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 كلمة شكر و عرفان
 . نجازجل الذي أنار دربي وأمكنني بفضله من القيام بهذا اإل و عز الهاول شكر إلى أنتوجه ب

حترام والتقدير  والشكر إلى كل من يصرنا أن نتقدم  بأسمى عبارات التحية واال    

 المتواضع، ساعدني سواء من  قريب  أو من بعيد حتى انتهيت من انجاز  هذا العمل

على قبوله  اإلشراف على مذكرتي، "  برياطي حسين" الفـاضلة  ونخص بالذكر األستاذ

في إتمام هذا  القيمة التي كانت عونا لنا دة ونصائحهالسدي بخل علينا بتوجيهاتهيوالذي لم 

 . البحث وحثه الدائم لنا على المثابرة

من ذهب وكلمات من درر إلى إلى من علمونا  حروفـا  واالمتنانكما نتقدم بجزيل الشكر 

جاح، إلى كل أساتذة صاغوا لنا علمهم حروفـا ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنمن 

بن باديس ولكل بجامعة عبد الحميد  لى تعليمنا طيلة المشوار الجامعيأشرفوا عالقسم الذين 

وليس ثمة أفضل كنز من يضيئونها ويهدون الطلبة فيها إلى معالم النجاح شموع العلم الذين 

 . كنوز العلم والمعرفة

 .خيًرا الهاء جزاهم صادقة إلى كل هؤال بابتسامةوإلى كل من ساعدنا ولو 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االهداء
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 إلى قرة العين أمي العزيزة

 الكفـاح والصبرإلى من علمني 

 األخالق الذي رباني على الفضيلة و

 إلى الذي تعب كثيرا من أجل راحتي وتعليمي

 إلى ذلك الرجل الكريم أبي العزيز

 ماه وأطال في عمرالهاما هأمي وأبي حفظ
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 أفكاري وبددوا حجب الظلمة في نفسي إلى الذين أجلوا

 .أساتذتي...

 .إلى جميع زمالء الدراسة

 .م قـلميهم من قريب أو من بعيد ونسي أن يذكرهإلى كل من أعرف

 .ذا العمل المتواضعهدي هء أالؤهإلى كل 
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 امللخص

و أثرها على أداء هذه  يف اجلزائر االقتصاديةهتدف هذه الدراسة إىل معرفة واقع مراقبة التسيري يف املؤسسات 
وطبيعة األدوات اليت تستخدمها يف جمال الرقابة ومدى التحديث الذي وصلت إليه لتعزيز قدرهتا  ،األخرية

التنافسية، ابلنظر إىل اخلصائص واملميزات املتعلقة هبذه املؤسسات، واألمهية اليت أصبحت متثلها يف االقتصاد 
 .لقطاع تشريعيا وماداي وفنياالوطين، خاصة بعد فرتة اإلصالحات اليت اعتمدها اجلزائر يف دعم هذا ا

واستنادا إىل الدراسات املقدمة يف هذا الشأن يف الدول املتقدمة بشكل خاص واليت حددت يف بعضها أدوات 
يف والية ؤسسات املهذه األدوات يف جمموعة من  مدى تطبيق ، فقد مت قياسراقبة التسيري املناسبة للمؤسساتم

ه املؤسسات ال تستخدم األدوات الرقابية احلديثة بل تعتمد يف أغلبها ، وتوصلت الدراسة إىل أن هذمستغامن
 .خارجية ثرات داخلية وؤ ت احملاسيب، وهذا بسبب عوامل و ماألسلوب التقليدي املبين على نظام املعلوما

Résumé  

Cette étude vise à identifier la procédure de contrôle de gestion dans 

les entreprises Algérienne et son effet sur leur performances, portant 

sur les  différents outils de contrôle utilisés et leurs niveaux de 

modernisation pour acquérir les avantages concurrentiels, et ce, 

suivant les caractéristiques des entreprises et leurs importances dans 

l’économie nationale, surtout après les années 90 où le gouvernement 

a pris en charge leur soutien.  

Des études ont été effectuées auprès des payes développés et qui  ont 

recensé une batterie de gestion très utilisés dans les entreprises, Notre 

étude a essayé de mesurer  l’application de ces outils à partir d’un 

échantillon  d’entreprises dans la wilaya de Mostaganem et de savoir 

quel genre d’effets elles ont sur leurs performances. Les résultats 

obtenus confirment que le contrôle de gestion utilisé dans ces 

entreprises a un caractère classique et basé sur le système comptable 

seulement.  

Mots clés : contrôle de gestion, outils de contrôle, entreprises 

économic, la performance. 
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تتجلى عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، يف أي بلد من البلدان، من خالل السياسات         

واإلسرتاتيجيات املتبعة، ومن خالل اهلياكل واألجهزة، إىل جانب امليكانيزمات اليت تعتمد عليها يف ضبط و تنظيم 
 .يف خمتلف الفروع الصناعية والقطاعات االقتصادية املختلفة أداء هذه اهلياكل واألجهزة،

وقد شكل القطاع اإلقتصادي اجلزائري األداة الرمسية للقيام بعملية التنمية الشاملة، وذلك إبنشاء املؤسسة         
ي و حتقيق االقتصادية كنتيجة لالستقالل السياسي، وتعبريا عن تطور الدولة، وتكفلها بعملية البناء االقتصاد

العدالة االجتماعية، من خالل تدخلها يف خمتلف اجملاالت، وخاصة تلك املتعلقة يف جمايل الصناعة والتجارة 
 . إستجابة الحتياجات اجملتمع ومتطلباته

ولعل منط التسيري الذي اعتمدته اجلزائر منذ االستقالل قد مسح هلا ابلقيام ابإلجنازات املادية، وضمان إرتفاع 
يف املستوى املعيشي رغم التزايد الكبري للسكان، إال أن تقليص موارد احملروقات يف منتصف الثمانينات من  مستمر

القرن املاضي سلط األضواء على اإلختالالت اليت كانت ختفيها وفرة املوارد اليت عرفتها اجلزائر يف ظل االقتصاد 
سسات العمومية، وعدم قابليتها على االستمرار الريعي، ومن مثة عجز االقتصاد الوطين من خالل عجز املؤ 
 .والتأقلم مع مقتضيات التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة

وعليه وجدت اجلزائر نفسها أمام حماولة أخرى و السعي من أجل الرفع من إنتاجية وفعالية مؤسساهتا،     
اختاذ القرار املثيناة، وأسباب أخرى ختتلف من فأرجعت تدي وسوء أدائها وربطت فشلها بطريقة التسيري وعملية 

حيث مصادرها، وهو ما فرض على الدولة القيام إبعادة هيكلة املؤسسات ماليا، وإعدادها وتكييفها مواصلة 
نشاطها االقتصادي، فبدأ التحضري بتخلي الدولة تدرجييا عن الوظائف االقتصادية واالستثمار االقتصادي، فتم 

 .ع اخلاص وإضفاء نوع من الالمركزية يف إختاذ القراراتفتح اجملال للقطا 
إىل تسعينات القرن العشرين خاصة وذلك من خالل  0891إال أن تقييم التحوالت اليت عرفتها املؤسسات منذ 

النتائج اليت حققتها، وصلت إىل أن إعادة اهليكلة فشلت يف حتسني أداء املؤسسات االقتصادية عموما، 
، وهو ما يوحي بوجود أزمة فعلية يف التسيري االقتصادي للبالد، إذ رغم اجملهودات املبذولة واليت ومردوديتها خاصة

متثلت يف خمتلف اإلصالحات و التغريات يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، إال أهنا بقيت تشكو نفس املشاكل 
يقة أساسية وهي أنه أصبح ضروراي على والعراقيل على خمتلف املستوايت، إن مل تكن أكثر حدة، وهو ما أكد حق

متخذي القرار وعلى املسريين خاصة، االجتهاد والتفكري يف تصحيح الوضع، مع العلم أن سوء التسيري وضعف 
األداء يؤثران سلبا على مستوى معيشة العامل واملواطن، وعلى معدالت النمو داخل املؤسسة واالقتصاد الوطين  

 . ككل
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ن الوسيلة األساسية لتحسني أداء املؤسسات تتوقف إىل حد كبري على التحكم يف التسيري و و ابلتايل جند أ    
مراقبته ، ومن هنا تظهر أمهية نظام مراقبة التسيري، فلقد أصبح يعد من بني أدوات التسيري الفعالة يف املؤسسات 

خطاء واالرحرافات الناةجة عن حاليا، فهو يسمح للمسريين ابلتعرف على وضعية املؤسسة بدقة للوقوف على األ
تنفيذ النشاطات، والعمل على تصحيحها يف األوقات املناسبة، وقبل تفاقم األوضاع، كما أنه يعمل على وضع 
عالقة بني األهداف والوسائل و النتائج ومتابعتها، من أجل حتقيق الفعالية، الكفاءة و املالءمة، و ابلتايل فإن 

 (.الوسائل، النتائج)والقاعدة ( األهداف)ربط بني القمة يف نظام التسيري هديف مراقبة التسيري هو ال
لقد أصبح نظام مراقبة التسيري حيتل الصدارة بني نظم املؤسسات احلديثة، و يفرض نفسه على املسري الذي     

لتحقيق عدة  يريد أن حيقق النجاح، وهذا لتمكينه من دعم مراقيب التسيري الذي يفرتض فيهم الكفاءة والتخصص
أعمال يف وقت واحد وهي حتديد األهداف واإلسرتاتيجيات ومتابعة تنفيذها، إضافة إىل التنسيق بني خمتلف 

القرارات واألداءات خاصة مع المركزية املهام، جلعلها تسعي كلها إىل حتقيق األهداف العامة للمؤسسة، و ابلتايل 
 . الداعم الذي يربط بني املستوى اإلسرتاتيجي و املستوى التنفيذييلعب نظام مراقبة التسيري يف هذا اجملال دور 

عند تصميم نظام مراقبة التسيري ينبغي مراعاة نقطة أساسية وهي ثقافة املؤسسة واترخيها و منطها التسيريي،     
م إىل حىت يتمكن من تكييف نظامه مع الثقافة و اهليكل املوجود وليس العكس، ألنه إذا أدت عملية التصمي

إعادة النظر يف التنظيم املوجود، فسيتم مواجهة التغيري ابلرفض، وهو ظاهرة طبيعية لدى اإلنسان، وسيؤدي هذا 
 .التغيري إىل نشوب صراعات قد تدوم لفرتة طويلة يف حني كان من املمكن ةجنبها

ة هلذا النظام إبقناع العاملني كما أنه من الواجب على مراقب التسيري أن يعمل على إظهار اجلوانب احلسن         
أن اهلدف من وراء مراقبة التسيري ليس العقاب وإمنا حماولة تفادي االرحرافات إن حدثت مث الوقوف عليها و 
. تفسريها ليتم تصحيحها ابلشكل الذي مينع تكرارها يف املستقبل، وابلتايل حتسني أدائهم وأداء املؤسسة ككل

ا النظام يدعو إىل الرتقية على أساس النتائج وليس على أساس األقدمية أو كما يعمل على إقناعهم أبن هذ
 .احملسوبية، وهذا ما يشجع العاملني على تقبل النظام و استعمال أدواته

إن جناح مراقب التسيري يف حتقيق هذه املهام ستوفر عليه الكثري من املتاعب، ألن ارتياح العاملني لنظام         
سيؤدي إىل كسر احلواجز اليت حتول دون حرية سري املعلومات ومصداقيتها، وهذا ما سيزيد من جناح  مراقبة التسيري

 .النظام
و بعد ذلك يعمل مراقب التسيري على تطبيق جمموعة من األدوات حسب األولوية وحسب احتياجات         

 .حتسني األداءللتحكم يف التسيري و املؤسسة وهي أدوات أساسية ومهمة لقيادة املؤسسة و 
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 اإلشكالية والفرضيات
 : و مما سبق ذكره تتبلور معامل إشكالية البحث واليت ميكن صياغتها على النحو التايل        
 ؟ملراقبة التسيري دور يف حتسني أداء املؤسسات االقتصادي اجلزائريةهل 

 :وملعاجلة هذه اإلشكالية ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية        
 ما مفهوم مراقبة التسيري وما هي وظائفه وموقعه يف هيكل املؤسسة؟  -
 كيف ميكن استعمال أدوات مراقبة التسيري يف حتسني أداء املؤسسات االقتصادي اجلزائرية؟  -
 هل تستفيد املؤسسات االقتصادية اجلزائرية من أدوات مراقبة التسيري يف حتسني أدائها؟ -
 : ساؤالت ميكن وضع الفرضيات التاليةولإلجابة على هذه الت    
اليت  نظام مراقبة التسيري هو نظام شامل للمعلومات يعمل على تزويد املسريين وخمتلف املسؤولني ابملعلومات• 

تساعدهم على حتسني أدائهم، ويتميز أداء املؤسسات اجلزائرية ابلضعف نظرا لوضعها ودورها يف االقتصاد لفرتات 
 سابقة، 

 متكن أدوات مراقبة التسيري من حتسني أداء املؤسسات اجلزائرية،  •
وحتديد االرحرافات  تعمل اإلدارات من خالل أدوات مراقبة التسيري يف مؤسسات على وضع خمطط النشاط• 

 .لتصحيحها
 أهداف البحث 

 :ميكن استعراض أهداف البحث يف النقاط التالية
 عرض وحتديد مفهوم مراقبة التسيري و مهامه، وكيفية تصميمه، -    
استخالص الطرق واألدوات اليت ميكن االستعانة هبا وتوظيفها توظيفا سليما يف ظل التطورات احلاصلة و  -    

 ، يف حتسني األداء التعقيدات اليت تواجه املؤسسات الوطنية على املستويني الداخلي واخلارجي و مدى فعاليتها
اليت تعانيها  إبراز دور مراقبة التسيري يف حتسني األداء، ومسامهتها يف إخراج املؤسسة من األزمات واملشاكل -    

 وذلك إنطالقا من األدوات اليت تعتمد عليها، وتستعني هبا لتحسني األداء،
 أسباب اختيار املوضوع

عنا على أسباب تدهور االقتصاد الوطين وضعف أداء لقد قمنا ابختيار هذا املوضوع للبحث فيه بعد اطال        
املؤسسات االقتصادية، وعدم متكنها من حتقيق النتائج اليت حققتها دول أخرى انطلقت من نفس املستوى الذي 

 ...(.کوراي، دول جنوب شرق آسيا)انطلقنا منه يف الستينات من القرن املاضي 
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ذه النتائج يعود يف نظران إىل تذبذب القرارات اليت اختذت، واليت  إن السبب يف عدم متكننا من حتقيق مثل ه    
كان ينقصها املزيد من الرتيث و التمعن والدراسات، وكذلك عدم مشاركة ذوي االختصاص والدليل على هذا هو 

ت اليت انتفال اجلزائر من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق دون تسليح املؤسسات اجلزائرية ابلوسائل و األدوا
 .تسمح هلا بتحقيق االستمرارية و الفعالية االقتصادية

 
 

 أمهية البحث
يف ظل اإلصالحات اليت يشهدها االقتصاد اجلزائري يف الوقت الراهن، ومن أجل مسايرة الركب         

من بينها إعادة النظر يف هيكلة املؤسسات وضرورة إتباع سياسة  االقتصادي، نتجت تغريات يف جمال التسيري،
انجحة و فعالة، وذلك إبدخال بعض األساليب اليت ترتكز على األسس العلمية، ومن بني هذه األساليب حتد 
مراقبة التسيري، اليت تعترب وسيلة هامة تسعى إىل تسليح املوسسة مبختلف األدوات و تقنيات التسيري املتاحة 

واجهة الصعوابت والتغريات احلاصلة، وحىت تتمكن هذه األخرية من حتسني أدائها و ابلتايل ضمان مكانة بني مل
 .املنافسني يف السوق

وهو ما دفع بنا إىل إختيار هذا املوضوع الدور مراقبة التسيري يف حتسني أداء املؤسسة االقتصادية اجلزائرية         
احبا  املماثلة ابلشكل الكايف ابللغة الوطنية ابلرغم من أمهيته اقتصاداي من جهة، ومن جهة أخرى نقص األ

 .وأكادميا
 .وقمنا إبسقاط الدراسة على جمموعة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية    

 حدود الدراسة
ت سنحاول من خالل هذه الدراسة تبيان مدى مسامهة نظام مراقبة التسيري يف حتسني أداء املؤسسا        

االقتصادية، حيث اقتصرت الدراسة على األدوات اليت ميكن تطبيقها يف الوقت احلايل يف هذه املؤسسات ومدى 
 .فعاليتها يف حتسني أداء هذه األخرية

 الدراسات السابقة
نظرا ألمهية املوضوع ةجد بعض الدراسات اليت قدمت يف هذا الصدد، وأخص ابلذكر يف كل من جامعيت         
ر و البليدة، ونذكر منها رسالة ماجستري اليت قدمت من طرف عقون سعاد واليت دارت حول كيفية إقامة اجلزائ

نظام مراقبة التسيري يف املؤسسة اجلزائرية، حيث كان التساؤل فيها ما هو دور مراقبة التسيري يف املؤسسات البنكية 
لصت إىل أنه لوضع نظام فعال ملراقبة التسيري يف واملالية يف ظل اإلصالحات املصرفية و حتوالت احمليط، وقد خ

املؤسسات البنكية واملالية جيب الرتكيز على العنصر البشري وذلك بتهيئة الذهنيات بتخلق مناخ مالئم واالستفادة 
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من خمتلف األدوات اليت من شأهنا أن تساعد يف إقامة هذه الوظيفة من خالل وضع خطة إسرتاتيجية حسب ما 
 .ن وسائل و إمكانياتهو متوفر م

كما حتد املذكرة املقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجسيثر املقدمة من طرف صفاء لشهب واليت تناولت فيها 
عالقة مراقبة التسيري إبختاذ القرار، حيث كان التساؤل فيها كيف يساعد نظام مراقبة التسيري املسريين و املسؤولني 

اره وسيلة فعالة للتحكم يف التسيري، وايل خلصت إىل أن نظام مراقبة التسيري وسيلة يف عملية اختاذ القرارات ابعتب
 .وليس غاية تعمل على تزويد املسريين مبختلف املعلومات اليت تساعدهم على اختاذ القرارات املناسبة

 
 

يري ودوره يف حتسني وهلذا حاولت أن أقدم إضافة إىل هذه األعمال وذلك ابلتطرق إىل نظام مراقبة التس        
أداء املؤسسات االقتسادية وذلك من خالل العمل على إبراز دور أدوات مراقبة التسيري سواء كانت كالسيكية أو 

 . حديثة يف حتسني ادائها
 املنهج املتبع
لدقة ، أما فيما خيص املنهج املتبع يف إعداد هذه الدراسة فنعتقد أنه منهج جيب أن جيمع بني البساطة وا        

فالبساطة هي القدرة على تزويد القارئ ابملعلومات واألفكار اليت حيتويها البحث دون عناء وجهد، أما الدقة فتعين 
التأصيل يف التحليل، وقد يكون من الصعب الربط بني هذين االعتبارين، وما دامت الصعوبة دون االستحالة فإن 

ذا الغرض، وصحبناه مبنهج دراسة احلالة يف الفصل التطبيقي املنهج الوصفي التحليلي هو األنسب و األوىف هب
متبعني يف ذلك أسلوب املقابلة الشخصية مع مراقيب التسيري يف املؤسسة، رغم الصعوابت اليت حالت دون إمتام 

 . البحث على الشكل الذي كنا أنمله
 تقسيمات البحث

 .أجل العرض الشامل و املوفق هلذا املوضوع مت تقسيم خطة هذا البحث إىل ثال  فصول ومن        
  املفامهي ملراقبة التسيرياإلطار ففي الفصل األول سنتعرض فيه إىل     
  أدوات مراقبة التسيري و دورها يف حتسني األداء يف املؤسسات االقتصاديةأما الفصل الثاين فسنتناول فيه     
ا الفصل الثالث فهو خيص دراسة تطبيقية من خالل عرض واقع مراقبة التسيري وحتسني األداء يف بينم    

 .مؤسسات االقتصادية واألدوات املطبقة
 صعوابت البحث
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كان والبد لكل عمل فكري أكادمي أن يواجه جمموعة من املصاعب، ومن بينها الدراسة اليت بني أيدينا          
ة نذكر منها قلة املراجع خاصة ابللغة العربية واالعتماد على املراجع األجنبية مما أسفر حيث واجهتنا صعوابت عد

 .عن وجود صعوابت يف ترمجة بعض املصطلحات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل األول
 .  التسيير لمراقبةالمفاهمي اإلطار 
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 :متهيد 
 يعترب نظام مراقبة التسيري إحدى األنظمة الفرعية ابملؤسسة وهو كذلك مسار دائم للتعديل والتحكم يف التسيري،

يقوم هذا املسار بثالثة أدوار أساسية وهي دور الكاشف الذي يقدم املعلومات الالزمة اليت حتتاجها املؤسسة وبني 
النتائج املنتظرة من القرارات اليت سيتم اختاذها مبختلف املستوايت التنظيمية، وأيضا دور املساند الذي يعمل على 

، إضافة إىل قيامه مبتابعة األداءات وقياس النتائج مث تقدم املساعدة يف حتديد األهداف ووضع برانمج العمل
 .االقرتاحات اليت يتم على ضوئها التخطيط للمستقبل

يتطلب هذا النظام مكانة خاصة و أشخاص مؤهلني يتمتعون بقدرات وكفاءات عالية تكون ملمة         
 ابملعلومات املالية واحملاسبية ابإلضافة إىل املعلومات األخرى

ويف حالة غياب نظام مراقبة التسيري ابملؤسسة يعمل مراقب التسيري على إنشاء هذا النظام وعلى وضع         
نظام املعلومات اخلاص به، وكذلك مسار املراقبة وهذا ما سنتعرف عليه من خالل هذا الفصل والذي قسمناه إىل 

 : ثالث مباحث
 ا،تسيري و أهدافهمفهوم مراقبة ال: املبحث األول 
 و أنواع مراقبة التسيري،خصائص : املبحث الثاين 

 .مكانة نظام مراقبة التسيري يف املؤسسة و مراحل تصميمه: املبحث الثالث 
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 مفهوم مراقبة التسيري و أهدافها: املبحث األول 
ضفيها لرقابة على حتتل مراقبة التسيري يف الوقت الراهن مكان هامة داخل املؤسسات االقتصادي، نظرا ملا ت

املؤسسات من خصائص و مميزات خاصة يف ظل الظروف الدولية اليت أصبحت تعيشها، وذلك من خالل قدرة 
على ترشيد و توجيه املؤسسة من خالل كشف االحنرافات ومعرفة أسباهبا واقرتاح ( مراقبة التسيري)هذا النظام 

ات رايضية و إحصائية وحماسبية وتكنولوجية اخل ويف هذا احللول املمكنة لذلك، وهذا من خالل عدة أدوات وتقني
 .املبحث و من أجل توضيح معنی مراقبة التسيري سنحاول إبراز أهم العناصر املتعلقة هبذه العملية

 التطور التارخيي ملراقبة التسيري: املطلب األول 
ظهرت مراقبة التسيري يف بداية القرن العشرين يف املؤسسات األمريكية هذه  :مراحل مراقبة التسيري -1

املؤسسات و مع تطور نشاطها و تعقد عمليتها و ما سببته األزمة االقتصادية العاملية هلا أان ذاك و بسبب عجز 
وأساليب رقابية الطرق الرقابية الكالسيكية املستعملة يف إخراج هذه املؤسسات من أزمتها، حاولت إجياد طرق 

اخل هذه الطرق ... جديدة من طرق حماسبية مثل احملاسبية التحليلية و طرق رايضية أخرى مثل حبوث العمليات 
اليت ابتكرهتا هذه املؤسسات كانت هي بداية ميالد مراقبة التسيري احلديثة ومن أبرز املؤسسات اليت سامهة يف ذلك 

هذه الشركات اليت أدخلت طرق و أساليب " "DUPONT"و شركة " جينريال موتورز"و " فورد" جند شركة 
جديدة على نظام مراقبة التسيري من أجل تدعيم وتنمية الفعالية االقتصادية وذلك للتحكم يف إدارة املؤسسة مهما  

 كرب حجمها وتعددت وظائفها
 1:ولقد شهدت مسرية مراقبة التسيري أربعة مراحل        

، وإعالم (املالية)يف البداية و كمرحلة أوىل استعملت مراقبة التسيري احملاسبة العامة  :األوىلاملرحلة  -      
طرف  املسريين ابملعلومات الالزمة املتنوعة املتعلقة بعالقة املردودية ابلنشاط، و املنتجات احملققة و املباعة من

شرات قياس األداء االقتصادي منذ بداية وهكذا وضعت النقاط األوىل الستعمال أنظمة النسب ومؤ  .املؤسسة
 القرن املاضي و شاع نظام النسب و تطور داخل املؤسسات الكيميائية األمريكية خاصة مثل مؤسسة

"DUPONT " و هذا النظام وضع ألول مرة يف عالقة مع حساابت امليزانية وحساابت النتائج  7091سنة
 .كل اهلوامش التجارية  من أجل إبراز خمتلف خطوات تكوين املردودية يف

، "SLOAM"تعترب هذه املرحلة مرحلة بداية الالمركزية يف املؤسسة وضعت من طرف  :املرحلة الثانية -      
وتقسيم هيكل املؤسسة إىل عدة وظائف داخل املقر املركزي مثل اخلزينة املالية، " الذي وضع ميكانيزمات التنظيم"

                                                           
1
 MICHEL ROUCH & Gerad Naulleau, le contrôle de gestion bancaire et financier, Reuve Banque 

4eme Edition ;2002, p : 28-30. 
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استقاللية األقسام يف التسيري و إجراء مقارنة داخلية مع األقسام األخرى  البحث و التطوير، و حاول فرض نظام
 .من أجل حتديد املوارد الضرورية لالستثمارات اجلديدة وتطويرها

املرحلة اليت أتسس فيها نظام مراقبة التسيري واليت جاءت بعد احلرب العاملية الثانية يف  :املرحلة الثالثة -      
للتسيري و التنبؤ التقدير واليت طبقت يف املؤسسات اخلاصة، هذه األخرية خصت إسرتاتيجية  عصر الطرق التقنية

ختطيط العمليات واملوازنة عن طريق األقسام اليت تعترب ذات أمهية يف املستقبل ابلنسبة للمسريين، ولكن ذلك يف 
 هتمامات اخلاصةختطيط عملياهتم وتسيري امليزانية الداخلية من أجل مطابقة املوارد مع اال

هذه املرحلة اليت تعترب من أهم املراحل التطور مراقبة التسيري ظهرت يف الستينات مع  :املرحلة الرابعة -      
انتشار أسس اإلدارة ابألهداف اليت أنشأت منط التنظيم التسلسلي الذي يعتمد على معاجلة األهداف ومقارنتها 

طريق مراقبة التسيري تصميم مراكز املسؤولية وبذلك رمست مراقبة التسيري  ابلنتائج املوازية، و الذي استدعى عن
 .أوىل مستوايت املسؤوليات التسلسلية

 2:ميكن عرض رؤية مدارس التسيري املراقبة التسيري فيما يلي :مراقبة التسيري يف مدارس التسيري -2
كانت رؤية النظرية االقتصادية الكالسيكية يف ابدئ األمر ملفهوم التسيري يف   :املدرسة الكالسيكية. 1 - 2

املؤسسة على أنه كمية السلع أو اخلدمات املنتجة بداللة السعر الذي كان ميثل اهلدف األول ابلنسبة للمؤسسة 
ها و ختفيض تكلفة الصناعية حيث كان لزاما عليها أن تنتج كميات ضخمة من السلع املماثلة لتلبية الطلب علي

الوحدة انطالقا من فكرة اقتصادايت احلجم، ولكن رغم هذا فإنه مل يغب عن أذهان رواد هذه املدرسة أمهية الرقابة 
 :و فيما يلي إسهامات بعض مفكري هذه املدرسة

- "F.W.TAYLOR"أدخل مفهوم التنظيم العلمي للعمل. 
- "BEDEAUx "زم إلمتام كل عملية وهذا من أجل تقسيم املهام قسم احلركات وقام بقياس الوقت الال

 .احلركات غري املنتجة لزايدة اإلنتاجية وإلغاء
- "MAX WEBER " حلل البريوقراطية على أساس أهنا تفيد العمال بوضع معايري وقواعد للعمل جيب

 .احرتامها و السري وفقها عليهم
- "H . FAYOL " اشتهر بشعارهP.O.C.C.C ( ،التنظيم، القيادة، التنسيق والرقابةالتنبؤ ) حيث حدد

 .الوظائف األساسية للتحكم يف املؤسسة يف وظيفة املراقبة
غريت هذه املدرسة بصفة جذرية بعض املفاهيم حول اندماج العمال يف  :مدرسة العالقات اإلنسانية . 2 - 2

العاملني من خالل العمل على إجياد مناخ  املؤسسة، إذ بينت العديد من الدراسات اليت أجريت مدى أمهية حتفيز
                                                           
2
 C.ALAZARDC et SEPARIS , le controle de gestion manuel et application, 3 Se Edition, DLNOD, 

paris, 1996.p.15 
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سليم و مناسب للعالقات اإلنسانية بتوفري املعاملة احلسنة للعمال و مساعدهتم على حل مشاكلهم وجتنب 
االستخدام اإلنساين هلم و جلهودهم و توفري احلرية يف التفكري و الرأي و إقامة العالقات احلسنة بينهم و بني 

إدارهتا ، بل وحىت إشراكهم يف رسم خطط املؤسسة و أهدافها اإلسرتاتيجية و ذلك القطع املنظمة و مالكيها و 
 احلجة أمام العمال بعدم واقعية األهداف و لتحفيزهم أكثر على زايدة أدائهم

لقد حاول مفكرو هذه املدرسة طرح نظرة نظامية و هيكلية للرقابة واليت يف نظرهم  :نظرية األنظمة . 3 - 2
 تظهر املفهوم الشامل هلذه الوظيفة ميكن أن

ففي هناية عقد الستينات مت إدخال مفهوم النظام عن طريق النظرية العامة لألنظمة، اجلديد يف هذه النظرية أهنا 
ترفض الطريقة الكارتزية التقليدية اليت تنص على تقسيم املركب إىل أجزاء بسيطة ميكن فهمها و دراسة دور كل 

اليت مفادها " أرسطو"ر اجلميع و لكن ابلعكس من ذلك اعتمدت هذه النظرية على فكرة جزء مث استخالص دو 
أن الكل أكرب من جمموع أجزاءه، فالنظام هو جمموعة أهداف مشرتكة، أي أن جمموعة هذه العناصر متناسقة 

مكونة بدورها من  جزئية ومتبادلة التأثري بغرض الوصول إىل جمموعة من األهداف، فالنظام الكل مكون من أنظمة
 .جزئيات، اليت جيب النظر إليها عند التحليل ليس بصفة منعزلة ولكن يف إطار النظام ككل

من هنا فإن طريقة األنظمة تعطي منوذج للمؤسسة يظهرها كمجموعة أو نظام كلي اتم و قادر على التأقلم         
هبا هذا النظام وما ينجر عنها من قرارات تصحيحية مع متغريات احمليط بفضل آلية التغذية العكسية اليت يتميز 

وتوجيهية، و يف سياق هذا التحليل يتضح أن دور نظام املراقبة مل يعد دورا اثنواي بل هو عنصر أساسيا يف النظام 
مبا يقدمه من ضمان التوجيه الصحيح للنظام أي قيادة الكل و جعل التفاعل البيئي لألنظمة اجلزئية يسمح بقيادة 

 .لنظام ككل حنو اهلدف املنشود أي قيادة األجزاءا
وميكن يف هذه النقطة إدراج فكرة عامة مفادها أن النجاح يتوقف على قدرة املسريين على التأقلم السريع         

وبلمسات بسيطة مع الظروف املتغرية أكثر ملا يتوقف النجاح على التنبؤات بعيدة املدى ، مبعىن أن طريقة التسيري 
ألكثر جناعة هي تلك اليت تعتمد على القياس اآلين للنتائج احملققة و القيام يف احلال ابلتعديالت الالزمة، ومنه ا

 .فاملراقبة تصبح ليست فقط كعملية للقيادة بل للضبط أيضا
ظهرت  " : (FIOL/1991)الطرق األربع التارخيية التقارب األهداف حسب "تطور طرق املراقبة  -3

هذه الطرق األربعة لتقارب األهداف كمناهج هتدف إىل إشراك كل أعضاء املنظمة يف حتقيق أهداف املؤسسة يف  
 3:أو السلوك التنظيمي وهي/تسلسل اترخيي يف شكل منظمات و)كرونولوجيا اترخيية 

ملاضي وهو ما يتميز ظهر هذا التوجه يف بداية القرن ا :املراقبة عن طريق القوانني و اإلجراءات . 1 - 3
وبع ' Fordووضع قيد التطبيق يف مصانع فورد " H.FAYOL"و " F.TAYLOR"بكتاابت 

                                                           
3
 Michel GERVAIS, .contral de gestion , 7eme Edition, ECONOMICA, 2000, p.09 
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املؤسسات األخرى، ويتميز هذا التوجه بضرورة تنمية اليد العاملة اليت تسعى إىل جتسيد كل اإلجراءات و ما جيب 
يف تقريب األهداف ابإلضافة إىل كونه ذو صبغة القيام به بصفة دقيقة، ومنه نفهم أن املبدأ األساسي هلذا التوجه 

آلية، وجهد غري إنساين، كما أنه مبدأ قاسي و صعب وال يتماشى مع الوضعيات املبهمة و الصعبة و عليه فإنه 
منهج غري مالئم لإلطارات، فيكون لزاما عليهم االنتفاضة بسرعة نتيجة الظروف الصعبة وغري املالئمة بطريقة 

 عفوية و مستقلة
هذه الطريقة مبنية على مبدأ فكرة مدرسة  ( :اإلرضاء -التشجيع )املراقبة بواسطة عوامل التحفيز . 2 - 3

العالقات اإلنسانية و اليت هتدف إىل ضرورة توفري الشروط املادية و املالية للعمل، و اليت تعترب كحوافز حتث 
اليت نفذت " Hawthorne"انطالقا من جتارب العمال على بذل املزيد من اجلهد ، وقد تطورت هذه املدرسة 

، و ابلرغم من أن هذه املدرسة ظهرت يف "E.MAYO"من طرف " General Electric"يف ورشة 
سنوات الثالثينيات، إال أنه و ال نتيجة أثبت حقيقة الطابع التشجيعي يف منو و تطور عوامل اإلرضاء والتشجيع، 

 ألنه ال يضمن حقيقة تقارب األهداف يف الشركة، كما أن نقص اليت تعترب کشرط ضروري، لكنه غري كايف
 .الشروط املادية الضرورية الدنيا أثر سلبا على تطبيق مبادئ هذه املدرسة ميدانيا و بقيت جمرد طرح نظري ليس إال

بني و هذا ما يهمنا يف هذا املوضوع، وقد ظهرت هذه الطريقة  :مراقبة التسيري عن طريق النتائج .  3 - 3
و هي مبنية على فكرة ضرورة تفويض أحد القرارات إىل شخص ما، و لكن مع التوقيع على  7099 – 7099

عقد حيدد األهداف املتوخاة من املسؤول، ويضمن املتابعة املستمرة للنتائج للتأكد من مدى بلوغ األهداف 
 الشركات و على الرغم من هذا مل املسطرة، وقد اعتمدت هذه الطريقة بقوة و انتشرت بسرعة و طبقت يف أكرب

تستطيع هذه الطريقة أن تكون يف منأى عن االنتقادات، حيث تصاعدت عدة أصوات مناهضة هلا وخاصة يف 
 .سنوات الثمانينات واليت أدت لربوز عدة مدارس للبحث والتفكري يف إجياد البديل الرابع للمراقبة

و يعترب هذا النمط من تقارب األهداف مسبقا، ألنه عوض  : املراقبة عن طريق التحلي بقيم مشرتكة. 4 - 3
عن أن تقوم مبراقبة بعدية، أي بعد احلصول على النتائج نقوم ابملراقبة قبل الوصول إىل النتائج، ويهدف هذا النمط 

إىل ضرورة اختيار األشخاص عن طريق املسابقة و اختيار األكفاء، بعدها نقوم حبثهم وتشجيعهم عن طريق 
لتكوين من أجل املضي قدما يف نفس االجتاه املسطر من قبل املؤسسة، و يعترب هذا النمط قدمي من الناحية ا

التطبيقية يف العامل، يهدف دائما إىل غرس وتقوية تلك القيم يف أعضاء املؤسسة ودفعهم إىل أخد نفس القرارات 
اط الشائعة يف بعض املنظمات الدينية و بعض اإلدارات اليت يتبناها املسؤولني فيما بعد وهو منط يشبه تقريبا األمن

إال أن تطبيق هذه الطريقة يف عامل التسيري و االقتصاد مل . اخل... االستعمارية اليت كانت قائمة يف إفريقيا و اهلند،
عض يرى النور إال يف الثمانينات، و من جهة أخرى فإن ثقافة الشركة ال تزال بعيدة االستخدام ابلرغم من ب

 .املبادرات اليت قامت هبا بعض املنظمات اهلادفة إىل تغيري الثقافة املتبعة، فإن النتائج املرجوة ال تزال بعيدة املنال
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ومن جهة أخري فقد تصاعدت االنتقادات جتاه الصبغة املخادعة هلذا النمط يف جمال اختيار الكفاءات         
أقل إكراها جيب اختاذ القرارات املثالية بقصد إبراز االحنرافات املوجودة يف والتأثري يف سلوكياهتم، ويف األخري وصورة 

 .هذا النمط ورسم تنظيم متجانس للقيم و السلوكيات اليت ترتجم خبلق اإلبداع
ولكن جند منط  إال أنه ال ميكن أن جتد تركيبا للمقارابت األربعة، حيث اندرا ما نصطدم هبذه احلالة،        

 .واحدا للتقارب يف األهداف
 مفهوم مراقبة التسيري: املطلب الثاين 

ملعرفة مفهوم مراقبة التسيري جيدر بنا أوال تقدمي ماهية املراقبة و املعاين اليت كانت حتملها يف فرتات ختتلف ابختالف 
عة عمل املراقبة داخل املؤسسة الظروف من تقنيات و امکاانت و طبيعة النشاط إىل غري ذلك مما يعكس طبي

 .االقتصادية
 .مفهوم املراقبة -أوال

اتبع، : كلمة املراقبة مصدر الفعل راقب الذي أيخذ عدة معاين يف املنظمة تستخدم حسب احلالة، منها         
ئا ما قيم، حتكم، فتش، فنقول راقب وضعية ما مبعنی اتبعها، قيمها، حتكم فيها لبلوغ هدف معني، أو راقب شي

معىن فتشه للتحقق منه، وهناك من يستخدم كلمة الرقابة، وميكن القول اصطالحا أن املراقبة هي القدرة على 
مراقبة  -إجراءات  -قرارات  –معلومات )متابعة وتوجيه و تقييم عمل ما يف املنظمة من خالل نسق معني 

 (.النتائج
م و ضروري ينشأ مع كل تنظيم، ولقد تطورت فكرة الرقابة مع من هذا املعىن تعترب أن املراقبة عنصر الز         

تطور املؤسسات وتطور الوظائف اإلدارية مباء كذلك فإن الرقابة ساپرت تطور حجم املؤسسة وتنوع عملياها و 
التغيري يف شكلها القانوين من مؤسسة ذات طابع فردي إىل شركة أشخاص إىل شركة أموال، ومن مث فإنه كلما 

طاق املؤسسة وتعددت عملياهتا وزادت مشاكلها كلما زادت الفجوة بني مستوايهتا اإلدارية املختلفة و اتسع ن
ابلتايل يصعب القيام ابلرقابة واملتابعة وتقييم األداء، مما يستدعي ضرورة إجراء تطور يف األساليب الرقابية ويف 

 .أهداف تلك األساليب ملواجهة احتياجات املؤسسة
ابدئ األمر كان يقصد ابلرقابة جمموعة املقاييس والطرق والضوابط اليت تتبناها إدارة املؤسسة بقصد يف         

 .داخلية محاية أصوهلا من نقدية وغريها، واختبار الدقة احلسابية للبياانت املقيدة يف الدفاتر، وهي ما تعرف ابلرقابة
أن الرقابة :" تعريفا للرقابة الداخلية يقول 7099ام وقد أصدر معهد احملاسبني القانونيني أبمريكا ع        

الداخلية والضبط الداخلي يشريان إىل وصف املقاييس والطرق اليت تتبناها إدارة املؤسسة نفسها حلماية النقدية 
 4".واألصول األخرى للمؤسسة ابإلضافة إىل ضبط ومراجعة الدقة احلسابية للدفاتر املمسوكة معرفة هذه املؤسسة

                                                           
4
 .4، می 1891. كلیة التجارة و إدارة األعمال . الرقابة الداخلیة كأداة لتقییم األداء رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة حلوان  دمحم حسین احمد حسن،  



 االطار المفاهمي لمراقبة التسيير: الفصل األول 
 

8 
 

كما كان نتيجة لزايدة عدد املؤسسات و تنوع أغراضها و كرب حجم عملياهتا وتعقد مشاكل اإلنتاج          
فصاحب هذا التطور تطور مماثل يف أهداف الرقابة . والتسويق واشتداد املنافسة أن قامت اإلدارة بتطوير نشاطها

( GAO) مكتب احملاسبة العام األمريكي عندما أصدر  7090عالوة على أهدافها التقليدية، وكان ذلك عام 
خطة للتنظيم و كل الطرق اخلاصة ابستعمال األصول اليت : " عرفها أبهنا" الرقابة الداخلية " نشرة خاصة بعنوان 

وحتسني اهليكل  (الرقابة احملاسبية ) متتلكها الوحدة واحملافظة عليها، ومراجعة مدى دقة وتوثيق البياانت احملاسبية 
التنظيمي والعمل على حتقيق أهداف اخلطة واإلنتاجية، الربجمة، الكفاءة، االقتصاد، الفاعلية، وتشجيع التعاون بني 

 5(".الرقابة اإلدارية)العاملني واختاذ السياسات اإلدارية املناسبة 
ن األخطاء والغش وأصبحت تقيس وهكذا تطورت أهداف الرقابة الداخلية من محاية األصول والتقليل م        

مدى الكفاية يف تطبيق السياسات اإلدارية املرسومة، وأصبحت الرقابة الداخلية وسيلة فعالة يف يد اإلدارة للوصول 
 6.إىل أقصى كفاية إنتاجية، ويعترب هذا املعين بداية استعمال مراقبة التسيري مفهومه احلديث

الداخلية يرى كثري من الباحثني أن اإلجراءات التنظيمية واحملاسبية تعترب من من خالل تطور مفهوم الرقابة         
 :أقدم وسائل الرقابة اليت جلأ إليها أصحاب املؤسسات ألهنا تطمئنهم على أمرين

 محاية أموال وأصول املؤسسة ضد أخطار الغش والتالعب واالختالس؛  -
 .و االرتفاع أو اإلخفاقبيان نتيجة جمهودات املؤسسة ومؤشرات أعماهلا حن -

 :وترجع احلاجة إىل ظهور املراقبة وتطورها إىل عدة أسباب أمهها        
توزع  كرب حجم املؤسسات وما ترتب عليه من تفويض املسؤوليات اإلدارات خمتلفة بل إنه يف اإلدارة الواحدة  -

ا إىل التأكد من أن اإلدارات املختلفة االختصاصات على األقسام املختلفة، ومن هنا نشأت حاجة اإلدارة العلي
 تسري وفقا للخطط املوضوعة؛

 التأكد من دقة البياانت الدورية اليت حتتاج إليها إدارة املؤسسة عند اختاذ القرارات اإلدارية السليمة؛  -
 اجهات حكومية، مؤسسات مالية و مسامهني وغريهم، مم: صحة البياانت اليت تقدمها لألطراف اخلارجية -

 يتطلب وجود نظام سليم للرقابة يعمل على تقدمي تلك البياانت يف الوقت احملدد وبدرجة صحيحة؛ 
 مسؤولية اإلدارة عن محاية أموال وأهداف املؤسسة؛  -
اإلدارة  تطور املراجعة من مراجعة وقائية هتدف إىل محاية األموال واخلطط من االحنراف إىل مراجعة إنشائية متد -

 .اليت تساعدها يف توجيه السياسات العامة واقرتاح تطوير النظمابلبياانت 
 :من خالل ما سبق ميكننا رؤية الرقابة من شقني مها         

                                                           
5
 .79، ص7117, االسكندریة, 11دمحم السید سرایا، أصول وقواعمال المراجعة والتدقیق الشاملة الكتب الجامعي الحادث،   

6
 Claude alazar, Sabine 5cpari, Centrale de gesticita, 5 elnae ditiana Durati, Paris, 2001, p13. 
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 رقابة داخلية حماسبية أو مالية هتدف إىل احملافظة على أصول وأموال املؤسسة من الضياع واالختالس والتأكد. 7
ولتحقيق هذه األهداف تستخدم الوسائل . دفاتر ودرجة االعتماد عليهامن صحة البياانت احملاسبية املسجلة ابل

 :التالية
 الضبط الداخلي؛ -أ  

 . املراجعة الداخلية -ب 
 ولتحقيق هذه. مراقبة التسيري وهتدف إىل حتقيق الكفاية اإلنتاجية وااللتزام ابلسياسات اإلدارية املرسومة. 2

 .وغري املالية اليت سنبينها الحقااألهداف تستخدم مؤشرات األداء املالية 
 .ماهية مراقبة التسيري  -اثنيا

مع تطور الفكر اإلنساين وتنوع النشاط االقتصادي دعت احلاجة إىل وجود عناصر أساسية للتحكم يف         
بدأ ( 7909)فبعد ظهور تقنيات احملاسبة . الرقابة كما ذكر سابقا هذا النشاط، تتمثل أساسا يف التسيري احملاسبة،

الرتكيز على التكاليف من حيث حساهبا وحتليلها و مراقبتها كعامل أساسي لتقييم اإلنتاج و تطوير املؤسسة، 
 فظهرت أمهية التكاليف وحساهبا مع الثورة الصناعية، ومن خالل األفكار اليت قدمها اتيلور تطور استعمال

و استخراج االحنرافات مقارنة هبذه املعايري ومراقبة النتائج، أو ما ( التكاليف املعيارية ) احملاسبة إىل حساب املعايري 
ومن هنا بدأت املالمح األوىل ملراقبة التسيري مع توسع حجم . يعرف ابحملاسبة التحليلية املتعلقة ابستغالل املؤسسة

 7.إىل ضرورة تقسيم املهام واملسؤوليات املؤسسات وورشات اإلنتاج، مما أدى
وقد حظي مفهوم مراقبة التسيري أبمهية كبرية من طرف املفكرين والباحثني ملا ينطوي عليه هذا املفهوم من         

الوظيفة اإلدارية اخلاصة بضبط و تنظيم خمتلف " أمهية ابلغة يف حتقيق أهداف املؤسسة ، فقد عرفها البعض أبهنا 
طط وتظم ومت التوجيه هلا، وذلك بغرض التحقق من أن كل فرد قد أجنز ځالالزمة إلمتام األعمال كما العوامل 

 8".العمل املطلوب منه يف املكان و الوقت املناسب و ابملوارد احملددة
رقابة، ويرى ومراقبة التسيري هي إحدى الوظائف اإلدارية املتمثلة يف التخطيط، التنظيم، التنسيق، األوامر، ال        

تسق متكامل من اجلهات املختصة من متابعة األعمال اليت تقوم هبا املؤسسة من خالل وضع :" البعض أهنا
األهداف املرجوة والوسائل الالزمة لتحقيقها مث قيادة اإلجراءات واإلجنازات وأخريا تقييم النتائج واستخراج 

 9"االحنرافات وحتليلها

                                                           
7
 Claude alazair , Sabine Separi, Op cit,P13. 

8
 .7دمحم حسین أحمد حسن، مرجع سبق ذكره، ص .د  

9
 Claude alazair , Sabine Separi, Op cit,P15 



 االطار المفاهمي لمراقبة التسيير: الفصل األول 
 

10 
 

متابعة عمليات التنفيذ لتبني مدى حتقيق األهداف املراد إدراكها يف " تسيري أبهنا كما تعرف مراقبة ال         
وقتها، وحتديد مسؤولية كل ذي سلطة و الكشف عن مواطن اخللل حىت ميكن تفاديها، والوصول ابإلدارة إىل 

 10".أكرب كفاءة ممكنة
يري ورقابة حماسبية، يطلق على مراقبة التسيري ويف ضوء تقسيم أحد الكتاب للرقابة الداخلية إىل مراقبة تس        

وتشمل . مفهوم الرقابة على األداء وذلك بغرض التأكد من أن املوارد املتاحة قد استخدمت أحسن استخدام
بينما يرى أن الرقابة احملاسبية تعين . مراقبة التسيري مجيع أوجه النشاط والعمليات اليت يتكون منها نشاط املؤسسة

ياانت املالية للتأكد من صحة املعامالت مع الغري وأهنما مؤيدة ابملستندات القانونية، كما تتضمن كل رقابة الب
 11.''احملاسيب الوسائل واإلجراءات اليت تتعلق حبماية األصول جبانب التحقق من صحة التسجيل والتوجيه

الوسائل اليت تتبع داخل املؤسسة واليت من اخلطة التنظيمية و مجيع اإلجراءات و : " أو أن مراقبة تسيري هي        
شأهنا حتقيق أكرب قدر من الكفاءة يف عمليات املؤسسة و الفعالية أي االلتزام بتنفيذ السياسات اإلدارية املرسومة 

."12 
ورأى آخرون أبن مهمة مراقبة التسيري ليست جمرد التأكد من أن األعمال تؤدى وفقا ملا هو حمدد بل         

التأكد من أهنا تؤدي أبفضل طريقة ممكنة وتعطي أفضل النتائج يف أفضل الظروف املتاحة، فجاء تعريف روبرت 
ح للمديرين التأكد من أن املوارد املتاحة تستخدم هي تلك العمليات اليت تتي 13:أنتوين ليوضح أبن مراقبة التسيري 

بكفاءة وفعالية من أجل الوصول إىل األهداف العامة للمنظمات، وهي العملية املستمرة القائمة على نظام ختطيط 
اسرتاتيجي، أهداف واضحة، تنظيم حمدد بغية حتقيق األهداف املخططة أبكثر فعالية وكفاءة ممكنة اعتمادا على 

 ".ت املتوفرةاملعطيا
ومل خيل األمر من تعريف اإلداريني ملراقبة التسيري من خالل متابعة اجنازات األفراد و مراقبتها بتقييم النتائج         

قياس : " فكان تعريف کونتز وأدونيل أبهنا. املنبثقة عن اجلهود املختلفة املبذولة وتصحيح االحنرافات عند حدوثها
من أجل التأكد من أن أهداف املؤسسة واخلطط املرسومة لبلوغها قد نفذت، فهي أداء املرؤوسني وتصحيحه 

 14".الوظيفة اليت يستطيع هبا كل مدير أن يتأكد أن ما مت فعله هو الذي كان يقصد إمتامه فعال
تحقيق وهناك من ينظر إىل مراقبة التسيري كوهنا عملية ترتكز على التهديد ابلعقوبة والوعد ابملكافأة ل        

جمموعة من " 15:األهداف ومنع االحنرافات عن طريق القيام بعمليات تفتيشية، فيعرفها الدكتور سعيد حيي أبهنا

                                                           
10

 17ص  دمحم حسین أحمد حسن، القس المرجع السابق،.د  
11

 Armand Dayan & coordonnateurs, Manuel de Gestion, Vol 01, Ellipses, 2ème édition, Paris, 2004, P819. 
12

 Armand Dayan & coordonnateurs, Op cit,P .918  
13

 Cloude Alazar , Sabine Separi, Ibid, P16 . 
14
ة العمل اإلداري في أجهزة اإلشارة العامة في القطر العربي السوري، رسالة دكتوراه غیر منشورة، دیالة الحج عارف، الرقابة اإلداریة ودورها في تحقیق كفاء 

 .71، ص 1881جامعة دمشق، كلیة االقتصاد، قسم إدارة األعمال، 
15

 .62نفس المرجع، ص  
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عمليات التفتيش والفحص واملراجعة يقصد منها الوقوف على أن كل مشروع من املشروعات االقتصادية يعمل يف 
قرتاح احللول املناسبة اليت تقضي على األسباب اليت احلدود اليت تؤكد أنه حيقق الغرض الذي أنشئ من أجله، وال

 ".تعوق تنفيذ هذا الغرض، وحتديد املسؤول يف حال اخلطأ والتالعب وإحالته إىل اجلهات املختصة
إال أن هذا القول خالفه كثريون ورأوا ملراقبة التسيري من زاوية القدرة على التأثري يف سلوك اآلخرين إبجيابية         

 .و دون حتديد أو ختويف كما سنرى الحقا فيما ذكرته املدارس اإلدارية يف هذا الشأن
ة من إجراءات وقرارات يف مجيع مستوايهتا ومن زاوية أخرى ميكن للرقابة أن متتم بكل ما تقوم به املؤسس        

ابستعمال وسائل وأدوات للرقابة . التنظيمية سواء كانت قرارات إسرتاتيجية ، قرارات تكتيكية أو قرارات تشغيلية
 16.يف كل مستوى من املستوايت، فقد تكون رقابة إسرتاتيجية أو تشغيلية أو مراقبة التسيري

يم احلديثة اليت بنيت وفقا للنظرة املستجدة إىل مراقبة التسيري اإلجيابية البناءة اليت ال وهناك العديد من املفاه        
تكتفي بعملية الكشف عن األخطاء أو االحنرافات اليت وقعت فحسب بل تبحث عن أسباهبا وكيفية جتنب 

 .وقوعها مستقبال، إضافة إىل عالجها قبل استفحاهلا وحتمل نتائجها السلبية
ن التعاريف السالفة الذكر نستخلص أن مراقبة التسيري هي وظيفة من وظائف اإلدارة تتمثل يف جمموع م        

اإلجراءات والتقنيات والوسائل املستخدمة ملتابعة خمتلف العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة للوصول إىل األهداف 
 .سبة املرسومة بكفاءة وفعالية وحتديد املسؤولية واختاذ القرارات املنا

وتعترب مراقبة التسيري الزمة جلميع أشكال املؤسسات سواء كانت هتدف هذه املؤسسات إىل حتقيق الربح         
وكذا اليت هتدف إىل تقدمي خدمات عامة، مبعىن أن تكون مؤسسات صناعية، جتارية، خدماتية، أو تكون 

 .مؤسسات خاصة أو عمومية أو مؤسسات كبرية، صغرية أومتوسطة
 أهداف مراقبة التسيري: الثالث  املطلب

من خالل اعتبار مراقبة التسيري كإجراء يتدخل يف خمتلف مستوايت املؤسسة، من خالل التعريف احلديث هلا     
ابعتبارها وظيفة تسعى إىل تصور وإعداد نظام معلومات معد لتوجيه سلوكات األفراد، والسماح هلم ابلتصرف 

جام االقتصادي العام بني األهداف والوسائل و االجنازات، كما جيب النظر إليها كأداة والعمل على حتقيق االنس
 17.، لتحقيق األهداف(االقتصاد يف املوارد)لقيادة املؤسسة ألهنا تراقب جماعة وفعالية النشاطات والوسائل 

 :لة حتقيق األهداف التاليةهدف مراقبة التسيري التحكم يف أداء األفراد واملؤسسات ككل وذلك عن طريق حماو     
 الربط بني اإلسرتاتيجية و املستوى التنفيذي: أوال 

                                                           
16

 Armand Dayan & coordonnateurs, Op.Cit, P820. 
17

 Bousselier, contrôle de gestion, 2eme Edition, Vuibert, Paris, 2001, p29. 
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سابقا والذي أشار فيه أبن مراقبة التسيري هي املسار الذي يسمح  Anthonyفحسب التعريف الذي قدمه 
ومن هذا التعريف ميكن . للمسريين ابلتأثري على األعضاء اآلخرين للمؤسسة من أجل تطبيق اإلسرتاتيجية

 :استخراج منطني من اآلليات 
 مراقبة التسيري آلية لتنسيق القرار،  -
 .مراقبة التسيري آلية للتنشيط -

 مراقبة التسيري آلية للتنسيق و التنشيط آلية لتنسيق القرار( 1-1)ل رقم اجلدو 

 الية التنشيط الية لتنسيق القرار
اهلدف هو جعل نظام اختاذ القرار أكثر فعالية و ذلك 
من خالل تنسيق أفضل ملراحل و اجراءات ختصيص 

 املوارد

اهلدف هو التأثري على سلوك األعضاء يف االجتاه 
املنتظر من طرف املؤسسة، و هو يتعلق ابجلوانب 

 (.اقناعهم، مكافأهتم، حتفيزهم، تعليمهم)االنسانية 
 , Robert Teller, Le Contrôle de Gestion pour un Pilotage Intégrant Stratégie et Finance :املصدر 

Management société, Paris, 1999, P09 

 18.أبن اإلسرتاتيجية ليس جمرد حتديدها فقط وإمنا كذلك تنفيذها بشكل جيد Guedjوأشار كذلك         
هذا ومع ظروف احمليط املتغري مل يعد من املمكن حتديد إسرتاتيجية املؤسسة من دون أن تكون هناك منابعة        

 .حىت تستطيع املؤسسة الرتاجع واختاذ القرارات املناسبة يومية لتنفيذها،
إطارات، )وابلتايل تتضمن مراقبة التسيري الربط بني النوااي اإلسرتاتيجية املتخذي القرار ونشاطات املنفذين         

 .وذلك ابحلرص على تبليغ األوامر بصرامة والتأكد من تنفيذها(. موظفني، ابئعني، عمال
مراقبة إسرتاتيجية، مراقبة التسيري، املراقبة )أدى جتزئة مراقبة املؤسسة إىل ثالث نظم جزئية للمراقبة كما          
 .، تسمح بتحديد دقيق ملراقبة التسيري فهي تندرج بني اخليارات اإلسرتاتيجية والنشاطات اليومية(التنفيذية

قيادة أفضل لإلسرتاتيجية وهذا من خالل متابعة  وعليه فالدور األساسي ملراقبة التسيري هو مساعدة اإلدارة على
تنفيذها، هذا ما يستلزم ضرورة اطالع ومعرفة مراقب التسيري ابإلسرتاتيجية حىت يتمكن من توفري املعلومات 

 .الالزمة اليت متتد من درجة احمليط إىل غاية مؤشرات األداء لضمان التنفيذ الناجح لإلسرتاتيجية احملددة
 
 

                                                           
18

 Norbert Guedj, le contrôle de gestion, édition d’Organisation, Paris, 1995, p54. 
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 د نظام معلومات التسيريإعدا: اثنيا
إن القيادة يف أي مؤسسة ترتكز بشكل كبري على نظام معلومات جيد ألنه هو املسؤول عن توفري         

املعلومات يف املؤسسة للسماح بتحضري القرار، و هلذا الغرض فإنه من األهداف األساسية ملراقبة التسيري تصور 
ن كان موجودا ليتالءم مع التوجهات اإلسرتاتيجية والتحوالت نظام معلومات فعال، أو تشخيصه وإثرائه إ

وميكن التمييز بني عدة مظاهر لنظام املعلومات، حسب املعلومات اليت يقوم بتنظيمها وتسجيلها . املعلوماتية 
 .ونشرها وحسب املستوى اإلداري الذي خيدمه

فهناك نظام معلومات اسرتاتيجي خاص مبتخذي القرار وميكن هلذا النظام أن أيخذ إما الشكل التقليدي         
املرتكز على التخطيط ولوحات القيادة املركزية، كما ميكن له أن أيخذ شكال أكثر حداثة وتقدما من خالل وروده 

نولوجية واالقتصادية واالجتماعية و حتوالت يف شكل نظام يقظة اسرتاتيجي يسمح ابلتنبؤ ابلتوجهات التك
 .السوق
كما أن هناك نظام معلومات املسؤولني الوظيفيني يتمثل يف آليات املوازانت التقديرية، اليت تسمح هلم          

 .بوضع أهدافهم اخلاصة وحتديد الوسائل الضرورية لتحقيقها، فضال عن اختيار فرضيات العمل
لث فهو نظام املعلومات التشغيلي معد لكي يسمح هلم ابملتابعة الدائمة والتقومي املستمر أما الشكل الثا        

 .األدائهم بفضل نظام حتليل االحنرافات
إن نصور حمل هذه األنظمة يستدعي وجود قواعد وإجراءات دقيقة و حتديد دقيق للمهام وقنوات االتصال         

اسبية قصد الوصول إىل هديف انسجام النظام واتساق النشاطات فيما بينها، وآليات واحرتام الواجبات اإلدارية واحمل
 . هذا اهلدف الذي يعترب أحد عناصر تقييم مراقبة التسيري كوظيفة

 املسامهة يف تصميم هيكلة املؤسسة: اثلثا
اس الالمركزية املراقبة التسيري مسؤوليات أخرى، فلها مهمة املسامهة يف تصور هيكل املؤسسة على أس        

الفعالة، ليس فقط كضرورة لعمل املراقبة وجناحها وإمنا أيضا كجزء من خمرجات نظام التسيري، حيث يقوم مراقب 
التسيري ابقرتاح املناصب واهليكل املالئم، كما تكون له نظرة حول عناصر املوارد البشرية و إسرتاتيجية التحفيز 

 .إخل...
التسيري يفرتض هيكل معني للمؤسسة وخصوصا يفرتض توزيعا ملراكز املسؤولية ، إن وضع نظام ملراقبة         

طبقا إلسرتاتيجية املؤسسة ،  .فمركز املسؤولية هو وسيلة تسمح هبيكلة املؤسسة وبتحفيز املسؤولني على التسيري 
هداف والوسائل كما تسمح بتقييم مدى تطور كل مرکز، و ابلتايل فإن مركز املسؤولية مرخص هلا ابختيار األ

 .املستعملة و املناسبة لتحقيق هذه األهداف
 :وميكن التمييز بني عدة أنواع من مراكز املسؤولية كما هو موضح يف اجلدول التايل      
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 أنواع وخصائص مراكز املسؤولية يف املؤسسة( 2-1)اجلدول رقم 
 مراكز االستثمارات األرابح مراكز مراكز رقم األعمال مراكز املصاريف مراكز التكاليف

مراكز التكاليف هي 
مبثابة مصاحل أو 

مديرايت هتتم فقط 
ابلنشاطات اليت 

ينجم عنها تكاليف 
و املسؤول على هذه 

املراكز ليس له يف 
الواقع أي سلطة 

على مستوى 
 املبيعات أة

االستثمارات أو 
األرابح امنا يعمل 

على انتاج الكميات 
الالزمة من املنتجات 

وفق اجلودة احملددة 
 .و أبقل تكلفة

يتم انشاء مراكز 
املصاريف عندما 

يكون قياس الفعالية 
سيء وهذا عندما 

يصعب حتقيق 
التوازن بني مستوى 

التكاليف املدفوعة و 
النتائج احملققة، 

فالتكاليف يف هذه 
الة تكون حتت احل

املراقبة الدقيقة 
 .ملسؤول املركز

تستعمل مراكز رقم 
األعمال أو مراكز 

االيرادات لنوع معني 
: من النشاطات مثل
الوكالت التجارية، 
هذه املراكز ليست 
للتحكم يف أسعار 

البيع و ال التكاليف 
امنا لتحسني النتائج 
على رقم األعمال 

 .احملقق فقط

مراكز األرابح هي 
 أو مديرايت مساحل

أين ميكن للمسؤول 
أن يربط أو يوافق 

بني أفضل التكاليف 
و االيرادات فيتم 

القاء مسؤولية 
النتيجة الصافية 

احملققة على عاتق 
هذا املسؤول و هذا 
ما يسمح له مبراقبة 
سعر البيع، حجم 

املبيعات و تكلفتها 
يف وقت واحد، 

وبصفة عامة وتتم 
مراقبة هذا املركز من 

دول خالل ج
حساابت النتائج و 

 .التكاليف املعيارية

مراكز االستثمارات 
هي مراكز أين 

يكون املسري مسؤوال 
عن أمهية بعض 

األصول أو 
املوجودات 

املستعملة، فهو 
يسعى اىل حتقيق 

هدفني يف ان واحد، 
حتقيق أحسن 

األرابح يف احلاضر 
و السعي لتنمية 

األرابح يف املستقبل 
عن طريق 

 .االستثمارات

 p197001 ,Pier Lauzel, Robert Teller, contrôle de gestion et Budgets, 8ème edition, Dalloz, Paris :املصدر

 حتقيق الالمركزية: رابعا
 19:ومما سبق ذكره يعترب نظام مراقبة التسيري وسيلة قوية لتحقيق الالمركزية ذلك ألنه يسمح        

يسند  -ختطيط النشاطات على مستوى املؤسسة ككل، وكذلك على مستوى كل مركز من مراكز املسؤولية ،  -
 لكل وحدة أو هيئة األهداف املراد حتقيقها والوسائل الالزمة لذلك، 
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  إنشاء آلية مراقبة من خالل متابعة االجنازات ، حبيث تسمح لكل مرکز ابختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة، -
 . متنح للمستوايت السلمية العليا ضمان أكرب لتحقيق الكفاءة و الفعالية يف التسيري -

 20:فالالمركزية ليست جمرد موضة أو فلسفة للتسيري ولكنها أيضا تلبية العتبارات أو متطلبات تطبيقية مثل        
 ، (املعرفة ابمليدان، خربة األفرادتوفري املعلومات، )حتديد مكان اختاذ القرار أين تتجمع أكرب الكفاءات • 
 .مشاركة أكرب عدد من األفراد يف املسؤولية وابلتايل حتفيزهم• 

وحيث تكون الالمركزية ممكنة ومرغوب فيها ، يقوم نظام مراقبة التسيري بتعديل طبيعة اإلشراف املطبق،         
 ابلتفصيل، إمنا عليه أن يتحقق فقط من سالمةفاملسؤول األعلى مل يعد حباجة إىل متابعة كل نشاطات مساعديه 

أتسيس هذه النشاطات من خالل النتائج احملققة و ابلتايل يشكل نظام مراقبة التسيري آلية قوية للتنظيم، تضمن 
 .مسؤولية خمتلف األطراف واملسؤولني و تنسق بني نشاطاهتم

 .خصائص وإدارة مراقبة التسيري: املبحث الثاين 
أتسيسا على مفهوم مراقبة التسيري وأدبياهتا تبني اخلصائص األساسية اليت جيب أن متيزها حىت تؤدي دورها يف 

 املؤسسة، ومن مث ندرك أمهيتها وضرورة تطبيقها لتحقيق أهداف املسريين املرجوة
 . خصائص وأمهية مراقبة التسيري: املطلب األول 

 .خصائص مراقبة التسيري  -أوال
وهو ما أدى إىل تعدد  -ابلرغم من االختالف يف النظر إىل دور مراقبة التسيري وحتديد تعريف دقيق هلا         

فإنه من املمكن تبيان نقاط االتفاق اليت أمجع أكثر الباحثني على كوهنا اخلصائص األساسية  -مفاهيمها وتنوعها 
 :ملراقبة التسيري واليت نوجزها فيما يلي

 .فة وليست سلطة متلك حق املساءلة أن الرقابة وظي -7
فالرقابة تعترب وظيفة من وظائف اإلدارة وليست سلطة قائمة بذاهتا متلك حق املتابعة و كشف األخطاء         

وإمنا الرقابة حتدف أساسا إىل متابعة النشاط للتحقق من أن ما جيري داخل . وحماسبة املسؤولني عن هذه األخطاء
ره الطبيعي وفقا للخطط املوضوعة والكشف عن األخطاء واالحنرافات واختاذ القرارات املؤسسة يسري يف مسا

 التصحيحية الالزمة
غري أن هذا ال يعين أن الرقابة ال متارس عن طريق سلطة ما، فعملية الرقابة متارس يف حدود السلطة         

ابعة و كشف االحنرافات وإبالغها إىل املسؤولني التنفيذية املخولة هلا، غري أن هذه السلطة تقتصر على عملية املت
 .واختاذ القرارات املصححة هلذه االحنرافات وال متتد لتشمل حماسبة املسؤولني عن هذه االحنرافات
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وال شك أن ذلك يفيد يف خلق جو من الثقة والتعاون بني أجهزة الرقابة وبني من تقع الرقابة عليهم، من         
 21.ؤسسة، وذلك عكس املفهوم السابق للرقابة الذي يركز على مبدأ اجلزاء والعقابأجل حتسني أداء امل

 .أن الرقابة عملية مستمرة ابستمرار املؤسسة يف أداء وظائفها -2
فإن الرقابة ال  كذلك. فهي تبدأ مع النشاط وتستمر معه وال تتوقف وال تنتهي بل تبدأ من حيث تنتهي        

تقتصر على نشاط دون نشاط وال على أفراد دون آخرين وال على مرحلة دون مرحلة، بل تشمل مجيع األوضاع و 
 22.الرقابة ليست عملية قاصرة على مستوى إداري معني -9تسري على كافة األفراد 

شرهتا دون املستوايت اإلدارية إن الرقابة ليست قاصرة على مستوى إداري معني يقوم هبا و ينفرد مبا        
األخرى، فاالهتمام ابلرقابة على أداء مستوى إداري دون األخر سوف يؤدي إىل فشل نظام الرقابة املتبع مما 

يتطلب االهتمام جبميع املستوايت اإلدارية، وذلك ألن الوسائل الرقابية تعترب يف حد ذاهتا وسيلة اتصال بني مجيع 
طها ببعضها عن طريق خطوات عمل وإجراءات حمددة وتتطلب استخدام وجتميع البياانت املستوايت اإلدارية ترب

 23.بشكل معني وفقا الحتياجات كل مستوى ودوره يف تطبيق الرقابة
حمددة سلفا لضمان سريها حنو حتقيق . مالية وغري مالية . أن الرقابة تسعى إىل قياس األداء وفقا ملعايري  - 9

 .األهداف املرجوة
أن الرقابة تتمكن من متابعة تنفيذ اخلطة ملعرفة مدى حتقيق األهداف املقررة، والتأكد من أن األداء يسري  - 9

 .ضمن اللوائح واألنظمة واإلجراءات والسياسات، والتحقق من أنه ينفذ أبفضل الطرق وأكثرها فعالية
صحيحها من خالل البحث عن أن الرقابة تساعد على اكتشاف األخطاء واالحنرافات و تسعى إىل ت - 9

 .األسباب اليت أدت إىل وجودها وإجياد الوسائل الالزمة ملواجهتها قبل تفاقمها وعدم تكرارها مستقبال
 .أمهية مراقبة التسيري -اثنيا 

من خالل تطور املؤسسات االقتصادية تظهر أمهية مراقبة التسيري حيث أنه يف بعض املؤسسات الفردية مل         
ناك حاجة لوجود نظام رقابة على عملياهتا لقيام أصحاهبا إبدارهتا أبنفسهم وإملامهم بكل وظائفها، وعندما  تكن ه

كربت أحجام املؤسسات وتعددت مشاكلها وزاد عدد العاملني هبا للقيام ابألنشطة املختلفة سواء كانت إنتاجية 
هتا إدارة فعلية، وصحب ذلك تنازل أصحاهبا عن أو تسويقية أو إدارية أو متويلية فقد تعذر على أصحاهبا إدار 

اختصاصاهتم يف اإلدارة والرقابة األشخاص آخرين، مما دعا إىل ضرورة إدارة املؤسسة على أسس علمية وعملية 
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سليمة تتضمن احملافظة على أمواهلا ورسم سياساهتا ومتابعة تنفيذها بسهولة وحتقيق الكفاءة يف استغالل 
 24:وذلك من خاللاإلمكاانت املتاحة 

 تقسيم املؤسسة إىل وحدات إدارية، أو ما تعرف مبراكز املسؤولية؛  -
 حتديد اختصاصات كل وحدة وسلطات أو مسؤوليات املستوايت اإلدارية؛  -
 وضع القواعد التنظيمية اليت حتكم تنفيذ العمليات املختلفة وتضمن تدفقها يف ظل نظام رقابة دقيقة ؛  -
 جممل املؤشرات املالية وغري املالية اليت متكن من قياس أداء كل مستوى من املستوايت  تسجيل -
وجود  كذلك فقد أتكد أن. إمداد إدارة املؤسسة ابلبياانت اليت تساعدها يف اختاذ القرارات ورسم السياسات -

 .الكتساب امليزة التنافسيةنظام للرقابة على أنشطة املؤسسة ضرورة حتمية تقتضيه اإلدارة العلمية احلديثة 
 25:و تستمد مراقبة التسيري أمهيتها من العوامل التالية

 .تغيري الظروف -أ
وتتخلل املدة بني صياغة األهداف ووضع اخلطط . توجه كل املنظمات تغري الظروف البيئية، وبشكل متزايد

مما قد يعيق األهداف وتنفيذ اخلطط، ويساعد نظام مراقبة  وتنفيذها تغريات كثرية يف املنظمة و يف البيئة معا،
التسيري إذا ما صمم ومتت ممارسته بشكل سليم يف توقع التغيري واالستعداد لالستجابة له، وكلما طال األفق الزمين 

 للتخطيط كلما ازدادت أمهية مراقبة التسيري

 تراكم األخطاء  -ب
ال تؤدي األخطاء البسيطة أو احملدودة إىل إحلاق الضرر ابملؤسسة بشكل كبري، غري أنه مبرور الوقت قد         

فعدم االستفادة من خصم ممنوح من قبل املوردين , ترتاكم هذه األخطاء، ويتعاظم أثرها، إذا ما بقيت بدون معاجلة
الستمرار يف سياسة من هذا النوع يعين تضحية على طلبية واحدة مثال قد ال يشكل خطأ جسيما، ولكن ا

 .املؤسسة بقرص مالية مهمة قد تؤثر يف أرابحها
 .التعقيد املنظمي -ج

عندما تقوم املؤسسة إبنتاج نوع واحد من السلع، وتشرتي عددا حمدودا من املواد األولية، وتعمل ضمن         
سيري تبدو أيسر ابلنسبة للمسري، غري أن توسع املؤسسة يف هيكل بسيط، وتواجه سوقا رائجة، فإن مهمة مراقبة الت

املنتجات واملشرتايت واألسواق، وتعقيد هيكلها، وازدايد حدة املنافسة، جيعلها تتم بدرجة أكرب بعملية الرقابة، 
 .واالستفادة من نتائجها يف التخطيط واختاذ القرار
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 .911-910، ص 7117، 0األعمال، اثراء للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، طمبادئ االدارة مع التركیز على ادارة : خلیل دمحم حسن الشماع  



 االطار المفاهمي لمراقبة التسيير: الفصل األول 
 

18 
 

ذها املسؤولون يف عملية التسيري اليت تبدأ ابلتخطيط والتنظيم وابلتايل فهي ترشيد علمي للقرارات اليت يتخ        
والتوجيه والتنسيق والتنفيذ واملتابعة والتقييم، وهي أحد العناصر األساسية هلا، كما تلعب دورا هاما يف االستخدام 

 26.األمثل للوسائل املتاحة للمؤسسة، وقياس كفاءة اإلدارة يف حتقيق األهداف والنتائج املنشودة
ولكي حتقق الرقابة أهدافها البد وأن تقرتن بوظيفة التخطيط وذلك من خالل اهتمامها بقياس ما مت إجنازه         

فعال ابملقارنة مع اخلطط اليت مت وضعها، إذ ال ميكن القيام مبهمة إال إذا كانت هناك خطط أو أهداف حمددة 
 اكتشاف صحة التخطيط ومالءمتها لتحقيق األهداف مسبقا ويف الوقت ذاته فإن الرقابة تعد وسيلة هادفة يف

العامة للمؤسسة وما يقرتن هبا من سياسات و برامج وإجراءات قادرة على حتقيق كفاءة وفعالية اإلجناز املراد 
 27.حتقيقه

كما   ولذلك فإن للرقابة دور هام لتحسني أداء املؤسسة وضمان استمراريتها وحتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية،        
تتمكن اإلدارة بواسطتها من متابعة وقيادة خمتلف األعمال كما هو خمطط هلا وتنفيذها يف أحسن الظروف، ومن 

خالل تلك األدوات واملؤشرات املستخدمة يف الرقابة تستطيع املؤسسة تقييم أداء خمتلف العناصر ذات الصلة، من 
 28.ها، وتتخذ يف ذلك القرارات الالزمةمسؤولني، أفراد، أنشطة، منتجات و مراکز مسؤولية وغري 

 29: وميكن إجياز أمهية الرقابة كما ذكرها العديد من الكتاب يف النقاط التالية         
 الوقوف على املشاكل والعقبات اليت تعرتض انسياب العمل التنفيذي قصد تذليلهاء . 7
 فورا أو يتخذ ما يلزم ملنع حدوثها؛  اكتشاف األخطاء فور وقوعها أو هي يف سبيل الوقوع لكي تعاجل. 2
 التثبت من أن القواعد املقررة مطبقة على وجهها الصحيح، وخباصة يف األمور املالية وحدود التصرف فيها؛ . 9
 التأكد من أن العمليات الفنية تؤدي وفقا لألصول املقررة مث تقومي املعوج منها؛ . 9
 مجيع املستوايت و حسن سلوكهم، تقييم املديرين للتأكد من كفاءهتم يف . 9
منعا  احملافظة على حقوق األطراف ذات املصلحة يف قيام املنشأة مثل العاملني فيها واملتعاملني معها وذلك. 9

 اباللتزامات؛  للتعسف يف استعمال السلطة من جانب املديرين وحتقيقا للعدالة يف أداء اخلدمات والوفاء
للسياسات  من توافر االنسجام بني خمتلف األجهزة اإلدارية وسريها مجيعا يف اجتاه اهلدف الواحد وفقا التأكد. 1

 املقررة؛ 
 التثبت من أن القوانني مطبقة متاما دون إخالل وأن القرارات الصادرة حمل احرتام اجلميع ،. 8
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 نفاق يف ااجماالت غري احليوية وحتقيقاحلد من تكاليف العمل ونفقاته و إيقاف اإلسراف الزائد و ضغط اإل. 0
 اإلدارة االقتصادية؛ 

منها  الوصول إىل معلومات واقعية عن سري العمل من أجل ترشيد عملية اختاذ القرارات وخباصة ما خيتص.  79
 .ابلسياسات العامة للعمل وأبهدافه

 .أنواع مراقبة التسيري: املطلب الثاين 
مات اليت ميكن استخدامها لتصنيف مراقبة التسيري، وفيما يلي عرض موجز هناك العديد من التقسي        

 :املعظمها وقد يظهر فيها ازدواج أو تداخل أو تكامل
 .أنواع مراقبة التسيري حسب أهدافها أو موضوعها -أوال 

 30:تنقسم مراقبة التسيري حسب اهلدف الذي تسعى إليه إىل نوعني         
 .الرقابة اإلجيابية –أ 

هتدف الرقابة اإلجيابية إىل التأكد من أن التصرفات واإلجراءات واألنشطة املختلفة تسري وفقا للوائح         
واألنظمة والتعليمات املعمول هبا يف املؤسسة مبا يكفل حتقيق األهداف من جهة والنظر إىل املستقبل والتنبؤ به من 

 .سري العمل بعيدا عن حماولة تصيد اخلطأ واالحنرافجهة أخرى، وميزة هذه الرقابة هو سهرها على حسن 
 .الرقابة السلبية –ب 

وهتدف إىل اكتشاف األخطاء بل تسعى إىل تصيدها دون أن توجه انتباه املسؤولني إىل أوجه القوة أو         
رافات، وقدف الضعف يف التنفيذ وتقدمي احللول ملعاجلة املشاكل القائمة و تاليف تكرار حدوث األخطاء واالحن

الرقابة السلبية كذلك إىل منع حدوث املخالفات ودفع سوء استعمال السلطة ومعاقبة اآلخرين، ولذلك تسمی 
 .أحياان ابلرقابة البوليسية

إذا فالفرق بني الرقابة اإلجيابية والرقابة السلبية هو أن املقصود من الرقابة اإلجيابية هو ضمان حسن سري         
 .صيد األخطاء كما حتدف الرقابة السلبيةالعمل وليس ت

 .أنواع مراقبة التسيري حسب املدى الزمين للتنفيذ  -اثنيا 
 31:وتنقسم مراقبة التسيري هنا إىل ثالثة أنواع على النحو التايل         
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 .الرقابة املستمرة املوجهة -أ
وتبدأ مع التخطيط يف مراحله األوىل للتأكد من  وهي ما يعرف ابلرقابة املانعة اليت تسبق عملية التنفيذ         

كونه يسري يف املنحى املالئم، وتستمر مع التنفيذ و تباشره ابستمرار، فتعمل على التثبت من أنه يسري كما هو 
وإن حتقيق ما هتدف إليه هذه . خمطط له، وتسعى إىل منع وقوع االحنرافات منذ البداية وقبل االنتهاء من التنفيذ

ة يتطلب من املختصني وسيليت املالحظة الشخصية واملتابعة كي يتمكنوا من االطالع على سري العمل الرقاب
وتصحيح االحنرافات يف حينها ابلتوجيه واإلرشاد واملمارسة، ويعد هذا النوع من الرقابة من أفضل األنواع وأدقها 

من خالل اختاذ القرارات العالجية بشأان قبل حيث يتم توقع حدوث االحنرافات فيتم منع وقوعها أو التقليل منها 
 .استفحاهلا

 .الرقابة املرحلية -ب 
وتعين تقسيم اخلطة إىل مراحل، يتم قياس نتائج التنفيذ الفعلية بكل مرحلة بعد انتهائها ومقارنتها ابملعايري         

مطابقة األداء الفعلي للمرحلة السابقة مع  املوضوعة مسبقا، وال يتم االنتقال إىل املرحلة التالية إال بعد التأكد من
ما هو خمطط، وتسمى هذه الرقابة أحياان ابلرقابة التخطيطية ألهنا تتم على فرتات دورية وفقا لفرتات اخلطة للتأكد 

 .من أن كل جزئية من اخلطة قد متت يف الوقت املخطط واملناسب هلا
 الرقابة بعد التنفيذ –ج 

وهي اليت تتم بعد ( الرقابة غري املباشرة ) أو ( الرقابة البعدية ) أو ( الرقابة الالحقة ) اان ويطلق عليها أحي        
تنفيذ العمل كله واكتمال نتائجه ومهمتها قياس النتائج الفعلية هلذا العمل بعد إجنازه ومقارنتها ابملعايري املوضوعة 

ا، وتكمن أمهية هذا النوع من الرقابة يف إاتحة الفرصة مسبقا لتحديد االختالفات ومعرفة أسباهبا وحماولة إصالحه
ملراجعة نشاطات املؤسسة املعنية مراجعة شاملة ودقيقة، ولكن يؤخذ عليه أنه يفتقر إىل الفعالية نظرا الكتشافه 

 .األخطاء بعد وقوعها وحتمل املؤسسة نتائجها وال يستفاد منها إال عند إعداد خطة جديدة
وبصفة عامة ميكن القول أن األنواع الثالثة السابقة هلا أمهية ابلغة يف حتقيق أهداف املؤسسة وإن استخدام         

معرفة بصورة متكاملة يتيح للمؤسسة ( بعد التنفيذ ) الرقابة املوجهة املستمرة والرقابة املرحلية مع الرقابة التالية 
 .والعراقيل املانعة هلذا( أين جيب أن تذهب )واألداء املرغوب الوصول إليه ( أين تقع اآلن ) أفضل ألدائها احلايل 

 .أنواع مراقبة التسيري حسب التخصص أو أنواع النشاطات -اثلثا 
تتعلق أنواع الرقابة حسب التخصص بنشاط متميز ويكون موضوعها النشاط وحده وميكن أن تشمل         

و بعض عناصر عمليات التسيري ابملؤسسة فتشمل مثال النواحي اإلدارية الرقابة يف مثل هذه احلاالت على كل أ
والتنظيمية والوسائل وطرق العمل املستخدم والنواحي املالية وشؤون املوظفني واللوائح والقوانني واملشاكل اليت تعيق 

 .سري العمل وحتقيق األهداف
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 32:يصها على النحو التايل وهناك عدة أنواع من الرقابة حسب النشاطات ميكن تلخ        
 .الرقابة على األعمال اإلدارية -أ

وتقوم برقابة مجيع أوجه النشاطات اليت تقوم هبا املؤسسة ومتابعة أدائها وتقييمها هبدف التأكد من سري         
وعالجها  العمل اإلداري مبختلف الوحدات اإلدارية والتعرف على املعوقات اليت حتد من سري هذا العمل إلزالتها

 .والتأكد من تنفيذ السياسات اليت تقررت من أجل حتقيق كفاءة اإلدارة و سالمتها
 (.املالية ) الرقابة احملاسبية أو  -ب 

الرقابة على البياانت املالية  وتشمل. وتعين الرقابة على األعمال املالية املتعلقة بصرف وحتصيل األموال        
والعمليات احملاسبية وإعداد الدفاتر والسجالت واملستندات القانونية وفقا للطرق النظامية وقواعد امليزانية واملبادئ 

وهتدف هذه الرقابة إىل محاية األموال . احملاسبية وأحكام القوانني واللوائح والتعليمات والقرارات واملنشورات املالية
امة اخلاصة ابملؤسسة وكشف األخطاء واملخالفات املالية والبحث عن األسباب اليت أدت إىل حدوثها وحماولة الع

 .إجياد الطرق والوسائل الكفيلة بعالجها وتصحيحها وحتديد املسؤولية ومساءلة مرتكبيها
 الرقابة الفنية –ج 

ابألعمال الفنية اليت ميارسها الفنيون يف ااجماالت  ويقصد ابلرقابة الفنية ذلك النوع من الرقابة املختصة        
 .إخل... املهنية أو احلرفية ومثاهلا األعمال الطبية واهلندسية والصحية والرتبوية والتعليمية والقانونية 

 .الرقابة االقتصادية  –د 
وتنتقل مرافقة مرحلة التنفيذ  وهي الرقابة على املشاريع االقتصادية اليت تبدأ منذ مرحلة حتديد األهداف،        

حيث تبلغ ذروهتا، ومرحلة مجع املعلومات ودراستها وحتليلها، ومرحلة تقييم عملية التنفيذ، إىل أن تصل إىل مرحلة 
التصحيح والعالج، ويكون هدفها األساسي التحقق من أن التصرفات واإلجراءات تسري وفقا ملا هو مرسوم و 

املؤسسة والنظر إىل املستقبل والتنبؤ ابالحنرافات احملتمل حدوثها، من أجل اختاذ  مطلوب مبا يكفل حتقيق أهداف
اإلجراءات التصحيحية ملنعها قبل استفحاهلا وحتمل النتائج واألضرار الناشئة عنها، فنوع الرقابة هذا هو الرقابة 

من األساليب اليت تستخدم يف و . اإلجيابية اليت حتقق األهداف العامة أبقل قدر ممكن من التكاليف واخلسائر
، (أو جدول املوازنة اليومية )  GANTالتقارير الدورية الشهرية، أسلوب جدول جانت : الرقابة على املشاريع

 .بريت وأسلوب املسار احلرج PERTأسلوب 
 تشمل وما جيمع هذه األنواع من الرقابة ضمن هذا التصنيف ما يسمى ابلرقابة على أساس األنشطة اليت        

مجيع األنشطة ذات القيمة يف املؤسسة احلديثة اليت تعمل يف ظل بيئة شديدة التعقيد من سرعة التقدم التكنولوجي 
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 .140-144، صذكرهمرجع سبق عارف،  جدیالة الح  

 



 االطار المفاهمي لمراقبة التسيير: الفصل األول 
 

22 
 

و تطور مستوى الصناعة حيث مل يعد منط اتيلور يف التسيري والرقابة قائما، بل تطور مع ذلك معنی الرقابة التعرف 
 33.ابلرقابة الشاملة

 .التسيري حسب كيفية مجع احلقائقأنواع مراقبة  -رابعا 
 34:كيفية مجع احلقائق إىل قسمني رئيسيني مها  ميكن تقسيم أنواع مراقبة التسيري على أساس        

 .الرقابة على الواثئق واملستندات والسجالت –أ 
نظمة للتثبت من يكون النشاط الرقايب هنا على الواثئق والسجالت الورقية واإللكرتونية املوجودة يف امل        

صحة هذه املستندات، هلذا تشكل الواثئق واملستندات وسيلة أخرى من وسائل مراقبة التسيري، فعن طريق مراقبتها 
ميكن للرقابة التوصل إىل معرفة سري العمل داخل املنظمة، وتطبق هذه الوسيلة يف املنظمات الكبرية، ألن هذه 

ت تسري وفقا للتعليمات والقوانني املعمول هبا واملخططة أصال لتحقيق الرقابة تؤكد من أن التصرفات واإلجراءا
 .األهداف

 .الرقابة على سلوك األفراد وأدائهم للعمل -ب 
وتعترب املالحظة . يعتمد هذا النوع من الرقابة على املالحظة الشخصية السلوك العمال وأدائهم للعمل        

ت عن سلوك األفراد وأدائهم، إذ يقوم املسؤول عن املراقبة بنفسه الشخصية من أحسن الوسائل جلمع املعلوما
ملشاهدة ما جيري يف ظروف طبيعية متاما مما يزيد يف دقة املعلومات اليت حيصل عليها عن طريق املالحظة 

 .الشخصية، كما ميكن استعمال الواثئق اإللكرتونية يف ذلك
 .أنواع مراقبة التسيري حسب مصادرها -خامسا 

 35:تنقسم مراقبة التسيري حسب مصادرها إىل نوعني رئيسيني مها         
 .الرقابة الداخلية - 1

ويقصد هبا أنواع الرقابة اليت متارسها كل مؤسسة بنفسها على أوجه نشاطاهتا اليت تؤديها، والغرض منها هو ضبط 
خلية عادة إىل مجيع العمليات اليت تؤديها األعمال اجلارية وإحكام مسارها حنو االجتاه الصحيح، ومتتد الرقابة الدا

املؤسسة ويف مجيع مستوايهتا التنظيمية، هذا وإن كانت مراقبة التسيري هي جزء من الرقابة الداخلية إال أن هذا 
 .التقسيم يبني فقط أن عملية الرقابة تتم من مصادر داخلية

وتعترب الرقابة الداخلية يف أحد وجوهها رقابة ذاتية ألن التنظيمات نفسها هي اليت تراقب أداءها وتقدر         
إجنازها يف ضوء املقاييس واملعايري احملددة مسبقا لتحديد االحنرافات اإلجيابية أو السلبية ومعرفة أسباهبا وحتليلها 
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 P. L Bescos et collaborateurs, Op.Cit, P397. 
34

 .10اعوري، مرجع سبق ذكره، ص فدمحم عیسى ال  
35

 .149-147یالة الحج عارف، مرجع سبق ذكره، صد  
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هذه الرقابة إجيابية، أتخذ ابحلسبان االعتبارات السلوكية واإلنسانية اليت وإجياد احللول املناسبة هلا، على أن تكون 
تؤثر يف العالقات بني األفراد العاملني يف املؤسسة ويف طرق أداءهم وتكون مرنة، وابلتايل حتقق األداء اجليد الذي 

يکونوا أكثر تقبال لعملية الرقابة، يعتمد على مشاركة األفراد املعنيني، ومن مث زايدة فرصهم يف املكافآت والرتقيات و 
 36.وتعترب هذه الرقابة نوعا من الرقابة املانعة

وميكن تصنيف التدقيق اإلداري الذايت ضمن هذا النوع من الرقابة، ويقصد به أن تقوم املؤسسة دوراي         
يشملها ذلك حتديد الوضع  بتقييم أدائها ككل، يف مجيع األنشطة واملستوايت، ومن بني ااجماالت األساسية اليت

جيب وأية تعديالت االزمة يف أهدافها والسياسات اليت . احلايل للمؤسسة يف السوق، ودرجة حتقيقها خططها
األخذ هبا، فهناك درجة ملحوظة من التقادم يف كل هذه الواجهات من عمل املؤسسة، يتطلب حتديدا وإبداعا و 

 37...(.التكنولوجية واالجتماعية  االقتصادية،) تکييفا مع متطلبات البيئة 
 .الرقابة اخلارجية - 2

وهي تلك الرقابة اليت يعهد مبا إىل جهات متخصصة مستقلة عن اإلدارة، لالطمئنان على أن املؤسسة         
تعد  وقد تطورت أساليب العمل ابلرقابة اخلارجية ومل. ملتزمة ابللوائح والقوانني املعمول ميا و ابخلطط اليت رمستها

جمرد تفتيش وتتبع للمخالفات وإمنا امتدت إىل النواحي اإلجيابية والقيام ابلبحوث والدراسات وحتليل املشاكل 
 38.والوقوف على أسباهبا، وتقدمي االستشارات و ترشيد القرارات والسياسات

يف هذا اإلطار توجد مکاتب دراسات خارجية متخصصة يف اإلدارة والتسيري قدم خدمات من خالل         
تقييم أداء املؤسسة، دون االقتصار على العمليات املالية بل تتسع هذه الرقابة لتشمل مجيع جماالت مراقبة التسيري 

د البشرية، املالية، البحث والتطوير والعالقات العامة التسويق، املوار : من تقييم أداء أنشطة املؤسسة املختلفة مثل
لغرض معرفة مدى توافق األداء الفعلي مع األهداف الفرعية، ويؤكد هنا على تشخيص وحتديد مواطن الضعف 

والقوة مع حتديد اجلهات املسؤولة عنها، مع األخذ ابحلسبان عوامل ووضعية البيئة اخلارجية، وتقدمي االقرتاحات و 
 .صيات اليت متكن املؤسسة من حتقيق أهدافها يف أحسن الظروفالتو 
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 .91عیسی الفاعوري، مرجع سبق ذكره، ص دمحم  
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 .949دكره، صخلیل خمد حسن الشماع، مرجع سبق   
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 مكانة نظام مراقبة التسيري يف املؤسسة و مراحل تصميمه: املبحث الثالث 

إن احلديث عن مكانة مراقبة التسيري يف املؤسسة تستدعي منا التفريق بني املسري و مراقب التسيري حيث         
 .أن املسري هو الذي يتخذ القرار يف املؤسسة، بينما مراقب التسيري يساعد املسري على اختاذ هذا القرار

بة التسيري يف املؤسسة، وهذا بعد استعراض وعليه سنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل مكانة مراق        
 . صالحيات مراقبة التسيري و مراحل تصميمه

 صالحيات مراقبة التسيري وموقعها يف املؤسسة: املطلب األول
صالحيات : أوال . سنحاول يف هذا املطلب التطرق إىل صالحيات مراقبة التسيري و مراحل تصميمه        

 مراقبة التسيري
 . ميكن تقسيم صالحيات مراقبة التسيري إىل صالحيات كالسيكية وأخرى حديثة        

 الصالحيات الكالسيكية -1
ختتلف صالحيات مراقبة التسيري من مؤسسة إىل أخرى اختالفا شديدا ويف مجيع احلاالت يقوم مراقب         

 : التسيري مبا يلي 
يرتجم مبساعدة  -ملعرب عنها يف خمطط طويل ومتوسط املدى، يشارك يف وضع السياسة العامة للمؤسسة ا -

املعنيني األهداف العامة إىل أهداف خاصة كما يساهم يف وضع خمطط النشاط وبرانمج العمل للمؤسسة ويساعد 
 خمتلف املسؤولني يف وضع موازانهتم، 

 ينسق جمموع الربامج و املوازانت ويضمن انسجام هيكل املؤسسة،  -
تلف االجنازات ويقاران مع التقديرات ليستخرج الفروقات ويقرتح القرارات الواجب اختاذها يراقب خم -

 التصحيحها، 
وبصورة عامة . يضع ويطور لوحات القيادة للمسؤولني الذين عليهم إجياد املعلومة الرئيسية أو النقاط احلساسة -

على نوعية املعلومات وآجال احلصول عليها، وهو  يكون مسؤوال عن املعلومات املالية الداخلية للمؤسسة، وحيرص 
 . كذا رجل الدراسات االقتصادية

 الصالحيات اجلديدة ملراقبة التسيري -2
 : إن الصالحيات اجلديدة ملراقبة التسيري جتعل منه ما يلي 
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م مراقبة آن مرافقة التغريات ترتكز بصورة أساسية على مفهوم التكوين، حيث أن نظا :مرافق للتغريات  -2-1
التسيري هو الذي يتحمل هذه املهمة حيث يقوم بتنشيط حصص تكوينية داخلية لصاحل املوظفني وخباصة املبتدئني 

 :يهدف من خالهلا إىل
 تطوير ثقافة التسيري داخل املؤسسة،  -

 تبليغ الرسائل املتعلقة مبتابعة حتسني النتائج، -

 تطوير احلوار مع املنفذين، -
 .املسامهة يف تقدمي صورة اجيابية عن وظيفته -

وعادة ما ميد مراقبوا التسيري إىل تقدمي النصائح والتوجيهات للموظفني اجلدد قبل مطالبتهم ابألرقام         
 .واملعلومات وهذا ما يسهل عليهم االندماج مع املوظفني

التنبؤ، القياس، اختاذ التدابري : إن مهمة مراقبة التسيري ترتكز حول ثالث نقاط هي :رجل حوار التسيري  -2-2
 :الالزمة، ويهدف حوار التسيري إىل التأكد ابستمرار أن لكل مسؤول نظرة واضحة على 

 ملاذا، ملعرفة أسباب أو مربرات -ماذا وكم، وبعبارة أخرى ما هي مهمته ومستوى التحسني املطلوب حتقيقه،  -
 التحسني املطلوب حتقيقه،

 . كيف أي ماهي اإلجراءات احملتملة واليت ميكن تطبيقها ابلصورة اليت تسمح له بتحقيق األهداف  -
 موقع مراقبة التسيري يف املؤسسة: اثنيا

مؤسسة من خالل األدوار اليت يقوم هبا نظام مراقبة التسيري، فإنه ختوله من بوء أعلى املراتب يف اهليكل التنظيمي لل
 .حىت تكون له اإلمكانيات والوسائل الالزمة وكذلك حيت يتمتع ابالستقاللية ليقوم ابألدوار املوكلة إليه

خيل نظام مراقق التسيري موقعا وظيفيا يكون اتبعا اما للمدير العام أو املدير املايل أو ملواقع أخرى، ومرد ذلك 
 :احلاجة إىل االستجابة لثالث متطلبات

 الثاين يهدف إىل تقارب واحتكاك مراقبة التسيري ابمليدان، -ين استقاللية مراقبة التسيري، األول يع -
 . والثالث يهتم ابملعلومات من حيث وفرهتا وسهولة الوصول إليها -
 اتبعية مراقب التسيري للمدير املايل  -1

 (.7-7)يكون منصب مراقبة التسيري ضمن مصلح املديرية املالية مثلما يظهره الشكل 
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 اتبعية مراقبة التسيري للمدير املايل( 1-1)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 Xavier Bouin , François Xavier Simon, François xavier Simon, les nouveaux visages du: املصدر 
contrôle de gestion, Dunod, Paris, 2000, p54 

  39.هلذه التابعية عدة سلبيات
 . ميكن للمدير املايل أن يشكل حاجزا أقل أو أكثر شفافية بني املدير العام و نظام مراقبة التسيري -
وهذا ما يصعب عالقته مع املنفذين ومسؤوليتهم  "املديرية املالية" حيمل نظام مراقبة التسيري يف هذه احلالة شعار  -

 . ألنه سيكون طرفا وحکما يف نفس الوقت
 تكون مصادر املعلومات يف هذه احلالة ابلدرجة األوىل ذات طبيعة اقتصادية ومالية على حساب املعطيات -

 .األخرى
 اتبعية مراقبة التسيري املواقع األخرى -2

راقبة التسيري يف نفس مستوى املسؤولني الرئيسيني للمؤسسة وذلك هبدف تضع بعض املؤسسات منصب م        
 (.2 -7)تسهيل االتصاالت بني خمتلف املصاحل، ويظهر ذلك حسب الشكل رقم 
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 Xavier Bouin , François Xavier Simon, François xavier Simon, les nouveaux visages du contrôle de 

gestion, Dunod, Paris, 2000, p54 

 المدیر العام

 المدیر المالي

 مراقبة التسییر
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 االتصال على هيئة أسنان املشط( 2-1)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 

 Xavier Bouin , François Xavier Simon, Opcit, p54: املصدر 
 اتبعية مرافق التسيري للمدير العام -3

وهذا املوقع يعطيه  املدير العام،)إن موقع مراقبة التسيري يف املؤسسة احلديثة جتعله مرتبط ابملسري واملخطط         
 (.9-7)استقاللية وسلطة التدخل كما هو مبني يف الشكل 

 اتبعية مراقب التسيري للمدير العام( 3-1)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 Xavier Bouin , François Xavier Simon, Opcit, p54 :املصدر 
 
 
 
 

 المدیر العام

مصلحة المالیة و 

 المحاسبة

 مصلحة الشراء مراقبة التسییر مصلحة مصلحة التوثیق

 المدیر العام

 مراقبة التسییر
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  مراحل تصميم نظام مراقبة التسيري :املطلب الثاين
 : ميكن لنظام مراقق التسيري ان يصادف عند وصوله إىل املؤسسة حالتني ومها 

إما أن يكون نظام مراقبة التسيري موجودا يف املؤسسة، ويف هذه احلالة يندمج مع فريق العمل الذي يرتأسه  -
وإما أن يكون نظام مراقبة التسيري غري  -لنظام املوجود، ويندمج كذلك يف النظام، ويسعى إىل حتسني فعالية هذا ا

موجود يف املؤسسة ويف هذه احلالة عليه أن يقوم إبنشاء وظيفة مراقبة التسيري ونظام املعلومات ومسار املراقبة يف 
 أ. آن واحد

 تقدمي عام ملراحل عمل نظام مراقبة التسيري: أوال
همة مراقبة التسيري على التحليل الشامل للوظيفة املوجودة وملخطط حتدد العوامل األساسية لنجاح م        

النشاط، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن نظام مراقبة التسيري جيب أن ينسجم مع خصوصيات املؤسسة أي مع تنظيمها 
ؤسسة وطريقة إدارهتا وهلذا وقبل كل شيء على نظام مراقبة التسيري ان يقوم جبمع كل املعلومات املتعلقة ابمل

 40: وجماالت نشاطها من اجل حتليلها بصورة معمقة وذلك وفق ثالثة مراحل قبل تفصيلها فيما بعد
يتفرغ مراقبة التسيري يف هذه املرحلة إىل دراسة حميط املؤسسة وقطاع نشاطها الستخراج التوجهات  :املرحلة األوىل

 : العامة أي
 نوات األخرية، معدل التطور املسجل خالل السنتني أو الثالث س -
 التطلعات على املدى املتوسط،  -
 .اخل... مثل الثبات، التذبذب، االحتكار، املردودية : اخلصائص الرئيسية  -

وهتدف هذه املرحلة إىل التعرف على الفرص والتهديدات املوجودة مبحيط وقطاع نشاط املؤسسة، كما         
 . ى املؤسسة أن تتحكم فيهاهتدف إىل حتديد النقاط األساسية اليت جيب عل

ويف هذه املرحلة يركز مراقب التسيري على حتليل مسار التسيري نفسه، من أجل تقييم اجيابياته  :املرحلة الثانية
 . وسلبياته ومقارنته مع احتياجات املؤسسة

لتسيري، وعليه كذلك أن ويف األخري عند االنتهاء من مرحلة التحليل يشرع يف اقرتاح نظام مراقبة ا :املرحلة الثالثة
 .يتابع طريقة التنفيذ لتحديد االحنرافات وتصحيح األخطاء

 حتليل حميط وقطاع نشاط املؤسسة: اثنيا
حيث يتجه التحليل من احمليط االقتصادي واالجتماعي والتقين للمؤسسة ل يل إىل قطاع نشاط املؤسسة،         

 . سسةوهذا الستخالص أثر الظواهر اخلارجية على املؤ 
                                                           

40
 .10، ص مرجع سبق ذكرهصفاء لشهب،   
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 حتليل احمليط العام -1
يعتمد مراقب التسيري للقيام بذه الدراسة على املعلومات و الدراسات السابقة املتوفرة يف مصاحل التوثيق         

الداخلية للمؤسسة، لدى املسؤولني التجاريني ولدى إدارة املوظفني، كما يستشري اجلهات املتخصصة، وكذلك 
 .اخل...الغرف التجارية

كما يعتمد كذلك يف دراسته على املعلومات اليت جيمعها أثناء املقابالت مع املسؤولني الرئيسيني          
 .للمؤسسة، وبصورة خاصة أولئك الذين هم يف اتصال دائم مع السوق واملنتجات

سة وميكن تلخيص ويف هناية هذه الدراسة إبمكان مراقب التسيري حتديد العوامل املؤثرة يف مستقبل املؤس        
 : هذه العوامل يف 

 . اخل...كمؤشرات األسعار، ووضعية التشغيل، مؤشرات التضخم  :العوامل االقتصادية واالجتماعية -
وتتضمن املعطيات املتعلقة ابألسواق وتطورها وهذا حىت حتافظ املؤسسة على مكانتها يف  :العوامل التجارية  -

 . السوق
، سهولة التوظيف، األجور (كاإلعالم اآليل مثال)کمستوى التأهيل املهمة املؤسسة   :العوامل اخلاصة ابلنشاط -

 . اخل....املطبقة
وتتعلق ابلتشريعات بصفة خاصة هبذا املنتوج أو ذلك و ابألسواق وقطاعات النشاط،  :العوامل التنظيمية -

ساسية اليت تعتمد عليها كل مؤسسة ونتيجة هلذا البحث والتحليل ميكن ملراقب التسيري أن يستخلص العوامل األ
 . من أجل جناحها

 حتليل قطاع نشاط املؤسسة -2
ويف هذه املرحلة يتعمق مراقب التسيري يف دراسته إىل أكثر عن طريق التعرف على قطاع النشاط الذي تعمل به 

ويف هذا . 41شط فيهاملؤسسة، وهذا املعرفة درجة الضغط التنافسي الذي تواجهه املؤسسة داخل القطاع الذي تن
 :قوى كما هي موضحة يف الشكل 9العوامل املؤثرة على القدرة التنافسية يف  Porterاإلطار حدد 
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 M. Porter, L’avantage Concurrentiel, Dunod, Paris, 1997, P14. 
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 القوى التنافسية اخلمس لقطاع النشاط( 4-1)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 M, Porter, L’avantage Concurrentiel, Dunod, Paris, 1997, p15: املصدر 
تسمح نتائج هذه الدراسة للمؤسسة بتحديد نقاط قوهتا وضعفها وتساعدها على إعداد إسرتاتيجيتها كما         

تسمح هلا بتحديد الفرص و التهديدات املوجودة يف حميطها وابلتايل تساعدها على حتسني موقعها يف السوق ويف 
 .شاطهاقطاع ن

 حتليل احمليط الداخلي للمؤسسة: اثلثا
يقوم  بعدما يتعرف مراقب التسيري على التهديدات والفرص املوجودة يف حميط املؤسسة ويف قطاع نشاطها،        

بدراسة املؤسسة يف حد ذاهتا الستخراج نقاط قوهتما وضعفها وهتدف هذه الدراسة إىل حتديد مالمح املؤسسة و 
 . توجيه التدخالت املستقبلية

 الدراسة االقتصادية -1
يركز مراقب التسيري من أجل رصد صورة للمؤسسة على ماضيها، حاضرها، ومستقبلها، وحياول يف بداية         

مر استخالص و معرفة إسرتاتيجية املؤسسة وأهدافها من خالل مقابالته مع اإلدارة العامة و أهم املسريين وهذا األ
 .من شأنه أن يساعده كثريا على تصميم نظام متالئم معها

بعد التعرف على األهداف وعلى اإلسرتاتيجية املوضوعة، يقوم املراقب إبجراء دراسة تفصيلية ملختلف         
واملالية ( اخل...رقم أعماهلا، حصتها يف السوق)اطات املؤسسة من خالل دراسة خمتلف املؤشرات االقتصادية نش

 (.اخل... السيولة، االستقاللية املالية، رأس املال العام، اخلزينة

 

 

 

 تهدیدات           المؤسسات الداخلة للقطاع                                                                     

 قوة التفاوض للموردین                                                          قوة التفاوض للزبائن                                

 

 

 تهدیدات             المنتجات البدیلة                                                                   

 المؤسسات التي تطمح الى الدخول في القطاع

 المنافسین المباشرین في القطاع

 المنتجات البدیلة

 الزبائن الموردون
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املؤسسات إن مقارنة النتائج السابقة مع النتائج احلالية احملققة ، كذلك مع النتائج احملققة من طرف         
املنافسة تسمح ملراقب التسيري بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف اليت ينبغي حتسينها وهذا برجوع مراقب التسيري 

 . ، كما تسمح له ابحلصول على نظرة اقتصادية شاملة عن املؤسسة(إىل امليزانيات، حساابت النتائج، اإلحصائيات
 : تشخيص تنظيم املؤسسة -2

م مراقب التسيري ابالطالع على اهليكل التنظيمي وعلى مراكز املسؤولية املختلفة لدراسة مدى وفيها يقو         
حتكم هذه املراكز يف املتغريات األساسية، ويف حالة وجود متغرية أو أكثر غري متحكم فيها البد من إعادة النظر يف 

بدراسة نظام التقييم والرتقية املطبق، فهو يفضل مث يقوم مراقب التسيري . اهليكل التنظيمي وإعادة حتديد املسؤوليات
أن تكون الرتقية على أساس النتائج وليس على أساس األقدمية أو احملسوبية، ابعتبار هذه األخرية ليست حكما 

 . على أدائهم
 اقرتاح نظام ملراقبة التسيري ومتابعته : رابعا 

 اقرتاح النظام -1
على اإلجاابت السابقة يصبح إبمكانه اقرتاح نظام ملراقبة التسيري، حبيث عندما يتعرف مراقب التسيري         

يكون متالئم مع وضعية املؤسسة، يف بداية األمر يعتمد النظام املقرتح من طرف مراقب التسيري على نظام 
ظم مع املعلومات املوجود واملتعلق ابحملاسبة التحليلية واإلحصائيات، بعد ذلك تكيف هذه ااجمموعة من الن

االحتياجات النامجة عن األهداف املنتظرة، وخالل مرحلة البحث عن املعلومات يكون املراقب قد متكن من تقييم 
مستوى نظام املعلومات املوجود و مدى أمهيته أي إذا كان ذا مصداقية، وإذا ما كانت آجال االجناز حمرتمة 

 .والوسائل املستعملة مالئمة وكاملة
ب التسيري يف هذه املرحلة ابختيار وسائل املراقبة املالئمة حلالة املؤسسة وذلك حسب حالة يقوم مراق        

  .املؤسسة و اليت يكون قد شخصها يف املرحلة السابقة
 متابعة النظام املقرتح -2

 : بل يقوم بعدها مبتابعته من خالل النقاط الثالث التالية ال يكتفي مراقب التسيري ابقرتاحه النظام فقط،
 تكيف النظام مع احتياجات املؤسسة  -2-7

 :و تتمثل التساؤالت املطروحة يف هذا الصدد فيما يلي
 هل الوسائل املقرتحة تسمح بتحسني النتائج؟  -        
 بري عنها أثناء الدراسات األولية؟ هل تستجيب هذه الوسائل للتوقعات العملية كما مت التع -        
 وهل هي مركزة على املتغريات األساسية اليت ينبغي متابعتها يف كل املراكز للمسؤولية؟ -        
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إن استجابة نظام مراقبة التسيري الحتياجات املؤسسة يعين كذلك تلبية طلبات اإلدارة ونظام املراقبة         
عن مدى مالءمة الوسائل املستعملة مع املشاكل اليت ميكن أن تواجه املؤسسة ومع الداخلية، هلذا ينبغي التساؤل 

 .املتغريات األساسية اليت ينبغي متابعتها قبل كل شيء"
 : وعادة يتم احلكم على مدى فعالية النظام املقرتح ابالعتماد على عدة مقاييس نوعية نذكر منها        

 الواثئق والنتائج املطلوبة، آجال تنصيب النظام ووترية تقدمي  -
 سهولة استعماله،  -
 مصداقية املعلومات املقدمة،  -
 وظيفة املعلومات املقدمة، -
 . إمكانية إجراء مناقشات داخلية -

كما عليه أن يتحلى   وعلى مراقب التسيري أن يتحلى ابلروح النقدية و أن يتقبل االنتقادات املوجهة له،        
 .ابجلرأة يف طرح األسئلة

إن احلكم على طريقة عمل نظام مراقبة التسيري تعين مراقبة مدى تطابق مسار هذا النظام  :طريقة عمله  -2-2
يقوم مراقب التسيري بدراسة ومقارنة النظام واألهداف . مع ما هو خمطط، مع احرتام اإلجراءات واآلجال احملددة

ؤسسة وعلى أساس هذه املقارنة يتم إدخال التصحيحات الالزمة على النظام املقرتح وتكون الواثئق الداخلية للم
 .مصحوبة إبجراءات أو تعليمات خمتصرة للتذكري بطريقة العمل

ابلتأكد من مالءمة توقعات النظام وبتحديد املقاريخ الداخلية اليت ينبغي  Calendrierتسمح الرزانمة         
وأي أتخر يدل على وجود مشکل يرجع اما لكثافة و ثقل العمل أو لعدم توفر املعلومات يف اآلجال  احرتامها،

 .املطلوبة
إضافة إىل . من املهم جدا التأكد من مدى توافق التكلفة اإلمجالية للنظام مع إمكانية املؤسسة :تكلفته  -2-3

حمل دراسة حتليلية دقيقة مبدف دراسة كيفية ( لفةحتسني النتائج التك) ذلك فإنه ينبغي أن تكون العالقة بني 
 .حتسينها
وكخالصة ملا سبق فإن الدراسة التشخيصية لوسائل مراقبة التسيري و طريقة عمل هذا النظام هتدف إىل         

 :التأكد من أن
هذه  -االقتصادية، املؤسسة متتلك الوسائل الضرورية املكيفة يف نفس الوقت مع خصوصياهتا ومع وضعيتها  -

 تكلفة النظام توافق إمكانيات املؤسسة، -الوسائل تعمل بصورة جيدة ومتناسقة مع اإلجراءات احملددة، 
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تتحدد مكانة مراقبة التسيري يف املؤسسة تبعا لألدوار اليت يضطلع هبا، واألدوات اليت يعتمد عليها يف         
، حيث يقوم ابقرتاح النظام املالئم (تنظيمها وطريقة إدارهتا)سة ذلك، واليت جيب أن تنسجم مع خصوصيات املؤس

 (.الداخلية واخلارجية)الوضعية املؤسسة 
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 خالصة الفصل
إىل ماهية نظام مراقبة التسيري ابعتباره  التطور التارخيي ملراقبة التسيري مثتطرقنا من خالل هذا الفصل إىل         

مسارا دائما للتعديل يسمح ابلتدخل قبل، أثناء وبعد األداء، حيث يساعد املسؤولني على التحكم يف أدائهم من 
خالل متابعة األداءات وحتليل االحنرافات والبحث عن أسباهبا، وابلتايل ميكنهم التعرف على مواقع اخللل لتحسني 

 .ملستقبلأدائهم يف ا
كما تناولنا يف هذا الفصل أهداف مراقبة التسيري کرابط بني املستوى االسرتاتيجي واملستوى التنفيذي          

 .ومدى مسامهته يف تصور هيكل املؤسسة على أساس الالمركزية الفعالة ودوره يف وضع نظام املعلومات
اهليكل التنظيمي يف املؤسسة وتبيان صالحيته الكالسيكية  ويف األخري قمنا إببراز مكانة مراقبة التسيري يف        

واجلديدة مث تبعناه بعرض اخلطوات اليت يتبعها املراقب عند تصميمه لنظام مراقبة التسيري حيث يقوم بدراسة حميط 
 .وقطاع نشاط املؤسسة، مث يقوم إبجراء الدراسة الداخلية للمؤسسة وبعدها يقرتح النظام مث يقوم مبتابعته

يعمل نظام مراقبة التسيري على حتقيق الكفاءة والفعالية يف استخدامه للموارد، فهو أداة أساسية وضرورية         
التحسني أداء املؤسسات بصفة عامة واملؤسسات العمومية االقتصادية اجلزائرية على وجه اخلصوص، واليت رغم 

 . املستوى املطلوبخمتلف اإلصالحات اليت عرفتها إال أن أداءها مل يرق إىل
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني
أدوات مراقبة التسيير و دورها في 

في المؤسسات  تحسين األداء
 االقتصادية
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 :متهيد

لحاجة ا هذه، و لنشاطها احلسنن السري لضما متطور رقابة نظاملى إعها نون كا مهما املؤسساتل ك حتتاج
التقنيات أو األدوات هي عبارة عن املؤشرات ه ذهدقيقة، و تقنياتأدوات و  استعماللى إ احلاجة جعلتلملحة ا
 .سسةؤلمل اقب من و املرجوةطرة لمسداف األها حتقيق من التأكدفي املسؤولني  عليهايعتمد لتي ا

وظيفة  تعتمد لذلك مشروعأي في  البدءل قبالصحيحة والدقيقة  الوسائلعلى ذي يعتمد لو اه الناجح فاملسري
أدوات  تستعمل و و انجح صحيح بشكلالوظيفة ه ذهأتدية في  تساعدهملتي ا الوسائلعلى التسيري  مراقبة
 .واعها ملساعدة املسري الختاذ أفضل القرارات املتاحة و ذلك لتحسني أداء مؤسستهأن مبختلفالتسيري  مراقبة

 :وقد فرضت منهجية البحث تناول هذه األدوات يف مبحثني

 األدوات الكالسيكية وتضم حماسبة التكاليف، املوازنة التقديرية، التحليل املايل، : املبحث األول  -

البنشمركينغ األدوات احلديثة وتشمل حماسبة التكاليف على أساس األنشطة، لوحات القيادة، : املبحث الثاين  -
 .وإعادة اهلندسة
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 األدوات الكالسيكية: املبحث األول

تلك األدوات اليت ارتبطت بظهور مراقبة التسيري وخنص ابلذكر هنا حماسبة التكاليف، التحليل املايل  وهي        
فمحاسبة التكاليف تسعى إىل دراسة، حتليل و مراقبة التكاليف ملختلف مستوايت النشاط . واملوازانت التقديرية

يتم حتديد االحنرافات وأسباهبا، يف حني جند  االقتصادي أما املوازانت التقديرية فهي أداة لتقييم األداء، حيث
 . التحليل املايل يعمل على معاجلة البياانت املالية املتاحة واستعماهلا يف عملية اختاذ القرار وحتسني األداء

 حماسبة التكاليف: املطلب األول

تقوم حماسبة التكاليف جبمع املعلومات وتبويبها مبا يفيد اإلدارة على التخطيط وتقييم النتائج والرقابة على         
العمليات وهي متدن عموما إىل معرفة نقاط القوة و الضعف لدى املؤسسة وهذا املساعدة املسؤولني على تقييم 

 . وحتسني أداء املؤسسة

 التكلفةمفهوم التكلفة وسعر : أوال

 تعريف التكلفة  -1

هي جمموع األعباء املتعلقة مبرحلة معينة أو منتوج مادي معني، أو جمموع منتجات أو خدمة أو حمموع  التكلفة
 خدمات مقدمة يف مرحلة معينة قبل املرحلة النهائية أي قبل وصوهلا إىل البيع أو األداء 

 (سعر التكلفة) تعريف التكلفة النهائية  -2

سعر التكلفة هو جمموع التكاليف اليت يتكلفها منتوج معني أو خدمة مقدمة ابتداء من انطالق عملية         
 1(.أي حتسب فيها تكاليف البيع) إعدادها إىل غاية وصوهلا إىل املرحلة النهائية 

دمة إىل غاية وصوهلا إىل حتمله هذا املنتوج أو هذه اخل)إن سعر التكلفة ملنتوج أو خدمة هو كل ما تكلفه         
 .املستوى النهائي للبيع أو تقدمي اخلدمة

وهذا التوجه يتضمن نظرة جديدة لبعض النواحي، خاصة انحية السوق، وابلنظر إىل ضغوطات املنافسة         
واليت تفرض على املؤسسة سعر حمدد، فاملشكلة ليست يف حساب سعر البيع انطالقا من سعر التكلفة، وإمنا 

 . البحث عن طريقة جتعل من سعر التكلفة أقل من سعر البيع التنافسي

 طرق حساب التكاليف : اثنيا
                                                           

1
 .01، ص0991ناصر دادي عدون، المحاسبة التحليلية، دار الدمحمية، الجزائر،   
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 : هناك عدة طرق حلساب سعر التكلفة واليت ميكن إجيازها يف النقاط التالية        

 (احلقيقية) طريقة التكلفة الكلية  -1

( مباشرة وغري مباشرة) يقصد ابلتكلفة الكلية األسلوب الذي أيخذ بعني االعتبار مجيع نفقات املؤسسة         
حيث تفرتض هذه الطريقة تقسيم املؤسسة إىل مراكز وأقسام تدعي مراكز التحليل أو مراكز العمل، و اليت 

جيب التفرقة بني األعباء املباشرة و األعباء الغري  تستعمل يف حتليل األعباء اليت ال حتسب مباشرة يف التكاليف، أي
مباشرة، فاألوىل تتعلق إبنتاج نوع معني دون سواه وابلتايل حتمل إىل سعر تكلفة هذا النوع فقط يف حني األعباء 
الغري مباشرة ال ميكن حساهبا مباشرة يف سعر التكلفة األمنا تنفق على النشاط اإلنتاجي كله وليس على وحدات 

 .نتاج معينة، وتتواجد هذه التكاليف يف مجيع أقسام املؤسسةإ

تعيني وتوزيع األعباء على األقسام يتم جتميع األعباء اخلاصة بكل قسم هبدف حتديد تكلفة كل  وبعد        
قسم، وبعد معرفة عدد وحدات القياس اليت يتم على أساسها توزيع األعباء غري املباشرة داخل القسم جند تكلفة 

 . وحدة القياس

 : تسمح طريقة التكلفة الكلية ب

 املباشرة اخلاصة بكل قسم عند حساب التكاليف أو أسعار التكلفة، قياس جزء التكاليف غري  -

تسمح عملية مراقبة التسيري بتحديد مراكز املسؤولية، و ابلتايل فهي تشكل عنصرا ضروراي إذا أردان أن نطبق  -
 تسيريا ال مركزاي، 

 .حتليل سعر التكلفة حسب املراحل، شراء، إنتاج، توزيع -

ال ميكن حساب  -: اك جمموعة من االنتقادات اليت وجهت إىل هذه الطريقة وتتمثل يف ورغم هذا، فهن        
التكاليف إال عند انتهاء الدورة االستغاللية، بينما غالبا ما يطلب مسريو املؤسسات التعرف على سعر التكلفة 

 ملنتجاهتم قبل حساب جمموع التكاليف، 

 حتميل األعباء غري املباشرة،  كما تعترب هذه الطريقة طويلة عند توزيع و  -

ابإلضافة إىل ذلك، فهذه الطريقة ال أتخذ بعني االعتبار تغريات مستوى النشاط نظرا لثبات التكاليف الثابتة  -
 . من شهر آلخر

تتكون التكاليف املباشرة وغري املباشرة من تكاليف اثبتة وأخرى متغرية كما هو مبني  :طريقة التكلفة املتغرية -2
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 :يف الشكل

 العناصر املكونة للتكاليف املباشرة و غري املباشرة( 1-2)الشكل رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Norbert Guedj, Opcit,P150 :املصدر 

تقوم طريقة التكاليف املتغرية على التمييز بني التكاليف الثابتة واملتغرية، وحساب التكلفة على أساس         
 2.التكاليف املتغرية فقط

إن اهلدف األساسي من وراء تقسيم التكاليف إىل مباشرة وغري مباشرة يف طريقة التكاليف الكلية هو         
حماسيب، أي حساب التكاليف احلقيقية املدرجة يف املنتوج، أما تقسيم التكاليف إىل اثبتة ومتغرية يف طريقة 

ل النتيجة وليس حساهبا، فال ميكن أن نستعمل التكاليف فهدفه اقتصادي حتليلي، فهذه الطريقة هتدف إىل حتلي
 (.التكاليف الثابتة)أي طريقة حماسبية تسمح إبمهال جزء معني من التكاليف 

ونقطة  كذلك فإن حساب النتيجة بطريقة التكاليف املتغرية هو املرور إىل حساب هامش التكلفة املتغرية         
 (. لصفرعتبة املر دودي أو رقم أعمال نقطة ا) الصفر 

 إمجاىل التكاليف املتغرية  -رقم األعمال = اهلامش على التكلفة املتغرية 

 التكاليف الثابتة -اهلامش على التكلفة املتغرية = النتيجة التحليلية 

 التكاليف الثابتة xرقم األعمال                      

                                                           
2
 Norbert Guedj, Opcit, P157 

 

 تكاليف متغيرة                                                     

 

 تكاليف ثابتة                                                     

 

 غيرةتكاليف مت                                                      

 

 تكاليف ثابتة                                                     

 التكاليف المباشرة

المواد األولية و الطاقة الكهربائية  -

التي تنتج فيها  1المستهلكة في الورشة 

 المنتج أ

 1حضور المسؤول عن الورشة  -

 المواد األولية الالزمة إلنتاج المنتج أ -

 أجور العمال الذين ينتجون المنتج أ -

 االنتاج التي تنتج المنتج أاهتالك معدات  -

 حضور المسؤول عن المنتج أ -

 التكاليف غير المباشرة
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 = عتبة املردودية 

 اهلامش على التكلفة املتغرية                    

 التكاليف الثابتة                                

 = عتبة املردودية 

 نسبة اهلامش على التكلفة املتغرية                      

 : مع العلم أن 

 x 011 ألعمالرقم ا/ اهلامش على التكلفة املتغرية = نسبة اهلامش على التكلفة املتغرية 

متتاز هذه الطريقة بسهولتها و قلة تكلفتها مقارنة مع طريقة التكلفة الكلية، كما تسمح بتقييم وضعية         
 .املؤسسة من خالل مقارنة هامش تكلفتها املتغرية مع هوامش ابقي املؤسسات

لية فيما خيص املؤسسة، فهو يسمح كما تعترب عتبة املردودية مؤشرا هاما يتخذ على أساسه قرارات مستقب         
هلا مبعرفة التكاليف املتغرية و الثابتة اليت ال حتقق هلا ال رحبا وال خسارة، وابلتايل يسمح هلا مبراقبة التكاليف 

اإلنتاجية والتحكم فيها على حمال واسع، ويسمح هلا بتحديد األرابح يف فرتة زمنية حمددة وهذا موجب تکاليف 
 .إنتاجية عقالنية

وما أيخذ على هذه الطريقة، أنه ليس من السهل الفصل بني عناصر التكاليف الثابتة واملتغرية نتيجة للربط         
 . بني عناصر التكاليف وحجم اإلنتاج، كذلك عدم الدقة يف تقييم املخزوانت األمنا تستبعد التكاليف الثابتة

 طريقة التحميل العقالين للتكاليف الثابتة -3

جاءت هذه الطريقة نتيجة لالنتقادات اليت وجهت إىل كل من الطريقة الكلية اليت ال أتخذ بعني االعتبار         
مستوى النشاط عند حساب التكاليف الثابتة، وكذلك االنتقادات اليت وجهت إىل طريقة التكلفة املتغرية اليت 

 .يقة حال عقالنيا عندما تتغري القدرة اإلنتاجية للمؤسسةتتجاهل كلية التكاليف الثابتة، وابلتايل تعترب هذه الطر 

التحميل العقالين كأسلوب حلساب سعر التكلفة معناه حتميل املصاريف الثابتة يتم حسب مستوى         
النشاط االقتصادي، أي تثبيت قيمة املصاريف الثابتة الفردية احململة إىل سعر التكلفة بواسطة معامل التحميل 
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 3:سب وفق القاعدة التاليةوالذي حي

 املستوى احلقيقي للنشاط                           

 =معامل التحميل 

 املستوى العادي للنشاط                           

 

إذن تسمح هذه الطريقة بتحديد التكلفة بطريقة عقالنية وتساعد اإلدارة على اختاذ القرار، كما هتدف إىل قياس 
 :فإذا كان. اخلسارة الناجتة عن النشاط الثانوي للمؤسسة أو الربح الناتج عن النشاط اإلضايف للمؤسسة 

  املردودية،( ئضفا)معامل التحميل أكرب من الواحد الصحيح ينتج عنه ربح  -    

 ، (العطالة)معامل التحميل أقل من الواحد الصحيح ينتج عنه تكلفة البطالة  -    

 .معامل التحميل يساوي الواحد الصحيح هذا يعين تطابق أو تساوي النشاط العادي و احلقيقي -    

ين إال أاها تطرح بعض إن طريقة التحميل العقالين للتكاليف الثابتة تسمح حبساب سعر تكلفة عقال        
 . املشاكل كصعوبة حتديد حجم النشاط العادي وكذلك صعوبة الفصل بني التكاليف الثابتة واملتغرية

 طريقة التكلفة اهلامشية -4

إن تقنية التكلفة اهلامشية تعتمد يف حساهبا التكلفة املنتجات أو اخلدمات على خمتلف الطرق السابقة،         
على حتديد أثر تغري تكلفة إنتاج كمية حمددة بتغيري هذه الكمية بوحدة واحدة على ربح  فهي طريقة ترتكز

 .املؤسسة

فهذه الطريقة تسمح ملراقب التسيري بتنبؤ آاثر زايدة أو اخنفاض اإلنتاج بوحدة واحدة على تكلفة اإلنتاج         
 4".ية على أاها تكلفة آخر وحدة مصنعةإذن نستطيع تعريف التكلفة احلد: " و ابلتايل على نتيجة املؤسسة

وبصفة عامة فإن التكلفة اهلامشية هي التغري يف التكلفة اإلمجالية الناتج عن التغري يف اإلنتاج، وهذا ينطبق         
 . على حالة االرتفاع واالخنفاض يف اإلنتاج معا

 

                                                           
3
 .46، ص1111ن المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر ،رحال علي، سعر التكلفة والمحاسبية التحليلية، ديوا  

4
 Toufik Saada,  comptabilité analytique de contrôle de gestion, Educapole, 2ème édition, Paris, 1998, p183. 
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 أسلوب التكاليف التقديرية -5

 . من التكاليف التقديرية و تتمثل يف الطريقة املعيارية وطريقة التكاليف املستهدفة هناك طريقتني

وهي تكاليف حمددة مسبقا قبل بدء عملية اإلنتاج، وتنقسم إىل تكاليف مباشرة  :الطريقة املعيارية -5-1
يمي للمادة األولية، ، وهي تكاليف خاصة ابإلنتاج وتعتمد على حتديد املعيار الكمي والق5وتكاليف غري مباشرة

 .اليد العاملة، واملصاريف غري املباشرة

إن الغرض من دراسة التكاليف املعيارية هو حتديد االحنرافات من جراء مقارنتها ابلتكاليف احلقيقية وحتليلها  -
ت بني قصد حتديد مستواها وأسباهبا و املسؤول عنها، مما يسمح بتقييم إمكانيات املؤسسة وذلك حبساب الفروقا

التكلفة املعيارية و احلقيقية ملختلف عناصر التكلفة، مث حتديد املسؤوليات على األسباب اليت أدت إىل حدوث 
هذه الفروقات، ويف الواقع فإن حساب الفروقات ال يكون أوتوماتيكيا بعد كل دورة بل حسب احلاجة إىل ذلك، 

 6.ن الفروقات مسموح هبا أي ال تراقب ومبقارنة فوائدها مع تكاليفها، كما أن هناك مستوايت م

حتدد املؤسسة أسعار البيع حسب ظروف السوق، حسب خصائص املنتجات،  :التكاليف املستهدفة -5-2
وحسب اهلامش الذي حددته، تقوم حبساب سعر التكلفة والذي ال جيب جتاوزه وتسمى كذلك ابلتكلفة اهلدف 

 :وهي تعتمد على العالقة التالية

 (الربح ) اهلامش  -سعر السوق = املستهدفة  التكلفة

التكلفة املقدرة وهي تكلفة املنتوج املستقبلية حسب الوضعية احلالية من حيث حالة املشرتايت، اإلنتاج وحالة 
البيع، ويف أغلب األحيان تكون التكلفة املقدرة أكرب من التكلفة املستهدفة، لذلك جيب ختفيضها إما إبحداث 

 .اخلصائص التقنية للمنتوج أو يف ظروف الشراء، اإلنتاج أو البيع)املنتوج نفسه تغيريات يف 

إن التكلفة التقديرية عبارة عن تكلفة مستقبلية يتم حتديدها إما على أساس تكاليف الفرتة السابقة أو         
وقابلة للتحقيق وأن  تكاليف املؤسسات املنافسة على أساس تکاليف معيارية نظرية، ويشرتط أن تكون موضوعية

 . حتدد مبسامهة خمتلف األقسام

 

                                                           
 .68رحال علي، مرجع سبق ذكره، ص  5

 
6
 .081ناصر دادي عدون، المحاسبة التحليلية، مرجع سبق ذكره، ص  



 أدوات مراقبة التسيير و دورها في تحسين أداء المؤسسات االقتصادية :الفصل الثاني 
 

42 
 

 حماسبة التكاليف ودورها يف حتسني األداء: اثلثا

مل يعد يف االقتصاد أن تعرف املؤسسة كيف تبيع لتحقيق النجاح، فنجاح املؤسسة يتوقف على قدرهتا على         
وط الداخلية لالستغالل وذلك مضاعفة تكييف عرضها على ما يطلبه السوق، وكذلك على السيطرة على الشر 

 .اجلهود للتنبؤ ابألحداث من أجل التكيف أكثر فأكثر مع السوق أو مع الوضعيات املتطورة ابستمرار

تعمل حماسبة التكاليف على مراقبة مردودية خمتلف األقسام يف املؤسسة، أو خمتلف املنتوجات أو جمموعة         
 .بعة تطور التكاليف مع الزمن ومقارنتها مع املبالغ احملددة مسبقااملنتجات املتشابة، وذلك مبتا

. إن معرفة التكاليف يسمح إبدراجها معياراي يف التسيري، أي إمكانية مقارنة النتائج احملققة ابلقيم املعيارية        
ملوازنية وحتليلها الختاذ ا فمقارنة التكاليف احلقيقية ابلتكاليف التقديرية أو املعيارية يسمح بتحديد الفروقات

 .القرارات التصحيحية وابلتايل تتم حماسبة التكاليف بتقدمي املعلومات احملاسبية الضرورية للمراقبة املوازنية

كما ميكن اعتماد املعلومات الواردة من حماسبة التكاليف يف الدراسات والتحاليل اليت تساعد على اختاذ          
قرارات، يتوقف عليها مستقبل املؤسسة فكلما أقدمت املؤسسة على مشروع ما، يتطلب دراسة ملف حتميع 

 .معلومات حماسبية ختص هيكل التكاليف

حماسبة التكاليف أن تكون على مستوى من التنظيم يضمن تقدمي معلومات رقمية  ويف هذا اإلطار على        
أساسية ملتخذي القرارات، وتكون هذه املعلومات يف كثري من األحيان أمهية إسرتاتيجية فعلى سبيل املثال، يف 

املعلومات مفيدة  مرحلة طرح منتوج جديد، ميت جيب اختاذ قرار مواصلة اإلنتاج أو التوقف عنه، وهنا تكون بعض
 . وقيمة

 املوازانت التقديرية: املطلب الثاين 

إن عملية التوزيع والتخصيص املثايل للموارد تعترب من أصعب املهام اليت تعرتض املشرفني عليها وذلك يف         
 .ضل ظروف ندرة هذه املوارد

وحىت يتحقق االستغالل األمثل هلذه املوارد على املسؤولني القيام بوظائف أساسية وهي التخطيط،         
التنسيق، الرقابة واختاذ القرارات، وهو ما جنده يف نظام املوازانت الذي يعد نظاما متكامال، فهو يزود املسؤولني 

 .واستغالل املوارد النادرة بكل كفاءة و يف األوقات الالزمةبكل البياانت والتقارير اليت متكنهم من ختطيط ومتابعة 

 . األوىل تتعلق بتحضري املوازانت والثانية إبجراءات مراقبتها: وينطوي نظام املوازانت التقديرية على عمليتني        
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 مفهوم املوازانت التقديرية : أوال

 تعريف املوازنة وخصائصها -1

املوازانت التقديرية إحدى األدوات اليت تستخدم على نطاق واسع لغرض مراقبة  تعترب :تعريف املوازنة  -1-1
التسيري، وهي تدخل ضمن إطار التسيري االسرتاتيجي للمؤسسة، ففي البداية يتم وضع املخطط االسرتاتيجي 

املدى  ، مث تقسم أهداف املخطط االسرتاتيجي إىل أهداف متوسطة(سنوات 01إىل  5التغطية مدة ترتاوح بني 
سنوات مثال، وبناءا على املخطط العملي يتم وضع املوازانت للمدى القصري  3يف إطار املخطط العملي ملدة 

 7(.تقديرات للسنة املقبلة

وابلتايل ميكن تعريف املوازنة على أاها خطة مالية قصرية املدى، تتضمن توزيعا للموارد، و مرتبط         
وجيب أن ترفق املوازنة مبخطط عمل . ابملسؤوليات احملددة من أجل حتقيق األهداف اليت تطمح إليها املؤسسة

 .نوعي يتضمن تواريخ احناز النشاطات

 8:لتعريف السابق يتضح جليا أن املوازنة تتميز بثالثة خصائص و هيمن ا :خصائص املوازنة -1-2

حيث أن الربامج قصرية األجل تستدعي ترمجة أهدافها إىل كميات و كذا ختصيص املوارد  :تعبري کمي  -
 .الضرورية لتحقيقها حبيث ال تكون هذه املوارد إال يف أشكال كمية ومالية

ة ليست تقديرا لألهداف واملوارد الضرورية لتحقيقها وإمنا البد أن ترفق املوازن :حتدد يف شكل برانمج عمل -
 . بقرارات عملية، فهي هتدف إىل حتقيق األهداف املسطرة وليس إىل معرفة وتنبؤ ابملستقبل من أجل املعرفة فقط

وازنة هي ترمجة  وقد تكون سنة واحدة أو أقل وهذا ابختالف نشاط املؤسسة وأهدافها، فامل :حتدد لفرتة معينة -
كمية لربامج العمل احملددة و اليت هي امتداد للمخططات املتوسطة والطويلة األجل، كما أاها تعترب من املعايري اليت 

 . على أساسها تتم مقارنة النتائج احملققة واستخالص الفروقا ت ومن مثة اختاذ التدابري املالئمة لتحسني التسيري

 لتقديريةقواعد إعداد املوازانت ا -2

 9: هناك جمموعة من القواعد تتحكم يف إعداد املوازانت التقديرية وهي        

يتطلب إعداد املوازانت التقديرية ضرورة تواجد تنظيم إداري تكون فيه مراكز املسؤولية واضحة حىت نتمكن من  -
                                                           
7
 Armand Dayan,   manuel de gestion, édition Ellipes, volume1, Paris, 1999, p809. 

8
 Norbert Guedj, opcit, p254. 

9
 .19،ص  1110فركوس دمحم، الموازنات التقديرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   



 أدوات مراقبة التسيير و دورها في تحسين أداء المؤسسات االقتصادية :الفصل الثاني 
 

44 
 

 ربط املوازانت بتلك املراكز، وهذا ما ميكننا من حتديد املسؤولية وتقييم األداء، 

اعتماد املوازنة على التنبؤ وهو توقع أحداث مستقبلية، وتشمل عملية التنبؤ دراسات إحصائية للفرتات املاضية  -
ادمة لكل بند من بنود وكذلك االجتاهات يف املستقبل، وعلى ضوء هذه الدراسات نضع افرتاضات الفرتة الق

 املوازنة، وجيب أن أنخذ يف احلسبان ظاهرة اخلطر وعدم التأكد 

جيب أن تشمل املوازنة على كل أنشطة املؤسسة، بنود التكاليف واإليرادات، وكل املستوايت اإلدارية، وكذلك   -
 كل اجلوانب الكمية واملالية، 

املشاركة يف  -ونقيم أداء كل منطقة يف فصل أو شهر معني، توزيع املوازانت زمنيا وجغرافيا لكي نتابع  -
األحداث حبيث جيب إشراك مجيع املسؤولني عن تنفيذ املوازنة يف إعداد املوازانت ألن عدم مشاركتهم يف إعدادها 

و فرض تقديراهتا عليهم سوف يؤدي إىل تكاسلهم عن حتقيق أهداف املوازنة، وميكنهم الدفاع عن أدائهم 
 .أبن التقديرات مفروضة عليهم و مل يشاركوا يف إعدادها الضعيف

إن اشرتاك املسؤولني يف إعداد وتنفيذ املوازانت يرفع من معنوايهتم وحيفزهم على حتقيق تلك التقديرات،          
نظرا كما تسمح هذه املشاركة أيضا بتنمية روح التعاون يف النفوس وجتعلهم أكثر آماان واطمئناان على مستقبلهم 

 . املعرفتهم خبطط املؤسسة وأهدافها وهذا ما جيعلهم يرفعون من أدائهم

 10: إن املوازانت هي جزء من نظام تسيري املوازانت والذي يتكون من مرحلتني متميزتني

 ، (BUDGETISATION)وضع املوازانت  -

 (.LE CONTROLE BUDGETAIRE) مراقبة املوازانت  -

تسيري املوازانت نظاما مساعدا على مراقبة التسيري، وعلى اختاذ القرار ابعتبارها تساعد  وهبذه الصورة يعترب        
 .على حتديد الفروقات مث اختاذ اإلجراءات التصحيحية لتحسني أداء املؤسسة ككل

النحو  فتسيري املوازانت هي وظيفة جزئية من مراقبة التسيري ويظهر دور مراقب التسيري يف هذا اإلطار على        
 :التايل

 عليه أن حيدد إجراءات وضع ومتابعة املوازانت،  -

                                                           
10

 Claude Alazard, Sabine Sépari, opcit, p275. 
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 التنسيق مع املسؤولني ملساعدهتم على وضع املوازانت انطالقا من التنبؤات اخلاصة بنشاطات مراكزهم، -

 ج،مراقبة االنسجام بني خمتلف املوازانت على مستوى املؤسسة ومراكز األرابح وذلك بتفادي االستعمال املزدو  -

ضبط املوازنة اإلمجالية للمؤسسة حيث يقدم تعليقات ومالحظات للمسؤولني حول املوازنة املوضوعة كما يقدم  -
 من جهة اثنية املوازانت العامة إىل املديرية املالية اليت يكون على اتصال دائم هبا،

 التسيري،الواردة من خمتلف وحدات ( الفرو قات) يقوم بتحليل تقارير املوازانت  -

يقوم مبساعدة املسؤولني على اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة، كما يشارك يف وضع نظام املعلومات املتمثل  -
 . يف لوحات القيادة

 مراحل إعداد املوازانت: اثنيا

 11: ميكن تلخيص املراحل اليت متر هبا إعداد املوازنة التقديرية فيما يلي         

 االقتصادي واالجتماعي للمؤسسة  توضيح الدور -    

 جرد املوارد املالية والفنية والبشرية للمؤسسة -    

 الظروف اآلنية االقتصادية والسياسية واالجتماعية، املنافسة احمللية)توضيح العوامل اخلارجية للمؤسسة  -    

 ...(. والوطنية و الدولية، معدل التضخم

 :ومن هذه املراحل يتم ما يلي 

 تشكيل األهداف الطويلة األجل للمؤسسة  -    

 تشكيل األهداف القصرية األجل،  -    

 سياسة البحث)إعداد السياسات والوسائل ألجل حتقيق األهداف القصرية األجل والطويلة األجل  -    
 ، ...(والتنمية، سياسة التوسع، سياسة التسعري

 صف الدقيق لكل املهام، حتديد املسؤوليات داخل املؤسسة مع الو  -    

 تعيني جلنة املوازنة وجيب أن يكون دورها وظيفيا فقط، و متكونة من أشخاص ذوي املستوايت اإلدارية -    
 العالية، وجيب أن يكون من بينها املراقب املايل، كما جيب أن تكون املصاحل ممثلة يف هذه اللجنة، 

                                                           
11

 .01رجع سبق ذكره، ص دمحم فركوس، م  
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 املؤسسة، إشعار كل األشخاص الذين هلم مسؤولية على مركز تكلفة أو مرکز ربح، أبهداف أو بسياسات -    

  .قبول أهداف وسياسات املؤسسة من طرف املسؤولني املكلفني بتطبيقها -    

 املوازانت ودورها يف حتسني األداء: اثلثا

قيق األهداف اليت تسعى إليها، وأاها أفضل أسلوب قدمته املوازنة هي أداة يف يد اإلدارة تساعد على حت        
العلوم احملاسبية واإلدارية، حيث ميكن استخدامه يف حتقيق أقصى درجات الكفاءة والفعالية يف املؤسسة، ويظهر 

 : ذلك يف

 يف مرحلة التخطيط والتنسيق -1

ب حتضريها جهود كافة املستوايت اإلدارية، على اعتبار املوازنة خطة شاملة جلميع أنشطة املؤسسة، يتطل        
فإن ذلك يشعر مجيع العاملني مبسؤوليتهم، حيث تقوم بتحديد وتوزيع املسؤوليات التنفيذية بني العاملني حىت 

ميكن تقييم أداء العاملني، كما ميكن أن تكون مصدر حتفيز أو مخول وذلك إذا كانت تعكس حاجات العمال أم 
حاجات العمال ميكن أن تكون مادية أو معنوية، وحىت يكون لديهم حافز العمل، البد من ال، فمن املعلوم أن 

احلصول على مقابل، وهو إشباع هذه احلاجات فاملوازانت البد وأن تكون بتلك الطريقة اليت تسمح للعمال 
ؤسسة يف إعداد إبشباع حاجاهتم وعن طريقها حتقق املؤسسة أهدافها، هلذا جيب إشراك خمتلف فئات عمال امل

 .املوازانت من أجل تقبلها كأداة ومعيار لقياس وحتسني أدائهم

أما التنسيق فهو ضرورة حتمية لنجاح التخطيط، فال ميكن أن نتصور وجود خطة من دون تنسيق بني         
إلزالة كل  فالتخطيط حيمل بني طياته، حتما عملية التنسيق،. اخل... األنشطة، والوحدات الفرعية، والعاملني

 .تعارض يف األهداف الفرعية، حتقيقا للهدف الرئيسي للمؤسسة

فالتنسيق ضروري مثال بني إدارة املبيعات وإدارة اإلنتاج، حىت ال يتم إنتاج أكثر أو أقل من املبيعات         
املتوقعة، ولضمان توفر اإلنتاج الالزم، وتسليمه للعمالء يف الوقت احملدد كذلك جيب أن تلتزم إدارة املبيعات 

ملالية املتاحة للمؤسسة، وما ختضع له من مؤثرات داخلية ابلطاقة اإلنتاجية، ويكون التنسيق يف ضوء املوارد ا
 .وخارجية، ضماان الستيعاب العمل يف املؤسسة
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 يف جمال املراقبة وتقييم األداء  -2

و ال يتوقف دور املوازنة عند وضع اخلطة فقط، إذ أن التخطيط ما هو إال اخلطوة األوىل للرقابة على         
األنشطة، ومن مث ينبغي االلتزام ابخلطة خالل التنفيذ، ومتابعة ذلك التنفيذ ورقابته وإال أصبحت اخلطة تقديرات 

يت تؤديه املوازنة عن طريق متابعة األداء الفعلي لألنشطة ال جدوى منها، لذلك فإن الرقابة هي الدور احلقيقي ال
كما . ومقارنته مع األداء املخطط وذلك بتحليل االحنرافات والتعرف على أسباهبا وعالجها يف الوقت املناسب

 هتدف رقابة املوازنة إىل إجراء التنسيق الالزم بني اإلدارات واألقسام خالل عملية تنفيذ املوازنة، حىت يؤدي
العاملون واجباهتم، يف توازن اتم، لتحقيق األهداف وفقا جلدول زمين حمدد وتوقيت متناسق بني األنشطة بعضها 

 .ببعض

تنتج املوازنة فرصة تطبيق املساءلة احملاسبية عند حتديد أسباب االحنراف عن اخلطة املوضوعة وبذلك يشعر          
 .، ابجلدول الزمين الذي يرتبط به، يف تنفيذ النشاط املكلف بهكل مسؤول حبدود مسؤوليته والصالحيات املخولة

تساعد املوازنة على متكني اإلدارة من مباشرة مهمتها أبسلوب اإلدارة ابالستثناء، أي توجه اإلدارة انتباهها         
تها وجهدها يف إىل ما هو خارج عن املخطط اتركة بذلك األمور الروتينية تسري سريا طبيعيا من دون أن تضيع وق

 . تلك األمور

 التحليل املايل: املطلب الثالث

من القوائم احملاسبية ومعاجلتها، هبدف احلصول على أرقام تعرب بدقة على النشاط املايل  انطالقا        
واالقتصادي للمؤسسة، ميكن استنتاج عددا من املؤشرات األساسية، واليت على أساسها يقوم احمللل املايل بتطبيق 

 . للمؤسسة واستخدام خمتلف األساليب واألدوات اليت تساعده على تقييم الوضعية املالية

 مفهوم التحليل املايل وأهدافه : أوال

 مفهوم التحليل املايل -1

يعترب مفهوم التحليل املايل من مواضيع اإلدارة املالية، وضرورة قصوى للتخطيط السليم وكذلك هو         
تالف الطرق ابستعمال وسائل ختتلف ابخ...(. فصل، سنة )تشخيص احلالة املالية للمؤسسة لفرتة زمنية معينة 

 12.واألهداف من هذا التحليل
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 .01، ص0991، الجزائر، ( الجزء األول)ناصر دادي عدون، تقنيات مراقبة التسيير، التحليل المالي   
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وبتعبري آخر فهو عبارة عن دراسة حتليلية انتقاديه مفصلة للقوائم املالية وحتليل املعلومات املفيدة واملالئمة         
 .والضرورية املرتبطة بشكل مباشر وغري مباشر ابملؤسسة إضافة إىل حتليل السياسات واخلطط واألهداف واملعايري 

من أجل اكتشاف ( دورة أو عدة دورات)وهو تلك الدراسة التفصيلية للبياانت املالية يف فرتة زمنية معينة         
 .نقاط القوة والضعف يف السياسة املالية

وهو متابعة احلالة املالية للمؤسسة وحتليلها يف فرتة معينة من أجل اقرتاح إجراءات تساعد على حتسني         
 .احلالة املالية

كما أنه حتليل العناصر القوائم املالية يف فرتة معينة من أجل معرفة التغريات اليت تطرأ على هذه العناصر          
 . وآاثرها

 ايلأهداف التحليل امل -2

ختتلف أهداف التحليل املايل حسب اجلهة اليت تقوم به، فيمكن للمؤسسة أن حتدد هذه األهداف         
 (. اخل... املصرفيني، رجال األعمال)ابلتنسيق مع دوائرها املالية، وإما أن نقوم به جهات خارجية عن املؤسسة 

 : وعموما فإن أهداف التحليل املايل تتمثل يف

 تقييم الوضعية املالية ومدى استطاعة املؤسسة على حتمل نتائج القروض،  -

 تقييم النتائج املالية حيث بواسطتها حتدد األرقام اخلاضعة للضريبة،  -

 قياس مرد ودي العمليات احملققة من طرف املؤسسة،  -

 ، إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازانت املالية يف املؤسسة على مردوديتها -

 وضع املعلومات املتوصل إليها كأساس للتقديرات املستقبلية،  -

 توضيح سياسة القروض جتاه الزابئن،  -

 مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع مؤسسات أخرى من نفس القطاع،  -

 . تقييم الوضعية املالية و معرفة قدرة املؤسسة على تسديد ديواها والضماانت اليت تقدمها -

 احل التحليل املايل، أساليبه ومؤشراته مر : اثنيا

 مراحل التحليل املايل -1
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مير التحليل املايل مبجموعة من املراحل وهذا يعتمد على نوع التحليل وأمهيته ودرجة التفصيل املطلوبة فيه، ويتفق 
 :معظم الباحثني يف التحليل على أن مراحله هي

من الضروري جدا أن حيدد احمللل املايل اهلدف الذي ينبغي الوصول إليه،  :حتقيق هدف التحليل بدقة  -1-1
ومدى أمهية هذا اهلدف وأتثريه، ويالحظ أن أهداف التحليل املايل تتفاوت من فئة إىل أخرى، فنجاح العملية 

 .التحليلية يعتمد على حتديد اهلدف بدقة

ملرحلة يتم حتديد البعد الزمين للتحليل املايل، ومبعىن أوضح يف هذه ا :حتديد الفرتة الزمنية للتحليل املايل  -1-2
 .حتديد عدد السنوات اليت سيتم حتليل بياانهتا

تتعدد أساليب التحليل املايل املتاحة أمام احمللل، ومنها استخدام  :اختيار أسلوب التحليل املناسب  -1-3
ذ يقف احمللل املايل يف هذه املرحلة أمام جمموعة من أسلوب النسب املالية وكذلك األساليب االقتصادية وغريها، إ

 .البدائل وعليه أن يتخذ البديل املناسب

يف هذه املرحلة يتم التبويب السليم للقوائم املالية  :إعادة تبويب القوائم لتالئم أسلوب التحليل املختار  -1-4
مد على خربة احمللل املايل ودرايته، واليت من من زاوية التحليل املايل اليت تستعمل عملية التحليل، وكل هذا يعت

 .خالهلا يستطيع توفري الدقة والوضوح والبساطة يف القوائم املالية، وابلتايل حتقيق هدف التحليل املايل

تتم عملية االستنتاج من قبل احمللل املايل يف إبداء رأي يف حمايد، بعيد عن  :التوصل إىل االستنتاجات  -1-5
 .التحيز الشخصي بكافة جوانبه وااللتزام ابملوضوعية أبكرب قدر ممكن

التقرير هو وسيلة لنقل نتائج العملية التحليلية مع ذكر االقرتاحات اليت تتناسب مع  :صياغة التقارير  -1-6
 . يهاالنتائج املتوصل إل

 أساليب التحليل املايل -2

هناك ثالثة أساليب أساسية يستخدمها احمللل املايل لدراسة وحتليل األرصدة املختلفة والنسب التوضيحية         
النشاط، املردودية، )اليت تربط ما بني األرصدة املتجانسة هبدف القيام بتحليل شامل على خمتلف اجملاالت 

 13:وهي...( النقدية، اهليكلة

التحليل االجتاهي يف دراسة األرصدة والنسب على مدى دورات متعددة  يكمن :التحليل االجتاهي -2-1
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 .55، ص 1111حمزة محمود الزبيدي، التحليل المالي، تقييم األداء والتنبؤ بالفشل، مؤسسة الورق للنشر والتوزيع عمان،   
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حيث يهدف التحليل املايل يف غالب األحيان إىل دراسة املاضي لتشخيص احلاضر والتنبؤ ابملستقبل، ويقتضي 
 .ابلضرورة دراسة على مدى دورات خمتلفة تسمح ابستنتاج التوجهات والتطورات

األسلوب يستدعي مقارنة األرصدة والنسب اخلاصة ابملؤسسة مع نفس األرصدة هذا  :التحليل املقارن -2-2
والنسب التابعة ملؤسسة أخرى مشابة للمؤسسة حمل الدراسة و تنتمي إىل نفس القطاع فمن خالل هذه املقارنة 

 .ميكن تقييم فعالية املؤسسة نسبيا مع مؤسسات مماثلة هلا

املعياري على مقارنة بعض األرصدة والنسب للمؤسسة حمل الدراسة  يرتكز التحليل :التحليل املعياري -2-3
 :مع بعض القيم واملعدالت املعيارية املتعارف عليها يف جمال التحليل املايل، يذكر منها على سبيل املثال

 متويل العناصر الثابتة ابملوارد املستقرة،  -

 ل قيمة األموال اخلاصة،ال جيب أن تتجاوز قيمة الديون الطويلة واملتوسطة األج -

 . إخل...ال جيب أن تتجاوز قيمة الديون الطويلة واملتوسطة األجل ثالثة أضعاف قيمة الطاقة التمويلية  -

 التحليل املايل واألداء: اثلثا

يستعمل التحليل املايل للتعرف واحلكم على مستوى أداء املؤسسات واختاذ القرارات املتعلقة حبجم ونوع         
صول الواجب شراؤها، وحجم ونوع التمويل املناسب لكل نوع من أنواع تلك األصول من أجل حتقيق أهداف األ

 14: املؤسسة وهذا ابلعمل على

قرار االستثمار طويل األجل وكل ما يرتبط هبذا القرار من حتليل طرق تقييم مقرتحات االستثمار وكيفية  -    
 فرص البديلة وأسس حساب خماطر األعمال،حساب تكلفة الفرصة لألموال وأسعار ال

قرار متويل طويل األجل وما يرتبط به من دراسة أفضل هيكل متويلي للمؤسسة يف ضوء اهلياكل التمويلية  -
مصدر  للمؤسسات املماثلة يف النشاط، وكذلك ما يرتبط من حتليل املصادر املثلى للتمويل طويل األجل وأثر كل

 على رحبية املؤسسة من جهة وعلى كفاءة استخدام املال العام من انحية أخرى، 

 إدارة رأس املال العامل وكل ما يرتبط مبا من حيث كيفية رفع كفاءة إدارة النقدية  -

 رفع الكفاءة يف حتصيل املقبوضات واالستفادة القصوى من فرص التأخري يف الدفع،  -

 ئتمان من حيث شروطه ومدته والناتج من زايدة املبيعات واملخاطر املتوقعة التحليل االقتصادي لال -
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 .01-00، ص 0998اإلدارة المالية، مكتبة عين شمس، مصر، سيد الهواري، مدخل إلى   
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 حتليل احلجم االقتصادي األمثل للطلبية ومواعيده،  -

اختيار مصادر متويل قصري ومتوسط األجل وكل ما يرتبط هبا من حيث حتليل اقتصادايت كل من االئتمان  -
 .ؤسسةالتجاري واالئتمان املصريف يف ضوء أهداف امل

تعمل كل من حماسبة التكاليف، املوازانت التقديرية، التحليل املايل على تقدمي املعلومات املتعلقة بنشاط         
املؤسسة ابلتفصيل، وتكون هذه املعلومات ذات طبيعة مالية وحماسبية تساعد املؤسسة على اختاذ اإلجراءات 

 .املالئمة لتحسني أدائها

 ات الكمية احلديثةاألدو : املبحث الثاين 

إن التطور الذي شهدته وظيفة مراقبة التسيري واقتصار األدوات التقليدية على تقدمي معلومات تكون ذات         
طبيعة مالية وحماسبية حبتة، وإمهاهلا للجوانب األخرى، مت تطوير بعض هذه األدوات واالستعانة أبدوات حديثة 

 .وحميطها تتناسب مع حركية وديناميكية املؤسسة

 وسنتناول يف هذا املبحث أكثر هذه األدوات استعماال لدى املؤسسات اليت بلغت مستوى متميز من        
 .األداء

 ABC (Activity Based costing)حماسبة التكاليف على أساس األنشطة : املطلب األول

يشهد العامل يف اآلونة األخرية ثورة كبرية يف وسائل وسياسات نظم اإلنتاج مما أثر ابلتبعية على نظم         
التكاليف، فلم تعد نظم التكاليف التقليدية مسايرة لتلك الثورة مما أدى إىل بزوغ نظم حديثة، ومتطورة توافق هذا 

 . التطور التكنولوجي

 ABCأساس األنشطة  مدخل إىل التكاليف على: أوال

أنظمة وتقنيات اإلنتاج، التسويق، )ابلنظر إىل التطورات اليت شهدت خمتلف امليادين املتعلقة ابإلنتاج         
وتوسع نشاط املؤسسات و كرب حجمها، أين أصبحت طرق التكاليف التقليدية عاجزة ( اخل...اجلودة، املنافسة

حد ما على مسايرة هذا التطور وتوفري أدوات الرقابة الفعالة على التكاليف واإلنتاج ومستوايت األداء وتتبع  إىل
فظهرت طريقة التكاليف على . سلوك التكاليف و معاجلة مشكلة عدم ختصيص و حتميل األعباء غري املباشرة

 . أساس األنشطة كبديل ملختلف الطرق التقليدية

 ABC*تكاليف على أساس األنشطة مفهوم طريقة ال -1
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يرتكز نظام التكاليف على أساس األنشطة على فكرة أساسية تعتمد على الربط بني املوارد املستخدمة         
 .واألنشطة اليت تستخدم هذه املوارد، مث الربط بني تكاليف األنشطة وبني املنتوج النهائي

رن العشرين خضع علم احملاسبة و خاصة حماسبة التكاليف حيث أنه خالل العقدين األخريين من الق        
التغريات جذرية نتيجة الدخول يف عصر تكنولوجيات املعلومات و االتصاالت واليت استدعت تكوين نظرية 

حماسبية تناسب تلك الظروف املتغرية، فظهرت طريقة التكاليف على أساس األنشطة، كبديل ملختلف الطرق 
الذي قام به  CMSمن خالل برانمج البحث املسمى بنظام إدارة تسيري املوارد  0891سنة التقليدية بداية من 

بورتر، ميلر کوبر، کابلن : جممع دويل ملؤسسات و مستشارين، وكان من أبرز الباحثني األمريكيني املشاركني 
 درسون، بيتأن: وعدة مكاتب دراسات للتنظيم واالستشارة من بينهما ...كوداك، فيلبس: والفرنسيني

 15...".مارويك

 ABCخصائص  -2

تعمل حماسبة التكاليف على أساس األنشطة على تتبع األعباء من خالل اعتمادها على مبدأ مسببات         
التكلفة اليت تربط املوارد والنشاطات مث بني النشاطات وأهداف التكلفة، وهذا ما يسمح بزايدة درجة الدقة يف 

ء الغري مباشرة بطريقة مباشرة، يف حني أاهما ختصيص األعباء غري املباشرة، حيث يتم حتميل بعض عناصر األعبا
على أسس عديدة لتحميل األعباء الغري  ABCوتعتمد . تعترب وتعاجل كأعباء غري مباشرة يف الطرق التقليدية

، وفق ما مت صرفه يف عملية اإلنتاج 16مباشرة تتالءم مع طبيعة النشاطات ومدى استهالكها من املوارد املخصصة 
 (.النشاط

إمكانيات هائلة عند تطبيقها خاصة يف القطاعات الصناعية اليت تتميز ابستخدامها  ABCلقد أثبتت         
للتكنولوجيات احلديثة يف التصنيع والتسيري واندماج أنظمتها أين كان انطالقها، مث عممت على نشاطات 

الغري مباشرة وتنشط يف حميط وقطاعات أخرى، خاصة تلك اليت تتنوع تشكيلة منتجاهتا وارتفاع نسبة أعبائها 
تنافسي، وهذا ما حيتم على املؤسسة بضرورة وجود نظام معلومات حماسيب دقيق يعمل على توفري املعلومات 

 الدقيقة اليت حتتاجها املؤسسة يف التخطيط والرقابة واختاذ القرارات، خاصة تلك املتعلقة ابلتسعري وخطة تشكيلة
 .اإلنتاج
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  Patrick Pigét , comptabilité analytique, 3eme édition Economica, Paris, 2001, p61 
 .85، ص1111أحمد حسين علي حسين، المحاسبة اإلدارية المتقدمة، الدار الجامعية، اإلسكندرية،   16
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قة حققت املبدأ األساسي للمحاسبة التحليلية فيما خيص تطابقها مع تنظيم املؤسسة الذي إن هذه الطري        
هو األساس جململ النشاطات الضرورية للحصول على خمرجات، حيث يسمح هذا التطابق بتتبع األعباء و 

اليت تساهم يف إجياد استهالك املوارد يرافق عملية ضبط وحتليل األنشطة وإعادة ترتيبها حىت ميكن حتديد األنشطة 
 .القيمة املضافة لصاحل املؤسسة ومستخدميها وزابئنها، وهبذا حتقق املؤسسة جناحا بفضل قدرهتا على املنافسة

هو أن األنشطة تستهلك املوارد  ABCوعليه فالشعار العملي املطبق الذي يلخص فلسفة طريقة         
ال من املنطق التقليدي لتوزيع األعباء غري املباشرة وحتميلها واملنتجات تستهلك النشاطات، وكذا مسحت ابالنتق

على املنتجات واخلدمات إىل منطق استهالك املوارد من طرف النشاطات على أسس أكثر دقة وفق الشكل 
 :التايل

 خمطط سري التكاليف على أساس األنشطة( 2-2)الشكل 

 

 
 Xavier Bouin, François Xavier, Tous Gestionnaires, Dunod, Paris, 2002, p139 :املصدر 

 

 ABCمصطلحات  -3

 :ميكن أن يعرب عنه ابملسبب الرئسي للتكلفة و ميثل يف أحد املعايري التالية: هدف التكلفة  -

 ...(.منتج، خدمة، زبون، طلبية)

 . هي كل العناصر اليت يتم استهالكها من أجل القيام ابإلنتاج والبيع واملتعلقة ابألعباء :املوارد -

 . اخل...وقت، قوة عمل، آالت، معلومات: هو جمموعة من العمليات األولية تستعمل عدد من املوارد :النشاط -

ملنتجات واخلدمات وتعين العناصر هي وسائل الربط بني تكلفة النشاط واملخرجات من ا :مسببات التكلفة -
 . اليت نشأت بسببها األعباء وميكن أن يعرب عنها مبسببات املوارد و مسببات النشاطات

 .هي مفاتيح تسمح بتوزيع املوارد املستهلكة بني خمتلف أهداف التكلفة :مسببات املوارد -

 ABCتطبيق طريقة : اثنيا

 أهداف التكلفة النشاطات مشببات النشاطات مسببات الموارد الموارد
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إن عملية تصميم ووضع نظام احملاسبة التحليلية على أساس األنشطة تندرج يف إطار تسيريي متكامل         
يتطلب القيام إبعادة تنظيم املؤسسة و حتليل لكل أنشطتها وهذا ال يعين التخلي على كل ما هو سابق، بل ينبغي 

والعمل على البناء عليها حىت ميكن . نظمة السابقةاحلفاظ على الرصيد االجيايب للطرق واإلجراءات املتعلقة ابأل
التحكم يف عناصر التسيري للمؤسسة واالنتقال تدرجييا إىل نظام فعال ومرن قابل للتطوير ينسجم مع األدوات 

 .التسيريية األخرى

ات توضع طريقة التكاليف على أساس األنشطة بعد حتديد األهداف وتعيني فرقة املشروع وفق اخلطو         
 17: التالية

 حتديد األنشطة -1

يتم إعداد قائمة أولية لكل النشاطات والقيام مبناقشة كل اجلوانب املتعلقة هبا خاصة أثرها على املنتجات         
| والنشاطات األخرى واستهالك املوارد، حيث يتم حتليل األنشطة يف إنشاء القيمة وترتيبها حسب أمهيتها،

سليب على القيمة، وابلتايل ميكن للمؤسسة أن تضبط والنشاطات اليت تساهم يف إنشاء القيمة أو اليت هلا أثر 
 وتراقب استهالك املوارد 

 حساب تكلفة األنشطة كميا -2

اخلطوة التالية هي التعبري عن تلك األنشطة مبقياس كمي حيقق عالقة االرتباط بني حجم ذلك النشاط         
اس مسبب التكلفة، ومن اجلدير ابلذكر أن مدى ذلك املقي معربا عنه بوحدات القياس املقدار التكلفة ويطلق على

 . جناح وفعالية نظام حماسبة تكلفة النشاط يعتمد إىل حد كبري على مدى سالمة مسببات التكلفة

 حتديد مسببات التكلفة -3

املوارد  يتم حتديد مسببات التكلفة اليت تعد من املميزات الرئيسية هلذه الطريقة، حبيث يتم حتديد العالقة بني        
واألنشطة أو بني األنشطة وأهداف التكلفة، ويعين ذلك ختصيص املوارد على خمتلف األنشطة يف املرحلة األوىل 
وأهداف التكلفة يف املرحلة الثانية حسب ما مت استهالكه يف تلك العمليات، وما حتتاج إليه بصفة فعلية وهذا 

لتكلفة تكون قابلة للقياس ومعربة على العالقة السائدة عدد بواسطة معايري دقيقة وواقعية متمثلة يف مسببات ا
 (. اخل...أوامر الشراء، عدد مرات الفحص، عدد مرات التجهيز 

 . إعداد مصفوفة الربط بني النشاطات ومسببات التكلفة -4
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تتبع ودراسة سلوك عناصر )على قائمة النشاطات ومسببات التكلفة  حصر املوارد وختصيصها بناءا -5
 (. التكاليف

إعادة جتميع النشاطات اليت هلا نفس املواصفات املتعلقة مبسببات التكلفة أو النشاطات لتسهيل حتميل  -6
 18. األعباء غري املباشرة على أهداف التكلفة

 . حتميل األعباء على أهداف التكلفة -7

 .دراسة وتفسري النتائج و العمل على التحسني املستمر إلجراءات تتبع وحساب التكاليف -8

 ABM*(Activity Based Management)التسيري على أساس األنشطة : اثلثا

، حبيث يشكالن نظاما متكامال ABCيعد التسيري على أساس األنشطة اإلطار الذي تعمل من خالله         
األداة الرئيسية والفاعلة ملراقبة التسيري يف نظام  ABCالسري املؤسسة مبين على أسس واحدة، وتعد طريقة 

ABM  من حيث اعتبارها مصدر رئيسي للمعلومات واستخدامها للتقنيات املختلفة اليت تساعد على اختاذ
ت، وابملقابل يوفر نظام التسيري على أساس األنشطة اإلطار املالئم واملرن القرارات وبرجمة العمليات وإعداد املوازان

، لذلك ينصح اخلرباء عند وضع أحد النظامني مراعاة متطلبات النظام اآلخر، سواء يتم ABCلتطبيق طريقة 
ألداء تصميم ووضع النظامني يف مرة واحدة أو بصفة مستقلة لضمان االنسجام و حتقيق أقصى حد للفعالية وا

 .اجليد

إن أول عمل يتطلب القيام به عند وضع نظام التسيري على أساس األنشطة يتمثل يف التحليل اهليكلي         
 : للمؤسسة ويتم على ثالثة مراحل متتابعة 

 املطلوب التكفل هبا حتديد الصالحيات والسلطات للطاقم املسري وخمتلف العوائق واملشاكل: املرحلة األوىل  -
حتديد نشاطات التسيري : املرحلة الثانية -(. اخل...يل املسؤوليات، اختيار املؤشرات التسيريية، لوحة القيادةحتل)
 ...(. دراسة املؤهالت الصناعية، اختيار النشاطات، مسببات التكلفة)

بني اهليكل وصف النشاطات، إعداد مصفوفة النشاطات، الربط ) حتديد العمليات األولية : املرحلة الثالثة  -
 (.اخل...الصناعي والتسيريي و اهليكل احملاسيب،

، ويتطلب ABMو  ABCوما ميكن مالحظته أن املرحلة الثانية والثالثة تعدان مراحل مشرتكة بني         
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تعيني فريق مشرف على هذا املشروع يتكون من رئيس أو مدير املؤسسة، مسؤول  ABMعند وضع نظام 
  19.ابمليدان الصناعي، مراقب تسيري له دراية جيدة ابإلجراءات احملاسبية تنفيذي له دراية جيدة

 CAM-Iالتسيري على أساس األنشطة حسب تصور ( 4-2)الشكل 
                                                                  ABC 

 

 
                                                                                              ABM 

 

 
                              ABB 

 Xavier Bouin, François-Xavier Simon, tous gestionnaire, Dunod, Paris, 2002, p145 :املصدر 

يسمح بتحسني عوامل التسيري املتعلقة بتخفيض التكاليف، حتديد التوجهات  ABMإن نظام         
واالختيارات اإلسرتاتيجية بشكل دقيق وتوفري األدوات واألساليب اجلديدة املالئمة للتوقع واحملاكاة وتوفري 

طة واملوازانت على أساس األنش ABCاملعلومات املناسبة، املتمثلة يف التكاليف على أساس األنشطة 
ABB(Activity Based Budging) فاألوىل تسمح بتوجيه األعباء غري املباشرة بشكل دقيق على ،
دقيقة ذات ارتباط مباشر، والثانية تعمل على ( مسبات تكلفة)أساس األنشطة املستهلكة للموارد وفق معايري 

ط واملوارد و ابلتايل حتديد تقييم حجم النشاطات الضرورية الجناز متطلبات األهداف عن طريق حمددات النشا
حجم املوارد الضروري لذلك، وهي بذلك تعد أداة جيدة للمحاكاة والتخطيط، ومرجعا مهما لتحديد وحتليل 
الفوارق وتسمح ابلتحديد الفوري لألعمال اليت ينبغي القيام هبا، وكذا تشكل تلك األدوات نظاما تسيري علي 

 . متكامال
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 Philipe Denerripon, gestion par activity based management, expert comptable, édition SD, Paris, p53 

 موارد

 مسببات الموارد

 نشاطات

 مسببات النشاطات

 أهداف التكلفة

 األداء و الفعالية تحليل محددات حسن األداء
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 يادة يف تسيري املؤسسةلوحة الق: املطلب الثاين

على شكل متابعة النسب والبياانت الضرورية اليت تسمح  0831لقد ظهرت عبارة لوحة القيادة عام         
للمسري أو القائد مبتابعة تسيري املؤسسة، وذلك مبقارنة النسب احملصل عليها مع النسب املعيارية، ليتطور هذا 

، وكان معمول به من طرف املؤسسات اليت تقوم على نظام 0899عام املصطلح ابلوالايت املتحدة األمريكية 
". لوحة القيادة " إىل" جدول املراقبة"إىل " جدول التسيري"التسيري التقديري، وقد اختلفت تسمية هذه األداة من 

  مفهوم لوحة القيادة، أهدافها، مبادئ وضعها: أوال

 مفهوم لوحة القيادة -1

 :اخلاصة بلوحة القيادة و لعل أمهها ما يلي لقد تعددت التعاريف        

لوحة القيادة هي جمموعة مهمة من املؤشرات اإلعالمية اليت تسمح " :Norbert Guedjتعريف   
ابحلصول على نظرة شاملة للمجموعة كلها واليت تكشف االختالفات احلاصلة، واليت تسمح كذلك ابختاذ 

 20".القرارات التوجيهية يف التسيري، وهذا لبلوغ األهداف املسطرة ضمن إسرتاتيجية املؤسسة

لوحة القيادة تطابق نظام معلومات يسمح يف أقرب وقت ممكن معرفة " : Michel Gervaisتعريف  
 21". املعلومات الضرورية ملراقبة مسرية املؤسسة يف مدى قصري و تسهل هلذه األخرية ممارسة املسؤوليات

تعترب لوحة القيادة على أاها ترکيب مرقم للمعلومات األساسية " :JEAN Richard Sulzerتعريف  
ة للمسريين لتوجيه نشاط التجمع البشري املتواجد حتت السلطة حنو االستعمال األحسن لوسائل والضروري

 22".االستغالل املتاحة هلم

من خالل التعاريف السابقة نستخلص أن لوحة القيادة أداة تسمح بتشخيص الوضعية احلقيقية للمؤسسة         
يف وقت معني وقياس االحنرافات املتواجدة مع الوضعية التنبؤية، كما يقوم أيضا بتنظيم املعلومات وهي متعلقة 

 . ألخرىبطبيعة املسؤوليات وتتميز بسرعة الوضع مقارنة مع األدوات ا
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 M. Gervais, contrôle de gestion, édition Economica, Paris, 1997, p593. 
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 J.R Sulzer, comment construire le tableau de bord « les objets et les méthodes d’élaboration », édition 
Dunod,Paris, 1975, p10. 
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 أهداف لوحة القيادة -2

 : تبعا للمميزات اليت انفردت هبا لوحة القيادة، فأبعادها ووظائفها تربز يف النقاط التالية         

وذلك لقيامها مبقارنة األهداف املعيارية املسطرة مع النتائج املتحصل  :لوحة القيادة أداة رقابة و مقارنة  -2-1
ات على شكل نسب أو قيم مطلقة وهي ابلتايل تلفت االنتباه إىل النقاط األساسية يف عليها، وإظهار االحنراف

 .التسيري، وتشخص نقاط القوة و الضعف يف املؤسسة

إن اهلدف الرئيسي للوحة القيادة يكمن يف خلق حوار عرب كافة مراكز  :لوحة القيادة أداة حوار و تشاور  2-2
 .املسؤولية وهو ما يربر عقد االجتماعات العامة وغريها

فهي هتدف إىل إعالم املسؤولني ابلنتائج املتحصل  :لوحة القيادة تسهل عملية االتصال والتحفيز  -2-3
عليها على مستوى كافة مراكز املسؤوليات، وكذلك تساعد على االتصال اجليد وتبادل املعلومات بني املسؤولني، 
وميكن أن تساهم أيضا يف حتفيز العمال وهذا إبمدادهم مبعلومات أكثر موضوعية وأكثر وضوح إلمكانية التقييم 

 (.اخل... األجور، عالوات زايدة يف

تقدم لوحة القيادة املعلومات الكافية عن النقاط األساسية اليت جيب  :لوحة القيادة أداة الختاذ القرار  -2-4
االهتمام هبا يف املؤسسة و حتديد االحنرافات ومعرفة أسباهبا وإظهار نقاط القوة والضعف اليت يعاين منها كل مرکز 

جراءات التصحيحية يف الوقت املناسب، وميكن اعتبارها وسيلة للتنبؤ كون أكما متكن مسؤولية، والقيام ابإل
 .املؤسسة من تفادي االنزالقات مستقبال

تنطلق فكرة إعداد لوحة القيادة من تشخيص املؤسسة، الغاية  :لوحة القيادة أداة لتشخيص املؤسسة  -2-5
ص يهدف بدرجة أوىل إىل تعيني كافة العوامل اليت حتول دون منها الوصول إىل حتديد دقيق لوضعيتها، هذا التشخي

 .حتقيق األهداف املسطرة يف اآلجال احملددة، وحماولة التحكم فيها ألجل حتسني الوضعية العامة

وعادة ما يكون مسؤولو مراكز املسؤولية قد خلصوا إىل نتائج تعرب عن أسباب االحنرافات واالحتياطات         
 . كافة املستوايت، ومتتم املديرية العامة خبلق تالءم بني كافة اإلجراءات التصحيحية املقرتحةاملأخوذة يف  

 

 

 



 أدوات مراقبة التسيير و دورها في تحسين أداء المؤسسات االقتصادية :الفصل الثاني 
 

59 
 

 إعداد لوحة القيادة : اثنيا

 مبادئ وضع لوحة القيادة -1

 : ابعتبارها أداة من أدوات التسيري فإن وضعها و تصورها خيضع للمبادئ التالية        

حيث جيب أن يتوافق املخطط العام للوحات القيادة مع تقسيم  :التنظيمياالنسجام مع اهليكل  -1-1
 :السلطة وهذا ما يسمح ب( مستوايت ) أو عموداي ( خطوط املسؤولية)املسؤوليات، سواءا أفقيا 

أن يكون لكل مسؤول لوحة قيادة خاصة، حتتوي على مؤشرات مناسبة له متكنه من الفهم اجليد للوضعية  -
 يع والفعال مىت كان ذلك ضروراي، والتدخل السر 

 القدرة على حتميع وحدات القيادة يف نفس اخلط اهلرمي نظرا لبنيتها املتشابة،  -

 .أن حتتوي كل لوحة قيادة على حتميع لنتائجها حيث يظهر هذا التجميع يف لوحة القيادة للمستوى األعلى -

ص آجال مجع املعطيات إىل أدين حدود ممكنة فمن الضروري تقلي: السرعة يف مجع ونشر املعلومات -1-2
وليس من الضروري أن تكون اهائية أو متناهية يف الدقة، كما هو احلال يف التقارير البعدية للنشاط بل ميكن 

اعتماد معطيات تقريبية ألمنا أجدى وأنفع حني ورودها يف الوقت املناسب، من معلومة دقيقة بعد فوات األوان 
 .مع القدرة على إنذار املسؤولني مبكرا فيما خيص االختالالت املختلفة يتوافق| وهذا ما 

حيث جيب اختيار من الكم النهائي من املعطيات واملعلومات أكثرها نفعا : الرتكيز على النقاط اهلامة -1-3
ة يف للمعلومات الوارد( األحنلوسكسون)للمسؤول مع احلرص على قلة عددها وتلخيصها، وهنا يظهر سر تسمية 

 . ويف األخري جيب عرض لوحة القيادة يف شكل يسهل قراءهتا وبسرعة". Flash"لوحة القيادة ابملقتطفات 

 مراحل إعداد لوحة القيادة -2

ختضع عملية إعداد لوحة القيادة املنهجية صارمة، وذلك ألمهية هذه األداة يف عملية التسيري، فقبل كل         
روع وذلك بدراسة التنظيم الداخلي للمؤسسة وتقييم مدى املنفعة أو اجلدوى شيء جيب التحضري اجليد للمش

املتوخاة من وراء تبين لوحات القيادة كأدوات للتحكم يف قيادة املؤسسة، ويف حال املوافقة على تبين املشروع يشرع 
 23:يف املراحل التالية

 

                                                           
23

  P. Boisselier, contrôle de gestion, cours et applications, 2ème édition, Vouibert, Paris, 2001, p474. 
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ع لوحات القيادة يتعني حتديد األهداف اليت بعد حتديد مسئويل القطاعات املعنية بوض: حتديد األهداف  -2-1
تعترب السبب الرئيسي يف وجود لوحات القيادة، وجيب أن يكون اهلدف ممكنا وحمددا ومعقوال، ومن األفضل أن 

 .يكون وليد جلسات حوار ومناقشات مع اإلدارة كي يكون أكثر قابلية للتحقيق

ا ما يسمح بتحديد املعايري اليت تؤثر على اهلدف و وهذ: حتديد العناصر األساسية لتحقيق األهداف -2-2
تسمى ابلعوامل األساسية للتسيري أو املتغريات اإلسرتاتيجية وهي متغريات نشاط خاصة بكل مركز مسؤولية كما 

 : يتم يف هذه املرحلة مايلي

 حتديد املعلومات الضرورية،  -

  مجع املعلومات املتوفرة يف املؤسسة و تصنيف عناصرها، -

 .البحث عن املعلومات غري املتوفرة و دراسة سبل احلصول عليها -

بعدما يتم حتديد العناصر اليت سيتم قياسها ينبغي البحث عن املؤشرات اليت  :اختيار املؤشرات املالئمة -2-3
تسمح مبتابعة هذا القياس، فعلى املسؤول االختيار من بني املؤشرات املتوفرة ما يراها أكثر مالءمة لتحديد نشاطه 

إشراك املسؤولني يف عملية  -تقليص عدد املؤشرات لتجنب التعقيد والتداخل،  -: ويتم ذلك وفق املبدأين التاليني
 .اختيار املؤشرات

بعد اختيار املؤشرات، يتعني اختيار الشكل املوافق  :بناء لوحة القيادة واختيار التقدمي املالئم هلا -2-4
لتقدميها، أي بناء لوحات القيادة بتبين أدوات تسمح ابإلظهار السهل والقراءة السريعة للمؤشرات العامة ملتابعة 

 النشاط

و التصميم العام للوحة القيادة يظهر أربعة مناطق كما ... كاللوحات اإلحصائية، املقتطفات، الرسومات البيانية
 : يلي

متثل خمتلف املؤشرات اليت يتم اختيارها كعناصر أساسية يف عملية التسيري يف  :منطقة املؤشرات االقتصادية  -
 املراحل السابقة، 

ورية أو تراكمية متعلقة ابلنشاط، کمية أو كيفية، كما تظهر هناك عناصر أخرى وقد تكون د :منطقة النتائج -
 :خاصة ابألداء املايل ملراكز املسؤولية مثل

 هامش املسامهة يف رقم األعمال ابلنسبة ملراكز اإليرادات،  -    
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 النواتج واألعباء ابلنسبة ملركز األعباء، -    

 . أو قدرة التمويل الذايت ابلنسبة ملركز األرابحنتائج وسيطة كالقيمة املضافة  -    

 . تظهر يف هذه املنطقة األهداف اليت يتم اعتمادها للفرتة املعنية :منطقة األهداف -

تظهر يف هذه املنطقة االحنرافات سواء ابلقيم املطلقة أو القيم النسبية، والقيم الواردة هنا  :منطقة االحنرافات  -
 . ليست قصرا انجتة عن مراقبة املوازنة ولكن قد تكون انجتة عن أي حساب يكون ذا فائدة للتسيري

 عناصر لوحة القيادة -3

 : ة القيادة أمههاهناك العديد من العناصر اإلعالمية ميكن أن حتتوي عليها لوح

مثال رقم األعمال لكل وكالة أو انحية هي قيم جممعة للمدير التجاري،  :القيم اجملمعة أو القيم اخلام -3-1
 .وهلذه القيم أمهية كبرية كي يتمكن املسؤول من أخذ نظرة سريعة وواقعية حول نشاطه

مراقبة التسيري لكن ال جيب أن تظهر لوحة  ميكن استخراج عدد كبري من االحنرافات من أنظمة :االحنرافات 3-2
القيادة إال االحنرافات اليت هلا عالقة مباشرة ابجلوانب األساسية للنشاط، هذه االحنرافات متثل أداة هامة يف القيادة 

 .ألاها تسهل عملية اكتشاف االختالالت احملتملة

ا، ومتكن من قياس أدائها، حيسب هي قيم متكن من معرفة وضعية املؤسسة وهيكلة نشاطه :النسب -3-3
 بعضها انطالقا من املعلومات احملاسبية بينما حتديد البعض اآلخر انطالق من معطيات مقاسه ابلوحدات املادية،
وعادة ما تكون داللة النسبة حمدودة إذا كانت منفردة لذا يشرتط تعددها، وحتتوي لوحة القيادة على نسب تتم 

 .القصريبعملية التسيري يف املدى 

عادة ما تكون يف منوذج يسمح إبظهار االحنرافات بني التنبؤات واالجنازات، وتعطي هذه : اجلداول -3-4
 .اجلداول معلومات مفصلة ومتكن املسؤول من القيام حبساابت تكميلية

حمددة  هو نوع من املؤشرات ذات األمهية اخلاصة، وهي عبارة عن عتبة االحنرافات: العالمات الساطعة -3-5
من طرف املؤسسة، لغرض جلب اهتمام املسؤولني حني حدوثها أو جتاوزها وحثهم على اختاذ تدابري وإجراءات 

 .تصحيحية، وتتميز هذه العالمات مبظهر خاص فقد تكون مؤشرات أو قيم أو أيضا تصاوير أو أضواء خمتلفة

وهي من أدوات العرض املفضلة يف لوحات القيادة، ألاها تسمح ابلعرض السريع : األشكال البيانية -3-6
والفعال للتطورات أو التغري يف االنسياق والتوجهات العامة، ابإلضافة إىل قدرهتا على الربط بني عدة عناصر وقد 
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 . اخل. ..تكون على شكل أشرطة، أعمدة، منحنيات تراكمية، أسنان املنشار، أشكال بيانية حلزونية

 أنواع لوحات القيادة: اثلثا

إن التنوع يف لوحات القيادة ينبع من اختالف حاجة كل مستوى هرمي إىل املعلومات عن املستوى         
 اآلخر، ففي املستوايت التشغيلية تكون احلاجة إىل استغالل معلومات تدخل ضمن نطاق التسيري التشغيلي،

ئن اليت متت خدمتهم، أما يف املستوايت العليا فاالهتمام ينصب أكثر حول حجم اخلدمات املقدمة، نوعية الزاب
 : معلومات حماسبية مثل نسبة إنتاجية القروض، وعليه ميكن التمييز بني نوعني من لوحات القيادة

طة تعرف على أاها وسيلة تساعد على قيادة اهليئات الالمركزية، وتتابع بواس: لوحة قيادة مراكز املسؤولية  -1
مؤشرات حمددة من نقاط مفاتيح التسيري اليت تكون حتت املراقبة الفعلية للهيئة، واليت تتوافق مع األولوايت 

 :و ميكن إعطاء الشكل العام للوحة القيادة الالمركزي كما يلي. اإلسرتاتيجية للمؤسسة

 الشكل العام للوحة قيادة مركز مسؤولية( 6-2) الشكل

 0 2 3 9 5 1 7 9 8 01  
حتقيق  العنوان
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..............  
  ,Michel Rouach et Gérard Nauleau, le contrôle de gestion bancaire et financier: املصدر 

p:241 

 : حيث

M  : ( املعي)الشهر احلايل 

0-M : الشهر السابق 
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N : السنة اجلارية 

0-MN  :الشهر املوافق من السنة املاضية 

أو مع الشهر ( 2العمود )مع الشهر الفارط ( 0العمود ) ابستعراض البياانت يف اجلدول للشهر املعي         
، هذا ما ميكن من إظهار وحتديد االجتاه العام مبقارنة ما مت حتقيقه يف الشهر (3العمود ) املوافق من السنة املاضية 

، ومن املمكن حساب نسب حتقيق اهلدف (5العمود )لشهر مع اهلدف املرتقب حتقيقه يف ا( 0العمود ) املعين 
نفس احلساب ميكن أن نقوم به انطالقا من املبلغ املرتاكم، وميكن إذن أن نضع نسبة (. 9العمود) الشهري 

 (.01العمود) و نسبة حتقيق اهلدف السنوي املنتظر ( 8العمود)التحقيق األهداف منذ بداية السنة 

يادة مراكز املسؤولية يتوقف على حركية مزدوجة منفذة من طرف مراقبة التسيري، حركة إن وضع جداول ق        
انزلة تساعد على الالمركزية بتوضيح اجلدول و تشکيل توجهات إسرتاتيجية من طرف املسريين، وحركة صاعدة 

ميع قسط من املعلومات ، كيفية حتليل املعلومات اليت تسمح مبقارنة وحت(أنواع املؤشرات)لتنسيق وسائل القيادة 
 .الناجتة عن اهليئات الالمركزية

هذه احلركية تتم بصفة متفاعلة عن طريق التشاور بني مستوايت املسؤولية اإلسرتاتيجية والتشغيلية، وهي         
 . تتطلب حتاليل نظامية لسلسة من األسباب والنتائج يتم القيام مبا بني خمتلف هذه املؤشرات

 العامة ة اخلاصة ابملديريةلوحة القياد -2

تبني هذه اللوحات األداء االقتصادي واملايل ملختلف أنشطة املؤسسة وفقا للتوجهات االقتصادية املتبناة         
ابعتباره أساس للتحليل الدائم لشروط تشكيل الناتج الصايف و خمتلف مستوايت اهلوامش، ابإلضافة إىل جمموع 

 .اخل...ستخدمني، تكاليف عامة متنوعةمراكز التكلفة األساسية، امل

يف هذا املستوى ميكن حساب املردودية واملعلومات املرسلة من طرف مراكز املسؤولية، اليت تكون على         
شکل قيمة متثل اإلمجايل أو اهلامش املعيار ي، واندرا ما تكون على هامش حقيقي صايف بسبب تقسيم 

 .وتوفر املعلومات( تكلفة املواردحبيث تكون مسؤولة عن حجم وسعر البيع، ولكن ليس على أساس )املسؤوليات 

إن حساب اهلامش احلقيقي الصايف يتطلب األخذ بعني االعتبار بعض املعلومات اليت ال تؤخذ إال يف         
املصاحل املركزية، مثل التكلفة احلقيقية املقدرة للمصدر ابلنسبة للشهر املرجعي للوحة القيادة، كما ميكن أن نالحظ 

عليها جبمع املعلومات من لوحات القيادة الالمركزية األما  أن بعض عناصر لوحة القيادة املركزية ال ميكن التحصل
 .حتتاج إىل بعض التحاليل اإلضافية
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 حدود لوحات القيادة التقليدية -3

لقد أدى التطور الكبري ألدوار لوحات القيادة واعتبارها كأداة للتشخيص، احلوار، التحفيز، ومسايرة         
بيق الكالسيكي للوحات القيادة املعروفة واملستعملة فقط كتقارير مالية، مما التطورات، أصبح ال يوافق دائما للتط

 . جيعلها يف الكثري من املرات عاجزة عن إظهار الوضعية احلالية للمؤسسة

ال يوجد لوحة قيادة مالئم لكل مصلحة أو مستوى تنظيمي لكن لوحة قيادة وحيد ال يوافق دائما خصوصيات  -
 النشاط، 

ادة غالبا ما جيمد لسنوات دون أن ينشغل ابلتأقلم مع االحتياجات اجلديدة وكذلك األهداف لوحة القي -
 والوسائل، 

 أهداف لوحة القيادة التقليدي كانت يف كثري من األحيان املراقبة دون مساعدة للمتغريات أو للتحسينات،  -

 اها تظهر عدم املالءمة لبعض النشاطات، فرتة لوحة القيادة يف الغالب هي نفسها لكل املصاحل، وابلتايل فإ -

تصميم لوحة القيادة التقليدي ال يرتك املبادرات املستعمليه، حيث يكون يف كثري من األحيان مركزا وبعيدا عن  -
 الواقع، 

 املؤشرات املستعملة تكون أحياان غري مربوطة ابإلسرتاتيجية اإلمجالية وال تسمح بتوجيه النشاط يف الوقت -
 .سباملنا

 لوحة القيادة لقيادة األداء: رابعا

إنه يتعلق ابالنتقال من لوحة قيادة خاص بتلخيص وتر کيب سريع ملعلومات قدمت من قبل املؤسسات،         
حنو لوحة قيادة يف الوقت احلقيقي ملتابعة وحتسني كل مستوايت النشاط واألداء، والتشكيالت اجلديدة للوحات 

 . ة على قيادة األداءالقيادة حتاول املساعد

 لوحة القيادة تعكس إسرتاتيجية املؤسسة -1

تكلفة )على غرار التطور الذي شهده حساب التكاليف واملوازانت للتأقلم اجليد مع تقسيم املؤسسة         
، إبمكان لوحة القيادة أن تعد بشكل أكثر استعراضي وديناميكي على (النشاط والعمليات، موازنة العمليات

 24...(.لوحة قيادة نشاط، لوحة قيادة عمليات)هيكل املؤسسة 
                                                           

 .1115محاضرات األستاذ ناصر دادي عدون، السنة أولى ماجستير إدارة أعمال، جامعة الشلف،   24
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 لوحة القيادة تعكس اإلسرتاتيجية( 5-2)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 
 .2115حماضرات األستاذ انصر دادي عدون، السنة أوىل ماجستري إدارة أعمال، جامعة الشلف، : املصدر 

من خالل الشكل أن لوحة القيادة قد تطورت مع إعادة تشكيل املؤسسات، أين أسست على  نالحظ        
 (.الوظيفة، النشاط، العمليات)ثالثة أبعاد متكاملة 

ومن أجل لوحة قيادة على أساس النشاط، فاملؤشرات جيب أن تشكل ابلنظر إىل األهداف،         
على أساس النشاط، وابلتايل لوحة القيادة ليس تقرير مايل  االحتياجات، القيود للنشاط أو العمليات، وليس
 .لوظيفة ما، ولكن تشخيص کمي و کيفي للنشاط

 . هذه اللوحات هي كذلك أداة للتسيري والقيادة، وهذا ابلتحاور والتنسيق والتحسني املستمر للنشاطات        

 لوحة قيادة تعكس احلاضر للتنبؤ ابملستقبل  - 2

لوحة قيادة فعال لقيادة األداء جيب أن يسمح ابلتوفيق بني العديد "  M . Valasselaer "حسب         
 .من احملاور، قد تكون أحياان متعارضة

 الرؤية إىل األمام واخللف،  -    

 التفكري والقيام،  -    

 .إحداث ديناميكية يف املؤسسة -    

إنه يتعلق ابقرتاح أداة لتحسني األداء، تكون رابط بني اإلسرتاتيجية والعمليات التشغيلية وهذا التوجه         

 لوحة القيادة الموازنة محاسبة التسيير

التصور 

 التقليدي

التصور 

حسب 

 النشاط

التصور 

حسب 

 العمليات

محاسبة التسيير 

 التقليدي

نشاطات على 

 أساس التكلفة

العمليات على 

 أساس التكلفة

الموازنة على 

 أساس العمليات

موازنة على 

 أساس النشاط

لوحة قيادة 

 العمليات

لوحة قيادة حسب 

 النشاط

 التقرير المالي الموازنة التقليدية
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 (.تنبئي)يناسب لوحة قيادة مستقبلي 

 Balanced Scorecardلوحة القيادة االستشرايف  -3

يف ظل تزايد ضغوطات شركائها إن سعي املؤسسة للوصول إىل أداء أكثر مشولية، وإحداث القيمة للكل         
الداخلني و اخلارجني، حيتم عليها استعمال أدوات تسيريية تسمح بتلخيص وتكامل عديد األبعاد واألهداف 

، "Kaplan" و " Norton"، وهو ما حتسد فعال يف منوذج (البعد اإلنتاجي، التجاري، املايل واملوارد البشرية)
على مؤشرات مالية وغري مالية، حبيث أتخذ بعني االعتبار إنشغالني حيث أوضحا أن تسيري املؤسسات يعتمد 

 :أساسني

 حتقيق اهلدف وليس اسرتجاع املسار املتبع،  -    

 .خلق القيمة وليس جمرد ختفيض التكاليف -    

 من أجل اإلجابة على" equilibre*"ومجعت هذه املؤشرات وفق أربعة حماور يف لوحة قيادة متوازنة         
 25:األسئلة األربعة التالية

 ، (النظرة املستقبلية املالية)ما هي نظرة املسامهني إلينا ؟  -    

 ، (النظرة املستقبلية للزابئن)ما هي نظرة املستهلكني إلينا؟  -    

 ،(النظرة املستقبلية للعمليات الداخلية)أين ميكن أن نتفوق؟  -    

 (.النظرة املستقبلية للتعلم والتجديد)تحسني وخلق القيمة؟ هل ابستطاعتنا االستمرار يف ال -    

هناك عالقة سببية بني خمتلف حماور ميزان سکور کارد، فالتحكم اجليد  Norton , Kaplanحسب         
يف العمليات الداخلية يشارك يف استثمار حقيقي للمؤسسة يف البحث والتطوير وترقية منطق التمرن الوظيفي 

 .  رضى الزابئن وهذا ما يساعد على حتقيق األهداف املالية للمؤسسةوتذهب لتحسني

 دور لوحة القيادة االستشرايف يف حتسني األداء -4

يعمل لوحة القيادة التوازيين على توضيح إسرتاتيجية املؤسسة وترمجة ألهدافها، حيث يعمل على استعمال         
 .مؤشرات إليصال والتعبري عن مفاهيم، قد تكون معقدة أحياان حتت شكل حمدد جدا

  النشاطات علىيبلغ ويفصل األهداف مع املؤشرات اإلسرتاتيجية، حيث يقوم بتعبئة كل الفاعلني يف -    
                                                           
25

  Bernard Colasse, Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audit, Economica, Paris, 2000, p1139 
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لبلوغ أهداف الكل، وذلك بوضع وتعريف العالقات السببية بشكل ديناميکي، والذي يسمح للفاعلني  وضعها
 26ابلتوزيع على اهليكل لفهم عمل اجملموعة، وأتثري نشاطهم على األشخاص اآلخرين، 

حيث  األداء املنتظرة و اإلجنازات،خيطط وحيدد األهداف ويوافق املبادرات اإلسرتاتيجية، ومقارنة مستوايت  -    
 تسلط الضوء على مواطن العجز يف األداء واليت تسعى املبادرات اإلسرتاتيجية غمرها، 

 تقوية عودة اخلربات واملتابعة اإلسرتاتيجية، وتوضع هذه العملية على مفهوم حصر النظام، فنجد أن -    
حددت يف ابدئ األمر، وبعد ذلك إعادة إختبار فرضيامت املسريين ملزمون بضمان أن اإلسرتاتيجية نفذت كما 

املتلقاة من  حىت يضمنوا أبن النظرة اليت تقود نشاطهم تبقى مالئمة ابلنظر لإلجنازات واملالحظات وللخربة
 . املؤسسة

 Reengineeringو  Benchmarkingالبشمر كينغ وإعادة اهلندسة : املطلب الثالث

من أحدث األساليب اليت أصبحت تنتهجها املؤسسات بغية حتسني أدائها ككل حىت تضمن هلا  ومها        
 . مكانة بني املؤسسات الناجحة

 البنشمركينغ: أوال

، وهذا ملواجهة منافسة 0875الرائد العاملي يف آالت النسخ سنة  Rank Xeroxلقد مت اخرتاعه من طرف 
 Rank Xeroxحيث قررت ...( Sharp , Ricok , Mirolta , Canon)املؤسسات الياابنية 

 . إبجراء مقارنة مع أفضل املؤسسات يف خمتلف وظائفها وحرفها

 تعريف البنشمركينغ -1

لقد ترمجت كلمة بشمر كينغ تبعا للتطورات ومقاييس التحليل املقارن، و معناه العمليات اليت من خالهلا         
 .األخرى ميكن مقارنة أداء املؤسسة مبثيالهتا

ويتضمن البشمر كينغ دراسة أسلوب املؤسسات الذي وصلت إىل مستوى أداء متميز، والعمليات اليت         
 27.توضع لبلوغه، وتستعمل هذه األداة لتحقيق هدفها يف حتسني أدائها اخلاص

البشمر كينغ هو وسيلة شرعية للتغريات التنظيمية والتكنولوجية ابالعتماد على النماذج اليت جيب أن أتخذ         

                                                           
26

 Ministère de la fonction publique et de la reforme de l’état, Le contrôle de gestion dans les administrations 
de l’état, éléments méthodologie, France, juin 2002, Fiche 19, p181. 
27

 Robert Ccamp, le Benchmarking, les éditions d’Organisations, Paris, 1989, P28. 
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 . ألفضل التطبيقات واإلجنازات الفعلية، والتعديالت الضرورية( تقليد)وأقل حماكاة 

 أنواع البشمر كينغ -2

تلفة وهذا يتوقف على أهداف املؤسسة وميكن التمييز و إن طبيعة البشمر كينغ ميكن أن حتقق بطرق خم        
 28:بني األنواع التالية

ويتعلق بتحسني األداء للمجموعة ككل حبيث يؤسس على اإلسرتاتيجية اليت  :البنشمركينغ اإلسرتاتيجي -2-1
األساسية تطورهم أين تكون األداءات أفضل، وهذا النوع من البشمر كينغ ينطوي على حتليل املهمات والقدرات 

 .لتوزيع النشطات وتعبئة املوارد للمؤسسة، وهذا بوضع قواعد جديدة

ويف هذا اإلطار تعمل املؤسسات على حتليل و حتسني أدائها، ابلنظر إىل  :البنشمركينغ التنافسي -2-2
 .منتوجاهتا أو خدماهتا ومقارنته مع ما يقوم به املنافسني يف نفس النشاط

هذا النوع من البشمر كينغ مربوط ابلعمليات املتعلقة إبنتاج املنتجات أو  :بنشمركينغ العمليات -2-3
 .اخلدمات، من قبل املنافسني احملققني ألفضل األداءات

إنه يتعلق مبقارنة مع مؤسسات تنشط يف قطاعات خمتلفة هبدف حتسني  :البنشمركينغ الوظيفي -2-4
 .العمليات والتنظيمات يف املؤسسات، ويف هذه احلالة، فاإلبداعات احملققة هي يف الغالب مهمة

وينفذ يف قلب املؤسسة نفسها، يف وحداهتا لنشاطات مقارنة، أين تكون  :البنشمركينغ الداخلي -2-5
ات سهلة، وتكلفة الوقت واملوارد تكون أقل، وابلتايل فوضع هذا النوع من البشمر كينغ يوفر أقل املعطيات واملعلوم

 .مقاومة، ألنه يتعلق بنفس املؤسسة، وتطبيقه يكون أكثر سهولة

هذا النوع من التطبيق هو مستهلك للوقت واملوارد لضمان مقارنة املعطيات  :البنشمركينغ اخلارجي -2-6
 .لتحسينات الضرورية، ونتيجة ذلك طول التمرن اخلارجي وصعوبة حتويل أفضل التطبيقاتاجملمعة، ووضع ا

لقد كان للعوملة والتطورات التكنولوجية دورا كبريا يف وجود هذا النوع من البشمر   :البشمر كينغ الدويل -2-7
كينغ، حبيث أتيحت إمكانية املقارنة مع املؤسسات الرائدة من بلدان أخرى، وهذا النوع مكلف للوقت واملوارد، 

 . وأداءات هذه املؤسسات خيضع لألحداث الدولية

 مراحل وضع البنشمركينغ -3

                                                           
28

 Ministère de la fonction publique et de la reforme de l’état, opcit, Fiche 21, p197. 
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 : لبنشمركينغ يتحقق عرب أربعة مراحل هي إن وضع ا

وفيها يتم حتديد القطاعات املراد تقييمها، حتديد األهداف واملعايري املستعملة، إختيار  :ختطيط الدراسة  -3-1
نوع البنشمركينغ املخصص، إختيار شركاء الدراسة، حتديد املشروع، اقتناء الوسائل املالية والبشرية الضرورية 

 .للدراسة

اخلاصة أبداء مؤسساهتم، إختيار الشركاء لوضع رؤية مشرتكة للسريورات  :مجع املعطيات واملعلومات  -3-2
 .املراد وضعها ووضع مقاييس األداء املختار

تقسيم املعلومات ينشأ من طريقة حتليلها، الكشف عن احنرافات األداءات مع أفضل  :حتليل املعلومات  -3-3
ب هذه املعلومات حىت يضمنوا أن التفسريات ذات مصداقية، مماثلة وسائل حتسني املمارسني، البحث عن أسبا

 .األداء املمكنة

إختبار اإلجنازات والتوصيات، وضمان إمكانية وضعها لتدنية  :مماثلة القياسات املأخوذة ووضعها  -3-4
 . إحنرافات األداءات

 البشمر كينغ وحتسني األداء -4

ر كينغ مفهوم کتطبيق متكامل وعملية حتسني دائمة، أين يكون اهلدف هو حتسني جيب أن يكون البشم        
أدائها، فضال على أنه ميکانيزم للتمرن، والذي يسمح للمؤسسات ابلتوجه حنو أفضل التطبيقات، وإمتصاص 

 :احنرافات األداء فهو يعمل على

 29تعبئة فعالة للتأطري،  -    

 معرفة العمليات اخلاصة ابلقدرة على املقارنة مع أفضل التطبيقات،  -    

الوعي أبن املنافسة تتطور بدون انقطاع  -إدارة التغيري والقدرة على النيب يف شكل خالصات البشمر كينغ،  -    
 وابلنظرة البعيدة، 

 تقسيم املعلومات مع شركاء البشمر كينغ،  -    

 ة للبحث عن أفضل الطرق، قبل قياسها لألداء، إعطاء األولوي -    

 تركيز البحوث على املؤسسات الرائدة أو املديرايت املعروفة أبمنا األفضل يف ميدان نشاطها،  -    
                                                           
29

 Robert Ccamp, opcit, p44 
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 احرتام مراحل عمليات البشمر كينغ،  -    

 االنفتاح على األفكار اجلديدة، وخلق اإلبداعات يف تطبيقها للطرق املوجودة،  -    

 اإلبداعات يف عمليات إنتاج املنتجات وتوفري اخلدمات، -    

 . التحسني يف قياس األداءات والتحسينات املتعلقة ابجلودة، اإلنتاجية واخلدمات -    

 إعادة اهلندسة: اثنيا

 تعد إعادة اهلندسة أو اهلندرة أحدث وسيلة يف اإلدارة بعد أن متكنت عدة مؤسسات رائدة من حتقيق نتائج مل
يسبق هلا مثيل يف عامل التطور والتحسني املستمر، حيث تعترب إعادة اهلندسة إدارة التطوير املؤسسات، وذلك من 

 .خالل التغيري اجلذري لطرق أدائها

 تعريف إعادة اهلندسة  -1

أو اهلندرة على أاها استخدام جمموعة " Reenginering"ميكن تعريف هندسة التغيري  :التعريف األول
األدوات والوسائل املتطورة ابإلضافة إىل االستفادة من التقنيات احلديثة يف إحداث الدمج األمثل هلذه الوسائل 

 30. وصوال إىل التغيري اجلذري يف كل أرجاء املؤسسة ويف الوفاء ابحتياجات املستهلك

عادة التنظيم السريع واجلذري للعمليات اإلدارية اإلسرتاتيجية وذات القيمة إعادة اهلندسة تعين إ :التعريف الثاين 
 . املضافة واجلوهرية

هي إعادة التفكري املبدئي واألساسي وإعادة تصميم نظم العمل وإعادة هندسة إدارة األعمال  :التعريف الثالث
اسم مثل التكلفة واجلودة، واخلدمة بصفة جذرية من أجل حتقيق حتسينات جوهرية فائقة يف معايري األداء احل

والسرعة واإلتقان، وذلك ابستخدام تكنولوجيا املعلومات املتطورة كعامل متكني أساسي يسمح للمؤسسات إبعادة 
 31.هندسة نظم أعماهلا

وقد نشأت إعادة اهلندسة يف أوائل التسعينات كأداة مساعدة وأداة رئيسية جديدة للفكر اإلداري، ويقوم         
هذا املدخل واملبدأ على نبذ وتغيري املفاهيم والقواعد والفروض اليت على أساسها تبين اإلدارة قراراهتا، والبحث عن 
قواعد و فروض و مفاهيم جديدة تناسب القرن احلادي والعشرين ويرتكز هذا املدخل واملبدأ على مفهوم العملية 

ة اليت ينتج عنها شيء ما له قيمة للمواطن و الزبون واملستفيد اليت تعين جمموعة من اإلجراءات واألنشطة املتكامل
                                                           

30
 11، ص 1110والتوزيع، القاهرة أمين عبد العزيز حسن، إدارة األعمال وتحديات القرن الحادي والعشرين، دار قباء للطباعة والنشر   
31

 11في نفس المرجع السابق، ص   
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 . واملتعامل مع املؤسسة

 عناصر إعادة اهلندسة -2

إعادة اهلندسة ال تشمل الطرق واألساليب اإلدارية املستخدمة فقط بل  :أن يكون التغيري أساسيا -2-1
ألعمال، ومن أمثلة األسئلة اليت تطرح ملاذا نقوم تتجاوزها إىل األعمال نفسها والفرضيات اليت تبني عليها تلك ا

ابألعمال اليت نقوم هبا؟ وملاذا يتبع هذا األسلوب من العمل؟ هل ما نقوم به ذو قيمة مضافة تساعد يف حتقيق 
 .رسالة وأهداف املؤسسة؟

 يكون تغيريا هتدف إعادة اهلندسة إىل إحداث تغيري جذري له قيمة و معىن وال :أن يكون التغيري جذراي -2-2
سطحيا أي حتسني وتطوير ما هو موجود، والتغيري اجلذري يعين إعادة بناء ما هو قائم ليتناسب مع املتطلبات 

 .احلالية واملستقبلية لتحقيق أهداف املؤسسة

هتدف إىل إعادة حتقيق نتائج جوهرية ضخمة مبعىن أنه ال يقتصر  :أن تكون النتائج جوهرية وضخمة -2-3
 .ى التحسني والتطوير النسيب و الشكلي يف األداء والذي يف الغالب يكون تدرجياعملها عل

يكون الرتكيز يف إعادة اهلندسة على حتليل وإعادة بناء العمليات اإلدارية  :أن يكون التغيري يف العمليات -2-4
وليس على اهلياكل التنظيمية ومهام اإلدارات أو األقسام أو املسؤوليات الوظيفية، فالعملية اإلدارية هي نفسها 

 .حمور الرتكيز والبحث وليس األشخاص واإلدارات واألقسام

إعادة اهلندسة تعتمد على االستثمار يف تقنية املعلومات، و  :نية املعلوماتأن يعتمد التغيري على تق -2-5
استخدام هذه التقنية بشكل فعال، حبيث يتم توظيفها للتغيري اجلذري الذي حيقق أسلواب إبداعيا يف طرق 

 .وأساليب تنفيذ العمل وليس لآللة اليت هتدف إىل توفري الوقت

تعتمد إعادة اهلندسة على االستقراء  : االستقرائي وليس االستنتاجيأن يعتمد التغيري على التفكري -2-6
والذي يتمثل يف البحث عن فرص التطوير والتغيري قبل بروز املشاكل اليت تدعو إىل التغيري على حتليلها والبحث 

 . عن حلول مناسبة هلا

 دوافع وأهداف إعادة اهلندسة -3

و إن رايح التغيري اليت حتتاح بيئة وأسواق العمل حمليا ودوليا، فالعوملة واتفاقيات التجارة احلرة واالجتاه إىل         
اخلصخصة، وما يصاحبها من نتائج، وإىل حرب األسعار، وقصر عمر املنتج واخلدمات يف األسواق نتيجة التطوير 
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 .ملؤسسات التقليدية والرافضة للتغيري حنو األفضلواالبتكار املستمر، جيعل الطريق صعبا أمام ا

وهنا تربز أمهية إعادة اهلندسة كأحد األساليب اإلدارية واهلندسية احلديثة اليت تساعد املؤسسات يف         
مواجهة املتغريات وتلبية رغبات وتطلعات عمالئها يف عصر ال مكان فيه للمؤسسات يف ظل الروتني والبريوقراطية 

 .ريةاإلدا

هتدف املؤسسات من وراء إعادة اهلندسة إىل إحداث تغيري جذري يف األداء والذي يتمثل يف تغيري         
أسلوب وأدوات العمل، ويتم ذلك من خالل متكني كافة العاملني ابملؤسسة أبداء األعمال الصحيحة واملفيدة، أي 

، واليت تنادي (out box) روج من الصندوق أنه يتم استخدام أحد قواعد الفكر اإلبداعي، وهي قاعدة اخل
العاملني إىل اإلبداع يف أعماهلم والتخلص من قيود التكرارية والرقابة والنظر إىل األمور احمليطة أبعماهلم بنظرة مشولية 

 32.تساعد على تفجري الطاقات اإلبداعية الكامنة لدى كل عامل

سسة للرتكيز على متطلبات العمالء من خالل حتديد احتياجاهتم كما هتدف إعادة اهلندسة إىل توجيه املؤ          
 .والعمل على حتقيق رغبامت

 متكني املؤسسة من أداء أعماهلا بسرعة عالية وذلك من خالل توفري املعلومات املطلوبة إلختاذ القرارات -    
 وتسهيل عملية احلصول عليها، 

 ها املؤسسة لتتناسب مع رغبات واحتياجات العمالء، حتسني جودة اخلدمات واملنتجات اليت تقدم -    

والرتكيز  ختفيض التكلفة هو أحد أهداف إعادة اهلندسة، ويتم ذلك من خالل إلغاء العمليات غري الضرورية -    
 . على العمليات ذات القيمة املضافة

  إعادة هندسة املوارد البشرية -4

 :وتتم عرب النقاط التالية        

 إقامة الطرق ذات األداء العايل وخاصة الطرق الياابنية، -    

 وضع خطط العمليات اجلديدة السهلة وجتنب الصعبة املعقدة،  -    

 رقابة الروح املعنوية وقياسها،  -    

                                                           
 اإلصالح اإلداري آيت زيان، قرينو حسين، هندسة وتصميم النظم العامة وإدارة األعمال في المؤسسات الجزائرية، الملتقى الوطني حول  32

 .00، ص 1118والتنمية االقتصادية، المركز الجامعي بخميس مليانة، ديسمبر 
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 بناء قدرات جديدة يف املوارد البشرية واستثمارها يف الشكل املناسب والصحيح،  -    

 لنظم واللوائح والتشريعات واملراسيم، إعادة هندسة ا -    

 إعادة هندسة اللوائح واإلجراءات وتبسيطها،  -    

 إعادة هندسة التصاميم وطرق التحفيز ومفاهيم القيادة،  -    

 إعادة هندسة نظم املعلومات اخلاصة بسوق العمل والبياانت الدميوغرافية،  -    

 .املديرينإعادة هندسة أساليب إعداد وتنمية  -    

إن حركية وديناميكية املؤسسات وحميطها حيتم عليها تكييف أدواهتما التسيريية أو انتهاج أدوات جديدة مبا         
 .ميكنها من الوصول إىل الطرق األحسن أداء وذلك ببشمركة وإعادة هندسة أعماهلا
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 خالصة الفصل

األداء يف مؤسسة اقتصادية قاملهم هو املستقبل وليس املاضي، فعلى عندما حنضر لعملية حتسني يف         
مستوى التكاليف جند التكاليف التارخيية ليست ذات داللة كبرية، ومعاينة املاضي ليس مهما إال لكونه يقدم 

 .معلومات تشكل قاعدة للتفكري وال ميكن استعماله مباشرة عند التحضري الختاذ القرار وحتسني األداء
ويف هذا الصدد حد أن حتليل التكاليف ميكنها أن حتدد كيفية تطور التكاليف يف املستقبل و اعتماد     

املعلومات الواردة منها يف الدراسات والتحاليل اليت تساعد على اختاذ القرارات التصحيحية يتوقف عليها مستقبل 
باقا خاصا لسري العمليات والتنسيق فيما بينها املؤسسة، و اعتبار من اللحظة اليت تبين عليها ميكن أن تتصور س

وضبطها وهو املسار املوازين، وابلفعل أثناء املناقشة املوازنية يتم احلزم يف القرارات األساسية والتنسيق فيما بينها،  
 كما أن احلصول على أرقام تعرب بدقة على النشاط املايل واالقتصادي للمؤسسة للتعرف واحلكم على مستوى أداء
املؤسسات واختاذ القرارات املتعلقة حبجم ونوع األصول الواجب شراؤها وحجم ونوع التمويل املناسب واملقرتحات 

 االستثمارية 
إن االعتماد على حتليل التكاليف و التحليل املايل فقط غري كايف ألن املعلومات الناجتة عنهما تكون ذات     

البد من استعمال لوحات القيادة ابعتبارها تضم املعلومات املالية و غرور طبيعة مالية وحماسبية حبتة، هلذا السبب 
 .املالية و كأداة تلخيصية وتركيب سريع للمعلومات ومتابعة وحتسني كل مستوايت النشاط

وابلنظر إىل حركية وديناميكية املؤسسة وحميطها مت استحداث أدوات جديدة أين انتهت املؤسسات إىل         
أعماهلا والذي يسمح هلا ابلبحث عن الطرق أكثر أداء لضمان ميزة تنافسية ولن يكون هلا ذلك ما مل بنشمركة 

 .تعيد هندسة أعماهلا من خالل التغيري اجلذري لطرق أدائها
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 متهيد

حتتل املؤسسات االقتصادية مكانة ابلغة األمهية يف البناء االقتصادي واالجتماعي ألي بلد بنطلع اىل تنمية 
وتلعب أنظمة مراقبة التسيري داخل هذه املؤسسات دور حاسم يف توجيه و تطوير هذه املؤسسات حىت  متوازنة،

وميكن اعتبار الدراسة النظرية اليت قمنا هبا يف الفصول السابقة الركيزة األساسية اليت . تتمكن من حتسني أدائها
املؤسسة ككل، ويتطلب هذا توفر أدوات يقوم عليها نظام مراقبة تسيري فعال، والذي يعمل على حتسني أداء 

مراقبة فعالة ووضع نظام معلومات يسمح مبعرفة التغريات املتعلقة ابملؤسسة ويف إطار استكمال هذه الدراسة أردان 
من إدراك ذات الشيء مبجموعة املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حيث سنحاول اكتشاف اذا كان هنالك أي أثر 

 .ى أداء هذه املؤسساتمن مراقبة التسيري عل
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 الطريقة و األدوات املستخدمة: املبحث األول 
إن حتليل املعطيات ألية دراسة يتطلب معرفة البياانت اإلحصائية املتمثلة يف جمتمع وعينة الدراسة وأدوات القياس 

حصائية املناسبة، إضافة إىل اليت يعتمد عليها يف استخالص نتيجة التحليل من خالل جمموعة من األدوات اإل
 .البياانت األخرى غري اإلحصائية اليت هلا عالقة ابلعينة، وهو ما نبينه يف هذا املبحث

 املنهج، جمتمع وعينة الدراسة : املطلب األول 
 :املنهج املتبع يف الدراسة  -1

مع املنهجية املتبعة يف إعداد الدراسة و هو  من أجل معاجلة املوضوع مت استخدام املنهج التجرييب ملالئمته
األسلوب الذي تتمثل فيه معامل الطريقة العلمية بشكل صحيح و الذي حياول وصف و تقييم واقع  مراقبة التسيري 

 .و دورها يف حتسني األداء يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية

 :بيئة جمتمع الدراسة  -2
من املؤسسات االقتصادية يف والية مستغامن، وتعرب هذه املؤسسات عن خمتلف يتمثل جمتمع الدراسة يف جمموعة 

وإن الواقع الذي تعيشه هذه املؤسسات يف الوالية . القطاعات االقتصادية، الصناعية، التجارية، اخلدمية واملقاوالتية
املماثلة، سواء فيما يتعلق  املذكورة قد ال خيتلف كثريا عن ذلك املوجود يف بقية أحناء الوطن ابلنسبة للمؤسسات

ابجلانب التشريعي و التنظيمي أو من حيث مسامهتها االقتصادية واالجتماعية وحتقيق التنمية، وكذا من حيث 
 .املشاكل واملعوقات اليت تعاين منها خمتلف املؤسسات يف اجلزائر

 :عينة الدراسة  -3
س مدى مصداقيتها لإلجابة على تساؤالت اإلشكالية تتم دراسة نتائج البحث وحتليلها ابختبار الفرضيات وقيا

املطروحة ومن مث معرفة مدى حتديث طرق التسيري وأدوات مراقبة التسيري يف املؤسسات من عينة الدراسة و كذا 
 .استنتاج املقرتحات واحللول املمكنة

الصناعة، التجارة، : تنشط يف القطاعات االقتصادية التالية  اختريت عينة عشوائية من املؤسسات من هذه الوالية،
املقاوالتية و اخلدمات، ابإلضافة إىل الرتكيز على املؤسسات املهيكلة ماليا وإداراي حىت ميكن الوثوق هبا يف تقييم 

 .عملية التسيري والرقابة اليت تنتهجها
 من مفردات جمتمع الدراسة، ابإلضافة إىل حدود ونظرا لعدم توفر العناوين واملعلومات الكافية حول الكثري

مقابلة شخصية مع القائمني على ادارة املؤسسات قام فيها الطالب بطرح  03إمكاانت الباحث، فقد مت انعقاد 
 .جمموعة من األسئلة متعلقة مبراقبة التسيري و أدواهتا ملعرفة مدى أتثريها على أداء هذه املؤسسات يف الواقع
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 الربامج و األدوات املستعملة: اين املطلب الث
 Excelبعد أن مت حتصيل العدد النهائي لالستبياانت املقبولة مت االعتماد يف عرض و حتليل البياانت على برانمج 

، ملعاجلة البياانت اليت تكون يف شكل جداول لرتمجتها اىل أشكال نباتية يف أعمدة تسهل عملية  7332اصدار 
 .كما مت استخدام األساليب االحصائية  املالحظة و التحليل،

من تلك األساليب انتهجنا التحليل االحصائي الوصفي و ما يندرج عرب التكرارات و النسب املئوية للتعرف على 
 .خصائص عينة الدراسة و حتديد استجاابت أفرادها
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 نتائج الدراسة امليدانية و مناقشتها: املبحث الثاين 
 حتليل البياانت املتحصل عليها: األول  املطلب

 هل سبق لك أن مسعت عن مراقبة التسيري ؟ -(1

 اجابة السؤال عن معرفة مراقبة التسيري( 1-0) رقم اجلدول
% التكرار مراقبة التسيير

93,33 28 نعم

6,67 2 ال

100 30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

 اجابة السؤال عن معرفة مراقبة التسيري( 1-0)الشكل 

 
 الطالبمن اعداد : املصدر 

املستهدفة يعرفون مفهوم مراقبة التسيري ، و هذا يعين أن مراقبة التسيري   القائمني على ادارة املؤسساتإن معظم 
وظيفة حساسة للمؤسسة، وابلتايل فإن غياهبا قد يؤدي إىل اختالل يف التوازن داخل املؤسسة، مما قد حيتم عليها 

 .حتمل خسائر كبرية
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 التسيري ضرورية يف املؤسسة؟ هل تعتقد أن مراقبة -(7

 أمهية مراقبة التسيري( 7-0)اجلدول رقم 
% التكرار أهمية مراقبة التسيير

33,3 5 نعم

66,7 10 ال

100 15  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 أمهية مراقبة التسيري ( 7-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

ويرجع ذلك إىل الدور اهلام  املنظمةمجيع مسريي الشركات املستهدفة يعتقد أن وظيفة مراقبة التسيري ضرورية حلياة 
الذي تلعبه مراقبة التسيري يف احلرص على حتقق األهداف والغاايت طويلة األجل للمؤسسة من انحية، ومن انحية 

 .أخرى تطوير االسرتاتيجية املتبعة لتوجيه اإلدارة حنو حتسني أدائها

 

 

30 

0 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

 ال نعم



 مراقبة التسيير و تحسين األداء في المؤسسات االقتصادية: الفصل الثالث 
 

80 

 

 هل لديك نظام مراقبة التسيري يف مؤسستك؟ -(0

 يف املؤسسةوجود نظام مراقبة التسيري ( 0-0)اجلدول رقم 
% التكرار وظيفة مراقبة التسيير

33,3 5 نعم

66,7 10 ال

100 15  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

 

 وجود نظام مراقبة التسيري يف املؤسسة( 0-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

وهذا يدل على . ٪ متتلك واحدة20.0٪ من املؤسسات املستهدفة ليس لديها خدمة مراقبة التسيري و 2..7
ضرورة دمج وحدة مراقبة التسيري يف املؤسسة ملساعدة املسريين على اجتناب الوقوع يف األخطاء و اختاذ القرارات 

 .الصحيحة و الالزمة يف الوقت املناسب لتسيري مؤسساهتم
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 برأيك، ما هي مهام مراقبة التسيري؟ -(4

 مهام مراقبة التسيري( 4-0)اجلدول رقم 
% التكرار مهام مراقبة التسيير

93,3 28 المراقبة

86,7 26 االستشارات

80,0 24 التنبؤ

13,3 4 أخرى

30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 مهام مراقبة التسيري( 4-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 التدقيق/ املساعدة يف اختاذ القرارات : أخرى 

 

واالستشارات و اجلزء  ابلنسبة لغالبية املؤسسات املستهدفة، مرقابة التسيري مسؤولة يف املقام األول عن مهام املرقابة
 .االخر من املؤسسات فمراقبة التسيري مسؤولة عن مهام تنبؤات بسبب أمهيتها يف إدارة األنشطة التجارية
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 من الذي ينفذ تقنيات مراقبة التسيري؟ -(5

 نفذ تقنيات مراقبة التسيريم( 5-0)اجلدول رقم 
% التكرار أدوات مراقبة التسيير

33,3 10 مراقب التسيير

40,0 12 المحاسب

46,7 14 المسير

0,0 0 اخر

0 30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 نفذ تقنيات مراقبة التسيريم( 5-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

ابلنسبة لثلثي املؤسسات املستهدفة، فإن احملاسب و املسري هم األشخاص الذين يقومون بتنفيذ أدؤات مراقبة 
وميكن  .عن تنفيذ تقنيات مراقبة التسيري التسري، بينما ابلنسبة للثلث املتبقي، فإن مراقب التسيري هو املسؤول

تفسري ذلك بسبب هيمنة املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم اليت تتميز ابلبنيات البسيطة غري املعقدة اليت يكون 
 (.شركة ذات املسؤولية حمدودة)رأمساهلا حمدوًدا 
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 ما هو موقع مراقبة التسيري داخل مؤسستك؟ -(.

 مراقبة التسيرياتبعية ( .-0)اجلدول رقم 
% التكرار موقع مراقبة التسيير

53,3 16 تابعة للمدير العام

53,3 16 تابعة للمدير المالي

0,0 0 مستقلة

33,3 10 مدمجة مع المحاسبة

30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 مراقبة التسيرياتبعية ( .-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

يف حني . ٪ من املؤسسات املستهدفة، يتم دمج وظيفة مرقابة التسيري يف اإلدارة العامة أو  اإلدارة املالية 50.0يف 
من املؤسسات تدجمها مع وظيفة احملاسبة ذلك بسبب حجم املؤسسة حيث هو السبب األول لعدم  ٪ 00.0أن 

وجودها كوظيفة مستقلة، وابلتايل فإن موقف مراقبة التسيري هو موقف املشاورة أو منصب وظيفي للمؤسسات 
ستعمل فقط عندما تواجه الكبرية يف حني ابلنسب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فمراقبة التسيري غري رمسية و ت

 .املؤسسة صعوابت يف التسيري
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 هل هناك عالقة بني مراقبة التسيري واألقسام املختلفة يف مؤسستك؟ -(2

 عالقة بني مراقبة التسيري واألقسام املختلفةوجود ( 2-0)اجلدول رقم 

% التكرار عالقة مراقبة التسيير بالوظائف األخرى للمؤسسة

100,0 30 نعم

0,0 0 ال

100 30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 عالقة بني مراقبة التسيري واألقسام املختلفةوجود ( 2-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

هذه  اذ يعتربون. مجيع املؤسسات املستهدفة تؤكد أبنه هناك عالقة بني مراقبة التسيري والوظائف األخرى للمؤسسة
األداء التنظيمي العالقة ضرورية ملالئمة إجراءات مراقبة التسيري مع الوظائف األخرى من أجل التحكم يف 

 .للمؤسسة
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 هل مسعت من قبل عن مفهوم األداء؟ -(8

 مفهوم األداء( 8-0)اجلدول رقم 
% التكرار مفهوم األداء

13,3 4 ال إجابة

66,7 20 نعم

20,0 6 ال

100 30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 مفهوم األداء( 8-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

٪ من املسريين ال 73من مسريي املؤسسات املستهدفة قد مسعوا ابلفعل عن مفهوم األداء، يف حني أن   66.7٪
 .ميلكون أي معلومة حول هذا املفهوم
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 برأبك، مىت تعترب أن ملؤسستك أداء جيد ؟ -(9

 حتقق أداء جيد( 9-0)اجلدول رقم 
% التكرار أداء المؤسسة

60,0 18 عند تحقق أهداف المؤسسة

60,0 18 عندما يتم الوصول ال النتيجة القصوى مع الحد األدنى للتكاليف

13,3 4 يتم الحصول عىل الجودة المتوسطة بأقل التكاليف الممكنة

100 30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 حتقق أداء جيد( 9-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

٪ من املؤسسات املستهدفة، يتم حتقيق أداء جيد عندما تتحقق األهداف من انحية وعندما 3.ابلنسبة إىل 
فإن األداء عند معظم املؤسسات هو مزيج من  لذا .تتحقق النتيجة القصوى أبقل التكاليف من انحية أخرى

 .الكفاءة والفعالية
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 برأيك، ما هي أدوات مراقبة التسيري األكثر استخداًما يف مؤسستك؟ -(13

 أدوات مراقبة التسيري األكثر استخداًما( 13-0)اجلدول رقم 
% التكرار أدوات مراقبة التسيير

80,0 24 المحاسبة العامة

80,0 24 محاسبة التكاليف

60,0 18 التحليل المالي

40,0 12 لوحة القيادة

100 30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 أدوات مراقبة التسيري األكثر استخداًما( 13-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

٪ من 3.٪ من املؤسسات املستهدفة احملاسبة العامة والتحليلية يف املقام األول ، بينما تستخدم 83تستخدم 
يف املرتبة  ٪ من املؤسسات لوحة القيادة43املؤسسات التحليل املايل يف املرتبة الثانية ، ويف النهاية تستخدم 

 .هذا يبني بساطة وأمهية طريقة حساب التكاليف. الثالثة
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 هل تعتمد مؤسستكم على حماسبة التكاليف ؟ -(11

 استعمال حماسبة التكاليف( 11-0)اجلدول رقم 
% التكرار محاسبة التكاليف

80 24 نعم

20 6 ال

30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 استعمال حماسبة التكاليف( 11-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

٪ من الشركات ال تعتمد على 73٪ من املؤسسات املستهدفة طريقة حساب التكاليف ، يف حني أن 83تتبىن 
ويرجع ذلك إىل دورها يف تقسيم التكاليف املباشرة وغري املباشرة، وختصيص مجيع التكاليف على  . هذه الطريقة

 .املنتجات
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 ؟(احلقيقية)ف الكلية يلاطريقة التك ، على ماذا تستندملا تراهوفقا  -(17

 ف الكليةيلاطريقة التك( 17-0)اجلدول رقم 
% التكرار مراكز المسؤولية

13,3 4 ال إجابة

60,0 18 ة لكل منتج تحديد التكاليف المباشر

33,3 10 تحديد التكلفة اإلجمالية لكل مركز مسؤولية

33,3 10 تحديد تكلفة وحدة العمل

100 30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 ف الكليةيلاطريقة التك( 17-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

على حتديد التكاليف ( احلقيقية)تعتمد طريقة التكلفة الكلية  ٪ من املؤسسات املستهدفة ،3.ابلنسبة إىل 
٪ من املؤسسات تعتمد على طريقة مراكز التحليل على 00.0أما من انحية أخرى ف . املباشرة لكل منتج

وهذا يدل على اهتمام كل املؤسسات بتحديد  .التكلفة اإلمجالية لكل مركز حتليل وحتديد تكلفة وحدة العمل
 .باشرة لكل منتج والتكلفة اإلمجالية لكل مركز حتليلالتكلفة امل
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 أي حساب التكلفة لكل نشاط يف مؤسستك؟ "ABC" هل تستعمل طريقة التكلفة على أساس نشاط -(10

 ل طريقة التكلفة على أساس نشاطاستعما( 10-0)اجلدول رقم 
% التكرار ABC طريقة

53,33 16 نعم

46,67 14 ال

100 30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 ل طريقة التكلفة على أساس نشاطاستعما( 10-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

وقد يفسر ذلك  .٪2..4، يف حني ال تستخدمها  ABC ٪ من املؤسسات املستهدفة طريقة50.0تستخدم 
سببية يف رغبة الشركات يف العثور على تتبع مرضي للتدفقات الداخلية ابإلضافة إىل الرغبة يف إعادة إنشاء عالقة 

 .حساب تكلفة املنتجات
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 ؟ABCوفقا لك، ما هي أهداف طريقة  -(14

 ABCأهداف طريقة ( 14-0)اجلدول رقم 
% التكرار ABC أهداف طريقة

13,3 4 ال إجابة

56,7 17 حساب التكلفة أكير موثوقية

50,0 15 البحث عن أسباب التكاليف

50,0 15 تسيير جيد للتكاليف

30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 ABCأهداف طريقة ( 14-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

مستهدفتا يف املرتبة األوىل مراقبة جيدة للتكاليف، و يف املرتبة  ABC متارس أغالبية املؤسسات املستهدفة طريقة
 .الثانية البحث عن األسباب احلقيقية للتكاليف، و يف املرتبة الثالثة حساب خمتلف التكاليف بطريقة موثوقة
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 وفقا ملا تراه، ما هي أهداف طريقة التحميل العقالين؟ -(15

 لتحميل العقالينأهداف طريقة ا( 15-0)اجلدول رقم 
% التكرار ي

أهداف التحميل العقالنى

40,0 12 ال اجابة

20,0 6 تتبيث أسعار البيع

13,3 4 تقييم المخزونات

53,3 16 ة ال أخرى ي التكاليف من فير
ى

ة ف تجنب التقلبات الكبير

33,3 10 مؤشر  فعالية إدارة مراكز المسؤولية

3,3 1 آخر

30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 أهداف طريقة التحميل العقالين (15-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

تعترب معظم املؤسسات املستهدفة طريقة التحميل العقالين كعنصر لتجنب التقلبات الكبرية يف األسعار من فرتة اىل 
 .املقام األول و يف املرتبة الثانية تعترب كمؤشر لفعالية إدارة مراكز املسؤوليةأخرى يف 
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 يف رأيك، ما هي أفضل طريقة حلساب التكاليف؟ -(.1

 أفضل طريقة حلساب التكاليف( .1-0)اجلدول رقم 
% التكرار أفضل طريقة

53,3 16 طريقة التكلفة الكلية)الحقيقية(

26,7 8 ABC طريقة

20,0 6 ي
طريقة التحميل العقالنى

30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 طريقة حلساب التكاليف أفضل( .1-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

ألهنا . ٪ من املؤسسات املستهدفة تقول أن طريقة التحليل هي الطريقة األكثر فعالية حلساب التكاليف50.0
 تركز على التحليل حسب املنتج أو اخلدمة ، فإهنا تقرتح ، عن طريق تقسيم التكاليف املباشرة وغري املباشرة ،

 .توزيع وختصيص مجيع التكاليف على املنتجات
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 هل لديك مراكز املسؤولية يف املؤسسة؟ -(12

 مراكز املسؤولية( 12-0)اجلدول رقم 
% التكرار مراكز المسؤولية

6,7 2 ال إجابة

80,0 24 نعم

13,3 4 ال

30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 مراكز املسؤولية( 12-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

 

و ذلك بسبب دورها اهلام الذي يعترب عنصر . من املؤسسات املستهدفة تؤكد استخدام مراكز املسؤولية ٪ 80
 .أساسي حلساب أداء التسيري
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 ما هي أنواع مراكز املسئولية املوجودة يف مؤسستك؟ -(18

 أنواع مراكز املسئولية( 18-0)اجلدول رقم 
% التكرار نوع مركز المسؤولية

20,0 6 ال إجابة

33,3 10 مركز التكاليف

6,7 2 مركز المصاريف

20,0 6 مركز رقم األعمال

26,7 8 مركز األرباح

46,7 14 مركز االستثمار

30  المجموع
 الطالب من اعداد: املصدر 

 أنواع مراكز املسئولية( 18-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

وختتار مركز الربح ومركز رقم  ختتار معظم املؤسسات املستهدفة مركز االستثمار و مركز التكلفة يف املقام األول،
أي تبحث املؤسسات عن النتيجة القصوى على املدى الطويل أبقل تكلفة وأبفضل . األعمال يف املرتبة الثانية

 .جودة ممكنة
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 من خالل تنظيم التحويالت الداخلية بني مراكز املسؤولية؟ما فائدة استعمال طريقة مراقبة التسيري  -(19

 ظيم التحويالت الداخلية بني مراكز املسؤوليةتن (19-0)اجلدول رقم 
% التكرار تنظيم التحويالت

20,0 6 ال اجابة

53,3 16 ام كفاءة المؤسسة احير

40,0 12 التحكم و تقييم كل مركز

40,0 12  ضمان استقاللية كل مدير
 من اعداد الطالب: املصدر 

 تنظيم التحويالت الداخلية بني مراكز املسؤولية (19-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

فإن فائدة مراقبة التسيري من خالل حتديد سعر التحويالت  من املؤسسات املستهدفة ،  ٪53.3ابلنسبة إىل 
تكمن هذه امليزة  ؤسسات٪ من امل43الداخلية بني مراكز املسؤولية تكمن يف احرتام كفاءة املؤسسة ، حيث أن 

 . يف إتقان وتقييم كل مركز وضمان استقاللية كل مدير

 .ه وأداة لقياس األداء االقتصادي للمراكزيعترب سعر التحويل هذا وسيلة لرئيس املركز لتوجيه إدارت
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 ؟هل تستعملون لوحة القيادة يف مؤسستكم -(73

 ل لوحة القيادةاستعما( 73-0)اجلدول رقم 
% التكرار لوحة القيادة

73,3 22 نعم

26,7 8 ال

30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 ل لوحة القيادةاستعما( 73-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

٪ ال تستخدمها ألهنا تشكل أداة 2..7من املؤسسات املستهدفة تعلن استخدام لوحة القيادة، لكن  73.3٪
 .و ابلتايل فهي عبارة عن أداة لقيادة أداء املؤسسة .رقابة ومقارنة ، وهي أداة للحوار والتواصل
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 يف رأيك ما هي األداة املناسبة لقيادة األداء يف مؤسستك؟ -(71

 األداة املناسبة لقيادة األداء (71-0)الشكل رقم 
% التكرار الألداة المناسبة

20,0 6 لوحة القيادة

33,3 10 التحليل المالي

46,7 14 محاسبة التكاليف

30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 األداة املناسبة لقيادة األداء (71-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

 

املؤسسات املستهدفة أن طريقة حساب التكاليف هي أكثر الطرق فعالية لزايدة األداء ألهنا  ٪ من2..4تقول 
 .تستجيب بشكل جيد ملشاكل التسيري اليت تواجهها املؤسسة أثناء اإلنتاج
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 يف رأيك، هل اهلدف من مراقبة التسيري هو التحكم يف أداء املؤسسة؟ -(77

 مبراقبة التسيريالتحكم يف األداء ( 77-0)اجلدول رقم 
% التكرار هدف مراقبة التسيير

6,7 2 ال إجابة

93,3 28 نعم

0,0 0 ال

30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 التحكم يف األداء مبراقبة التسيري (77-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

املؤسسات املستهدفة تعرف أن ملراقبة التسيري أمهية يف التحكم يف األداء ألهنا تعترب مبثابة مساعد لقيادة   معظم
 .كفاءة وفعالية املؤسسة من خالل املؤشرات واألدوات اليت تقرتحها
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 ؟تتمثل يف ماذا أداء املؤسسة لقيادةاستجابة مراقبة التسيري يف رأيك،  -(70

 أداء املؤسسة قيادةاستجابة مراقبة التسيري ل( 70-0)اجلدول رقم 
% التكرار

46,7 14 قيادة الكفاءة و الفعالية

46,7 14 التكيف مع مشاكل التسيير

20,0 6 قيادة القيمة

86,7 26 قيادة المؤسسة

30  المجموع
 من اعداد الطالب: املصدر 

 أداء املؤسسة قيادةاستجابة مراقبة التسيري ل( 70-0)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب: املصدر 

 

ابلنسبة . ٪ من املؤسسات املستهدفة2..8تعد إدارة املؤسسة مبثابة استجابة من مراقبة التسيري لقيادة األداء عند 
٪ من املؤسسات فإن إجابة مراقبة التسيري لقيادة األداء تكمن يف التحكم يف الكفاءة والفعالية والتكيف 2..4لـ 

٪ فقط من املؤسسات تعترب قيادة القيمة مبثابة استجابة تقدمها مراقبة 73مع مشاكل التسيري من انحية أخرى، و
 .أداء املؤسسة التسيري لقيادة
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 قيادة المؤسسة قيادة القيمة التكيف مع مشاكل التسيير قيادة الكفاءة و الفعالية
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 النتائج الدراسة و التوصيات: املطلب الثاين 

 النتائج: أوال 

 :من خالل خمرجات االستبيان اليت مت دراستها خلصت الدراسة إىل النتائج التالية 
و العاملني للتحكم يف أدائهم بغرض الوصول إىل حتقيق األهداف  مراقبة التسيري تعمل على مساعدة املسؤولني. 1

 . املسطرة بكل كفاءة وفعالية ، كما توفر املعلومات الالزمة الختاذ القرارات بشكل سليم 
نظام مراقبة التسيري وظيفة تتطلب حتديدا واضحا لألهداف املراد حتقيقها لكل مركز من مراكز املسؤولية . 7

 . ديد املوارد اليت جيب استخدامها لتحقيق اهلدف املطلوبابملؤسسة مع حت
خيتلف استعمال ادوات مراقبة التسيري من مؤسسة إىل أخرى وذلك حسب درجة تطور املؤسسة و ثقافة . 0

 . املسريين و نوع نظام مراقبة التسيري املعتمد عليه
ساسا يف احملاسبة العامة، وغياب شبه اتم متسك معظم املؤسسات ابستعمال األدوات التقليدية و املتمثلة أ. 4

 .لألدوات احلديثة اليت تعترب أكثر فعالية عندما يتعلق األمر بتحسني أداء املؤسسات
 .غياب مصلحة خاصة مبراقبة التسيري يف جزء كبري من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية. 5
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 :التوصيات 
إلقناع العاملني أبن مراقبة التسيري هتدف اىل التحكم يف التسيري و ليس على مراقب التسيري أن يبذل جهده . 1

 املراقبة،
 ،وضع نظام حوافز لتحسني أداء املؤسسات. 7
من الضروري تطوير أدوات الرقابة من خالل االنتقال من االدوات التقليدية و اعطاء االهتمام لألدوات . 0

 احلديثة،
مبا يسمح بتصحيح االختالالت و جتاوز النقائص و التحسني املستمر يف تفعيل نظام املعلومات املالئم . 4

 املخرجات و العمليات،
تكوين املسريين و مالكي املؤسسات وتوعيتهم بضرورة اعتماد طرق التسيري وأدوات مراقبة التسيري احلديثة، . 5

 وأن يتوىل اإلدارة أفراد هلم مؤهالت علمية وعملية، ملواجهة منافسة حادة،
من الضروري تطوير نظام مراقبة التسيري بشكل دائم ليساير التطور يف حجم املؤسسة حىت ال يصبح عائقا أمام . .

 تطورها و حتقيق أهدافها،
 .ضرورة تعاون املؤسسات مع الباحثني األكادمييني لدراسة املشاكل اليت تعاين منها ة اجياد احللول املناسبة هلا. 2
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 : خامتة الفصل
 

كختام ، فإن معظم املؤسسات لديها نضام مراقبة التسيري بسبب أمهيتها يف قيادة املنظمة، فإهنا تضمن          
 .مهمة الرقابة و التنبؤ لذلك فهي أداة للمساعدة يف صنع القرار

 :فيما يتعلق مبكانتها، فيعتمد األمر على حجم وحالة املؤسسات، واليت ميكن متييز حالتني        
يف هذه احلالة،  .ابلنسبة للشركات الكبرية، فإن مراقبة التسيري لديها منصب استشاري أو منصب وظيفي    

 .يكون مراقب التسيري هو املسؤول عن تنفيذ تقنيات و أدوات مراقبة التسيري
ة إجراءات ابلنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، يكون املدير أو احملاسب هو املسؤول عن متابع    

 .مراقبة التسيري
و يف الواقع تقرتح مراقبة التسيري جمموعة من املؤشرات واألدوات لتقييم أداء الشركات، ومن بني هذه        

 .التحليل املايل ، لوحة القيادة وطريقة حمسابة التكاليف: األدوات ما يلي 

تكمن يف إدارة فعاليتها  ؤسساتللتحكم يف أداء امل مراقبة التسيرياليت تقدمها  احللولبشكل عام، فإن و         
 .اليت تواجهها وكفاءهتا والتكيف مع مشكالت
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تعترب عملية حتسني األداء من أهم املهام اليت تؤديها اإلدارة احلديثة وشغلها الشاغل على مستوى الوظائف،     

واليت ميكن بواسطتها وضع صورة حقيقية عن نشاطات املؤسسة، حيث مت بتحديد األهداف وحتفيفها عن طريق 
و ختطيط وتنظيم ومراقبة عمليات التنفيذ للتأكد من توجيهها حنو حتقيق  توجيه و تنسيق العمل بني العمال،

 . األهداف املسطرة
ومن بني املؤسسات اليت حتتاج إىل هذه اإلجراءات املؤسسة العمومية االقتصادية اجلزائرية اليت كانت وال زالت     

أعماهلا مما أدى إىل وجود اختالالت و تعاين من تدين يف مستوايت أدائها، وكذلك للصعوابت اليت ختلل تنفيذ 
احنرافات، وهذا ما استوجب وجود نظام فعال ملراقبة التسيري يعمل على حتديد االحنرافات و تفسريها من أجل 

 .مساعدة املسريين و املسؤولني على تصحيحها يف ضل تفاقم األوضاع و ابلتايل الرفع من مستوى أدائها
هل تستفيد املؤسسية االقتصادية يف اجلزائر من مراقبة التسيري : لصيغة التاليةحيث جاءت إشكالية البحث اب    

 من أجل حتسني أدائها؟
وقد كان اهلدف من دراستنا هذه هو التعرف على نظام مراقبة التسيري وكيفية مسامهته يف حتسني أداء         
 .املؤسسة

 :وقد خلصنا من خالل هذه الدراسة إىل ما يلي  
مسار دائم  لرغم من اختالف الباحثني حول تعريف مراقبة التسيري، إال أن تعاريفهم تتدفق مجيعا يف أمناعلى ا -

للتعديل، يستهدف جتنيد الطاقات من أجل االستخدام األمثل للموارد وتصحيح األخطاء واالحنرافات، وهو 
م واليت تساعدهم على حتقيق يوفرها هلمن خالل املعلومات اليت يسمح للمسؤولني والعاملني ابلتحكم يف أدائهم 

 . األهداف املسطرة بكفاءة وفعالية و بصورة مالئمة ومنسجمة مع اإلسرتاتيجية احملددة
و  إجتاههم مراقبة التسيري إىل حتقيق هدف عام وهو تنمية معلومات املسريين، وتطوير قدراهم وتعديل سعىت -

 .ككل  ابلتايل يصبح هذا اهلدف وسيلة هلدف آخر وهو رفع كفاءة األفراد و حتسني أداء املؤسسية
ميكن النظر إىل مسار مراقبة التسيري على أنه مسار للتعلم، ويتكون هذا املسار من أربعة مراحل وهي  -

 التخطيط، التنفيذ، املتابعة و التحليل و أخريا تصحيح االحنرافات،
 . ظام مراقبة التسيري إىل الربط بني املستوى اإلسرتاتيجي و املستوى التنفيذييسعی ن -
احلديثة  تتطلب مهمة مراقبة التسيري أن يكون مراقب التسيري مزودا بقاعدة صلبة يف ميادين تنظيم املؤسسات -

 ب خماطر األداء،ونظم املعلومات املالئمة و تكاملها خلدمة قرارات خمتلف الفاعلني يف املؤسسة بغية جتن
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التسيري  متيل التوجهات احلديثة إىل إحلاق مراقب التسيري مباشرة ابملدير العام، ألن هذه الوضعية تدعم مراقب -
 أكثر و متنحه االستقاللية وقدرة على التدخل بصورة أكرب، 

ظام وذلك ابجراء دراسة يف حالة غياب نظام مراقبة التسيري ابملؤسسة يعمل مراقب التسيري على تصميم هذا الن -
عامة حمليط وقطاع نشاط املؤسسة، مث بعد ذلك يقوم بتشخيص تنظيم املؤسسة، وهذا ابإلطالع على اهليكل 

التنظيمي للمؤسسة ومراكز املسؤولية ومدى مسامهية هذه املراكز يف التحكم يف املتغريات األساسية اخلاصة 
 ابملؤسسية، 

عمل يتم  قوم مراقب التسيري ابقرتاح نظام مراقبة التسيري والذي أييت يف شكل خطةبعدها ويف املرحلة املوالية ي -
ميكن القول أن مفهوم األداء عند املؤسسية مرتبط أساسا . وضعها ومتابعتها للتعرف على االحنرافات وتصحيحها

 ابالستغالل األمثل ملختلف املوارد املتاحة هلا،
الفعالية الكفاءة ، وميكننا من : ل فرتة زمنية، فهو أيخذ أبعاد عديدة منهاقصد حتقيق األهداف اليت تتبناها خال

 معرفة وضعية املؤسسة ابلنسبة إىل منافسيها، 
إن اختالف آراء الباحثني بشأن إعطاء مفهوم موحد ودقيق األداء املؤسسة أدى إىل ظهور جوانب عديدة فيه  -

وتنوعت أشكال األداء  مي وحىت البيئي، غري أنه مهما تعددتعلى غرار األداء االقتصادي واالجتماعي والتنظي
 .ةظرة كلية متس خمتلف جوانب املؤسسسإال أهنا تشكل جمتمعة ن

 يعمل مراقب التسيري عند تصميمه لنظام مراقبة التسيري على اقرتاح و إقامة جمموعة من األدوات حسب -
 : األولوايت و منها

تساعد  حماسبة التكاليف حيث تعمل على دراسة العالقة بني التكاليف واإليرادات اخلاصة بكل منتوج، فهي -
 يف حتديد مستوايت اإلنتاج، 

 املوازانت التقديرية و تتعلق بتحضري ووضع املوازانت و مراقبتها بتحديد االحنرافات و اختاذ اإلجراءات -
 ائج احلقيقية للتوقعات املنتظرة التصحيحية اليت هتدف إىل تقريب النت

التحليل املايل ابعتباره عملية منظمة ملعاجلة البياانت املالية املتاحة عن املؤسسة، للحصول على معلومات  -
فيما يتعلق ابملردودية،  تستعمل يف تشخيص احلالة املالية هلا وحتليلها لفرتة زمنية معينة من أجل اقرتاح إجراءات

 تساعد على حتسني احلالة املالية للمؤسسية ... ار،التمويل االستثم
بشكل يسهل  تسمح لوحات القيادة بتقدمي املعلومات األساسية ذات الطبيعة املالية وغري املالية بصورة ملخصة -

عملية استعماهلا يف اختاذ القرارات املالئمة بسرعة و يف األوقات املناسبة، كما تعمل على توضيح إسرتاتيجية 
 . سسة وترمجة أهدافها حيث تقوم بتعبئة كل الفاعلني يف النشاطات البلوغهااملؤ 
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خاصة  كما جند أن هناك أدوات تعمل على حتسني أداء املؤسسة ككل وهذا ملواجهة املنافسة الشديدة وبصفة  -
 .على املستوى اخلارجي وهو ما يهدف إليه كل من البنشمركينغ و إعادة اهلندسة

 
و ابلتايل ميكن اعتبار أدوات مراقبة التسيري كتقنيات ووسائل تسمح بتخطيط األداءات و كذلك متابعتها         

 . واحلكم عليها بعد تنفيذها
 :أما يف خيص دراسة احلالة فتمكنا ابخلروج من النتائج التالية        

 ة التسيري، عدم معرفة جزء كبري من املسؤولني والعاملني بدور وهدف مراقب -
 عدم إشراكهم يف عملية التخطيط ووضع األهداف والتعريف هبا و أبمهيتها،  -
 .ضعف نظام التحفيز -

 : وبعد الدراسة اليت قمنا هبا متكنا من إثبات بعض الفرضيات والتوسع وتصحيح بعضها اآلخر كما هو        
نظام مراقبة التسيري هو مسار دائم للتعديل يستهدف جتنيد الطاقات من أجل االستخدام األمثل  :الفرضية األوىل

للموارد وتصحيح األخطاء واالحنرافات، ويسمح للمسؤولني والعاملني ابلتحكم يف أدائهم من خالل املعلومات 
وبصورة مالئمة و منسجمة مع اليت يوفرها هلم واليت تساعدهم على حتقيق األهداف املسطرة بكفاءة وفعالية 

 اإلسرتاتيجية احملددة، 
تعمل أدوات مراقبة التسيري على حتسني أداء املؤسسات من خالل التطبيق السليم هلا، وذلك  :ةة الثانيالفرضي

بتوضيح إسرتاجتية املؤسسة وترمجتها إىل أهداف وهذا خلق دينامكية يف املؤسسة و تعبئة كل الفاعلني وحتفيزهم من 
 ل بلوغ األهداف احملددة، أج

تستفيد املؤسسات االقتصادية اجلزائري من مراقبة التسيري حيث تساهم هذه األخرية وضع  :الثالثةالفرضية 
خمططات نشاطاهتا و تنفيذها و مراقبتها، وذلك ابلعمل على التطبيق السليم هلذه األدوات واالستفادة منها، إال 

ا إىل عدم إحاطة العاملني هبذه األدوات و ابلطرق و ابلكيفيات اليت تتم هبا أن ذلك مازال هامشيا و يعود أساس
 .التسيري مراقبة
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 نتائج الدراسة

 :  ا فيما يلي همن النتائج نوجز  مجلة ىلاختبار فرضيات الدراسة توصلنا ا خاللمن 

تصحيحها ة اجتناب تراكمها من يف عملية التسيري و البحث عن األخطاء  هتدفعملية  مراقبة التسيري      . 1
 أجل حتسني أداء املؤسسات االقتصادية

 يعتمد حسن تسيري املؤسسات على حسن تطبيق أدوات مراقبة التسيري      . 2

العتماد معظم هذه األخرية على زائرية نظرا قتصادية اجلالؤسسات اامل يف الةفع ريصعوبة إعداد مراقبة تسي      . 3
 .الكالسيكية و امهاهلا لألدوات احلديثةاألدوات 

 اقرتاحات البحث
 : ح التوصيات التاليةرت قتوصل اليها نالنتائج امل خاللمن 

 األهداف و ليس عملية تفتيشاملفاهيم حول نظام مراقبة التسيري كونه يساعد على حتقيق  تصحيح  .     1
 أدوات مراقبة التسيري و جعلها متكاملة من أجل الوفاء ابلغرض املوضوعة من أجله جتميع.       2
 النظر اىل مراقبة التسيري على أهنا عملية دورية مستمرة تتطلب املتابعة و التجديد.       3
 .الرتكيز على تطبيق أدوات مراقبة التسيري احلديثة يف املؤسسات االقتصادية.       4

 آفاق البحث  

زائرية و كانت جلاقتصادية ؤسسات االامل و أثرها على أداء ريواقع مراقبة التسي اىل قذه الدراسة التطر ه حاولنا يف
ديثة احل ريأدوات مراقبة التسي متستخد التقليدية و ال ريدوات مراقبة التسيأتستعمل  تزال ال ؤسساتامل أنالنتيجة 

 .ملعاجلة جوانب أخرى منه مفتوح اجملال ييبق مماتلفة خممن زاوية  هو ولتنايابحث  فكلوضوع ، ونظرا لتشعب امل



 قائمة املصادر و املراجع

 

105 
 

 قائمة املصادر و املراجع
 املراجع ابللغة العربية -

 0222أمحد حسني علي حسني، احملاسبة اإلدارية املتقدمة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  .1
أمني عبد العزيز حسن، إدارة األعمال وحتدايت القرن احلادي والعشرين، دار قباء للطباعة والنشر  .0

 0221والتوزيع، القاهرة 
قرينو حسني، هندسة وتصميم النظم العامة وإدارة األعمال يف املؤسسات اجلزائرية، امللتقى آيت زاين،  .3

 0222الوطين حول اإلصالح اإلداري والتنمية االقتصادية، املركز اجلامعي خبميس مليانة، ديسمرب 

 1711اهرة، توفيق دمحم عبد احلسني، تقييم األداء مداخل جديدة لعامل جديد، دار النهضة العربية، الق .4
محزة حممود الزبيدي، التحليل املايل، تقييم األداء والتنبؤ ابلفشل، مؤسسة الورق للنشر والتوزيع عمان،  .5

0222 
، 1خضري کاظم حممود، موسى سالمة اللوزي، مبادئ ادارة األعمال، اثراء للنشر و التوزيع، عمان، ط .2

0222 
على ادارة األعمال، اثراء للنشر و التوزيع و الطباعة، مبادئ االدارة مع الرتكيز : خليل دمحم حسن الشماع .1

 0221، 5عمان، ط
 1777رحال علي، سعر التكلفة و احملاسبة التحليلية، ديوان املطبوعات اجلامعية،  .2
 1772سيد اهلواري، مدخل إىل اإلدارة املالية، مكتبة عني مشس، مصر،  .7

 0221جلامعية، اجلزائر، فركوس دمحم، املوازانت التقديرية، ديوان املطبوعات ا .12
, 21طدمحم السيد سرااي، أصول وقواعمال املراجعة والتدقيق الشاملة الكتب اجلامعي احلادث،  .11

 0211, االسكندرية
، عمان، األردن، 0دمحم عبد الفتاح ايغي، الرقابة يف اإلدارة العامة، مركز أمحد ايسني الفين، ط .10

1774 
 0222ابلرقابة، دار كنوز العريقة، عمان، دمحم عيسی الفاعوري، اإلدارة  .11
 1772انصر دادي عدون، احملاسبة التحليلية، دار احملمدية، اجلزائر،  .14



 قائمة املصادر و املراجع

 

106 
 

 1772، اجلزائر، ( اجلزء األول)انصر دادي عدون، تقنيات مراقبة التسيري، التحليل املايل  .15
 املراجع األجنبية -

16. Armand Dayan & coordonnateurs, Manuel de Gestion, Vol 
01, Ellipses, 2ème édition, Paris, 2004 

16. Armand Dayan,   manuel de gestion, édition Ellipes, 
volume1, Paris, 1999 

17. Bernard Colasse, Encyclopédie de comptabilité, contrôle de 
gestion et audit, Economica, Paris, 2000 

18. Bousselier, contrôle de gestion, 2eme Edition, Vuibert, 
Paris, 2001 

19. C.ALAZARDC et SEPARIS , le controle de gestion 
manuel et application, 3 Se Edition, DLNOD, paris, 1996.p.15 

20. Claude alazar, Sabine 5cpari, Centrale de gesticita, 5 elnae 
ditiana Durati, Paris, 2001 

21. J.R Sulzer, comment construire le tableau de bord « les 
objets et les méthodes d’élaboration », édition Dunod,Paris, 1975 

22. Laurant Ravignon et autres, gestion par activités, la méthode 
ABC/ABM, 5ème édition, les éditions d’Organisations, Paris, 
2001 

23. M. Gervais, contrôle de gestion, édition Economica, Paris, 
1997 

24. Michel GERVAIS, .contral de gestion , 1eme 
Edition,ECONOMICA, 2000 



 قائمة املصادر و املراجع

 

107 
 

25. Michel Rouach et Gérard Nauleau, le contrôle de gestion 
bancaire et financier 
-Ministère de la fonction publique et de la reforme de l’état, Le 
contrôle de gestion dans les administrations de l’état, éléments 
méthodologie, France, juin 2002, Fiche 19 

26. MICHEL ROUCH & Gerad Naulleau, le contrôle de 
gestion bancaire et financier, Reuve Banque 4eme Edition ;2002 

27. Norbert GUEDJ et collaborateurs, Le contrôle de gestion 
pour améliorer la performance de l’entreprise,  les éditions 
d’organistion , 2éme Edition, Paris, 1996 

28. Norbert Guedj, le contrôle de gestion, édition 
d’Organisation, Paris, 1995 

29. P. Boisselier, contrôle de gestion, cours et applications, 
2ème édition, Vouibert, Paris, 2001 

30. P.L  Bescos et  autres, contrôle de gestion et management, 
4ème édition, édition, Montchrestien, Paris, 1997 

31. Patrick Pigét , comptabilité analytique, 3eme édition 
Economica, Paris, 2001 

32. Philipe Denerripon, gestion par activity based management, 
expert comptable, édition SD, Paris 

33. Robert Ccamp, le Benchmarking, les éditions 
d’Organisations, Paris, 1989 



 قائمة املصادر و املراجع

 

108 
 

34. Xavier Bouin , François Xavier Simon, François xavier 
Simon, les nouveaux visages du contrôle de gestion, Dunod, 
Paris, 2000 

 
 

 مذكرات ماجستري و أطروحات الدكتوراه -
 
صفاء لشهب، نظام مرافبة التسيري و عالقته ابختاذ القرار، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر ،  .15

0222 
دمحم حسني امحد حسن، الرقابة الداخلية كأداة لتقييم األداء رسالة ماجستري غري منشورة ،  .63

 1721. كلية التجارة و إدارة األعمال   .جامعة حلوان 
دايلة احلج عارف، الرقابة اإلدارية ودورها يف حتقيق كفاءة العمل اإلداري يف أجهزة اإلشارة  .63

العامة يف القطر العريب السوري، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة دمشق، كلية االقتصاد، قسم إدارة 
 1772األعمال، 

 امللتقيات -
قرينو حسني، هندسة وتصميم النظم العامة وإدارة األعمال يف املؤسسات اجلزائرية، آيت زاين،  .63

امللتقى الوطين حول اإلصالح اإلداري والتنمية االقتصادية، املركز اجلامعي خبميس مليانة، ديسمرب 
0222 

 مؤاقع االنرتنت -
39. www.infotechaccountants.com 

http://www.infotechaccountants.com/


 قائمة األشكال
 

 قائمة األشكال
 62..................................................اتبعية مراقبة التسيري للمدير املايل( 1-1)الشكل رقم 
 62..................................................االتصال على هيئة أسنان املشط( 6-1)الشكل رقم 

 62.....................................................مراقب التسيري للمدير العام اتبعية( 3-1)الشكل 
 33.............................................القوى التنافسية اخلمس لقطاع النشاط( 4-1)الشكل رقم 

 33....................................العناصر املكونة للتكاليف املباشرة و غري املباشرة( 1-6)الشكل رقم 

 33............................................خمطط سري التكاليف على أساس األنشطة( 6-6)الشكل 

 CAM-I...............................32التسيري على أساس األنشطة حسب تصور ( 4-6)الشكل 

 26...............................................الشكل العام للوحة قيادة مركز مسؤولية (2-6) الشكل

 23.....................................................لوحة القيادة تعكس اإلسرتاتيجية( 2-6)الشكل 

 23.................................................اجابة السؤال عن معرفة مراقبة التسيري( 1-3)الشكل 

 27..............................................................أمهية مراقبة التسيري ( 6-3)الشكل رقم 

 33..............................................وجود نظام مراقبة التسيري يف املؤسسة( 3-3)الشكل رقم 

 31..............................................................مهام مراقبة التسيري( 4-3)الشكل رقم 

 36.......................................................نفذ تقنيات مراقبة التسيريم( 3-3)الشكل رقم 

 33..............................................................مراقبة التسيرياتبعية ( 2-3)الشكل رقم 

 34....................................عالقة بني مراقبة التسيري واألقسام املختلفةوجود ( 2-3)الشكل رقم 

 33....................................................................مفهوم األداء( 3-3)الشكل رقم 

 32..................................................................حتقق أداء جيد( 7-3) الشكل رقم

 32...........................................أدوات مراقبة التسيري األكثر استخداًما( 13-3)الشكل رقم 

 33......................................................التكاليفاستعمال حماسبة ( 11-3)الشكل رقم 

 37.........................................................ف الكليةيلاطريقة التك( 16-3)الشكل رقم 



 قائمة األشكال
 

 73........................................ل طريقة التكلفة على أساس نشاطاستعما( 13-3)الشكل رقم 

 ABC.........................................................71أهداف طريقة ( 14-3)الشكل رقم 

 76.................................................أهداف طريقة التحميل العقالين (13-3)الشكل رقم 

 73..................................................أفضل طريقة حلساب التكاليف( 12-3)الشكل رقم 

 74................................................................مراكز املسؤولية( 12-3)الشكل رقم 

 73...........................................................أنواع مراكز املسئولية( 13-3)الشكل رقم 

 72....................................تنظيم التحويالت الداخلية بني مراكز املسؤولية (17-3)الشكل رقم 

 72..........................................................ل لوحة القيادةاستعما( 63-3)الشكل رقم 

 73......................................................األداة املناسبة لقيادة األداء (61-3)الشكل رقم 

 77..................................................التحكم يف األداء مبراقبة التسيري (66-3)الشكل رقم 

 133......................................أداء املؤسسة قيادةاستجابة مراقبة التسيري ل( 63-3)الشكل رقم 

 

 



 قائمة الجداول
 

 قائمة اجلداول

 11.............................مراقبة التسيري آلية للتنسيق و التنشيط آلية لتنسيق القرار( 1-1)اجلدول رقم 

 11........................................أنواع وخصائص مراكز املسؤولية يف املؤسسة( 2-1)اجلدول رقم 
 87..............................................اجابة السؤال عن معرفة مراقبة التسيري (1-3) رقم اجلدول

 87...............................................................أمهية مراقبة التسيري( 1-3)اجلدول رقم 

 78..............................................ةيف املؤسسوجود نظام مراقبة التسيري ( 3-3)اجلدول رقم 

 71..............................................................مهام مراقبة التسيري( 1-3)اجلدول رقم 

 71.......................................................نفذ تقنيات مراقبة التسيريم( 5-3)اجلدول رقم 

 73..............................................................مراقبة التسيريعية اتب( 6-3)اجلدول رقم 

 71....................................عالقة بني مراقبة التسيري واألقسام املختلفةوجود ( 8-3)اجلدول رقم 

 75....................................................................مفهوم األداء( 7-3)اجلدول رقم 

 76..................................................................حتقق أداء جيد( 7-3)اجلدول رقم 

 78...........................................أدوات مراقبة التسيري األكثر استخداًما( 18-3)اجلدول رقم 

 77......................................................حماسبة التكاليفاستعمال ( 11-3)اجلدول رقم 

 77.........................................................ف الكليةيلاطريقة التك( 11-3)اجلدول رقم 

 78........................................ل طريقة التكلفة على أساس نشاطاستعما( 13-3)اجلدول رقم 

 ABC.........................................................71أهداف طريقة ( 11-3)اجلدول رقم 

 71.................................................أهداف طريقة التحميل العقالين( 15-3)اجلدول رقم 

 73..................................................أفضل طريقة حلساب التكاليف( 16-3)اجلدول رقم 

 71................................................................مراكز املسؤولية( 18-3)اجلدول رقم 

 75...........................................................أنواع مراكز املسئولية( 17-3)اجلدول رقم 



 قائمة الجداول
 

 76....................................تنظيم التحويالت الداخلية بني مراكز املسؤولية (17-3)اجلدول رقم 

 78..........................................................ل لوحة القيادةاستعما( 18-3)اجلدول رقم 

 77......................................................األداة املناسبة لقيادة األداء (11-3)الشكل رقم 

 77..................................................التحكم يف األداء مبراقبة التسيري( 11-3)اجلدول رقم 

 188......................................أداء املؤسسة قيادةاستجابة مراقبة التسيري ل( 13-3)اجلدول رقم 

 



 المالحق

 

Questionnaire : 

1) - Avez-vous déjà entendu par le contrôle de gestion ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) - Pensez vous que le contrôle de gestion est nécessaire pour une 

organisation ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3) - disposez-vous d'un service de contrôle de gestion au sein de 

votre organisation ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4) - D'après vous quels sont les tâches assurées par le contrôle de 

gestion ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

5) - Qui exécute les techniques de contrôle de gestion ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

6) - Quel est la place de contrôle de gestion au sein de votre 

organisation ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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7) - Est-ce qu'il existe une relation entre le contrôle de gestion et les 

différents services dans votre organisation ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

8) - Avez-vous déjà entendu par la notion de la performance ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

9) - D'après vous la performance de votre organisation est obtenue 

quand ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

10) - D'après vous quels sont les outils de contrôle de gestion les plus 

utilisés au sein de votre organisation? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

11) - Adoptez vous la méthode de comptabilité analytique ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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12) -  D'après vous la méthode de centre d'analyse se base sur ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

13) - Pratiquez vous une méthode de coût à base d'activité "ABC" 

c'est à dire le calcul de coût de revient pour chaque activité? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

14) - D'après vous la méthode "ABC" a pour objectif ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

15) - D'après vous la méthode d'imputation rationnelle a pour 

objectif? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

16) - D'après vous quel est la méthode la plus efficace pour le calcul 

des coûts? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



 المالحق

 

17) - Disposez-vous des centres de responsabilité au sein de votre 

organisation? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

18) - Quels sont les types de centre de responsabilité dans votre 

organisation? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

19) – Qu’est ce que le contrôle de gestion en organisant des cessions 

internes entre centres de responsabilité permet? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

20) - Elaborez-vous un tableau de bord au sein de votre organisation? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

21) - D'après vous l'objectif du contrôle de gestion est la maîtrise de 

la performance de l'organisation? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



 المالحق

 

22) - D'après vous l'objectif du contrôle de gestion est la maîtrise de 

la performance de l'organisation? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

23) - D'après vous les réponses du contrôle de gestion pour piloter la 

performance de l'organisation existent dans? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 


