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    إلاهداء                     
 :أهدي عملي هرا

أبي " إلى من علمني الىجاح والصبر إلى من افحلدثه في مىاجهة الصعاب ولم ثمهله الدهيا ألزثىي من حىاهه

 .زحمه هللا، اللهم ادخله جىحك واجعل أعماله في ميزان الحسىات"

وإلى من ثخسابم الكلمات لحخسج معبرة عن مكىىن ذاتها من علمني وعاهد الصعاب ألصل إلى ما أها فيه، 

وعىدما ثكسىوي الهمىم في بحس حىانها ليخفف من آالمي أطال هللا في عمسها وازجىا من هللا أن ًبلها لىا   

 .الغالية" أمي"

، "زشيدة: "وإلى كل أخىاجي وإخىاوي وألاهل وألاكازب وإلى كل أصدكائي وصدًلاجي  وأخص بالركس

من أحبىا السىة وجاهدوا من أجلها وعم السفاق ثكسمىا علي بىصحهم "فاطمة"،  "زشيدة"، "وعيمة"

سعاهم، وإلى كل من لم ٌسعهم إهدائي   .ًحفظهم هللا ٍو



                        التشكر
 الشكر هلل عس وجل الري مىا عليا بفضله وأعاهني على إتمام

 .هرا البحث وأسأله الهداًت والتىفيق في أعمالي مستقبال

 "قىبع خيرة"ثم جسيل التقدًر والعرفان إلى ألاستاذ املؤطرة 

 عً حسً قبىل إلاشراف على هرا العمل، وتقدًم لىا الىصائح

  وخاصت مسؤول« EDIMCO »والتىجيه وال هيس ى كرلك مؤسست 

 قسم املحاسبت محمد والشكر الخالص للجىت املحترمت التي تكرمت

 .بتقبلها مىاقشت هره املركرة

 .كما أتقدم بالشكر إلى كل مً ساعدوي مً قريب أو مً بعيد على اهجاز هرا العمل
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 مقدمة

    ًتزاًد الاهخمام في الىكذ الحاطس بمدي فعالُت وهفاءة املؤطظاث في جؤدًت وعائفها وجدلُم ألاهداف التي 

ت أم خدمُت، ألامس الري اكخض ى الترهيز  على إدازة  وشؤة مً أحلها، طىاء واهذ هره املؤطظاث صىاعُت، ججاٍز

ت والختىزر ر.مىاد جلً املؤطظاث ببىزة جظمً لها الىصٌى إإى أهدافها وجىفف لها الاطخمساٍز

ً مً خالٌ حهىد املدازض العملُت    وبالسغم مً أن حروز عملُت جلُُم ألاداء جمخد إإى بداًت اللسن العشٍس

ر.التي زهصث على دزاطاث الىكذ والحسهت وأطالُب زفع مظخىي ألاداء في املؤطظاث

  إال أن هرا املىطىع أصبذ في بداًت الدظعُىاث الىهج الري بدأث الدٌو واملىغماث على مخخلف أهىاعها 

ر.جىلُت العىاًت التي ٌظخدلها

  إن املؤطظت الاكخبادًت العمىمُت باعخبازها مدسن اليشاط الاكخبادي حشهد عدة جدىالث جمخاش   

ف ألاحف هظعف الدظُير وعدم  بالظغىطاث الخازحُت وجىحُه برلً جددًاث هبري على املدي اللبس والتٍى

لُت مً طسف املؤطظاث ألاخسي الخاصت، في عف هره  مىاهبت جددًاث الختىز الخىىىلىجي واملىافظت الدظٍى

اللُىد حظعى هره املؤطظاث للحفاظ على مياهتها ومداولت طمان وطعُت جىافظُت في املدُط الري صاز  

ذلً، إن هره املهمت   أهثر صعىبت مً ذي كبف، وذلً بالبدث عً الىطائف والتسق الىفُلت بخدظين

ت جمىنها  م وطع أطع وجلىُاث حظُيًر حظخىحب وحىد حظُير علالوي وفعاٌ داخف املؤطظت وذلً عً طٍس

مً املساكبت والخدىم في مدُتها الداخلي مً حهت والخؤكلم مع مدُتها الخازجي والخبدي للمشاوف 

والعساكُف مً حهت أخسي، مً بين هره الخلىُاث حعخبر مساكبت الدظُير وطُلت هامت بُد املؤطظت في طبُف 

ر.الحفاظ على مىازدها وجدلُم أهدافها وجدظين أداءها

ر:  مً خالٌ وف هره املىتللاث جدبلىز معالم مشيلت البدث التي ًمىً صُاغتها على الىدى الخاإي

 :إلاشكالية

 كيف جساهم مراقبة الخسيير في الرفع من مسحوى ألاداء داخل املؤسسة؟ 

 :ألاسئلة الفرعية

رماذا وعني بمساكبت الدظُير ، وما هي أهدافها؟-

رماذا حعني بخلُُم ألاداء؟ وما هي العىامف املؤثسة على جلُُم ألاداء؟-ر

رما أهم أدواث مساكبت الدظُير ، وما هى دوزها في أداء املؤطظت؟-ر
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ر ؟EDIMCOهف ملساكبت الدظُير دوز في جدظين أداء املؤطظت -ر

 :الفرضيات

ر.حعخبر مساكبت الدظُير مً الىعائف الهامت التي حعخمد عليها املؤطظت لخدلُم أهدافها-

ت ولىخت اللُادة مً أهم أدواث مساكبت الدظُير املظخعملت في -ر حعخبر املداطبت الخدلُلُت، املىاشهاث الخلدًٍس

ر.جدظين ألاداء

ٌظاعد جلُُم ألاداء على الخدلُم مً كُام املؤطظت بىعائفها بؤفظف هفاءة ممىىت والاطخخدام ألامثف -ر

ر.ملىازدها الاكخبادًت

 :أسباب اخحيار املوضوع

ر.الخعٍسف بىعُفت مساكبت الدظُير وألاهمُت التي جملىنها داخف املؤطظت في جدظين ألاداء-

ر.الىطع املتردي للدظُير في املؤطظاث العمىمُت-ر

ر.طبُعت الخخبص الري هدزض فُه-ر

ر.السغبت في الاطالع والخىطع في هرا املىطىع-ر

ر.الشعىز بؤهمُت املساكبت هؤداة إلهجاح حظُير املؤطظاث العمىمُت-ر

 :أهداف وأهم الدراسة

ر:بىاءا على جددًد مشيلت مىطىع البدث، والفسطُاث ألاطاطُت، فئن الهدف مً هرا هى جدلُم ماًلي

ر.بلىزة أهمُت وعُفت مساكبت الدظُير في السفع وجدظين أداء املؤطظت العمىمُت-

ر: أما أهمُتها جخمثف في ألاحي

ر.جىطُذ أهم أدواث مساكبت الدظُير وجبُان هُفُت مظاعدة هره ألاخيرة في جدظين أداء املؤطظت-

ر.اكتراح حملت الخىصُاث على طىء الىخائج التي طِظفس عنها البدث-ر

 

ر
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 :املىهج املحبع

لإلملام بهرا البدث كد جم اهتهاج ألاطلىب الىصفي الخدلُلي الري ًىاطب مىطىع الدزاطت فُما ًخعلم 

ر.EDIMCOبالجاهب الىغسي، أما الجاهب الختبُلي، فلد جم الاعخماد على دزاطت خالت التي جمذ بمؤطظت

 :الدراسات السابقة

ر:مً بين هره الدزاطاث دزاطت جدذ عىىان

، والهدف مً الدزاطت هي 1994، داز املدمدًت، الجصائس، "جلىُاث مساكبت الدظُير"هاصس دادي عدون، -

الخعٍسف بمدي فعالُت مساكبت الدظُير في املؤطظاث وهُفُت جدلُم الخيامف بين أكظام املؤطظت للسفع مً 

ر.مظخىاها

، ألاوادًمُت، اللاهسة وبالخاإي الهدف منها "اججاهاث خدًثت في الخلُُم والدظُير في ألاداء"جىفُم عبد املدظً، -

ر.هى جلُُم ألاداء في حمُع املجاالث وهُفُت الخميز في ألاداء إلعتاء صىزة واضحت له

والىدُجت التي جىصلذ إليها هي أن الدزاطاث الظابلت شاملت على العمىم ومفبلت بالشيف الجُد، والتي واهذ 

حشخمف هرلً على هثرة املساحع بامللازهت باليظبت للدزاطت آلاهُت ولىً ًبلى هرا الخدظين مخىاطع ملازهت مع 

ر.الدزاطت آلاهُت، ألن هره ألاخيرة واهذ مجظدة في أزض الىاكع

 :ثحديد الدراسة

ر.رللد جمذ الدزاطت في مؤطظت إهخاج وجىشَع مىاد البىاء بمظخغاهم:رمً خُث امليان

ر.2017 إإى غاًت مازض 2016في أواخس دٌظمبر :رمً خُث الصمان

 :صعوبات البحث

وان وال بد ليف عمف فىسي أوادًمي أن ًىاحه مجمىعت مً املباعب، ومً بُنها الدزاطت التي بين أًدًىا خُث 

ر:واحهخىا صعىبت عدة جرهس منها

ر.صعىبت الخىفُم بين إعداد املرهسة ودزاطت امللاًِع-

صعىبت اخخُاز دزاطت خالت، إذ وف مسة هلترح فيها مؤطظت معىُت للدزاطت إال وكىبلذ بعدم اللبى ٌ أو عدم -ر

جىفيرها على أدواث مساكبت الدظُير  باللدز اليافي للدزاطت، إطافت إإى أثسث بشيف أو بآخس على كُمت هرا 

ر.البدث
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 :ثقسيمات البحث

ر:طدخم هُيلت البدث في إطاز ختت حشخمف على ثالثت فبٌى وهي على الىدى الخاإي

أهىاع، :رر-بحيث يحم عرض مخحفر ملاهية مراقبة الخسيير: عموميات حوو مراقبة الخسيير : الففل ألاوو 

ر.ومظاز وأدواث مساكبت الدظُير-رفعالُت وازجباط ملبالح مساكبت الدظُير

 :الري جىاولىا فُه ما ًلي:رأهمية مراقبة الخسيير في ثحسين أداء املؤسسة: الففل الثاوي

ر. جلُُم ألاداء وأخيرا أدواث مساكبت الدظُير ودوزها في جدظين أداء املؤطظت–مدخف لألداء 

 : الري وان ًخمسهص على: دراسة حالة مؤسسة إهحاج وثوزيع مواد البىاء: الففل الثالث

رر.EDIMCOهغسة عامت خٌى املؤطظت-ر

ر. ألادواث املظخخدمت في مساكبت الدظُير باملؤطظت –

ر.جلُُم أداء ألاوشتت باملؤطظت-

رررررررررررررررررررررررررررررررر

رر

ر
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ثمهيد 

   الدظُحر هى بمثابت اإلاسآة التي ًمىً بىاطؿتها بنؿاء ضىزة خلُلُت نً وشاؾاث اإلااطظت، وذلً هدُجت 

ت جؿبُم مبادثه . بطسامت والتي حهخبر ؤطاطُت لىجاح الهملُت الدظُحًر

ت هى الىضٌى بلى ؤكص ى ألاهداف اإلاظؿسة مً ؾسف اإلااطظت وبإكل جيلفت    بن الهدف مً ؤي نملُت حظُحًر

. ممىىت وذلً نلى ؤطاض ؤلامياهُاث اإلاخىفسة لديها، اجخاذ اللسازاث اإلاىاطبت إلاهالجت اإلاشاول الُىمُت

ت، فاإلاساكبت هي مسخلت يحر  اث الاكخطادًت حمُها وقُفت اإلاساكبت غمً الىقاثف الدظُحًر   للد ؤدزحذ الىكٍس

كابلُت الاهفطاٌ نً الدظُحر، خُث جلىم هره الىقُفت بفدظ هخاثج ألاداء الفهلي وملازهتها باألهداف 

ت مً ؤحل جصخُذ ألاخؿاء  اث ألاداء الفهلُت واإلاهُاٍز اإلاظؿسة للخإهد مً مدي  جدلُم الخىافم بحن مظخٍى

د الىجاح  ت نلى ول مظحر ًٍس والاهدسافاث، وبالخالي جمثل مساكبت الدظُحر الللب الىابؼ في اإلااطظت وهي غسوٍز

تها خاضت في قل اإلاظاولُاث  وجطيُف جدظحن ؤداء اإلااطظت الري ٌهد الػامً السثِس ي  الطخمساٍز

: الاحخمانُت في ؤدائها ولإلإلاام بجىاهب هرا اإلاىغىم طيخؿسق في الفطل ألاٌو بلى زالزت مباخث

ماهية مس قملة  لخظيير : املبح  ألاول

أنو ع، فعالية ألاالازثملاط اصالح مس قملة  لخظيير  : املبح  لثاني

مظاز ألاأدألا ت مس قملة  لخظيير  :ل املبح  لثالح

ل

ل

ل

ل

 

ل

ل

ل
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ماهية مس قملة  لخظيير :ل املبح  ألاول

  نسفذ مساكبت الدظُحر جؿىزاث ندًدة، جصامىذ مو هبر حجم اإلااطظاث وجىىنها ومو جؿىز وحهلد الهملُت 

ت للُادة اإلااطظت هيل وؤًػا إلاا جدلله مً غبـ  ت هيل، فإضبدذ الُىم بخدي الىطاثل الػسوٍز الدظُحًر

. في حظُحر اليشاؾاث والخيظُم فُما بُجها

مفاهيم أطاطية في  لخظيير : املطل  ألاول

:لمفهوم  لخظيير-(1

ً وهي والخالي : خظب:للدظُحر ندة حهاٍزف نسفها بهؼ اإلافىٍس

هى مجمىنت مً اللىاهحن وؤلاحساءاث وؤلادازة التي حظمذ بخؿبُم هكام مادي مهحن ألحل " :Muller-ل1-1

 1."ؤهداف مهُىتلجدلُم

ًسي ؤن الدظُحر هى نلم نلى ؤضٌى وكىاهحن نلمُت كابلُت نلى مخخلف اليشاؾاث ل":فسرد زري ثيطوزل-1-2

. "ألاطاطُت

1-3- G.Rainbault:" هى اطخهماٌ وافت مىاد اإلااطظت مً ؤحل بلىى ؤهداف مهُىت وهرا في بؾاز طُاطت

 2."مدددة ومهُىت

مىً حهٍسف الدظُحر نلى ؤهه الخخؿُـ، الخىكُم، الخىحُه، اللُادة، السكابت بًسع :نملُت مسهبت حشمل: ٍو

ت،  م الاطخخدام ألامثل للمىاد اإلاالُت، البشٍس جدلُم ألاهداف اإلاظؿسة للمىكمت بإكل جيلفت ممىىت نً ؾٍس

 3.اإلاادًت

ألاظائف  لخظيير -(2

ومهىاه جلدًس اإلاظخلبل وجدػحره في هفع الىكذ ، فالخيبا هى بدؤ الهمل للخدخل في : لحنملؤ ألا لحخمليط-2-1

اإلاظخلبل ،فليي جلىم ؤلادازة بىغو خؿت البد لها مً ؤن جلىم بدزاطاث الخيبا بالكسوف اإلاظخلبلُت، بذ ال 

ت، زم وغو خؿت مهحن للىضٌى بلى الهدف اإلاؿلىب بإنلى  ًخهدي ألامس بخطاء اإلاىاد اإلاالُت، اإلاادًت، البشٍس

 ل4.دزحت مً الىفاًت مو الخإهد الخام بإن الخؿت اإلاىغىنت للخىضل خخما بلى الهدف

 

ل

                                                           
.6، ص2012، 2بن عكنون، ط،"مدخل للتسيير"محمد رفٌق الطٌب،- 1  
.16، ص2002، 1، دٌوان المطبوعات ، الجزائر، ط"اقتصاد تسيير المؤسسة"،عبد الرزاق بن حبٌب- 2  
. 21، ص2006، الجزء األول، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، "مدخل للتسيير أساسيات، وظائف تقنيات"،محمد رفٌق الطٌب- 3  
. 18، ص1982، دار النهضة العربٌة، بٌروت، "تنظيم وإدارة األعمال"حمرو غناٌم وعلً الشرقاوي، - 4  
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جخػمً وغو الهُيل الخىكُمي لألفساد وجددًد اإلاظاولُاث والهالكاث الخىكُمُت اإلاؿلىبت ل:لحنظيم   -2-2

ت   ت  والالمسهٍص داخل الهمل والالشمت لدظُحر الخؿـ الظابلت ووغهها وجددًد خؿىؽ الظلؿت ودزحت اإلاسهٍص

اإلاؿلىبت في اجخاذ اللسازاث وججمُو ألانماٌ وألاوشؿت داخل وخداث جىكُمُت، وجددًد هؿاق ؤلاشساف 

 1.الىاحب جؿبُله وبطفت نامت

ًخؿلب الخىحُه الخإزحر نلى طلىن ألافساد لػمان جسهحز حهىدهم وحهبئت ؾاكتهم خٌى الهدف  : لحوجيهل-2-3

. اإلالطىد بما ٌظخلصم هرا ألامس مً جفهم لؿبُهت الظلىن ؤلاوظاوي ومً خظً اللُادة والاجطاٌ

ت، وجىخمل هره ألاخحرة بالخإهد مً : لسقابةل-2-4 ت ألاخحرة مً الهملُت ؤلاداٍز  حهخبر السكابت الىقُفُت ؤلاداٍز

م ملازهت ألاداء الفهلي باإلاهاًحر اإلاىغىنت وفي خالت اخخالفهما ًخم اجخاذ  دكت جىفُر الخؿـ نً ؾٍس

 2.ؤلاحساءاث الخصخُدُت إلاهالجت هره الاهدسافاث

)                                                      لشكل زقم  لخظيير عمطية د ئسرة مظحمسة :ل(1-ل1

   جخؿُـ                                                                 

  جىكُم                  زكابت                                           ل

 جىحُه                                                                 

، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، ،"مدخل لطخظيير أطاطيات، ألاظائف، ثقنيات"مدمد زفُم، : اصدز                                         . 23، ص2006 الجصء ألاٌو

أهد ف  لخظيير -ل(3

م الفسغُاث ؤو الخىكهاث اإلادزوطت؛  - جلُُم اإلاظخلبل نً ؾٍس

جدلُل الىدُجت الخالُت ملازهت بالخيبااث؛  -

جددًد الفسوق نً اإلالاًِع وجصخُذ الاهدسافاث؛   -

 3.الخإهد مً مدي فهالُت اللُاطاث اإلاخخرة -

 

 

 

 

                                                           
.42، ص 1995 مؤسسة الجامعة، اإلسكندرٌة، ،"التنظيم واإلدارة في قطاع األعمال"الشنوافً صالح، - 1  
.85،ص 2004الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، ، "أساسيات تنظيم وإدارة األعمال"عبد القادر حنفًٌ، عبد السالم أبو قحف، - 2  
.9، ص2007، مذكرة ماجستٌر ، جامعة محمد بوقره، بومرداس، "مراقبة التسيير في الجماعات المحلية"سلٌم عماد الدٌن، - 3  
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جعسرف مس قملة  لخظيير ألاخصائصها : املطل  لثاني

جعسرف مس قملة  لخظيير -(1

: خظب: هىان ندة حهاٍزف إلاساكبت الدظُحر وهي

هي الدظلظل الري مً خالله ًلىم مظاولي اإلااطظاث بػمان اطخًالٌ اإلاىاد اإلاخاخت ل":ENTONYل-1-1

. "بإكل الخيالُف وؤهثر فهالُت وهجانت للىضٌى بلى ألاهداف اإلاظؿسة

بن مساكبت الدظُحر هى بخدي الدوالُب ألاطاطُت للخهدًل الداخلي واللُادة، يهدف بلى " :Aburlandلل-1-2

ت باإلاىكمت وبلى حهل ألانماٌ التي ًلىم بها مخخلف ألانىان داخل اإلاىكمت اإلاخىاطلت  ختى  حهبئت اإلاىازد البشٍس

 ".ٌظاهم ذلً في جدلُم ألاهداف

1-3-.  Dearden Anthon: " مً ؤهه جم  ً فةن مساكبت الدظُحر هى اإلاظاز الري ًخإهد مً خالله اإلاظحًر

 ."الخطٌى نلى اإلاىازد واطخًاللها بفهالُت وهفاءة لخدلُم ؤهداف اإلاىكمت

1-4- Michel Gervais :" مساكبت الدظُحر هي الهملُت التي جدلم مً خاللها  اإلاظحرون ؤن اإلاىازد الىفُلت

 1."بخجظُد ألاهداف جم اطخًاللها اطخًالال هاحها وفهاال

ؤن زكابت الدظُحر جبدث نً بدزان ووغو وطاثل  مهلىماجُت مىحهت لخمىحن اإلاظاولحن مً " :ALAZARD-ل1-5

الخهسف وجدلُم الخيظُم الاكخطادي الهام بحن ألاهداف والىطاثل ومم هى مدلم لرا ًجب انخبازه هكاما 

. "مهلىماحي للُادة وحظُحر اإلااطظت وىهه ًساكب فهالُت وهجانت ألاداء لبلىى ألاهداف

ً بدظُحر ؤدائهم وبملازهت هخاثجهم مو اإلاخؿؿاث ":P .Bergerov-ل1-6 ؤنها جلً الهملُت التي حظمذ للمظحًر

. "وألاهداف اإلاظؿسة وباجخاذ ؤلاحساءاث الخصخُدُت إلاهالجت الىغهُاث يحر اإلاالثمت

: ومىه ًمىً اللٌى بإن مساكبت الدظُحر نلى ؤنها جلىم بثالر مفاهُم ؤطاطُت وهي

 وحهني ملازهت الىخاثج الجهاثُت مو ألاهداف اإلاظؿسةل: لفعالية .

 ملازهت الىخاثج الجهاثُت مو الىطاثل الىمُت: لنجاعة .

 2.ًلطد بها مساكبت ؤلامياهُاث اإلاىحىدة في اإلااطظاث مو ألاهداف اإلاسطىمت مظبلا: االئمة 

 

 

 

                                                           
1 - Michel Gervais ,control de gestion, la France dunod, 1976,p16. 

 .10، ص2003، دار المحمدٌة، الجزائر، "مراقبة التسيير في المؤسسة االقتصادية"،ناصر دادي عدون- 2



 الفصل األول                                عموميات حول مراقبة التسيير
 

 
10 

مثطح مس قملة  لخظيير :(2-1) لشكل                                                                    

 هد ف               

                                         كُاض الفهالُت كُاض اإلاالثمت 

                                                                                                      

 لوطائل             لللللللللللللللللللللللللللللللل لنحائج                                                                  

ل الىجانت للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

Source: Michel Gervais ,control de gestion, la France dunod, 1976, p29 .  

خصائص مس قملة  لخظيير -ل(2

: ًمىً جلخُظ خطاثظ مساكبت الدظُحر في الىلاؽ الخالُت

  ٌهمل هكام مساكبت الدظُحر نلى جلدًم مهلىماث صخُدت إلاخخر اللساز ألن اإلاهلىماث الخاؾئت ؤو

 اإلاشىهت جكلل مخخر اللساز وهثحرا ما جادي بلى هخاثج طِئت؛

  ًىفس هكام مساكبت الدظُحر اإلاهلىماث اإلاىاطبت في الىكذ اإلاىاطب خُث ؤن اإلاهلىمت اإلاخإخسة جفلد

مهىاها وفاثدتها حصثُا ؤو ولُا، فدطٌى مخخر اللساز نلى مهلىماث صخُدت ولىً مخإخس لِع لها ؤزس 

 نلى اللساز؛

  ٌظاهم هكام فهاٌ إلاساكبت الدظُحر نلى جخفُؼ الخيالُف الخاؾئت بذا وان الىكام ؤلالىترووي مبنى

نلى الخاطب والبرمجُاث فهى ًخفؼ مً جيالُف الدشًُل وجيالُف  الىكذ وؤًػا  جخفُؼ 

الخيالُف مً جيالُف مً خالٌ الخػلُل مً ألاخؿاء والاهدسافاث التي يالبا ما ًيىن لها جيالُف 

 باهكت؛

  مساكبت الدظُحر مساكبت ؤمامُت وخلفُت ألاداء ًكهس هرا حلُا مً خالٌ مظازها لها مهام في ؤلاؾاز

 .الخلدًسي، جخابو اليشاؾاث وجىفي اإلاهلىماث الالشمت الجخاذ اللسازاث

  ٌظاهم هكام مساكبت الدظُحر في اجخاذ اللساز مً خالٌ اإلاهلىماث التي ًلدمها هرا ألاخحر بلى مخخر

 اللساز والتي جخطف بالىغىح والجاهصة دون الخاحت بلى الخفظحر والخدلُل؛

  بن السكابت وقُفت ولِظذ طلؿت  جملً خم اإلاظاءلت فالسكابت حهخبر وقُفت مً وقاثف ؤلادازة

ولِظذ طلؿت كاثمت براتها  جملً خم اإلاخابهت وهشف ألاخؿاء ومداطبت اإلاظاولحن نً هره 

 1ألاخؿاء؛

 

                                                           
.8، ص1994، دار المحمدٌة، الجزائر، "تقنيات مراقبة التسيير"،ناصر دادي عدون-  1
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  إلاظاز مساكبت الدظُحر الداثم ؾبُهت هادثت بدُث ال ًمىً ؤن هجدها بدون ياًاث مىخكسة مً الهمل

 ؤو اليشاؽ؛

 1ؤن السكابت جخمىً مً مخابهت جىفُر الخؿت إلاهسفت مدي جدلُم ألاهداف اإلالسزة؛ 

  ؤن السكابت حظعى بلى كُاض ألاداء وفلا إلاهاًحر مالُت ويحر مالُت، مدددة طلفا لػمان طحرها هدى

 جدلُم ألاهداف اإلاسحىة؛

  حهمل مساكبت الدظُحر نلى جىخُد الجهىد مً ؤحل جدلُم اإلاشازهت في نملُت السكابت وبالخالي جدلُم

اث  ت في مخخلف مظخٍى ؤهداف اإلااطظت خُث جلىم مساكبت الدظُحر في الهمل نلى بهث الخٍُى

 2 .الظلؿت في اإلااطظت وجيشُؿها  

أهد ف ، أهمية، مكونات مس قملة  لخظيير : املطل  لثالح

أهد ف مس قملة  لخظيير -(1

: ًمىً جددًد بهؼ ألاهداف التي حهمل نلى جدلُلها مساكبت الدظُحر وهي

 الهمل نلى جدظحن مظخىي ؤلاهخاحُت وشٍادة زكم ألانماٌ؛ 

 ت لإلدازة الهلُا إلاساهص اإلاظاولحن؛  جىفحر اإلاهلىماث الػسوٍز

 ضُاهت الىكام اإلاداطبي والخدىم في اإلاهلىماث وبنداد لىخاث اللُادة؛ 

 مداولت الخللُل مً وظب ندم الخإهد؛ 

 ت؛  مخابهت جىفُر الخؿـ اإلاىغىنت واإلاهبر نجها باإلاحزاهُاث الخلدًٍس

  ملاًِع للىخاثج ؤو اإلااشساث خٌى فهالُت الدظُحر مً خالٌ الخؿسق بلى مخخلف مساهص ً جيٍى

 اإلاظاولُت؛

 كُاض اإلاظاولُت والهمل نلى الخيظُم في بؾاز الطالخُاث اإلاخىلت إلاساكبت الدظُحر؛ 

  ًمساكبت مظخىي اطخًالٌ الؿاكاث ؤلاهخاحُت واإلاىازد الاكخطادًت اإلاخاخت واجخاذ اللسازاث التي جػم

 اطخًاللها ؤفػل اطخًالٌ؛

 جؿبُم الظُاطت الهامت للماطظت مً خالٌ جددًد ألاهداف بىغىح؛ 

 جددًد الاهدسافاث وجدلُلها وجصخُدها الجخاذ اللسازاث  الظلُمت؛ 

  مساكبت الىغو اإلاالي واإلاطادز اإلاالُت واطخخداماتها ومداولت غمان الخىاشن اإلاالي نلى اإلادي اللطحر

ل واإلاخىطـ؛  3والؿٍى

 

 

                                                           
  .8، مرجع سبق ذكره ، ص"تقنيات مراقبة التسيير"،ناصر دادي عدون- 1

.25 مرجع سبق ذكره، ص،"دور نظام المعلومات المحاسبي في مراقبة التسيير"قورٌن حاج قوٌدر، -- 2  
3
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 جدلُل الاهدسافاث التي جيىن هاججت بحن اليشاؽ الخلُلي واليشاؽ اإلاهُازي؛ 

 جدلُم الفهالُت؛ 

  الىكف نلى هلاؽ الػهف التي حهاوي مجها اإلااطظت لخصخُدها واطخيخاج هلاؽ اللىة للترهحز نلى

 جدنمها؛

 1. جدلُم اإلاالثمت ؤي الخإهد مً ؤن ألاهداف اإلاظؿسة جخماش ى مو الىطاثل اإلاخاخت 

 أهمية مس قملة  لخظيير -(2

ل وذلً لألطباب الخالُت : للُذ مساكبت الدظُحر اهخماما هبحرا مً بدازاث اإلايشأث الاكخطادًت مىر ؤمد ؾٍى

  ٌالػبـ الداخلي والفدظ اإلاخإهل في مساكبت الدظُحر ًللل مً مخاؾس الػًـ البشسي واخخما

 ألاخؿاء والًش؛

 لت اكخطادًت دون الانخماد نلى مساكبت الدظُحر؛  مً اإلاظخدُل ؤن ًلىم اإلاساكب داخل اإلايشإة بؿٍس

 جىفحر اإلاهلىماث اإلاىاطبت في الىكذ اإلاىاطبت مً ؤحل اجخاذ اللساز؛ 

  الخللُل مً مخاؾس الدظُحر ألكل خد ممىً لخىفُر نملُت الدظُحر بالىفاءة اإلاؿلىبت خُث ؤن مساكبت

الدظُحر حهخمد هثحرا نلى خىمه اإلانهي وذلً ليي ًخإهد مً فهالُت بسامج السكابت الري ًمىىه مً ببداء 

السؤي اإلانهي الظلُم نً وغهُت اإلااطظت، وهرا ٌهني ؤن نلى اإلاساكب ؤن يهخم بخطاثظ الجىدة 

 لألدواث التي ٌهخمد نلحها؛

 لو نلى : الخىكُم والخىحُه وجىشَو اإلاىازد خُث ؤن اإلاىازد اإلاخاخت بإي ماطظت هي مددودة بؿبُهتها ٍو

ناجم اإلادزاء ومظاولُت جىشَو هره اإلاىازد الىادزة واطخهمالها في اإلااطظت بإكص ى هفاءة وفهالُت 

خؿلب ذلً حهاون ألاوشؿت اإلاخخلفت وجىكُمها وجىححهها بدُث ًادي بلى ؤفػل اطخهمالها  ممىىت، ٍو

 لها؛

 جلُُم ألاداء وجصخُذ الاهدسافاث. 

  حمو وجدفحز وجيشُـ ألافساد، حهمل مساكبت الدظُحر نلى جىخُد الجهىد مً ؤحل جدلُم اإلاشازهت في

نملُت السكابت وبالخالي جدلُم ؤهداف اإلااطظت خُث جلىم مساكبت الدظُحر في الهمل نلى بهث 

م ميافإة اإلاجد  اث الظلؿت في اإلااطظت وجيشؿها نً ؾٍس ت في مخخلف مظخٍى  الخٍُى

  حظمذ مساكبت الدظُحر بدىكُم وحهكُم ألازس السحعي للمهلىماث ؤو خللاث الخًرًت الهىظُت التي جصود

ت خٌى جؿىز وقاثفها وجللباث مدُؿها وفم وجحرة مىهج؛  اإلااطظت باإلاهلىماث الػسوٍز

 س والدسجُالث ألخيام السكابت نلى   2حهلد وحشهب هؿاق ألانماٌ حهل ؤلادازة حهخمد نلى الخلاٍز

  .الهملُاث

 

                                                           
.36، مرجع سبق ذكره، ص"رقابة تسيير المؤسسة في ظل اقتصاد السوق"خالص صافً صالح،- 1

  

.21، ص2006، مذكرة ماجستٌر، جامعة الجزائر، "نظام مراقبة التسيير وعالقته باتخاذ القرار"، صفاء لشهب- 2  
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مكونات مس قملة  لخظيير -(3

: ًمىً جلخُظ مساكبت الدظُحر فُما ًلي

: جمثل ألاطاض إلاساكبت الدظُحر في اإلايشإة وهىان ندة نىامل لبِئت السكابت هي:بيئة  لسقابة-3-1

 ألاماهت واللُم ألاخالكُت ؛ 

 الالتزام بالىفاءة؛ 

 اشتران مجلع ؤلادازة ولجىت اإلاساحهت في اإلاظاولُت؛ 

 لت كُامها بهملها؛  فلظفت ؤلادازة وؾٍس

 الهُيل الخىكُمي؛ 

 جىشَو الظلؿت واإلاظاولُت. 

بن هكام اإلاهلىماث اإلاالثم يهدف بلى  بغفاء الثلت في مساكبت الدظُحر والري ًخػمً : اعطومات ألاالاثصاول-3-2

خيىن مً ؾسق وسجالث لخددًد وججمُو وجدلُل وجطيُف وحسجُل وبشهاز مهادالث  الىكام ألاطاس ي، ٍو

اإلااطظت مو اإلادافكت نلى ألاضٌى وؤلالتزاماث، والاجطاٌ ًػمً التزوٍد بالفهم الىاضح نً ألادواز 

. واإلاظاولُاث الفسدًت اإلاخهللت بالسكابت نلى اليشاؽ

بن ؤوشؿت السكابت جخػمً الظُاطاث وؤلاحساءاث التي حظاند في الخإهُداث بإن : نشملة  لسقابيةل-3-3

ت اإلاخهللت بمخاؾس  جىححهاث ؤلادازة كد جم جىفُرها وؤنها حظاند في الخإهد بإهه جم اجخاذ ؤلاحساءاث الػسوٍز

 1 .جدلُم ؤهداف اإلايشإة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.11،12:، مرجع سبق ذكره، ص ص"تقنيات مراقبة التسيير"،ناصر دادي عدون-  1  
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أنو ع، فعالية ألاالازثملاط اصالح مس قملة  لخظيير : املبح  لثاني

 .حهدد مساكبت الدظُحر مً ؤحل زفو الفهالُت في ؤكظام اإلااطظت، وهرا ما طيخؿسق بلُه في هرا اإلابدث

أنو ع مس قملة  لخظيير : املطل  ألاول

. الصمً، الخىكُم اإلاطدز، الشمىلُت وهىنُت الاهدساف:جطىف مساكبت الدظُحر خظب ندة مهاًحر مجها

: من حيح  اصدزل(-1

. ًىحد هىنحن إلاساكبت الدظُحر خظب هرا اإلاهُاز

اتهم : اس قملة  لد خطيةل-1-1 وهي التي جخم داخل اإلااطظت وجمازض مً كبل وافت السئطاء نلى اخخالف مظخٍى

ت مخخططت لهملُت السكابت ت ومجاٌ نملهم وكد جمازض مً كبل وخدة بداٍز  .ؤلاداٍز

هره اإلاساكبت ذاجُت جلىم بها حهاث مخخططت ومظخللت نً اإلااطظت جيىن جبهُتها : اس قملة  لخازجيةل-1-2

يالبا لجهاش الدولت، همساكبت مجلع اإلاداطبت للهملُاث اإلاالُت نلى الدواثس الخيىمُت ومساكبت مدكلي 

 .الخظاباث محزاهُاث الشسواث

:لمن حيح  لصمنل(-2

: هىان زالر ؤهىام إلاساكبت الدظُحر خظب هرا اإلاهُاز

ت،ٌهخمد هرا الىىم مً اإلاساكبت نلى الخإهد مً ": لوقائية" اس قملة  لظابقة ل-2-1 وحظمى ؤًػا باإلاساكبت الخيبٍا

جىفحر مخؿلباث اهجاش الهمل كبل البدء في الخىفُر ؤي مساكبت وكاثُت خُث جللل مً الاهدسافاث بحن الىخاثج 

ت ألنها جسجىص  الفهلُت هما حظاند في مىاحهت اإلاشىالث اإلاظخلبلُت التي حهسكل الهمل وحهخبر هره اإلاساكبت جيبٍا

نلى الخيبا باإلاشىالث اإلاخىكهت التي جددر مظخلبال مً ؤحل جددًد ؤلاحساءاث والاطخهداداث إلاىاحهت هره 

 .اإلاشاول

هرا الىىم مً اإلاساكبت ٌهخبر مساكبت بضالخُت ؤو نالحُت ؤزىاء نملُت الاهجاش ؤي ؤهه ًخم : اس قملة  اتز منةل-2-2

جصخُذ ألاخؿاء والاهدسافاث بذا خدزذ ؤزىاء جىفُر الهمل والخإهد مً ؤن ما ًخم اهجاشه هى بالػبـ 

 يهخم هرا الىىم مً اإلاساكبت باليشاؾاث حهد الاهتهاء مً جىفُرها، ومهمتها : اس قملة  لالحقة-ل3-2ل.اإلاؿلىب

مساحهت ما جم اهجاشه وملازهخه مو ما هى مخىكو، جم اطخخدام ألاخؿاء والاهدسافاث بن وحدث ومداولت بًجاد 

 1 .وطاثل لخصخُدها بذ هي جسجىص نلى ألاداء اإلااض ي

 

 

                                                           
.9، 8:، مرجع سبق ذكره، ص ص"تقنيات مراقبة التسيير"،ناصر دادي عدون-  1
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:لمن حيح  لحنظيمل(-3

: خظب هرا اإلاهُاز جىحد زالزت ؤهىام إلاساكبت الدظُحر

جخم هره اإلاساكبت بشيل مفاجئ وبدون بهراز مظبم بجىالث جفخِشُت إلاهسفت مدي : اس قملة  افاجئة-3-1

 اهػباؾهم وطحر ؤنمالهم خظب الخؿت اإلاظؿسة

جيىن نلى ؾٌى ؤًام الظىت ؤي داثمت ولِظذ نلى فتراث مخلؿهت، وذلً : اس قملة  اظحمسة ألا لد ئمة-3-2

بمخابهت نملُاث الخىفُر باطخمساز والخلُُم الداثم لألداء وهرا باطخخدام سجالث الدوام الُىمي إلاساكبت 

 .الاهػباؽ في الهمل

ت ؤو ؤًام مدددة  جخم هره اإلاساكبت نلى شيل دوزاث نادة: اس قملة  لدألازرة-3-3 ما جيىن ؤطبىنُت ؤو شهٍس

 .وذلً بىغو بسامج اإلاساكبت الدوزٍت ًخم جىفُرها مظبلا والهدف مجها وكاجي ؤهثر مىه نالجي

:لمن حيح شموليتها-(4

: جطىف بلى زالزت ؤهىام

ٌظعى هرا الىىم مً اإلاساكبت بلى جلُُم ألاداء الىلي للماطظت  ومدي مهسفت هفاءتها : اس قملة  لشامطة-4-1

 .وجدلُم ألاهداف اإلاؿلىبت

جلىم نلى كُاض وجلُُم ألاداء والاهجاش الفهلي إلاهسفت مدي :  اس قملة ععل مظحوو  لوحدة  د زرل-4-2

 .هفاءتهم في ؤداء مهامهم لخدلُم ألاهداف اإلاؿلىبت مجهم

ٌظعى هرا الىىم بلى جلُُم ألاداء والاهجاش الفهلي إلاهسفت ومظخىي هفاءتهم في : اس قملة ععل مظحوو  لفسد-4-3

 .الهمل وهرا ؤطلىبهم

: هىان هىنان:من حيح نوعية الانبس ف-5

 .حظعى بلى جدلُم الفسوم ؤلاًجابُت ذاث الىفو:مس قملة إيجابية-5-1

وهي التي حظعى لخددًد وهشف الاهدسافاث الظلبُت ومهسفت ألاطباب التي ؤدث بلحها :مس قملة ططملية-5-2

 1 .والهمل نلى نالحها وندم الىكىم فحها
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 فعالية مس قملة  لخظيير ألاعالقتها بوظائف  اؤطظة:ل املطل  لثاني

كبل الخؿسق بلى مساكبت الدظُحر ونالكتها بىقاثف اإلااطظت البد مً الخهٍسف بالفهالُت وؤهم ملاًِظها وجلُُم 

. مدي فهالُت مساكبت الدظُحر 

فعالية مس قملة  لخظيير ل(-1

ًلطد بالفهالُت ملازهت الىخاثج الجهاثُت اإلاخدطل نلحها مو ألاهداف اإلاسطىمت مً كبل :مفهوم  لفعاليةل-1-1

 .اإلادي الري ًىجص به الفاثدة اإلاهام اإلاىولت بلُه مً خالٌ الجمانت التي ًلىدها: عسف  لفعالية بأنهاوهرلً 

 :أهمية مقاييع  لفاعطيةل-1-2

حهني به جدلُم الهلالهُت في ول ؤوشُؿت اإلااطظت ؤي جدلُم ؤهبر كدز مً :مقياض  لكفاءة  نحاجيةل-1-2-1

السبذ بإكل كدز مً الخيالُف وكد ؤهخم زواد الاكخطاد لبلىى هره الًاًت بالخىافص اإلاادًت وؤطلىب ؤلاشساف 

 1.اإلاباشس مو انخباز ؤلاوظان هظٌى ال ًمىً جدظً ؤداء نىد جىكُم الهمل بال بهران ألاطلىب

د ؤداثه نىد جىكُم الهمل، هما نمد مفىسون  آخسون بلى جدظحن  ومو جؿىز ؾسق ؤلاهخاج وحد ؤن ؤلاوظان ًٍس

اججاهاث الفسد همى الهمل وبدخاٌ ؤطالُب جدفحز حدًدة في بِئت الهمل، واخخىاء الطسام داخل الخىكُم وبث 

ت في الهمل مو الترهُب نلى دوز اللاثد . فىسة الخٍس

ؤي ؤن ندد الىخداث اإلاىجصة ومدي حىدتها بهد ملاًِع حُد للفهالُت :مقاييع ما ينجص من أهد ف-1-2-2

دمل نلى ناجله ببساشه بلى الىحىد، هالخل ؤن  ولىً بذا ؤخرها بهحن الانخباز ؤلاوظان الري ًبدم هرا الىم ٍو

ليل شخظ ؤهدافه ؤلاهخاحُت وبالخالي فيل فسد خس في جددًد وطاثل الاهجاش لخدلُم هره ألاهداف وهرا 

. ًددر جداخل، ألن هرا ألاخحر ٌهد ماشس آخس للفهالُت

س جىكُمي وألاخر بمبدؤ اللُم هإطاض لدصخُظ اإلاىكمت، : لفعالية ألاثبطيل  لقيم-1-2-3 مو جبني ؤلادازة جؿٍى

ؤضبدذ الفهالُت حهني الترهحز نلى اللػاًا الصخُدت ؤي ؤنها كدزة اإلاىكمت نلى جسهحز مطادزها نلى ألاوشؿت 

. التي حهىد لها الىخاثج

مدخل الىكم ًاهد ؤن الفهالُت جخدلم بالجزز بلى اإلاشيلت في بؾازها الىلي ؤي : لفعالية ألامدخل  لنظم-1-2-4

ؤن كدزة ألاهكمت نلى جدلُم الىخاثج اإلاخىكهت مجها ًجب ؤن ًىكس بلحها في غىء اإلادخالث التي جإجحها مً البِئت 

 2 .الخازحُت

 

 

                                                           
  .2،ص، 2000، الدار الجامعٌة للنشر، مصر،"تخطيط ومراقبة اإلنتاج"،سونٌا محمد البكري- 1
2
  .20.، صنظام مراقبة التسيير أدوات ومراحل إقامته في المؤسسات االقتصادية" ،سعاد عقون - 
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ل التي ججسي داخلها، وهىنُت الهالكاث التي جسبؿها بإفساد هره البِئت طىاء  في  وهرلً في غىء نملُت الخدٍى

بؾاز الىكم الاحخماعي، واطدُهاب ول هره الخلاثم الاحخمانُت حصء ؤطاس ي مً الدزاطت التي حظتهدف كدزة 

. هره الىكام نلى جدلُم الىخاثج اإلاخىكهت مجها

مً خدماتها ، فالفسد اللاثد اإلاىخفهحن وظخيخج مً ذلً ؤن فهالُت اإلاىكمت جلاض بمدي بشبام خاحاث 

. واإلاىكمت ذاتها واإلاجخمو وله مهىُىن بهره الفهالُت

م الفهالُت وزبؿها باإلادي الصمني الري ٌهد : لفعالية في حدألاد  ادو  لصمني-1-2-5 لت لخلٍى حهد ؤوظب ؾٍس

: نىطسا حىهسها، ذلً ؤن مدي الفهالُت ًيىن مخفاوجا

 جلاض الفهالُت بمدي ما جيخج وهفاءجه نلى جدلُم السغا:ععل  ادو  لقصير. 

 جلاض الفهالُت بلدزتها نلى الخىُف والىمى:ععل  ادو  احوطط. 

 جيىن اإلااطظت فهالت، بذا خافكت نلى بلاءها واطخمسازها، وفي ألاخحر ًمىً انخباز :ععل  ادو  لملورل

الفهالُت نلى ؤنها اهجاش ؤهداف اإلاىكمت وبجبام خاحاث ألافساد وؤلاطهام في زفاهُت الهاملحن نلى اإلادي 

ب والبهُد واإلاجخمو اإلادلي والهام الري حهمل فُه اإلااطظت   .اللٍس

 ثقييم مدو فعالية مس قملة  لخظيير  -1-3

ليي ًخم الخدىم في وقُفت مساكبت الدظُحر ٌظخدظً جلُُم فهالُاتها في اإلااطظت والخدمت التي جإديها لىا 

ادة في فهالُت وهجانت مساكبت الدظُحر  مىً وغو مهاًحر دوزٍت حهمل نلى الخلُُم والهمل نلى ٍش ٍو

:  ؤزبهت مهاًحر إلاخابهت فهالُت مساكبت الدظُحر وهيMichel Rouchéخُث ًلترح 

. هىنُت الىكام، جىاطم الىكام، دزحت صخت اإلاهلىماث، الظسنت واخترام آلاحاٌ

: طىداٌو الخؿسق لهره اإلاهاًحر بالخفطُل

ل:بن جىنُت الىكام جىمً في هلؿخحن هما:ثوعية  لنظام  -1-3-1

 نالكت اإلاهلىماث مو خاحت الصبىن ؤي اإلاظخفُد :من حيح  املموول 

 ؤي هُفُت جلدًم الخفظحراث ودنم البُاهاث وفهمها مً ؾسف مظخخدمحها :من حيح  لشكل. 

 ًجب ججىب ندم الخىاطم الهُىلي للىكام مثل وغو محزاهُاث في يُاب اإلاساكبت ؤو :ثناطق  لنظام -1-3-2

 1 .وغو ماشسا دون وغو ؤهداف ومهاًحر للخدلُم

 2 .ونلى كساز ذلً الترهحز والخىساز ًجب ؤًػا وغو هفع الجدٌو اإلاسكمت في مطلخخحن مخخلفخحن

 

                                                           
.20، ، مرجع سبق ذكره، ص"تقنيات مراقبة التسيير"، ناصر دادي عدون- 1

  

.20، ، مرجع سبق ذكره، ص"تقنيات مراقبة التسيير"،ناصر دادي عدون-   2  
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ً للىىنُت والخىاطم ًلىمان نلى اإلادي اإلاخىطـ  1 .بن هرًً اإلاهُاٍز

ت بذ : دزجة صحة  اعطومات -1-3-3 نلى مساكبت الدظُحر فدظ اإلاهؿُاث كبل مهالجتها وبهثها في ؤلادازة اإلاسهٍص

مىً ألاخر بهحن الانخباز  لت مطداكُت مساكبت الدظُحر ٍو ؤن ول مهلىماث خاؾئت كد حشيل لفترة شمىُت ؾٍى

  .مالخكاث اإلاساحو الداخلُت إلاخابهت هرا الىكام

بن اإلاهلىماث اإلالدمت مً ؾسف مساكبت الدظُحر ًجب ؤن جطل بظسنت بلى :  لظسعة ألا ححو ء آلاجاو -1-3-4

ت التي جطل مخإخسة بشهس نً الشهس اإلادزوض ال جطبذ ذاث فاثدة  وال  مظخهملها، فمثال لىخت اللُادة الشهٍس

جىفو مظاوٌ الدظُحر، ولخفادي ما طبم ًمىً وغو وزُلت جىضح فحها ول ألاهداف وآلاحاٌ التي ًجب 

اخترامها نىد وغو ؤو بزطاٌ مخخلف الىزاثم إلاظخهملها ملازهت باآلحاٌ التي خددث مً كبل، وهرا ٌهؿُىا 

. كاندة لخلُُم مطلخت مساكبت الدظُحر مً خُث الظسنت واخترام آلاحاٌ في جىشَو وبهث اإلاهلىماث

عالقة مس قملة  لخظيير بوظائف  اؤطظة -(2

حهخبر اإلااطظت الخلُت الهامت إلاساهص الىقاثف اإلاخهددة واإلاخمثلت في وقُفت ؤلاهخاج واإلاظخخدمحن والىقُفت 

لُت . اإلاالُت والىقُفت الدظٍى

حهخمد نملُت السكابت نلى خساثؿها السكابت نلى ؤلاهخاج :عالقة مس قملة  لخظيير بالوظيفة  نحاجية-2-1

وبضداز الخهلُماث للهماٌ والخفخِش نلى ؤحساء الهمل ؤو اإلاىخجاث في ول مسخلت مً مساخل ؤلاهخاج وحهخبر ول 

ت وملازهتها مو الخؿـ اإلاىغىنت في  هره مً ألادواث السثِظُت التي ًمىً بىاطؿتها حسجُل ألانماٌ الظاٍز

البرامج، وهلاندة نامت ًجب ؤن جسطل اإلاهلىماث اإلاخطلت باإلالازهت بحن الخخؿُـ والخىفُر الهلمي بلى ألافساد 

اإلاظاولحن الجخاذ ؤلاحساءاث الىفُلت ، فالهدف مً السكابت نلى ؤلاهخاج هى بنداد طلهت حُدة الىىم بخيالُف 

. مىخفػت وظبُا

ًلىم اإلاظاوٌ نً اإلابُهاث بىغو في هره اإلاحزاهُت الىمُاث : عالقة مس قملة  لخظيير بالوظيفة  لخظورقية-2-2

ا، وحهخبر اإلاحزاهُت الجاهب ؤلادازي مً محزاهُت الخخؿُـ ؤو الخيبا،  ا وطىٍى اإلاخىكو بُهها بإطهاز مدددة شهٍس

 2.فمً خاللها جخم نملُت السكابت للخإهد مً مدي الخؿبُم

 

 

 

 

                                                           
.22 صمرجع سبق ذكره،،" نظام مراقبة التسيير أدوات ومراحل إقامته في المؤسسات االقتصادية"،سعاد عقون - 

 1
  

2
  .21، مرجع سبق ذكره، ص"تقنيات مراقبة التسيير"،ناصر دادي عدون- 



 الفصل األول                                عموميات حول مراقبة التسيير
 

 
19 

جكهس الهالكت ما بُجها مً خالٌ مساكبت ألاوشؿت  :عالقة مس قملة  لخظيير بالوظيفة  اظحخدميول-2-3

ت وبسامج ؤلاهخاج، ومهسفت  والىقاثف مً خالٌ مىاشهت ؤنباء اإلاظخخدمحن التي جىضح ألاوكاث  الخلدًٍس

اخخُاحاث ول كظم مً ؤكظام ؤلاهخاج مً ألاًدي الهاإلاُت في مخخلف الاخخطاضاث، وبالخالي مهسفت هل ؤن 

ؤو ًخهحن اللجىء بلى طاناث نمل بغافُت ؤو جىقُف نماٌ حدد مً  الُد الهاملت اإلاخىفسة وافُت لبرامج ؤلاهخاج

خالٌ هره اإلاىاشهت ٌظخؿُو مساكبت الدظُحر الخدىم في طحر هره الىقاثف وألاوشؿت ومهسفت مدي الخؿابم  

  .بحن الخخؿُـ والخىفُر

ىت ومخابهت الخىشَهاث اإلاالُت :عالقة مس قملة  لخظيير بالوظيفة  االية-2-4 ًلىم مساكب الدظُحر بمساكبت الخٍص

ظخخدم فحها ما ًلي : َو

 .وذلً بدزاطت الىغهُت اإلاالُت للماطظت باطخهماٌ بهؼ اإلااشساث واليظب اإلاالُت:  لحبطيل  االي-2-4-1

 1.وذلً بدزاطت الىغهُت اإلاالُت الخازحُت للماطظت باطخهماٌ اإلاىاشهت الىلدًت: او شنات  لحقديسرة-2-4-2

الازثملاط  لهسمي اصالح مس قملة  لخظيير : املطل  لثالح

بن مساكبت الدظُحر هي الهملُت التي وشإتها ؤن جلىم بجمو اإلاهلىماث ومهالجتها وجدلُلها وجلدًمها للمطالح 

اإلاهىُت لالطخفادة مجها في شيل جىحهاث وبزشاداث، لرلً فةن مياهت مساكبت الدظُحر داخل الهُيل الخىكُمي 

: داخل اإلااطظت ٌهخبر مشيلت ضهبت الخل مىر اللدم ونلى الهمىم فةن مساكبت الدظُحر لها وؾُدة ب

لت حظُحر اإلااطظت  - ؛ "حظُحر مسهصي وال مسهصي "ؾٍس

حجم ؤلامياهُاث اإلاىحىدة؛  -

حجم اإلااطظت؛  -

 2.ألاهداف اإلاظؿسة مً ؾسف ؤلادازة الهامت -

 

 

 

 

 

                                                           
.21، مرجع سبق ذكره، ص"تقنيات مراقبة التسيير"،ناصر دادي عدون-- 

1
  

2
، مجلة الباحث، كلٌة العلوم االقتصادٌة "واقع مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"محمد الصغٌر فرٌشً، -

  .9،ص2011والتسٌٌر، جامعة ورقلة،عدد 
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: وفُما ًلي هخؿسق بلى بهؼ ألاهماؽ لخىغُذ مياهت مساحهت الدظُحر داخل الخلظُم الىقُفي للماطظت

: الىمـ ألاٌو الشيل الخالي ًىضح ذلً

مس قملة  لخظيير لها  زثملاط مملاشس مع  اديسرة  لعامة :(3-1) لشكل زقم                                                   

 

 

 

 

 

Source: Michel Gervais ,control de gestion, la France dunod, 1976, P68 . 

: وفي هره الخالت 

ت الهامت، جدكى بإهمُت هبحرة جمخاش باطخلاللُت الدظُحر  فةن مساكبت الدظُحر مسجبؿت ازجباؾا مباشس مو اإلادًٍس

اث الفسنُت جىاكشا وحهالجها وجلدًم الخىححهاث وؤلازشاداث . جدطل نلى مهلىماث مً اإلادًٍس

:ل لنمط  لثاني

مس قملة  لخظيير ألا اباطملة  لعامة مسثململة بمديسرة ألاظيفة حظل هر   لهسم  لحنظيمي :(4-ل1) لشكل            

ل

  

 

 

 

 

Source: Michel Gervais ,control de gestion, la France dunod, 1976, p70 . 

 

 المدٌرٌة العامة

 مراقبة التسٌٌر

 مدٌرٌة االستغالل
 المدٌرٌة اإلدارٌة المدٌرٌة المالٌة

 المدٌرٌة العامة

   المدٌرٌة المالٌة 

 والمحاسبٌة

   مدٌرٌة االستغالل    المدٌرٌة اإلدارٌة

   مراقبة التسٌٌر   المحاسبة العامة
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ت : وفي هره الخالت ت الىقُفُت والتي هي اإلادًٍس فةن مساكبت الدظُحر واإلاداطبت الهامت جيخمُان بلى هفع اإلادًٍس

: اإلاالُت واإلاداطبُت وما ًالخل

. مددودًت الاشتران في اإلاىاكشاث خٌى الخىححهاث ؤلاطتراجُجُت للماطظت-

ت الهامت ًازس جإزحرا طلبُا مً خُث - ت جابهت مباشسة للمدًٍس ندد انخماد وقُفت مساكبت الدظُحر ههُإة اطدشاٍز

للظ مً دوزها في جدلُم ألاهداف  . مخابهت جؿبُم الهملُاث، ٍو

ت اإلاالُت واإلاداطبُت- . يُاب الاطخلاللُت في الدظُحر باليظبت للمساكبت بانخبازها مسجبؿت باإلادًٍس

 1.جىفحر وكسب اإلاهلىماث اإلاالُت واإلاداطبُت-

:ل لنمط  لثالح

مس قملة  لخظيير ألا اباطملة  لعامة :(5-ل1) لشكل                                                        

  

 

  

 ؤو

 

 

 

 

 

 Source :Miche Ronach et Genard Naulleau , le contrôle de gestion bancaire et Financier, IDEM, p70. 

 

 

                                                           
1- Source: Michel Gervais ,control de gestion, la France dunod, 1976, p70 . 

 

مراقبة التسٌٌر  مدرٌة االستغالل

 والمحاسبة العامة

 المدٌرٌة اإلدارٌة

 المدٌرٌة العامة

مراقبة التسٌٌر 

 والمحاسبة العامة

1مدٌرٌة  2مدٌرٌة    3مدرٌة    

   المدٌرٌة العامة
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ت الهامت وهالخل بمياهُاث : في هره الخالت مساكبت الدظُحر واإلاداطبت الهامت لهما ازجباؽ مباشس، واإلادًٍس

اث . بزطاٌ وجدلُل فهاٌ للمهلىماث اإلاداطبُت الاطخًالٌ في الخدىم خىاز مدنم بحن اإلادًٍس

بهد الخؿسق بلى هره ألاكظاؽ الثالزت للهُاول الخىكُمُت بدُث هالخل ؤن الىمـ ألاٌو مساكبت الدظُحر 

ت حشازن بشيل  ت الهامت، ًمثل الىمـ ألامثل، بدُث هجدها ًمثل هُإة اطدشاٍز مسجبؿت مباشسة مو اإلادًٍس

هبحر في بطتراجُجُت اإلااطظت، بغافُت بلى ذلً ًمخاش باطخلاللُت الدظُحر ؤي ال ًمازض نلحها غًىؾاث مً 

اث ألاخسي وبالخالي ًمىجها اللُام بدوزها الخلُلي ؤال وهى الخىحُه واإلاساكبت . ؾسف اإلادًٍس

ت اإلاالُت  ت وقُفت وهي اإلادًٍس ؤما الىمـ الثاوي ؤي مساكبت الدظُحر واإلاداطبت الهامت مسجبؿان مو مدًٍس

واإلاداطبُت، زيم جىفس وكسب اإلاهلىماث الالشمت واليافُت فحها ًخظ اإلاالُت واإلاداطبُت، بال ؤن هرا الىمـ 

ٌهخبر مددود لالشتران في اإلاىاكشاث خٌى الخىححهاث ؤلاطتراجُجُت للماطظت، بغافت بلى ذلً يُاب 

ت الىقُفُت   .الاطخلاللُت في الدظُحر بانخبازها مسجبؿت باإلادًٍس

ت الهامت هىا ًيىن الترهحز نلى  وفي الىمـ الثالث ؤي مساكبت الدظُحر واإلاداطبت الهامت مسجبؿان مو اإلادًٍس

مطدز واخد للمهلىماث وهى اإلاداطبت الهامت وتهمِش اإلاطادز ألاخسي واإلنالم آلالي، اإلاساحهت الداخلُت 

 1 .والخىكُم

م الشيل  وفُما ًلي هداٌو هلدم همـ الخىكُم الداخلي إلاطلخت مساكبت الدظُحر الري ًمىً جىغُده نً ؾٍس

: الخالي

 لحنظيم  لد خعي اصلحة مس قملة  لخظيير  :(6-ل1) لشكل                                                                     

 

 

 

 

  

  

Source :Miche Ronach et Genard Naulleau , le contrôle de gestion bancaire et Financier, IDEM, p.72. 

 

 

                                                           
 . 23، ص1998، 1 دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، ط،"المحاسبة العامة للمؤسسة"  محمد بوكٌف،-- 1

 مسؤول مراقبة التسٌٌر

 لوحة القٌادة
 مراقبة المٌزانٌات المحاسبة التحلٌلٌة

 Aالنشاط  

       المرد ودٌة

 Bالنشاط   Bالنشاط      Aالنشاط
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: وجدلُم مسدودًخه هجدBو  Aلخدلُم اليشاؽ

 ت ومساكبت جؿبُلها: مس قملة  ايز نيات  .وؾبو اإلاحزاهُاث، بمياهُاث مادًت، مالُت، بشٍس

 1.الاهخمام باإلاجاٌ الىمي في جؿبُم الهملُاث:  اباطملة  لحبطيطية 

مظاز ألاأدألا ت مس قملة  لخظيير : املبح  لثالح

جلىم مساكبت الدظُحر نلى فىسة ؤطاطُت هي ؤن جدىم اإلاظاولحن الهملُت في ؤدائهم ؤلدظُحري مسجبـ بتزوٍدهم 

سجىص هرا الخدىم في الدظُحر اإلاظخمد مً  بمجمىنت مً الىطاثل التي جمىجهم مً الىضٌى بلى ألاهداف، ٍو

يخج نً ذلً ؤن هىان هىنحن مً ؤدواث مساكبت الدظُحر  ممازطت مساكبت الدظُحر نلى مجمىنت مً ألاطع، ٍو

ألاولى تهخم باللُادة ألامامُت لألدواث، والثاهُت جلىم بلُادة متزامىت لألداء، وحظمذ بلُادة خلفُت تهدف بلى 

. بًجاد مىاكو للماطظت في الظىق، مً ؤحل اللدزة نلى الخإزحر نلى اإلاخًحراث ألاطاطُت للمدُـ

مظاز مس قملة  لخظيير : املطل  ألاول

: بن مظاز مساكبت الدظُحر ًسجىص نلى

 لحخمليط :ل اسحطة  ألالل

هلؿت الاهؿالكت لهرا اإلاظاز، هما كلىا طابم جخهدي اإلادي الصمني الري ؾاإلاا انخدها زبـ مساكبت الدظُحر به، 

خم مً خاللها جددًد  ؤي اإلادي اإلاخىطـ واللطحر، خُث هجد هىا مساكبت الدظُحر باإلاهنى الىاطو لها، ٍو

لت ألاحل، فةن الطًُت الاكخطادًت حظمذ هره بخدلُم ألاهداف اللطحرة  ؤلاطتراجُجُاث وألاهداف الؿٍى

ت ؤن جيىن محزاهُاث مخىاطلت ومسجبؿت بمخخلف مطالح اإلااطظت . ألاحل، مً الػسوٍز

 لحنفير :ل اسحطة  لثانية

بهد ما جم الخخؿُـ إلاا ٌشسم في جىفُره، وهرا اهؿالكا مً الاخخُازاث ؤلاطتراجُجُت، جإحي مسخلت الخىفُر ؤي 

اللُام بخؿـ الهمل التي جم بندادها بخدلُلها في اإلاُدان، ونلى ؤزع الىاكو ججظد هره اإلاسخلت نملُت 

 2.جدلُم ألاهداف وحهخبر برلً ياًت الهمل ؤلدظُحري هيل

 

 

 

 

                                                           
1 - Source :Miche Ronach et Genard Naulleau , le contrôle de gestion bancaire et Financier, 
IDEM, p72. 

 

.9، ص1970، دار الجامعات المصرٌة، مصر، "إدارة األعمال"جمٌل أحمد توفٌق، - 2  
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 احابعة ألا لحبطيل :ل اسحطة  لثالثة

ًخم ؤزىاء طحر الهملُاث الىكىف دوزٍا نلى الخىفُر بلُاض الىخاثج الجصثُت اإلادللت، بدُث ال ًمىً الخإزحر 

. نلى اإلااض ي بل الترهحز هىا نلى فهم ؤطباب جلً الىخاثج والخىضل بلى ما ًمىً فهله لخصخُذ الدظُحر

 جس ء ت  لحصحيبية : اسحطة  لس بعة

جادي اإلاسخلت الظابلت مىؿللا بلى ضُايت مجمىنت مً الخلٌى اإلاىاحهت كطىز ألاداء والتي ًخم اخخُاز 

ؤخظجها، كد حهىد الخصخُداث نلى نملُاث اللُاض التي كد جيىن يحر صخُدت، ؤو الخىفُر يحر الظلُم 

للهملُاث، هما كد جسحو الخصخُداث نلى الخؿـ مخىطؿت ألاحل وختى ؤلاطتراجُجُت هفظها لهدم واكهُتها 

 1.ؤو ندم مالءمتها لىغهُت اإلااطظت

: والشيل الخالي ًبحن هره اإلاساخل

مظاز مس قملة  لخظيير :(7-ل1) لشكل                                   

    

 الخخؿُـ 

  

الخىفُر                                                                                                      

                                                                                                  

اإلاخابهت والخدلُل                                                                                                

                                                                                                       

الخصخُذ                                                                                                        

 

        ، مجلة "واقع مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر" محمد الصغٌر فرٌشً، : اصدز                              

 .11،ص2011الباحث، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر، جامعة ورقلة،عدد                       

 

 

لل

                                                           
.17، مرجع سبق ذكره، ص"واقع مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"محمد الصغٌر فرٌشً، -  1

  

   تحدٌد األهداف

       التخطٌط

       موازنات

                         التنفٌذ
                                    

        متابعة االنجازات

      تحلٌلها            

  

اتخاذ اإلجراءات 

 التصحٌحٌة
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أدألا ت مس قملة  لخظيير  لحقطيدية :ل املطل  لثاني

بن مساكبت الدظُحر بؿبُهتها جسجىص نلى ؤطع الخإهد مً هجانت اطخًالٌ مىازد اإلاشسوم لخدلُم ألاهداف 

مىً للماطظت اطخخدام جلىُاث ندًدة حهمل في هؿاق  م ملازهت ألاداء الخلُلي باإلاهاًحر، ٍو وذلً نً ؾٍس

: واخد بال وهى الخدىم في الدظُحر وهي واآلحي

نظم  اعطومات  -(1

فه مً الىاخُت الفىُت نلى ؤطاض ؤهه مجمىنت مً ؤلاحساءاث التي : مفهوم نظام  اعطومات-1-1 ًمىً حهٍس

ً وجىشَو اإلاهلىماث لخدنُم اجخاذ اللسازاث والسكابت في الخىكُم،  جلىم بجمو واطترحام وحشًُل وجخٍص

 1.باإلغافت بلى جدنُم اجخاذ اللسازاث والخيظُم والسكابت

س اإلاىخجاث اإلالدمت وخلم  ً والهاملحن في جدلُل اإلاشاول وجؿٍى مىً لىكم اإلاهلىماث ؤن حظاند اإلادًٍس ٍو

لم ًىً اإلادًسون يهخمىن بىُفُت حمو وجىكُم وحشًُل، وقهىز وبث 1980اإلاىخجاث الجدًدة، وختى نام 

ًيىهىا ٌهلمىن الىثحر نً جىىىلىحُا اإلاهلىماث، وبالسيم مً قهىز اإلاداطباث آلالُت  اإلاهلىماث في اإلاىكمت ولم

ت  ً والدشًُل، وقهىز البرامج الهلمُت ؤلاداٍز واطخخدامها في اإلاجاٌ هكم اإلاهلىماث طىاء في نملُت الخخٍص

 2.واجخاذ اللسازاث

 ً وواهذ اإلاهلىماث هفظها ال ًىكس بلحها هإضل هام في اإلاىكمت، ولىً في آلاوهت ألاخحرة وخالُا ال ًمىً للمدًٍس

ؤن ًخجاهلىا هُفُت بدازة اإلاهلىماث في اإلاىكمت، والىكس للمهلىماث همىزد بطتراجُجي له جإزحر نلى كدزة 

. اإلاىكمت في اإلاىافظت والبلاء في مجاٌ ألانماٌ

هما ذهسها فةن اإلاهلىماث جػُف بلى اإلاهسفت اإلاسجبؿت وجخفُؼ مً ندم الخإهد، : خصائص  اعطومات-1-2

د نملُت اجخاذ اللسازاث في اإلايشإة، مو ذلً فهىان ؤهىام مخخلفت مً اإلاهلىماث وؾسق مخخلفت لىضف  وجٍا

: اإلايشإة ؤو الهدف ؤو اإلاىكىف وطىىضح خطاثظ اإلاهلىماث فُما ًلي

كد جيىن اإلاهلىمت صخُدت ؤو يحر صخُدت، دكُلت ؤو يحر دكُلت، فاإلاهلىماث الدكُلت هي هدُجت : لدقة-1-2-1

س وكد ٌهخلد مظخخدمها ؤن اإلاهلىماث يحر  ؤخؿاء جيىن خالٌ نملُت الجمو، ؤو الخجهحز، ؤو بنداد الخلاٍز

ظخخدمها لبؼ ألايساع، فةنها  الدكُلت بإنها دكُلت، وفي هره الخالت ؾاإلاا ؤن مظخلمها ٌهخلد ؤنها دكُلت َو

 3.حهخبر مهلىماث لهرا الصخظ

 

                                                           
.30، ص، 2016مذكرة ماجستٌر، الجزائر، ، "نظام مراقبة التسيير وعالقته باتخاذ القرار"،  صفاء لشهب- 

1
  

 .30  مرجع سبق ذكره، ص،"نظام مراقبة التسيير وعالقته باتخاذ القرار"،  صفاء لشهب- 2
3
 . 185، ص1994القاهرة،  ،"نظام المعلومات التسويقية"أمٌنة محمود حسٌن محمود، - 
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كد جيىن اإلاهلىماث همُت ؤو وضفُت، زكمُت ؤو بُاهُت، مؿبىنت نلى الىزق ؤو مهسوغت نلى : لشكل-1-2-2

 .الشاشت، ملخطت ؤو مفطلت، ونادة ما جدخاج بلى ندة ؤشياٌ مً البداثل اإلاخاخت وفلا ليل مىكف

 .ًلع الخىساز مدي جىساز الخاحت بلى مهلىماث وججمُهها وبهخاحها: لحكس ز-1-2-3

شمٌى اإلاهلىماث مداها فلد جيىن بهؼ اإلاهلىماث نامت حهؿي مدي هبحر بِىما كد ًيىن :  ادو-1-2-3

 .البهؼ ألاخس غُم اإلادي، مددد في الاطخخدام اإلاؿلىب

كد جيىن اإلاهلىماث مسجبؿت بذا ما قهسث الخاحت بلحها في مىكف مهحن مً اإلاهلىماث التي :الازثملاط-1-2-4

 .قهسث بلحها الخاحت في وكذ ما كد ال جيىن مسجبؿت في وكذ آخس لرلً فةن اإلاهلىماث التي جدطل نلحها

 .جىفس اإلاهلىماث الياملت للمظخخدم ول اإلاؿلىب مهسفخه نً مىكف مهحن:  لكماو-1-2-5

 .اإلاهلىماث اإلاىكىجت هي التي ججدها خظب الخاحت بلحها ؤي ال جيىن مخلادمت خحن وضىلها:  لحوقيد-1-2-6

 .كد جيشإ اإلاهلىماث مً مطادز داخلُت للميشإة ؤو مً خازحها: لنشأة-1-2-7

ت ؤو مً ؤوشؿت ملبلت:  لفترة  لصمنية-1-2-8  1 .كد جيىن اإلاهلىماث مظخمدة مً اإلااض ي ؤو مً اللدزة الجاٍز

 اباطملة  لعامة ل(-2

لت خُث وحدث مىر الخػازاث السثِظُت ألاولى :مفهوم  اباطملة  لعامةل-2-1 حهخبر مً الخلىُاث الهٍس

وجؿىزاث فُما بهد لخطبذ الُىم مً ؤهم ؤطع مخخلفت الخلىُاث ألاخسي، بما جىفسه مً مهلىماث ومهؿُاث 

ل  2.في اإلااطظت ونلى اإلاظخىي الىؾني

ؤلاخطاء، الاكخطاد الظُاس ي وبدىر :اإلاداطبت جلىُت مً الخلىُاث الىمُت إلاهالجت البُاهاث حشمل -2-1-1

الهملُاث، بذن اإلاداطبت هكام بنالمي يهخم بالهملُاث التي ًلىم بها مخخلف ألانىان الاكخطادًحن والتي ًمىً 

 3.الخهبحر نجها بالىلىد

 

 

 

 

 

                                                           
 . 185مرجع سبق ذكره، ص ،"نظام المعلومات التسويقية"أمٌنة محمود حسٌن محمود، - 1

.12، ص1992 ، المؤسسة الوطنٌة للكتاب الجزائر، "المحاسبة العامة مدخل"، منصور عبد الكرٌم -- 2  
.7، ص1998دار هومة، الجزائر، ، " المنير في المحاسبة العامة"بوعالم بوشاشً،- 3  
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هي نبازة نً فً للدظُحر اإلادىم اإلاػبىؽ اإلاخمثل في مخابهت ومهاًىت ول الخسواث اإلاخططت ل-2-1-2

لالطدثماز داخلُا وخازحُا، والتي جمىىىا مً مهسفت الخالت اإلاالُت للماطظت في مدة مهُىت مو ججدًد الىدُجت 

 .مً خُث السبذ ؤو الخظازة

: جخمثل ؤهداف اإلاداطبت الهامت في: أهد ف  اباطملة  لعامةل-2-2

 مهسفت هخاثج اليشاؽ؛ 

 مهسفت مدي جؿىز الرمت؛ 

 ت بالبُاهاث الالشمت؛  جصوٍد اإلاداطبت الخدلُلُت واإلاداطبت الخلدًٍس

 جمثل اإلاداطبت الهامت كاندة ليل جدلُل مالي. 

: هره ألاهداف خاضت باإلااطظت ؤما باليظبت للًحر فهي

  حهسف اإلاداطبت الهامت نلى ؤنها هكام بنالمي وباإلغافت بلى جصوٍد مظاولي اإلااطظت بالبُاهاث

الصباثً، اإلاىزدون، اإلاظاهمىن،الخىاص، البىىن ليل "الالشمت،فةنها جصود ول مً ًخهامل مو اإلااطظت

 ".الهُئاث ألاخسي 

 الدخل، محزان " جصود اإلاداطبت الىؾىُت نلى مظخىي ألامت بما جدخاحه مً ؤحل الخخؿُـ

 1".اإلادفىناث

جخطف هره اإلابادت باللىة اللاهىهُت ؤن اإلاداطبحن ًداولىن داثما جلدًم ضىزة :  املادئ  اباطبيةل-2-3

: ضادكت لىغهُت اإلااطظت مخمثلت في اللىاثم اإلاالُت، مً اإلابادت ألاطاطُت للمداطبت اإلاخهازف نلحها نمىما

 ت اليشاؽ؛  مبدؤ اطخمساٍز

  مبدؤ اطخلاللُت الدوزاث والىخاثج الدوزٍت؛

 ت الىخدة الىلدًت؛  مبدؤ اطخلساٍز

 ت الؿسق اإلاداطبُت؛  مبدؤ زباث ؤو اطخمساٍز

 مبدؤ الخُؿت والخرز؛ 

 مبدؤ اللُد اإلاصدوج؛ 

 2.مبدؤ ؤخظً البُاهاث ؤو اإلاىغىنُت

 

 

 

                                                           
.14 ، مرجع سبق ذكره، ص"المحاسبة العامة مدخل"، منصور عبد الكرٌم -- 1  
.35، مرجع سبق ذكره، ص"المحاسبة العامة للمؤسسة"حمد بوتٌن، م -2  
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 طحعماو  اباطملة  لعامة في مس قملة  لخظيير -ل2-4

مساكبت الدظُحر هي مجمىنت مً الخلىُاث الىمُت التي ًمىً اطخخدامها لدظهُل واجخاذ اللساز والتي مجها 

اإلاداطبت الهامت فمساكبت الدظُحر حظخهمل مهلىماث وؤشُاء هثُفت حدا خُث ؤن حصء هام مجها مإخىذ مً 

اإلاداطبت الهامت خُث جإخر اإلاهلىماث اإلالاضت بطفت بحمالُت مثال زكم ألانماٌ، حجم ؤلاهخاج، حجم 

اث، خُث ؤن مساكبت الدظُحر حهخمد نلحها هثحرا ألنها هما ؤشسها مطدز اإلاهلىماث وهي اإلاهلىماث وهي  اإلاشتًر

 1.جلىم بخددًد الىخاثج الهامت للظىت اإلاالُت بطفت بحمالُت وجددد اإلاحزاهُت الهامت ألخس طىت

  اباطملة  لحبطيطية-ل3

هي جلىُت مهالجت اإلاهلىماث اإلاخدطل نلحها مً اإلاداطبت الهامت، باإلغافت : مفهوم  اباطملة  لحبطيطية-3-1

بلى مطادز ؤخسي وجدلُلها مً ؤحل الىضٌى بلى هخاثج ًخخر نلى غىئها مظحر واإلااطظاث اللسازاث اإلاخهللت 

بيشاؾها وحظمذ بدزاطت ومساكبت  اإلاسدودًت، وجددًد فهالُت جىكُم اإلااطظت، هما ؤنها حظمذ بمساكبت 

. اإلاظاولُاث طىاء نلى مظخىي الخىفُر ؤو مظخىي ؤلادازة

 أهد ف  اباطملة  لحبطيطية-3-2

: ؤهداف اإلاداطبت الخدلُلُت جخجلى فُما ًلي

هخبر الهدف السثِس ي وألاطاس ي للمداطبت الخدلُلُت، بن جلىم باطخخدام طهس :ثبديد ثكطفة  نحاج3-2-1 َو

 .جيلفت ؤلاهخاج الخام، ومجمل الخيالُف في مخخلف مساخل ؤلاهخاج

اإلاداطبت الخدلُلُت تهدف بلى جخفُؼ جيلفت ؤلاهخاج مو الخفاف وجدلُم : ضملط زقابة  لحكاليف-3-2-2

لُت لرلً ٌهخبر غبـ وزكابت اطخخدام هره الهىاضس اإلاهمت ؤطاطا لخدلُم  الجىدة اإلاؿلىبت لىجاح حظٍى

 هدف خفؼ الخيلفت 

ؤي الىمُاث اإلاىخجت التي لم ًخم اطتهالهها في نهاًت الفترة الخظابُت الخاضت :إمكانيات ثقييم  اخصألانات3-2-3

 .36، 35، 34:باليظبت لخظاباث

وجخمثل في بمياهُاث جدلُل ول البُاهاث اإلامثلت :النبس فاتامقازنة  لنحائج  لفعطية بالحقديسرة ألاثبطيل -3-2-4

 2 .للخىفُر الفهلي الخلُلي، واإلالازهت بُجهما وجدلُل الاهدسافاث الجخاذ ؤلاحساءاث

 

 

                                                           
.13مرجع سبق ذكره، ص، "المنير في المحاسبة العامة" ،بوعالم بوشاشً-  1  
8دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، ص، "المحاسبة التحليلية" بو ٌعقوب عبد الكرٌم، - 2  
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حهخبر اإلاداطبت الخدلُلُت حصء مً الدظُحر والخىكُم داخل :عالقة  اباطملة  لحبطيطية بمس قملة  لخظيير-3-3

اإلااطظت، بن ؤيلب اإلااطظاث الىبحرة حهخمد بشيل هبحر نلى مداطبت الخيالُف وهكس لألهمُت البالًت التي 

: جىدظبها اإلاداطبت الخدلُلُت خُث هي الىخُدة التي حظمذ ب

ف   ؛"الىفلاث"اإلاساكبت الفهالُت للمطاٍز

 جىحُه الجهىد للهمل نلى ؤطاض جخفُؼ الخيالُف والخيلفت الجهاثُت؛ 

 كُاض مسد ودًاث الخطيُو؛ 

 ت لدظُحر اإلااطظت؛  التزوٍد الهام بيل اإلاهلىماث الػسوٍز

 بدبني طُاطت مهُىت؛" الخيبااث"الخلدًساث 

  هرا وؤن ول ماطظت هاجخت ًجب جلظُمها بلى ؤكظام بًُت جددًد اإلاظاولُت في ول كظم، وؤن

اإلاداطبت الخدلُلُت هي التي جددد نالكاث ألاكظام ًبهػها، هما وؤن ول كظم ًىشم بلى ؤحصاء ؤو 

  1.وخداث ضًحرة جدمل ول مجها مظاولُت خاضت

 أدألا ت مس قملة  لخظيير  لحديثة: املطل  لثالح

: حهخمد مساكبت الدظُحر نلى ندة ؤدواث خدًثت جمخاش بالدكت والىغىح هرهس مجها          

 لحبطيل  االي -(1

ًٌني الخدلُل اإلاالي بًجاد اليظب اإلاالُت للبىىد اإلاخىاطلت في اللىاثم اإلاالُت :مفهوم  لحبطيل  االي-1-1

الخخامُت ويحرها الطخخالص اإلاهلىماث التي حهؿي ضىزة واضخت نً جلدًم اإلاشسوم وهمىه،بذ ؤن السكم 

جب ؤن هىكس بلُه في  اإلاالي في ؤي كاثمت ال جكهس ؤهمُت وال جخطح داللخه بال بذا هكسها بلُه بشيله اإلاؿلم، ٍو

نالكخه مو يحر مً ألازكام اإلاسجبؿت به، لُهؿي ضىزة لها مدلىلها الخاص ومفهىمها الىاضح، ومً اإلامىً 

: جلخُظ اإلاهلىماث اإلاىخلاة مً الخدلُل اإلاالي بطفت نامت في آلاحي

  م الخدلُل مهلىماث نً مظخلبل اإلاشسوم وبُاهاث ًمىً الاطخفادة مجها في فدظ ؤنماه نً ؾٍس

 اإلاالي لللىاثم اإلاالُت الخخامُت؛

  ادة ؤو الىلظ بًػاخاث خاضت بالبىىد اإلاداطبُت في اللىاثم اإلاالُت الخخامُت مو جىغُذ ؤطباب الٍص

 2. في البىىد اإلاهمت خالٌ الفترة ؤو الفتراث اإلاالُت اإلاخهاكبت

 

 

 

                                                           
.117، 116، ص ص1998، دار األفاق، الجزائر، 1، ج"تقنيات المحاسبة التحليلية"محمد سعٌد أوكٌل،- 1  
.66، 65: ، ص ص1999، دار الكتب العلمٌة للنشر والتوزٌع، " التحليل المالي وإدارة األموال"أبو الفتوح على فضالة، - 2  
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:لأهد ف  لحبطيل  االي-1-2

: حظخخدم اإلااطظت الخدلُل اإلاالي مً ؤحل جدلُم ندة ؤهداف ؤهمها ما ًلي

س اإلاالُت التي حهدها في الظابم، ومً زم بمياهُت :السكابت-1-2-2 مهسفت دزحت ؤداء اإلااطظت مً خالٌ الخلاٍز

بنداد بسهامج للمظخلبل ًخظ الظُاطاث اإلاالُت التي جدبهها في ندة دوزاث مً وشاؾها وهرلً  اللُام 

بالدزاطاث الخفطُلُت للبُاهاث اإلاالُت الخاضت بها وبالخالي اهدشاف ؤلاًجابُاث والظلبُاث في الظُاطت اإلاالُت 

ت في جؿبُلها بذا واهذ هخاثجها حُدة ؤو  اإلاؿبلت خالٌ فترة مهُىت، ونلى ؤزس ذلً ًخم الاجفاق نلى الاطخمساٍز

 .  حهدًلها ؤو حًُحرها بذا واهذ الىخاثج الظلبُت

ل، فاألٌو ٌهني  اخخُاز : ثخاذ  لقس ز ت  االية-1-2-3 جخمثل اللسازاث اإلاالُت في كسازي الاطدثماز ومطادز الخمٍى

و ومً ؤهمها زؤض  ل اإلاشاَز و اإلاىاطبت لالطدثمازاث، بِىما اللساز الثاوي فهي بًجاد مطادز وافُت لخمٍى اإلاشاَز

 .ماٌ اإلااطظت الخاضت وهرالً اللسوع

ًادي ذلً بلى جدالُل مالُت جبها لظُاطتها اإلاالُت اججاه الظىق اإلاالُت، هره الخدالُل :إعالم  لغير-1-2-4

س مجلع ؤلادازة ويالبا ما جخطف طُاطت اإلااطظت ججاه مخهاملحها بالخرز  .ًخػمجها جلاٍز

بطىزة نامت ًمىً الىشف نً خلُلت اإلاسهص اإلاالي، وذلً بخىفحر بُاهاث مداطبت ومالُت التي حظخخلظ مجها 

 1 .الىخاثج اإلاهبرة نً اإلاسهص اإلاالي وبالخالي الخخؿُـ للظُاطُاث اإلاالُت

 ايز نية  لحقديسرة -ل(2

هي خؿت جدىاٌو ول ضىز الهملُاث اإلاظخلبلُت لفترة مددودة، ؤو بهبازة ؤخسي :مفهوم  ايز نية  لحقديسرة-2-1

هي للهبحر نً ؤهداف وطُاطاث وخؿـ وهخاثج، حهد ملدما بىاطؿت ؤلادازة الهلُا ليل كظم مً ؤكظام 

. اإلاشسوم بانخبازه وخدة واخدة

ت اإلاىخدة للمشسوم مً ندة محزاهُاث فسنُت ليل كظم مً ؤكظام، جخيىن هره  وجخيىن اإلاحزاهُت الخلدًٍس

ت بمثابت ؤداء حظخخدم  ألاخحرة بدوزها مً ندة محزاهُاث ؤضًس ليل فسم مً هره ألاكظام، فاإلاحزاهُت الخلدًٍس

ت مخابهت  في الخهبحر نً هدف مهحن حظعى بلى جدلُله بدازة اإلااطظت وكد ًددر الهىع لرلً وان الػسوٍز

جىفُر إلحساء حهدًالث مهُىت جىفل هجاح الخؿت اإلاىغىنت، بل كد ًخؿلب ألامس بدخاٌ حهدًل شامل نلى 

 2.البرهامج اإلاسطىم

 

 

 

                                                           
.20، ص2004 عمان، دار البداٌة، ،"اإلدارة والتحليل المالي" أٌمن الشنطً، عامر شقر،- 1  
  .15، ص، 1997، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، "تقنيات تفسير ميزانية المؤسسة االقتصادية"خالد مالح، - 2
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:ل لوظائف  د زرة  لخاصة باايز نية  لحقديسرة-2-2

 وهى وغو ألاهداف وبنداد الخىكُماث الالشمت لخدلُلها، وجىغو ألاهداف في ضىزة :ألاظيفة  لحخمليط-2-2-1

لت ألاحل وخؿـ كطحرة ألاحل، باليظبت للماطظت وباليظبت ليل كظم مً ؤكظامها، وبهد ؤن ًخم  خؿـ ؾٍى

ت جىكُم نىامل ؤلاهخاج جىكما ًادي بلى جدلُم ألاهداف اإلاىغىنت   .الخخؿُـ ًطبذ مً الػسوٍز

وهى الهملُت التي بمىحبها ًخم جىخُد الجهىد بحن ألاكظام اإلاخخلفت للماطظت بدُث :ألاظيفة  لحنظيق-2-2-2

ٌهمل ول كظم مجها هدى جدلُم الهدف اإلاىغىم، ولهرا فةهه ًجُب ؤن ال ًطدز ؤخد ألاكظام كسازاث جخطه 

ًيىن لها ؤزس نلى ألاكظام ألاخسي دون السحىم بلى هره ألاكظام، فمثال ال بد ؤن ًيىن هىان جىافم جام بحن 

بدازة اإلابُهاث وؤلاهخاج بدُث ال ًيبغي ؤن هسطم بدازة اإلابُهاث طُاطت ؤلاهخاج نلى بهخاج همُاث جصاًد نً 

لها  .الىمُاث التي ًمىً حظٍى

السكابت هي نملُت مخابهت جىفُر الخؿـ وألاهداف اإلاىغىنت واطخخدام اإلاحزاهُاث :لألاظيفة  لسقابة-2-2-3

ت للسكابت ًدخم غسوزة ببالى ؤلادازة بمدي مالثمت الخؿـ وألاهداف والظُاطاث اإلاىغىنت ملدما،  الخلدًٍس

وملازهت هخاثج الهملُاث الفهلُت في حمُو ؤكظام اإلاشسوم بالخؿـ وألاهداف اإلاىغىنت ملدما، ومخابهت 

 1.الاهدسافاث التي جددر هدُجت للخىفُر الفهلي

:للوحة  لقيادة-ل(3

 نلى شً مخابهت اليظب والبُاهاث 1930للد قهسث نبازة لىخت اللُادة نام : مفهوم لوحة  لقيادة-3-1

م  ت التي حظمذ للمظحر ؤو اللاندة بمخابهت حظُحر اإلااطظت هدى ألاهداف اإلاظؿسة، وذلً نً ؾٍس الػسوٍز

ىُت نام  ت، لُخؿىز هرا اإلاطؿلح بالىالًاث اإلاخددة ألامٍس اإلالازهت بحن اليظب اإلادطل نلحها واليظب اإلاهُاٍز

ت وكد اخخلفذ حظمُت 1948  وواهذ مهمىلت به مً ؾسف اإلااطظاث التي جلىم نلى هكام الدظُحر الخلدًٍس

، بال ؤن حل الخهاٍزف اإلالدمت لهره ألاداء "لىخت اللُادة"، "حدٌو اإلاساكبت"، "حدٌو الدظُحر"هره ألاداء مً

 .لها مهني واخد

لىخت اللُادة هي مجمىنت مهمت مً اإلااشساث ؤلانالمُت التي حظمذ : Norbert Guedj جعسرف-3-1-1

بالخطٌى نلى هكسة شاملت للمجمىنت ولها، والتي جىشف الاخخالفاث الخاضلت، والتي حظمذ هرلً باجخاذ 

. اللسازاث الخىححهُت في الدظُحر وهرا لبلىى ألاهداف اإلاظؿسة غمً بطتراجُجُت اإلااطظت

لىخت اللُادة جؿابم هكام مهلىماث ٌظمذ في ؤكسب وكذ ممىً بمهسفت ل:Michel Gervaisجعسرف -3-1-2

ت إلاساكبت مظحر اإلااطظت في مدة كطحرة وحظهُل لهره ألاخحرة ممازطت اإلاظاولُاث  2.اإلاهلىماث الػسوٍز

                                                           
.16، 15: مرجع سبق ذكره، ص ص،"تقنيات تفسير ميزانية المؤسسة االقتصادية" خالد مالح،-  1  

2
 .45  مرجع سبق ذكره، ص، ،"نظام مراقبة التسيير وعالقته باتخاذ القرار" صفاء لشهب،  - 
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حهخبر لىخت اللُادة نلى ؤنها جسهُب مسكم للمهلىماث ألاطاطُت :Jean Richard Sulzerجعسرف-3-1-3

ً لخىحُه وشاؽ الخجمو البشسي اإلاخىاحد جدذ الظلؿت هدى الاطخهماٌ الخظً لىطاثل  ت للمظحًر والػسوٍز

 1 .الاطخًالٌ اإلاخاخت لهم

 :أنو ع لوحة  لقيادة-3-2

جلىم الفىسة الىالطُىُت للىخت اللُادة نلى الفسغُت الخالُت ": االية"لوحة  لقيادة  لكالطيكية -3-2-1

: والخاضت بمخخر اللساز بدُث

 ًملً اللدزة نلى فهم وبدماج ول اإلاهلىماث؛ 

 ًملً اللدزة نلى اجخاذ ول ؤهىام اللسازاث؛ 

 ًملً اللدزة نلى الخفىحر الهلالوي. 

ؤلاطتراجُجُت واإلاىاشهت اإلالسزة مً " حهىع لىخت اللُادة ؤلاطتراجُجُت، :لوحة  لقيادة  طتر ثيجية-2-2-3ل

كبل اإلااطظت في شيل مفطل بما فُه الىفاًت مو بظاؾت وطالمت ليي ٌظمذ باللُادة الخلُلُت إلاخخلف 

. هما جلىم لىخت اللُادة ؤلاطتراجُجُت نلى مفهىم اإلااشساث ؤهثر مىه اإلاهلىماث". الهُئاث 

جخخلف لىخت اللُادة اإلاظخلبلُت نً لىخت اللُادة ؤلاطتراجُجُت ": او شنة"للوحة  لقيادة  اظحقملطية-3-2-3

مً خُث ؤن هره ألاخحرة جإخر بهحن الانخباز الخىُف مو ميىهاث اإلااطظت بمهنى بمياهُت جطمُم لىخت 

اللُادة نلى ؤطاض اليشاؽ اللاثم ومخًحراجه مو ألاهداف والشيل الخالي ًىضح ميىهاث لىخت اللُادة 

 2 .اإلاظخلبلُت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .45  مرجع سبق ذكره، ص، ،"نظام مراقبة التسيير وعالقته باتخاذ القرار"صفاء لشهب،  -  1

.10مرجع سبق ذكره، ص، "مدخل إلى مراقبة التسيير" معراج الهواري، مصطفى الباهً، - 
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مكونات لوحة  لقيادة  اظحقملطية :ل(ل8-1) لشكل                                                                          

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source :Miche Ronach et Genard Naulleau , le contrôle de gestion bancaire et Financier, IDEM, p.76. 
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فعالٌة العملٌات 

 اإلنتاجٌة
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 محور التدرٌب التنظٌمً
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نموذج لوحة  لقيادة :ل(9-1) لشكل زقم                                  

الفىازق ألاهداف الىخاثج البُان 

 Aاللظم

 1ماشس

 2ماشس

 .....................

 .....................

 nماشس

 Bاللظم

   

Source :Miche Ronach et Genard Naulleau , le contrôle de gestion bancaire et Financier, IDEM, p.77. 
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خالصة 

   بن مساكبت الدظُحر حهخبر حملت مً الهملُاث وؤلاحساءاث اللطد مجها الخدىم في الدظُحر، والخإزحر نلى طلىن 

ألافساد مً ؤحل جدلُم ألاهداف اإلاظؿسة واإلاظخخلطت مً بطتراجُجُت اإلااطظت، وذلً مً جمىحن اإلااطظت 

. مً الاطخًالٌ ألامثل للمىازد اإلاخاخت كطد جدلُم ؤنلى كدز مً ألاهداف اإلايشىدة وجدلُم الىفاءة

  لرلً حهخبر مساكبت الدظُحر مىحه ها للماطظت مً خالٌ زبؿه بحن الجاهبحن ؤلاطتراجُجي والخىفُري، 

. وجدلُم اإلاىاشهت بحن الىفاءة وألاهداف مً خالٌ مساكبت الىخاثج

   ولترحمت هرا ألاداء الفهاٌ في واكو اإلااطظت، البد مً جؿبُم ألادواث الفهالُت إلاساكبت الدظُحر ألاهثر بإلااما 

 . بصفة عامةبجىاهب اإلااطظت الاكخطادًت
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ثمهيد  

   بن الخؼىزاث التي عسؿها الدظُحر بمسخلف وؿاثـه لم ًىً لخصل بلى ما وصلذ بلُه الُىم لى ال ذلً 

الازجباغ الىزُم بحن الدظُحر هىـام ؿسعي مً اإلااطظت والىخاثج التي حعبر عً مدي جمىحن اإلااطظت مً ؤداء 

دوزها ججاه مسخلف ألاػساؾ التي هي مظئىلت ؤمامها، وعلُه جدظحن ؤداء اإلااطظت ٌعد الظامً السثِس ي 

عد ألاداء الاكخصادي مً ؤهم  تها زاصت في ؿل اإلاظاولُاث الاحخماعُت اإلاـسوطت عليها، َو الطخمساٍز

. اإلاىطىعاث التي جددد دزحت  جؼىز الاكخصادي، ؤما ؤدواث مساكبت الدظُحر ؿهي ؤداء لخلُُم ألاداء

   حعخبر عملُت جدظحن ألاداء مً ؤهم اإلاهام التي جاديها ؤلادازة الخدًثت، هما حعخبر شؼلها الشاػل على مظخىي 

الىؿاثف والعملُاث اإلاسجبؼت بيشاػاث اإلااطظت الاكخصادًت، خُث ًسبؽ زبؼا وزُلا بالىـاءة الاكخصادًت ؤو 

. الـاعلُت

:  مباخث هرهسها3   وللخعٍسف على هرا اإلاىطىع ؤهثر ؿإهثر، طىؾ هخؼسق في هرا الـصل بلى 

. مدخل لألد ء: املدح  ألاو 

. ثقييم  د ء:  املدح  لثاوي

. أدألا ت مس قملة  لخظيير ألادألازها في ثدظين  د ء:  املدح  لثالح
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مدخل لألد ء :  املدح  ألاو 

اهؼالكا مً ألاهمُت الىبحرة لألداء، بدؤث الدٌو اإلاخلدمت والىامُت الترهحز علُه لخدلُم همى ؤعلى في   

اث ؤلاهخاحُت والعاثدة، بذا هى مسجبؽ بمدي الىجاح في جدلُم ألاهداؾ اإلادددة، ؿةن جدلُلها ًسجبؽ  اإلاظخٍى

. بمـهىم ؿاعلُت وهـاءة اإلااطظت وألاداء الـعلي والجُد ًيىن طبب في جددًد الاهدساؿاث وؤطبابها

مفهوم ألاأهو ع  د ء :  املطل  ألاو 

 مفهوم  د ء-(1

: لم ًخمىً الباخثىن مً جلدًم حعٍسف مددد ومخـم علُه بذ عسؿه ول باخث هما ًلي

ت والبلاء : بلى ألاداء على ؤهه" دزاهس"ًىـس ": P .DRUKER"خظل  لملاخح-1-1 كدزة اإلااطظت على الاطخمساٍز

  1.مدللت الخىاشن بحن زطا اإلاظاهمحن والعماٌ

للظلع  (اطتهالن الللُل مً اإلاىازد)ألاداء هى اللدزة على ؤلاهخاج بـعالُت ":Ph Lorin"خظل  لملاخح-1-2

ً الىـام  (...هىعُت وؤحل زُاز الظعس)واللدماث التي طخجُب لؼلب الظىق  بما ٌظمذ بخدلُم ؿاثع لخدٍس

 .الاكخصادي

ال ًمىً الخددر عً ألاداء اإلاخمحز في اإلااطظت بال بذا كمىا مً جدظحن الثىاثُت اللُمت ": lrino" فدظل-1-3

 2.والخيلـت

 3.(الىخاثج، اإلاىازد، ألاهداؾ)ًمىً حعٍسف ألاداء مً زالٌ العالكت بحن عىاصس":Bartoli"خظل -1-4

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 -H .M Hamady, Administrative reform in developing countries with Special reference to EGYPT and 
LYBIA, 1975, p215.  

.18مرجع سبق ذكره، ص، "تحسين األداء في المؤسسة" قورين حاج قويدر،- 2  
.9، 2001، مجلة العلوم اإلنسانية جامعة بسكرة، "األداء بين الكفاءة والفعالية"عبد المالك مزهود، - 3  
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 لعالقة بين  لىحائج،  هد ف،  او زد :(1-2) لشهل                                                                       

      

                                     الـعالُت                                 الىـاءة              

 

                اإلاىاشهت 

                  

دز،-:  اصدز                                                                       .37، مسحع طبم ذهسه، ص"جدظحن ألاداء في اإلااطظت" كىزًٍ خاج كٍى

وزشت، وخدة، )ؤداء مسهص مظاولُت:ًمىً جىطُذ مـهىم ألاداء هما ًلي":  A .Khem"خظل  لملاخح-1-5

عني الـعالُت ؤلاهخاحُت، خُث ًدلم هرا اإلاسهص ألاهداؾ التي طبم وؤن طؼسها (الخ...ماطظت  1.َو

وبالخالي ؿةن ألاداء هى هخاج لعدد مً العىامل اإلاخدازلت التي ًجب ؤال ًخم الترهحز على واخدة دون ألازسي وؤال 

 .ًخم ججاهلها جماما،بل ًخم مداولت الخىؿُم بُنها حمُعا والترهحز على حمُع العىاصس معا في آن واخد

: وبن اإلاـاهُم اإلاسجبؼت باألداء هي

هي عالكت بحن الىخاثج والىطاثل اإلاظخعملت وهي ؿعل ؤشُاء على الىدى الصخُذ ؿهي حشحر بلى : لنفاءة-1-5-1

مىً الخعبحر عنها بالعالكت  لت الاكخصادًت التي ًخم بها بهجاش العملُاث التي جادي جدلُم ألاهداؾ ٍو الؼٍس

: الخالُت

 اخسجات / د ء    أي  ادخالت / لحهطفة                =

هي ول ما هى ؿعاٌ ؤي زاصُت الـسد ؤو الىـام الري ًيخج اللدز ألاكص ى مً الىخاثج بإكل : لفعالية-1-5-2

: كدز ممىً مً اإلاجهىد ؿهي حظخسدم في مسسحاث اإلااطظت وملازهتها مع ألاهداؾ وجلاض بالعالكاث الخالُت

 2 اخسجات  احوقعة/ اخصألاهات  لفعطية                = 

 

 

 

                                                           
1
 . 19، مرجع سبق ذكره، ص"تحسين األداء في المؤسسة" قورين حاج قويدر،- 

. 15، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، ص"فعالية التسيير في المؤسسة االقتصادية" ،خالدي عايدة- 2
  

         النتائج

       الموارد
         األهداف



 الفصل الثاني                          أهمية مراقبة التسيير في تحسين أداء المؤسسة
 

 
40 

هي هـاءة اطخسدم اإلاىازد مً هاخُت اعخبازها همُاث، وهي حظخعمل الخبُان مدي هجاح :إلاهحاجية-1-5-3

اطخسدام عىاصس ؤلاهخاج اإلاسخلـت، ؿهي تهخم بملازهت همُت اإلاسسحاث بىمُت اإلادزالث، وجلاض ؤلاهخاحُت 

: بالعالكت الخالُت

 ادخالت بالقيمة / اخسجات بالقيمة=

مً زالٌ ما طبم ًخطح الخدازل بحن اإلاـاهُم اإلاسخلـت بمعنى آزس ؤن ؤلاهخاحُت جسجبؽ بحن الـعالُت للىصٌى 

 1.بلى ألاهداؾ وبحن هـاءة اطخسدامه عىاصس ؤلاهخاج

أهو ع  د ء -(2

بن جصيُف ألاداء هؼحره مً الخصيُـاث اإلاخعللت بالـىاهس الاكخصادًت، ًؼسح بشيالُت ازخُاز اإلاعُاز الدكُم 

والعلمي وفي وكذ ذاجه ًمىً الاعخماد علُت لخددًد ألاهىاع وزػم هره الصعىباث بال ؤهىا اعخمدها على اإلاعاًحر 

: الخالُت باعخبازها اإلاعاًحر اإلاىاطبت وهي واألحي

ت، مالُت، مادًت وجىـُمُت وهي ولها حظاهم في :جخيىن اإلااطظت مً عدة ميىهاث:خظل مصدز  د ء-2-1 بشٍس

ألاداء بدزحاث مخـاوجت، دون ؤن جيس ى ما للبِئت اللازحُت مً جإزحر على ؤداء اإلااطظت ؿـي ؿل هرا اإلاعُاز 

 :ًمىً جلظُم ألاداء بلى

ًخمثل ألاداء الـاهسي في الـسص التي جىؿسها البِئت اللازحُت للماطظت والتي مً : د ء   للاهسي -2-1-1

اهـخاح ؤطىاق حدًدة، واعدة، :زاللها بدزاهها واطخؼاللها جدلم اإلااطظت ألاداء، ومً بحن هره الـسص هرهس

ت إلااطظاث ؤزسي، ازتراع ًخم اطدثمازها، ؤشماث حعاوي منها اإلااطظاث اإلاىاؿظت، ؿهىز  ؤطعاز جىاٌش مؼٍس

  .الخ...كىاهحن خيىمُت مؼسبُت

ألهه لِع للماطظت دوز في " ألاداء الدازلي"هره الـسص مع ؤهه ال ًمىً بطىادها ؤطاطا ألداء اإلااطظت 

خللها وبوشائها، لهرا ًؼلم علُه ؤداء ؿاهسي ؤو ػحر خلُلي،                                                                                                           

، ؤما ملدزة "ذاحي"وزػم ذلً ؿةن مبادزة اإلااطظت باهدشاؾ هره الـسص واطخؼاللها ًدٌ على ؤداء دازلي 

اإلااطظت على  التهدًداث التي جـهس في البِئت اللازحُت ؿُدٌ على ألاداء الدازلي بـعل العمل الري جلىم به 

 2 .اإلااطظت إلاىاحهتها

 

 

                                                           
.15، مرجع سبق ذكره، ص"فعالية التسيير في المؤسسة االقتصادية" ،خالدي عايدة-  1  

، 2006، مذكرة ماجستير، تخصص إدارة األعمال، جامعة الجزائر، "أثر القيادة اإلدارية على أداء العاملين"الصالح جليح،-

.128ص 2  
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ًمثل ألاداء الراحي في ؤداء اإلااطظت في مجمىعها ًـعل الجهىد التي ًبرلها ؤعظاء ؤلادازة :  د ء  لر جي-2-1-2

 :  واإلاظاولحن واإلاسئوطحن في العمل واطخؼالٌ مىازد اإلااطظت، وهي ما ًيخج مً جىلُـت ألاداء الخالُت

ًخمثل ألاداء البشسي في ؤداء العاملحن باإلااطظت مهما وان مىكعهم ومظخىاهم :  د ء  للشسي -2-1-2-1

، وهى مً ؤهم مصادز ألاداء، خُث ًددد بدزحت (كُاداث علُا،بدازة وطؼي، مشسؿحن ومىـرًً)الىؿُـي     

اث ألاداء ولها، خُث ال ًمىىىا ؤن هخصىز ؤي ؤداء بدون ؤؿساد . زثِظُت مظخٍى

ًخمثل ألاداء الخلني في اللدزة اإلااطظت على اطخسدام واطخؼالٌ ججهحزاث ؤلاهخاج :  د ء  لحقني-2-1-2-2

في العملُت ؤلاهخاحُت وهرلً صُاهتها، وحعخبر همُت ؤلاهخاج ووظبت اطخسدام الؼاكت ؤلاهخاحُت مً  (الاطدثماز)

. ؤبسش ماشساث ألاداء الخلني للماطظت

ًصىف ألاداء اإلاالي مدي ؿعالُت وهـاءة اإلااطظت في حعبئت اإلاىازد اإلاالُت وجىؿُـها، وحعخبر : د ء  االي-2-1-2-3

: وظب الخدلُل اإلاالي وماشساث الخىاشهاث اإلاالُت مً ألاداء اإلاالي باإلطاؿت بلى ألاداء البشسي واإلاالي هجد

  لُت في جدلُم : د ء  لحتازي ت والدظٍى ًصف ألاداء الخجازي هـاءة وؿعالُت الىؿُـت الخجاٍز

زكم ألاعماٌ، اإلاسدودًت، عدد الصباثً، معدٌ شساء اإلاىخجاث :ؤهداؾ اإلابُعاث وزطا الصباثً وحعخبر

. وزدماث اإلااطظت مً ؤبسش ماشساث ألاداء الخجازي للماطظت

 لتزوٍد : د ء  لحمويني ً ني في ؿعالُت وهـاءة وؿاثف الشساء، الىلل والخسٍص ًخمثل ألاداء الخمٍى

اإلااطظت باإلاىاد ألاولُت واإلاعداث والخجهحزاث ؤلاهخاحُت بالىىعُت والىمُت اإلاىاطبت في الىكذ 

ني عخبر معدٌ جلف اإلاسصون وشمً وصٌى الؼلبت مً ؤبسش ماشساث ألاداء الخمٍى    1.اإلاىاطب، َو

: في ؿل هرا اإلاعُاز ًمىً جلظُم ألاداء الخالي:خظل  لشمولية-2-2

ًخمثل في ؤلاهجاشاث التي ؤدث بلى حمع العىاصس والىؿاثف ؤو ألاهـمت الـسعُت للماطظت : د ء  لنلي-2-2-1

في جدلُلها وال ًمىً خظب بهجاشها بلى ؤي عىصس دون مظاهمت باقي العىاصس، وهرا الىىع مً ألاداء الخدًث 

ت، الشمىلُت، ألازباح، الىمى  2.الخ...عً هُـُاث ومدي بلىغ اإلااطظت ؤهداؿها الشاملت واالطخمساٍز

 

 

 

 

                                                           
.129، مرجع سبق ذكره، ص"أثر القيادة اإلدارية على أداء العاملين"الصالح جليح،-  1  
، مذكرة ماجستير، كلية علوم التسيير، إدارة األعمال، جامعة "الموارد البشرية وتحسن أداء المؤسسة"قديد فوزية، --

.12، ص2006الجزائر، 2  
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هى الري ًخدلم على مظخىي ألاهـمت الـسعُت للماطظت، بذ ًىلظم ألاداء الجصجي بلى :  د ء  لجصئي-2-2-2

عدة ؤهىاع مسخلـت جسخلف بازخالؾ اإلاعُاز اإلاعخمد لخلظُم عىاصس اإلااطظت، خُث ًمىً ؤن ًلظم خظب 

م، ووشحر :اإلاعُاز الىؿُـي بلى ً، ؤداء وؿُـت الدظٍى ؤداء وؿُـت ألاؿساد، ؤداء وؿُـت ؤلاهخاج، ؤداء وؿُـت الخمٍى

بلى ألاداء الىلي للماطظت في الخلُلت هى هدُجت جـاعل ؤداء ؤهـمتها الـسعُت، هما ًاهد ذلً ؤخد الباخثحن 

 .الري ًسي ؤن دزاطت ألاداء الشامل للماطظت ًـسض ؤًظا دزاطت ألاداء على مظخىي مسخلف وؿاثـها

الخ، وفي بشازة ...ؿةن ًمىً جلظُم ألاداء بلى اكخصادي، احخماعي، طُاس ي وجلني:خظل معياز  لململيعة-2-3

ال ًمىً للماطظت ؤن جدظً صىزتها باالعخماد على ألاداء الاكخصادي ؤو الخىىىلىجي "بلى هرا الخصيُف 

، ؿاألداء الاكخصادي "ؿدظب، بل ؤن ألاداء الاحخماعي له وشهه الثلُل على صىزة اإلااطظت في اللازج

اث اطخسدام مىازدها،  للماطظت ًخجظد في الـىاثع التي جدللها مً وزاء حعـُم هىاججها وجدهُت مظخٍى

وهجد ؤن ألاداء الاكخصادي ًخالشم مع ألاداء الاحخماعي، ؿاإلااطظت الىاجخت هي التي حعسؾ هُف ًمىنها جدلم 

. ؤهبر مظخىي مً الىىعحن معا

بلى حاهب ألاداء الاكخصادي وألاداء الاحخماعي هجد ألاداء الخلني ؤو الثلافي، ؤو الظُاس ي للماطظت، همثاٌ 

ً زلاؿت زاصت بها :على هره ألادءاث زػبت اإلااطظت في الظُؼسة على مجاٌ جىىىلىجي معحن، ؤو طعيها بلى جيٍى

ؤو جإزحرها على الظلىن الثلافي إلادُؼها بسلم ؤهماغ اطتهالهُت حدًدة، ؤو زبما جداٌو الخإزحر على الىـام 

 1.  الظُاس ي اللاثم الطخصداز امخُاشاث لصالخها

عىاصس ألاأبعاد  د ء :  املطل  لثاوي

بعد ؤن حعسؿىا طابم على مجمىعت مً الخعاٍزف اإلاـظسة إلاـهىم ألاداء  

عىاصس  د ء -(1

: ًخيىن ألاداء بشيل عام مً عدة عىاصس ًمىً جللُصها ؿُما ًلي

وحشمل اإلاهازة اإلاهىُت واإلاعسؿت الـىُت والللـُت العامت عً الىؿُـت : اعسفة بمحملطملات  لوظيفة-1-2

. واإلاجاالث اإلاسجبؼت بها

. وحشمل الدكت والىـام والخمىً الخلني واللدزة على جىـُم العمل والخدسز مً ألازؼاء:هوعية  لعمل-1-2

 2.وحشمل حجم العمل اإلاىجص في الـسوؾ العادًت وطسعت ؤلاهجاش: لمية  لعمل-1-3

دزل ؿيها الخـاوي والجدًت في العمل واللدزة على جدمل اإلاظاولُت وبهجاش ألاعماٌ في : اثابسة ألا لوووو -1-4 ٍو

 3.مىاعُدها، ومدي الخاحت لإلشساؾ والخىحُه

                                                           
.12، مرجع سبق ذكره، ص"الموارد البشرية وتحسن أداء المؤسسة"قديد فوزية، - 1  

.10، ص2013، القاهرة، 1، ط"تقييم أداء المؤسسات في ظل معايير األداء المتوازن"محمود عبد الفتاح رضوان، -- 2
  

.10، مرجع سبق ذكره، ص"تقييم أداء المؤسسات في ظل معايير األداء المتوازن"محمود عبد الفتاح رضوان، - 3  
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 : والشيل الخالي ًىضح ذلً

عىاصس  د ء :(2-2 ) لشهل                                                    

 

  

 

 

 

 .11، هـع اإلاسحع الظابم، ص"ثقييم أد ء  املطظات في ظل معااير  د ء  احو شن " مدمىد عبد الـخاح زطىان، : اصدز                                                

مددد ت  د ء -(2

عني هرا ؤن ألاداء في مىكف معحن ًمىً ؤن  ؤداء العاملحن هى ألازس الصافي لجهىدهم وبدزان الدوز واإلاهام، َو

: ًىـم بلُه على ؤهه بهخاج لعالكت مخدازلت بحن مجمىعت مً اإلاددداث وهي والخالي

هى عبازة عً الؼاكت الجظماهُت والعلالهُت التي ًبرلها الـسد ألداء مهمخه، والجهد ًسخلف مً : لجهد-2-1

مهىت ؤو عمل بلى آزس، خُث ًيىن بيظب مخباًىت بما طعُـت، مخىطؼت ؤو هبحرة، بن الجهد عادة ًيىن مخعلم 

 1.بالخالت الىـظُت للعامل وبؼبُعت الخىاؿص التي جمىذ له ملابل ؤداء عمل معحن

وهي اللصاثص الصلصُت اإلاظخسدمت لألداء عمل معحن واللدزة جيىن ملسوهت بالىـاءة : لقدز ت-2-2

ً ًلعبان دوزا  ب والخيٍى واإلاهازة، وهي جسخلف مً ؿسد بلى آزس، وجخؼحر مً ؿترة شمىُت بلى ؤزسي، بن الخدٍز

س والسؿع منها . ؿعاال في جدظُنها وجلٍس

 2.وهى الاججاه الري ٌعخلد الـسد ؤهه مً الظسوزي جىحُه حهىده في العمل مً زالله:إدز ك  لدألاز  لهام-2-3

بن ؿهم الدوز واإلاهام مً ػسؾ الـسد العامل ًادي بلى ؤلاجلان والىجاح وجدلُم الؼاًت والهدؾ اإلاؼلىب 

وبرلً ًادي بلى ؤداء ؿعاٌ في العمل، ولخدلُم مظخىي مسض ي مً ألاداء البد مً وحىد خد ؤدوى مً الاجـاق 

يىن لديهم كدزاث مخـىكت،  في ميىهاث ومددداث ألاداء، بمعنى ؤن ألاؿساد عىدما ًبرلىن حهىد ؿاثلت ٍو

ً ؿبالسػم مً برٌ الجهىد  ولىنهم ال ًـهمىن ؤدوازهم، ؿةن ؤدائهم لً ًيىن ملبىال مً وحهت هـس آلازٍس

م الصخُذ . الىبحرة في العمل ؿةن هرا العمل لً ًيىن مىحها في الؼٍس

                                                           
.4، المكتبة األكاديمية، القاهرة، ص"اتجاهات حديثة في التقييم والتميز في األداء "توفيق محمد عبد المحسن،- 1  
.13مرجع سبق ذكره، ص، محمود عبد الفتاح رضوان-  2
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لرا ؿةن العالكت بحن مددداث ألاداء هي عالكت جيامل وجسابؽ وجإزحر وجإزس، وليي ًيىن العمل مخيامل البد مً 

 1.جىؿحر هره اإلايىهاث

أبعاد  د ء -(3

: هىان بعدًً لألداء وجخمثل ؿُما ًلي

ًلصد باألداء الخىـُمي الؼسق والىُـُاث التي حعخمدها اإلااطظت في اإلاجاٌ : لملعد  لحىليمي لألد ء-3-1

الخىـُمي بؼُت جدلُم ؤهداؿها، ومً زم ًيىن لدي مظحري اإلااطظت معاًحر ًخم على ؤطاطها كُاض ؿعالُت 

ؤلاحساءاث الخىـُمُت اإلاعخمدة وؤزسها على ألاداء، مع ؤلاشازة بلى ؤن هرا اللُاض ًخعلم مباشسة بالهُيلت 

الخىـُمُت ولِع بالىخاثج اإلاخىكعت ذاث الؼبُعت الاحخماعُت الاكخصادًت، وهرا ٌعني ؤهه بةميان اإلااطظت ؤن 

جصل بلى مظخىي ؿعالُت آزس هاجج عً اإلاعاًحر الاحخماعُت والاكخصادًت، ًسخلف عً ذان اإلاخعلم بالـعالُت 

. الخىـُمُت

م ألاداء،  بذن وظخيخج مما طبم ؤن هره اإلاعاًحر اإلاعخمدة في كُاض الـعالُت الخىـُمُت جلعب دوزاها ما في جلٍى

جدُذ للماطظت بدزان الصعىباث الخىـُمُت في الىكذ اإلاالثم مً زالٌ مـاهسها ألاولى، كبل ؤن ًخم بدزاهها 

. مً زالٌ جإزحراتها الاكخصادًت

ٌشحر البعد الاحخماعي لألداء بلى مدي جدلُم السطا عىد ؤؿساد اإلااطظت على : لملعد الاجحماعي لألد ء-3-2

اتهم، ألن مظخىي زطا العاملحن ٌعخبر ماشس على وؿاء ألاؿساد إلااطظاتهم،وجخجلى ؤهمُت ودوز  ازخالؾ مظخٍى

هرا الجاهب في وىن ؤن ألاداء الىلي للماطظت كد ًخإزس طلبا على اإلادي البعُد بذا اكترطذ اإلااطظت على 

ت، ؿىما معسوؾ في ؤدبُاث الدظُحر ؤن  جدلُم الجاهب الاكخصادي، وؤهملذ الجاهب الاحخماعي إلاىازدها البشٍس

حىدة الدظُحر في اإلااطظت جسجبؽ بمدي جالشم الـعالُت الاكخصادًت مع الـعالُت الاحخماعُت، لرا ًىصح 

بةعؼاء ؤهمُت معخبرة للمىار الاحخماعي الظاثد دازل اإلااطظت ، ؤي ليل ماله صلت بؼبُعت العالكاث 

 2".الخ...صساعاث، ؤشماث، "الاحخماعُت دازل اإلااطظت 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.14، مرجع سبق ذكره، ص"تقييم أداء المؤسسات في ظل معايير األداء المتوازن" محمود عبد الفتاح رضوان، -  1

  

.15مرجع سبق ذكره، ص، "اتجاهات حديثة في التقييم والتميز في األداء"توفيق محمد عبد المحسن، -- 2  
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 ألا قع  د ء في  املطظة الاقحصاداة: املطل  لثالح

:  لعو مل  املوسة في أد ء  املطظة- (1

بن ألاداء بمسخلف ؤهىاعه وبمـهىم الىـاءة والـاعلُت ٌعخبر دالت جابعت للعدًد مً اإلاخؼحراث والعىامل التي جإزس 

ؿيها طلبُا ؤو بًجابُا، ومع وىن مدزالث اإلااطظت امخدادا لها إلادُؼها ؿةن مصؼلح الخدود ًبلى مـهىما 

دًا ؤهثر مىه عملُا، لرلً ؿةهىا لخـادي بشيالُت الخدود الـاصلت بحن اإلااطظت ومدُؼها طىلظم  ا ججٍس هـٍس

العىامل اإلاازسة في ألاداء خظب بمياهُت الخدىم ؿيها بلى عىامل زاطعت لخدىم اإلااطظت وؤزسي ػحر زاطعت 

 1.لخدىمها

:  لعو مل غير  لخاضعة لحدنم  املطظة-1-1

مجمىعت الخؼحراث واللُىد واإلاىاكف التي هي بمىإي "بىاء ػحر معُاز الخدىم ؿةن هرا الىىع مً العىامل ٌشمل 

  h .mintezberg، وبالخالي ؿهي جمثل مدُؽ اإلااطظت بمسخلف ؤبعاد هى الري ٌعخبر عىه"على زكابت اإلااطظت

وباعخبازها هرلً ؿةن آزازها كد جيىن على شيل ؿسص ٌظمذ اطخؼاللها " ول ما هى زازج اإلاىـمت:"بإهه

بخدظحن ؤحاء اإلااطظت ؤو كد جيىن زؼسا جازس طلبُا على اإلااطظت، وبالخالي على ؤدائها وجـترض عليها الخىُف 

 2 .بذا ؤزادث الخسـُف مً آزازها

ومع وىنها ػحر زاطعت لخدىم اإلااطظت ًمىً ؤن جلظم هره العىامل خظب ػبُعتها بلى عىامل اكخصادًت ؤو 

احخماعُت ؤو زلاؿُت ؤو جىىىلىحُت ؤو طُاطُت ؤو كاهىهُت، وبن وان هرا الخلظُم صعب الظبؽ ألن الىثحر مً 

العىامل ًمىً ؤن جيخمي بلى ؤهثر مً مجمىعت هإهماغ الاطتهالن مثال التي ًمىً ؤن جدزج طمً العىامل 

الاكخصادًت في الىكذ هـظه طمً اإلامحزاث الثلاؿُت للمجخمع، ولهرا ؿةن الخدازل بحن مسخلف العىامل ٌعخبر 

وبما . في خد ذاجه عامال ؤزس حدًسا باألزر في الخظبان عىد دزاطت اوعياطاث هره العىامل على ؤداء اإلااطظت

ؤن ألامس ًخعلم باإلااطظت الاكخصادًت ؿةن العىامل الاحخماعُت والثلاؿُت ال جلل عنها ؤهمُت وال جإزحرا وذلً 

.  هـسا ألهمُت البعد الاحخماعي في مدُؽ اإلااطظت

بلى حاهب هره العىامل هىان عىامل طُاطُت وكاهىهُت مً بحن هره العىامل الاطخلساز الظُاس ي وألامً 

 3 .للدولت، الظُاطت اللازحُت، اهدشاز ألاخصاب الظُاطُت، اإلاىـىمت اللاهىهُت، ؤخيام وكسازاث اإلاداهم

 

 

 

                                                           
. 18 ، ص2011، دار صفاء، عمان، "تحسين فعالية األداء المؤسسي واألداء المالي اإلستراتيجي"وصفي الكساسبة، - 1  

، مذكرة ماجستير في علوم التسيير، تخصص "دور المعلومات في تقييم األداء المالي للمؤسسة واتخاذ القرار"بن خروف جليلة، -2

  .31، ص2009مالية المؤسسة، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة بومرداس، 
.21، 20، مرجع سبق ذكره، ص  ص"تحسين فعالية األداء المؤسسي واألداء المالي اإلستراتيجي"وصفي الكساسبة، -  3  
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:  لعو مل  لخاضعة لحدنم  املطظة-1-2

على زالؾ اإلاجمىعت الظابلت مً العىامل التي جخمحز بصدوزها عً عىاصس جلع في مدُؽ اإلااطظت، ؿةن هره 

العىامل جيخج عً جـاعل مسخلف العىاصس الدازلُت لرلً ؿهي جسظع بلى خد ما لخدىم اإلااطظت ؤوال 

. باألزسي لخدىم مظحريها، وهي بصـت عامت ؿدشمل مسخلف اإلاخؼحراث

ؤو اللىي اإلااهلت للخإزحر على ألاداء طلبا ؤو بًجابا، والتي ًمىً للمظحر ؤن ًددر ؿيها الخؼحراث التي حظمذ 

بخسـُع ؤو بلؼاء آزازها الظلبُت وحعـُم آزازها ؤلاًجابُت، ومع هثحرة وجدازل العىاصس اإلايىهت للماطظت ؿةن 

: العىامل اإلاازسة في ؤدائها اللاطعت لخدىمها هي

 الخىاؿم بحن ماهالث العماٌ واإلاىاصب التي ٌشؼلىنها والخىىىلىحُت اإلاظخسدمت؛ 

 هـامي اإلاياؿأث والخىاؿص؛ 

 الجى الظاثد بحن العماٌ والعالكت الظاثدة بحن اإلاشسؿحن اإلاىـرًً؛ 

 هىعُت اإلاعلىماث؛ 

بصـت  عامت ًمىً اللٌى ؤداء اإلااطظت هخىاؿُم بحن هـاءتها وؿاعلُت اطخسدام مىازدها ًخإزس بعىامل هثحرة 

حدا منها ما ًمىً الخدىم ؿُه ومنها ما ًصعب ؤو ًخعرز الخدىم ؿُه، ومً العىامل التي ًصعب ؤًظا الخدىم 

ً على الخدىم ؿُه جبلى بشيالُت  ؿيها زلاؿت اإلااطظت بال ؤن مُياهحزماث هرا الخإزحر ومدي كدزة اإلاظحًر

  1.مؼسوخت للبدث

معوقات  املطظة في ثدقيق أهد فها -(2

 جي في عبئ :الاطخسدام ػحر الظلُم لألؿساد خُث ًيىن هىان جساهم وؿُـي مً حساء الاهسـاض الخدٍز

 العمل؛

 د العبء على بعع الىخداث، بِىما البعع آلازس جدمل بالللُل :الخىشَع ػحر الظلُم للعمل خُث ًٍص

 مً عبئ العمل؛

 جىحد بعع ؤلاحساءاث اإلاعلدة، والتي ال ًمىً جصخُدها بال مً زالٌ جلُُم : ؤلاحساءاث ػحر اإلاالثمت

 ألاداء؛

 خُث الطخسدام اإلاعداث اإلاظخعملت بىـاءة ؤو ؤن جيىن جلً اإلاعداث في :الدشؼُل ػحر اليافي للمعداث

 2خالت مخدهىزة؛

 

 

 
                                                           

.33، 32، مرجع سبق ذكره، ص ص"دور المعلومات في تقييم األداء المالي للمؤسسة واتخاذ القرار"بن خروف جليلة، - 1  
.22، مرجع سبق ذكره، ص"تقييم أداء المؤسسات في ظل معايير األداء المتوازن"محمود عبد الفتاح رضوان، -   2  
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  السئطاء، ومً زم ًخم الخللُص مىه ،ً اعخباز جلُُم ألاداء عملُت ػازثت وعبء على وكذ اإلادًٍس

لت زوجُيُت دون برٌ اإلاجهىد اإلاىاطب مع ؤهمُتها الخلُلُت؛  بؼٍس

 1.بحساء الخلُُم دون بعداد زؼت ألاداء 

شسألاط هتاح  املطظة الاقحصاداة -(3

 اعخماد زؼؽ ومعاًحر ألاداء اإلاعخمدة ؤطاطا للخلُُم؛ 

 ت والخلىُت واإلاادًت والخىـُمُت اإلاازسة على ألاداء؛  اطخجالء حمُع العىامل البشٍس

 ًجب ؤن ٌعمل الـسد في عمل ًمثل جددًا للدزجه ولِع مجسد عمل زوجُني ممل؛ 

 ؤزر العىامل البِئت واإلادُؼت باإلاىـمت في الخظبان عىد اللُام بعملُت جلُُم ألاداء؛ 

 2.الترهحز ؿيها ًجب ؤن ًيىن علُه مظخلبل اإلاىـمت مما ٌظاعد على زؿع هـاءة ألاداء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  .22، مرجع سبق ذكره، ص"تقييم أداء المؤسسات في ظل معايير األداء المتوازن"محمود عبد الفتاح رضوان، -  

 . 30مرجع سبق ذكره، ص، "تحسين األداء في المؤسسة" قورين الحاج قويدر،- 2
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ثقييم  د ء : املدح  لثاوي

ٌعخبر جلُُم ألاداء بمثابت ؤخد ألادواث الهامت التي جلجإ بليها بدازة اإلااطظت إلاظاعدة ألاؿساد العاملحن دازل 

اإلااطظت على جإدًت العدًد مً ؤوشؼتهم بـعالُت ؿهى هـام مصمم، مً ؤحل كُاض وجلُُم ؤداء وطلىن 

العماٌ ؤزىاء العمل، وجلُُم ألاداء عملُت شاملت جسص ول ألاؿساد العاملحن ؿيها، مهما وان مىكعهم في الهُيل 

. الخىـُمي، ختى ٌشعس الجمُع بالعدالت

مفهوم ألاثملوز طسو ثقييم   د ء : املطل  ألاو 

جعسيف ثقييم  د ء  (1

: هىان العدًد مً اإلاـاهُم لخلُُم ألاداء هرهس منها ماًلي

م اإلاىـم للـسد مع اخترام ؤداثه في العمل وهسامخه في ":BEADH"جعسيف بيش -1-1 جلُُم ألاداء هى الخلٍى

 1.الخؼىز 

جلُُم ألاداء هى دزاطت وجدلُل ؤداء العاملحن لعملهم ومالخـت طلىههم :"جعسيف صالح عملد  لملاقي -1-2

وجصسؿاتهم ؤزىاء العمل ذلً للخىم على مدي هجاخهم ومظخىي هـاءتهم في اللُام باألعماٌ الخالُت، وؤًظا 

 2.للخىم على بمياهُاث الىمى والخلدم للـسد في اإلاظخلبل

مدصلت الىخاثج التي جم :جلُُم ألاداء على ؤهه":Maorie tresanini"جعسيف  لملاخح مازي ثسيص هيني -1-3

 .الخىصل بليها وملازهتها مع ألاهداؾ التي جم حظؼحرها مظبلا ؤو ألاهداؾ اإلاىطىعت

مما طبم هجد ؤن ال ًىحد اجـاق بحن معـم الىخاب خٌى مـهىم مددد لخلُُم ألاداء ؿيل مـهىم ًسجبؽ 

بالؼسض مىه، ولىً جسي ؤن جلُُم ألاداء اإلااطس ي هى هـسة معملت للىخاثج الـعلُت، باإلالازهت بالىخاثج 

اإلاسؼؼت مع ألازر بعحن الاعخباز ؤن هدُجت جلُُم ألاداء طىاء واهذ باإلًجاب ؤو بالصلب البد وؤن ًيىن لها 

 3 .زؼت عمل بهدؾ الخؼرًت العىظُت والسكابت 

 

 

 

 

                                                           
.399، ص1995، معهد األداء العامة ، الرياض، "السلوك اإلنساني والتنظيمي"ناصر محمد ألعديلي، - 1  
.285، ص1999، كلية التجارة، اإلسكندرية، "إدارة الموارد البشرية"صالح عبد الباقي، - 2  
، مجلة اإلدارة، المجلد الرابع، العدد "تقويم األداء في مصر، كيف تجعل منه نظاما يحسن األداء ويطور اإلدارة"صالح السيد، - 3

  .51، ص2004-10الثاني،
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مىً جىطُذ ذلً مً زالٌ الشيل الخالي : ٍو

مخملط خوو ثقييم  د ء  املطس ي  (3-2)لشهلا                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

ت: اصدز                                                                                                                          ب والخىمُت ؤلاداٍز . بعداد مدمىد عبد الـخاح زطىان، زبحر الخدٍز

 

 

 

 

 

 

 

 تقييم األداء المؤسسي

دراسة تحليلية ومتعمقة للنتائج 

 الفعلية
 مقارنة        النتائج المخططة

:خطة عمل وفقا لؤلتي  

معرفة نقاط القوة(1  

تحليل كيفية الوصول لؤلهداف (2

 المخططة

تقدير ومكافأة القائمين بتحقيق (3

 األهداف

فرص  إيجابيا

 التطوير

:خطة عمل وفقا لآلتي  

معرفة نقاط الضعف(1  

تحليل أسباب الضعف(2  

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية (3

 والمتابعة

الخلفية التاريخية لتقييم األداء 

 داخل المؤسسات
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: وليي ًيىن هىان ما ٌعسؾ بخلُُم ألاداء البد مً جىؿحر

: ألا لتي ثمس بااس خل  لحالية:خملو ت ثقييم  د ء(1

لصد بها ألاطاض الري ًيظب بلُه الـسد وبالخالي ًلازن به الخىم علُه ؤو هي :ثدداد معااير  د ء(1-1 ٍو

اث التي ٌعخبر ؿيها ألاداء حُدا ؤو مسطُا، وبصىزة عامت ؿةن هره اإلاعاًحر جاهد على حاهبحن ؤطاطُحن  اإلاظخٍى

: هما

همُت ؤلاهخاج الىىعُت، : ٌعبر على اإلالىماث ألاطاطُت التي حظخلصمها ػبُعت العمل مثل:موضوعي -1-1-1

 .الظسعت، وجدلُم ألاهداؾ

ًىشف عً صـاث الـسد الصلصُت واللابلُت والظسعت في الخعلم والاطخـادة مً :ذ جي ططومي -1-1-2

ً ب وبمياهُت الاعخماد عليها وعالكت السئطاء واإلادًٍس  .الخدٍز

يىن اإلاعُاز هىرا بذا  شترغ في اإلاعُاز ومهما واهذ هىعُخه ؤن ًيىن دكُلا في الخعبحر عً ألاداء اإلاساد كُاطه ٍو َو

: جمحز باللصاثص آلاجُت

 بن العىامل الدازلُت في اإلالُاض ًجب ؤن حعبر عً جلً اللصاثص التي ًؼلبها ؤداء :صدو  اقياض

ادة ؤو هلصان  .العمل بدون ٍش

 ٌعني ؤن ًيىن هخاثج ؤعماٌ الـسد مً زالٌ اإلالُاض الثابذ عىدما ًيىن ؤدئه زابخا، :وملات  اقياض

اث ؤداثه  .هما جسخلف هخاثج اللُاض بازخالؾ دزحاث ؤو مظخٍى

 اث ألاداء مهما واهذ بظُؼت، :  لحميز ووعني بها دزحت خظاطُت اإلالُاض بةؿهاز الازخالؿاث في مظخٍى

 .ؿخمحز بحن ألاداء الـسد ومجمىعت مً ألاؿساد

 ووعني به وطىح اإلالُاض وبمياهُت اطخسدامه مً كبل السئطاء في : طهولة  طحخد م  اقياض

 .العمل

 ًجب ؤن جيىن اإلاعاًحر ملبىلت مً كبل ألاؿساد العاملحن واإلاعُاز اإلالبٌى هى اإلاعُاز العادٌ :لقملوو ا

. الري ٌعىع ألاداء الـعلي لألؿساد

ًجب جىؿحر اإلاعاًحر لألؿساد العاملحن إلاعسؿت ما ًجب ؤن ٌعلمىا وما :قل ثوقعات  د ء لألفس د  لعامطين(1-2

لت لخدلُم ذلً هل هلل اإلاعلىماث مً اإلادًس إلاسئوطُه، ومىاكشتها معهم، والخإهد  ًخىكع منهم، وؤؿظل ػٍس

 1.مً ؿهمها زم معسؿت زدود ؿعل اإلاسئوطحن خٌى الاطخـهام عً ؤًت حىاهب ػحر واضخت لهم

 

 

                                                           
 مذكرة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، تسيير ،"الثقافة التنظيمية وتأثيرها على األداء المنظمة"شكاوي سهام، -1

  .58، ص 2007المنظمات، جامعة أ محمد بوقره بومرداس، 
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وهره اللؼىاث جخعلم بجمُع اإلاعلىماث خٌى ألاداء الـعلي وهىان ؤزبعت مصادز : قياض  د ء(1-3

: للمعلىماث حظخسدم للُاض ألاداء الـعلي هي

 مالخـت ألاؿساد العاملحن؛ 

 س ؤلاخصاثُت؛  الخلاٍز

 ت؛ س الشـٍى  الخلاٍز

 س اإلاىخىبت  .الخلاٍز

ت إلاعسؿت الاهدساؿاث بحن ألاداء اإلاعُازي وألاداء : مقازهة  د ء  لفعلي مع  د ء  اعيازي (1-4 حعخبر هره طسوٍز

الـعلي، ومً ألامىز اإلاهمت هىا هي بمياهُت اإلالُم في الىصٌى بلى هدُجت خلُلُت وصادكت حعىع ألاداء الـعلي 

. للـسد وكىاعت ة الـسد بهره الىدُجت

ًجب ؤن جخم مىاكشت واؿت الجىاهب ؤلاًجابُت والظلبُت بُنهم :مىاقشة هحائج  لحقييم مع  فس د  لعامطين(1-5

. وبحن اإلالُم ؤو اإلاشسؾ لخىطُذ ألامىز اإلاهمت كد ال ًدزهها الـسد العامل وزاصت الجىاهب الظلبُت في ألاداء

عت دون ؤن ًخدلم مً ألاطباب التي ؤدث بلى هره :إلاجس ء ت  لحصحيدية(1-6 كد جيىن مباشسة وطَس

الاهدساؿاث، وبهما مداولت حعدًل ألاداء ؿهرا الخصخُذ هى الىىع الـني، وكد جيىن ؤهثر دكت بدُث ًخم البدث 

عً ؤطباب وهُـُت خصٌى الاهدساؿاث وجددًد الظبب السثِس ي لرلً وهرا ألاطلىب ٌعخبر ؤهثر علالهُت وله 

 1.ؿىاثد ؤهثر في اإلاظخلبل

خملو ت ثقييم  د ء (4-2) لشهل                                                          

  

 ال                                         

 

   

 وعم  

 

اض، "ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت"داؿُد هىجس، :اإلاصدز                                                                   .37، ص1990، معهد ؤلادازة العامت، الٍس

 

 

                                                           
  .59  مرجع سبق ذكره، ص،"الثقافة التنظيمية وتأثيرها على األداء المنظمة"شكاوي سهام، -1

اتحاد 

إجراءات 

 تصحيحية

مناقشة 

نتائج 

التقييم مع 

األفراد 

 العاملين

    قف

قياس 

 األداء

نقل 

توقعات 

أداء 

 العاملين

تحديد 

معايير 

 األداء
هل يتطابق 

األداء الفعلي مع 

 األداء المتوقع
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وذلً بخددًد معاًحر ألاداء التي جىلل للعاملحن إلاعسؿت ما ًجب ؤن :وهرا الشيل ًىضح زؼىاث جلُُم ألاداء 

ٌعسؿىا وما هي جىكعاتهم زم جلىم بلُاض ؤدائهم وذلً للىصٌى بلى هدُجت خلُلُت حعىع ألاداء الـعلي للـسد، 

بعد ذلً جلىم بمىاكشت هخاثج الخلُُم الظلبُت وؤلاًجابُت لخىطُذ ؤمىز هامت ال ًدزهها الـسد وفي ألازحر هلىم 

 1.بةحساءاث الخصخُدُت وذلً بخعدًل ألاداء وجددًد الظبب السثِس ي الري خصل ؿُه الاهدساؿاث

: ثملوز طسو ثقييم  د ء-(2

لت  ًخم جلُُم ألاداء باطخسدام مجمىعت مً الؼسق وهي مخعددة واإلالُم ًسخاز مً بحن هره الؼسق، الؼٍس

مىً خصس هره الؼسق  اإلاالثمت للخلُُم والتي جسخلف بازخالؾ حجم اإلااطظت وبازخالؾ ػبُعت العمل ٍو

: ؿُما ًلي

ت في جلُُم مسئوطُه خُث :طسيقة  اقاو  لوصفي-2-1 لت ؿةن اإلاشسؾ لدًه دزحت مً الخٍس في ؿل هره الؼٍس

ًخىلى بعداد ملاٌ وصـي ًصف ؿُه ؤداء الـسد معخمدا في ذلً على البُاهاث التي جخىؿس له عً جابعت مىسالٌ 

الصلصُت ومً زالٌ اإلاساحعحن والصمالء، وعادة ما ًلدم للملُم جىحيهاث وبزشاداث عً  مالخـاجه

 2 .اإلاىطىعاث التي ًجب ؤن ٌؼؼيها الخلُُم

لت جخؼلب وكذ ومجهىد هبحر لخجمُع البُاهاث التي حظخسدم في الخلُُم وبعداد اإلالاالث الىصـُت،   هره الؼٍس

هما ؤنها حعؼي مجاٌ واطع للخلدًس الصلص ي والخدحز، هرلً مً الصعب ملازهت الخلُُم اإلالالي ببعظه 

البعع، هما ؤن كدزة اإلالُم على الىخابت ًمىً ؤن جازس على الخلُُم ؿاإلالُم الري ًيىن لدًه مهازاث هخابُت، 

  3.ًمىً ؤن ًـهس الـسد بصىزة ؤؿظل مً مظخىي ؤداثه الخلُلي

لت حمع ؤهبر عدد ممىً مً : لحسجة أألا  لهامة"  خد ث"طسيقة  لوقائع -2-2  ًخم بمىحب هره الؼٍس

الخىادر التي جازس في ؤداء الـسد لعمله، طىاء مً خُث هجاخه ؤو بزـاكه، وجددد كُمت ول خادر خظب 

ؼلب مً اإلالىم مالخـت ؤداء الـسد بشيل دكُم لُددر ؤي مً  ت لدي ؤلادازة، ٍو ؤهمُتها للعمل، وجبلى طٍس

الىكاجع جددر زالٌ جإدًخه للعمل، زم جلىم بدازة اللىة العاملت بخددًث هـاءة اإلاىؿف على ؤطاض عدد 

. الخىادر التي خدزذ في ؤداثه زم اطخسساج اإلاعدٌ ألازحر الري ٌعبر عً هـاءة الـسد

لت حعؼي هىعا ما على عىصس الخدحز الصلص ي في عملُت كُاض ؤداء العاملحن في اإلااطظت  4.هره الؼٍس

 

                                                           

.37مرجع سبق ذكره، ص، "اإلدارة اإلستراتيجية" دافيد هنجر، - 1
  

.20مرجع سبق ذكره، ص، "الموارد البشرية وتحسن أداء المؤسسة"قديد فوزية،  - 2  

.39، مرجع سبق ذكره، ص"اإلدارة اإلستراتيجية" دافيد هنجر، -  3  
، مذكرة ماجستير، كلية العلوم التجارية، جامعة "تقييم فعالية نظام تقييم أداء العاملين في المؤسسات االقتصادية"يمحي سعاد، - 4

  .16المسيلة،  ص
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لت الخىشَع ؤلاحبازي بخىشَع ألاؿساد اللاطعحن للخلُُم على : طسيقة  لحوشزع إلاجملازي -2-3 ًلىم اإلالُم في ػٍس

لت ػالبا ما حظخسدم لخالقي زؼإ لجزعت  الدزاحاث ؤو الخلدًساث وؿلا ليظب التي ًدخىيها اإلالُاض، وهره الؼٍس

جُت وملُاض الخىشَع ؤلاحبازي عادة ما ًدخىي على  ت والدظاهل والدشدد الري ٌشىب اإلالاًِع الخدٍز  5اإلاسهٍص

دزحاث ًىشع علُه ألاؿساد العاملحن، بدُث ًيىن همؽ جىشَع اليظب على الدزحاث ؤو اإلاجمىعاث والىخاثج 

: آلاجُت جبحن ذلً

.  مً مجمىعت ألاؿساد جخىؿس لديهم كدزاث بدزحت هبحرة حدا10%

. مجمىعت ألاؿساد جخىؿس لديهم كدزاث بدزحت هبحرة حدا 20%

. مجمىعت ألاؿساد جخىؿس لديهم كدزاث بدزحت هبحرة مخىطؽ40%

. مجمىعت ألاؿساد جخىؿس لديهم كدزاث بدزحت كلُلت20%

 1 .مجمىعت ألاؿساد جخىؿس لديهم كدزاث بدزحت كلُلت حدا10%

لت : والشيل الخالي ًىضح هُـُت جؼبُم هره الؼٍس

                                            ثوشزع  فس د علل  لدزجات في  لحوشزع إلاجملازي :(5-2) لشهل                                          

مخىطؽ                                                                                                                                

                                                                                                                                  

 

 حُد                       طعُف                                                                                                              

 حداًف    طع               ممخاش                                                                                                                             

 

 

                                                                                     10%               20  %                 40%                 20%  10% 

 .359، ص1995، معهد األداء العامة ، الرياض، "السلوك اإلنساني والتنظيمي"ناصر محمد ألعديلي، :                       المصدر

 

 

                                                           
.17يمحي سعاد، مرجع سبق ذكره، ص- 1  
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ج ًخسر عدة :طسيقة  ايز ن  احدزج لت في جلُُم ؤداء ألاؿساد العاملحن مً ؤكدم الؼسق والخدٍز حعد هره الؼٍس

. الخ...7بلى1 ؤو مً 5بلى 1 ؤو مً 3 بلى1ؤشياٌ ؿلد ًيىن الخدزج باطخسدام ألازكام مً 

خم . الخ...وكد ًدخىي اإلالُاض اإلاخدزج على عبازاث جصىف ألاداء مثل ممخاش، حُد حدا، مخىطؽ، طعُف ٍو

 1جؼبُم هرا الخدزج على مجمىعت العىاصس التي حظخسدم في عملُت الخلُُم

مىً جؼبُم ذلً هما في الجدٌو الخالي : ٍو

طسيقة  ايز ن  احدزج :(1-2) لجدألاو                                                                                    

( 1)طعُف( 2) مخىطؽ( 3) حُد ( 4) حُد حدا( 5)   ممخاش         اإلاعُاز 

       حجم العمل 

 ً        العالكت مع آلازٍس

       هىعُت العمل 

       اإلابادزة 

       اإلاىاؿبت 
. 30، ص2013، اللاهسة، 1،غ"ثقييم أد ء  املطظات في ظل معااير  د ء  احو شن "مدمىد عبد الـخاح زطىان، : اصدز                                                  

ألاظائف، أطع ألامعااير ثقييم  د ء : املطل  لثاوي

جلُُم ألاداء هى ؿدص جدلُلي اهخلادي شامل اللؼؽ وؤهداؾ وػسق الدشؼُل بهدؾ الخدلم مً هـاءة 

. اإلاىازد واطخسدامها وهرا وله كاثم على الىزاثم وؤطع واإلاعاًحر التي هجدها في جلُُم ألاداء

ألاظائف ثقييم  د ء  - (1

: ًمىً جددًد وؿاثف هره العملُت ؿُما ًلي

  ت لُت والاطدثماٍز مخابعت جىـُر ألاهداؾ الاكخصادًت بشيل مبرمج مع طحر العملُت ؤلاهخاحُت والدظٍى

للخعسؾ على مدي جدلُلها لألهداؾ مً واكع البُاهاث وؤلاخصاءاث التي جـسشها العملُت ؤلاهخاحُت 

. وػحرها مً دازل اإلاشسوع

  السكابت على هـاءة ألاداء ؤلاهخاجي للخإهد مً كُام اإلااطظت بممازطت وشاػها وجىـُر ؤهداؿها بإعلى

 2.دزحت مً هـاءة، وذلً بدصلُص الاهدساؿاث ومعالجتها

  البدث والخدسي عً الخلٌى اإلاىاطبت إلاعالجت الاهدساؿاث مع طسوزة ازخُاز البداثل اإلاخاخت وبإكل

. الخيلـت

 3.جددًد الجهاث عً خصٌى الاهدساؿاث التي جددر هدُجت الخىـُر 

                                                           
.17يمحي سعاد، مرجع سبق ذكره، ص--  1  
.40، مرجع سبق ذكره، ص"دور المعلومات في تقييم األداء المالي للمؤسسة واتخاذ القرار"بن خروف جليلة، -  2  
.40بن خروف جليلة، مرجع سبق ذكره، ص-   3  
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أطع قياض لفاءة  د ء -(2

: هىان مجمىعت مً ألاطع التي ًجب اعخبازها في كُاض ألاداء وهي

:  لهدف مً  اشسألاع-2-1

ٌظعى اإلاظدثمس بلى جدلُم هدؾ مددد وشٍادة زسوجه وال ًخدلم بال بخدلم مجمىعت مً ألاهداؾ، وبن ؤهم 

هدؾ لدزاطت هـاءة ألاداء هى الخعسؾ على بمياهُت جدلُم ألاهداؾ والخيظُم بُنها، لرا ال بد ؤن جيىن هده 

. ألاهداؾ مدددة وواضخت لجمُع اإلاظاولحن والعاملحن واإلاىخـعحن مً اإلاشسوع

وهرا باعخباز ماشساث علمُت واكعت وممىىت الخؼبُم هي ألاطاض في جددًد ألاهداؾ لرا ًخؼلب وطع زؼت 

ً واكخىاء  عمل لياؿت ألاكظام والىخداث دازل اإلاشسوع مثل زؼت اإلابُعاث في ألاطىاق وؤلاهخاج والخسٍص

ت واللدمُت  وطاثل ؤلاهخاج وعىاصسها، ؿـي طىء هره اللؼؽ حظخؼُع ؤلادازة مً وطع زؼؼها ؤلاداٍز

والاطدثماز وبالخالي زؼت للسبدُت اإلاالثمت في طىء مظاولُتها ججاه اإلاجخمع وزطا الظُاطاث ، الظُاطُت 

والاكخصادًت اإلاؼبلت في البلد 

: ألاضع  لخملط  لحفصيطية لطيشاط-2-2

بن دكت الخىـُر واإلاخابعت ًخؼلب زؼؽ جـصُلُت ألوحه اليشاغ في اإلاشسوع ليي جيىن هره ألاوشؼت مبرمجت 

مً خُث الىم والصمً والخيلـت والعاثد اإلاخىكع ليل وشاغ، ؿهره اللؼؽ هي جـاصُل لللؼؽ السثِظُت 

لخدلُم الهدؾ ؿمثال في طىء اإلاىاشهت الخسؼُؼُت ؤلاهخاج ًخم جددًد اإلاىازد اإلاادًت له ومىاشهت جسؼُؼُت للُد 

العاملت بياؿت جـاصُلها ومصادز اكخىائها ودزحت مهازاتها وهرلً ًخم جددًد بسامج اللدماث والصُاهت وحجم 

ت . زؤض اإلااٌ العامل للعملُت الاطدثماٍز

ؿـي طىء اإلاىاشهاث الخسؼُؼُت الـسعُت ًخم جددًد جيلـت جدلُم الهدؾ ودزحت مسوهتها وحجم ألازباح 

اإلاظتهدؿت، لرا ًسؼؽ لخدلُم ألاهداؾ بإكل جيلـت ممىىت وؤعـم عاثد اكخصادي واحخماعي ًيخـس مً 

 1 .اإلاشسوع
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: ثدداد مس لص  اظملألالية-2-3

بن عملُت كُاض ألاداء ال جخم بال مً زالٌ جددًد مساهص اإلاظاولُت في ؤي وشاغ اكخصادي خُث بىاطؼت هره 

ع الظلؼاث وجؼبُم مداطبت  اإلاددداث جخطح معالم الظلؼت واإلاظاولُت ليل مسهص مما ٌظهل عملُت جـٍى

خم جلُُم ألاداء مً زالٌ ملازهت الىخاثج بالتزام اإلاسئوطحن بدىـُر ما حعهد دبه  اإلاظاولُت لىخاثج الخىـُر، ٍو

عىد اللُام بدىـُر واحباجه، وفي طىء كُام اإلاظاولحن في اإلاساهص الىاخدة بدىـُر واحباتهم ًدلم اإلاساهص 

هىرا ًخم . اليشاغ اإلاعهىد بلُه ػبلا للظلؼت اإلامىىخت وخدود اإلاىازد الاكخصادًت اإلاىطىعت جدذ جصسؿه

ع مً عملُاث الخلُُم إلاساهص اإلاظاولُت ؿيها . جلُُم اإلاشاَز

ع ال ججدي هـعا مً دون اهدشاؾ الاهدساؿاث وجدلُلها وجـظحرها ووطع الخلٌى  ولىً عملُت جلُُم اإلاشاَز

البدًلت لها وبعالم الجهاث اإلاظئىلت برلً مً زالٌ اإلاساهص اإلاظئىلت والخيظُم بحن الاهدساؿاث ؤلاًجابُت 

   1.والظلبُت بؼُت مظاهمت الجهاث اإلاظئىلت عنها لخصخُذ الاهدساؿاث بىـاءة ؤو الخد منها

: ثوفس مملهل لقياض لفاءة  د ء-2-4

ت ؤطاض ؤي وشاغ اكخصادي والخىـُم الجُد ليشاغ طس الىجاح، لرا البد مً ماهلحن  بما ؤن اإلاىازد البشٍس

ؿخُحن عادًحن في بصداز ؤخيامهم بدون بطـاء بلى ؤي وان عدا مخؼلباث واحباتهم للسكابت على ألاداء، هره 

ألامىز مؼلىب جىؿحرها في حهاش السكابت على ألاداء ليي ٌظخؼُع مً مساكبت الخىـُر الـعلي للبرامج اإلادددة 

ألاوشؼت وجددًد الاهدساؿاث وحسجُلها ووطع ملترخاث للخد منها لُيىن الجهاش همسشد للمىـرًً ولِع 

. طُـا صازما على زكابتهم

بما ؤن اللؼىة ألاولى في عملُت السكابت هي الخىـُم لرا البد مً وحىد وطاثل وكىىاث الاجصاٌ الـعاٌ بحن 

حهص اللُاض ومساهص اإلاظاولُت صعىد بلى ؤلادازة العلُا، هره اللىىاث جادي بلى طهىلت هلل البُاهاث وجللي 

اإلاعلىماث اإلاالثمت مً خُث اليلـت والصمً وهلل اللسازاث بلى ؤلادازة الخىـُرًت بالصمً اللُاس ي لياؿت 

 2.الخعدًالث التي جؼسؤ على اللؼؽ
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معااير قياض  د ء -(3

:  جىحد عدة معاًحر والتي جخمثل في ماًلي

: معياز  لملاقة إلاهحاجية-3-1

حعسؾ بإنها اللدزة ؤلاهخاحُت اإلاخىؿسة في اإلااطظت طمً ؤطلىب بهخاجي معحن وزالٌ ؿترة شمىُت معُىت وعادة 

 1 .ما ٌعبر عنها بصىزة طاعاث عمل ؤو وخداث بهخاج

لُت  خُث ًدلم هرا ألامس ؤطلىب زبؽ ؤلاهخاحُت بالعاثد اإلاخدلم مً زالٌ الاطخسدام ألامثل لللىىاث الدظٍى

والخىىىلىحُا للـع الخيالُف وجدلُم الىاؿساث الاكخصادًت مً زالٌ ؤلاهخاج اإلاالثم للؼاكت اإلاخاخت،  

خُث ولما ازجـع ؤلاهخاج اهسـظذ خصت الىخدة الىاخدة مً الخيالُف الثابخت ؤما اإلااشساث اإلاظخسدمت 

: للُاض هـاءة ألاداء باطخسدام الؼاكت ؤلاهخاحُت ؿهي

  :مدى الاهحفاع مً  لملاقة  لحصحيدية عمطيا-3-1

 لملاقة إلاهحاجية  لفعطية /إلاهحاج  لفعلي= 

خُث ؤن الؼاكت ؤلاهخاحُت الـعلُت هي اللدزة على ؤلاهخاج بإكص ى طسعت وبدون اهلؼاع مظدبعدا 

. الخعؼالث اإلاظمىخت

 :وهي والخالي:مدى الاهحفاع مً إلامهاهيات  احاخة بااملطظة خالو فترة شمىية معيىة-3-1-2

 لملاقة إلاهحاجية  لىلسية /إلاهحاج  اخملط=

 : ادى  لري احم ثىفير أهد ف  لخملة -3-1-3

 لملاقة إلاهحاجية  اخململة / إلاهحاج  لفعلي=

الؼاكت ؤلاهخاحُت اإلاسؼؼت جمثل همُت ؤلاهخاج اإلاظتهدؾ الخصٌى علُه مً الظلع واللدماث زالٌ ؿترة 

 2.اللؼت
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: اةمعياز إلاهحاج-3-2

هي عالكت مدزالث ومسسحاث، وؤلاًساداث والخيلـت، وهمُت ؤلاهخاج وعدد العماٌ وطاعاث العمل وحعسؾ 

على ؤنها العالكت بحن ولـت ؤلاهخاج وولـت عىامل ؤلاهخاج اإلاظخسدمت في العملُت ؤلاهخاحُت وهي جسخلف عً 

ؤلاهخاج وىهه ًمثل العملُت الىصف النهاثُت، ؿالعالكت بحن ؤلاهخاحُت بعىاصس ؤلاهخاج جخظمً عملُت جلُُم 

للميشإة وهـاءة العماٌ واطخسدام آلاالث واإلاىاد ألاولُت ومً هىا ًخطح ؤن ؤلاهخاحُت حظخسدم للخعبحر 

  :عً اججاهحن هما

ألاٌو هماشس للُاض الىـاءة مً زالٌ الاججاه العام الزجـاع ؤو اهسـاض ؤلاهخاحُت ؿيها ودزحت اطدثماز -3-2-1

 :اإلااطظت إلاىازدها

"  ادخالت "عىاصس إلاهحاج  اظحخدمة " /مخسجات" اىحج  لنهائي =إلاهحاجية

عبر باإلهخاحُت -3-2-2 ؤما الثاوي هماشس للُاض الىـاءة ؤخد عىاصس العملُت ؤلاهخاحُت دازل اإلااطظت َو

 :الجصثُت

أخد عو مل إلاهحاج /إلاهحاج=

:  معياز  لقيمة  اضافة-3-3

: حعبر عً اللُمت التي جظاؾ بلى اإلاىاد الدازلُت في العملُاث ؤلاهخاحُت وعلُه

قيمة مظحطصمات إلاهحاج - قيمة إلاهحاج = لقيمة  اضافة

: وبمىحب هره اإلاعادلت جمثل اللُمت اإلاظاؿت ؤلاحمالُت

الاهحالمات – قيمة مظحطصمات إلاهحاج – قيمة إلاهحاج =ألا لقيمة  اضافة

مىً خظاب اللُمت اإلاظاؿت ػبلا لللؼىاث الخالُت : ٍو

 جددًد كُمت ؤلاهخاج ؤلاحمالي للماطظت زالٌ ؿتراث شمىُت معُىت؛ 

  حظدبعد مً ؤلاهخاج الاحخماعي واؿت العىاصس واإلاىخجاث اللاصت بماطظاث ؤزسي والتي اطخسدمذ

 في طبُل بزساج هرا ؤلاهخاج؛

 جؼسح مً اللُمت اإلاظاؿت ؤلاحمالُت بهخالواث ألاصٌى الثابخت لخصل بلى اللُمت الصاؿُت؛ 

  ب العىاصس السثِظُت التي جيىن اللُمت اإلاظاؿت الصاؿُت، ؿهره اللُمت ألازحرة جىؼىي على ما جبٍى

 :ًلي

 1 وهي مً هصِب صاخب زؤض اإلااٌ ملابل بطهام زؤطماله في ؤلاهخاج؛ لفائدة-
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 وهي مً هصِب العامل هـحر عملت؛  جوز ألا لسألا ثل-

. وهى الري ًىله صاخب اللدزة الخىـُمُت لسبذ -

: معياز  لسبدية ألامعياز  لعائد علل زأض  ااو  اظخثمس-3-4

ادة كُمت مبُعاث اإلااطظت مً الظلع واللدماث على جيالُف :معااير  لسبدية-3-4-1 ٌعخبر هرا اإلاصؼلح عً ٍش

 .عىامل ؤلاهخاج اإلاظخسدمت في بهخاج هره الظلع ؤو اللدماث ؿالسبذ هى الـاثع عً الخيالُف

 :معياز  لعائد عً زأض  ااو-3-4-2

عبر عىه بالصُؼت الخالُت  :ًىدظب هرا اإلاعُاز ؤهمُت هبحرة في دزاطت جلُُم ؤداء اإلااطظت، َو

زأض  ااو  اظخثمس / لسبذ= معدو  لعائد علل الاطخثماز

 1.وولما واهذ وظبت العاثد مسجـعت وان ألاداء هـاا

 لعو مل  املوسة علل ثقييم  د ء : املطل  لثالح

بن ػبُعت عملُت الخلُُم حعلذ هرا اإلاىطىع خظاض ومثحر للجدٌ وذلً بما ًخظمىه مً ؤخيام ؤو 

. اإلاىطىعُت وبالخالي ًسظع ؤي خىم ؿُه إلاازساث وؤزؼاء ػالبا ما جيىن هاججت عً عدة حهاث

س:  لجهة  ألالل . ألاطباب اإلاخعللت بمعد الخلٍس

. ألاطباب اإلاخعللت بىـام الخلُُم:  لجهة  لثاهية

 طملاب  احعطقة بمعد  لحقسيس -(1

س وجادي بلى عدم السطا عً هـام الخلُُم وبالخالي ال  بن ؤهم ألازؼاء ؤلاوظاهُت التي جصدز عً معد الخلٍس

  :ًصل الخلُُم بلى مظخىاه وهي واألحي

بن بعع اإلالُمحن ًصىعىن ألاؿساد العاملحن دزحاث عالُت على هـع اإلالُاض : لخظاهل ألا لخشدد-1-1

 2والبعع ألازس على دزحاث مخدهُت، 
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ؿالىىع ألاٌو ؿظمُت الدظاهل ؤلاًجابي ؤما الىىع الثاوي الدظاهل الظلبي وذلً بدون السحىع بلى الـسو كاث 

. الـسدًت ؿالىىع ألاٌو ًسش ى مً ملابلت اإلاىؿـحن ؤما الىىع ألازس ًخجاهل اللىة الصلصُت لهاالء

معسؿت هىاحي اللىة والظعف لدي مىؿف وجلُُم هره : خملاء  لىاجمة عً  لحأوير ت  لشخصية-1-2

اإلاعسؿت على ول ألاخيام وبالخالي ًيىن جلدًس طلبي ؤو بًجابي ؤي جددًد ؤداء ألاؿساد اعخمادا على صـت واخدة 

 .طىاء واهذ بًجابُت ؤو طلبُت

. ًددر هرا هدُجت إلاُل السثِع للملُم ألطباب زازحُت إلزطاء عً بػاز العمل: لحديز  لشخص ي- 1-3

. ًخجه بعع معدي الخلُُم بلى بعؼاء جلدًساث مخىطؼت وذلً إلزطاء العماٌ:الاثتاه هدو  لوطط-1-4

س بخصسؿاث وطلىواث ؤداء اإلاىؿـحن في الـترة :خملأ  لحد وة-1-5 ًخمثل زؼإ الخدًثت في جإزحر معد الخلٍس

. ألازحرة بؼع الىـس عً طلىهه وؤداثه كبل ذلً

في بعع ألاخُان ًلىم اإلالُم لخلُُم ألاؿساد العاملحن اهؼالكا مً جصىزاتهم عً ذاجه  : أخملاء  لخشابه-1-6

. خُث ٌظلؽ ما ٌعمل

في الىاكع العملي لِع ؤمام اإلالُم ؤًت طىابؽ جددده في جىحيهاث خٌى عملُت : هخفاض د فعية  اقيم-1-7

. الخلُُم ؿىظؼس بلى عملُت الخلُُم همىحب وبالخالي سجلذ هره الاطدثمازاث مً ؤحل اإلالء ؿلؽ

 طملاب  احعطقة بىلام  لحقييم -(2

: عدم ألاجود معدالت ألامعااير لألد ء-2-1

ًمىً طعف هـام الخلُُم لألداء الىؿُـي بلى عدم وطىح وحىد معدالث ومعاًحر واضخت ودكُلت لألداء 

ت . والطُما جلً الىؿاثف التي جىصف باالطدشاٍز

:  طحخد م طسيقة لطحقييم ال ثخىاطل مع جميع  اوظفين-2-2

 لت واخدة على حمُع الىؿاثف وحمع ألاحهصة كد ال ًدلم الىـاءة اإلاؼلىبت؛  بن جلُُم ػٍس

 الترهحز على عىاصس جخعلم بالصـاث الصلصُت للملُم ولِع ؤداء؛ 

 عدم هـاءة هماذج الخلُُم؛ 

 1.اطخسدام هماذج مىخدة لجمُع اإلاىؿـحن 

 

 

 

                                                           
  .20 ،  19بومعزة حليمة، مرجع سبق ذكره، ص ص، -  1



 الفصل الثاني                          أهمية مراقبة التسيير في تحسين أداء المؤسسة
 

 
61 

أدألا ت مس قملة  لخظيير ألادألازها في ثدظين أد ء  املطظة : املدح  لثالح

جدلُل اإلااطظاث الاكخصادًت العمىمُت مياهت بالؼت ألاهمُت في البىاء الاكخصادي والاحخماعي ألي بلد ًخؼلع 

س هره  بلى جىمُت مخىاشن، وجلعب ؤهـمت مساكبت الدظُحر دازل هره اإلااطظاث دوز الخاطم في جىحُه وجؼٍى

. اإلااطظاث ختى جخمىً مً جدظحن ؤدائها

. بذ ًلىم هـام مساكبت الدظُحر الـعاٌ والري ٌعمل على جدظحن ؤداء اإلااطظت على جىؿس ؤدواث مساكبت ؿعالت

دألاز  اداطملة  لحدطيطية في ثدظين  د ء : املطل  ألاو 

حعمل اإلاداطبت الخدلُلُت على مساكبت مسدودًت مسخلف ألاكظام في اإلااطظت ؤو مسخلف اإلاىخجاث ؤو مجمىعت 

. اإلاىخجاث اإلادشابهت، وذلً بمخابعت جؼىزاث الخيالُف مع الصمً وملازهتها مع اإلابالؽ اإلادددة مظبلا

ت ؤو  ا في الدظُحر ؤي بمياهُت ملازهت الىخاثج اإلادللت باللُم اإلاعُاٍز بن معسؿت الخيالُف ٌظمذ بةدزاحها معُاٍز

ت وجددًد الـسو كاث وجدلُلها الجساذ اللسازاث الخصخُدُت وبالخالي تهخم مداطبت الخيالُف بخلدًم  الخلدًٍس

ت للمساكبت اإلاىاشهت . اإلاعلىماث اإلاداطبُت الظسوٍز

بن جدلُم ما جم الخسؼُؽ له مً ؤهداؾ ًخؼلب وحىد هـام حظُحري مدىم، هرا ألازحر ًخؼلب وحىد هـام 

مساكبت الدظُحر دازل اإلااطظت، الري ٌعخمد ؤطاطا على اإلاداطبت الخدلُلُت، ؿعلُه جسصُص اإلاىازد 

واطتهالهها جلابلها عملُت السكابت على جسصُص واطتهالن جلً اإلاىازد ختى ًمىً طمان ألاداء الخظً 

للمصالح والخـاؾ على اإلاىازد واطخؼاللها بالصـت الاكخصادًت، لرلً حعد الخيالُف اإلاجاٌ الري جؼبم ؿُه 

. عملُاث مساكبت الدظُحر

بن السكابت تهدؾ للخإهد مً مدي جدلُم ألاهداؾ، خظب اللؼت اإلاىطىعُت على ؤطاض معاًحر مدددة 

. مظبلا، وبلى طبؽ اطتهالن اإلاىازد بالشيل الاكخصادي الري ٌظاهم في جدلُم السبدُت للماطظت

بذن ؿةن اإلاداطبت الخدلُلُت حعد ؤداة ؿعالت إلاساكبت الدظُحر في اإلااطظت هما ؤن لها ؤبعاد مداطبُت 

. واكخصادًت، لرلً ؿةنها حعمل على طبؽ عىاصس الخيالُف وجدلُلها وجـظحرها مً عدة حىاهب

وؤزحرا ؿةن للمداطبت الخدلُلُت دوز ؿعاٌ وهبحر في جلُُم ؤداء اإلااطظت وهىا باعخبازها هـام ٌعالج بُاهاث 

الخيالُف اإلاخدصل عليها وجدلُلها مً ؤحل الىصٌى بلى هخاثج ًخسر على طىءها مظحرو اإلااطظت اللسازاث 

 1 .اإلاخعللت بيشاػها
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 دألاز  او شهات  لحقداسية في ثدظين  د ء :  املطل  لثاوي

ال جلل ؤهمُت الدوز الري جلعبه اإلاىاشهاث في مجاٌ السكابت عً دوزها في مجاٌ الخسؼُؽ خُث ؤنها جسدم 

هإداة لخلُُم ؤداء مسخلف ألاوشؼت في اإلااطظت، وحعخبر اإلاىاشهت ؤداة للسكابت مً زالٌ اشخمالها على معاًحر  

 .وملاًِع همُت ألداء مسخلف ألاوشؼت مما ًمىً معه جلُُم ألاداء

ت ال ًخىاؿم عىد وطع اللؼت ؿلؽ، بذن بن الخسؼُؽ ما هى بال  وبىاء علُه ؿةن دوز اإلاىاشهاث الخلدًٍس

اللؼىة ألاولى للسكابت على ألاوشؼت، ومً زم ًيبغي الالتزام باللؼت زالٌ الخىـُر زم اإلاخابعت والسكابت عليها، 

 .وبال ؤصبدذ اللؼت جلدًساث ال حدوي منها

 لرلً ؿةن السكابت هي الدوز الخلُلي الري جادًه اإلاىاشهت، بذ ؤنها جىؼىي على كُاض ألاداء الـعلي إلاسخلف 

اث ألاداء اإلاسؼؽ جمهُد الهدشاؾ اهدساؿاث ألاداء وجدلُل ؤطبابها واإلاظاولحن  ألاوشؼت وملازهتها بمظخٍى

 .عنها الجساذ ؤلاحساءاث الخصخُدُت اإلاالثمت

 : جلعب اإلاىاشهت دوز ؿعاٌ في حعـُم السكابت، وذلً مً زالٌ بطهامها في جدلُم ماًلي

 مىع ؤلاطساؾ في اطخسدام اإلاىازد الاكخصادًت اإلاخاخت والتي جدظم بالىدزة. 

 الترهحز على الىىاحي ذاث ألاهمُت اليظبُت الىبحرة. 

  جالقي العدًد مً ألاطباب اإلاادًت بلى اهدساؿاث ألاداء، بذن اطخسدام اإلاىاشهت ًدث ؤلادازة على

الخـىحر ملدما ؿُما ًجب عمله، ومتى، وؤًً ًخم عمله، واإلاظاولحن عىه، مما ًدُذ ؿسصت الاهدشاؾ 

 1.  اإلابىس للعىاصس التي جازس على مظخلبل اليشاغ وألاهداؾ
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 دألاز لوخة  لقيادة في ثدظين  د ء:  املطل  لثالح

باعخباز ؤن لىخت اللُادة مجمىعت مهمت مً اإلااشساث التي حظمذ بالخصٌى على هـسة شاملت للماطظت والتي 

جىشف الازخالؿاث اإلاىحىدة، والتي حظمذ هرلً باجساذ اللسازاث الخىحيهُت في الدظُحر وهرا لبلىغ ألاهداؾ 

 :اإلاظؼسة طمً بطتراجُجُت اإلااطظت ؿهي حعمل على جدظحن ألاداء مً زالٌ

  ،جىطُذ بطتراجُجُت وجسحمت ألهداؿها مً زالٌ اطخعماٌ ماشساث الاجصاٌ والخـظحر عً اإلاـاهُم

 .كد جيىن معلدة ؤخُاها جدذ شيل مددد حدا

  جبلُؽ ألاهداؾ مً اإلااشساث ؤلاطتراجُجُت، جلىم بخعبئت ول الـاعلحن في اليشاػاث على وطعها لبلىغ

ؤهداؾ اليل، وذلً بىطع وحعٍسف العالكت الظببُت بشيل دًىامُيي، والري ٌظمذ للـاعلحن 

ً  .بالخىشَع على الهُيل لـهم عمل اإلااطظت، وجإزحر وشاػهم على ألاشلاص آلازٍس

  اث ألاداء اإلاىخـسة جسؼُؽ وجددًد ألاهداؾ وجىاؿم اإلابادزاث ؤلاطتراجُجُت، وملازهت مظخٍى

والاهجاشاث خُث حظلؽ الظىء على مىاػً العجص في ألاداء والتي حظعى اإلابادزاث ؤلاطتراجُجُت بلى 

 .ػحرها

  ت عىدة اللبراث واإلاخابعت ؤلاطتراجُجُت، وجىطُذ العملُت على مـهىم خصس الىـام، ؿىجد ؤن جلٍى

ً ملصمىن لظمان ؤن ؤلاطتراجُجُت هـرث هما خددث في بادت ألامس، وبعد ذلً بعادة ازخُاز  اإلاظحًر

ؿسطُاتهم ختى ًظمىىا بإن الىـسة التي جلىد وشاػها جبلى مالثمت بالىـس لإلهجاشاث واإلاالخـاث 

  1.ولللبرة اإلاللاة مً اإلااطظت
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خالصة 

ال ًمىً ؤن هخددر عً ؤداء اإلااطظت بال بذا جمىىا مً جدلُم ألاهداؾ ؤلاطتراجُجُت، وهى ما ٌعني ؤن 

اإلااطظت الىاجخت هي اإلااطظت التي جخمىً مً جدلُم ألاهداؾ اإلاظؼسة واإلاعبر عنها بالىخاثج اإلاخىصل بليها 

. ملازهت بمىاؿظها في اللؼاع، ؤزر بعحن الاعخباز اإلاىازد الالشمت لرلً

ؿبلىغ اإلااطظت مظخىي حُد مً ألاداء ًإحي مً زالٌ زؿع بهخاحُت اإلاىازد اإلاخاخت، مً خُث اإلاسدود الىمي 

وذلً باطخسدام ألاطالُب العلمُت الخدًثت في مجاٌ ؤلادازة . وجدظحن الىىعُت والخللُل مً الخيالُف والىكذ

والدظُحر وفي ألازحر ًمىً ؤن هلٌى ؤن عملُت جلُُم ألاداء هي عبازة عً كُاض ألاداء الـعلي وملازهت الىخاثج 

اإلاؼلىب جدلُلها ؤو اإلامىً الىصٌى بليها ختى جيىن صىزة خُت إلاا خدر وما ًددر ؿعال، ومدي الىجاح في 

 .جدلُم ألاهداؾ وجىـُر اللؼؽ اإلاصىىعت بما ًىـل اجساذ ؤلاحساءاث اإلاالثمت لخدظحن ألاداء
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  ثمهيد

  جداٌو اإلاإظعاث الىؾىُت حاهذة الخغلب نلى هلاةظ اإلاىحىدة في جلىُت الدعُحر لذيها، بغُت النهىع 

. باالكخطاد الىؾني وحهله أخذ اكخطادًاث الهالم الشاةذ

  ئن الاظخهماٌ ألامثل للمىاسد اإلاالُت وجذهُت الخيالُف ظُيىن له ألازش ألاهبر نلى جؿىس اإلاإظعت واظخمشاسها 

في العىق، وأًػا وحىد مشاكبت نلى الدعُحر بطىسة فهالت ظُإدي ؾبها ئلى جخلظ مإظعاجىا مً شبه 

ؤلافالط الزي يهذد معحرتهم والششهت الىؾىُت لخىصَو مىاد البىاء هي ئخذي اإلاإظعاث التي أزبدذ وحىدها 

. نلى الطهُذ الذاخلي

  وظُيىن خالٌ الفطل الخالي ئظلاؽ اإلاهلىماث اإلادطل نليها في الفطٌى العابلت نلى أسغُت الىاكو مً 

. خالٌ ئحشاء دساظت جؿبُلُت لىكام مشاكبت الدعُحر الخاص باإلاإظعت والخهشف نلى هزه ألاخحرة ومذ فهالُتها

 . EDIMCOهظسةثعامةثخووثمؤطظةث: املدحث ألاو 

 . دألا تث اظتخدمةثفيثمس كملةث لتظييرثبااؤطظة: املدحث لثاوي

 .ثلييمثأد ءث وشطةثبااؤطظة:  املدحث لثالح
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 EDIMCOهظسةثعامةثخووثمؤطظة : املدحث ألاو 

اسجىا اإلاُذاهُت إلاإظعت   كمىا بانذاد هزه الىسكت البدثُت لفشق مً خاللها باإلاإظعت EDIMCO   مً خالٌ ٍص

. والخهٍشف بيشاؾاتها وألاهذاف التي حععى اإلاإظعت ئلى بلىغها وهزا ما ظيخؿشق ئلُه

ثلديمث اؤطظةث : اططلث ألاو 

 جلو مإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء لىالًت معخغاهم ششق ملش الىالًت خُث ًدذها مً الشماٌ بلذًت خحر 

. الذًً، ومً الجىىب مدؿت معخغاهم ومً الغشب حي حُلي مدمذ ومً الششق بلذًت ظُذي فالق

خ وشأة اإلاإظعت ئلى ًىم هىد جاٍس م م ث جم /م م/5280، وبملخض ى اللشاس الىصاسي سكم 1984 ظبخمبر 25   َو

 EDIMCOئوشاء اإلاإظعت الىؾىُت إلهخاج وجىصَو مىاد البىاء معخغاهم اإلاخخطشة في 

 250000000 بإذثيلدزثزأضثماوث اؤطظة

.  نامل340:عددث لعماو

 ظىت خبرة في مخخلف مجاالث البىاء، ووحىدها هاجج نً الىجاح الزي خللخه بخدىمها في 33جمخلً اإلاإظعت 

أو جشوٍجه إلاا جم اهجاصه وهزلً  (نملُت البىاء )أو ئهخاحُت  (كؿام مىاد البىاء)مهكم اليشاؾاث ظىاء واهذ 

الىخاةج اللُاظُت التي خللتها في الاهجاص واإلالاولت وحهمل اإلاإظعت نلى جبني نالكاث داةمت مو الضباةً، وحهمل 

. نلى ئسغاء خاحُاتهم وجؿلهاتهم

ش شبىت الخىصَو للششهت بىالًت معخغاهم وهزا خالٌ الفترة ما بحن  م فخذ 1994 و1985وللذ جم جؿٍى  نً ؾٍش

. مىافز جأخحر في نذة مىاؾم

ل مإظعت ئهخاج وجىصَو مإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء لخأخز شيل ششواث أظهم   ، SPA/EDEوجم جدٍى

 جخيىن مإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء 17/1/1996 والطادس في 96/30بملخض ى الهلذ ألخىزُلي سكم 

EDIMCOمً وخذاث جخمثل في ماًلي :

 وخذة الخذًذ والطلب؛ 

 وخذة الخهبئت والخغلُف والخىصَو؛ 

 ت؛  وخذة التركُت الهلاٍس

 ت؛  وخذة الخجاٍس

 و البىاء  .الىخذة اإلايلفت باهجاص مشاَس
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هما حهمل اإلاإظعت نلى جىظُو وشاؾها مخؿلباث الضباةً في فخذ وسشاث مخخططت في مخخلف أشغاٌ البىاء 

. الؿالء ومخخلف ألاشغاٌ التي لها نالكت بالبىاء/ الخذاد/ والعمىشة

 ثألا لتدطيلث لد خليثلطمؤطظةدز طةث لهيكلث لتىظيميثلطمؤطظة: اططلث لثاوي

 ثلطمؤطظة لهيكلث لتىظيميدز طةث-1

 لهيكلث لتىظيميث: (1-3) لشكل                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . وزاةم اإلاإظعت:ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث اصدز                         

 

 

 األمانة العامة          

    المدقق الداخلً

   مدٌر اإلدارة المالٌة

       المدٌر

 األمانة             

 قسم المنازعات     

 مدٌر تقنً         
 مدٌر تجارٌة        إدارة المواد البشرٌة    قسم المحاسبة       

 قسم خاص باألجهزة    مكتب النظافة واألمانة    المحاسب العام      قسم البناء       

 قسم البٌع         مكتب األجور     قسم تجاري إنتاجً    خزٌنة المؤسسة   
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: شسحث لهيكلث لتىظيمي

 اديس  :

: ًمثل اإلاذًش أنلى ظلؿت في الهشم الخىكُمي ومً مهامه حعُحر اإلاإظعت وؤلاششاف نليها

 مخابهت اإلاطالح وألاكعام التي جلو جدذ ظلؿخه؛ 

 ش الىاسدة مً اإلاطالح وألاكعام واجخار اللشاساث الهامت واإلاىاظبت؛  جدلُل الخلاٍس

 حعُحر ومشاكبت سؤظاء اإلاطالح الخابهت إلداسة الىخذة؛ 

 نلذ احخماناث وئدساج العُاظاث وؤلاحشاءاث الخاضت بيل مطلخت. 

 ماهةث لعامة : 

 :جلىم هزه ألاخحرة باإلاهام الخالُت

 معانذة اإلاذًش في جذبحر شإون وجىكُم أنماله؛ 

 ش مً اإلاطالح ئلى اإلاذًش؛ ل الخلاٍس  جدٍى

 ًغبـ الاظخلباالث الخاضت باألشخاص اإلاخهاملحن مو اإلاذًش وئبالغه بزل. 

 ادكمث لد خلي : 

م الخأهذ مً أن الىكام  ًلىم اإلاذكم الذاخلي بفدظ وجلُُم الشكابت الذاخلُت لخذمت ؤلاداسة نً ؾٍش

لذم بُاهاث ظلُمت ودكُلت لإلداسة مً خالٌ مىو الغش والاهدشاف نً العُاظاث  اإلاداظبي هفإ ٍو

 .اإلاىغىنُت

 مديسثإلاد زةث االية: 

ت في مإظعت جىصَو مىاد البىاء جخفشم هزه اإلاطلخت  هى اإلاعإوٌ نً اإلاطلخت اإلاالُت وحهخبر هزه ألاخحرة مشهٍض

 :ئلى

 جلىم بمعانذة مذًش ؤلاداسة اإلاالُت: ماهة. 

 لىم أًػا بدل اإلاىاصناث:كظمث اىاشعات  . يهخم بالجاهب اللاهىوي للمإظعت ٍو

 

 



 EDIMCOالفصل الثالث                  دراسة حالة لمؤسسة توزيع مواد البناء     
 

 
70 

 كظمث اداطملة: 

نملُاث الششاء، البُو، )ًخىلى اإلاداظب بمخخلف الدسجُالث اإلاداظبُت للهملُاث التي جلىم بها الششهت 

، الخدطُل، الدعذًذ ىلعم هزا اللعم  (الخ...الخىاٌص وهزلً ًمعً ًىمُاث معانذ خعب الخاحت ئليها، ٍو

ىت، خُث أن اإلاداظب ألاٌو في هزه اإلاإظعت ًلىم بالهمل الزي  ئلى فشنحن فشم اإلاداظب الهام وفشم الخٍض

ىت  .ًلىم به اإلاداظب الهام والهمل الزي ًلىم به فشم الخٍض

 كظمثإد زةث او زدث لبشسية: 

خيىن هزا اللعم مً  :تهخم بالجاهب البششي خُث أنها الجهت اإلاعإولت نً الهاملحن باإلاإظعت ٍو

 غ الىغهُت الصخُدت :مكتلثإلاد زةثألا لعالكاتثالاجتماعية تهخم بالػمان الاحخماعي للهامل وجذَس

 .وهي اإلاخهللت بالهامل مً ًىم بذاًخه للهمل ئلى غاًت نهاًت جلانذه

  دذد ألاحش الالصم الزي ًذفهه :مكتلث جوز ًلىم بذساظت أًام الهمل ومجمىم الهؿل والغاًاث ٍو

 .ليل نامل

 ًيهخم هزا اإلاىخب بىكافت اإلاإظعت وجلذًم مالبغ الهمل للهاملحن واإلادافكت :مكتلث لىظافةثألا م

 .نلى ممخلياث الىخذة ومشاكبت خشهت الهماٌ، اإلاىاد والبػاتو واللىاصم

 مديسثثلني: 

خفشم هزا اللعم ئلى  :هى اإلاعإوٌ نً ممخلياث الىخذة، ٍو

 في هزا اللعم ًىحذ مىخب جلني يهخم بالخخؿُـ للمششوم أي همُت اإلاىاد الالصمت للبىاء :كظمث لملىاء

 .وهىان مىخب آخش ًلىم بدىفُز ما كذ خؿـ له

 لىم بششاء ألاساض ي مً أحل البىاء:كظمث لمليع  .ًىحذ به مىخب ميلف ببُو ما جم بىاؤه واهخخابه ٍو

 للظمث لتجازيثإلاهتاجي : 

  ًلىم بششاء وبُو مىاد البىاء داخل اإلاإظعت ورلً ببُهها ئلى اإلاذًش الخلني وأًػا : للظمث لتجازي

 .ًلىم هزا اللعم بالبُو خاسج اإلاإظعت

 ًلىم هزا اللعم باإلهخاج مخخلف الىظاةل اإلاعانذة في نملُت البىاء وأخشي مىحهت :كظمثإلاهتاج

 .لالظخهماٌ اإلاجزلي

 ًخىفل بطُاهت آلاالث واإلاهذاث التي حعخخذم في وشاؽ اإلاإظعت:كظمث لصياهة. 
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:  لتدطيلث لد خليثلطمؤطظة- 2

ت، اإلاالُت واإلاادًت  ورلً " الخلىُت"ًمىً حصخُظ الخدلُل الذاخلي للمإظعت مً خالٌ مهشفت كذساتها البشٍش

: هما ًلي

 جخمخو مإظعت : لتدطيلث للدز تث لبشسيةثلطمؤطظة EDIMCO ت مهخبرة  وخذة معخغاهم بلذساث بشٍش

ً"مً خُث الهذد واإلاذة  ، مما ًجهلها ال حهاوي مً مشيلت كلت الهمالت وهي مىصنت نلى مخخلف "الخيٍى

 :أكعام الىخذة هما ًىضخه الجذٌو الخالي

ثوشيعث لعماوثفيث اؤطظةث (1-3)جدألاوث                                                               

أكعام   الشجبت 

 الىخذاث

 ليظملةث اؤألايةث اجموعثث عو نث لتىفيريينثأعو نث لتدكمثإلاطاز تث

 61.17 208 181 23 4إلاهتاجث

 20.58 70 30 26 14 لتوشيعثث

 18.23 62 38 9 15إلاد زةث

 100 340 249 58 33 اجموعث

  100 73.23 17.05 9.7 ليظملةث اؤألايةث

 وزاةم اإلاإظعت: اإلاطذس                                             

د ئسةثوظبيةثخاصةثبالسثلث: (2-3) لشكلث                         

 

 .1-3سكم مً ئنذاد الؿالبت إلنخمادا نلى الجذٌو :اإلاطذس                                                         

    

النسبة المئوية

االطارات

أعوان التحكم

األعوان التنفٌذٌٌن
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د ئسةثوظبيةثخاصةثبأكظامث لوخد تث: (3-3) لشكل                                         

 

 .1-3سكم مً ئنذاد الؿالبت إلنخمادا نلى الجذٌو :اإلاطذس                                                             

:  لتعطيم

نامل أي  (208)وهى ملعم بحن وقُفت ؤلاهخاج 340هالخل مً خالٌ الجذٌو أناله أن مجمىم نذد الهماٌ 

ت 20.58 نامل بيعبت70 باإلاُئت، وقُفت الخىصَو 61.58بيعبت   نامل أي بيعبت  62 باإلاُئت، والىقُفت ؤلاداٍس

  باإلاُئت،18.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النسبة المئوية

اإلنتاج

التوزٌع

اإلدارة
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 : جىصَو الهماٌ في اإلاإظعت خعب فئاث العً هما ًىضخه الجذٌو اإلاىاليًمىً هزلً

 ثوشيعثفيئاتث لظً: (2-3 ): الدألاو                                                

 وزاةم اإلاإظعت:        اإلاطذس                                                                                                           

 دائرة نسبية لتوزيع العمال حسب السن : (4-3)الشكل                                   

 
 (4-3)من إعداد الطالب اعتمادا على اجلدول رقم:                                              املصدر

 

النسبة المئوية

25أقل من 

29إلى25من 

34إلى 30من

39إلى 35من

44إلى40من

49إلى 45من

55إلى 50من

59إلى 55من 

60أكثر من 

                       الشجبت

 فُئاث العً

أنىان  أنىان الخدىم ؤلاؾاساث

 الخىفُز

اليعب  اإلاجمىم

ت   %اإلائٍى

 6,47 22 22 00 00  ظىت25أكل مً 

 10,29 35 30 3 2 ظىت29 ئلى 25مً

 13,52 46 29 7 10 ظىت34 ئلى 30مً 

 17,05 58 42 14 2 ظىت39 ئلى 35مً 

 14,41 49 38 8 3 ظىت44 ئلى 40مً 

 18,23 62 45 14 3 ظىت49 ئلى 45مً 

 15,29 52 30 10 12 ظىت55 ئلى 50مً 

 3,82 13 11 1 1 ظىت59ئلى 55مً

 0,88 3 2 1 00  ظىت60أهثر مً 

 100 340 249 58 33 اإلاجمىم
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 : لتعطيم

، هلٌى أن  بافتراع أن الهماٌ مادون ظً ألاسبهحن هم شباب، واللزًً ًخجاوصون هزا العً هم ههٌى

هما هالخل أن % 52,64 ههٌى بيعبت 179 مً مجمىم الهماٌ و47,35 شاب بيعبت 161اإلاإظعت جىقف 

 مً مجمىم %23,6 نامل بيعبت 38هى  (أنىان  الخدىم+ؤلاؾاساث )مجمىم الهماٌ الشباب  روي الشجب 

 .مً مجمىم الهماٌ% 11,17الهماٌ الشباب، و

  مً مجمىم الهماٌ الىهٌى و%30,16 أي بيعبت 53في خحن أن مجمىم الهماٌ الىهٌى روي الشاجب هى 

 مً مجمىم الهماٌ، مما ًذٌ نلى أن اإلاإظعت ال جىقف هثحرا الشباب الجامعي اإلاإهل في مىاضب %15,58

ٌ + ؤلاؾاساث)اإلاعإولُت بل جىقفهم غالبا في مشاهض الخىفُز وجدخفل بمىاظب اإلاعإولُت  وهزه  (ألانىان للىهى

هلؿت ًجب نلى اإلاإظعت ئنادة الىكش فيها ومً حهت زالثت ًمىً ئبشاص جؿىس نماٌ اإلاإظعت خالٌ العىىاث 

 .اإلااغُت

مهامثألاأهد فثألا لعىاصسث اكوهةثلىظامث اؤطظةث: اططلث لثالح

ليل مإظعت ظىاء واهذ هبحرة أو ضغحرة مهام وأهذاف معؿشة جشغب في جدلُلها وجلبُت سغباث اإلاعتهلىحن 

: ورلً لػمان بلائها واظخمشاسها في العىق الىؾني وجخمثل فُما ًلي

: مهامث اؤطظة-1

م مىاد البىاء وألاظمىذ والطلب والخشب واإلاىخجاث الخشبُت،وأدواث الخىكُف  جخىلى اإلاإظعت حعٍى

الخ ...والبالؽ" الخذفئت"الصخُت 

ورلً في ئؾاس اإلاخؿـ الىؾني للخىمُت الاكخطادًت والاحخمانُت ئغافت ليل هزه اإلاهام هىان مهام أخشي هي 

: واآلحي

: جخمثل في زالزت مطالح وهي:  اهامث لسئيظية-1-1

-FILIALE RE COO : و مً ول هىاخيها . مهمتها نملُت البىاء ومشاكبت اإلاشاَس

- FILIALE RE COO :مهمتها كاةمت نلى ششاء وبُو مىاد البىاء ومعخلضماجه .

-PR ,IMOO :مهامها الشةِعُت بُو الشلم واإلاعاهً التي جم ئهجاصها. 
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:  اهامث لثاهوية- 1-2

ميلفت باإلهخاج وجىصَو مىاد البىاء في قشوف حُذة وبأكل جيلفت؛ - 

ش هكام ؤلاهخاج  والخىصَو الىفء وكادس نلى جلبُت اخخُاحاث العىق الىؾني؛ -  وغو ظُاظت لخؿٍى

جدعحن الخهامالث اإلاالُت مو ألاؾشاف وألانىان الاكخطادًحن؛ - 

ىت اإلاحزاهُاث؛ -  اإلاخابهت الطاسمت في نملُاث خٍض

مخابهت ومشاكبت وشاؾاث اإلاداظبت الهامت؛ - 

الهمل نلى جؿابم الدعُحر اإلاداظب باليعبت للفشوم؛ - 

الخذكُم باليعبت للىخاةج؛ - 

وغو اللىاهحن والبرامج وئششافها نلى ول الىخذاث الخابهت لها كاهىهُا؛ - 

. ئغافت اللمعت اإلادلُت نلى اإلاىخىحاث وجشكُخه ئلى مطاف اإلاىخىج الهالمي- 

: أهد فث اؤطظة- 2

جتراوح أهذاف اإلاإظعت بحن أهذاف اكخطادًت واحخمانُت خُث أن أهم هذف للمإظعت هى البلاء 

ت وهزلً جىظُو وشاؾها وؾىُا وهزلً دولُا وهي واآلحي : والاظخمشاٍس

: ًمىً جلخُطها في الىلاؽ الخالُت:  هد فثالاكتصادية- 2-1

التزوٍذ بمعخلضماث ؤلاهخاج؛ -

م اظخغالٌ ول الؿاكاث ؤلاهخاحُت -  ً نً ؾٍش الهمل نلى جدلُم ناةذ مىاضب نلى سأط اإلااٌ اإلاعدثمٍش

ت؛  و الخىمٍى واإلاهاساث الفىُت للهماٌ واظخغالٌ اإلاشاَس

م ئهجاص ؾلباتهم في أكل كذس ممىً؛ -  الهمل نلى جلبُت سغباث الضباةً نً ؾٍش

الهمل نلى مداسبت الاخخياس واإلاػاسبت في ألاظىاق الىؾىُت والزي ٌهخبر الهذف ألاظاس ي وساء جأظِعها؛ - 

م اهدعاب محزة جىافعُت جخمثل في ئسغاء الهمُل وحىد -  ادة كذساتها الخىافعُت نً ؾٍش الهمل نلى ٍص

الخذماث اإلالذمت؛ 



 EDIMCOالفصل الثالث                  دراسة حالة لمؤسسة توزيع مواد البناء     
 

 
76 

. الهمل نلى الذخٌى في ألاظىاق الخاسحُت- 

: وجخمثل فُما ًلي:  هد فثالاجتماعية- 2-2

جلبُت اخخُاحاث العىق الىؾني والاظخغىاء نً ؤلاظتراد مً الخاسج خاضت ئرا نلمىا أهه بالهملت الطهبت، -

ومً زم جطذًش الفاةؼ الزي ًيىن بذوسه مىسدا للهملت الطهبت؛ 

نهم وسفو معخىاهم اإلانهي؛ -  م فخذ فشص نمل لهم وجيٍى سفو اإلاعخىي اإلاهِش ي للهماٌ نً ؾٍش

م فخذ أبىاب الخىقُف أمام الشباب؛ -  اإلاعاهمت في امخطاص الؿاكت نً ؾٍش

اإلاعاهمت في جدلُم الخىمُت الىؾىُت الشاملت؛ - 

ىت الهمىمُت؛ -  ل الخٍض اإلاعاهمت في جمٍى

. حهشف باإلاىخجاث ئلى الضباةً- 

:  لعىاصسث طاطيةث اكوهةثلىظامث اؤطظة- 3

: أي مإظعت مهام وان وشاؾها لها هكام جلىم نلُه وهزا ألاخحر ًخيىن مً نذة نىاضش هزهشها

آالث ومباوي وهزلً الىظاةل الخىىىلىحُت )هي الىظاةل اإلاعخخذمت في الهملُت ؤلاهخاحُت :  او زدث اادية- 3-1

. (واإلاهلىماجُت

. هي جلً اإلاىاسد اإلاخمثلت في الؿاكت الهػلُت والزهىُت لهماٌ اإلاإظعت:  او دث لبشسية- 3-2

هني الخيعُم بحن مخخلف الهىاضش ألاخشي اإلايىهت : مسكصث للس ز- 3-3 وهى اإلايلف بعحر أوشؿت اإلاإظعت َو

. للمإظعت

ل اإلاىاسد ألاولُت ئلى العلو اإلاادًت أو نىطش الهمل اإلابزٌو :  لتمويل- 3-4 وهى هاجج وشاؽ اإلاإظعت لخمٍى

 .لخلذًم خذماث ألافشاد أو الجماناث
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: والشيل الخالي ًبحن رلً

كظمث اداطملةث: (5-3) لشكلث                                       

 

 

   

 

 

 

 

 ظلو مادًت                                       خذماث                                      

 . وزاةم اإلاإظعت: اصدز                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مركز القرار     

 التحوٌل       

 موارد للبشرٌة     
 موارد مادٌة      
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 دألا تث اظتخدمةثفيثمس كملةث لتظييرثبااؤطظةث:  املدحث لثاوي

حهخمذ اإلاإظعت الىؾىُت إلهخاج وجىصَو مىاد البىاء نلى أدواث نذًذة في نملُت مشاكبت الدعُحر وجخمثل هزه 

ت وفي هزا الهىطش ظِخم الخهشف نلى واكو  ألادواث في اإلاداظبت الهامت، اإلاداظبت الخدلُلُت، اإلاحزاهُت الخلذًٍش

. ألادواث الثالر ومجاٌ اظخخذامها في مشاكبت الدعُحر

 اداطملةث لعامةثألا ايز هيةث لتلديسيةث:  اططلث ألاو 

:  اداطملةث لعامة-1

مً بحن أهم ألادواث التي حعخهملها اإلاإظعت مدل الذساظت في نملُت مشاكبت الدعُحر هي اإلاداظبت الهامت، 

: وىنها ئلضامُت الخؿبُم، وأهم ألادواس التي جلىم بها اإلاداظبت الهامت في مإظعت مىاد البىاء جخمثل في

حمو وحسجُل وجدلُل مخخلف الهملُاث اإلامىً الخهبحر ننها بالىلىد؛ -

الهامش ؤلاحمالي، اللُمت اإلاػافت، الىدُجت الطافُت وغحرها؛ : خعاب هخاةج اليشاؽ- 

؛ (ألاضٌى والخطىم)العماح بمهشفت مذي جؿىس رمت اإلاإظعت - 

ت للخذفلاث اإلاالُت في اإلاإظعت؛ -  الخمىحن مً اإلاخابهت الشهٍش

الضباةً، اإلاىسدون، البىىن، مطالح الػشاةب، )جضوٍذ مخخلف اإلاخهاملحن مو اإلاإظعت بالبُاهاث الالصمت - 

. (الخ...هُئاث سكابُت أخشي 

هما حعخخذم مإظعت مىاد البىاء جلىُاث نذًذة ججهل مً اإلاداظبت الهامت أداة حعمذ بالشكابت نلى ظحر 

: وشاؽ اإلاإظعت، لزا فاهه

ت جخظ العىت اإلالبلت ومهاًحر فهلُت خاضت بالعىت اإلااغُت - ًخم ئسفاق حذٌو خعاباث الىخاةج بمهاًحر جلذًٍش

 .نلى معخىي حمُو مشاهض اإلاعإولُت
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:  ايز هيةث لتلديسية- 2

ت بمثابت أداة حعخخذم في الخهبحر نً هذف مهحن حععى ئلى جدلُله ئداسة اإلاإظعت وكذ  اإلاحزاهُت الخلذًٍش

ًدذر الهىغ لزلً مً الػشوسي مخابهت جىفُز إلحشاء حهذًالث مهُىت حهذًالث مهُىت جىفل هجاح الخؿت 

. اإلاىغىنت، بل كذ ًخؿلب ألامش ئدخاٌ حهذًل شامل نلى البرهامج اإلاشظىم

ثلديس تث امليعاتث: (3-3)جدألاوث                                                                              

Prévisions 

2016 

Réalisation au 

31-08-2015 

Prévision 

2015 révisée  

Réalisation au 

31-12-2014 

UM      Rubriques  

3111 1051 3212 2611 Tonnes Physique  

815692 237499 651058 566824 KDA Valeur 
ئداسة اإلاإظعت : اإلاطذس                                                                                                               

 هُلى 164634: 2015  ملاسهت بخلذًشاث %25: ظخدلم همى ظلبي وملخىف في حجم اإلابُهاث ب2016في ظىت 

: جدعب هما ًلي: 2014 ملاسهت مو جلذًشاث %44دًىاس وصٍادة ب

 مبُهاث العىت اإلااغُت: مبُهاث العىت الخالُت ×مبُهاث العىت الخالُت = مبُهاث العىت اإلالبلت 

 اداطملةث لتدطيطيةث:  اططلث لثاوي

 مطلخت اإلاداظبت الخدلُلُت والتي حهخبر سهحزة مً EDIMCOجملً وخذة ": سهحزة اإلاإظعت"اإلاداظبت شهاسها 

سواةض الذنم الخىكُمي والدعُحر للىخذة واإلاإظعت هيل، ألنها نلى جدذًذ جيالُف ول مىخىج نلى خذا وحعهُل 

ت  مهمت حعُحر وجدذًذ ظهش العىق وهزا مهشفت جيالُف الهملُت ؤلاهخاحُت لخزف ألاوشؿت غحر الػشوٍس

وحعانذ نلى جىصَو ألانباء واإلاطاٍسف الثابخت نلى مخخلف اإلاىخجاث وملاسهت جأزحرها نلى ظهش جيلفت اإلاىخجاث 

. واجخار ؤلاحشاءاث الالصمت

مً خالٌ اإلاهلىماث اإلالذمت لىا مً ؾشف اإلاإظعت ظىلىم بدعاب ظهش الخيلفت الخلُلي والخلذًشي وهلاسن 

 .بُنهما
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 :2016 الازهةثبينثطعسث لتكطفةث لتلديسيةثألا لفعليثلظىةث -1

 :طعسث لتكطفةث لتلديسية -1-1

 ثكطفةث لشس ء: 

ثكطفةث لشس ءث لتلديسيةث :(4-3)جدألاوث                                                                              

ثث املالغث لمليانث

: ثمًث لشس ء

10012×0,575× 92,7756 

: مصازيفث لشس ء

. جيلفت الششاء ؤلاحمالُت

. نذد اليلف اإلاشتراة

534099,85 

10375,26 

544475,11 

10012 

 54,38ثكطفةثشس ءث لوخدةث لو خدةث
 مً ئنذاد الؿالبت انخمادا نلى وزاةم اإلاإظعت: اإلاطذس                                                                                   

 ثكطفةثإلاهتاج: 

جدألاوثثكطفةثإلاهتاجث لتلديسيةث :(5-3)جدألاوث                                       

 املالغثثث لمليانث

جيلفت ششاء اإلاىاد اإلاعخهملت  

188,972× 54,382  

 مطاٍسف ؤلاهخاج

A465 : 2921,71 ×0,276 

B350 :1614,29 ×0,402 

C375 :373,34 ×0,739 

D390 :2292  ×0,382 

E390 :499,82  ×0,227 

 

 

 

806,39 

648,30 

275,9 

1613,24 

113,24 

 13734,1ثكطفةثإلاهتاجثإلاجماليةث

 1000عددث لوخد تث اىتجةث

 13,73ثكطفةثإهتاجث لوخدةث
 مً ئنذاد الؿالبت انخمادا نلى وزاةم اإلاإظعت:  اإلاطذس                                                                       
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 طعسث لتكطفة : 

 25000 ( × 1000(: 0,77× مطاٍسف ئهخاج ول وسشت )= مطاٍسف الخىصَو 

طعسث لتكطفةث لتلديسيةث:(6-3)جدألاوث                                                        

 املالغث لمليانث

جيلفت ؤلاهخاج اإلابام 

25000 ×13,73 

مطاٍسف الخىصَو 

3433525 

 

665627 

 4099152طعسث لتكطفةث
مً ئنذاد الؿالبت انخمادا نلى وزاةم اإلاإظعت : اإلاطذس                                                                         

 لىتيجةث لتدطيطية : 

جدألاوث لىتيجةث لتدطيطيةث لتلديسيةث (7-3)جدألاوث                                            

 املالغث لمليانثث

ظهش البُو 

ظهش الخيلفت  

6353686 

(4099152 )

 2254534 لىتيجةث
مً ئنذاد الؿالبت انخمادا نلى وزاةم اإلاإظعت : اإلاطذس                                                                     

 طعسث لتكطفةث لفعطية -1-2

 ثكطفةث لشس ء: 

 47266,91= الشظىم الجمشهُت+ الخأمحن+  مطاٍسف الىلل:مصازيفث لشس ء 

 . دج10375,26 =5756,9× 2622690: 47266,91 :2مصازفث اادةثم
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ثكطفةث لشس ءث لفعطيةث: (8-3)جدألاوث                                                    

 املالغث لمليانثث

زمً الششاء 

مطاٍسف الششاء 

539241,62 

10375,26 

جيلفت ئحمالُت 

نذد الىخذاث 

549616,88 

10012 

 54,90 
مً ئنذاد الؿالبت انخمادا نلى وزاةم اإلاإظعت : اإلاطذس                                                                         

 ثكطفةثإلاهتاج: 

جدألاوثثكطفةثإلاهتاجث لفعطيةث: (9-3)جدألاوث                                                   

 املالغث لمليانث

: جيلفت ششاء اإلاىاد اإلاعخهملت

190,225×54,9 

مطاٍسف ؤلاهخاج 

465 :2929,71 ×0,29 

350 :1614,29 ×0,41 

375 :373,34 ×0,841 

390 :4222,27 ×0,375 

390 :499,82 ×0,227 

 

 

10443,35 

 

847,3 

661,86 

313,98 

1583,36 

113,46 

 

 13963,3ثكطفةثإلاهتاجثإلاجماليةث

 1000عددث لوخد تث اىتجةث

 13,96ثكطفةثإهتاجث لوخدةث
مً ئنذاد الؿالبت انخمادا نلى وزاةم اإلاإظعت :    اإلاطذس                                                          
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 طعسث لتكطفة: 

جدألاوثطعسث لتكطفةث لفعطيةث: (10-3)جدألاوث                                               

 املالغث لمليانث

جيلفت ؤلاهخاج اإلابام 

25000 ×13,96 

مطاٍسف الخىصَو 

 

349082,5 

677590 

 416841,5طعسث لتكطفةث
مً ئنذاد الؿالبت انخمادا نلى وزاةم اإلاإظعت : اإلاطذس                                                              

 لىتيجةث لتدطيطيةث لفعطية : 

جدألاوث لىتيجةث لفعطيةث: (11-3)جدألاوث                                                           

 املطغث لمليانث

ظهش البُو 

ظهش الخيلفت 

6353750 

(4168415 )

 2185335الىدُجت الخدلُلُت 
مً ئنذاد الؿالبت انخمادا نلى وزاةم اإلاإظعت : اإلاطذس                                                                     

: ثدطيلث الدألاو -2

ت أهبر مً الىدُجت الفهلُت وهزا ساحو لألظباب الخالُت : هالخل أن الىدُجت الخلذًٍش

. صادث الخيلفت الخلُلُت للششاء هكشا للخطخم الزي ًضداد مً ظىت ألخشي فضاد زمً الششاء-

. ششاء اإلاادة ألاولُت ٌعخىسد مً الخاسج-

صادث الىمُت اإلاعخهملت مً اإلاىاد ألاولُت هكشا الثبىث همُت غحر مؿابلت للمىاضفاث اإلاهمٌى بها مً ؾشف - 

. مطلخت اإلاشاكبت

جلىم . صاد الىكذ اإلاعخغشق لإلهخاج لهذم هفاءة الُذ الهاملت لخعاب ظهش الخيلفت في اإلاإظعت مىاد البىاء- 

ادة وعبت  ادة جيلفت ؤلاهخاج ًضداد مهه ظهش الخيلفت وبالخالي جضداد %77بٍض  نً جيلفت ؤلاهخاج وبالخالي نىذ ٍص

 .الىدُجت الخدلُلُت
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ثليمثأد ةث وشطةثبااؤطظةث:  املدحث لثالح

ثليمث د ءثإلاهتاجيث:  اططلث ألاو 

مىً  ٌععى الىكام ؤلاهخاجي ئلى جىفحر هم وهىم اإلاىخجاث اإلاعتهذفت في الىكذ اإلاىاظب، وبالخيلفت اإلاىاظبت، ٍو

 ٌ . الخىم نلى هفاءة أداء الىكام ؤلاهخاجي، مً خالٌ اإلاإششاث التي ًخػمنها الجذو

مؤشس تثثلييمث د ءثإلاهتاجيث: (12-3) الدألاوث                                                                                  

 اؤشس تثبىودث لتلييمث

 مىاد الخام -1

 

اث- . وعبت كُمت اإلاىاد اإلاشفىغت لهذم مؿابلت اإلاىاضفاث ئلى ئحمالي اإلاشتًر

اث خالٌ فترة مخىظؿت- . وعبت كُمت اإلاىاد اإلاخأخشة في الدعلُم ئلى كُمت اإلاشتًر

ً للطىف - . (همُت ؤلاظشاف في الخذماث، همُت اإلاىطشفت لإلهخاج )فترة الخخٍض

. وعبت اإلاشفىع لهذم مؿابلت اإلاىاضفاث ئلى ئحمالي ؤلاهخاج -حىدة اإلاىخجاث  -2

. وعبت الىكذ اإلاعخخذم في الخفخِش و الفدظ ئلى وكذ ؤلاهخاج-

.  وعبت جيالُف الفدظ، ئلى جيالُف ؤلاهخاج-

.  وعبت الؿاكت الفهلُت اإلاعخخذمت ئلى الؿاكت اليلُت للمطىو -الؿاكت ؤلاهخاحُت  -3

. وعبت الؿاكت الهاملت ئلى الؿاكت اليلُت في اإلاطىو-

. مهذٌ ؤلاهخاج لهذد ظاناث الهمل-الىفاًت ؤلاهخاحُت  -4

. مهذٌ ؤلاهخاج باليعبت لشأط ماٌ اإلاعدثمش-

. مهذٌ الؿلباث التي جم جىفُزها في اإلاُهاد اإلادذد لها-

. (نذد ظاناث الىكذ الػاتو نلى نذد ظاناث الهمل اإلاخاخت)وعبت الىكذ  الػاتو -الهمالت  -5

. (نذد ظاناث الهمل اإلاخؿؿت/ همُت ؤلاهخاج اإلاخؿؿت )ئهخاحُت الهمل  اإلاعتهذفت -

. (نذد ظاناث نمل مخاخت/ نذد أًام الخغُب ألظباب غحر مششونت )وعبت الخغُب -

. (نذد ظاناث الهمل اإلاذفىنت / همُت ؤلاهخاج الفهلُت  )ؤلاهخاحُت الفهلُت للهامل -

مخىظـ نذد الهاملحن في هفغ / نذد الهماٌ الزًً جشوىا الهمل )مهذٌ دوسان الهمل -

. (الفترة

. وعبت جيالُف مىاولت اإلاىاد ئلى ئحمالي جيالُف اإلاطىو-الخيالُف  -6

. وعبت جيالُف الطُاهت ئلى الخيلفت اليلُت للىخذة اإلاىخجت-

. وعبت ألاحىس ئلى جيلفت الىخذة اإلاىخجت-

 مً ئنذاد الؿالبت انخمادا نلى وزاةم اإلاإظعت: اإلاطذس                                                                                                                     
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يمث د ءثلطعامطينثيأطع،ثطسقثألاأهميةثثم:  اططلث لثاوي

 :أطعث لتلييمث لفعاوثألد ءث لعامطين-1

": ًمىً جلخُظ أهم ألاظغ ومبادب التي ًلىم نليها جلُُم الفهاٌ لألداء الهاملحن نلى الىدى الخالي

جدذًذ أهذاف ومجاالث جلُُم الهاملحن نلى هدى دكُم؛ -

ًجب أن ًيىن . مهاًشة وسظم نملُت الخلُُم الىلي وحهلها مىغىنُت بلذس ؤلاميان ووحىب ووغىح اإلاهاًحر-

هكام جلُُم ألاداء وزُم الطلت بحن الىقُفت بلذس ؤلاميان؛ 

الخهٍشف الىاضح والذكُم لىحباث ول وقُفت ومهاًحر ألاداء فيها؛ -

ًجب أن ًيىن لللاةمحن بالخلُُم اجطاٌ ًىمي خلُلي مو الهاملحن الزًً ًخم جلُُمهم؛ -

م أهثر مً شخظ واخذ، وأن ًخم ول جلُُم بشيل معخلل؛ - ًجب أن ًخم الخلُُم نً ؾٍش

ًجب جضوٍذ الهاملحن بخغزًت نىعُت بىغىح نً هُفُت أدائهم ومعخىي هزا ألاداء؛ -

ًجب أن ًخػمً جلُُم أداء الهاملحن اظخخذام أظلىب جلُُم الىخاةج الزي ًشهض نلى جخؿُـ ألاداء وأظلىب -

جلُُم العلىن الزي ًشهض نلى الطفاث والعُماث العلىهُت وبالخالي وعخيخج أن هىان نذة بذاةل جلىم 

: باألداء هزهش منها

  هما . بخلُُم ألداء الهاملحن جدذ سةاظخه ًدخً بهم مباششة وبطىسة معخمشة (اإلاذًش)ًلىم الشةِغ

 أهه مهخم بلذساتهم ومهاستهم، هزا باإلغافت إلاهشفت ألاهذاف اإلاؿلىب منهم جدلُلها؛

  هزا بجاهب جلُُم الشةِغ اإلاباشش لهم ختى جىخمل الطىسة؛. ًلُم الضمالء بهػهم لبهؼ 

  ، ت الخيعُم بحن ألاوشؿت جلُُم أداء الهاملحن في ؤلاداساث وألاكعام اإلاخخلفت جخىلى ئداسة اإلاىاد البشٍش

ً في ئنذاد همارج الخلُُم والخطمُم وجىفُز ملابالث جلُُم  ً واإلاششفحن اإلاباشٍش وحعخهحن باإلاذًٍش

 .ألاداء
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: طسقثثلييمث د ءثلطموظفين-2

ت في هزه اإلاإظعت ؾشق مخهذدة لخلُُم أداء مىقفها، مً هزه الؿشق ما ٌهشف  جدبو ئداسة اإلاىاسد البشٍش

لت  لت اإلالاسهت والتي بها ًخم جلُُم أداء اإلاىقف مىفشدا وعبت ئلى أداء اإلاىقفحن ولهم مجخمهحن وهىان ؾٍش بؿٍش

الترجِب ألخىاوبي خُث ًخم ئدساج أظماء حمُو اإلاىقفحن اإلاشاد جلُُمهم ومً زم وغههم ألاخعً وألاظىأ ألاٌو 

لت  لت الترجِب البعُـ وؾٍش لت اللىاةم العلىهُت وؾٍش في أٌو اللاةمت وهىان ؾشق أخشي مخهذدة منها ؾٍش

. الىكاتو الخشحت وغحرها الهذًذ مً الؿشق 

: أهميةثثلييمث د ءثباليظملةثلطعماو-3

ًمغ هكام جلُُم أداء الهاملحن في مإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء لجمُو الهامل باإلاإظعت ظىاء واهىا 

داةمحن أو مإكخحن، هما ًمغ حمُو الفئاث اإلاهىُت مً ئؾاساث ومعخخذمحن، ويهذف هكام الخلُُم اإلاؿبم في 

اإلاإظعت ئلى جىصَو اإلايافئاث والخدفحزاث هزا ألامش لتركُت الهماٌ ئلى فئت أنلى التي ًترجب محزاهُت مدذدة مً 

هزا ًمىً الخلُُم مً وغو أظغ نلالهُت و نادلت إلاجمىنت اللشاساث التي ًخخزها الشؤظاء . ؾشف اإلاإظعت

اإلاخهللت بشإون الهاملحن جلىم أظاظا وفم مهاًحر جدذدها اإلاإظعت مثل هىنُت الهمل، الصخطُت،نالكت 

ػاف ئلى هزه اإلاهاًحر الغُاباث وؤلاهزاساث الىخابُت .  الهمل، حجم الهمل، ٍو

ثهتائجثثلييمثأد ءث لعامطينث: اططلث لثالح

: جلُُم أداء الهاملحن باإلاإظعت له أهمُت هبحرة خُث ًخم اظخخذام هخاةجها في اإلاجاالث الخالُت

 : لتكويًثألاثدظينثمظتوىث انهي -1

ت باليعبت للمإظعت همىاهبت خاحُاث  ً اإلانهي اإلاخىاضل أولٍى جإهذ ألاؾشف اإلاخلانذة نلى أن الخيٍى

الخؿىس اإلاعخمش الالصمت للهماٌ و للمإظعت في قل مدُـ في جلذم داةم، فهي جشغب في جىمُت ظُاظت 

بهم اإلانهي  ً منهي داخله حصجو نلى وحه الخطىص جدعحن الىفاءاث ورلً مً أحل حعهُل جذٍس جيٍى

أو الىقُفي والخجىُذ لخدعحن ؤلاهخاحُت في الهمل وفي الىفاءاث نمىما، بالخالي جطىو اإلاإظعت 

ً رلً مً خالٌ نملُت جلُُم الهاملحن جدذًذ الهماٌ كطذ الخطٌى نلى وشاؾاث  بشهامج للخيٍى

ادة الىفاءاث ً مً أحل ٍص  .الخيٍى
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 : لتدويلثأألاث لتركية -2

ل هلل نامل مً مىطب شغل ئلى آخش و الزي ًيخج نىه حغُحر في الخهُحن في هفغ ملش  ٌهخبر الخدٍى

ل ئلى مىطب أنلى في الخطيُف مً اإلاىطب اإلاشغٌى ظابلا وجخم  الهمل، أو بتركُت نىذما ًخم الخدٍى

التركُت بىاءا نلى بشهامج جلُُم ألاداء، واظدىادا ئلى اإلاىاضب اإلاخىفشة وهفاءة الهامل و حذاسجه و 

. اإلاإهالث اإلاهىُت واإلاهاسف التي ًىدعبها و الشهاداث التي ًخدطل نليها

 :هظامث جوزثألا لسألا ثل -3

في ملابل الهمل اإلاىجض ًخٌى للهامل الخم في أحشة ًخلاض ى مً خاللها ساجبا أو مذخىال ًدىاظب و 

ػاث و اإلاىذ أي وان هىنها و الخىافض و  ادة اللاهىهُت في ألاحشة، الخهٍى هخاةج الهمل، وهىان الٍض

م جلُُم ألاداء أو الىطىص اللاهىهُت . اإلايافئاث و هزا ًخم ئما نً ؾٍش

 : او ظملة  -4

م مشاكبت اإلاىاقبت  مو الضباةً و اإلاىاؾىحن، الخػىس أي الغُاباث باظخثىاء " العلىن"وجخم نً ؾٍش

.  نً الهملالخأخحراثالغُاباث مذفىنت ألاحش بعبب أخذار ناةلُت، اخترام أوكاث الهمل و 

 معاييرث لتلييمث لسئيظيةثفيثهظامث لتلييمث اطملمثفيث اؤطظة: 

: جلُُم حمُو الفئاث الاحخمانُت مهىُت وفم أسبو مهاًحر سةِعُت وهي

. حجم الهمل-

. هىنُت الهمل-

. الخبرة اإلاهىُت-

 .الصخطُت و نالكاث الهمل-
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معاييرث لتلييمث لسئيظيةث: (13-3)جدألاوث                                                                    

 لتلديسث

 اعاييرث

ضعيفثثمتوططثثجيدثجيدثجد ث

نمل خاص و كذسة هبحرة حلمث لعملث

نلى الهمل 

كذسة نمل مخىظؿت نمل حُذ 

و مدذودة 

نمل غهُف والىضٌى ئلى 

. الهذف بطهىبت

هىنُت نمل غهُفت مو هثحر نمل مخىظـ نمل مخلً . هىنُت حُذة مً الهملهوعيةث لعملث

. مً ألاخؿاء

خبحر في مهىخه ًػو ول  اخبرةث اهىيةث

. ججشبت

خبحر هبحرة جخجاوب 

مو ول مخؿلباث 

. الىقُفت

ؾلب اإلاشاكبت 

. اإلاخىاضلت

. جدذ اإلاهذٌ

إلالص مث

ألاعالكاتث

 لعملث

شخطُت مإدبت مخهاون ومخلظ 

ومعخلُمت 

مىفشد وغحر مإدب ًلضم وحهت هكشه 

ت: اإلاطذس                                                                                                                                                                                  ت اإلاىاد البشٍش  .مذًٍش
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 خالصة

مً خالٌ هزا الفطل هالخل أن أهم ألادواث اإلاىحىدة في مإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء اإلاخمثلت في 

ت واإلاداظبت الخدلُلُت، ئال أهه ًيخهج الهشىاةُت في جؿبُم هكام مشاكبت  اإلاداظبت الهامت، اإلاىاصهت الخلذًٍش

الدعُحر الش يء الزي حهله غحر فهاٌ، وسغم أن ئدسان اإلاعإولحن ألاهمُت لىً هجذ غُاب هُئت خاضت لللُام 

بمخخلف ئحشاءاث مشاكبت الش يء الزي حهل مخخلف مهام مشاكبت الدعُحر مجشد وقاةف مهضولت ال جفي 

بالغشع اإلاؿلىب منها ومشاد رلً ئلى أن فىشة جؿبُم مشاكبت الدعُحر لم جىً نً كىانت داخلُت للمعإولحن في 

جدعحن ألاداء الدعحري مً أحل مىاحهت اإلاىافعت ولىً واهذ مفشوغت بدىم الؿابو الهمىمي للمإظعت، 

وهزا مً أحل مداولت جدعحن أداء اإلاإظعاث وجىفحر ششوؽ مخؿلباث الاهفخاح الاكخطادي نلى الهالم 

 .  الخاسجي
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 خاثمة

  في هرا إلاطاز  سعيىا من خالٌ دزاسدىا هره إلى إلاحاطت بمساكبت الدسيير والترهيز عليها لخحسين 

أداءها والسفع من مسخىي ألاداء بئميانها إحدار أزس فعاٌ في املؤسست، إن حسن اسخؼاللها، وهمحاولت مىا 

دزاست هرا املجاٌ، وهرا بالخعسف على إلاطاز العام لألساسياث ألاداء وجبيين مخخلف العىاصس التي ٌعخمد 

" عليها عمل هظام مساكبت الدسيير ، وهرا هيفيت فاعليت هرا الىظام في جحسين أداء املؤسست الىطىيت

EDIMCO" .  

  وجظهس أهميت مساكبت الدسيير في املؤسست ملا لها جأزير مباشس على السير الحسن ألهظمت السكابت املخعللت كصد 

الىكىف على الصعىباث واملشاول والظسوف التي جحيط بسير املؤسست، وبالخالي الىصٌى إلى الىلاط التي 

 .ًمىن من خاللها جحسين ألاداء داخل املؤسست

 :اختيار صحة الفرضيات

جخعلم الفسضيت ألاولى على أن مساكبت الدسيير من الىظائف الهامت التي حعخمدها املؤسست لخحليم أهدافها - 

إذ عىد اعخماد املؤسست على مساكبت الدسيير ًمىن لها من جىجيه أداءها، وجصحيح الاهحسافاث وجحليم 

 .أهدافها، وبرلً الفسضيت ألاولى صحيحت

الفسضيت الثاهيت واهذ حٌى أهم أدواث مساكبت الدسيير املسخعملت وكد بيىا أن املحاسبت الخحليليت، - 

ت ولىحت الليادة هي من أهم أدواث مساكبت الدسيير  .واملىاشهاث الخلدًٍس

ٌساعد جلييم ألاداء على الخحلم من كيام املؤسست بىظائفها بأفضل هفاءة ممىن، حيث بلىغ املؤسست - 

املسخىي الجيد من ألاداء ًأحي من خالٌ زفع إهخاجيت املىازد املخاحت، من حيث املسدود الىمي  وجحسين 

الىىعيت، والخلليل من الخياليف والىكذ، وذلً باسخخدام ألاساليب العلميت الحدًثت في مجاٌ إلادازة 

 .والدسيير، إذن الفسضيت الثالثت صحيحت
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 :النتائج

 :من خالٌ الدزاست جىصلىا إلى

 .أن الدسيير هى عمليت تهدف إلى جحليم ألاهداف املسطسة من كبل املؤسست باسخخدام املىازد املخاحت- 

بالسػم من اخخالف الباحثين حٌى حعٍسف مساكبت الدسيير إلى أن حعازفهم جخدفم جميعا في أنها مساز دائم - 

 .للخعدًل ٌستهدف ججىيد الطاكاث من أجل الاسخخدام ألامثل للمىازد وجصحيح ألاخطاء والاهحسافاث

س كدزاتهم وحعدًل اججاههم، -  جسمي مساكبت الدسيير إلى جحليم هدف عام وهى جىميت معلىماث املسير ًن، وجطٍى

 .وبالخالي ًصبح هرا الهدف وسيلت لهدف آخس وهى زفع هفاءة ألافساد وجحسين أداء املؤسست هيل

خيىن من أزبعت مساحل وهي-  الخخطيط، : ًمىن الىظس إلى مساز مساكبت الدسيير على أهه مساز للخعلم، ٍو

 .الخىفير، املخابعت والخحليل وأخير الاهحسافاث

إن اسخعماٌ ألادواث املحاسبيت واملىاشهت ػير وافي ملىاجهت الىلائص التي ًمىن أن جظهس أزىاء حسير املؤسست، - 

وهرا زاجع ليىن املعلىماث الىاججت عنها، جيىن عادة ذاث طبيعت ماليت ومحاسبيت بحثه وفي هرا الصدد هجد 

أن لىحاث الليادة حسمح بخلدًم املعلىماث ألاساسيت ذاث الطبيعت املاليت بصىزة حسهل عمليت اسخعمالها في 

 .اجخاذ اللسازاث املالئمت بسسعت وفي ألاوكاث املىاسبت

 من كيادة وجحسين أداءها، وذلً زاجع في هظسها EDIMCOعدم وجىد مساكبت حسيير فعاٌ ٌسمح للمؤسست - 

 .لعدم إحاطت املسؤولين عن هره الىظيفت بالطسق والىيفياث التي جخم بها عمليت مساكبت الدسيير

 :الاقتراحات والتوصيات

العمل على إعطاء اسخلالليت وصالحيت أهبر ملساكب الدسيير في ممازست مهامها وجطبيم أدواجه، وذلً بضسوزة -

 .إوشاء مصلحت خاصت به على ألاكل

ًجب على املؤسست أن جبني هظام مساكبت الدسيير على أسس مخيىت وجصوٍده بأدواث جحليليت جخىله الليادة - 

 .بمهامه

 .اشتران جميع املسؤولين والعاملين في وضع وجخطيط أهداف املؤسست- 

ت الري ًخلم مسوهت في هييل املؤسست وفي عملياتها-   .العمل على إعادة هىدست ألاعماٌ إلاداٍز

 .إدخاٌ هظام جدًد لخحفيز املىظفين على أداء مهامهم- 
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 :امللخص

  حعخبر مراقبت الدسيير إحدي الدواليب ألاساسيت 

للخعديل الداخلي والقيادة، تهدف إلى حعبئت املىارد 

البشريت باملؤسست، وإلى جعل ألاعمال التي يقىم بها 

مخخلف ألاعىان داخل املؤسست مخناسقت إلعطاء 

ومن .خالل ألاداء املخميز للعمالصىرة جيدة من 

خالل ذلك فئن جقييم ألاداء للفرد يكىن من خالل 

أدائه في العمل، وكرامخه في الخطىر، إذن جمثل 

مراقبت الدسيير القلب النابض، يسخقبل كل ما يىجه 

إليه ويحلله ويقدم جميع الاهحرافاث والنخائج 

ملخخلف مصالح املؤسست وجقىم بمعالجتها لخحقيق 

 .ألاهداف املسطرة

 :الكلمات املفتاحية

الدسيير، املراقبت، مراقبت الدسيير، ألاداء، جقييم 

 .ألاداء

Résumé : 

Le contrôle de altser est l’une des principales 

rosues d’ajustement interne et la digestion vise 

à mobilises les ressources humaines et de 

l’organisation pour faire le travail des 

conformément à donner une bonne image 

grâce à l’excellent performances du travail et à 

travers elle l’évaluation est du rendement de 

l’individu est par sa performance au travail et à 

la dignité dans le permis de développement 

représente un contrôle cardiaque altise reçoit 

tous mage et il à analyse et offre tous les écarts 

et les résultats des différents intérêts de 

l’organisation et les résultats des atteindre les 

objectifs de la règle .  

Mots clés : 

Gouvernance, surveillance, Altser, performance, 

évaluer la performance . 
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