
 
 الجــمـــهـــــوريــــــــــــــــــة الــجـــــــزائــريـــــــــــــــــة الـــديـــمـــقـــراطـيــــــــــة الـــشــــعـــبيـــــــــــــــــــــــــة

 وزارة التعليـــــــم العــــــالـــــــــــي و البحــــــــث العلمــــــــــــــــــي

 جامعــــــة عبـــد الحميـــد ابن باديس مستغانـم
 كليــــة العــــلوم االقصادية و التجارية و علــوم التســيير

 قسم العلوم التجارية

 مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر
 تخصص تدقيق محاسبي و مراقبة التسيير

 

 عنـــــــــوان المـــذكرة 
 

  
 

 
 :تحت اشراف  :اعداد الطالبة 

 بلعياشي بومدين /   ا    بلعياشي اسماء 
 

 لـجنــــــــــة الــــمناقـــــــشــــــة  

 رئيسا        استاد محاضر  بن زيدان يسين /ا
 مقررا   استاد مساعد  بلعياشي بومدين /ا
 مناقشا  استاد مساعد بن حمو عبد اهلل /ا

 

 

 2017-2016:     الــــــســـنــــــــــــــة الجامعيـــــــــــــــــــــــــــة                                 

 مــــــــــــراقــــبــــــــــــة الـــــتـــســيــيـــــــــر فـــــــــــــي الــــــــــمـــــؤســــــســـــــــــــــــة

ســـونلغـــاز مستغانــــم :دراســــة حــالــة   
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 نظرة عامة حول الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز : المبحث األول
يف إطار التحوالت االقتصادية اليت طرأت مؤخرا حولت مؤسسة سونلغاز من شركة ذات طابع صناعي و 

 05ادلوافق ل 1422 ذي  القعدة  22 ادلؤرخ بتاريخ 201جتاري إىل مؤسسة ذات أسهم و ىدا مبوجب مرسوم رقم 

        .2002فيفري 
فأصبحت بذلك عبارة عن رلمع يضم شركات كانت سابقا عبارة عن مذريات مركزية فضمنت بذلك دميومتها 

. وفق ما يقتضيو الواقع االقتصادي ادلعاش
للمؤسسة ثروات مادية و معرفية تتمثل ىذه األخرية يف منشآت اإلنتاج، نقل و التوزيع و كذلك ادلنشآت 

القاعدية التابعة ذلا مثل مقرات الوحدات، نقاط استقبال الزبائن ونظرا للتنظيم اذليكلي الذي تتميز بو مؤسسة 
سونلغاز فهذه األخرية دتكنت من الصمود يف وجو التغريات اليت عصفت بالعديد من ادلؤسسات الوطنية و الدولية 

، حيث مكنها من التنظيم وإثبات جدارهتا على مستوى ادلتوسط وذلك يف إطار ما يعرف باقتصاد السوق و 
. دتاشيا مع التحوالت السابقة الذكر عمدت ادلؤسسة على إنتاجها

       

نبذة تاريخية حول شركة سونلغاز  : المطلب األول
 28 الصادر بتاريخ 69-59الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز سون لغاز مت إنشائها طبقا للمرسوم الوزاري 

 ادلوروثة من عهد االستعمار، لتصبح E.G.A لتحل زلل ادلؤسسة العمومية للكهرباء و غاز اجلزائر 1969جويلية 
 E.P.I.C. مؤسسة ذات طابع صناعي جتاري  1999 إىل غاية 1969بعد الفًتة 

تعمل مهام إمداد ادلنازل اجلزائرية بالكهرباء و P.N.E  كانت اخلطة الوطنية للكهرباء و الغاز1978و يف سنة 
 %34 كلم من خطوط و مراكز دتويل و توزيع الكهرباء بنسبة 60000 مركز كهرباء مع إنشاء 120الغاز و إيصال 

 %.100 وتكلفة الدولة بتكاليف ادلرتفعة ذلذه العملية بنسبة 1990سنة % 86 حث تنتقل إىل 1978سنة 
 مؤسسات وىاد 6 مت إعداد صياغة الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز حيث اشتقت منها 1983أما سنة 

: بسبب ادلتطلبات ادلختلفة و منها
. أعمال الكهرباء-
. إقامة تراكيب إلنشاء خطوط كهربائية و مراكز كهربائية-
. إصلاز شبكات نقل و توزيع الغاز-
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. أعمال البناء-
. الًتكيب الصناعي-
. إصلاز عدادات و وسائل قياس-

حيت أن مشروع إعادة صياغة الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز كان مشروع ستكلفت بيو ادلؤسسة، حيث 
 و بأرباح تقدر 1989مباليري دج سنة 7اعتمدت على قدراهتا األساسية حيت يصبح ادلستثمر األول يف البالد بـ

 غالب السنوات القليلة ادلاضية فإن معدل االرتفاع السنوي لالستهالك الكهربائي 1985 مليار دج مند سنة 405
  9700K.W.H بتوزيع استهالك متوسط بنسبة 2000 على مدى سنة 1985 إىل 1970 من سنة 305ليتعدى 

 17وتنتج يف مراكز جزائرية جتارية % 97.27للشخص الواحد يف السنة، و تعترب الطاقة الكهربائية مصدر جزائري بـ
. مركز ترقية الغاز

 من 1 من اإلنتاج العام أما الديازال فيبقى زلتكر على ادلناطق ادلعزولة بـــ87ادلراكز الكهربائية ادلائية لتولد إىل 
 1900و شبكة النقل لديها طول يساوي K.W. H 3100 يكون اإلنتاج العام بـ2000اإلنتاج العام يف مدى عام 

    2000 و شبكة توزيع تقدر بـ  22500M.U.A مركز بقوة حتويلية 2000كلم و 
أما اآلن فان ادلؤسسة تسعى إىل استغالل الطاقة الشمسية يف اإلنتاج بالنسبة للمناطق عن طريق مراكز شلونة 

. من طرف الشبكات
إن أىم ميزة تتميز بو مؤسسة سونلغاز ىي االحتكار الشبو الكلي جملال الطاقة الكهربائية يف اجلزائر و ذلدا 

: فإن أىداف ودور ادلؤسسة ميكن تلخيصو فيما يلي
 إنتاج و نقل الكهرباء .
 العائالت-نقل الغاز ادلوجود لالستهالك الداخلي.- 
 توزيع الكهرباء و الغاز على مستوى الوالية. 
 تطوير اإلنارة العمومية و تصميم استعمال الغاز على مستوى الواليات. 
 التخطيط و القيام بالدراسات التقنية و الفنية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية. 
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الهياكل التنظيمية و مراكز التوزيع : المطلب الثاني

الهيكل التنظيمي للشركة  (17)شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس اإلدارة

 الرئيس المدير العام

 األمين العام

 ممثلين المهام الرئاسية
 الفروع و المشاركة

 مدرية الموارد البشرية المدرية المالية
 

 مدرية مراقبة الحسابات

 مدرية البحث و التنمية المدرية العامة للتنمية و األنظمة المعلوماتية

مديرية التوزيع لمنطقة 
 الوسط

مديرية التوزيع لمنطقة 
 الشرق

مدرية التوزيع لمنطقة 
 الغرب

مدرية التوزيع لمنطقة 
 الجزائر

 فرع إنتاج الكهرباء فرع مسير شبكة نقل الكهرباء فرع مسير شبكة نقل الغاز
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مصلحة مالية و محاسبة : مصدر

 

' مستغانم'الهيكل التنظيمي لمؤسسة سونلغاز  (18)شكل رقم

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة اإلقليمية لمركز توزيع الغرب
 

 أعبـــــــــــــــاء الشأن القـــــــــانوني
 

 مكتــــــــــــــب العالقــــــــــــــات
 

 أعبـــــــــــــــــــــاء االتصـــــــــال

 مهنــــــــــــــــدس األمــــــــــــــن

 أعبــــــــــــــــاء األمــن الخــارجي

قســـــــــــــــم استغالل 
 الكهرباء

قســـــــــــــــم استغالل 
 الغاز

قســـــــــــــــم العالقات 
 التجارية

قسم التنفيذ و 
 دراسة األعمال

قســـــــــــــــم تسيير 
 النظام االعالمي

 قســــم المالية و المحاسبة قســـــــــم الدراسة العامة قســــــم الموارد البشرية
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مصلحة مالية و محاسبة : مصدر

 الهيكل التنظيمي لقسم المالية و المحاسبة (19)شكل رقم

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 مصلحة مالية و محاسبة: مصدر

: التوزيع العام لمؤسسة سونلغاز: الفرع األول
اإلنتاج و النقل و التوزيع  : مراحل3إن التوزيع العام دلؤسسة سونلغاز ينقسم إىل 

:  مناطق توزيع يف كل اإلقليم اجلزائري و ىي4 ىناك :التوزيع
. S-D-Aسونلغاز توزيع اجلزائر - 
 S-D-C.سونلغاز توزيع الوسط - 
. S-D-Eسونلغاز توزيع الشرق - 
 S-D-E.سونلغاز توزيع الغرب - 
  S-D-A

 إدارة المـــــالية و المحــــــــــــاسبة

 قســـــــــــــــــــــــم االستغالل قســــــــم الميزانية و مراقبة التسيير

 

 قســـــــــــــم الموارد البشرية

 دراســــــــــة

  التكاليــــــــــــــف

 

 استغالل وربط نظام

 1+EC3المحاسبي  

 

EC+1+1خزينة  

  المحاسبية
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: إدارات إقليمية 6تنقسم إىل
RD :بلوزداد، بولوغني، احلراش، بئر خادم، بومدين، تيبازة .
  S-D-C

:  إداراة إقليمية12تنقسم إىل
RD:بليدة، تيزي وزو، ادلدية، البويرة، اجللفة، ورقلة، دتنراست، لغواط، غرداية، الوادي، بسكرة، إليزي  .
  S-D-E

:  إدارة إقليمية16تنقسم إىل
RD: ،قسنطينة، باتنة، أم البواقي، تيبازة، ميلة، خنشلة، عنابة، سكيكدة، قادلة، سوق أىراس، الطارف، سطيف 

. برج بوعريرج، جيجل، مسيلة، جباية
  S-D-O

.  إدارة إقليمية20تنقسم إىل 
RD: ،وىران، السينيا، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، عني دتوشنت، الشلف، تيارت، مستغاًل، غليزان 

. تيسمسيلت، عني الدفلى، بشار، وسط، ريف، سعيدة، أدرار، تيندوف، النعامة، البيض
'' مستغانم''أهداف كل وظيفة لمؤسسة سونلغاز: الفرع الثاني

 مهندس المراقبة  :
 ''تدنيت حوادث العمل'' ضمان مراقبة الشبكة -
 قسم التسيير للنظام اإلعالمي  :

: متابعة فاتورات الزبائن من
. ضمان نوعية جيدة للخدمات حتتوي على كل احتياجات األعالم اآليل -
 قسم دراسة و تنفيذ العمل: 

 .دراسة األعمال قبل حتقيقها -
 .متابعة ادلشاريع االستثمارية للمؤسسة حىت هنايتها -
  قسم العالقات التجارية:D-R-C 

 PB/TB'' و '' PM/TMتسيري الزبائن  -
 .توزيع الفواتري -
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 .تغطية الذمم -
. متابعة ضوابط العمل وقت التحصيل و الوقت الضائع -
 قسم استعماالت الكهرباء:D.T.E 

 .تطوير و متابعة تغطية الكهرباء -
 قسم استعماالت الغاز:D.T.G 

 . تطوير و متابعة تغطية الغاز -
 قسم الموارد البشرية:D.R.H 

 . حتضري الرواتب -
 .تسيري ادلوارد البشرية -
 .ضمان ادلعلومات -
 قسم األعمال العامة:S.A.G 

'' ....أجهزة مكتب، إعالم أيل''ضمان النوعية اجليدة للخدمة ادلتعلقة باحتياج ادلؤسسة  -
 قسم المالية و المحاسبة:D.F.C 

 .ضمان احملاسبة العامة و التحليلية لكل احلسابات -
 .إعداد ادليزانية و جدول حسابات النتائج -
 PCC وANBمتابعة حسابات التحصيل و دفع حسابا  -

:  التزامات شركة سونلغاز: المطلب الثالث
ادلوزع ملزم بالربط يف ادلناطق اليت توجد فيها شبكة الكهرباء و الغاز إىل أي شخص : االلتزام بالرابط -1

. يطلب ذلك
فهي تضمن توفري الطاقة يف مجيع األوقات إال يف حالة وقوع حوادث فيجب اطالع : االلتزام باالطالع -2

 .العمالء أو الزبائن باالنقطاع على األقل يوم و دلك بإشعارات مجاعية أو فردية
 .االلتزام باجلودة -3
 .االمتثال للقواعد الداخلية -4
 .ادلساواة يف ادلعاملة -5
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 .  عقد للتزويد  بالطاقة -6
 
 

 المخطط التجاري السنوي لمديرية التوزيع : المبحث الثاني
 المطلب االول تطور مبيعات الطاقة لمديرية التوزيع 

  تطور مبيعات الطاقة لمديرية التوزيع02الجدول رقم 

  دج106اجملموع  دج 106مبيعات الغاز  دج106مبيعات الكهرباء  السنوات 

2014 995.48 86.71 1082.19 

2015 1378.782 98.574 1477.356 

2016 1834 165 1999 

 

 2015 اىل سنة 2013ميثل لنا ىدا اجلدول تطور مبيعات كل من الكهرباء و الغاز من سنة 

 تقديرات المبيعات : المطلب الثاني

 المشتركون في الشبكات الكهربائية - ا

و , مع االسر و االدارات )  فولط  220 (دوي التوتر ادلنخفض,تنجز التوقعات لعدد ادلشًتكني بنوعيهم
 فولط و اللدين يطلبون 30.000 فولط او 10.000دوي التوتر ادلتوسط فرديا بالكهرباء بواسطة زلول خطوط 

 اخل ...او زلطات ادلياه ,ادلستشفيات,ادلؤسسات,كوحدات االنتاج ,كمية كبرية من الطاقة الكهربائية 

و حجم ادلنطقة و مدى استعاهبا ,و يتم تقدير عدد ادلشًتكني على اساس عدد السكان يف ادلنطقة
 .للمشًتكني اجلدد
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  المشتركون في الشبكات الكهربائية 03الجدول رقم 

 2016انجازات  2016تقديرات  2015انجازات  المشتركون 

 123310 123200 116101 دوي التوتر ادلنخفض 

 500 495 480 دوي التوتر ادلتوسط

 123810 123695 116581 المجموع 

 

 المشتركون في الشبكات الغازية -ب

 و دوي الضغط ادلتوسط,نفس الشيء بالنسبة للغاز حيث صلد دوي الضغط ادلنخفض

  المشتركون في الشبكات الغازية  04الجدول رقم 

 2016انجازات  2016تقديرات  2015انجازات  المشتركون 

 28998 28761 27268 دوي الضغط  ادلنخفض 

 30 28 28 دوي الضغط ادلتوسط

 29028 28789 27296 المجموع 

 

 تقدير الطاقة المستلمة 
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بعد اصلاز ادليزانية التقديرية للمبيعات تقوم مديرية التوزيع باءعداد احتياجات الطاقة اليت جيب ايصاذلا 
أي تقوم بتقدير الطاقة ادلشًتاة من مديرية االنتاج و ىي ما تعرف بالطاقة ادلستلمة و , بواسطة اخلطوط الوطنية 

 .و على اساسها تقاس نسبة الضياع , يتم حساهبا شهريا بواسطة عدادات 

  تقدير الطاقة المستلمة 05الجدول رقم 

 2016انجازات  2016تقديرات  2015انجازات  

 الطاقة ادلستلمة 

 )مليون كيلواط(

1245.57 1434.31 1398 

 حجم الضياع

 ) مليون كيلواط(

87.19 107.57 95 

 %14.71 %13.33 %14.28 نسبة الضياع 

 

 واقع مراقبة التسيير لمديرية التوزيع : المبحث الثالث

 الميزانية التقديرية : المطلب االول

  الميزانية التقديرية لمبيعات الكهرباء 06الجدول رقم 

 فئات 

 ادلشًتكون 

 التحقيقات                   التقديرات 

 كمية المبيعات

 )مليون كيلواط(

 سعر الكيلواط 

       دج

 كمية المبيعات مبيعات تقديرية

 )مليون كيلواط(

 سعر الكيلواط 

       دج

 مبيعات تقديرية

دوي التوتر 
  ادلنخفض 

356.42 3.796 1353 361.8 3.325 1203 
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103x         

دوي التوتر 
ادلتوسط 

x103  

182.8 3.189 583 136.12 3.22 522 

 1725      -  497.92 1936      -  539.22 المجموع 

 

  الميزانية التقديرية لمبيعات الغاز 07الجدول رقم 

 فئات 

 ادلشًتكون 

 التحقيقات                   التقديرات 

 كمية المبيعات

 ) مليون حريرة(

 سعر الحريرة  

       دج

 كمية المبيعات مبيعات تقديرية

 )مليون حريرة(

 سعر االحريرة 

       دج

 مبيعات تقديرية

دوي الضغط 
  ادلنخفض 

103        

356 36.00 128116 264.95 34.67 9185.81 

دوي الضغط 
 103ادلتوسط

25 35.7 892.5 27.32 40.12 1096.07 

 10281.8      -       -   13708.5      -  381 المجموع 

 

 مراقبة الميزانية 

يف حالة ما ادا , يف هناية السنة يتم حتديد االضلرافات بني ما جاء يف ادليزانية السنوية و ما مت حتقيقو خالل السنة
 .كان ىناك زيادة جيب على ىدا القسم تقدمي التربيرات للمديرية العامة 
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حيث تقوم بتوضيح كل الفروقات و تعطي و ,  نستعمل طريقة الفروقات2016دلراقبة ميزانية سونالغاز لسنة 
  .تدقق اسباب الفروقات ادلوجودة ما بني التقديرات و التحقيقات 

  التقديرات –التحقيقات =        الفروقات 

 و بالتايل ميكن ان تكون الفروقات سالبة او موجبة 

 اذلدف من ىده العملية ال يتوقف عن , حتدث االضلرافات عندما خيتلف االداء الفعلي عن االداء ادلقدر
و بالتايل احلصول على ادلعلومات اليت من , و امنا يتعدى دلك لتحليلها و دراستها, حتديد االضلرافات

 .و حتسني ىدا االخري مستقبال , شاهنا ان تقيس كفاءة اداء االفراد و ادلؤسسة عامة
 القرار  -

قبل ان يقوم مدير ادلؤسسة باختاد أي قرار فاءنو يرجع اىل مصلحة معلومات التسيري اليت تقدم لو كل ادلعلومات 
 .الالزمة لتسهل عليو اختاد القرار الفعال 
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 previsions energetiques                             تقديرات الكهرباء   08الجدول رقم 

 Ecart                Réel 2016                  Prévu 2016          Désignations          

     

Favorable 1182 6 226 5 044 Clents     nouveaux   
   MT 

Défavorable -176 88 264 Dont            ER         
   

Favorable 1358 6  138 4  780 RCN   

Favorable 11 24 13 Clients nouveaux  
MT 

Favorable 0.00 0 0 Clients nouveaux 
HT 

Favorable 20 137 018 136 998 Total clients    BT    
       

Favorable 11 544 533 Total clients   MT    
     

Favorable 0.00 2 2 Total clients    HT    
      

Défavorable -78.28 472.92 551.20 Facturation   (Gwh)  
     

Défavorable -40.33 309.67 350.00 Dont               B T     
         

Défavorable -14.62 125.38 140.00 MT 

Défavorable -23.33 37.87 61.20 HT 

Défavorable -10.97 586.03 597.00 Achats      ( Gwh) 

Favorable 7.84 25.76 17.92 Ecart              (%)  
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Défavorable -23.33 37.87 61.20 Achat (Gwh) clients 
HT 

Défavorable -34.3 623.90 658.20 Total achat     (Gwh) 

Défavorable -211.44 1 725.09 1 936.53 Chiffre d’affaires 
(MDA) 

Défavorable -150.44 1 203.01 1 353.45 Dont                 BT    
              

Défavorable -36.13 413.41 449.54  MT   

Défavorable -24.87 108.67 133.54              HT 

    Prix moyen de 
vente                           

                         

Favorable 1.78 388.48. 386.70 BT Cda/Kwh        

Favorable 8.62 329.72 321.10 MT c DA/Kwh      

favorable 68.75 286.95 218.20 HT Cda/Kwh       
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 PREVISIONS ENERGETIQUES                لغاز تقديرات ا  09الجدول رقم 

 Ecart                Réel 2016                  Prévu 2016          Désignations          

     

Favorable               376 3 578 3 202 Clents     nouveaux   
   MP 

Favorable               675 1875 1 200 Dont            NDP 

Défavorable            -299 1 703 2 002 RCN   

Défavorable            -1 2 3 Clients nouveaux  
MP 

Favorable               0.00 0 0 Clients nouveaux 
HP 

Défavorable            -922 37 922 38 844 Total clients    BP     
      

Défavorable            -1 38 39 Total clients   MP     
    

Favorable                0.00 2 2 Total clients    HP    
      

Défavorable           10.73 616.73 606.00 Facturation   (Mth)   
    

Défavorable           -41.4 373.60 415.00 Dont               BP       
       

Défavorable          -0.7 69.30 70.00 MP 

Favorabl e              52.82 173.82 121.00 HP 

Défavorable            -49.47 499.53 549.00 Achats      (Mth) 

Défavorable            -0.33 11.33 11.66 Ecart              (%)  
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Favorable                 52.82 173.82 121.00 Achat (Mth) clients 
Hp 

favorable                  3.35 673.35 670.00 Total achat     (Mth) 

favorable                 13.8 188.78 174.98 Chiffre d’affaires 
(MDA) 

Défavorable             -5.84 126.13 131.97 Dont                BP      
           

favorable                   2.2 25.37 23.17  MP   

favorable                    17.45 37.29 19.84              HP 

    Prix moyen de 
vente                           

                         

Défavorable              
                

-31.80 33.76 31.80 BP Cda/Kwh        

  Défavorable            
          

-33.10 36.60 33.10 MP c DA/Mth      

Défavorable            -16.40 21.45 16.40 HP Cda/Mth      

 

  عن طريق ىدا اجلدول االحظ ان فارق الزبائن اجلددRCN)   و (MP)  سليبdéfavorable 

 .و دلك بسبب بعد التقديرات عن التحقيقات اليت كانت مركزة عن ادلشاريع اجلديدة الغري منتهية 

 و بالتايل ادا كان فارق الزبائن اجلدد سليب منطقيا فارق جملموع الزبائن سليب ايضا الن 

 الزبائن اجلدد + الزبائن = مج الزبائن 
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 Tableau des comptes de resultat En MDA     جدول حسابات النتائج: المطلب الثاني

       جدول حسابات النتائج10الجدول رقم 

Réalisations 2016                       Prévisions 2016                          LIBELLE                         

 

COMPTE 

Crédit           Débit           Crédit          Débit          

0  

0 

  Ventes de marchandises                        
      

Marchandises consommées                 
        

70 

 

60 

80 

 

80 

 

71 

72 

 

73 

74 

74 

 

75 

 

61 

 

62 

 

81 

 

0 0   Total                                                         
    

0    Marge brute                                            
    

0 

 

1 962 

 

37 

 

88 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 053 

 

581 

 

 

1 799 

 

38 

 

94 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690 

540 

Marge brute                                            
    

Production vendue                                
     

Production stockée                                
     

Production de l’entrep/elle-même     
        

Prestations fournies                               
      

Transferts de charges de production  
         

Matières et fournitures consommées 
         

Services                                                    
   

2 125 1 634 1 973 1 499 Total 

 491  473 Valeur ajoutée  
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491  473  Valeur ajoutée  

0.61 

28 

 

 

224 

36 

24 

2.23 

343 

0.56  

 

 

218 

36 

14 

1.72 

329 

Produits divers  

Transfert de charges d’exploitation  

Frais de personnel  

Impôts de taxes  

Frais financiers  

Frais divers  

Dotations aux amortissements et 
provisions  

520 648 474 599 Total 

128  125  Résultat d’exploitation 

212  

222 

311  

339 

Produit hors exploitation 

Charges hors exploitation  

138  153  Resultat brut de l’exercice 

 

  االحظ وجود تقارب يف الكمية ادلتوقعة و احملققة حيث ان القيمة احلققة فاقت القيمة ادلتوقعة و ىدا
يدل على القدرة االنتاجية للمؤسسة و عوامل العرض و الطلب حيث كان لو دور يف رفع القيمة 

 .دلبيعات ادلؤسسة ذلده السنة 

  التقديرات –حساب فارق للنتيجة الصافية   التحقيقات 

 = 138-153- =291 défavorable) معناه سليب  

 المطلب الثالث لوحة القيادة 

ىي اداة و وسيلة من وسائل مراقبة التسيري فمن خاللو يستطيع مدير ادلؤسسة احلصول على خالصة عن حالة و 
 .يتضمن كل مؤشرات التسيري بالقيم ادلتوقعة و ايضا احملققة , وضعية ىده االخرية
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  اخل...اخلزينة ادلالية , بالنسبة للوحة قيادة مؤسسة سونالغاز فادلؤشرات اليت حتويها ىي رقم االعمال

 Trsorerie    11الجدول رقم 

 

TR % OBJ.2016 TE ANN Ee 

2016 

ANNéE 

2015 

DéPENSES DE   
TRéSORERIE 
EN MDA  

23% 1 449 -7 338 364 Exploitation  

201% 250 -30 502 713 Investissements  

56% 41 -23 23 30 Gros entretien 

49% 1 747 -22 863 1 107 Total  

 

  متقاربتني دتاما يف االستغالل و لكن مع وجود اختالف يف 2016-2015كانت القيمة احملققة يف 
  مليون دج111 1اذلدف ادلتوقع حتقيقو ب 

  اما فيما خيص االستثمارات نالحظ ان القيمة احملققة فاقت بكثري القيمة ادلستهدفة او ادلتوقع حتقيقها
 .2016 مليون دج يف سنة 252ب 
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 Chiffre d’affaires HT (KDA)  12الجدول رقم 

Cumul depuis janvier 2016 Mois de decembre   

TR   

) %( 

T.Evo Objectif 

2016 

Réel 2016 Réel 2015 Evol % 

 

2016 2015 

103 10 986 085 1 017 741 922 573 17 62 391 53 191 AO 

50 -2 367 365 185 263 188 823 -6 14 220 15 144 FSM 

89 8 1353 
450 

1 203 005 1 111396 12 76 611 68 328 BT 

92 7 449 540 413 411 386 309 6 33 482 31 490 MT 

90 8 1802 
990 

1616 416 1497 705 10 110 093 99 818 TOTA
L DD 

 

 فمثال لوحة القيادة لشهر جانفي , من خالل معرفة االضلرافات ميكن اخد صورة مقربة عن سري النشاط
 .تبني انو ىناك تزايد كبري يف قيمة رقم االعمال احملقق عن القيمة ادلتنبئ هبا 
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 خالصة الفصل 

اال انو ينتهج العشوائية يف , من خالل ىدا الفصل نالحظ االدوات موجودة و ادلتمثلة يف ادلوازنة و مراقبة تنفيدىا
و رغم ادراك ادلسؤولني المهيتو لكن صلد غياب ىيئة , تطبيق نظام مراقبة التسيري الشكل الدي جعلو غري فعال

خاصة مبختلف اجراءات ادلراقبة الشيء الدي جعل سلتلف مهام مراقبة التسيري معزولة ال تفي بالغرض ادلطلوب 
منها و مرد دلك اال ان فكرة تطبيق نظام مراقبة التسيري مل تكن عن قناعة داخلية للمسؤولني يف حتسني االداء 

و ىدا من اجل حتسني اداء , التسيريي من ادلنافسة و لكن كانت مفروضة حبكم الطابع العمومي للمؤسسة
 .ادلؤسسات و توفري شروط و متطلبات االنفتاح االقتصادي على العامل اخلارجي

و يف االخري بالرغم من ان مؤسسة سونالغاز تستعمل كل االدوات دلراقبة التسيري و تعطي امهية كبرية ذلده العملية 
 .اال اهنا حتتاج اىل تسيري زلكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دراسة حالة مؤسسة سونلغاز                       الفصل الثالث                                               
 

93 
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 :دـــــــــــــهيـــــــــتم
 

 من العديد قبل من االىتمام من بالكثَت ػلض يزال ال أنو إال النشأة حديث أنو من بالرغم التسيَت مراقبة موضوع إن
الت  ألن التسيَت بشؤون وادلهتمُت الباحثُت

 ادلسطرة، األىداف لتحقيق وىذا ندرهتا بسبب ادلوارد يف التحكم على األوذل بالدرجة يتوقف سيَت اجلديد للمؤسسات
 الدائم بالتجنيد العمل سالمة من والتأكد الفعالية لقياس الالزمة األدوات استخدام يف ادلسَت كفاءة يف القدرة تلك وتكمن
 .التكاليف بأقل ربقيق األىداف أجل من ادلتاحة للموارد والفعال

 
 ضمان طريق عن ذلك و ادلرجوة األىداف ربقيق يف تكمن ادلؤسسة داخل التسيَت مراقبة تكتسبها اليت البالغة األعلية إن

 اليت السلبية االضلرافات لتجنب والكافية الالزمة واإلرشادات النصائح تقدمي مع الصحيح ادلسار يف والتسيَت التحكم قدرة
.  التسيَت دلراقبة مدخل إذل الفصل ىذا يف سنتطرق وعليو األىداف تلك ربقيق تعيق
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 .التسيير لمراقبة أساسية مفاهيم :األول المبحث

 
 إذل أوال فنشَت استعماذلا، رلال وكذا تطبيقها، بإطار تتعلق مفاىيم إذل التطرق من البد التسيَت مراقبة مفهوم إذل التطرق قبل

 .ادلراقبة مث ادلؤسسة التسيَت، مفهوم
 

 .والمراقبة المؤسسة التسيير، مفهوم :األول المطلب
 
 أنو أي األىداف، ربقيق بغرض وىذا ادلختلفة، والطاقات ادلوارد بُت ادلتواجدة الديناميكية العالقة ىو :التسيير تعريف 1-

 من دبجموعة يستعُت أنو حيث علم ذاتو حد يف والتسيَت ادلسطرة، األىداف لتحقيق للموارد والرشيد العقالين االستغالل
 .كاإلبداع الفردية "اإلبداعية" وادلهارات اإلنسانية ادلبادئ يستعمل ألنو فن ىو أيضا اخل،...اإلحصاء كاحملاسبة، الوسائل

 اإلنتاج عوامل دمج هبدف معُت واجتماعي قانوين إطار يف ماليا مستقل اقتصادي تنظيم كل ىي : المؤسسة تعريف 2-
 ضمن وىذا مالئمة، نتيجة ربقيق بغرض آخرين اقتصاديُت أعوان مع اخلدمات أو/و السلع تبادل أو/و اإلنتاج أجل من

 1النشاط ونوع للحجم تبعا فيو توجد الذي والزماين ادلكاين احليز باختالف زبتلف اقتصادية شروط
 إذل هتدف مراقبة كل أي ادلرجوة، للوجهة وتوجيهو فيو التحكم على القدرة يعٍت ما وضع ادلراقبة كلمة تعٍت :المراقبة مفهوم
 2.االضلراف أو التباعد أي عدمو من التوافق دلعرفة مسبقا احملددة األىداف مع ومقارنتها ما لفعل النتائج قياس

يف    تتمثلH. bouquin 3 حسب    للمراقبة مستويات ثالث وتوجد
 التوجهات مالئمة ضمان ىو منها والغرض اإلسًتاتيجي التسيَت مستوى مع ادلراقبة ىذه تتوافق :اإلستراتيجية المراقبة -

 .مالءمتها مدى وتقدير ادلدى البعيدة
 ال عادة أفق يف القيادة أىداف بتحديد السماح ومهمتها التكتيكي التسيَت مع ادلراقبة ىذه تتوافق :التسييرالعملية مراقبة -

 . اإلسًتاتيجية تنفيذ يف ادلوارد استعمال يف والتوفيق ادلتخذة القرارات أثار وتقييم السنة يتجاوز

                                                           
 (11. ص ، 1998 الجزائر، العامة، المحمدية دار المؤسسة، اقتصاد عدون، دادي  ناصر1
  5 ص ، 2011 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان التسيير، مراقبة إلى مدخل الباىي، مصطفى ىواري،  معراج2

3
 Ann _ marie, contrôle de gestion , édition ESKA, 2eme édition, paris, 2000, p:16. 
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 أغلب يف فهي ادلنفذين، األفراد إذل موجهة فهي إذا وفاعلية، بفعالية زلددة نشاطات تنفيذ مهمتها :التنفيذ مراقبة -
 :اآليت الشكل يف ادلراقبة مستويات سبثيل وؽلكن . وآلية منظمة أوجهها

المؤسسة  في المراقبة مستويات: 01 رقم   الشكل
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Source : Henri Bouquin , le contrôle de gestion , PUF, 5e me édition , 
France, 2001 p :65. 

 
 

 : أن السابق الشكل من نالحظ
 .متداخلة وليست ومتتالية متتابعة الثالث ادلراقبة مستويات -
 .منو األعلى وادلستوى مستوى كل بُت خاصة بينها التفريق الصعب من -
 التنفيذ مراقبة إغلاد ؽلكن ال حيث للمراقبة، الثالث ادلستويات ىذه بُت ىرمي تتابع يوجد -

 .التسيَت مراقبة بدون اإلسًتاتيجية ادلراقبة وال التسيَت مراقبة بدون
 

 .التسيير لمراقبة التاريخي التطور :الثاني المطلب
 
 . التسيير مراقبة تطور مراحل :األول الفرع
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 عملياهتا تعقد و نشاطها تطور مع و ادلؤسسات وىذه األمريكية، ادلؤسسات يف العشرين القرن بداية يف التسيَت مراقبة ظهرت
 ادلؤسسات ىذه إخراج يف ادلستعملة الكالسيكية الرقابية الطرق عجز بسبب و ذاك، أنا العادلية االقتصادية األزمة سببتو ما و

 رياضية وطرق التحليلية، احملاسبة :مثل جديدة رقابية أساليب و طرق إغلاد حاولت أزمتها من
 . اخل... العلميات حبوث :مثل أخرى
 يف ساعلت اليت ادلؤسسات أبرز من و احلديث التسيَت مراقبة ميالد بداية يف كانت ادلؤسسات ىذه ابتكرهتا اليت الطرق ىذه
 جديدة أساليب و طرق أدخلت ادلؤسسات ىذه حيث"Dupont" مؤسسة و "موتورز جنرال"و "فورد" مؤسسة صلد ذلك
 كرب مهما ادلؤسسة إدارة يف للتحكم ذلك و االقتصادية الفعالية تنمية و تدعيم أجل من ، التسيَت مراقبة نظام على

     .وظائفها تعددت و حجمها
  1وىي مراحل أربعة التسيَت مراقبة مسَتة شهدت لقد و

 بادلعلومات ادلسَتين إعالم يف "ادلالية العامة احملاسبة التسيَت مراقبة استعملت أوذل كمرحلة البداية يف :األولى المرحلة –1
 األوذل النقاط وضعت وىكذا ادلؤسسة، طرف من ادلباعة و احملققة ادلنتجات و بالنشاط ادلردودية بعالقة ادلتعلقة الالزمة

 النسب وشاعت ادلاضي القرن بداية منذ االقتصادي األداء قياس ومؤشرات النسب أنظمة الستعمال
 ألول وضع النظام وىذا  1907  سنة" Dupont"مؤسسة يف خاصة األمريكية الكيميائية ادلؤسسات داخل تطورت و

 اذلوامش كل يف ادلردودية تكوين خطوات سلتلف إبراز أجل من النتائج وحسابات ادليزانية حسابات مع عالقة يف مرة
 .التجارية

 وضع  والذي"sloam  طرف من وجاءت ادلؤسسة يف الالمركزية بداية مرحلة ادلرحلة ىذه تعترب :الثانية المرحلة 2-
 والتطوير، البحث ادلالية، اخلزينة مثل ادلركزي ادلقر داخل " وظائف عدة إذل ادلؤسسة ىيكل وتقسيم "التنظيم ميكانيزمات"

 استقاللية نظام فرض وحاول
 .وتطويرىا اجلديدة لالستثمارات الضرورية ادلوارد ربديد أجل من األخرى األقسام مع داخلية مقارنة وإجراء األقسام

 الطرق عصر يف الثانية العادلية احلرب بعد ظهرت واليت التسيَت مراقبة نظام فيها تأسس اليت ادلرحلة ىي :الثالثة المرحلة 3-
 وادلوازنة العمليات زبطيط إسًتاتيجية خصت األخَتة ىذه اخلاصة، ادلؤسسات يف طبقت واليت التقديري والتنبؤ للتسيَت التقنية

 ادليزانية وتسيَت عملياهتم زبطيط يف ذلك ولكن للمسَتين، بالنسبة ادلستقبل يف أعلية ذات تعترب اليت األقسام طريق عن
 .اخلاصة االىتمامات مع ادلوارد مطابقة أجل من الداخلية

 أسس انتشار مع الستينات يف ظهرت واليت التسيَت مراقبة تطور مراحل أىم من تعترب ادلرحلة ىذه : الرابعة المرحلة 4-
التسلسل  التنظيم ظلط أنشأت اليت باألىداف اإلدارة
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1
 Michel Rouch, le contrôle de gestion bancaire et financier, 4eme édition, paris, 2002, p:(28- 30) 

 مراكز تصميم التسيَت مراقبة طريق عن استدعى والذي ,ادلوازية بالنتائج ومقارنتها األىداف معاجلة على يعتمد الذي
 .التسلسلية ادلسؤوليات مستويات أوذل التسيَت مراقبة رمست وبذلك ادلسؤولية

 .التسيير مدارس في التسيير مراقبة :الثاني الفرع
 1يلي  فيما التسيَت مراقبة ؼلص فيها التسيَت مدارس رؤية عرض ؽلكن
 أنو على ادلؤسسة يف التسيَت دلفهوم األمر بادئ يف الكالسيكية االقتصادية النظرية رؤية كانت :الكالسيكية المدارس 1-
 لزاما كان حيث ,الصناعية للمؤسسة بالنسبة األول اذلدف ؽلثل كان الذي السعر بداللة ادلنتجة أواخلدمات السلع كمية
 فكرة من انطالقا الوحدة تكلفة وزبفيض ,عليها الطلب لتلبية ادلماثلة السلع من ضخمة كميات تنتج أن عليها

 مفكري بعض إسهامات يلي وفيما الرقابة أعلية ادلدرسة ىذه رواد أذىان عن يغب دل فإنو ىذا رغم ولكن احلجم اقتصاديات
 :ادلدرسة ىذه

. f .w . Taylor .للعمل العلمي التنظيم مفهوم ادخل.  
Dedeaux. غَت احلركات إلغاء و ادلهام تقسيم أجل من ىذا و عملية كل إلسبام الالزم الوقت بقياس وقام احلركات قسم 

 . اإلنتاجية لزيادة ادلؤدية
Max weber .وفقها السَت و احًتامها غلب للعمل قواعد و معايَت بوضع العمال تفيد أهنا أساس على البَتوقراطية حلل 

 العمال  طرف من
h. Fayolبشعاره   اشتهرp.o.c.c.c )للتحكم األساسية الوظائف حيث حدد ) التنبؤ التنظيم القيادة التنسيق الرقابة 

. ادلراقبة وظيفة يف ادلؤسسة يف
 بينت إذ ادلؤسسة يف العمال اندماج حول ادلفاىيم بعض جذرية بصفة ادلدرسة ىذه غَتت :اإلنسانية العالقات مدرسة 2

 للعالقات مناسب و سليم مناخ إغلاد على العمل خالل من العاملُت ربفيز أعلية مدى أجريت اليت الدراسات من العديد
 و ذلم اإلنساين غَت االستخدام ذبنب و مشاكلهم حل على مساعدهتم و للعمال احلسنة ادلعاملة بتوفَت اإلنسانية
 حىت و بل إدارهتا و مالكيها و ادلؤسسة بُت و بينهم احلسنة العالقات إغلاد و الرأي و التفكَت يف احلرية توفَت و جلهودىم
 . أدائهم زيادة على لتحفيزىم وذلك اإلسًتاتيجية أىدافها و للمؤسسة خطط رسم يف إشراكهم
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 ادلفهوم تظهر أن ؽلكن نظرىم يف واليت للرقابة ىيكلية و نظامية نظرة طرح ادلدرسة ىذه مفكرو حاول لقد :األنظمة نظرية 3
 .الوظيفة ذلذه الشامل

 
 

1  
Claude Alazard, le contrôle de gestion manuel et application, 3eme édition, paris, p:15. 

خصائصه  و التسيير مراقبة مفهوم :الثالث المطلب
. 

 .التسيير مراقبة مفهوم :األول الفرع
 وخاصة إليها ينتمون اليت للمدارس تبعا ادلختصُت اختالف و لتعدد نظرا التسيَت دلراقبة تقدمت اليت التعاريف تعددت لقد
 : يلي ما نذكر التعاريف ىذه بُت من و النظام، ىذا شهدىا اليت التطورات مع

 رلموعة  ىي التسيَت  مراقبة   j .l .ourdou. m. Michel et l, Schmid " يعرف كما :األول التعريف -أ
 األىداف لبلوغ التسيَتي أدائهم يف التحكم يف العمليُت ادلسؤولُت مساعدة إذل اذلادفة الوثائق و اإلجراءات و األعمال
  1احملددة

 و الداخلي للتعديل األساسية الدواليب إحدى ىي التسيَت مراقبة إن A Borlandيعرفها  :الثاني التعريف -ب " 
 ادلنظمة داخل األعوان سلتلف هبا يقوم اليت األعمال جعل إذل و بادلنظمة البشرية ادلوارد تعبئة إذل هتدف حيث ,القيادة

   2األىداف ربقيق يف بذلك تساىم حىت متناسقة
 احلصول مت ادلوارد أن ادلسَتون خالذلا من يتأكد اليت اإلجراءات ىي التسيَت مراقبة" أنتوين يعرف :الثالث التعريف -ت

 3ادلؤسسة أىداف. لتحقيق ذلك و فاعلية و بفعالية استعماذلا يتم و عليها
 ادلوارد أن ادلسَتون يتحقق خالذلا من اليت العملية ىي التسيَت مراقبة M .Gervais"  حسب:الرابع التعريف -ث

 جيدا تسيَت التوجيهات و ادلساعي أن و ادلؤسسة، أىداف ربقيق مع يتماشى دبا مالئمة و فعالة بصفة مستعملة و موجودة
  4احملددة اإلسًتاتيجية وفق
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1
Anne Marie Keiser, contrôle de gestion, op-cit, p:13 

 73الجزائر ص  جامعة ماجستير، رسالة ،"االقتصادية المؤسسة في إقامتو ومراحل أدواتو التسيير مراقبة نظام" عقون، سعاد2 
3
Pascal Fabre, management et contrôle de gestion, Dunod, paris, 2007, p:04.  

4
Michel Gervais, contrôle de gestion, 7eme édition, ECONOMICA, 2000, p:20 

 

 :شامال تعريفا السابقة التعاريف خالل من استخالص ؽلكن
 التسيَتية اإلجراءات من رلموعة : بأهنا القول ؽلكن أنو إال جوانبو جبميع اإلدلام ؽلكن وال واسع مفهوم التسيَت مراقبة أن - -

 مراقبة من اذلدف أن أي احلسن، بالتسيَت تسمح اليت األدوات من رلموعة أهنا كما ادلرجوة، األىداف بتوقع تسمح اليت
 بُت ما والتطابق التوافق تضمن اليت وبالصورة وجو بأحسن عاتقو على ادللقاة ادلهام بإصلاز ادلسَت قام إذا إال يتحقق ال التسيَت
 مفاىيم ثالثة على ترتكز التسيَت مراقبة أن استخالص أيضا ؽلكن و .ادلنشود اذلدف إذل وصوال اخلطة يف رمسو مت وما التنفيذ
 يف مبُت ىو كما وادلالئمة والفعالية الكفاءة يف تتمثل واليت األداء تقييم يف التسيَت مراقب عليها يعتمد معايَت‐ وىي أساسية
 :اآليت الشكل

 
 .التسيير مراقبة مرتكزات:2 رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

source: h.loning et y.pesqueux et coll ;le contrôle de gestion édition ellipes , 

paris ,2001, p :06 

 

 الركائز هبذه تقصد و التسيَت مراقبة ركائز يعتربون ادلالئمة و الفعالية و الفاعلية من كال أن يتضح الشكل خالل من
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 1 يلي ما 

 

 

 

 
(1) H.LONING et Y.PESQUEUX et COLL ,meme source, p07. 

 بالشروط احملدد ادلكان ببلوغ لنا تسمح كانت إذا الفعالية ذات السيارة مثال األىداف مع التطابق التقٍت دبعناىا :الفعالية *
 .احملددة

 ما أقل تستهلك كانت إذا الفاعلية ذات السيارة مثال ادلستعملة للوسائل بالنسبة احملققة النتائج مقارنة ىي و :الفاعلية *
 .ؽلكن

 أو عملية ىي التسيَت مراقبة أن نكتشف سبق دلا كحوصلة و األخَت يف و .ادلوارد و األىداف بُت العالقة ىي و :المالئمة*
  التحفيز و احلث جانب على ترتكز معينة ذلأىداف مسار
 .التسيير مراقبة خصائص :الثاني الفرع

 أن البد والناجح الفعال التسيَت مراقبة نظام أن استخالص ؽلكن التسيَت دلراقبة السابقة التعاريف دراسة يف التعمق خالل من
 1يلي تتمثلفيما واليت فيو ادلهمة اخلصائص بعض على يتوفر

 .اطلفاض عنو ادلسئولُت مجيع قبل من للفهم سهال واضحا يكون أن التسيَت مراقبة شروط من :الوضوح
 أكرب تكون أن غلب ادلؤسسة قبل من عليها ادلتحصل ادلنافع أن أي التكاليف اطلفاض ىو نظام أي ىدف أن :التكاليف

 .فيها ادلًتتبة التكاليف من
 دبا للمؤسسة واخلارجية الداخلية ادلتغَتات مع بالتكيف ذلا تسمح عالية مرونة من ذلا البد ادلراقبة تنجح لكي :المرونة
 الرقايب والنظام االضلراف، عن اإلبالغ بسرعة الدورية ادلراجعة طريق عن وىذا والضعف القوة نقاط عن الكشف يتضمن

 .استعماذلا قبل العاجل لتصحيحها وقوعها قبل االضلرافات اكتشاف من ؽلكننا الذي ىو اجليد
 إليها أدت اليت األسباب ربديد بعد واالضلرافات األخطاء التصحيح إمكانية

 .المؤسسة في التسيير مراقبة واقع :الثاني المبحث
 .التسيير مراقبة ووظائف أهداف :األول المطلب

 ادلسَت قام إذا إال يتحقق ال ىذا وأن ادلؤسسة وظائف جلميع اجليد واألداء احلسن التسيَت ضمان ىو الرئيسي اذلدف إن
  2 وجو بأحسن عاتقو على ادللقاة ادلهام إلصلاز
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1-Norbert Guedj, le contrôle de gestion pour améliorer la performance de l'Enterprise, op.cit,p:45. 

2-Michel Gervais, contrôle de gestion, édition Dund, paris, 1976, p:16. 

 

   1ربقيقها على التسيَت مراقبة تعمل اليت الفرعية األىداف بُت ومن

 . األعمال رقم زيادة و اإلنتاجية مستوى ربسُت العمل على -1
 أفضل استغالذلا تضمن اليت القرارات وازباذ ادلتاحة االقتصادية وادلوارد اإلنتاجية الطاقات استغالل مستوى مراقبة 2-

 . استغالل
 .ادلختلفة التكاليف لعناصر والتقديرات ادلعايَت ربديد طريق عن التكاليف مراقبة 3-
 . التقديرية بادليزانيات عنها وادلعرب ادلوضوعة اخلطط تنفيذ متابعة 4-
 . دلعاجلتها الالزمة القرارات وازباذ وربليلها االضلرافات ربديد 5-
 . والبعيد وادلتوسط القصَت ادلدى على ادلارل التوازن ضمان وزلاولة واستخداماهتا ادلالية وادلصادر ادلارل الوضع مراقبة 6-
 . هبا القيام أو الوصول ادلؤسسة تنوي اليت ادلدى الطويلة باالستثمارات بتعلق فيما الالزمة القرارات ازباذ 7-
 2 :التالية العناصر يف التسيَت مراقبة أىداف إمجال ؽلكن كما
 و االضلرافات ىذه إذل أدت اليت األسباب وإبراز ادلعياري والنشاط احلقيقي النشاط بُت ناذبة تكون اليت االضلرافات ربليل 1-
 . التقديرية ادلوازنات طريق عن يتم ذلك
 ديناميكية من البد الفعالية ربسُت أجل من ادلتاحة بادلوارد مقارنة وضعت اليت األىداف ربقيق هبا ونعٍت الفعالية ربقيق 2-

 . ادلعلومات أنظمة
 . تدعيمها على للًتكيز القوة نقاط واستنتاج لتصحيحها ادلؤسسة منها تعاين اليت الضعف نقاط عند الوقوف 3-
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1-Michel Gervais, meme source,p:16. 

2 -Michel Gervais, meme source,p:17. 

 

 ربقيق ويتم ادلؤسسة دلوارد والرشيد العقالين االستعمال من النيوكالسيكية النظرية يف األساسي ادلبدأ ويعترب الفاعلية ربقيق
 .ربقيقو مت وما لو خطط ما مقارنة مت تقديرية ميزانيات وضع طريق عن ذلك
 وتسيَت مدروسة إسًتاتيجية بتبٍت وذلك ادلتاحة الوسائل مع تتماشى ادلسطرة األىداف أن من التأكد أي :ادلالئمة ربقيق -

 . التكاليف بأقل األىداف ربقيق وبالتارل االستغالل لوسائل الفعال التسيَت يتماشى العاملُت هبذين أن إذ لألفراد أمثل
 وادلتمثلة ادلؤسسة داخل النظام ىذا يؤديها اليت الوظائف خالل من يربز والذي مهم بدور ادلؤسسة داخل التسيَت مراقبة تقوم

 أو العليا اإلدارة مع سواء ادلؤسسة داخل الوظائف سلتلف مع تربطو اليت العالقة طبيعة ومن والرقابة التخطيط يف خاصة
 .التشغيلية أو الوسطى

 . المؤسسة داخل التسيير مراقبة وظائف :الثاني الفرع
 :1  يلي فيما وتتمثل التسيَت مراقبة هبا تقوم مهام ثالث توجد
 التخلي ؽلكن ال اليت اإلدارية الوظائف أىم من تعترب ادلؤسسات يف الوظيفي األداء مراقبة إن :الوظيفي األداء مراقبة 1-
 هبذه القائم يعمل حيث دبوضوعية، األداء تقييم أجل من ادلعلومات معجل الرئيسية والوسيلة األساسية األداة باعتبارىا عنها،
 ادلوضوعية الصبغة ذات ادلعلومات مجع إذل يسعى أنو حيث األفراد، منها يعاين اليت والعراقيل للمشاكل اإلصغاء على ادلهمة

 شلا اخل،...والعقوبات األجور زيادة الًتقية، حيث من الوظيفي دبستقبلهم تتعلق واليت القرار، ازباذ على ادلسؤولُت تساعد اليت
 : اخلصائص من مجلة طريق عن ربقق واليت ادلؤسسة يف الثقة زيادة إذل يؤدي

 ربقيقها أجل من معنويا دافعا ادلؤسسة إليها تسعى اليت األىداف ربديد يف ادلشاركة تعترب :األهداف تحديد في المشاركة
 . ادلؤسسة وأىداف الفرد أىداف بُت التوازن من نوع إحداث ضرورة مع
 كل األجور توزيع خالل من وذلك والعمال، اإلدارة بُت الثقة تقوية إذل تؤدي اليت العوامل أىم من وتعترب :التوزيع عدالة -

 . للمؤسسة اذلرمي اذليكل حسب لألرباح العادل التوزيع إذل إضافة عملو، طبيعة حسب
 مشاكلهم طرح أجل من ادلسؤولُت دبختلف العمال دلمثلي الدائم باالتصال تكون التعامالت عدالة إن :التعامالت عدالة -

 .ادلهٍت العمال ومستقبل بالعمل ادلتعلقة العدالة أو ادلنصفة القرارات الزباذ اإلدارة على
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 74- 72 . :ص ذكره، سبق مرجع االقتصادية، المؤسسة في إقامتو ومراحل أدواتيا:التسيير مراقبة نظام عقون، سعاد  -1
 

 نشاطها، يف والتوسع التقدم إذل تسعى اليت ادلؤسسات مستوى على كبَتة أعلية ذلا اجلودة إدارة إن : الجودة مراقبة 2-
 ادلستعملة وادلواد ذلا اخلارجي ادلظهر حيث من ادلستهلكُت ورغبات تتالءم جودة ذات سلع إنتاج منها يتطلب حيث

 . إلنتاجها
 مثل، اجلودة ربسُت وعوامل شروط تقدمي حاولوا الذين الباحثُت طرف من كبَت باىتمام ػلض اجلودة إدارة موضوع إن

 لتلبية العالية اجلودة على للمحافظة العملية ىذه باستمرار يتابع أن التسيَت مراقب على وبالتارل "إيزو "الدورل التنظيم مرجعية
 .ادلؤسسة استمرارية ضمان ورائها ومن ادلستهلكُت ومتطلبات رغبات
 ذلا كانت كلما احلسن بالشكل استغاللو األخَتة ىذه استطاعت وكلما ادلنظمة يف كبَتة أعلية للوقت إن :الوقت إدارة 3-
 استغاللو الواجب فمن وعليو صحيح والعكس الواحدة الوحدة تكلفة زبفيض خالل من وذلك كبَتة، التنافس على القدرة

 : التالية بالوسائل ومراقبتو
 ادلستويات على العمليات مكننة الطارئة ادلشاكل على للتغلب ادلستمر التكوين طريق عن الكفاءات تطوير على العمل 

 . الوقت لربح اآلرل استعماالحلاسب مثل اخل، ... التمويل كاإلنتاج، احلسابية
 . العمليات حبوث باستخدام زمٍت جدول طريق عن األىداف تنفيذ 
 . سابقا مدروسة خطة حسب الوقت استخدام كيفية ربديد 

 .وحدودها التسيير مراقبة مسار :الثاني المطلب
 دبراحل زلدد مسار وفق تكون مفهومها على وبناءا التسيَت مراقبة هبا تقوم اليت الوظائف أن يتضح سبق ما خالل من

 :ادلوارل الفرع يف إليها نتطرق متالحقة،
 .التسيير مراقبة مسار :األول الفرع

 النشاطات من رلموعة ":أنو على "نو لوري يعرفو حيث أوال ادلسار على التعرف غلب التسيَت مراقبة مسار إذل التعرض قبل
 والكفاءات والطاقات ادلوارد من عدد واستخدام بتوليف يقوم حبيث متوازية أو تسلسلية طريقة وفق شبكة شكل يف ادلنظمة
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 ىذا دبثل التسيَت مراقبة تشمل ."ادلسار ذلك عن خارج ىو دلن بالنسبة قيمة ذات تكون سلرجات، أو نتيجة خلق ألجل
 1 .ىي أساسية مراحل 4 يف ذبميعها ؽلكن اليت و ادلتتابعة األنشطة من مجلة التعريف

 

 

 

  74 -75ص ذكره، سبق مرجع االقتصادية، المؤسسة في إقامتو ومراحل أدواتيا:التسيير مراقبة نظام عقون، سعاد 1-
 

 واألىداف اإلسًتاتيجيات ربديد خالذلا من يتم حيث ذلا الواسع بادلعٌت التسيَت مراقبة ادلرحلة ىذه يف صلد :التخطيط 1-
 و اإلسًتاتيجي، للتفكَت الالزمة بالكمية بادلعلومات ادلؤسسة إدارة بتزويد ادلرحلة ىذه يف التسيَت مراقب ويقوم األجل طويلة
 .تقسيم يتم بعدىا و االقتصادية الصيغة إكساهبا أي ادلختارة، للسياسات العملية الًتمجة على ادلدراء يساعد بعدىا
 بررلة مع التسيَت مراقبة دبساعدة دائما ىذا و سنوات، 5 إذل 3 من يًتاوح والذي ادلتوسط ادلدى إذل اإلسًتاتيجية اخلطة

 من أقل يكون والذي القصَت ادلدى توافق اليت و ادليزانيات إعداد مرحلة بعدىا تبدأ و األىداف تلك لتحقيق الالزمة الوسائل
 مرتبطة و متناسقة ادليزانيات تكون أن الضروري من و األجل قصَتة األىداف بتحقيق األخَتة ىذه تسمح حيث سنة

 . ادلؤسسة مصاحل دبختلف
 مت اليت العمل خبطط القيام أي اإلسًتاتيجية، االختيارات من انطالقا وىذا تنفيذه يف يشرع التخطيط مت بعدما :التنفيذ –2

 العمل غاية بذلك تعترب و األىداف ربقيق عملية ادلرحلة ىذه ذبسد و الواقع أرض وعلى ادليدان يف لتطبيقها إعدادىا
 .ككل التسيَتي

 ؽلكن ال حبيث احملققة، اجلزئية النتائج بقياس التنفيذ على دوريا الوقوف العمليات سَت أثناء يتم :التحليل و المتابعة –3
 .تعديلو أو السَت لتصحيح فعلو ؽلكن ما إذل والتوصل النتائج تلك أسباب فهم على ىنا الًتكيز يكون بل ادلاضي على التأثَت
 احللول من رلموعة صياغة إذل منطقيا السابقة ادلرحلة تؤدي :التصحيحية اإلجراءات 4-

 صحيحة، غَت تكون قد اليت القياس عمليات على التصحيحات تعود قد أحسنها، اختيار يتم اليت و األداء قصور دلواجهة
 مطابقة غَت تكون قد اليت السنوية األىداف و ادلوازنات إعداد مرحلة إذل ترجع قد للعمليات، السليم غَت بالتنفيذ أو

 واقعيتها لعدم نفسها اإلسًتاتيجية وحىت األجل متوسط اخلطط على التصحيحات ترجع قد كما ادلختارة، لإلسًتاتيجية
 .ادلؤسسة لوضعية مالءمتها أوعدم
 .فيها إعادةالنظر تستدعي اليت ادلؤسسة غايات و العامة األىداف اخللل مصدر يكون قد وأخَتا
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 حال بأي ؽلكن وال توصيات تقدمي أو تعديالت اقًتاح على فقط يقتصر ادلرحلة ىذه يف التسيَت مراقب دور أن نذكر وىنا
 مسار أن يؤكد وىذا هبا، ادلرتبطُت العمليُت ادلسؤولُت صالحيات من األخَتة ىذه ألن الشأن، هبذا قرارات ازباذ األحوال من

 األخطاء أسباب حليلتعن الناتج التعليم أو التدريب على الًتكيز يف التسيَتي األداء جودة ربسُت إذل يهدف التسيَت مراقبة
 إذل الوصول تستطيع لن وإال التسيَت مراقبة نظام استغالل و ادلراحل ىذه كل احًتام غلب أنو القول تستطيع منو و .السابقة
 :ادلراحل ىذه يبُت اآليت والشكل ادلنشود اذلدف

 
 

 .التسيير مراقبة مراحل :03 رقم الشكل
 

 
 

 وىذا ربقيقها إذل وصوال األىداف ربديد من انطالقا تتم ادلراقبة عملية أن 03 رقم الشكل يف ادلخطط خالل من لنا تضح
 فإذا اخلطة، أىداف مع ومقارنتو الفعلي األداء لتقييم معايَت تتطلب التسيَت مراقبة غلعل وىذا بينهما، إدارية وظائف بتدخل

 األهـــــــداف

 المتوقعــــــة
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 القيام غلب لذا أخطاء أو اضلراف ىناك أنو يعٍت تتطابق دل وإذا ادلسطرة األىداف ربقق يعٍت فهذا متطابقة كانت
 .ادلرسومة األىداف ربقيق أجل من الالزمة التصحيحية باإلجراءات

 
 
 
 

 
 
 

 :التسيير مراقبة حدود :الثاني الفرع
  1:منها  نذكر ادلؤسسة داخل التسيَت مراقبة فعالية من اخلد شأهنا من اليت العوامل بعض ىناك 

 لعدم نسبة الروتينية ادلهمات أداء أو احلكمية القرارات ازباذ يف أحيانا ادلوظفُت و اإلدارة تفشل ردبا :حكمية أخطاء 1-
 . أخرى ضغوطات أية أو الزمن ضيق أو ادلعلومات، اكتمال
 ,لإلعلال :نتيجة أخطاء ارتكاب أو للتعليمات ادلوظفُت من اخلاطئ الفهم عن الرقابة نظم اهنيار ينجم ردبا :االنهيار 2-
 . اإلجراءات يف التنظيمأو يف أو ادلوظفُت يف ادلؤقتة أو الدائمة والتغَتات اإلعياء الًتكيز، عدم
 . ادلؤسسة داخل أو خارج أطراف مع بالتواطؤ الرقابة عملية بإبطال ادلوظفُت أو موظف قيام :التواطؤ 3-
 قانونية غَت أىداف لتحقيق ادلتبعة اإلجراءات و السياسات بتجاوز اإلدارة تقوم قد :الرقابية لإلجراءات اإلدارة تخطي 4-

 . ادلعلومات ربريف أو ذاتية مصلحة لتحقيق أو
 . الزمن مرور مع اإلجراءات تطبيق تدىور أو األحوال تغَت بسبب وذلك :اإلجراءات و السياسات تقادم احتمال 5-

 .التسيير مراقبة لمصالح الهرمي االرتباط :الثالث المطلب 
 لالستفادة آخرين إذل عليها ربصل اليت النتائج وػلول ػللل يعاجل، يستقبل، حيث ادلعلومات، ذبميع عملية ىي التسيَت مراقبة
 مشكلة يعترب للمؤسسة الوظيفي التقسيم داخل مكانتها لكن وضرورية، مؤكدة حقيقة ادلؤسسة فضاء يف مكانتها إذ منها،
 :يلي دبا وطيدة عالقة ذلا التسيَت مراقبة مكانة أن ىو عموًما فهمو غلب وما القدم منذ
 ؛(مركزي ال أو مركزي تسيَت)ادلؤسسة تسيَت طريقة •
 ادلؤسسة؛ لدى ادلتاحة اإلمكانيات •
 ادلؤسسة؛ حجم •
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 العامة؛ اإلدارة طرف من ادلسطرة األىداف •
 ادلؤسسة؛ زليط يف ادلوجودة ادلنافسة درجة •
 .التسيَت دلراقبة احملددة ادلسؤوليات •
 
 
 

 عموم في الماجستير شيادة، لنيل مذكرة االقتصادية، بالمؤسسات األداء تحسين في ودورىا التسيير مراقبة اهلل، عبد الواحد قويدري1-
 21 :ص2007 التسيير، وعموم االقتصادية العموم كمية الشمف، جامعة األعمال، إدارة تخصص التسيير،

 من أجريت واليت ػلدد، وكيف البنكي التنظيمي، اذليكل يف التسيَت مراقبة حاالت على الدراسات ن رلموعة أجريت وقد
  1اذليكل يف سلتلفة وضعيات ثالث ربديد مت الدراسة، ىذه بعد و  1990 )سنة (باريس)للتجارة العليا ادلدرسة طرف

 

 .العامة المديرية مع مباشرة ترتبط التسيير مراقبة :األولى  الحالة1-
 .العامة المديرية مع مباشرة مرتبطة التسيير مراقبة : 04 لشكلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:  Michel Rouach et Gérard Naulleau , le contrôle de gestion bancaire et 
financier, op‐cit ,p:69 
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 حول ادلثلى ادلعلومات على حصل) التنظيمي التخوف(كبَتة بأعلية ربضي :ب تتميز التسيَت مراقبة فإن احلالة ىذه يف
 من( ادليدان عن نسبيا تبتعد التسيَت مراقبة وإعداد لتحضَت األمثل ادلوقع ربتل احلكم باستقاللية تاز متاإلسًتاتيجية التوجيهات

 )العملي اجلانب
 
 
 

 
1- Michel Rouch et Gérard Naulleau , le contrôle de gestion bancaire et financier, op.cit, p:68. 

 

 

وظيفية  دبديرية مرتبطة التسيَت مراقبة : الثانية احلالة
 

 .وظيفية بمديرية مرتبطة التسيير مراقبة : 05 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:  Michel Rouach et Gérard Naulleau , le contrôle de gestion è financier IDEM 

,p:69  
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 التسيَت ومراقبة العامة احملاسبة انعزال :ب فتتميز احلالة ىذه أما
 العمليات مديريات مع أفضل باتصال تسمح

 احملاسبة و ادلالية ادلعلومات وتقرب توفر
 العامة بادلديرية ادلباشر االرتباط عدم

 .للمؤسسة اإلسًتاتيجية التوجيهات حول ادلناقشات يف االشًتاك زلدودية
 

 .تقارير طريق عن مباشرة العامة المديرية مع ترتبط التسيير مراقبة :الثالثة الحالة
 

 .تقارير طريق عن مباشرة العامة المديرية مع ترتبط التسيير مراقبة : 06 رقم الشكل
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Source: Michel Rouach et Gérard Naulleau, le contrôle de gestion bancaire et financier, 
op-cit, p: 70 

 
 

 ب تتميز التسيَت مراقبة احلالة ىذه يف
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 احملاسبية للمعلومات سريع و فعال ربليل و إرسال إمكانية
 السابقتُت احلالتُت بُت وسط حل يعطي
 متجانس معلومات نظام بناء يوفر
 العملية ادلديريات بُت مدعم حوار
التسيَت  ومراقبة العامة احملاسبة بُت فجوة وجود

 
 ادلديرية مع مباشرة مرتبطة التسيَت مراقبة أين األول النمط أن نالحظ التنظيمية للهياكل الثالثة األظلاط ىذه إذل التطرق بعد

 سبتاز ذلك إذل إضافة ادلؤسسة، إسًتاتيجية يف كبَت شكل تشارك استشارية ىيئة صلدىا حبيث األمثل، النمط ؽلثل العامة
 احلقيقي بدورىا القيام من ذلك ؽلكنها وبالتارل األخرى ادلديريات طرف من ضغوطات عليها سبارس ال أي التسيَت باستغاللية

 .ادلراقبة و التوجيو وىو أال
 احملاسبية، و ادلالية ادلديرية ىي واحدة وظيفية مديرية مع مرتبطتان العامة احملاسبة و التسيَت مراقبة صلد أين الثاين النمط أما

 يف لالشًتاك زلدود يعترب النمط ىذا أن إال احملاسبة، و ادلالية ؼلص فيما الكافية و الالزمة ادلعلومات توفر رغم فإنو لذلك
  وظيفية دبديرية مرتبطة باعتبارىا التسيَت استقاللية غياب ذلك إذل إضافة للمؤسسة اإلسًتاتيجية التوجيهات حول ادلناقشات

 واحد مصدر على الًتكيز يكون احلالة ىذه يف العامة ادلديرية مع مرتبطتان احملاسبة و التسيَت مراقبة أين الثالث النمط يف و
 نشَت يأيت فيما و. التنظيم و الداخلية ادلراجعة و اآلرل كاإلعالم األخرى ادلصادر وهتمش العامة احملاسبة ىو و للمعلومات،

 :اآليت الشكل يف توضيحو ؽلكن الذي التسيَت مراقبة دلصلحة الداخلي التنظيم ظلط إذل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .التسيير مراقبة لمصلحة الداخلي التنظيم : 07 رقم لشكلا                                
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Source: : Michel Rouach et Gérard Naulleau, le contrôle de gestion bancaire et financier, 
opcit, p: 71 

 
 

 :صلد ادلرودية ربقيق و (ب) و (أ) النشاط لتحقيق
 .تطبيقها ومراقبة وبشرية ومالية مادية إمكانيات ادليزانيات، وتضع :ادلوازنات مراقبة -
 . العمليات تطبيق يف الكمي باجلانب االىتمام :التحليلية احملاسبة-

 ولوحة التحليلية واحملاسبة ادلوازنات مراقبة يف ادلتمثلة الشكل يف ادلوجودة والعناصر
 .وغَتىا القيادة
 :يف الفصل ادلوارل  عرضو سنحاول ما وىذا
 
 
 

 بالمؤسسة التسيير مراقبة نظام تصميم خطوات :الثالث المبحث
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 : تمهيد
 :علا و حالتُت ادلؤسسة إذل وصولو عند يصادف أن التسيَت دلراقب ؽلكن

 كذلك يندمج و يًتأسو الذي العمل فريق مع يندمج احلالة ىذه ويف ,ادلؤسسة يف موجود التسيَت مراقبة نظام يكون أن إما -
 .ادلوجود النظام ىذا فعالية ربسُت إذل يسعى و ,النظام يف
 التسيَت مراقبة وظيفة بإنشاء يقوم أن عليو احلالة ىذه ويف ,ادلؤسسة يف موجود غَت التسيَت مراقبة نظام يكون أن إما و -

 .واحد وقت يف ادلراقبة ومسار ادلعلومات ونظام
 ادلؤسسة إذل وصولو عند التسيَت مراقب يتبعها اليت العمل طريقة بدراسة وذلك بتعمق الثانية احلالة دراسة يلي فيما وسنحاول

 .بدقة يتبعها اليت ادلراحل وسلتلف
 

 التسيير مراقب عمل لمراحل عام تقديم : األول المطلب
 ويف ,النشاط دلخطط و ادلوجودة للوضعية الشامل التحليل على تعتمد التسيَت مراقب مهمة لنجاح األساسية العوامل إن

 و إدارهتا طريقة و تنظيمها مع أي ادلؤسسة خصوصيات مع ينسجم أن غلب التسيَت مراقبة نظام أن نذكر أن علينا البداية
 ربليلها أجل من نشاطها ودبجاالت بادلؤسسة ادلتعلقة ادلعلومات كل جبمع يقوم أن التسيَت مراقب على شيء كل قبل و ذلذا

 1 :وىي مراحل ثالثة وفق ذلك و معمقة بصورة
 العامة التوجهات الستخراج نشاطها وقطاع ادلؤسسة زليط دراسة إذل ادلرحلة ىذه يف التسيَت مراقب يتفرغ :األولى المرحلة

 :أي
 .األخَتة سنوات الثالث أو السنتُت خالل ادلسجل التطور معدل

  .ادلتوسط ادلدى على التطلعات
 إخل...ادلردودية ,االحتكار ,التذبذب ,الثبات :مثل الرئيسية اخلصائص

 إذل هتدف كما ,ادلؤسسة نشاط وقطاع دبحيط ادلوجودة والتهديدات الفرص على التعرف إذل ادلرحلة ىذه هتدف بالتارل و
 .فيها تتحكم أن ادلؤسسة على غلب اليت األساسية النقاط ربديد
 

 
1 - Isabelle de Kerviler, Loic de kerviler, Op cit, P129. 
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 و سلبياتو و إغلابياتو تقييم أجل من ,نفسو التسيَت مسار ربليل على التسيَت مراقب يركز الالحقة ادلرحلة يف :الثانية المرحلة
 ادلؤسسة احتياجات مع مقارنتو

 أن كذلك وعليو التسيَت مراقبة نظام اقًتاح يف ادلراقب يشرع التحليل مرحلة من ينتهي وعندما األخَت ويف :الثالثة المرحلة
 .األخطاء وتصحيح االضلرافات لتحديد التنفيذ طريقة يتابع

 .التسيَت مراقبة لنظام وضعو عند التسيَت مراقب يتبعها اليت للطريقة ملخصا ادلوارل الشكل ويوضح
التسيير  مراقب عمل مخطط : 08رقم  الشكل                          

 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabelle de Kerviler, loic de Kerviler, Op cit, P139 :المصدر 

 المؤسسة نشاط قطاع و محيط تحليل
 

 ذاتها حد في المؤسسة تحليل
 

التسيير  مسار -  
المعلومات  نظام  - 

النشاطات   - 
األساسية  النقاط استخراج -  
 

مراقبتها  و ,وضعها ,العمل خطة تحديد
 

 التسيير لمراقبة العمل خطة وضع   -
 العمل خطة تنفيذ -
 التنفيذ متابعة -
 االنحرافات تصحيح -
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 :التسيَت مراقبة نظام تصميم طريقة تفصيل يلي فيما سنحاول و

 المؤسسة نشاط قطاع و محيط دراسة :األولى المرحلة :الثاني المطلب
 إذل لتصل للمؤسسة والتقٍت واالجتماعي االقتصادي احمليط من فتنطلق ,اخلصوصيات إذل العموميات من احمليط دراسة تتجو
 .ادلؤسسة على تأثَت ذلا يكون أن ؽلكن اليت اخلارجية للظواىر إمجارل فهم إذل الوصول أجل من وىذا ,ادلؤسسة نشاط قطاع

 :للمحيط عامة دراسة -أ
 لدى أو ,للمؤسسة الداخلية التوثيق مصاحل يف ادلتوفرة والدراسات ادلعلومات على الدراسة ىذه لتحقيق ادلراقب يعتمد

 الغرف كذلك و ادلتخصصة واجلرائد ادلتخصصة ادلنظمات يستشَت كما ,ادلوظفُت إدارة لدى أو التجاريُت ادلسؤولُت
 . إخل...التجارية

 ال و) ادلعلومات من شلاثل رصيد لتكوين أخرى فرصة الغالب يف لديو تكون لن ألنو معلومة أية يهمل ال أن ادلراقب فعلى
 الرئيسيُت ادلسؤولُت مع ادلقابالت أثناء غلمعها اليت ادلعلومات على دراستو يف كذلك يعتمد كما ذلك إلصلاز الوقت

 .وادلنتجات السوق مع اتصاالت لديهم الذين أولئك خاصة وبصورة للمؤسسة
 على تؤثر اليت العوامل خاصة وبصورة مفيدة، معلومات استخراج بإمكانو يصبح الدراسة ىذه من ادلراقب ينتهي عندما

 1 :يلي ما عادة وظليز ,ادلؤسسة مستقبل
 :االجتماعية و االقتصادية العوامل -

 عامة بصورة االقتصاد وبوضعية ,التضخم مؤشرات ,التشغيل ووضعية ,األسعار بتطور اخلاصة الكالسيكية بادلؤشرات تتعلق
 ىذا ويسمح .اجملاالت ىذه يف ادلسؤولُت طرف من ادلتخذة احلديثة اإلجراءات وكذلك (إخل...اخلارجية التجارة ,البورصة)

 .ادلؤسسة على تأثَتاهتا وربديد القصَت ادلدى على ادلخاطر بتحديد التحليل
 :التجارية العوامل -

 على الضوء بإلقاء التحليل ىذا ويسمح تطورادلنافسة ,االستهالك عادات ,وتطورىا باألسواق ادلتعلقة ادلعطيات تتضمن
 .لديها والضعف القوة مواقع وربيد السوق يف ادلؤسسة مكانة

 
 

 
1 - Ibid, P131. 
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 :بالنشاط الخاصة العوامل -
 التطور ,ادلطلوب التكوين ,ادلطبقة األجور ,التوظيف سهولة ,(مثال اآلرل كاإلعالم) ادلؤسسة دلهمة التأىيل مستوى مثل

 .اإلنتاج وطرق لتقنيات احلديث
 التنظيمية العوامل -
 ذاك أو ادلنتوج هبذا ادلتعلقة التشريعات عامة وبصورة ,احمليط حبماية ادلتعلقة وبالقوانُت ,بادلستهلكُت عالقة ذلا اليت تلك ىي

 .النشاطات وقطاعات وباألسواق
 كل عليها تعتمد اليت األساسية العوامل استخراج من التسيَت مراقب يتمكن البحث ذلذا ونتيجة ,الدراسة ىذه هناية ويف

صلاحها  أجل من مؤسسة
 :المؤسسة نشاط قطاع تحليل -ب
 قطاع على التعرف طريق عن أكثر دراستو يف بالتعمق يقوم ,للمؤسسة العام احمليط على التسيَت مراقب يتعرف أن بعد

 .ادلؤسسة بو تعمل الذي النشاط
 ىذا  ويف1تنشط فيو الذي القطاع داخل ادلؤسسة تواجهو الذي التنافسي الضغط درجة معرفة ىو الدراسة ىذه من واذلدف
 .الشكل .يف مبينة ىي كما قوى 5 يف التنافسية القدرة على ادلؤثرة العوامل  Porter حصر الصدد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - M. Porter, L’avantage concurrentiel, Paris, Dunod, 1997, P14. 
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 .النشاط لقطاع الخمسة التنافسية القوى 09 :  رقم الشكل

 

 ذلا تسمح كما ,اسًتاتيجيتها إعداد على وتساعدىا وضعفها قوهتا نقاط على بالتعرف للمؤسسة الدراسة ىذه نتائج تسمح
 .نشاطها قطاع ويف السوق يف موقعها ربسُت على تساعدىا بالتارل و زليطها يف ادلوجودة والفرص التهديدات بتحديد

 
 
 
 
 
 
 

 

 القطاع في الدخول إلى تطمح التي المؤسسات -
 

 القطاع إلى الداخلة المؤسسات تهديدات
 

قدرة 
 

قدرة 
   الزبــائــــن 

 

 المـورديــن  
 

 القطاع في المباشرين المنافسين
 

اوضـــالتف  
 للزبـــــائن

 

اوضـالتف  

 للموردين

 تهديدات المنتجات البديلة

 المنـــتجات البديــــلة 
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و متابعة هدا النظام  التسيير لمراقبة نظام اقتراح :الثالثة المرحلة :المطلب الثالث

 وضعية مع متالئم يكون حبيث التسيَت دلراقبة نظام اقًتاح بإمكانو يصبح السابقة اإلجابات على التسيَت مراقب يتعرف عندما
 العامة باحملاسبة وادلتعلق ادلوجود ادلعلومات نظام على التسيَت مراقب طرف من ادلقًتح النظام يعتمد األمر بداية يف .ادلؤسسة
 ,ادلنتظرة األىداف عن النامجة االحتياجات مع النظم من اجملموعة ىذه تكيف ذلك بعد ,واإلحصائيات التحليلية واحملاسبة
 إذا أي أعليتو ومدى ادلوجود ادلعلومات نظام مستوى تقييم من سبكن قد ادلراقب يكون ادلعلومات عن البحث مرحلة وخالل

 1 وكاملة مالئمة ادلستعملة الوسائل و زلًتمة اإلصلاز آجال كانت ما وإذا مصداقية ذا كان ما
 قد يكون اليت احلالة حسب ذلك و ادلؤسسة حلالة ادلالئمة ادلراقبة وسائل باختيار ادلرحلة ىذه يف التسيَت مراقب يقوم

  السابقة ادلرحلة يف شخصها
 

 المقترح النظام متابعة :الرابعة المرحلة
 2 التالية الثالث النقاط خالل من دبتابعتو بعدىا يقوم أن عليو بل ,فقط للنظام باقًتاحو التسيَت مراقب يكتفي ال

 :المؤسسة احتياجات مع النظام تكيف 1-
 :يلي فيما الصدد ىذا يف ادلطروحة التساؤالت تتمثل

 النتائج؟ بتحسُت تسمح (3 ادلرحلة يف) ادلقًتحة الوسائل ىل *
 .األولية الدراسات أثناء عنها التعبَت مت كما العملية للتوقعات الوسائل ىذه تستجيب ىل *
 ؟ للمسؤولية مركز كل يف متابعتها ينبغي اليت " األساسية ادلتغَتات " على مركزة ىي ىل و *
 ينبغي ذلذا,الداخلية ادلراقبة ونظام اإلدارة طلبات تلبية كذلك يعٍت ادلؤسسة الحتياجات التسيَت مراقبة نظام استجابة إن

 اليت " األساسية ادلتغَتات" مع و ادلؤسسة تواجو أن ؽلكن اليت ادلشاكل مع ادلستعملة الوسائل مالئمة مدى عن التساؤل
 . شيء كل قبل متابعتها ينبغي
 
 
 

 
1- Isabelle de Kerviler, Loic de Kerviler, Op cit, P133. 

2- Isabelle de Kerviler, Loic de kerviler, Opcit, P 135. 
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 متابعة و مراقبة بإجراء تسمح ادلطبقة الوسائل فهل ,اخلزينة يف دبشاكل وادلتعلقة حرجة مالية مشاكل للمؤسسة كان فإذا *

 ؟ عليها
 وخرجوا دخلوا الذين العمال عدد دبعرفة الداخلية الوثائق تسمح فهل ,األجور حبجم يتعلق ادلتبعة العوامل أحد كان وإذا *

 حلظة؟ أية يف ذلك وحساب فئاهتم حسب
 :منها نذكر نوعية مقاييس عدة على باالعتماد ادلقًتح النظام فعالية مدى على احلكم يتم وعادة

 . ادلطلوبة النتائج و الوثائق تقدمي ووتَتة النظام تنصيب آجال *
 .استعمالو سهولة *
 .ادلقدمة ادلعلومات مصداقية *
 . ادلقدمة ادلعلومات وظيفة *
 .داخلية مناقشات إجراء إمكانية *
 طرح يف باجلرأة يتحلى أن عليو كما ,لو ادلوجهة االنتقادات يتقبل أن و النقدية بالروح يتحلى أن التسيَت مراقب على و

 .األسئلة
 : عمله طريقة 2-

 احًتام مع ,سلطط ىو ما مع النظام ىذا مسار تطابق مدى مراقبة تعٍت التسيَت مراقبة نظام عمل طريقة على احلكم إن
 الداخلية األىداف مع النظام بواسطة احملققة النتائج ومقارنة بدراسة التسيَت مراقب يقوم . احملددة اآلجال و اإلجراءات
 بإجراءات مصحوبة الوثائق وتكون ادلقًتح النظام على الالزمة التصحيحات إدخال يتم ادلقارنة ىذه أساس وعلى ,للمؤسسة

 .العمل بطريقة للتذكَت سلتصرة تعليمات أو
 وأي .احًتامها ينبغي اليت الداخلية التواريخ وبتحديد النظام توقعات مالءمة من  بالتأكد (Calendrier)الرزنامة تسمح
 .ادلطلوبة اآلجال يف ادلعلومات توفر لعدم أو العمل وثقل لكثافة إما يرجع مشكل وجود على يدل تأخر
 :تكلفته 3-

 إمكانيات مع للنظام اإلمجالية التكلفة توافق مدى من التأكد جدا ادلهم من فإنو ,األخَت إذل النقطة ىذه تأجيل من بالرغم
 .ادلؤسسة

 كيفية دراسة هبدف دقيقة ربليلية دراسة زلل (التكلفة /النتائج ربسُت) بُت العالقة تكون أن ينبغي فإنو ذلك إذل إضافة
 .ربسينها
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 :أن من التأكد إذل هتدف النظام ىذا عمل وطريقة التسيَت مراقبة لوسائل التشخيصية الدراسة فإن سبق دلا وكخالصة
 .االقتصادية وضعيتها ومع خصوصياهتا مع الوقت نفس يف ادلكيفة الضرورية الوسائل سبتلك ادلؤسسة

  .احملددة اإلجراءات مع ومتناسقة جيدة بصورة تعمل الوسائل ىذه
 .ادلؤسسة إمكانيات توافق النظام تكلفة
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 :الفصل خالصة
 والتأثَتعلى التسيَت، يف التحكم منها القصد وإجراءات عمليات ىي التسيَت مراقبة أن استخالص ؽلكن سبق ما خالل من

 موارد بُت للتوفيق ادلثلى الصيغة بإغلاد وذلك ادلؤسسة، إسًتاتيجية من ادلستخلصة األىداف ربقيق أجل من األفراد سلوك
 الفعالية، لتحقيق ادلسطرة األىداف بلوغ من التمكن وكذا ادلالئمة لضمان وذلك ادلسطرة واألىداف والبشرية ادلالية ادلؤسسة

 .الكفاءة لتحقيق حدد شلا أقل موارد واستخدام
 والنتائج ادلتاحة، ادلوارد ادلنتظرة، األىداف:ىي لألداء عناصر ثالثة بُت دائمة عالقة إغلاد على التسيَت مراقب يعمل وذلذا

 .التسيَت مراقبة عليها ترتكز اليت الثالثة ادلعايَت ربقيق مث ومن احملققة
 قطاع و زليط بدراسة يقوم حيث التسيَت مراقبة لنظام تصميمو عند ادلراقب يتبعها اليت اخلطوات بعرض قمنا األخَت ويف

 ,النظام تكييف متابعة (دبتابعتو يقوم مث النظام يقًتح وبعدىا للمؤسسة الداخلية الدراسة بإجراء يقوم مث ,ادلؤسسة نشاط
 )تكلفتو و ,عملو طريقة
 واليت احملددة اإلجراءات مع ومتناسقة جيدة بصورة تعمل اليت الوسائل و األدوات من رلموع إقامة على التصميم عملية تقوم

 .ينالثا الفصل موضوع سيكون ىذا و ,القرارات وازباذ األىداف ربقيق على تساعد
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 :تمهيد
 أدوات تعترب اليت األدوات من رلموعة وإقامة اقًتاح على التسيَت مراقبة لنظام تصميمو عند التسيَت مراقب يعمل

  .القرارات ازباذ على مساعدة
 الالزمة ادلعلومات دبختلف سبد ألهنا التسيَت مراقبة يف فعاال دورا تلعب ىامة تسيَت أداة التحليلية احملاسبة وتعترب
 تساىم كما احملققة، النتائج حساب كذلك و منتوج بكل اخلاصة التكاليف حبساب تقوم فهي ,القرارات الزباذ

 . التقديرية ادلوازنات وضع يف
 احلكم يف عليها االعتماد ؽلكن معايَت سبثل تتضمنها اليت فالتقديرات ,األداء لتقييم أداة فهي التقديرية ادلوازنات أما

 بادلراقبة عليو يطلق ما وىذا ,وأسباهبا االضلرافات ربديد ليتم تنفيذه مت ما مع دبقارنتها وذلك الفعلي األداء على
 .ادلوازنية

 تسيَت أن صلد وبادلقابل ,ادلؤسسة نشاط عن وشاملة تفصيلية معلومات ادلوازنات ومراقبة التحليلية احملاسبة تنتج
 .القيادة لوحات ربققو ما وىذا وواضحة ملخصة معلومات إذل ػلتاج األخَتة ىذه

 .األدوات ىذه يف أكثر التعمق الفصل ىذا يف سنحاول و
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 التحليلية المحاسبة : األول المبحث
 :تمهيد
 من عليها احملصل ادلعلومات لتحليل أداة وىي التسيَت، دلراقبة األساسية األدوات إحدى التحليلية احملاسبة تعترب

 .ادلؤسسة هتم اليت ادلالئمة القرارات ادلسَتون يتخذ التحليل ىذا ضوء وعلى خاصة بصفة العامة احملاسبة
 على والرقابة النتائج وتقييم التخطيط على اإلدارة يفيد دبا وتبويبها ادلعلومات جبمع التحليلية احملاسبة تقوم

 ازباذ عملية يف ادلسؤولُت دلساعدة ادلؤسسة لدى والضعف القوة نقاط معرفة إذل عموما هتدف وىي ,العمليات
 .ادلبحث ىذا يف إليو سنتعرف ما وىذا القرارات
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 أهدافها وتحديد التحليلية المحاسبة تعريف :األول المطلب
 :األول التعريف

 :إذل جهة من هتدف وىي ادلعلومات دلعاجلة طريقة أهنا على التحليلية احملاسبة تعرف
 .ادلؤسسة وظائف سلتلف تكاليف معرفة -
 )للمخزونات الدائم اجلرد(األصول عناصر بعض تقييم قواعد ربديد -
 من و .البيع بأسعار مقارنتها و للمنتوجات الكلية التكاليف حبساب نشاط قطاع كل حسب النتائج تفسَت -

 : إذل أخرى جهة
 .ادلنتوجات و بالتكاليف اخلاصة التقديرات وضع -
 1 القرارات ازباذ عملية بتوضيح تسمح اليت العناصر وكل للتسيَت الضرورية ادلعلومات توفَت -

 :الثاني التعريف
 و اإلنتاج تكاليف ربديد هبدف ,ادلؤسسة بنشاط عالقة ذلا اليت التكاليف لتحديد تقنية ىي التحليلية احملاسبة
 2 التحليلية النتائج وسلتلف التكلفة أسعار

 : الثالث التعريف
 3 .ربليلها مث تصنيفها و التكاليف على تعتمد التسيَت دلراقبة وسيلة ىي التحليلية احملاسبة

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 - Jean - pierre jobard, Pierre Grégory, Op cit, p 609.                                                           
2 - Ali Sahraoui, Comptabilité de gestion, Alger, Berti Edition, 2004,  P9. 

 1 ص , 1994 الجامعية، المطبوعات ديوان ,الجزائر ,التحميمية المحاسبة و التكمفة سعر ,عمي رحال 3- .
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 :الرابع التعريف
 سرعة بأقصى ذلك و عقالنية األكثر القرارات ازباذ عملية يف مسؤول كل مساعدة على التحليلية احملاسبة تعمل
 1 شلكنة

 التحليلية للمحاسبة الكبرى األهداف *
 : ىي و كربى أىداف ثالث إذل التحليلية احملاسبة أىداف تصنيف ؽلكن السابقة التعاريف من

 :التسيير تكاليف قياس -أ
 إال بلوغو ؽلكن ال اذلدف ىذا ,النشاط نتائج ربديد إذل الوصول أجل من ادلنجز العمل أو اإلنتاج ؼلص فيما

 ىذه تطور متابعة ,حساباهتا يف التكلفة وأسعار اإلنتاج لتكاليف احملددة العناصر إظهار يف ادلؤسسة تنجح عندما
 ربققو ما ىذا و التقديرية، والتكاليف احلقيقة التكاليف بُت إجراؤىا ؽلكن اليت وادلقارنة الزمن عرب التكاليف

 2 التحليلية احملاسبة
 :التسيير مراقبة -ب
 ادلؤسسة تعرف أن السوق اقتصاد يف يكفي يعد فلم ,التسيَت مراقبة يف يتمثل التحليلية للمحاسبة الثاين اذلدف إن

 وكذلك السوق يطلبو ما مع عرضها تكييف على قدرهتا على يتوقف ادلؤسسة فنجاح ,النجاح لتحقق تبيع كيف
 التكيف أجل من باألحداث للتنبؤ اجلهود دبضاعفة ذلك و لالستغالل الداخلية الشروط كل على السيطرة على
 .باستمرار ادلتطورة الوضعيات مع أو السوق مع فأكثر أكثر
 رلموعة أو ,ادلنتوجات سلتلف أو ,ادلؤسسة يف األقسام سلتلف مردودية مراقبة على التحليلية احملاسبة تعمل

 .مسبقا احملددة ادلبالغ مع مقارنتها و الزمن مع التكاليف تطور دبتابعة ذلك و ادلتشاهبة ادلنتوجات
 مقارنة إمكانية أي ,التسيَت يف معياريا مفهومها بإدراج يسمح التحليلية احملاسبة بفضل التكاليف معرفة أن كما

 الفروقات بتحديد يسمح ادلعيارية أو التقديرية بالتكاليف احلقيقية التكاليف فمقارنة .ادلعيارية بالقيم احملققة النتائج
 الضرورية احملاسبة ادلعلومات بتقدًن التحليلية احملاسبة هتتم وبالتارل التصحيحية القرارات الزباذ وربليلها ادلوازنية
 3 التسيَت مراقبة أدوات أحد التحليلية احملاسبة تعترب ادلنظور ىذا ويف ادلوازنية للمراقبة

 

 

 

 
 

 

1 - Arnaud Diaz, Essentiel sur gestion, Comptabilité analytique et gestion budgétaire, Lyon,        

L’hermés, 1992,P9.                                                                                                                    

2 - Ibid, P7. 

3 - Didier Leclère, L’essentiel de la comptabilité analytique, Paris, Edition d’organisation, 

1997, P6 
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 :التسيير قرارات اتخاذ على المساعدة -ج
 يتوقف قرارات ازباذ على تساعد اليت والتحاليل الدراسات يف اعتمادىا ؽلكن معلومات التحليلية احملاسبة تقدم
 زلاسبية معلومات ذبميع ادللف دراسة يتطلب ,ما مشروع على ادلؤسسة أقدمت فكلما .ادلؤسسة مستقبل عليها
 أو ادلؤسسة داخل النهائي ادلنتج من جزء تصنيع األفضل من ىل :ادلثال سبيل وعلى ,التكاليف ىيكلة زبص

 تتطلب الدراسات ىذه كل استئجارىا؟ غلب أم النقل شاحنات شراء غلب ىل أخرى؟ شركة إذل عليو التنازل
 .للتكاليف مقارنا ربليال
 أساسية رقمية معلومات تقدًن يضمن التنظيم من مستوى على تكون أن التحليلية احملاسبة على الصدد وهبذا

 طرح مرحلة يف ,ادلثال سبيل فعلى اسًتاتيجية أعلية األحيان من كثَت يف ادلعلومات ذلذه وتكون القرارات دلتخذي
 مفيدة التحليلية ادلعلومات بعض تكون وىنا عنو، التوقف أو اإلنتاج مواصلة قرار ازباذ غلب مىت جديد، منتوج
 ,ادلؤسسة منتجات قائمة من ادلنتوج سحب بقرار األمر يتعلق عندما ادلنتوج شيخوخة مرحلة يف وكذلك .وقيمة
 ازباذ على تساعد أساسية أداة ىي التحليلية احملاسبة فإن وعليو.أساسي التحليلية النتائج تطور معرفة تكون وىنا

 .بادلؤسسة اخلاصة القرارات

 التكلفة وسعر التكلفة دراسة :الثاني المطلب
 منتوجات رلموع أو ,معُت مادي دبنتوج أو معينة دبرحلة ادلتعلقة األعباء رلموع ىي التكلفة :التكلفة تعريف 1-

 .البيع إذل وصوذلا قبل أي النهائية ادلرحلة قبل معينة مرحلة يف مقدمة ,خدمات رلموع أو خدمة أو
 1 يلي كما معايَت عدة حسب التكاليف تقسيم ؽلكن :التكاليف أنواع 2- :

 بالعنصر ادلتعلقة األعباء كل االعتبار بعُت تأخذ أن ؽلكن زلسوبة تكلفة كل :التكاليف زلتوى حسب -
 تغَت عن الناذبة التكاليف مثل )جزئية تكاليف( خاصة شليزات ذلا اليت التكاليف فقط أو )كلية تكاليف (ادلدروس
 )مباشرة تكاليف( ادلنتوج مع عالقة ذلا اليت األعباء أو )متغَتة تكاليف( ادلنتوج

 ,التقديرية أو ادلعيارية التكاليف عليها يطلق مسبقا زلددة التكاليف كانت فإذا :التكاليف حساب زمن حسب -
 استخراج إذل تؤدي التكلفتُت ىاتُت بُت تتم اليت وادلقارنة "احلقيقية التكاليف "عليها فيطلق الحقا حددت إذا أما

 .االضلرافات
 

 
1 - Christian Goujet, Chritian et Chritiane Raulet, Comptabilité  analytique et contrôle de       

gestion, 3
ème 

  Edition, Paris, Dunod , 1996, Tome1, P12.                                                   
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 :أنواع عدة بُت التمييز ؽلكن ىنا و :ادلدروسة التكلفة تطبيق حقل حسب-
 .التوزيع ,اإلنتاج ,الشراء تكاليف يف وتتمثل : االقتصادية الوظيفة حسب التكلفة -أ

 ...مكتب عمل، موقع ورشة، مصنع، اجلناح، من جزء أو جناح سلزن، :االستغالل وسائل حسب التكلفة -ب
 .منتوج تصنيع مرحلة ,منتجات عائلة ,رلموعة ) :االستغالل نشاط(اإلنتاج حسب التكلفة -ج
  ....مصلحة رئيس ,مدير(ما شخص إذل توكل اليت األعباء رلموعة وىي :المسؤولية حسب التكلفة -د
 ...الزبائن رلموعة حسب أو ادلنطقة حسب :أخرى تكاليف -ه
 : التارل اجلدول يف سبق ما تلخيص ؽلكن و

  التكاليف أنواع : 01 رقم الجدول
 

 

 التطبيق حقل حسب الزمن حسب المحتوى أو المضمون حسب

 كمية تكاليف -
 جزئية تكاليف -
 متغيرة تكاليف  *
 مباشرة تكاليف  *

 تقديرية تكاليف -
 حقيقية تكاليف -

 الوظائف -
 الوسائل -
 اإلنتاج -
 المسؤوليات -
 أخرى -

 
       Christian Goujet, Christian et Chritiane Raulet, Op cit, P13  :المصدر

 
 من إبتداءا مقدمة خدمة أو معُت منتوج يتكلفها اليت التكاليف رلموع ىو التكلفة سعر: التكلفة سعر تعريف
 )1 البيع تكاليف فيها ربسب أي(النهائية ادلرحلة إذل وصوذلا غاية إذل إعدادىا عملية انطالق

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 ص ، 1990 العامة، احملمدية دار اجلزائر، التحليلية، احملاسبة ,عدون دادي ناصر 1-



ادواث مراقبت التسيير ادواث مساعذة على اتخاد القرار :                           الفصل الثاني   
 

35 
 

 Activity Based Costing (ABC)األنشطة  أساس على التكلفة طريقة لثالثاالمطلب 
 ؟ فعليا رحبا ربقق اليت ادلنتجات أنواع يعرفوا أن للمسَتين ؽلكن كيف

 إذل السوق دراسة من ,التصدير أجل من األسواق تطوير يف العمال يقضيو الذي اجلهد ػلسبوا أن عليكم ىل
؟  احمللى ادلوزع ربديد غاية
 أبدت لقد و .احلقيقية تكاليفها صبيع ادلؤسسة ربسب دل إذا صعبة تكون قد األسئلة ىذه على اإلجابة إن

 يتم العادة ففي ,ادلباشرة غَت التكاليف توزيع عند تظهر اليت النقائص بعض التكاليف لتقييم السابقة األنظمة
 يقضونو الذي أو ,اإلدارية ادلهام بعض يف العمال يقضيو الذي الوقت أساس على ادلباشرة غَت التكاليف ربميل
 وارتفاع العاملة اليد لتكاليف الكبَت االطلفاض إثر على لكن ,إخل...للزبائن ادلنتوج لبيع أو اإلنتاج خطوط على

 غَت التكاليف ىذه ربديد الصعب من أصبح التسويق و اإلنتاج رلارل يف الدعم بنشاطات ادلتعلقة التكاليف
 1 احملاسبون يؤكده ما وىذا بدقة ادلباشرة
 2 الثمانينات يف ظهرت اليابانيُت عند مفضلة طريقة تبٍت على زلاسبيها ادلؤسسات بعض تشجع

 ليتمكنوا ادلؤسسة لنشاطات ادلختلفة اجلوانب على إطالعا أكثر يكونوا أن احملاسبُت من الطريقة ىذه وتتطلب 
 .السوق وحلقائق للمصنع اليومي للنشاط ادلالزمة التعقيدات حصر من

 رلموع عمل طريقة استيعاب من نتمكن أن ادلؤسسة يف التكاليف لتقييم عام نظام لتصور الضروري فمن وبالتارل
 لتقييم ادلثارل النظام فإن أخرى وبعبارة ,للتكاليف العامة البنية على النشاطات ىذه انعكاسات ربديد و نشاطاهتا
 الوقت حبساب وذلك الوقت نفس يف واإلدارة ادلصنع أي بكاملها ادلؤسسة صورة يعكس أن غلب التكاليف

 .منتوج كل بيع و إلنتاج الضرورية والكفاءات واجلهد
وتفًتض  األنشطة أساس على التكلفة إن (ABC) اإلشكالية ذلذه تستجيب األمل من الكثَت عليها يعقد واليت
 دبحاولة وذلك للمؤسسة ادلباشرة غَت التكاليف على تأثَت ذلا اليت األساسية للعوامل أدق دراسة الطريقة ىذه

 3 اخلارجي أو الداخلي ادلستوى على سواء التكاليف على يؤثر ما ربديد
 

 

 

 

1 - David P.Doyle, La maitrise des couts, Paris , Edition d’organisation, 1996, P97                      

2 - Alain Chauvet, Methodes de management, 2e Edition, Paris, Edition d’organisartion1997,  

P202.                                                                                                                                             

3 - David P.Doyle, Op Cit, P 97.   
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 و تصنيع  لدعم وجدت ادلتوسطة ادلؤسسة نشاطات رلموع أن : وىي بسيطة نظرية على(ABC) طريقة تعتمد
 تكلفة يف أعبائها ربميل من للتمكن بدقة النشاطات ىذه ربديد من البد لذلك واخلدمات ادلنتوجات تسويق
 : ل ادلثالية التكاليف ربديد على الطريقة ىذه تساعد وعليو ,ادلنتوج

                                                                                              

 .الوقت نفس يف كبَتة و صغَتة بكميات منتوجات تنتج اليت ادلؤسسات -
 .جدا سلتلفة أسواق يف تنشط اليت ادلؤسسات -
 .السوق من سلتلفة بأجزاء هتتم اليت ادلؤسسات -

 البداية يف إجراء يتم الطريقة ىذه لتطبيق  ؟(ABC)  األنشطة أساس على التكلفة طريقة تطبيق ؽلكن كيف
 من لكل (Chaîne complexe)  السلسلة ادلعقدة ربديد أجل من ادلؤسسة صبيع تشمل أفقية دراسة
 اخلطوة ىذه تشمل أن وينبغي الشكل أنظر اخلدمة أداء أو ادلنتوج لصنع الضرورية وادلهام النشاطات ,ادلوارد

 .إخل...اإلدارة ,ادلراقبة ,اإلنتاج ,الشراء :الوظيفية اجملاالت كل الضرورية
 ,النشاطات تستهلك واخلدمات ادلنتوجات فإن بادلوازاة لكن التكاليف تولد النشاطات أن فرضية من إنطالقا

 جزءا تتضمن خدمة تقدًن أو منتوج تصنيع عن الناصبة التكاليف ضخامة دبالحظة ادلسَتون يتفاجأ أن ؽلكن
 واليت اخلارجية األسواق إذل ادلوجهة ادلنتوجات يف وضوحا أكثر ىذا يكون و ,ادلباشرة غَت التكاليف من كبَتا

 أن صحة يؤكد ما وىذا األذواق سلتلف ومع الثقافية ادلعايَت سلتلف مع لتتالءم إضافية ونشاطات تعديالت تتطلب
 .التكاليف تولد النشاطات
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 (ABC)   نظام وفق النشاطات تقييم إعادة 10:  رقم الشكل                   
 

 
 ويف ,ادلؤسسة نشاطات من عدد ألكرب عميقا ربليال يتضمن إنتاجي زليط  يف(ABC)طريقة  تطبيق فإن لذلك
 1 يلي كما تكاليفها تقييم و األساسية نشاطاهتا بتجزئة تقوم أن اإلنتاجية للمؤسسة ؽلكن أوذل مرحلة

 .متابعتها و الزبائن طلبات معاجلة -
 .التوزيع مراقبة -
 .ادلخزن إذل ادلكونات أو ادلشًتيات نقل -
 .اإلنتاج مصنع إذل ادلكونات نقل -
 .اإلنتاج أو الًتكيب عملية -
 
 
 

 
1 - Ibid, P 101                   

 : لمواردا

 الـــالعم -

 والـــاألم -

 اتـالمعلوم -

ات ـــــالنشاط

المخزون  تسٌٌر  -

الشراء  - 

 التسوٌق / البٌع -

 امـــــــالمه

 المعطٌات تسجٌل -

 الفوترة -

 الجودة مراقبة -

 المراقبة / االستالم -

 التوزٌع برامج -

 
انخفاضا  أو ارتفاعا تسبب التي العوامل هي ما

 ؟ المهام هذه في
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 أجل من للمؤسسة السابقة ادلهام من دبهمة مكلفة وحدة كل إذل ينتقل أن الطريقة ىذه تطبيق على القائم وعلى
 .العمليات سَت كيفية حول معلومات على احلصول

 ىذه ويف ,ىامة مبالغا سبثل اإلنتاجية ادلؤسسات يف والتوزيع التخزين نشاطات عن الناصبة تكاليف أن الواضح ومن
  مثل ذلا ادلسببة العوامل عن للبحث و التكاليف ىذه لتحديد  مفيدة(ABC) طريقة تبدو احلالة

 ادلشًتيات مراقبة و تفريغ -
 زبزينها -
 .ادلصنع مدير تعليمات حسب ادلشًتيات تصنيف -
 .اجلديدة األسواق عن البحث -

 (ABC) طريقة تقييم
 التكاليف ربديد صعوبة يف وادلتمثلة التقليدية الطرق يف ادلوجودة السيئة اآلثار على للقضاء الطريقة ىذه جاءت

 إذل يؤدي فقط الوظائف وفق التكاليف ربديد على االعتماد ألن ذلك ,ناقصة بصورة ربديدىا أو ادلباشرة غَت
 الزبائن طلبات ودراسة ادلشًتيات وتصنيف ,التخزين تكاليف :مثل ادلباشرة غَت التكاليف من كبَت جزء إعلال

 ما وىو األنشطة أساس على للتكاليف حساهبا  عند(ABC)طريقة عليو ترتكز ما وىذا ,التوزيع عملية ومراقبة
 .واقعية وأكثر مثالية حقيقية تكلفة بتحديد يسمح

 من هل :مايلي نطرح بينها ومن نقاشات و تساؤالت لعدة عرضة الطريقة ىذه مراحل تبقى ىذا رغم لكن
 منتوج؟ كل بيع و النتاج الضرورية الكفاءات و الجهد و الوقت حساب السهل
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 يةالتقدير الموازنات :الثاني المبحث
 :تمهيد
 عليها ادلشرفُت تعًتض اليت ادلهام أصعب من تعترب للموارد ادلثارل والتخصيص التوزيع عملية أن شك شبة ليس

 .احلارل الوقت يف تزداد مؤشراهتا أصبحت اليت ادلوارد ندرة ظروف ظل يف وذلك
 ,الرقابة,التنسيق,التخطيط وىي أساسية بوظائف القيام ادلسؤولُت فعلى ادلوارد ذلذه األمثل االستغالل يتحقق وحىت
 ادلسؤولُت يزود فهو الوظائف هبذه القيام إذل يهدف متكامال نظاما التقديرية ادلوازنات نظام ويعد ,القرارات وازباذ
 القرارات وازباذ كفاءة بكل ادلتاحة النادرة ادلوارد واستغالل ومتابعة زبطيط من سبكنهم اليت والتقارير البيانات بكل

 .الالزمة األوقات يف ادلناسبة
 .مراقبتها بإجراءات تتعلق والثانية ادلوازنات بتحضَت تتعلق األوذل :عمليتُت على التقديرية ادلوازنات نظام وينطوي

 التقديرية الموازنات مفهوم : األول المطلب
 ضمن تندمج وىي ,التسيَت مراقبة لغرض واسع نطاق على تستخدم اليت األدوات إحدى التقديرية ادلوازنات تعترب
 1 إذل 5  بُت تًتاوح مدة لتغطية االسًتاتيجي ادلخطط وضع يتم البداية ففي للمؤسسة االسًتاتيجي التسيَت إطار

 3 دلدة العملي ادلخطط إطار يف ادلدى متوسطة أىداف إذل االسًتاتيجي ادلخطط أىداف تقسم مث ,سنوات
 .)1 ادلقبلة للسنة تقديرات( القصَت للمدى ادلوازنات وضع يتم العملي ادلخطط على وبناءا ,مثال سنوات
 احملددة بادلسؤوليات مرتبطا للموارد توزيعا تتضمن ,ادلدى قصَتة مالية خطة أهنا على ادلوازنة تعريف ؽلكن وعليو

 يتضمن و نوعي عمل مرفوقة دبخطط ادلوازنة تكون أن وغلب .ادلؤسسة إليها تطمح اليت األىداف ربقيق أجل من
  2 النشاطات إصلاز تواريخ

 3:وىي إعدادىا يف تتحكم اليت القواعد من رلموعة احًتام من البد التقديرية ادلوازنات وإلعداد
 
 
 

 
 
 
1 - Armand Dayan, Manuel de gestion, Paris , Edition Ellipes, 1999, volume I, P 809. 

2 - Nobert Guedj, Op Cit, P 254. 

 9 ص , 2001 ,الجامعية المطبوعات ديوان ,الجزائر ,التقديرية الموازنات ,محمد فركوس3-
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 ادلوازنات إعداد يتطلب وبالتارل مسؤولية مركز يف تنفيذىا يراد خلطة مارل تعبَت ىي ادلوازنة أن سبق فيما رأينا 1-
 ادلراكز بتلك ادلوازنات ربط من نتمكن حىت واضحة ادلسؤولية مراكز فيو تكون إداري تنظيم تواجد ضرورة التقديرية

 .األداء وتقييم ادلسؤولية ربديد من ؽلكننا ما وىذا
 إحصائية دراسات التنبؤ عملية وتشمل ,مستقبلية أحداث توقع ىو التنبؤ :التنبؤ على ادلوازنة  اعتماد 2 -

 لكل القادمة الفًتة افًتاضات نضع الدراسات ىذه ضوء وعلى ,ادلستقبل يف االذباىات وكذلك ادلاضية للفًتات
 .التأكد عدم و اخلطر ظاىرة احلسبان يف نأخذ أن غلب و ,ادلوازنة بنود من بند

 ادلستويات وكل واإليرادات التكاليف بنود ,ادلؤسسة أنشطة كل على ادلوازنة تشتمل أن غلب :الشمول 3-
 .ادلالية و الكمية اجلوانب كل وكذلك ,اإلدارية

 نوجو وحىت معُت شهر أو فصل يف منطقة كل أداء ونقيم نتابع لكي وجغرافيا زمنيا توزيعا ادلوازنات توزيع 4-
 .الضعيفة األداءات ذات للمناطق االىتمام

 يف مشاركتهم ألنعدم ادلوازنات إعداد يف ادلوازنة تنفيذ عن ادلسؤولُت صبيع إشراك غلب : اإلعداد يف ادلشاركة 5-
 عن الدفاع وؽلكنهم ادلوازنة، أىداف ربقيق عن تكاسلهم إذل يؤدي سوف عليهم تقديراهتا فرض و إعدادىا
 .إعدادىا يف يشاركوا دل و عليهم مفروضة التقديرات بأن الضعيف أدائهم

 ,التقديرات تلك ربقيق على وػلفزىم معنوياهتم من يرفع التقديرات إعداد يف ادلوازنة تنفيذ عن ادلسؤولُت اشًتاك إن
 نظرا مستقبلهم واطمئناناعلى أمانا أكثر وذبعلهم النفوس يف التعاون روح بتنمية أيضا ادلشاركة ىذه تسمح كما

 .أدائهم من يرفعون غلعلهم ما ىذا و أىدافها و ادلؤسسة خبطط دلعرفتهم
 :متميزتُت منمرحلتُت يتكون الذي ادلوازناتو تسيَت نظام من جزء ادلوازنات تعترب

.(la budgétisation) - ادلوازنات وضع 
.(le contrôle budgétaire) - ادلوازنات مراقبة 

    التارل الشكل يف ادلوازنات تسيَت نظام سبثيل ؽلكن و
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 تسيير الموازنات : 11                                    الشكل رقم 

 
 تساعد باعتبارىا القرار، ازباذ على و التسيَت مراقبة على مساعدا نظاما الصورة هبذه ادلوازنات تسيَت تعترب وبالتارل

 وظيفة ىي ادلوازنات فتسيَت.ككل ادلؤسسة أداء لتحسُت التصحيحية اإلجراءات ازباذ مث الفروقات ربديد على
 :1 التارل النحو اإلطار على ىذا يف التسيَت مراقب دور ربديد وؽلكن ,التسيَت مراقبة من جزئية
 ,الوثائق وتوزيع نشر اآلجال ,ادلطبوعات اآلرل اإلعالم برامج) ادلوازنات وضع إجراءات ػلدد أن  عليو1- ,

 .إخل...,التضخم األجور كتلة تطور فرضيات ,االقتصادية ادلؤشرات ,اإلحصائية ادلعطيات
 مستوى,الدوريات ,ادلطبوعات ,اآلرل اإلعالم برامج) ادلوازنات متابعة إجراءات وإظهار ربديد عليو 2-

 .إخل...ادلعلومات
 بنشاطات اخلاصة التنبؤات من انطالقا ادلوازنات وضع على دلساعدهتم ادلسؤولُت تصرف ربت نفسو يضع 3-

 .مراكزىم
 االستعمال بتفادي وذلك األرباح ومراكز ادلؤسسة مستوى على ادلوازنات سلتلف بُت االنسجام دبراقبة يقوم 4-

 .إخل...اإلغفاالت ,ادلبعثرة االستثمارات ,ادلزدوج
 
1 -Jean Lochard, La gestion budgétaire outil de pilotage des managers, Paris, Edition 

d’organisation, 1998, P27 

الموازنات  وضع النتائج معرفة و الموازنات تنفٌذ
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 ادلوضوعة ادلوازنات حول للمسؤولُت ومالحظات تعليقات غالبا ويقدم للمؤسسة اإلصبالية ادلوازنة بضبط يقوم 5-
 .هبا دائم اتصال على يكون اليت ادلالية ادلديرية إذل العامة ادلوازنات ثانية جهة من يقدم كما
 .التسيَت وحدات سلتلف من الواردة (الفروقات) ادلوازنات تقارير بتحليل يقوم 6-
 .الالزمة التصحيحية اإلجراءات ازباذ على بادلساعدة ادلسؤولُت من بطلب أو منو دببادرة يقوم 7-
 .قيادة لوحات ىو الذي ادلعلومات نظام وضع يف يشارك 8-

 اإلنتاجية المؤسسات في األساسية الموازنات :نيالثا المطلب
 كبَتين تصنيفُت يوجد وعليو ,الوقت نفس يف وظيفيا ومنطقا سلميا منطقا ادلوازنية اإلجراءات كل تتبع

  :2وعلا للموازنات
 ادلسؤولية مراكز حسب وضعها يتم و ,السلمي ادلنطق على ادلوازنات ىذه تعتمد :العمودية الموازنات -أ

 )إخل...إنتاجية ,ذبارية(الوظيفي ادلنطق ذو التقسيم على ادلوازنات ىذه تعتمد :األفقية الموازنات -ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-J.Orsoni, Op Cit P 117 
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 بالمؤسسة للموازنات الوظيفي التسلسل 12:  رقم الشكل                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Nobert Guedj, Op Cit, p254     :المصدر

 

 : المراحل                                                                   :المسؤولٌن

العامة  اإلدارة

 

الوحدات  إدارة

التسيير  مراقبة مصلحة

 

 :الموازنات لجنة

 +العامت اإلدارة

 +التسيير مراقبت

الوحداث  إدارة

الوحداث  إدارة

 

 

التسيير  مراقبت مصلحت

 

 

الموازنات  لجنة

 

الوحدات  إدارة

 

التسيير  مراقبة مصلحة
 
 

الوحدات  إدارة + العامة اإلدارة
 

 العامة اإلدارة

 للمؤسسة العام الهدف تصور

 بالوحدات الخاصة األهداف تصور

 التنسٌق و التفاوض

 الهدف مردودٌة تحلٌل

 للمؤسسة العام الهدف تحدٌد

 الموازنة على الموافقة

 للبرامج مالٌة حصٌلة ضع و

 : المقدرة

النتائج  حسابات جدول -

التقدٌرٌة  الموازنات -

 المردودٌة تحلٌل -

 التنسٌق و التفاوض

 الالزمة التعدٌالت إدخال

 تموٌل و المردودٌة تحلٌل

 الجدٌدة البرامج

 التفاوض

 وحدة لكل برامج وضع
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  :ادلوازنات من أنواع أربعة بُت ظليز أن ؽلكننا الصدد ىذا يف و
 االستغالل موازنات -
 العامة ادلصاريف موازنة -
 .االستثمارات موازنة -
 .العامة ادلوازنات -

 ( Budgets d'exploitation)   االستغالل موازنات
 ,األولية ادلواد شراء) النشاط حلجم تابعة وتكون للمؤسسة االستغالل بدورة مباشرة ادلرتبطة ادلوازنات وىي

 موازنةالتموينات ,اإلنتاج موازنة ,التجارية ادلوازنة :وتتضمن (للبيع النهائي شكلها هتيئتها ,تصنيعها
 وموازنة المبيعات موازنة من الموازنة هذه  تتألف(Budget commercial)  التجارية الموازنة

 .البيع مصاريف
 ادلوازنة إعداد ىو التقديرية ادلوازنات إعداد مسؤولو بو يقوم ما أول :(Budget des vente) المبيعات موازنة

 و )إخل...أعباء ,مشًتيات ,إنتاج(األخرى ادلوازنات إلعداد عليو يستند الذي األساس ألهنا ,للمبيعات التقديرية
 .بادلبيعات التنبؤ يف الدقة مدى على كبَت حد إذل يتوقف التقديرية ادلوازنات نظام صلاح

 1 : يلي فيما ادلبيعات حجم على تؤثر اليت العوامل حصر ؽلكن و
 : يف تتمثل و : الخارجية العوامل-أ

 .الطويل ادلدى على ادلبيعات خطة على يؤثر حيث الدؽلغرايف النمو -
 و االستثمار ومعدل واالستهالك والدخل العمالة كمستوى العامة االقتصادية ادلؤشرات االعتبار عُت يف األخذ -

 .ادلؤسسة مبيعات على أثرىا توضيح
 .ادلؤسسة دلنتجات ادلماثلة ادلنتجات بُت السوق يف القائمة ادلنافسة -
 .الدولة طرف من ادلنتوجات بعض تشجيع -
 .األذواق يف التغيَت -
 . الدولية و ادلومسية التقلبات -
 
 
 22 ص ,ذكره سبق مرجع ,محمد فركوس1-
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 :فيها تتحكم أن للمؤسسة ؽلكن واليت : الداخلية العوامل-ب
 .للمبيعات الًتويج و اإلعالن سياسة-
 .اإلنتاجية الطاقة-
 .اإلنتاج يف اجلودة مدى -
 ادلستهل بقدرة ارتباطها مدى و ادلنتجات تسعَت سياسة -

 وأن السابقة العوامل كل االعتبار بعُت تأخذ أن ادلؤسسة فعلى الدقة من كبَتة درجة على التقديرات تكون وحىت
 1 : التالية العلمية والطرق األساليب باتباع بادلبيعات التنبؤ بعملية تقوم
 الطلب تقدير يتم حيث :الشخصي والتقدير اخلربة على تعتمد اليت البسيطة النماذج باستخدام ادلبيعات تقدير -

 الطلب ذلذا التارؼلي التطور تتبع مث ,الطلب ىذا على ادلؤثرة العوامل حصر طريق عن ادلنشأة منتجات على ادلتوقع
 يعترب و بادلبيعات التنبؤ يتم الدراسات ذلذه ونتيجة ,للسوق العام والتحليل ,السائدة االقتصادية األحوال ودراسة

 األدلة على استناده عدم ىو عليو يعاب ما لكن لبساطتو نظرا انتشارا األساليب أكثر من األسلوب ىذا
 .ادلوضوعية

 و ,السلعة مستخدمي آراء استقصاء على األسلوب ىذا يقوم : االستقصاء أسلوب باستخدام ادلبيعات تقدير -
 غَت أو مباشرا االستقصاء يكون وقد ,السلعة على بالطلب يتعلق فيما آرائهم عن األفراد من كبَت قطاع سؤال
 ىذه نتائج على بناءا و ,االستقصاء قائمة على اإلجابة أو الشخصية ادلقابالت على يعتمد وقد ,مباشر

 ادلناسب االستقصاء إجراء صعوبة ىو األسلوب ىذا على يعاب وما ,ادلبيعات تقديرات إعداد يتم االستقصاءات
 .تكاليفو ارتفاع إذل إضافة األحوال كل يف
 أىم ومن بادلبيعات للتنبؤ أسلوب أدق الرياضية النماذج تعترب : الرياضية األساليب باستخدام ادلبيعات تقدير -

 .إخل...االضلدار ربليل كذلك و الصغرى ادلربعات طريقة باستخدام الزمنية السالسل ربليل ظلوذج صلد النماذج ىذه
 التسعَت سياسة ترسم أن ادلؤسسة إدارة على ينبغي فإنو ,ادلطلوبة بالدقة ادلبيعات تقديرات إعداد ؽلكن وحىت

 .أرباحها على ادلختلفة السعرية للسياسات احملتملة اآلثار تدرس وأن هبا اخلاصة
 
 

 
 74 ص ,الجامعية الدار ,االسكندرية ,اإلدارية المحاسبة ,السوافيري فتحي ,نور أحمد1-
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 تقييم مهمة لتسهيل وذلك الوقت نفس يف واألسعار بالكميات ادلبيعات موازنة يف التقديرات ىذه إظهار غلب و
 إذا ما معرفة من ؽلكننا ال ذلك فإن إصبالية نقدية قيمة رلرد عن عبارة ادلبيعات تقدير كان فإذا ,بعد فما األداء
 األسعار يف فروق عن ناصبا أو ادلبيعات حجم يف فرق عن ناصبا ادلتوقعة وادلبيعات الفعلية ادلبيعات بُت الفرق كان

 .نفسها
 على وذلك للمؤسسة التقديري البيعي النشاط حجم ربديد إذل هتدف للمبيعات التقديرية ادلوازنة فإن وبالتارل
 .األسس ىذه بعض بُت اجلمع أو العمالء أو البيع مناطق أو ادلنتجات أساس على أو مومسي أساس
  : (Budget des coûts commerciaux)البيع مصاريف موازنة
 ادلبيعات نقل ومصاريف اإلعالن و الدعاية مصاريف مثل ادلنتج تسويق مصاريف من البيعية ادلصاريف تتألف

 .1بادلنتج تعريفهم و الجتذاهبم اجلمهور على ادلوزعة العينات وتكلفة البيع رجال وعمولة
 أساس على األعباء ىذه تقدير يتم ما غالبا و األعباء ىذه مراقبة و متابعة ىو األعباء ىذه تقدير من اذلدف إن

 زادت إذا حبيث التقديرية ادلبيعات كمية يف التعديالت مع سباشيا الالزمة التعديالت إجراء مع السابقة النتائج
 بالتارل و والتوزيع البيع أعباء إذل النسبة نفس بإضافة نقوم معينة بنسبة ادلاضي العام مبيعات عن التقديرية ادلبيعات

 .البيع مصاريف دلوازنة كأساس ادلبيعات موازنة إذل النظر ؽلكن عليو و للفًتة ادلبيعات حبجم تتأثر األعباء ىذه فإن
 أن صلد حيث ,متغَتة أخرى و ثابتة تكاليف إذل بالنشاط عالقتها ناحية من التكاليف ىذه تقسيم ؽلكن و

 ,اإلعالن تكاليف صلد أمثلتها ومن الزمن من فًتة خالل ثابتة تبقى و النشاط حجم بتغَت تتأثر ال الثابتة التكاليف
 حجم بُت طردية عالقة توجد حبيث النشاط أحجام مع رلموعها يف تتغَت اليت تلك فهي ادلتغَتة التكاليف أما

 من و النسبة بنفس التكاليف ىذه زادت معينة بنسبة النشاط حجم زاد فإذا التكاليف ىذه وحجم النشاط
 .البيع رجال عموالت صلد أمثلتها

 

 

 

 

 253 ص , 1993 ,رام مؤسسة ,عمان ,اإلدارية المحاسبة ,السعايدة منصور 1-
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 : (Budget de production) اإلنتاج موازنة
 إعداد ىي التالية اخلطوة تكون وادلخزون واألسعار ادلبيعات سياسة على ادلؤسسة إدارة رأي يستقر أن بعد

 ادلطلوب وجوده وادلخزون اخلارجية بادلبيعات للوفاء وذلك ادلنتجات من نوع لكل بالنسبة اإلنتاج تقديرات
 الشكل يف موضح ىو كما ادلختلفة ادلستلزمات تقديرات بقية إعداد يف األساس اإلنتاج موازنة وتعترب ,باستمرار

 :التارل
 األخرى والموازنات واإلنتاج المبيعات موازنة بين  العالقة13الشكل رقم                

 97 ص ,ذكره سبق مرجع ,السوافيري فتحي , نور أحمد :المصدر                        
 1 :إذل موازنتو وضع يف شروعو عند اإلنتاج وحدة مسؤول ػلتاج بالتارل و

 . )للسلع ادلدة آخر سلزون و ادلدة أول سلزون( ادلوجودة ادلخزونات تقدير -
 عليها يطلعونو واليت ادلبيعات موازنة بواسطة ادلغطاة الفًتة مبيعات لضمان الضروري األدىن النشاط تقدير و -

التجاريُت  ادلسؤولُت
 : أساسُت على اإلنتاج موازنة إعداد يتم و

 .تنفيذىا يف ادلؤسسة ترغب اليت الربامج أساس على : األول
 .التنفيذ ىذا عن ادلسؤولية أساس على : الثاني

 
 

 
1 - Jean Lochard , Op Cit, P 80 
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 وموازنة ادلباشرة العاملة اليد وموازنة األولية ادلواد موازنة إعداد ىي التالية اخلطوة تكون اإلنتاج موازنة إعداد وبعد
 .ادلباشرة غَت الصناعية التكاليف

 ىذه تفيد و,ربقيقها يف ادلؤسسة ترغب اليت األىداف كافة إيضاح إذل الربامج أساس على التقديرية ادلوازنة هتدف
 على لإلنتاج التقديرية ادلوازنة أما.ادلؤسسة برامج كافة بُت التوازن دراسة يف دراسات من هبا يلحق ما و ادلوازنة
 أداة تعترب فهي مث من و ,تنفيذىا عن ادلسؤولُت األشخاص بداللة اإلنتاج خطط تعرض فهي ادلسؤولية أساس
 .للمؤسسة الوظيفي اذليكل داخل ادلختلفة اإلدارية ادلستويات على للرقابة

 لتنفيذ الالزمة األولية للمواد والقيمة بالكمية التقديرات إعداد ىو األولية للمواد التقديرية ادلوازنة من اذلدف إن -
 األولية ادلواد كمية تبُت التالية ادلعادلة و )والقيمة بالكمية اإلنتاج برامج احتياجات معرفة أي( اإلنتاج برامج

 :اإلنتاج لربامج الالزمة
 

 .األولية من المواد الواحدة الوحدة احتياجات * اإلنتاج كمية = األولية المواد من اإلنتاج برنامج احتياجات

 

 تعترب و ,ادلباشرة العاملة لليد التقديرية ادلوازنة إعداد يتم اإلنتاج برنامج إليها ػلتاج اليت ادلباشرة ادلواد ربديد بعد -
 معرفة الواجب من وذلذا اإلنتاج تكلفة يف كبَتا قسطا سبثل وتكلفتها اإلنتاج عناصر أىم من ادلباشرة العاملة اليد
 لتحقيق الالزمة الساعات رلموع وكذلك النهائي ادلنتوج من واحدة وحدة لصنع ادلطلوبة العمل ساعات عدد
 .يوم/  )العمل ساعة سعر (األجور تكلفة تقدير من البد أخرى جهة ومن ,جهة من ىذا ,ادلطلوبة اإلنتاج كمية

 
     العاملة اليد من الوحدة الواحدة احتياجات * اإلنتاج كمية = المباشرة العاملة اليد من اإلنتاج برنامج احتياجات
 .المباشرة

 الساعة تكلفة يف السابقة ادلعادلة من عليو ادلتحصل اجملموع ضرب يتم ادلباشرة العاملة اليد تكلفة على للحصول
 .ادلباشرة غَت الصناعية للمصاريف التقديرية ادلوازنة إذل فتضم ادلباشر غَت العمل لتكلفة بالنسبة أما ,الواحدة

 ,الصيانة ,التوريدات,احملركة القوى ,اإلىتالكات :ادلباشرة غَت الصناعية للمصاريف التقديرية ادلوازنة تشمل -
 ربسُت ألجل تنفق اليت ادلصاريف ,ادلباشرة غَت واألجور ادلواد تكاليف ادلؤسسة، على التأمينات ,اإلغلار
 1 إخل...اإلنتاج

 

 

 117 ص ,ذكره سبق مرجع ,محمد فركوس1-
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 يتم و: التقديري ادلصاريف مع الفعلية ادلصاريف دبقارنة ذلك و ادلصاريف على للرقابة فعالة أداة ادلوازنة ىذه تعترب
 : التالية اخلطوات باتباع ادلوازنة ىذه إعداد

 .تقديرىا و ادلصاريف صبيع بتحديد نقوم -
  ادلتغَتة ادلصاريف وعناصر الثابتة ادلصاريف عناصر بُت الفصل -
 . اخلدمات و اإلنتاج أقسام على ادلصاريف ىذه بتوزيع نقوم -
 ادلباشرة غَت الصناعية ادلصاريف على للحصول :الثابتة ادلصاريف إذل ادلتغَتة الصناعية ادلصاريف نضيف -

 .القادمة للفًتة التقديرية
 :(Budget des approvisionements ) التموينات موازنة

 اإلنتاج برنامج إليها ػلتاج اليت ادلواد كمية أن ضمان ىو للتموينات التقديرية ادلوازنة إعداد وراء من اذلدف إن
 على ادلوازنة ىذه تعتمد بالتارل و تكلفة بأقل و ادلناسبة األوقات ويف ادلطلوبة بالكميات شراؤىا يتم سوف

 :كالتارل ادلشًتاة للمواد مدة وآخر مدة أول سلزون مراعاة مع اإلنتاج برنامج احتياجات
 

 مدة أول مخزون – مدة آخر مخزون + اإلنتاج برنامج احتياجات = األولية المواد من المشتريات
 

 واإلدارية العامة للمصاريف التقديرية الموازنة
 نوعا صلد ادلؤسسة نشاطات مع مباشرة بصفة وادلرتبطة (التموين - العمل – البيع) السابقة التكاليف عكس على
 ادلصاريف ىذه تشمل و واإلدارية العامة ادلصاريف وىي السابقة بالنشاطات مباشرة ترتبط ال التكاليف من آخر

 قبل من ادلستخدمة األصول واستهالكات العليا اإلدارة رواتب مثل عام بشكل ادلنشأة إدارة مصاريف عامة بصورة
 احمللي اجملتمع دلساعدة اخلَتية التربعات و الضيافة مصاريف و األثاث و اإلدارة مباين و كالسيارات ادلؤسسة إدارة

 1 : وعلا ادلصاريف ىذه لتقدير طريقتُت ىناك وعموما ذلك شابو ما و
 : التالية بادلراحل سبر و : التقليدية الطريقة

 يقع الذي القسم تقديرات بتحديد (إخل...البشرية ادلواد تسيَت ,التسيَت مراقبة ,والتطوير البحث) قسم كل يقوم -
 .الالزمة التعديالت ازباذ مع و السابقة الفًتات نتائج على باالعتماد وذلك إشرافو ربد
 
 
 228 ص ,رهكذ سبق مرجع ,وسكفر محمد1-
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 ؽلكن ال ىدفا ادلبلغ ىذا يعترب و مسبقا األقسام جلميع ادلخصص التقديري ادلبلغ بتحديد العليا اإلدارة تقوم -
 .ذباوزه

 ,ادلختلفة األقسام على العليا اإلدارة طرف من احملددة ادلصاريف مقدار لتوزيع ادلختلفة األقسام مسؤورل غلتمع -
 تقديرات تكون ما غالبا لكن و ,قسم كل تقديرات حسب األقسام على ادلصاريف من ادلقدار ىذا ويوزع

 ادلصاريف مبلغ زبفيض يؤدي وقد للتفاوض اجتماعا انعقاد يتطلب شلا العليا اإلدارة تقديرات من أكرب األقسام
 .نزاعات نشوب إذل

 :الصفرى األساس موازنة نظام طريقة
 يرجع و ,منذالسبعينات ادلؤسسات يف تطبيقو وانتشر ادلؤسسة موارد على الرقابة رلال يف اجلديد النظام ىذا ظهر

 ىذا ويهدف العدادادلوازنات اجلديد النظام ذلذا األب يعترب الذيPeter pyrrإذل النظام ىذا نشأة يف الفضل
 : يلي ما التقنية ىذه ؽليز ما أىم و الكربى ادلؤسسات يف الضائعة ادلوارد يف التقليص إذل النظام

 كأساس استعماذلا ؽلكن السابقة الفًتة موازنة أن يعترب ال األسلوب فهذا ,الصفر من ينطلق ادلوازنات نظام -
 . القادمة الفًتة موازنة العداد

 نشاط كل ترتيب تتطلب كما ,برنامج و تكلفة مركز وظيفة، نشاط، لكل الكلي التربير تشًتط التقنية ىذه -
 .ادلؤسسة أىداف ربقيق يف مساعلتو و أعليتو حسب

 ( Le budget des investissements) االستثمارات موازنة 3
 .االستثمارية ادلشاريع باختيار األجل الطويل التخطيط عملية يف تساعد ربليلية أداة ىي االستثمارية ادلوازنة إن

 كيف و ثابتة أصول يف استثمارىا تستوجب اليت ادلبالغ دلعرفة عمليات بعدة القيام االستثمارية ادلوازنة وتستوجب
 ؽلر أن غلب االستثماري ادلشروع يقبل ولكي ,اختيارىا غلب اليت التمويل مصادر ىي وما األموال ىذه زبصص

  :اآلتية ادلراحل على
 .ادلؤسسة يف ادلختلفة ادلستويات طرف من ادلقدمة االستثمارية االقًتاحات حصر 1-
 ىذه بُت من و ,عنها ستًتتب اليت اآلثار كل وربديد ادلقدمة االستثمارية االقًتاحات بدراسة القيام 2-

 .التجارية والدراسة التقنية الدراسات
 النفقات تتضمن موازنة بإعداد القيام مث استثماري بديل أو اقًتاح بكل ادلتعلقة البيانات كل بتجميع القيام 3-

  .اإلنتاجية حياتو سنوات خالل ادلقًتحة ادلشاريع من مشروع لكل ادلقدرة واإليرادات
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 ادلشاريع ىذه يف لالستثمار ادلخصص ادلبلغ ضلدد ذلك بعد مث معينة دلعايَت وفقا ادلقًتحة ادلشاريع بُت ادلفاضلة 4-
 .االستثمارية العامة ادلوازنة بإعداد نقوم األخَت يف و

 ( Les budgets généraux) العامة الموازنات
 : األخرى ادلوازنات رلمل تلخص ىي و للمؤسسة التقديرية ادلالية الوضعية و اخلزينة موازنة هبا يقصد و
 ( Le budget de trésorerie )الخزينة  موازنة -أ

 الكايف الوقت أخذ أجل من وذلك وادلقبوضات ادلدفوعات بصيغة السابقة ادلوازنات معطيات اخلزينة موازنة تًتجم
 .شلكن مردود بأعلى منو الفائض استثمار أو النقد يف متوقع عجز أي لتغطية للتخطيط

 تكون أن احلاضر وقتنا يف يكفي ال إذ النقدية السيولة يف ادلفاجآت ذبنب ىو اخلزينة موازنة أغراض أىم لعل و
 وادلصروفات االلتزامات دلواجهة الالزمة السيولة تأمُت على قادرة تكون أن غلب بل جيدة رحبية وذات نامية ادلنشأة

 .التأخَت ربمل ال اليت
 باإلضافة احملصلة اآلجلة ادلبيعات أقساط و النقدية ادلبيعات أشبان من رئيسي بشكل ادلؤسسة مقبوضات تتكون

 .ادلختلفة واإليرادات االستثمارات عوائد مقبوضات إذل
 ادلصاريف و اآلجلة ادلشًتيات أقساط و النقدية ادلشًتيات أشبان من فتتكون للمؤسسة الرئيسية ادلدفوعات أما

 تقديرات إعداد وبعد فوائد دفعات و الدائنُت تسديدات إذل إضافة األخرى، ادلتفرق ادلصاريف و اإلدارية و البيعية
 مع ادلقبوضات من ادلدفوعات ذلك شابو ما و أقساطها و الدائنة القروض بطرح نقوم وادلدفوعات ادلقبوضات

 السيولة يف نقص أو زيادة ىناك سيكون ىل ربديد نستطيع حىت ادلدة أول يف النقدي الرصيد االعتبار بعُت األخذ
 أو الطويل لالقًتاض طلطط حىت مؤقت أو دائم سبويل إذل حاجة يف ىي ىل للمؤسسة يتبُت بالتارل و النقدية
 سلططاتنا كانت إذا فيما ومعرفة الواقع الختبار جيدة أداة تشكل اخلزينة موازنة فإن الصورة وهبذه .ادلدى القصَت
 1 ال أم جيدة

 

 

 

 

 
1 - Didier leclère, Gestion budgetaire, Paris, Edition eyrolles, 1993, P135. 
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 :(Les documents de synthèse prévisionnels) التقديرية الشاملة الوثائق -ب
 بناء من األخَتة ادلرحلة )اخلتامية التقديرية وادليزانية النتائج حسابات جدول(التقديرية الشاملة الوثائق إصلاز ويشكل
 . ادلوازنة
 توفر كما التقديرات مرحلة يف ادلتوقعة النتيجة لنا تبُت فهي ,رئيسية وثيقة النتائج حسابات جدول ويعترب

 فهي التقديرية العامة ادليزالنية أما.الرقابة مرحلة يف االستغالل اضلرافات عن شاملة نظرة ألخذ الفرصة للمؤسسة
 اخلزينة موازنة إعداد بعد إعدادىا ويتم ),واخلصوم األصول( للمؤسسة التوازن ربقيق من بالتأكد لنا تسمح وثيقة
 .النتائج  حساباتولوجد

 

 االنحرافات وتحليل الموازنات مراقبة: الثالث  المطلب
 :علا ىدفُت ربقيق أجل من شهريا عامة بصورة ادلوازنية ادلراقبة تتم
 .ادلاضي على نظرة بإلقاء ىنا التسيَت مراقب يقوم حيث ,ادلوازنات تنفيذ مراقبة -
 .ادلستقبل على ىنا التسيَت مراقب نشاط ينصب و ,التصحيحية اإلجراءات وازباذ التقديرات ضبط -
 : ادلؤسسة يف أساسيُت منفذين على ادلوازنات مراقبة مسار يعتمد و

 .ادلوازنات مراقبة ينفذ الذي التسيَت مراقب -
 .ادلوازنية الفوارق تربر أن عليها اليت ادلراقبة ادلصلحة أو ادلديرية -
 بالقيمةوبالنسب عنها معربا ادلوازنية الفوارق باستخراج تسمح ادلوازنية ادلعطيات و احلقيقية ادلعطيات بُت ادلقارنة إن

 : ادلراقب النشاط نوع حسب ادلراقبة يف ادلستعملة التقنيات وزبتلف ,ادلئوية
 التجارية النشاطات -
 الصناعية النشاطات -
 . الوظيفية النشاطات -
 : ادلوازنية ادلراقبة عملية لتحقيق عليها االعتماد يتم اليت ادلعلومات مصادر التارل الشكل يوضح و
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الموازنية  المراقبة في المعلومات مصادر : 14 رقم الشكل                        

 
 837Armand Dayan, Op Cit, P   :المصدر                           

 
 1 :السابقة الثالث للنشاطات ادلوازنية ادلراقبة هبا تتم اليت الكيفية عرض سنحاول يلي وفيما
 :التجارية للنشاطات الموازنية المراقبة 1-

 : يلي كما التحقيقات من التقديرات بطرح عادة االضلراف حساب يتم
التقدٌرات  – التحقٌقات = االنحراف                 

 : ىي و بادلؤسسة التجاري النشاط لتغطية ادلراكز من أظلاط ثالث توجد وعموما
 . اإليرادات مراكز -
 .األرباح مراكز -
 .االستثمار مراكز -
 .اذلامش و األعمال رقم علا مؤشرين على باالعتماد التجارية النشاطات مراقبة تتحقق و
 

 
1 - Armand Dayan, Op Cit, P 841. 

 التقدٌرٌة الموازنات إعداد

 المبٌعات موازنة

 اإلنتاج موازنة

 التموٌنات موازنة

 العامة المصارٌف موازنة

 المباعة الكمٌة

 البٌع سعر

 العامة المصارٌف 

 للتوزٌع

 المنتجة الكمٌة

 اإلنتاج تكلفة

 العامة المصارٌف 

 لإلنتاج
 المشتراة الكمٌة

 الشراء سعر

 
 الوظٌفٌة المصارٌف

 

 التقدٌري التسٌٌر

 ةـــــــــالموازن

 األعمال رقم

 

 اإلنتاج تكلفة

 

 الموازنات مراقبة

 الفعلً األداء

 الفعلً األداء

 األعمال رقم

 االنحرافات
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 : األعمال لرقم الموازنية المراقبة 1.1
 .ادلوازنة يف ادلقدر األعمال رقم و احملقق األعمال رقم بُت الفرق حبساب األعمال لرقم ادلوازنية ادلراقبة تتم

ادلقدر  األعمال رقم – احملقق األعمال رقم = األعمال رقم على             االضلراف
 : علا و االضلراف ذلذا زلتملُت شرحُت يوجد و
 يتم و ادلوازنة يف ادلقدرة الكميات عن سلتلفة فعال ادلباعة الكميات تكون حيث :الكميات بسبب االنحراف •

 : يلي كما االضلراف ىذا حساب
 م س )* م ك - ح ك = ( ادلباعة الكميات على االضلراف

 .ادلباعة احلقيقية الكمية : ح ك .                                        احلقيقي السعر :ح س
 .ادلباعة ادلعيارية أو ادلقدرة الكمية : م ك .                          ادلعياري أو ادلقدر السعر : م س

 الكمية على االضلراف + السعر على االضلراف = اإلصبارل االضلراف
 : للهامش الموازنية المراقبة 2-1

 .ادلوازنة يف ادلقدر باذلامش احلقيقي اذلامش دبقارنة اذلامش على اإلصبارل االضلراف حساب يتم
 ادلقدر اذلامش – احلقيقي اذلامش = اإلصبارل االضلراف                   

 [(للوحدة احلقيقية الوسطية التكلفة – احلقيقي البيع سعر) * للمبيعات احلقيقية الكمية=  [ (اإلصبارل االضلراف
 ]ادلقدرة الوسطية التكلفة -ادلقدر البيع سعر) * للمبيعات ادلقدرة الكمية ] –

 1 : وىي شلكنة احتماالت ثالث إذل اذلامش على االضلراف يرجع و
 .ادلوازنة يف ادلقدر البيع سعر و احلقيقي البيع سعر بُت االختالف -
 .ادلوازنة يف ادلقدرة الكميات و ادلباعة احلقيقية الكميات بُت االختالف -
 .ادلقدرة التكلفة و احلقيقية التكلفة بُت االختالف -
  بسبب االضلراف مسؤولية تعود بينما ,التجارية ادلصلحة إذل األولُت االحتمالُت بسبب االضلراف مسؤولية تعود و

 .الصناعية ادلؤسسات يف اإلنتاج مصلحة أو التجارية ادلؤسسات يف الشراء مصلحة إذل الثالث االحتمال
    ادلباعة احلقيقية الكميات )*ادلقدر البيع سعر – احلقيقي البيع سعر = (البيع سعر على االضلراف  

 
 

1 - Ibid, P 838 
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 ادلقدر اذلامش )*ادلقدرة الكمية – احلقيقية الكمية  = (ادلباعة الكميات على االضلراف     
 احلقيقية الكمية )* للوحدة ادلقدرة التكلفة – للوحدة احلقيقية التكلفة =  (التكاليف على االضلراف     
 :اإلنتاجية للنشاطات الموازنية المراقبة 2
 : يلي كما التكاليف طبيعة حسب اإلنتاجي النشاط مراقبة تتم

 : المباشرة التكاليف على االنحراف 1-2-
 لإلنتاج ادلقدرة بالتكاليف احلقيقي لإلنتاج احلقيقية التكاليف دبقارنة ادلباشرة التكاليف على االضلراف حساب يتم

 .احلقيقي
 

          ادلقدرة التكاليف – احلقيقي لإلنتاج احلقيقية التكاليف = ادلباشرة التكاليف على اإلصبارل االضلراف     
 .احلقيقي لإلنتاج                                

 .احلقيقية اإلنتاج كمية * للوحدة احلقيقية التكلفة = احلقيقي لإلنتاج احلقيقية التكاليف -
 .احلقيقية اإلنتاج كمية * للوحدة ادلقدرة التكلفة = احلقيقي لإلنتاج ادلقدرة التكاليف -

      

 )للوحدة ادلقدرة التكلفة – للوحدة احلقيقية التكلفة = ( ادلباشرة للتكاليف اإلصبارل االضلراف     
 .احلقيقي اإلنتاج كمية                                     *

 : التالية العناصر من عنصر لكل فرعية اضلرافات إذل االضلراف ىذا يقسم و
 : األولية المواد على االنحراف -أ

 و األولية للمادة احلقيقية التكاليف بُت الفرق بقياس األولية ادلادة على اإلصبارل االضلراف حساب يتم
 :احلقيقي باإلنتاج اخلاصة األولية للمادة ادلعيارية التكاليف

         للمادة ادلقدرة التكاليف – األولية للمادة احلقيقية التكاليف = األولية ادلادة على اإلصبارل االضلراف      
   احلقيقي باإلنتاج اخلاصة األولية                              

 أو اقل أسعار استخدام أو ادلقدرة الكمية من أكثر أو اقل كمية استخدام إذل األولية ادلواد على االضلراف ويرجع
 : يلي كما أسعارىا على و األولية ادلواد كمية على االضلراف حساب يتم و ,ادلقدرة األسعار من أكثر

  

  ) *  الحقٌقً لإلنتاج المعٌارٌة الكمٌات – المستعملة الحقٌقٌة الكمٌات = (المواد كمٌة على االنحراف  

 المعٌاري المواد سعر                                      
 للمواد الحقٌقٌة الكمٌة )* المعٌاري السعر – للمواد الحقٌقً السعر = (المواد سعر على االنحراف  
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 : المباشرة العاملة اليد على االنحراف -ب
 و ,األولية ادلواد على االضلراف حلساب ادلستعملة الطريقة بنفس العاملة اليد على اإلصبارل االضلراف حساب يتم

 يف ادلستغرقة الساعات عدد فهي الكمية أما ,األجر ىنا السعر ؽلثل حيث التسميات يف الوحيد الفرق يكمن
 .العمل
 احلقيقية العمل ساعات )* ادلعياري األجل معدل – احلقيقي األجر معدل = (األجر اضلراف    
        معدل )* احلقيقي لإلنتاج ادلعيارية العمل ساعات – احلقيقية العمل ساعات = (العمل كفاءة اضلراف    

 ادلعياري األجر                       
 

 :المباشرة غير التكاليف على االنحراف 2-2-
 :إذل االضلرافات ىذه صعوبة تعود

 .منتوجات عدة بُت التكاليف ىذه اشًتاك•
 ..النشاط حجم تغَت مع تتغَت ال ثابتة عناصر على احتوائها و •

 

 :بو ادلرتبطة االضلرافات سلتلف و ادلتغَتة التكاليف على اإلصبارل االضلراف حساب كيفية بعرض يلي فيما سنقوم
 : المباشرة غير التكاليف على اإلجمالي االنحراف -أ

 غَت بالتكاليف احلقيقية ادلباشرة غَت التكاليف دبقارنة ادلباشرة غَت التكاليف على اإلصبارل االضلراف حساب يتم
 : احلقيقي اإلنتاج أساس على احملسوبة لكن و ادلقدرة ادلباشرة

    اإلنتاج حسب المعيارية الموازنة – الحقيقية م/غ التكاليف = م/غ التكاليف على اإلجمالي االنحراف
 B.S.(P) الحقيقي  

 

 : الميزانية على االنحراف -ب
 احًتام درجة معرفة على االضلراف ىذا يساعد و ,ادلصاريف على باالضلراف عليو يطلق ما أو

 .ادليزانية يف االقتصاد أو التبذير مدى معرفة أي ,مسبقا ادلوضوعة ادلوازنة
 

 B.F.(A)الحقٌقً النشاط حسب المرنة الموازنة – الحقٌقٌة م/غ التكالٌف = المٌزانٌة على االنحراف
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 :النشاط على االنحراف -ج
 (sur activité)اط النش يف فائض حققت ىل دلعرفة ,نشاطها تقييم على ادلؤسسة االضلراف ىذا يساعد

النشاط  من أكرب احلقيقي النشاط يكون عندما األوذل احلالة تتحقق  و(sous activité)النشاط  يف عجز أو
 .احلقيقي النشاط من أكرب ادلقدر النشاط يكون عندما فتحقق الثانية أما ادلقدر

 
     اإلنتاج حسب المرنة لموازنة لالحقٌقً النشاط حسب المرنة الموازنة = النشاط حجم على االنحراف
الحقٌقً 

 

 : المردودية على االنحراف -د
 النشاط ومردودية الفعلي النشاط مردودية بُت الفارق على الناذبُت اخلسارة أو الربح بقياس االضلراف ىذا يسمح
 أن يعٍت فهذا ,ادلقدرة العمل ساعات عدد من أكرب احلقيقية األفراد عمل ساعات عدد كانت فإذا ,ادلقدر

 تلك دلستوى موافقة كميات إنتاج يستلزم ما وىذا ,ادلقدرة التكاليف من أكرب تكاليف ربملت قد ادلؤسسة
 .فقط التقديري بادلستوى االكتفاء ليس و النفقات

 الموازنة المعيارية *  B.F.(P) الحقيقي اإلنتاج حسب المرنة الموازنة = المردودية على االنحراف
  B.S.(P) الحقيقي اإلنتاج حسب

 : الوظيفية للنشاطات الموازنية المراقبة 3-
 : إذل احلال مقتضيات حسب ادلصاريف مراكز مستوى على للمؤسسة الوظيفية النشاطات ذبزأ

 ...اإلدارة ,اآلرل اإلعالم ,احملاسبة
 مصاريف ,األجور كتلة :ذلا العامة للمصاريف موازنية رقابة النشاطات ىذه مستوى على التسيَت مراقبة وتطبق
 .إخل...اإلشهار مصاريف ,اآلرل اإلعالم مصاريف ,اذلاتف
 طبيعتها حسب ادلصاريف ذلذه اإلصبالية للمجاميع االضلرافات متابعة يف النشاطات ذلذه ادلوازنية ادلراقبة وتتمثل
 1 ادلصاريف من النوع ىذا يف ذلك ربقيق الصعب من ألنو الوحدوية والتكاليف الكميات إذل ذبزئتها دون وذلك

 
 
 
 

 
1 - Armand Dayan, Op Cit , P 846. 
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 القيادة لوحات :الثالث المبحث
 : تمهيد

 احملرك؟ حرارة درجة و ادلوجودة البنزين وكمية ادلسافة ,السرعة مؤشرات دون من سيارتك قدت أن و سبق ىل
 مستوى على مباشرة االطالع بإمكاهنم يكون أن دون مؤسساهتم بقيادة يقوموا أن للمسَتين ؽلكن فكيف إذن

 األساسية األدوات إحدى ىي القيادة لوحة إخل؟...التكاليف تغَت واذباه ,السيولة تنبؤات ,ادلصاحل كل نشاطات
 أىم توفَت على تساعد حبيث للمؤسسة الكلي التسيَتي ادلعلومات نظام إذل تنتمي ىي و ,التسيَت دلراقبة

 ليتم األىداف ربقيق عن ادلرتدة ادلعلومات تقدًن تضمن كما ,ادلؤسسة نشاطات دبختلف اخلاصة ادلعلومات
 من عليو سنتعرف ما وىذا ,القرارات ازباذ على ادلساعدة األدوات أىم من تعترب هبذا وىي تصحيحها و تفسَتىا
 .ادلبحث ىذا خالل

 القيادة لوحات تعريف : األول المطلب
 ؟ القيادة لوحات تستخدم دلاذا
 ادلؤسسة تسيَت أثناء تظهر أن ؽلكن اليت النقائص دلواجهة كايف غَت فقط وادلوازنية احملاسبية األدوات استعمال إن

 :أخرى جهة من زلدوديتها وإذل جهة من األدوات ذلذه اجليد التطبيق لعدم راجع وىذا ,نتائجها ربسُت وزلاولة
 صورة تعطي وال متأخرة تأيت ما وغالبا ,التخصص وشديدة مالية طبيعة ذات عادة تكون عنها الناذبة ادلعلومات

 .ادلؤسسة لقيادة األساسية العوامل عن واضحة
 إذل الثانية العادلية احلرب قبل وذلك الفرنسية ادلؤسسات وخاصة ادلؤسسات بعض جلأت النقائص ىذه ودلعاجلة

 األساسية عن ادلؤشرات مركبة نظرة على باحلصول للمسؤولُت تسمح واليت القيادة لوحات ىو جديد نظام وضع
 القرارات بازباذ تسمح فهي، بالتارل و  (en temps réelle)ادلناسب و احلقيقي الوقت يف ذلك و وحمليطها
 .ادلعلومات كل على ليس و فقط أعلية األكثر ادلعلومات على لًتكيزىا نظرا ادلالئمة

 :القيادة لوحات عن الواردة التعاريف أىم إعطاء يلي فيما سنحاول و
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 لكل تسمح اليت الضرورية ادلعلومات  تتضمن(outil de synthèse)تلخيصية أداة ىي القيادة لوحة -
 وسيلة أخرى جهة من وىي .قياسية أوقات يف القرارات والزباذ األحداث لسبق الوضعيات بتحليل مسؤول
 1 بادلؤسسة الفاعلُت صبيع لدى مفضلة اتصال
 للمشاكل احملتمل ادلستوى إذل  تشَت(instrument numérique)رقمية وسيلة ىي القيادة لوحة -  

 2 نشاطتهم لقيادة األساسية بادلعلومات ادلسؤولُت لتزويد مؤشرات رلموعة من تتكون ىي و ,ادلستقبلية أو الفعلية
 

 5 من العدد قليلة مؤشرات رلموعة من تتكون ,القرارات ازباذ وعلى التنبؤ على تساعد وسيلة ىي القيادة لوحة -
 تؤثر اليت العوامل وبتحديد ادلؤسسة على تطرأ اليت التطورات اذباه دبعرفة للمسَتين تسمح بكيفية وضعت 10 إذل

 3ادلناسبة اآلجال يف عليها
 القرارات ازباذ أجل من عملو وفريق ادلسؤول تصرف ربت توضع ادلؤسسة لقيادة وسيلة ىي القيادة لوحة -

 4 باستغالذلا تسمح ووثائق معلومات رلموعة من تتكون وىي ,ادلؤسسة أىداف ربقيق على والعمل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 -http:// www.educnet. éducation.fr. 

2- http:// www. Directioninformatique.com 

3- Bernard Colasse, Encyclopédie de comptabilité, Contrôle de gestion et d’audit, Paris, 

Economica, 2000, P113. 

4-Daniel Boix, Bernard Feminier, Le tableau de bord facile, 2ème Edition, Paris, Edition 

d’organisation, 2004, P4 
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 : أداة وىي للقيادة وسيلة ىي القيادة لوحة -
 .عملي مسؤول كل إذل موجهة *
 .للتكيف قابلة و غلري ما تعكس *
 .ادلختارة االسًتاتيجية تًتجم و اذلامة اجلوانب على تركز *
 .عملية بلغة مصاغة *
 .الالزمة التصحيحية اإلجراءات بتحديد تسمح *
 1 :بأهنا تتميز القيادة لوحات تقدمها اليت ادلعلومات أن التعريف ىذا يبُت و
 العدد قليلة •
 .ادلعٍت للمسؤول بالنسبة مهمة •
 . بسرعة عليها احلصول ؽلكن •
 .الًتصبة سهلة و مفهومة •
 )نسب ,فروقات ,جداول ,منحنيات (فعالة بطريقة مقدمة •

 2 :مستويُت على القيادة للوحات العام التنظيم يف التسيَت مراقب نشاط يتموقع
 منهم بكل خاصة القيادة لوحات تعريف على ادلسؤولُت دبساعدة ىنا التسيَت مراقب يقوم :األول المستوى -

 هبدف للمسؤولُت دعم نشاط ىو ىنا التسيَت مراقب نشاط فإن بالتارل و ,ادلؤشرات قائمة ربديد على مساعدهتم
 .منهم بكل اخلاصة القيادة لوحات واستعمال ضبط على ربفيزىم

 قرارات الزباذ وتفسَتىا النتائج ربليل على ادلسؤولُت دبساعدة ىنا التسيَت مراقب يقوم : الثاني المستوى -
 .ككل للمؤسسة أو النشاط من جلزء سواء ادلالئمة التسيَت

 
 
 
 
 

 
1- Armand Dayan, Op Cit, P 850. 

2- P.L Bescos et autres, Op cit, P 341 
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 القيادة لوحات خصائص
 كل يفهم أن ويستطيع عقالين القرار متخذ أن ,التالية الفرضية من القيادة للوحات الكالسيكي التصور ينطلق

 من ليتمكن ادلعلومات بكل مزودا القرارات متخذ يكون أن يكفي وبالتارل .القرارات أنواع كل يتخذ و ادلعلومات
 1 ادلناسبة القرارات ازباذ

 األصل ذات ادلرتدة ادلعلومات من رلموعة تضم بأهنا الكالسيكي التصور ىذا ضمن القيادة لوحات سبيزت
 .الشهر يف صفحة 200 إذل 10 معقدمن و كبَت حجم ذات وثائق يف فقط وادلارل احملاسيب

 لالستعمال قابلة غَت بادلقابل فهي ...اخلسائر ولتقييم ادلؤسسة عن صورة لتقدًن مفيدة ادلعلومات ىذه كانت فإذا
 : ألهنا القيادة ميدان يف
 واحملاسبة ادلالية ادلعلومات على فقط تقتصر *
 لوحات من النوع ىذا فإن وبالتارل صدورىا تاريخ ولتأخر حجمها لكرب نظرا مالئمة غَت أهنا إذل باإلضافة *

 ربقيق إذل فيو ادلؤسسة تسعى مستقر زليط ظل يف كان ىذا كل ,2العمل سرعة زبفيض إذل يؤدي كان القيادة
 .الربح لزيادة التكاليف زبفيض ىو و واحد ىدف
 ازباذ على رلربا نفسو القرارات متخذ وجد والتأكد االستقرار عدم بظروف وارتباطو احمليط خاصية تغَت مع لكن

 وللتسيَت القرارات الزباذ سريعة أدوات القيادة للوحات احلديثة النماذج من جعل ما وىذا ,وبسرعة القرارات أفضل
 سبيزت و االستشرافية أوالتنبؤية القيادة لوحة اسم القيادة لوحات من النوع ىذا على وأطلق 3 للمؤسسة العام

  :بأهنا ىنا القيادة لوحات
 
 
 
 
 

 
1 - Alain fernandez, Les nouveaux tableau de bord des décideurs, 2ème Edition, Paris, Edition 

d’organisation, 2002, P7. 

2 -Bernard Colasse, Op Cit, P1135. 

3- http:// www.Eylolle.com 
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 تساعد واليت  10 إذل 5 من الغالب يف ادلؤشرات من زلدود عدد على ربتوي أصبحت حيث : تلخيصية أداة *
 ادلالئمة القرارات بازباذ يسمح ال وادلعلومات ادلؤشرات فكثرة ,عملي مسؤول لكل األساسية ادلعلومات تقدًن على

 .الوقت تضييع إذل كذلك و القيادة لوحة قراءة صعوبة إذل تؤدي ألهنا ادلناسبة األوقات يف
 للنجاح األساسية للعوامل وموافقة مالئمة بأهنا احلديثة القيادة لوحة طرف من ادلقدمة ادلعلومات سبيزت كما

 ....جداول منحنيات( استعماذلا عملية تسهل فعالة بطريقة تقدم أصبحت أهنا إذل باإلضافة مسؤول بكل ادلرتبطة
 مقاالت عدة  يفNorton Kaplan من كل اقًتح 1992 منذ : مالية وغير مالية مؤشرات تضم أداة *
 : أساسيُت إنشغالُت االعتبار بعُت تأخذ حبيث ,مالية وغَت مالية مؤشرات على باالعتماد ادلؤسسات تسَت أن

  .التكاليف زبفيض رلرد ليس و القيمة خلق .ادلتبع ادلسار اسًتجاع فقط ليس و اذلدف ربقيق
 األسئلة عل اإلجابة أجل من«équilibré » 1 متوازنة ى قيادة لوحة يف زلاور أربعة وفق ادلؤشرات ىذه صبعت
  :التالية األربعة

  Perspective financier).   ادلالية ادلستقبلية النظرة(  ؟ إلينا ادلساعلُت نظرة ماىية-
 Perspective du client).   للزبائن ادلستقبلية النظرة (؟ إلينا ادلستهلكُت نظرة ماىية -
  Perspective interne).الداخلية ادلستقبلية النظرة (نتفوق؟ أن ؽلكن أين -
 التجديد و للتعلم ادلستقبلية النظرة القيمة؟ خلق يف و التحسُت يف االستمرار باستطاعتنا ىل -

. (Perspective d'apprentissage et d'innovation) 
 النادر من ألنو سريعة و فورية قرارات ازباذ من البد التغَت سريع زليط ظل ففي : القرارات التخاذ سريعة أداة *
 2 .الثاين احلظ فرصة تتوفر أن

 تلخيصية، أداة) وبسرعة بسهولة األساسية ادلعلومات بتقدًن يسمح القيادة للوحات احلديث الشكل أصبح وعليو
 األوقات يف و سرعة بأقصى ادلالئمة القرارات الزباذ وتفسَتىا النتائج ربليل من ادلسؤولُت ؽلكن أصبح كما

 ادلناسبة
 (Instrument de management globale):العام للتسيير أداة *

 ىي إظلا و النتائج ربقق مدى لقياس أداة رلرد ليست القيادة لوحة أن Kaplan و Norton من كل يرى
  : العام ألهنا للتسيَت أداة
 

 

 

 .النتائج باقي عمى يطغى ال أن ينبغي المالية النتائج تحسين أن عمى التأكيد أجل من متوازنة قيادة لوحة 1-
2 - Bernard Colasse, Op Cit, P1139. 
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 .ككل ادلؤسسة دلهمة مشًتكا سبثيال بإعطائها األعمال أو لألحداث معٌت تعطي -
 مستويات صبيع على وذلك القيادة لوحة وضع قبل مسبق اسًتاتيجي توضيح و تفكَت) التغيَت يف رغبة تظهر -

 .اذليكلة يف النظر إعادة احتمال مع ,اإلدارة
 الحقا تستخدم اليت و )اآلجال ,الكمية( تفصيلية أىداف بتقدؽلها لألفراد الشخصية السلوكات على تضغط -
 .التحفيز نظام طرف من
 .ادلنظمة رلال يف التعلم و اجلودة ربسُت إذل تدفع -
 1 كانت إذا قيادة لوحة وضع من فائدة ال
 .اليومية وادلستجدات للواقع مسايرة غَت -
 . دقيقة غَت أرقامها -
 . متفائلة غَت األىداف -
 .أعلية ذات ليست ادلؤشرات -

 المؤشرات أنواع :نيالثا المطلب
 ادلسؤولُت تزويد على تعمل اليت و الغالب يف 10 إذل 5 من ادلؤشرات من زلددة رلموعة من القيادة لوحة تتكون

 :ادلؤشرات ىذه زبص اليت األساسية ادلفاىيم إعطاء يلي فيما سنحاول و نشاطاهتم لقيادة مفيدة دبعلومات
 (l'indicateur)المؤشر تعريف

 وإصلاز تنفيذ معدالت عن متقاربة دورية تقارير أو حسابات تقدًن ىدفها ,سلتارة رقمية معلومة ىو ادلؤشر *
 2 .ادلهام

 على كلها تدل اليت ادلختلفة التسميات من ذلك إذل وما...معيارادلراقبة ,الدليل ,األساسية ادلتغَتة ادلؤشر، *
 مستوى إذل واإلشارة األىداف أو اذلدف ربقق مدى قياس ىو ادلؤشر دور ,القيادة للوحات األساسي العنصر
 3 .احملققة النتيجة

 

 
 
 
 
1 -http: // www.qualité. Velay. Greta.fr. 

 1999 ,الجزائر جامعة .ماجستير رسالة الصحية، المؤسسة في التسيير مراقبة تطبيق نحو ,عمي سنوسي 2-
3 - Dominique Tissier, Guide pratique pour la gestion des unités et des projets, Paris, Insep     

édition, 1987, P314.   
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 توضيحا يتضمن أن ينبغي مؤشر فكل ,جدا دقيقا ادلؤشر تعريف يكون أن غلب ,التطبيقي ادلستوى على *
 1 :التالية للمعلومات

 )س(التلفاز جهاز لًتكيب ادلتوسط الزمن :مثال ) ادلؤشر اسم( البيان -
 .حلسابو ادلطبقة العالقة -
 .التلفاز أجهزة تركيب أزمنة على للحصول استغالذلا ؽلكن اليت ادلصادر :مثال ادلعلومات دلصادر كشف -
 .السنة هناية يف ذبميعها ويتم شهر كل ادلؤشر ىذا حساب سيتم :مثال الدورية -
 ؟ موجو ىو دلن و ؟ يراقبو من ؟ ػلسبو من :ادلسؤول -
 ...بيانية أشكال , منحٌت ,رقم : التقدًن طريقة -
 ؟ للمؤشر اجليد ادلستوى ىو ما : ىدف أو مرجعية -

 المؤشرات أنواع
 1 :التالية ادلختلفة التصنيفات إذل الرجوع ادلفيد من فإنو ,قيمتو وربديد سليمة بطريقة ادلؤشر الختيار

 (Indicateur de résultat et indicateur de suivi):المتابعة ومؤشر النتيجة مؤشر 1-
 .اإلصلاز بعد معُت حلدث أو لألداء النهائية النتيجة بقياس يقوم :النتيجة مؤشر -
 .اإلصلاز فًتة خالل العمل و األداء تطور مستوى بقياس يقوم :المتابعة مؤشر -

 ما خدمة(للصيانة مصلحة بإقامتها زبائنها إرضاء ربسُت إذل تسعى و منزلية ذبهيزات تنتج مؤسسة : مثال
 . ساعة 48 تتجاوز ال فًتة يف لزبائنها الصيانة خدمات تقدًن على قادرة )البيع بعد
 .ساعة 48 خالل ادلواعيد نسبة قياس ىو :مثال ىنا ادلتابعة فمؤشر -
 ال مدة خالل الصيانة خدمات ذلا قدمت اليت ادلواعيد عدد( الزبائن رضى درجة قياس فهو النتيجة مؤشر أما -

 .)ساعة 48 تتجاوز
  Indicateur de reporting et indicateur de pilotage):القيادة ومؤشر المراجعة مؤشر 2-

 .احملققة بالنتائج األعلى التنظيمي ادلستوى العالم ادلراجعة مؤشر يستعمل -
 .النشاطات يف التحكم على يساعد شلا بو القيام أثناء األداء أو العمل بقيادة يسمح فهو القيادة مؤشر أما -
 
 
 
 

 
1- René Demeestère, Philippe Lorino, Nicolas Mottis, Contrôle de gestion et pilotage de 

l’entreprise, 2ème Edition, Paris, Dunod, 2002, P83.                                                    
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 واقتصاد ضمان و سرعة بأقصى "ص " ادلدينة إذل "س " ادلدينة من سيارة بقيادة مكلف لسائق ؽلكن : مثال
 عدد ,عنها ادلعاقب ادلخالفات عدد ,الرحلة يف ادلستغرق الزمن : التالية ادلراجعة مؤشرات يستعمل أن شلكن

nادلستهلكة البنزين كمية ,السوداء العلبة يف ادلسجلة السرعة ذباوزات.. 
 

                                                                                                         

 اجلزء ذلك يف هبا ادلسموح السرعة ,الثانية يف احملرك دورات عدد ,معينة حلظة يف سرعتو : التالية القيادة مؤشرات و
 ...الطريق من

 (indicateur financier et non financier):المالي غير والمؤشر المالي المؤشر 3-
 سعر ,االستثمار مردودية معدل : مثال فقط واحملاسبية ادلالية ادلعطيات على يستند الذي ىو ادلارل ادلؤشر -

 ...للمنتوج التكلفة
 (physico opérationnelle) عملية فيزيائية معطيات على يستند الذي ذلك فهو , ادلارل غَت ادلؤشر أما -
  ...ادلخزون ,الزمن ,احلجم : مثل
 (indicateur synthétique et indicateur ciblé) :المستهدف والمؤشر المركب المؤشر4-

 ما وضعية وصف هبدف ادلعلومات من متنوعة رلموعة على بناءا ػلدد الذي ادلؤشر ذلك ىو ادلركب ادلؤشر -
 .ما دلنتوج ادلتوسط التكلفة سعر مثل إصبالية و عامة بصورة

 أطر لتغيَت الالزم الزمن :مثل خاص و زلدد مظهر على فقط يقتصر الذي ذلك فهو ادلستهدف، ادلؤشر أما -
 "أ" الشاحنة عجالت

 1 : التالية الشروط فيو تتوفر أن البد ثقة مصدر ادلؤشر يكون حىت و
 جيدة بصورة منو ادلستفيدين الحتياجات ادلؤشر تلبية بضرورة اخلاصية ىذه ترتبط و : والمصداقية المالءمة 1-

 .إليها حاجة يف ىم اليت و ادلطلوبة للمعلومات تلبيتو أي
 :التارل الشكل يف موضح ىو كما تعبَتا أكثر لكوهنا و سهولة و بسرعة ادلعلومات باستخراج

 
 
 
 

 
1 - Dominique Tissier, Op Cit, P314. 
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   :يعٍت ىذا  و(Fidèlité et objectivité) :والموضوعية الوفاء 2-

 وضرورة .القياس أو التقدير قيد ىي اليت الظاىرة على يطرأ الذي التغيَت مستوى مع تناسبو و ادلؤشر تغَت إلزامية -
 يتم و موضوعية و علمية معطيات أساس على يقوم ادلؤشر أن يعٍت وىذا وادلكان الزمان يف ادلؤشر مدول ثبات

 .مستعمليو قبل من تشوىات أو لتالعبات ؼلضع أن غلب ال بالتارل و سلتصُت قبل من إعداده
 الوقت يف استعماذلا ليتم إليها الوصول وسهولة ادلعلومة على احلصول سرعة يعٍت وىذا : والسهولة السرعة 2-

 دلستعمليها تسمح باعتبارىا البيانية األشكال استعمال يفضل وعادة .ادلناسب
 

 
 القيادة لوحات لتقديم البيانية األشكال بعض : 15 رقم الشكل                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفعلً

 المقدر

 لـالفص لــالفص لــالفص لـــالفص
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                                                                                        Armand Dayan, Op Cit, P852المصدر  

 

 1 :ادلؤشر اختيار عند االعتبار بعُت تؤخذ أن غلب اليت التوصيات من أخرى رلموعة ىناك سبق عما فضال
 .معُت هبدف مرتبطا ادلؤشر يكون أن البد -
 .القرارات بازباذ يسمح أن البد -
 .التباس أو غموض أي من خاليا و واضحا يكون أن غلب -

 القيادة لوحات تصميم مراحل : ثالثال المطلب
 نظام تصميم لكيفية عرضنا عند إليها تطرقنا اليت ادلراحل نفس إذل القيادة لوحات تصميم و وضع عملية زبضع
 .لو ادلكونة األساسية األدوات إحدى باعتبارىا ىذا و التسيَت مراقبة

 تعترب واليت التمهيدية الدراسة يف األوذل ادلرحلة تتمثل ,(أدناه الشكل أنظر) مرحلتُت ىذه التصميم عملية تضم و
 ادلتغَتات كذلك و ادلسؤوليات سلتلف ربديد و ادلؤسسة اسًتاتيجية على التعرف إذل هتدف ألهنا ضرورية

 .االسًتاتيجية ىذه ربقق اليت للنجاح األساسية
 اليت ادلؤشرات باختيار ترتبط وىي , الضيق بادلعٌت القيادة لوحات تصميم عملية يف فتتمثل الثانية ادلرحلة أما

  2منهم واحد بكل اخلاصة األىداف لتحقيق ادلسؤولُت عمل خطط دبتابعة تسمح
 

1 - http: // www.modesway.com. 

2-Armand Dayan, Op Cit, P 852. 

 الفعلً

 المقدر

 لـالفص لـالفص لـالفص لـالفص
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  القيادة لوحة تصميم مراحل : 16 رقم الشكل                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armand Dayan, Op Cit, P: 853.  المصدر  

 

 
 
 

 المسؤولٌات خرٌطة / االستراتٌجٌة تحدٌد

لفرص االمحٌط دراسة المؤسسة الضعف فً و القوة نقاط  التهدٌدات و 

 المهام / االستراتٌجٌة

  دافـــاأله

 األساسٌة المتغٌرات أو

 العمل خطط

 المسؤولٌات

 مسؤول لكل القٌادة لوحات تصمٌم 2-

 دافــــاأله دافــــاأله دافــــاأله

األساسٌة المتغٌرات

 
 العمل خطط 

 األساسٌة المتغٌرات األساسٌة المتغٌرات

 العمل خطط العمل خطط العمل خطط

راتــــمؤش راتــــمؤش  راتــــمؤش   
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 إذل سابقا تطرقنا قد باعتبارنا (القيادة لوحات تصميم مرحلة) الثانية ادلرحلة يف أكثر التعمق يلي فيما وسنحاول
 .التسيَت مراقبة نظام تصميم لكيفية عرضنا عند )التمهيدية ادلرحلة (األوذل ادلرحلة
 1 :وىي خطوات أربع القيادة لوحة تصميم مرحلة تضم
 .األساسية ادلتغَتات و للتسيَت التنظيمي ادلخطط ربديد -
 .ادلناسبة ادلؤشرات اختيار -
 .ادلعلومات مصادر عن البحث -
 .القيادة لوحة تصميم -

 : األساسية والمتغيرات للتسيير التنظيمي المخطط تحديد 1-
 الرمسي التمثيل أنو  على(L'organigramme de gestion)للتسيَت التنظيمي ادلخطط يعرف

 هبذا وىو ,ادلؤسسة وأنشطة التنظيمية ادلستويات سلتلف بُت ادلوجودة واالتصاالت حقيقة ادلمارسة للمسؤوليات
 .الواقع يف فعليا ادلمارسة ادلسؤوليات تبُت بطريقة للمؤسسة التنظيمي للمخطط تشكيل إعادة

 لكل ادلتاحة العمل وسائل وكذلك مسؤول بكل اخلاصة احلقيقية ادلسؤوليات ربديد ىو ادلرحلة ىذه من اذلدف إن
 مدير مع وحوارات مقابالت بإجراء يقوم أن عليو ىذا ربقيق من التسيَت مراقب يتمكن وحىت ,منهم واحد

 يقوم أن عليو كما,لتحقيقها ادلوضوعة العمل وخطط ادلسطرة النتائج على يطلع حىت ادلسؤولُت وسلتلف ادلؤسسة
 .الوظيفية و التنظيمية العالقات على التعرف وكذلك مسؤول كل قبل من وادلنتجة ادلستعملة الوثائق بدراسة
 ادلتغَتات بالتارل و مركز لكل الرئيسية واألىداف وادلهام ادلسؤولية دلراكز ربديد التحليل ىذا عن ينتج وبالتارل

 .مراقبتها الواجب األساسية
 : المناسبة المؤشرات اختيار 2-

 ادلهام أداء مستوى بقياس تسمح اليت ادلؤشرات من رلموعة أساسية متغَتة لكل وضع اخلطوة ىذه تتضمن
 .ادلناسبة األوقات يف تصحيحها من للتمكن االضلرافات على سرعة بأقصى والتعرف

 تعترب و )ادلصاحل رؤساء (والكفاءات األعمال تقدير و بقياس ادلكلفُت دبشاركة ادلؤشرات اختيار عملية وتتم
 تركيز إذل يؤدي ما ىذا و ادلصاحل يف الضعف و القوة لنقاط الدقيقة معرفتهم بسبب ضرورية ىؤالء مشاركة

 .األساسية ادلتغَتات على ادلؤشرات
 لوحات يف استعماذلا سيتم اليت ادلؤشرات قائمة خبصوص النهائي القرار ازباذ إذل األخَت يف التوصل يتم وبالتارل
 .القيادة

 

 

 150.  ص ,ذكره سبق مرجع ,سعاد  عقون1-
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 : المعلومات مصادر عن البحث 3
 بإمكانية كذلك بل ,ربقيقها ادلراد واألىداف ادلهام ربديد دبجرد فقط ترتبط ال ادلؤشرات اختيار عملية إن

 التسيَت مراقب يقوم ىذا أجل من و ادلناسب الوقت يف واستعماذلا حبساهبا تسمح اليت ادلعلومات على احلصول
 :التالية ادلراحل على الدراسة ىذه وتشمل .بادلؤسسة اخلاص ادلعلومات لنظام نقدية بدراسة

 درجة على التعرف وكذلك ,السابقة اخلطوة يف احملددة ادلؤشرات قائمة من انطالقا ادلعلومات توفر من التأكد -
 .عليها للحصول الالزمة ادلدة على و )سيئة ,رديئة ,متوسطة ,حسنة ,جيدة (صالحيتها

 أو ادلوجودة غَت ادلعلومات على احلصول كيفية عن بالبحث العمليُت ادلسؤولُت دبساعدة التسيَت مراقب يقوم مث -
 .ادلتأخرة

 :مثال مستقبال عليها باحلصول تسمح إجراءات على االعتماد فسيتم ,ادلعلومات بعض وجود عدم حالة ففي
 .إخل...اإلنتاج ساعات لتدوين وثيقة ,ادلخزونات حركة دلتابعة وثيقة وضع

 باستعمال ىذا و قصَتة دبدة قيمتها تقدير فسيتم متأخرة أوقات يف وصوذلا لكن و ادلعلومات وجود حالة يف أما
 .استخدامها أجل من النهائية قيمتها تقدير أو واستكمال احلاجة تاريخ عند ذلا احلقيقية القيمة
 يف عليها احلصول ؽلكن ال اليت تلك إقصاء و ادلتوفرة ادلعلومات قائمة ربديد يتم النقدية الدراسة ذلذه ونتيجة
 .لالستعمال صاحلة غَت تكون اليت تلك أو ادلناسبة اآلجال

 : استغاللها قواعد تحديد و القيادة لوحة تصميم 4-
 فإذا ,العكس ليس و ادلوجودة اذليكلة مع متكيفة قيادة لوحات اقًتاح على ادلرحلة ىذه يف التسيَت مراقب يعمل
 وقت يف مث التكيف أوال غلب السبب ذلذا ,رفضها فسيتم ادلوجود التنظيم يف النظر إعادة إذل وضعها عملية أدت
 التنظيم يف األخطاء و النقائص من عدد على التعرف سيتم حينها ألنو الالزمة بالتعديالت القيام يتم الحق

 .آلية بصفة فيها النظر إعادة إذل بذلك وتؤدي
 االتصال تضمن و بسرعة باستغالذلا تسمح حىت ,بوضوح األساسية ادلعلومات القيادة لوحات تظهر أن غلب و

 .مسؤوليهم و مستعمليها بُت اجليد
 : التالية التعليمات اتباع األفضل فمن القيادة للوحات استخدام أفضل لتحقيق و

 يسهل التمثيل فتطابق ,التنظيمية ادلستويات سلتلف يف ادلستخدمة القيادة للوحات الشكل نفس استخدام -
 .…) .أشكال ,جداول(احلوار

 ادلرتبطة ادلهمة ادلعلومات ربمل ,صفحات عدة أو رئيسية صفحة مسؤول بكل اخلاصة القيادة لوحة تشمل أن -
 كذلك وؽلكن .األعلى ادلستوى قيادة لوحة يف الشكل بنفس الصفحة ىذه استعادة يتم و ,منهم كل بنشاط
 .لتصحيحها ادلتخذة التصحيحية واإلجراءات ادلستخرجة االضلرافات الصفحة أسفل يف إدراج

 .الفعلي للتطبيق القابلة تلك لتحديد الزمن من زلددة لفًتة ادلقًتحة اللوحات ىذه اختبار يتم األخَت ويف
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 : الفصل خالصة
 التكاليف أن صلد التكاليف مستوى فعلى ,ادلاضي وليس ادلستقبل ىو ادلهم فإن القرار ازباذ لعملية ضلضر عندما

 وال للتفكَت قاعدة تشكل معلومات يقدم لكونو إال مهما ليس ادلاضي ومعاينة كبَتة، داللة ذات ليست التارؼلية
 .القرار الزباذ التحضَت عند مباشرة ادلعاينات ىذه استعمال ؽلكن
 طريق عن وذلك ادلستقبل يف التكاليف تطور كيفية ربدد أن ؽلكنها التحليلية احملاسبة أن صلد الصدد ىذا ويف

 .القرار ازباذ يف اعتمادىا ؽلكن واليت ادلعيارية التكاليف
 ادلسار وىو القرار ازباذ لتحضَت خاصا سياقا نتصور أن ؽلكننا التقديرية النظرة فيها تبٌت اليت اللحظة من واعتبارا
 دلؤسسة عنو التنازل أو ادلنتج تصنيع :األساسية اخليارات يف احلزم يتم ادلوازنية ادلناقشة أثناء فإنو وبالفعل ,ادلوازين
 ...جديد نشاط يف االنطالق ,كراءىا أو التجهيزات شراء ,أخرى

 طبيعة ذات تكون عنهما الناذبة ادلعلومات ألن كايف غَت فقط ادلوازين والتسيَت التحليلية احملاسبة على االعتماد إن
 ,ادلالية وغَت ادلالية ادلعلومات تضم باعتبارىا القيادة لوحات استعمال من البد السبب ذلذا ,حبتة وزلاسبية مالية

 .ادلناسبة األوقات ويف بسرعة القرارات ازباذ عملية تسهل تلخيصية أداة باعتبارىا وكذلك
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ة ـــــامــــــــــع دمةــــــــمق
 

 االستقالل عشية البالد يف العليا السلطات تبنت فلقد , ماحل عدة عرب االستقالل  نذ الوطين االقتصاد  مَر 
 ىو االختيار ىذا وراء  ن اذلدف كان و ,ادلوجو االقتصاد على ادلعتمد االشًتاكي التوجو ذات التنمية اسًتاتيجية

 .االستعماري العهد عن ادلوروثة واأل ية واحلم ان الفقم على القضاء
 وبناء االقتصادية التبعية على القضاء األحوال  ن حال بأي ديكن ال أنو الفًتة تلك يف العليا السلطات اقتنعت

 األساس ليكون للطاقة كمصدر والغاز النفط على تعتمد اليت الثقيلة الصناعات سياسة بانتهاج إال قوية دولة
 .التبعية  ن البالد ختلص اليت ادلتكا لة الصناعات صمح عليو يقوم الذي

 ىو أولوياهتا أوىل وكانت وواضحة زلددة ادلتبعة الصناعية االسًتاتيجية أىداف كانت فقد السبعينات يف أ ا
 مها وىذان للخارج، االقتصادية التبعية وختفيض الصناعية ادلنتجات على ادلتزايد الداخلي للطلب االستجابة

 .الفًتة تلك يف التقليدية الصناعات قطاع اسًتاتيجية رمسا اللذان المئيسيان اذلدفان
 يف الكربى الشمكات تشييد عملية بدأت حني األول الوطين ادلخطط بداية  ع األىداف ىذه تطبيق يف شمع

 وادلمكب رويبة يف الصناعية السيارات و مكب احلجار يف والصلب احلديد  مكب  ثل :الصناعة فموع سلتلف
 ضخمة  وارد الوقت ذلك يف الكربى ادلشاريع ىذه تطلبت ,األخمى ادلمكبات  ن والعديد بلعباس يف اإللكًتوين

 ىذه  ن ادلتوفم بينما ,إطارا 3710 حوايل 1977/1974الفًتة يف ادلطلوبة اإلطارات حجم كان فلقد
 والبشمية ادلادية اإل كانيات على تعتمد كانت الوقت ذلك يف اجلزائم أن العلم  ع فقط إطارا 50 ىو اإلطارات

 ىذه يف التحكم صعوبة إىل أدى  ا وىذا الدولية، ادلالية وادلنظمات اخلارجية ادلوارد على تعتمد تكن ومل ادلتاحة
 .بينها فيما التنسيق سوء عن ناىيك والتسيري، التنفيذ عملية إىل وادلماقبة اخلطة إعداد  ن بدءا االستثمارات

 عكس جاءت جديدة سياسة تبين إىل والتسعينات الثمانينات فًتة يف اجلزائمي االقتصاد دفعت ادلشاكل ىذه كل
 ادلوجو أو ادلخطط االقتصادي الطابع أزيل 1989 سنة الدستور تعديل فبعد ,السبعينات يف ادلنتهجة تلك

 التشميعي وادلمسوم 1993 االستثمارايت  وقانون10 /90 والقمض النقد قانون و نها وضوحا أكثم قوانني وظهمت
 1995 سنة يف ادلؤسسات خوصصة .قانون وأخريا واألجنبية الوطنية االستثمارات بًتقية ادلتعلق 12/ 93  

 كل يف جبديد يأت مل السوق اقتصاد إىل والتحول اإلصالحات ىذه ظل يف اجلزائم يف االقتصادي الوضع إن
 سياسة انتهاج  ن العام فاذلدف ,وعشوائي ارجتايل بشكل طبقت اليت اإلصالحات نتيجة وىذا الوطن جهات
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 ىو فعال حتقيقو مت  ا لكن ,للمواطنني والمفاىية النجاعة وحتقيق االقتصادية الدينا يكية بعث ىو السوق اقتصاد
 الوطنية العملة قيمة تدىور و االقتصادية القطاعات كل  ستوى يف التدىور

 لتنمية العلمية الدراسات توفم وعدم التخطيط سوء إىل األوىل بالدرجة راجع السيئة النتائج ىذه يف السبب إن
 على احملسوبية كثمة بسبب والتنفيذ وادلماقبة التسيري سوء عن فضال السابقة الفًتات طيلة اختذت اليت القمارات
 .ادلتخذة والقمارات األنشطة بني التنسيق سوء بسبب وكذلك الكفاءات حساب

 استممارية لضمان الوحيدة الوسيلة أن صلد باستممار ادلتقلب واالجتماعي االقتصادي احمليط ىذا ظل ويف بالتايل و
 نظام أمهية تظهم ىنا و ن ,و ماقبتو التسيري يف التحكم على األوىل بالدرجة تتوقف األقل على اجلزائمية  ؤسساتنا

 حبكم إجباري غري كان وإن حاليا ادلؤسسات يف الفعالة التسيري أدوات بني  ن يعد أصبح فلقد التسيري  ماقبة
 عن الناجتة واالضلمافات األخطاء على للوقوف بدقة ادلؤسسة وضعية على بالتعمف للمسريين يسمح فهو ,القانون
 .األوضاع تفاقم قبل و ادلناسبة األوقات يف الالز ة القمارات اختاذ على يساعدىم بالتايل و النشاطات تنفيذ
 وادلالء ة، الكفاءة ,الفعالية حتقيق أجل  ن ,والنتائج والوسائل األىداف بني العالقة اكتشاف على يعمل أنو كما

 يقصد بينما شلكنة،  وارد بأقل األىداف حتقيق فهي الكفاءة أ ا األىداف، حتقيق على القدرة بالفعالية ويقصد
 القمة بني المبط ىو التسيري  ماقبة ىدف فإن وبالتايل لتحقيقها، ادلستخد ة ادلوارد  ع األىداف توافق بادلالء ة

 .     )النتائج ,الوسائل( والقاعدة )األىداف(
 أن يميد  سري كل على نفسو يفمض و ,احلديثة ادلؤسسات نظم بني الصدارة حيتل التسيري  ماقبة نظام أصبح لقد

 ويف واالسًتاتيجيات األىداف حتديد : ىي و واحد وقت يف أعمال عدة حتقيق  ن لتمكنو ىذا و النجاح حيقق
 ال مكزية  ع خاصة األداءات و القمارات سلتلف بني التنسيق إىل إضافة ادليدان يف تنفيذىا  تابعة الوقت نفس
 دور اجملال ىذا يف التسيري  ماقبة نظام يلعب وبالتايل ,العا ة األىداف حتقيق إىل كلها تسعى جلعلها ادلهام

 .التنفيذي وادلستوى االسًتاتيجي ادلستوى بني يمبط الذي الوسيط
 منطها و تارخيها و ادلؤسسة ثقافة وىي أساسية نقطة  ماعاة على النظام ذلذا تصميمو عند التسيري  ماقب يعمل

 إىل التصميم عملية أدت إذا ألنو ,العكس وليس ادلوجودة اذليكلة  ع نظا و تكييف  ن يتمكن حىت التسيريي
 تدوم قد صماعات نشوب إىل التغيري ىذا سيؤدي و بالمفض التغيري  واجهة فسيتم ادلوجود التنظيم يف النظم إعادة
 .جتنبها ادلمكن  ن كان أنو حني يف طويلة لفًتة
 أن العا لني بإقناع النظام ذلذا احلسنة اجلوانب إظهار على يعمل أن التسيري  ماقب على الواجب  ن أنو كما

 بالشكل تصحيحها ليتم تفسريىا و االضلمافات على الوقوف إمنا و العقاب ليس التسيري  ماقبة وراء  ن اذلدف
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 ىذا بأن إقناعهم على يعمل كما ,ككل ادلؤسسة أداء و أدائهم حتسني بالتايل و ادلستقبل يف تكمارىا دينع الذي
 العا لني سيشجع  ا ىذا و احملسوبية أو األقد ية أساس على ليس و النتائج أساس على الًتقية إىل يدعو النظام
 .حبماس أدواتو استعمال وعلى النظام تقبل على
  ماقبة لنظام العا لني ارتياح ألن ادلتاعب  ن الكثري عليو ستوفم ادلهام ىذه حتقيق يف التسيري  ماقب صلاح إن

 صلاح  ن سيزيد  ا وىذا  صداقيتها و ادلعلو ات سري حمية دون حتول اليت احلواجز كسم إىل ستؤدي التسيري
 .النظام
 اليت و ادلؤسسة احتياجات وحسب األولية حسب األدوات  ن رلموعة إقا ة على التسيري  ماقب يعمل ذلك بعد
 احملاسبة :  ثل القمارات اختاذ على وادلساعدة التسيري يف وللتحكم ادلؤسسة لقيادة و همة أساسية أدوات تعترب

 ....القيادة لوحات التقديمية، ادلوازنات التحليلية،
 :التالية األساسية اإلشكالية طمح  ن انطالقا ادلوضوع ىذا ضللل أن سنحاول سبق  ا على بناءا

 ؟موقع مراقبة التسيير في المؤسسة   هوما • 

  :التالية الفرعية التساؤالت نطرح اإلشكالية ىاتو على وبناءا
 

 ادلؤسسة؟   يفاأدواتو أىم ىي و ا التسيري؟  ماقبة ىي  ا
 التسيري؟   ماقبة لنظام اجلزائمية ادلؤسسات تطبيق  دى  ا
 فعالة وسيلة باعتباره ,القمارات اختاذ عملية يف وادلسؤولني ادلسريين التسيري  ماقبة نظام يساعد كيف 

 التسيري؟ يف للتحكم
 :التالية الفرضيات صياغة تم اإلشكالية ىذه ولمعالجة

 أدائها وحتسني ادلؤسسات لتسيري ضموري التسيري  ماقبة. 
 بادلعلو ات ادلسؤولني وسلتلف ادلسريين تزويد على يعمل ,للمعلو ات شا ل نظام ىو التسيري  ماقبة نظام 

 .القمارات اختاذ على تساعدىم اليت
 ساعدة أدوات تعترب اليت األدوات  ن رلموعة اقًتاح على النظام ذلذا تصميمو عند التسيري  ماقب يعمل  

 .القمارات اختاذ على
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 تعتمد اليت ألساليبها وفقا ذلك و االقتصادي النشاط تدرس اليت التقنيات أىم  ن التحليلية احملاسبة تعد 
 وبالتايل بالنشاط اخلاصة والضعف القوة نقاط على الوقوف أجل  ن للمعطيات الكمي التحليل على
 .الالز ة القمارات اختاذ
 احلكم يف عليها يعتمد اليت ادلعايري وضع خالل  ن ذلك و األداء لتقييم أداة التقديمية ادلوازنات تعترب 

 اإلجماءات واختاذ االضلمافات استخماج مث و ن بالتحقيقات التقديمات  قارنة بعد الفعلي األداء على
 .الالز ة التصحيحية

 تكون واليت التقديمية وادلوازنات التحليلية احملاسبة عن الناجتة ادلعلو ات بتلخيص القيادة لوحات تقوم 
 نشاطات سلتلف ختص اليت األخمى ادلتنوعة ادلعلو ات إىل باإلضافة حبتة زلاسبية  الية طبيعة ذات

  شكلة حتديد على بناءا األوقات يف و بسمعة القمارات اختاذ على ادلسؤولني دلساعدة وذلك ادلؤسسة
 :يلي  ا حتقيق ىو البحث ىذا  ن اذلدف فإن األساسية والفمضيات البحث  وضوع

 :هدف الدراسة 
 .ادلؤسسة أداء حتسني و رفع يف التسيري  ماقبة نظام أمهية بلورة *

 عملية يف األخرية ىذه  ساعدة كيفية تبيني  ع أدواتو، إقا ة وكيفية التسيري  ماقبة نظام تصميم طميقة توضيح *
 .القمارات اختاذ

 .البحث عنها سيسفم اليت النتائج ضوء على التوصيات  ن مجلة اقًتاح *

 :المتبع المنهج 
 تفصيلية و دقيقة  عمفة إىل الوصول حملاولة الوصفي ادلنهج ىو األول , نهجني الدراسة ىذه العداد استخد نا

 للتعمف حالة دراسة إجماء خالل  ن التجمييب وادلنهج ,القمارات اختاذ على  ساعدتو وكيفية التسيري  ماقبة لنظام
 توصيات اقًتاح ضوئها على يتم زلددة نتائج إىل والوصول و فصل دقيق بشكل ادلدروسة احلالة خصائص على

 .ادلؤسسات يف النظام ىذا تطبيق خبصوص
 يف تناولنا فصول ثالثة ى إىل  وضوعنا بتقسيم قمنا ىذا أجل  ن

 .التسيير مراقبة إلى مدخل :األول الفصل •
 يف التسيري  ماقبة واقع التسيري، دلماقبة األساسية ادلفاىيم:إىل التطمق فيها مت  باحث ثالث خاللو  ن تناولنا

 بادلؤسسة التسيري  ماقبة نظام تصميم خطوات وكذلك ادلؤسسة،
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 ادوات مراقبة التسيير ادوات مساعدة على اتخاد القرار :الثاني الفصل •
 .القمارات اختاذ عملية يف أداة كل  ساعدة كيفية و التسيري  ماقبة أدوات فيو أىم تناولنا

  : الثالث الفصل •

 أرضية على النظمية الدراسة إسقاط ىو الدراسة ىذه  ن الغمض للمؤسسة كان تطبيقية دراسة فيو تناولنا وقد
 ىيكلهاو   ادلؤسسة بتقدمي قمنا  حيث  »  سونالغاز«  الوطنية لتوزيع الكهمباء و الغازادلؤسسة يف الواقع

 و زلاولة تقييم نظام  ماقبة التسيري ادلتواجد هبا  ن خالل تقييم ادواتو واقًتاح التصحيحات و التنظيمي
 .التحسينات الواجب ادخاذلا على ىده االدوات 

 أساسها وعلى والتطبيقية النظمية الدراسة  ن إليها ادلتوصل النتائج عن حتدثنا فيها حيث :العامة الخاتمة •

 .التوصيات بعض بنينا
 اهداف الدراسة 

 :يلي  ا حتقيق ىو البحث ىذا  ن اذلدف فإن األساسية الفمضيات و البحث  وضوع  شكلة حتديد على بناءا
 
 .ادلؤسسة أداء حتسني و رفع يف التسيري  ماقبة نظام أمهية بلورة *
 عملية يف األخرية ىذه  ساعدة كيفية تبيني  ع أدواتو، إقا ة وكيفية التسيري  ماقبة نظام تصميم طميقة توضيح *

 .القمارات اختاذ
 .البحث عنها سيسفم اليت النتائج ضوء على التوصيات  ن مجلة اقًتاح *
 

 :الموضوع اختيار أسباب
 دتكنو وعدم الوطين االقتصاد تدىور أسباب على اطالعنا بعد فيو للبحث ادلوضوع ىذا باختيار قمنا لقد 

  ثل الستينات يف  نو انطلقنا الذي ادلستوى نفس  ن انطلقت أخمى دول حققتها اليت النتائج حتقيق  ن
 توفم عدم رغم العامل اقتصاديات بني  م وقة  كانة حتتل اليوم أصبحت واليت آسيا شمق دول و كوريا

 .اجلزائم دتتلكها اليت الثموات  ن وغريىا النفطية بالثموة  قارنة ذلا ادلادية اإل كانيات
 اختذت اليت القمارات تذبذب إىل نظمنا يف يعود النتائج ىذه  ثل حتقيق  ن دتكننا عدم يف السبب إن 

 الدليل و االختصاص ذوي  شاركة وكذلك الدراسات و التمعن و الًتيث  ن ادلزيد ينقصها كان واليت



 و
 

 اجلزائمية ادلؤسسات تسليح دون السوق اقتصاد إىل ادلوجو االقتصاد  ن اجلزائم انتقال ىو ىذا على
 .االقتصادية والفعالية االستممارية بتحقيق ذلا تسمح اليت واألدوات بالوسائل

 التسيري يف التحكم تضمن كأداة التسيري  ماقبة اكتشاف يف المغبة. 
 بتطبيقو االىتمام على والتشجيع ادلؤسسات يف ادلوضوع ىذا تواجد  دى  ا  عمفة. 
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 خاتمة عامة

غاية من الصعب بلوغها يف ظل زليط تتحكم فيو عدة عوامل و , يعترب ضمان احسن وضعية تنافسية للمؤسسة
و ثقافة ادلسريين و طبيعة الزبائن , متغريات داخلية تفرضها طبيعة ادلنهج االقتصادي و القواعد القانونية ادلعمول هبا

و متغريات خارجية ظهرت مع توجو العامل ضلو التكتالت االقتصادية و ضرورة االندماج , ادلتعامل معهم من جهة
شلا يفرض على ادلؤسسات الوطنية مراجعة انظمتها التسيريية شلا يضمن ذلا مكانتها التنافسية .فيها من جهة اخرى

من خالل تبين التقنيات و الطرق التسيريية احلديثة اليت تضمن التحكم اكثر يف التسيري و , ضمن ىده التكتالت
 .التجنيد الفعال دلوارد ادلؤسسات لتحقيق االىداف االسًتاتيجية ادلسطرة 

 نتائج البحث

 ادلستوى على أو النظري ادلستوى على سواء نتائج عدة استخراج استطعنا ادلتكاملني القسمني ىذين خالل ومن
 : يلي فيما تلخيصها ميكن و التطبيقي

 : التالية النقاط إىل النظرية الدراسة خالل من توصلنا : النظرية للدراسة بالنسبة •
 .ادلتاحة ادلوارد باستخدام ادلؤسسة قبل من ادلسطرة األىداف حتقيق إىل هتدف عملية ىو التسيري -
 و ادلناسبة بالطريقة بعملهم القيام على ادلسريين تساعد اليت ادلبادئ من رلموعة على التسيريية العملية تعتمد -

 .األخطاء من الكثري جتنب استخدامها أحسنوا ما إذا دتكنهم
 ,ادلؤسسة أىداف لتحقيق ادلسريون ميارسها اليت ادلتكاملة الوظائف من رلموعة على التسيريية العملية تقوم كما -

 القرارات اختاذ عملية تعترب لذلك القرارات، اختاذ على كبرية قدرة التسيري رجال من األخرية ىذه شلارسة وتتطلب
 .ككل التسيريية العملية جوىر

 يؤدي ما وىذا سلتلفة وبأدوات سلتلفة مناطق ويف سلتلفة ظروف يف األفراد طرف من األعمال تنفيذ عملية تتم -
 .التسيري مراقبة إىل حاجة يف ادلؤسسة جيعل ما وىو االضلرافات ظهور احتمال إىل
 دائم مسار أهنا يف مجيعا تتدفق تعاريفهم أن إال التسيري مراقبة تعريف حول الباحثني اختالف من بالرغم -

 .االضلرافات و األخطاء وتصحيح للموارد األمثل االستخدام أجل من الطاقات جتنيد يستهدف للتعديل
 و اجتاىهم وتعديل ,قدراهتم وتطوير ,ادلسريين معلومات تنمية وىو عام ىدف حتقيق إىل التسيري مراقبة ترمي -

 .ككل ادلؤسسة أداء وحتسني األفراد كفاءة رفع وىو آخر ذلدف وسيلة اذلدف ىذا يصبح بالتايل
 : وىي مراحل أربعة من ادلسار ىذا ويتكون للتعلم مسار أنو على التسيري مراقبة مسار إىل النظر ميكن -
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 .االضلرافات تصحيح وأخريا والتحليل ادلتابعة ,التنفيذ ,التخطيط
 ونظم ادلؤسسات تنظيم ميادين يف صلبة بقاعدة مزودا التسيري مراقب يكون أن التسيري مراقبة مهمة تتطلب -

 ادلعارف وأمهها فيو تتوفر أن ينبغي اليت األخرى ادلواصفات إىل باإلضافة التعبري وتقنيات البشرية وادلوارد ادلعلومات
 ....االتصال على والقدرة والصرامة التنظيم ,ادلرونة ,االنفتاح ,واحملاسبية ادلالية
 مراقب تدعم الوضعية ىذه ألن وىذا العام بادلدير مباشرة التسيري مراقب إحلاق إىل احلديثة التوجهات دتيل -

 .أكرب بصورة التدخل على قدرة و استقاللية ودتنحو أكثر التسيري
 اخلطوات باتباع النظام ىذا تصميم على التسيري مراقب يعمل بادلؤسسة التسيري مراقبة نظام غياب حالة يف -

 : التالية
 النقاط بتحديد ادلرحلة ىذه وتسمح ادلؤسسة نشاط وقطاع حمليط عامة دراسة بإجراء األوىل ادلرحلة يف يقوم •

 .القطاع ذلك إىل تنتمي مؤسسة كل فيها تتحكم أن الضروري من اليت األساسية
 تنظيم بتشخيص لو تسمح كما ادلؤسسة، وضعية حتديد من دتكنو للمؤسسة داخلية دراسة بإجراء يقوم مث •

 حتكم مدى لدراسة ادلختلفة ادلسؤولية مراكز وعلى ذلا التنظيمية اذليكلة على االطالع خالل من وىذا ادلؤسسة،
 على ويعمل ادلطبق والًتقية التقييم نظام على باالطالع يقوم مث هبا، اخلاصة األساسية ادلتغريات يف ادلراكز ىذه

 .احملسوبية أو األقدمية أساس على وليس احملققة النتائج أساس على يقوم وجعلو تطويره
 يتم عمل خطة شكل يف يأيت والذي التسيري مراقبة نظام باقًتاح التسيري مراقب يقوم ادلوالية ادلرحلة ويف بعدىا •

 .وتصحيحها االضلرافات على للتعرف ومتابعتها وضعها
 حسب األدوات من رلموعة وإقامة اقًتاح على التسيري مراقبة لنظام تصميمو عند التسيري مراقب يعمل -

 :وىي أمهها إىل دراستنا يف تطرقنا .القرار اختاذ على مساعدة أدوات األدوات ىذه وتعترب األولويات،
 القرارات اختاذ على تساعد اليت التسيري مراقبة أدوات أىم بني من التحليلية احملاسبة تعترب : التحليلية المحاسبة *

 لألسعار األدىن احلد حتديد يف تساعد فهي منتوج، بكل اخلاصة واإليرادات التكاليف بني العالقة دراسة طريق عن
 استغالل وأثر اإلنتاج مستويات حتديد يف وتساعد (ادلعيارية التكاليف طريق عن) اإلدارة تقبلها أن ميكن اليت

 إىل إضافة...شلكنة رحبية أكرب حتقق اليت اإلنتاج تشكيلة حتديد يف تساعد كما ,التكاليف على اإلنتاجية الطاقة
 .األخرى اذلامة القرارات من العديد اختاذ يف مساعدهتا
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 ادلوازنات ووضع بتحضري تتعلق األوىل :مرحلتني على التقديرية ادلوازنات نظام ينطوي :التقديرية الموازنات *
 التصحيحية اإلجراءات واختاذ االضلرافات بتحديد ادلوازنات مراقبة عملية وتسمح ,مراقبتها بإجراءات تتعلق والثانية

 .ادلنتظرة للتوقعات احلقيقية النتائج تقريب إىل هتدف اليت
 :مثل األساسية القرارات من العديد يف باحلزم التقديرية ادلوازنات إعداد أثناء تتم اليت ادلناقشات تسمح

 من العديد إىل باإلضافة كراؤىا أو التجهيزات شراء ,أخرى دلؤسسة عنو التنازل أو ادلنتج تصنيع يف ادلواصلة
 واختاذ التسيري مراقبة يف ىامة أخرى أداة التقديرية ادلوازنات تعترب األساس ىذا وعلى اذلامة األخرى القرارات
 .القرارات

 ىذه تسيري أن صلد وبادلقابل ادلؤسسة نشاط عن تفصيلية معلومات ادلوازنات تسيري و التحليلية احملاسبة عن ينتج *
 وادلوازنية احملاسبية األدوات استعمال أن صلد ذلك إىل وباإلضافة ,وواضحة ملخصة معلومات إىل حيتاج األخرية

 عنها الناجتة ادلعلومات لكون راجع وىذا ادلؤسسة تسيري أثناء تظهر أن ميكن اليت النقائص دلواجهة كايف غري فقط
 ادلعلومات بتقدًن تسمح القيادة لوحات أن صلد الصدد ىذا يف و حبتة وزلاسبية مالية طبيعة ذات عادة تكون

 بسرعة ادلالئمة القرارات اختاذ يف استعماذلا عملية تسهل ملخصة بصورة ادلالية وغري ادلالية الطبيعة ذات األساسية
 .ادلناسبة األوقات يف و

 عليها احلكم و متابعتها وكذلك األداءات بتخطيط تسمح كتقنيات التسيري مراقبة أدوات اعتبار ميكن وبالتايل
 طريق عن لألداء األمامية بالقيادة األول النوع يهتم نوعني، إىل األدوات ىذه تصنيف ميكن كما تنفيذىا، بعد

 لألداء ادلتزامنة بالقيادة يقوم فهو الثاين النوع أما مثال، التقديرية ادلوازنات باستعمال ذلك و لو التقديري التسيري
 .القيادة لوحات و التحليلية احملاسبة باستخدام وذلك اخللفية بالقيادة كذلك ويسمح

 اآلخر بعضها وتصحيح فيها والتوسع الفرضيات بعض إثبات من دتكنا هبا قمنا اليت الدراسة ىذه بعد
 : مبني ىو كما
 تساعد اليت ادلختلفة األساسية ادلعلومات بتوفري يسمح وىو ادلؤسسة قلب التسيري دلراقبة ادلعلومات نظام حيتل -

 .للمؤسسة الكلي ادلعلومات نظام من جزءا ميثل يبقى ولكنو ,القرارات اختاذ على ادلسريين
 من وليس النظام ىذا باستخدام ادلعنيني مبشاركة تتم أن البد التسيري مراقبة لنظام الناجحة التصميم عملية -

 .األىداف بتحقيق ادلعنيني ىم النظام ىذا استخدام عن ادلسؤولني أن باعتبار ,لوحده التسيري مراقب طرف
 : مايلي أمهها النتائج من رلموعة إىل توصلنا فقد التطبيقي الجانب يخص فيما أما •
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 إحاطة لعدم نظرنا يف راجع ىذا و هبا اخلاصة ادلصلحة تواجد من بالرغم بادلؤسسة التسيري مراقبة انعدام -
 يف تكوينهم نقص بسبب وكذلك التسيري مراقبة عملية هبا تتم اليت والكيفيات بالطرق ادلصلحة هبذه العاملني

 .اجملال ىذا
 السنة مع مقارنة نتائجها وحتسن ادلؤسسة نشاطات زيادة من فبالرغم ,انعدامو نقل مل إن التحفيز نظام ضعف -

 .للعمال حتفيزات أية ىناك تكن مل ادلاضية
 .األىداف ختطيط عملية يف اشًتاكهم وعدم التسيري مراقبة وأىداف بأدوار واألفراد ادلسؤولني معظم معرفة عدم -
 .وأمهيتها األىداف هبذه التعريف يف ادلسريين تقصري -

 :موضح ىو كما للمؤسسة والتوصيات االقًتاحات من مجلة تقدًن حاولنا ىذا على بناءا و

 التوصيات و االقتراات 
 ادلسؤولني و ادلسريين تزويد على تعمل فهي غاية وليست وسيلة أهنا على التسيري مراقبة إىل ينظر أن جيب-

 من والكفاءات القدرات تطوير على تعمل كما ,ادلناسبة القرارات اختاذ على تساعدىم اليت ادلعلومات مبختلف
 ادلؤسسة أداء حتسني إىل هتدف فهي وبالتايل مستقبال تكرارىا بعدم يسمح مبا وتفسريىا االضلرافات حتديد خالل
 .ككل

 أهنا على العملية ىذه إىل النظر ينبغي كما ادلستويات، مجيع على ورسكلة تكوين نشاطات تنظيم ينبغي -
 .االستثمارات باقي عن أمهية يقل ال استثمار

 .ميكن ما بأسرع إقامتو يف يسامهوا حىت وبأىدافو النظام ىذا بأمهية األفراد توعية ضرورة -
 .التسيري مراقبة أدوات أىم من باعتباره التحليلية للمحاسبة نظام وضع يف اإلسراع -
 .ذلك األمر استدعى كلما والتجديد ادلتابعة تتطلب مستمرة عملية أهنا على التسيري مراقبة إىل النظر -
 .لتحقيقها أكرب زلفزات لديهم تكون حىت األىداف وحتديد القرارات اختاذ عملية يف األفراد إشراك على العمل -
 

 العمومية، اإلدارات يف للتطبيق زلال يكون أن يستدعي التسيري مراقبة نظام أنا نرى للدراسة كأفاق
 النتائج تكون ما وغالبا والتنفيذ، التخطيط بني اضلرافات وجود من األخرى ىي تعاين األخرية ىذه وأن السيما
 حل يف التسيري مراقبة نظام يساىم فكيف ادلنفقة، ادلبالغ ضخامة من بالرغم ادلطلوب ادلستوى دون احملققة

؟  ادلشاكل ىذه مثل
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 للجوانب األقل فعلى جوانبو بكل يكن مل وإن وعرضو ادلوضوع معاجلة يف وفقنا قد نكون أن نأمل اخلتام، يف
 .وحده هلل والكمال واستفادة إفادة العلمي والعمل أمهية، األكثر
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