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الممارسات 
الجيدة الخاصة 

بالتدبير
قمتم بتكوين فريق عملكم و بتوفير األموال الالزمة لبدء النشاط التجاري، بادروا باتخاداإلجراءات 

الصحيحة منذ البداية !

نقترح عليكم مجموعة من أفضل املمارسات من أجل مساعدتكم في نشاطكم التجاري. 

الممارسات الجيدة الخاصة بمراقبة التدبير 
من أجل مراقبة تدبير شركتكم وأنشطتكم التجارية، عليكم أوال التخطيط، ثم وضع امليزانية وفي األخير 

العمل، التصحيح و القيام باملتابعة.

1. التخطيط

3. التصرف والمتابعة

2. وضع الميزانية

3. التصرف ومراقبة االنجازات

2. وضع الميزانية

1. التخطيط

حددوا عمليا إستراتيجية :
•  التمويل ؛

•  تسيير و تدبير الموارد البشرية ؛
•  االستثمار وسحب االستثمار ؛

•  اختيار األزواج منتوج / أسواق ؛ 
•  تكيف اإلنتاج.

عمل،  إلى خطط  الحقائق  ترجمة  من خالل  أهدافكم  حققوا 
الرقابة  نظام  يتم وضع  تعمل بشكل سلس.  أنها  تأكدوا من 

و الخاص باتخاذ القرارات باستعمال أدوات مثل :
•  الخطط على المدى المتوسط والبعيد ؛

•  إحصاءات المحاسبة اإلضافية ؛
•  المحاسبة العامة و التحليلية ؛
•  النسب و المؤشرات )KPI( ؛

•  أدوات المتابعة ؛
•  نظام تتبع الميزانية.

قوموا بإنشاء وتنسيق والموافقة على ميزانيات 
شركتكم. ذلك هو التنفيذ :

•  اإلنساني ؛
•  التجاري ؛

•  اإلنتاجي و الخاص بالمشتريات ؛
•  المالي ؛

•  اإلستثماري ؛
•  تقييم النتائج المستقبلية ؛

مع  بالمقارنة  الموارد  استخدام  من  •  التحقق 
مخطط النتائج. 
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الممارسات 
الجيدة الخاصة 

بالتدبير

 احرصوا على ربحية منتوجاتكم و خدماتكم !
كيف ذلك ؟ السبل الرئيسية لتحقيق ذلك هي كالتالي : 

يجب على الشركة أن تعمل وفق المستوى المخزون األمثل، تجنبا للعديد من الصعوبات. و لتحقيق ذلك، 
يمكنها اعتماد أحد أساليب إدارة المخزون التالية :

الطرق املوصى بها لتدبير املخزون

الشرحإسم الطريقة

وتسمى أيضا "طريقة التقويم" و تتمثل في طلب كمية محدودة في وقت محدد، طريقة تجديد المخزون
قريبة من كمية الطلب االقتصادي )صيغة و يلسون أو كمية الطلب االقتصادي(

 طريقة تدبير طلب المخزون 
باعتماد نقطة الطلب

و هي تعتمد على نظام طلب كمية ثابتة حسب تاريخ متغير عند الوصول لمستوى 
معين من المخزون )وتسمى نقطة الطلب( والذي يعلن بإطالق طلب تجديد 

المخزونات.

تتجلى في طلب كمية متغيرة خالل تاريخ معين باعتبار أن مستوى المخزون الذي طريقة اتمام ملء المخزون 
يجب ملئه يتغير حسب حجم المبيعات في حين أن التاريخ اليزال هونفسه.

طريقة تجديد المخزون عند 
الطلب

تتجلى هذه الطريقة في القيام بطلب كميات متغيرة في اوقات مختلفة حسب 
الطلب.

معرفة أسعار التكلفة 
ومكوناتها

 تحديد املصاريف
املحاسبة التحليليةالثابتة من البداية

•  ضرورة القيادة الجيدة 
للمقاولة 

•  العمل على تحسني الهوامش
•  تحسني نسبة الربح

•  تحديد أسعار مالئمة

•  تحديد املصاريف الثابة 
إلى أقصى درجة، ألنه 
للمقاولة أسس هشة في 

البداية
•  أعطوا األفضلية للنفقات 
املتغيرة حسب الطريقة 
ريف  مصا ال   : لية  لتا ا

بدون نشاط

• التحكم في النفقات
• تحليل وتفسير الفوارق

•  أداة حقيقية لتدبير وقيادة 
املقاولة

الممارسات الجيدة الخاصة بتدبير سلسلة 
التزويد

تحسني إدارة املخزون

ينتج عن المخزون المفرط : 
• ارتفاع التكاليف الثابتة )المحالت واآلالت ومصاريف إدارة منطقة التخزين(

•  ارتفاع التكاليف المتغيرة )رواتب الموظفين ومصاريف الصيانة واإليجار والكهرباء و إنخفاض 
قيمة المخزون(

• تباين في الخزينة

يؤدي مخزون منخفض إلى :
• نفاد المخزون

• فقدان جزء من الزبائن اثر عدم احترام االجال المحددة
• تعطيل سلسلة االنتاج
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الممارسات 
الجيدة الخاصة 

بالتدبير

 الممارسات الجيدة الخاصة
بالتدبير المالي

إدارة
حسابات الزبائن

تعد مراقبة حسابات الزبائن أساسية بالنسبة للشركة، لذلك، يجب إيالء اهتمام خاص 
لعملية الفوترة إلى حين تحصيل ديون الزبائن.

 فيما يلي بعض الممارسات الجيدة لمراقبة حسابات الزبائن :

• فرزالمبالغ الواجب تحصيلها حسب كل زبون
• فرز الفواتير حسب الزبائن

• تحديد المدة ابتداء من إصدار الفواتير
• التذكير األتوماتيكي عند وصول الموعد النهائي لحساب الزبون

نظام جيد لمتابعة 
الحسابات

•  إبرام اتفاق مع زبونكم لكي ال تتم الفوترة عن طريق إرسال فاتورة واحدة 
فقط عند إتمام األعمال

•  إرسال مجموعة من الفواتير خالل فترة معينة و ذلك حسب التقدم المحرز 
في االعمال.

اعتماد الفوترة عبر مراحل

•  تقديم حافز لزبونكم لدفع المستحقات الواجبة في أسرع وقت ممكن 
•  من الممارسات الشائعة، منح تخفيضات بنسبة 2 % عند الدفع التام في 

اقل من 10 أيام 

منح تخفيضات مالية عند 
التسديد المبكر

•  غالبا ما يخول استخدام التكنولوجيا توفير الوقت
•  التحويل الفوري لألموال من حساب زبونكم إلى حساب شركتكم.

•  سيتيح لكم استخدام الدفع االلكتروني تجنب االجال و ستالحظون التأثير 
االيجابي على سيولة شركتكم.

اقتراح الدفع االلكتروني

•  في العديد من المجاالت حيث يتطلب تسليم المنتوج أو الخدمة فترة 
عمل طويلة

•  ال بد من طلب وديعة للزبون لتغطية حصة من األعمال التي سوف يتم 
فوترتها قريبا

طلب الوديعة من الزبون

•  يسمح إرسال كشوفات الحساب لجميع الزبائن في بداية كل شهر بالتوفيق 
بين الفواتير المستلمة مع كشف الحساب المرسل

•  و يسمح أيضا بالتأكد من تسجيل جميع الفواتير ويقلل من خطر فقدانها

إرسال كشوفات الحساب 
كل شهر

•  على سبيل المثال، ترسل الشركة كشف حساب بعد 30 يوما، وتذكيرا 
بعد انصرام 60 يوما ثم تقوم باإلتصال بالزبون في غضون 90 يوما. تبني سياسة التحصيل

تدبير
العالقات مع املوردين

في معظم الحاالت، يكون على شركتكم العمل مع الموردين من أجل ممارسة نشاطها. 
وبذلك يصبح المورد شريكا ال يمكن االستغناء عنه لمزاولة النشاط.

فيما يلي نصيحتين أساسيتين تخصان العالقات مع الموردين :

تنويع مصادر التزويد

يمكنكم الحصول على العديد من المزايا عن طريق وضع الموردين في منافسة )إن أمكن 
ذلك( للحصول على أفضل الصفقات فيما يخص آجال التسليم، شروط الدفع، سعر الشراء 

أو جودة المنتوج على سبيل المثال.

مراقبة وضعية الموردين

المورد عبارة عن شركة مثل أي شركة أخرى والتي قد تواجه صعوبات في أي وقت. كما 
يجب على الشركة مواكبة وضعية مورديها الستباق احتمال انقطاع التزويد و الذي قد يمكن 

أن يكون مضرا بالشركة.
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الممارسات 
الجيدة الخاصة 

بالتدبير

تمويل الحاجة لرأس المال العامل أمر ضروري، الشيء الذي 
يجعل الشركة تابعة لمصرفها البنكي. وبالتالي، تتجلى الحاجة 

إلى السعي لتقليصه. 

يؤثر قطاع النشاط على مستوى الحاجة إلى رأس المال العامل : الحاجة إلى رأس 
المال العامل في النشاط الصناعي ليست هي الحاجة إليه في نشاط التوزيع.

عموما، فإن القطاعات التي لديها فائض من رأس المال العامل أو حاجة منخفضة 
جدا هي تلك التي يدفع لها الزبائن على الفور والتي لديها مخزون قليل جدا.

يجب اقتران دراسة التنظيم الداخلي بمراجعة المنافسين من أجل وضع أهداف 
معقولة بخصوص رأس المال العامل لتحقيقها

1. تعريف الحاجة لرأس املال العامل

2. لماذا يجب تقليصه ؟

+

=

+

ضبط الحاجة
إلى رأس املال العامل

• الحاجة لرأس المال العامل تأتي من الفرق بين اإليرادات و المصاريف المالية.

•  باإلضافة إلى المخزون، فإنه يتكون أساسا من القروض الممنوحة للزبناء والديون المستحقة 
للموردين.

•  فمن الناذر أن تدفع الشركة مورديها أثناء تسليم المنتجات، ومن الناذر كذلك أن تتلقى الدفع 
عند تسليم السلع أو الخدمات المقدمة.

•  غالبا ما تتراوح آجال الدفع مابين 30 و 90 يوما، فتحتم على الشركات توفير الخزينة المالئمة.

في جميع الحاالت إنه يمكن ويجب التحكم في الحاجة لرأس المال العامل.

تتبع حسابات المزودين و الزبناء، فضال عن التحكم في الحاجة لرأس المال العامل ال يمكن أن يتم 
دون مسك المحاسبة. حتى أنها واجب قانونيا ألي تاجر.  

3. تقييم المستوى الصحيح للحاجة لرأس المال العامل

•  الحاجة إلى رأس المال العامل إيجابي ال يعني سوء اإلدارة إال إذا كان مفرطا، ألنه هو المال الذي 
يمكن استخدامه في شيء آخر.

•  غالبا ما يكون من المستحيل إزالته، و لكن حاول تحسينه بأقصى قدر ممكن لذلك من األفضل 

تتبع تغيراته بانتظام. 

•  يجب أن يتوفر المسير بمكتبه على بيان موجز عن احتياجات رأس المال العامل و كذا الخزينة 
يوميا أو أسبوعيا على األقل.

الحاجة لرأس 
المال العامل

إمكانية تطوير 
الشركة

خزينة مرتفعة

عالقات جيدة مع االبناك 
ازمة  خطر  من  والتقليل 

االخفاق
نسبة الربح 

مرتفعة

بنية مالية متينة

!
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الممارسات 
الجيدة الخاصة 

بالتدبير

تعتبر إدارة المعلومات مسألة إستراتيجية لسير الشركة. إنها أساسية لتحسين اتخاذ القرارات و ضمان استمرارية 
الشركة التي أصبحت تنخرط في بيئة أكثر حيوية وترابط. 

 على المستخدمين إدارة وحماية و بث المعلومات المتاحة بحكمة.

ما الهدف من التدبير الجيد للمعلومات؟ 

ما الشكل الذي يمكن أن تأخذه املعلومة ؟ 

كيف يتم تحسني معالجة املعلومات ؟

 معلومة واضحة
إجراءات فعالةالخيارات األمثلو شاملة و متسلسلة

قرص مدمج أو حامل المعلومة
» USB « مفتاح

عندما تتم معالجة 
المعلومة وتخزينها من 

قبل نظام إلكتروني

مستندات األوراق

غير مادي

مادي

لملفات  ا و ئق  ثا لو ا تمييز 
التمييز  بنظام  باإلستعانة 
المالئم قبل أي تبادل أو نشر

أخد الحيطة : عدم اغفال 
مراقبة الملفات

االحتفاظ   : لوثائق  ا حفظ 
بها ثم إتالفها وفقا لآلجال 

واإلجراءات القانونية

الممارسات الجيدة الخاصة بالتواصل 
وإدارة المعلومات

يعتبر التواصل أساسيا للشركة.
كما أن مناقشة القضايا المتعلقة بالمشروع، والشراكات وغيرها ضرورية إلنجاح أي نشاط تجاري.

و أيا كان نشاطكم التجاري وحجم شركتكم، يجب اعتماد نظام تواصل مالئم لتعزيز نموها.
فيما يلي نقدم خمس ممارسات جيدة لمساعدتكم على تحقيق تواصل فعال.

استخدام عقالني للهواتف 
الذكية وأجهزة الكمبيوتر 
خطر  لتجنب  لة  لمحمو ا
تسرب المعلومات السرية
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الممارسات 
الجيدة الخاصة 

بالتدبير

وإدماج  7.  استقبال 
الموظفين الجدد

توفير جميع المعلومات الالزمة 
لتسهيل إدماج الموظف الجدد.

المنوطة  المهام  3.  تدوين 
بالمستخدمين

•  وصف دقيق للوظيفة.
•  اختيار الشخص المناسب في الوظيفة 

المناسبة.
4. إدارة التنمية

والنتائج  للسلوك  واضحة  توقعات  •  تحديد 
المتعين تحقيقهامن طرف الموظف.

•  وضع خطط التطوير والتحسين.

6. إدارة التكوين
التكوين  احتياجات  استهداف 
المالئم  النموذج  و  الخاصة 

لتطوير المؤهالت.

2.  السياسات 
الداخلية و كتيب 

دليل الموظف
الالزمة  الوسائل  •  توفير 

لتسهيل إدماج الموظفين.
•  تسهيل تيسسير عملية اتخاذ 
القرار من خالل التركيز على 

القواعد والحقائق.

5.  إدارة ملف 
الموظف

الحصول على كل المعلومات 
بسـرعة  للتصـرف  الالزمـة 
و بشكل مناسب في حالة نزاع 
أو في الحاالت المسـتعجلة.

1.  جذب و توفير شروط 
وفاء المستخدمين :

•  مالئمة إستراتيجية األعمال لمهمة 
وقيم الشركة .

منهـج  وتطبيـق  اختيـار  •  حسـن 
تدبيرالمـوارد البشـرية مـن أجـل 
التوظيـف. ممارسـات  تحسـين 

بتداول  المرتبطة  بالتكلفة  •  اإللمام 
المستخدمين.

الممارسات الجيدة الخاصة بتدبير الموارد 
البشرية

يمكن تقديم الممارسات الجيدة التي تخص تدبير الموارد البشرية على النحو التالي :

الممارسات الجيدة الخاصة بإدارة الجودة
من أجل خدمة ذات جودة ينبغي التركيز على المحاور السبع التالية :

التركيز على الزبناء
•  تحديد الزبناء الذين تخلق لهم الشركة القيم ؛

•  ربط أهداف الشركة باحتياجات إنتظارات الزبناء ؛
•  قياس ورصد رضا الزبناء واتخاذ اإلجراءات المناسبة ؛

•  إدارة نشيطة للعالقات مع الزبناء لتحقيق تنمية مستدامة.

الريادة
•  إرساء ثقافة الثقة والنزاهة ؛

•  تشجيع االلتزام بالجودة في جميع مستويات المؤسسة ؛
•  التحفيز و التشجيع واالعتراف بمساهمة الموظفين.

مشاركة الموظفين 
•  تسهيل المناقشات المفتوحة وتبادل المعارف والخبرات ؛

•  تمكين الموظفين من تحديد العراقيل أمام تحقيق األداء المطلوب واتخاذ المبادرات دون تخوف ؛
•  تمكين الموظفين من التقييم الذاتي الدائهم بالنسبة ألهداف شخصية.

نهج العمل
•  تحديد أهداف النظام والعمليات الالزمة لتحقيقها ؛

•  فهم قدرات المنظمة وتحديد المعيقات في الموارد قبل التصرف ؛
•  ضمان توفر المعلومات الالزمة لتنفيذ وتحسين العمليات.
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الممارسات 
الجيدة الخاصة 

بالتدبير

تبني	منهجية	مستمرة	 للتحسين9
عدم	االقتصار	على	قياس	اآلجال	 والتكاليف	دون	تتبع	األولويات8

قياس	األداء	للمساعدة	في	 عملية	أخذ	القرار7

اعتماد	مبادئ	إدارة	فريق 5
تنشيط	إدارة	التغيير 4

استبدال	تنسيق	األعمال	بتنسيق	 األدوار3

تجاوز	النهج	اآللي	والحتمي	 خالل	مرحلة	التخطيط2
بناء	مرجع	القيم	المتفق	 عليها1

دمج	التكاليف	المباشرة	 في	12 المباشرة	 غير	 و	
الميزانيات

دمج	المشاريع	في	 سلسلة	القيم11

استباق	مخاطر	 الفشل10

التخلي	عن	أسلوب	اإلدارة	السلطوي	 التقليدي6

التحسين
•  تشجيع تحديد األهداف تحسين العمل في جميع مستويات المنظمة ؛

•  التأكد من كفاءة المستخدمين من أجل تعزيز وتحقيق مشاريع التطوير بنجاح ؛
•  تحديد واإلعتراف بالتحسن.

اتخاذ القرارات بناء على أدلة 
•  التأكد من أن البيانات والمعلومات دقيقة، آمنة وموثوق بها ؛
•  تحليل البيانات والمعلومات باستخدام األساليب المناسبة ؛

•  التأكد من كفاءة العاملين بشكل كاف لتحليل وتقييم البيانات.

إدارة العالقات مع األطراف المعنية
•  تحديد األطراف المعنية و ذات أهمية )الشركاء و الزبناء و المستثمرون..( وعالقتها بالشركة ؛

•  تحديد وترتيب أولويات العالقات التي يجب أن تدار مع األطراف المعنية ؛
•  جمع وتبادل المعلومات والخبرات والموارد مع األطراف المعنية وذات الصلة ؛

•  التشجيع واالعتراف بالتحسينات واإلنجازات المحققة من قبل الموردين والشركاء.

الممارسات الجيدة الخاصة بتدبير المشاريع
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محتوى هذا الدليل مصادق عليه من طرف Mazars، مكتب تدقيق، استشارات و خدمات املحاسبة 


