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إلى من قال فٌها الحبٌب المصطفى صلى هللا  علٌة وسلم الجنة تحت أقدامها، إلى من سهر ت اللٌالً، إلى من ذرفت  -

 الدموع لترسم االبتسامة على وجهً ، إلى أمً الحبٌبة أطال هللا فً عمرها.

 دروب الشوك وتحمل مشقات الحٌاة لٌنٌر لً دربً، إلى من واجه تعثرات من شق إلى من باع راحة شبابه، إلى -

 ً الحنون أطال هللا فً عمره. الحٌاة لٌبٌن لً مستقبلً، إلى أب

  وما رضا هللا إال برضا الوالدٌن، فرضاك ٌا أمً، رضاك ٌا أبً.

 لزهرة رحمها هللا وأسكنها فسٌح جنانه.إلى جدتً الحبٌبة ا -

 رحمها هللا وأسكنها فسٌح جنانه.ل غزٌإلى جدتً  -

 أطال هللا فً عمرها. خالتً فتٌحة إلى األم الثانٌة -

 إلى من كان سندي ودلٌلً ومرشدي فً الحٌاة أخواي العزٌزان، محمد األمٌن وحمٌد، أطال هللا فً عمرهما. -

بٌبتان بختة وكرٌمة أطال هللا فً إلى توأما روحً وقدوتً فً األخالق، إلى من ال أستغنً عن نصائحهما أختاي الح -

 عمرهما.

  إلى زوجة أخً العزٌزة صفٌة أطال هللا فً عمرها. -

 إلى زوجا أختاي: فضٌل ومحمد األمٌن. -

 ٌت: محمد، أنس، لوجٌن، عبد المؤمن،أنفال ، أسٌل، عبد الوهاب.إلى من ملؤا قلبً بهجة وسرور، إلى الكتاك -

 ماتً،)كل العائلة من قرٌب أو بعٌد (خوالً، أعمامً وعخاالتً، أإلى -

 وإلى أخواي إسالم وصالح الدٌن. -

  إلى أختً وبنت خالتً خٌروشةحلٌمة، نسٌمة،، فاطمة، زٌنة،هاجر، فاطمة،نورٌة، وأخص بالذكر: إلى كل صدٌقاتً  -

  .والزهرة

 إلى كل من ساعدنً فً العمل ولو بكلمة طٌبة. -

 ولم تسعهم ورقتً.وفً األخٌر إلى من ٌسعهم قلبً 

 

                          
 



 

 

 

 
                          

بسم خالق الكون جل امسو وعظم شأنو حبمده تعاىل الذي بقدرتو جل وعال، يلني الصخر وجيعل الصعب سهل ونشكره 

 سبحانو على ما منحو لنا نعمة العقل واملعرفة وفضلنا على سائر املخلوقات .

اهلل شكر، وتركها كفر، ومن ال يشكر القليل ال يشكر الكثري، ومن ال يشكر الناس ال يشكر قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:" التحدث بنعمة 

 اهلل".

 إىل كل من سهل لنا طريق العلم.

إىل األستاذ املشرف اهلروشي اخلطاب الذي مل يبخل علي مبالحظاتو وتوجيهاتو، كما أحي فيو روح التواضع واملعاملة 

 .اجليدة فجزاه اهلل عين كل اخلري

 . دراستنا من ابتدائي إىل اجلامعي أتقدم بالشكر إىل كل األساتذة الذين ساعدونا يف التحصيل العلمي طيلة مدةكما 

 الو العالية وفاطمة الذين عاملونا أحسن معاملة، وساعدونا يف تربصناتشكرايت إىل اخلبري بن جبور وعم

 كلية العلوم التجارية مبستغامن.ونتوجو بالشكر اجلزيل إىل كل دكاترة وأساتذة وعمال  

 

  

 



 

 ملخص البحث:

تعترب مراقبة التسيري من بني أىم اآلليات اليت تساعد املؤسسة على بلوغ أىدافها والتحكم يف أدائها التسيريي من 
خالل إبراز الدور الرقايب يف املؤسسة للوصول إىل معلومات وحتليالت واقعية عن سري العمل من أجل ترشيد 

 القرارات .

ىدفت ىذه الدراسة إىل توضيح دور اخلبري احملاسب يف تفعيل نظام مراقبة التسيري يف املؤسسة، ومن أجل ذلك 
كيف يساهم الخبير المحاسب في تفعيل نظام مراقبة حاولنا يف ىذه الدراسة معاجلة اإلشكالية التالية:" 

للموضوع باستخدام بعض األدوات املتمثلة  " ولإلجابة على ىذه اإلشكالية قمنا بدراسة نظرية وتطبيقيةالتسيير
يف املالحظة والتحليل، وذلك عن طريق دراسة ميدانية مبكتب خربة حماسبية للخبري بن جبور عبد القادر، ولقد 

 توصلنا إىل عدة نتائج أمهها:

يري وأيضا يعمل اخلبري احملاسب على منع وتقليل حدوث األخطاء من خالل مراقبتو وتقييمو لنظام مراقبة التس
وجدنا أن وظيفة اخلبري احملاسب تساىم يف عملية حتقيق األىداف وذلك عن طريق وضع اهليكل التنظيمي 

 الصحيح والفعال.

 

 



 باللغة الفرنسية:

      Le contrôle de gestion est considéré parmi les mécanismes les plus 

importants qui aide votre organisation à atteindre ses objectifs et de contrôle la 

performance organisationnelle en mettant en évidence le rôle de supervision  de 

l'organisationnelle pour obtenir l'information et une analyse réaliste pour la 

conduite des travaux et de nationaliser les décisions. 

      Cette étude vise à clarifier le rôle de l'expert-comptable dans l'activation du  

contrôle de gestion dans le système de l'entreprise et pour cela nous avons 

essayé dans cette étude de faire face au problème suivant: "comment contribue 

l'expert-comptable à l'activation du système de contrôle de la direction" et pour 

répondre à ce problème nous avons étudié la théorie et l'application du sujet en 

utilisant certains des outils de l'observation et l'analyse par le bureau d'étude de 

terrain représentant  l'expérience de l'expert benjebour AEK et nous avons 

atteint les résultats suivants: 

     L'expert-comptable travaille à prévenir et à réduire l'apparition d'erreurs lors 

de la surveillance et de l'évaluation du système de gestion et a également 

constater que la fonction d'un expert-comptable contribue au processus de 

réalisation des objectifs et ainsi rend la structure organisation plus efficace.  
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 الثالث: أهداف نظام مراقبة التسيري املطلب
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 الفصل التطبيقي

 الفصل الثالث: دراسة ميدانية لمكتب خبرة محاسبية بن جبور عبد القادر سيدي علي مستغانم

 متهيد
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 قائمة الجداول                                              

 

 الصفحة اجلدول رقم اجلدول
 72 اليت مر هبا مفهوم املراقبةأهم مراحل  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة األشكال                                          

 

رقم 
 الشكل

 الصفحة الشكل 

اذليئات اليت ستشرف على مهن اخلبري احملاسب, حمافظ احلسابات, احملاسب  10
 ادلعتمد

01 

 01 مسار ادلراقبة 10
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 00 مثلث مراقبة التسيري  11
 02 نظام مراقبة التسيري أهداف 12
 11 اذليكل التنظيمي دلكتب اخلربة )بن جبور عبد القادر( 13
 23 اذليكل التنظيمي للشركة احملجرة 14

 



 تقائمة المختصرا                                  

 الشرح الكلمة ادلختصرة 
EPIC مؤسسة عمومية حمجرة الغرب 

EURL مؤسسة ذات مسؤولية حمدودة 
CCP احلساب الربيدي اجلاري 
APC بلدية سيدي خلضر 

CNAS  االجتماعيهيئة الضمان 



 المقدمة
 

 أ
 

 :مقدمة 
تطور مفهوم ادلؤسسة و توسعها من حيث حجم النشاط ،اذلياكل القاعدية و كذا تفرع و تنوع  إن

غم حتديد مسؤولية  صال ادللكية عن اإلدارة؛ر انف أمههامفاىيم ومبادئ جديدة  أدى إىل ظهور ىياكلها التنظيمية 
و خلق  وادلهارة الالزمني دلراقبة ادلؤسسةماسة إىل شخص مستقل يتمتع باخلربة  تبقى احلاجة كل طرف إال أن

، ومن ىنا بدأت تظهر احلاجة إىل اخلبري احملاسب الذي يقوم مبسك وتنظيم التوازن و التحكيم بني الطرفني
احملاسبات والقيام بواسطة طرق والتقنيات احملاسبية، بتحليل الوضعية وتسيري ادلؤسسات يف جوانبها االقتصادية 

 قانونية وادلالية.وادلعلوماتية وال
، نظرًا دلا تضفيها على ةىامة داخل ادلؤسسات االقتصادي ةتل مراقبة التسيري يف الوق  الراىن مكانحت

ادلؤسسات من خصائص و مميزات خاصة يف ظل الظروف الدولية اليت أصبح  تعيشها، وذلك من خالل قدرة 
من خالل كشف االحنرافات ومعرفة أسباهبا واقرتاح ىذا النظام )مراقبة التسيري( على ترشيد و توجيو ادلؤسسة 

 .احللول ادلمكنة لذلك
أصبح نظام مراقبة التسيري حيتل الصدارة بني نظم ادلؤسسات احلديثة، ويفرض نفسو على كل مسري يريد 

دف على إظهار اجلوانب احلسنة ذلذا النظام بإقناع العاملني أن اذلأن حيقق النجاح، حيث يعمل مراقب التسيري 
من وراء مراقبة التسيري ليس العقاب وإمنا الوقوف على االحنرافات وتفسريىا ليتم تصحيحها بالشكل الذي مينع 

 .تكرارىا يف ادلستقبل وبالتايل حتسني أدائهم وأداء ادلؤسسة ككل
 ومن ىنا نقوم بطرح اإلشكالية التالية:

 التسيري؟كيف يساىم اخلبري احملاسب يف تفعيل نظام مراقبة 

 األسئلة الفرعية:

 واستنادا على ىذه اإلشكالية قمنا بطرح األسئلة التالية:

 فيما تتمثل مهام اخلبري احملاسب ؟ *
 ماىي أىداف نظام مراقبة التسيري؟ *
 ىل للخبري احملاسب دور فعال يف تقييم نظام مراقبة التسيري؟ *

 الفرضيات:

 التالية:ولإلجابة على ىذه األسئلة قمنا بوضع الفرضيات 

 أن اخلبري احملاسب يقوم مبسك وتنظيم ادلؤسسة وحتليل وضعيتها. *
 نظام مراقبة التسيري يهدف إىل حتقيق جناح ادلؤسسة. *



 المقدمة
 

 ب
 

 اخلبري احملاسب ليس لو دور فعال يف تفعيل نظام ادلراقبة. *

 أسباب اختيار الموضوع:

 أسباب موضوعية:

 عالقة بالدراسة.التخصص العلمي الذي أدرس فيو والذي لو طبيعة 

 أسباب ذاتية:

 مهنة اخلبري احملاسب.ادليول الشخصي دلعرفة 

 أهمية الدراسة:

اخلربة للمسرييني أدى إىل حتمية االستعانة إىل اخلبري احملاسب يف دراسة وتقييم نظام مراقبة ضعف الكفاءة و 
 التسيري.

 نظام مراقبة التسيري يف رفع وحتسني أداء ادلؤسسة. أمهيةبلورة 

 أهداف الدراسة:

 حماولة إبراز دور وظيفة وظيفة اخلبري احملاسب يف تنظيم وتسيري ادلؤسسة.

 إظهار أمهية مراقبة يف ضمان استمرارية وفعالية ادلؤسسة.

 حدود الدراسة :

  احلدود ادلكانية:

وذلك دلعاجلة إشكالية البحث  كان  الدراسة مبكتب اخلبري احملاسب بن جبور عبد القادر بسيدي علي مستغاًل
 ادلتمثلة يف دور اخلبري يف تفعيل نظام مراقبة التسيري.

 احلدود الزمنية:

 .11/01/2012إىل غاية  20/03/2012 امتدت الدراسة ادليدانية من الفرتة

 المنهج المتبع:



 المقدمة
 

 ج
 

لوب الوصفي يف اجلانب من أجل اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة يف حبثنا وجدنا انو من ادلناسب إتباع األس
 النظري ولتعزيز دراستنا اتبعنا األسلوب التحليلي يف اجلانب التطبيقي.

 أقسام البحث:

بتقسيم البحث إىل ثالثة فصول فصلني نظريني وفصل من أجل اإلجابة على األسئلة الفرعية يف ىذه الدراسة قمنا 
 تطبيقي:

اخلبري" ،والذي تناولنا فيو ماىية اخلبري احملاسب، شروط الفصل األول: والذي حيمل عنوان "عموميات حول 
ممارسة مهنة اخلبري احملاسب وادلسؤوليات النامجة عنها وأخريا اذليئات اليت ستشرف على اخلبري احملاسب وشركة 

 اخلربة احملاسبية.

 ، عموميات حول ادلراقبةدراسة نظام مراقبة التسيري"، والذي تطرقنا فيو إىل الفصل الثاين: والذي حيمل عنوان "

 .مراقب التسيريوإىل نظرة عامة حول مراقبة التسيري و 

دراسة ميدانية دلكتب خربة حماسبية بن جبور عبد القادر سيدي علي  الفصل التطبيقي: والذي حيمل عنوان"
 ويف ىذا الفصل  قمنا بتقدمي مكتب حمل الدراسة "، مستغاًل

 صعوبات الدراسة:

 يف الفصل األول.قلة ادلراجع خاصة 

 واليت لو توفرت لكان  مبثابة دعم ىام للموضوع.قلة الدراسات السابقة ادلشاهبة للموضوع 

مواجهة صعوبات يف الرتبص حيث أن كل تقارير اخلبري كان  باللغة الفرنسية، ومنح ادلعلومات يف وق  قصري، 
 اليت كان  عائق يف التوصل إىل النتائج األدق.
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 تمهيد:

لوعاء وكذا الدولة يف حتديد ا َتون يف اختاذ القرارات ادلناسبة،تعد احملاسبة من أىم الوسائل اليت يعتمد عليها ادلس
ودتارس احملاسبة داخل ادلؤسسات من خالل قسم احملاسبة وادلالية لكن ىناك  الضرييب للمكلفُت بالضريبة،

اتب احملاسبة وىؤوالء األشخاص ىم، اخلبَت يف مكاتب خاصة هبم تدعى مكأشخاص ديارسوهنا باستقاللية 
 فمن ىو اخلبَت رتنا خصصنا دراسة اخلبَت احملاسب،زلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد ويف مذك احملاسب،

 احملاسب؟ وما ىي مهامو ومسؤولياتو؟
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 المبحث األول:ماهية الخبير المحاسب

زلافظ احلسابات  ر إىل ثالث فئات: اخلبَت احملاسب،يقسم ادلهنيون الذين ديارسون مهنة احملاسبة يف اجلزائ
 واحملاسب ادلعتمد.

 المطلب األول: تعريف الخبير المحاسب

فإنو يعد خبَتا زلاسبا كل شخص ديارس بصفة عادية بامسو اخلاص وحتت  01-10من القانون رقم  18نص ادلادة ت
 احلاالت وسلتلف أنواع احلسابات للمؤسسات واذليئات يف احملاسبة،وحتليل مسؤوليتو مهمة تنظيم وفحص وتقومي 

 بات.واليت تكلفو هبذه ادلهمة بصفة تعاقدية خلربة احلسا اليت نص عليها القانون،

ويقوم اخلبَت احملاسب مبسك ومركزة وفتح وضبط ومراقبة وجتميع زلاسبة ادلؤسسات واذليئات اليت ال يربطو هبا عقد 
 1عمل.

ال يربطها هبا عقد  ،ومنظماتاخلبَت احملاسب ىو من ديارس مهنة اعتيادية مبراجعة وتقييم زلاسبات مؤسسات 
اليت تستلزمها من ادلؤسسات  ،الكشوف ادلالية النهائيةعمل، كما أنو سلول للشهادة على انتظام وصحة 

كما جيوز للخبَت احملاسب أيضا مسك وتنظيم احملاسبات  والقانونية ادلعمول هبا، ةادلقتضيات والًتتيبات التشريعي
والقانونية والقيام  بواسطة طرق والتقنيات احملاسبة بتحليل الوضعية وتسيَت ادلؤسسات يف جوانبها االقتصادية 

 2وادلالية.

تعلق جتديد التشريع اخلاص وادل 1988يف أوت 1988لسنة  108مبقتضى قانون عدد وقع تنظيم مهنة اخلبَت احملاسب 
وقد نص الفصل  ،مراقب احلساباتوالذي جاء باخلصوص بدمج مهنة اخلبَت احملاسب مع مهنة  ،مبهنة احملاسبُت

على معٌت ىذا القانون كل شخص ديارس بامسو اخلاص وحتت مسؤوليتو  الثاين منو على أنو "يعد خبَتا زلاسبا
اليت ال تكون  ،تتمثل يف تنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير حسابات الشركات وادلؤسسات ،اخلاصة مهنتو معتادة

مهما كان نوعها بالنسبة  ،مرتبطة معها بعقد شغل وىو مؤىل أيضا ليشهد بصدق وسالمة احلسابات واحملاسبة
وخاصة منها مال يتعلق  ،األحكام القانونية والًتتيبية ىشركات اليت كلفتو هبذه ادلهنة بصفة تعاقدية أو مبقتضلل

 مهمة مراقب حسابات لدى الشركات. ةمبباشر 

                                                           
 .6ص ، 2010يوليو سنة 11 ،1431الصادر يف رجب عام " 42العدد  "،اجلريدة الرمسية 1

2 www.one crim.ong 

http://www.one/
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وديكن للخبَت احملاسب أن حيلل وضع ادلؤسسات وطرق سَتىا من سلتلف نواحيها االقتصادية والقانونية وادلالية 
 احلسابية.حسب الطرق الفنية 

تبار أنو مؤىل من رللة احلقوق واإلجراءات اجلبائية باع 99ويبدو أن اخلبَت احملاسب ال ينضوي حتت طائلة الفصل 
ة للمؤسسات دون أن يتوىل إعداد احملاسبة ومسكها غَت أنو إذا قام اخلبَت احملاسب هبذه القانوني لتحليل األوضاع،

  1فإنو يصبح  خاضعا لعقوبة الفصل ادلذكور. وإعدادىا والنص ال دينعو من ذلك، األعمال أي مسك زلاسبة
 المطلب الثاني: مهام الخبير المحاسب

 : 01-10من القانون رقم  18حسب ادلادة 
اخلبَت احملاسب أيضا مبسك ومركزة وفتح وضبط ومراقبة وجتميع زلاسبة ادلؤسسات واذليئات اليت ال يربطو هبا يقوم 

 عقد عمل.
 من نفس القانون : 19وحسب ادلادة 

 يعد اخلبَت احملاسب ادلؤىل الوحيد للقيام بالتدقيق ادلايل واحملاسيب للشركات واذليئات. -
 ت واذليئات يف ادليدان ادلايل واالجتماعي واالقتصادي.يؤىل لتقدمي استشارات الشركا -

 :20وحسب ادلادة 
 مهمة اخلبَت احملاسب ىي أساسا مهمة ظرفية ومؤقتة. -
يتعُت على اخلبَت احملاسب أن يعلم ادلتعاقدين معو مبدى تأثَت التزاماهتم والتصرفات اإلدارية والتسيَت اليت ذلا  -

 عالقة مبهنتو .
 م اخلبَت احملاسب ىي:ومن ىنا أن مها

 تنظيم وفحص وتقومي وحتليل احملاسبة.-
 مسك ومركزة وفتح وضبط ومراقبة وجتميع زلاسبة ادلؤسسات . -
 التدقيق ادلايل واحملاسيب للشركات واذليئات وىو ادلؤىل الوحيد للقيام بذلك. -
 واالقتصادي.واالجتماعي تقدمي استشارات للشركات واذليئات يف ادليدان ادلايل  -
 إعالم ادلتعاقدين معو مبدى تأثَت التزاماهتم والتصرفات اإلدارية والتسيَت اليت ذلا عالقة مبهمتو. -
مع بداية مهامو يف إطار تأدية خدمات  01-10 من القانون رقم 21أتعاب اخلبَت احملاسب حسب ادلادة وحتدد  -

 وط تقدمي التقارير.حيدد رلال التدخل والوسائل اليت توضع حتت تصرفو وشر 

                                                           
، 2010 ،تونس ،رلمع األطرش للكتاب ادلختصشورات من،لية احملدودة" و اجلزء األول شركات ادلسؤ ادلسَت يف الشركات التجارية "، ريكمال العيا  1

 .237ص
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بأي حال من األحوال على أساس النتائج ادلالية احملققة من الشركة أواذليئة وال ديكن احتساب ىذه األتعاب، 
 ادلعنية.

 المطلب الثالث: صفات الشخصية للمهنة
 األمانة أوال:

وأن يعطي ىذا العمل حقو الوايف وأن يقوم بالعمل بوحي من ضمَته على ادلدقق أن يكون أمينا ونزيها يف عملو 
دقة وأن يعرض النتائج اليت يتوصل إليها ب نية يف تنفيذ ما يكلفو بو من عمل،ويبذل أقصى طاقاتو العلمية والف

يف صحتها  واحلقائق اليت يعقد وى البيانات اليت يثق يف سالمتها،ال يضمن تقريره سوأ أمانة دون حتريف أو دتويو،
 وأن يكون دائما لعمالئو ناصحا أمينا. و جيامل أحدا فيما يبديو من أراء،وأال حيايب أ

 المحافظة على أسرار المهنة ثانيا:
ادلهنية يف ويطلع حبكم عملو على دقائق أسرارىم تقضي التقاليد  ادلدقق احلسابات موضع ثقة عمالئو،حيث أن  

وأن حيافظ الرجل ادلهٍت على ىذه األسرار وأال يقوم بإفشائها  تدقيق فقط،ليس يف مهنة احملاسبة والو مجيع ادلهن، 
وىذا ما جاء يف اليمُت الذي حيلفو أمام اجمللس  1أو استخدامها ضد عمالئو وأن يكون دائما كتوما وموضع ثقة

وظيفتي وأتعهد أن أخلص في تأدية  أقسم باهلل العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيامالقضائي ادلختص" 
 2وأن أكتم سر المهنة وأسلك في كل األمور سلوك المتصرف المحترف الشريف واهلل على ما أقول شهيد"

 الصبر واللباقة والقدرة على التصرفثالثا:
والبحث عن مليات ادلشروع حتتاج إىل صرب وتأين يف دراسة وحتقيق وحتليل ع تعترب عملية التدقيق عملية شاقة، 

وتستدعي اللباقة يف التعامل مع العمالء وموظفي ادلشروع حىت يكسب ثقتهم وحيصل على تعاوهنم.  احلقيقة،
واألصل أال يبدأ ادلدقق عملو مفًتضا الغش وسوء النية واخلطأ فيمن يراجع عملهم، بل جيب أن يبدأ عملو بروح 

ن عملية التدقيق تصحيح األخطاء وليس اذلدف فاذلدف م ضا صحة العمل حىت يثبت لو العكس،طيبة مفًت 
 ءتصيد األخطا

  الثقافة والمعرفةرابعا:
بكثَت من العلوم وأن يكون على ادلعرفة ن علم احملاسبة وتدقيق احلسابات، على ادلدقق أن يكون متمكنا م

 وكذلك ماليف والتحليل ادلايل وأدواتو، امثل زلاسبة التكاالجتماعية واإلنسانية الوثيقة الصلة باحملاسبة والتدقيق 
األصول العلمية للتنظيم أو القانون التجاري أو قانون الشركات وأن يكون ملما ب تصدره الدولة من قوانُت ضريبية،

 3وبادلبادئ االقتصاد وذلك ليتمكن من تدقيق عمليات ادلشروع على اختالفها وتنوعها. واإلدارة،
 دقق أن يكون:ومن ىنا نستخلص أن على ادل

                                                           
1
 .12ص، 1430-2009 ،1الطبعة ،دار ادلستقبل للنشر والتوزيع ،النظري والعلمي"علم تدقيق احلسابات  "،الرفاعي خليل-د ،خالد اخلطيب -د 
 .5ص،مرجع سبق ذكره ،اجلريدة الرمسية  2
 .72ص،مرجع السابق ،خليل الرفاعي -د ،خالد اخلطيب -د 3
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جيب على ادلدقق أن يلتزم باألمانة يف أداء مهام مهنتو وأن حيافظ على ما وقف عليو من أسرار الشركة  .1
 قيامو بعملو.بسبب 

 للمسامهُت.جيب أن يلتزم بذكر احلقيقة يف كافة التقارير اليت يقدمها  .2
 جيب أن يلتزم بالنزاىة وادلوضوعية واالستقالل. .3
 من الذكاء والفطنة ديكنو من احلكم األمور بصدق وواقعية.جيب أن يكون على قدر  .4
 جيب أن يتحلى باحللم وسعة الصدر سواء مع ادلسامهُت أو مع أي طرف آخر. .5
 جيب أن يكون عادال يف كل أحكامو وتقديراتو. .6
 جيب عليو اإلتقان يف أداء عملو مصداق لقولو تعاىل"إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال". .7
 1قق احلسابات واسع االطالع دارسا دراسة مستفيضة.جيب أن يكون مد .8

 المبحث الثاني:شروط ممارسة مهنة الخبير المحاسب والمسؤوليات الناجمة عنها
لضمان حتقيق الغاية من شلارسة مهن اخلربة احملاسبية وضع ادلشرع اجلزائري رلموعة من الشروط اليت جيب توافرىا 

 ضافة إىل أنو حدد ادلسؤوليات اليت يتحملها كل مهٍت أثناء مزاولتو دلهنتو.الذي يرغب يف شلارسة ىذه ادلهن باإل
 المطلب األول:شروط ممارسة المهنة

 الشروط اليت جيب توافرىا دلمارسة مهنة اخلبَت احملاسب . 01-10من القانون  08حدد ادلادة  -
 أن يكون جزائري اجلنسية. -
 احملاسبية أو شهادة معًتف مبعادلتها.أن يكون حائزا على شهادة جزائرية للخربة  -
 أن يتمتع جبميع احلقوق ادلدنية والسياسية. -
 حكم بارتكاب جناية أو جنحة سللة بشرف ادلهنة .أن اليكون قد صدر يف حقو  -
 أن يكون معتمدا من الوزير ادلكلف بادلالية. -
 عليها يف ىذا القانون.أن يكون مسجال يف ادلصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت وفق الشروط ادلنصوص  -
" أقسم باهلل العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام  2 06أن يؤدي اليمُت ادلنصوص عليها يف ادلادة  -

وأتعهد يف أخلص يف تأدية وظيفيت وأن أكتم سر ادلهنة وأسلك يف كل األمور سلوك ادلتصرف احملًتف 
 الشريف واهلل على ما أقول شهيد".

أو ادلعاىد ادلعتمدة من  ص التابع للوزير ادلكلف بادلالية،واإلجازات ادلذكورة من معهد التعليم ادلختدتنح الشهادات 
 طرفو.

طلبات  ،أو تودع مقابل وصل االستالممن نفس القانون ترسل عن طريق رسالة موصى عليها  09وتنص ادلادة 
 االعتماد بصفة خبَت زلاسب إىل اجمللس الوطٍت للمحاسبة.

                                                           
 .72ص،2010،القاىرة، دار النهضة العربية للنشر ،"الرقابة الداخلية على أعمال البنوك" ،مَتفت زلمد األمُت 1
 .5ص،مرجع سبق ذكره ،اجلريدة الرمسية 2
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ادلهنية للشهادات وإجازات كل مًتشح يطلب اعتماده يف صنف مهٍت  لصالحية،لس الوطٍت للمحاسبة ااجمليقدر 
أو صنف ادلهٍت اآلخر يدرس اجمللس الوطٍت للمحاسبة طلب االعتماد ويتحقق ال سيما من مطابقتو لألحكام 

اسبة لطالب االعتماد قرار االعتماد من ىذا القانون يبلغ اجمللس الوطٍت للمح 08و 07ادلنصوص عليها يف ادلادتُت 
ويف حالة عدم التبليغ بعد انقضاء ىذا األجل أو رفض الطلب  ( أشهر،4أو رفض معلل لطلب يف أجل أربعة)

 ديكن تقدمي طعن قضائي طبقا للتشريع الساري ادلفعول.
شرىا وفق وينحيدد اجمللس الوطٍت للمحاسبة يف أول يناير من كل سنة قائمة ادلهنيُت ادلسجلُت يف اجلدول 

 .األشكال احملددة من طرف الوزير ادلكلف بادلالية
من ىذا القانون ال ديكن ألي خبَت زلاسب أن يسجل يف اجلدول ما مل يكن لو  13-12 -11-10وحسب ادلواد 

 عنوان مهٍت خاص.
 ارس اخلبَت احملاسب نشاطو يف كامل اإلقليم الوطٍت.دي

 يسَت يف شكل شركة إنوديكن  يَته حلسابو اخلاص وحتت مسؤوليتو،يسند للخبَت احملاسب مكتب واحد يتوىل تس
 أو جتمع.

 ديكن أن يكون ادلكتب خاضعا لشروط أو مقاييس خاصة حتدد عن طريق التنظيم.
 الًتخيص بفتح فروع لبعض مكاتب احملاسبة.ديكن للوزير ادلكلف بادلالية 

ديكن أن يعُت اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات بصفتو زلافظي حصص طبقا ألحكام القانون التجاري وخرباء 
 1جراءات اجلزائرية.ات ادلدنية واإلدارية وقانون اإلقضائيُت طبقا ألحكام قانون اإلجراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .6ص ،نفس ادلرجع السابق 
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 والتنافي والموانعالمطلب الثاني: حاالت 
وم ىذا يعترب متنافيا مع ىذه ادلهنة يف مفه استقاللية فكرية وأخالقية، لتحقيق شلارسة مهنة اخلبَت احملاسب بكل

 سيما يف شكل وسيط أو وكيل مكلف بادلعامالت التجارية أو ادلهنية.القانون كل نشاط جتاري ال
 كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خضوع قانون.

كل عهدة إدارية أو العضوية يف رللس مراقبة ادلؤسسات التجارية ادلنصوص عليها يف القانون التجاري. غَت تلك 
 أعاله. 46ادلنصوص عليها يف ادلادة 

 اجلمع بُت شلارسة مهنة اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد لدى نفس الشركة أو اذليئة.
 كل عهدة بردلانية. -
 انتخابية يف اذليئة التنفيذية للمجالس احمللية ادلنتخبة. كل عهدة -
إبالغ تنظيم  جمللس زللي منتخب، التنفيذيةيتعُت على ادلهٍت ادلنتخب لعضوية الربدلان أو عضوية اذليئة  -

 ( من تاريخ مباشرة عهدتو.1الذي ينتمي إليو يف أجل أقصاه شهر واحد )
 76طبقا ألحكام ادلادة ألمور اجلارية دلهنتو يتم تعيُت مهٍت الستخالفو يتوىل تصريف ا -
تكميلية  تتناىف مع شلارسة مهنة اخلبَت احملاسب مهام التعليم والبحث يف رلال احملاسبة بصفة تعاقدية أو ال -

 من ىذا القانون. 52 46طبقا للتشريع الساري ادلفعول وكذا احلاالت ادلذكورة يف ادلادتُت 
دينع اخلبَت احملاسب القيام بأية مهنة يف ادلؤسسات اليت تكون ذلم  01-10 من قانون 67وجاء يف ادلادة  -

 فيها مصاحل مباشرة أو غَت مباشرة.
نشاطا منافيا بصفة مؤقتة كما ىو منصوص عليو يف ادلواد إذا أراد اخلبَت احملاسب أن ديارس  69وادلادة  -

( 1واحد )عتماد يف أجل أقصاه شهر ادلنصوص أعاله، يتعُت عليو طلب إعقالو من اجلدول لدى جلنة اال
من تاريخ بداية نشاطو ودتنح جلنة االعتماد ادلوفقة إذا كانت ادلهمة اجلديدة للمهٍت ال دتس بطبيعتها 

  7007107207074بادلصاحل األخالقية للمهنة.كما تنص ادلواد 
دينع اخلبَت احملاسب السعي بصفة مباشرة أو غَت مباشرة بطلب مهنة أو وظيفة تدخل ضمن  -

أو منح تعويضات أو اختصاصاهتم القانونية كما يتمتعون من البحث عن الزبائن بتخفيض األتعاب 
 وكذا استعمال أي شكل من أشكال لدى اجلمهور. امتيازات أخرى،

من  302و 301دلهٍت حتت طالة العقوبات ادلنصوص عليها يف ادلادتُت يتعُت على اخلبَت احملاسب كتم سر ا -
 العقوبات.قانون 

وزلافظ احلسابات واحملاسبون ادلًتبصون وكذا مستخدمو اخلرباء احملاسبُت وخيضع لنفس االلتزامات اخلبَت احملاسب 
من  52و47048049يها يف ادلواد وكذا الشركاء يف الشركات ادلنصوص عل ي احلسابات واحملاسبُت ادلعتمدين،وزلافظ

 ىذا القانون.
 اليتقيد اخلبَت احملاسب بالسر ادلهٍت يف احلاالت ادلنصوص عليها يف القانون السيما 
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 بعد فتح حبث أو حتقيق قضائيُت. -
 مبقتضى واجب اطالع اإلدارة اجلبائية على الوثائق ادلقررة. -
 بناء على إدارة موكليهم. -
 أعاله. 5والتحكيم ادلقرر يف ادلادة  االنضباطجلنة  للشهادة أمامعندما يتم استدعائهم  -

 دج.2000000دج إىل 5000000يقة غَت شرعية بغرامة من يعاقب كل من ديارس مهنة اخلبَت احملاسب بطر 
وبضعف  ( أشهر إىل سنة واحدة،6مدتو من ستة )وح يعاقبو مرتكب ىذه ادلخالفة باحلبس تًتا ويف حالة العود،

الغرامة يعد شلارسا غَت شرعي دلهنة اخلبَت احملاسب كل شخص غَت مسجل اجلدول أو مت توقيف مؤقت لتسجيلو 
 ىذا القانون. أحكامأو شطب من اجلدول الذي ديارس أو يواصل يف أداء العمليات ادلنصوص عليها يف 

ميات شركات التس أوىذه الصفات  حدىإكل من ديتحن حملاسب،  و يعد كذلك شلارسا غَت شرعي دلهنة اخلبَت ا
خلط مع ىذه  أوخلف التشابو  إىلترمي  أخرىصفة  أية أوشركات زلاسبة  أوشركات زلافظة احلسابات  أوخربة 

 التسميات  أوالصفات 
 المطلب الثالث:مسؤوليات الخبير المحاسب

 01-10من قانون رقم  60تنص ادلادة 
  مهامو مسؤوال مدنيا جتاه زبائنهم يف احلدود التعاقدية .شلارسة  أثناءيعد اخلبَت احملاسب 

 منو تنص : يتحمل اخلبَت احملاسب ادلسؤولية اجلزائية عن كل تقصَت يف القيام بالتزام قانوين  62و ادلادة 
للمجلس الوطٍت للمحاسبة من بعد  التأديبيةاللجنة  أمام تأديبيةيتحمل اخلبَت احملاسب ادلسؤولية  :63و ادلادة 

تتمثل  موظائفهيف القواعد ادلهنية عند شلارسة و  أخالقي أوتقصَت تقٍت  أواستقالتهم من مهامهم ،عند كل سلالفة 
 يف:ترتيبها التصاعدي حسب حضوراهتا  ة اليت ديكن اختاذىا وفقيديبالتأالعقوبات 

  اإلنذار_
 _التوبيخ

 .أشهر( 6ستة ) أقصاىا_التوقيف ادلؤقت دلدة 
 _الشطب من اجلدول 

القانونية ادلعمول هبا  لإلجراءاتطبقا  ،اجلهة القضائية ادلختصة أمام التأديبيةيقدم كل طعن من ىذه العقوبات 
 1العقوبات اليت تقابلها عن طريق التنظيم . األخطاءحتدد درجات 

 
 
 

                                                           
 .10ص، مرجع سبق ذكره،اجلريدة الرمسية  1
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  المحاسب وشركة الخبرة المحاسبيةالمبحث الثالث: الهيئات التي ستشرف على الخبير 
و ادلتعلق باخلبَت احملاسب و زلافظ  2010جوان 29ادلوافق ل 1431رجب 16ادلؤرخ يف  01-10نص القانون رقم 

ة و تنظيمات مهنية تستعرض ذلا يف ىذا على إنشاء رللس الوطٍت للمحاسب ،مداحلسابات و احملاسب ادلعت
 ادلبحث .
 : المجلس الوطني للمحاسبة األولالمطلب 

وقد مت  اقبة كل العمليات ادلالية للدولة،وتتمثل مهمتو يف مر  1976لقد أسس رللس احملاسبة مبوجب دستور 
 04ادلؤرخ يف  32-90وخضع يف تسيَته للتغَتات ادلتتابعة التالية للقانون  1980تأسيس ىذه اذليئة ميدانيا عام 

خلو حيث استثٌت من مراقبتو ادلؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي الذي حصر رلال لتد ،1990ديسمرب 
الذي يوسع رلال اختصاصو  ،17/07/1995دلؤرخ يفا  20-95ر وجرده من صالحياتو القضائية األمو والتجاري 

 مهما يكن الوضع القانوين دلسَتي ىذه األموال أو مستفيديها.،ليشمل رقابة كل األموال العمومية 
واألموال العامة و هبذا النص األخَت يتمثل مهمتو يف التدقيق يف شروط استعمال اذليئات ادلوارد والوسائل ادلادية 

ادلالية واحملاسبية للقوانُت 1من مطابقة عمليات ىذه اذليئات  ويف تقييم تسيَتىا والتأكداخلاضعة لرقابتو، 
منو يتم إنشاء رللس وطٍت للمحاسبة حتت  04السيما ادلادة  01-10ومبوجب القانون  ،والتنظيمات ادلعمول هبا

وتنظيم ومتابعة ادلهن احملاسبة ويضم اجمللس ثالث  ية يتوىل مهام والتقييس احملاسيب،سلطة الوزير ادلكلف بادلال
(جلان متساوية األعضاء 5(أعضاء منتخبة عن كل تنظيم مهٍت على األقل كما تنبثق عن ىذا اجمللس مخس)3)

 ي كاآليت:وى
 ة والواجبات ادلهنيةجلنة تقييس ادلمارسات احملاسب -
 جلنة االعتماد. -
 جلنة التكوين. -
 جلنة االنضباط والتحكيم. -
 2جلنة مراقبة النوعية. -

 المطلب الثاني:التنظيمات المهنية
واجمللس الوطٍت ينص القانون ادلذكور سابقا حيل ادلصف الوطٍت للخرباء احملاسبيُت وزلافظي احلسابات واحملاسبيُت 

 للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات،واجمللس الوطٍت للمنظمة الوطنية للمحاسبُت.
 المصف الوطني للخبراء المحاسبين: أوال
وادلؤىلُت دلمارسة مهنة اخلبَت األشخاص الطبيعيُت أو ادلعنويُت، ويضم  و تنظيم يتمتع بالشخصية ادلعنوية،وى

 احملاسب.
                                                           

1
 www.djlfa.info  

2
 .6ص،مرجع سبق ذكره  ،اجلريدة الرمسية 

http://www.djlfa.info/
http://www.djlfa.info/
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 الوطنية للمحاسبين المعتمدينالغرفة  ثانيا:
زلافظ مهنة و ادلعنويُت وادلؤىلُت دلمارسة ويضم األشخاص الطبيعيُت أ و تنظيم يتمتع بالشخصية ادلعنوية،ى 

 احلسابات 
 المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين  ثالثا:

 ادلؤىلُت دلمارسة مهنة.ويضم األشخاص الطبيعيُت أو ادلعنويُت و تنظيم يتمتع بالشخصية ادلعنوية،  ىو 
وتتكفل ىذه التنظيمات مبا  من طرف رللس وطٍت ينتخبو مهنيون، يتم تسيَت التنظيمات ادلهنية ادلذكورة أعاله

 يلي:
 السهر على تنظيم ادلهن وحسن شلارستها. -
 الدفاع عن كرامة أعضائها واستقالليتهم. -
 السهر على احًتام قواعد ادلهن وأعرافها. -
الداخلية اليت يوافق عليها الوزير ادلكلف بادلالية وينشرىا يف اجل شهرين من تاريخ  أنظمتها إعداد -

  إيداعها
 إعداد مدونة ألخالقيات ادلهنة  -
 إبداء الرأي يف كل ادلسائل ادلرتبطة هبذه ادلهن وحسن سَتىا  -

 وتتمثل مصاحل ادلهنة إزاء الغَت و ادلنظمات األجنبية ادلماثلة.
 ادلعتمدينغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وادلنظمة الوطنية للمحاسبة  ال للخرباء احملاسبُت و و يعمل ادلصف الوطٍت

  .بالتنسيق مع الوزير ادلكلف بادلالية
 يف ىذا ادلخطط: وسأحاول أن أخلص ىذين ادلصطلحات
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الحسابات, المحاسب (: الهيئات التي ستشرف على مهن الخبير المحاسب,محافظ 1الشكل رقم )    
 المعتمد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلنة تقييس ادلمارسات احملاسبية والواجبات ادلهنية                          ادلصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت       
 جلنة االعتماد                                                               ادلنظمة        
 الغرفة حملافظي احلسابات                                  جلنة التكوين                                    

                                                                ادلنظمة الوطنية للمحاسبُت ادلعتمدين                                              جلنة االنضباط التحكم         
  النوعيةجلنة مراقبة        
 

 باالعتماد على اجلريدة الرمسيةادلصدر: من إعداد الطالبة                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

احملاسب  ستشرف على مهن اخلبَت احملاسب،زلافظ احلسابات، اذليئات اليت     
 ادلعتمد

 
 

 اجمللس الوطٍت للمحاسبة التنظيمات ادلهنية
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 المطلب الثالث: شركة الخبرة المحاسبية
 01-10من قانون رقم47-46حسب ادلادة 

أن يشكلوا شركات  ،أعاله ديكن اخلرباء احملاسبُت وزلافظي احلسابات واحملاسبُت ادلعتمدين 12طبقا ألحكام ادلادة 
األشكال  باستثناء ،أسهم أو شركات ذات ادلسؤولية احملدودة أو شركات مدنية أو جتمعات ذات منفعة مشًتكة

 اجلنسية اجلزائرية .شريطة أن حيمل مجيع الشركاء األخرى للشركات، دلمارسة مهنهم كل على حدة، 
دلمارسة مهنة اخلبَت  اعاله46جتمعات ادلذكورة يف ادلادة  أواألسهم وشركات ذات مسؤولية زلدودة  تؤىل  شركات

(الشركاء 2/3ثلثي)ية يف اجلدول بصفة خرباء زلاسبُت، احملاسب عندما يشكل أعضاء ادلصف ادلسجلون بصفة فرد
 .(رأس ادلال2/3ثلثي) األقلوديتلكون على  األقلعلى 

 ربة احملاسبية"التجمعات ادلذكورة يف الفقرات السابقة "شركات اخل أوتدعى الشركات 
 نفس القانون ما يلي: من58-57-56-55-52-51وجاء يف ادلواد 

جيب على الشركات األسهم و الشركات ذات ادلسؤولية احملدودة و التجمعات ذات  للحصول على االعتماد،
 زيادة على ذلك أن تتوفر فيها الشروط اآلتية: مهنة اخلبَت احملاسب، اادلنفعة ادلشًتكة ادلشكلة دلمارسو 

 هتدف دلمارسة مهنة اخلبَت احملاسب أو زلافظ احلسابات أو احملاسب ادلعتمد.أن  .1
 يديرىا الشركاء ادلسجلون يف اجلدول فقط. أن يسَتىا أو .2
أن يربط اخنراط أي شريك جديد أو أي عضو فيها بادلوافقة القبلية إما للجهاز االجتماعي ادلؤىل لذلك  .3

 وإما حلاملي احلصص االجتماعية بغض النظر عن أي حكم سلالف.
 أن ال يكون تابعة بصفة مباشرة أو غَت مباشرة ألي شخص أو جتمع مصلحة. .4
أن ال دتتلك مسامهات مالية يف ادلؤسسات الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو البنكية أو يف الشركات  .5

ادلدنية غَت أنو إذا ارتبط نشاط ىذه ادلؤسسات مبهنة اخلبَت احملاسب أو مبهنة زلافظ احلسابات ديكن 
 اجمللس ادلعٍت للًتخيص بأخذ مسامهة.

فإن ىذه األخَتة ون ادلعتمدون شكل الشركة ادلدنية، أو زلافظو احلسابات أو احملاسبعندما خيتار اخلرباء احملاسبون 
إال األعضاء ادلصف الوطٍت والغرفة الوطنية أو ادلنظمة الوطنية إال أنو ديكن أن يكون القانونيون ال تضم 

 دف الشركة ادلدنية،يلو يف حتقيق ىنظرا لتأى حامل شهادة التعليم العايل يساىم،واالقتصاديون أو أي شخص 
 شريطة أن يكونوا جزائريُت اجلنسية. ( الشركاء،1/4شركاء غَت معتمدون وغَت مسجلُت يف اجلدول يف حدود ربع)

كل مؤسسة عمومية اقتصادية ىدفها االجتماعي شلارسة مهنة   يف الشكل القانوين ادلنصوص عليو، ديكن أن تنشأ
يكون  أنشريطة  يف ظل احًتام أحكام ىذا القانون، اسب ادلعتمداخلبَت احملاسب أو زلافظ احلسابات أو احمل

ادلستخدمون ادلتدخلون ادلوقعون على العقود والوثائق اليت ذلا حجية يف نظر القانون، مسجلُت يف جدول ادلصف 
 .اخلاصة أصنافهمادلنظمة يف  أوالغرفة  أو
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التجمعات  أوالشركات  إطاراحملاسبُت ادلعتمدين الشركاء يف ء احملاسبُت و زلافظي احلسابات و ال حيق للخربا
عهدات يكونون فكلفوا هبا جراء تسجيلهم يف  أوينفذوا بامسهم اخلاص مهام  أناعاله، 46ادلذكورة يف ادلادة 

  .جدول
 شركات و التجمعات. إىلالعهدات و جوابا  أوتوكل ىذه ادلهام  أنينبغي 
الشخصية اخلاصة و حتت  أمسائهمو زلافظي احلسابات و احملاسبُت ادلعتمدين حتت  اخلرباء احملاسبُت أعمالتنجز 

 ادلستعارة. أمساء أيةو ال تقبل  الشخصية حىت وان كانوا ضمن شركة، مسؤوليتهم
 أوالقانونية و التنظيمية اليت حتكم مهنتهم و كذا النظام الداخلي للمصف الوطٍت  األحكاموجيب عليهم مراعاة 

 ادلنظمة الوطنية. أوالوطنية غرفة ال
أعضاء الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات ، و تتمثل حقوق وواجبات أعضاء ادلصف الوطٍت للخرباء احملاسبيُت

شركات اخلربة احملاسبة وشركة احملافظة احلسابات وشركة احملاسبة ما  نظمة الوطنية للمحاسبة ادلعتمدين،وأعضاء ادل
 عدا حق التصويت وحق الًتشح.
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 خالصة:
فان ىذه األخَتة حريصة   واحملاسب ادلعتمد بالنسبة للدولة،ات هن اخلبَت احملاسب و زلافظ احلسابم ألمهيةنظرا 

 1991 الصادر سنة  08-91وىذا ما جعلها تلغي القانون  جيدا، أداؤىاكل احلرص عن تنظيم اجلديد ذلا ليكون 

 .2010جوان 29 ؤرخ يف ادل 01-10ادلتعلق بادلهن زلل الدراسة و تعويضو بالقانون 
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 تمهيد:

حيث تقوم ىذه الوظيفة بفحص نتائج األداء الفعلي ومقارنتها  ة غَت قابلة لالنفصال عن التسيَت،ادلراقبة ىي مرحل
 تصحيح األخطاء واالضلرافات. من أجلسطرة للتأكد باألىداف ادل

يقوم وللتحكم التسيَت،ويعترب نظام مراقبة التسيَت إحدى األنظمة الفرعية بادلؤسسة وىو كذلك مسار دائم للتعديل 
ىذا ادلسار بثالثة أدوار أساسية وىي دور الكاشف الذي يقدم ادلعلومات الالزمة اليت حتتاجها ادلؤسسة ويوضح 

وأيضا دور ادلساند الذي يساعد يف  تلف ادلستويات التنظيمية،اذىا مبخالنتائج ادلنتظرة من القرارات اليت سيتم اخت
اليت يتم  وقياس النتائج مث تقدمي االقًتاحاتضافة إىل قيامو مبتابعة األداء إ لعمل،حتديد األىداف ووضع برامج ا

 على ضوئها  التخطيط للمستقبل.

يتطلب ىذا النظام شخص مؤىل يتمتع بقدرات وكفاءات عالية ويكون ملم بادلعلومات ادلالية واحملاسبية باإلضافة 
ويف حالة غياب ادلراقبة ونظام مراقبة  ويدعى مراقب التسيَت،إىل العلوم األخرى كاإلحصاء والرياضيات...اخل  

اقبة وىذا ما وضع نظام ادلعلومات بو وكذلك مسار ادلر  التسيَت يعمل مراقب التسيَت على إنشاء ىذا النظام وعلى
من خالل األجوبة على التساؤالت التالية: ما ىي ادلراقبة وخطواهتا؟  وما ىو مسار ىذا الفصل. سنتعرف عليو يف

 وخصائص مراقبة التسيَت؟ وادلواصفات ادلطلوبة يف مراقب التسيَت؟

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                                دراسة نظام مراقبة التسيير   
 

 
81 

 المبحث األول: عموميات حول المراقبة

الفعالة يف حتقيق أىداف ادلؤسسة، وتعترب يف نفس الوقت األداة العملية اإلدارية ارتباطا وثيقا،ترتبط وظيفة ادلراقبة ب
 وىذا ما غلعل ادلؤسسة يف حاجة إىل وظيفة رقابية تشمل كل أنشطتها ووظائفها مهما كان نوعها.

 المطلب األول: مفهوم المراقبة

ة إدارية هتدف إىل التأكد من سالمة العمليات ادلنفذة ومطابقتها للقواعد واألصول تعرف ادلراقبة على أهنا وظيف
 1والتعليمات ادلوضوعية من أجل كشف األخطاء وتصحيحها شلا ؽلنع ظهورىا يف ادلستقبل

اد األخطاء تطور مفهوم ادلراقبة يف التصور الكالسيكي الذي عرف بكونو عالجي تصحيحي يهتم خاصة بإغل
 ( دورة القيادة والتعديل.cybernétiqueربنتيك )ليصبح وفق مقاربة السي بعد ظهورىا، وتصحيحها

سًتجاعية للمعلومات )التغذية ضع للمراقبة الذاتية بفضل دورات إفاذلدف من ىذه ادلقاربة ىو إنشاء وحدات خت
 2يح بطريقة آليةويتم التصح ل وحدة التعديالت الواجب إدراجها،( وبالتايل حتدد كfeed backادلرتدة 

 ادلراحل تتمثل يف:تعتمد مقاربة السيربنتيك على رلموعة من 

 حتدد ادلعايَت وادلقاييس. (1
 قياس الفارق بُت النتائج وادلقاييس ادلعمول هبا. (2
قياس التصحيحي الذي يقصد بو إما البحث عن كيفية لتصحيح النتائج حسب األىداف ادلسطرة أو تعديل  (3

 ىذه األخَتة.

 ادلايل يوضح ىذه ادلراحل ضمن مسار ادلراقبة.والشكل 

 

 

 

                                                           
 13ص،199 ،2ةالطبع، األردن ،الثقافة للنشر والتوزيعدار  ،"زلاسبة التكاليف ادلعيارية" ،يل جوزيف كحالة، رضوان حلوة حنانجربائ 1

2
 Philip Magani,"les système de management", édition d'organisation, paris,1993, p32 
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 :مسار المراقبة20الشكل رقم                                  

 

 ادلعايَت)ادلقاييس(.1                                                           

  .ادلقارنة 2 

 النتائج احملققة ادلتغَتات القابلة للمراقبة     العمليات 

 .الفعل التصحيحي3 

 

 

 philip migani  "les système de management, paris, edition, d'organisation,1993;p33ادلصدر:

أي كل مراقبة هتدف إىل قياس  فيو وتوجيهو للوجهة ادلرجوة،وتعٍت كلمة ادلراقبة وضع ما يعٍت القدرة على التحكم 
 1النتائج لفعل ما ومقارنة ىذه النتائج مع األىداف احملددة مسبقا دلعرفة التوافق من عدمو.

 المطلب الثاني:أىمية المراقبة

 تستخدم ادلراقبة يف أي منظمة لتحقيق الفوائد التالية:

يف دراسة الوقت واحلركة وإعداد جداول لتحقيق نوع من النمطية أو التوافق ألداء العاملُت كما ىو احلال  (1
 العمل.

 للحد من السرقات واالختالالت وضياع أموال ادلنظمة وشلتلكاهتا . (2
للمسؤولُت مع حتديد طبيعة أعماذلم واليت عادة ما تكون مكتوبة يف  ادلفوضةلتحديد مقدار السلطة  (3

 الوصف الوظيفي لألعمال.سجالت 

                                                           
 5ص، 2011ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،"مصطفى الباىي" مدخل إىل مراقبة التسيَت ،معراج ىواري 1



 الفصل الثاني                                                                دراسة نظام مراقبة التسيير   
 

 
08 

الفعلي كما ىو احلال يف استخدام التقارير لقياس التكاليف الفعلية لقياس االصلاز أو مستوى األداء  (4
 ومقارنتها بالتكاليف الفعلية ومقارنتها بالتكاليف ادلعيارية.

 للقياس لتوجيو أداء األفراد وحتفيزىم. (5
 1باإلضافة إىل استخدامها للتأكد من أن ادلنظمة قد حققت أىدافها العامة وفق ما مت التخطيط لو. (6

ية ادلراقبة إال أن ىناك اعًتاضات ظهرت من اثآثار التارؼلية اليت صاحبت الثورة الصناعية وىذه ورغم أعل
 االعًتاضات ؽلكن إغلازىا يف ما يلي:

 تصاحب الرقابة  (1
 تزاول الرقابة عن طريق اإللزام )مبعٌت لفعل ىذا وإال(. (2
 اليت تستخدم يف ادلراقبة.عدم دقة البيانات  (3
 ال.عدم كفاءة نظام االتص (4
 التحيز وعدم ادلوضوعية من جانب القائمُت بالرقابة. (5

 ويقًتح البعض التغلب على ىذه االعًتاضات مبا يلي:

نبذة فكرة العقاب وإدخال احلوافز اليت تؤدي إىل رفع معنويات األفراد وتشجيعهم على االلتزام  (1
 بادلستويات ادلوضوعية.

 مصاحل ادلنظمة.غلب أن يكون ادلعيار مرنا حىت ؽلكن أن ؼلدم  (2
 غلب إتباع األسلوب الالمركزي  يف الرقابة حىت عندما يتم وضع ادلعايَت لطريقة مركزية. (3
 االلتزام بادلوضوعية عند وضع ادلعايَت حبيث ال يًتتب على صعوبتها اإلحساس باإلحباط لدى العاملُت. (4
 العاملُت قبل تطبيق نظم الرقابة.غلب حتسُت نظم االتصال وتشجيع التعاون وادلناقشة اجلماعية مع  (5

 صلاح أو فشل أي عملية رقابية على سببُت رئيسُت علا: وبصفة عامة يتوقف

 كفاءة األفراد ادلنفذين. -
 إليها النظام الرقايب. ادلعلومات اليت يستند  -

                                                           
1
 10ص ،1991 ،دار اذلالل للنشر ،عمان،يف ادلنشآت األعمال"   "الرقابة اإلدارية ،فايز الزغيب 
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 فدقة ادلراقبة تتوقف على درجة دقة ادلعلومات وىذا ما يستدعي وجود نظام لالتصال يتصف بالكفاءة
 1والدقة.

 المطلب الثالث:خطوات المراقبة وأنواعها

 الفرع األول: خطوات المراقبة

 على ثالث خطوات أساسية: تشمل كل عملية رقابية

 وضع معايير األداء أوال:

على أساس حتقيق أىداف عامة رئيسية وأىداف فرعية موزعة اإلدارات واألقسام وتوضع ادلعايَت  تبٌت اخلطط 
وىذه ادلعايَت ما ىي إال تعبَتا عن األىداف اخلاصة تقاس بالنسبة لو النتائج الفعلية،بغرض اختاذىا كأساس 

 بادلؤسسة أو باإلدارة أو بقسم يف ادلؤسسة.

على ذلك حتديد حجم اإلنتاج أو ددة، فقد تكون على شكل كمي ومن األمثلة وتأخذ ىذه ادلعايَت أشكاال متع
وقد تكون على شكل زمٍت ومن األمثلة على  ع أو حجم العمالة لفًتة مستقبلية،حتديد حجم ادلبيعات ادلتوق
فيا وىي كما ؽلكن أن تأخذ ادلعايَت شكال كي  ل زمٍت لالنتهاء من عمليات معنية،ادلعايَت الزمنية وضع اجلداو 

للعالقات العامة اجليدة اليت يعمل ادلشروع أصعب ادلعايَت يف التحديد والقياس ومثال ذلك زلاولة وضع معايَت 
 على الوصول إليها نظرا ألنو ال ؽلكن ترمجة ىذه ادلعايَت إىل أرقام كمية.

 من الواجب أن تتوفر يف ادلعايَت رلموعة من الشروط:

تدون حىت ال يكون ىناك حتريف من قبل األشخاص الذين يراقبون مث  ال بد أن حتدد ادلعايَت بدقة ( أ
 أثناء أدائهم بواسطة ىذه ادلعايَت.

 غلب أن يكون ادلعايَت مرنا مبا فيو الكفاية. ( ب

إال أنو باالستعمال ادلتكرر قد يتم اكتشاف ادلعيار  دلطبق ىو أفضل ادلعايَت عند وضعو،فقد يكون ادلعايَت ا
 األفضل الذي ؽلكن إحاللو زلل ادلعايَت ادلطبقة ذلذا فإن ادلرونة غلب أن تكون من شروط ادلعايَت.

                                                           
 21ص،1989 ،بَتوت ،مراقبة اإلنتاج" الدار اجلامعية " ختطيط و ،عادل حسن 1
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ادلعايَت ىي أداة لتحسُت األداء لذا غلب أن يعاد النظر فيها دوريا بواسطة ادلستويات اإلدارية اليت  ( ج
 التنسيق بُت ادلعايَت اجلديدة وإدماجها مع ادلعايَت ادلوجودة فعال.يكون ذلا سلطة 

 حقق ومقارنتو بالمعايير الموضوعةقياس األداء الم ثانيا:

يف عملية ادلراقبة وىي مراجعة  أو قياس األداء احملقق ومقارنتو بادلعايَت اليت سبق وضعها ىذه ىي اخلطوة الثانية 
فكلما كانت   وضع معايَت ؽلكن تنفيذىا سهولة،األداء على مدى الكفاءة يفوتعتمد سهولة أو صعوبة قياس 

 معايَت األداء مناسبة وكانت الوسائل متاحة لتحديد ماذا يفعل األفراد كلما سهلت عملية القياس.

إذا ظهر  وإذا ظهرت من ادلقارنة أنو مت تنفيذ األداء حسب ادلعيار احملدد فهذا يعٍت أن األداء خاضع للسيطرة. أما
 1من ادلقاربة أن ىناك اضلراف عن ادلعيار فإن األداء يكون خارج السيطرة

وبصفة عامة ؽلكن القول أنو كلما انتقلت األعمال من ادلستوى التنفيذي أي اثآالت وادلصانع وخطوط اإلنتاج 
ويف نفس الوقت أكثر أعلية فكلما   ،إىل ادلستويات اإلدارية األعلى كلما أصبحت العملية الرقابية أكثر صعوبة

وباإلضافة إىل ذلك حتقيقها كلما سهلت عملية القياس،  كانت ىناك معايَت كمية تعتمد على األىداف ادلطلوب
واالعتماد على الرقابة التنبؤية وادلتزامنة بقدر كاف يساعد على حتقيق صلاح يف  فإن ادلقاييس ادلختلفة لقياس األداء

 مستويات اإلدارية ادلختلفة.قياس األداء على 

 تشخيص االنحرافات وتصحيحها ثالثا:

القول بأننا قمنا بادلراقبة، تعترب ىذه اخلطوة من أىم خطوات ادلراقبة ألنو بدون اختاذ اإلجراءات الصحيحة ال ؽلكن 
اس ىذه ادلعايَت مبثابة وؽلكن اعتبار اخلطوتُت السابقتُت وعلا حتديد ووضع ادلعايَت مث مقارنتو ما مت إصلازه على أس

 دتهيد للقيام باإلجراءات الالزمة لتصحيح أي اضلرافات تظهر نتيجة ىذه اخلطوتُت.

 تُت:يجترى عادة ىذه ادلرحلة على مرحلتُت فرع

مرحلة تشخيص االضلراف واإلعالن عنو وحتديد من لو عالقة وصالحية يف اختاذ القرار  (1
 التصحيحي.

                                                           
 204ص، مؤسسة اجلامعة للنشر والتوزيع،رة يف قطاع األعمال" اإلسكندرية "التنظيم واإلدا ،الشنواين صالح 1
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الكشف عن أسباب ذلك االضلراف وقد ؽلتد العالج إىل تعديل مرحلة عالج االضلراف بعد  (2
 األساليب ذاهتا.

أي عدم القدرة على الوصول إىل ادلعايَت ادلوضوعة  ضلرافات على أهنا اضلرافات سلبية،وعادة يتم التفكَت يف اال
بة مبعٌت األداء ولكن ؽلكن أن تكون االضلرافات يف بعض األحيان موج فا وبالتايل تصحيح األداء ادلعيب،سل

أيضا من اإلدارة دراستها لتحديد ما إذا كان وىذه احلالة تستحق  ي قد تكون أعلى من األداء ادلخطط،الفعل
وؽلكن أيضا التفرقة يف ىذا  يَت أم ألن أداء األفراد كان عال،االضلراف ادلوجب نتيجة لعدم الدقة يف وضع ادلعا

 1الصدد بُت النوعُت من االضلرافات.

 االضلرافات الطبيعية وتتميز أهنا تتصف بواحدة أو أكثر من الصفات التالية:

 فرق يف اضلراف بسيط بُت اخلطة والتنفيذ. -
 اضلرافات خارجية عن سيطرة القائمُت بالتنفيذ. -
 اضلرافات راجعة لظروف طارئة. -
 اضلرافات غَت متكررة. -
 ان إىل عالج بسيط وسطحي.وىذا النوع ال ػلتاج إىل عالج أو قد ػلتاج يف بعض األحي -

 االضلرافات غَت طبيعية وىي تتصف بواحدة أو أكثر من الصفات التالية:

 اضلرافات جسيمة. -
 اضلرافات راجعة لقصور يف أداء ادلنفذين أو لتعمدىم. -
 اضلرافات راجعة لظروف معروفة كان ؽلك السيطرة عليها. -
 وسلطط بشكل يعتمد على نوع اخلطأ وجسامتو. وحتتاج االضلرافات غَت الطبيعية إىل عالج حاسم وسريع -

مث يلي حتديد االضلرافات ورصدىا قيام ادلديرين باختاذ اإلجراءات التصحيحية لعالج ىذه االضلرافات وقد تكون 
 ىذه اإلجراءات العالجية قصَتة األجل أو وقائية طويلة األجل.

                                                           
 447ص ،1991 ،بَتوت، الدار اجلامعية ،"إدارة األعمال"،الصحنزلمد فريد ، عبد الغفار حنفي 1
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فعن طريق  ادلراقبة بباقي الوظائف اإلدارية،لتقي فيها وؽلكن القول بأن عملية تصحيح االضلرافات ىي اخلطوة اليت ت
 العملية الرقابية ؽلكن أن يتم تغيَت اخلطط وإعادة تعريف األفراد بادلهام والواجبات ادلسموحة ذلم.

  أنواع المراقبةالفرع الثاني: 

 للمراقبة عدة أنواع نذكر منها:

  المراقبة الذاتية والمراقبة الفوقيةأوال:

أما  انتظار إىل توجيهات رؤساء العمل، الذاتية ىي مراقبة الفرد لنفسو وعلى أداء عملو واصلازاتو دون وادلراقبة
وؽلكن التعبَت عنها  مستوى إداري يف اذليكل التنظيمي، ادلراقبة الفوقية فهي مراقبة آتية شلن ىم أعلى درجة أو

 بأهنا مراقبة الرئيس وما أعلى الرئيس على نفس ادلرؤوس.

  المراقبة الداخلية والمراقبة الخارجيةثانيا:

مل على كافة أما ادلراقبة فهي ادلراقبة اليت تصمم اإلدارة أسلوب ونظام عملها داخل ادلنشأة حبيث تشت
ل ىذا العمل ومراحلو دون ويلزم ذلا التحكم يف األداء من الداخل وحسب تسلس األنشطة دون استثناء،

اضح من مسماىا أهنا اإلدارية كاملة ومتكاملة بقدر اإلمكان، والرقابة اخلارجية و  شلا غلعل السيطرة تعقيداتن،
فقد تكون ىؤالء ادلمارسُت من محلة األسهم أو  نشأة بصرف النظر عن القائمُت هبا،تأيت من خارج ادلمراقبة 

 1رقابة الرأي العام أو ادلصلحة.أو  العموميُتادلوظفُت 

  والمراقبة اإلداريةالمراقبة المالية ثالثا:   

ومجيع األعمال يف ادلنشأة العصرية ذلا جانب مايل أو من ادلمكن التعبَت عنو بادلال أو يف شكل قيمة نقدية     
وحىت  دلالية والتصرفات ونواحي اإلنفاق،وادلراقبة ادلالية تنصب على اإلجراءات ا م شلارسة ادلراقبة عليها بفاعلية،ويلز 

أنواع اإليرادات وكيفية توجيهها زلاسبيا أما ادلراقبة اإلدارية فهي مراقبة على تنفيذ األعمال ومدى االلتزام 
أو مراقبة القادة والرؤساء  عليها البعض ادلراقبة التنظيمية، ويطلق وادلنشورات والتعميميات اإلدارية،بالتعليمات 

 اإلداريُت.

                                                           
1
 138ص ،2004اجلامعة،  ، "التخطيط وادلراقبة اإلدارية"، اإلسكندرية، مؤسسة شباب.أمحد زلمد ادلصري 
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وتصبح مزدوجة )مالية إدارية(  داري،الية دتتد يف بعض األوقات إىل األداء اإلومن ادلشاىد أن ادلراقبة ادل
 شلا يسبب بعض الصراعات والنزاعات بُت الرؤساء وادلدراء.

 المراقبة السابقة والمراقبة الالحقةرابعا: 

وتفرق الكثَت بُت ادلراقبة قبل إدتام األداء وبعده حبيث يطلق على األول ادلراقبة السابقة )مثال يف حالة صرف  
األموال مراقبة سابقة على الصرف( أما ادلراقبة الالحقة فهي مراقبة تأيت بعد إدتام اإلجراء  أو األداء تدوينو لكشف 

يف األعمال ادلالية أو األعمال اإلدارية حيث يكون نوع سواء الوىناك أمثلة كثَتة عن ىذا  أي اضلراف فيو،
 1التصحيح من قبل التدخل من ادلستويات العليا.

 المراقبة المباشرة والمراقبة غير المباشرةخامسا: 

ادلراقبة ادلباشرة تتميز بأهنا ال حتتاج غلى درجات أو وسطاء يف شلارستها فعالقة الرئيس بادلرؤوسُت ورقابتو لعملو  
 وب اصلازه وذلا حق التدخل الفوري،وتدقق يف كيفية األداء وتوقيعو وأسل ثل رقابة مباشرة، وىي طبيعية ومفًتضة،دت

األداء وال تقًتب كثَتا منو وإظلا هتتم بالكليات واجملموعات أو اإلصلازات  أما ادلراقبة غَت ادلباشرة فهي متباعدة عن
 2بعد دتامها واستخراج ادلؤشرات الدالة عليها.

 وتعد مراقبة التسيَت نوع من أنواع ادلراقبة واليت سنتطرق إليها بالتفصيل يف ادلبحث الثاين.

  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 139ص نفس ادلرجع، 
2
 .822ص نفس المرجع، 
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 المبحث الثاني:

تطور وتعقد العملية التسيَتية  عديدة، تزامنت مع كرب حجم ادلؤسسات وتنوعها ومع عرفت مراقبة التسيَت تطورات 
 ككل.

 فأصبحت اليوم إحدى الوسائل الضرورية لقيادة ادلؤسسة.

 المطلب األول:مفهوم مراقبة التسيير وتطوره

القرن التاسع عشر وبداية القرن بدأت التطورات األولية يف ميدان مراقبة التسيَت يف مرحلة الثورة الصناعية مع هناية 
ؤوليات ووضع فأصبح من الضروري حتديد ادلهام وادلس ع كرب حجم وحدات اإلنتاج وتنوعها،العشرين، وتزامنت م
فإن يف الو،م،أ وأوروبا،  1910و 1850وإن كانت مبادئ وطرق التسيَت قد ظهرت ما بُت  مراقبة على ادلنفذين،

حتياجات ادلؤسسة أين وجد ادلسَتون أنفسهم يف حاجة إىل مراقبة التسيَت تطبيقها بدأ تدرغليا مع تطور ا
 للمساعدة على اختاذ القرارات.

 1التسيَت:سنحاول عرض ملخص عن أىم ادلراحل اليت مر هبا مفهوم مراقبة  ويف ىذا اجلدول

 (: أىم المراحل التي مر بها مفهوم المراقبة 1الجدول رقم)                        

 تصور مراقبة التسيَت تصور ادلؤسسة
ادلقارنة 

 الكالسيكية
دتيزت مراقبة التسيَت يف ادلقارنة الكالسيكية بأهنا قياسات كمية للفروقات بُت التوقعات 

 واإلصلازات الفعلية هبدف رلازاة ادلنفذين.

مدرسة العالقات 
 اإلنسانية

 وسيلة لتحفيز أفراد ادلنظمةمراقبة التسيَت وفق مدرسة العالقات اإلنسانية ىي 

 تبدو مراقبة التسيَت وفق ىذه ادلقارنة كنظام جزئي يسمح بتنظيم التغذية العكسية الالزمة. ادلقارنة النظامية 
              

 55نظام مراقبة التسيَت وعالقتو باختاذ القرار صفاء شهب ص َتادلصدر: رسالة ماجست                

                                                           
1
 Michel charpentier, Philippe Grandjean, "secteur public et control de gestion", Edition 

d'organisation ,paris;1998,p21 
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ول إىل تعريف شامل دلراقبة التسيَت سنحاول إعطاء أىم التعاريف اليت قدمها الكتاب وادلتمثلة وحىت ؽلكننا الوص
 فيما يلي:

مراقبة التسيَت بأهنا نظام يهدف إىل التحكم يف التسيَت، وبأهنا تسمح للمؤسسة باحلصول على نظرة  عرفت
 لنفسها لتضمن بقائها واستمراريتها

مراقبة التسيَت على أهنا ادلسار الذي يتأكد من خاللو ادلسَتون من أنو مت احلصول على  Anthomyو عرف 
 1ادلوارد... وأنو مت استعماذلا بفاعلية وكفاءة من أجل حتقيق أىداف ادلنظمة.

لكنو أضاف ضرورة انسجام  Anthomyتعريف تعريفا شبيها بالتعريف الذي قدمو   Gevaisوقد أعطى 
 2ة مع اإلسًتاتيجية احملددة.النشاطات اجلاري

العامة مراقبة التسيَت أهنا رلموع األعمال و اإلجراءات والوثائق اذلادفة إىل مساعدة اإلدارة  Schumidtبينما يرى 
 وادلسؤولُت العمليُت يف التحكم بأدائهم التسيَتي للوصول إىل األىداف احملددة. 

ىي مسار  وىو أن مراقبة التسيَت ،من التوصل إىل تعريف شاملوبعد اجلمع بُت سلتلف التعاريف السابقة دتكنا 
وىي تسمح  وارد وتصحيح األخطاء واالضلرافات،تستهدف جتنيد الطاقات لالستخدام األمثل للم دائم للتعديل،

 اليت توفرىا ذلم اليت تساعدىم على اختاذللمسؤولُت والعاملُت بالتحكم يف أدائهم التسيَتي من خالل ادلعلومات 
القرارات الصحيحة بغرض الوصول إىل حتقيق األىداف ادلسطرة بكفاءة وفعالية وبصورة مالئمة ومنسجمة مع 

 3.للتحكم يف التسيَت ككلاإلسًتاتيجية احملددة وبالتايل فهي نظام 

 

 

 
                                                           

1
  Robert le Duff, "Encyclopédie de la gestion et du management", Dalloz, paris, 1999,p191 

 
2 Michel Gevais, "contrôle de gestion", 7eme Edition , Economica, paris,2000,p20 

 
 0220-0228 ر، جامعة الجزائر،ي"محاولة تصميم نظام مراقبة التسيير بالمؤسسة اقتصادية" رسالة ماجستعقون سعاد، 3

 20ص
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 المطلب الثاني: مسار مراقبة التسيير وخصائصها

 الفرع األول:مسار مراقبة التسيير

 أربعة مراحل أساسية وىي التخطيط، التسيَت مجلة من األنشطة ادلتتابعة واليت ؽلكن جتميعها يفيشمل نظام مراقبة 
( تفرض توفر ادلعلومات والتدريب بصفة تدرغلية boucle)وأخَتا التصحيح فهو مسار وحلقة ادلتابعة والتحليل 

 Demingويتعلق األمر حبلقة 

عديدة تستلزم ىذه ادلراحل تدخل عدة مستويات تنظيمية وبالتايل مسؤوليات سلتلفة إضافة إىل استخدام وسائل 
شلا  ية اخلاصة،َت حتقيق قيادة جيدة للعمليات التسيالنتيجة ادلنتظرة من ىذا ادلسار،ختتلف حسب طبيعة ادلرحلة و 

 1بتحقيق األىداف وتتمثل ىذه ادلراحل يف:يسمح 

 التخطيطأوال:

مراقب  يقوم اتيجيات واألىداف الطويلة األجل،ويتم من خالذلا حتديد االسًت  نقطة االنطالق ذلذا ادلسار
ويساعد بعدىا  مية الالزمة للتفكَت االسًتاتيجي،التسيَت يف ىذه ادلرحلة بتزويد إدارة ادلؤسسة بادلعلومات الك

  اكتساهبا الصيغة االقتصادية. ادلدراء على الًتمجة العملية للسياسات ادلختارة أي

وىذا دائما مبساعدة مراقبة  ( سنوات،5-3ة إىل ادلدى ادلتوسط )ويتم بعدىا تقسيم اخلطة اإلسًتاتيجي
وتبدأ بعدىا مرحلة إعداد ادليزانيات واليت توافق  سائل الالزمة لتحقيق تلك األىداف،التسيَت مع بررلة الو 

من الضروري أن تكون  ،األجلتسمح ىذه األخَتة بتحقيق األىداف القصَت  َت )أقل من سنة(،ادلدى القص
 ميزانيات متناسقة ومرتبطة مبختلف مصاحل ادلؤسسة.

  التنفيذثانيا:

تأيت مرحلة التنفيذ أي  القا من االختيارات اإلسًتاتيجية،وىذا انط يف تنفيذه، بعدما مت التخطيط دلا يشرع
جتسد ىذه ادلرحلة عملية حتقيق  ها يف ادليدان أو على أرض الواقع،القيام طلطط العمل اليت مت إعدادىا بتحقيق

 غاية العمل التسيَتي.األىداف وتعترب بذلك 

                                                           
 74ص ،مرجع سبق ذكره  ،ماجسًت"زلاولة تصميم نظام مراقبة التسيَت بادلؤسسة اقتصادية" رسالة ،عقون سعاد1
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 المتابعة والتحليلثالثا:

حبيث ال ؽلكن التأثَت على  زئية احملققة،عمليات الوقوف دوريا على التنفيذ، بقياس النتائج اجليتم أثناء سَت ال 
ما ؽلكن فعلو لتصحيح السَت أو ادلاضي بل يكون الًتكيز ىنا على فهم أسباب تلك النتائج والتوصل إىل 

 التعديل.

 التصحيحيةاإلجراءات رابعا:

تؤدي ادلرحلة السابقة منطقيا إىل صياغة رلموعة شلن احللول دلواجهة قصور األداء واليت يتم اختيار أحسنها  
أو بالتنفيذ غَت السليم للعمليات، القياس اليت قد تكون غَت صحيحة،  قد تعود لتصحيحات على عمليات

كما قد    مطابقة لسإسًتاتيجية ادلختارة،َتقد ترجع دلرحلة إعداد ادلوازنات واألىداف السنوية اليت قد تكون غ
أو عدم مالءمتها  اإلسًتاتيجية نفسها لعدم واقعيتهاترجع التصحيحات على اخلطط متوسطة األجل وحىت 

 اليت تستدعي إعادة النظر فيها. لوضعية ادلؤسسة،

وال ؽلكن لو  وتقدمي توصيات،ديالت وىنا نذكر أن دور مراقب التسيَت يف ىذه ادلرحلة تقتصر فقط على اقًتاح تع
 دلسؤولُت العمليُت ادلرتبطُت هبا،ألن ىذه األخَتة من صالحيات ا األحوال اختاذ قرارات هبذا الشأن،بأي حال من 

وىذا يؤكد على أن مراقبة التسيَت يهدف إىل حتسُت جودة األداء التسيَتي يف الًتكيز على التدريب أو التعلم 
 الناتج عن حتليل أسباب األخطاء السابقة.

من الواجب احًتام كل ىذه ادلراحل عند وضع واستغالل نظام مراقبة التسيَت فأي حذف أو إعلال ألحدى ىذه 
فأحيانا صلد ادلؤسسات  لن يضمن التحكم التسيَتي ادلنشود،تغالل نظام غَت صاحل بالتايل ادلراحل عند وضع واس

الصغَتة أثناء فًتة ظلوىا ترتكز على ادلرحلة األوىل والثانية على حساب ادلرحلة الثالثة والرابعة وىي هبذا تعيد 
ن متابعة األداء والتقييم والشكل باستمرار نفس األخطاء ألن أعليتها منصبة أكثر على التخطيط والتحليل دو 

 التايل ينب ىذه ادلراحل:

 

 

 



 الفصل الثاني                                                                دراسة نظام مراقبة التسيير   
 

 
28 

 (: مسار نظام مراقبة التسيير 20الشكل رقم)                                

 المرحلة المسار المسؤوليات الوسائل

 

 

 

 ادلدى الطويل       

 التخطيط التخطيط االستَتاجي  

 

 

 

 التنفيذ 

 

 

 ادلتابعة والتحليل 

 

 التصحيح 

 75ص ريرسالة ماجست،"محاولة تصميم نظام مراقبة التسيير بالمؤسسة اقتصادية" عقون سعاد،8 ادلصدر:                      

 

 تشخيص احمليط تشخيص داخلي للمؤسسة

األىداف األساسية            
 للمؤسسة

 برامج العمل وأىداف طويلة األجل 

 خطط العمل وأىداف طويلة األجل  

 تنفيذ ادلهام        

 قياس النتائج                   

 حساب وتفسَت النتائج               

 إجراءات تصحيحية                 
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 الفرع الثاني: خصائص مراقبة التسيير

 ودلراقبة التسيَت عدة خصائص نستخرج أعلها:

 ىي مسار دائم للتعديل:بة التسيَت إن مراق .1

والٍت تؤدي إىل  ،يعرف ادلسار بأنو رلموع األحداث أو النشاطات ادلرتبطة فيما بينها من حيث الزمان وادلكان
 حتقيق نتيجة مشًتكة معنية.

، ويسمح يتم من خالل ىذا ادلسار التأكد من أن ادلوارد والطاقات قد حصلت واستعملت بكل فعالية وكفاءة
 خالل وبعد األداء. التدخل قبل،ىذا ادلسار ب

ثلة ذلك صلد ىذا يعٍت أن مراقبة التسيَت تسمح بالقيادة األمامية لألداء عن طريق التسيَت التقديري لو ومن أم
كما تسمح بالقيادة ادلتزامنة لألداء وكذلك القيادة اخللفية وىذا باستخدام لوحات القيادة   ادلوازنات التقديرية،

 ية.التحليلواحملاسبة 

 العالقة بُت الوسائل واألىداف والنتائج ىي قاعدة مراقبة التسيَت: .2

لكل مؤسسة أىداف ووسائل توظفها لتحقيق النتائج ادلرجوة يف هناية ادلسار وتعمل مراقبة التسيَت على اكتشاف 
  :ىذه العالقة كما ىو مبُت

       رالشكل رقم )(: مثلث مراقبة التسيي                                  

 األىداف           

 

 قياس ادلالئمة    قياس الفعالية   

 

 الوسائل النتائج  

 قياس الكفاءة        
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                           Michel charpertier,philippe grandjaen ,p29ادلصدر: 
 العالقة بُت األىداف و الوسائل: ( أ

فمن جهة تشكل الوسائل ادلتوفرة لدى ادلؤسسة يف  والوسائل بصورة متزامنة ومًتابطة،يتم التفكَت يف األىداف 
زمن معُت عائقا ينبغي أخذه بعُت االعتبار عند وضع األىداف احملددة ال بد أن يكون ذلا احتمال كبَت لتحقيقها 

 بالوسائل ادلتاحة.

اختاذ القرار  ،إىل أىداف فرعية وتوزيعها على سلتلف مراكزلمؤسسة ومن جهة فإن جتزئة األىداف العامة ل
حًتام ىدف البيع للمؤسسة ال ؽلكن أن يتم بصورة مستقلة عن الوسائل ادلتاحة فادلسؤول عن ادلنتوج معُت يلتزم با

....( اراإلشه زم لذلك) فيما ؼلص مصاريف النقل،إذا وضع حتت تصرفو الغالف ادلايل الال الذي يتم حتديده،
 :وبالتايل فإن العالقة بُت األىداف والوسائل تطرح 

 يف وقت قصَت. لالستعمالعلى ادلدى القصَت: ادلالئمة بُت األىداف والوسائل ادلتاحة أو القابلة 

وىذه األخَتة تتطلب  ل حتقيق االختيارات اإلسًتاتيجية،على ادلدى الطويل: ادلالئمة بُت الوسائل ادلستغلة من أج
 أىدافا أبعد.

 والنتائج: األىدافالعالقة بُت  ( ب

ومن خالل ىذه  ئية لتقييم مدى حتقق ىذه األخَتة،تتضمن ادلرحلة ادلوالية مقارنة النتائج احملققة مع األىداف ادلبد
سطرة وبوصف أي قدرة ادلؤسسة على حتقيق األىداف ادل تقييم مدى فعالية نشاطات ادلؤسسة،قارنة ؽلكننا ادل
 1فالفعالية إذن قدرة ادلؤسسة على حتقيق األىداف ادلسطرة. دلسؤول الذي ػلقق ىدفو بالفعالية،ا

 العالقة بُت الوسائل والنتائج: ( أ

وادلشكل  اط من أجل حتقيق النتائج ادلسطرة،وتوفَت النتائج إىل اعتماد مسارات معينة للنشيؤدي حتديد األىداف 
 الذي سيطرح الحقا ىو تقييم ؽلكن اعتبار مرضية بالنظر إىل الوسائل ادلستعملة.

 والسؤال ادلطروح ىو: ىل حققت النتائج بأقل موارد شلكنة؟

                                                           
1

  Hachette, "Le dictionnaire français " Edition Algérienne, Alger, 1993,P546   
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ويف األخَت ؽلكننا القول أن مهمة مراقبة التسيَت ىي الربط بُت القمة والقاعدة هبدف حتقيق ىذه األىداف بأقل 
 حيث التكاليف والوقت....(موارد شلكنة )من 

  1أما ادلالئمة فهي توافق األىداف مع ادلوارد ادلستخدمة لتحقيقها

 تساعد ادلسؤولُت والعاملُت على التحكم يف أدائهم التسيَتي: .3

لف أشار التعريف الذي قدمو ادلخطط العام الفرنسي فيما ؼلص نظام مراقبة التسيَت انو يهتم بتزويد ادلسيَتين وسلت
اخلارجي والناجتة عن احملاسبة العامة واحملاسبة التحليلية وعن حالة السوق واحمليط  ادلسؤولُت بادلعلومات الالزمة،

 2تساعدىم على التحكم يف أدائهم وعلى اختاذ القرارت. واليت

 المطلب الثالث: أىداف نظام مراقبة التسيير

 حتقيقها ما يلي:من بُت األىداف اليت تسعى مراقبة التسيَت إىل 

 حتليل االضلرافات اليت تكون نامجة بُت النشاط احلقيقي  والنشاط ادلعياري. -
 إبراز األسباب اليت أدت إىل ىذه االضلرافات. -
 حتقيق الفعالية ونعٍت هبا حتقيق األىداف اليت وضعت مقارنة بادلوارد ادلتاحة. -
 ها واستنتاج نقاط القوة للًتكيز عليها.الوقوف على نقاط الضعف اليت تعاين منها ادلؤسسة لتصحيح -
من االستعمال العقالين والرشيد دلوارد حتقيق الفعالية يعترب ادلبدأ األساسي يف النظرية النيوكالسيكية  -

 ادلؤسسة.
 3حتقيق ادلالئمة أي التأكد من األىداف ادلسطرة تتماشى مع الوسائل ادلتاحة. -

 مراقبة التسيَت يف الشكل التايل: حيث ؽلكن توضيح أىداف

 

                                                           
1
 Robert  Teller, "le contrôle de gestion pour un pilotage intégrant stratégie et finance", paris, 

management société, 1990,p10 

 
2
 Michal Gervais,(2000)" le control de gestion "7emeEdition, paris, Economica, 2000,p9 

 
 11ص ،ورقلة،علوم التسيَت ،التسيَت"لتدقيق يف تقييم مراقبة ىاجر بوسطة، "دور وظيفة ا’ ،َترسالة ماجست 3
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 الشكل رقم )(: أىداف نظام مراقبة التسيير                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ى الرفع من مستوى األداء ادلايل،اثر مراقبة التسيَت عل عبد الرمحان ىباج، ادلصدر: 
 34ورقلة ص مذكرة ماسًت يف علوم التسيَت، جامعة قاصدي مرباح،

 

 

 

 

 

 أىداف عامة )شاملة(               

 تساعد ادلديرين وادلسؤولُت على اختاذ القرار            

 أىداف جزئية 

 معاجلة ادلعلومات قبل اختاذ القرار -
 ختطيط القرارات -
 تنظيم وتنسيق النشاطات -
 مراقبة النشاطات  -
 ادلراجعة -
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 الثالث:مراقب التسييرالمبحث 

توكل ذلا  ،ا باعتبار أن مفاىيم سلتلفةلعدة اعتبارات وىي أكثر غموضالتسيَت مهمة خاصة  مراقبتعترب مهمة 
مهام سلتلفة وبالتايل سنحاول يف ىذا ادلبحث التعريف أكثر إىل تعريف مراقب التسيَت ادلواصفات ادلطلوبة يف 

 وإىل موقعو يف ادلؤسسة وسلتلف مهامو، وكذلك إىل الصعوبات اليت يواجهها يف عملو. ،مراقب التسيَت

 المطلب األول:التكوين والمواصفات المطلوبة في مراقب التسيير

 لتكوين المطلوب في مراقب التسييراالفرع األول:

لكن على مراقب التسيَت أن  وادلالية،من بصورة عامة احملاسبة إن القاعدة األساسية يف تكوين مراقب التسيَت تتض
 1يكون مزودا بقاعدة صلبة يف ميادين تنظيم ادلؤسسة ونظم ادلعلومات وادلوارد البشرية وتقنيات التعبَت.

 تنظيم المؤسسةأوال:

أن  فنظرية ادلؤسسات تقدم على ادلستوى النظري لتحليل الوضعيات اليت ؽلكن حقل معريف رئيسي،التنظيم ىو 
وعلى ادلستوى التطبيقي غلب على مراقب التسيَت أن يعرف كيف ينظم مصلحة  تعًتض مراقب التسيَت يف عملو،

 أو على األقل كيف يكتشف اخللل الوظيفي يف تنظيم الوحدة.

 نظم المعلوماتثانيا:

حمل مسؤوليات تعترب نظم ادلعلومات وأسسها اإلعالمية اختصاصا أساسيا يف تكوين مراقب التسيَت الذي يت
ففي ادلؤسسات الصغَتة قد غلد نفسو مضطرا للعمل بنفسو على تطوير تطبيقات  ذات عالقة هبذا ادلوضوع،

حاالت أخرى يكون ىو ادلستعمل ويف  (Applications informatiques de gestionاإلعالم اثآيل للتسيَت )
 ذلذه النظم والربامج اإلعالمية.

بل البد كذلك من  م ادلعروضة للحصول على ادلعلومات،ال يعٍت رلرد تصفح القوائواستعمال نظام ادلعلومات 
 القدرة على إصلاز خالصات واختصارات وحتديد مقاييس وىذا ما يتطلب معرفة جيدة للنظام ادلستعمل.

 

                                                           
1
 Helene Loning, Le contrôle de gestion, paris, Dunod, 2003, p243. 
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 تسيير الموارد البشريةثالثا:

   ين د عالقاتو مع بقية ادلنفذتسمح معرفة تسيَت ادلوارد البشرية دلراقب التسيَت بفهم كيفية توطي 
 ادلؤسسة، وكما تسمح لو بقيادة فريق عملو بانسجام.يف 

 تقنيات التعبيررابعا:

...( تؽلكن اكتساب تقنيات التعبَت خالل التكوين األويل عن طريق قراءة األرقام وحتليلها )اجلداول، ادلنحنيا 
 وكذلك بواسطة اخلربة ادلهنية من خالل لغة ادليدان.

باإلضافة إىل اكتساب مراقب التسيَت لتقنيات التعبَت واحلوار عليو أن تكون لو القدرة على فهم انشغاالت و 
 زلاوريو وكل ما يقصد من حوارىم أي فهم ما وراء الكالم.

 1المواصفات المطلوبة في مراقب التسييرالفرع الثاني:

 من بُت ادلواصفات ادلطلوبة يف مراقب التسيَت كاأليت:

 تكوين أويل يف التسيَت.  -
 ادلعارف ادلالية واحملاسبة. -
 التحكم يف اللغات األجنبية. -
 اخلربة ادلهنية يف رلال التدقيق احملاسيب. -
 اخلربة ادليدانية أو التنفيذية. -
 مواصفات الصرامة والتحليل والقدرة على االتصال. -

 

 

 

                                                           
1
 .69، ص2006"، اجلزائر،  صفاء لشهب، رسالة ماجستَت ،"نظام مراقبة التسيَت وعالقتو باختاذ القرار 
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 المطلب الثاني: صالحيات مراقب التسيير

 تقسيم صالحيات  مراقب التسيَت غلى صالحيات كالسيكية وأخرى جديدة. ؽلكن

 الصالحيات الكالسيكيةأوال:

ختتلف صالحيات مراقب التسيَت من مؤسسة إىل أخرى اختالفا شديدا ويف مجيع اخلاالت يقوم مراقب 
 1يلي: التسيَت مبا

 للمؤسسة.يشارك يف وضع السياسة العامة  -
كما يساىم يف وضع سلطط النشاط   األىداف العامة إىل أىداف خاصة، يًتجم مبساعدة ادلعنيُت -

 دلؤسسة كما يساعد سلتلف ادلسؤولُت يف وضع موازناهتم.وبرنامج العمل 
 ينسق رلموع الربامج وادلوازنات ويضمن انسجام النظام. -
 2يراقب سلتلف االصلازات ويقارهنا مع التقديرات ليستخرج الفروقات. -
 يف البحث عن أسباب الفروقات ويقًتح القرارات الواجب اختاذىا لتصحيحها.يساعد ادلسؤولُت  -
 ،احلساسة يضع ويطورىا لوحات القيادة للمسؤولُت الذين عليهم إغلاد ادلعلومات الرئيسية أو النقاط -

وىو هبذا ؽلثل رجل احلصول عليها، وبصورة عامة يكون مسؤوال عن ادلعلومات ادلقدمة وآجال 
سيَت بصورة عكسية مع أعلية تصادية، وتزداد عدد ادلسؤوليات ادلوكلة إىل مراقب التالدراسات االق

 سة.ادلؤس

 صالحيات الجديدة لمراقب التسيير الثانيا:

 3إن الصالحيات اجلديدة دلراقب التسيَت جتعل منو كما يلي:

 (.Accompagnateur du changementمرافق للتغَتات ) -

 (.Homme de dialoge de gestion) رجل حوار يف التسيَت -
 كما يقوم بتصميم نظام ادلعلومات دلراقبة التسيَت -

                                                           
1
 Xavier Bouin, François Xavier Sion, "les nouveausc visages du control de gestion" paris, 

dunod, 2000p43 
2
Henri Bouquin, "Le control de gestion",3eme édition, paris, 1997 , p113  

3
 Xavier Bouin,Ipid, p45 
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 مرفق للتغَتات:

(. ومن .…BFR,TRT,CAواليت تبدو بالنسبة للمبتدئُت)لكل مهنة لغتها ورموزىا وطرقها وتقنياهتا اخلاصة هبا 
حصص تكوينية ومراقب التسيَت ىو الذي يتحمل ىذه ادلسؤوليُت حيث يقوم بتنشيط  التكوين، أعليةىنا تظهر 

 ُت.داخلية لصاحل ادلوظف

 رجل حوار يف التسيَت:

 اختاذ التدابَت الالزمة. ترتكز حول ثالث نقاط ىي: التنبؤ ،القياس،إن مهمة مراقب التسيَت 

 على: ويهدف حوار التسيَت إىل التأكد أن لكل مسؤول نظرة واضحة

 ،وبعبارة أخرى ما ىي مهمتو ومستوى التحسُت ادلطلوب حتقيقو. ماذا/كم 
  ،دلعرفة أسباب أو مربرات مستوى التحسُت ادلطلوب حتقيقو.دلاذا 
  ،أي ما ىي اإلجراءات احملتملة واليت ؽلكن تطبيقها بالصورة اليت تسمح لو بتحقيق األىداف. كيف 

 تصميم نظام معلومات دلراقبة التسيَت:

مراقبة مراقب التسيَت بتصور ووضع نظام مراقبة موضع التنفيذ فهو الذي ينشأ أدوات حتليل التكاليف و يقوم 
ينظم كيفية  كما  رى يقوم جبمع ادلعلومات الضرورية،ادلوازنات...وغلعلها تنسجم مع ىيكلة ادلؤسسة ومن جهة أخ

 1وأخَتا يعمل على تكييف نظام ادلعلومات كلما كان ذلك ضروريا. استقباذلا ومعاجلتها،

 المطلب الثالث: الصعوبات التي يواجهها مراقب التسيير

بالرغم من ادلزايا اليت يتمتع هبا نظام مراقبة التسيَت من خالل األىداف اليت يسعى لتحقيقها وأيضا مساره الذي 
لكن ىذا الينفي وجود صعوبات وحدود  األداء التسيَتي ككل، ا للتحكم يفيضمن حتليل االضلرافات وتصحيحه

 إمكانية التطبيق الفعلي ألسس ىذا النظام نذكر من بينها مايلي:حتول دون 

                                                           
1
 J,Orsoni,"control de gestion", paris ,Vuibert, 1998,p194 
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و أن يتحكم تعدد مهارات مراقب التسيَت وادلتعلقة بكثرة االختصاصات والكفاءات ادلطلوبة فيو واليت يتوجب علي
ادلعطيات حصر  ،والتصالالقدرة على التنسيق  دلرتبطة بالتسيَت ادلايل،اخلربة ا فيها كتقنيات التخطيط،

 ادلتعددة...اخل. وىذا ما جعل من مراقب التسيَت إنسانا نادرا يصعب إغلاده.

ادلشكل الثاين ىو الوضعيات الغامضة جزئيا اليت تعًتض ادلؤسسات واليت تزداد أكثر فأكثر مع التغَت السريع 
بحث عن ادلهم يف الوقت الراىن حتديد الفروقات بفضل أداة )زلاسبية( متطورة بل ادلهم ىو الللمحيط، فلم يعد 

والتشخيص الذي ينبغي استخالصو والتعديالت اليت ينبغي إدخاذلا على سلططات  ادلؤثرات ادلمكنة مستقبال،
 النشاط.

اه حتقيق األىداف العامة ويف اجتورة جيدة، ن أن ادلوارد مستعملة بصبالنسبة دلراقب التسيَت رلرد التأكد م ادلطلوب
ولكن أيضا توفَت وسيلة دلتخذي القرارات لتسيَت ادلخاطر ادلختلفة والناجتة عن انتشار واتساع حالة  للمؤسسة،
 الغموض.

وبالتايل فإن التعقيدات ادلتزايدة للمؤسسات ولنشاطاهتا وادلرتبطة بعدم استقرار الظروف واحمليط جتعل من عملية 
 1.صياغة مسار للمراقبة أمرا يصعب حتقيقو ببساطة

وىذا راجع إىل فائض وحجم ادلعلومات اليت تتلقاىا  آخر بالنسبة لعمل مراقب التسيَت،عاتقا  تشكل ادلعلومات
ما يستدعي إدلام مراقب التسيَت باألوجو احلقيقية للنشاط  ،ادلؤسسة ومدى مالئمتها الحتياجات ادلستخدمُت ذلا

 مع احتياجات ادلؤسسة. يتالءمحىت يتمكن من تنظيم حركة ادلعلومات يف ادلؤسسة لتحسُت عملية االتصال مبا 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Robert Teller, op cit,p26 
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 خالصة:

ادلسؤولُت وبعد األداء ويساعد  ،ماىية نظام مراقبة التسيَت باعتباره مسارا دائما للتعديل يسمح بالتدخل خاللإن 
والبحث عن أسباهبا وبالتايل ؽلكنهم من  ،على التحكم يف أدائهم من خالل متابعة األداءات وحتليل االضلرافات

 على مواقع اخللل لتحسُت أدائهم يف ادلستقبل. التعرف 

 تتضمن بصورة أساسية واليت ،التسيَت بكما تعرفنا يف ىذا الفصل كذلك على قاعدة األساسية لتكوين مراق
باإلضافة إىل تقنيات تنظيم ادلؤسسة ونظم ادلعلومات وادلوارد البشرية وتقنيات التعبَت  ،ادلعلومات ادلالية واحملاسبية

 واحلوار .
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 تمهيد:

يف ىذا الفصل قمنا بدراسة ميدانية دلكتب خربة زلاسبية بن جبور عبد القادر حيث أخذنا حملة عن ادلكتب 
هبا يف شركة احملجرة وادلهام اليت يقوم هبا واذليكل التنظيمي ذلا وكيفية اختباره وفحصو لإلجراءات ادلعمول 

فيهما كخبري  وسلتلف االقًتاحات اليت وضعها ومؤسسة الفنون ادلطبعية واخلدمات ادلكتبية،الستخراج وبيع الرمل،
 .زلاسب
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 المبحث األول:تقديم المكتب

دلا زنتويو ىذا ادلكتب  4202طبقا لقانون ، ة يف الشؤون احملاسبية وادلاليةادلكتب عبارة عن إدارة خاصة ومتخصص
 من مسؤول عن العمال والزبائن.

 المطلب األول: تعريف بالمكتب

زل الذي يقع يف مصلحة احملاسبة زلل الدراسة عبارة عن مكتب اخلربة احملاسبية بدائرة سيدي علي والية مستغاإن 
 عتمادات التالية:يتمتع باإل ن جبور عبد القادر الذيباسم اخلبري احملاسب ب 0774والذي أفتتح سنة   42شارع 

 خبري زلاسب وفق شهادة تنصيب لدى اجمللس  الوطين للمحاسبة اجلزائر العاصمة بتاريخ .0
46/24/0774 . 

زلاقظ احلسابات معتمد وفقا لإلعتمادات رقم../../... ادلؤرخ يف../../....الصادر عن اجمللس الوطين  .4
 ادلعتمدين باجلزائر.للمحاسبني وزلافظي احلسابات واحملاسبني 

 زلاسب معتمد.: 0767حيث ربصل سنة

 : خبري زلاسب+ زلافظ احلسابات.0774

 : كان شنارس مهنة مدقق خارجي يف الشركة الوطنية للمحاسبة.0767إذل سنة  0764

اجلزائر وقام اخلبري احملاسب بن جبور عبد القادر بتأدية اليمني باحملكمة ادلختصة إقليميا "العريب بن مهيدي " ب
 كان مرتبط بنيل شهادة زلاسب معتمد.وىذا   0767العاصمة يف سنة 

كما يسجل لدى مفتشية الضرائب هبدف بداية عملو بصورة قانونية من خالل إصدار رئيس مفتشية 
رقم وتثل األرقام الستة األوذل رقم  02الذي يتكون من  450722الضرائب، حيث شنثل الرقم اجلبائي ........

وسنة ميالد اخلبري وباقي األرقام متثل ترتيب اخلاص بادلكتب لدى مؤسسة الضرائب/ ورقم ادلادة  الوالية
رقم ويقوم اخلبري احملاسب بإيداع ادللف ادلتكون من ىذه الوثائق لدى الغرفة  00ادلتكون من  45.........

لدى الغرفة ومن ىنا يصبح  020222إذل دج 420222السنوي ادلقدر بالوطنية، ويقوم بتسديد مبلغ االشًتاك 
 مسجل يف جدول الغرفة الوطنية .
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  المطلب الثاني:الهيكل التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلصدر: مكتب خربة بن جبور عبد القادر                                

ادلتمثلة  ،إن للعاملتني كما ىو احلال بالنسبة للمًتبصتني تقريبا نفس ادلهام خالل تواجدىن بادلكتبو مع ذلك 
ادلتعلقة باحملاسبة وىذا رغبة ناىيك عن باقي ادلهام استقبال الزبائن،  يف مهام السكرترية من الرد على ادلكادلات و

شلا واكتساب القدرات لدى ادلًتبصتني،  من مدير ادلكتب من أجل تبادل اخلربات واألدوار و إدناء روح ادلسؤولية
 يسهل دشنومة العمل يف ادلكتب عن طريق إزالة الفوارق. 

 

 

 

 

 اذليكل التنظيمي  

 اخلبيـــــــــــــــــر احملاسب     

إطار احملاسبة 
 وادلالية

 إطار يف ادلراقبة 

 يف احملاسبة تنيمًتبص
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 المطلب الثالث: مهام التي يقوم بها المكتب

 ادلارل واحملاسيب حبيث يقوم دبا يلي: ادليدانإن ادلكتب ينشط يف رلال 

ادلعنويني  ألشخاص وا الطبيعيني كاحملامي والصيدرل،مسك احملاسبة وادلتابعة اجلبائية واحملاسبية لألشخاص  (0
وإعداد ادليزانيات اخلتامية والقوائم ادلالية وكل األعمال الدورية  سات والتصرزنات اجلبائية الشهرية،كادلؤس
 لزبائنو.

 لتدقيق.ا (4

تقدمي خدمات تتمثل يف استشارات جبائية كما تتضمن عمليات الطعن لدى سلتلف اللجان)دائرة والية،  (4
 وطنية(.

يقوم ادلكتب بادلصادقة على حسابات ادلؤسسات سواء كانت مؤسسة ذات مسؤولية زلدودة أو مؤسسة  (2
 . أو مهرجانات والئية وماشبو ذلك ثقافية، اجتماعية،مساذنة أو مجعيات 

حكم صادر من احملكمة أو اجمللس يتم من خاللو تعيني يقوم بإعداد اخلربات يف رلال زلاسبة وىذا بناءا  (2
 خبري يف قضية ما.وىذا عندما تكون خربة)مثال احملاسبة(.

كما يقوم بعملية الرقابة القانونية ادلستقلة وذلك باإلدالء بشهادتو يف تقرير رللس اإلدارة اخلاص  (4
باإلضافة إذل خدمات التصفية للمؤسسات اليت أهنت  ذلك دون التدخل يف تسيري ادلؤسسة،بالتسيري، و 

 نشاطها إداريا أو ألسباب أخرى كاإلفالس مثال. 

كما يقوم بأعمال خارج  ادلكتب ادلتمثلة يف مراقبة ادلؤسسات) دراسة ومراقبة ادللفات احملاسبية وادلالية، يف إطار 
 تدقيق خارجي(
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 الثاني: المبحث

 يف ىذا ادلبحث سنتطرق إذل كيفية مراقبة مؤسسة وإقًتاح ىيكل تنظيمي ذلا.

 المطلب األول: لمحة عن الشركة

عامل ادلتواجدة بسيدي خلضر والية مستغازل وادلسماة ب  23تتكون من ىي مؤسسة الستخراج وبيع الرمل 
EPIC,EURL  زلجرة الغرب 

 اإلجراءات المعمول بهاالمطلب الثاني: اختبار وفحص 

ىذا الفصل ادلخصص الستعراض دراسة واختبار العديد من الصفقات واحلسابات الرمسية دلوجودات ومطلوبات 
 الشركة.

 رؤوس األموال: (1

 د.ج. 000.00 000 10وفقا لوضعية ادلوسسة، قيمت رؤوس أمواذلا بـ:   

د.ج ىي قيمة السهم  000.00 1سهم حيث أن   000 10ىذه القيمة ىي عبارة عن فيما رلموعو من األسهم 
 سهم.  000 10إذل  1الواحد وىي مرقمة من 

 :راتاالستثما (2

 يف احملاسبة اإلضافية. باالستثمارتسجل ادلعطيات احملاسبية اخلاصة 

 اخلروج بـ : استطعناوالسرد للموظفني،  االستجواباتمن خالل بعض 

 التكاليف األولية:

 دل يكن نتيجة للكتابات احملاسبية ادلوقفة مؤقتا.ىذا النوع من التكاليف 

 إذن فمن ادلطلوب عدم إزاحة التكاليف النامجة عن العمليات اآلتية:

 االجتماعيةالتكاليف ادلتعلقة بالعقود  -
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 .االستثماراتتكاليف  -
 تكاليف متهيد العمل عند البدء. -
 األحباثتكاليف الدراسات و  -
 .استثنائيةتكاليف  -

 :وىو نفسو ما يلي

 معدات اإلنتاج: *
 بناء -
 اآلالت وادلعدات -
 معدات النقل -
 واالتصاالتمعدات ادلكتب  -
 :اجتماعيةمعدات  *
 اجتماعيةبنايات  -
 معدات -
 أثاث ومعدات منزلية -
 الًتتيبات -
 اجلارية االستثمارات *

 بالنسبة لكل العمليات اليت تدخل يف ىذا اإلطار: 

 التوجيهات:    

 أن تدون يف: االستثماراترنب على كل ىذه العناصر ادلسجلة يف فصل 

إذل  9و أن تكون شلضاة قانونيا ) اإلطالع على " كتاب التجارة" وأيضا من ادلادة  االستثماراتسجل  (1
 من قانون التجارة( 18ادلادة 

 .االستثماراتملف  (2
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 :المخزونات (3

 ات أذنية كبرية ادلهمة.إن احملاسبة اخلاصة بادلخزونات يف رأينا ليست ذ

ومع ذلك، فمن ادلستحسن أن توضع كل اذلياكل والتدابري الالزمة دلتابعة،  دلراقبة ، إلحياء و للتسجيل بشكل 
 صحيح القيمة احملاسبية ذلذا اجلزء من أصول الشركة.

 و ينبغي أن نذكر أيضا أن حفظ سجالت اجلرد أمر ضروري.

 السجالت رنب أن يكون مربرا بشكل كامل بـ :أي تسجيل أو دخول ادلخزون من ىذه 

 وصل توزيع ادلقدم إذل الشركة -
 فاتورة الشراء -
  االستقبالوصل  -
 التوقيع الضروري من طرف ادلسؤولني. -

 جات ادلخزن، رنب أن تكون مرتكزة على التربيرات التالية:ر أما بالنسبة دلخ

 طلبات بني اخلدمة -
 وصل ادلخرجات -
 ادلسؤولني.التوقيع الضروري من طرف  -

 لوحظ أيضا أن دنط سجالت اجلرد اليت تستخدمها الشركة ليست ذات طبيعة سليمة.

: " ورقة اسمورقة ادلخزونات ادلستعملة حاليا من طرف الشركة ربمل على تسميات البلدية و ادلعمول هبا ربت 
 اخلروج".

 فبالتارل، إن تصحيح ىذه الوثيقة أمر البد منو.
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 الذمم والديون: (4

لتحقيق ذلك،  حنن خنطط الحقا لفتح كل رللد خاص بادلراسالت وذلك من أجل تأكيد األرصدة ادلختلفة لدى 
 شركاء األعمال.

 من ادلستحسن أن يتم  توقيف و التحليل بشكل صحيح جلميع أرصدة احلسابات ادلختلفة من ىذا القسم.

 تقان ورصد الذمم والديون اليت تسجلها الشركة.إن ىذا العمل يؤدي بنا يف هناية العام إذل حالة جيدة من اإل

 وذبدر اإلشارة إذل أنو يف سياق السرد، مجعنا معلومات عن بعض الذمم على العمالء.

 اتضح أن الشركة ورثت من البلدية بعض الذمم ادلدينة خالل الشروع يف األعمال التجارية.

حليل الشفاف والعمل قدر اإلمكان على خلق التوازن يف ىذه ادلرحلة، يطلب أن زندد ادللف بوضوح عن طريق الت
 ( APCمع ادلصاحل ادلعنية للبلدية  ) دبراعاة األرصدة ادلنقولة بني الطرفني الشركة و 

باإلضافة إذل م صرح بو مؤخرا ، سوف نتكلم أيضا عن بعض التعليقات وادلالحظات اليت تتعلق باإلدارة النقدية 
 للشركة.

، انتقلنا إذل إنشاء زلضر شفهي 10:30وعلى الساعة  03/09/2003 نعلمكم أنو بتاريخ وخبصوص ىذه النقطة،
 للصندوق، أين متت ادلراقبة بدون أي إخطار مسبق.

إن األىداف من مراقبة حسابات البنوك، واألرصدة والصناديق اجلارية للشركة اليت أجريت خالل مرحلتنا بالنيابة 
 ضمان أكدت لنا مضامينها ما يلي:

 وجود وملكية احلسابات النقدية -
 مت تسجيل اإليرادات وادلصروفات للسنة اجلارية بشكل صحيح. -

 ادلراقبات اليت أجريت على ىذه الدورة مسحت لنا بكشف ادلالحظات اآليت ذكرىا:

 الدورة النقدية:  من خالل التاريخ ادلذكور سالفا اخلاص باحملضر الشفهي للصندوق احملرر حبضور:

 .اسب الشركةزلالسيد  
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 .الصندوقالسيد أمني 

بعد التحقق ومراقبة الوثائق ادلربرة للحركة النقدية، لوحظ أن األرصدة ادلادية اليت عقدت يف الصراف مقدرة بثالثة 
 د.ج(، )انظر زلضر الصندوق يف ادللحق( 3020.00أالف وعشرون دينار)

 ادلالحظات ادلسجلة:

 مفاتيح الصندوق:

 .عند أمني الصندوق موجودادلفتاح االول  -
 ادلفتاح الثاين مشمع وموجود حبوزة رللس ادلراقبة والرصد )وذلك حسب ادلعلومات اجملموعة(. -

 اللبس على الصندوق:

 إن ىذه الوثيقة ليست مدرجة والشلضاة باألحرف األوذل. - -
 غياب اإلمضاء باألحرف األوذل من أمني الصندوق يف هناية كل فًتة. - -
 واحلساب الربيدي اجلاري:دورة البنك  -
 ادلالحظات ادلتعلقة هبذا الشأن مدرجة مع البيانات ادلالية والوثائق ادلقدمة يف ادللحق -

 منوعات:

 / إدارة احملجرة:1

 / الفوترة:1.1

 كلل تدخلنا على مستوى الشركة باستخراج بعض ادلالحظات:

الزبائن بيد أن ىذه ادلكاتب يف حالة وجود مكاتب إدارية: أين ذبري عمليات تسليم الفواتري دلختلف  -
 سيئة، باإلضافة للغياب التام ألي من اإلجراءات األمنية لألشخاص وال لوثائق الشركة.

إستعمال مطبوعات "وصل لــ": خالل التحقق من بعض ادلعامالت ادلتعلقة بإنشاء فواتري ادلبيعات،  -
جراءات الفعالة واليت تتعلق بروح ادلسؤولية وجدت بعض النقائص التقنية اليت تدخل يف إطار ذبسيد اإل

 من بعض وكالء على أرض ادليدان.
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 على سبيل ادلثال وجدنا:

"وصل لــ " اخلاص بكمية الرمال اليت كانت بصدد التسليم دل تتم تغطيتها إما من قبل الشخص الذي قام دبلئو أو 
 من قبل الذي يسلمو للزبون.

 حبوزة العامل باحملجرة. دلا يسرح الزبون، "وصل لــ " يبقى

 ومن ىذا تستخرج التوصيات التالية:        

 ىذا "وصل لــ " رنب أن تتم تغطيتو من طرف العامل الذي قام دبلئو. -
 ىذا "وصل لــ " يتطلب أيضا مراقبة فعالة للكمية ادلطلوبة وادلسلمة للزبون. -
في من طرف العامل الذي تكفل بعملية ىذا "وصل لــ " رنب أن تتم تغطيتو و اإلمضاء يف الوجو اخلل -

 التسليم لسائق الشاحنة.
ىذا "وصل لــ " رنب أن يلحق بالنسخة الثاتية من الفاتورة ومن النسخة الثانية لوصل التسليم  عند هناية  -

 اليوم.
 يف رأينا، من ادلفضل استبدال ىذا "وصل لــ " بوثيقة أخرى مصممة بشكل جيد. -
اليت تتعلق بالكمية الفعلية ادلراد تسليمها حيث أنو من األفضل تطبيق الصيغة أيضا نذكر مالحظة ىامة و  -

ادلعدلة من طرف الشركة وىو إنشاء سجل الزبون للتكعيب دبا أن ىذه ادلبادرة تعمل على إحًتام دلعايري 
 الكمية وفقا لكل وحدة النقل.

 / التسليم اجملاين:1.2

تسليم رلانية للرمال للجمعيات الدينية ادلسؤولة عن بناء ادلساجد فضال من خالل مرورنا، أبلغنا أن ىناك عمليات 
 عن بلدية  سيدي خلضر، ادلساىم الوحيد يف الشركة.

 مسبقا، نطرح األسئلة األتية:

 من الذي أقر ىذه العملية ؟ *
 ىل ىناك مداولة من ادلساىم الوحيد يف ىذا الشأن ؟ *
 ىل ىناك قرار من إدارة الشركة ؟ *
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من تصحيح ىذه احلالة يف أسرع وقت شلكن، سيكون من الضروري تنفيذ و / أو اإلجابة على  حىت نتمكن
 األسئلة ادلذكورة أعاله.

 مث أيضا، لكل ملف مفتوح ذلذا الغرض يتوجب ادلطالبة الالزمة فيما سنص ىذا األمر.

عليو حسب األصول، ادلصادق  االعتمادومن بني ىذه الوثائق، رنب على كل مجعية تقدمي نسخة من ورقة 
 ونسخة من رخصة البناء، اخل

 / محل شارات ادلؤسسة:1.3

 رنب على كافة ادلوظفني ارتداء شارات اخلاصة هبم خالل ساعات العمل.

 ىذه ادلبادرة تساعد  على مراقبة و تسيري ادلهام اليومية للموظفني أثناء عملهم يف احملجر.

 الطابع: استعمال/ 1.4

 سلسلة من الطوابع ادلناسبة خاصة للمسؤولني اآليت ذكرىم: استعمالمية الفعالة، يطلب لضمان الرقابة اليو 

 أعوان األمن باحملجرة.

 أعوان ادلكاتب باحملجرة.

 مجيع ادلسؤولني الذين ذلم عالقة بادلهام ادلقدمة من طرف اذليكل التنظيمي للشركة.

 / ادلعاجلات و األجر:2

 شركة وخاصة خدمة العمال أن دورة الرواتب واألجور تتطلب اىتماما خاصا.من ادلهم إخطار ادلسؤولني من ال

ولذلك فمن إلزامي أن ربتوي كل السجالت ادلملوكة من طرف اخلدمة على مجيع األوراق األساسية الالزمة 
 )اإلدارية وادلدنية وغريىا(.

 ن العمل ادلشغول.يف رأينا، سيكون من األفضل ضم لكل قرار تفاصيل النقاط ادلقابلة يف مكا
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سلتلف إدارات وخدمات الشركة،  يف ىذا السياق، وجدنا أنو من ادلفيد أيضا تقدمي بعض ادلنح ادلمكنة لتسيري
وذلك من أجل ربديد بدقة و السيطرة الصارمة على مسئوليات كل شخص يعمل يف الشركة، )انظر ادللحق 

G1) 

إذنال فائدة تطبيق القواعد الداخلية للشركة حبيث رنب أن يتم باإلضافة إذل ما مت التطرق إليو، فإنو ال رنب 
 ربديث بشكل مستمر واحًتام ىذه الوثيقة اليت تربط بني النصوص التنظيمية.

 اإلدارة اجليدة تقاس بالتطبيق الصارم للنصوص اليت ربكم تنظيم العمل.

 على حسن سري العمل يف الشركة. وىذا ما شنكن أيضا من ذبنب الصراعات االجتماعية اليت شنكن أن تؤثر

 / سجل احملاسبة وخارج احملاسبة:3

من خالل ىذا الفصل، نلفت انتباه مسريي الشركة أن عقد ورصد السجالت احملاسبية وغري احملاسبية مطلوب 
 دبوجب النصوص القانونية التالية:

 تمم بـ :احلامل لقانون التجارة، ادلعدل وادل 26/09/1975بـ  59-75أ/ األمر رقم 

 1988احلامل لقانون ادلالية لسنة  28/12/1987الصادر بـ  20-87القانون رقم  -
 االقتصاديةاحملدد للقاعدة اخلاصة بادلؤسسات  12/01/1988الصادر بـ  04-88القانون رقم  -

 الشعبية.
 25/04/1993الصادر بـ  08-93ادلرسوم التشريعي رقم  -
الذي ينص على ربديد قائمة وزلتويات  06/03/1996الصادر بـ   98-96ادلرسوم التنفيذي رقم  -

 الكتب والسجالت اخلاصة أمر إلزامي ألرباب العمل.
 بعد التحقق من الوثائق ادلذكورة والثابتة بالنص ادلذكور أعاله، تبني ما يلي: -
الشركة، نستطيع أن  يف هناية ادلهمة ادلؤىلة بالدراسة األولية ادلرتبطة بالنظم واإلجراءات اليت تنفذىا -

 نستنتج ونبدي رأينا من خالل التعليقات وادلالحظات التالية:
 / ربديث احملاسبية: 1 -
 اآلن، لوحظ أن الكتابات احملاسبية ال تنسخ بصفة منتظمة على الصحف ادلقررة من قبل ادلشرعون.   -
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 األعمال التجارية للشركة.لذلك فمن ادلطلوب، وبأسرع وقت شلكن، وضع برامج احملاسبة اليت تتوافق مع  -
 السليم يف معاجلة للبيانات . ألدائهاىذا الربنامج رنب أن يعكس كل الدعامات الالزمة  -
 / ربديث اإلجراءات األخرى: 2  -
باإلضافة إذل ما ذكر أعاله، يطلب أن تطبق مجيع التدابري التعديالت، التصحيحات ومراجعة ادلهام  -

 فيما سنص تعديالت من طرف اإلدارة العامة للشركة. راالعتباوالوظائف اليت أخذت بعني 
 سجل يف الشركة يف ىذا الوقت.كننا التعليق على ىذا الوضع ادلونتيجة لذلك، ال شن -
ومع ذلك، وحنن نريد أن نذكر ادلسؤولني أنو يف ظل القواعد اليت تتعلق بالتسيري السليم للكيانات  -

نالحظ أن مثل ىذا الوضع من شأنو أن يؤدي بالشركة إذل االقتصادية، فإنو من ادلفيد والضروري أن 
حالة حرجة إذا كانت  دل تؤخذ ىذه التوصيات على زلمل اجلد يف فًتة أقصر، وبطريقة عقالنية 

 وشفافة..
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 المطلب الثالث:اقتراح هيكل تنظيمي للمؤسسة

 الشركة الظاىرة يف اذليكل التنظيمي للشركة( اقًتاح بعض ادلنح ادلمكنة لتسيري سلتلف إدارات وخدمات  

 

 اذليكل التنظيمي للشركة:(أ
 سلطط اإلقًتاحات:(ب

 ادلدير (1
 قسم سكرتارية (2
 قسم احملاسبة وادلالية (3
 قسم ادلوارد البشرية (4
 قسم إستغالل احملجرة و قسم التجارة (5
 قسم الشراء، ادلخزن و قسم الصيانة (6
 قسم أمانة الصندوق (7
 قسم األمن والنظافة (8
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 ةــــــــــركــــشــــلــــل ميــــــظيـــنـــــالت لــــــكــــهيـــال

 

 

 

 المدير

 المحاسبة والمالية:

 رئيس قسم المحاسبة والمالية

 عون محاسبة

 أمين الصندوق

 

 سكرتارية

-  

 

 األمن والنظافة

 

 الموارد البشرية:

  رئيس قسم الموارد البشرية   

 السائق    

 

 المخزن           

 المحجرة
عون األمن والنظافة    

  عون الحراسة الليلية   

رئيس قسم االستغالل    

 قسم الفوترة والتسليم    

إعادة األماكن لحالتها األولية 

 ( أعوان01والتنظيف )
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 شرح ادلهام:

 ( ادلدير:1

بالشؤون العامة * ينظم ويدير ويشرف على السياسة العامة للشركة، يلتقي باألطراف اخلارجية و ىذا فيما يتعلق 
 للشركة.

* يعتين باإلعالنات اخلاصة بأعمال الشركة )ترويج ، دراسة السوق، إختيار اإلعالنات، واإلجراءات اإلدارية 
.)... 

* ادلوافقة على وصل الطلبيات وفواتري ادلبيعات والفوائد، ملخصات كشوف ادلرتبات، وتكاليف ادلهمات اخلارجبة 
 لتوظيف واالستثمار، احملاضر ، قرارات التوظيف، زلاضر التثبيت......، حساب وبيانات ادلخزون، ا

 * يوجو ويساعد يف عملية اجلرد للمخزن 

 * يسهر على رصد ومراقبة العمليات ادلختلفة يف مواقع البناء.

 * يقرر كل سياسات التجديد، واستبدال أو ذبديد األصول 

 خلص من األصول.* يوافق على قرارات ادلتعلقة باالنسحاب أو الت

 * يثبت ويراقب جلنة اجلرد للموجودات ادلادية يف ادلخزن.

 * يوافق على احملاضر الشفهية للجنة اجلرد للموجودات ادلادية التالفة.

 * يتحقق مرة واحدة أو مرتني من إخطار العمال يف أماكن العمل.

 تفاىم، أي تأخر يف العمل الالزم.* اإلشراف على كافة اخلدمات اخلاضعة إلدارتو وذلك  لضبط أي سوء 

* يستقبل ادلراسالت السرية ويبلغ إذا لزم األمر التعليمات ادلوجهة من طرف السلطة العامة. )زيادات األجور 
 ،األوامر والطلبات ،القرارات ،التدابري األجور ...(  وذلك  من أجل االطالع على تفاصيل اخلدمات ادلعنية

 ناقشة أي قضايا أو مسائل ادلتعلقة بإدارة جيدة للشركة.*رنتمع شهريا مع العمال دل

 * زنًتم كل ظروف العمل ومجيع حقوق والتزامات ادلوظفني.
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 * يبلغ الشركاء ومدقق احلسابات عن أي سلالفات يف التعامل مع حسابات الشركة.

 ( خدمة األمانة:2

 على أعمال الكتابة والطباعة. * السهر

 اإلرساليات "الوصول وادلغادرة".* زنافظ على سجل 

 * يستقبل األطراف اخلارجية.

* فتح سجل "خدمات عامة" من األشخاص الذين زاروا الشركة بتسجيل االسم ،ادلهنة والوقت والغرض من 
 الزيارة. )يف غياب ادلدير(.

 للشركة.* تسجيل يف "سجل اإلرسال " مجيع األوراق وادلراسالت من قبل سلتلف اخلدمات الداخلية 

 ىاتف الشركة يف األمور اخلارجة عن إطار العمل. استعمال* مراقبة 

* تلقي ونقل الربيد قبل االفتتاح والتسجيل إذل مدير الشركة مث يوزع على اخلدمات ادلعنية مع ملف إرسال يصادق 
 من قبل ادلتلقي.

 ( قسم احملاسبة والتمويل:3

 ة.* زلاسبة  فواتري الشراء على ورقة اإلضافي

* زلاسبة فواتري ادلبيعات،  وسلتلف االستحقاقات واخلدمات وادلنتجات على صحف ادلبيعات ادلساعدة 
 وحسابات دفًت األستاذ ادلستحق.

 * زلاسبة الفواتري ادلدفوعة نقدا إذل صندوق على صحف احلسابات ادلساعدة.

 احملاسبة ودفًت األستاذ العام(. -لة )أجزاء * يؤدي العمليات احلسابية الكامنة لدورة البنك مع كل الدعم ادلقاب

 * إيقاف وربقق رلاميع من اجملالت التابعة )مع اإلمضاء باألحرف األوذل(.

* ربقق من سجل الرواتب )اجملاميع احلسابية وادلوافقة ادلطلوبة( قبل التسجيل يف رللة عمليات سلتلفة )مع 
 (.األوذل باألحرف
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 بارة "الشيكات ادلتوافقة" على اسم وملخص سجالت األجور.* الالحقات طابع ال شنحى مع ع

 * وانضمام كل شهر ميزان ضباب اجلسم مع حساب النقدية واجمللة النقدية.

 * إعداد التسويات ادلصرفية، شهريا.

 شهريا. C.C.P* تعد البيانات ادلصاحلة 

والتصرزنات االستهالكية اليت تقدمها * تلقي، ربقق، وسجالت الفواتري، وتلقي وصل ادلخرجات أو التسليم، 
 ادلخزن.

 * يراقب سجالت ادلخازن فيما سنص كمية وقيمة.

 * زنافظ على ملف االستثمارات وربديثها بانتظام مع السجل ادلوصى هبا قانونا.

 ( أشهر سجالت االستثمار مع ادلادية القائمة.03*يقارن كل ثالثة )

ذكر رقم الشيك، تاريخ اإلصدار، اسم ادلستفيد، والغرض من  * زنافظ على سجل الشيكات الصادرة  مع
 الصفقة وأي تعليقات.

* ربقق من دقة مجيع الوثائق ادلربرة )فواتري ادلشًتيات وادلبيعات ...( قبل التسجيل يف سجل احملاسبة ويتحقق 
 أيضا على صدق ىذا و ىذا  للموافقة عليها.

 * يضع ختم مع عبارة " مراقب و مالئم ".

 * يضع ختم "مزدوجة" على الوثائق ادلكررة ال شنكن أن تستخدم للتسوية.

 * يراجع قبل تسجيل الفواتري اليت ربتوي على مجيع الوثائق الالزمة )الفاتورة أو وصل طلبية،  وصل استالم( .

 * ينشأ كل شهر بيان للحسابات: ادلوردين والعمالء والدائنني واالستثمارات خدمات االئتمان.

 يراقب  وضع ادلخزون ادلادي يف هناية السنة، مع عبارة "مراقب و مالئم".* 

 * يتحقق من البيانات احملاسبية وادليزانية العمومية للضرائب .
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 * يراقب )ميزان احملاسبة مع التوازن يف النقدية( ويوافق على احملضر الشفهي

 * يضع قوائم اجلرد ادلادي لالستثمارات للعام.

 اجلرد الفعلي مع االستثمار و بطاقات االستثمارية للدولة وسجل االستثمار. * يقارن حالة

 * يراسل العمالء

 * زنوز و ربت مسؤوليتو على دفًت شيكات.

 * شنأل الشيكات.

 * يضع يف األرشيف بعناية مجيع الوثائق احملاسبية.

 * مراجعة و ربديث يف كتاب السجل و كتاب اجلرد.

 لمبيعات مع خدمة اإلنتاج للمحجرة.* إجراء تسويات دورية ل

 * زنوز على سجل مرقم جلميع الوثائق احملاسبية ادلرسالة إذل أطراف خارجية من قبل األمانة 

 * يلغي الوثائق ادلربرة )الفواتري، وقسائم ...( باستعمال كلمة  "ملغى".

أقدمية و عدد أفراد االسرة * يراقب خالل فًتات منتظمة الرواتب حسب التغريات اإلجتماعية للعمال من 
 ....إخل

 * ينقل إذل ادلدير أية حالة غري طبيعية واليت ال شنكنو أن يأخذ أي دلسؤولية ذباىها.

 ( اخلدمة للموظفني:4

 * يستقبل يضبط ويوافق على يوميات احلضور اخلاصة بالعمال.

 يستقبل يضبط ويوافق على بطاقات احلضور الشهرية.

 * يعد سجل الرواتب.

 إعداد كشوف ادلرتبات موجز. *
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 .CNAS/ * إعداد كشوف مرتبات ادلوظفني

 * ربديث ملفات ادلوظفني.

 * إعداد بيانات نفقات السفر.

* التوظيف )اإلتصال مع شخص بعد التفويض من ادلدير، وردبا اختبار، وإنشاء السجل، التعيني والرصد الدوري 
 أثناء فًتة التجريب  ...(.

 الشفهي اخلاص بتنصيب القرارات.* ينشأ احملضر 

 .يف ادلوقع بالتعاون مع اإلدارة  العيوب فنية حسابات جلميع  *

 .احملاسبة بني األوضاع أو الفواتري اخل ... مع قسم   مقارنة *

 .على مجيع الوثائق ادلالزمة للمسلحة ادلوجود على رأسهاوعلى مسؤوليتو  زنافظ بعناية  *

 .دلصلحة الشركة  خليارات "استثنائية" لبعض العمالء وذلكدراسة الطلبيات وجعل ا *

 :االستعانة دبصادر ذبارية خارجية )الفواتري والتسليم(، وادلتعلقة باحملجرة

 .فواتري ادلبيعات إعداد ومراقبة  *

 .فردي للعمالء احليازة على سجل  *

 .ادلراسالت ادلبعوثة إذل قسم احملاسبة  ادلوافقة والتحكم عن طريق السجالت يف مجيع *

 .اإلحصاءات الشهرية للمبيعات لكل عميل  ينشأ * 

 .ينشـأ  البيانات الشهرية للذمم *

 ... يؤدي يف حد ذاتو التحركات ادلالزمة لتحصيل الديون، والنزاعات مع العمالء *

 مع مدير حول سلتلف اإلحصاءات ادلنجزة حول ادلبيعات.  التواصل  *

 .التحكم يف فواتري البيع مع التسعرية *
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* يؤدي إحصاءات ادلشًتيات حسب الفئات ادلورد، وادلناطق اجلغرافية، وأنواع ادلشًتيات )معدات وأدوات سلتلفة 
 ...( وينقل إذل مدير للدراسة.

شارات زلتملة * إذا كان ىناك العديد من ادلوردين، رنب أن يقدم إذل مدير الشركة دراسة مقارنة لألسعار مع إ
 على نوعية البضاعة.

 * التحكم يف إمدادات البناء، وإخطار ادلدير يف حاالت سوء ادلعاملة أو اإلذنال يف الوقت ادلناسب وخطيا.

 احملجرة و قسم التجارة: استغاللقسم  (5
 إنشاء التوقعات الكمية والتقديرية. *
 إنشاء احلاالت اليومية  ادلتعلقة باستخراج الرمال. *
 خطط ادلتابعة  مع صالحيات دفًت شروط وزارة ادلناجم .مراجعة  *
 احليازة على إحصاءات التقدم و الرسومات البيانية. *
 متابعة ادلشاريع ادلختلفة )زيارات تفقدية ميدانية(. *

 على ادلبيعات السابقة. باالعتمادإنشاء التوازنات 

 ء.كل ستة أشهر، رنب إرسال أو التذكري بطلبات تأكد من دفع العمال

 مراقبة وموافقة احلالة األخرية للمخزن.

 رنب أن تكون أي وثيقة تدار من قبل ىذه اخلدمة شلضاة من قبل ادلشرفون.

 قسم الشراء، ادلخزن و قسم الصيانة: (6

 الحظنا غياب ىذه اخلدمات يف ادلخطط التنظيمي ادلقدم من الشركة.

 .بالتأكيد،ال شنكن استبعاد ىذه اخلدمات من إدارة أي شركة

 يف رأينا، إنو من الضروري توجيو أو إكمال ىذه الوثيقة بتقييم خاص يف ىذا السياق.

 سيكون من ادلفيد والضروري إدماج ىذه الوظائف وربديد ىذه اخلدمات ادلوافقة.
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 لذلك نقًتح ىذه اخلدمات ادلرتبطة هبذا القسم واليت ال بد أن تتخذ على النحو التارل:

 :( قسم الشراء، ادلخزن6.1

 مأل وصل الطلبية من خالل االحتياجات اليت تعاين منها سلتلف ادلخازن، أو اخلدمات األخرى للشركة. *
إحالة وصل الطلبية إذل ادلدير للموافقة عليها: يتم االحتفاظ بنسخة مستواه، يتم إرسال ، نسخة إذل  *

 ادلورد، نسخة إذل قسم احملاسبة والتمويل.
 زنافظ على سجل الطلبيات. *
 على سجل الطلبيات ادلعلقة. زنافظ *
 مراقبة والسيطرة على البضائع يف االستقبال بالتعاون مع ادلسؤولني عن ادلخزن. *
 يضمن حسن سري العمل يف اخلدمة. *
 زنضر يف عملية اجلرد الفعلي للمخزن. *

 ( قسم الصيانة:6.2

 * إنشاء السجالت وإصالح معدات مصنوعة على ادلركبات.

 * إعداد أوامر السفر.

 احليازة على ورقة البيانات لكل آلة. *

 * ادلشاركة يف اجلرد ادلادي للمخزون.

* إنشاء و ربديث ملفات االستثمارات اخلاصة باآلالت بالتوازي مع قسم احملاسبة وبالتوازي مع التحكم يف 
 سجل االستثمار.

 * تنبيو اخلدمة ادلعنية لتجديد التأمني على ادلركبات وسجالت الصيانة.

 يازة على مستواه مجيع وصالت  الوقود مع رقم الطلب وادلقصد والسبب مع إمضاء ادلستفيد.* احل

 * مراقبة االستخدام الرشيد للمركبات لصاحل الشركة.
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 قسم أمانة الصندوق: (7

 يقبض، يراجع ويوقف ضباب الصندوق كل يوم.

 مراقبة وادلصادقة على وثائق نفقات وإيرادات الصندوق.

 ل واحد ثالث سالالت:إنشاء كتابني لك

 كتاب خاص بالنفقات. 

 كتاب خاص باإليرادات.

 شنسك يف كل شهر  الشيكات اخلاصة بالرواتب )يف حالة تسديد الرواتب من الصندوق(.

 النقدية يف البنك. األموالتسيري 

 دفع أجور العمال.

 السهر على إمضاءات العمال )بإحضار بطاقة اذلوية الشخصية(.

 يرادات والنفقات )مع كل ادلربرات الضرورية(.يصنف وثائق اإل

 زنمل ربت مسؤوليتو الكاملة األموال يف اخلزينة ادلزودة دبفتاح.

 زنرر تقرير شهري حول الصندوق وىذا يف وجود ادلسؤولني.

 يلغي باستعمال كلمة "مزدوجة" كل ادلربرات الضرورية ادلقدمة بنسختني

 من رأس ادلال ادلفروض من قبل اإلدارة.رنب أن زنًتم إدارة احلد ادلسموح بو 

 زنافظ ربت مسؤوليتو الكاملة على مفتاح اخلزنة.

 ( قسم األمن والنظافة:08

 بالنسبة جلهاز األمن رنب أن:
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 يضمن احلراسة اليقظة جلميع مواقع الشركة )الداخلية واخلارجية(.

 ا من األماكن اخلاصة باحملجرة.يضع جدول زمين لرصد لدخول وخروج الناس األجانب إذل الشركة وغريى

االحتفاظ بسجالت اليت تسجل عليها كل التحركات ادلختلفة )حركة األشخاص، البضائع وادلواد ،اللوازم 
 ومعدات، اآلالت والتجهيزات( وينطبق على كل نقطة تفتيش تابعة للشركة.

حىت افتتاحها يف اليوم ادلوارل. ىذه فيما سنص احلراسة الليلية،  يدون على وثيقة خاصة من وقت إغالق الشركة 
 العملية  ينبغي أن تدرج يف مقر الشركة يف احملجرة.
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 خالصة:

من خالل تقيم اخلبري احملاسب ذلذه الشركة رأينا ما مدى أذنية مهنة اخلبري احملاسب يف تفعيل نظام مراقبة التسيري 
 من خالل ادلالحظات واالقًتاحات اليت قام هبا.
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 خاتمة 

مبعتاجلة اإلشكتالية اليت تتمثل سب يف تفعيل نظتام مراقبة التسيري" "دور اخلبري احملتا يف ىذه الدراسةقمنتا 
الفصول الثالثة مع االعتمتاد " كيف يستاىم اخلبري احملتاسب يف تفعيل نظتام مراقبة التسيري؟"، ذلك من خالل  يف:

الفنون املطبعية واخلدمتات املكتبية  ومؤسسة على الفرضيتات ودراسة شركة احملجرة الغرب الستخراج الرمل وبيعو.
 كدراسة حتالة.

مثثن خثثالل مسثثك  حيثثأ نننثثتا حتاولنثثتا أبثثراز نىثثم مفثثتاىيم حثثول اخلبثثري احملتاسثثب وكيفيثثة تفعيلثثو لنظثثتام مراقبثثة التسثثيري
الثثذه ىثثو نظثثتام شثثتامل يعمثثل علثثى توويثثد املسثثريين وعتلثثف املسثثؤول  بتاملعلومثثتات  عية املؤسسثثة وحتليثثل وتنظثثيم وضثث

الثثثيت تسثثثتاعدىم علثثثى ارثثثتاذ الوثثثرار السثثثليم ويعمثثثل اخلبثثثري احملتاسثثثب علثثثى اقثثثًتاح تنظيمثثثتات مسثثثتاعدة للتسثثثيري اجليثثثد  
 وضمتان جنتاحهتا واستمراريتهتا. للمؤسسة

ويف األخثثثري ن مثثثل نن تكثثثون دراسثثثثتنتا ىثثثذه كمسثثثتاقة إلثثثثثراري اثثثتال التثثثدقيك ومهنثثثة اخلبثثثثري احملتاسثثثب و التعمثثثك نكثثثثثر 
 مرجع تدعم بو الدراستات الالحوة.لكي تكون و ومصداقية نكثر، إلعطتائهتا األقية 

 الفرضيتات: اختبتار

نن اخلبثثري احملتاسثثب يوثثوم مبسثثك وبتنظثثيم  األوىل والثتانيثثة الثثيت تنصثثب يف ةيؤكثثد الفرضثثيأن مثثتا رنينثثتاه يف ىثثذا الب ثثأ 
اليت توول نن اخلبري احملتاسب ليس لثو دور ععثتال يف تنظثيم وينفي الفرضية الثتالثة   الذه يهدف أىل جنتاحهتا  املؤسسة
 املؤسسة.

 نتائج الدراسة:

حتسثثث  جثثثودة تسثثثري  وااللتثثثوام بتطبيوهثثثتا يثثثؤده أىل التعليمثثثتات اخلبثثثري احملتاسثثثب اىتمثثثتام مسثثثريه املؤسسثثثة ومتتابعثثثة  -
 املؤسسة وضمتان استمراريتهتا.

 حدوث نخطتاري.املسري من التوليل من  أن وجود نظتام سليم وقوه ملراقبة التسيري ميكن -

 لو دور ععتال يف تسيري املؤسسة وىذا لل د من التالعبتات احملتاسبية اليت حتدث داخل املؤسسة.اخلبري احملتاسب  -
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 التوصيات:

 وىذا لرعع مستواىم املهين.للخبري احملتاسب الويتام بعمليتات تدريب وتكوين املستمر واملتواصل  -

 عرض على كل مؤسسة العمل بتالتوصيتات املورحة من اخلبري احملتاسب. -

 نن يكون ىنتاك مسريين ذو مهتارة وخربة حىت ال جند نخطتاري يف نظتام مراقبة التسيري. -

 

 

 

 

 



 

  قائمة المراجع                          
 

 القوانين والمراسيم:

 .4212يوليو سنة 11 ،1241رجب عام  "الصادر يف 24اجلريدة الرمسية" العدد 

 

 الكتب باللغة العربية:

 4222 ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية ،"التخطيط وادلراقبة اإلدارية" ،.أمحد زلمد ادلصري -1

دار الثقافة للنشر  ،"زلاسبة التكاليف ادلعيارية" ،حنان رضوان حلوة ،كحالةجربائيل جوزيف   -4

 .199 4،الطبعة ،األردن ،والتوزيع

شر دار ادلستقبل للن ،تدقيق احلسابات النظري والعلمي" علم،" خليل الرفاعي-د، خالد اخلطيب -4

 .1242-4229 ،1الطبعة ،والتوزيع

 .1989، بريوت ،مراقبة اإلنتاج" الدار اجلامعية " ختطيط و ،عادل حسن -2

 .1991 ،الدار اجلامعية ،بريوت، "إدارة األعمال"،زلمد فريد الصحن ،الغفار حنفيعبد  -5

 .1991"، بريوت، الدار اجلامعية،تنظيم وإدارة األعمال عمرو غنامي الشرقاوي علي،" -6

 .1991 ،دار اذلالل للنشر ،عمان،ل" فايز الزغيب، "الرقابة اإلدارية  يف ادلنشآت األعما -7

ورات منش،لية احملدودة" و "ادلسري يف الشركات التجارية اجلزء األول شركات ادلسؤ  ،كمال العياري -8

 .4212 ،تونس، رلمع األطرش للكتاب ادلختص



 ،القاهرة ،دار النهضة العربية للنشر ،قابة الداخلية على أعمال البنوك""الر  ،مريفت زلمد األمني -9

4212. 

 الكتب باللغة الفرنسية

 

1-  Helene Loning, Le contrôle de gestion, paris, Dunod, 2003 

2- Hachette, "Le dictionnaire français " Edition Algérienne, Alger, 

1993 

3- Henri Bouquin, "Le control de gestion",3eme édition, paris, 

1997 

4- J,Orsoni,"control de gestion", paris ,Vuibert, 1998 

5- Michel charpentier, Philippe Grandjean, "secteur public et 

control de gestion", Edition d'organisation ,paris;1998 

6- Michel Gevais, "contrôle de gestion", 7eme Edition , 

Economica, paris,2000  

7- Philip Magani,"les système de management", édition 

d'organisation, paris,1993 

8- Robert  Teller, "le contrôle de gestion pour un pilotage intégrant 

stratégie et finance", paris, management société, 1990 

9- Robert le Duff, "Encyclopédie de la gestion et du management", 

Dalloz, paris, 1999 

10- Xavier Bouin, François Xavier Sion, "les nouveausc 

visages du control de gestion" paris, dunod, 2000 

 الرسائل والمذكرات:



 ورقلة ،علوم التسيري، تدقيق يف تقييم مراقبة التسيري""دور وظيفة ال ،هاجر بوسطة،رسالة ماجستري -1

 ،جامعة اجلزائر،ماجستريدلؤسسة اقتصادية" رسالة "زلاولة تصميم نظام مراقبة التسيري با،سعاد عقون -4

4221-4224. 

 .4226صفاء لشهب، رسالة ماجستري ،"نظام مراقبة التسيري وعالقته باختاذ القرار "، اجلزائر،  -4

 مواقع األنترنت:

1- www.djlfa.info  

2- www.one crim.ong 
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G.3 نسخة من وضعية إيداع األموال في الحساب الجاري  ): 

Solde Crédit Débit Désignation 
N° 

mandat Date 

  333 115.25 Versement des ventes en espèces 246 15/01/200n 

 346.00  Frais de mandat 246 15/01/200n 

  481 648.75 Versement des ventes en espèces 312 24/05/200n 

 491.00  Frais de mandat 312 24/05/200n 

  716 866.75 Versement des ventes en espèces 380 31/05/200n 

 726.00  Frais de mandat 380 31/05/200n 

  729 227.75 Versement des ventes en espèces 434 07/06/200n 

 736.00  Frais de mandat 434 07/06/200n 

  214 072.75 Versement des ventes en espèces 504 14/06/200n 

 221.00  Frais de mandat 504 14/06/200n 

  238 239.25 Versement des ventes en espèces 581 21/06/200n 

 246.00  Frais de mandat 581 21/06/200n 

  130 632.25 Versement des ventes en espèces 049 28/06/200n 

 141.00  Frais de mandat 049 28/06/200n 

  161 158.25 Versement des ventes en espèces 186 12/07/200n 

 171.00  Frais de mandat 186 12/07/200n 

  236 210.50 Versement des ventes en espèces 273 19/07/200n 

 246.00  Frais de mandat 273 19/07/200n 

  170 991.75 Versement des ventes en espèces 358 26/07/200n 

 181.00  Frais de mandat 358 26/07/200n 

  239 995.25 Versement des ventes en espèces 018 16/08/200n 

 246.00  Frais de mandat 018 16/08/200n 

  345 505.50 Versement des ventes en espèces 108 23/08/200n 

 356.00  Frais de mandat 108 23/08/200n 

  262 973.50 Versement des ventes en espèces 183 30/08/200n 

 271.00  Frais de mandat 183 30/08/200n 

  409.257.00 Versement des ventes en espèces 266 06/09/200n 

 416.00  Frais de mandat 266 06/09/200n 

4 669 100.50 4 794.00 4 676 894.50 Total général : 



G.2 المصرفية الموقفة  التسويات(  نسخة من: 

 

Chez BADR Chez E.P.I.C / E.U.R.L 

Date Désignation Débit Crédit Date Désignation Débit Crédit 
31/07/200n Solde :  / 40 281 038.58 31/07/200n Solde :  41 167 462.58 / 

31/05/200n Chèque notaire 00999099 / 28/07/200n Verst. Par tiers 5 265.00 / 

06/07/200n Encais. Chèque HAKIKI / 118 462.50 30/07/200n Agios débiteur / 146.25 

13/07/200n 
Encais. Chèque visé T6 0772989. 

/ 219 375.00 30/07/200n 
Réglt. Frais de remise de 

chèque 
/ 58.50 

13/07/200n Chèque visé SERT 015674 / 157 950.00   / / 

14/07/200n Verst. Par Bouabdellah 0173 / 3 450.00   / / 

15/07/200n Encais. Chèq Azzouz 2209851 / 92 137.50   / / 

20/07/200n 
Régit. Chèque RCD S/LAKHDAR 

560722 
1 936 497.00 / 

  
/ / 

20/07/200n Encais. Chèque visé SEROR 449870 / 197 437.50   / / 

21/07/200n Encais. Chèque visé DTS 793375 / 307 125.00   / / 

23/07/200n Encais. Chèque CPA 0183 / 434 362.50   / / 

24/07/200n Encais. Chèque Hachmi 729642 / 54843.75   / / 

25/07/200n Encais. Chèque Berkat 1066171 / 61 425.00   / / 

27/07/200n Encais. Chèque Belhachmi 572593 / 1 000 000.00   / / 

29/07/200n Encais. Chèque SARL 789129 / 78 975.00   / / 

29/07/200n Encais. Chèque TRANSC 0802228 / 87 750.00   / / 

30/07/200n Verst. P/Doulache 0240 / 78 795.00   / / 

30/07/200n Verst. P/Benharrat 0058 / 30 712.50   / / 

Totaux : 
2 031 497.00 43 204 019.83 

Totaux : 
41 172 727.58 204.75 

41 172 522.83 / 41 172 522.83 / 
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