما ًسص الؿىىاث الاحخماعُت الدؿاهمُت.

ىت العامت ،باالظافت ئلى كغض  BDLت اإلادلُت،وهظلً بىً الخىمُ TPهما جخعامل مع مإؾؿاث مالُت أزغي والخٍؼ

ضي CPAالكعبي الجؼائغي  اصة على طلً هىان الحؿاب البًر و خضًثا جم الخعامل مع الصىضوق الىطني إلاعاصلت  CCPو ٍػ

اهمإؾؿت حضًضة جلضم ئعاهاث للمىاطىين. .f.n.p.o.sالخضماث الاحخماعُت 

 

الدسيير العقاري .اإلابحث الثاوي : إحراءاث الفوجرة في الدًوان الترقيت و ا

 2حركت الفوجرة في اإلاؤسست .اإلاطلب ألاول : 

 ؤلاداريت  أوال: إحراءاث الفوجرة 

ت مً مإؾؿت ؤلاا جسخلف ئحغاءاث الفىجغة   أزغي و هظا خؿب هىعها و طبُعت وكاطها لىجها ئلىصاٍع

ت لعملُت الفىجغة،   اؾخلمفىاض في البضاًت عاصة ما جخماثل في اللُام بسطىاث مكترهت في ئحغاءاتها ؤلاصاٍع

 الفاجىعة هأٌو ئحغاء و الظي ًيىن مخبىعا بمغاكبتها مً خُث اإلادخىي واإلاعطُاث و جصحُدها مً ألازطاء،

ذ بأعمالها اتها، وألن اإلاإؾؿت مطالبت بالخصٍغ  ًلحها الدسجُل اإلاداؾبي للفاجىعة بعض الخأهض مً صحت مدخٍى

ت لضي مصلحت الظغائب، فل بض مً  ت وطعُتها اجااهالخااٍع  جلضًمها ليل اإلاعلىماث اللػمت مً أحل حؿٍى

 اإلاصلحت و صفع ما جغجب علحها مً طغائب و عؾىم، ثم جلىم اإلاإؾؿت بخلضًم ول الىثائم الدسجُلث

ىت مً أحل حؿضًض مبلغ الفاجىعة هظه ألازيرة التي جخىلى  اإلاداؾبُت اللػمت في قيل ملف وامل إلاصلحت الخٍؼ

 :ًلي لكًُ وصفع مؿخدلاث اإلاىعص،جخلخص هظه ؤلاحغاءاث ،فُماعملُت صغف ا

                                                           
 إؾؿتمً زلٌ وثائم اإلا 1
2
 مً زلٌ وثائم اإلاإؾؿت 
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 الاجفاقالفاجىعة و مغاكبت الفاجىعة مً خُث اإلاعطُاث واإلادخىي واإلابالغ ئن واهذ مطابلت إلاىاصفاث  اؾخلم -

 .ثم اللُام بالدسجُل اإلاداؾبي لهظه الفاجىعة

ت اجىفير اإلاعلىماث ا -  .ت اجااههالىطعُليافُت إلاصلحت الظغائب و حؿٍى

ىت مً أحل اللُام بعملُت -  جلضًم الىثائم و الدسجُلث اإلاداؾبُت اللػمت في قيل ملف وامل إلاصلحت الخٍؼ

ىت بصغف الكًُ للمىعص و صفع مؿخدلاجه ا. ؾضاص مبلغ الفاجىعة، و كُام مصلحت الخٍؼ

غ فىاجير فان صًىاأما بال غ الفىاالتركُت و حؿُير علاعي مإؾؿت اكخصاصً نيؿبت لخدٍغ اجير الن ت فهي ال جلىم بخدٍغ

 لؼبائً و حؿمى بـــ )أمغ بالضفع( و هي وثُلت ل الؼامُت الضفع ؤلاًااعاوثُلت  زاصت بفهي جدغع  ؤلاًااعاوكاطها ًغجىؼ على 

م البىً  حسجل فحها اؾم اإلاؿخفُض مً ؤلاًااعا لت الضفع ئطا واهذ عً طٍغ ض  أواو اإلابلغ اإلاضفى  بالضًىاع و طٍغ في  واالبًر

ا(1ألازير جىكع مً طغف اإلاؿخفُض و عئِـ صائغة اإلاالُت و اإلاداؾبت أهظغ اإلالحم عكم )

 .1: الوثائق اإلاصاحبت لحركت الفوجرة في اإلاؤسست ثاهيا 

و التي هلٌى عملُت الفىجغة ال جسص الفاجىعة فلط فهي جسص ول وثُلت جثبذ خغهت ألامىاٌ أو ؾلعت عىضما 

وصل الاؾخلم ،وصل حؿلُم ، بطاكت اإلاسؼون ، جخمثل هظه الىاثائم في ) ؾىض الطلبُت ، بها حسجل مداؾبا هبُان و 

اقًُ بىيي ..الخ ( 

 : أهم الىثائم اإلاؿخعملت زلٌ عملُت الفىجغةو مً 

اإلاىاص ألاولُت و  هي وثُلت جصىف مً زللها ول اخخُاحاث اإلاإؾؿت ،مbon de commandeً : وصل الطلبيت -

 جدضًض الىمُت و الىىعُت والجىصة وبأؾعاع معلىلت لخبعث للمىعص مً طغف اللىاػم مً خُث

ً ،م   (2)اإلالحق رقم صلحت الخمٍى

وعىىان اإلاىعص ،البظاعت أو  اؾمهي عباعة عً وعكت ًبعثها اإلاىعص ئلى اإلاإؾؿت ،جدخىي على Facture: الفاجورة -

 (3)اإلالحق رقم أهظغ الىخضة  الؿلعت وعضص الىخضاث وؾعغا

التي جدمل عكم الفاجىعة و وصل الطلب و عكم وصل الاؾخلم  ، ش يء  هي عباعة عً وثُلت: (Monda)بالصرف  آمر 

ش و عكم الكًُ ئطا ؾضصث بكًُ بىيي  ففي هظي الىثُلت ًىحض زخم و ئمظاء ول مً  مغاص قغائه ،ثمً الكغاء ،جاٍع

ت ، مض ًغ عام بالىُابت ، و عئِـ صائغة اإلاالُت و اإلاداؾبت  عئِـ مصلحت الىؾائل العامت ، عئِـ صائغة اإلاىاعص البكٍغ

 (7اإلالحق رقم )الظي ًضٌ على مىافلتهم على عملُت الكغاء . أهظغ 

 لحقاإلاأهظغ  ، ًدغعها مؿير اإلاسؼونئلى اإلاسؼن  ٌى الؿلعتوهى وصل ًبين وص bon de reception:وصل الاسخالم  -

 (4) رقم

 (5اإلالحق )اإلاإؾؿت أهظغ ىعص ، ًثبذ ئًصاٌ الؿلعت ئلى ًدغع مً طغف اإلا bon de livraision :وصل الدسليم  -

زغوحه مً اإلاسؼن،  هي وثُلت جبين جطىاعث اإلاسؼون مً لحظت وصىله ئلى غاًتFich de stock : بطاقت اإلاخزون  -

 .خُث حسجل فحها ول اإلاؿخلؼماث اإلاخعللت بالضزٌى و الخغوج و الثمً

بها أمين اإلاسؼن في  هي وثُلت حعبر عً زغوج الؿلعت مً اإلاساػن و ًدخفظbon de sortie magasin :  وصل الخروج -

 (6اإلالحق )أهظغ  .) ألاعقُف
                                                           

1
 وثائم اإلاإؾؿت باالعخماص علىمن إعداد الطالبة  
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احؿخسضم في الدسجُل اإلاداؾبي و جيىن بدسجُل عكم الىصل أو فاجىعة في كُض ليل عملُت .و ول هظه الىثائم 

 1اإلاؤسست . اإلاطلب الــثــاوي : اإلاراحل التي جمر بها الفوجرة في 
 ؾىىضح مسخلف مغاخل الفاجىعة التي جمغ بها في اإلاإؾؿت مً ئعضاصها ئلى حسجُلها ،وهظا جبُين العلكت بين

ا:مسخلف اإلاصالح ومؿاهمتها في جغجِب خغهت الفىجغة في اإلاإؾؿت، خُث جخمثل اإلاغاخل فُما ًلي

صج  100000ؾلعت التي جفىق اإلابلغ جثبُخاث أو  في هظه اإلاغخلت جطلب اإلاإؾؿت فاجىعة قيلُت كبل قغاء: 1اإلارحلت 

فهي كبل قغاء ًلىم مىظف مً الىؾائل العامت بالب فىاجير قيلُت مً عىض عضة مىعصًً للمإؾؿت و جضعؽ ول 

فاجىعة مً خُث هى  اإلاىخىج و الؿعغ و ًخم ازخُاع بُجهم على أكلهم ؾعغ و أحىص ؾلعت ، ثم ٌعض وصل الطلب بىاءا 

 لُت .على فاجىعة قي

غ وصل الطلبُت  في هظه اإلاغخلت : 2اإلارحلت - خُث ًخظمً هظا الىصل على) البظاعت، جلىم اإلاصلحت بخدٍغ

ضها( ،  وفلا الخخُاحاث اإلاإؾؿت جمط ى مً طغف عئِـ اإلاصلحت و جىحه للمضًغ الضًىان  مىاصفاتها، والىمُت التي ًٍغ

احه ئلى مصلحت الىؾائل العامت التي ميلفت بالكغاءالتركُت والدؿُير العلاعي الظي ًمط ي على مىافلخه و ًىا

ثم جىحه الى اؾخلم الفاجىعة  ًخم ملاعهتها مع وصل الطلب مً طغف مصلحت الىؾائل العامت بعض  : 3ت اإلارحل-

ىت( لدؿضًضها  م وثُلت آمغ بالصغف  كبل،مصلحت اإلاالُت ) الخٍؼ حؿضًضها ًاب مىافلت على عملُت الكغاء عً طٍغ

(Monda) .  ا 77اإلالحق رقم أهظغ

غ وصل الاؾخلم   : 4 اإلارحلت- ا.و ًىحه للؿم الىؾائل العامت  عىض اؾخلم الؿلعت ًلىم أمين اإلاسؼن جدٍغ

 هي آزغ زطىة في آزغ مغخلت مً مغاخل عملُت الفىجغة ، ًلىم اإلاداؾب بدسجُل عملُت :  5ت اإلارحل-

 fiche)  و جطبع وثُلت الدسجُل اإلاداؾبي  مداؾبُا سجُل فاجىعة ًخم ح ، إلاالُتبعض اؾخلمها مً اإلاصلحت االفىجغة 

d„imputation comptable)  في الُىمُت و ًيىن لضيها عكم و جمط ى و جسخم مً التي جخظمً كُض الدسجُل العملُت

وصل  الفاجىعة وا مصاخبتبعضها جدفظ في ألاعقُف   (8اإلالحق رقم )إلاداؾبت مثاٌ أهظغ طغف عئِـ مصلحت ا

ضي الطلب و وصل الاؾخلم و آمغ بالصغف و  ا.الكًُ بىيي أو بٍغ

 ؤلاعالم آلالي في الدسجيل اإلاحاسبي لعمليت الفوجرة اسخعمالاإلاطلب الثالث: 

 بغامج ؤلاعلم آلالي الخاصت باإلاداؾبت مً اؾخعماٌحعخمض اإلاإؾؿت في اإلاعالجت اإلاداؾبُت للفىجغة ، على 

لت ٌؿهل فهمها أحل حؿهُل عملُت الدسجُل  اإلاداؾبي وعبذ الىكذ مً حهت ،وجىظُم اإلاعلىماث بطٍغ

 . وخفظها مً حهت أزغيا

 PC COMPTA“ ”أوال: حعريف برهامج ؤلاعالم آلالي اإلاحاسبي

 عباعة عً بغهامج ئعلم آلي زاص باإلاداؾبت ، ٌؿاعض في الدسجُل اإلاداؾبي إلاسخلف اإلاعاملث مً بُع

عض مً أفظلوقغاء وجدلُلها ، ًخظمً مل  فاث مسخلفت ًمىً الىصٌى ئلحها ببؿاطت مً كبل اإلاؿخسضم َو

 البرامج اإلاداؾبُت ألاهثر اؾخعماال مً طغف اإلاإؾؿاث والكغواث ، خُث ًخماش ى هظا البرهامج مع الىظام

 .اإلاالي اإلاداؾبي الجضًض

  ”PC COMPTA“  جحؿخسضم في حسجُلتها اإلاداؾبُت هظا البرهامBATICIM" " واإلاإؾؿت مدل الضعاؾت
                                                           

1
 وثائم اإلاإؾؿت باالعخماص علىمن إعداد الطالبة  
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  : “ PC COMPTA" ثاهيا: مراحل الدسجيل اإلاحاسبي في برهامج

 على عضة مغاخل ، ًمىً خصغها فيPC COMPTAجمغ عملُت الدسجُل اإلاداؾبي وفم بغهامج 

 :مغخلخين

 .اإلارحلت ألاولى: مرحلت مراقبت اإلاعلوماث

اتها ومغاكبتها مً خُث الىمُت ،بعض ئعضاص الفاجىعة وحؿلُمها إلاصلحت اإلاداؾبت ، ًخم الخأهض -  مً مدخٍى

 الؿعغ ، اإلابلغ ؤلاحمالي والخأهض مً مضي صحتها ومضي الالتزام بكغوط لعلض مً كبل الطغفين ) اإلاىعص

ا(.والؼبىنا

ش- سها ، عكم الحؿاب البىيي والخاٍع ا. مغاكبت اإلاعلىماث الىاعصة في الفاجىعة مً : عكم الفاجىعة ، جاٍع

ا.بم مدخىي الفاجىعة مع وصل الطلب ووصل الاؾخلممضي جطا مغاكبت -

 بعض الخأهض مً صحت الفاجىعة ، ًلىم اإلاداؾب بدسجُل اإلاداؾبي للفاجىعة ، بعض جدضًض اإلابلغ ؤلاحمالي-

ا. الىاحب الضفع وملاعهت اإلابلغ ؤلاحمالي الظي جم خؿابه مع اإلابلغ الىاعص في وصل الطلب

 .”PC COMPTA“  اإلاحاسبي للفاجورة وفق برهامجاإلارحلت الثاهيت: مرحلت الدسجيل 

 بعض الاهتهاء مً اإلاغخلت ألاولى " مغاكبت اإلاعلىماث " والخأهض مً صحبتها ، جأحي اإلاغخلت الدسجُل اإلاداؾبي

ا: للفاجىعة وفم بغهامج ؤلاعلم آلالي

ا:وجخلخص مغخلت الدسجُل اإلاداؾبي في الخطىاث الخالُت

ا.ولمت اإلاغوع وازخُاعا ”PC COMPTA”آلالي فخذ هافظة بغهامج ؤلاعلم-

ا)ملف( ."  DOSSIER " ازخُاع-

ا. جدضًض الؿىت التي وعصث في الفاجىعة مً أحل اللُام بعملُت الدسجُل في هفـ جلً الؿىت-

 .اإلاؿخسضم وولمت اإلاغوع ثم الاهخلاٌ ئلى مغخلت حسجُل الفاجىعة أؾمجدضًض -

 PC COMPTA ”" راء والبيع وفق برهامجثالثا: الدسجيل اإلاحاسبي لفاجورة الش

 عىض ئجمام مغخلتي اإلاغاكبت وفخذ البرهامج مً أحل اللُام بعملُت الدسجُل اإلاداؾبي، جأحي مغخلت الدسجُل

ا:اإلاداؾبي للفاجىعة ، خُث هميز هىعين مً الدسجُل اإلاداؾبي عىض الكغاء وعىض البُع ، والخالي

ا

 

  ”PC COMPTA ”وفق برهامجالدسجيل اإلاحاسبي لفاجورة الشراء -

 والظي ًدخىي على ازخُاعاث ، هسخاع ”JOURNAL “  بعض الظغط على ػع الدسجُل ، هظغط على ػعا- 

 ACHATأي الكغاء. 

ش ثم أعكام الحؿاباث غلى غاًت ئنهاء عملُت-  هلىم بعملُت الدسجُل اإلاداؾبي لعملُت الكغاء ، بضءا مً الخاٍع

 . الدسجُل

  PC COMPTA “  “ لفاجورة البيع وفقا لبرهامجالدسجيل اإلاحاسبي -
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 في عملُت البُع هلىم بىفـ الخطىاث الؿابلت التي جمغ بها عملُت الدسجُل اإلاداؾبي للكغاء لىً مع ازخُاع

VENTًأي ) اإلابُعاث ( بضال م   ، ACHATش وأعكام الحؿاباث ئلى غاًت  ثم هلىم باصزاٌ الخاٍع

ا.ئنهاء عملُت الدسجُل

 الكراء .الشراء و ثالث : الدسجيل اإلاحاسبي لعمليت اإلابحث ال

 1.اإلاطلب ألاول : الدسجيل اإلاحاسبي لعمليت الشراء 

ير فللضًىان التركُت و الدؿُليل مإؾؿت هظام زاص بها في حسجُل عملُاث الحؿابُت و جغجِب اإلاعلىماث         

لت خفظ البُاهاث و الىثائم  ىعة مع وصل الطلب و وصل الدؿلُم جلىم مإؾؿت فهي بعض مغاكبت الفاجالعلاعي طٍغ

يىن مغجب ول قهغ و الؿىت على خبدسجُل العملُت مداؾبُا و بعضها جدفظ في ألاعقُف  ضة و ول بُاهاتها جدفظ ٍو

لت لدؿهُل الغحى  ئلحها في خالت وحىص زطأ و   . مغاص الخأهض مً صحتها بىفـ الطٍغ

  أوال : حسجيل باليسبت للخثبيخاث 

ش صزٌى ألاصل جدذ عكابت اإلاإؾؿت بخيلفت الكغاء أو بلُمت ؤلاؾهام حسجل خ ؿاباث الخثبُخاث بالجاهب اإلاضًً في جاٍع

املابل الجاهب الضائً خؿب الحالت ألخض الحؿاباث اإلاالُت .

ش : 1مثال  صج الدؿضًض  1679500ئكخيذ اإلاإؾؿت ؾُاعة مً قغهت عوهى الجؼائغ ف.ط.أ بلُمت  29/04/2018بخاٍع

ا.( 9اإلالحق ) أهظغ FVVNF0492349ً بىيي الفاجىعة عكم بكُ

ا

ا

ا

 

 

 

 

ا

                                                           
1
 وثائم اإلاإؾؿت باالعخماص علىمن إعداد الطالبة  



              OPGIديوان الترقية والتسيير العقاري                                            الجانب التطبيقي          

 

02 

 

اًيىن الدسجُل في الُىمُت والخالي :

 

ا

ا

 

ا1.679.500

ا

ا

ا

ا

1679.500 

ا

1.679.500 

ا

ا

ا

ا

 

ا1.679.500

 

ا

 قغاء ؾُاعة

ا

امىعصو الخخبُخاث

 fvvnf0492349فاجىعة 

ا

ا

ا

 

ا404212

ا

ا

ا

ا

512102 

ا

218220 

ا

ا

ا

ا

ا

404212 

 

اخاثمىعصو الخثبُ

 BDLالبىً 

 قًُ عكم ****

ا

 

، الغؾم على اللُمت   TTCصج  199087اكخيذ مإؾؿت مىلض ههغباء مً عىض مىعص معغاف مضاوي بمبلغ :  2مثال 

ش  19/065% الدؿضًض بكًُ بىيي الفاجىعة عكم  TVA  19اإلاظافت  ا. 23/06/2019بخاٍع

اًيىن حسجُل على هدى الخالي :

ا

ا

ا

ا199087

ا

ا

ا

ا

 

199087 

ا

ا167.300

ا31.787

ا

ا

 

ا

 

ا199087

 

ا

اقغاء مىلض ههغبائي

اعؾم على اللؿُمت اإلاظافت

امىعصو الخثبُخاث

 N°065/19فاجىعة 

ا

ا

ا

ا

ا404212

ا

ا

ا

ا

ا

512102 

ا

ا215210

ا445240

ا

ا

ا

 

ا

404212 

 

امىعصو الخثبُخاث

 BDLالبىً 

 2865108قًُ بىيي عكم 

 اث  مخزهت(. ثاهـــيـــا : باليسبت إلاسخلزماث الفترة )مشتًر

33/33/6332 

 

07/05/2018 

 

33/33/6332 

 

04/11/2019 
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ين...ئلخ ٌعني ول اإلاىاص اللابلتة  جلىم اإلاإؾؿت بكغاء ول ما ًلؼمها مً أوعاق ، أكلم ، و مىاص البىاء مً أحل أو جٍؼ

ً فخلىم اإلاإؾؿت بىفـ العملُاث . اللخسٍؼ

ش  (73اإلالحق رقم )خؿب مثـــال :   12/03/2018الظي ًبين فاجىعة الكغاء إلاعضاث خُث كامذ اإلاإؾؿت في جاٍع

ا. 29باؾخلم فاجىعة الكغاء عكم 

1/ Flexible , 2/ Collier , 3/Scotch Aluminium , 4/ Robinet de puisage …exct . 

م قًُ بىيي الدسجُل الخاص بهظه العملُت  138870بمبلغ  صج كامذ اإلاإؾؿت بدؿضًض مبلغ الفاجىعة عً طٍغ

اوالخالي:

 

ا

ا

ا138870

ا

ا

ا

ا

138870 

ا

ا138870

ا

ا

ا

ا

ا138870

ا

 

ا

ىاث أزغي مسؼهت اجمٍى

امىعصو الخثبُخاث

 29فاجىعة عكم 

ا

ا

ا

ا401312

ا

ا

 

ا

512102 

ا

ا382227

ا

ا

ا

ا

401312 

ا

امىعصو الخثبُخاث

 BDLالبىً 

ا531قان بىيي عكم 

اعىض صزٌى الؿلعت ئلى اإلاسؼن حسجل خؿابُا 

 

  

 

 

 

 

 

ا

ا

ا138870

 

ا

ا138870

ا

ا

 

ا

الىاػم كابلت ؤلاؾتهلن

ىاث أزغي مسؼهت اجمٍى

ا*****وصل صزٌى عكم

ا

ا

ا

ا382227

 

ا

ا322207

ا

 

62/32/6332 

 

62/32/6332 

 

62/32/6332 
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 عىض زغوج الؿلعت مً اإلاسؼن ًيىن الدسجُل واألحي 

ا

ا

ا

ا10.000

 

ا

ا10.000

ا

ا

 

ا

الىاػم كابلت ؤلاؾتهلن

ىاث أزغي  اجمٍى

اوصل زغوج عكم*****

ا

ا

ا

ا602102

 

 

ا322207

ا

 

 

اباليؿبت للخضماث الخاعحُت ألازغي ثــالــثـــا : 

الخصلُداث و الخأمُىاث ،ئجاواث الهاجف ، زضماث البىً و ما ًماثلها مً ؤلاقتراواث فيلهم التي جخمثل في الصُاهت و 

افُيىن حسجُل والخالي : 62و  61ًىضعحىن في خؿاباث 

ش مــثــال :  اكامذ مإؾؿت بضفع كُمت الخأمُىاث هلضا  18/07/2019في جاٍع

ا

ا

ا320000

ا

ا

 

ا

ا

ا320000

 

ا

ا320000

ا

ا

ا

 

ا320000

ا

 

ا

ااثأكؿاط جأمُى

امىعصو مسؼوهاث

 حسجُل الفاجىعة عكم ***

ا

ا

ا

ا401***

ا

ا

 

ا

***512 

ا

ا616***

ا

ا

ا

ا

***401 

 

اسؼوهاثمىعصو اإلا

االبىً 

 *** حؿضًض بكًُ عكم

 

ً ) مثل ههغباء ، غاػ ، ماء ...( عىضها ٌسجل بدؿاب  او ًيىن اللُض واآلحي : 607أما باليؿبت للمىاص غير كابلت للخسٍؼ

اTTCصج  50000بلُمت  24/08/2019و طلً في  000636إؾؿت بدؿضًض فاجىعة الىهغباء و الغاػ عكم كامذ اإلامثال : 

33/33/6332 

 

32/32/6332 

 

32/32/6332 
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ا

 

ا

ا50.000

ا

ا

ا

ا

ا50.000

 

ا

ا40.500

ا9.500

ا

ا

ا

ا

ا50.000

ا

 

ا

اث غير مسؼهت امكتًر

  TVAكابلت لإلؾترحا 

امىعصو مسؼوهاث

 00636الفاجىعة عكم 

ا

ا

ا

ا401311

ا

ا

512202 

 

ا607***

ا445640

ا

 

401311 

ا

اسؼوهاثمىعصو اإلا

االبىً 

 31176حؿضًض بكًُ عكم 

 

 

 1اإلاطلب الثاوي : الدسجيل اإلاحاسبي لعملياث البيع في الدًوان الترقيت و الدسيير العقاري .

بما أن صًىان التركُت و حؿُير علاعي مإؾؿت زضماجُت فمبُعاتها عباعة عً جلضًم زضماث مخعضصة هىغاء                 

ت و اإلادلث  الاحخماعُت، و الؿىىاث  الاحخماعُتدلث و ئهااػ الؿىىاث ؾىىاث و اإلا الدؿاهمُت ، و الؿىىاث التركٍى

ت. ت أملن الضولت و هظلً الىهلث العلاٍع ت مً الجماعاث اإلادلُت للضائغة أو مً مضًٍغ االخااٍع

اؾىىاث و غغاماث الخأزير صفع ؤلاحاع. في هغاء مدلث وا مىخىحاتهافالغيراصاث الضًىان جخمثل في الىغاء فلط فخخمثل 

جخىػ  في الضوائغ و البلضًاث لىالًت مؿخغاهم و طلً  ؤلاًااعاللضًىان التركُت و الدؿُير العلاعي وخضاث الخدصُل 

ف الخىلل و مً الىخضاث اإلاىحىصة في مؿخغاهم      لدؿهُل على اإلاىاطىين حؿضًض  ؤلاًااع و ًىفغ علحهم الىكذ و مصاٍع

ت ، ؾُضي لخظغ ، ؾُضي علي ، عكعاقت ، زير الضًً ، جاصلـ ، عين  5، مؼغغان، خكم،  ) جاضًذ لُت ، خٍغ حٍى

ص ي  ا، مماف ، بىكيراط، ؾيراث ...إللخ(الىٍى

ففي الدسجُل اإلاداؾبي ول وخضة جامع ول وصٌى حؿضًض ؤلاًااع و ئحغاصها في وثُلت التي جمثل الحصُلت الُىمُت . 

ان التركُت و الدؿُير العلاعي لدسجُلها مداؾبُا و بعضها جدفظ في ألاعقُف ول وخضة على فيلها فيلها جغفع للضًىا

اخضة.

او الدسجُل اإلاداؾبي لعملُت ؤلاًااع ًيىن هما ًلي : 

                                                           
1
 وثائم اإلاإؾؿت باالعخماص علىمن إعداد الطالبة  

63/32/6332 

 

363/32/6332 
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صج ، عؾم على  3282693810كامذ وخضة جُاضًذ بخدصُل ؤلاًااع على الؼبائً و وان مبلغ ئًااع الؿىىاث :  1مــثــال 

صج و كامذ مإؾؿت بسضمت جىظُف العماعاث مً طغف عماٌ  15000، و كضعث جيالُف أزغي  % 9ت اللُمت اإلاظاف

اإلالحق  أهظغ 31/01/2019صج و كامذ بدسجُل اإلاداؾبي في الُىم  15000بالضًىان و كضع اإلابلغ بــ  الخاصينالىظافت 

 .( 11رقم )

ا

 

 

 

3282693,10 

72611,37 

295442,38 

13796,16 

15000,00 

ا

ا3.646.543,01

ا15000,00

ا

ا

 

ا

 

ا

اػبائً جاضًذ

ازضماث حاع ئهااػها

ا

ائًااعاث الؿىىاث

ت  ئًااعاث جااٍع

TVA  9اإلادصلت% 

TVA  19اإلادصلت% 

ازضماث وأقغاٌ اإلالضمت

 

ا

 

 

ا

ا706101

ا706103

ا445130

ا445140

704400 

ا

411101 

417101 

 

 

 

 

 

 

 : جمُيز بين الؼبائً أو اإلاىعصون و البىىن الظي ًخعامل  لِؿخعمل الضًىان في الىظام الدسجُل اإلاداؾبي فيمالحظت

خُث له زاهت زاصت جظهغ في الُىمُت بااهب البُان   Tiersمعهم باعطاء ول واخض مجهم جغكُم زاص به و ٌؿمى 

(LIBELLE) . ش ...ئلخ او الخاٍع

م الصىضوق بىؾط اإلاضًىت في جا: 2مــثـــال  ش كامذ اإلاإؾؿت بخدصُل ؤلاًااعاث عً طٍغ و جمثلذ في :  31/01/2019ٍع

ً العاصًين ،  ً اإلاخعاكضًً  2048761816الؼبائً اإلاؿخأحٍغ صج ، كضعث الخيالُف  98508875صج و الؼبائً اإلاؿخأحٍغ

 ً صج ، و خم الطىابع  20050870صج ، و غغاماث الخأزير كضعث ب ــ  62500الصُاهت و الخىظُف الخاصت باإلاؿخأحٍغ

اصج .20وق الخدصُل صج و فىاعق الصىض 28375

ا

 

 

ا
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احسجل مداؾبُا هما ًلي :

 

 

 

2.048.761,16 

98.508,75 

62.500,00 

28.375,00 

20.050,70 

20,00 

 

 

 

2.258.215,61 

 

ا

اصىضوق وؾط اإلاضًىت

ً عاصًين اػبائً مؿخأحٍغ

ً مخلاعضًً اػبائً مؿخأحٍغ

ازضماث ملضمت )صُاهت وجىظُف(

اخم الطىابع

اغؼاماث الخأحير 

اق الخدصُلفىاعق الصىضوا

 

ا

ا

 

411103 

411111 

417103 

447702 

757800 

758900 

 

ا

 

531203 

 

 

 

 

 

 

 

  12اإلالحق رقم أهظغ 

ً اإلاخعاكضًً اإلالصىص بها أن الؼبىن ًخعاكض مع اإلاإؾؿت التي جيىن وؾُط بِىه و بين مالحظت :  الؼبائً اإلاؿخأحٍغ

اٌؿضص للمإؾؿت ، و اإلاإؾؿت حؿضص بضوعها للضًىان .الضًىان التركُت و الدؿُير العلاعي في حؿضًض ؤلاًااع ، فهى 
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 .خاجمت الفصل 

وزاصت في مصلحت إلاداؾبت ، حعغفىا الضًىان التركُت و الدؿُير العلاعي كمىا بالضعاؾت اإلاُضاهُت في بعضما                  

لت ُت حسجُل العملُاث اإلاداؾبُت للفىجغة اإلاىهجُت لخىظُم العملُاث اإلاداؾبُت ، خُث حعغفىا على هُف على الطٍغ

 ,اإلاؿاعضة لظلً والخلىُاث

 وأزيرا هخىصل بأن للمداؾبت صوع هبير في اإلاإؾؿت خُث ال حؿخطُع هظه ألازيرة أن حؿخغني عجها ألنها هي

 أؾاؽ جىظُم اليكاطاث التي جلىم بها اإلاإؾؿت

 



 العامة الخـــاتمة
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 : الخاتمة

تمعب محاسبة التكاليف دور ىام في تقييم األداء االقتصادي لممؤسسة والرقابة عمى عنصر 
التكاليف حيث وجودىا يعتبر ضروري في المؤسسة من أجل الوصول إلى معرفة نقاط القوة والضعف، 

عداد الموازنات التقديرية، إ ذ تعد ىذه تساىم محاسبة التكاليف في وضع التقديرات لمتكاليف في المستقبل وا 
األخيرة من األدوات اليامة في محاسبة التكاليف تعمل عمى تحسين األداء اإلقتصادي والتخفيض من 

 تكاليف اإلنتاج وكذلك الرقابة عمى التكاليف، 

 ومن خالل ما سبق نستنتج ما يمي: 
 ن محاسبة التكاليف نظام واجب في المؤسسة يساعدىا في تحقيق أىدافيا المسطرة.أ 

 لموازنات التقديرية أداة ىامة في تقييم األداء الداخمي لممؤسسة وتبين مدى تحقيق المؤسسة تعتبر ا
 ألىدافيا المسطرة وكذلك تحدد اإلنحرافات عن الخطط المستقبمية الموضوعة من قبل المؤسسة.

  إن معظم المعمومات المحاسبية في مصمحة محاسبة التكاليف بالمؤسسة كان مصدرىا من
كذلك بعض المصالح األخرى كمصمحة التموين خرى التابعة لدائرة المالية والمحاسبة و المصالح األ

المبيعات حيث ىذه المعمومات تساعد مصمحة محاسبة التكاليف في تأدية مياميا عمى أحسن وجو مما و 
 يسمح بتحديد التكاليف بشكل دقيق.

 محاسبة التكاليف في المؤسسة محل الدراسة العنصر األساسي في إعداد الموازنات  تعتبر
التقديرية المتعمقة بالفترات المستقبمية حيث إعداد الموازنات في المؤسسة عبارة عن خطة رقمية وكمية 

 متعمقة بالفترة المحاسبية المستقبمية.

 توصيات البحث:

  ،العمل عمى مواكبة المستجدات وذلك بتبني نظام محاسبة التكاليف كأداة لتقييم األداء اإلقتصادي
 وذلك لتوعية األفراد و تحسيسيم بأىمية ىذه األخيرة من خالل تكوينيم ورسكمتيم في ىذا المجال.

  الموازنات التقديريةالعمل عمى توعية النقابات العمالية و العمال بأىمية تطبيق. 

  لزام ممئ الفراغات القانونية فيما يتعمق بتطبيق محاسبة التكاليف في المؤسسات اإلقتصادية، وا 
 المؤسسات  تطبيق محاسبة التكاليف تكون موافقة لمتطمبات معايير المحاسبة الدولية.
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  العمل عمى التطرق إلى نظام محاسبة التكاليف و كيفية تقييم المخزونات واإلنتاج في النظام
ىذا األخير الذي لم يتطرق إلى ضرورة تطبيق نظام محاسبة التكاليف   (NSCFسبي والمالي الجديد )المحا

 في المؤسسات االقتصادية.
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 : المراجع
 اصا4991 ايلطبعرراايلنان،ررا اديدايليةيد،رراايلعايررا ايل  ي ررد االمحاسبب ا اللحميميبباناصررداديدعاوررد   ا1

ا.ااا88
يل ايع،را ايسكردندد،ا ا ايلرديداالمحاس ا اإلداريا و لكنولوجيا المعموماتوبدايللط،فاناصدان دايلد،  ا1

اااا.458-419صاا 4881
ديدايلنقافرراا ، محاسبب ا اللكبباليم المعياريببا  راا ببا وا  ببات، بدي ،ررجا   ،ررفادةالررا ادلرر ي اةلرر  اةنررا 1

ا.83 اصا ا6002للنشدا يلت  ،ع اويا  ا
 ا6002يل  ي رد ا اد،ر ي ايليطب ورااايل ايع،را االموازنبات اللدديريبا اداف اعالبا لملسبييرفددر  ايةيرد ا1

اا.00صا
 ا6006 اايسكدندد،يلديدايل ايع،ا ا امددما اي محاس ا اللكاليم الصناعيا اأةيداةكنياولىاةكني1

ا.666صا
 اديداةايرداللنشردايأل لرى ايلطبعرااالمحاسب ا ادداريبا ايبايا معاصبرفيكياو،جا،ةريايلتدد،تريا رورد   ا1

ا.469-468 اصاصا4887 يلت  ،ع اويا  
 ايركدد ايا كرت،دااهميا اللحميب  المبالي ابي لديبيا ادا  ابي الم سسبات اإلالصبادياود،فاوبدايلرد ي، ا1

غ،ررداينشرر د  ادل،رراايلعلرر دايسوتصرراد،اا ولرر دايلتكرر،،د اوكررداولرر دايلتكرر،،د ا ايعرراايةيررداو،لرردابكرردد  ا
ا.اا49 اصا4887-4888

 اديدايلنهلرراايلعدب،ررا ايصررد اجديببد لديببيا اادا  مببداد  جديببدف لعببالات ف،رر،ايةيررداوبرردايليةكرر  اا 1
ا.ااا82 اصا4881ا-4882

 ايلي لردايلتاكرع ا ايلتي ،رجا اي لراايسديد لدييا اادا  اي إطار نظاا ملكام  لممعموماتوليايلكليي اا 1
ا.14 اصا4986يلعددايأل ج اويا  ا

 ايلررديدايل ايع،ررا ايصررد امببدد  اسببلراليجي للدطببيط ولنميببا المببوارد ال  ببرياد ي،رراايةيررداةكرر  اا 1
ا.اا46-44 اصاص4888

 اديدايل ايعراامحاسب ا اللكباليم الملددمبا اضبراا اداريباصالحايلرد، اوبردايليرنعدايبرادخا رورد   اا 1
ا.474 اصا4882يل د،د  ايالكدندد،ا ا

 ا ايلطبعراايلنان،را اد،ر يلدنيات لسيير ميزانيات الم سسا ادالصاديا المسبلدماوالصاصافياصرال، اا 1
ا.45 اصا4882يليطب وااايل ايع،ا ايل  ي د 

 اديدايلنهلرراايلعدب،ررا ايصررد الديببيا اادا  مببداد  جديببدف لعببالا جديببدت ف،رر،ايةيررداوبرردايليةكرر  اا 1
ا.42-44 اصاصا4881ا-4882
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ينشر د  ادل،راااديا كرت،داغ،ر ايركدد ادور اللكباليم المعياريبا  ابي لحسبيد اادا ةرا اي ايلشرد،ف اا 1
 اصا4889-4888يلعل دايالوتصاد،اا ول دايلتك،،د اوكداول دايلتك،،د ا ايعاايلةاجايألولداباتنرا ا

ا.97
 ايلررديدايل ايع،ررا اإدارف المببوارد ال  ببريا مببدد  لط يدببي معاصببروبرردايلبرراوياصررالحايلررد، ايةيررد اا 1

ا.182-184 اصااصا4885 ايسكدندد،ا
لممببوارد ال  ببريا المببدد  للحديببن ميببزف لنااسببيا  اإلسببلراليجيا اإلدارفيليدكرريا يرراجايلررد، ايةيررد اا 1

ا.156 صا4886 ايسكدندد،ايلديدايل ايع،ا اا،لمنظما الدرد الحادي والع ريد
ا.244-248 اصاصا4881 ايلديدايل ايع،ا ايسكدندد،ا اإدارف الموارد ال  رياأةيداياهد ااا 1

 ايلطبعرراايأل لررى اديدايليةيد،رراايلعايررا االم سسببا لمطم ببا الجببامعييد االصببادناصررداديدعاوررد   اا 1
ا.442 اصا4998يل  ي د ا

 ادكرالااو حوث العمميات اي لحسبيد اادا  ادالصبادي لمم سسبات اإلنلاجدور لحمي  وايدايلةراج اا 1
ينشررر د ا اادل،ررراايلعلررر دايالوتصررراد،اا اولررر دايلتكررر،،دا اوكررردايلعلررر دايالوتصررراد،اا ا ايعرررااااديا كرررت،داغ،ررر

ا.17 اصا4881-4882يلةاجايألولداباتنا ا
ا.اا44 اصا4998 ايسكدندد،ا ايلديدايل ايع،ا االمدزود وي ط إدارفيةيدات ف،،ايالي اا 1

يا كررت،دا ادكرالااالم سسبا ادالصبباديادور واهميببا اللسبيير اببي لحسببيد ادا   ي هرر د اوبردايليل،رخ ا 1
ا.26 اصا4998-4997ينش د ا يعهدايلعل دايالوتصاد،ا ا ايعااباتنا اادغ،
 ,Edition Sirey, Gestion Financiére de L’entrepriseJ.Depallens, J.Pjobard ,ا1 

Paris, 1986,P 313.ا
 اصا4884 ايلطبعراايأل لرى اديدا ي رجاللنشردا يلت  ،رع اويرا  اإدارف المبوارد ال  بريانصرداي اةنرا اا 1
ا.اا62

ا.28 اصامرجع سا نت ف،،ايةيداوبدايليةك  اا 1
 اي لررااالصببناعيا الجزايريببا لمم سسببات اإلنلبباجيكمببدد  للحسببيد اادا  االجببودف،ة،ررا عاهلهرراد اا 1

ا.59 دولا اصاا ايلعددايلواي  ا ايعا4887يلباةث ا
ا.54 اصامرجع سا نوايدايلةاج اا 1
ا.47 اصا4981 ايسكدندد،ا ايل ايعااايليصد،ا االلسوين إدارفيةيداصال،ايلةنا ع اا 1
ا.60 اص، مرجع سا نيةيدافدد  ا 1

 امرجببع سببا ن دراسببا الحببادت اببي المحاسبب ا وماليببا الم سسببا،ناصررداديدعاوررد  ا اروررد   اا 1
ا.263ص

ا.261 اصسا نيليد عاا 1
 



 :التلخيص
 وفي ببساطة للجمهور الرسالة أو الفكرة إيصال الرئيسي هدفه فن هو اإللقاء فن

 الوقت نفس
 لإلنسان اليومية للحياة ضروري جد وهو الخاصة معالمه له ان حيث ممتع يكون

 يسهل وفه
 . ومناقشتهم أفكارهم وقراءة الناس فهم مأمورية عليه
 غير قيمة و نادرة فطرية موهبة هو عدس الرحيم عبد لمحمد العام المنظور وفي

 مكتسبة
 .الناس باقي عن صاحبها تميز

 :المفتاحية الكلمات
 الفن

 فن االلقاء
 العام المنظور

Résumé : 

L'art de la récitation est un art dont le but principal est de transmettre 

l'idée ou le message au public simplement et en même temps 

C'est intéressant car il a ses propres caractéristiques et c'est très 

nécessaire pour la vie quotidienne de l'être humain 

Il a pour mission de comprendre les gens, de lire leurs pensées et 

d'en discuter. 

De l'avis général de Muhammad Abd al-Rahim Adas, il est un talent 

inné rare et une valeur imméritée 

Il distingue son propriétaire du reste du peuple. 
les mots clés: 

L'art 

L'art de la diction 

point de vue général 

 

Summarizing: 

The art of recitation is an art whose main goal is to convey the idea 

or message to the audience simply and at the same time 

It is interesting as it has its own features and it is very necessary for 

the daily life of the human being 

He has a mission to understand people, read their thoughts and 

discuss them. 

In the general view of Muhammad Abd al-Rahim Adas, he is a rare 

innate talent and an unearned value 

It distinguishes its owner from the rest of the people. 
key words: 

the art 

The art of diction 

general perspective 
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