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 العلوم المالية والمحاسبةتعاون مع قسم الب
          فرقة بحثو 

 التعمم مسارات: خالل من الجزائرية لممؤسسات التنظيمية الديناميكيات تحقيق في التسيير مراقبة دور
 القرار واتخاذ االبتكار التنظيمي،

 حولعن بعد  يوم دراسيتنظم 
 

 
 

 8282أكتوبــــــــــر  82يوم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 بليدية وحيد د. المشرف العام لليوم الدراسي

 د. لشهب صفاء    رئيسة اليوم الدراسي
 د. حمدي باشا نادية     رئيسة اللجنة العلمية

 د. لشهب سلمى رئيسة اللجنة التنظيمية

  
ث العلميــــــــم العالي و البحـــــــــوزارة التعلي  

    -8-جامعة البليدة 
 وم التسييـــــرـــــكليـــــة العلـــــوم اإلقتصاديــــــة والعلــــــوم التجاريــــــة وعل

 

 
 

 قتصادية الجزائرية بين الواقع المأمولمراقبة التسيير في المؤسسات اال
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 :المطروحةاإلشكالية 
زيادة حالة اجملال الرقمي، ع التنافسية، توسيتسم السياق االقتصادي العادلي احلايل بارتفاع ادلنافسة ومتطلبات القدرة 

وتوقعات خمتلف أصحاب  ؤسساتموادلسؤولية االجتماعية )واجملتمعية( لل اوف ادلتعلقة بالتنمية ادلستدامة، زيادة ادلخعدم التأكد
 .بشكل خاص ومراقيب التسيريبشكل عام  سريينىذه التغيريات تتحدى ادل…. ادلصلحة

النشاط  ذاك، على أهنا "واإلداريالقتصادي االفين ادلزدوج "يف بعدىا  عرف، اليت ت  راقبة التسيريالتعرف على ادل، يتم يف ىذا السياق
تعتمد ادلسارات اليت  بتشجيع وتقييم األداء كاتالدعم لصنع القرار ودمارسة مسؤولياهتا وطرق توجيو السلو ؤسسات الذي يوفر للم

 .ادلؤسسات العمومية واخلاصةجودة ادلخرجات ادلقدمة من قبل كل من ضمان عليها تنفيذ االسرتاتيجية و 
 

للنهوض باالقتصاد  مجلة من التدابري واالصالحات الواسعة، منذ االستقالل، يف اجلزائر شهدتاالقتصادية وبالرغم أن الوضعية 
سواء من الناحية  نفسها يف وضعية صعبةغري أن اذلدف مل يكن باألمر اليسري باعتبار أن اجلزائر ادلستقلة وجدت  الوطين

اجلزائرية كن ادلؤسسات ولكي تتم وعليو أدت اىل انتشار البريوقراطية وتضارب األىداف وطرق العمل. اليت  االقتصادية أو االدارية
اليت ىي يف  التسيريوأدوات مراقبة التزود بوسائل التنسيق  عليها، أىدفها األساسية يف ظل الوضع التنافسي الذي تعيش من ربقيق 

أو جهل كيفية  واليت أدى غياهبا وقليلة الفعالية على مستوى القطاع اخلاص الغالب غري موجودة على مستوى القطاع العمومي
   .انتشار العديد من الصعوبات وادلشاكل يف النظام التسيرييإىل  تطبيقها

 
رغم أمهيتها يف رسم سياستها وتقييم أداء  أدوات مراقبة التسيريتطبيق كيفية ادلؤسسات االقتصادية يف اجلزائر  ذبهل العديد من 

ة اقبر مادلتمثل يف اختيارية ادلؤسسة يف تطبيق أدوات  11 – 70أنشطتها وذلك بسبب الفراغ القانوين الناتج عن تطبيق القانون 
مل يؤخذ بعني االعتبار إلزامية تبين أدوات إال أنو  0770رغم اإلصالحات احملاسبية وادلالية اليت انتهجتها اجلزائر يف سنة و التسيري، 

 دلوازنات التقديرية، اطورت بشكل كبري يف الدول ادلتقدمة مثل االذباىات احلديثة يف إدارة التكلفةتالتسيري واليت طبقت و  اقبةر م
التسيري سامهت يف ربسني  مراقبة، حيث توصلت بعض الدراسات إىل أن تطبيق أدوات لوحة القيادة، بطاقة األداء ادلتوازن...اخل

 .الوضعية التنافسية وأداء ادلؤسسات االقتصادية دما جعلها ربتل مكانة يف األسواق احمللية واألجنبية
 

التسيري يف  مراقبةتطبيق أدوات  الدراسي من خالل أمهية مسايرة التطورات احلديثة يفاليوم دما سبق ذكره تتضح معامل إشكالية 
 حبيث سيتم معاجلة االشكالية التالية: ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية

 
المؤسسات االقتصادية على مستوى التسيير  مراقبةما هي متطلبات تجسيد نظام 

  في ظل التحوالت االقتصادية الراهنة؟ الجزائرية
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 يوم الدراسيالأهداف 
 

 :نلخص أمهها فيما يلي األىداف من مجلة ربقيق إىل الدراسي يومال ىذا خالل من نسعى
 طرح مواضيع حبثية تستجيب لسياق وخصوصيات ادلؤسسات اجلزائرية؛ 
 فتح النقاش حول األبعاد النظرية دلراقبة التسيري؛ 
 كبطاقة االداء على مستوى ادلؤسسات اجلزائرية خاصة احلديثة منها:   التسيري ادلسامهة يف نشر استخدام أدوات مراقبة

ادلتوازن، أسلوب التكلفة ادلستهدفة وحماسبة التكاليف على أساس األنشطة من خالل توضيح الدور الذي تلعبو فيما 
 يتعلق بتقريب الفجوة بني النتائج ادلتوقعة والنتائج احملققة والتحسني ادلستمر ألداء ادلؤسسة.

  وادلهنيني ورجال األعمال وطالب الدكتوراه.والباحثني تبادل اخلربات بني األكادمييني 
 التقريب بني الباحثني وادلمارسني من خالل توجيو وتنفيذ مشاريع ؛ 
 على مستوى خمتلف السياقات التنظيمية دلراقبة التسيرياحلالية وادلستقبلية  مناقشة التحديات. 

 

 المحاور األساسية 
: 

  :مراقبة التسيري وازباذ القرار تطور مراقبة التسيري عرب الفكر االداري، ) االطار النظري دلراقبة التسيري المحور األول
  ؛( ...األداء تقييم مراقبة التسيري و 

  :؛مراقبة التسيري يف مواجهة السياقات اجلديدة )الرقمنة، االبداع، ادلسؤولية االجتماعية...(المحور الثاني 
 :مراقبة التسيري يف مراقبة التسيري يف ادلؤسسات غري الرحبيةادلؤسسات العمومية ) مراقبة التسيري وحوكمة المحور الثالث ،

 ؛سات اخلدماتية...(امعات، مراقبة التسيري يف ادلؤسادلستشفيات، مراقبة لتسيري يف اجل
 الحديثةمراقبة التسيير الدوليــة في اســتخدام أدوات الوطنية وعــرض التجــارب  :رابعالمحور ال. 

 

 إجراءات المشاركة:
 أن يكون البحث أصيال ومرتبطا دبوضوع اليوم الدراسي بصورة واضحة. 
 شكل ملف وارد  ترسل الورقة البحثية يفWORD  :عن طريق الربيد اإللكرتوين التايل 

managementcotrol.dz@gmail.com  

mailto:managementcotrol.dz@gmail.com
mailto:managementcotrol.dz@gmail.com
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  خبط ةباللغة العربية مكتوب البحثيةتكون الورقة Simplified Arabic بتباعد بني األسطر 11  حجم Simple 
 .Simple بتباعد بني األسطر 10حجم  Times New Romain خبط ةوباللغة الفرنسية أو اإلذمليزية مكتوب

  اجع وادلالحق.صفحة دبا يف ذلك قائمة ادلر  11الورقة البحثية ادلقدمة جيب أن ال يتجاوز عدد صفحات 
 .وجيب أن تشمل الورقة البحثية ملخصا باللغة العربية  ينبغي أن تنسق األوراق البحثية مع أصول العمل البحثي العلمي

 . واللغة االذمليزية
 .ال بد أن تكون الورقة البحثية معدة بعناية وموثقة جيدا بادلصادر 
  0707ر أكتوب 20 كاملة يوم:   األوراق البحثيةيكون آخر أجل الستالم. 

 

 


