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 .حنمدك ريب محدا يليق جباللك و عظيم سلطانك

 :فأهدي ثمرة جهدي

إىل الذين أفنا عمرمها يف تربييت، و اللذان بنورمها مشيت طريقي فكان وصويل و جعال حليايت معىن و زرعوا يف قليب 
 . بسمة احلياة الوالدين العزيزين أيب و أمي

إىل كل أخوايت يف الدين و الدنيا و خاصة رشيدة و إميان و ابنتها الكتكوتة فاتن، إىل أعز األصدقاء على قليب إىل 
 شريكيت يف درب احلياة إىل من عشت معها أمجل سنني عمري صديقيت الغالية رشيدة، و إىل حفيظة 

 . و إىل كل األصدقاء

و إىل عمال املؤسسة اليت قمت بالرتبص فيها و خاصة مصطفى الذي ساعدين يف اجناز ىذا العمل، كما أتشرف 
 .بتحية إىل األستاذ بوشيخي األستاذ املشرف على ىذه املذكرة

 .و إىل كل من حيمل حبا لنا و مل أذكره و إىل كل مشوع العلم اليت كانت تنري دريب

 

    

 

 

 

 

 



  
 .حنمد اهلل و نشكره الذي ىدانا و علمنا ما مل نكن نعلم ووفقنا و يسر لنا اجناز ىذا العمل املتواضع 

نتقدم جبزيل الشكر و القدير إىل األستاذ املشرف بوشيخي بوحوص إلشرافو على املذكرة، و على مالحظتو 
 .القيمة، و توجيهاتو السديدة

كما نتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من ساعدين و قدم يل يد العون يف اجناز ىذه املذكرة و أخص بالذكر األستاذ 
 و UCA   بوشيخي وفقو اهلل يف حياتو، كما نتقدم جبزيل الشكر إىل كل من ساعدنا خالل تربصنا مبؤسسة

خنص بالذكر مصطفى على مساعدتو لنا وفقو اهلل، كما أتقدم جبزيل الشكر و خالص االمتنان إىل صديقيت رشيدة 
 .  اليت مل تبخل عليا مبساعدهتا يل و كذا عمال املكتبة
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 عامة القدمة الم

 وشأث املداطبت و جؼىزث هبليت العلىم الاكخصادًت لخلبيت خاجاث الخلدم الاكخصادي و الاجخماعي للد

بديث واهذ مخؼلباث الحياة الاجخماعيت هي املدسن ملىاكشت و وطع أهداف و مبادئ العمل املداطبي ختى 

ًخالءم مع الىاكع الاكخصادي املخغير، ال طيما مداطبت الخياليف التي اعخبرث املىهج الظليم و الصحيذ الري 

ٌظهل و ًيظس الخعليداث في العمل املداطبي باليظبت ملظيري مؤطظاث اللؼاع الاكخصادي، و ذلً اهؼالكا 

مً وىنها مصدزا جفصيليا للمعلىماث و املؤشساث التي جددد للمظير الاخخماالث املظخلبليت في ظل 

إلاطتراجيجيت الحاليت، و هى ما ٌعىع أهميتها همدسن أولي لعمليت الدظيير هيل، و جمثل أًظا مجاال واطعا 

أمام املداطبين لخدمت إدازة امليشاث و مظاعدتها في ممازطت وظائف الخخؼيؽ و السكابت و اجخاذ اللسازاث، 

هما تهخم بلياض الخيلفت بما ًدلم أغساض معيىت حظاعد إدازة الىخدة الاكخصادًت في أداء وظائفها بأهبر كدز 

  .ممىً مً الفعاليت و الىفاءة

و مً خالٌ ذلً ًمىً الىصٌى إلى أهداف املؤطظت باالعخماد على الدظيير الفعاٌ مً شأهه إًجاد خلٌى 

هاجحت للمشاول التي حعاوي منها املؤطظت الاكخصادًت مً الىاخيت املاليت، الخىظيميت و إلاهخاجيت مً هرا جبرش 

طسوزة وجىد الدظيير داخل املؤطظت للخأهد مً فعاليت و جدازن الاهدسافاث باجخاذ إلاجساءاث الخصحيديت 

.   املىاطبت في الىكذ املىاطب، و ذلً مً خالٌ اطخعماٌ جلىياث أهثر فعاليت للخدىم في عىاصس الاكخصاد

: و مً خالٌ هرا هؼسح إلاشياليت الخاليت

ما أهمية محاسبة التكاليف في التسيير؟ 

:  و جخفسع هره إلاشياليت إلى ألاطئلت الخاليت

 ًلصد بمداطبت الخياليف؟ ذاما-1

ما هي أهداف مداطبت الخياليف؟ -2

ما ذا ٌعني الدظيير؟  -3

ما أهميت مداطبت الخياليف في الدظيير؟ -4

 :الفرضيات

 .حظاهم بصىزة فعالت في الدظييرمداطبت الخياليف -1

 .تهدف محاسبة التكاليف لقياس دور الرقابة و ثوفير البيانات-2

 .
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 هى عبازة عً وشاغ ٌظعى إلى جدليم أهداف املؤطظت و ذلً باالطخغالٌ ألامثل للمىازد املاليت و :الدظيير-3

ت لها، و التي جيىن في خدمت الىظائف ألاطاطيت مً جخؼيؽ، جىظيم، إدازة، زكابت . املادًت و البشٍس

عمليت مسجبؼت حشمل الجمع و الخدليل للخياليف و جلخيص و : أهميت مداطبت الخياليف في الدظيير هي-4

 مخخلفت لىظام العمل الىاخد، خيث حشمل خظاب الخياليف و إهفاقجلييم مظازاث بدًلت مً اطتراجيجياث 

، و لإلدازة الىفاءة و الخيلفت و امللدزة باليظبت أطاض عً اوظب مظاز للعمل على لإلدازةجلدًم املشىزة 

املعياز املهم في مداطبت الخياليف هى أن املعلىماث ًجب أن جيىن مسجبؼت و ذاث صلت باللسازاث التي طىف 

 العمل إطتراجيجيت معيىت حعمل في بيئت معيىت مً ألاعماٌ، و أٌو هره اللسازاث هى خلم إدازةًخخرها مدًس 

.  العامت

ت املاليت حظدىد على الخياليف العامت للميشأة هيل، و هرا ما دعاها   بشيل مباشس لالهخمامفاملعلىماث إلاداٍز

ً في مداطبت الخياليف .    بخعيين مداطبين ماهٍس

: دوافع الدزاطت

اخخيازها لهرا املىطىع زاجع للىاعخىا بأن املعياز الري جلاض به كىة الدولت الاكخصادًت مسجبؼت بلىة -1

. مؤطظاتها و هرا ال ًيىن إال بخؼبيم هظام الدظيير الفعاٌ و مدىم في مخخلف املؤطظاث

ت هديجت جخليها عً اطخعماٌ مداطبت الخياليف التي -2 خالت إلافالض التي حعاوي منها بعع املؤطظاث الجصائٍس

. حعخبر أخد أهم الخلىياث املظخخدمت في الخدىم ألامثل لدظيير املؤطظت

اهخلاٌ الجصائس مً هظام اكخصادي مسهصي مىجهت إلى هظام اكخصاد الظىق الري ًلخض ي إعادة مساجعت -3

. جىظيم مؤطظاتها

ت-4  .مداولت جبيان أهميت هرا املىطىع هديجت لشبه اخخفاء جؼبيله في املؤطظاث الجصائٍس

: أهمية البحث

للد زهصها اهخمامىا على دوز مداطبت الخياليف في الدظيير ألنها جلىيت حظخخدم في معالجت املعلىماث بدكت 

ت تها جمىنها مً اهدظاب مياهت جىافظيت كٍى . عاليت مً أجل اجخاذ كسازاث طليمت وفلا لىخائج جظمً اطخمساٍز

 :أهداف الدراسة

إبساش الصىزة الحليليت للدوز الري جلعبه مداطبت الخياليف و ما جدخله مً مياهت في إػاز الدظيير داخل -1

 .املؤطظت الاكخصادًت

ت املؤطظت و جدليم هخائج إًجابيت-2 . إظهاز مدي أهميت جؼبيم هظام فعاٌ في الدظيير الجيد و طمان اطخمساٍز

  :املنهج املتبع
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اعخمدها في دزاطدىا لهرا املىطىع على املىهج الىصفي عىد كيامىا بخعٍسف مداطبت الخياليف و الدظيير و شسح 

و املىهج الخدليلي عىد كيامىا .العىاصس الهامت في هرا املىطىع، و عىد جلدًم مؤطظت اجداد الخعاوهيت للحبىب

    .لخدليل الىخائج

: الدراسات السابقة

إن مىطىعىا لم ًدزض بىثرة مً كبل، إال أن جصء مىه بعىىان مداطبت الخياليف مدزوض بىثرة طابلا في 

. الىخب و املرهساث، أما الجصء الثاوي أال و هى الدظيير لم ًدزض بىثرة مً كبل في الىخب و املرهساث

:  حدود الدراسة

. جم إجساء الدزاطت في مظخغاهم: خدود امليان

 2017 إلى غاًت مازض 2016جساء البدث مً شهس دٌظمبر ‘جخددد املدة الصمىيت ٌ: خدود الصمان

 : الصعوبات

: أثىاء كيامىا بالبدث واجهخىا صعىباث مىت أهمها

. كلت املساجع في الفصل الثاوي- 

. صعىبت وطع خؼت مخىاشهت-

. صعىبت دمج مداطبت الخياليف مع الدظيير-

. صعىبت إًجاد دزاطت ميداهيت مؼابلت ملىطىعىا-

:    محتوى الدراسة

جي   خاولىا مً خالٌ دزاطدىا للمىطىع الخؼسق إليه مً خالٌ ثالثت فصٌى هفصل فيها الخؼىز الخدٍز

للمفاهيم الخاصت باملىطىع اهؼالكا مً البظيؽ ثم ألاهثر حعليدا بهدف الىصٌى إلى هخائج البدث، و هرلً 

جؼسكىا إلى الفصل الخؼبيلي، فلد اخخىي بدثىا على ثالثت فصٌى بديث ول فصل ًدخىي على ثالثت مباخث 

املبدث ألاٌو : الفصل ألاٌو جىاولىا فيه أطاطياث الدظيير و مً خالله جىجد ثالثت مباخث و هي: أال و هي

مفاهيم خٌى الدظيير أما املبدث الثاوي ماهيت الدظيير و املبدث الثالث عمىمياث خٌى املظير، أما الفصل 

املبدث ألاٌو مدخل : الثاوي فخددثىا عً عمىمياث خٌى مداطبت الخياليف و جىجد فيه ثالثت مباخث و هي

إلى مداطبت الخياليف و املبدث الثاوي عالكت مداطبت الخياليف مع الفسوع ألاخسي و املبدث الثالث أثس 

: مداطبت الخياليف على فعاليت الدظيير إلادازي، أما الفصل الثالث الخؼبيلي فخىاولىا فيه ثالثت مباخث و هي

املبدث ألاٌو جلدًم مؤطظت اجداد الخعاوهياث الفالخيت للحبىب و املبدث الثاوي دزاطت خظاباث الدظيير و 
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اليظب املاليت للميزاهيت التي جلىم بها املؤطظت أما املبدث الثالث فخددثىا عً دزاطت اللىائم املاليت ملؤطظت 

UCA  
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مقدمة الفصل 

جللب ألاؾالُب الللمُت صوعا هبحرا في النهىض بمؿخىي ؤلاهخاحُت و اللمل كلى جدلُم ألاَضاف الاكخصاصًت و 

الاحخماكُت للمجخمم، خُث أزظث جخؼىع شِئا فشِئا ئلى أن أصبدذ كلما كاةما بدض طاجه، ٌلخمض كلُه 

اإلاؿحر في خل اإلاشاول اإلاسخلفت التي حلترض كمله و حؿاكضٍ كلى اجساط اللغاعاث اإلاىاؾبت بلُضا كً الخلضًغ 

الصخص ي و الخبرة اإلادضوصة و جبنى كملُت الدؿُحر اللاةمت كلى اإلاىؼم الؿلُم، و ؾيخؼغق في َظا الفصل ئلى 

، بدُث جؼغكىا في اإلابدث ألاٌو مفاَُم خٌى الدؿُحر، و اإلابدث الثاوي ماَُت الدؿُحر، أما  زالزت فصٌى

.  اإلابدث الثالث فخىاولىا كمىمُاث خٌى اإلاؿحر
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. مفاهيم حوو الخسيير:لااملبح  ألاول

ٌلخبر الدؿُحر جىػَم و جدضًض اإلاؿإولُاث التي ًخم بها جىػَم وشاػاث ألافغاص و اإلاجخمم، و ًبضأ الدؿُحر كاصة 

.  بخدضًض ألاَضاف و الؿُاؾاث اإلاسخلفت للمإؾؿت لخدلُم َظٍ ألاَضاف

للل جعريف الخسيير:لااملطل  ألاول

التي حشمل أؾاؾا الخسؼُؽ،الخىـُم،الخىحُه، .الدؿُحر َى جلً اإلاجمىكت مً اللملُاث اإلايؿلت و اإلاخياملت

غ مهمت اإلاؿحر.الغكابت أهه بازخصاع جدضًض ألاَضاف و جيؿُم حهىص ألاشخاص لبلىهها و ئن .َظا َى حَى

ت مؿخمغة جصاصف في مسخلف الىؿاةف مً  الخيؿُم، شأهه في طلً شأن اجساط اللغاعاث وؿُفت حؿُحًر

. الخسؼُؽ ختى الغكابت

.لالخسيير عمطية دائرية مسحمرة:ل1-1 الشكل  للللللللللللللللللل

                                   جسؼُؽ

  عكابت                                           جىـُم          

  جىحُه                                       

- 11محمد رفيق الطيب، مدخل للتسيير، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الطبعة الثالثة، منقحة، : المصدر

 .13 ص  2011

:لألا هىاك جعار يف أخرى لطخسيير منها

كملُت جدضًض ألاَضاف و جيؿُم حهىص ألاشخاص مً احل بلىهها مً حهت و مً أزغي َى كملُت مىخجت -1

ت اإلاخاخت ا مً اإلاىافم ابخضاء مً اإلاىاعص اإلااصًت و البشٍغ ل.ًخم بىاؾؼتها الخصٌى كلى الؿلم و الخضماث و هحَر

لت و اعزص -2 َى اإلالغفت الصخُدت إلاا ًغاص أن ًلىم به ألافغاص زم الخأهض مً أنهم ًفللىن طلً بأخؿً ػٍغ

الخيالُف أو َى الىؿُفت التي جخللم بخدضًض ؾُاؾاث اإلاإؾؿت بالخيؿُم بحن مسخلف الىؿاةف و ئكغاع 

. الهُيل الخىـُمي و الغكابت النهاةُت كلى أكماٌ الخىفُظ

ًخطح أن الدؿُحر كباعة كً وشاغ ٌؿعى ئلى  جدلُم أَضاف اإلاإؾؿت و طلً باالؾخلماٌ ألامثل للمىاعص 

ت اإلاخاخت لها و التي جيىن في زضمت الىؿاةف ألاؾاؾُت مً جسؼُؽ، جىـُم، ئصاعة،  اإلاالُت و اإلااصًت و البشٍغ

 1.عكابت

 

 

                                                           
1
، ص 2015- 06منير نوري، التسيير العملي و االتصاالت اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، بدون طبعة، -   

11.  
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مسحويات الخسيير  :ااملطل الثاوي

ًمثل كمت الدؿُحر في اإلاإؾؿت و َى مً اَخماماث اإلاؿئٌى ألاٌو و : مسحوى الخسيير الاستراثيجي- م1ً

ل و حلخبر الخؼؽ و  ؤلاػاعاث الللُا في اإلاإؾؿت و ًخمثل في جدضًض اججاَاث اإلاإؾؿت في اإلاضي الؼٍى

الؿُاؾاث في َظا اإلاؿخىي بالوت ألاَمُت،و لهظا فان البُاهاث الخاعحُت هي مدىع اَخمام َظا 

فالدؿُحر ًجب أن ٌؿدىض كلى مللىماث مخلضصة مثل الىطم الاكخصاصي الخالي و اإلاؿخلبلي .اإلاؿخىي 

: و مضي جىفغ و ؾاةل الاةخمان،و ًمىً خصغ مهام َظا اإلاؿخىي فُما ًلي همخوحراث في حجم اللمالت و هىكُتها

. وطم الواًاث و الهضف اللام للمإؾؿت- 

. صُاهت ؤلاؾتراجُجُت و الغؾاةل اإلامحزة للمإؾؿت- 

. جدلم الخىافم بحن اإلاإؾؿت و اإلادُؽ الخاعجي- 

وما ًمحز اللغاعاث في َظا اإلاؿخىي كضم زظىكها للىاكض مدضصة مؿبلا لظا فان الدؿُحر ٌلخبر طو أَمُت هبحرة 

في َظا اإلاؿخىي خُث ٌلخمض اإلاؿحرون كلى زبراتهم الؿابلت بدىمهم الصخص ي في ملالجت ألامىع و اجساط 

. اللغاعاث

ً في الؼبلت الىؾؼى كلى كمل مؿخىي :لمسحوى الخسيير الحكحيكي-ل2 ًخمثل في ؤلاشغاف و جيؿُم اإلاؿحًر

الدؿُحر اللملي مً أحل الخفاؾ كلى مؿاع اإلاإؾؿت خؿب الخؼت اإلاغؾىمت لبلىن ألاَضاف اإلايشىصة، و 

ً في َظا اإلاؿخىي في خللت اجصاٌ بحن الخسؼُؽ الاؾتراجُجي و الدؿُحر ؤلاؾتراجُجي و  جىدصغ مهام اإلاؿحًر

ً في َظا اإلاؿخىي فُما ًلي : أوشؼت اللملُاث كلى مؿخىي الدؿُحر اللملي، وجخمثل مهام اإلاؿحًر

. وطم اإلاحزاهُاث- 

ت للىلاباث-  . الخلامل مم اإلاشاول ؤلاصاٍع

كُاؽ ألاصاء للمؿخىي اللملي، و الاكخماص كلى همُت هبحرة مً اإلاللىماث الخفصُلُت كً مجاالث اللمل أهثر - 

. مً اؾخسضام مؿخىي ؤلاؾتراجُجُت لهظٍ اإلاللىماث

ً الؼبلت الللُا- . جؼبُم الؿُاؾاث و ؤلاؾتراجُجُاث التي وطلذ مً ػغف اإلاؿحًر

ً في الؼبلت الضهُا-  . جىػَم اإلاهام و جدلُم الخيؿُم بحن اإلاؿحًر

ًخمثل في الدؿُحر الُىمي اإلاخللم بمغاكبت اللملُاث ؤلاهخاحُت مً زالٌ الاؾخلماٌ : مسحوى الخسيير العملي-3

هما جخلحن ؤلاشاعة ئلى  . ألامثل للمضزل، للىصٌى ئلى اإلاسغحاث بفاكلُت ؾىاء حللم ألامغ بسضماث أو ؾلم ماصًت

  1.ؾاَم بضعحت هبحرة في الدؿُحر اللملي بدُث حلله كملُت كلالهُت أن الخلضم

                                                           
. 20 منير نوري، مرجع سبق ذكره، ص 

1
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: و مً بحن اللملُاث التي جىفظ في اإلاؿخىي ما ًلي. جظبؽ بىاؾؼت كىاكض مىؼلُت جترحم ئلى حللُماث آلُت

. جغحمت ألاَضاف اللامت ئلى أَضاف جفصُلُت- 

. وطم بغامج الخىفُظ و ئحغاءاث اللمل- 

ً في الؼبلت الللُا-   1.هلل الشيىي و الاكتراخاث و اإلاللىماث للمؿحًر

خصائص الخسيير :ااملطل الثالح

ا فُما ًلي : و جخلضص زصاةص الدؿُحر بخلضص حلاع ًفه و التي ًمىً طهَغ

 - ً الدؿُحر كمل حماعي خُث ال ًخدلم الفلاٌ للمإؾؿت ئال ئطا وان َىان كمل حماعي بحن ول اإلاؿحًر

. لخدلُم ألاَضاف اإلاؿؼغة و الخيؿُم فُما و بحن عهباتهم و ػمىخاتهم الصخصُت

الدؿُحر كمل َاصف ألهه ًىحض أؾاؾا لخدلُم مجمىكت أَضاف اإلاؿؼغة و الخيؿُم فيها فهى وؾُلت و لِـ - 

هاًت هما أهه ٌلمل في ؿل اإلاخوحراث و كىامل مدُؼت به فهى ًإزغ و ًخأزغ فيها و ًيبغي أن ًأزظ َظٍ اإلاخوحراث و 

. اللىامل بلحن الاكخباع في كملُت اجساط اللغاعاث

الدؿُحر له الصفت الخىـُمُت فهى كمل مىـم بلُض ول البلض كً اللشىاةُت فهى ٌلخمض كلى الخسؼُؽ - 

. الضكُم و الابخلاص كً ؾُاؾت الخجغبت و الخؼأ أو الغوىن ئلى الصضفت

الدؿُحر كملُت مؿخمغة و مصضع اؾخمغاع و بلاء اإلاإؾؿاث في زضمت اإلادُؽ خُث ٌؿعى ئلى ئشباق اإلاجخمم - 

مً الؿلم و الخضماث بأهىاكها اإلاسخلفت و هي أصاة حؿاكض اإلاإؾؿاث كلى بلىن أَضافها و اػالكها بمؿإولُاتها 

. ججاٍ اإلاجخمم

الدؿُحر وشاغ ئوؿاوي خُث ًخلامل مم الجماكت و ٌؿعى ئلى جدلُم أَضاف اإلاإؾؿت مً زالٌ اهجاػ اإلاهام - 

. الىؿاةف و ألاصواع في ؿل اللىاكض و ألاكغاف

ًخصف الدؿُحر بالخوُحر هـغا لخوُحر اإلادُؽ و اللىصغ البشغي و حلخبر خاحاجه و ػمىخاجه و الخوحراث - 

 2.الخىىىلىحُا و ًجب كليها ئن َظٍ الخوحراث

 

 

 

                                                           
1

 .22 20منير نوري، مرجع سبق ذكره، ص ص 

.23 منير نوري، مرجع سبق ذكره، ص 
2
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:لألا هىاك خصائص أخرى لطخسيير ألا هي

 :ٌلغف الدؿُحر بيىهه مجمىكت مً مسخلف الللىم باإلطافت ئلى مماعؾت هفاءاث زاصت:الدؿُحر كلم و فً-1

ً؛ؾماث اللاةض، كضعة الاجصاٌ و ملغفت اإلاهام، كضعة الخأزحر الخ) ئن الخفىحر الدؿُحري كغف جؼىعا . (..جيٍى

اطُاث، كلم الىفـ، كلم  َاةال بفظل مؿاَماث البدىر في شتى اإلاُاصًً ن الاكخصاص، اإلاداؾبت، الٍغ

. الاحخماق، الللىم الؿُاؾُت و الاجصاٌ، ؤلاكالم آلالي، ألاهثروبىلىحُا

لهظا وؿخؼُم أن هسؼؽ كملُاث . جخأزغ فُما بُنها و جيىن وخضة مخماؾىت: الدؿُحر مبني كلى وؿاةف- 2

الخىـُم و ؤلاصاعة و الغكابت هما وؿخؼُم أن هىـم كملُاث الخسؼُؽ و اللُاصة و اإلاغاكبت و َىظا للىؿاةف 

 اإلاؿمى بعجلت الدؿُحر اإلاىلؿمت ئلى أعبلت مغاخل و ول مغخلت جـم زالزت كىاصغ 02- 01ألازغي خؿب الشيل 

أؾاؾُت،  

ًخؼىع الدؿُحر خؿب صوعة مخىاصلت، و ليي ًخم جدلُم بلاء اإلاإؾؿت ًجب كلى عجلت الدؿُحر أن جخجضص - 3

اث اإلاؼلىبت . بصفت مخىاصلت زالٌ الؼمً خؿب الدؿٍى

ً و َما، الللالهُت و ؤلاوؿاهُت لضمج زلافت اإلاإؾؿت- 4  1.الدؿُحر مبني كلى جلاعب جُاٍع

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1
، 2006بن عكنون الجزائر، الطبعة الثالثة - ، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزيةاقتصاد و تسيير المؤسسةعبد الرزاق بن حبيب، - 

 .108ص   
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 عجطة الخسيير:ل1-2الشكل      

الخىـُم                                                                                                    الخسؼُؽ                                               

أزظ اللغاع  12                                         طبؽ             1                                                

    اإلاالةم                                                         ألاَضاف                                                       

ملاعهت   11                                                                           ئكضاص                                                            2            

 الىخاةج                                                                                              البرامج                                                          

كُاؽ الىاةذ  10مغخلت                 4مغخلت              1                                        جدضًض              3            

           الخسؼُؽ             اإلاغاكبت                    الخالُت                                                                                      اإلاحزاهُت                      

ً                  9مغخلت                     3مغخلت                2                               جلؿُم ئلى صواةغ            4     الخيٍى

الاجصاٌ        8     الخىـُم                  ؤلاصاعة                                                طبؽ كالكاث        5       

 الخدفحز7               جدضًض              6                                  الؿلؼت 

         اللملُاث                                                      

     اإلاغاكبت                             ؤلاصاعة                                                                                    

بن عكنون الجزائر، - ، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزيةاقتصاد و تسيير المؤسسةعبد الرزاق بن حبيب، : المصدر

 .108، ص  ص 2006الطبعة الثالثة 

:  لدؿُحر جؼابم مم ألاصاء و َظا ًخظمً زالزت كىاصغ5

. جدلُم مشغوق مللض ٌؿخلؼم كلُىا مؿاَمت أهثر مً كامل واخض-

. صوع اإلاؿحر في جدضًض الاججاٍ الضكُم إلاماعؾت كملُت ما-

. ئهخاحُت اليلُت هي مً مخؼلباث اليل ففي ول لخـت- ئن البدث كً الفلالُت-

. للدؿُحر أبلاص و جؼبُلاث كاإلاُت-6

 1.وؿخيخج أن للدؿُحر مىاهج كضة كامت و زاصت جيىن جابلت للمشيل اإلاضعوؽ-7

 

                                                           
.110 109 عبد الرزاق بن حبيب، مرجع سبق ذكره، ص ص 
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 ماهية الخسيير:لااملبح  الثاوي

ٌلخبر الدؿُحر اإلادغن ألاؾاس ي الظي ٌلمل كلى حشوُل الؼاكاث و اللىي اإلاخاخت للمإؾؿت فهى اإلاؿئٌى كً 

. مخابلت و اهجاػ ألاَضاف التي جدلم الغفاَُت الاكخصاصًت و الاحخماكُت للفغص و اإلاإؾؿت و اإلاجخمم هيل

أهمية الخسيير :ااملطل  ألاول

: جخمثل أَمُت الدؿُحر فُما ًلي

الدؿُحر َى ألاصاة ألاؾاؾُت في حؿُحر اللمل صازل اإلاإؾؿاث فهى الظي ًلىم بخدضًض ألاَضاف و جىحُه -

ألافغاص ئلى جدلُلها، و هظلً جىفحر ملىماث ؤلاهخاج و جسصُص اإلاىاعص و جىػَلها كلى اؾخسضاماتها البضًلت و 

. ئػالت الومىض في اإلادُؽ

الدؿُحر مؿئٌى كلى جدلُم الخيامل الخاعجي بحن اإلادُؽ و اإلاإؾؿت و جىفحر اخخُاحاث اإلاإؾؿت مً اإلاىاعص -

ل و  مؼج َظٍ اإلاىاعص مم بلظها البلع لخلبُت خاحاث اإلادُؽ مً ؾلم و  اإلاسخلفت مً اإلادُؽ، و جدٍى

زضماث و هظلً الدؿُحر مؿئٌى كاصي جدلُم الخيامل الضازلي مً زالٌ الخيؿُم و الغبؽ بحن حهىص 

. اللملحن و اإلاىاعص ألازغي ختى ًدؿنى بلىن ألاَضاف التي حؿعى لخدلُلها اإلاإؾؿت

ت اإلاإؾؿت- . الدؿُحر له اللضعة كلى الخىُف مم اإلاخوحراث الخاعحُت للمدُؽ للمدافـت كلى بلاء و اؾخمغاٍع

الدؿُحر له مؿإولُت الخلامل مم الخوحر اإلاؿخمغ في خاحاث اإلاجخمم و جفاكم اإلاشىالث الصخُت و الاحخماكُت  -

. باإلطافت ئلى الخلىر

. الدؿُحر ًخدمل مؿإولُت ئخضار الخوُحر و الاؾخلغاع- 

جم بالىـام اللام مً زالٌ الغبؽ بحن أخضار مخفغكت و ملخلضاث مخباًىت ووطلها حمُلا في ٌ ي،الدؿُحر- 

شيل كالكاث طاث ملنى حؿخسضم في جدلُل اللضًض مً اإلاشاول و الىصٌى ئلى أفظل البضاةل اإلامىىت 

. للخلامل مم جلً اإلاشاول

اصة الخاحت ئلى الخسصصاث اإلاسخلفت ألامغ الظي ًـهغ أَمُت الخيؿُم، الخىـُم، -  هبر حجم اإلاإؾؿاث و ٍػ

ض مً أَمُت الخىـُم، . الغكابت ئطافت ئلى الخوحراث الخىىىلىحُت، الاكخصاصًت و الاحخماكُت ألامغ الظي ًٍؼ

. الخسؼُؽ،و الخيبإ إلاىاحهتها الخأكلم ملها

ؿاَغة اإلاىافؿت الشضًضة في ألاؾىاق ألامغ الظي ًخؼلب الخجضًض و الابخياع في ػغق ؤلاهخاج و أصواجه لخدلُم - 

 1.الىفحراث الاكخصاصًت

 

                                                           
 .23مرجع سبق ذكره، ص  منير نوري، 
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أهداف الخسيير :ااملطل الثاوي

ًلىم الدؿُحر بخدضًض ألاَضاف و الؿعي لخدلُلها، و بالخالي ػاإلاا أن َىان أَضاف مؼلىب جدلُلها فان 

وحىص الدؿُحر ًصبذ طغوعة ملخت و بضون وحىص الدؿُحر كض جخدلم ألاَضاف و لىً ًيىن طلً مدع صضفت 

. و كضم جدلُم ألاَضاف جفىق هثحرا اخخماالث جدلُلها

ت و اإلاىاعص اإلااصًت خُث أن  ئطن كىضما ًىحض َضف ًؼلب جدلُله فان ألامغ ًدخاج لخجمُم اإلاىاعص البشٍغ

ت جلىم باؾخسضام مىاعص ماصًت و  الهضف ال ًخدلم بمجغص الخأمل أو الخمني فلؽ و ئهما ال بض مً مىاعص بشٍغ

. جبظٌ مجهىص و أكماٌ ليي ًخدلم َظا الهضف

ًخمثل َضف الدؿُحر ألاؾاس ي في زلم اإلاىافم و الفىاةع التي جـهغ كىضما جيىن اللُمت الاكخصاصًت للؿلم -

. أهبر مً جيالُف ئهخاحها فهى ٌؿهل الخصٌى كلى اإلاىافم بضا مً اإلاىاعص اإلاخاخت للمإؾؿت

لت ملُىت بدُث ًخم اؾخوالٌ اإلاىاعص ؤلاهخاحُت -  ٌلمل الدؿُحر لخدلُم الىخاةج بىفاءة كالُت أي اللمل بؼٍغ

. اإلاخاخت باليامل صون طُاق أو ئؾغاف

لت اإلاالةمت- . ٌؿعى الدؿُحر لخدلُم ألاَضاف بفاكلُت أي كمل ألاشُاء الصخُدت في الؼمً اإلاىاؾب بالؼٍغ

الىصٌى ئلى الهضف " حلخبر جدلُم الىفاءة و الفلالُت َضفحن مهمحن للدؿُحر، و حلغف الىفاءة كلى أنها -

الىصٌى ئلى " و اإلالصىص بالفاكلُت أنها " اإلاؿؼغ بأكل جيلفت ماصًت و اكل حهض بشغي و أؾغق وكذ ممىً 

 1".أفظل هىكُت ممىىت مً ؤلاهخاج و الؿلم و الخضماث اإلالضمت 

: و َىان أَضاف أزغي للدؿُحر وهي هما ًلي

. جلؿُم اللمل و طلً باوشاء كمل ليل فغص ختى ًدصغ و ًغهؼ كمله و اَخمامه في أصاء اإلاهام اإلاىىغ ئلُه-

 2.يهُأ ألاؾلىب الظي ًخم به اؾخلباٌ و ئعؾاٌ اللغاعاث مً كمت الهغم الخىـُمي ئلى كاكضجه-

 

 

 

 

 

                                                           
.23 مرجع سبق ذكره، ص  منير نوري،-  

1
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 .ليوضح العالقة بين مفهومي الفعالية ألا الكفاية:ل1-1     ااجدألاولللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

           فلالُت             كضم فلالُت 

هفاًت 

كضم هفاًت 
، ص : اإلاصضع                                                                                                     . 25مىحر هىعي، مغحم ؾبم طهٍغ

لت مىاؾبت . بما أن الفلالُت حشحر ئلى اللُام باللمل اإلاىاؾب بِىما حشحر الىفاًت ئلى اللُام باللمل بؼٍغ

.ليوضح كفاءة ألا فعالية الخسيير، كفاية ألا فعالية الخسيير:ل3-1الشكل                                          

هفإ               جدلُم ألاَضاف وئطاكت اإلاىاعص         كضم جدلُم ألاَضاف و كضم ئطاكت اإلاىاعص         

 جدلُم ألاَضاف و ئطاكت اإلاىاعص        كضم جدلُم ألاَضاف و ئطاكت اإلاىاعص اؾخلماٌ اإلاىاعص 

 فلاٌ        جدلُم ألاَضاف    هحر فلاٌ هحر هفئ  

، ص : اإلاصضع                            25مىحر هىعي، مغحم ؾبم طهٍغ

فالدؿُحر ٌؿعى ئلى جدلُم الىخاةج بىفاءة و فلالُت، خُث جغجبؽ الىفاءة بمؿخىي و صعحت اؾخسضام اإلاىاعص، 

بِىما الفلالُت جغجبؽ بمؿخىي و صعحت الىخاةج اإلاترجبت كلى اؾخسضام اإلاىاص و جؼصاص أَمُتها بؿبب اإلاىافؿت 

الشضًضة بحن مسخلف اإلاإؾؿاث الاكخصاصًت اللاملت في هفـ الىىق مً ؤلاهخاج، ئطافت ئلى هضعة اإلاىاعص و 

جؼاًض ولفت وؾاةل ؤلاهخاج مم اشتراغ جؼاًض كىصغي الىفاءة و الفلالُت فىحىص اخضَما هحر واف فالدؿُحر 

الىاجح َى الظي ًلىم بخىحُه اؾخسضام اإلاىاعص للىصٌى ئلى ألاَضاف اإلاؿؼغة بأكل جيالُف مً زالٌ الىفاءة 

 1.و اؾخوالٌ اإلاىاعص اإلاخاخت للمإؾؿت بفلالُت

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.26 منير نوري، مرجع سبق ذكره ص 
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  آلت طلُفت ألاصاء عزُصت الخيالُف          آلت حُضة ألاصاء عزُصت الخيالُف 

   آلت طلُفت ألاصاء مغجفلت الخيالُف           آلت حُضة ألاصاء مغجفلت الخيالُف 
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هظم الخسيير :لااملطل الثالح

ت في هـام الاجصاالث، هـام الخدفحز، هـام ألاَضاف . جخمثل أَم الىـم الدؿُحًر

ل:هظام الاثصاالت-1

 ٌ1.ٌلغف كلى أهه ئعؾاٌ و اؾخلباٌ اإلاللىماث بحن الىاؽ: مفهىم الاجصا 

هما ٌلغف كلى أهه اللملُت التي ًدضر فيها هلل اإلالنى مً شخص ألزغ مً زالٌ اللالماث أو ؤلاشاعاث أو 

. الغمىػ مً هـام اللوىي مفهىم طمىُا للؼغفحن

 ٌأعوان الاجصا  :

. َى مصضع الغؾالت اإلاؼلىب هللها ئلى اإلاغؾل ئلُه اإلاؿخلبل أو َى الصخص ميص ئ الاجصاٌ و ًخىكف: اإلاغؾل-

ض : الغؾالت- و هي مجمىكت مً اإلالاوي اإلاؼلىب ئعؾالها للمغؾل ئلُه جىلل الغؾالت مً اإلاظمىن الظي ًٍغ

. اإلاغؾل أن ًىصله ئلى اإلاغؾل ئلُه

و هي وؾاةل الاجصاٌ التي جيخلل مً زاللها الغؾالت اإلاؼلىب جىصُلها ئلى اإلاغؾل ئلُه، ؾىاء واهذ : الىؾُلت-

جىحض َظٍ الىؾاةل بشبىت الىؾاةل شبىت الاجصاٌ الغؾمُت التي ًخم جدضًضَا كً - وؾاةل اجصاٌ عؾمُت

: وطم الهُيل الخىـُمي، شفهُت واهذ أو هخابُت و مً بُنها ما ًلي

الخللُماث الصخصُت، اإلالابالث، ألاوامغ و الخللُماث، َظا مً حاهب ئطافت ئلى الىؾاةل الاجصاٌ هحر 

الغؾمي بحن مجمىكاث اللمل الصوحرة هحر الغؾمُت التي جخيىن مً أكظاء اإلاإؾؿت الظًً ًخلابلىن باالزخُاع 

. مً بحن َظٍ الىؾاةل مسخلف اإلالابالث و الىؾاةل الشفهُت

.  و َى جللي الغؾالت أو الؼغف اإلاؼلىب أن جصل ئلُه الغؾالت (اإلاؿخلبل): اإلاغؾل ئلُه-

فال حلخبر الاجصاالث كض جمذ ما لم جصل الغؾالت ئلى اإلاغؾل ئلُه، و ئن ٌؿخجُب لها ؾىاء واهذ الاؾخجابت 

. اًجابُت أو ؾلبُت، ؾىاء واهذ َظٍ الاجصاالث صازلُت أو زاعحُت

ولتي بها الواًت اإلاغاص جدلُلها مً وعاء الاجصاالث، وؿُفت َظا الهضف، و ػبُلت : (الاؾخجابت)الهضف-

الاؾخجابت اإلاؼلىبت، َل هي اًجابُت أم ؾلبُت، و َظا للخأهض مً وصٌى الغؾالت ئلى اإلاؿخلبل، و عص فلله بحن 

 2.مضي جفهم اإلاؿخلبل للغؾالت اإلالؼاة، و كض خغهه عمىػ الغؾالت

 

 

                                                           
. 20، ص 2001، القاهرة، مطبعة اإلشعار، االتصاالت اإلدارية عامر سعيد يس، 

1
  

.228 227 225، ص ص ص 2002- 2001 محمد فريد الصحن، العالقات العامة، مبادئ و التطبيق، دار نشر الثقافة، 
2
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ًلصض بها ئعحاق ألازغ الىاجج مً كملُاث الاجصاٌ بحن اإلاخصل و اإلاؿخلبل َىا ًجب أن : الخوظًت اللىؿُت-

منها َى مؿاكضة  هضعن أن الثلت بحن اإلاغاؾل و اإلاغؾل ئلُه، و هي اإلالُاع ألاؾاس ي للملُت ئعحاق ألازغ، الهضف

 إلاضي اؾخجابت اإلاغؾل ئلُه، و َل هي الاؾخجابت اإلاؼلىبت و في الاججاٍ الصخُذ بصغف  كلى جفهم اإلاغؾل

 1.الىـغ كً الوغض مً كُام أي مإؾؿت

 :ظام الحبفيزن2

ٌلض الخدفحز مً ألامىع اإلاهمت للمؿحر و اإلاىـمت خُث ًخىكف مضي هجاح الفلالُت،اإلاىـمت : مفهىم الخدفحز

كلى مضي جدفحز و خماؽ أفغاصَا، لضي وحب كلى اإلاؿحر ئصعان مضي أَمُت كملُت الخدفحز في ؿل الاكخصاص 

غ مؿخىي أصاءٍ، لىً ول طلً  الخىافس ي و عهم أن اإلالغفت و اإلاهاعة التي ًمخلىها الفغص طاث أَمُت هبحرة في جلٍغ

مً صون جدفحز ال ٌلني ش يء، فالضافلُت هي الخاحت هحر اإلاغطُت أو اإلاشبلت التي جسلم خالت مً الخىجغ و كضم 

م ئشباق  الاجؼان ًجلل الفغص ًخدغن في ئػاع مىحه هدى الهضف باججاٍ اؾخلاصة خالت الخىاػن كً الؼٍغ

  2.الخاحت أو الغهبت لضًه

  3...و هي أًظا جفؿحر ؾبب الؿلىن ؤلاوؿاوي زاصت ما ًخللم بؿبب جفاوي فغص ما في اللمل و ئزالصه و والةه

لت ملُىت  .و هي أًظا مجمىكت مً اللىي اليامىت صازل الفغص و التي جىحه و جضفم الفغص للخصغف بؼٍغ

:  و كلُه ًبرػ كامالن أؾاؾُان ًمىً للمؿحر مً زاللها الخدىم في كملُت الخدفحز

 4.فهم صوافم و اخخُاحاث و عهباث ألافغاص ألاؾاؾُت التي ًمىً الخأزحر فيها-

. جىفحر الاجصاالث التي جىفغ الخافؼ إلشباق َظٍ الغهباث  -

 أهىاق الخىافؼ: 

اث ألافغاص و جدؿحن ملاًحر ألاصاء، و هي بمثابت اللغفان بالجمُل :خىافؼ ئًجابُت- ض مً ملىٍى و هي خىافؼ جٍؼ

مً ػغف اإلاىـمت 

هي ئجباق اللىة أو التهضًض في الخلامل مم ألافغاص همضزل لخوُحر ؾلىن الفغص في الاججاٍ اإلاغهىب : خىافؼ ؾلبُت-

م الؿلىن، و كض ًيىن كلى شيل الخأهِب و الخىبُش، الخصم مً ألاحغ و حجب  أو للمم الشوب أو جلٍى

ل ئلى الخدلُم  ل الىؿُفي أو الفصل جماما، الىلل مً كؿم ئلى أزغ أو الخدٍى ًغي الىثحر مً .اللالواث، الخجًز

 ٌ  5.اإلاشغفحن أن الخىافؼ الؿلبُت أصاة فلالت لخدلُم الؼاكت و الىالء، لىً في خضوص اإلاللى

 

                                                           
.228محمد فريد الصحن، مرجع سبق ذكره، ص          
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. 12، ص 2001، دار الكتب العلمية، القاهرة، بدون طبعة، العالقات الصناعية و تحفيز المواطنين إيهاب صبيح محمد رزيق، 
2
  

.141، ص 2002، الدار الجامعية، القاهرة، بدون طبعة، السلوك التنظيمي و تسيير الموارد البشريةحنفي عبد الغفار، 
3
  

.109، ص 2002، الدار الجامعية، بدون طبعة،  السلوك التنظيمي المعاصر راوية محمد حسن،
4
  

.128 راوية محمد حسن، مرجع سبق ذكره، ص 
5
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:لهظام  هداف-3

كبل الخؼغق ئلى مفهىم هـام ألاَضاف بالخدلُل و الخفصُل ال بض مً الخؼغق كلى : مفهىم هـام ألاَضاف

 .مفهىم الخسؼُؽ بصفت كامت و اللملُت الخسؼُؼُت بازخصاع

: مفهىم الخسؼُؽ و أَضافه-

فه بأهه كباعة كً مجمىكت مً اليشاػاث       ت، و ًمىً حلٍغ ئن الخسؼُؽ َى الدجغ ألاؾاؽ في اللملُت ؤلاصاٍع

ت التي تهضف ئلى جىُُف اإلاؿإولُت مم اإلاؿخلبل، و ئلى الخأهض مً أن اللغاعاث اإلاخلللت اإلاضزالث حؿاكض  ؤلاصاٍع

  1.كلى ئًجاص الىىاجج اإلاؼلىبت لخدلُم ألاَضاف

الخسؼُؽ الاؾتراجُجي و َى الظي ًخللم باألَضاف اللامت : و ًمىً جلؿُم الخسؼُؽ ئلى أهىاق مخلضصة مثل

للمىـمت و بؿبل الىصٌى ئلى َظٍ ألاَضاف في ؿل اإلاىاعص اإلاخاخت، و بالخسؼُؽ الىؿُفي و َى الظي ًخللم 

ل: مباشغة باليشاػاث الىؿُفُت للمىـمت مثل م، الخمٍى و مً أَضاف الخسؼُؽ أهه ًإصي ئلى . ؤلاهخاج، الدؿٍى

الىجاح، و لىً ال ًظمً الىجاح ألن ملـم الضعاؾاث أزبدذ أن الظًً ًسؼؼىن ًدللىن هخاةج أفظل ئهما 

 مً 105مإؾؿت مً أهبر اإلاإؾؿاث و 105مً الظًً ال ًسؼؼىن، خُث أن في ئصاعة في الىالًاث اإلاخدضة كلى 

 2اإلاإؾؿاث اإلاخىؾؼت و الصوحرة الدجم، أزبدذ أن اإلاإؾؿاث

.  التي وان بها هـاما عؾمُا للخسؼُؽ واهذ أؾغكها في ملضالث الىمى

م عبؽ ما ًلىم به  ئطافت ئلى أن الخسؼُؽ ٌؿاكض اللاملحن كلى الترهحز كلى أَضاف اإلاىـمت، َظا كً ػٍغ

. (ألاَضاف و الواًاث )اللاملحن مً أكماٌ، مم الىخاةج النهاةُت اإلاؼلىبت

م الخلامل مم  هما ًإصي الخسؼُؽ ئلى مؿاكضة مؿحر اإلاإؾؿت اإلاضًغ كلى الخجاوب مم الخوُحر و َظا كً ػٍغ

. اإلاخوحراث الخاعحُت و الخىُف ملها إلاىاهبت الخؼىع و الخلضم

ت اإلاسخلفت،  ئن الهضف ألازحر للخسؼُؽ َى اللُام بلملُت اإلاغاكبت أي بضون الخسؼُؽ جصبذ الىؿاةف ؤلاصاٍع

. التي جيىن كملُت ئصاعة اإلاىاعص في اإلاىـمت جصبذ مؿخدُلت أو هحر فلالت في ؿل هُاب الخسؼُؽ

 زؼىاث كملُت وطم ألاَضاف: 

متى جدلم للمؿحر أَمُت وحىص ألاَضاف فاهه ًبضأ بخدضًضَا بصىعة واكُت، أو هحر ملصىصة و ًبضو أن كملُت 

:  زؼىاث05و طم ألاَضاف جمغ ب 

 3.ال جىحض أَضاف عؾمُت هـغا لللىامل التي جإزغ كلى حوُحر ألاخضار في اإلاىـمت: الخؼىة ألاولى

                                                           
.51 ص 2002- 2001، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون طبعة، مبادئ اإلدارة جمال الدين لعويسات، 

1
  

. 133 ص 2002 2001، دار نشر الثقافة، القاهرة، الطبعة الثانية،  مبادئ اإلدارة محمد فريد الصحن، إبراهيم سلطان، علي الشريف،
2
  

.114 عبد الرزاق بن حبيب نفس المرجع السابق، ص 
3
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الخؼىة ألاولى هي مغخلت وعي و ئصعان اإلاؿحر باألَضاف التي ٌؿعى ئليها بصفت كامت،أي وطم : الخؼىة الثاهُت

 .ألاَضاف هحر اإلاىخىبت

نها بصفت مىخىبت في السجالث اإلالضة لظلً: الخؼىة الثالثت غ : حسجل َظٍ ألاَضاف أي جضٍو هـهىعَا في الخلٍغ

الؿىىي للمإؾؿت مثال، كىض وصٌى اإلاإؾؿت ئلى َظٍ اإلاغخلت، فلاصة ما ًيىن حجمها كض هبر وؿبا، و جيىن 

. وصلذ ئلى صعحت مللىلت مً الاؾخلغاع في مجاٌ كملها

. و هي جلً اإلاغخلت التي ًؼلب فيها مً ؤلاصاعة جدضًض أَضاف اإلاىـمت بضكت و وطىح: الخؼىة الغابلت

      و حلخبر الخؼىة ألاهثر صلىبت، ئطا كلى ؤلاصاعة فيها أن جدضص ألاَمُت اليؿبُت لألَضاف : الخؼىة الخامؿت

تها، و َظا ما ًخؼلب مً ؤلاصاعة في اإلاإؾؿت جدضًض مثال ئطا وان اللاةض كلى الاؾدثماع أهثر  و جغجُبها خؿب أولٍى

. الخ...أَمُت مً خصت اللاملحن

 مىهجُت حؿؼحر ألاَضاف: 

: حلخبر مىهجُت حؿؼحر ألاَضاف أؾاؽ الدؿُحر، و جيىن َظٍ اإلاىهجُت واألحي

ًجب أن جيىن ألاَضاف كالكت مم وشاغ الصخص، أو الىؿُفت، أي حؿؼحر ألاَضاف كلى أؾاؽ ملاًحر -

لُت ٌلضص لها َضف زاص بغكم ألاكماٌ باإلطافت، و َظٍ اإلالاًحر جدضص كاصة : الفلالُت فمثال الىؿُفت الدؿٍى

. لها َضف زاص بغكم ألاكماٌ باإلطافت، و َظٍ اإلالاًحر جدضص كاصة في بؼاكاث الشول، و بؼاكاث اإلاىاصب

. كملُت وطم ألاَضاف جخمثل في وطم أَضاف صكُلت هحر كابلت للشً-

ت- ت )ًجب ئصزاٌ جدؿِىاث مؿخمغة في للاءاث اإلاىاعص البشٍغ . (أخؿً اؾدثماع في ؤلاهماء في اإلاىاعص البشٍغ

. ًجب أن ًيىن َىان جيؿُم ما بحن الىؾاةل اإلاؿخلملت و ألاَضاف اإلاؿؼغة-

. ًجب حؿاوي الصالخُاث مم اإلاؿإولُاث، للخمىً مً جدلُم َظٍ ألاَضاف-

. ملاعهت هخاةج اإلاإؾؿت مم مإؾؿاث أزغي -

اث- . كملُت حؿؼحر ألاَضاف ًجب أن جأزظ بلحن الاكخباع الخدؿحن اإلاؿخمغ لىخاةج حمُم اإلاؿخٍى

. اإلاشاعهت في وطم ألاَضاف-

- ٌ . جدضًض الاهدغاف اإلالبى

 1.جدضًض الفغطُاث التي كلى أؾاؾها ؾؼغث ألاَضاف-

                                                           
.150 محمد فربد الصحن، و آخرون نفس المرجع السابق، ص 

1
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- ماصًا )ًجب أن ًيىن هـام اإلايافأة العجباغ مم كملُت حؿؼحر ألاَضاف، فاألشخاص التي جخدصل كلى ميافأة

ا م مثال(ملىٍى نها: ، أما ألاشخاص التي ال جدلم أَضافها، ًجب مؿاكضتها كً ػٍغ . ئكاصة جيٍى

لعموميات حوو ااسير:لااملبح الثالح

 جيالُفها و الخفاؾ كلى جضهِذٌلخبر اإلاؿحر الصخص الظي ًدافف كلى جدلُم اإلاغهؼ الخىافس ي للمإؾؿت و 

.  بلاءَا

جعريف ألا سمات ااسير :لااملطل  ألاول

جعريف ااسير -1

ً، و ٌلض ميؿلا  اإلاؿحر َى طلً الصخص الظي ٌؿخؼُم اللُام بأكماٌ و ئهجاػ اإلاهام مً زالٌ آلازٍغ

.  لجهىصَم لبلىن هغض مشترن و ال بض أن ًيىن للمؿحر ؾلؼت ملُىت في اجساط اللغاعاث

 سمات ااسير-2

ال ًخىفغ في الىكذ الخاطغ ؾماث مثالُت ًمىً أن ًخدلى بها اإلاؿحر، فيل مىكف ًىاحهه ًخؼلب همىطج ملحن 

: للصخصُت و ؾلىن ًخأزغ بها و بالغهم مً طلً َىان الؿماث التي ًخلحن كلى اإلاؿحر مداولت اهدؿابها و هي

ا، فاإلاؿحر الظي ًىدؿب اإلالغفت بالخللم فلؽ ال :ااعرفة  ًجب أن ًبدث اإلاؿحر كً اإلالغفت أي وان مصضَع

جىخمل له ألاؾباب الىجاح، و ئهما ًجب اؾخوالٌ َظٍ اإلالغفت في الخفىحر الظي ٌؿاكضٍ كلى اهدؿاب اإلاهاعاث  

اث ً أإلافاَُمي و اإلاباصب و الىـٍغ ت و حؿخمض اإلالغفت مً الخللم و مماعؾت و مً زم حؿاكضٍ كلى جيٍى .  الدؿُحًر

 ًجب أن ًخدلى اإلاؿحر باللضعة كلى الخسُل و الترحمت َظا الخسُل ئلى الىاكم و اللضعة كلى الخسُل :ااخياو 

م ب الفىغ كلى الخمحز بحن الخلُلت و الَى . جخؼلب ؾلت ألافم و َظٍ ال جىدؿب ئال بلض جضٍع

 ًجب كلى اإلاؿحر أن ًيىن كاصع كلى اإلاساػغة و جدمل هخاةجها، و اإلاساػغة جىؼىي كلى الؼغق :ااخاطر

الخللُضًت ألصاء ألاشُاء فبضال مً الالتزام باإلاهام بالؼغق الخللُضًت الخفىحر ًجب كلى اإلاؿحر اإلالضعة كلى الخفىحر 

الللمي ٌؿاكضٍ كلى وطم الفغوض و اإلاىاػهت بحن ئميان الفغوض و اإلاساػغ كضم الاكخماص ع  ألن الخفيي،الللمي

.  كليها هما ٌؿاكضٍ كلى الخدلُل و الخلُُم و ئصضاع ألاخيام

  1. ًجب أن ًدؿم اإلاؿحر بالخؿم في الىكذ اإلاىاؾب و َظٍ الؿمت جـهغ أَمها أكضام كلى اجساط اللغاع:ااحسم

 

 

                                                           
 

1
، مذكرة تخرج نيل شهادة المستر أكاديمي، في تسيير استراتيجي دولي، مستغانم، فعالية التسيير في المؤسسة االقتصاديةحاج عثمان خيرة، - 

  .36، ص 2013- 2012
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مسحويات ألا ألاظائف ااسير :لااملطل الثاوي

مسحويات ااسيريً  -1

اث  . ًمىً الخمُحز بحن زالزت مً اإلاؿخٍى

.ليوضح مسحويات ااسيريً مً خالو خريملة ثىظيمية:ل4-1الشكل                                   

 

 

ئصاعة كلُا 

 

 

ئصاعة وؾؼى 

 

  

 

 

ئصاعة كاكضًت  

، ص : اإلاصضع                                                                                                        .13مدمض عفُم الؼُب، مغحم ؾبم طهٍغ

اث الخىـُمُت،: اإلاؿحرون اللاكضون -1    ًلىمىن باإلشغاف كلى اإلاؿخسضمحن و اؾخلماٌ اإلاىاعص في أصوى اإلاؿخٍى

و ًجغي اهخلاءَم بالىـغ إلاهاعتهم و زبرتهم الخلىُت، أما كملهم فهى الخأهض مً أن اإلاىولت لهم جىفظ بشيل 

. مىاؾب

ً اللاكضًحن و ؤلاصاعة الللُا، و ًخمثل كملهم : (ؤلاصاعة الىؾؼى )اإلاؿحرون ألاواؾؽ-2 َم الىؾؼاء بحن اإلاؿحًر

غ، خظىع الاحخماكاث،  في جىـُم الاؾخلماٌ و مغاكبت اإلاىاص للخأهض مً خؿً ؾحر الخىـُم، هخابت الخلاٍع

ت و شغخها و جىػَلها كلى الجهاث اإلالىُت  1.ئحغاء الاجصاالث و جأمحن الخصٌى كلى اإلاللىماث الظغوٍع

                                                           
.18 محمد رفيق الطيب، مرجع سبق ذكره، ص 

1
  

مدير  مدير اإلنتاج

 التوظيف

 مدير التسويق مدير التمويل

مدير بحوث 

 السوق

 مدير البيع مدير اإلعالن

 مسئول منطقة مسئول منطقة مسئول منطقة

 مسئول وحدة مسئول وحدة مسئول وحدة

 المدير العام  
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لهم ألاؾاس ي ًخمثل في مًلىم اإلاؿحرون بغؾم اإلاؿاع اللام للميشأة، ق: (ؤلاصاعة الللُا)اإلاؿحرون ألاكلى-3

عؾم الؿُاؾاث اللامت، و جيؿُم أوشؼت ؤلاصاعة الىؾؼى و الخأهض مً ؾالمت اإلاسغحاث كلى ، و الخسؼُؽ

 1.مؿخىي اللاكضة

:لألاظائف ااسير-2ل

 الحخمليط ألا اثخاذ القرار: 

: الخسؼُؽ َى كملُت ئعؾاء ألاَضاف و جدضًض الخؼىاث الالػمت لبلىهها و للخسؼُؽ كضة أهىاق و هيل

. هي مغشض للفىغ و اللمل، أي جىحُه أفياع اللاملحن و أكمالهم في اججاٍ ملحن: الؿُاؾت-

. و هي الخؼت اإلاخلللت بالخلامل مم اإلاىافـ للىصٌى للهضف اإلايشىص: ؤلاؾتراجُجُت-

. زؼت حشخمل كلى زؼىاث مدؿلؿلت مىؼلُا و ػمىُا: ؤلاحغاء-

. َى زلُؽ الؿُاؾاث و ؤلاحغاءاث و اللىاكض اإلالخمضة بهضف جىفُظ زؼت ما: البرهامج-

. ًخظمً الازخُاع بحن كضص البضاةل و طلً خؿب الخاالث اإلاىحىصة: اجساط اللغاعاث

 الحىظيم ألا الحوظيف: 

الخىـُم َى جصمُم بيُت اإلايشأة، أما الخىؿُف فُلصض به حلبئت الهُيل الخىـُمي باألشخاص، و ًخظمً 

م و جغكُتهم َغ ؿهم و جؼٍى م و جضَع . ازخُاَع

 الحوجيه ألا القيادة: 

ًخؼلب الخىحُه الخأزحر كلى ؾلىن ألافغاص لظمان جغهحز حهىصَم، و حلبئت ػاكاتهم خٌى الهضف  

 الرقابة: 

 2.جخظمً جدضًض ملاًحر همىطحُت لألصاء، و جدبم هخاةج ألاصاء الفللي و جصخُذ الاهدغافاث

 

 

 

 

                                                           
.13 محمد، رفيق الطيب، مرجع سبق ذكره، ص 

1
  

.18 محمد رفيق الطيب، مرجع سبق ذكره، ص 
2
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العمطية الخسييرية :ااملطل الثالح

 التركيز على دراسة العمطية الخسييرية-1

 ٌ و َى مهىضؽ مىاحم فغوس ي مخمما لضوع جاًلىع فغهؼ الاَخمام كلى  (1925-1841)ًمىً اكخباع صوع فُى

الىفاًت ؤلاهخاحُت بِىما اَخم جاًلىع بدؿُحر اللملُاث الصىاكُت كلى مؿخىي اللاكضة و أولى فٌُى كىاًت 

ت و أنها كلى مؿخىي اللمت الخاصت، اشخول الغحل   ؾىت مهىضؾا في 25لدؿُحر اإلاضعاء و اللملُت الدؿُحًر

ال  ئخضي شغواث اإلاىاحم الفغوؿُت، و أصبذ بلض َظٍ اإلاضة مضًغا كامال لها، مسجال زالٌ كمله هجاخا ػٍى

ت، و ئعؾاء أؾاؽ اإلاضعؾت التي كغفذ فُما بلض بمضعؾت  أصث مؿاَمخه ئلى بلىعة مفهىم اللملُت الدؿُحًر

ت ت أو الىؿُفت ؤلاصاٍع . اللملُت الدؿُحًر

 : صىف فٌُى أوشؼت اإلاإؾؿت ئلى ؾخت أكؿام:إبراز عىصر الخسيير كيشاط محميز لطميشأة-2

ل: اللؿم الفني- . و ٌشمل كملُاث ؤلاهخاج و الخصمُم و الخدٍى

. ًلىم بالشغاء و البُم و اإلاباصلت: اللؿم الخجاعي -

. ًلىم بخضبحر عأؽ اإلااٌ و اؾخسضامه بأفظل الؼغق الاكخصاصًت: اللؿم اإلاالي

. لخماًت ممخلياث و جأمحن أفغاص اللىة اللاملت: كؿم الخأمحن

. لخدضًض ػغق اإلاداؾبت و ألاكماٌ ؤلاخصاةُت: كؿم اإلاداؾبت

مهمخه الخسؼُؽ و الخىـُم و ئصضاع ألاوامغ و الخيؿُم و الغكابت و كض عهؼ كلى اللؿم ألازحر : كؿم الدؿُحر

ت كلى كىـ اإلاهاعة الخلىُت،  ت هفؿها و هالخف أن اإلاهاعة الدؿُحًر هـغا ألن و وؿاةفه هي الىؿاةف الدؿُحًر

 1.جىدس ي أَمُت أهبر ولما اججهىا هدى كمت الهغم الخىـُمي

 .لأهمية ااهارة الخسييرية ثسداد باثجاه مً القاعدة هبو القمة:لل5-1الشكل 

 

لمهعغllllلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل                                                                                                                                      

       كمت     كاكضة                                 

، ص : اإلاصضع                                         .18مدمض عفُم الؼُب، مغحم ؾبم طهٍغ

 

                                                           
.18 محمد رفيق الطيب، مرجع سبق ذكره، ص 

1
  

 مهارة تقنية

 

                                   مهارة تسييرية
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 :عىاصر الوظيفة الخسييرية-3

       ٌشضص فٌُى باليؿبت للخسؼُؽ هلى بلض الىـغ الظي ًخجلى في اللضعة كلى الخيبإ باإلاؿخلبل،:لالحخمليط-1

       و في الخدفحز له باكضاص الخؼت اإلاىاؾبت، و ٌؿخىحب الخسؼُؽ الؿلُم في عأًه الىخضة و اإلاغوهت و الاؾخمغاع 

ت . و الضكت أما فلضاهه أو فشله فهى صلُل كلى كضم الىفاًت الدؿُحًر

    مثل اإلاىاص ألاولُت و اإلالضاث و عأؽ اإلااٌ- ٌلني ئمضاص اإلايشأة أو اإلاشغوق بما ًالػم لخأصًت وؿُفت:لالحىظيم-2

ت اإلاالةمت . و اإلاؿخسضمحن و هظا ئكامت اللالكاث اإلااصًت و البشٍغ

 ال جلخصغ َظٍ اإلاهمت كلى مجغص ئصضاع ألاوامغ، ئهما هي كملُت جىحُه كُاصة، و حؿخضعي :إصدار  ألاامر-3

لل:اللُاصة جىفغ شغوغ ملُىت في اإلاضًغ مثل

. اللضعة كلى اؾدبلاص ألاشخاص هحر ألاهفاء– اإلالغفت الىاؾلت بمىؿفُه -

. كضم اللابلُت للظُاق في الخفاصُل و الجؼةُاث– اللضعة الخؿىت -

. أي ئًجاص الاوسجام بحن أوحه اليشاغ للخأهض مً الىجاح: الخيؿُم- 

. للخثبُذ مً ئجباق ما كغع و عؾم مً زؼؽ و حللُماث و مباصب: الغكابت- 

 :هظهغ منها ما ًلي:لااملادئ العامة لطخسيير-4

ت: جلؿُم اللمل- . ًىؼبم كلى ألاكماٌ وافت فىُت واهذ أو حؿُحًر

ئن الؿلؼت التي حلؼي للمؿحر الخم في ئصضاع ألاوامغ ًجب أن جدؿاوي مم اإلاؿإولُت : الؿلؼت و اإلاؿإولُت-

. التي هي الالتزام باهجاػ اإلاهمت اإلاىولت له

أي طغوعة اخترام الىـم و اللىاةذ، و كضم ؤلازالٌ باألوامغ و َى كىـ هىكُت الغؤؾاء في : الاهظباغ- 

اث الخىـُمُت اإلاسخلفت . اإلاؿخٍى

. خُث ًخللى اإلاىؿف أو اإلاغؤوؽ ألاوامغ مً مصضع واخض فلؽ، َى عةِؿه اإلاباشغ: وخضة ألامغ- 

. ًلخض ي َظا اإلابضأ وحىص عةِـ و زؼت واخضة ليل مجمىكت مً اليشاػاث اإلاىخضة للهضف: وخضة الخىحُه- 

بملنى أن جيىن ألَضاف اإلايشأة ألاولُت كً أَضاف ألاشخاص : زظىق اإلاصلخت الفغصًت للمصلخت اإلاشترهت- 

. اللاملحن فيها

ع اإلاىؿفحن-  ت.- باكؼائهم ملابل ال ًدىاؾب مم ألاكماٌ التي ًإصنها لصالح اإلايشأة: حلٍى ع : الالمغهٍؼ أو جفٍى

 1.الؿلؼت بما ًدىاؾب مم هىكُت الاكخصاص بىحىص زؼىغ واضخت لؿلؼت ألامغ مً ألاكلى ئلى ألاؾفل
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. ًخؼلب وطم ول ش يء و ول شخص في ميان ملحن و أن ًيىن َظا اإلايان مىاؾبا: الىـام- 

أي ملاملت اللاملحن في اإلايشأة باللضٌ و بدؿً هُت، و َى أمغ ًخؼلب الىثحر مً الخبرة : ؤلاهصاف و اإلاؿاواة- 

. مً حاهب الغؤؾاء اإلالىُحن

ًخؼلب ألاصاء الجُض لللمل وكخا، لظا فان كضم اؾخلغاع ألاشخاص في َظٍ ألاكماٌ : اؾخلغاع ألاشخاص- 

ت . ٌلخبر ؿاَغة مغطُت: جىفُظًت واهذ أو حؿُحًر

. خُث ًخلحن كلى الغةِـ أن ًدافف كلى وخضة و جىاػن مجمىكخه: عوح الجماكت- 

 1.جدخاج اإلايشأة ئلى اللضعة كلى جصىع الخؼت مثلما جدخاج ئلى اللضعة كلى جىفُظَا: اإلاباصعة
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خاثمة الفصل  

اث أصاء مدضصة،                جىدس ي كملُت الدؿُحر أَمُت بالوت في جغحمت الخىحه اإلاؿخلبلي للمإؾؿت ئلى مؿخٍى

ً و تهُئت مىار  و ًخؼلب طلً ئصاعة هافظة البصغ، كاصعة كلى ازخُاع أؾالُب الدؿُحر اإلاىاؾبت، و جدفحز آلازٍغ

مفخىح و ئًجابي كاصع كلى جلضًم الضكم و الخىحُه اإلاؼلىب ألفغاص الخىـُم، و اإلاؼج الفلاٌ بحن مىاعص اإلاإؾؿت 

                     فُخطح أن كملُت الدؿُحر جلخض ي اللُام بىؿاةف الخسؼُؽ،ي الخىـُم . لخدلُم ألاَضاف اإلاغهىبت

ت، اإلاالُت و جىحيهها هدى جدلُم ألاَضاف          و الخىحُه، الغكابت و الخيؿُم بحن مسخلف اإلاىاعص اإلااصًت، البشٍغ

 .و طلً مم ألازظ في الاكخباع حمُم اإلاخوحراث اإلاإزغة في البِئت اإلاإزغة في وشاغ اإلاإؾؿت
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      الفصلمقدمة

ً داخل املؤطظاث الاكخطادًت الفػالت خُث أنها  اجخرث مداطبت الخيالُف كظـ هبير مً ؾسف املظيًر

أضبدذ حظاغدهم في خل هثير مً املشىالث التي حػُم الظير ليشاؽ هره املؤطظاث، فهي حػخبر مطدز هام 

مً خُث اطخلؿاب املػلىماث و جددًد الخيالُف، و هما أنها حػخبر غامل أطاس ي في اجخاذ اللسازاث الخؿبُلُت 

و ذلً مً خالٌ . و هرلً جددد الاهدسافاث في املؤطظت و التي بدوزها ًمىً جصحُدها في الىكذ املىاطب

ازجباؾها بػمىد أخس وؾُد الطلت بها و هى الدظُير الري ٌػخبر غملُت تهدف إلى جدلُم ألاهداف املظؿسة مً 

كبل املؤطظت و ذلً بشيل غام مً خُث جيامله مؼ ألاولى فهي جمده باملػلىماث مسجبت و حاهصة باإلغافت إلى 

خظاباجه مما ٌشيل مسحػا مىخمال فباالهخلاٌ إلى امليزاهُت الخخامُت و التي ًددد فيها أخيرا هدُجت الظىت 

و للد كظمىا هرا الفطل إلى زالزت مباخث بدُث جىاولىا . املالُت، فللدظُير دوز فػاٌ في جدظين أداء املؤطظت

في املبدث ألاٌو مدخل إلى مداطبت الخيالُف، و املبدث الثاوي غالكت مداطبت الخيالُف مؼ الفسوع ألاخسي 

  . أزس مداطبت الخيالُف غعى فػالُت الدظُير  دازي أما املبدث الثالث جىاولىا فُه
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. مدخل إلى مباصملة الحكاليف:ااملبح  ألاو 

ادة مخؿلباث مً كبل املظخخدمين  حػخبر مداطبت الخيالُف أخد فسوع املداطبت املالُت و ظهسث هدُجت لٍص

. الداخلُين و ألاؾساف الخازحُت إلى بُاهاث واهذ املداطبت املالُت غاحصة غً جلدًمها

مفاهيم مباصملة الحكاليف : ااملطل  ألاو 

: جعريف مباصملة الحكاليف-  1

ت . غسفها مهاز بأنها خلل مً خلٌى املداطبت الري يهخم بلُاض و حسجُل و الخبلُغ غً املػلىماث اليلفٍى

أما الظُدًت فلد غسفها بأنها وطُلت حظاغد  دازة في السكابت غعى اطخخدام غىامل  هخاج املخاخت لها و 

الخخؿُـ للمظخلبل و التي ٌظخخدمها مداطب الخيالُف في جدبؼ و حسجُل و جدلُل غىاضس الخيالُف لغسع 

. اطخخدامها بأكص ى دزحت مً الفاغلُت

و ًمىً حػٍسف مداطبت الخيالُف بأنها اخد فسوع املداطبت املالُت و هأداة جدلُلُت جدىمها مجمىغت مً 

املبادا و ألاضٌى املداطبُت ملا مثبذ مً مبالغ إحمالُت في املداطبت املالُت لػىاضس الخيالُف و زبـ هره 

الػىاضس بمساهص اليلف مً أحل جددًد جيل كظم إهخاجي ولفت الىخدة املىخجت في ول كظم إهخاجي جمس غلُه، و 

 1.السكابت غعى هره الػىاضس و مظاغدة  دازة في الخخؿُـ و السكابت و اجخاذ اللساز

س غً الخيالُف:و حػٍسف أخس ملداطبت الخيالُف      جلىم مداطبت الخيالُف بخددًد و حػٍسف و كُاض و الخلٍس

لُت . و جدلُل مخخلف غىاضس الخيالُف التي جخػلم بشيل مباشس بالػملُت الطىاغُت أو الدظٍى

اث الػاملين و إزغاء  هما جلىم مداطبت الخيالُف بلُاض هىغُت املىخج و  هخاحُت و ججدًد املىخج و مػىٍى

و ًالخظ أن هره الىظسة ملداطبت الخيالُف أوطؼ مً الىظسة الخللُدًت و ذلً هدُجت الترهيز غعى دوز .الػمُل

 2.إدازة الخيالُف
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 :جعريف بعض ااصمللحات ااضحخدمة في مباصملة الحكاليف-  2

 و هي جطحُت اكخطادًت ٌػبر غنها بلُمت هلدًت جلابلها مىفػت اكخطادًت و اليلفت جخيىن مً :اليلفت

: كظمين

الظػس هدطل غعى اليلفت و التي ًجب أن جيىن بددود × الظػس، فمً خالٌ غسب الىمُت -2الىمُت، -1

. املفهىم املػُازي 

 و هي اليلفت املظدىفرة خالٌ الفترة املالُت و التي ًلابلها إًساد خالٌ جلً الفترة و هي أًػا :املطسوف

. جىفم مً أحل الحطٌى غعى مىفػت

 1.و هي جطحُت اكخطادًت أًػا ٌػبر غنها بلُم هلدًت لىً ال جلابلها أي مىفػت اكخطادًت:الخظازة 

: و هىان حػاز ًف أخسي لهره املطؿلحاث منها

 هي الىفلت املظدىفدة التي جسجبـ ازجباؾا مباشسا بيل مً الظلػت أو الخدمت املىخجت أو : الخيلفت

جيلفت البػاغت : املشترًت و بالخالي فئن لها غالكت مباشسة باإلًساد املخدلم، ومً أمثلت هره الخيالُف

. املظخخدمت في  هخاج، جيلفت الػمل املباشس( الخام(املباٌػت، جيلفت املىاد ألاولُت 

 هى الىفلت املظدىفدة التي ال جسجبـ ازجباؾا مباشسا بيل مً الظلػت أو الخدمت املىخجت أو : املطسوف

مطاٍزف البُؼ و الخىشَؼ :املشترًت، و لِع لها غالكت مباشسة باإلًساد املخدلم، و مً أمثلت املطاٍزف

. إًجاز املػازع، مُاه و ههسباء املػازع، مطاٍزف  دازة الػامت: غير املباشسة مثل

 خظازة : هي الىفلت املظدىفدة التي ال ٌظخفاد ملابلها إًساد أو مىفػت، و مً أمثلت الخظابس: الخظازة

م، وكذ الػمل الػاةؼ غير الػادي  2.الخ...بُؼ أضل زابذ، البػاغت التي جطاب بالحٍس

 : أصملاب ظهور مباصملة الحكاليف- 3

غىاضس  هخاج املظخخدمت في ول مسهص ولفت طىاء وان أمس إهخاجي أو مسخلت إهخاحُت أو كظم إهخاجي خُث -1

. ًيىن فُه املدًس مػسغا للمظاءلت غً اليلف

. ولفت الىخدة الىاخدة املىخجت-2

 3. املخػللت ببُؼ و جىشَؼ املىخجاثvalue chaineجيالُف مجمىغت غملُاث طلظلت اللُمت -3
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ادة حجم  هخاج- 4 ادة الخيالُف املسجبؿت بٍص . مػلىماث غً ٍش

. حظػير الىخدة الىاخدة املىخجت اغخمادا غعى ولفت الػىاضس الداخلُت في إهخاحه- 5

 الػىابد املخدللت مً ول طلػت- 6

خصائص مباصملة الحكاليف -4

م جلُُم همُاث املىازد و الظلؼ و - جلىم في خد ذاتها بىمرحت غملُت إهخاج و بُؼ الظلؼ و الخدماث، غً ؾٍس

. الخدماث، لهرا ًجب جددًد أي هىع مً هماذج مداطبت الخيالُف الري ٌظخػمل هأطاض للخدلُل

. الخاضُت الثاهُت جخػلم باخخُاج هظام مداطبت الخيالُف إلى ازجباؽ داخعي وزُم مؼ باقي ألاهظمت-

ت املخػللت بئهخاج الظلؼ و الخدماث، هىان غدد هبير مً ألاهىاع - بظبب غالكتها الىؾُدة مؼ الػملُاث الجاٍز

ألهظمت مداطبت الخيالُف، فالخاضُت حػني بأن الاخخالفاث في غملُت  هخاج جؤدي إلى أهىاع مخخلفت مً 

.  مداطبت الخيالُف

غعى غىع املداطبت املالُت، مداطبت الخيالُف ال حسجل فلـ املػؿُاث املخػللت بماض ي املؤطظت، و لىً -

م الخخؿُـ املظخلبعي ألغماٌ املؤطظت  1.حظخػمل لخدغُم كسازاث  دازة غً ؾٍس
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ألاظائف مباصملة الحكاليف : ااملطل الثاوي

إن ملداطبت الخيالُف مجمىغت مً الىظابف و التي بخدلُله طدظاغد إدازاث امليشاث غعى جدلُم أهدافها 

املسطىمت و املخمثلت في جدلُم السبذ و خاضت في ظل املىافظت مً خالٌ جدفيز امليشاث غعى اطخخدام مىازدها 

: الاكخطادًت املخاخت بشيل اكخطادي و ًمىً الخػبير غً هره الىظابف بالشيل الخالي

ألاظائف مباصملة الحكاليف : 1-2الشكل                                            

    جدلُم هدف امليشاة                                             

   اطخخدام امثل للمىازد                                           

ت                                                       الىظُفت الخدفيًز

 السكابُت        الىظُفت  خبازي الىظُفت الىظُفت الخدلُلُت              الىظُفت الدسجُلُت        

تي، هفع املسحؼ الظابم، ص :                                               املطدز  .24إطماغُل ًحي الخىٍس

 لت املػخمدة مً كبل الىخدة الاكخطادًت في غملُت الدسجُل طىاء : الىظُفت الدسجُلُت خظب الؿٍس

لت الاهدماج)وان غعى أطاض  أي إغافت خلٌى السجالث املداطبُت الحالُت خاضت بمداطبت  (ؾٍس

أي مظً سجالث مظخللت و مىفطلت غً سجالث املداطبت  (الاهفطاٌ)الخيالُف أو غعى أطاض 

مىاد، أحىز،  )املالُت خاضت بمداطبت الخيالُف خُث جلىم بدسجُل ول ما ًىفم مً غىاضس جيالُف

.   (مطسوفاث

 و حػخبر مً الىظابف ألاطاطُت ملداطبت الخيالُف واكترهذ هره الىظُفت باطم : الىظُفت الخدلُلُت

مداطبت الخيالُف خُث جلىم بخدلُل ول غىطس مً غىاضس الخيالُف و زبـ ول غىطس مً هره 

الػىاضس بمساهص اليلف املظخفُدة بهدف جددًد هطِب ول مىخج مً هده الػىاضس و ليل مسهص جيلفت 

ت  هخاج  .خٍس

 و حػخبر الىظُفت ألاطاطُت ألاخسي التي جلىم بها مداطبت الخيالُف مً خالٌ : الىظُفت السكابُت

جددًد املػاًير ليل غىطس مً غىاضس الخيلفت و ليل مسهص جيلفت ملا ًيبغي أن جدخاحه الىخدة املىخجت 

و ملازهت هره املػاًير بما ًىفم فػال و ليل غىاضس الخيلفت و جددًد الاهدسافاث و التي إما أن جيىن 

الخيالُف الفػلُت املطسوفت أكل مً املػاًير املدددة أو أن جيىن ن اهدسافاث مالبمت غىدما جيى

الاهدسافاث غير مالبمت غىدما جيىن الخيالُف الفػلُت املطسوفت أهثر مً املػاًير املدددة و هىا ًجب 

 1.أن جدزض بدكت أطباب هره الاهدسافاث و إخباز  دازة مً أحل الحد مً هره الاهدسافاث
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 ت خُث و بػد  (الىظُفت السكابُت )و هره الىظُفت جسجبـ بالىظُفت الظابلت : الىظُفت  خباٍز

جددًد الاهدسافاث و دزاطت أطبابها بشيل دكُم جسفؼ هره املػلىماث إلى  دازة الػلُا وي جخددد 

اللسازاث الىفُلت بخصحُذ هره الاهدسافاث و غدم جىسازها في الفتراث الالخلت و ًجب أن جخم 

 .هره الػملُت خالٌ فتراث مدددة مً الظىت املالُت و لِع الاهخظاز إلى نهاًت الظىت املالُت

 ت إن هره الىظُفت جخدلم بػد إهجاش الىظابف الظابلت التي جؤديها مداطبت : الىظُفت الخدفيًز

الخيالُف و هره الىظُفت جمثل غامل دفؼ ألكظام امليشأة مً احل جىفُر ما هى مخؿـ و غدم 

و بهرا و هدُجت ذلً طدخدفص أكظام امليشأة في اطخخدام ..ججاوش املػاًير املدددة في غملُت  هفاق

مىازدها الاكخطادًت املخاخت بشيل هفء و اكخطادي و هرا فػال طِظاغد إدازة امليشأة إلى 

    1. جدلُم هدفها املسطىم

أهداف مباصملة الحكاليف :ااملطل الثالح

: ًمىً جددًد أهداف مداطبت الخيالُف بشيل غام في ألاهداف الخالُت

 ااىحجة أألا الخدمة ااؤدية ثبديد الحكطفة الفعطية لطضطع :

خُث جخخظ بخجمُؼ البُاهاث الفػلُت لألوشؿت و حسجُل و جدلُل هره البُاهاث بشيل ٌظمذ بخددًد جيلفت 

ىن، املىباًل (مخسحاث هره ألاوشؿت مثل الىخدة املىخجت في وشاؽ إهخاجي أو وخدة ( الخ...الىخاب، أو الخلفٍص

جيلفت الؿالب الجامعي، جيلفت الخأمين الطحي للمشترن، جيلفت هلل الساهب (الخدمت املؤدًت في وشاؽ خدمي

. (الخ...في وطابل الىلل املخخلفت بدزحاتها املخػددة

و ال شً أن هرا الهدف غاًت في ألاهمُت خُث ًخم اطخخدام هره الخيلفت الفػلُت في خظاب جيلفت البػاغت 

املباغت و هرلً جيلفت املخصون الظلعي أخس الفترة، فػال غً اطخخدامها في اجخاذ اللسازاث املخخلفت و التي 

. مً أهمها كسازاث الدظػير

 ثوفير معطومات إعداد القوائم ااالية اارحطية ألا الضىوية: 

ت و  ت أو الظىٍى حظاغد مداطبت الخيالُف في إغداد اللىابم املالُت طىاء املسخلُت السبؼ و الىطف طىٍى

م املخصون الظلعي في نهاًت الفترة و التي حػخبر  م خظاب جيلفت البػاغت املباغت و جلٍى ذلً غً ؾٍس

 2.غىاضس أطاطُت في هره اللىابم طىاء في إظهاز زبذ الفترة مً هاخُت أو املسهص املالي لها مً هاخُت أخسي 

 

 

 

                                                           
.25 إسماعيل يحي التكريتي، مرجع سبق ذكره، ص 

1
  

.22 21، ص ص 2003 محمد سامي راضي، مبادئ محاسبة التكاليف، الدار الجامعية، رمل اإلسكندرية، بدون طبعة، 
2
  



محاسبة انتكانيفعموميات حول انفصم انثاني                                                         
 

 
33 

 ثرشيد قرارات الحخمليط ألا الرقابة :

ال شً أهه مً املبادا ألاطاطُت لخخؿُـ ألاغماٌ و ألاوشؿت جلدًس الخيلفت التي جخؿلبها هره ألاغماٌ 

. خُث حػخبر الخيلفت جسحمت للػىاضس املظخخدمت مً املخدخالث املخخلفت، أو ما ٌػني الخلدًس. و ألاوشؿت

.  املظبم لػىاضس الخيلفت الالشمت ألداء الػمل أو اليشاؽ

ت، هما أن  ت ألاطاض في إغداد الخخؿُـ املالي للميشأة أو إغداد املىاشهاث الخلدًٍس و جمثل الخيالُف املػُاٍز

ت ٌظهل غعى  ت أو مىاشهاث جلدًٍس ت أو جلدًٍس وحىد مثل هره الخيالُف املدددة ملدما في شيل جيالُف مػُاٍز

 دازة ممازطت دوزها السكابي مً خالٌ ملازهت ألاداء الفػعي باألزكام املدددة ملدما، و الخأهد مً مدي 

مؿابلت ألاداء الفػعي للمخؿـ و جددًد الاهدسافاث خاٌ وحىدها، و اجخاذ اللسازاث الخصحُدُت إذا ما 

 اكخط ى ألامس

 ثقييم  داء ألا ثملوير خملط الحوافس :

م بُاهاث الخيالُف طىاء الفػلُت أو املدددة ملدما ًخم جلُُم أداء ألاكظام و ألافساد و  خُث أهه غً ؾٍس

و ما كد .ألاوشؿت، و جددًد مدي التزامهم بالخؿـ املىغىغت و مدي مظاهمتهم في جدلُم ألاهداف املدددة

سها و جدظُنها  1. ًترجب غعى جلُُم ألاداء مً جؿبُم أهظمت الحىافص أو ختى إغادة الىظس في جؿٍى

و هىان أهداف أخسي ملداطبت الخيالُف،  ًخطح أنها لِظذ هدفا في خد ذاتها ولىنها وطُلت لخدلُم 

: مجمىغت مً ألاهداف ًمىً ذهس أهمها فُما ًعي

 ًخمثل أٌو ألاهداف ألاطاطُت ملداطبت الخيالُف في كُاض الخيالُف ألاداء في :قياش الحكاليف 

. امليشأة أًا واهذ ؾبُػت وشاؾها مً أحل الخىضل إلى هدُجت هرا اليشاؽ

 ت، فُجخمػىن غعى :الرقابة على الحكاليف  ًخفم الياجب و الباخثىن غعى أن السكابت وظُفت إداٍز

أن السكابت باملفهىم  دازي جخمثل في الدأب املخىاضل وزاء جىفُر املخؿؿاث لألوشؿت التي 

كُاض مدي مداذاة الفػعي للمخؿؿاث، و الخدلم مً أن الػمل ٌظير في   و  جصاولها امليشأة

م الصحُذ . هدى جدلُم ألاهداف املدددة ملدما   الؿٍس

أما السكابت باملفهىم ألخيالُفي فئنها حػني الخدىم في ألاداء لُخم وفلا ملظاز مػين مخؿـ مً كبل، و بػبازة 

أخسي فئن السكابت غعى الخيالُف جخمثل في مداولت إخػاع ألاداء الفػعي بدُث ًخم وفلا لخؿت مدددة ملدما 

  2.و ذلً
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م غالج الاهدسافاث التي كد  في ظل ظسوف مػُىت بهدف جدلُم الاطخخدام ألافػل لػىاضس  هخاج غً ؾٍس

.  جيشأ غىد ملازهت ألاداء الفػعي بما هى مخؿـ له مً كبل

و كد  جيىن السكابت غعى الخيالُف زكابت ماوػت أو زكابت مخخابػت أو زكابت مصححت و ًمىً إًػاح ول هىع 

ت مً جخؿُـ و زكابت و جلُُم أداء (همنها مً خُث املسخلت التي ًخم فيها  . الىظُفت  داٍز

ًخم هرا الىىع في مسخلت الخخؿُـ، و جخمثل في مجمىغت مً  حساءاث التي جىفل التزام :الرقابة اااوعة1

خدود الخيالُف املدددة ملدما في جىفُر الػملُاث الدشغُلُت و غيرها، و تهدف إلى وغؼ امللىماث الالشمت 

. لخدلُم ألاهداف امللسزة في خدود الظُاطت املخفم غليها خظب هىع اليشاؽ

 ًخم هرا الىىع مً السكابت أزىاء الخىفُر، و هي مداولت لخدلُم ألاهداف أوال بأٌو خالٌ :الرقابة ااححابعة- 2

 .الخىفُر، و لً ًأحي ذلً إال باجخاذ مجمىغت مً  حساءاث إلبساش املظؤولُت غً السكابت غً الخىفُر

و ًمىً اللٌى بأن السكابت املخخابػت حػني السكابت املظخمسة أي أنها حػخبر زكابت غالحُت أو جصحُحي ملا ًخم 

  .اللُام به

ملا طِخم اللُام به مً وشاؽ في الفترة الخالُت ( ماوػت (مً وشاؽ خالٌ الفترة املاغُت، و زكابت وكابُت

 ًخم هرا الىىع مً السكابت غىد املخابػت و أزىاء الخلُُم، و هي جمثل أخس مسخلت في دوزة : الرقابة ااصححة3

السكابت، و جخػمً ملازهت الخيالُف الفػلُت بػد الاهتهاء مً الدشغُل بالخيالُف املدددة ملدما، و جددًد 

و ٌػخبر . الاهدسافاث و جدلُلها إلى مظبباتها، زم اجخاذ  حساءاث الػالحُت التي جىفل غدم جىسازها في املظخلبل

خُت، و ًؿلم غليها مظمُاث مػُىت منها أنها زكابت بػدًت ألنها جخم بؼ الاهتهاء د هرا الىىع مً السكابت زكابت جاٍز

مً الخىفُر الفػعي، أي أنها زكابت الخلت، هما حػخبر زكابت اًجابُت تهدف إلى الاطخفادة مً هخابج املاض ي في 

. اجخاذ كسازاث لخصحُذ ألاوغاع ال ضُما غىد وغؼ الخؿـ و البرامج املظخلبلُت

ًخطح مما طبم أن السكابت غعى الخيالُف ال حػخبر نهاًت املؿاف، هما أنها ال جمثل غاًت في خد ذاتها، و لىنها في 

م اجخاذ  حساءاث الخصحُدُت  الىاكؼ وطُلت للىضٌى إلى غاًت كىامها جدلُم الىفاءة اللطىي غً ؾٍس

ملػالجت الاهدسافاث الظالبت بمىػها نهابُا و جىمُت الاهدسافاث املىحبت بما ٌػىد بالفابدة غعى ول مً امليشأة 

 1.التي جداٌو خفؼ جيالُفها و هرلً أفساد املجخمؼ همظتهلىين للظلؼ املىخجت و الخدماث املؤدا بخيالُف أكل
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 ثوفير الملياهات ألا ااعطومات الالزمة الثخاذ القرارات إلادارية: 

اتها املخخلفت لػدد مً املىاكف أو املشىالث التي جخؿلب منها غسوزة  جخػسع إدازة امليشأة بمظخٍى

الخطسف باجخاذ كساز مػين، فلد ًخػلم ألامس بخػدًل حجم  هخاج أو الاجفاق غعى أغماٌ حدًدة و كد 

 .ًخػلم بخػدًل جطمُم بػؼ املىخجاث أو إغافت مىخجاث حدًدة أو الخىكف غً إهخاج بػؼ الظلؼ

و في حمُؼ ألامىز الظابم ذهسها جلف  دازة في مىاحهت غسوزة اخخُاز .  أو جلدًم بػؼ الخدماث

. الحل ألامثل مً بين الحلٌى البدًلت املمىىت 

خُت ال  ت جخػلم غالبا باملظخلبل و مً زم فئن الخيالُف الفػلُت أو الخاٍز و ًالخظ أن اللسازاث  داٍز

جفُد وخدها في هرا الطدد ألنها تهخم باملاض ي و حػبر غىه و ًىخفي باالطترشاد بها في الخيبؤ 

 1.باالججاهاث التي ًدخمل أن حظلىها غىاضس الخيالُف املسجبؿت باملشيلت مىغؼ الدزاطت مظخلبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
. 27 26 25 محمود محمود السجاعي، مرجع سبق ذكره، ص ص ص 

1
  



محاسبة انتكانيفعموميات حول انفصم انثاني                                                         
 

 
36 

عالقة مباصملة الحكاليف مع الفرألاع  خرى :ااملبح الثاوي 

 هىان غالكت بين مداطبت الخيالُف و  دازاث ألاخسي بامليشأة

عالقة إدارة مباصملة الحكاليف باإلدارات  خرى باايشأة : ااملطل  ألاو 

جلؼ إدازة مداطبت الخيالُف داخل الهُيل الخىظُمي للمشسوع و هي حػد إخدي  دازاث الفسغُت الخابػت 

و الػالكت بين كظم . لإلدازة املالُت، و هما هى مىضح في الشيل املىالي و مظخلل غً أكظام  دازة املالُت

الخيالُف و ألاكظام ألاخسي هي غالكت جبادلُت، خُث ًدخاج كظم الخيالُف إلى بػؼ البُاهاث مً ألاكظام 

.  ألاخسي هما جدخاج ألاكظام ألاخسي إلى بػؼ البُاهاث مً كظم الخيالُف

. الهيكل الحىظيمي لطميشأة الصىاعية: 2-2                        الشكل

  املظاهمين                                                                                                             

   مجلع  دازة                                                                          

  املدًس الػام                                                                              

  

 

 

املىاشهاث   كظم           كظم املساحػت الداخلُت           كظم الحظاباث املالُت                     كظم الخيالُف    

 .19، ص 2003، دار وائل للنشر، عمان األردن، الطبعة األولى،  مقدمة في محاسبة التكاليفغسان فالح المطارنة،: املطدز            
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. عالقة مباصملة الحكاليف ألا ااباصملة ااالية:ااملطل الثاوي

: يوضح أألا ه الخشابه بين مباصملة الحكاليف ألا ااباصملة ااالية: 1-2 دألاو  

املداطبت املالُت               مداطبت الخيالُف                   

حػخبر مىملت للمداطبت املالُت خُث جؤديها بالبُاهاث -1

الخفطُلُت،فػىد إغداد الحظاباث الخخامُت جلدم 

مداطبت الخيالُف جيلفت املخصون الظلعي و جيلفت 

 هخاج الخام و  هخاج جدذ الدشغُل و كظـ اهدزاز 

. املىحىداث الثابخت

حػد البُاهاث ألاخسي املخػللت باملىحىداث و -1

س الحظاباث الخخامُت و  املؿلىباث جمهُدا لخطٍى

املسهص املالي أي أن هالهما ًلىم بئغداد الحظاباث 

. الخخامُت

 

جدبػان فيع املبادا و الظُاطاث و  حساءاث -2

 .املداطبُت

  

في امليزاهُت الػمىمُت جدذ فلسة املىحىداث -2

املخداولت هىان مخصون طلعي أخس املدة و هرا الفسع 

 .جلىم باخدظابه مداطبت الخيالُف
                     .12، ص   200 داز وابل لليشس، غمان، الؿبػت ألاولى، مباصملة الحكاليف،مدمىد غعي ألجبالي، كطا الظامساةي، : املطدز         

 :يوضح أألا ه الاخحالف بين مباصملة الحكاليف ألا ااباصملة ااالية: 2-2اللدألاو 

املداطبت املالُت مداطبت الخيالُف  

: مً خُث الهدف-1

. حػخبر أداة لخدمت  دازة و مخخري اللساز

: مً خُث الهدف-1

. حػخبر أداة لخدمت املظدثمس أو ضاخب زأض املاٌ

تهخم بيلفت :مً خُث املجاٌ الري حغؿُه هال منهما-2

الىخدة الىاخدة و فسع السكابت غعى غىاضس 

الخيالُف لغسع جدلُم أكص ى هفاًت إهخاحُت ممً 

:  مً خُث املجاٌ الري حغؿُه هال منهما-2

تهخم بلُاض هدُجت أغماٌ امليشأة ولها وىخدة 

. واخدة،مً زبذ أو خظازة غً فترة شمىُت مػُىت

 

 

تهخم بالحاغس و املظخلبل فهي : مً خُث الصمً-3

حظخخدم البُاهاث الفػلُت لالطخفادة منها في إللاء 

الػىء غعى ما كد ًددر في املظخلبل ختى ًمىً 

ألنها خاغػت للخيبؤ اجخاذ اللسازاث و لرلً فهي أكل 

 .و الحىم الصخص ي

: مً خُث الصمً-3

خُت و ذلً ألنها ٌ تهخم إال  حػخبر مداطبت جاٍز

بالبُاهاث الفػلُت غً غملُاث خدزذ فػال،هرلً 

. فهي أهثر دكت ألنها حػخمد غعى مظدىداث

  .12، ص 2000 داز وابل لليشس، غمان، الؿبػت ألاولى، مباصملة الحكاليف،مدمىد غعي ألجبالي، كطا الظامساةي، : املطدز
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  .موقع قضم الحكاليف في الهرم الحىظيمي: 3-2               الشكل

                

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

           13محمود علي الجبال قصي السامرائي، مرجع سبق ذكره، ص :             املطدز

س :هىان غالكت أخسي بين مداطبت الخيالُف و املداطبت املالُت حػؿي املداطبت املالُت الجهاث الخازحُت جلاٍز

و هخابج الػملُاث و الخغيراث في امللىُت و الخدفلاث الىلدًت خالٌ . ألاضٌى و الالتزاماث و امللىُتà(جغً خالت 

و .إلجمام اجخاذ اللسازاث.الفترة املداطبُت،و ٌظخخدم ول مً الدابىين و املالن الحالُين و املسجلبين للمشسوع

مً هاخُت أخسي حظخخدم بُاهاث الخيالُف لخدلُم أغساع املداطبت املالُت للىفاء باخخُاحاث الجهاث 

خػلم جددًد الدخل باملداطبت املالُت بشيل مباشس. الخازحُت و  دازة الداخلُت أما بُاهاث الخيالُف .ٍو

و برلً جخخلف مداطبت الخيالُف مً وحهت هظس  دازة غً غملُت كُد . فخخػلم أطاطا بخلُُم املخصون

خُت للمشسوع  1.البُاهاث لخىزُم البُاهاث املالُت الخاٍز

 

 

 

                                                           
. 9 ثناء علي القباني، نفس المرجع السابق، ص 

1
  

 مجلس اإلدارة

 المدير العام

 مساعد المدير العام

إدارة المشتريات 

 والمخازن

 

إدارة شؤون  إدارة اإلنتاج

 العاملين

 اإلدارة المالية إدارة المبيعات

 حسابات التكاليف

 الديون الحاسوب التدقيق والرقابة محاسبة التكاليف المحاسبة المالية

 تقارير التكاليف تحليل التكاليف ميزانيات تقديرية
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العالقة بين مباصملة الحكاليف ألا ااباصملة إلادارية : ااملطل الثالح

خُت للىخداث املىخجت ألهداف غدة منها  وان الهدف ألاطاس ي ملداطبت الخيالُف هى خظاب الخيلفت الخاٍز

الدظػير، كُاض هامش السبذ، جلُُم املخصون و غيرها و مً زم جؿىزث هره ألاهداف لدشمل كُاض الخيلفت 

بهدف جىفير املػلىماث و البُاهاث املالبمت و املفُدة لإلدازة للمظاغدة في اجخاذ اللسازاث الخخؿُؿُت و 

ت و جىفس البُاهاث و املػلىماث املالبمت و املفُدة  السكابُت، و هى هفع الهدف الري جسمي إلُه املداطبت  داٍز

ت تهخم بظسوف و أخدار مظخلبلُت كد جمخد إلى .مً أحله و بالسغم مً حشابه ألاهداف إال أن املداطبت  داٍز

املدي املخىطـ و البػُد، بِىما مداطبت الخيالُف ججمؼ بين أخدار املاض ي و ظسوفه و إخدار املظخلبل و 

ب .    خلابله و التي مً املمىً أن حظخخدم في الخيبؤ باملظخلبل اللٍس

 . يوضح ااباصملة ااالية ألا مباصملة الحكاليف ألا ااباصملة إلادارية :4-2الشكل  

ث    أخدار أو مخغيرا        أخدار و وكاةؼ املاض ي              أخدار و وكاةؼ الحاغس                       

  املظخلبل                    

    املداطبت                               مداطبت                       املداطبت                                                       

          الصمً

ت                             الخيالُف                                 املالُت                                                                داٍز

            .22غسان فالح المطارنة، نفس المرجع السابق، ص :           املطدز                                              

ت : ًىحد غالكت أخسي بين مداطبت الخيالُف و املداطبت  داٍز

ت خُث أنهما ًخفلان مً هاخُت الهدف الري - هىان كاطما مشتروا بين مداطبت الخيالُف و املداطبت  داٍز

ت لبُاهاث الخيالُف، و هرا ٌػخبر  ًخمثل في خدمت  دازة و إن شئذ كلذ أهه ًخمثل في الاطخخداماث  داٍز

. بمثابت وحه الشبه بُنهما

ت فُخمثل في هؿاق ول منهما في الخػامل مؼ -  أما وحه الاخخالف بين مداطبت الخيالُف و املداطبت  داٍز

ت لِظخا مترادفخان، و لىنهما في هفع .البُاهاث و ألازكام و مىه هلٌى أن مداطبت الخيالُف و املداطبت  داٍز

الىكذ لِظخا مظخللخان جماما، خُث أن بُاهاث الخيالُف غىطس مشترن في وليهما، و إن وان هؿاق ول منهما 

  1.مخخلف غً ألاخس

 

 

 

                                                           
.40 39 محمود محمود السجاعي، نفس المرجع السابق، ص ص 
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  أأر مباصملة الحكاليف على فعالية الخضيير إلادارر : ااملبح الثالح

بشيل غام الهدف ألاطاس ي ملداطبت الخيالُف هى كُاض جيلفت  هخاج الري وكؼ في الفترة الظابلت مً احل 

 املدة، و لىً هره البُاهاث هي أخس جلظُم مخصون إلى إغافتبُػه، و كُاض هامش السبذ أطػاز جددًد 

.  بهدف مظاغدة  دازة في الخخؿُـ و السكابت و اجخاذ اللسازاثخاغسة

قواعد ثصميم هظام الحكاليف :ااملطل  ألاو 

وطُلت كُاض بمىحبها ًخم الخػبير غً الخيالُف و جخخلف وخداث الخيلفت باخخالف ؾبُػت : وخدة الخيلفت-1

، و املظاخت، و الحجم، و إهخاجياليشاؽ طىاء وان وشاؽ   أو وشاؽ خدمي فهىان وخداث الػدد، و الؿٌى

:  ٌػىد إلى أطباب هيالاخخالفالىكذ، و هرا 

. اخخالف ؾبُػت الخدماث امللدمت-

. حػدد املىخجاث التي جلدم إلى املظتهلىين-

م و املهىُت- . ؾبُػت الػملُاث  هخاجي، و الدظٍى

 منها فىُت و منها غملُت ألن الخددًد الاخخُاز جدىم هرا غىابـأما بخطىص اخخُاز وخدة اليلفت، فهىان 

املؿلم لهره الىخداث طُؤدي إلى هخابج غير دكُلت و بالخالي الخىشَؼ غير الصحُذ للمطاٍزف فئن اخخُاز وخدة 

طُؤدي إلى اللُام بػملُاث خظابُت هبيرة و بالخالي طىف جيىن املىافؼ املخىخاة أكل مً ا حد، اليلفت ضغير

ب في اطخخدام الىخابج  اليلف املىفػت و لىً أن اخخُاز وخداث ولفت هبيرة حدا طخؤدي إلى الخلٍس

 ضىزها بأنها أضغس حصء مً اليشاؽ أو مجاٌ املظؤولُت الري جتراهم فُه بالبظـحػسف : مساهص اليلف-2

 و غيرها مً ميانالخيالُف، و كد ًيىن هرا املسهص شخظ هما هى الحاٌ في الؿالب أو شػبت أو كظم أو 

و في الىظام املداطبي املىخد خددث مساهص اليلف بمساهص  هخاج و مساهص خدماث  هخاج و مساهص . املساهص

لُت و مساهص  ل و مساهص غملُاث زأطمالُت.إدازةحظٍى .  الخمٍى

إن أهمُت جددًد مساهص اليلف طُمىً مً الحطٌى غعى أزكام الخيالُف بشيل دكُم و ٌظاغد في إغداد 

املىاشهاث الخخؿُؿُت، و ًمىً في إًجاد أطاض طلُم لخىشَؼ املطاٍزف و جدلُم الىفاءة في السكابت غعى 

 1وشاؽ املشسوع

املىاد، ألاحىز، و املطسوفاث، و كد أؾلم الىظام املداطبي : جخمثل في (بىىد الخيالُف )غىاضس الخيالُف-3

. اطم غىاضس الاطخخداماث املىخد غليها

و جمثل الصمً الري جدطس غعى أطاطه و ججمُؼ الخيالُف لغسع كُاض ولفت املىخىج أو : الفترة الخيالُفُت-4

ولفت  
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ت خظب ؾبُػت اليشاؽ ت أو طىٍى ت أو هطف طىٍى . الخدمت، فلد جيىن ًىمُت أو أطبىغُت أو شهٍس

س املشسفين و املالخظين-5 ت )جيىن لفتراث كطيرة حدا: جلٍس س املىاد  (ًىمُت، شهٍس و جيىن فطلُت أهثر منها جلٍس

س الىكذ الػاةؼ، و غير غادي .    ألاولُت املظخخدمت في  هخاج، أحىز الػاملين، جلٍس

ااباصملة إلادارية : ااملطل الثاوي

 جعريف ااباصملة إلادارية-1

ً بُاهاث أطاطُت أو مػلىماث  ب و جدلُل و جخٍص ت هي هظام للمػلىماث ًخخظ بخجمُؼ و جبٍى املداطبت  داٍز

 مػلىماث ذاث ؾابؼ همي، مالُت واهذ أو غير إهخاجهاججت غً هظم أخسي فسغُت للمػلىماث في امليشأة لغسع 

ت ما هي إال حصء مً  دازةمالُت حظاغد   في الخخؿُـ و السكابت واجخاذ اللسازاث غعى ذلً ، فاملداطبت  داٍز

.  املخيامل للميشأة دازي هظام املػلىماث 

تاملداطبت : حػٍسف أخس ت هي هظام ًلىم بخىفير املػلىماث الالشمت لترشُد اللسازاث  داٍز ، و وىنها هظام  داٍز

         أنها جمثل مجمىغت مً املبادا الػلمُت و الؿسق الػملُت الخدلُلُت، لها ضفت الخيامل و الترابـ، ٌشير إلى

ت مدددة جخلخظ في جسشُد اللسازاث أهدافهدف أو . و تهدف إلى جدلُم  بمخخلف أهىاغها و الؿسق  داٍز

 املػلىماث التي حػخمد اخخُاحاثالخدلُل التي حظخخدم في هظام املداطبت الخدلُلُت حػخمد غعى ؾبُػت 

ت املخخرة، و غعى هرا فئن ؾسق الخدلُل التي ًمىً أن جدخل   إؾازبدوزها غعى ؾبُػت اللسازاث  داٍز

تاملداطبت  ت و ؾبُػت املػلىماث الالشمت لها داٍز             ًمىً أن جخغير و جخؿىز بخؿىز ؾبُػت اللسازاث  داٍز

. و خلفُت اللابمين باجخاذ اللسازاث

 ااباصملة إلادارية   أهداف-2

ت في أهه جىفير املػلىماث املىاطبت في مظاغدة  دازة  ًمىً جلخُظ الهدف ألاطاس ي مً هظام املداطبت  داٍز

 بىاء غعى الخمدُظغعى اجخاذ اللسازاث السشُدة ، و امللطىد باملػلىماث البُاهاث التي خػػذ للخدلُل و 

 1مبادا و ؾسق غلمُت

 إلادارية هداف الرئيضية ليشاط ااباصملة 

ً في : الىكذ الري جطل فُه املػلىماث باليظبت لىكذ اجخاذ اللساز-1 جىفير املػلىماث الالشمت ملظاغدة املدًٍس

. اجخاذ اللسازاث و الخخؿُـ

ً في السكابت غعى : مدي هجاح املػلىماث في جخفُؼ خالت غدم الخأهد غىد مخخر اللساز-2 مظاغدة املدًٍس

ألاوشؿت الدشغُلُت، و جخم غلمُت السكابت مً خالٌ جىافس بُاهاث ملازهت بين ألاداء الفػعي و ألاداء املخؿـ 

 و جدلُل أطبابها و اجخاذ  حساءاث املصححت، هما ًخم الاهدسافاثاملددد باملىاشهت زم جددًد الفسوق أو 
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ت الخؿـ الجدًدة، و تهخم املداطبت إغدادالاطخفادة منى هرا الخدلُل غىد   بلُاض أداء ألافساد و  داٍز

  .الىخداث الفسغُت للميشأة مثل ألاكظام

 هظم الحىافص، خُث ًجب أن إغداد في طِظاغدو خؿىؽ  هخاج و املىاؾم الجغسافُت، هما أن كُاض ألاداء 

ً و الػاملين مً خالٌ زبـ ميافأتهم باألزباح املدللت بىاطؿت الىخداث التي ًدزونها أو  ًخم جدفيز املدًٍس

 1.ٌػملىن بها

أهمية مباصملة الحكاليف في الخضيير : ااملطل الثالح     

جأحي أهمُت دزاطت مداطبت الخيالُف مً أهمُت مداطبت الخيالُف و التي حػخبر غملُت مدشابىت حشمل الجمؼ 

هظام الػمل الىاخد، ٌخخلفت م إهفاقو الخدلُل للخيالُف و جلخُظ و جلُُم مظازاث بدًلت مً اطتراجُجُاث 

 الىفاءة و أطاض لإلدازة غً اوظب مظاز للػمل غعى الشبىزةخُث حشمل خظاباث الخيالُف و جلدًم 

الخيلفت و امللدزة باليظبت لإلدازة و املػُاز املهم في املداطبت الخيالُف هى أن امللىماث ًجب أن جيىن مسجبؿت و 

 مػُىت حػمل في بِئت مػُىت مً ألاغماٌ، و أٌو هره إدازةذاث ضلت باللسازاث التي طىف ًخخرها مدًس 

تو حشيل كسازاث . الػمل الػامتإطتراجُجُتاللسازاث هى خلم   الىظام املخبؼ في مداطبت إداٍز

تفاملػلىماث .الخيالُف  املالُت حظخمد غعى الخيالُف الػامت للميشأة هيل، و هرا ما دغاها لالهخمام  داٍز

ً في مداطبت الخيالُف  2. بشيل مباشس بخػُين مداطبين ماهٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Hhttps://Www. Abahe. Co. Uk/ Abahe . aplication. Procedures. Html  

 
2
Hhttps://Www. Abahe. Co. Uk/ Abahe . aplication. Procedures. Html  

 



محاسبة انتكانيفعموميات حول انفصم انثاني                                                         
 

 
43 

خاثمة الفصل 

مً خالٌ ما جؿسكىا إلُه ملداطبت الخيالُف لها أهمُت هبيرة في املؤطظت بدُث أنها حظاهم في الدظُير و اجخاذ 

اللسازاث املخػللت باملؤطظت، هما أمها أداة مً أدواث الخدلُل و الدظُير، فباغخباز مداطبت الخيالُف و 

الدظُير غملُخين مخياملخين إلهجاح طير الػمل مً حهت و خلم الاوسجام في  دازة مً حهت أخسي، غلما أن 

أخدهما ال ًمىىه الىجاح دون ألاخس خُث أن مداطبت الخيالُف فػالُتها هاكطت إذا غاب الدظُير الجُد 

ملػلىماتها و جىظُفه بشيل صحُذ و ال خم الدظُير ًمىىه أن ًخم دون صحت مػلىماتها، إذا هجاح أي مؤطظت 

.  ًخم بىجاخهما مػا في إؾاز واخد، و إال ًطبذ جدلُم هدُجت إًجابُت ضػب املىاٌ
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 ملدمة الفصل

ت و  مً اإلاػلىم أي مؤؾؿت تهضف إلى جدهُو مجمىغت مً ألاهضاف منها جدهُو الغبذ و الىمى و الاؾخمغاٍع

ت التي نمىا بها خُى صوع  البهاء،و مً هظا اإلاىؼو قاإلاؤؾؿت جٍىن غلى غلم بدؿُيرها، قبػض الضعاؾت الىظٍغ

مداؾبت الخٍالُل يأصاة قػالت في الدؿُير، ًأحي آلان الكصل الخؼبُهي و الظي ٌشمل إؾهاغ اإلاكاهُم 

ت خُى اإلاؤؾؿت اإلاضعوؾت مؤؾؿت اجداص الخػاوهُت للحبىب، و صعاؾت مسخلل الػملُاث التي جهىم بها  الىظٍغ

  .  و طيغ أهم اليؿب اإلاالُت،و يظلَ جؼغنىا إلى صعاؾت الهىائم اإلاالُت لهظه اإلاؤؾؿت
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ثلديم مإصضة اثداد الحعاألاهيات الفالخية : ااملدح  ألاو 

ش وشأتها،    ؾىداُو في هظا الكصل الهُام بضعاؾت غامت خُى مؤؾؿت الخػاوهُاث الكالخُت،مً خُث جاٍع

ً، وهٍُلها الخىظُمي . غضص الػماُ قيها، عأؾمالها، نضعة الخسٍؼ

ادة ثاريخية عً مإصضة اثداد الحعاألاهية الفالخية   : ااعطل  ألاو 

ش إوشائها إلى  ًاهذ جابػت 1960  جهؼ مؤؾؿت إجداص الخػاوهُاث الكالخُت في مضًىت مؿخؿاهم، ًغحؼ جاٍع  ،

آهظاى إلى حػاوهُت الحبىب بؿليزان، لخصبذ بػض طلَ وخضة مىكصلت جدذ وصاًت الضًىان الجؼائغي اإلانهي 

. 1/6/1977للحبىب، وهظا ابخضاء مً 

ش  ـ بىازغ الشػغ والهمذ 26-442 جدذ عنم 23/05/1977جم إصضاع اغخماصها بخاٍع ، وشاػها الغئِس ي هى جكَغ

. بىىغُه الصلب واللين اإلاؿخىعص مً ػغف الضًىان الجؼائغي اإلانهي للحبىب

 اللدرة الحخسييية: 

يُت للمؤؾؿت هي :  نىؼاع، مىػغت بين وخضجين600000:الهضعة الخسٍؼ

  كىعار300000=مخازن الوخدة اايىائية  

 كىعار300000=مخازن الوخدة الرئيضة  

 الهدف الرئيس ي: 

الهضف الغئِس ي هى جؼوٍض مؼاخً والًت مؿخؿاهم بماصة الهمذ اإلاضغم مً نبل الضُو بىىغُه الصلب واللين    

. قظال غً جؼوٍض الخػاوهُاث اإلاداوعة آلازغة

مؿخؿاهم، ويظا هىاصي الكغوؾُت  (O N AB)أما ماصة الشػير قهي مىحهت لىخضة صىاغُت حؿظًت ألاوػام  

. بىكـ الىالًت

 ااوظفين في مإصضة ئثداد الحعاألاهيات الفالخية:  

  : غامال مىػغين غلى الىدى الخالي117جىظل اإلاؤؾؿت 

 إػاع ؾامي .Cadre sup......... 05. 

 إػاع.cadre moyen ........... 26. 

 ُمغانب غما .Maitrise.......... 54. 

 جىكُظExécution ............... 32. 

. ( غامالث07 ) مً الهىي الػاملت هم وؿاء5,98

: جظهغ ؾلبت ألاعبػُىاث و الخمؿِىاث مىػغين غلى الىدى الخالي (pyramide des àges)هغم ألاغماع
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  (29,05%  ) غامال34................ ؾىت30الجُل جدذ 

  (.%48,71 ) غامال57........  ؾىت40 و 30الجُل ما بين 

  (.%22,22 ) غامال26.............. ؾىت50الجُل ما قىم 

.  ؾىت جهضمُت في اإلاؤؾؿت20لها أيثر مً  ( غامال30 ) مً مجمىع الهىي الػاملت25,64%

ت الػامت للضًىان الجؼائغي اإلانهي  (D.A.I.P )في إػاع حهاػ اإلاؿاغضة غلى ؤلاصماج اإلانهي و جؼبُها لخػلُماث اإلاضًٍغ

 مىصب شؿل صائم في مسخلل 30، 2013- 2009وقغث اإلاؤؾؿت مً زالُ اإلاغخلت ما بين  (O.A.I.C )للحبىب 

ً اإلانهي  .الخسصصاث، للشباب زاعحُين الجامػت و مػاهض الخٍٍى

مهام ااإصضة ملرها، رأصمالها :ااعطل الثاوي 

ـ بىازغ الشػير والهمذ بىىغه الصلب واللين اإلاؿخىعص مً ػغف الضًىان :وشاظها الرئيس ي   هى الخٌكل بخكَغ

يُت هي نىؼاع،مىػغت بين 600000:الجؼائغي اإلانهي للحبىب الهابلت لالؾتهالى، مؼ الػلم أن نضعجه الخسٍؼ

نىؼاع والبظوع 300000نىؼاع، ومساػن الىخضة الغئِؿُت ب300000مساػن الىخضة اإلاُىائُت ب:وخضجين

ً وحػلُب  ل الىػً وإوشاء عصُض مىهُى للمسؼون ألامان، باإلطاقت إلى إؾالم وجسٍؼ اإلاصضعة اإلاسصصت لخمٍى

وجغوٍج الحبىب والخظغ الجاقت واإلاىاص اإلاشخهت الىاحمت غً ؤلاؾذ عاص أو اإلاسصص للخصضًغ غبر مُىاء 

مؿخؿاهم إلى مػالجت هىغُت اإلاىخجاث اإلاىعصة إلى الخػاوهُاث الكالخُت للحبىب والخظغ الجاقت أو ًل مشتري 

ًان جسصُص هظه اإلاىخجاث بما في طلَ جلَ التي ًخم حؿلُمها إلى اإلاؿتهلٌين،قهي حػمل بهضع  آزغ مهما 

هت مباشغة مشتريت مً أحل جدهُو ألاهضاف التي ٌعجؼ ًل  اإلاؿخؼاع غلى وطؼ الىؾائل واإلاػضاث بؼٍغ

مىسغغ غلى جدهُهها بىاؾؼت وؾائله الخاصت والتي جخمثل في جؼوٍض مؼاخً والًت مؿخؿاهم بماصة الهمذ 

اإلاضغم مً نبل الضولت بىىغُت الصلب واللين، قظال غً جؼوٍض الخػاوهُاث اإلاجاوعة ألازغي،أما ماصة الشػير 

مؿخؿاهم ويظا هىاصي الكغوؾُت بىكـ الىالًت وبدث ( O.N.A.P)قهي مىحهت لىخضة صىاغُت حؿظًت ألاوػام 

ت لكائضة مىسغػا . صعاؾت وزلو ًل الىؾائل الخهىُت والصىاغُت والخجاٍع

 . بىهغانL’OAIC  الضًىان الجؼائغي اإلانهي للحبىب:االر الاجحماعي

. 900.000.000 هى رأصمالها الاجحماعي
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الهيكل الحىظيمي لطمإصضة : ااعطل الثالح

 ٌػخبر الهٍُل الخىظُمي للمؤؾؿت الهٍُل الظي بمهخظاه ًخم عؾم ؾلىى حمُؼ ألاقغاص،صازل اإلاىظمت صون 

ألازظ بػين الاغخباع إلاىقهتهم الخىظُمُت ومىه قئن الهٍُل هى الىؾُلت ؤلاوؿاهُت لخجمُؼ ألاوشؼت وجدضًض 

. الػالناث الىظُكُت بين مسخلل اإلاىخجاث

:                                                       ااصالح ألاالهيكل الحىظيمي لطمإصضة:  1-3الشكل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثائو اإلاؤؾؿت: اإلاصضع                                                                                                                               

 

 

مدير الوحدة          

          

 مساعد أول             

 نائب مدير المالية           

 مسئول مصلحة األمانة العامة

 نائب مدير الجودة        نائب مدير إداري       

 مصلحة األمانة   مصلحة الصيانة    مصلحة الجودة    مصلحة االستغالل 
 ا إلدارة والوسائل العامة  

 .  رئيس االستغالل

 .رئيس المركب

مراقب أشغال 

 .البناء

رئيس قسم 

 .محاسبة المادة

 .عامل يدوي

قسم حماية 

 .الحبوب

 .قسم التحاليل

رئيس مصلحة 

 .الوقاية واألمن

رئيس مجموعة 

 .الوقاية واألمن

منشط في النظافة 

 .واألمن

عون الوقاية 

 .واألمن

رئيس مصلحة 

تقني سامي 

 .ميكانيكي

رئيس مصلحة 

 .المخزن الرئيسي

تقني سامي 

 .اإللكترونيك

مسئول صيانة 

 .السيارات

 .ميكانيكي اآلالت

 .سائق

 .مصلحة المواد البشرية

 .مصلحة المحاسبة

 .المصلحة االجتماعية

مصلحة الوسائل 

 .العامة

مهندس في اإلعالم 

 .اآللي

 .رئيس مصلحة العبور

موزع المكالمات  

 .الهاتفية

 .عاملة النظافة
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 دراصة خضابات الخضيير ألا اليضل ااالية لطميزاهية التي ثلوم بها ااإصضة: ااملدح الثاوي

، و صعاؾت اليؿب اإلاالُت للميزاهُت 07، و الىىاجج طاث الصىل 06ألاغباء طاث الصىل : حػخبر خؿاباث الدؿُير

 .   التي جهىم بها اإلاؤؾؿت

 UCA التي ثلوم بها مإصضة  (06الصىف  )دراصة مخحطف العمطيات  عملاء: ااعطل  ألاو 

                   5 - 10 – 201 

 10800,00                             جىهالث مهماث الاؾخهباُ                                           625200   

       10800,00                                    مىعصو اإلاسؼوهاث401000                     

 اؾخهباُ الظُىف     

                                                                        22-10-2016 

ض الاجصاالث الؿلٌُت و الالؾلٌُت                         626000                                                                                2300,00          مصاٍعل البًر

                             401                                                                                                                                20300,00             

  صقؼ إجاوة الهاجل الالؾلٍي                                                                

                                                                              2-11-2016 

 3600,00                                    صُاهت أحهؼة ؤلاغالم آلالي                                          615202

                            401                                                                                                                                  3600,00 

                                                                    13-12-2016 

 69498,00            الصُاهت و جصلُداث ألاحهؼة الٌهغبائُت                                      615209

                        401000                                                                           69498,00    

جصلُذ اإلاصػض                                                                             
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                                                                        29-12-2016 

 10270,07                                       صُاهت و جصلُداث ؾُاعاث الىهل                                         615205

                    401000                                                                                                       10270,07 

 UCAالتي ثلوم بها مإصضة  (07الصىف  )دراصة مخحطف العمطيات الىواثج: ااعطل الثاوي

                                                                           11-1-2016  

 45984,00                                الؼبائً                                           411000

 45984,00                        جهضًم زضماث                             706600                    

     جهضًم زضمت إلاؼدىت ؾُضي بً طهُبت                                            

                                                                     11-1-2016 

 411000                                                                                                                   9130,28 

                    706600                                                                                                                            9130,28 

جهضًم زضمت إلاؼاخً مؿخؿاهم                                                          

                                                                     11-1- 2016                                

  411000                                                      89094,00 

                     706600                                                                                                                         89094,00 

اإلاؼاخً الٌبري                                                                 

                                                                     11-1-2016 

 411000                                                                                                                      7543,29 

                   706600                                                                                                                                7543,29  

    مؼدىت الىجاح                                                           
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                                                                  31-1-2016                               

    411000                                                                                                            810213900 

                     706400                                                                                                                    810213900 

     جهضًم زضمت بُؼ الحبىب للضًىان الجؼائغي اإلانهي                                 

 اليضل ااالية لطميزاهية: ااعطل الثالح

 :وضملة الضيولة

 :وضملة الحداألاو 

ت = وؿبت الخضاُو  ت/ ألاصُى الجاٍع  الخصىم الجاٍع

 UCAخضاب وضملة الحداألاو اإصضة :1-3الجدألاو ركم

 2012 2011 المليان

ت  2.167.254.977,64 2.148.199.352,64 ألاصُى الجاٍع

ت  1.989.808.438,00 1.983.584.273,51 الخصىم الجاٍع

 ُ  1,089 1,082 وؿبت الخضاو

 :الحعطيم

 2012في ؾىت  (1,089) ثم اعجكػذ إلى 2011في ؾىت  (1,082)هجض مً زالُ الجضُو أن وؿبت الخضاُو بلؿذ 

 ُ ، قهظا ٌػخبر مؤشغ حُض باليؿبت (1:1)بما أن هظه اليؿبت في الؿيخين أغلى مً اإلاهُاؽ اإلاىاؾب للخضاو

ت حؿؼي الخصىم  للمؤؾؿت، خُث ًضُ غلى أن اإلاؤؾؿت ناصعة غلى حؿضًض التزاماتها وأن ألاصُى الجاٍع

ت زالُ الؿيخين  .الجاٍع

 :وضملة الضيولة الضريعة 

ػت  ت)= وؿبت الؿُىلت الؿَغ ت /(اإلاسؼون-ألاصُى الجاٍع  .الخصىم الجاٍع

ػت البض أن جخىاقغ ًل ما ًخػلو باإلاسؼون مً مىاص أولُت ولىاػم اإلاصىػت :مالخظة لحؿاب وؿب الؿُىلت الؿَغ

منها هصل مصىػت وهظه الشغوغ ال جخىقغ في مؤؾؿت اجداصًت الخػاوهُاث الكالخُت قهي غباعة غً مؤؾؿت 

 .جهىم بخهضًم الخضماث

 :وضملة الىلدية

ت/ اإلاىحىصاث وما ًماثلها= وؿبت الىهضًت   الخصىم الجاٍع
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 UCAخضاب وضملة الىلدية اإصضة :2-3الجدألاو ركم 

 2012 2011 المليان

 12.445.646,40 12.892.614,71 اإلاىحىصاث وما ًماثلها

ت  1.989.808.438,00 1.983.584.273,51 الخصىم الجاٍع

 0,0062 0,0064 وؿبت الىهضًت

 مهاعهت بؿىت 2012مً زالُ حضُو الؿابو هالخظ ان وؿبت الؿُىلت الىهضًت اهسكظذ في ؾىت :الحعطيم

ًاهذ جخىقغ في ؾىت 2011 ت، 0,0064 غلى ؾُىلت ههضًت نضعها 2011 خُث   صج لٍل صًىاع مً الخصىم الجاٍع

لًٌ ألاهم مً طلَ أن وؿبت الؿُىلت .  صج مهابل صًىاع0.0062 بلؿذ الىهضًت اإلاخىقغة 2012وفي ؾىت 

وهى ما ٌػخبر مؤشغ س يء  (1 إلى 0,75)الىهضًت للمؤؾؿت في الؿيخين مدل الضعاؾت جهل غً اليؿبت اإلاهبىلت 

 .حضا

 . وضل الهيكل الحمويلي ألااليضر ااالي

 :وضل الحمويل اللارري للألوو 

ل الخاعجي لألصُى  ت )= وؿب الخمٍى ت+الخصىم الجاٍع ُ  /(الخصىم ؾير الجاٍع  إحمالي ألاصى

 UCAخضاب وضملة الحمويل اللارري للألوو اإصضة :3-3 الجدألاو ركم 

 2012 2011 المليان

ت  ت+ الخصىم الجاٍع  2.757.567.233,21 2.662.871.409,31 ر ؽ الجاٍع

 ُ  3.080.293.483,49 2.992.539.166,54 إحمالي ألاصى

 ُ ل الخاعجي لألصى  0,8952 0,8898 وؿبت الخمٍى

 :الحعطيم

 جهضع وؿبت الانتراض 2011جبين هظه اليؿبت إن اإلاؤؾؿت حػخمض في جضبير ألامىاُ غلى الؿير قباليؿبت لؿىت 

ل الخاعجي0,8952 قهي جهضع ب 2012 أما في الؿىت 0,8898ب    مما ًخطح إن اإلاؤؾؿت حػخمض غلى الخمٍى

اصة ألاغباء الثابخت وفي اإلاساػغ التي ًخػغض لها  لخؿؼُت خاحُاتها اإلاالُت وبٍل جأيُض ؾىف ًترجب غلُه ٍػ

 .الضائىىن لخدصُل أمىالهم

 :وضملة ااديوهية الكامطة

ت )= وؿبت اإلاضًىهُت الٍاملت  ت+ الخصىم الجاٍع . ألامىاُ الخاصت / (الخصىم ؾير الجاٍع
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 UCAخضاب وضملة ااديوهية الكامطة اإصضة :4-3الجدألاو ركم

 2012 2011 المليان

ت ت+ الخصىم الجاٍع  2.757.567.233,21 2.662.871.409,31 ر ؽ الجاٍع

 322.726.250,28 329.667.757,23 ألامىاُ الخاصت

 8,544 8,077 وؿبت اإلاضًىهُت الٍاملت

 : الحعطيم

إن اإلاػضُ الظي ٌؿخىحب الضعاؾت هى % 100 أي 1:1ًغي مػظم اإلادللين أن الحض ألانص ى لهظه اليؿبت هى 

وبىاءا غلى هظا ًمًٌ الهُى أن اإلاؤؾؿت لِؿذ في وطؼ مخىاػن بين الاغخماص غلى ألامىاُ % 100إلى % 90

ًاملت   واججهذ هظه اليؿبت لالعجكاع 2011وؿبت % 807.7الؿير وألامىاُ الخاصت، خُث بلؿذ وؿبت اإلاضًىهُت 

 %.854,4 مهاعهت باليؿبت الؿابهت خُث سجلذ 2012في ؾىت 

 :وضملة ااديوهية كصيرة  جل

ت = وؿبت اإلاضًىهُت نصيرة ألاحل   ألامىاُ الخاصت/ الخصىم الجاٍع

  UCAخضاب وضملة ااديوهية كصيرة  جل اإصضة :5-3الجدألاو ركم 

 2012 2011 المليان

ت  1.989.808.438,00 1.983.584.273,51 الخصىم الجاٍع

 322.786.250,28 329.667575.23 ألامىاُ الخاصت

 0,65 6,02 وؿبت اإلاضًىهُت نصيرة ألاحل

 الحعطيم

ع العجؼ  ت لخػٍى مً زالُ الخدلُل واإلاهاعهت ًبضو أن اإلاؤؾؿت جخجه أيثر هدى الاغخماص غلى الخصىم الجاٍع

ثم اهسكظذ يثيرا % 602 2011الٌبير في ألامىاُ الخاصت خُث بلؿذ وؿبت اإلاضًىهُت نصيرة ألاحل لؿىت 

 .2012في ؾىت % 65لخصل الى 

 : وضل اليشاط

 :معدو دألاران ئجمالي  ألوو 

إحمالي ألاصُى  /عنم ألاغماُ= مػضُ صوعان إحمالي ألاصُى 
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 UCAمعدو دألاران ئجمالي  ألوو اإصضة  خضاب:6-3الجدألاو ركم 

 2012 2011 المليان

 177.325.090,87 300.085.947,08 عنم ألاغماُ

 ُ  3.080.293.483,49 2.992.539.166,54 إحمالي ألاصى

 ُ  0,057 0,100 مػضُ صوعان إحمالي ألاصى

 :الحعطيم

با زالُ ؾىت 0,100ًدبين مً الجضُو أن ًل صًىاع مؿدثمغ في أصُى اإلاؤؾؿت نض صاع   أو 2011 مغة جهٍغ

 صج ومً الىاضح أن اإلاػضُ اإلاظًىع 0,100بػباعة أٌؿغ أن ًل صًىاع مؿدثمغ في ألاصُى خهو عنم أغماُ نضعه 

ض غً مثُله في ؾىت   وهى ما ٌػني بأن يكاءة ؤلاصاعة في اؾدثماع اإلاىاعص اإلاالُت 0,057 الظي ًهضع ب 2012ًٍؼ

 .اإلاخاخت في جضهىع ػكُل

 :معدو دألاران  ألوو غير الجارية

ت   ألاصُى ؾير الجاعي /عنم ألاغماُ= مػضُ صوعان ألاصُى ؾير الجاٍع

 UCAمعدو دألاران  ألوو غير الجارية اإصضة  خضاب:7-3الجدألاو ركم 

 2012 2011 المليان

 177.325.090,87 300.085.947,08 عنم ألاغماُ

ت  913.038.505,85 844.339.813,90 ألاصُى ؾير الجاٍع

ت  0.194 0.355 مػضُ صوعان ألاصُى ؾير الجاٍع

 :الحعطيم

، قٍل صًىاع مؿدثمغ  ًاهذ ؾببا في اهسكاض مػضُ صوعان ألاصُى ت  ًدبين مً الجضُو أن ألاصُى الؿير الجاٍع

  صج في الؿىت الؿابهت0.355 صج في مهابل 0,194في جلَ الصُى نض أؾهم في جدهُو عنم ألاغماُ نضعه 

 :معدو دألاران  ألوو الجارية

ت  ت/عنم ألاغماُ= مػضُ صوعان ألاصُى الجاٍع  ألاصُى الجاٍع

 UCAمعدو دألاران  ألوو الجارية اإصضة  خضاب: 8-3الجدألاو ركم 

 2012 2011 المليان

 177.325.090,87 300.085.947,08 عنم ألاغماُ

ت  2.167.254.977,64 2.148.199.352,64 ألاصُى الجاٍع

ت  0,08 0,14 مػضُ صوعان ألاصُى الجاٍع
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: الحعطيم

ت ًضوع ب   لُدهو عنم ألاغماُ 0,08مً زالُ الجضُو الؿابو ًدبين أن ًل صًىاع مؿدثمغ في ألاصُى الجاٍع

 مغة مما ٌػني أن 0,14 2011 وهى مػضُ ًبضو أنل مً مثُله في الؿىت الؿابهت، خُث بلـ ؾىت 0,08نُمخه 

 ُ ًاهذ ؾببا في اهسكاض مػضُ صوعان إحمالي ألاصى   .بأن جلَ ألاصُى 

 :معدو دألاران الىلدية

 اإلاىحىصاث وما ًماثلها/عنم ألاغماُ=  مػضُ صوعان الىهضًت

 UCAمعدو دألاران الىلدية اإصضة  خضاب: 9-3الجدألاو ركم 

 2012 2011 المليان

 177.325.090,87 300.085.947,08 عنم ألاغماُ

 12.445.647,40 12.892.614,71 اإلاىحىصاث وما ًماثلها

 14,248 23,230 مػضُ صوعان الىهضًت

 :الحعطيم

مً اإلاهم ؤلاشاعة إلى اهه ال جىحض وؿبت همىطحُت إلاػضُ صوعان الىهضًت، لظا ًيبغي الهُام بمهاعهت وؿبت 

سُت لىكـ اإلاؤؾؿت ويما ًبضو أن هىاى اهسكاض في  اإلاؤؾؿت مؼ اإلاؤؾؿاث اإلاماثلت أو مؼ اليؿب الخاٍع

 .2012 مغة ؾىت 14,248 إلى 2011 مغة ؾىت 23,230مػضُ صوعان الىهضًت مً 

 UCAدراصة اللوائم ااالية اإصضة:ااملدح الثالح

حػخبر الهىائم اإلاالُت الىؾُلت ألاؾاؾُت لإلبضاع اإلاالي غً اإلايشأة، خُث ًىظغ للمػلىماث الىاعصة قيها بأهه 

 .جهِـ اإلاغيؼ اإلاالي للميشأة و أصائها اإلاالي و جضقهاتها الىهضًت

 اايزاهية:ااعطل  ألاو 

  ش إغضاص )اإلايزاهُت هي جصىع للىطؼ اإلاالي أو الحالت اإلاالُت للمؤؾؿت وطلَ في لحظت ػمىُت مػُىت جاٍع

(. الهائمت

  ًاقت البىىص الخاصت ؿمى الجاهب ألاُو بالخصىم أو اإلاؼلىباث وجىضعج قُه  وللميزاهُت حاهبين، َو

ًاقت البىىص  ً، والثاوي باألصُى أو اإلاىحىصاث وجىضعج قُه  بسصىم اإلاؤؾؿت والتزاماتها ججاه آلازٍغ

ً  .الخاصت بأصُى اإلاؤؾؿت وخهىنها غلى آلازٍغ
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   ألوو                 UCAاايزاهية اإصضة : 10-3الجدألاو      

 ألوو 

 

الليم اللامة  

2012 

الاهحالن ألا 

 2012اائوهات 

الليم 

 2012الصافية

الليم الصافية 

2011 

     ألوو غير الجارية 

    قاعم الشغاء 

 51480, 00 51480, 00   51480, 00الخثبُخاث ؾير اإلااصًت 

    الخثبُخاث اإلااصًت 

     44810, 00 44810, 00  44810, 00أعاض ي 

   7248156, 24 7248156, 24مباوي 

 554923004                                    , 16 1438454820, 16جثبُخاث ماصًت أزغي 

 

00 ,883531816 05 ,814833124 

جثبُخاث ممىىخت 

امخُاػاث 

    

جثبُخاث حاعي 

إهجاػها 

    

    الخثبُخاث اإلاالُت 

الؿىضاث اإلاىطىغت 

مىطىع اإلاػاصلت 

    

اإلاؿاهماث ألازغي    

وخؿاباث الضائىت 

اإلالحهت 

85 ,33278399 00 ,3868000 85 ,29410399 85 ,29410399 

    ؾىضاث أزغي مثبخت 

الهغوض وألاصُى 

اإلاالُت ألازغي ؾير 

ت  الجاٍع

    

طغائب مؤحلت غلى 

ألاصُى 

    

مجموعة  ألوو 

غير الجارية 

25 ,147907766 40 ,56603916 85 ,913038505 90 ,844339813    

     ألوو الجارية 

اإلاسؼوهاث الجاعي 

إهجاػها 

51 ,10979582  51 ,10979582 00 ,11093150 
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الضًىن الضائىت 

اؾخسضاماث مماثلت 

    

 207772386, 13  2049976142, 72 1568381, 00 2051544523, 72الؼبائً 

 43625197, 60 89696624, 06  89696624, 06اإلاضًىىن آلازغون 

 2864528, 20 4156981, 95  4156981, 95الظغائب 

ت  ألاصُى الجاٍع

ألازغي 

    

    اإلاىحىصاث وما ًمثلها 

جىلُكاث وأصُى 

ت  مالُت حاٍع

    

ىت   12892614, 71 12445646, 40  12445646, 40الخٍؼ

مجموعة  ألوو 

الجارية 

64 ,2168823358 00 ,1568381 64 ,2167254977 64 ,2148199352 

مجموع العام 

للألوو 

89 ,3647901024 40 ,567607541 49 ,3080293483 54 ,2992539166 
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 اللصوم UCAميزاهية ااإصضة :11-3          الجدألاو 

 2011 2012اللصوم 

   مواو اللاألة 

 9 00000, 00 9 00000, 00عأؽ اإلااُ الصاصع 

  عأؽ اإلااُ ؾير اإلاؼلىب 

الػالواث والاخخُاػاث 

قاعم إغاصة الخهُُم 

66 ,353288491 35 ,339437334 

  قاعم اإلاػاصُ 

 39402471, 33 3471521, 36الىدُجت الصاقُت 

( 50072048, 45)( 34933762, 74)جغخُل مً حضًض -عروؽ ألامىاُ الخاصت ألازغي 

 329667757, 23 322726250, 28 1ااجموع 

ت    الخصىم ؾير الجاٍع

 288138470, 14 337133077, 60الهغوض والضًىن اإلاالُت 

   (اإلاؤحلت واإلاغصىصة لها)الظغائب 

ت    الضًىن ألازغي ؾير الجاٍع

 391148665, 66 430625717, 61اإلائىهاث واإلاىخجاث اإلاضعحت في الحؿاباث ؾلكا 

 679287135, 80 767758795, 21 2مجموعة اللصوم غير الجارية 

  اللصوم الجارية  

 1981978419, 15 1970764448, 77اإلاىعصون والحؿاباث اإلالحهت 

  الظغائب 

 1605854, 36 19043989, 23الضًىن ألازغي 

ىت الخصىم    زٍؼ

 1983584273, 51 1989808438, 00مجموع اللصوم الجارية 

 2992539166, 54 3080293483, 49مجموع العام لللصوم 

: الحفضيرات

ُ ) صج51480, 00 بهُمت 2012 و2011ثباث نُمت الخثبُخاث الؿير اإلااصًت زالُ صوعحي-1  (ج اإلايزاهُت أصى

 (ج م أ) صج 44810, 00 بهُمت 2012 و2011ثباث نُمت ألاعاض ي زالُ صوعحي -2

:  صح إلى ما ًلي7248156, 24جىهؿم اإلاباوي في أصُى اإلايزاهُت -3

 731052, 59    الؿًٌ الىظُكي للمؿخسضمين 
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 صج  6517103, 65   مباوي ؤلاصاعة 

 صج 1438454820, 16جىهؿم الخثبُخاث اإلااصًت ألازغي في أصُى اإلايزاهُت -4

صج 896277614, 80  اإلاػضاث وألاصواث 

 94468695, 61  مػضاث الىهل 

صج 5778509, 11  ججهيزاث مٌخب 

 5812499, 00  الخجهيزاث الاحخماغُت 

صج 436127501, 64 تهُِئاث   جغيُباث غامت و

صج 29410399, 85اإلاؿاهماث ألازغي والحؿاباث الضائىت اإلالحهت بهُذ ثابخت بهُمت -5

 2012صج عاحؼ إلى التراحؼ في اإلابُػاث زالُ صوعة 27747719, 41ًكؿغ اهسكاض في نُمت طمم الؼبائً -6

. 2011مهاعهت بضوعة 

: خؿب اإلاغاحػت الػامت/صحٌما ًلي89696624, 06ًمًٌ جكؿير اإلاضًىىن آلازغون اإلاهضعة نُمخه -7

دت صج 5360398, 39 بهُمت OAIC  حؿبي ناث إلاؤؾؿت بً قٍغ

صج 110605, 57 وهغان UCA  حؿبي ناث إلاؤؾؿت  

صج 83870451, 91بهُمت OAIC  غملُاث غلى الحؿاباث 

غة CCLS  حؿبي ناث إلاؤؾؿت  صج 278189, 56البٍى

صج 76978, 63وهغان CCLS  حؿبي ناث إلاؤؾؿت 

صج 1292453, 75:جخمثل الظغائب في ألاصُى اإلايزاهُت قُما ًلي- 8

للمؤؾؿت 2011صج، بػض جسصُص هخائج ؾىت 13851157, 31اعجكؼ خؿاب الػالواث والاخخُاػاث بهُمت -9

UCA ت 1213209, 28  إلى اخخُاػاث ناهىهُت صج 12637948, 03صج واخخُاػاث ازخُاٍع

مًٌ جكصُلها يما ًلي1970764448, 77جهضًغ نُمت اإلاىعصًً والحؿاباث اإلالحهت بهُمت-10 : صج ٍو

صج 1970501948, 77  مىعصو اإلاسؼوهاث 

صج 262500, 00  مىعصو الكىاجير التي لم جصل إلى صاخبها 

: صحٌما ًلي19043989, 23ًمًٌ جكصُل غىصغ الضًىن ألازغي في حاهب زصىم اإلايزاهُت اإلاهضعة بهُمت -11 
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صج 90099, 60   اإلاؿخسضمىن الاغتراطاث غً ألاحىع 

صج 8048، 49  الهُئاث الاحخماغُت ألازغي 

صج 1340245, 00  الضولت الظغائب والغؾىم الهابلت للخدصُل 

ًاء الحصص الىاحب صقػها  صج 900000, 00  الشغ

صج 16705596, 14 الحؿاباث ألازغي الضائىت أو اإلاضًىت 

: صج يما ًلي430625717, 61ًخٍىن خؿاب اإلائىهاث واإلاىخجاث اإلاضعحت في الحؿاباث ؾلكا مهضعة-12

صج 357246535, 61  إغاهاث الخجهيزاث 

صج 30222130, 00  مئىهاث للمػاشاث والالتزاماث اإلاماثلت 

ت  صج 3680000, 00  اإلائىهاث ألازغي الخصىم ؾير الجاٍع

جدألاو خضابات الىحائج ألا ثدفلات اللسيىة :ااعطل الثاوي

هى بُان ملخص لألغباء اإلاىخجاث اإلاىجؼة مً الٌُان زالُ الؿىت اإلاالُت، وال ًأزظ :خضابات الىحائججدألاو -1

برػ بالخميز الىدُجت الصاقُت للؿىت اإلاالُت ش السحب، ٍو ش الخدصُل أو جاٍع  .(الغبذ أو الخؿاعة)في الحؿاب جاٍع
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 جدألاو خضابات الىحائج: 12-3                                     الجدألاو 

 2012   2011 

 300085947, 08 177325090, 87عنم ألاغماُ 

حؿير اإلاسؼوهاث اإلاىخجاث اإلاصىػت والجاعي 

جصيُػها 

  

  ؤلاهخاج اإلاثبذ 

  إغاهاث الاؾخؿالُ 

 300085947, 08 177325090, 87ئهحاج الضىة ااالية 

اث اإلاؿتهلٌت  ( 11897848, 76)( 10716620, 18)اإلاشتًر

ًاث ألازغي  ( 120495539, 71)( 35290579, 74)الخضماث الخاعحُت و ؤلاهخال

( 132393388, 47)( 46007199, 92 )اصتهالن الضىة ااالية 

 167692558, 61 131317890, 95الليمة ااضافة لالصحغالو 

( 122725321, 82)( 117607283, 57)أغباء الػاملين 

( 253523, 74)( 156674, 00)الظغائب والغؾىم واإلاضقىغاث اإلاماثلت 

 44713713, 05 13553933, 38الفائض اللام لالصحغالو 

 77814656, 25 71422269, 16اإلاىخجاث الػملُاجُت ألازغي 

 ( 87841, 34)ألاغباء الػملُاث ألازغي 

ًاث  ( 99808848, 37)( 85138054, 90)اإلاسصصاث لالهخال

 16682952, 21 5680785, 19اؾترحاع غلى زؿائغ الهُمت واإلائىهاث 

 39402473, 14 5431091, 49الىخيجة العمطياثية  

  اإلاىخجاث اإلاالُت 

( 1, 81)( 1959570, 13)ألاغباء اإلاالُت 

( 1, 81)( 1959570, 13)الىخيجة ااالية 

 39402471, 33 3471521, 36الىخيجة الجارية كملل الضرائل 

  الظغائب الىاحب صقػها غً الىدُجت الػاصًت 

  غً الىخائج الػاصًت (حؿيراث)الظغائب اإلاؤحلت 

مجموع مىحجات  وشعة العادية 

مجموع أعملاء  وشعة العادية 

 22 ,254428145 

(86 ,250956623 )

54 ,394583555 

( 21 ,355181084 )

 

 39402471, 33  3471521, 36الىخيجة  وشعة العادية 

   (مىخجاث)غىاصغ ؾير الػاصًت 

   (أغباء)غىاصغ ؾير غاصًت
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  الىخيجة غير العادية 

 39402471, 33 3471521, 36ألافي الىخيجة الضىة ااالية 
 UCAالىثائو الضازلُت إلاؤؾؿت: ااصدر                                                                         

  جدألاو ثدفلات اللسيىة -2

 وهضقه هى 1IASهي نائمت مهمت يما ًىص غلُه اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولي ألاُو :جدألاو ثدفلات اللسيىة  

ىت هدُجت أهمُت وحىص الؿُىلت وجدهُو الخىاػن اإلاالي في اإلاؤؾؿت، وهى حضُو ؾير  إغؼاء مػلىماث غً الخٍؼ

ىت اإلاؤؾؿتPCNمىحىص في هظام   ٌؿمذ بخكؿير الخؿيراث التي خضثذ في زٍؼ

 UCAجدألاو ثدفلات اللسيىة لطمإصضة -1

جدألاو ثدفلات اللسيىة : 13-3                                   الجدألاو 

 2012 2011 

  ثدفلات أمواو اللسيىة ااحأثية مً  وشعة العمطياثية 

 275395016, 97 240356648, 36 اإلاهبىطت مً غىض الؼبائً  الخدصُل

( 292800663, 4)( 185441578, 78)اإلابالـ اإلاضقىغت للمىعصًً والػاملين 

( 17639292, 43)( 22235124, 23)الكىائض واإلاصاٍعل اإلاالُت ألازغي اإلاضقىغت 

( 500000, 00 )( 1292453, 75)الظغائب غً الىخائج اإلاضقىغت 

ىت نبل الػىاصغ ؾير الػاصًت  ( 938'3554, 90) 31387491, 60جضقهاث أمىاُ الخٍؼ

ىت اإلاغجبؼت بالػىاصغ ؾير الػاصًت   212774, 75 21159, 14جضقهاث أمىاُ الخٍؼ

( 35332164, 15) 31408650, 74 (أ )ألافي الحدفلات اللسيىة ااحأثية مً أوشعة الاصحغالو

  ثدفلات اللسيىة ااحأثية مً عمطيات الاصخثمار 

( 6499423, 21 )( 7029634, 97)اإلاسحىباث غً انخىاء الخثبُخاث 

   غً غملُاث بُؼ الخثبُخاث ماصًت أو ؾير ماصًت الخدصُل

  اإلاسحىباث غً انخىاء الخثبُخاث اإلاالُت 

   غً غملُاث بُؼ جثبُخاث مالُت الخدصُل

  الكىائض التي جم جدصُلها غً الخىلُكاث اإلاالُت 

  الحصص وألانؿام اإلاهبىطت مً الىخائج 

الحدفلات أمواو اللسيىة ااحأثية مً أوشعة 

 (ب)الاصخثمار

(97 ,7029634 )(21 ,6499423 )

  الحدفلات اللسيىة ااحأثية مً عمطيات الحمويل 

   في أغهاب إصضاع أؾهم الخدصُل

  الحصص وؾيرها مً الخىػَػاث التي جم الهُام بها 
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   اإلاخأجُت مً الهغوض الخدصُل

( 2250000, 00)( 24825984, 08)حؿضًضاث الهغوض أو الضًىن ألازغي اإلاماثلت 

( 2250000, 00)( 24825984, 08) (ج)ثدفلات اللسيىة ااحأثية مً أوشعة الحمويل

  جأثير وحؿيراث ؾػغ الصغف غلى الؿُىالث وشبه الؿُىالث  

( 44081587, 36)( 446968, 31) (ج+ب+أ)جغير أمواو اللسيىة لطفترة

 56974202, 07 12892614, 71أمواو اللسيىة ألامعادالتها عىد افححاح الضىة ااالية 

 12892614, 71 12445646, 40أمواو اللسيىة ألامعادالتها عىد اخححام الضىة ااالية 

( 44081587, 36)( 446968, 31)جغيرات أمواو اللسيىة 

( 26509856, 00) 8974125, 00االربة مع الىخيجة ااداصبية 
الوثائم الداخطية لطمإصضة :                                                                                                           ااصدر

 UCAجدألاو جغيرات  مواو اللاألة اإصضة : ااعطل الثالح

 هي الحلهت الغابؼت بين خؿاباث الىخائج وبين اإلايزاهُت، ولًٌ مؼ :جدألاو جغيرات رؤألاش   مواو اللاألة- 

 .حػضص اإلاصاصع في ألامىاُ الخاصت جىحب جسصُص نائمت مىكغصة لخىطُذ مؿبباث هظا الخؿير ومصاصعه

جدألاو جغيرات  مواو اللاألة : 14-3     الجدألاو 

عالألاة رأصماو ااإصضة  

إلاألدار 

فارق فارق الحلييم 

ئعادة 

الحلييم 

الاخحياظات 

ألاالىخيجة 

رأليد في 

 2011ديضمبر31

00 ,900000    90 ,289365285 

هت  حؿير الؼٍغ

اإلاداؾبُت 

     

جصحُذ ألازؼاء 

الهامت 

     

     إغاصة جهُُم الخثبُخاث 

ألاعباح أو الخؿائغ ؾير 

مضعحت في الحؿاباث 

في خؿاباث الىخائج 

     

     الحصص اإلاضقىغت 

اصة عأؽ اإلااُ       ٍػ

صافي هدُجت الؿىت 

اإلاالُت 

    33 ,39402471 
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ديضمبر 31رأليد في 

2011 

00 ,900000    23 ,328767757 

هت  حؿير الؼٍغ

اإلاداؾبُت 

     

جصحُذ ألازؼاء 

الهامت 

     

     إغاصة جهُُم الخثبُخاث 

ألاعباح أو الخؿائغ ؾير 

مضعحت في خؿاب 

الىخائج 

     

( 10413028, 31)    الحصص اإلاضقىغت 

اصة عأؽ اإلااُ       ٍػ

صافي هدُجت الؿىت 

اإلاالُت 

     

رأليد 

 2011ديضمبر31في

00 ,900000    28 ,321826250 

الوثائم الداخطية لطمإصضة :                          ااصدر
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خاثمة الفصل 

بػض الضعاؾت الخؼبُهُت إلاؤؾؿت اجداص الخػاوهُت للحبىب أػلػىا غلى خهُهت ؾير الػمل بين اإلاصالح و يُكُت 

قاإلاداؾب ًهضم مػلىماث صنُهت و مغجبت . اندؿام ألاصواع في مسخلل اإلاغاخل الانخصاصًت التي جمغ بها اإلاؤؾؿت

هت مجمىغت مً اليؿب اإلاالُت و التي جمٌىه في ألازير مً اجساط الهغاع اإلاىاؾب، و بالخالي  إلى اإلاؿير غلى ػٍغ

مؿخهبل اإلاؤؾؿت و اإلابني غلى أؾاؾا غلى الهغاعاث اإلاخسظة مً اإلاؿير اؾدىاصا إلى اإلاػلىماث اإلاداؾبُت 

اإلاهضمت له و بالخالي ًبهى هجاح اإلاؤؾؿت بٍاملها مخىنكا غلى هجاح الخٍامل الانخصاصي بين الػملُخين، و غلُه 

. ًمٌىىا الهُى بأن اجساط نغاعاث أقظل للمؤؾؿت مغهىن بصحت اإلاػلىماث اإلاداؾبُت اإلاهضمت له
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 الخاتمة العامة  

وسخيخج مما سبم أن املحاسبت جلىيت كميت لجمع و معالجت و جسجمت املعلىماث املطبلت على ألاحدار املادًت 

الاكخصادًت و التي لها جأزير على الرمت املاليت ألي وحدة اكخصادًت و عليه حاسبت الخكاليف حعخبر كعمليت و 

مسحلت لها وشنها في املعادلت الاكخصادًت مً خالل ما جىفسه مً بياهاث و معلىماث دكيلت و ملدمت بشكل 

مخىاسم، و هى ما ٌسمح باالهخلال إلى الخحليل املالي و حساب أهم اليسب املاليت، و مىه فئن صحت هره 

ت هي التي سخمكً املسير مً اجخاذ أفضل كساز ممكً على  املعلىماث املاليت املصاغت على شكل وسب حسييًر

. ضىء ما كدم إليه

و كد جمكىا مً معسفت الدوز الفعال ملحاسبت الخكاليف كأداة فعالت في الدسيير مً خالل ما جلدمه له مً                   

. معلىماث أوليت، حيث و كلما صحذ كلما كاهذ مساهمتها في الدسيير أكبر

و بالخالي ملحاسبت الخكاليف مكاهت مخميزة في املؤسست لكىنها جحظى باعخمادها للسم هام كاملحاسبت و املاليت 

و جىصلىا إلى دوزها في خلم الخكامل .مسوزا بأهميت كىاعدها وصىال إلى كىنها الدعامت السئيسيت في الخحليل املالي

. مع الدسيير كعمليت ملبلت مً جهت، و ككهاش له صالحيت اجخاذ اللساز مً جهت أخسي 

و على العمىم جبلى محاسبت الخكاليف طسفا هاما في مساواة اجخاذ اللسازاث للمؤسست و خصىصا بخكاملها 

. املثمس الدسيير للىصىل باملؤسست ألفضل الحلىل أو السياساث املمكً اعخمادها مسخلبال

:   الىخائج

: جىصلىا مً خالل هرا املىضىع إلى الىخائج الخاليت

حعخبر املحاسبت مً أهم أدواث الدسيير التي حعخمد عليها املؤسساث فهي جلىيت كميت ملعالجت البياهاث و -

حسجيل العملياث التي ًلىم بها ألاعىان الاكخصادًىن 

ً بكل صدق و شفافيت مً أجل اجخاذ اللسازاث - تهدف اللىائم املاليت إلى إًصال املعلىماث إلى املسيًر

. املالئمت

محاسبت الخكاليف جىفس املعلىماث و جليمها و جلىم بخحليلها بدزجت التي جخدم املؤسست و جكعلها أكثر دزاًت -

بكىهس وشاطها و سيرها و هرا ما أدي بها اللعب دوز هام و فعال و أساس ي في مكال الدسيير و هرا باإلحاطت 

. بأهم البياهاث و إلاحصاءاث في عمليت الخخطيط و الخيبؤ

ت امللحلت بمساكبت جىفير الخطط وجىجيهها- . ٌعخبر الدسيير في املؤسست مً الىظائف إلاداٍز

. لخحليم فعاليت و أهداف املؤسست، ًخطلب وجىد هظام فعال و جىظيم جيد للمؤسست-
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: الخىصياث

ً و جأهيل إلاطازاث علميا و عمليا مً أجل ممازست املحاسبت- . جكٍى

. الليام بدزاست محاسبت الخكاليف-

. جطبيم محاسبت الخكاليف مً خالل مىاكبت الدسيير في املؤسساث-

 .ًكب الاهخمام بفعاليت الدسيير داخل املؤسست-
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خص لالم

حعخبر املحاسبت جقنيت كميت لجمع و معالجت و جسجمت املعلوماث املطبقت على ألاحداث املادًت الاقخصادًت و 

. التي لها جأثير على الرمت املاليت ألي وحدة اقخصادًت، و هي أول خطوة جقوم بها املؤسست في عملها املحاسبي

. حيث تهخم باملعاًنت و املخابعت، جمع الحسكاث املاليت و العنصس ألاساس ي للخحكم في الاقخصاد

و من خالل ذلك فمحاسبت الخكاليف نظام إعالمي ًصود كل من ًخعامل مع املؤسست بالسياساث الالشمت 

ت و جسجبب ازجبااا مبااسا بأدواث الدسيير ألاخسر  و هي أًلا هامت . الخ...املحاسبت الخحليليت، النقدًت )اللسوٍز

ا في  لدسجيل العملياث  و حساب مخخلف الخكاليف و هي جلعب دوزا هاما في الدسيير، الري ٌعد أمسا ضسوٍز

املؤسساث فهو بمثابت القلب النابض في املؤسست ٌسخقبل املعلوماث املضخمت من اسف جميع املصالح و 

 . ًقوم بمعالجتها، كما يهدف أًلا إلى جحقيق ألاهداف املسطسة من قبل املؤسست باسخخدام املوازد املخاحت

 :الكلمات املفتاحية

 املحاسبت- 

 محاسبت الخكاليف- 

 الدسيير- 

 محاسبت الدسيير- 

Résumé : 

La technologie Comptable est le montant de la collecte, le traitement et la  traduction des 

informations Applicables aux événement Matériels Economiques qui Ont Un Impact Sur- la 

Divulgation Financière dune Unité Economique, et est La Premier  étape entreprise Par Almmassh 

Dans Sa Comptabilité, Ou l’inspection Des Soins Et Le Sui, La Collecte des mouvements financiers. 

Iasi que l’élément de base du contrôle dans l’économie. 

Et a travers elle, fmhacbh Système d’information altkalpv fournit .I la fois porte sur les bases 

nécessaires balseavat le nécessaire, et sont directement liées à d’autres outils de gestion 

« comptabilité Althalibah  Yanaka, dih’k » et sont également importants pour les opérations 

d’enregistrement et divers compte Altkalpv , et est un râpe important à envenimer dans la gestion, 

ce qui est essentiel dans les institutions, il sert au cœur de l’organisation battant acceptera des 

informations amplifié par tous les intérêts et les processus, et vise également à atteindre les objets 

soulignés par l’établissent en  utilisant les ressources disponibles.      



 Mots clés: 

-Comptabilité 

-La Comptabilité de cout 

-Gestion 

-Comptabilité de gestion             
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