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 ػشفذ انًؤسسبد االلزصبدٚخ رؾٕالد الزصبدٚخ فٙ غشق رسٛٛشْب ٔإَزبعٓب ٔرسٕٚمٓب     

ٔيخزهف انؼًهٛبد انًزؼهمخ ثُشبغبرٓب ٔرنك رًبشٛب يغ رطٕساد انجٛئخ انًؾٛطخ ثٓب،ٔنؼم 

رسٛٛش انًؤسسخ ثًضم انغبَت األسبسٙ فٙ ْزا االْزًبو يٍ ؽٛش انزؾكى فٙ يٕاسدْب 

–ٔاالسزخذاو األيضم نٓب ٔيٍ ؽٛش ظًبٌ رطٕسْب ٔاسزًشاسْب، نزنك اعزٓذ االلزصبدٌٕٚ 

. إلٚغبد يفٕٓو نؼًهٛخ انزسٛٛش ٔيخزهف اٜنٛبد انًشرجطخ ثٓب– ثبرغبْبد شزٗ 

ظٓشد يشالجخ انزسٛٛش فٙ ثذاٚخ انمشٌ انسبثك فٙ انًؤسسبد األيشٚكٛخ ،ٔثؼذْب ػشفذ      

يٍ ؽٛش يؾزٕاْب أٔ ثؼذْب انزُظًٛٙ رطٕساد كجٛشح عذا ،ؽزٗ أصجؾذ يٍ انزمُٛبد 

اإلداسٚخ األكضش اْزًبيب فٙ رسٛٛش انًؤسسبد ٔخبصخ انصُبػٛخ ،فمذ أصجزذ ٔعٕدْب كأداح 

انمشاساد ثبنًؤسسخ ،فٓٙ رشافك انًسٛش غٛهخ سٛش  نمٛبدح ٔظجػ ٔانًسبػذح فٙ ارخبر

ٔرسٛٛشِ نهًؤسسبد ثؾٛش رزغبٔص ثزنك يغشد كَٕٓب أداح نًزبثؼخ ٔيؼبُٚخ َزبئظ يؼُٛخ فال 

ٚغت أٌ ٚفٓى رنك يٍ لٛبط األداء يغشد ػًهٛخ نهٕلٕف ػهٗ انُزبئظ ،فمٛبط األداء انًبنٙ 

ٚٓذف انٗ ارخبر لشاساد نزؾسٍٛ ظشٔف رؾمٛك ْزِ انُزبئظ  نزنك ػًهٛخ يشالجخ انزسٛٛش 

. ًٚكٍ اػزجبسْب َظبو نزسٛٛش األداءاد ثئػذاد يؼبٚٛش أٔ يؤششاد نمٛبط ْزا األداء ٔرمًّٛٛ

: ٔيًب سجك ًٚكٍ غشػ اإلشكبنٛخ انزبنٛخ   

 كٛف ًٚكٍ أٌ رسبْى يشالجخ انزسٛٛش فٙ انشفغ يٍ يسزٕٖ األداء انًبنٙ ؟  

: ٔنزجسٛػ اإلشكبنٛخ َذسط األسئهخ انفشػٛخ انزبنٛخ  

 يب ْٕ اإلغبس انًفبًْٛٙ انًؾذد نًشالجخ انزسٛٛش؟- 

 يب ْٛخ األداء ٔاألداء انًبنٙ رؾذٚذا؟- 

 كٛف رسبْى يشالجخ انزسٛٛش ػهٗ انشفغ يٍ يسزٕٖ األداء انًبنٙ ؟- 
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: فرضيات الدراسة 

. إٌ اإلغبس انًؾذد نًشالجخ انزسٛٛش ٚسزُذ إنٗ عًهخ يٍ انًشركضاد انفكشٚخ رٕظؾّ يجبدئّ ٔاسزخذايبرّ  -

 األداء أكجش يؤشش ٚجٍٛ نُب يذٖ فؼبنٛخ ٔكفبءح انزسٛٛش داخم انًؤسسخ االلزصبدٚخ ْٔزا ٚشركض إنٗ األداء   -

. انًبنٙ

إٌ نًشالجخ انزسٛٛش دٔس يؾٕس٘ فٙ انشفغ يٍ يسزٕٖ األداء انًبنٙ يٍ خالل اكزشبف  -  

. انًشرجطخ ثٓزا األداء ٔرصؾٛؾٓب فٙ ٔلزٓب انًؾذد ٔانًالئى االَؾشافبد

: أهمية وأهداف الدراسة 

انزؼشٚف ثٕظٛفخ يشالجخ انزسٛٛش ٔيؾزٕاْب إثشاص دٔس َظبو يشالجخ انزسٛٛش فٙ رؾسٍٛ -    

. انزسٛٛش

يذٖ فؼبنٛخ َظبو يشالجخ انزسٛٛش فٙ انًؤسسخ ٔيؼشفخ انزمُٛبد ٔاألدٔاد انًسزؼًهخ فٙ ْزا  -   

. انُظبو ٔيذٖ رؾمٛمّ ألْذاف انًؤسسخ انًسطشح

. يؼشفخ يذٖ فؼبنٛخ يشالجخ انزسٛٛش نزششٛذ انمشاساد -   

: المنهج المستخدم 

. سٛزى اسزخذاو انًُٓظ انٕصفٙ  انزؾهٛهٙ نٛزالءو يغ انجؾش    

: تقسيمات المىضىع 

يؾبٔنخ نإلعبثخ ػهٗ أسئهخ انًٕظٕع ٔسؼٛب نزأكٛذ صؾخ انفشظٛبد رى رمسٛى انجؾش إنٗ    

: صالس فصٕل 

ٔٚزى انزؼشض فّٛ نإلغبس انًؾذد نًشالجخ انزسٛٛش ٔانًشركضاد انزٙ رسزُذ ػهٛٓب  : انفصم األٔل 

خالل يذخم ػبو نًشالجخ انزسٛٛش ، إلثشاص يخزهف انغٕاَت األسبسٛخ ثغشض إثشاص  ٔرنك يٍ

ػهٗ دٔس ٔأًْٛخ ٔػاللزّ ثبنٓٛكم انزُظًٛٙ ٔأْذاف يشالجخ انزسٛٛش  خصبئصّ ٔانزؼشف 

. ٔيسبسْب، كًب رى ػشض ثؼط األدٔاد انزٙ ٚشركض ػهٛٓب َظبو يشالجخ انزسٛٛش

 ؽٛش ٚزعًٍ األداء ثصفخ ػبيخ ٔيفبْٛى أسبسٛخ ػٍ األداء ، ٔرنك يٍ خالل :انفصم انضبَٙ 

. انزؼشف ػهٗ يخزهف انزؼبسٚف نٓزا انًصطهؼ ٔإَٔاع ٔرمسًٛبد األداء ٔيبْٛخ األداء انًبنٙ 



مقدمة         
 

 
 ت

) ٔاَطاللب يًب سجك ، ٔكغبَت رطجٛمٙ ٚزى فّٛ رمذٚى ػبو نٕؽذح أغزٚخ األَؼبو : انفصم انضبنش 

UAB )ٍخالل انًجؾش األٔل، صى غشٚمخ عًغ انجٛبَبد ٔانٕسبئم انًسزؼًهخ فٙ انجؾش،  ي

. االسزجٛبٌ فٙ انًجؾش انضبنش ٔأخٛشا ٚزى رؾهٛم َزبئظ

 :المىضىع اختيار مبررات

 . يٕظٕػٛخ ٔ رارٛخ ألسجبة انًٕظٕع اخزٛبس رى 

 .انزخصص يغبل ٔإنٗ نهجبؽش ثبنُسجخ انًٕظٕع ْزا أًْٛخ

 يخزهف ثٍٛ نهزسٛٛش أداح ْٙ انزٙ ٔ فمػ، ٔانشلبثخ انزمٛٛى فٙ انزسٛٛش يشالجخ يفٕٓو اَؾصبس

 .انًؤسسخ ٔظبئف

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       

        

        



 ثٌفقً ثألٚي                                                                       ِفَٙٛ ِشثلذز ثٌضغ١١ش

 

 
1 

:  تًهيذ 

   صؼضذش ِشثلذز ثٌضغ١١ش وٕغك ِضىجًِ ٠غجػذ ثٌّؤعغز فٟ ثٌضقىُ فٟ ػ١ٍّز ثٌضغ١١ش ٚ ثصخجر ثٌمشثسثس      

   ثٌشلجدز صؼذش ػٍٝ ِفَٙٛ ف١ظ وجٔش. ٚلذ ػشفش صطٛسث فٟ دالٌضٙج ٚ صطذ١مجصٙج صّجؽ١ج ِغ ِفَٙٛ ثٌّٕظّز

  ػٍٝ دؼل ثٌّؤعغجس،فضٝ أخزس ثٌؾضثء ٚ ثٌؼمجح ٚ صظٙش دؼذ ثٔؾجص ثٌؼ١ٍّز ثاللضقجد٠ز ٚ صمضقش

ٚ  ٚلذً دذث٠ضٙج وجٌضخط١و ٚ ثخض١جس ثٌٛعجةً. ِفِٙٛٙج ثٌٛثعغ ثٌّشصذو دجٌؼ١ٍّز ثاللضقجد٠ز فٟ وً ِشثفٍٙج 

أعٕجء  عُ. ٚ صمذَ ثالعضؾجسر ٚ ثصخجر ثٌمشثسثس . صقذ٠ذ ثأل٘ذثف ثٌّٕجعذز ٌغ١جعز ثٌّؤعغز ٚثعضشثص١ؾ١جصٙج 

 ٚدؼذ ثٔؾجص ثٌؼ١ٍّز صمَٛ دضقذ٠ذ . ثٌم١جَ دجٌؼ١ٍّز ثاللضقجد٠ز ِٓ خالي ِشثلذز و١ف١ز صٕف١ز٘ج ٚ ٚعجةٍٙج 

 ثٌٛلش ثٌّٛثففجس ِٚذٜ صقم١ك ثأل٘ذثف ثٌّشؽٛر ٚ ِٓ عُ. ثالٔقشثفجس ٚ سلجدز ثٌؾٛدر ِٓ ف١ظ ثٌضىٍفز 

 ِٚٓ أؽً ٘ذث ٠ىْٛ ثٌٙذف ِٓ ٘ذث ثٌفقً إدشثص ٚ إػطجء ثٌّفج١ُ٘ .ِغجػذر ثٌّغ١ش فٟ ثصخجر ثٌمشثس 

 :ثألعجع١ز ٌّشثلذز ثٌضغ١١ش ٚ دٌٍه دجٌضطشق إٌٝ ثٌؼٕجفش ثٌضج١ٌز

 

  ِذخً ػجَ ٌّشثلذز ثٌضغ١١ش: ثٌّذقظ ثألٚي 

 ثٌضغ١١ش ِشثلذز ِٚٙجَ أ٘ذثف أ١ّ٘ز،: ثٌغجٟٔ  ثٌّذقظ  

 

 ِغجس ٚ ِىجٔز ِشثلذز ثٌضغ١١ش : ثٌّذقظ ثٌغجٌظ 

  

 أدٚثس ِشثلذز ثٌضغ١١ش : ثٌّذقظ ثٌشثدغ 
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 انتضييز نًزاقبت ػبو يذخم :األول انًبحث

 أٔٛثع ٚ ثٌضجس٠خٟ ٚثٌضطٛس ثٌٕؾأر ثٌضغ١١ش، ِشثلذز ِفَٙٛ ػٍٝ ثٌضؼشف فٟ ثٌّذقظ ٘زث ٘ذف ٠ٕققش

 .ِشثلذز ثٌضغ١١ش

 انتضييز  يزاقبت تؼزيف :األول انًطهب

   ٔغك خالي ِٓ ثٌؼًّ ٚصم١ُ ٚصٛؽ١ٗ ِضجدؼز ػٍٝ ثٌمذسر ثٌشلجدز وٍّز صؼٕٟ :ثٌضغ١١ش ِشثلذز ِفَٙٛ

 صّجسعٙج ثألعجع١ز ثٌؼ١ٍّجس إفذٜ ثٌشلجدز ٚصؼذ (.ثٌٕضجةؼ إؽشثءثس،ِشثلذز  لشثسثس، ِؼٍِٛجس،)ِؼ١ٓ 

  .ٚثٌشلجدز ثٌضٕف١ز ثٌضٕظ١ُ، ثٌضخط١و، فٟ ثٌّضّغٍز ثإلدثس٠ز ثٌٛظجةف إفذٜ فٟٙ .ثٌّٕظّجس  ثٌّخضٍفز

 ثٌٕضجةؼ ثٔقشثف أعذجح ٚصؾخ١ـ ثٌّؼج١٠ش أٚ دجٌخطو ِٚمجسٔضٙج ثٌٕضجةؼ ل١جط ػ١ٍّز ٟ٘" فجٌشلجدز

 "مشٚس٠ج رٌه ٠ىْٛ ػٕذِج ثٌضقق١ق١ز ثإلؽشثءثس ٚثصخجر ثٌّشغٛدز ثٌٕضجةؼ ثٌفؼ١ٍز ػٓ
1
 

 ٌٚضىْٛ .رثص١ز وّشثلذز ٚصؼضذش ثٌؼ١ٍّجس أعٕجء ٚصطذك ٌٍّؤعغز دثخٍٟ وٕظجَ ثٌضغ١١ش ِشثلذز ٚصظٙش

  .ِٚضٛثفٍز ِغضّشر صىْٛ أْ فؼجٌز الدذ

 صٍه" دأٔٙج٠P.BERGERONؼشفٙج  ف١ظ ثٌضغ١١ش دّشثلذز ثٌّٙض١ّٓ أؽٙش صؼجس٠ف إدسثػ ٠ّٚىٓ

 ٚدجصخجر ثٌّغطشر ٚثأل٘ذثف ثٌّخططجس ِغ ٔضجةؾُٙ أدثءصُٙ ٚدّمجسٔز دضم١١ُ ٌٍّغ١ش٠ٓ صغّـ ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ

ثٌّالةّز غ١ش ثٌٛمؼ١جس ٌّؼجٌؾز ثإلؽشثءثس ثٌضقق١ق١ز
2

.  

 .ِٛؽٙز ِؼٍِٛجص١ز ٚعجةً ٚمغ ٚ إدسثن ػٓ صذقظ ثٌضغ١١ش سلجدز  أ٠C.ALAZARDْشٜ  د١ّٕج

 ٌزث .ِقمك ٘ٛ ِٚج ٚثٌٛعجةً ثأل٘ذثف د١ٓ ثٌؼجَ ثاللضقجدٞ ثٌضٕغ١ك ٚصقم١ك ثٌضقشف ِٓ ثٌّغؤ١ٌٚٓ ٌضّى١ٓ

  .ثأل٘ذثف ٌذٍٛؽ ثألدثءثس ٚٔؾجػز فؼج١ٌز ٠شثلخ وٛٔٗ ثٌّؤعغز ٚصغ١١ش ٌم١جدر ِؼٍِٛجصٟ ٔظجَ ٠ؾخ ثػضذجسٖ

 خذِز فٟ ثٌّٛمٛػٟ ثٌؼًّ ِغجس" أٔٙج ػٍٝ ثٌضغ١١ش ِشثلذز  ف١ؼشفA.KHEMAKHEMأِج 

 ٘زث لذً ِٓ ثٌٙذف ٌذٍٛؽ ثٌّضجفز ٚثٌّٛثسد ٌٍطجلجس ٚثٌّغضّش ثٌفؼجي ٚثٌضقش٠ه ثٌضٕؾ١و ٌنّجْ .ثٌّؤعغز 

" ثٌى١جْ
3

.  

 وً دضؾ١ٕذ ثٌّغ١ش٠ٓ ٌّخضٍف صغّـ ثٌضٟ ٚثٌؼ١ٍّجس ثإلؽشثءثس ِؾّٛػز ٟ٘ إرْ ثٌضغ١١ش فّشثلذز

 ثالعضؼّجي ِٓ دجٌضأوذ صغّـ ثٌضٟ فٟٙ .صقم١مٙج ِٓ ٚثٌضأوذ ثٌّغطشر أ٘ذثفٙج صقم١ك أؽً  ِٓتهم هجلج

                                                           
1
 25 ،ؿ 2011 ثٌّغ١شر،ػّجْ، ثإلدثس٠ز،دثس د٠شٞ،ثٌشلجدز ِقّذ صث٘ذ 

2
 10 ،ؿ 2004 ثٌّقّذ٠ز،ثٌؾضثةش، ثإللضقجد٠ز،دثس ثٌّؤعغز فٟ ثٌضغ١١ش ٚآخشْٚ،ِشثلذز ػذْٚ دثدٞ ٔجفش 

3
A.khemakhem,dynamique de contrôle de gestion, éd dunod,france,1977,p14.  
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 صقم١مٙج ثٌّؤعغز دّمذٚس ٟ٘ ثٌضٟ ثٌمقٜٛ ثأل٘ذثف صقذ٠ذ ٚوزٌه ثٌّضجفز ٌٍّٛثسد ٚثٌطجلجس ثٌؼمالٟٔ

 .٘زٖ  ثأل٘ذثف صقم١ك ِٓ ثٌضأوذ ٚأخ١شث

أعجع١ز ِفج١ُ٘ عالعز ػٍٝ صشوض ثٌضغ١١ش ِشثلذز فئْ  ٚػ١ٍٗ
1

: 

 .ثٌّضجفز ٌٍّٛثسد ٚفمج أ٘ذثف صقم١ك ٚصؼٕٟ : efficienceثٌفؼج١ٌز 

 .ثٌّغضؼٍّز دجٌٛعجةً ثٌٕضجةؼ ِمجسٔز ٚصؼٕٟ : efficacitéثٌىفجءر 

 .ثٌّقذدر دجأل٘ذثف ثٌّضجفز ثٌٛعجةً ِمجسٔز صؼٕٟ  ٟٚ٘:pertinenceثٌّالءِز 

 دؼ١ٓ صأخز إر ٌؾ١ٌّٛضٙج ثٌّؤعغز فٟ مشٚس٠ز ؽذ صؼضذش ثٌضغ١١ش ِشثلذز أْ ثٌمٛي ٠ّىٓ ٚدزٌه

  .ِغذمج ثٌّغطشر ثأل٘ذثف صقم١ك دغ١ز د١ٕٙج ف١ّج ثٌّذ٠ش٠جس أٚ ؽ١ّغ ألغجِٙج ثالػضذجس

 ثٌّؤعغز ٚإدثسر ثإلدثسر ِؾٍظ ٠ٕفز٘ج ػ١ٍّزنها دأ :ثألِش٠ىٟ ثٌّؼ١جس فغخ ثٌضغ١١ش ِشثلذزٚصؼشف 

 ٚثٌٍٛثةـ، دجٌمٛث١ٔٓ ثالٌضضثَ ثٌّج١ٌز، ثٌضمجس٠ش فٟ ثٌغمز :ثأل٘ذثف دضقم١ك ِؼمٛي صأو١ذ إلػطجء ٚدجلٟ ثٌّٛظف١ٓ

 .ٚوفجءر ثٌؼ١ٍّجس فؼج١ٌز

 وً ٚصضنّٓ ثٌشلجدز، ٚإؽشثءثس ثٌشلجدز د١تز ِٓ صضىْٛ نهادأ ػشفٙج فمذ :ثٌذش٠طجٟٔ ثٌّؼ١جس أِج

 دجٌضقمك أ٘ذثفٙج صقم١ك ػٍٝ ٌٍّغجػذر ثٌّؤعغز، ٚإدثسر ثإلدثسر ِؾٍظ ِٓ ثٌّؼضّذر ثٌغ١جعجس ٚثإلؽشثءثس

 ثألفٛي، فّج٠ز :ثٌضقم١ك ػٕذ دجٌٍٛثةـ ثالٌضضثَ ِضنّٕج ثألػّجي إٔؾجص ٚوفجءر ِٓ  ثٔضظجَ ثٌّغضطجع لذس

 .ٚثألخطجء ثٌضالػذجس ثٌّج١ٌز ٚثوضؾجف ِٕغ

 ثٌضغ١١ش ِشثلذز ػٍٝ ٠طٍك ٚ ِقجعذز، سلجدز ٚ صغ١١ش ِشثلذز إٌٝ ثٌّؤعغز سلجدز ثٌىضجح أفذ ٠ٚمغُ

 ٚصؾًّ .ثعضخذثَ أفغٓ ثعضخذِش لذ ثٌّضجفز ثٌّٛثسد أْ ِٓ ثٌضأوذ دغشك ٚرٌه ثألدثء، ثٌشلجدز ػٍٝ ِفَٙٛ

 صؼٕٟ ثٌّقجعذ١ز ثٌشلجدز أْ ٠شٜ د١ّٕج .دجٌّؤعغز ثٌّشصذطز ثٌؼ١ٍّجس ٚ ثٌٕؾجه أٚؽٗ ثٌضغ١١ش ؽ١ّغ ِشثلذز

 صضنّٓ وّج ثٌمج١ٔٛٔز دجٌّغضٕذثس ِؤ٠ذر أٔٙج  ٚ ثٌغ١ش ِغ ثٌّؼجِالس فقز ٌٍضأوذ ِٓ ثٌّج١ٌز ثٌذ١جٔجس سلجدز

 ثٌضٛؽ١ٗ ٚ ثٌضغؾ١ً فقز ِٓ ثٌضقمك دؾجٔخ ثألفٛي صضؼٍك دقّج٠ز ثٌضٟ ثإلؽشثءثس ٚ ثٌٛعجةً وً

 ثإلدثس٠ز ثٌغ١جعجس دضٕف١ز ثالٌضضثَ ٚ ثٌّؤعغز فٟ ػ١ٍّجس ثإلٔضجؽ١ز ثٌىفجءر ِٓ لذس أوذش ٚصقم١ك ثٌّقجعذٟ

 ثٌّشعِٛز
2
. 

                                                           
1
 14 عجدك،ؿ ٚآخشْٚ،ِشؽغ ػذْٚ دثدٞ ٔجفش 

 ٚثٌضغ١١ش،ؽجِؼز ثإللضقجد٠ز ثٌؼٍَٛ ثٌذجفظ،و١ٍز ثٌؾضثةش،ِؾٍز فٟ ٚثٌّضٛعطز ثٌقغ١شر ثٌّؤعغجس فٟ ثٌضغ١١ش ِشثلذز لش٠ؾٟ،ٚثلغ ثٌقغ١ش ِقّذ 2

 .167ص06 /2011 ٚسلٍز،ػذد
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 انتضييز يزاقبت ظهىر و نشأة : انثبني انًطهب

 ثٌفضشر ٟٚ٘ ػؾش، ثٌضجعغ  ثٌمشْنهايةفٟ  ثٌضغ١١ش ٌّشثلذز ثٌضق١ًٍ ٔطجق ٚ فمً ٘ٛ ثألٔؾطز ِشثلذز

 ثٌضطٛس ٘زث .ثاللضقجدٞ ثٌٕؾجه ّٚٔٛ ثٌضم١ٕجس، صمذَ ٚ ٌضطٛس ٠ؼٛد ظٙٛس٘ج .ثٌقٕجػ١ز ثٌّشفٍز ثٌضٟ ٚثفمش

 .ثٌضىج١ٌف ث١ٌٙى١ٍز ػٍٝ Gantt 1955 ٚأػّجي OSTٌٍؼًّ  ثٌؼ١ٍّز ٌإلدثسر Taylor   1905دفنً صقج١ًٌ

 General Motors 1923فٟ ثٌضغ١١ش ِؾجي فٟ ثٌقجفٍز ثٌضطٛسثس ٚدفؼً H Fayol 1916أػّجي  ٚ

ٚSaint Gobain  1935 ٚ ْوجH Fayolثإلدثسر ػٍٝ أػّجٌٗ فٟ ِشثلذز   ثٌضغ١١ش دػجةُ أعظ ِٓ   أٚي 

 مّٓ ثٌضج٠ٍٛس٠ز وّج أْ ِقممز، ثٌّقذدر ثأل٘ذثف أْ ثٌضأوذ ٚ ثٌفقـ صؼٕٟ ثٌّشثلذز أْ أوذ أ٠ٓ ثٌؼجِز،

 ثٌضغ١١ش ِشثلذز  فؼشفش.ثٌضغ١١ش ِشثلذز صق١ُّ ػٍٝ وذ١ش صأع١ش ٚ دٚس  ٌٙجOSTٌٍؼًّ  ثٌؼٍّٟ ثٌضٕظ١ُ

 Robertٌٙج وؼٍُ  ٔظش ِٓ أٚي ٚ .ثألدثء ٌم١جدر ٘جَ إػالِٟ وٕظجَ فج١ٌجًا  صؼضذش ٚ ِخضٍفز، صؼجس٠ف

Anthony 1965 ثٌضأع١ش ِٓ ٠ضّىٓ ثٌّغ١ش٠ٓ خالٌٗ ِٓ ثٌزٞ ثإلؽشثء ":أٔٙج ثٌضغ١١ش ِشثلذز ػشف دق١ظ 

إٌٝ  لٛثػذ٘ج  صؼٛد وجٔش فئرث ."وفجءر ٚ دفؼج١ٌز ثٌضٕف١ز ل١ذ ثالعضشثص١ؾ١جس ٌٛمغ ثٌّٕظّز أػنجء ػٍٝ

 ثإلٔضجؽ١ز فؾُ ثٌٛفذثس ّٔٛ ِغ ٚ ثٌّؤعغجس فجؽز فغخ صطٛسٞ دؾىً ِمغُ صطذ١مٙج فئْ 1850-1910

 ِّجسعز ِشثلذز خالي ِٓ ثٌّغؤ١ٌٚجس ٚ ثٌّٙجَ صّغ١ً ثٌنشٚسٞ ِٓ أفذـ ثٌٛلش فٟ تها ٔؾجهج صؼذد ٚ

٠ؼشف  ثٌزٞ ثٌضغ١١ش ِشثلذز صذٕٟ خالي ِٓ ثٌّؤعغجس س٘جٔجس ٚ صقذ٠جس أعٕجء٘ج ػشفش ٚ .ثٌّٕفز٠ٓ ثصؾجٖ

 ٌٍضدجةٓ ثٌم١ّز خٍك ٚ (ثٌفؼج١ٌز ٚ ثٌىفجءر صقم١ك دّؼٕٝ ) ثألدثءثس صغ١١ش ػٍٝ ٌٍّغجػذر إػالِٟ وٕظجَ

 ( ثٌّغج١ّ٘ٓ)ٚثٌّالن 

 ٟ٘ ثٌضٟ ثٌشلجدجس ِخضٍف صأع١ظ ٚ ثٌم١ّز عٍغٍز ٚ (ثألٔؾطز) ثٌضىج١ٌف فٟ ثٌضقىُ دسؽز ص٠جدر ٚ

  :ِقجٚس أسدؼز ػٍٝ ثٌضغ١١ش ِشثلذز صشصىض .دّؼٕٝ ثٌضقىُ

 .ثٌضِٓ فٟ ثٌغذجس -

 .(وجٍِز) ٌٍّغ١ش ثٌؾ١ذر ثٌّؼٍِٛز -

 (ثٌٛلش ف١ظ ِٓ) ثٌضىٍفز صذٔتز ػٓ ثٌذقظ -

 .ثٌى١ٍز ثٌضىٍفز فٟ ِغ١طشر ثإلٔضجػ صىٍفز -

وأدثر  ٚ (ثٌضٕف١زٞ ) ثٌّذجؽش ثٌؼًّ ٚػٛثةذ ثٌقٕجػ١ز ثإلٔضجؽ١ز ٌّشثلذز وأدثر ثٌضغ١١ش ٌّشثلذز ٠ٕظش ٚ

 ٌغشك ِشؽغ وجٔش ثٌضغ١١ش ِشثلذز أدٚثس ٚ ثٌضق١ًٍ ٔطجق إْ .ثٌمشثسثس ثصخجر ػٍٝ ثٌضقف١ض ٚ ٌٍّغجػذر
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 ٠ضؼٍك ف١ّج .(ثعضغّجس) ِٛسد ٚ ٌٍّٕظّز أعجعٟ وؼنٛ ثإلٔغجْ ٠ؼضذش أ٠ٓ ثألدثءثس صغ١١ش ثٌضألٍُ ٌّضطٍذجس

 ٠Disciplineذسط  وؼٍُ ثألفذثط ٚ ثٌضِٓ دفؼً ثٌضغ١١ش ِشثلذز أفذقش عُ ثٌّؤعغز، (ِؤٍ٘ز)دىفجءثس 
1
 

  – .اإلدارة نظزيبث ػبز انتضييز يزاقبت يفهىو تطىر( :1-1)جذول 

 ثٌضغ١١ش ِشثلذز ِفَٙٛ ثٌض١جس

 ِج١ٌز ٚ ِقجعذ١ز ِشثلذز ثٌىالع١ى١ز ثٌٕظش٠ز

 ثٌضذل١ك ػٍٝ ثٌضشو١ض

 ثٌّغؤ١ٌٚجس صقذ٠ذ ٚ ثالٔقشثفجس صق١ًٍ

 ثلضقجد٠ز ٚ ثؽضّجػ١ز ِشثلذز ثإلٔغج١ٔز ثٌؼاللجس ِذسعز

 ثؽضّجػ١ز ِشثؽؼز

 ثصقجي صقف١ض، ِؾجسوز،

 ثٌّؤعغز ل١جدر ثٌٕظُ ِذخً

 ثٌّؼٍِٛجس ٚ ٚ ثالصقجي د١ٓ ثٌؼاللز ػٍٝ لجةُ ٔظجَ

 ثألدثء

 ثٌضٕظ١ّٟ ث١ٌٙىً د١ٓ ثٌؼاللز ػٍٝ لجةُ ٔظجَ

 .ثألدثء ٚ ثأل٘ذثف

 

Source: P.Lauzel et R.teller ,contrôle de gestion et budgets,sirey Ed 7ème,paris,1994,p8. 

 ثٌقشد١ٓ د١ٓ ِج فضشر إٌٝ رٌه ٠شؽغ ٚ ثألِش٠ى١ز، ثٌّؤعغجس فٟ ِشر ألٚي ثٌضغ١١ش ِشثلذز ظٙشس

 ثٌزٞ ثٌّٕفؼٟ ثٌّز٘خ ع١طشر دغذخ رٌه ٚ ثٌغج١ٔز ثٌؼج١ٌّز ثٌقشح دؼذ إال ٠ىٓ ٌُ ثٔضؾجس٘ج ثٌؼج١ٌّض١ٓ ٌىٓ

 فٟ ثٌضقىُ إٌٝ دقجؽز ثٌفضشر ٘زٖ فٟ صىٓ ٌُ ثٌضٟ ثألِش٠ى١ز ثٌّؤعغجس ثصد٘جس فٟ ِشفٍز عجةذثًا  وجْ

  .صقذ٠ذ ثٌّغؤ١ٌٚجس ٚ ثٌضىج١ٌف

 ثٌّؾجوً إٌٝ ٌٍقجؽز صذؼجًا  صضطٛس ٚ صطٛسس لذ ثٌٛثلغ فٟ ثٌضغ١١ش ِشثلذز صم١ٕجس أْ ِالفظز ٠ّىٓ ٚ

 ثٌّقجعذز ِٓ ثدضذثء ثاللضقجد٠ز ثألصِجس ٚ ثاللضقجدٞ ثٌٕؾجه ثصغجع ٚ ثٔضؾجس ِٓ ٚ ثٌّضٌٛذر ثٌّقجدفز

 صأخز أْ لذً ثٌؼجٌُ ػذش ثٔضؾشس عُ 15ثٌمشْ  فٟ إ٠طج١ٌج فٟ ثٌقجٌٟ إٌٝ ثأللشح ظٙشس دؾىٍٙج ثٌضٟ ثٌؼجِز

ثٌضغ١١ش فٟ ثٌى١ّز ثٌضم١ٕجس ِٓ ػذد صطذ١ك ٚ فٟ صقغ١ٓ ثٌش٠جدر ثٌّضقذر ثٌٛال٠جس
2

 أعغش ثإلهجس ٘زث فٟ  ٚ

                                                           
1
 Nacer Eddine Sadi, contrôle de gestion stratégique, Edition Harmattan, paris, France, 2009, p19-20. 

2
  7 ،ؿ 2000 ثٌؼجِز،ثٌؾضثةش، ثٌّقّذ٠ز صق١ٍ١ٍز،دثس ػذْٚ،ِقجعذز دثدٞ ٔجفش- 
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 ثٌذسثعجس دذأس ٚ ٠ضغغ ٔؾجهٙج ِؾجي دذأ فؾ١تجًا  ؽ١تج ٚ .ٌٙج دػجةُ تهاأدٚث ثٌّقجعذز ٚ وجٔش ٚ ثٌضغ١١ش ِشثلذز

 ٌّشثلذز ؽىً أٚي فئْ خّجخُ فقغخ ثٌضغ١١ش ِشثلذز ٚعجةً ٚ ٚظجةف ٚ صقذ٠ذ أ٘ذثف ػٓ ثٌذقظ فٟ صٕضؾش

 عُ .ثٌّقجعذٟ ثٌخذ١ش دٚس ِغ ٠ضّجعً ثٌضغ١١ش ِشثلخ دٚس وجْ ٚ دجٌّشثلذز ثٌّقجعذز ٠ٙضُ وجْ ثٌضغ١١ش

 ثٌّغ١ش٠ٓ ِغ ِذجؽشر فٍز ٌٙج ٚ صٛظ١ف إٔضجػ ص٠ًّٛ، ِٓ ؽٛثٔخ ثٌّؤعغز دىً تهتم أفذقش ٚ صطٛسس

 ثٌضطٛس  إTHIEARTٌٝأؽجس  وّج.ثٌّالةّز الصخجر ثٌمشثسثس ثٌنشٚس٠ز ثٌّؼٍِٛجس دىً صّذدُ٘ إرث

ِشفٍض١ٓ خالي ِٓ ثٌضغ١١ش ٌّشثلذز ثٌضجس٠خٟ
1

 : 

 ثٌٙجَ ثٌضم١١ُ ػٍٝ أعجعجًا  صؼضّذ ثٌّشثلذز أْ ثٌّذسعز ٘زٖ صشٜ ):ثٌىالع١ى١ز ثٌّذسعز (ثألٌٚٝ ثٌّشفٍز -

 ثٌّؼج١٠ش ِغ ثٌّقممز ثٌٕضجةؼ دّمجسٔز ٠غّـ ِج ٚ٘زث ٌٍؼًّ، ثٌؼ١ٍّز ثٌطشق صقذ٠ذ ٚ ثألعجع١ز إٌٝ أؽضثةٙج

  .فج٠ٛي ٚ صج٠ٍٛس ثٌّفىش٠ٓ ِٓ وً ثٌّذسعز ٚلجد ٘زٖ .ثٌّقذدر

 ٚ ثالصقجي دأٔٗ ػشف  ثٌزLa cybernétiqueِٞفَٙٛ  دظٙٛس صشصذو ٟ٘ ٚ :ثٌغج١ٔز ثٌّشفٍز

 .ثٌؾىً ٠ٛمقٙج وّج أعجع١ز ػٕجفش عالعز ِٓ ثألٔظّز ٘زٖ صضىْٛ ٚ .ثألٔظّز ثٌّشثلذز دثخً

 اننظبو يكىنبث  يىضح( :2-1)انشكم 

 

 

 

 feedback 

 

 

 

 13 ،ؿ عجدك ػذْٚ،ِشؽغ دثدٞ ٔجفش :ثٌّقذس . 

 ٚ ثٌٕظجَ فٟ ٌضغضؼًّ صذخً ثٌضٟ ٚ ،(ثإلٔضجػ ػٛثًِ) ثٌّق١و ػٕجفش فٟ صضّغً :ثٌّذخالس .أ 

 .ثٌّضغ١شثس دّذخالس صؼشف ػ١ٍٗ ٚ صؤعش

 .ٔؾجهٗ أٚ فشوضٗ ٔض١ؾز ثٌٕظجَ ٠خشؽٗ ِج ٘ٛ ٚ :ثٌّخشؽجس .ب 

                                                           
1
 .13 ،ؿ 2004 ثٌؼجِز،ثٌؾضثةش، ثٌّقّذ٠ز ثإللضقجد٠ز،دثس ثٌّؤعغز فٟ ثٌضغ١١ش ػذْٚ،ِشثلذز دثدٞ ٔجفش- 

 ثٌّذخالس

 ثٌضق٠ًٛ

 ثٌّخشؽجس
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 صق٠ٍٛٙج ٚ ٌٍٕظجَ ثٌذثخ١ٍز دجٌؼٕجفش ِضؽٙج هش٠ك ػٓ صق٠ًٛ ثٌّذخالس فٟ ٠ضّغً :ثٌضق٠ًٛ .ج 

 .ِخشؽجس إٌٝ

فٟ  صقخ دٕؾجهجس ِؾّٛػٙج فٟ صمَٛ .د١ٕٙج ف١ّج ِضفجػٍز ٚ ِضشثدطز ػٕجفش ِؾّٛػز ٘ٛ فجٌٕظجَ

  .ِؾضشن ٘ذف

 ثٌّىٛٔز ثٌؼٕجفش ِخضٍف د١ٓ ثالصقجي ػاللجس ٚؽٛد ٠غضٍضَ ٔظجَ أٞ أ٘ذثف صقم١ك فئْ عذك ِّج ٚ

هش٠ك  ػٓ ٔفغٙج صشثلخ ثألٔظّز فئْ Cybernétiqueِفَٙٛ  فغخ ٚ .ثٌذثخ١ٍز ٌٍشلجدز ٔظجَ ٌٗ ٚٚؽٛد

 ثٌّٕظٛس ٌٙزث ٚفمج فجٌّشثلذز ث١ٌ٢ز، دقفز صضُ ثٌّٕطٍك ٘زث ِٓ فجٌّشثلذز ثٌذؼذ٠ز، أٚ ثٌالفمز ثألفؼجي سدٚد

 دثةُ صطٛس فٟ ِفضٛؿ ٔطجق ػٍٝ صضُ ِغٍك، ٔطجق دثخً صضُ ثٌّشثلذز أْ ٠شٜ ثٌزٞ ثٌىالع١ىٟ الصؾجٖ خالفجًا 

 .آ١ٌز دطش٠مز ٌىٓ

 

 انتضييز يزاقبت أنىاع : انثبنث انًطهب

 .ثٌؾ١ٌّٛز ثٌّقذس، ثٌضٕظ١ُ، ثٌضِٓ، ِٕٙج ِخضٍفز ِؼج١٠ش فغخ ثٌضغ١١ش ِشثلذز صق١ٕف ٠ّىٓ

 ثٌضٕف١ز، دؼذ أٚ أعٕجء أٚ ثٌضٕف١ز لذً عٛثء ثٌفؼٍٟ ثألدثء ل١جط صضطٍخ ثٌشلجدز ٚظ١فز إْ :انزين حيث ين -1

 :ٚٔؾذ

 ِٓ ثٌضأوذ ػٍٝ ثٌشلجدز ِٓ ثٌٕٛع ٘زث ٠ؼضّذ ٚ دجٌّغضمذً، ٠ضؼٍك ثٌشلجدز ِٓ ثٌٕٛع ٘زث :انقبهيت انًزاقبت

 د١ٓ ثالٔقشثفجس ؽذر ِٓ صمًٍ ف١ظ.ٚلجة١ز ِشثلذز ٟ٘ أٞ ثٌضٕف١ز، فٟ ثٌذذء لذً ثٌؼًّ إٔؾجص ِضطٍذجس صٛفش

 ٚ ثٌؼًّ صؼشلً ثٌضٟ ثٌّغضمذ١ٍز ثٌّؾجوً ِٛثؽٙز فٟ صغجػذ وّج ثٌفؼ١ٍز ثٌٕضجةؼ ٚ ثٌضمذ٠ش٠ز  ) ثٌّضٛلؼز ثٌٕضجةؼ

 صقذ٠ذ أؽً ِٓ ِغضمذالًا  صقذط ثٌضٟ ثٌّضٛلؼز دجٌّؾجوً ثٌضٕذؤ ػٍٝ صشصىض ٔٙجأل صٕذؤ٠ز ِشثلذز صؼضذش

 .ثٌّؾجوً ٘زٖ ٌّٛثؽٙز ثالعضؼذثدثس ٚ ثإلؽشثءثس

 صقق١ـ ثألخطجء ٠ضُ أٞ ػالؽ١ز ِشثلذز ٠ؼضذش ثٌّشثلذز ِٓ ثٌٕٛع ٘زث ثإلٔؾجصٚ أعٕجء :اآلنيت انًزاقبت

 ِٓ ٘زث ثٌٕٛع ٚ ثٌّطٍٛدز دجٌّٛثففجس ثٔؾجصٖ ع١ضُ أٔٗ ِٓ ثٌضأوذ ٚ ثٌؼًّ صٕف١ز أعٕجء فذعش إر ثالٔقشثفجس أٚ

 .ثالٔقشثفجس ٚلٛع صفجدٞ فٟ صأع١ش وزٌه ٌٗ ثٌشلجدز

 أ٠جَ أٚ ؽٙش٠ز أعذٛػ١ز، صىْٛ ِج ػجدر دٚسثس ؽىً ػٍٝ ثٌّشثلذز ٘زٖ صضُ ثٌذؼذ٠ز : انالحقت انزقببت

 ِٓ ػالؽٟ ِٕٗ أوغش ٚلجةٟ ِٕٙج ثٌٙذف ٚ ِغذمجًا  صٕف١ز٘ج ٠ضُ ٚ ٌٍّشثلذز دٚس٠ز دشثِؼ صٛمغ ٌزٌه .ِقذدر

 .ثٌٕؾجه إٔؾجص دؼذ ثٌّشثلذز ِٓ ثٌٕٛع ٘زث ٠ضُ ٚ عٍذ١ضٙج، ٚ ثالٔقشثفجس
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 : ثٌّؼ١جس ٘زث فغخ أٔٛثع عالعز ٕ٘جن :انتنظيى حيث ين -2

 ٚ ثألخطجء ثوضؾجف ٌغشك ِغذك إٔزثس دذْٚ ٚ ِفجؽب دؾىً صضُ ثٌضٟ ٟٚ٘ :انًفبجئت انًزاقبت

 أػّجٌُٙ ع١ش ٚ ثٔنذجهُٙ ِذٜ ٌّؼشفز صفض١ؾ١ز دؾٛالس دجٌم١جَ رٌه ٚ .ثألفشثد صم١١ُ ِٓ ثٌضّىٓ ٚ ثالٔقشثفجس

 .ثٌّغطشر ثٌخطز ٚفك

 أوغش ٚلجة١ز ثٌشلجدز ٘زٖ صىْٛ ٚ (...ؽٙش٠ز، أعذٛػ١ز،)دٚسثس ؽىً ػٍٝ صىْٛ ٚ :انذوريت انًزاقبت

 .ػالؽ١ز ِٕٙج

 ثٌم١جَ ٚ دجعضّشثس ثٌضٕف١ز ػ١ٍّجس ٌّضجدؼز (دثةّز )ثٌغٕز، أ٠جَ هٛثي صىْٛ :انًضتًزة انًزاقبت

 .ٌألدثء ثٌذثةُ ثٌضم١١ُ دؼ١ٍّز

 :ثٌضغ١١ش ِشثلذز ِٓ ٔٛػجْ ٕ٘جن ٚ :انًصذر حيث ين -3

 على جمٌع المؤسسة داخل تتم  أيAutocontrôle 1الذاتٌة المراقبة هً و :الداخلية المراقبة

 األهداف إلى للوصول المؤسسة فً الجارٌة األعمال ضبط هو منها الغرض و .المهام و األنشطة

  : إٌٝ أعجعجًا  ثٌٕٛع ٘زث ٠ٙذف ٚ التسٌٌر مراقبة فً مختصة إدارٌة وحدة  بها   تقوم.المرسومة

  . ثٌذثخٍٟ ثٌّؤعغز ِخطو ِشثؽؼز -

 .ثٌٕؾجه فٟ ثٌّضذؼز تهاثعضشثص١ؾ١ج ٚ ثٌم١جدر ع١جعز ِشثؽؼز -

 .ثاللضقجدٞ ٚ ثالؽضّجػٟ ثٌؾجٔخ ِٓ ثٌّؤعغز ِق١و صم١١ُ -

 .ثٌغٛق فٟ ثٌّؤعغز فقز صمذ٠ش -

 .صق١ٕفُٙ ٚ ثٌضدجةٓ ثفض١جؽجس صمذ٠ش -

 صىْٛ صذؼ١ضٙج ثٌّؤعغز ػٓ ِغضمٍز ٚ ِضخققز ؽٙجسبها   صمَٛ ثٌّشثلذز ٘زٖ :انخبرجيت انًزاقبت

ِذلمٟ  ِشثلذز ٚ ثٌقى١ِٛز ثٌذٚثةش ػٍٝ ثٌّج١ٌز ٌٍؼ١ٍّجس ثٌّقجعذز ِؾٍظ وّشثلذز ثٌذٌٚز ٌؾٙجص غجٌذجًا 

  .ثٌّؤعغجس ١ٌّضث١ٔجس ثٌقغجدجس

 :أٔٛثع عالعز إٌٝ ثٌّؼ١جس ٘زث فغخ ثٌضغ١١ش ِشثلذز صٕمغُ :شًىنيتهب حيث ين -4

عٍٛن  ػٍٝ ثٌضؼشف ٚ ألػّجٌُٙ ثألفشثد أدثء ػٍٝ دجٌضشو١ض ثٌّشثلذز ٘زٖ صمَٛ :األفزاد يضتىي ػهً

  ...ثٌضأخش ٚ ثٌغ١جح ِؼذي ثإلٔضجؽ١ز، ثٌىفجءر، : ِؤؽشثس ػذر دجعضخذثَ ٘زث ٚ ػٍُّٙ أعٕجء ثألفشثد

ثٌض٠ًّٛ،  ثٌضغ٠ٛك، :ِغً ثٌّؤعغز أٔؾطز ٚ ٚظجةف وً صؾًّ ٚ :انىظيفيت األنشطت ػهً انًزاقبت

  .دّؤؽشثس ِٕٙج وً أدثء دم١جط صمَٛ ٚ ثٌذؾش٠ز، ثٌّٛثسد إدثسر ٚ ثإلٔضجػ

                                                           
1 Hamadouche malika,contrôle de gestion d’une entreprise publique économique ,mémoire 

magister,l’ESC,Alger,2000,p09  
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 ص١ِٕز خالي فضشر ٌٍّؤعغز ثٌىٍٟ ثألدثء صم١١ُ ٠ّىٓ خالٌٙج ِٓ ٚ :انكهي انًؤصضت أداء ػهً انًزاقبت

 ثٌققز ثٌغٛل١ز ثٌشدق١ز، ِؼذي :ِٕٙج ثٌخقٛؿ ٘زث فٟ صغضخذَ ِؤؽشثس ٚ ِؼج١٠ش هش٠ك ػٓ ٘زث ٚ ِؼ١ٕز

 فٟ صقم١ك تها وفجء ِذٜ ِؼشفز أؽً ِٓ ٘زث ٚ ثٌّؤؽشثس ِٓ رٌه غ١ش إٌٝ ٚ ثإلٔضجؽ١ز ِؼذي ٌٍّؤعغز،

 .ثٌّغطشر ثأل٘ذثف

 :ٌٍّؤعغز ث١ٌٙى١ٍز دجٌذ١ٕز ٠شصذو آخش ِؼ١جس ثػضّجد ٠ّىٓ وّج

لمجموع ثاللضقجد  ٚ ثٌفؼج١ٌز ٚ ثٌىفجءر صنّٓ دطش٠مز ثٌشلجدز أٔظّز صذٕٝ :انزقببت يضتىيبث حضب -5

ِغض٠ٛجس  عالط ػٍٝ ثٌشلجدز ػٓ ٠ؼذش ٚ ثٌضغ١١ش إؽشثءثس
1

: 

 ٚ ٠ضُ ٌٍّٕظّز، ثٌّذٜ ه٠ٍٛز ثأل٘ذثف دٙج صقذد ثٌضٟ ثإلؽشثءثس ِؾّٛع ٟ٘ ٚ :اإلصتزاتيجيت انزقببت

ثٌخ١جسثس  ٚ ِٛثسد٘ج، صٛظف أْ ٌٍّؤعغز ٠ّىٓ ثٌضٟ ثٌّؾجالس  ثخض١جس ٚ (ثٌى١ٍز)ثٌؼجِز ثإلعضشثص١ؾ١ز ٚمغ

 .ثٌٛظ١ف١ز ثالعضشثص١ؾ١جس صقذ٠ذ عُ ثإلعضشثص١ؾ١ز

ثإلعضشثص١ؾ١ز  ٌٛمغ ث٢خش٠ٓ ثألفشثد ػٍٝ ثٌضأع١ش ِٓ ثٌّغ١ش ٠ضّىٓ ثٌضٟ دٙج  ٚ :انتضييز يزاقبت

صىْٛ  ٚ ثٌّذٜ لق١شر دشثِؼ إٌٝ ثإلعضشثص١ؾ١ز صٍخ١ـ ثٌضغ١١ش ِشثلذز ِّٙز صىْٛ ٚ .ثٌضٕف١ز ل١ذ ٚ ِٛمغ

 ػذد ثٌضغ١١ش ِشثلذز ع١ش ٠ضنّٓ ٚ ثالعضشثص١ؾٟ ثٌضخط١و إهجس فٟ ثٌضغ١١ش ِشثلذز لشثسثس صىْٛ .عٕز ػجدر

 ٌّشثلذز ثألعجعٟ ثٌٙذف ٚ ثألدثءثس، صم١ُ ٚ .صٕف١ز٘ج ث١ٌّضث١ٔجس، صقن١ش دشِؾز، :ثٌّضغٍغٍز ِٓ ثإلؽشثءثس

  :ثٌضٕغ١ك ثٌضغ١١ش ٌضغ١ًٙ

دضم١ًٍ  ثٌضغ١١ش ِشثلذز فضمَٛ ثٌّٕظّز أ٘ذثف ٚ ثٌّضذجػذر ثٌؾخق١ز ثأل٘ذثف رٚٞ ثألفشثد د١ٓ -

 ( .ثٌفؾٛر) ثٌفٛثسق ٚصم١ٍـ

 .ثٌّٕظّز ٌالعضشثص١ؾ١جس ثٌىجف١ز ثٌّؼشفز ٠ٍّىْٛ ال ثٌز٠ٓ ثألفشثد د١ٓ -

  :أعجع١ز ِّٙجس عالط أِجَ ثٌضغ١١ش ِشثلذز  فئbouquinْٚفغخ 

 .ث١ِٛ١ٌز ٚثٌؼ١ٍّجس ثإلعضشثص١ؾ١ز د١ٓ ثٌضٛثفك مّجْ-

 . ثٌّؤعغز إعضشثص١ؾ١ز صطذ١ك ػٍٝ ثألفشثد فظ -

 .ٌضقم١مٙج ثٌّغضٍٙىز ٚثٌّٛثسد ثٌّقممز ثٌٕضجةؼ د١ٓ ثٌّٛؽٛدر ثٌؼاللجس (ّٔزؽز) ص١ّٕو -

 وفجءر دىً صٕف١ز٘ج صُ لذ ثٌخجفز ثٌّّٙجس أْ صنّٓ ثٌضٟ ٟ٘ ثٌّّٙجس ِشثلذز :انىظيفيت انًزاقبت

 .ثٌّذٜ لق١ش فٟ أؽً ٚفؼج١ٌز

 .ثٌّٛمٛػز دجأل٘ذثف دجٌّمجسٔز ػٕٙج ٠ؼذش :ثٌىفجءر -

 .ٌٍّذخالس ٚثفذر ٚفذر ِٓ ثٌّٕضؾز ثٌّخشؽجس دقؾُ ِمجعز :ثٌفؼج١ٌز -

                                                           
1
 Frédéric gutier,Anne pezet ,contrôle de gestion ,Darios et Pearson éducation ,France,2006,p31 
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 ثٌضق١ٍ١ٍز ثٌّقجعذز ثٌٕٛػ١ز، ِشثلذز ثٌّخضٚٔجس، ِشثلذز وجٌض٠ّٛٓ، ثٌّٙجَ ِٓ ٌٍؼذ٠ذ إػالَ أٔظّز صٛؽذ

  .ثٌخض٠ٕز ٚثألؽٛس، صغ١١ش

 ثٌط٠ًٛ ثٌّذٜ ِٓ صىْٛ ٚثٌضٟ ثٌذٚسثس فغخ ثٌّٕظّجس فٟ ثٌّشثلذز ِٓ ثٌغالط ثألٔٛثع ٘زٖ صىْٛ ٚ

 .ثٌّذٜ ثٌمق١ش إٌٝ

 ٚثٌّشثلذز ثإلعضشثص١ؾ١ز ثٌّشثلذز د١ٓ ٚفً وقٍمز ثٌضغ١١ش ِشثلذز صضّٛمغ ثٌضمغ١ُ، ٘زث إهجس ٚفٟ

 ِغ ث١ِٛ١ٌز ثٌؼ١ٍّجس صٛثفك مّجْ أؽً ِٓ ثٌّضٛعو ثٌّذٜ ػٍٝ ٚثٌّضجدؼز دجٌضؼذ٠ً .صغّـ  فٟٙ ثٌضٕف١ز٠ز،

 ثإلعضشثص١ؾ١ز ثٌخطو
1

  

 

 انتضييز يزاقبت ويهبو أهذاف أهًيت،:انثبني انًبحث

ٌؾ١ّغ  ؽ١ٌّٛضٗ إٌٝ ثٌّقجعذ١ز ثٌّّٙز ِٓ ِٙجِٗ فٟ ٚثعؼج صطٛسث ثٌضغ١١ش ِشثلذز ٔظجَ ػشف ٌمذ

 .ثٌّؤعغز فٟ ثألفشثد ٚإدثسر ثٌضخط١ط١ز ثٌؼ١ٍّجس ِٓ وً فٟ فّؼجي دٚس ٌٗ فأفذـ ثعضغٕجء، دْٚ ثٌٛظجةف

  .فؼج١ٌضٗ ٚؽشٚه  ثٌضغ١١ش ِشثلذز أ٘ذثف ٚ دٚس أ١ّ٘ز، إٌٝ ثٌّذقظ ٘زث فٟ ع١ضُ ثٌضطشق

 

 انًؤصضت في دورهب و انتضييز يزاقبت أهًيت :األول انًطهب

دؼل  فٟ أٔٗ ف١ظ ِٓ ثٌضغ١١ش ِشثلذز أ١ّ٘ز صظٙش ثاللضقجد٠ز، ثٌّؤعغجس صطٛس خالي ِٓ

دأٔفغُٙ  تهادئدثس بهاأفقج ٌم١جَ ،تهاػ١ٍّج ػٍٝ سلجدز ٔظجَ ٌٛؽٛد فجؽز ٕ٘جن صىٓ ٌُ ثٌفشد٠ز ثٌّؤعغجس

عٛثء  ثٌّخضٍفز دجألٔؾطز ٌٍم١جَ بها ثٌؼج١ٍِٓ ػذد ٚصثد ِؾجوٍٙج ٚصؼذدس ثٌّؤعغجس أفؾجَ وذشس ٚػٕذِج

صٕجصي  رٌه ٚفقخ فؼ١ٍز إدثسر تهاإدثس أفقجدٙجث ػٍٝ صؼزس فمذ ص١ٍ٠ّٛز، أٚ صغ٠ٛم١ز أٚ إٔضجؽ١ز وجٔش

 ػ١ٍّز أعظ ػٍٝ ثٌّؤعغز إدثسر مشٚسر إٌٝ دػج ِّج ثٌشلجدز ٚ ثإلدثسر فٟ ثخضقجفُٙ ػٓ بهاأفقج

ثعضغالي  فٟ ثٌىفجءر صقم١ك ٚ دغٌٙٛز صٕف١ز٘ج ِضجدؼز ٚ ع١جعضٙج سعُ ٚ أِٛثٌٙج ػٍٝ ثٌّقجفظز ع١ٍّز صضنّٓ

ِٓ أ١ّ٘ضٙج صغضّذ ٚ ثٌّضجفز ثإلِىج١ٔجس
2

:  

د١ٓ  ثٌّذر صضخًٍ ٚ ِضضث٠ذ دؾىً ٚ ثٌذ١ت١ز ثٌظشٚف فٟ صغ١شثًا  ثٌّٕظّجس وً صٛثؽٗ :ثٌظشٚف صغ١ش - أ

 ٠ؼ١ك لذ ِّج ِؼج ثٌذ١تز ٚ ثٌّٕظّز فٟ وغ١شر صغ١شثس ٚصٕف١ز٘ج ثٌخطو ٚٚمغ ثأل٘ذثف ف١جغز

 فئٔٗ ع١ٍُ دؾىً ِّجسعضٗ صّش ٚ فُّ ِج إرث ثٌضغ١١ش ِشثلذز ٔظجَ ٚ ٚصٕف١ز ثٌخطو، ثأل٘ذثف

 أ١ّ٘ز ثصدثدس وٍّج ثٌضِٕٟ ثألفك هجي وٍّج ٚ ٌٗ ٌالعضؾجدز ٚ ثالعضؼذثد ثٌضغ١١ش صٛلغ فٟ ٠غجػذ

 .ثٌضغ١١ش ِشثلذز

                                                           
1
 Frédéric gutier,Anne pezet,op-cit,p32. 
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أٔٗ  غ١ش وذ١ش، دؾىً ثٌّٕظّز إ٠زثء إٌٝ ثٌّقذٚدر أٚ ثٌذغ١طز ثألخطجء صؤدٞ ال :ثألخطجء صشثوُ  - ب

 ثالعضفجدر فؼذَ .ِؼجٌؾز دذْٚ دم١ش ِج إرث .أعش٘ج ٠ضؼجظُ ٚ ثألخطجء ٘زٖ صضشثوُ لذ ثٌٛلش دّشٚس

 ثالعضّشثس ٌىٓ ٚ ؽغ١ّج خطأ ٠ؾىً ال لذ ٚثفذر هٍذ١ز ػٍٝ ثٌّٛسد٠ٓ لذً ِٓ خقُ ِّٕٛؿ ِٓ

  .أسدجفٙج فٟ صؤعش لذ ِج١ٌز دفشؿ ثٌّؤعغز صنق١ز ٠ؼٕٟ ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ع١جعز فٟ

ِٓ  ِقذٚد ػذدث صؾضشٞ ٚ ثٌغٍغ ِٓ ٚثفذ ٔٛع دئٔضجػ ثٌّؤعغز صمَٛ ػٕذِج :ثٌّٕظّٟ ثٌضؼم١ذ - ت

 صذذٚ ثٌضغ١١ش ِشثلذز ِّٙز فئْ سثةؾز عٛق صٛثؽٗ ٚ دغ١و ١٘ىً مّٓ صؼًّ ٚ ثأل١ٌٚز ثٌّٛثد

 ٚ ١٘ىٍٙج صؼم١ذ ٚ ثألعٛثق ٚ ثٌّؾضش٠جس ٚ ثٌّٕضؾجس فٟ ثٌّؤعغز صٛعغ أْ ٌٍّغ١ش، غ١ش أ٠غش

 ثٌضخط١و فٟ ٔضجةؾٙج ِٓ ثالعضفجدر ٚ ثٌشلجدز دؼ١ٍّز أوذش دذسؽزتهتم ٠ؾؼٍٙج   ثٌّٕجفغز فذر ثصد٠جد

  .ثٌمشثس ثصخجر ٚ

 ٚ ثٌضغ١١ش ػ١ٍّز فٟ ثٌّغؤٌْٚٛ ٠ضخز٘ج ثٌضٟ ٌٍمشثسثس ػٍّٟ صشؽ١ذ ٟ٘ ثٌضغ١١ش ِشثلذز فئْ دجٌضجٌٟ ٚ

ثٌىفجءر  ل١جط فٟ صغجُ٘ وّج .ثٌضم١١ُ ٚ ثٌّضجدؼز ثٌضٕف١ز، ثٌضٕغ١ك، ثٌضٛؽ١ٗ، ثٌضٕظ١ُ، ٚ دجٌضخط١و ثٌضٟ صذذأ

  ٚ.ثٌّٕؾٛدر ثٌٕضجةؼ ٚ ثأل٘ذثف صقم١ك فٟ ثإلدثسر فؼج١ٌز ل١جط ٚ ٌٍّؤعغز ثٌّضجفز ٌٍٛعجةً ثألِغً دجالعضخذثَ

 صُ ثٔؾجصٖ ِج دّمج١٠ظ ث٘ضّجِٙج خالي ِٓ رٌه ٚ ثٌضخط١و دٛظ١فز صمضشْ أْ ٚ الدذ أ٘ذثفٙج ثٌشلجدز صقمك ٌىٟ

ِقذدر  أ٘ذثف أٚ خطو وجٔش إرث إال دّّٙز ثٌم١جَ ٠ّىٓ ال إر ٚمؼٙج، صُ ثٌضٟ ثٌخطو ِغ دجٌّمجسٔز فؼالًا 

ٌضقم١ك  ِالءِضٙج ٚ ثٌضخط١و فقز ثوضؾجف فٟ ٘جدفز ٚع١ٍز صؼذ ثٌشلجدز فئْ رثصٗ ثٌٛلش فٟ ٚ ِغذمجًا 

 ٚ وفجءر صقم١ك ػٍٝ لجدسر إؽشثءثس ٚ دشثِؼ ٚ ع١جعجس ِٓ بها ٠مضشْ  ِج ٚ .ٌٍّؤعغز ثٌؼجِز ثأل٘ذثف

 .صقم١مٗ ثٌّشثد فؼج١ٌز ثإلٔؾجص

 أ٘ذثفٙج ٚصقم١ك ثعضّشثس٠ضٙج مّجْ ٚ ثٌّؤعغز أدثء صقغ١ٓ فٟ ٘جَ دٚس ٌٍشلجدز فئْ ٌزٌه ٚ

 صٕف١ز٘ج ٚ ٌٙج ِخطو ٘ٛ وّج ثألػّجي ِخضٍف ل١جدر ٚ ِضجدؼز ِٓ دٛثعطضٙج ثإلدثسر  صضّىٓ ثإلعضشثص١ؾ١ز وّج

 صم١١ُ ثٌّؤعغز صغضط١غ .ثٌشلجدز فٟ ثٌّغضخذِز ثٌّؤؽشثس ٚ ثألدٚثس صٍه خالي ِٓ ٚ أفغٓ ثٌظشٚف، فٟ

 ٚ غ١ش٘ج ٚ ِغؤ١ٌٚز ِٚشثوض ِٕضؾجس، أٔؾطز، أفشثد، ثٌّغؤ١ٌٚٓ، ػٓ ثٌقٍز رثس ِخضٍف ثٌؼٕجفش أدثء

ثٌٕمجه فٟ ثٌشلجدز أ١ّ٘ز إ٠ؾجص ٠ّىٓ ٚ .ثٌالصِز رٌه ثٌمشثسثس فٟ صضخز
1

:  

 .صز١ٌٍٙج لقذ ثٌضٕف١زٞ ثٌؼًّ ثٔغ١جح صؼضشك ثٌضٟ ثٌؼمذجس ٚ ثٌّؾىالس ػٍٝ ثٌٛلٛف - 

 .فذٚعٙج ٌّٕغ ٠ٍضَ ِج ٠ضخز أٚ فٛسثًا  صؼجٌؼ ٌىٟ ٚلٛػٙج أعٕجء أٚ ٚلٛػٙج فٛس ثألخطجء ثوضؾجف -

ٚفذٚد  ثٌّج١ٌز ثألِٛس فٟ ٚدخجفز .ثٌقق١ـ ٚؽٙٙج ػٍٝ ِطذمز ثٌّمشسر ثٌمٛثػذ أْ ِٓ ثٌضغذش -

 .ف١ٙج ثٌضقشف

 .ِٕٙج ثٌّؼٛػ صم٠ُٛ عُ ثٌّمشسر ثألفٛي ٚفك صؤدٜ ثٌف١ٕز ثٌؼ١ٍّجس أْ ِٓ ثٌضأوذ -

                                                           
1
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 .عٍٛوُٙ فغٓ ٚ ثٌّغض٠ٛجس ؽ١ّغ فٟ تهم وفجء ِٓ ٌٍضأوذ ثٌّذ٠ش٠ٓ صم١١ُ -

 ثٌٛثفذ ٚفمجَا  ثٌٙذف ثصؾجٖ فٟ ؽ١ّؼج ع١ش٘ج ٚ ثإلدثس٠ز ثألؽٙضر ِخضٍف د١ٓ ثالٔغؾجَ صٛفش ِٓ ثٌضأوذ -

 .ثٌّمذسر ٌٍغ١جعجس

 .ثٌؾ١ّغ ثفضشثَ ِقً ثٌقجدسر ثٌمشثسثس أْ ٚ إخالي دْٚ صّجِج ِطذمز ثٌمٛث١ٔٓ أْ ِٓ ثٌضغذش -

 ثٌق٠ٛ١ز ٚ غ١ش ثالسث فٟ ثإلٔفجق مغو ٚ ثٌضثةذ ثإلعشثف إ٠مجف ٚ ٚٔفمجصٗ ثٌؼًّ صىج١ٌف ِٓ ثٌقذ -

 .ثاللضقجد٠ز ثإلدثسر صقم١ك

ِٕٙج  دخجفز ٚ ثٌمشثسثس ثصخجر صشؽ١ذ أؽً ِٓ ثٌؼًّ ع١ش ػٓ ٚثلؼ١ز ِؼٍِٛجس إٌٝ ثٌٛفٛي -

 .دأ٘ذثفٗ ٚ ٌٍؼًّ ثٌؼجِز دجٌغ١جعجس

 

 انتضييز يزاقبت أهذاف : انثبني انًطهب

 ثٌؼ١ٍّٓ، ٌٍّغؤ١ٌٚٓ ثٌضغ١١ش٠ز ثٌمشثسثس فؼج١ٌز ٚ ٔؾجػز مّجْ إٌٝ ثٌضغ١١ش ِشثلذز عؼٟ خالي ِٓ

ثٌضج١ٌز ثأل٘ذثف صقم١ك إٌٝ صغؼٝ ثٌضغ١١ش ِشثلذز ٔؾذ أْ
1

:  

 . ثٌضغ١١ش ِشثلذز ػ١ٍّجس ٚ ثٌضغ١١ش ِشثلذز إعضشثص١ؾ١ز د١ٓ ثٌضٛف١ك -

 .ثألدثء ل١جط أعج١ٌخ فٟ ثٌّٛؽٛدر ثإلٔقشثفجس ٚ ثٌضأع١شثس صقق١ـ -

 .ثألفشثد عٍٛن ٚ ثٌضغ١١ش صطذ١ك -

 .ٌٗ ثٌؾ١ذ ثالعضمالي ٚ ثٌّؼٍِٛجس ٔظجَ ٚمغ ٚ صق١ُّ -

 .ثٌالِشوض٠ز صقم١ك ِٓ ثٌضّىٓ -

 .ثألدثء صقغ١ٓ ٚ ثٌضذسح ٚ ثٌضؼٍُ ػٍٝ ثٌؼ١١ٍّٓ ثٌّغؤ١ٌٚٓ ِغجػذر -

 .ثٌغجدمز ثٌٕؾجهجس فٟ ثٌّشصىذز ثألخطجء صقق١ـ -

 .ثٌضقغ١ٓ إؽشثءثس أخز ٚ ف١ٙج ثٌّضغذذ١ٓ ٚ بهاأعذج صقذ٠ذ ٚ ثالٔقشثفجس ثوضؾجف -

 (.ثألفذثط ِغج٠شر) ٌٍّؤعغز ثٌقج١ٌز ثٌٕؾجهجس صٕغ١ك -

 .ثٌمشثسثس ثصخجر ػٍٝ ثٌّذسثء ِغجػذر -

 :ثٌضجٌٟ ثٌؾىً فٟ ثٌضغ١١ش ِشثلذز أ٘ذثف صٛم١ـ ٠ّٚىٓ

 

 

 

                                                           
1 nobert guedg,le contrôle de gestion pour améliorer la performance de l’entreprise, édition d’organisation, 

paris,2000,p45 



 ثٌفقً ثألٚي                                                                       ِفَٙٛ ِشثلذز ثٌضغ١١ش

 

 
13 

 انتضييز يزاقبت أهذاف ( :3-1)ثٌؾىً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source:Alazard.c et Separi.s :le contrôle de gestion,manuel et aplication,op-cit,p8. 

 :دؾخ ثأل٘ذثف ٘زٖ ٌضقم١ك ٚ

 .ثٌّغؤ١ٌٚز دّشثوض ٠ؼشف ِج أٚ إدثس٠ز ٚفذثس إٌٝ ثٌّؤعغز صمغ١ُ -

 .ثإلدثس٠ز ثٌّغض٠ٛجس ِغؤ١ٌٚجس أٚ عٍطجس ٚ ٚفذر وً ثخضقجفجس صقذ٠ذ -

 سلجدز ٔظجَ ظً فٟ صذفمٙج صنّٓ ٚ ثٌّخضٍفز ثٌؼ١ٍّجس صٕف١ز صقىُ ثٌضٟ ثٌضٕظ١ّ١ز ثٌمٛثػذ ٚمغ -

  .دل١مز

 فمذ وزٌه ثٌغ١جعجس، سعُ ٚ ثٌمشثسثس ثصخجر فٟ صغجػذ٘ج ثٌضٟ دجٌذ١جٔجس ثٌّؤؽشثس ِؾًّ صغؾ١ً -

 الوضغجح ثٌقذ٠غز ثٌؼ١ٍّز ثإلدثسر صمضن١ٗ فض١ّز مشٚسر ثٌّؤعغز أٔؾطز ػٍٝ سلجدز ٔظجَ ٚؽٛد صأوذ أْ

 .ث١ٌّضر ثٌضٕجفغ١ز

 )ؽجٍِز  (ػجِز أ٘ذثف

 ثٌّغؤ١ٌٚٓ ٚ ثٌّذ٠ش٠ٓ صغجػذ

 ثٌمشثس ثصخجر ػٍٝ

 .ثٌؾضة١ز ثأل٘ذثف

 .ثٌمشثس ثصخجر لذً ثٌّؼٍِٛجس ِؼجٌؾز

 .ثٌمشثسثس صخط١و

 ثٌٕؾجهجس صٕغ١ك ٚ صٕظ١ُ

 .ثٌٕؾجهجس ِشثلذز

 ِشثؽؼز
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 انتضييز يزاقبت يهبو:انثبنث انًطهب

 انتضييز يزاقبت يهبو :األول انفزع

ٟٚ٘  سة١غ١ز ِٙجَ عالط ثٌضغ١١ش ٌّشثلذز
1

: 

 ثٌم١جَ ثٌضغ١١ش ِشثلذٟ ِٓ ٠ضطٍخ ثٌّؤعغز ٔؾجه فؼج١ٌز صقغ١ٓ إْ:ثٌٕؾجه ٚفؼج١ٌز ثألدثء صقغ١ٓ- 1

  :ِٕٙج دأػّجي

 .ثٌّؼٍِٛجس دؾّغ ثٌضغ١١ش،ف١ظ ِؼٍِٛجس ألٔظّز ثألِغً ٚثالعضؼّجي ثٌضط٠ٛش -

 .ِٕٗ ثٌّضققً ثٌفجةذر صفٛق ال ثٌٕظجَ ٌٙزث ثٌىٍفز أْ ِٓ ثٌضأوذ -

 ٚصق١ًٍ ِٚضجدؼز ثٌضمذ٠ش٠ز ٚثٌّٛثصٔجس ثٌّخططجس هش٠ك ػٓ ٌٍضمذ٠شثس ِؼٍِٛجس ٔظجَ ٚمغ -

 .ثٌٕضجةؼ

 .ٚثٌضىج١ٌف ٌإل٠شثدثس دل١مز ٚدسث٠ز ِؼشفز -

 : فٟ ٠ؾجسن ثٌضغ١١ش ِشثلخ ٠ؾؼً ف١ٗ ثٌضقىُ ِٚقجٌٚز ثٌضطٛس ِغج٠شر إْ:ثٌضطٛس فٟ ثٌضقىُ- 2

 .ثٌمق١ش ثٌّذٜ ػٍٝ ثٌخطو ِغ ِضٕجعمز صىْٛ ثٌضٟ ثٌغ٠ٕٛز ثٌضمذ٠ش٠ز ثٌّٛثصٔجس صقذ٠ذ -

 .ِقذدر إعضشثص١ؾ١ز إهجس فٟ ثٌّضٛعو ثٌّذٜ ػٍٝ صخط١و ٚمغ -

 صشؽّز دّغجدز ٟ٘ ثٌضٟ ثٌّٛثصٔجس د١ٓ ثٌّٛؽٛدر لجس ٚثٌفشٚ ثالٔقشثفجس دىً ثٌؼجِز ثٌّذ٠ش٠ز إػالَ -

 . ٌٍٕمجػ هشفٙج دؼذ ػ١ٍٙج ثالصفجق صُ ٚثٌضٟ ٌأل٘ذثف ثٌّقذدر

 .بهاٚأعذج ثالٔقشثفجس فٛي ثٌضفغ١شثس دّخضٍف صض٠ٚذ٘ج ِغ دجٌٕضجةؼ ثٌؼجِز ثٌّذ٠ش٠ز إػالَ -

 ٚوزٌه ٚثٌّشصمذز، ثٌقج١ٌز ثالعضغّجس٠ز ثٌّشدٚد٠ز دسثعز إْ :ثالعضغالي ٌٛعجةً ثألِغً ثالعضؼّجي- 3

 أْ ٠ّىٓ ثٌضغ١١ش فّشثلذز ٌٚٙزث .ثالعضغالي ٌٛعجةً ثألِغً ثٌضغ١١ش دّذٜ ٠مضشْ ٌألفشثد ثٌضغ١١ش ثألفغٓ

 نهاأ وّج.ثٌّؤعغز هشف ِٓ ثٌّضذؼز ثٌغ١جعز دضؼش٠ف صمَٛ دجألخـ ثاللضقجد٠ز، دؼل ثٌذسثعجس فٟ صغجُ٘

 : صقم١ك أؽً ِٓ صمَٛ دٙج ثٌضٟ ثاللضقجد٠ز ثٌضقج١ًٌ ثعضٕضجػ  ٚثعضخالؿ ػٍٝ صؼًّ

 

                                                           
1
 Hamadouche malika,op-cit,p09 
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 فؼج١ٌز أوذش -

 ِشدٚد٠ز أفغٓ -

 .إٔضجؽ١ز ِٚشدٚد٠ز أسدجؿ -

 انتضييز يزاقبت فؼبنيت شزوط:انثبني انفزع

 ثصخجر ٌؼ١ٍّز ِظٍال خجهتز ثٌّؼٍِٛجس صمذ٠ُ ٠ؼضذش :ٚفقضٙج ثٌّمذِز ثٌّؼٍِٛز صٛل١ش فغٓ -1

 ِؼٕج٘ج صفمذ ثٌّضأخشر ثٌّؼٍِٛجس أْ ثٌّضٛلغ،وّج ِٓ أعٛء ٔضجةؼ إٌٝ ِج ٠ؤدٞ ٚوغ١شث ثٌمشثسثس

 ٚدّٚٔج ٚثمقز ِؼٍِٛجس ٠مذَ أْ ثٌضغ١١ش ِشثلذز فٟ ٔظجَ ٠فضشك ٌزث و١ٍج، أٚ ؽضة١ج ثٚفجةذ

 .ٌٍضفغ١ش فجؽز

 ثٌشلجدٟ ثٌٕظجَ ؽ١ذث ثٌّغؤٚي أٚ ثٌّغ١ش ٠فُٙ ٌُ إرث :ثٌّطذك ثٌضغ١١ش ِشثلذز ٔظجَ فُٙ عٌٙٛز -2

 ثصخجر إٌٝ ٠ؤدٞ لذ ِّج صفغ١ش٘ج ٠غٟء فئٔٗ ٠مذِٙج ثٌضٟ ٚثٌّؼٍِٛجس ٚهذ١ؼز ثٌٕضجةؼ ثٌّطذك

 .خجهتز لشثسثس

 ٚثٌّٛظف١ٓ ثٌّغؤ١ٌٚٓ ٠قفض أْ ٠غضط١غ ثٌزٞ ثٌٕظجَ رٌه ٘ٛ ثٌفؼجي ثٌٕظجَ :ثٌضقف١ض ػٍٝ ثٌمذسر -3

 .ثٌخجفز أ٘ذثفُٙ إّ٘جي دْٚ ثٌّؤعغز أ٘ذثف إٌٝ صقم١ك ٠ٚذفؼُٙ

 وزٌه ثٌضغ١١ش ِشثلذز ٔظجَ فؼج١ٌز ؽشٚه ِٓ :ٌٍّؤعغز ثٌضٕظ١ّٟ ٚث١ٌٙىً ثٌّطذك ثٌٕظجَ صٛثفك -4

 .ثٌّشثوض ِغؤٌٟٚ ثٔؾغجالس ِغ ٚصؾجٚدٗ ٌٍّؤعغز ثٌضٕظ١ّٟ ِغ ث١ٌٙىً صٛثفمٗ

 ٠ىْٛ أْ ٠ؾخ فؼجال، ثٌضغ١١ش ِشثلذز ٔظجَ ٠مَٛ وٟ :ثٌّؤعغز ٚأ٘ذثف إعضشثص١ؾ١ز ػٍٝ ثٌضشو١ض -5

 ِٓ ثٌّضذؼز ثإلعضشثص١ؾ١جس ٚي ؿ ثألِغٍز د١ٓ ِٚٓ ثٌّؤعغز ٚأ٘ذثف ٔقٛ إعضشثص١ؾ١ز ِٛؽٙج

 ػٍٝ ثٌققٛي ثٌّمذٍز، عٕٛثس ثألسدغ خالي ثٌقجف١ز ِنجػفز ثألسدجؿ:ٕ٘جن ثٌّؤعغجس هشف

ثٌمق١ش ثٌّذٜ خالي صؼظ١ُ ثألسدجؿ أٚ عٕض١ٓ خالي ثٌغٛق ِٓ % 50 ٔغذز
1

.  

 انتضييز يزاقبت ويكبنت يضبر :انثبنث انًبحث

 دضض٠ٚذُ٘ ِشصذو أدثةُٙ ثٌؼ١١ٍّٓ فٟ ثٌّغت١ٌٛٓ صقىُ أْ ٟ٘ أعجع١ز فىشر ػٍٝ ثٌضغ١١ش ِشثلذز صمَٛ

 ِشثلذز ِغجس ِٓ ثٌّغضّذ ثٌضقىُ ٘زث ٠ٚشصىض ثأل٘ذثف إٌٝ ثٌٛفٛي ِٓ صّىُٕٙ ثٌضٟ ثٌٛعجةً ِؾّٛػز ِٓ

 مّٓ ثٌضغ١١ش ِشثلذز ِٚىجٔز ِغجس إٌٝ ثٌّذقظ ٘زث فٟ ثٌضطشق ٠ضُ.ثألعظ ِٓ ػٍٝ  ِؾّٛػز ثٌضغ١١ش

  .ثٌضغ١١ش ٌّشثلذز ثٌؾذ٠ذر ٌٍّؤعغز ٚثٌٕظشر ثٌضٕظ١ّٟ ث١ٌٙىً

 

                                                           
1
  .15 ،ؿ 1995 ثٌؾجِؼ١ز،ثٌؾضثةش، ثٌّطذٛػجس ،د٠ٛث2ْ ٌٍضغ١١ش،ػ سف١ك،ِذخً ثٌط١خ ِقّذ  
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 .انتضييز يزاقبت نًصبنح انهزيي االرتببط أنًبط :األول انًطهب

 صققً ثٌضٟ ثٌٕضجةؼ ٠ٚقٛي ٠قًٍ ٠ؼجٌؼ، ٠غضمذً، ف١ظ ثٌّؼٍِٛجس، صؾ١ّغ ػ١ٍّز ٘ٛ ثٌضغ١١ش ِشثلذز

 دثخً ِىجٔضٗ ٌىٓ ٚمشٚس٠ز، ِؤوذر فم١مز ثٌّؤعغز فنجء فٟ ِىجٔضٗ إر ِٕٙج، ٌالعضفجدر إٌٝ آخش٠ٓ ػ١ٍٙج

 ٌٗ ثٌضغ١١ش ِشثلذز ِىجْ أْ ٘ٛ ػِّٛجًا  فّٙٗ ٠ؾخ ِٚج ثٌمذَ ِٕز ِؾىٍز ٠ؼضذش ثٌٛظ١فٟ ٌٍّؤعغز ثٌضمغ١ُ

  :٠ٍٟ دّج ٚه١ذر ػاللز

 (ِشوضٞ ال أٚ ِشوضٞ صغ١١ش)ثٌّؤعغز صغ١١ش هش٠مز 

 ُثٌّؤعغز؛ فؾ 

 ثٌؼجِز؛ ثإلدثسر هشف ِٓ ثٌّغطشر ثأل٘ذثف 

 ثٌّؤعغز؛ ِق١و فٟ ثٌّٛؽٛدر ثٌّٕجفغز دسؽز 

 ثٌّضجفز ثٌٛعجةً ٚ ثٌضغ١١ش ٌّشثلذز ثٌّقذدر ثٌّغؤ١ٌٚجس. 

 صقذ٠ذ صُ ٚلذ ثٌضٕظ١ّٟ ث١ٌٙىً فٟ ثٌضغ١١ش ِشثلذز فجالس ػٍٝ ثٌذسثعجس ِٓ ِؾّٛػز أؽش٠ش ٚلذ

ثٌضٕظ١ّٟ ث١ٌٙىً فٟ ِخضٍفز عالط ٚمؼ١جس
1
  

 :انؼبيت انًذيزيت يغ يببشزة تزتبظ انتضييز يزاقبت :األونً انحبنت -1

 انؼبيت انًذيزيت يغ يببشزة يزتبطت انتضييز يزاقبت( :4-1) انشكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Michel Rouach et Gérard Naulleau, op-cit ,p69. 

 

                                                           
1 Michel R et Gérard Naulleau , le contrôle de gestion bancaire et financier,4eme édition, revue banque 

,France,2002,p68. 

 انًذيزيت انؼبيت

 مراقبة التسيير

1المديرية  2المديرية    
3المديرية   
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 :ح صض١ّض ثٌضغ١١ش ِشثلذز فئْ ثٌقجٌز ٘زٖ فٟ

 ٟوذ١شر؛ دأ١ّ٘ز صقن 

 ًثإلعضشثص١ؾ١ز؛ ثٌضٛؽ١ٙجس فٛي ثٌّغٍٝ ثٌّؼٍِٛجس ػٍٝ صقق 

 ؛ دجإلعضمال١ٌز صّضجص 

 ًثٌضغ١١ش؛ ِشثلذز ٚإػذثد ٌضقن١ش ثألِغً ثٌّٛلغ صقض 

 وظيفيت بًذيزيت يزتبظ انتضييز يزاقبت : انثبنيت انحبنت -2

 وظيفيت بًذيزيت يزتبظ انتضييز يزاقبت( :5-1) انشكم 

 

 

 

 

 

 

Source : Michel Rouach et Gérard Naulleau, IDEM ,p69 

 

 :ح فضض١ّض ثٌقجٌز ٘زٖ أِج

 ثٌضغ١١ش؛ ِٚشثلذز ثٌؼجِز ثٌّقجعذز ثٔؼضثي 

 ثٌؼ١ٍّجس؛ ِذ٠ش٠جس ِغ أفنً دجصقجي صغّـ 

 ثٌّقجعذز؛ ٚ ثٌّج١ٌز ثٌّؼٍِٛجس ٚصمشح صٛفش 

 َثٌؼجِز؛ دجٌّذ٠ش٠ز ثٌّذجؽش ثالسصذجه ػذ 

 ٌٍّؤعغز ثإلعضشثص١ؾ١ز ثٌضٛؽ١ٙجس فٛي ثٌّٕجلؾجس فٟ ثالؽضشثن ِقذٚد٠ز. 

 

 

 

 المديرية العامة 

1مديرية  2مديرية    
3مديرية   

 مراقبة التسيير محاسبة عامة
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 تقبريز طزيق ػن يببشزة انؼبيت انًذيزيت يغ تزتبظ انتضييز يزاقبت :انثبنثت انحبنت -3

 تقبريز طزيق ػن يببشزة انؼبيت انًذيزيت يغ تزتبظ انتضييز  يزاقبت :(6-1)انشكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Michel Rouach et Gérard Naulleau , op-cit ,p70 

 :ح صض١ّض ثٌضغ١١ش ِشثلذز ثٌقجٌز ٘زٖ فٟ

 ثٌّقجعذ١ز؛ ٌٍّؼٍِٛجس عش٠غ ٚ فؼجي صق١ًٍ ٚ إسعجي إِىج١ٔز 

 ٟثٌغجدمض١ٓ؛ ثٌقجٌض١ٓ د١ٓ ٚعو فً ٠ؼط 

 ِضؾجٔظ؛ ِؼٍِٛجس ٔظجَ دٕجء ٠ٛفش 

 ؛ثٌؼ١ٍّز ثٌّذ٠ش٠جس د١ٓ ِذػُ فٛثس 

 ثٌضغ١١ش ِٚشثلذز ثٌؼجِز ثٌّقجعذز د١ٓ فؾٛر ٚؽٛد. 

 المديرية العامة

1المديرية  2مديرية    
المحاسبة + مراقبة  التسيير

 العامة

 المديرية العامة

المحاسبة العامة+ مراقبة  التسيير  

 

1المديرة  2المديرية   3المديرية    
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دجٌّذ٠ش  ِذجؽشر ٚسدطٗ ثٌضٕظ١ّٟ ثٌغٍُ خجسػ ٠ىْٛ أْ ثٌّشثلخ ػٍٝ فئْ ثٌقذ٠غز، ثٌضطٛسثس ٚدفؼً

ٚؽٗ،فٙٛ  أوًّ ػٍٝ دّٙجِٗ ٠مَٛ فضٝ.أ١ّ٘ز أوغش صذخً عٍطز ِٓ ٌٍّشثلخ ٠ؼطٟ ِّج ٌٍّؤعغز، ثٌؼجَ

خالٌٗ،أٞ  ِٓ ٠ٕؾو ثٌزٞ ثٌّق١و ِغ ػٍّٗ هش٠مز دضى١ف ٠مَٛ أ٠نج ٚثٌذؾش٠ز، ثٌّج١ٌز ثٌٛعجةً وً ٠غضغً

ِجمٟ  ٠ذِؼ أْ ٠ؾخ مشٚس٠ز،ٚأخ١شث ٠شث٘ج وجْ ٠مضشفٙج،إرث ٚصغ١شثس دضؼذ٠الس ثٌّؤعغز صٕظ١ُ ٠ى١ف

  .ثألفٍٟ هجدؼٙج ٠ؾغذ ِج وً ٚدجخضقجس ٚٔٛػٙج ثٌّؤعغز،صجس٠خٙج،عمجفضٙج

 انتضييز يزاقبت يضبر :انثبني انًطهب

أعجع١ز  ِشثفً أسدؼز فٟ صؾ١ّؼٙج ٠ّىٓ ٚثٌضٟ ثٌّضضجدؼز ثألٔؾطز ِٓ ؽٍّز ثٌضغ١١ش ِشثلذز ٔظجَ ٠ؾًّ

ثٌّؼٍِٛجس  صٛفش  صفشكboucleٚفٍمز  ِغجس فٙٛ.ثٌضقق١ـ ٚأخ١شثًا  ٚثٌضق١ًٍ ثٌّضجدؼز ثٌضخط١و، :ٟٚ٘

  Demingدقٍمز  ثألِش ٠ٚضؼٍك صذس٠ؾ١ز دقفز ٚثٌضذس٠خ

 ثعضخذثَ إٌٝ إمجفز ِخضٍفز ِغؤ١ٌٚجس ٚدجٌضجٌٟ صٕظ١ّ١ز ِغض٠ٛجس ػذر صذخً ثٌّشثفً ٘زٖ صغضٍضَ

 ٌٍؼ١ٍّجس ؽ١ذر ل١جدر صقم١ك ، ثٌّغجس ٘زث ِٓ ثٌّٕضظشر ٚثٌٕض١ؾز ثٌّشفٍز هذ١ؼز فغخ صخضٍف ٚعجةً ػذ٠ذر

فٟ ثٌّشثفً ٘زٖ ٚصضّغً.ثأل٘ذثف دضقم١ك ٠غّـ ِّج ، ثٌضغ١١ش٠ز ثٌخجفز
1

:  

 انتخطيظ :األونً انًزحهت

٠مَٛ  ، ثألؽً ثٌط٠ٍٛز ٚثأل٘ذثف ثإلعضشثص١ؾ١جس صقذ٠ذ خالٌٙج ِٓ ٠ضُ ٚ ثٌّغجس ٌٙزث ثالٔطالق ٔمطز

 ، ثإلعضشثص١ؾٟ ٌٍضفى١ش ثٌالصِز ثٌى١ّز دجٌّؼٍِٛجس ثٌّؤعغز إدثسر دضض٠ٚذ ثٌّشفٍز ٘زٖ فٟ ثٌضغ١١ش ِشثلخ

  .ثاللضقجد٠ز ثٌق١غز إوغجدٙج أٞ ، ثٌّخضجسر ٌٍغ١جعجس ثٌؼ١ٍّز ثٌضشؽّز ػٍٝ ثٌّذسثء ٠ٚغجػذ دؼذ٘ج

 دّغجػذر دثةّجًا  ٚ٘زث ، عٕٛثس( 5-3)ثٌّضٛعو  ثٌّذٜ إٌٝ ثإلعضشثص١ؾ١ز ثٌخطز صمغ١ُ دؼذ٘ج ٠ٚضُ

 ٚثٌضٟ ث١ٌّضث١ٔجس إػذثد ِشفٍز دؼذ٘ج صذذأ ٚ ثأل٘ذثف صٍه ٌضقم١ك ثٌالصِز ثٌٛعجةً دشِؾز ِغ ِشثلذز ثٌضغ١١ش

 أْ ، ثٌنشٚسٞ ِٓ ث٢ؽً ثٌمق١ش ثأل٘ذثف دضقم١ك ثألخ١شر ٘زٖ صغّـ ،(عٕز ِٓ ألً)ثٌّذٜ ثٌمق١ش صٛثفك

  .ثٌّؤعغز ِقجٌـ دّخضٍف ِٚشصذطز ١ِضث١ٔجس ِضٕجعمز صىْٛ

 انتنفيذ :انثبنيت انًزحهت

 ِشفٍز صأصٟ ، ثإلعضشثص١ؾ١ز ثالخض١جسثس ِٓ ثٔطاللج ٚ٘زث ، صٕف١زٖ فٟ ٠ؾشع ٌّج ثٌضخط١و صُ دؼذِج

 ٘زٖ صؾغذ ، ثٌٛثلغ أسك ٚػٍٝ ، ث١ٌّذثْ فٟ دضقم١مٙج إػذثد٘ج صُ ثٌضٟ ثٌؼًّ دخطو ثٌم١جَ ثٌضٕف١ز ،أٞ

  .ثٌضغ١١شٞ ثٌؼًّ غج٠ز دزٌه ٚصؼضذش صقم١ك ثأل٘ذثف ػ١ٍّز ثٌّشفٍز
                                                           

 ثاللضقجد٠ز ثٌؼٍَٛ ثٌضغ١١ش،و١ٍز ،فشع ِٕؾٛسر غ١ش ِجؽغض١ش ِزوشر ثاللضقجد٠ز، ثٌّؤعغز فٟ ثٌضغ١١ش ِشثلذز ٔظجَ صق١ُّ عؼجد،ِقجٌٚز ػمْٛ 1

 74 ،ؿ 2002 ٚثٌضغ١١ش،ؽجِؼز ثٌؾضثةش،
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 وانتحهيم انًتببؼت : انثبنثت انًزحهت

 ٠ّىٓ ال دق١ظ ثٌّقممز، ثٌؾضة١ز ثٌٕضجةؼ دم١جط ، ثٌضٕف١ز ػٍٝ دٚس٠جًا  ثٌٛلٛف ثٌؼ١ٍّجس ع١ش أعٕجء ٠ضُ

 ٌضقق١ـ فؼٍٗ ٠ّىٓ ِج إٌٝ ٚثٌضٛفً ثٌٕضجةؼ صٍه أعذجح فُٙ ػٍٝ ٕ٘ج ثٌضشو١ض ٠ىْٛ دً ثٌّجمٟ ثٌضأع١ش ػٍٝ

 .أٚ ثٌضؼذ٠ً ثٌغ١ش

 انتصحيحيت اإلجزاءاث :انزابؼت انًزحهت

 ٠ضُ ٚثٌضٟ ثألدثء لقٛس ٌّٛثؽٙز ثٌقٍٛي ِٓ ِؾّٛػز ف١جغز إٌٝ ِٕطم١جًا  ثٌغجدمز ثٌّشفٍز صؤدٞ

 غ١ش صىْٛ لذ ثٌضٟ ثٌم١جط ػ١ٍّجس ػٍٝ ثٌضقق١قجس صؼٛد لذ ، أفغٕٙج ثٌغ١ٍُ غ١ش دجٌضٕف١ز أٚ ثخض١جس ،

 ِطجدمز غ١ش ْٚ صه لذ ثٌضٟ ثٌغ٠ٕٛز ٚثأل٘ذثف ثٌّٛثصٔجس إػذثد ٌّشفٍز صشؽغ لذ 2فق١قز ٌٍؼ١ٍّجس

 ٔفغٙج ثإلعضشثص١ؾ١ز ٚفضٝ ثألؽً ِضٛعطز ثٌخطو ػٍٝ ثٌضقق١قجس صشؽغ لذ وّج 3ٌإلعضشثص١ؾ١ز ثٌّخضجس 

 ٚغج٠جس ثٌؼجِز ثأل٘ذثف ثٌخًٍ ِقذس ٠ىْٛ لذ ٚأخ١شثًا  4ثٌّؤعغز  ٌٛمؼ١ز ِالءِضٙج أٚ ػذَ ٚثلؼ١ضٙج ٌؼذَ

  .5ف١ٙج  ثٌٕظش إػجدر ثٌضٟ صغضذػٟ ، ثٌّؤعغز

 ٚصمذ٠ُ صؼذ٠الس ثلضشثؿ ػٍٝ فمو ٠مضقش ثٌّشفٍز ٘زٖ فٟ ثٌضغ١١ش ِشثلخ دٚس أْ ٔزوش ٕٚ٘ج

 فالف١جس ِٓ ثألخ١شر ٘زٖ ألْ ثٌؾأْ، ٘زث  لشثسثس ثصخجر ثألفٛثي ِٓ فجي دأٞ ٌٗ ٠ّىٓ ٚ ال صٛف١جس،

 ؽٛدر صقغ١ٓ إٌٝ ٠ٙذف ثٌضغ١١ش ِشثلذز ِغجس أْ ػٍٝ ٠ؤوذ ٚ٘زث  دٙج ، ثٌؼ١١ٍّٓ ثٌّشصذط١ٓ ثٌّغؤ١ٌٚٓ

  .ثٌغجدمز ثألخطجء أعذجح صق١ًٍ ػٓ ثٌٕجصؼ ثٌضؼٍُ أٚ ػٍٝ ثٌضذس٠خ ثٌضشو١ض فٟ ثٌضغ١١شٞ ثألدثء

إّ٘جي  أٚ فزف فأٞ ثٌضغ١١ش ِشثلذز ٔظجَ ٚثعضغالي ٚمغ ػٕذ ثٌّشثفً ٘زٖ وً ثفضشثَ ثٌٛثؽخ ِٓ

صؾذ  فأف١جٔجًا  .ثٌّٕؾٛد ثٌضغ١١شٞ ثٌضقىُ ٠نّٓ ٌٓ دجٌضجٌٟ فجٌـ غ١ش ثٌٕظجَ ٘زث ٠ؾؼً ، ثٌّشثفً ٘زٖ ألفذٜ

 ثٌغجٌغز ثٌّشفٍز فغجح ػٍٝ ٚثٌغج١ٔز ثألٌٚٝ ثٌّشفٍز ػٍٝ صشصىض ّٔٛ٘ج فضشر أعٕجء ثٌقغ١شر ثٌّؤعغجس

 دْٚ ثٌضق١ًٍ ٚ ثٌضخط١و ػٍٝ أوغش ِٕقذز أ١ّ٘ضٙج ألْ ثألخطجء ٔفظ دجعضّشثس  صؼ١ذبهذاٟٚ٘  ٚثٌشثدؼز

  .ثٌضم١١ُ ٚ ثألدثء ِضجدؼز

 اننظزة انجذيذة نًزاقبت انتضييز:انًطهب انثبنث 

إدخجي  ثالػضذجس دؼ١ٓ ثألخز ِغ ثٌىالع١ى١ز ثٌٛؽٙز ػٍٝ صمَٛ ؽذ٠ذر ٔظشر ثٌضغ١١ش ٌّشثلذز  أفذـ

ِشثفً ػذر ػٍٝ إػذثدٖ فٟ ثٌضغ١١ش ِشثلذز ٔظجَ ٠ّش وّج.ثٌٛؽٙز ٘زٖ فذٚد ػٍٝ صؼذ٠الس
1

:  

                                                           
1

  .17-15 ؿ عجدك،ؿ ػذْٚ،ِشؽغ دثدٞ ٔجفش. 
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 ف١ظ. ثٌضغ١١ش ِشثلذز ِغٍظ فٟ ٠ضّغً ؽذ٠ذ ّٔٛرػ ثلضشثؿ صُ :ثٌضغ١١ش ِشثلذز ٌٕظجَ ثٌؾذ٠ذر ثٌٕظشر

 .ِؤؽشثس عالعز ػٍٝ ثٌّٕٛرػ ٘زث ٚفك ثٌضغ١١ش ِشثلذز ع١ش ٔظجَ ٠ؼضّذ

 ثأل٘ذثف ٘زٖ ْٚ صه ف١ظ ثٌضغ١١ش، ِشثلذز ٌٕظجَ ثالٔطالق ٔمطز ٘ٛ ثأل٘ذثف صقذ٠ذ إْ :ثأل٘ذثف-ث

 ٚمّٓ ثٌط٠ًٛ ثٌّذٜ ػٍٝ ٌٍّؤعغز ثإلؽّج١ٌز ثأل٘ذثف ِغ ِضؾجٔغز نها وٛ إٌٝ دجإلمجفز عٕٛٞ ػٍٝ ِذٜ

  .ثٌخطز  ثإلعضشثص١ؾ١ز

 .ِج١ٌز دؾش٠ز، ِجد٠ز، أٚ صم١ٕز ثٌضطذ١ك ف١ض ثٌّٛمٛػز ثٌٛعجةً صىْٛ أْ ٠ّىٓ :ثٌٛعجةً- ح

 دجٌٛعجةً ثٌضذخالس ٚ ثٌؼ١ٍّجس ٔضجةؼ ل١جط ِٓ الدذ ثٌّغطشر ثأل٘ذثف صقم١ك ثؽً ِٓ:ثٌٕضجةؼ - ث

 .ثٌّخققز ٌزٌه

  يثهث يزاقبت انتضييز( 8-1)شكم 

                                     األهذاف 

 

 

 ثٌٕضجةؼ                               ثٌٛعجةً  

 15 ؿ ثٌغجدك، ثٌّشؽغ ٔفظ:ثٌّقذس . 

 ثٌذ٠ٕج١ِى١ز ٚوزث د١ٕٙج ثٌّٛؽٛدر ثٌؼاللجس ِخضٍف ِىٛٔز ثٌضغ١١ش ِشثلذز ٌٕظجَ ثٌغالعز ثأللطجح صضفجػً

 فؼج١ٌز ِٕٙج.ثٌؾىً فغخ ثٌّؤعغز ِغضٜٛ ػٍٝ ِطشٚفز إؽىج١ٌجس عالعز صضنـ ٚػ١ٍٗ .ثٌضٟ صشدطٙج

 أدٜ.ثٌضغ١١ش ِشثلذز خالي ِٓ صقغ١ٕٗ ٚ ثٌضغ١١ش فٟ ثٌضقىُ أْ غ١ش .ثأل٘ذثف صقم١ك ػٍٟ تهاٚ لذس ثٌّؤعغز

 ثٌؾشٚه ٘زٖ إدسثػ ٠ّٚىٓ.صٛفش٘ج ػذَ ػٕذ ثٌضغ١١ش ِشثلذز ِّٙز ِٓ صقذ ؽشٚه أٚ.ػذر  ػشثل١ً ٌظٙٛس

 :٠ٍٟ ف١ّج

 صىْٛ أْ ٠ّىٓ ٚ. ثٌّؤعغز فٟ ثٌّغؤ١ٌٚجس ِشثوض ِٓ ِشوض ٌىً ثأل٘ذثف صقذ٠ذ ٠ضُ :ثأل٘ذثف -1

 دطذ١ؼز خجفز ث١ٌّضر ٚ٘زٖ .د١ٕٙج ف١ّج صؼجسمٙج فجٌز فٟ ثٌضغ١١ش ِشثلذز أِجَ ػجةمج ٘زٖ ثأل٘ذثف

 د١ٓ ثٌضٕغ١ك ثؽً ِٓ ثٌؼًّ ٘ٛ ثٌضغ١١ش ِشثلذز دٚس فجْ ٌزث.ثٌضغ١١ش ػٓ دغل ثٌٕظش ثأل٘ذثف

  .ثأللغجَ ٘زٖ أ٘ذثف
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 ثٌمذسر ٚػذَ ِج ١٘ىٍز إػذثد أْ غ١ش.١٘ىٍضٙج ٚ صٕظ١ّٙج ِٓ الدذ ثٌّؤعغز أ٘ذثف ٌضقم١ك :ثٌضٕظ١ُ -2

 ثٌضغ١١ش ِشثلخ ٠ٛثؽٗ ف١ظ ثٌضغ١١ش ِشثلذز ٚظ١فز أِجَ فجؽضث ٠ؾىً صغ١١ش٘ج فٟ أٚ ثٌشغذز

 ِغ ٌٍضغ١١ش ٚلجدٍز ِشٔز ث١ٌٙجوً ٘زٖ صىْٛ أْ ٠ؾخ ٌزث.ٌٍطجلجس ثالعضؼّجي  ثألِغً أِجَ فؼٛدز

 .أ٘ذثف ثٌّؤعغز ٌضقم١ك بها ثٌّق١طز ثٌظشٚف

 ثصخجر ثؽً ِٓ مشٚسر ٠ؼذ ثٌّؤعغز دثخً ثٌّؼٍِٛجس الٔضمجي ؽذىز ٚؽٛد إْ :ثٌّؼٍِٛجس  ٔظجَ -3

 ٚدجػضذجس .ثٌؾشٚه دٕفظ ثٌّغضؼ١ٍّٓ إٌٝ إ٠قجٌٙج عُ ِٚٓ.ثٌّٕجعخ ثٌٛلش فٟ ثٌمشثسثس ثٌّٕجعذز

 ٚإّٔج ،وجف١ز غ١ش ثٌّؼٍِٛجس الٔضمجي ؽذىز ٚؽٛد فجْ ثعضؾجسٞ ٘ٛ دٚس ثٌضغ١١ش ِشثلخ دٚس أْ

 ثٌّؼٍِٛجس ٘زٖ صىْٛ ٚ دغشػز ثٌّؼٍِٛجس دجٔضمجي ٚ صغّـ ِشٔز ثٌؾذىز ٘زٖ صىْٛ أْ ٠ؾضشه

  .ِقذثل١ز رثس

 فهم .للمراقبة السلبً الجانب إلى المؤسسة أفراد أنضار تتجه :المراقبة اتجاه األفراد عٍٛن -4

  .األفراد هؤالء على سلبا ٌؤثر ما وهذا .تعنً العقاب نهاأ ٌعتقدون

 فٟ أعجع١ج ٚ مشٚس٠ج ٠ذمٝ دٚسٖ فجْ.ثٌضغ١١ش ِشثلخ ٚثؽٙٙج ٞ ثٌضٟ ثٌؼشثل١ً ٘زٖ وً ِٓ دجٌشغُ ٚ

  .أخشٜ ؽٙز ِٓ صقغ١ٕٙج ٚ ؽٙز ِٓ ثإلدثسر فٟ دجٌضقىُ ثٌغّجؿ ٌٍّغ١ش٠ٓ

 انتضييز يزاقبت أدواث :انزابغ انًبحث

بها صّجسط  ثٌضٟ ثألدٚثس ػٍٝ ثٌضشو١ض ِٓ دذ ال ،وجْ ثٌضغ١١ش ِشثلذز بها  صضّضغ ثٌضٟ ٌأل١ّ٘ز ٔظشث

 ث٢خش ٚدؼنٙج ثٌّؼ١ٕز، ٌٍّؤعغز ثٌضٕف١زٞ ثٌؾٙجص ٠غضخذِٗ دثخ١ٍج سلجد١ج أعٍٛدج ٠ىْٛ دؼنٙج.ػ١ٍّز ثٌشلجدز

 ثٌىٍٟ ثألدثء ػٍٝ صقىُ ثٌضٟ ثٌّؤؽشثس ِٓ ػذدث صم١ظ ثألدٚثس ٘زٖ أْ خجسؽ١ج،وّج أعٍٛدج سلجد١ج ٠ىْٛ

 ِٓ ِؼ١ٓ ؽضء ل١جط ػٍٝ ث٢خش ثٌذؼل ٠شوض د١ّٕج ِٕجفغ١ٙج ػٓ ص١ّض٘ج ِٚذٜ ثٌّشوض ثٌّجٌٟ ٚ ٌٍّؤعغز

 ثخضالف ِٓ ٚدجٌشغُ .إٌخ...ثألفشثد ثٌضغ٠ٛك، ، ثإلٔضجػ ِغً ثٌّؤعغز فٟ ثٌٛظجةف ثٌّخضٍفز إلفذٜ أٚ ثألدثء

 ػٓ ثالٔقشثفجس صقذ٠ذ ٚ٘ٛ ٚثفذ ٘ذف إٌٝ ٠غؼٝ ِٕٙج وال فئْ صم١غٗ ٚ ف١ّج صقق١قٙج فٟ ثٌشلجد١ز ثألدٚثس

 ٌّٕغ ثٌٕجصؾز ثٌّؼٍِٛجس ِٓ ٚثالعضفجدر ثٌّٕجعخ ثٌٛلش فٟ ثإلؽشثءثس ثٌضقق١ق١ز ثصخجر عُ ثٌّخطو ثألدثء

 ثٌضق١ٍ١ٍز ثٌّقجعذز عُ ثٌؼجِز ثٌّقجعذز ِٓ وً إٌٝ ٘زث ثٌّذقظ فٟ ثٌضطشق ٠ضُ.ِغضمذال ثالٔقشثفجس ٘زٖ

  .ثٌم١جدر ٌٚٛفز
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 انؼبيت انًحبصبت :األول انًطهب

 انؼبيت انًحبصبت تؼزيف:األول انفزع

 خالي ِٓ ثلضقجد٠ز أٚ لج١ٔٛٔز الػضذجسثس هذمج ثٌشل١ّز، ثٌّؼٍِٛجس ٌضمذ٠ُ ِٛؽٗ فٓ ثٌّقجعذز

 ٌغز) ثٌّؾشٚع دؼ١ٍّجس ثٌخجفز ثٌّج١ٌز ثٌذ١جٔجس ٚصٍخ١ـ صطذ١ك دؾغ صمَٛ صم١ٕز ثٌقغجدجس ٟٚ٘

 أٚ ثٌذثخٍٟ ٌٕؾجهٙج دجٌٕغذز ثٌّؤعغز ٔضجةؼ صقذ٠ذ ثٌشة١غ١ز ِّٙضٙج.لٛثػذ ٚأٔظّز رثس فٟٙ.(ثألػّجي

 وً صضنّٓ نهاٌىٛ ثٌّقجعذ١ز، ثٌّؼٍِٛجس أٔظّز فشٚع أُ٘ ِٓ ثٌّقجعذز ثٌؼجِز ٚصؼضذش.ثٌغ١ش ِغ تهاٌؼاللج

 ٚصٍخ١ـ ثٌذ١جٔجس ٚصٍخ١ـ ثٌّؤعغز ٚخجسػ دثخً صضُ ثألِٛثي ثٌضٟ ٌٚقشوز ٌٍؼ١ٍّجس ث١ِٛ١ٌز ثٌضغؾ١الس

ثألخشٜ ثٌّقجعذجس ِذخالس تها ٌضىْٛ ِخشؽج.ثٌذٚسر دأػّجي ٔٙج٠ز  ثٌم١جَ إعش ثٌذ١جٔجس
1
. 

ٚصىْٛ  ٌِٛضٙج ثٌضٟ دجٌّٛثسد ػاللز ٘ال ثالعضؼّجالس صىْٛ ِضشثدو صغؾ١ً وٕظجَ فجٌّقجعذز ِٕٚٗ

 ٚع١ٍز ٠ؾؼٍٙج ِّج آخش ِغضٜٛ فٟ .ثٌّخضْٚ دّخشؽجس ِشصذطز ثٌّغض٠ٛجس ِٓ ِغضٜٛ فٟ ثإلعضٙالوجس

  :ٌٍضغ١١ش دق١ظ

  . ثٌّؤعغز ٌم١جدر مشٚس٠ز ِؤؽشثس دئٔضجػ صغّـ -

 . ٚثٌّجٌٟ ثإللضقجدٞ ثٌّؤعغز أدثء دم١جط صغّـ -

 صّىٓ(ثٌؼٕجفش ػضجد،دشِؾ١جس،أفشثد ِٓ دّؾّٛػز ٠ؼشف أْ ٠ّىٓ ثٌّقجعذٟ ثإلػالِٟ ثٌٕظجَ

 ثٌضغ١١ش فٟ ثٌضٕف١ز٠ز ثٌٛظجةف فٟ ثألفشثد ِغجػذر ٌٙذف ثٌّؼٍِٛجس إ٠قجي ٚ صخض٠ٓ ثٌققٛي ، ِؼجٌؾز،

 الصخجر أعجعٟ ػٕقش فٟٙ .ٌٍّغضؼ١ٍّٓ ثٌّخضٍفز ثالفض١جؽجس ٚفك ِؼٍِٛجس فٙٛ ٠مذَ ثٌمشثسثس ٚثصخجر

فٟ ثٌّؤعغز  ثٌضغ١١ش٠ز ثٌمشثسثس
2
. 

 انًحبصبت وظبئف:انثبني انفزع

 ثٌّغٕذر ثٌٛظجةف ِٓ ِؾّٛػز هش٠ك ػٓ ٚرٌه ٌٍّؤعغز ثٌّج١ٌز ثٌزِز ػٍٝ دجٌّقجفظز ثٌّقجعذزتهتم 

ثٌضج١ٌز ثٌٕمجه فٟ إ٠ؾجص٘ج إ١ٌٙج ٠ّٚىٓ
3

:  

ٔظجَ   إٔؾجء ٔقٛ ٌٍّقجعخ ثٌذذء ٔمطز دّغجدز ثٌّقجعذٟ ثٌضغؾ١ً ػ١ٍّز صؼضذش:ثٌّج١ٌز ثٌؼ١ٍّجس صغؾ١ً

 .ثألوًّ ثٌٛؽٗ ػٍٝ ٔؾجهٗ ٌضغ١١ش ثٌالصِز ٚثٌذ١جٔجس ٌٍّؼٍِٛجس ِالةّج إٔضجؽج ٌٍّٕظّز ٠قمك ِقجعذٟ

                                                           
1
 8 ،ؿ 1988 ثٌّقّذ٠ز،ثٌؾضثةش، ،دثس2 ثٌضغ١١ش،ػ ِشثلذز ػذْٚ،صمض١جس دثدٞ.ْ 

2
 Moussa Hamam, comptabilité générale selon l’SCF,Ed le savoir,Alger,2011,p21. 

3
 21 ،ؿ 1993 ثٌؾجِؼز،ِقش، ؽذجح ثٌّقجعذٟ،ِؤعغز ثٌّؼٍِٛجس ٔظجَ ِقّذ،صق١ُّ ثٌف١ِٟٛ ِقّذ 
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 ٘زٖ خالي فّٓ د١جٔجس إٔضجػ ٔقٛ ثٌّقجعخ ِّٙز فٟ ثٌغج١ٔز ثٌخطٛر صؼضذش:ثٌّج١ٌز ثٌؼ١ٍّجس صذ٠ٛخ

 ثفضّجالس صفجدٞ إٌٝ فضّجتهدف ِٚٛفذر  عجدضز أعظ دخٍك صغّـ نها أل ثٌّقجعذٟ ثٌّفَٙٛ ثٌؼ١ٍّز ٠ضنـ

 .ثألخطأ

 ٌٙزٖ ثإلدثسر صقضجػ ثٌّقجعذٟ ٌٍٕظجَ ثٌٕٙجةٟ ثٌٕجصؼ دّغجدز ثٌضمجس٠ش صؼضذش :ثٌٕضجةؼ ٚل١جط صمجس٠ش إٔضجػ

 ٠قضجػ ثٌّج١ٌز،وزٌه ثٌّؼٍِٛجس دؼل إٌٝ ثٌقجؽز فغخ خجفز فضشثس فٟ أٚ دٚس٠ز دقٛسر ثٌضمجس٠ش إِج

  .ثٌّجٌٟ ِٚشوض٘ج ثٌّٕظّز أػّجي ٔضجةؼ ل١جط ِّٙز ٌٗ صغًٙ دٚس٠ز صمجس٠ش ِج١ٌز إٌٝ ثٌّقجعخ

 صض١ّض نهاأ ١ّ٠ض٘ج ِٚج ثٌّقجعخ، ِّٙز فٟ ٘جِج ؽضءث ثٌؼ١ٍّز ٘زٖ صؼضذش:ٚػشمٙج ثٌٕضجةؼ صق١ًٍ

 إٌٝ ثٌٕضجةؼ صق١ًٍ صمجس٠ش ٚصٙذف  ،بها ثإلٌضثَ  ٠ؾخ ِقجعذ١ز ٌمٛثػذ صخنغ نهاأ وّج ِٓ ٔجف١ز دجٌذٚس٠ز

 .ثٌّغضمذ١ٍز ٚثفضّجالصٙج ثٌّجٌٟ ِٚٛلفٙج ٌٕؾجه ثٌّٕظّز ػجِز فٛسر ػشك

 ثٌّّٙز ٚثٌّضغ١شثس ثٌّؼٍِٛجس ِٓ ٘جَ دؾضء ثٌّغ١ش٠ٓ صض٠ٚذ فٟ ٠ضّغً ٌٍّقجعذز ثٌضغ١١شٞ فجٌذٚس

 .ثٌّؤعغز ع١ش صذٌُٙ ػٍٝ ثٌضٟ

 انتضييز يزاقبت في انؼبيت انًحبصبت تقنيبث:انثبنث انفزع

نهتضييز انىصيطيت األرصذة.1
1
 

ثألسفذر  صّىٓ.٘ٛثِؼ ؽىً ػٍٝ ؽضة١ز، ٔضجةؼ فغجح ٠ّىٓ ثٌذٚسر، ٔض١ؾز صؾى١ً ثٌؾ١ذ ثٌفُٙ ألؽً

 ٌٍٕضجةؼ فتجس عالط ٚفك ثألسفذر ٘زٖ لجةّز صّغ١ً ٠ٚضُ.ٌٍٕض١ؾز ثاللضقجدٞ ثٌضق١ًٍ ٌٍضغ١١ش ثٌٛع١ط١ز

 :ثٌؾضة١ز

 دؾىً ثألسفذر دقغجح ثٌضق١ًٍ ٘زث صؼ١ُّ ٠ّٚىٓ ثالعضغالي خجسػ ثٌّج١ٌز،ثٌٕض١ؾز ثالعضغالي ٔض١ؾز

 لذً ثٌٕض١ؾز ، ثالعضغالي ٔض١ؾز ، ثٌخجَ ثالعضغالي فجةل ثٌّنجفز، ثٌم١ّز ، ثٌخجَ ِٕٚٙج  ثٌٙجِؼ صٕجصٌٟ

 .ٌٍذٚسر ثٌقجف١ز ثٌٕض١ؾز ، خجسػ ثالعضغالي ثٌٕض١ؾز ، ثٌنش٠ذز

ثٌضؾجس٠ز  ثٌقفز رثس ٌٍّؤعغجس مشٚسٞ ٌٍضغ١١ش ِؤؽش  ٚ٘ٛ:(Marge brute)انخبو  انهبيش -1

 ثٌذنجػز ؽشثء صىٍفز -دنجػز ِذ١ؼجس :٠ٍٟ وّج ٠قغخ ٚ٘ٛ

 أعٕجء  ثٌّؤعغز فممضٗ ػّج صؼذش.ثعضؼّجال أوغش ِفَٙٛ  ٚ٘ٛ:(valeur ajoutée)انًضبفت  انقيًت -2

 ثٌذٚسر ثعضٙالوجس – ثٌخجَ ثٌٙجِؼ+ ثٌذٚسر إٔضجػ :صقغخ ٟٚ٘ دٕؾجهٙج ل١جِٙج

                                                           
1
 Khemissi Chiha ,gestion et stratégie financière,1ere ed houma,Alger,2005,p24-25. 
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-ثٌّنجفز ثٌم١ّز: ٠غجٚٞ  ٚ٘ٛ:(l’exedent brut d’exploitation)نالصتغالل انخبو انفبئض -3

 (.ثٌّغضخذ١ِٓ ِقجس٠ف+ٚسعَٛ مشثةخ)

ٚأػذجء  ثالعضغالي ٔٛثصؼ دضمغ١ُ بهافغج   ٠ٚضُ: (resultat d’exploitation)االصتغالل  نتيجت -4

أػذجء  ِغضشؽؼجس+ثإلعضغالي فجةل) :ٚصقغخ ٌّؤعغز ثاللضقجدٞ ثألدثء صم١ظ ٟٚ٘ ثالعضغالي

 أخشٜ ِقجس٠ف+ٚثٌّؤٚٔجس ثإل٘ضالوجس ِخققجس) – (ثالعضغالي ٔٛثصؼ+ثالعضغالي

 (العضغالي

دؼ١ٓ  ٠أخز ثٌٕض١ؾز ٘زٖ  ٌٚقغجح:(resultat courant avant impot)انضزيبت  قبم اننتيجت -5

 ثٌّج١ٌز ثٌّقجس٠ف - (ثٌّج١ٌز ثٌٕٛثصؼ+ ثالعضغالي ٔض١ؾز ) :ثٌّج١ٌز ثٌؼ١ٍّجس ثالػضذجس ٌّؾّٛع 

ثالعضغالي  خجسػ ثٌٕض١ؾز صؼذش : (resulatat hors exploitation)االصتغالل خبرج اننتيجت -6

 ثٌٕؾجه أ١ّ٘ز صذ١ٓ ٌٍّؤعغز،فٟٙ ثٌؼجدٞ ثالعضغالي مّٓ صذخً ثٌضٟ ثٌؼ١ٍّجس سف١ذ ػٓ

 خجسػ ثألػذجء -ثالعضغالي خجسػ ثٌٕٛثصؼ = :ٚصقغخ ٌٍذٚسر ثٌٕض١ؾز ثٌقجف١ز فٟ ثالعضغٕجةٟ

 (ثالعضغٕجة١ز) ثالعضغالي

 ِغجّ٘ز) (-ثالعضغالي خجسػ ثٌٕض١ؾز+ثٌنش٠ذز لذً ثٌٕض١ؾز)ٚصقغخ : نهذورة انصبفيت اننتيجت -7

 ِٓ ثألسفذر ٘زٖ فغجح ٠ٚضُ( ثٌّؤعغجس أسدجؿ ػٍٝ مشثةخ+ثألسدجؿ صقم١ك ثألؽشثء فٟ

 فٟ فؼجٌز ٚصّغً أدثر.ثٌٕضجةؼ ٚفغجح ث١ٌّضث١ٔز فٟ ثٌّضنّٕز ٌٍّؼٍِٛجس ثٌّؼجٌؾز إػجدر خالي

 .ثٌمطجػ١ز ثٌّمجسٔجس ٚإلؽشثء ٌٍّؤعغز ٚثٌّج١ٌز ثإللضقجد٠ز ٌٍٛمؼ١ز ٚثٌضق١ًٍ ثٌضؾخ١ـ

 يزاقبت أداة نتصبح انؼبيت انًحبصبت ػهً انضزوريت انتؼذيالث:انزابغ انفزع

 :فٟ ٚثٌّضّغٍز ػ١ٍٙج ثٌضؼذ٠الس دؼل إؽشثء ٠ؾخ ثٌضغ١١ش ٌّشثلذز أدثر ثٌؼجِز ثٌّقجعذز صىْٛ ٌىٟ

 ٚ٘زث أوغش أٚ عٕز ثٔضظجس ٠ؾخ ثٌٕضجةؼ ِؼشفز أؽً ِٓ :ِضمجسدز فضشثس ػٍٝ ثٌّج١ٌز ثٌمٛثةُ صٛف١ش. 1

 فئْ ،ٌزث ثٌفضشر ٌطٛي ٔظشث ثٌّٕجعذز ثٌمشثسثس ثصخجر فٟ ٚوزث ثٌّؤعغز ٔؾجه فٟ ثٌضقىُ ٌؼ١ٍّز ٠ؼضذش ِؼشلال

 فقغخ.ؽذث مشٚس٠ج ٠ؼضذش(  ؽٙش٠ج،فق١ٍج) لق١شر فضشثس ػٍٝ ث١ٌّضث١ٔز ٚفغجدجس فغجدجس ثٌٕضجةؼ صٛف١ش

 comptes deثٌٕضجةؼ  فغجدجس أْ ٚؽذ فشٔغج، غشح ؽشوز 62 فٛي 1 986 ػجَ M.Gervaisدسثعز 

résultatٛ٘  ؽٙش٠ج ٚصقن١شٖ ثعضؼّجٌٗ ٠ضُ أٔٗ ثٌّشثلذز،وّج ػ١ٍّز فٟ ثألوغش ثعضؼّجال ثألدثر
1
. 

                                                           
1
 M.Gervais,op,cit,p26. 
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 ػالٚثس فٟ ػِّٛج ثألػذجء ٘زٖ صضّغً:ثٌط٠ٍٛز ثٌضغذ٠ذ فضشثس رثس ثألػذجء صٛص٠غ. 2

 ٠ضُ أْ دْٚ ثٌٕؾجه فضشر خالي صٕضؼ أْ ٠ّىٓ ثألػذجء ٘زٖ...ٚثٌىٙشدجء ٚثٌغجص ثٌضأ١ِٓ،ثٌنشثةخ،فٛثص١ش ث١ٌّجٖ

 .ثعضٙالوٙج ٌقظز تهافٛصش

 دغٕٛثس خجفز فؼ١ٍز أٚ صمذ٠ش٠ز دّؼج١٠ش ثٌّج١ٌز ثٌمٛثةُ إسفجق ٠ّىٓ :دّؼج١٠ش ثٌّج١ٌز ثٌمٛثةُ إسفجق. 3

  .عجدمز

 صمذ٠شٞ ٔضجةؼ فغجح إٔؾجء ٠ضُ أ٠ٓ ٚثٌضىج١ٌف ثألػّجي سلُ صطٛس فٛي فشم١جس ِٓ ثالٔطالق ٠ضُ

  .فضشر ٌىً

 ٚثاللضشثك، ثإلعضغّجس ٚع١جعجس ٌٍّٛسد٠ٓ ٚثٌذفغ ثٌضدجةٓ هشف ِٓ ثٌضغذ٠ذ لٛثػذ ِشثػجر ف١ٗ ٠ٚضُ

 ثٌٕضجةؼ ِمجسٔز صضُ فضشر وًنهاية  ٚفٟ .وزٌه صمذ٠شٞ ص٠ًّٛ ٚؽذٚي صمذ٠شٞ ١ِضث١ٔز صؾى١ً ؽذٚي دغشك

 .صقق١ق١ز إؽشثءثس دجصخجر ِّج ٠غّـ دجٌضمذ٠ش٠ز ثٌفؼ١ٍز

 صجس٠خ١ز صىج١ٌف أعجط ػٍٝ ِغؾٍز ثٌؼجِز ثٌّقجعذز ِؼط١جس إْ :ثٌٕضجةؼ ػٍٝ ثٌضنخُ أعش إصثٌز. 4

 أْ ف١ظ ٚثٌّقذثل١ز ثٌققز ِٓ ٌٍىغ١ش فجلذر صقذـ ثٌّمذِز ثٌّؼط١جس فئْ صنخُ فجٌز فذٚط ٚفٟ

 فٟ فئٔٗ ٌٙزث ٌإل٘ضالوجس دجٌٕغذز ٚوزٌه ل١ّضٙج، صّغ١ً ػٍٝ لجدسر غ١ش صقذـ ثٌغجدضز ٚثٌّخضٚٔجس ثألفٛي

 :٠ضطٍخ  ثٌضغ١١ش ِشثلذز فٟ ثٌؼجِز ثٌّقجعذز ثعضؼّجي فئْ صنخُ ِشصفغ فذٚط فجٌز

 .ثألعؼجس فٟ ثٌؼجَ ثالسصفجع فٟ صغذذش ثٌضٟ ثٌؼٛثًِ ألُ٘ ثٌضٕذٗ- 

 . رٌه ثألِش صطٍخ وٍّج ثألفٛي صم١١ُ إػجدر دؼ١ٍّز ثٌم١جَ- 

 انتحهيهيت انًحبصبت:انثبني انًطهب

 انتحهيهيت انًحبصبت تؼزيف:األول انفزع

صىٍفز  ٚ ِؼ١ٓ ِٕضؼ صىٍفز صقذ٠ذ عذ١ً فٟ صضخز ثٌضٟ ثإلؽشثءثس ِؾّٛع فٟ ثٌضق١ٍ١ٍز ثٌّقجعذز صضّغً

ثٌضٕف١ز و١ف١ز ل١جط ٚ صخط١و ؽجٔخ إٌٝ.د١ؼٙج ٚ دقٕؼٙج ثٌّضؼٍمز ثٌٕؾجه
1
. 

 وٛفذثس ثٌقؾُ فغ١ش ثٌٕؾجه تهتم بنواحي ثألٌٚٝ أْ فٟ ثٌؼجِز ثٌّقجعذز ػٓ صخضٍف فٟٙ ٚدجٌضجٌٟ

 ثإلؽّج١ٌز ثٌّج١ٌز دجٌمٛثةُ ثٌؼجِز ثٌّقجعذز تهتم  د١ّٕج ، ثٌّؤعغز ِٕٙج صضىْٛ ثٌضٟ ثٌّخضٍفز أٚ ثأللغجَ ثإلٔضجػ

  .وٛفذر ٌٍّؤعغز

                                                           
1
 .8،ثٌؾضثةش،ؿ  ثٌؾجِؼ١ز ثٌّطذٛػجس ،د٠ٛثْ ثٌضق١ٍ١ٍز ثٌىش٠ُ،ثٌّقجعذز ػذذ د٠ٛؼمٛح  
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 : ِقطٍقجس ػذر ػ١ٍٙج أهٍك فمذ

 .ِٕضٛػ وً صىٍفز دجعضخشثػ ثإلٔضجػ د١جٔجس دّؼجٌؾز صمَٛ دق١ظ :ثٌقٕجػ١ز ثٌّقجعذز

 .ثٌمشثسثس ثصخجر ٚ ثألدثء دّشثلذز صغّـ ِؼٍِٛجس إٔضجػ :ٌٍضغ١١ش ثٌضق١ٍ١ٍز ثٌّقجعذز

 ثٌقغ ثٌّق١و ٌّٛثؽٙز ث١ٌ٢جس ِٓ ِض٠ذ إدخجي: ثإلدثس٠ز ثٌّقجعذز أٚ ثٌضغ١١ش ِقجعذز

 .ِغضمذٍٟ أعجط ػٍٝ ثٌّق١و صطٛس صخـ آ١ٌجس إدخجي :ثإلعضشثص١ؾ١ز ثٌضغ١١ش ِقجعذز

 انتحهيهيت انًحبصبت أهذاف و وظبئف :انثبني انفزع

فٟ صضّغً ثٌضغ١١ش، ٌّقجعذز أعجع١ز ٚظجةف والسن ثٌذجفظ أعٕذ ثٌمشْ ٘زث ِطٍغ ِغ
1

: 

 .ثألعؼجس ثٔخفجك فذٚد ٚصقذ٠ذ ثٌذ١غ أعؼجس صقذ٠ذ ػٍٝ ثٌّغجػذر-

 . ثٌّشدقز غ١ش ٚ ثٌّشدقز ثٌّٕضٛؽجس د١ٓ ثٌض١١ّض ػٍٝ ثٌّغجػذر -

 .ثٌّخضْٚ ل١ّز ٚصقذ٠ذ ثٌّخضْٚ ِشثلذز -

 .ثٌضذز٠ش ٚ ثٌضمق١ش أٚؽٗ ثوضؾجف ٚ ثإلدثسثس ِٚخضٍف ثٌّغجسثس ِخضٍف وفجءر ثخضذجس -

 .ثٌّج١ٌز ثٌقغجدجس ِغ ثالسصذجه ٚ ثٌضىجًِ مّجْ ٚ .ثإلٔضجػ صىٍفز ٚ ثألدٔٝ ثٌضؾغ١ً صىٍفز دضٓ ثٌفقً -

 :فٟ ثٌّضّغٍز ٚ ثٌضغ١١ش ِقجعذز ِٙجَ غج٠جس صقذ٠ذ ٠ّىٓ ثٌٛظجةف، ٘زٖ ِٓ ٚثٔطاللج

 .ثٌّخضٚٔجس صم١١ُ ٚ ثٌضغؼ١ش-

 . ثٌّغ١ش٠ٓ إػالَ ألؽً وىً ثٌذثخ١ٍز ٚثٌٛفذثس ،ثٌّغجسثس ثٌّٕضٛؽجس وفجءر ل١جط-

 أْ ٠ٕذغٟ ثٌّضجفز ثٌّقجعذ١ز ثٌّؼٍِٛجس دأْ صج٠ٍٛس فذد٘ج ثٌضٟ ثأل٘ذثف صٍه ِغ ثٌغج٠جس ٘زٖ ٚصضٕجعك

 :صّىٓ ِٓ

 ٚ ثٌّقٕؼز ٌٍّٕضٛؽجس ثٌى١ٍز ٌٍضىج١ٌف(ثٌؾٙشٞ) ثٌذٚسٞ دجٌضقذ٠ذ:ثٌضىج١ٌف ػٕجفش ٚسلجدز مذو  -1

ل١ذ ثٌضق١ٕغ
2
. 

                                                           
1
 Bouquin H ,la comptabilité de gestion,2eme édition economica ,paris ,1997,p15. 

2
 .6ؿ ث٢فجق، دثس ،-ثٌضىٍفز عؼش فغجح ِٕٙؾ١ز - ثٌضق١ٍ١ٍز ثٌّقجعذز ٌذ١ٟٙ، فغ١ٓ دٍمجعُ، دٓ عف١جْ 
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 ثألٔؾطز ػٍٝ دجٌٛلٛف ٌٍّغ١ش ٠غّـ ثٌؾٙش٠ز،دؾىً ثٌٕضجةؼ فغجح ١ِضث١ٔجس دئفذثس ثألدثء صم١١ُ -2

 .ػٕٙج ثٌضخٍٟ ٠ٕذغٟ ثٌضٟ ،ٚصٍه صؾؾ١ؼٙج ثٌضٟ ٠ؾخ

 فٟ ثٌٕظش ٚ ثٌضىج١ٌف دسثعز فٟ صٕقخ ثٌضق١ٍ١ٍز ٌٍّقجعذز ثٌّٛوٍز ثأل٘ذثف وجٔش لش٠خ ٚلش إٌٝ ٚ

 ثٌزٞ ثٌٙجةً ثٌضطٛس ِغ أٔٗ ،إال ثٌّغطشر ثأل٘ذثف ٌخذِز ثٌٙجدفز ثٌمشثسثس ثصخجر ،ٚدجٌضجٌٟ ف١ٙج و١ف١ز  ثٌضقىُ

 ِؾشد ِٓ ١ٌٕضمً ثعضؼّجٌٙج ِٓ ثٌٙذف ؽذ٠ذر،صغ١ش أعج١ٌخ ٚ هشق ٚظٙٛس ثٌقذ٠ظ، ثٌضغ١١ش ؽٙذصٗ ٔظش٠جس

 صٕؾأ ثٌضٟ ٚثٌّٕجفغ ثٌضىج١ٌف د١ٓ ثٌّّىٕز ثٌّالةّز ػٓ ثٌذقظ ِقجٌٚز إٌٝ ثٌضىج١ٌف ٌضذ١ٔز دسثعز ثٌضىج١ٌف

 .ػٕٙج

 وً ٠ّٚظ ثٌّؤعغز ِغضمذً ػٍٝ أعش ثٌمشثسثس الصخجر إْ : ثٌخطو ٚإػذثد ثإلدثسر لشثسثس صشؽ١ذ -3

 ثٌذلز ف١ٙج صضٛفش ثٌضٟ ثٌنشٚس٠ز ٚثٌّؼٍِٛجس ثٌذ١جٔجس ٚإػذثد صٛف١ش فئْ ٌزث ٌٙج، ثألٔظّز ثٌّغ١شر

 ِطٍذج ٠ؼذ ثٌضمذ٠ش٠ز، ٚثٌّٛثصٔجس ٚثٌخطو ثٌغ١جعجس ٚإػذثد الصخجر ثٌمشثسثس ثٌّٕجعخ ثٌٛلش فٟ

ِغض٠ٛجس ثإلدثسر ٌّخضٍف ثٌّؤعغز فٟ ف٠ٛ١ج
1

.  

 انتضييز يزاقبت في تطبيقهب ويجبل انتحهيهيت انًحبصبت :انثبنث انفزع

ٌّخضٍف  ثٌضىج١ٌف ِٚشثلذز صق١ًٍ فغجح، دسثعز، فٟ أعجعج ٠ىّٓ ثٌضق١ٍ١ٍز ثٌّقجعذز ِٛمٛع إْ

ثٌّقجعذز  ٔؼشف ٕ٘ج ِٓ ثٌضىٍفز، ٚعؼش ثٌضٛص٠غ ثإلٔضجػ، ثٌؾشثء، صىٍفز ِغً ثاللضقجدٞ ثٌٕؾجه ِغض٠ٛجس

 : ػٍٝ صؼضّذ ثٌضغ١١ش ٌّشثلذز ٚع١ٍز نهاأ ػٍٝ ثٌضق١ٍ١ٍز

 .ثٌخ... ثٌضٛص٠غ، ثٌؼجٍِز، ث١ٌذ ثأل١ٌٚز، ثٌّجدر صىٍفز :ثٌضىج١ٌف ػشك -

 .ٚعجدضز ِضغ١شر صىج١ٌف * .ِذجؽشر ٚغ١ش ِذجؽشر صىج١ٌف * : ثٌضىج١ٌف صق١ٕف -

 ٌٍّقجس٠ف ثٌؼمالٟٔ ثٌضق١ًّ هش٠مز أٚ ثٌّضؾجٔغز ثأللغجَ هش٠مز دجعضؼّجي ٠ٚضُ : ثٌضىج١ٌف صق١ًّ -

 .ثٌغجدضز 

 ِٕٙج ثالعضفجدر ٚو١ف١ز هش٠مز وً ثعضؼّجالس ِؼشفز ٠ٕذغٟ ثٌضق١ٍ١ٍز ثٌّقجعذز ِٓ ثالعضفجدر ٠ضُ ٌٚىٟ

 .ثٌضىج١ٌف فغجح هشق أُ٘ إٌٝ ثٌضطشق ع١ضُ ٠ٍٟ ٚف١ّج ثٌضغ١١ش، فٟ ِشثلذز

 

 

                                                           
1
 .32ؿ 1997ثألسدْ، ػّجْ ص٘شثْ، دثس ٚثٌؼٍّٟ، ثٌٕظشٞ ثإلهجس - ثٌضىج١ٌف ِقجعذز ِذجدا ٚسثد، دٓ خ١ًٍ هللا ػطج ثٌشصق، فجٌـ 
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 انكهيت انتكبنيف طزيقت:انزابغ انفزع

ػٍٝ صقضٛٞ ٟٚ٘ ثٌّضؾجٔغز ثأللغجَ هش٠مز دٛثعطز صقغخ ثٌى١ٍز ثٌضىج١ٌف
1

: 

 صىٍفز عؼش إٌٝ صقًّ ٚدجٌضجٌٟ عٛثٖ دْٚ ِؼ١ٓ ٔٛع دئٔضجػ صضؼٍك ِقجس٠ف ٟٚ٘ : ثٌّذجؽشر ثألػذجء -

 فئْ ٚثفذر أ١ٌٚز ِجدر دجعضؼّجي ِخضٍفز ِٕضٛؽجس إٔضجػ فجٌز ٚفٟ ثأل١ٌٚز، ثٌّجدر فمو،وّقجس٠ف ٘زث ثٌٕٛع

 .ثإلٔضجػ ِقٍقز ِغضٜٛ ػٍٝ ٠ضُ ٔٛع ٌىً ثٌّغضٍٙىز صقذ٠ذ ثٌى١ّجس

 فقش٘ج ٠ٚؾخ ثٌّٕضؾجس أٔٛثع ؽ١ّغ د١ٓ ِؾضشوز ِقجس٠ف ٟٚ٘ : ثٌّذجؽشر غ١ش ثألػذجء -

 .ثٌّٕضٛؽجس أٔٛثع ِخضٍف ػٍٝ لقذ صٛص٠ؼٙج ٌذسثعضٙج

 ٠ّىٓ ال ثٌضٟ ثٌّذجؽشر غ١ش ٚثٌضىج١ٌف ثٌّذجؽشر ثٌضىج١ٌف د١ٓ ثٌضفشلز ػٍٝ صؼضّذ ثٌطش٠مز ٘زٖ إرْ

 ٚفذثس أٚ ثأللغجَ ػٓ ػذجسر ٟ٘ ثٌضٟ ثٌضق١ًٍ ِشثوض هش٠ك ػٓ صٛص٠ؼٙج دؼذ إالّ  ٌٍّٕضٛػ صق١ٍّٙج ِذجؽشر

 ل١جط ٚفذثس دجعضؼّجي ٚرٌه ثٌّٕضٛػ ٌضىٍفز صق١ٍّٙج لذً ثٌّذجؽشر غ١ش ثٌضىج١ٌف صغّـ دضق١ًٍ ِقجعذ١ز

 .ِقذدر

وً  صىٍفز صقذ٠ذ دف لغُ دىً ثٌخجفز ثألػذجء صؾ١ّغ ٠ضُ ثأللغجَ ػٍٝ ثألػذجء ٚصٛص٠غ صؼ١١ٓ  ٚدؼذ-

صىٍفز  ٔؾذ ثٌمغُ دثخً ِذجؽشر غ١ش ثألػذجء صٛص٠غ أعجعٙج ػٍٝ ٠ضُ ثٌضٟ ثٌم١جط ٚفذثس ػذد ِؼشفز ٚدؼذ لغُ

٠ٍٟ  وّج.ثأللغجَ صشص١خ ػ١ٍّز ٚصضُ" .ثٌم١جط ٚفذر
2

: 

 .خذِز أٞ ِٓ ٠غضف١ذ أْ دْٚ ثألخشٜ ثأللغجَ إٌٝ خذِجس ٠مذَ ثٌزٞ ثٌمغُ صقذ٠ذ : أٚال

 .ثألخشٜ ثأللغجَ إٌٝ خذِجس دذٚسٖ ٚلذَ ٚثفذر ِشر ثعضفجد ثٌزٞ ثٌمغُ صقذ٠ذ : عج١ٔج

 .ثأللغجَ دم١ز إٌٝ خذِجس ٚلذَ ِشص١ٓ ثعضفجد ثٌزٞ ثٌمغُ صقذ٠ذ : عجٌغج

 ثأللغجَ ثألخشٜ وً خذِجس ِٓ ثعضفجدصٗ ِغ لغُ ألٞ خذِز أٞ ٠مذَ ٌُ ثٌزٞ ثٌمغُ صقذ٠ذ فضٝ ٚ٘ىزث

 ثٌّمذَ ٌٙزٖ ثٌمغُ ِقجس٠ف ِٓ لغو صقًّ ثٌضٟ ثٌخذِجس ِٓ ثالعضفجدر صؤدٞ ثٌّقجعذ١ز ثٌّؼجٌؾز ٔجف١ز ِٚٓ

 .ثٌخذِجس

فٟ ثٌطش٠مز ػًّ ِذذأ ٠ضٍخـ ٚ
3

: 

 . ثٌضق١ًٍ ألغجَ إٌٝ ثٌّؤعغز صمغ١ُ 1

                                                           
1
 .46ص1999 ثٌؾضثةش، ػىْٕٛ، دٓ ثٌؾجِؼ١ز، ثٌّطذٛػجس د٠ٛثْ ثٌضق١ٍ١ٍز، ٚثٌّقجعذز ثٌضىٍفز عؼش ػٍٟ، سفجي  

2
 .49ؿ 1999روشٖ،  عذك ِشؽغ ػٍٟ، سفجي -  

3
 -Toufik saada ,comptabilité analytique et contrôle de gestion,3em edition vuibert,2008,p22. 
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 . ثٌضٛص٠غ ِفجص١ـ إػذثد دؼذ رٌه ٚ ثألػذجء صٛص٠غ 2

 :فٟ صضٍخـ أْ ٠ّىٓ ٚ ثٌّقجس٠ف صق١ٕف 3-

 =A+Cثٌؼجِز ثٌّقجعذز أػذجء

 

 A+B= 

  ثٌضق١ٍ١ٍز ثٌّقجعذز أػذجء 

 

 

 

 ثٌّقجس٠ف + ثٌّذِؾز غ١ش ثٌّقجس٠ف - ثٌؼجِز ثٌّقجعذز ِقجس٠ف =ثٌؼجِز ثٌّقجعذز أػذجء -1

 ثإلمجف١ز

 ثإلمجف١ز ثٌّقجس٠ف - ثٌّذِؾز غ١ش ثٌّقجس٠ف + ثٌؼجِز ثٌّقجعذز ٔض١ؾز =ثٌضق١ٍ١ٍز ثٌٕض١ؾز -2

 ِذجؽشر ٚغ١ش ِذجؽشر ِقجس٠ف إٌٝ ثٌضىج١ٌف مّٓ ثألػذجء ٚصذ٠ٛخ صق١ٕف -

 فٟ ثٌّذجؽشر غ١ش ٌٍّقجس٠ف ثألٌٟٚ دجٌضٛص٠غ ٚثٌم١جَ ثٌضق١ًٍ ِشثوض إٌٝ ثٌّؤعغز صمغ١ُ -

  ثأللغجَ ِخضٍف

 دجمجفز ثٌّذجع ثٌّٕضٛػ صىٍفز عؼش صقذ٠ذ عُ ثإلٔضجػ ،صىٍفز ثٌّغضٍٙىز ثٌّٛثد صىج١ٌف فغجح -

 ٌٍضٛص٠غ ثٌّذجؽشر ٚغ١ش ثٌّذجؽشر ثٌّقجس٠ف

 ثٌطش٠مز ٘زٖ فمذس لذ ٚ ثٌّغؾً أٚ ثٌضجس٠خٟ ثٌضىٍفز عؼش صقذ٠ذ ٘ٛ ِٕٙج ثٌٙذف إْ : انطزيقت حذود

  ثٌّقجس٠ف وضٍز فٟ ثٌّذجؽشر غ١ش ٌألػذجء ثٌّضضث٠ذر ثأل١ّ٘ز- : دغذخ ِالءِضٙج

 ٔظش فٟ ِالءِضٙج أفمذ٘ج ِج ٘ٛ ٚ ثٌّغضغشلز ٚثٌّذر ثٌّؼٍِٛجس ِٚؼجٌؾز ؽّغ ٔجف١ز ِٓ ػج١ٌز صىٍفضٙج-

 ثٌّغ١ش٠ٓ
1
. 

 

 

                                                           
1
 - Toufik saada ,op cit ,p47. 

 ثٌّقجعذز ِقجس٠ف

 A ٌٍضىٍفز ثٌّذِؾز ثٌؼجِز

 ثٌّقجس٠ف

 B ثإلظجف١ز

 C ثٌّذِؼ غ١ش ثٌّقجس٠ف
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 : انثببتت نهتكبنيف انؼقالني انتحًيم طزيقت :انخبيش انفزع

 ثٌّؤعغز أػذجء وً ثِضقجؿ ٠ضُ ف١ظ (ثٌى١ٍز) ثٌىجٍِز ثٌضىٍفز هش٠مز ػٍٝ صؼشفٕج ٚأْ ٌٕج عذك ٌمذ

 أٔٗ ػٍٝ صؼش٠فٗ ٠ّىٓ ٚثٌزٞ ثإلٔضجػ بهيكل ٘زث ثٌٕؾجه ِغضٜٛ ٠ٚضقذد ف١ٙج ثٌٕؾجه ِغضٜٛ وجْ ِّٙج

 ٠ظٙش ثإلٔضجػ ِٓ ِؼ١ٓ فؾُ فؼٕذ .ثإلٔضجػ ػٍّز فٟ صغضخذَ ثٌضٟ ثٌذثةّز ٚثٌذؾش٠ز ثٌّجد٠ز ثٌٛعجةً ِؾّٛع

٠ٍٟ ِج
1
 : 

 ٔؾجه ِغ صٕجعذ١ج صضغ١ش ثٌّذجؽشر ثٌؼجٍِز ٚث١ٌذ ثأل١ٌٚز ثٌّٛثد ِٓ وجالعضؼّجالس ثألػذجء دؼل -1

 ثٌؼ١ٍّجس ِخٍف دقؾُ صضقذد نهاأل ثٌّضغ١شر ثألػذجء ػٓ ثٌقذ٠ظ دقذد ٔىْٛ ٕٚ٘ج ثٌّؤعغز

 .(ثإلٔضجػ فؾُ) ثإلٔضجؽ١ز

ػٓ  ثٌقذ٠ظ دقذد ٔىْٛ ٕٚ٘ج ِؼ١ٓ ٔؾجه ِغض٠ٛجس ػٕذ صضغ١ش ال ِغال وجإل٘ضالوجس أخشٜ أػذجء -2

 ِؼ١ٓ إٔضجػ صضؼٍك د١ٙىً نها أل"Les Charges Structures"ث١ٌٙى١ٍز ، ثألػذجء أٚ ثٌغجدضز ثألػذجء

 ٚثٌّقجعذٟ ثٌّجٌٟ ٌٍضق١ًٍ وجف١ز غ١ش صذمٝ ثٌى١ٍز ثٌضىٍفز هش٠مز فئْ ثٌضمغ١ُ ػٍٝ ٘زث ٚدٕجءث

 صقًّ ثٌضٟ ثٌغجدضز ٚثألػذجء ثٌّضغ١شر ثألػذجء ِٓ وً فقز ٠ؾخ صقذ٠ذ ف١ظ ثٌّؤعغز فٟ ٚثٌّشثلذز

 ثٌٛفذثس فؾُ دضغ١ش صضغ١ش ثٌّضغ١شر ثألػذجء فئْ فقز بهذاٚ ثٌضىٍفز ٚأعؼجس ثٌضىج١ٌف ِخضٍف مّٓ

 ثٌٛفذثس ػذد وجْ وٍّج أٔٗ أٞ ٌألػذجء ثٌغجدضز دجٌٕغذز ثٌٛفذثس فؾُ ِغ ػىغ١ج صٕجعخ إالّ أٔٙج

 .فق١ـ ٚثٌؼىظ ألً ثألػذجء ٘زٖ ِٓ ثٌٛفذر ٔق١خ وجْ أوغش ثٌّٕضؾز

 :انطزيقت  اصتؼًبل كيفيت *

دق١ظ  ثٌغجدضز ثٌضىج١ٌف هش٠مز ِغجٚا ٌضؾجٚص ؽجءس ثٌضىٍفز عؼش ٌقغجح وطش٠مز ثٌؼمالٟٔ ثٌضق١ًّ

 ثٌغجدضز ثٌّقجس٠ف ل١ّز صغذ١ش أٞ ثاللضقجدٞ ثٌٕؾجه ِغضٜٛ فغخ ٠ضُ ثٌغجدضز ثٌّقجس٠ف صق١ًّ ٠قذـ

 ثٌضج١ٌز ثٌمجػذر ٚفك ٠قغخ ٚثٌزٞ ثٌضق١ًّ ِؼجًِ دٛثعطز ثٌضىٍفز عؼش إٌٝ ثٌفشد٠ز ثٌّقٍّز
2

: 

 ٌٍٕؾجه ثٌقم١مٟ ثٌّغضٜٛ /ٌٍٕؾجه ثٌؼجدٞ ثٌّغضٜٛ = ثٌؼمالٟٔ ثٌضق١ًّ ِؼجًِ

 انًتغيزة انتكبنيف طزيقت :انضبدس انفزع

ثٌغجدضز  ثألػذجء د١ٓ ثٌفقً ػٍٝ صؼضّذ ٚثٌضٟ ثٌغجدضز ٌألػذجء ثٌؼمالٟٔ ثٌضق١ًّ هش٠مز إٌٝ صطشلٕج ٌمذ

 ، ٚثٌّشثلذز ٚثٌّقجعذٟ ثٌّجٌٟ ثٌضق١ًٍ ٌغشك ٚ٘زث ثالػضذجس دؼ١ٓ ثٌغجدضز ثألػذجء صؤخز ف١ظ ٚثٌّضغ١شر

                                                           
1
 .115ؿ  روشٖ، عذك ِشؽغ ػذْٚ، دثدٞ ٔجفش -  

2
 .64روشٖ،ؿ  عذك ِشؽغ ػٍٟ، سفجي  
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 ثألػذجء ثالػضذجس دؼ١ٓ صأخز ثٌّضغ١شر ثٌضىج١ٌف هش٠مز فئْ ثٌغجدضز ٌألػذجء ثٌؼمالٟٔ هش٠مز ثٌضق١ًّ فذؼىظ

 .ثٌغجدمز  ثألغشثك ٌٕفظ ٚرٌه ػ١ٍٙج ثفطالفٗ ٠ذي وّج ثٌّضغ١شر

 صٛلف فجٌز ففٟ ثٌّٕضؾز، ثٌٛفذثس ػذد ٌضغ١ش ٚفمج ِؾّٛػٙج فٟ ِذجؽشر صضغ١ش ثٌّضغ١شر  فجٌضىج١ٌف

 فجٌز ففٟ ثٌّٕضؾز، ثٌٛفذثس ػذد ٌضغ١ش ٚفمج ِؾّٛػٙج فٟ ِذجؽشر صضغ١ش ثٌّضغ١شر فجٌضىج١ٌف"ثٌضىٍفز  فئْ

 ثٌضىج١ٌف صضنجػف ثإلٔضجػ ٠ضنجػف ٚف١ّٕج ثٌقفش إٌٝ عضؼٛد  ثٌضىٍفز ثٌّضغ١شر فئْ صٛلف

ثٌّضغ١شر
1
 .ثٌضؼش٠ف ٘زث ٠ذػُ ٚثٌؾىً.

 اإلنتبج بكًيت انًتغيزة انتكهفت ػالقت( 09-1)رقى انشكم

 

 

 و١ّز ثالٔضجػ 

 ثٌضىٍفز ثٌّضغ١شر 

 

 

         ػذد ثٌٛفذثس    

 55 ؿ عجدك، ِشؽغ ِقّذ، ثٌف١ِٟٛ ِقّذ :ثٌّقذس . 

 ثٌضىج١ٌف د١ٓ ثٌضفشلز ػٍٝ صؼضّذ صغ١ّضٙج ِٓ ٚثمـ ٘ٛ وّج ثٌّضغ١شر ثٌضىج١ٌف هش٠مز فئْ ٚػ١ٍٗ

 ؽٙذس ٌٚمذ" .ثإلٔضجؽ١ز دجٌطجلز صشصذو ثٌضٟ ثٌغجدضز ٚثٌضىج١ٌف ثإلٔضجػ فؾُ دضغ١ش ِذجؽشر ثٌضٟ صشصذو ثٌّضغ١شر

  :"ّ٘ج أعجع١١ٓ ٔٛػ١ٓ إٌٝ صمغ١ّٙج إٌٝ أدٜ ثٌضطٛس ٔٛػج ِٓ ثٌطش٠مز ٘زٖ

فٟٙ  ٚدجٌضجٌٟ ثإلٔضجؽ١ز دجٌذٚسر صشصذو ثٌغجدضز ثٌضىج١ٌف أْ أعجعٙج : ثٌذغ١طز ثٌّضغ١شر ثٌضىٍفز هش٠مز -1

 ٚفذ٘ج ٟ٘ ثٌّضغ١شر ثٌضىج١ٌف فئْ ثٌطش٠مز ٘زٖ فقغخ .ٌٍّٕضٛػ ١ٌٚظ ثٌذٚسر ٌٕض١ؾز ِذجؽشر صقًّ

 .ٌضىٍفز ثٌّٕضٛػ ثٌّقذدر

                                                           
1
  54 ؿ ، 1990 د١شٚس، ثٌؾجِؼ١ز، ثٌذثس ثٌضىج١ٌف، ِقجعذز أفٛي فٟ ِمذِز ِقّذ، ثٌف١ِٟٛ ِقّذ 
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 ثألٌٚٝ، ثٌطش٠مز ٔفغٙج ٟ٘"  "Direct Cousting Evoluéثٌّضطٛسر  ثٌّضغ١شر ثٌضىج١ٌف هش٠مز -2

 بها  ِشصذطز ػٕذِج صىْٛ ثٌّٕضٛؽجس ٌذؼل ِذجؽشر صق١ٍّٙج ٠ّىٓ ثٌغجدضز ثٌضىج١ٌف دؼل أْ إال

ثٌضجٌٟ ثٌؾىً ٠ٛمقٗ وّج ثٌذٚسر، ٌٕض١ؾز فضقًّ ثألخشٜ ثٌغجدضز ثٌضىج١ٌف دجلٟ أِج .ِذجؽشر
1

: 

 

  انطزيقت وفق انتحهيهيت نهًحبصبت األػببء تصنيف( 10-1) ثٌؾىً 

 عجدضز ِضغ١شر ثٌضىج١ٌف

   ِذجؽشر

   ِذجؽشر غ١ش

Source : Toufik saada ,op cit ,p55. 

 

 ثٌّذٜ فٟ ثٌغجدضز، ٚثألػذجء ثٌّضغ١شر ثألػذجء د١ٓ ثٌض١١ّض أعجط ػٍٝ ِذ١ٕز ثٌّضغ١شر ثٌضىج١ٌف هش٠مز

 دّغضٜٛ ثٌّضغ١شر ثٌضىج١ٌف صضؼٍك.ثٌىجًِ ثٌضؾغ١ً صقش ثٌّشثوض صىْٛ أ٠ٓ ٌّغضٜٛ ٔؾجه ٚ ثٌمق١ش

 ِالةّز ٟٚ٘ ( ثٌّضغ١شر ثٌضىٍفز ػٍٟ ثٌٙجِؼ) ٘جِز ِؤؽشثس دئػذثد ٌٍضىج١ٌف ٠غّـ ثٌضق١ٕف ثٌٕؾجه،ٚ٘زث

 ػضذز) ث١ٌّضز ثألٚصثْ ِفج١ُ٘ خالي ِٓ ثٌضؾغ١ً ٌّخجهش ثٌضغؼ١ش٠ز ٚثٌضٕذٗ ٚثٌغ١جعز ثٌمشثسثس الصخجر

ثٌضؾغ١ٍٟ ٚثٌشفغ (ثٌّشٚد٠ز
2
. 

 الصخجر ِالةّز أوغش ٟ٘ ثٌضٟ ثٌخجفز ثٌضىج١ٌف ػٍٝ ثٌٙجِؼ صقذ٠ذ ِٓ ٌضّىٓ دؼذ٘ج هٛسس ٚلذ

 .ثٌمشثسثس

 

 االنحزافبث وتحهيم انًؼيبريت انتكبنيف:انضببغ انفزع

 ف١ّج خجفز ثٌّؤعغجس أِجَ وذ١ش ػجةك ٠ؾىً ٚ٘زث الفمج، ثٌضىج١ٌف فغجح ػٍٝ ثٌغجدمز ثٌطشق صمَٛ

 ٌضفجدٞ ِغذمج ثٌضىج١ٌف ٚصقذ٠ذ أعؼجس ٚمغ ٠ضٛؽخ ٌزث ثٌّٕجعخ، ثٌٛلش فٟ ثألعؼجس صقذ٠ذ دؼ١ٍّز ٠ضؼٍك

  .ثٌّؾجوً ِٓ ٘زث ثٌٕٛع فذٚط

                                                           
1
 .235ؿ  1995روشٖ،  عذك ِشؽغ ثٌط١خ، سف١ك ِقّذ 

2
 Toufik saada ,op cit ,p78. 
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 ِشثلذز دف ِؼ١جس٠ز دق١غز ِغذمج،ٚصض١ّض ِقغٛدز صىج١ٌف ٟ٘ ثٌّؼ١جس٠ز ثٌضىج١ٌف:     تؼزيـف

 د١ٓ ِمجسٔز دئؽشثء ٚ٘زث.دشثِؾٙج صقم١ك فٟ إِىج١ٔضٙج أٚ لذس٘ج ٚل١جط ِؼ١ٕز فضشر ص١ِٕز فٟ ثٌّؤعغز ٔؾجه

ِٓ لذً فذد ِٚج فؼال ٠قمك ِج
1
. 

 إلٔضجػ ثٌالصَ ثٌٛلش ثٌضمٕٟ،وضقذ٠ذ ثٌضق١ًٍ هش٠ك ػٓ وذ١شر دذلز ِغذمج ِقذدر ثٌّؼ١جس٠ز فجٌضىٍفز

 ٌضغ١ًٙ ٠غضؼًّ ّٔٛرؽ١ج أٚ ِؼ١جس٠ج هجدؼج ٠أخز ثاللضقجدٞ ٚثٌضق١ًٍ ثٌؼًّ عجػز أٚ صىٍفز ِؼ١ٕز لطؼز

 ثالٔقشثفجس صق١ًٍ خالي ِٓ ثٌّشثلذز ػ١ٍّز دئؽشثء ٚثٌغّجؿ. ثٌضق١ٍ١ٍز ثٌّؼجٌؾز

 انقيبدة نىحت:انثبنث انًطهب

  انتؼزيف :األول انفزع

 ِٓ ٚثٌفٛس٠ز ثٌّف١ذر دجٌّؼٍِٛجس ثٌّغؤٚي صضٚد ثٌضٟ ثٌّؤؽشثس ِٓ ِؾّٛػز فٟ ثٌم١جدر ٌٛفز صضّغً

 .أ٘ذثفٗ صقم١ك ٔقٛ صخقٗ ثٌضٟ ثٌٛفذر ثٌّؤعغز أٚ ل١جدر أؽً

 خجمغ ٔظجَ فٟ ثٌّشصذز ثٌّؤؽشثس ِٓ ِؾّٛػز نها أ  ػAlazard.C et Separi.Sٍٝػشفٗ   وّج

 ثٌمغُ ػ١ٍّجس ػٍٝ ٚثٌشلجدز ٚثٌضٕغ١ك ثٌمشثسثس ثصخجر ػٍٝ ٌٍّغجػذر ِج ِغؤٚي أٚ ػًّ ٌّضجدؼز فش٠ك

 إدثسصٗ فٟ ثألعجع١ز ثٌٕمجه إٌٝ ثٌّغؤٚي ثٔضذجٖ دٍفش ثٌضغ١١ش ٌّشثلذٟ صغّـ ثصقجي صؼضذش أدثر ثٌّؼٕٟ،وّج

صقغ١ٕٙج دغشك
2

.  

 عٛء ػٓ ثٌٕجصؾز ثالٔقشثفجس دئظٙجس صغّـ ٚثٌضٟ ثٌّغؤٚي ٠قضجؽٙج ثٌضٟ ثٌّؤؽشثس ألُ٘ ػشك فٟٙ

 .ثٌخطش ٔغذز ٚصخف١ل ثٌفشؿ اللضٕجؿ ثٌّضٛلؼز ثٌضطٛسثس دضمذ٠ش صغّـ صٕذؤ أدثر ثٌضغ١١ش،وّج صؼضذش

 ثٌّؤؽشثس ألُ٘ ٍِخـ ِذغو صّغ١ً نهاأ ػٍٝ ثٌم١جدر ٌٛفز صؼش٠ف ٠ّىٓ عذك ِج خالي ِٚٓ

 . ثٌؼ١ٍّجس ع١ش فٟ ثٌؾ١ذ ثٌضقىُ أؽً ِٓ ثٌّغؤٚي ثٌضٟ ٠قضجؽٙج ٚثٌّؼٍِٛجس

 انقيبدة نىحت يهبو :انثبني انفزع

ٌٍذ١جٔجس   ٚعش٠ؼز دثةّز دّؼشفز ٠غّـ ِؼٍِٛجس ٔظجَ دأٔٙج ثٌم١جدر  ٌٛفزGERVAISػشف  ٌمذ

ثٌّغؤ١ٌٚجس  أدثء ٚصغ١ًٙ ثٌمق١ش ثٌّذٜ ػٍٝ ثٌّؤعغز ع١ش ٌّشثلذز ثٌنشٚس٠ز
3

 ثٌضؼش٠ف ٘زث ِٓ ثٔطاللج. 

 : ثٌم١جدر ٌٍٛفز ثألعجع١ز ثٌّٙجَ ٠ّىٓ ثعضخالؿ

                                                           
1
 .161،ؿ  1994 ثٌّقّذ٠ز،ثٌؾضثةش، ،دثس2 ثٌضغ١١ش،ػ ِشثلذز ػذ،صم١ٕجس دثدٞ ٔجفش - 

2
 C. Alazard et S. Sépari , Op.Cit , p 591. 

3
 2-GERVAIS .M, op-cit, P 593. 
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 أدثء ثٌّفٛك صم١١ُ ِٓ ٌٍّفٛك صغّـ أدثر ٚؽٛد ٠غضٛؽخ ثٌّغؤ١ٌٚجس صف٠ٛل إْ : ثٌضم١١ّٟ ثٌذٚس -1

ٌٗ. 

 .ثٌخجفز دٙج ٌأللغجَ إخذجس٠ز أدثر وزٌه ثفئ ثٌم١جدر ٌٍٛفز ثٌضم١١ّٟ ثٌذٚس إٌٝ إمجفز :ثٌم١جدٞ ثٌذٚس -2

 

 :انقيبدة نهىحبث انؼبو انشكم

 :ثٌّٛثٌٟ ثٌؾىً فٟ صظٙش وّج ِٕجهك أسدغ ػٍٝ صقضٛٞ ثٌم١جدر ٌٛفجس أغٍخ إْ

 انقيبدة نهىحت انؼبو انشكم(11-1)رقى   انشكم

 

 ثٌخجفز ثٌم١جدر ٌٛفز

 ...ِج ِغؤ١ٌٚز دّشوض
   

 ٌفشٚلجس ثأل٘ذثف ثٌٕضجةؼ 

 1ثٌقٕف
 ِؤؽش أ

 
 

 ِؤؽش ح

 

 2ثٌقٕف

 

 ثٌقٕف ْ

 

   

 

  ثٌفشٚلجس ِٕطمز             ثأل٘ذثف   ِٕطمز                 ثٌٕضجةؼ  ِٕطمز    ثاللضقجد٠ز  ثٌّمج١٠ظ ِٕطمز

                                                                   Source : C. Alazard et S. Sépari, Op. Cit, p 557  .     
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 :انفصم خالصت

 ٚظجةف وً صؾًّ ِّٙز إٌٝ ثٌّقجعذ١ز ِّٙضٙج ثصغؼش ف١ظ وذ١شث، صطٛسث ثٌضغ١١ش ِشثلذز ػشفش

 ٌضقمك فّؼجٌز أدثر ٟٚ٘ ثألفشثد ٚإدثسر ٚثٌضٕظ١ُ ثٌضخط١و ػ١ٍّز فٟ فّؼجٌز ِغجّ٘ز صغجُ٘ ثٌّؤعغز، ٚأفذقش

 .ثٌّغطشر ثأل٘ذثف صقم١ك أؽً ِٓ ثٌّضجفز ٚثٌطجلجس ٌٍّٛثسد ٚثٌذثةُ ثٌضٕؾ١ذ ثٌفؼجي ِٓ

 ٚثٌضقىُ ثٌّؤعغز إٔؾجصثس ِضجدؼز مّجْ أؽً ِٓ ثألدٚثس ِٓ ثٌؼذ٠ذ ػٍٝ ثٌضغ١١ش ِشثلذز ٔظجَ ٠ؼضّذ

 صٛفش فٟٙ ثٌغ١ش، ِغ ثٌّؤعغز صمَٛ دٙج ثٌضٟ ثٌٛلجةغ صغؾ١ً إٌٝ ثٌؼجِز صٙذف فجٌّقجعذز فٟ أدثةٙج، ثٌؾ١ذ

 صم١١ُ ِٓ صّىٓ ِٚج١ٌز ؽ١ٌّٛز تهافّؼٍِٛج ، خجسؽ١ز أهشثف خذِز إٌٝ ثٌٙجدفز ِٓ ثٌّؼٍِٛجس ِؾّٛػز

 ثٌم١جدر ٌٛفز ٚ ِغؤ١ٌٚز، ِشوض وً صخـ فجمشر ِؼٍِٛجس صذ١جْ إٌٝ ثٌضغ١١ش فضٙذف ِقجعذز أِج ثألدثء

 دؾىً ثٌّالةّز ثٌضقق١ق١ز ثإلؽشثءثس ثصخجر ػٍٝ ٚصغجػذ ٌغ١ش  ثٌؼ١ٍّجس، ثٌؾ١ذر دجٌّضجدؼز صغّـ ثٌضٟ

 .عش٠غ
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 :تًهٍذ

  ٣ؼل ٓلّٜٞ األكاء ػٔٞٓب ٝ األكاء أُب٢ُ فظٞطب ٖٓ اًزو أُلب٤ْٛ اإلكاه٣خ ٍؼخ ٝ           

ألٗٚ   اّم ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ اُؼل٣ل ٖٓ أُٞاػ٤غ اُغٞٛو٣خ أُزؼِوخ ث٘غبػ أٝ كشَ أ١ شوًخ. شٔٞال

 ٤ٌُ  ُلا كبٕ  األكاء. ثغٞاٗت ٜٓٔخ ٖٓ ٤َٓوح ؽ٤بح اُشوًبد ػ٠ِ افزالف أٗٞاػٜب  ٣ورجؾ 

ث٤ٌَٜ  ثٔلّٜٞ عل٣ل ػ٠ِ ٍبؽخ األكث٤بد اإلكاه٣خ ٝ اُلهاٍبد أُؾبٍج٤خ الهرجبؽٚ اُٞص٤ن

ٝ ُول ٍؼذ اُشوًبد هل٣ٔب ٝ ؽل٣ضب ا٠ُ رؾو٤ن أٛلاكٜب أُزٔضِخ ثبٌُلبءح ٝ اُلؼب٤ُخ اُز٢ . اُوهبثخ 

. ؽوعخ ُِـب٣خ  رٔذ ط٤بؿزٜب ُل٣ٔٞٓخ اُشوًبد ٝ اٍزٔواه٣زٜب ك٢ ظَ ظوٝف ٝ رؾل٣بد

اُجؾش ػٖ أٍب٤ُت  ًبىك٣بك ؽلح أُ٘بكَخ ٝ اٍزقلاّ رو٤٘خ أُؼِٞٓبد ٝ االرظبالد كظال ػٖ

ما ٍٙ٘زطوم ك٢  اُقبهع٤خ عل٣لح ٝ ٓؼبطوح رَ٘غْ ٝ اُزطٞهاد اُقبطخ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُج٤ئخ

: اُلظَ ا٠ُ اُؼ٘بطو اُزب٤ُخ

ٓلب٤ْٛ أٍب٤ٍخ ػٖ األكاء : أُجؾش األٍٝ-   

   أُب٢ُ األكاء ٓب٤ٛخ:أُجؾش اُضب٢ٗ   -

   اُؼٞآَ أُئصوح ػ٠ِ األكاء أُب٢ُ ٝ ٓواؽَ رو٤٤ٔٚ: أُجؾش اُضبُش-
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 األداء عٍ أساسٍت يفاهٍى: انًبحث األول 

 اُز٢ ٝأُوب٤٣ٌ أُؼب٤٣و ٝرؼلك افزالف ا٠ُ ك٤ٚ اَُجت ٣ؼٞك. األكاء ٓلّٜٞ ؽٍٞ هبئْ فالف ٛ٘بى

 االرغبٛبد ر٘ٞع اُقالف ٛنا ٝهاء ٣ٌٖٔ ٝ ٝه٤بٍٚ، األكاء كهاٍخ ك٢ اُجبؽضٕٞ ٝ اٌُزبة اػزٔلٛب

. ٛبّ ٝ عٞٛو١ ٓلّٜٞ ماد اُؼالهخ،كٜٞ ٝاألٛلاف

 األداء يفهىو: األول انًطهب

 ارلبم أٝ اعٔبع ا٠ُ اُزٞطَ ٣زْ ُْ أٗٚ اال ُألكاء أُز٘بُٝخ ٝاُلهاٍبد اُجؾٞس ًضوح ٖٓ اُوؿْ ػ٠ِ

 ُألكاء ٓؾلك ؽٍٞ ٓلّٜٞ

 رؤك٣خ أٝ ٜٓٔخ ر٘ل٤ن ٣ؼ٢٘   ٝاُنto perform١اإلٗغِي٣خ  اُِـخ ٖٓ َٓزٔل األكاء ٓظطِؼ ُـ٣ٞب

 oxford.هبًٓٞ  ك٢ ٝهك ػَٔ ًٔب

-Robinؽَت   "األٓل ثؼ٤لح أٛلاف ٖٓ ا٤ُٚ رظجٞ ٓب رؾو٤ن ك٢ أُ٘ظٔخ آٌب٤ٗخ" ػٖ ٣ؼجو كبألكاء

) .( Welsma 

 Wheelen et)ؽَت  " أُ٘ظٔخ ٝكؼب٤ُخ ألٗشطخ اُٜ٘بئ٤خ اُ٘زبئظ" ثؤٗٚ ػوكٚ ٖٓ ٛ٘بى ٝ

Hunger)ٖرؾو٤وٜب  ا٠ُ اَُؼ٢ ٝ ك٤ٜب أُ٘ظٔخ روؿت اُز٢ اُ٘زبئظ" أٗٚ ػ٠ِ ػوف   ك٢ ؽ٤(Wright et 

Al )رٔض٤ِٚ أُطِٞة اُلٝه ٝأكاء ٝاإلٌٓبٗبد اُغٜل ث٤ٖ ٗز٤غخ ٛٞ األكاء إٔ ٣ؼبف ػ٠ِ ٝ   ٛنا .  

 اُؼ٤ِٔبد ػٖ ػ٤ِٜب اُؾظٍٞ ٣زْ اُز٢ أُقوعبد ٗزبئظ" أٗٚ األكاء ٣ؼوف أفوٟ ٗظو ٝعٜخ ٖٓ ٝ

ُزؾو٤وٜب اُ٘ظبّ ٣َؼ٠ اُز٢ األٛلاف أٝ أُقوعبد ػٖ ٣ؼجو كٜٞ."ٝأُ٘زغبد 
1
 ٖٓ ًال ٣ؼٌٌ ٓلّٜٞ ٛٞ ٝ.

 ا٠ُ أُ٘ظٔخ رَؼ٠ اُز٢ األٛلاف ٝ اُ٘شبؽ أٝعٚ ث٤ٖ ٣وثؾ أٗٚ ،أ١ ُزؾو٤وٜب اُالىٓخ ٝ اٍُٞبئَ األٛلاف

رؾو٤وٜب
2

  

 َٓجوب أُؾلكح األٛلاف اٗغبى ك٢ أُئٍَخ رؾووٜب اُز٢ اُ٘غبػ كهعخ ػبٓخ ثظلخ ثبألكاء ٣ٝوظل

 ثٌلبءح أُقططخ ُألٛلاف أُ٘ظٔخ أٝ اُلو٣ن أٝ اُلوك ثِٞؽ كهعخ أٗٚ ػ٠ِ األكاء ٤ٍل ٓظطل٠ ٣ٝوٟ

 أٝ كوك ؽوف ٖٓ ٗشبؽ أٝ ٝعٜل ثؼَٔ اُو٤بّ أٝ رؤك٣خ ٣ؼ٢٘ األكاء إٔ ٗغل ٛنا  اُزؼو٣ق ٝؽَت .ٝكبػ٤ِخ

 ،ًٔب...،أٓضَ ،ًلئ ع٤ل ثؤٗٚ األف٤و ك٢ ػ٤ِٚ اُؾٌْ ٣زْ ؽ٤ش .ٓؼ٤ٖ ٛلف أعَ رؾو٤ن ٖٓ ٓئٍَخ أٝ كو٣ن

 أَُزٟٞ ػ٠ِ أٝ اإلٍزوار٤غ٢ أَُزٟٞ ػ٠ِ ٍٞاء ٝاٌُلبءح اُلؼب٤ُخ ث٤ٖ ٣وثؾ األكاء اُزؼو٣ق ٛنا إٔ ٗغل

                                                           
1
 65-64ص  ص ، 2011 ،ػٔبٕ، طلبء اإلٍزوار٤غ٢،كاه أُب٢ُ ٝاألكاء أُئ٤ٍَخ ؽبُت،اُؾًٞٔخ كوؽبٕ ػالء  

2
 35،ص 1989 ، ،ٓظو ،اُوبٛوح اُؼوث٢ اُلٌو ،كاه اإلٍزوار٤غ٢ ،اُزقط٤ؾ اُقطبة ػب٣لح 
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 هل ًبٕ اما ع٤ل ثؤٗٚ أٛلاكٜب ثِٞؽ ٖٓ رٌٔ٘ذ اُز٢ أُئٍَخ أكاء اُؾٌْ ػ٠ِ ٣ٌٖٔ ال أٗٚ ؽ٤ش .اُزشـ٢ِ٤

ثٔض٤الرٜب  ٓوبهٗخ أُٞاهك ٖٓ اٌُض٤و ًِلٜب
1
. 

 األكاء ثٔلّٜٞ اُؼالهخ ماد أُظطِؾبد ٖٓ ٝ

 مُي ٝ ُِٔ٘ظٔخ، أُزبؽخ أُٞاهك ك٢ اُلبهل رؾغ٤ْ أٝ فلغ ػ٠ِ اُولهح رؼ٢٘ اٌُلبءح إ :اٌُلبءح 1-

 ك٢ ٓقوعبد أٝ اُ٘برظ ٖٓ هله أ١) ُِغلُٝخ ٓؾلكح ٓؼب٤٣و ٝكن أُ٘بٍت ثبُوله أُٞاهك اٍزقلاّ ٖٓ فالٍ

 أُ٘ظٔخ ٓٞاهك اٍزقلاّ فالٍ ٖٓ أَُطوح األٛلاف ا٠ُ اُٞطٍٞ أ١ ٝاُزٌِلخ، اُغٞكح ٝ. ٓؾلك ىٖٓ

.اٛلاه كٕٝ أُزبؽخ أُٞاهك اٍزـالٍ ثؾَٖ تها ى٣بك ٝ اٌُلبءح ثِٞؽ أٓضَ ٣زطِت ثشٌَ أُزبؽخ
2
 رؾَت ٝ 

 : اُزب٤ُخ  ثبُؼالهخ

  . أُلفالد رٌِلخ / أُقوعبد ه٤ٔخ = ًلبءح

 أُ٘بٍجخ األٗشطخ أكاء ؽَٖ فالٍ ٖٓ أُ٘ظٔخ أٛلاف رؾو٤ن ػ٠ِ اُولهح ك٢ رزٔضَ :اُلؼب٤ُخ 2-

 ٛ٘بى أّ األٛلاف ُزؾ٤ن ٣ئكٟ إٔ ٣غت ٓب أكاء أُل٣وٕٝ ٝ اُؼَٔ كوم ٝ اُؼبِٕٓٞ ٣ؾَٖ َٛ ثٔؼ٠٘ آفو

  .ٓجوه أٝ كاع كٕٝ أفوٟ رئك١ أٗشطخ

 ٝأُوؿٞة أُوروجخ اُ٘زبئظ رؾو٤ن رْ ؽل أ١ ا٠ُ) أُئٍَخ أٛلاف ٖٓ اٗطالهب اُلؼب٤ُخ ٝروبً

 ٣َزط٤غ اُن١ ٛٞ اُلؼبٍ كبَُٔئٍٝ  أَُطوح، ٝاألٛلاف ػ٤ِٜب أُؾظَ اُ٘زبئظ ث٤ٖ أ١ اُزوبهة .(ك٤ٜب؟

أُؾلكح ا٥عبٍ ك٢ األٛلاف .رؾو٤ن  ا٠ُ اُٞطٍٞ
3
 . 

  . أُؾلك اإلٗغبى / أُؾون اإلٗغبى = اُلؼب٤ُخ : ثبُؼالهخ  ٝرؾَت

نها ثؤ Male:٣ٝؼوكٜب  ُجِٞؿٜب أَُزقلٓخ اٍُٞبئَ ٝ كؼال أُؾووخ اُ٘زبئظ ك٢ ٝرزٔضَ : اإلٗزبع٤خ-3

 ٓو٤بً ك٢ٜ .األٛلاف ُجِٞؽ أُٞاهك اٍزقلاّ ؽَٖ ك٢ ٝاٌُلبءح ُألٛلاف اُٞطٍٞ ك٢ اُلؼب٤ُخ ث٤ٖ روثؾ

 أٝ أُلفالد ٖٓ ٓؼ٤ٖ هله اٍزقلاّ ٖٓ أُؾون اُ٘برظ هله ػٖ رؼج٤و ٢ٛ أ١ اكاهح، أٝ أٝ هَْ كوك ألكاء

  .(،شٜو،ٍ٘خ ٣ّٞ  )ى٤٘ٓخ ٓؾلكح كزوح ك٢ أُٞاهك

                                                           
1
 2007 ، ا٤َُِٔخ ،عبٓؼخ اُز٤٤َو ٝ األهزظبك٣خ اُؼِّٞ ٓبع٤َو،٤ًِخ ،ٓنًوح أُئٍَخ أكاء رؾ٤َٖ ػ٠ِ ٝأصوٙ اُز٣َٞو٢ ،اإلثزٌبه ٤ٍِٔب٢ٗ ٓؾٔل_ 

 115 ،،ص
2
 116 أُوعغ،ص ٗلٌ  
3

 116 أُوعغ،ص ٗلٌ 
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 ى٤٘ٓخ كزوح فالٍ رؾو٤وٚ ك٢ أُ٘ظٔخ روؿت ٓب ػٖ ٓؾلكح رؼج٤واد"نها أ ػ٠ِ رؼوف :األٛلاف 4-

 ُِٜٝلف "أُلٟ هظ٤وح أٝ هؽ٤ِخ ّ أفوٟ أٛلاف ٝ (اٍزوار٤غ٤خ) أُلٟ ثؼ٤لح أٛلاف ٛ٘بى   أ١.ٓؾلكح

  :٢ٛ ٖٓ اُقظبئض ٓغٔٞػخ

  .ٝرؾو٤ٚ ثِٞؿٚ ٣ٌٖٔ أ١ :اُٞاهؼ٤خ -

ٗٞػ٤خ  األٛلاف ثؼغ رٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ مُي ٝٓغ . اُزو٤٤ْ ػ٤ِٔخ ٣ََٜ ٓٔب ُِو٤بً هبثال ًٔب ٣ٌٕٞ إٔ -

   .اُؼبّ اُوأ١ رؤ٤٣ل ًَت أٝ عٔب٤ٛوٛب أمٛبٕ ك٢ أُ٘ظٔخ طٞهح رؾ٤َٖ ٛلف ٓضَ ٤ًٔخ ؿ٤و

  .ثِٞؿٜب ٤ًل٤خ ػ٠ِ ٤ٌُٝ أَُزٜلكخ اُ٘ز٤غخ ػ٠ِ ٣وًي إٔ -

 .ُِٔ٘ظٔخ األفوٟ اُٞظ٤ل٤خ األٛلاف ٓغ رَ٘غْ إٔ -

 .ُجِٞؿٚ اُالىٓخ األٗشطخ ُز٘ظ٤ْ أٍبٍب ٣ظِؼ إٔ -

 ُٔٞاهكٛب اُشوًخ رٞظ٤ق ٤ًل٤خ ػٖ رؼج٤و: ثؤٗٚ ُألكاء رؼو٣ق ط٤بؿخ ٣ٌٖٔ رولّ ٓب فالٍ ٖٓ ٝ

 اإلٍزٔواه ثـ٤خ األعَ اُوظ٤وح أٛلاكٜب رؾو٤ن أعَ ٖٓ ٓزٞاىٗخ ٝثطو٣وخ ٓؾلكح ٓؼب٤٣و ٝكن أُزبؽخ ػ٠ِ

  .األػٔبٍ ٓغبٍ ك٢

 ٣ٝقزِق ٝاُلبػ٤ِخ، اٌُلبءح ٓل٢ٜٓٞ ٝأٜٛٔب أُئ٢ٍَ، األكاء ا٠ُ ُإلشبهح أَُزقلٓخ أُلب٤ْٛ رزؼلك

ثؼؼٜٔب ػٖ ٛنإ أُلٜٞٓبٕ
1
  

 ٢ٛٝ " أُ٘زغبد ٖٓ ٝاؽلح ٝؽلح إلٗزبط أَُزقلٓخ أُٞاهك ه٤ٔخ" نها ثٌٞ ٝرؼوف :اٌُلبءح -

 اٌُلبءح ه٤بً إٔ أُزبؽخ،ًٔب ٝأُؼِٞٓبد ٝأُب٤ُخ ٝأُبك٣خ اُجشو٣خ أُٞاهك اٍزقلاّ ٓلّٜٞ اُوشل ثبُزب٢ُ

 ٍٝجَ أُزبؽخ ٝأُؼِٞٓبد ٝأُب٤ُخ ٝأُبك٣خ اُجشو٣خ اُطبهبد رٞكو كٟ :ٛٔب ٓئشو٣ٖ أٍب٤٤ٍٖ ػ٠ِ ٣ؼزٔل

 .ُزؾو٤ن األٛلاف  أُٞاهك رِي اٍزقلاّ

 ٝٓلٟ أُ٘ظٔخ رؾلكٛب اُز٢ ثبألٛلافتهتم ك٢ٜ  .األٛلاف رؾو٤ن ُٔلٟ ٓئشو ٢ٛٝ :اُلبػ٤ِخ -

 اُج٤ئخ ٖٓ ثبُ٘لهح رٞطق اُز٢ أُٞاهك ػ٠ِ ٝاُؾظٍٞ اُلاف٤ِخ تها ػ٤ِٔب رؾ٤َٖ ا٠ُ رؾو٤وٜب ثبإلػبكخ

 .ك٤ٜب رؼَٔ اُز٢

 

 
                                                           

1
 .81 ،ص 2011 ،ا٤ُبىٝه١، أُؼِٞٓبد رٌُ٘ٞٞع٤ب فالٍ ٖٓ أُئ٢ََٓ األكاء كبػ٤ِخ اٌَُبٍجخ،رؾ٤َٖ ٝطل٢  
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 األداء أَىاع:انثاًَ انًطهب

 األكاء أٗٞاع ،ٝرؾل٣ل أُئٍَخ ك٢ األكاء أٗٞاع ػوع ا٠ُ ،ٗ٘زوَ األكاء ٓلّٜٞ ا٠ُ اُزؼوع رْ ثؼلٓب

 اُش٤ُٞٔخ، أُظله، ٓؼ٤به :٢ٛ أشٌبٍ أهثؼخ ك٢ رؾل٣لٛب ٣ٌٖٔ األف٤وح ٛنٙ اُزو٤َْ، ٓؼب٤٣و افز٤به ٣لوع

 .اُطج٤ؼخ ٓؼ٤به أُؼ٤به اُٞظ٤ل٢،

أٝ  اُنار٢ األكاء :ٗٞػ٤ٖ ا٠ُ أُئٍَخ أكاء رو٤َْ ٣ٌٖٔ أُؼ٤به، ُٜنا ٝكوب:انًصذر يعٍار حسب -1

 . اُقبهع٢ ٝاألكاء اُلاف٢ِ

 كٜٞ أُٞاهك ٖٓ أُئٍَخ رٌِٔٚ ٓٔب ٣٘زظ .اُٞؽلح أكاء اٍْ ػ٤ِٚ ٣طِن ًنُي:انذاخهً األداء- 1_1

 :اُزب٤ُخ اُز٤ُٞلخ ٖٓ ٣٘زظ أٍبٍب

 اُو٤ٔخ ط٘غ ػ٠ِ هبكه اٍزوار٤غ٢ ٓٞهك اػزجبهْٛ ٣ٌٖٔ اُن٣ٖ أُ٘ظٔخ أكواك أكاء ٛٞ ٝ:اُجشو١ األكاء -

 .ٜٓبهارْٜ ر٤٤َو فالٍ ٖٓ اُز٘بك٤َخ األكؼ٤ِخ ٝرؾو٤ن

 .كؼبٍ ثشٌَ اٍزضٔبهارٜب  اٍزؼٔبٍ ػ٠ِ أُئٍَخ هلهح ك٢ ٣ٝزٔضَ :اُزو٢٘ األكاء -

 .أُزبؽخ أُب٤ُخ اٍُٞبئَ ٝاٍزقلاّ رؼجئخ كؼب٤ُخ ك٢ ٣ٌٖٝٔ :أُب٢ُ األكاء -

 ٓٞاهك ثشو٣خ، ٓٞاهك ٖٓ ٗشبؽبد ٤َُو اُؼوٝه٣خ ٓٞاهكٛب ٖٓ ٓزؤر٢ أكاء ٛٞ اُلاف٢ِ كبألكاء

 .ٓبك٣خ ٓٞاهك ٝ ٓب٤ُخ

 "ُِٔئٍَخ اُقبهع٢ أُؾ٤ؾ ك٢ رؾلس اُز٢ اُزـ٤واد ػٖ اُ٘برظ األكاء" ٛٞ :انخارجً األداء-2-1

 اُز٢ اُغ٤لح اُ٘زبئظ ك٢ ٣ٝظٜو ٣ُٞلٙ، اُن١ ٛٞ اُقبهع٢ أُؾ٤ؾ ٌُٖٝ اؽلاصٚ ك٢ رزَجت ال كبُٔئٍَخ

 ػ٠ِ ٣لوع األكاء ٖٓ اُ٘ٞع ٛنا ٝ أُؼبكخ اُو٤ٔخ األػٔبٍ، ههْ ،ًبهرلبع أُئٍَخ رزؾظَ ػ٤ِٜب

  .ٗزبئغٜب رؾ٤َِ أُئٍَخ

عيئ٢ أكاء ٝ ٢ًِ أكاء ا٠ُ أُ٘ظٔخ كافَ األكاء ٣وَْ أُؼ٤به ٛنا ؽَت :انشًىنٍت يعٍار حسب
1

.  

أٝ  أُئٍَخ ػ٘بطو ع٤ٔغ ٍبٛٔذ اُز٢ اُ٘زبئظ ك٢ ُِٔئٍَخ ا٢ٌُِ األكاء ٣زٔضَ:انكهً األداء 1-

 أُئٍَخ هلهح ػٖ اُؾل٣ش ٣ؼ٢٘ ُِٔئٍَخ ا٢ٌُِ ُألكاء كبُزؼوع اٗلواك، كٕٝ ر٣ٌٜٞ٘ب ك٢ اُزؾز٤خ األٗظٔخ

 ُٞؽلٛب ٝظ٤لخ أٝ ُوَْ ٣ٌٖٔ ال اُز٢ اُوثؾ٤خ ٓضَ أٌُٔ٘خ، اُزٌب٤ُق ثؤك٠ٗ اُوئ٤َخ أٛلاكٜب ػ٠ِ رؾو٤ن

  .اُٞظبئق أٝ أُظبُؼ ع٤ٔغ عٜٞك رؼبكو ٣زطِت  ثَ.مُي رؾو٤ن

                                                           
1
 ثٌَوح،اُؼلكاألٍٝ، ٝاُز٤٤َو،عبٓؼخ اإلهزظبك٣خ اُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ،٤ًِخ اُؼِّٞ ٝرو٤٤ْ،ٓغِخ ٓلّٜٞ:ٝاُلؼب٤ُخ اٌُلبءح ث٤ٖ ٓيٛٞكح،األكاء ا٤ُِٔي ػجل  

  .89 ،ص 2001
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رؾو٤ن  ػ٠ِ اُزؾز٢ اُ٘ظبّ هلهح ٛٞ اُغيئ٢ األكاء كبٕ ا٢ٌُِ األكاء فالف ػ٠ِ :انجزئً األداء-2

 األٗظٔخ أٛلاف ال .ثٚ اُقبطخ أٛلاكٚ رؾو٤ن ا٠ُ ٣َؼ٠ اُزؾز٢ كبُ٘ظبّ .أٌُٔ٘خ اُزٌب٤ُق ثؤك٠ٗ أٛلاكٚ

 ا٤ُٚ، اإلشبهح ٍجن ًٔب ٝ .ُِٔ٘ظٔخ ا٢ٌُِ األكاء ٣زؾون اُزؾز٤خ األٗظٔخ أكاءاد ٓغٔٞع  ٝثزؾو٤ن.األفوٟ

  .شجٌخ ث٤ٜ٘ب ك٤ٔب رشٌَ ٓزََِِخ ٝ ٓزٌبِٓخ رٌٕٞ إٔ أُ٘ظٔخ ٣غت أٛلاف

ٝ  اُٞظبئق ٣ؾلك اُن١ ٛٞ األف٤و ٛنا ألٕ اُز٘ظ٤ْ ثشلح أُؼ٤به ٛنا ٣ورجؾ  :انىظٍفً انًعٍار حسب

 أُئٍَخ  رٔبهٍٜب اُز٢ اُ٘شبؽبد

 أُب٤ُخ، :اُقَٔخ اُٞظبئق ك٢ ؽظوٛب ٣ٌٖٔ ُِٔئٍَخ ٝ أَُ٘لح اُٞظبئق ؽَت األكاء ٣٘وَْ

 .اُز٣ٖٞٔ ٝ اُز٣َٞن اإلٗزبط األكواك،

أٌُٔ٘خ  اُزٌب٤ُق ثؤهَ أُب٤ُخ أٛلاكٜب ثِٞؽ ػ٠ِ أُئٍَخ هلهح ك٢ ٣زٔضَ :انًانٍت انىظٍفت أداء

 ػ٤ِٜب ٓب ُزَل٣ل اُالىٓخ ا٤َُُٞخ ٝرٞك٤و أُب٢ُ اُزٞاىٕ رؾو٤ن ػ٠ِ هلهرٜب ك٢ ٣زغَل أُب٢ُ كبألكاء

  .ٓ٘قلؼخ ٝرٌب٤ُق ع٤لح ٓؼلٍ ٓوكٝك٣خ ٝرؾو٤ن

أُٞاهك  رؾو٣ي ػ٠ِ اهله ك٢ أُئٍَخ كافَ اُجشو٣خ أُٞاهك أ٤ٔٛخ رٌٖٔ :األفراد وظٍفت أداء

 ػٖ اال ٣زْ ال ثلؼب٤ُخ أُئٍَخ ٓٞاهك اٍزقلاّ كؼٔبٕ .أُئٍَخ أٛلف رؾو٤ن ٗؾٞ رٞع٤ٜٜب ٝ األفوٟ

 ٓب ٝٛٞ األكواك ٍِٝٞى ث٘ٞػ٤خ ٓورجؾ ىٝاُٜب أٝ ٝاٍزٔواه٣زٜب أُئٍَخ ٝعٞك ًنُي ٝ .ؽو٣ن األكواك

 ال اُجشو٣خ أُٞاهك كؼب٤ُخ ٝرؾو٤ن .كؼبال ر٤٤َوا ٝر٤٤َوْٛ اُؼب٤ُخ أُٜبهاد ٝم١ٝ رٞظ٤ق األًلبء، ٣ٞعت

  .ػِٔٚ إلٗغبى أُ٘بٍت اُٞهذ ك٢ ٝ أُ٘بٍت أٌُبٕ ك٢ أُ٘بٍت ثزٞظ٤ق اُشقض اال رٌٕٞ

 ٓورلؼخ ُإلٗزبع٤خ ٓؼلالد رؾو٤ن ٖٓ رزٌٖٔ ػ٘لٓب ُِٔئٍَخ اإلٗزبع٢ األكاء ٣زؾون :اإلَتاجً األداء

ثٔياؽٔخ  رَٔؼ ٓ٘قلؼخ ٝرٌب٤ُق ػب٤ُخ ثغٞكح ا٤ُٚ، ر٘ز٢ٔ اُن١ ُِوطبع ثبَُ٘جخ أٝتها ثٔض٤ال ٓوبهٗخ

 .أُ٘بك٤َٖ

اُؾظٍٞ  ٝ .أُٞهك٣ٖ ػٖ االٍزوال٤ُخ ٖٓ ػب٤ُخ كهعخ رؾو٤ن ك٢ أكاإٛب ٣زَٔ :انتًىٌٍ وظٍفت أداء

 أُٔ٘ٞؽخ رَل٣ل آعبٍ ػ٠ِ ٝاُؾظٍٞ ٓوػ٤خ ككغ ٝثشوٝؽ أُؾلكح ا٥عبٍ ٝك٢ ػب٤ُخ ثغٞكح أُٞاك ػ٠ِ

 . اُزقي٣ٖ ألٓبًٖ ع٤ل اٍزـالٍ ُِؼٔالء ٝرؾو٤ن

 األكاء ٣ٌٖٔ ٛنا أٌُٔ٘خ، اُزٌب٤ُق ثؤهَ أٛلاكٜب ثِٞؽ ػ٠ِ اُولهح ك٢ ٣زٔضَ :انتسىٌق وظٍفت أداء

 اُؼٔالء، اهػبء اَُٞه٤خ، ًبُؾظخ اُز٣َٞن، ثٞظ٤لخ أُزؼِوخ أُئشواد ٖٓ ٓغٔٞػخ فالٍ ٖٓ ٓؼوكزٚ

  .أَُؼخ
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 أُئٍَخ روَْ .ٓقزِلخ أكاء ٓغبالد ك٢ ٗشبؽٜب ػبكح أُ٘ظٔخ رٔبهً :انطبٍعت يعٍار حسب 4-

.اهزظبك٣خ،اعزٔبػ٤خ،اكاه٣خ  أٛلاف أٛلاكٜب ا٠ُ
1
 

 ك٢ ٣ٝزٔضَ ثِٞؿٜب االهزظبك٣خ أُئٍَخ رَؼ٠ اُز٢ األٍب٤ٍخ أُٜٔخ ٣ؼزجو :االقتصادي األداء

  .اُوثؾ٤خ ٓوب٤٣ٌ ثبٍزقلاّ ه٤بٍٚ ٣ٝزْ ٗٞارغٜب رؼظ٤ْ ٝهاء ٖٓ أُئٍَخ رغ٤ٜ٘ب اُز٢ اُلٞائغ االهزظبك٣خ

ث٘وض  اُ٘ٞع ٛنا ٣ز٤ٔي ؽ٤ش االعزٔبػ٤خ، أَُئ٤ُٝخ ُزؾو٤ن األٍبً ٣ؼل :االجتًاعً األداء

 ٝث٤ٖ ث٤ٜ٘ب روثؾ اُز٢ االعزٔبػ٤خ أُغبالد  ك٢ أُ٘ظٔخ َٓبٛٔخ ٓلٟ ُزؾل٣ل أُزبؽخ ا٤ٌُٔخ أُوب٤٣ٌ

  .ُألكاء االعزٔبػ٢ اُزو٤٤ْ اعواء طؼٞثخ ٖٓ ٣ي٣ل ٓٔب  ،بها  اُز٢  رزؤصو اُغٜبد

اإلكاه١  األكاء ك٢ األػٔبٍ أُ٘ظٔبد ك٢ األكاء عٞاٗت ٖٓ اُضبُش اُغبٗت ٣زٔضَ :اإلداري األداء

 اُز٢ اُجلائَ أكؼَ افز٤به ثؾَٖ مُي رؾو٤ن ٣ٝزْ ٝكؼب٤ُخ، ًلب٣خ ماد ثطو٣وخ ٝاُزشـ٤َ ٝا٤َُبٍبد ُِقطؾ

 اُؼ٤ِٔبد ُجؾٞس أُقزِلخ األٍب٤ُت اٍزقلاّ ٣ٌٖٔ اإلكاه١ األكاء ُٝزو٤٤ْ .أٌُٔ٘خ أُقوعبد رؾون أػ٠ِ

  .... اُقط٤خ ًنُي اُجوٓغخ ٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

-116 ص ،ص 2009 أُزؾلح، اُؼوث٤خ أُئ٢ٍَ،اُشبههخ،اإلٓبهح األكاء عٞكح ُزؾ٤َٖ ًٔلفَ األكاء ٝرو٤٤ْ اإلكاه٣خ،ه٤بً ُِز٤ٔ٘خ اُؼوث٤خ أُ٘ظٔخ
117. 



  أُب٢ُاألكاء                                                                        ٓب٤ٛخ ُضب٢ٗاُلظَ ا

 

 
44 

 .انًانً األداء ياهٍت:انثاًَ انًبحث

 اُجبؽض٤ٖ هجَ ٖٓ ٓزيا٣ل ثبٛزٔبّ أٗٞاػٜب ثٌبكخ ٝأُئٍَبد اُشوًبد ك٢ أُب٢ُ األكاء ٣ؾغ 

 ٝ اُجوبء ػ٠ِ ُِؾلبظ اُٞؽ٤ل اَُج٤َ ٛٞ األٓضَ أُب٢ُ األكاء ألٕ .ٝأَُزضٔو٣ٖ ٝاُلاه٤ٍٖ ٝاإلكاه٤٣ٖ

 ُِٔؼِٞٓبد ٓزٌبَٓ ٗظبّ ٣ٞكو ؽ٤ش .ُِشوًبد اُوئ٤َ٤خ أُوٞٓبد ٖٓ األكاء أُب٢ُ ٣ٝؼزجو .اإلٍزٔواه٣خ

 ُزؾل٣ل ٓؾلكح، ٓئشواد فالٍ ٖٓ اُشوًبد ألٗشطخ األكاء  اُلؼ٢ِ ُٔوبهٗخ  ،بها ٝأُٞصٞم  اُله٤وخ

 أُب٢ُ،أٛلاكٚ األكاء ٓلّٜٞ ا٠ُ أُجؾش ٛنا اُزطوم ك٢ ٣زْ.ٍبثوب أُؾلكح األٛلاف ػٖ اإلٗؾواكبد

  .أُب٢ُ األكاء ٝأ٤ٔٛخ ه٤بٍٚ ٓئشواد ٝ ٝٓؼب٤٣و

 انًانً  األداء يفهىو :األول انًطهب

رؼوف  اُز٢ .أُب٢ُ اُزؾ٤َِ ػ٤ِٔخ ػ٠ِ ًٔلّٜٞ ٣ؼزٔل أُب٢ُ األكاء إٔ ػ٠ِ اُجبؽض٤ٖ ٓؼظْ أعٔغ ُول

 اَُ٘ت رَزقلّ ٝ .ػؼلٜب أٝ أُئٍَخ هٞح رؾل٣ل أعَ ٖٓ اٍزقلآٜب ٣ٌٖٔ اُز٢ األٍب٤ُت ٖٓ نها أ ػ٠ِ

 ٓؼوكخ ٝ ٝ أُزٞهغ ، اُؾب٢ُ ثبألكاء أُبػ٢ األكاء ٓوبهٗخ أعَ ٖٓ اُزؾ٤َِ ٛنا ك٢ هئ٤َ٤خ أُب٤ُخ ثظٞهح

 ه٤بٜٓب فالٍ ٖٓ أُئٍَخ ه٤ٔخ رؼظ٤ْ ا٠ُ اُغ٤ل أُب٢ُ األكاء ٣ئك١ ٝ اإلفزالف  ث٤ٜ٘ٔب، ٗٞاؽ٢

أُب٢ُ ألكائٜب (اُؼؼق ٗوبؽ)  ٝاَُِج٢(اُوٞح ٗوبؽ) اإل٣غبث٢ ثبُزشق٤ض
1

 . 

 ُو٤بً ٓب٤ُخ ٓئشواد اٍزقلاّ ػ٠ِ ٣وًي ؽ٤ش اُشوًبد ألكاء اُؼ٤ن أُلّٜٞ أُب٢ُ األكاء ٣ٔضَ

 أُقزِلخ ُألػٔبٍ األٍب٢ٍ اُلاػْ أٗٚ ؽ٤ش اُشوًبد، أكاء ػٖ أُب٢ُ األكاء ٣ؼجو ٝ .اٗغبى األٛلاف ٓلٟ

 ٤ٓبك٣ٖ ك٢ اٍزضٔبه٣خ ثلوص اُشوًخ ٝري٣ٝل أُب٤ُخ أُٞاهك اربؽخ ك٢ ٣َٝبْٛ رٔبهٍٜب اُشوًخ، اُز٢

أٛلاكْٜ  ٝرؾو٤ن أُظبُؼ أطؾبة اؽز٤بعبد رِج٤خ رَبػل ػ٠ِ ٝاُز٢ أُقزِلخ، األكاء
2

 . 

 ٝطق" ثؤٗٚ اُله٤ن ثبؽبهٙ أُب٢ُ األكاء ٓلّٜٞ ؽلك ٖٓ ٝاُجبؽض٤ٖ أُب٤٤ُٖ اُقجواء ٖٓ ٝٛ٘بى

 كهاٍخ فالٍ ٖٓ األٛلاف ا٠ُ ُِٞطٍٞ اٍزقلٓزٜب اُز٢ ُِٔغبالد كه٤ن ٝرؾل٣ل أُ٘ظٔخ اُؾب٢ُ ُٞػغ

اُضوٝح ٝطبك٢ أُطِٞثبد، اإل٣واكاد أُٞعلاد، أُج٤ؼبد،
3

.  

  :أُب٢ُ األكاء كبٕ ٍجن ٝٓٔب

رؾل٤ي  ػ٠ِ رؼَٔ ك٢ٜ اُ٘بعؾخ اُشوًبد ارغبٙ ٝرٞع٤ٜٜب اإلٍزضٔبه٣خ اُوواهاد الرقبم رؾل٤ي أكاح -

 .ؿ٤وٛب ػٖ اُ٘غبػ ٝ اُزولّ ػ٠ِ أُب٤ُخ ٓؼب٤٣وٛب رش٤و اُز٢ اُشوًخ ا٠ُ ُِزٞعٚ أَُزضٔو٣ٖ

                                                           
1
 222 ٝائَ،ػٔبٕ،ص ٓؼبطو،كاه ٝاٍزوار٤غ٢ ٢ًٔ ًٔلفَ اُج٘ٞى اُوؽٔبٕ،اكاهح ػجل اُؾ٢َ٘،ٓئ٣ل ؽَٖ كالػ 

2
 45 ،ص 2009 اُؾبٓل،ػٔبٕ، اُشوًبد،كاه أٍْٜ ػٞائل ػ٠ِ ٝأصوٙ أُب٢ُ اُقط٤ت،األكاء ٓؾٔٞك ٓؾٔل 

3
 67 ٍبثن،ص ؽبُت،ٓوعغ كوؽبٕ ػالء 
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 .اُشوًخ ٤َٓوح ك٢ رظٜو هل اُز٢ ٝأُؼ٤وبد ٝأُشبًَ اُضـواد ُزلاهى أكاح -

 ٓب٤ُخ ٝٓؼب٤٣و ٗزبئظ رؾو٤ن كف اُغٜل ٖٓ أُي٣ل ُجنٍ اُشوًخ ك٢ ٝاإلكاهح اُؼب٤ِٖٓ ُزؾل٤ي أكاح -

 .ٖٓ ٍبثوزٜب أكؼَ

 .ٓؼ٤٘خ ُؾظخ ك٢ اُشوًخ ك٢ اُوبئْ أُب٢ُ اُٞػغ ػ٠ِ ُِزؼوف أكاح -

 ط٤ؾ فالٍ ٖٓ األكاء َُٔزٟٞ ٓٞػٞػ٤خ هإ٣خ رٔضَ ثؼجبهاد أُب٢ُ أكائٜب ػٖ اُشوًبد رؼجو

 ُِشوًبد ٣ز٠َ٘ ؽز٠ ػبٓخ ؽوبئن ػ٠ِ رئًل ػجبهاد اٍزقلاّ ٖٓ ثلال ٤ًٔٝخ ػلك٣خ ماد ه٤ٔخ ٍِٓٔٞخ

 .ٝكؼب٤ُخ األكاء ثلهخ َٓزٟٞ رؾل٣ل

 ثلؼب٤ُخ األٓٞاٍ اٍزقلاّ ُزو٣ْٞ ٤ٍِْ ٜٓ٘غ٢ أٍبً ػٖ رجؾش أُب٤ُخ اُٞظ٤لخ إٔ ثبُنًو عل٣و

 فالٍ ٖٓ اُط٣َٞ األعَ ك٢ أُ٘شٞكح أُب٤ُخ األٛلاف رؾو٤ن ٣ز٠َ٘ أُئٍَخ،٢ً ك٢ ٝثؤػ٠ِ ًلبءح

أُئشواد ث٘بء ك٢ ٝػ٤ِٔخ ػ٤ِٔخ رؾ٤َِ ٓالئٔخ ٝؽو٣وخ ٓؼِٞٓبد
1
. 

ٜٓ٘ب هئ٤َ٤خ أٍجبة ا٠ُ أُب٢ُ األكاء ٓلّٜٞ ٝرؾل٣ل رجب٣ٖ ك٢ اَُجت ٣ٝؼٞك
2

 : 

  .أُب٤ُخ اُٞظ٤لخ ٓلّٜٞ ؽٍٞ اُجبؽض٤ٖ هإٟ افزالف -

 . ٓؼبطوح ٓب٤ُخ ٗظو٣خ ا٠ُ اٌُال٤ٌ٤ٍخ أُب٤ُخ اُ٘ظو٣خ رطٞه -

 .ٝاهزظبك٣خ ٓب٤ُخ ٓئشواد ا٠ُ أُؾبٍج٤خ أُئشواد رطٞه -

 انًانً األداء أهذاف :انثاًَ انًطهب

 أُب٢ُ، اُزٞاىٕ :ٜٝٓ٘ب ػل٣لح أٛلاف ك٢ رؾو٤وٜب ا٠ُ أُئٍَخ رَؼ٠ اُز٢ األٛلاف ؽظو ٣ٌٖٔ

أُب٢ُ ا٤ٌَُٜ رٞاىٕ ا٤َُُٞخ، اُوثؾ٤خ، ٝ اُ٘شبؽ أُوكٝك٣خ ٗٔٞ
3

.  

 ٝٛٞ أُب٢ُ أُئٍَخ ثبٍزوواه ٣ٌٔ ألٗٚ ُجِٞؿٚ أُب٤ُخ اُٞظ٤لخ رَؼ٠ ٛلف ٝٛٞ:أُب٢ُ اُزٞاىٕ

 ػجو ٝ ثٚ، ثبإلؽزلبظ رَٔؼ اُز٢ اُلائٔخ ٝاألٓٞاٍ اُضبثذ أُبٍ هأً ث٤ٖ اُزٞاىٕ ُؾظخ ٓؼ٤٘خ ك٢ ٣ٔضَ

 األٓٞاٍ اٍزقلآبد ث٤ٖ ػبٓخ ثظلخ أٝ ٝأُزؾظالد أُلكٞػبد ث٤ٖ مُي اُزؼبكٍ ٣َزٞعت .أُب٤ُخ اُلزوح

  .ٝٓظبكهٛب

                                                           
1
 ٝههِخ،اُؼلك ٝاُز٤٤َو،عبٓؼخ اإلهزظبك٣خ اُؼِّٞ اُجبؽش،٤ًِخ اإلهزظبك٣خ،ٓغِخ أُئٍَخ ك٢ اُو٤ٔخ ٝ أُب٢ُ األكاء ك٢ اُـ٢٘،هواءح ػجل كاكٕ 

 41 ،اُغيائو،ص 04/2006
2
  42 اَُبثن،ص أُوعغ ٗلٌ 

3
 247 ،ص 2000 ُِ٘شو،اُو٣بع، أُو٣ـ األػٔبٍ،كاه ُٔ٘ظٔبد أُب٢ُ عٔؼخ،األكاء كوؽبد اَُؼ٤ل  
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-اُلائٔخ األٓٞاٍ ؽو٣ن ػٖ رٍٔٞ إٔ ٣غت االٍزضٔبهاد ك٢ ٝأُزٔضَ اُضبثذ أُبٍ هأً كبٕ ٝٓ٘ٚ

 ٓ٘ٚ عيء رؾ٣َٞ ا٠ُ اُِغٞء ػلّ ٣ؼٖٔ ٝٛنا -ٝأُزٍٞطخ األعَ اُط٣ِٞخ اُل٣ٕٞ  ٓؼبف ا٤ُٚ أُبٍ هأً

 اُزؼبكٍ ٣َزٞعت اُضبثزخ، ُألطٍٞ اُلائٔخ األٓٞاٍ رـط٤خ ٝرؾو٤ن ٓقزِق االُزيآبد، ُٔٞاعٜخ ٤ٍُٞخ ا٠ُ

 أُب٢ُ ٝا٤َُو ا٤َُُٞخ رٞك٤و ك٢ ٣َبْٛ أُب٢ُ اُزٞاىٕ إٔ ٣ظٜو ٝٓٔب ٍجن .أُلكٞػبد ٝ أُوجٞػبد ث٤ٖ

  :ك٢ اُزٞاىٕ أُب٢ُ ٛلف ثِٞؽ أ٤ٔٛخ ٝرٌٖٔ ُِٔئٍَخ،

 .كائٔخ ثؤٓٞاٍ االٍزضٔبهاد اؽز٤بعبد ر٣َٞٔ رؤ٤ٖٓ -

 .اُوظ٤و األعَ ك٢ ًِٜب أٝ اُل٣ٕٞ ٖٓ عيء رَل٣ل ػٔبٕ -

 .أُئٍَخ رٞاعٜٚ اُن١ اُقطو رقل٤غ -

 اُ٘ٔٞ هواهاد كبٕ ُٜٝنا ه٤ٔزٜب رؼظ٤ْ ػٞآَ ٖٓ أٍب٢ٍ ػبَٓ أُئٍَخ ٗٔٞ ٣ؼزجو :أُئٍَخ ٗٔٞ

 ظبٛوح ٢ٛ ٝ االهزظبك٣خ ُِٔئٍَخ ٛبٓخ عل اٍزوار٤غ٤خ ٝظ٤لخ كبُ٘ٔٞ اٍزوار٤غ٤خ، ثؤٜٗب هواهاد رز٤ٔي

 ٣ٌٖٔ ثنُي ٝ االٍزٔواه، اُجوبء، اُزٍٞغ، اُزطٞه، ثغبٗت أُزؼِوخ اٍزوار٤غ٤زٜب ٝ ٗغبػخ ٗغبػ ٓلٟ رؼٌٌ

 األهثبػ، رٞى٣غ ٤ٍبٍبد االٍزضٔبهاد، ُؾغْ أُؾلكح ا٤َُبٍبد رشٌِٜب ٝظ٤لخ اٍزوار٤غ٤خ اُ٘ٔٞ اػزجبه

  .ُِٔئٍَخ أُزبؽخ ا٤ٌُِخ اُطبهبد اٗٔبء ك٢ اُ٘ٔٞ ؿب٣بد اُز٣َٞٔ ٝرؾلك ٤ٍبٍبد ٤ٌَٛٝ

 ٝ ًلبءح ٓلٟ ٝرو٤ٌ ٝاُوواهاد ا٤َُبٍبد ٖٓ ًج٤و ػلك ٗزبئظ اُوثؾ٤خ رٔضَ :أُوكٝك٣خ ٝ اُوثؾ٤خ

األهثبػ ر٤ُٞل ك٢ اكاهح اُشوًخ كبػ٤ِخ
1
  

 أُئٍَخ كفٝ االهزظبك٣خ، أُئٍَخ ك٢ األػٔبٍ ثوهْ األهثبػ روثؾ اُز٢ اُؼالهخ ػٖ رؼجو ك٢ٜ

 ٖٓ اُظبك٤خ األهثبػ رؾو٤ن ك٢ ًلب٣زٚ ٝٓلٟ اٌَُت ػ٠ِ أُشوٝع هلهح رول٣و اُوثؾ٤خ ا٠ُ ه٤بً ٖٓ

  .رٔبهٍٚ اُن١ اُؼبك١ اُ٘شبؽ

 ك٢ٜ ُزؾو٤وٜب، أُٞاهك ٝرٞعٚ أُئٍَخ رؤٍٜب اُز٢ األٍب٤ٍخ األٛلاف ٖٓ أُوكٝك٣خ رؼزجو ًٔب

 ٝ .اُ٘ز٤غخ رؾو٤ن ػ٠ِ اٍُٞبئَ هلهح ػ٠ِ ٣لٍ ػبّ ًٔلّٜٞ أُوكٝك٣خ ٝ ٢ًِ ُِٔئٍَخ، ٛلف ثٔضبثخ

 االهزظبك٣خ أُوكٝك٣خ ٣ؼٌٌ ٝٛنا االهزظبك١ أُبٍ اُوأً ك٢ رزٔضَ رَزؼِٜٔب أُئٍَخ اُز٢ اٍُٞبئَ

 ٣زؾلك أَُزقلٓخ اٍُٞبئَ ٝ اُ٘ز٤غخ ٗٞع كؾَت أُب٤ُخ، ٣ؼٌٌ أُوكٝك٣خ ٓب ٝٛٞ .اُقبص ٝاُوأٍٔبٍ

  .االهزظبك٣خ ٝأُوكٝك٣خ أُب٤ُخ أُوكٝك٣خ ػ٠ِ ٣٘ظت اٛزٔبّ أُئٍَخ كبٕ ػبٓخ ٝثظلخ أُوكٝك٣خ، ٗٞع

                                                           
1
 36 ٍبثن،ص اُقط٤ت،ٓوعغ ٓؾٔٞك ٓؾٔل  
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 تها اُزيآب ٓٞاعٜخ اػ٠ِتهاهله ُِٔئٍَخ، ثبَُ٘جخ ا٤َُُٞخ رو٤ٌ :أُب٢ُ ا٤ٌَُٜ ٝرٞاىٕ ا٤َُُٞخ

  .األعَ اُوظ٤وح

 ٓزبؽخ أٓٞاٍ ا٠ُ – ُِزؾو٤ن اُوبثِخ اُو٤ْ ٝ أُقيٝٗبد– أُزلاُٝخ األطٍٞ رؾ٣َٞ ػ٠ِ هلهرٜب أ١

 اُزيآبرٜب ٓٞاعٜخ أٝ اُٞكبء ػ٠ِ أُولهح ػلّ ا٠ُ أُئٍَخ ٣وٞك ًلب٣زٜب ػلّ أٝ ك٘وض ا٤َُُٞخ .ثَوػخ

أُزلاُٝخ  اُقظّٞ رـط٤خ ػ٠ِ أُزلاُٝخ اُشوًخ أطٍٞ هلهح أُزـ٤و ٛنا  ٣ٝو٤ٌ.أُلكٞػبد ثؼغ ٝرؤك٣خ

1
. 

 ٝاألطٍٞ اُضبثزخ االٍزقلآبد رـط٢ اُلائٔخ أُٞاهك إٔ ٣ؼ٢٘ ُِٔئٍَخ أُب٢ُ ا٤ٌَُٜ رٞاىٕ أٓب

 ك٢ أُئٍَخ ٝهٞع ٝػلّ أُووػ٤ٖ ؽوٞم ػٔبٕ أعَ ٖٓ ٝمُي األعَ هظ٤وح رـط٢ أُٞاهك أُزلاُٝخ

أُب٤ُخ ُِٔٞاهك األٓضَ اُزقظ٤ض ك٢ ٜٓٔب كٝها رِؼت أُب٤ُخ إٔ اُزٌِلخ أ١ .ٓب٢ُ ػَو ؽبُخ
2
. 

 .انًانً األداء تقٍٍى ويؤشراث يعاٌٍر:انثانث انًطهب

 ؽووزٚ اُن١ األكاء َٓزٟٞ ؽَبة ُـوع أُؼب٤٣و ٖٓ ٓغٔٞػخ رٞكو األكاء رو٤٤ْ ػ٤ِٔخ رزطِت

 ٓغٔٞػخ فالٍ ٖٓ رلَو أُؼب٤٣و ٝ ٗشبؽٜب، عٞاٗت ٖٓ عبٗت أ١ رطٞه َٓزٟٞ ػ٠ِ ٝ اُٞهٞف اُٞؽلح

 ُِو٤بً أكاح كٜٞ أُئشو أٓب .اُزو٤٤ْ ػ٤ِٔخ ا٤ُٜب رَز٘ل اُز٢ اُو٤ًيح أٝ األٍبً ٣ؼ٢٘ أُئشواد كبُٔؼ٤به ٖٓ

 أُواك األكاء كؼال رؼٌٌ اُز٢ ٝأُئشواد أُؼب٤٣و ثبفز٤به ٓوٕٛٞ  ٝرو٤٤ٔٚ كو٤بً األكاء .أُؼ٤به ٝرل٤َو

  .رو٤ٔٚ

 انًانً األداء تقىٌى -1

 أُب٤ُخ، ٝ أُبك٣خ أُٞاهك اكاهح ؽٍٞ Valeurه٤ٔخ  مٝ Jugementؽٌْ  رول٣ْ األكاء رو٣ْٞ ٣ؼ٢٘

 ٓلٟ صْ ٖٝٓ .ه٤بٍٚ ٣ٌٖٔ ٓب ُزؾل٣ل ٍبثوب ٓؾلكح ٓؼب٤٣و ػٞء ػ٠ِ أُ٘زظوح أٝ أُزؾووخ اُ٘زبئظ كٜٞ ه٤بً

 ٓٔب أَُزقلٓخ أُٞاهك ٝ اُ٘زبئظ ث٤ٖ اَُ٘ج٤خ األ٤ٔٛخ رؾل٣ل ٝ اُلؼب٤ُخ َٓزٟٞ ُٔؼوكخ رؾو٤ن األٛلاف

 .اٌُلبءح ػ٠ِ كهعخ ثبُؾٌْ ٣َٔؼ

 ر٤ُٞل ػ٠ِ أُئٍَخ هلهح أ١ اإل٣واك٣خ اُولهح رؾو٤ن ٓلٟ ػٖ اٌُشق ا٠ُ األكاء رو٣ْٞ ٣ٜلف

 ػ٠ِ أُئٍَخ هلهح ٢ٛٝ اٌَُج٤خ ٝاُولهح اإلٍزض٘بئ٤خ، أٝ اُوأٍٔب٤ُخ أٝ اُغبه٣خ أٗشطزٜب ٖٓ ا٣واكاد ٍٞاء

  .اُؾل٣ضخ ُِ٘ظو٣خ ٝكوب اإلٗزبط ػٞآَ ٌٓبكؤح أعَ ٖٓ ٍبثوب أُٞػؾخ أٗشطزٜب اإل٣واكاد ٖٓ رؾو٤ن

                                                           
1
 36 اَُبثن،ص أُوعغ ٗلٌ 

2
 . / 3 ثٌَوح،اُؼلك اإلَٗب٤ٗخ،عبٓؼخ اُؼِّٞ اُغيائو٣خ،ٓغِخ اإلهزظبك٣خ اُؼ٤ٓٞٔخ أُئٍَبد ك٢ أُب٢ُ ا٤ٌَُٜ رؾل٣ل:ثؼ٘ٞإ ٣ؾ٤ب١ٝ،ٓوبٍ ٓل٤لح 

 .89 ،ص 2002
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 ٝظبٛوح أُب٢ُ اإلػَبه ؽبُخ ػٖ أٓبٕ ُٜبٓش أُئٍَخ ٝرؾو٤ن رٔزغ ثٔلٟ اُجؼغ ٣ٝؼوكٚ

أُب٤ُخ ٝاُظؼبة ُِٔقبؽو اُزظل١ ػ٠ِ أُئٍَخ هلهح ٓلٟ آفو أٝ ثزؼج٤و اإلكالً
1

.  

 انًانً األداء يعاٌٍر -2

 ارقبم ك٢ بها  االٍزؼبٗخ ٣ٌٖٔ ُِو٤بً ٤ٍِٝخ أ٣خ ًٞٗٚ ػبّ ًٔلّٜٞ أُؼ٤به ٣ؼوف :انًعٍار يفهىو

 أٝ اهزظبك٣خ أٝ هب٤ٗٞٗخ هبػلح ٣ٌٕٞ كول ٓقزِلخ، أشٌبال ٣ؤفن هل ٝ .ٓؼ٤٘خ ؽبُخ ػ٠ِ ؽٌْ ٓٞػٞػ٢ هواه،

 ثٔؼِٞٓبد رـنٟ ٝٓؼلالد َٗت شٌَ رؤفن ه٣بػ٤خ هبػلح أٝ ه٤ب٤ٍخ عِٔخ أٝ ػجبهح ٝهل ٣ٌٕٞ اعزٔبػ٤خ

  .اُو٣بػ٤خ أُؼب٤٣و ا٠ُ أُؾِِٕٞ ٣وًٖ ٓب ٝػبكح ٝاُشوًخ ٝاهغ أُشوٝع ٖٓ اؽظبئ٤خ

 إ ٝاُزو٤٘خ، االهزظبك٣خ ٝ أُؾبٍج٤خ ٝاُٞصبئن أُؾبٍج٤خ اُوٞاػل ػ٠ِ رؼزٔل أُؼب٤٣و ٛنٙ ٓؼظْ إ

 رَبػل اُز٢ أُئشواد أكؼَ رولّ االهزظبك٣خ ٝاُٞصبئن أُؾبٍج٤خ اَُغالد رؾز٣ٜٞب أُؼِٞٓبد اُز٢

 أُب٤ُخ ٝاٌُشٞكبد اُؼ٤ٓٞٔخ ا٤ُٔيا٤ٗخ كبٕ ،(أُؼزٔلح) أَُزقلٓخ أُؼب٤٣و ك٢ ؽَبة أُب٢ُ األكاء ٓو٢ٓٞ

 أُؼبكخ ٝاُو٤ٔخ ٝاإلٗزبط ٝاُطِت ًبُؼوع االهزظبك٣خ ٝأُؼِٞٓبد األهثبػ ٝاُقَبئو ٝؽَبثبد اُزؾ٤ِ٤ِخ

ًٔوب٤٣ٌ ٛبٓب كٝها رِؼت
2

 . 

 ُٔؼوكخ األههبّ ٖٓ ثـ٤وٙ ٓوبهٗزٚ رزْ ُْ ٓب أُب٤٤ُٖ ُِٔؾ٤ِِٖ ش٤ئب ٣ؼ٢٘ ال ٓؼ٤ٖ ههْ ا٠ُ اُزٞطَ إ

 ٝٛ٘بى .أفوٟ َٗت ثٔؼب٤٣و ٓوبهٗزٜب ، ك٤٘جـ٢ ؽل مارٜب ك٢ ش٤ئب رؼ٢٘ ال أُب٤ُخ كبَُ٘ت أُٞهق أُب٢ُ،

٢ٛ ُِٔوبهٗخ، ٝ ٓؼب٤٣و ػلح
3

 : 

 رٌٖٔ ام "اَُبثوخ َُِ٘ٞاد األػٔبٍ ٓ٘ظٔبد أكاء ػ٠ِ أُؼب٤٣و ٛنٙ رؼزٔل":اُزبه٣ق٤خ أُؼب٤٣و - أ

 ك٢ كبئلرٚ ٖٓ رَزٔل أُؼ٤به ٛنا ٝأ٤ٔٛخ أُب٤ُخ، اَُ٘ت ؽَبة ٖٓ أُب٢ُ اُلاف٢ِ أُؾَِ

 أُب٢ُ اُٞػغ ٝث٤بٕ .ٝاُوٞح اُؼؼق ٓٞاػغ ػٖ اُؼبّ ٝاٌُشق اإلرغبٙ ػٖ كٌوح اػطبء

 ٖٓ األكاء ٝرو٤٤ْ أُطِٞثخ اَُ٘خ اُوهبثخ ػ٠ِ ُـوع ٝمُي اَُبثوخ ثبَُ٘ٞاد ٓوبهٗخ اُؾب٢ُ

 .أُب٤ُخ اإلكاهح ًلبءح رؾ٤َٖ ك٢ ًج٤وح كبئلح ٖٓ رولّ ػٔب كظال .اُؼ٤ِب اإلكاهح

 ك٢ أُئٍَبد ٖٓ ٓغٔٞػخ أكاء ٓؼلٍ ا٠ُ أُؼب٤٣و ٛنٙ رش٤و(:اُظ٘بػ٤خ) اُوطبػ٤خ أُؼب٤٣و - ب

 ك٢ ُٜب أَُب٣ٝخ ُِٔئٍَبد أُب٤ُخ ثبَُ٘ت ُِٔئٍَخ أُب٤ُخ اَُ٘ت ٓوبهٗخ أ١ .اُوطبع اُٞاؽل

 .مارٚ اُوطبع ٖٓ َٓزٔلح نهاأل اُزؾ٤َِ ػ٤ِٔخ ك٢ ثلهعخ ٜٓ٘ب اُ٘شبؽ، ٣َٝزلبك ؽج٤ؼخ ٝك٢ اُؾغْ

                                                           
1
  41 ،ص ٍبثن اُـ٢٘،ٓوعغ ػجل كاكٕ  

2
  57-58 ص ،ص 2007 ،األهكٕ، ٝاُزٞى٣غ،ػٔبٕ ُِ٘شو أُٜ٘ظ أُب٤ُخ،كاه اَُ٘ت ثبٍزقلاّ أُب٢ُ األكاء اٌُوف٢،رو٣ْٞ ٓغ٤ل 

3
 .74-73 ص ٍبثن،ص ؽبُت،ٓوعغ كوؽبٕ ػالء 
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 رِي ٝرش٤و األ٤ٔٛخ، ؽ٤ش ٖٓ األفوٟ أُؼب٤٣و ٖٓ ٝأػؼق أهَ ٢ٛٝ:أُطِوخ أُؼب٤٣و - ت

 ع٤ٔغ ث٤ٖ ٓشزوًخ ٓؼ٤٘خ َُ٘جخ صبثزخ ه٤ٔخ شٌَ رؤفن ٓزؤطِخ ٝعٞك فبط٤خ ا٠ُ أُؼب٤٣و

 هجٍٞ ػلّ ػ٠ِ أُب٤٤ُٖ ٖٓ اٌُض٤و ارلبم اُٞاهؼ٤خ، ٝهؿْ اُزوِجبد بها  ٝروبً أُئٍَبد

 ...اُزلاٍٝ َٗت أُب٤ُخ ٓضَ اَُ٘ت ثؼغ ٛ٘بى إٔ اال أُب٢ُ اُزؾ٤َِ ك٢ أُطِوخ أُؼب٤٣و

 ٝ ٝاإلٍزوار٤غ٤بد ثب٤َُبٍبد ٓوبهٗخ أُبػ٢ ٗزبئظ رؼزٔل أُؼب٤٣و ٛنٙ :أَُزٜلكخ أُؼب٤٣و - ث

 ثبُٔؼب٤٣و اُزقط٤ط٤خ أُؼب٤٣و ٓوبهٗخ أ١.ثبػلاكٛب أُئٍَبد روّٞ اُز٢ اُقطؾ أُٞاىٗبد ًنُي

 إٔ أعَ ٖٓ االٗؾواكبد رؾل٣ل ك٢ أُؼب٤٣و ٛنٙ ٖٓ ٣َٝزلبك.ى٤٘ٓخ ٓبػ٤خ ُؾوجخ كؼال أُؾووخ

  .ُٜب اإلعواءاد اُزظؾ٤ؾ٤خ ارقبم مُي ثؼل أُئٍَبد رَزط٤غ

 :انًانً األداء يقاٌٍس -3

٢ٛ  ٝأُوبّ اُجَؾ ٝه٤ْ .ٝٓوبّ اُجَؾ ث٤ٖ ػالهخ ػجبهح ػٖ ٢ٛ اُز٢ أُب٤ُخ اَُ٘ت ثبٍزقلاّ ٝمُي

 ثبألكاء ٓورجطخ اُؼالهخ رٌٕٞ إٔ شوؽ اُلفَ، ٝهبئٔخ اُؼبٓخ ا٤ُٔيا٤ٗخ رؼوػٜب اُز٢ ٝاألههبّ اُج٤بٗبد

أُوب٤٣ٌ ٛنٙ أْٛ  ٖٝٓ.ُٚ ٝٓلَوح
1

:  

 ٓغ ا٤ٌُِخ اُزٌب٤ُق ك٤ٜب رزَبٟٝ اُز٢ اُ٘وطخ ٢ٛ ٝ :(اُزؼبكٍ ٗوطخ)ثبُوثؾ٤خ أُزؼِوخ أُوب٤٣ٌ -

 ػٖ أُج٤ؼبد ؽغْ ٣ي٣ل ٝػ٘لٓب اُزؼبكٍ، ٓج٤ؼبد ُؾغْ َٓب١ٝ أُج٤ؼبد ؽغْ ٣ٌٕٞ أٝ ٖٓ أُج٤ؼبد اُؼبئل

 ٛٞ ٝاُؼٌٌ .األكاء َٓزٟٞ ى٣بكح ػ٠ِ ٣لٍ ٓئشو ٛٞ ٝ ٓوكٝك٣خ هثؼ ٠َٔ٣ اُلوم اُزؼبكٍ كبٕ ؽغْ

 ًٝنُي اُقَبهح أٝ اُوثؼ ه٤ٔخ ػ٠ِ أُج٤ؼبد ؽغْ ى٣بكح أصو رزجغ ك٢ اُزؼبكٍ ٝرل٤ل ٗوطخ .اُؼطبُخ رٌِلخ

  .اُوثؼ ػ٠ِ اُضبثزخ أٝ أُزـ٤وح ٗوض اُزٌب٤ُق أٝ ى٣بكح رؤص٤و ٓواهجخ

 ٛٞ ٝ أَُزضٔو أُبٍ هأً ه٤ٔخ ا٠ُ اُوثؼ طبك٢ َٗجخ ٣ٔضَ ٝ (ROI)االٍزضٔبه  ػ٠ِ اُؼبئل ٓؼلٍ -

  .االٍزضٔبه٣خ اُوواهاد ٗغبػخ ٓلٟ ٝه٤بٍٚ األكاء رو٤٤ْ ك٢ أَُزقلٓخ أُئشواد ٖٓ أْٛ

 ٖٓ ٝاٍزقلآٚ رط٣ٞوٙ رْ اُؾل٣ضخ، أُب٤ُخ األكاء أُوب٤٣ٌ ٖٓ ٛٞ ٝ :أُؼبكخ االهزظبك٣خ اُو٤ٔخ -

  .األٓو٤ٌ٣خ اُلهاٍبد أؽل ٌٓبرت ؽوف

 كبػزٔبكٛب ُِو٤ٔخ، ٝرٔض٤ال ٝرل٤َوا رؾ٤ِال األكم أُؼ٤به ٢ٛ االهزظبك٣خ أُؼبكخ اُو٤ٔخ كٔلّٜٞ

 أُبٍ، هأً أُب٢ُ ٤ٌَٛٝ أُب٢ُ ا٤ٌَُٜ ٣ؼٖٔ اُز٢ِ٣ٞٔ أُي٣ظ) اُز٤ِ٣ٞٔخ ٤َُِبٍبد أُب٢ُ ً٘ز٤غخ ُألكاء

 ٝػ٤لبد ٝاُذ .( األهثبػ رٞى٣غ ٤ٍبٍخ أُبٍ، هأً ٤ٌَٛ رٌِلخ رقل٤غ اُٞكو اُؼو٣ج٢ ، أُب٢ُ، اُوكغ

  ..good will financierُِو٤ٔخ  أُب٢ُ ٠َٔ٣ ثبٌُٕٔٞ ٓب ٝٛٞ ُِلٞائغ أُب٤ُخ
                                                           

 أُز٤ٔي األكاء ؽٍٞ اُضب٢ٗ أُِزو٠ ك٢ اإلهزظبك٣خ،ٓلافِخ أُئٍَخ أكاء ُزؾ٤َٖ ًٔلفَ اُقبهع٤خ أُظبكه هو٣ش٢،ػ٤ِٔبد اُظـ٤و ٓؾٔل   1

 115 ،ص 2011 ٗٞكٔجو 23 ٝ 22 ٝههِخ،٢ٓٞ٣ ٝاُز٤٤َو،عبٓؼخ اإلهزظبك٣خ اُؼِّٞ ث٤ٌِخ ،أُ٘ؼول2 ٝاُؾٌٞٓبد،ؽ .ُِٔ٘ظٔبد
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 .انًانً األداء أهًٍت:انرابع انًطهب

 ٝثطو٣وخ ىٝا٣ب ػلح ٖٓ اُشوًبد أكاء رو٣ْٞ ا٠ُ ٣ٜلف أٗٚ ك٢ ػبّ ثشٌَ أُب٢ُ األكاء أ٤ٔٛخ ر٘جغ

 أُب٢ُ األكاء ٣ٞكوٛب اُز٢ اُج٤بٗبد ٖٓ ٝاإلٍزلبكح ٝاُؼؼق اُوٞح عٞاٗت ُزؾل٣ل اُج٤بٗبد رقلّ َٓزقل٢ٓ

 اُشوًبد أػٔبٍ ٓزبثؼخ ػ٤ِٔخ ك٢ أ٣ؼب أُب٢ُ األكاء أ٤ٔٛخ ٝر٘جغ َُِٔزقل٤ٖٓ، أُب٤ُخ ُزوش٤ل اُوواهاد

 اُظؾ٤ؼ اإلرغبٙ ٗؾٞ األكاء ٝرٞع٤ٜٚ ٝكؼب٤ُزٚ أكائٜب َٓز٣ٞبد ٝرو٤٤ْ أٝػبػٜب ًٍِٜٞب ٝٓواهجخ ٝرلؾض

 اإلٍزقلآبد ٝروش٤ل اُزظؾ٤ؾ٤خ اعواءارٜب ٝاهزواػ أٍجبثٜب ٝث٤بٕ رؾل٣ل أُؼٞهبد فالٍ ٖٓ ٝأُطِٞة

 ُِؾلبظ ا٤َُِٔخ اُوواهاد ارقبم ك٢ ٝأَُبٛٔخ ُِشوًبد اُؼبٓخ ٝكوب ُألٛلاف ٝاٍزضٔبهارٜب ُِشوًبد اُؼبٓخ

  .أُ٘بكَخ ٝ اُجوبء ٝ اإلٍزٔواه٣خ ػ٠ِ

 ٤ٍُٞخ اُشوًخ ، هثؾ٤خ رو٤٤ْ:ػ٠ِ اُؼٞء ٣ِو٢ أٗٚ ك٢ أُب٢ُ األكاء أ٤ٔٛخ ؽظو ٣ٌٖٔ ػبّ ٝثشٌَ

 أُئشواد  رؾل٣ل ٣زْ ُنُي .اُشوًخ ؽغْ رطٞه اُزٞى٣ؼبد، رطٞه أُل٤ٗٞ٣خ ، اُ٘شبؽ ، اُشوًخ ، رطٞه

 ٛٞ ٝرؾ٤َٜ٘ب اُوثؾ٤خ رو٤٤ْ ٖٓ اُـوع إٔ ؽ٤ش .أُب٢ُ األكاء رؾ٤َِ أكٝاد ٝؽوم ُِشوًخ رٞكو اُز٢

 أٓب ،تها ثبُزيآب اُٞكبء ػ٠ِ اُشوًخ هلهح رؾ٤َٖ ٛٞ رو٤٤ْ ا٤َُُٞخ ٖٓ ٝاُـوع اُشوًخ،  ه٤ٔخ رؼظ٤ْ

 ٖٓ ٝاُـوع تهاٝاٍزضٔبها أُب٤ُخ اُشوًخ ُٔظبكهٛب رٞى٣غ ٤ًل٤خ ٓؼوكخ ٛٞ اُ٘شبؽ رو٤٤ْ ٖٓ اُـوع

 اُشوًخ ؽغْ رو٤٤ْ ٖٓ أٓب اُـوع .اُقبهع٢ اُز٣َٞٔ ػ٠ِ اُشوًخ اػزٔبك ٓلٟ ُٔؼوكخ أُب٢ُ اُوكغ رو٤٤ْ

ُِشوًبد اُولهح ا٤ٌُِخ رؾ٤َٖ ا٠ُ ثبإلػبكخ اهزظبك٣خ أثؼبك ماد ا٤ُٔياد ٖٓ ثٔغٔٞػخ ٣يٝكٛب كٜٞ
1

 . 

 تقًٍٍه ويراحم انًانً األداء فً انًؤثرة انعىايم:انثانث انًبحث

 ٓٔب ٝظبئلٜب، أكاء ك٢ رؼوهِٜب هل ٝطؼٞثبد ٓشبًَ ػلح ث٘شبؽٜب ه٤بٜٓب فالٍ أُئٍَخ رٞاعٚ

 ٣زْ.اثشؤ اُزظؾ٤ؾ٤خ اُوواهاد ٝارقبم ٝرؾ٤ِِٜب أُشبًَ ٛنٙ ٓظبكه ػٖ اُجؾش ػ٠ِ ا٤َُٔو٣ٖ ٣ٞعت

  .أُب٢ُ األكاء رو٤٤ْ ٝٓواؽَ أهًبٕ ٝ أُب٢ُ األكاء ػ٠ِ أُئصوح اُؼٞآَ أْٛ أُجؾش ا٠ُ ٛنا ك٢ اُطوم

 انًانً  األداء عهى انًؤثرة انعىايم :األول انًطهب

ك٢ أُب٢ُ األكاء ػ٠ِ أُئصوح اُؼٞآَ رزِقض
2

:  

 ثبُشوًبد أُزؼِوخ أُزـ٤واد ع٤ٔغ ك٤ٚ رزلبػَ اُن١ اإلؽبه أٝ اُٞػبء ٛٞ :اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ -1

 األٗشطخ رجبكٍ ٝأٍب٤ُت ٝأَُئ٤ُٝبد ٝاُظالؽ٤بد االرظبالد أٍب٤ُت رزؾلك  كل٤ٚ.ٝأػٔبُٜب

 ك٢ اإلكاه٣خ اُٞظبئق ٢ٛٝ اإلكاه٣خ اٌُضبكخ اُز٘ظ٢ٔ٤ ٣زؼٖٔ ا٤ٌَُٜ ؽ٤ش .ٝأُؼِٞٓبد

                                                           
1
 .48 -46 ص ٍبثن،ص اُقط٤ت،ٓوعغ ٓؾٔٞك ٓؾٔل 

2
 .48 المرجع نفسه ،ص 
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 اُز٢ أُٜبّ ػلك كٜٞ األكو٢ اُزٔب٣ي اإلكاه٣خ أٓب أَُز٣ٞبد ػلك ٛٞ اُوأ٢ٍ ٝاُزٔب٣ي اُشوًبد

  .ٝأُٞظل٤ٖ اُلوٝع ػلك ٖٓ اُغـواك٢ االٗزشبه ٝ اُؼَٔ رو٤َْ ػٖ ٗزغذ

 ؽو٣ن ػٖ ث٘غبػ اُقطؾ ر٘ل٤ن ك٢ أَُبػلح فالٍ ٖٓ اُشوًبد أكاء ػ٠ِ اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ ٣ٝئصو

 رؾل٣ل ر٤ََٜ ا٠ُ ثبإلػبكخ ُٜب أُٞاهك رقظ٤ض صْ ٖٝٓ بها  اُو٤بّ ٣٘جـ٢ اُز٢ ٝاُ٘شبؽبد رؾل٣ل األػٔبٍ

 ارقبم ُإلكاهح رََٜ اُز٢ أُٞاطلبد ػٖٔ اُوواهاد ارقبم ك٢ ٝأَُبػلح ك٢ اُشوًبد ُألكواك األٝآو

  .كبػ٤ِخ ثؤًضو اُوواهاد

 األكاء ٝرٞع٤ٚ اإلكاهح ٝأٍِٞة اُوواه ارقبم ٤ًٝل٤خ اُز٘ظ٤ْ ٝػٞػ ٝٛٞ :اُز٘ظ٢ٔ٤ أُ٘بؿ -2

 ٝػ٤ِٔبرٜب  ٝأٛلاكٜب اُشوًخ ٜٓبّ اُؼب٤ِٖٓ اكهاى ثٞػٞػ ٣ٝوظل اُؼ٘ظو اُجشو١، ٝر٤ٔ٘خ

 .الرقبمٛب ٝرو٤٤ٜٔب ػوال٤ٗخ ثطو٣وخ أفنٙ ٛٞ ارقبم اُوواه ٝأٓب .ثبألكاء اهرجبؽٜب ٓغ ٝأٗشطزٜب

  .أص٘بء األكاء اُنار٤خ أُجبكهح ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ رشغ٤غ ك٢ اكاهح ٝأٍِٞة

 اإلكاه٣خ اُ٘بؽ٤ز٤ٖ ٖٓ ًٝلبءرٚ ا٣غبث٤خ ثظٞهح األكاء ٍالٓخ ػٔبٕ ػ٠ِ اُز٘ظ٢ٔ٤ أُ٘بؿ ٣وّٞ ؽ٤ش

 اإلكاه٤٣ٖ رطج٤ن ٓلٟ ػ٠ِ ٝاُزؼوف األكاء طٞهح ُوٍْ اُوواه ُٔزقن١ ٓؼِٞٓبد  ٝاػطبء.ٝأُب٤ُخ

 .اُشوًخ أٓٞاٍ رظوكْٜ ك٢ ك٢ األكاء ُٔؼب٤٣و

 األٛلاف ُزؾو٤ن اُشوًخ ك٢ أُؼزٔلح ٝاُطوم ٝأُٜبهاد األٍب٤ُت ػٖ ػجبهح ٢ٛ :اُزٌُ٘ٞٞع٤ب -3

 اُطِت، ؽَت اإلٗزبط  ًزٌُ٘ٞٞع٤ب) ثبإلؽز٤بعبد أُظبكه هثؾ ػ٠ِ ٝاُز٢ رؼَٔ أُ٘شٞكح

 (.اٌُج٤وح اُلكؼبد رٌُ٘ٞٞع٤ب أَُزٔو، اإلٗزبط أُطِٞثخ، رٌُ٘ٞٞع٤ب ُِٔٞاطلبد ٝكوب ٝرٌٕٞ

 ٝمُي أٛلاكٜب ٓغ ٝأَُ٘غٔخ ُطج٤ؼخ أػٔبُٜب أُ٘بٍجخ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٗٞع رؾل٣ل اُشوًبد ٝػ٠ِ

 ٖٓ اُشوًبد الثل ُٜنٙ اُز٢ ٝ .اُشوًبد رٞاعٚ اُز٢ اُزؾل٣بد أثوى ٖٓ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب إٔ ثَجت

ٝرؼَٔ  .ٝاألكاء اُزو٤٘خ ث٤ٖ أُٞاءٓخبهدف  ٝرط٣ٞوٙ أكائٜب ٝرؼل٣َ ٝاٍز٤ؼبثٜب ٓؼٜب اُز٤ٌق

 اُزٌب٤ُق ٝفلغ اُز٘بك٤َخ اُولهح ٖٓ ٓزؼلكح عٞاٗت رـط٢ نهاأل األكاء ش٤ُٞٔخ ػ٠ِ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب

  .اَُٞه٤خ ٝاُؾظخ األهثبػ  ى٣بكح ا٠ُ ثبإلػبكخ ٝأُقبؽوح ٝاُز٣ٞ٘غ

 ػلح ٣ٞعل ؽ٤ش.اُؾغْ ًج٤وح أٝ ٓزٍٞطخ شوًبد ا٠ُ اُشوًبد رظ٤٘ق ثبُؾغْ ٣وظل :اُؾغْ -4

 اُو٤ٔخ اعٔب٢ُ أٝ أُج٤ؼبد اعٔب٢ُ اُٞكائغ، أٝ أُٞعٞكاد اعٔب٢ُ:ٜٓ٘ب اُشوًبد ٓوب٤٣ٌ ُؾغْ

  .اُلكزو٣خ

 اُشوًبد ألكاء ػبئوب ٣شٌَ كول .ٍِجب ُِشوًبد أُب٢ُ األكاء ػ٠ِ أُئصوح اُؼٞآَ ٖٓ اُؾغْ ٣ٝؼزجو

 ٝا٣غبثب كؼب٤ُخ اهَ أكاإٛب ٣ظجؼ ٓ٘ٚ ٝ .رؼو٤لا أًضو رظجؼ اُشوًخ اكاهح ػ٤ِٔخ كبٕ اُؾغْ إ ثي٣بكح ؽ٤ش

 أُؼِٞٓخ ٍؼو ٝإ .ثبُشوًخ أُٜز٤ٖٔ أُب٤٤ُٖ أُؾ٤ِِٖ ػلك ٣يكاك اُشوًخ ؽغْ ىاك أٗٚ ًِٔب ؽ٤ش ٖٓ
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 ػالهخ ؽٍٞ كهاٍبد أعو٣ذ اُشوًبد كول ؽغْ ثي٣بكح ٣وَ أُب٤ُخ ك٢ اُزوبه٣و اُٞاهكح اُٞاؽلح ُِٞؽلح

  .ؽوك٣خ ػالهخ ٝاألكاء اُؾغْ ث٤ٖ إٔ اُؼالهخ ٝث٤٘ذ اُشوًبد ثؤكاء اُؾغْ

ا٠ُ ُِٔئٍَبد أُب٢ُ األكاء ػ٠ِ أُئصوح اُؼٞآَ ٝرج٣ٞت رظ٤٘ق ٣ٌٖٝٔ
1

 : 

 أكائٜب ػ٠ِ ٝرؤصو أُئٍَخ رٞاعٚ اُز٢ اُقبهع٤خ اُزـ٤واد ٖٓ ٓغٔٞػخ ٢ٛٝ :انخارجٍت انعىايم 

 ُٜنٙ أَُزوج٤ِخ اُ٘زبئظ رٞهغ كوؾ ٣ٌٜٔ٘ب ٝاٗٔب ػ٤ِٜب ا٤َُطوح أُئٍَخ إلكاهح ال ٣ٌٖٔ ؽ٤ش أُب٢ُ

 - :اُؼٞآَ ٛنٙ ٝرشَٔ ارؤص٤وا ٖٓ ٝاُزو٤َِ فطؾ ُٔٞاعٜزٜب اػطبء ٝٓؾبُٝخ اُزـ٤واد

 . اُقلٓبد ٗٞػ٤خ ػ٠ِ أُئصوح ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤خ اُؼ٤ِٔخ اُزـ٤واد 

 .اَُٞم ٝهٞا٤ٖٗ اُلُٝخ ؽوف ٖٓ أُئٍَبد ػ٠ِ رطجن اُز٢ ٝاُزؼ٤ِٔبد اُوٞا٤ٖٗ -

 .ُِلُٝخ ٝاإلهزظبك٣خ أُب٤ُخ ا٤َُبٍبد -

 ٣ٌٖٔ أٗٚ ثؾ٤ش ُِٔئٍَخ أُب٢ُ األكاء ػ٠ِ رئصو اُز٢ اُؼٞآَ رِي ٢ٛٝ :انذاخهٍت انعىايم

 ٛنٙ أْٛ ٖٝٓ اُزٌب٤ُق ٝرو٤َِ اُؼبئل رؼظ٤ْ ػ٠ِ ٣َبػل اُن١ ثبُشٌَ ػ٤ِٜب ٝا٤َُطوح اُزؾٌْ ك٤ٜب ُِٔئٍَخ

  : اُؼٞآَ

 .اُزٌب٤ُق ػ٠ِ اُوهبثخ -

 .أُزبؽخ أُب٤ُخ أُٞاهك اٍزقلاّ ًلبءح ػ٠ِ اُوهبثخ -

 .األٓٞاٍ ػ٠ِ اُؾظٍٞ رٌِلخ ػ٠ِ اُوهبثخ -

 فالٍ أُظوٝكبد ارغبٙ ههبثخ ا٠ُ ؽ٤ش رٜلف  ثبُوهبثخ فبطخ رؤص٤و ٓئشواد  ا٠ُ ثبإلػبكخ

 اُلٞائل َٗجخ :أٜٛٔب ٖٝٓ روش٤لٛب ٝٓؾبُٝخ ُِٔئٍَخ اَُ٘ج٤خ أ٤ٔٛزٜب ٓلٟ أُقزِلخ ٝرؾ٤َِ أُب٤ُخ اُلزواد

 أُلكٞػخ اُلٞائل ٛنٙ ٍِٞى ههبثخ ػ٠ِ أُئٍَخ هلهح اَُ٘جخ أُ٘زغخ،ٝرجوى ٛنٙ ُألطٍٞ أُلكٞػخ

  .أُ٘زغخ األطٍٞ ى٣بكح ػ٠ِ ٝهلهرٜب 

 عِٔخ ػ٠ِ أُلكٞػخ ُلٞائل ٛنٙ أ٤ٔٛخ اَُ٘جخ ٛنٙ رٞػؼ ؽ٤ش اُٞكائغ ػ٠ِ أُلكٞػخ اُلٞائل َٗجخ ٝ

  (ٝأَُزؾوبد اُؼٔالء ٖٓ اُٞكائغ)اُقبهع٤خ أُظبكه ٖٓ أُئٍَخ ػ٤ِٜب اُز٢ رؾظِذ األٓٞاٍ

 .األهَبّ ٝ ٝاإلكاهاد األكواك ث٤ٖ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُؼالهبد كهعخ ٝػٞػ ػلّ -

                                                           
 أُئٍَخ،٤ًِخ ٓب٤ُخ اُز٤٤َو،رقظض ػِّٞ ك٢ ٓبعَز٤و اُوواه،ٓنًوح ٝارقبم ُِٔئٍَخ أُب٢ُ األكاء رو٤٤ْ ك٢ أُؼِٞٓبد ع٤ِِخ،كٝه فوٝف ثٖ 1

 78 ،ص 2009 ثٞٓوكاً، ٝاُز٤٤َو،عبٓؼخ اإلهزظبك٣خ اُؼِّٞ
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 .أُئٍَخ ٝؽغْ أُوًي٣خ كهعخ -

 .ُِٔئٍَخ األٍب٤ٍخ األٛلاف ٝػٞػ كهعخ -

 .ُِٔئٍَخ ٝثشو٣خ ٓب٤ُخ ٓٞاهك رٞكو ٓلٟ -

 .ع٤ل ثشٌَ اُوواهاد ٓزقن١ ٣ل٤ل أُئٍَخ كافَ ٓؼِٞٓبر٢ ٗظبّ ٝعٞك ػلّ -

 اُٜلف رؾل٣ل أُئٍَخ كؼ٠ِ هواهٙ،ٝٓ٘ٚ رؾل٣ل ك٢ اُوواه ٓزقن ػ٠ِ رؤص٤و ُٜب اُؼٞآَ ٛنٙ كٌٌَ

أُزقن  اُوواه ٗغبػ ٣زؾون ٢ٌُ ُزطج٤وٚ أُئٍَخ كافَ أُ٘بٍت ٝاُغٞ اُج٤ئخ رٞك٤و ٝ اُوواه أُزقن ٖٓ
1
. 

 

 انًانً األداء تقٍٍى أركاٌ:انثاًَ انًطهب

 :اُزب٤ُخ األٍب٤ٍخ األهًبٕ ػ٠ِ أُب٢ُ األكاء رو٤٤ْ ػ٤ِٔخ روًي

 أٛلاف رٞعل ؽ٤ش اال رٞعل ال األكاء رو٤٤ْ ػ٤ِٔخ إٔ أُئًل ٖٓ :َٓجوب ٓؾلكح أٛلاف ٝعٞك -1

 أُب٤ُخ كبُِٞائؼ هواه أٝ ٗٔؾ أٝ ٓؼ٤به أٝ ٤ٍبٍخ أٝ فطخ طٞهح ك٢ رٌٕٞ هل ٝ ٓؾلكح َٓجوب،

 ٝٓؼلالد اُ٘ٔط٤خ اُزٌب٤ُق ًنُي ػٞاثؾ، ٝ هٞاػل ٖٓ ٝٓب رزؼٔ٘ٚ أُٞاىٗخ هثؾ ٝهٞا٤ٖٗ

  .األكاء رو٤٤ْ ػ٠ِ أٍبٍٜب ٣زْ َٓجوب ٓؾلكح أٛلاف أُؼ٤به٣خ، األكاء

 اُ٘ظْ رٞكوٙ ٓب ػ٠ِ ثبالػزٔبك ػبكح اُلؼ٢ِ األكاء رول٣و أٝ ه٤بً ٣زْ :اُلؼ٢ِ األكاء ه٤بً -2

 ُِو٤بّ ٓلهث٤ٖ ػب٤ِٖٓ رٞك٤و ٣غت ٝ ٝٓؼِٞٓبد، ث٤بٗبد ٖٓ اإلؽظبئ٤خ ٝ األٍب٤ُت أُؾبٍج٤خ

 أٝ اُو٤بً ٗزبئظ ػوع َُوػخ ٓ٘بٍجب مُي ًبٕ ٓز٠ أَُزؾلصخ اٍزقلاّ ا٥الد ٓغ ٛنٙ األػٔبٍ

 .ثٜب اُقبطخ اُوواهاد ٝارقبم اُزول٣و

 ٍٞاء االٗؾواكبد ُزؾل٣ل ثبُٔؼب٤٣و أُؾون األكاء ٓوبهٗخ ٣زْ :ثبُٔؼب٤٣و اُلؼ٢ِ األكاء ٓوبهٗخ -3

 ػ٠ِ هبكهح عؼِٜب ٝ أَُزوج٤ِخ، ثبُ٘زبئظ اُز٘جئ ٖٓ اإلكاهح ُز٤ٌٖٔ ٝ ٍِج٤خ، ا٣غبث٤خ أٝ ًبٗذ

 ٝ .ٝهٞػٜب كٕٝ رؾٍٞ اُز٢ اُالىٓخ اإلعواءاد ارقبم ٖٓ أعَ ٝهٞػٜب هجَ األفطبء ٓغبثٜخ

 ٝاإلؽظبء أُؾبٍجخ ػ٠ِ كوم ٓلهثخ ،ٝٝعٞك اُٜبٓخ االٗؾواكبد ػ٠ِ اُوهبثخ روًي إٔ ٣غت

  .أُٞػٞػخ ٝ أُؾووخ اُ٘زبئظ ث٤ٖ أُوبهٗخ ٝر٤ََٜ االٗؾواكبد ًشق ٍوػخ ا٠ُ ٣ئك١

 ٣زٞهق اٗؾواف ٓب ُزظؾ٤ؼ اُوواهاد ارقبم إ :االٗؾواكبد ُزظؾ٤ؼ أُ٘بٍجخ اُوواهاد ارقبم -4

 اُلؼ٢ِ ،ٝٓوبهٗخ األكاء ٝه٤بً َٓجوب أُؾلكح األٛلاف ػٖ أُزبؽخ أُؼِٞٓبد ٝ ػ٠ِ اُج٤بٗبد

                                                           
1
 .79 اَُبثن،ص أُوعغ ٗلٌ 
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 ػ٠ِ ٣َبػلإ أٍجبثٚ ٝث٤بٕ االٗؾواف رؾ٤َِ كبٕ ُنُي .أُقطؾ أُؾون ثبُٜلف األكاء مُي

 ٓؾلكا ٝ .أُ٘بٍت اُٞهذ ك٢ ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت أُ٘بٍت اُن١ اُوواه ٝارقبم أُٞهق رول٣و

 .ثبُوواه أُؾ٤طخ ع٤ٔغ  اُظوٝف االػزجبه ك٢ آفنا .أُطِٞة اُزظؾ٤ؼ ٗٞع ثٞػٞػ

 اإلكاه٣خ اُٞؽلاد رؾو٤ن ٓلٟ ػ٠ِ ُِزؼوفتهدف  األكاء رو٤٤ْ ػ٤ِٔخ ثؤٕ اُوٍٞ ٣ٌٖٔ ُٝنُي

اُالىٓخ  ٝاُج٤بٗبد أُؼِٞٓبد أُقزظخ األعٜيح ُلٟ رزٞاكو ثٞاٍطزٜب أٗٚ ُٜب،ًٔب ُألٛلاف أُٞػٞػخ

 .َٓزوجال ُِزقط٤ؾ اُغ٤ل ٝاُؼوٝه٣خ

 األداء تقٍٍى عًهٍت بها تًر انتً انًراحم:انثانث انًطهب

  :أٜٛٔب ٓواؽَ ثؼلح األكاء رو٤٤ْ ػ٤ِٔخ رٔو

 ك٢ أُزٔضِخ أُب٤ُخ اُوٞائْ فالٍ ٖٓ ٝمُي :اإلؽظبئ٤خ ٝأُؼِٞٓبد اُج٤بٗبد ػ٠ِ اُؾظٍٞ -1

 اػبكخ أُب٤ُخ ثبُزوبه٣و أُوكوخ أُالؽن ٝ األفوٟ اُوٞائْ ٝ اُ٘ول١ اُزلكن هبئٔخ ٝ اُ٘زبئظ ا٤ُٔيا٤ٗخ،علٍٝ

 أُشبثٜخ  أُ٘شآد ثؤٗشطخ أُزؼِوخ اُج٤بٗبد ٝ اَُبثوخ، ثبَُ٘ٞاد أُؼِٞٓبد أُزؼِوخ ا٠ُ

ٖٓ  َٓزٟٞ رٞك٤و ٣زؼ٤ٖ ؽ٤ش :ثبُ٘شبؽ أُزؼِوخ ٝأُؼِٞٓبد اُج٤بٗبد ٝكهاٍخ رؾ٤َِ -2

 ٓلٟ ُزؾل٣ل أُؼوٝكخ اإلؽظبئ٤خ اُطوم ثجؼغ االٍزؼبٗخ ٣زْ ٝهل اُج٤بٗبد ٛنٙ ك٢ ٝاالػزٔبك٣خ أُٞصٞه٤خ 

 .ثٜنٙ اُج٤بٗبد  أُٞصٞه٤خ

 اُٞؽلح رٔبهٍٚ  اُن١ ُِ٘شبؽ أُالئٔخ اَُ٘ت ٝ أُؼب٤٣و ثبٍزقلاّ :اُزو٤٤ْ ػ٤ِٔخ اعواء -3

 ؽٌْ ا٠ُ اُزٞطَ بهدف مُي ٝ االهزظبك٣خ ُِٞؽلح اُؼبّ اُ٘شبؽ اُزو٤٤ْ ػ٤ِٔخ رشَٔ ػ٠ِ إٔ االهزظبك٣خ

  .ػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ االػزٔبك ٝكه٤ن ٓٞػٞػ٢

 ٝإٔ ُِٞؽلح أُقططخ األٛلاف ٓغ اُزو٤٤ْ ٗزبئظ ثٔوبهٗخ ٝمُي :االٗؾواكبد رؾل٣ل -4

 ُٔؼبُغخ اُالىٓخ ٍٝ اُؾَ ٝإٔ أٍجبثٜب ٝرؾل٣ل ؽظوٛب رْ هل اُ٘شبؽ ك٢ اُز٢ ؽظِذ االٗؾواكبد

 .أَُزوجَ ك٢ األكؼَ ٗؾٞ اُٞؽلح ث٘شبؽ ٤َُِو ٝػؼذ اُقطؾ هل ٝإٔ ارقند هل االٗؾواكبد

 اإلكاهاد ا٠ُ اُزو٤٤ْ ٗزبئظ ٣ٝل ى ثذ ٝمُي :ُالٗؾواكبد اُزظؾ٤ؾ٤خ اُؼ٤ِٔبد ٓزبثؼخ -5

 .ٝاُوهبثخ أُزبثؼخ كؼب٤ُخ ٝى٣بكح اُوبكٓخ اُقطؾ هٍْ ك٢ ٜٓ٘ب ُالٍزلبكح كافَ اُٞؽلح أُقزِلخ
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 : خالصت انفصم       

رؤ٤ًل ٖٓ ًلبءح ٍُي ٍم٣ِؼت رو٤٤ْ األكاء أ٤ٔٛخ ًج٤وح ك٢ اُ٘شبؽ االهزظبك١ ٝ                

 إٔ رو٤٤ْ أُئٍَخ ًٔبأُٞاهك أُزبؽخ ٝ اُزؾون ٖٓ ر٘ل٤ن األٛلاف أَُطوح كافَ  اٍزقلاّ

أُب٢ُ ٣ٌٖٔ ٖٓ رؾل٣ل ٓواًي اُوٞح أٝ ث٤بٕ ٗوبؽ اُؼؼق ٝ كؼب٤ُخ األكاء ك٢ رؾو٤ن  األكاء

  ثؾ٤ش ٣زْ ارقبم اُوواهاد ثٔقزِق أٗٞاػٜب ثؼل اُو٤بّأُئٍَخاُز٢ رَؼ٠ ا٠ُ رؾو٤وٜب  األٛلاف

 .ثؼ٤ِٔخ اُٞهٞف ؿ٠ِ اُٞػغ أُب٢ُ ُِٔئٍَخ 
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 :تمهُذ

 عٛف األداء، ٚأعبع١بد اٌزغ١١ش ِشالجخ ٌٛظ١فخ إٌظش٠خ اٌذساعخ ِٓ اإلٔزٙبء ثؼذ    

 ا١ٌّذا١ٔخ ٌذساعخ حمال ٌزىْٛ" ٚحذح أغز٠خ األٔؼبَ"  ٚالغ ػٍٝ رٌه ئعمبؽ ٔحبٚي

 فٟ اٌّبٌٟ األداء ِغزٜٛ ِٓ اٌشفغ فٟ اٌزغ١١ش ِشالجخ دٚس دساعخ خالي ِٓ ٘زٖ

  . اٌّإعغخ

  :اٌزبٌٟ إٌحٛ ػٍٝ ٟٚ٘ ِجبحش صالس ئٌٝ اٌفظً ٘زا ثزمغ١ُ لّٕب ٌٚزا

  ؛ ٔجزح ربس٠خ١خ ػٓ اٌّإعغخ : األٚي اٌّجحش      

  اٌّغزؼٍّخ؛ ٚاٌٛعبئً اٌج١بٔبد عّغ أدٚاد :اٌضبٟٔ اٌّجحش     

  .االعزج١بْ ٔزبئظ رح١ًٍ :اٌضبٌش اٌّجحش    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انمبنٍ األداء ػهً انتسُُز مزاقبت                                                  أثز:انثبنث انفصم  
 

 

56 

 وبذة تبرَخُت ػه انمؤسست: انمبحث األول 

 وشأة انمؤسست و تطىرهب :انمطهب األول

اٌذ٠ٛاْ اٌٛؽٕٟ اٌمِٟٛ ٠ؼزجش ِٓ اٌٛحذاد اإلصٕٟ ٚ اٌضالص١ٓ اٌّٛسصخ ػٓ اٌؼٙذ االعزؼّبسٞ      

 .ٚاٌّٛصػخ ػجش اٌٛؽٓ 

ٚ سِّذ ِٓ " makala "ِٓ ؽشف اٌششوخ اإلعجب١ٔخ 1952رُ رأع١ظ ٘زٖ اٌٛحذح عٕخ       

 ٚ ٘زا رحذ ئششاف ٚصاسح اٌفالحخ ٚ 4_4_1969اٌذ٠ٛاْ اٌمِٟٛ ألغز٠خ األٔؼبَ ة   ؽشف

اٌظ١ذ اٌجحشٞ ثشىً ِإعغخ ػ١ِّٛخ راد ٔشبؽ ئٔزبعٟ ألغز٠خ األٔؼبَ ِشوض٘ب اٌشئ١غٟ 

 .اٌغضائش اٌؼبطّخ 

ِشد ٘زٖ اٌّإعغخ ثؼذح رحٛالد ٔز١غخ اإلطالحبد االلزظبد٠خ راد سأط ِبي ئعّبٌٟ       

 دط ح١ش أطجحذ ِإعغخ راد رغ١١ش ال ِشوضٞ ٚ ع١ّذ ة  7.000.000.000لذس ة 

ONAB  ح١ش أدِغذ ف١ٙب اٌّإعغبد اٌضالس : 

ORAVIOٚOREVI   ٚ ORAC ح١ش وبٔذ ٘زٖ اٌششوبد فٟ حبٌخ ا١ٙٔبس ٚ ئفالط فمشس 

ONAB  

 %80 ١ٌظجحٛا ششوخ ٚ ِٕظّخ ٚاحذح رحذ ل١بدرٙب ح١ش عبّ٘ذ ثشأط ِبي لذسٖ  دِغُٙ 

  ِٓ سأط اٌّبي ٚ وبْ ٘زا وٍٗ ثزبس٠خ ِبٞ %20ٚاٌششوبد اٌضالس األخشٜ عبّ٘ذ ة 

 :ٚ حٌٛذ 1998

ORAVIO    ٌٝئGAOرمغ فٟ ٔبح١خ اٌغشة ٚ  

OREVI     ٌٝئGAEٚرمغ ٔبح١خ اٌششق  

ORAC     ٌٝحٌٛذ ئ GAC رمغ ٘زٖ األخشٜ فٟ اٌٛعؾ ٚ  

 UABاٌٛحذح  ONAB اٌششوخ اٌمبثؼخ ٚ وً ٘زٖ إٌٛاحٟ رزؼبًِ ِغ اٌّذ٠ش٠خ اٌّشوض٠خ 

ٚ اٌزٞ أشأ ة   GAO~ORAVIOِحً اٌذساعخ ٟ٘ ِغّغ رشث١خ اٌذٚاعٓ ٌٍغشة 

 دط 7.003.000.000 دط ٚاسرفغ ئٌٝ 7.000.000.000ِبي لذسٖ  ثشأط  1998_1_19

 . ػبًِ 86ِمش٘ب ِغزغبُٔ ٚ رٛظف حب١ٌب 

  ٠ORAVIOمزظش ػًّ اٌٛحذح ػٍٝ اإلٔزبط ٚ اٌج١غ ٚ اٌّذ٠ش٠خ ربثؼخ ٌٍّإعغخ األَ     

ِغزغبُٔ ٚ رؼزجش اٌغٍطخ اٌّششفخ ػ١ٍٙب وّب أٔٙب اٌّغإٌٚخ ٚ اٌّزحىّخ , اٌّزٛاعذح ثظالِٕذس 
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ثبألعؼبس ٚ وزا اٌّظذسح ٌألٚاِش فٟ ئٔزبط ِٕزٛط ِؼ١ٓ أٚ رغ١١شٖ ٚ ٟ٘ ِغإٌٚخ ػٓ ع١ش 

 .اٌٛحذح ِحً اٌذساعخ ٚ ِؼبٌغخ أٞ ؽٛاسب وّب أٔٙب رزحًّ إٌز١غخ

رٍّغبْ ,ِغزغبُٔ ,  ٚ٘شاْ :٘زٖ اٌٛحذح رٕزّٟ ئٌٝ اٌغشة ٚ رؼُ عجغ ٚحذاد فشػ١خ      

ٚ عزخ ِشاوض ٌزشث١خ اٌذٚاعٓ ثشىً ششوبد ٚ اٌزؼبًِ ,اٌج١غ ,ثشبس ,ر١بسد,ع١ذٞ ثٍؼجبط ,

 .٠ىْٛ ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ ٚ ٘زا ٌغذ حبعبرٙب اٌؼشٚس٠خ ٚ اٌزجبدي اٌّشزشن ٌٍّٛاد األ١ٌٚخ 

 

 انهُكم انتىظُمٍ نهمؤسست : انمطهب انثبوٍ 

رؼٕٟ وٍّخ اٌزٕظ١ُ اٌزغذ٠ذ ٚ ٘ٛ ٠شىً اإلؽبس اٌزٞ ٠غت أْ رؼًّ : رؼش٠ف اٌزٕظ١ُ      

 :اٌّإعغخ ػّٕٗ ٚ ٠ّىٓ رؼ١١ٓ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ثٗ ف١ّب ٠ٍٟ 

سؤعبء اإلداسح ٚ       ِٙبُِٙ ٚػغ األ٘ذاف ٚ اٌغ١بعبد:اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٚ اٌّغبػذْٚ     

ٚظ١فزُٙ رٕحظش ػّٓ رطج١ك رٍه اٌمشاساد اٌخبطخ ثبٔغبص األ٘ذاف ٚ اٌغ١بعبد :اٌّظبٌح 

 .اٌّغطشح 

 ٘ٛ ِخطؾ ٠ّضً ِغٛع ١٘بوً اٌّإعغخ اٌّٛعٛدح ث١ٓ ِخزٍف اٌّظبٌح :ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ     

أحغٓ ٚع١ٍخ ٌإلػالَ اٌذاخٍٟ ألٔٗ ٠مَٛ ثزشر١ت ٚػؼ١خ وً ػبًِ فٟ اٌّإعغخ ٚ ٠ج١ٓ  وّب أٔٗ

ِؼظُ اٌّٙبَ اٌّإداح ِٓ ؽشف اٌّظبٌح ٚ األشخبص فٙٛ ٠ٍؼت دٚسا ٘بِب فٟ اٌّإعغخ ٚ 

 .٠ّزبص ثغشػخ اٌزٕف١ز ٚ ثبٌجغبؽخ ٚاٌغٌٙٛخ

رحزٛٞ اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍٛحذح ػٍٝ ِشالت اٌّظبٌح ٚ ِشالت : ا١ٌٙىً اٌخبص ثبٌٛحذح     

ا١ٌّضا١ٔخ ٚ أِبٔخ اٌّذ٠ش ٚ رزىْٛ ٘زٖ األخ١شح ِٓ عزخ دٚائش ٚ رزفشع ثذٚس٘ب ئٌٝ ِظبٌح وّب 

 :٘ٛ ِج١ٓ فٟ ا١ٌٙىً األرٟ
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 انهُكم انتىظُمٍ نهمؤسست 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من المؤسسة  محل الدراسة : المصدر

 

 مصلحة

محاسبة 

 المادة

مصلحة 

 الصيانة

مصلحة 

 الصيانة

مصلحة 

المالية 

 والميزانية

مصلحة 

 الخدمات

مراقبة 

المنتجات 

 التامة

المصلحة 

 التجارية

مصلحة 

 النقل

مصلحة 

 قطع الغيار

مصلحة 

المحاسبة 

 العامة

تسيير 

 الموارد

مراقبة 

 المواد
مصلحة 

 اإلنتاج

مصلحة 

 التموين

مصلحة 

 اإلنتاج

 والمواد

دائرة  األمن

المالية و 

 المحاسبة

اإلدارة 

 العامة

دائرة 

مراقبة 

 النوعية

دائرة 

 االستغالل

دائرة 

 التموين

دائرة 

 تسيير

 المخزون

 مراقب المصالح  أمانة عامة مراقب الميزانية 

 المديرية 
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 انمُذاوُت انىتبئج وتفسُز تحهُم : انثبوٍ انمبحث

 

 انمستؼمهت اإلحصبئُت وانىسبئم انذراست مىهج تحذَذ :األول انمطهب
 

 انذراست مىهج تحذَذ :أوال
 

 اٌّغطشح، األ٘ذاف ئٌٝ اٌٛطٛي لظذ اٌّزجغ األعٍٛة ا١ٌّذا١ٔخ، اٌذساعخ فٟ إٌّٙظ ٠ّضً      

 اٌّإعغخ فٟ األداء ِغزٜٛ ِٓ اٌشفغ فٟ اٌزغ١١ش ِشالجخ دٚس حٛي ٠ذٚس اٌجحش ٚثبػزجبس

 ػٍٝ ٚأصش٘ب اٌزغ١١ش ِشالجخ ٚفبػ١ٍخ أ١ّ٘خ ٕ٘بن وبْ ئرا ِب رحذ٠ذا أٚػح ثّؼٕٝ االلزظبد٠خ،

 ٔؼزّذ عٛف ٌزٌه .اٌزمش٠ش ٚئػذاد ٚاٌزحم١ك اٌفحض ِشحٍخ خالي ِٓ ٚ٘زا اٌّبٌٟ األداء رحغ١ٓ

 رحذ٠ذ صُ ِٚٓ ػ١ٍٙب اٌّحظً ٚاٌّؼٍِٛبد اٌج١بٔبد رح١ًٍ فٟ اٌزح١ٍٍٟ إٌّٙظ ػٍٝ دساعزٕب فٟ

 .ئ١ٌٙب اٌّزٛطً إٌزبئظ

 

 انمستؼمهت اإلحصبئُت انىسبئم :ثبوُب

 
 :اٌزب١ٌخ اإلحظبئ١خ اٌٛعبئً اٌجحش ث١بٔبد رح١ًٍ فٟ اعزخذِٕب    

 

 .االعزج١بْ أعئٍخ ثذائً ِٓ ثذ٠ً وً اخزبسٚا اٌز٠ٓ اٌؼ١ٕخ أفشاد ٔغجخ ٌّؼشفخ :اٌّئ٠ٛخ إٌغت

 

 

 انبُبوبث جمغ أدواث :انثبوٍ انمطهب

 
 : االستبُبن-          1

 

 ثحش وٛع١ٍخ األداح ٘زٖ ح١ش اٌج١بٔبد، عّغ فٟ اٌّغزخذِخ األدٚاد أوضش ِٓ االعزج١بْ ٠ؼذ     

 ثأداء ػاللزُٙ ٚػٓ اٌزغ١١ش، ػٍٝ اٌشلبثخ أعٍٛة ػٓ اٌؼب١ٍِٓ ِٚٛالف آساء ػٓ ٌٍىشف

 طحخ ِٓ ٌٍزأوذ رٙذف ِؼ١ٕخ أثؼبد حظش ٚرُ ،ٌٍّشؤٚع١ٓ ٚ ٌٍشؤعبء ِّٛعٗ ٚ٘ٛ اٌّإعغخ،

 .االعزج١بْ فٟ اٌّطشٚحخ األعئٍخ خالي ِٓ ٚ٘زا فشػ١برٕب

 

 :انمقببهت-          2
  

 رم١١ُ ٚأعب١ٌت ٚٔشبؽبد ػبِخ، ثظفخ اٌّإعغخ ٔشبؽ حٛي ِؼٍِٛبد ػٍٝ اٌحظٛي ثغشع    

 ثؼغ سؤعبء ِغ ِمبثٍخ ثاعشاء لّٕب خبطخ، ثظفخ اٌّإعغخ فٟ اٌّزجؼخ ٌٍّٛاسد االعزؼّبي
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ّّٕذ اٌّإعغخ، فٟ اٌّظبٌح  وً ِٚٙبَ ٔشبؽ حٛي ٚداسد اٌّفزٛحخ، األعئٍخ ِٓ ِغّٛػخ رؼ

 ٚػاللبد ، األخشٜ، ثبٌّظبٌح ػاللزٙب ٚػٓ ِغ١ش٠ٙب  ؽشف ِٓ رم١١ّٙب ِٚذٜ ِظٍحخ

 ٔزبئظ ثزفغ١ش اٌم١بَ ػٕذ اٌّؼٍِٛبد ٘زٖ  ِٓ االعزفبدح ثغشع ٚاٌشلبثخ، ث١ُٕٙ ف١ّب أفشاد٘ب

دسعخ  حٛي ِؼٍِٛبد ػٍٝ اٌحظٛي ثغشع اٌّشؤٚع١ٓ ثؼغ ثّمبثٍخ لّٕب وّب .اٌجحش

 ٚئحغبعُٙ ػٕب٠زُٙ ِذٜ أخشٜ عٙخ ِٚٓ ئ١ٌُٙ، اٌّغٕذح اٌّٙبَ أداء ػٕذ االٔؼجبؽ ٚاال٘زّبَ

 .ِٙبُِٙ ف١ٙب ٠ّبسعْٛ اٌزٟ ٚاٌظشٚف ٌٙب، ارُٙٚٔظش اٌّإعغخ رغبٖ ثبٌّغإ١ٌٚخ

 

 

 :انمالحظت-          3

 

 ٚرشخ١ض اٌجحش، فشػ١بد ِٓ اٌزأوذ ثغشع اٌّجبششح اٌّالحظخ اٌجحش ٘زا فٟ اعزخذَ       

 اٌحظٛي ِٓ اٌزّىٓ ٠زُ ٌُ اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ اٌحظٛي ٚوزا اٌذساعخ، ِحً اٌّإعغخ ٚػغ

 االعزج١بْ، فٟ ثبٌزفظ١ً ٌٙب اٌزطشق ٠زُ ٌُ ػٕبطش أٚ ٌزٛػ١ح ِجبششح، االعزج١بْ ِٓ ػ١ٍٙب

 أصٕبء أٚ اٌّجبششح اٌّالحظخ خالي ِٓ ػ١ٍٙب اٌحظٛي اٌجبحش ٠غزط١غ اٌزٟ اٌؼٕبطش ِٓ ٚغ١ش٘ب

 .االعزّبساد ٚرٛص٠غ اٌّمبثالد ئعشاء

 

 نهذراست انمختبرة انمقصىدة وانؼُىت االستبُبن استمبرة : انثبنث انمطهب
 

 ببنذراست انمقصىدة انؼُىت : أوالًال       
 

 فئخ )اٌّشؤٚع١ٓ ٚفئخ (ئؽبساد ’)اٌشؤعبء فئخ )اٌفئبد ِٓ ٔٛػ١ٓ االعزج١بْ اعزٙذف      

     . ِغزغبُٔ UABٚحذح أغز٠خ األٔؼبَ  ػٍٝ اٌذساعخ الزظشد ح١ش ’اٌزحىُ

 االستبُبن استمبراث جمغ : ثبوُبًال      
 

 أُ٘ ٟ٘ ٚاٌزٟ االعزج١بْ ٔزبئظ رغ١ّغ ثؼ١ٍّخ لّٕب اٌّإعغخ، فٟ االعزج١بْ رٛص٠غ ػ١ٍّخ ثؼذ     

 رغ١ّغ ػ١ٍّخ وبٔذ ٚلذ اٌجحش، ِٛػٛع ئصشاء فٟ رف١ذٔب ػ١ٍّخ ٔزبئظ ئٌٝ اٌٛطٛي فٟ خطٛح

 .ٚإٌغت اٌزىشاساد ثبعزخذاَ ،ئحظبئ١ب رح١ٍٍٙب ٠زُ االعزج١بْ ٚرح١ًٍ

 

 انمُذاوُت انىتبئج وتفسُز تحهُم : انثبنث انمبحث
 

 اٌّإعغخ داخً ،(اٌزحىُ فئخ) ِٚشؤٚع١ٓ (ئؽبساد فئخ)سؤعبء ِٓ اٌجحش ِغزّغ ٠زىْٛ     

 ٚصػذ ٚلذ اٌذساعخ ِحً اٌّإعغخ داخً فئز١ٓ شٍّذ اعزمظبء، اعزّبسح 10 رٛص٠غ  رُ ح١ش

 وزبٌٟ فئخ ٌىً
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  .   cadreاعزّبساد اعزج١بْ ٌإلؽبساد  05    _ 

 

  .maitriseاعزّبساد اعزج١بْ ٌؼّبي اٌزحىُ  05     _

انمبنٍ و مزاقبت  األداء أسئهت ػه انخبص األول انمحىر  تحهُم: األول انمطهب

 انتسُُز

   ؟ اٌّإعغخ فٟ اٌزشو١ض ٠زُ أداء أٞ ػٍٝ : األول انسؤال-

  ’ ِٓ اٌّغزٛعج١ٓ ثأٔٗ ٠زُ  اٌزشو١ض ػٍٝ  األداء اٌّبٌٟ %50ِٓ خالي إٌزبئظ ػجشد ٔغجخ      

 ٚاٌغذٚي   .ٚ  أؼذاَ إٌغت  األخشٜ  ’  ػجشد ػٓ رفؼ١ٍُٙ ٌألداء  اٌىٍٟ %  50رأرٟ ٔغجخ ٚ 

 :٠ٛػح  رٌه  

 
 :1-3انجذول 

 

 انمجمىع األداء انتقىٍ األداء انبشزٌ األداء انمبنٍ األداء انكهٍ  01انسؤال  

 10 00 00 05 05 انتكزار 

 100 00 00 50 50 %انىسبت 

  ِٓ ئػذاد اٌطبٌجخ حغت  ٔزبئظ االعزج١بْ  :انمصذر 

 

األداء  أ٘ذاف ث١ٓ ِٓ رحم١مٗ ػٍٝ اٌّشوض اٌشئ١غٟ اٌٙذف سأ٠ه حغت ٘ٛ ِب  :انثبوٍ انسؤال-

 اٌّبٌٟ ؟

ٚرأرٟ ثؼذ٘ب ٔغجخ ’ِغزغٛة ػٍٝ ٘ذف ّٔٛ إٌشبؽ  %60ِٓ خالي إٌزبئظ ػجشد ٔغجخ   

 ٚ اٌغذٚي . ػٓ اٌغ١ٌٛخ %10ٌٍزٛاصْ اٌّبٌٟ ٚ%   10ٚ ’  ٌزؼجش  ػٓ اٌّشدٚد٠خ ٚ اٌشثح 20%

 :وبٌزبٌٟ 

 :2-3انجذول 

 

 انمجمىع انىمى انمزدودَت و انزبح انتىاسن انمبنٍ انسُىنت 02انسؤال  

 10 06 02 01 01 انتكزار 
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 100 60 20 10 10 %انىسبت 

  ِٓ ئػذاد اٌطبٌجخ حغت  ٔزبئظ االعزج١بْ     :انمصذر

 

 ؟ ٚاٌّمبسٔخ ٌٍم١بط اٌّغزخذِخ اٌّؼب١٠ش ِبٟ٘:: انثبنث   انسؤال-

 ِٕٙب ػجشد %20ٚ ’  ِٓ اٌفئخ ػجشد ػٓ اعزخذاِٙب ٌٍّؼب١٠ش اٌزبس٠خ١خ % 80إٌزبئظ وبٔذ    

ٚ اٌغذٚي .اٌّؼب١٠ش  اٌمطبػ١خ ٚ أؼذِذ اٌفئخ اٌزٟ رؼجش ػٓ اعزخذاَ اٌّؼب١٠ش اٌّطٍمخ  ػٓ

 :٠ٛػح  وبٌزبٌٟ 

 :3-3انجذول 
 

 انمجمىع مطهقت قطبػُت تبرَخُت 03انسؤال  

 10 00 02 08 انتكزار 

 100 00 20 80 %انىسبت 

  ِٓ ئػذاد اٌطبٌجخ حغت  ٔزبئظ االعزج١بْ    :انمصذر 

 

 

 اٌّغطشح؟ األ٘ذاف ٌزحم١ك اٌجشش٠خ ٚ اٌّب١ٌخ اٌّٛاسد رزٛفش: انزابغ انسؤال -

 :وّب ٘ٛ ِٛػح فٟ اٌغذٚي اٌّٛاٌٟ’   وً أفشاد اٌؼ١ٕخ وبٔذ ئعبثزُٙ ٔؼُ 

 :4-3انجذول 
 

 انمجمىع محبَذ غُز مىافق مىافق 04انسؤال  

 10 00 00 10 انتكزار 

 100 00 00 100 %انىسبت 

  ِٓ ئػذاد اٌطبٌجخ حغت  ٔزبئظ االعزج١بْ    :انمصذر 
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 اٌّإعغخ؟ أداء ٠زحمك ِزٝ :انخبمس انسؤال  -

  لذ ػجشٚا ػٍٝ أْ أداء اٌّإعغخ % 60ٚ ’ ٌأل٘ذاف اٌّحذدح ِحممخ %40فبٌٕزبئظ وبٔذ  

 :ٚ اٌغذٚي وبٌزبٌٟ ’ ٠زحمك ثزحمك ِؼظُ إٌزبئظ ثألً اٌزىب١ٌف 

 :5-3انجذول 

 

 األهذاف انمحذدة 05انسؤال  

 محققت

مؼظم انىتبئج محققت    

              وبأدوً انتكبنُف

 انمجمىع

 10 06 04 انتكزار 

 100 60 40 %انىسبت 

  ِٓ ئػذاد اٌطبٌجخ حغت  ٔزبئظ االعزج١بْ    :انمصذر 

 

 اٌزغ١١ش ؟ ِشالجخ ٔظبَ ثبٌّإعغخ ٠ٛعذ ً٘ :انسبدس انسؤال -

 :ٚ اٌغذٚي وبألرٟ ’ ػجشد وً اٌفئخ اٌّغزغٛثخ ػٓ ٚعٛد ٔظبَ ِشالجخ اٌزغ١١ش فٟ اٌّإعغخ 

 :6-3انجذول 

 

 انمجمىع ال وؼم 06انسؤال  

 10 00 10 انتكزار 

 100 00 100 %انىسبت 

  ِٓ ئػذاد اٌطبٌجخ حغت  ٔزبئظ االعزج١بْ    :انمصذر 
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 ؟ اٌشلبثخ رزُ ِزٝ :انسببغ انسؤال  -

 ٌٍشلبثخ ا١ٔ٢خ  % 40أِب ٔغجخ ’  أعبثذ ثبٌشلبثخ اٌجؼذ٠خ %50ِٓ خالي إٌزبئظ ارؼح أْ ٔغجخ 

 : اٌشلبثخ اٌمج١ٍخ وّب ٘ٛ ِٛػح فٟ اٌغذٚي %10 ٚ ٔغجخ 

 :7-3انجذول 
 

 انمجمىع رقببت بؼذَت رقببت أوُت رقببت قبهُت 07انسؤال  

 10 05 04 01 انتكزار 

 100 50 40 10 %انىسبت 

  ِٓ ئػذاد اٌطبٌجخ حغت  ٔزبئظ االعزج١بْ    :انمصذر 

 

 ِؼٍِٛبد  ثأزبط اٌمشاساد ارخبر فٟ ثبٌّغبػذح اٌزغ١١ش ِشالت ٠مَٛ :انثبمه انسؤال - 

  ِحب٠ذ  %30ٚ ٔغجخ  ’ %30 ثٕؼُ أِب ٔغجخ األعٛثخ ثال فىبٔذ إٌغجخ % 40ػجشد  ٔغجخ 

 :وبٌزبٌٟ ٚاٌغذٚي 

 :8-3انجذول 
 

 انمجمىع محبَذ ال وؼم 08انسؤال 

 10 03 03 04 انتكزار 

 100 30 30 40 %انىسبت 

  ِٓ ئػذاد اٌطبٌجخ حغت  ٔزبئظ االعزج١بْ:انمصذر 
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 اٌزغ١١ش ثٙب ِشالت ٠مَٛ اٌزٟ إٌشبؽبد ث١ٓ ِٓ :انتبسغ  انسؤال -

 :وبٔذ اإلعبثخ ػٓ ٘زا اٌغإاي وّب ٘ٛ ِٛػح فٟ اٌغذٚي اٌّٛاٌٟ

 :9-3انجذول 
 

 انىسبت انتكزار 09انسؤال  

 70 07 ا١ٌّضا١ٔبد اٌزمذ٠ش٠خ

 20 02 اٌزمش٠ش  اٌذاخٍٟ ٚ اٌخبسعٟ

 00 00 ٚػغ اإلعشاءاد

 10 01 اٌّحبعجخ

 00 00 إٌظبَ األػالِٟ  فٟ اٌّإعغخ

 100 10 انمجمىع

  ِٓ ئػذاد اٌطبٌجخ حغت  ٔزبئظ االعزج١بْ:انمصذر 

 

 اٌزٛع١ٙبد خالي ِٓ اٌّب١ٌخ األ٘ذاف رحم١ك ػٍٝ اٌزغ١١ش ِشالجخ رغبػذ:انؼبشز  انسؤال-

 .االحز١بعبد ٚفك اٌزح١ٍالد ٚدلخ ِٚالءِزٙب اٌّؼٍِٛبد ِٛصٛل١خ ح١ش ِٓ ٚاالعزشبساد؟ٚرٌه

 ِٕٙب وبٔذ ِحب٠ذح ٌُٚ %30 ٚ % 70ٚ اٌّالحع ٘ٛ أْ أغٍج١خ اٌفئخ ػجشد ثٕؼُ ٚ رٌه ثٕغجخ 

 :٠ؼجش أحذ ػٓ ػىظ رٌه وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ  اٌغذٚي اٌّٛاٌٟ  

 :10-3انجذول 

 

 انمجمىع محبَذ غُز مىافق مىافق 10انسؤال  

 10 03 00 07 انتكزار 
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 100 30 00 70 %انىسبت 

  ِٓ ئػذاد اٌطبٌجخ حغت  ٔزبئظ االعزج١بْ    :انمصذر 

 

 اٌزغ١١ش؟ ٌّشالجخ اٌّغٕذح اٌّٙبَ ٟ٘  ِب:ػشز انحبدٌ انسؤال  -

 :رٛػح اٌّٙبَ اٌّغٕذح ٌّشالجخ اٌزغ١١ش : ٚ إٌغت  وبٔذ وبألرٟ  

 :11-3انجذول 
 

 انمجمىع تىبؤ تىجُه رقببت 11انسؤال  

 10 03 01 06 انتكزار 

 100 30 10 60 %انىسبت 

  ِٓ ئػذاد اٌطبٌجخ حغت  ٔزبئظ االعزج١بْ    :انمصذر 

 

 

 اٌّإعغخ؟ فٟ ػشٚس٠خ اٌزغ١١ش ِشالجخ أْ رؼزمذ  ً٘:ػشز انثبوٍ انسؤال -

 :وّب  ٘ٛ ِج١ٓ  فٟ  اٌغذٚي  ’  ال %10أِب    ’ %90ِؼظُ اإلعبثخ وبٔذ ٔؼُ ٚ٘زا  ثٕغجخ 

 :12-3انجذول 
 

 انمجمىع ال وؼم 12 انسؤال

 10 01 09 انتكزار 

 100 10 90 %انىسبت 

  ِٓ ئػذاد اٌطبٌجخ حغت  ٔزبئظ االعزج١بْ    :انمصذر 
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 اٌّإعغخ؟ فٟ األداء فٟ اٌزحىُ اٌزغ١١ش ِشالجخ ِٓ اٌغشع  ً٘:ػشز انثبنث انسؤال  -

  ػجشد ػٓ ح١بدرٙب %20ث١ّٕب أؼذِذ اإلعبثخ ثال ٚ ٔغجخ ’ ػجشد األغٍج١خ ػٓ ئعبثزٙب  ثٕؼُ 

 :ٚ اٌغذٚي  وبألرٟ  

 :13-3انجذول 
 

 انمجمىع محبَذ ال وؼم 13انسؤال  

 10 02 00 08 انتكزار 

 100 20 00 80 %انىسبت 

  ِٓ ئػذاد اٌطبٌجخ حغت  ٔزبئظ االعزج١بْ    :انمصذر 

  

 

 األخشٜ؟ اٌٛظبئف ٚ اٌزغ١١ش ِشالجخ ث١ٓ ػاللخ رٛعذ ً٘ :ػشز انزابغ  انسؤال -

 : ٚ اٌغذٚي وبٌزبٌٟ‘ثّحب٠ذ  %10 ثال ٚ % 10أِب ٔغجخ ’  أعبثذ ثٕؼُ % 80ٔغجخ 

 :14-3انجذول 
 

 انمجمىع محبَذ ال وؼم 14انسؤال  

 10 01 01 08 انتكزار 

 100 10 10 80 %انىسبت 

  ِٓ ئػذاد اٌطبٌجخ حغت  ٔزبئظ االعزج١بْ    :انمصذر 
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 األجىبت ػه األسئهت انمتؼهقت بفؼبنُت مزاقبت انتسُُز نهزفغ مه مستىي األداء :انثبنث انمطهب

    ٠زؼّٓ ٘زا اٌّطٍت األعٛثخ ػٓ األعئٍخ اٌّزؼٍمخ ثفؼب١ٌخ ِشالجخ اٌزغ١١ش ٌٍشفغ ِٓ انمبنٍ

 :ِغزٜٛ األداء اٌّبٌٟ ٚ ٘زا ِٓ خالي 

 ؟ اٌزغ١١ش ِشالجخ ِبٟ٘ ِٙبَ  :ػشز انخبمس انسؤال  -

 : األعٛثخ وبٔذ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ ِٓ خالي إٌغت ٌىً فئخ ِج١ٕخ فٟ اٌغذٚي أدٔبٖ

 :15-3انجذول 

 انمجمىع محبَذ غُز مىافق مىافق 15انسؤال 

 اإلعشاءاد ٚارخبر ٚاألعجبة إٌزبئظ رح١ًٍ
08 01 01 10 

 ثٙب أعجب ٚرحذ٠ذ االٔحشافبد اوزشبف
07 01 03 10 

 ٌٗ اٌغ١ذ ٚاإلعزغالي اٌّؼٍِٛبد ٔظبَ ٚػغ
05 02 03 10 

اٌزؼٍُ  ػٍٝ اٌؼ١ٍّٓ اٌّغإ١ٌٚٓ ِغبػذح

 األداء رحغ١ٓ ٚ ٚاٌزذسة

04 02 04 10 

اإلعزشار١غ١خ  ثبٌّحبٚس ٚاٌجشاِظ اٌخطؾ سثؾ

 ٌٍّإعغخ

03 05 02 10 

رظح١ح األخطبء اٌّشرىجخ فٟ إٌشبؽبد 

 اٌغبثمخ

08 00 02 10 

ل١بط  فٟ ٚاالٔحشافبد اٌزأص١شاد رظح١ح

 األداء

08 02 00 10 

 ٚاٌزىب١ٌف ٌإل٠شاداد دل١مخ دسا٠خ ٚ ِؼشفخ
09 01 00 10 

 ٚئ٠مبف  ٚٔفمبرٗ اٌؼًّ رىب١ٌف ِٓ اٌحذ

فٟ  اإلٔفبق ٚػغؾ اٌضائذ  اإلعشاف

 اإلداسح ٚرحم١ك اٌح٠ٛ١خ غ١ش اٌّغبالد 

 االلزظبد٠خ

04 05 01 10 

ػٓ  ٚالؼ١خ ٚرح١ٍالد ِؼٍِٛبد ئٌٝ اٌٛطٛي

اٌمشاساد  رشش١ذ أعً ِٓ اٌؼًّ ع١ش

 اٌؼبِخ ٚاٌغ١بعبد

07 00 03 10 
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ػٍٝ  اٌمذسح ف١ٙب ٠شاػٝ اٌزٟ اٌزمذ٠شاد ٚػغ

 اإلٔغبص

09 00 01 10 

 اإلعشاءاد ٚارخبر ٚاألعجبة إٌزبئظ رح١ًٍ

08 00 02 10 

 

 :انفصم خالصت

 

 ِٓ  اٌشفغ فٟ اٌزغ١١ش ِشالجخ دٚس حٛي أعبعٟ ثشىً ا١ٌّذا١ٔخ اٌذساعخ اعزٙذفذ        

 ٚ٘زا ِٓ ، "ٚحذح أغز٠خ األٔؼبَ" االلزظبد٠خ ٌٍّإعغخ رحغ١ٕٗ ٚ اٌّبٌٟ األداء ِغزٜٛ

 ِٚشؤٚع١ٓ، حٛي سؤعبء ِٓ اٌّإعغخ ػّبي ششائح وبفخ آساء ٚ ارغب٘بد ِؼشفخ خالي

 ِٓ خالي ٚ٘زا االلزظبد٠خ اٌّإعغخ أداء رحغ١ٓ ػٍٝ رأص١ش٘ب ِٚذٜ اٌزغ١١ش، ِشالجخ ٚالغ

 ئٌٝ ثبٌزبٌٟ اٌٛطٛي ٚ إٌظبَ، ٘زا ثزطج١ك رح١ؾ اٌزٟ اٌظشٚف ٚ ٚػًّ ع١ش ػٍٝ اٌٛلٛف

 عٛأت اٌزؼش٠ف ثؼذح ػٓ اٌفظً ٘زا وشف األداء،وّب رحغ١ٓ خالٌٙب ِٓ ٠ّىٓ اٌزٟ إٌمبؽ

 ٚ ٘زا ا١ٌّذاْ أ١ّ٘خ ٚ ٌاللزظبدٞ، ٚدٚس٘ب اٌزبس٠خ١خ رٙباٌذساعخ،وٕشأ ث١ّذاْ رزؼٍك

 .ٌٍجحش ثّالءِزٗ
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     على ضوء ما ورد في هذه الدراسة و التركيز على النقاط التي تركز عليها مراقبة التسيير لتحسين 

و تطرقنا إلى مفهوم نظام مراقبة التسيير و مختلف العناصر  األداء و الرفع من مستوى األداء المالي

ما أثر " لألداء و األداء المالي بصفة خاصة و هذا تحت عنوان  التي يعتمد عليها و كذا على اإلطار العام

تلعب  " الرفع من مستوى األداء المالي للمؤسسة االقتصادية  و مراقبة التسيير على تحسين األداء 

 ألنظمة مراقبة التسيير دورا في المؤسسة ولها أهمية كبيرة و لها  تأثير  مباشرة على السير الحسن

حيث تعمل  على تزويد  اإلدارة .الرقابة المتعلقة باألداء  و هي أداة  في يد اإلدارة العليا للمؤسسة 

قصد الوقوف  على الصعوبات و المشاكل و الظروف التي تحيط , بالمعلومات عن طريق  التقارير 

وبالتالي الوصول إلى  النقاط التي يمكن من خاللها تحسين األداء المالي داخل المؤسسة  , بسير المؤسسة 

 االستنتاجات : أوال

 ٔيٍ خالل  UABانًٛذاَٛح نًؤسسح ٔحذج أغزٚح األَؼاو  ٔانذساسح انًٕظٕع نٓزا دساسرُا خالل ٔيٍ

 :يا ٚهٙ انرحهٛم َسرُرح

  انًشذكضاخ يٍ خًهح إنٗ ٚسرُذ انرسٛٛش نًشالثح انًفٕٓو انًحذد إٌ: فٙ انًرًثهح األٔنٗ انفشظٛح-1

 تٕاسطرّ حأنُا ٔانز٘ انثحث ْزا نهفصم يٍ ذُأنُا خالل يٍ اسرخذاياخ ٔ يثادئّ انفكشٚح ذٕظحّ

 االسرُراخاخ إنٗ ذٕصهُا انرسٛٛش؟ ٔنمذ نًشالثح  انًحذد ْٕ انًفٕٓو إشكانٛح انفشع األٔل يا ػهٗ اإلخاتح

 : انرانٛح

 انًحمك األداء ػهٗ ٔانحكى نهٕلٕف ٔرنك انثؼذٚح انشلاتح ػهٗ انًؤسسح فٙ انرسٛٛش يشالثح َظاو ٚشذكض -

 .(انُرائح)

أَشطح  تؼذج لٛايّ خالل يٍ انًؼهٕياخ تئَراج ٔرنك انمشاساخ اذخار فٙ تانًساػذج انرسٛٛش يشالة ٚمٕو -

 ٔانًذٚش انؼاو انًذٚش يٍ نكم انرماسٚش ٔسفغ (ٔانخاسخٙ انذاخهٙ )انرمشٚش ٔانًحاسثح، انرمذٚشٚح انًٛضاَٛاخ

 .انًانٙ

انٕظائف   انرسٛٛش يغ يشالثح َظاو ػًم سٛش نعًاٌ ظشٔس٘ األخشٖ تانٕظائف انرسٛٛش يشالثح ػاللح -

 .ٔلٛادذّ األداء فٙ انرحكى نغشض

اندٛذ نًشالثح  االسرؼًال ْٕ أْذافٓا ذحمٛك َحٕ انًؤسسح لٛادج ػهٗ ذساػذ انرٙ انؼٕايم أْى يٍ إٌ -

 انًؼهٕياخ  ترضٔٚذ سرسًح انرٙ انرسٛٛش يشالثح ٔذمُٛاخ األدٔاخ ٔاأليثم األَسة االسرؼًال ٔإٌ انرسٛٛش
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 يشالثح َظاو ذحسٍٛ فٙ ٔيساًْرٓا ٔنٕحاخ انمٛادج انؼايح انًحاسثح:انًؤسسح سٛش فٙ انعشٔسٚح نهرحكى

 .تانًؤسسح انرسٛٛش

انثاَٛح  ٔ نهرسٛٛش، األسصذج غشٚمح األٔنٗ ًْا تٓا ٔ انؼًهٛاخ سٛش ػهٗ نهشلاتح ذمُٛراٌ انًؤسسح ذسرؼًم -

 أٌ ٚثٍٛ يًا ذمذٚشٚح، ٔيؼاٚٛش انًاظٛح انسُح ذخص فؼهٛح تًؼاٚٛش انُرائح حساب خذٔل إسفاق فٙ  ذرًثم

 .انرسٛٛش يشالثح ػًهٛح فٙ انؼايح انًحاسثح ػهٗ كثٛش تشكم انًؤسسح ذؼرًذ

ٔذفٕٚط  نهًؼهٕياخ ذثادل يٍ انًسؤٔنٍٛ تٍٛ ٔانرحأس انرٕاصم ذحمٛك ػهٗ ذؼًم:انمٛادج نٕحاخ -

  .انًسؤٔنٍٛ أداء ٔذمٛٛى انسهطاخ

 االسرخذاو ػهٗ تُاًا  ذحسٍٛ األداء ٚرى أَّ UABانًؤسسح  أٌ نُا االسرُراخاخ ذثٍٛ خالل يٍ

 ٚثثد صحح يا ْٔزا انًؤسسح َرائح ذحمٛك نهًساًْح فٙ ٔأدٔاذٓا انرسٛٛش نًشالثح ٔاأليثم اندٛذ

. انفشظٛح األٔنٗ

 داخم انرسٛٛش ٔكفاءج فؼانٛح يذٖ نُا ٚثٍٛ يؤشش أكثش األداء: فٙ  انًرًثهح انثاَٛح انفشظٛح-2

 .نهًؤسسح انًانٙ األداء إنٗ ٚشذكض ْزا االلرصادٚح ٔ انًؤسسح

 ياْٛح : انفشع انثاَٙ ْٔٙ إشكانٛح ػهٗ اإلخاتح تٕاسطرّ حأنُا خالل ْزا انفصم ٔانز٘ يٍ

 : انرانٛح االسرُراخاخ إنٗ ذٕصهُا ذحذٚذا؟ ٔنمذ ٔاألداءانًانٙ األداء

 .نّ انًحذدج اندٓح تاخرالف ٚخرهف يفٕٓو األداء أٌ انمٕل ًٚكٍ انذساسح فٙ ٔسد يا ظٕء ػهٗ-

 ترحذٚذ ذرحذد إَٔاع ػذج فهألداء .خاصح انًانٙ ٔاألداء ػايح انكهٙ األداء ػهٗ ٚرى انرشكٛض ٔ

  .انرمسٛى يؼٛاس

 انؼٕايم ٔيُٓا ٔانًغٛشاخ انؼٕايم يٍ تًدًٕػح ٚرأثش االلرصادٚح انًؤسسح فٙ انًانٙ األداء-

 .نرحكًٓا خاظؼح غٛش ٔػٕايم َسثٛا نرحكى انًؤسسح انخاظؼح

اٚح َّ  فٙ َرائح يٍ إنّٛ ذٕصهد يا ظٕء فٙ أَشطرٓا ذمٛٛى فٙ انًانٙ األداء ذمٛٛى ػًهٛح ذرًثم-

 ٔلٛاط خٓح يٍ يسثما انًحذدج ٔ انًخططح أْذافٓا تهٕؽ يٍ نهرحمك ذٓذفٔ يٍ انضيٍ فرشج 

 .أخشٖ خٓح يٍ انًراحح انًانٛح اسرخذاو انًٕاسد فٙ انٕحذج كفاءج
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 أداء ػهٗ االػرًاد أ٘ ذاسٚخٛح يؼاٚٛش ػهٗ انًانٙ ألدائٓا انرمٛٛى ػًهٛح فٙ انًؤسسح ذؼرًذ-

 ٔرنك ٔانعؼف انمٕج يٕاظغ ػٍ ٔانكشف انؼاو االذداِ ذؼطٙ فٓٙ انساتمح، انًؤسسح نهسُٕاخ

  .اإلداسج انًانٛح كفاءج نرحسٍٛ

 نهًؤسسح تانُسثح األداء أٌ ٚؼُٙ ْٔزا انركانٛف تألم األْذاف تثهٕؽ تانًؤسسح األداء ٚرحمك -

 .ٔانفؼانٛح انكفاءج انرٕفٛك تٍٛ ْٕ

 فٙ انرسٛٛش ٔكفاءج فؼانٛح يذٖ نُا ٚثٍٛ يؤشش أكثش األداء أٌ ذثٍٛ انساتمح االسرُراخاخ خالل يٍ

. انفشظٛح صحح ٚثثد يا ْٔزا نهًؤسسح، انًانٙ األداء إنٗ ٚشذكض ْزا ٔ انًؤسسح االلرصادٚح

 األداء يسرٕٖ يٍ انشفغ فٙ يحٕس٘ دٔس انرسٛٛش نًشالثح  إٌ:فٙ انًرًثهح انثانثح انفشظٛح -3

 ٔانًالئى انًحذد ٔلرٓا فٙ ٔذصحٛحٓا تٓزا األداء انًشذثطح اكرشاف االَحشافاخ يُخالل انًانٙ

 كٛف : ْٕٔ انثانث انفشػٙ انسؤال ػهٗ نإلخاتح تانًحأنح انًرؼهك انثانث نهفصم ذحهٛهُا ظًٍ

 االسرُراخاخ إنٗ ذٕصهُا انًانٙ؟ ٔنمذ األداء يسرٕٖ يٍ انشفغ ػهٗ يشالثح انرسٛٛش  ذساْى

 : انرانٛح

 انرمذٚشاخ ٔظغ ٔ األداء، لٛاط فٙ االَحشافاخ ٔ انرأثٛشاخ ترصحٛح انرسٛٛش يشالثح ذسًح -

 .اإلَداص ػهٗ فٛٓا انمذسج  ٚشاػٗ انرٙ

 .انرحسٍٛ إخشاءاخ ٔأخز فٛٓا ٔانًرسثثٍٛ تٓاأسثا ٔذحذٚذ االَحشافاخ اكرشاف -

 .اإلخشاءاخ ٔاذخار ٔاألسثاب انُرائح ٔذحهٛم األداء ذمٛٛى -

  .ٔانركانٛف نإلٚشاداخ دلٛمح ٔدساٚح يؼشفح-

 ٔانسٛاساخ انمشاساخ ذششٛذ أخم يٍ انؼًم سٛش ػٍ ٔالؼٛح ٔذحهٛالخ يؼهٕياخ إنٗ انٕصٕل -

 اكرشاف ػهٗ ذؼًم انرسٛٛش يشالثح أٌ نُا ذثٍٛ انساتمح االسرُراخاخ ػهٗ ٔتُاءًا  انؼايح

 األداء ذمٛٛى ػهٗ ذؼًم كًا انًحذد ٔلرٓا فٙ ٔذصحٛحٓا تاألداء انًانٙ االَحشافاخ انًشذثطح 

 تانرخفٛط انًانٙ األداء ػهٗ ذؤثش انرٙ انؼٕايم فٙ ٔانعؼف ٔانرحكى انُسثٙ َماغ انمٕج إلتشاص

 .انفشظٛح انثانثح  صحح ذأكٛذ    ًٚكٍ ٔتانرانٙ حذج ذأثٛشْا يٍ
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 : التوصنات :  ااناًا 

 حم فٙ انرشغٛهٍٛٛ انًسؤٔنٍٛ يساػذج ػهٗ ذؼًم كٙ األخشٖ تانٕظائف انرسٛٛش يشالثح ػاللح ذذػٛى -

 .اذخارْا انٕاخة انمشاساخ ٚخص فًٛا نٓى اإلسشاد ٔ انُصح ذمذٚى ٔ انًشاكم ،
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 :المراجع

: العربية  باللغة الكتب قائمة

 اٌّؤسسً، األداء خىدج ٌتسسٍٓ وّذخً األداء وتمٍٍُ لٍاط اإلداسٌح، ٌٍتٍّٕح اٌؼشتٍح إٌّظّح-01

. 2009 اٌّتسذج، اٌؼشتٍح اإلِاسج  اٌشاسلح،

. 2000 ٌٍٕشش،اٌشٌاع، اٌّشٌخ األػّاي،داس ٌّٕظّاخ اٌّاًٌ خّؼح،األداء فشزاخ اٌسؼٍذ-02

. 8 ،اٌدضائش،ص اٌداِؼٍح اٌّطثىػاخ ،دٌىاْ اٌتسٍٍٍٍح اٌىشٌُ،اٌّساسثح ػثذ تىٌؼمىب-03

 واٌتىصٌغ،ػّاْ ٌٍٕشش إٌّهح اٌّاٌٍح،داس إٌسة تاستخذاَ اٌّاًٌ األداء اٌىشخً،تمىٌُ ِدٍذ-04

. 2007 ،األسدْ،

 1995 .اٌداِؼٍح،اٌدضائش، اٌّطثىػاخ ،دٌىا2ْ ٌٍتسٍٍش،ج سفٍك،ِذخً اٌطٍة ِسّذ-05

. 1993 اٌداِؼح،ِظش، شثاب اٌّساسثً،ِؤسسح اٌّؼٍىِاخ ٔظاَ ِسّذ،تظٍُّ اٌفٍىًِ ِسّذ-06

. 1990 تٍشوخ، اٌداِؼٍح، اٌذاس اٌتىاٌٍف، ِساسثح أطىي فً ِمذِح ِسّذ، اٌفٍىًِ ِسّذ-07

. 2009 اٌساِذ،ػّاْ، اٌششواخ،داس أسهُ ػىائذ ػٍى وأثشٖ اٌّاًٌ األداء اٌخطٍة، ِسّىد ِسّذ-08

. 1988 اٌّسّذٌح،اٌدضائش، ،داس2 اٌتسٍٍش،ج ِشالثح ػذوْ،تمتٍاخ دادي.ْ-09

 اٌّسّذٌح،اٌدضائش، اٌّؤسسح اإللتظادٌح،داس فً اٌتسٍٍش وآخشوْ،ِشالثح ػذوْ دادي ٔاطش-10

2004 .

. 2000 اٌؼاِح،اٌدضائش، اٌّسّذٌح تسٍٍٍٍح،داس ػذوْ،ِساسثح دادي ٔاطش-11

 ِؼاطش،داس واستشاتٍدً وًّ وّذخً اٌثٕىن اٌشزّاْ،إداسج ػثذ اٌسسًٕ،ِؤٌذ زسٓ فالذ-12

 .وائً،ػّاْ

 داس  واٌؼًٍّ، إٌظشي اإلطاس- اٌتىاٌٍف ِساسثح ِثادئ وساد، تٓ خًٍٍ هللا ػطا اٌشصق، طاٌر-13

. 1997 ػّاْ األسدْ، صهشاْ،

. 1989 ، ،ِظش ،اٌماهشج اٌؼشتً اٌفىش ،داس اإلستشاتٍدً ،اٌتخطٍط اٌخطاب ػاٌذج-14

. 2011 ،ػّاْ، طفاء اإلستشاتٍدً،داس اٌّاًٌ واألداء اٌّؤسسٍح طاٌة،اٌسىوّح فشزاْ ػالء-15



 اٌٍاصوسي، اٌّؼٍىِاخ، تىٕىٌىخٍا خالي ِٓ اٌّؤِسسً األداء فاػٍٍح اٌىساسثح،تسسٍٓ وطفً-16

2011 .

. 2011 اٌّسٍشج،ػّاْ، اإلداسٌح،داس دٌشي،اٌشلاتح ِسّذ صاهذ-17
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:   الدراست عينت عن عامت معلوماث

ركر                      أَثٗ  :       الجنس 

ضُخ   40 يٍ الم إنٗ 30 ضُخ                    يٍ 30 يٍ الم   :العمر

ضُخ   50 يٍ أكثر    ضُخ              50 يٍ الم إنٗ 40          يٍ

 

يُٓٛخ   نٛطبَص             يبضتٛر            دكتٕراِ           شٓبدح    :العلمي المؤهل

 

ضُٕاد   10 يٍ الم إنٗ 5 ضُٕاد                 يٍ 5 يٍ   الم   :المهنيت الخبرة  

 ضُخ     15 يٍ ضُخ               أكثر 15 يٍ الم إنٗ 10               يٍ

 

 :األسئلة 

   ؟ انًؤضطخ فٙ انتركٛس ٚتى أداء أ٘ عهٗ -1

 

 األداء انتمُٙ               األداء انكهٙ             األداء انجشر٘                  األداء انًبنٙ

  

 األداء انًبنٙ ؟   أْذاف ثٍٛ يٍ تحمٛمّ عهٗ انًركس انرئٛطٙ انٓذف رأٚك حطت ْٕ  يب-2

 انًُٕ                        انًردٔدٚخ ٔ انرثح              انتٕازٌ انًبنٙ               انطٕٛنخ         

 

 ؟   ٔانًمبرَخ نهمٛبش انًطتخذيخ انًعبٚٛر يب ْٙ-3

        تبرٚخٛخ                         لطبعٛخ                         يطهمخ

 

 انًططرح؟  األْذاف نتحمٛك انجشرٚخ ٔ انًبنٛخ انًٕارد تتٕفر- 4

       يٕافك                      غٛر يٕافك                      يحبٚذ

 

 



 انًؤضطخ؟  أداء ٚتحمك يتٗ -5

             يعظى انُتبئح يحممخ ٔثأدَٗ انتكبنٛف       األْذاف انًحذدح يحممخ                 

  

ْم ٕٚخذ ثبنًؤضطخ َظبو يرالجخ انتطٛٛر ؟- 6  

          َعى                            ال

 

 ؟  انرلبثخ تتى  يتٗ-7

 رلبثخ لجهٛخ                   رلبثخ أَٛخ                     رلبثخ ثعذٚخ      

 

 يعهٕيبد  ثئَتبج انمراراد اتخبر فٙ ثبنًطبعذح انتطٛٛر يرالت ٚمٕو- 8

       يٕافك                      غٛر يٕافك                      يحبٚذ 

 انتطٛٛر  ثٓب يرالت ٚمٕو انتٙ انُشبطبد ثٍٛ يٍ- 9

 انًٛساَٛبد انتمذٚرٚخ        انتمرٚر  انذاخهٙ ٔ انخبرخٙ            ٔضع اإلخراءاد                  

                 انًحبضجخ                                   انُظبو األعاليٙ  فٙ انًؤضطخ

 

 ٔاالضتشبراد؟  انتٕخٛٓبد خالل يٍ انًبنٛخ األْذاف تحمٛك عهٗ انتطٛٛر يرالجخ  تطبعذ-10

          يٕافك                      غٛر يٕافك                      يحبٚذ 

 

 انتطٛٛر؟  نًرالجخ انًطُذح انًٓبو ْٙ يب- 11

 تٕخّٛ                          تُجؤ                                رلبثخ 

 

 انًؤضطخ؟  فٙ ضرٔرٚخ انتطٛٛر يرالجخ أٌ تعتمذ ْم- 12

             َعى                            ال

 



 انًؤضطخ؟ فٙ األداء فٙ انتحكى انتطٛٛر يرالجخ يٍ انغرض  ْم-13

يحبٚذ     َعى                            ال                               

 

ْم تٕخذ عاللخ ثٍٛ يرالجخ انتطٛٛر ٔ انٕظبئف األخرٖ ؟  -14  

يحبٚذ     َعى                            ال                              

 

: األضئهخ انًتعهمخ ثفعبنٛخ يرالجخ انتطٛٛر نهرفع يٍ يطتٕٖ األداء انًبنٙ -15  

يٕافك           غٛر يٕافك             يحبٚذ                                                                               

 يب ْٙ يٓبو  يرالجخ انتطٛٛر ؟

.تحهٛم انُتبئح ٔاألضجبة ٔاتخبر اإلخراءاد -   

.ثٓب اكتشبف االَحرافبد ٔتحذٚذ أضجب-   

.   ٔضع َظبو انًعهٕيبد ٔاالضتغالل اندٛذ نّ -  

 .األداء  تحطٍٛ ٔ انتعهى   ٔانتذرة عهٗ انعًهٍٛ انًطؤٔنٍٛ يطبعذح  - 

 .  اإلضتراتٛدٛخ  نهًؤضطخ  ثبنًحبٔر ٔانجرايح انخطط رثط  -  

 .انطبثمخ  تصحٛح األخطبء انًرتكجخ فٙ انُشبطبد  -  

 .لٛبش  األداء  فٙ ٔاإلَحرافبد انتأثٛراد   تصحٛح  -

 .ٔانتكبنٛف  نإلٚراداد دلٛمخ دراٚخ ٔ يعرفخ  -  

فٙ                                                              اإلَفبق ٔضغط انسائذ ٔإٚمبف  اإلضراف َٔفمبتّ انعًم تكبنٛف يٍ انحذ  - 

 .  اإلدارح االلتصبدٚخ  ٔتحمٛك انحٕٛٚخ غٛر انًدبالد     

 أخم ترشٛذ  يٍ انعًم عٍ ضٛر ٔالعٛخ ٔتحهٛالد يعهٕيبد إنٗ انٕصٕل  - 

 .انعبيخ     انمراراد ٔانطٛبضبد

 .عهٗ اإلَدبز انمذرح فٛٓب ٚراعٗ انتٙ انتمذٚراد  ٔضع   -

 .اإلخراءاد  ٔاتخبر ٔاألضجبة انُتبئح تحهٛم   - 

 



  :الملخص

 انخِ ً ،االقخصبدّت انًؤسسبث فِ ىبيت يكبنت انشاىن انٌقج فِ انخسْْش يشاقبت ححخم      

 انًسخٌٍ ًحطٌس ببنعٌنًت حخسى انخِ انحبنْت انبْئت ظم فِ انخسْْش عًهْت نجبح عهْيب ّخٌقف

 انًؤسسبث يسْشُ عهَ نزايب أصبخ انظشًف ىزه ظم فِ . انحبدة ًانًنبفست انخكنٌنٌجِ

 انفعبنْت ححقْق بًذٍ ًانبشايج انخطظ حنفْز عهَ نهشقببت فعبل نظبو ًضع طبْعخيب كبنج ييًب

 نظشا  .ًانًبنِ االقخصبدُ نألداء انًؤسسبث فِ انخحسْنبث كم يصذس نيبأ كًب .األداء فِ

 نظبو قذسة خالل ين ًرنك ًيًْزاث خصبئص ين انًؤسسبث عهَ نهشقببت حضفْيب نًب

 كشف ً األداء ًحقْْى قْبس خالل ين انًؤسست ًحٌجْو حششْذ عهَ انخسْْش يشاقبت

 ببنكفبءة األىذاف ححقْق ًببنخبنِ انًًكنت انحهٌل ًاقخشاح ً بيبأسبب ًيعشفت االنحشافبث

 انبْئت حعشفيب انخِ نهخحٌالث نظشا نزنك أكبش بحبجت ىِ انجزائشّت ًانًؤسسبث .ًانفعبنْت

  .االقخصبدّت

 . األداء المالي التسيير، مراقبة:المفتاحية الكلمات

Résumé :  

Le contrôle de gestion joue un rôle très important dans les entreprises 

économique et se considère comme l’un des supports de bon fonctionnement.  

 Dans  l’environnement actuel qui se caractérise de développement 

technologique, la   pression concurrentielle et la globalisation. Ce qui oblige les 

entreprises   d’adopter un système de contrôle efficace. il constitue un outil 

permettant l'efficacité, lorsque les objectifs tracés sont atteints et l'efficience. le 

contrôle de gestion peut être perçu comme une amélioration des performances 

économiques  et financière des entreprises, avec l’orientation et les 

recommandations, l’évaluation de la performance, la détection et l’analyse des 

écarts.  Les entreprises Algériennes sont confrontées a la nécessité de mettre en 

place des dispositifs de pilotage économique comme le contrôle de gestion afin 

de confronter tous ces changements dans le sphère économique.  

Les mots clés : le contrôle de gestion, la performance financière.    

 


