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العـــامـــةةالمــــقــــدمــ

:العــــــامةالمقدمة

اإلقتصادية اجلزائرية سوء استخدام املوارد و اإلمكانيات املادية و البشرية املتاحة تعاين معظم الشركات 
املوارد حنو االستخدام األمثل و استغالهلا بطريقة بالطريقة األمثل، مما يتطلب وجود احللول الكفيلة بتوجيه هذه 

.تضمن محايتها من اهلدر أو سوء اإلستغالل

و من هنا جاءت فكرة املوازنات التخطيطية كخطة مالية مستقبلية تستخدم كأداة للتخطيط و الرقابة 
نات هي أحد الوسائل اليت ميكن من و تقييم األداء و توجيه موارد الشركة حنو االستغالل األمثل ، فهذه املواز 

.و التخطيط إلجياد حل مناسب لتفادي املشاكل املستقبلية و مواجهتها بأقل التكاليف خالهلا التفكري 

و لتحقيق عنصر الرقابة بشكل دقيق، جيب أن نقارن التكاليف الفعلية مع التكاليف املقدرة من أجل 
ي ، يثم استخدام ما يعرف باملوازنة املرنة كأداة تقيس اإلحنراف ، و تعلل حصر الفروقات بني الفعلي و التقدير 

سبب اإلحنرافات الناجتة عن عدم الكفاءة يف تقدير مستويات اإلنتاج و إحنرافات السعر الناجتة عن عدم 
اليت تؤثر مستويات اإلنتاج و احنرافات السعر الناجتة عن عدم القدرة على التنبؤ بالظروف الكفاءة يف تقدير 

.على تغيري األسعار املستقبلية للمنتج

لى عتطبيق املوازنات التخطيطية يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية من أجل الرقابة و نظرا ألمهية 
أن أدرس مدى أمهية هذه املوازنات التخطيطية يف تقومي اخرتتعناصر اإلنتاج و تقومي أداء هذه املؤسسات 

األداء داخل املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية ، و مدى التوافق بني العملي لنظم املوازنات التخطيطية، و 
املبادئ و األسس العلمية للموازنات التخطيطية يف الفكر اإلقتصاد املعاصر ، و مدى حتقيق أهداف هذه 

على اإلحنرافات املستخرجة و تقومي أداء العملية اإلنتاجية من أجل احملافظة يادة فعاليتها للرقابة املوازنات و ز 
.على موارد املؤسسة و ضمان استمراريتها حنو النمو و التقدم 

:إشكالية الدراسة 

ية للمنتج و توزيع أرى أن معظم املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية تعاين صعوبة يف تقدير التكاليف الصناع
تكاليفها بالطريقة اليت تكفل العدالة و التحمل و كذلك تعاين عدم اإللتزام بتطبيق املوازنات التخطيطية 

.خمرجات النظام كمؤشر لتفاديها مستقبالاستخداموكذلك تصحيح اإلحنرافات من خالل 



العـــامـــةةالمــــقــــدمــ

التخطيطية يف العملية اإلنتاجية لتقليل و انطالقا من أمهية توجيه املؤسسات اإلقتصادية إلستخدام املوازنات
فإنه ميكن القول أن مشكلة الدراسة تنحصر يف اإلشكالية اهلدر و توجيه املوارد حنو االستغالل األمثل ،

: التالية 

تم املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية بإعداد موازنات ختطيطية تستخدم كأداة للرقابة و تقومي -  هل 
أدائها ؟

:ضمن هذه اإلشكالية الرئيسية اإلشكاليات الفرعية التالية و تندرج 

ما مدى توفر املعلومات الكافية و البيئة املناسبة داخل املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية من أجل - 
حتضري املوازنات التخطيطية ؟

و األخطاء وتطوير الفعالية و الكفاءة يفهل تستخدم خمرجات النظام يف تصحيح اإلحنرافات،- 
املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية ؟

اليت هل تعتمد املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية على األسس العلمية يف حتضري املوازنات التخطيطية - 
التخطيط للمستقبل ؟عمليةتستخدمها  يف

:الدراسةفرضيات
سيجرىاليتالرئيسة،التاليةالعدميةالفرضياتصياغةمتتوأهدافهاالدراسةمشكلةإىلاستناداً - 
:والتوصياتواستخالصا لنتائجاختبارها،- 
:األولىالفرضية-
.األداءوتقييم للرقابةكأداةتستخدمتخطيطيةالوازناتامل- 
:الثانيةالفرضية-
املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية هو العامل الرئيسيداخلاملناسبةوالبيئةالكافيةاملعلوماتتوفر- 

.املوازناتتحضريل
:الثالثةالفرضية-
تهاليافعتطويريقود املؤسسة حنوواألخطاءاالحنرافاتتصحيحيفالنظامخمرجاتاستخدام- 

.اوكفاء
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:أهداف الدراسة 

:التاليةاألهدافحتقيقإىلالدراسةهذهتسعى
املؤسسات اإلقتصادية التزاممدىعنالكشفحماولةيفيتمثلالدراسةهلذهاألساسياهلدفإن- 

.اإلنتاجعناصرعلىوالرقابةاألداءوتقييمالتخطيطيفالتخطيطيةاملوازناتاستخدامباجلزائرية
األداءوتقييمللرقابةكأداةفاعليتهاومدىالتخطيطيةاملوازناتعلىالتعرف-

.التخطيطيةاملوازناتإعداديفاإلداريةاألقساممجيعمشاركةأمهيةبيان-

:الدراسةأهمية
واستخدامهاالتخطيطيةاملوازناتألمهيةملؤسسات اإلقتصادية اجلزائريةمعظموعيعدممنالدراسةأمهيةتنبع

.األداءوتقييماإلنتاجعناصرعلىوالرقابةالتخطيطيففعالةأداةك
تساعداليتاألدواتأوالوسائلأهممنالتخطيطيةاملوازناتتعتربحيثالدراسة،هذهأمهيةجاءتهناومن

اهلذرمنوالتقليلاملتاحةللموارداألمثلاإلستخداموهيأالتواجهها،اليتالثغراتعلىالتغلبيفاملنشأة
.اإلنتاجيةللعمليةالكفاءةوزيادةاألخطاءوتصحيحاملقدرةالتكاليفمعالفعليةالتكاليفومقارنة

:منهج الدراسة 
املنهج الذي رأيناه مناسبا لدراسة هذا املوضوع، هو املنهج التحليلي الوصفي، حيث قمنا بدراسته انطالقا من 

.مفهوم املوازنات التخطيطية مرورا بنظم قياس األداء و صوال إىل عملية تقومي األداء 

:إنه و من خالل دراستنا هلذا املوضوع واجهنا عدة مصاعب من بينها
منمشددةسريةلضوابطالعمليةهذهختضعحيثاملعلومات،إعطاءيفمعنااملؤسسةجتاوبعدم- 

معقبل البحثلغاياتفقطخمصصةهيواليتالدراسةغاياتشرحمتقدبأنهالعلممعإدارة ا
.العلمي

ومشاركتهماإلنتاجيةبالعمليةدرايتهمحيثمناملؤسسةيفالعاملنيقبلمناملعرفةدرجاتتفاوت- 
.مفاهيملتوضيحالكبريوالوقتاجلهديتطلبمماالتخطيطية،املوازناتبإعداد

.هذه الصعوبات كانت عائقا لنا للتوسع أكثر يف البحث
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:مت تقسيم هذا البحث إىل ثالثة فصول و لدراسة هذا املوضوع 
و قسمنا هذا الفصل إىل ثالثة مباحث، إىل مفهوم املوازنات التخطيطية تطرقنا يف الفصل األول 
و تكلمنا يف الثاين على أسس إعداد املوازنات التخطيطية، أما يف التخطيطية،تناولنا يف األول ماهية املوازنات 

.التخطيطيةاملبحث الثالث فذكرنا أمهية و مزايا تطبيق املوازنات 

فقسمنا الفصل إىل ثالثة مباحث، يف و يف الفصل الثاين تطرقنا إىل نظم قياس األداء و تقوميه
منها لوحة القيادة و اخرتنافتكلمنا عن أدواة قياس األداء املبحث األول مث تعريف قياس األداء، أما يف الثاين 

.التخطيطية بتحسني األداءو يف املبحث الثالث درسنا عالقة املوازناتبطاقة األداء املتوازن،

حول مدى استخدام مقاييس Cevitalأما الفصل الثالث فكان دراسة ميدانية مبجمع سيفيتال 
مع ، و يف الثاين حتدثنا  األداء لتقومي أدائها ، قسمنا هذا الفصل إىل ثالثة مباحث يف األول أعطينا حملة عن ا

قمنا و يف املبحث الثالث، Cevitalسيفيتال عن واقع املوازنات التخطيطية و نظم قياس األداء داخل جممع 
.التخطيطية و عملية تقومي األداءاملوازنات بتحليل العالقة بني 
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:تمھید 

و من بني هذه األساليب املوازنات , تستخدم املؤسسات عل اختالف أنواعها أساليب للتخطيط و الرقابة
مستقبلية هي يف هذه األخرية عبارة عن خطة مفصلة لألعمال اليت ترغب املؤسسة يف إجنازها يف فرتة , التقديرية

:وقد مر استخدام املوازنات التقديرية باملراحل التالية , العادة سنة

. و كانت فيها املوازنة التقديرية عبارة عن جتميع للموارد املطلوبة لتنفيذ برنامج معني : 1املرحلة 

.و مث يف هذه املرحلة حتديد توقيت زمين هلذه االحتياجات : 2املرحلة 

.أصبحت املوازنة  التقديرية  تستخدم مع التكاليف املعيارية لتحقيق الرقابة :3املرحلة 

باإلضافة إىل الرقابة أصبحت تستخدم كأداة للتخطيط , توسع اهلدف من استعمال املوازنة التقديرية : 4املرحلة 
ملوازنة التقديرية فيها و مع تزايد حجم املؤسسة و تعقد نشاطها بدأ استخدام او التنسيق بني وحدات املؤسسة

.لتحقيق أهداف املؤسسة , بدرجات متفاوتة 

, مبادئها و اهلدف منها و كيفية إعدادها , سيتم التطرق يف هذا الفصل إىل ماهية املوازنة التقديرية 
احها يف املؤسسة إىل شروط فاعلية نظام املوازنات التقديرية و معوقات جنباإلضافة, و استعماهلا يف جمال الرقابة 

: من خالل املباحث التالية االقتصادية

.ماهية املوازنات التقديرية : املبحث األول 

.كيفية إعداد املوازنات التقديرية : املبحث الثاين 

.دور املوازنات التقديرية يف املؤسسة : املبحث الثالث 
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ماهية الموازنات التقديرية : المبحث األول 

و املتمثلة يف , املوازنات التقديرية إحدى النماذج الكمية اليت تساعد إدارة املؤسسة على القيام بوظائفهاتعترب 
, فاملوازنة التقديرية هي عبارة عن تغيري كمي لألهداف اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها, التنسيق و املراقبة, التخطيط

.وهي خطة العمل للمستقبل 

وازنة التقديريةمفهوم الم: المطلب األول 

و كل اسم من هذه , واملوازنة الرقابية, املوازنة التخطيطية, يطلق على املوازنة عدة تسميات منها املوازنة التقديرية
فكلمة تقديرية تعين أن البيانات اليت حتتويها املوازنة هي بيانات تقديرية , األمساء يشري إىل إحدى صفات املوازنة

ا املؤسسةأما كلمة خت, أو متوقعة يف حني , طيطية فتشري إىل أن املوازنة حتتوي على بيانات عن اخلطة اليت اعتمد
.أن كلمة رقابية تعين أن بيانات املوازنة  تستخدم يف الرقابة و قياس األداء

تعريف املوازنة التقديرية :أوال 

يلي يتم التطرق إىل البعض و فيما،االقتصادينيوجهات نظر عدد آراء وتعددت تعاريف املوازنة التقديرية تبعا لت
(1): منها 

ا خطة تفصيلية حمددة مقدما لألعمال Gordon shillinglawفحسب   يعترب املوازنة التقديرية بأ
م و حىت ميكن  املرغوب تنفيذها و توزع هذه اخلطة على مجيع املسئولني حىت تكون مرشدا هلم يف تصرفا

.استخدامها كأساس لتقييم األداء يف املشروع

ا اخلطة املنسقة جلميع عمليات املشروع يف فرتة تعرف املوازنة التقديرية بأKeller et Ferraraو حسب  
فهي متد املشروع بتقدير ألرباحه الكلية و لألرباح احملققة بواسطة كل قسم من األقسام عن طريق جتميع , املوازنة

و التكاليف الصناعية و املصاريف البيعية و اإلدارية  و بإدراج مجيع عناصر اإليرادات و املصروفات اليت, املبيعات
.تتضمنها أي موازنة فرعية

ا تعبري كمي عن خطة  األعمال و مساعدة لتحقيق التنسيق Horngrenأما  يعرف املوازنة التقديرية بأ
(2).و الرقابة

.223: ص , 2003/2002, مصر, الدار اجلامعية , مبادئ احملاسبة اإلدارية, أمحد حسني علي, أمحد حممد نور(1)
.66:ص ,1975,مصر, اإلسكندرية, مؤسسة شباب اجلامعة, احملاسبة اإلدارية  و حبوث العمليات , أمحد نور(2)
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:من التعاريف السابقة ميكن مالحظة ما يلي 

:أن املوازنة التقديرية تفيد يف Gordon shillinglawيعترب 

.التخطيط -
.تقييم األداء يف املشروع-

: فإن املوازنة التقديرية تفيد يف Keller et Ferraraو حسب 

.التخطيط و تقدير األرباح و التكاليف-
.كذلك يرى بأنه توجد موازنات فرعية و أخرى أساسية -

:فريى بأن املوازنة التقديرية أداة لـ Horngrenأما حسب 

.التخطيط-
.التنسيق-
.الرقابة-

ا خطة متكاملة لألعمال اليت ترغب املؤسسة يف اجنازها  حبيث تنجز مسبقا  و ميكن اعتبار املوازنة التقديرية بأ
كما متكن من مقارنة النتائج احملققة مع ما مت التخطيط له , و توزع على مجيع املسئولني إلرشادهم يف أعماهلم 

.و اختاذ اإلجراءات التصحيحية 

ص املوازنة  التقديرية خصائ: ثانيا 

(1): للموازنة التقديرية عدة خصائص يتم تلخيصها فيما يلي

جيب أن تكون املوازنة شاملة ملختلف أنشطة املؤسسة ألن جناح أي عمل مجاعي يتطلب التنسيق
حيث جيب حتديد مهام خمتلف املصاحل و أال تتعارض مهام خمتلف املصاحل مع بعضها , و التنظيم

.البعض
 املوازنات نظام لتوضيح السلطة و املسؤوليات يف املؤسسة حبيث جيب حتديد و بطريقة واضحة

.صالحيات خمتلفة مراكز املسؤولية

(1) Michel Gervais, contrôle de gestion par le system budgétaire,3em edition librairie vuibert, paris, 1994, p :
18-2
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حيث أن , جيب على املوازنات احرتام التماسك بني األقسام لتحديد  املسؤوليات بدقة حسب األولوية
األنانية ميكن أن تقود كل مسئول مصلحة إىل السعي للوصول إىل أهدافه دون مراعاة األثر على باقي 

.م و املصاحلاألقسا
املوازنة لن تكون فعالة إذا مل تكن هناك قوى تدفع املسئولني إىل تثبيت األهداف الكافية و املطموحة ,

.إذن املوازنات جيب أن تكون مرتبطة بنظام حتفيز تام. اخل... االحنرافات ذات األمهية 
املوازنات هي نظم معلومات يصمم للتزويد باملعلومات بسرعة.

فقد ازداد االهتمام باملوازنة التقديرية و ازداد التوسع يف استخدامها يف اآلونة األخرية يف خمتلف و لإلشارة
(1): و ميكن إرجاع ذلك إىل عدة أسباب منها , املؤسسات

ميكن من خالل التنسيق بني , الرغبة يف استخدام املوارد االقتصادية املتاحة للمؤسسة أفضل استخدام- 1
ا من املوارداألنشطة املختلفة  .و احتياجا

ا الواقع العلمي حيث أن إجراءات إعداد - 2 الرغبة يف مواجهة حالة املخاطرة و عدم التأكد اليت يتصف 
املوازنة وما تتضمنه من التنبؤ باملستقبل ميكن أن تساعد على دراسة املشاكل احملتملة قبل حدوثها 

.باإلضافة إىل دراسة سبل حلها مىت حدتث
دف املوازنة إىل التنسيق الرغبة - 3 يف إجياد وسيلة فعالة للتنسيق بني خمتلف أوجه النشاط باملؤسسة حيث 

.بني األساليب و الطرق و الوسائل املمكن إتباعها و بني كافة املوارد االقتصادية املتاحة باملؤسسة 
شاركتهم يف إعداد و ميكن حتقيق ذلك من خالل م, الرغبة يف خلق احلوافز لدى العاملني باملؤسسة- 4

و ما يرتتب على ذلك من دافعية و رضا عن العمل و رفع مستوى األداء و تقوية  روح اجلماعة , املوازنة
.

الرغبة يف إجياد وسيلة  فعالة لالتصال و التغذية العكسية للمعلومات حيث تلعب املوازنة  دورا هاما  - 5
الوسطى و اإلدارة التنفيذية عن طريق توصيل األهداف كأداة لالتصال الفعال بني اإلدارة العليا و اإلدارة

.املخططة مبختلف املستويات اإلدارية الدنيا باملؤسسة

.2003/2002, مصر, الدار اجلامعية, املعرفة احملاسبية لغري التجاريني تطبيقات عملية يف جماالت متنوعة, ناصر نور الدين عبد اللطيف(1)
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االعكسية ميكن لإلدارة العلو من خالل تقارير التغذية  الرغبة يف إجياد وسيلة فعالة يا اإلملام مبشاكلهم و اجنازا
للرقابة و تقييم األداء ميكن االعتماد عليها للتأكد من أن األهداف و اخلطط و املعايري املوضوعة مقدما قد 

األداء و خاصة إذا مت إعدادها يف حتققت حيث تعترب املوازنة من أهم األدوات اليت تفيد يف جمال قياس و تقييم
.ضوء كل من حماسبة املسؤولية و التكاليف املعيارية و اإلدارة باالستثناء

أهداف الموازنة التقديرية: المطلب الثاني 

الرقابة, التخطيطدف املوازنات التقديرية أساسا إىل خدمة اإلدارة يف القيام بوظائفها الرئيسية املتمثلة يف
.و التنسيق 

فالتخطيط الذي هو عبارة عن حتديد األهداف اليت يسعى املشروع أو التنظيم إىل حتقيقها و وضع الربامج 
.(1). وف املناخ العام احمليط باملشروعالكفيلة باجناز تلك األهداف يف ضوء اإلمكانيات و القيود اليت تفرضها ظر 

(2):التقديرية األدوار اآلتيةففي  جمال التخطيط تؤدي املوازنات 

يتطلب إعداد املوازنات التقديرية  ضرورة حتديد أهداف املؤسسة حتديدا دقيقا وواضحا ، فهي إذن ترغم اإلدارة 
ا عادة ما تكون  على هذه املهمة ، و على الرغم من أن هذه األهداف غالبا ما تكون معروفة للمدراء إال أ

دي إىل احتمال أن يعطي كل مدير تفسريا خمتلفا لألهداف مبا يتفق مع ظروف بشكل ضمين و غامض ، مما يؤ 
وحدته اإلدارية ، أو مع أهدافه الشخصية ، و يف إضرار بأهداف املؤسسة عامة ، و نظام املوازنات التقديرية 

ف يتطلب حتديد األهداف العامة للمؤسسة بشكل مكتوب حىت يكون مرجعا يعود إليه املدراء على اختال
ا ، و بالتايل يتم التنسيق بني  م ، كما يتطلب ذلك حتديد أهداف الوحدات اإلدارية املختلفة و مسؤوليا مستويا

أهداف الوحدات اإلدارية بالشكل الذي حيقق األهداف العامة للمؤسسة على أحسن وجه ، كذلك حيتم نظام 
أو أهدافا للوحدات اإلدارية حبيث تكون بشكل رقمي املوازنات التقديرية قياس األهداف سواء كانت أهدافا عامة 

مثال يتم التعبري عن األهداف يف بعض املؤسسات على شكل رقم أعمال أو يف شكل نسبة األرباح (حمدد 
, )املستهدفة إىل رأس املال املستثمر

ا، دار امل .329: ص2005عرفة اجلامعية، مصر،إبراهيم عبد اهلادي حممد املليجي، اإلدارة مفاهيمها و أنواعها و عمليا (1)
.        398, : ص2010, 2خليل عواد أبو حشيش، احملاسبة اإلدارية لرتشيد القرارات التخطيطية، دار وائل للنشر و التوزيع ، األردن ، ط.  (2)
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ت هذه األهداف حبيث كما أن نظام املوازنات التقديرية يساعد اإلدارة على ترتيب األهداف ترتيبا حيدد أولويا
.يعطي كل هدف أمهية نسبية و يؤدي ذلك إىل رفع كفاءة التنفيذ 

ترسم ملخصات املوازنة التقديرية اليت تعد اإلدارة العليا صورة شاملة ألوجه نشاط املؤسسة و عالقة الوحدات 
.النشاط املختلفة تنسيقا كاماله املختلفة ببعضها البعض، مما ميكن اإلدارة من التنسيق بني اخلطط املوضوعة ألوج

يؤدي إعداد املوازنات التقديرية إىل تنقيح اخلطط املوضوعة و زيادة دقتها و ذلك عن طريق كشف األخطاء 
.و التضارب بني اخلطط 

أما من ناحية الرقابة ، فالرقابة هي التأكد من أن العمل الذي يتم يطابق ما توقع أن يكون عليه و هي تشمل 
(1). حتديد معايري رقابية، قياس النتائج ملعرفة أي خروج عن املتوقع و التعرغ على أسبابه و العمل على تصحيحه 

(2): لرقابة، حيث تؤدي األدوار املوالية املوازنات التقديرية أداة لإلدارة لرفع كفاءة وظيفة ا

ا إىل   متثل تقديرات املوازنة معايري و أهدافا رقمية عملية ملختلف الوحدات و األقسام اإلدارية، مما يدفع املسئولني 
.حتسني وسائل التنفيذ لتحقيق املستوى املطلوب يف املوازنة

لتنفيذ الفعلي عن تقديرات املوازنة، و حتليل هذه االحنرافات يسمح نظام املوازنات التقديرية بتحديد احنرافات ا
ا مما حيقق عدة أغراض منها :حسب أسبا

حماسبة املسئولني عن االحنراف، و مبجرد أن يعرف كل شخص يف الغدارة أنه سيحاسب على االحنراف فإن ذلك 
.يؤدي إىل جتنب االحنراف قبل وقوعه 

.فاءة التشغيلتصميم نظام فعال للحوافز لرفع ك

القرارات لتصحيح أخطاء التنفيذ، أو تاليف عوامل عدم الكفاية يف وقت مبكر، و احليلولة دون تكرار اختاذ
.االحنرافات

) من السنة(حتدد أسباب االحنرافات الناجتة عن عوامل ال ختضع لتحكم اإلدارة، و مراجعة موازنات املدة الباقية 
.هذه العوامل، مما يزيد من واقعية املوازنات و فاعلية عملية الرقابةإلدخال التغريات الناجتة عن

.11: ، ص1998مصر، عبد الفتاح الصحن و حممد السيد سرايا، الرقابة و املراجعة الداخلية على املستوى اجلزئي و الكلي، الدار اجلامعية، طبعة نشر و توزيع(1)
.399: ص خليل عواد أبو حشيش، مرجع سبق ذكره، (2)
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يساعد نظام املوازنات التقديرية على تطبيق مبدأ اإلدارة باستثناء الذي يقوم على الرتكيز على املشاكل اجلوهرية 
.و إعطائها األولوية املناسبة يف احلل مما يتماشى مع أولويات األهداف أمهيتها النسبية

دف لتحقيق وحدة العمل بني  كما تعترب املوازنات التقديرية كأداة للتنسيق، فهذا األخري هو العملية اليت 
األنشطة املتداخلة، و يكون التنسيق ضروريا حيثما وجد اثنان أو أكثر من األفراد املتداخلني، أو اجلماعات 

(1).املتداخلة أو األقسام املتداخلة تسعى لتحقيق هدف عام 

لدى جيب أال يصدر قسم ما قرارات ختصه و هلا أثرها على بعض األقسام األخرى دون الرجوع إىل تلك األقسام، 
فمثال البد أن يكون هناك توافق بني إداريت املبيعات و اإلنتاج حبيث ال ميكن لألوىل أن ترسم سياستها البيعية 

بإدارة اإلنتاج، كما ينبغي أال تقوم سياسة اإلنتاج على أساس زيادة الكميات عن الكميات اليت ميكن إنتاجها
على أساس زيادة كمية اإلنتاج عن الكميات املمكن تسويقها، هذا إىل جانب مراعاة الظروف املالية للمشروع 

حيث أن إنتاج السلع حيتاج إىل أموال الزمة لصناعتها و استثمار رأس املال العامل يف البضاعة و الذمم، ويتطلب 
سيق توزيع امليزانية التقديرية على مجيع أفراد اإلدارة اليت يصبح لدى كل منهم الوقت املناسب و املعلومات التن

الكافية اليت متكنه من مقارنة اخلطط الرئيسية و األهداف املوضوعة بالنتائج الفعلية، و بذلك يكون كل عضو 
وعالقتها ائج املتوقعة يف حدود املسئوليات امللقاة على عاتقهباإلدارة التنفيذية على اإلملام التام باالحتماالت و النت

.(2)باألقسام األخرى و عمليات املشروع املختلفة

(3):كما أن للموازنة التقديرية أهداف أخرى ميكن إمجاهلا يف اآليت 

لتحقيقها فان ذلك حيث أن التخطيط يتضمن حتديد األهداف و رسم السياسات الالزمة : الموازنة كأداة للتنظيم 
دف إىل حتديد سلطات و مسؤوليات   يتطلب تنظيما لكيفية التنفيذ، و التنظيم عندئذ هو مبثابة وظيفة إدارية 

م اإلدارية، كافة العاملني باملؤسسة، و ترتيبها يف هيكل متكامل بني مستويا

.329:، ص2008العلمية للنشر و التوزيع، عمان، األردن،بشري العالق، اإلدارة احلديثة نظريات و مفاهيم، داراليازوري (1)
.8: ص1983رياض، عبد العزيز حممود اإلمام، املوازنات التخطيطية كأداة للرقابة على حسابات الشركات العامة دراسة نظرية تطبيقية، دار املريخ للنشر ال(2)
.318: ص, ناصر نور الدين عبد اللطيف، مرجع سبق ذكره(3)
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يوضح العالقة الرأسية و األفقية بني خمتلف الوظائف و تنعكس هذه العملية بالضرورة يف شكل النظم و 
واإلجراءات احملاسبية و تؤثر فيها، و تعترب عملية حتديد السلطات و املسئوليات يف ظل خريطة تنظيمية سليمة 

.ة التخطيطيةأحد أهم العناصر اليت جيب أن تأخذ بعني االعتبار عند إعداد املوازن

فالغرض الرئيسي من حتديد األهداف التفصيلية اخلاصة بكل قسم هو توصيلها إىل : املوازنة كأداة لالتصال 
الشخص املسئول عنها، و لن يتم حتقيق ذلك إال من خالل قنوات اتصال سليمة تضمن وصول هذه األهداف 

املسئولية، وينبغي أن يصمم  نظام املوازنات إىل املسئولني عنها بطريقة  تكفل وضوح هذه األهداف و وضوح
حبيث يوصل هذه املعلومات إىل هؤالء األفراد املسئولني يف الوقت املناسب و املكان املناسبني و على ذلك ميكن 

اعتبار املوازنة مبثابة عمل تنظيمي يساعد على إجياد حلقة اتصال بني املستويات اإلدارية  املختلفة و التنسيق بينها 
لتنفيذ خمتلف أهداف املؤسسة، حيث تلعب املوازنة دورا فعاال كأداة لالتصال و التغذية العكسية للمعلومات فمن 
خالهلا يتم إبالغ كافة املستويات اإلدارية يف املؤسسة باألهداف التفصيلية املطلوب اجنازها من جانب املستويات 

.التنفيذية يف اهليكل اإلداري 

إن الغرض الرئيسي من التحفيز هو إقناع األفراد بعدم وجود تعارض بني أهداف املؤسسة: حفيزاملوازنة كأداة للت
و أهدافهم الشخصية، بل إن حتقيق أهداف املؤسسة يرتتب عليه تلقائيا حتقيق أهدافهم الشخصية و حىت يلق 

اركة و أن ال تكون مفروضة هدف حتفيز العاملني على النجاح املنشود ينبغي أن توضح املوازنات من خالل املش
ا تتيح الفرصة لكل فرد أن ميزج  عليهم فاملشاركة يف وضع املوازنة تؤدي إىل حتقيق توافق و تناسق يف األهداف أل

.أهدافه الشخصية اخلاصة بأهداف املؤسسة العامة

دف إىل ما يلي  (1): وباعتبار املوازنات التقديرية أداة للتنبؤ فهي 

قات املشروع القابلة لالستغالل مث استغالل مجيع املوارد املتاحة و إجراء أحسن استخدام حتديد أقصى طا
. اقتصادي ألمواله املستثمرة العامة 

توضيح سنويا أمام املسؤولني و املنفذين يف املشروع  بعد  حتديد األهداف التفصيلية خلطة املشروع و توزيع 
.د أن يعرف اختصاصاتهاملسؤوليات املتنوعة، حىت يتسىن لكل فر 

تسهيل عملية االتصال اإلرادي بني األقسام املختلفة يف املشروع، و خلق نوع من الثقة املتبادلة بني املستويات 
.و املسؤولية هلذه املستويات اإلدارية املختلفة مما يقلل من املشاكل التنفيذية مع إبراز خطوط السلطة

.102،  1993، 2أبو الفتوح علي فضالة ، احملاسبة حبوث و اجتهادات، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع، مصر ، ط (1)
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حتديد مدى قدرة املشروع على إنتاج أقصى قدر من السلع و اخلدمات بكفاية إنتاجية، و حتديد مدى قدرة 
إلقتصادية للمشروع عن طريق حتقيق أقصى قدر من األرباح بأقل العاملني باملشروع على األداء مث حتديد الكفاية ا

.التكاليف املمكنة

دف املوازنات التقديرية عند النظر إليها من و جهة نظر االقتصاد الوطين إىل حتقيق أقصى استخدام ممكن 
.للموارد اإلقتصادية املتاحة للمشروع و بيان مدى حتقيق نصيب املشروع من اخلطة الوطنية

توفر إلدارة املشروع و القائمني بالتنفيذ فيه حصيلة غنية من اخلربة و التمرس يف وضع اخلطة و مقارنة األهداف 
احملققة باألهداف املرجوة مع دراسة االحنرافات و بالتايل يتسىن بعد ذلك وضع موازنات تقديرية سليمة وفق لقدرة 

املشروع و طاقاته اإلنتاجية 

.أنواع الموازنات التخطيطية : المطلب الثالث 

تنقسم املوازنات التقديرية إىل عدة أنواع و هذا حسب تعدد املعايري املعتمدة يف التصنيف، و ميكن تقسيمها إىل 
(1): األنواع التالية 

ال الذي تغطيه املوازنات التخطيطية:أوال :تنقسم املوازنات من حيث األعمال اليت تغطيها إىل : من ناحية ا

و يغطي هذا النوع من املوازنات نشطات اإلستغالل يف املؤسسة من شراء ) : اإلستغالل(موازنات تشغيلية 
و إلنتاج و بيع 

خيتص هذا النوع بالتخطيط االستثماري و اإلنفاق اإلستثماري يف املشاريع االستثمارية اليت : موازنات رأمسالية 
ا  .ترغب املؤسسة يف القيام 

:حسب هذا املعيار تنقسم املوازنات إىل: من ناحية الفرتة الزمنية اليت تغطيها املوازنة التخطيطية :ثانيا

و هي املوازنات اليت تعرب عن االعمال اليت ترغب املؤسسة يف حتقيقها يف املدى : موازنات ختطيطية قصرية األجل 
.).أقل من سنة( القصري 

وازنات اليت تعرب عن االعمال اليت ترغب املؤسسة يف حتقيقها يف املدى الطويل امل: موازنات ختطيطية طويلة األجل 
).أكثر من سنة( 

.68: أمحد نور مرجع سبق ذكره ، ص (1)
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: و من هذه الناحية تنقسم املوازنة إىل : من ناحية درجة التفاصيل اليت تشملها املوازنة التقديرية :ثالثا

املؤسسة من عدة أقسام و على رأس كل منها يوجد مسؤول ، وكل قسم يكون موازنة تتكون : موازنة املسؤولية
تتضمن األعمال املراد تنفيذها خالل فرتة املوازنة ، فموازنة املسؤولية تزودت باملعلومات املفصلة اليت بواسطتها 

.تقّيم أداء املسؤول 

به من خطط رئيسية كنشاط معني أو عملية حمددة و هذا النوع حيدد ما تنوي املؤسسة القيام: موازنة الربامج 
ا   موازنة الربامج عندما تواجه املؤسسة مشكل جديدة فعلىمنتج جديد أو شراء ألة كإنتاجتنوي املؤسسة القيام 

اختاذيف اإلدارةباملعلومات عن النتائج املرتقبة عن اختيار مشروع ما فهي تساعد اإلدارةاختيار املشاريع فهي تزود 
.القرارات 

:من ناحية املرونة من هذه الناحية تنقسم املوازنات التخطيطية إىل :رابعا 

.و تبىن على أساس حجم إنتاج واحد : املوازنة التخطيطية الثابتة -
.تعد على أساس جمموعة من مستويات النشاط : املوازنة التخطيطية املرنة -

(1):و ميكن تصنيفها حسب هذا املعيار إىل اآليت :رات املوازنة تقديإعدادتصنيف املوازنات حسب :خامسا

العليا يف املؤسسة هي اإلدارةألن األسفلإىل األعلىو تسمى كذلك باملوازنات من : املوازنات املفروضة-
السفلى التنفيذ فقط، و من مميزات هذا اإلداريةاليت تقوم بوضع  تقديرات املوازنات و تتوىل املستويات 

ا غري مكلفة ألن عدد قليل  من  ا تقلل من األشخاصالنوع أ يعدون التقديرات ، ومن مساوئها أ
ا  .التزام املستويات اإلدارية السفلى مسؤوليا

الدنيا هي اليت اإلدارةالن األعلىو تسمى باملوازنات من األسفل إىل ) : املشاركة(املوازنات اإلسهامية -
تتوىل مهمة تقديرات املوازنة و ترسلها إىل اإلدارة العليا و يعاب على هذه الطريقة يف كون مسؤويل 

يبالغون يف أمهية أقسامهم و يف االحتياجات للموارد و وضع أهداف سهلة التحقيق ، و تعترب  األقسام
.رنة مع الطريقة السابقةالذين يعدون التقديرات أكرب باملقااألشخاصكذلك مكلفة ألن 

العليا اإلدارةيعتمد هذا النوع على مزايا النوعني السابقني حيث  تقوم ): االستشارية(املوازنات التفاوضية -
ا تقرتح البدائل ،األهدافبإرسال األهداف املبدئية إىل الغدارة الدنيا ، فإذا رفضت الغدارة الدنيا  فإ

ا إضافةىل و هذا يؤدي باإلدارة العليا إ .املوارد أو تعديل توقعا

.11: ، ص 2001ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، –أداة فعالة يف التسيري –حممد فركوس ، املوازنات التقديرية (1)
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(1).:ينقسم إىل األقسام التالية: تقسيم املوازنات التخطيطية حسب وحدة القياس:سادسا

بوحدة املنتج و قياس الطاقة اإلنتاجتقوم على وحدات القياس العينية ، كأن يتم قياس : املوازنات العينية 
.ساعات العملأواإلنتاجية بوحدة املنتج 

ا املوازنة العينية بعد حتويل قيمها األمرهي يف واقع : املوازنات املالية - الرتمجة املالية للموازنة العينية، أي أ
.ية إىل قيم نقدية ، وبالتايل كوحدة القياس يف املوازنة املالية هي وحدة النقود العين

نية مقبلة و اليت تنتج أساسا املدفوعات النقدية خالل فرتة زممتثل برنامج املتحصالت و: املوازنات النقدية -
.عن اآلثار النقدية ملوازنة الوحدة املالية عن تلك الفرتة

.إعداد الموازنات التخطيطيةكيفية:المبحث الثاني

عداد هذه األخرية يرتكز  على إيتكون الربنامج الشامل للموازنات التخطيطية عن عدة موازنات تشغيلية غري أن 
نامج للموازنات ي بر أجمموعة من املبادئ حىت تؤدي املوازنات التخطيطية وظائفها على أكمل وجه، و يف 

وازنة ختطيطية تشغيلية تبىن عليها بقية املوازنات األخرى، وهذا حسب عتماد و البدء مبالتخطيطية يتم اال
.و من مت استعماهلا يف عملية الرقابة ،خصوصية املؤسسة

.عداد الموازنة التخطيطيةإمبادئ : المطلب األول

ا حىت تكن املبادئ و القواعد اليت جيب االيعتمد أعداد املوازنات التقديرية على جمموعة م ون املوازنات لتزام 
(2):التخطيطية أكثر فعالية و هذه املبادئ هي كاأليت

و يقصد به أن تكون املوازنات شاملة لكل أنشطة املؤسسة و إال تقتصر على نشاط معني يف : الشمول:أوال
املؤسسة فتتناول الطاقة اإلنتاجية و حجم اإلنتاج و حجم املبيعات و اإلمكانيات البشرية و املادية الالزمة لتنفيذ 

.اخلطط و الربامج باإلضافة إىل األموال الالزمة

.227: ، ص 2006، مصر ، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث ، األداءعطية عبد احلي مرعي، يف احملاسبة اإلدارية ألغراض التخطيط و اختاذ القرارات و تقييم كفاءة (1)
.158: ، ص 1984، 1عبد الباسط أمحد رضوان ، أصول احملاسبة اإلدارية ، دار الكتب ، الكويت ، ط (2)
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تم املوازنة التقديرية بالعالقات التنظيمية بني املستويات اإلدارية و حدود السلطة و املسؤولية بني كل مستوى و 
إداري و التنسيق بينهما ، و كذلك حتديد مراكز املسؤولية و هي أساس يف إعداد املوازنات لتحديد مسؤولية 

.التخطيط و التنفيذ و أساس لتحديد االحنرافات 

تم املوازنة خبطة اإلنتاج اليت تشغل الطاقة اإلنتاجية من ناحية ، و تتفق مع خطة التسويق و  و يف جما ل اإلنتاج 
كيفية توزيعه من ناحية أخرى ، و كذلك حتديد حجم املخزون لإلنتاج التام الذي يضمن الوفاء بطلبيات العمالء 

.اج اإلنتانقطاع، و املخزون من املواد األولية الذي يكفل عدم 

م  م و ما يلزمهم من دورات تدريبية تضمن رفع كفاءا تم املوازنة بالعمال و مستوى مهارا .كما 

تم املوازنة التخطيطية بتقدير التمويل الالزم لتنفيذ اخلطط و الربامج  .و يف جمال التمويل 

تم املوازنة التخطيطية باملفاضلة بني االستثمارات املتاحة للمؤسسة اليت حتقق العائد املالئم االستثمارو يف جمال 
مبدى مسامهة املؤسسة يف الدخل الوطين و حجم االهتماميكون االقتصادإلنتاجية رأساملال ، أما يف جمال 
.ليت تنتجها املؤسسة و أثره على الطلب على السلع ااالقتصاديالعمالة ، باإلضافة إىل الوضع 

يعين تطبيق مبدأ الشمول على نشاط املؤسسة ، : التمييز بني التكوين الرأمسايل و العمليات اجلارية : ثانيا 
بالعمليات التخطيط لكافة العمليات اليت تباشرها املؤسسة ، و جيب التمييز يف هذه العمليات بني ما هو متعلق

كوين الرأمسايل ، فالتخطيط للتكوين الرأمسايل يبحث عن الفرص املتاحة التشغيلية و بني ما هو متعلق بالت
، و كل دلك من االسرتدادو استخدام إنتاجية رأساملال و فرتة لالستثمارو دراسة الرتتيب التفاضلي لالستثمار

.جل موازنة التكوين الرأمسايل و من مت متييز هذه املوازنة بطول األإعدادالوسائل املستخدمة يف 

الطاقة اإلنتاجية بكفاءة عن طريق دراسة السوق و التنبؤ باستخدامأما بالنسبة للعمليات التشغيلية فيتم التخطيط 
حبجم املبيعات خالل الفرتة املقبلة ، و تقدير حجم املخزون و برنامج اإلنتاج و تقدير مستلزمات اإلنتاج من مواد 

.مليات قصري األجل و عمل و خدمات ، و يكون التخطيط هلذه الع

تبىن املوازنات على أساس تقدير أهداف معينة تسعى : على التقدير لفرتة حمددة من املستقبل االعتماد: ثالثا 
القاعدة سة اليت حتقق أهدافها املرسومة ،اإلدارة لتحقيقها عن فرتة زمنية مقبلة و تقدير مذخالت و خمرجات املؤس

تكون اقل من سنة أنزمنية معينة ، و ال يشرتط أن تكون فرتة املوازنة سنة إذ ميكن أن يتم إعداد املوازنة عن فرتة
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و إن كان يف الغالب أن تعد املوازنة عن سنة ، و عموما ميكن مالحظة عدة أمور خبصوص فرتة املوازنة املناسبة و 
(1):من أمهها 

نوع املوازنة نفسها ، طبيعة التنظيم : العوامل أن طول فرتة املوازنة أمر حتكمه عدة عوامل و من أهم هذه - أ
، احلاجة لتقومي األداء الفرتي أو الدوري ، والظروف احمليطة بعمل املؤسسة ،   و لذلك ميكن مثال إعداد 
املوازنة التخطيطية النقدية شهريا ، بينما تعد موازنة اإلنتاج سنويا أم موازنة التوسعات الرأمسالية فقد تغطي 

.شر سنوات مخس أو ع
تكون فرتة املوازنة طويلة نسبيا لكي توفر هدفا ميكن أنجيب أن تراعي اإلدارة عند إعداد املوازنة - ب

تساعد فرتة املوازنة على تدنية آثار التقلبات أنحتقيقه يف ظل الظروف العادية للنشاط ، كما جيب 
ة بالقدر الذي جيعل إعداد تقديرات موثوق الفصلية و الدورية ، و أخريا جيب أن تكون فرتة املوازنة طويل

.فيها أمر غري ممكن 
ا االعتبارشيوعا للموازنة هي سنة ، آخذين يف األكثرإن الفرتة - ج أن املوازنة السنوية ميكن  أن يلحق 

بعض الشركات تعد موازنات مستمرة عن أثين عشر إنربع سنوية ، لدرجة أخرىموازنة شهرية ، و 
ا تضل دائما أثين عشر شهرا ، و ذلك عن طريق شهرا ، مبعىن فرتة املوازنة لشهر إضايف فور مدةأن مد

.من الفرتة ، و هكذا حبيث يتوافر لدى املؤسسة دائما ترمجة مالية عن اخلطة السنوية األولانتهاء الشهر 

يق و الرقابة جيب برجمة لكي حتقق املوازنات وظيفتها كأداة للتخطيط و التنس:برمجة الموازنات : رابعا 
املوازنات ، و ترتبط الربجمة بتنفيذ املوازنة ، و تعين التوزيع الزمين على مدار فرتة املوازنة ، و التوزيع اجلغرايف 

على املستوى اإلداري أو على منافذ التوزيع ، فال تقسم أرقام املوازنة بطريقة عشوائية أو بالتساوي على أجزاء 
تم الربجمة بتوقيت البيع و اإلنتاج و التخزين و التمويل و االستثمار وفق للظروف املتوقعةالفرتة ، و لكن 

م التوزيع الزمين للمبيعات على أجزاء فرتة املوازنة كل شهر أو كل تو حسب األساس املتبع يف التقدير فمثال ي
البيعية و احلمالت اجلهودطيط منافذ التوزيع ، و هذه الربجمة تساعد على ختفصل و توزيعها جغرافيا على 

اعالمية و الرتويج لبيع املنتجاتاإل .، و كذلك تساعد ترمجة املبيعات يف رسم خطة اإلنتاج و متطلبا

.148: ، ص 2006علي ، مقدمة يف احملاسبة اإلدارية ، املكتب اجلامعي احلديث ، مصر ، نصراألمرية إبراهيم عثمان عبد الوهاب (1)
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:هذا املبدأ مزايا عديدة من أمهها و حيقق

 تفادي األزمات.
 التنسيق بني املوارد و االستخدامات املتوقعة.
 متابعة تنفيذ املوازنة على مدار السنة.
 إجراءات تصحيحية يف الوقت املناسب ذختاامتكني اإلدارة من.
متطلبات اإلنتاج و خمرجات خالت املؤسسة يف ديرتتب على برجمة م: قات النقدية برجمة التدف

املؤسسة من سلع و خدمات تؤديها للغري تدفقات نقدية من املشروع إليه ، و تفي هذه الربجمة 
وضع سياسة لإلئتمان تضمن عدم وجود فائض نقدي كبري أو عجز نقدي ، ووضع طريقة 

.لول املناسبة لتغطية العجزاستثمار الفائض و احل

يرتبط إعداد املوازنات مبحاسبة التكاليف ، :عتماد على مراكز المسؤوليةبالتكاليف و االرتباط اال: خامسا
وهي توفر معدالت أو أمناط عن مستلزمات اإلنتاج و العمل املباشر و التكاليف غري املباشرة إلنتاج كل وحدة من 

سات الفنية اليت حتدد كميات السلع اليت تتضمنها موازنات اإلنتاج، و تبىن هذه املعدالت عن طريق الدرا

.قتصاديةه املتطلبات عن طريق الدراسات االو مواصفات متطلبات اإلنتاج و كذلك األسعار النمطية هلذ

تشرتك يف التخطيط كما تركز املوازنات يف حتقيقها ألهدافها على مراكز املسؤولية و هي الوحدات التنظيمية اليت 
حماسبة املسؤولية يسعى إىل ربط ملوازنات ، وكذلك تعتمد املوازنات على نظام عداد برامج لتنفيذ هذه او يف إ

فق التكاليف باملستويات اّإلدارية ، و أن تتحمل كل وحدة إدارية التكاليف و النفقات املسؤولة عنها و ختضع تد
ديد مواطن الضعف و القوة لي و حتك ميكن عند متابعة التنفيذ مقارنة األداء املخطط باألداء الفعللرقابتها ، و لذ

يعترب مبدأ املرونة أحد الدعائم األساسية الالزمة لنجاح املوازنة : ستعداد باخلطط البديلة مبدأ املرونة و اال: سادسا 
يرات حيث يساعد إدارة املؤسسة على حتقيق أهدافها بأكرب كفاءة و فعالية و ذلك مىت تغريت الظروف و التقد

ستقرار و تعدد البدائل و ينبغي غالبا بالتغيري الدائم و عدم اال، فالواقع العملي يتصفاملوازنةاليت وضعت يف ظلها 
ستجابة للتغريات ثالية جيب أن تكون ديناميكية باالحتماالت، فاخلطة املاملوازنة عن املستقبل بكافة االأن تعرب

(1).اليت ميكن أن حتدث

األسس و املقومات اليت ينبغي االسرتشاد ينبغي التعرض فيما يلي ألهمو خبالف املبادئ العلمية السابق ذكرها
(2):ستخدام املوازنة و تتمثل يف ا بصدد إعداد و ا

.325: ناصر نور الدين عبد اللطيف ، مرجع سبق ذكره ، ص )1(
.326: املرجع السابق ، ص )2(
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ميثل تقييم األداء لب و جوهر الوظيفة الرقابية ، و هو أمر ضروري :مبدأ اعتبار الموازنة  مقياسا لألداء 
املوازنة كأداة لقياس األداء متهيدا لتقييمه يف ضوء األهداف احملددة ، ذختاازها بنجاح و فعالية ، و يعترب اإلجن

هر مدى كفاءة املؤسسة يف استغالل املوارد و تظأحد أهم األساليب اليت حتقق أهداف املوازنة الرقابية ،
املتاحة لديها ، حيث من املهم أن يرتبط  مقياس األداء بأهداف املؤسسة و يكون معرب عنها تعبري دقيقا ، 

و من ناحية أخرى ينبغي اختيار نظام لتقييم األداء يستميل و حيث املسؤولني عن العمل حنو حتقيق األهداف 
األداء تعرب عن األداء املسلم به أن املوازنة التخطيطية متثل صورة من صور معايريبصورة مرضية ، و من 

، و بالتايل ميكن أن تعمل كأداة لقياس و تقييم األداء الفعلي خاصة إذا كانت تقديرات املوازنة املستهدف
.ولية املختلفة داخل املؤسسةمرتبطة مبراكز املسؤ 

، و تكمن أمهيته يف أن اعاة اجلوانب السلوكية للموازناتضرورة مر يقضي هذا املبدأ ب:مبدأ المشاركة 
ثري الفرد على املوازنة ة ، و تتمثل املشاركة يف مقدار تأضة ال يتم حتقيقها غالبا بالكفاءة املرجو رت املوازنات املف

هدافهم مع أها ، و من املهم ضرورة توافق اهلدف الذي يقبله املسؤولنيالنهائية اليت يشارك يف وضع
، ه، وملن يتحقق ذلك إال باملشاركةالشخصية، و هذا جيعلهم يبدلون أقصى ما يف وسعهم من جهد لتحقيق

ت بصدق و أمانة و استخدامها عند يهم من معلوماا حث العاملني على اإلدالء مبا لدحيث ميكن من خالهل
.عداد املوازناتإ

قتصادية ، و ميكن يف ظل قد أمهيتها من وجهة النظر االا تففإو إذا مل حتقق املشاركة هذا الغرض بنجاح 
الظروف اليت يكون فيها قدر كرب من املشاركة أن يتوفر لدى األفراد قدر كبري من الفعالية يف وضع األهداف 

يكون داءالتايل فإنا الباعث على كفاءة األبها  كما لو كانت أهدافهم الشخصية، و املخططة و أن ينظروا إلي
و يتحقق بذلك ما يسمى بالرقابة الذاتية بعكس احلال إذا كانت املشاركة حمدودة أو صورية حيث تلقائيا

يقتضي األمر ضرورة وجود مصدر خارجي للرقابة على األداء ، كما انه كلما كانت مهام املؤسسة روتينية  
تم باملشاركة بينما كانت املؤسسة تعمل يف ضل ظروف عدم التأكد كلما زادت أمهية اإلدارة املركزية اليت ال 

، و أعماهلا أكثر استجابة للمتغريات البيئية الداخلية أو اخلارجية فإن ذلك سيؤدي إىل زيادة أمهية املشاركة، 
ا يف استشارة الدوافع السلوكية  .و زيادة كفاء

ألي نشاط اقتصادي ، و لذلك تعترب نقطة البداية املنطقية يف االرتكازمتثل األهداف حمور :باألهدافاإلدارة 
األمورالواضحة من األهدافاملوازنة اليت ينبغي هلا أن تكون ترمجة صادقة وواقعية هلذه األهداف و تعترب إعداد
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هداف إىل ديهم من جهد بينما يؤدي غموض األاليت تنظم السلوك ، و حتث العاملني على بدل أفضل ما ل
هر ذلك دور احملاسبة كنظام للمعلومات و يساعد يظرتباك و اإلجهاد ، و بالتايل عدم الرضا لدى العاملني ، و اال

اعد يف عملية التنسيق بني هذه اإلدارة يف حتديد أهدافها يف صورة قابلة للقياس و واضحة و حمددة كما يس
من خالل املشاركة لشكل الشائع للموازنة، و ينبغي أن يكون او وضعها يف خطة شاملة و متوازنةهدافاأل

األهداف على أساس أن طراف و يتناقشون حول وضع قائمة من ف ، حيث يشارك كافة األهداو اإلدارة باأل
.لكل نشاط و لكل فرد داخل املؤسسةسلوب أداري يركز على أمهية اهلدف اإلدارة باألهداف تعرب عن أ

هية املعلومات اليت يقدمها هذا النظام للمدير ام الرقابة ال تعتمد فقط على ماظإن فعالية ن:اإلدارة باالستثناء 
، و يعتربيف حتقيق الرقابة على املسؤولنياملسؤول و لكن تعتمد أيضا على كيفية استخدام املدير هلذه املعلومات

حنرافات اهتمام اإلدارة على االورة تركيز ساليب استخدام املعلومات و يقضي بضر أسلوب اإلدارة باالستثناء أحد أ
ذا املعىن أن أسلوب و ) غري املالئمة ( رغوب فيها أو غري امل) املالئمة ( اهلامة و اجلوهرية سواءا املرغوب فيها 

. اء يهدف إىل ترشيد اجلهد اإلدارياإلدارة باالستثن

و الدافعية ،حيث أظهرت أن املشاركة و قد أكدت دراسات سابقة وجود عالقات إجيابية بني اإلدارة باالستثناء 
يف وضع امليزانية تتفاعل مع اإلدارة باالستثناء مما يؤدي إىل حتقيق نتائج مرضية من منطلق أن اشرتاك كل من 

اإلدارة و العاملني يف تقصي االحنرافات اهلامة عن املوازنة و حماولة تصحيحها و التحقق مما إذا كانت ناجتة عن 
، و بذلك داءة و زيادة الدافعية حنو األأو ناجتة عن الكفاءة ، و يؤدي ذلك إىل رفع الروح املعنويخطأ يف املعيار 

ا و التقارير عنها من خالل أسلوب اإلدارة باالستثناء ميكن أن ميكن القول أن حتليل اال حنرافات و تقصي أسبا
.ذلك خبطة الثواب و العقاب قرتنايؤدي إىل نتائج طيبة فيما يتطور بأداء العاملني خاصة إذا 

أدى تطبيق الالمركزية يف اإلدارة إىل تقسيم املؤسسات إىل عدة إدارات يساهم كل منها يف :محاسبة المسؤولية 
حتقيق أهداف املؤسسة، و يرأس كل منها مدير مسؤول تفوض له السلطة اختاذ القرارات بالقدر الذي ميكنه من 

الالمركزية بدورها ب فيه و مبا يتفق مع املصلحة العامة للمؤسسة ، و بالتايل أدتإجناز مهامه على النحو املرغو 
إىل استخدام نظام حماسبة املسؤولية يف جمال تقييم األداء و ميكن تعريف نظام  حماسبة املسؤولية بأنه ذلك النظام 

ذه التكاليف و يقتاذاختالذي يتعرف على خمتلف مراكز  ضي تطبيق حماسبة املسؤولية ربط القرارات فيما يتعلق 
.رقابتهمالعوامل اخلاضعة إىل الرقابة احملاسبية باهليكل التنظيمي ، كما يقوم على تقييم أداء املسؤولني استثناءا إىل
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.المشروع المتكامل للموازنة التخطيطية : المطلب الثاني 

مالية ، فاملوازنات التشغيلية تتكون من موازنات املبيعات تتكون املوازنة التخطيطية من موازنات تشغيلية و موازنات 
، موازنة اإلنتاج ، موازنة األجور املباشرة، و موازنة املواد األولية ، يف حني تتكون املوازنات املالية من املوازنة النقدية 

.املوازنة الرأمسالية التقديرية ، و قائمة الدخل التقديرية ، و قائمة املركز املايل التقديري، باإلضافة إىل

املوازنات التشغيلية ينبغي أوال التعرف على عامل بدرجة عالية من األمهية و هو العامل إعداديف البداو لكن قبل 
.التنبؤالتخطيطية تعتمد على التقدير و الرئيسي للتقدير أو العامل املتحكم يف التقدير كون املوازنات

و ميثل هذا العامل األساس الذي ترتكز عليه تقديرات املوازنة ككل ، فهو ميثل :العامل الرئيسي للتقدير: أوال 
املوازنات التخطيطية و هو يف كثري كم املؤسسات رقم املبيعات معربا عنه بعدد الوحدات إعدادحجر الزاوية يف 

اليت ميكن احلصول عليها يةاألولاملباعة ، إال أنه قد يكون يف مؤسسات أخرى حجم الطاقة اإلنتاجية ، أو املواد 
بعبارة أخرى ، يعترب العامل الرئيسي للتقدير من أهم العوامل املؤثرة يف حجم نشاط املؤسسة ، كما أن عملية 
التحديد الدقيق للعامل الرئيسي للتقدير ستنعكس على دقة عملية التنبؤ بتقديرات املوازنة ، و بالتايل فإن أي 

(1)سلسلة من األخطاء يف تقديرات املوازنةخطأ يف هذا العامل سيؤدي إىل

تتألف موازنة املبيعات ، اإلنتاج ، املواد األولية ، اليد العاملة ، موازنة األعباء املباشرة :الموازنة التشغيلية : ثانيا 
.، موازنة األعباء غري املباشرة 

.موازنة املبيعات ينبغي أوال التنبؤ باملبيعات إعدادقبل :موازنة المبيعات 

مراعاةعند إعداد التنبؤ باملبيعات جيب أن يكون التنبؤ دقيق إىل أقصى ما ميكن و ينبغي:التنبؤ بالمبيعات 
)2(:األمور التالية 

.الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة -
.الظروف االقتصادية السائدة -
.مستقبال االجتاهات املتوقعة للمؤسسة -

. 431, 430: خليل عواد أبو حشيش ، مرجع سبق ذكره ، ص (1)
.266: ، ص2006، 2عبد احلكيم كراجة و آخرون ، اإلدارة و التحليل أسس مفاهيم و تطبيقات، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، ط(2)
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قيمة أي متغري ميكن أن يكون له أثر مستقبال -

)1(: يف التنبؤ باملبيعات على الطرائق التالية االعتمادو يتم 

 اخلربة املاضية لإلدارة املبيعات.
مبندويب البيع حيث يزودوننا باملعلومات اليت متكن من تقدير املبيعات املقبلة االستعانة .
 التوقعاتالطرق اإلحصائية أي االعتماد على املبيعات املاضية و التنبؤ باملبيعات املقبلة بعد دراسة.

)2(: كما أن عملية التنبؤ باملبيعات تتأثر مبجموعة من العوامل أمهها 

.حجم املبيعات يف املاضي-
.و الصناعية العامةاالقتصاديةالظروف -
، األسعار، اإلنتاج يفالتوظالشخصي،عالقة املبيعات ببعض املؤشرات االقتصادية مثل الدخل -

.الصناعي
.النسبيةاملنتجرحبية -
.دراسة حبوث التسويق-
.سياسة التسعرية-
.الرتويجاإلعالن و -
.كفاءة قوة املبيعات-
.املنافسة-
.التقلبات املومسية-
.الطاقة اإلنتاجية-
.املختلفةاجتاهات املبيعات طويلة األجل للمنتجات -
.القيودالسياسات احلكومية و -

.266: ،  ص2،6200االقتصاد اإلداري، دار املنهج للنشر و التوزيع، عمان، طحممود جاسم الصميدعي و ردينة عثمان يوسف، مدخل يف (1)
، 2005، 2003عربية الثانية، تشارلز هورجنرن و آخرون، تعريب أمحد حامد حجاج، حماسبة التكاليف مدخل إداري، اجلزء األول، دار املريخ للنشر ، السعودية، الطبعة ال(2)
.310: ص 
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و طرق التوزيع أو أي أساس آخر تراه اجلغرافية،و ميكن تبويب املبيعات يف املوازنة على أساس املنتجات و املناطق 
اإلدارة مناسبا، و لزيادة فاعلية هذه املوازنة جيب أن تقسم املبيعات السنوية إىل مبيعات شهرية أو ربع شهرية أو  

)1(.أشهركل ثالث 

إدارة املؤسسة من خالل هذه املوازنة حتقيق أهداف رحبية و استغالل الطاقة و اإلمكانيات املتاحة و تسعى 
)2(:لذلك فإن إلعداد موازنة املبيعات أمهية كبرية نلخصها فيما يلي للمشروع 

ت اليت تقدم ختطيط النشاط البيعي خالل فرتة املوازنة فيما يتعلق بالتوزيع و النقل و جهود البيع و اخلدما-
.إىل العمالء 

نتاجية و حتديد احتياجات اإلنتاج يف تخطيط الربح و استغالل الطاقة اإلجتهيز املعلومات األساسية ل-
.، إضافة للطاقة املتاحةستقبل من مستلزمات مادية و بشريةامل

.املوازنة النقديةعدادإاعتبار املوازنة قوة و مرشد يف رسم سياسة االئتمان اليت يسري عليها املشروع و يف -
ختطيط طاقات التخزين من اإلنتاج التام و املواد و قطع الغيار ،  و لذلك فإن فكرة موازنة املبيعات -

ليست حتديد كمية املبيعات بقدر ما هي و ضع خلطة ذات هدف معني و حتديد اجلهود الالزمة لتحقيق 
.يذها هذه األهداف و اختاذ اإلجراءات العلمية الالزمة لتنف

تعترب موازنة اإلنتاج اخلطوة الثانية بعد موازنة املبيعات و يتم حتديد الكمية :لإلنتاجالموازنة التخطيطية -1
)3(:وفقا للمعادلة التاليةإنتاجهااملتوقع 

.   خمزون أول املدة–خمزون آخر املدة + املبيعات = اإلنتاج 

.يعتمد على تقديرات املبيعات و سياسات املخزونمن املعادلة السابقة ميكن مالحظة أن اإلنتاج 

:كما يوضحه الشكل املوايلاملختلفة،مستلزمات بقية التقديراتو تعترب موازنة اإلنتاج أساس إعداد 

.193: عبد احلكيم الرجيب ، مرجع سبق ذكره ، ص(1)
.175: عبد الباسط أمحد رضوان ، مرجع سبق ذكره،  ص(2)
.196: عبد احلكيم الرجيب ، مرجع سبق ذكره ، ص(3)
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العالقة بين موازنة المبيعات و اإلنتاج و الموازنات األخرى) : 01(الشكل 

.256: أحمد محمد نور و أحمد حسين علي، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

كما توجد اعتبارات أخرى جيب أن تؤخذ بعني االعتبار حىت تكون موازنة اإلنتاج مبنية على أساس علمي دقيق، 
)1(:و من بني هذه االعتبارات ما يلي 

 ا خالل مدة املوازنة، و اهلدف هنا هو حتديد سياسات ا لتعليما الطاقة اإلنتاجية و احلدود املسموح 
.العمل على االستخدام األمثل للطاقة، و االستغالل األمثل لعوامل اإلنتاج

 و تقرير زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصنع أو إنقاصهااإلنتاج،حتديد مدى كفاية وسائل.
و كذلك القوة العاملة و لوازم اإلنتاج األخرىاألولية الالزمة لإلنتاجاملوادحتديد مدى توافر ،.

.442: خليل عواد أبو حشيش، مرجع سبق ذكره، ص)1(

موازنة المبیعات 

التغیر في مخزون اإلنتاج

موازنة اإلنتاج

موازنة المواد 
األولیة

موازنة األجور 
المباشرة

موازنة التكالیف 
الصناعیة غیر المباشرة
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.لدوران اإلنتاج، حىت تكون تكلفة إعداد اآلالت و املعدات لكل دورة أقل ما يكوناالقتصاديةحتديد الكميات 
 املوازنة ملواجهة التقلبات املومسية يف املبيعاتاإلنتاج خالل مدة ) جدولة (توقيت.

املطلوبة من كل مادة أولية لكل قسم من االحتياجاتتوضح موازنة املواد األولية : موازنة المواد األولية-3
أقسام املصنع، كما توضح أيضا املشرتيات املطلوبة من كل مادة من املواد املستخدمة، باإلضافة إىل تكلفة املواد 

)1(:ولية اليت ينبغي شراؤها، و يتم إعداد موازنة املواد األولية باستخدام املعادالت اآلتيةاأل

الوحدة املنتجة من احتياجاتxالوحدة الواجب إنتاجها = اإلنتاج من املواد األولية احتياجاتحتديد -
.املواد األولية 

اية + إنتاج ما من املواد األولية احتياجات= حتديد الكمية الواجب شراؤها - خمزون املواد األولية يف 
.خمزون املواد األولية يف بداية الفرتة–الفرتة 

xالكمية الواجب شراؤها من املواد األولية = التكلفة املقدرة للكمية الواجب شراؤها من املواد األولية -

.من املواد األوليةاملشرتاةالتكلفة املقدرة للوحدة 

يعترب العمل املباشر أحد عناصر اإلنتاج و تكلفته متثل جزء من تكلفة اإلنتاج، و : موازنة األجور المباشرة-4
دف هذه املوازنة إىل حتديد الوقت الالزم لتنفيذ برنامج اإلنتاج و  هلذا من الواجب ختطيط األجور و مراقبتها، و 

، أما العمل غري املباشر فيضم إىل األجور املباشرة من جهة ثانيةمقارنته مع الوقت املتاح من جهة، و تقدير تكلفة 
.موازنة األعباء غري املباشرة

)2(:1و إلعداد موازنة األجور املباشرة ينبغي التعرف على ما يلي 

.برنامج اإلنتاج التقديري-
.اإلنتاجالوقت الالزم إلنتاج وحدة واحدة من املنتوج، و كمية الوقت الالزم لتنفيذ برنامج -
.الوقت املتاح من العمل املباشر-
.معدل األجر الذي يدفع للعامل-

.259: نور و أمحد حسني علي، مرجع سبق ذكره، صأمحد حممد ) 1(
.108: حممد فركوس ، مرجع سبق ذكره ، ص ) 2(
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دف هذه املوازنة إىل حتقيق األغراض التالية )1(:و 

.تأمني العدد الكايف بالنوعية املالئمة للعمل-
.احتساب عدد ساعات العمل اليت حيتاج كل منتج، و بالتايل أصناف العمال يف تنفيذ خطة اإلنتاج-
.حتديد أوقات احلاجة إىل هؤالء العمال-
.حتديد األجور اليت تدفع لكل مهنة-

خيصص لكل وحدة إدارية أو منطقة جغرافية مستقلة و عند تقديرها : موازنة المصرفات البيعية و اإلدارية-5
قدير جيب مراعاة سلوك مصروفات هذه اإلدارات و تقسيمها إىل ثابتة و متغرية ألن ذلك يسهل عملية الت

و يعمل على زيادة فاعلية رقابة هذه املصروفات، و لوجود العديد من اإلدارات الفرعية يف املؤسسات الكربى 
ضمن الوظائف البيعية و اإلدارية، جيب أن تعد موازنة لكل واحدة منها للوفاء مبتطلبات حماسبة املسؤولية، و بعد 

وط السلطة و املسؤولية حىت يتم الوصول إىل موازنة لكل من إعداد هذه املوازنات الفرعية يتم جتميعها حسب خط
)2(.1وظيفة التسويق و الوظيفة اإلدارية

حتتوي هذه املوازنة على تقدير املصروفات الصناعية اليت مل يتم تقديرها يف : موازنة المصاريف غير المباشرة-6
أهداف حماسبة املسؤولية جيب إعداد هذه املوازنة لكل قسم موازنة املواد األولية و موازنة األجور املباشرة، لتحقيق 

أو وحدة على حدا و كذلك جيب فصل هذه البنود إىل متغرية و ثابتة خلدمة أغراض رقابة التكاليف عن طريق 
)3(.استخدام املوازنة املرنة

)4(:و إلعداد موازنة املصاريف غري املباشرة نقوم مبا يلي

.املصاريف و تقديرهانقوم بتحديد مجيع -
.نفصل بني عناصر املصاريف الثابتة و عناصر املصاريف املتغرية-
.نقوم بتوزيع هذه املصاريف على أقسام اإلنتاج و اخلدمات-

.213: عبد الباسط أمحد رضوان، مرجع سبق ذكره، ص )1(
.204: عبد احلكيم الرجيب، مرجع سبق ذكره ، ص ) 2(
.200: عبد احلكيم الرجيب، مرجع سبق ذكره ، ص ) 3(
,119: مرجع سبق ذكره ، ً حممد فركوس ، ) 4(
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نضيف املصاريف الصناعية املتغرية إىل املصاريف الثابتة للحصول على املصاريف الصناعية غري املباشرة -
.التقديرية للفرتة القادمة

)1(:1و تتميز املصاريف الصناعية باخلصائص التالية 

يتعذر ربط هذه املصاريف بوحدات اإلنتاج، و لكن حتدث باألقسام و حتمل على التكلفة بأحد -
.معدالت التحصيل

تشتمل على ثالث جمموعات نوعية هي املواد و األجور و املصاريف و كل جمموعة تضم عدد كبري من -
.املفردات و التفاصيل

حتدث تفاصيل و مفردات التكاليف غري املباشرة يف عدة جماالت، و تستفيد منها جهات متعددة بعيدة -
.عن مصدر إحداثها، و من مث يصعب السيطرة عليها و حصرها بكل دقة

عبارة عن كشف أو جدول يظهر به رصيد النقدية أول فرتة املوازنة، و يضاف :الموازنة النقدية التقديرية-7
املتحصالت النقدية املتوقعة خالل فرتة املوازنة،حبيث ميثل جمموع كالمها إمجايل النقدية املتوقع أن تكون متاحة إليه 

.خالل فرتة املوازنة مث يتم تقدير املدفوعات النقدية املتوقعة خالل فرتة املوازنة

دف إىل حتقيق التوازن النقدي بني ما ينتظر من متحصالت و ما يتوقع من او إذا كانت ملوازنة النقدية 
االحتياجاتيف ضوء نقدية خالل فرتة زمنية مقبلة، عن طريق ختطيط املتحصالت و املدفوعات مدفوعات

و املوارد املتوقعة من النقدية، فإن التحضري هلا يقتضي حتضري البيانات و املعلومات الالزمة و الدقيقة عن العوامل 
)2(:2املؤثرة يف هذه التدفقات و ميكن تقسم هذه العوامل إىل 

.عوامل مرتبطة مبزاولة العمليات اجلارية خالل فرتة املوازنة-
.التمويلية و الرأمسالية و اليت يكون هلا انعكاسات نقدية خالل فرتة املوازنةعوامل مرتبطة بالعمليات -
بدائل حتقيق التوازن النقدي على مدار الفرتة بني املتحصالت املخططة عوامل مرتبطة بتقصي-

العجز عند بدائل توفري اختيارو املدفوعات املنتظرة نتيجة ما تقدم، كذلك العوامل املؤثرة يف تقييم و 
.احلاجة و استغالل الفائض عند الزيادة

.221:عبد الباسط امحد رضوان، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.173، ص1993عطية عبد احلي مرعي، املعلومات احملاسبية مبحوث العمليات يف اختاذ القرارات، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، )2(
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عوامل يرتتب عليها ضرورة التحقق من استمرار التوازن النقدي على مدار الفرتة و إجراء التعديالت -
.الالزمة يف املوازنة عندما يقتضي األمر

الموازنة النقدية ) : 02(الشكــــل 

مدفوعات نقدية متحصالت نقدية  

عمليات إنتاجيةعمليات بيعية

دور العمليات الجارية

نور و عبد اخلالق مطلك الراوي، احملاسبة اإلدارية، دار إبراهيممؤيد حممد الفضل و عبد الناصر : المصدر 
.276:، ص2007املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، طبعة أوىل، 

نقـــديـــــة 

مصاريف أجور  مواردمبيعاتمدنيون قبضأوراق

اإلنتاجخمزون
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: و ميكن أن يظهر جدول املوازنة النقدية كما يلي

الموازنة النقدية ) : 01(الجدول 

رصيد النقدية يف بداية فرتة املوازنة 
املتحصالت النقدية املتوقعة خالل فرتة املوازنة + 
إمجايل النقدية املتاحة خالل فرتة املوازنة= 
املدفوعات النقدية املتوقعة خالل فرتة املوازنة = 

xx
xx
xx
(xx)

xxو عجز يف النقدية زيادة أ

احلصول على قرض يف حالة العجز أو استثمار الفائض أو سداد القروض 
و فوائدها 

xx

اية فرتة املوازنة  xxرصيد النقدية يف 

.335: عبد اللطيف، مرجع سبق ذكره، صنورا لدينناصر : المصدر

(1):1و تستخدم املوازنة النقدية التقديرية للعديد من األغراض منها

 لالقرتاضالتخطيط.
التخطيط لسداد القروض.
التخطيط لغرض الدفع للمالك.
 الفعال للنقديةاالستخدامالتخطيط من أجل.

ظام املوازنات التقديرية،العامة التقديرية املرحلة األخرية يف نتعترب امليزانية : الميزانية العامة التقديرية-8

باإلضافة إىل االفتتاحيةو يتطلب إعداد هذه امليزانية التقديرية بيانات أرصدة أول املدة من امليزانية العامة 
ذه . املوازنات التشغيلية السابق ذكرها و فيما يلي بيان كيفية احلصول على أرصدة احلسابات اليت ستظهر 

اية السنة-1 ) حنصل عليه من املوازنة التقديرية النقدية: (رصيد النقدية املتوقع يف 

.134،135،      ص  1993اإلداري منهج صنع القرارات، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، مصر، بدون طبعة،التمويلعبد العزيز حممد النجار، )1(
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(1):1امليزانية العامة التقديرية 

) من موازنة املبيعات(املبيعات + االفتتاحيةيف امليزانية رصيد العمالء= رصيد العمالء -2
) من املوازنة النقدية(من العمالء ــ املتحصالت 

مصروفات + االفتتاحيةرصيد أول املدة من امليزانية = رصيد خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها -3
) من موازنة املصاريف اإلدارية(الديون املشكوك يف حتصيلها 

خمزون آخر املدة من البضاعة التامة حنصل عليه من موازنة اإلنتاج و رصيد آخر املدة من املواد رصيد -4
.األولية حنصل عليه من موازنة احتياجات املواد األولية

من موازنة (مشرتيات األصول + االفتتاحيةرصيد أول املدة من امليزانية = رصيد األصول الثابتة -5
) من املوازنة النقدية(مبيعات األصول –) قديةالرأمسالية و املوازنة الن

–) من موازنة املشرتيات(املشرتيات + االفتتاحيةرصيد أول املدة من امليزانية = رصيد الدائنون -6
)من املوازنة النقدية(التسديدات النقدية 

وض تسديدات القر + قروض جديدة + االفتتاحيةرصيد أول املدة من امليزانية = رصيد القروض -7
) حنصل عليها من املوازنة النقدية(

من قائمة الدخل (صايف الدخل املتوقع ) + االفتتاحيةمن امليزانية (رصيد أول املدة = رأس املال -8
) من املوازنة النقدية(توزيعات األرباح النقدية –) التقديري

تعترب قائمة الدخل التقديري من أهم خمرجات نظام املوازنات التقديرية، حيث : قائمة الدخل التقديري-9
، و تعد اعتمادا على املوازنات )حتديد اإلرادات و املصروفات(يشري إىل األرباح املقدرة للمؤسسة لفرتة املوازنة 

على اإليرادات من موازنة ، فمثال حتصل ...) موازنة املبيعات، موازنة اإلنتاج، املادة األولية(املعدة سابقا 
(2):2بعض التغريات اليت ميكن إحداثها و منهااالعتبار

إجراء بعض التعديالت على اإليرادات و هذا يف حالة توقع ختفيضات يف أسعار البيع يف فصل معني -
.أو منطقة معينة

.الديون املعدومة املتوقعة-

، اجلامعية للطبع نشر و توزيعإمساعيل إبراهيم مجعة و زينات حممد حمرم و صبحي حممود اخلطيب، احملاسبة اإلدارية و مناذج حبوث العمليات يف اختاذ القرارات، الدار )1(
.253، 252، ص ص 1994مصر،

.468: بو حشيش، مرجع سبق ذكره، صأ)2(
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حتمل إىل سنة املوازنة عن تلك اليت ترحل إىل أما فيما خيص املصروفات فيجب فصل املصروفات اليت -
.سنوات أخرى

: كذلك تتضمن قائمة الدخل التقديري بعض مصروفات إضافية ناجتة عن سياسات بيعه معينة مثل-
.مصروفات اخلدمات أو الصيانة نتيجة الضمان الذي يلتزم به املنتج للعميل

لناجتة عن القروض و ضرائب الدخل كذلك تتضمن قائمة الدخل التقديري األعباء املالية ا-
.و غريها من املصروفات اليت ختص املؤسسة ككل

كذلك تتضمن قائمة الدخل التقديري إيرادات و مصروفات غري عادية متوقعة أي تلك اليت ال تنتج -
يف األوراق املالية و أرباح أو خسائر بيع االستثمارإيرادات : عن العمليات العادية للمؤسسة مثل

.األصول الثابتة

: و يتم إعداد قائمة الدخل باخلطوات التالية

.حتديد تكلفة املبيعات و إمجايل الربح-
.خصم مصروفات البيع و التوزيع و املصروفات اإلدارية العادية-
العادية للحصول على صايف إضافة اإليرادات األخرى غري العادية و خصم النفقات و اخلسائر غري-

.الربح قبل الضرائب
.خصم ضرائب الدخل للحصول على صايف الربح-

من إعداد قائمة الدخل التقديري و حتديد صايف الربح، فإذا كان الربح املقدر حيقق أهداف االنتهاءو بعد 
تعمل على حتسني األرباح املؤسسة فإن اإلدارة توافق على هذه املوازنة، و إذا كان غري كاف فإن اإلدارة 

.بالرجوع إىل أرقام التقديرات املوضوعة
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كيفية إعداد قائمة الدخل التقديري) : 03(الشكل 

على البيانات أعاله باالعتمادمن إعداد الطالب : المصدر

تحدید المبیعات المقدرة 

تكلفة المبیعات التقدیریة 

إجمالي الربح المقدر 

خصم مصاریف البیع و التوزیع     
و المصروفات اإلداریة العادیة 

اإلیرادات غیر العادیة 

النفقات و الخسائر غیر العادیة 

صافي الربح قبل الضرائب 

الضرائب على الدخل

صافي الربح المقدر 
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االستثماريةالموازنة : ثالثا

يدر عوائد خالل فرتة زمنية مقبلة، نأبقرارات اإلنفاق احلايل و الذي يتوقع منه االستثماريةتتعلق املوازنة 
تفوق يف الغالب السنة، و قد تكون هاته القرارات إما قرارات شراء األصول اجلديدة ، قرار استبدال األصول، 

.االستئجاررارات توسع أو قرارات ق

:  االستثماريةأهمية الموازنة 

(1): 1أمهية كربى حىت يف حاضر و مستقبل املؤسسة نظرا لــاالستثماريةللموازنة 

 ن هذه القرارات أمهية كبرية يف جمال اختاذ القرارات املالية، حيث أاالستثماريةحتتل قرارات املوازنة
ا تؤثر على رحبية املؤسسة،طويلة باستثماراتحبكم ارتباطها  و على هذا فإن قرارات األجل فإ

ا تتحكم يف إيرادات املؤسسة مث إنه االستثماريةاملوازنة  حتدد اإلطار املستقبلي للمؤسسة ، حيث أ
.املرتتبة عليها و قد تؤدي إىل إفالس املؤسسةاالستثماراتمن الصعب التخلص من 

 على حجم و هيكل التكلفة ملدة طويلة نسبيا، و هذا يعين تأثر نقطة الستثمارياحيكم القرار
ارة سوف تؤثر على مبيعات املؤسسةالتعادل للمؤسسة، بل و ميكن القول بأن األصول املخت

.و أرباحها
 بدون حتمل املؤسسة حلجم كبري من اخلسائر، حيث أنه من االستثماريصعوبة التخلص من القرار

.الصعب وجود سوق لآلالت املستعملة
 االستثماريةهو حتمل نوع و حجم معني من التكاليف هي التكاليف االستثماريإن جوهر القرار،

ل هذه مثاختاذو احلكمة يف و معظم املؤسسات تعاين ندرة يف مواردها مما يزيد من أمهية احلرص
.القرارات

: االستثماريةخطوات إعداد الموازنة 

إىل غاية البدء يف االستثماريبعد خطوات تبدأ من مرحلة التفكري بالنشاط االستثماريةإعداد املوازنة مير قرار 
(2)2:استخدامه و أمهها ما يلي

188: عبد العزيز حممد النجار، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.234: عبد احلكيم الرجيب، مرجع سبق ذكره، ص)2(
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 مشروعات استثماريةحتديد األقسام اليت حتتاج إىل.
 النقدية الداخلة و اخلارجة املرتبطة باملشروعتقدير التدفقات.
باستعمال إحدى االستثماريةو تتم املفاضلة بني املشاريع . (املقارنة بني املشروعات الرأمسالية املقرتحة

أو معدل املردودية الداخلي )van(أو القيمة احلالية الصافية ) Dr(االسرتدادفرتة : املعايري التالية
)tri (
 املوازنة الرأمسالية حسب تقديرات املشروعإعداد.

حايل مقابل احلصول على عائد متوقع أتفاققرارات يرتتب عليها باختاذاالستثماريةاملوازنة الرتباطو نظرا 
(1): 1من الصعوبات اليت تصادف إعدادها و من هذه الصعوبات ما يلي جمموعةمستقبال، فإن هناك 

يف املستقبل غري األكيد، و بالتايل هناك خماطرة و أي االستثماريةى املوازنة حتقيق املنافع املرتتبة عل
ا ذه املخاطرة سوف يؤدي إىل حتمل املؤسسة خسائر قد تؤدي حبيا .خطأ يف التنبؤ 

النفقات مؤكدة و اإليرادات غري مؤكدة.
ب من إجراء عملية اختالف عنصر الزمن بني النفقات و اإليرادات جيعل قيمتها خمتلفة مما يصع

.املقارنة

.الرقابة عن طريق الموازنات التقديرية: المطلب الثالث

تعترب املوازنات التقديرية أداة للتخطيط، و بالتايل ميكن استخدامها يف عملية الرقابة عن طريق مقارنة ما مت 
مسبقا، استلزم األمر اختاذ التخطيط له مبا حتقق فعال، فإذا قلت النتائج احملققة فعال عن األهداف احملددة

.اإلجراءات التصحيحية

الموازنات باستخدامالرقابة : أوال 

ال شك أن املوازنات تساهم يف إعدادها كافة إدارات و أقسام : أهمية الرقابة باستخدام الموازنات-1-1
قط بل هي وسيلةاملؤسسة ال تعترب غاية يف حد ذاته، و مل يتم حتضريها لكي تستفيد منها اإلدارة العليا ف

.و أداة تساعد على توجيه املؤسسة صوب حتقيق أهدافها
باألهدافااللتزامالوسائل الرقابية على أنشطة املؤسسة و أداة للتأكد من أهمفاملوازنات هي من 

.188،189: حممد النجار، مرجع سبق ذكره، صعبد العزيز)1(
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ا تشكل ترمجة مالية هلذه األهداف و اإلسرتاجتيات  و اإلسرتاجتيات و السياسات املوضوعة من حيث أ
السياسات، و توفري املعايري الالزمة للمقارنة باألداء الفعلي، من خالل إعداد تقارير األداء اليت تغطي كافة و 

(1):1جماالت العمليات و كافة مراكز املسؤولية يف املؤسسة و اليت تتضمن العناصر التالية 

.و اإلدارية األخرىالنتائج الفعلية، كما تظهر يف السجالت احملاسبية و السجالت اإلحصائية-
.النتائج املقدرة كما هي حمددة يف املوازنات-
.االحنرافاتائج الفعلية و تلك املقدرة أي الفرق بني النت-

االحنرافاتو اختاذ كافة اخلطوات التصحيحية املناسبة ملعاجلة االحنرافاتكما توفر املوازنات األساس لتحليل 
.املوضوعة من قبل إدارة املؤسسةعن األهداف و اإلسرتاجتيات و املعايري

دف الرقابة باستخدام املوازنات إىل : أهداف الرقابة باستخدام الموازنات-1-2 من الناحية العملية، 
(2)2:حتقيق ما يلي

.التأكد من حتقيق األهداف و تنفيذ اإلسرتاجتيات و السياسة املوضوعة من قبل إدارة املؤسسة-
.املؤسسةإقامة نقاط رقابة ذاتية داخل-
.الرقابة على اإليرادات-
.الرقابة على املصاريف-
.الرقابة على نتائج األعمال-
.الرقابة على املركز املايل-
.الرقابة على التدفق النقدي-
متر عملية الرقابة باستخدام املوازنات بثالثة مراحل رئيسية: دورة الرقابة باستخدام الموازنات-2

: و ذلك كما يبينه الشكل املوايل

.281:، ص2001املدخل احلديث يف إعداد و استخدام املوازنات، مركز لغة العصر للكمبيوتر و الطباعة، مصر، حممد سامي راضي و وجدي حامد حجازي،)1(
.283، 282: حممد سامي راضي و وجدي حامد عجازي، مرجع سبق ذكره، ص ص)2(
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مراحل عملية الرقابة باستخدام الموازنات) : 04(الشكل 

.285:وجدي حامد حجازي، مرجع سبق ذكره، صمحمد سامي راضي و : المصدر

السجالت احملاسبية         
و اإلحصائية

املوازنات 

النتائج املقدرة النتائج الفعلية 

مقارنة النتائج -تقارير األداء  

ربط االحنراف بالنتائج 
األخرى 

حتديد طبيعة االحنرافات      
و مدى أمهيتها

حتديد املسؤولية حتليل األسبـاب 

مناقشة األسباب 

اختاذ القرارات ملعاجلة 
االحنرافات

متابعة تنفيذ القرارات       و 
اإلجراءات التصحيحية
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االنحرافاتتحليل : ثانيا

و هناك الواردة، االحنرافاتاملوازنات التقديرية ذا فعالية يف عملية الرقابة، جيب أن يتم حتليل لكي يكون نظام
ا، فالنوع األول هو احنرافات بسيطة و هي اليت ميكن جتاالحنرافاتنوعني من  اهلها و إمهاهلا طبقا لدرجة حد

ا مث البحث عن كيفية تالفيها مستقبال ميكن أن تكون  نظرا ألن الوقت املستغرق يف حتليلها و معرفة مسببا
االحنرافات فهيتكلفته عالية، و بالتايل من األحسن جتنب حتليلها و عدم الرتكيز عليها، أما النوع الثاين من 

ا للتعرف على الكبرية اليت تؤثر على أداء املؤسسة، و  بالتايل ال ميكن إغفاهلا، بل جيب حتليلها و معرفة مسببا
ا مستقبال، و قد ترجع  (1)1:الكبرية إىلاالحنرافاتطرق عالجها و حماولة تفادي سلبيا

: عدم واقعية اخلطة أو عدم كفاءة التنفيذ، فعدم واقعية اخلطة سببه

.تنبؤ غري دقيق باملستقبل-
.السليم لإلمكانياتعدم التقدير -
.تغريات غري متوقعة يف الظروف-
.العمال يف وضع اخلطة-

: و ميكن معاجلتها عن طريق

.إدخال تعديالت جزئية سريعة على املوازنة احلالية-
.التنبؤ و أنظمة التخطيطأنظمةتعديل -

ا ما يلياالحنرافاتو قد ترجع  : الكبرية إىل عدم كفاءة التنفيذ و اليت من أسبا

.قصور يف بعض األقسام-
.قصور يف بعض الفروع-
.قصور يف بعض األفراد-
.عدم توفر املوارد-

: و ميكن معاجلتها عن طريق 

.327:سنة، صأمحد ماهر، اخلطط و السياسات و اإلسرتاجتيات، مركز التنمية اإلدارية، اإلسكندرية، بدون ) 1(
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.العقابأوالتحفيز -
.تغيري يف املناصب أو األفراد-
.تغيري يف أنظمة و ساعات العمل-
.تغيري يف سياسات املشروع مثل األسعار-

التقديرية في المؤسسةدور الموازنة : المبحث الثالث

على القيام بالتخطيط فقط، لكن االقتصاديةاقتصر دور املوازنة التقديرية يف بداية استخدامها يف املؤسسة 
و التنسيق بني وحدات االتصالالتحفيز، : مبرور الزمن أصبحت للموازنة التقديرية عدة أدوار يف املؤسسة، مثل

و استخدام املوازنة التقديرية كمقياس لألداء، لكن لكي تقوم املوازنة املؤسسة، باإلضافة إىل حتفيز العاملني
.التقديرية بكل هذه األدوار ينبغي أن تتميز مبميزات جتعلها أكثر فاعلية يف حتقيق أهدافها

هة املوجاالنتقاداتو بالرغم من املزايا اليت حتققها استخدام املوازنة التقديرية يف املؤسسة إال أن هناك بعض 
.إليها

استخدامات الموازنة التقديرية : المطلب األول

ا نظام املوازنات  تستخدم املوازنات التقديرية يف املؤسسة لتأدية أدوار خمتلفة، غري أن األدوار اليت يقوم 
.التقديرية ختتلف من مؤسسة ألخرى، و من املسلم به أن للموازنات التقديرية فوائد عديدة بالنسبة للمؤسسة

دور الموازنة التقديرية: أوال 

(1)1:يلعب نظام املوازنات التقديرية ثالث أدوار معا

.نظام املوازنات عنصر ملراقبة التسيري-
.نظام املوازنات وسيلة للتخطيط-
: ىل متاسك الثالث عناصر التاليةو أخريا و كأي عنصر من عناصر املراقبة، جيب أن يؤدي إ-

العاملني و حتفيزهم.
اف املؤسسةأهد.

(1) Henri bouquin, la maitrise des boudgets dans l’entreprise, EDICEF/AUPELF, France, 1er Edition
1992,p :15.
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حدود أهداف املؤسسة.
فهي تسمح بتوجيه و املراقبة البعدية يف مدى القصري، : نظام الموازنات عنصر لمراقبة التسيير-أ

فرتة السنة راجع للتوافق مع النشاط احملاسيب و أحيانا للتوافق مع النشاط اختيارعموما تكون سنوية و 
، هذا و يكون نظام املوازنات أكثر فاعلية إذا االقتصاديةاجلبائي الذي ال يعترب ضروريا مقارنة مع الدورة 

.االقتصاديةاعتمد على واقع الدورة 
: ينهذه اخلاصية تستدعي تفسري :الموازنات هي أداة للتخطيط-ب
.أداة من أدوات مراقبة التسيرياملوازنات ليست فقط-
.املوازنات ترتجم اخلطط إىل لغة خاصة كاحملاسبة و املالية-

جيب على أي : تحقق التوافق بين العاملين و المشاريع و اإلستراتجياتإنالموازنات يجب -ج
: املراقبة أن حتقق التكامل بني أدواتأداة من 

.اجتيةهداف اإلسرت األ-
.حدود النشاطات الناجتة-
.سلوك األفراد-

و جتدر اإلشارة إىل أن هناك تباين يف ادوار املوازنات التقديرية ختتلف من كاتب آلخر، و فيما يلي دور 
.املوازنات التقديرية حسب آراء بعض الكتاب
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دور الموازنات ) : 02(الجدول 

دور الموازنات الدراسات
Hofstede (1977) التخطيط و القياس –التنبؤ –التصريح

Otley (1977)ختطيط –التقدير الصحيح للنتائج -التصريح و مراقبة النفقات
توصيل –ختطيط األنشطة العملياتية -املالية و النتائجاالحتياجات
تقييم –تقييم األداء للوحدات –التحفيز –ربط األنشطة –املعلومات 

األداء 

Barrett et Frasser
(1977)

.التقييم–التحفيز –التخطيط : الدور األساسي
.التعلم–الربط : أدوار أخرى

Samuelson (1986) - ختطيط، ربط، مراقبة النتائج(التخطيط (
) املالية، مقارنة األداءااللتزاماتحتديد (مراقبة املسؤوليات - 
) حتفيز مايل(أثر لسلوك املكلف باملوازنات - 

Lyne (1988 أداة من خالهلا –املساعدة على تعظيم األرباح –تقدير املستقبل - (1992;
أداة لقياس األداء أداة - التسيري يتصل مع خمتلف املستويات يف املؤسسة

أداة ملراقبة األداء حبساب -أداة لتحفيز العاملني-حلساب العالوات
.االحنرافات

Bruance, Fraser et
Woodcock (1995)

تقديرات مالية ، مراقبة التكاليف، تسيري تدفقات اخلزينة، حتديد - 
.األهداف، اتصال املخططات، ختطيط املوارد، قياس األداء، التدرج

Collins et al (1997) -تقييم األداء –التخطيط –الربط –قاعدة للسلطة - هدف مايل
Abemethy et

brownell (1999)
مراقبة تشخيصية - 
مساعدة على تغيريات إسرتاجتية - 

Gignon (2000,2003) - قيادة و –) تقدير، اتصال مايل، ختصيص املوارد(تسيري التوازنات املالية
.قياس األداء

Source : SPONEM Samuel, diversité des pratiques budgétaires des entreprises
françaises : proposition d’une typologie et analyse des déterminants, thèse de
doctorat, université paris dauphine, France, 2004,p :211.
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فوائد الموازنة التقديرية : ثانيا

سليمة دون إغفال خمتلف العاملني يف مما الشك فيه أن نظام املوازنات التقديرية إذا مت إعداده بطريقة علمية 
املؤسسة يف املشاركة يف إعداده سوف حيقق العديد من الفوائد للمؤسسة و العاملني على حد سواء، و من بني 

(1)1:فوائد استخدام املوازنات التقديرية ما يلي

رمسية يساعد إن قيام اإلدارة بتحديد و وضع أهداف املؤسسة يف خطة : توقع المشاكل قبل حدوثها-أ
املدراء على دراسة و حتليل و مراجعة أنشطتهم املالية و التشغيلية لتحديد أي معوقات أو سلبيات قد حتول 
مستقبال دون حتقيق تلك األهداف، فالقيام بوضع خطة يف صورة موازنات تقديرية مقدما قد يكشف عن 

بل البدء يف تنفيذ املوازنات للتخلص من أي وجود بعض املشاكل املالية اليت حتتاج إىل إجراءات تصحيحية ق
معوقات قد تؤدي إىل عدم تنفيذ تلك املوازنات، فإعداد املوازنات يساعد على التنبؤ باحتماالت حدوث أي 

هلا مقدما، فعلى سبيل املثال قد توضح املوازنة التقديرية النقدية أن هناك عجزا االستعدادمشاكل، مع ضرورة 
احلصول على (خالل شهر معني، مما يتطلب ضرورة التفكري مقدما يف كيفية متويل هذا العجز يف النقدية متوقع 

م من املواد و توقيتها مما يقلل من لالحتياجات، كما أن إعداد موازنة تقديرية ...)قروض أو إصدارا
ا لتقلبات احتماالت حدوث نقص املواد املتوفرة لإلنتاج و بصفة خاصة يف الشركات اليت تتعرض منتج ا

.مومسية
إن وضع خطة مقدما ملا هو مطلوب من : تعتبر الموازنة هدفا للعاملين يسعون إلى تحقيقه-ب

اية الفرتة و اكتشاف أن أداء االنتظارالعاملني حيدد هلم ما هو مستوى األداء املتوقع منهم، بدال من  حىت 
العاملني كان أقل مما كان متوقع منهم، فاملوازنات التقديرية تعترب معيار لألداء يتوقع أن يصل إليه العاملون 

و هلذا يفضل أن يتم إعداد املوازنات التقديرية من أسفل ألعلى حيث أن . املوكل إليهم تنفيذ تلك املوازنات
م يساعد كثريا على وضع تقديرات مناسبة و قابلة  للتحقيق، مما يشجع مشاركة العاملني يف إعداد موازنا

.العاملني على بذل كافة اجلهود الالزمة لتحقيق ما جاء بتلك املوازنات اليت اشرتكوا يف إعدادها
تعترب بيانات املوازنة املستوى أو املعيار الذي يقاس على أساسه : تعتبر الموازنة أساسا لقياس األداء- ج

األداء الفعلي، فاملقارنة بني األداء العام احلايل و العام املاضي يعترب أسلوب غري فعال يف جمال الرقابة، 
أن فاملقارنة على أساس البيانات الفعلية يف فرتتني قد يتضمن سوء أداء أو عدم كفاءة يف األداء، كما

.197:، ص1994إمساعيل إبراهيم مجعة و زينات حممد حمرم و صبحي حممود خطيب، مرجع سبق ذكره، )1(
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خالل الفرتتني يفقد عملية املقارنة أمهيتها، فإعداد موازنة تقديرية ) حجم النشاط(مستوى التشغيل اختالف
ملستوى التشغيل املتوقع و مقارنته باألداء الفعلي يوفر أساسا مناسبا لتقييم األداء الفعلي عن طريق املقارنة 

ا و طرق عالجهاي احنرافات املستمرة لألداء الفعلي باألداء املخطط، و اكتشاف أ .لدراسة أسبا

نظام الموازنات التقديرية الفعال: المطلب الثاني 
حىت يكون نظام املوازنات التقديرية فعال، مبعىن أنه حيقق األهداف املتوخاة منه، جيب أن يتميز ببعض 

عداد الفعال لنظام املوازنات املميزات و يتوفر على بعض الشروط لتفادي العوائق و املشاكل اليت قد تعيق اإل
.التقديرية

مميزات نظام الموازنات التقديرية الفعال: أوال
يعترب نظام املوازنات التقديرية من مسؤوليات إدارة املؤسسة، هلذا ينبغي على إدارة املؤسسة أن تراعي عدة 

(1)1:ما يلياالعتباراتاعتبارات لكي يكون نظام  املوازنات التقديرية فعاال، و من بني هذه 

حىت يكون نظام املوازنات التقديرية فعاال يف حتقيق أهدافه جيب أن يكون : اخلريطة التنظيمية املناسبة-1
ا أن حتدد بوضوح تام خطوط  لدى املؤسسة خريطة تنظيمية مناسبة ألن هذه اخلريطة التنظيمية من شأ

ام املؤسسة و املسؤولية عنها، و هذا من شأنه أن يساعد السلطة و املسؤولية لكافة عمليات و أنشطة و أقس
.بقوة يف وضع مفاهيم حماسبة املسؤولية و القابلية لرقابة و قياس و تقومي األداء موضع املمارسة العملية

إذا سبق حتديد مستويات املوازنات حبث و حتليل معمق و كاف ال : البحث و التحليل الكايف-2
تساهم إطار األهداف احملددة للمؤسسة فإن أهداف املوازنة ستكون واقعية تستهدف املؤسسة اجنازه يف
.بفعالية يف منو رحبية املؤسسة

ترتبط فعالية نظام املوازنات التقديرية ارتباطا وثيقا مبدى قبول : قبول املسؤولني ألهداف املوازنة-3
قبول سوف ينعكس إجيابيا على إجناز هذه املسؤولني يف كل املستويات التنظيمية ألهداف املوازنة، ألن هذا ال

: األهداف، و لدعم هذا القبول جيب أن حترص إدارة املؤسسة على ما يلي
 ا إعداد املوازنة من خالل مدخل املشاركة و ليس املتسلط أو املفروضة، ألن هذه املشاركة من شأ

إجناز إىلفعهمبالتايل دنة و حتديد مستواها، وأن تؤدي إىل رضا األفراد عن نظام وضع املواز 
.املوازنة

. 146:علي، مرجع سبق ذكره، صاألمرية إبراهيم عثمان و عبد الوهاب نصر )1(
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أن تكون املشاركة يف إعداد املوازنة من جانب املسؤولني عن إجنازها مشاركة فعلية و ليست صورية.
 أن يتفق املشاركون يف إعداد املوازنة مع اإلدارة على أن مستوى أهداف املوازنة صعب و لكن ميكن

م يف إجناز املوازنة من ناحية حتقيقه من ناحية، و أن سياسة الثواب و الع قاب سوف ترتبط بكفاء
.أخرى
أن يتم تدعيم نظام إعداد املوازنة باملشاركة بآلية مناسبة للتغذية العكسية.

شروط فعالية الموازنة التقديرية : ثانيا 

يامها بالعديد من يعترب نظام املوازنات التقديرية من بني النظم املساندة و املدعمة إلدارة املؤسسة يف سبيل ق
الوظائف، من بينها التخطيط و الرقابة، و حىت يكون هذا النظام ذو فعالية ينبغي أن يتوفر على بعض الشروط 

(1): 1ميكن تلخيصها يف النقاط اآلتية

.جيب أن تقوم املوازنات التقديرية على المركزية واضحة و فعالة للمسؤوليات-
.و التفاوض بني خمتلف املستويات التسلسليةجيب أن تقوم على إمكانية احلوار -
.جيب أن تقوي الشعور باملسؤولية بإطارات املؤسسة و تزويدهم باملعلومات لتحقيق متابعة املوازنة-
.أخريا يف اجلانب التقين جيب أن تقوم على خمطط حماسيب يتوافق مع هيكل تنظيمي فعال يف املؤسسة-

نة التقديريةعوائق اإلعداد الفعال للمواز : ثالثا

ا على أكمل وجه، غري أن  ينبغي إعداد املوازنات التقديرية على أسس علمية سليمة حىت تؤدي دورها املنوط 
(2): 2اإلعداد الفعال للموازنات التقديرية تواجهه جمموعة من العقبات من بينها ما يلي 

لتفاصيل أو حياولون التحكم يف إخفاق املدراء يف فهم نظام أعماهلم، و يصبح املديرون مهتمون با-1
.العوامل اخلاطئة

عدم مساندة اإلدارة لنظام إعداد املوازنة، و ال تساند اإلدارة العليا للنشاط أو تشارك فيه بشكل ذي -2
.معىن
.اإلخفاق يف فهم الدور احلرج إلعداد املوازنة يف العملية اإلدارية-3

(1) Michel Rouach et Gérard naulleau, le contrôle de gestion bancaire et financier, 3eme Edition , banque
editeur, paris,1998,p :263.

. 15:، ص2006طارق محاد عبد العال، املوازنات التقديرية نظرة متكاملة، الدار اجلامعية، مصر، )2(
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إتباع"غري الضروري على عملية املوازنة، أو بعبارة أخرى حماولة إحالل االعتماداملفرط أو االلتزام-4
مبوازنة ما ميكن أن يفرض ضغوطا و أعباء زائدة على االلتزامحمل إصدار األحكام، و " املوازنة

.و اإلبداع فيهااالبتكاراملؤسسة و خينق روح 
.نتجاتإساءة فهم األسواق و امل-5
م من ختفيضات متوقعة" ألعاب"ينخرط املديرون أحيانا يف -6 م أو محاية موازنا .حلماية امتيازا

غري أن استخدام نظام املوازنات التقديرية ميكن أن يطرح العديد من املشاكل و املتعلقة أساسا بإعدادها، 
(1): 1و من بني هذه املشاكل ما يلي

أخذ وقتا طويال حىت تكون تفصيلية، و هذا تتمثل يف أن برنامج إعداد املوازنة ميكن أن ي: المشكلة األولى
.تكلفة إعدادهاارتفاعيسبب ملال من جانب العاملني يف إعدادها و يؤدي هذا إىل 

تتمثل يف أن املبالغة يف إعداد املوازنة و أهدافها قد جيعل هذه األهداف تفوق أهداف : المشكلة الثانية
ا .املؤسسة، كما أن املوازنة ما هي إال أداة لتحقيق أهداف املؤسسة و ليست هدفا يف ذا

ستخدم تتمثل يف أن املوازنة قد ختفي قصورا موجودا يف النظام، و بالتايل جيب أال ت: المشكلة الثالثة
املوازنات كمظالت إلخفاء عجز اإلدارة، و جيب أن تتضمن املوازنة شرطا إلعادة التقومي الدوري للموازنة طبقا 

.ملعايري حمددة

أن املوازنات التقديرية تستخدم أحيانا كوسيلة ضغط على اإلدارة لكي تزيد النفقات اخلاصة : المشكلة الرابعة
اقضا مع أهداف املوازنة الرئيسية و اخلاصة بتقدير النفقات احلقيقية مبشروع معني مثال، و هذا يعترب تن

و هذا باالستياءللمشروعات، و إذا استخدمت املوازنات كوسيلة لإلستبداد و التسلط فقد تسبب الشعور 
الشعور بدوره يؤدي إىل قصور األداء و لكي يبطل هذا التأثري جيب على اإلدارة العليا أن تزيد من مشاركة 

.العاملني لديها يف إعداد املوازنة

، 328: ص، 1993املريخ للنشر، السعودية، فرد ويستون و يوحني برجامن، تعريب عدنان داغستاين و أمحد نبيل عبد اهلادي، التمويل اإلداري ، اجلزء األول، دار )1(
329.
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تقييم الموازنة التقديرية و اتجاهات التطور: المطلب الثالث

تعترب املوازنات التقديرية أداة يف خدمة املؤسسة لتحقيق أهدافها نظرا ملا توفره من مزايا عديدة، إال أن نظام 
و هذا ما أدى إىل ظهور بعض احملاوالت اليت تصبوا يف االنتقاداتاملوازنات التقديرية تعرض للعديد من 

.و حماولة تطوير هذا النظاماالنتقاداتجمملها إىل كيفية جتاوز هذه 

مزايا الموازنات التقديرية : أوال

من املتفق عليه أن املوازنة التقديرية أداة من األدوات املساعدة لإلدارة و ليست بديال عنها، فاملوازنة ال ميكن 
ا بطريقة سليمة فسوف حتقق الكثري من  ا أو حتفز نفسها، و لكن إذا مت إعدادها بعناية و إدار أن تعمل بذا

(1): 1املزايا، أمهها 

ستويات اإلدارية أن ختطط للمستقبل و أن تضم أهدافها يف صورة تتطلب املوازنة من كافة امل-1
.رمسية و على أساس مستمر

ائية و حمددة ألغراض تقييم األداء يف كل مستوى من مستويات -2 تقدم املوازنة التقديرية أهدافا 
.املسؤولية

ظيم، و مستوياته تساعد املوازنة التقديرية على وجود نظام حتذير مبكر ملا ميكن أن يواجهه التن-3
و أقسامه من مشاكل مستقبلية و يرتتب على وجود هذا النظام التحذيري املبكر أن يكون دائما 

.لدى اإلدارة الوقت الكايف إلختاذ اإلجراءات الالزمة حيال املشاكل قبل وقوعها
ريق ربط تساعد املوازنة التقديرية على التنسيق بني األنشطة داخل التنظيم، و حتقق ذلك عن ط-4

ميكن : أهداف القطاعات و األقسام و املراكز بأهداف التنظيم ككل و من هذا التنسيق مثال
.حتقيق التكامل بني ترويج اإلنتاج من جهة و املبيعات املتوقعة من جهة أخرى

تساعد املوازنة التقديرية على زيادة إدراك اإلدارة و وعيها، بعمليات املؤسسة ككل و اآلثار -5
املتوقعة للتغريات اخلارجية على هذه العمليات ، كما هو احلال بشأن إبراز املوازنة آلثار و الفعلية

و عمليات ارتفاع األسعار أو حتديد أثر الصادرات و الواردات على ختطيط و تنفيذ أنشطة 
.املؤسسة

.144:األمرية إبراهيم عثمان و عبد الوهاب نصر علي، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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ن خالل مشاركة تساعد املوازنة على استشارة دوافع األفراد داخل التنظيم لتحقيق أهداف سواء م-6
م  املنفذين يف وضعها و حتديد مستواها، أو من خالل ربط سياسات الثواب و العقاب بكفاء
يف إجناز املوازنة، أو من خالل آلية التغذية العكسية املعتمدة أساسا على تقارير األداء احملاسبية 

.عن كفاءة املسؤولني يف حتقيق مستويات املوازنة

للموازنة التقديرية و اجتاهات التطوروجهة املاالنتقادات: ثانيا

توجه إىل أسلوب املوازنات التقديرية اليت تطبق يف العديد من االنتقاداتيف الواقع هناك جمموعة من 
(1): 1املؤسسات حيددها البعض فيما يلي 

.تعترب املوازنات مضيعة للوقت و مكلفة للمؤسسة-1
.و ال حتقق املرونة و غالبا ما تعترب عن عوائق التغيرياالستجابةحتقق املوازنات -2
.ال تضيف املوازنات قيمة كبرية للمؤسسة، مقارنة بالوقت املستغرق يف إعدادها-3
.تركز املوازنات على ختفيض التكلفة و ليس على خلق القيمة-4
.تزيد املوازنات من الرقابة و تسلسل األوامر الرئيسية-5
.و فرق العمل اليت تعتمد عليها املؤسسةاالتصاالتال تعكس املوازنات هيكل-6
.تشجع املوازنات على التالعب و تغيري السلوكيات-7
.تعد املوازنات و يتم تعديلها و حتديثها بصورة غري متكررة و عادة ما تكون سنوية-8
أسس قد تبىن املوازنات على افرتاضات غري مدعمة، كما قد تبىن على التوقعات غري املسندة إىل -9

.علمية
.قد تزيد املوازنات من حالة املنافسة بني أقسام املؤسسة، و ال تشجع على اإلسهام باملعرفة- 10

.قد تشعر املوازنات األفراد بتقييمهم بأقل مما يستحقون- 11

، مما حيد من فاعلية املوازنات، ما يطلق عليه النزعة الفردية اليت قد تتمثل االنتقاداتو يضيف البعض إىل تلك 
: فيما يلي

.149،148:طارق محاد عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص ص)1(
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خفض رقم املبيعات املقيدة يف املوازنات التقديرية للحماية من النقد املوجه يف حالة عدم حتقيق -1
ط األنشطة التقديرات الواردة يف املوازنات التقديرية، و يؤثر التخفيض املتعمد للمبيعات على ختطي

اإلنتاج ، املخزون و برامج اإلعالنات و نفقات البيع و التوزيع املقدرة حيث : الوظيفية األخرى مثل
.تكون غري سليمة

يف اإلنفاق ةالتقدير الزائد للنفقات، ليوضح أن اإلنفاق الفعلي أقل من التقديري، و بالتايل تظهر وفر -2
اية فرتة املوازنة .يف 

احلاجة، حىت ال حيتاج إىل طلب نقدية إضافية أثناء العمل و قد يؤدي ذلك طلب نقدية أكثر من-3
اية الفرتة اليت تعد فيها املوازنة التقديرية، حىت ال تبقى مبالغ  إىل زيادة اإلنفاق بغري حساب قرب 
غري مستعملة قد ختصم عند إعداد تقديرات الفرتة احلالية، و حىت يف حالة عدم استغالهلا بالكامل،

.فإن ذلك ميثل يف ظاهرة عنصرا لعدم الكفاية

اليت تواجه املوازنات التقديرية، فقد ظهر يف جمال دراسات احملاسبة اإلدارية ما اصطلح على لالنتقاداتنتيجة 
تسميته ما وراء املوازنة كما اصطلح على أنه مرادفا ملفهوم موازنة أفضل، و لقد تكونت يف اململكة املتحدة منذ 

املوازنة و ما لبث أن امتد نشاطها إىل باقي هيئة حبثية أطلق عليها اسم املائدة املستديرة ملا وراء 1997عام 
دف هذه البيئة إىل مساعدة منشات األعمال على  دول أوروبا و الواليات املتحدة األمريكية و اسرتاليا و 

اإجراء التحسني املستمر لألداء ، و ذلك يف بيئة شديدة التنافسية .يصعب التنبؤ مبتغريا

جمموعتني من املبادئ يؤدي إتباعها إىل حتسني عملية إعداد ) Peter, Bunce 2004(أوضحو لقد 

: و تنفيذ املوازنة و يف نفس الوقت حتقق توافق األداء اإلداري و ذلك كما يلي
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: المبادئ األساسية

المبادئ األساسية لتحسين عملية إعداد و تنفيذ الموازنة ): 03(الجدول 

األهداف 
Goals

طموحة و تؤدي إىل التحسني املستمر يف األداء، و ال تكون يلتزم أن تكون 
. أهدافا سنوية ثابتة

املكافآت 
Rewards

توضح يف ضوء األداء النسيب من أجل التشجيع املستمر و ليس عند حتقيق 
.األهداف السنوية احملددة

التخطيط
Planning

يلزم أن يكون مستمرا أثناء التشغيل و ليس حدثا سنويا، كما هو احلال بالنسبة 
.للموازنة اليت تغطي دائما فرتة زمنية ثابتة مستقبلة

الرقابة 
Control

يتم وضع الضوابط الرقابية يف ضوء املؤشرات النسبية لألداء و اجتاهاته، و ليس 
. بناء على حتديد الفروق بني الفعلي و املخطط

املوارد
Resources

جيب أن تتوافر املوارد عند احلاجة إليها و ليس من خالل التوزيع السنوي 
.املخطط

التنسيق
Coordination

الديناميكي بني أقسام املشاة و بصورة مستمرة تناسب يتم من خالل التفاعل 
.التغريات يف الظروف، و ليس من خالل دورات التخطيط السنوية

.150: طارق حماد عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
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: مبادئ الريادة-1

مبادئ الريادة لتحسين عملية إعداد و تنفيذ الموازنة): 04(الجدول 

العميل 
Custome

يتم الرتكيز على رحبية العميل، و ليس على مقابلة األهداف الداخلية 
.للمؤسسة

املساءلة احملاسبية
Accountability

البعد عن املركزية و التسلل اهلرمي للمسؤوليات و إنشاء فرق العمل تكون 
.مسؤولة عن النتائج

األداء
Perormance

لنفاذ إىل أسواق جديدة و التوسع يف مقاييس األداء من خالل النجاح يف ا
. األسواق القائمة

حرية العمل 
Freedom to act

يلزم إطالق حريات األفراد يف العمل اإلبتكاري و اإلبداعي و ليس جمرد 
.إلزامهم بتحقيق خطط معينة

احلكومة
Governance

ليس يتم بناء القيم و املبادئ احلاكمة لألداء، على أسس واضحة و حمددة و
.على تفصيالت، حىت ال يضيع وقت اإلدارة العليا

املعلومات 
Information

يتم تشجيع املعلومات املشرتكة و املفتوحة و عدم قصرها على هؤالء الذين 
.يريدون املعرفة

.151: طارق حماد عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
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: الخالصة

مت التطرق يف هذا الفصل للموازنات التقديرية و اليت هي عبارة عن خطة األعمال اليت ترغب املؤسسة 
ا حيث تنجز مسبقا، غري أن إعدادها يرتكز على مجلة من املبادئ اليت جيب  ا حىت تؤدي االلتزاميف القيام 

املوازنات دورها و املتمثل أساسا يف التخطيط، التنبؤ، التنسيق، الرقابة بفعالية كما أن املوازنات التقديرية أنواع 
.خمتلفة و هذا حسب املعايري املعتمدة يف التصنيف

ا تستعمل كذلك يف عملية الرقابة عن طريق باعتبارو  مقارنة النتائج املوازنة التقديرية أداة للتخطيط فإ
الختاذإن وجدت و حتليلها االحنرافاتاحملققة باألهداف املخطط هلا و حمددة، و من مث البحث عن 

.اإلجراءات التصحيحية الالزمة

على اعتمادهاغري أن نظام املوازنات التقديرية جيب أن يتميز ببعض املميزات كدقة التقديرات و 
.يع املستويات يف املؤسسة يف إعدادها حىت تكون ذات فعاليةمجأسلوب علمي، باإلضافة إىل مشاركة

إال أن هناك بعض املشاكل اليت ميكن أن تصادف استخدام نظام املوازنات التقديرية مثل 

لنظام املوازنات االنتقاداتاملبالغة و التقديرات و استغراقها وقت طويل، و هذا ما أدى إىل توجيه العديد من 
سابقة الذكر ظهر االنتقاداتكلفتها العالية و عدم تعديلها و حتديثها بصورة متكررة و نتيجة التقديرية مثل ت

.ما يسمى مبا وراء املوازنة



ثانيفصل اللا ثانيفصل اللا ثانيفصل اللا
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:تمهيد

ال اإلداري يف االقتصادياملهتمني يف الفكر ومن الكتاب العديد اهتماميعترب قياس األداء حمور  وا
له الفعالية والكفاءة و:نظرا لكونه يرتبط بالعديد من املفاهيم ذات صلة مثل ,أنواعهااختالفاملؤسسات على 

.إخل....األداء املايل ,االقتصادياألداء , البشرياألداء :ميادين عديدة مثل 
كما أن قياس األداء بدوره يف تداخل مع مصطلح تقييم ,تعريف جامع مانع لألداءإلجيادهلذا فإنه من الصعب 

واختاذأن اهلدف من القياس هو التقييم ومن مث التقومي باعتبار بني هاته املصطلحات من ال يفرق األداء فهناك
.ء أنظمة لقياس األداءوهذا ما أدى إىل بنااإلجراءات التصحيحية لبلوغ األهداف املسطرة من طرف املؤسسة 

:من خالل ثالثة مباحث موزعة على النحو التايل األداءتطرق يف هذا الفصل إىل نظم قياس ويتم ال
.ماهية قياس األداء:املبحث األول 
.كأدوات لقياس األداء بطاقة األداء املتوازنولوحة القيادة:املبحث الثاين

.دور املوازنات التخطيطية يف تقومي األداء :املبحث الثالث
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ماهية قياس األداء:المبحث األول 

مثل املفاهيممنبالعديدبارتباطهشكل األداء وقياسه وال زال ميثل إشكالية ومهمة رئيسية إلدارة املؤسسة نظرا 
وقد بدأ قياس األداء يف البداية ,األرباح ,األعمالرقم مثل كثريةعناصرعلىمشولهوالفعالية والكفاءة

.فقط مث تطورت السبل والنماذجبوسائل ومناذج بسيطة ومبؤشرات مالية
.مفهوم قياس األداء:المطلب األول

وقبل التطرق إىل مفهوم قياس.الباحثنيووجهات أراءقياس األداء نظرا لتعدد تعددت تعاريف قياس األداء 
االقتصادياألداء,مثل األداء املايلعديدةميادين وجب أوال تعريف األداء هذا األخري الذي لديه ,األداء 

من الصعب إعطاء تعريف البشري مما جيعل .جامع األداءإعطاء تعريفاألداء البشري مما جيعل من الصعب,
.لألداءجامع
تعريف األداء:أوال 

:لتعدد وجهات نظر الكتاب واملهتمني ومن بني تعاريف األداء ما يليتعددت تعاريف األداء نظرا 
طاملا كان هذا األداء يدخل كان بشري أو مادي أو إىل غري ذلكأداء سواء يتمثل األداء يف أي :01تعريف 

(1).لهاألزمةالعمل وكيفية إجنازه واإلجراءات ضمن نظام 

واألداء متعدد األبعاد فهو ,التنظيمية مهما كانت طبيعتها ونوعيتهااألداء يعين إجناز األهداف : 02تعريف 
(2).موضوعي ويعتمد على املواضيع املختارة

أنواعها والتأثريات اخلارجية اختالفهو الناتج املتحققة نتيجة تفاعل العوامل الداخلية على :03تعريف
.من قبل املؤسسة يف حتقيق أهدافهاواستغالهلا
حيث اعترب األداء أي عمل منجز من طرف ,األول أعطى مفهوما شامال لألداء ومل حتدد له جماال معينا فالتعريف 

.إلجناز هذا العمل األزمةاختاذ اإلجراءات ومعني عمليف نطاق ما يدخلعنصر
اء متعدد األبعادوأشار إىل أن األد,أنواعها اختالفأما التعريف الثاين فحصر األداء يف إجناز األهداف على 

االت  .على املعايري املوضوعية لقياس هذا األداءاعتمادهووا

.142ص 2006مصر ,التخطيط واملراقبة اإلدارية ومؤسسة شباب اجلامعة ,أمحد حممد املصري (1)
(2) Mariam DAIMANE.ver un pilotage mutidimentionnel de la performance.cas du déploiment du balanced
scorecard dans un groupe.memoir de master specialise en contrôle de gestion.ISCAE.MARROC Novembre 2006
p 24.
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.هداف املؤسسةأة نتيجة تفاعل جمموعة من العناصر لتحقيق أما التعريف الثالث فحصر األداء يف النتائج املتحقق
ذه النشاطات إىلاألداء يشري إىل النشاطات باإلضافة بأنوهناك من يعترب  .النتائج احملققة من جراء القيام 

أهداف - موارد-نتائج:ميكن تعريف أداء املؤسسة من خالل العالقة بني عناصر بأنهBartoliبينما يرى 
":كما يوضحه الشكل املوايل"العالية واملوازنة ,الكفاءة : واألبعاد ,

مثلث األداء):05(الشكل رقم 

الفعاليةالكفاءة                    

الموازنة

املؤسسة (االقتصاديةمراقبة التسيري واألداء يف املؤسسة ,عبد اهللا قويدر الواحد ,ناصر دادي عدون :المصدر
.13ص2010,اجلزائر ,دار احملمدية العامة ,)العمومية باجلزائر 

.األداءتعريف قياس :ثانيا 
(1).هو التجميع املنظم وتقرير البيانات لتتبع العمل املنتج والنتائج املنجزةاألداءقياس :01تعريف 

اإلجنازات وإجراء التعديالت املتواصلة لتحديدفلسفة للتعلم املستمر حبيث تستعمل التغذية العكسية :02تعريف 
املستمرة واليت قد تنتج من احمليط التغرياتعلى اإلسرتاتيجيات واملبادرات لضمان جودة اخلدمات للتجاوب مع 

(2).الداخلي واخلارجي

(1) Patricia lichiello.guidebook for performance Measurement turning point National Programme Office
Washington 2010.disponible sur //http//www.depts.washington.edu/hpap/consulate le ………
(2) Brayn Shane ,performance Measurement System :Driven Methodology,February 28.2004,disponible sur
www.gigapedia.com consulte le 27 /12/2010 P 01.

األهداف    الموارد

النتائج  
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وكفاءة وفعالية اقتصاديةعملية احلكم على كفاءة جناح تقرير الوحدة عن طريق احلول على موارد :03تعريف 
(1).ممكن على املعلومات املالية وكذلك غري املاليةاألداءقياس ,يف بلوغ أهدافها ,توزيعها 

عايري واملؤشرات اليت سبق عملية قياس األداء يعين التعريف على مستويات األداء الفعلية يف ضوء امل:04تعريف 
(2).حتديدها

على النتائج باالستنادجمتمعة  االقتصاديةقياس أداء أنشطة الوحدة يراد بقياس األداء أو تقومي األداء :05تعريف 
اية الفرتة احملاسبية  إضافة إىل معرفة األسباب اليت أدت ,سنة تقوميية واحدة اليت عادة ما تكون ,اليت حققتها يف 

دف الوصول إىل أداء جيد يف للتغلب على ذلك أسباب األزمةإىل النتائج أعاله واقرتاح احللول  النتائج السلبية 
(3).املستقبل

اإلدارة أن حتدد كذالك,يتطلب القيام بقياس األداء أن حندد اإلدارة مىت سوف تتم عملية القياس:06تعريف 
نوعية القياس اليت سوف تستخدم يف قياس األداء وأن حترص على خلق التوازن بني املقاييس الكمية واملقاييس 

(4).النوعية

فالتعريف األول ركز على أن قياس األداء ما هو إال عبارة عن جتمع منظم البيانات عن العمل املنتج والناتج 
عملية مقارنة بني ما مت احلصول عليه من نتائج وما هو خمطط أي غياب مقاربة بني املنجزة ومل يتطرق إىل

.األهداف املخططة والنتائج الفعلية 
أو كوسيلة للتعلم املستمر حبيث أن اهلدف منه التغذية أما التعريف الثاين اعترب قياس األداء كأداة 

لتصحيحيةوبالتايل عملية املراقبة واختاذ اإلجراءات ا,العكسية
كما ,أما التعريف الثالث فأشار إىل أن قياس األداء ميكن أن يشمل املعلومات املالية واملعلومات غري املالية 

أو فشل املؤسسة أو النجاحأضاف هذا التعريف اهلدف من قياس األداء وهو عملية تقييم أو احلكم على 
.الوحدة

(1) Jasmin Harvey .performance Measurement .the charterd insitute of management accountants march
2008.United kingdom disponible sur www.hbr.org consult le 19/12/2010.p03.

.إسرتاتيجي للتحسني املستمر والتمييز التنافسي الدارمدخل,سيد حممد جاد الرب مؤشرات ومعايري قياس وتقييم األداء (2)
.18ص 2009اجلامعة مصر 

.31ص12007جميد الكرخي تقومي األداء باستخدام النسب املالية دار النشر والتوزيع عمان األردن ط(3)
.382ص 1990ديث اإلسكندرية مصر اإلدارة اإلسرتاتيجية مفاهيم وحاالت تطبيقية املكتب العريب احل,إمساعيل حممد السيد (4)
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أن عملية قياس األداء تتطلب وضع معايري ومؤشرات تسبق عملية قياس األداء وركز إىلأما التعريف الرابع فأشار 
.على هذا اهلدف من عملية قياس األداء وهي التعرف على مستويات األداء الفعلية

وتقومي األداء باعتبار أن اهلدف من قياس هو التقومي أي معرفة أما التعريف اخلامس فلم يفرق بني قياس األداء 
.األسباب اليت أدت إىل النتائج السلبية وحماولة تالفيها مستقبال 

أما التعريف السادس فركز على متطلبات القيام بعملية قياس األداء من حيث توقيت القياس ونوعية املقاييس 
س األداء بأنه العملة املستمرة اليت من خالهلا يتم التعرف على مدى جناح تعريف قياومنه ميكن .واملوازنة بينها 

.باستخدام جمموعة من البيانات االحنرافاتالفرد أو املؤسسة يف بلوغ أهدافها وحماولة التعرف على 
.وجتدر اإلشارة إىل أن عملية قياس األداء هي عبارة عن حلقة من حلقات النظام الرقايب يف املؤسسة 

.تصنيف مقاييس األداء:ثالثا 
ولكن يوجد بعض التصنيفات اخلاصة ,اآلتية)06(ميكن تصنيف معظم مقاييس األداء يف التصنيفات الستة 

(1):الشائعة فهي كما يلي)06(أما التصنيفات الستة ,ب طبيعة عملها سلبعض املؤسسات ح

درجة مطابقة املخرجات ملتطلبات املؤسسةهي خاصية من خصائص العمليات واليت تشري إىل :الفعالية -1
هي خاصية من خصائص العمليات واليت تشري إىل درجة خروج عمليات املؤسسة بالناتج :الكفاءة -2

.املطلوب بأدىن كلفة من املوارد
.هي مستوى تلبية املنتج أو اخلدمة ملتطلبات وتوقعات العمالء:الجودة -3
إذ ال بد من وضع ,ه اخلاصية تقيس مدى إجناز العمل بشكل صحيح ويف الوقت احملدد له ذه:التوقيت-4

.وعادة ما ال تستند مثل هذه املعايري على متطلبات العمالء,معايري خاصة لضبط توقيتات األعمال 
تلزمات وهي القيمة املضافة من قبل العملية مقسومة على قيمة العمل ورأس املال ومجيع املس:اإلنتاجية-5

. املستخدمة

هذه اخلاصية تقيس جانب اللياقة العامة الكلية للمؤسسة وبيئة العمل للعاملني:السالمة-6

األردن 12009وائل ممد صبحي إدريس وطاهر حمسن منصور الغاليب يلسلة األداء اإلسرتتيجي أساسيات األداء وبطاقة التقييم املتوازن ودار وائل للنشر ط(1)
.77ص
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:السابقة ملقاييس األداء كمما يلي)06(وميكن توضيح التصنيفات الستة 
تصنيفات مقاييس األداء):05(الجدول 

يعرب عنه بالنسبة التاليةيقيساملقاييس
املخططةاملداخالتالفعلية إزاءاملداخالتؤسسة على استخدام املواردقدرة املالكفاءة
املخططةاملداخالتاملخرجات الفعلية إزاء حتقيق األهدافمستوى قدرة املؤسسة على الفعالية
مدى إجناز وحدة العمل بشكل صحيحاجلودة

العمالءاحتياجاتحتدد املعايري هنا حسب 
عدد الوحدات املنتجة بشكل صحيح إزاء 

.إمجايل عدد الوحدات املنتجة 

التوقيت
.مدى إجناز وحدة العمل يف الوقت احملدد

.هنا حسب احتياجات العمالءحتدد املعايري
عدد الوحدات املنتجة يف الوقت احملدد إزاء 

.إمجايل عدد الوحدات املنتجة 
.املداخالتاملخرجات إزاء .حجم املوارد اليت تستخدم إلنتاج وحدة عمل معينةاإلنتاجية

Source :will arteley and suzanne stroh,the performance-based
management establishing an integrated performance measurement
système volume 2,california septembre 2001,disponible sur
www.orea.gov/pbm/ consulte le 19/03/2011.p :37

(1):وهناك من يقسم املقاييس األداء إىل مخسة أنواع كما يلي 

تستخدم هذه املقاييس لفهم املوارد البشرية واملالية تستخدم للوصول إىل املخرجات والنتائج :خالت ذمقاييس امل

.لوبةطامل

دمة وحساب الوقت املستغرق يف كلتستخدم لفهم اخلطوات املباشرة يف إنتاج املنتج أو اخل:مقياس العمليات 

.خطوة

.75ص.مرجع سبق ذكره,حمسن منصور الغاليبوطاهروائل حممد صبحي إدريس (1)
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.وتستخدم لقياس املنتج أو اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة:مقياس المخرجات
.يتم استخدامها لقياس النتائج املتحققة فعال أو املتوقعة:مقياس المحصالت

.برنامج معني أو عدم تنفيذهالناجتة عن تنفيذ اآلثارتستخدم لقياس :مقاييس التأثير
فكان يعتمد ,االقتصاديةاإلنسان ميارس النشاطات يعترب قياس األداء قدمي منذ أن بدأ:مداخل قياس األداء:رابعا

ونتيجة للتقدم احلاصل يف جمال األعمال كان لزاما على املؤسسات تطوير معايري غري ,فقطعلى قياس األمور املالية 
.مالية لقياس األداء بشكل عام

(1).قياس وتقييم األداءوفيما يلي بعض مداخل

قياس أو أكثر لألداء تقابل أهداف كل متقوم بعض املؤسسات بوضع :مدخل أصحاب المصالح -1
وهذا يشري إىل وجود أكثر من هدف تسعى املؤسسة إىل ,جمموعة من أصحاب املصاحل مع املؤسسة 

من التنسيق بني األهداف حبيث األمر الذي يتطلب توفري احلد األدىن ,أي األهداف التشاركية ,حتقيقه
.ختدم مجيعا اهلدف العام للمؤسسة

ء نظرة سريعة على اوهي عبارة عن أداة تستخدمها اإلدارة العليا يف املؤسسة إللق:مدخل لوحة القياس -2
ا  ا والبيئة احمليطة  للمستويات باألداء تتضمن لوحة القياس جمموعة من املؤشرات املتعلقة ,عمليا

.وسيتم التطرق هلا يف البحث املوايل,ة املختلفة التنظيمي
وهذه تزود املؤسسة ,وهذا مقياس مركب من املؤشرات األداء املايل:مدخل القيمة االقتصادية المضافة-3

ا املؤسسة,مبعلومات عن قيمة املعلومات وهذه تساعد اإلدارة ,أي القيمة املالية لكل عملية رئيسية تقوم 
.وأنظمة الرقابة للحوافزالعليا على وضع نظام 

يستند هده النموذج إىل تسعة حماور رئيسية حيث يعطى لكل منها وزنه :مدخل التمييز في األعمال -4
:اخلاص به وهذه احملاور هي 

وتعين توجيه مديري اإلدارات يف املؤسسة وكيفية هؤالء للموظفني للقيام باألعمال :القيادة - أ
.والنشاطات املسندة إليهم

.41-40ص2009عمان األردن ط ,مؤسسة الورق للنشر والتوزيع,إدارة األعمال باستعمال بطاقة التنقيط املتوازن,راهيم اخللوف امللكاويإب-1
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م العلمية والعملية ومدى تطوير أنفسهم والقيام باألعمال :الموارد البشرية - ب من حيث مؤهال
.اهلدفاملناسبة لتحقيق اهلدف وكيفية توحيدهم جتاه حتقيق 

وحتديد اخلطط الرئيسية واألعمال االجتاهوتشري إىل كيفية حتديد :السياسية واإلستراتيجية - ت
.الفرعية والنشاطات

ا استغاللالشركاء وكيفية اختياركيفية إىلوتشري :الشراكة والموارد - ث .املوارد املتاحة وإدار
ا وحتسينها يف املؤسسة :العمليات- ج .أي كيفية تصميم العمليات وإدار
وتوقعات وطموحات العاملني ووضع مؤشرات لقياس احتياجاتأي حتديد :نتائج الموارد البشرية - ح

.ذلك
أي كيف حتدد املؤسسة توقعات العمالء وكيفية حتقيقها إلرضاء العمالء وكسب :نتائج العمالء - خ

.والئهم
تمع اليت تتواجد به املؤسس وتشري:نتائج المجتمع -د .إىل توقعات واحتياجات وطموحات ا
.األهداف إلدخال التحسينات عليها إذا لزم األمروتقيس مدى حتقيقها :نتائج األداء الرئيسية-ذ

ويالحظ أن هذا النموذج ميكن من النظر إىل املؤسسة بطريقة مشولية جلميع األعمال والعمليات اليت تقوم 
.واليت تؤثر عليها من مجيع النواحيا املؤسسة

وهذا املدخل ينظر ألداء املؤسسة من أربعة نواحي وهي الناحية املالية :مدخل بطاقة األداء المتوازن-5
وسيتم التطرق إليه يف املبحث الثالث ,وأخريا ناحية التعلم والنمو.ناحية العمليات الداخلية,ناحية الزبائن,

.من هذا الفصل

فوائد قياس األداء وأهميته:ي لمطلب الثانا
تعترب عملية قياس األداء ذات فائدة كبرية بالنسبة جلميع املؤسسات سواء تلك اهلادفة للربح أو اليت ال 

واختاذيف جماالت عديدة منها الرقابة ه من معلومات تفيد إدارة املؤسسةنظرا ملا يوفر ,دف للربح 
القرارات
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.فوائد قياس األداء:أوال 
يف تطوير االجتهادوتسعى هذه األخرية إىل .قياس األداء الفعال هو مفتاح اإلدارة الفعالة يف املؤسسة 

املبتغاةومن بني الفوائد ,نظام لقياس أدائها وهذا للتحكم يف حميطها الداخلي والتأقلم يف حميطها اخلارجي
(1):ما يلي الفعالمن نظام قياس األداء 

هيكل قياس ,من الصعب اختاذ القرار الصحيح بدون فهم جيد ألداء املؤسسة:حتسني اختاذ القرار واملراقبة 
هذه ,مستويات املؤسسة األداء املتعدد األطراف يعين أن القرارات املدعمة متكن من التحسني يف كل 

موعة من القرارات ختص أداء العاملني إىل القرارات اإلسرتاتيجية الـيت .من طرف جملس اإلدارة تتخذا
تعطي معىن )التطور(القدرة على قياس األداء والتقدم:تدعيم التخطيط اإلستراتيجي وتحديد األهداف

.لعملية تطوير اخلطط اإلسرتاتيجية واألهداف
مع اإلدارة واملستويات العملية التشاركنظام قياس األداء الفعال جيب أن يركز على الربط بني املستوى 

.القرار ونتائج النشاطات واملراقبة هي يف نفس اخلط مع اإلسرتاتيجية اختاذ,يف هذه الطريقة)التنفيذية(
ترابط حتديد األهداف وتقرير لنتائج ميكن أن يزيد املوظفني واملالك لفهم ودعم :تحسين التواصل 

.جع التشارك يف املعرفة بني األقسامشائعة اليت تشاإلسرتاجتيات والقرارات كذلك تزود بلغة 
للعاملني )املسؤولية(قياس وتقرير األداء يعطي ملتخذي القرار أداة هامة لبلوغ احملاسبة :المسؤولية 

املدخالت مبعيار ائج وهذه العالقات تصبح أكثر وضوحا عندما تقاس النت,وللمستويات التنظيمية
.مقبول عادة

وميكن إمجال أمهية قياس األداء ,يشكل قياس األداء أمهية بالغة للمؤسسات :قياس األداءأهمية :ثانيا
(2):فيما يلي

 ا حتقق األهداف وبالتايل .يوفر قياس األداء معلومات حول سري العمليات يف املؤسسة ومعدل اقرتا
.يساعد على تركيز اجلهود صوب حتقيق األهداف

(1) jasmin Harvey ,op cit P 07.

(2) jasmin Harvey .op.cit P09.
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 لذلك األزمةوبالتايل يسهم بتوفري املوارد .اجنازهيساعد على حث املنظمات على اجناز ما جيب
.بشكل أكثر دقة

حتسني إدارة املنتجات واخلدمات وعملية إيصاهلا للعمالء.
 الداخلية مع العمالء وهذا يؤدي االتصاالتوكذلك ,الداخلية يف املؤسسةاالتصاالتحتسني عملية

.إىل خلق مناخ إجيايب داخل املؤسسة ويؤثر إجيابا على العمليات اليت تتم داخلها وخارجها
 للمؤسسة تقدمي صورة واضحة حول تكاليف تنفيذ الربامج إسرتاجتيةيساعد بالرتكيز على خطة

.واألنشطة أول بأول
م بشكل كبري يف حل املشاكل من خالل البيانات واملعلومات اليت يوفرها يسه.
 زيادة تأثري املؤسسة من خالل تبيان وتوضيح احملاور األكثر تأثريا ومن مث توجيه اجلهود ومنح املزيد

.من الرتكيز عليها
.ومآخذهااألداءخطوات تطوير مقاييس :المطلب الثالث

غري أن إعداد مقياس لألداء يتطلب جمموعة من ,فوائد وأمهية قياس األداء سبق وان مت التطرق إىل 
ا .املراحل واخلطوات لتكون من املقاييس ذات فعالية وتؤدي الدور املنوط 

وهي وظائف يف املؤسسات ثالثيؤدي نظام قياس األداء :شروط تطوير نظام قياس األداء :أوال
باإلضافة إىل ,واملتابعة حبيث كل النتائج جيب أن تناقش.املؤسسة التنسيق مع أصحاب املصاحل يف  

.عملية التشخيص
األداء بالوظائف سابقة الذكر ينبغي أن تتوفر فيه الشروط املواليةولكي يقوم نظام قياس 

(1).األعمالإسرتاتيجيةنظام قياس األداء جيب أن يدمج كليا مع -

نظام دائم للتغذية العكسية ومراجعة النتائج احلقيقية مع نظام قياس األداء جيب أن يكون -
اخلطط األصلية وقياسات األداء نفسها

.38- 37مرجع سبق ذكره ص ,إبراهيم اخللوف امللكاوي -
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حيتاج أن حيتوي جمموعة من العناصر اليت تساهم يف ,نظام قياس األداء جيب أن يكون شامال -
هذه حتتاج جمموعة من املؤشرات ,نوعية اخلدمة واإلبداع.التنافسياألداء :جناح املؤسسة مثل

.املالية وغري املالية 
التطبيق جيب أن يكون من ,جيب أن يكون خاص ومدعم يف املؤسسة )قياس األداء(النظام-

م حتديد األهداف وتطوير إىل األسفل ليتمكن األفراد من حتديد اإلسرتاتيجية على األ بإمكا
املستويات ,هذه جيب أن متر من األسفل إىل باقي املؤسسة,األعلى املناب توىاملسقياسات 

ا بالتشاور مع املستوى  وهذه ,األعلىاألخرى يف املؤسسة جيب أن حتدد قياسات خاصة 
.جيب أن تكون متوافقة مع قياسات املستوى األعلى 

املسريينتستعمل ملكافأة أداء قياسات األداء ,القياسات حتتاج أن تكون معقولة وقابلة للتحقيق-
.التقييم جيب أن يشمل العناصر اليت حتت مراقبتهم املباشرة فقط ,

خاصة بالنسبة ,واضحة وقابلة للفهم,نظام قياس األداء ونتائج التقرير حتتاج أن تكون بسيطة -
هناك حاجة لتحديد األولويات والرتكيز حىت يتم قياس مؤشرات األداء األساسية ,للوظائف غري املالية

.اإلسرتاتيجيةللعمليات 

(1):ياس األداء وهيقمآخذهناك مخس نقاط أساسية تبني :قياس األداءمآخذ:ثانيا

ميكن حملصالت أو خمرجات القياس أن :صعوبة تحديد أسباب ونتائج محصالت القياس- 1
إىل صعوبة التحقيق من دون لكن عدم وجود البيانات يؤدي ,تكشف عن أثر برامج املنظمة 

.الربامج وأثرها على تلط املخرجات
يف حالة عدم تلبية أهداف :التنفيذإن النتائج الضعيفة ال تشير بالضرورة إلى ضعف - 2

ا ال توفر التفسري أو ,فال بد وان يكون هناك شيء ما خطأ,األداء لكن معلومات األداء حبد ذا
ملعرفة واالستقصاءالتربير لكنها توفر للمؤسسة مؤشر يبني ضرورة القيام بالبحث 

داء وان حتدد وتعاجل املؤسسة أن كون قادرة على توضيح نتائج األينبغي علىوعندها .السبب
.العوامل املسامهة يف ذلك

.73-72مرجع سبق ذكره ص .وطاهر احلسني منور الغاليبوائل حممد صبحي إدريس (1)
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هناك خماطرة أيضا عندما تصبح أهداف األداء :إن األرقام والنسب ال تعاجل عيوب العمليات - 3
يؤدي إىل حتقيق التحسينات يف العملية حيث أن حتديد غايات رقمية ال ,جمرد أرقام إحصائية 

وهذا هو املطلوب من أجل حتسني األداء ,بل ال بد من التعرف إىل التحديات وتغيري العمليات,
.وحتقيق النتائج املرغوبة 

والتحسنييوفر قياس األداء أداة جيدة لإلدارة :املقاييس هي جمرد صورة تقريبية للنظام الفعلي- 4
اد ميكن أن حياولوا التالعب بالنظام بصورة تبدوا فيها براجمهم غري أن األفرااملستمر  متميزة وكأ
وهذه ,القرارات اختاذباإلضافة إىل ذلك رمبا ال تتوفر بيانات دقيقة لالستناد إليها يف ,وجيدة 

حبقيقة أن النظام املقاس ال ميثل اإلقناعاليت حتتم على مؤسسة األسبابتعترب من بني مجلة 
.ة نفس النظام الفعلي لألداءبالضرور 

تساعد مقاييس األداء يف صياغة األساس :بالقوانني واللوائحااللتزامال تتضمن األداءأن مقاييس - 5
بالقوانني واللوائح أو االلتزامغري أن املقاييس األداء ال توفر املعلومات حول ,لإلدارة السلمية 

بالقوانني واللوائح االلتزامفتجاوز وسائل الرقابة الداخلية أو عدم ,فعالية وسائل الرقابة الداخلية 
لكنها ال تؤدي ,وهكذا يؤدي إىل إحصائيات أداة مرغوبة,ميكن أن جيعل من سرعة العمليات 

.بالضرورة حتقيق أداة جيد 
ونادرا ما توجد مؤسسة ليس ,عض األخطاء يف قياس األداءفإن مؤسسات قد ترتكب بولإلشارة

والتعلم من هذه املشاكل وتفادي البعض منها يعترب يف غاية ,مع نظم قياس األداة مشاكللديها 
(1):اآلتيةمجلة األخطاء األمهية ومن األخطاء اليت تقع فيها املؤسسات 

املعلومات وهذا يؤدي باملسريين وهذا يكون نتيجة لكثرة:تكديس مجموعة من البيانات-1
.بطريقة غري فعالة استعماهلاوالعاملني لتجاهل جزء من هذه البيانات أو 

(1) Wimm Arley and Suzanne Stroh.op.cit.p 09-10
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ويتجاهلون الرتكيز على قياسات ,املالية والعمليةاملعلوماتأغلب املؤسسات جيمعون :التركيز على المدى القصير
.املرتكزةاالجتماعيةجودة اخلدمات واملنتجات واملسؤولية  ,رضا الزبائن والعاملني :مثل,املدى البعيد 

العدد من املسريين يتخذون  القرارات عن :القرارات على أساس البيانات اتخاذالفشل في -2
.س على أساس البيانات املتوفرة لديهمطريق احلدس واخلربات السابقة ولي

ا تصبح بدون فائدة :قتل البيانات -3 .أحيانا البيانات تلخص إىل درجة أ
كاف من املعلومات هو كذلك من القرارات مبنية على عدد غريفاختاذ:قياسات قليلةاستعمال-4

ؤسسات وغالبية امل,األخطاء األساسية فبعض املؤسسات لتحصل على صورة كلية للمؤسسة 
.ترتكز على املؤشرات املالية فقط

ائي لنجاح :جمع بيانات غير ضرورية ومتناقصة -5 كل البيانات جيب أن تقود إىل مقياس 
.املؤسسة 

االت اليت تفشل الرتكيز على نوع من األداء االستثنائياألداء:الخاطئقيادة األداء -6 هو أحد ا
.ميكن أن يفشل جماالت األداء األخرى

مقارنة أداء النتائج وحدة مع وحدة أخرى أو :تشجيع المنافسة وإهمال العمل الجماعي-7
أحيانا خيلق منافسة شرسة للوصول إىل األفضل على حساب حتطيم احلس بالعمل أخرع معامل 

.اجلماعي مقارنة بأهداف األداء املعلنة 
م مع ميزانية املؤسسة وقيود القياسات جيب أن تتالء:تأسيس قياسات غير واقعية وغير معقولة -8

.العاملني وقابلية اإلجناز
.املؤسسةبإسرتاتيجيةاملقاييس جيب أن تكون مرتابطة :الفشل في ربط المقاييس -10
قياس تقدم األداء ميكن أن يؤدي يف  ,جيب أن يكون هناك توازن :قياس التقدم كثيرا أو نادرا-11

كما أن عدم ,ري ضرورية واإلفراط يف التكاليفكثري من األحيان إىل اإلفراط يف جمهودات غ
الكايف ميكن أن يؤدي إىل جتاهل بعض املشاكل وبعض النقائص اليت كان متابعة القياس بالقدر 

.ميكن تفاديها 
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إال ,يريدون يف الغالب قياس العمليات الداخلية اليت حتت مراقبتهم املسريون:تجاهل الزبون - 12
أن احلقيقة هي أن الزبون هو الذي يقود أداء املؤسسة فأغلب املؤسسات الناجحة تضع رضا الزبون 

.فوق كل اعتبار
ليس فقط جتميع األداءهدف نظم قياس :الخلط في الهدف من نظم قياس األداء- 13

وأحيانا .قرارات حامسة اليت تؤدي إىل حتسني عمليات املؤسسة الختاذالبيانات لكن مجع ,البيانات
عوض أن يسألوا عن املشكل يسألوا :فمثال اخلطأاملسريون يسألون السؤال اخلطأ ويبحثون يف املكان 

.عن العاملني ويبحثون على اجلواب من العاملني عوض أن يبحثوا عن اجلواب يف عمليات املؤسسة

.كأدوات لقياس األداء المتوازنو بطاقة األداء لوحة القيادة :اني المبحث الث
وهذا ما أذى إىل ظهور ,حتتاج املؤسسة لالستغالل السريع للعديد من املعلومات وهذا لتقييم وإرشاد ومراقبة األداء

أو القائد مبتابعة تسيري ريللمساليت تسمح الضروريةعلى شكل متابعة النسب والبيانات 1930لوحة القيادة سنة 
املؤسسة وذلك مبقارنة النسب احملصل عليها مع النسب املعيارية ليتطور هذا املصطلح يف الواليات املتحدة 

.1948األمريكية عام 
.و بطاقة األداء المتوازنلوحة القيادةكل من مفهوم  :المطلب األول 

:اخلاصة بلوحة القيادة ومن بينها ما يلياملعارفتعددت :تعريف لوحة القيادة :أوال 
تسمح بتحقيق التنبؤات يف املدى ,لوحة القيادة هي أداة للتسيري تضم جمموعة من مؤشرات القياس:1تعريف 
(1).واملتوسط من أجل ضمان بلوغ األهداف احملددة مسبقاالقصري 

حيث ,اإليرادات والنفقات املرتبطة مبنطقة حبثهأداة تسمح للمسئول مصلحة بالتنفيذ املستمر ملراقبة :2تعريف 
تعطي للمسئول ,أخرمبعىن ,كما تعمل على إظهار امليزات غري العادية ,إىل النقاط اجلوهرية االنتباهتلفت 

(2).املعلومات الضرورية للتصرف يف املدى القصري

(1) jean pierre taieb.les tableaux de bord de la gestion social dunod.4eme édition.paris 2004P1
(2) Michel Gervais. contrôle de gestion par le system budgétaire.libraire vuiber 3eme édition 1994 P165.
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لوحة القيادة هي أداة خمصصة للمسئول تسمح له بفضل جمموعة من املؤشرات املقدمة بشكل تركييب :3تعريف 
(1).ذات املغزى للتنبؤ واختاذ القراراتاالحنرافاتالنظام وحتليل ملراقبة نشاط 

ملراقب التسيري بلفت انتباه املسئول بالنقاط اجلوهرية يف والتقرير تسمحلالتصالأداةلوحة القيادة هي :4تعريف 
(2).اية التحسني 

جدول ملخص يعد دوريا ويتضمن سلسلة من املؤشرات اجلوهرية من أجل متابعة التسيري الكلي :5تعريف 
(3).للمؤسسة أو التسيري اجلزئي ملركز مسؤولية 

موعة من:6تعريف  تفيد يف قيادة ,مالية وتقنية ,املؤشرات الدالة ذات طبيعة جتارية لوحة القيادة هي جتمع 
(4).األداء يف األجل القصري

:من خالل التعاريف السابقة ميكن استنتاج ما يلي 
.قصري واملتوسط األجللالتعريف األول اعترب لوحة القيادة أداة تساعد يف التنبؤ ا-
حيث مت حصر دورها ,أما التعريف الثاين فريى بأن لوحة القيادة ترتكز على اجلانب املايل فقط-

أداة لتوفري املعلومات الضرورية كما اعتربها ,والنفقات ملصلحة معينة فقطاإليراداتيف مراقبة 
.القراراتالختاذ

مبراقبة النظام الذي مح لهسأن لوحة القيادة خمصصة ملسئول تإىلأشار :أما التعريف الثالث-
,االحنرافاتهذا التعريف حتليل وأضاف, يشرف عليه

ويالحظ أن هذا التعريف يعترب أكثر قبوال ألن أي مراقبة لنظام معني إذا مل تقم على حتليل االحنرافات ومعرفة 
ا واختاذ اإلجراءات التصحيحية  مسببا

(1) Daniel noix et bernard féminier.manager d’équipe le tableaux de bord facile 2eme édition.édition
d’originization.Paris 2006 P3.
(2) Claude alazard et sabrine separi.controle de gestion .2eme édition dunod paris , 1996 P523.
(3) Yves de rongé et karine cerrada/contrôle de gestion/2eme édition/person edication /paris/2009.p252
(4) BEATRICE et Francis GRANDGUILLOT ,l’esseentiel du contrôle de gestion,gualion
éditeur,lextenso édition 4eme édition PARIS P21.
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.فلن تكون ذات فعالية
تلفت انتباه املسري بالنقاط لالتصالالتعريف الرابع فتطرق إىل أن لوحة القيادة تعترب أداة أما-

.النظاماجلوهرية لنشاط 
أما التعريف اخلامس فركز على مكونات لوحة القيادة وهي جمموعة مؤشرات جوهرية هدفها -

ني من لوحة القيادة ومنه يتم استنتاج نوع,متابعة التسيري الكلي للمؤسسة أو ملركز مسؤولية
.ولوحة القيادة ملركز املسؤولية ,للمؤسسة

أما التعريف السادس فاعترب أن لوحة القيادة هي عبارة عن تشكيل عدة مؤشرات هلا -
وقد تكون طبيعة هذه جتارية أو مالية أو تقنية هلا دور اجيايب يف توجيه األداء يف األجل ,مدلوهلا
.القصري

:لتعريف املوايلوكخالصة ميكن استخالص ا
.القراراتلوحة القيادة هي أداة تتكون من جمموعة من املؤشرات تساعد املسري يف اختاذ 

املسؤوليات املتواجدة باملؤسسة وعموما طبيعةتتنوع لوحة القيادة حسب :أنواع لوحة القيادة -
(1):جند األشكال التالية 

حيث ,بشكل جيعل منها وسيلة مساعدة لتقييم أداء وظيفة ما تصاغ):الوظيفة(االستغالللوحة قيادة - 1
:توفر املعلومات املباشرة واملفهومة يف الظروف الزمين املالئم وتتفرع إىل 

 متدنا جبميع املعلومات املتعلقة باحلالة املالية للمؤسسة من مداخيل تكاليف :لوحة قيادة مالية
)اخل...االستغاللتكاليف خارج ,عالوات,أجور(

 واالجتماعيةهذه اللوحة متدنا جبميع املعلومات باملستخدمني املهنية منها :اجتماعيةلوحة قيادة
).اخل....حوادث العمل,التكوين,التوظيف,اإلطارات ,عدد املستخدمني (

 اخل...الصيانة ,حاالت العطب,عدد اآلالت(هذه اللوحة متس اجلانب التقين :لوحة قيادة تقنية.(
 اخل....الديون,أرصدة خمتلف احلسابات(جبميع حقوق املؤسسة متدنا :لوحة قيادة الخزينة.(

07:تاريخ اإلطالع www0rr4ee.net.شبكة األحباث والدراسات اإلقتصادية,مراقبة التسيري يف املؤسسة .حممد خليل واخرون(1)
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ا حصيلة تفاعل خمتلف األنواع وهي تتعلق :لوحة قيادة التسيير - 2 بكل جوانب نشاط املؤسسة ألي أ
والسياسات االجتاهاتالسابقة حتتوي على املؤشرات واملعلومات األساسية ملتابعة النشاط حسب 

.وهدفها متابعة النتائج ومراقبة التنفيذ احملقق بني مستويات املؤسسة توجه إىل املديرية العامة ,املسطرة 

املستوى التسلسلي ,املسؤلني املعنيني :يتغري حمتوى لوحة القيادة تبعا ل:ت لوحة القيادة أدوا:ثالثا 
(1):ومع ذلك معظم لوحات القيادة هلا نفس,واملؤسسات

التصور العام-
.األدوات املستخدمة -

:أربعة مناطق كما يوضحه الشكل التايلتصميم وتشكيل لوحة القيادة يضم :التطور العام- 1
التصور العام للوحة القيادة)06(الشكل

لوحة القيادة للمركز

االحنرافاتاألهدافالنتائجالفئات

 1فئة:
 أ(مؤشر(
 ب(مؤشر(

 2فئة:

منطقة االحنرافاتمنطقة األهداف      منطقة النتائج         منطقة املعلمات         
االقتصادية

(1) Claude alazard.controle de gestion .2eme édition.op.cit.p528.
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وكل فئة من ,حتتوي على خمتلف املؤشرات األساسية يف تصوير لوحة القيادة:منطقة المعلمات االقتصادية 
.دالاقتصاديذات وزن املؤشرات توافق حماور 

ل ثوختص املعلومات املستخلصة من النشاط م,تقدم النتائج عن طريق فرتة أو جممعة:منطقة النتائج الحقيقية 
الوسيطةالنتائج ,قيمة األعباء ,اهلامش:أو عناصر ذات طبيعة نوعية مثل:ساعات العمل,كمية املواد املستهلكة :
)القدرة على التمويل الذايت,قيمة مضافة (

).رتة النتائجتطابق ف(وتقدم جزئية أو جممعة ,تظهر األهداف اخلاصة بالفرتة :منطقة األهداف 
.مشروعة حسب القيمة الصافية املطلقة أو النسبية املراقبة املوازية االحنرافاتتكون :االحنرافاتمنطقة 
.البيانات واألرقام املنبهة,النسباحنرافات:هي استخدامامن أكثر األدوات :األدوات المستخدمة - 2

اليت تقدم االحنرافيعين كشف ,االحنرافاتاملوازنات حبساب جمموعة من مراقبةتسمح :االنحرافات-1- 2
.فائدة للمرسل إليه وإىل املسئول الذي ميكنه التدخل 

:املبادئ التاليةاحرتاموبصفة عامة يف النسب جيب .النسب هي تقارير ذات داللة كبرية :النسب-2- 2
ا عرب الزمان أو املكان يعطي داللة أكرب- .نسبة واحدة ليس هلا داللة لكن تطورا
).هل هي نتيجة حتسن الوضعية(جيب حتديد يف التقرير طبيعة تغري النسبة -
.واملستوى التسلسليإليهطبيعة النسبة ختتلف باختالف املرسلة -

.وميلهاالتغريات واجتاههااالعتبارتسمح مبالحظة التطورات واخذ بعني :الرسوم البيانية - 3- 2
وجتاوزها جيرب املسئول على ,هي حدود حتدد من طرف املؤسسة وتعترب كمتغري نشاط :األرقام المنبهة - 4- 2

.اختاذ إجراءات تصحيحية
:أما عن نوعية املعلومات اليت حتتويها لوحة القيادة فقد تكون

وموازنية تسمح مبتابعة التكاليف والنتائج ملركز مسؤولية لوحة القيادة حتتوي أوال على معلومات حماسبية
وحتتوي خصوصا على عناصر اإليرادات والتكلفة املهمة بالقيمة املطلقة أو ,زنيةباملقارنة مع التنبؤات املوا

.اليت تسمح للمسري أن يكون له تأثري غري مهمل
 بطريقة تضمن بأن تكون له ,كطلك حتتوي معلومات حول مستوى النشاط ودرجة الفعالية لقسمة

.القدرة على ترمجة اإليرادات والتكاليف احملددة مسبقا
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على معلومات تعطي للمسئول نظرة كلية ,ميكن كذلك أن حتتوي على معطيات خارج مسئوليته
.اخلاص بهوالقدرة على املتوقع يف السياق ,دائرته
:مبادئ ومنهجية إعداد لوحة القيادة -

ولكن تكون هذه ,مبا أن لوحة القيادة تعترب أداة يف خدمة املسئول بصفة خاصة واإلدارة بصفة عامة 

ا جيب أن يتم إعدادها وفق أسلوب علمي,األداة فعالة يف خدمة مستعملها  حىت تقوم بالدور املنوط 

.أكمل وجه على

 إىل النقاط اجلوهرية يف تسيريهم تسمح لوحة القيادة بلفت انتباه املسئولني:مبادئ لوحة القيادة

(1):لذلك فهي تقوم على ثالث مبادئ هي,

املعاكسة لنظم املعلومات احملاسبية التقليدية هي ال املأخذإحدى :الترابط مع الهيكل التنظيمي- 1
ففي ,فتقسيم لوحة القيادة جيب أن حيرتم تقسيم املسئوليات واملستويات التسلسلية ,مركزية املسئولية 

:هرم كل مسئولية هناك اجتاهني
.األعلىتفويض للسلطة من املستوى التسلسلي استقبال-
.تفويض إىل مستوى أدىن جزء من املسئولية -

:االتصالهذه اهليكلة ختضع كل مستوى مسئولية لثالث أنواع من 
اتصال نازل حينما يعطي كل مستوى تفويض للسلطة ألهداف منسقة متفاوض عليها مع -

.املستوى األدىن 
.اتصال مستقيم بني املسئوليات يف نفس املستوى التسلسلي-
.اتصال صاعد عندما يقوم املستوى بتحليل األهداف املتحققة املستقبلية -

:خلصائص التالية شبكة لوحة القيادة هي آلية تتميز با

(1) Claude alazard.Contrôle de gestion.2eme édition.op.cit.p 523.
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.كل مسئول له لوحة قيادة خاصة به-
كل لوحة قيادة هلا حد من النتائج اليت جيب أن تظهر يف لوحة القيادة للمستوى التسلسلي -

.األعلى
لوحة قيادة من نفس املستوى التسلسلي جيب أن تراعي نفس اهليكل للسماح بتجميع كل-

.املعطيات
.تكريس معلومات لوحة القيادة جيب أن حيرتم اخلط التسلسلي-

غالبا ما يفضل احلصول على معطيات حقيقية مقدرة بدال من معطيات :سرعة اإلعداد والنقل - 2
عنصري الدقة والسرعة فالدور األساسي للوحة القيادة هو لذلك جيب توفر ,حقيقية لكن متأخرة 

نظرا هلذه السرعة وتكرار ,تنبيه املسئولني  على تسيريهم لوضع أنشطة تصحيحية سريعة وفعالة
معة يف لوحة القيادة .املنشورات يسمى األجنلوساكسونيني على املعلومات ا
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املوايلنلخصها يف الشكل :منهجية إعداد لوحة القيادة 

منهجية إعداد لوحة القيادة):7(الشكل 
:املرحلة األوىل 

حتديد أهداف املراقبة

:املرحلة الثانية 
تعريف املؤشرات 

:املرحلة الثالثة 
تعريف مؤشرات املراقبة

:املرحلة الرابعة
تشكيل لوحة القيادة 

:املرحلة اخلامسة
استغالل لوحة القيادة 

Source :Daniel Boix et Barnard Féminier.op.cit.p :70

حتديد مهمات النظام
حتديد تطورات حمتوى النظام

حتديد أولويات املراقبة
حتديد أهداف املراقبة

حتديد املؤشرات املمكنة
اختيار املؤشرات

حتديد بدقة املؤشرات املختارة
الرتابط بني نظام املراقبةتثبيت 

حتديد تاريخ املراقبة
ا حتديد األخطاء املسموح 

حتديد طرق احلصول على املعطيات
تشكيل قاموس املؤشرات

حتديد التصميم
إعداد منوذج

اختبار النموذج
املصادقة على النتائج

مجع املعطيات
ترمجة النتائج اإلمجالية

حتديد األنشطة التصحيحية
تقييم لوحة القيادة
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وكل مرحلة بدورها تتفرع ,من الشكل السابق ميكن مالحظة أن إعداد لوحة القيادة بتم وفق مخسة مراحل أساسية 
:وميكن تلخيص أهم ما جاء يف الشكل السابق فيما يلي ,إىل أربعة مراحل جزئية

يسهل عليه حتقيق وتعترب نقطة البداية وأساس لوحة القيادة ألن حتديد األهداف مسبقا وبدقة:المرحلة األولى 
.وينبغي الرتكيز على األهداف اجلوهرية ,هذه األهداف 
ومن مث اختيار ,تتبلور هذه املرحلة يف حصر كافة املؤشرات املمكنة لقياس درجة بلوغ األهداف:املرحلة الثانية 

ا وبساطة احلصول على املعلومات :املؤشرات املالئمة من حيث  .سهولة حسا
بعد حتديد املؤشرات املختارة يتم حتديدها من اخلطأ املسموح به وهذه األخطاء غالبا ما تكون يف :المرحلة الثالثة 

.املعطيات وطرق مجعها
.يف هذه املرحلة يتم تصوير منوذج للوحة القيادة املراد إعدادها :المرحلة الرابعة

ترمجة ,تعترب هذه املرحلة خالصة أو القالب الذي توضع فيه خالصات املراحل األربعة السابقة:المرحلة الخامسة 
.إىل نتائج وتقييم ما مت بناؤه يف املراحل السابقة أي لوحة القيادة املراحل السابقة 

:ومن شروط العمل اجليد للوحة القيادة العناصر املوالية 
 القرار الذي ينسخ على اختاذهي أداة تساعد يف ,القيادة جيب أن تتكيف مع شخصية مستعمليهالوحة

يفضلون لوحات املسريينكذلك بعض ,متييزه وإدراكه)تصوره(على طريقة ,مسريتصور منطق 
وسائل دعم مثل (البعض األخر يفضلون رسوم بيانية والبعض يفضل منحنيات يستعمل دعائم,أرقام

لوحة القيادة هي أداة جد .اخل...مفكرة أو كراس استعماليرضيه األخروالبعض ,)ألشرطة الفيديو وا
.ية وتقدميها يتغري تبعا ملستعملها واحتياجاتهصشخ
 تضم املعلومات الضرورية لقيادة النشاط بناء على املهمات :أداة تركيبية جيب أن تكون لوحة القيادة

حتديد مؤشرات تسمح ,حتديد النقاط اجلوهرية للمراقبة باستمرارجيب إذن,واألهداف ملركز املسئولية 
ال يتجاوب جتاوزها حتت أي  طائلة بالنظر إىل ,)منبهات (وتعريف قيمة العتبة,مستواهابقياس 

.الوضعية الكلية للقسم
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 ومبخاطرة تقريبا  ,أحيانا بعد أيام فقط من النشاط ,لوحة القيادة جيب أن تقدم املعلومات بسرعة
وعليه رقم قريب ولكنه متاح بسرعة أفضل من أي رقم ,جيب أن تعطي قياس للنتائج األساسية ,كبرية

مة لنشاط مركز ولكنها مهباملقابل معلومات إضافة ناجتة عن ظاهرة غري مؤكدة ,حمدد ولكنه يقدم متأخر
).متكررا(مسؤولية أو املؤسسة إضافة إىل حتسني املعطيات يكون دوريا 

 يتوافق أنجيب ,بصفة عامة ,املسئولنيلوحة القيادة جيب أن تتكيف مع احتماالت نشاط ) إصدار(نشر
سيخطط مع الفرتة األدىن الضرورية للقياس ودفعة للتغريات اليت حيث نشاط مسئول الوحدة املعنية اليت

أجرة اليد (عن املتغريات اهلامة القابلة للمراجعة شهريا املسئولالشهر ملدير املصنع ,لصناعة يف األسبوع 
).اخل ...طريقة اإلنتاج,أمر بالدفع,متوين ,طلب على عمالة إضافية ,العاملة 

 يوفر املعلومات لوحات القيادة ملختلف املستويات التسلسلية جيب أن تنسق بطريقة حبيث كل مستوى
هذا يدل على أن املعطيات املشكلة ,لكن تالئم نوع قاعدة املعلومات يبقى نفسها,الضرورية له

يف ,يات العليا جيب أن تتوافق مع اندماج نفس املعطيات التسلسلية الدنياو تسللوحة القيادة للم)املكونة(
لفة حسب املستويات املعلومات كانت خمت)احلصول(حجز )منهجيات(ذا كانت طرق إالواقع 

.هذا يؤدي إىل سوء تفاهم على املصدر وتؤدي إىل مناقشات وصراعات ال ميكن إمهاهلا,التسلسلية
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:تعريف بطاقة األداء المتوازن:ثانيا 
تعددت تعاريف بطاقة األداء املتوازن نظرا لتعدد وجهات نظر الكتاب والباحثني وفيما يلي البعض من هذه 

.التعاريف
مراقبة وتواصل اخلطط اإلسرتاجتية ,بطاقة األداء املتوازن هي أداة لإلدارة اإلسرتاجتية تساعد على القياس:01تعريف

(1).واألهداف عرب املؤسسة بطريقة مفهومة من اجلميع

بطاقة األداء املتوازن هي النظام ألداء املؤسسة وليس فقط للقياس حيث يساعد النظام مؤسسات :02تعريف 
مال على توضيح وعرض الرؤيا اخلاصة باملؤسسة وإسرتاتيجية املؤسسة وكيفية حتويل كل منها إىل خطة عمل األع

(2).تنفيذية

أول عمل نظامي حاول تصميم نظام لتقييم األداء والذي يهتم برتمجة إسرتاتيجية املؤسسة إىل :03تعريف 
ا توحد مجيع املقاييس اليت ,للتحسني املستمرأهداف حمددة ومقاييس ومعايري مستهدفة ومبادرات  كما أ

(3).تستخدمها املؤسسة

التعريف األول اعترب بطاقة األداء املتوازن أداة إلدارة إسرتاتيجية املؤسسة حتقق هلا العديد من املزايا كاملراقبة 
.والتواصل

ام لألداء املؤسسة ككل وليس فقط جمرد نظام أما التعريف الثاين فاعترب أن بطاقة األداء املتوازن عبارة عن نظ
.للقياس

أما التعريف الثالث فاعترب أن بطاقة األداء املتوازن ترتكز على ترمجة إسرتاتيجية املؤسسة أي االهتمام باألجل 
.الطويل

ا نظام متكامل لقياس وإدارة أداة املؤسسة ينظر للمؤسسة من  خالل أربعة وميكن تعريف بطاقة األداء املتوازن بأ
.وجانب التعلم والنمو,جانب العمليات الداخلية وجانب الزبائن ,زوايا متكاملة فيما بينها وهي اجلانب املايل 

(1) ralf lawson .topy hatch denis desroches .scorecard best practices.design implementation and
evaluation john wiley and sons inc new jersy usa 2008 disponiple sur www.hbr.org consult le
16/05/2011 p6.

.136اإلسرتاتيجي لتقييم األداء املتوازن املنطقة العربية للتنمية اإلدارية مصر ص البعد.حممد حممود يوسف (2)
.192ص 2006عبد احلميد عبد الفتاح املغريب ورمضان فهيم عربية التخطيط اإلسرتاتيجي بقياس األداء املتوازن املكتبة العصرية املنصورة مصر (3)
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مكونات بطاقة األداء المتوازن:

ا تعترب نظام فهي تتكون من جمموعة من األجزاء أو ,بطاقة األداء املتوازن نظام لقياس وتقييم األداءتعترب  ومبا أ
وميكن تصنيف عناصر هذا النظام إىل مثانية عناصر ,العناصر املتداخلة يبعضها البعض لتحقيق هدف مشرتك

(1):أساسية هي

.جه املؤسسة وما هي الصورة املستقبلية اليت ستكون عليهاواليت تبني إىل أين تت):رؤية المؤسسة(الرؤية - 1
واليت تتألف من جممل األفعال واإلجراءات املهمة لتحقيق األهداف أو خطط حتقيق :اإلستراتيجية - 2

ا املؤسسة بتحديدها .األهداف اليت قامت 
يف هذا املنظور أو وهو مكون يدفع باجتاه تبين إسرتاتيجية معينة وفق حتليل ملؤشرات مهمة :المنظور- 3

و هناك املكون ومن مث العمل على تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية للوصول إىل املؤشرات الواردة يف املنظور
:أربعة منظورات أساسية يف بطاقة األداء ملتوازن وهي 

ل احتفظت بطاقة األداء املتوازن باجلانب املايل ألن اهلدف النهائي للمؤسسة هو العم:المنظور المالي - أ
.على حتقيق الربح للمسامهني

.كيف ينظر الزبائن للمؤسسة :منظور الزبائن- ب
.ما هي املسائل اليت جيب على املؤسسة التفوق فيها :منظور العمليات الداخلية- ت
االت اليت جيب على املؤسسة االستمرار فيها للتحسن وزيادة :منظور اإلبداع والتعلم- ث تشمل ا

بطاقة األداء املتوازن غري أنه ميكن إضافة منظورات أخرى أو حذف أحدها قيمتها هذه هي املنظورات يف 
).اخل...نشاطها,حجمها (ألن هذا يعتمد على طبيعة املؤسسة ,

ويعرب عنها باملستويات احملددة ,إن اهلدف يبني كيفية القيام بتنفيذ اإلسرتاتيجية املعتمدة :األهداف- 4
.والقابلة للقياس لتحقيق اإلسرتاتيجية

ويفرتض أن يكون املقياس ذو طابع كمي ,واليت تعكس قياس أداء التقدم باجتاه األهداف :المقاييس- 5
وتوصل القياسات إىل األعمال املطلوبة لتحقيق اهلدف ويصبح الكشف املمكن وضعه على شكل فعل 

.وهذه املقاييس هي اليت تدعم حتقيق األهداف,لكيفية حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية 

.158.159وائل حممد صبحي إدريس وطاهر حممد منصور الغاليب مرجع سبق ذكره ص (1)
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.واليت تبني البيانات والتصورات الكمية ملقاييس األداء يف وقت ما يف املستقبل:المستهدفات- 6

ومن الضروري أن تكون ,واليت تعترب عن عالقات األهداف أحدمها باآلخر :ارتباطات السبب والنتيجة - 7

.ات السبب والنتيجة واضحة وجليةارتباط

وهي برامج عمل توجه األداء اإلسرتاتيجي وتسهل عملية التنفيذ واإلجناز على :المبادرات اإلستراتيجية- 8

.املستويات التنظيمية الدنيا

.والشكل املوايل يوضح كيفية تكامل مكونات بطاقة األداء املتوازن
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.األربع منظورات:واإلستراتيجية ترجمة الرؤية )08(الشكل 
املنظور املايل                     للنجاح مايل

كيف جيب أن 
نظهر أمام 

املالك؟

أهدافقياساتغاياتمبادرات

لبلوغ رؤية املؤسسةمنظور التعلم والنمو    

كيف علينا أهدافقياساتغاياتمبادرات
أن نقوي 
قدراتنا للتغري 

والتحسن؟

Source :robert S.Kaplan and David P.Norton,using the balanced scorecard as
strategic Mannagement système.www.hbr.org consult le 15/08/2011.op :02.

العمليات الداخلية إلرضاء املالك

م
با

در
ات

غا
يا

ت

قيا
سا
ت

أه
دا

ف

الزبائن
هي ما

العمليات 
اليت جيب 
أن نتفوق 

فيها

منظور الزبائن لبلوغ رؤية
مباد
رات

غا
يات

قيا
سا
ت

أهدا
ف

املؤسسة
كيف جيب

أن نظهر
للزبائن ؟

الرؤية
واإلسرتاتيجية
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.و بطاقة األداء المتوازندور وأهداف لوحة القيادة:نيالمطلب الثا
نظرا ملا حتتويه من,تسيري املؤسساتعدة أدوار يف عملية و بطاقة األداء املتوازن لوحة القيادة كل منتؤدي

.املؤشرات اليت تساعد على تتبع ومراقبة أنشطة املؤسسة جمموعة 
:دور لوحة القيادة : أوال 

لكنها تسمح بتنبيه ,ليست فقط التأمل يف األرقامغاية لوحة القيادة :أداة تساعد في اتخاذ القرار- 1
ومن مث ابتكار اإلجراءات التصحيحية بالرجوع إىل ,املسئول على تسيري مؤسسته بتحليل االحنرافات

وبالتايل استخدام لوحة القيادة ,من أجل إعادة تنسيق األهداف )أن كان ضروريا(املستوى التسلسلي
(1).لتنظيم العمل

(2):تسمح لوحة القيادة بـ:والمراقبةأداة للمقارنة - 2

.املراقبة املستمرة ملا حتقق بالنسبة لألهداف احملددة يف املوازنة -
.لفت االنتباه إىل النقاط اجلوهرية للتسيري واالحنراف عن معايري النشاط املتوقع -
.نتائج املؤسسة تشخيص نقاط الضعف وتوضيح النقاط غري العادية وانعكاسها على-
.تعتمد بكل تأكيد على مالئمة املؤشرات نوعية هذه الوظيفة للمقارنة والتشخيص -

غالبا ما حيس املسئول بسر العمل مبفهوم وحيد وهو من األسفل إىل األعلى لذلك لوحة :أداة لالتصال- 3
طالع على لإلواإلعالم بعرض املعلومات املتعلقة بنشاط خمتلف األقسام االتصالالقيادة هي أساسا أداة 

(3).كافة املؤسسة  

(4).غالبا ما تكشف النتائج املقدمة من لوحة القيادات قدرات املساعدين :أداة لتحسين القدرات- 4

(1) Caroline selmer .concevoir le tableau de bord.dunod.2 eme édition paris 2003.p172
(2) Claude alazard et sabine separi.op.cit.p ;532.
(3) Caroline seimer.op.cit.p.174.
(4) I.B.I.T.P :176
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:النموذج العام للوحة القيادة-5
هذه األشكال باختالف املؤسسات إال أن النموذج العام للوحة ختتلف,أشكالتأخذ لوحة القيادة عدة - 6

:القيادة ال خيرج عن الشكل التايل
.النموذج العام للوحة القيادة):06(الجدول 

االنحرافاتالتنبؤاتالتحقيقاتالمؤشرات

Source :BEATRICE et GRANDGUILLOT,op.cit.p :122

دف لوحة القيادة إىل حتقيق مجلة من األهداف اليت تصب يف جمملها حنو املؤسسة :أهداف لوحة القيادة :ثانيا 
(1):ومن بني أهداف لوحة القيادة ما يلي,إىل التسيري احلسن

ا تزود بعرض املعلومات بسرعة عن سري ,القرار من طرف مديرية املؤسسةتسهيل إختاذ - أل
.إستعمال الوسائل,مؤشرات النشاط:النشاط 

).أو معطيات ماضية(عن طريق املقارنة بني ما حتقق وما هو خمطط له,مراقبة التفويضات-
(2):وهناك من يرى بأن لوحة القيادة حتقق العديد من األهداف عن طريق-

تزود لوحة القيادة خمتلف املسئولني يف املؤسسة باملعلومات اليت حيتاج إليها لقيادة أداة الوحدة -
.مان الرتابط الكلي للمعلوماتوض,املسئول عليها

.اليت تعطي معلومات بسرعة وحمددة,تؤسس لوحة القيادة أداة للقيادة-

(1) jean-louis malo et jean-charles mathé.l’essentiel du contrôle de gestion .2eme édition
d’organisation.paris 2002.p224.
(2) Françoise Giraud et autres contrôle de gestion et pilotage de la performance. Gualino éditeur
.paris.2002.p91.
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(1):ميكن إجيازها فيما يلي,كما أن لوحة القيادة حتقق العديد من املزايا للمؤسسة

.نظام سهل اإلستعمال ويسهل ممارسة املسؤوليات-
.تساعد يف تقييم األداء يف املدى القصري-
.القرارات تساهم يف إختاذ -
.دف الستعمال األمثل لوسائل االستغالل -
.توضح وضعية املؤسسة وحميطها -
.توضح مدى تطابق النشاط الفعلي مع التقديري-
.توجيه املسئولني بإعطاء العناية واإلهتمام مبصلحة املؤسسة-
دف تدعيم وتطوير السبل اإل- .جيابيةتساهم يف إمكانية التحاور الالزم بني أرباب الشركات 
.متكن من اإلستغالل الفوري للمعلومات-

.ومميزات بطاقة األداء المتوازناستخدامات:ثالثا
.خدم لعدة أغراض وهلا جمموعة من املميزاتتفهي تس,تعد بطاقة األداء املتوازن أكثر من جمرد نظام لقياس األداء

 المتوازناألداءاستخدامات بطاقة:
(2):املتوازن فيما يلي تلخص استخدامات بطاقة األداء

بطاقة األداء املتوازن تبدأ من اإلدارة التنفيذية اليت عملية :وإستراتيجيتهاتوضيح وترجمة رؤية المؤسسة - 1
حمددة إسرتاتيجيةإىل أهداف الوحداتتعمل مع بعضها البعض كفريق واحد لتحويل اسرتاتيجيات 

إذا ما كان سريكز على االعتبارفريق اإلدارة جيب أن يأخذ بعني ,ودقيقة لتحديد الغايات املالية
فريق اإلدارة جيب ,لكن خاصة بالنسبة ملنظور الزبائن ,الرحبية أو التدفق النقدي املتولد ,منو السوق,الدخل

.فيه أن يكون واضحا بشأن الزبائن وتقسيمات السوق الذي قرر التنافس 

جامعة حممد .امللتقى الدويل حول صنع القرار يف املؤسسة اإلقتصادية .لوحة القيادة كأسلوب فعال إلختاذ القرار يف املؤسسة .بوديار زهية وجباري شوقي (1)
.05ص 2009بوضياف اجلزائر أبريل 

(2) robert s kaplan and david p norton the balanced scorecard trapslating strategy into action .Harvard.
Collage usa 1996 www.gegapedia.com consult le 24/07/2010 p10-11.
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األهداف اإلسرتاتيجية واملقاييس يف بطاقة األداء :والمقاييساإلستراتيجيةالتوصل وربط األهداف - 2
االتصالوسائل لوحة اإلعالنات التنظيميةاملتوازن تكون متواصلة وتتنقل يف املؤسسة عن طريق الرسائل 

املؤسسة لإلسرتاتيجيةالعاملني باألهداف احلامسة اليت جيب اجنازها إذا أريد عمل على اإلشارة إىل كل ت
.النجاح

الوحدة مع الوحداتبإسرتاتيجيةااللتزامكذلك تزود بطاقة األداء املتوازن بأساسيات التواصل و ربح 
كما تشجع بطاقة األداء املتوازن على احلوار بني الوحدات ,املشاركة ومستويات املنافسني وجملس اإلدارة 

ية قصرية األجل بل حول واملنفذين املشاركني وأعضاء جملس اإلدارة ليس فقط حول األهداف املال
.لتطور األداء يف املستقبلإسرتاتيجيةتشكيل وتطبيق 

اية عملية التواصل والربط كل فرد يف املؤسسة جيب عليه أن يفهم أهداف الوحدة طويلة األجل مثل  يف 
وكل .حدة األفراد شكلوا النشاطات احمللية اليت تساهم يف بلوغ أهداف الو .اإلسرتاتيجية لبلوغ هذه األهداف
ا تصف  .تغري العمليات الحتياجاتقدرات املؤسسة ومبادر

خاصة عندما كبريتأثريبطاقة األداء املتوازن هلا :حتديد األهداف ودعم املبادرات اإلسرتاتيجية ,التخطيط- 3
.التغيرياملؤسسة لقيادة كاألحناءيتم نشرها يف  

طط كما خت,التخطيط اإلسرتاتيجي مع عملية املوازنة السنويةبطاقة األداء املتوازن كذلك متكن املؤسسة لتكامل 
:متكن املؤسسة مناألهدافوعملية حتديد 
.ب املؤسسة يف بلوغها غحتديد جناح األجل الطويل اليت تر -
.حتديد امليكانزمات وتوفري املوارد الضرورية لبلوغ هذه النتائج-
.األجل القصري تأسيس القياسات املالية وغري املالية اهلامة يف -

تتضمن العملية اإلدارية تعزيز بطاقة األداء املتوازن بإطار التعلم :التغذية العكسية والتعلمإسرتاتيجيةزيادة - 4
هذه العملية تزود بالقدرة على التعلم الوظيفي يف ,وتعترب هذه العملية األكثر إبداعا وأمهية ,اإلسرتاتيجي

التغذية العكسية فيما الستقبالت اليوم ليس لديهم أي إجراء املسريين يف املؤسسا,املستوى التنفيذي
بطاقة األداء املتوازن متكن املسريين ,بنيت عليها اإلسرتاتيجية يغص إسرتاتيجيتهم واختبار الفرضيات اليت
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وإذا كان من الضروري و إذا كان من الضروري إجراء تعديالت ,من قيادة وضبط وحتقيق اإلسرتاتيجية 
.اإلسرتاتيجية نفسها أساسية يف

يف ,عمليوهذا من منظور اسرتاتيجي ومن منظور ,األداءبطاقة األداء املتوازن تسمح بتقدمي استعمالكما أن 
األجل واألهداف طويلة األجل عن طريق قصريةاحلقيقة بطاقة األداء املتوازن تعكس بلوغ التوازن بني األهداف 

(1).والتوازن بني األداء الداخلي واألداء اخلارجي,ملالية القياسات املالية والقياسات الغري ا

االعتباراتبطاقة األداء املتوازن ترتكز على وصف املكونات األساسية لنجاح املؤسسة وذلك مبراعاة أنكما 
(2).اآلتية

فما .واملستقبل تم بطاقة األداء املتوازن بثالثة أبعاد زمنية هي املاضي واحلاضر :البعد الزمني-
تفعله املؤسسة اليوم من أجل الغد قد ال يكون له تأثري حىت حلول بعد غد وبطلك يصبح 

.بصورة مستمرة)مالية وغري مالية(ضروريا مراقبة النسب الرئيسية 

تم عمليات قياس األداء بربط التحكم التشغيلي قصري املدى برؤية :االستراتيجيالبعد -
تم لدى.طويلة املدى املؤسسةوإسرتاتيجية فهناك املقاييس اليت تطبق من أعلى إىل أسفل و

باإلضافة إىل املقاييس اليت تطبق من أسفل ,بتحليل اإلسرتاتيجية العامة وتقييم عمليات التغيري 
تم بتمكني القادة والعاملني  .وتعظيم حرية العمل واألداءإىل أعلى و

داء بكل من األطراف الداخلية واخلارجية عند القيام تم عمليات قياس األ:البعد البيئي -
تم بالعمالء واألسواق,بتطبيق املقاييس إىل باإلضافةهذا ,وهلذا فهناك املقاييس اخلارجية اليت 

.املقاييس الداخلية اليت تتم بتحسني الفعالية والكفاءة

(1) adriano verzia and others multidimensional evaluation of performance .Balanced scorecard in ferrara
university hospital bio med central.www.gigapedia.com consult le 19/12/2010.p02

.193ص.حممد عبد الفتاح املغريب ورمضان فهيم غربية مرجع سبق ذكره(2)
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 مميزات ببطاقة األداء المتوازن:
(1):يتميز نظام بطاقة األداء املتوازن مبجموعة من املميزات أمهها

األداءوهي تعبري عن (وكذلك تقومي حمركات ,)تصور املاضي(عرض نتائج البيانات املالية-
.هداف األجل القصري وأهداف طويلة األجلأومن مث حتقيق التوازن بني)املستقبلي

األهدافحيقق التوافق مع ,ا األداءتوفري املعلومات املناسبة لتمكني اإلدارة من إعادة توجيه -
.ويضمن الوفاء مبتطلبات أصحاب املصلحة

مبفهوم الرقابة األداءوتقييد للضبطالتعلم وليس أداة ,تبادل املعلومات ,لالتصالآليةتوفري -
.التقليدي 

.املوضوعية واملقاييس املبنية على التقدير الشخصيالتوازن بني املقاييس املادية-
ا إىل أهداف ,املؤسسة بإسرتاتيجيةاالرتباط- حيث تتم ترمجة رسالة املؤسسة واسرتاتيجيا

النتائجوبالتايل بتحقيق التوازن بني ,ومقاييس يف أربعة جمموعات تشكل أسا عملية التقومي 
.تائجالنللوصول إىل األداءاملستهدفة وحمركات 

البعد أو املنظور املايل ومنظور الزبائن:أبعاد التقومي حيث يتعامل النظام مع أربعة أبعاد تعدد-
.ومنظور العمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمو

ات اليت متيز بطاقة األداء املتوازن فهناك من يرى ز سابقة الذكر واملمياالستخداماتباإلضافة إىل 
(2):داء املتوازن يفيد املؤسسة يف حتقيق العجيج من الفوائد منهابأن تطبيق بطاقة األ

 للمؤسسة على العكس من املقاييس واملستقبليتعمل مبثابة احلجر األساسي للنجاح
إىل كيفية اإلشارةاملالية التقليدية اليت تفيد مبا حدث يف الفرتة املاضية من دون 

.مستقبال األداءحتسني يف منها االستفادة

.13ص2009يوليو36عدد 9س 3000هشام عبد اهللا العباس مؤشرات قياس األداء للمكتبات ومراكز املعلومات بطاقة األداء املتوازن منوذجيا جملة العربية (1)
.131.132طاهر حمسن منصور الغاليب ووائل حممد صبحي إدريس مرجع سبق ذكره ص (2)
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 ا تعاجل عجز هذه األنظمة عن تعاجل النقص املوجود يف أنظمة اإلدارة التقليدية مبعىن أ
ااملؤسسة البعيدة املدى مع أفعاهلا إسرتاتيجيةطريق ربط  .القريبة املدى ونشاطا

 ا املؤسسة متكن من تشخيص وحتديد بصورة عملية جماالت جديدة ينبغي أن تتميز 
.لتحقيق أهداف املستهلك واملؤسسة 

 وتعمل  األداءالكامل على ما ينبغي عمله لزيارة تقدم بالرتكيزتساعد املؤسسات
.خدمة العميل,اجلودة:كمظلة للتوزيع املتحصل لربامج املؤسسة مثل 

 ألصحاب احلصص واألسهم يف صياغة السياسة وربط اإلسرتاتيجية التدخل العايل
,بالنشاطات واملسئولية الواضحة لألهداف واملوارد وتعطي صورة متوازنة عن املؤسسة 

 ووضع تسلسل لألهداف وتوفري التغذية العكسية األداءتوضيح الرؤية وحسن
.األداءمبعايري املكانانوربط لإلسرتاتيجية

 واإلدارة وبنفس املتوازن املعايري املالية كملخص مهم ألداء العملألداءاتبقى بطاقة
على جمموعة مقاييس أكثر عمومية وتفاعال وترابطا بني العمالء الوقت تلقي الضوء

.والعمليات الداخلية والعاملني وأداء النظام لتحقيق جناح مايل طويل األمد
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.عملياتربع األ:أدارة اإلستراتيجية ) 09(الشكل 

Source :Roberts kaplan and david p.norton,using the balanced corecard
as a strategic management system,Harvard business review,op cit,p,03

ترجمة الرؤیة

توضیح الرؤیة-

ربح إجماع اآلراء-

بطاقة التنقیط

المتوازن

التواصل والربط

التواصل والتعلم-

تحدید األھداف-

ربط المكافأة بقیاس األداء-

التغذیة العكسیة والتعلم

تبیان الرؤیة -

عرض إستراتیجیة التغذیة-

.العكسیة

تسھیل اإلستراتیجیة -

.المراجعة والتعلم

)تخطیط األعمال(التخطیط 

)الغایات(تحدید األھداف -

تحدید المبادرات -
اإلستراتیجیة 

تأسیس األحداث الھامة-
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.خطوات ومعوقات تطبيق بطاقة األداء المتوازن: رابعا 
إال أن تطبيق ,بطاقة األداء املتوازن مبجموعة من املراحل املتتابعة حىت تؤدي الدور املنتظر منها تنفيذمتر عملية 

.بطاقة األداء املتوازن تواجهه العديد من املعوقات 

فيتتمثل خطوات تنفيذ بطاقة األداء المتوازن:
من املراحل يتم توضيحها يف الشكل املوايل الذي يبني يف جمموعة تتمثل خطوات تنفيذ بطاقة األداء املتوازن 

.تسلسل هذه املراحل
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.خطوات تطبيق نظام بطاقة األداء المتوازن) 10(الشكل 
حتديد رؤية املؤسسة أو الوحدةالخطوة األولى

.اإلنتاجية 
أي االسرتاتيجيات اليت جيبالخطوة الثانية

إتباعها وأي األشياء  جيب
.الرتكيز عليها

أي األشياء جيب الرتكيز عليهاالخطوة الثالثة
.حىت تنجح املؤسسة

ما الذي جيب قياسهالخطوة الرابعة

كيف سيتم صياغة األهدافالخطوة الخامسة
.ووضع خطة العمل

أي األفعال جيب البدء يف
.األهدافتنفيذها لتحقيق الخطوة السادسة

كيف سيتم إجراء عملية املتابعة
.وتعديل حمتوى البطاقةالخطوة السابعة

.221/222:ص,مرجع سبق ذكره,رمضان فهيم غريبة,عبد الحميد الفتاح المغربي:المصدر 

رؤیة المؤسسة 

تحدید االستراتیجیات

تحدید العناصر

الحرجة في النجاح

تحدید القیاسات

تحدید وتطویر الخطة 
العمل 

تحدید األفعال 

التنفیذیة

المتابعة والتصمیم
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:صياغة الرؤية التنظيمية:الخطوة األولى 

وتتم هذه اخلطوة عن طريق عقد مقابالت مع أكرب عدد ممكن من األفراد على أن يتم ذلك قدر اإلمكان مبعرفة 
وقد يتطلب األمر ,صول على الصورة األكثر موضوعية حول موقف الصناعة واالجتاهات فيهاطرف خارجي للح

إىل جانب ندوة حتضريها اإلدارة العليا وجمموعة املشروع ,دارة العليا وقادة الرأيأيضا ندوة مشرتكة حتضرها اإل
.املتوازناألداءوشخص له خربة سابقة مبشروعات قياس 

:ومتر هذه اخلطوات بعدة مراحل

تعريف الصناعة ووصف تطورها ودور املؤسسة املنتظر.
 صياغة رؤية املؤسسة.
صياغات جماالت الرؤية.

.تحديد اإلستراتيجيات وبناء األهداف اإلستراتيجية العامة:الثانيةالخطوة 

موعة املشار إليها يف اخلطوة األوىل لدراسة اإلسرتاتيجيات وصياغة ,جيب أن عد ندوة مشرتكة حتضرها نفس ا
املؤسسة ,إسرتاتيجيةإن منوذج قياس األداء املتوازن يف أسلس أداة تسهم يف صياغة وتنفيذ ,األهداف اإلسرتاتيجية

وينبغي أن ينظر للنموذج على أنه أداة لرتمجة رؤية وإسرتاتيجية ,وتعمل على مراجعتها ومتابعة عملية تنفيذها
ومن مث فإن الغرض من هذه اخلطوة هو ترمجة الرؤية إىل صورة ملموسة ,جتريدية إىل مقاييس وأهداف حمددة 

اال, .ت املختلفةوبالتايل حتقيق التوازن العام بني ا

.تحديد عوامل النجاح الحاكمة:الخطوة الثالثة

إىل مناقشة واحلكم على ما يكون مطلوبا أنفاتعين هذه اخلطوة اإلنتقال من التوصيفات واإلسرتاتيجيات املذكورة 
.على النتائج املنشودة حتقيقهااألكربلنجاح املقياس وماهية العوامل ذات التأثري 

.ما هي عوامل النجاح احلاكمة وترتيبها حسب األولويةاآلنأخرى جيب على املؤسسة أن تقرر بعبارة
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.تحديد القياسات :الخطوة الرابعة 

ب والنتائج وإجياد توازن فيما بينهاصياغة مقاييس للتعرف على األسبايف هذه اخلطوة يتم

ائي مبعرفة اإلدارة العليا وجمموعة املشرو  له خربة شخص شاركة مبع وإن كان يفضل أن يتم ذلك إعداد تقرير 
ويفضل أن يشرتك كل األفراد ذوي صلة يف عمل املشروع يف كل وحدة ,املتوازناألداءسابقة مبشروعات قياس 

.الشكل املالئم للعمل هو ندوة تقارير عن سري العمل كتنسيق متواصل مع اإلدارة العليا.

العملتحديد وتطوير خطة:الخطوة الخامسة 

وفيما جيب حتديد كيفية تقييم النجاح يف استخدام بطاقة قياس األداء املتوازن من خالل صياغة األهداف ووضع 
.خطة عمل

فصياغة األهداف النهائية تتم يف صورة اقرتاحات تقدم من كل وحدة يف املشروع متهيدا ملوافقة النهائية عليها من 
.جانب اإلدارة العليا
جيب علينا أيضا أن حندد اخلطوات ,دها كل جمموعة مشروع يف النهاية ولكي تكتمل املقاييسوضع خطة عمل تع

املسئولني األفرادوينبغي أن تشمل خطة العمل ,اختاذها لتحقيق األهداف والرؤية اليت متت صياغتها الواجب
ها احملوري يف حياة املؤسسة يفضل يف  ونظرا ألمهية هذه اخلطط ودور .إلعداد التقارير املرحلية والنهائيةوجدوال زمنيا 

موعة على قائمة أولويات وعلى جدول زمين  تفاديا حلدوث مشكالت غري متوقعة ,كثري من األحيان أن تتفق ا
.

.تحديد األفعال التنفيذية:الخطوة السادسة
حتديد ,وختصيص املواردنوزيع,وتتطلب بيان األنشطة واألفعال الواجب البدء يف تنفيذها لتحقيق األهداف السنوية

ويراعى عند ممارسة األفعال التنفيذية أيضا ,تدعيم الربامج الثقافية وحماولة ربط ذلك بالدافعية,املسؤوليات واألدوات
ا تؤثر يف كل من العاملني واملديرين باملؤسسة وت متأ .أثر 
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.المتابعة والتقييم:الخطوة السابعة 
باملقاييس لكي حتقق وظيفتها املنشودة كأداة ديناميكية االهتمامسسة بصورة متصلة من الضروري أن تتابع املؤ 

املناسبة لتسهيل إعداد التقارير ومجع االتصاالتحبلول تكنولوجيا االستعانةيتكون ,ولتحقيق هذه الغرض ,لإلدارة 
.البيانات

فإذا وفرت بذلك األساس ,اجلوانب لإلدارةأحناء املؤسسة ويف ومن املهم أيضا أن تستخدم املقاييس يف مجيع 
ستكون هلا وظيفة طبيعية يف أعمال إعداد التقارير والرقابة احلالية من خالل ,جلدول األعمال اليومي لكل وحدة

ولذا فإن خطة التنفيذ ينبغي أن حتتوي على القواعد وأساليب مقرتحة لضمان حتول .تأثريها على العمليات اليومية
.ياس األداء املتوازن إىل جزء من العمل اليومي للمؤسسة تسجيل درجات ق

معوقات تطبيق بطاقة األداء المتوازن:
هناك العديد من املشكالت أو معوقات تطبيق بطاقة األداء املتوازن اليت حتول دون تطبيقها كنظام لتقومي األداء 

حسب طبيعة عمل املؤسسة ا وتتفاوت هذه املعوقات ودرجة إعاقته,ومجع املعلومات عن سري األداء
(1):وفيما يلي البعض من هذه املعوقات,وحجمها

.إرتفاع الكلف املادية لتطبيق النظام-
.عدم توافر اخلربات الفنية االزمة لتصميم النظام وتطبيقه-
.عدم توافر الكوادر القادرة على تدريب العاملني على النظام -
.النظام وتطبيقه بشكل كامل طول الفرتة الزمنية املطلوبة لوضع -
ففي أحيان ,بعض األحيان تظهر مشكلة تكييف وسيلة القياس اليت اختارها وملاذا مت اختيارها -

.تربز صعوبة يف اإلجابة على هذا السؤال 
فال بد وأن يتضمن اهليكل التنظيمي العمليات ,افتقارها إىل أساس سليمة  ومناسبة لتطبيقها-

يات ووسائل القياس العقالنية املنطلقة أصال من األهداف إضافة إىل األساسية وحتديد العمل
.حتديد الوقت املناسب

100: ص. ذكرهمرجع سبق .ابراهيم اخللوف امللكاوي(1)
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(1):وهناك من يرى بأن إعداد بطاقة األداء المتوازن بشكل جيد ودقيق يجب تتبع الخطوات األربعة التالية

,)التعلم والنمو/عمليات داخلية/عمالء/مايل(اهليكل العام للبطاقة من حيث احملاور األساسية توصيف - 1
.املؤسسة لتحقيقهااإلسرتاتيجية وتكاملها مع الغاية األساسية اليت تسعىومن حيث األهداف

ا يف اخلريطة اإلسرتاتيجية كعالقات سبب و - 2 الل احملاور وتكامل تأثريها خنتيجةحتديد األهداف وبيا
.األربعة 

.مع حتديد األهداف الفرعية وأولويات حتقيق كل منها,عداد مؤشرات أو املقاييس لقياس كل األهداف- 3
.تقدمي إطار عام لتنفيذ اخلطة احملددة يف البطاقة - 5
األداء المتوازنمتطلبات نجاح بطاقة:

(2):مايلييتطلب تطبيق بطاقة األداء املتوازن يف املؤسسة توفري 

.وفرق العملنشرها يف مجيع أرجاء املؤسسة - 1
.استخدام أحدث الوسائل واألدوات وحتسينها باستمرار- 2
.أن يتم تبنيها ودعمها من قبل اإلدارة العليا- 3
.دعم عمليات التعلم - 4

.169مرجع سبق ذكره ص .حممد حممود يوسف(1)
.99مرجع سبق ذكره ص .إبراهيم اخللوف امللكاوي (2)
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.بين لوحة القيادة وبطاقة األداء المتوازناالختالفات:المطلب الثالث

.االختالفات بين لوحة القيادة وبطاقة األداء المتوازن)07(الجدول

بطاقة األداء المتوازنلوحة القيادة
تقيس النتائج يف تاريخ الحق ومتابعة اآلثار.الحقيقيس النتائج يف تاريخ - 

.املتداخلة يف حمددات األداء
.إسرتاتيجية يف املدى املتوسط- 
.املهمات مثبتة يف املدى املتوسط- 

.مطابقة اإلسرتاتيجية- 
).Redéfinition(إعادة حتديد املهمات 

.املتابعة عن طريق التقييم الوظيفي
).النشاطعن طريق العمل أو (

.حماور لكل الوحدات04املتابعة عن طريق 

اهلدف احملدد عن طريق املستوى العلوي
.مفوض مع الوحدة

األهداف املقرتحة من قبل كل وحدة ويظهر من 
.املستوى العلوي

.املطابقة بني املدى القصري والطويل والكلي واجلزئي.مطابقة احمللية يف املدى القصري
.أداة للقيادة اإلسرتاتيجية.تنفيذ اإلسرتاتيجية أداة القيادة ل

Source :Daniel Boix et Bernard Féminier .opcit.p :41.
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.عالقة الموازنات التخطيطية بعملية تقويم األداء:المبحث الثالث 

قياس فعالية وكفاءة أدائها تعترب عملية تقومي وضبط األداء املايل من أهم األدوات اليت تساعد إدارة املنشأة على 
.املايل والكشف عن أوجه اخللل فيه مما يتضمن بقائها واستمراريتها

كما أن عملية التقومي تظهر التطور الذي حققته املنشاة يف سعيها حنو األفضل أو األسوأ مما يساعد على إجياد 
.يدفع املنشاة لتحسني مستوى أدائهانوع من التنافس بني األقسام واإلدارات املختلفة للمنشأة وهذا بدوره

املوازنات التخطيطية من األدوات املهمة اليت تستخدم لغرض تقومي األداء وذلك الن املوازنات التخطيطية تعرب عن 
ا حتدد معايري أو  اخلطط يف صورة كمية لفرتة زمنية حمددة يف املستقبل وهذا ما يزيد أمهيتها يف عملية التقومي أل

ألداء خالل فرتة املوازنة مما يساعد على قياس االحنرافات عن األداء الفعلي واملطلوب باملوازنة وبالتايل مقاييس ا
.معاجلة تلك االحنرافات 

.مفهوم تقويم األداء: األول طلبالم

.ماهية تقويم األداء: أوال 

:به ، ويف قوله تعاىل قيم الشيء تقيماً أي قدرة ، و أدى الشيء أي قام : تقومي األداء لغة 

(1). )م إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقو  )

تقومي األداء هو جوهر العملية الرقابية والناتج الطبيعي هلا ، كما يشتمل تقومي األداء على احلكم على جناح الفرد 
.يف وظيفته احلالية ومدى جناحه وترقيته يف املستقبل

داء على ضوء املعايري املوضوعة بغرض حتديد االحنرافات عن تلك املعايري واختاذ ميكن تعريفة بأنه قياس نتائج األ
ا (2)القرارات التصحيحية بشأ

وعرف أيضًا بأنه استقراء دالالت ومؤشرات املعلومات الرقابية واختاذ قرارات بناء على هذه املعلومات إلعادة 
(3).توجيه مسارات األنشطة

(1)9اإلسراء اآلية سورة (1)

76، ص دار اجلامعات املصرية: اإلسكندريةمحدي عبد اللطيف مهران ، اجلوانب النظرية والتطبيقية لألساليب احملاسبية يف التخطيط والرقابة وتقومي األداء(2)
401، ص) 1998–دارا لفكر العريب: بريوت ( اخلدمات، عيادة سيد خطاب ، اإلدارة والتخطيط االسرتاتيجي يف قطاع األعمال و(3)
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وعرف أيضا بأنه الوقوف على درجات التنسيق واالئتالف بني عوامل اإلنتاج املختلفة ، لتحديد مدى كفاءة 
(1)استخدامها يف الوحدة االقتصادية وتطوير تلك الكفاءة سواء على فرتات زمنية متتابعة أو يف فرتة زمنية واحدة

.ف نستنتج أن تقومي األداء املايل يعمل على قياس وتطوير الكفاءة بني الوحدات داخل املنشأةومن التعري

ويعرف تقومي األداء املايل بأنه قياس األداء الفعلي مما يؤدي من عمل ومقارنة النتائج احملققة بالنتائج املطلوب 
حيدث ومدى النجاح يف حتقيق األهداف حتقيقها أو املمكن الوصول إليها حىت تتكون صورة حيه ملا حدث وملا

(2).وتنفيذ اخلطط املوضوعة مما يكفل اختاذ اإلجراءات املالئمة لتحسني األداء

:ويالحظ الباحث أن املقصود بتقومي األداء املايل ما يلي

ا ومن مث معاجلتها  وضع احلوافز لتحسني حتديد االحنرافات من خالل مقارنة األداء الفعلي واملعياري ومعرفة أسبا
األداء

كما مت تعريف تقومي األداء املايل بأنه نظام مرن لتخطيط الرحبية يتطابق مع اهلياكل التنظيمية ومراكز الرحبية 
ا ويتكامل مع خمتلف أجزاء التنظيم والوقوف على مدى مسئوليات االحنرافات وعن مدى مسامهة كل  واملسؤولية 

(3)شاملة واختاذ القرارات املصححة حنو حتقيق األهداف مع األخذ يف االعتبار البيئة احمليطةمركز رحبية يف اخلطة ال

ويستنتج الباحث أن هذا املفهوم ركز على جانب الربح الذي حتققه املنشات باعتباره املؤشر الرئيسي لعملية 
.التقومي ، ويرى الباحث أن التقومي جيب أن يكون شامالً لكل أداء املنشأة

وأيضا مت تعريف تقومي األداء املايل بأنه عملية اختاذ القرارات بناًء على معلومات رقابية إلعادة توجيه مسارات 
(4).األنشطة باملشروع مبا حيقق األهداف احملددة سلفاً 

الباحث من التعريف أن تقومي األداء املايل يوفر معلومات ملختلف املستويات اإلدارية يف املنظمة ألغراضويستنتج

82، ص) م 2000- الوراق للنشر : عمان (محزة حممد ، التحليل املايل لتقييم األداء والتنبؤ بالفشل ،(1)
5، ص) م1997دار النهضة العربية ، : بريوت (حممد توفيق عبد احملسن ، تقييم األداء ، (2)
70م ،1993، 172واإلدارة ، العدد فاير كأساس لتحسني منهج تقييم األداء االقتصادي والشركات متعددة اجلنسيات ، جملة املال لنموذجزين العابدين سعيد ، تطوير مقرتح (3)
411، ص)م 2000دار وائل للنشر ، : عمان (حممد مطر ، التحليل املايل واالئتماين واألساليب واألدوات واالستخدامات العملية ، (4)
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التخطيط والرقابة واختاذ القرارات املستندة على حقائق علمية موضوعية فضًال عن أمهية املعلومات للجهات 
.األخرى خارج املنشأة 

األداء مكانة متميزة ملا له من أمهية كربى يف حتديد كفاءة املنشأة ومدى حتقيقها ألهدافها ، وهو ميثل حيتل تقومي 
خطوة أساسية يف العملية الرقابية حيث أن أساس عملية تقومي األداء هي مقارنة األداء الفعلي مبؤشرات حمددة 

الالزمة وتكون املقارنة عادة بني ما هو حمقق فعلياً مسبقاً للوقوف على االحنرافات مث اختاذ اإلجراءات التصحيحية 
اية فرتة زمنية معينة .وبني ما هو مستهدف يف 

:ثانيا .خطوات تقويم األداء 

(1):تتم عملية تقومي األداء وفقاً للخطوات التالية 

ة لكل قسم من حتديد األهداف اليت تريد أدارة املنشاة بلوغها ، وتقسيم هذه األهداف إىل أهداف فرعي
.أقسام املنشاة

 ًحتديد مستويات األداء اليت تتطلبه اإلدارة يف أداء العاملني ، على أن يكون هذا التحديد واضحا
.للعاملني ورؤسائهم

 تدريب العاملني تدريبًا شامًال ، ويتضمن هذا التدريب الطرق الفنية للعمل ووسائل االتصال وتنمية
صة إذا كان العمل يتطلب جمهوداً مجاعياً التعاون بني العاملني وخا

ختصيص املعايري اليت تقيس األجزاء احملددة من األداء
 حتديد األداء املراد قياسه بالضبط ، وهذه اخلطوة أساسية يف فعالية التقومي لذا علينا الرتكيز يف خصائص

موضوعية التقومي ويسهل اختيار الوسيلة معينة أو نواحي سلوك معينة بدًال من التقومي العام ، وهذا حيقق 
ا .املناسبة لقياس اخلصائص أو نواحي السلوك املراد التحكم 

 اختيار الطريقة اليت متكن اإلدارة من عملية التقومي وقد يتم اجلمع بني أكثر من طريقة ، ومن الطرق
لني يف حتديد أهدافهم املفضلة اإلدارة باألهداف ويسبقها خلق مناخ مناسب من حيث أشراك العام

م مهتمني  الفرعية وطرق الوصول إىل تلك األهداف ، وان تتأكد من العاملني مؤهلني لتأدية أعماهلم وأ
.ا

238- 234، ص ) 2003–الدار اجلامعية : اإلسكندرية ( حممد سعيد سلطان ، إدارة املوارد البشرية ، (1)
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م ومستويات طموحهم ومدى استعدادهم دراسة نوع األعمال اليت يؤديها العا ملني والتعرف على قدر
.للمسامهة يف حتقيق أهدافهم الشخصية وأهداف املنشأة

 وضع خطط لتطوير األداء ، تأيت هذه اخلطوة لتمثل املرحلة األخرية من مراحل تقومي األداء حيث
ا أن تنعكس وبشكل ا .جيايب على أداء املنشأةمبوجبها يتم وضع اخلطط التطويرية اليت من شأ

: المطلب الثاني .تقويم األداء و أهدافأهمية

.أهمية تقويم األداء :  أوال 

يقوم تقومي األداء بدور رئيسي يف العملية الرقابية يف املنشآت وذلك بتعديل اإلسرتاتيجية أو اخلطة املستخدمة 
(1).وكشف نقاط القوة والضعف وترشيد املوارد املستخدمة ،

(2):وميكن أجياز أمهية تقومي األداء يف اآليت 

وجود نظام لتقومي األداء يؤدى إىل رفع مستوى األفراد حتسني اإلنتاجية والتعرف على نقاط القوة والضعف - 1
.والعمل على حتسني األداء

حتقيق العدالة واملساواة بني األفراد مما يؤدى إىل رفع الروح املعنوية واحلد من الصراعات - 2

.أظهار التطور الذي حققته املنشأة وذلك عن طريق نتائج التنفيذ الفعلي لألداء من مدة إىل أخرى- 3

يؤدى إىل فعالية اإلشراف لتفهم املرؤوسني ألسس معايري تقومي األداء 4-

يسهم يف تنمية املهارات العاملة نتيجة لتعرف كل فرد يف املنشأة على نقاط القوة والضعف يف أداءه وكيفية - 5
.تطويرها

82محزة حممود الذبيدي ، مرجع سابق، ص (1)
416، ص)م 1999دار النهضة العربية ، : القاهرة (السيد عبده ناجي ، الرقابة على األداء من الناحية العلمية والعملية ، (2)
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. ا لكي تتخذ اإلجراءات التصحيحية لعدم تكرارها اكتشاف االحنرافات ومعرفة أسبا 6-

. املتاحةترشيد اإلنفاق عن طريق متابعة كيفية استخدام املنشأة مواردها 7 -

. التأكد من حتقيق التنسيق بني خمتلف أوجه نشاطات املنشأة 8 -

.يرتتب على نتائج التقومي إعادة النظر يف سياسات املنشأة ووضع اخلطط اليت حتقق أهداف املنشأة - 9

.يرتتب على نتائج تقومي األداء اإلجراءات املناسبة فيما يتعلق بالرتقيات والنقل والتدريب -10

إن تقومي األداء يساعد يف االستخدام األمثل يف املوارد االقتصادية بوضع العالقة التبادلية بني القطاعات 
.االقتصادية ويساعد على التحقق من قيام الوحدات بوظائفها بأفضل كفاءة ممكنة

اء على املستوى القومي أو املستوى ترتبط أمهية تنظيم األداء ارتباطًا وثيقًا بالتخطيط على كافة املستويات سو 
.القطاعي أو مستوى الوحدة 

:ويرى الباحث أن أهمية تقويم األداء تتمثل في اآلتي 

.توجيه العاملني يف أداء أعماهلم  1-

.توجيه إشراف اإلدارة العليا  2 -

.توضيح سري العمليات داخل املنشأة  . 3 -

.اط يف املنشاة حتقيق التنسيق بني خمتلف أوجه النش 4-

.متابعة تنفيذ األهداف بغرض التعرف على مدى حتقيق املنشأة لألهداف املقدرة يف الوقت احملدد - 5

.متابعة الكفاية يف األداء بغرض التحقق من التنفيذ الفعلي مع جتنب اإلسراف واألخطاء يف التنفيذ - 6

:ثانيا .أهداف تقويم األداء 

دف إىل بيان قدرة املنشاة على حتقيق أهدافها وحماولة اكتشاف أوجه القصور يرى البعض أن تقو  مي األداء 
دف عملية تقومي األداء إىل التأكد من مدى اتفاق  واقرتاح التعديالت املناسبة لالرتقاء مبستوى األداء ، حيث 
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راكز القيادية وقدرة القطاع يف التنظيم العام مع احتياج املنشاة ومدى تفويض السلطة ودرجة تأهيل شاغلي امل
تنمية موارده الذاتية ومواجهة التزاماته ومدى توفر كفاءة اللوائح اإلدارية واليت حتدد سري العمل وسهولة إجراءاته 
دف عملية تقومي األداء إىل  وحصر مواقع االختناقات اليت تنشأ نتيجة لرتكيز السلطة أو التعقيدات اإلدارية كما 

هزة اليت تقوم بالرقابة يف املنشاة والعمل على االستفادة من البيانات اليت تتبع من عملية الرقابة وذلك دراسة األج
(1).بتحليلها ودراستها واختاذها أساساً لرسم خطط العمل املستقبلية للمنشأة 

األداء املوجودة كما يرى باحثون آخرون أن تقومي األداء يهدف إىل معرفة ما مت حتقيقه من أهداف يف ظروف
لنشاط املنشاة ومراقبة األداء الكتشاف االحنرافات والعمل على معاجلتها بتحليلها يف الوقت املناسب حىت ميكن 

وضع احللول املناسبة هلا قبل أن تتعقد املشاكل اليت تنجم عن االستمرار يف التنفيذ اخلاص بالنشاط

:(2):ء تتمثل يف اآليت كما يرى احد الباحثني أن أهداف تقومي األدا

توفر مؤشرات تقومي األداء األساسي الذي مت مبقتضاه أجراء املقارنات بني األنشطة املختلفة يف إطار املنشأة -1
.أو بني الوحدات النوعية 

يوفر تقومي األداء أسس ومؤشرات سليمة لقياس كفاءة التنفيذ وبذلك يساعد املستويات اإلدارية املختلفة - 2
ا قياس األداء املتعلق بدائرة نشاطهم مما يساعد على كشف نواحي الكفاءة يف األداء ع لى إجياد مقاييس ميكن 

والعمل على تنميتها وتطويرها ، مما جيعل القرارات اليت يصدرها املسئولني يف كل املستويات اإلدارية ذات كفاءة 
شخصية ختتلف من فرد إىل أخر وال تستند على مبنية على حقائق علمية وموضوعية وليست جمرد اجتهادات

.أساس سليم 

يساعد تقومي األداء على التأكد من كفاءة ختصيص واستخدام اإلمكانيات املتاحة على مستويات كل قسم - 3
.من األقسام أو على مستوى كل إدارة من اإلدارات أو على مستوى كل نشاط من أنشطة املنشاة 

ء من التحقق من قيام املنشأة بوظائفها املختلفة بأفضل كفاءة ممكنة واهلدف من قياس  يساعد تقومي األدا- 4
.كفاءة التنفيذ هو االطمئنان إىل تنفيذ برامج التشغيل حتق بأفضل كفاءة ممكنة 

بلية يؤكد تقومي األداء على سالمة اخلطط وواقعية األهداف احملددة مقدماً مبا يساعد على إعداد اخلطط املستق- 5
.بشكل سليم ودقيق 

رت ، أساسيات اسرتاتيجيات اإلدارة يف الدول النامية ،(1) 157، ص ) م 1989- مكتبة غريب : القاهرة ( علي السلمي و
3، ص ) دار النهضة العربية : بريوت ( توفيق عبد احملسن ، تقييم األداء ،  (2)



و تقويمهنظم قياس األداءالفصل الثاني            

97

يوفر مؤشرات تقومي األداء جلميع مستويات املنشأة اإلدارية و اليت تساعدها على اكتشاف احنرافات التنفيذ - 6
ا  .الفعلي عما هو خمطط ، وبعد اكتشاف االحنرافات يتم دراستها وحتليلها والتعرف على أسبا

(1):وميكن تلخيص أهداف تقومي األداء يف اآليت 

.املني باملنشأة لتحديد كفاءة استخدام القوى العاملةقياس كفاءة أداء الع 1-

. يوفر مقياساً ملدى جناح املنشأة يف حتقيق أهدافها وسعيها ملواصلة نشاطها 2-

. يوفر حقائق علمية لعمليات التخطيط والرقابة واختاذ القرارات 3 -

. أقسام وإدارات املنشاة املختلفةيساعد على إجياد نوع من املنافسة بني 4 -

.يؤدى إىل الكشف عن العناصر الكفؤة وحتديد العناصر اليت حتتاج إىل مساعدة للنهوض بأدائها- 5

ا حنو األفضل أو حنو األسوأ وذلك عن طريق نتائج - 6 يظهر تقومي األداء التطور الذي حققته املنشأة يف مسري
.يف املنشأة من مدة إىل أخرى ومكانياً بالنسبة للمنشاة و املنشآت املماثلةالتنفيذ الفعلي لألداء زمنياً 

.إن تقومي األداء يؤدى إىل حتقيق األهداف احملددة

وفوائد تقومي األداء ال تنحصر على املدى القصري ولكنها متتد إىل املدى الطويل وذلك من خالل مد أدارة املنشأة 
ا من أتباع أسلوب التخطيط االسرتاتيجي يف املنشأة بداء من حتديد املشكالت و باملعلومات الالزمة اليت متكنه

(2).إبراز مواطن القوة والضعف ومن مث وضع اخلطط والسياسات املستقبلية 

:ويستنتج الباحث أن الهدف من تقويم األداء هو

.األخطاء وتطوير األداء يف املستقبلمساعدة املنشأة على حتقيق أهدافها بكفاءة وفعالية والعمل على معاجلة- 1

. يفيد تقومي األداء يف تشخيص املشكالت وحلها ومعرفة مواطن القوة والضعف 2 -

211، ص ) 1999–مؤسسة شباب اجلامعة : اإلسكندرية ( فريد النجار ، أدارة وظائف األفراد وتنمية املوارد البشرية ،  (1)

6سهري الشناوي ، تقومي األداء يف املنشات الصناعية ، مصلحة الكفاية اإلنتاجية ، التدريب املهين ، ص  (2)
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يعترب تقومي األداء من أهم مصادر البيانات الالزمة للتخطيط 3 -

. يعترب تقومي األداء من الركائز األساسية لعملية املراقبة والضبط 4 -

:المطلب الثالث .اة لتقويم األداءالموازنات التخطيطية كأد

توفر املوازنات التخطيطية نظامًا متكامًال لتقومي األداء ، حيث أن املوازنة مبا تتضمنه من تقديرات وخطط متثل 
معايري أداء ميكن االعتماد عليها يف التقومي واحلكم على التنفيذ الفعلي وذلك مبقارنة معايري املوازنة مبا مت تنفيذه 

.للتحقق من أن ما مت تنفيذه هو ما كان جيب أن تنفيذه طبقاً ملا جاء يف املوازنة من معايري أداء

تتفاوت يف دقتها وموضوعيتها ، ومن الطبيعي أن إدارة املنشأة ميكنها تقومي أنشطتها باستخدام معايري أداء خمتلفة 
ا تعد على القياس الكمي إىل حد بعيدإال أن املوازنات متثل نظاماً متكامالً وموضوعياً لتقومي  .األداء خاصة أ

إن كثري من املديرين ال يهتمون بقياس التكاليف مما جيعل رقابتهم وحتكمهم منقوصًا ، ومع ذلك فأن االستمرار 
يف أعداد واستخدام املوازنة يولد لدى الكثريين منهم ما يسمى بالوعي التكاليفي مبعىن أن يتولد لديهم نوع من

احلرص و اإلدراك ألمهية دراسة وحتليل التكاليف ومنافع أنشطتهم ، كما أن هذا الوعي يوفر مناخًا صاحلًا ولغة 
(1)سليمة لالتصاالت بني كافة أقسام املنشأة 

يتم تقومي األداء على مستوى األقسام منفردة أو على مستوى املنشأة ككل ، وىف بعض احلاالت قد يكون هنالك 
.كان االجناز غري مناسب ملا هو خمططإذالية لقاء االجناز ويكون هنالك عقوبات مكافآت ما

ومهما كان نوع التقومي فأن األهداف جيب أن حتدد مسبقًا بصورة دقيقة وتفهم بصورة جيدة من قبل كل 
(2).ة مالية املشاركني يف وضع اخلطط واملوازنات ، وتشكل املوازنات التخطيطية األساس لوضع االجناز يف صور 

تستخدم املوازنات كوسيلة لتقومي األداء ومقارنة النتائج احملققة باألهداف املوضوعة مسبقًا وتصحيح االحنرافات 
:ومنع حدوثها يف املستقبل ، ولتحقيق ذلك جيب عمل اآليت

230، ص ) دار املريخ للنشر : الرياض ( سريج ماتوش ، احملاسبة اإلدارية ، / ليسرت هينجر و د (1)

45، ص ) 2003–دار املناهج للنشر والتوزيع : عمان ( عصام فهد العربيد ، احملاسبة اإلدارية ،  (2)
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يئة التقارير الدورية بشأن ا- 1 .لنتائجحتليل النتائج الفعلية وتفسريها و

. مقارنة األرقام الفعلية مع األرقام املقدرة يف املوازنة التخطيطية 2 -

حتديد االحنرافات يف األداء ومعاجلتها بالسرعة املمكنة ، أن حتديد االحنرافات على مستوى املنشأة يؤدى إىل - 3
.حتديد املسؤولية على االحنرافات وسبل معاجلتها

:مفهوم تحليل االنحرافات 

ازة من قبل  تسعى إدارة املنشأة إىل متابعة األداء من خالل مطابقة األداء الفعلي مع األداء املخطط باملوازنة ا
اإلدارة ، وعادة ما تقوم جلنة املوازنة باملنشأة بتحليل تقارير األداء الفعلي ومقارنتها باألداء املخطط وتقدمي نتائج 

.الختاذ القرارات املناسبة حسب ما يتطلبه املوقفهذا التحليل إىل اإلدارة 

ويقصد بتحليل احنرافات املوازنة حتليل الفروقات واالختالفات بني تقديرات املوازنة واألداء الفعلي عن نفس الفرتة 
ا و اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة .والتعرف على أسبا

ي عن األداء املخطط وميثل يف هذه احلالة إسراف يف التكلفة عن ما واالحنرافات أما أن تكون زيادة األداء الفعل
هو خمطط ، و إما أن تكون االحنرافات متيل إىل التوفري أي نقص األداء الفعلي عن األداء املخطط ، وىف كلتا 

ا والعمل على معاجلة االحنرافات السالبة ومنع حدوثها احلالتني جيب دراسة وحتليل االحنرافات للوصول إىل مسببا
(1)يف املستقبل وتنمية وتشجيع االحنرافات املوجبة

ومما سبق يستنتج الباحث أن املوازنات التخطيطية متثل أداة جيدة لتقومي األداء حيث متثل أرقام املوازنات 
ا بعد قياسه باألداء املخطط ، فإذا كانت هناك احنرافات اجيابية  ا التخطيطية املعايري اليت يقارن  يبحث عن أسبا

.وسبل تعزيزها ومعاجلة االحنرافات السلبية مستقبًال  و بالتايل حتقيق األهداف العامة للمنشأ

ورغم أن االحنرافات اإلجيابية حمبذة وميكن أن تعين حسن إدارة وضغط على التكاليف إال أن كثرة وجودها ميكن 
احلقيقة أقل من الواقع بكثري مما ميكن أن تعطيه هذه املنشأة أن يعين أن معدالت األداء اليت تضعها اإلدارة هي يف 

ً.فعليا 

(1)177، ص ) 1973مكتبة الشباب ، : القاهرة ( حممد توفيق ، التكاليف املعيارية ، 
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فإن كثرة االحنرافات السلبية ميكن أن تعين أن معدالت األداء اليت وضعتها اإلدارة غري مطابقة يف الواقع ملا كذلك
هي عليه وذلك بسبب الرفع من قدرات املنشأة

أكثر مما هي عليه ومما ميكن أن تعطيه فعليًا أو بسبب عدم اعتبار بعض الظروف احمليطة باملنشأة واليت من 
ولذا جيب أن تكون املنشأة يف حبث مستمر عن أسباب هلذه االحنرافات لتجنبها يف املستقبل . هااملفروض توقع

.وللوصول إىل كفاءة األداء
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:خالصة 
بدأ بتحديد مفهوم األداء الذي يشري إىل النشاطات باإلضافة إىل ,مت التطرق يف هذا الفصل إىل نظم قياس األداء

ذه النشاطات النتائج احملققة من جراء  أما قياس األداء فهو العملية املستمرة اليت من خالهلا يتم التعرف ,القيام 
دف  على مدى جناح املؤسسة يف بلوغ أهدافها وحماولة التعرف على االحنرافات باستخدام جمموعة من البيانات 

.إحتاد اإلجراءات التصحيحية

وما يوفره والرقابةالقرارات اختاذداء وهي متمثلة أساسا يف حتسني وهناك العديد من الفوائد املتوخاة من قياس األ
باإلضافة إىل لوحة القيادة واليت تعترب أداة للتسيري تضم جمموعة ,من معلومات تساهم يف ترشيد القرارات املؤسسة

ا ومبادئها ودورها يف املؤسسة كما مت الت,تسيري املؤسسة من املؤشرات من أجل متابعة  طرق إىل بطاقة األداء وأدوا
:املتوازن اليت تعترب من بني األدوات احلديثة املساعدة يف إدارة املؤسسة من خالل أربعة جوانب وهي

.ودعمها يف املؤسسةجانب العماليات الداخلية وأخريا جانب التعلم والنمو,جانب الزبائن,اجلانب املايل

ااملوازنات التخطيطيةهذا ما توضحه متكامًال لتقومي األداء ، حيث أن املوازنة مبا تتضمنه من نظاماً بكو
تقديرات وخطط متثل معايري أداء ميكن االعتماد عليها يف التقومي واحلكم على التنفيذ الفعلي وذلك مبقارنة معايري 

وازنة من معايري املوازنة مبا مت تنفيذه للتحقق من أن ما مت تنفيذه هو ما كان جيب أن تنفيذه طبقًا ملا جاء يف امل
.أداء



الثثفصل اللا الثثفصل اللا الثثفصل اللا
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: تمهيد 
التطرق يف الفصلني السابقني إىل املوازنات التخطيطية و دورها  يف املؤسسة من تقومي األداء و بعد 

ذلك بعد قياسه و تقييمه، ينبغي إسقاط الدراسة النظرية على عينة من املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية و هي 

.Cevitalسيفيتالجممع

حيث سيتم يف هذا الفصل الوقوف على واقع املوازنات التخطيطية و مدى استخدام نتائج اإلحنرافات 

يف تقومي أداء املؤسسة، و ذلك إلظهار مدى مواكبة املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية و استعماهلا ملختلف 

.ة و تقومي األداءاملوازنات التخطيطياستخداماألدوات  احلديثة مع حماولة حتليل العالقة بني 

: كل هذا سيتم تناوله يف هذا الفصل من خالل املباحث التالية

التعريف باملؤسسة :  املبحث األول 

.واقع املوازنات التخطيطية و نظم تقييم األداء يف املؤسسة: املبحث الثاين

.حتليل العالقة بني املوازنات التخطيطية و عملية تقومي األداء: املبحث الثالث
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التعريف بالمؤسسة : المبحث األول 

.Cevitalسيفيتالجممع: المطلب األول 

Cevitalسيفيتالسيرة مؤسس مجمع :أوال 

هو أحد أوائل )والية تيزي وزو (يف تاغمونت عزوز مبنطقة القبائل 1944السيد يسعد ربراب، املولود عام 
إقرتح .، أسس مكتبه اخلاص خلبري احملاسبة1968عام .االستقاللبعداجلزائريني الذين دخلوا عامل األعمال 

من رأس مال % 20، مع امتالك 1971عام .عليه احد زبائنه أخذ أسهم يف شركته للصناعات املعدنية
، دخل عامل األعمال و من مث أسس شركات أخرى يف جمال Sotecomشركة الصناعات املعدنية سوتيكوم 

.ة و صناعة احلديد والصلبالصناعات املعدني

لس اإلداري جممع سيفيتال الذي يضم 2008منذ .انطلق يف استثمارات هامة 19، يشغل منصب رئيس ا
يسعد ربراب .الصناعات الغذائية، املركبات و اخلدمات، الصناعة و التوزيع:أقطاب4ملحقة مقسمة على 

مع سيفيتال، كلهم ي(بنت واحدة و أربعة أوالد)أبناء 5أب لـ  .نشطون على مستوى فريق العمل اإلداري 
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:Cevitalمجمع سيفيتال تاريخ:ثانيا 

مؤسس على رؤوس .جممع سيفيتال هو جممع عائلي مبين على تاريخ، مسرية و قيم أدت إىل جناحه وشهرته
.أموال خاصة، هو أول مؤسسة خاصة جزائرية تستثمر يف عدة قطاعات

مر مبراحل تارخيية هامة للوصول إىل احلجم والشهرة اللذان وصل إليهما اليوم مبواصلة العمل يف جممع سيفيتال 
.خلق مناصب الشغل والثروات

:املراحل التارخيية للمجمع سيفيتال

البناء املعدين :SO.CO.MEGاملشاركة يف سوكوميغ -1971

البناء املعدين:PROFILORإنشاء بروفيلور -1975

البناء املعدين :SOTECOMامتالك سوتيكوم -1979

البناء املعدينSACM :امتالك ساكم -1984

البناء املعدينENALUX:إنشاء أونالوكس -1985

.صناعة الشبكات املعدنية و أنسجة الغربالNORD METAL :إنشاء نور ميتال -1986

صناعة أنابيب الفوالذ: ETALLORإنشاء ميتالور -

.مصنع الفوالذ: METAL SIDERإنشاءكيتال سيدر -1988

"جي يب أم"إنشاء -1991 J.B.M.: إي يب أم"استئناف نشاطات" I.B.Mيف اجلزائر.

يومية إخبارية:Libertéإنشاء -

"سي يب أس "إنشاء -1992 CBS: استئناف نشاطات رانك زيروكسRANK XEROX يف
اجلزائر

استرياد و توزيع منتجات الصناعات الغذائية يف :AGRO-GRAINآغروغراين إنشاء -1995
.اجلزائر
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توزيع املركبات وخدمات ما بعد HYUNDAI MOTORS ALGERIEإنشاء -1997
.البيع

الصناعات الغذائية:CEVITAL SPAأ .ذ.ش-إنشاء سيفيتال-1998

النقل البحري:NOLISإنشاء نوليس -2000

.وحدة املياه املعدنية العادية والغازية و املشروبات الغازية:"اللة خدجية"امتالك -2005

.اجناز البنايات اجلاهزة باخلرسانة:CEVICOإنشاء سيفيكو -

العصري واملصربات:ENAJUC، ملحقة أوناجوك COJEKامتالك كوجيك -2006

(Unocity)و أونوسييت (UNO)أونو التوزيع واسع النطاق،:Numidisإنشاء نوميديس -

صناعة الزجاج:MFGإنشاء ميديتريانيان فلوت غالس -2007

صناعة و إنتاج عناصر البناء اجلاهزة:BATICOMPOSامتالك باتيكومبوس -

جتميع وتوزيع املنتجات اإللكرتونية و الكهرومنزلية لعالمةسامسونغ :SAMHAإنشاء سامها -
باجلزائرSAMSUNG Electronicsإلكرتونيكس 

.إنشاء جممع سيفيتال-2007

.تسويق الزجاج املسطح يف أوروبا: MFG Europeإنشاء -2008

VOLVOعتاد األشغال العمومية فولفو : COGETPإنشاء -

الزراعة: CEVIAGROإنشاء -

:Sodi Automotiveإنشاء سودي أوتوموتيف 2010

PCAإنشاء -2011

Sierra Cevitalسيريا سيفيتال إنشاء -
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معتمدة على .جممع سيفيتال تأسس، أيضا، من خالل االستثمارات، على الفكرة القوية لبناء كتلة اقتصادية
.مشارك، متثل جوهرة االقتصاد اجلزائري10200أكثر من 

املنتظم للمكاسب يف إعادة االستثمار :مؤسس جممع سيفيتال يلخص مفاتيح النجاح يف سبع نقاط
القطاعات ذات القيمة املضافة العالية، البحث و التطبيق امليداين للخربات التكنولوجية األكثر تطورا، االهتمام 
املوىل الختيار الرجال والنساء، لتكوينهم و نقل الكفاءات، روح املؤسسة، حس االبتكار، البحث عن التميز 

.طينو الفخر و الشغف خلدمة االقتصاد الو 

.Cevitalمجمع سيفيتال هياكل : ثالثا 

 سيفيتال للصناعات الغذائية

.، هي الرائدة يف قطاع الصناعات الغذائية باجلزائر1998سيفيتال للصناعات الغذائية، اليت أسست يف 
:مكونة من عدة وحدات إنتاج مثل "سيفيتال للصناعات الغذائية"، (اجلزائر)منشأة على مستوى ميناء جباية 

وحدة تكرير الزيت، وحدة تكرير السكر، وحدة إنتاج املارغرين،وحدة تعليب املياه املعدنية، وحدة إنتاج و 
.تعليب املشروبات املرطبة، وحدة املصربات، خمازن احلبوب املرفئية، إضافة إىل حمطة تنزيل مرفئية

ا توفر من"سيفيتال للصناعات الغذائية" ا، وحدا توجات ذات جودة عالية و أسعار تنافسية، بفضل خرب
تليب االحتياجات على املستوى الوطين، و .اإلنتاجية فائقة احلداثة، مراقبتها الصارمة للنوعية و شبكتها للتوزيع

.السكرقد مسحت للجزائر باالنتقال من مرحلة االسترياد إىل مرحلة التصدير يف جمال الزيوت، املارغرين و 

هذه املنتوجات تباع حاليا يف عدة بلدان، و باألخص يف أوروبا، املغرب العريب، الشرق األوسط

.و إفريقيا الغربية

.هي أكرب مركب خاص يف اجلزائر"سيفيتال للصناعات الغذائية"حاليا، 

ا تنقسم إىل ما يلي :وسائل اإلنتاج فائقة األداء اخلاصة 
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السنة/(ما يعادل مادة جافة)طن 210000قدرة اإلنتاج :سكر سائل
بقدرة إنتاج تعادل "الال خدجية"املياه املعدنية .املياه املعدنية، املشروبات الثمرية:املشروبات

بقدرة إنتاجية تعادل Tchina"تشينة"اليوم، و املشروبات الثمرية /قارورة3.000.000
.قارورة يف الساعة00.0006

اليوم/طن80ملرىب بقدرة إنتاج الطماطم وا:املصربات.
طن182.000 :خمزن احلبوب املرفئي
الساعة، األهم على صعيد احلوض املتوسط/طن2.000 :حمطة تنزيل مرفئية

 سيفي أغرو:

، هي مؤسسة مبدعة لإلنتاج الزراعي باجلملة، و تنشط يف ميدان إنتاج 2004،اليت أسست يف "سيفي أغرو
زراعة األشجار، بذور البطاطس، املنتجات البقولية يف البيوت البالستيكية و يف احلقول النباتات الشجرية، 

.املفتوحة، إضافة إىل تسويق املواد املخصبة

ا، إذن، تشمل مها املكونان األساسيان و املردوديةاإلبداع. إىل التسويقكل املراحل من اإلنتاج نشاطا
.دائهاملهمتها من أجل التحسني املستمر أل

 نوليس:

، هي امللحقة املكلفة بالنقل البحري 2000، اليت أسست عام Nolis-SPAالشركة ذات األسهم-نوليس
مع .للمجمع يف هذا الصدد، نوليس تنجز ما معدله ثالث سفن مملوكة ومستأجرة لنقل املواد األولية 

.سيفيتال املوجهة لالسترياد و التصدير
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نظمت محلة جتهيز املعدات البحرية مدجمة الوظائف .أ.ذ.ش-يف اجلزائر، نوليسكأول مالك خاص للسفن
:التالية

تسيري السفن
النقل البحري للبضائع باملالحة غري املنتظمة اخلط و باملالحة العادية.
االستئجار و التأجري
الشحن

:مجلس اإلدارة 

مع على مبدأين أساسيني2008منذ  الفصل يؤدي إىل .الفصل بني الوظائف و االحرتافية:، تركزت إدارة ا
لس اإلداري .أن التسيري يسند إىل املدير التنفيذي العام و أن املؤسس يصبح رئيس ا

.إداريني مستقلني5كذلك، جملس اإلدارة فتح ل 

أعضاء مجلس اإلدارة: رابعا 

محمد احمد العنتري طيباوي

ندس دولة يف اإللكرتونيك من املدرسة الوطنية متعددة التقنيات اجلزائر طيباوي حائز على شهادة مه.ع.أ.م
لدى مركز من بني اإلطارات السامية القدماء، يشغل اليوم منصب مدير عام و مدير تنفيذي عام .العاصمة

نيو يورك -ملحقة مركز التجارة العامليWorld Trade Center Algeriaاجلزائر -التجارة العاملي
World Trade Center New York .
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أحمد سعدودي.

سعدودي حائز على ليسانس و ماجستري يف القانون العمومي اختصاص إدارة و مالية عامة من جامعة .أ
ميارس حاليا .شغل منصب مدير دراسات للتشريع الضرييب، مث مدير عام للميزانية لدى وزارة املالية.اجلزائر

.مهنة حمام

لويس روكي:

، و على (كندا)روكي حائز على شهادة ماستري إدارة األعمال من املدرسة العليا لألعمال مونرتيال لوس
Capitalكان رئيسا ومسؤول استغالل فرع .دكتوراه يف إدارة األعمال من جامعة هارفارد الواليات املتحدة

Risque التابع لـCaisse Desjardins (Canada)شركة الكحول للكيبيك ، الرئيس املدير العام ل
(SAQ) جانفي 22منذ .و مديرا عاما للمجتمع احلضري لنفس املدينة، و أمينا عاما ملدينة مونرتيال و

مع سيفيتال2012 .، يشغل منصب املدير العام 

إسماعيل الصغير:

هندس دولة من إمساعيل الصغري متحصل على شهادة الليسانس يف العلوم الفيزيائية من جامعة اجلزائر، م
، و حاصل على شهادة من معهد غرانفيلد (Sup Télécom Paris)املدرسة العادية العليا لالتصاالت 

و من االنساد (بريطانيا العظمىCranfield Institute of Technologyللتكنولوجيا 
l’Insead (سابقا، كان الرئيس .ميارس حاليا منصب مستشار يف اإلدارة و إسرتاتيجية االتصال.فونتانبلو

..Enoriاملدير العام ملؤسسة االستشارة للتنظيم 

يسعد ربراب:

يسعد ربراب، متحصل على شهادة من املدرسة العادية للتعليم التقين و معهد التسيري و التخطيط ، هو منشئ 
مع .شركات و مؤسس جممع سيفيتال .سيفيتالهو اليوم الرئيس غري التنفيذي للمجلس اإلداري 

ماليك ربراب:

و متحصل على شهادة الليسانس (باريس)ربراب قام بالدراست التحضريية لدخول املدرسة العليا لألعمال .م
.Samhaهو اليوم املدير العام لسامها .يف املالية من جامعة لندن بريطانيا العظمى
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عمر ربراب:

و يتابع حاليا تكوينا يف اإلدارة احملاسبة فرنسامتحصل على شهادة مهنية عليا يف املالية وربراب .ع
.Hyundai Motors Algeriaهو مدير عام مللحقة .املتقدمة

ليندة ربراب:

ماستري العلوم يف العوم اإلدارية من ربراب متحصلة على شهادة ليسانس يف إدارة األعمال يف املالية و .ل
جامعة بوستون الواليات املتحدة

سليم ربراب:

بريطانيا العظمىKing’s Collegeامللك علوم يف اإلدارة من معهد ربراب متحصل على ليانس ال.س
و على ماستري يف املالية و احملاسبة من جامعة النكاسرت بريطانيا العظمى

ربراب هو حاليا املدير .س.و سينغافورةفونتانبلو Inseadمتحصل كذلك على شهادة من االنساد .
مع سيفيتالNumidisالعام لنوميديس  .ملحقة التوزيع الواسع 

ياسين ربراب:

Richmondمتحصل على شهادة ليسانس العلوم يف اإلدارة من جامعة ريتشموند كوجل ربراب .ي
College) أكتس"هو اليوم املدير العام لـ .بريطانيا العظمى)بلندن" ACTS تركيب املقطورات ، ملحقة

.و تسويق الشاحنات و آليات األشغال العمومية

.سياسة تسيير الموارد البشرية : خامسا 

سيفيتال اليوم مجمع خاص ذو مكانة

حاضر يف جماالت أنشطة متعددة.
 الرائد يف الصناعات الغذائية و يف تطوير التوزيع الواسع يف اجلزائر;
قيا و املمثل الرمسي و احلصري عن طريق ملحقة سامها لعالمة أكرب منتج للزجاج املسطح يف إفري

.سامسونغ إلكرتونيكس للمنتوجات الكهرومنزلية
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جناحه يرتكز باألخص على رؤيته اليت تتمثل يف جعل املوارد البشرية مصدرها الدائم للنجاح، مع ضمان 
.لكل واحد من موظفيه تطورا مهنيا منسجما

:هلذه الغاية، سيفيتال اتبع سياسة موارد بشرية تتمحور خصوصا حول 

 اكتساب أحسن املواهب;
التطوير الدائم للمهارات
تقدير و مكافأة أفضل املسامهني و أفضل اإلجنازات.

:اكتساب أحسن المواهب.أ

معتمدا على عملية حتديد و اختيار مكملة بربنامج إدماج لتسهيل تكيفها و عملها;
مدعما بربنامج اتصال من أجل التعريف باملؤسسة و فرص التطوير و االزدهار اليت توفرها.

:تطوير المهارات المدعم بــ.ب

تسيري استشرايف يسمح بتوقع االحتياجات املستقبلية و ختطيط أفضل للموارد.
 برامج تكوين، تدريب و متابعة;
 جامعة أعمال »إنشاء»
ات و آمال بالتطورمسارات مهنية توفر تطلع.

التقدير و المكافأة المسخرين عن طريق نظام رواتب يرتكز على مبدأ الفريق و التمييز على أساس .جـ
.المساهمات و االنجازات
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.أسلوب جمع البيانات و خصائص العينة المدروسة: المطلب الثاني 

جممع العالقة بني املوازنات التخطيطية، نظم   قياس األداء و تقوميه يف تم الدراسة امليدانية بتحليل 

و الدور الذي تؤديه كل من املوازنات التخطيطية من جهة و دور نظم قياس األداء يف Cevitalسيفيتال 

تقومي أداء هذه املؤسسة من جهة أخرى، و اقتصر البحث على نظامني من نظم  قياس األداء و مها لوحة 

.لقيادة و بطاقة األداء املتوازنا

التخطيطية و نظم ركزت الدراسة كما سبق ذكره على حتليل العالقة بني املوازنات : أسلوب جمع البيانات

.Cevitalجممع سيفيتال لدى قياس األداء و تقوميه 

املؤسسة ، كانت و التجربة امليدانية جلمع البيانات حول نشاط هذه مت اإلعتماد على املقابلة الشخصية 

إىل غاية شهر ماي من نفس السنة، فتم حتديد حجم املؤسسة 2015فرتة الدراسة ممتدة من شهر فيفري 

و باإلعتماد على معيار عدد العمال و مت تصنيفها كمؤسسة كبرية احلجم، نشاطها الصناعي جتاري و هي 

.مؤسسة ذات أسهم

ن املنتجات املستوردةتعاين املؤسسة منافسة قوية م-: حميط املؤسسة.

.تشكو تدبدب يف أسعار املواد األولية- 

.و تعاين املؤسسة من التقليد- 
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فيما خيص إسرتاتيجية املؤسسة فهي كما يلي: اسرتاتيجية املؤسسة :

توزيع املنتجات عرب كامل الرتاب الوطين

الدخول إىل أسواق أخرى

تطوير املنتجات

تقليل التكاليف

 مراكز للبيع و تطوير التغليففتح
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Cevitalمجمع سيفيتال واقع الموازنات التخطيطية و نظم قياس األداء في : المبحث الثاني 

جممع دف حتليل العالقة بني نظم املوازنات التخطيطية و تقييم األداء مرورا بنظم قياس األداء يف 

معينبغي التطرق إىل وقع كال من  املوازنات التخطيطية و نظم قياس األداء يف Cevitalسيفيتال  .هذا ا

Cevitalمجمع سيفيتال واقع الموازنات التخطيطية في: المطلب األول 

و الدور الذي Cevitalجممع سيفيتال بغية التعرف على مدى استعمال املوازنات التخطيطية يف 

ملساعدة إدارة املؤسسة يف بلوغ أهدافها، متت صياغة جمموعة من األسئلة خبصوص واقع هذه تؤديه هذه األداة 

.األداة يف املؤسسة

و من خالل األجوبة املتحصل عليها تبني أن  املؤسسة تستعمل املوازنات التخطيطية يف فرتة زمنية 

ا قدرت بنسبة واحدة ، و تعتمد املؤسسة يف إعدادها هذه املوازنات على  الربامج و مراكز املسؤولية و أ

تستعمل نظم املوازنات التخطيطية بصورة واسعة نظرا ملا يوفره هذا النظام إلدارة املؤسسة يف سبيل القيام 

.بوظائفها

: تستعمل هذه املؤسسة املوازنات التخطيطية ألكثر من دور متثلت هذه األدوار فيما يلي- 

التخطيط

التنبؤ

املراقبة

داء قياس األ

 اإلتصال

 التحفيز
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: و يتجلى هذا من خالل التوزيع البياين التايل

) :11(الشكل 

التوزيع البياني لدور الموازنات التخطيطية في المؤسسة 

على النتائج  اإلحصائية اعتماداعداد الطالبة من إ: المصدر

: من خالل النتائج و الرسم البياين يالحظ ما يلي 

تستعمل املؤسسة املوازنات التخطيطية ألكثر من دور يف املؤسسة - 

.أدوار املوازنة التخطيطية كانت بدرجات متفاوتة- 

 تقديرات الموازنة التخطيطية:

مع سيفيتال املوازنات التخطيطية عبارة عن تنبؤات للمستقبل مبنية على أسس معينة و بالنسبة نظام

Cevital كانت تقديرات املوازنة مقدرة يف تفاوضية يشارك يف إعدادها كال من املستويات الدنيا و

.املستويات العليا
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التخطیط التنبؤ المراقبة قیاس االداء اإلتصال التحفیز

Série1



Cevitalفي مجمع سيفيتالالميدانيةدراسة الالفصل الثالث

117

تحليل اإلنحرافات :

بتحليل إحنرافات املوازنة إلختاذ اإلجراءات التصحيحية مستقبال و Cevitalسيفيتال تقوم  مؤسسة

ه حنو تقومي أدائها و هذا ما يزيد من تفعيل دور نظام البحث عن مسببات هذه اإلحنرافات فهي بذلك تتج

.و تقومي األداءاملوازنات التخطيطية يف الرقابة 

: صعوبة تحقيق أهداف الموازنة التخطيطية-2

قد جتد  بعض املؤسسات صعوبة يف حتقيق أهداف املوازنة التخطيطية و هذا راجع إىل أسباب عديدة يف حني 

: هي األخرى تعاين هذا املشكل و نتيجة Cevitalسيفيتال أن مؤسسة

.احمليط اخلارجي املتغري للمؤسسة- 

.صعوبة احلصول على  املعلومات  الدقيقة اليت تبىن عليها تقديرات املوازنة

.التقديرات مبالغ فيها- 

)منافسة الواردات ( التجارة اخلارجية - 

.عدم استقرار أسعار املواد األولية- 

واقع نظم قياس األداء في المؤسسة : المطلب الثاني 

كثر اإلهتمام يف السنوات األخرية حول مدى استعمال املؤسسات اجلزائرية للطرق و األدوات احلديثة  

اليت تساعد على إدارة و التسيري للمؤسسة بطريقة ناجعة، و من بني هذه األدوات لوحة القيادة و بطاقة األداء 

.املتوازن 
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لوحة القيادة : أوال 

الرقابة ، : حمل الدراسة لوحة القيادة للقيام بعدة أمور و هي Cevitalسيفيتال تستعمل مؤسسة 

أشهر، حتوي لوحة القيادة على بيانات 4و ذلك لفرتة زمنية ال تتجاوز . اإلتصال، قياس األداء، و إختاذ القرار

.خاصة باإلنتاج و املورد البشري و أخرى خاصة باجلودةمالية ، باإلضافة إىل بيانات جتارية، بيانات

 سيفيتال تقوم مؤسسة : حتليل لوحة القيادةCevital بتحليل إحنرافات لوحة القيادة هذا ما يدل

على الدور الذي تلعبه هذه األخرية يف جمال الرقابة داخل املؤسسة ألن حتليل اإلحنرافات اهلدف منه 

.حماولة تفاديها مستقبال أي إعادة تقومي أدائهاالبحث عن اإلختالالت و

ازن بطاقة األداء المتو : ثانيــا 

املؤسسة ال تستعمل بطاقة األداء املتوازن على غرار العديد من املؤسسات اإلقتصادية اليت ال تعرف هذه 

.األداة

الزبائن، حمور العمليات الداخلية، حمور احملور املايل، حمور : بطاقة األداء املتوازن ترتكز على أربعة حماور و هي 

.النمو و التطور

إن املؤسسة اليت تستعمل بطاقة األداء املتوازن تستخدمها لغرض ترمجة الرؤية و إسرتاتيجية املؤسسة و التواصل، 

.التخطيط، تقييم األداء مث تقوميه

دور الذي تؤديه يف املؤسسة هو أن أغلب العوامل املؤثرة على استخدام بطاقة األداء املتوازن و من متا على ال

املؤسسات ليس لديها إسرتاتيجية واضحة، و ال رؤية واضحة يف حني أن استخدام بطاقة األداء املتوازن 

املؤسساتيتطلب إسرتاتيجية و رؤية واضحتني، باإلضافة إىل مستوى العلمي احملدود ألغلب إطارات 

ا ل .لتطورات احلديثة يف جمال إدارة و تسيري املؤسسةاإلقتصادية اجلزائرية و عدم مساير
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.تحليل العالقة بين الموازنات التخطيطية و عملية تقويم األداء: المبحث الثالث 

سيتم حتليل العالقة بني نظام املوازنات التخطيطية و عملية تقومي األداء من خالل املرور بالدور الذي 

التخطيطية م قياس األداء فتقومي األداء هو ناتج العالقة بني امليزانيات تلعبه كل من املوازنات التخطيطية و نظ

و نظم قياس األداء أي أن تقومي األداء لن يكون إال من خالل مقارنة ما كان خمطط له ضمن املوازنات 

.التخطيطية و ما حقق فعال من خالل قياس األداء

طية و نظم قياس األداء التخطيتحليل العالقة بين الموازنات : المطلب األول 

حتليل العالقة بني نظام املوازنات التخطيطية و نظم قياس األداء من خالل الدور الذي تؤديه كال يتم 

.منهما

تحليل العالقة بين الموازنات التخطيطية و لوحة القيادة بالتركيز على الدور الذي تؤديه كال منها : أوال 

.و هذا بإجراء مقارنة بين دوريهما

.مقارنة بين دور كل من نظام الموازنات التخطيطية و لوحة القيادة: ) 08(الجدول

لوحة القيادةالموازنات لتخطيطيةاألدوار
%00%65.51التخطيط

%00%65.51التنبؤ

%82.75%89.65المراقبة
%62.06%41.37قياس األداء

%17.24%13.03اإلتصال
%00%31.03التحفيز

%75.86%00القراراتخاذ
من إعداد الطالبة باإلعتماد على النتائج اإلحصائية : المصدر
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التوزيع البياني لنشاط المؤسسة حسب دور كل من الموازنات التخطيطية و لوحة القيادة ):12(الشكل 

من إعداد الطالبة باإلعتماد على النتائج اإلحصائية: المصدر

: اجلدول و التمثيل البياين يالحظ ما يلي من خالل 

و هي التخطيط، Cevitalسيفيتال أدوار ف ي مؤسسة ) 06(تؤدي املوازنات التخطيطية ستة-1

.التنبؤ، املراقبة، قياس األداء، اإلتصال، و التحفيز

سيفيتال داخل مؤسسةتؤدي املوازنات التخطيطية دورا بارزا يف عملية الرقابة حيث بلغت   نسبة الرقابة-2

Cevital89.85% 65.51، و كذلك عمليتا التخطيط و التنبؤ بنسبة%.

.املراقبة، قياس األداء و اإلتصال مث إختاذ القرار:  و هي ) 04(أما لوحة القيادة تؤدي أربعة أدوار -3

: كانت نسبتها على التوايلللوحة القيادة دورا بارزا يف املراقبة قياس األداء و إختاذ القرار حيث  -4

.%17.24و كذلك هلا دور يف اإلتصال بنسبة %75.86و 62.06%-82.75%

: بعد تصفح اجلدول أعاله و التمثيل البياين يستخلص ما يلي
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: أدوار مشرتكة تؤديها كال من املوازنات التخطيطية و لوحة القيادة و هي ) 3(هناك ثالثة -1

املراقبة - 

داء قياس األ- 

اإلتصال- 

: ت ختص املوازنات التخطيطية بالقيام باألدوار التالية-2

التخطيط - 

التنبؤ- 

التحفيز- 

.القراراتاختاذأما لوحة القيادة فهي ختتص بدور -3

القرارات الذي تؤديه لوحة القيادة يكون هو أساس عملية تقومي األداء ألن  عملية اختاذإال أن دور 

القرارات هي ناجتة عن دراسة اإلحنرافات و حتليلها بعد مقارنة النتائج احملققة فعال مع النتائج املقدرة يف اختاذ

.املوازنات التخطيطية

و منه ميكننا القول أن عملية تقومي األداء لن تتم إال بعد  املرور بعدة خطوات أساسية و هي التنبؤ و 

ا نظام املوازنات التخطيطية مث تليها  التخطيط و هذين  الدورين األخريين مها من األدوار الرئيسية اليت يقوم 

اختاذم حتليل اإلحنرافات و تعليلها لتليها عملية عملية قياس األداء و تقييمه و هذه وظيفة لوحة القيادة ليت

.القرارات
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و ميكننا متثيل العالقة بني دور كل من املوازنات التخطيطية و لوحة القيادة لتقومي األداء باملخطط 

: املوايل

عملية تقويم األداءوالعالقة بين دور الموازنات التخطيطية ) :  13(الشكل 

من إعداد الطالبة : المصدر 

: املخطط السابق يتضح ما يلي من خالل

( األداءتسبق دور املراقبة و قياس )مها من األدوار األساسية للموازنات التخطيطية(دور التخطيط و التنبؤ - 

القرارات تأيت عملية اختاذو بعد ) دور لوحة القيادة(القرارات اختاذمث تأيت مرحلة ) و هي أدوار مشرتكة

لتليها عملية التحفيز أو العقاب و هو دور خاص باملوازنات ) أدوار مشرتكة(قياس و تقييم األداء 

التخطيطية، كل هذه األدوار تتشارك و تكمل بعضها البعض لتقودنا يف األخري حنو حتسني األداء و تقوميه 

: و بالتايل تفادي األخطاء و تصحيحها باإلضافة إىل أن

ختطيط
و تنبؤ

مراقبة 
إتصال 

إختاذ 
القرارات 

قياس 
األداء 

التحفيز 
تقومي 
األداء 

دور لوحة القيادة دور لوحة القيادة دور لوحة القيادة 

دور املوازنات 
التخطيطية

دور املوازنات 
التخطيطية

دور املوازنات 
التخطيطية

دور املوازنات 
التخطيطية
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ا  -  األدوار غري املشرتكة بني املوازنات التخطيطية و لوحة القيادة تشكل سريورة من الوظائف اليت تقوم 

.كل من املوازنات التخطيطية و لوحة القيادة يف املؤسسة

حبيث التخلي عن أحد هذه الوظائف يؤدي إىل إعاقة العملية اإلدارية يف املؤسسة و خاصة العملية الرقابية - 

.و بالتايل ال ميكننا إكتشاف األخطاء و تصحيحها لتحسني األداء و تقوميه

وار املشرتكة بني املوازنات التخطيطية و لوحة القيادة تدعم و تساند بعضها البعض من خالل التحليل األد- 

ء و تقوميه أعاله يتبني أن هناك عالقة تكاملية بني نظام املوازنات التخطيطية و لوحة القيادة لتحسني األدا

.يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية

.تحليل العالقة بين نظام الموازنات التخطيطية و بطاقة   األداء المتوازن: المطلب الثاني 

و النتائج احملصل عليها يف املطلب الثاين من Cevitalجممع سيفيتال من خالل دراسيت امليدانية يف 

الحظت أن هذه املؤسسة ال تستعمل Cevitalسيفيتال قياس األداء يف مؤسسةاملبحث الثاين حول نظم

بطاقة األداء املتوازن لذلك ال ميكنين حتديد العالقة بني نظام املوازنات التخطيطية و بطاقة األداء املتوازن يف 

.هذه املؤسسة

.زائريةو ال ميكن أيضا تعميم هذه النتيجة على باقي املؤسسات اإلقتصادية اجل
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: خالصة الفصل

مت التطرق يف هذا الفصل التطبيقي إىل التجربة امليدانية و مقارنة النظريات العلمية بالعملي املطبق على 

أرض الواقع، كما مت التطرق إىل واقع املوازنات التخطيطية و دورها باإلضافة إىل واقع نظم  قياس األداء و 

.األداء و تقوميه، و اقتصرت  الدراسة على لوحة القيادة كمؤشر لقياس األداءدورمها يف عملية حتسني 

و أختتم الفصل مبحاولة حتليل العالقة بني املوازنات التخطيطية و عملية تقومي األداء مرورا بعملية قياس 

اس األداء يف العالقة فيما خيص دور كل من املوازنات التخطيطية و نظم قياألداء و مت الرتكيز على حتليل

.Cevitalجممع سيفيتال عملية تقومي األداء يف العينة املدروسة و هي 



ـــةخــــاتملا ـــةخــــاتملا ـــةخــــاتملا
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:عامةالخاتمة

نظاما متكامال لتقومي األداء، حيث أن املوازنة مبا تتضمنه من تقديرات و خطط توفر املوازنات التخطيطية 
الفعلي و ذلك مبقارنة معايري املوازنة مبا مت متثل معايري أداء ميكن االعتماد عليها يف التقومي و احلكم على التنفيذ 

.تنفيذه للتحقق من أن ما مت تنفيذه هو ما كان جيب أن تنفيذه طبقا ملا جاء يف املوازنة من معايري أداء
ومهما كان نوع التقومي فأن األهداف يتم تقومي األداء على مستوى أقسام منفردة أو على مستوى املنشأة ككل، 

.بقاً بصورة دقيقة وتفهم بصورة جيدة من قبل كل املشاركني يف وضع اخلطط واملوازناتجيب أن حتدد مس
تستخدم كوسيلة لتقومي األداء ومقارنة النتائج احملققة باألهداف املوضوعة مسبقاً وتصحيح خطيطيةاملوازنات التو 

مقارنة األرقام الفعلية مع و النتائج الفعلية وتفسريها و ذلك عن طريق حتليل االحنرافات ومنع حدوثها يف املستقبل
متثل أداة جيدة لتقومي األداء حيث متثل أرقام املوازنات ، و هذه األخريةاألرقام املقدرة يف املوازنة التخطيطية

ا بعد قياسه باألداء املخطط ، فإذا كانت هناك احنرافات اجيابية يب ا التخطيطية املعايري اليت يقارن  حث عن أسبا
.وسبل تعزيزها ومعاجلة االحنرافات السلبية مستقبًال  و بالتايل حتقيق األهداف العامة للمنشأ

:نتائج الدراسة 
:مايليالدراسةنتائجأظهرت

منتظمبشكلوإعدادهاالتخطيطيةاملوازناتبتطبيقتقوماملؤسسات اإلقتصادية اجلزائريةغالبيةإن:أوالً 
هذهإعدادعمليةيفاملشرتكةاألقسامداءأوتقومياإلنتاجيةالعمليةعلىالرقابةعمليةيففاعلةأداةالستخدامها

املؤسسات اإلقتصادية اجلزائريةاجتاهاتفإندراستهمنالباحثإليهخلصماوحسبعاموبشكلاملوازنات،
.األداءوتقوميللرقابةأداةكواستخدامهاختطيطيةموازناتبإعدادها اهتمامحنوإجيابية
.و هذا ما يؤكد صحة الفرضية األوىل - 

والبيئةالكافيةاملعلوماتتوفرألمهيةاإلدراكمنعاليةبدرجهاملؤسسات اإلقتصادية اجلزائريةإداراتتتمتع:ثانياً 
املؤسسةأقسامأنإىلناتوصلامليدايناملسحخاللمنو.املوازناتتلكحتضريأجلمنالشركاتداخلاملناسبة
نسبيامقاربةملوازنةالتحضريأجلمناملعلوماتتواصلسبللتعزيزقسمكلمديرخاللمنبعضهامعتعمل
.للواقع
.و هذا ما يؤكذ كذلك صحة الفرضية الثانية- 
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،اإلقتصادية اجلزائريةاملؤسسات يفاملطبقةالتخطيطيةاملوازناتنظامخمرجاتاستخداممبدىيتعلقفيما:ثالثاً 
احلاليةاالحنرافاتمعاجلةيفاملوازناتنتائجتستخدمالدراسةشركاتأغلبأنعلى الدراسةنتائجدلتفقد

.مستقبالً حدوثهاتفادىيتمكيمستقبالمنهااالستفادةعلىوالعمل
.على إثر هذه النتيجة نأكذ صحة الفرضية الثالثة- 

:إقتراحات و التوصيات 

:التاليةالتوصياتاستخلصنافقدالدراسة،واستنتاجاتنتائجضوءيف
وتبادهلا،ةؤسساملداخلاملعلوماتوتوافرالتخطيطيةاملوازناتإعدادلعمليةالسلوكيةبالنواحييتعلقفيما:أوالً 

:يليمباوصين
وتأهيلتدريبعلىبالعملوذلكالتخطيطية،املوازناتإعدادعندالسلوكيةالنواحيمراعاةضرورة- 

مستوىتنميتدريبيةبدوراتإشراكهمخاللمنالتخطيطيةاملوازناتوإعدادحتضريعلىاملسؤولني
.مبدعةبطريقةاملوازناتهذهمثلحتضريعلىالقدرة

.التخطيطيةللموازناتالتحضريبعمليةتعىناليتاألقسامأفرادمجيعإشراكعلىالعمل- 
عمليةمنيتجزأالجزءاً يعدها أقساممنقسمكلإنحيثة،للمؤسسالتنظيمياهليكلمراعاةضرورة- 

باملركزواخلاصةوالتكاليفاإليراداتوتقديرإعدادعنمسؤولةدائرةكلألنالتخطيطيةاملوازناتإعداد
.كليهماأو

االيتاألجلالطويلةاإلسرتاتيجيةاخلطةخاللمناملوازنةأهدافحتديثعلىالعمل-  الشركةاعتمد
.إنشائهاعند

إعداديفنسبيةأمهيةمنلهملاالتخطيطيةاملوازناتلعملالتحضريعندالعلمياملنهجاعتمادضرورة- 
واملساعدةواملتغريةالثابتةالتكاليفعلىالداللةوكذلكاملوازنةبنودبنيوالفصلللموازنةالعامةالقواعد

.املوازنةإجناحعمليةيفتساعدمعياريةتقديراتإعداديف
اعتمادجيبإنهحيثللموازنة،التحضريوعمليةاملتبعاحملاسيبالنظامبنيتوافقعملعلىالعمل- 

.واإليراداتاملصاريفالجتاهاتمؤشراً تعطيثابتةأداةاحملاسيبالنظاميفاملوجودةاملؤشرات
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التحضريوعمليةالتخطيطيةباملوازناتيعىنالصناعيةالشركاتيفخاصقسموجودعلىبالعملوصين:ثانياً 
أيواإلداريةاملاليةاألقسامخاللمنالتخطيطيةاملوازناتتعدتؤسسااملمعظمأنلوحظحيثوتنفيذها،هلا

.للموازنةخاصقسموجوددون
وجودبأمهيةوكذلكاستخدامها،وأمهيةالتخطيطيةاملوازناتهذهعملجبدوىالعليااإلدارةاقتناعضرورة:اً ثالث

هوكماألنهاألخطاء،وتقليلالتنبؤعمليةليسهلالتخطيطيةاملوازناتيفترداليتاملعلوماتلتوفريمتكاملنظام
امنالشركةتكتسبهااليتاملعلوماتأساسعلىتبىنالتخطيطيةاملوازناتفإنعليهمتعارف وكذلكخرب
.املستقبليةالتنبؤات
منلهملاةؤسساملأقساممجيعيشملحموسبختطيطيةموازناتنظامبتوفريأمكنإذاالباحثيوصي:سادساً 

.األقساممجيعمنالواردةاملعلوماتوربطاحلسابأخطاءمنالتقليلوكذلكواجلهدالوقتاختصاريفأمهية

:آفاق البحث 
ملوضوعاتمعاجلاتومستقبلية،أحباثولدراساتتؤديومفيدةهذهدراستنانرجو أن تكونختاما لبحثنا

:كموضوعأخرى
.املوازنات التخطيطية يف تدارك األخطاء و تصحيحهادور - 
.املوازنات التخطيطية أساس األداء السليم - 
.مدى أمهية استخدام نظم قياس األداء يف املؤسسة- 

هللابحمدانتھى
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