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  هداءإ

   

  طالوأ هللا حفظهما الكريمين والدي لىا         

 عمرهما في

  األعزاء والديوأ زوجي إلى   

   واألصدقاء حباباأل ،العائلة كل الى    

 

  المتواضع العمل هذا هديأ                  



                                                   

 

                             

 وتقدير شكر

  

 بالشكر أتقدم أن إال يسعني ال المتواضع العمل اهذ نهاية في

 هذه انجاز في بعيد من او قريب من ساهم من كل الى الجزيل
 الدراسة

 عبد روابحي الدكتور األستاذ المشرف األستاذ كرذبال خصوأ
 هذا إنهاء في الكبير الفضل لها كان نصائح من قدمه لما الناصر
 العمل، هذا إنجاز طيلة جانبه من لقيته الذي الدعم علىو العمل
 بعين االسمنت مؤسسة إطارات كل إلى يشكرب أتقدم كما

 بمراقبة مكلفال المومن عبد جراد السيد رأسهم وعلى لكبيرة،ا

 .المؤسسةب التسيير
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، إذ تعد الضعف يف أدائهانقاط القوة و  ةملعرف تعتمد عليها اإلدارة تعد الرقابة من أهم وظائف التسيري اليت
يتماشى  امب ،مسبقاهداف املعدة األدة تنظيم كافة اخلطط والربامج و من األدوات املهمة اليت تعمل على إعا

 واملستجدات اليت تعرفها البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة.
رقابة على ال ا ملا تضفيهوحتتل مراقبة التسيري يف الوقت الراهن مكانة هامة داخل املؤسسات االقتصادية نظر  

وذلك من خالل قدرة  خاصة يف ظل الظروف الدولية اليت أصبحت تعيشها، ،مميزاتو املؤسسات من خصائص 
على ترشيد وتوجيه املؤسسة عن طريق كشف االحنرافات ومعرفة أسباهبا واقرتاح احللول املمكنة، مستخدمة هذه األداة 

 ة إىل استخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة. ـإضاف ،يف ذلك عدة أدوات وتقنيات رايضية وإحصائية وحماسبية
ل اعماألخرية لتعقد وتشعب نطاق األ كبري خالل السنوات  ابهتمام حتظىمراقبة التسيري جعلت هذه املكانة 

زيع هذه املوارد ما يضع على عاتق املسؤولني تو ، إضافة إىل ندرة املوارد املتاحة وحمدوديتهاوارتفاع خماطر التسيري، 
 الرقابة القائمة على التحققمن  التسيريحتول مفهوم مراقبة  قدف .كفاءة وفعالية ممكنة  أبقصىؤسسة واستعماهلا يف امل

vérification إىل الرقابة القائمة على التحكم من تنفيذ األهداف maitrise وذلك  ،يف تطور املؤسسة
اليت تعتمد على التأكد من توفر متطلبات  ليةالرقابة القب إىل اليت تتم بعد إجناز النشاط لرقابة البعديةابالنتقال من ا

سعة جملموع العوامل اليت تساهم يف و الرقابة املإىل ، ومن الرقابة املالية على التكاليف التنفيذ جناز العمل قبل البدء يفإ
 خلق القيمة من طرف املؤسسة وحتسني أدائها.
مستوايت السلطة خمتلف مشاركة حتقيق  بغيةجلهود داخل املؤسسة لذلك تعمل مراقبة التسيري على توحيد ا

 بغرض حتقيق األهداف ،حثهم على بذل أقصى جمهودات ممكنةفراد و حتفيز األ، من خالل يف عملية الرقابة
 التقديرية السنوية،ا ابملوازانت ومرور   على املدى القصريانطالقا من األهداف التشغيلية احملددة للمؤسسة  االسرتاتيجية

تضمن هلا الصمود يف وجه املنافسة  ،على املكانة الكلية للمؤسسة من خالل حتقيق تنمية مستدامة أتثري من هلا ملا
 .اليت أصبحت ميزة احمليط العاملي اجلديد

اليت ميكن اعتبارها التنمية االقتصادية اليت تسمح بتلبية  كموجه للتنمية املستدامة  ن إقامة نظام مراقبة تسيريإ
يتطلب نظام قيادة يقوم إبدماج  ،من تلبية حاجياهتمجيال القادمة حاجيات األجيال احلالية دون حرمان قدرة األ

مناء إلاختاذ إجراءات هتدف إىل حتسني األداء املستدام واملتوازن للمؤسسة، وذلك أهداف التنمية املستدامة عن طريق 
جملتمع إبعطاء ضماانت ومسامهتها الفعلية يف تنمية ا ملتعامليهاإضافة إىل حتقيق الفائدة  ،قيمتها بصفة مستمرةثروهتا و 
 يهدف إىل حتقيق املصلحة العامة. نشاطها نتؤكد أ



 ب
 

الفرص قبل واستغالل ما يتعلق ابملخاطر يللتنمية املستدامة ف االقتصاديعلى املؤسسة حتليل التأثري لذلك 
وابلتايل  ، une économie durableها االنتماء إىل االقتصاد الدائمحىت ميكن ،خيار يتعلق ابجلانب التسيريي أي

، حيث تنعكس هذه االقتصاد العامليمعنية برهاانت الدميومة اليت أصبحت ميزة مهما كان نشاطها كل مؤسسة 
أتخذ يف االعتبار صعوبة التوفيق بني العوامل  الرهاانت على املؤسسة يف شكل شروط تفرض عليها قرارات معينة

، اضرر  جي أو التنفيذي ابختاذ اخليارات األقل سواء على املستوى االسرتاتي ،البيئية()االقتصادية واالجتماعية و  الثالثة
 ليت تتعرض هلا يف حميطها اخلارجي،بوضع مناذج مستدامة تواكب الرهاانت ا لذلك أصبح من املهم أن تقوم املؤسسة

ها بغرض مواجهة خمتلف الرهاانت تسيري  حيث تقوم بوضع خمطط اسرتاتيجي دائم ميكنها من التحكم يف معايري
 ارجية.الداخلية واخل
 ،إضافة إىل احملافظة على املوارداجتماعي،  وإنصافالتنمية املستدامة كذلك على حتقيق أكرب كفاءة تعمل 

رتابط املنطقي حتقيق الطريق داء داخل املؤسسة عن مهمة إلدارة مشروع األ وسيلةعل من مراقبة التسيري ألمر الذي جيا
وعالقتها البيئية املؤسسة القائمة على معرفة حمددات األداء يف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية و  أهدافبني 

 لنتائج املالية للمؤسسة.اب
 براز النقاط األساسية التالية:إا للعالقة األساسية بني مراقبة التسيري والتنمية املستدامة تظهر أمهية نظر  
 ؛والوسط الذي تنشط فيه أهدافهاكيفية عمل املؤسسة على التنسيق بني  -
 ؛لتحقيق التنمية املستدامة األدوات األساسية الالزمة إلجناح عملية املراقبة والتوجيه -
 طيط والتنسيق بني خمتلف النشاطات؛ومشاركته يف التخدور نظام املعلومات داخل املؤسسة  -
 ل املؤسسة على الرقابة التسيريية؛ة السائدة داخيوالثقافمدى أتثري العالقات اإلنسانية  -
 خمتلف متعامليها.املستدامة ابلنسبة للمؤسسة و  أمهية نظام القيادة يف حتقيق أهداف التنمية -

 
 إشكالية البحث: -

 :التايلالدراسة يف السؤال إشكالية ميكن صياغة  ،على ما تقدم بناء  
من األدوات الفعالة لتحسني أداء املؤسسة االقتصادية للوصول تعترب مراقبة التسيري اىل أي مدى  ”

 ”.؟إىل حتقيق تنمية مستدامة للمؤسسة
 وانطالقا من هذا السؤال ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:

 كيف ميكن ملراقبة التسيري العمل على حتسني النتائج املالية للمؤسسة يف ظل تبين مبادئ التنمية املستدامة؟  -



 ت
 

 نتيجة اتباعها هلذه السياسة املكلفة؟هل ان تبين املؤسسة ملبادئ التنمية املستدامة ميكنها من حتقيق وفورات مالية  -
 ما مدى أتثري حتكم املؤسسة يف خمتلف أدوات الرقابة على حتسني األداء وحتقيق العوائد لكل املتعاملني؟-
 وهتمل األدوات احلديثة ملراقبة التسيري يف إطار التنمية املستدامة؟ هل تعتمد املؤسسة على األدوات التقليدية للرقابة-
  يري املستدامة يف املؤسسة الوصول هبا اىل حتقيق املصلحة العامة للمجتمع؟اىل أي مدى ميكن ملراقبة التس-
 
 فرضيات البحث: -  

 التالية: الفرضياتصياغة  اإلشكالية ميكنانطالقا من هذه 
مراقبة التسيري وسيلة مهمة إلدارة األداء لتحقيق الرتابط بني األهداف االقتصادية  الفرضية األوىل: -

  لتحسني النتائج املالية للمؤسسة؛ واالجتماعية والبيئية 
واملتعلقة ابجلانب للتنمية املستدامة ضمن اسرتاتيجيتها  حمل الدراسة تبين املؤسسة: الفرضية الثانية -

مالية تفوق التكاليف الناجتة عن اتباع هذه وفورات حتقيق ميكنها من  االقتصادي واالجتماعي والبيئي
 السياسة؛

يف خمتلف جوانب نشاطها، ويف األدوات األساسية للرقابة،  حمل الدراسةاملؤسسة  : حتكمالفرضية الثالثة -
 ؛حتسني أدائها وحتقيق العوائد لكل متعامليها )الداخليني واخلارجيني(يؤدي اىل 

على مناذج الرقابة املستدامة متكنها من مواجهة التحدايت  حمل الدراسةاعتماد املؤسسة  الرابعة:الفرضية  -
 املستقبلية وعدم اكتفاءها ابلوسائل التقليدية للرقابة؛

 حمل الدراسة حتقيق التنمية املستدامة للمؤسسة إىلاملستدامة يؤدي  تطبيق مراقبة التسيري الفرضية اخلامسة: -
 .كما تضمن املصلحة العامة للمجتمع  ،املستقبلياالستقرار احلايل و ا تضمن هل

 
 :أمهية البحث -

السنوات األخرية  ا يفاملواضيع اليت تستقطب اهتماما متزايد   أبحدكونه يهتم   يفأمهية هذا البحث  تتجلى
أن تكون إىل ، اليت تسعى وحماولة ربط هذا املفهوم الشاسع ابجلانب التسيريي للمؤسسة ،واملتعلق ابلتنمية املستدامة

نظام قيادة يعمل على حتقيق املسامهة الفعلية واجلدية لكل األطراف من  وأتسيسأكثر فعالية يف إقامة مشاريعها 
 خالل التحكم يف خمتلف اجلوانب املعقدة داخل املؤسسة وخارجها.



 ث
 

من  هانومستمرة متك   تحقيق مردودية دائمةب تسمح هلابقدرة تنافسية املؤسسة التنمية املستدامة متتع تفرتض 
 .valeur durableمن مصادر القيمة املستدامة  امصدر   جتعلهاطريقة و العمل براحة أكرب 

ه الصمود يف وجادرة على قهذه األمهية يطرحها كذلك واقع املؤسسات اجلزائرية اليت تبقى يف معظمها غري 
إضافة إىل ، ا حملدودية استخدامها ملختلف املعايري العلمية ملراقبة التسيرينظر   ،العامليالتغريات على املستوى الوطين و 

أدائها االقتصادي  األمر الذي يستدعي التحكم الفعلي يفحتقيق التنمية املستدامة للمؤسسة، عدم اهتمامها جبانب 
وصوال إىل حتقيق  تفاصيل التسيري اليومي للمؤسسة، الل إعطاء أمهية واسعة ملختلفمن خ، البيئيواالجتماعي و 

ابلتايل ضمان الفوائد لكل األطراف املتعاملة مع املؤسسة انطالقا من ، و التنمية املستدامة لبلوغ اسرتاتيجيةأهداف 
    املستقبل املشرتك.مبدأ 

 
 :أهداف البحث-  

، التنمية املستدامة للمؤسسةاملتبادلة بني مراقبة التسيري و  سيسعى هذا البحث إىل إبراز العالقة ،على ضوء ما تقدم
 حيث تتمثل أهداف البحث فيما يلي:

الكشف عن دور مراقبة التسيري يف حتسني أداء خمتلف وظائف املؤسسة، مع الرتكيز على األدوات الكمية  -
 ؛التنمية املستدامةحتقيق ا يف تلعب دور  التسيري اليت  ةوالنوعية لتقييم جودة أدا

ومدى  ،وحتقيق أهدافهم اجلماعية ،لف األطراف املتعاملة مع املؤسسةالتنسيق والرتابط بني خمتكيفية إبراز   -
 ؛ت املتخذة من طرف مسؤويل املؤسسةالقراراأتثريها على 

القائمة على املؤسسة حنو التنمية املستدامة القات اإلنسانية على سري أتثري الع أمهية أتكيد الطرح الذي يربز -
 اختاذ القرار؛ساس املشاركة الفعلية يف أ
 ؛على أداء املؤسسة )خاصة البيئية منها( الكشف عن أتثري املتغريات والرهاانت اخلارجية -
 .املستدامةحتقيق التنمية و  املؤسساتاملسامهة يف تدعيم أداء  ااستنتاج جمموعة من التوصيات اليت إبمكاهن  -

 
 دوافع اختيار البحث: -  

 من املربرات األساسية الختيار هذا املوضوع:
ودورها يف كشف االختالالت احلاصلة يف كل الوظائف، وهو ما األمهية الكبرية ملراقبة التسيري يف املؤسسة  -    

 يعيق مسرية املؤسسة حنو حتقيق األهداف القصرية والطويلة املدى؛



 ج
 

قلة اهتمام املؤسسات اجلزائرية بوظيفة مراقبة التسيري، وتطبيق اغلبها لألدوات التقليدية للرقابة ويف حدود  -   
 اسرتاتيجية املؤسسة، مشكلية ال ختد

 املراجع اليت تربط بني وظيفة مراقبة التسيري ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسة.قلة  -  
 
 :بحثمنهج ال -

، فإنه سيتم املطروحة الفرضياتملتطلبات  وإتباعا، جزأين إىلسيتم تقسيم البحث لطبيعة املوضوع نظر ا 
عرض ما هو متوفر من املعطيات األكادميية من خالل  ،لجزء األولل ابلنسبة التحليلي الوصفياملنهج االعتماد على 

التطبيقي حملاولة أتكيد ما دراسة حالة ابلنسبة للجزء الثاين املتعلق بالتحليلي املنهج استخدام مع  ابملوضوع، املرتبطة
 بعني الكبرية )سطيف( نظر ا ألمهية هذه الصناعةنه قد مت اختيار مؤسسة اإلمسنت أعلما ، مت طرحه يف اجلزء النظري

تعترب اللبنة األوىل ارتباط نشاطها مبفهوم التنمية املستدامة اليت ابلنسبة لالقتصاد الوطين، و  االسرتاتيجيةمكانتها و 
اليت تفرض على  حتدايت املنافسة العامليةكالتغريات املناخية و   ؛للتحدايت الكربى اليت تواجهها هذه الصناعة اليوم

 مؤسسات هذا القطاع ضرورة حتسني أدائها بصفة مستمرة تضمن هلا االستقرار الدائم.
وذلك ابستخدام أساليب التقييم املطبقة  ،والتطور الذي حققته خالل سنوات معينة ء املؤسسةأداتقييم ومنه 

مجع البياانت  أدواتعلى هذا من انحية التحليل الكمي، ولتعزيز البحث أكثر فإنه سيتم االعتماد  ،يف مراقبة التسيري
معرفة مدى إىل للوصول يف األخري  املؤسسة،املقابالت الشخصية جلميع مكوانت العنصر البشري يف من خالل 

قدرهتا على االندماج يف الراهنة، وكذا قدرة املؤسسة على ضمان استمراريتها ودميومتها يف ظل الظروف والتحدايت 
 التنمية املستدامة.

 
 صعوابت البحث: -

 خالل البحث مت مواجهة املعوقات والصعوابت التالية:
 نظرا الحتواء موضوع البحث على حماور ثالثة وهي مراقبة التسيري، األداء والتنمية املستدامة، االمر الذي تطلب  -

 ضرورة احلصول وحتليل عدد كبري من املعطيات؛ 
 قلة املراجع اليت تربط بني األداء يف املؤسسة والتنمية املستدامة، االمر الذي تطلب جمهودات إضافية يف البحث؛ -
 صعوبة احلصول على يعض املعطيات، خاصة املتعلقة ابلتكاليف اليت تعترب من املعلومات األساسية للرقابة. -
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 الدراسات السابقة:- 
فبعض الدراسات تناولت العالقة بني  ،مشلت املواضيع املطروحة يف هذه االطروحةاليت  دراساتالعديد من الهناك 

تطرقت وأخرى الشامل، تطرق ابألساس للعالقة بني التنمية املستدامة واألداء  االخروالبعض مراقبة التسيري واألداء 
لبطاقة األداء املتوازن ودورها يف حتقيق األداء االسرتاتيجي للمؤسسات، وأتيت هذه الدراسة كمسامهة واضافة بسيطة 

 :يلكل هذه الدراسات سواء األجنبية او العربية ومن اهم هذه الدراسات ما يل
 :( بعنوانKaplan et Norton, 1992)دراسة *

      « The balanced scorecard measures that drive performance » 

 متيز أداؤها شركة 12طبقت هذه الدراسة على عينة من الشركات وملدة عام كامل حيث كانت العينة تتضمن 
 ابلضعف، ويف ظل تطبيق تقنيات العالمات املتوازنة مت النهوض مبستوى أداء تلك الشركات بشكل ملحوظ.

ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة أن هذه التقنية تتضمن جمموعة متكاملة من املقاييس املالية 
املقاييس املالية مبقاييس أخرى تدعيم ها لكوهنا تؤكد على وغري املالية اليت متنح اإلدارة العليا نظرة شاملة عن واقع أدائ

     غري مالية. 
 : بعنوان( mark frigo, et al, 2000)دراسة *

« The balanced scorecard for community banks: translating strategy into 
action » 

تطبيق نظام مقياس األداء املتوازن على املصارف احمللية يف الوالايت املتحدة األمريكية كزت الدراسة على ر 
ايت عديدة تواجه دالبنوك إىل أفعال وتصرفات إدارية ،وترى الدراسة أن هناك حتواليت جاءت كرتمجة السرتاتيجية 

وازن ذات حماور األربعة تياس األداء املصناعة البنوك مما أدى إىل النظر يف تطوير أدائها وذلك من خالل استخدام مق
اليت تقيس األداء من خالل املقاييس املالية وغري املالية لتطبيق اسرتاتيجيتها ورؤيتها، وقد أوصت الدراسة أبن على 

االستفادة من مناطق القوة منه  فها بدقة من اجل حتديد املؤشرات املناسبة لقياس األداء وااملنشاة ان حتدد أهد
 هتا والعمل على جتنب نقاط الضعف.وزايد

 ( بعنوان "مراقبة التسيري وقيادة األداء"Françoise Giraud et Autres, 2005دراسة )*
ن الرقابة هي مسار قياس أاملستعملة يف الرقابة، على أساس تعرضت هذه الدراسة اىل مراقبة التسيري واألدوات 

األداء للمسؤولني التنفيذيني، كما تطرقت الدراسة ملختلف أدوات قياس األداء مع الرتكيز على األدوات احلديثة 
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املتمثلة يف بطاقة األداء املتوازن ابعتبارها من األدوات املساعدة على اختاذ القرارات واليت تعتمد على املؤشرات املالية 
 وإبراز دورها يف قيادة األداء.، وغري املالية

دى استخدام بطاقة العالمات املتوازنة ممهية و أ"  بعنوان:، (2005الناصر ونور عبد  )زويلف انعامدراسة *
 "  يف عينة من املصارف األردنية يف تقومي األداء " دراسة تطبيقية

املتوازنة وبيان كيفية مسامهتها بتحويل إىل إظهار أمهية فلسفة وآلية تطبيق بطاقة العالمات هدفت هذه الدراسة 
اسرتاتيجية املنظمة إىل لغة مشرتكة يتكلم هبا األفراد العاملني فيها من خالل صياغة مقاييس لألداء وفقا حملاور بطاقة 

 .رتاتيجي يف قطاع البنوك األردنيةالعالمات املتوازنة، ومعرفة مدى استخدام هذه البطاقة لتقومي األداء االس
خلصت الدراسة إىل ضرورة تطبيق نظام بطاقة العالمات املتوازنة بشكل متكامل يف البنوك األردنية، وقد 

لبنوك بتذليل الصعوابت اليت تقف أمهية بناء البنوك خلارطتها االسرتاتيجية وفقا هليكل بطاقة العالمات املتوازنة، قيام ا
موازنة املصارف من يها وذلك من خالل رصد مبالغ كافية مام تطبيق نظام بطاقة العالمات املتوازنة والتغلب علأ

اعتماد هذا النظام، وإرسال موظفني إىل املصارف اليت تقوم بتطبيق هذ النظام لالطالع والتدريب لغرض وضع و 
عقد دورات وإعداد برامج من قبل أفراد متخصصني ملوظفي البنك ىل إهذا ابإلضافة ، هوتشغيل هعلى كيفية تصميم

 تدريبهم على كيفية تشغيل النظام. من أجل
( بعنوان "القيادة االسرتاتيجية للمؤسسة، دور جدول القيادة Guerra Fabienne,2007دراسة )*  

 االستشرايف "
عتماد على املؤشرات املالية يف ىل حتديد العناصر املؤثرة على نظام القيادة يف املؤسسة، ابالإهدفت الدراسة 

ىل حتسني األداء املطلوب من خالل االخذ يف إألداء ومراعاة مدى وصول املؤسسة لتقييم اعداد جداول القيادة إ
االعتبار املؤشرات غري املالية الذي يؤدي اىل حتديد القيم املستهدفة من طرف املؤسسة، وكذلك تطرقت الدراسة 

تنمية املستدامة إبضافة حمور املسؤولية للبطاقة االسرتاتيجية كأداة جيدة الختاذ القرار من خالل ربط هذه البطاقة ابل
 جل تشكيل جدول قيادة استشرايف مستدام.أجتماعية وخمتلف ضوابط القياس من اال
أدوات مراقبة التسيري بني النظرية والتطبيق، دراية حالة: "(، بعنوان: 2009- 2008دراسة )نعيمة حيياوي،*

 "قطاع صناعة احلليب
ن خالل حتليل أدوات مراقبة التسيري يف ختطيط االستغالل وتقييم األداء، محيث تعرضت الدراسة ملختلف 

براز دورها يف تقييم األداء والرتكيز على األدوات احلديثة يف تقييم األداء واملتمثلة يف جداول إكل أداة ابلتفصيل و 
دية واحلديثة، ومشلت الدراسة التطبيقية واقع القيادة وبطاقة األداء املتوازن مع املقارنة بني أدوات التقييم واملتابعة التقلي
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داءها اعتمادا على األدوات التقليدية واحلديثة وخلصت الدراسة أأدوات مراقبة التسيري يف ملبنة االوراس مع تقييم 
 اىل مجلة من التوصيات ختص القطاع )قطاع احلليب(.

 عنوان:حتت ( Moez Seid,2009) دراسة*
« Les Mécanismes de contrôle de la performance globale : Le cas des 

indicateurs non financiers de la responsabilité sociale des entreprises. » 
تناولت هذه الدراسة آليات الرقابة على األداء الشامل للشركات الفرنسية ابالستعانة مبؤشرات غري مالية 

ومشلت هذه الدراسة مثانية شركات فرنسية وقد حاول الباحث اإلجابة  لقياس املسؤولية االجتماعية للمؤسسات،
 على اإلشكالية التالية: "كيف ميكن دمج مؤشرات األداء الشامل يف نظم مراقبة تسيري املؤسسات"

ن قياس واحلكم على األداء الشامل للمؤسسة بدال من الرتكيز أىل إن خالل هذه الدراسة توصل الباحث م
ن اجملهودات املبذولة من املؤسسات ابعتماد مؤشرات أدي، يواجه جمموعة من الصعوابت، و اء االقتصافقط على األد

ىل وجود صعوابت يف إهذا ابإلضافة  ،مهها منظمات اجملتمع املدينأيت نتيجة لضغط اجلهات اخلارجية و أي ةاجتماعي
 وضع األهداف الكمية لتحقيق األداء الشامل والذي يرجع لكثرة املؤشرات املعتمد يف قياس األداء الشامل. 

( بعنوان "التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف 2011-2010دراسة )العايب عبد الرمحن *
 ة قطاع صناعة االمسنت ابجلزائر.اجلزائر يف ظل حتدايت التنمية املستدامة، دراسة حال

حيث هدفت الدراسة اىل بيان وحتليل كيفية التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة يف ظل حتدايت التنمية 
التنمية  ىل بيان واقعإية، االجتماعية والبيئية، وكذلك املستدامة، ابعتبار ان األداء الشامل هو جتميع للنتائج االقتصاد

بعاد أمسنت تقوم بدمج ن مؤسسات قطاع اإلأىل إاسة مسنت يف اجلزائر. وخلصت الدر املستدامة يف مؤسسات اإل
التنمية املستدامة ضمن اهتماماهتا اإلدارية مع غياب اسرتاتيجية واضحة للتنمية املستدامة، حيث تقوم املؤسسات 

وار جاد مع األطراف ذات املصلحة وكذلك غياب اإلفصاح ابلرتكيز على األهداف االقتصادية فقط، مع غياب ح
 البيئي واالجتماعي وفق ما هو متعارف عليه عامليا.

إشكالية تقومي األداء الشامل للمؤسسة، دراسة حالة " ( بعنوان2012- 2011 ،مراد كواشي)دراسة *
 املؤسسات العمومية لإلمسنت يف اجلزائر.

ابألنظمة وقد هدفت هذه الدراسة إىل بيان مفهوم األداء الشامل وأمهية تقوميه ابلنسبة للمؤسسات، والتعريف 
ة لعني الكبرية، وحماولمسنت مؤسسات اإل على األداء املتوازن بطاقةاء، وكذلك اقرتاح منوذج لتطبيق داحلديثة لتقومي األ

 .ىل هذه البطاقةإإضافة البعد اجملتمعي والبيئي 
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امل ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أهنا تعترب بطاقة األداء املتوازن نظام تقومي أداء متوازن ومتك 
داة لرتمجة االسرتاتيجيات اىل اهداف تشغيلية ومؤشرات عملية حتقق رؤية ومهمة املؤسسة، وان اغلب املؤشرات أو 

أهنا مؤشرات تعكس  املايل، كمامسنت هي مؤشرات تشغيلية يغلب عليها الطابع املستخدمة لتقومي أداء مؤسسات اإل
 فقط اجلوانب الداخلية للمؤسسة.

 بعد استعراض الدراسات السابقة يتضح ما يلي:
جل تطوير أأداة إدارية اسرتاتيجية مهمة من الدراسات السابقة ايدت تطبيق بطاقة األداء املتوازن، واعتربهتا  -

 ؛املالية مبا حيسن من أدائها األداء املالية وغريمقاييس 
املايل، بعد العمالء، بعد العمليات  )البعدركزت معظم الدراسات السابقة على بطاقة األداء املتوازن أببعادها األربعة  -

التنمية  ارإطبعاد البطاقة يف أدون ضبط والبيئي ضافت البعد االجتماعي أ والنمو( ومنها منبعد التعلم  الداخلية،
 ؛املستدامة )االقتصادية، االجتماعية، البيئية(

ن بعضها تناول قواعد مراقبة أكما   األداء،معظم الدراسات السابقة أدوات مراقبة التسيري ودورها يف تقييم تناولت  -
 .املستدامةالتنمية  إطارالتسيري يف 

هنا حاولت اجلمع بني مراقبة التسيري التقليدية واحلديثة أن هذه الدراسة تتميز عن ابقي الدراسات إلذلك ف
ابعتمادها على مؤشرات  املستدامةالشامل للمؤسسة يف ظل حتدايت التنمية  ومتابعة وحتسني األداءودورها يف تقييم 

ن األداء أابعتبار  املناسبة،قياس مالية وغري مالية تعكس أداء املؤسسة ومتكنها من اختاذ اإلجراءات التصحيحية 
أدوات مراقبة التسيري  استخدام وابلتايل الرتكيز على ،والبيئيةواالجتماعية  االقتصادية جتميع للنتائجالشامل هو 

لتحقيق  على املدى القصري واملدى االسرتاتيجي احلديثة يف متابعة وتطوير األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي
 ،ةاملتوازن يشمل مؤشرات حمددة ختدم اسرتاتيجية املؤسس لألداءح منوذج خدمة اجملتمع ابقرتا مصلحة متعامليها و 

ختاذ التدابري التصحيحية املناسبة ابستمرار مبا خيدم مصلحة املؤسسة قابة املستدامة وتقييم األداء وابللر  كأداةيستخدم  
 .كل األطراف الداخلية يف املؤسسة  ومبشاركة
 

 : البحثحمتوايت  -  
جزء نظري وجزء تطبيقي، حيث يشمل اجلزء  جوانب موضوع الدراسة مت تقسيم البحث إىللإلملام جبميع 

 الفصول التالية:  النظري



 ر
 

: التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية وخمتلف املفاهيم املرتبطة هبا، فمن خالل هذا الفصل سوف الفصل األول
بعادها، املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة وعالقتها أسسة مبختلف يتم التطرق لإلطار النظري للتنمية املستدامة يف املؤ 

 ابلتنمية املستدامة؛ اابلتنمية املستدامة، مث احلوكمة وعالقته
: مسامهة مراقبة التسيري يف حتقيق التنمية املستدامة، حيث سنتطرق من خالله اىل األسس النظرية الفصل الثاين

هم األدوات التقليدية واحلديثة واملستدامة املعتمدة يف مراقبة أاملستدامة، مث استعراض مراقبة التسيري و ملراقبة التسيري، 
 ؛لتقييم األداء يف املؤسسة التسيري

: أسس األداء الشامل للمؤسسة يف إطار التنمية املستدامة، من خالل هذا الفصل سوف يتم التطرق الفصل الثالث
ىل االداء االقتصادي، االجتماعي والبيئي وأدوات إقياسه، مث تقسيمه  لتقييم األداء الشامل يف املؤسسة ومؤشرات

 املعتمدة، ابإلضافة ألهم املعايري واملواصفات الدولية احملددة ملتطلبات التنمية املستدامة يف املؤسسة؛القياس 
 أما اجلزء التطبيقي فيشمل الفصول التالية:

مسنت لعني لكبرية، من خالل هذا الفصل سنحاول اء مؤسسة اإل: دور مراقبة التسيري يف تقييم أدالفصل الرابع
مسنت يف اجلزائر عموما ويف املؤسسة حمل الدراسة خصوصا، مع الرتكيز على واقع لقاء نظرة عامة على صناعة اإلإ

ؤسسة ودورها من خالل إبراز األدوات الرقابية املعتمدة يف امل مراقبة التسيري يف هذه املؤسسة ودورها يف تقييم األداء
 ؛يف تقييم األداء

مسنت لعني لكبرية، حيث سنحاول تقييم : تقييم األداء الشامل يف إطار التنمية املستدامة ملؤسسة اإلالفصل اخلامس
مث اقرتاح  املعتمدة يف هذا اجملال، األداء االقتصادي، االجتماعي والبيئي ابالعتماد على مجلة من مؤشرات األداء

داء املتوازن للمؤسسة حمل الدراسة اعتمادا على مؤشرات حمددة مرتبطة ابألهداف االسرتاتيجية منوذج لبطاقة األ
 تلخص مستوى األداء الشامل للمؤسسة حمل الدراسة. املؤسسة
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 متهيد:         

ية دورها يف تعرف املؤسسات اقباال كبريا على ادماج التنمية املستدامة ضمن اهتماماهتا التسيريية بغرض تقو 
 لسامهة يف استدامة اجملتمع من خالامل تعمل علىفهي ، لذلك ليه وضمان بقائها واستمراريتها اجملتمع الذي تنتمي إ

األخذ بعني االعتبار أتثري نشاط املؤسسة على حميطها وعلى خمتلف مع ، االجتماعية والبيئية االقتصاديةالثالثة  أبعادها
عمل هو المن مث فإن ظهور مفهوم االستدامة على مستوى املؤسسة ، و ذات املصلحة وعلى اجملتمع عمومااألطراف 

والذي  جتاه العمال ومجيع األطراف ذات املصلحةاسياستها دون امهال التوازن بني أدائها االقتصادي، على خلق 
وهو ما  ضافة إىل آاثر أنشطتها على البيئة واحمليط الذي تنشط فيهإ، ىل حتقيق ما يعرف ابألداء االجتماعييؤدي إ

املؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت تقاس هبا حتديد األنشطة و لك من خالل ذويتم . صف ابألداء البيئييو 
شكل من أشكال املسامهة يف التنمية وهي  مبفهوم املسؤولية االجتماعية اليت ترتبطو  يف املؤسسة،استدامة التنمية 

ارتباطها ىل إ افةهذا ابإلض فالكثري من متطلبات التنمية املستدامة جتد تطبيقاهتا يف املسؤولية االجتماعية، ،املستدامة
 األساس الداعم لسريورة التنمية املستدامة.احلوكمة اليت تعترب كذلك مبفهوم 

عموما والتنمية املستدامة النظري للتنمية املستدامة  اإلطارىل حتديد إيهدف الفصل انطالقا من هذا الطرح فإن هذا 
 :من خالل املباحث التاليةوهذا احلوكمة االجتماعية و براز عالقتها مبفاهيم املسؤولية ؤسسة خصوصا مع إيف امل

 

 للتنمية املستدامة يف املؤسسة؛ مدخل مفاهيمي املبحث األول: 

 املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة يف املؤسسة؛ املبحث الثاين: 

 .احلوكمة والتنمية املستدامة يف املؤسسةاملبحث الثالث: 
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  يف املؤسسة  لتنمية املستدامةل مفاهيميمدخل : املبحث األول
يف القرن  االعتقادالتنمية كنموذج تقليدي يستهدف النمو االقتصادي كما ساد  إىل مفهوم مل يعد ينظر  
يه كمفهوم أوسع يرتبط إلينظر  أصبحبل ، ئج املرضية حنو اجملتمع والبيئةحيث مل حيقق هذا النموذج النتا العشرين،

 مع احلفاظ لألجيال ،يف آن واحداحملافظة على البيئة تماعي مع االجو  االقتصاديحتقق النمو اليت ستدامة املتنمية ابل
  1.درات متكنهم أيضا من حتقيق النمومقعلى  القادمة

 ماهية التنمية املستدامة  األول:املطلب 
واملهتمني ابلبيئة دى الباحثني لليحتل مكانة هامة  املستدامة يف أواخر القرن املاضيوم التنمية هظهر مف عموما 

 رب، وتعتعلى السواء تخلفوامل املتقدماملتاحة يف العامل  اإلمكاانتالضغوط املتزايدة على  إىلهتمام االيعود هذا و 
االخذ  مع ،ي للنمو من جهةمتر  لنشاطات االقتصادية اليتامع  تعاملي الرشدابلعقالنية و ز االستدامة منط تنموي ميتا

 أخرى.احملافظة على البيئة من جهة  ابإلجراءات
 املستدامة.مفهوم التنمية  األول:الفرع 

الدائم )املستدام( لتسيري " التحسني النوعي و  االقتصاديةتعين من الناحية  :املستدامةالتنمية تعريف  -1
م على البحث عن دميومة التنمية تقو  فعملية ،االزدهارو  التقدم، التطور، التحول، النموتعين كذلك وهي " االقتصاد

 2ضرار مبصاحل وحاجيات أجيال املستقبل.تلبية حاجات احلاضر دون اإل
 : بـ ميكن تصنيفهايت ال التنميةعناصر وشروط هذه  تتضمنظهر العديد من التعريفات اليت يف هذا اإلطار 

وهي تعاريف أقرب للشعارات  للتنمية املستدامة،يف خمتصرة مسيت ابلتعاريف األحادية : متثل تعار الصنف األول
 3:منها نذكر والتحليلي والعملي وتفتقد للعمق العلمي

 ؛ئةلتنمية اليت ال تتعارض مع البيالتنمية املستدامة هي ا -
 ؛لالستمرارلقابلة ااملستدامة هي التنمية املتجددة و التنمية  -
  عية.الطبيية لعقلية ال هنائية املوارد مية املستدامة هي اليت تضع النهاالتن  -
 

                                                            
، ص 2015دن، د. عايد عبد هللا العصيمي، املسؤولية االجتماعية للشركات حنو التنمية املستدامة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األر   1
.53.   

2  Marie deblonde, Le développement durable, Ellipses Edition Marketing SA, Paris,2011 , P. 08. 
  3   د. عبد الرمحن سيف سردار، التنمية املستدامة، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،2015، ص. 112.
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 منها:كثر مشوال نذكر األالتنمية املستدامة  ومتثل تعاريف :الثاينالصنف 
الراهنة دون املساس  األجيالهي تنمية تستجيب الحتياجات " :البيئةاألمم املتحدة للتنمية و برانمج تعريف   

 1 ؛"أيضاعلى الوفاء ابحتياجاهتا القادمة لالستجابة أو  األجيالبقدرة 

يف العملية  استخدامه للموارد الطبيعية"العالقة بني النشاط االقتصادي و أبهنا  ةكما تعرف التنمية املستدام   
ت نوعية جيدة للنشاط االقتصادي خمرجات ذا إىلحيقق التوصل  اجملتمع، مباانعكاس ذلك على منط حياة و  اإلنتاجية

استخدام املوارد الطبيعية مبا يؤمن استدامتها وسالمتها، دون أن يؤثر ذلك الرتشيد سلبا على منط احلياة  ترشيدو 
 2؛وتطوره"
لطبيعية وتوجيه التغري التقين واملؤسسي اأبهنا "إدارة ومحاية قاعدة املوارد  املنظمة العاملية للتغذية هافكما تعر    

 3ية لألجيال احلالية واملستقبلية"؛احلاجات البشر بطريقة تضمن حتقيق واستمرار إرضاء 
 أكرب إىلفاهية االجتماعية ابلر  االرتقاء إىلذلك النشاط الذي يؤدي  أبهنا" (Edward Barbierويعرفها )

ويوضح ذلك  ،ةالبيئيعلى املوارد الطبيعية املتاحة، وأبقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إىل ، مع احلرص قدر ممكن
 4؛"بيئيفيما هو اقتصادي واجتماعي و  تداخالكوهنا أكثر تعقيدا و   التنمية املستدامة ختتلف عن التنمية يفأن 

فادها أن االهتمام ابلبيئة م هامةعلى حقيقة  ترتكزفلسفة التنمية املستدامة ن امن خالل ما سبق ميكن القول 
، فاألجيال احلاضرة تستغل ، نظرا لكون الطبيعة هي أساس النشاط الصناعي والزراعيةجوهر التنمية االقتصادييعد 

 يئة واملوارد الطبيعية. هذه املوارد حمققة جناحا يف النمو واملنافسة متجاهلة حقوق األجيال القادمة يف الب
تساهم يف حتقيق كنولوجي، و التاالجتماعي و تصادي و االققق التوازن بني النظام البيئي و التنمية اليت حت إذن هيف

  التالية:إىل النقاط استنادا أقصى حد من النمو 
 االقتصاد؛يف  واملوارد املتاحةألمثل لإلمكانيات التأكيد على ضرورة االستغالل ا -

                                                            
وذجا، ملتقى أ. هشام مكي، أ. عبد الرمحن بوطيبة، دور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة، االحتاد األوريب من  1

 . 6( جامعة تيارت.ص.2014نوفمرب 13-12ة يف حتقيق التنمية يف اجلزائر )حول: دور العالقات االجتماعي
 

   . 37، ص.2007خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية املستدامة يف ظل العوملة املعاصرة، الدار اجلامعية، مصر،2
     . 12د. عبد الرمحن سيف سردار، مرجع سابق، ص.3
املستدامة بني احلق يف استغالل املوارد الطبيعية املسؤولية عن محاية البيئة، مداخلة يف امللتقى الدويل الثاين، السياسات والتجارب آسيا قاسيمي، التنمية    4

      .05، ص.2012التنموية ابجملال العريب واملتوسطي، تونس، 
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االجتماعية قتصادية و الناجتة عن األنشطة االلى البيئة عن طريق التقليل قدر اإلمكان من اآلاثر السلبية احملافظة ع -
 ؛على البيئةو على مصادر االقتصاد 

 .ئاتملعيشة ملختلف الف مستوايت التحقيق تنمية اقتصادية متوازنة قادرة على إحداث تقارب يف السعي -
خمتلف اجلهات  دوريربط النمو االقتصادي املستدام للدولة ب ق مبفهوم مرتبط ابالقتصاد الكليفالتنمية املستدامة تتعل

 1:واملتمثلة يف فيهاالفاعلة 
 ؛ضافةللقيمة املاملؤسسات املنشئة  -    

 كرأمسال بشري؛املواطنني   -

رف السوق لوحده لها من طم واملتدخل يف كل اجملاالت اليت ال ميكن حتمالسلطات العمومية يف دورها املنظ -
 .الطبيعي( احمليط، احلفاظ على نشآت الكربى، الرتبيةامل )الصحة العمومية،

 املستدامة:املتغريات األساسية املؤثرة على مفهوم التنمية  -2
 ميكن تلخيصها فيما يلي:  عدة متغريات أساسيةب مفهوم التنمية املستدامة يتأثر
 املقدمة  ان حمور التعاريف: يشكل اإلنسمكانة اإلنسان ضمن التعاريف املقدمة بشأن التنمية املستدامة

الرفاهية الصحية والتعليم و  ستوى الرعايةتتضمن تنمية بشرية تؤدي إىل حتسني محيث  ،بشأن التنمية املستدامة
 ؛االجتماعية

  ب بتوسيع تعريف التنمية : حيث قام بعض الكتاالتنمية املستدامة حتديد مفهوممكانة التكنولوجيا يف
أن هناك  وأشاروا إىلية املستدامة لتشمل حتقيق التحول السريع يف القاعدة التكنولوجية للحضارة الصناع

  ؛وأكفأ وأقدر على إنقاذ املوارد الطبيعيةحاجة إىل تكنولوجيا جديدة تكون أنظف 
  خمتلف تعريفات التنمية  العنصر اهلام الذي تشري إليه املستدامة:تعريف التنمية  العدالة ضمنمكانة

 : عنصر اإلنصاف أو العدالة، فهناك نوعني من اإلنصافمة هو املستدا
العتبار عند وضع التحليالت إنصاف األجيال البشرية اليت مل تولد بعد، وهي اليت ال تؤخذ مصاحلها يف ا -

  ؛قوى السوق هذه املصاحل االقتصادية وال تراعي

                                                            
1 Geneviève Férone   et autres, Le développement durable : Des enjeux stratégique pour 
l’entreprise, 3eme tirage, Edition d’organisation, paris, 2002, p.272.  
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جيدون فرصا متساوية للحصول على املوارد  الذين ال، و االمر ابألجيال احلاضرة الثاين فيتعلق أما االنصاف -
  .االقتصاديةاخلريات االجتماعية و الستفادة من ا   عية أو الطبي

 
 أبعاد التنمية املستدامة : الفرع الثاين 
القتصاد، اجملتمع( ويسمى )البيئة، ا هيعلى شكل مثلث رؤوسه ند فكرة التنمية املستدامة على منوذج بسيط تست

 :التايلكل أيضا منوذج الثالث دوائر كما هو موضح يف الش يطلق عليهمنوذج األركان الثالثة و 
 ستدامةلتنمية امللة (: منوذج األركان الثالث01) رقم الشكل                       

 

 

  

 

                           

Source : Alain jounot, RSE et développement durable, éditions AFNOR, 2010, p04. 

 :االبعاد التالية يعرب النموذج علىحيث           
 هبدف  جمال التصنيع، واحرتامها يف: يوضح هذا البعد االسرتاتيجيات اليت جيب توافرها البعد البيئي

وذلك حىت ال يؤثر على التوازن البيئي،  واستنزافه بطريقة غري عقالنية هدرهالتسيري األمثل للرأمسال الطبيعي بدال من 
نقل اجملتمع املكوانت و  تتحكم يف إنتاج النفاايت، استعمال وتوظيف تقنياتاملوارد  استعمالمن خالل التحكم يف 

 1.إىل عصر الصناعات النظيفة
  2:املتحدة اخلطوات التالية األمم قدمتصناعة نظيفة  إىلومن أجل الوصول 

 بيئيا يف إطار خطط مرنة؛ املتواصلةتشجيع الصناعة  -
                                                            

  33د عبد الرمحن سيف سردار، مرجع سابق، ص. 1 
2  Guyonnard François Marie, Willard Frédérique, Le Management environnemental au 
développement durable des entreprises, Ademe, France,  2005 , p.05    

 

 البيئة المجتمع

 االقتصاد

التنمية 

 المستدامة
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 طاهنا؛نفس املعايري خارج وداخل أو إلزام الشركات العاملية ب -
 ري املباشرة؛غث سواء املباشرة أو عن التلو  واألخطار النامجةوعية بكل الوسائل ابخلسائر الت-
 ؛كافة مراحل التعليم  وإدراجها يفواجملتمع د عليها من طرف الفر  وإلزامية احملافظةالبيئة اآلمنة،  مإدخال مفاهي -
 ؛ة للجميعيالثقافربامج الو  اإلعالموسائل  من خالل إشراكآلية التنمية املستدامة تبين اجملتمعات يف  إشراك-
  .والسياسة الضريبيةمن خالل آليات السوق  النظيف بيئيا، اإلنتاجتشجيع  -

  يبه من السلع واخلدمات نص يراد منه حتسني مستوى الرفاهية لإلنسان من خالل زايدةو  :االقتصاديالبعد
رئيسية طار ما مل تتحقق العناصر الغري أن هذا يتعذر حتقيقه يف ظل حمدودية املوارد املتاحة للعديد من األق ،الضرورية

 : هلذا البعد واملتمثلة يف
 ؛ار والتنظيم واملعرفة ورأس املالر ويف مقدمتها االستقتوفر عناصر اإلنتاج الرئيسية  -
 ؛فيذ السياسات والربامج التنمويةة بتنيننظمات املعوامل والفاعلية لألفرادرفع مستوى الكفاءة  -
 1.زايدة معدالت النمو يف خمتلف جماالت اإلنتاج لزايدة معدل الدخل الفردي -

ملال، إشباع احلاجات ، كفاءة رأس امالنمو االقتصادي املستداوابلتايل فالبعد االقتصادي عموما يشمل 
 2.األساسية، العدالة االقتصادية

  مع مرتفعةعدالت منو لتحقيق م تسعى املستدامةعلى الصعيد اإلنساين فان التنمية  :االجتماعيالبعد 
ألفراد إىل املدن، وذلك من اووقف تدفق  لتفادي استنزاف املوارد الطبيعية السكاناحملافظة على استقرار معدل منو 

 لتنمية.ليف التخطيط  قدر من املشاركة الشعبية والتعليمية وحتقيق أكربخالل تطوير مستوى اخلدمات الصحية 
 الثقايف،املشاركة الشعبية، التنوع العدالة يف التوزيع، ومن هنا فالبعد االجتماعي يسوقنا إىل تسليط الضوء على 

 3.البطالة وتوزيع السكان، الصحة والتعليم وحماربةمنو  ات،املؤسساستدامة 
 واالجتماعية، فهياالقتصادية  وابلتايل فالتنمية املستدامة ال ترتكز على اجلانب البيئي فقط بل تشمل اجلوانب

 شيد للموارد.والتنظيم والرت يتسم ابلضبط  يإطار تفاعل ومتكاملة يفتنمية ثالثية األبعاد مرتابطة 

                                                            
  

ية والتعليم، عبد العزيز بن صقر الغامدي، تنمية املوارد البشرية ومتطلبات التنمية املستدامة لألمن العريب، ورقة عمل مقدمة للملتقى العريب للرتبد.1 
 . 09، ص.2006بريوت،

  4، ص. 2007الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، د. عثمان حممد غنيم، د. ماجدة أبو زنط، التنمية املستدامة، دار   2
  .36-35 د. عبد الرمحن سيف سردار، مرجع سابق، ص. ص. 3



التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية                                           الفصل األول     
 

 

 
 

8 

بل ال بد من اإلشارة إىل  املستدامة،وصف هذه األبعاد أبهنا مرتابطة معا كما يظهر مثلث التنمية  يكفيوال 
ميكن التعامل مع هذه األبعاد على أهنا منظومات فرعية ملنظومة التنمية متداخلة ومتكاملة، و هذه األبعاد مرتابطة و أن 

 التايل:املستدامة، وهذا ما يتضح من خالل الشكل 
 .ة(: تكامل أبعاد عملية التنمية املستدام02) رقم الشكل                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

دار النشر والتوزيع،  ،1ط قياسها،أدوات املستدامة، فلسفتها وأساليب ختطيطها و أبو زنط، التنمية  ة: عثمان حممد غنيم، د. ماجداملصدر
 .43ص. ،2007عمان،

 والسياسي الذيتكون حتت إطار البعد األخالقي  أبن مشاركة هذه األبعاد الثالثةخرى ترى دراسات ااك وهن
 واملصداقية وتوايل السيادة وتنامي الثقةاختاذ القرار  واملشاركة يف وضمان الشفافيةجيسد مبادئ احلكم الراشد، 

يساهم بفعالية يف جتسيد معايري االستدامة على مستوى البعد  وهذا البعد املتالحقة،أبجياله  واالستقاللية للمجتمع
 .واالجتماعي والبيئياالقتصادي 

 
 

 املساواة

االجتماعيةاحلركة   

 املشاركة الشعبية

 تفويض الصالحيات

مامنو مستد  

 كفاءة رأس املال

 تنظيم البيئة

 املوارد الطبيعية

 التنوع اإلحيائي

 الطاقة االستيعابية

 

 

 
 االقتصاد

 المجتمع

 البيئة
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 املؤسسة على مستوى التنمية املستدامة  الثاين:املطلب 
ن كولعل أهم طرف مي ألجيال ابلتساوي،احملافظة على الثروة جلميع ابتوزيع و  ستدامة مفهوما مشوليا يعىنتعترب التنمية امل

فهوم وتدجمه ضمن سياستها اليت جيب أن تتبىن هذا امل هي املؤسساتة يف حتقيق هذا املفهوم ييسهم أبكثر فاعل أن
توازن بني أدائها االقتصادي، ها، أو ما يسمى اليوم حماولة الوصول إىل املؤسسة املستدامة من خالل التاسرتاتيجيو 

 احمليط الذي تنشط فيه. لبيئة و اثر أنشطتها على اأإىل  ابإلضافة ،املصلحةراف ذات جتاه العمال ومجيع األط سياستها
 ماهية املؤسسة املستدامة  األول:الفرع 

 املؤسسة املستدامة  مفهوم  -1
اللوائح التشريعية، حيث تستمد حترتم جمموع املبادئ اليت تلك املؤسسة امللتزمة ابحرتام "على أهنا  ميكن تعريفها

 1.واالتفاقيات"من أدوات دولية معروفة مثل املعاهدات 
أيضا  وتعرف «l’entreprise responsable» املؤسسة املسؤولة» ـبويطلق كذلك على املؤسسة املستدامة 

  2التالية:املؤسسة اليت حتاول تلبية احلاجات األربعة "هنا أب
 اجملتمع؛منفعة -
 ؛الزبوناجات تلبية ح –
 ؛لمسامهنيابلنسبة ل األداءحتسني   -        

  ." املنيإرضاء الع –
"االسرتاتيجيات من خالل اعتماد  اآلنية وائدعالول على من احلص أهمفاملؤسسة املستدامة ذات رؤية مستقبلية 

االسرتاتيجيات اليت حتقق نتائج تتجاوز التوقعات، هذه واليت  املالئمة للبيئة األعمالالقائمة على ممارسة " اخلضراء
  3.، أي القدرة على مواصلة حتقيق الرحبية دون قيد بيئيالطبيعية جوهراي واليت ترتكز حول فكرة االستدامةتكتنف البيئة 

فقد أثبتت جتارب  الطويل،يعترب استثمارا على املدى  هلكن ة املستدامة يكلف املؤسسة الكثريإدماج التنميف
 يتعلقخاصة فيما  ،جناح كبري أدى هبا إىل حتقيقالتسيريية انه  امؤسسات عاملية أدجمت هذا املفهوم ضمن اهتماماهت

                                                            
1 Philippe Detrie, l’entreprise durable, Dunod, Paris, 2005, P. 10 
2Op.cit. P10  
 

لتنمية املستدامة كمال حممد منصوري، جودي حممد رمزي، املراجعة البيئية أتكد متطلبات املؤسسة املستدامة وحتقيق التنمية املستدامة، امللتقى الدويل "ا    3
   . 599، ص. 2008والكفاءة االستخدامية "كلية العلوم االقتصادية سطيف،
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، )االقتصاديالكلي للمؤسسة  األداءحتسني مما ينعكس على حتسني صورة املؤسسة لدى اجملتمع، لشرعية والقبول و اب
 1:اىل االستعانة جبملة من األدوات نذكر منها(. وإلدماج وظيفة االستدامة تلجا املؤسسات االجتماعي، البيئي

 دولية؛ية قياسمعايري ومواصفات  -

 ن مجعيات ومنظمات دولية؛املبادرات الدولية الصادرة ع -

 معايري حملية تطبق على مستوى الدولة. -
  ستدامة. هذه األدوات تشكل إطار عمل متكامل للوقوف على مسامهة املؤسسة يف التنمية امل

 مسرية املؤسسة حنو التنمية املستدامة  -2
اغلب املؤسسات تربط إدارة التنمية املستدامة مبديرية البيئة او مديرية االتصال او حىت مديرية املوارد البشرية، 

إلدارة التنمية املستدامة يف  او مدير ني خلية عمل خاصة يشرف عليها مسؤولفللقيام ابلعملية من املهم تعي
حيث يعمل مدير التنمية 2املستدامة،إبعداد ميثاق للتنمية املستدامة يوضح سياسة املؤسسة يقوم املؤسسة، 

املؤسسة مع املستدامة يف املؤسسة على تنفيذ االسرتاتيجية وخطة العمل والتعامل مع شبكة املسامهني يف 
القائم على و حمدود العدد الذي يكون  اقرتاح املسارات واإلجراءات الالزمة وذلك ابلتنسيق مع فريق العمل

من املنتجات واخلدمات  كة يف بناء عروض جديدةر توزيع املهام .هذا ابالضافةاىل قيام املدير وفريقه على املشا
تصميم املنتوج وهو ما يسمى "التسويق املسؤول"، ويف من خالل دمج معايري التنمية املستدامة يف مرحلة 

هذا االطار فان على مدير التنمية املستدامة القيام أبعمال تصب يف التنمية املستدامة واليت ختلق القيمة 
 3للمؤسسة ، هذه املهمة جتعله يبحث عن إجراءات التنمية املستدامة األكثر توليدا للقيمة. 

 4ظيفة التنمية املستدامة مجيع الوظائف يف املؤسسة وهي:و تشمل  على هذا األساسو  
 الزابئن؛والعالقات مع والتسويق إدارة املبيعات -

                                                            

الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتدايت التنمية املستدامة، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، العايب عبد الرمحان، التحكم يف األداء - 1 
 .97، جامعة سطيف.ص2011

 
2 Lise Moutamalle, L’intégration du développement durable au management quotidien d’une 
entreprise, L’Harmattan, 2004, p126. 
3 Patrick Widloecher, Isabelle Querne, Le guide du développement durable en entreprise, 
Editions Echos, p246. 
4Lise Moutamalle, op.cit. , p127. 
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 إدارة املشرتايت والعالقات مع املوردين؛-
 خلي؛إدارة املوارد البشرية واحلوار الدا-
 امهني.اإلدارة املالية والعالقات مع املس-

  1:هي التنمية املستدامةللوصول لتحقيق مراحل رئيسية متر هبا املؤسسة  ةهناك ثالثو 
  ضمان حتقيق املطابقة والتهيؤ للظروف املستقبلية :االوىلاملرحلة 

 )العامليةللمطابقة القانونية  قيقهامن حتعليها أوال التأكد  لتنمية املستدامة من قبل املؤسسةقبل اختاذ قرار تبىن ا
 املتغريات القانونية املستقبلية؛ ملواجهة االستعدادمث  واحمللية(

 تسيري املخاطر  :الثانيةاملرحلة 
تنشأ لدى املؤسسة  وهنا ،يةفعوائق إضاااللتزامات اجلديدة للمجتمع الضغوطات و  املؤسسة تعترب هذه املرحلةيف 

اليت متس بصورة ومسعة لة م بتشخيص موسع للمخاطر احملتمو ، حيث تقنزعة لتعزيز ودعم طريقتها يف تسيري املخاطر
 البيئية؛اجملتمعية و  ،ة عن ممارسة أنشطتها االقتصادية، االجتماعيةالناجتاملؤسسة و 

  تسيري مسعة املؤسسة :الثالثةاملرحلة 
ا أن عليهلعامل يتغري و فهي تدرك أبن ا يف هذه املرحلة تعترب املؤسسة الضغوطات اجلديدة للمجتمع كفرص،

سمعة اجليدة اليت متكنها كتساب الوا تستطيع إجياد حلول هلذه الرهاانت ، وبذلك املواجهة وأال تنشط بشكل منعزل
هذا ما يعزز جاذبيتها و  اجملاالت،العمالء والعاملني واعطاءها فرص كبرية يف العديد من  أفضلمن احلصول على 

   ؛ها واستمرارهابقاء ويضمن
 املؤسسةامتيازات تبين التنمية املستدامة يف  -3

مينحها مجلة من االمتيازات  يعترب العديد من الباحثني أبن انتهاج خيار التنمية املستدامة من طرف املؤسسات
ابلنسبة ستدامة يعترب ية املنموانتهاج الت حها،نسسة االستفادة من الفرص اليت متشريطة أن يستطيع صاحب املؤ 

 أيضا كأحد الوسائل اليت حتقق يعتربو الطويلة املدى  اسرتاتيجيتهاالوسائل اليت تسمح هلا إبعادة حتديد  أحد للمؤسسة
  األجل املتوسط والقصري.يفاتيجي االسرت ذلك أحد عناصر التموقع بهو و  ،تنافسيتها من وحيسنهلا التميز عن غريها 

                                                            
1  Olivier Dubigeon, Piloter un développement responsable : Quel processus pour l’entreprise, 
3ème édition, Pearson éducation, paris, 2003, P .P.81-83.  
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  1ما يلي:ومن امتيازات تبين التنمية املستدامة من قبل املؤسسات نذكر 
ري يستأساليب و  ن إدماج التنمية املستدامة يف طرق: إمن عناصر حتقيق األداء التنمية املستدامة عنصر -

آاثر إجيابية احلصول على زمن ويسمح هلا مع مرور ال انتهاج عملية التحسني املستمر،املؤسسة يسمح هلا ابالخنراط و 
 ؛ابلبعد االجتماعي زيبشكل موا ية مع االهتمامتسمح بتحقيق متطلبات الزابئن دون التفريط يف حتسني اإلنتاج

 اإلدارةية املستدامة على نمتعتمد الت: االعتماد على مبدأ التحسني املستمر يف انتهاج التنمية املستدامة -
وذلك ابملرور على عدة مراحل كما هي  حسني املستمر،ترتكز على مبدأ الت وهذه األخرية والطويلة األجلالشاملة 

 2يف: واملتمثلة (Edward Demingيعرف حبلقة ) ما املستمر اوحمددة يف مقارابت التحسني 
 حتديد قيم ورؤية املؤسسة؛-
 انت املوضوعية بشأن الركائز الثالثة للتنمية املستدامة؛حتديد الرها-
 األطراف املعنية؛حتديد توقعات -
 تصنيف هذه الرهاانت؛-
 الرهاانت األساسية؛ بشأنحتديد األهداف -
 انطالقا من رؤية وسياسة املؤسسة؛ مراجعة القيم-
 ؛اعداد خطة العمل وعمليات التنفيذ-
 التحقق من تطابق عمليات التخطيط والتنفيذ؛-
 اعداد ونشر التقرير.-

ميكن أن تعتمد على التحسني املستمر كقاعدة يف اإلدارة بدون وجود  ال :املؤسسةتثمني مجيع موارد  -
، هو الوحيد القادر على تثمينهااملوارد حبيث يكون  واجلامع لكلمشروع موحد جلميع اجلهود املوجودة داخل املؤسسة 

ذلك  ويكون ،واملؤسسة رغبات كل العمالاملؤسسات أن حيددوا األهداف اليت من شأهنا أن تشبع  وعلى مسريي
هذه األمور  لآلخرين، كلوحتويل اخلربات  االبتكار، تثمنياملبادرة، و روح  املتواصل، تشجيعالتكوين  ثمنيبتطوير وت

 3؛من شأهنا أن تساعد على حتسني األداء

                                                            
زائر، واقع امللتقى أ.د. بقة الشريف ود. العايب عبد الرمحن، التنمية املستدامة والتحدايت اجلديدة املطروحة أمام املؤسسات مع اإلشارة للوضع الراهن للج  1

 .8، ص2008ية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، افريلالدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد البشرية، كل
2 Hadelin de Beer, L’entreprise et le développement durable, Revue Etopia, octobre 2010, p06. 

  .09. بقة الشريف ود. العايب عبد الرمحن، مرجع سابق، ص. د3  
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ى بعض املؤسسات مهما كان شكلها إىل سعت :املؤسسةالتنمية املستدامة عامل من عوامل ضمان بقاء  -
ة االحتفاظ مبحاول ويكون ذلك وحميط متقلبئها يف ظل بيئة ابق وذلك مبحاولة بتطبيق التنمية املستدامةهتمام اال

العوامل اليت جيب  ومن بني، ةاالستدانة الفائق إىلعدم اللجوء و واالعتماد على التمويل الذايت بنفس أصحاب امللكية 
 : ءبقالضمان العلى املؤسسة االهتمام هبا 

  االستهالك الطاقة؛االقتصاد يف 
 التوفيق بني األداء االقتصادي واألداء البيئي واالجتماعي. 

أن تكون أكثر تنافسية وأكثر  على ع املؤسسةالبيئية هي طريقة يف التسيري تشجالفعالية : البيئيةالفعالية  -
أكثر مبوارد أقل وذلك إبدماج  تشجيع الفعالية البيئية يكون ابن تنتجف على املستوى البيئي، ابتكارا أو أكثر مسؤولية

تفادي و  املوارداإلسراف يف بتفادي  وإنتاجه وكذلكتوج نعنصر إعادة استعمال الفضالت منذ البداية يف تصميم امل
 التلوث؛

ابلصيانة  البيئية وذلكتحكم يف تكاليفها ميكنها من اللفعالية البيئية املؤسسة لق يتطب :التكاليفالتحكم يف  -
وتكون أيضا ابالقتصاد يف الطاقة مما يؤدي  ،اإلنتاجيةالعملية  اليت قد تنجم أثناء وبتحليل اخلسائراجليدة للمعدات 

حكم يف التكاليف ابإلضافة اىل الت املخاطر، هذاف النامجة عن التأمني عن ومراجعة املصاري ليل من االستهالكالتق إىل
  ؛حوادث العمل ابالعتماد على عملية التحسني املستمر تقليلبوذلك  االجتماعية
جعل  يف تطور مستمر ومطالبه اجملتمع املدين إن تطلعات :االندماجالتنمية املستدامة عنصر من عناصر -

ة من الناحية ت مسؤولرفاوعليه جيب أن تتصرف تص ،يف اجملتمع فاعال رئيسيااملؤسسة مطالبة أبن تتصرف بصفتها 
 مكانتهاوهي بذلك تقوم بتدعيم مسعتها وحتسني  ،ية اجتاه كل األطراف ذات املصلحةالبيئاالجتماعية و  ،االقتصادية
 ؛ةاالجتماعي
من  تتحمل مسؤولية كبرية اجتاه اجملتمعجيعلها إن الدور االجتماعي للمؤسسة  :االجتماعي الدعمتقوية  -
 ستوىاملمطالبة بتحسني  فإهنا االقتصاديةإىل مسامهتها يف التنمية باإلضافة ف احلياة االجتماعية، املسامهة يفخالل 
 واالندماج املهين؛التكوين ابملشاركة يف التدريب و  دور ديناميكي يف حياة اجملتمع ويكون ذلك لعبمع  ي لألفراداملعيش

أن حيفزها  سات جيبمستوى املؤسممارسة التنمية املستدامة على  : إناملصلحةاحلوار مع األطراف ذات  -
األطراف ينتظرون  العملية، فهؤالءطراف ذات املصلحة يف هذه بذلك مطالبة إبشراك األ على التحاور واإلعالم فهي
تستفيد ملؤسسة ا جيعل عناء، كمادون على املعلومات احلصول ميكنهم من  يف االتصال من املؤسسة أسلوب جديد
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آن  والثقة يفهم فتحقق بذلك الشراكة احلخيدم مصالنشاط الذي تقوم به جلميع أن ا يقتنع األسلوب عندماهذا من 
  واحد؛

هي عدم منها املؤسسات االقتصادية  الصعوابت اليت تعاين من بني أهم :للعمالتلبية الرغبات املتزايدة  –
من الفرنسيني يرون  83هناك 2003استطالع للرأي أجرى يف فرنسا سنة  قدرهتا على تلبية حاجات عماهلا، ففي

 ؛اه الزابئناجت ات جتاههم أتيت قبل التزاماهتاواجب وأنه عليهاأنه على املؤسسة أن هتتم بعماهلا 
مراعاة االهتمامات  منها رضةحتاول اهليئات املالية خاصة املق :املؤسساتمراعاة التنمية املستدامة يف تقييم  -
 للتأكد من صحتها الواثئق احملاسبيةحتليل املعطيات املالية املستمدة من  إىلافة ضابإل ،للمؤسساتاالجتماعية البيئية و 

ع يتشجب يف حني تقوماالجتماعية،  ال تراعي االهتمامات البيئية و مؤسسات مالية تعاقب املؤسسات اليت ، فهناكاملالية
 1 هتتم ابلتنمية املستدامة.منح حوافز مالية للمؤسسات اليت من خالل  ماليا ذلكاملؤسسات اليت تسعى اىل احرتام 

 املؤسسة املستدامة  اسرتاتيجيةالفرع الثاين: 
املؤسسة املستدامة هي املؤسسة اليت تعمل على تطبيق االسرتاتيجية اليت حتقق احتياجات املؤسسة واحتياجات 

حول "أثر التنمية املستدامة  (Novethicففي دراسة أجرهتا ) اب املصاحل مع محاية املوارد الطبيعية والبشرية،حأص
من عاملني أساسني  املستدامة ينطلق تبين اسرتاتيجيات التنمية توصلت إىل أنعلى اسرتاتيجيات املؤسسات الكربى"، 

 2 مها:
 الذي يكونو لضغط املفروض على املؤسسات من طرف املنظمات غري احلكومية، الرأي العام والتشريعات، ا -

 الصناعية منه على املؤسسات اخلدمية؛على املؤسسات حدة أكثر 
امة أو التطور فقط يار املؤسسة وقدرهتا إما على تبين املقاربة ابلسبق والتعريف مبحاور التنمية املستدخ -

 مطالبة أصحاب املصلحة حبقوقهم.بسبب استجابة للتطورات التشريعية و 
 املوالية.  العناصر يفتقوم ابملوازنة بني النتائج الثالثة املفصلة  يف هذا اإلطار فاملؤسسة        

 
 
 

                                                            

  .11عبد الرمحن، مرجع سابق، صد. بقة الشريف ود. العايب  1 . 
2  Novethic, Développement durable et stratégie de l’entreprise ,3eme Forum (F EDERE), ORSE, 
publications, Paris, 2004, P.01.    



التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية                                           الفصل األول     
 

 

 
 

15 

 :((Triple Botton Line -TBL يةائج الثالثاملؤسسة املستدامة والنت  -1
تمثل يف ان األداء املايل مل يعد عند تقومي أداء املؤسسات ت ةيالثالثم النتائج الفكرة األساسية وراء ظهور مفهو 

فري املزيد من النتائج االجتماعية احملدد الوحيد لوضع املؤسسة يف السوق بل أصبح عليها االستجابة للمطالب اخلاصة بتو 
 والبيئية ألنشطتها.

االقتصادية،  النتيجة دامة،مستة لنشاط مؤسسة يئج الثالثعلى أهنا "النتا TBLة يميكن تعريف النتائج الثالثو 
 ".البيئيةو  االجتماعية

، االشخاصالربح، ( 3p) ما يعرف بـ من خالل هذا املفهوم أتخذ املؤسسة يف االعتبار أدائها على أساس
 1:( يفTBLة )مثل أبعاد النتائج الثالث( وتت profit،people ،planetالكون )

  املؤسسة قدرة عن  أيضا ويعرب يعترب هذا البعد مرجع لألداء املايل التقليدي، :االقتصاديالبعد
ابإلضافة  املصلحة،طراف ذات وكذلك ابلنسبة لأل قتصادية للمنطقة اليت تنشط فيهايف املسامهة يف التنمية اال

ذا البعد يشمل هاخل( .......املشروع، ....فاق غري نافسة السليمة )غياب الفساد، االنإىل احرتام مبادئ امل
 احرتام املنافسة؛ األداء املايل، املبادئ التجارية،

 / و جمموع حنط املؤسسة هذا البعد يشمل النتائج االجتماعية لنشا اجملتمعي:البعد االجتماعي
املؤسسة تقييم اجملتمع ككل، و و  ،احمللية الزابئن، اجلماعات، العمال، املوردوناملتمثل يف املصلحة األطراف ذات 

 ؛اإلنساناحرتامها حلقوق مدى انطالقا من سياستها االجتماعية و 
  ويفرض حتليال البيئية، نظمةومحاية األط املؤسسة ابني نشما هذا البعد يعين ابلتوفيق  البيئي:البعد 

  .......اخلامللوثة واالنبعااثتإنتاج الفضالت ، خالل استهالك املوارد ومنتجاهتا مناثر املؤسسة آل
العدالة  االقتصادي، النمو هي أهدافق ثالثة يتحقل بعاديتعني على املؤسسة املوازنة بني هذه االكما 

 و الضغط اليت تشكل هتديدات أو فرصشكل مناطق التصادم أت األهدافتقاطعات هذه ف البيئة، ةاالجتماعية وجود
الثالثة ضمن منظور كلي يوجب االهتمام بتحقيق  األبعادعلما أن تبين النظرية املعتمدة على دمج  ،ابلنسبة للمؤسسة

  2ل.وبشكل مستق حدىالثالثة كل على  األبعادإضافة  وليس جمردالكلي  األداء

                                                            
1 J .Ernult et A. Ashta, développement durable, responsabilité sociale de l’entreprise, 2007, P .15 
2 Jacques lgalens et Michel Joras, la responsabilité sociale de l’entreprise édition d’organisation, 
Paris, 2002, P. 27. 
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ة هلذا املشكل هذه النتائجن ة( أيالثالث مطور فكرة النتائج) John Elkingtonالباحث يرى  اإلطاريف هذا 
ان املؤسسات اليت تستطيع ان تقدم لفئات فوعليه  ،كما اهنا تتعارض يف بعض األجزاء  النموذج ترتبط فيما بينها

عن مستقبلها وعن قدرهتا على حتقيق مستوايت أداء جيدة يف هذه اجملاالت الثالثة  ةأصحاب املصاحل صورة واضح
   1.مقارنة مبنافسيها هي اليت ميكنها التفوق يف األخري

      
 : املنفعةو  التكلفةمدخل  -2

 ،ملؤسسة ومتطلبات احمليط التنافسياحلالية، قدرات اجية التنمية املستدامة على الربط بني الرهاانت تيعتمد اسرتات
ابلرتكيز  مة على املدى الطويلنمية املستداجية على تطوير امليزات التنافسية للتتيلالسرتا األولاهلدف حيث يعتمد 

 .وزايدة املنفعةن التكاليف التقليل ممقاربة على 
 :املقاربة عن طريق التكاليف -

العمليات هنا  واملخلفات،لنهائي ااالولية اىل املنتوج  ابملادة تبدأاإلنتاجية هي عملية خطية  تقليداي، العملية
دة ميكن استعمال ففي حاالت عدي( وحدة أخرىلالت بيئي )فضالت وحدة ما تعترب كمدخطابع  نظام ذاأصبحت 

ت يولد الطاقة الضرورية حاالت أخرى فان حرق هذه املخلفا أخرى، ويفخملفات وحدة إنتاجية كمواد أولية لوحدة 
كذلك من    .اإلمجاليةلتكاليف من معادلة ا يغريخذ اجلانب البيئي بعني االعتبار أ عامة فاناإلنتاج، وبصفة  وطخلط

 معتربة.  والوفورات احملققة واليت من املمكن ان تكوناليت ستجرى مارات الضروري حتديد االستث
تكاليف التخلص للتلوث )ية التكاليف اخلف كشفبيسمح املنتوج دورة حياة  تقييم تكاليف الواقع فإن ففي

ة عن طريق اخليارات الفنية االقتصادية أو حبماية البيئ ويسمح (القانونية احملتملة.........اخل الفضالت، اجلزاءاتمن 
 اإلنتاج،اإلجراءات املكلفة إلزالة التلوث يف هناية سلسلة  وجتنب وضعالتبذير  مبحاربةتلويثا، منتجات اإلحالل األقل 

مة فالتحليل الدقيق للتكاليف يعترب مرحلة مه البيئة،ماية تكاليف اقل حلتتطلب  احلاالت اليتبني لذلك جيب التمييز 
  2 لتأيت بعدها مرحلة حتديد املزااي او الوفورات احملققة.

                                                            
نت عني غالب فاتح، إطار حماسيب مقرتح لتطبيق نظام احملاسبة عن التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية: دراسة حتليلية ملؤسسة صناعة االمس   1

 .127، ص2017لكبرية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة سطيف ،
2 Emmanuelle Reynaud, le développement durable au cœur de l’entreprise, Dunod, paris, 2006, 
P 205. 
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ن خالل العناصر املوضحة يف تبين املؤسسة للتنمية املستدامة يتطلب معرفة التكاليف واملزااي وهذا محيث ان 
  اجلدول التايل:

 .ملستدامةا(: حساب التكاليف /املزااي يف إطار التنمية 01اجلدول رقم )              

 حميط عدم التأكد  حميط التأكد التكاليف
التكاليف 
 اإلضافية 

 الك استثمارات التنمية املستدامةاهت-
 ذه االستثماراتهبالية املرتبطة املصاريف امل-

     ات القوانني    التنبؤ بتغري -
 تقليل احلوادث   -

يف  قتصاداال
 التكاليف

 تقليل تكاليف االزالة-
 االولية )تقليل التبذير(واد اقتصاد الطاقة وامل-

 تكيفال توجد تكاليف ال-
 انونيةال توجد جزاءات ق-
 غياب التصليح-
 املؤسسة ال تشويه لصورة -

 لتكاليف اإلضافية= زايدة او تقليل التكاليفا –اقتصاد التكاليف 
Source : Emmanuelle Reynaud, Le développement durable au cœur de l’entreprise, édition, 
Dunod, paris, 2006, p .20 

  :ابملزااياملقاربة -
ودية جيب أن تكون الزايدة يف التكاليف الناجتة عن ذات مرد االسرتاتيجيةن هذه تكو كي ول احلالةيف هذه 

ينتج عنها اخنفاض يف احلصة السوقية  الزايدة قد، اال ان هذه رلزايدة يف السعابتعويضها  يتماعتماد التنمية املستدامة 
عندما تسعى املؤسسة لتحسني صورهتا فان التأثري يتعدى لكن  .املطلوبة االمر الذي يعيق حتقيق األرابح ،للمؤسسة

   1.وهذا يف صاحل املؤسسة الزابئن ليشمل كذلك كل اجملتمع
ع القرار يف املؤسسة نمناقشة شاملة لدور املراجعة يف ص (Klarek)املنفعة قدمو ى أساس مدخل التكلفة فعل

ام املؤسسة بوضع ميزانية خاصة ومن مث قي ،واحملتملةمقرتحا أن تضمن ميزانية املؤسسة املشكالت االجتماعية الفعلية 
يف السنة  العالقة هبا ذات واخلسائر األرابحوكشف  األمداحلالية وطويلة  واخلصوم االجتماعية األصولبذلك تتضمن 

  .احلالية
 

 
                                                            

1 Op.cit., p212. 
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 : أدوات قياس التنمية املستدامة يف املؤسسة الثالثاملطلب 
ل مبثابة مرجعيات يستد تعترب أدوات القياسن املؤسسات إىل االستعانة جبملة م تلجأ املستدامةإلدماج التنمية 

 .هبا
 قياس االستدامة الفرع األول: مؤشرات
على قياس األداء  دهاإىل تطبيق التنمية املستدامة على عدة مؤشرات تساع تسعىتعتمد املؤسسات اليت 

  :املعتمدةالبيئي وأهم املؤشرات االجتماعي و االقتصادي و 
 (GRI)عاملية االستدامة ملبادرة اإلبالغ ال مؤشر-1

 واملعايرياللغة املوحدة و بغرض قياس األداء الشامل كان ال بد من وضع إطار عمل عاملي مشرتك من املفاهيم 
التابعة ها أو موقعها أو القطاع اليت تستخدمها املؤسسات أاي كان حجم GRI تمثل يف إعداد تقارير املبادرة العامليةت

 كأداة لقياس األداء الشامل،  له
الثالثة على دمج االبعاد اليت تقوم و  وإجراءات احلوكمةكل من اهداف التنمية املستدامة   GRIفهي تصف 

احلالية واالجيال القادمة، وتسعى اىل اشراك اجملتمع  االجتماعية واالقتصادية مع االخذ بعني االعتبار األجيال البيئية،
  1وأصحاب املصلحة يف احلوار مع املؤسسة كجزء من عملية التحسني املستمر.

تكمن  2CERESمن قبل منظمة تسمى حتالف االقتصادايت املسؤولة بيئيا  1997أنشئت هذه املبادرة سنة  
مهمتها يف الرفع من جودة التقرير للتنمية املستدامة ملستوى يعادل تلك اخلاصة ابلتقرير املايل حىت تتوفر يف تلك 

  3.من املعلومات املقدمة مكانية التحققاوالدقة واملصداقية و التقارير القابلية للمقارنة 
وألول  2000مت نشر مسودة املبادئ التوجيهية للتقرير عن التنمية املستدامة، ليتم بعدها سنة  1999 في سنةف

منظمة إبعداد تقرير االستدامة  50حيث قامت خالهلا  ،(G1ابسم )وصدرت  نشر اخلطوط التوجيهية للمبادرة مرة
انطالقا من جتارب املؤسسات  بشكل مستمر إدخال حتديثات على هذه املبادئ متوبعدها استنادا على هذه املبادئ، 

(، G3مث ) 2002( يف G2)حيث صدرت نسخة ابسم  املطبقة للمبادئ التوجيهية يف إعدادها لتقاريرها عن االستدامة

(.1 G3( ،)G4)  وكما هو احلال ابلنسبة جلميع املبادئ التوجيهية  4التوايل.على  2013 ،2008، 2006السنوات يف
                                                            

1 Corinne Gendron et Autres, Développement durable et responsabilité sociale, Bibliothèque 
et archives Canada, 2010, p132. 
2 CERES : (Coalition for Environmentally Responsible Economies) 

  .119، ص. العايب عبد الرمحان، مرجع سابق  3   
4 Global Reporting Initiative, disponible : www.globalreporting.org 

http://www.globalreporting.or/
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تتضمن مراجع من الواثئق املختصة مبوضوعات  (G4التوجيهية )املبادئ  فان التقارير إلعدادالصادرة عن املبادرة العاملية 
قارير متكامل إلعداد الت كإطار، وهي مصممة  ظى بقبول واستخدام على نطاق واسعواليت حتمعينة يف اعداد التقارير 

  االستدامة.حول األداء مقابل جمموعة من املعايري واملمارسات املختلفة يف 

تعترب املؤشرات مؤشرا إضافيا، و  47منها مؤشرات أساسية و 50مؤشر،  97جمموع  GRIكما يشمل منوذج 
 األساسية هامة ابلنسبة ملعظم املؤسسات وكذا خمتلف فئات أصحاب املصاحل.

صدار التقارير مبا يتفق إوقد أاثر عدد املؤشرات وتنوعها تساؤالت لدى العديد من املؤسسات تتعلق بتكلفة 
ون استخدام املؤشرات اليت واملبادئ التوجيهية، وكانت نتيجة ذلك أن معظم معدي التقارير مبوجب املبادرة خيتار 

 يشعرون اهنا متصلة مبؤسساهتم. 
رب بعض ا قد تتعرض خلطر الكشف عن معلومات حساسة خاصة هبا عهناك مؤسسات تتخوف من أهنو 

وهم اآلن  ال يف طور النموهية ال تز املؤشرات، غري أن رواد هذه املبادرة يردون على هذه االنتقادات ابن املبادئ التوجي
 بصدد التعلم من جتارهبم من تعليقات أصحاب املصلحة.

يعد من أكثر النماذج تقدما  GRIثني واملختصني يرون أن منوذج ورغم هذه االنتقادات فان العديد من الباح
جتدر اإلشارة إىل أن املبادرة العاملية لإلبالغ هي أكثر األطر كما يف جمال اإلفصاح عن األداء املؤسسي الشامل.  

عملية ال هذه ،الفساد ومكافحةوالبيئة  االنسان، والعملالعاملية لإلبالغ استخداما لتقومي األداء ابلنسبة ملعايري حقوق 
تعددون، وتتلخص رسالتها يف ان جتعل من اإلبالغ االقتصادي والبيئي واالجتماعي املصلحة امليشرتك فيها أصحاب 

شأنه شان التقارير املالية  واملصداقية والوضوح والقابلية للمقارنةممارسة روتينية تستجيب ألعلى مواصفات الصرامة 
 1.تقليداي املعروفة

 مبادرة اإلبالغ العاملية إىل:وهتدف 
  مع أصحاب  صلوزايدة التوامساعدة املؤسسات عن طريق حتديد اجملاالت اليت ينبغي حتسينها

 ؛املصلحة
  وتقدمي معلوماتلعمل ااحلوار مع أرابب تسهيل طريق  والنقاابت عنمساعدة املنظمات غري احلكومية 

 متماسكة؛

                                                            
 .12دور مناذج اإلفصاح العاملية يف تعزيز احلوكمة احملاسبية، جامعة أم البواقي، ص  كواشي،د. مراد    1
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  ايل، وأيضا التعهد بوضع منهج موحد يشبه اإلبالغ املمساعدة كل من املستثمرين من خالل
 احلكومات من خالل توفري أداة مرنة تعد مصدرا ملختلف أنواع املعلومات.

 1تتمثل مبادئ املبادرة إلعداد التقارير االستدامة فيما يلي:و  
 واملؤشرات املطلوبةات : حيث جيب على املؤسسة اإلفصاح التام عن املعلومات اخلاصة ابملوضوعالشفافية 

ا املبدأ بتمكني األطراف البيئي، حيث يساعد هذو  تعكس أتثرياهتا على اجلانب االقتصادي، االجتماعياليت 
 داخل السوق؛ وحتسني العالقاتذات املصلحة من اختاذ القرارات 

 أثريات تعكس الت شاملة لكي املؤشرات اهلامةينبغي أن تكون تغطية املوضوعات و : وفق هذا املبدأ، الشمولية
ل الفرتة اليت ملؤسسة خالامتكن األطراف ذات املصلحة من تقييم أداء االقتصادية، االجتماعية والبيئية، و 

 يتناوهلا التقرير؛
 يكون هناك تفصيل يف ن أ: جيب أن تكون الواثئق املعتمد عليها يف التقرير حمايدة، كما جيب املوثوقية

 معاجلة البياانت؛أساليب مجع و 
 هذا ما احدة كل سنة، و لتقرير منتظم ويف الوقت املناسب على األقل مرة و : جيب أن يكون نشر االسهولة

 يتضح من خالل الشكل التايل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Capron Michel, Quairel Françoise, Reporting Sociale : Limites et enjeux de la proposition de la 
normalisation internationale « Glabal Reporting Initiative », Communication dans un congrès, 
Identification et maitrise des risques, Belgique, May,  2003 , p.07. 
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 (: مبادئ املبادرة العاملية للتقارير03رقم )الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Capron Michel, Quairel François, Reporting Sociale : Limites et enjeux de la 
proposition de la normalisation internationale « Global Reporting Initiative », Communication 

dans un congrès, Identification et maitrise des risques, Belgique, May, 2003, p.04. 

 
ن يكون الشمولية، إذ جيب أا من الشفافية مث حيث يوضح الشكل املبادئ األساسية اليت تقوم عليها املبادرة بدء

 دقيقا وحمايدا ويعتمد عليه يف املقارنة مع ابقي املؤسسات اليت تعتمد نفس املبادئ.، واضحا، التقرير موثوقا
 1من املؤشرات: إىل ثالثة أنواع كما ينقسم مؤشر االستدامة ملبادرة اإلبالغ العاملية املقرتح

  حيث تقيس هذه املؤشرات أتثري املؤسسة على الوضعية االقتصادية ألصحاب املؤشرات االقتصادية :
هذا النوع من املؤشرات  ومن أمثلة، والعامليعلى األنظمة االقتصادية على املستوى احمللي الوطين  وكذا أتثرياهتااملصاحل، 

 .املدفوعةضرائب األرابح الصافية، اهلامش اإلمجايل، نسب املديونية، إنتاجية العمل، إمجايل ال

                                                            
 .12د. مراد كواشي، مرجع سابق، ص   1

ةــــــــــــــــــالشفافي  

ــةالشموليـــــــــــــــــ  

 السهولة

الوضوح 

السرعة/انتهاز 

 الفرصة

 الموثوقية

الدقة 

الحياد 

المقارنة 

 ما هي المعلومات

االكتمال 

المالءمة 

 إطار التنمية

 المستدامة
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 مجايل استهالك املؤسسة من من أمثلتها إوتقيس أتثري املؤسسة على األنظمة الطبيعية و : املؤشرات البيئية
تشمل كما لنفاايت  ل احلجم الكلي الطاقة، إمجايل استهالك املؤسسة من املاء، انبعااثت الغازات اليت تسببها املؤسسة،

  واخلدمات.البيئية للمنتجات  تخفيض اآلاثرل واملبادرات املتخذة التنوع البيولوجي،النشاط االنتاجي على وصف آاثر 

  تماعي اليت لوسط االجكذا على ا املؤسسة على مواردها البشرية و تقيس أتثري: و املؤشرات االجتماعية
مؤشرات الصحة لعمل، اوادث من أمثلة هذا النوع من املؤشرات معدل دوران العمل، معدل حو  نشاطها فيه، متارس

 ،الالعنصرية ضافة ملؤشراتللتكوين، ابإلامليزانية املخصص  حجم، واملساواة يف فرص التشغيل واألمن أثناء العمل
 .ة اختاذ القرارمدى مسامهة األفراد يف عمليو  حرية العمل النقايب، و األعمال الشاقة ،تشغيل األطفال

 (Dow Jones Sustainability)داو جونز لالستدامة  مؤشرات-2
قة يف باسالالرائدة و  قتداء أبداء املؤسسات( هو االDJSI)غرض من أتسيس مؤشرات داو جونز لالستدامة الكان 

شر املؤشرات الشاملة ألول مرة هذه املؤشرات ابألساس ابملستوى الكلي )العاملي(، مت ن االستدامة، وتعىنجمال شروط 
أو ابألحرى  ألسلحة، االكحول، التبغمن دخلها وتستثين هذه املؤشرات كل من الشركات اليت أييت  1999عام 

 ة. املؤسسات الالأخالقي
 1:كالتايلاملؤشرات لكل بعد من أبعاد التنمية املستدامة  هذه  ويتم حتديد
 :يشمل مجلة من املعايري البعد االقتصادي: 

اللجان، و  ؤولياتاملس س،اجمللفعالية  ،تشكيلة جملس اإلدارةاملتعلقة ب: ويضم املؤشرات املؤسسةمة وكح -
 ؛اجلنس ة، التنوع،الفائدالصراع على  املؤسسة، تدقيقسياسية حكومة  االعتداء على احلقوق، تنبؤات

املخاطر اسرتاتيجية  طر،املخا مة املخاطر، تعظيم املخاطر، خريطةوكح شملوت :األزماتإدارة املخاطر و  -
 ؛ومراجعة املخاطر

والرشوة وعالقات ساد ري ضد الفيستال العمل، قواننيقوانني وتضم  :والرشوة العمل، الفسادقوانني  -
 ؛العمال

 .االبتكاردين وإدارة ور املالعالقات مع  التجارية، إدارةإدارة العالقات وهي  :ابلصناعةمعايري خاصة  -

                                                            
1 Dow Jones, SAM, Dow Jones Sustainability Index: Guide book, Version 11November 2010, P 
P.11-12. 
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 التالية: ويشمل املعايري: البعد البيئي 
 ية(؛كمبياانت نوعية و البيئي ) اإلفصاحالتأمني، التغطية و  ويشمل :البيئيالتقرير -
املنتج  البيولوجي، إدارة وعاملناخ، التن البيئية، اسرتاتيجية اإلدارةنظام وهي  :ابلصناعةخاصة  مؤشرات-
 .الفعالية البيئيةو 
 ويشمل املعايري التاليةالبعد االجتماعي :: 

ت، مؤشرات أداء رأس ملوارد البشرية وتطوير العملياحتديد ممارسات ا: وضع و البشريتطوير رأس املال  -
 ؛الشخصيالتنظيمي و  والتطوير والتدريباملال البشري 

لكل صنف من العمال، موازنة  لتعويضابنسبة األداء املتعلق وهي : جذب واحملافظة على املواهب -
رضا االتصال و  األداء الفردي، واملؤسسة ككل، تثمنيعلى األداء الفردي متغريات التعويض املعتمدة 

  ؛العمال

 ؛منظمات وشكاوى العمالوتشمل : العمالمؤشرات ممارسات  -

 ؛األعمال اخلريية نشاطات، نوع األرابح املالية، قياساملدخالت  :اخلرييةاألعمال مواطنة املؤسسة و  -

 ؛النوعي( االجتماعي )الكمي،التقرير و  التأمني، التغطيةوهي : اإلفصاح االجتماعي -

 صحة العيشوتشمل االندماج االجتماعي و  :خصوصية الصناعة -
 املؤسسةتطور التنمية املستدامة يف قياس  :ينالفرع الثا

 :جمموعة من القياسات لتقدير مدى تطور املؤسسة حنو التنمية املستدامة ميكن االعتماد على
  من:ويشمل هذا النموذج كل  :االقتصاديةالقياس عن طريق النتائج  -1
بعض املؤسسات تبين قراراهتا وتقديراهتا اجليدة أو السيئة على أساس  :الزابئنالقياس عن طريق خيارات  -

 ؛املصلحةخيارات زابئنها أو بعض األطراف ذات 
ات تقليل تكاليف تدفق إىلاملستدامة تؤدي  للتنميةوضع سياسة  :القياس عن طريق تقليل التكاليف -

 ؛املتعلقة ابلنشاط االقتصاد يف املدخالت إىل ابإلضافة ،االستهالكات، الفضالت
يف حتسني األداء  لتنمية املستدامةل: هناك عدة دراسات أثبتت املسامهة الفعالة القياس عن طريق الرحبية -

 املايل للمؤسسة؛
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املرتبطة املزااي التكاليف و بتحديد  هذه املقاربة تسمح حيث (اي/تكاليفالقياس عن طريق املقاربة )مزا -
املباشرة  غرياو ، املوردونو  العمليات ،العملكتكاليف املباشرة  اإلنتاج  ذلك تكاليفمن أمثلة و  لتنمية املستدامة،اب
 التكوين.كاملتابعة و و غري املباشرة  امعاجلة املياه، معاجلة النفاايت و كة املباشرة  تكاليف البيئ واألدوات، أو اهلندسةك

نسبة  التجهيزات، ختفيض إعادة تدوير املواد،اقتصاد و  األرابح املباشرة من خالل اقتصاد الطاقة، يفأما املزااي فتتمثل 
األرابح غري املباشرة  أو املستدامةالستثمارات اخلاصة ابلتنمية املرتبطة اب االقتصادايت املتأتية من اجلزاءاتدوران العمل و 

تستجيب ابلسبق للتشريعات البيئية فعالية جيدة  العمال،أثر املؤسسة على اجلماعات و  تقليل التشغيل، مثل نسبة
 1 ؛إرضاء تطلعات األطراف ذات املصلحةو 

قحام إ لب هذا القياسيتطياس الربط ما بني أداء املؤسسة ومسعتها و يصعب ق: القياس عن طريق السمعة -2
 رة املؤسسة،شهسني حتاثر أ قياس إىل ابألساسويهدف  ،لاعممجيع العمال داخل املؤسسة ضمن مجيع وحدات اال

 األطراف ذاتمع  التحاور ويعترب مع تطور النتائج االقتصادية. باطاتاالرتأمهية وإعداد  األكثرعمال تقدير اال
مؤشرات أهم من و  املؤسسة، زمة اليت التزمت هبااملصلحة من أهم احملددات األساسية لقياس مستوى اجملهودات الال

 رأمسال العالمة.ؤسسة و المة املع السمعة املعرفة عن طريق أصحاب املصلحة، سعرها يف البورصة، ،مسعة املؤسسة
ية اههم حنو التنم: يقيم العمال يف بعض املؤسسات على أساس اجتالقياس عن طريق التزام العمال -3
اهداف حتديد  رتكة،املسامهة يف اتفاقية مشات سنوية تسمح إبعداد مشروع وضع مداخيل أو خمصصب املستدامة
فيما تتمثل  ،امللموسة مالاألعالعمال و  املبيعات، سلوك تتمثل يفواليت الفردية األهداف ابإلضافة إىل  املؤسسة

 ؛والتنمية املستدامةاتفاقيات االهتمام يف حماولة إدماج معايري متعلقة ابلبيئة 
تتمثل أساسا يف النتائج املرتتبة و  :املستدامةالقياس عن طريق األخطار الناجتة عن عدم االلتزام ابلتنمية  -4

ذووا كفاءات عالية، جاذبية  صعوبة توظيف مرشحني العمل، دوران مثل،عن عدم االلتزام بسريورة التنمية املستدامة 
ضعف املصداقية لدى و  نبعاثواالضعيفة اجتاه املستثمرين، اجلزاءات القانونية، تكاليف التلوث، تكاليف النفاايت 

 املوردين؛
تسمح برسم خريطة و  1992ظهرت هذه املقاربة عام  املتوازن( األداء )بطاقةالقياس عن طريق االرتباط  -5

جتمع خمتلف مؤشرات املؤسسة يف حيث  ،البيئية مقارنة ابلنتائج املاليةرض تقدير التطورات االجتماعية و غللمؤشرات ب

                                                            
1  Emmanuelle Reynaud, Op.cit. , p.205. 
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 توازنيهوحتمل هذه املقاربة نظرة  ،النموحمور التعلم و العمليات الداخلية و حمور  ،حماور هي احملور املايل، حمور الزابئنأربعة 
 ؛لألداء ومصادر خلق القيمة منها ملاليةغري االللمكوانت خاصة 

ا من حماور الفصل را أساسيوابعتبار هذه األداة من أهم أدوات قياس األداء املستدام سوف تشكل حمو 
 .الثالث

 يف املؤسسة  والتنمية املستدامةاملبحث الثاين: املسؤولية االجتماعية 
ب على املؤسسة االهتمام ابلبيئة يوجيرتبط مفهوم املسؤولية االجتماعية مبفهوم التنمية املستدامة ارتباطا وثيقا حيث 

افية واحرتام اخالقيات العمل داخل يتميز ابلشف إطاريف  ،مها ابجلانب املايل وحتقيق الربحواجملتمع ابإلضافة اىل اهتما
ولية االجتماعية تقوم على حتقيق ، وابلتايل فاملسؤ املؤسسة مع األطراف اخلارجية املؤسسة مع األطراف الداخلية وخارج
 احملافظة على البيئة. إطارمصلحة اجملتمع مع حتقيق االرابح يف 

 اإلطار النظري للمسؤولية االجتماعية  األول:املطلب 
 اماعية للمؤسسات اليت تقوم أساساالجتمن اهم املفاهيم املرتبطة ابلتنمية املستدامة مباشرة ما يعرف ابملسؤولية 

أصبح لدى  املصلحة، حيثت مراعاة االهتمامات االجتماعية والبيئية يف تسيريها ويف عالقتها مع األطراف ذاعلى 
تبين منط تسيريي  اعليه أصبحيل ، وابلتااملتعاملني الداخليني واخلارجينياملؤسسات واجبات تنعكس يف مسؤوليتها جتاه 

 والبيئة. جديد يضع يف اهتماماته كل املتعاملني من عمال، مسامهني، مستهلكني، حكومة، اجملتمع
 ماهية املسؤولية االجتماعية  األول:الفرع  

  :االجتماعيةتطور مفهوم املسؤولية  -1
نشوء  تزامنحيث  ابملتغريات السياسية واالقتصادية، متأثرارع تطور مفهوم املسؤولية االجتماعية بشكل متسا

هو تعظيم الواحد و  وانتشار فكرة اهلدففكرة املسؤولية االجتماعية خالل مرحلتها األوىل مع قيام املشاريع الصناعية 
تستمر غري أهنا مل  والربع األول من القرن العشرين، وقد ظلت هذه النظرة قائمة خالل القرن التاسع عشر األرابح.

وبشكل خاص جتاه مشكالت ندرة املواد  أمام األزمات االقتصادية اليت شهدها العامل يف بداايت القرن العشرين،
آخر ىل وجود منظور إاألنظار  جلبتكل هذه املشكالت   ،وضغوط النقاابتالسيئة  وظروف العمل واخنفاض األجر

  1.فقط للمسؤولية االجتماعية ال يرتبط بتعظيم األرابح

                                                            
     .19-18، ص. ص.2001، 1التسويق واملسؤولية االجتماعية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط اثمر ايسر البكري، 1
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لدراسات اليت هتدف إىل حتديد املقصود من املسؤولية اب املكتباتتدعمت  من القرن املاضي  خالل الثمانيناتف
 في بداية التسعيناتف، واألداء االقتصاديربط بني االلتزام االجتماعي عملت على ال واليت للمؤسساتاالجتماعية 

مة تطور مفهوم التنمية املستداو  بروز معو  1992سنة  الذي انعقد التنميةعد مؤمتر األمم املتحدة للبيئة و خاصة ب
دة الوعي العام نتيجة لزايوهذا  لمؤسساتمرحلة جديدة يف تطور مفهوم املسؤولية االجتماعية ل الثالثة بدأت اأببعاده

ميكن اليت ، ولة اجتماعياة اىل املؤسسة املسؤ حيث تطور املفهوم من التنمية املستدام، بقضااي اجملتمع والبيئة والتنمية
 1:كوهنا   يف هاتلخيص مهام

  ؛اقتصاداي راحبة -

  ؛حترتم احمليط الطبيعي من خالل التقليل من االنبعااثت امللوثة بسبب أنشطتها -

 جتماعي كفاعل يف اجملتمع املدين؛تشارك وتساهم يف حميطها اال -

  ؛تطبق مبادئ حوكمة املؤسسات -

  ؛منتجاهتا إلرضاء زابئنهاجل حتسني جودة أتبتكر من  -

  ........(لعمالة ابات املرتبطة توقعال تكوين،الخالل ) بشرية طويلة األمد من تتبىن إدارة موارد -
جديد للفهم،  طرح منوذج وهو ما تطلبيعد من املمكن العمل ابلنمط القدمي املرتبط ابألداء املايل فقط  وبذلك مل

ابصطالح " الرأمسالية الواعية" ووفقا هلذا الطرح فأن املؤسسة  (Sisodia 2009وهو النموذج الذي عرب عنه الباحث )
ة، مع األخذ بعني لبيئاليت متارس الرأمسالية الواعية تراعي التوازن بني الربح والرعاية االجتماعية والقضااي املرتبطة اب

حيث يرى أنه على املؤسسات أن تنتقل من منوذج اإلدارة القائم على تصور  املصلحة.صحاب أل خلق القيمة االعتبار
أن "السرية هي روح األعمال" إىل النموذج " الروح هو سر األعمال " ففي جمتمع املعرفة اليوم تواجه املؤسسات 

نتيجة للتكنولوجيات والذي لديه الكثري من املعلومات عن تلك املؤسسات  لك الواعي" الذي يستجيب ألفعاهلا"املسته
اجلديدة )ظهور و انتشار الشبكات االجتماعية و وسائل اإلعالم......( ، كما يؤكد على ظهور فئة جديدة من 

 اذ إجراءات تستهدف أصحاب املصلحة.وهو ما حيتم على املؤسسة اخت 2املستهلكني هي فئة "املستهلكني اليقظني" 
رح مشكلة ادماج املسؤولية االجتماعية يف التسيري واإلدارة، فعلى حيث أصبح مصطلح املسؤولية االجتماعية يط

                                                            
 .69، ص.2014مقدم وهيبة، تقييم مدى استجابة منظمات األعمال يف اجلزائر للمسؤولية االجتماعية، رسالة دكتوراه يف علم التسيري، جامعة وهران،   1
، 2016األردن، أ.د. حممد عبد احلسني الطائي، املسؤولية االجتماعية للشركات وأخالقيات األعمال، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  2 

  .54ص
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املستوى االسرتاتيجي ينبغي شرح عناصر االلتزام اجملتمعي جلمع الدعم من وكالء املؤسسة وصياغة هذه العناصر مع 
التنفيذي جوانب أخرى من خالل بناء عدد كبري من األهداف هذا على املستوى االسرتاتيجي ، أما على املستوى 

 1فيجب توفري املعلومات والتقييم واالبالغ عن اجلوانب اجملتمعية ودمج البعد اجملتمعي يف األنشطة املختلفة للمؤسسة.
   االجتماعية:املسؤولية مفهوم  -2

ية ودورها لمؤسسات االقتصادلالتطرق يعد مفهوم املسؤولية االجتماعية من أهم املفاهيم اليت يتم تداوهلا عند 
 Brundtland Commissionبرونتالند )فالتنمية املستدامة كما حددها تقرير جلنة  ،التنمية املستدامةيف 

Report)  وهذا  ،"احتياجاهتم اخلاصة دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية تلبية احتياجات احلاضر"تعين
يل على املؤسسات أن تواجه ابلتاو ، بطريقة متكاملةل يف هذه العملية يعين أن مجيع سكان األرض يكون هلم دور فعا

 .وتشغيلية معا اسرتاتيجيةحتدي االستدامة بطريقة 
 : ليما ييميكن إجياز أمهها فمن هذا املنطق أعطيت عدة تعاريف للمسؤولية االجتماعية 

عرفت الغرفة التجارية العاملية املسؤولية االجتماعية على أهنا "مجيع احملاوالت اليت تساهم يف تطوع املؤسسات 
 2ن املسؤولية االجتماعية تتحقق من خالل اإلقناع والتعليم"واجتماعية وابلتايل فإلتحقيق تنمية العتبارات أخالقية 

تماعية ميثل البعدين االقتصادي مفهوم املسؤولية االج أن": (Paul Samuelsonاالقتصاد ) لعرفها رجفقد 
 3؛االجتماعي معاو 

القضااي االجتماعية املؤسسات لدمج االهتمامات و هي الطريقة اليت جيب أن تعمل هبا "أبهنا  األورويبعرفها االحتاد  كما
 بشفافية هاداخل األنشطةوالعمليات و  قافة املؤسسةثوالبيئية واالقتصادية يف وضع القرار واسرتاتيجيات وسياسات وقيم و 

والرشوة، هلا عالقة مبكافحة الفساد  والتعليمات اليتطبيق القوانني تعلى  وتعمل املمارسات،تطبيق أحسن  وحماسبة ليتم
 4 ؛"والعمال وحقوق اإلنسانالبيئة  والسالمة ومحايةابحلفاظ على الصحة  زمتوتل

التزام "أبهنا وكذلك  ؛"مل فيهالذي تعاجملتمع جتاه االتزام املنشأة "أبهنا كذلك املسؤولية االجتماعية   تعرفو 
األنشطة االجتماعية مثل من  ذلك عن طريق املسامهة مبجموعة كبريةو  ،جتاه اجملتمع الذي تعمل فيهامنشآت األعمال 

 ."التلوث مكافحةالصحية و حماربة الفقر، حتسني اخلدمات 

                                                            
1 Hélène Loning et autres, Le contrôle de gestion, Ed, Dunod, paris, 2008, p 249. 

   .73، ص2006اإلدارة ومسؤولية األعمال يف شركات األعمال، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، األردن، جنم عبود جنم، أخالقيات  2

  3   Geneviève et Autres, op.cit., p.272. 
   .3.عبد الرمحان بوطيبة، مرجع سابق، ص .هشام مكي، أ4
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األقل حتافظ عمل األشياء اليت على القيام بمن خالل التعريفني األخريين نستنتج أن املسؤولية االجتماعية هي 
ع نصب عينيها اجملتمع ضأي أن املؤسسة جيب أن ت ،نامكاإل قدرنها يتصوهنا وتعمل على حتسعلى مصاحل اجملتمع و 

 1؛"اصاحله ابإلضافة إىل مصاحلهمل ةخدممن أولوايهتا كأولوية 
االجتماعية  هدافتتمثل يف حتقيق التوازن بني األ "على أهنا (K.Dans, w. Frederickمن )ا يعرفها كل كم

وطالبا أن تكون استجابة املنظمة  ،هة التحدايت االجتماعية املختلفةذلك من خالل مواجو  واألهداف االقتصادية
عمال ابالستجابة اال وينصحان منظمات ابستخدام القانون،نقد أو التهديد ليس خوفا من الو لتلك املسؤوليات طواعية 

 اهيمسما أعلى املدى البعيد وهو قوهتا و ا سوف تفقد مكانتها فإهن االجتماعية وإال وااللتزام ابملسؤوليةلبات البيئة ملتط
 ؛2"للمسؤولية االجتماعية يديدن احلابلقانو 

ملفهوم املسؤولية  جمموعة من اخلصائص املميزة على تتفقهذه التعاريف  أننالحظ  تقدم، فمن خالل ما
تتميز ابخلصائص كما   ،والبيئة تمع، اجملالعاملنياالهتمام بفئات  وليست إجبارية، وكذااالجتماعية، كوهنا ممارسة طوعية 

 :التالية
  ؛ورفاهية اجملتمعم مع التنمية املستدامة يتالءسلوك أخالقي وشفاف 
  املصلحة؛االعتبار تطلعات األطراف ذات  بعنيأيخذ 
 للسلوك؛ واملعايري الدوليةمع القانون املطبق  يتوافق 
  ؤسسةلمالنشاط اليومي ليدمج يف.  

كما البيئي،  و  املايل، االجتماعي األداء تهي العملية اليت ترتكز على البحث يف جماال فاملسؤولية االجتماعية
 مما جيعلها تتميز بعدةاحرتام مجيع األطراف ذات املصلحة،  مبادئ أخالقية معسات قائمة على ترتجم من خالل ممار 

 3:نذكر منهامزااي 
املتعاملني مع ابقي و  العمالءصورة ذهنية جيدة لدى مث تكوين ومن للمؤسسة ق مسعة طيبة يحتق -

 ؛املؤسسة
 ؛واملايلحتسني األداء التجاري -

                                                            
   .62.ص ،2015عمان، األردن،، والتوزيعحسام الدين، حماضرات يف نظرية احلوكمة، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر  أغضبان1
  .23-22، ص. ص.2007، 1حممد الصرييف، املسؤولية االجتماعية لإلدارة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط   2

3   Bruno Cohen. Bacrie, Communiquer efficacement sur le développement durable de 
l’entreprise citoyenne aux collectivités durables, les éditions démos, paris, 2006, P. 48. 
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 ؛واالقتصاديةطر القانونية، الصناعية االتقليل من املخ -
 .ملؤسسةتعزيز تنافسية ا -               

 للمؤسسات املسؤولية االجتماعيةومعايري  أبعاد مبادئ،الفرع الثاين: 
 للمؤسسات:مبادئ املسؤولية االجتماعية  -1

نه هناك ثالث مبادئ أساسية املسؤولية االجتماعية للمؤسسات فإسبب الغموض الذي يلف طبيعة نشاط ب    
املساءلة االستدامة،  تتمثل يف هذه املبادئو  للمؤسسات،تشكل معا كل نشاط من أنشطة املسؤولية االجتماعية 

  :1الشفافيةو 
للمسؤولية االجتماعية  بادئ األخرىمقارنة ابملتعد االستدامة املبدأ األكثر بروزا يف الوقت احلاضر  :االستدامة -

وتعين  ،املستقبلاحة يف حيث تتعلق بتأثري اإلجراءات املتخذة يف الوقت احلاضر على اخليارات املت ،للمؤسسات
لقدرة االستيعابية للنظام يعرف اب وهذا ما اميكن جتديدهابلقدر الذي رد امو للم اجملتمع استخدوجوب ا االستدامة

سبيل  علىصناعة الورق فالستهالك املواد،  املخرجاتو وصفها يف إطار مناذج املدخالت  واليت ميكنااليكولوجي 
 قطعها؛ لتحل حمل تلك اليت يتم األشجاراملثال لديها سياسة تقوم على إعادة زراعة 

 وابلتايل تتحمل تؤثر على البيئة اخلارجية، اأفعاهل وتدرك أبنخيتص هذا املبدأ ابملؤسسة اليت تعرتف  :املساءلة-
سواء الداخلية للمؤسسة  ملتخذةااالجراءات  القياس الكمي آلاثر هذا املفهوم علىهلذا ينطوي أفعاهلا، و مسؤولية آاثر 

وهذا من  ،من تلك اإلجراءاتة اإلبالغ عن تلك اآلاثر جلميع األطراف املتضرر على  هذا املفهوميقوم و  .اخلارجيةو أ
املتوقعة  هار اثوآ املؤسسةقبل ة من إلجراءات املتخذواملتضمنة لإىل أصحاب املصلحة اخلارجيني  تبلغالتقارير اليت  خالل
يتطلب  ماوهو  املؤسسةل عماأ واإلبالغ عنلة وضع تدابري مناسبة لألداء البيئي تتطلب املساءوابلتايل  .عليهم

أن  حبيث جيب مةقيهذا األداء لتكون ذات  واإلبالغ عنتطوير وتسجيل لمن جانب املؤسسة  ضافيةإ تكاليف
 ؛تحملهاتاليت  األعباءققة تلك وائد احملتتجاوز الع
من خالل  متارسها املؤسسة ميكن التأكد منهأن التأثري اخلارجي لألنشطة اليت  كمبدأ تعينالشفافية   :الشفافية-

اثر املرتتبة على أعمال املؤسسة ن مجيع اآلوهكذا فإ املقدمة، املؤسسة عن احلقائق ذات الصلة داخل التقارير تصريح
للجميع من خالل استخدام املعلومات اليت تقدمها آليات اإلبالغ اليت مبا يف ذلك التأثريات اخلارجية تكون واضحة 

                                                            

  .. بتصرف35-32أ. د. حممد عبد حسني الطائي، مرجع سابق، ص. 1 
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واملعرفة اليت التفاصيل  الذين جيهلون لشفافية أمهية خاصة للمستخدمني اخلارجيني هلذه املعلوماتلف املؤسسة،تتبعها 
 .ابستمرار للمستخدمني الداخليني تاحةتكون م

  1:القيام مبا يلي نجاح االلتزام ابملسؤولية االجتماعية يف املؤسسات ال بد منول
 والقوانني املوضوعة من طرف الدولة؛ؤسسة احرتام اللوائح املوضوعة من طرف امل -
 االعرتاف حبقوق أصحاب املصاحل؛ -
 الشفافية يف التعامالت؛ -
 املستدامة؛تبين التنمية  -
 االلتزام أبخالقيات األعمال؛-
 العمل مببادئ حقوق اإلنسان.-

  االجتماعية:أبعاد املسؤولية -2
النظر هبذا  لى اثنني من وجهاتوميكن الرتكيز ع ىل أبعاد املسؤولية االجتماعية من زوااي خمتلفة،إميكن النظر 
 اخلصوص:

  2االجتماعية للشركات هلا بعدين:ية أن املسؤول اىلتشري  :األوىلوجهة النظر  

 وتتعلق بقضاايالعاملني  األفرادى عل األول: ينصب تطبيق ممارسات املسؤولية االجتماعية يف املقام البعد الداخلي -
 ؛واإلدارةالسالمة  ،صحةال ل االستثمار يف رأس املال البشري،ثم
إدارة املوارد  وترتكز علىيئة ابلبأساسا ترتبط ممارسات املسؤولية االجتماعية يف بعدها اخلارجي  :اخلارجيالبعد -

العمومية،  ملوردين، العمالء، السلطاتااجملتمع، اىل سؤولية االجتماعية امل متتدالطبيعية املستخدمة يف عمليات اإلنتاج، و 
الذي  املعىن ، وهوابخلصوص ةيالبيئاملدنية و ط يف اجملتمعات تنشاملنظمات غري احلكومية اليت و  اجلامعات،و  املدارس
  .(ISO 26000) معيار اعتمده

اجملتمع يف إطار سلوك و لى البيئة عتنجزها  واألنشطة اليتري قراراهتا حدد يف أتثتت يف هذا الصدد فأن مسؤولية املؤسسةو 
 األخالقية.  مراعاة اجلوانبمع تنظيمي يتسم ابلشفافية 

                                                            
  .138أ. غضبان حسام الدين، مرجع سابق، ص.   1
  .27أ.د. حممد عبد حسني الطائي، مرجع سابق، ص.   2
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  ةالتالياألبعاد على  تعتمداىل أن املسؤولية االجتماعية للشركات  واليت تشري :الثانيةوجهة النظر : 

ى جمموعة كبرية من عناصر مل علتحيث يش والتطور التكنولوجييستند إىل مبادئ املنافسة  البعد االقتصادي: -
من التطور  رة واالستفادة التامةواحلجيب أن تؤخذ يف إطار احرتام قواعد املنافسة العادلة  اليت االجتماعيةاملسؤولية 

 حيتاجها اجملتمع دمات اليتواخلإنتاج السلع مسؤولية ، فهي تتحمل والبيئةالتكنولوجي مبا ال يلحق ضررا ابجملتمع 
 .العائدحتقيق تصريفها بغرض و 
الوفاء ابلعقود املربمة الل من خاقتصاداي وهذا  مستدامةن خالهلا أن تكون كن مأن تدار بطريقة مياملؤسسات فعلى  

 تزامات؛االلمن ، وغريها الوفاء ابلتزاماهتا اجتاه العاملنياملناسب، مع املوردين يف الوقت 
االمتثال للمتطلبات فاملؤسسات مبوجبها، اليت من املتوقع أن تعمل حيث ميثل القانون القواعد  :القانوينالبعد  -

والسالمة يقوم هذا البعد على أساس مبادئ محاية البيئة و  ملقبول يف املسؤولية االجتماعية،احلد األدىن ا القانونية هو
من قبل املؤسسة ر يفرتض أن حترتم حيتوي على جمموعة كبرية من العناصكما   قوانني محاية املستهلك،و  املهنية، العدالة

أعراقهم أجناسهم و  بغض النظر عنك ومع العاملني ة مع املستهليساهم يف االرتقاء ابلعالقو يعزز ابلشكل الذي 
 1؛أدايهنمو 
، لذا يفرتض على إدارة ماعيةأعراف وقيم اجتعلى وكذلك  اعتباريةومعايري مبادئ يقوم على : البعد األخالقي -

حيث أن هذه اجلوانب  فيها، يف اجملتمعات اليت تعمل ة والسلوكية واملعتقداتيوعب اجلوانب القيماملؤسسات أن تست
لذا جيب عليها أن ،  اجملتمع وقبوهلااي لزايدة مسعة املؤسسة يفرور مل تؤطر بعد بقوانني ملزمة لكن احرتامها يعترب أمرا ض

 ؛ا هو صحيح وعادل ونزيهمبتكون ملتزمة 
 يفرضهاتماعية اليت ال ر االجت لتحقيق األدوااخلاصة اليت تنبع من رغبة املؤسسا وهي األنشطة البعد اخلريي: -

توفري  ،على العملالعاطلني  بتدريعمليات اخلريية،  ومؤثرا كالتربعات يث أتخذ بعدا اسرتاتيجيا متزايداح ،القانون
وهي مبادرات طوعية غري  احلياة نوعية ريي مببدأ تطويرويرتبط البعد اخل اخل. ....العامالت الرعاية اليومية لألمهات

 وتطوعي.  للمؤسسة تبادر فيها بشكل إنساين ملزمة
كما هو (Carrollرم)( هذه املستوايت األربعة للمسؤولية االجتماعية يف شكل هرم يعرف هبCarrollوقد مثل )

 :  التايلالشكل موضح 

                                                            

 .51، ص 2005طاهر حمسن منصور الغاليب، العامري صاحل مهدي، املسؤولية االجتماعية واخالقيات االعمال، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 1 
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 ( للمسؤولية االجتماعية.Carroll: هرم)(04)الشكل رقم 

 
، 2005ل، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، طاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري، املسؤولية االجتماعية واخالقيات االعما املصدر:

 .82ص

 
 ا متثلتاملسؤولية االجتماعية ضمن ثالث مفاهيم أساسية للمسؤوليات املذكورة سابق Carrollوقد حدد 

 1:فيما يلي
متمثلة فقط يف حتقيق األرابح  وتشري إىل أن مسؤولية املؤسسة االقتصادية كانت األرابحاملسؤولية جتاه حتقيق -
 ؛وحلملة األسهمللمالكني 
ولية وحيدة تركز عليها االنتقادات املوجهة ألهداف الرحبية كمسؤ  نتيجة املصاحلاملسؤولية جتاه أصحاب -
ورة االهتمام بتلبية أهداف على ضر  واليت تركزجتاه أصحاب املصاحل اما يسمى ابملسؤولية  ظهراالقتصادية املؤسسة 

 ؛املستهلكني والعاملنيأصحاب املصاحل من 
 واجملتمع بشكلملؤسسة االقتصادية جتاه البيئة ويشري هذا املفهوم إىل ضرورة التزام ا جتاه اجملتمعااملسؤولية  -

 جتاه البيئة. ااالجيابية  سلوكياتالمن خالل االهتمام مبا تطرحه اجلماعات ذات العالقة واليت تنادي بتعزيز  عام، وذلك
 

                                                            
  .61العايب عبد الرمحان، مرجع سابق، ص.1

ن التصرف كمواطن صالح يسهم في تعزيز الموارد في المجتمع إ: المسؤولية الخيرية 
وتحسين نوعية الحياة فيه

عندما تراعي المنظمة االخالق في قراراتها فأنها تعمل ما هو صحيح : المسؤولية االخالقية
.وحق وعادل وتتجنب االضرار بالفئات المختلفة

حيث أن القوانين هي مرآة تعكس ما هو صحيح أو : طاعة القوانين : المسؤولية القانونية 
.خطأ في المجتمع ويمثل القواعد االساسية للعمل 

كون المنظمة تحقق ربحا فإن هذا يمثل قاعدة أساسية للوفاء : المسؤولية االقتصادية
.بالمتطلبات االخرى 
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 عيا ملؤسسة املسؤولة اجتمامعايري تصنيف ا-3
 منينتج عنها وما  ةبتحقيق املردودية االقتصادية واملالي مسؤولة اجتماعياتسمح املعايري املصنفة للمؤسسة ابهنا 

 1:يف اخلارجي، وتتمثلاثر إجيابية على حميطها أ
 ةيالبيئ احرتام القواعد:  

 :مبا يليملؤسسة مقيدة تكون ا من الرتبة واملاء واهلواء، حيث مكوانت البيئة لى كلويقصد هبا احلفاظ ع
املواقف اجتاه بيئة و ( حول تصور ال(CREDOC طرفمن فانطالقا من دراسة أجريت  :البيئيالوعي  -

واختيارهم  ى سلوكهم االستهالكيالوعي أثر عل ابلتلوث، هذاقلق السكان من املشاكل املرتبطة زايدة  اىل البيئة، تشري
  .لبيئةاء احملرتمة لللمنتجات اخلضر  أكثروجهة النظر هذه يكون املستهلك مستعد لدفع مثن  للمنتوجات، فمن

سيؤدي هذا لياهتا اإلنتاجية و وعمة البيئية ملنتجاهتا لتطوير اجلود املؤسسات مدعوة الفرضية، فانانطالقا من هذه و 
خالل هذا الطرح فان  بيع، منالسعر  إضافية للمنتجات اخلضراء مما يؤدي اىل ارتفاع حتمل تكاليفاىل بطبيعة احلال 

واحلصص البتكار  جمال ايفاملؤسسات الرائدة يف املنتجات اخلضراء ستحقق ميزة نسبية مقارنة ابملؤسسات األخرى 
 ؛والطويلتتجسد يف حتسني أدائها االقتصادي واملايل يف األمد املتوسط  السوقية، واليت

النبعااثت امللوثة واملتعلقة لبعض الصناعات املولدة : ويتعلق االمر بامللوثةفرض ضرائب على الصناعات  -
 لذلك ،ية وبيئية للمجتمع ككلارة اجتماعالتلوث يولد خس ....(، هذابطبيعة نشاطها )الكيميائية، البرتولية، النقل 

األحباث  هبا دعمت نميكن أ العمومية ابلغ األمهية من خالل إصدار تشريعات وفرض ضرائبدور السلطات يعترب 
صيانة الغاابت  املياه، )تطهري ضرار النامجة عن هذه االنبعااثت امللوثةاأل صالحإاملتعلقة حبماية البيئة او بغرض 

ااثت سيؤدي ذلك اىل التأثري جل التقليل من هذه االنبعهودات اليت تقوم هبا املؤسسة من أخالل اجمل (، فمن......
مد البعيد مع مسامهتها يف فاملؤسسة احملرتمة للمحيط والبيئة ستحسن من منوها يف األ ،نتائجهابشكل إجيايب على 

 ؛االجتماعيحتسني الرفاه 
  املنتوجات:دة تطوير جو  

بسبب رتبطة ابستهالك املنتوجات السامة او ة العمومية ملصحاب اليت متس شاكليف كثري من األحيان تكون امل
ا على حرص أكثرلطات العمومية عل املستهلك والسالسالمة، االمر الذي جياستعمال املنتوجات الغري مطابقة لشروط 

                                                            
1 Geneviève Férone et Autres, op.cit. .p.274. 
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ع معايري خاصة للمنتجات أصبحت متخصصة يف وضمنظمات  فهناك ،للمنتجات اجلودة والتتبعمعايري تطبيق 
 :قة لعملية اإلنتاج وتستجيب لشرطنيتضمن املطابقة والدابحرتامها للمعايري العاملية  ولألنشطة، واملؤسسة

  ؛املدخالتبفرض شروط على وهذا  مورديها،األول اجتاه -
 ومراقبة.منتوجات مضمونة  خالل توفريمن  لعمالئها، الثاين خدمة-

 يف االجل لكنو املؤسسة، ة ابلضرورة اىل حتمل تكاليف إضافية ستؤثر سلبا على رحبي النهج سيؤديتطبيق هذا ف    
ومن مث زايدة  يةالسوق هاحصصو  تنافسية املؤسسة ىل زايدةنتجات ستؤدي يف األمد الطويل إاملجودة  نألالقصري 
 أدائها؛ارتفاع رحبيتها و 
 ابلعنصر البشري االهتمام: 

إنتاجية ورحبية على لعاملني ن الشؤو  والتسيري احلسنبينت الدراسات امليدانية األثر اإلجيايب لعمليات التكوين 
 ،اثر السلبية الظرفيةتجنب األ، تمناخ اجتماعي جيدملوارد البشرية فان املؤسسة تضمن االهتمام ابفمن خالل  املؤسسة

 ومسعتها. املؤهلة بسبب عالمتها التجارية عمالة ال ذبوجت العمالة،حتقق استقرار 
مما  املتعاوننيووالء البشري  وتطور الرأمسال تنظيم العمل حتسني ل هذه العوامل تساهم بشكل مباشر يفك

وتشري اخلربة املكتسبة من االستثمار يف التقنيات واملمارسات التجارية املسؤولة  .للمؤسسةاملالية  النتائجينعكس على 
بيئيا يعد أكرب من جمرد االمتثال للتشريعات، بل يعد فرصة للمؤسسات لزايدة قدرهتا التنافسية، كما ان تطبيق املعايري 

التدريب، ظروف العمل اإلنتاجية مثل االجتماعية اليت تتجاوز االلتزامات القانونية يكون هلا أتثري مباشر على 
 1والعالقات بني اإلدارة واملوظفني.

  املؤسساتاحرتام مبادئ حوكمة:  
 املسريين واملسامهني،ؤسسات هي جمموع االجراءات اليت تسمح خبلق نوع من التناغم بني سلوك حوكمة امل

يف خيار اإلداريني ويف  ابألغلبية يتدخلاملساهم ف ،املؤسسةفاالهتمام األول للمساهم هو تعظيم قيمة موجودات 
 فإن، لذلك احمدود املؤسسة يكون ريسييف تما صغار املسامهني فتدخلهم أ ؤسسةللماختيار املشاريع االسرتاتيجية 

 املؤسسات.بادئ حوكمة الركيزة األساسية مل يعد من املعلومة وضرورة متكينهماملسامهني مصاحل األقلية من احرتام 
 هذاو واملسامهني، ن يسمح بتحسني نوعية العالقات بني املسريين التزام مبادئ حوكمة الشركات جيب أبصفة عامة و 

                                                            
1 Alain Jounot, RSE et développement durable, Afnor Edition, 2010, p13. 
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وميكن تلخيص هذه  الطويل.جل ة للمؤسسة مع حتسني األداء يف األسيؤثر على ظهور خيارات اسرتاتيجية جيد
 املعايري يف اجلدول التايل:

 املؤسسة املسؤولة اجتماعيا والنمو املستدام( 02)اجلدول رقم                 
القصرية االاثر االقتصادية  االاثر االسرتاتيجية الوسائل املعتمدة نشاطال املعايري

 املدى
 االاثر االقتصادية البعيدة

 املدى
احرتام احمليط 

 الطبيعي
 االبتكار- نعم

اعتماد تكنولوجيا -
 نظيفة

 االستثماراتزايدة مركز - رائدة يف جمال النشاط -
 اخنفاض النتيجة -

كسب حصص يف -
 السوق

 حتسني النتيجة -
تسديد الرسومات - ال

 والعقوابت
صورة سيئة للعالمة -

 التجارية
استقرار او ارتفاع بسيط -

 للنتيجة
 خسارة حصص سوقية-

 اهنيار النتيجة-

جودة 
املنتجات 
وعالقة 

 عمالء/موردون

 ابتكار - نعم
 عملية مراقبة اجلودة -

توسع –والء الزابئن -
 السوق

 زايدة االستثمارات-
 اخنفاض النتيجة-

–كسب حصص سوقية   -
 حتسني النتيجة

 فقدان الزابئن-  ال
 اخنفاض اهلوامش-

 تدهور النتيجة- اخنفاض رقم االعمال-

إدارة املوارد 
 البشرية
 املسؤولة

 
 

 برامج تكوينية- نعم
توقع التنقالت -

 ومعوقات ظرفية

املناخ االجتماعي  -
 اجليد

اخنراط املتعاونني يف -
 املشاريع االسرتاتيجية

ارتفاع او حتسني القدرة  اخنفاض اإلنتاجية
 التنافسية والنتيجة

 ال
 

 مناخ اجتماعي سيئ 
 تكاليف الطرد او

 التسريح

 النتيجة او اهنيارتدهور  اخنفاض اإلنتاجية

احرتام مبادئ 
 احلوكمة

االتصال تبين مبادئ  نعم
 والشفافية

 حتسني القيمة السوقية تسيري جيد للمؤسسة جذب مسامهني جدد

فقدان السيطرة على  هدف هلجومات السوق  ال
 املؤسسة

 اخنفاض القيمة السوقية

املشاركة يف 
احمليط 

 االجتماعي

عضو فعال يف التنمية  نعم
 احمللية

عالمة جتارية مرموقة 
 رؤية ةوصاحب

الفاعلني يف اتصال جيد مع 
 اجملتمع احمللي

اخنراط الشركاء احملليني يف 
 مشاريع املؤسسة

     ال
Source : Geneviève Férone et autres, Le développement durable : des enjeux stratégiques pour 

l’entreprise, 3eme édition, éd d’organisation, paris, 2002, 273. 
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 البعد االسرتاتيجي للمسؤولية االجتماعية  الفرع الثالث: 
خبالف ذلك فأن املؤسسة و  متكاملة مع اسرتاتيجية املؤسسة اسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية جيب أن تكون

ملؤسسات أنه جيب على ا (Sharp,Zaidman 2010سوف تفشل، ويف هذا االطار أشارت آخر الدراسات ل )
عل املسؤولية االجتماعية جعلق أبنشطة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات من أجل العمل بصورة اسرتاتيجية فيما يت

ملسؤولية االجتماعية كما ان بعض الدراسات اليت أجنزت يف بعض الدول أثبتت أن ا  التنافسية،مصدرا للميزة 
ان لباحث(. يف حني أوضح اSharp,Zaidman 2010للمؤسسات تعد نشاطا اسرتاتيجيا حقيقيا للمؤسسة )

Porter et K Ramer 2006)) ل اخلريي االسرتاتيجي أن املسؤولية االجتماعية للشركات متيل لتكون أقرب إىل العم
 منه اىل العمل االسرتاتيجي احلقيقي. 

مما سبق وألجل جتسيد اخلاصية االسرتاتيجية يف ممارسات املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ينبغي إتباع بعض 
 1اخلطوات أمهها:

يها أن تشمل مجيع إدارهتا : فحىت تكون املؤسسة فعالة جيب علمراعاة االستدامة يف مجيع جوانب األعمال -
 وأنشطتها ابالستدامة بصدق وبطريقة نظامية؛

قتدي به يوميا بشكل رمسي أو ي: جيب على القادة يف املؤسسة أن يكونوا القدوة واملثال الذي النموذج أو القدرة-
 ية من موظفيها وأصحاب املصلحة فيها؛بطريقة غري رمس

ن اإلدارة العليا تتوىل مهمة : جيب على املؤسسة إنشاء جمموعة تضم عناصر مإنشاء جمموعة مشرتكة بني اإلدارات-
 مناقشة اجلوانب املختلفة السرتاتيجية االستدامة التنظيمية وتطويرها؛

سؤولية ص موضوع امللى اآلاثر والتوقعات خبصو : فمن األمهية مبكان التعرف حقا عإشراك أصحاب املصلحة-
 االجتماعية للمؤسسات من وجهة نظر أصحاب املصلحة؛

 أجل تبادل اخلربات واملوارد؛ : ينبغي تشجيع عالقات الشراكة وتبادل املعرفة مناالنضمام إىل الشبكات املتاحة-
ة القيم أو سالة ورؤية املؤسسجيب أن تتضمن ر  :ةة للمؤسسات يف رؤية ورسالة املؤسسدمج املسؤولية االجتماعي-

سسة معروفة علنا، يث تكون املؤ املبادئ اليت تؤكد مركزية املسؤولية االجتماعية للشركات وتوفر الضمان لتحقيقها، حب
 كمؤسسة مسؤولة اجتماعيا؛    داخليا وخارجيا

                                                            

  .51-49أ. د حممد عبد حسني الطائي، مرجع سابق، ص ص.  1 
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و الوعي واإلدراك ملفهوم وأمهية من : جيب أن يتم التواصل داخليا وخارجيا حبيث ميكن أن يسهم يفالتواصل-
 املسؤولية االجتماعية.

حيث ميكن  االجتماعيةوعموما ميكن للمؤسسة ان تتخذ العديد من االسرتاتيجيات للتعامل مع قضااي املسؤولية  
 1التمييز بني أربع اسرتاتيجيات:

 و بيئيااللتزام أبي دور اجتماعي أارة املؤسسة تتجنب : مبوجب هذه االسرتاتيجية فان إداسرتاتيجية املمانعة-
 ايت االقتصادية؛وتتحاشى االنفاق يف األنشطة االجتماعية والبيئية، حيث يتم الرتكيز على األولو 

احلد  ه االسرتاتيجية ابلقيام مبا هو مطلوب منها قانونيا، أي: وهتتم املؤسسة وفقا هلذاالسرتاتيجية الدفاعية -
سوقية وزايدة األصوات اليت تنادي اجتماعي وبيئي، فمع زايدة الضغوط التنافسية وال األدىن القانوين املفروض كدور

املرتبطة  لة من تقليل أو حتاشي االلتزاماتحبماية املستهلك والبيئة، تلجأ إدارة املؤسسة إىل املناورات القانونية للمحاو 
 لمؤسسة؛ابملشاكل اليت تسببها ل

قتصادية والقانونية مث تراعي بعد سرتاتيجية ابلتزام املؤسسة ابملسؤوليات اال: تنطلق هذه االاسرتاتيجية التكيف-
ت املقبولة اجتماعيا يف بيئتها ذلك املتطلبات األخالقية من خالل االهتمام ابلقيم واألعراف السائدة والسلوكيا

 الداخلية اليت متثل ثقافة املؤسسة، وكذلك ابلنسبة للمجتمع الذي تعمل فيه؛
يجية دور اجتماعي وبيئي واسع جدا، حبيث تتبىن املؤسسة مبوجب هذه االسرتاتجية املبادرة التطوعية: اسرتاتي-

بادرة يف توفري املتطلبات االجتماعية أتخذ زمام املوأتخذ مصاحل اجملتمع وتطلعاته ومحاية البيئة يف مجيع قراراهتا، 

 ة.والبيئي

 مةوكواحللتنمية املستدامة املسؤولية االجتماعية اب الرابع: عالقةالفرع 
 التنمية املستدامةاملسؤولية االجتماعية و  -1

نظرا لشدة تقارهبما، فاألول يعين  واملسؤولية االجتماعيةمن الصعب التمييز بني مفهومي التنمية املستدامة 
دمج االهتمامات  والثاين يعين، االقتصاد الكلياالجتماعية والبيئية على مستوى  االقتصادية،التوفيق بني اجلوانب 

بغرض  واخلارجية، وهذاالداخلية عالقتها مع األطراف ذات املصلحة  املؤسسة ويفنشاطات البيئية يف االجتماعية و 
سؤولية االجتماعية شكل من أشكال تعترب املمنه و  بيئته.االلتزام ابلقوانني املطبقة واالستثمار يف العنصر البشري واحرتام 

                                                            
  .97-96، ص ص 2009، دار وائل للنشر، عمان، 1طاهر حمسن منصور الغاليب، إدارة واسرتاتيجية منظمات االعمال املتوسطة والصغرية ط 1
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من  فالكثري املؤسسة،تسيري يف  البيئية(املستدامة بركائزها الثالثة )االقتصادية، االجتماعية، تطبيق املؤسسة للتنمية 
 1يقاهتا يف املسؤولية االجتماعية.متطلبات التنمية املستدامة جتد تطب

 املؤسسات االقتصادية، ،الدولةكأما الفرق بينهما فيكمن يف أن مفهوم التنمية املستدامة تعين به أطراف عدة  
 أن موضوع املسؤولية االجتماعية يتم على مستوى املؤسسات االقتصادية نييف ح ،املستهلكنيو  املواطننياجملتمع املدين، 

  2ا.من أدواهت تعترباالجتماعية تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة و  وابلتايل فاملسؤولية
حيث أنه ،أصبحت هذه األخرية شريكة يف التنمية املستدامة لفكر احلديث للمؤسسة االقتصادية ففي ظل ا

العدالة االجتماعية، ومن هذا املنطلق منها محاية البيئة و و معايري أخرى مراعاة كذلك ابإلضافة إىل تعظيم الرحبية عليها  و 
ملتطلبات اليت تفرضها او  االلتزام ابلشروطعليها  إدارهتا فأن أي مؤسسة اقتصادية تسعى إىل إدماج التنمية املستدامة يف

غبار ) تنبعااثاالالتقليل من ،من خالل إدارة النفاايت احلفاظ على احمليط القوانني والتشريعات كحماية البيئة و 
يتحتم على هذه املؤسسات أن لذلك للمجتمع احمللي الذي تنشط فيه، لسالمة للعمال و اتوفري الصحة و ، (غازات،

 3طوعية من أجل حتسني نوعية حياة اجملتمع.أتخذ مزيدا من اخلطوات بصفة 
ؤولية االجتماعية على السؤال ( بينما جتيب املسماذا؟ن التنمية املستدامة جتيب على السؤال )يف هذا الصدد فإ

  ،(كيف؟)
املستوى  واملستقبل علىجيب أن ننجز من أجل إجناح حتوالت اجملتمعات يف احلاضر ماذا على ( ماذا؟)تعرب و 

جيب على املؤسسات انتهاجها لعمل  واملمارسات اليت؟( فتشري إىل السلوكيات أما)كيف .فضلاأل والعاملي إىلاحمللي 
 4.إذا العالقة ترابطية ذات شكل دائري ومستمر ،يحة لتحقيق هذا النجاح يف التحولاألشياء الصح

  مةوكواحل املسؤولية االجتماعية -2
واملتقدمة وذلك أصبح االهتمام ابملسؤولية االجتماعية الشغل الشاغل للمؤسسات يف كافة البلدان النامية منها 

 لتحدايت اليت تواجه رجال األعمالأكرب ا وفاعليتها وأصبحت مناملباشر وغري املباشر على أعمال املؤسسة  لتأثريها
لية ابملسؤو  وابلتايل االلتزامكمة من أجل حتقيق املسؤولية جتاه أصحاب املصاحل و احل تطالب بتطبيقوبدأت املؤسسات 

املسؤولية االجتماعية، حيث تعمل  ومن أمههابعدة مميزات تتصف مة الشركات وكحفاالجتماعية جتاه جمتمعاهتا. 

                                                            
1 Dominique Wolff, Fabrice Mauléon, Le management durable, Lavoisier, paris, 2008, p18. 

  .09أ.  هشام مكي، أ. عبد الرمحان بوطيبة، مرجع سابق، ص.    2
 . 95وهيبة مقدم، مرجع سابق، ص.3

  64د. عايد عبد هللا العصيمي، مرجع سابق، ص..  4 
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 والتطور يفحتقيق البقاء  نظيفة من أجلبيئة  واحلفاظ علىابملسؤولية االجتماعية تقوم احلكومة على جعل املؤسسات 
ظروف من  غريت والبيئية اليتظل البيئة االقتصادية احلالية، فعلى املؤسسات أن تتفاعل مع التوجهات االجتماعية 

  1تنافسية جديدة. وفرضت ظروفالنشاط على مستوى مجيع األسواق 
استقاللية نسبية متكن من التعامل مع كل منهما ابعتبارمها قضيتان قائمتان  واملسؤولية االجتماعيةمة وكفلكل من احل

 ،لكن يف املقابل فأن كل منهما يقود إىل األخر بصورة أو أبخرى ،وقواعد خاصةلكل منهما معايري  حيث ،بذاهتما
مة اجليدة هي من مكوانت وكفيما يرى فريق آخر أن احل مة،وكللححيث ينظر إىل املسؤولية االجتماعية ابعتبارها اتبعة 

املسؤولية االجتماعية ابعتبارمها قضيتان  عن شدد على استقاللية مبادئ احلكومةأن البعض ي غري االجتماعية،املسؤولية 
 املقابل يشدد االجتاه املضاد على ارتباطهما الوثيق. يف 2 ،منفصلتان وقائمتان بذاهتما

 املؤسسات  االجتماعية يف: تطبيق املسؤولية املطلب الثاين
تتبناه املؤسسات وفق مستوايت  يعترب قرار تطبيق املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات قرارا اسرتاتيجيامما سبق 

خلارجية طراف الداخلية واخمتلفة، حيث تطبق بعض املؤسسات املسؤولية االجتماعية طواعية رغبة منها يف خدمة األ
وابلتايل وكنتيجة هلذا  ،ليهاعاليت تفرض لبعض االخر يطبقها نتيجة للقوانني اإللزامية وا وليس حتقيق األرابح فقط،

ى العملي ينبغي على املؤسسة اخليار حتقق املؤسسة جمموعة من املزااي، كما تواجه العديد من الصعوابت على املستو 
 جتاوزها بنجاح. 

 يف املؤسسة تطبيق املسؤولية االجتماعية مكاسب : لفرع االولا
  3:هي اليت جتنيها املؤسسة امللتزمة اجتماعياأهم املكاسب  

ج أو السلعة وتقوية تعزيز مكانة املنت : تؤدي املمارسات التجارية املسؤولة إىلعالمتها التجاريةتعزيز مسعة املؤسسة و -
ى ابهتمام ابلغ من وحتظ العمل،ت احلديثة تعد السمعة هي القيمة اليت ختلق منهج ففي املؤسسا مسعة املؤسسة،

أشارت إحدى الدراسات إىل أن مسعة  حيث ،العاليةأصحاب املصلحة وتستقطب األيدي العاملة ذات الكفاءة 
 1000أكثر من  مدير يف 1500وتشري نتائج الدراسة اليت مت توزيعها على  ،املؤسسة تعد من أهم معايري جناحها

                                                            
  .139سابق، ص. د. غضبان حسام الدين، مرجع  1
، ص. 2004ء،هاين احلوراين، حاكمية الشركات ومسؤوليتها االجتماعية يف ضوء األزمة االقتصادية الراهنة، املؤمتر الثاين حول مواطنة الشركات، صنعا 2 

19. 
  . بتصرف.107-101وهيبة مقدم، مرجع سابق، ص ص. 3
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 40 بنحوتساهم  نالسمعة اجليدة ميكن أقريبا ممن مشلتهم الدراسة يرون أن ت 60إىل أن  مؤسسة عاملية كربى
  ؛األداء حتسني  مواصلة حتقيق األرابح وا على ، وتسهم أيضا يف قدرهتمن القيمة السوقية ألسهم املؤسسة

على فكرة أن االستثمارات ال  يقوم مفهوم االستثمارات املسؤولة اجتماعيا :اجتماعياتنمية رأس املال املسؤول -
 وأتيت أمهية ،ذلك االستثمارلبل على ميزة املسامهة االجتماعية  واهتمامات املستثمرعلى احتياجات  بناءاقط فتتم 

يت متارس املسؤولية ال رأس املال املسؤول اجتماعيا أنه يعترب شكل من أشكال التمويل، حيث تستطيع املؤسسات
 ؛اإلمجالية لإلقراض وتقليل التكاليفاالجتماعية جذب املزيد من األموال 

ايل للمؤسسة نتيجة زايدة داء املألا: تساهم املسؤولية االجتماعية يف حتسني حتسني األداء املايل للمؤسسات-
للمؤسسة، وتفضيل والء العاملني  زايدةتكاليف التشغيل،  املبيعات، تقليلحجم ارتفاع املنتج،  نوعية اإلنتاجية، حتسني

د مكاسب ذات طبيعة . وهناك بعض اإلحصاءات الدالة على وجو ستهلكني ملنتجات وخدمات املؤسسةاملالعمالء و 
ا أكثر من كوهن الجتماعي تبادليةواامللتزمة اجتماعيا، خلصت إىل أن العالقة بني األداء املايل مالية تتحقق للمؤسسة 

داء االجتماعي ألنه ميكنها حتمل فاملؤسسات الناجحة ماليا تنفق أكثر على األ ،وكالمها يؤثر على اآلخر أحادية البعد
  اجلانب املايل؛صبح أكثر جناحا يفن ت أيف حني أن األداء االجتماعي يساعد املؤسسات يف ،هذه النفقات

ة للمسؤولية االجتماعية للتقرب : متارس الكثري من املؤسسات براجما متنوعاجملتمعحتقيق التقارب بني املؤسسة و  -
 ؛حل مشكالته واملسامهة يفأكثر من اجملتمع 

ة املخاطر ر داسسات شكال من أشكال إمن قبل املؤ  تعترب املسؤولية االجتماعية: والبيئيةإدارة املخاطر االجتماعية  -
املؤسسة ذلك مبمارستها  تستبق والبيئة من الوقوع حتت أتثري أنشطتها الالمسؤولة جتاه اجملتمع فبدال ،والبيئيةاالجتماعية 

أنه ختفيض حجم الغرامات ذا من ش، وهواالجتماعيةمن خالل املشاركة يف برامج حتسني األوضاع البيئية  املسؤولة
مل األخطاء البيئية نامجة عن حتال ختفيض األحكام املخالفة للقانون الصادرة ضدها، وختفيض حجم التكاليفو 
 القانونية اليت تقع فيها؛و 

تقطاب اليد العاملة ذات املسؤولة بكوهنا قادرة على اس املؤسسات : تتميزوحتفيزهاجذب الكفاءات البشرية -
بة يف الجتماعي لدى اإلطارات رغكما يولد االلتزام ا  ،ن مسعتها تؤهلها لذلكنظرا أل واحلفاظ عليهاالكفاءة العالية 

املصاحل فيها مبن فيهم العمال  ابكل أصح  واألخالقي جتاهألنه معروف عنها االلتزام القانوين  االستمرار ابلعمل فيها
 أخالقيات األعمال. والنزاهة وحترتم فيهاويرتفع فيها مستوى الشفافية 
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 معوقات االلتزام ابملسؤولية االجتماعية يف املؤسسات الثاين:الفرع 
 1 املؤسسات االقتصادية من بينها:هناك أسباب عديدة تعيق انتشار تطبيق املسؤولية االجتماعية يف

راسات املهتمة هبذا املوضوع : فمن املالحظ من خالل الداتعدم وجود ثقافة املسؤولية االجتماعية لدى املؤسس-
 مقارنة بعدد املؤسسات الناشطة؛ ةيلاملؤسسات املتبنية هلذا االجتاه قلأن عدد 

أن  إىلهنا حباجة الة فإفعاملسؤولية االجتماعية للمؤسسات حىت تكون  :املؤسساتغياب التنظيم جلهود معظم -
 حمددة؛ وله أهداف واضحة مبين على خطة هيكالمشكال تنظيميا  خذأت
موية مرتبطة إبطعام الفقراء، حيث أن معظم جهود املؤسسات تنحصر يف أعمال غري تن: غياب ثقافة العطاء للتنمية-

 شي للفقراء؛وى املعيتوفري املالبس وغريها......دون التوجه حنو مشاريع تنموية تغري جذراي املست
خلط بني املسؤولية  وجودو  اجملهوداتعلى وضع املعايري لقياس  والقدرة العلميةقلة املعارف  هيو  قلة اخلربة:-

 ؛يف هذا اجملال قلة اخلربةلنتيجة  واألعمال اخلرييةاالجتماعية 
ي تلك املتعلقة ولية االجتماعية هالصعوابت املرتبطة مبفهوم املسؤ : من للمؤسسة االسرتاتيجيةارتباطها ابإلدارة -

سسة كما ميكن أن ينظر إليها من السياسة العامة للمؤ  اميكن اعتبارها جزء املؤسسة إذهيكلها يف مبعرفة مكانتها و 
 :من خالل رأيني يف املؤسسة االسرتاتيجيةلتوجهات لابعتبارها دجما 

 ية؛سيد مبادئ املسؤولية االجتماعجتو تساهم يف وضع  االسرتاتيجيةاإلدارة -
 .وتؤثر على النمط اإلداري يف املؤسسةتقود ؤولية االجتماعية للمؤسسات املس-

هذا القرار حيتاج إىل إدارته  سةإذن املسؤولية االجتماعية هي يف األصل انمجة عن قرار يتعلق ابلسياسة العامة للمؤس
  2اسرتاتيجيا.

 ةملسؤولية االجتماعية يف املؤسسوعالقتهم اباملطلب الثالث: أصحاب املصلحة 
خمتلف بني صاحل املرب يف يزداد بروز مشكلة التضا خاصة الرحبية منهاحتقيق أهدافها و  عي املؤسساتأثناء س

 .ات املصلحة، واليت تسمى أبصحاب املصلحة او األطراف ذة بنشاط املؤسسةنياملعاألطراف الفاعلة و 

                                                            

 .139-138غضبان حسام الدين، مرجع سابق، ص ص. أ.  1 
2Floriane Bouyoud, le management stratégique de la responsabilité sociale des entreprises, thèse 
du titre docteur en sciences de gestion, conservatoire national des arts et métiers ; France, avril, 
2010, P.70.  



التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية                                           الفصل األول     
 

 

 
 

42 

 الفرع األول: ماهية األطراف ذات املصلحة
  :األطراف ذات املصلحة مفهوم-1

ميثالن  قطاع األعمالو الذي يعترب منظمة األعمال و الفكري تيار تعود أصول نظرية أصحاب املصلحة إىل ال
ألطراف ذات املصلحة املنظر البارز لنظرية أصحاب املصلحة حيث عرف ا( E.Freemanيعترب )و  جزء من اجملتمع،

 . "نظمةاملكل جمموعة أو فرد يستطيع التأثري أو التأثر بتحقيق أهداف "أبهنا 
كل جمموعة تتصرف مجاعيا   "أبهنا  األطراف ذات املصلحة (Freeman et Emshoft) يف حني يعرف

 وأيضا أبهنا، 1مراقبة بصفة مباشرة من طرف املؤسسة ولكنها غريهتدد بصفة مباشرة مستقبل املؤسسة  وتستطيع أن
  2."اجلماعات أو األفراد الذين هلم منفعة من نشاط املنظمة"

اجملموعة و  ،ملصلحةان تندرج ضمن أصحاب ميكن أ األطرافن الكثري من على ضوء التعريفات اليت وردت فإ
كما أن هناك بعض   ،ملوردوناملسامهون، ااملستثمرون،  العاملون، العمالء، األفراد املدراء، ،شيوعا تشمل األكثر

 لي.احلكومة، اجملتمع ككل، اجملتمع احملما تتضمن  واليت غالباعمومية  األكثراجلماعات 
  نوعني:إىل األطراف تقسم نظرية أصحاب املصلحة هذه وابلتايل 

األسهم،  وهم محلةائهم إبرض رتبط بقاء املؤسسةوهم الذين ي األساسيني،هم أصحاب املصلحة  األول:النوع  -
 املوردون؛ون و ملستخدمون، املستهلكا

غري أهنم ميارسون  وبقائهاون على استمرار املنظمة ال يؤثر الذين الثانويني، وهم فهم أصحاب املصلحة  :الثاينالنوع  -
من دون أن يرتبطوا معها من خالل تعامالت أو عالقات  مباشرخيضعون لتأثريها عليهم بشكل غري كما أتثريا عليها  

  3ة.دائمة منظمة ورمسي
 
 
 

                                                            
1 Reynaud E, DontenWill  E, Le Rôle de l’approche par les parties prenantes dans l’initiation 
d’une politique de développement durable, journée AIMS, Atelier développement durable, 
ESSCA Angers, 2005,P2.   
 

  .65أ. د. حممد عبد احلسني الطائي، مرجع سابق، ص.   2
  .76وهيبة مقدم، مرجع سابق، ص.  3 
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 : صحاب املصلحةأل األطراف املكونة-2
 1ابملؤسسة:ونوعية ارتباطهم  املصلحةصحاب األطراف املكونة ألنستعرض فيما يلي أهم 

ملال االجتماعي للمؤسسة اأس املعنويني الذين يضمنون ر وهم األشخاص املاديني و  املسامهون )املمولون(: -
 ؛ا مقبوالطون عائدا من استثماراهتم وأن أي نشاط يؤدي إىل التقليل من األرابح ال يعد نشاويرج

ؤسسة، لذلك فمن املهم هم أصحاب املصلحة اخلارجيني الذين يسهمون بدور حيوي يف جناح امل املوردون:- 
ابإلضافة  عي ممارسات االستدامةترا أن تراعي املؤسسات االختيار الدقيق للموردين وفقا لبعض املعايري اليت ينبغي أن

تجات وخدمات ذات وامنا احلصول على منفقط األسعار  أفضل، فليس اهلدف هو احلصول على معيار السعراىل 
 ؛لفائدة للمؤسسة وملورديهاتعود ابنوعية جيدة وخالل فرتات دائمة ومستمرة 

 (، املسريين والعمالطاراتاإل) أجرايتقاضون منها والذين : هم جمموع عناصر املؤسسة األفراد العاملون -
نتائج  حيققفراد العاملني األ رضا وحتفيز فيه أن ال شكومما ، وهم أصحاب املصلحة الداخلية الرئيسية يف املؤسسة

ودهم ورضاهم ب كس  وتسعى إىلأهنا جيب أن توحد جهود موظفيها هذه األخرية أدركت لذلك ، للمؤسسة أفضل
الشركات اجليدة "شعار لجتسيدا ؤسسات من مؤشرات ترتيب أفضل املحيث أصبحت بيئة العمل اليت توفرها ملوظفيها 

 ؛"املوظفني اجليدينجتنب 
وذلك حسب  ،عاملية ،طنيةو ، ا جمتمعات حمليةسع، وميكن اعتبارهاو ملعىن الاجملتمع اب يقصد به: و اجملتمع -

ل من خال مية االقتصاديةلتنل هامةوسيلة  اليت تعمل على خدمة هذه اجملتمعات واليت تعترب ونشاط املؤسسة موقع
 مات العامة؛يات للمحافظة على اخلداجلمعومتويل  الضرائب ودعمتوفري مناصب الشغل ودفع دورها يف 

دور قد برز و  ،ملستهلك النهائياملشرتي أو ا هو يكون املستفيد حيث اخلدمة اواملنتج  متلقووهم  :العمالء -
عات العمالء تطل إىلالصنف من أصحاب املصلحة بشكل كاف، حيث أدركت املؤسسة أمهية االستماع  وأمهية هذا

 اخلدمات األخرى.كذا و املنتج  وجودة عن طريق حتسني نوعية جتاهل طلباهتموعدم 

                                                            
 اعتماد على املرجعني:  1

Jean – supizet, le management de la performance durable, Ed d’organisation, France, 2007, P .75. 
 .69(، مرجع سابق، ص.2016أ. د. حممد عبد احلسني الطائي)
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 ذات املصلحة من خالل عالقة عادلة مع املؤسسة، األطرافميكن إرضاء  أصحاب املصلحة: إرضاء-3
ثالث  نتيجة لذلك ميكن أن تربز، و وتطلعاته يقارن عائده من حصة املؤسسة حباجياته األطرافكل طرف من ف

  1حاالت:
 ؛"غري عادلة"العالقة أبهنا  ، وحنكم علىيف حالة عدم الرضاكون وائد املنتظرة، يإذا كانت حصة الطرف أقل من الع -
 ؛"عالقة عادلة"مع التطلعات املنتظرة حنكم على العالقة أبهنا  إذا تعادلت حصته -
 : العادل يتطلب وعليه فالتوزيع"جد عادلة " بـنتظرة حنكم على العالقة إذا فاقت حصته التطلعات امل -

 ؛االشباع املتوقعوالتطلعات ومستوى د احلاجيات حتدي 
 ؛ومنصفةالتطلعات بطريقة عادلة لبية احلاجيات و ت 
 ؛تقييم مستوى اإلشباع احلقيقي  
 احلقيقية.ن أجل تعديل التطلعات املنتظرة و حتسني التنظيم م 

 حةاالجتماعية على أصحاب املصلية : آاثر املسؤولالفرع الثاين 
سوف يتم الرتكيز على توضيح آاثر املسؤولية االجتماعية على مخسة جمموعات رئيسية من أصحاب املصلحة 

 2.لمسؤولية االجتماعيةاملؤسسات ل اليت تتأثر مبمارسات
 :املسؤولية االجتماعية على العمالء آاثر-1

على تطوير نظم اإلدارة على أساس التنافسية املستدامة  لتحقيق املزااياجلهود املبذولة ترتكز يف الوقت احلاضر 
حيث ينظر العمالء إىل القيمة  وجه التحديد يتمثل اهلدف يف تقدمي القيمة للعمالء على ،العمالء والتوجه حنوامليل 

االجيابية متثل جمموعة من الفوائد اليت إمجايل القيم و يف قرار الشراء،  والسلبية ضمناعلى أهنا الفرق بني القيم االجيابية 
ؤسسة لذلك جيب على امل تكاليف أو التضحيات اليت يتكبدها،مة السلبية الئيف حني تظهر القا تعود على العمالء،

وذلك إلدارة زايدة القيمة االجيابية و/أو   عملية إدراك القيمة من العمالءالسلبية املؤثرة يفحتديد العوامل االجيابية و 
االجتماعية للمؤسسات هي احلصول على مستوى أعلى من االلتزام للعمالء  التضحيات. فاملسؤوليةليل من تقال

                                                            
1 Jean – supizet, op.cit., P .77 . 

 اعتمادا على:   2
. 132أ. د حممد عبد حسني الطائي، مرجع سابق، ص.  -  
. 85ص ،سابقمرجع  ،مقدم وهيبة –   
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مما يؤدي  ،اجلوانب االجيابية خليار الشراء وابلتايل تعزيزعام، على النحو الذي يسهم يف زايدة الثقة  واجملتمع بشكل
 طة اليت تقدمها املؤسسة لعمالئها:ومن أهم األنش ،وحتسني مسعتهاإىل زايدة أرابح املؤسسة 

 الشراء؛ ختاذ قرارالواخلدمات السلع  والكافية عنالصحيحة  اتتوفري املعلوم -
 ؛لسالمةوااجلودة مراعية يف ذلك ظروف الصحة  وخدمات عاليةتوفري منتوجات  -
 ؛وخدمات املؤسسةعن منتجات  األمنيوالرتويج الصادق و  اإلعالن -
 رف رجال البيع؛التعامل مع العميل من ط حسن -
 الضمان؛ وااللتزام بتاريختوفري خدمة ما بعد البيع  -
 ة ابملواصفات احلقيقية للمنتج؛حإصدار فواتري صحي -
 ؛وحماولة حلهاجبدية  ودراستها والتعامل معهااالستماع لشكاوى العمالء  -
 تلبيتها.  ل علىوالعم ورغبات املستهلكنيالدراسة املستمرة حلاجات  -

  :العاملني املسؤولية االجتماعية على آاثر-2
ؤسسة مثاره يف األجلني القصري جتين امل يف املؤسسات استثمارا حقيقيايعترب اإلنفاق على العنصر البشري 

من جتاهها اسسة على حتسني خدماهتا سؤولية االجتماعية حيث تعمل املؤ البعيد، فالعمالة هي من أهم جماالت املو 
 خالل:

اإلنفاق على بعض العاملني الراغبني يف إكمال دراستهم العليا امج التدريبية الالزمة ابلداخل واخلارج، و توفري الرب  -
  ؛واإلداريةمهاراهتم الفنية  وذلك لتنمية

اعد على مرتب تق وأجورهم للحصولالعاملني بنسبة معينة من رواتبهم  ة يف التأمينات االجتماعية علىاملسامه -
 مناسب بعد اخلروج على املعاش؛

 ميين خاص ابملشاركة مع العاملني؛وضع نظام أت -
 للعاملني؛وضع نظم للرعاية الصحية والعالج ابملستشفيات ودفع نفقات االدوية الطبية  -
 املناسبات؛ خمتلف املكافآت يفوضع نظام للحوافز و  -
 يف احلصول على سكن مناسب؛ م مادايسكن للعاملني أو على األقل مساعدهت إقامة -
 ؛ن مناطق السكن إىل أماكن العملم النقلتوفري وسائل  -
 رايضية؛على القيام برحالت ترفيهية و  عاملني أو مساعدهتم مادايالمصاريف  حتمل -
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 ؛عي والعمل على تفادي احلوادث يف املؤسسةتوفري األمن الصنا -
 املوزعة. لسنويةاتوزيع حصة على العاملني من األرابح  -

ة قيم املؤسسقام األول مع ة يف املشريموارد الباملسؤولية االجتماعية للمؤسسات ترتبط اإلدارة السليمة للفمن وجهة نظر 
األهداف ينبغي  تحقيق هذهاملؤسسة، ولفضال عن تعظيم التزامهم بتحقيق أهداف مبا يف ذلك رسالة ورؤية املؤسسة، 

 :  التأكيد على قضااي هامة مثلماعا على املؤسسة املسؤولة اجت
 احرتام حقوق االنسان؛ -
 ؛ضمان ظروف عمل الئقة -
 ؛دفع أجور الئقة - 
 ؛جتنب التمييز -
 الشرف.احرتام اخلصوصية و  -

  املوردين: على املسؤولية االجتماعية آاثر-3
 واملفاضلة بني املوردين رتوسيع معايري االختيابملسؤولة املؤسسات ااالجتماعية تقوم ظور املسؤولية من من

 مبنية على همعالقة معالحبيث تكون جلوانب االجتماعية تشمل كذلك ا فيجب أن االقتصاديةفباإلضافة للمعايري 
املوردين ابلسلوك على النحو  امإلز ألكثر شيوعا لنشر القيم الضمنية للمسؤولية االجتماعية ا اإلجراءاتمن و  شراكة،ال

 اه مورديها: يلي جت املسؤولة اجتماعيا القيام مبايتعني على املؤسسة  حيثاملؤسسة، احملدد من قبل 
 ؛صل عليها املؤسسات املنافسة هلانح تسهيالت يف الدفع قد ال حتاختيار أفضل مورد ميكنه م -
 مة؛ا على االلتزام ابالتفاقات املرب هورديها حبرصتوطيد العالقة بني املؤسسة وبني م -
 تفق عليه؛مستحقاهتم يف الوقت امل التفاوضية مع املوردين وسدادط حتسني الشرو  -
 نح التسهيالت املتبادلة بني الطرفني لضمان استمرارية التعامل بينهما ألطول فرتة ممكنة.م -

  املسامهني:املسؤولية االجتماعية على  آاثر-4
تلبية مصاحل املسامهني  كل مؤسسة هو  يعترب أساس بناء، إذ ثل جمموعة املصاحل األكثر وضوحاهذه اجملموعة مت

تكون مسؤولة عن أفعاهلا أن املؤسسات نه ينبغي على فإاملسؤولية االجتماعية نظر من وجهة ف ،الرحبيةعلى ز تكتر اليت و 
، حيث حتتاج املؤسسة اىل توليد السوقية للمؤسسات القيمةمع تعزيز الرحبية أكرب من  ان قدرضممع  جتاه اجملتمع 
الرحبية ال ينفصالن القتصادي املسؤولية االجتماعية و ا–، ففي النموذج االجتماعي ءالبقا ضمان جلأاألرابح من 
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ويفرتض النموذج ان تضع املؤسسة أهدافا اقتصادية تضمن األهداف االجتماعية وفق هدف مزدوج هو خلق الثروة 
 1.قية للمجتمعللمسامهني وتقدمي خدمات حقي

 يف:املؤسسة جتاه مسامهيها  وتتمثل مسؤولية
 بصورة منتظمة؛اسب و اصة ابملؤسسة يف الوقت املناحلصول على املعلومات اخل -
م علما ابلقواعد اليت حتكم التصويت يف االجتماعات العامة للمسامهني وإحاطتهالسماح هلم ابملشاركة الفعالة و  -

 من أمهها قواعد التصويت؛ اجتماعاهتم
 منحهم حقوقهم املالية بكل شفافية؛املة املسامهني معاملة متكافئة و مع -
 .يف املؤسساتاحلاصلة لتغريات ابات املتصلة احلصول على معلومات عن القرار احلق يف املشاركة و  -

  املسؤولية االجتماعية على اجملتمع: آاثر-5
التعاريف تتفق على  جملتمع، مجيعامفهوم املسؤولية االجتماعية يعكس بوضوح أمهية هذه السياسات على 

ت االجيابية للمؤسسا تعزيز اآلاثرو اهلدف الرئيسي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات املتمثل يف احلد من اآلاثر السلبية 
اكل االجتماعية ما قضاء على املشتساهم يف الألفراد اجملتمع و دم النفع العام من بني النشاطات اليت تقو  على اجملتمع،

 يلي:
حقق شراكة كاملة تسعى للحفاظ جملتمعات احمللية حبيث تتيف ا ى الفاعلةو والقخلق حوار مشرتك بني املؤسسات  -

 ؛حقوق كافة األفرادعلى 
واألهايل األعضاء  توفري احتياجاتو مية لتمويل املنظمات غري احلكو ريية و اجلمعيات اخلالتربعات للمؤسسات و  -
 تاجني؛احمل
مواصلة دراساهتم العليا يف الداخل  وتشجيعهم علىحملتاجني ا، والتربعات للطلبة والفنيةإقامة املعاهد التعليمية  -

 يف اجلامعات؛متويل األحباث و  واخلارج
راض ملأل وبناء املستشفيات، خصوصا وغرف العملياتالل إقامة املستوصفات الطبية خدعم اجملاالت الصحية من  -
 ؛هاالتكفل بعالجطرية و اخل
 مقاومة التلوث؛ة و للحفاظ على البيئالبيئية كإقامة احلدائق اخلضراء يف أنشطة املسامهة  -
 ؛واحلرائقالفيضاانت زل و الكوارث الطبيعية مثل الزال املساعدة املادية يف حالة -

                                                            
  .161.د حممد عبد حسني الطائي، مرجع سابق، ص .أ 1
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ا اجتماعيا ملساعدة الدولة يف متويل اخلدمات سهامإ وهذا يعتربتزوير أو هترب، ة بدفع الضرائب من دون قيام املؤسس -
 البين التحتية األساسية؛ واإلنفاق علىاالجتماعية 

 زهات لصاحلواملنت الرايضيةرافق املو التحتية  وتوفري البىن الرايضية، ألنديةوالتربع لاملشاركة يف دعم األنشطة الرايضية  -
 .وكبار السنوالنساء األطفال 

 يف املؤسسة والتنمية املستدامةاملبحث الثالث: احلوكمة 
بل اهليئات الدولية  قاصطالحا شاع استخدامها بشكل واسع مع بداية التسعينات من حوكمة الشركات فكرة و 

در كبري من األمهية نتيجة أن هذه الفكرة أصبحت اليوم على ق يهدف إىل حتقيق التنمية، إال ونظام إداريكأسلوب 
إىل درجة جعلها أحد معايري  هبا ميةوالغري احلكو كرب للهيئات احلكومية األهتمام االو  واالندماج العامليحتدايت العوملة 
 وعلى املستوى اجلزئي للمؤسسات.  لملستوى الكلي للدو االتصنيف على 

 احلوكمةاملطلب األول: ماهية 
 وركائزها  احلوكمة الفرع األول: مفهوم

 مفهوم احلوكمة-1
ومصاحلها ية عطاء تعريف حسب صفتها القانونإلهناك عدة تعاريف هلذا املفهوم حيث سعت كل جهة 

 :حيثواالجتماعية والسياسية  االقتصادية
  عالقات القيود اليت حتكم الالضوابط و سيطرة على األمور بوضع أي ال احلكم،احلوكمة لغواي معناها التحكم أو

 رجعياتسواء ابلتوجيه أو اإلرشاد، اللجوء إىل العدالة أو الرجوع إىل امل ،داخل املنظمات بصفة عامة
  1؛األخالقية

  وتقارير خمتلف اهليئات  وكتاابت الباحثنيأما اصطالحا هناك عدة تعاريف للحوكمة طبقا ملا جاء يف مقاالت
السليمة للقائمني املمارسات تنظيم التطبيقات و و وجود املنظمات، الذين اعتربوا أن حوكمة الشركات تعين و 

ذلك من خالل حتري تنفيذ مبا حيافظ على حقوق املسامهني والعاملني وأصحاب املصاحل و  على إدارة املؤسسة
اسبية السليمة وفقا ملعايري اإلفصاح ابستخدام األدوات املالية واحمل ،همصيغ العالقات التعاقدية اليت تربط

 2 والشفافية؛

                                                            
  .16ا غضبان حسام الدين، مرجع سابق، ص   1

  نفس املرجع السابق، ص2.16 
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 اإلطار الذي متارس فيه الشركات أهنا و  وتراقباملؤسسات "هي النظام الذي بواسطته تدار  :كالتايل  كما عرفت
أصحاب املصاحل وواضعي املوظفني وأعضاء جملس اإلدارة واملسامهني و  وجودها، وتركز على العالقات بني

 1اف يف اإلشراف على عمليات الشركة؛طر ية وكيفية التفاعل بني كل هذه األاحلكومالتنظيمات 
  مراقبتها على أعلى مستوى من خالله توجيه أعمال املنظمة و  النظام الذي يتم "أبهنا كذلك  وكمةاحلتعرف و

 2؛والنزاهة والشفافيةالالزمة للمسؤولية  والوفاء ابملعايريمن أجل حتقيق أهدافها 
  عرفها االقتصادي( األمريكيOlivier Williamson)  أبهنا "النظام الذي يقيس مقدرة الشركة  1999سنة

وهياكلها انبع من داخلها ابعتبارها هيئة معنوية هلا أنظمتها إطار أخالقي حمدد على حتقيق أهدافها ضمن 
 3.اإلدارية، دون االعتماد على سلطة أي فرد أو نفوذ شخصي

  ،فحوكمة املؤسسات تغطي مجيع العالقات بني اإلدارة وجملس ادارهتا ومسامهيها وغريهم من أصحاب املصلحة
كما توفر اإلطار الذي يتم فيه حتديد اهداف املؤسسة ووسائل حتقيقها ومراقبة األداء وايصاهلا اىل األطراف 

ل يهتم أيضا ابملؤسسات الصغرية املعنية، فمفهوم احلوكمة ال يقتصر على املؤسسات الكبرية فحسب ب
الشركاء املاليني مثل البنوك واملستثمرين  ولصورهتا اجتاهفتبين مبادئ احلوكمة يعد تعزيزا ملصداقيتها  واملتوسطة،

  4وكذلك اجتاه األطراف األخرى.
 5 :الشركات منهايتضح لنا أن هناك جمموعة من املعاين األساسية ملفهوم حوكمة من خالل التعاريف السابقة 

 املؤسسات؛ جمموعة من األنظمة اخلاصة ابلرقابة على - 
 املسامهني، وأصحاب املصاحل؛ املديرين، اإلدارة،تنظيم العالقات بني جملس  -
 التأكيد على أن املؤسسات تدار لصاحل املسامهني. -

 :ركائز احلوكمة-2
كان البنوك  و  من الدول يف أسواق املال واملؤسساتلعديد األزمات االقتصادية اليت شهدهتا ااالهنيارات املالية و 

ومن  جهة،املالية، هذا من ما يتعلق ابملعلومات احملاسبية و في وانعدام الشفافيةأحد أهم أسباهبا عدم اإلفصاح الكامل 
، صةمآرهبم اخلالتحقيق  واستغالل مناصبهمجهة أخرى تواطؤ بعض املسؤولني يف الشركات مع أطراف ذات مصلحة 

                                                            
1 Commission économique pour l’Afriques, rapport sur la gouvernance en Afrique, 2009, P .128. 

 .03، ص. 2005طارق عبد العال محاد، حوكمة الشركات )املفاهيم، املبادئ، التجارب( تطبيقات احلوكمة يف املصارف، دار اجلامعية، مصر،  2
  .31ص.2008ركات يف فلسطني، معهد احباث السياسات االقتصادية الفلسطينية، القدس، عدانن قباجه واخرون، تعزيز حوكمة الش 3

4 Alain Jounot, op.cit. , p60. 
 .19-18أ. غضبان حسام الدين، مرجع سابق، ص. ص.  5
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بتواطؤ مكاتب احملاسبة ومت هذا  املؤسسات،ذه إدارة شؤون ه يفالتفريط بشكل أو آبخر إلمهال و هذا ابإلضافة اىل ا
القوائم املالية لكربى الشركات االمريكية مثل  حساابتفاهتا واختالساهتا ابلتالعب يف مع اإلدارة التنفيذية إلخفاء احنرا

(Enron , Worldcom ) ركات خذ موضوع حوكمة الشتعرب عن الواقع الفعلي هلا ،من هذا املنطلق أاليت كانت ال و
ترتكز على حيث  ابعتبارها أداة ملكافحة مظاهر الفساد وخمتلف املمارسات غري األخالقية،يتبوأ قمة اهتمامات العامل 

 احملاور التالية: 
  التوازن يف حتقيق املهين الرشيد و وقواعد السلوك أي ضمان االلتزام ابألخالقيات  :األعمالأخالقيات

قواعد احلوكمة الرشيدة ابلقيم  زيز ن تعأل 1.عرض املعلومات املالية والشفافية عندمصاحل كافة األطراف املرتبطة ابملنشأة 
الف كل من هو البلسم الشايف من املمارسات الالأخالقية، وحت ،والسلوكيات النابعة من مرجعية أصلية وأخالقية

 لفساد؛ها لاجتياز  يساعد على والقيم واملبادئ األخالقيةت لرشيدة للمؤسسااحلوكمة ا
 كافة األطراف ملسامهني و اية وضمان حقوق اوكمة بصفة أساسية على محاحل آليات: تعمل واملساءلةلرقابة ا

 ائها من قبل:أد والسيطرة علىحكام الرقابة خالل إ ، وذلك مناملؤسسةذات املصلحة املرتبطة أبعمال 
  ركزي، اهليئة العامة لسوق املال؛البنك امل : مثلعامةأطراف رقابية  -
  العمالء، املقرضني؛ املوردين، : مثلخارجيةأطراف رقابية  -
 لداخلية ومدى التزام إدارة املؤسسةا ةونظام الرقابهتتم ابلتقييم احليادي للعمليات  :الداخليةجلنة املراقبة  -

 اختاذ القرارات من قبل مستخدميها؛يف  املعمول هبابتطبيق املعايري احملاسبية 
 متثل فهي  ،احلوكمة عليهاإدارة املخاطر من بني الركائز األساسية اليت تعتمد  عملية: تعترب إدارة املخاطر

خاطر املؤثرة على أهداف تلك العملية الديناميكية اليت يتم فيها اختاذ كافة اخلطوات املناسبة للتعرف على امل
 2.ة والتعامل معهااملؤسس

 املوايل:ميكن توضيح ركائز احلوكمة من خالل الشكل و  
 

 

                                                            

  .96وهيبة مقدم، مرجع سابق، ص.1 
، 2014، د. شريف غياط، أ. فريوز رجال، حوكمة الشركات: أداة لرفع مستوى اإلفصاح ومكافحة الفساد وأثرها على كفاءة السوق املايل، جامعة قاملة 2
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 السلوك األخالقي

 

 وكمة احل(: ركائز 05الشكل رقم )                                   
 
 
 : ضمان االلتزام السلوكي من خالل   

 االلتزام ابألخالقيات احلميدة؛ 
 السلوك املهين الرشيد؛زام بقواعد االلت 
 مصاحل األطراف املرتبطة ابلشركة؛ التوازن يف حتقيق 
 ؛الشفافية عند تقدمي املعلومات 
  احلفاظ على بيئة نظيفة.القيام ابملسؤولية االجتماعية و 

 
  املساءلةالرقابة و 

 
 املساءلة: جناح الشركة من خالل الرقابة و تفعيل أدوار أصحاب املصلحة يف    

 ؛ابية عامة مثل هيئة السوق املايلأطراف رق 
 مصلحة الشركات؛ 
  يف حالة البنوك؛البنك املركزي 
 نة التدقيق، املدققني اخلارجيني؛أطراف رقابية مباشرة: املسامهون، جملس اإلدارة، جل 
  املوردون، العمالء، املستهلكون، املودعون، املقرضون.  أخرى:أطراف 

 
 إدارة املخاطر 

 ،وضع نظام اإلدارة املخاطر 
  أصحاب املصاحل. اإلفصاح وتوصيل املخاطر إىل املستخدمني و 

 
التجارب " تطبيقات احلوكمة يف املصارف، دار اجلامعية،  –املبادئ  –حوكمة الشركات " املفاهيم  ،طارق عبد العال محاد املصدر:

 .47، ص.2005 اإلسكندرية،
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 والتنمية املستدامةاملؤسسة  الفرع الثاين: حوكمة
مل تسمح ن هذه األدوات أوضعت حوكمة املؤسسات األدوات اليت مبقدورها محاية مصاحل املسامهني، اال        

يف مرحلة اثنية يصبح من املالئم  أمهية، مثزمة مالية خطرية لذلك وجب تصحيح االختالالت األكثر أبتجنب 
التفكري يف التغيريات املمكنة املرتبطة مبفهوم احلوكمة من خالل نقل قيم التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية 

من بني هذه القيم تلك املتعلقة ابلشفافية  ،يناآلالبورصة  على أداءألنظمة التسيري مع التخلي عن الرؤية اليت تركز 
 1ولية.واملسؤ 

ادئ املعروفة حرتام املبابألهنا تسمح هلا  اج التنمية املستدامة يف املؤسسةتعترب احلوكمة مفتاح جناح مقاربة إدمو 
أو من خالل األعمال  امليثاق العاملي لألمم املتحدة ميثاق حقوق اإلنسان، حقوق العمل،للمنظمات العاملية ك
االلتزام  متارس حوكمة املؤسسة من خالل عناصر أساسية تتمثل يفو لكسب رهاانت االستدامة، التصحيحية املوجهة 

بادئ الشفافية، املشاركة وإقحام العاملني، ومجع األطراف ذات املصلحة، تعبئة الذكاء اجلماعي، البحث عن التوزيع مب
ستقبل. كل هذه الذي يتعامل مع احلاضر من أجل امل والبعد املستقبليالعادل للثروة، ممارسات التحسني املستمر، 

ميكن ألي  وبدوهنا الأن حترص على االلتزام هبا ألنه  وعلى املؤسسة املستدامة،املبادئ ال تتعارض مع مبادئ التنمية 
دالة، التمييز، أو كل فساد، عدم الشفافية، عدم املشاركة، الالعوجود البنه ومنه فإ ،سياسة للتنمية املستدامة أن تنجح

فانه ابلضرورة يتناىف مع مبادئ التنمية املستدامة، وعليه تعترب احلوكمة "األساس الداعم"  قيات،األخالمع  مبدأ يتناىف
  2تسري ضمنه. واإلطار الذيلسريورة التنمية املستدامة، 

 وأهدافهاوكمة احلمبادئ  الثاين: املطلب
ختدم لة من األهداف مجتقوم احلوكمة على جمموعة من املبادئ األساسية، توفرها جيعل منها أداة لتحقيق 

 .املؤسسة يف عالقتها مع األطراف اخلارجية
 تحوكمة املؤسسا األول: مبادئالفرع 

، وتتضمن احلقوق بق بصفة خاصة على شركات املسامهةاملمارسات اليت تطتعرف على اهنا "جمموعة االسس و 
 2004يف عام و  .3املطبقة ابلشركة" واللوائح الداخليةاملتعاملني مع الشركة اليت تظهر من خالل النظم  والواجبات لكافة

                                                            
1 Dominique Wolff, Fabrice Mauléon, op.cit, p44. 
2 Alain Finet et autres, Gouvernance d’entreprise : Nouveaux défis financiers, éditions débet, 
paris,  2009 , p .p .22-26. 

  .32. غضبان حسام الدين، مرجع سابق، ص. أ   3
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 دة للمبادئ اخلاصة حبوكمة املؤسسات( إىل صيغة جديO.E.C.D)والتنمية توصلت منظمة التعاون االقتصادي 
ومتثلت هذه املبادئ أساسا  1999لك بعد األحداث اليت حدثت بعد سنة ذدف دعم الثقة يف سوق رأس املال و هب
 : يف

 ؛تتوافر إطار فعال حلوكمة املؤسسا 
 ؛حقوق املسامهني  
 ؛املعاملة املتكافئة للمسامهني 
 دور أصحاب املصاحل؛ 
 اإلفصاح والشفافية؛ 
 .مسؤوليات جملس اإلدارة 

 :والتنمية ابختصاروالشكل املوايل يوضح مبادئ منظمة التعاون االقتصادي          
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 (O.E.C.Dمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن ) (:06الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة مقارنة( الطبعة الثانية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، واإلداري )حممد مصطفى سليمان، دور حوكمة الشركات يف معاجلة الفساد املايل  ملصدر:ا
 .50.، ص2009

 

 مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ضمان وجود إطار فعال 
 حلوكمة الشركات

املسامهنيحقوق   

 احرتام حقوق أصحاب
 املصاحل

 املعاملة املتساوية
  للمسامهني

 اإلفصاح والشفافية

 وافر ومحاية احلقوق األساسية للمسامهنيت-1
 حلق يف احلصول على املعلومات عن خمتلف القراراتا-2
 شاركة ابلتصويتاحلق يف امل-3
 سهيل املشاركة الفعالة واملمارسة حلقوق امللكيةت-4

 لمال والترتيبات.ااإلفصاح عن هياكل رأس -5

 لشاملاذو أتثري على األداء االقتصادي -1
 ملتطلبات القانونية والتنظيمية يف نطاق اختصاص تشريعيا-2
 وزيع املسؤوليات يف نطاق تشريعي ت-3
ابلسلطة والنزاهة  ن اهليئات اإلشرافية والرقابية والتنفيذية املسؤولة عن تنفيذ القانونمأن تتمتع كل -4

 واملوارد للقيام بواجباهتا 

 معاملة املسامهني معاملة متساوية-1
 العمليات اإلفصاح عن خمتلف-2
 أصحاب النسب املسامهنياية مسامهي األقلية من إساءة االستغالل اليت يتم إجراؤها ملصلحة مح-3

 احلاكمة.
 

 حرتام أصحاب املصاحل وفقا للقانون واالتفاقياتا-1
 نتهاك حقوقهماتعويضهم مقابل -2
 املعلومات يف الوقت املناسب توفري-3
ضع إطار فعال وكفء لإلعسار وآخر لتسديد حقوق الدائننيو -4  

 علومات واإلفصاح عنها طبقا ملعايري حماسبة عالية اجلودة  إعداد امل-1
 نبغي القيام بتدقيق خارجي سنوي مستقل ي-2
 ني واحملاسبة أمام املسامهني.املسامه نبغي على املدققني اخلارجني أن يكونوا قابلني للمساءلة واحملاسبة امامي-3
 

 لمعلومات الكاملةالعمل وفقا ل-1
 للمسامهني املعاملة العادلة-2
 خالقية تطبيق املعايري األ-3
 احلكم املوضوعي املستقل-4
 اتحة املعلومات املناسبة يف الوقت املناسب جمللس اإلدارة ا-5

مسؤوليات جملس اإلدارة   
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 تحوكمة املؤسسا الثاين: أهدافالفرع 
  :ألهنا تشمل جمموعة من األهداف أمههااحلوكمة سعت معظم املؤسسات إىل تطبيق 

 ا واليت جيب على اإلدارة الواعية األخذ هب احلوكمة واملتطورة يفتعترب الشفافية من املفاهيم احلديثة  :الشفافية
ح والتخلي عن الغموض والسرية الشفافية االنفتا  وتعين هبا، املعنية فأو األطراة على املؤسسسواء ملا هلا من أمهية 

حيث عرفت هيئة األمم املتحدة الشفافية أبهنا "حرية تدفق  والرؤية السليمة.وجعل كل شيء قابل للتحقق  والتضليل
العمل بطريقة متفتحة تسمح ألصحاب املصاحل ابحلصول على املعلومات الضرورية علومات، أي توفري املعلومات و امل

 1"اكتشاف األخطاء واختاذ القرارات املناسبة و  مصاحلهم،للحفاظ على 
بياانت اليت تستند إليها على هيكل القطاع ووظائفه وال اطالع اجلمهوركما عرفها صندوق النقد الدويل أبهنا " 

  "،السياسات املالية العامة
ها املعلومات املتعلقة ابلظروف من خالل هذه التعاريف جند أن املقصود ابلشفافية هو خلق بيئة تكون في

 2؛العمل والسرية يفهي نقيض الغموض  ومنظورة ومفهومة، وعليه فالشفافية واألعمال متاحةالقرارات و 
 وأنظمة احلوكمةالقانون  يضمنه وهذا حق: حيق للمسامهني مساءلة اإلدارة التنفيذية عن أدائها املساءلة 

 أمام املسامهني؛ لسومسؤولية اجملكما تضمن املساءلة مسؤولية اإلدارة التنفيذية أمام جملس اإلدارة   ،هلم
 اإلدارة واإلدارة  جملس)اإلدارة طريف احلوكمة إىل رفع احلس ابملسؤولية لدى  هتدف أنظمة: املسؤولية

ية، كما تقر املسؤولية دارة بدرجة عالية من األخالق املهنالتنفيذية( وأن يتصرف كل عضو من أعضاء جملس اإل
العمل  وتوفري فرصلربح ها اأمور شىت من واملسامهني يفة لمسامهني وتشجع التعاون بني املؤسسابحلقوق القانونية ل
 االقتصادية؛ وحتقيق االستدامة

 :ساواة بني ا يقصد هبا املكم  كبارهمو ابملساواة هنا، املساواة بني صغار املستثمرين  املقصود املساواة
حد ميتلك احلقوق نفسها اليت األجانب على حد سواء، فعلى سبيل املثال فان مالك السهم الوااملستثمرين احملليني و 

، وحصة توزيع س اإلدارةالعمومية، ومساءلة جمل املشاركة يف اجلمعيةالتصويت و يف كها مالك املليون سهم ميتل
 األرابح....... إخل

                                                            
 . 11-10أساسيات احلوكمة، مصطلحات ومفاهيم، مركز أبو ظيب للحوكمة، ص.  1
  .60مرجع سابق، ص.  أ. غضبان حسام الدين،  2
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 واإلدارة التنفيذيةة وحتديدا املسامهني ني األطراف الرئيسية يف املؤسسوعليه تقوم احلوكمة بتنظيم العالقة ب 
واملساءلة واملسؤولية ليات كل طرف وحقوقه هبدف تعزيز مبادئ الشفافية ، حبيث حتدد احلوكمة مسؤو وجملس االدارة

ت التقيد هبا، وقد وضعت منظمة التعاون  جيب على املؤسسامن خالل وضع جمموعة من القواعد اليت والعدالة
 1.تعترب مرجعية لكافة املؤسسات والتنمية مبادئاالقتصادي 

 املؤسسة يعمل على:وابلتايل فتحقيق اهداف احلوكمة يف 
 ؛والدولها الشركات تواجه واالداري اليتختفيض خماطر الفساد املايل  -
 ؛الدوهل والتقدم االقتصاديت يف دفع عجلة التنمية أداء املؤسسا رفع مستوي -
 االستثمار يف املشروعات الوطنية؛ لي للتوجه حنواملال احمل وتشجيع رأسجذب االستثمارات األجنبية  -
 ى املنافسة وفتح األسواق اجلديدة؛ة الوطنية علمن قدرة املؤسس تزيد -
يف  واعتمادهم عليهازايدة ثقة املستثمرين ة من قوائم مالية لتصدره املؤسس والدقة والوضوح فيماالشفافية -        

 اختاذ القرارات؛
 حتديد أهدافها وكيفية حتقيقها.ن مة الذي ميكن املؤسس واإلطار التنظيميوكمة احلتوفري قواعد  -        

 احلوكمة وخلق القيمة يف املؤسسة  الثالث: املطلب
يمة ظهر قدميا حيث كان ابلرغم من أن مصطلح القيف األدبيات االقتصادية  حديثايعترب مصطلح خلق القيمة 

يف املؤسسة حمل اهتمام العديد  وال يزال مفهوم خلق القيمة اثر موضوع القيمة وكيفية زايدهتا،االقتصاديون أول من أ
ؤسسة ملاهلا من انعكاسات ابلغة على أساس قيمة امل واإلدارية تبىنأغلب القرارات املالية  واخلرباء كونمن الباحثني 

 األمهية على املهتمني بشؤون املؤسسة.
 يف املؤسسة  خلق القيمةالفرع األول: 

 خلق القيمة وسلسلة القيمة  مفهوم-1
ابإلضافة  تعاريفه،املعاصرة لذا تعددت مصطلح املؤسسة يف اغلب البحوث  يكاد مصطلح خلق القيمة أن جياور

إىل كونه مصطلح ظهر حديثا ومن أهم مفاهيم خلق القيمة نذكر "هي وسيلة لتحسني الكفاءة عن طريق 

                                                            
جامعة سطيف(، سيد عبد الرمحان عباس بله، دور تطبيق حوكمة الشركات يف ممارسة أساليب احملاسبة اإلبداعية، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري )1

  .58-57، ص ص.2012، 12العدد 
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التنافسية  وخلق األفضلية" هي اإلبداع و عن طريق إرضاء الزابئن.التحكم يف التكاليف، وحتسني الفعالية 
 1املستدامة" 

على مدى  حها يتوقفوجناهدفا  وابلتايل ليستخلق القيمة هي نتيجة للممارسات املطبقة داخل املؤسسة ف
لنجاح املؤسسة، رها مقياس منهم، حيث ميكن اعتباقة ابملؤسسة ابلدور املطلوب استيعاب األطراف الذين هلم العال

 ى أداة لتميز املؤسسة.س املال، ومن جهة أخر أفهي من جهة تعترب أداة لتحقيق الربح من خالل االستثمار يف ر 
 .... فكلمقرضني، اجملتمع  موردين، ن يستفيد من هذه القيمة األطراف ذات املصلحة من زابئن،أكما جيب 

 2احله.مصطرف من هذه األطراف يبحث عن القيمة اليت تشبع 
 هنا:أكما ارتبط هذا املفهوم بسلسلة القيمة اليت تعرف على 

قيمة البة خللق فهي تصف األنشطة املطلو  وإمكانية املؤسسةكل األنشطة اليت تشكل األداء االقتصادي   - 
يع خدمة معينة، ومن مث فإن سلسلة القيمة متثل إطار العمل املمتاز الذي من خالله يستطللعمالء يف سلعة أو 

 3.ةالضعف لكل نشاط مقابل منافسي املؤسساملسريون حتديد حاالت القوة و 
حتديد مصادر امليزة التنافسية  وذلك هبدفوتعرف على أهنا تقنية تستخدم لتحليل األنشطة الرئيسية يف املؤسسة  -

 4احلالية أو احملتملة أيضا والضعف الداخليةنقاط القوة  وابلتايل معرفة
  (:M. Porterلبوتر )القيمة  سلسلة-2

إىل  ا تتعدىوإمنتحويل للمواد األولية وال ترتبط فقط مبفهوم القيمة املضافة بإن قيمة املنتوج ال تتحدد فقط 
 5كل الوظائف األساسية اليت تساهم يف خلق القيمة، من هنا ظهر مفهوم "سلسلة القيمة".

لق القيمة يف املؤسسة فهي خالقيمة اليت قام بوضعها بورتر من أهم األساليب اليت تسهل عملية  وتعترب سلسلة
 حيث يتم تقسيمها إىل تسعة أقسام موزعة عل نوعني: جمموعة من الوظائف، ىتقوم عل

ظائف وهي اإلمداد الداخلي، و  وتضم مخسةاملسؤولة عن خلق القيمة  الرئيسية، وهييتمثل يف األنشطة  النوع األول:
 اخلدمات؛و  والبيعاإلنتاج، اإلمداد اخلارجي، التسويق 

                                                            

  .88- 87أ. غضبان حسام الدين، مرجع سابق، ص ص.  1 
  .89مرجع سابق، ص  2 
 .107، ص.2004حممد أمحد العوضي، اإلدارة االسرتاتيجية، األصول واألسس العلمية، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، 3
  .87، ص. 2002سعد غالب ايسني، اإلدارة االسرتاتيجية، دار اليازوري، عمان،  4 

5 Claude Alazard, Sabine Sépari, op.cit. , p18. 
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وهي وظائف  وتضم أربعةدعمها و : يتمثل يف األنشطة الفرعية اليت تعمل على مساعدة األنشطة الرئيسية النوع الثاين
 التموين.ارد البشرية، تطوير التكنولوجيا و البنية التحتية للمؤسسة، تسيري املو 

 وهذا ما يتضح من خالل الشكل التايل: 

 (: سلسلة القيمة لبورتر 07الشكل رقم )
 

 

 

      

       

 

Source : Claude Alazard, Sabine Sépari, Contrôle de gestion, 2eme édition, Dunod, paris, 2010, 
p.18.   

 خللق القيمة)املستدامة(االسرتاتيجية  الثاين: النظرةالفرع 
خبالف النظرية التقليدية خللق القيمة اليت ترتكز على البعد املايل الذي يغلب على مؤشرات قياسه الرحبية، 

ن هناك بعض احلقائق األخرى اليت ، فإرضا املساهمحتقيق  هذا من أجلو  العائد على االستثمار، القيمة السهمية
يف تسيري املؤسسة منها العامل االسرتاتيجي الذي فرض جمموعة من التغريات يف فرضتها عوامل جديدة زادت أمهيتها 

 كبناء املهارات، التعلم التنظيمي، منطق األطراف األخذة )أصحاب املصاحل(  املرتبط ابلتنمية املستدامة  خلق القيمة
 املعنويني الذينهم األفراد الطبيعيني و  خذةاألطراف اآلبه النظرية احلديثة خللق القيمة و هذا األخري أهم ما جاءت و 

 1:جيب أن تتوفر فيهم ثالث خصائص
 درة على التأثري يف أداء املؤسسة؛الق 
  ؛وجناح املؤسسةتقدمي موارد خاصة من أجل متيز 

                                                            

  . )بتصرف(100-94غضبان حسام الدين، مرجع سابق، ص ص.   1 

 البنية التحتية 
 تسيري املوارد البشرية

 تطوير التكنولوجيا 
 التموين    

التسويق  اخلدمات
 والبيع

اإلمداد 
 اخلارجي

اإلمداد  اإلنتاج
  الداخلي

األنشطة           
 الفرعية

 (chaine de valeurالقيمة )سلسلة 

 قيمة املنتوج

 

األنشطة           
 الرئيسية
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 القدرة على حتمل املخاطر مع املؤسسة. 
 :مبادئ حوكمة املؤسسات إطاريف  خلق القيمة لألطراف التاليةويتم     
شاط شركات املسامهة، ال ميكن جتاهلها خاصة من أجل استمرار ن ويعترب حتمية: القيمة للمسامهنيخلق  .1

 خالل:ويكون خلق القيمة من 
  أموال؛وتعين زايدة أرابح املسامهني مقابل ما قدموه من  تعظيم الثروة: -
 أرابح املؤسسة؛ وهذا من أجل زايدة : وتشمل توسيع شهرهتا، حتسني مسعتهاحتسني صورة املؤسسة -

من حيددون قيمة السلع  فهم املؤسسةوذلك نظرا للدور اجلوهري الذي يلعبونه لصاحل  :للزابئنخلق القيمة  .2
ؤسسات مجيعها رحبية أو أصبح التوجه حنو الزبون اليوم مفتاح جناح امل وألمهيتهم فقد، واخلدمات اليت تنتجها

 نتجات اليت تسمح بتلبية احتياجاهتم من خالل:وختلق القيمة للزابئن من خالل امل غري رحبية،
الصفات املميزة ملنتج أو خدمة ما حبيث تسمح خبلق القيمة للزبون من خالل التخلص  وهي اجلودة: -

 املنتجات؛من العيوب اليت قد تظهر يف 
وأصبح حيث كلما اخنفضت التكاليف اخنفض السعر  املنتجات،بسعر  وهي مرتبطة: ختفيض التكاليف -
 متناول الزابئن؛ يف

أصحاب  يبحث عليهامن بني القيم اليت  خلق القيمة ألصحاب املصاحل اآلخرين )األطراف اآلخذة(: .3
 يلي:املصاحل من املؤسسة ما 

يعتمدها  واملعايري اليت: ويعين التزام األفراد يف املؤسسة مبجموعة من القيم االلتزام أبخالقيات األعمال -
  ما هو جيد وما هو سيء؛لتمييز بنياجملتمع يف ا

 وحركة اجتماعية، فهي فلسفة واسعة ةومحاية الطبيعالبيئة بسالمة اإلنسان  وذلك الرتباط: محاية البيئة -
االحتباس  مثلخطرية  وتغريات مناخيةظهرت بشكل واسع إزاء املخاوف اليت يتعرض هلا كوكب األرض من تلوث 

 البيئة بصفة أساسية على التخفيض من نسبة تلوث البيئة. محاية احلراري، وتقوم
ذات املصلحة هذا اإلطار فقد أظهرت التجارب أن املؤسسات اليت أتخذ بعني االعتبار مجيع األطراف  يفو  

ة تم إال خبلق القيماجملتمع املدين، املسريين.... يف خلق القيمة أكثر جناحا وازدهارا من تلك اليت ال هت كاملوردين،
( أن املؤسسات األمريكية الكربى Kotter et Heskettالزابئن، إضافة إىل ذلك فقد وجد كل من )للمسامهني و 

اليت  مبيعات املؤسساتأضعاف  سنة( أربعة11اليت أولت األمهية نفسها جلميع شركائها تضاعفت مبيعاهتا )يف ظرف 



التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية                                           الفصل األول     
 

 

 
 

60 

ومسامهته  ية خلق القيمة جلميع أصحاب املصاحليثبت بوضوح أمه وهذا ما كزت اهتمامها على املسامهني فحسب،ر 
 .يف حتقيق التنمية املستدامة
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 خالصة الفصل األول
بناءا على ما تقدم ميكن القول انه مل يعد ينظر إىل مفهوم التنمية كنموذج تقليدي يستهدف النمو االقتصادي   

كما ساد االعتقاد يف القرن العشرين، بل أصبح ينظر اليه كمفهوم أوسع يرتبط ابلتنمية املستدامة اليت حتقق النمو 
واحد، وحتفظ لألجيال القادمة مقدرات متكنهم أيضا من حتقيق االقتصادي واالجتماعي واحملافظة على البيئة يف آن 

النمو، االمر الذي تطلب عملية تغيري شاملة يف إطار منوذج تنموي حيقق االستدامة االقتصادية، االجتماعية والبيئية، 
 ارد .فهي تنمية ثالثية األبعاد مرتابطة ومتكاملة يف إطار تفاعلي يتسم ابلضبط والتنظيم والرتشيد للمو 

على هذا األساس كان لزاما على املؤسسات تبين هذا الطرح وابلتايل ظهور مفهوم املؤسسة املستدامة، اليت 
تنتهج التنمية املستدامة ابعتبارها أحد الوسائل اليت تسمح هلا إبعادة حتديد اسرتاتيجيتها الطويلة املدى وأحد 

املؤسسة املستدامة هي املؤسسة اليت تعمل على تطبيق فالوسائل اليت حتقق هلا التميز عن غريها وحتسن تنافسيتها، 
حاب املصاحل مع محاية املوارد الطبيعية والبشرية، يف هذا اإلطار االسرتاتيجية اليت حتقق احتياجاهتا واحتياجات أص

 فهي تقوم ابملوازنة بني البعد االقتصادي واالجتماعي والبيئي. 

وإلدماج التنمية املستدامة تلجأ املؤسسات إىل االستعانة جبملة من أدوات القياس تعترب مبثابة مرجعيات 
ستدامة أببعاده الثالثة بدأت مرحلة جديدة يف تطور مفهوم املسؤولية يستدل هبا، ومع تطور مفهوم التنمية امل

االجتماعية للمؤسسات نتيجة لزايدة الوعي العام بقضااي اجملتمع والبيئة والتنمية، حيث تطور املفهوم من التنمية 
احلوكمة مفتاح جناح مقاربة اذ تعترب  املستدامة اىل املؤسسة املسؤولة اجتماعيا اليت تطبق مبادئ حوكمة املؤسسات.

إدماج التنمية املستدامة يف املؤسسة ألهنا تسمح هلا ابحرتام املبادئ املعروفة للمنظمات العاملية كميثاق حقوق 
اإلنسان، حقوق العمل، امليثاق العاملي لألمم املتحدة أو من خالل األعمال التصحيحية املوجهة لكسب رهاانت 

 .االستدامة
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 د:تمهي    

عمل على يالوظائف يف املؤسسة و  كافةغطي  ي ، حيثيعترب نظام مراقبة التسيري من األنظمة اهلامة لتسيري املؤسسات
االحنرافات وحتديد أسباهبا واختاذ اإلجراءات ها ابستعمال أدوات فعالة لقياس وتقييم األداء، من خالل كشف هتوجي

األمر الذي فرض توفر نظام للمعلومات  ،التصحيحية املناسبة يف وقتها بغرض حتقيق األهداف التشغيلية واالسرتاتيجية
 لتسهيل مهمتها يف التخطيط والتنفيذ والرقابة.

الرقابة غريات املفروضة واليت استدعت تطوير أدوات ونتيجة لتفاعل املؤسسة مع حميطها كان لزاما عليها التكيف مع املت
التنمية املستدامة عامل املؤسسات، االمر الذي انعكس على مراقبة التسيري يف املؤسسة اليت أصبحت دخول خاصة مع 

 شاملة للمجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
التطور الذي شهده ارتباطا و  م عليها نظام مراقبة التسيريلذلك سيتم خالل هذا الفصل توضيح املبادئ األساسية اليت يقو 

 بتغري حميط املؤسسة والتزاماهتا وصوال ملراقبة تسيري مستدامة، وابلتايل تقسيم هذا الفصل اىل املباحث التالية:
  : األسس النظرية ملراقبة التسيري؛املبحث األول

  ؛مراقبة التسيري املستدامة: لثايناملبحث ا

 التسيري التقليدية واحلديثة؛مراقبة  : أدواتالثالثاملبحث 

 التسيري املستدامة.أدوات مراقبة  املبحث الرابع:
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 راقبة التسيري.النظرية مل األسساملبحث األول: 
مساعدة ملسك وقياس  أداةكونه و تاح التحكم يف تسيري املؤسسات، ابعتباره مف ميدان مراقبة التسيري جماال مهمايعد 

حميطها، ففي املوجود بني املؤسسة و  راقبة ابلتفاعلامليرتبط حتول ذ إ اخلاصة حبركية املؤسسة بصفة عامة،كل القضااي ترصد  و 
من خالل مراقبة  إالملطلوب اال ميكن توفريها ابلشكل  أساسيةمعلومات  إىلظل الصعوابت اليت متر هبا املؤسسة حتتاج 

تعد مراقبة التسيري و  وايت يف املؤسسةجلميع املست االسرتاتيجية إيصالاجليدة النجاح الدائم يف  اإلدارةحيث تتطلب  التسيري،
  خذأجل أيف آن واحد، التنوع من  متكاملورة التزود بنظام مراقبة متنوع و ضر  إىل أدىالذي  األمر ،الوسيلة املميزة يف ذلك

النقاط اليت دى القصري تظهر ملاففي القصري، و التكامل يكون بني املدى الطويل، املتوسط كل ما يغفل عنه البعد املايل، و 
 ها على بعد اسرتاتيجي.جيب التصرف جتاه

 ية مراقبة التسيري ه: مااألولاملطلب 
 ،Fordمؤسسة  هاومن أبرز  ،املؤسسات االمريكية يف يف عشرينيات القرن املاضيمراقبة التسيري كانت بداية 

General Motors،  ومؤسسةDupont   املؤسسات الفرنسية يف ، مث مت تطويرها من طرف مراقبة حماسبية يف صورة
القيادة  التقديرية، لوحةتعتمد على احملاسبة، امليزانية اصبحت وظيفة مراقبة التسيري وظيفة قائمة بذاهتا  ، حيث1970سنة 
 إدارةاالقتصادية للتحكم يف  وتنمية الفعاليةجل تدعيم أيف نظام مراقبة التسيري من  وأساليب جديدةطرق وأدخلت  ....

ت من عرفت مراقبة التسيري خالل عدة سنوات حتوالت هامة غري  ومنه 1.وظائفها وتعددحجمها  كاناملؤسسة مهما  
  2.وجعلها وظيفة اسرتاتيجيةالتسيري حيث مسح هذا التطور الكبري إبثراء مراقبة  ،وضعها وتطبيقها يف املؤسسات

 :الفرع األول: مفهوم مراقبة التسيري
د معىن مراقبة التسيري نظرا وقد أختلف العديد من الكتاب يف حتدي هاف ملراقبة التسيري منذ ظهور يوضعت عدة تعار 

ف اليت يأهم التعار إعطاء  لوصول إىل تعريف شامل ملراقبة التسيري سنحاوللو  املؤسسات، للتطور الكبري الذي مرت به
  قدمها أبرز الكتاب يف هذا اجملال:

                                                           
-2008معة ابتنة )نعيمة حيياوي، أدوات مراقبة التسيري بني النظرية والتطبيق دراسة حالة: قطاع صناعة احلليب، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جا 1

 .)بتصرف(  17(، ص 2009
2 Nicolas Berland, Mesurer et piloter la performance, E-book, www .management.free.fr. 
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احملاسبات "مراقبة التسيري هي نظام شامل للمعلومات  وحمافظيف مقدم من طرف خرباء احملاسبة و تعر فحسب 
كل نشاط أو   ةاعجن نيتبيفهم و ال وترمجتها قصدترتيب املعلومات ع و يجتمهذا النظام يسمح مبركزية و  للمؤسسة،الداخلية 

  1؛وظيفة يف املؤسسة
ة بصفة فعالة لعملية اليت من خالهلا يتأكد املسريون من أن املوارد املوجودة مستعمل"اب Michel Gervais عرفهاو 

 ؛2"احملددة االسرتاتيجية جيدا وفق التوجيهات احلالية تسرياملساعي و أن و  ،مة مبا يتماشى مع أهداف املنظمةمالءو  عةاجبنو 
لتدخل قبل وأثناء وبعد تسمح ابعمليات تساعد على اختاذ القرار و مراقبة التسيري هي سريورة " Teller وعرفها

تفسري جمموعة املعطيات ويساعد على تلخيص و ، ت الداخلية يسمح بتحقيق املركزية، فهي نظام شامل للمعلوماالعملية
 ؛3"املؤسسةوظائف  اليت متثل أداء كل نشاط أو وظيفة من

 ولنياملسؤ لتزويد املسريين من خمتلف  جمموع اإلجراءات" :أهنااملخطط العام الفرنسي فقد عرف مراقبة التسيري على أما 
تؤدي مقارنة هذه املعطيات مع املعطيات السابقة أو املتوقعة إىل حث املسريين ت رقمية ودورية ختص سري املؤسسة، و مبعطيا

 ؛4"ذلك األمرالسريعة كلما استدعى و  التصحيحية املالئمة اإلجراءاتعلى اختاذ 
على نظرة  أبهنا تسمح للمؤسسة ابحلصولالتحكم يف التسيري، و إىلنظام يهدف  أبهنا:"كما عرفت مراقبة التسيري 

 ؛5"استمراريتهالتضمن بقاءها و تعكس واقعها 
 ولنيللمسؤ اليت تسمح  ائلالوسواستعمال  إنشاءالتسيري هي عملية  أن مراقبةمن خالل هذا التعاريف ميكن القول 

لتسيري هي نظام للمعلومات بة افان مراق وعليه حتقيقه،ما مت الوسائل و و  األهدافعن النشاط بتحقيق االنسجام العام بني 
الل الرتكيز على االستعمال من خ األهداففاعلية النشاط لبلوغ املؤسسة، ألنه يراقب فعالية و ساعد على قيادة يفيد و ي

نب االسرتاتيجي والتنفيذ اليومي ابلتنسيق بني اجلا املؤسسة اسرتاتيجيةعلى تطبيق  األفرادث حو للموارد املتاحة  لاألمث
  للعمليات.

                                                           
 .6، ص 2011اج هواري، مصطفى الباهي، مدخل اىل مراقبة التسيري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، معر   1

2 Michel Gervais ; contrôle de gestion, 9éme édition, éd économica, paris, 2009, p12-13. 
3 Robert Teller, le contrôle de gestion, pour un pilotage intégrant stratégie et finance, édition 
management société, paris, 1999, p8. 
4 Pierre lauzel, Robert Teller, le contrôle de gestion et budgets, 8éme édition, Dalloz, paris, 
1997, p14. 
5 M. charpentier, P. Grandjean, secteur publique et contrôle de gestion, éd d’organisation, 
paris, p21. 
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 :ميكن التمييز بني ثالث مستوايت للمراقبةمن هذا املنطلق و 
للوصول  واالسرتاتيجيات الالزم اختاذهاحتديد أهداف املؤسسة  املسار الذي يرتكز علىاملتمثلة يف املراقبة االسرتاتيجية  -

 إىل األهداف؛
املسار الذي يقوم املسريون من خالله ابلتأثري على أعضاء املؤسسة وذلك هبدف تنفيذ  املتمثلة يف مراقبة التسيري-

 ؛1االسرتاتيجيات بكفاءة وفعالية
 ددة بكفاءة وفعالية".م احملاملسار الذي يعمل على ضمان تنفيذ املهااملتمثلة يف مراقبة التنفيذ -

 هذه املستوايت الثالثة للمراقبة ميكن إظهارها من خالل الشكل التايل: 
(: املستوايت الثالثة للمراقبة08الشكل رقم )  

 

 

 

 

 
Source : Thierry Guyaubére, Jacques Muller, Contrôle de gestion, Groupe Revue Fiduciaire SA, 

paris, 2002, p18. 
 

يظهر من خالل الشكل أن املستوايت الثالثة للمراقبة تشكل تنظيم متداخل حيث يوجد هناك تنظيم ُسلمي بني 
هذا اإلطار ال ال توجد مراقبة تسيري دون مراقبة تنفيذية وال مراقبة اسرتاتيجية دون مراقبة تسيري. يف فمستوايت املراقبة، 

 2ميكن تطبيق عملية الرقابة اال إذا توفرت العوامل التالية:

 ؛(القصري االجل كذلكختدم املدى تكون األهداف حمددة )ختدم اسرتاتيجية معينة، و  -

  ؛قياس ما مت حتقيقه إمكانية -

                                                           
1 Henri Bouquin, le contrôle de gestion, 3éme édition, paris, 1997, p52. 
2 Zouhair   Djebri, Xavier   Durand, Catherine Kuszla ,Contrôle de gestion, Dunod, paris, 2014, p03.  

 

 املراقبة االسرتاتيجية

 مراقبة التسيري

 املراقبة
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 ؛مر الذي يسمح ابلتنبؤمعرفة أسباب النتائج احملققة، األيكون ابإلمكان  -

 يكون اهلدف هو التحكم يف االجتاه املتبع وحتويله اىل أسهم ونتائج األسهم.  -
 رييستخصائص مراقبة ال لفرع الثاين:ا

 عدة خصائص ملراقبة التسيري: استخالصمن خالل التعاريف السابقة ميكن 
 Processusعمليات  ريورةسفمراقبة التسيري هي  :منعزال انفرادايوليست عمال متكاملة مراقبة التسيري عملية  -

ن م التأكدو  ولنياملسؤ حيث يتم فيها تقييم أداء  ذ بشكل سليم،أن العمليات املخطط هلا تنف والتأكيدتضمن التحكم 
 1مدى حتقيق األهداف احملددة؛

بسبب كرب حجم املؤسسات وتزايد املسؤوليات، : تقوم عملية مراقبة التسيري على أساس تفويض السلطات-
 ؛2أمهية كبرية تتمثل يف ختفيف العبء على املديرين وكذا املسامهة يف تنمية املرؤوسني واكتساهبم خرباتوللتفويض 

توايت على املتابعة الدائمة بغرض تشجيع املرؤوسني يف خمتلف املسفراد: حتفيز األ تعتمد مراقبة التسيري على-
يلعب دوره التحفيزي يف املؤسسة  ظام مراقبة التسيري أنلنشاطاهتم وتنسيقها مع السياسة العامة للمؤسسة، وال ميكن لن

 ؛بنظام اجلزاء واملكافأة مرفقاكان إال إذا  
ري انجتة ي: تعتمد مراقبة التسيري يف تقييم األداء على ثالثة معااملؤسسة موارد استغالليف ضمان الكفاءة والفعالية - 

، l’efficienceالكفاءة  هياملتاحة والنتائج احملققة. و  املوارد وبني تحقيقها،ل املواردو عن العالقة بني األهداف 
 الوصول إىل التأكد من أنه مت التسيري علىيعمل مراقب ، حيث pertinence مةواملالء l’efficacité الفعالية

 ،ة(م)املالء ةوارد تتوافق مع األهداف املوضوعللموارد )الكفاءة( وأن هذه امل لألمثا ابالستخدام األهداف )الفعالية(
ملسؤولني ن االعمال الصادرة من اأمن  التأكد فأساس نظام مراقبة التسيري هو .3سمي مبثلث مراقبة التسيريي وهذا ما

 4.خذا يف االعتبار املوارد املتاحةآ ققة تتوافق مع األهداف احملددةن النتائج احملأخر آ، مبعىن تسري وفق مصلحة املؤسسة
 : التايلالشكل  يف موضحكما هو             

 
                                                           

د. نعيمة يحياوي، أد زكية مقري، التحوالت الكبرى في أنظمة مراقبة التسيير والموازنات التقديرية، دار الراية للنشر والتوزيع،   1

 .42، ص 2015عمان، األردن، 
2, H. loning et autres, le contrôle de gestion : organisation et mise en œuvre, 2éme édition, éd Dunod, 
paris, 2003, p7. 
3H. loning et autres, op.cit., p6. 
4 Zouhair Djebri, Xavier   Durand, Catherine Kuszla, op.cit. , p128.  
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 .مثلث مراقبة التسيري (:09رقم ) الشكل                                   
 

         

 

 

 

édition, éd  éme: organisation et mise en œuvre, 2 H. Loning et autres, le contrôle de gestion : Source
Dunod, paris, 2003, p06. 

  :يتضح من خالل الشكل أعاله
  تشكل الوسائل املتوفرة لدى املؤسسة يف زمن معني عائقا ينبغي أخذه  : حيثوالوسائلالعالقة بني األهداف

 فحىت ميكن جتسيد األهداف احملددة البد أن يكون هلا احتمال، بعني االعتبار عند وضع األهداف قصرية املدى
 كبري لتحقيقها ابلوسائل املتاحة؛

 ئية لتقييم مدى تتضمن املرحلة املوالية مقارنة النتائج مع األهداف املبد : حيثالعالقة بني األهداف والنتائج
ة على املؤسسأي قدرة  سةخالل هذه املقارنة ميكننا تقييم مدى فعالية نشاطات املؤس نوم حتقق هذه األخرية،
 ة )الفعالية(؛سطر حتقيق األهداف امل

 اط من أجل معينة للنشت وتوفري النتائج إىل اعتماد مساراف : يؤدي حتديد األهداالعالقة بني الوسائل والنتائج
إذا كانت النتائج احملققة ميكن اعتبارها مرضية ما واملشكل الذي سيطرح الحقا هو تقييم  حتقيق النتائج املسطرة،

 ابلنظر إىل الوسائل املستعملة.
 نظام مراقبة التسيري إعدادث: الالفرع الث

مما يسمح بتأسيس   املسطرة األهداف تكون حسب االسرتاتيجية األهداف، هذهمراقبة التسيري تستدعي حتديد 
مث املرور اىل االهداف  ،االستثمار والتمويل ،تعلق بوظيفة اإلنتاجد األهداف على املدى املتوسط والذي يحتدي يتم فيه خمطط

وأخريا ينبغي على  ،اإلنتاج والتموينيرية للمبيعات، امليزانيات التقد إعداد تدقيقا من خاللكثر أالقصرية االجل واليت تكون 

   

 مالءمة فعالية

 املوارد )الوسائل( النتائج

 االهداف

 كفاءة
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السالفة  اتيزانياملعداد ميزانية اخلزينة اعتمادا على إ عرب احتياجاهتا املاليةبتخطيط لتأكد من كفاية املوارد املالية املؤسسة ا
  1 وجدول حساابت النتائج التقديري. التقديرية عداد امليزانيةإىل إومنه  الذكر

هذا النظام مع وجتانس م يتمثل يف ضرورة تالؤ  أساسيترتكز عملية وضع نظام مراقبة التسيري يف املؤسسة على شرط و 
، فال مستوى الكفاءات هبااالقتصادية و وضعيتها  ،هاتسيريي ومنط ، ثقافتها، اترخيها، تنظيمها،املؤسسة نشاط خصائص

ل منها احتياجات ومشاكل لك، فسيري ميكن تطبيقه يف كل املؤسساتجند مثال نظام منوذجي قياسي ملراقبة الت أنميكن 
 ابملؤسسةلومات املرتبطة ل املعجبمع ك القيامب التسيري هلذا السبب على مراق ،وطبيعتها تتوافق تستدعي بذلك حلوال خاصة

 ، وقطاع نشاطهاحميطها و 
  2 :واليت ميكن تلخيصها يفام مراقبة التسيري اخلطوات العملية لتصميم نظ lerI.D.Kerviقد قدم و 

االجتماعي القتصادي و اط حيث تبدأ هذه الدراسة ابحملي :املؤسسة الدراسة الشاملة للمحيط الذي تتواجد فيه-
ن يكون هلا أتثري على أ ميكن بكل الظواهر اخلارجية اليت اإلحاطةهذا هبدف و  ،مث دراسة القطاع الذي تعمل فيه للمؤسسة
  ؛ذلك القطاع إىلي تتحكم فيها كل مؤسسة تنتم أناليت من الضروري  األساسيةمن مث حتديد النقاط و  ،املؤسسة

ذلك و  لة املؤسسةامفصلة حلقب التسيري اخلروج برؤية واضحة و يف هذه املرحلة على مرا التشخيص الداخلي للمؤسسة:-
ة قيحصة املؤسسة السو عمال و  رقم األاملتمثلة يفاملستقبلية و خالل االطالع على ماضي املؤسسة وحاضرها وتوجهاهتا من 

وضيح نقاط القوة والضعف تبيسمح الذي  نيالقيام بعملية املقارنة مع نتائج املنافسو  النتائج الصافية،ونسب النمو و 
 املناسبة لذلك؛ تار األدوامن أجل اختي واسرتاتيجيتهامراقب التسيري التعرف على أهداف املؤسسة على  ماك  ابملؤسسة،

والذي  ام املعلومات املتواجد ابملؤسسةإن نظام مراقبة التسيري املقرتح يستند أساسا إىل نظ نظام مراقبة التسيري: اقرتاح-
وفري املعلومات ل على التأكد من تيعمكما   ،ةاإلحصائياملعطيات إضافة إىل  واحملاسبة التحليلية يتكون من احملاسبة العامة

 املناسب؛يف الوقت 
م مراقب التسيري و حيث يق اتياجاهتيف هذه املرحلة تكون املؤسسة قد حددت كل اح تقييم نظام مراقبة التسيري املقرتح:- 

  ومعرفة مدى تلبيته الحتياجات املؤسسة. قبة وفحص النظام الرقايب املوضوعمبرا
 
 

                                                           
1 C .Hénot, F.Hémici, Contrôle de gestion, édition Bréal, 2007, p.06. 
2 I.D Kerviler et L.D Kerviler, le contrôle de gestion à la portée de tous, 3éme édition, éd économica, 
paris, 2000, p133. 
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 قبة التسيري وأمهيتها يف املؤسسةاملطلب الثاين: أهداف مرا
اليقني مستوايت عدم  اتساعللمحيط و  الدائمة واالضطراابت اتاملؤسس هدهتاشلتحوالت اهلامة اليت لنتيجة 

توسيع دائرة األهداف لتشمل ومنه  ككل،حسب بل قياس أداء النظام  أصبحت مراقبة التيسري ال تبحث عن قياس النتائج ف
  1.مبا يسمح إبعطاء تصور ونظرة إمجالية االسرتاتيجيذلك يف املسعى ة إدماج النوعيو املعايري الكمية ابإلضافة إىل 
  يف املؤسسة : أهداف مراقبة التسيرياألولالفرع 

 :حتقيقهاري إىل يستال مراقبة تسعى اليتبني األهداف  من 
 واملستوى التنفيذي  االسرتاتيجياملستوى الربط بني -

هي العملية اليت من خالهلا يتأكد املسريون من أن املوارد املوجودة مراقبة التسيري "ن أ Michel Gervaisأوضح    
مستعملة بصفة فعالة وبنجاعة ومالءمة مبا يتماشى مع أهداف املنظمة، وأن املساعي والتوجيهات احلالية تسري جيدا وفق 

املؤسسة من دون أن تكون هناك  اسرتاتيجيةهلذا ومع ظروف احمليط املتغري مل يعد من املمكن حتديد  2"االسرتاتيجية احملددة
تتضمن  وابلتايل، واختاذ القرارات املناسبةالتعديل  أويكون ابستطاعة املؤسسة الرتاجع  حىتا ذوه ،متابعة يومية لتنفيذها

وذلك  عمال( ابئعني، موظفني، إطارات،)املنفذين ملتخذي القرارات ونشاطات  االسرتاتيجيةمراقبة التسيري الربط بني النوااي 
 3 .وامر بصرامة والتأكد من تنفيذهاابحلرص على تبليغ األ

 :العالقة من خالل اجلدول املوايل وميكن توضيح هذه
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .43د. نعيمة حيياوي، د.أ زكية مقري، مرجع السابق، ص   1

2 Michel Gervais, op.cit., p12-13. 
3 J.L Malo, C. Mathes, l’essentiel du contrôle de gestion, 2éme édition, édition d’organisation, paris, 
p10. 
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 الوسطي ملراقبة التسيري (: الدور03)اجلدول رقم 

 املراقبة التنفيذية مراقبة التسيري التخطيط االسرتاتيجي
يهدف التخطيط االسرتاتيجي إىل 

سة واملوارد حتديد أهداف املؤس
حتدد فيما بعد . الالزمة لتحقيقها

حتويل استعمال و  سياسات احلصول
 .هذه املوارد

ه السياسات إىل وترتجم هذ 
كون حمل خمططات وموازانت ت

 دراسة ومتابعة ابستمرار.

 

يتم تنظيم وتسيري املهام عن طريق 
اليت  ،أو مراقبة املهام املراقبة التنفيذية

تسمح ابلتأكد من أن أهم املهام قد 
 أجنزت بكفاءة وفعالية.

 اإلجراءاتحتدد هذه املراقبة 
الروتينية كما حتدد غالبا اآلليات 

 اليت تسمح بتعظيم املهام املتكررة. 

Source : Robert Teller, le contrôle de gestion, pour un pilotage intégrant stratégie et finance, édition 

management société, paris, 1999, p09. 
 

، بتحديد دقيق لدور مراقبة التسيري تسمح للمراقبةري إىل ثالث نظم مراقبة التسيتقسيم يتضح من خالل اجلدول 
ي يوجد فصل لمالعلكن يف الواقع  أي أهنا مبثابة وسيط بينهما، والنشاطات اليومية االسرتاتيجيةفهي تندرج بني اخليارات 

 ، هذهول القيادةاجد لذلك أحسن وسيلة للربط بينهما هي ،التنفيذياالسرتاتيجي ومراقبة التسيري  بني مراقبة التسيري
على أداء العناصر حلكم اومات شاملة تسمح ابختاذ القرارات و عبارة عن جمموعة مؤشرات منظمة حتتوي على معل ةاألخري 

 .والربط بني االسرتاتيجية واملستوى التنفيذي ابلقيادةكما تسمح 
 إعدادهساهم يف وي العملية(و  االسرتاتيجيةكل املستوايت )وابلتايل فالربط بني االسرتاتيجية واملستوى التنفيذي يشمل  

  جمموعة قائدة للمؤسسة تشمل:
 لومة للجميع حىت يتسىن معواضحة و ن تكون أ، هذه األخرية جيب االسرتاتيجيةتبارها واضعة : ابعالعامة اإلدارة

 ؛حتديد أهدافهم يف خمطط العملهلم فهم و 
  حياولون تقريب  فإهنمنظرا لقرهبم من امليدان و ، لالسرتاتيجيةابعتبارهم العناصر املنفذة  :التنفيذيون لوناملسؤو

 ؛االسرتاتيجيةمن احملاور جداول القيادة 

 مراقبة التسيري كوسيط
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  وهذا يتطلب أن يكون مراقب التسيري  ،العمليني ولنيواملسؤ العامة  اإلدارةعمل على التنسيق بني : يالتسيري مراقب
بني التفكري  التوفيقول القيادة حىت يتمكن من اوقادرا على التكيف مع تقنيات جد ابالسرتاتيجيةعلى علم 

  1.االسرتاتيجي وتطبيقه يف امليدان
 تصميم نظام للمعلومات -

ملعلومات املنظمة اليت تسمح بتقدمي ا اإلجراءاتجمموع  "وهذا األخري يعترب تعد مراقبة التسيري نظاما للمعلومات،
 داتهو مبجهدون مصداقية إن مل يدعمه مراقب التسيري  النظام يبقى، لكن هذا 2"أو مراقبة املنظمة الالزمة الختاذ القرار و/

يف وضع ويساهم ، على حتسني قراراهتم املسؤولنيمساعدة ومن جهة اثنية  ،ماله لتقييم أداء األفراد من جهةحىت يتسىن استع
 جتنبشكل صحيح على مراقب التسيري العمل على هذا النظام بوليشتغل  املؤسسة،كل األطراف يف نظام املعلومات  

 . ات من أي جهة كانتاملعلومحتريف 
 الكالسيكيةألنظمة لالقضاء على اآلاثر السلبية -

جيعل  م على مبدأ القياس الالحق لألداء، مماوتقو  ية البحتةإن أنظمة التسيري الكالسيكية ترتكز على القواعد احملاسب
  3وللقضاء على هذه السلبيات على مراقبة التسيري: اسية هلا،مراقبة التسيري تتسم ابلتأخر واالحنراف عن األهداف األس

 المي ابلبحث املستمر عن املعلومة؛إكمال عملها اإلع 
   صر يف املؤسسةكل عن  قياس نتائج واحنرافاتتوقع وضع احمليط يف املستقبل، وعدم الرتكيز فقط على. 

من  خيففمما املستهلكني،  كاتوسلو  أذواق تغريكذا املرتبطة ابملنافسني و املستقبلية  التغرياتوهذا يسمح مبواجهة 
من جهة اثنية اجملاالت  تلفخميف  تسمح ملراقب التسيري بتوسيع معارفهكما جهة،  املصادفات املرتبطة بعامل األعمال من 

 اثبت.و  دائمبشكل ارف عال هذه املواستعم…( حتليل القيمة البشرية،تسيري املوارد  املخاطر،حتليل  االسرتاتيجي، )التحليل
 تقارب األهداف ضمان-

 وضوحها،عدم ها يف بعض األحيان وكذلك لعل أهم الصعوابت اليت تواجهها مراقبة التسيري تعدد األهداف وتناقض
 اإلقناع، االتصال،كما يشكل   ،رييستتلعب االعتبارات النفسية دورا هاما يف مراقبة الوالغموض  ذا التناقضولرفع ه

 4.ري لتحقيق تقارب األهدافيستاقبة الجزءا أساسيا يف مر  والنقد اإلنعاش، التشجيع،

                                                           
 .44نعيمة حيياوي، زكية مقري، مرجع سابق، ص   1

2 Claude Alazard, Sabine Sépari, Op.cit., p86. 
  .31نعيمة حيياوي، مرجع سابق، ص  3

4 Norbert Guedj et autres, le contrôle gestion pour Améliorer la performance des entreprises, édition 
d’organisation, paris, p71. 
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 املسامهة يف تصميم هيكلة املؤسسة -
يري ستوضع نظام مراقبة الف الفعالة، الالمركزيةري مهمة املسامهة يف تصور هيكلة املؤسسة على أساس يستملراقبة ال

تسمح هبيكلة اليت  وسيلةالهو فمركز املسؤولية  ،ا يفرتض توزيعا ملراكز املسؤوليةرتض هيكلة معينة للمؤسسة وخصوصيف
تسمح بتقييم مدى تطور كل مركز وابلتايل فإن كما   ،املؤسسة السرتاتيجيةا طبقعلى التسيري  ولنياملسؤ املؤسسة وبتحفيز 

وميكن  1،مرخص هلا ابختيار األهداف والوسائل املستعملة واملناسبة لتحقيق األهدافمركز املسؤولية هو وحدة تنظيمية 
مراكز املردودية أو  مراكز التكاليف، مراكز رقم األعمال، مراكز األرابح،كأنواع من مراكز املسؤولية  عدة التمييز بني 

 االستثمارات.
  يف املؤسسة  قبة التسيريالثاين: أمهية مراالفرع 

على  العتمادامما استدعى  البسيطة،اليب ابألستعذر تسيريها ة التسيري مع كرب حجم املؤسسات و ظهرت أمهية مراقب
حتقيق الكفاءة يف هولة و متابعة تنفيذها بسياستها مع سورسم  سليمة تضمن احملافظة على أموال املؤسسة عملية أسس

 املتغريات أمهها:  من جمموعة من األمهية، حيث استمدت هذه املتاحة اإلمكانياتاستغالل 
 األهدافلل املدة بني صياغة تتخو بشكل متزايد روف البيئية و تواجه املؤسسات تغريا يف الظ البيئية: تغري الظروف-

مراقبة نظام وتنفيذ اخلطط، و  دافاأله حتقيق يعيق ، مما قدالبيئة معاو  تنفيذها تغريات كثرية يف املؤسسةووضع اخلطط و 
 ؛أمهية مراقبة التسيريما ازدادت الزمين كل األفقل ، لذلك كلما طاعلى توقع التغري واالستعداد لهالتسيري نظام يساعد 

نه مبرور الوقت قد أكل كبري غري املؤسسة بشعلى  التأثري إىلالبسيطة أو احملدودة  األخطاء: ال تؤدي األخطاءتراكم -
 أثرها السليب على املؤسسة؛يتعاظم و  األخطاءترتاكم هذه 

تم بدرجة أكرب بعملية الرقابة ازدايد حدة املنافسة جيعلها هتهيكلها و تعقيد توسع املؤسسة و  إن: يؤسساملالتعقيد -
 ملنافسة.احىت تتمكن من مواجهة حتدايت سوق  القراراختاذ ستفادة من نتائجها يف التخطيط و االو 

 افهاأهدحتقيق املؤسسة وضمان استمراريتها و  أداءهامة لتحسني  أداةغريها جعلت من مراقبة التسيري ذه املتغريات و ه
 2:النقاط التالية يفمراقبة التسيري  أمهية إجيازميكن و  ،االسرتاتيجية

  ؛سياب العمل التنفيذي قصد تذليلهاالعقبات اليت تعرتض انالوقوف على املشكالت و 
  ؛ع حدوثهايتخذ ما يلزم ملن أووقوعها لكي تعاجل فورا  أثناء أوفور وقوعها  األخطاءاكتشاف 

                                                           
1 Robert Teller, op. cit, p15. 

(، 2011-2012)حممد الصغري قريشي، واقع مراقبة التسيري يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، دراسة حالة جمموعة من مؤسسات اجلنوب اجلزائري خالل الفرتة 2
 .53(، ص 2013إدارة االعمال جامعة ورقلة )رسالة دكتوراه يف 
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 ؛ود التصرف فيهااملالية وحد األمورخاصة املقررة مطبقة على الوجه الصحيح، و  التثبت من أن القواعد 
 ؛دوثهوتصحيح اخللل يف حال حاملقررة  األصولوفق  تـأكد ما أن العمليات الفنية ُتؤدىال 
  ؛مجيع املستوايت وحسن سلوكهم على لتأكد من كفاءهتملتقييم املديرين 
 ؛احد وفقا للسياسات املقدرةسريها يف اجتاه اهلدف الو و  اإلدارية األجهزةاالنسجام بني خمتلف  وجود التأكد من 
  ؛احرتام اجلميع أن القرارات الصادرة حملو  إخاللمطبقة متاما دون السائدة  القوانني أنالتثبت من 
  حتقيقاحليوية و جملاالت غري ا يف الزائد من خالل تقليل النفقات اإلسراف إيقافاحلد من تكاليف العمل ونفقاته و 

 ؛االقتصادية إلدارةاب ما يعرف
  جل ترشيد اختاذ القرارات.أالوصول إىل معلومات صحيحة عن سري العمل من 

 يف املؤسسة  مراقبة التسيريالثالث: وظيفة املطلب 
املؤسسات د أساليب إدارة لتعقكان نتيجة   كما سبق ذكره  يف املؤسسة وظيفة مراقبة التسيريالتطور املستمر ل إن

خذت نتيجة لذلك أو لطة، لساتفويض مستوايت حتديد و ها تنظيم إعادةالذي استدعى  األمر، وصعوبة التحكم يف وظائفها
اختاذ القرارات  يفساعد بسيط التسيري من ممراقب  ، حيث انتقل دورداسرتاتيجيا يف آن واحمراقبة التسيري بعدا عمليا و 

 .لإلدارة واهليكلية التسلسلية عملي مدمج يف اخلطوط مسري إىل
  وضعية مراقب التسيري يف املؤسسة: األولالفرع 

 الداخلي: ة هيكلهاختتلف وضعية مراقب التسيري يف املؤسسة حبسب نوع املؤسسة وبني
 ة؛ ففي املؤسسات املتوسطة والصغرية غالبا ما تدمج وظيفته مع مهام احملاسبة واملالي 
  :أما يف املؤسسات الكبرية فوظيفته متارس من طرف أقسام خمتلفة مثل 

 دة، حتليل املخزوانت، )جدول القيا األنشطة : الذي يتوىل مسؤولية جمال أو جمالني مناملراقب املساعد
 املصاريف العامة ...(؛ 

 قيقه من املوازانت؛حتما مت متابعة : حيث يتوىل مهمة إعداد ومراقبة التنبؤات وكذلك مراقب املوازانت 
 ليل أسعار التكلفة، تكاليف حت: يرتبط هذا األخري مبدير املوقع مباشرة، ويتوىل مهمة مراقب التسيري الصناعي

 ت ومعد للتقارير؛ابإلضافة إىل مهامه كمراقب للموازان، ويتدخل يف حتسني املردودية اخل…اإلنتاج 
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 مهمة إعداد األسعار واهلوامش وحتليل مردودية املنتجات : يف هذه الوظيفة يتوىل مراقب التسيري التجاري
حسب األسواق واملناطق ويراقب تكاليف التوزيع كما يساهم ابلتعاون مع املدير التجاري يف إعداد تقديرات 

 1.املبيعات والتعريف ابألهداف
 مهام مراقب التسيري يف املؤسسة الفرع الثاين: 

سب حب مهامه من مؤسسة ألخرى، أنواع ختتلف ى وظيفة مراقبة التسيري حيثقائم علهو اخلبري المراقب التسيري 
عداد إاليف، التك مبهام متعددة كمحاسبة هذا األخري يقوم يشتغل هبا، حيث اليت وتعقد نشاط املؤسسة حجم املؤسسة

حتديد أهداف  إطارات املؤسسة يفمبساعدة مراقب التسيري  ، كما يقوموتدقيق العمليات لوحات القيادةو  املوازانت التقديرية
الوسائل اليت تسمح ابلتغذية العكسية  إعداد، كما يعمل على ة اجليدة لنشاطهاابعيضمن املتالعمل، و ووضع برامج  املؤسسة

 2 :النشاطات فهو عادة ما يعترب ويلمسؤ املرتبطة مبختلف  األداءحيدد معايري كما 
  ؛الوظيفيةين للمؤسسات ذات البنية املستشار القانو 
  إعدادعلى  األوىل البداايت اقتصر دوره يفما صيانة النظام بعد تنشيط و  صياغة،لنظام املوازانت إذ يتوىل املعد 

 ؛املتابعةختيار مفاتيح التوزيع و االتقارير املالية و 
  فاملسريين حيتاجون  ، احلقيقيريسامل يلعب دورو  همحيتل منصب محيث احملرك لنظام مراقبة التسيري يف املؤسسات

، وكذلك على التعريف تلف املهام املوجودة يف املؤسسةخممنذجة جل املساعدة على أىل شخص مؤهل وخبري من إ
جل التسيري احلسن أري من نظام املعلومات الضرو حياء إوكذلك على  احمليطة ابملؤسسة بغرض التحكم هباابلعوامل 
البيئية التغريات فمراقب التسيري أصبح يهتم بنظام املعلومات، خبلق القيمة واملسامهة يف التحكم يف  ،للمؤسسة

يساعد املسريين باإلضافة هلذه املهام فإنه ف جتاوز مهامه التقليدية قد احمليطة ابملؤسسة، وابلتايل ميكننا القول أنه
 3:على

  ؛اختاذ القرارات الصحيحة -
 السلوكيات السائدة يف املؤسسة؛يه توج-     

  .تنفيذ االسرتاتيجية-      
 4:واملتمثلة يف الكربىاملهام بضمان وحتقيق يقوم مراقب التسيري فإن  وعليه

                                                           
 .54د. نعيمة حيياوي، اد زكية مقري، مرجع السابق، ص   1

2 Nicolas Berland ,op.cit., p07. 
3Idem., p08. 
4 Zouhair Djebri, Xavier Durand, Catherine Kuszla, op.cit. , pp.13-14.  
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 ان النتائج احملققة تتوافق  التأكد منقيادة املؤسسة حنو حتقيق أهدافها عن طريق  على : حيث يعملمهمة القيادة
(مرتابط مع النتائج املتوقعة ، وذلك بضمان ان مسار التسيري التقديري )املخططاملسطرةمع األهداف االسرتاتيجية 

ن يكون مرتابط أ امليزانية( جيبية )توزيع املوارد للسنة اجلار ف على سبيل املثالجل، لطويلة واملتوسطة والقصرية األا
   ؛جلملشاريع االسرتاتيجية الطويلة األمع ا

 إدراك ، حىت يتمكن من لمؤسسةلذج االقتصادية واملالية النماعلى مراقب التسيري تطوير معارفه يف : مهمة اخلبري
البحث مع عات، املبيو  التحكم يف سريورة دورة االستغاللكيفية و ، يف السوق حصصحصول املؤسسة على  معايري

لتطبيق العلمي لفة قابلة كمعر   الرقابةوم على التحكم يف أدوات ن تقأفخربته جيب على كل الدعامات املرافقة، 
ىل املعرفة اإلجيابية لكيفية تطبيق اابإلضافة  تبطة بتطوير نظام مراقبة التسيريعمال املر التحكم يف األوكذا للتسيري، 

  ؛هأدوات
  حيث من املهم ان  ،حاور والتنشيطالتالالزمة يف إطار وسائل الاإلنتاج وتنظيم مبتابعة عملية : تتعلق التنفيذمهمة

طط، دا على وثيقة )اخلصدار أوامر حمددة تتعلق ابإلنتاج اعتماإن مراقب التسيري هو شخص يعمل على أخنلص 
ابحرتام اآلجال احملددة  ر يتعلقماأل ناملهمة ألرب مفتاح هذه الوظيفة او فالضبط يعت التقديرات، متابعة النتائج(،

  . يف حملها وإعطاء معلومات موثوقة

 املبحث الثاين: مراقبة التسيري املستدامة
التسيري من أداة لقياس وتقومي  تغريت قواعد مراقبة املؤسسات واقتحامه عامل يف ظل تنامي مفهوم التنمية املستدامة

هداف أل اوفقرتباطا ابسرتاتيجية املؤسسة ىل قياس وتقومي األداء الذي يشمل األداء املايل، االجتماعي والبيئي اإاألداء املايل 
 التنمية املستدامة.
 واسرتاتيجية املؤسسة التسيري: مراقبة األولاملطلب 

لضمان حتقيق أداء جيد  املؤسسة على املستوى التشغيلي واالسرتاتيجي أهدافمراقبة التسيري هي أداة لتحقيق 
 يجية املتبعة.من خالل قيادة األداء وتوجيه سلوك االفراد مبا يتوافق واالسرتات جلميع وظائف املؤسسة

 : مراقبة التسيري االسرتاتيجياألولالفرع 
 : االسرتاتيجيةالرقابة  -1

رسم االجتاه املستقبلي للمؤسسة وبيان غايتها على " أبهنااالسرتاتيجية  (Strickland et Thompson) يعرف 
اخلارجية، مث و  املتغريات البيئية الداخليةاسب لتحقيق ذلك يف ضوء العوامل و اختيار النمط االسرتاتيجي املناملدى البعيد، و 
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فاالسرتاتيجية هي جمموعة من اإلجراءات اليت تعتمد بشكل دائم على جناح  1."متابعتها وتقييمهاو  االسرتاتيجيةتنفيذ 
ها حىت جماالت النشاط اليت تقرر املؤسسة التدخل فيفهي تتعلق ابملهن و  على القدرة التنافسية للمؤسسةاملؤسسة، وابلتايل 

االسرتاتيجية تتلخص يف بعض العوامل احلرجة واليت تسمى عوامل النجاح  ،ففي جمال معني .ادرة على املنافسةتكون ق
 2.عوامل اخلطر الرئيسية وبعض) Succès de Facteurs Clés) ةأو الرئيسي املفتاحية

علما أهدافها ملؤسسة يف حتقيق اوابلتايل فالرقابة االسرتاتيجية هي نظام يساعد على تقييم مدى التقدم الذي حترزه 
 :مراحل الرقابة تتمثل يفأن 

  ؛حتديد مراحل العمل-
  ؛وضع معايري القياس والتقومي-
  ؛قياس األداء الفعلي-
 ؛املعايري احملددة سلفا ارنة األداء الفعلي معمق -
  .ةاحملققاملعايري املوضوعة والنتائج ة يف حالة عدم التوافق بني اختاذ اإلجراءات التصحيحي -

 االسرتاتيجية، فالرقابةبة االسرتاتيجية من العمليات واألنظمة اليت تسمح لإلدارة بوقف وتعديل اقتتكون الر حيث 
ا تتطلب إمنتتولد عنه مواقف مهيمنة ودائمة و  قرار ملرة واحدةال تقتصر على  ألهنااالسرتاتيجية هلا أمهية كربى 

. فمعرفة التكاليف *(Agilesالرشيقة )البعض للحديث عن املؤسسات  دفعالذي  مرمستمرة، األتعديالت 
رادت املؤسسة التنويع يف جمال معني أذا إفوجهها أضروري لالسرتاتيجية بكل  مرأ املؤسسة والنواتج اليت حتققها

ابلتايل تقاسم شرتكة و من حيث املوارد املالتنسيق  عليها البحث يف حتديد هذا وحداهتابني  نسيقابلتيسمح هلا 
  3.دمج املؤشرات املستمدة من مراقبة التسيريعلى الرقابة االسرتاتيجية تعتمد ، حيث األعباء

، فهدف مراقبة التسيري ليس حتديد ية مرتبطة مع اسرتاتيجية املؤسسةن القرارات اجلار أمراقبة التسيري ضمان  ومن مث فإنه على
 4: ا يلييتعلق مب إذا ، فاألمراحنرافها يف الزمان واملكانعوامل د ا السماح بتطبيقها وحتديإمناالسرتاتيجية و 

  ؛سرتاتيجيةن املسريين يوجهون نشاطاهتم ابلتطابق مع الرسالة اليت حددهتا االأضمان  -
 .سرتاتيجية وبطريقة مرتابطة معهاجل التطبيق اجليد لالتنفيذية تنظم املهام احلساسة من أن املراقبة الأضمان  -

                                                           
 .35عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، اإلدارة االسرتاتيجية بقياس األداء املتوازن، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، ص   1

2  Henri Bouquin, comptabilité de gestion, 4eme Edition, Economica, paris, 2006, p20. 
 .35عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، اإلدارة االسرتاتيجية بقياس األداء املتوازن، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، ص  3

4 Henri Bouquin, op.cit. , p. 22.  
 طها.هي املؤسسات اليت تعتمد على قرارات متجددة تبعا للتغريات احلاصلة يف حمي : (Agilesاملؤسسات الرشيقة ) *
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 :والبيئةمراقبة التسيري -2
مراقبة التسيري البيئي هي امتداد لنظام مراقبة التسيري العام يف املؤسسة، لكن تطبيقها يهتم مبختلف اجلوانب البيئية، 
مبعىن قيادة املؤسسة يف إطار اهداف محاية البيئة، وابلتايل فهو حيتاج لنظام متني للمعلومات البيئية، يقوم ابستغالهلا 

 1 ملؤشرات واختاذ القرارات.عداد اإكمادة أولية يف الرقابة، 
يتميز  أنختتاره املؤسسة، جيب  االجتاه االسرتاتيجي الذي والبيئة لرسمانطالقا من العالقة األساسية بني املؤسسة  

 :املتمثلة يفو  تيجيةاالسرتاتمكن من بناء البيئة اخلارجية حىت يالتسيري مبجموعة من اخلصائص جتاه  مراقب
يتغري ة داخلية كانت أو خارجية، و يالبيئخاصة جتاه مجيع املتغريات و ان املرونة سيري بنوع متال : يتميز مراقباملرونة-

 ؛تجابة السلبية هلااالس الوقوع يف مواجهتها ابألساليب املثلى اليت جتنبها من أجل التكيف معها و بتغريه
الزابئن، املوردين، ك  اسينيالشركاء األس خاصةمن خمتلف تلك املتغريات و ب يقر عادة التسيري  يكون مراقب :القرب-

تساعده يف  ن املعلومات اليتمن أجل مجع قدر كاف م ،األخرىالعوامل  خمتلفرد البشرية العاملة يف املؤسسة و املوا
 ؛عملية اختاذ القرارات

 صلة دائمةى ه علؤ بقا هي تعين، و هبا تميزي أنالتسيري  جيب على مراقب اليتالصفات  أهم: اليقظة من اليقظة-
البقاء هذه البيئة و  كوانتميت حتدث يف ال التحوالتاخلارجية للمؤسسة مسلطا الضوء على مجيع ابلعوامل الداخلية و 

على اختاذ  هاتساعد حىتاملؤسسة،  إدارةضمان تدفق مستمر للمعلومات على  مع أتثرياهتا لتحديديف حرص دائم 
 ؛هتديدات أوا سواء كانت فرص هبا هذه املتغرياتالقرارات اليت تواجه 

ة متكنه من حتديد خطورة املوقف التسيري القدرة على كشف املشكالت، هذه القدر : ملراقب ساسية للمشكالتاحل-
 2.درجة أتثريه على أداء املؤسسةو 

  التنمية املستدامةالفرع الثاين: مراقبة التسيري و 
لتوجه حنو جماالت جديدة لتحليل فرض على مراقبة التسيري ا التنمية املستدامة عامل املؤسساتعندما دخل مفهوم 

ذلك هبدف الزايدة يف املؤسسة و  األداءهتدف إىل حتسني خمتلف أمناط  أدوات جديدة للقياس واستحداث األداءقياس و 
 ،يف املستقبلفيه  د من أن ما تقوم به يف احلاضر ال يتعارض مع ما ترغبعن طريق التأك بقائهابصفة دائمة يف جناحها و و 

                                                           
1 Sophie Marquet-Ponde ville, Le contrôle de gestion environnemental, Presses universitaire de 
Louvain, Belgique, 2003, p 22.  

 ، جامعة شلف، مقال على املوقع:قورين حاج قويدر، نظام مراقبة التسيري يف املؤسسات االقتصادية ودوره يف حتسني األداء  2
http://www.docudesk.co 
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تيجي أو على سواء على املستوى االسرتا األداءوضع مؤشرات جديدة لقياس  يتمثل يفمراقبة التسيري  دور أصبححيث 
علومات م أنظمةهذا ما يستدعي االعتماد على و  األقساماملستوى التشغيلي، وذلك ابلتعاون مع خمتلف الدوائر واملصاحل و 

 .املتبعة األهداف إىلظر حتديد مؤشرات مالئمة ابلنجديدة و 
، وهنا أييت دور مراقب إضافيةحتمل تكاليف مالية يتطلب تدامة املؤسسة لسياسة التنمية املس إتباع أن إىل اإلشارةجتدر و  

  1.وأتثريها على أداء املؤسسة التسيري لوضع نظام فّعال ملتابعة هذه السياسة
ختلف مبوالبيئية للمؤسسات الطوعي ملختلف االنشغاالت االجتماعية  اإلدماجعين للتنمية املستدامة يفتبين املؤسسة 

مرتبطة ارتباطا وثيقا  صبح، مبعىن أن املؤسسة تت املصلحة )الداخلية واخلارجية(ذا األطرافعالقاهتا مع خمتلف أنشطتها و 
 أدائهاتوسع جمال ، كما ذات املصلحة األطرافجتاه ا األنشطةنتائج هذه عن  اليت متارسها و األنشطةعن  ولةمسؤ و ابجملتمع 

حت من هنا أصبو  املتعددة،ذات املصلحة  األطرافهذا مبقابل مل كذلك االنشغاالت االجتماعية والبيئية و االقتصادي ليش
ت خمتلف ففي ظل ضغوطا 2من جهة أخرى. وبكيفية تسيريه جهة، نتبين هذا املفهوم ماملؤسسات هتتم بكيفية حتديد و 

أصبحت أهدافها وأنشطتها، و  ضمناملعايري االجتماعية والبيئية  إدماجعليها فرض ، ذات املصلحة على املؤسسة األطراف
مع ضرورة استعمال  اجتماعي(و  دة األداء )أداء بيئيتطرح حتدايت جديدة ملراقبة التسيري ترتجم يف شكل أبعاد جديدة لقيا

 مؤشرات جديدة ذات طابع غري مايل.
 املستوى االسرتاتيجي والتنفيذي، دماج مؤشرات جديدة لقياس األداء علىإهو  مراقبة التسيري يف هذا اجملال فدور 

أصبح وابلتايل ، بيئيات غري مالية ذات طابع اجتماعي و مؤشر  إىلمالية ة و يرد االعتماد على مؤشرات حماسبتحول من جمالو 
. املشاركة يف اجملتمعو  ماتداخلالتلوث، رضا العميل، جودة املنتجات و منها  تجماال متس عدة مؤشرات عدادإب هدفها القيام

ؤشرات ديد املعتماد على أنظمة معلومات جديدة وحتوهذا يتطلب اال ل،الشام األداءيتمثل يف قيادة أصبح دورها اليوم ف
 3.املالئمة لألهداف املسطرة

  التسيري املستدامة ومراقبة : نظام املعلومات الثايناملطلب 
تفعيل املؤسسة من ترقية و  انة هامة يف املؤسسات االقتصادية، نظرا لدوره يفلقد أصبح نظام املعلومات حيتل مك

 أوالروتينية خمتلف النشاطات سواء  يف عليها املسرياليت يعتمد  األساسيةاليت تعترب املادة يوفرها، و  خالل املعلومات اليت
 العامة للمؤسسة. سرتاتيجيةاالبناء  إىل، من أجل تسيري العمليات اليومية من التخطيط، الرقابة وصوال االسرتاتيجية

                                                           
1 Claude Alazard, Sabine Sépari, op.cit, p30. 
2 M. Jougleux et Y.F Livian, Management et contrôle de gestion, éd Foucher, Paris, 2007, p140. 
3 Claude Alazard, Sabine Sépari, op.cit. , p29. 
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 نظام املعلومات يف املؤسسة دور الفرع األول: 
 يف املؤسسةاملعلومات  نظام -1

ها يف قاعدة متكاملة حتليلها ووضعقوم بتجميع البياانت واملعلومات وحفظها و نظام املعلومات هو ذلك النظام الذي ي
 1.التشغيليةو  االسرتاتيجيةعلى جمموعة من األسئلة  اإلجابةبطريقة تساعد على حتقيق للمعلومات 

توفري معلومات  املنظمة اليت ميكن من خالل تنفيذها، اإلجراءاتجمموعة من "كما يعرف نظام املعلومات أبنه 
 2".املنظمةالرقابة يف تستخدم لدعم عمليات وضع القرار و 

وحتليل  إعداداملختلفة الالزمة لتحضري و  رباجمهيعتمد هذا النظام على العديد من العناصر مثل احلاسب اآليل بو 
لنماذج اخلاصة بتحليل البياانت اإبعداد وجتهيز البياانت، و وكذا العمل اليدوي املتعلق  املستعملة، املعطياتالبياانت ومجيع 

 3.اآليل هبايتم تزويد احلاسب جمموعة التعليمات اليت القرارات، و والتخطيط والرقابة واختاذ 
 4:تشمل ما يلياليت نظام املعلومات و ميكن أن نستنبط العناصر األساسية ل فإنناهذه التعاريف  انطالقا من 

 ؛ةالبشرياملادية و  صراالعن كل منعلومات هو نظام متكامل بني  نظام امل  
  اخلارجية؛ابملعلومات الداخلية و يد مجيع األطراف و تز اهلدف األساسي من النظام هو 
 ياانت ووظائف التحليل للب إدارتهأتييد العمليات اخلاصة ابملشروع، ساسي من هذه املعلومات هو دفع واهلدف األ

 تائج هذا التحليل؛وفقا لن اإلداريةاختاذ القرارات و 
 املوايل:الشكل من خالل لومات للمؤسسة ميكن التعبري عن نظام املعو 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .115، ص .2000فالح حسني احلسنني، اإلدارة االسرتاتيجية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،   1

2 Claude Alazard et sabine sépari, op, cit, p86. 
 .112، ص .2004شريف أمحد شريف العاصي، نظم املعلومات اإلدارية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،   3
 .18-17، ص ص2008حممد أمحد حسان، نظم املعلومات اإلدارية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،   4
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 للمؤسسة (: مخطط نظام المعلومات10الشكل رقم )
 

 

 

  

 

 

 .18، ص 2008مصر،  االسكندرية، الدار اجلامعية، أمحد حسان، نظم املعلومات االدارية،حممد املصدر: 
 

 بني:من خالل ما تقدم ميكن التمييز 
ما له اصة بنظم املعلومات بصفة عامة، كنفس املواصفات اخلاملعلومات احملاسيب  : لنظاماحملاسيبنظام املعلومات - 

جزء من " أنه:يعرف نظام املعلومات احملاسيب على و  ترتبط ابلوظيفة احملاسبية.نظم املعلومات مواصفات متميزة عن بقية 
 ."التارخيية بغرض إعداد التقارير لألطراف اخلارجية  ةييقتصر دوره على قياس املعلومات احملاسبو  اإلدارينظام املعلومات 

 1 :وتتمثل أهم وظائفه يف
 ؛جتميع البياانت احملاسبية 
  ؛احملاسبيةختزين هذه البياانت و  إدخالمراجعة و 
  معلومات( مث ختزين هذه املعلومات؛خمرجات ) إىلمعاجلة البياانت احملاسبية لتحويلها 
  حسب الطلب تقارير بتقارير دورية أو بياين،حول املعلومات أبسلوب كمي تقدمي ملخص. 

مات أو على األهداف، العمليات، املنتوجات، اخلدو ذلك النظام الذي يؤثر ه: نظام املعلومات االسرتاتيجي-
وع من النظام أن يعدل نشاط ذا النهلكما ميكن   لتمكينهم من التفوق على املنافسة العالقات مع حميط املؤسسات ،

                                                           
 .45، ص 2003كمال الدين مصطفى الدهراوي، مدخل معاصر يف نظام املعلومات احملاسبية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،    1

 بيئة املؤسسة

 
 

 املستهلكني املوردين

احلكومية تالوكاال محلة االسهم املنافسني  

 معلومــــــــــــــات: تغذية مرتدة

 عمليات

 تصنيف ترتيب
 خمرجات مدخالت
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 إذني هف يف أحسن موقف،تلك املعلومة اليت توفر للمؤسسة امتاز تنافسي جيعلها  "هي االسرتاتيجيةاملعلومة ف، تؤسساامل
سرتاتيجي من يتكون نظام املعلومات االو ، 1"تستغلها هلذا الشأنيف يد املؤسسات اليت تستعملها و  عبارة عن امتياز تنافسي

كمراقبة احمليط، اغتنام   االسرتاتيجيةاختاذ القرارات  تساعد علىحتليل املعلومات اليت الوسائل، األدوات وطرق جتميع و 
 ة.للتهديدات اليت تتعرض هلا املؤسس املعرفة املسبقةالفرص، و 

 دور نظام املعلومات يف املؤسسة  -2
 ة ابألدوار التالية:يقوم نظام املعلومات يف املؤسس

 جتميع املعلومات من مصادر خمتلفة؛-
 ؛معلومات صاحلة لالستفادة منها إىلحتويلها معاجلتها و -
 يف الوقت املناسب؛ وتزويدها هبمديد احتياجات املستفيدين منها، حت-

 حفظها؛تسجيل املعلومات و -
 ؛الطارئةرات على اختاذ القرااملساعدة تنفيذ القرارات املربجمة، و -
 .ة لالستخدامصاحللتكون مناسبة و  للتغريات املمكن حدوثها االعمل على التكيف الدائم للمعلومة وفق-

 املستدامةاملعلومات الضرورية ملراقبة التسيري الثاين: الفرع 
واليت تسمح للمؤسسة ابلقيام ، اليت توضح مكانة املؤسسة يف السوق واحلركات اليت تنشطهاوتشمل املعلومات 

    2: التالية املعلومات اهلامةيف  ابلرقابة املالية وغري املالية، القصرية والطويلة االجل، واملتمثلة
 ،يات املستخدمة خالل للعمل مقاصداليت مت اعتبارها غاايت و  االسرتاتيجيةمعرفتها توضح ف الوضعية التنافسية

 فرتة احملللة؛ال
  التقاريروهي مأخوذة من  االجتماعي للمؤسسة والظروف االقتصادية املؤثرة على التسيرياحمليط االقتصادي و 

 اخلارجية؛
  تعلق ابلتقدير واألمر هنا ي فهو يضع بني احمليط واملؤسسة التفاعالت املمثلة ابلعرض والطلب، ،السائدالظرف

 ت الواردة من املؤسسة أو زابئنها؛والقياس عن طريق املعلوما

                                                           
1 A. Lamiri, Management de L’information, redressement et mise à niveau des entreprises, OPU, Alger, 
2003, p07. 

 .54نعيمة حيياوي، مرجع سابق، ص   2
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  لوغها لتوازن حركي بمستوى النشاط الناتج عن العناصر السابقة والذي قد يؤدي إىل منو املؤسسة ومدى
 وذلك بني منو احلاجيات واملصادر؛ جديد

 الستثمارات، العقارات، االناتج بدوره عن تطور الضرورية و  تفسري تغري احلاجيات بتغري الطاقة اإلنتاجية
 املالية؛ األعباءهتالكات و االقرتاض، اال

  تتطور لتتكيف  سانيةالبنية اإلنف ،املعلوماتعن طريق نظام ابرتباط االفراد يف املؤسسة املدعومة البنية التقنية و
 لتحدد أهدافا جديدة؛مع الطلب و 

  صادر دائمة تقابل مبويلها اليت يتطلب متقتصادية الثابتة أو املتداولة و الوسائل االحتديد يتطلب اإلنتاج
وف حتلل الحقا من س اليت)ميزانيتها( الصورة االقتصادية للمؤسسة و يعطي جردها الدوري االستعماالت و 
 طرف الشركاء؛

  طار حتصلت املؤسسة أي إعندما تعرف كل مظاهر التسيري هذه بواسطة املعطيات احملددة، ميكن تقدير يف
 على النتائج املنتظرة.

 1 لي:القيام مبا ي اإلدارةيف الوقت املناسب وجب على احلصول على املعلومة الضرورية و  يتسىن ملراقبة التسيريوحىت 
 واالقتصاد؛لتسيري تكوين األفراد يف جمال اذلك بفضل نشط مبضاعفة استقبال املعلومات و لعب دور امل 
  فة احلصول على املعلومات؛تقلص تكلكل فرد مراقبا ذاتيا يف املؤسسة ومنه تة املعلومات حبيث يصبح  يال مركز 
  لتكرار برد فعل سريع اتكوين خمزون من املعلومات تشكل قاعدة وذاكرة للمؤسسة وتسمح هلا خاصة يف حالة

وحىت اإلنسانية،  سرتاتيجيةاالة، من خالل الكشف عن الكفاءات املاضية للمؤسسة يف اجملاالت التقنية، املالي
 تياط يف انتظار استعماهلا الحقا؛لذا جيب وضع معارف املؤسسة يف االح

 ويتوىل تنظيم هذا ادية( وتنظيمهوامل )املاليةالتقليدية  العناصر تقليدية إىلالغري  املعلومات تدفقعنصر  إضافة ،
 ؛الختاذ القرار يةالضرور التدفق مراقبة التسيري ألن دورها الرئيسي يتمثل أصال يف تسيري املعلومة 

  أخذ املعلومات وتشجع ث أن حت اإلدارةحتديد اجتاه املعلومة ألنه غالبا ما تؤخذ املعلومة دون متييز، لذا على
 من امليدان.

 
 

                                                           
 .78د. نعيمة حيياوي، د. زكية مقري، مرجع سابق، ص   1
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 التسيري التقليدية واحلديثةأدوات مراقبة املبحث الثالث: 
 ات اليت متارس هبا عملية الرقابة،لى األدو البد من الرتكيز عهبا مراقبة التسيري يف املؤسسة  ابلنظر إىل األمهية اليت تتمتع

داء األو حتديد االحنرافات عن هإىل حتقيق هدف واحد  فإن كل منها يسعىة ياملقاييس واألدوات الرقاب اختالففبالرغم من 
الناجتة ملنع تكرار هذه االحنرافات  ، ومن مث اختاذ اإلجراءات التصحيحية يف الوقت املناسب واالستفادة من املعلوماتطاملخط

 مستقبال.
 .ةديثحإىل أدوات تقليدية وأدوات  هاتصنيفتطور ممارسة هذه األدوات من خالل دراسة وميكن 

 املطلب األول: األدوات التقليدية ملراقبة التسيري
 : احملاسبة.األولالفرع 

 Fayol Henriذا مثل هلو  ا،فقد كل الطرق واألساليب فعاليتههنا تو وبدتعترب احملاسبة املصدر األول للمعلومات 
 استعمالف ومراقبة التسيري، ةدار لإل اجليدة أساسية للممارسة ةحيث تعترب أدا، "للمؤسسةالرؤية  بعضو"وظيفة احملاسبة 

متكنهم  ناحية الكمية أو النوعيةسواء من ال ولنيؤ للمسهامة معلومات  توفرإىل أدى احملاسبة احلديثة بفضل وسائل اإلعالم 
وخاصة  املسريز ية عموما إىل جتهدف احملاسبهتأو اإلبداع. و الرحبية فعالية األنشطة اليت تبحث عن اإلنتاجية،  اختبار من

 األدوات احملاسبيةابالعتماد على  ة ملشاكل التسيري بسرعة وفعاليةاحللول املناسب إجيادعليه  يهونمراقب التسيري بكل ما 
 التالية:

  :ةاملالي احملاسبة-1
" نظام معلومات يعمل على تسجيل العمليات اليت حتدث بني املؤسسة وحميطها، من أجل حتديد  هي ةاحملاسبة املالي 

وهتدف  يد املسامهني واملتعاملني اخلارجيني مع املؤسسة ابملعلومات الضروريةو وأدائها بشكل عام، كما تعمل على تز وضعيتها 
 1:احملاسبة العامة إىل معرفة

  ؛سنة(ما يكون  )غالباالوضعية املالية للمؤسسة يف اتريخ معني 
 املعتربة؛الفرتة  نتيجة 
  واملالية يف اتريخ معني االقتصاديةاملؤشرات. 

  2 :ما يليوهذا من أجل حتقيق 

                                                           
1 P. Boisselier, contrôle de gestion, cours et applications, éd Vuibert, Paris, 1999, p516.  

 .83د. نعيمة حيياوي وزكية مقري، مرجع سابق، ص   2
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 ليف وحتديد أسعار التكتزويد خمتلف املصاحل يف املؤسسة ابلبياانت الضرورية حلساب ومراقبة خمتلف ا
 القيام مبختلف التحليالت املالية؛البيع و 

 التنمية  تنفيذ خمططات أجل وضع ومتابعة من الضرورية تزويد املخططني على املستوى الوطين ابلبياانت
  ؛الوطنية

  ها املايل.ءاعن الوضعية املالية للمؤسسة وأد…( الشركاء، الدائنون، البنوك)تعريف الغري 

 فيما يلي:كن إجيازها ميالتعديالت جمموعة من ملراقبة التسيري جيب إجراء  ةأدا اليةتكون احملاسبة املولكي 
 لعملية جل معرفة النتائج يعترب معرقالر بقليل من أسنة أو أكث انتظار: إن فرتات متقاربة علىتوفري القوائم املالية -

وفري حساابت النتائج وحساابت لذا فإن ت ظرا لطول الفرتة،نالقرارات املناسبة  اختاذوكذا يف  التحكم يف نشاط املؤسسة
 ؛ملراقبة التسيري جدا ضروراييعترب  فصليا(على فرتات قصرية )شهراي،  امليزانية

ات التأمني، الضرائب، فاتورة : تتمثل هذه األعباء عموما يف )عالو ديد الطويلةتوزيع األعباء ذات فرتات التس-
بل  طة استهالكهاخلفوترهتا  دون أن تتم لنشاط، هذه األعباء ميكن أن تستهلك خالل فرتة ا.(…املياه، الغاز، الكهرابء

على ألعباء على مراحل و اومن أجل تفادي حدوث تغريات يف النتائج وإمكانية حتميل هذه سنوية. عامة تعترب مصاريف 
ه األعباء على الفرتات اليت نتائج مضللة ال تعكس الواقع، فإنه من األفضل توزيع جمموع هذ ظهورنشاطات ال ختصها أو 

 ؛اليت كانت نتاجا لتلك النشاطاتالفعلي هلا و  االستهالكيتم فيها 
 ية أو فعلية خاصة بسنوات سابقة، ففديريميكن إرفاق القوائم املالية مبعايري سواء تق :القوائم املالية مبعايريإرفاق -

أين يتم  ،قم األعمال والتكاليفر فإنه ميكن دائما االنطالق من فرضيات شاملة حول تطور  امليزانيةحالة غياب نظام تسيري 
دفع للموردين وسياسات الو لكل فرتة، وتتم فيه مراعاة قواعد التسديد من طرف الزابئن  يإنشاء حساب نتائج تقدير 

 ؛وجدول متويل تقديري ياالستثمار واالقرتاض بغرض تشكيل حساب ميزانية تقدير 
مسجلة على أساس تكاليف اترخيية، ويف حالة  الية: إن معطيات احملاسبة املآاثر التضخم على النتائج إزالة-

واملخزوانت ال  الثابتة األصولدة للكثري من الصحة واملصداقية، حيث أن قحدوث تضخم فإن املعطيات املقدمة تصبح فا
من أسعار  انطالقااملواد فإنه يتم حساهبا  استهالكهتالكات و متها احلقيقية، وكذلك ابلنسبة لالتصبح قادرة على متثيل قي

 1يف مراقبة التسيري يتطلب: اليةاحملاسبة امل استعمالوهلذا فإنه يف حالة حدوث تضخم مرتفع فإن مما يؤثر على النتائج،  سابقة
 العام يف األسعار؛ االرتفاعيف  تالتنبه ألهم العوامل اليت تسبب 

                                                           
1Michel Gervais, op, cit, p p.27-29.  
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 ما تطلب األمر ذلكلالقيام بعملية إعادة تقييم لألصول ك. 

ة وكذا التعديالت اليت طرأت عليها الي: ابلرغم من أمهية احملاسبة املة يف مراقبة التسيرياحملاسبة املالي استعمالنقائص -
 1 يها عدة نقائص أمهها:أداة رقابية شاملة تعرت  ىال أهنا تبقللمساعدة يف عملية الرقابة، إ

  صحيحية سريعة؛تالقيام بعمليات نع الشهر فهي بذلك متتفوق املدة املستغرقة ملعاجلة املعلومات 
 ؛حدى(على  ولمسؤ كل   )أداء اتديد املسؤوليعرض الواثئق فيها ال يسمح بتح 
 مرتبطة ابلنفقات اخلارجيةو  املعلومة املعاجلة مالية تبقى. 

 يفه، من املعلومات ذا اإلطارغري كافية ألن حاجيات مراقبة التسيري تتعدى ه اسبة املاليةحملا هذه النقائص جتعل
مالحظة النتائج ف، ظائفهو  شىتويف  لداخلي للمؤسسة يف مجيع مستوايتها ابالستغاللسعى كذلك ملعرفة كل ما يتعلق ت

فهو  فيه للقيام ابلتنبؤات، لذاكما ال تكومتابعة النشاطات   بفحصسمح ملراقب التسيري تاحملاسبة ال  اتصورهاملاضية كما 
 بة التكاليف.حاسمب اليت تعرفلي للمؤسسة و الداخ اللابالستغ تممكملة هلا وهت داةيدعم هذه الوسيلة أب

  التكاليف حماسبة-2
اسبة التكاليف أو حماسبة التسيري أبهنا " تقنية معاجلة املعلومات املتحصل عليها من احملاسبة العامة، حمتعرف 

املتعلقة بنشاطها، تسمح بدراسة ومراقبة ئها مسريو املؤسسات القرارات و على ض يتخذوحتليلها من أجل الوصول إىل نتائج 
أبهنا "  كذلك  كما عرفت،2"ضرورية لتسيري املؤسسات أداةتعترب كما املردودية على مستوى التنفيذ أو مستوى اإلدارة،  

تقنية كمية لتحليل وترمجة املعطيات العامة اليت تؤدي إىل اختاذ معايري دقيقة وتفصليه، وإىل حل مشاكل مرتبطة ابلتسيري 
ومهزة وصل تربط بني كل أجهزة اإلدارة ووظائفها،  متخذي القرار إىل ترشيد قراراهتم، كما متثل نظام للمعلوماتبطريقة توجه 

 3خمتلف األنشطة".التفصيلية اليت تساهم يف تقييم كفاءة  إبمدادهم ابملعلومات
ترتكز على تسجيل حيث ، وبيئتهاهيكل املؤسسة حول ة يكما ميكن تعريفها على أهنا " نظام للمعلومات احملاسب

حيث هتدف حماسبة التكاليف  ."أدائها حتقق الشركةمجيع التكاليف ومجيع اهلوامش، فهي تساعد على معرفة مىت وكيف 
 4إىل: 

                                                           
1 C. Alazard et S. Sépari, Op, cit, P.590. 

 .07، ص 2000انصر دادي عدون، تقنيات مراقبة التسيري: احملاسبة التحليلية، اجلزء األول، دار احملمدية، اجلزائر،   2
 .05، ص 1991سعيد أوكيل، فنيات احملاسبة التحليلية، دار االفاق،   3

4 Michel Gervais, Op, cit, p590. 
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  ؛التكاليفعناصر ورقابة ضبط 
  املراحل املختلفة؛عرب  إىل متابعة أعباء املنتجحبيث هتدف  اإلنتاجقياس تكلفة 
 ؛اقتصادية ةفدارية لتحقيق أهداف املؤسسة بتكلتوجيه القرارات اإل 
 ة؛يالرقابة على تكلفة النشاطات اخلدم 
  ملؤسسة؛اب لالستغاللمعرفة الظروف الداخلية 
  االحنرافاتوتفسري  واستخراجمالحظة التحقيقات. 

  حماسبة التكاليف يف مراقبة التسيري: استعمالشروط  -
ية اخلاصة واملبادئ احملاسب سسحيث تعمل عل تطبيق األ أساسية من أدوات مراقبة التسيري هي أداة حماسبة التكاليف

ومعرفة  جيدا،ما يتقي هجل تقييمأاملرتبطة ابملشروع أو النشاط الذي تزاوله، وذلك من من خالل حتليل خمتلف األعباء هبا 
ات هامة وضرورية ليف معلومتوفر حماسبة التكا ، حيثاسرتاتيجيتهاابلنشاط املخطط يف إطار النشاط الفعلي ومقارنته 

ؤسسة وال ميكن االطالع عليها ة ألفراد املكما تستعمل واثئق هامة يستعملها مراقب التسيري، وهي موجه  الختاذ القرارات
 .من طرف الغري

من نظام حماسبة التكاليف يف مراقبة التسيري وجب عليها توفري  االستفادةملؤسسة اليت تريد ن افا األساسوعلى هذا  
 1 :نذكر منهامن الشروط  مجلة

 صدر املعلومات حملاسبة التكاليف م ابعتبارهاة دقيقة وموثوق هبا، لومات اليت تعطيها احملاسبة املاليأن تكون املع
رغم  ىة اليت تبقبة املاليد كلية على خمرجات احملاسمن جهة، ومن جهة أخرى فإن النتائج احملصل عليها تعتم

 اة فعالة وضرورية لتسيري املؤسسة؛أدواجلبائية صيغتها القانونية، املالية 
 االستغالليف دورة  القاالنطبل بدراسة دقيقة للمشروع ق من القياميض د ختطيط عقالين للمشاريعو ضرورة وج ،

 تقبال؛من النتائج اليت سوف تتحقق مس للتأكدوذلك 
  حماسبة سسة وذلك لقبول نظام املؤ  اسرتاتيجيةالعامل الرئيسي لنجاح  ابعتبارهمضرورة إعداد األفراد وهتيئتهم

ية من خالل تكوينهم وتوجيه  التكاليف، لذلك ال بد على اإلدارة أن تلعب دورا كبريا يف جتنيد طاقاهتا البشر 
 .ظيمهإلضافة إىل تقسيم العمل وتنومؤهالته، اب الءمتيكل فرد يف مكانه املناسب الذي 

 

                                                           
 .84نعيمة حيياوي، زكية مقري، مرجع السابق، ص   1



مساهمة مراقبة التسيير في تحقيق التنمية المستدامة                            الفصل الثاني:   
 

 
 

88 

 يف مراقبة التسيري: دور حماسبة التكاليف- 
 ،وبذلك تساهم يف حتديد املسؤولياتمراقبة فعالية املصاحل أو األقسام عتمد حماسبة التكاليف على تقنيات متكن من ت

 1 :ومعلومات عن نتيجة املؤسسة حيث تعمل علىلوظائف فهي جتيب عن تساؤالت متعلقة بتكلفة ا
 عن تفصيليةاء معلومات من خالل إعط كاليفاسبة التحميعترب أهم أهداف : و و اخلدمةحتديد تكلفة املنتج أ 

 ؛ات من أجل مقارنتها مع سعر البيعمتكاليف الوحدات املنتجة أو اخلد
 بتتبع  ،داء وظيفة التخطيطأليت تساعد يف : وذلك بتوفري البياانت ااملساعدة يف التخطيط وإعداد املوازانت

  بيعات؛املو نتاج حجم اإل بات حجم النشاط منتقل اجتاهسلوك عناصر التكاليف 
  ملوارد؛ا استعمال يفرقابة على مدى حتقيق الكفاءة ال : وتكونالتكاليفالرقابة على عناصر 
 ا يساعد على التعرف على املنتجات مممعلومات عن تكاليف  بة التكاليفحماستوفر  :املساعدة يف اختاذ القرار

 .تقييم األداء للمراكز أو األقسام أو قرارات تتعلق ابملنتجات اختاذفاضلة بينها من أجل البدائل املتاحة وتقييمها وامل

   حماسبة التكاليف يف مراقبة التسيري: استعمالنقائص -
أبهم املعلومات وتساعد على  ابلرغم من أمهية حماسبة التكاليف يف مراقبة التسيري فهي تعمل على تزويد املسؤولني

 لالعتباراتات مراقبة التسيري نظرا ن تلبية كل ضرور عاجزة ع أداةرغم أمهيتها  تبقى ج املؤسسة، غري أهناالتحليل الدقيق لنتائ
 2 التالية:
 احملاسبية؛ عملياتيف عرض النتائج نظرا لدقة وكثرة ال تتميز ابلبطء 
 نتيجة سوء  ملها املؤسسةال تسمح تقنيات حماسبة التكاليف من متابعة كل التكاليف، خاصة التكاليف اليت تتح

ناجتة عن نقص جودة سري العمليات واليت تسمى ابلتكاليف اخلفية مثل تكاليف تغيب العمال والتكاليف ال
 .التكاليف وقياسها بعة هذهامؤشرات خاصة قادرة على مت استخدامعادة إىل  اللجوء يتم اخل، لذا…املنتوج

  التحليل املايل :الفرع الثاين  
جلتها، بغرض احلصول على أرقام معامن القوائم احملاسبية و  انطالقا أداة لقياس فعالية املؤسسةملايل يعترب التحليل ا

 ن أهم أدوات مراقبة التسيري.ميعترب التحليل املايل يف املؤسسة و  ،لمؤسسةل يواالقتصادرب بدقة على النشاط املايل تع

                                                           
1 H. Bouquin, comptabilité de gestion, 2éme édition Economica, Paris, 2003, p06. 
2 C. Alazard et S. sépari, op. Cit, p242.  
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للبياانت املتاحة هبدف احلصول على معلومات  منظمةعبارة عن عملية معاجلة "على أنه  التحليل املايل يعرفو 
القرارات، ويف تقييم أداء الشركات يف املاضي واحلاضر، وتوقع ما ستكون عليه نتائج املؤسسة يف  اختاذتستخدم يف عملية 

 1املستقبل".
ضع العالج الضعف لو مواطن ف على مواطن القوة يف وضع املؤسسة لتعزيزها، وعلى يساعد التحليل املايل يف التعر 

ة أخرى وذلك من مبعلومات متاح االستعانةقوائم املالية املنشورة، ابإلضافة إىل العلى  االطالعهلا، وذلك من خالل  الالزم
 2:خالل

 ؛ف على حقيقة الوضع املايل للمؤسسةلتعر ا  
 ؛احلكم على كفاءة اإلدارة  
  دمة ديوهنا وقدرهتا على االقرتاض؛خبيان قدرة املؤسسة على 
 خلطط والربامج التشغيلية املطبقة؛تقييم ا 
 يف املؤسسة؛ احلكم على جدوى االستثمار 
 ؤسسة يف القطاع الذي تنتمي إليه؛بيان وضع ومستوى امل 
  قرارات اخلاصة ابلرقابة والتقييم؛ال اختاذاملساعدة يف 
  ة املستخدمة.ينظمة الرقاباألاحلكم على مستوى 

 التحليل املايل يف مراقبة التسيري: استعمالحدود -
على  االعتمادالتحليل املايل التقليدي، هو أنه حتليل لبياانت اترخيية يصعب  أداة عاين منهاتاليت  النقائصمن أهم 

تخدمة  املسريمن خالل مشاكل املعاي هرظيال يعيد نفسه ابلضرورة وهذا ما سوف  ريخفالتا، مستقبليةقرارات  الختاذ انتائجه
  3.املالية اليت تعاين نفسها من بعض العيوب القوائمعلى  اعتمادههذا ابإلضافة إىل للحكم على النسب املالية، 

 :  احلكم على النسب املاليةريمعايعيوب -
خرى، ومن الشائع مقارنة النسب يقتضي األمر مقارنتها مع معايري أو نسب أ النسبة املالية شيئا بذاهتا إذ ينال تع

هذه املعايري تعاين  ،بقة لنفس املؤسسةيف األعوام السامع مثيالهتا  مقارنتها وأ املالية للمؤسسة مع مثيالهتا من نفس القطاع
 :منهاص ئمجلة من النقا

                                                           
 .143، ص. 2000،، دار الصفاء للنشر والتوزيع 1كراجة عبد احلليم وآخرون، اإلدارة والتحليل املايل، ط 1
 .22، ص 2005، دار وائل للنشر والطباعة، عمان األردن، 2منري شاكر حممد وآخرون، التحليل املايل: مدخل صناعة القرارات، ط  2
 .219-217د.  منري إبراهيم هندي، حوكمة الشركات: مدخل يف التحليل املايل وتقييم األداء، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ص ص.   3
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 الذي  املة يف نفس القطاعالع اتويقصد مبعيار القطاع متوسط النسبة املعنية للمؤسس :معيار القطاع نقائص
قارنة إال أهنا تعاين من وعلى الرغم من أمهية هذه امل ،مؤسسةللعلى النسب املالية ميكن من خالله احلكم 

 :أمهها انتقاداتعدة 
  قارنة يعد مضلال؛امل إجراءمن مؤسسات القطاع منخفض الكفاءة ومن مث فإن  ماألعظقد يكون السواد 
 لتحليل املايل السليم لقطاع قد يكون عدمي اجلدوى، فامقارنة النسب املالية نسبة بنسبة مع متوسط ا

 لية كوحدة واحدة حىت ميكن تفهمها؛يتطلب أن ننظر إىل النسب املا
 لقطاع.يلعب التضخم والكساد دورا ملحوظا يف التقليل من أمهية املقارنة مع متوسط ا 

 فمقارنة النسب دى سنواتعلى م حلالة املؤسسةا تعطي املعايري التارخيية مؤشر : يارخينقائص املعيار الت ،
ن مواطن ضعف ينبغي قد تكشف ع هتا يف السنوات السابقة لنفس املؤسسةيالاملالية للسنة احلالية مع مث

لضوء على مدى فاعلية هذا فضال عن أهنا تلقي اة منها، ها أو مواطن قوة ينبغي تدعيمها واالستفادعالج
احلذر عند  إىل ضرورة أن هناك من األسباب ما يدعوزااي إال السياسات اجلديدة، وعلى الرغم من هذه امل

 بني تلك األسباب:ومن  استخدامها
  مثل هذه  ...وجيااحلجم، خطوط اإلنتاج، التكنولحيث قد ختتلف ظروف املؤسسة من سنة ألخرى من

 ؛معىنبدون جتعل املقارنة  االختالفات
   ة بنسبة، وهو أمر يصعب وليس نسب ،كوحدة واحدةيتطلب التحليل السليم للنسب املالية ضرورة النظر إليها

 املقارنة مع املعايري التارخيية؛ عهم
  يف النسب  التدهور وأتظهر آاثر التضخم والكساد واضحة على هذا النوع من التحليل وابلتايل فالتحسن

 املالية قد ال يعكس حقيقة املركز املايل للمؤسسة.
  التحليل املايل:يف على القوائم املالية  عتماداالعيوب 

من بعض  ناينجدول النتائج، غري أن هذان القائمتان تعاو  امليزانيةيعتمد التحليل املايل على القوائم املالية املتمثلة يف 
 1ومن أبرزها: نقاط الضعف متتد أاثرها إىل أدوات التحليل اليت تعتمد عليها

                                                           
 .219-218د. منري ا براهيم هندي، مرجع سابق، ص ص.   1
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  كس التغريات اليت هنا ال تعأهذا  ، ومعىنإعدادها أي حلظة إقفال امليزانيةاملركز املايل يف حلظة تعكس امليزانية
حتسني  قفال امليزانية بغرضبيل إ، هذا ابإلضافة إىل قيام اإلدارة ببعض التصرفات املتعمدة قحدثت يف بنودها

 املركز املايل بصفة مؤقتة؛
  ز املايل الذي ، وعلى املركتائججدول النتؤثر املعاجلة احملاسبية لبعض األصول كاملخزون او االهتالك على نتائج

يرجع اىل حتسن يف أوضاع  د البناءا عليه فإن التحسن الذي يظهر يف نتائج التحليل املايل قتظهره امليزانية و 
 ؛املؤسسة

  ؛مة ما سيتم التوصل إليه من نتائجيالرحبية عن فرتة ماضية وهو ما يقلل من قالقوائم املالية املركز املايل و تصور 
 اليت تغريات ، أمهها املعمالتيجة األلى املركز املايل ونتعكس القوائم املالية الكثري من املتغريات اليت تؤثر ع ال

 ؛اليت يتصف هبا أعضاء اإلدارة حتديد قيمتها مببالغ نقدية كالسمعة اجليدةيصعب 
  املخزون السلعي واألصول ص ، ومن مث فإن قيمة بعض البنود وعلى األخبنود امليزانية بقيمتها الدفرتيةتظهر

و أضخم التد ملوجات من وتبدو خطورة ذلك عندما تتعرض البال ،د تبتعد كثريا عن قيمتها السوقيةق الثابتة
 الكساد تستمر لفرتة طويلة؛

 اإلنتاج عمل يف خطوط ت، رغم اهنا التزال بعض األصول الثابتة مساوية للصفرقد تكون القيمة الدفرتية ل
 فيها. بالغ، وهو ما يعين ابلتبعية معدالت رحبية موتسهم يف حتقيق األرابح

(، هذا األسلوب EVA) ابالعتماد على أسلوب القيمة االقتصادية املضافةميكن التغلب على هذه النقائص و 
 سوف يتم التطرق له ابلتفصيل يف الفصل الثالث. 

 التقديرية  الفرع الثالث: املوازانت
يعمل نظام املوازانت على تغطية مجيع وظائف املؤسسة من خالل جمموعة متناسقة من املوازانت التقديرية اخلاصة 

مسؤولية، استنادا إىل التنبؤ املتعلق مبستقبل املؤسسة وتغيريات حميطها، هلذا فإن دقة التنبؤات تشكل أهم عامل بكل مركز 
 1".ملدى فعالية هذه األداة

" على أهنا خطة تفصيلية تتعلق ابقتناء واستخدام املوارد املالية واملوارد األخرى خالل فرتة وتعرف املوازنة التقديرية 
وهي عبارة عن خطة للمستقبل، يعرب عنها بصورة كمية أو رقمية، وتعترب املوازنة الشاملة مبثابة امللخص لكل  زمنية حمددة،

                                                           
 .47، ص 2009، مؤسسة طيبة، القاهرة، 1البسيوين رضا إمساعيل، إدارة األعمال، ط  1
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اجملاالت الواردة خبطة املنشأة وأهدافها املستقبلية. فهي تضع أهدافا حمددة للمبيعات، اإلنتاج، التوزيع وأنشطة التمويل. 
 فامليزانية التقديرية هي طريقة للتسيري التقديري ينتج عنها: 1.داف"وكذلك توضح املوازنة كيفية حتقيق تلك األه

 يقها؛ تعريف األهداف اليت تريد املؤسسة حتق-
 مؤسسة؛قوم املؤسسة ابلتنبؤ يف شكل ميزانيات تقديرية مرتابطة اعتمادا على املخطط التنظيمي للت -
اختاذ بصفة دورية وتسليط الضوء على االحنرافات و الل مقارنة اإلجنازات مع التقديرات مراقبة امليزانية من خ-

 اإلجراءات التصحيحية املناسبة؛
 2ميكن ان تستند امليزانيات التقديرية اىل افرتاضات خمتلفة تتعلق بنشاط املؤسسة. -

 نها:عداد على مستوى املؤسسة موازانت يتم جتميعها وتصنيفها وفقا ملعايري حمددة مإيتم 
  موازنة املبيعاتم ضة وتو التشغيليتغالل أالقصري وتتعلق ابجلانب الكمي وتسمى موازانت االسموازانت للمدى ،

 اإلنتاج، التموين، واملصاريف اخلاصة هبذه الوظائف؛
 .موازانت للمدى الطويل وتتعلق ابالستثمارات 

املسؤولني بربامج عمل مع ختصيص ويعترب تسيري املوازانت نظاما قائما على التنبؤ القصري األجل يتم من خالله إرفاق 
املوارد الالزمة لذلك، يعرب عن هذه الربامج بقيم يتم مقارنتها مع إجنازات املسؤولني من أجل حتديد االحنرافات وحتليليها 

 من للموازانت التقديرية دور ابرز يف عملية التسيري داخل املؤسسة، وتعترب 3ومن مث اختاذ اإلجراءات التصحيحية املستقبلية.
بني أهم األدوات اليت يساهم هبا نظام املعلومات احملاسيب يف عملية الرقابة وتقييم األداء داخل املؤسسة، وميكن إبراز أمهية 

 4 املوازانت التقديرية يف النقاط التالية:
احنراف أو دون  سمح ابلتأكد من سري العمليات يف الطريق املخطط هلا، وأن اخلطة حتقق األهداف املوضوعة منت-

 إسراف يف النفقات؛
ير الرقابية حىت يصبح العاملون مجيعهم وكأهنم يف التصال بني املستوايت اإلدارية املتتابعة عن طريق التقار اأداء مهمة -    

 خط مواجهة واحد ويعملون جبهود منسقة؛

                                                           
 .68(، ص .2014-2015د. قريشي حممد الصغري، د. رفاع شريفة، دروس يف مراقبة التسيري، جامعة ورقلة )  1

2 Brigitte Doriath, Contrôle de gestion en 20 fiches, 5eme Edition, Ed : Dunod, 2008, p01. 
3 D. Leclére, Gestion Budgétaire, Eyrolles université, Paris, 1994, p206 

 .146حاج قويدر قورين، مرجع سابق، ص   4
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ألمثل للموارد املتاحة، اإىل االستخدام لرقابة ابملوازنة إىل حتقيق أكرب قدر من األرابح وذلك عن طريق التوصل اتؤدي -
املايل بتوفري االحتياجات النقدية  سواء كان هذا االستخدام يف األنشطة اجلارية أو يف االستثمارات، كما يتحقق التوازن

 يف الوقت املناسب؛
ىل الكفاية إدف التوصل هب تطلب رقابة املوازنة مقارنة األداء الفعلي لكافة املستوايت اإلدارية مع ما هو خمطط هلا،ت-

 عن طريق تصحيح االحنرافات السالبة وتنمية االحنرافات املوجبة؛
ي العاملون واجباهتم يف دف إىل إجراء التنسيق الالزم بني اإلدارات واألقسام خالل عملية تنفيذ املوازنة حىت يؤدهت-

 األنشطة.توازن اتم لتحقيق األهداف وفقا جلدول زمين حمدد وتوقيت متناسق بني 
 :دور نظام املوازانت يف مراقبة التسيري-

( جتعل مراقب التسيري يفضلها عن ءاإلحصا-إن ما توفره املوازانت من معلومات وما تستعمله من أدوات )احملاسبة
 ابقي األدوات، ألهنا شاملة من جهة ومن جهة اثنية تساعده على إعداد جداول القيادة بدقة وتقدمي تقاريره حول نشاط

 1املؤسسة بكل وضوح ومصداقية، وهذا نظرا للدور اهلام الذي تلعبه واملتمثل يف:
 ة يف شكل قيم مالية وحماسبية : حيث تعمل املوازانت على التعبري عن اخلطط العمليالتعبري عن اخلطط العملية

 مما يساعد على وضع سياسات واضحة مقدما؛
 بتفويض جيد للصالحيات،  كما تسمح  على حتديد املسؤوليات التقديرية : تساعد املوازانتحتديد املسؤوليات

 أي تطبيق جيد لالمركزية؛
 ارنة النتائج احلالية مع األهداف : حيث يتم استخدام امليزانية كأداة رقابية من خالل مقالرقابة وتقييم األداء

 ؤسسات؛ملاحملددة مبيزانية كل مسؤول، وعن طريق هذه النتائج ميكن تقييم أداء األقسام وا
 خمتلف الوظائف واألقسام يف : تضمن امليزانيات تنسيقها داخليا بنياملسامهة يف عملية التنسيق يف املؤسسة 

 يما بينها.املؤسسة، حيث أن األهداف احملددة والوسائل الالزمة اخلاصة بكل مركز متوافقة ف
ابعتبارها تساعد على حتديد  راروعلى اختاذ القراقبة التسيري وابلتايل يعترب تسيري املوازانت نظاما مساعدا على م

 الفروقات مث اختاذ اإلجراءات التصحيحية لتحسني أداء املؤسسة ككل.
 اقبة التسيري:حدود استعمال املوازانت يف مر   -

عند  قائص اليت تؤدي إىل توخي احلذريف مراقبة التسيري، إال أنه يوجد بعض الن ةاألدا هم من األمهية الكبرية هلذابلرغ
 :استعماهلا واملتمثلة يف

                                                           
 .19 ، ص1994حممد فركوس، املوازانت التقديرية أداة فعالة يف التسيري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   1
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 نبؤات املرتبطة عموما ابحمليط : عند وضع نظام امليزانيات يتم االعتماد على جمموعة من التعدم دقة التنبؤات
ون من غري املمكن حتديد يط وعدم الثبات يكالذي تعيش فيه املؤسسة، إال أنه ابلنظر للتغري املستمر للمح

الحنرافات الناجتة عن عدم هذه التنبؤات بدقة واالعتماد عليها بشكل كبري، لذا جيب االنتباه عند معاجلة ا
 تطابق النتائج الفعلية مع هذه األهداف؛

 صلة ألهداف املؤسسة، ترمجة مف : من املعلوم أن امليزانيات هيعجز امليزانيات عن متثيل األهداف التشغيلية
ال ميكن …. ملنتجاتغري أن هناك بعض األهداف التشغيلية كتحسني العالقة مع العمالء، وحتسني جودة ا

 اء املؤسسة بشكل جيد؛إدراجها يف امليزانيات، كما أن امليزانيات حتتوي على بياانت مالية ال تعكس أد
 ا ما هو متعلق بعملية التنظيم لعديد من التكاليف فمنه: يتطلب إعدادها االتكلفة املرتفعة لنظام املوازانت

النظام ال تظهر إال بعد مدة  اإلداري واحملاسيب ومنها ما هو متعلق بعملية تكوين األفراد، كما أن مزااي هذا
 طويلة؛

 املؤسسات أدت إىل  التغريات اهلامة اليت مست حميط ها يتطلب تقسيم املؤسسة إىل وظائف:إعداد
ا أدى إىل البحث عن كيفية أخرى القرارات الواردة يف املوازانت حسب مراكز املسؤولية للعديد من احلاالت، مم عدم مالءمة

ملوازنة على أساس اب عرفما ي توصلت جهود البحث إىلو إلعداد املوازانت حبيث تتالءم قراراهتا مع الظروف اجلديدة 
يث تتميز هذه املوازنة عن ح،  ABC واليت مت استنباطها من طريقة التكاليف املبنية على أساس األنشطة  ABBاألنشطة 

 ،ملعلومات املالية وغري املالية حول األنشطةوبتقييم األداء ابستخدام ا ا على التخطيط والرقابة بفعاليةاملوازنة التقليدية بقدرهت
  .وهو ما سيتم تفصيله يف املطلب املوايل

 احلديثة ملراقبة التسيري  املطلب الثاين: األدوات
مكملة لألدوات املذكورة  سيريظهرت أدوات حديثة ملراقبة التالتقليدية  نظرا للعجز الذي لوحظ عند تطبيق االدوات

 أمهها: 
 ABC) )حماسبة األنشطة  الفرع األول:

نتيجة لبعض العيوب اليت ظهرت على الطرق التقليدية لنظام حماسبة التكاليف، ظهرت طرق جديدة تعمل على 
، هذه املقاربة احلديثة (ABC)عقلنة التكاليف ومن أهم هذه الطرق، طريقة حماسبة التكاليف على أساس األنشطة 

دت مشاكل عجزت الطرق التقليدية للمحاسبة عن للمحاسبة جاءت نتيجة للتحوالت اهلامة يف خصائص احمليط واليت ول
وهي عبارة عن  ه التحوالت وتستطيع التكيف معها.حلها وفسحت بذلك اجملال لظهور أدوات أتخذ يف احلسبان هذ

طريقة جديدة لتوزيع التكاليف تتفادى إىل حد كبري عيوب الطريقة التقليدية وتساهم يف توفري معلومات أكثر دقة، األمر 
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حيث تعتمد هذه  1اهم يف حتقيق رقابة أفضل على األنشطة واملوارد اإلنتاجية والطاقة املتاحة وكيفية استغالهلا.الذي س
الطريقة يف حساب التكلفة الكلية على تقسيم مراكز املؤسسة إىل جمموعة نشاطات، واملبدأ األساسي الذي تقوم عليه هذه 

كان   إذاانه  فاخلربة تبني ،النشاطاتء غري مباشرة( واملنتوجات تستهلك الطريقة هو أن النشاطات تستهلك املوارد )أعبا
 نأجند  فإننا % 30 متثل باشرةاملتكاليف ال تكون فيهاحيحة فان املؤسسة اليت النشاط يتم بصفة صالتقسيم على أساس 

 2املراكز.دقة مقارنة بطريقة  أكثرومنه فالتكلفة الناجتة هبذه الطريقة هي  مباشرة،غري  تكاليفتكون  % 80 اىل 70
توزع على وأن خمتلف أنشطة املؤسسة ،وتنطلق من فكرة أن املنتجات ليست هي من يستهلك املوارد وإمنا األنشطة 

املنتجات، وابلتايل من األفضل تقسيم املؤسسة إىل أنشطة عوضا عن تقسيمها حسب الوظائف )مراكز مسؤولية( 
لنشاط ل تعد معايري كمية وعناصر حتريك اليت (inducteur)واملنتجات، وتعويض وحدات القياس مبسببات التكاليف 

تستند حماسبة و  ،من امليدانربة كلية لإلنتاجية وقراب أكثر وابلتايل تثري التكاليف، وهذا يتطلب نظرة شاملة للمؤسسة ومقا
وتنطلق من العالقة املوجودة بني األنشطة واملنتجات، وتبحث عن األنشطة  porterاألنشطة إىل مفهوم سلسلة القيمة ل 

حيث ميثل النشاط قلب األداة احلديثة ويرفض األنظمة التقليدية  3هذه األنشطة، ةالضرورية إلعطاء قيمة للمنتجات وتكلف
 حلساب التكاليف أين تسيطر مراكز املسؤولية كمفهوم لتجميع وتوزيع األعباء غري املباشرة.

 : لى أساس األنشطةمراحل تطبيق طريقة التكاليف ع-
 4على أساس املراحل التالية: ABCتقوم طريقة 

  ري املباشرة؛املؤسسة إىل نشاطات، كما يتم حتديد مجيع األعباء غ تقسيمبالتعريف ابألنشطة 
 تقييم املوارد املستهلكة يف  األعباء غري املباشرة على هذه النشاطات ب وتوزيع وضع قائمة أبمساء النشاطات

 كل نشاط؛
  لى املنتجات؛عحبيث يسمح كل مسبب تكلفة بتحميل تكاليف النشاطات  التكلفة،التعريف مبسببات 
  رتك يف مراكز تسمى تجميع األنشطة ذات مسبب التكلفة املشبجتميع األنشطة على أساس مسبب التكلفة

 مراكز التجميع وكل مركز يضم النشاطات اليت هلا نفس مسبب التكلفة؛

                                                           
 .269، ص 2003حممد سامي راضي، مبادئ حماسبة التكاليف، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،   1

2 Thierry Guyaubére, Jacques Muller, Contrôle de gestion, Groupe Revue Fiduciaire SA, paris, 2002, 
p163.  

 .59د. نعيمة حيياوي، مرجع سابق، ص .  3
4 H. Davasse , Comptabilité de gestion, gestion prévisionnelle, édition Foucher, paris, 2001, p77. 
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 معة يف نفس مركز حساب تكلفة مسبب التكلفة بقسمة جمموع املوارد املستهلكة من طرف النشاطات اجمل
 جم مسببات التكلفة اخلاصة بكل مركز؛التجميع على ح

  ستعمال التكلفة ابيتم توزيع أعباء النشاطات على املنتجات حسب استهالك هذه املنتجات للنشاطات
 .الوحدوية لكل مسبب تكلفة، وبعد ذلك يتم حتميل املنتجات ابألعباء املباشرة

 ري:دور حماسبة األنشطة يف مراقبة التسي-
ابإلجابة على العديد من اهتمامات مراقبة التسيري سواء يف جمال تسيري التكلفة أو جمال لقد مسحت هذه الطريقة 

د، مما أدى إىل ر ااألداء حيث استطاعت احلصول على تكلفة مالئمة ابحرتام العالقة السببية بني املنتجات واستهالك املو 
من  للمؤسسة، وذلك حتقيق مزااي تنافسية ساهم يفتقدم يف جمال اختاذ القرارات االسرتاتيجية لتسيري حافظة املنتجات و 

 1 خالل حتقيق املزااي التالية:
 مبعلومات تتناسب مع أداة فعالة حلساب ومتابعة التكاليف، فهي تسمح بتزويد املسؤولني ABCتعترب طريقة -

يف املؤسسة النشاطات  الشكل احلديث لإلدارة والذي يستدعي اإلدارة على أساس األنشطة، كما تبني للمدراء
 واألقسام الواجب حتسني أدائها واليت جيب ختفيض تكاليفها؛

املنتوج أو حسب   أساسية يتم من خالهلا قياس التكاليف وحتديد اهلوامش حسبقاعدة  ABCتعترب طريقة -
يتم توزيع التكاليف  هو أكثر دقة من األساليب األخرى ألنه ABCكل نشاط، كما أن سعر التكلفة يف طريقة 

ل به خر كما هو معمو آنه ال يتم حتويل تكاليف قسم إىل أالتكلفة وليس حجم اإلنتاج، كما  على أساس مسبب
 يف طريقة األقسام املتجانسة؛ 

لنشاط الفعلي وليس اتتم معاجلة األعباء غري املباشرة كاألعباء املباشرة أي على أساس  ABCيف طريقة -
وحدات النشاط لميكن احلصول على التكلفة الفعلية  ABCابستخدام نسب توزيع عامة، وعن طريق تطبيق 

 (.ABBنشاط انيات بشكل دقيق )امليزانيات على أساس الومسببات التكلفة مما يسمح إبعداد امليز 

                                                           
 

ABC : Activity Based Costing. 
ABM : Activity Based Management. 
ABB : Activity Based Budgeting. 

، 2006، رسالة ماجستري يف العلوم التجارية، جامعة مسيلة، AMCبونقيب امحد، دور لوحات القيادة يف زايدة فعالية مراقبة التسيري دراسة حالة مؤسسة   1
 .85ص 
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ومنه فان املؤسسة تعتمد على هذه الطريقة كأساس لتسيري املؤسسة وهوما يطلق عليه يف مراقبة التسيري ""ابلتسيري 
التكلفة" انطالقا من نشاطات تسمح -"القيمةحتسني مقاربة حيث يتمثل هدفها يف " ABMعلى أساس األنشطة "

اعتمادا على فالتسيري على أساس األنشطة يسمح إبعادة تنظيم النشاطات والعمليات  التكاليف وزايدة العوائد، بتخفيض
 1األسس التالية:

 األداء؛ ختلق القيمة سواء من انحية التكلفة او حتسني النشاطات اليت-
 ؛طاء الفتورةو أخو الغاء النشاطات اليت ال حتقق قيمة مضافة مثل املخزون الكبري اأختفيض -
 والرتكيز على النشاطات الرئيسية. تنفيذ النشاطات الفرعية االستعانة أبطراف خارجية يف-

ة ومتنافسة خللق القيمة، مرتابط نشاطات ن تصبح املؤسسة نظامأيويعتمد هذا األسلوب على سلسلة القيمة لبورتر 
ذلك على كما يعتمد ك  للقيمة،د العمليات وحتسني العمليات احملققة تقليص تعق إعادة تشكيل العمليات هبدف ىعلو 

للمؤسسة مع مؤسسات  ، النشاطاتللمنتوجات، اخلدمات، العملياتالديناميكية  املقارنة املرجعية اليت تقوم على املقارنة
 .املؤسسات أفضلمنافسة تصنف ضمن 
 (.ABB) املوازنة على أساس األنشطةالفرع الثاين: 

وترتكز على املفاهيم العامة  األنشطة،ظهرت املوازنة على أساس األنشطة مع بداية تطوير طريقة التكاليف حسب 
ابهنا "تعبري كمي عن املوازنة على أساس األنشطة  اختالفات، وتعرفلطريقة التكاليف على أساس األنشطة مع وجود عدة 
باء العمل واملتطلبات املالية وغري املالية للوفاء ابألهداف االسرتاتيجية األنشطة املتوقعة للمؤسسة، ويعكس تنبؤ اإلدارة أبع

 2.املتفق عليها واملتغريات املخططة لتحسني األداء"
ألنشطة، فبدال من ربط ايعترب منهج املوازنة على أساس األنشطة منهج عكسي ملنهج طريقة التكلفة على أساس و 

ط األنشطة بتكلفة املوارد. ويعمل األنشطة ابملخرجات، يتم ربط املخرجات ابألنشطة مث ربتكاليف املوارد ابألنشطة مث ربط 
لدمج بني النموذج التشغيلي يقوم على ا دقة التقديرات املالية، كما انه منهج املوازنة على أساس األنشطة على حتسني

  .والنموذج املايل
 3ابملراحل التالية: اعداد املوازنة على أساس األنشطة رومي 

                                                           
1  Christelle Baratay, Laurence Monaco, Contrôle de gestion, Lextenso édition, 3éme édition, 2014, 
p254. 

 .146نعيمة حيياوي، مرجع سابق، ص  2
ماجستري يف احملاسبة، ء، حممد عبد الغين عبد احلي، حتقيق التكامل بني منهجي املوازنة على أساس األنشطة وما بعد املوازنة هبدف زايدة فعالية نظم إدارة األدا  3

 .26، ص2013جامعة القاهرة 
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نشطة ابستخدام معدالت استهالك : وفيها يتم ترمجة الطلب على املنتجات املقدر اىل احتياجات من األرحلة التشغيليةامل
معدالت استهالك املوارد، يف  ىل احتياجات من املوارد وذلك ابستخدامإاألنشطة، مث ترمجة هذه االحتياجات من األنشطة 

 وارد واملوارد املتاحة؛حتقيق التوازن التشغيلي من خالل حتقيق التوازن بني االحتياجات من املهذه املرحلة يتم 
 ضوء املوارد املطلوبة احملددة يف املرحلة ابالعتماد على اخلطة التشغيلية ويف عداد اخلطة املاليةإوفيها يتم  رحلة املالية:امل

عكسي حبيث يتم حتديد تكلفة املوارد  مث السري يف اجتاه واملوارد الالزمة حتديد الطلب على املنتجات واألنشطة األوىل، فبعد
من خالل حتقيق  املايلق التوازن هذه املرحلة يتم العمل على حتقي يتم ربطها ابملنتجات، ويفل، الالزمة وربطها ابألنشطة
 .احملددة مسبقا والقيم املستهدفةالتوافق بني اخلطة املالية 

ستوايت األداء املرتفعة تكون لعمليات ألنه ضروري للتميز، فمابدارة اإلمدخل  قتقوم املؤسسة بتطبين ومن املهم أ
األفضل يتم حتسينه بشكل  عندما تؤدى األنشطة ابلشكل األفضل وتكون الطاقة غري املستغلة يف أدىن احلدود واألداء

هداف أىل إهداف األداء أتيجية و ترمجة الغاايت االسرتا وابلتايل تقوم هذه املوازنة علىمتواصل واألنشطة تؤدى إبتقان، 
الوقت، وبعد ذلك حتديد  س،التنافانطالقا من ترمجة متطلبات الزابئن وحتليل اسرتاتيجيات  األنشطة، وذلكعلى مستوى 

 هداف على مستوى األنشطة.أىل إوترمجتها  والتكلفة اجلودة
واليت ميكن تلخيصها يف نه ابلرغم من أمهية هذه املوازنة هناك بعض الصعوابت اليت تواجه عملية تطبيقها أغري 

 1:اآليت
 األكثر مالءمة؛الوحدة األساسية الوحيدة و فقط هو  ال ميكن اعتبار النشاط-
 عوبة قياس الطاقات املتاحة بطريقة متجانسة لعدم وضوح العالقة بني عناصر املوارد؛ص-
 اطلة او الفائضة.خذ التكاليف الثابتة على أساس األنشطة جعل من الصعب حتديد الطاقة العأعدم -

 الفرع الثالث: لوحة القيادة 
وأنسب اجليد ألدوات مراقبة التسيري،  االستعمال سة حنو حتقيق أهدافهاإن أهم العوامل اليت تساعد على قيادة املؤس

 2،لوحة القيادة هي ريسة على املدى القصسللتحكم يف سري املؤ  الضروريةاليت تسمح بتزويد املسريين ابملعلومات  األدوات

                                                           
 .149نعيمة حيياوي، مرجع سابق  1
 .20، ص2008رب د. رحيم حسني، أ. بونقيب أمحد، دور لوحة القيادة يف دعم فعالية مراقبة التسيري، جملة أحباث اقتصادية اإلدارية، العدد الرابع، ديسم    2
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نظام معلومات هدفه األساسي  ظهرت لوحة القيادة يف مثانينات القرن املاضي بفرنسا كأداة ملراقبة التسيري حيث تعتربحيث 
 1وحدته.قريب من واقع  ولاملسؤ أي جعل  سهولةب ولاملسؤ هو جعل املعلومة يف متناول 

  دواهتا وأهدافهاأ، القيادة لوحة-1
 للبياانت الضرورية ملراقبةوسريعة " نظام معلومات يسمح مبعرفة دائمة  أبهنالوحة القيادة  Michel Gervais عرف 

  2."سؤولنيتسهيل عمل املسري املؤسسة على املدى القصري و 
أهنا " جمموعة من املؤشرات املرتبة يف نظام خاضع ملتابعة فريق عمل أو  على C. ALAZARD عرفهاما ك

تسمح ملراقيب  اتصالأداة تعترب الرقابة على عمليات القسم املعين، كما القرارات والتنسيق و  اختاذما للمساعدة على  ولمسؤ 
عدادها على مستوى مراكز إحيث يتم  3،ألساسية يف إدارته بغرض حتسينها"إىل النقاط ا ولاملسؤ  انتباهالتسيري بلفت 

 4و على مستوى اإلدارة العامة، ومنه يكون لدى املؤسسة اللوحات التالية:أاملسؤولية 
سرتاتيجية على املدى البعيد وتضم وتعد على مستوى اإلدارة العامة بغرض مراقبة تنفيذ اال القيادة االسرتاتيجية: ةلوح-

 لتكوين.... اخل.امؤشرات اسرتاتيجية كاحلصة السوقية، اإلنتاجية، التكاليف مقارنة ابملؤسسات املنافسة، 
 ةالقصري وعلى فرتات قصري  ابألجل قة: تعد على مستوى مراكز املسؤولية وتشمل املعطيات املتعلالقيادة للتسيري ةلوح-

  ممكن؛ وقت قربأتسمح مبراقبة األداء واختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة يف  (، حيث)يوم، شهر، أسبوع
  يف:يتمثل دور لوحة القيادة عموما و 
  ؛االحنرافاتقياس األداء لكشف 
  ؛زايدة فعالية القرارات املتخذةالتقليل من حالة عدم التأكد و 
  ؛السريع للمعلومات االنتقالبني خمتلف الفاعلني يف املؤسسة من خالل  اتصالوسيلة  
 ابلتايل مراقبة تنفيذ ما مت التخطيط له مسبقاديد املسؤوليات و نظام يسمح بتح.  

 
 

                                                           
ائرية(، ملتقى بن سعيد حممد، قدوري سلطان، جتارب منوذجية لتطبيق آليات مراقبة التسيري يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، )دراسة حالة ملؤسسات جز   1

 .14، ص2010دويل، جامعة سيدي بلعباس، 
2 M. Gervais, op, cit, p65. 
3 C. Alazard, S. sépari, op, cit, p 591. 
4 G. Langlois et autres, op.cit., p349. 
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 :القيادةأدوات لوحة -
 1:يف وتتمثلتستعمل لوحة القيادة جمموعة من األدوات للتعبري عن مؤشرات تعكس أداء املؤسسة 

 كل   ويتأثر ني عنصرين يؤثرب: تعترب أكثر األدوات اليت متكن من التعبري عن مؤشر معني من خالل العالقة النسب
 واحد منهما ابألخر؛

  لة القراءة، و سهب واتاألدتتميز هذه و كرارية، الدوائر النسبية، املدرجات التومتثل : البيانية تالتمثيالاملنحنيات و
 التحليل؛ابلتايل سرعة و 
 يف الوقت املناسب. ولنياملسؤ بصورة مبسطة لتنبه عرب هذه الوسيلة عن مستوى األداء : تاملنبهات واإلشارات 

ما يوضحه  االحنراف. وهذاو ة التقدير، النتيجة احملقق وهي له ثالث أبعاد داخل لوحة القيادة شرؤ كل محيث ان  
 اجلدول التايل:

 العام للوحات القيادة (: الشكل04)اجلدول رقم 
 لوحة القيادة اخلاصة مبركز معني

 االحنرافات األهداف النتائج 
 1الصنف 
  A املؤشر -
 B املؤشر -

  2الصنف 

   

منطقة               هداف      منطقة األ       منطقة النتائج                   منطقة املقاييس االقتصادية         
 االحنرافات

Source : Claude Alazard et Sabine Sépari, Contrôle de gestion  :  Manuel et application, Dunod, 
paris, 2007, p640. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Claude Alazard et Sabine Sépari, op.cit., p558. 
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 :لوحة القيادة أهداف-
 1 التالية: األهداف حيث تعمل على حتقيقمراقبة التسيري  أدواتهامة من  أداةتعترب لوحة القيادة  
  االحنرافاتإظهار ائج احملصل عليها و سابقا مع النتاملعيارية املسطرة  األهدافتقوم مبقارنة فهي : املقارنةالرقابة و 

نقاط القوة  تسيري وتشخيصاليف  األساسيةالنقاط  إىلابلتايل تلفت االنتباه  مطلقة، وهيعلى شكل نسب أو قيم 
 الضعف يف املؤسسة؛و 
  انطالقا  هذاافة مراكز املسؤولية و احلوار عرب كاهلدف الرئيسي للوحة القيادة هو تسيري عملية  إن: التشاوراحلوار و

 إطاريف  إليهائج املتوصل التابعني للمسري من التعليق على النتا لألفرادإذ ميكن  ،من االجتماعات املختلفة
 اإلجراءاتبني خمتلف تنسيق ابل املتخذةالتصحيحية  اإلجراءاتن ينسق بني أة يف املؤسس ولاملسؤ  نشاطاهتم، وعلى

 سسة؛املؤ أفراد خطاب مشرتك بني خلق توحيد املعايري و لاملقرتحة من طرف مجيع املستوايت 
  مستوى كافة مراكز املسؤولية على ابلنتائج احملصلة ولنياملسؤ  إعالم إىل: هتدف التحفيزتسهيل عملية االتصال و ،

ال وهذا إبمدادهم مبعلومات حتفيز العموعلى  ،ولنياملسؤ وكذلك تساعد على االتصال اجليد وتبادل املعلومات بني 
 ؛(…عالوات ،التقييم )زايدة يف األجر إلمكانيةوضوح  أكثرموضوعية و  أكثر

 اليت جيب االهتمام هبا يف  يةاألساس: حيث تقدم لوحة القيادة املعلومات الكافية عن النقاط الختاذ القرار أداة
 .املؤسسة

 استخدام لوحة القيادة يف مراقبة التسيري: -2
كايف للقيام عداد لوحات القيادة على فرتات منتظمة وبوقت  إبغرض توجيه القادة يف املؤسسة بشكل أفضل جيب 

اليت متكن املؤسسة من  العناصرومتثل تتوفر هذه اللوحات على مفاتيح النجاح األساسية  نالالزمة، وأابإلجراءات 
املؤشرات املكونة  اليت تسمح هلا الحقا بكسب رهان املنافسة. ففعالية لوحة القيادة ترتبط جبودةو حتقيق امليزة التنافسية 

ن تكون مرتابطة حبيث جتيب على احتياجات املسريين يف الوقت املناسب، بسرعة وإبجياز مبا يعكس هلا لذلك جيب أ
  2سة يف وقتها.وضعية املؤس

املتمثل  ولنياملسؤ بدأ عمل ، يفبمجرد االنتهاء من عملية التحضري اية يف حد ذاتهيم ووضع لوحة القيادة ال يعترب غتصم     
 3يف:

                                                           
1 C. Alazard, S. sépari, op, cit, p 333. 
2 Kada Meghraoui, Pratique du contrôle de gestion, Berti éditions, Alger, 2016, p99. 

 .14د. رحيم حسني، أ. بونقيب أمحد، مرجع سابق، ص   3
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  يف  اإلسراعالحنرافات املهمة فقط و على ا األوىلمعرفة االحنرافات يتم الرتكيز يف املرحلة  : بعداالحنرافاتحتليل
رافات مرتبطة بنوعية فرتات حساب االحن أنتبيان مصدر هذه االحنرافات، مع التنبيه  وواهلدف ه حتليلها،
تكون  أنحنراف ميكن وأسباب اال ،معرفة االحنرافات بشكل يومي إىلالوظيفة، فهناك وظائف حتتاج و  النشاط

 ؛…(عجز تقين و داخلية )انقطاع املخزون،أ…( خارجية )السوق، املنافسة إما
  ترفق عملية حتليل ، باهباأس أهمالوقوف على بعد حتديد االحنرافات وحتليلها و : االحنرافات أسبابشرح

، ويتمحور املعين ولسؤ املمع  ليكون موضوع حوار التسيري مراقباالحنرافات بتعليق كتايب حيرر من طرف 
 التعليق حول االحنرافات املهمة واسباهبا؛

 مع  ومعاونيه ولسؤ املبني  العمليات التصحيحية تكون من خالل حوار: البحث عن العمليات التصحيحية
ترتيب هذه  يتم األخريها، ويف اقرتاح احللول ومقارنتو  األفكاريم الذي يعمل على تقيالتسيري راقب االستعانة مب

 .للمؤسسةة املستقبلية اخلطط العمليو  االسرتاتيجيةمن االختيارات ض إدراجها إعادةالعمليات التصحيحية و 
رغم األمهية اليت حتققها لوحة القيادة كأداة ملراقبة التسيري إال أهنا قد ال تستجيب للمتابعة والتغيري الذي يطرأ يف ف

على احمليط مما يزيد من التهديدات حوهلا، إىل جانب اكتفائها ابملعلومات احملاسبية واملالية نظرا لصعوبة احلصول 
 1ي، حيث ترتبط لوحة القيادة التقليدية مبجموعة من السلبيات واملتمثلة أساسا يف اهنا:املعلومات ذات الطابع النوع

 وصية كل قسم؛ال تتكيف مبا فيه الكفاية مع خص-
 مبا فيه الكفاية مع نشاطات القيادة واملقاربة العرضية؛ غري مرتبطة-
 ؛متأخرةيتم اعدادها بطريقة متعاقبة بصفة -
 الرقابة.تعديف وقت حمدد بغرض -

)التكلفة، نظرية اتيلور وفق  فيهاوالتحكم متكن فيه املؤسسة من معرفة كل جوانب التسيري فهي معدة على أساس 
ثر صلة ابلتطورات احلاصلة يف التزامات وجود لوحة قيادة أك ضرورة  فرضهذا ما  نتاجية( لتحقيق األداء املايل،اإل

للمعلومات اليت سادت يف املرتبطة ابجلانب املايل ،االجتماعي والبيئي، واملرور من لوحة القيادة املختصرة املؤسسة 
القرارات املرتبطة ابجلانب املايل اختاذ  املؤسسة اىل لوحة القيادة يف الوقت احلقيقي ملتابعة وحتسني كل مستوايت العمل و

عترب اليوم مبثابة متغريات مفتاح النجاح وإجيابية التنافسية وكمصدر خللق ت وغري املايل ، وذلك مبتابعة متغريات خاصة

                                                           
1 C. Alazard, S. sépari, op, cit, p564. 
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من ، و على اختاذ القرارات االسرتاتيجيةجل املساعدة قيادهتا ، قياسها و متابعتها من أالقيمة وحتسني األداء ، حيث تتم 
 املوارد البشرية. ة هذه املتغريات اجلودة، املخاطر ومثلأ

 أدوات مراقبة التسيري املستدام املبحث الرابع:
الشامل داء األابعة وحتليل تطور الكثري من أدوات مراقبة التسيري ملتعلى اعتمدت العديد من األحباث يف هذا اجملال 

 لتنمية املستدامة.لتحقيق المؤسسات، ويف هذا الصدد ميكن أن ندرج أهم األدوات املعتمدة يف تقييم األداء ل
 قة األداء املتوازن املستدامبطا املطلب االول:

ألساليب والتقنيات احلديثة اليت امن أهم مناذج قياس األداء الشامل بطاقة األداء املتوازن املستدام، حيث تعترب من 
ستدامة جيب التطرق أوال لبطاقة سامهت يف ضبط أداء املؤسسات، لكن قبل التطرق هلذه البطاقة الشاملة ألبعاد التنمية امل

 املتوازن أببعادها األساسية األربعة.األداء 
 الفرع األول: بطاقة األداء املتوازن

  ماهية بطاقة األداء املتوازن -1
 ،مجة اسرتاتيجيتها إىل عمل ورقابةإن فكرة بطاقة األداء املتوازن جاءت كاستجابة حلاجة املؤسسات إىل أدوات لرت 

األداء املتوازن كأداة لرتمجة املسائل غري امللموسة إىل اببتكار بطاقة  David Nortonو Robert Kaplanحيث قام 
أهداف اسرتاتيجية مؤثرة وفعالة، وتطورت هذه البطاقة منذ وضعها إبدخال هذا املفهوم كإطار جديد لقياس أداء املؤسسات، 

طي نظرة عن النتائج فقد مت اقرتاحها ابألساس لتعويض النقص يف التسيري الذي يعتمد فقط على املؤشرات املالية اليت تع
احملققة، فهي مؤشرات متابعة ولكنها ال تعطي نظرة على مؤشرات األداء املستقبلية وال على كيفية خلق قيم جديدة من 

 1التكنولوجيا والتطوير. املوظفني، خالل االستثمار يف العمالء، املوردين،
من املقاييس املالية وغري املالية اليت تقدم ملدراء  هنا "جمموعةأتن بطاقة األداء املتوازن على وقد عرف كابالن ونور 

وتعرف كذلك على أهنا:" نظام إداري يرتجم رؤية واسرتاتيجية  2."اإلدارات العليا صورة واضحة وشاملة عن أداء منظماهتم
املنظمة إىل جمموعة شاملة من مؤشرات األداء اليت توفر اإلطار الكامل لتنفيذ اسرتاتيجيتها، وال تعتمد على حتقيق األهداف 

                                                           
1 R .S.Kaplan ,D.P.Norton, Comment utiliser le tableau de bord prospectif, édition d’organisation 
,3ème tirage, paris, 2003, p26. 
2 R. Kaplan, D. Norton, The Balanced Scorecard mesures that drive performance : Harvard Business 
Review, 1992, p70. 
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ظر حيث ين 1،"ة أهدافها املاليةاملالية فحسب، بل تؤكد أيضا األهداف غري املالية اليت جيب أن حتققها املنظمة وذلك ملقابل
نه نظام لإلدارة وليس فقط جمرد نظام لقياس األداء والذي ميكن املؤسسة من إيضاح الرؤية أللتقييم املتوازن لألداء على 

ذ يعمل هذا األسلوب إاتيجية إىل خطط وأنشطة تنفيذية. اخلاصة هبا واسرتاتيجيتها مع بيان كيفية ترمجة هذه الرؤية االسرت 
ن هذا إميز من النجاح املستقبلي، لذلك فتقييم األداء على توفري األدوات واملؤشرات مبا يساعد على حتقيق مستوى متل

األسلوب ال يركز فقط على املقاييس املالية وما يرتبط هبا من أهداف، بل يتضمن حماور خمتلفة، ميثل كل منها حمركا من 
 2.اس أداء املؤسسة من خالل حركة التوازن بني احملاور األربعة األساسية للبطاقةحمركات األداء لتلك األهداف ويعمل على قي

 3ضمن التوازن بني النقاط التالية:ن تصمم بطريقة تأوحىت تكون هذه البطاقة متوازنة جيب 
 جل؛جل والقصرية األاألهداف الطويلة األ-
 املؤشرات املالية وغري املالية؛-
 لتطور يف املستقبل؛ اقياس األداء املاضي ومؤشرات  -
 األداء اخلارجي واألداء الداخلي. -

فمن ميزات بطاقة األداء املتوازن أهنا تعترب أداة تنظيمية ألهنا تسمح إبجياد حوار هرمي مكثف، وهي أداة لالتصال من 
 4خالل:

 مجاع على االسرتاتيجية؛إوضوح و -
 هداف الفردية والتنظيمية؛ التقارب والربط بني األ- 

 الربط بني األهداف االسرتاتيجية وامليزانيات؛ -
 ومات لتنظيم التعلم االسرتاتيجي.لحتديد املبادرات االسرتاتيجية واحلصول على التغذية العكسية للمع-         

 ومنه فهي تسمح بـ:
 اإليصال اجليد لالسرتاتيجية لفرق العمل والعمال واملوظفني؛-

                                                           
1 Charles Horngren et autres, contrôle de gestion et gestion budgétaire, 4ème édition, 
Pearson éducation, France, 2010, p92. 

 .127- 126، ص ص2005اهرة، د. حممد حممود يوسف، البعد االسرتاتيجي لتقييم األداء املتوازن، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، الق  2
3 Fabine Guerra, Pilotage stratégique de l’entreprise, le rôle du tableau de bord prospectif, édition de 
Boeck université, Bruxelles, 2007, p112. 
4 Nicolas Berland (2009), Mesurer et piloter la performance, E-book, www .management .free.fr, 
p132. 
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 هداف وتدابري للفرق والعمال؛ أىل إترمجة األهداف االسرتاتيجية  -
 جر. خلق رابط بني األداء واأل -

فبواسطة بطاقة األداء املتوازن يستطيع املسؤولون يف املؤسسة قياس كيفية خلق القيمة لزابئنهم احلاليني واملستقبليني 
يل )املتفوق( بطاقة األداء املتوازن مؤشرات األداء العامن طرف مراكز الربح، وابالهتمام ابألداء املايل توضح 

جل وتنافسية، حيث مت حتسني بطاقة األداء املتوازن لتتجاوز نظام قياس األداء وتصبح خللق قيمة طويلة األ
 .1اإلطار التنظيمي لنظام اإلدارة االسرتاتيجية

 : حماور بطاقة األداء املتوازن-2
احملور  املتوازن وتتمثل هذه احملاور يف حملور املايل مبحاور حتقق جناح املؤسسة املستقبليدعمت بطاقة األداء املتوازن ا

حيث تبحث هذه الوسيلة تعزيز املؤشرات األكثر ارتباطا  ،ت الداخلية، وحمور التعلم والنمواملايل، حمور العمالء، حمور العمليا
 2.ابالسرتاتيجية

أحد أهم  حماور تقييم األداء، و  األداء املايل للمؤسسة، حيث يعد: هو الذي يقيس تقليداي مستوى وتطور احملور املايل-
ميثل نتاج هذا احملور مقاييس موجهة لتحقيق األهداف والوقوف على مستوى األرابح احملققة السرتاتيجية املؤسسة، من 

ويعترب هذا احملور هو  3ستوايت التكاليف ملؤسسة منافسة،خالل العمل على ختفيض مستوايت التكاليف ابملقارنة مع م
احملصلة النهائية لكافة التغريات اليت تتم يف احملاور األخرى، حيث أن مجيع هذه احملاور ينصب التحسني فيها يف هناية األمر 

و معدل عائد مرتفع على إىل حتسني موقف صايف ثروة املسامهني أو املالك، واليت قد تكون يف شكل تعظيم رحبية السهم أ
 4.األصول املستثمرة

ن أي إاتيجية املؤسسة ذاهتا، فن نظام التقييم املتوازن لألداء يعتمد على ربط األهداف املالية للمؤسسة ابسرت أ ومبا
املؤسسة مقياس يتم اختياره أو حتديده لقياس األداء املايل للمؤسسة جيب أن يكون مرتبطا بعالقة وثيقة ابسرتاتيجية 

خالله ترمجة املدراء إبطار عمل متكامل يتم من تزود لوحة القيادة املتوازنة ف ،لسبب والنتيجة مع احملاور األخرىوعالقات ا

                                                           
1 R .S.Kaplan ,D.P.Norton(2003), op.cit., p27. 
2 Françoise Giraud, Olivier Saulpic et Autres, Contrôle de gestion et pilotage de la performance, 
Gualino éditeur, paris, 2004, p 99. 

 .171سابق، ص مرجع  وائل حممد صبحي ادريس، ادريس حمسن منصور الغاليب،  3
 .13أ.د حممد حممود يوسف، مرجع سابق، ص   4
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إذا فاملؤشرات املالية تعكس ما يتوقعه املسامهني من املؤسسة  1.ىل جمموعة متناسقة من مؤشرات األداءإاسرتاتيجية املؤسسة 
 2.شرات التقليدية لقياس األداء املايلوهي تتوافق مع املؤ 

حاجات العمالء يف قلب اسرتاتيجيتها، على وضع متطلبات و  الراهنتعتمد معظم املؤسسات يف الوقت حمور العمالء: -
سوق  ها يفاستمرارية نشاطاملؤسسة على املنافسة و بقائها و ملا يشكل هلا هذا اجلانب من أمهية كبرية تنعكس يف قدرة 

، فقد أخذت بطاقة لى تقدمي املنتجات جبودة عالية وأبسعار معقولةالذي يتحقق من خالل مقدرة املؤسسة عاملنافسة، و 
اليت تقيسها من خالل مؤشرات عمالء حاجات و متطلبات العمالء و األداء املتوازن من خالل احتوائها على منظور ال

حلصة السوقية، معدل العمالء، التكاليف الكلية تعكس وضع العميل ابلنسبة للمؤسسة، كرضا العميل، ا
وهبذا فإهنا تغطي تلك القضااي اليت تتعلق إببداء الرأي اليت هتدف للتعرف على رغبات واحتياجات 3،للعمالء.....اخل

 5:حيث يسعى هذا احملور إىل تقييم جمموعة من النقاط مثل 4.العمالء
 خدماهتا؟ كيف ينظر الزابئن إىل املؤسسة ومدى رضاهم عن 
 هل جنحت املؤسسة يف مواجهة املنافسني؟ 
 هل يتوقع استمرار املنافسة يف السوق؟ 

ولنجاح  6.فهو احملور الذي جيمع املؤشرات اليت تسمح بقياس كل ما من شانه خلق رضا حايل ومستقبلي للزابئن
املؤسسة أن حيددوا طبيعة ونوعية العميل الذي نه جيب على مديري إاملتوازن لألداء يف هذا اجلانب فتطبيق نظام التقييم 

جيب العمل على حتقيق رضاه، وكذلك حدود وجمال السوق الذي ميكن ممارسة النشاط من خالله وجمال املنافسة مع 
 7اآلخرين. ويتم قياس أداء املؤسسة على ضوء مدى النجاح احملقق للهدف االسرتاتيجي املتمثل يف حتقيق رضا العمالء.

                                                           
1 R.S.Kaplan et D.P.Norton, le tableau de bord prospectif, traduit par M.Sperry, édition organisation, 
paris, 2001,p .35. 
2 Françoise Giraud, Olivier Saulpic et Autres, Contrôle de gestion et pilotage de la performance, 
Gualino éditeur, paris, 2004, p 100. 

 .171مرجع سابق، ص  وائل حممد صبحي ادريس، ادريس حمسن منصور الغاليب،   3
 .129د. جميد الكرخي، مرجع سابق ،  4
تميز للمنظمات واحلكومات، نعيمة حيياوي، خدجية لدرع، بطاقة األداء املتوازن أداة فعالة للتقييم الشامل ألداء املنظمات، امللتقى الدويل الثاين حول األداء امل   5

 .79، ص    2011نوفمرب  23-22جامعة ورقلة ،
6Denis choffel, François Meyssonnier, Dix ans de débat autour du BSC, Revue Comptabilité-
Contrôle-Audit, 2005, p61. 

 .138ا.د حممد حممود يوسف، مرجع سابق، ص   7
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: تشكل العمليات الداخلية حجر األساس يف تكوين قدرة املؤسسات األدائية والتنافسية، فهو العمليات الداخليةحمور -
حيث تعرف على أهنا "مجيع  ،شاهنا خلق ميزة تنافسية للمؤسسة البحث على الطريقة اليت تدار هبا العمليات واليت من

ا املؤسسة عن غريها من املؤسسات األخرى، واليت من خالهلا يتم مقابلة األنشطة والفعاليات الداخلية احليوية اليت تتميز هب
ويراد هبا العمليات التشغيلية الداخلية اليت جتري يف املؤسسة مثل عمليات التطوير  1.حاجات العمالء وأهداف املسامهني"

العناصر واألنشطة الداخلية لعمليات  حيث يتعامل هذا احملور مع ،توى األداء العايل هلذه العملياتفيها واحملافظة على مس
التشغيل ابملؤسسة لتحديد املراحل الداخلية اليت حيدث فيها نوع من الصعوابت واملشاكل أثناء اإلنتاج، وحماولة التغلب 
عليها برفع مهارات وكفاءات عمليات التشغيل واإلنتاج. تشكل العمليات الداخلية حجر األساس يف تكوين قدرة املؤسسة 

دائية والتنافسية، ففي إطار هذه العمليات تتجسد قدرة وإمكانية املؤسسة على األداء واإلجناز وحتقيق األهداف، ومن األ
بني املؤشرات اليت وضعتها بطاقة األداء املتوازن هلذا احملور معدل دوران املخزون، سرعة االستجابة لطلبات الزابئن، دقة 

 2 رحلة يساعد النشاط على حتقيق:التخطيط...اخل. والتحسني يف هذه امل
 ؛فضل حلصة السوق اليت ختص املؤسسةوضع أ 
 .حتقيق العوائد املالية املناسبة لتطلعات املسامهني 

ضمن هذا اإلطار منوذجا لسلسلة القيمة ميكن للمؤسسات  Kaplan et Nortonلذلك يقرتح كابالن ونورتن 
 3:حيث يشمل هذا النموذج ثالث دورات أساسيةاستعماله عند إعدادها لبعض العمليات الداخلية 

 جلديدة للزابئن ومن مث خلق ا: أين تقوم املؤسسة ابإلحاطة ابلسوق ملعرفة احلاجيات واملتطلبات دورة اإلبداع
 ؛تتناسب مع حاجياهتموتطوير منتجات وخدمات 

 هيز املنتجات تقل إىل جتتن: حيث يتم حتديد التصميم املطلوب للمنتجات، وأسلوب انتاجها مث دورة العمليات
 ؛اليت تقدم للعمالء

                                                           
 .224طاهر حممد منصور الغاليب، وائل حممد صبيحي ادريس، مرجع سابق، ص   1
 نفس املرجع السابق.  2

3 D. Norton, R. Kaplan, Le tableau de bord prospectif : Pilotage Stratégique : les 4 axes de succès ; 
7ème tirage éd d’organisation, paris, France, 2002, p 111.  
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 وهي املرحلة األخرية من دورة حياة املنتج واليت ترتكز فيها األنشطة على حتديد دورة خدمات ما بعد البيع :
طبيعة ونوعية اخلدمات املقدمة للعمالء ما بعد عملية التجهيز، وتدخل ضمن هذه الدورة املدة الزمنية احملددة 

 1.دمات وبرامج التدريب اليت تعدها املؤسسة لتدريب عمالئها على استخدام املنتجات املقدمةلتقدمي اخل
: يهتم أساسا ابلطريقة اليت تدار هبا املوارد البشرية واملعارف واليت متكن املؤسسة من حتقيق األهداف حمور التعلم والنمو-

الذي تبىن عليه بطاقة األداء املتوازن حيث حيدد البنية التحتية اليت ذ يعد بعد التعلم والنمو األساس إة، االسرتاتيجية احملدد
  2:ينبغي على املؤسسة بناؤها خللق منو طويل األجل، وذلك ابالعتماد على ثالث مصادر أساسية هي

على حتسني  فيزهمد ونظم العمل وحت: من خالل سياسة األجور واحلوافز، خللق الدافع لدى العاملني اباللتزام بقواعاألفراد
 ؛يف حتقيق منو جيد لنشاط املؤسسة وكل ما يفيد مستوايت األداء

يف جناح عملية التعلم ساسيا ومهما : يعترب تفعيل نظام املعلومات وتطبيقها بشكل يتفق مع الظروف املتاحة عامال أاألنظمة
 ؛والنمو

ات وتطوير الكفاءات وإدخال وتنمية املهار  : وذلك ابستثمار قدرات العاملني عن طريق التدريباإلجراءات التنظيمية
االبتكار والتحسني لكل  أنظمة املعلومات احلديثة وتطوير اإلجراءات التنظيمية، فيتوجب على كل عامل أن يبحث عن

 .جوانب العمل يف املؤسسة للحفاظ على املزااي التنافسية وحتسينها
إلطار العام لنظام بطاقة األداء املتوازن أربعة أبعاد رئيسية تتفاعل : يتضمن االعالقة بني أبعاد بطاقة األداء املتوازن-3

املؤسسة، كما ميكن إضافة  وتتكامل فيما بينها ضمن ما يعرف بعالقات السبب والنتيجة من اجل حتقيق رؤية واسرتاتيجية
ئة كمحور رئيسي البي ن تعترب مؤسسة ما جانبأ، فمثال ميكن خرى وهذا حسب املؤسسة وظروفها وبيئة عملهاأعناصر 

تتصل األبعاد األربعة فيما بينها من خالل عالقة كما   3.مؤسسات أخرى جانب املوارد البشرية عتربيؤثر يف عملياهتا وت
حيث ميثل احملور املايل  ،يف قياس مدى حتقيق االسرتاتيجية السبب والنتيجة حيث يدعم كل بعد اآلخر وتساهم جمتمعة

                                                           
( يف تطوير أداء املصارف ABCأساس األنشطة ) ( ونظام تكاليف علىBSCفاطمة رشدي سويلم عوض، أتثري الربط والتكامل بني مقاييس األداء املتوازن )  1

 .104، ص .2007الفلسطينية، مذكرة ماجستري، كلية التجارة، غزة، فلسطني، 
وراق عمل املنظمة عبد الرحيم حممد، قياس وتقييم األداء كمدخل لتحسني جودة األداء املؤسسايت: مدخل قياس األداء املتوازن، احملاور واملميزات، حبوث وأ  2

 .227، ص 2007العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، 
 ، أنظر املوقع:14دخل املعاصر لقياس األداء االسرتاتيجي، صعبد احلميد عبد الفتاح املغريب، قياس األداء املتوازن: امل   3

http//www.Faculty.ksu.edu.Sa/87521/doclibl/…doc 
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تشرتط رضا العمالء والذي هو كذلك مرتبط ابلتنظيم اجليد للعمليات اليت تستند على التحفيز الكايف  النتيجة النهائية اليت
 1للفاعلني يف املؤسسة ونظم املعلومات الفعال وذلك وفق العالقة املوضحة يف الشكل التايل:

 
 العالقة السببية بني احملاور األربعة  (:11الشكل )                                

 التعليم               العمليات الداخلية                 رضا العمالء               األداء املايل             

Source : Françoise Giraud, Olivier Saul pic et autres, Contrôle de gestion et pilotage de la 
performance, Gualino Edition, paris, 2004, p 102 

ومنه فاحملاور األربعة ليست متناقضة بل هي متكاملة، ويوضح االرتباط السبيب بني هذه احملاور اهليمنة النهائية 
سني حيث تسمح جهود التعلم والنمو بتح تسلسلي،حملاور يتم بشكل ن حتقيق اأيؤكد كابالن ونورتن و املايل. للمحور 

 ىل زايدة النتائج املالية اليت حتقق رضا املسامهني.إىل رضا الزابئن، مث يف النهاية إداخلية مما يؤدي العمليات ال
بطاقة األداء املتوازن ليس عبارة عن جمموعة بسيطة من املؤشرات املوزعة على أربعة أبعاد خمتلفة، فالرتابط ومنه ف

لى عالقة يف البطاقة، حيث أن حتقيق اسرتاتيجية املؤسسة يعتمد ععد نقطة جوهرية يواالعتماد املتبادل بني هذه األبعاد 
 ال تقتصر فقط على أبعاد البطاقة ومنه فالعالقات السببية .بعضهاببط أبعاد بطاقة األداء املتوازن السبب والنتيجة اليت تر 

راسة وحتليل الفارق أو اخللل من مما كان متوقعا ميكن د ت، فإذا أظهر مؤشر معني أداء أدىنوإمنا تشمل األهداف واملؤشرا
خالل الرجوع إىل املؤشرات املتواجدة ابملستوى السابق، وضمن هذا السياق يؤكد العديد من الباحثني أن كل مؤشر من 
مؤشرات البطاقة يدخل ضمن عالقة منطقية من السبب والنتيجة اليت تربط النتائج املرجوة من تنفيذ االسرتاتيجية مع 

 اليت تقود حنو تلك النتائج. حمركات األداء
 2ه األبعاد وفق املسارات التالية:ويربز هذا التفاعل بني هذ

: تعرب عن النتائج املنشود بلوغها، واليت تساهم يف حتقيق رؤية واسرتاتيجية املؤسسة، حيث توزع األهداف على األهداف-
 ؛للمؤسسةق التوجه االسرتاتيجي يقها إىل حتقيكل أبعاد البطاقة ويؤدي حتق

 ؛ى التقدم حنو حتقيق اهلدف احملدد: عبارة عن صيغة أو تركيبة قابلة للقياس الكمي تعكس مداملؤشرات-

                                                           
1 Françoise Giraud, Olivier Saul pic et autres, op.cit., p.102. 
 

 .131 د. جميد الكرخي، مرجع سابق، ص.  2
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عرفها بقيم : ميثل النتائج املرجوة أو املراد بلوغها من تنفيذ األهداف، وعادة ما ياملعايري )الغاايت أو القيم املستهدفة(-
 ؛مية جيب الوصول إليها أو حتقيقهارق
 : تشري إىل الربامج واملشاريع التشغيلية الالزم تنفيذها لتحقيق اهلدف.املبادرات-

 سرتاتيجية بطاقة األداء املتوازن كنظام لإلدارة اال الفرع الثاين:
 مسامهة بطاقة األداء املتوازن يف حتقيق اسرتاتيجية املؤسسة -1

ة فليس هناك ابن االسرتاتيجية هي إجياد املواءمة بني أنشطة املؤسسة والبيئة، ويف حالة عدم وجود املواءم porter يؤكد 
قد تطور هذا املفهوم و  1،ن جناح االسرتاتيجية يقوم على إجياد التكامل بني أنشطة املؤسسة و بيئتهااسرتاتيجية متميزة أل

انطالقا من الدراسات امليدانية ملستشارين حماولني إجياد قياسات واقعية ممكنة و مفيدة ملفهوم االسرتاتيجية لغرض أن يكون 
بتطوير منوذج القياس املتوازن لألداء ليستخدم يف  Kaplan et Nortonتطبيقه فعاال يف املؤسسات، لذلك قام كل من 

النظام املتوازن حيث مت الربط بني االسرتاتيجية و سرتاتيجية ابإلضافة إىل استخدامه يف جمال قياس األداء، جمال اإلدارة اال
اتيجية، بني االسرتاتيجية. فبطاقة األداء املتوازن تعد أداة لإلدارة االسرت مع إجياد عالقة بينه و  لألداء يف تطوير قياس األداء
األداء املتوازن تعترب أداة لإلدارة االسرتاتيجية أكثر منه أداة لتقييم األداء، وذلك  ن بطاقةأىل إحيث أشار كابالن ونورتن 

 90.2% ا يقاربمب ختفض معدل الفشل يف تنفيذ االسرتاتيجيةاذ نظرا ملسامهتها الفعالة يف تنفيذ وتقييم اسرتاتيجية املؤسسة، 
جل النجاح يف تنفيذ بطاقة أ جيب أن تنفذ بدقة وجدية من اليتوأشار كابالن ونورتن أن هناك أربعة من األنشطة األساسية 

 3:األداء املتوازن
اضحة جلميع املكوانت واألفراد واختيار التدابري الالزمة هلا، فال بد من وضع اسرتاتيجية و  تقدمي اسرتاتيجية واضحة-

 ؛ذ تدابري تتماشى مع االسرتاتيجيةداخل املؤسسة وبعد ذلك جيب اختا
ون هلا أكرب األثر على العمالء، مبا التدابري الداخلية لسجل األداء املتوازن جيب أن تنبع من األعمال والعمليات اليت تك-

ن كل مؤشر قياس أداء حمدد ينبغي أيف ذلك العوامل اليت تؤثر يف دورة الزمن واجلودة ومهارات املوظفني واإلنتاجية، كما 
 تجزأ من عمليات املؤسسة؛جزءا ال يحتسينه لضمان أن يصبح 

ون حماذاي له، وأاثر ذلك جيب أن ن تنفيذ منهج بطاقة األداء املتوازن حيتاج إىل اسرتاتيجية إدارة تغيري وجيب أن يكإ-
 ابطة.يكون مفهوما، هذه االسرتاتيجية ال بد أن تتبع التسلسل اهلرمي لشبكة من األنشطة املرت 

                                                           
ص ص ، 2009قياس األداء املتوازن يف املؤسسات السعودية، املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية، الرايض،  د. هاين عبد الرمحن العمري، منهجية تطبيق بطاقة  1
،19-20. 

2 R .Kaplan, Norton, comment utiliser le tableau de bord prospectif, op .cit, p 04. 
 .151د. هاين عبد الرمحن العمري، مرجع سابق ص   3
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املتوازن حماولة الرتكيز على األولوايت املهمة من األهداف والقياسات، وبذلك  وضمن هذا االجتاه أتيت بطاقة األداء
فهي ال متثل مؤشرات فقط، بل تساهم كأداة لتوجيه األفعال وإرشاد األداء ضمن العملية االسرتاتيجية للمؤسسة، وهكذا 

قياسات حمددة ونتائج مرغوبة وليس جمرد خطة  فان بطاقة األداء املتوازن متثل أداة مهمة جلعل االسرتاتيجية أكثر تركيزا على
مبؤشرات عامة غري مرتابطة. فاالسرتاتيجية ليست عملية إدارية منعزلة، فهناك سلسلة متصلة تبدأ من مهمة املؤسسة 

(Mission) هذه املهمة ترتجم اىل سلوكيات لألفراد يف املؤسسة تتماشى مع مهمة املؤسسة وتدعمها والنظام اإلداري عليه 
متر من حالة اإلعالن  ن املؤسسةأهي مرحلة من سلسلة منطقية حيث و التأكد من أن هذه الرتمجة نفدت بشكل جيد. 

 1ىل مستوى العمل اليومي اجملسد من طرف العمال واملوظفني.إعن مهمتها 

 2اىل النتائج االسرتاتيجية:طارا لرصد االسرتاتيجية خللق القيمة على أربعة حماور للوصول إفلوحة القيادة املتوازنة توفر 
  ؛جهة نظر املسامهني: اسرتاتيجية النمو، الرحبية واملخاطر وو حمور مايل

  ؛مة والتمايز من وجهة نظر العمالء: اسرتاتيجية خلق القيحمور العمالء
  ؛العمالء واملسامهني ليت جتلب رضاة ا: األولوايت االسرتاتيجية ابلنسبة ملختلف العمليات التشغيليحمور العمليات الداخلية

 ر والنمو.جل خلق مناخ مالئم للتغيري والتطو أ: األولوايت االسرتاتيجية من حمور التعلم والنمو
جل العمل أالل توحيد الوحدات التنظيمية من ن خلق الثروة يكون بتوحيد جهود املؤسسة من خإفي جمال االسرتاتيجية فف

 ،غلبية النظرايت تركز على الوحدات التنظيميةأظيمية التشغيلية، يف هذا اجملال نعلى حتقيق القيمة على مستوى الوحدات الت
تلخيص أربعة مناذج  وميكنللزبون تكون كافية جللبه القتناء سلع وخدمات الوحدة املعنية،  اهلدف منها تقدمي عرض قيمة

 3التنظيمية:ربعة نقاط تتمحور حوهلا عامة املنافسة بني الوحدات أمن العروض يف 
 قل(؛أأفضل سعر بيع )عرض املنتج وبسعر -
 وفر؛ بشكل كبري األداء املتعكس ملقدمة تاملنتجات واخلدمات ا رائدة،منتجات -
 زابئن املؤسسة؛ يسمح إبجياد حلول ملشاكلمبا املنتجات واخلدمات  يف توليفة التحكمشاملة، حلول -

 .للقطاع يف عرض املنتجات واخلدماتاملقرتحة تصبح معيار  األنظمة، القاعدةقاعدة -

                                                           
1 R. S. Kaplan, D. P. Norton (2003) op.cit. p 78. 
2I. p 26. 
 
3 R .S.Kaplan, D.P.Norton, L’alignement stratégique, créer des synergies par le tableau de bord 
prospectif, édition d’organisation, paris, 2007, p15. 
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 :ـفالوحدات التنظيمية تطور خريطة طريق اسرتاتيجية ولوحات قيادة متوازنة تسمح ب  
 توافق اسرتاتيجي ألعضاء اإلدارة العامة؛على احلصول -
 جل املشاركة يف تطبيقها؛ أاعالم االسرتاتيجية للموظفني من نشر و -
 سرتاتيجية احملددة؛ تفضيل ختصيص املوارد طبقا لال-
 ة املطبقة.مراقبة وقيادة فعالية االسرتاتيجي-

كل هذه األنشطة تسمح للوحدة التنظيمية خبلق القيمة من خالل عالقتها ابلزابئن، فأغلبية املؤسسات املتطورة 
اء املتوازن لوحدة تشغيلية حتدد طريقة خلق القيمة تتكون من حافظة الوحدات التشغيلية، واحملاور األربعة لبطاقة األد

، العمليات يتم حتسينها بشكل مستمررايدة للعمليات الداخلية، هذه الللمسامهني من خالل عالقة موثقة مع الزابئن و 
للمؤسسة، لذلك ة التفاعل حول هذه احملاور األربعة السرتاتيجية الوحدات التشغيلية يتسع بشكل طبيعي لتطوير لوحة قيادو 
 1هداف احملاور األربعة تكون إجابة لألسئلة التالية:أن إف

 سرتاتيجية؟: كيف يتم تعظيم القيمة احملققة للمسامهني من خالل حافظة الوحدات التشغيلية االاحملور املايل- 
 ة القيمة الكلية احملققة للزابئن؟ جل زايدأالعمالء من حمور العمالء: كيف يتم توزيع -
سمح بتحقيق يت تلعمليات الداخلية: كيفية إدارة عمليات الوحدات التشغيلية االسرتاتيجية ابلكيفية الا-           

 و حتقيق تكامل سلسلة القيمة؟أاقتصادايت السلم 
 طوير املهين: كيفية تطوير وتوزيع األصول املعنوية؟التعلم والت-           

 :األداء املتوازناخلريطة االسرتاتيجية لبطاقة -2
تعمل بطاقة األداء املتوازن على تنفيذ االسرتاتيجية املتبعة للمؤسسة اعتمادا على اخلريطة االسرتاتيجية، اليت متثل 

 اتيجيتها بطريقة منظمة ومتكاملةخمطط بياين يوضح عمليات واسرتاتيجية املؤسسة، حيث تساعد املؤسسة على رؤية اسرت 
.حيث 2كيفية حتول األصول الغري املادية إىل نتائج ماديةوتبيان  وضع العالقة السببية بني األبعاد األربعة لبطاقة األداء املتوازن ب

 :3تتمتع اخلريطة االسرتاتيجية مبجموعة من اخلصائص أمهها
 ؛االتصاالت االسرتاتيجية حتتفظ بكل املعلومات يف صفحة واحدة وهذا يبسط ويسهل 

                                                           
1 R .S.Kaplan, D.P.Norton, op.cit., p17. 
2R. S. Kaplan et D. P. Norton, comment utiliser le tableau de bord prospectif, op.cit., p75. 

 .279، ص 2014، بريوت، لبنان، 1مسلم عالوي السعيد وآخرون، بطاقة العالمات املتوازنة، مدخل لإلدارة املستدامة، دار الكتب العلمية، ط  3
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 طة مع بعضها وتوضح يف صفحة البطاقة أربعة أبعاد )مايل، عمالء، عمليات داخلية، تعلم ومنو(، مرتاب تتضمن
 ؛واحدة

 للمالكني يف املدى البعيد ستدامةيصف البعد املايل حمصلة تتابع نتائج ابعاد البطاقة، ويهدف اىل خلق قيمة م 
 ؛وتعزيز قيمة الزبونيكل التكاليف مستخدما اسرتاتيجية رفع اإلنتاجية لتحسني ه

  تظهر البطاقة من خالل اخلريطة كيف تتم مساندة العناصر األربعة للتحسني االسرتاتيجي كل من )قيادة
التكاليف، زايدة استغالل املوجودات، مصادر جديدة للعوائد، زايدة قيمة الزبون(، تتم مساندهتا بكل من 

 ؛مة، الشراكة، العالمة التجارية(د)السعر، اجلودة، الوفرة، االختيار، الوظيفة، اخل
  يف  ،على إجياد خصائص املنتوج واخلدمةتساعد العمليات الداخلية وعمليات ادارة الزبون من منظور داخلي

 ؛وتكوين التصور الواضح عن املؤسسةحني يساعد االبداع، االنتظام والعمليات االجتماعية يف إجياد العالقات 
  خالل ختصيص راس املال البشري وراس املال املعلومايت وراس املال التنظيمي تساعد مجيع هذه العمليات من

 ؛لقيادة، التناغم والعمل اجلماعي()ثقافة املؤسسة وا
 .متثل األسهم اليت تربط االجزاء عالقات السبب والنتيجة 

 Kaplan etل والشكل املوايل يوضح مثال عن اخلريطة االسرتاتيجية لبطاقة األداء املتوازن مصممة من قب
Norton: 
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 (: اخلريطة االسرتاتيجية لبطاقة األداء املتوازن12الشكل رقم)                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Kaplan, R. S. et Norton, D, comment utiliser le tableau de bord prospectif, Edition 
d’organisation ,3emes tirage, paris, 2003, p105. 

 

 

 البعد املايل حتسني القيمة للمسامهني

 االسرتاتيجية اإلنتاجية اسرتاتيجية منو املبيعات

 زايدة القيمة للعميل التحكم يف التكاليف االستغالل األمثل لألصول

 القيمة املقرتحة للعميل بعد العمالء

 العالمة العالقة اخلدمات السعر اجلودة األجل

 بعد العمليات الداخلية
 

 العمليات

 التشغيلية

 عمليات

 تسيري

 العمالء

 عمليات

 

إلبداعا  

النموو   بعد التعلم  موظفون ذو كفاءة عالية 

 مهارات اسرتاتيجية تكنولوجيات اسرتاتيجية مناخ حمفز للعمل
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 ماملتوازن املستداالفرع الثالث: بطاقة األداء 
 مبطاقة األداء املتوازن املستدا خصوصية-1

املدة الزمنية ه نظرا لوجود صعوابت يف النظام و منوذج بطاقة األداء املتوازن انتقادات عديدة أمهها صعوبة تطبيقلقي 
لرغم البيئية املرتبطة ابألداء، ابات اخلاصة ابملسائل االجتماعية و اليت يتطلبها لتطويره، هذا ابإلضافة إىل أهنا أمهلت املعلوم

إعداد بطاقة األداء  2001عام  Hockertsالقوانني، حيث اقرتح و  من كوهنا موضعا للوائحمن حاجة أطراف كثرية هلا و 
شرات تقيس كل من األداء املتوازن املستدامة كامتداد لبطاقة األداء املتوازن األوىل، مع إضافة بعد خامس حيتوي على مؤ 

 .بطاقة األداء املتوازن املستدام يت منوذجو يوضح الشكل اآل 1،تاالجتماعي للمؤسساو البيئي 
 (: منوذج بطاقة األداء املستدام13الشكل رقم )

 

 

 

 

 
 –رسالة دكتوراه غري منشورة  –رضوان حممد العناين، بناء منوذج قياس وتقومي أداء الشركات املقاوالت األردنية ابستخدام بطاقة العالمات املتوازنة  املصدر:

 3، ص 2004جامعة عمان، األردن، 

 
ييم األداء الشامل للمؤسسة األوىل هو قياس وتقاألساسية إن اهلدف من دمج مؤشرات األداء البيئي واالجتماعي يف البطاقة 

حىت تستطيع هذه األخرية تعظيم قيمة املسامهني وتقدمي أحسن خدمة للعمالء يف إطار املسامهة يف التنمية االجتماعية 
 واالجتماعية وربطها ببعضهااألهداف البيئية  دعلى "حتدين املستدامة األداء املتواز آلية تقوم حيث واحملافظة على البيئة. 

ألربعة  واستخدامها طبقا، كما جيب حتديد مؤشرات األداء احلاكمة والنتيجةالبعض عن طريق سلسلة من عالقات السبب 

                                                           
1 Dohou Angèle, Berlande Nicole, Mesure de la performance globale des entreprises, 28émé 
congrès de L’AFC « comptabilité et environnement », France, 2007, P14. 

 

 العمليات التشغيلية

 الزبــــــــــــــــــائن

 القوى

 البشرية

 األداء املــــــــــــــــايل

 البيئة 

 اجملتمعية
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كيفية دمج أبعاد بطاقة األداء املتوازن مع أبعاد يوضح  التايل  والشكل ،1أنواع من اسرتاتيجيات املنظمة اخلاصة ابالستدامة"
 مة:نمية املستداالت

 (: دمج حماور بطاقة األداء املتوازن مع أبعاد التنمية املستدامة14الشكل رقم )                    

   

 

 

 

 

 

 
لة العلوم االقتصادية : اندية راضية عبد احلليم: دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء املتوازن لتفعيل دور منظمات األعمال يف التنمية املستدامة، جماملصدر

 .23، ص2 ، العدد21، اجمللد 2005، واإلدارية

 
وذلك  بعاد الثالثة للتنمية املستدامةخالل الشكل أنه ميكن ربط احملاور األربعة لبطاقة األداء املتوازن ابأل ويتضح من

خالل أربعة أنواع من املؤشرات اليت تدعم األداء الشامل، فإذا كانت التنمية املستدامة توفر موضوعات هامة جيب  من
ن إطار بطاقة األداء املتوازن يناسب متاما هذا إف اليت هتتم ابملستقبل واسرتاتيجيات وعمليات املؤسسةإدخاهلا يف مهام 

 املصلحة والتعليم.التحدي حيث يشمل جماالت هامة لالستدامة كرضا األطراف ذات 
تستعمل يف تطبيق  وكابالن أداةالكثري من الباحثني جعل بطاقة األداء املتوازن اليت اقرتحها كل من نورتن  ولقد حاول

اسرتاتيجيات املسؤولية االجتماعية للمؤسسات أو بعبارة أخر جعلها أداة لقياس األداء الشامل للمؤسسة بدال من االكتفاء 

                                                           
ارية، ة العلوم االقتصادية واإلداندية راضية عبد احلليم: دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء املتوازن لتفعيل دور منظمات األعمال يف التنمية املستدامة، جمل  1

 .23، ص2 ، العدد21، اجمللد 2005

 

االستدامة 
 االقتصادية

 االستدامة
 البيئية

  االستدامة

 االجتماعية

 املؤشرات

 املالية

 املؤشرات 

 التشغيلية

 مؤشرات

التعليم   

 املؤشرات

 األطراف ذات

 المصلحة



مساهمة مراقبة التسيير في تحقيق التنمية المستدامة                            الفصل الثاني:   
 

 
 

117 

سنة  Zingaleو ،2002سنة  Figge، و2001سنة  Bickerالباحثني هناك بيكر  ومن هؤالءبقياس االداء املايل فقط، 
2004.1 

وفق ثالث وذلك ألداء املتوازنة، اإال أن هؤالء الباحثني كانت هلم آراء متعددة يف كيفية إدماج بعد االستدامة يف بطاقة 
 إمكانيات:
  للبطاقة؛ االربعة قاييس البيئية واالجتماعية يف األبعاداملدمج 

 إضافة بعد خامس أيخذ األمور البيئية واالجتماعية يف احلسبان؛ 
  خاصة ابألداء البيئي واالجتماعي.تكوين بطاقة 
ثني أنه قبل البدء يف تصميم بطاقة األداء املتوازن : يرى العديد من الباحبطاقة األداء املتوازن املستدام تصميم-2

 املستدام ال بد من توفر جمموعة من املتطلبات والشروط األساسية هي:
 ؛ظام إدارة أعمال املؤسسةاعي يف نلبيئي واالجتمال بد من أن تؤدي عملية تصميم البطاقة إىل دمج البعد ا 
 ة واجلوانب البيئية على بطاقة األداء املتوازن املستدام أن تستجيب خلصائص ومتطلبات االسرتاتيجي

ائص كل مؤسسة للمؤسسة، لذلك فال جيب تصميم البطاقة بشكل عام وإمنا جيب مراعاة حاجيات وخص
 ؛ال على حدىأو وحدة أعم

  ا يطرح التساؤل حول ما إذا  دمج اجلوانب البيئية واالجتماعية وفقا ألمهيتها االسرتاتيجية، وهنال بد من
 كان إدخال بعد إضايف يعد فعال ضروراي.

الشكل  يفهو موضح كما   أساسية،وابالعتماد على القواعد السابقة فان تصميم هذه البطاقة يتم عرب ستة خطوات 
 :املوايل

 

 

 

 

                                                           
1 Michel Carron et Françoise Quairel, Evaluer les stratégies de développement durable : l’utopie 
mobilisatrice de la performance globale, RoR – revue de l’organisation responsable – édition ESKA, 
paris, 2006, P13. 
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 (: خطوات تصميم بطاقة األداء املتوازن املستدام15الشكل رقم)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-2013)ريغة أمحد الصغري، تقييم أداء املؤسسات الصناعية ابستخدام بطاقة األداء املتوازن، رسالة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة قسنطينة املصدر: 

 .105(، ص 2014

 
الشكل السابق أن عملية تصميم بطاقة األداء املتوازن املستدام ال ختتلف عن تصميم بطاقة األداء املتوازن  من ضحتي

حتديد الرؤية وصياغة اسرتاتيجية االستدامة تعد حجر األساس ونقطة البداية اليت من خالهلا  يالحظ أنالتقليدية، حيث 
 املؤشرات واملستهدفات ضمن كل بعد من أبعاد بطاقة األداء املتوازن.تم حتديد األهداف، ي

 

 
 حتديد رسالة ورؤية املؤسسة

 توضيح اسرتاتيجية االستدامة اخلاصة ابملؤسسة

 وضع األهداف االسرتاتيجية

 مج األهداف ضمن االبعادد

 البيئة واجملتمع التعلم والنمو العمليات الداخلية العمالء املالية

 حتديد املؤشرات املستهدفات

 الدمج يف جمال نظام اإلدارة
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 Skandia Navigatorاملطلب الثاين: لوحة القيادة للرأمسال الفكري 
 املال الفكري مفهوم رأس الفرع األول:

الثروة اجلديدة  ي(حيمل عنوان ")راس املال الفكر  رأس املال الفكري يف كتابه الذي (Stewart 1997يعرف )
وضع قيد االستخدام من أجل خلق الثروة املادة الفكرية، املعرفة، املعلومات، امللكية الفكرية واخلربة اليت ت للمنظمات: ابنه

 الراحبة".
املعرفة املفيدة اليت ميكن توظيفها واستثمارها بشكل صحيح ": ابنه (: رأس املال الفكري2001لعنزي )ا كما يعرف

 1."املنظمةملصلحة 
، ومهارات وكفاءاتمما سبق ميكن القول أن رأس املال الفكري يعرب عن كل املوارد البشرية مبا ميتلكون من خربات 

أدائها. ويتكون رأس املال الفكري من ثالثة وكل حقوق امللكية والعالقات اليت متلكها املؤسسة وتستخدمها لزايدة كفاءهتا و 
 2:مركبات أساسية وهي

  اخلربات واالبتكارات وعمليات و : هو املعرفة اليت ميتلكها ويولدها العاملون مثل املهارات املايل البشريرأس
 القيمة،ديد نفسه وتوليد ، ويعترب راس املال البشري كنز للمؤسسة وهو األكثر قدرة على جتالتحسني والتطوير

 ؛للتعلمجياد بيئة العاملني وإ أفضلى عل البشرية، احملافظةاملواهب  أفضللذلك على املؤسسة استقطاب 
 ن البنية املادية كالبناايت واالجزاء ويتضم للعاملني،والداعمة  : ويرتبط ابلبنية التحتية للمؤسسةرأس املال اهليكلي

املؤسسة   ملموسة متتلكها وأي أصول غريالعالمات التجارية  االخرتاع،براءة  ،للحاسبات، الربجمياتاملادية 
 سسة ومسعتها؛كتاريخ املؤ 

 ووالئهمرضا الزابئن ل زايدة قيمة العالقات اليت تقيمها املؤسسة مع زابئنها من خال: هو رأس املال الزبوين 
املتعلقة ابلعالقات اخلارجية  ومدى االحتفاظ هبم. وبصفة عامة يعترب ابنه رأمسال العالقات ويشمل مجيع املوارد
 للمؤسسة مثل عالقة املؤسسة مع العمالء، املوردين والشركاء يف البحوث والتطوير.

 ال الفكري من خالل املخطط الوميكننا متثيل مكوانت رأس امل 
 
 

                                                           
راس املال الفكري يف  دهان حممد و أ. حممد بوشريبة، منوذج لوحة قيادة رأس املال الفكري بني النظرية والتطبيق، مداخلة يف إطار امللتقى الدويل اخلامس حول  1

 .5، ص 2011منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصادايت احلديثة، جامعة الشلف، ديسمرب 
ال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية يف ظل املعرفة: دراسة حالة مؤسسة االمسنت عني التوتة، رسالة دكتوراه فرحايت لويزة، دور راس امل  2

  .77-76، ص ص .2016-2015يف علوم التسيري، جامعة بسكرة،
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 هيكل رأس املال الفكري يف املؤسسة16)لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 

 

 
: نجم عبود نجم، إدارة المعرفة: المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، لمصدرا

 .295، ص 2007
 

 (Skandia Navigator) الفرع الثاين: منوذج سكانداي انفبقاتور
املؤسسة اليت مت اختبار  اسمىل إوذج قياس راس املال الفكري نسبة ( على منSkandia Navigator) اسمأطلق 

القيادة هذه األداة ألول مرة لديها، ويعين )املستكشف االسكندانيف( وهو عبارة عن لوحة قيادة مقتبسة من لوحة 
من مخسة حماور خللق القيمة )بطاقة األداء املتوازن لكابلن ونورتن(، إال أهنا هتتم برأمسال الفكري ويتكون  جنلوساكسونيةاأل

 1.تتمثل يف القدرة املالية، العالقة مع الزابئن، العمليات التنظيمية، املوارد البشرية والتجديد واالبتكار والتطوير
 capitalمديرا لوظيفة إدارة الرأمسال الفكري ) 1990سنة " L.Edvinsonعني "ليف ادفنسون  عندما

intellectuel( بشركة )Skandia) لقياس الرأمسال الفكري، فكان أول تقرير حول الرأمسال  ةأوكلت إليه مهمة إعداد أدا

                                                           
1 Didier Lambert, Capital immatériel et systèmes d’information, la recherche au CIGREF, cahier n0 4, 
paris, septembre 2008, p34. 

  Skandia  ركة متعددة اجلنسيات تعمل يف جمال التأمني و اخلدمات املالية تتواجد بستوكهومل ابلسويدش: هي. 

ةمؤسسالقيمة السوقية لل  

الفكري املال رأس  رأس املال املادي 

 رأس املال الزبوين رأس املال اهليكلي رأس املال البشري

العقود 
الوالء 
العالمات 

األنظمة 
البراءات 
قواعد البيانات 

األفراد 
الفرق 
القيادة 
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.وقد مت تطوير هذه 1994الفكري مت إعداده حيوي هذه األداة، واليت أدرجت يف التقرير السنوي للتسيري للمؤسسة سنة 
 .1لتصبح على الصيغة اليت هي عليها اليوم 1997سنة  (Malone et Edvinsonاألداة من قبل )

الذي بقي حيمل امسها، أما  1999وقد قام هذان الباحثان ابختبار هذه األداة ألول مرة لدى شركة سكانداي سنة 
ما مييزه عن ابقي األدوات املستعملة يف قياس أداء املؤسسة هو أنه "حيتوي على بعد خاص ابملسئولية االجتماعية، ذلك 

ابتكار جاءت به هذه األداة هو االهتمام الكبري ابملوارد البشرية حيث أنه مت مراعاة و دمج جزء مهم خاص ابألداء  أن أهم
ن خالل الرتكيز على قياس ن البعد املتعلق ابلعنصر البشري حضي ابالهتمام الالزم مإماعي واملتعلق ابألفراد .وعليه فاالجت

فهذه األداة تركز على مفهوم  2جيب على املؤسسة أن توليها هلم حىت تضمن أتهيلهم". املتطلبات اليتكفاءة وقدرة األفراد و 
رأس املال غري املادي، حيث تستعمل األبعاد األربعة لبطاقة األداء املتوازن مع إضافة حمور جديد هو البعد البشري برؤية 

 جديدة.
 3حيث يشبه هذا النموذج ابملنزل حبيث:

  ،ة مع ذا اجملال هي كالسيكياملؤشرات يف هو اجلانب املايل ميثل السقف وهو يلخص ما مت القيام به يف املاضي
 ؛إمكانية إضافة قياسات جديدة

 ؛لقيمة يف املؤسسةقودان إىل خلق احمور الزابئن وحمور العمليات الداخلية ميثالن جدران املنزل، وي 
 ا املؤسسة مستقبلها واملسافة اليت نزل، هذا اجملال ميثل الطريقة اليت حتضر هبحمور التجديد والتطور ميثل ركائز امل

 تقطعها مقارنة ابملاضي.
املال اهليكلي للمؤسسة،  والتطوير رأس يشكل كل من حمور الزابئن، حمور العمليات الداخلية وحمور التجديدحيث 

 ملال غري املادي ويشمل، الكفاءاتاذي امليادين األخرى لرأس واحملور البشري أو الرأس املال البشري هو قلب البيت، فهو يغ
 .وضعيات األجراء، وهو خليط اخلربة وروح التجديد لألجراءو 

 وميكن عرض منوذج لوحة قيادة الرأمسال الفكري من خالل الشكل التايل: 
 

 
 

                                                           
1 Wegmann Grégory, les tableaux et bord du capital intellectuel, AFNOR édition, France, 
2009, p07. 

 .199العايب عبد الرمحن، مرجع السابق، ص   2
 .171وهيبة مقدم، مرجع سابق، ص  3  
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 (: لوحة قيادة الرأمسال الفكري17الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 
على عينة من مؤسسات الغرب اجلزائري، رسالة  وهيبة مقدم، تقييم مدى استجابة منظمات االعمال يف اجلزائر للمسؤولية االجتماعية: دراسة تطبيقيةاملصدر: 

 .171(، ص 2014-2013جامعة وهران، ) يف علوم التسيري، دكتوراه

 
وفق هذا النموذج فان الرأمسال البشري مرتبط ابلقدرات املبنية على الكفاءات وختص املوارد البشرية فقط، يف حني 

إن أهم عنصر يف  .لموارد البشريةلال متت أبي صلة ابقي األصول واليت إن الرأس املال اهليكلي يرتبط ابلقدرات املبنية على 
بذلك حياول و ، لكفاءات الفردية للموارد البشريةالعملية االسرتاتيجية وفق هذا النموذج يكمن يف قدرة املؤسسة على إدماج ا

كذلك إبعطاء قيمة للرأمسال البشري و ك يكون ذلكلي و النموذج ترمجة أو حتويل جزء من الرأمسال البشري إىل رأمسال هي
 رأمسال.مرتابط بني هذين النوعني من تماد واسطة أسلوب إدارة متناسق و ابع

 الفرع الثالث: قياس رأس املال الفكري
ن هناك أوتقييم الرأس املال الفكري، غري على أكثر من مئة مؤشر يف قياس  Skandiaيعتمد منوذج سكانداي 

 من هذه املؤشرات اذ جيري التشكيك يف قدرة بعض املؤشرات على القياس الدقيق لرأس املال انتقادات توجه إىل كثري
وهذا بعض املؤشرات اخلاصة بلوحة القيادة للرأس املال الفكري  Edvinson et Maloneاجملال يقرتح  ويف هذاالفكري، 

 1:كل حمور من احملاور اخلمسة هلذه اللوحة  حسب
                                                           

1 Wegmann Grégory, Op. Cit, p08. 
 
 

 احملور املــــــــــــــايل

الزابئنحور  احملور البشري حمور العمليات  

 حمور النمو والتطور )التجديد والتطوير(

ـــــــــــ
ملــــــــ

س ا
الرأ

ري
لبش

ل ا
ا

 

يوم
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غــدا
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 :مؤشرات البعد البشري
 حمددات التحفيز، القيادة، التمكني؛ 
 العمالة  دورانTurnover؛ 
  ؛ومن النساءنسبة املسريين من الرجال 
 .حتكم العمال يف تكنولوجيا املعلومات 

 :مؤشرات البعد املايل
 لكل عامل؛ املضافةوالقيمة  العوائد، القيم السوقية 
 العوائد الصافية، العائد على األصول؛ 
  تكنولوجيا املعلومات، عوائد العمليات اجلديدة؛االستثمار يف 
 .الوقت املخصص للزابئن من طرف العمال 

 مؤشرات بعد الزابئن:
 احلصة السوقية؛ 
 ؛لدى الزابئن حمدد الرضا 
 زابئن مرتبطون بتكنولوجيا املعلومات؛ 
 .وفاء الزابئن 

 :مؤشرات بعد التجديد والتطوير
 الفرص املتاحة لالبتكار؛ 
  التكوين والزمن املخصص له؛االستثمار يف 
 النفقات اخلاصة ابلبحث والتطوير؛ 
 .تكاليف وظيفة التسويق 

 :مؤشرات بعد العمليات
 مستوى ووزن اإلدارة؛ 
 مستوى تكنولوجيا املعلومات؛ 

                                                           
 
 
 
 



مساهمة مراقبة التسيير في تحقيق التنمية المستدامة                            الفصل الثاني:   
 

 
 

124 

 االختالالت الوظيفية؛ 
 .العالقات مع العمال 

تطوير هذا النموذج و ذلك إبدماجه ضمن نظام مراقبة التسيري  2001عام  Martoryو قد حاول الباحث 
كان هدف الباحث من القيام مكوانت نظام مراقبة التسيري ، و  للمؤسسة معربا أن مراقبة التسيري االجتماعية هي إحدى

تتطلب االستعانة  ن مراقبة التسيريأن واحد، حيث آاالجتماعي يف االقتصادي و  بذلك هو مساعدة املؤسسة يف قيادة أدائها
خ االجتماعي السائد يف املؤسسة ىل مؤشرات اجتماعية للحكم على املنا إصادية لتتبع وترية منو املؤسسة و اقتمبؤشرات مالية و 

يف هذا اجملال يقرتح الباحث سة على التطور، و احلكم على مستوايت حتفيز املوارد البشرية بغرض احلكم على قدرة املؤسو 
Martory  السياسة االجتماعية  1،ييم األداء االجتماعي للمؤسسة ابالستعانة جبملة من املؤشرات أمههاتققياس و

التصرفات االجتماعية لألفراد، العالقات الثنائية بني العمال و جور للمؤسسة، املناخ االجتماعي و للمؤسسة، سياسة األ
 اخلارج. يفصورة و مسعة املؤسسة  و الداخل يفمسعة املؤسسة اإلدارة، صورة و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Laurent cappelletti, le contrôle de gestion Socio-économique : les enjeux conception et 
implantation, revue finance, contrôle stratégie, volume 9, N0 09, mars 2006, p140 
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 خالصة الفصل الثاين

كان هذا النجاح نتيجة الظروف و ساعدت أدوات مراقبة التسيري التقليدية على تقييم وجناح املؤسسات ملدة طويلة 
زه ابلتعقيد ودخول مفهوم التنمية عمال ومتية املنافسة، لكن مع تغري حميط األاملناسبة اليت متيزت ابرتفاع الطلب وقل

 املستدامة أصبحت هذه األدوات غري كافية لتقييم األداء الشامل للمؤسسات.
واستجابة هلذه التغريات مت تطوير أهداف وتقنيات وأدوات مراقبة التسيري حىت تتمكن املؤسسة من مواجهة 

املستوايت يف املؤسسة، الصعوابت املتنامية، ويتطلب ذلك من اإلدارة النجاح الدائم يف إيصال االسرتاتيجية جلميع 
وابلنظر إىل األمهية اليت تتمتع هبا مراقبة التسيري يف املؤسسة البد من الرتكيز على األدوات اليت متارس هبا عملية الرقابة 

 املستدامة.و أو األدوات احلديثة  التقليدية سواء األدوات
وهوما تداركته  للتقييم،ملالية فقط جعلها غري كافية رتكيزها على املؤشرات ابالتقليدية النقائص اليت مشلتها األدوات ف

االعتبار بعني  خذمث طورت هذه األدوات لتأ ،التسيري ابلربط بني اجلانب التنفيذي واالسرتاتيجياألدوات احلديثة ملراقبة 
من أمهها بطاقة األداء املتوازن املستدام ولوحة القيادة للرأمسال و املؤثرة على أداء املؤسسة،  االجتماعية والبيئيةاجلوانب 

 الفكري اليت تسعى للكشف عن األداء االقتصادي، االجتماعي والبيئي. 

حيث دعمت بطاقة األداء املتوازن احملور املايل مبحاور حتقق جناح املؤسسة املستقبلي املتوازن )حمور العمالء، حمور 
فيما بينها بعالقة السببية،  واالجتماعي، ترتبطابإلضافة اىل دمج البعد البيئي حمور التعلم والنمو( العمليات الداخلية، و 

 .القياس مؤشراتد البطاقة وإمنا تشمل األهداف و فالعالقات السببية ال تقتصر فقط على أبعا

خللق القيمة تشمل القدرة املالية، ما لوحة القيادة للرأمسال الفكري فتهتم برأمسال الفكري وتتكون من مخسة حماور أ
العالقة مع الزابئن، العمليات التنظيمية، املوارد البشرية والتجديد واالبتكار والتطوير، وأهم ابتكار جاءت به هذه األداة هو 

يه فان البعد االهتمام الكبري ابملوارد البشرية حيث مت مراعاة ودمج جزء مهم خاص ابألداء االجتماعي واملتعلق ابألفراد، وعل
 يف هذه األداة. املتعلق ابلعنصر البشري حضي ابالهتمام الالزم



 

 ثالثالفصل ال
 أسس األداء الشامل للمؤسسة 

 يف إطار التنمية املستدامة
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 متهيد:

 ،إعادة النظر يف مفهوم األداءاملسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف و ساهم ظهور مفاهيم التنمية املستدامة 
هداف أوالبيئية بتحقيق  االقتصادية، االجتماعية ،بعاد الثالثةخلق التوازن بني األفقيام التنمية املستدامة على مبدا 

اعتمادا الشامل  األداء اسيقلاألساس شكل  ،مالية واجتماعية وبيئية تربط بني املؤسسة والوسط الذي تنشط فيه
القصرية والطويلة  ابستمرار لتحديد مدى بلوغ األهدافأداء املؤسسة على مؤشرات متعددة املعايري بغرض تقييم 

وحتليلها ملعرفة نقاط القوة والضعف يف أداء املؤسسة االقتصادي عن طريق حتديد االحنرافات وذلك ، االجل
 واالجتماعي والبيئي الختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة.

ابعتباره القاسم املشرتك  الرئيسيةبعاده أو األداء الشامل  ألساسيات التطرقسيتم من خالل هذا الفصل لذلك 
 انطالقا من املباحث التالية:املستدامة، بني مراقبة التسيري والتنمية 

 ؛ألداء الشاملماهية األداء وا: املبحث األول

 سه؛األداء االقتصادي وأدوات قيا :املبحث الثاين

 األداء االجتماعي وأدوات قياسه؛املبحث الثالث: 

 األداء البيئي وأدوات قياسه. املبحث الرابع:
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  االداء واألداء الشامل ماهية األول: املبحث           
يعد األداء مفهوما جوهراي وهاما ابلنسبة للمؤسسات بشكل عام، وهو مفهوم واسع وحمتوايته متجددة بتجدد وتغري 

 مكوانته
األداء مفهوما أوسع ليشمل كل ابعاد االستدامة وهو  خاصة مع تبين املؤسسة ملبادئ التنمية املستدامة، اين أصبح

 ما يعرف ابألداء الشامل.
  مفاهيم أساسية حول األداء: األول املطلب
 بهاألداء واملفاهيم املرتبطة األول: الفرع 

 األداء:مفهوم -1
تقييم األداء وقياسه اليت يف املعايري واملقاييس اليت تعتمد  تعدد االختالف حول مفهوم األداء منينبع 

فان أغلب الباحثني يعربون عن األداء من خالل النجاح التنوع يستخدمها املدراء واملؤسسات، وعلى الرغم من هذا 
   1الذي حتققه املؤسسة يف حتقيق األهداف.

  :حيث التعاريف فيما يلي بعضتعدد األبعاد اليت يتكون منها، و تعددت تعاريف األداء نظرا لف
مجلة هذه املعاين تستند يف  وفاء، إنحتقيق، تنفيذ، عمل، قيام،  إمتام، إجراء، إجناز، يراد ابألداء لغة،

( والذي اشتق بدوره من الكلمة الفرنسية Performاألصل إىل مسمى األداء املستمد من الكلمة اإلجنليزية)
  2؛والذي يعين تنفيذ مهمة او أتدية عمل( Performerالقدمية)

هو "إمكانية املنظمة يف حتقيق ما تصبو إليه من أهداف بعيدة  فاألداء( Welsma)  Robinوحسب
  3؛املدى"

األداء هو "قدرة املؤسسة على االستمرارية والبقاء حمققة التوازن بني ف( Peter Druckerحسب )ما أ
هالك القليل من املوارد( بفعالية )ابستكما عرفه بعض الباحثني أبنه "القدرة على اإلنتاج ،  4رضا املسامهني والعمال"

النمو( مبا يسمح بتحقيق فائض لتحريك النظام  ،اخلدمات اليت تستجيب لطلب السوق )اجلودة، األجلللسلع و 
  5؛االقتصادي"

                                                            
 .38، ص 2006، دار وائل للنشر، األردن، 1وائل حممد صبحي، طاهر حمسن حممود الغاليب، أساسيات األداء، وبطاقة األداء املتوازن، ط  1
 .29، ص. 2015د. جميد الكرخي، مؤشرات األداء الرئيسية، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل،   2
 .65، ص 2011عالء فرحان طالب، حركة املؤسسة واألداء املايل االسرتاتيجي، دار صفاء، عمان،  3

4 Drucker Peter, l’avenir du management selon Drucker, Ed d’organisation, paris, 1999, p 73. 
5 P.Lorino, L’économiste et le manageur, ENAG, Alger, 1991, P56. 
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 والكفاءة،املالحظ من خالل هذه التعاريف أن مفهوم األداء يتكون من مكونني رئيسيني مها الفعالية 
 ،وقت أبقل جهد وأقلق اهلدف املنشود أبقل التكاليف واالستخدام األمثل للموارد املتاحة لتحقيفالكفاءة تعين 

. أما الفعالية فهي درجة حتقق األهداف املسطرة من طرف ى أعلى املخرجات من أقل املدخالتواحلصول عل
 1.املؤسسة

ل الداخلية على اختالف ابن األداء هو "النتائج املتحققة نتيجة تفاعل العوام Zaharو Pearceكما يرى 
عريف على ، فقد ركزا من خالل هذا الت2قبل املنظمة لتحقيق أهدافها" نأنواعها والتأثريات اخلارجية واستغالهلا م

تعزيز أنشطتها ابجتاه اخلارجي للمؤسسة، ومدى قدرهتا على تكييف عناصر ذلك البعد لالبعد البيئي الداخلي و 
من جانب أخر فان مفهوم األداء اقتصر لدى الكثري من الباحثني على إسهامات املورد البشري و  حتقيق أهدافها.

، حيث يعرب األداء إليهمإمتام املهام املوكلة اف املؤسسة من خالل درجة حتقيق و دون غريه من املوارد يف حتقيق أهد
  3املهام املختلفة اليت يتكون منها عمله".طة و نشعند بعضهم عن "قيام الفرد ابأل

متكنها من مواجهة قدرهتا على تنفيذ اسرتاتيجيتها و أن" أداء املؤسسة يتجسد يف   .Angelier J.Pيرى و 
 خالل العالقة بني عناصر النتائج، أبنه ميكن تعريف أداء املؤسسة من Bartoliبينما يرى  4."القوى التنافسية

 اليت ميكن توضيحها يف الشكل التايل:و األهداف و املوارد 

 مثلث األداء (18)الشكل رقم                                

 

 

 
   

Source : Bartoli Annie, le management dans l’organisation publique, édition Dunod, paris, 2009, p79. 

                                                            
1 Annie Bartoli, le management dans l’organisation publique, Dunod, France, 2009, P 39. 

، دار وائل للنشر، 1وائل حممد صبحي إدريس، طاهر منصور الغاليب، سلسلة إدارة األداء االسرتاتيجي: أساسيات األداء وبطاقة القيم املتوازن، ط  2
 .39، ص 2009األردن، 

ة فعاليتها )دراسة حالة: ملبنة االوراس(، جملة أد السعيد بريش، د. نعيمة حيياوي، أمهية التكامل بني أدوات مراقبة التسيري يف تقييم أداء املنظمات وزايد  3
 .28، ص2011/2012 /01العدد  –أداء املؤسسات اجلزائرية 

4.J.P. Angelier, économie industrielle, Opu, Alger, 1993, P168  

 النتائج

 املوارد األهداف

 الفعالية

 املوازنة

 الكفاءة
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ن أل ناصر جيب التوفيق بينهازنة، هي عبُعد املوامن خالل الشكل يتضح ان بُعد الكفاءة، بُعد الفعالية و 
 كن التحكم فيها أو تتبعها.ال مي نه أن يسمح ابلوقوع يف خماطرامن ش األبعاد األخرىخذ كل منها مبعزل عن أ

الكفاءة والفاعلية لذلك  ىل بعديإن مفهوم األداء يشمل البعد االسرتاتيجي، ابإلضافة أمما سبق يتضح 
و ألى املستوى االسرتاتيجي ميكن القول ان األداء هو فعل يعكس مدى جناح املؤسسة يف حتقيق أهدافها سواء ع

  العملي ابستغالل كامل وعقالين للموارد املتاحة.

 األداء: إدارة-2
، وميكن بلوغ األهداف بطريقة فاعلة وكفؤةإدارة األداء يراد هبا األنشطة اليت تضمن استمرار العمل حىت  

ة اىل العديد من ، إضافإدارة املوظفني وعمليات اإلنتاج ن تركز على أداء املؤسسة بشكل عام وعلىأاألداء  إلدارة
هداف املؤسسة أملواءمة بني حاجات نظام األداء و حتقق ا اإلدارة الفاعلة يف أي مؤسسة هي اليتف اجملاالت األخرى،

إدارة أداء املوظفني يتطلب استخدام برانمج ف، ف االسرتاتيجية والتشغيلية فيهامبا يسهل التنفيذ الفعال لألهدا
ابلكفاءة االرتفاع والفوائد و للمبيعات ىل حتقيق عائد كبري على االستثمار من خالل جمموعة من املزااي إدي متكامل يؤ 
لمبيعات، تنمية لىل حتقيق إن يؤدي أالطاقات الكامنة لدى املوظفني ابستمرار وهذا من شانه وتفجري التشغيلية 

االسرتاتيجية أو من الوقت املستغرق يف خلق التغيريات  التقليل  ،، وقف التجاوزاتخفض تكاليف املؤسسة
 1.التشغيلية

 الكفاءة والفعالية:-3
داء مبدى النجاح يف حتقيق الكفاءة، فارتباط األمصطلحات أمهها مفهوم الفعالية و  األداء بعدةيرتبط مفهوم 

 يل هذين املصطلحني:عليه سوف نقوم بتفصددة اليت يرتبط حتقيقها بكفاءة وفعالية املؤسسة و األهداف احمل
 لة "تكاليف ذات الطبيعة املستعمالوسائل أو املنتجات احملصلة "األداء" و  هي العالقة بني النتائج: الكفاءة

 2.ة بني املؤسساتذات معىن خاصة يف املقارن (تكلفة/أداءالعالقة ) "، وهذهاملختلفة
فتخفيض  ،ت واملخرجاتاملدخالبني لعالقة لتقاس ابلنظر و  ق إبجناز املهمة بطريقة سليمةفالكفاءة تتعل

دة اإلنتاج مع بقاء التكاليف كذا زايمؤشرا على زايدة الكفاءة، و ة يعترب تكلفة الوحدة املنتجة مع احملافظة على النوعي
فق مواردها لكي تعمل بشكل التطور ال بد أن تؤمن إمكانيات استمرار تدا، فاملؤسسة اهلادفة للنمو و حاهل على

ابستمرار من  عل املؤسسة تعاينمما جي ة يتسم مبحدودية املوارد املتاحةمستمر، خاصة وأن واقع البيئة املعاصر فعال و 

                                                            
 .33د. جميد الكرخي، مرجع سابق، ص. ص    1
 .20، ص 2004صادية، دراسة نظرية وتطبيقية، دار احملمدية، اجلزائر، انصر دادي عدون، االتصال ودوره يف كفاءة املؤسسة االقت  2
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الالزمة ألداء أنشطتها. لذلك ال بد أن تقوم املؤسسة ابعتماد والنوعيات احلصول على املوارد ابلكميات  شح
األهداف املقصود  كذلك حماولة التوفيق بنياألمثلية يف استخدام املوارد املتاحة، و األسلوب الرشيد يف التوجه حنو 

 1موارد.ما يتوافر لديها من الوصول إليها و 
ءة يتمثل يف تعظيم الكفاجوهر ن أنستنتج مما سبق أن الكفاءة تعين عمل األشياء بطريقة صحيحة، كما 

بلوغ أقصى انتج بتكاليف على  تدنية التكاليف، مبعىن أخر ميكن متثيل الكفاءة مبعادلة حيتوي أحد طرفيهاالناتج و 
 لفة.د املقرر من الناتج أبقل تكاحلمعينة، بينما حيتوي الطرف اآلخر على بلوغ حمدودة و 

 الكفاءة عادة كما يلي:وتقاس 

= املدخالت / املخرجات
𝑹𝒎

𝑴𝒓
=  الكفاءة(النسبة)

 :حيث
 𝑅𝑚: )النتائج احملققة )األهداف احملققة 
 𝑀𝑟 (ة: املوارد املستخدمة )الوسائل املستعمل 

 اس الكفاءة )نسبة( وفقا ملا يلي:كما ميكن أن تق
𝑹𝒑

𝑴𝒑
=        الكفاءة(النسبة)

 حيث:
 𝑅𝑝:  املقدرة.هي النتائج 

 𝑀𝑝  : املقدرة استخدامها لتحقيق النتائجاملقدر هي املوارد. 
 تنفذ ن املمكن أن تكون املؤسسة كفؤة و ألهداف املسطرة من طرف املؤسسة، فماهي درجة حتقق : الفعالية

ابلتايل تكون بال ه األعمال مع أهدافها املطلوبة و هذاألعمال بكفاءة عالية، لكن ليس ابلضرورة أن تتوافق 
 2.فعالية

األساس يتم قياس فعالية  وعلى هذافالفعالية تستخدم لقياس قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها املخططة، 
املفهوم ترتبط  والفعالية هبذا .ترغب يف حتقيقه طبقا للخطةىل ما كانت إنسبة  ا حتققه من نتائج فعليةمبة املؤسس

 3.ذة يف سبيل احلصول عليهافن النظر إىل كمية املوارد املستنبكمية املخرجات النهائية دو 

                                                            
 .47وائل حممد صبحي ادريس، طاهر حمسن منصور الغاليب، مرجع سابق، ص   1

2  Annie Bertoli, op.cit., P 39. 
 .59، ص 1999نور امحد، مبادئ حماسبة التكاليف الصناعية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،   3
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هذا ات مراقبة التسيري يف املؤسسة و نه أداة من أدو أالتسيري إىل مصطلح الفعالية على ينظر الباحثون يف علوم و 
 1.املسطرةمنطلق أن الفعالية هي معيار يعكس درجة حتقيق األهداف من 

فالفعالية  ومن مث ابألهداف االسرتاتيجية للمؤسسةالفعالية ترتبط  (Walker et Ruibertحسب )و 
ابملنافسة السوقية مقارنة  صتهاوتعظيم حبيعات امل"قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها االسرتاتيجية من منو  تتجسد يف

 . اخل" ...
األشياء الصحيحة، كما ميكن من جهة أخرى ربط الفعالية عمل إذا نستنتج مما سبق أن الفعالية تعين 

عليه املخرجات املتوقعة أو املخططة و  ىلإها بنسبة قيمة املخرجات الفعلية مبخرجات املؤسسة، حيث ميكن التعبري عن
 2ن: إف

100x
قيمة املخرجات الفعلية
قيمة املخرجات املتوقعة

=  الفعالية 

 :طريقتنيفعالية عادة ابستخدام تقاس الو 
 مث:من توقعة و ياس على عنصري النتائج احملققة والنتائج امل: تعتمد يف القالطريقة األوىل 

          𝑹𝒎

𝑹𝒑
=        الفعالية(نسبة)

  حيث:
𝑅𝑚     احملققة ج: النتائ. 

  𝑅𝑝  : النتائج املتوقعة. 
 ابحلكم على درجة حتقيق األهداف. وهي تسمح
 لتحقيق  اإلمكاانت املتوقعةو قياس عاملي اإلمكاانت املستخدمة : تتبىن هذه الطريقة يف الطريقة الثانية

 :فإن مث ومنالنتائج املتوقعة 
𝑴𝒎

𝑴𝒑
=              الفعالية

 .: اإلمكاانت املستخدمةMmحيث: 
       M p املقدرة. لتحقيق النتائجاملقدرة : اإلمكاانت 

                                                            
 .219، ص 2010-2009 /07أد الشيخ الداوي، حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء، جملة الباحث، العدد   1
 .نفس املرجع السابق  2
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 تقييم األداء الثاين: مؤشراتالفرع 
مؤشر األداء أبنه:" عبارة عن معلومة تساعد فرد أو جمموعة من األفراد على توجيه مسار  P.Lorinoيعرف 

 1."اعدهم يف تقييم نتائج ذلك النشاطنشاطهم بغرض حتقيق هدف معني أو تس
لتحقق من التغريات اليت و نوعية يوفر فرصة اأىل معايري كمية إيستند  مقياس"أبنه: كما يعرف مؤشر األداء   

  2."فيهاخمتلف جوانب نشاط املؤسسة مقارنة مبا هو خمطط له حتدث يف 
ذلك حسب و  ،يةأرقاما أو بعض الدالالت النوع ميكن للمؤشر أن أيخذ مجلة من األشكال قد تكونو 

 األهداف اليت تسعى لتحقيقها.لنشاطات اليت تقوم هبا املؤسسة و ا
املؤسسة على تنفيذ  رئيسية تساعد ةفهي تعد أدا تتجلى أمهية مؤشرات األداءعاريف من خالل هذه الت 

 ات األداءمؤشر تشمل و  ني املؤسسة وخمتلف أصحاب املصاحل،تلعب دور مهزة وصل باسرتاتيجيتها، كما أصبحت 
 الية. املؤشرات غري املالية و املؤشرات امل

 : مؤشرات األداء املالية-1
ك من خالل مقارنة ذلاستعماال يف قياس أداء املؤسسات، و  أهم أدوات التحليل تعد املؤشرات املالية من

 تقييم اجتاهات األداء فيها، أو عن طريق املقارنةرتات زمنية متعاقبة هبدف حتديد و وضعها املايل يف فأداء املؤسسة و 
 ،اليت تنشط فيها هذه األخرية بيئةاملؤشرات املالية ملؤسسة منافسة ضمن إطار البني املؤشرات املالية للمؤسسة و 

 3 املالية إىل أمرين مهمني مها:واملؤشرات ترجع أسباب االستخدام الواسع للمقاييس و 
هداف البعيدة املدى للمؤسسة ألكالربح مثال ترتبط ارتباطا مباشرا اب  إن املقاييس واملؤشرات املالية لألداء-
 ؛أهدافا ماليةاليت دائما ما تكون و 
املايل الكلي،  ن املقياسأو ة، هذا إن االختيار الدقيق للمقاييس املالية يوفر صورة إمجالية عن أداء املؤسس-  

 التشغيلية.كاهتا وتكتيمثل أرابح املؤسسة أو الوحدة يعد خالصة ملقياس جناح اسرتاتيجيات املؤسسة 
تتمثل أخرى حديثة، و منها مؤشرات مالية تقليدية و  اتيف هذا اإلطار ميكن استعمال جمموعة من املؤشر 

لى مدخل القيمة االقتصادية عؤشرات املالية التقليدية يف حساب النسب املالية، أما املؤشرات احلديثة فتقوم امل
 .املضافة

                                                            
1 Philipe Lorino, Méthode et pratiques de la performance, 3eme édition, Edition d’organisation, 
paris, 2003, p130. 

 .48د. جميد الكرخي، مرجع سابق، ص  2
 .146العايب عبد الرمحن، مرجع سابق، ص   3
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 اإال أهن توافرها،ث إمكانية احلصول على البياانت و على الرغم من أمهية املعايري املالية يف قياس األداء من حيو 
ت األهداف قصرية األمد، ولكون املؤسساعادة ما تركز على ات دقيقة لألداء ألهنا اترخيية و ال تقدم مبفردها مؤشر 

سجم مع توجهاهتا ألهداف بعيدة املدى تنبح بوصفه هدف قصري األمد فحسب ولكن ال تسعى إىل تعظيم الر 
براز أشهر املقاييس املالية إوميكن   1عاجزة عن وصف جناح املؤسسة.ن املعايري املالية تقف مبفردها إاالسرتاتيجية، ف

  لألداء من خالل اجلدول التايل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            

 .145د. أكرم أمحد الطويل وآخرون، مرجع سابق، ص   1



 الفصل الثالث:                       أسس األداء الشامل للمؤسسة في إطار التنمية المستدامة
 

 
135 

 (: أشهر المقاييس المالية لألداء05الجدول رقم )                     
 اهلدف من استعمال املقياس تعريف املقياس اسم املقياس تصنيف املقياس

ب ا
نس

ل
حية

ربـــــــ
 

العائد على حقوق امللكية 
(ROE) 

)صايف الدخل بعد الضريبة/جمموع 
 x 100حقوق املسامهني( 

يعطي مؤشر عن كيفية استخدام املدراء ألموال 
 املالكني يف سبيل توليد الرحبية

)صايف الدخل بعد الضريبة/ جمموع  (ROAالعائد على األصول )
 x 100 األصول(

على حتقيق األرابح من كل  يعكس قدرة اإلدارة
 وحدة األموال املتاحة مهما كان مصدرها

)صايف الدخل بعد الضرائب/  (EPSالعائد على السهم الواحد)
 متوسط عدد األسهم املكتتب(

يعرب عن العائد من األرابح الصافية ابلنسبة 
من األهداف ويعترب للسهم الواحد 

عند  ا له أمهية كبريةللمنظمة مل االسرتاتيجية
 املستثمرين

صايف الربح بعد الضرائب / إمجايل  (PMSهامش الربح الصايف )
 املبيعات

تساعد على معرفة النسبة من املبيعات اليت 
 تتحول إىل أرابح صافية

 املبيعات( /تكلفة  –)املبيعات  (BEPنسبة إمجايل الربح )
 إمجايل املبيعات

وحدة من تشري اىل النسبة املئوية املتبقية لكل 
 املبيعات بعد طرح كلفة املبيعات منها

ولة
لسي

ب ا
نس

 

األصول املتداولة / اخلصوم  Curent rationنسبة تداول 
 املتداولة

تعكس قدرة املنظمة على الوفاء ابلتزاماهتا 
 قصرية األجل اعتمادا على أصوهلا املتداولة

املخزون( /  –)األصول املتداولة  النسبة السريعة
 املتداولةاخلصوم 

تعكس قدرة املنظمة على الوفاء ابلتزاماهتا 
قصرية األجل اعتمادا على السيولة املتوفرة 

 لديها

وق
الس

مة 
ب قي

نس
 

سعر السهم يف السوق / السهم  السعر اىل العائد
 الواحد العائد

تبني السعر الذي يرغب املستثمر يف دفعه 
مقابل كل وحدة نقدية عائد على السهم 

 يف بعض الصناعات وتستعملالواحد 
سعر السهم يف السوق / رحبية  السعر إىل الرحبية

 السهم الواحد
تبني السعر الذي يرغب املستثمر يف دفعه 
 مقابل كل وحدة نقدية ربح على السهم الواحد

مو
 الن

سب
ن

 

( / 0املستوى  – 1ستوى )امل xنسبة النمو للسعر 
 املستوى 

مهما كان متثل نسبة أداء لعنصر معني 
 كاملبيعات مثال

إطار امللتقى الدويل الثالث  يف –دراسة ميدانية على الشركات الدوائية األردنية  –: أ. مرمي بلحاج: األداء الكلي املستدام ركيزة للتنمية املتقدمة املصدر
 –جامعة تلمسان  –والرهاانت الواقع  –يف تدعيم اسرتاتيجية التنمية املستدامة واملتوسطة عشر حول: دور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية 

 .09ص  – 2016 نوفمرب-اجلزائر
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 : مؤشرات األداء غري املالية-2
الزبون، إضافة  تجات وفق تفكريظهور اجتاه يركز على تقدمي املنو  اصلة نتيجة املنافسة الشديدةيف ظل التطورات احل

ى القيمة طويلة األجل لتعظيم ثروهتم تفكري املسامهني حول أساسيات النظرية املالية اليت تركز عل ةعقلنإىل منو الربح و 
اىل التكيف مع  فرضتها احلاجة كضرورةمؤشرات األداء غري املالية  جاءت ، القصرية األجلمقارنة ابألرابح احملاسبية 

بني املؤسسة العالقات اجلديدة  تقييمها، كما أنتفسريها و  رات املالية لوحدها عناليت عجزت املؤشالظروف اجلديدة و 
ء، فاملؤسسة احلديثة هي شبكة لتقييم األداغري كافية خمتلف األطراف املتعاملة معها جعلت من املؤشرات املالية و 

اء أديني هلم املصلحة يف الذين قد يكونون داخليني أو خارجو ذات املصلحة لعقود مع خمتلف األطراف معقدة من ا
أحد األبعاد مي املعلومات عن يصبح املؤشر يف هذه احلالة عبارة عن إشارة مهمته تقدو  ،قد يؤثرون عليهااملؤسسة و 

 ئج، املوارد، العمليات، اجلودة والكفاءة.النتاالتالية يف املؤسسة، 
 املؤشر غري املايل بوجهني:ويظهر 

 ؛اجلودةو  الزابئناخلي يتجه حنو العمليات األساسية كإرضاء وجه د 
  رات الطلب واملنافسة.تطو وجه خارجي يرتبط ابحمليط و 
 1 يلي:ن إعداد املؤشرات غري املالية يتطلب ما إنتيجة لذلك فو 
 ؛توضيح األهداف االسرتاتيجية -
 ؛اسية يف خلق القيمةالرتكيز على العمليات األس  -
 ؛احالعوامل األساسية للنجالرتكيز على املتغريات و   -
  ؛ربط املؤشرات بقاعدة نظام املكافآت -
 .إظهار مستوايت األداء احملققة -

 ةاألبعاد الثالثري املالية متثلها غظهرت إىل جانب املقاييس املالية جمموعة من املقاييس استجابة هلذه املتطلبات 
انطالقا من هذه األبعاد حددت ، (والنمولبطاقة األداء املتوازن )بعد العمالء، بعد العمليات الداخلية، بعد التعلم 

 برازها من خالل اجلدول املوايل:ا، واليت ميكن ية اعتمادا على مجلة من الدراساتجمموعة من مؤشرات األداء غري املال
 
 
 

                                                            
 .128د زكية مقري، مرجع سابق، ص  ا. د. نعيمة حيياوي و  1
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 (: مؤشرات قياس األداء غري املالية06اجلدول رقم )
 والنموبعد التعلم  بعد العمليات الداخلية بعد العمالء
 احلصة السوقية 
  نسبة الزابئن

 احملتفظ هبم
  عدد الزابئن

 اجلدد
  عدد شكاوى

 الزابئن
 خدمات البيع 

 اىل اإلنتاج نسبة اإلنتاج املعاب 
 الكلي

  واملواد األوليةإنتاجية العمال 
 تكلفة اإلنتاج 
 زمن الدخول للسوق مبنتج جديد 
  نسبة التسليم اآلين إىل جمموع

 هتسليمما مت 
 كفاءة دور اإلنتاج 
  العملياتزمن إعداد 
 زمن استجابة لشكاوى الزابئن 
 جودة املنتجات 

 معدل دوران العمل 
  ومصاريف طبيعة

التدريب  برامج
 والتحفيز

  القيمة املضافة
 للموظفني

 التعلم التنظيمي 
  حتسني املنتجات

 وتطوير املنتجات
 اجلديدة

 انتشار املعلومات 
  احلصول على براءات

 االخرتاع
  إعادة التصميم

 الداخلي
امللتقى الدويل  إطار يف –دراسة ميدانية على الشركات الدوائية األردنية  –: أ. مرمي بلحاج: األداء الكلي املستدام ركيزة للتنمية املتقدمة املصدر

جامعة  –ت والرهاانواقع ال –ية املستدامة يف تدعيم اسرتاتيجية التنمواملتوسطة الثالث عشر حول: دور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية 
 .1ص  – 2016 نوفمرب-اجلزائر –تلمسان 

 
 : األداء االسرتاتيجي واألداء املستدامالثاين املطلب

 األداء االسرتاتيجي الفرع األول:
مع ذلك واالهتمامات و املداخل ي بتعريف جمرد لتباين الفلسفات و من الصعب أتطري مفهوم األداء االسرتاتيج

إذ ختتلف  درة املؤسسة على حتقيق األهداف والغاايت،ق دىاألداء االسرتاتيجي مبهناك اتفاق ضمين للتعبري عن 
وعلى الرغم من  1.حركة بيئتهاورؤى إدارهتا و الغاايت ابختالف التوجهات االسرتاتيجية للمؤسسات األهداف و 

                                                            
، 2015، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1د. أكرم حمسن الياسري وآخرون: مفاهيم معاصرة يف اإلدارة االسرتاتيجية ونظرية املنظمة، ط  1

 .145ص 
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وجود قدر من االتفاق حول أبعاد ومؤشرات األداء االسرتاتيجي إال أن حداثة هذا املفهوم جعلته دون تعريف واضح 
ة حيث عرب جمموعة من الكتاب عن األداء االسرتاتيجي بكونه انعكاسا لتحقيق أهداف املؤسس، متفق عليهوحمدد 

  النمو.الطويلة األمد وأهداف البقاء والتكيف و 
أن األداء االسرتاتيجي حيقق املوازنة بني متطلبات البقاء يف األمد  Ansoff et M C Donnellويرى )

 1.ومستوى الرحبية ؤسسةدورة حياة املوفقا ملؤشرين مها أولوايت اتيجي االسرت  والبعيد وأن لألداءالقريب 
 ؤسسةامل ودورة حياة(: األداء االسرتاتيجي 19الشكل رقم )

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

وزيع، عمان، األردن، الت، دار صفاء للنشر و 1ونظرية املنظمة، ط االسرتاتيجيةمفاهيم معاصرة يف اإلدارة  وآخرون، : د. أكرم حمسن الياسرياملصدر

 .150، ص 2015

                                                            
 .145د. أكرم الطويل وآخرون: مرجع سابق، ص   1

 عالية

البقاءمستوى   

 متوسطة

العاملني رضا  

الزبونرضا   

 النمو
 الرحبية

 الزبون رضا
 رضا

العاملني

 املسؤولية االجتماعية
 النمو

 الرحبية

 رضا الزبون
 رضا العاملني

 املسؤولية االجتماعية

 الرحبية

 النمو

Stage 3 Stage 2 Stage 1 دور حياة املنظمة 
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ياة املؤسسة، واملتمثلة حسب كل دورة من دورات ح هااألداء االسرتاتيجي وترتيبأولوايت حيث يوضح الشكل 
 ؤسسة لتحقيق األداء االسرتاتيجي.يف كل من املسؤولية االجتماعية، رضا الزبون والعاملني والنمو والرحبية لوصول امل

إدراكية ومقاييس ابإلمكان قياس األداء االسرتاتيجي مبقاييس موضوعية تتمثل يف الغالب يف بياانت كمية 
ن املقاييس الكمية )املالية( ال تعرب مبفردها عن األداء االسرتاتيجي أالكتاب  ويتفق معظمتتمثل يف مقاييس غري كمية، 

 .والفعاليةاد على مقاييس الكفاءة ابالعتم وذلك 1،اعتماد مقاييس مركبة يف عملية القياس وإمنا جيبللمؤسسات 
وقد أضيفت هلا مقاييس تشغيلية سواء تلك اليت تعتمد على  فقط، اليةالكفاءة تقاس ابملؤشرات امل فقد كانت

  2:مقاييس السوق او القيمة وبذلك أصبحت مقاييس الكفاءة تتكون من
 لى حق امللكية؛عثل معدل العائد على االستثمار ومعدل العائد م ،املقاييس الكلية للكفاءة 
 قسم التسويق؛يفنة بعدد العاملني املبيعات احملققة مقار  مثل ،املقاييس اجلزئية للكفاءة  
  مستوى جودة املنتوج مثل للكفاءة،املقاييس النوعية. 

 3هي:كما أصبح مفهوم الفعالية يركز على ثالث نقاط أساسية 
o  ؛ليس ابملديرينارتباط الفعالية ابملؤسسة و 
o ؛أهنا متثل حكما شخصيا ملدى أداء املؤسسة 
o موعة خمتلفة من األفراد عن املؤسسةهي تعكس أراء جم. 

 4أنواع:وعلى هذا األساس تصنف مقاييس األداء االسرتاتيجي اىل أربعة 
 والرحبية،فع املايل، معدالت النشاط الر  السيولة،: وتتضمن النسب املالية املختلفة والعالقة بينها )املقاييس املالية

 ؛السهم(على  العائد االستثمار،على  والعائد
 ؛الكلية(وانب واإلنتاجية اإلنتاجية اجلزئية، اإلنتاجية متعددة اجلبني )وتشمل التكامل  :اإلنتاجيةمقاييس 

  ؛من األهداف املتوقعة وتشمل وجهات نظر أصحاب املصاحل :املصاحلمقاييس أصحاب 
 االصول.استغالل و  ةالنمو، الكفاءجمموعة املقاييس اليت ركزت على قياس  : وهياملضافةمقاييس القيمة 

 

                                                            
 .146د. أكرم أمحد الطويل وآخرون، مرجع سابق، ص   1
 .163-162د. أكرم حمسن الياسري واخرون، مرجع سابق، ص   2
 .163مرجع سابق، ص  3
تطبيقية يف د صبيحة قاسم هاشم، علي رزاق جياد العابدي، أثر الثقة التنظيمية يف األداء االسرتاتيجي ابستخدام بطاقة العالمات املتوازنة )دراسة   4

 .47، ص 2010، 01، العدد 12ة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية انجمللدالشركة العامة لإلمسنت اجلنوبية يف الكوفة( جمل
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 األداء املستدام :الفرع الثاين
نه قدرة املؤسسة على إرضاء األطراف ذات املصلحة بصفة دائمة، وهبذا أميكن تعريف األداء املستدام على 

خيتلف عن  أيخذ بعدا آخر أصبح داء االقتصادي للمؤسسةن األأحيث  ن االستدامة واالستقاللية والنمو،تضم
 1ن:أحيث  الوقتكل األطراف يف نفس   إلرضاءليه كوسيلة إينظر  أصبح فاألداء الفوري، حتقيق الربح

 حيقق مصلحة املسامهني وبقية األطراف؛ األداء االقتصادي  -
احتياجاهتم، موثوقة تليب  متفق عليه ومنتجاتجل أو من األداء االقتصادي من خالل سعر مقبول  الزابئن يستفيد -

   ؛التدويرالنظافة وتكون قابلة إلعادة و  حترتم معايري السالمة
ات اجتماعية أحياان متياز على اجر مناسب و أعن طريق احلصول على  االداء االقتصادي منالعاملون  يستفيد -

 جد مهمة؛
 ؛م ابلدفع يف الوقت احملدديقو يق احلصول على زبون موثوق مستدام من األداء االقتصادي عن طر املوردون يستفيد  -
  ؛ان احرتام البيئةوبضم بضمان التوظيف اليوم وغدا للسكانمن األداء االقتصادي اجملتمع كذلك يستفيد  -
تستفيد  يتها واستقالليتها ومنوهاعلى هو  ابعتبارها هيئة اجتماعية وحية تبحث على احملافظةيف األخري املؤسسة ذاهتا -

 أيضا من األداء االقتصادي الذي ميول تنميتها بشكل دائم.
هلذا جند أن هذا الباحث هو من املنظرين االستمرارية املؤسسة جيب أن حيظى ابلدميومة و أن أداء  P. Pintoيعترب و 

خالل مدة طويلة  أداءاهتا"مدى قدرة املؤسسة على جتديد  الذي عرفه على أنه:و  اندوا بفكرة األداء املستدام الذين
 2.ليس فقط ما حققته من أداءات استثنائية يف حلظات زمنية متقطعة"نسبيا، و 

الزابئن، العمال  ما بني زيعهاتو نظام لتخصيص املوارد و  كما يرى هذا الباحث أن األداء املستدام هو أحسن
ها عالقات ئز أساسية تربطعلى أربع ركا هو يقومأكرب خيار مربح ابلنسبة للمؤسسة، و  املسامهني، فضال عن أنهو 

 ان رئيسيا ألداء املؤسسة:حيث أن كل ركيزة تعد رها املهن،القيم، األسواق، األفراد،  تتمثل يفتعاضدية قوية 
 ؛ركيزة القيم لضمان االستمرارية 
 ؛ركيزة السوق لضمان التنافسية 
 ؛ركيزة األفراد لضمان اإلنتاجية 

                                                            
1 Olivier Hugues, Réconcilier la qualité et le contrôle de gestion !, Afnor Edition, paris, 2011, 
p10. 
2  Paul Pinto, La performance durable, éd Dunod, Paris, 2003, P11. 
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  )لضمان املردوديةركيزة احلرف )التخصص يف املهن.    
 يتضح ذلك من خالل الشكل املوايل:و   

 دام(: الركائز األربعة لألداء املست20الشكل رقم )                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 
لنتيجة التشغيلية داء املستدام هو رقم األعمال واللتعبري عن األكما يعد هذا الباحث أن أحسن مؤشر 

بفلسفة التنمية املستدامة اليت تبحث عن  تصور األداء املستدام بشكل متأثر R.Mooreحني أن  يف للمؤسسة،
 العدالة االجتماعية.اهية االقتصادية، محاية احمليط و الرتقية املتزامنة لكل من الرف

  ومؤشرات قياسه األداء الشامل: املطلب الثالث
تطور وظيفتها اليت مل تعد منحصرة يف حتقيق األهداف املالية فقط، ل توسع دور املؤسسة يف اجملتمع و يف ظ

ة، فهي تعمل يف البيئحسب، بل كياانت ترتبط ابجملتمع و أصبحت املؤسسات اليوم ال تعترب كياانت اقتصادية فو 
يف ظل ذلك داء ليشمل اجلانبني االجتماعي والبيئي و لذلك توسع مفهوم األ اجتماعية معقدة،بيئات اقتصادية و 

 .املستداموهو ما ميثل األداء الشامل و  تلبية متطلبات التنمية املستدامة
 
 

 االستمـــــــــــــــــــــــــرارية

 ركيزة القيم

 التنـــــــــــــــــــــــــافسية

السوقركيزة   

 المـــــــــــــــــــردودية
 ركيزة احلرف

 اإلنتاجيــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ركيزة االفراد

 األداء املستدام

 

Source : Paul Pinto, La performance durable, éd Dunod, Paris, 2003, P11. 
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 األول: ماهية األداء الشامل للمؤسسة االقتصاديةالفرع 
ن توسع مفهوم األداء القرن العشريمهما ابلنسبة للمؤسسة، فخالل د األداء الشامل مفهوما جوهراي و يع

، على ر مفهوم التنمية املستدامةمع ظهو ألول مرة يف أورواب الجتماعية وقد ظهر هذا املفهوم ليشمل أبعاد املسؤولية ا
عن هذا األداء ة وكيفية اإلفصاح هذا األساس ميكن ابراز ماهية األداء الشامل وعالقته مع مراقبة التسيري يف املؤسس

 اخلارجية. لألطراف
 الشامل:األداء ومبادئ مفهوم -1
تعاملني مع املؤسسة من صلحة املاملمتعدد األبعاد الرتباطه مبختلف أصحاب مفهوما األداء الشامل  يعترب 

قدرة املؤسسة على خلق القيمة لألطراف ذات ميعرف على أنه:"  . وعليهوجمتمع ... مسامهني، زابئن، عاملني
 1".البيئيةألبعاد االقتصادية، االجتماعية و على حتقيق التوازن بني خمتلف امدى قدرهتا صلحة و امل

نه "مسامهة املؤسسة يف حتقيق اهداف التنمية املستدامة وهو يسجل مراقبة املسؤولية االجتماعية أكما يعترب 
بني األهداف  والتوازننظراي على التكامل  وينطوي وتوسع نطاقهاللمؤسسة، ويفرتض تعدد جماالت املراقبة 

 2.االجتماعيةو  البيئية االقتصادية،
عمال تعظيم املنفعة للمسامهني، فدميومة األداء تتطلب مراعاة مصاحل ال"ال يعين فقط النتائج املالية و  فاألداء الشامل

 3.كذلك األجيال املستقبليةالزابئن والبيئة الطبيعية و واجملتمع احمللي و 
 ،تصاديمن األداء االقاألداء الشامل ابنه املتضمن لكل  (Emmanuelle reynaudقد عرف )ف 

 البيئي كما هو موضح يف الشكل املوايل:االجتماعي و 
 

 
 
 

                                                            
1 Saint-onge Sylvie et autres, Gestion des performances au travail : Bilan des 
connaissances, édition de Boeck supérieur, paris, 2007, p18.  
2 Françoise Quairel LANOIZELE, Contrôle de la Performance Globale Et RSE, Actes Du 
Congrès De L’Association Francophone De Comptabilité, Tunis, Mai, 2006, p.01. 
3M. Thierry, La performance à quel prix, 6eme entretiens de val pré, centre de congrès et de 
séminaires de val pré, Lyon, octobre 2007 p. 10.   
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 األداء الشامل للمؤسسة االقتصادي :(21الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  Source : Emmanuelle Reynaud, Le développement durable au cœur de 
l’entreprise, Dunod, Paris 2006, p 2. 

املساواة يف االجتماعي )يتضح من الشكل أعاله أن األداء الشامل يتكون من األداء االقتصادي، األداء و 
فمن خالل واملنتجات....(، ت آيئي )اخنفاض التلوث، سالمة املنشالبواألداء املعاملة، احرتام حقوق اإلنسان....( 

من خالل األداء و  راف ذات املصلحة وتعظيم رحبيتها،األداء االقتصادي تستطيع املؤسسة تلبية رغبات األط
استمراريتها نتيجة حتسينها لظروف احلياة االجتماعية ملواردها البشرية مما جيعلهم االجتماعي تضمن املؤسسة بقاءها و 

 تلوثها.منع تدهورها و فيساعد على احلفاظ على البيئة و  فاعلة، أما األداء البيئي اأطراف

والاالندماج في القيم األخالقية / الدخول في سوق رؤوس األم  

ألداء االقتصاديا  

االجتماعياألداء   األداء البيئي 

 استنزاف

 الموارد

 سالمة

 المنتجات

 سالمة

 المنشآت

 انخفاض

التلوث   

 احترام

 حقوق

 اآلخرين

 ظروف

 عمل 

 جيدة

لمساواةا  

 في

 المعاملة

 )اخنفاض التكاليف املباشرة )اخنفاض التبذير 
  القانونيةاخنفاض أخطار احلوادث واألخطار 
  فرص )حتسني الصورة العامة واكتساب احلصص من السوق

 خللق منتجات جديدة(

  التقليل من احتمال وقوع أحداث مثرية
 (إضراابت، مقاطعات)
 زايدة حتفيز العاملني 
 سهولة توظيف اإلطارات 
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فريى أن مفهوم le guide de la performance globale :لكتابعند تقدميه  S. Brevzardأما 
 1 يف:تتمثل  وله من خالل أربعة أبعاد متكاملةاألداء الشامل للمؤسسة ليس له معىن إال إذا مت تنا

 والزابئن؛ملسامهني ات يف املؤسسة من طرف هو الذي أييت يف مقابل الثقة اليت وضع االقتصادي:األداء -
 ؛هو الذي يعكس وضعية العمال داخل املؤسسة: و األداء االجتماعي-
ة وتطور حميطها، ي يعكس إسهام املؤسسة يف تنميهو الذو  la Performance Sociétale: األداء اجملتمعي-

 ؛فيه تنشطقعها داخل اجملتمع الذي حتسني مو كذا و 
 ا.احلفاظ عليهإسهام املؤسسة يف محاية البيئة و هو الذي يعكس مدى : و األداء البيئي-
 ل للمؤسسة."ألداء الشاماب»عليه فان حمصلة هذه األنواع األربعة من األداء يشكل ما أصبح يعرف و 

املتزايدة أصبحت والقانونية عية ن الضغوطات االجتماذلك ألالبيئي، و وقد تزايد اهتمام الباحثني واملؤسسات ابألداء 
 O.Boiralار يقول هذا اإلطيف و  ال ستفقد مصداقيتها،إو محاية البيئة اليت تتواجد فيها املؤسسات على احرتام و تلزم 

ء البيئي أصبح يعد مصدرا للتطور ان األدا للمؤسسات، كما"إن املسألة البيئية تشكل حاليا رهاان اسرتاتيجيا ابلنسبة 
 والنمو، وليس قيدا جيب احرتامه".

 2يركز األداء الشامل على مجلة من املبادئ أمهها:و 
  لة األجل داخل اسرتاتيجية البيئية طويصادية، االجتماعية و بعاد االقتاألينبغي أن يكون هناك تكامل بني

 ؛املؤسسة
 ريقة فعالة؛مقابلة احتياجاهتم بط حماولةذات املصلحة و  حلوار بني األطرافضرورة تفعيل ا 
 تخدم املوارد الطبيعية اخلدمات اليت تسل االستثمار يف تطوير املنتجات و االهتمام ابالبتكار من خال

 ءة وفعالية على املدى الطويل؛بطريقة ذات كفا
  واالجتماعية والبيئية؛صادية إدارة املخاطر املتعلقة ابألمور االقتة اخلطر عن طريق استغالل الفرص و إدار 
 الجتماعي والبيئي؛االقتصادي، افصاح عند نشر املؤسسة لتقارير أنشطتها يف اجملال الشفافية واإل 
  معاملتهم بعدالة.احرتام حقوق املوظفني و 

 

                                                            
ئر، جملة العلوم د. مراد مراكشي، آليات جناح عملية تقييم أداء املؤسسة، دراسة حتليلية آلراء عينة من املديرين يف مؤسسات االمسنت العمومية يف اجلزا  1

 . 178، ص 2013االقتصادية، العدد الثالث والثالثون اجمللد التاسع، جويلية ،
 .34-33، ص 2005اإلسكندرية، الدار اجلامعية،  أمني السيد أمحد لطفي: املراجعة البيئية،  2
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 الشامل:ألداء ابمراقبة التسيري  عالقة-2
املؤشرات اليت غالبا ما تكون حتليلية ال تسمح بتفسري تضم األدوات التقليدية ملراقبة التسيري عددا كبريا من 

واضح لالحنرافات املالحظة ، يف حني تبحث األدوات احلديثة عن مؤشرات شاملة تعطي تفسريات واسعة حول 
التقدم الدائم مثل اجلودة الشاملة ،حيث تعد  االحنرافات املالحظة ،كما يفضل استخدام مؤشرات موجبة تؤدي اىل
ة الفرد او ودة يف احمليط اجلديد وتعوض فعالياملؤشرات اجلديدة اكثر مشولية وتسمح بتفسري افضل للتعقيدات املوج

ة االتصال االقتصادي يف القسم بفعالية شاملة تضم العناصر الداخلية واخلارجية ، املالية والنوعية وتسهل عملي
بعاد املالية ويف ظل حتول أبعاد األداء من االوالبيئية ابجلوانب االجتماعية اهتمام املؤسسات واليت تعكس 1املؤسسة ،

تكيف مع وجب عليه ال فان نظام مراقبة التسيري التقليديلذلك البحتة إىل املنظور ثالثي األبعاد )األداء الشامل(، 
إعداد مؤشرات خاصة و  ة مدمج ملبادئ التنمية املستدامةبناء نظام للقيادوكذا تكييف خمتلف أدواته و هذه املتغريات 

 .(ي، أداء اجتماعي، أداء بيئيأداء اقتصاد)الشامل ابألداء 
صادي، أداء اجتماعي، أداء قياس األداء الشامل )أداء اقتو  أصبح تقييم التسيري احلديثإذن فدور مراقبة 

تكييف نظام مراقبة التسيري مع هذه املبادئ املسؤولية اجملتمعية يف املؤسسة، و و دماج مبادئ التنمية املستدامة إب بيئي(
 Le contrôle de Gestionأطلق على نظام مراقبة التسيري تسمية حديثة هي" مراقبة التسيري اجملتمعي ")حيث 

Sociétal).2 

 االقتصادية:اإلفصاح عن األداء الشامل من طرف املؤسسات -3
الرتكيز على توفري  صبحأأمهية اإلفصاح ابلتحول التارخيي الذي حدث يف إدارة املؤسسة حيث يرتبط تزايد 

دة من نظام معلومات املؤسسة برام العالقات الوطيدة مع أصحاب املصاحل ابعتبارهم األطراف املستفيإالشفافية يف 
 .ملعلومات املناسبة لصنع قراراهتمالذي يوفر هلم ا
"الطريقة اليت مبوجبها تستطيع املنظمة إعالم اجملتمع  عن األداء الشامل على أنه:تعريف اإلفصاح وميكن 

 3أبطرافه املختلفة عن نشاطاهتا املختلفة ذات املضامني االجتماعية".

                                                            

 . 40السعيد بريش، نعيمة حيياوي، مرجع سابق، ص  1 
2 Anne Krupicka et Benjamin Drevton , Le développement durable : Une 
problématique de gestion ,14ème  conférence internationale de management 
stratégique ,IAE ,univ-poitiers,2005,p .07.  

 . 182لعايب عبد الرمحان، مرجع سابق، ص ا 3
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ن تكون أكثر صادية ألإحلاح على املؤسسات االقتتكمن أمهية اإلفصاح عن األداء الشامل يف كون هناك و 
االجتماعية   القضااي الرئيسيةيفئها املايل بواسطة تقاريرها املالية ولكن أيضا حول أدائها إفصاحا ليس فقط عن أدا

 .واألخالقية والبيئية
ليت عادة ما تكون حة ايكون ابلتايل على املؤسسات االقتصادية االستجابة ملصاحل أصحاب املصلو 

 ل تعزيز ثقة هؤالء األطرافومن أج ،املصاحلحدود اإلفصاح جيب مراعاة مجيع تلك متناقضة، وعند دراسة إطار و 
 .وسريعجيب أن يكون هناك إطار كاف لضمان اإلفصاح أبسلوب دقيق 

لذلك ظهرت دراسات حماسبية تؤكد على أمهية التقرير احملاسيب عن مدى التزام املؤسسة مبمارسة التنمية املستدامة، 
تقارير " ـاالقتصادية واالجتماعية والبيئية عن طريق ما يسمى ببعاد توسيع جماالت اإلفصاح لتشمل األ وابلتايل

ير " حيث تشمل جمموعة من املعلومات اليت تعدها املؤسسة وتفصح عنها حول أدائها املستدام سواء التقر االستدامة
ملؤسسات ا غري مايل يتم إصداره من قبل و سداسيأفهو تقرير سنوي  ،و اخلارجينيأللعامة او لألطراف الداخليني 

التقرير وسيلة لقياس  حيث ميثل هذا ،يف اجملاالت البيئية، االقتصادية، االجتماعية واألخالقيةرها اثألإلفصاح عن 
 1فصاح عن دور املؤسسة يف جمال االستدامة هبدف حتقيق التنمية املستدامة.األداء واإل
   االقتصادية:تقييم األداء الشامل للمؤسسة  صعوابت-4

 ها:يم األداء الشامل أمهيالصعوابت عند إجرائها لعملية تق املؤسسة مجلة منتواجه 
  بد من توفرها ابلطريقة اليم األداء الشامل إذ يعلومات شيء ضروري لتقامل: تعد علوماتاملقصور نظام 

 ال للمعلومات.فعلب من املؤسسة توفري نظام سليم و السرعة املطلوبة، هلذا يتطوالكم والنوع و 
 تواجه بعض املؤسسات  حتديد بعض مؤشرات األداء الشامل يف بعض األنشطة االقتصادية: صعوبة

ختتلف درجة يم أدائها الشامل و يتقؤشرات املتعلقة بنتائج نشاطها و صعوابت كثرية عند حتديد بعض امل
 2 بعض الصعوابت فيما يلي: تعدادميكن وبة تبعا الختالف طبيعة النشاط و الصع

 واختالف املنتج  يرجع ذلك إما لتعدد نوعياتالكمي حلجم اإلنتاج النهائي و اس صعوبة القي
تكرارها بني فرتة عدم  عدم توافق أزمنة تنفيذها أوه أو لتعدد العمليات اإلنتاجية و وحدة قياس

 وأخرى؛
 صعوبة التعبري الكمي عن بعض أهداف املؤسسة.  

                                                            
1 www.accountability.org . Consulter le 24 .01.2018. 

 .120، ص 2008عمرو حامد، قياس وتقييم األداء كمدخل لتحسني األداء املؤسسي، حبوث وأوراق عمل املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،   2

http://www.accountability.org/
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 : مؤشرات قياس األداء الشاملينالثاالفرع 
لثالثة للتنمية املستدامة اانطالقا من حتمية قيام املؤسسة بتأسيس جمموعة من املبادئ اليت تشمل العناصر 

 :واع من املؤشرات، اجملتمع، فان مؤشرات قياس األداء الشامل تتكون من ثالث أنوهي االقتصاد، البيئة
 :املؤشرات االقتصادية-1

التطور الذي ومع لمؤسسة كانت املؤشرات االقتصادية هي تلك اليت تسمح بقياس األداء املايل ليف املاضي  
ى تبتعد عن اجلانب املايل ت أخر اإلقبال على تبين التنمية املستدامة ظهرت مؤشرا من خاللبدأت تعرفه املؤسسات 

مصنفة حسب ستدامة و للتنمية امل دى مراعاهتاقياس م للمؤسسة، بغرضهي تسمح بقياس اإلسهامات االقتصادية و 
 (.مستثمرون، عمال،املصلحة مع املؤسسة )الزابئن، موردون،  ذات معيار األطراف

 :1أهم املؤشرات ابلنسبة لكل طرف من أطراف املصلحةومن 
 ؛لصايف، التقسيم اجلغرايف لألسواقالزابئن: رقم األعمال ا 
  :لشروط املتفق ت املوافقة لالصفقا ، نسبةاملشرتاةواخلدمات السلعة، املواد األولية  تكلفةاملوردون

 ؛عليها/ عدد الصفقات
 ؛، املنحالعمال: األجور املدفوعة 
  العوائد املوزعة فع او ختفيض ر  املالية،املستثمرون: األرابح املتأتية من االستثمار يف خمتلف األدوات

 ؛يف هناية الدورة
  :املتحصل عليها. فوعة، اإلعاانتاملدالضرائب  جمموعةالقطاع العمومي 

 :البيئية املؤشرات-2
كس اآلاثر البيئية املرتتبة عن املؤشرات البيئية هي املؤشرات اليت حتتوي على املعلومات غري املالية اليت تع

 .شطة املؤسسة على البيئةثريات أنيتم تقييم األداء البيئي من خالل قياس أتاألنشطة اليت متارسها املؤسسة، و 
 :اجلدول املوايل يوضح أهم مؤشرات األداء البيئيو 
 
 
 
 

                                                            
 .168العايب عبد الرمحن، مرجع سابق، ص   1



 الفصل الثالث:                       أسس األداء الشامل للمؤسسة في إطار التنمية المستدامة
 

 
148 

 (: املؤشرات القاعدية اخلاصة ابألداء البيئي07اجلدول رقم )                             

 أهــــــــــــــــــــــــــــــــم املــــــــــــــــــــــــــــؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

 األوليةاملواد 
  نوع )دون املياهالاالستهالك اإلمجايل للمواد األولية حسب 
 )نسبة املواد املستهلكة )يف شكل نفاايت مسرتجعة 

 الطاقة
 االستهالك املباشر للطاقة 
 االستهالك غري املباشر للطاقة 

 االستهالك اإلمجايل للمياه  املياه

 التنوع اإلحيائي
  اليت ميارس فيها النشاط )مملوكة/مؤجرة(،  ومساحة األرضموقع

 املتواجدة يف مناطق متتاز بتنوع حيوي غين
  حتديد أهم أتثريات األنشطة املمارسة على التنوع احليوي 

االنبعااثت الغازية، صرف 
 املياه، النفاايت

  انبعاث غازات التدفئة 
  ي ستستعمل فيهذال وحسب االجتاهكمية النفاايت حسب النوع 

 اخلدماتاملنتجات و 

  واخلدماتالتأثريات البيئية الهم املنتجات 
  ما اسرتجع منها ونسبة  والقابلة لالسرتجاعنسبة املنتجات املباعة

 فعال
  العاملية االلتزام ابلنظم والقوانني البيئية احمللية والوطنية و 

Source : Muriel Jougleux et Yves- Frédéric Livian, management et contrôle de gestion, 
édition Foucher, paris, 2007, p143. 

  املؤشرات االجتماعية:-3
الذي مدى أتثري املؤسسة على اجملتمع و يقصد ابملؤشرات االجتماعية تلك املؤشرات اليت تستعمل يف قياس و 

 .أخرى خارجيةمعايري داخلية و والزابئن واجملتمع احمللي وابقي الشركاء، وهي مصنفة وفق يدخل ضمنه كل من العمال 
 .واجلدول املوايل يوضح أهم مؤشرات األداء االجتماعي 
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 املؤشرات القاعدية لألداء االجتماعي  (:08)اجلدول                                     

 املــــــــــــــــــــــــــــؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتأهــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 التشغيل
  نوع العقدنوع التوظيف و 
  األعمال املتوسطورقم خلق مناصب عمل 

 واإلدارةالعالقات بني العمال 

  نسبة العمال الذين متثلهم املنظمات النقابية املستقلة أو جهات
 أخرى

  املعلوماتية اخلاصة ابلتفاوض مع األفراد حول القواعد واإلجراءات و
 تعديالت أنشطة املؤسسة، مثل إعادة البناء اهليكلي

 واألمنالصحة 

 األمراض املهنيةتصريح حبوادث العمل و التسجيل أو الب أسالي 
  للعمال املمثلةالتعريف ابللجان الرمسية 
  حوادث العمل العادية، حوادث العمل املميتة، أايم العمل

 الضائعة، معدل الغياابت

 والتعليمالتكوين 
  متوسط عدد ساعات التكوين لكل عامل حسب السنة أو حسب

 الفئة اليت ينتمي اليها العامل 

 وتكافؤ الفرصتنويع 
 التعريف بسياسات أو برامج التكوين 
  مع والرجال البنية التنظيمية لإلدارة العامة مع توضيح عدد النساء

 الثقايف.مؤشرات التنوع 
Source : Muriel Jougleux et Yves- Frédéric Livian, management et contrôle de gestion, 

édition Foucher, paris, 2007, p143. 

 
 : األداء االقتصادي وأدوات قياسهالثاين املبحث

دور املؤسسة يف حتقيق أداء  لالستدامة، ويظهر األساسية بادئامليعد األداء االقتصادي جزءا جوهراي لفهم 
 كونيأن اقتصادي مستدام من خالل خلق قيمة مضافة مستدامة لكافة األطراف ذات املصلحة، ويتطلب ذلك 

 ينتج عنه سلع وخدمات جبودة عالية وأبقل األسعار. كفاءة  نشاطها أكثر
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 ب األول: تقييم األداء االقتصادياملطل
 الفرع االول: مفهوم تقييم األداء االقتصادي 

ة ابالستناد إىل النتائج اليت وصفت عملية تقييم األداء االقتصادي أبهنا قياس أداء أنشطة الوحدات االقتصادي
 ت اىل تلك النتائج واقرتاح احللولاألسباب اليت أد ومعرفة سنة،كون تحققتها يف هناية املدة احملاسبية اليت عادة ما 

خرون أن األداء القتصادي يرى آ املستقبل، كماالوصول إىل أداء جيد يف هبدف  الالزمة للتغلب على تلك األسباب
والذي يعكس  لكفء والناجحاد هو نتيجة للتصرف واألداء اجلي ،يشري إىل درجة النجاح يف اجناز األهداف احملددة

 والتكاليف املناسبة.مدى كفاءة املؤسسات يف اإلنتاج اجليد من حيث الكميات 
وعليه ميكن القول أن تقييم األداء االقتصادي هو القدرة الواعية لإلدارة العليا على حسن استغالل وسائل 
اإلنتاج املختلفة، لتحقيق أهداف معينة حمددة سلفا و تشخيص االحنرافات و االختناقات و إجياد احللول الناجعة 

دقيقة العمال بصورة صحيحة و ملعلومات عن األداء و ظروف العمل و سلوك هلا، و يتطلب ذلك توثيق البياانت و ا
ت أأنش املنشودة اليتلتاليف االحنرافات مستقبال، و التوسع يف النواحي اإلجيابية قدر املستطاع و حتقيق األهداف 

 1.جلهاأاملؤسسة من 

ة، ومع التطور الذي بدأت هي تلك اليت تسمح بقياس األداء املايل للمؤسساالقتصادية التقليدية املؤشرات 
قياس اإلسهامات بعن اجلانب املايل وتسمح ختتلف تعرفه املؤسسات ظهرت احلاجة إىل وجود مؤشرات أخرى 

شرات شرات أداء مالية ومؤ االقتصادية للمؤسسة، من هذا املنطلق ميكن تقسيم مؤشرات األداء االقتصادية إىل مؤ 
 أداء غري املالية.

 هداف تقييم األداء االقتصادي الفرع الثاين: أ
 2تستهدف عملية تقييم األداء االقتصادي حتقيق ما يلي:

املدرجة يف خطتها  لوقوف على مستوى اجناز الوحدة االقتصادية للوظائف املكلفة أبدائها مقارنة بتلك الوظائفا-
 اإلنتاجية؛

                                                            
اسة د. عبد الغفور حسن كنعان املعمار، حافظ جاسم عرب املوىل، تقييم كفاءة األداء االقتصادي للشركة العامة لصناعة االدوية يف نينوى، در    1

 .03، ص .2010، 99حتليلية مقارنة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العدد 
  .04املرجع السابق، ص2
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لضعف واخللل، وذلك من خالل قياس إنتاجية كل عن مواطن ا  الوحدة االقتصاديةحتديد مسؤولية كل مركز يف-
خيلق منافسة بني األقسام ابجتاه  سلبا واجيااب والذي من شانه انوحتديد إجنازاته  اإلنتاجية،قسم من اقسام العملية 

 رفع مستوى الوحدة االقتصادية وادائها،
 الحنرافات وبيان أسباهبا واختاذ االجراء اإلصالحي هلا؛امدى مساعدة املستوايت اإلدارية على معرفة -
 قق عائد أكرب بتكاليف اقل وبنوعية جيدة.ة حتم املوارد املتاحة بطريقة رشيدالوقوف على كفاءة استخدا-

 للمؤسسةاملايل تقييم األداء  املطلب الثاين:
ييم أداء املؤسسات، حيث تعتمد التحليل املايل وتقتعد املؤشرات املالية من أقدم وأكثر األدوات استعماال يف 

حزمة واحدة تربط العالقة املؤسسات عموما على أدوات تقليدية واسعة االستخدام تشمل مجلة من النسب املالية ك
ملؤسسات لتغطية نقائص النسب ا إليها أالية أخرى تلجبني الرحبية والنشاط واملديونية، هذا ابإلضافة اىل مؤشرات م

 للمؤسسة.الية التقليدية للوصول اىل حتليل أعمق لألداء املايل امل
 هامش الربح معدلاألول: الفرع 

 يعد من املؤشرات املالية األكثر انتشارا واستعماال وحيسب ابلعالقة التالية:
 معدل هامش الربح= نتيجة االستغالل / رقم األعمال

يطلق عليه نسبة اهلامش وهي نسبة مهمة لتحليل رحبية املبيعات من خالل حتديد رحبية الدينار الواحد من املبيعات 
 1 جمموع التكاليف –نتيجة االستغالل =صايف املبيعات        حيث:اإلضافية بعد تغطية التكاليف 

رتفاع هذا املؤشر داللة على للمؤسسة، فا ويعترب من املؤشرات احملاسبية املهمة حيث يبني الكفاءة التشغيلية
اء املؤسسة ومقارنتها مع ان املؤسسة أكثر كفاءة واخنفاضه يعكس اضطراب مايل يف املؤسسة، كما يسمح بقياس أد

 مثيالهتا يف القطاع.
ن خرية هي جزء مذه االاما ما يعاب على هذه النسبة اهنا تعكس فقط رحبية الدينار الواحد من املبيعات، وه

ة بسبب جتاهلها حلجم املؤسسة مكوانت األداء التشغيلي وليس كله وابلتايل تكون قاصرة يف التعبري عن أداء املؤسس
سسة، وعليه جيب ربط معدل ذاهتا، فقد يكون املعدل مرتفع اال انه ال يتناسب مع حجم وطاقة االستثمار يف املؤ 

 .اهلامش مع مؤشرات أخرى كمعدل العائد على االستثمار
 
 

                                                            
 .233، ص2005ل املايل ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالستثمار يف البورصة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ،امني السيد لطفي، التحلي  1
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  (ROIالعائد على االستثمار ) معدلالفرع الثاين: 
مؤسسات الصناعية وخاصة يعترب العائد على االستثمار من املؤشرات األساسية املستعملة لقياس األداء لل

من الكشوف طرفيه حلصول على امع بداية القرن العشرين، ويقدم هذا املؤشر يف شكل نسبة حماسبية ابعتبار أنه يتم 
ميكن من خالهلا معرفة معدل العائد  احملاسبية، ليتم تشكيل عالقة بني األموال املستثمرة والنتيجة املصاحبة هلا، حبيث

نه أاألموال املستثمرة، كما و لنتيجة الناجم عن تلك األموال املستثمرة، فهذا املعدل هو عبارة عن تقييم حماسيب ل
ثر انتشارا ألنه يدمج ويدخل األموال ويعترب هذا املعدل املؤشر األك ،ستثمرةعمال واألموال امللرقم األيعكس املردودية 

 املستثمرة يف مؤشر األداء وحيسب ابلعالقة التالية:
 أس املال(معدل العائد على االستثمار= النتيجة الصافية / األموال املستثمرة )ر 

اصر هذا املعدل عادة ما يتم املمكن على عن وحىت يتسىن تفسري أفضل ألداء األموال املستثمرة وكذلك التأثري
 جتزئته إىل مكوانت ميكن التأثري عليها وهي:

(
 النتيجة الصافية

رقم االعمال
) (

رقم االعمال
األموال املستثمرة

) =  معدل العائدعلى االستثمار

وهذا حيث أن استخدام األصول يولد رقم األعمال  أهم العوامل األساسية للمردودية،وتشكل هذه التجزئة 
وتسمى  1.موال املستثمرةبات األخرى إىل حتسني مردودية األاألخري يولد النتيجة، ويؤدي حتسني هذه املكوانت مع ث

/ رقم  ةىل مكوانهتا االثنني وهي معدل اهلامش )النتيجة الصافيإحيث قسمت     Donaldson Brown معادلة
ويسمح هذا التقسيم ابلتمييز بني مصادر املردودية اليت  االعمال( ودوران األصول )رقم االعمال/ جمموع األصول(،

التحسني، االت جمبتسليط الضوء على تسيري األصول، وهذا يسمح الناتج عن تسيري اهلامش  هوداتجمأتيت نتيجة 
   2.انسجام مع مفاهيم مراقبة التسيرييف ورفع قيمة السهم 

من مث يعطي صورة عامة و  األداء الكلي للمؤسسة،سمح حبساب من خالل ما سبق، يتضح أن هذا املؤشر ي
املقارنة يف األداء بني املؤسسات املتواجدة يف نفس القطاع أو بني فرص استثمارية  إجراءهلا لكي يتيح للمسريين 

قومون من خالل التوقعات اليت يين أنفسهم عرب السنوات املاضية أخرى، كما يسمح هذا املؤشر بتقييم أداء املسري 

                                                            
 .125مت االعتماد على: د. نعيمة حيياوي، أ.د زكية مقري، مرجع السابق، ص   1
-2009، )07العدد ورقلة،امعة الباحث، ج د. هواري سويسي، دراسة حتليلية ملؤشرات قياس أداء املؤسسات من منظور خلق القيمة، جملة  

       .56(، ص 2010
2 Marie-Noëlle Désiré-Luciani, Daniel Hirsch, Nathalie Kacher, Marc polossat, Le grand livre 
de contrôle de gestion, Edition –Eyrolles, paris, 2013, p180. 
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و بشكل عام كل مركز يف حساب مردودية كل قسم أو وحدة ها، كما ميكن استعمال هذا املؤشر أيضا ادعدإب
انت بني خمتلف مراكز املسؤولية عقد مقار و  هافيخالله تقييم أداء املسؤولني مسؤولية على حدى، حيث يتم من 

املؤشر أيضا بتقدمي معلومات هامة حول تتبع األداء من خالل املقارنة مع السنوات املاضية. كما يسمح هذا و 
ليتم على أثرها اختاذ القرارات  البحث عن نقاط القوة والضعف هلا مردودية االستثمارات املوجودة ابملؤسسة املتمثلة يف

الصائبة التشغيلية منها واالسرتاتيجية )كقرار التنازل...(، كما جنده يستعمل كأحد أساليب اختيار االستثمارات 
حيث يتم تقدير النتيجة اليت ميكن أن يقدمها االستثمار اجلديد ليتم  املؤسسة اقتناء استثمارات جديدةتريد  عندما

 على أثرها حساب العائد املتوقع تقدميه إذا ما مت اقتناؤه وتوظيفه داخل املؤسسة.
بار عني االعتبلتمتد اىل املستوى املايل، حيث أتخذ  Donaldson Brownكما ميكن جتزئة معادلة   

مهني وبقياس أثر رافعة يتعلق هنا بتسليط الضوء على مكوانت الرحبية للمسا مرمستوى مديونية املؤسسة، واأل
 : على الشكل التايل املديونية، وتصبح العالقة

 مجايل اخلصوم/األموال اخلاصة(=)الربح/املبيعات(. )املبيعات/امجايل األصول(. )ا (ROEرحبية املسامهني )
ويف النسبة  (ROI)فرحبية املسامهني تعتمد على الرحبية االقتصادية للمؤسسة اليت متثل الطرفني من العالقة 

أثر الرافعة النسبة الثالثة على وتعرب  هنما متساواينأاخلصوم على اعتبار  األصول إبمجايلمجايل إالثالثة ميكن تعويض 
l’effet de levier de l’endettement،  تشري اىل انه كلما  املديونية حيثهي مقياس لرافعة هذه النسبة

 حيث: 1االستثمار.من عائد  زادت مديونية املؤسسة كلما تضاعفت رحبية املسامهني

( ونيةيدامل ( ر افعة   ( معدل دوران األصول) (هامش الربح) =  رحبية املسامهني

 :  االنتقادات املوجهة هلذا املؤشر-
 2من بني االنتقادات اليت يوجهها بعض الدارسني هلذا املؤشر:

ن األهداف األساسية دم اعتبار املردودية اهلدف الوحيد املنشود من طرف املؤسسة حيث تعد األهداف التجارية مع-
 ؛ىل حتقيقهااليت تسعى املؤسسة إ

إذا ما مت  دية اآلنية )فرتة اسرتداد قصرية(للمردودية يدفع ابملسريين إىل تفضيل املشاريع ذات املردو  القياس السنوي-
إذا ما مت استعمال القيمة اإلمجالية لألصول،  أو االستثمار بشكل سريع ،االعتماد على القيمة الصافية لألصول

                                                            
1 Marie-Noëlle Désiré-Luciani, Daniel Hirsch, Nathalie Kacher, Marc polossat, op.cit. , p.181. 
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ل اليت تتجاوز مدة حتقيقها )دوراهنا( السنة جندها مبعىن أخر أن عدم االنسجام يفسر ابألخص يف أن مردودية األصو 
 حتسب ويتم احلكم عليها من خالل سنة واحدة. –وفق هذا املؤشر  –

 :EVAاالقتصادية املضافة  : القيمةالثالثالفرع 
(، EVA( ،)Economic Value Addedيرجع الفضل يف ظهور مدخل القيمة االقتصادية املضافة )    

كاان يعمالن   اللذان (G.Bennett Stewart’sزميله جي بنت ستيوارتس )و  ( joel sternسرتن)للباحثني جول 
املذكور على أن   EVAيقوم املدخل ، و 1982ستشارات، و كان ذلك عام ( لالStern-Stewartsلدى شركة )

ملستثمرة، بصرف النظر عن اكفاءة اإلدارة تقاس مبدى قدرهتا على حتقيق أرابح التشغيل تزيد عن تكلفة األموال 
 مصدرها سواء كان املالك أو املقرضون.

أما إذا  أمام خلق أو إضافة لثروة املالك وهكذا لو كانت رحبية التشغيل تفوق تكلفة األموال، حينئذ نكون
تكلفة األموال أكرب من أرابح التشغيل حينئذ نكون أمام تبديد للثروة. وإذا ما كان األساس يف مكافأة اإلدارة  كانت

لني يف مقام واحد مع هو مدى قدرهتا على حتقيق إضافة اىل ثروة املالك، فإننا بذلك نكون قد وضعنا اإلدارة والعام
قيق ملصلحة إدارة املؤسسة ويف ذلك تفعيل ألساسيات حوكمة ليصبح حتقيق مصلحة املالك هو ذاته حت محلة األسهم

 1:االقتصادية املضافة إىل ثروة املالك اعتمادا على العالقة التالية القيمة الشركات. وتقاس
𝐸𝑉𝐴  تكلفة األموال –= صايف ربح التشغيل بعد الضريبة 

)(رأس املال املستثمر)
تكلفة األموال

راس املال املستثمر
−

صايف ربح التشغيل بعد الضريبة
رأس املال املستثمر

) = 𝑬𝑽𝑨 

𝐸𝑉𝐴  املتوسط املرجح لتكلفة األموال(  –= )معدل العائد على رأس املال املستثمرx  رأس املال
 املستثمر

، أي مجعت بني أتثري كل من املالحظ من املعادلة األوىل أهنا مجعت بني العائد من التشغيل وتكلفة التمويل
 رات االستثمار وقرارات التمويل.قرا

 ل: إعادة النظر يف البنود املكونة للقوائم املالية من خال (EVAحيث يتطلب مدخل )
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 يد النظر يف حمددات إعادة النظر يف عناصر تكلفة التشغيل حيث يتميز هذا املدخل عن غريه ابنه يع
قوم على مفهوم ياالقتصادي الذي تكلفة التشغيل، اذ يتعامل مع تلك التكاليف من منظور الربح 

 ؛تحقاق الذي يقوم على مفهوم االسالتدفقات النقدية، وليس من منظور الربح احملاسيب
  هذا ابإلضافة إىل تعديالت كثرية يتطلبها مدخل القيمة االقتصادية املضافةEVA  قدرهتا مؤسسة

(Stern-stawrts مبا يعادل )عدد حمدود من العناصر عنصر، إال أن املمارسات انتهت إىل 160 
 1ابعتبارها األكثر أمهية وتتمثل هذه العناصر يف:

 فروق تقييم املخزون السلعي؛ -

 يها(؛املصروفات اليت ال تتطلب تدفقات نقدية )من بينها خمصص الديون املشارك ف -

 قسط إطفاء شهرة احملل؛ -

تد أتثريها لعدد من ميية، وما ميثلها من النفقات اليت شهار فقات البحث والتطوير واحلمالت اإلن -
 السنوات؛

 الضرائب املؤجلة؛ -

 االستثمارات االسرتاتيجية؛ -
  التشغيلي؛الفوائد الضمنية يف قسط التأجري-
 نفقات إعادة هيكلة األصول. -

ابلقيمة االقتصادية املضافة : ميكن تلخيص االنتقادات او أوجه القصور املرتبطة االنتقادات املوجهة هلذا املؤشر-
 2فيما يلي:

، ك وذلك يف جمال احلسابلقى القيمة االقتصادية املضافة حمدودية يف كوهنا حتفز املسريين على رعاية مصاحل املالت-
 ؛اسبية املرتبطة بهالتعديالت احملجراء توحيد دويل حول طريقة حساب املؤشر و إلذلك تدعو بعض املكاتب اىل 

كز على األداء لسنة مالية أهنا تر  –كغريها من املقاييس املالية   – EVAمن العيوب اجلوهرية اليت توجه ملقياس -
أي األداء قصري األجل، مما ينجر عنه ما يعرف مبخاطر األجل القصري، ذلك أن اإلدارة حتتاج إىل مقاييس  واحدة

                                                            
 .348نفس املرجع السابق، ص   1
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ال أيخذ يف احلسبان  EVAليات االسرتاتيجية، فحساب وبشكل عام العم ة األجل خاصة عند تقييم املشاريعطويل
 ؛الية يتم على حساب األجل الطويللذلك فتعظيم القيمة االقتصادية املضافة احل ر القرارات على السنوات املقبلةأاث
بذلك ال املالية املعدة يف هناية الفرتة، فهو  كغريه من املقاييس املالية يتم حسابه من البياانت  EVAابعتبار ان  -

 يساعد املسريين على حتديد األسباب احلقيقية لعدم الكفاءة يف النواحي التشغيلية.
نه يف السنوات األخرية أصبحت لوحدها ال أاملالية غري  االستعمال الكبري للمؤشراتبالرغم من وعموما ف

 1أمهها:عدة انتقادات تكفي للحكم على األداء ووجهت هلا 
  إمكانية ملموسة للعمل؛ال تعكس معطيات جمردة تعترب 
 ال تسمح و  داء املايلترتمجها برتاجع يف األث غالبا ما تعلن عن مشاكل قدمية تتعلق ابملاضي حي

 بتوقع املستقبل؛
 وال توضح الطريق الذي  قد تبني املؤشرات املالية وجود حتسن أو تراجع، لكن ال تعين شيئا ملموسا

 جيب إتباعه؛
 ملباشرة وتعرقل االستثمار اية ابملدى القصري وتشجع على االستثمار يف النتائج تتعلق املؤشرات املال

والفكرية اليت تغذي النمو  يف املشاريع اليت ختلق القيمة يف املدى الطويل خاصة يف األصول املعنوية
صري واليت على املستقبلي، على أساس أن ذلك سيؤدي إىل تراجع هذه املؤشرات يف املدى الق

 يتم التقييم؛ أساسها
 التكنولوجي للمدى  بصفة عامة توجد صعوابت يف ترمجة وتربير مشاريع البحث والتنمية واالبداع

التصال( ال ميكن االبعيد بواسطة املؤشرات املالية، كما ان هناك بعض النشاطات )كاإلشهار، 
علم جيدا ضرورة هذه ن املؤسسات يف حالة املنافسة تأبواسطة هذه املؤشرات ابلرغم من  تربيرها

 ملدى املتوسط.على ا منافستها ءلبقاالنشاطات 
 للمؤسسة  تقييم األداء العمليايت الثالث: ملطلبا

 حنو الزبون )رضا الزبون( التوجه احلصة السوقية، اجلودة،يشمل األداء العمليايت كل من اإلنتاجية وحتسني 
 القيمة املضافة.و 
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 الفرع األول: اإلنتاجية وحتسني اجلودة 
 اإلنتاجية:-1

ترتبط مؤشرات اإلنتاجية مباشرة بوظيفة اإلنتاج، ويتم التعبري عن اإلنتاجية أبهنا العالقة بني إمجايل املخرجات 
مثل عدد الساعات  ملبالغ املتحصلة ووحدات املدخالت)اإلنتاجية الكلية( مقاسة على أساس الوحدات املنتجة أو ا

الالزمة إلنتاج سلعة معينة، وهناك مؤشرات لإلنتاجية تتحدد ابلنسبة لوحدات املدخالت األخرى، وكذلك عدد 
 1.الساعات الالزمة لإلنتاج

يع عناصر اإلنتاج اليت وقد ورد يف مفهوم اإلنتاجية أبهنا قياس العالقة بني املخرجات واملدخالت أو مج
واحدة  ةستخدام وحدابر املخرجات املنتجة على املخرجات، وتوصف اإلنتاجية أبهنا مقدااستخدمت يف احلصول 

لنسبة اليت حيث حتسب اب من املصادر، وهي وفقا لذلك مقياس لكفاءة استخدام املوارد املتاحة من قبل املنتجني
إلنتاج أو املخرجات لا اسليست مقي منه فاإلنتاجية هيمتثل جمموع املخرجات مقسوما على جمموع املدخالت، و 

 رغوبة.وإمنا هي مقياس لكيفية استخدام وتوليف عناصر اإلنتاج للحصول على نتائج م املنتجة
 جودةلل التحسني املستمر-2

وضع خطط  وهذا يتطلبويقصد بتحسني اجلودة هو حتسني مواصفات املنتج سواء كانت سلعة أو خدمة، 
هتدف إىل إجراء حتسينات حمددة على منتوجات املؤسسة، ومن هذا املنطلق حاول العديد من الباحثني حتديد 

  2وحصر أهم العناصر اليت ميكن االعتماد عليها لقياس حتسني اجلودة وتتمثل هذه العناصر فيما يلي:

 الرتكيز على العمليات؛  -

 العمل اجلماعي؛  -

 اجلودة؛ التدريب املستمر على  -

 تنمية العنصر البشري؛  -

 غرس قيم التحسني والتطوير املستمر لدى مجيع العاملني ابملؤسسة؛  -

 النظام املتكامل للمعلومات؛  -

 التوجه ابحتياجات الزبون. -

                                                            
 .46، ص 2008علي عباس، الرقابة اإلدارية يف منظمات األعمال، الطبعة األوىل، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،   1
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 الفرع الثاين: احلصة السوقية ورضا الزبون
 احلصة السوقية-1

يعرب عنه بعدد الزابئن أو كمية املنتوجات يعكس هذا املؤشر نصيب املؤسسة من سوق معني، وميكن أن 
 1.املباعة أو مبالغ املبيعات يف السوق

ويعترب مؤشر احلصة السوقية من املؤشرات اجليدة للتمييز بني املؤسسات الناجحة يف أنشطتها، لذلك جند 
 السوقية ل السعي إىل حتليل حصتهاوذلك من خال لتحقيق حصة سوقية أعلى من غريها أغلب املؤسسات تسعى

 2تتمكن من توقع املستقبل.حىت ومجع معلومات عن املؤسسات املنافسة والقوية يف السوق 
 رضا الزبون-2

كما حيدد قيمة رأس املال الفكري لديها، وقد يكون العكس   دية للمؤسسةإن رضا الزبون حيدد القيمة االقتصا
املؤسسة يعزز من موقعها التنافسي ويزيد من قيمتها صحيحا أيضا، إذ أن ارتفاع قيمة الرأس املال الفكري لدى 

 3االقتصادية
 4 وحسب كابالن ونورتن ميكن التعبري عن جمال التوجه حنو الزبون اعتماد على:

 ع الزابئن احلاليني؛مويعرب عنه من خالل نسبة منو املؤسسة اليت حتققت  ،االحتفاظ ابلزابئن 
 ون جديد، أو نسبة ويعرب عنه ابلتكلفة اليت تتحملها املؤسسة جلذب زب ،امتالك زابئن جدد

 املبيعات للزابئن اجلدد؛
  عينة كاجلودة؛عن مستوى إشباع املؤسسة لزابئنها حسب معايري م الزابئن، ويعربإشباع 
 زء واحد من السوق بعد ويعرب عن هذا املؤشر ابلربح الصايف لزبون واحد، أو جل، رحبية الزابئن

 ل عليه؛ألخذ يف االعتبار التكاليف اليت مت إنفاقها لدعم هذا الزبون واحلصو ا
 جاهتم علها تتوقع احتياويهتم هذا املؤشر بعالقة املؤسسة بزابئنها مما جي ،العالقة مع الزبون

 والسرعة يف االستجابة هلا.
  

                                                            
1 Roberts Kaplan and David Norton, the Balanced Scorecard translating strategy into action, 
Harvard business School, Press .USA .P68 .  

 .369، األردن، ص 2006، دار الشروق للنشر والتوزيع، 1قاسم انيف علوان احملياوي، إدارة اجلودة يف اخلدمات، ط  2
 .369قاسم انيف علوان احملياوي، مرجع سابق، ص   3

4 Robert Kaplan and David Norton, Op. Cit, p75. 
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  املضافة الفرع الثالث: القيمة
شراء املدخالت من الوحدات وقيم عرفت القيمة املضافة على أهنا متثل الفرق بني قيمة املبيعات الكلية 

 1.فوائدو  أرابح وإجياراتكواملوزعة  االقتصادية األخرى، إذ متثل هنا حصة عوامل اإلنتاج من الدخل الباقية 
وحدة االقتصادية ودورها يف عكس أمهية اليعد معيار القيمة املضافة من املعايري الشاملة واملهمة، ألنه يو 

 ن معيار القيمة املضافةإ، فألهم على مستوى املشروع اخلاصاالقتصاد الوطين، ففي الوقت الذي يعد معيار الربح ا
قيمة املضافة كوهنما األجور من بني عناصر اليعد األهم على املستوى الوطين وعلى األخص عنصري الرواتب و 

 روعات االقتصادية األخرى.ما يوفره املشروع من قيم مضافة غري مباشرة للمشعكسان مدى تشغيل العمالة، فضال يع
 : األداء االجتماعي وأدوات قياسهلثاملبحث الثا

فة األصعدة، فمع تزايد االهتمام اهتماما ابرزا ومتزايدا على كا ايلميثل موضوع األداء االجتماعي يف العصر احل
وتقديره كميا يف كثري  وبة قياسهرغم صعابملسؤولية االجتماعية تزايد االهتمام أيضا ابألداء االجتماعي وطرق قياسه، 

 .من األحيان
 املطلب االول: تقييم األداء االجتماعي للمؤسسة

 تماعيالفرع األول: ماهية األداء االج
وعة واحملددة سلفا، ويقسم جناح املؤسسة يف حتقيق أهدافها االجتماعية املوض االجتماعي مدىيقصد ابألداء 

ن األداء اخلارجي إعاملني، فالداخلي ابملالكني وال األداء االجتماعي إىل داخلي وخارجي، ففي حني يرتبط األداء
 .احمللي واحلكومةاجملتمع الزابئن، اجتاه نعين به األداء جتاه 

ومنه فاألداء االجتماعي يعرف على أنه:" يضم انعكاسات نشاط املؤسسة على اجلانب االجتماعي جلميع 
 2 أصحاب املصاحل )املسامهني، املدراء، العمال، العمالء، املوردين، الدولة، اجلمعيات....(.

االجتماعي يكون إبدماج مصاحل العمال  يف حني يرى مدير مكتب "مركز املدراء الناشئني: "أن حتقيق األداء
بغرض إنشاء وعلى املدى الطويل جملس إداري كفضاء الختاذ قرارات مجاعية واختيار االسرتاتيجيات اليت تنسجم 

 3.واحلوار االجتماعي مع األفراد العاملني"

                                                            
 .06د. املعماري واملوىل، مرجع سابق، ص   1
 .161رهيبة مقدم )رسالة دكتوراه(، مرجع سابق، ص   2
 .3عبديل مباركة، دور وكاالت التقييم االجتماعي يف قياس األداء االجتماعي ألصحاب املصاحل، حالة املؤسسات اجلزائرية، ص   3
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لك أداء تضمن ذفمصطلح األداء االجتماعي للمؤسسة يعكس أثر أنشطة املؤسسة على اجملتمع حبيث ي
 .جودة احلياة وظائفها االقتصادية والتصرفات األخرى املقررة للمسامهة يف

 1 وعلى هذا األساس مت حتديد أربعة جماالت رئيسية لألداء االجتماعي تتمثل يف:
ا واليت تعترب بصفة رئيسية ذات فائدة للجمهور : يتضمن هذا اجملال تلك األنشطة املوجهة اجتماعيتطوير اجملتمع-

 ؛معيغذاء والتخطيط والتحسني اجملتالعام كاألنشطة اإلنسانية العامة للمؤسسة، برامج ال
وجه حنو العاملني، على سبيل املثال، حتسني ممارسات ابألداء االجتماعي امل يتعلق هذا اجملالاملوارد البشرية: -

 ؛اجليدة يز، توفري فرص العملالتوظيف، برامج التدريب، ظروف التشغيل، سياسات التحف
واء، ي تلك األنشطة املوجهة من اجل ختفيف ومنع التدهور البيئي كتلوث اهله املوارد املادية واملسامهات البيئية:-

 املاء، صيانة املوارد النادرة والتصرف يف النفاايت الصلبة.
 األداء االجتماعي  مناذج قياس الفرع الثاين:

حيث عرض النموذج  ،1979( يف Carrollاالجتماعي ل)ظهرت األعمال األوىل يف جمال قياس األداء 
التصميمي األول من نوعه لألداء االجتماعي للمنظمات، هذا النموذج حيدد مفهوم األداء االجتماعي من خالل 

مث ظهرت فيما بعد العديد من الدراسات اليت تناولت مفهوم األداء االجتماعي من  ،تكامل وترابط ثالثة أبعاد
 2:التالية خالل النماذج

ماعي حيث عرض منوذجا من بني النماذج األوىل اليت وضعت لتصميم األداء االجت وتعترب: (Carrollمنوذج )-
 مكوان من ثالثة أبعاد هي:

 ة االجتماعية وال يتضمن هذا : يتضمن الغاايت اليت تود املؤسسة حتقيقها من ممارسة املسؤوليالبعد األول
والتوقعات قي يناسب املعايري فقط حتقيق املردودية االقتصادية واحرتام القوانني، وإمنا ممارسة سلوك أخال

 ؛اجملتمعية واألكثر طوعية
 سها من خالل أربعة مواقف هي الرفض، االلزام هو التوعية االجتماعية، ويتم قياالبعد الثاين: و

 ية تعديالتألرفض املؤسسة تعين بالنسبة حلالة الرفض، فاالجتماعي، التكيف، االستجابة )االستباقية(، 
أما ابلنسبة لإللزام، فهي تلتزم ابحلد األدىن القانوين، يلي ذلك التكيف وهو مرحلة متقدمة  يف سياستها،

                                                            
 .03أمني السيد لطفي، مرجع سابق، ص   1
يل حول وهيبة مقدم، احلاجة إىل تصميم لوحة القيادة من أجل دمج املسئولية االجتماعية يف منظمات األعمال وقياس األداء جتاهها: امللتقى الدو   2

 .211، ص 2012نوفمرب  21و 20سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهاانت التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية، يومي 
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التعامل مع أخريا االستباقية )االستجابة اجلماعية( حيث تعترب احلالة املثالية يف من املرحلة السابقة، و 
 ؛املسؤولية االجتماعية

 يضم قائمة مفتوحة من اجملاالت اليت تغطيها املسؤولية االجتماعية، و : وهو األكثر عملية، البعد الثالث
حيث ميكن أن يتعلق األمر ابجملاالت وفقا للفرتة الزمنية املتاحة للمؤسسة وللقطاع الذي تنشط فيه، 

 االجتماعية والبيئية واجلوانب املتعلقة ابملسامهني وكذا جودة وأمن املنتجات.
( أن األداء االجتماعي هو انتج عن تشكيلة تنظيمية ممثلة من خالل جمموعة Wood: ترى )Woodمنوذج -

ظة، هذه املكوانت الثالثة تربط املؤسسة ابجملتمع ،حيث ابملبادئ واألنظمة الداخلية، والنتائج املالح اتزامتمن االل
( للمؤسسة ككيان يؤثر على أصحاب املصلحة و على اجملتمع و على ذاته أيضا، و يعتمد هذا Woodتعرضت )

( هو جمموعة من التصنيفات اليت تعكس Woodالتصميم على نظرية األنظمة املفتوحة، فاألداء االجتماعي وفقا ل)
املؤسسات يف شقها املتعلق آباثر و نتائج هذه النشاطات على اجملتمع و على أصحاب املصلحة وعلى نشاطات 

اليت حتددها مبادئ املسؤولية تائج من خالل الرتابطات العامة واخلاصة و املؤسسة ذاهتا، تتحدد طبيعة هذه الن
 التايل: جلدولاالجتماعية، و ميكن توضيح هذا النموذج من خالل ا
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 1991( Woodمنوذج األداء االجتماعي املقرتح من طرف ) (:09رقم ) اجلدول

مبادئ املسؤولية 
 االجتماعية

 

 أنظمة التفاعل االجتماعي

 

 نتائج وأاثر األداء

املنظمة اليت  :الشرعية
تتحسن يف استعمال احلق 
الذي مينحه هلا اجملتمع 

 ختتفي   

مجع  :التقييم البيئي
املعلومات الضرورية من 
أجل التفاعل مع احمليط 

االجتماعي والبيئي 
والسياسي والقانوين 

 واألخالقي    

اآلاثر على األشخاص وعلى 
 املنظمات

 :املسؤولية العامة
ولة عن أاثر ؤ املنظمات املس

 نشاطاهتا األولية والثانوية    

إدارة العالقة مع أصحاب 
االلتزام الفعال  :املصلحة

جتاه طلبات و ترقبات 
 أصحاب املصلحة الدائمني 

اآلاثر على البيئة الطبيعية 
 واملادية

 :حرية التصرف اإلدارية
املسريين والعمال هم 
 األطراف الفاعلة أخالقيا   

إدارة التحدايت اليت 
 :تواجه مجهور اجملتمع

إقامة أنظمة داخلية تسمح 
للمنظمة ابالستجابة اجليدة 

لالنشغاالت االجتماعية 
 ة املؤثرةيأو السياس

اآلاثر على األنظمة 
 االجتماعية واملؤسسية

يل وهيبة مقدم، احلاجة إىل تصميم لوحة القيادة من أجل دمج املسئولية االجتماعية يف منظمات األعمال وقياس األداء جتاهها: امللتقى الدو  املصدر:
 .212، ص 2012نوفمرب  21و 20حول سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهاانت التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية، يومي 

 
 : مؤشرات قياس األداء االجتماعي الفرع الثالث:

تقيس مؤشرات األداء االجتماعي فعالية خمتلف األنشطة االجتماعية اليت تؤديها املؤسسات من خالل 
جماالت املسؤولية االجتماعية ومقارنة هذه املؤشرات الكمية والقيمية لسنوات عديدة للوقوف عند تطورها ومدى 

وب للمؤسسة، ووفقا للمبادرة العاملية للتقارير تتناول مؤشرات األداء االجتماعي تعاملها مع األداء االجتماعي املطل
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أتثريات املؤسسة على األنظمة االجتماعية اليت تعمل يف نطاقها، حيث حتدد جوانب األداء االجتماعي احملورية 
 مارسات العمل، حقوق اإلنسان واجملتمع.مباملتعلقة 

 1:ما يليفي: وتتمثل ات العملمؤشرات األداء املتعلقة مبمارس-1
ردها البشرية يف تنفيذ خططها كيفية اليت تعتمد هبا املؤسسة على مواالصورة عن وهي تعطي : مؤشرات التوظيف    

 ؤشرات التالية:املاالسرتاتيجية وهذا ابالعتماد على 
ايف العمالة على مدى ثالثة صلدائمني من خالل قياس اخنفاض أو ارتفاع اإمجايل قوة العمل وإمجايل املوظفني  -

 سنوات؛
عدل الدوران املرتفع اىل مإمجايل عدد ومعدالت املوظفني الذين يرتكون العمل )دوران العمل(، حيث يشري   -

 ارتفاع نفقات توظيف العمال؛ و عدم املساواة يف مكان العمل، مما قد يؤدي إىلأمستوايت عدم الرضا بني املوظفني 
 املوارد البشرية واحلد األدىن من املزااي املمنوحة للموظفني، حيث يقدم املؤشر مقياسا الستثمار املؤسسة يفاملزااي  - 

 اليت متنحها ملوظفيها.
والرعاية اليت تقوم هبا املؤسسة  مستوى العنايةو يعكس أداء الصحة والسالمة  :مؤشرات الصحة والسالمة املهنية -

صحة  بية يف احلفاظ علىت الغياب واإلصاابت املنخفضة إىل االجتاهات اإلجيااجتاه موظفيها، حيث تشري معدال
 ويعرب عن هذا اجملال ابملؤشرات التالية: ،وسالمة العاملني وإنتاجيتهم

  ة زمنية معينة؛معدل حوادث العمل ويعرب عن تكرار هذه احلوادث من طرف قوة العمل خالل فرت 
  الل فرتة زمنية معينة؛ختكرار األمراض املهنية من طرف قوة العمل معدل األمراض املهنية ويعرب عن 
  فاع عدد األايم الضائعة ارتفاع احلوادث واألمراض املهنية إىل ارت ، حيث يؤديايم املهدرةاألمعدل

اء املؤسسة يف اهتمامها وابلتايل ميكن ملعدل التغيب الناتج عن حادث العمل أو مرض أن يعرب على أد
 بصحة وسالمة أفرادها.

ملعرفة لدى املوظفني وسع ا: يعد حتسني رأس املال البشري من خالل التدريب الذي يمؤشرات التدريب والتعليم-
 عنصرا أساسيا يف تنمية املؤسسة ويقصد ابلتدريب:

 مجيع أشكال التكوين املهين واإلرشاد؛ 

                                                            
 مت االعتماد على:  1

 ( املبادرة العاملية إلعداد التقاريرLA إصدار )08، ص 2006، 30. 
 ( املبادرة العاملية إلعداد التقاريرLA إصدار )12، ص 2006، 30. 
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 اإلجازات الدراسية املدفوعة األجر اليت متنحها املؤسسة ملوظفيها؛ 
 التدريب والتعليم ابخلارج ودفع مثنه كليا أو جزئيا من طرف املؤسسة؛ 
 مثل الصحة والسالمة. لتدريب بشأن موضوعات معينةا 

 ن التدريب املقدم من طرف املشرفني ال يدخل يف هذا اإلطار.أمع اإلشارة  
 كما يضم هذا املؤشر املؤشرات الفرعية التالية:  

  معدل ساعات التدريب كل عام لكل موظف وفقا لطبيعة عمله، حيث يساهم هذا املؤشر يف التحسني
 املؤسسة؛املستمر على املستوى الشخصي للعامل و 

 ية برامج إدارة املهارات والتعليم املستمر، حيث تساعد على اكتساب املهارة اليت تؤهل العاملني لتلب
 ؛األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة

 التطوير  على نسبة العمال الذين حيصلون على تقييمات منتظمة ألدائهم، حيث يساعد تقييم األداء
 .الشخصي وتعزيز الرضا

: ويعرب عن التنوع الكمي داخل املؤسسة الذي يساعد على تنوع فريق العمل وينقسم تكافؤ الفرص اتمؤشر -
 هذا املؤشر إىل:

 تكوين هيئات احلوكمة؛ 
 .معدل الرواتب للرجال ابملقارنة ابلنساء يف نفس الوظيفة 

ة اليت تنشط فيها وكيف تتم : ويهتم ابآلاثر اليت تسببها املؤسسات على اجملتمعات احملليأداء اجملتمع اتمؤشر -2
اجة للمعلومات حول احلإدارة وتسوية تفاعالت املؤسسة مع املنظمات االجتماعية األخرى، وبصفة خاصة تكون 

الرشوة والفساد واملشاركة يف وضع السياسات العامة، وممارسات االحتكار، والتوافق مع القوانني والقواعد إىل جانب 
 العمال والبيئة.

 تعبري عن أداء اجملتمع من خالل:حيث يتم ال
 تقييم اآلاثر النامجة عن عمليات املؤسسة على اجملتمع احمللي؛ 
 .عدد ونسبة العمليات اليت تطبق عليها برامج املؤسسة 

: تظهر مؤشرات األداء حلقوق اإلنسان التأثريات واألنشطة اليت تؤثر هبا املؤسسة حقوق اإلنسان اتمؤشر -3
ذات املصلحة، حيث تعتمد هذه املؤشرات على املواصفات  ألطرافهاعلى حقوق اإلنسان املدنية والسياسية 
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العنصرية، حرية ومن أهم هذه املؤشرات، ال ،ة اإلعالن العاملي لألمم املتحدةاملعرتف هبا دوليا وبصفة أساسي
 النقاابت، تشغيل األطفال واألعمال الشاقة.

  قياس األداء االجتماعياحملاسبة االجتماعية ل املطلب الثاين:
ة ابلتزاماهتا ومسؤوليتها أدوات قياس األداء االجتماعي مبثابة معيار للحكم على مدى وفاء املؤسس وتعترب

  احملاسبة االجتماعية.يفهم أداة أاالجتماعية، أي احلكم على الفوائد االجتماعية لنشاطها االقتصادي وتتمثل 
  االجتماعية احملاسبة األول:الفرع 

حتياجات املستخدم منها أحدث مراحل تطور الفكر احملاسيب ويرتبط تطورها اباحملاسبة االجتماعية هي من 
ابلبعد االجتماعي وما يفرض  واتساع قاعدة امللكية نتيجة ظهور شركات املسامهة، كل ذلك أدى إىل زايدة االهتمام

اجلهات و  ية، العمالء، املستثمرونلفرعامة عليه من التزامات اجتاه الفئات الداخلية واخلارجية املتمثلة يف اإلدارة، األنظ
 احلكومية.

وتعرف احملاسبة االجتماعية على أهنا: "مبثابة تذكري املؤسسات مبسؤوليتها وواجباهتا إزاء اجملتمع الذي تنتسب 
ولية االجتماعية تتضمن أال يتجاوز جمرد مبادرات اختيارية تقوم ؤ البعض اآلخر أن احملاسبة عن املسإليه، بينما يرى 

 1.ا املؤسسات صاحبة الشأن إبدارهتا املنفردة اجتاه اجملتمع"هب
وعرفت كذلك على أهنا:" فرع من فروع احملاسبة اليت هتدف إىل حتديد نتيجة أعمال املنظمة ومركزها املايل 

 2من خالل مدخل اجتماعي ابعتبار أن املنظمة هلا عالقة بفئات اجملتمع املختلفة وليس فقط مصاحل املالكني".
كما تعرف احملاسبة االجتماعية أبهنا:" تطبيق للمحاسبة يف جمال العلوم االجتماعية واليت تعتين بتطوير أساليب 
احملاسبة لتغطية األداء االجتماعي للمنظمة ابإلضافة لألداء االقتصادي وما يتطلبه ذلك من تطوير وسائل وأساليب 

جراء التحليالت وتقدمي احللول املالئمة للظواهر واملشاكل القياس املعتمدة يف احملاسبة التقليدية، من أجل إ
 3االجتماعية".

 4:على هذا األساس ميكن حصر أهداف احملاسبة االجتماعية يف النقاط التاليةو            

                                                            
سرتاتيجية حرمي حسن، الساعد رشاد، املديرين للمسئولية االجتماعية ومدى مسامهة منظماهتم يف حتملها، حبث ميداين يف عينة من منظمات الصناعية اال  1

 .13، ص 2005، عمان 02، العدد 08ابألردن، جملة العلوم التطبيقية، اجمللد 
 .50، ص 2000، سنة 114تمع العريب للمحاسبني القانونيني األردن، العدد حممد مطر، حماسبة املسئولية االجتماعية، جملة اجمل  2
 .167وهيبة مقدم، مرجع سابق )رسالة دكتوراه(، ص  3
مية، امعة اإلساليوسف حممد جربوع، مدى تطبيق القياس واإلفصاح يف احملاسبة عن املسئولية االجتماعية ابلقوائم املالية يف الشركات بقطاع غزة: جملة اجل  4

 .247، ص 2007، سنة 1اجمللد اخلامس، العدد 
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لتكاليف واملنافع الداخلية حتديد وقياس صايف املسامهة االجتماعية للمؤسسة اليت ال تشتمل فقط على عناصر ا-
 هلا أتثري على فئات اجملتمع؛ للمؤسسة، وإمنا أيضا تتضمن عناصر التكاليف واملنافع اخلارجية االجتماعية واليت

تتماشى  وأهدافهاملؤسسة ذلك من خالل حتديد ما إذا كانت اسرتاتيجية اقييم األداء االجتماعي للمؤسسة و ت-
من األرابح من جهة  املؤسسة لألفراد بتحقيق نسبة معقولة ومع طموح مع األولوايت االجتماعية من جهة،

 اهلدف؛ذا العنصر اجلوهري هل والرفاهية االجتماعيةبني أداء املؤسسات  ومتثل العالقةأخرى، 
رات املؤسسة على تعليم وصحة اإلفصاح عن األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة واليت هلا آاثر اجتماعية، كأثر قرا-

 تلوث البيئة وعلى استهالك املوارد.العاملني وعلى 
ومدى مسامهتها يف حتقيق  ويظهر هذا اهلدف ضرورة توفري البياانت املالئمة عن األداء االجتماعي للمؤسسة

رجية على حد سواء، من أجل األهداف االجتماعية، وأيضا إيصال هذه البياانت لألطراف املستفيدة الداخلية واخلا
ق األمثل هلا سواء من وجهة نظر العامة املتعلقة بتوجيه األنشطة االجتماعية وحتديد النطاترشيد القرارات اخلاصة و 

 .املستخدم أو من وجهة نظر اجملتمع
 احملاسبة االجتماعية الفرع الثاين: حتدايت 
ن التحدي الذي تواجهه احملاسبة االجتماعية هو صعوبة فصل التكاليف االجتماعية عن التكاليف إ

وهذا راجع لعدم وجود اتفاق على األنشطة اليت تعترب داخل نطاق احملاسبة االجتماعية واألنشطة اليت  االقتصادية
  1:ال تتدخل ضمن هذا النطاق، ولكن هناك معياران للتمييز بني األنشطة االجتماعية واألنشطة االقتصادية

األنشطة اليت تنفذها املؤسسة  اعية هيوجود أو عدم وجود االلزام القانوين ابلنشاط، فاألنشطة االجتم معيار-
 اليت حتدد طبيعة النشاط؛ جتاه اجملتمع، أي أن صفة االختيار أو االلتزام هيااختياراي لإليفاء ابلتزاماهتا 

ماعية وليس فقط األنشطة معيار النشاط ذاته أي ان األنشطة االجتماعية تشمل كل األنشطة ذات الطبيعة االجت-
ة االجتماعية للنشاط بغض النظر خر يقدم هذا املعيار على وجود الصفآاليت تقوم هبا املؤسسة بصفة اختيارية، مبعىن 

 عن وجود إلزام قانوين أو عدم وجوده.
يطرح صعوبة نشطة االجتماعية واألنشطة االقتصادية انبع من طبيعة نشاط املؤسسة الذي فالتشابك بني األ

تكاليف تدريب املوظفني يف املؤسسة هي من انحية تكاليف  ،القياس لكل نشاط بشكل مستقل، فعلى سبيل املثال
من الوالء واالنتماء لديهم جتاه اجتماعية ضرورية إلاتحة الفرصة أمام العاملني للرتقية والتدرج الوظيفي خللق حالة 

                                                            
 .247يوسف حممد جربوع، مرجع سابق، ص  1
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نتاجية واالرتقاء هبا كما ونوعا لزايدة تكاليف اقتصادية الزمة لزايدة االاملؤسسة، ومن انحية اثنية ميكن النظر إليها ك
 الرحبية يف املؤسسة.

وإذا كانت مشكلة التداخل بني التكاليف االجتماعية واالقتصادية متثل أهم مشكلة للمحاسبة االجتماعية، 
 1:واليت ميكن حصرها يف النقاط التاليةهناك مشاكل وصعوابت أخرى تتعلق ابلقياس احملاسيب االجتماعي 

 تفسري ماهية  يف : تكمن هذه املشكلةمشكلة قياس التكاليف االجتماعية على مستوى املؤسسة
 :ية حماسبيةألوىل اقتصادية والثانا ة، حيث هناك وجهيت نظر متعارضتنيالتكاليف االجتماعي

جملتمع نتيجة ممارسة املؤسسة فاالقتصاديون يرون أن التكاليف االجتماعية تتمثل يف املساوئ اليت يتحملها ا-
ن هذه إأخرى، وابلتايل ف و أي مواد ضارةاملصانع ألنشاطاهتا كالتلوث الناتج عن النواتج الكيماوية أو دخان 

 ؛املؤسسة مالكي ملها اجملتمع وليسالتكاليف يتح
 ينفقها التنظيم وال يتطلبها يف حني يرى احملاسبون أن التكاليف االجتماعية تتمثل يف األعباء املالية اليت-

قابل هذه التكاليف، ماقتصادي مباشر  نشاطه االقتصادي، فضال عن عدم حصول املؤسسة عن أية منفعة أو عائد
  احلكومة. جتماعية لقوانني تفرضهابل يتم إنفاقها نتيجة التزام املؤسسة ببعض املسؤوليات اال

 وى الوحدة االقتصادية.الرأي احملاسيب ال بد منه يف حالة ممارسة احملاسبة االجتماعية على مستمنه فو 
  لعوائد االجتماعية : تتعمق مشكلة قياس امستوى املؤسسةعوائد االجتماعية على المشكلة قياس

املؤسسة  د تكون من خارج قوأتخذ أبعاد أكثر من مشكلة قياس التكاليف االجتماعية، نظرا لكوهنا تتحقق ألطراف 
د أو لكل األطراف يف آن واح ،كالعاملنياملؤسسة  كاملستهلكني أو العمالء أو البيئة احمليطة، أو قد تكون من داخل 

ذا فضال عن أن العديد هحسب األنشطة االجتماعية اليت متارسها املؤسسة.  املؤسسة، وذلكسواء داخل أو خارج 
 وتكون بعيدةاملتعارف عليها،  خاصة ابملقاييس احملاسبية التقليديةنقداي  ااالجتماعية قد يصعب قياسه من العوائد

يف األصل يرجع إىل أن  كل ذلك  النتائج.يف إىل حد كبري درجة الثقة من األمر الذي يقلل  عن التقدير الشخصي
ة فتؤدي إىل حالة من الرضا لدى العوائد االجتماعية قد تكون يف صورة سلوكية تؤثر على النواحي النفسية أو املعنوي

زمة أو خلق تمع له ابملوارد الالاألفراد عن املؤسسة ينعكس أثره ابلتايل مرة أخرى على املؤسسة يف صورة إمداد اجمل
 أسواق جديدة ملنتجاته أو تدفق االستثمارات عليه بشكل أفضل من غريه وهكذا. 

                                                            
 ، مقال على املوقع:199د. سعدون مهدي الساقي، د. عبد العزيز نور، حماسبة املسئولية االجتماعية ملنظمات االعمال، ص  1

.1/02/20181onsulter le c : unpan1.un.org/intradoc/groups/public/.../UNPAN006101.pdf   
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قياس كيف ميكن لنا   فمثال ،مباشرةابلوحدات النقدية  يصعب قياسهاغري كمية الأن هذه الظواهر  وال شك
الناجتة عن اآلالت أو احلد من  النقدية للمنفعة اليت حيصل عليها أفراد البيئة احمليطة نتيجة تقليل الضوضاء القيمة

 األمر الذي ،املستهلكني جتاه املؤسسة دتولد عنأو قيمة االنطباع احلسن امل التشغيل،تلوث البيئة الناتج عن عمليات 
 كثري من الكتاب والباحثني إىل جتاهل العوائد االجتماعية واالكتفاء بقياس التكاليف االجتماعية.ال ادع

  تعرف عناصر تكاليف األداء االجتماعي االجتماعية املالئمة للقياس احملاسيبمشكلة خلق املعايري :
ماعية، و قد يسهل على الباحث ألية مؤسسة  أبهنا عناصر التكاليف الناشئة عن التزام املؤسسة مبسؤولياهتا االجت

قياسها و كيفية مقارنتها  لوهلة األوىل حتديد عناصر تكاليف األداء االجتماعي و لكن املشكلة تكمن يف كيفيةامن 
اليت تنبع من تعريف املسؤولية االجتماعية كة اكتساهبا نتيجة هذه التضحية و ابملنفعة االجتماعية اليت ميكن للشر 

حدوث عناصر التكاليف االجتماعية، فهي يف ذاهتا  ابلتايل يففاق و نة االللمؤسسة ابعتبارها النشاط املسبب لعملي
 بشكل هنائي من وجهة النظر العملية. اأبعادهو  ااك إمجاع على تعريفهمفهوم غري حمدد وليس هن

ة من تلك املسؤولية بشكل وهذا يعين عدم القدرة على حتديد مفردات أو عناصر التكاليف االجتماعية املتولد
 خالل التقرير بشكل مناسب متاما. هذه العناصر منوقياس ا ينعكس على حصر مهذا دقيق، و 

 األداء االجتماعي قياس ومواصفاتمعايري : املطلب الثالث
 املساءلة االجتماعية  الفرع االول: معايري

بل توجد جمموعة من املعايري  املسؤولية االجتماعية،ال يوجد حلد الساعة معيار موحد يشمل كيفية إدارة 
 املسؤولية االجتماعية أمهها:واملواصفات الدولية تشمل أجزاء من متطلبات 

 SA8000املساءلة االجتماعية  معيار-1
يف الوالايت املتحدة األمريكية من قبل جملس األولوايت االقتصادية  1997سنة  SA8000املعيار  ئأنش    

CEP والذي أصبح يدعى حاليا مبنظمة احملاسبة االجتماعية الدولية ،SAI،  للمساءلة الدولية املنظمة تُعدو 
 املساءلة اعتماد خدمات تعترب حني يف ،املعيار هذا تنقيح و مراجعة عن املسؤول اجلهاز (SAI) االجتماعية
 من تتخذ اليت و (SAI) االجتماعية للمساءلة الدولية للمنظمة اتبعة عاملية اعتماد وكالة وهي SAASاالجتماعية

 وفق الشهادات و االعتمادات ملنح التفويض و الصالحية العالقة ذات األجهزة متنح واليت هلا مقرا   نيويورك مدينة
وتعترب من أهم املواصفات اليت أصدرهتا هذه املنظمة وهي تتعلق ابحرتام ،SA 8000 االعتماد معيار متطلبات

 احلقوق االجتماعية )حقوق العامل، منع تشغيل األطفال، منع اإلجبار على العمل(.
 يف والتعديل للمراجعة خضعت واليت 1997 عام مطلع يف املعيار هذا من األوىل الطبعة صدرت

 األول املعيار هذا ويُعد .2014 عام يف املعيار هذا من األحدث الطبعة صدرت بعد وفيما2008 يف مث 2001 عام
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 توفري على ويعمل العامل، أحناء مجيع ويف األحجام مبختلف الشركات أنواع مجيع ويناسب للتدقيق قابليته جمال يف
 األصعدة. كافة  وعلى املؤسسة تديرها اليت اجملاالت خمتلف يف االجتماعية ابملسؤولية وااللتزام أتدية يضمن عمل إطار

 وتدير ترعى اليت املؤسسة مبظهر ابلظهور الراغبة الشركات ِقبل من العامل مستوى على اليوم املعيار هذا ويستخدم
 1واألخالقية. تماعيةاالج املسؤولية جتاه ُمستدام ابلتزام وتتمتع واألخالقية االجتماعية املسائل

هو تعريف املتطلبات اليت تسمح ملؤسسة ما إبنشاء ووضع سياسات وعمليات تسمح هلا  SA8000وهدف معيار 
مبعاجلة القضااي اليت ترتبط أساسا ابلعمال، واملؤسسة اليت تتبىن هذا املعيار ملزمة ابحرتام التشريعات الوطنية ومبادئ 

حلقوق اإلنسان واتفاقية األمم املتحدة حول بعض االتفاقات وخاصة املتعلقة مبنظمة العمل الدولية، التصريح العاملي 
 2.حقوق الطفل

حيث يضم هذا املعيار جمموعة من اجملاالت اليت توضح كيف ميكن للمؤسسة حتسني أدائها االجتماعي، 
 3:وتتمثل هذه اجملاالت يف

  :ما مل ينص  تشغل املؤسسات عمالة من دون سن اخلامسة عشر، أالحيث جيب عمل األطفال
 القانون احمللي اخلاص ابحلد األدىن للعمر؛

 جيب أال تدعم املؤسسات استخدام العمل الشاق؛: شاقالعمل ال 
  :لعمل على توفري جيب أن توفر املؤسسات بيئة عمل صحية وآمنة ملوظفيها واالصحة واألمان

 خمتلف املرافق الضرورية؛
 نقاابت أو احتادات  : جيب أن حترتم املؤسسات حق كافة موظفيها يف تشكيلحرية تكوين اجلمعيات

 ؛بشكل مجاعي واالنضمام إليها، واملفاوضة
  :أو االستفادة من  جيب أال تنخرط املؤسسات أو تدعم التمييز يف التوظيف او األجورالتمييز

لدين أو اإلعاقة أو اجلنس اعاقد على أساس العرف أو التدريب أو الرتقية، أو إهناء التعاقدات أو الت
 أو الوالء السياسي أو عضوية االحتادات؛

                                                            
 على املوقع:            SA8000 املسؤولية االجتماعية  1

                                    https://www.paltrade.org/ar_SA/page/social-accountability-
sa8000consulter le 11/2/2018 

2 AFNOR, Développement durable et entreprise, ORSE, Paris, 2004, P95. 
3 Andréa Sturn, et Autres, SA8000 : corporate sociale Accountability Management, switzer land ; 
ellipson, 2000, p4. 

https://www.paltrade.org/ar_SA/page/social-accountability-sa8000consulter
https://www.paltrade.org/ar_SA/page/social-accountability-sa8000consulter
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 و املعنوي أو املادي أو و تدعم العقاب البدين أأ: جيب أال متارس املؤسسات املمارسات التأديبية
 إساءة املعاملة اللفظية؛

  :د ساعات العمل، حيث ما يتعلق بعدجيب ان تلتزم املؤسسات ابلقوانني املطبقة فيساعات العمل
 ساعة يف األسبوع؛ 48جيب أال تتجاوز 

  :قياسي، تفي على جيب أن تضمن املؤسسات أن األجور املدفوعة مقابل أسبوع العمل الاألجور
 األقل ابحلد األدىن من املعايري القانونية.

 1:جمموعة من املزااي تتمثل يف SA8000حيث يوفر معيار 
 للمؤسسة؛ التجاري واالسم السمعة تعزيز-       
 ؛املنافسني عن ريدةف بطريقة ةؤسسامل زيمتي-       
 ؛جدد وعمالء زابئن واستقطاب جذب -       
 ؛فعاليته وحتسني العامل عند قيةاألخال ابلقيم السمو-       
 ؛جديدة أسواق وإنشاء فتح-       
 ؛األخالقية االستثمارات وجذب جلب-       
 .املصلحة وأصحاب لمسامهنيل الشفافية ظاهرم وإشاعة إظهار-       

  AA1000املساءلة معيار -2
من قبل شبكة عاملية 1999عام يعترب هذا املعيار أداة لقياس األداء االجتماعي واألخالقي للمؤسسة، أنشئ 

( بلندن وهي هتدف اىل تشجيع االبداعات اليت ختص املساءلة  Accountabilityغري هادفة للربح تسمى   ) 
رسالة املساءلة تتمثل يف" تعزيز ابتكارات املساءلة من أجل التنمية املستدامة، من و  2،لتحقيق التنمية املستدامة 

ألعمال "، فهي عبارة عن شبكة فريدة لقيادة منظمات اتعاونية لصنع القرار االسرتاتيجيخالل تقدمي احللول ال
واملؤسسات العامة ومؤسسات اجملتمع املدين اليت تعمل على بناء وإظهار اإلمكاانت عن األسواق العاملية املستقبلية 

"هي معايري تستند  AA1000فمعيار املساءلة" سلسلة  واحلكم من خالل اخلدمات االستشارية والفكر القيادي.
تدامة للمؤسسات، وهي معايري قابلة للتطبيق على املؤسسات من على املبادئ اليت توفر األساس لتحسني أداء االس

 3."ك القطاع العام واجملتمع املدينأي حجم ويف أي منطقة، ويف أي قطاع، مبا يف ذل
                                                            

  ، مرجع سابق.SA8000 املسؤولية االجتماعية  1 
2 Accountability, Traduction française, Deloitte France, Norme AA1000 AS (2008), p25.  
3 Accountability, traduction française : deloitte France, Norme AA1000 relative aux missions 
d’assurance 2008 :AA1000 AS(2008), seine cedex : Accountability, 2008, p05. 
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 1العمليات التالية: هذا املعياريشمل حيث 
 وضع اإلجراءات اليت توضح التزامات املؤسسة وعمليات املراقبة؛ 
  تتعامل معها املؤسسة )حتديد العالقات(؛حتديد األطراف اليت 
 والقيم احلالية؛األهداف  تعريف وحتليل 
  دي، االجتماعي والبيئي؛املتعلقة بنشاطات وأداء املؤسسة يف إطار األداء االقتصاالنقاط حتديد 
 الوظيفية؛ية والوحدات اجلغرافملواقع امن حيث األطراف املعنية و  نطاق العمليات احلالية حتديد 
  يم وأهداف املؤسسةبقاملرتبطة ابلتزاماهتا مع األطراف ذات املصلحة و حتديد مؤشرات األداء 

 وتوقعات اجملتمع؛ ابلتشاور مع كل األطراف
  املختلفة من خالل املؤشرات احملددة؛استقبال املعلومات حول أداءاهتا 
 مات احملصلةانطالقا من املعلو  حتليل املعلومات وحتديد األهداف ووضع خمطط للتحسني. 

 2هي:ثالثة معايري فرعية  1000AAجمموعة وتشمل 
 2003نشر ألول مرة يف  AA1000AS :(AA1000: Assurance Standard) معيار التامني القياسي -

مات غري املالية للتنمية املستدامة ، ويعترب مبثابة القاعدة اليت تسمح ابإلفصاح عن املعلو 2008ومت تعديله يف أكتوبر 
ثناء تسيري أنشطتها رهاانت أتبار خذ بعني االعجيرب هذا املعيار املؤسسة على األ، حيث والقوائم املاليةيف التقارير 

    ؛رة البيئيةنظام اإلدا التنمية املستدامة كانبعاث غازات االحتباس احلراري،
ام عنشر ألول مرة  AA1000SS :) (AA1000: Stakeholder Standard معيار أصحاب املصلحة -

ذات  لية مع األطرافىل جعل املؤسسة تتشارك بفعاإ، ويهدف أساسا 2009، ومت البدء يف تنفيذه يف عام 2006
 ؛املصلحة

ول يف نشر ألAA1000APS: (Principles Standard Accountability )معيار مبادئ املسؤولية  -
طريقة من حيث ملتاحة واوليا يهدف هذا املعيار لتزويد املؤسسات مبجموعة من املبادئ املعرتف هبا دو  2008
املستدامة، حتقيق التنمية ف هبدجل حتسني أدائها االجتماعي أ ومساءلتها منتقييمها  تنفيذها، دارهتا،إ، تطبيقها

 استخدامه كمعيار قائم حبد ذاته.حيث ميكن 
 

                                                            
1 AFNOR, développement durable et entreprise, op, cit, 92. 

  .179ا. د. حممد عبد حسني الطائي، مرجع سابق، ص.  2
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 26000ISOااليزو  : مواصفةالثاينالفرع 
 26000ISOااليزو  ماهية مواصفة-1
 26000يزو إميكن تعريف مواصفة  
أبهنا: "مواصفة عاملية تقدم اإلرشادات العامة للمبادئ األساسية للمسؤولية االجتماعية واملواضيع والقضااي  

املرتبطة هبا، كما أهنا تتطرق للوسائل اليت متكن املنظمات من إدخال مفهوم املسؤولية االجتماعية ضمن إطار 
 1".االسرتاتيجيات واآلليات واملمارسات والعمليات هبا

دامها من قبل مجيع املزمع استخ من واليتإرشادات حول املسؤولية االجتماعية  26000االيزو تعطي ث حي
وتلك اليت متر مبرحلة  ناميةاملتقدمة وال وكل الدولواخلاص، ني العام ؤسسات بشىت أنواعها يف كل القطاعامل

مة واألخالق يف العملية حيث توضح للمؤسسات كيفية دمج املعايري املسؤولية االجتماعية واحلوك انتقالية
 اإلدارية.

ه حول املسؤولية يزو بوضعها وتطويرها واهلدف من ورائها هو توفري اإلرشاد والتوجيوهي مبادرة تقوم منظمة اإل
مثل هؤالء اخلرباء إقليمية، مؤسسة  40دولة و 80عداد هذه املواصفة مبشاركة مئات اخلرباء من إاالجتماعية، مت 

جمموعة من األطراف املعنية وهم املستهلكون، اجلهات احلكومية، الصناعية، العمال، املنظمات غري احلكومية، 
أنواع  تقدم توجيهات جلميعحيث  2منظمات اخلدمات والبحث، مع مراعاة التوازن بني الدول النامية واملتقدمة.

 و موقعها أبسلوب مسؤول اجتماعيا.أو نشاطها أاملؤسسات مهما كان حجمها 
 3على ما يلي: 26000يزو وتقوم اإل

 ؛مسؤوليتها االجتماعيةاختاذ مساعدة املؤسسة يف  -
ة واالشرتاك معها، تعزيز املعني قدمي التوجيه العملي املتعلق بتفعيل املسؤولية االجتماعية، التعرف على األطرافت -

 ؛عاءات بشأن املسؤولية االجتماعيةمصداقية التقارير واالد
 ؛لتأكيد على نتائج األداء وتطويرها -
  ؛تماعيةكة يف جمال املسؤولية االجالرتويج للمصطلحات املشرت  -

                                                            
يف التعريف مبعايري املسؤولية االجتماعية، مداخلة يف إطار امللتقى الدويل الثالث: منظمات  26000حبوص جمذوب، خبوش مدحية، دور مواصفة االيزو   1

 .10، ص 2012األعمال واملسؤولية االجتماعية، جامعة بشار، فيفري 
  .32، ص .2009، وزارة االستثمار املركز املصري ملسؤولية الشركات،000ISO26أسامة املليجي، املسؤولية اجملتمعية واملواصفة الدولية  2
  .14(، مرجع سابق، ص. 2008أد. بقة الشريف، د. العايب عبد الرمحن) 3
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القائمة ابلفعل وعدم التعارض  يزو األخرىىل جانب مواصفات اإلاالتفاقيات، إالتماشي مع الواثئق واملعاهدات و -
 معها.

حيث تعمل هذه املواصفة على توفري املبادئ التوجيهية للمسؤولية االجتماعية لكافة املؤسسات مهما كان حجمها 
 1:أو نوعها للمسامهة يف التنمية املستدامة من خالل السلوك االجتماعي املسؤول، وتتميز املواصفة ابخلصائص التالية

o  تستخدم كدليل إرشادي اختياري حول املسؤولية االجتماعية للمؤسسات؛ 
o ،حرتامها ابل حتث على  ال ميكن هلا أبي شكل من األشكال أن حتل حمل مسؤولية الدولة أو تغيريها

 واحرتام املواثيق الدولية فيما خيص املسؤولية االجتماعية؛
o ،ث للتصديق على ومن مث بتدخل طرف اثل تتضمن املتطلبات اليت تعرب عن املبادئ التوجيهية

 املطابقة ومنح االعتماد.
 ISO26000أمهية مواصفة -2
 2:تكمن أمهية املواصفة كأداة لقياس األداء االجتماعي يف النقاط التالية 

  لتنافسية وحتسني صورهتا امساعدة املؤسسة يف إدماج املسؤولية االجتماعية اليت قد تعزز من ميزهتا
 اجملتمع الذي تعمل به؛أمام 

 :تقدمي التوجيه العملي املتعلق مبا يلي 
 تفعيل املسؤولية االجتماعية؛-
 ذات املصلحة والتحاور معها؛ التعرف على األطراف-
 قية التقارير املتعلقة ابملسؤولية االجتماعية؛تعزيز مصدا-
 داء االجتماعي وتطويره؛التأكيد على نتائج األ-
 العمالء.زايدة رضا وثقة -
 

 
 

                                                            
 .56أمحد فرعون )دكتوراه األداء الشامل(، مرجع سابق، ص   1
حول املسؤولية االجتماعية، طبعة ابللغة العربية، جنيف: اهليئة  26000منظمة التقيس الدولية: املشاركة يف املعايري القياسية الدولية املستقبلية ايزو   2

 .5-4، ص ص. 2006السويدية للتعاون الدويل، 
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 26000املبادئ األساسية ملواصفة االيزو -3
 1:تقوم هذه املواصفة على مجلة من املبادئ هي

 ليت تؤثر على اجملتمع والبيئة،  ا: ينبغي أن تتحلى املؤسسة ابلشفافية يف قراراهتا وأنشطتها مبدأ الشفافية
اليت تكون نشطتها وأكما ينبغي عليها أن تفصح على حنو واضح ودقيق واتم عن سياستها وقراراهتا 

بشكل  تمل أتثرهمجيب أن تكون هذه املعلومات متاحة لألشخاص املتأثرين أو احملمسؤولة عنها، و 
ن تتاح أكون فعلية و تن أم املعلومات يف الوقت املناسب، و ينبغي أن تقدكما املؤسسة.   بنشاط جوهري

 ؛على حنو واضح وموضوعي
 ن أالتدقيق املالئمني و على الفحص و  ن تقبل وتوافقأعلى املؤسسة  : ينبغيمبدأ القابلية للمساءلة

املسؤولية على  تفرض هذه ، حيثالفحص والتدقيقتوافق أيضا على مسؤوليتها يف التجاوب مع هذا 
يضا التزاما على أتفرض كما تكون قابلة للمساءلة خبصوص االهتامات الكربى للمؤسسة  اإلدارة ان 

 ؛مساءلة من قبل اهليئات القانونيةن تكون قابلة للأاملؤسسة 
 وقات، وينبغي األ: جيب على املؤسسة أن تتصرف بشكل أخالقي يف مجيع مبدأ السلوك األخالقي

خاص والبيئة وااللتزام أن تبين سلوك املؤسسة على أخالقيات األمانة والعدل وذلك فيما يتعلق ابألش
 ؛ول مصاحل األطراف املعنيةبتنا
  املعنية اليت من األطراف  : جيب على املؤسسة اإلقرار أن هناك جمموعةةنياملعاحرتام مصاحل األطراف

 ؛احرتام هذه املصاحل ، وعلى املؤسسةأنشطتها ومنتجاهتا الرئيسية والثانويةهلا مصاحل متنوعة يف 
 تطبيق القوانني واللوائح ويتضمن ذلك االلتزام ب يقصد بسلطة القانون سيادته،: احرتام سلطة القانون

 ؛نها ومالحظتها داخل إطار املؤسسةالسارية واإلملام هبا وضرورة اإلعالن ع
 راف الدولية للسلوك مع : ينبغي على املؤسسة أن حترتم األعدولية للسلوكمبدأ احرتام األعراف ال

 ؛لتزام مببدأ احرتام سلطة القانوناال
 ت اليت من شأهنا احرتام : جيب على املؤسسة أن تنفذ السياسات واملمارسامبدأ احرتام حقوق اإلنسان

إلنسان وأن تعرتف أبمهية ارتم حقوق احلقوق املوجودة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وينبغي أن حت
 هذه احلقوق وعموميتها.

                                                            
 .20، ص 2009أكتوبر  4املركز املصري ملسؤولية الشركاء، ، ISO26000أسامة املليجي، ندوة املسؤولية اجملتمعية واملواصفات الدولية   1
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 1تبين ما يلي: ISO26000على هذا األساس يتطلب دمج التوصيات املوضحة يف املواصفة القياسية 
 املصلحة حول آاثر املواصفة؛ تقدمي التقارير ألصحاب-
 رات واألنشطة اليت تؤثر على اجملتمع؛ضمان شفافية القرا-
 أخالقي بشكل دائم؛ تبين سلوك-
 بشكل مناسب؛ واالستجابة هلاملصلحة االخذ يف االعتبار مصاحل أصحاب ا-
 القانونية؛احرتام االلتزامات -

 للسلوك؛التزام املعايري الدولية 
 ام وتعزيز احلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن الدويل حلقوق االنسان.احرت -

 ومن الواضحنمية املستدامة ن هدف زايدة مسامهة املؤسسة يف التويعد االلتزام هبذه املبادئ السبعة جزءا م
 احلوكمة.ان اعتماد هذه املبادئ يؤثر وبشكل مباشر على 

  OHSAS18001نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  : مواصفةالفرع الثالث
 OHSAS18001ماهية املواصفة -1
الغرض من املواصفة هو مساعدة الشركات على صياغة سياسة وأهداف الصحة والسالمة املهنية مع األخذ   

و تتوقع أبعني االعتبار املتطلبات القانونية واملعلومات املتعلقة ابملخاطر املهمة واليت جيب على الشركة السيطرة عليها 
فضال عن محاية مجيع وسائل اإلنتاج، لذلك  اء اآلخرينواألعض وسالمة العاملنيأتثريها وذلك لغرض محاية صحة 

 حبيث يتالءم مع املواصفة والسالمة املهنيةعلى الشركات أن تسعى إىل تطوير نظام إدارة الصحة 
OHSAS180012. 

والسالمة نية تعطي متطلبات نظام إدارة الصحة امله OHSAS18001والسالمة سلسلة مواصفات الصحة 
 .وحتسن األداءالرقابة على املخاطر احملتملة املؤسسة من  لتمكني

املناسب  وتقييمها واختاذ الضبط" ممارسات نظامية لتحديد اإلمكانيات لتقليل املخاطر أبنه:حيث يعرف 
يف أي نظام إلدارة  ، فضال على انه حيدد املتطلبات اليت جيب توافرهاوالسالمة املهنيةالصحة  ومراقبة إدارةلتنفيذ 

                                                            
1 Alain Jounot, op .cit, p60. 
2 OHSAS18001  2007 : Occupational health and safety   management   standard  translated  into 
plain English, 2007, p02 
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والسالمة لتمكن اجلهات املطبقة لذلك النظام من التحكم يف املخاطر املتعلقة ابلصحة  والسالمة املهنيةالصحة 
 ".وحتسني أدائها املهنية

فنظام الصحة والسالمة املهنية يهدف إىل تسهيل تسيري الصحة والسالمة املهنية املرتبطة بنشاطات املؤسسة، 
 1. ابملؤسسةوتوفري بيئة صحية وسليمة جلميع العاملني

  2ترغب يف:مؤسسة هنية هي قابلة لتطبيق ألي وعليه فان مواصفة الصحة والسالمة امل
  العاملني واجلهات املعنية  هنية حملو أو تقليل املخاطر احملتملة علىاملصحة السالمة و الإنشاء نظام

 أبنشطتهم؛قة األخرى اليت قد تتعرض ملخاطر حمتملة على سالمتهم وصحتهم املهنية املتعل
 تطبيق وصيانة وحتسني نظام الصحة والسالمة ابستمرار؛ 
 ،التأكد من مطابقتها مع سياسة الصحة املهنية والسالمة اليت حددهتا 
 تربهن هذه املطابقة لآلخرين؛ 
  خلاص هبا عن اتبحث عن احلصول على شهادة أو تسجيل نظام إدارة الصحة املهنية والسالمة

 طريق منظمة خارجية؛
  توضيح وإعالن داخلي عن مطابقتها هلذه املواصفة عملOHSAS18001. 

لذلك جيب على اإلدارة العليا للمؤسسة أن حتدد وتعتمد سياسة السالمة والصحة املهنية للمؤسسة وتتأكد  
 3:من أهنا مطابقة لنظام إدارة السالمة والصحة املهنية التالية

 ة والصحة املهنية ابملؤسسة؛مناسبة لطبيعة وحجم املخاطر احملتملة للسالم-
ة السالمة والصحة املهنية حتتوي على االلتزام مبنع األذى واألمراض الصحية والتحسني املستمر لنظام إدار -

 وأدائه؛
قة مبصادر اخلطر للسالمة املهنية حتتوي على األقل االلتزام ابملتطلبات القانونية واملتطلبات األخرى ذات العال-

 ابملؤسسة؛املوجودة 

                                                            
, دراسة حالة يف مصنع   OHSAS18001:2007زهرة عبد حممد الشمري، تقومي نظام الصحة و السالمة املهنية على وفق املواصفة الدولية   1

 .105، ص 2009، 53، العدد 15املأمون، اجمللد 
 املوقع:: متوفر على OHSAS18001رضا القاضي، متطلبات املواصفة   2

.01/2018/: consulter le 1 Arabic-18001- Ohsas/216364804https://www.scribd.com/doc/  

 
3 Occupationnel Heath and safety assesment séries OHSAS18001 : 2007 : disponible sur : 
www.producao.ufrgs.br/arquivos/.../103_ohsas_18001_2007 : consulter le25/12/2017 . 

https://www.scribd.com/doc/216364804/Ohsas
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 توفر إطار لوضع ومراجعة أهداف السالمة والصحة املهنية؛-
 موثقة ومطبقة ويتم صيانتها؛-
لفردية جتاه السالمة والصحة اموصلة جلميع العاملني الذين هم حتت سيطرة املؤسسة بنية توعيتهم ابلتزاماهتم -

 املهنية؛
 متاحة للجهات املعنية؛-
 للتأكد من أهنا مازالت مناسبة وذات صلة ابملؤسسة.يتم مراجعتها بصفة دورية -

 OHSAS18001تطبيق املواصفة  ومزاايمبادئ -2

 1:على املبادئ التالية OHSAS18001تقوم موصفة             

 ة؛: جيب أن تقوم املؤسسة بتحديد سياستها خبصوص الصحة والسالمة املهنيالسياسة-
 لسالمة املهنية؛تحقيق سياستها خبصوص الصحة وااباللتزام بن تقوم املؤسسة أال بد  االلتزام:-
 مة املهنية؛ ن تقوم املؤسسة ابلتخطيط لتحقيق سياستها خبصوص الصحة والسالأالبد  التخطيط:-
هداف اخلاصة ابلصحة : ينبغي للمؤسسة أن توفر القدرات والدعم الالزم لتحقيق السياسة واألالتطبيق-

 والسالمة املهنية؛
 لصحة والسالمة املهنية؛: ينبغي أن تقوم املؤسسة بقياس ورصد وتقييم األداء اخلاص اباس والتقييمالقي-
تصاعد لنظام الصحة والسالمة : ينبغي أن تقوم املؤسسة ابملراجعة والتحسني املستمر املاملراجعة والتحسني-

 املهنية وذلك لتحسني األداء العام للصحة والسالمة املهنية.
  2:اي اليت ميكن حتقيقها من تطبيق نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ما يليومن املزا
 هتيئة أماكن العمل اليت تشجع العاملني على العمل؛ 
 حتديد تشريعات العمل املناسبة وااللتزام للعمل مبوجبها؛ 
 حتسني قيم العمل وحتقيق رضا العاملني؛ 
 حتسني اإلنتاجية؛ 
  والسالمة املهنية؛زايدة االهتمام ابلصحة 

                                                            
1 Op. Cit, p21. 

 .108زهرة عبد حممد الشمري، مرجع سابق، ص   2
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 تعزيز فكرة التعاون بني العاملني وإدارة املؤسسة؛ 
 لدى الفرد؛ الوصول ليس فقط لنشر الوعي يف الصحة والسالمة بل إىل مرحلة تكوين ثقافة 
  لصحة والسالمة املهنية.إدارة او  دارة اجلودة، اإلدارة البيئيةإلتكامل النظم اإلدارية املتضمنة 

 داء البيئي وأدوات قياسه: األاملبحث الرابع
حتميا نتيجة مجلة من التغريات  مراأحبماية البيئة وأصبح  يف إطار التنمية املستدامة تزايد اهتمام املؤسسات

مر الذي فرض على املؤسسات لقانونية اليت حتيط ابملؤسسة، األيف الظروف االقتصادية واالجتماعية واألخالقية وا
 ها البيئي.داءأسلبية على البيئة من خالل حتسني من التأثريات ال اختاذ إجراءات تسمح ابلتقليل

 املطلب األول: األداء البيئي للمؤسسة
ضرار البيئية واحملافظة على بة اإلاجي للمؤسسة، حبيث تتم مراقيشمل األداء البيئي املظاهر البيئية للنشاط اإلنت

  املوارد الطبيعية.
 البيئي ماهية األداءاألول: الفرع 

نه:" النتائج الكمية القابلة للقياس لنظام اإلدارة البيئية ذات العالقة أيزو األداء البيئي على تعرف منظمة اإل
 1ابألبعاد البيئية، واليت مت وضعها على أساس السياسة واألهداف البيئية للمنظمة"

تكارا وأكثر مسؤولية على وهو طريقة يف التسيري تعمل على تشجيع املؤسسة أن تكون أكثر تنافسية وأكثر اب
 .مبوارد أقلو ن تنتج أكثر ن أباالهتمام ابألداء البيئي يكو فاملستوى البيئي، 

كما يعرف أبنه:" كل النشاطات والعمليات اليت تقوم هبا املنظمة سواء بشكل إجباري أو اختياري من شأهنا 
 2اإلنتاجية أو اخلدمية أو التخفيف منها".منع األضرار البيئية واالجتماعية الناجتة عن نشاطات املنظمة 

 ة التالية:فحاوال تعريف األداء البيئي من خالل املصفوف  F. Henri, A. Giasson  أما كل من
 
 
 

 
                                                            

ص  –حالة اجلزائر  –د. عبد الرمحن العايب، أ.د بقة الشريف، قراءة يف دور الدولة الداعم لتحسني األداء البيئي املستدام للمؤسسات االقتصادية   1
84. 

تنافسية يف جمال اجلودة، جملة عبد الرزاق قاسم الشحادة، القياس احملاسيب لتكاليف األداء البيئي للشركة السورية العامة لألمسدة وأتثريه على القدرة ال  2
 .283، ص 2010، العدد األول، 26جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 
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 (: مصفوفة األداء البيئي10اجلدول رقم )

 األبعـــــــــــــــــــــــاد 

 اخلارجية الداخلية

 حتسني املنتج والعمليات العمليات
العالقات مع األطراف ذات 

 املصلحة

 اآلاثر البيئية وصورة املؤسسة ملاليةااملطابقة مع القوانني والنتائج  النتائج
Source : Moez  Essid ; quels outil de contrôle pour décliner les stratégies 

environnementales, Poitiers, 2007, p18 

 
 األربعة لألداء البيئي وهي:من خالل اجلدول تتضح األبعاد 

 سة داخليا؛حتسني املنتج والعمليات من خالل الربامج البيئية املعتمدة من طرف املؤس 
  عالقتها ابألطراف ذات املصلحة؛ يفالتفاعل اجليد للمؤسسة 
 ،احرتام وتطبيق القوانني وإدخال املعايري البيئية 
 رة املؤسسة.  ا ملعرفة أثرها على صو حتديد اآلاثر اخلارجية السلبية للمؤسسة على بيئته 
 :1ميكن إعطاء احملددات األساسية اليت تقود املؤسسة اىل االهتمام ابلبعد البيئي يف النقاط التاليةكما 

 ملؤسسة ونزاهة : وتشمل الضغوط الداخلية واخلارجية املفروضة على اجتماعيةاحملددات اال
 وأخالقيات املسري.

 وتشمل:: احملددات االقتصادية 
 حتسني املركز التنافسي للمؤسسة؛ 
  ؛املسؤولة اجتماعيافرص للتعامل مع املؤسسات الاستغالل 
 البحث على رسم صورة ملؤسسة مسؤولة بيئيا؛ 
 مواجهة التغريات اليت قد حتدث يف البيئة العامة للمؤسسة؛ 
 ختفيض التكاليف؛ 

                                                            
 .86د. العايب عبد الرمحن، أ.د بقة شريف، املرجع السابق، ص   1
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  تشجيع اإلبداع؛ 
 .خلق ثقافة للمؤسسة 

 1:التالية األداء البيئي من خالل أبعاده املختلفة وميكننا فهم             
ورة ية من املواضيع ابلغة األمهية ألنه ال ميكن احلديث عن مؤسسة متط: إن الكفاءة البيئالكفاءة البيئية-1

عد مؤشرا هاما لنجاح تومستمرة دون أن تتحدد بدقة درجة كفاءة األسس والقواعد اليت بنيت عليها، كما 
 النظام املطبق يف املؤسسة.

الغاايت  إىل حتقيق أبهنا:" التأكد من استخدام املوارد املتاحة قد أدى Robins et Cenzoوقد عرفها  
 .واألهداف املرجوة منها"

ت ة البيئية على أهنا:" تقدمي سلع وخدمات أبسعار تنافسية، تليب حاجا: عرفت الفعاليالفعالية البيئية-2
حملافظة على كمية املوارد الطبيعية ن نوعية احلياة، وهذا ابحلد من اآلاثر البيئية تدرجييا، مع ااملستهلكني وحتس

 ام".الالزمة طوال دورة حياة املنتج، وصوال إىل مستوى منسجم حيمي األرض بشكل مستد
ا جملس ن من شأن تبين املؤسسة للفعالية البيئية ميكنها من احلصول على قيمة مضافة أكرب، وقد حددهإ

 2:األعمال العاملي للتنمية املستدامة يف العناصر التالية
o ختفيض استخدام املواد من املنتجات واخلدمات؛ 
o  ن اإلنتاج(؛الطاقة إلنتاج وحدة واحدة ماملدخالت من ختفيض الكثافة الطاقوية )ختفيض 
o ختفيض االنبعااثت السامة؛ 
o تعظيم اسرتجاع املواد املستخدمة؛ 
o  االستخدام املستدام للموارد الطبيعية؛تعظيم 
o  ؛زايدة دورة حياه املنتجباملنتجات تدعيم استدامة 
o .رفع حجم املنافع اليت تقدمها املنتجات واخلدمات 

 
 

                                                            
دراسة حالة شركة االمسنت  –سسات د. زين الدين بروش، أ. جابر دهيمي، دور نظام اإلدارة البيئية يف حتسني األداء البيئي للمؤ   1
 .656، ص 2011جممع مداخالت امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، جامعة ورقلة، نوفمرب  –
 .657نفس املرجع السابق، ص   2
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 الفرع الثاين: تقييم األداء البيئي
ابختيار املؤشرات منهج لتسهيل قرارات اإلدارة خبصوص األداء البيئي للمنظمة "نه أبيم األداء البيئي يعرف تقي

ومجع وحتليل البياانت وتقييم املعلومات وفقا ملقياس األداء البيئي وإعداد التقارير وتوصيل املعلومات والفحص 
 1."الدوري، ويف النهاية تطوير هذا املنهج

أن تقييم األداء البيئي للمنظمة صعب ومعقد بسبب اختالف نوعيات األداء وصعوبة إجياد " ،Stuartويرى 
املعلومات الالزمة لوضع املقاييس البيئية يف الشكل املناسب وبسبب صعوبة استخدام املعايري اخلارجية يف وضع 

 2:املؤشرات اجته كثري من مديري البيئة إىل مداخل تقليدية جلعل األرقام ذات داللة
ل اليت تقاس وكيفية قياسها، ويكون املؤشر فيه : ويتم استخدامه بعد معرفة املسائالتشكيل )الصياغة(-

ملرتبطة بسلسلة السبب اعادة على شكل نسبة، وتتم بصورة أفضل عندما يتم تكوين النسبة بني املؤشرات 
اد رابطة مباشرة ناك ندرة يف إجين هإل آاثرا جانبية ألنشطة املؤسسة فالتأثريات البيئية متث ومبأنوالتأثري، 

 ؛تقيسه املؤسسة كجزء من عملياهتا بني املؤشر وأي عنصر
إظهار اجتاهات األداء، وذلك املدخل  : يتم مقارنة الرقم خالل فرتات زمنية، للمساعدة علىاالجتاهات-

ت ه حمدودة ابلنسبة لبياانيتجنب مشكلة إجياد تفسري اتم لكيفية حدوث التأثريات البيئية، إال أن فائدت
ية تغري االجتاهات يف االجتاهات حيث انه ال يظهر العناصر اليت حترك املؤشرات ومن مث ال يوضح كيف

 ؛املستقبل

ملؤسسات األخرى، ؤشرات يف املؤسسة مبثيالهتا يف ا: ويتم عن طريق مقارنة املمقارنة األداء املرجعي-
مؤشر معني له نفس  اليت يكون فيها قياساحلاالت املشاهبة بدرجة دقيقة و  ن التحدي يف حتديدمكوي

 تظهر مشاكل يف تقدير مثومن قد تكون ذات أسباب خمتلفة  واملؤشرات البيئيةاملعىن يف كال املؤسستني، 
 االختالف بني املؤسسات.التشابه و 

 3:كما أن تقييم األداء البيئي يرتكز على األسس التالية

 املؤسسة اجتاه البيئة؛اكتساب معطيات كمية خبصوص وضعية -       

                                                            
العلوم االقتصادية اندية راضي عبد احلليم، دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء املتوازن لتفعيل دور منظمة األعمال يف التنمية املستدامة، جملة   1

 .09، ص 2005واإلدارية، اجمللد الواحد والعشرون، جامعة اإلمارات، ديسمرب، 
 .10نفس املرجع السابق، ص .  2
 .660دين بروش، أ. جابر دهيمي، مرجع سابق، ص د. زين ال  3
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ديد االحنرافات املتعلقة متثيل املعطيات من خالل مؤشرات توضع ابلنظر إىل مميزات االداء من وجهة حت-
 خبصائصها؛

 (ارجيخ –عرض النتائج بواسطة االتصاالت )داخلية -
 مؤشرات تقييم األداء البيئي الفرع الثالث:

 ،GRIإرشادات مبادرة إعداد التقارير العاملية  األداء البيئي مثلمؤشرات تقييم مبادرات لتحديد عدة هناك 
ميكن تقسيم مؤشرات التقييم ، حيث WBCSDوإرشادات الكفاءة البيئية جمللس األعمال العاملي للتنمية املستدامة 

 1:البيئي كما يلي
 لي:للمؤسسة اليت ختتص مبا يات اإلدارة للتأثري على األداء البيئي تتضمن جمهودو : البيئيةمؤشرات اإلدارة -1

 ؛املتبعة الرؤية واالسرتاتيجية والسياسة -
 اهليكل التنظيمي لإلدارة البيئية؛ -
 نظم اإلدارة والتوثيق املتعلق هبا؛-
 ائل البيئية؛ االلتزام اإلداري اخلاص ابملس-
 ف الداخلية واخلارجية ذات املصلحة.االتصاالت ابألطرا -

و الدولية أو العاملية للبيئة مثل وتوفر معلومات عن احلالة احمللية أو اإلقليمية أ :مؤشرات احلالة البيئية -2
 اخلملياه....... مسك طبق األوزون، متوسط احلرارة العاملية، تركيز التلوث يف اهلواء والرتبة وا

 :وتنقسم إىلمؤشرات األداء البيئي:  -3
واملقاييس الفنية للمنتج / العملية، ومقاييس حليازة اوتتعلق مبجاالت قياس مؤشرات تشغيلية بيئية: -

  ؛استعمال املنتج / العملية وتصريف املخلفات
املياه والطاقة مجايل املخلفات، استهالك املواد و وتتعلق ابملخرجات مثل إمؤشرات األثر البيئي: -

 .وانبعاث الغازات
لعملية اإلنتاجية واألخر ابأحدمها خيتص وميكن حصر املقاييس واملؤشرات املرتبطة ابلبعد البيئي يف نوعني 

 خيتص ابملنتج.
 كما هو موضح يف اجلدول التايل:

 
                                                            

 .11اندية راضي عبد احلليم، مرجع سابق، ص  1
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 البيئي ومؤشرات البعد(: مقاييس 11اجلدول رقم )

 مقاييس متعلقة ابلعمليات التشغيلية
 مقاييس متعلقة ابملنتج

 االنبعااثت استخدام املوارد
 املكوانت القابلة إلعادة التدويرنسبة  االنبعااثت على اهلواء استخدام الطاقة

 االنبعااثت على املياه استخدام املياه
ادة متوسط منتصف العمر للمكوانت الغري قابلة إلع

 التدوير

 استخدام املواد
 املتوسط الزمين الستمرار املنتج املخلفات الصلبة
 املتاحة البدائل عدد ا املخلفات اخلطرة

نظمة األعمال يف التنمية املستدامة، جملة العلوم ماندية راضي عبد احلليم، دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء املتوازن لتفعيل دور  ملصدر:ا
 .09، ص 2005عة اإلمارات، ديسمرب، االقتصادية واإلدارية، اجمللد الواحد والعشرون، جام
 

 1لخصها فيما يلي:نداء البيئي ابلعديد من اخلصائص مؤشرات األ تتميز حيث   
 أن توفر صورة ذات داللة لألحوال البيئية والضغوط على البيئة؛ 
 أن تكون بسيطة وسهلة التفسري؛ 
 أن تعتمد على معايري دولية توفر أساسا للمقارنة؛ 
 أن يتم توثيقها بكفاءة وجبودة ملموسة؛ 
  إلجراءات موثقة.أن يتم حتديثها على فرتات وفقا 

 أثر األداء البيئي على األداء االقتصادي: الفرع الرابع 
يعترب األداء البيئي شرطا ضروراي وأساسيا لتحسني األداء االقتصادي، والعكس ابلعكس فاألداء االقتصادي 

ذات املصلحة  فهذه الوسيلة من شأهنا أن حتسن عالقة املؤسسة ابألطراف، على حتسني أداء املؤسسات البيئييعمل 
 2:على املدى البعيد، أي أهنا تعمل على تعظيم عوائد املؤسسة مع إمكانية ختفيض تكاليفها

من شانه أن يسهل الدخول إىل األسواق، من خالل ختفيض  إن حتسني األداء البيئي: تعظيم العوائد-1
فاء ملنتجاهتا من من هلا الو ويض الذي حيسن الصورة العامة للمؤسسةالتلوث وخمتلف التأثريات البيئية، الشيء 

 ؛طرف املستهلكني
                                                            

 . 09اندية راضي عبد احلليم، مرجع سابق، ص  1
 .658د. زين الدين بروش، أ. جابر دهيمي، مرجع سابق، ص   2



 الفصل الثالث:                       أسس األداء الشامل للمؤسسة في إطار التنمية المستدامة
 

 
184 

 : وتشمل مجلة من التكاليف هي:يفإمكانية ختفيض التكال-2
 تحسني من الساعد يف : إن االهتمام ابجلانب التشريعي يالتكاليف املرتبطة ابجلانب التشريعي

 ؛ء البيئي وابلتايل خيفض التكاليفاألدا
   اء البيئي للمؤسسة من : إن حتسني األدواخلدمات ورأس املالختفيض تكاليف املعدات والطاقة

اإلنتاجية وكذا لعملية شانه أن خيفض من تكاليف املعدات والطاقة املستهلكة واخلدمات املرتبطة اب
 ؛تكاليف رأس املال

 ا رؤية واضحة ومعايري هي اليت لديه الكفؤة والفعالة : إن املؤسسةختفيض تكاليف اليد العاملة
وخيفض  إنتاجيتهممن  ضاعفيلعمال ليد اجلز يتحفكما ان المن شأهنا متابعة أنشطة العمال،   حمددة

 .من تكاليفهم
 األداء البيئي ومواصفات قياساملطلب الثاين: أدوات 

من األدوات املهمة اليت تساعد املؤسسة على قياس أدائها من أجل تلبية رغبات األطراف ذات املصلحة 
 . EMASواملعيار  ISO14001التنمية املستدامة، احملاسبة البيئية ووحتقيق أهداف 

 الفرع األول: احملاسبة البيئية
وعرفت والدة جديدة خالل التسعينات، حبيث عاد  ية يف السبعينات من القرن املاضيظهرت احملاسبة البيئ

االهتمام العلمي بكل من احملاسبة االجتماعية واحملاسبة البيئية ومع الدخول يف األلفية الثالثة بدأت من كل احملاسبتني 
مل يعد اآلن االجتماعية والبيئية تتكامالن معا وتناالن اهتمام علم اإلدارة واحملاسبة واالجتماع والقانون والبيئة، و 

حمليا ووطنيا وعامليا ال ميكن  سات، بل أصبح شأان اجتماعيا عاماالبحث البيئي واالجتماعي أمرا خيضع إلرادة املؤس
 1.جتاهله

دى التزام املؤسسات حيث أصبحت املنظمات املهنية ومجاعات املستهلكني أكثر تشددا واهتماما بفحص م 
اي البيئية ك ال بد من دمج القضاسني األداء البيئي، وحىت يتسىن للمؤسسة ذلابلنظم والقوانني البيئية وذلك هبدف حت

 ما أدى إىل ظهور احملاسبة عن البيئة. إىل احملاسبة بفروعها

                                                            
 EMAS : Eco-Management and Audit Scheme 

الكفاءة االستخدامية ابلرقي التيجاين، غريب عبد احلليم، نظام احملاسبة اخلضراء يف إطار التنمية املستدامة، املؤمتر العلمي الدويل: التنمية املستدامة و   1
 .03، ص 2008للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، أفريل 
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وعموما ميكن تعريف احملاسبة البيئية أبهنا:" نظام فعال للمعلومات يقيس درجة ندرة العناصر الطبيعية 
 1".حبيث يهدف إىل التقليل من استخدام املوارد الطبيعية النادرةاملستخدمة أثناء أنشطة املؤسسة، 

كما ميكن تعريفها أبهنا: "نظام معلومايت كفؤ معد ملواجهة تذبذب واختالل العناصر الطبيعية الناتج عن 
 2نشاط املؤسسات، واملستعمل لتقليص هذه االختالالت وكذا إعالم األطراف ذات املصلحة".

يئية، حبيث متكن املؤسسة ن احملاسبة البيئية مصدر رئيسي للمعلومات البأريف نستخلص ومن مجلة هذه التعا
 من قياس تكاليف محاية البيئة من جهة وتقدير تكاليف التدهور البيئي من جهة أخرى.
 3:تعترب احملاسبة البيئية وسيلة لتحقيق جمموعة من األهداف اليت نلخصها فيما يلي

  ى البيئة ومحايتها لكل فرتة املبيعات والتكاليف اإلمجالية اليت هتدف إىل احلفاظ علإعداد بياانت عن
 ؛ى واختاذ القرارات املناسبة أخر مالية، مما يؤدي إىل متابعة املؤسسة لتطوير هذه النفقات من فرتة إىل

 شريعات البيئية؛لقوانني والتإعداد التقارير عن النفقات البيئية لتوضيح مدى التزام املؤسسة بتطبيق ا 
 توضيح املسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسة لضمان االستمرارية؛ 
 إظهار املنافع والوفورات البيئية اليت خصصتها املؤسسة يف كل فرتة مالية. 

ة وأخرى خارجية، وتساعد حيث يتم تصنيف العمليات املتوقع أن تتأثر ابحملاسبة البيئية إىل وظيفة داخلي
ملرتبطة بتكاليف املقاييس البيئية، كذلك الداخلية للمحاسبة البيئية على إدارة املصروفات البيئية وحتليل اآلاثر االوظيفة 

محاسبة البيئية فإهنا تساعد على تشجيع االستثمارات ذات الكفاءة والفعالية البيئية، وابلنسبة للوظيفة اخلارجية لل
 ذ القرارات.ارجية من أصحاب املصاحل املختلفة الختاتوصيل كافة املعلومات البيئية لألطراف اخل

املصروفات  وحتديد وقياسؤسسة، يتم اختيار أهداف امل ملعلومات احملاسبة البيئية فبالنسبة لالستخدام الداخلي
منه سة، و اءة األداء البيئي ومنو املؤسالبيئية املتعلقة ابحلفاظ على البيئة، وحتليل املبالغ املستثمرة من اجل حتسني كف

 .عمل نظام إدارة بيئية دقيق
أما ابلنسبة لالستخدام اخلارجي ملعلومات احملاسبة البيئية فهو الناتج عن اإلفصاح عن املعلومات البيئية يف 

ربطها البيئية و نشر مكوانت التكلفة  وعندما يتممقياسا لتقييم السلوك البيئي للمؤسسة،  والذي يصبحالتقارير املالية، 

                                                            
1  Bernard Christophe, comptabilité environnemental : les nouveaux enjeux pour l’auditeur 
comptable, magazine the certified accountant, 2004, july, Issue, 19, p77. 

قدرهتا التنافسية يف جمال اجلودة، جملة جامعة  عبد الرزاق قاسم شحاتة، القياس احملاسيب لتكاليف األداء البيئي للشركة السورية العامة لألمسدة وأتثريه يف   2
 .283، ص.2010، 26دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية العدد األول، اجمللد 

 .42أمني السيد أمحد لطفي، مرجع سابق، ص   3
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التأكد جيب كما ابلنشاط التشغيلي ميكن ملتلقي املعلومات معرفة كيفية تعامل املؤسسة ابلنسبة للحفاظ على البيئة،  
 1 من فائدة املعلومات اليت يتم نشرها خارجيا ملستخدميها.

 ISO14001الفرع الثاين: معيار نظام اإلدارة البيئية 
الدعوات من طرف األمم املتحدة  ( تزايدتISO 9000)القياسية بعد النجاح الذي حققته املواصفة 

متخصصة يف إدارة البيئة، واستجابة هلذه الدعوات مت اصدار املواصفة القياسية مواصفة  إلصدارومنظمات أخرى 
(14000 ISO)  املواصفة  وتعد ،1996يفISO14001)) ( 14000املواصفة األكثر رواجا يف سلسلة املواصفات 

ISOم ( حيث تعترب( واصفة دولية طورهتا منظمة التقييس الدوليةISO)  ويف ضوئها حددت املتطلبات األساسية
من صياغة لتمكني املؤسسة  (1996إلقامة نظام إدارة بيئية، وقد اعتمد النص الرمسي هلذه املواصفة بعد نشره عام )

املهمة. االهتمام املتطلبات القانونية واملعلومات املتعلقة بشأن اجلوانب البيئية  عني خذ بالسياسة واألهداف مع األ
دارهتا البيئية، واملطابقة الذاتية مع إىل " صياغة وتطبيق وحتسني نظام إمؤسسة تسعى كل وتطبق هذه املواصفة على  

قبل جهة خارجية، والتقرير  البيئية من السياسة البيئية املعلنة، وإقامة الدليل على شهادة املطابقة لنظام اإلدارة
 2".ملواصفةعالن الذايت للمطابقة مع اواإل

ية، حيث تقوم هذه املواصفة هي املواصفة األشهر عامليا لنظام اإلدارة البيئ 14001يزو إفاملواصفة الدولية 
على استدامة جناحها التجاري  سساتبتحديد الطريقة املثلى لرفع نظام إدارة بيئية فعال، وقد يتم تطويرها لتساعد املؤ 

 خذ احلفاظ على البيئة بعني االعتبار.أمع 
توحيد للمبادرات البيئية للمؤسسات، حيث يوفر منهجية شاملة أبنه:" عنصر  ISO14001ويعرف املعيار 

يضمن من خالهلا الشروط املطلوبة إلنشاء نظام إدارة بيئية من أجل إدارة اآلاثر البيئية للمؤسسة وختفيضها مع 
 3الوقت".

                                                            
لوم التسيري، جامعة مهاوات لعبيدي، القياس احملاسيب للتكاليف البيئية، واإلفصاح عنها يف القوائم املالية لتحسني األداء البيئي، أطروحة الدكتوراه يف ع  1

 .31(، ص 2015-2014بسكرة، )
، دراسة حالة يف ISO 14001: 2004دارة البيئية د.ايثار عبد اهلادي آل فيحان، سوزان عبد الغين البيايت، تقومي مستوى تنفيذ متطلبات اإل  2

 .116، ص 2008الشركة العامة لصناعة البطارايت )اببل(، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد السبعون، 
3 Baracchini Paolo, guide à la mise en place du management Environnemental en entreprise salon 
ISO14001, 3éme édition, Lausanne, 2007, p26. 
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بيئة ومن هي "جمموعة من املواصفات االختيارية اليت حتافظ على ال ISO14001يزو فاملواصفات القياسية اإل
مث فهي تتيح للمنظمات واهليئات على مستوى العامل إتباع إدارة بيئية واحدة متفق عليها، وابلتايل فهي تضمن وتكفل 

 1محاية البيئة من التلوث وذلك ابلتوازي مع املتطلبات االقتصادية واالجتماعية".
هي من أكثر النظم لإلدارة البيئية و  ،األداء البيئيهلا متابعة وتطوير فهذه املواصفة توفر اآللية اليت يتم من خال

تعرف هذه املواصفة حيث فعالة. انتشارا حيث تتوافق بنود املواصفة مع العناصر األساسية الالزمة لنظام اإلدارة ال
والنواحي املتطلبات التشريعية  متطلبات اإلدارة البيئية لتمكني املؤسسة من صياغة سياسة وأهداف أتخذ يف االعتبار
ع إجياد توازن مع احتياجات مالبيئية اهلامة وذلك هبدف حتقيق مزيد من التطوير والتحسني يف نظام محاية البيئة 

 البيئة.
لية تطبيقه، حيث جاءت على مجلة من املتطلبات اليت جيب توافرها لضمان فعا ISO14001ويتوقف تطبيق املعيار 

 .2004ام التابعة ملنظمة التقييس الدولية لع TC207ة هذه املتطلبات وفق حتديث اللجنة الفني
 2 وتتمثل هذه املتطلبات يف:

 مبادئها، وتتناسب و : هي عبارة عن بيان تصدره املؤسسة يتضمن نواايها السياسة البيئية
املعلنة العنصر  هذه السياسة مع أنشطة ومنتجات وخدمات املؤسسة، وتعد هذه السياسة البيئية

ملستمر لألداء البيئي، احبيث متثل دافعا يف التنفيذ والتحسني  ISO14001يق املعيار األساسي يف تطب
 لذا جيب على اإلدارة العليا وضع سياسة بيئية حبيث:

 ؤسسة؛تالءم مع طبيعة وتنوع التأثريات البيئية الناجتة عن أنشطة، منتجات وخدمات املت-
 ث؛املستمر واحلد من التلو  تشمل االلتزام ابلتحسني-
 وانب البيئية؛تضمن االلتزام ابحرتام املتطلبات القانونية واملتطلبات األخرى واملتعلقة ابجلت-
 ية؛توفر إطار لألهداف والربامج البيئ-
 لعاملني؛اتوثق، تطبق وتقوم إببالغ كافة -
 متاحة للجمهور. -

 تعترب عملية التخطيط من املتطلبات األساسية لنظام اإلدارة البيئية التخطيط :
ISO14001  حيث تبدأ بتحديد اجلوانب البيئية وحصر أكثرها أمهية، ومن مث حتديد املتطلبات

                                                            
 .25، ص2005صالح حممود احلجار وداليا عبد احلميد صقر، نظام اإلدارة البيئية والتكنولوجية، دار الفكر العريب، مجهورية مصر العربية،   1

2 Baracchini Paolo, op, cit, p62. 
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مل القانونية اليت تتفق املؤسسة معها وأييت بعد ذلك تطوير األهداف والغاايت البيئية إلعداد برانمج ع
 ؛ى وفق ما هو مطلوبإلجنازها عل
 سم البيئة فقط، بل هي : إن تنفيذ برامج اإلدارة البيئية ليس مسؤولية قالتنفيذ والتشغيل

خطوات حددها  مسؤولية مجيع العاملني ابملؤسسة، ونظرا ألمهية هذه املرحلة فهي متر بسبع
 ؛1ISO1400رعياامل

 ها، فضال عن سالبيئية وقياص ومتابعة األنشطة جراء الفحإ: جيب على املؤسسة الفحص
 ؛ابلسجالت اخلاصة ابألداء البيئي حتديد اإلجراءات التصحيحية واالحتفاظ

 إلدارة البيئية، حيث تقوم : تعترب مراجعة اإلدارة اخلطوة النهائية يف نظام امراجعة اإلدارة
نظام اإلدارة البيئية ومدى اءة اإلدارة العليا مبراجعة النتائج وتقييم األداء البيئي لتحديد فعالية وكف

يام ابلتغذية العكسية مالءمة سياستها البيئية لنشاط املؤسسة، وتنتج عن هذه املرحلة الفرصة للق
 .ف التحسني املستمر لألداء البيئيللبياانت هبد

 ISO14001أهداف وفوائد معيار -
 1 كبري بغرض:  بشكل 14001ويتم الرتكيز يف نظم اإلدارة البيئية على املطابقة لأليزو 

  وى اإلنتاجية؛زايدة يف مستالخفض وقت األعطال الناجتة عن اإلصاابت واحلوادث وابلتايل 
 خفض استهالك الطاقة أثناء العمليات اإلنتاجية وغريها؛ 
 خفض تكاليف ختزين املواد وتداوهلا ونقلها؛ 
 ن النفاايت؛مص منع أو تقليل تكلفة األنشطة املتعلقة بتفريغ أو تداول او نقل او التخل 
 اطات ودرجة تعقيد تطبيق متطلبات إدارة الصحة والسالمة املهنية يف املؤسسة على طبيعة النش

 املخاطر يف نشاطات املؤسسة؛
 تج.احلفاظ على الصحة والسالمة العامة أكثر من تركيزها على صحة وسالمة املن  

 2 فيما يلي: 14001ومنه تكمن فوائد احلصول على شهادة االيزو 

 ترشيد استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية؛ 

                                                            
 .388، ص 2009يوسف جحيم الطائي واآلخرون، نظم إدارة اجلودة يف املنظمات اإلنتاجية واخلدمية، دار اليازوري،   1
، 2006، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 14001حممد صالح الدين عباس حامد، نظم اإلدارة البيئية واملواصفات القياسية ايزو   2

 .148ص 
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 تقليل الفاقد واحلد من التلوث؛ 
 التوافق مع القوانني والتشريعات البيئية؛ 
 التحسني املستمر؛ 
 حتسني قنوات االتصال بني املؤسسة واجلهات احلكومية املتخصصة؛ 
 حتسني صورة املؤسسة وأدائها البيئي؛ 
  قيق متطلبات التصدير العاملية مما يزيد من قدرة املؤسسة على حتاكتساب تقدير واعرتاف اجلهات

 اىل اخلارج.
 (:(EMASالفرع الثالث: املواصفة االوربية 

 (EMAS) تبىن االحتاد األوريب النسخة اخلاصة من إدارة البيئة وخطة التدقيق
 (Eco-Management et Audit Scheme)  ومت 1995وأصبحت سارية املفعول من عام  1993عام ،

يم وحتسني أدائها لتعكس نظاما طوعيا للمؤسسات اليت ترغب يف تقي 2004و 2002، 2001تنقيحها يف السنوات 
كثر املواصفات تشددا أهنا أال إ،  *( (BS7750البيئي، وعلى الرغم من اعتماد بنائها على املواصفة الربيطانية رقم 

سامهة املؤسسات الصناعية يف مخيص كيفية األملانية الصارمة عليها و بيئية ، وذلك بسبب أتثري التشريعات الوتفصيال
 . EMAS نظام مشرتك لإلدارة والتدقيق البيئي يسمى إدارة البيئة ونظام التدقيق

( من حيث طلب (ISO14001( يف بعض جوانبها مع املواصفة الدولية EMASاالوربية ) وتتشابه املواصفة
والتزام اإلدارة العليا بتنفيذها واستمرار العمل لتحسني نظام اإلدارة البيئية، وكذلك اإلعالن عن السياسة البيئية 

ن املواصفة األوروبية تركز على املوقع، يف حني هتتم املواصفة الدولية أال إءات التدريب والتدقيق .... اخل. إجرا
(ISO14001 )مث فان هذه املواصفة الدولية غري قابلة  لعديد من القضااي املتعلقة ابملنتج وعمليات اإلنتاج، ومناب

 1منا أيضا يف املنظمات واهليئات املختلفة ويف مقدمتها املنظمات اخلدمية.إق يف املؤسسات اإلنتاجية فقط، و للتطبي
بدا الشفافية موتزيد عليها ) ISO14001( على مجيع متطلبات املواصفة القياسية )EMASومنه تتوفر)

 االجباري الذي يستلزم:

 التحقق من األهداف املسطرة؛  -

 التحقق من النتائج احملققة.  -
 ا على: ( بناءEMASويتم احلصول على شهادة )

                                                            
 .116د.  ايثار عبد اهلادي آل فيحان، سوزان عبد الغين البيايت، مرجع سابق، ص      1
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 تدقيق خارجي للتحقق من احرتام خطوات بناء نظام اإلدارة البيئية؛  -

مؤسسة التحقق من اإلعالن البيئي للمؤسسة، حيث يبني اإلعالن البيئي وصفا لسياسة البيئة لل -
 1كما يتضمن وصفا لنظام اإلدارة البيئية املتواجد فعال يف املؤسسة.  املستقبلية للبيئةونظرهتا 

لبيئي العتماده اداء ( النموذج األفضل للمواصفات البيئية من منظور حتسني األEMASوتعد املواصفة ) 
 على مدخل العملية واألداء، ومن اهم اخلصائص األساسية للمواصفة ما يلي:

 األنشطة التصنيعية وإنتاج الطاقة فقط؛  تنفذ وتسجل يف -

 ذلك؛ لهداف وبرامج أرة يف األداء البيئي وتشرتط وضع تركز على التحسينات املستم -

 عداد سجل ابلتأثريات البيئية املهمة والتشريعات ذات الصلة؛إتشرتط  -

 تشرتط اجراء أنشطة تدقيقية شاملة ومتكررة من قبل طرف اثلث؛ -

 ة ومتاحة للجميع؛ تشرتط اعداد كشف بيئي شامل ونشره، وجعل السياسات والربامج البيئية معلن -

كن تطبيقها من الناحية مييشري املعيار اىل ضرورة استخدام أفضل أنواع التكنولوجيا املتوفرة اليت  -
 االقتصادية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Eco-Management and Audit Schème, http://ec .europa.eu/environnement/emas/index_ en 
.htm ,30-09-2017 

وهي  1992( عام BSI( )British Standard Institutionأصدرها املعهد الربيطاين للمواصفات ) (:(BS7750ملواصفة الربيطانية رقم ا*
 .ISO 14001وقد شكلت األساس لتطوير املواصفة الدولية  1994نظام لإلدارة البيئية، مت تنقيحها يف
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 خالصة الفصل الثالث
بعاده األساسية ابعتباره القاسم املشرتك بني مراقبة أاألداء الشامل و ساسيات أمن خالل هذا الفصل مت توضيح 

التسيري والتنمية املستدامة كذا مؤشراته املالية وغري املالية، ابعتبار دور مراقبة التسيري احلديث هو تقييم وقياس األداء 
دامة واملسؤولية اجملتمعية يف املؤسسة، الشامل )أداء اقتصادي، أداء اجتماعي، أداء بيئي( إبدماج مبادئ التنمية املست

 .ئوتكييف نظام مراقبة التسيري مع هذه املباد
فاألداء االقتصادي للمؤسسة يعد جزءا جوهراي لفهم مبادئها األساسية لالستدامة، ويظهر دور املؤسسة يف 

لحة حيث تستخدم حتقيق أداء اقتصادي مستدام من خالل خلق قيمة مضافة مستدامة لكافة األطراف ذات املص
املؤشرات املالية اليت تعترب من أقدم وأكثر األدوات استعماال يف التحليل املايل وتقييم أداء املؤسسات، ابإلضافة اىل 
مؤشرات األداء العملي املتمثل يف، اإلنتاجية، احلصة السوقية، التوجه حنو الزبون )رضا الزبون(، القيمة املضافة 

 وحتسني اجلودة.
ألداء االجتماعي الذي يعرب عن جناح املؤسسة يف حتقيق أهدافها االجتماعية املوضوعة ضافة اىل اهذا ابإل
تعترب أدوات قياس األداء االجتماعي مبثابة معيار للحكم على مدى وفاء املؤسسة ابلتزاماهتا  حيث، واحملددة سلفا

معيار املساءلة  ،SA8000االجتماعية  احملاسبة االجتماعية، معيار املساءلة ومسؤوليتها االجتماعية وهي،
AA1000ومواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  26000يزو ، مواصفة اإلOHSAS18001. 

ضرار البيئية واحملافظة اجي للمؤسسة، حبيث تتم مراقبة األيشمل املظاهر البيئية للنشاط اإلنتفاألداء البيئي اما 
األدوات املهمة اليت تساعد املؤسسة على قياس أدائها من أجل تلبية رغبات األطراف ومن  على املوارد الطبيعية.

 .EMASواملعيار  ISO14001ذات املصلحة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة، احملاسبة البيئية و

 



 

 رابعالفصل ال
 دور مراقبة التسيري يف تقييم أداء

 مؤسسة اإلمسنت لعني لكبرية 
 



 دور مراقبة التسيير في تقييم أداء مؤسسة اإلسمنت لعين لكبيرة   :            الفصل الرابع
 

 
193 

 يد: همت
ىل تقييم األداء الشامل، إسيري كأداة للرقابة بغرض الوصول مراقبة التنظام ىل إالتطرق يف اجلانب النظري مت 

حتقيق أهدافها االسرتاتيجية يف إطار على توجيه املؤسسات حنو ته يف تسيري املؤسسات من خالل قدر  كبريةأمهيته الو 
 ،ال االقتصادي، االجتماعي والبيئيالتنمية املستدامة، وذلك ابستخدام جمموعة من األدوات لتقييم األداء يف اجمل

دواته املختلفة يف إطار أمراقبة التسيري وكيفية استخدام  منه وجب على املؤسسات خلق نوع من التكامل بني نظامو 
 .امة ابالعتماد على أدوات للرقابة أبرزها امليزانيات التقديرية، لوحات القيادة، بطاقة األداء املتوازنمبادئ االستد

سقاط اجلانب النظري للدراسة على مؤسسة من املؤسسات الرائدة إهذا املنطلق سيتم يف هذا الفصل  ومن
ىل إيتم التطرق يف بداية هذا الفصل  لذلك سوف يف جمال صناعة االمسنت واملعروفة بتبنيها ملبادئ التنمية املستدامة،

مث دراسة حتليلية  ،خصوصا عني لكبريةاالمسنت بوصناعة االمسنت يف مؤسسة وما مييزها صناعة االمسنت عموما 
هذا الفصل حيث سيتم تقسيم ، كبرية لوظيفة مراقبة التسيريتويل أمهية  أصبحت اليت  ملراقبة التسيري يف هذه املؤسسة

 حث التالية:ااملباىل 

 ؛صناعة االمسنت يف اجلزائراملبحث األول: 

 ؛SCAEKمؤسسة  صناعة االمسنت يفاملبحث الثاين: 

 .SCAEK واقع مراقبة التسيري يف مؤسسة االمسنتاملبحث الثالث: 
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 اجلزائر صناعة االمسنت يف  األول:املبحث 
وتنميته، تصاد الوطين جل تطوير االقأالل بوضع قاعدة صناعية كربى، من لقد اهتمت اجلزائر منذ االستق

 خفض أسعارها يف ابلتايلو  ات االستهالك الواسع من اخلارجذلك ابلقضاء أو على األقل تقليص استرياد املواد ذو 
قطاعات مبا فيها لا ت يف مجيعاملؤسسات من اقتنائها، لذا اهتمت مبختلف الصناعاو  متكني املواطننيالسوق الوطين و 

مسنت اإلتعد مادة  كماوالتعمري.  اء ، واليت تعترب من الصناعات االسرتاتيجية كوهنا مرتبطة مباشرة ابلبنمسنتصناعة اإل
نشائية املختلفة نشاطات االواسع نظرا الستخداماهتا املتعددة، حيث تدخل يف الالطلب الذات  من املواد األولية
 .وعمليات البناء
 اجلزائرصناعة االمسنت يف تطور  األول:املطلب 

 يف اجلزائر االمسنتالتارخيي لقطاع  األول: التطورالفرع 
 1التالية:التطور التارخيي لقطاع االمسنت يف اجلزائر من خالل املراحل  ميكن عرض

بعد  (SNMCالبناء ) هذه املرحلة أتميم وانشاء املؤسسة الوطنية ملواد شهدت : 1967اىل1962الفرتة من -
بطاقة إنتاجية  ، ومصنع زهانةطن كمعدل سنوي 50000ديده إبنتاجه غلق مصنع االمسنت مفتاح إلعادة جت

نت مسرية من ، واليت كاطن سنواي 40000دو اليت كانت تنتج ، إضافة لوحدة رايس محيطن سنواي 200000
نتجات اخلرسانية تجات اآلجر وامل، ابإلضافة اىل أتميم من1967( اىل غاية La Farge)طرف مالكها شركة 

 ؛السرياميك وغريها من مواد البناءو 
ناء، وجتسيدها لربانمج استثمار عرفت هذه الفرتة إعادة هيكلة الشركة الوطنية ملواد الب: 1983اىل 1967الفرتة من-

عتماد التقنية اجلافة نتاجيا ابإخطا 12ضخم يتمثل يف جتديد اخلطوط املوروثة من مؤسسة رايس محيدو وإجناز 
مليون  10مجالية للقطاع نتاجية االوهكذا جتاوزت الطاقة اإلالرطبة  لتقنيةد عصرية مقارنة ابواليت تع مسنتاإللصناعة 

 ؛طن سنواي
بطاقة  بتبسة،ملاء األبيض نشاء خطني جديدين لإلنتاج يف كل من مدينة عني توتة بباتنة واإ مت :1983 يف سنة-

ركة الوطنية ملواد البناء ، كما شهدت الفرتة أيضا إعادة تنظيم الشطن مليون 1.5مجالية بلغت إية سنوية إنتاج
 ، الشلف؛، الوسطمعات صناعية جهوية: الغرب، الشرقجم أربعوتقسيمها وفقا ملنهجية النشاط اىل 

                                                           
1 WWW .GICA.dz 
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املسامهات وهبذا مت ضم مؤسسات  لتحل حمل رأمسال (BMCانشاء الشركة القابضة العمومية ) مت :1996يف سنة -
واسعة حركة تنازل  1997لتعمري ومواد البناء" اليت عرفت سنةل ظة اهلولدينغ املسماة " القابضةمسنت ضمن حمفاإل

 ؛إلصالح الوحدات اإلنتاجية
يا شركة تسيري املسامهات املتخصصة هذه السنة مت التحويل القانوين هلذه الوحدات لتصبح رمس يف :1998 يف سنة-

لف، تتمثل يف جممع مكونة من ثالث جممعات كربى على املستوى الوطين إضافة لشركة الشمسنت اإليف صناعة 
مسنت إلاجممع  (،ERCC)جممع االمسنت ومشتقاته ملنطقة الوسط  (،ERCEومشتقاته للشرق )مسنت اإل

مت الغاء  2002ويف نوفمرب  (ECDE)ابلشلف ومشتقاته مسنت اإل(، جممع ERCD)ومشتقاته ملنطقة الغرب 
 ملؤسسات العمومية؛اامهات وخوصصة فكرة الشركة القابضة العمومية وتصفيتها وتعويضها بشركات تسيري املس

احدة تتبعها املصانع اقرت السلطات العمومية يف اجلزائر بتنظيم جديد مؤسس من شركة و  :2009ابتداء من -
دج وتسيري حمفظة  مليون 25385برأمسال  أسهم( ذات GICAاالمسنت)االثين عشر مسيت بشركة اجلزائر لصناعة 

 هوية صناعة االمسنت يف اجلزائر. فرع والغاء ج 23من
 مؤسسات االمسنت يف اجلزائر الثاين: توزيعالفرع 
اىل حتقيق االكتفاء الذايت من هذه املادة األساسية من خالل املرور ابلعديد من املراحل احلامسة اجلزائر  سعت

هي يف ك مت تشييد عدة مصانع إلنتاجها و لذل ،وارتفاع معترب للطاقة اإلنتاجية كانت نتيجتها زايدة عدد املصانع
كما وهي  مليون طن/سنة  11.5بـ مصنع مقسمة إىل أربع جمموعات تقدر طاقتها اإلنتاجية جمتمعة 12جمموعها 

 :1يلي
  ERCE شركة االمسنت للشرق -

   :التاليةالشركات  هي تتكون منمليون طن/سنة و  4,4اإلنتاجية بـ تعترب أهم جمموعة إذ تقدر طاقتها 
 ؛ طن/سنة500.000  تقدر طاقتها اإلنتاجية بـ  SCT شركة اإلمسنت لتبسة  -
 ؛طن/سنة 1000.000طاقتها اإلنتاجية بـ  تقدر SCHB شركة اإلمسنت حامة بوزاين -
    سنة؛طن/ 1000.000بـ تقدر طاقتها اإلنتاجية هي األخرى  SCMAT شركة اإلمسنت عني توتة -
 ؛سنة/طن1000.000بـ طاقتها اإلنتاجية  تقدر SCAEK شركة اإلمسنت عني الكبرية - 
 .طن/سنة 900.000تقدر طاقتها اإلنتاجية بـ  SCHS شركة اإلمسنت حجار السود -
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 ERCOومشتقاته للغرب شركة اإلمسنت  -
   :مؤسسات 3هي تضم مليون طن و  7,2تها اإلنتاجية بـ تقدر طاق

 ؛طن سنواي 1.000.000تقدر طاقتها اإلنتاجية بـ  SCIBS شركة اإلمسنت بين صاف-
 طن سنوي؛ 1.200.000اإلنتاجية بـ  طاقتها تقدر SCIZ شركة اإلمسنت زهانة-
 .سنوايطن  500.000بـ  اإلنتاجية طاقتهاتقدر  SCIS سعيدةشركة اإلمسنت  -

 ERCC للوسطومشتقاته شركة اإلمسنت  -
 :مؤسسات 3هي تضم مليون طن سنواي و  35,2نتاجية بـ در طاقتها اإلتق
 سنواي؛ طن  350.000طاقتها اإلنتاجية بـ  تقدر SCAL مؤسسة اإلمسنت اجلزائر -

 ؛سنوايطن  1.000.000بـ تقدر طاقتها اإلنتاجية  :SCEG مؤسسة اإلمسنت صور الغزالن -

 .سنواي طن 1.000.000تقدر طاقتها اإلنتاجية بـ  :SCMI مؤسسة اإلمسنت ملتيجة-

 ECDEومشتقاته للشلف شركة اإلمسنت -
 ECDE  طن سنواي 2.000.000تضم مؤسسة واحدة تقدر طاقتها اإلنتاجية بـ. 

  :تتوزع طاقتها التصميمية كالتايل مؤسسة على املستوى الوطين واليت12قطاع االمسنت العمومي يضم ف إذا
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  طن ألفلوحدة: ا          اإلنتاجية ملؤسسات االمسنت العمومية  ة(: الطاق12رقم)اجلدول              
 %     اإلنتاجيةالطاقة  الفروع  اجملمع            

 اجلزائري جمموع االمسنت للشرق
ERCE   

 

 عني لكبرية سطيفلمؤسسة االمسنت -
 نت حامة بوزاين قسنطينة مؤسسة االمس-
 حجار السود سكيكدة مؤسسة االمسنت-
 ني التوتة ابتنةعمؤسسة االمسنت -
 مؤسسة االمسنت تبسة -

 
4400 
 

 
38.25 

 

جمموع االمسنت للغرب اجلزائري 
ERCO 

 مؤسسة االمسنت زهانة-
 مؤسسة االمسنت بين صاف -
 مؤسسة االمسنت سعيدة-

2700 23.48 

املؤسسة االقتصادية العمومية لصناعة 
 ECDE االمسنت ابلشلف

 17.40 2000 مؤسسة االمسنت الشلف-

جمموع االمسنت للوسط اجلزائري 
ERCC  

 نت اجلزائر )رايس محيدو(مؤسسة االمس-
 مؤسسة املتيجة البليدة-
 لغزالن امؤسسة االمسنت سور -

2400 20.87 

 100 11500  اجملموع             
 واثئق املؤسسة املصدر:

، العمومي من جهةمسنت اإليف قطاع  مسنت بوجود عدد حمدود من األطراف، ويتمثلوميتاز سوق صناعة اإل
، وهذا بعد ىل السوق اجلزائري بقوةإالفارج  الفرنسيةمسنت اإلومن جهة أخرى دخلت الشركة الرائدة يف صناعة 

، األول موجود حبمام الضلعة ابملسيلة، والثاين موجود بسيق مبعسكر يف وراسكوم املصريةأئها مصنعي شركة شرا
مليون  5.3 بطاقة إنتاجية قدرها % 37على حصة سوقية قدرها مسنت اإل، وحتوز الشركة الفرنسية لصناعة 2008

صادر عن معهد الدراسات اجليولوجية  ويف تقرير. اىل جمموعة من املستوردين اخلواصهذا ابإلضافة  ،1طن سنواي
 21 قدر بـمنتجة لإلمسنت يف العامل إبنتاج بدولة  20ن اجلزائر ضمن أكرب يشري أابلوالايت املتحدة األمريكية، 

مسنت اإلوشرعت احلكومة يف تنفيذ خطة لزايدة قدرات إنتاج اجملمع اجلزائري لصناعة  2013،2عام مليون طن يف 

                                                           
-2014سكرة مهاوات لعبيدي، القياس احملاسيب للتكاليف البيئية واالفصاح عنها يف القوائم املالية لتحسني األداء البيئي، مذكرة دكتوراه، جامعة ب  1

 .174، ص2015
   املوقع:تقرير صادر عن معهد الدراسات اجليولوجية ابلوالايت املتحدة االمريكية على  1

https://www.eremnews.com/economy/e,ergy/97118   
 



 دور مراقبة التسيير في تقييم أداء مؤسسة اإلسمنت لعين لكبيرة   :            الفصل الرابع
 

 
198 

خطوط إنتاج جديدة حيز اخلدمة  10، من خالل وضع 2017مليون طن سنواي حبلول  26إىل ” GICA جيكا“
مصانع من بني  6مليار دوالر، فيما تتمثل اخلطوط األخرى يف توسيع قدرات إنتاج  2 بـابستثمارات إمجالية تقدر 

مسنت إمصنع  14مليون طن موزعة على  21تتوفر اجلزائر حاليا على قدرات إنتاج سنوية يف حدود و  .املصانع احلالية
اململوك كليا للحكومة بقدرات ” GICA جيكا“وحدة حكومية اتبعة للمجمع اجلزائري لصناعة االمسنت  12منها 

مسنت اتبعة جملموعة الفارج بقدرات إمجالية يف ن ابإلضافة إىل وحدتني لصناعة اإلمليون ط 12إنتاج يف حدود 
 .سنواي  طننييمال 9حدود 

 اثر البيئية لصناعة االمسنتلب الثاين: األاملط
بح اهلواء ملواث عندما تدخل يف مشاكل بيئية ابلغة األمهية متثلت يف تلوث اهلواء، حيث يص مسنت تسببتاإلصناعة 

 .نتيجة خملفات هذه الصناعة مركبات ضارة اىل الغالف اجلوي
 ألاثر السلبية لصناعة اإلمسنت على البيئةا الفرع األول:
 :فئات هي ىل ثالثمسنت إصناعة اإل عنامللواثت الناجتة  ميكن تقسيم

 تنعيمراحل العلمية اإلنتاجية من دقائق الصلبة الناجتة عن خمتلف م: وهي عبارة عن اجلزيئات والامللواثت الصلبة 
مسنت وخاصة نطلق من مداخن مصانع اإلي يضافة إىل الغبار الذابإل انبعاث الغبار،املواد إىل نقلها مما يؤدي إىل 

رب عامل ملوث للهواء أكمسنت من املداخن يعترب تصاعد غبار اإلو  نسبة غاز أكسيد الكربون يف الفرن، ارتفاععند 
مسنت من املواد اليت غبار اإلنع، و ااملص هذهعمال و  مراض الصدرية لسكان هذه املناطقن األالذي يسبب كثريا م

 الذرات:يز بني نوعني من الغبار حسب حجم يوميكن التم  1مسنت النقي ،الستفادة منها ألهنا تعترب من اإلميكن ا
 انبعاثهاسب يف املناطق اجملاورة ألماكن ترت ميكرون و  10ويتكون من ذرات تتجاوز أقطارها  املرتاكم:الغبار  -

لكنها تؤثر بصورة  نها، وهي ذات أتثري ضعيف على اجلهاز التنفسي حيث ان الدفاعات األنفية توقف جزءا م
واألشجار؛ واالبنية واملنشآت االنسان )على العني بشكل خاص( كبرية على  

معلقة يف اهلواء لفرتات طويلة  ىخفيفة وتبق ميكرون وهي 10قطارها اقل من أ: ويتكون من ذرات الغبار املعلق -
ب اهلوائية واحلساسية( نتيجة ، التهاب الشع)الربووترتسب ببطء، ويسبب الغبار املعلق األمراض املختلفة لإلنسان 

 يف اجلهاز التنفسي. وتوغلها والعيونمالمسة ذرات هذا الغبار اجللد 
 االحرتاقة عن هذا الناجت االفران ومن أهم الغازات الوقود يف قن عمليات احرتا: تنتج مامللواثت الغازية: 
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ني جو األرض مما يؤدي إىل رئيسيا على املناخ ويؤدي إىل تسخ ايعترب مؤثر  :CO²اثين أكسيد الكربون  زغا -
اثين أكسيد من غاز  % 04مسنت اليت حتتوي الغازات الناجتة من صناعة اإلف ،األرضحرارة كوكب ارتفاع درجة 

 ولوجيا التدويرنتيجة تكن FUEL OILىل حرق زيت الوقود إعن تفكك الكربوانت ابإلضافة ناتج الكربون ال
 تسبب عدة اضرار هي:

ىل األرض وال إرة ويبعثها خيزن احلرا احلرارة، فهوىل الغالف اجلوي يساعد على امتصاص إانطالق هذا الغاز -1
فزايدة  األرض،فاع درجة حرارة يزيد يف ارت احلرارية مماىل األجواء العالية وهوما يسمى ابلصوبة إ يسمح ابنطالقها

درجة  0.3ق لألرض حبوايل يف تركيز اثين أكسيد الكربون يؤدي اىل رفع متوسط حرارة الغالف اجلوي املالص % 10
اليت  ليدعنها ذوابن كميات اجل درجات مئوية مما ينجم 7ويتوقع رفع درجات احلرارة يف األعوام القادمة اىل  .مئوية

ن ارتفاع أ االساحلية. كمق غمرا لكثري من املناط قدم مما يسبب 60 ىل ارتفاع منسوب املياه البحرية اىلإتؤدي 
البحار واحمليطات مما يؤدي  ب يفاثين أكسيد الكربون املذادرجات احلرارة يساعد على انبعاث كمية إضافية من غاز 

  ؛ىل ازدايد متتابع يف درجات احلرارةإ
نه يكون مع ماء املطر محض الكربونيك ويساعد على تكوين أخر يتمثل يف آلثاين أكسيد الكربون ضرر ن أكما -2

الرتبة من الكالسيوم واملغنيزيوم.... اخل فيكون االمطار احلمضية وعند نزوله اىل املياه اجلوفية يتفاعل مع عناصر 
تدوير الكلة يتم تطبيق تكنولوجيا كربوانت وبيكربوانت املقابلة هلا وهو ما يسبب العسر للماء. وملعاجلة هذه املش

قطيعه من صناعة االمسنت، حيث مير بعدة مراحل متعددة لتنقيته مث ضغطه وتربيده اىل درجة التجمد مث ت الناتج
 1 .كثلج يستخدم يف عدة جماالت

اهلواء حيث يتحول يف التفاعالت الكيميائية الضوئية  : يعترب من أخطر ملواثتSO²غاز اثين أكسيد الكربيت -
لرطوبة يؤدي إىل تشكيل اإىل اثلث أكسيد الكربيت مث يتحول إىل محض الكربيت الكربيتوز والكربيتيك، وبوجود 

 على اجلهاز التنفسي؛ أتثري ضاروذات معلقات اثنوية يف اهلواء تقلل من الرؤية 
 املنخفض كيزلرت ايف  ،العاليةرة األكسيجني يف احلرا النرتوجني مع احتادتنتج من  حيث :NOالنرتوجنيسيد اأك -

 هاز التنفسي؛لى اجلفإهنا تؤثر على الرؤية وع يف الرتكيز املرتفعساسية اخلفيفة اما فهي تسبب احل
ففي  واحليوان على حد سواء،لى اإلنسان يؤثر ع : وهو غاز شديد السمية COغاز أول أكسيد الكربون -

يف حالة اإلصابة املتوسطة  س مع ضعف وضيق يف الصدر وحرارة وقيء،لرأاحاالت اإلصابة البسيطة يظهر أمل يف 
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يظهر خلل يف احلركة ويتلون الوجه ابألزرق وهي عالمات االختناق وينخفض اإلحساس واإلدراك، ويعترب الرتكيز 
 ند التعرض ملدة ساعة.ع لرت/ملغ 2املميت من هذا الغاز 

 :زعجة فهي تؤثر بصورة الضجيج من ملواثت البيئة حيث أن األصوات العالية ابإلضافة إىل أهنا م الضجيج
ناعة االمسنت يف الص السمعي عند العمال ويتمثل الضجيج يف املستوى اخنفاضضارة على السمع مما يؤدي إىل 

 :املواقع التالية
واجد احلجر اجلريي والذي تصل املعروف أن مصانع اإلمسنت يتم إنشاؤها غالبا قريبة من مناطق ت من التفجري: -

تب عليه إصدار ضجيج تفجري مما يرت  عملياتاألمر الذي يتطلب  ،80 %يف اخللطة اخلام إىل  استعماهلانسبة 
ن اإلجراءات لتفادي هذه األضرار مجلة م هذا ما يتطلباىل إيقاع الضرر ابملباين اجملاورة، قد تؤدي  واهتزازاتمرتفع 

العتماد على التفجري على أمهها ضمان بقاء املناطق احمليطة خالية من السكان وكذلك تقليص كمية املتفجرات وا
 ت الصخور؛كنرتات األمونيوم لتفتي  دفعات كما ميكن االعتماد على مواد كيميائية صديقة للبيئة

مسنت لغرض تكسري املواد اخلام اإلصناعة  يفارات والطواحني استعمال الكسإن دات: ضجيج اآلالت واملع -
يات األذن للحفاظ على وطحنها يرتتب عليه انبعاث ضجيج مرتفع ينبغي عدم التعرض له ابستمرار واستخدام واق

 املقدرة السمعية للعمال.
 مسنتسني األداء البيئي يف مؤسسات اإلحت الثاين: إجراءاتالفرع 
 1جمموعة اإلجراءات اليت ميكن تطبيقها يف املؤسسات اجلزائرية لتحسني األداء البيئي وهي:وتضم 

للمعدات واملنصوص عليها يف  تربة املتصاعدة لتصل اىل املعدالت التصميميةطرة على معدالت انبعاث األالسي-
 البيئة وأخريا املعدالت العاملية؛قانون 

 ى يف انتاج االمسنت؛أخر لعمل على التخلص من االتربة الناجتة من الصناعة واليت ال تصلح إلعادة استخدامها مرة ا-
ن خالل االهتزازات مو لسيطرة على تسريب االتربة الناجتة عن بعض املعدات واالتربة الناجتة عن عمليات التفجري ا-

ن جتعل الالهتزازات فتحاول  اما ابلنسبة ة عن املناطق السكنية،والبحث عن حماجر بعيد التقليل منها قدر اإلمكان
 لتنسيق مع ابقي املؤسسات احمليطة؛وذلك اب التفجري يف أوقات مناسبة

 ؛الساعةفران على مدى ن االمن مداخ تربةالقياس املستمر لكمية انبعاث اال تزويد املصانع أبجهزة-

                                                           
االقتصادية اإلدارية، جامعة اندية عبد احلليم راضي، مسامهة النظم احملاسبية يف التقرير واإلفصاح عن األداء البيئي ملنظمات االعمال، جملة العلوم   1
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داخن اجل العمل على قياسات دورية لكمية االتربة املنبعثة من امل منذلك التعاقد مع األجهزة العلمية والصحية و -
 العالقة ابجلو؛واملرتسبة و 

  ؛املصايفنة وتشغيل التعاقد مع املؤسسات املتخصصة لصيا-
 مسنت؛اإلع حتسني البيئة يف املناطق احمليطة مبصان-
 خاصة يف احملاجر واالفران؛ازهنا كشوفة وذلك بتغطية العديد من خمتغطية أماكن التخزين امل -
 ؛االستفادة هبا يف الزراعة والتشجريو معاجلة مياه التربيد -
زييت والتشحيم لضمان إعادة تدوير نشاء حمطات للتإك من خالل من من املخلفات وذلالتخلص الصحي اآل-

 ؛الزيت املرجتع والتحكم يف كمياته وتقليل االاثر البيئية الناجتة عن سوء تداوله
 ؛التحكم يف الضوضاء يف اقسام اإلنتاج-
 ؛احلفاظ على بيئة العمل وحتسينها -
  ؛التحسني املستمر لبيئة العملو لتدريب والتوعية البيئية املستمرة من خالل القيام ابلربامج والدورات اليت ختدم البيئة ا-
 امساك سجالت بيئية منتظمة القيد؛-
 ملؤسسة؛ازايدة املساحات اخلضراء داخل وخارج -
مام املستثمرين إلفصاح احملاسيب عن نفقات البيئة وذلك الن اإلفصاح عن هذه النفقات حيسن صورة املؤسسة اا-

 واجملتمع وجهات الضغط البيئي. 
 1هتدف اىل حتقيق ما يلي:هذه اإلجراءات املتخذة من قبل املؤسسات 

 ؛ة )الكهرابء، املاء، الغاز(الرتشيد يف استهالك الطاق -
 ؛الرتشيد يف استهالك املواد-
  ؛ملية اإلنتاجالتقليل من املخلفات الناجتة عن ع-
 الت واملهمالت مبختلف أنواعها مع إعادة تدويرها.التقليص من الفض-
 
 
 
 

                                                           
 801ص  2015-2014بسكرة  دكتوراه، جامعةمذكرة  البيئي،القياس احملاسيب للتكاليف البيئية واالفصاح عنها يف القوائم املالية لتحسني األداء  لعبيدي،مهاوات   1
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 املستدامة والتنمية (GICA(االمسنت مؤسسة صناعة  الثالث:املطلب 
  أربع جمموعاتمصنع مقسمة إىلعشرة  اثين( هي املؤسسة العمومية اليت تضم GICA)االمسنتمؤسسة صناعة 

 ظة على البيئة.كما ذكران سابقا، حيث تسعى هذه املؤسسة لتوسيع وتطوير نشاطها يف إطار احملاف
 (GICA(صناعة االمسنت يف مؤسسة  األول: تطورالفرع 

مسنت طاقتها اإلنتاجية السنوية من اإل مليار دج لزايدة 154( GICA)اجلزائر  إلمسنتاستثمرت اجملموعة الصناعية 
( GICA)تستند الرؤية االسرتاتيجية جملموعة  طن، حيثمليون  11.5مقابل  2017يف عام  مليون طن 18.5اىل 

 1:ىلإأساسا 
 الزايدة يف حصتها السوقية؛-
 منتجاهتا؛تنويع جمموعة -
 ؛خلق فرص للعمل والتدريب-
 الدولية.اخذ مكانة يف السوق -

ومصنع عني الكبرية لاإلنتاجية ملصنع لإلمسنت  ( قامت املؤسسة بتوسيع الطاقةGICAوهبدف تطوير جمموعة )
بطاقة إنتاجية  مصانع جديدة لإلمسنت 3( لبناء GICAكما ختطط مؤسسة)  مسنت يف واد صلي)الشلف(،  اإل

)بشار(و البيض  لبواقي(، بين زيرقيغرس )ام اس-ماليني طن من االمسنت وتقع هذه املصانع ب:  4سنوية تبلغ
سعت ىل ذلك ، ابإلضافة اوظيفة غري مباشرة  15000فرصة عمل مباشرةو 5000حيث ستخلف هذه املشاريع،

مليون طن سنواي  7وقة اىل ( اىل زايدة طاقتها اإلنتاجية السنوية  من الركام والرمال املسحGICAمؤسسة جيكا) 
 16ت اجملموعة انتاج تعمل فعال. وهبدف تنويع منتجاهتا أطلق 6حمطات سحق ، منها  9وذلك إبنشاء  2016يف 

 3.5نتاج سنوية إ طموح الوصول اىل طاقة مع BPE)emploi(’prêt à l Bétonاجلاهزة إلنتاج اخلرسانة مصنع 
 مليون مرت مكعب.

اإلنتاج الفائض عن  تسعى املؤسسة اىل كسب حصة يف السوق الدولية من خالل تصدير على الصعيد الدويل:-
مسنت الد لبيع فائض اإلط وشرق وغرب البموانئ يف وس 3استخدام أدرجت يف برانجمها  الوطين، وقدحاجة الطلب 

 الدولية.للسوق 
 
 

                                                           
1 WWW .GICA.dz 
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 GICAالتنمية املستدامة يف مؤسسة  الثاين: إجراءاتالفرع 
من استهالك الطاقة من  احلدعادة هيكلة احملاجر و إة املخلفات والقضاء على الغبار و تعترب البيئة وإدار 

التنمية يق بني متطلبات عدة إجراءات للتوفموعة اجملحقيق ذلك حددت ، ولت(GICA)األولوايت الرئيسية ملؤسسة 
 :تتمثل يف املستدامة واليتلبات التنمية الصناعية وبني متط

 صناعية طبيعة ذات عامة مؤسسة هي (APRUE) الطاقة استخدام وترشيد لتعزيز الوطنية مع الوكالةاتفاق -
وذلك  .واملناجم لطاقةا وزارة إشراف حتت ووضعت 1985 عام رائسي مرسوم مبوجب إنشاؤها مت جزائرية، وجتارية

 ؛مسنت للمجموعةتنفيذ مع مصانع اإللتحقيق توفري الطاقة وتطبيقها عن طريق عقود ال
  صنع؛معاجلة املياه على مستوى امل ختفيض استهالك املياه الصناعية عن طريق جتديد حمطات-
مصنع  12 صلأفمن  ،الكيسيةالكهرابئية بواسطة املصايف  ية من خالل استمرار استبدال املصايفاحرتام املعايري البيئ-

 لديها جيل جديد من املصايف؛ منها 10لإلمسنت 
استهالك الطاقة  جديدة للحد من عداتمب 2014سنة  يف يف سور الغزالن وزهانة مسنتمت جتهيز مصانع اإل-

 ؛وانبعاث الغازات
 ستوى الطبيعي والبيئي؛على امل تطوير املوقع املستغل إعادة هتيئة احملاجر هبدف-
 ؛ISO هادةعلى ش وكذلك املنتجات املصنعةحصول خمتلف خطوط اإلنتاج -
فرن  يف التخلص من النفاايت الصناعية )دراسة جدوى ملشروع جترييب لدمج النفاايت الصناعية عن طريق احلرق -

 GICA.)1أحد مصانع االمسنت ملؤسسة 
  SCAEKمؤسسة صناعة االمسنت يف الثاين: املبحث 

رائر نظرا ملسامهتها الكبرية تعترب مؤسسة اإلمسنت بعني لكبرية من املؤسسات الرائدة يف صناعة اإلمسنت ابجل 
طلبا متزايدا، وابلتايل  ىلبناء واليت تلقيف الزايدة الناتج احمللي اإلمجايل وكذا ملسامهتها يف توفري مادة هامة من مواد ا

ر ينبغي عليها التحكم يف املتزايد على منتجاهتا والوصول إىل التصديحىت تتمكن هذه املؤسسة من تلبية الطلب 
، خاصة لتحقيق هوامش هامة  الهتمام ابلعملية اإلنتاجية والعمل على ختفيض التكاليف للوصولابأدائها وتطويره، 

 .la Fargeاملنافسة اليت تشهدها من املؤسسة الفرنسية الرائدة يف صناعة االمسنت مع 

 

                                                           
1 WWW.GICA.DZ 

APRUE:  L'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie 

http://www.gica.dz/
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 بعني الكبرية األول: تقدمي عام ملؤسسة اإلمسنتاملطلب 
 عني الكبريةبؤسسة االمسنت مب الفرع األول: التعريف

مؤسسة اإلمسنت لعني الكبرية هي مؤسسة اقتصادية عمومية إلنتاج وتسويق اإلمسنت، وهي مؤسسة ذات 
  .GICAزائر أسهم تعود ملكيتها ابلكامل للدولة، وتعد أحد فروع اجملمع الصناعي إلمسنت اجل

  يل:من خالل اجلدول التا الفنية للمؤسسةولإليضاح أكثر سوف نقوم بعرض البطاقة 
 ية حول مؤسسة اإلمسنت عني الكبريةفن بطاقة (:13اجلدول رقم )                             

 SCAEK مؤسسة اإلمسنت لعني الكبرية - لتسميةا
 SPAشركة ذات أسهم  - الصفة القانونية

 املساهم الرئيسي
 اجملمع الصناعي إلمسنت اجلزائر -
  GICA-  100%بنسبة، 

 دج،00, 2.200.000.000  راس املال اإلمجايل

 املوقع
 تقع ضمن الرقعة اجلغرافية لبلدية أوالد عدوان دائرة عني الكبرية، -
 والية سطيفمركز كم من   23، على بعد 139ومبحاذاة الطريق الوطين رقم   

 هكتار 24 - املصنع مساحة

 النشاط الرئيسي
 إنتاج وتسويق اإلمسنت بنوعية: -

 (،cpjإمسنت بورتالند ابإلضافات ) -      
 (،crsاإلمسنت املقاوم للكربيت ) -      

 طن سنواي، 1.000.000تقدر بـ  - الطاقة اإلنتاجية
 عامل، 489 - عدد العمال

 مركز الوالية )سطيف(يقع املقر اإلداري للشركة يف - اإلدارة
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على واثئق الشركةاملصدر

           ميكن توضيح أهم احملطات التارخيية اليت شهدهتا املؤسسة من خالل اجلدول التايل:   كما 
 عني الكبريةب SCAEKالتارخيي ملؤسسة اإلمسنت  (: التطور14)اجلدول رقم 

 حلدثا السنة
 -سطيف–الكبرية  اإلمسنت عنيوبداية إنشاء مصنع  االتفاقيةإمضاء  1974
 بداية اإلنتاج يف شهر نوفمرب 1978

1998 
اليت تقوم إبنتاج  SCAEKشركة اإلمسنت بسطيف  وأتسيساملؤسسة عن ابقي وحدات صناعة اإلمسنت الوطنية  انفصال

 وتسويق مادة اإلمسنت.
 مسنت.تجاوز عتبة إنتاج مليون طن من االقامت املؤسسة ألول مرة يف اترخيها ب 2000
 .2000نسخة  ISO 9001قامت املؤسسة بوضع معايري اجلودة  2002
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 .LHO 41/450تزويد املصنع جبسر مكشط 
 تزويد املصنع بنظام تسخني الفرن. 2003
 .آيل بنظام تشغيل اإلنتاجمن أجل تزويد ورشات  ICERإمضاء عقد مع الشركة الفرنسية  2005

2006 
 جياو زات، وهذه التكنولاالغبار ومعاجلة الغ انبعاثقامت املؤسسة برتكيب مصفاة كيسية على مستوى الفرن من أجل التحكم يف 

 مرة يف اجلزائر من طرف املؤسسة. استخدمت ألول
 مسنت.تركيب مصفاة كيسية على مستوى ورشة طحن اال 2007

2008 
، وحققت املرتبة الثانية وطنيا يف 2004نسخة  ISO 14001على شهادة متكنت املؤسسة يف شهر جوان من احلصول 

 جمال محاية البيئة.
 متوين املصنع بنظام تصفية الغبار ملنطقة الطهي. 2009
 2008نسخة ISO 9001تركيب مصفاة كيسية على مستوى ورشة تربيد الكلنكر، مت احلصول على شهادة  2010

2011 
 .2004نسخة  ISO 14001مت احلصول على شهادة 
 .2007نسخة  OHSAS 18001مت احلصول على شهادة 

 يف اترخيها بتجاوز عتبة أنتاج مليون طن من الكلنكر.قامت املؤسسة ألول مرة 
 .الفرنسية POLYSIUS SASطن / اليوم من الكلنكر، مع الشركة 6000إمضاء عقد أجناز خط إنتاجي جديد قدرته  2013

2014 
 

 الفرنسية.   POYSIUS SASتنفيذ العقد املمضى مع شركة  
 .%35س املال بـ غري العادية دخول البورصة ورفع راقرار اجلمعية العامة 

2016 
 يف هناية ديسمرب  ℅ 93.5بلغ معدل التقدم يف مشروع اخلط اإلنتاجي الثاين 

 اىل مؤسسة  واعداد اجلبسدمج وحدة مجيلة القائمة على استخراج 
 النفط.طن من االمسنت البرتويل )النفطي( لشركة  300إبنتاج ما يعادل  SCAEKألول مرة على الصعيد الوطين قامت 

2017 
 ،2015يف املؤسسة نسخة  9001القيام بعمليات التحضري لتطبيق اإلصدار اخلامس من االيزو 

 ℅ 93بصفة رمسية وبنسبة بداية االشغال يف اخلط اجلديد 

 على معطيات من املؤسسة. ابالعتمادعداد الطالبة من ا :املصدر

ومنه تكتسي هذه املؤسسة أمهية كربى ابعتبارها رائدة يف جمال اإلدارة البيئة وحصوهلا على اجلائزة الوطنية 
 ، وكذا التزامها ابختاذ تدابري بيئية واجتماعية.2008للبيئة يف 

 SCAEK عني الكبريةباهليكل التنظيمي ملؤسسة اإلمسنت الفرع الثاين: 
العام للتسلسل اإلداري للمؤسسة، فهو الذي يوضح مواقع الوظائف وارتباطاهتا  التنظيمي اإلطاريشكل اهليكل 

يف تنظيم سسة حيث تعتمد املؤ  اإلدارية والعالقات بني األفراد كما يوضح حدود السلطة واملسؤولية داخل التنظيم.
، انتقال املعلومات بكفاءةها على يساعد، نظرا لكونه يعترب بسيطا و التنظيمي حبسب الوظائفنشاطها على اهليكل 

خالل الشكل التايل:واملوضح من 
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 SCAEK(: اهليكل التنظيمي ملؤسسة 22الشكل رقم)
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 االمانة العامة

 المدير المساعد الرئيس المدير العام

 مديرية التدقيق

 ومراقبة التسيير
 

 المديرية العامة المساعدة

 مديرية الشؤون
 القانونية والنازعات 

 مديرية
األمن والتنمية 

 المستدامة

 مديرية
 التسويق

 مديرية
 المالية

 والميزانية
 

 مديرية
الموارد 

 البشرية

 مديرية
 الصيانة

 مديرية
 التموين

 مديرية
 التطوير

 مديرية

 اإلنتاج

 مديرية

 التجارة
 قسم مراقبة

 الجودة
قسم تسيير 

 األفراد

 والتكوين

 مديرية
 شبكات نقاط

 البيع

 قسم المحاسبة
متابعة 

 الميزانية

قسم االمن 
 والبيئة

 مديرية
 الخزينة

 المالية

 قسم
 الصحة

 والسالمة

 قسم
 الكهرباء

 قسم

الشراء   

 قسم
تسيير  

 المخزون 

 قسم

 المشاريع

 قسم
 شبكات

 اإلعالم

 قسم

 الصناعة

 قسم
 االستخراج

 قسم

 الصيانة

 قسم الميكانيك

 قسم البرمجة االلية

 : وثائق المؤسسةالمصدر
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 مي أعاله كما يلي:يظائف واألقسام داخل املؤسسة وفق اهليكل التنظو وميكن التطرق إىل أهم ال

املسؤول  مجلس اإلداري املكون من سبعة أعضاء، ويعدلهو مدير عام ورئيس يف آن واحد ل املدير العام: الرئيس-   
 ول يف املؤسسة قانونيا ومدنيا من مهامه:األ

 ؛كشف مواطن القوة والضعف ابملؤسسةو  االسرتاتيجيةوضع  -    
  ؛مسؤول عن التنظيم اإلداري ملقر الشركة -    
  ؛تنظيم وتنسيق الضوابط املتعلقة ابملوارد العامة -    
  ؛يضمن حتقيق الفوائد من قبل اهلياكل املركزية -    
 .للجنة الصفقاتاألمانة تنظيم  -    
 مديرية مركزية.كل مدير مساعد مكلف مبتابعة   مساعدين،: وتضم ثالث مدراء ملساعدةاالعامة  املديرية-    
خالل  ل ما يتعلق ابلرئيس املدير العام، من(: تتمثل مهامها األساسية يف تنظيم ك)السكراتريةالعامة  األمانة-    

  .ريهاحتضري املواعيد وكتابة الرسائل وغالتكفل ابملكاملات اهلاتفية و 
املالية،  ، وخمتلف عملياهتاتدقيق الداخلية يف حساابت الشركةوهو املسؤول عن عمليات ال املدير املساعد:-     

سري احلسن شراف على الىل اإلابإلضافة إ، يات واألجور ألجل املصادقة عليهاومساعدة املدير العام يف مراجعة امليزان
 عداد التقارير الالزمة لذلك.إللمدققني اخلارجيني و 

 :ب التسيري مبجموعة من املهام منهيقوم املدقق مراق: مديرية التدقيق ومراقبة التسيري-    
  ؛مسؤوليته عن مجيع اهلياكل ذات الصلة مبجتمع املعلومات-
 ؛النشاطات وحتضريها ومتابعة لوحات القيادة وأتطريتطوير -
  .ووضعها حتت اشراف اإلدارةتقدمي تقارير وحتليل الوضعيات  -

 : بـحيث تقوم  مديرية املنازعات والشؤون القانونية:- 
 ؛بتعزيز صورة منتجات وخدمات املؤسسة وضع وتنفيذ سياسة االتصال يف الشركة -
ضمان الرصيد التنظيمي واملعياري وتقدمي املساعدة يف التعامل مع أي قضية قانونية وإدارة الشركة وخمتلف -

  .واثئق التامني
 : تقوم ابملهام التالية:األمن والتنمية املستدامة مديرية-

  ؛يف الشركة املتعلقة ابلوقاية من املخاطر ومحاية البيئة اخلطط للمنتجات والعمالتعمل على اقرتاح السياسات و -
 ؛السياسات اإلدارية وجودة املواد األولية إلنتاج اإلمسنت وفقا للمتطلبات القانونية مبراقبة وتنفيذتقوم -



 دور مراقبة التسيير في تقييم أداء مؤسسة اإلسمنت لعين لكبيرة   :            الفصل الرابع
 

 
208 

  .التنسيق والتحكم يف حركات الوقاية-
، تزويد املديرين ابالستشارات اإلدارية البشريةمان تنفيذ سياسة املوارد عن ض : مسؤولةالبشريةاملوارد  مديرية-

كقانون العمل والضمان   ، وهذا يشمل ضمان تنفيذ القواننيلبشرية لتمكينها من أداء رسالتهاوتنمية املوارد ا
 . االجتماعي

 مهامها: من مديرية التسويق:-
اخلدمات اجليدة للعمالء تعمل على ضمان تطبيق السياسة التجارية للمؤسسة، وتعزيز مبيعاهتا وتقدم - 

  ؛املتوقعني

  ؛توفري الوسائل الالزمة لتنفيذهاعمال التجارية و اف على تطوير األإلشر واالتخطيط -

 سالمتها.شراف على إدارة خمزوانت املنتجات النهائية وضمان اإل-
جراء دراسة اجلدوى إ، و نسب الطرق لتنفيذهاأية للمؤسسة و عداد اخلطط التطوير إ: مسؤولة عن التطوير مديرية-

 .عن الدراسات الفنية واالقتصاديةللمشروع اجلديد فضال 
 : تقوم مديرية الشراء للمؤسسة ابملهام التالية:التموين مديرية-

 ؛ الوقت املناسب وابلسعر املناسبضمان توفري املواد لضمان السري احلسن للمؤسسة، وفقا ألفضل جودة، يف-
 ضمان سالمته من التلف.شراف على تسيري املخزون و اإل-

ة، حيث تتوىل على خمتلف مراحل العملية اإلنتاجي املؤسسة تشرفديرايت يف هم املأتعترب من : اإلنتاج مديرية-
مني كافة احتياجات قسم التسويق ابملواصفات الكمية واملواعيد احملددة وذلك وتعمل على أت ،إدارة خطوط اإلنتاج

  .شملهامبساعدة كافة األقسام اليت ت
داد عإللمؤسسة وتضمن وتراقب تنفيذها و  : مسؤولة عن وضع السياسة املالية واحملاسبيةاملالية وامليزانية مديرية-

 التوازن املايل للمؤسسة.ابإلضافة اىل متابعة ، يع الواثئق احملاسبية يف اآلجالمجامليزانية املالية للمؤسسة و 
 BK1 ,BK2و االضطرارية للفرن وآليت الطحن أقائية الصيانة الدورية الو هي املسؤولة على الصيانة:  مديرية-

 .اآللية، تتمثل املديرية يف األقسام الثالثة الكهرابئية وامليكانيكية والربجمة BC1,BC2,BC3وآالت السحق 
 عني الكبريةب SCAEKطبيعة نشاط مؤسسة االمسنت الفرع الثالث: 

عني ب SCAEKاإلمسنت املناسب، تقوم مؤسسة  ويف الوقتإنتاج وتسويق اإلمسنت ابجلودة املطلوبة بغرض 
 التالية:ابلنشاطات  الكبرية
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 : مسنت تتمثل يفتقوم إبنتاج مخسة أنواع من اإل: النشاط اإلنتاجي-1
 *CEM-CPJ 21.5 حسب املعيار  االستخداماتمسنت بورتالند متعدد إNA 422/2000P؛ 

* CEM-CPJ 42.5 * حسب املعيار  االستخداماتمسنت بورتالند متعدد إNA 422/2000؛ 
 ؛NA 443/999حسب املعيار  CRS400* اإلمسنت املقاوم للكربيت 

 ؛(الطلب حسبمسنت سريع التصلب حتت املاء )* اإل
 .(الطلب حسب* امسنت آابر البرتول )

وختتلف طريقة إنتاج اإلمسنت من مؤسسة إىل أخرى وعموما هناك ثالث طرق اساسية تبدأ من طحن املادة 
قلها أاالحتفاظ جبودة املادة األولية و األولية حىت احلصول على اإلمسنت وميكن تلخيصها حسب القدرة على 

 ة يف اجلدول التايل:استهالكا للطاق

 طرق إنتاج االمسنت  (:15اجلدول رقم )                              
 مالحظات السلبيات اإلجيابيات الطريقة

 الرطبة
 تركيب بسيط لآلالت

 جتانس   جيد    وسهل
 التحقيق

 املولدة للحرارة من الطاقةعال جدا  استهالك
 كيلو كالوري للكلغ من   1200)أكثر من 
 الكلنكر(

 استثمارات مكلفة.

 هذه الطريقة االصلية
 إلنتاج اإلمسنت

 يتم من خالهلا حتديد
 إذا كانت املادة اخلام
 غنية ابملاء )أكثر من 

 ( % 22أو يساوي 

 شبه جافة
 استهالك اقل ملولدات

 و كالوريلكي  800احلرارة )
 للكغ من الكلنكر(

 استمارات وصيانة
 مكلفة

 يتطلب وجود حبيبات
 ابنتظام

 هذه الطريقة اندرة
 تستخدم يف حالة ان
 املادة اخلامة فقرية من

 املاء

 اجلافة

 تركيب بسيط لآلالت 
 استهالك أقل بكثري

 750ملولدات احلرارة 
 كيلو كالوري للكغ من الكلنكر

 مشكلة الغبار
 مشكلة التحجري

 تستخدم يف حالة ان 
 املادة االولية فقرية جدا

 ء )أقل من امن امل
22 % ) 

واملشكل االساسي هنا يف استهالك 
 الطاقة 

 بشكل كبري

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات من املؤسسة املصدر:
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أفضل طريقة ميكن للمؤسسة االعتماد عليها هي الطريقة اجلافة، ملا هلا من مميزات تتوافق مع معداهتا 
 واستثماراهتا وحميطها من خالل املراحل الرئيسية التالية:

: يتم يف هذه املرحلة استخراج املواد االولية اخلام املتمثلة يف احلجر اجلريي والصلصال مبعاجلة مرحلة التكسري
 50-35ميكانيكية، حيث يتم حتطيم الصخور ابملتفجرات على مستوى احملجرة مث نقلها بواسطة شاحنات تفريغ 

م نقلها إىل وحدات التخزين مم وبعدها يت 25-0طن اىل ورشات تكسري منفصلة، اين يتم سحقها لتصبح بني 
، 80 %ابملصنع عرب سكتني انقلتني وتكون نسب املواد االولية الداخلة يف تكوين االمسنت كما يلي: الكلس 

 ؛1 %، ركائز احلديد  4 %، اجلبس15 %الصلصال 
لصلصال مع احلجر اجلريي واولية النيئة ابنتقاء املواد اخلام وطحن عداد املواد األإ: يتم يف هذه املرحلة مرحلة الطحن

لق على ويط ،T/H 125من احلديد بواسطة ثالث مطاحن تبلغ سعة كل واحدة منها حوايل  ،1 %ضافة إ
  تبقية فتنقل هوائيا حنو الصهاريج؛ما اجلزيئات املأاملسحوق الناتج العجينة، 

مرت  80ىل الفرن الدوار ذو طول إطهيها بتسخينها مث حرقها وصوال  بعد احلصول على العجينة يتممرحلة الطهي: 
 م تربيده قبل ختزينه يف الصهاريج؛ ليتريخري الكلنكدرجة مئوية، ليخرج يف األ 1450مرت ودرجة حرارة  5.4وقطر 

نتاجه إس وبعض املواد حسب النوع املراد ضافة اجلبإ مع رييف هذه املرحلة يتم طحن الكلنكمرحلة انتاج االمسنت: 
مسنت احملصل للتخزين يف مخس صهاريج ، مث ينقل اإلT/H90مسنت بواسطة مطحنتني قدرة الواحدة منها من اإل

واع أنمضخات هوائية، ويتكون كل نوع من  5م بواسطة أاي 5ي ما يعادل انتاج أطن  40000ذات طاقة ختزينية 
 ضافات التالية:مسنت من اإلاإل
 إضافات؛ 20 %جبس،  5 %، ريكلنك  75 %(: CPAامسنت بورتالند )-
 جبس؛ 5 %، ريكلنك 95 %(: CRSإمسنت مقاوم للكربيت ) -
 .واالمسنت الكلنكريثناء عملية االنتاج يقوم املخترب مبراقبة جودة كل من املواد األولية، أو 

 و تعبئته يف صهاريج الشاحنات لنقله.أكغ 50ياس ذات محولة أكمسنت يف يتم توزيع اإلرسال: مرحلة الشحن واإل
 :النشاط التجاري-2

حيث كل ما ينتج يباع ألن الطلب  مسؤولة عن بيع وتوزيع هذا املنتجويتبع نشاط إنتاج اإلمسنت أنشطة جتارية 
 هم عمليات هذا النشاط:أ أكثر من العرض، ومن

 يف إطار النشاط التجاري للمؤسسة؛ ضمان سريورة اإلجراءات اإلدارية الالزمة-
 للعمالء وفق العقود املربمة؛ وجهةتسيري املنتجات امل-
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  ؛جل ضمان وصول املنتج للمستهلك النهائيأالقيام ابلتغطية الشاملة من -
  ؛متابعة عمليات التخزين لضمان احملافظة على جودة املنتج-
 األنشطة األخرى:-3

الثابتة  وإصالح املعداتصيانة  ابإلضافة اىل نشاطها الرئيسي تقوم املؤسسة أبنشطة الصيانة واإلصالح ممثلة يف
تضم املؤسسة ورشات للصيانة امليكانيكية والكهرابئية  ومراقبة اجلودة، حيث شغال العمومية يف املؤسسةوآالت األ

 النهائية.ملنتجات النصف مصنعة واملنتجات واحتتوي على خمرب ملعاينة جودة املواد األولية ، كما صيانة الفرنلوورشة 
 جهودها يف إطار التنمية املستدامةملؤسسة و ا اهداف: املطلب الثاين

 SCAEK الفرع األول: اهداف مؤسسة
عني لكبرية أمهية اسرتاتيجية كربى، حيث تساهم يف تقليل التبعية االقتصادية يف تكتسي مؤسسة االمسنت ب

نتاج منتجات ذات مواصفات إبسبب حتكمها يف تقنيات االنتاج املتطورة اليت تساعدها على جمال انتاج االمسنت 
 الوطنية، وبسببات السوق يلتليب هبا جزء معتربا من حاج طن سنواي 1200000 تقدرضخمة وبكميات عاملية 

مسنت اإلنتيجة انطالق مشاريع التعمري املختلفة يف كامل الرتاب الوطين، عملت مؤسسة مسنت اإلتزايد الطلب على 
يجعلها قادرة على انتاج سالذي  مراأل مصادرها الذاتية،القروض و  على عني الكبرية على توسيع مصنعها اعتماد

 .الوطين االقتصاد ربة يف الناتج احمللي االمجايل وإنعاشلى زايدة معتغوالذي بدوره سيؤدي  الكمية احلالية، يضعف
 يلي: مامهها أىل حتقيق العديد من االهداف إى الوحدة من خالل مزاولة نشاطها تسعوعلى هذا األساس 

 هداف يف:وتتمثل هذه األ :هداف مالية واقتصاديةأ-
 مبختلف أنواعها؛مسنت اإلوطنية من تلبية احتياجات السوق ال -
 يف السوق العاملية؛مسنت اإلية من مكانية توزيع املنتجات الوطنإ -
 اإلمسنت؛صناعة  املتطورة يفدخال التكنولوجيا احلديثة و إو ضع نظام تسيري متكامل و  -
 اخلارجية؛من السوق مسنت اإلفيف نسبة استرياد خت -
 دعيم هيكل االقتصاد الوطين؛ت -
 ملسامهة يف جلب العملة الصعبة؛ا -
 مطابقة مقاييس النوعية العاملية؛ سني صورة املنتوج الوطين يف السوق العاملية، من خالل العمل علىحت -
 ؛مسنتاإلالفريقية ابحتياجاهتا من زويد الدول ات -
 طن سنواي؛ 3000000ة انتاج تقدر ب:ىل كميإع للوصول املصنتوسيع  -
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املتبع من قبل الشركة بنظام  م يف تكاليف العملية االنتاجية من خالل استبدال نظام احملاسبة التحليليةالتحك -
  .مسنتاإلالتطورات السريعة اليت حتدث يف سوق آخر يتماشى مع 

 وتتجسد األهداف االجتماعية يف: وبيئية: اجتماعيةهداف أ -
   التخفيض من البطالة؛الشغل ومن مثتوفري مناصب  - 
 املستوردة، للحد من تفاقم مشكلة السكن املنتوجات أبسعارة أبسعار معقولة ومقبولة مقارنمسنت اإلتوفري مادة  - 

 تكلفتها؛ وختفيض 
 على العمال؛االرابح من ل توزيع جزء عيشي من خالحتسني املستوى امل - 
 ايف.صاملاستخدام  ثة من املصنع عن طريقمن الغازات املنبعلسكان محاية البيئة وا - 

 الفرع الثاين: جهود املؤسسة يف إطار التنمية املستدامة
 لعمليات املرتبطة ابلتنمية املستدامة يف املؤسسة:ا-1

 واحمليط،يف إطار اهتمام املؤسسة ابلتنمية املستدامة قامت اعداد خطوات عملية تتعلق ابجلودة واالمن 
عملية االتصال الداخلي واخلارجي، وذلك من  نظام املعلومات يف املؤسسة لتطويروتنظيم الستماع للزابئن واب

 1خالل العمليات التالية:
 عملية التنمية املستدامة واالمن:-

 ية املستدامة واالمن هتدف اىل:ار نظام اإلدارة البيئية قامت املؤسسة إبعداد خطوات عملية تتعلق ابلتنميف إط
  ؛القواعد املطلوبةانتاج االمسنت وفق املعايري و -
  ؛واحمليط حرتام القواعد والتدابري املتخذة يف جمال الوقاية من املخاطر على الصحة واالمنا -

 التالية:وتشمل العمليات 
 PCS1010 :  املتعلقة ابلعملية والطاقة؛هي عملية جودة املنتوج 
 PCS1020 هي عملية الصحة واالمن واحمليط :.  

دارة، التحليل والتحسني، ويتطلب تنفيذ هذه العملية القيام بعمليات أخرى وإجراءات تتعلق بتسيري اإل
ملستدامة واالمن، ة، التطوير، التنمية اصيانة، اإلدارة املالياالجراءات املرتبطة إبنتاج االمسنت، تسويق االمسنت، ال

لوصول اىل توفري االمسنت اوهذا هبدف ط العمالء والقوانني املعمول هبا، يف إطار اهداف املؤسسة وشرو  وذلك
  سسة.حملافظة على ممتلكات املؤ ط واوفقا للشروط املعيارية والتنظيمية واحملافظة على صحة وامن األشخاص واحملي

                                                           
 واثئق مؤسسة االمسنت لعني لكبرية.  1
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 عملية االستماع للزبون:-
ا وحتملها من قبل حتياجات الزبون، حتديدها وترمجتها اىل شروط وابالغهدف هذه العملية اىل التأكد من اهت

عني لكبرية وذلك يف إطار احرتام القواعد املتخذة يف جمال محاية احمليط والصحة واالمن يف مؤسسة االمسنت ب
هذه العملية على  هلا. وتعتمدالعمل، حيث تبدأ هذه العملية من التعبري عن حاجة الزبون اىل غاية االستجابة 

 املؤشرات التالية: 
 ؛جودة املنتوج

 ؛نسبة إرضاء حاجات الزابئن-
 الشكاوى؛عدد -
  .عدد ملفات الزابئن اجلدد-
 عملية االتصال يف املؤسسة:-

اهلدف من هذه العملية هو دعم االتصال الداخلي واخلارجي على العمليات واألنشطة لنظام اإلدارة البيئية من 
 اجل حتقيق األهداف املسطرة يف سياسة اجلودة، الصحة واالمن واحمليط للمؤسسة وضمان فعاليتها بتحديد

من اجل ابالغ اجلهات املعنية وبطريقة مناسبة، ق للتحكم يف االتصال املرتبط هبا، املسؤوليات والوسائل والطر 
 وهذا من خالل اشراك وحتميل املسؤولية جلميع العمال بدعم األنشطة املتصلة ابجلودة، الصحة واالمن واحمليط.

 هذه املناهج املطبقة من طرف املؤسسة هي بغرض:
 صال اخلاص بنشر املعلومات داخليا؛التتنظيم ا-
 عاجلة طلبات األطراف ذات املصلحة؛م-
 ؛االتصال اخلارجي فيما خيص احمليط واملنتوج -
 ذة؛قياس فعالية األنشطة اإلعالمية املطبقة او املتخ-
وضع خمطط لالتصال يسمح ملختلف الفاعلني يف املؤسسة ابحلصول على املعلومات حول التطورات  -

وكذا املقاييس املرتبطة بنظام اإلدارة املتكامل )جودة، صحة، امن، حميط،  ،والتصحيحات وابداء املالحظات
  .منتوج( هبدف تسهيل التحسني واالستجابة حلاجيات وتوقعات األطراف ذات املصلحة

التنظيمية والقانونية حيث تعتمد هذه العملية )االتصال(على طلبات األطراف ذات املصلحة والشكاوى والشروط 
ومن املؤشرات  ،)واثئق نظام اإلدارة البيئية( للوصول اىل حتقيق خمطط اتصال واحلصول على نتائج هذا االتصال

 املعتمدة يف هذه العملية نتائج املسح او الدراسة )نتيجة سرب اآلراء(.
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 :                      البيئةحلماية مسنت لعني لكبرية اإل مؤسسة جهود-2
 ابخلطوات التالية: 14001قامت املؤسسة يف مسارها حنو احلصول على األيزو 

 تعيني مسؤول عن البيئة على مستوى االدارة العليا وآخر على مستوى االداء الوسطى للمؤسسة؛-
 الذي يغطي مجيع املستوايت واالنشطة التالية: دف تطوير نظام االدارة البيئية حتديد السياسة البيئية للمؤسسة هب-

 متابعة برانمج التجديد واالستثمار اهلادف اىل التقليص من حدة التلوث واحملافظة على املوارد الطبيعية؛ 
 خرى املنظمة حلماية احمليط واملنتج؛اليت ميليها القانون والنصوص األ احرتام الشروط 
 ت واحلماية من التلوث؛ وضع حيز العمل لسياسة تسيري النفااي 
 صغاء الدائم وخصوصا الزبون يف إطار منظور اإل تكييف نظام معلومايت انجع من مجيع االطراف املعنية

 واملستمر؛ 
 متابعة وحتسني وتكوين املستخدمني يف جمال اجلودة ومحاية البيئة؛ 

كانيات مإمجيع فيها ويراعى البيئية خطة متكاملة ترتجم بصورة واقعية ما مت وضعه من تصورات يف سياستها  وضع-
الصادر سنة  19-01القانونية احمللية كالقانون رقم ع التخطيط لإلجراءات التشريعية و خيض، و املؤسسة املادية والبشرية

 زالتها؛إواملتعلق بتسيري النفاايت ومراقبتها و  2001
هداف املسطرة ضمن احملاور االسرتاتيجية لسياسة املؤسسة ، مع مراعاة األرض الواقعااخلطط املرسومة على  تنفيذ–

 بصورة دقيقة؛ 
ما مت تدوينه يف السجالت  دارة البيئية مبراجعة دورية وفقستمر لنظام اإلاملدائم و التحسني ال القيام ابلتدقيق هبدف-
 ىل:إ التدقيقوينقسم  ما هو منفذليل االحنرافات بني ما هو خمطط و ما مت تطبيقه يف امليدان لتقو 

  ؛تصحيح اخللل يف حال وجودهو للوقوف على اخلطط املنفذة يقوم به مدققون من داخل املؤسسة : التدقيق الداخلي
 .AFNOR للمواصفةويف هذا اإلطار اعتمدت املؤسسة على خربة الوكالة الفرنسية : لتدقيق اخلارجيا

احتلت املرتبة الثانية على املستوى الوطين يف و  (14001االيزو ) 2008حتصلت على اجلائزة الوطنية للبيئة يف سنة 
للحد من  قامت بشرائهايف األصول اليت متثلت جمال احملافظة على البيئة وهذا ما جعلها تتحمل تكاليف إضافية 

 :ومتثلت هذه التكاليف يفالتلوث وكذلك تكاليف حتسني املظهر البيئي 
مراض اليت بغرض التقليل من اال الغباروتطاير تلوث اهلواء من جل احلد انشاء مصفاة يف منطقة الطهي من إ-

 العمال والسكان اجملاورين للمصنع؛تصيب 
  ؛للحد من التلوث اهلواء ومنع تطاير الغبار للحفاظ على صحة العمالعلى مستوى املربد تركيب مصفاتني -
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 الضوضاء؛يقاف إل خوذة 400ب  الذين يزاولون عملهم ابلقرب من الضجيج العايل لآلالت تزويد العمال-
مسنت يف قعر هذه ترسب خملفات اإل طريقيف خمارج املياه املستعملة بغرض تصفيتها عن متتابعة حواض مائية أبناء -
 ؛والعمل على تنقيتها بشكل مستمر حواضاأل

 ة أمهها:تصادية واجتماعية للمؤسسىل حتقيق عوائد اقإنفاق البيئي هتدف املؤسسة من خالل اإل
 غبار؛تذهب على شكل  واليت كانتواالمسنت  الكلنكريمعتربة من *اسرتجاع كمية 

  اجية؛من الطاقة اإلنت %20وحتقيق زايدة بلغت مسنت اإلنتاج من مادة اإلحجم يف ارتفاع * 
نتيجة االستثمار  قم االعمالر من % 10عوائد مالية معتربة ميكن اعتبارها عوائد بيئية وهو ما يقارب احلصول على * 

 يف اجملال البيئي؛ 
 ؛السكان اجملاورين من االستفادة من املاءومتكني * االقتصاد يف استهالك املياه 

  1 ؛املصنعتخفيض معدالت الغبار املنبعث من بمام اجملتمع أ*حتسني صورة املؤسسة 
من املساحة  30%تشكل  تعمل املؤسسة على توسيع املساحات اخلضراء واليتحيث  ابملساحات اخلضراء االهتمام*

لتنظيف املستمر ا مع، طقة الشحنشجرة جبانب الفرن وجبانب من 2000مغروسة أبكثر من  اإلمجالية للمصنع
زبر و اب الضارة، الري، من خالل عمليات البستنة، إزالة األعش تهاصيانو  ابملصنعللمساحات اخلضراء احمليطة 

 مجع املخلفات النباتية وحرقها على مستوى الفرن. األشجار،
 البيئي، وملواجهةملكونة يف اجملال طارات اقلة اإل البيئية االلتزاماتليت واجهتها املؤسسة يف تنفيذ ا اهم العوائق من

ىل نقص ثقافة التغيري لدى ة إابإلضافهذا  يف هذا اجملال دورات تكوينية للعمالم يتنظباملؤسسة املشكلة تقوم  هذه
بتحدايت عمال واإلطارات لا لدى ملستوى الوعيلتحسني املستمر والدائم لملؤسسة ابستمرار ا تسعى العمال، لذلك

 سرتاتيجية.االمن خالل اشراكهم يف العمل على تنفيذ برامج املؤسسة سواء التنفيذية او  املرحلة
 األطراف ذات املصلحة ملؤسسة االمسنت لعني لكبرية:-3

 اخلارجيني حيث ترتبو تتعامل مؤسسة االمسنت لعني لكبرية مع عدد من األطراف ذات املصلحة الداخليني 
 األطراف كما يلي: املؤسسة هذه

 ؛(GICAاالمسنت ابجلزائر )ة اإلطارات السامية التابعة ملؤسسة تسيري املسامهات لصناع :الشركاء-

 جملس اإلدارة؛-

                                                           
 .180مهاوات لعبيدي، مرجع سابق، ص   1
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 ؛، عمال تنفيذينيإطارات التسيري، إطارات سامية، إطارات متوسطةاملؤسسة: وعمال إطارات -

 وهم: ممثلني يف أكرب املتعاملني مع املؤسسةالزابئن: -

 -:توايت لألشغال والبناء؛ العمومية، مؤسسةمؤسسة زواوي لألشغال  مؤسسات االشغال العمومية 
 - :مؤسسة   املؤسسات األجنبيةKayi مؤسسة ،واهلندسةالصني للبناء  مؤسسة، الرتكية 

Polysiussas France؛                       
 -:مؤسسة البالط والطوب:  مصنعي احملولونSetif Canal ،  مؤسسةMecheri Canalisation؛                              
 - قويو الرت( نPromoteurs :)؛، مؤسسة اريج جبايةمؤسسة بلعياط سطيف                                   

 املوردون: وهم املوردون احملليون واملوردون األجانب:-

 -:املوردون احملليون 

 ؛Embag BBAمؤسسة التوضيب وفنون الطباعة برج بوعريريج -

 ؛Somiferفرع شركة مناجم احلديد اجلزائرية -

 ؛Siemens Algérieمؤسسة -

 ؛Dani netواإلصالحات مؤسسة الصيانة -

 ؛SNC Merc االرسالمؤسسة تنظيف منطقة -

 ؛ASS Batnaمؤسسة الصيانة والتصليحات -

 .Mapicمؤسسة -

 - :املوردون األجانب 

 ؛املورد الفرنسي للصفائح احلديدية واخلرسانة-

 ؛مورد اآلجر املقاوم الرتكي-

 الفرنسي للمعدات الكهرابئية؛ وردامل-

 ت واملعدات الكهرابئية.املورد الفرنسي لآلال -
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 :وتتمثل يفالعمومية: السلطات -

 مديرية البيئة لوالية سطيف؛-                 

 ؛دائرة عني الكبرية-                

 ؛بلدية أوالد عدوان-                

 .لوالية سطيفمديرية الفالحة -                

  ؛مجعية مرضى الربو واحلساسية عني الكبرية اجلمعيات:-

  ؛اجملتمع احمللي-

 .La Farge: مؤسسة الفارج املنافسون-
 

 SCAEKمسنت واقع مراقبة التسيري يف مؤسسة اإل الثالث:املبحث 
لعني لكبرية ابستحداث  مسنتت بفعالية وكفاءة، قامت مؤسسة اإلنظرا ألمهية مراقبة التسيري يف تسيري املؤسسا

واملسؤولني على تقييم األداء واختاذ ين مديرية ملراقبة التسيري يشرف عليها مراقب للتسيري يعمل على مساعدة وتوجيه املسري 
 ، خاصة مع اهتمام املؤسسة بتطبيق مبادئ التنمية املستدامة.لتحسني االداءاإلجراءات املناسبة بغرض الوصول 

 مراقبة التسيري يف املؤسسةفة األول: وظياملطلب  
 مراقبة التسيري يف املؤسسة الفرع األول: 

عدة مسا ساسية يفف من املدير العام تكمن مهمته األقسم مراقبة التسيري يف املؤسسة اتبع لإلدارة العامة إبشرا
أهدافهم، من خالل حتقيق كم بشكل جيد يف تسيري نشاطاهتم و كذا مسؤويل املديرايت على التحدارة العامة و اال

مراقب يقوم  كما،هداف املؤسسة أبغرض حتقيق  وامليزانياتت القائمة على وضع اخلطط للعمل سريورة العمليا
جراءات سباهبا ومن مث اختاذ اإلأحنرافات ومساعدة املسؤولني على شرح اال التسيري مبتابعة النتائج وحتديد

خرى وخصوصا مديرية يف املؤسسة بني مراقب التسيري واملديرايت اال التصحيحية املناسبة ،حيث هناك تواصل
 التسويق.نتاج، الصيانة، و اإل

عدادها بشكل جيد استنادا على البياانت إم يتاليت  دوات املتبعة يف مراقبة التسيري املوازانت التقديريةمن بني اال
اليت يتم حتديدها وفقا لألهداف االسرتاتيجية و رجة، املالية واحملاسبية للسنوات املالية السابقة وخطط العمل املد
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جل، كما تعد املوازانت هداف قصرية وطويلة األأعلى املدى القصري، لضمان حتقيق  للمؤسسة واملوارد املتاحة
 ساس واملفتاح الرئيسي لبناء لوحات القيادة يف املؤسسة.ديرية االالتق

 ومهام مراقب التسيري يف املؤسسة الفرع الثاين: مؤهالت
 يتوىل مهمة مراقبة التسيري يف املؤسسة هي:اإلطار الذي  تشرتط املؤسسة مؤهالت ومعارف معينة جيب توفرها يف

 ليسانس يف علوم التسيري ختصص مالية وحماسبة خبربة مهنية سنتني؛ -
 املعارف املعمقة يف احملاسبة واملالية؛  -
 االيل وبرامج التسيري؛ معارف يف االعالم  -
 معارف يف اإلحصاء؛ -
 معارف يف التشريعات املرتبطة ابلنشاطات املوجودة ابملؤسسة؛  -
 معارف يف حساب التكاليف والتحكم يف احملاسبة التحليلية؛  -

 حيث جيب ان يتمتع الشخص القائم على مراقبة التسيري يف املؤسسة مبا يلي:
 القدرة على التحليل والتلخيص والتجميع؛  -
 الفهم احلاد واملفصل؛  -
 التمتع ابالستقاللية والتنظيم؛  -
 التمتع ابلصرامة والواقعية وروح النصيحة؛  -
 يقوم مراقب التسيري يف املؤسسة ابملهام االساسية التالية:و 
 املسريين؛   وجهات االسرتاتيجية للمؤسسة جلميعمجع وحتليل املعلومات الرقمية وتقدمي املؤشرات احملددة للت -
 تقييم املوارد املخصصة؛  -
 داري هلياكل املؤسسة بشكل دائم؛ داء اإلات القيادة اليت تسمح مبتابعة االعداد لوحإ -
 املعنية؛دودية وعالقتها ابهلياكل بنك معلومات على التكاليف واملر  عداد التقارير السنوية للنشاط وتطويرإ -
 عداد للميزانية؛تنشيط عمليات اإل -
 جنازات والتقديرات مع شرح وتقدمي االقرتاحات؛ حتديد وحتليل الفروقات بني اإل -
 مع التطورات االجتماعية؛ مرتبط مة نظام مراقبة التسيري ااق -
 حتليل نتائج كل نشاط؛ -
  تقدمي عناصر تساعد على اختاذ القرار املتعلق خاصة بتحديد األسعار؛ -
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 تقدمي املعلومات على اهلامش احملقق لكل نشاط /ملف / زبون...؛ -
 ضمان حساب ومتابعة معدالت ومؤشرات التسيري؛ -
 احرتام القانون الداخلي للمؤسسة. -

يف املؤسسة إطار متحصل على شهادة الليسانس يف املالية "من جامعة  حاليا ويقوم مبهمة مبراقبة التسيري
فرحات عباس بسطيف ومتحصل على شهادة املاسرت من جامعة ابريس "فرنسا" يف االبتكار والتنظيم الصناعي 

وسنتني يف البنك  BNPبنك واالسرتاتيجيات اخلارجية، عمل كمسؤول تطوير عالقة العمالء ملدة أربع سنوات يف 
ردين وهو مسؤول على مراقبة التسيري يف املؤسسة منذ سنة فقط، إال أن أداءه كان ابرزا من خالل العريب األ

خاصة تلك  التقارير اهلامة اليت قدمها لإلدارة العامة واليت نتج عنها معاجلة الكثري من االختالالت يف املؤسسة
 .املتعلقة هبدر املوارد
 ؤسسة امليف  احملاسيبنظام املعلومات : لثالفرع الثا

 احملاسبة العامة يف مؤسسة االمسنت عني الكبرية:-1
حيث لزامية التطبيق إاحملاسبة العامة كوهنا  أداة دوات اليت تستخدمها املؤسسة يف عملية الرقابة،من بني األ

 :التالية تقوم ابملهام
  ؛حتليل خمتلف العمليات املمكن التعبري عنها نقدايتسجيل، مجع و  -
  ؛النتيجة الصافيةاالستغالل و القيمة املضافة، نتيجة اهلامش االمجايل،  حساب نتائج النشاط املتمثلة يف -
  ؛املؤسسةإببراز وضعية أصول وخصوم السماح  -
  ؛متابعة التدفقات املالية يف املؤسسة -
والتعرف على  ......(الزابئن، املوردينالبنوك، ابلبياانت الالزمة ) تلف االطراف الداخلية واخلارجيةتزويد خم -

  ؛الوضعية املالية للمؤسسة
القيام ت الضرورية حلساب ومراقبة خمتلف التكاليف وحتديد سعر البيع و تزويد خمتلف املصاحل يف املؤسسة ابلبياان -

 مبختلف التحليالت املالية.
يف  احملاسبة العامة بشكل كبريطيات مع لذلك يعتمد مراقب التسيري يف مؤسسة االمسنت بعني الكبرية على

مبختلف حساابت النتائج  وجدولميزانية املؤسسة جداول التحليل من خالل حساب خمتلف املؤشرات و 
 .امهعناصر 
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 :عني الكبريةبمسنت ية يف مؤسسة اإلالتحليل احملاسبة-2
وحتليل بغرض حساب  التحليليةات اليت تطبق احملاسبة بني املؤسس عني الكبرية منبمسنت عترب مؤسسة اإلت

مصلحة  وتعترب منخفض. بسعر تكلفةول على منتوجات العمل على ختفيضها للحصتكاليف العملية االنتاجية و 
نتاج من ميع املعلومات اخلاصة بتكاليف االدارة جبملصاحل يف املؤسسة كوهنا تزود اإلهم اأ احملاسبة التحليلية من

 خالل القيام ابملهام التالية: 
 ؛حساب سعر تكلفة املنتجات املصنعة -
  األولية؛املواد اخلاص ابملنتجات التامة الصنع و  التحكم يف عملية تسيري املخزون -
  ؛على تصحيحهااالحنرافات( والعمل خطاء )فيض التكاليف من خالل اكتشاف األالعمل على خت -
 ؛العليا اخلاصة ابلتكاليف لإلدارةتقدمي التقارير  -
 .قساماألدارات و داء اإلأقياس وحتليل  -

حيث قامت  مسنت بنوعيه،ب سعر تكلفة اإلكأداة حلسااملتجانسة  قسام املؤسسة طريقة اال كما تطبق
هذا قسام رئيسية و أ 8سم متجانس منها ق 14 إىل عني الكبريةلمسنت مؤسسة اإل مصلحة احملاسبة التحليلية بتجزئة

 اإلنتاجية.خمطط العملية للمؤسسة و ا على اهليكل التنظيمي اعتماد
 ىل منتوج نصف إتلف املواد ل خميو تصنيع الرئيسية اليت يتم فيها حتتتمثل يف ورشات الو  الرئيسية:القسام ا

  :وتتمثل يف تامالنتوج من مث املمصنع و 
 والصلصال؛الكلس  صخور من وليةاأل: يتم يف هذا القسم استخراج املادة قسم احملجر-
ية املتحصل عليها يف قسم ولذين القسمني يتم حتويل املادة اال هيف :الصلصالالكلس و قسم كسر -

 ؛ىل املخازنإة البساط املتحرك ينقل بواسطلىل رمل إاحملجر 
مئوية  °1450ذو درجة حرارة  يف هذا القسم يتم طهي الفرينة ابالعتماد على فرن دوارقسم الطهي: -

  ؛رينكلالكمادة احلصول على  ليتم
ضافات للحصول على اجلبس مع بعض اإلري و : يف هذا القسم يتم طحن الكلنكرينكلقسم طحن الك-
 ؛مسنت بنوعيهاإل
  يف هذا القسم يتم توزيع االمسنت يف أكياس؛ابألغلفة: قسم التوزيع -
 .يف صهاريجمسنت م توزيع اإليتالقسم  ا: يف هذغلفةأبدون قسم التوزيع -
 :االقسام الثانوية   
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 االنتاج،لكن هلا دور كبري يف خدمة ورشات قوم بعملية االنتاج بشكل مباشر و االقسام اليت ال تهي و 
 وعلى هذا االساس قامت مصلحة احملاسبة بتحديد االقسام الثانوية التالية:

  ؛رات اليت تشتغل مباشرة مع املصنعيتمثل يف خمتلف االدا االدارة:قسم 
 اإلنتاج؛الضرورية لعملية واللوازم : يهتم بتزويد املؤسسة مبختلف املواد قسم التموين  
 ؛: يهتم مبتابعة العملية التسويقيةقسم التسويق  
 اإلنتاجية؛: يهتم تسيري العملية قسم االنتاج  
 الكلس  ،تعلقة ابملادة االولية )الصلصاليهتم مبختلف العمليات امل :قسم املواد االولية

 ؛(املتفجرات...
 االجهزة اخلاصة ابملؤسسةاآلالت و يهتم بصيانة مجيع  :قسم الصيانة.  

 تكلفة االمسنت: مراحل حساب سعر-
 مسنت ابملراحل التالية:متر عملية حساب تكلفة اإل 
 ؛تكلفة استخراج املواد اخلام حساب-
  الكلس؛ ريتكلفة تكس حساب-
 تكلفة تكسري الصلصال؛ حساب-
 ؛تكلفة انتاج الفرينة حساب-
؛رينكلتكلفة انتاج الك حساب-  
.تغليف مسنت بدونف واإلمسنت املغلاإلمسنت: اإلتكلفة انتاج  حساب-  
 عباء يف احلساابت التالية:تتمثل األو  ،ويل والثانويألجدول التوزيع ا عدادإعباء و ث تقوم املؤسسة بتحديد األحي
؛مشرتايت مستهلكة 60ح/  
خارجية؛خدمات 61ح/  
  أخرى؛خدمات خارجية 62ح/
  ؛مصاريف املستخدمني63ح/
؛ما مياثلهاالضرائب والرسوم و 64ح/  
  أخرى؛اعباء عملياتية 65ح/
  واملؤوانت.ات تالكخمصصات االه68ح/
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 SCAEK مسنتيزانيات التقديرية يف مؤسسة اإلدور امل املطلب الثاين:
دارة العليا ىل اإلإداد املوازانت التقديرية ورفعها الكبرية إبعمسنت بعني يقوم مراقب التسيري يف مؤسسة اإل

للمصادقة عليها، وخالل سنة النشاط يقوم مبتابعة تنفيذ هذه املوازانت والرقابة على العمليات، حيث يقوم إبعداد 
، شهرية أو ح االختالالت، وهذه التقارير قد تكون يوميةيتوضمع تقارير دورية تشرح مدى تطبيق هذه املوازانت 

ساسية املتعلقة ابملبيعات ائف يف املؤسسة وخاصة الوظائف األسنوية تسمح لإلدارة مبتابعة ومراقبة خمتلف الوظ
حساب االحنرافات من خالل معدالت يف شكل يق املقارنة بني القيم الفعلية والتقديرية و واالنتاج والتموين، عن طر 

 جداول تسمى جبداول متابعة امليزانيات.
 تقييم األداء. و  وفيما يلي أهم املوازانت التقديرية للمؤسسة ودورها يف عملية الرقابة

  مليزانية التقديرية للمبيعات يف مراقبة التسيريدور ا :الفرع األول
 امليزانية التقديرية والفعلية ملبيعات املؤسسة:اعداد -1

األخرى،  ةعداد امليزانيات التقديريإساسها يتم أها واليت على دعداميزانية تقديرية تقوم املؤسسة إب ولأهي 
 CPJمسنت من نوع ابلنسبة للمنتوجني األساسيني اإل وميكن توضيح تطور مبيعات املؤسسة التقديرية والفعلية

 . ( من خالل اجلداول التالية)رقم االعمال ابلكمية والقيمة CRSواالمسنت من نوع 
2016-2015( امليزانية التقديرية للمبيعات لسنة 16اجلدول رقم )                       

   املبيعات الكمية)طن( رقم االعمال )ألف دج(
CRS CPJ CRS CPJ السنة الفصل 

202860 
246960 
217560 
214620 

1.375.311 
1.674.291 
1.474.971 
1.455.039 

23000 
27.999 
24666 
24333 

230.000 
279.999 
246.666 
243.333 

 الفصل األول
 الفصل الثاين
 الفصل الثالث
 الفصل الرابع

 
2015 

 السنة اجملموع السنوي 1000.000 100.000 5.979.615 882000
179012 
223031 
758840 
635116 

1075538 
1340014 
1622123 
1357646 

19935 
24837 
84503 
70727 

169.446 
211.111 
255.555 
213.888 

 الفصل األول
 الفصل الثاين
 الفصل الثالث
 الفصل الرابع

 
2016 

  اجملموع السنوي 850.000 200.000 5.395.321 1.795.999

: من إعداد الطالبة اعتمادا على تقارير املؤسسةاملصدر                  
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2016-2015(: امليزانية الفعلية للمبيعات لسنة 17اجلدول رقم)  
   املبيعات الكمية)طن( رقم االعمال )ألف دج( 

CRS CPJ CRS CPJ السنة الفصول/البيان 
251257 
256890 
248804 
385179 

17.34706 
1869500 
1819734 
1850634 

28525 
29190 
28335 
43860 

290.005 
308525 
301155 
305875 

 1الفصل 
 2الفصل 
 3الفصل 
 4الفصل 

 
2015 
 
 

 السنة اجملموع 1205560 129910 7274574 1142130
417.567 
467.010 
414.340 
295.384 

1722536 
1.717.184 
1702985 
2072432 

47510 
53135 
47110 
33620 

284.430 
283.335 
279.290 
341.545 

 1الفصل 
 2الفصل 
 3الفصل 
 4الفصل 

 
 

2016 
 

  اجملموع 1.188.600 181.375 7.215.138 1594300

: من إعداد الطالبة اعتمادا على تقارير املؤسسةملصدرا  

 ،2016و 2015خالل السنتني ت ابلنسبة للمنتوجني حتقيق املؤسسة ملبيعات تفوق التقديرا واملالحظ على العموم
ابلنسبة  %29و CPJابلنسبة للمنتوج  %21يقدر تقريبا  2015يف املبيعات مقارنة ابلتقديرات يف سنة ارتفاع حيث سجلت 

مبيعات  ابلتقديرات، امامقارنة    % 33ب  ارتفعت CPJفاملبيعات اخلاصة ابملنتوج  2016. اما يف سنة CRSللمنتوج   
  .هذا الفارق سوف يتم حتليله يف العنصر املوايل %،11ب فاملبيعات الفعلية كانت اقل من املتوقع  CRSاملنتوج 

 : تقييم أداء مبيعات املؤسسة-2
وبغرض الرقابة على ميزانية املبيعات نقوم حبساب االحنرافات او الفروقات بني القيم الفعلية والتقديرية 

 على املبيعات وحتليل اهلامش اإلمجايل: االحنراف الكليحتليل انطالقا من 
 حتليل االحنراف الكلي على املبيعات:-

 وميكن حساب االحنراف الكلي ابلعالقة التالية: 
 التقديرية             املبيعات- = املبيعات الفعليةللمبيعات  االحنراف الكلي 

  مة نسبية حيسب ابلعالقة التالية:وبقي
 واملوضحة من خالل اجلدول التايل: 

 
 
 

 100(.املبيعات التقديرية( / املبيعات التقديرية-)املبيعات الفعلية)=  (℅)راف الكلي االحن
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  والنسبةاحنراف املبيعات ابلقيمة  (:18اجلدول رقم)
 السنة 2015 2016

  احنراف الكمية  CAاحنراف  احنراف الكمية CAاحنراف       
CRS CPJ CRS CPJ CRS CPJ CRS CPJ 

238555 
133 

646998 
60 

27575 
138 

114984 
67 

48397 
23 

359359 
26 

5525 
24 

60005 
26 

 الثالثي األول
% 

243979 
109 

377170 
28 

28298 
113 

72224 
34 

9930 
4 

195209 
11 

1191 
4 

28526 
10 

 الثالثي الثاين
% 

344500-  
45-  

80862 
4 

37393-  
44-  

23735 
9 

31244 
14 

344763 
23 

3669 
14 

54489 
22 

 الثالثي الثالث
% 

339732-  
53-  

7147786 
52 

37105-  
52-  

127657 
59 

170559 
79 

395595 
27 

19527 
80 

62542 
25 

الرابعالثالثي   
% 

201699-  
11-  

1819817 
23 

18625-  
9-  

338600 
39 

260130 
29 

1294959 
21 

2991 
30 

20556 
20 

االحنراف 
 السنوي

: من إعداد الطالبة اعتمادا على تقارير املؤسسةاملصدر  

 
كانت مرتفعة عموما، حيث فاقت  2016-2015املالحظ من خالل اجلدول أن االحنرافات املسجلة خالل 

على العموم مقارنة ابملبيعات احملققة فعال منخفضة ن تقديرات املؤسسة كانت أوهذا يدل  %5 معظمها نسبةيف 
 حيث متيزت مبا يلي:

:2015فبالنسبة لسنة   
ول حققت املؤسسة احنرافات مالئمة حيث فاقت املبيعات الفعلية املبيعات التقديرية حبوايل فخالل الثالثي األ -

  ؛25%
مسنت من نوع وعية، خاصة فيما يتعلق مبنتوج اإلاالحنرافات كانت مالئمة وأكثر موض فإن الثالثي الثاين أما يف -

CRS ن املؤسسة استطاعت حتقيق مبيعات فعلية قريبة من أحيث  %،4 تقدر ب نسبة االحنرافبلغت  حيث
 التقديرات؛

كان االحنراف مالئما وبنسبة مرتفعة ما انعكس على االحنراف الكلي الذي فالثالثي الثالث والرابع  صأما فما خي -
والذي % 25بـ  املبيعات التقديرية يف املتوسط مبعىن أن املبيعات الفعلية كانت أكثر من%  25كان مالئما وقدر بـ 

قديرات افرتاضية غري لألداء، وهنا جتدر اإلشارة اىل ان تقديرات املؤسسة عموما هي تميكن اعتباره مؤشرا جيدا 
 .التقدير السليمة سسأمبنية على 
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  :2016اما ابلنسبة لسنة  -
 مرتفعة؛وبنسب املنتوجني  احنرافات مالئمة لكالحققت املؤسسة والثاين ول ي األثخالل الثالف -
وبنسب  CRS الئمة ابلنسبة للمنتوج من نوعاحنرافات غري مفاملؤسسة حققت خالل الثالثي الثالث والرابع  اأم -

% 45مبعىن أن املؤسسة حققت مبيعات فعلية أقل من التقديرات بـ % 45مرتفعة حيث قدر االحنراف الغري مالئم بـ 

 :عدة عوامل منها ىلإرجاعه إة ملعاجلة هذا اخللل والذي ميكن طراف املعنيوهو احنراف يستدعي تدخل األ
   ؛قارنة ابلتقديراتم ملبيعات املؤسسة خالل هذه الفرتةاالداء املنخفض -
يف االعتبار طاقة املؤسسة االنتاجية والتسويقية وابلتايل  ان أتخذحيث يفرتض  املوضوعية،بعد التقديرات عن - 

 .CRSواملتعلق ابملنتوج  2016انعكس هذا اخللل على االحنراف الكلي لسنة 

 حيث:السعر لتحديد سبب االحنراف ميكن حتليل االحنراف الكلي للمبيعات اىل احنراف الكمية واحنراف  كما
 االحنراف الكلي للمبيعات = احنراف الكمية +احنراف السعر

كمية تقديرية(. السعر التقديري–احنراف الكمية= )كمية فعلية   
السعر التقديري(. الكمية الفعلية  –احنراف السعر= )السعر الفعلي   

 اىل احنراف مكونيه من خالل اجلدول التايل:االعمال وابلتايل ميكن حتليل االحنراف الكلي لرقم 
 دج ألفالوحدة: للمبيعات                         حتليل االحنراف الكلي (:19اجلدول رقم)              

 السنة املنتوج E/P E/Q اجملموع
E/Q+ E/P E/P QR PP-PR E/Q PP Q R-QP   

1154859.6 
267703.5 

-72333.6 
3897.3 

1205560 
129910 

0.06-  
0.03 

1227193.2 
263806.2 

5.97 
8.82 

205560 
29910 

CPJ 
CRS 

2015 

2467646 
-134418.75 

320922 
32647.5 

1188.600 
181.375 

0.27 
0.18 

2146724 
-167066.25 

6.34 
8.97 

338600 
-18625 

CPJ 
CRS 

2016 

 : من إعداد الطالبة اعتمادا على تقرير املؤسسةاملصدر

كان غري مالئم  2016يف  CRSللمنتوج  ن احنراف الكميةأ النتائج الواردة يف اجلدول خاللاملالحظ من 
كان جد الذي  انعكس على االحنراف الكلي للمنتوج ابلرغم من االحنراف املالئم لسعر البيع  وهذاكما ذكران سابقا 

  لتقديري.منخفض نظرا لتقارب سعر البيع الفعلي مع ا
لفعلي يساوي ن السعر اأمن املفروض  هنأعداد التقديرات على اعتبار إهنا يتضح لنا أكثر عدم الدقة يف من 

رجاع هذا االحنراف البسيط إلذلك ميكن  سعار حمددة من طرف الدولة.أنت هي مسسعار اإلأالسعر التقديري ألن 
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وهو ما يلغي  املؤسسة ممثلة ابأللف )دج(ت أن مبيعاالتقريب يف احلساابت على اعتبار ىل العمليات احلسابية و إ
 .مر الذي انعكس على قيمة السعر الفعلي والتقديريالوحدات األ

 اهلامش اإلمجايل:على حنراف االحتليل -
 اهلامش الفعلي واهلامش التقديري حيث: اهلامش اإلمجايل هو الفرق بني

 .التقديرية إلنتاج الطن التكلفة-الفعلي للطن اهلامش الفعلي= سعر البيع 
 .التكلفة التقديرية إلنتاج الطن-التقديري للطن اهلامش التقديري= سعر البيع 

 واليت ميكن توضيحها من خالل اجلدول التايل:
2016اهلامش الفعلي والتقديري لسنة  (:20رقم )جدول   

سعر البيع الفعلي  اهلامش احلقيق
 الوحدوي

اهلامش 
 التقديري

سعر البيع 
 التقديري

تكلفة االنتاج 
 التقديري

 البيان

MR PR MP PP CP املنتجات 
1585.22 
2018.7 

5648.72 
6328.2 

1585.22 
2018.7 

5648.72 
6328.2 

4063.5 
4309.5 

CPJ) VRAC  
CPJ) SAC  (  

4753.75 
4907.75 

8900 
9300 

4753.75 
4907.75 

8900 
9300 

4146.25 
4392.25 

CRS)VRAC( 
CRS)SAC( 

 : من إعداد الطالبة اعتمادا على تقرير املؤسسةاملصدر

 
، حيث ميثل اهلامش املوجب الربح احملقق من الوحدة املباعة و، اهلامش السالب اخلسارة احملققة من الوحدة املباعة

والذي  الصهاريج،واملالحظ من معطيات اجلدول ان هوامش املنتوجني كانت موجبة سواء املباعة يف األكياس او يف 
وهو  والتساوي بني سعر البيع الفعلي والتقديري، جع ابألساس اىل ارتفاع سعر بيع الطن مقارنة ابلتكلفة املقدرةير 

 الوحدوي، وعلى هذا االساس ميكن حتديد اهلامش اإلمجايل كما يلي: مؤشر إجيايب لألداء على املستوى
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2016حنراف اهلامش اإلمجايل لسنة ا: (21اجلدول رقم)  

 املنتوج اهلوامش الفعلية اهلوامش التقديرية االحنراف

(1)- (2)  (2)  MP.QP QP (1)  QR.MR QR  

37493-  
251835 

1339511 
918509 

845000 
455000 

964575 
1170362 

608480 
579760 

CPJ) VRAC  (  
CPJ) SAC  (  

283038-  
200801 

950750 
0 

200.000 
0 

667712 
200801 

140460 
40915 

CRS)VRAC( 
CRS)SAC( 

: من إعداد الطالبة اعتمادا على تقرير املؤسسةاملصدر  

 CRSو CPJابلنسبة للمنتوجني  2016املالحظ ان االحنراف الكلي للهامش االمجايل كان غري مالئم سنة   

يعود االحنراف اىل اخنفاض الكمية الفعلية املباعة عن التقديرية لذلك على املؤسسة و  (VRACيف شاحنات ) املباع
املباع يف أكياس فاالحنراف كان مالئما حيث  CRSو CPJاختاذ االجراءات التصحيحية الالزمة، اما املنتوجني 

ساوي اهلامش الفعلي نظرا راجع الحنراف الكمية الن اهلامش التقديري يت الكمية املباعة كل التقديرات وهذا فاق
 الدولة. طرف لكون السعر حمدد من 

وعموما فاملؤسسة متكنت من حتسني األداء يف جمال املبيعات حيث متكنت من بلوغ رقم قياسي سنوي يف 
 ،2016سنة 

، لذلك سوف نقوم ن تقديرات املؤسسة الغري موضوعية أدت اىل ظهور بعض االحنرافات الغري مالئمةأال إ
 .ابختبار مدى دقة تقديرات املؤسسة يف النقطة املوالية

 للمبيعات املؤسسة  اتتقدير اختبار  -3
وتطورها املؤسسة ميكن االعتماد يف تقدير املبيعات عموما على عدة طرق إحصائية وذلك حسب طبيعة مبيعات 

بني سببية طريقة االجتاه العام اليت تطبق يف حالة وجود عالقة الطرق املعتمدة هم هذه أو الفرتات وأمبرور السنوات 
تطور الزمن وتطور املبيعات، ويف هذه احلالة يكون معامل االرتباط قريب من الواحد، مبا يعين وجود عالقة سببية 

 .مبا يسمح ابلقيام بعملية التقدير قوية بني تطور الزمن وتطور املبيعات
الدراسة من املؤسسة حمل  بني الزمن )السنوات( ومبيعاتالعالقة املوجودة  اختباريتم سوف وعلى هذا األساس 

 التالية: األساسية حيسب ابلعالقة  الذي  (𝑟)االرتباط خالل معامل 
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𝑟 =
∑𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛(�̅��̅�)

√∑(𝑥𝑖 − �̅�)²∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
 

 X Y Ln x Ln y السنة

2010 1 1027,855 0 13,8429847 

2011 2 1228,895 0,69314718 14,0216259 

2012 3 1263,145 1,09861229 14,0491152 

2013 4 1279,125 1,38629436 14,0616868 

2014 5 1300,491 1,60943791 14,0782524 

2015 6 1335,470 1,79175947 14,1047938 

 احلاالت الثالثة: النتائج التالية يفىل إتوصلنا معطيات اجلدول و  Excelبرانمج واعتمادا على 
 ؛R1 :(X، Y) الزمن واملبيعات اعتمادا علىمعادلة خطية بني -

 ؛R2 :( X ،y Ln) بني الزمن واملبيعات اعتمادا على سيةمعادلة أ-

  R3 :( lny, lnx:) بني الزمن واملبيعات اعتمادا على aمعادلة من الدرجة -

 التنبؤ؛داللة على قوة االرتباط وابلتايل دقة  األكثروهي 
 ومنه حنصل على معادلة التنبؤ اليت تسمح بتقدير مبيعات املؤسسة.

 : متثيل معادلة تقدير مبيعات املؤسسة(23)الشكل رقم 

 
 Excelبرانمج خمرجات  املصدر:

 
 

1027.855

1228.895 1263.145 1279.125 1300.491 1335.47

y = 1065,9x0,1341
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R1= 0,863360567 

R2= 0,847365289 

R3= 0,944480865 



 دور مراقبة التسيير في تقييم أداء مؤسسة اإلسمنت لعين لكبيرة   :            الفصل الرابع
 

 
229 

ر السنوات وتطور مبيعات عالقة االرتباط بني تطو ابملقارنة بني تقديرات املؤسسة والتقديرات املبنية على أساس 
 مت التوصل للنتائج التالية:املؤسسة 

 : اختبار تقديرات املؤسسة (22اجلدول رقم )                                 
 % الفرق الفعلي املقدر)معادلة( % الفرق الفعلي املقدر)املؤسسة( البيان

2015 1100000 1335470 235470 21.4 1355397 1335470 -19927 -1.47 
2016 1050000 1370275 320275 30.5 1383706 1370275 -13431 -0.97 

 من اعداد الطالبةاملصدر: 

مبعىن ان بني تقديرات املؤسسة واملبيعات احملققة فعال   فارق كبريمن خالل معطيات اجلدول وجود  يالحظ 
اما إذا قاران بني التقديرات احملسوبة على أساس أفضل طريقة ، التقديرات جد منخفضة مقارنة ابملبيعات الفعلية 

( االرتباط بني متغري مستقل )السنوات إحصائية مناسبة ملبيعات املؤسسة حمل الدراسة واملبنية على أساس عالقة
ري بني املبيعات املقدرة ابستخدام طريقة االجتاه العام واملبيعات الفعلية ومتغري اتبع )املبيعات( فإننا جند تقارب كب

حيث حققت املؤسسة مبيعات اقل من املقدرة لكن بنسبة جد ضعيفة ما جيعل    2016، 2015احملققة يف السنتني 
ملبيعات نسبة الفارق جد مقبولة عكس الفارق الذي نتج عن تقديرات املؤسسة الذي كان جد مرتفع مقارنة اب

االمر الذي يؤثر  غري موضوعية  ،وهذا يدل على ان أساس اعداد التقديرات يف املؤسسة يقوم على أسس احملققة 
كما يعطي صورة مبالغ فيها ملستوى أداء املؤسسة ،على نتائج التقييم وابلتايل القرارات التصحيحية الناجتة عنها 

 لألطراف املتعاملة مع املؤسسة.
 مراقبة التسيري دور امليزانية التقديرية لإلنتاج يف :الفرع الثاين

 اعداد امليزانية التقديرية والفعلية لإلنتاج:-1
إذ تركز على وظيفة االنتاج ومتابعة  ،ؤسسات االنتاجية ابلدرجة االوىلتعترب املؤسسة حمل الدراسة من امل

مكانيات املتاحة نتاج يعمل على توظيف كل اإلإمن خالل تقدير برانمج  داء اإلنتاجيبغرض حتسني األ يلهاتفاص
ابملؤسسة واليت تشمل امليزانية التقديرية لإلنتاج اخلاصة  عرضميكن ا أحسن استخدام لتحقيق أفضل عائد. و لديه

، حيث ميكن توضيح االساسية املكونة لإلمسنت هي املادة مادة الكلنكريان ابعتبار مادة الكلنكري ومادة االمسنت 
 :يةول التالامن خالل اجلد2016و 2015خالل السنتني التقديري والفعلي اإلنتاج 
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 2016و2015امليزانية التقديرية االمجالية لإلنتاج للسنة  (:23اجلدول رقم )

 

 

 

 

 2016و 2015امليزانية الفعلية االمجالية لإلنتاج لسنة  (:24) اجلدول رقم
 البيان  2015انتاج  2016انتاج التغري

2% 
+40% 

919143 
172918 

936343 
123663 

Clinker pour CPJ 
Clinker pour CRS 

 اجملموع 1060.006 1.092.061 3%+
0% 

+38% 
1189.770 
180.036 

1.190.104 
130.103 

Ciment CPJ 
Ciment CRS 

 اجملموع 1320.207 1.370.106 4%+
 تقارير املؤسسة: من اعداد الطالبة اعتمادا على املصدر

 فاقي أطن  1092061كان  2016ن االنتاج احملقق من مادة الكلنكري يف سنة أمن خالل اجلدول يتضح 
طن(،  1060.006) 2015مقارنة إبنتاج سنة % 3 طن وكذلك جتاوزت 827500واليت كانت % 32 ـالتقديرات ب

من االنتاج السنوي % 84مثلت  CPJ لنوعامسنت من وجهة االنتاج اإلن مادة الكلنكري املأىل إشارة ا جتدر اإلكم
 2016و2015لسنة  12شهر بعة تطور انتاج الكلنكري خالل األو مبتا ،2015 يف سنة %88و 2016يف سنة 
 2015مقارنة بشهر مارس  %31ـمسجال اخنفاض ب 2016ن هناك اخنفاض يف االنتاج يف شهر مارس أاتضح 

 ىلإأيضا شارة مارس( ،كما جتدر اإل 31مارس اىل  27ايم ) من أ 5الذي دام و للفرن ملربمج هذا بسبب التوقف او 
 286923طن مقارنة ب  294338ىل إذ ارتفع إ 2016التحسن يف مستوى االنتاج يف الفصل الرابع من سنة  نأ

التوايل ( الكمية املنتجة يف الفصول الثالثة على 4كما فاقت هذه الكمية ) الفصل   ، 2015لنفس الفصل لسنة 
نتاج املفصلة و ( و ميكن توضيح هذه املعطيات من خالل امليزانية الفعلية لإل268759،  280129، 248235)

 املوضحة كما يلي: 
 

 البيان لإلنتاج  2015ميزانية  لإلنتاج 2016ميزانية
637500 
190.000 

835000 
95000 

Clinker pour CPJ 
Clinker pour CRS 

 اجملموع 930.000 827500
850.000 
200.000 

1000.000 
100.000 

Ciment CPJ 
Ciment CRS 

 اجملموع 1100.000 1050.000

 : من اعداد الطالبة اعتمادا على تقارير املؤسسةاملصدر
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 طن الوحدة:(                     2016-2015: تطور انتاج الكلنكري )(25اجلدول رقم)
بني غريالت  

  15-16 
 البيان 2015 2016

 CRS CPJ اجملموع CRS CPJ اجملموع
1جمموع انتاج ف 241444 28295 269739 205494 43341 248835 8%-  

2جمموع انتاج ف 226471 27423 253894 227509 52620 280129 10%-  
3جمموع انتاج ف 225075 24375 249450 224161 44598 268759 8%+  
4جمموع انتاج ف 243353 43570 286923 261979 32359 294338 3%  
 اجملموع الكلي 936343 123663 1060006 919143 172918 1092061 3%

: من اعداد الطالبة اعتمادا على تقارير املؤسسةاملصدر  

املفصلة كانت كما  2016و 2015ما ابلنسبة ملنتوج االمسنت وهو املنتوج النهائي فامليزانية الفعلية لسنة أ
 يلي:

  الوحدة: الطن          (   2015-2016(: تطور انتاج االمسنت )26) جلدول رقما                          
 التطور بني

15-16  
 البيان 2015 2016

 CRS CPJ اجملموع CRS CPJ اجملموع
1جمموع انتاج ف 282182 29632 311814 269719 45580 315299 %1  
2جمموع انتاج ف 298634 29102 327736 292403 54548 346951 %6  
3جمموع انتاج ف 290539 25595 316134 291375 46380 337755 %7  
%2 369801+300 4جمموع انتاج ف 318749 45774 364523 336273 33528   
 اجملموع الكلي 1190104 130103 1320207 1189770 180036 1370106 %4

: من اعداد الطالبة اعتمادا على تقارير املؤسسةاملصدر  

نتاج إ، حيث مثل 2015مقارنة بسنة % 4 مسنت ارتفع بنسبةنتاج مادة اإلإن أمن خالل اجلدول يتضح 
وألول  ،2015يف سنة % من اإلنتاج 90و 2016من االنتاج السنوي يف % CPJ 86.8نوع مسنت من مادة اإل

 برتولية.لشركة  (Pétrolierمسنت البرتويل )طن من اإل 300 ،2016سنة ل شهر نوفمرب نتجت املؤسسة خاللأمرة 
لتوقف ل وهذا نتيجة 2015مقارنة مبارس % 20ـ ب 2016مسنت يف مارس كما يوضح هذا اجلدول اخنفاض انتاج اإل

 370101 بلغ حيث نتاجيإمستوى  أقل 2016 مارس وحققت املؤسسة يف الفصل الرابع من سنةشهر املربمج يف 
وهو ما  طالق منذ بداية نشاط املؤسسةعلى على اإليعترب هو األ 2016أن مستوى االنتاج احملقق خالل  طن، إال

 .يعكس حتسن يف األداء اإلنتاجي والتمكن من رفع مستوى استغالل املوارد املتاحة لدى املؤسسة
 
 



 دور مراقبة التسيير في تقييم أداء مؤسسة اإلسمنت لعين لكبيرة   :            الفصل الرابع
 

 
232 

 :  وظيفة اإلنتاج تقييم أداء-2
تصنيع مادة الكلنكري مركز يقوم مراقب التسيري يف املؤسسة مبراقبة ومتابعة وقت النشاط والتوقف للفرن ابعتباره 

، بغرض التحكم يف تفاصيل ىل متابعة عمل بقية احملطات بشكل مستمرإاليت تقوم على عملية احلرق، هذا ابإلضافة 
 خالل القيام مبا يلي:  العملية اإلنتاجية والكشف عن االختالالت املوجودة لتفادي تكرارها، وذلك من

مع حتديد ساعات وأسباب التوقف ومقارنتها  Grande Stationمتابعة ساعات عمل وتوقف احملطة الكربى  -
 مع التقديرات؛

 ؛Petite Stationمتابعة ساعات عمل وتوقف احملطة الصغرى  -
 (وخالط الكلنكريمسنت )خالط اإل BC1، BC2، BC3، BK1، BK2وتوقف متابعة ساعات عمل  -

 التايل:ومنه ميكن توضيح زمن التوقف والعمل للفرن يف اجلدول 
2016اىل  2014من  والتوقف للفرن(: تطور ساعات العمل 72جدول رقم )  

 بياانت العمل بياانت التوقف
 السنة الساعات املتاحة

 عدد الساعات املعدل العمل عدد أايم عدد الساعات معدل التوقف التوقف أايم عدد 
42.67 
45.42 
40.82 

13.50% 
13.93% 
11.69% 

1024.00 
1090 

979.73 

322.33 
319.58 
325.18 

102.00% 
98.03% 
93.09% 

7739.81 
7670.46 
7804.27 

7584 
7824 

8383.5 

2014 
2015 
2016 

: واثئق املؤسسة املصدر  

 325.18ساعة وهو ما يعادل  7804.27ىل إ 2016املالحظ ارتفاع يف عدد الساعات املستغلة خالل  
ساعة، حيث كان عدد ساعات  8383.5 بـمن الوقت املتاح التقديري والذي قدر % 93.09يوم مبعدل تشغيل 

( واليت بلغت 2015لسنة )قل من ساعات التوقف أيوم، وهو معدل  40.82ساعة مبا يعادل  979.73التوقف 
 139.930) 2016ذ بلغت مردودية الفرن يف إالفرن،  والتحكم يفحتسني التسيري  ىلإ وهذا يرجعساعة(  1090)

طن للساعة  138.20 واليت بلغت 2015من مردودية  أفضلطن يف اليوم( وهي  3358.35طن للساعة( و)
 .لليوم 3316.84و
(   يقوم مراقب التسيري مبتابعة ومراقبة ساعات العمل BK2و BK1)الكلنكري خللط تابعة نشاط الورشات ملو 

الورشات، والتوقف خالل أشهر السنة وحتديد نقاط القوة والضعف يف سري العملية االنتاجية على مستوى هذه 
 االمجالية لإلنتاج والتوقف:  واجلدول التايل يبني املعطيات
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 الوحدة: ساعة                ( BK2و BK1)للخالط (: تطور ساعات العمل والتوقف 28اجلدول رقم)
 بياانت العمل بياانت التوقف

 السنة الساعات املتاحة 
 عدد الساعات التشغيل معدل التشغيل عدد أايم عدد الساعات معدل التوقف عدد اايم التوقف

150.21 
141.96 
135.16 

%23.77 
%21.77 
%20.97 

3605 
3407 

3243.82 

579.79 
588 

595.24 

91.74 
90.18 
92.36 

13915 
14112 

14285.68 

15168 
15648 
15468 

2014 
2015 
2016 

 : من اعداد الطالبة: اعتمادا على تقارير املؤسسةملصدرا

يوم،  595.24ساعة مبا يعادل  14285.68 ىلإ 2016املالحظ تطور وارتفاع عدد الساعات املشغلة يف 
 ساعة(.  15168ابلطاقة املتاحة التقديرية )مقارنة % 92.36حيث بلغ معدل التشغيل 

ساعة توقف مبا يعادل  3243.82 اجملموع BK2 و  BK1حيث بلغت ساعات التوقف يف اخلالط 
والذي يرجع إىل حسن التسيري والتحكم األفضل يف  2015يوم واليت كانت أقل من ساعات التوقف يف  135.16

شهدت توقف  2016 خالل BK2و BK1اإلشارة إىل أن  وجتدر .( والفرن BK2و BK1 (صيانة اخلالطني 
مقارنة  2016سنة  طن يف اليوم 2301.78بلغ متوسط إنتاجية اليوم من اإلمسنت  الفرن، كمامربمج مرتبط بتوقف 

طن  95.91كانت إنتاجية الساعة   كماطن يف اليوم.   56.53أي ابرتفاع  2015طن يف اليوم سنة  2245.25 ـب
طن يف الساعة وابلتايل  2.36 ـابرتفاع سنوي يقدر ب 2015طن للساعة يف  93.55مقابل  2016يف الساعة سنة 

 ابلرقابة املستمرة وتفادي التوقفات الغري مربرة. فاملؤسسة حققت أداء أفضل بنفس اإلمكانيات املتاحة
 :حتليل تكلفة اإلنتاج-3

حماولة التقليل من تكلفة اإلنتاج الكلية من خالل هتدف عمليات املتابعة املستمرة للوظيفة اإلنتاجية اىل 
 التحكم يف خمتلف مراحلها

: مسنتحساب تكلفة انتاج اإل -   
تكلفة اإلنتاج حيث متثل سابقا، عباء مرورا ابملراحل املذكورة يتم حساهبا انطالقا من جدول توزيع األو 

 كالتايل:التكلفة  تكلفة خمتلف مكوانت مادة اإلمسنت، واعتمادا على معطيات املؤسسة كانت 
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 (2016- 2014حتليل تكاليف اإلنتاج من ) (:29اجلدول رقم)
 ت االمسنت اإلمسنتتكلفة  الكلنكريتكلفة  الفرينةتكلفة  الكالكريتكلفة  السنة/ املنتوج

 Vrac املوزع
 ت االمسنت 

 Sac املوزع
2014 
2015 
2016 

340 
435 
500 

844 
918 
957 

2191 
2389 
2495 

2519 
2688 
2928 

2648 
3133 
3426 

3004 
3537 
3750 

 التغريمعدل 
2015-2016 

15 +    % 4.21% 4.21 +% 8.93 +% +9.35% +6.02% 

 من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات املؤسسة املصدر:

ساب التكاليف على التكلفة حغري مباشرة وتعتمد املؤسسة يف تعترب املؤسسة أن كل التكاليف هي تكاليف 
وانطالقا ، ة )تكلفة االنتاج + تكلفة خمزون أول املدة( /)الكمية املنتجة + كمية املخزون أول املدة(حاملرجالوسطية 

من التكاليف املوضحة يف اجلدول يتضح أن التكلفة الوسيطة املرجحة ملختلف مراحل اإلنتاج ارتفعت يف سنة 
( والذي يرجع إىل زايدة تكاليف الطاقة وزايدة تكاليف العمالة املرتبطة ابخلط  % 8+ )  2015مقارنة بسنة  2016

داء اإلنتاجي للمؤسسة حيث يبقى أمام املؤسسة حتدي ختفيض اإلنتاجي الثاين ،وهي تكاليف ال ترجع ابألساس لأل
 للطن وميكن توضيح تكلفة اإلنتاج والتوزيع فاع يف أسعار العناصر املذكورة التكاليف ابستمرار ملواجهة هذا االرت

 كما يلي:    كمثال (   2016ابلتفصيل ) بياانت ديسمرب 
 مسنتاإلنتاج والتوزيع للطن من اإل تكلفة(: 30اجلدول رقم )                           

 التكلفة البيان 
 2016شهر ديسمرب ل

 مكوانهتا

 (1تكلفة انتاج الصلصال)         
 (2تكلفة انتاج الفرينة )

 (3تكلفة انتاج الكلنكري )
 (4تكلفة انتاج االمسنت )

457 
944 
2436 
3121 

 
 حن+أعباء قسم الط (1)
 (+أعباء قسم الطهي2)
 +أعباء قسم التفتيت( 3)

 تكلفة االمسنت املغلف
 تكلفة االمسنت بدون تغليف

4059 
3815 

 ( +أعباء قسم الشحن يف أكياس4)
 ج( +أعباء قسم الشحن يف صهاري4)

 اعتمادا على معطيات املؤسسةمن اعداد الطالبة  املصدر:
 التالية:وعلى أساس سعر التكلفة ملادة االمسنت حققت املؤسسة اهلوامش 
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 احملقق للطن من االمسنتامش اهل (:31اجلدول رقم )
تكلفة االمسنت غري  السنة

 املغلف
هامش االمسنت غري 

 املغلف
% 

 اهلامش
 تكلفة

 االمسنت املغلف
هامش االمسنت 

 املغلف
 اهلامش %

2014 2648 3143 
 

118.69 3004 3934 
 

130.95 

2015 3133 2743 87.55 3537 3279 
 

92.72 

2016 3426 2637 76.97 3750 3126 83.35 
 %10.11- %4.66- %6.02 %12.09- % 3.86- %9.35 16-15التغريمعدل 

: من اعداد الطالبة اعتمادا على واثئق املؤسسةاملصدر  

 
مر الذي حيدد من طرف الدولة، اال هذه املادةن سعر بيع إمسنت مؤسسة عمومية فنظرا لكون مؤسسة اإل

طريقة التكاليف الكلية حلساب سعر التكلفة واحلصول على هامش ربح ميثل نسبة معينة  جيعل املؤسسة تعتمد على
 من سعر التكلفة. 
  .TVAتضمن الرسم= سعر التكلفة +هامش الربح + املحيث سعر البيع 
معدل اهلامش احملقق يف السنوات الثالثة، ان املؤسسة حتقق نسبة هامش معتربة اجلدول يتضح ان  ومن خالل
ان هذه النسبة هي يف اخنفاض نتيجة ارتفاع تكلفة الطن من االمسنت نتيجة للزايدة  االمسنت، االنتيجة ارتفاع سعر 

لة الناجتة عن احتياجات اخلط يف تكاليف الطاقة )سيتم تفصيلها يف العنصر املتعلق ابلطاقة( وارتفاع تكاليف العما
 اإلنتاجي الثاين.

واملالحظ من خالل واثئق احملاسبة التحليلية للمؤسسة اعتمادها على طريقة التكاليف الكلية حلساب التكلفة 
عداد تقارير دورية إالتكاليف عن طريق  وحماولة ختفيضدون متابعة دورية لتكاليف االنتاج بغرض معاجلة اخللل 

خرى أينبغي على املؤسسة تطوير مصلحة احملاسبة التحليلية ابعتماد طرق  ابملؤسسة، لذلكلتكاليف تصف وضعية ا
ومواردها وحتديد  تهانشطأنشطة حىت تتمكن من مراقبة ساس األأدق لتقدير التكاليف كتبين طريقة التكاليف على أ

وضع وابلتايل زايدة التكاليف  ببتكون سالتحديد الدقيق للمشاكل اليت  وهذا بغرضعن كل نشاط  املسؤولية
 مستوايهتا. أديناحللول لتخفيض التكاليف اىل 
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 حتليل االحنراف على تكاليف اإلنتاج: -
 :ميثل االحنراف على تكاليف اإلنتاج الفرق بني التكاليف الفعلية والتقديرية حيث حيسب ابلعالقة التالية

 التقديرية  التكاليف-االحنراف الكلي على تكاليف اإلنتاج = التكاليف الفعلية 
EC/P = (QR. CR) − (QP. CP) 

 ؛على التوايل الكمية الفعلية والتقديرية متثالن QPو QR حيث:
CR  و CP  ،يلاالتكلفة الفعلية والتقديرية على التو  متثالن.  

 االحنراف الكلي لإلنتاج إىل احنراف الكمية واحنراف التكلفة حيث:ميكن حتليل معطيات املؤسسة واعتمادا على 
                                                                    QR   E/C* (CR –CP) =احنراف التكلفة: 

    E/Q= (QR –QP) *CP :الكميةاحنراف 
 التايل:اجلدول  يف وضحهو ميف املؤسسة حمل الدراسة كان االحنراف اإلمجايل لتكاليف اإلنتاج كما 

 دج ألفالوحدة:              االحنراف الكلي لتكاليف اإلنتاج  (:32اجلدول رقم )
 البيان QP *CP CP QP QR *CR CR QR االحنراف الكلي

0207213 2.688 3548716.4 1100000 3.030 3333000 غ م 215716.4   2015 
م غ 445158.14  3150000 3.000 1050000 3595158.14 2.624 1370106 2016 

من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات املؤسسة املصدر:  

 دج ألفالوحدة:            (: حتليل االحنراف الكلي لتكاليف اإلنتاج 33اجلدول رقم )                   
   E/Q CP QR- QP E/C QR CR- CP  البيان 

667227.21    3.030 220207 -451510.79  1320207 -0.342  2015 
960318 3.000 320106 -515159.85  1370106 -0.376  2016 

من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات املؤسسة املصدر:  

مجايل التكاليف الفعلية إاملالحظ من خالل االحنراف الكلي لتكاليف اإلنتاج أنه غري مالئم وهذا راجع ألن 
حنراف الكمية واحنراف التكلفة الحظنا أن ااىل قديرية، وبتحليل االحنراف الكلي كانت أكرب من التكاليف الت

نتاج الطن الواحد من اإلمسنت أقل من التكلفة احنراف التكلفة كان مالئما نظرا لكون املؤسسة حققت تكلفة إل
 التقديرية. 

ألن املؤسسة استطاعت حتقيق مستوى إنتاج فعلي أكرب من املستوى التقديري، لذلك كان مالئما احنراف الكمية   -
لزايدة تكلفة وليس املنتجة عن الكميات املقدرة فارتفاع التكاليف الفعلية عن التكاليف التقديرية راجع لزايدة الكمية 

 اإلنتاج.
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ىل العناصر املكونة إالئم ينبغي جتزئة تكلفة االنتاج و غري املأيد سبب احنراف التكاليف املالئم وبغرض حتد
 هلا ملعرفة التكلفة املسببة لالحنراف وابلتايل اختاذ االجراءات التصحيحية املناسبة.

 مراقبة التسيري التقديرية للتموين يف الفرع الثالث: دور امليزانية
بغرض السري احلسن للعملية االنتاجية تسهر املؤسسة على توفري االحتياجات املباشرة وغري املباشرة من 

تقوم ابلشراء احمللي وابلشراء  املقدر، حيثخالل القيام جبملة من املشرتايت يتم تقديرها حسب برانمج االنتاج 
ف م مراقب التسيري مبقارنة التقديرات مع االجنازات اخلاصة مبختلمن اخلارج، وبغرض حتليل مشرتايت املؤسسة يقو 

مكان ل على ختفيض هذه التكاليف قدر اإلو املستوردة من اخلارج بغرض العمأمشرتايت املؤسسة سواء احمللية 
 مجاهلا يف اجلدول التايل:إاليت ميكن 

دج ألفلوحدة: مشرتايت مؤسسة االمسنت          ا (: موازنة43اجلدول رقم )                  
 السنة 2015 2016 الفرق بني

2015-2016  ملشرتايتا احملقق املتوقع احملقق %النسبة     
%  45.5  %  36.5  مشرتايت حملية 701095 747053 1020455 
%  91  %  26  مشرتايت من اخلارج 297198 448766 566936 
%  44  %  51  مصاريف النقل 409660 391020 90573 

: من اعداد الطالبة اعتمادا على تقارير املؤسسةاملصدر  

 وماالنقل  مصاريفو اخلارج  واملشرتايت منن هناك ارتفاع يف املشرتايت احمللية أمن خالل اجلدول يتضح 
 التالية:كان نتيجة الرتفاع مشرتايت العناصر  2016االرتفاع يف مشرتايت  صيانة،يرتبط هبا من 

وهذا ملواجهة احتياجات اخلط الثاين الذي سينطلق  2015مقارنة بسنة % 23ارتفاع مشرتايت املواد املتفجرة ب -
 (؛ 2017)يف
 ؛2016وهي مرتبطة بزايدة اإلنتاج لسنة %  48.7 ـب اخلام ارتفاع مشرتايت احلديد -
 زايدة اإلنتاجوهذا ملواجهة متطلبات اخلط اإلنتاجي الثاين ابإلضافة اىل  %185.8 ـارتفاع مشرتايت مادة اجلبس ب -

 ؛2016 لسنة
 اإلنتاج؛كذلك ملواجهة احتياجات اخلط اإلنتاجي الثاين وارتفاع %  21.9 ـارتفاع يف مشرتايت مادة الديزل ب -
ىل احتياجات اخلط إ، إضافة 2017وهو ضروري لضمان املخزون يف بداية % 33 ـبكياس ارتفاع مشرتايت األ-

 اإلنتاج؛الثاين بعد انطالقه يف 
 ؛ والبوزوالنوهو تزايد يتناسب مع احتياجات التموين مبادة اجلبس % 29.1مصاريف النقل الربي ارتفعت ب  -
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وهذا راجع ابألساس للمصاريف املرتبطة بتدخالت مؤسسة الصيانة  % 97.8 ـمصاريف الصيانة ارتفعت ب -
ومؤسسة الصيانة للشرق  Société de Maintenance Industrielle et Fours) (SMIF) فرانواألالصناعية 

(SME)(Société de Maintenance de L’Est)  ،هذا ابإلضافة اىل مصاريف التشغيل )صيانة املركبات
 .حجوزات(

( نتيجة ارتفاع الكبري يف مشرتايت قطع الغيار %91ما املشرتايت من اخلارج فكان ارتفاعها جد ملحوظ )أ
 .وهي تعترب من متطلبات اخلط اإلنتاجي الثاين%( 61) واألتوماتيكية%(  102)امليكانيكية 

اعدادها بشكل جيد وواضح مدعمة ابأللوان والرسوم  املؤسسة يتماملوازانت التقديرية يف  عموما ان واملالحظ 
البيانية التوضيحية اال ان النقص املوجود خيص التعليقات والشروحات اليت دائما تكون غري كافية اذ تعطى بصورة 
 جد خمتصرة ووصفية فقط كاالرتفاع او االخنفاض وهذا ما ينقص من قيمة هذا اجملهود املبذول يف جمال الرقابة وتقومي

االداء يف املؤسسة الفتقادها لتحليل االحنرافات والكشف عن نقاط اخللل يف املؤسسة ابالعتماد على معطيات 
 احملاسبة التحليلية اليت تبقى جد حمدودة.

 SCAEK دور لوحات القيادة يف مؤسسة االمسنت املطلب الثالث:
يتم االعتماد على لوحات القيادة يف مؤسسة بشكل كبري يف تقييم االداء من خالل اعداد لوحات قيادة 

الصيانة لبعض املصاحل كمديرايت االنتاج و دورية حيث يتم تزويد نظام لوحات القيادة ابملؤسسة مبعلومات يومية 
 ة حسب الطلب.يالثفتكون شهرية او ث ، اما ابقي املديرايت كاملوارد البشريةوالتسويق
وحات القيادة ابملعلومات تزويد نظام للو شهر أر بيوم سة  على فرتة زمنية قصرية تقدعليه فاعتماد املؤسو 
ن إانت التقديرية( ،فكما هو معروف فالرقابية االخرى )احملاسبة العامة و املواز  ابألنظمةمهية كبرية مقارنة أيعطيها 
التشغيلية ية و ناالع للمسؤولني ابملعلومات السريالفعالة هي التزويد الدوري و ادة ساسية للوحات القيامليزة األ

، لذلك تعترب لوحات القيادة يف املؤسسة حمل الدراسة رات التصحيحية قبل تراكم االخطاءيف اختاذ القرا ممساعدهتو 
، بشكل دوري ومستمر األداء اقبة ة( بقيادة العمليات اخلاصة هبم ومر )تقارير يومي ثابة الرقابة الذاتية للمسؤولنيمب

موجهة خصوصا للمستوايت التنظيمية العليا بغرض التحقق من مدى حتقيق املرؤوسني فتكون التقارير الشهرية اما 
 :مسنت لعني لكبرية يفيف مؤسسة اإلهداف لوحة القيادة أتتمثل و . لمؤسسةلاحملددة  لألهداف

جل حتسينها؛أن ساسية يف عملية التسيري مملسؤولني مبختلف العناصر األاتنبيه  -  
  ؛مطابقة النشاط الفعلي للتقديريتوضيح مدى توافق و  -
  ؛التهديداتوحتديد ىل اختاذ القرارات إاملسؤولني  وأتوجيه املسريين  -
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 تنظيميةمالية، تقنية، و مشكلة أ ،قيادة ألي نشاط غري عادي للمؤسسةالتنبيه ابالحنرافات احلاصلة يف لوحة ال -
و دائمة.أمؤقتة   

 اصة ابملبيعات يف مراقبة التسيريدور لوحة القيادة اخل األول:الفرع 
تعتمد مديرية التسويق على لوحة قيادة تشمل جمموعة من املؤشرات ملتابعة سري العملية التسويقية واليت نوضحها 

 كما يلي:
 القيادة اخلاصة مبديرية التسويق( منوذج لوحة 35اجلدول رقم )                       

 الرقم املؤشرات اهلدف احملقق االحنراف 
 الكمية احملققة )املبيعات(   

 رقم األعمال احملقق )خارج الرسم(
 عدد الشاحنات العائدة فارغة
  SACوقت انتظار الزابئن للشحن 
  VRACوقت انتظار الزابئن للشحن 

 شاحنات الشحن يف الغد

1 
2 
3 
4 
5 
6 

: الواثئق املقدمة من مديرية التسويق ابملؤسسةاملصدر  

طاء نظرة واضحة وشاملة وعلى هذا األساس يقوم مراقب التسيري يف املؤسسة إبعداد لوحة قيادة شاملة إلع
 نتاج املؤسسة وحتليل االحنرافات. إعلى تطور 

 للتسويق(: لوحة القيادة 36اجلدول رقم)
 البيان 2015 2016 15-16

 املنتج احملقق املقدر احملقق احملقق % التغري

% 01 - % 140 1188600 850000 1205560 CPJ 
% 07- 
%06 - 

% 143 
% 136 

608480 
579760 

425000 
425000 

656980 
548580 

CPJ (VRAC) 
CPJ (SAC) 

% 40 % 91 181375 200.000 139910 CRS 
% 39 
% 41 

% 88 
% 102 

140460 
40915 

160.000 
40.000 

100820 
29090 

CRS (VRAC) 
CRS (SAC) 

- - 300 0 0 Pétrolier 
 اجملموع 1335470 1050000 1370275 130.5 % 2.6 %

: من أعداد الطالب اعتمادا على تقرير التسيري للمؤسسة.املصدر  

طن من االمسنت  1370275بلغت  2016املالحظ ان املؤسسة استطاعت حتقيق مبيعات هامة يف سنة 
وهذا نتيجة الطلب الكبري على مادة االمسنت  2015عن مبيعات  % 3وبزايدة  %،31 بديرات متجاوزة التق

 % CPJ86.74 النوعاالمسنت من حيث مثلت مبيعات  للمصنع؛واجملهودات املبذولة لزايدة الطاقة اإلنتاجية 
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مغلفة غري  % CRS (10.25هي املبيعات من النوع   % 13.23ومغلفة(  % 42.3وغري مغلفة  % 44.4)
 CPJللطلب الكبري على النوع كان نتيجة وهذا التوزيع  مثلت مبيعات النوع البرتويل، %  0.02ومغلفة(  % 2.98و

 .مسنتمن اإل

 الفرع الثاين: دور لوحة القيادة اخلاصة ابإلنتاج يف مراقبة التسيري
يتم والتقديري، حيث مهها مؤشر االنتاج الفعلي أرات على عدة مؤش ابإلنتاجتعتمد لوحة القيادة اخلاصة 

بغرض الرقابة على انتاج املؤسسة من كل األنواع ويف خمتلف  دورية )يومي، شهري( بصفة اتاملؤشر ه حساب هذ
 القيادة اخلاصة مبديرية اإلنتاج.وفيما يلي منوذج للوحة  املستوايت،

 .للوحة القيادة اخلاصة مبديرية اإلنتاج(: منوذج 37اجلدول رقم )
(اهلدف-احملققاالحنراف )  الرقم املؤشرات اهلدف احملقق 

 إنتاج الفرينة   
  CPJإنتاج الكلنكري 
  CRSانتاج الكلنكري 

 ساعات التوقف الستبدال آجور جدران الفرن
  CPJإنتاج االمسنت 
   CRSإنتاج االمسنت 

 CPJاستخراج االمسنت  
  CRS االمسنتاستخراج 

 استهالك طبيعي للمعدن
 استهالك اجلبس     

 إضافات
 استهالك استثنائي لدعامة الفرن     

 معدل التلف

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 : الواثئق املقدمة من مديرية اإلنتاجاملصدر
اعتمادا على املعطيات املقدمة من مديرية اإلنتاج يقوم مراقب التسيري إبعداد لوحة قيادة ومقارنة التقديرات 
مع ما حتقق فعال بغرض حتليل الوظيفة االنتاجية وإعطاء التوجيهات املناسبة لتحسني األداء اإلنتاجي، ومن خالل 

 دة لإلنتاج كما يلي:كانت لوحة القياالتقرير املعد من طرف مراقب التسيري  
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 القيادة اخلاصة ابإلنتاج. (: لوحة38اجلدول رقم )
 الفرق

2015 - 2016  
 السنة 2015 2016

ققاحمل املقدر احملقق %احملقق البيان/املنتج   

% -0.1 
% 38 

- 

% 140 
% 90 

- 

1189770 
180036 

300 

850.000 
200.000 

0 

1190104 
130103 

0 

CRS 
CRS 

Pétrolier 
% 3.77 % 103.77 1370106 

1050000 
1050000 
1050000 

1320207 
1100000 

 اجملموع
رقدامل  

  % 130.48   %100  املعدل احملقق 120 % 
: من إعداد الطالبة اعتمادا على تقارير املؤسسةاملصدر  

االنتاج  نأو  % 30.48التوقعات ب فاق  2016نتاج املؤسسة يف إن أعاله أاملالحظ من خالل اجلدول 
مسنت طن من اإل 300ن املؤسسة قامت إبنتاج أكما ،  4 % نسبةب 2015نتاج إمن  أكربكان  2016احملقق يف 

للزايدة  نتيجة ) 4% (رجاع ارتفاع االنتاجاميكن و  ،لشركة سوانطراك 2016خالل نوفمرب  ةعلى سبيل التجربالبرتويل 
نظرا  CPJمسنت من نوع اإلالطلب وابلتايل اخنفاض انتاج  سبالذي ينتج ح CRSمسنت من نوع نتاج اإلإيف 

نتاج إسسة هبذا املستوى قد حققت مستوى ن املؤ أىل إشارة جتدر اإلو لطاقة االنتاجية القصوى املؤسسة للبلوغ 
 .1978قياسي مل حتققه منذ بداية نشاطها يف 

 التسيرياصة ابلصيانة يف مراقبة لوحة القيادة اخل الثالث: دورالفرع 
املتعلقة بتصليح االعطاب  ويف التدخالتتتمثل املهمة األساسية ملديرية الصيانة يف القيام ابلصيانة الوقائية 

التوقفات، خمتلف  اإلنتاجية وتفادييف اآلالت واملعدات التابعة للمؤسسة من اجل الضمان اجليد لسري العملية 
 .السعي لتخفيض تكاليف الصيانة مع

 لقيادة اخلاصة مبديرية الصيانة على عدة مؤشرات رئيسية ميكن توضيحها يف النموذج التايل:تعتمد لوح او 
 SCAEK مبؤسسة ةلوحة القيادة ملديرية الصيان (: منوذج39جدول رقم)

 النتيجة السنوية اهلدف السنوي االحنراف احملقق اهلدف املؤشرات الرقم
1 
2 
3 
4 
5 

 معدل التشغيل
 معدل التوقف

 التدخالت الوقائيةعدد 
 عدد التدخالت االضطرارية

 معدل الوقت املستغرق لتصليح العطل

     

: من إعداد الطالبة اعتمادا على تقارير املؤسسةاملصدر  
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 اعتمادا على املعلومات املقدمة من مديرية الصيانة يقوم مراقب التسيري مبتابعة خمتلف التدخالت احلاصلة
ويعتمد مراقب التسيري يف املؤسسة  ،نتاج وارتفاع التكاليفاالادي توقف جل تفأعلى كل املستوايت اإلنتاجية من 

 عداد التقاريرإانة حيث يقوم حبساب االحنرافات و يف متابعة وتقييم األداء على املعلومات الواردة من مديرية الصي
اهتا بغرض توجيه اجلهات املسؤولة حنو تصحيح االختالالت لتحقيق وسلبي جيابياهتااليت تصف وحتلل عملية الصيانة إب

 وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل: املربجمة،األهداف 
 BK2 ،     BK1(: لوحة القيادة اخلاصة بصيانة 40اجلدول رقم)

ساعات التوقف  معدل التشغيل ساعات التشغيل الوقت املتاح الوقت املقدر السنة
 للصيانة

وقت التوقف  املعدل
 الوقائي

 املعدل

2016 15468 15648 14286 91.29% 1803 10.26% 1441 8.20% 
2015 15648 15512 14113 90.98% 2008 11.46% 1486 8.48% 
2014 15168 15520 13903 89.58% 2000 11.42% 1601 9.14% 

 : من اعداد الطالبة على تقرير املؤسسةاملصدر

آليت ن أمن الوقت املتاح، كما  91.29ساعة مبعدل تشغيل  14286ىل إ 2016ارتفع وقت التشغيل خالل 
ساعة وهذا  3407واليت بلغت  2015قل من ساعات التوقف يف أمجاال وهي إساعة  3244توقفت ملدة  الطحن

ة توقف الصيانة املرتبطة فرت  2016 يعود لتحسن التحكم يف صيانة وتسيري آليت الطحن والفرن، حيث شهدت سنة
، وعلى العموم توضح املعطيات حتسن يف م عل فرتتنيو ي 16ابلتوقف املربمج للفرن حيث شهد توقف وقائي ملدة 

خالل السنوات  يف احلاالت األخرىوالصيانة أداء وظيفة الصيانة ابخنفاض عدد ساعات التوقف للصيانة الوقائية 
 .الثالثة

نقاط القوة والضعف يف  والتعرف علىمبتابعة نشاط وصيانة الفرن  اإلطاركما يقوم مراقب التسيري يف هذا 
 وميكن االطالع على تطور نشاط الفرن من خالل اجلدول التايل: الفرن،تسيري وصيانة 

 لوحة القيادة اخلاصة بصيانة الفرن (:41اجلدول رقم)
الوقت  البيان

 املقدر
الوقت 
 احملقق

ساعات 
 التشغيل

معدل 
 التشغيل

ساعات 
التوقف 
 للصيانة

ساعات 
التوقف 
 الوقائي

جمموع 
ساعات 
 األخرى

جمموع 
ساعات 
 التوقف

 معدل
 التوقف

2016 7383 8292 7804 94% 90 401 488 979 12  % 
2015 8760 7824 7670 98 % 120 566 403 1090 14  % 
2014 8760 7584 7736 102 % 113 633 278 1024 13  % 

 : من اعداد الطالبة على تقرير املؤسسةاملصدر
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أايم  سبعةيوم قد مت إجنازها يف  15واملقدرة ب  2016سنةلمن خالل تقرير مراقب التسيري فالصيانة الوقائية 
ساعة، كما شهد الفرن  تسعونلعالجية بلغت ان عملية الصيانة أو القولبة، وقد قامت بعملية الصيانة املتعلقة بعملية 

بلغت نسبة  الفرن، وابلتايلحمددة من  داخل الفرن ونقاط اآلجربتصليح  ابإلنتاج وهي تتعلقتوقفات أخرى متعلقة 
يف ساعات التوقف خالل فرتة واملالحظ عموما اخنفاض من الساعات احملققة،  % 12 نسبة مجاليةالتوقف اإل

نتيجة جمهودات املؤسسة  يف جمال الصيانة وإدارة التوقفاتداء املؤسسة أن على حتس يدلإجيايب  وهذا مؤشر الدراسة،
      .يف هذا اجملال

 يف مراقبة التسيري املالية : دور لوحة القيادة الفرع الرابع
براز وحتليل وضعيتها املالية على جدول حساابت النتائج الذي إمسنت لعني الكبرية يف تعتمد مؤسسة اإل

 والتوقعات للسنة مقارنة مبا مت حتقيقه يف السنتني املاضيتني، وميكن توضيح لوحة القيادة املاليةجنازات مل اإليش
 للمؤسسة من خالل اجلدول التايل:

: لوحة القيادة املالية للمؤسسة(24) اجلدول رقم  
15-16 2016 2015 2014  
 البيان احملقق احملقق املتوقع احملقق % التغري%

 رقم األعمال )خارج الرسم( 8198405 8453845 7191319 8816008 23 % 4.28 %
% 7.41 
% 4.02 
%-0.78 
% 8.55 
% -8.71 
% 17.01 

% 27 
% 36 
% 27 
% 17 
% 15 
% 46 

9152476 
6245173 
4749008 
3756748 
3888939 
3753518 

7191319 
4575364 
3737436 
3214094 
3368894 
2575894 

8520952 
6004074 
4786332 
4107934 
4259806 
3207771 

8239374 
5835309 
4599661 
3967267 
4148681 
3305138 

 اإلنتاج
 القيمة املضافة

 لالستغاللإ الفائض 
 نتيجة االستغالل

 النتيجة اجلارية
 النتيجة الصافية

 واثئق املؤسسة :املصدر

 ما يلي:ظهرت لوحة القيادة املالية للمؤسسة أ
مسنت بيعات من اإلامللزايدة كمية  وهذا راجع 2015 ـسنةمقارنة ب   % 4.28 ـب خارج الرسم زايدة يف رقم االعمال-

كثر ابلرغم أخلق ثروة استطاعت  ، فاملؤسسة2015ـ مقارنة ب 4.02 % ـ ب ىل ارتفاع القيمة املضافةإدى أا مم 2016
 ؛خاصة الطاقوية منهاو   2016يف سنة من واقع ارتفاع تكاليف املدخالت 

 ابألساس وهذا رجع 2015 ـسنةمقارنة ب 2016يف  % 0.78 اخنفاضا طفيفامجايل لالستغالل شهد الفائض اإل-
 ؛تاجي الثايننتيجة زايدة عدد العمال لتغطية احتياجات اخلط االن+( %24ىل زايدة التكاليف املتعلقة ابلعمالة )إ
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املصاريف املتعلقة  الرتفاع وهذا راجع 2015ـ مقارنة ب 2016يف  %8.55ـ نتيجة االستغالل كذلك اخنفضت ب -
 ؛%40ـ املؤوانت )مصاريف غري مسددة( بابالهتالكات و 

 ؛%8.71 ـب على النتيجة اجلارية اليت اخنفضت السابقة أثرت كل العوامل-
 .ة على املؤسساتريبالض عفاء مناإلنتيجة  %17.01ـ ب ارتفعت دة فقافيما النتيجة الصأ-

قب التسيري يف املؤسسة لتحليل عدها مرايتعتمد على تقارير التسيري اليت  عني الكبريةبمسنت ن مؤسسة اإلإفومنه 
سب املردودية، نسب املتمثلة يف نسب التسيري، نملالية و هذا التقييم ابلنسب ا يدعم للمؤسسة، كماداء املايل األ

حبساب خمتلف النسب املالية  التسيريحيث يقوم مراقب  ،ال العاملنسب رأس امل، نسب االستثمارات و املديونية
املالية للمؤسسة على اعتبار الوضعية  الضعف يفألخرى، بغرض الكشف عن مواطن القوة و سنة  نمقارنة تطورها مو 
اجلوانب الذي يعكس جمهودات حتسني أداء املؤسسة يف كل اجملاالت مبا فيها  على اجلانب املايلملؤسسة تركز ن اا

 هم النسب املالية يف املؤسسة من خالل اجلدول التايل: أظهار تطور إميكن و  البيئة واالجتماعية،
 تطور النسب املالية ابملؤسسة :(43جلدول رقم )ا

 البيان 2014 2015 2016
15.75 
42.46 
7.59 

14.81 
37.94 
8.35 

17.30 
40.31 
14.01 

 %  ألموال اخلاصة ا /نتيجة صافية معدل املردودية املالية=
 رقم األعمال/نتيجة صافية =( الرحبية )معدل هامش الربحمعدل 

%    
    نتيجة صافية / جمموع األصول االستثمار=معدل العائد على 

% 
71.09 
21.68 

2778.41 
2802 
12816 
74.8 

71.11 
18.29 

2416.95 
2902 

13213 
48.6 

71.29 
18.78 

2716.43 
3243 
14467 

9.4 

 األعمال %رقم /قيمة مضافة 
 %   قيمة املضافةال /العمالة مصاريف

العمال )ألف دج نصيب العامل من مصاريف العامل/عدد   
 )طن للعامل(عدد العمال /=اإلنتاجإنتاجية العامل 

 القيمة املضافة/عدد العمال =م نصيب العامل من القيمة 
 %     األموال اخلاصة/الديون املالية  

113 
3 

680 
1394185.8 

(173)  
(4230187.2)  

5624373 

99 
2 

581 
(1668083.4)  

(134) 
(3137081.3) 

1468998 

98 
0 

109 
4113546.9 

27 
617085.6 
3496461 

يوم من رقم االعمال(دوران املخزون )  
 آجال العمالء )يوم من رقم االعمال(

 ديون املوردين 
 راس املال العامل

 احتياجات راس املال العامل )يوم من رقم االعمال(
 احتياجات راس املال العامل ابلقيمة  

 اخلزينة
رير التسيري للمؤسسة: من أعداد الطالب اعتمادا على تقااملصدر  
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داء حيث يتم االعتماد على جمموعة اس األلقي للمؤسسة تستخدم النسب املالية ايلاملداء لوقوف على األل
  .العاملاملديونية، السيولة، احتياجات رأس املال  االستغالل،، سب وهي نسب الرحبيةمن الن

 للمؤسسة ان:حظ من خالل نسب الرحبية املالف 
 وهو يعترب مؤشر جيد % 10أكرب من  هو عموماو  2015أفضل من سنة  كان 2016معدل املردودية يف سنة -

 لألداء؛
 2016و 2015ما يف سنة أ %14تقريبا  2014معدل العائد على االستثمار يف اخنفاض مستمر حيث كان يف -

صول املؤسسة اراجع لزايدة  املؤسسة، وهذاوجودات مسوء استعمال يعرب عن  مؤشر وهو % 10من  قلأ فكان
مما خلق نوع من عدم  2016نتيجة االستثمار يف اخلط االنتاجي الثاين الذي مل ينطلق بعد يف االنتاج خالل سنة 

 يف املؤسسة. واألصولاحملققة التوازن بني النتيجة 
 فتميزت مبا يلي: ما نسب االستغاللأ  

نسبة ارتفعت لذلك  ،سنوات االخريةفرتة الثالث عمال كانت تقريبا اثبتة طيلة ىل رقم األإنسبة القيمة املضافة -
رب من العمال )متطلبات أكجة توظيف عدد ىل القيمة املضافة بسبب ارتفاع مصاريف العمالة نتيإمصاريف العمال 
ما مصاريف العاملني فقد شهدت ارتفاعا متناسبا ا، على بقية النسبهو ما بدى واضحا و الثاين( اخلط االنتاجي 

  .ب العامل يبقى يف حتسنيمع ارتفاع عدد العمال ما جعل نص
 لتمويل اخلط اض رت ىل االقإت ان املؤسسة جلأل ديونية يف املؤسسة كلها شهدت ارتفاعا كبريانسب امل

  .االنتاجي الثاين
 وهذا على عدد مرات تصريف املخزون للمؤسسة  وران املخزون للمؤسسة جد مرتفع وهو يعربمعدل د

  .على التكلفة املنخفضة للمخزون وكذلك دليل ابإلنتاجمبيعات املؤسسة الكبرية مقارنة على  يدل
 يلي:  متيزت مبااحتياجات رأس املال للمؤسسة س املال العامل و نسب را 

صول املتداولة هذا يعين قدرة األو  2016 سنة أصبح موجبا يف مث 2015 سنة سالبا يف رأس املال العامل كان-
  الوفاء ابلتزاماهتا بسرعة؛هو دليل على قدرة املؤسسة على جل و صرية األقمؤسسة على الوفاء اباللتزامات اللل
ما انعكس على خزينة ارتفاع، وهو يف و  2016و2015نت سالبة يف السنتني رأس املال العامل فكا احتياجاتما أ-

ن لدى احيث ، ة املالية اجليدة للمؤسسةعيهذا راجع للوضو  2016سنة  ليت ارتفعت بشكل ملحوظ يفاملؤسسة ا
 .جل(صول القصرية األجل )بعد تغطية األالقصرية األ املوارداملؤسسة فائض يف 
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 يف مراقبة التسيريقيادة املوارد البشرية ة لوحدور  :امساخلالفرع 
ابلنسبة للوحة القيادة اخلاصة مبديرية املوارد البشرية يتم االعتماد على عدد العمال الفعلي والتقديري بغرض 

لوحة القيادة اخلاصة ابملوارد البشرية من  وميكن توضيح ،الرقابة، حيث يتم حساب االحنرافات بصفة شهرية وثالثية
 :جلدول التايلخالل ا

 املوارد البشريةمبديرية منوذج لوحة القيادة اخلاصة  (:44اجلدول رقم)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : الواثق املقدمة من مديرية املوارد البشريةاملصدر

مديرية املوارد البشرية يقوم مراقب التسيري يف املؤسسة إبعداد لوحة  لدىابالعتماد على املعطيات املتوفرة 
قيادة مفصلة بغرض حتليل وضعية العمالة يف املؤسسة مبختلف فئاهتا ومميزاهتا وحتديد أتثريها على األداء احملقق يف 

 املؤسسة، لذلك كانت لوحات القيادة املعدة من قبل مراقب التسيري كالتايل: 
لوحة القيادة اخلاصة ابملوارد البشرية يف املؤسسة :(54اجلدول رقم)  

%التغري  السنة 2015 2016 

16-15ا  البيان احملقق املتوقع احملقق %احملقق %العمالة  

% 0 
% 6.09 
% 12.50 
% 13.70 

% 1 
% 22 
% 31 
%13 

% 200 
% 111.34 
% 80.21 

% 75 

4 
108 
154 
63 

2 
97 
192 
84 

4 
115 
176 
73 

القائدةاالطارات   
 اإلطارات عليا
 أعوان التحكم
 أعوان تنفيذية

% 10.60 
% 83.91 

% 67 
% 33 

% 87.73 
246.15 

329 
160 

375 
65 

368 
87 

 العمالة الدائمة
 العمالة املؤقتة

 جمموع العمال 455 440 489 111.14 %100 7.47 %

: من إعداد الطالبة اعتمادا على تقرير املؤسسةملصدرا  

 الرقم املؤشرات اهلدف احملقق االحنراف املالحظات
 إمجايل العمال    

 عمال املداومة
 ANEMالعمال املتعاقدين مع 

 الكتلة األجرية
 ساعات العمل اإلضافية

 معدل التغيب
 األعمالالكتلة األجرية / رقم 
 معدل التشغيل

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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عامل  368عامل مقابل  329اىل  2016عدد العمال الدائمني يف يف اخنفاض من خالل اجلدول املالحظ 
من جممل العمالة  % 33 نسبة بلغتحيث  لى العمالة املؤقتة بنسبة كبرية، كما يالحظ اعتماد املؤسسة ع2015يف 

قيام املؤسسة بتوظيف عمالة و التقاعد  اىل هاعدد كبري منراجع خلروج العمالة الدائمة ، واخنفاض 2016يف سنة 
  .مؤقتة لسد العجز

 ،السن ساسوعلى أقدمية األ ساسأ توزيع العمالة على قيادة تتضمنت كما تعتمد املؤسسة على لوحا
 اجلدول التايل: من خالللوحة القيادة املتعلقة بتحليل وضعية املوارد البشرية يف املؤسسة  وميكن توضيح

 االقدمية( )حسبلوحة قيادة للموارد البشرية  (:46اجلدول رقم)

 : من إعداد الطالبة اعتمادا على تقرير املؤسسةملصدرا

 أييت، من العمالة االمجالية %40.7عامل مبعدل  199قدمية بسنة واحدة متثل العمالة ذات األن أاملالحظ 
قدمية األمعدل  املتوسط،يف  % 23.31عامل مبعدل  114 ـبسنوات 5اىل  2يف املرتبة الثانية العمالة ذات اخلربة من 

  .ساسية خلط االنتاج اجلديديف الكبري ملواجهة االحتياجات األللتوظ سنوات والذي يرجع 7لكل الفئات هو 
 اجلدول التايل: "العمر" وفقأساس املؤسسة بتصنيف العمالة على تقوم  كما

 
 
 
 
 
 

ذيونيأعوان تنف اجملموع النسبة دةالقا اإلطارات العليا أعوان التحكم   األقدمية 

% 40.70 
% 23.31 
% 13.29 
% 8.38 
% 6.54 
% 3.68 
% 4.09 

199 
114 
65 
41 
32 
18 
20 

31 
24 
10 
02 
10 
0 
5 

132 
61 
32 
11 
13 
8 
8 

36 
29 
22 
27 
08 
10 
7 

0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 

سنة 1  
5إىل  2  
10إىل  6  

15إىل  11  
20إىل  16  
25إىل  21  

25أكثر من   
 اجملموع 3 139 265 82 489 100 %
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العمر( لوحة قيادة املوارد البشرية )حسب (:74)اجلدول رقم   
 الفئات اإلطارات القائدة اإلطارات العليا أعوان التحكم أعوان التنفيذ اجملموع %

3.07 
24.54 
25.56 
16.56 
12.47 
12.68 
4.70 
0.41 

15 
120 
125 
81 
61 
62 
23 
02 

03 
24 
19 
16 
04 
11 
05 
00 

11 
73 
77 
31 
35 
32 
05 
01 

1 
23 
29 
34 
21 
17 
13 
1 

0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 

21 – 25  
26 – 30  
31 – 35  
36 – 40  
41 – 45  
46 – 50  
51 – 55  
56 - 60  

 اجملموع 3 139 265 82 489 100 %
 املتوسط 46 39 35 36 36 -

: من إعداد الطالبة اعتمادا على تقرير املؤسسةملصدرا  

 ، سنة 40و 26ن عمالة املؤسسة هي عمالة شابة حيث متثل العمالة بني أمن خالل هذا التوزيع يتضح 
ذات  ن مغادرة عدد كبري من العمالةإمن جمموع العمالة، لكن ابملقابل ف % 67بنسبة و ( ومؤقتعامل )دائم  326

، من قبل إدارة املؤسسة هباساسية ينبغي االهتمام أ وهي نقطة ،مام مشكل فقدان للكفاءاتأملؤسسة ا اخلربة يضع
وانب مبؤشرات تعكس ج الكمية فقط دون االهتمام على املؤشرات  اللوحاتاملالحظ هو اعتماد هذه  اال ان 
على اعتبار اهنا الدعامة األساسية  العمالةنوعية تساهم يف فعالية للعمالة وهي مؤشرات والتطوير التحفيز التعلم و 

 سة .لتحقيق األداء املتوازن يف املؤس
  يلي: مباحمل الدراسة تتميز لوحة القيادة يف املؤسسة وعلى العموم 

لوحة  واملصاحل هلان معظم املديرايت أاسب مع اهليكل التنظيمي هلا حيث نظام لوحات القيادة يف املؤسسة يتن -
  ؛قيادة خاصة هبا

، حيث يتم املنحنيات والرسومات البيانيةل ، مع استعمالى اجلداول يف عرض لوحات القيادةتعتمد املؤسسة ع -
  ،ساسية املتمثلة يف لفت انتباه املسؤول املعينخمتلفة يعطيها امليزة األ أبلوانعرضها 

للتعبري عن  شارات ضوئية او صوتية يف حالة ظهور احنرافات كبريةإ إبعطاءغياب نظام املنبهات الذي يسمح -
  ؛خطورة الوضع السائد

 اإلجراءالعادية، وهذا و أمنها  ى الواجهات يف نشر لوحات القيادة، االلكرتونيةبشكل كبري علتعتمد املؤسسة  -
 .التنفيذهداف قيد األملباشر املرئي للنتائج احملققة و ن يكون حافزا للمسريين من خالل العرض اأ من شأنه
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 :الرابع خالصة الفصل
رتبطة امل عامة ابعتبارها من الصناعات االسرتاتيجيةمسنت بصفة ناعة اإلمن خالل هذا الفصل مت التطرق لص

تسببت يف مشاكل وما مييز هذه الصناعة من خصوصية تتعلق ابرتباطها بتلويث البيئة حيث  ،مباشرة ابلبناء والتعمري
 وتعترباختاذ جمموعة من التدابري للتقليل منها، اىل بيئية ابلغة األمهية، هذا ما استدعى من مؤسسات هذا القطاع 

ن أبرز املؤسسات النشطة يف مو  ائرز ت الرائدة يف صناعة اإلمسنت ابجلمؤسسة اإلمسنت بعني لكبرية من املؤسسا
دماج مبادئ التنمية املستدامة ضمن أهدافها االسرتاتيجية، حيث بذلت املؤسسة خالل السنوات األخرية إجمال 

واحتلت  (14001)االيزو  2008جمهودات كبرية يف جمال البيئة حتصلت على اثرها على اجلائزة الوطنية للبيئة يف سنة 
 املرتبة الثانية على املستوى الوطين يف جمال احملافظة على البيئة. 

كل اجملاالت، حيث قامت   داء يفاد املؤسسة على مراقبة التسيري واهتمامها بتحسني األىل اعتمإهذا ابإلضافة 
مسنت لعني لكبرية ابستحداث مديرية ملراقبة التسيري يشرف عليها مراقب للتسيري يعمل على مساعدة مؤسسة اإل

فضل النتائج، أاملناسبة بغرض الوصول لتحقيق  اإلجراءاتوتوجيه املسريين واملسؤولني على تقييم األداء واختاذ 
ابة وقيادة األداء واملتمثلة يف النسب املالية، امليزانيات التقديرية و لوحات القيادة ابستخدام األدوات التقليدية للرق

تقليدية  ابالعتماد على احملاسبة العامة و احملاسبة التحليلية اليت تبقى حمدودة الفعالية يف املؤسسة العتمادها على طرق
ديرات افرتاضية، وال تعتمد على الطرق العلمية للتنبؤ ن أدوات الرقابة املعتمد عليها يف املؤسسة تقوم على تقأ. كما 

 وابلتايل تبىن الرقابة على أسس غري سليمة تزيد من حمدودية هذه األدوات يف الوصول ملستوى األداء املطلوب.

 

 

 

 

 

 

 



 

 امسالفصل اخل
تقييم األداء الشامل يف إطار 

 التنمية
 املستدامة ملؤسسة االمسنت 

 SCAEK 
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 متهيد

االجتماعية والبيئية فرض على املؤسسات  الثالثة، االقتصادية،ن قيام التنمية املستدامة على مبدا التوازن بني االبعاد إ
من خالل االهتمام ابجلانب االجتماعي والبيئي بنفس قدر  يف برامج املؤسسة هذه االبعادعلى ادماج العمل 

بالرغم ف ،يف النهاية للمؤسسةا ابعاد تنعكس ابإلجياب على اجلانب املايل اهن على اعتبار املايل،االهتمام ابجلانب 
 لتأثريهذا ابإلضافة  التكاليف،من  أكرباال ان العوائد احملققة جراء اعتمادها تبقى إضافية من كوهنا مرتبطة بتكاليف 

نتيجة تفضيل العمالء ملنتجاهتا ذات  والطويلكسمعة املؤسسة على اداءها على املدى املتوسط   اجلانب املعنوي
 .اجلودة واحملافظة على البيئة

ليف عني لكبرية ومقارنة العوائد احملققة مع التكاباالبعاد الثالثة ملؤسسة االمسنت على هذا األساس سيتم تقييم أداء 
 حمل الدراسة، املستدامة، مث اقرتاح منوذج لبطاقة األداء املتوازن على املؤسسةالناجتة عن اعتماد املؤسسة ملبادئ التنمية 

 التالية:من خالل املباحث وهذا 
 ؛SCAEK   تقييم األداء االقتصادي ملؤسسةاملبحث األول: 

 ؛SCAEK    ملؤسسةتقييم األداء البيئي املبحث الثاين: 

  ؛SCAEK   ملؤسسةتقييم األداء االجتماعي املبحث الثالث: 

 .SCAEKالنموذج املقرتح لبطاقة األداء املتوازن ملؤسسة املبحث الرابع: 
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    SCAEK ملؤسسة االقتصادياملبحث األول: تقييم األداء 
خمتلف األنشطة ميثل مهية الكربى، وهو األ SCAEKمسنت مؤسسة اإليف  االقتصادياألداء  يكتسي 

املستدامة واليت تسمح بقياس االسهامات  التنميةيف إطار  االقتصاديؤشرات األداء عرب عنها مباملللمؤسسة  االقتصادية
 تعد املصلحة ، فلمة حسب معيار األطراف ذات فمراعاهتا للتنمية املستدامة مصنومدى القتصادية للمؤسسة ا

بل أصبحت تشمل مؤشرات  فقط، تسمح بقياس األداء املايل للمؤسسة املؤشرات اليت املؤشرات االقتصادية هي تلك
الزابئن، املوردون، ممثلة يف املصلحة ذات أخرى تقيس االسهامات االقتصادية للمؤسسة حسب معيار األطراف 

 أمهها:ميكن قياسها من خالل مجلة من املؤشرات حيث ،العمومي  العمال والقطاع
 والنتائج  والعمالءاألول: املؤشرات املتعلقة ابملبيعات  طلبامل

 الفرع األول: مؤشرات املبيعات 
مسنت بعني لكبرية من كن حتديد احلصة السوقية ملصنع اإلمي :SCAEKالسوقية ملؤسسة  تطور احلصة -1

 :واليت ميكن وتوضحها يف اجلدول التايل GICAجممع مبيعات مجايل إخالل نسبة مبيعاته إىل 
 SCAEKتطور احلصة السوقية ملؤسسة  (:48رقم )اجلدول 

 2016 2015 2014 2013 السنوات
 1370106 1335470 1300491 1279125 مبيعات املصنع

 GICA 11349823 11529176 12229579 14934155مع جملإمجايل املبيعات 
 % 09.17 10.92% 11.28% 11.27% احلصة السوقية

 على تقارير املؤسسة. اعتمادامن إعداد الطالبة  املصدر:

 احلصة السوقية للمؤسسة  ر(: تطو 24الشكل رقم)

 
 .ابالعتماد على معطيات اجلدول السابق Excel: خمرجات برانمج املصدر              
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حيث  2014، 2013 يف السنوات يف احلصة السوقية للمؤسسة استقراراملعطيات أعاله املالحظ من خالل 
و مؤشر إجيايب يعكس وه GICAارتفعت مبيعات املؤسسة بشكل متناسق مع االرتفاع يف إمجايل املبيعات جملمع 

ض بشكل طفيف يف جناح املؤسسة يف احلفاظ على حصتها من سوق االمسنت، مث بدأت هذه احلصة يف االخنفا
ات إضافية للرفع من هذه احلصة ذي يتطلب جمهوداالمر ال ،مبيعاهتاالسنوات األخرية ابلرغم من االرتفاع الواضح يف 

اهنا فاملالحظ ملستوى الوطين اللمؤسسة على  أما فيما يتعلق ابحلصة السوقية ،مبا يضمن االستقرار املايل للمؤسسة
حمل الدراسة ؤسسة ن مبيعات املأاالستقرار يعين هذا  اإلمسنت،عات سوق من مبي 6%بقيت مستقرة يف حدود 

 GICA إلمسنتجممع الذي يضم او  على املستوى الوطينهلذه املادة  مع تزايد املبيعات الكليةالوترية تتزايد بنفس 
 .اليت مت التطرق هلا يف الفصل السابق القطاع اخلاصومؤسسات 

بيعات لحوظا يف كمية املمارتفاعا شهدت املؤسسة حمل الدراسة  :SCAEK مبيعات مؤسسة تطور-2
 :2016، 2015، 2014تطور املبيعات خالل السنوات الثالث ما يلي ياألخرية، وفوقيمتها خالل الفرتة 

 SCAEKمؤسسة (: تطور مبيعات 49)قم اجلدول ر                                  
 2016 2015 2014 السنة

 كمية املبيعات )طن(
 دج( ألفمة املبيعات )يق

 التغري نسبة

1300491 
8198405 

*16.18% 

1335470 
8453845 
%3.11 

1370106 
8816008 
%4.28 

 .على تقارير املؤسسة اعتمادامن إعداد الطالبة  :املصدر
 

 ات األخرية سواء يفيف املبيعات يف السنو  ارتفاعاأن املؤسسة حققت املالحظ من خالل هذه املعطيات 
الطاقة اإلنتاجية وحماولة ستغالل اتصادي اجليد للمؤسسة املتمثل يف داء االقاألرب عن الكمية أو القيمة وما هو ما يع

سن األداء االقتصادي احليوية وهو مؤشر إجيايب يعكس حتاملادة  املتواجد يف السوق على هذهاستيعاب الطلب 
 .حمل الدراسة للمؤسسة
 
 
 
 

                                                            
 .دجالف 7056398كان   2013رقم االعمال لسنة   *
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 والنتائجمؤشرات العمالء الثاين: الفرع 
 SCAEKتطور مؤشر العمالء يف مؤسسة-1

ميثل تعاملها حيث تبيع املؤسسة اإلمسنت لعني لكبرية منتوجها لزابئن من والية سطيف، برج بوعريريج وجباية 
والباقي لزابئن من والايت أخرى )ابتنة،  2015يف سنة  88%و  2016من رقم األعمال يف سنة  84%معهم نسبة 

 املرتبطة هبم: ورقلة، عنابة....( وفيما يلي تطور عدد عمالء املؤسسة واملقبوضات
 تطور عدد العمالء واملقبوضات يف املؤسسة (:50اجلدول رقم )

 2016 2015 2014 السنة
 3037 2455 2579 عدد العمالء
 +23.7% 4.8% - معدل التغري

 10261998 9917263 9708689 العمالءمقبوضات 
 % 3.47+ +2.14% - نسبة التغري

 البة اعتمادا على تقارير املؤسسةمن إعداد الط املصدر:

 3037إىل  حني ارتفعيف  2014مقارنة بسنة  2015املالحظ من خالل اجلدول اخنفاض يف عدد العمالء لسنة 
الطلب املتزايد بسبب أما قيمة املقبوضات فهي يف ارتفاع طيلة فرتة الدراسة ، 23.7%بزايدة ب 2016عميل يف 

على مادة اإلمسنت نتيجة إطالق العديد من مشاريع السكن والتهيئة العمرانية، هذا ابإلضافة إىل السياسة املتبعة 
الزابئن من أجل العمل على من قبل املؤسسة اجتاه عمالئها بتوفري منتوج يتمتع ابجلودة واالستماع النشغاالت 

 إشباع رغباهتم وحتقيق رضاهم.

 القيمة املضافة واألرابح الصافية للمؤسسة: تطور-2
من قبل  ز عليهايرتكيتم ال اليت االقتصاديرات األداء ققة من أهم مؤشيعترب مؤشر القيمة املضافة والنتيجة احمل

حمل الدراسة حيث استطاعت املؤسسة  السوق، أكرب ربح لضمان مكانتها يفتسعى لتحقيق فهي ، املؤسسات
 حتقيق النتائج التالية:

 تطور القيمة املضافة والنتيجة الصافية :(51رقم )اجلدول 
 2016 2015 2014 السنة

 6245173 6004074 5835309 القيمة املضافة
 4% 2.89% 8.53% نسبة التغري

 3753518 3207772 3305138 النتيجة الصافية
 +17% -3% 0.44% التغرينسبة 

 تقارير املؤسسةلى ع اعتمادامن إعداد الطالبة  املصدر:
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 تطور القيمة املضافة والنتيجة الصافية (:25)الشكل رقم 

 
 ابالعتماد على معطيات اجلدول السابق Excel: خمرجات برانمج املصدر

 
اضية سنوات املالخالل  مستمر ارتفاعمن خالل معطيات اجلدول يتضح أن القيمة املضافة للمؤسسة يف 

هذه الفرتة يف املبيعات خالل  الزايدة املتقاربةسبب بأقل يف السنوات األخرية وهذا  كانت بوتريةاالرتفاع  لكن نسبة 
مث  2015خالل سنة  اطفيفخنفاضا ا، أما النتيجة الصافية فقد شهدت 2016سنة ستوى قياسي يف مل هاوبلوغ

ومن خالل الشكل يتضح ، 2016بشكل واضح يف سنة  نتيجة لزايدة إنتاج ومبيعات املؤسسة 17%بنسبة  ارتفعت
 التقارب يف العالقة بني هذين املؤشرين خالل فرتة الدراسة.

 واملقبوضات ملدفوعاتابالثاين: املؤشرات املتعلقة املطلب 
 الفرع األول: مؤشرات التكاليف واملوردين 

  SCAEKالتكاليف يف مؤسسة  تطور-1
داء املؤسسة يف تقييم أوميكن  عموما وتكاليف اإلنتاج بشكل خاص، تسعى املؤسسة إىل ختفيض التكاليف

 من خالل املعطيات التالية:اإلنتاج تكاليف جمال التحكم يف 
 والتكاليف الكلية : تطور تكلفة إنتاج الطن من اإلمسنت(52)اجلدول رقم 
 2016 2015 2014 السنة
 2624 2688 2520 دج()تكلفة الطن 

 -2.38% 6.67% - نسبة التغري
 5491634 4508340 3747581 )ألف دج(التكاليف الكلية 

 +21.81% %  20.30 - نسبة التغري

 .على معطيات املؤسسة اعتمادا: من إعداد الطالبة املصدر
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0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

2014 2015 2016

تطور القيمة المضافة والنتيجة الصافية 

القيمة المضافة

النتيجة الصافية



 SCAEKلتنمية المستدامة لمؤسسة تقييم األداء الشامل في إطار ا     الفصل الخامس:
 

 
256 

 والتكاليف الكلية تكلفة إنتاج الطن من اإلمسنت تطور (:26الشكل رقم )

 
 ابالعتماد على معطيات اجلدول السابق  Excel: خمرجات برانمج املصدر                

 
وهذا  2015مقارنة بتكلفة سنة  2.38%ختفيض تكلفة إنتاج الطن ب  استطاعتاملالحظ أن املؤسسة 

مقارنة  2016يف لتخفيض بعض عناصر التكاليف كتكاليف التوقف والذي صاحبه زايدة يف كمية اإلنتاج راجع 
 ؤسسة لتخفيض تكاليف اإلنتاج.ايب يؤكد مسعى املجيوهو مؤشر أداء إ 2015 سنةب

 2016سنة  21.81%ب  ارتفعتاملالحظ من خالل اجلدول أن التكاليف الكلية فأما التكاليف الكلية للمؤسسة 
اليت اخنفضت  الصرففة خسارة ليف كل عناصر التكاليف ماعدا تك لالرتفاعوهذا راجع  2015ة نمقارنة بس

 ((95.46% –اخنفاضا كبريا 
 التكاليف فكانت الزايدة كما يلي:أما بقية 

 ؛17.42%بنسبة  ارتفعت املواد املستهلكة -
 ؛7.8%بنسبة  ارتفعتخدمات خارجية  -   
  ؛18%بنسبة  ارتفعتخدمات خارجية أخرى  -   
   ؛23.5%بنسبة  ارتقعتمصاريف العاملني  -   
 ؛% 16.5بنسبة  ارتفعتالضرائب والرسوم  -   
          ؛141.36%بنسبة  لالستغالل ارتفعتمصاريف أخرى -   
  .39.75%بنسبة ارتفعت اإلهتالكات واملؤوانت    -   

قياسيا وكذلك الزايدة يف  ارتفاعا 2016إنتاج اإلمسنت يف سنة  ارتفاعالتكاليف الكلية ميكن إرجاعه إىل  ارتفاع
 التكاليف الناجتة عن االستثمار يف اخلط اإلنتاجي الثاين.
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  SCAEKمؤشر املوردين يف املؤسسة  تطور-2
واملدفوعات هم أجانب وميكن حتليل تطور عددعلى موردين حمليني و  احتياجاهتاتعتمد املؤسسة يف احلصول على 

 كالتايل:م  املتعلقة هب
 دج ألفالوحدة:          يف املؤسسة دفوعات املعدد املوردين و  :(53)اجلدول رقم 
 2016 2015 2014 السنة

 155 136 133 عدد املوردين
 13.97% 2.25% - نسبة التغري
 2202250 1413592 1284422 املدفوعات
 %  55.79 %  10.05 - نسبة التغري

 من إعداد الطالبة اعتمادا على تقارير املؤسسة املصدر:

 
يف عدد ومدفوعات املوردين وهذا راجع للمدفوعات األساسية من  ارتفاعاملالحظ خالل السنوات األخرية 

يف جمال البيئة، وعمليات الصيانة  ابالستثماراتلتكاليف املتعلقة لع وغريها، وكذلك لسلاملواد اخلام والوقود وا
ن أىل إاإلشارة  (، وجتدروالغازات الغبار تطايرملنع  الطهياملصفاة على مستوى منطقة  )تكاليفواإلصالح 

 .همجل تعامالهتا معترتكز  إذ سة تقوم بدعم املوردين احمللينياملؤس
 املرتبطة ابلقطاع العمومي  الثاين: املؤشراتالفرع 

طرف عاانت املمنوحة من اإلاملتمثلة يف واملقبوضات  للدولة الرسوم املدفوعةعات من الضرائب تتمثل يف املدفو و 
السلطات  املصلحة وهواف ذات ساسي من األطر أجتاه طرف التقييم األداء االقتصادي للمؤسسة و  الدولة،

 كل من املدفوعات واملقبوضات اخلاصة ابلقطاع العمومي.العمومية نقوم بتحليل تطور  
 دج ألفالوحدة: واالعاانت    تطور مدفوعات الضرائب والرسوم  :(54رقم )جدول 

 2016 2015 2014 السنة
 137523 118029 138208 الضرائب والرسوم املدفوعة

 +16.51 -14.6% - التغري %
 4015 1731 1618 االعاانت املمنوحة )إعاانت االستغالل

 131.9% 6.98% - التغري   %

 سةعلى تقارير املؤس اعتمادا: من اعداد الطالبة املصدر
 

وهذا نتيجة  2014ة مقارنة بسن 14.6%ب  2015الضرائب الرسوم املدفوعة يف السنة يف  املالحظ اخنفاضا
أصبح الرسم على  2015سنة  فيف % 16.52ب  اخنفض إذ (TAP)ين الخنفاض قيمة الرسم على النشاط امله
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واضح يف قيمة الرسوم  ارتفاعفشهدت  2016 أما سنة رسوم.ال اخنفاض بقيةوكذلك  %2 بدل% 1 ينالنشاط امله
دج وكذلك رسوم  58076دج إىل  1500رسوم التسجيل من  ارتفاعقيمة كل الرسوم املسددة وخاصة  ارتفاعنتيجة 

احملاجر وهذا راجع  استغاللرسوم على وسائل النقل للمؤسسة، رسوم املؤسسة وكذلك النشاط  الرتفاعالنشاط 
إىل  2014متزايدة خالل الفرتة  استغاللكما تلقت املؤسسة إعاانت   العموم،ونشاطها على  لزايدة إنتاج املؤسسة

 .من طرف الدولة ذه الصناعةهلتدعيم ك 2016

  SCAEKملؤسسة االمسنت البيئي املبحث الثاين: تقييم األداء 
بغرض تقييم األداء البيئي للمؤسسة سوف نعتمد على خمتلف مؤشرات االداء البيئي للمؤسسة حمل الدراسة، 

 ISO)على شهادة  ةتحصلمفهي الرائدة يف جمال االهتمام ابلبيئة واحملافظة عليها واليت تعترب من املؤسسات 

 البيئية وقياسحتديد االهداف قواعد هذه الشهادة عن طريق  كما ذكران سابقا، لذلك فهي مطالبة ابحرتام  (14001
ؤشرات املمن  مجلةمن خالل داء األنقوم بتقييم  األهداف، لذلك سوفحتقيق هذه مدى بغرض تقييم األداء البيئي 

 :امهها البيئية
 الطاقة ستهالك األول: املؤشرات املتعلقة اباملطلب 

 استهالك الكهرابء الفرع األول: تطور
الطن الواحد  إلنتاجلكمية املستهلكة اببصفة امجالية او  املؤسسة، سواءلتقييم تطور استهالك الكهرابء يف 

 سوف نعتمد على املعطيات اخلاصة ابملؤسسة حمل الدراسة واملوضحة يف اجلدول املوايل:من االمسنت 
 (KWH) (: تطور استهالك الكهرابء55رقم )اجلدول 

 16-15 2016 2015 2014 السنة
 التغري% % احملقق راملقد احملقق احملقق بيانلا

  (1000االستهالكات)
 (KDAالتكلفة)

 من الكهرابءاستهالك الطن 
 من االمسنت  لطنل التكلفة

175169 
330101 
133.7 

251.96 

182291 
359068 
138.08 
271.98 

140355 
530655 
135.00 
505.39 

184512 
413848 
134.67 
302.06 

%31 
%22- 
%0 

%-40 

%1 
%15 
2%- 

%11 
 : واثئق املؤسسةصدرامل
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 وحدويكان متناسب مع االنتاج احملقق من االمسنت مع استهالك   2016استهالك الكهرابء خالل السنة 
 134.67منخفض

م يف العملية اإلنتاجية التحكحتسني جع إىل ار  ، وهذا2015يف  138.08مقارنة ب و  مقارنة ابملتوقع 2016يف  
ا فيما يتعلق أم املستوى.لألداء على هذا  وهو مؤشر جيدواختاذ مجلة من اإلجراءات للتقليل من استهالك الكهرابء 

والذي انعكس  املتوقع،لكنه كان اقل من  التكلفةامجايل يف  ارتفاع 2016فقد سجلت املؤسسة خالل  اليفابلتك
 لطنلدج  302اىل  2015لطن يف دج ل 272نت من الكهرابء من حوايل االمسمن على ارتفاع تكلفة انتاج الطن 

فيما ف ،2016املقررة فيب إطار قانون املالية لسنة  تسعرية اجلديدة للكهرابء والغازلالرتفاع اوهذا راجع  ،2016 يف
 .20%الزايدة بلغت يتعلق ابلكهرابء العايل الضغط املوجه للصناعة فقد 

من  ايساسأ ثل عامالمت كماكهرابء  صناعات املستهلكة للالمن  تعترب مسنتاإل صناعةدر اإلشارة هنا أن وجت
ويف هذا اإلطار قامت املؤسسة حمل  أمكن،ما  استهالك الكهرابءاالقتصاد يف عوامل االنتاج، لذلك على املؤسسة 

 يف:بغرض ترشيد استهالك الطاقة الكهرابئية متثلت االجراءات الدراسة ابختاذ جمموعة من 
 منخفضة؛مصابيح ذات إانرة جيدة وبطاقة  ابستخداماملؤسسة قيام  -
 ألنوار يف األماكن غري املستخدمة؛العمال على إطفاء اتثقيف  -
 ية أقل.واليت تستهلك الكهرابء بكم Filtre à Mancheاستعمال املصايف  -

 الغاز استهالك الفرع الثاين: تطور
وتقييم استهالك هذه من الكلنكري خالل فرتة الدراسة  الطبيعي إلنتاج الطنتطور استهالك الغاز لتقييم  

 واملوضحة يف اجلدول التايل: نسبة االحنراف بني املقدر واحملققاملادة احليوية واملكلفة نعتمد على 
                     SCAEK: تطور استهالك الغاز ملؤسسة (56)اجلدول رقم 

 
 
 
 

 رير املؤسسةا: تقاملصدر

 

 16-15 2016 2015 2014 السنة
 التغري% % احملقق املتوقع احملقق احملقق البيان

 KNM3 االستهالك حجم
 KDA الغازتكلفة 

 االستهالك الطن
 التكلفة الطن

110051 
142966 
104.14 
135.29 

110946 
142875 
104.67 
134.79 

86176 
168043 
110.00 
203.07 

109669 
194951 
100.42 
178.52 

%27 
%16 
-10% 
-12% 

%-1 
%36 
%-4 
%32 
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 1.09انتاجللغاز حيث ان  اكبري   امسنت استهالكاإل ساسية إلنتاجاملادة األواليت متثل ري نتاج الكلنكإيتطلب 
فاقت التوقعات كمية هامة وهي تعترب  ، 2016الغاز يف من  NM³مليون  109.6تطلب ري من الكلنكطن  مليون
 .%36 ب 2015وتكاليف سنة  %16فاقت املتوقع ب  كبرية  تكاليفعنها  تترتب %27ب 

 قد اخنفضت ريطن من الكلنك 1ن الكمية املستهلكة من الغاز إلنتاج امن خالل اجلدول أعاله كما يتضح 
ما أ ىل حتسني استغالل وصيانة الفرن.ايرجع  والذي، 2016يف  100.42إىل  2015 يفNM³ 104.67من 
رتفاع دج وهذا راجع ال 43.73اج الطن ب حيث ارتفعت تكلفة انت حتملت للمؤسسة تكلفة أعلىفة فقد التكل

ة استهالك الغاز مرتفع الضغط املتعلق تسعري ف، 2016الية لسنة إطار قانون امل فيب ةتسعرية الكهرابء والغاز املقرر 
اهلام ابلرغم من االخنفاض املسجل  وهو ما أثر سلبا على تكاليف هذا العنصر الطاقوي 35% بارتفعت  ابلصناعة

 يف حجم االستهالك نتيجة اجملهودات املبذولة من إدارة املؤسسة للتقليل من استهالك الطاقة عموما.
مسنت لعني لكبرية مؤسسة اإل مسنت، لذلك تسعىفتكلفة الغاز تعترب من التكاليف اهلامة إلنتاج اإلومنه  

SCAEK ويف هذا اإلطار قامت املؤسسة ابإلجراءات  ،الطاقوية بغرض ختفيض تكاليفهاءة منذ سنوات لرفع الكفا
 :التالية

تقليص التكاليف بغرض  حتديد احلرارة الالزمةمن خالل  اإلنتاجكمية الغاز املستخدم يف مجيع مراحل الرقابة على  -
 ؛درجة حرارة عالية والذي يتطلبفرن  يف الريالكلنك عملية انتاجاملرتبطة ب

احلراري بشكل منتظم مع تركيب جهاز للحد من الطوب  بدالتواساملستمرة للنشاط  الفرن ابلرقابةات فقتقليل تو  -
 .CO²وغاز  SO² غاز انبعاث

 تطور االستهالك املاء  الفرع الثالث:
ابالعتماد على األداة  املياه، نقومبغرض حتليل األداء البيئي للمؤسسة من خالل ترشيد والتقليل من استهالك 

األساسية للرقابة وهي حتليل االحنرافات بني املخطط واملنفذ من استهالك املياه يف املؤسسة بغرض اختاذ اإلجراءات 
وميكن توضيح ذلك للوصول اىل حتسني األداء البيئي لقيادة املؤسسة لتحقيق التنمية املستدامة التصحيحية الالزمة 

 من خالل اجلدول التايل:
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 M³ تطور استهالك املاء (:57)اجلدول رقم 
 16-15 2016 2015 2014 السنة
 التغري% % احملقق املتوقع احملقق احملقق البيان

 استهالك املاء
 تكلفة املاء

 استهالك الطن
 ()املاء تكلفة الطن

130210 
3917357 

0.10 
2.99 

226464 
6438107 

0.17 
4.88 

105000 
498200 

0.12 
4.74 

266017 
7127799 

0.19 
5.20 

%153 
%43 
%62 
%10 

%17 
%11 
%13 
%7 

 : تقارير املؤسسةاملصدر

 
للطن يف  M³ 0.19 حيث مت استهالكتربيد غازات الكلنكري   املؤسسة يتعلق بعملية استهالك املاء يف

وابلتايل فاملؤسسة سة بقيت يف إطار املعيار املطلوب، ، أي أن املؤس2015للطن يف  M³ 0.17مبقارنة ب  2016
مسنت العناصر األساسية يف صناعة االمن املورد  ن هذاا استطاعت بصفة عامة التحكم يف استهالك املاء ابعتبار

سنة يف لكن ارتفاع املسجل ليت تتميز بقلة استهالكها للماء، ا الكيسيةتركيب املصايف  ،وكان هذا االخنفاض نتيجة 
، و بداية  استغالل مياهها  ابرخلط اإلنتاجي الثاين وما تطلبه من حفر  لآلراجع لبداية اجناز ا 2016و  2015

الثاين انطالق اخلط اإلنتاجي تها للخط االنتاجي القدمي، وعدم يعدم اتبعن ابلرغم م استغالهلاحيث بدأت املؤسسة 
 . 2016خالل 

املياه من خالل تطبيق  حيث اهتمت إبدارة هذا املورد اهلامعلى للمحافظة فاملؤسسة اختذت عدة إجراءات 
 عن طريق:تعرضها للتلوث وذلك واحلد من  هذه املادةدف ترشيد استهالك نظف هباألتكنولوجيا اإلنتاج 

 ض؛تسرب املياه وإعادة استخدامها بشكل دوري لنفس الغر  عتقنية احللقة املغلقة اليت متنب ريات الكلنكتربيد غاز  -
 الصاحلة للشرب للمناطق اجملاورة؛ هر على مستوى املصنع وتوفري املياابمخسة آه حبفر زايدة مصادر امليا -
 خمرب اجلودة لتحليل املياه؛مع  ز حمطة لتصفية املياه فيزايئيا وكيميائيا ابلتنسيقيجته -
 استعمال املياه املعاجلة لري االشجار واملساحات اخلضراء. -

 صناعة االمسنت خلفات املؤشرات املتعلقة مب الثاين:املطلب 
 انبعاث الغبار األول: تطورالفرع 

والذي حيدد معدل انبعاث الغبار  2006 افريل 15املؤرخ يف ( 138-06حسب املرسوم التنفيذي رقم )
وبغرض التقليل اجلزائري،  احملددة يف القانون ريمسنت وفق املعايوتصنيع اإل MG/NM³ 50   ـوالغازات يف اجلو ب

واليت ختفض  2006 ( يفFILTRE A MANCHE)  اجلو قامت املؤسسة برتكيب مصفاةالغبار يفمن انبعاث 
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ميكن تقييم اداء املؤسسة يف هذا اجملال من خالل معطيات السنوات  ، ومنه10MG/NM³إىل أقل من  االنبعاث
 التالية:

 كمية انبعاث الغبارتطور  : (58)اجلدول رقم 
 16-15 2016 2015 2014 السنة
 التغري% االحنراف% احملقق املتوقع احملقق املتوقع البيان

 Mg/Nm³ 6 6 10 6 %-10 %0 نسبة الغبار

 على تقارير املؤسسة اعتمادامن إعداد الطالبة  املصدر:

 
وهو  10Mg/Nm³من خالل اجلدول يتضح أن نسبة الغبار خالل فرتة الدراسة قد اخنفضت إىل مستوى أقل من 

 واليت أعطت 2006يف ذات االذرع  الذي وضعته املؤسسة ضمن أهدافها وهذا نتيجة لرتكيب املصفاة املستوى
نتيجة مهمة، هذا ابإلضافة إىل مصايف صغرية على مستوى خط اإلنتاج واليت تتميز بقدرهتا العالية على حجز الغبار 

البيئة احمليطة ابملصنع  وابلتايل متكنت املؤسسة من احلفاظ على واستهالك أقل للطاقةUm 0.3الذي قطره يقل عن 
لذي ميكن مالحظة اثره على املناطق اجملاورة صفاء اجلو من الغبار يف هذه املناطق واوهو ما يتضح من خالل 

 .للمصنع والبساط النبايت األخضر الذي مييزها 
 200Mg/Nm³شارة إىل أن كمية الغبار يف اجلو قبل تركيب هذه املصفاة كانت عند مستوى وجتدر اإل

هدافها يف جمال التقليص من أىل حتقيق إة يف هذا اجملال من خالل الوصول رب عن األداء اجليد للمؤسسوهذا يع
معتربة نتيجة اسرتجاع كميات يف ة ابستخدام املصارات ماليو محاية البيئة، وحتقيق وفبغرض الغبار والغازات يف اجلو 

الوفورات سوف يتم التطرق  املصايف، هذهواليت كانت تطرح يف اجلو قبل تركيب هاته  الفرينة والكلنكري واالمسنت من
 املبحث.املطلب الثالث من هذا هلا ابلتفصيل يف 

  SCAEKمؤسسة ة يف ياملخلفات الصناع الثاين:الفرع 

من املؤسسات الرائدة يف جمال تسيري النفاايت وهي من مهام قسم البيئة الذي يعمل تعترب املؤسسة حمل الدراسة 
 على تسيري النفاايت وفقا للتشريعات والقوانني البيئية، حيث توجب املؤسسة على كل قسم اتباع اإلجراءات التالية:

 حتديد حجم وأنواع النفاايت الناجتة عن النشاط؛ -
 النفاايت؛ضبط وختصيص أماكن لتخزين  -
 حتديد إجراءات النقل واملعاجلة؛ -
 عملية التوثيق واحلفظ واعداد التقرير عن كل ما سبق ملسؤول البيئة. -
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 وهي: عن العملية اإلنتاجية الناجتةيف النفاايت  أساسا مسنت لعني لكبريةاملخلفات الصناعة ملؤسسة اإل لتتمثو 
  السائلة: النفاايت-1
 حيث قامت املؤسسة إبجناز حمطة لتنقية الكلنكري،هي املياه املستعملة يف عملية تربيد غازات : و املستعملةاملياه -

ة عوذلك يف إطار مشروع التوس 2017سنة يف خرى للتصفية حمطة أ مشروع إلجناز وهناك 2016املياه يف سنة 
 ؛2016يف هناية وهذا  70%الذي تقوم به املؤسسة، حيث بلغت نسبة تقدم األشغال 

سامة وخطرية على  زيوات املستعملة، وتعتربالنقل ووسائل زيوت حمركات خمتلف اآلالت  : هياملستعملةالزيوت -
مع املؤسسة الستعادة وذلك مبوجب اتفاقية ممضاة ملؤسسة نفطال  هذه الزيوت عناملصنع عادة يتخلى حيث  البيئة،
  الزيوت؛هذه 

ينتج عن نشاط  والثانوية، حيثكل النفاايت الناجتة عن نشاطات املؤسسة الرئيسية   هي: الصلبة النفاايت-2
، نفاايت خاصة، رةاملؤسسة بشكل عام جمموعة من النفاايت تصنف حسب درجة خطورهتا إىل نفاايت خاصة خط

فرز حسب التصنيف املذكور العملية  التصنيف، وبعدعلى أساس هذا  ويتم فرزهانفاايت منزلية ونفاايت هامدة، 
وهي الزيوت املعدنية والرصاص كل حسب نوعها، حيث توضع النفاايت اخلطرة يتم وضعها يف مستودعات خاصة هبا  

هبا يف براميل وخزاانت متواجدة يف خمازن خاصة حيتفظ يف مستودعات مغطاة الناتج عن البطارايت املستعملة 
البيئة تسعى املؤسسة إىل تفادي ختزين هذا النوع من النفاايت وذلك لتفادي حدوث أي ضرر منها، وحفاظا على 

لدى الدولة و بطرق معرتف هبا تقوم ببيعها او التنازل عنها ألطراف لذلك ،  وفقا للقوانني والتشريعات املفروضة
 قانونية موثقة لتفادي استعماهلا يف نشاطات مشبوهة او مضرة ابلبيئة.

تقوم  ابحلرق، حيث هاالتخلص منعن طريق ضع النفاايت الصلبة يف مستودعات غري مغطاة، مث تتم املعاجلة و تكما 
، يف حني مثل أكياس االمسنت التالفة، األدوية الفاسدة اسرتجاعهااملؤسسة حبرق النفاايت اليت ال ميكن بيعها أو 

 حني وصوهلا للمشرتي البيع اىل عمليةمسؤول املعاجلة مبتابعة العلين، ويقوم يف املزاد  النفاايت الداخلية والصلبةيتم بيع 
 يكون معتمدا من طرف الدولة.ان  والذي يشرتطحترير فاتورة للمشرتي  يهعلكما 

 : الذي يوضح تطورها وطريقة معاجلتها هذه النفاايت يف األنواع املمثلة يف اجلدول املوايل وتتمثل جممل
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 وطريقة معاجلتها(: تطور كميات املخلفات الصناعية 59)دول رقم اجل
 طريقة املعاجلة معدل التغري 2016 2015 2014 صنف النفاايت رمز النفاايت

DSD 
DSD 
DSD 
DSD 
DSD 
DSD 

 نفاايت أنشطة العالج )كغ(
 جممعات البطارايت )قطع(

 قطع()...( مصفاة )زيت غازي
 زيوت مستعملة )لرت(

 مناشف التنظيف )طن(
 الطوب واخلرسانة )طن(

0.065 
124 
801 

30800 
0.100 
850 

00 
52 

950 
30200 
0.180 
700 

18 
26 

919 
50420 

3 
450 

+18 
-26 
-31 

+20200 
+2.82+ 
-250 

 احلرق
 البيع
 البيع

 إعادة التدوير
 احلرق

 إعادة التدوير
DS 
DS 
DS 
DS 

 نفاايت اإلمسنت )طن(
 أكياس اإلمسنت املمزقة )طن(

 )طن(بقااي الفرينة 
 خرطوشة، أشرطة الطباعة )قطع(

550 
9.481 
610 

0.115 

1080 
9.868 
1280 

00 

1320 
7.361 
1270 
229 

+240+ 
-2.507 

-10 
+229+ 

 إعادة التدوير
 احلرق

 إعادة التدوير
 البيع

DMA 
DMA 
DMA 
DMA 
DMA 
DMA 
DMA 
DMA 
DMA 
DMA 
DMA 

 املعادن الصغرية )طن(
 كابالت كهرابئية )طن(

 األجهزة الكهرابئية واملعدات التالفة 
 الورق والورق القوى )طن(
 املسبوكات البالية )طن(

 نفاايت املطبخ العضوية )طن(
 املطاط )مرت(
 اخلردة )طن(

 أكياس وأقمشة )طن(
 البكرات ومعدات خشبية )طن

 كرايت الطحن )طن(

0.348 
2.150 
0.10 
8.983 

27.275 
5.680 
1901 

31.250 
2.136 
8.00 
108 

0.291 
0.500 
0.10 
6.918 

15.180 
5.388 
3357 
60.23 
1087 
25.00 

65 

00 
1.4 

0.60 
7.3 
12 
0.5 
890 
6.3 

1684 
9.1 
95 

-0.291 
+0.9 
+0.5 

+0.382 
-3.18 

-4.888 
-2467 
-53.93 
+597 
-15.9 
+30 

 الرمي
 البيع
 البيع
 احلرق
 البيع
 الرمي
 البيع
 البيع
 احلرق
 البيع
 البيع

DI  الرمي 3000-  64000 54000 )طن(نفاايت هامدة 

 : من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات املؤسسةاملصدر

 
 حيث تقوم املؤسسة بتصنيف النفاايت كما هو مبني يف اجلدول كالتايل:

النفاايت اليت حتتوي أو  وهي :déchets spéciaux dangereux: (DSD)اخلطرة النفاايت اخلاصة -
 تتكون من مواد سامة خطرة تضر ابلصحة أو البيئة؛

وهي كل النفاايت الناجتة عن نشاط املصنع، واليت بفعل  :Déchets spéciaux (DS)النفاايت اخلاصة  -
 النفاايت األخرى؛ ومعاجلتها معطبيعتها ومكوانت املواد اليت حتتويها ال ميكن جعلها ونقلها 
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وهي النفاايت الناجتة  :déchets ménagers et assimilés (DMA) النفاايت املنزلية وما شاهبها -
املنزلية والنفاايت املماثلة الناجتة عن النشاطات الصناعية أو التجارية، حبيث تشبه للنفاايت  النشاطات املشاهبةعن 

 النفاايت املنزلية؛
: وهي كل النفاايت الناجتة استغالل احملاجر واملناجم وعن أشغال déchets inertes (DI)النفاايت اهلامدة  -

 .املفارغاهلدم والبناء أو ترميم، واليت ال يطرأ عليها أي تغيري فيزايئي أو كيميائي أو بيولوجي عند إلقائها يف 
شرطة أو فقط يف نفاايت اخلرطوشة  فهناك زايدةابلنسبة للنفاايت القابلة للبيع اجلدول انه معطيات واملالحظ من  

النفاايت القابلة للبيع فقد اخنفضت مقارنة  بقيةكرايت الطحن، أما الطباعة والكابالت واألجهزة الكهرابئية وكذلك  
، ويف هذا اإلطار حققت املؤسسة إيرادات ، املطاط، املسبوكاتنفاايت املعدات اخلشبية، اخلردةوهي  2015ب 

ف دج للسنوات الثالث على أل 1800دج وألف  2940ألف دج،  829 ـاايت قدرت بالنف هذه من جراء بيع
             التوايل.

 2015سنة للحرق، فاملالحظ ارتفاع يف كميتها مقارنة ب ةالنفاايت الغري القابلة للبيع وهي النفاايت املعرضاما  -

لتدوير فقد ارتفعت لنشطة العالج، مناشف التنظيف األكياس واألقمشة...... أما النفاايت القابلة أنفاايت  مثل
مسنت، أما بقااي الفرينة والطوب لرت سنواي( وكذلك نفاايت اإل 20200 )+نفاايت الزيوت املستعملة بشكل واضح 

 .2016اخنفاضا خالل سنة واخلرسانة والقابلة إلعادة التدوير فقد شهدت 
عني لكبرية لتسيري ومعاجلة مجيع النفاايت، حيث تقوم املؤسسة بمسنت ات يتضح سعي مؤسسة اإلومن هذه املعطي

 ممثلة يف مسؤول البيئة مبعاجلة هذه النفاايت إما حبرقها أو إبعادة تدويرها او بيعها أو رميها.
 الثالث: تكاليف وايرادات االستثمارات البيئية املطلب 

 البيئية االستثماراتالفرع األول: 
ابعتبار أن نشاط البيئية من املؤشرات املستخدمة يف تقييم أداء املؤسسة البيئي،  االستثماراتيعترب مؤشر 

 ابستثماراتعلى هذا األساس قامت املؤسسة وخالل عدة سنوات و امللوثة للبيئة،  اتمسنت هو من الصناعصناعة اال
 من خالل اجلدول التايل:لبيئي ميكن إبراز االستثمارات األخرية اربة يف اجملال معت
 دج الوحدة: ألف             االستثمارات البيئية يف املؤسسةتكلفة (: 60اجلدول رقم )              

 2012 2010 2009 2008 2007 2006 السنة
 3896 4123 396861 62131 32321 994535 التكلفة

 5.5- 98.96- 538.74 92.23 96.75- - التغري%

 ةة اعتمادا على معطيات املؤسس: من إعداد الطالباملصدر
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 االستثمارات البيئية يف املؤسسةتكلفة  تطور :(27الشكل رقم)

 
 ابالعتماد على معطيات اجلدول السابق  Excel: خمرجات برانمج املصدر                 

 
طالق حيث قامت املؤسسة يف هذه السنة برتكيب على اإلاألكرب كانت   2006ن االستثمارات البيئية لسنةأاملالحظ 

على مستوى منطقة اإلمسنت ، كيسية مصفاة  شراء مت  2007 يف سنة و مصفاتني على مستوى منطقة الطحن،
نة واستمر االرتفاع يف سكان نتيجتها ارتفاع التكاليف البيئية ،   2008مسنت يف سنة وثالث مصايف يف منطقة اإل

فقد 2010سنة يف ما اليت كلفت املؤسسة مبالغ هامة .أ تكلفة مصفاتني على مستوى منطقة الطهيوهو ميثل  2009
اء وبطارايت ملنطقة الطهي قامت املؤسسة مبشرتايت بيئية اقل تكلفة متثلت يف آالت لالعتناء ابملساحات اخلضر 

بتجهيزات لتخفيض الغبار يف احملجرة ومعدات لرتشيد ، كما قامت املؤسسة بتدعيم استثماراهتا البيئية والطحن
 حيث وزعت هذه التكاليف على االستثمارات املذكورة كالتايل:،  2012 استهالك الطاقة يف
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 الوحدة: دج          للمؤسسة االستثمارات البيئية  (: توزيع61اجلدول رقم )                
 2009 2008 2007 2006 السنة

االستثمارات 
 البيئية

مصفاتني على مستوى منطقة 
 الطحن

مصفاة قماشية على 
 مستوى منطقة االمسنت

مصايف ذات االذرع يف  3
 منطقة االمسنت

مصفاتني على مستوى منطقة 
 الطهي

 396861298 62130930.4 32320505.6 994534872 التكلفة
 2012 2010 السنة

االستثمارات 
 البيئية

 (64000)ابملساحات اخلضراء االت االعتناء-
 (4058654.85والطهي)منطقة الطحن بطارايت -

 (2891249جتهيزات ختفيض الغبار يف احملجرة)-
 (1004700.9معدات ترشيد استهالك الطاقة )-

 3895949.88 4122645.82 التكلفة
 : من إعداد الطالبة اعتمادا على تقارير املؤسسةاملصدر

 
 نتائج املؤسسةالبيئية على  التكاليف الفرع الثاين: أتثري

التكاليف هذه  أثر ولتحديد ابهتمامها بتطوير األداء البيئي تكاليف إضافية مرتبطةبتحمل املؤسسة تقوم 
هبدف تقييم البيئية بتحليل تطور خمتلف هذه التكاليف قوم يها ملبادئ التنمية املستدامة نعلى النتائج احملققة جراء تبن

  ،البيئي أداء املؤسسة
من خالل و  البيئة،التكاليف البيئية وهي التكاليف اليت تدفعها املؤسسة للحفاظ على املؤسسة تحمل تحيث 

  معلومات من قسم احملاسبة العامة يف املؤسسة تطورت التكاليف البيئية للمؤسسة كما يلي التالية:
 دج ألفلوحدة: ا                   SCAEK البيئية ملؤسسة (: التكاليف62) اجلدول رقم

 (16-15التغري )% 2016 2015 2014 البيان
 %  00 750 750 750 الضريبة على التلوث

 %  50+ 600 400 200 اخلضراء والتشجرياملساحات 
 %  ISO14001 686 448 - -48.38     تكاليف املتابعة

 %  00 125000 125000 125000 التدقيق البيئي على مستوى احملجر
تكاليف العمال يف جمال املساحات اخلضراء 

 والتنظيف
- 460.249 412.787 -10.31 % 

 % 59.36- 2191.733 5393.825 - التكاليف اخلاصة ابلضجيج
 % 18.25+ 27017.205 22845.753 - التعويض على الضجيج

 %  0.004+ 155971.725 155297.827 126636 اجملموع
 إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات املؤسسة: من املصدر
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 2014سنة  فاقت تكاليفمتقاربة مرتفعة و كانت   2016و 2015 لسنتنيان التكاليف البيئية خالل أاملالحظ   

 حبوايل
نتيجة االهتمام ابملساحات اخلضراء وتكاليف التعويض عن الضجيج وهو يعترب مؤشر إجيايب  % 18.5 

التكاليف اليت تتحملها املؤسسة جراء تبنيها ملبادئ  أثرميكن حتديد  البيئي، وابلتايليعكس اهتمام املؤسسة ابجلانب 
 املؤسسة كما يلي:ققة من طرف احمل ةهذه التكاليف على النتيجة الصافي أثرالتنمية املستدامة بتقييم 

 دج ألفالوحدة:         SCAEK التكاليف البيئية أتثري تطور (:63)اجلدول رقم 
 (2016-2015التغري)% 2016 2015 2014 السنة

 +17% 3753518 3207772 3305138 النتيجة الصافية
 %0.004+ 155972 155298 126636 التكاليف البيئية

 %   14.25- %  4.16 4.84% 3.83% التأثري   %
 على تقارير املؤسسة اعتمادامن إعداد الطالبة  :املصدر

 أتثري التكاليف البيئية تطور(: 28)الشكل رقم 

 
 ابالعتماد على معطيات اجلدول السابق Excel: خمرجات برانمج املصدر                            

خاصة يف سنة من النتيجة الصافية  % 4 يتضح أن نسبة التكاليف البيئية هي تقريبا والشكل من اجلدول
 املؤسسة ابجلانب البيئي. اهتمامة نتيجة معترب وهي نسبة 2015

 سسةيرادات البيئية على نتائج املؤ أتثري اإل الفرع الثالث:
نتيجة لالستثمارات مسنت اإلو الكلنكري كميات معتربة من مادة الفرينة و   املؤسسة من اسرتجاع استفادت 

من  %10يف اسرتجاع حيث سامهت املصايف ،تركيبها خصوصا مت املنجزة يف جمال البيئة عموما و املصايف اليت 
طن يف 11كما متكنت املؤسسة من اسرتجاع كميات معتربة من الكلنكري قدرت ب  الفرينة،الكمية املنتجة من 

طن للساعة وبناءا على زمن التشغيل  2.3مسنت قدرت ب ات معتربة من اإلابإلضافة إىل اسرتجاع كمي الساعة، هذا
هذه املواد وابلتايل كانت اإليرادات احملققة من  ،حتديد الوفورات احملققة ميكن تكلفة الطن من هذه املواد ،الفعلي و 
 كالتايل:
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 SCAEK(: تطور اإليرادات البيئية ملؤسسة 64)اجلدول رقم                               
 (16-15التغري)% 2016 2015 2014 البيان

 2.77+  185000 180000 179000 الفرينة املسرتجعة منالكمية 

 4.24+ 957 918 844 دج(الطن )تكلفة 
 7.34+  176967 164859 150975 الوفورات احملققة 

 1.74+  85844 84370 85096 الكميات املسرتجعة من الكلنكري
 4.43+ 2495 2389 2191 تكلفة الطن

 6.26+  214181 201560 186445 الوفورات احملققة
 1.52+ 32954 32457.6 32004.5 الكمية املسرتجعة من االمسنت 

 2.38- 2624 2688 2519 تكلفة الطن من االمسنت دج للطن 
 0.88- 86471 87246 80619 دج( ألفالوفورات احملققة )

 5.28+        477619 453665 418039 جمموع الوفورات
 38.77- 1800 2940 829 إيرادات بيع النفاايت 

 4.99+ 479419 456605 418868 جمموع االيرادات
 17+ 3753518 3207772 3305138 النتيجة الصافية

 10.26- 12.77 14.23 12.67 % التأثرينسبة 
 معطيات من املؤسسةمن اعدد الطالب اعتمادا على  املصدر:

 اإليرادات البيئية أتثري تطور :(29الشكل)   

 
 ابالعتماد على معطيات اجلدول السابق Excel: خمرجات برانمج املصدر                        

 
يتضح إجيابية اعتماد  احملققة، مسنت والوفوراتواإلوالكلنكري من خالل الكميات املسرتجعة من مادة الفرينة 

حققت املؤسسة وفورات متزايدة ارتفعت  البيئي، حيثيف اجملال  وفعالية االستثماراملؤسسة على املصايف الكيسية 
الوفورات البيئية احملققة  ن جمموعكما أ،  2016و 2015 سنيت للمواد الثالثة على التوايل بني%  5.28ب 

من النتيجة الصافية وهي نسبة معتربة، للسنوات الثالثة على التوايل  %12.77و% 14.23 ،% 12.67شكلت
يف املتوسط  %300فاقت نسبة  ووفورات شكلتإيرادات  املؤسسة حققتن أمبقارنتها ابلتكاليف البيئية يتضح و 
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 واالجتاه اإلجيايبيعكس نتائج السياسة البيئية للمؤسسة على األداء املايل  وهو مؤشر إجيايب البيئية،مقارنة ابلتكاليف 
 املؤسسة.لألداء البيئي يف 

  SCAEKملؤسسة  االجتماعيتقييم األداء  :املبحث الثالث
يعترب األداء االجتماعي من احملاور األساسية لتطبيق التنمية املستدامة على املستوى املؤسسات، حيث يشمل 

ر  الذين تربطهم عالقة أتثري وأتثجلميع أصحاب املصاحل االجتماعيانعكاسات نشاط املؤسسة على اجلانب 
فاملؤسسة املسؤولة اجتماعيا هي تلك اليت تويل األمهية الالزمة ملؤشرات األداء االجتماعي بغرض حتديد  ،ابملؤسسة

 داء يتم االعتماد على العديد من املؤشرات أمهها:م هذا األيالفوائد االجتماعية للنشاط االقتصادي، ولتقي
 والتكوين  التوظيف مؤشرات :األولاملطلب 

 تعترب العمالة من أهم األطراف الداخلية ذات املصلحة يف املؤسسة، لذلك هتتم املؤسسة ابجلانب البشري
املؤشرات سوف يتم االعتماد على يف هذا اجملال م أداء املؤسسة ي، وبغرض تقيابعتباره الدعامة األساسية للمؤسسات

 التالية:
 الفرع األول: مؤشرات التوظيف 

ئمة ومؤقتة مكونة مسنت لعني لكبرية على توظيف عمالة دامؤسسة اإلتعتمد  تطور اليد العاملة يف املؤسسة:-1
 وميكن توضيح تطور هذه الرتكيبة من خالل اجلدول التايل:  من عمال تنفيذيني وإطارات،

 SCAEKتطور عدد العمال يف املؤسسة  :(65)رقم جدول 
 2016-2015 2016 2015 2014 السنة
 التغري% % احملقق املتوقع احملقق احملقق البيان

 إطارات مسرية
 إطارات

 عون التحكم
 عون تنفيذ
 عمالة مؤقتة

04 
119 
202 
77 
02 

04 
115 
179 
73 
87 

2 
97 

192 
84 
65 

4 
108 
154 
63 

160 

%100 
%11.34 
%19.79 

%25 
%146.15 

%00 
%6.09 

%12.50 
%13.70 
%83.91 

 7.47% 11.14% 489 440 455 404 اجملموع
 على تقارير املؤسسة اعتمادا : من إعداد الطالبةاملصدر

 
زايدة نشاط املؤسسة، لكن  ارتفاع العدد اإلمجايل لعمالة املؤسسة نتيجة ملتطلباتاملالحظ من خالل اجلدول 

 2015بني سنة  % 83.91 الزايدة ظهرت بشكل واضح يف عدد العمال املؤقتني يف املؤسسة حيث كانت بنسبة
وهذا نتيجة  % 10.59إمجاال بنسبة  اخنفضتيف مستوايت العمالة الدائمة حيث  اخنفاضمع  2016ة وسن
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اليت شهدهتا عمالة املؤسسة نتيجة للتقاعد، احلركية ملتطلبات اخلط اإلنتاجي الثاين من العمالة، هذا ابإلضافة إىل 
وأسباهبا من  ........، وميكن توضيح سبب هذا اخللل يف عمالة املؤسسة إىل تطور حركة العمالاالستقالةالعطل، 

 خالل اجلدول التايل:
 يف املؤسسة ةالعمال حركة (: تطور66رقم )اجلدول 

 16-15 2016 2015 السنة
 التغري% % احملقق املتوقع احملقق البيان

 تقاعد نسيب
 تقاعد قانوين

 استقالة
 مغادرة العمالة املؤقتة

42 
01 
01 
00 

48 
01 
0 

08 

46 
01 
0 

05 

%4.16 
%00 

- 
%-37.5 

%9.52+ 
%0 
- 
- 

 18.18% 8.77-% 52 57 44 مغادرة هنائية
 -14.28% - 6 0 7 املدىعطلة طويلة 

 14.28% - 6 0 7 مغادرة مؤقتة
 حتويل
 توظيف

 اعادة إدماج

0 
94 
1 

0 
499 

0 

3 
83 
0 

- 
%58.29 

 

- 
%11.70 

- 
 9.47% 56.78% 86 199 95 العمالة املوظفة

 16% 190% 58 20 50 ةعمالة ما قبل التشغيل املؤقت
 83.9% 88.23% 160 65 87 عمالة مؤقتة
 10.59% 36.36% 329 517 368 عمالة دائمة
 8.31% 9.13% 547 602 505 †عمالة كلية*

 على تقارير املؤسسة. اعتمادامن إعداد الطالبة  املصدر:

 
 2016لدائمة لسنة املالحظ من خالل جدول حركة العمال يف املؤسسة وجود اخنفاض يف حجم العمالة او 

ىل خروج إ راجع وهذا 88.23 %وارتفاع كبري يف حجم العمالة املؤقتة بنسبة  36.36 %مقارنة ابلتوقعات بنسبة 
اإلنتاج الثاين من  خط املؤسسة فمتطلباتوهو مؤشر غري صحي يف عدد كبري من العمال على التقاعد النسيب، 

لعمالة املؤقتة بعمالة سة تعويض الذلك على املؤس، على العمالة املؤقتة ابعتمادهاالعمالة جعلها تعتمد حلوال مؤقتة 
 .لنيشك على أداء األفراد العام رار داخل املؤسسة سينعكس بالدائمة خللق نوع من االستق

                                                            
لعمالة املتواجدة ابملؤسسة نظرا لكوهنا ل*العمالة الكلية تشمل عمالة ما قبل التشغيل وهي عمالة ال أتخذ بعني االعتبار عند احتساب العدد الفعلي †

 من املزااي املمنوحة لعمالة املؤسسة. دال تستفيعمالة من نوع خاص 
 



 SCAEKلتنمية المستدامة لمؤسسة تقييم األداء الشامل في إطار ا     الفصل الخامس:
 

 
272 

  SCAEKتطور مستوايت األجور يف املؤسسة -2 
ح تطور أجور العمال اإلمجالية ومتوسط يلذلك ميكن توض حتسني األداء، تعترب األجور أهم حافر للعمال على

 األجر للعامل من خالل اجلدول التايل: 
 SCAEK: تطور أجور عمال مؤسسة (67)اجلدول رقم 

 16-15 2016 2015 السنة
 التغري % % احملقق وقعتامل احملقق البيان

 الرواتب واألجور
 الساعات اإلضافية
 عالوات واملكاانت

165966 
10493 

671572 

222726 
11000 

294162 

195307 
6931 

850031 

%12.31 
%36.99 

%188.97 

%17.68 
%33.95 
%26.57 

 24.08% 99.33% 1052269 527888 848031 اجملموع
 7.47% 11.13% 489 440 455 عدد العمال

 15.45% 79.36% 2151.87 1199.74 1863.8 نسيب العامل الواحد
 على تقارير املؤسسة. اعتمادا: من إعداد الطالبة املصدر

 
مقارنة  2016يف سنة  اخنفضتاملالحظ من خالل اجلدول أن الرواتب واألجور والساعات اإلضافية قد 

مجالية واملدفوعات اإل املدفوعاتارتفاع مما أثر على  189%ب  ارتفعتت فقد ابملتوقع، أما العالوات واملكافآ
ارتفاع مستوى األجور فاملالحظ  2016وسنة  2015لسنة للعامل الواحد مقارنة ابملتوقع، ومبقارنة املدفوعات 

فإن نصيب  7.47%عدد العمال ب  وابرتفاع 24%مجايل املدفوعات ارتفاع يف ات ما نتج عنه والعالوات واملكافآ
 ى حتسن أجور املؤسسة حمل الدراسة.ايب علجيوهو مؤشر إ 15.45%ع ب العامل ارتف

من االجور االمجالية، بينما العالوات بنسبة  20.8%أن جمموع الرواتب متثل نسبة اىل اإلشارة  روجتد
سياسة التحفيز حيث متثل احلوافز النسبة األعلى اعتماد املؤسسة على وهي نسبة جد مرتفعة تدل على  %79.20

جر يشمل االمؤسسة االمسنت من جزء اثبت تتكون األجور يف  منخفضة، كماتبقى األجور القاعدية جد بينما 
  :القاعدي والتعويضات وجزء متغري قابل للزايدة حسب املردودية اجلماعية والفردية

من كمية االنتاج  70%: متنح جلميع العمال على اساس أن تتجاوز كمية اإلنتاج الفعلي املردودية اجلماعية
 التقديري؛

متنح على أساس فردي، ومتنح على أساس اجملهود الفردي العايل لكل عامل وتقدر نسبته ب  املردودية الفردية:
%30. 
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حيث ميكن للعامل احلصول على زايدة يف االجر القاعدي من خالل الرتقية او اخلربة املهنية وبذلك حتدد الزايدة 
  يلي: كما

 سنوات؛ 10إىل  1للخربة من  2%الزايدة ب 
 سنة؛ 15إىل  11للخربة من  2.5%الزايدة 
 سنة؛ 20إىل  16للخربة من  3%ابلزايدة 
 .سنة 30إىل  21للخربة  3.5%الزايدة 

من األجور املدفوعة للعمال فهي مرتبطة ابألداء احملقق للمؤسسة % 79ثر من كت والعالوات اليت تشكل أأما املكافآ
ت والعالوات. وهذا يدل على آاملكاف ارتفعتمستوايت اإلنتاج والبيع  ارتفعت، فكلما املؤسسة(ومبيعات  )إنتاج
املؤسسة ابلعنصر البشري وحتفيزه وحتسني جودة حياة املوظفني ورضاهم وهذا بغرض زايدة أو الرفع من أداء  اهتمام
 .العاملني األفراد

بزايدة األداء تقوم مؤسسة االمسنت مبنح حوافز  ت املرتبطةة واملتمثلة يف العالوات واملكافآابإلضافة إىل احلوافز املذكور 
 دون من املزااي التالية:يتفسيحيث  أخرى لعامليهاإضافية 

مني التغذية ملختلف عماهلا، حيث يستفيد عمال وإطارات املؤسسة من أوم مؤسسة االمسنت لعني لكبرية بتتق-
ما عمال املناوبة والذين ال أيما يتعلق بعمالة الدوام العادي وجبة غذاء متنوعة تشرف عليها مؤسسة خاصة، هذا ف

يستفيدون من هذه الوجبة حبكم أوقات عملهم فيستفيدون من منحة التغذية اليت بلغت خالل السنوات األخرية 
 ؛للفرد دج سنواي 40.000

 دية والشهادات التقديرية؛ااي املاتقوم املؤسسة بتكرمي املتقاعدين يف حفل يتم خالله توزيع جمموعة من اهلد-
 كما يستفيد عمال املؤسسة من مزااي خاصة حسب احلاالت والظروف اليت ميرون هبا وهي:-
 ؛دج تسدد على أربعة أشهر 40.000ناسبة عيد األضحى مببلغ مبتقدمي سلفيات  -
 دج.20.000دج،  4000دج،  4000 ، منحة االزدايد، منحة الزواج وهي على التوايل:املتمدرستقدمي منحة  -
 من تكاليف العمرة؛ 50%تقدمي منحة العمرة واليت متثل  -
 فاتورة العملية؛ 40%تقدمي منحة العمليات اجلراحية بتحمل  -
 صيفية؛وخميمات تنظيم رحالت لألطفال  -
 املعدين بتكفل كامل؛ تقدمي منحة احلمام -
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مسكن  24مسكن ببلدية عني الكبرية، و 87، املصنعمسكن امام  40 )منهاتوفري سكنات وظيفية جاهزة للعمال 
 لإلطارات(؛ببلدية أوريسيا 

 مع طب العمل للوالية. ابالتفاقتوفري مراقبة طبية سنوية  -
 التكوين والتدريب الفرع الثاين: مؤشر

للمؤسسات  االجتماعيةالذي يدخل ضمن املسؤولية  االجتماعييعترب مؤشر التكوين والتدريب من مؤشرات األداء  
مسنت بعني اإل ومؤسسةالعمالة، من األطراف ذات املصلحة وهي  االهم الرتباطها ابلطرفستوى الداخلي املعلى 

فباإلضافة جلانب األجور والتحفيز هتتم املؤسسة بتكوين  مهية الكربى هلذا اجلانبلكبرية من املؤسسات اليت تويل األ
وإلبراز دور املؤسسة من جمال التكوين والتدريب وتقييم  ،التكوينيةمعارفهم بتنظيم العديد من الدورات  وتنميةاألفراد 

 معطيات التكوين اخلاصة ابملؤسسة واملثلة يف اجلدول التايل:نقوم بتحليل أداءها يف هذا اجملال 
 SCAEKريب يف املؤسسة د: تطور التكوين والت(68)اجلدول رقم 

 16-15 2016 2015 2014 السنة
 التغري% % احملقق املتوقع احملقق احملقق البيان

 امللتقيات -
 تكوين ابلوحدة -

 تكوين خاص -
 التكوين ابخلارج -

105 
123 
178 

6 

81 
541 
229 
17 

216 
82 

165 
0 

129 
257 
311 
77 

%40- 
%213 
%88 

- 

%59+ 
%52- 
%36+ 
%353 

 -11% 67% 774 463 868 412 اجملموع
 +KDA 18330 22647 22300 31528 %41 %39تكاليف التكوين 

 KDA 44.49 26.09 48.16 40.73 %15.42 %56.11تكلفة تكوين العامل 
 على تقارير املؤسسة. اعتماداإعداد الطالبة  : مناملصدر

 

 وهي موجهةلتكوين العمال، هذه التكاليف تتزايد من سنة ألخرى هامة مبالغ ختصص املالحظ أن املؤسسة   
تشمل عدد متزايد من  و والتكوين ابخلارج بغرض حتسني مستوى األداء )الوطين(للتكوين على املستوى الداخلي

فإن العدد فاق  2016سنة أما يف  2014بسنة مقارنة  2015سنة ال حيث تضاعف عدد املكونني  يف العم
فقط وهو عدد الأبس به من  11%ب  2015سنة ه كان أقل من عدد املكونني  يف ولكن 67%التوقعات ب 

ج يف ألف د   26.09من   ارتفعلعامل الواحد حيث لتكوين املوجهة ااملبالغ يف  تزايدالعمالة املكونة وصاحبه 
 للعمال املكونني ، فاملالحظ أن العدد الفعلي 56.11%بلغ  ابرتفاع 2016سنة ألف دج يف  40.73إىل  2015

 ملتوقع.مقارنة ابفاق املتوقع بكثري وهذا ما جعل تكلفة تكوين الفرد تنخفض 
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  هو: دف املؤسسة من هذه العمليات التكوينيةهو 
 تطوير املهارات التقنية للعمالة؛ -
 تسيريي.ذات طابع دورات تكوين إطالق  -

 الصحة والسالمة املهنية الثالث: مؤشرالفرع 
من خالل توفري بيئة عمل ،يعترب هذا املؤشر من املؤشرات اهلامة لتحسني أداء األفراد العاملني يف املؤسسة 

فراد يف نتاجية األإهلا آاثر سلبية عديدة تؤثر على  آمنة تضمن سالمة وصحة العاملني، فاحلوادث واألمراض املهنية
منة آعني لكبرية إىل توفري بيئة عمل بمسنت سعى مؤسسة اإلمالية كبرية، لذلك تمل املؤسسة أعباء املؤسسة كما حت

نشق يف تيف أماكن العمل سواء من انحية الضجيج أو الغبار املس  املهنيةمن خالل توفري شروط الصحة والسالمة 
املصنع أو من انحية األخطار األخرى املرتبطة إبمكانية السقوط أو التعرض ألي حادث على مستوى احملجر. وكما 
ذكران سابقا فقد وفرت املؤسسة وسائل هامة وذلك يف إطار توفري الصحة والسالمة املهنية ولتقييم أداء املؤسسة يف 

 :ؤشرات امههامن املعلى عدد نعتمد هذا اجملال 
 حوادث العمل: معدالت-1

إجراءات حصول  لكبرية على قسم خاص ابلسالمة املهنية وكان ذلك يف إطارعني بمسنت توفر مؤسسة اإلت
ميكن هذا ما و  ،وهذا ما جعل حوادث العمل يف أدىن مستوى ،OHSAS 18001املؤسسة على شهادة املطابقة 

 اجلدول التايل:  من خالل هتبيان
 تطور حوادث العمل يف مؤسسة (:69)اجلدول رقم 

 16-15 2016 2015 2014 السنة
 التغري% % الفعلي املتوقع الفعلي الفعلي البيان

 عدد حوادث العمل
 أايم التوقفعدد 

 معدل الرتدد
 معدل اخلطورة

17 
187 

20.40 
7.41 

5 
135 
6.18 
0.18 

5 
100 

- 
- 

6 
108 
8.06 
0.13 

%20+ 
%8+ 

- 
- 

%20+ 
%20- 

%30.4+ 
%27.77 

 على تقارير املؤسسة اعتمادا: من إعداد الطالبة املصدر

والذي ملحوظا  اخنفاضا شهد   2016و 2015سنة لحوادث العمل  اجلدول يتضح ان عدد من خالل
 10كان عدد اإلصاابت   السابقة، حيث وابلسنوات 2014مقارنة بسنة  التوقفاخنفاض يف عدد أايم  هصاحب

  .2012سنة حالة يف  12و، 2013يف سنة حاالت 
 فإن احلوادث املسجلة كانت حوادث بسيطة وهي:  2016املؤسسة لسنة  وابالطالع على تقرير
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التنفيذي وهي انجتة عن نقص تعلقة ابلعمل التواء، حاليت صدمة، وهي حوادث بسيطة محاليت  كسر،حاليت   -
ساهم يف  OHSAS 18001والسالمة املهنية املؤسسة لنظام الصحة  ينالعمليات، وعليه فإن تبتنفيذ اخلربة يف 

قامت  2016خالل سنة و  من الصناعي للعمال،واألتكثيف اإلجراءات الوقائية وتكثيف التكوين يف جمال السالمة 
 :متثلت يفاملؤسسة مبجموعة من برامج التكوين يف هذا اجملال 

عددة ذات العاملني على إنقاذ شخص تعرض جلراح متإجراء مناورة مع احلماية املدنية بعني لكبرية بغرض تدريب  -
 جة عالية من اخلطورة؛در 
 ى؛حعمال على إطفاء حريق وإجالء اجلر تدريب ال -
 استعمال أجهزة اإلطفاء؛تدريب العمال على طريقة  -
 اإلطفاء؛لدوري ألجهزة الفحص ا -

 خالل: ويتحقق ذلك من ثر فأكثرهذه اإلجراءات تدخل يف إطار حتقيق األمن السالمة للعمال أك
 ؛تعزيز دور ومسؤوليات إدارة األمن والسالمة -
 ؛تعزيز ثقافة تقييم املخاطر لدى العمال -
 ؛منية واملبادئ التوجيهيةنشر املعايري األ استمرار -
 املهنية. وضع األسس لنظام تسيري األمن والسالمة -
 ب عن العمل:التغي معدالت-2
قد يصاب هبا العمال، وميكن  مراض اليتواألغلبها مرتبط حبوادث العمل أهناك عدة أسباب للتغيب عن العمل  

 توضح هذه املعدالت خالل اجلدول التايل:
 معدل الغياابت يف املؤسسة تطور : (70)جدول رقم                     

  التغري% 2016 2015 البيان
 حوادث العمل

 األمراض
 مسموحة بدونغياابت 

 غياابت غري منتظمة
 غياابت مؤقتة

%54.58 
%39.39 
%4.52 
%0.14 
%1.35 

%27.44 
%63.63 
%6.91 
%0.19 
%1.82 

%44.95 
%73.87 
%67.25 

%50 
%47.37 

 - 100% 100% اجملموع
 +9.49% 12322 11253 عدد ساعات الغياب
 +34.91% 885592 656428 عدد ساعات العمل

 - 1.39% % 1.71 معدل الغياابت
 على تقارير املؤسسة اعتمادامن إعداد الطالبة  املصدر:                                   
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سنة يف و نتيجة حلوادث العمل املذكورة سابقا  2015يف السنة  كانت  لغياابتلاملالحظ أن أعلى نسبة 
 سنةمقارنة ب 2016اخنفض يف سنة ما معدل الغياابت الكلي فقد أأعلى نسبة كانت نتيجة لألمراض،  فإن 2016
وعليه فإن اخنفاض معدل التغيب  ،2016ساعات العمل بشكل ملحوظ خالل  من ارتفاع عدد ، ابلرغم2015

ايب على أداء املؤسسة يف اجملال الصحة والسالمة املهنية سواء من انحية التقليل من حوادث العمل جييعترب مؤشر إ
 :ما سيتم تبيانه يف املؤشر التايلف العمل وهو عن ظرو مراض الناجتة التقليل من األ أو
 :أمراض التلوث معدالت-3
األذن، اجللد، العيون  أساسا مسنت من املسببات لعدة أمراض ختصواألتربة الناجتة من صناعة اإلالضجيج عترب ي 

واجلهاز التنفسي واهلضمي، حيث جند أن أكرب نسبة هي تلك املتعلقة أبمراض اجلهاز التنفسي وأمراض العيون اليت 
 2015سنة ابملؤسسة لتنخفض يف اضية قبل تركيب املصفاة يف املتوسط خالل السنوات امل 20%كانت تقدر ب 

أغلب احلاالت املسجلة هي حاالت مرضية بسيطة تستدعي العالج كما أن ، 1.5%إىل  2016يفو  1.89%إىل 
حاالت (مكوث يف املستشفى بسبب 4حاالت ) ما عدا ة التابعة لوالية سطيف ياخلارجي يف املؤسسات الصح

 :ابلتلوث املرتبط عدد املرضى فاجلدول التايل يبنيوعموما ، مراض اجلهاز التنفسيأ
 يف املؤسسة تطور امراض التلوث (:71) اجلدول رقم

 قبل تركيب املصفاة البيان
 2015سنة

 بعد تركيب املصفاة
 2016سنة

 التغري %

 أمراض اجللد
 اجلهاز اهلضمي
 اجلهاز التنفسي

 العيون
 األنف
 األذن

35 
15 
75 
80 
19 
17 

02 
- 

06 
- 
- 

04 

%-94.28 
- 

%-92 
- 
- 

%-76.47 
 95-% 12 240 جمموع أمراض التلوث
 73.24-% 80 299 جمموع الزايرات الكلية
 81.31-% 15% 80.26 % معدل أمراض التلوث
 على تقارير املؤسسة اعتمادا: من اعداد الطالبة املصدر

 
جمال احلفاظ على صحة العاملني أن هناك حتسن كبري يف أداء املؤسسة يف  أعاله يتضحمن خالل املعطيات 

ليل تسعى املؤسسة إىل تق اإلطارمالئما يف كل األمراض سواء العامة أو املتعلقة ابلتلوث، ويف هذا  احنرافاإذ حققت 
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وعية وتكوين األفراد يف جمال احلفاظ على يف ت االستمرارحاالت مرض التلوث إىل صفر حالة، األمر الذي يتطلب 
 الصحة بتطبيق تدابري السالمة الصحية.

 عني لكبرية بمسنت بطاقة األداء املتوازن ملؤسسة اإلالنموذج املقرتح ل املبحث الرابع:
  SCAEKاإلمسنت  مؤسسةرؤية ورسالة  األول:املطلب 

 SCAEKمؤسسة اإلمسنت الفرع األول: رؤية 

 التالية:األساسية ميكن تلخيص رؤية املؤسسة يف النقاط 
 ؛أن تكون حائزة على ثقة اجملتمع -
 ؛يف حتقيق األهدافتتميز ابلكفاءة ان - 
 ؛اإلجراءات والتدابري الالزمة ابختاذتلتزم ان - 
 ؛الصحة والسالمة أن تكون مرجعا دائما يف جمال- 
 ؛وتدريبهمتطوير األشخاص  ان تعمل على-
 ؛األداءتطوير  ان تعمل على-
  ؛الغاز وانتشارالتمكن من السيطرة على انبعاث الغبار االهتمام ابلبيئة من خالل - 
 ؛حماولة إطالق مشاريع يف سياق التنمية احملليةسكان اجملاورين والسلطات احمللية و العالقات مع ال تعزيز-
 ؛ISO 50001صفة القياسية حول الطاقة الحصول على املو السعي ل  -
  .27000 األيزولحصول على السعي ل -

 SCAEKرسالة مؤسسة اإلمسنت  الفرع الثاين:
 هوداجلعلى بذل أقصى  رصاحل يف SCAEKمسنت رسالة مؤسسة اإل أساس هذه الرؤية الشاملة تتمثلعلى 

 لتقدمي خدماهتا بطريقة فعالة يثق هبا اجملتمع من خالل: 
 ؛اجلودة يف اإلنتاج ومحاية البيئة -
 ؛ل ملواردها البشرية واملالية والتقنيةالتسخري األمث -
 ؛الصحة والسالمة املهنية -
  ؛واجلودة االحرتام، املسؤولية، الشفافية، املصداقية؛ قيم العمل بروح الفريقعمل املؤسسة وفق  - 
 على حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل: احلرص - 
 رة العليا يف مجيع أحناء املؤسسة؛بني ثقافة املؤسسة التنظيمية والقيم اليت أطلقتها اإلدا العالقة -
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لمؤسسة املستوايت لاهليكل التنظيمي والوظائف والسياسات والعمليات الرئيسية، حيث يبني اهليكل التنظيمي -
 اإلدارية وخطوط االتصال األفقي والعمودي، وصالحيات اختاذ القرارات ومسؤولية تنفيذها؛

االلتزام يف وتوجهاهتا املتمثلة ها وأهدافها وسياست اسرتاتيجيتهاتشكيل فرق العمل وتكامل ممارسات املؤسسة مع  -
 ابملبادئ االساسية التالية:

وجبه على تطوير وتشجيع املمارسات األخالقية املتعلقة ابلتعامل مع األطراف مبمل املؤسسة : تعالسلوك األخالقي* 
 ارجها؛ذات املصلحة داخل املؤسسة وخ

تلتزم املؤسسة جبميع القوانني واللوائح النافذة  :احملليةالقوانني الدولية والتشريعات واملراسيم القانونية  احرتام* 
الدولية  االتفاقياتاحمللية والدولية املكتوبة واملعلنة واملنفذة طبقا إلجراءات راسخة وحمددة، كما حترتم املؤسسة 

واإلعالانت واملواثيق والقرارات واخلطوط اإلرشادية عند القيام بتطوير سياساهتا وممارستها  التنفيذيةواحلكومية واللوائح 
 قيق أهداف التنمية املستدامة هبا؛لتح

تقر املؤسسة وتتقبل أن هناك تنوعا يف مصاحل األطراف ذات العالقة هبا ويف  األطراف ذات املصلحة: احرتام*
 ؤثر على األطراف ذات املصلحة هبا؛ن العناصر اليت قد تأنشطتها ومنتجاهتا الرئيسة وغريها م

ة بطريقة : تكشف املؤسسة بشكل منتظم للجهات الرمسية والسلطات القانونية واألطراف ذات املصلحاملساءلة*
مل مسؤوليتها بشكل ات واإلجراءات التصحيحية اليت تتحلى حد مالئم للسياسات والقرار واضحة وحيادية وأمنية وع

 ؛املستدامةة وعلى التنمية يما سبق على الرفاهية اجملتمعاملتوقعة لكل اآلاثر  وتوضيح مباشر،
حقوق اإلنسان  احرتامتنفذ املؤسسة السياسات واملمارسات اليت من شأهنا  ساسية لإلنسان:احلقوق األ احرتام*

 ضمن جمال أتثريها.
  SCAEKاألهداف االسرتاتيجية ملؤسسة اإلمسنت  الثاين: حتديداملطلب  

عني لكبرية، وبعد التعرف على بجراها الباحث مبؤسسة اإلمسنت أمن خالل الدراسة التطبيقية اليت 
االسرتاتيجية العامة للمؤسسة، مت ترمجة هذه االخرية إىل أهداف اسرتاتيجية ابلنسبة لكل بعد من أبعاد بطاقة االداء 

، البعد املايل، بعد العمالء، بعد العمليات الداخلية، بعد التعلم والنمو، والبعد البيئي واالجتماعياملتوازن واملتمثلة يف 
ن أعلى اعتبار  امل ومستدام لألداءبناء منوذج لبطاقة األداء املتوازن للمؤسسة وحتليله للخروج بتقييم ش ومن مث

 يف تقييم أدائها. املؤسسة تركز فقط على اجلانب املايل
عني الكبرية هلذه األهداف ينبغي حتديد قيمة مستهدفة كمعيار للتقييم، حيث مت بولبلوغ مؤسسة اإلمسنت  

 احلصول على هذه القيم املستهدفة أو املتوقعة من واثئق املؤسسة )املوازانت التقديرية( واملقابالت مع املسؤولني.
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 والعمالء املايلاالسرتاتيجية للبعد  األهدافالفرع األول: 
 االسرتاتيجية للبعد املايل األهداف-1

يعترب البعد املايل بعدا مهما يف املؤسسة ابعتباره يعكس الصورة الفعلية بنجاح املؤسسة وتطورها، لذلك يعد 
بعاد األخرى. ومن أهم االهداف ة ألنه يعكس النجاح احلاصل يف األحتسني األداء املايل من أهم أهداف املؤسس

  يلي:ما  املايلللبعد االسرتاتيجية 
من أجل حتديد درجة حتقيق املؤسسة هلذا اهلدف، نعتمد على مؤشر املردودية املالية  :املاليةحتسني املرد ودية -

  التالية:والذي يعرب عن رحبية كل دينار مستثمر من األموال اخلاصة للمؤسسة، وحيسب وفق العالقة 

100. (
 نتيجة الدورةالصافية

األموال اخلاصة
) =   معدل املردوديةاملالية

ل املتاحة من خالل صو مدى قدرة املؤسسة على استغالل األىل قياس إدف يه :لألصولمثل االستغالل األ-
املبيعات وحيسب ابلعالقة بغرض الرفع من صوهلا ألاملؤسسة استغالل صول، بغرض حتديد مدى معدل دوران اال

  التالية:

100. (
صايف املبيعات
إمجايل األصول

) =  معدل دوران األصول  

الربح مقابل حتقيق يعترب مؤشر الرحبية من أهم النسب املستخدمة كونه يعرب عن قدرة املؤسسة يف  الرحبية:زايدة -
  التالية:كل دينار من املبيعات وابلتايل يعكس قدرة املؤسسة على التحكم يف التكاليف، وحيسب ابلعالقة 

100. (
 نتيجة الدورةالصافية

صايف املبيعات
) =   معدل هامش الربح

يتم االعتماد على مؤشر معدل العائد على االستثمار والذي يقيس رحبية الدينار  :االستثمارتعظيم العائد على -
  :املستثمر من أصول املؤسسة حيث أن

100. (
 نتيجة الدورةالصافية

إمجايل األصول
) =  معدل العائد على االستثمار

يعترب مؤشر تكلفة إنتاج الطن الواحد من اإلمسنت من املؤشرات اهلامة اليت توضح مدى حتكم  التكاليف:ختفيض -
 املؤسسة يف تكاليفها فتكلفة إنتاج الطن الواحد من اإلمسنت= )تكلفة اإلنتاج االمجالية / حجم اإلنتاج(

 2015خلاصة ابلسنتني املاليتني إىل معطيات املؤسسة ا املايل وابلرجوعا لبعد وللتأكد من مدى حتكم املؤسسة في 

  يلي:وابملقارنة مع ما كان مسطرا من قبل املؤسسة يتضح ما  2016و
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 ألف دج الوحدة:             مؤشرات البعد املايل  تطور (:72اجلدول رقم )
 2016 2015 السنة
 الفعلي املتوقع الفعلي املتوقع البيان

 3753518 3156804 3207772 2655302 نتيجة الدورة الصافية
 23773962 25478644 21656093 19699486 األموال اخلاصة

 15.78 12.39 14.81 13.47 معدل املردودية املالية 
 8816008 7191319 8453845 6861614 صايف املبيعات
 49305659 65798910 38401572 23755967 إمجايل األصول

 17.88 10.92 22.01 28.88 معدل دوران األصول
 42.57 31.41 37.94 38.69 معدل هامش الربح 

 7.61   4.80 8.35 11.17 معدل العائد على االستثمار
 3595158 3150000 3548716 3333000 تكاليف اإلنتاج اإلمجالية 

 1370106 1050000 1320207 1100.000 حجم اإلنتاج )الطن(
 2.624 3.000 2.688 3.030 تكلفة إنتاج الطن الواحد)دج( 

 اعتمادا على تقارير املؤسسة الطالبمن اعداد  :املصدر                                           

 
حتقيق معدل مردودية  2015انطالقا من املعطيات املدرجة يف اجلدول يتضح أن املؤسسة استطاعت سنة 

ل عن استغال يدل مؤشر إجيايبيعترب  (، وهو%13.47)هلذه السنة  توقعوهي أكرب من املعدل امل ℅14.81مالية 
ما يف أج، د14.81خلاصة حقق نتيجة صافية ن الدينار املستثمر من األموال اأاملؤسسة ألمواهلا اخلاصة حيث 

مقارنة ىل ارتفاع النتيجة الصافية إوالذي يرجع وهو مؤشر مالئم مقارنة ابملتوقع  %15.78 ىلإفقد ارتفع  2016سنة
 ابألموال اخلاصة للمؤسسة.

سنة قع يف فكان أقل من املتو  22.01 %فيما خيص املعدل الفعلي لدوران األصول والذي بلغ نسبة    
فقد اخنفض  2016ما يف سنة أ ،االرتفاع غري املتناسب للمبيعات مقارنة ابالرتفاع املسجل لألصول بسبب 2015

رغم أن املعدل كان أكرب من املتوقع، وهذا راجع لزايدة حجم األصول دون أن ينعكس ذلك  2015مقارنة مبعدل 
والذي مل يبدأ تشغيله إال يف  2016على املبيعات نتيجة إطالق املؤسسة ملشروع اخلط اإلنتاجي الثاين خالل 

  ققة.ما انعكس على قيمة األصول اليت ارتفعت بشكل كبري مقارنة ابملبيعات احمل 2017افريل
عن املتوقع فالزايدة املسجلة للمبيعات  2015 قل من املتوقع يف سنةالنسبة ملعدل هامش الربح فكان اب

يف حني ارتفع هذا اهلامش سنة نتيجة ارتفاع املصاريف املوافقة هلا، مل تصاحبها نفس الزايدة يف النتيجة الصافية 
مما يوضح قدرة  % 11مقارنة ابملتوقع حيث حققت املؤسسة زايدة يف معدل هامش الربح وصل إىل  2016
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املؤسسة على زايدة قيمة النتيجة الصافية من املبيعات، وهذا راجع لتحسن املؤسسة يف جمال التحكم يف تكاليف 
 اإلنتاج.

نتيجة لنفس األسباب    نة مبا كان متوقعامقار  2015فيما يتعلق مبعدل العائد على االستثمار فقد اخنفض يف  
وهو يبني اخنفاض  % 7.61ليصل اىل  2016كما واصل يف االخنفاض حىت يف سنة   املتعلقة ابملؤشرين السابقني،

رحبية الدينار املستثمر من أصول املؤسسة، والذي يرجع ابألساس اىل االستثمارات اجلديدة للمؤسسة واليت لن تظهر 
 .2017سنة  نتائجها إال يف

أما خبصوص تكاليف اإلنتاج فإن املؤسسة حمل الدراسة استطاعت تقليل تكلفة انتاج الطن الواحد من  
 اإلمسنت بنسبة 

 يف اهلدر مصادر بعض على القضاء جمال يف املؤسسة جملهودات راجع وهذا 2015 ـب مقارنة 2016 سنة℅ 2.38
وهذا نتيجة ألدوات الرقابة املستخدمة من طرف مسريي املؤسسة لتحسني األداء وحتقيق  املواد األولية والطاقة
  األهداف املسطرة.

 :االسرتاتيجية لبعد العمالء األهداف-2
ركزت بطاقة األداء املتوازن على بعد العمالء ابعتباره ذو أمهية ابلغة ابلنسبة للمؤسسة، فحىت لو كانت 

يدة فإن تراجع هذا البعد يعترب مقياس للخطر االسرتاتيجي، ومن أهم األهداف الوضعية املالية للمؤسسة ج
 البعد:االسرتاتيجية هلذا 

 السوقية:حتسني احلصة -
ابملبيعات اإلمجالية يف القطاع، كما ميكن قياس مدى  حتدد احلصة السوقية بنسبة مبيعات املؤسسة مقارنة

 التالية:حتسن احلصة السوقية مبعدل النمو او الزايدة يف حجم مبيعات املؤسسة والذي حيسب ابلعالقة 

(
(ن)  رقم األعمال للسنة

(1 – (ن رقم األعمال للسنة
) =  معدل النمو يف حجم املبيعات

 ابلعمالء:زايدة درجة االحتفاظ - 
ويقاس مبعدل احتفاظ املؤسسة ابلعمالء بشكل مستمر ومبدى قدرهتا على كسب عمالء جدد حيث 

  منها:يستخدم يف هذ اجملال عدة مؤشرات 
 والذي حيسب ابملعادلة التالية: معدل تطور عدد العمالء-
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(
(ن)   عدد عمالء السنة

(1 – (ن لسنةا عدد عمالء 
) =  معدل تطور عدد العمالء

 والذي حيسب ابملعادلة التالية: معدل شكاوى العمالء -

100. (
عدد شكاوى العمالء

إمجايل الطلبيات
) =  معدل شكاوى العمالء 

 العمالء:الرفع من مستوى رضا - 
غرض قياس قدرة املؤسسة على حتقيق رضا العميل، يتم االعتماد على عدة مؤشرات أمهها، مؤشر التسليم ب  

الشاحنات ابإلمسنت(، وهي مؤشرات تتعلق ابحرتام املواعيد اليت يف الوقت احملدد، مؤشر وقت االنتظار )لتزويد 
يعرب على اقبال املزيد من الزابئن على  اجلدد الذيىل مؤشر عدد الزابئن إ ينعكس أثرها على جانب الرضا ابإلضافة

  التالية:حيث حيسب ابلعالقة  جانب الرضى لدى العمالء،منتوجات املؤسسة وهو يعكس ابلتايل 

(ن) عدد الزابئن للسنة − (1 + (ن عدد الزابئن للسنة =  عدد الزابئن اجلدد
حتصلنا على النتائج املدرجة يف اجلدول املؤسسة عطيات وبناءا على م ببعد العمالء،اهتمام املؤسسة وملعرفة مدى 

 التايل:
 SCAEKمؤشرات بعد العمالء ملؤسسة  (:73اجلدول )

 2016 2015 السنة
 الفعلي املتوقع الفعلي املتوقع البيان

 1370106 1050000 1320207 1100.000 حجم املبيعات )طن(
 1.03 0.95 1.007 1.1 معدل منو املبيعات%

 3037 3000 2455 2497 عدد العمالء
 123.7+  120.14+ 95.19 97.15 ℅معدل منو العمالء 

 582+ 503+ 124- 73- عدد الزابئن اجلدد
 183 140 197 150 عدد الشكاوى

 % 6 % 4.66 %  8 % 6 ℅العمالءشكاوى  معدل

 املؤسسةاعتمادا على تقارير  الطالبمن اعداد  :املصدر
 

%، مث 1.1مقارنة مبعدل متوقع  2015 يف ℅ 1يتضح من خالل اجلدول ارتفاع معدل منو املبيعات مبعدل 
والذي ينتج حسب  CRSمسنت من نوع اإل على املتزايد الطلب اىل راجع وهذا ،2016 يف ℅1.03ىل إارتفع 

من سوق  ؤسسةاملحصة تاج قياسي(، مما ادى اىل زايدة الطلب واستغالل املؤسسة للطاقة املتاحة )حتقيق مستوى ان
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مع اخنفاض يف معدل الشكاوى والذي  2016أن عدد عمالء املؤسسة ارتفع بشكل ملحوظ خالل  كما  اإلمسنت.
يرجع لسياسة املؤسسة الساعية إلرضاء الزابئن، حيث تعتمد املؤسسة لالتصال بزابئنها ومعرفة انشغاالهتم من خالل 
توزيع استمارة بشكل دوري مث حتليلها لتدارك النقائص، وهو ما يفسر احتفاظ املؤسسة بزابئنها وحتقيق رضاهم 

 هم. وابلتايل زايدة عدد
 رتاتيجية لبعد العمليات الداخليةاالس االهداف: الثاينالفرع 

غريها من املؤسسات، تعترب العمليات الداخلية هي مجيع األنشطة والفعاليات الداخلية اليت متيز املؤسسة عن  
 ء وغاايت وأهداف املسامهني. يتم من خالهلا تلبية حاجات العمال حيث
    يلي:هم األهداف االسرتاتيجية هلذا البعد ما أومن 

قياس هذا اهلدف يتم االعتماد على مؤشر معدل الطاقة املستغلة  بغرضاإلنتاجية: مثل للطاقة االستغالل األ-
 معدل الطاقة املستغلة = الطاقة اإلنتاجية الفعلية / الطاقة اإلنتاجية املتوقعة  التالية:والذي حيسب ابلعالقة 

(
الطاقة االنتاجية الفعلية 
الطاقة االنتاجية الفعلية

) =  معدل الطاقة املستغلة

 
 التسيري األمثل للمخزون -

بغرض تقييم هذا اهلدف يتم االعتماد على معدل دوران املخزون والذي يبني مدى قدرة املؤسسة حمل الدراسة 
  التالية:على إدارة أصوهلا من املخزوانت والذي حيسب ابلعالقة 

(
قيمة املبيعات 

متوسط قيمة املخزون
) =  معدل دوران املخزون

لغرض حتسني اجلودة يتم  يعترب هذا اهلدف من أهم األهداف االسرتاتيجية للتصنيع :للجودةالتحسني املستمر -
 التالية:استخدام مؤشر نسبة الوحدات املعابة وذلك رفقا للمعادلة 

100. (
عدد الوحدات املعابة 
عدد الوحدات املنتجة

) =  نسبة الوحدات املعابة 

وحتسب هذه النسبة بقسمة عدد الوحدات املنتجة إىل إمجايل العمال، حيث يعرب  :العاملإنتاجية حتسني  -
 معدل إنتاجية العامل = عدد الوحدات املنتجة / عدد العمال اإلمجايل التالية:عنه ابلعالقة 

(
عدد الوحدات املنتجة 
عدد العمال االمجايل

) =  معدل إنتاجية العامل
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ر نصيب بغرض حتقيق هدف حتسني كفاءة عملية الصيانة، ميكن االعتماد على مؤش :الصيانةكفاءة عملية - 
 التالية:مسنت من تكاليف الصيانة والذي حيسب ابلعالقة الطن الواحد املنتج من اإل

(
تكاليف الصيانة 

حجم االنتاج االمجايل
) =  نصيب الطن من تكاليف الصيانة

 التايل:وابالعتماد على معطيات املؤسسة مت حساب هذه املؤشرات وتوضيحها يف اجلدول        
 ألف دج الوحدة:       مؤشرات بعد العمليات الداخلية (:74جدول رقم )

 2016 2015 السنة
 الفعلي املتوقع الفعلي املتوقع البيان

 1370106 1050000 1320207 1100.000 الطاقة اإلنتاجية )طن(
 130.48 100 120.01 100 ℅معدل الطاقة املستغلة
 8816008 7191319 8453845 6861614 صايف املبيعات 

 42719 40000 57437 50000 متوسط قيمة املخزون
 206.37 179.78 147.18 137.23 معدل دوران املخزون

 0.124 0.1 0.119 0.1 نسبة الوحدات املعابة%
 1370106 1050000 1320207 1100000 االمسنتحجم اإلنتاج من 

 489 440 455 423 عدد العمال اإلمجايل
 2801.85 2386.36 2901.55 2600.43 طن للعامل(العامل )معدل إنتاجية 

 92343 92867 111169 42667 تكاليف الصيانة
 67.39 88.44 84.20 38.78 تكلفة الصيانة للطن املنتج)دج(

 باحث اعتمادا على تقارير املؤسسةمن اعداد ال :املصدر

ن املؤسسة حققت معدل مرتفع يف معدل الطاقة اإلنتاجية املستغلة مقارنة ابملستهدف، أاملالحظ من اجلدول 
 ل اإلمكانيات اإلنتاجية املتاحة.وهذا يعكس اهتمام املؤسسة بتطوير العملية اإلنتاجية والعمل على حسن استغال

ن كل ما ينتج يباع، وهذا مؤشر أوران املخزون جد مرتفع نتيجة للطلب املتزايد على اإلمسنت حيث معدل د      
على عدم قدرة املؤسسة على تغطية الطلب على املنتوج وابلتايل تضييع فرص البيع. لذلك قامت املؤسسة إبجناز 

 خط انتاجي اثين لتغطية الطلب على هذه املادة االسرتاتيجية.
ذ يتميز منتوج إودة يف املؤسسة، ن نسبة الوحدات املعيبة هي نسبة ضئيلة جدا وهو مؤشر على حتسني اجلكما أ      
 .ISO 14001و    ISO 9001ة مسنت للمؤسسة حمل الدراسة ابجلودة حيث حازت املؤسسة على شهاداإل

وهذا راجع للزايدة يف  2015مقارنة بسنة  2016نالحظ اخنفاض إنتاجية العامل يف سنة من خالل اجلدول     
عدد العمال الغري مؤهلني نتيجة العتماد املؤسسة على العمالة املؤقتة نظرا خلروج عدد كبري من العمال إىل التقاعد، 
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وذلك لتلبية حاجيات اخلط  2016عامل يف  489ىلإ 2015يف  455حيث انتقل العدد اإلمجايل للعمال من 
يف حني  %،32.71ي مبعدل أ 489عامل من أصل  160ىل إد العمال املؤقتني يف هذه السنة الثاين، كما ارتفع عد

عامل. االمر الذي يتطلب معاجلة هذا اخللل يف  404عاملني فقط من بني  2014كان عدد العمال املؤقتني يف 
 ألداء املتوازن.ل العمالة ابعتبارها الدعامة األساسية

 2015 يف الصيانة بتكاليف مقارنة ℅ 19.96بنسبة  2016أما ابلنسبة لتكاليف الصيانة فقد اخنفضت سنة     

 عطالاأل من والتقليل اإلنتاجية العملية يف التحكم خالل من التكاليف، يف لالقتصاد املؤسسة مساعي يعكس وهو
 هذا ما انعكس على تكاليف الصيانة اليت كانت مبستوى أكرب يف السنوات السابقة. مستمرة بصفة والتدخالت

 االسرتاتيجية لبعد التعلم والنمو الفرع الثالث: االهداف
ساس الذي تقوم عليه بطاقة األداء املتوازن فهو البعد الداعم للعمليات الداخلية، يعترب بعد التعلم والنمو هو األ

يعترب الرأس املال البشري أحد مرتكزات جناح املؤسسة يف البيئة  فراد للتطوير املستمر، كمايركز على قابلية األ حيث
  يف:احلالية، وتتمثل األهداف االسرتاتيجية هلذا البعد 

 العاملني:حتسني مستوى رضا -
ولقياس مدى بلوغ املؤسسة هلذا اهلدف فإنه يتم االعتماد على مؤشر متوسط نصيب العامل من مصاريف العاملني 

 التالية:والذي حيسب ابلعالقة 

(
مصاريف العاملني االمجالية 

عدد العمال االمجايل
) =  متوسط نصيب  العامل من مصاريف العاملني

 العاملني:تطوير قدرات - 
تعتمد املؤسسة يف تطوير قدرات عامليها على التدريب والتكوين، حيث يتم االعتماد على مؤشر متوسط 

 التالية:نصيب العامل من تكاليف التكوين لقياس درجة اقرتاب املؤسسة من حتقيق أهدافها وحيسب ابلعالقة 
 .العمال املكوننيمتوسط نصيب العامل من تكاليف التكوين= تكاليف التكوين اإلمجالية/ عدد 

(
مصاريف التكوين االمجالية 

عدد العمال املكونني
) =  متوسط نصيب  العامل من مصاريف التكوين

 ـ توفري املناخ املالئم للعمل
لقياس وتقدير درجة توفر املؤسسة على مناخ مالئم للعمل يتم االعتماد على مؤشر معدل دوران العمال، 

 التالية:سب هذا املعدل ابلعالقة لظروف وطبيعة العمل، حيث حيحيث يعكس مدى شعور العامل ابالرتياح 
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𝟏𝟎𝟎. (
عدد العاملني اتركي العمل 

عدد االمجايل للعمال
) =  معدل دوران العاملني 

 املؤسسة:ضمان سالمة العمال داخل  -
لتقييم مدى تقدم املؤسسة حنو حتقيق هذا اهلدف يتم االعتماد على مؤشر معدل تكرار حوادث العمل والذي 

 التالية:حيسب وفق العالقة 

1000000. (
عدد حوادث العمل 

عدد ساعات العمل الفعلية
) =  معدل تكرار حواث العمل 

 حيث:يتم حساب معدل التأطري ملعرفة مدى اعتماد املؤسسة على اإلطارات  :التأطريمستوى  -

100. (
عدد اإلطارات 

عدد االمجايل للعمال
) =  معدل التأطري 

 يلي:على هذا األساس كانت نتائج مؤشرات هذا البعد يف املؤسسة كما 
 ألف دج الوحدة:              مؤشرات بعد التعلم والنمو (:75اجلدول رقم )
 2016 2015 السنة
 الفعلي املتوقع الفعلي املتوقع البيان

 1358642 941224 1099713 671966 مصاريف العاملني اإلمجالية 
 489 440 455 423 عدد العمال اإلمجايل
 2778.40 2139.14 2416.95 1588.57 نصيب العامل )دج(

 31528 33450 22647 19538 تكاليف التكوين اإلمجالية
 774 708 868 434 املكوننيعدد العمال 

 40.73 47.24 26.09 45.01 متوسط نصيب العامل للتكوين
 52 57 44 40 عدد اتركي العمل

 10.63 12.95 9.67 9.45 معدل دوران العاملني%
 6 4 5 4 عدد حوادث العمل

 15456751 10000000 632439 758815 عدد ساعات العمل اإلمجايل)ساعة(
 0.38 0.4 7.90 5.27 العمل %معدل تكرار حوادث 

 112 125 119 129 عدد اإلطارات
 22.9 28.40 26.15 30.49 معدل التأطري %

 اعتمادا على تقارير املؤسسة الطالبعداد امن  :املصدر

وهذا راجع لزايدة  2015مقارنة بـسنة  2016يف %  23.55ن قيمة األجور ارتفعت بـنسبة أاملالحظ من اجلدول 
من القيمة املضافة احملققة،  %21.7 ما يقارب 2016عامل كما مثلت األجور يف 489اىل  455عدد العمال من 
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كما   %. 1.5أي بفارق  2015يف  %61و 2016من األجور االمجالية يف 62.5%يف حني مثلت العالوات حنو 
من زايدة نصيب العامل من األجور مقارنة مبا كان متوقع، يف حني ارتفع نصيب العامل  2015متكنت املؤسسة سنة 

. وهذا راجع 2015مقارنة بـسنة % 14.96عن املتوقع، كما ارتفع نصيب العامل بـ  %76بنسبة  2016يف سنة 
األداء يؤدي اىل ارتفاع اىل سياسة التحفيز اليت اتبعتها املؤسسة هبدف الرفع من األداء، حيث تعمل مببدأ زايدة 

كما مت توضيحه من خالل ربط حجم احلوافز املدفوعة للعاملني حبجم اإلنتاج واملبيعات احملقق   احلوافز املقدمة للعاملني
 .املبحث السابقيف 
، وهذا راجع إىل زايدة عدد 2015ابلنسبة ملصاريف التكوين فقد حققت املؤسسة احنراف سليب خالل سنة     

نفقت أذ إيف امليزانية املخصصة للتكوين   الذي شكل ضعف العدد الذي كان متوقعا لكن مع زايدة أقل املكونني
استفاد من من إمجايل األجور و % 2.61دج أي ما ميثل  22646700فراد ما يقارب املؤسسة على تكوين األ

، 2016دج للفرد الواحد يف 40730ىل مقدار إدج للفرد الواحد، مث ارتفعت 26090عامل بتكلفة  868التكوين 
فراء حيث عرفت ميزانية التكوين ارتفاعا متواصال على ألرقام اهتمام املؤسسة بتكوين األواملالحظ  من خالل هذه ا

 مدى السنوات املاضية.
وهذا راجع الرتفاع عدد  2015مقارنة بـسنة  2016ما فيما تعلق مبعدل دوران العاملني فقد ارتفع يف سنة أ    
ادرين للعمل نتيجة اخلروج اجلماعي إىل التقاعد وهو ما أثر سلبا على هذا املؤشر، مما دفع املؤسسة إىل توظيف املغ

 عمال جدد لتلبية حاجياهتا من العمالة هبدف إعادة التوازن للعمالة يف املؤسسة.                           
)على  2015حوادث يف سنة  5و 2014ث يف حاد 17فيما خيص مؤشر حوادث العمل فقد مت تسجيل       

ابلرغم من زايدة 2016حوادث يف سنة  6مستوى احملجر( وهو اخنفاض ملحوظ، يف حني أنه مل يتم تسجيل سوى 
ساعات العمل، فاخنفاض عدد حوادث العمل راجع ابألساس اختاذ املؤسسة لتدابري السالمة املهنية وحصوهلا كذلك 

قفازات  ،وذلك بتوفري اخلوذات املانعة للصوت 2011يف سنة  2007نسخةOHSAS 18001على شهادة 
 واحذية خاصة.

يف سنة % 30.44ن معدل التأطري كان أتماد املؤسسة على اإلطارات، حيث الحظ اخنفاض مستوى اعكما ي    
لة التنفيذية يف ىل زايدة العماإة اخلروج اجلماعي على التقاعد، و ، وهذا راجع الخنفاض عدد االطارات نتيج2014

لذلك ينبغي على املؤسسة وفقا ملتطلبات اخلط اإلنتاجي اجلديد، االمر الذي أثر على معدل التأطري ابملؤسسة، 
 مسنت يف اجلزائر.جهة التحدايت املستقبلية لسوق اإلمر بتوظيف إطارات كفؤة ملوااملؤسسة تدارك األ
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 والبيئياالسرتاتيجية للبعد االجتماعي  األهداف الرابع:الفرع 
مسنت من الصناعات املسببة للتلوث البيئي، االمر الذي يتطلب من املؤسسة اختاذ تدابري هامة للحد تعترب صناعة اإل

من التلوث واحلفاظ على البيئة، هذا ابإلضافة اىل االهتمام ابلعمل اجملتمعي. لذلك فان اختيار املؤشرات املرتبطة 
نب البيئي واالجتماعي يدخل ضمن األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة، حيث يؤدي دمج البعد البيئي ابجلا

واالجتماعي يف بطاقة األداء املتوازن اىل قياس وتقييم األداء الشامل للمؤسسة، ومن أهم االهداف االسرتاتيجية هلذا 
 البعد:

بغرض حتديد مدى حتقيق املؤسسة هلذا اهلدف يتم االعتماد على عدة مؤشرات أمهها،  :التلوثمحاية البيئة من -
 ل انبعاث الغبار واستهالك الطاقة:معد

والذي حيدد قيمة معدل  2006افريل  15املؤرخ يف  06/138حسب املرسوم التنفيذي رقم  :الغبارمعدل انبعاث 
معدل انبعاث الغبار يف اجلو قامت مؤسسة  التقليل منوبغرض  3MG/NM 50 انبعاث الغبار املسموح به هو

أورو مع اإلشارة أهنا كانت  4750000بتكلفة قدرها Filtre a Mancheاإلمسنت برتكيب مصفاة من نوع 
بار ىل تركيب مصايف صغرية على مستوى خط اإلنتاج بغرض حجز الغإ قة يف هذا اجملال، هذا ابإلضافةالسبا

 قل للطاقة.أواستهالك 
االقتصاد يف استهالك الطاقة من األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة، حيث تسعى لتخفيض  الطاقة:استهالك 

 التالية:حصة الطن من الطاقة )ماء، غاز، كهرابء( واليت حتسب العالقة 

(
حجم االستهالك السنوي 

حجم االنتاج االمجايل
) =  حصة الطن من الطاقة 

لتحديد مسامهة املؤسسة يف التنمية االجتماعية سوف نعتمد على مؤشر امليزانية املخصصة  احمللي:تنمية اجملتمع --
  املؤسسة:للنشاطات االجتماعية واإلنسانية. واجلدول املوايل يبني قيمة هاته املؤشرات يف 
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 للمؤسسة مؤشرات البعد البيئي :(76اجلدول رقم)
 2016 2015 السنة
 الفعلي املتوقع الفعلي املتوقع البيان

 6 10 6 10 نسبة الغبار
 1370106 1050000 1320207 1100000 حجم انتاج االمسنت )طن(

 KW/H 148500000 182291000 140655000 184512000 حجم استهالك الكهرابء
 134.67 135 138.07 135 املعدل

 3M( 132000 226585.7 105000 266017(حجم استهالك املاء
 0.19 0.12 0.171 0.120 املعدل

 3Nm) 103230000 110946333 86175850 109669432(استهالك الغاز حجم
 100.42 111.00 84.03 93.84 املعدل

 7950000 7000000 7700000 7000000 امليزانية االجتماعية )دج(

 عداد الباحث اعتمادا على تقارير املؤسسةامن  :املصدر

   
املالحظ أن معدل انبعاث الغبار الناتج عن نشاط املؤسسة يقل عن املستوى املسموح به بيئيا وهو يعترب 
 مؤشر جيد على حمافظة املؤسسة على البيئة، وهذا من النتائج اإلجيابية الناجتة عن تركيب املصايف املشار اليها آنفا. 

مقارنة  2016نالحظ ارتفاع يف استهالك املاء والغاز يف سنة أما فما يتعلق ابستهالك املياه فمن خالل اجلدول     
ىل استهالك اخلط الثاين لإلنتاج. ابلنسبة للكهرابء هناك اخنفاض ملعدل إهذا االرتفاع ميكن ارجاعه  ،2015بسنة 

 )املاء والغاز(.استهالك الكهرابء للطن املنتج من االمسنت، لذلك على املؤسسة بذل جهود أكرب لالقتصاد يف الطاقة 
ن اهتمام املؤسسة بتدعيم مؤسسات اجملتمع املدين يف ارتفاع واضح، حيث تدعم املؤسسة النوادي الرايضية أكما      

 ومؤسسات اجملتمع املدين )تزويدها مبادة االمسنت جماان(، هذا ابإلضافة اىل تدعيم مجعية مرضى الربو واحلساسية.
 بطاقة األداء املتوازن ملؤسسة االمسنت لعني لكبرية  املطلب الثالث: 

 االسرتاتيجية للمؤسسة ةالفرع األول: اخلريط
من خالل عالقة السببية اليت تربط بني مؤشرات بطاقة األداء املتوازن، يعد بعد التعلم والنمو هو الركيزة 

قدرات العاملني وضمان سالمتهم وخلق مناخ االساسية ألنه مرتبط ابلعنصر البشري يف املؤسسة وابلتايل فتطور 
قادرة على التحكم يف العمليات ، حيث تصبح عمالةال كفاءةقق حتسن يف  مالئم للعمل يزيد من مستوى رضاهم وحي

ومنه احلفاظ على  الداخلية عن طريق االستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجية، مع التحكم املستمر يف مستوايت اجلودة،
 عكس على تنمية اجملتمع احمللي.البيئة مبا ين
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 ابلضرورة لرفع من مستوى الرضا لدى العمالء )بعد العمالء( الذي ينعكسا هذه العوامل جمتمعة تؤدي اىل
 على زايدة املبيعات.

ومنه فإن حتسني رضا العمالء هو العامل االساسي الذي يؤثر إجيااب على البعد املايل للمؤسسة عن طريق 
 وزايدة الرحبية هذا ابإلضافة إىل االستغالل األمثل لألصول وابلتايل زايدة العائد على االستثمار وهوحتسني املردودية 

 اهلدف املايل للمؤسسة.
ميكن اقرتاح اخلريطة االسرتاتيجية للمؤسسة حمل الدراسة من خالل ابراز العالقة السببية وعلى هذا األساس  

العالقة  أسهمبني احملاور اخلمسة اليت ختدم االسرتاتيجية املتبعة من طرف املؤسسة يف صفحة واحدة تربط بينها 
 واملمثلة يف الشكل التايل: األعلى،من األسفل اىل  تبدأالسببية اليت 
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 (: اخلريطة االسرتاتيجية للمؤسسة 30الشكل رقم )                                    
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زايدة العائد على االستثمار

 التحكم يف التكاليف زايدة الرحبية االستغالل األمثل لألصول حتسني املردودية املالية

 املبيعاتزايدة حجم 

 حتسني احلصة السوقية رفع مستوى رضا العمالء زايدة درجة االحتفاظ ابلعمالء

 البعد املايل

 بعد العمالء

 بعد العمليات الداخلية

 االستغالل األمثل للطاقة االنتاجية
 الصيانةكفاءة عملية  التسيري األمثل للمخزون التحسني املستمر للجودة

 تنمية اجملتمع احمللي محاية البيئة من التلوث البعد االجتماعي والبيئي

 حتسني كفاءة العاملني بعد التعلم والنمو

 ضمان سالمة العاملني تطوير قدرات العاملني حتسني مستوى رضا العاملني

 الطالب انطالقا من اسرتاتيجية املؤسسةمن اعداد : املصدر
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 الفرع الثاين: تصميم منوذج بطاقة األداء املتوازن للمؤسسة 
عني لكبرية، يعكس رسالة ورؤية بمسنت بطاقة األداء املتوازن ملؤسسة اإلبناء على ما تقدم ميكن وضع منوذج ل

داء املتوازن، حيث مت ابألبعاد اخلمسة لبطاقة األهداف تتعلق رتاتيجيتها من خالل جمموعة من األاملؤسسة وكذا اس
 20 يكون حمدودا ويرتاوح بني ربط كل حمور مبجموعة من املؤشرات حيث اعترب كابالن ونورتن أن عددها جيب أن

حىت يتمكن املسريين من التحكم يف األداء وجتنب كثرة املؤشرات اليت قد جتعل عملية املتابعة لألداء  مؤشر 25و
 . أكثر صعوبة وتشتت

كما أن استخدام بطاقة األداء املتوازن يقتضي إعطاء أوزان جلميع أبعاد البطاقة، حيث ختتلف هذه األوزان حسب 
للبعد  25%ء االوزان التالية لألبعاد األربعة للمؤسسة حمل الدراسة أمهية كل بعد ابلنسبة للمؤسسة وقد مت إعطا

للبعد البيئي %10لبعد التعلم والنمو، و %20لبعد العمليات الداخلية،  25%لبعد العمالء، و %20املايل، 
واإلنتاجي وهذا على أساس األمهية اليت توليها املؤسسة لكل بعد وتركيزها ابألساس على اجلانب املايل  واالجتماعي

 واالجتماعي.اجلانب البيئي  مث علىمث على العمالء والعمال 
 التالية:كما يعتمد بناء بطاقة األداء املتوازن على حتديد املفاهيم   

 متثل األهداف املسطرة واملنشود حتقيقها من طرف املؤسسة. املستهدفة:القيم  -      
 سسة فعليا.وتعرب عما حققته املؤ  الفعلية:النتائج  -      
 التالية:وتتمثل يف املقارنة ما بني النتائج الفعلية والقيم املستهدفة وحتسب ابلعالقة  النهائية:النتائج  -      

 ( / )القيمة املستهدفة( الوزن .الفعليةالنتيجة النهائية= )النتيجة 

(
. الوزن  النتيجة الفعلية

القيمة املستهدفة
) =  النتيجة النهائية

 ويتم استخدام هذه العالقة يف حالة ما إذا كان ارتفاع املؤشر يعرب عن حالة إجيابية للمؤسسة 
 أما إذا كان اخنفاض املؤشر هو اجلانب اإلجيايب للمؤسسة مثل مؤشر معدل تكرار حوادث العمل.

  :تصبحفإن العالقة 

(
. الوزن  القيمة املستهدفة

النتيجة الفعلية
) =  النتيجة النهائية

 ويتم تطبيق هذا املبدأ على كل املؤشرات اليت تتميز بنفس اخلاصية. 
  التالية:فإن هذه النتائج تعرب عن الوضعيات الثالثة 
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 وهي احلالة األقل من املستهدف وهي تعرب عن وضعية خطرية للمؤشر.  :جداحالة حرجة  -    
 نتيجة املتوسطة للمؤشر.لكن هي أقل من املستهدف وهي تعرب عن ال :حرجةحالة غري  -    
 وهي احلالة اليت تكون يف حدود أو أعلى من املستهدف وتعرب عن وضعية جيدة للمؤشر. :جيدةحالة  -    

   التايل:وبناء على هذه الشروط ميكن توضيح بطاقة األداء املتوازن ملؤسسة اإلمسنت يف اجلدول 
 SCAEK( النموذج املقرتح لبطاقة األداء املتوازن ملؤسسة 77اجلدول رقم )

 النتيجة النهائية النتيجة املنجزة الغاية لوزنا املؤشرات احملاور
   2015 2016 2015 2016 2015 2016 
 
 
 

 احملور املايل
 
 

 6.36 5.49 %15.78 %14.81 %  12.39 13.47 5 % املالية معدل املردودية
 8.18 3.81 % 17.88 % 22.01 %10.92 28.88 5 % معدل دوران االصول
 6.77 4.90 %42.57 % 37.94 % 31.41 38.69 5 % معدل هامش الربح

 7.92 3.73 %7.61 % 8.35 % 4.80 ℅11.17 5 % على االستثمارع معدل 
 7.71 5.63 دج2624 دج2688 دج3000 دج3030 5 % اإلمسنت الطن منكلفة 

 36.94 23.56     25% أداء احملور املايل

 
 

 حمور العمالء

 % 5.42 %4.57 %1.03 %1.007 %0.95 %1.1 5 % معدل منو املبيعات
 3.88 3.75 % 6 % 8 %4.66 %6 5 % معدل شكاوى العمال

 123.7+ 95.19 %120.14 %  97.15 5 % معدل منو العمالء
% 

4.89 5.14 

 5.78 8.49 582+ 124- 503+ 73- 5 % عدد الزابئن اجلدد
 20.22 21.7     20 % أداء حمور العمالء

 
 

حمور العمليات 
 الداخلية

 6.52 6.00 130.48 120.01 100 100 5 % معدل الطاقة املستغلة
 5.73 5.36 206.37 147.18 179.78 137.23 5 % معدل دوران املخزون
 4.03 %4.20 0.124 0.119 0.1 0.1 5 % نسبة الوحدات املعابة
 5.87 5.57 2801.85 2901.55 2386.36 دج2600.43 5 % إنتاجية العامل )دج(
 تكاليف الصيانة دج

 للطن
 6.56 2.30 دج67.39 دج84.20 88.44 38.78 5 %

 م العمليات أداء
 الداخلية

% 25     23.43 28.71 

 
حمور التعلم 

 والنمو

نصيب العامل من 
 مصاريف العاملني)دج(

% 4 1588.57 2139.14 2416.95 2778.40 6.08% 7.04% 

 للعامل تكاليف التكوين
 )ألف دج(

% 4 45.01 47.24 26.09 40.73 2.31% 3.38% 

 4.87 3.90 %10.63 ℅9.67 12.95 9.45 4 % معدل دوران العمال
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معدل تكرار حوادث 
 العمل

% 4 5.27 0.4 7.90 0.38 2.66 4.21 

 3.22 3.43 22.90 26.15 ℅28.40 %30.49 4 % معدل التأطري
 22.72 18.38     20 % أداء حمور التعلم والنمو 

حمور اجملتمع 
 والبيئة

 3.33 3.33 6 6 10 10 2% معدل انبعاث الغبار
 %2.21 %2.23 100.42 84.03 111 93.84 % 2 معدل استهالك الغاز

 %2.00 %1.95 134.67 138.07 135 135 %2 معدل استهالك الكهرابء
 %1.26 %1.40 0.19 0.171 0.12 0.12 %2 معدل استهالك املاء

األموال املخصصة 
 للمجتمع

2% 7000000 7000000 7700000 7950000 2.2 2.27 

 11.07 11.11     %10 اجملتمع والبيئةم أداء 
 119.66 98.18     %100 األداء الكلي 

  السابقةاعتمادا على اجلداول ة الطالب: من اعداد املصدر

 
 كالتايل:مسنت لعني لكبرية يتضح أداء احملاور األساسية املكونة هلا  بطاقة األداء املتوازن ملؤسسة اإلمن خالل 

 من ℅98.18حيث استطاعت املؤسسة حتقيق نسبة  2015ابلنسبة لألداء املايل فقد كان مقبوال يف  :املايلاحملو 
 هذه يف تبدأ مل املؤسسة كون  احملققة، النتائج مع يتناسب ال مبستوى املؤسسة أصول ارتفاع نتيجة املسطرة األهداف

جيد، نتيجة الرتفاع وأبداء  2016سنا يف حت احملور هذا شهد هذا ومع اجلديد، اإلنتاجي اخلط ابستغالل الفرتة
ما انعكس رابح حيث استطاعت املؤسسة حتقيق رقم قياسي، ابإلضافة اىل اخنفاض تكاليف اإلنتاج املبيعات واأل

 على األداء املايل.
جيدا، نظرا الرتفاع مبيعات املؤسسة وارتفاع عدد زابئنها وهذا يعكس االهتمام  حققت املؤسسة أداء :العمالءحمور 

انعكس من خالل شكاوى بزايدة احلصة السوقية للمؤسسة وبتحقيق رضا العمالء الذي يبقى متوسطا والذي 
 د من اجلهود لالحتفاظ بزابئنها والعمل على احلصول على زابئن جدد.مر الذي يتطلب املزيالعمالء، األ

وهذا نتيجة حتسن  2015مقارنة ابألداء املقبول يف  2016النتائج أظهرت أداء جيد يف :الداخليةحمور العمليات 
مهية الكبرية اليت مثل للطاقة اإلنتاجية، وهذا نتيجة لألنتاجية العامل وكذا االستغالل األيف مؤشر تكاليف الصيانة وا

 توليها املؤسسة للتحكم يف العملية اإلنتاجية وتطويرها ومتابعة كل تفاصيلها، وهوما انعكس على مستوى األداء. 
اهتمام املؤسسة بتكوين العاملني واعتمادها على سياسة التحفيز، وكذا العمل على تقليل  :والنموحمور التعلم 

 2016حوادث العمل من خالل اختاذ تدابري السالمة املهنية انعكس ابإلجياب على هذا احملور حيث اظهر حتسنا يف
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الرتكيز عليه يف املبادرات  ابلرغم من اخنفاض مستوى التأطري ابملؤسسة وهو اهلدف الذي ينبغي2015مقارنة ب 
 املستقبلية.

اجلهود املبذولة من طرف املؤسسة للحفاظ على البيئة ابستعمال مصايف لتفادي تلويث اجلو  واجملتمع:حمور البيئة 
ابلغبار الناتج عن نشاط املؤسسة انعكس على حمور البيئة، وكذلك ختفيض استهال ك الطاقة مقارنة ابلتوقعات، 

مر الذي يتطلب اختاذ طلوب األقل من املستوى املاطاقة ماعدا مؤشر املاء الذي بقي حيث حتسن مؤشر استغالل ال
 .دابري الالزمة ملعاجلة هذا اخلللالت
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 خالصة الفصل اخلامس
مسنت األداء االقتصادي يف مؤسسة اإلمت التطرق ملؤشرات األداء االقتصادي ابعتبار ان من خالل هذا الفصل 

SCAEK  واليت تدخل ضمن مؤشرات  االمهية الكربى، وهو يعرب عن خمتلف األنشطة االقتصادية للمؤسسةيكتسي
األداء االقتصادي يف إطار التنمية املستدامة واليت تسمح بقياس االسهامات االقتصادية للمؤسسة لقياس مدى 

ابالعتماد على املؤشرات االقتصادية املتمثلة يف احلصة السوقية للمؤسسة، مدى تطور ، مراعاهتا للتنمية املستدامة
ىل مؤشرات تتعلق إمقارنتها مع تطور تكاليف املؤسسة، هذا ابإلضافة رابح احملققة ، و مبيعاهتا والقيمة املضافة واال

العمالء واملوردين والسلطات  األطراف اخلارجية ذات املصلحة واملتمثلة يف بتطور مؤشرات تعكس عالقة املؤسسة من
 العمومية.

هم املؤشرات البيئية اليت تربز مدى اهتمام املؤسسة أالبيئي للمؤسسة مت االعتماد على وبغرض تقييم األداء 
اجلو، انبعاث الغبار يف  غاز( وتطور ماء،هم هذه املؤشرات تطور استهالك الطاقة )كهرابء، اومن  البيئي،ابجلانب 

ىل جانب االهتمام ابملساحات اخلضراء وما إعاجلة خمتلف النفاايت الصناعية ىل مؤشرات تتعلق مبابإلضافة إ هذا
 للمؤسسة، ماعلى العموم يف صاحل اجلانب املايل  وايرادات، كانتنتج عن هذه االهتمامات البيئية من تكاليف 

 يعكس أداء بيئي إجيايب.
اليت تعكس اهتمام ؤشرات للمؤسسة مت االعتماد على العديد من املتقييم األداء االجتماعي فيما يتعلق ب ماأ

املؤسسة مؤشر تطور عمالة  املؤسسة، أمههاطرف من األطراف الداخلية ذات املصلحة وهي عمالة  املؤسسة أبهم
تنعكس  ومؤشرات الصحة والسالمة املهنية اليت ،ام املؤسسة بتكوين وتدريب العمالاهتم األجور ومدىمستوايت و 

االجتماعي للمؤسسة إجيايب حيث كان األداء التلوث، الناجتة عن مراض األمن خالل معدالت حوادث العمل و 
 .عموما ينعكس من خالل التطور اإلجيايب لكل املؤشرات االجتماعية املعتمدة

هم أسسة حمل الدراسة من خالل اعتماد منوذج لبطاقة األداء املتوازن للمؤ اخلريطة االسرتاتيجية و  اقرتاحوأخريا 
لكل ابعاد ء املؤسسة على أساسها ليكون شامل املؤشرات اليت تعكس االجتاه االسرتاتيجي للمؤسسة وتقييم أدا

 التنمية املستدامة.
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فعالة ال وات دمن األمراقبة التسيري  هي "تعتربمن اإلشكالية املطروحة يف بداية البحث و  البحث وانطالقاهذا من خالل 
على املدى القصري واملتوسط والطويل لتحسني أداء املؤسسة االقتصادية يف خمتلف نشاطاهتا مبا يتالءم واألهداف املسطرة 

األجل من خالل توسيع رؤيتها للنشاط واحمليط للوصول إىل مراقبة تسيري مستدامة تعمل على حتقيق تنمية مستدامة 
 ،عموما وجيهها لتحقيق التنمية املستدامةحتسني أداء املؤسسة االقتصادية وتمت دراسة دور مراقبة التسيري يف ، " للمؤسسة

، على مستوى املؤسسةالتنمية املستدامة  ادماج  حيث مت التطرق يف البداية اىل التنمية املستدامة عموما مع الرتكيز على
االنتقال اىل مراقبة التسيري كأداة للتقييم وحتسني  مث، واملفاهيم املرتبطة هبا واملتمثلة يف املسؤولية االجتماعية واحلوكمة

التنمية املستدامة اليت اهتمت بتقييم األداء  إطاراحلديثة ملراقبة التسيري يف التقليدية و األدوات اهم األداء، مع ابراز 
ء الشامل واملستدام ويف مرحلة اثلثة مت الرتكيز على األسس الثالثة لتقييم األدا ،معا والبيئياالقتصادي، االجتماعي 
 بغرض الوصول ابملؤسسة لتحقيق التنمية املستدامة. ، ابإلضافة اىل اهم املعايري واملواصفاتواملؤشرات املعتمدة للقياس

اسقاط املفاهيم النظرية على مؤسسة تتميز ابهتمامها مبجاالت التنمية النظري مت اجلانب وبناءا على ما ورد يف 
 لكبرية،وهي مؤسسة االمسنت لعني كخطوة جديدة    بتطبيق أدوات مراقبة التسيري لتحسني األداءاملستدامة واهتمامها 

حيث مت التطرق لوظيفة مراقبة التسيري يف هذه املؤسسة واألدوات املستخدمة يف الرقابة وتصحيح األداء ، ابإلضافة اىل 
املؤشرات املعتمدة واليت مت توضيحها و ابراز أمهيتها تقييم أداء املؤسسة االقتصادي واالجتماعي والبيئي من خالل اهم 

خيدم مبا منوذج لبطاقة األداء املتوازن خريطة اسرتاتيجية و  ابلتفصيل يف اجلانب النظري مث يف هناية الدراسة اقرتاح 
شمل اجلوانب املالية ت ،وحمدودة العدد لتسهيل عملية املتابعةؤشرات متكاملة و اليت مت ترمجتها اىل ماسرتاتيجية املؤسسة 

 .للمؤسسة حمل الدراسة الشامل واملستداموغري املالية لتقييم ومراقبة األداء 
توسيع رؤية املؤسسة للنشاط واحمليط واستخدام مت التوصل اىل ان ملا ورد يف اجلانب النظري والتطبيقي أساسية نتيجة كو 

 مراقبة التسيري 
من يوصلها اىل تطبيق مراقبة تسيري مستدامة متكنها للبعد االقتصادي واالجتماعي والبيئي  الرؤية الشاملةوفق هذه 

 للمؤسسة.حتقيق التنمية املستدامة 
 :البحث كما يلي فرضياتمناقشة ميكن وعلى هذا األساس  
أداة أساسية من أدوات تقييم وتصحيح األداء يف املؤسسة، ومع اعتماد املؤسسة ملبادئ التنمية تعترب مراقبة التسيري -

تقييم األداء املايل فقط اىل تقييم األداء االجتماعي االهتمام بمراقبة التسيري من اهتمامات  املستدامة وجب عليها تطوير 
بني األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت بغرض كشف مواطن الضعف وتعديلها لتحقيق الرتابط ،والبيئي 

و القيمة املضافة حمل الدراسة  طرف املؤسسة  ، حيث ارتفع رقم االعمال احملقق من على النتائج املاليةتنعكس ابإلجياب 
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صحة الفرضية وهو ما يثبت  املؤشرات االجتماعية والبيئية للمؤسسة؛نتيجة للتحسن الواضح يف  خالل السنوات األخرية
 األوىل؛

سنوية إضافية، تتحمل تكاليف  هاابلعديد من االستثمارات البيئية جعلتوقيامها تبين املؤسسة ملبادئ التنمية املستدامة -
مصايف خالل السنة نتيجة للالفرينة واالمسنت مادة تستفيد من اسرتجاع كميات هامة من مادة الكلنكري و كما جعلتها 

الذي  اجملاورة، االمرسكان املناطق صحة كل مراحل اإلنتاج للحفاظ على البيئة وصحة العمال و اليت مت تركيبها يف  
وهو  السنوية،التكاليف البيئية  املسرتجعة( فاق تكلفة الكمياتيف توفري واملتمثل سنوي )جعلها تستفيد من وفر مايل 

 صحة الفرضية الثانية؛ما يثبت 

جوانب النشاط من خالل استخدام أدوات الرقابة لتقييم األداء والعمل على املؤسسة حمل الدراسة يف اهم ان حتكم -
إضافية، والذي انعكست اىل حتسن مستوى اإلنتاج وحتقيق عوائد األداء أدى املعيقة لتحسن املشاكل االساسية جتاوز 

 وارتفاع املبالغاإلجيابية على كل األطراف املتعاملة مع املؤسسة الداخلية واخلارجية من خالل ارتفاع أجور العمال  ااثره
صحة الفرضية بفضل تطور نشاط املؤسسة وهو ما يثبت والزابئن، وهذا املخصصة للتكوين وتطور التعامل مع املوردين 

 الثالثة؛
األدوات التقليدية للرقابة املركزة على املؤشرات املالية مع اإلمهال للمؤشرات غري  تعتمد املؤسسة حمل الدراسة على-    

استعمال الكثري من املؤشرات اليت تشمل اجلوانب االجتماعية والبيئية دون وضوح يف مدى ابلرغم من املالية املهمة 
طراف القائدة لألداء يف املؤسسة بني االخدمة هذه املؤشرات لالسرتاتيجية املعلنة من طرف املؤسسة وكذلك دون تنسيق 

 ؛الرابعةعدم صحة الفرضية سواء التنفيذية او اإلدارية، وهو ما يثبت 
تعمل مراقبة التسيري املستدامة على مراقبة وتقييم األداء لألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية ابالعتماد على مؤشرات -

مالية ومؤشرات غري مالية متكاملة وفق أسس وأدوات رقابية حديثة تؤدي ابملؤسسة لتحقيق التنمية املستدامة اليت تضمن 
 ؛اخلامسةصحة الفرضية والبيئية للمجتمع ككل، وهو ما يثبت املصلحة االقتصادية واالجتماعية 

 وعليه ميكن اخلروج ابلنتائج التالية:
اليت تؤدي اىل تطور املؤسسات يف االجل  املتطلبات احلديثة يعترب ادماج التنمية املستدامة على مستوى املؤسسات من-

 واخلارجيني،مجيع األطراف ذات املصلحة الداخليني  مصاحلوخيدم القصري الطويل على حد سواء مبا خيدم اسرتاتيجيتها 
د العاملي الذي يتميز ستمرة، الن املؤسسة اليوم أصبحت معنية مبيزة االقتصاوذلك إلمناء ثروهتا وقيمتها بصفة م

جتماعية والذي تنعكس شروطه على املؤسسة يف شكل قرارات تعمل على التوفيق بني العوامل االقتصادية، اال ابالستدامة
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وهذا يف ظل حتقيق املطابقة القانونية احمللية والدولية واملفاضلة بني التكاليف  ،على املستوى االسرتاتيجي واجلزئيوالبيئية 
 ؛و حتسني األداء الشامل واملستداموالعوائد لقيادة املؤسسة حن

ضرورة التزام املؤسسة مببادئ التنمية املستدامة فرض عليها تطوير أساليب وأدوات الرقابة ، حيث تغريت وظيفة مراقبة -
األداء االجتماعي والبيئي إضافة التسيري من الرقابة التقليدية القائمة على تقييم األداء املايل اىل رقابة تعمل على تقييم 

ختالالت على املستوايت الثالثة واختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة لتصحيح االقتصادي، بغرض كشف اال لألداء
وابلتايل االعتماد على ،تسيري ومبادئ التنمية املستدامة مسار األداء الشامل الذي يعترب القاسم املشرتك بني مراقبة ال

ابعتماد مؤشرات  ملستوايت الثالثة لألداءااالجل القصري والطويل وبني أدوات رقابة إضافية تعمل على خلق التوازن بني 
املؤسسة  ابرزها بطاقة األداء املتوازن اليت تساعد على تلخيص اسرتاتيجيةسمح إبعطاء صورة امشل عن األداء غري مالية ت

 ؛يكون التقييم اكثر سهولة وداللةيف عدد حمدود من مؤشرات األداء حىت 
ارتباطه مبختلف أصحاب و لألداء على حتقيق التكامل بني أبعاد االقتصادية، االجتماعية والبيئية قيام األداء الشامل -

وااللتزام ابلشفافية واالفصاح عند احلوار  مصلحة املتعاملني مع املؤسسة من مسامهني، زابئن، عاملني وجمتمع، بتفعيل
يعد األداء االقتصادي للمؤسسة جزءا اذ  ،والبيئي نشر املؤسسة لتقارير أنشطتها يف اجملال االقتصادي، االجتماعي

تسمح بقياس  مؤشرات مالية ومؤشرات غري املاليةعلى  يعتمد أصبحلذلك  ،جوهراي لفهم مبادئها األساسية لالستدامة
انعكاسات نشاط املؤسسة على اجلانب الذي يبني  ألداء االجتماعيلهذا ابإلضافة  ،االسهامات االقتصادية للمؤسسة

منها جتاه هذه األطراف من خالل عدة أدوات  سهاماتاالحيث تقاس هذه  االجتماعي جلميع أصحاب املصاحل
فعالية مدى واليت تعتمد على جمموعة من املؤشرات تقيس ... SA8000معيار املساءلة االجتماعية  ،احملاسبة االجتماعية

تزايد اهتمام املؤسسات ومع ، جماالت املسؤولية االجتماعيةخمتلف األنشطة االجتماعية اليت تؤديها املؤسسات من خالل 
 ISO14001جمموعة من األدوات احملاسبة البيئية و البيئي من خالل وجب االهتمام ابألداء حبماية البيئة

  ،البيئي ابالعتماد على مجلة من املؤشرات تسمح بقياس وتقييم األداء.. ..EMAS واملعيار

املتوازن يف تقييم أداء املؤسسة من خالل خلق توازن بني احملاور املالية والغري مالية واليت تنعكس مسامهة بطاقة األداء -
طريق  يف النهاية على األداء املايل للمؤسسة، إببراز نقاط القوة والضعف يف املؤسسة واختاذ اإلجراءات التصحيحية عن

رية االجل ضرورة وضع منوذج يتوافق مع متطلباهتا القص االمر الذي يتطلب من املؤسسة التغذية العكسية للمعلومات
 ؛وأهدافها االسرتاتيجية

طلبه من تطوير للعملية أمهية الرتكيز على إرضاء العميل واكتساب عمالء جدد ابلرتكيز على جودة وسعر املنتوج وما يت- 
 ؛اإلنتاجية
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من خالل  تطور احلاصل يف بيئتها التنافسيةواملعلوماتية لتتوافق مع الضرورة تطوير املؤسسة لألساليب اإلدارية واحملاسبية -
 ؛على تطبيق بطاقة األداء املتوازناالستعانة إبطارات كفؤة قادرة 

اشراك مجيع املستوايت االهتمام ابملوارد البشرية ألهنا األساس لنجاح بطاقة األداء املتوازن من خالل التكوين والتحفيز و -
  ؛يف العملية

أمهية احلفاظ على البيئة وتطوير العمل االجتماعي بغرض إرضاء مجيع األطراف اخلارجية ذات املصلحة ملا له من  -
 انعكاس إجيايب على مسعة املؤسسة وعلى االقبال على منتوجاهتا.

 
 اىل النقاط األساسية التالية:دراسة حالة مؤسسة االمسنت لعني لكبرية توصلنا من خالل و  
القيادة، حيث تستعمل املؤسسة املوازانت التقديرية ولوحات التكاليف و  العامة، حماسبةاسبة املؤسسة عل احملاعتماد -

ابلرغم من تبنيها  صاحلة للتقييم على املدى البعيد للرقابة لكنها غريأساسية حمل الدراسة مناذج تقليدية وهي أدوات 
 ة؛ملبادئ التنمية املستدامة يف اسرتاتيجيتها املعلن

، االمر الذي جعل الءم والتطور الذي تشهده املؤسسةال يت بشكل حمدود مبااعتماد املؤسسة على احملاسبة التحليلية -
 جانب التحكم يف التكاليف أكثر وصعوبة ويسري بوترية حمدودة؛

على ركز للتقييم، فهي تملؤشرات اهلامة القيادة غري كافية، ابعتبارها ال تشمل بعض ا اتاملؤشرات املعتمدة يف لوح -
 املالية  املؤشرات

ابلدرجة األوىل وهتمل بقية املؤشرات ابلرغم من ادراجها يف تقارير املؤسسة اليت حيرص مراقب التسيري يف املؤسسة على 
 اعدادها؛

اإلنتاج  متكنت املؤسسة من حتقيق جزئي السرتاتيجيتها املتمثلة يف التحكم يف التكاليف من خالل ختفيض تكاليف  - 
 ؛ابلتحديد الدقيق للنقاط السوداء يف املؤسسة واليت تسبب هدر يف املوارد وهي مستمر ة يف هذا املسعى

 حيث توصلت املؤسسة لتحقيق مستوايت قياسية يف حجم اإلنتاجاإلنتاجية خالل السنوات األخرية زايدة الطاقة -
 ؛واملبيعات

بتخصيص مبالغ  هتتم املؤسسة ابلعنصر البشري من انحية التدريب وتطوير املهارات بغرض حتقيق اجلودة املبتغاة - 
 ؛دوري، لكن دون متابعة لفعالية هذا التكوين وااثره على أداء العمالهامة للتكوين بشكل 

اخنفاض مستوى التأطري يف املؤسسة خالل السنوات األخرية ، حيث اخنفض عدد اإلطارات يف املؤسسة بسبب  -
 التقاعد وهو ما شكل استنزاف للخربات يف املؤسسة اليت أصبحت تعتمد بشكل كبري على العمالة املؤقتة؛
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االقتصاد يف استغالل الطاقات غري املتجددة، حيث تعمل املؤسسة على ختفيض استهالك الغاز والكهرابء برتكيب -
 ابالضافةاىل توفري كميات معتربة من املياه لصاحل املناطق اجملاورة؛ الطاقةأجهزة خاصة لالقتصاد يف 

ار والغاز املتسرب للجو، وهو ما أثر ابإلجياب على احلفاظ على البيئة مبحاولة القضاء على التلوث ابلتقليل من الغب-
 ؛ومحاية سكاهنا من امراض احلساسية املساحات اخلضراء اجملاورة للمصنع

ابختاذ مجلة من التدابري الوقائية أدت الخنفاض حوادث  للعاملني والسالمة املهنيةالصحة  حتسني ظروف العمل وحتقيق -
 العمل واالمراض الناجتة عن خملفات هذه الصناعة؛

تشغيل سكان  ابحلرص على اجملاورةاهتمام املؤسسة ابجملتمع اخلارجي بتحسني صورة املؤسسة خاصة لدى املناطق -
 ؛على التلوث البيئيوالقضاء املناطق اجملاورة 

املسامهة يف أتطري طلبة اجلامعات واعطاءهم صورة إجيابية عن املؤسسة واملساجد و دات للجمعيات اخلريية تقدمي املساع-
  وكفاءة اطاراهتا؛

 ؛واستمرارها يف هذا املسعى اجلودة تنتهج املؤسسة نظام اإلدارة املتكامل، هذا ما جعلها ختطو خطوات هامة يف جمال - 
ي وهذا بغرض إرضاء جانب العمالء وجانب العاملني واجملتمع احمللابإلضافة اىل هتتم املؤسسة ابجلانب املايل  -  

  ؛أصحاب املصلحة
ت قد ال تتوافق مع أهداف املؤسسة يتم وضعها بطريقة غري موضوعية األمر الذي جيعل منها مصدر الختاذ قرارا -

  ؛كما اهنا ال تعكس الوضعية احلقيقية ألداء املؤسسة  وضعية املؤسسة
أداة حديثة أخرى لتقييم األداء اي  وا بطاقة األداء املتوازنتطبيق على مؤسسة االمسنت لعني لكبرية قدرة عدم  -

وكذلك  نتيجة عدم االهتمام بكييف خمتلف أدوات الرقابة مع اسرتاتيجية املؤسسة ومبادئ التنمية املستدامة املستدام
 .قلة اإلطارات القادرة على تبين هذه العملية

  :االقرتاحات  
 التالية:ميكن تقدمي االقرتاحات املتوصل اليها النتائج أساس هذه على       
العمل على ختفيض أكثر للتكاليف من خالل االعتماد أكثر على أدوات احملاسبة التحليلية وتطويرها ابالستعانة  -    

ابإلطارات الكفؤة، لكشف النقاط السوداء يف التكاليف وابلتايل تصحيحها يف الوقت املناسب بغرض الوصول لتحقيق 
 ؛التكاليف وزايدة اإلنتاج ي ختفيضاالسرتاتيجية املتبناة من قبل املؤسسة وه

طارات طريقة التكاليف املبنية على األنشطة( وتوفري اإل) ABCطرق متطورة يف حساب التكاليف كطريقة اعتماد  -    
 ؛الكفؤة لتطبيق هذا األسلوب



 الخاتمة العامة
 

 
304 

االهتمام أكثر ابلعنصر البشري وبتطوير مهاراته حىت يواكب التطورات احلاصلة يف املؤسسة سواء من انحية  -    
التحكم يف اجلودة أو التحكم يف التكاليف أو يف الكمية املنتجة ألخذ نصيب أكرب يف سوق اإلمسنت، خاصة مع 

 ؛عالية كفاءاتكثر تطورا وما يتطلبه من  إطالق اخلط اإلنتاجي اجلديد األ
 العمل على تدعيم املؤسسة إبطارات ذات كفاءة عالية تقود عملية التطوير اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها ابستمرار؛-
العلمية املستخدمة يف التقدير والتقييم والتحليل، طرق الحتديد االهداف بطريقة موضوعية وعلمية ابالعتماد على  -  

  ؛قة املقارنة املرجعيةطريابالضافةاىل طرق املقارنة ك
عانة خبرباء يف هذا اجملال تطبيق بطاقة األداء املتوازن ألهنا من الوسائل احلديثة لتقييم األداء، ابالستالعمل على ضرورة  - 

 . متكامل يف املؤسسة يعمل على تنفيذها ابشراك مجيع األطراف الداخلية واخلارجية الستحداث إطار

 :آفاق الدراسة

من خالل هذه الدراسة ميكن اقرتاح بعض املواضيع اليت قد تشكل امتدادا هلذا املوضوع الذي يعترب موضوعا واسعا 
 وهناك نقاط ميكن 

 التوسع فيها يف دراسات أخرى مثل:
 ؛لوحة قيادة الرأمسال الفكريتقييم األداء الشامل عن طريق  -
 األداء املستدام؛دور احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية يف تطوير  -
 املقارنة املرجعية وبطاقة األداء املتوازن كنظام متكامل لتقييم األداء. -
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 102 أدوات مراقبة التسيري املستدام :املبحث الرابع

 103 بطاقة األداء املتوازن املستدام املطلب األول:
 103 املتوازنالفرع األول: بطاقة األداء 

 109 سرتاتيجيةالاكنظام لإلدارة الفرع الثاين: بطاقة األداء املتوازن  
 115 بطاقة األداء املتوازن املستدامةالفرع الثالث: 
 119 لوحة القيادة للرأمسال الفكري :املطلب الثاين
 119 الفكري مفهوم رأمسال الفرع األول:

 120 انفيقاتورالفرع الثاين: منوذج سكانداي 
 122 الفرع الثالث: قياس راس املال الفكري

 125 خالصة الفصل الثاين
 126 الفصل الثالث: أسس األداء الشامل للمؤسسة يف إطار التنمية املستدامة

 128 واألداء الشاملماهية األداء املبحث األول: 
 128 مفاهيم أساسية حول األداء: املطلب األول
 128 األداء واملفاهيم املرتبطة بهالفرع األول: 

 133 الفرع الثاين: مؤشرات تقييم األداء
 137 األداء االسرتاتيجي واألداء املستدام املطلب الثاين:

 137 األداء االسرتاتيجي الفرع األول:
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 139 األداء املستدام الفرع الثاين:
 141 األداء الشامل ومؤشرات قياسه: املطلب الثالث

 141 األول: ماهية األداء الشامل للمؤسسة االقتصاديةالفرع 
 147 الفرع الثاين: مؤشرات قياس األداء الشامل

 149 األداء االقتصادي وأدوات قياسه: املبحث الثاين
 150 تقييم األداء االقتصادي: املطلب األول
 150 تقييم األداء االقتصاديمفهوم الفرع األول: 

 150 قييم األداء االقتصاديالفرع الثاين: اهداف ت
 151 املطلب الثاين: تقييم األداء املايل للمؤسسة

 151 الفرع األول: معدل هامش الربح
 152 الفرع الثاين: معدل العائد على االستثمار
 154 الفرع الثالث: القيمة االقتصادية املضافة

 156 للمؤسسة تقييم األداء العملي :املطلب الثالث
 157 وحتسني اجلودة األول: اإلنتاجيةالفرع 
 158 السوقية ورضا الزبون الثاين: احلصةالفرع 

 159 القيمة املضافة الفرع الثالث:
 159 األداء االجتماعي وأدوات قياسه: املبحث الثالث
 159 تقييم األداء االجتماعي للمؤسسة: املطلب االول

 159 الفرع األول: ماهية األداء االجتماعي
 160 قياس األداء االجتماعيالثاين: مناذج الفرع 

 162 قياس األداء االجتماعيمؤشرات الفرع الثالث: 
 165 قياس األداء االجتماعياملطلب الثاين: احملاسبة االجتماعية ل

 165 حملاسبة االجتماعيةاالفرع األول: 
 166 حملاسبة االجتماعيةاالفرع الثاين: حتدايت 

 168 قياس األداء االجتماعي معايري ومواصفات املطلب الثالث:
 168 املساءلة االجتماعية الفرع االول: معايري

 26000ISO 172االيزو  الفرع الثاين: مواصفة
 OHSAS18001 175نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  الفرع الثالث: مواصفة
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 178 األداء البيئي وأدوات قياسه املبحث الرابع:
 178 األداء البيئي للمؤسسةاملطلب األول: 

 178 األداء البيئياهية الفرع األول: م
 181 الفرع الثاين: تقييم األداء البيئي

 182 مؤشرات تقييم األداء البيئيالفرع الثالث: 
 183 األداء البيئي على األداء االقتصادي الرابع: أثرالفرع 

 184 األداء البيئي قياس أدوات ومواصفاتاملطلب الثاين: 
 184 الفرع األول: احملاسبة البيئية

 ISO14001 186الفرع الثاين: معيار نظام اإلدارة البيئية 
 EMAS)) 189الفرع الثالث: املواصفة االوربية 

 191 خالصة الفصل الثالث
  الدراسة التطبيقية

 192 اإلمسنت لعني لكبريةالفصل الرابع: دور مراقبة التسيري يف تقييم أداء مؤسسة 

 194 صناعة االمسنت يف اجلزائر املبحث األول:
 194 تطور صناعة االمسنت يف اجلزائر: املطلب األول

 194 التطور التارخيي لقطاع االمسنت يف اجلزائر الفرع األول:
 195 : توزيع مؤسسات االمسنت يف اجلزائرالفرع الثاين

 198 البيئية لصناعة االمسنتاالاثر  املطلب الثاين:
 198 البيئةعلى لصناعة االمسنت االاثر السلبية  الفرع األول:
 200 إجراءات حتسني األداء البيئي يف مؤسسات االمسنت :الفرع الثاين

 201 والتنمية املستدامة (GICA(املطلب الثالث: مؤسسة صناعة االمسنت 
 GICA) 201(تطور صناعة االمسنت يف مؤسسة  الفرع األول:

 GICA) 202(الثاين: إجراءات التنمية املستدامة يف مؤسسة الفرع 
 SCAEK 203 مؤسسة االمسنت لعني الكبريةصناعة االمسنت يف  :املبحث الثاين

 203 بعني الكبرية تقدمي عام ملؤسسة اإلمسنت املطلب األول:
 203 عني الكبريةبمبؤسسة االمسنت  التعريف: الفرع األول

 205 بعني الكبرية ملؤسسة اإلمسنتالثاين: اهليكل التنظيمي الفرع 
 208 الفرع الثالث: طبيعة نشاط مؤسسة االمسنت
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 211 جهودها يف إطار التنمية املستدامةملؤسسة و اهداف ا: الثايناملطلب 
 SCAEK 211اهداف مؤسسة  :الفرع األولزو 

 212 جهود املؤسسة يف إطار التنمية املستدامة الثاين:الفرع 
 SCAEK 217املبحث الثالث: واقع مراقبة التسيري يف مؤسسة االمسنت 

 217 وظيفة مراقبة التسيري يف املؤسسة: املطلب األول
 217 : مراقبة التسيري يف املؤسسةالفرع األول

 218 املؤسسةالثاين: مؤهالت ومهام مراقب التسيري يف الفرع 
 219 الفرع الثالث: نظام املعلومات احملاسيب يف املؤسسة

 SCAEK 222 دور امليزانيات التقديرية يف مؤسسة االمسنت: املطلب الثاين
 222 دور امليزانية التقديرية للمبيعات يف مراقبة التسيري :الفرع األول

 229 مراقبة التسيريالفرع الثاين: دور امليزانية التقديرية لإلنتاج يف 
 237 دور امليزانية التقديرية للتموين يف مراقبة التسيري الفرع الثالث:

 SCAEK 238 دور لوحات القيادة يف مؤسسة االمسنت :املطلب الثالث
 239 الفرع األول: دور لوحة القيادة اخلاصة ابملبيعات يف مراقبة التسيري

 240 اخلاصة ابإلنتاج يف مراقبة التسيريالفرع الثاين: دور لوحة القيادة 
 241 لوحة القيادة اخلاصة ابلصيانة يف مراقبة التسيري الثالث: دورالفرع 

 243 الفرع الرابع: دور لوحة القيادة املالية يف مراقبة التسيري
 246 : دور لوحة قيادة املوارد البشرية يف مراقبة التسيريامسالفرع اخل

 249 الرابعخالصة الفصل 
 SCAEK 250الفصل اخلامس: تقييم األداء الشامل يف إطار التنمية املستدامة ملؤسسة 

 SCAEK  252 : تقييم األداء االقتصادي ملؤسسةاملبحث األول
 252 املؤشرات املتعلقة ابملبيعات والعمالء والنتائج املطلب األول:

 252 الفرع األول: مؤشرات املبيعات
 254 الثاين: مؤشرات العمالء والنتائجالفرع 

 255 املطلب الثاين: املؤشرات املتعلقة ابملدفوعات واملقبوضات
 255 الفرع األول: مؤشرات التكاليف واملوردين

 257 الفرع الثاين: املؤشرات املرتبطة ابلقطاع العمومي
 SCAEK 258تقييم األداء البيئي ملؤسسة االمسنت  املبحث الثاين:
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 258 الطاقةستهالك املطلب األول: املؤشرات املتعلقة اب
 258 استهالك الكهرابء الفرع األول: تطور
 259 استهالك الغاز الفرع الثاين: تطور

 260 تطور االستهالك املاءالفرع الثالث: 
 261 املطلب الثاين: املؤشرات املتعلقة مبخلفات صناعة االمسنت

 261 انبعاث الغبار الفرع األول: تطور
 SCAEK 261املخلفات الصناعية يف مؤسسة  الفرع الثاين:

 265 املطلب الثالث: تكاليف وايرادات االستثمارات البيئية
 265 البيئية الفرع األول: االستثمارات

 267 التكاليف البيئية على نتائج املؤسسة الفرع الثاين: أتثري
 268 أتثري اإليرادات البيئية على نتائج املؤسسة الفرع الثالث:

 SCAEK 270تقييم األداء االجتماعي ملؤسسة : املبحث الثالث
 270 التوظيف والتكوينمؤشرات  :األولاملطلب 

 270 الفرع األول: مؤشرات التوظيف
 274 التكوين والتدريب الفرع الثاين: مؤشر

 275 الصحة والسالمة املهنية الفرع الثالث: مؤشر
 278 املقرتح لبطاقة األداء املتوازن ملؤسسة االمسنت لعني لكبرية النموذج: الرابعاملبحث 

 SCAEK 278املطلب األول: رؤية ورسالة مؤسسة اإلمسنت 
 SCAEK 278مؤسسة اإلمسنت الفرع األول: رؤية 

 SCAEK 278رسالة مؤسسة اإلمسنت الفرع الثاين: 
 SCAEK 279املطلب الثاين: حتديد األهداف االسرتاتيجية ملؤسسة اإلمسنت 

 280 والعمالء األهداف االسرتاتيجية للبعد املايلالفرع األول: 
 284 االسرتاتيجية لبعد العمليات الداخلية الفرع الثاين: االهداف

 286 االسرتاتيجية لبعد التعلم والنمو الفرع الثالث: االهداف
 289 والبيئياالسرتاتيجية للبعد االجتماعي  الرابع: األهداف الفرع

 290 املطلب الثالث: منوذج بطاقة األداء املتوازن ملؤسسة االمسنت لعني لكبرية
 290 الفرع األول: اخلريطة االسرتاتيجية للمؤسسة

 293 الفرع الثاين: تصميم منوذج بطاقة األداء املتوازن للمؤسسة
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 297 اخلامسخالصة الفصل 
 298 اخلامتة العامة

 305 املراجع
 316 الفهارس
 329 املالحق

 
 


