
 -احلاج خلضر – 1جامعة باتنة 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري

                                إدارة ميزانيةختصص السنة ثانية ماسرت: 
                                              

 عموتميفي القطاع الالحسيير تمراقبة  لسداسي األول في تمقياساتمحاا  اإلجابة النموذجية ال

 و أجب عليها: ثالثة أسئلةاخحر 
 يف عملية املراقبة. مبينا أمهيتها اليت يرتكز عليها نظام مراقبة التسيري،األساسية  اشرح املفاهيم السؤال األول:

 (ن 5.6)
مبني يف  . كما هووالنجاعة املالئمة، الفعاليةمفاهيم أساسية، و هي  يرتكز نظام مراقبة التسيري على ثالثة

 الشكل التايل:
 
 
 
 
 

 و ميكن شرح املفاهيم اليت يرتكز عليها نظام مراقبة التسيري كما يلي:
 الفعالية: تعين مقارنة النتائج باألهداف. -
 هي مقارنة الوسائل املتاحة باألهداف احملددة.املالئمة:  -
 احملققة بالوسائل )املوارد( املستخدمة.النجاعة: هي مقارنة النتائج  -
 ما يلي:في تظهر أمهيتها يف عملية املراقبة 
 الوقوف على املشكالت والعقبات اليت تعرتض انسياب العمل التنفيذي قصد تذليلها. -
 اكتشاف األخطاء فور وقوعها أو حىت قبل وقوعها كي تعاجل فورا أو يتخذ ما يلزم ملنع حدوثها. -
 املديرين للتأكد من كفاءهتم يف مجيع املستويات و حسن سلوكهم.تقييم  -
 و ضغط اإلنفاق يف اجملاالت غري احليوية و حتقيق اإلدارة االقتصادية. احلد من تكاليف العمل و نفقاته -
 الوصول إىل معلومات واقعية عن سري العمل من أجل ترشيد عملية اختاذ القرارات. -

هي التوفيق والربط بني  إىل حتقيقها مراقبة التسيري نظام سعىاليت ي األهداف االسرتاتيجيةمن  السؤال الثاني:
 ن( 5.6) يري االسرتاتيجي و التسيري العملي يف املؤسسة. اشرح كيف يتم ذلك.التس

 مراقبة

 التسيير

 



 يتضمن التسيري بعدين أساسيني مها:
 املؤسسة على املدى البعيد.(: الذي يتابع نشاط Gestion Stratégiqueالتسيري االسرتاتيجي ) -
 (: الذي يتابع نشاط املؤسسة على املدى القصري.Gestion Opérationnelleالتسيري العملي ) -

 و هذا ما يوضحه الشكل التايل:

 
                  نتيجة لذلك أخذت مراقبة التسيري بعدا عمليا و اسرتاتيجيا يف آن واحد، كما أن مهمة 

و كذا وظيفته و تأثريه على التسيري تتغري حبسب البنية التنظيمية اليت  اليت يستعملها مراقب التسيريو دور األدوات 
مج يف القرار إىل مسري عملي حقيقي مد اختاذينتمي و يتطور فيها، فلقد انتقل دوره من مساعد بسيط على 

 .اخلطوط التسلسلية
   بعمليات الرقابة الداخلية  او عالقته يات الرقابة التنظيميةوضح مكانة مراقبة التسيري بني مستو  السؤال الثالث:

 ن( 5.6) اليت تقوم هبا املؤسسات. و اخلارجية
منوذج لبناء الرقابة التنظيمية تبنتها العديد من املؤسسات، حيث قام  باقرتاح R.N. Anthonyقام 

التسيري اجلاري والعمليات األساسية، و لكل ، االسرتاتيجيةبتقسيم العمليات التنظيمية إىل ثالثة مستويات: 
طيط التخ مستوى مسؤولني خمتلفني. و يف املقابل استطاع أن حيدد لذلك ثالث مستويات للمراقبة و هي:

 االسرتاتيجي، مراقبة التسيري و املراقبة التنفيذية.
لدور مراقبة التسيري، فهي تندرج  كما أن جتزئة مراقبة املؤسسة إىل ثالث نظم جزئية للمراقبة، تسمح بتحديد دقيق

 :يوضحه اجلدول املوايلو هذا ما  ،بني اخليارات االسرتاتيجية والنشاطات اليومية، أي أهنا مبثابة وسيط بينهما
 املراقبة التنفيذية مراقبة التسيري التخطيط االسرتاتيجي

يهدف التخطيط االسرتاتيجي إىل حتديد 
 أهداف املؤسسة واملوارد الالزمة

 لتحقيقها.
حتدد فيما بعد سياسات احلصول و 

و يرتجم  حتويل استعمال هذه املوارد.
هذه السياسات إىل خمططات و موازنات 

 . باستمرار تكون حمل دراسة و متابعة

 
 
 
 

 مراقبة التسيري كوسيط

تنظيم و تسيري املهام املتكررة عن  يتم
طريق املراقبة التنفيذية أو مراقبة املهام، 
اليت تسمح بالتأكد من أهم املهام قد 

 أجنزت بكفاءة و فعالية.
حتدد هذه املراقبة اإلجراءات الروتينية،  
كما حتدد غالبا اآلليات اليت تسمح 

 بتعظيم املهام املتكررة.



           قيادة أفضل لالسرتاتيجية احملددة  على ملراقبة التسيري هو مساعدة اإلدارةو عليه فإن الدور األساسي 
و هذا من خالل متابعة تنفيذها، و ذلك يستلزم ضرورة معرفة مراقب التسيري باالسرتاتيجية حىت يتمكن من توفري 

 املعلومات الالزمة لضمان التنفيذ الناجح لالسرتاتيجية احملددة.
  الرقابة الداخلية واخلارجية:عمليات مراقبة التسيري بعالقة  -

تعترب الرقابة الداخلية إحدى الشروط األساسية لدقة و مصداقية احلسابات، و هي حتدد كذلك درجة 
. و بالتايل الثقة اليت ميكن أن نوليها للمعلومة احملاسبية واليت حيتاجها مراقب التسيري عند تصميمه لنظام املعلومات

 عند تصور نظام مراقبة التسيري. االعتبارتوفري نظام الرقابة الداخلية هو من األولويات اليت جيب أخذها بعني فإن 
خالل فرتة املراقبة داللة على عدم  قدمها املراقب اخلارجي يف تقريرهمن جانب آخر، املالحظات اليت ي

ذا التقرير هو نقطة أساسية الطمئنان مراقب التسيري انتظام و مصداقية املعلومات املالية للمؤسسة، و بالتايل فإن ه
 للمعلومات املالية املقدمة له.

و األدوات  مبينا املستويات التنظيمية مراحل تطبيق مراقبة التسيري،  فيه وضحأرسم شكال تالسؤال الرابع: 
 (.56يف احملاضرة الثانية ص  موجود)الشكل  ن( 5.6) كل مرحلة.املرتبطة ب
 ن(5.6)املوازنات التقديرية ألغراض مراقبة التسيري. مزايا أداة وظائف و أهم اشرح الخاتمس:السؤال 

فالرغم من أن . تسيري املوازنات التقديرية األداة األكثر استخداما ملراقبة التسيري يف املؤسسات يعد نظام
الباحثون ركزوا على دور وحيد هلا واملتمثل يف كونه أداة لتقييم األداء، و لكن يف الواقع فإن أمهية املوازانات إىل 
جانب قيامها هبذا الدور الرقايب يف تقييم األداء و تصحيحه، فإهنا تقوم بأدوار عديدة أخرى كالتخطيط، اختاذ 

 .ا التأثري على سلوك املوظفني و حتفيزهمالقرارات، االتصال، التنسيق و كذ
مزايا و فوائد عديدة للمؤسسات بغض النظر عن حجمها  و بالتايل يقدم نظام تسيري املوازنات التقديريةل 
 و ميكن القول بأن أمهية هذه األداة اإلدارية متكن يف قدرهتا على القيام بالوظائف اإلدارية التالية: .أو طبيعتها

 ير والتخطيط.وسيلة للتقد -
 وسيلة للتنسيق واالتصال. -
 وسيلة للرقابة. -
 وسيلة لتحسني األداء املايل.  -
 ... إخل. -
 

 ( للجميع.5.0تمالحظة: نصف نقطة )
    

 
 للجميع بالحوفيق


