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 الملخص
ة نتيجة التطور الذي حلقها يف كبي   حتدياتيف ظل االقتصاد العاملي، تشهد املؤسسات االقتصادية اليوم  

.كما عرفت حتوالت اقتصادية من أخرىالنظام الدويل اجلديد من جهة، و التكتالت االقتصادية من جهة ظل 
املايل ضرورة قصوى للتخطيط املايل  األداء، و يعترب بنشاطهاو خمتلف العمليات املتعلقة  إنتاجهاطرف تسييها و 

 السليم.
تسلك هنجا  يقضي بالضرورة حتقيق سلوك  أنمؤسسة  ترغب يف االستمرار  أيلزاما غلى  فأصبح 

و  األدوات أفضلامتالك  إىلعمدت معظم املؤسسات  األساسو على هذا  لألفكاراقتصادي رشيد مع جتسيد 
 األدواتالوسائل و  أهماليت تعد من  القيادةيق التفوق و التميز، و من بيتها لوحة الكفاءات املناسبة لتحق
 املايل ، حبيث ميكن للمسي من اختاذ قرارات سليمة و سريعة عن وضعية املؤسسة. ءاملستعملة يف تقييم األدا

 

 األداء، األداء املايل، تقييم األداء املايل، لوحة القيادة. الكلمات المفتاحية: 
 
 
Résumé 

 
 Dans l’apparence de l’économie mondial, attester les entreprise économiques 

aujourd’hui  des grand contres résultante le développement qui la le subordonne dans 

l’apparence de nouveau système international d’un coté, et les  coteries  économiques d’un 

autre coté. ainsi que les transformations économiques ce définies par ça gestion, ça 

production, et divers opérations relier aux leur activité, est la performance financier nécessite 

pour une régulier planning financier. 

 Devenir a n’importe quel entreprise veut il a continuité, désengorger  une méthode 

destiner nécessairement a réalisée discipline économique sensé avec une incarnation les  

idées, est sur cette base , plusieurs entreprisses a appropriations les meilleures outils et les 

qualification séant, pour réalisée les transcendance et les particularisation ; est parmi ces 

outils le  tableau de bord qui est important outil utilisé pour mesuré la performance financier, 

louablement peut le gestionnaire prend des décisions  inaltéré a posturale de l’entreprise 

  

 Les mots clé : la performance, la performance financier, mesuré la performance 

financier, le tableau de bord. 
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 العامة المقدمة

 يف حلقها الذي التطور نتيجة كبرية حتديات اليوم االقتصادية املؤسسات تشهد العاملي االقتصاد ظليف

،أخرى جهة من االقتصادية والتكتالت جهة من اجلديد الدويل النظام ظل  االقتصادية املؤسسات عرفتكما
 مع متاشيا وذلك اهتبنشاطا املتعلقة العمليات وخمتلف وتسويقها وإنتاجها تسيريها طرق يف اقتصادية حتوالت
 يف التحكم حيث من االهتمام هذا يف األساسي اجلانب ميثل املؤسسة أداء ولعلا،هب احمليطة البيئة تطورات
 باجتاهات - االقتصاديون اجتهد لذلك،واستمرارها تطورها ضمان حيث ومن هلا األمثل االستخدام و مواردها
 .اهب املرتبطة اآلليات وخمتلف تقييماألداء لعملية مفهوم إلجياد- شىت

 أنشطة وتوسع تعقدظل يف أمهيته ازدادت والذي السليم، املايل للتخطيط قصوى ضرورة ملايلاألداء يعترب 
 يف التفكري قبل للمؤسسة املايل املركزعلى التعرف املايل املدير على لزاما أصبح حيث االقتصادية، املؤسسات

 اخلتامية املالية القوائم تظهرها اليت النتائج تعدمل االقتصادية للتطورات نتيجة و املستقبلية، اخلطط وضع
 كما،املايلاألداءأدوات من أكثر أو بأداة تعزيزها دون النشاطعن متكاملة صورة تقدمي على قادرة للمؤسسات

 األعمال، ملؤسسات املالية الوضعية عن صورة تقدمي على قادرة تعد مل القوائم هذهتظهرها اليت املطلقة األرقام أن
وبيان فشلها، أو جناحها أسباب دراسة هبدف والتحليل والتدقيق للفحص البيانات تلك خضوعمن البد لذلك
 .فيها والضعف القوة جوانب

 تسلك أن األعمال، دنيا يف والبقاء األرباح جين يف االستمراريف ترغب مؤسسة أي على لزاما أصبحمنه
 والفعال األمثل االستغالل حبتمية القاضية لألفكار جتسيد مع رشيد اقتصادي سلوك حتقيق بضرورة يقضي جاهن

 األدوات أفضل امتالك إىل الناجحة املؤسسات معظم عمدتاألساس هذا وعلىواملعرفية واملادية املالية ملواردها
 أن غري ،املايلاألداء نظام على االعتماد إىل احلاجة ظهرت فمنهوالتميز التفوق لتحقيق املناسبة والكفاءات
 احلديثة الضروريات تلبية يف احملاسبية األدوات عجزعن كشفت االقتصادي احمليط يف التغري عن النامجة التأثريات
 تساعد وتشغيلية ومالئمة آنية معلومات بتوفري تسمح ، السابقة لألدواتمكملة أداة تطوير إىل أدى مما،للتسيري
 األداة ذهت،هللعمليا اليومي السري يف جيد بشكل والتحكم املتابعة من متكنهمسريعة قرارات اختاذ على املسريين

 إعطاء من املسري متكن حبيث ،املايلاألداء يف املستعملة واألدوات الوسائل أهممن تعد اليت القيادة لوحة هي
 .املؤسسةاملاليةوضعية عن سريعة و شاملة نظرة

 



 ب
 

 ومما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية:
 لتقييمالوضعاملايلللمؤسسة؟املثلىهلتعتربلوحةالقيادةالوسيلة -
:التالية الفرعية التساؤالت الرئيسي التساؤل هذا ضمن تندرج أن وميكن
 ؟املايلخاصةاألداءعامةواألداءماهية -
 احملددللوحةالقيادة؟املفاهيمياإلطارماهو -
 املايل؟األداءرفعمستوىمدىكفاءةوجودةلوحةالقيادةعلى -

 فرضيات البحث
ملعاجلةإشكاليةالبحث،متاالعتمادعلىالفرضياتالتالية:

 ؛املايلاكربمؤشرينبلناوضعيةومركزاملؤسسةوهذايرتكزعلىمؤشراتومعايرياألداء -

األداءاملايل؛لتقييمأدواتفعالةمنةأداأهنايعرفعلىمياحملددللوحةالقيادةياملفاهاإلطارإن -
ريعةوخمتصرةلوضعيةنظرةشاملةودقيقةوسبإعطاءاملايلاألداءدورمهميفتقييمحةالقيادةللوإن -

.املؤسسة
 مبررات اختيار الموضوع

  الموضوعية األسباب 
 ؛به املرتبطة املفاهيم على والتعرف املوضوع هذا على أكثر االطالع يف رغبتنا -
 .املايلاألداء يف أمهيتها مدى إيضاح خالل من األداة هذه على االعتماد ضرورة إظهار حماولة -

  الذاتية األسباب

املؤسسةامليل -  الصلةمبالية ذات املاليةيفميدانوالشخصيللمواضيع الكميةوخاصة التقنيات
.تسيرياملؤسسات

 البحث أهداف
:يليما ومنها األهداف من جمموعة بلوغ إىل الدراسة هتدف
 ؛ أهدافها حتقيق مدى و املؤسسة كفاءة حتديد يف املايل األداء تقييم دور معرفة -
؛فيها املستعملة والوثائق الوسائل خمتلف ومعرفة الدراسة حمل املؤسسة يف القيادة لوحة تطبيق آلية فهم -
يف فعالية مدى - القيادة  ألهداف ومدىحتقيقه املستعملة واألدوات التقنيات معرفة و املؤسسة لوحة

 ؛املسطرة املؤسسة



 ج
 

 لوحة نظام ربط حماولة -  عملية يف املستخدمة املالية املؤشرات و املعايري حتديد املايلوباألداءالقيادة
.االقتصادية التقييمباملؤسسات

 أهمية البحث
؛املايل التوازن مؤشرات بواسطة املايل األداء ليلحت -
.باملؤسسة التمويل قرار اختاذ يف القيادة لوحة أثر إظهار -

 حدود الدراسة
املايلداملوحةالقيادةيفتقييماألداءمدىفعاليةاستخ" موضوع إىل نتطرق سوف:املوضوعية حلدودا-

 من له وما ،لوحةالقيادةفهومم على الرتكيز و للمؤسسة املايل األداء على الضوء إلقاء خالل من للمؤسسة"
 ؛املؤسسة داخل املايل األداء سنحت و تقييم يف أمهية

ةكانيامل احلدود -  يف البحث هذا موضوع تناول مت قد: ديوان " االقتصادية التسيرياملؤسسة و الرتقية
 "مبستغامن؛العقاري

 ما املمتدة للفرتة و الدراسة حمل للمؤسسة حماسبية و مالية بيانات على االعتماد متقد:ةالزمني احلدود -
 ثالثسنوات؛مدى على أي  2013و 2011بن

 .2015-2014اجلامعي املوسم خالل كانت التطبيقية لدراسةا -

 مرجعية الدراسة
ملا مت اليت مواقع،لفةخمتاستخدامهاراجع ملتقياتو مداخالتو مذكرات، الفرنسية، و العربية كتبباللغة

 . االنرتنت

 البحث:معارضةبعضاملؤسساتللموضوع؛بداية -

 أثناءالبحث:عدموجوداملعلوماتالكافيةواملناسبةملوضوعالبحث. -
 المستخدمة األدواتمنهج البحث و 

 و أبعاده حتليل و املوضوع جوانب مبختلف اإلملام و إشكاليتنا لعناصر دقيقة معرفة إىل الوصول قصد 
 خيصفيما التحليلي الوصفي املنهج على االعتماد مت الفرضيات اختبار حماولة واملطروحةاإلشكالية عن اإلجابة
 إتباع مت فقد التطبيقي للجانب بالنسبة ،أمااملوضوع مكونات فهم و احلقائق لسرد مالئم ألنه النظري اجلانب
 و املؤسسة لدى املتوفرة املعلومات من جانب تطبيق من ميكننا لذياالتجرييبأياملنهجاحلالةدراسة منهج

.املايلأدائها تقييم يف األخرى املعلومات بعض استخدام



 د
 

 هيكل البحث
 : جزأين إىل الدراسة هذه قسمنا قد

ل"األو الفصل ففي فصلن يف تناولناه الذي النظري اجلزء يتكون حيث تطبيقي جانب و نظري جانب
 الثاين املبحث ،املايل األداء عن أساسية مفاهيم ضم األول مباحث،فاملبحث ثالث إىل قسم ماهيةاألداءاملايل"

. ايلامل األداء تقييممراحلوأدواتعملية الثالث املبحث ،أمااملايل األداء تقييم اهيةم
فاملبحثثالثمباحث،إىلقسم"لوحةالقيادةأداةمنأدواتتقييماألداءاملايل"وكذاالفصلالثاين

بحثالثالثيضماملأمالوحةالقيادة،مكوناتومراحلإعدادلوحةالقيادة،املبحثالثاينضمماهيةاألول
 .املايلاألداءلوحةالقيادةيفتقييماستخدام
 فضم ديوانالرتقيةوالتسيريالعقاريل ميدانية دراسة على فيه اعتمدنا فقد التطبيقي لجانببالنسبةل أما

 للمؤسسة املايل األداء تقييم فيه فتم الثايناملبحث أما باملؤسسة التعريف مت لاألو مباحث،ثالث يضم 
 املايل.األداءتقييمللوحةالقيادةكوسيلةالثالثاملبحث يف و املايل التوازن مؤشرات باستخدام
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 تمهيد 
 

 مشوال إذ حيظى و سعة اإلدارية املفاهيم أكثر من خصوصا املايل األداء و عموما األداء مفهوم يعد 
 إدارة و الرئيسية أهدافها يف حتقيق املؤسسة جناح مدى حتديد أجل من املسريين و املفكرين من العديد باهتمام
 يرتبط الكلي ألنه أدائها لتقييم أنشطتها ملختلف شامال حتليال يستدعي الذي األمر فعالية، و بكفاءة مواردها
 ساحة على جديد مبفهوم ليس األداء فإن لذا، أنواعها اختالف الشركات على حياة مسرية من مهمة جبوانب
 إىل حديثا و قدميا الشركات سعت لقد وة، الرقابهبيكل الوثيق  الرتباطهاحملاسبية  الدراسات و اإلدارية األدبيات
 و ظل ظروف يف ااستمراريتهالشركات و  لدميومة صياغتها متت الفعالية اليت و بالكفاءة املتمثلة أهدافها حتقيق
 عن البحث عن فظال االتصاالت و املعلومات تقنية املنافسة واستخدام حدة حرجة للغاية،كازدياد  حتديات
 اخلارجية. البيئة مستوى على التطورات احلاصلة مع تنسجم معاصرة و جديدة أساليب

 
 فهيكل هذا الفصل سيكون  كما يلي:

 
 المبحث األول: مفاهيم أساسية عن األداء المالي

 المبحث الثاني: ماهية تقييم األداء المالي 
 تقييم األداء المالي و أدوات عملية المبحث الثالث: مراحل
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 المبحث األول: مفاهيم أساسية عن األداء المالي

 متطورة و رشيدة إدارة طريق عن إال استغالهلا هلا ميكن فال خمتلفة موارد من للمؤسسة متاحا كان مهما 
خططها  حتديد أجل من و فرص من ضيعته ما و نتائج من حققته ما معرفة اإلدارة هذه تستطيع ال و و جيدة،
 املايل. األداء خاصة و أدائها تقييم طريق عن إال املستقبلية

 
 أنواعه و األداءتعريف المطلب األول:

 األداء تعريفالفرع األول: 
 و معىن واضح له أعطلت اليت هي االجنليزية فاللغة ، (performence) التيين األداء مصطلح أصل إن 
 على يساعد بفعل، القيام مبعىن أو مهمة، تنفيذ أو نشاط اجناز أو عمل تأدية مبعىن (To performe)حمدد
 .املسطرة األهداف إىل الوصول

 
 و ،"عداء  طرف من املطلوبة النتيجة حتقيق :"بأنه"Le.P.ROBERT"قاموس  حسب لغويا األداء يعرف   
 ."آلة حتققها أن متكن اليت االقتصادية النتيجة ":فهو الثاين التعريف بينما األول، التعريف يف ذلك

 
 1".حتقيقها اىل النظام يسعى الذي األهداف أو املخرجات باألداء يقصد :"احملسن حممد توفيق يعرفه و
 

 املرونة يضيف من هناك و التكلفة و الوقت )اجلودة،الفعالية و الكفاءة معايري وفق األداء تعريف مت كما 
 إىل يؤدي أن احملتمل من الن معا، حتقيقها ميكن ال املعايري هذه أن تنب وقد ( اخل... الفعل، اإلبداع رد وسرعة
 هناك يكون أن احملتمل من وكذلك األعلى، الكفاءة لتحقيق و الفعالية من إىل التقليل االقتصادي اجلانب تعظيم
 2اكرب. إنفاق

  
 العمليات عن عليها احلصول يتم اليت املخرجات نتائج: "أنه األداء يعرف أخرى نظر وجهة من 
 3.لتحقيقها النظام يسعى اليت األهداف أو املخرجات عن يعرب فهو، واملنتجات"

 

                                       
 03 ص ،2006 القاهرة، العريب، الفكر دار األداء، يف التميز و التقييم احملسن، عبد حممد توفيق 1
 222ص ،2006 الثانية، عمان، الطبعة للنشر، وائل دار معاصر، إسرتاتيجي و كمي مدخل البنوك إدارة الرمحان، عبد مؤيد و احلسين حسن فالح  2
 64 ص ، 2011 ،عمان، صفاء اإلسرتاتيجي،دار املايل واألداء املؤسسية احلوكمة طالب، فرحان عالء 3
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 :السابقة التعاريف خالل من و بالتايل
 بتعبري الفعالية، و الكفاءة لديها تتوفر عندما املنظمة تصله الذي املستوى : "ذلك بأنه األداء عن نعرب 
 باستخدام )الفعالية( املسطرة أهدافها حتقق أن استطاعت إذا األداء مستوى يف أهنا على ما منظمة عن نقول آخر

 .)الكفاءة( املتاحة ملواردها عقالين و اقتصادي
 1 :من مكونات األداء  
ذو العالقة  األفرادحبيث يتم االهتمام برعاية مصاحل كافة  أهدافهاقدرة املؤسسة على حتقيق  الفعالية: -

 .التشغيلية " أهدافهاحتقيق  لىاملؤسسة ع" قدرة :هي  أو، باملؤسسة
 

على اكرب قدر من املخرجات من خالل  احلصولالقدرة على  أهناو ميكن تعريفها على  الكفاءة: -
 املدخالت املتاحة"

 قيمة( أو كمية  ) مدخالت \ قيمة( أو )كمية النواتج الكفاءة=
  

 2 هي: ميكن حتديد جمموعة من اخلصائص يشتمل عليها مفهوم األداء و
 

: خيتلف مفهوم األداء باختالف اجلهة اليت تستخدمه، حيث ميكن أن يشتمل  األداء مفهوم واسع -
األرباح إذا تعلق األمر مبالكي املؤسسة، أو يعين املردودية و القدرة على املنافسة عند مسريي املؤسسة، 

 ؛املنحأما بالنسبة للعامل فقد يعين األجر اجليد و 
إن تطور املعايري اليت يتحدد األداء على أساسها جيعل من األداء مفهوم متطور،  متطور:األداء مفهوم  -

باعتبار العوامل اليت تتحكم يف جناح املؤسسة يف املرحلة األوىل لدخول السوق ميكن أن تكون غري 
 ؛اليت متر مبرحلة النمو أو النضج مالئمة للحكم على أداء املؤسسة و

املؤسسة  أداءتخدم املسريين يف املؤسسة جمموعة واسعة من املؤشرات لقياس : يساألداء مفهوم شامل -
 اخل.فمنها ما هو مايل، اقتصادي،...

 
 
 

                                       
 201، ص 2004سعد صادق حبريي،  إدارة توازن األداء ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية،  1
 189، ص1999األردن،عقيل جاسم عبد اهلل، مدخل يف تقييم املشروعات، الطبعة األوىل، دار حامد للنشر،  2
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 1أنواع األداءالفرع الثاني:
 :التالية املعايري حسب بتصنيفه نقوم األداء ملفهوم تطرقنا أن بعد  

 الشمولية معيار حسب 1-
 عناصر مجيع حتقيقها يف سامهت اليت االجنازات يف للمؤسسة الكلي األداء ويتمثل :الكلي األداء 1-1
 ؛وظائفها أو املؤسسة
 يف الفرعية األنظمة و الوظائف مستوى على للمؤسسة اجلزئي األداء يتحقق و :اجلزئي األداء1-1

 .املؤسسة
 

 المصدر معيار حسب 2-
 نشاط لتسيري الضرورية التقنية و واملالية ، البشرية املوارد من كل عن الناتج األداء وهو الداخلي: األداء 1-2
 :ما يلي الداخلي ويشمل األداء املؤسسة
 األفضلية وحتقيق املضافة، القيمة صنع خالل من املؤسسة داخل األفراد أداء وهو البشري: األداء -أ

 ؛مهتو خربا مهتمهارا باستخدام
 ؛فعال بشكل اهتاستثمارا استعمال على املؤسسة قدرة ويتمثل التقين: األداء -ب
 .املتاحة املالية الوسائل واستخدام تعبئة فعالية يف املايل األداء ويكمن املايل: األداء -ج

 عدة وهناك للمؤسسة، اخلارجي احمليط يف احلاصلة التغريات عن الناتج األداء هو ي:الخارج األداء 2-2
 .املؤسسة على أداء تنعكس متغريات

 
فهوذا النووع بصوفة عاموة يظهور يف ، ال تتسبب يف إحداثه ولكن  احمليط اخلارجي هوو الوذي يولودهفاملؤسسة 

النتووووائج اجليوووودة الوووويت  تتحصوووول عليهووووا املؤسسووووة كارتفوووواع رقووووم األعمووووال نتيجووووة الرتفوووواع سووووعر البيووووع أو خووووروج أحوووود 
فكول هوذه ، املوواد واللووازم واخلودماتاملنافسني، ارتفاع القيمة املضافة مقارنوة بالسونة املاضوية نتيجوة ال فواا أسوعار 

 التغريات تنعكس على األداء سواء باإلجياب أو بالسلب.
 

إن هذا النوع من األداء  يفرا على املؤسسوة حتليول نتائجهوا وهوذا سوهل إذا تعلوق األمور  مبتغوريات  كميوة 
  :أين  ميكن  قياسها وحتديد أثرها. وميكن توضيح النوعني السابقني يف الشكل التايل

                                       
 -17،ص ص  2002-2000خيضر،بسكرة، حممد االقتصادية، جامعة والعلوم احلقوق املاجستري،كلية شهادة نيل ة، مذكرةاالقتصادياملايل للمؤسسة  األداءعشي،  عادل 1
 28/11/2014االطالع تاريخ http://thesis.univ-biskra.dz/1053/1/gest_m1_2002.pdfاملوقع االلكرتوين  18

http://thesis.univ-biskra.dz/1053/1/gest_m1_2002.pdf
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 األداء الذاتي واألداء الخارجي   -1/1-شكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 

يعووود للمنظمووة وحوودها أو للمحوويط ن يتضووح أن قيوواس األداء عمليووة ضوورورية ملعرفووة عواموول الفووائ  احملقووق أ
وبقاء املؤسسة مرهون بواألداء الوداخلي الوذي ، عرفة وضعيتها احلقيقيةففكرة قياس األداء تسمح للمؤسسة مب ،وحده

 يصري خطر على املنظمة بعد أن كان فرصة.ميكن احلفاظ عليه وتطويره عكس األداء اخلارجي الذي ميكن أن 
 

 الطبيعة معيار حسب 3-
 إىل االقتصادية املؤسسة تسعى اليت األساسية املهمة االقتصادي األداء يعترب االقتصادي: األداء 1-3
 األداء ويقاس نواجتها، تعظيم نتيجة املؤسسة جتنيها اليت االقتصادية يف الفوائ  ويتمثل بلوغها

 ؛بأنواعها املختلفة الرحبية مقاييس عادة باستخدام االقتصادي
 االجتماعية املسؤولية لتحقيق ايأساس مؤسسة ألي االجتماعي األداء يعد االجتماعي: األداء 2-3
 يف املؤسسة مسامهة مدى ولتحديد املتاحة، الكمية باملقاييس االجتماعي قياس األداء ويصعب داخلها،

 ؛اهب تتأثر اجلهات اليت وبني بينها طترب اليت االجتماعية االتجملا
 عملية أثناء التكنولوجية أهدافها حتديد يف للمؤسسة التكنولوجي األداء يتمثل التكنولوجي: األداء 3-3
 نظرا إسرتاجتية أهداف املؤسسة ترمسها اليت التكنولوجية األهداف تكون أغلب األحيان يف و التخطيط،
 ؛التكنولوجيا ألمهية

 و كفاءة ذات بطريقة التشغيل و والسياسات للخطط اإلداري األداء يف ويتمثل :اإلداري األداء 4-3
 .العمليات لبحوث املختلفة األساليب استخدام ميكن األداء اإلداري ولتقييم فعالية،

 
 

 احمليط

 ظمةأداء  املن 
 البشرياألداء
 البشري

 األداء اخلارجي

 أداء  مقاس

  اإلمجايلالفائ  

 األداء المالي األداء  التقني

 ,Bernard  Martory, op cit. p 237المصدر: 
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 الوظيفة معيار حسب 4-
 توفري املايل، التوازن كتحقيق ، املالية ألهدافها املؤسسة حتقيق مدى يف يتمثل: املالية الوظيفة أداء 1-4
 ؛ودية املرد وحتقيق ا،هتلتسديد التزاما السيولة
 جبودة و مرتفعة إنتاج معدالت حتقيق يف للمؤسسة اإلنتاجي األداء يتمثل: اإلنتاجية الوظيفة أداء 2-4
 ؛تدنيت التكاليف مع عالية

 منها عدة مؤشرات على بناءا والتطوير البحث وظيفة دراسة يتم :والتطوير البحث وظيفة أداء 3-4
 ؛واالبتكار االخرتاع على اهتقدر  كذلك و جديدة، منتجات إنتاج املؤسسة على وقدرة التنويع
 عمله منها يتكون اليت املختلفة واملهام باألنشطة قيامه يف الفرد أداء يتمثل :األفراد وظيفة أداء 5-4
 .بنجاح أداء مهامه و اجنازه من ومتكنه
 

 
 أنواع األداء -1/2- الشكل رقم

  
 
 

 
 من إعداد الطالبة المصدر:

 
 
 

 حسب معيار الشمولية

 االداء الكلي 

 االداء الجزئي

 حسب معيار االمصدر

 االداء الداخي
 االداء البشري•
 االداء التقني•
 االداء المالي•

 االداء الخارجي

 حسب معيار الطبيعة

 االداء االقتصادي

 االداء االجتماعي 

 االداء التكنولوجي

 االداء االداري

 حسب معيار الوظيفة

 اداء الوظيفة المالية

 اداء الوظيفة االنتاجية

اداء وظيفة البحث و 
 التطوير

 داداء و ظيفة االفرا

 أنواع األداء
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 أهدافهه و ، أهميت: تعريف األداء الماليالثانيالمطلب 
 

 تعريف األداء الماليالفرع األول: 
عرف ي ذيال املايل التحليل عملية على كمفهوم يعتمد املايل األداء أن على الباحثني معظم أمجع لقد 
املالية  النسب تستخدم و ،ضعفها أو املؤسسة قوة حتديد أجل من استخدامها ميكن اليت األساليب من نهأ على
االختالف  نواحي معرفة و واملتوقع، احلايل باألداء املاضي األداء مقارنة أجل من التحليل هذا يف رئيسية بصورة
القوة(  )نقاط اإلجيايب بالتشخيص قيامها خالل من املؤسسة قيمة تعظيم إىل اجليد املايل األداء يؤدي و بينهما،
 1 .املايل ألدائها الضعف( )نقاط والسليب
 

 مدى لقياس مالية مؤشرات استخدام على يركز حيث الشركات ألداء الضيق املفهوم املايل األداء ميثل 
متارسها  اليت املختلفة لألعمال األساسي الداعم أنه حيث الشركات، أداء عن املايل األداء يعرب و ،إجناز األهداف

تساعد  واليت املختلفة، األداء ميادين يف استثمارية بفرص الشركة وتزويد املالية املوارد إتاحة يف ويساهم الشركة،
 2 .أهدافهم وحتقيق املصاحل أصحاب احتياجات تلبية على

  
املنظمة  لوضع وصف: "بأنه الدقيق بإطاره املايل األداء مفهوم حدد من والباحثني املاليني اخلرباء من هناك 
  ،(اإليرادات) تاملبيعا دراسة خالل من األهداف إىل للوصول استخدمتها اليت للمجاالت دقيق وحتديد احلايل
 3".الثروة وصايف ،(املطلوبات) تاملوجداو 
 

 التعريف الشامل نستنتج سبق ومما 
 مؤشرات مالية استخدام على يركز املؤسسة، يف القائم املايل الوضع على للتعرف أداة هو املايل األداء"  

 ".االستثمارية بالفرص املؤسسة وتزويد املالية املوارد إتاحة يف ويساهم األهداف، إجناز مدى لقياس
 
 
 

                                       
 222 صذكره، احلسين، مرجع سبق  حسن فالح 1
 45 صذكره، اخلطيب، مرجع سبق  حممود حممد 2
 67 صسبق ذكره،  مرجع طالب، فرحان عالء 3
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 المالي األداءو أهداف  أهميةالفرع الثاني: 
 أهمية األداء المالي -

 ختدم وبطريقة زوايا عدة من الشركات أداء تقومي إىل يهدف أنه يف عام بشكل املايل األداء أمهية تنبع 
 لرتشيد املايل األداء يوفرها اليت البيانات من و االستفادة والضعف القوة جوانب لتحديد البيانات مستخدمي
سلوكها  وتفحص الشركات أعمال متابعة عملية يف أيضا املايل األداء أمهية وتنبع  للمستخدمني، املالية القرارات
حتديد  خالل من واملطلوب الصحيح االجتاه حنو األداء وتوجيهه وفعاليته أدائها مستويات وتقييم أوضاعها ومراقبة
وفقا  اهتواستثمارا للشركات العامة االستخدامات وترشيد التصحيحية اهتإجراءا واقرتاح اهبأسبا وبيان املعوقات
 .املنافسة و البقاء و االستمرارية على للحفاظ السليمة القرارات اختاذ يف واملسامهة للشركات العامة لألهداف

 
 :على الضوء يلقي أنه يف املايل األداء أمهية حصر ميكن عام وبشكل 
 لذلك ،الشركة حجم تطور التوزيعات، تطور املديونية، النشاط، الشركة،تطور سيولة الشركة، رحبية تقييم 
 وحتسينها الرحبية تقييم من الغرا أن حيث، املايل األداء حتليل أدوات وطرق للشركة توفر اليت املؤشرات حتديد يتم

 من الغرا أما ا،هتبالتزاما الوفاء على الشركة قدرة حتسني هو تقييم السيولة من والغرا الشركة، قيمة هو تعظيم
 مدى ملعرفة املايل الرفع تقييم من والغرا ،اهتواستثمارا املالية الشركة ملصادرها توزيع كيفية معرفة هو النشاط تقييم
 ذات امليزات من مبجموعة يزودها فهو الشركة حجم تقييم من أما الغرا ،اخلارجي التمويل على الشركة اعتماد
 1 .للشركات القدرة الكلية حتسني إىل باإلضافة اقتصادية أبعاد
 
 2المالي األداء أهداف -
 يف ميثل وهو لمؤسسةل املايل ستقرارالبا ميس ألنه لبلوغه املالية الوظيفة تسعى هدف وهو :المالي التوازن-1
 يستوجب ،املالية الفرتة عرب و به، باالحتفاظ تسمح اليت الدائمة واألموال الثابت املال رأس بني التوازن معينة حلظة
 رأس فإن ومنه، ومصادرها األموال استخدامات بني عامة بصفة أو واملتحصالت املدفوعات بني التعادل ذلك
 الديون إليه مضاف املال رأس-الدائمة األموال طريق عن ولمي أن جيب االستثمارات يف واملتمثل الثابت املال
 االلتزامات، خمتلف ملواجهة سيولة إىل منه جزء حتويل إىل اللجوء عدم يضمن وهذا واملتوسطة األجل الطويلة
 أن يظهر سبق ومما، املدفوعات و املقبوضات بني التعادل يستوجب الثابتة، لألصول الدائمة األموال تغطية وحتقيق
 ؛للمؤسسة املايل واليسر السيولة توفري يف يساهم املايل التوازن

                                       
 46 48.ص ص، سابق ع، مرجاخلطيب حممود حممد  1
 247 ص ،2000 ،للنشر، الرياا املريخ ر، دااألعمال ملنظمات املايل ء، األدامجعة فرحات السعيد 2
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 اهنبأ تتميز النمو قرارات فإن وهلذا قيمتها تعظيم عوامل من أساسي عامل املؤسسة منو يعترب ة:المؤسس نمو-2
 و جناح مدى تعكس ظاهرة هي و االقتصادية للمؤسسة هامة جد إسرتاتيجية وظيفة فالنمو إسرتاتيجية، قرارات
ة وظيف النمو اعتبار ميكن بذلك و ،االستمرار البقاء، التوسع، التطور، جبانب املتعلقة إسرتاتيجياهتا جناعة

 التمويل سياسات وهيكل األرباح، توزيع سياسات االستثمارات، حلجم احملددة السياسات تشكلها إسرتاتيجية
 ؛للمؤسسة املتاحة الكلية الطاقات إمناء يف النمو غايات وحتدد

 
 فاعلية و كفاءة مدى وتقيس والقرارات السياسات من كبري عدد نتائج الرحبية متثل ة:المردودي و الربحية -3
 االقتصادية، املؤسسة يف األعمال برقم األرباح تربط اليت العالقة عن تعرب فهي 1األرباح توليد يف الشركة إدارة
 الصافية األرباح حتقيق يف كفايته ومدى الكسب على املشروع قدرة تقدير إىل الرحبية قياس من املؤسسة دفهتو 
 املوارد وتوجه املؤسسة ترمسها اليت األساسية األهداف من املردودية تعترب كما،  متارسه الذي العادي النشاط من

 حتقيق على الوسائل قدرة على يدل عام كمفهوم املردودية و للمؤسسة، كلي هدف مبثابة فهي لتحقيقها،
 االقتصادية املردودية يعكس وهذا االقتصادي املال الرأس يف تتمثل املؤسسة تستعملها اليت الوسائل و، النتيجة
 نوع يتحدد املستخدمة الوسائل و النتيجة نوع فحسب املالية، املردودية يعكس ما وهو، اخلاص والرأمسال
 ؛االقتصادي و املردودية املالية املردودية على ينصب املؤسسة اهتمام فإن عامة وبصفة املردودية،

 
 على اهتقدر  أي ،األجل القصرية اهتإلتزاما مواجهة على اهتقدر  للمؤسسة، بالنسبة السيولة تقيس: السيولة -4

 عدم أو فنقص السيولة ،بسرعة متاحة أموال إىل - للتحقيق القابلة القيم و املخزونات- املتداولة األصول حتويل
 املتغري هذا ويقيس .املدفوعات بع  وتأدية اهتالتزاما مواجهة أو الوفاء على املقدرة عدم إىل املؤسسة يقود كفايتها
  2.املتداولة اخلصوم تغطية على املتداولة الشركة أصول قدرة
 
 
 
 
 
 

                                       
 36 ص سابق، اخلطيب، مرجع حممود حممد 1
 36 ص سابق، مرجع 2
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 المطلب الثالث:العوامل المؤثرة على األداء
 1:من بينها األداءالعوامل املؤثرة علي هناك العديد من 

 ففيه وأعماهلا، بالشركات املتعلقة املتغريات مجيع فيه تتفاعل الذي اإلطار أو الوعاء هو :التنظيمي الهيكل -
 يتضمن حيث واملعلومات، األنشطة تبادل وأساليب واملسؤوليات والصالحيات أساليب االتصاالت تتحدد
 أما الشركات يف اإلدارية عدد املستويات هو الرأسي التمايز و الشركات يف اإلدارية التنظيمي الوظائف اهلياكل
 .املوظفني و الفروع عدد من اجلغرايف واالنتشار العمل تقسيم عن نتجت اليت املهام فهو عدد األفقي التمايز
 

 حتديد طريق عن بنجاح اخلطط تنفيذ يف املساعدة خالل من الشركات أداء على التنظيمي اهلياكل ويؤثر 
 لألفراد األدوار حتديد تسهيل إىل باإلضافة هلا املوارد ختصيص مث ومن هبا القيام ينبغي اليت النشاطات و األعمال
 ؛فاعلية بأكثر القرار اختاذ الشركات إلدارة تسهل اليت املواصفات منض القرارات اختاذ يف الشركات واملساعدة يف
 
 العنصر وتنمية األداء توجيه و اإلدارة وأسلوب القرار اختاذ وكيفية التنظيم وضوح هو التنظيمي: خالمنا  -

 باألداء، ارتباطها مع ونشاطاهتا عملياهتا و وأهدافها املؤسسة مهام العاملني إدراك التنظيم بوضوح ويقصد البشري،
 العاملني تشجيع يف اإلدارة وأسلوب الختاذها، ماتاملعلو  مالئمة ومدى عقالنية بطريقة أخذه هو القرار اختاذ وأما
 من عليا مستويات ققيحت و أدائه من العامل تأكد مدى من األداء توجيه أما األداء، أثناء الذاتية مبادرة على
 ؛األداء
 
 اليت و املنشودة األهداف ققيلتح املؤسسة يف املعتمدة والطرق واملهارات األساليب عن عبارة هي :التكنولوجيا -

 حسب اإلنتاج كتكنولوجيا األنواع من عدد التكنولوجيا تحت ويندرج باالحتياجات، املصادر ربط تعمل على
 االستمرارية، مببدأ تلتزم اليت املستمر اإلنتاج وتكنولوجيا املستهلك، يطلبها اليت للواصفات وفقا وتكون الطلب

 .الكبرية و تكنولوجيا الدفعات
 

 أبرز من ألهنا أهدافها عم واملنسجمة أعماهلا لطبيعة املناسبة التكنولوجيا نوع حتديد املؤسسة على 
 القدرة من متعددة جوانب تغطي ألهنا األداء مشولية على التكنولوجيا وتعمل املؤسسات، تواجه اليت التحديات
 ؛السوقية واحلصة األرباح زيادة إىل باإلضافة التنويع و واملخاطرة التكاليف وخف  التنافسية
 

                                       
 48 51 ص ص مرجع سابق ،اخلطيب حممود حممد . 1



 ماهية األداء المالي                                                                       األولالفصل 

 

15 
 

 من احلجم ويعترب كبرية، أو متوسطة أو صغرية مؤسسات إىل املؤسسات تصنيف هو باحلجم يقصد : الحجم -
 احلجم بزيادة أن حيث املؤسسات ألداء عائقا احلجم يشال فقد سلبا للمؤسسات املايل األداء على املؤثرة العوامل
 حجم زاد كلما أنه حيث من وإجيابا فاعلية، أقل أداؤها يصبح ومنه تعقيدا أكثر تصبح املؤسسة إدارة عملية فإن

 املالية التقارير يف الواردة الواحدة للوحدة املعلومة سعر وأن باملؤسسة، املهتمني املاليني احملللني عدد يزداد املؤسسة
 العالقة أن وبينت املؤسسات بأداء احلجم عالقة حول دراسات عدة ريتأج وقد املؤسسات، حجم بزيادة يقل
 ؛طردية عالقة واألداء احلجم بني

  
 1يلي: على األداء املايل نوضحها يف ما تؤثرتكون هناك عوامل داخلية و أخرى خارجية  أنكما ميكن  

 
 اليت و املؤسسة أداء على تؤثر اليت العوامل تلك هي: للمؤسسة المالي األداء على المؤثرة الداخلية العوامل
 من و التكاليف تقليل و العائد تعظيم على يساعد بالشكل الذي عليها السيطرة و فيها التحكم للمؤسسة ميكن
 : جند العوامل هذه أهم

 ؛التكاليف على الرقابة -
 ؛املتاحة املالية املوارد استخدام كفاءة على الرقابة -
 .األموال على احلصول تكلفة على الرقابة -

 
 ميكن ال حيث املايل أدائها على وتأثر املؤسسة تواجه اليت اخلارجية التغريات من جمموعة وهي :الخارجية العوامل
 خطط إعطاء وحماولة التغريات هلذه املستقبلية النتائج توقع فقط ميكنها وإمنا عليها السيطرة املؤسسة إلدارة

 :العوامل هذه وتشمل اهتتأثريا من والتقليل ملواجهتها
 ؛اخلدمات نوعية على املؤثرة والتكنولوجية العلمية التغريات -
 ؛السوق وقوانني الدولة طرف من املؤسسات على تطبق اليت والتعليمات القوانني -
 .للدولة واالقتصادية املالية السياسات -

  
 
 

                                       
ص 2013.2014 ، كلية التجارة، جامعة مستغامن،أكادمييلنيل شهادة ماسرت  مذكرة ،يلاملامراقبة التسيري على الرفع من مستوى األداء  غوايل امال،اثر 1
 21 20ص 
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 المبحث الثاني:ماهية تقييم األداء المالي
الختاذ القرار و خاصة يف ما خيص  إن عملية تقييم أداء ما تعد عملية ضرورية، و هي مرحلة الحقة  

 .األداء املايل، فهو هدف أساسي تسعى املؤسسة لبلوغه
 

 المطلب األول: تعريف تقييم األداء، أهميته و أهدافه
 تعريف تقييم األداءالفرع األول: 

"هو فحص حتليلي انتقادي شامل خلطط وأهداف وطرق التشغيل واستخدام املوارد البشرية واملادية  
ف التحقق من كفاءة واقتصادية املوارد واستخدامها أفضل استخدام وأعلى كفاءة حبيث يؤدي ذلك إىل حتقيق هبد

 األهداف واخلطط املرسوم هلا"
  

أو هو: "معرفة مدى حتقيق األهداف املرسومة للوحدة الصناعية وكيفية استخدام املوارد وحساب املنافع  
 1نفسها".والتكاليف وآثار ذلك على الوحدة 

 
عملية الحقة لعملية اختاذ القرار، و الغرا منها هو : "اهنينظر الباحثني إىل عملية تقييم األداء على أ 

فحص املركز املايل و االقتصادي للمؤسسة يف تاريخ معني كما يف استخدام أسلوب التحليل املايل و املراجعة 
 2."الداخلية
، و دف قياس النتائج احملققةهبللتعرف على نشاط املشروع األداة اليت تستخدم : "يعرف أيضا بأنه 

مقارنتها باألهداف املرسومة بغية الوقوف على االحنرافات و تشخيص مسببتها مع اختاذ اخلطوات الكفيلة لتجاوز 
هي  اية فرتة زمنية معينةبدتلك االحنرافات و غالبا ما تكون املقارنة بني ما هو متحقق فعال و ما هو مستهدف يف 

 3."السنة يف الغالب
 

 و من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن 
تقييم األداء هو عملية قياس اجنازات املؤسسة مبؤشرات تعرب عن نتائج األداء الفعلي و مقارنتها  " 

 ."بالنتائج املقدرة، مما يسمح للمؤسسة باختاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح االحنرافات 

                                       
 189مرجع سابق، ص  1
 3،ص   2003.2004 مصر، ،العرب الفكر دار جديد، لعامل... جديد مدخل األداء تقييم ، احملسن عبد حممد توفيق 2
 31ص ذكره، ع سبق مرج ،احلسينفالح حسن   3
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  المؤسسة في األداء تقييم و أهداف أهمية -2
  1أهمية تقييم األداء

 ؛اإلشراف إىل حاجة أكثر تكون اليت املسؤولية مراكز إىل العليا اإلدارة توجيه على تساعد -
 تنميتها، و الناجحة العناصر إبراز يتم حيث املستقبل، يف املؤسسة يف البشرية الطاقة ترشيد على يقوم -
 ؛عنها االستغناء األمر يتطلب اليت منتجة غري العناصر إبراز كذلك و

 للقياس ختضع تنشاطا توجيه خالل من األهداف حتقق اليت القرارات اختاذ على املسؤوليني مساعدة - 
 .احلكم و 

 
 2األداءتقييم  أهداف 
 ؛حتسني األداء واإلنتاجية -
 ؛معرفة مدي مسامهة العاملني يف حتقيق أهداف املنشاة -
 ؛والنظام ككل للرقابة الوقائية -أي إدارات املنظمة  -للمنظومات الفرعيةالتغذية العكسية  -
 ؛تشخيص املشكالت وحلها ومعرفة مواطن القوه والضعف ىف املؤسسة -
  ؛تقييم األداء علي مستوي املنظمة مرآه لإلدارة العليا -
  ؛التقييم الذايت للمنظمات -
 ؛توحيد سلوك العاملني جتاه اهلدف املوحد -
 ؛اء املؤسسي يعكس للدولة أداء القطاع اليت تعمل فيه املنظماتتقييم األد -
 ؛الكفاءة والفعالية التنظيمية زيادة القيمة املضافة و -
 ،يهدف نظام تقييم األداء املؤسسي تقريب النتائج من التوقعات والتنبؤ باألخطاء  قبل وقوعها -

 ؛فاحنراباستخدام مؤشرات أداء كمحطات إنذار مبكر عند حدوث 
  .نظام معلومايت يتعامل باملعرفة بعد تداوهلا من خالل مقارنات ونتائج وحتليل -
 
 
 
 

                                       
 78، ص1994ثناء عطية فراج، املراجعة اإلدارية و تقييم األداء، جامعة القاهرة التعليم املفتوح، القاهرة مصر،منصور حامد حممود،  1
 15-13نفس املرجع ص ص  عبد الفتاح رضوان، حممود 2
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 مفهوم تقييم األداء المالي المطلب الثاني:
 معاييره ومقاييسه المالي تعريف تقييم األداءالفرع األول: 

 
 منها الغرا ،القرارات اختاذ لعملية الحقة عملية ا: "هنأ على املايل األداء تقييم عملية إىل الباحثني ينظر 
 1 ".معني تاريخ يف للمؤسسة و االقتصادي املايل املركز فحص

 
 مؤشرات إىل تستند نسب استخدام على يركز أنه حبيث ضيقا مفهوما املايل األداء تقييم مفهوم يعد و 
 2.للمؤسسة االقتصادية األهداف اجناز تعكس اهنأ يفرتا مالية
 

  أنو مما سبق ميكن القول 
"عملية تقييم األداء املايل عملية الحقة لعملية اختاذ القرار، و الغرا منها فحص املركز املايل و االقتصاد  

 للمؤسسة باستخدام نسب ومؤشرات مالية  حتقيق األهداف املسطرة."
 

 المالي األداءو مقاييس  الفرع الثاني: معايير
 معايير األداء المالي -1

 قرار، اختاذ يف اهب االستعانة ميكن للقياس وسيلة أية كونه عام كمفهوم املعيار يعرف: المعيار مفهوم 
 اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية قاعدة يكون فقد خمتلفة، أشكاال يأخذ قد و ،معينة حالة على موضوعي حكم
 من إحصائية مبعلومات تغذى ومعدالت نسب شكل تأخذ رياضية قاعدة أو قياسية مجلة أو عبارة يكون وقد
 .الرياضية املعايري إىل احملللون يركن ما وعادة والشركة املشروع واقع

 
 إن و والتقنية، االقتصادية و احملاسبية والوثائق احملاسبية القواعد على تعتمد املعايري هذه معظم إن 
 األداء مقومي تساعد اليت املؤشرات أفضل تقدم االقتصادية والوثائق احملاسبية السجالت حتتويها اليت املعلومات
 وحسابات التحليلية املالية كشوفاتال و العمومية امليزانية فإن املستخدمة)املعتمدة(، املعايري حساب يف املايل
 3.كمقاييس هاما دورا تلعب املضافة والقيمة واإلنتاج الطلب و كالعرا االقتصادية واملعلومات واخلسائر األرباح

                                       
 3 ص،ذكره سبق مرجع،  احملسن عبد حممد توفيق 1
 234 ص،ذكره سبق مرجع ،الدوري الرمحان عبد مؤيد و حسين حسن فالح  2
 16،صمرجع سبق ذكره،أمالغوايل  3
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 املوقف ملعرفة األرقام من بغريه مقارنته تتم مل ما املاليني للمحللني شيئا يعين ال معني رقم إىل التوصل إن 
 للمقارنة، معايري عدة وهناك، أخرى نسب مبعايري مقارنتها فينبغي ،هتاذا حد يف شيئا تعين ال املالية فالنسب املايل،
 1:هي
 

 متكن إذ "السابقة للسنوات األعمال منظمات أداء على املعايري هذه تعتمد": التاريخية المعايير -أ
 عن فكرة إعطاء يف فائدته من تستمد املعيار هذا وأمهية املالية، النسب حساب من الداخلي املايل احمللل
 السابقة بالسنوات مقارنة احلايل املايل الوضع وبيان، والقوة الضعف مواضع عن والكشف العام االجتاه
 كبرية فائدة من تقدم عما فظال .العليا اإلدارة من األداء وتقييم املطلوبة السنة على الرقابة لغرا وذلك
 ؛املالية اإلدارة كفاءة حتسني يف
 

 القطاع يف املؤسسات من جمموعة أداء معدل إىل املعايري هذه تشري(: الصناعية)القطاعية المعايير -ب
 طبيعة ويف احلجم يف هلا املساوية للمؤسسات املالية بالنسب للمؤسسة املالية النسب مقارنة أي ،الواحد
 ؛ذاته القطاع من مستمدة ألهنا التحليل عملية يف بدرجة منها ويستفاد النشاط،

 
 إىل املعايري تلك وتشري األمهية، حيث من األخرى املعايري من وأضعف أقل وهي :المطلقة المعايير -ج
 اهب وتقاس املؤسسات مجيع بني مشرتكة معينة لنسبة ثابتة قيمة شكل تأخذ متأصلة خاصية وجود
 أن إال املايل التحليل يف املطلقة املعايري قبول عدم على املاليني من الكثري اتفاق رغم و الواقعية، التقلبات
 ؛...التداول نسب مثل املالية النسب بع  هناك

 
 و واإلسرتاتيجيات بالسياسات مقارنة املاضي نتائج على تعتمد املعايري هذه :المستهدفة المعايير-د

 فعال احملققة باملعايري التخطيطية املعايري مقارنة أي، بإعدادها املؤسسات تقوم اليت اخلطط املوازنات كذلك
 بعد املؤسسات تستطيع أن أجل من االحنرافات حتديد يف املعايري هذه من يستفاد و، زمنية ماضية حلقبة
 2.هلا التصحيحية اإلجراءات اختاذ ذلك
 

 

                                       
 17ص نفس املرجع السابق، ،أمالغوايل  1
 18 17مرجع سابق، ص ص  2
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 المالي األداء مقاييس -2
 هي واملقام البسط وقيم ومقام، البسط بني عالقة عن عبارة هي اليت املالية النسب باستخدام وذلك 
 ،له ومفسرة باألداء مرتبطة العالقة تكون أن شرط الدخل، وقائمة العامة امليزانية تعرضها اليت واألرقام البيانات
 1 املقاييس: هذه أهم ومن
 

 مع الكلية التكاليف فيها تتساوى اليت النقطة هي و (:التعادل )نقطةبالربحية  المتعلقة المقاييس-أ
 عن املبيعات حجم يزيد وعندما التعادل، حلجم مساوي املبيعات حجم يكون أو املبيعات من العائد
 والعكس األداء. مستوى زيادة على يدل مؤشر هو و مردودية أو ربح يسمى الفرق فإن التعادل حجم
 اخلسارة أو الربح قيمة على املبيعات حجم زيادة أثر تتبع يف التعادل نقطة وتفيد ،ةالعطال تكلفة هو

 ؛ الثابتة أو املتغرية التكاليف نقص أو زيادة تأثري مراقبة وكذلك
 

 من أهم هو و املستثمر املال رأس قيمة إىل الربح صايف نسبة ميثل و االستثمار: على العائد معدل-ب
 ؛االستثمارية القرارات جناعة مدى وقياس األداء تقييم يف املستخدمة املؤشرات

 
 من واستخدامه تطويره مت احلديثة، املالية األداء املقاييس من هو و :ةالمضاف االقتصادية القيمة-ج
 .األمريكية الدراسات مكاتب أحد طرف
 

 فاعتمادها للقيمة، ومتثيال وتفسريا حتليال األدق املعيار هي االقتصادية املضافة القيمة فمفهوم 
 املال، رأس املايل وهيكل املايل اهليكل يضمن) يالتمويل املزيج التمويلية للسياسات املايل كنتيجة لألداء
 املالية التوضيفات و ،(األرباح توزيع سياسة املال، رأس هيكل تكلفة ختفي  الوفر الضرييب، املايل، الرفع

  good will financier. للقيمة املايل باملكون يسمى ما وهو للفوائ 
 
 
 
 
 

                                       
 18ص املرجع نفسه، 1
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 المطلب الثالث: أنواع تقييم األداء خصائص التقييم الجيد
 

 1  األداء أنواع تقييم الفرع األول:
 و ذلك املسطرة، لألهداف الوصول مدى من التحقق يف النوع هذا يتمثل و المخطط: األداء تقييم -أ
وفق  هذا و الفعلية املؤشرات مع املوضوعة السياسات و املخطط يف الواردة املؤشرات مقارنة خالل من
 متوسطة زمنية لفرتات تكون رمبا و سنوية، أو فصلية أو شهرية تكون أن فيمكن دورية، زمنية فرتات

 و التنفيذ، عملية يف حدثت اليت األخطاء و االحنرافات إظهار هبدف سنوات مخس إىل ثالث املدى من
 ؛هلا الالزمة املعاجلات و املسببات هذا تفسري

 
مبقارنة  هذا و البشرية، و منها املادية املتاحة املوارد كافة تقييم به يقصد و الفعلي: األداء تقييم -ب

 مستوى و درجة قياس و حتدث اليت اإلختالالت على التعرف ألجل البع  ببعضها الفعلية األرقام
 و املالية للسنة الفعلية املؤشرات حتليل يتطلب هذا و اإلنتاجية، العملية يف املوارد هذه يف توظيف األداء
 يف املعتمدة التحليلية املالية النسب و املعايري تكشفه ما ضوء على و فرتات، عدة عرب هاتطورا دراسة
 إىل إضافة املؤسسة، نفس يف السابقة للسنوات الفعلية األرقام مع املؤشرات مقارنة هذه يتم املؤسسة
 ؛أيضا السابقة و السنوات املعنية املالية السنة من نتائج حققته ما مقارنتها

 
 املؤسسة يف اجلوانب كافة إىل التقييم من النوع هذا يتطرق حيث :)الشامل( العام األداء تقييم -ج

 و نشاط أمهية بني للتمييز و التقييم، و القياس عملية يف الفعلية و املخططة املؤشرات مجيع باستخدام
 العليا اإلدارة تراه الذي األرجحة مستوى إىل يشري وزن كل املؤسسة ألنشطة أوزان بإعطاء هذا و آخر
 .للمؤسسة عام تقييم درجة إىل الوصول أجل من
 
 
 
 
 
 

                                       
 4344 ص ص ،2007 عمان، دار املناهج للنشر و التوزيع، تقومي باستخدام النسب املالية، الكريف، جميد  1
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 خصائص التقييم الجيد لألداءالفرع الثاني: 
اخلصائص الشديدة االرتباط مبؤشرات التقييم، وتتمثل إن نظام التقييم اجليد لألداء يتميز مبجموعة من  

 1.بصفة عامة يف الصدق أو السالمة، الثبات، احلساسية والكفاية
 

واملؤشرات املوضوعية  ،سالمة أداة القياس يف متكنها من إعطاء احلقيقةال: تتمثل الصدق أو السالمة -أ
هي أدوات قياس صادقة عكس املؤشرات الذاتية، هذه األخرية توجد بكثرة عندما يتعلق األمر بقياس 

طاملا كانت أدوات القياس أداء املوارد البشرية ألن أداة التقييم هي األفراد، إذن الصدق أو السالمة حمققة 
 ؛شكل كبري على املؤشرات املوضوعيةب أن يرتكز بمما سبق ذكره يتبني أن التقييم اجليد جي،موضوعية

 
وفاء وسيلة القياس تعين بصفة عامة أهنا دائما تقدم نفس النتائج عندما يتم ال : إنالثبات أو الوفاء -ب

استخدامها لعدة فرتات لقياس نفس الشيء، هذه اخلاصية دائما حمققة عندما يكون املؤشر كمي عكس 
يف جودة سلعة معينة بنفس اخلصائص يف فرتتني  -مؤشر نوعي-رأي العمالء املؤشرات النوعية، فمثال 

أما عن أنواع الوفاء فهي عديدة، نذكر منها الوفاء املتكافئ الذي  ،خمتلفتني ليس بالضرورة نفس الرأي
يتحقق عندما يستعمل مسؤولني نفس االستمارة لقياس أداء نفس اجملموعة من املستخدمني يف وقت 

الوفاء املتجانس يشرتط بأن تكون جمموعة أسئلة وسيلة القياس لقياس  ،صان إىل نفس النتائجحمدد وخيل
 ؛فس الشيء تعطي فعليا نفس النتائجن
 
ئني فإن القدرة على متييز عدة درجات من األداء، هذا يعين إن وجد اختالف بني أداالحساسية: -ج

 ؛املؤشر يستطيع تدارك ذلك
 
القدرة على تقييم مجيع جوانب األداء، مثل األداء املايل، األداء التجاري، األداء : تتمثل يف الكفاية -د

 االجتماعي، األداء اإلنتاجي...
 
 

 

                                       
1 Laurent Belanger et al, Laurent  Belanger et al, G.R. H  une approche globale et  intégrée , ed Gaetan Morin, 3 impression, Quebec,1984 

P.P.175.177 
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 المالي األداءم تقييعملية  و أدوات مرحلالمبحث الثالث: 
لقة األسس املتعمراحل و خطوات مع احرتام خمتلف  إتباعاملايل للمؤسسة  األداءمن الضروري عند تقييم  

 للمؤسسة، من اجل تقييم امثل، و ال يتم ذلك إال باستخدام أدوات مساعدة. يبنشاط و اهليكل التنظيم
 

 المالي األداءم تقييو مرحل عملية  المطلب األول: أسس
 المالي األداءعملية تقييم  أسسالفرع األول: 

 1:أمهها العامة األسس من جمموعة على األداء تقييم عملية ترتكز
 أوال ينبغي لذلك حتقيقها، إىل تسعى األهداف من عدد مؤسسة لكل :المؤسسة أهداف تحديد  -أ

 ألهداف الدقيق التحديد ويتمثل وواقعيتها، دقتها مدى على للتعرف ودراستها األهداف هذه حتديد
 عن تعرب اليت واالجتماعية االقتصادية األهداف من جمموعة إىل وحتويله العام اهلدف ترمجة يف املؤسسات
 أمهيتها حبسب األهداف هذه ترتيب يتم أن على عملية وبطريقة دقيقا تعبريا الرئيسية النشاط أوجه
 ؛القومية باألهداف ارتباطها ومدى النسبية
  

 لكل تفصيلية خطط ضرورة يف األساس هذا متثل: األهداف لتحقيق التفصيلية الخطط وضع -ب
 ولصاحل وكيفية الالزمة اإلنتاجية املوارد بتحديد اخلاصة السياسات تعكس النشاط االتجملا من جمال
 ناحية من ممكنة استفادة أقصى حيقق بشكل املوارد تلك استخدام أوجه حتديد مث ناحية من عليها
 لتحديد املشروع يف النشاط جماالت من جمال لكل أكثر أو خطة وضع التفصيلية باخلطط ويقصد ،أخرى
  ؛له احملددة الفرتة خالل ويف معني جمال يف احملددة األهداف تنفيذ إىل الطريق

 
 اليت املختلفة املسؤولية مراكز حتديد ضرورة األداء تقييم عملية تتطلب :المسؤولية مراكز تحديد -ج
 هذا بتنفيذ الكفيلة القرارات اختاذ سلطة وهلا معني نشاط بأداء املختصة التنظيمية الوحدات من تتمثل
 إيضاح كذلك األداء تقييم عملية وتتطلب تصرفها، حتت املوضوعة اإلنتاجية املوارد حدود ويف النشاط

 ومدى البع ، ببعضها املراكز هذه تربط اليت التنظيمية العالقات ونوع املسؤولية مراكز كل اختصاصات
 ؛األخرى املراكز أنشطة على مركز كل نشاط تأثري

                                       
1
                 9، مستغامن، ص املعهد الوطين للتكوين املهين و التمهني ،، مذكرة لنيل شهادة تقين سامي يف تسري و احملاسبةةالتحليل املايل يف املؤسسة االقتصادي رساعد حنان، دو  
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 املؤسسة أداء تقييم أساسها على يتم اليت املعايري حتديد خطوة تعترب :للنشاط أداء معايير تحديد -د
 اهنأ كما التقييم، عملية يف اجلوانب أهم من فيها وليةؤ املس مراكز مستوى على األداء تقييم أو بأكملها،
 اليت الناتج وطبيعة أنواع يف الكبري التعدد إىل اخلطوة هذه صعوبة وترجع نفسه، الوقت يف صعوبة أكثرها
 ؛املؤسسة لنشاط الفعلي التنفيذ عنها يسفر

 
 خيتص لرقابة جهاز وجود ضرورة األداء تقييم عملية تتطلب :التنفيذ على لرقابة مناسب جهاز توافر-و

 الرقابة زجها ويستمد اإلدارية األغراا يف الستخدامها النتائج وتسجيل الفعلي التنفيذ ومراقبة مبتابعة
 يف التقييم نتائج تعتمد إذ املسجلة، البيانات دقة ومدى الرقابة فعالية بني الوثيق االرتباط من أمهيته

 ؛وتسجيلها البيانات مجيع دقة على ودقتها موضوعيتها
 
 جناح أن فيه شك ال مما :الفعلي باألداء المتعلقة البيانات وحصر لمتابعة معلومات نظام تصميم -ه
 يف والبيانات املعلومات انسياب إىل يؤدي به،خاص  معلومات نظام توافر ضرورة يتطلب عمل أي

 نظام وجود األمر يتطلب األداء تقييم عملية ولنجاح (العكسية التغذية العادية، التغذية' اجتاهيها
 كمدخالت استخدامها ميكن حىت الفعلي التنفيذ بنتائج املتعلقة البيانات جتميع على يعمل للمعلومات
 .بذلك اخلاص التقرير وإدارة املؤسسة أعمال بتقييم املتعلقة النتائج إىل التوصل بغرا والتحليل للدراسة

 
 الفرع الثاني: مراحل عملية تقييم األداء 

 1:أمهها مراحل بعدة األداء تقييم عملية متر 
 مبختلف التسيري عملية يف األساسية املوارد من موردا املعلومات تعد :الضرورية المعلومات جمع -أ 

 معلومات توفر دون القرار اختاذ يكون أن ميكن وال معلومات، دون ختطيط يوجد أن ميكن فال مستوياته،
 املعلومات توفر ولكن ،التسيري يف ضروري شيء فاملعلومات … معلومات دون رقابة تكون أن ميكن وال
 املناسبة األوقات ويف، العالية باجلودة عليها تتحصل أن املؤسسة على جيب بل الكايف، بالشيء ليس

 إليها تلجأ اليت الوسائل من أنواعها مبختلف تعد فهي األداء، تقييم يف أمهيتها عن فضال فاملعلومات
، للمؤسسة املستدمية التنافسية وحتقيق تنافسية، مزايا على واحلصول االقتصادي، أدائها لتحسني املؤسسة

                                       
 28نفس املرجع السابق، ص ، القتصاديةااملايل للمؤسسة  األداءعشي،  عادل 1
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 املالحظة :هي مصادر ثالث إىل إرجاعها ميكن املعلومات من جمموعة تتطلب التقييم عملية إن
 ؛الكتابية التقارير الشفوي، البيان أو التقرير الشخصية،

 
 قياس من املؤسسة تتمكن خالهلا من التقييم، عملية من الثانية املرحلة هي :الفعلي األداء قياس -ب
 يتم اليت واملؤشرات املعايري هي ما: هي املرحلة هذه يف مواجهتها ميكن اليت والعقبة، وفعاليتها اهتاءكف

 .قياسه املراد األداء لطبيعة املوافقة واملؤشرات املعايري اختيار مشكلة تواجه فاملؤسسة إليها، اللجوء
 

 على بناء أداؤها خيص فيما رقمية بقيم املؤسسة مسؤويل تزود اليت العملية يف األداء قياس ويتمثل 
 املعايري من جمموعة بتوفر إال تتم أن ميكن ال القياس عملية أن يتضح سبق مما، والكفاءة الفعالية معايري
 املعيار بني فرق وجود إىل نشري املقام هذا ففي، املؤشرات من جمموعة خالل من تفسر األخرى هي اليت

 للقياس أداة فهو املؤشر أما األداء تقييم عملية إليها تستند اليت الركيزة أو األساس يعين فاألول واملؤشر،
 وتقييمه األداء فقياس املؤشرات من جمموعة خالل من وتفسريه قياسه يتم املعيار أن أي املعيار، وتفسري
 ؛تقييمه املراد األداء فعال تعكس اليت واملؤشرات املعايري باختيار مرهون
 
 مرحلة من انتهت قد املؤسسة تكون أن بعد :المرغوب األداء بمستويات الفعلي األداء مقارنة -ج
 اليت فالعقبة ،املرغوب باألداء احملقق أدائها مقارنة يف واملتمثلة املوالية املرحلة يف تشرع الفعلي األداء قياس
 املؤسسة حتدد عامة وبصفة، املقارنة عملية يف إليه تستند الذي املرجع هي املرحلة هذه يف املؤسسة تواجه
 ؛املعايري األهداف، األخرى، الوحدات أداء الزمن، :األداء ملقارنة كمراجع التالية العناصر
 
 موجب، احنراف :هي نقاط ثالث عن تفصح املقارنة عملية إن :الحكم وإصدار االنحراف دراسة -د

 ا فاا السوق حصة ارتفاع األرباح، كارتفاع املؤسسة صاحل يف فاألول معدوم، احنراف سليب، احنراف
 املعيارية، تفوق بكميات األولية املواد كاستهالك املؤسسة ضد فهو الثاين االحنراف أما …التكاليف
 من األداء على واحلكم املؤسسة، نتائج على تأثري له فليس الثالث االحنراف أما...اإلنتاجية ا فاا
 الكلي االحنراف بتحليل القيام املسؤولني على جيب بل املضلة، األحكام من يعد الكلي االحنراف خالل
 لالحنراف، الفعلية األسباب على الوقوف غاية إىل أمكن إن معدوما، أو سالبا موجبا، كان سواء
 .سليب هو ما ومعاجلة إجيايب هو ما لتشجيع
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 أداء أو داخلي أداء أهو أدائها، مصدر معرفة من املؤسسة متكن التحليل عملية األمر حقيقة ويف 
 الوصول غاية إىل الظاهرة أو األداء حتليل على مبين يكون أن جيب األداء على اجليد فاحلكم ,خارجي
  .مؤثراته أبعد إىل
 

 األداءطرق تقييم  المطلب الثاني:
من طريقة و  أكثر أو، و غالبا ما يتم استخدام واحدة األداءمن طريقة تستخدم يف تقييم  أكثرهناك  

 1تتمثل هذه الطريق يف: 
حصر جمموعة من  أساس علىالطرق استعماال نتيجة بساطتها، تقوم  أكثرتعترب من  :طريقة التمدرج -

اخلصائص املراد تقييمها مثل اجلودة و النوعية، مث حتديد مدى تقييم كل خاصية بداء من غري املرضية 
تعترب  غري  أهنا إالالفائقة، و يتم جتميع الدرجات اليت حتصل عليها املؤسسة و رغم وضوحها  إىلوصوال 
 ؛موضوعية

 تتضمن هذه الطريقة ما يلي: طريقة المقارنات: -
كان   فإذا، األسوأ إىل األفضلمن ت املؤسسا أداءتقييم ذه الطريقة يتم هوفق  طريقة الترتيب البسيط:* 

 أداء ألسوا -10-مؤسسة و الرقم  أداء ألحسن -01-سنوات فيعطي الرقم  10التقييم بالنسبة ل 
 مؤسسة.

 أداءاملؤسسة خالل سنة معينة مع  أداءوفقا هلذه الطريقة يتم مقارنة  الثنائية :طريقة المقارنة * 
 أداءمع  -01- أداءمؤسسات فيقارن  05اخرتنا جمموعة من  فإذا املنافسة لنفس القطاع ، املؤسسات
ة للحصول الباقية و هكذا، تطبق العالقثة الباقية مث املؤسسة الثانية مع املؤسسة الثال األربعة املؤسسات 

  على عدد املقارنات:
 (المؤسسات عدد ن  حيث)  2\(1-ن)ن = الممكنة المجموعات عدد

 يف كل زوج عند املقارنة. األسوأ أو األفضلاملؤسسة اذا كان هو  أداءوعليه ميكن تقدير  
 

وفقا هلذه الطريقة يتم حتديد جمموعة من النسب املئوية للتقديرات اليت سوف  :اإلجباريطريقة التوزيع * 
 حتصل عليها املؤسسة و تعرف بالتوزيع الطبيعي و حسب نتائج تقييم املؤسسة.

                                       
 102على السلمي، خواطر يف الغداة املعاصرة، دار غريب مصر، بدون سنة ، صر غريب مصر، بدون سنة ، ص 1
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السلبية و االجيابية  األعمالتتضمن هذه الطريقة قيام املؤسسة بالوقوف على  :الهامة اإلحداثطريقة * 
و  األداءتظهر يف  آنخالل فرتة التقييم و عليه يتم استيعاب العيوب اليت ميكن  أداءهااليت تالحظ يف 
 استعملت  بشكل جيد. إذاتعترب  جيدة 

 
املؤسسة، و لقد  أداءظهرت خالل السنوات القليلة املاضية كمدخل جديد لتقييم  :األهدافب ةنظام اإلدار  -

حىت ميكن التغلب  باألهداف اإلدارةم نظام مبق فيها و قد صن املؤسسات اليت طحقق نتائج مثمرة يف كثري م
 .للتقييمعلى الكثري من املشاكل بالطرق التقليدية 

القابلة للقياس يف املؤسسة و مراجعة مدى تقدمها يف  األهدافو تتضمن هذه الطريقة جمموعة من   
 اخلطوات التالية: إتباعحتقيق ذلك وفق 
  ؛من خالل خطة مستقبلية سهلة ميكن قياسها أهدافوضع  -
 املتوقعة؛حتديد النتائج  -
 ؛لألداءقياس النتائج لفعلية  -
 التصحيحية. إجراءاتالقرار بعد  اختاذو  األداءتقييم  -
من بني مزاياها الرتكيز يف التقييم على املستقبل و ليس على احلاضر و يساعد على  أهداف دارةلإلو   
   اقعية.و  أكثرحتديد 
 تسلسل طريقة اإلدارة باألهداف -1/3-الشكل رقم             

 
 

1            

                                                

           

 
                        

 
 
 
 

 506أندرودي سيزرالجي، مارلوجي واالس، ترمجة جعفر أبو القاسم، السلوك التنظيمي واألداء، صالمصدر: 

 تحديد أهداف المؤسسة  تحديد مستوى األداء

 

 -01-العودة إلى الخطوة رقم 

 

 تقويم مدى النجاح في تحقيق األهداف

 

تنفيذ مخطط العمل المتفق عليها في 

 3الخطوة رقم 

 

 لتحقيق األهدافتحديد زمان مناسب 

 

 تحديد المصادر المطلوبة لتحقيق األهداف

 لتحقيق األهداف  اختيار مخطط عمل 

 2 3 

4 

5 
6 

7 

8 
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 1األداءتقييم  أدوات: لثالمطلب الثا
  المؤسسات أداء لتقييم التقليدية األدوات -

 حتديد يتم حيث األهداف، منطق على األداء وتقييم متابعة يف التسيري ملراقبة التقليدية األدوات ترتكز 
 تعرب أرقام صورة يف ترتجم األخرية هذه النتائج، أساس على تتم الرقابة أن أي النتائج، وتقييم متابعتها مث األهداف
 لتقييم التقليدية األدوات ومن امة(،ع متغريات) أدوات ذلك يف وتستعمل ، عدمها أو األهداف بلوغ مدى عن
 :هي األداء

 
  التقديرية الموازنات
 ألول والتقييم للرقابة كأداة األداة هذه استخدمت و املؤسسات أداء لتقييم أداة التقديرية املوازنات تعد 
 .الرقابة لعملية البداية ونقطة التخطيط لعملية النهاية نقطة تعترب فهي 1912 سنة مرة

 مراقبة املقارنة، وتعد عند التحليل تستعمل اهنأل التكاليف مبحاسبة كبريا   ارتباطا األداة هذه ترتبط 
 املنطق كافية يف غري اليوم كانت وإن ،األداء تسيري حنو مث ومن املايل األداء متابعة حنو خطوة أول املوازنات
 . التسيري مراقبة قلب طويلة ملدة و تمثل اهنأ إال ، القيادي
 
 :لتقييم األداء في المؤسسات الحديثة األدوات -
 لوحة القيادة -

 تشخيص من القيادة لوحة إعداد فكرة تنطلقو  األداء، لقياس احلديثة الطرق بني من القيادة لوحة تعترب 
 وحماولة ،احملددة يف اآلجال املسطرة حتقيق األهداف دون حتول اليت العوامل كافة حتديد أي املؤسسة، وضعية
 .العامة الوضعية حتسني أجل من فيها التحكم
 املعلومات تظهر حيث ودورية، منتظمة بصفة وضعيتها إبراز على يرتكز املؤسسة يف دائم تشخيص هي 
 موجزة، التسيري يف القيادة فلوحة بيانية، رسوم أو منحنيات أو رقمية جداول يف نسب بواسطة بالتسيرياملتعلقة
 وتصحيح التوجهات ومواجهة فحص ويعيد األحداث، تسلسل تقدمي املسري خالهلا من يستطيعمعربة،
 2.القرارات

                                       
1

 /224http://rcweb.luedld.net/rc7  223ص،2009 – 2010 الجزائر، جامعة 07عدد - الباحث ،مجلة األداء لمفهوم النظرية األسس تحليل الداوي، الشيخ /د.أ 

pdf:05/14/2014، تاريخ االطالع. 

 178 ص ، 2001، زائراجل اجلامعية، املطبوعات ديوان ،تيجيااالستر  التخطيط و اإلدارة عدون، دادي 2
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 المتوازنة األداء قياس بطاقة -
 أداء ومستوى أنشطة قياس يف الشمولية النظرة ذات احلديثة الوسائل من املتوازنة األداء قياس بطاقة تعترب 
 جماالت يف أدائها قياس يف اهتقدر  على - بعيد حد إىل - يتوقف جناح املؤسسات أن منطلق من وهذا املؤسسة،

 اخل(.... الداخلية، األعمال الزبائن، عالقات )
    مؤسسة قررت عندما 1990 عام أوائل إىل املتوازنة األداء قياس بطاقة باستعمال بدأ االهتمام وقد  

Nolan Norton ) لعاملي ا االستشاري املكتب طرف من دتعأ دراسة القيام برعايةKPMG، استغرقت واليت 
 .اجلنسيات متعددة مؤسسة أداء تقومي إىل دفهت وكانت كاملة، سنة ملدة

 األنظار للفت دفع مما "املتوازنة األداء قياس بطاقة "حول العلمية واألحباث الدراسات تواترت ذلك بعد  
 كيفية بشأن للمؤسسة الرؤية توضيح إمكانية تتيح اهنأ يف أمهيتها تكمن حيث احلديثة، الطريقة هذه إىل أمهية
 إىل اخلصوص وجه على موجهة املتوازنة األداء قياس بطاقة أن إىل اإلشارة جتدر كما ،أفعال إىل إسرتاتيجيتها ترمجة
 .قيادة وسيلة باعتبارها العامة املديرية
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 خالصة
 

 و املتاحة املوارد استخدام كفاءة من للتأكد وذلك االقتصادي النشاط يف كبرية أمهية األداء تقييم يلعب 
 .املؤسسة داخل املسطرة األهداف تنفيذ من التحقق
 ميكن ، حبيث إليها للوصول املؤسسة عليها حترص اليت الغايات أهم بني من املايل األداء تقييم يعترب كما 
و  املؤسسة حتقيقها إىل تسعى اليت األهداف حتقيق يف األداء وفعالية الضعف نقاط بيان أو القوة مراكز حتديد من
 على والعمل بينها الفرق أو االحنراف ملعرفة املرغوب باألداء الفعلي أدائها مقارنة خالل منا هل املايل الوضع معرفة
 . فيه تعمل الذي حميطها ضمن مكانة ضمان و أدائها لتطوير تقليصه
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 تمهيد 
 

، فهناك وسائل متعددة األداء املايل فيها األداء يعترب أمرا مطلوبا على مستوى كل النشاطات مبا إن تقييم 
و املستعملة للمتابعة  األساسية و اهلامة التقييماألداء كمية و نوعية، و لعل لوحة القيادة من أكثر أدوات لتقييم 

 تسمح ددة للمتابعة املستمرة، فهي حتتوي على مؤشرات متع هإذ أن ،الدائمة قصرية األمل و بعيدة األمد
 و املناسب و احلقيقي الوقت يف ذلك و حمليطها األساسية املؤشرات عن مركبة نظرة على باحلصول للمسؤولني

 عتمدةامل فقط أمهية األكثر املعلومات على لرتكيزها نظرا ةمبعرفة الوضعية املالية للمؤسس تسمح فهي  بالتايل
 .املساعدة األدوات أهم من تعترب هبذا وهي تصحيحها و تفسريها ليتم األهداف تحقيقل
 
 

 فهيكل هذا الفصل سيكون  كما يلي:
 

 المبحث األول: ماهية لوحة القيادة
 المبحث الثاني: مكونات و مرحل إعداد لوحة القيادة 

 اليالمبحث الثالث: استخدام لوحة القيادة في تقييم األداء الم
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 األول: ماهية لوحة القيادةالمبحث 
باعتبار لوحة القيادة أداة إدارية حديثة و معاصرة يف املؤسسات و ألمهيتها البالغة يف  رفع من القيمة  

 املضافة، فإهنا تعترب أداة من أدوات تقييم األداء و خاصة األداء املايل. 
 

 ظروف نشأتهالمطلب األول:مفهوم لوحة القيادة و 
 الفرع األول: ظروف نشأتها

 اليت الضرورية، والبيانات، النسب متابعة شكل على 1930 عام القيادة لوحة وعبارة فكرة ظهرت لقد 
 النسب بني املقارنة طريق عن دلك و احملددة، األهداف حنو املؤسسة تسيري متابعة القائد أو للمسري  تسمح
 من به معمول وكان ، 1948عام األمريكية املتحدة بالواليات املصطلح هدا ليتطور املعيارية، والنسب عليها احملصل
 ،"التسيري جدول" من األداة هده تسمية اختلفت وقد، التقديري التسيري نظام على تقوم اليت املؤسسات طرف

 1.واحد معىن هلا األداة هلده املقدمة التعريفات جل أن إال ."القيادة لوحة "،"املراقبة جدول"
 

 :منها نذكر تعاريف عدة القيادة لوحة تأخذ الفرع الثاني: تعريف لوحة القيادة
  

 خاضع نظام يف املرتبة املؤشرات من جمموعة :"اهنأ على القيادة لوحة Alazard.C ، Sépari. Sيعرف  
 كما املعين، القسم عمليات على والرقابة التنسيق و القرارات اختاذ على للمساعدة ما مسؤول أو عمل فريق ملتابعة
 2.حتسينها بغرض إدارته يف األساسية النقاط إىل املسؤول انتباه بلفت التسيري ملراقيب تسمح اتصال أداة تعترب

  
 واليت املسؤول، حيتاجها اليت املعلومات ألهم عرض هي القيادة لوحة :"أنYves jean Saulou  يضيف 
 القتناص املتوقعة التطورات بتقدير تسمح تنبؤ أداة تعترب التسيري،كما سوء عن الناجتة االحنرافات بإظهار تسمح
 3.اخلطر نسبة وختفيض الفرص

 
 
 

                                       
 178 ص ، 2001، زائراجل اجلامعية، املطبوعات ديوان تيجي،ااالسرت  التخطيط و اإلدارة عدون، دادي  1

2  Alazard.C et Sépari.S, Contrôle de Gestion, 5ème édition, éd. Dunod, Paris,2001, p 591 
3  Dayan A., Manuel de Gestion, Volume 1, éd Ellipses, Paris, 1999 
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 أهنا: على القيادة لوحة تعريف ميكن سبق ما خالل من
 توضح تتضمن جمموعة من املؤشرات املتكاملة اليت تسمح و وشاملة، ملخصة تركيبية وثيقة عن عبارة 
و معرفة الوضعية احلقيقية هلا يف وقت  فيها، العمليات أداء وتطور املؤسسة حبياة اخلاصة األساسية العناصر للمسري
 معني.
 

 المطلب الثاني: مبادئ و خصائص لوحة القيادة 
 1الفرع األول: مبادئ لوحة القيادة

 :اهنأ أمهها مبادئ عدة على القيادة لوحة تقوم
 وسهل حتليلي بشكل تعرض اليت األداء لقياس األساسية واملؤشرات املعلومات على تعتمد -

 ؛ ...)املالية،استغالل،توزيع (االتجملا مجيع يف املؤسسة سري وتعكس التفسري
 :تتضمن و وحميطها، املؤسسة قرار على بالسيطرة تسمح موضوعية مقاييس على حتتوي -

 ؛ ...)أهداف تقديرات، (املؤسسة سري خط -
 ة؛احملقق االجنازات على تقدير -
  .احملققة واالجنازات التقديرات بني االحنرافات -

 أن ا، كمللمؤسسة الفرعية للمصاحل القيادة لوحات على العامة لإلدارة القيادة لوحة ويتحت -
 اللوحات يف تدمج بل العامة القيادة لوحة ضمن تدمج ال التسيري مبراقبة اخلاصة العمليات
 ؛باملصاحل اخلاصة

 خالل من به خاصة قيادة لوحة خيتار أن مسؤول كل فعلى منوذجية، قيادة لوحة توجد ال -
 ؛أهدافه مع لتتوافق حيتاجها اليت املعلومات

 لوحة هلا تكون صغرية األخرية هذه كانت فإذا املؤسسة، حجم حسب القيادة لوحة تكون -
 .فرع كل ختص حتليلية قيادة لوحات هلا يكون كبرية كانت إذا أما واحدة، قيادة

 
 
 
 
 

                                       
 5ص ، 2009مسيلة  جامعة االقتصادية، املؤسسة يف القرار الدويل: صنع امللتقى املؤسسة، يف القرار الختاذ فعال كأسلوب القيادة لوحة شوقي، جباري زهية، بوديار 1
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1الفرع الثاني:خصائص لوحة القيادة
 

 ؛تشكل لوحة القيادة وثيقة معلومات يف شكل خالصة حول وضعية املؤسسة -
تسمح لوحة القيادة للمسؤول يف املؤسسة بتحليل الوضعيات و توقع التطورات و االستجابة يف  -

 ؛تتجه لوحة القيادة حنو مراقبة التسيري و اختاذ القرار، كما الوقت الفعلي
 ؛لتحقيقها ىاليت يسع األهدافخماطبة بني الرئيس و املرؤوس انطالقا من  أداةمتثل لوحة القيادة  -
 ؛(ألهدافل التعبري الرقمي هي املؤشراتددة)احمل األهدافز الغاية من لوحة القيادة يف حتقيق رب ت -
 ةتكون لوح ال أنانه جيب  إالبالرغم من احلجم الكبري للمعلومات املرتبطة بنشاط املؤسسة،  -

 ؛من خالل  اعتماد مؤشرات تتعلق باحلصيلة واضحةتكون  إمناالقيادة مزدمحة باملعلومات، و 
ح أرقام، تسمبيانية و جداول مقارنة حتتوي على  أشكالتظهر لوحة القيادة يف شكل رسوم و  -

 .الوضعيةاخلطوات الضرورية ملعاجلة  اختاذبتحديد االحنرافات و الكشف عن املشاكل و 
 

 حماسبة العامة، احملاسبة) األخرى الرقابية باألدوات مقارنة القيادة، لوحات خصائص أهم تلخيص ميكن 
 :التايل اجلدول خالل من ،املوازنة( التسيري،
 األخرى الرقابية باألدوات مقارنة القيادة لوحات خصائص :-2/1-رقم الجدول  

 القيادة لوحات اإلدارية للرقابة األخرى الرقابية األدوات
 )نوعية( مالية غري معلومات تتضمن  حبتة مالية معلومات
 للمؤسسة احمليط اخلارجي ختص معلومات وجود إمكانية  املؤسسة داخل من يكون املعلومات مصدر
 خمتلف املسؤولني احتياجات مع يتناسب حمتواها  املسؤولني لكل ″ معياري″ حمتواها
 للمسؤولني النشاط اليومي مع يتماشي فيها املعلومات عرض  شهريا العموم يف يكون املعلومات عرض

 بالعمل تسمح واليت األساسية املهمة النقاط حول مركز قليلة، معطيات  .مشولية مفصلة، جد كثرية، معطيات
 وفعال جذاب شكل يف يكون البيانات متثيل  معقدا يكون البيانات متثيل
 والتحليل القراءة، يف سرعة  معلوماهتا حتليل يف وقتا تأخذ
 والتعديل للتجديد وقابلة مرنة  األدوات هذه تطوير يف صعوبة
  (يوم10إىل 1  يوم)من  املعلومات حتصيل يف سرعة (يوم25 إىل أيام10من) املعلومات حتصيل يف بطئ

Source: H. löning et autres, Le Contrôle de Gestion: Organisation et Mise en OEuvre, 2e éd. 
Dunod, Paris, 2003, p146. 
 

                                       
 4ص سابق، مرجع 1
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 1المطلب الثالث: أنواع لوحة القيادة
 تتمثل أنواع لوحة القيادة يف ما يلي: 

 )المالية(الكالسيكية القيادة لوحة: أوال
 االرتباط تبني حيث املؤسسة، لنشاطات رقمية خالصة اهنأ إىل املالية أو الكالسيكية القيادة لوحة تشري 

 اتالعملي كل ملراقبة العامة اإلدارة يد يف سالح فهي ،الشاملة ودية املرد يف مسامهتهم ومدى املصاحل خمتلف بني
 املسار إىل املؤسسة تعيد أن اهنشأ من اليت اإلجراءات خمتلف واختاذ ا،هبأسبا ودراسة التغريات واكتشاف التسيريية
 ؛واملالية التجارية والسياسة باالستثمار، اخلاصة بالقرارات يتعلق فيما السليم

 حتقيق مدى تقدير بغرض للمسريين الضرورية املعطيات تقدمي يف املالية القيادة لوحة دور ويتمثل 
 :التايل اجلدول يف يلي كما مالية نسب وفق املالية القيادة لوحة ميكن تصميم، و اإلدارة قبل من املسطرة األهداف
 المالية القيادة لوحة :-2/2-جدول رقم    
 1ن+ ن القياس كيفية  النسب

 املالية  االستقاللية
 الثابتة القيم تغطية
 الصافية اخلزينة
 اخلاصة موالاأل ودية مرد

 األموال رؤوس دوران

 الدائمة األموال \اخلاصة األموال
 الصافية الثابتة القيم \ الثابتة األموال

 األجل قصري الديوان\(املتاحات+احملققة القيم (
 اخلاصة األموال رؤوس \ النتيجة
 اخلاصة األموال رؤوس \األعمال رقم

  

 
 2اإلستراتيجية القيادة لوحة: ثانيا

 صلفم شكل يف املؤسسة قبل من املقررة واملوازنة اإلسرتاتيجية على القيادة لوحات من النوع هذا ينعكس 
 أكثر املؤشرات مفهوم على اإلسرتاتيجية القيادة لوحة ربتع كما،  اهليئات ختلفمل حقيقية ادةبقي يسمح وبسيط،

 بطريقة خاصة أهداف حتقيق لغاية ومنظمة مبينة املؤشرات من جمموعة من يتشكل نظام فهي ":املعلومات من
  :يف تتمثل أساسية أسس ثالث على اإلسرتاتيجية القيادة لوحة تقومكما   ؛ "معينة

 ؛القيادة لوحة بداخل اسرتاتيجي بعد ذات أهداف دمج 1-
 ؛املستقبلية والنتائج اآلنية بالنتائج املرتبطة املؤشرات متفصل عملية 2-
  .ومايل ونوعي كمي طابع ذات مؤشرات اختيار و دمج على العمل 3-

                                       
جامعة قصدي ، و التجارية و علوم التسيري االقتصادية علومال كلية ،سرتما شهادة نيل مذكرة نور اهلدى حنونة، لوحة القيادة كأداة لرتشيد قرارات التمويل يف املؤسسة االقتصادية، 1

 38 ص ،2012-2011،مرباح، ورقلة
 39نف املرجع السابق، ص  2
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 ) المتوازنة (المستقبلية القيادة لوحة: ثالثا
 تقرتح حبيث Norton.d و kaplan.R الكاتبان يد على 1990 سنة املستقبلية القيادة لوحة مصطلح ظهر 
 على تركز إسرتاتيجية حماور إدراج مت حيث فقط، املالية املؤشرات استعمال جتاوزت وقد املؤشرات من نوعية قائمة

 اجلانب أي الداخلية العمليات وحتسني الزبون قبل من مقدرة والقيمة واآلجال بالنوعية ترتبط دقة أكثر مؤشرات
 ودلك واملستقبلي، احلاضر األداء حمددات للمسؤولني تربز املؤشرات من جمموعة على يعتمد النوع فهذا ،التنظيمي

  :يف املستقبلية القيادة لوحة وتتمثل حماور 1.هلا احملددة العوامل مع حتقيقها إىل املؤسسة تسعى اليت النتائج بربط
 
لآلثار  الفعال التقييم أجل من املستقبلية القيادة لوحة يف هامة مكانة املالية املؤشرات تأخذ ي:المال المحور -ا

 ودية و يتم باملرد املالية األهداف عن تعرب اهنأ حيث للمؤسسة السابقة للنشاطات الكمي الطابع ذات االقتصادية
 ؛األعمال لرقم السريع بالتطور عنها التعبري ميكن كما املضافة، القيمة بواسطة قياسها

 
 ذلك إىل باإلضافة املقصودة السوقية القطاعات حتديد من املسريين احملور اذه ميكن :الزبائن محور - ب

 الشاملة و النوعية املؤشرات من جمموعة على حيتوي كما حتديده، مت سوقي قطاع بكل اخلاصة األداء مؤشرات
   باإلشباع املرتبطة للنتائج مفاتيح املؤشرات هده وتعترب ،احملددة اإلسرتاتيجية عليها تكون أن جيب اليت للنتيجة

 ؛حتديد مت الذي القطاع من السوقية واحلصة الزبائن رقعة توسيع الزبائن، والء و 
 
 هلا تسمح واليت للمؤسسة األساسية العمليات حتديد على احملور هدا يركز :الداخلية العمليات محور -ج

 مت اليت السوقية القطاعات يف والء أكثر هملوجع الزبائن جدب من متكنها خدمات مبنح هلا تسمح اهنكو  بالتطور،
 ؛املسامهني من منتظر مايل مردود ضمان إىل باإلضافة فيها، العمل اختيار

 
األداء  لتحسني املؤسسة تضعها أن جيب اليت القاعدية اهلياكل مبختلف يتعلق: التنظيمي التدريب محور -د

 على املدى األهداف حتقيق على اهتبقدر  يتعلق فيما قليلة حظوظ فللمؤسسة ،الطويل املدى على النمو وتفعيل
 يتشكل التنظيمي التدريب أن حيث، متقدمة تكنولوجيات بواسطة الداخلية والعمليات بالزبائن واخلاصة الطويل
 .واإلجراءات التنظيم األفراد،: هي عناصر ثالث من
 

                                       
1 R.S.kaplan et D.P.Norton, LE Tableau de Bord prospectif, Traduit de l’américain par M.sperry, éd:organisation, 
2001, p35 
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 احلالية الطاقات بني الفجوة اكتشاف مت املستقبلية القيادة للوحة الذكر السابقة الثالثة احملاور من وانطالقا 
 على جيب الفجوة هذه ولسد ،األداء عملية لتطوير تكون أن جيب اليت وبني واإلجراءات، واألنظمة لألفراد

و ميكن ان نوضح يف  .اإلجراءات وضبط املعلومات نظم وحتسني األفراد كفاءات تطوير يف تستمر أن ؤسسةامل
 .للوحة القيادة املستقبلية األربعةالشكل التايل تفاعل احملاور 

 مكونات لوحة القيادة المستقبلية -2/1-الشكل رقم 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: http//panoramix.univ.paris Fr/gregor 

 

  1 التسويقية القيادة لوحة :رابعا
 تسويقية،ال اإلدارة فيها تكون اليت للحاالت املفسرة العملية " اهنأ على التسويقية القيادة لوحة تعرف 
 ب".املناس الوقت يف التغريات مع واالستجابة والتفاعل املستقبلية باحلاالت والتنبؤ
 ا:هنأ يف التسويقية القيادة لوحة أمهية تكمن

 ؛النتائج أفضل حتقيق على تعمل -
 ؛املسطرة األهداف لتحقيق هوداتجملا كافة تركيز -
 ؛التسويقية اإلدارة حلماية رئيسية إدارة -
 ؛للمؤسسة التسويقية بالفلسفة التعريف -
 .ممكنة كفاءة أقصى إىل للوصول األفراد تدريب -
 .السابقة الدراسات على بناءا املستقبلية باحلاالت التنبؤ يف التسويقية القيادة لوحة تساعد -

                                       
 40السابق، صنور اهلدى حنونة، نفس املرجع  1
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 القيادةالمبحث الثاني: مكونات و مراحل إعداد لوحة 
إن أهم ما هتدف إليه لوحة القيادة كأداة مراقبة و تقييم يف جمال التحليل املايل، هو الرتكيز على   

كل املراكز املسؤولية، و ال ميكن القيام بتقييم أداء مؤسسة   أواألهداف املسطرة، سواء على مستوى مركز واحد 
 إال مبعرفة مكونات لوحة القيادة و كيفية بنائها.

 
 طلب األول:مكونات لوحة القيادةالم

 :حسب تتغري خمتلفة أشكال هناك بل القيادة، للوحات منوذجي شكل يوجد ال 
 ؛املؤسسة حجم -
 ؛القيادة لوحات به تتواجد الذي التنظيمي املستوى -
  ؛ملوناته القطاع خصائص -
 .املسؤولني حاجات -

 .القيادة لوحات أنواع مجيع فيها تشرتك مشرتكة نقاطا هناك أن غري 
 :املوايل الشكل يف تظهر مناطق أربع على حتتوى احلالية القيادة لوحات أغلب إن: القيادة للوحات العام الشكل
    
  لوحة القيادة العام الشكل :-2/2-الشكل رقم   

 

 الفروقات منطقة  األهداف منطقة   النتائج منطقة    االقتصادية املقاييس منطقة
Source : C. Alazard et S. Sépari, Op.cit., p 595 

 
 
 
 

  ما مسؤولية  مبركز اخلاصة القيادة لوحة     
 قات الفرو األهداف  النتائج املقاييس االقتصادية 

 1 الصنف
 أ مؤشر -
 ب مؤشر -

 2 الصنف
 : ن الصنف
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 االقتصادية المقاييساوال: منطقة 
 عموما وتتمثل)االقتصادية املقياس منطقة( املؤسسة يف معني ملسؤول التابعة القيادة لوحة من اليمين اجلهة ىف توجد
 كل و املسؤول، هلذا تابعة األصناف من قائمة ″ rubriques ″ هذه )، ...ورشات، مصاحل، مسؤولة، مراكز ( يف

 فيمكن معينة، أهداف حتقيق على معها وتفاوض صالحياته من جزءا املسؤول هلا فوض اليت باجلهة يرتبط صنف
 اإلدارة لسلطة خاضع األخري وهذا اإلنتاج، مدير هو عنها املسؤول و إنتاج، إدارة يف 1 رقم الصنف يتمثل أن

 يف النشاطات مبجموع مقارنة اقتصادي وزن القيادة بلوحة موجودة صنف لكل يكون أن يشرتط كما،العامة
 دائرة ختص اليت و املؤشرات من جمموعة يضم صنف كل أن إىل إضافة، املؤسسة يف النشاط أمهية مبعىن، املؤسسة
 النقاط أهم على بالرتكيز املركز عن للمسؤول تسمح املؤشرات وهذه ،(مشرتكة مؤشرات هناك تكون عادة) نشاطه

 1؛إدارته يف األساسية
 

 2الفعلية النتائج منطقةثانيا: 
 :تكون أن ميكن املنطقة ذههل املعروضة النتائج إن

 )السنة بداية منذ الشهر نتائج جمموعة (تراكمية )  واحد بشهر خاصة( شهرية -
 .معا وتراكمية شهرية -

 :ب تربط القيادة لوحة يف املتواجدة املعلومات و
 املواد كمية املنتجة، الوحدات كعدد النشاط وحدات خالل من عنها ويعرب: النشاط -

 الغياب، معدل :ك )نوعية ( مالية غري قيم إىل إضافة ،...العمل ساعات عدد املستهلكة،
 .،وغريها..السوق حصة

 :ك املسؤولية ملراكز املايل األداء -
 ؛والتكاليف األعباء -
 ؛املنتوجات ومسامهات هوامش -
 .....)الذايت التمويل مضافة، قيمة(  الوسطية النتائج -

 املايل واألداء بالنشاط املرتبطة النتائج عرض ميكن وتراكميا شهريا القيادة لوحات نتائج عرض إىل وإضافة 
 لنفس بالنشاط املتعلقة والنتائج املايل األداء نتائج بني الفصل ومالية،أو كمية مبؤشرات هنا معرب واحدة وثيقة يف

 ؛اخللل وحتديد املتابعة عملية لتسهيل املسؤولية مراكز

                                       
1 C. Alazard et S.Sépari, Ibid ,p595. 
2 Leroy M., Le Tableau de Bord au Service de L’entreprise, éd. Organisation, Paris, 2001, p67 
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 1األهداف منطقةثالثا: 
 األسلوب نفس استخدام ويتم معينة، لفرتة حددت اليت األهداف القيادة لوحة من املنطقة هذه يف تظهر 

 :األهداف عرض يف
 ؛معا االثنني أو تراكمية أو شهرية أهداف -
 .االثنني أو املايل األداء أو النشاط ختص أهداف -

 
 2الفروقات منطقةرابعا: 

 أو مطلقة بقيم عنها ويعرب الفعلية، والنتائج األهداف بني الفرق بإجياد الفروقات على احلصول ويتم 
 :السابقة الطرق بنفس الفروقات عرض ويتم املؤشرات، طبيعة حسب مئوية بنسب

 ؛االثنني أو تراكمية أو شهرية فروفات -
 .معا االثنني أو املايل األداء ختص فروقات أو النشاط صخت فروقات -
 بنقاط القيادة لوحات تكملة األفضل من يكون األحيان أغلب يف: القيادة لوحة يف إضافية مناطق
 :القيادة لوحات علي الواردة اإلضافات يلي ما ويف، مرجعية أساسية

 
 اإلضافية القيادة لوحات على الواردة اإلضافات -2/3-الشكل رقم

 اإلضافات        
 

 السنة نتائج األساسية القيادة لوحة املؤشرات
 السابقة

 حتقيقها احملتمل النتيجة عرض
 السنة ايةهن

 ايةهن أهداف
 السنة

 قيد الربنامج
 التنفيذ

 نتائج 
 معينة

     فروقات أهداف

   
 السابقة السنة نتائج عرض يتم كأن القيادة، لوحة من أشكال عدة إجياد ميكن الشكل هذا خالل ومن 
 ة.احلالي السنة بنتائج ومقارنتها شهريا

  

                                       
1 Op.cit,  p69 
2 Op.cit,  pp69-71 
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 1المؤسسة في القيادةالمطلب الثاني: مراحل إعداد 
 التسيري عملية مبتابعة يسمح املؤسسة،كونه إىل بالنسبة جمديا استثمارا القيادة لوحات نظام وضع يعترب 
 نظام تصميم عملية وختضع ،املناسب  يف تداركها جيب اليت اخللل نقاط إىل املسؤولني نظر ويلفت باستمرار،
 :هي أساسية مراحل إىل فعال قيادة لوحات

 
 موارد (فيه، تعمل الذي والسوق املؤسسة على الرتكيز يتم املرحلة هذه يف: المؤسسة محيط دراسةأوال: 

 ككل، املؤسسة أهداف حتديد يتم ذلك ضوء وعلى، )للمؤسسة التنظيمي واهليكل املؤسسة، وإسرتاتيجية
 ؛مسؤولية مركز أو قسم أو نشاط لكل املناسبة املؤشرات وضع أيضا يتم كما ،النشاط مراكز وأهداف

 
 المؤشرات وضعثانيا: 

 . املعلومات من جملموعة جتميع عن عبارة وهو وضعية، لتقومي أداة عن عبارة :المؤشر -2-1
 تزويد على تعمل اليت و الغالب يف 10) إىل 5 من (املؤشرات من حمددة جمموعة من القيادة لوحة تتكون 
 هذه ختص اليت األساسية املفاهيم إعطاء يلي فيما سنحاول و نشاطاهتم لقيادة مفيدة مبعلومات املسؤولني
 :املؤشرات

 توضيحا يتضمن أن ينبغي مؤشر فكل ،جدا دقيقا املؤشر تعريف يكون أن جيب:التطبيقي املستوى على  *
 2:التالية للمعلومات

 ؛س التلفاز جهاز لرتكيب املتوسط الزمن :مثال)املؤشر اسم (البيان -
 ؛حلسابه املطبقة العالقة -
 أجهزة تركيب أزمنة على للحصول استغالهلا ميكن اليت املصادر :مثال املعلومات ملصادر كشف -

 ؛التلفاز
 ؛السنة هناية يف جتميعها ويتم شهر كل املؤشر هذا حساب سيتم :مثال الدورية -
 ؛؟ موجه هو ملن و ؟ يراقبه من ؟ حيسبه من :املسؤول -
 ؛...بيانية أشكال ،منحىن، رقم : التقدمي طريقة -
 .؟ للمؤشر اجليد املستوى هو ما :هدف أو مرجعية -

                                       
 8-7،ص ص2008خيضر، بسكرة،ديسمرب حممد 4د.رحيم حسني و ا.بو نقيب امحد، ، جامعة أحباث اقتصادية و إدارية، العدد 1

2 René Demeestère, Philippe Lorino, Nicolas Mottis, Contrôle de gestion et pilotage de l’entreprise, 2ème Edition, 
Paris, Dunod, 2002, P83. 
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 المؤشرات أنواع-2-2
 1:التالية املختلفة التصنيفات إىل الرجوع املفيد من فإنه، قيمته وحتديد سليمة بطريقة املؤشر الختيار 

 المتابعة ومؤشر النتيجة مؤشر -
 ؛اإلجناز بعد معني حلدث أو لألداء النهائية النتيجة بقياس يقوم: النتيجة مؤشر
 .اإلجناز فرتة خالل العمل و األداء تطور مستوى بقياس يقوم: المتابعة مؤشر

 القيادة  ومؤشر المراجعة مؤشر -
 ؛احملققة بالنتائج األعلى التنظيمي املستوى إلعالم املراجعة مؤشر يستعمل: المراجعة مؤشر
 على يساعد مما به القيام أثناء األداء أو العمل بقيادة يسمح فهو القيادة مؤشر أما: القيادة مؤشر
 .النشاطات يف التحكم

 المالي غير والمؤشر المالي المؤشر -
، االستثمار مردودية معدل : مثال فقط واحملاسبية املالية املعطيات على يستند الذي هو :المالي المؤشر
 ؛...للمنتوج التكلفة سعر

 .عملية فيزيائية معطيات على يستند الذي ذلك فهو: المالي غير المؤشر
 المستهدف والمؤشر المركب المؤشر -

 وصف هبدف املعلومات من متنوعة جمموعة على بناءا حيدد الذي املؤشر ذلك هو :المركب المؤشر
 .ما ملنتوج املتوسط التكلفة سعر مثل إمجالية و عامة بصورة ما وضعية

 لتغيري الالزم الزمن :مثل خاص و حمدد مظهر على فقط يقتصر الذي ذلك فهو :المستهدف المؤشر
 "أ" الشاحنة عجالت أطر
  

  2ة:التالي الشروط فيه تتوفر أن البد ثقة مصدر املؤشر يكون حىت و
 منه املستفيدين الحتياجات املؤشر تلبية بضرورة اخلاصية هذه ترتبط و :والمصداقية المالئمة -

 ؛إليها حاجة يف يه اليت و املطلوبة للمعلومات تلبيته أي جيدة بصورة
 يطرأ الذي التغيري مستوى مع تناسبه و املؤشر تغري إلزامية يعين هذا و :والموضوعية الوفاء -

 واملكان الزمان يف املؤشر مدول ثبات وضرورة س؛القيا أو التقدير قيد هي اليت الظاهرة على

                                       
1 René Demeestère, Philippe Lorino, Nicolas Mottis, Op Cit , P 80. 
2 Dominique Tissier, Guide pratique pour la gestion des unités et des projets, Paris, Insep édition, 1987,P314 
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 قبل من إعداده يتم و موضوعية و علمية معطيات أساس على يقوم املؤشر أن يعين وهذا
 ؛مستعمليه قبل من تشوهات أو لتالعبات خيضع أن جيب ال بالتايل و خمتصني

 استعماهلا ليتم إليها الوصول وسهولة املعلومة على احلصول سرعة يعين وهذا :ةوالسهول السرعة -
 ملستعمليها تسمح باعتبارها البيانية األشكال استعمال يفضل وعادة، املناسب الوقت يف

 .تعبريا أكثر لكوهنا و سهولة و بسرعة املعلومات باستخراج
 

 املؤشرات مقارنة تتم حيث حتديدها، يتم مبعايري تقارن مل إذا فائدة بدون املؤشرات تبقى: المعايير تحديدثالثا:
، املؤسسة حتددها أهداف يف املعايري هذه تتمثل أن ميكن و ،منوذجية أو معيارية بقيم القيادة للوحات الفعلية
 دراسات مكاتب من أو األوائل، املنافسني من مستوحاة تكون قد قياسية، مؤشرات احلقيقة يف متثل واملعايري
 ؛األداء وقياس االستشارات جمال يف خمتصة

 
 املؤشرات، تشكيل مرحلة تبدأ منها، األنسب واختيار املؤشرات حتديد عملية تتم بعدما ت:المعلوما تجميعرابعا:
 حيتاجها اليت املعلومات بتحديد مسؤول كل يقوم املرحلة هذه ويف، املؤسسة متتلكها اليت املعلومات من انطالقا
 ؛) ..شهريا، يوميا، (عليها للحصول الالزمة املدة  حتدد كما ختصه، اليت املؤشرات لتحضري

 
 تصميم عملية يف ضرورية أداة(  اآليل اإلعالم أو) املعلوماتية تعترب: المناسبة المعلوماتية األنظمة اختيارخامسا:
 كانت كلما بسهولة تتم ومعاجلتها املعطيات واستخراج حجز عملية إن حيث املؤسسة، يف القيادة لوحات نظام
؛...) النظام، تكلفة املؤسسة، حجم (يناسبها ما منها ختتار أن املؤسسات على ويبقى أفضل، املعلوماتية األداة

  
 قراءة وسهولة املسؤولني انتباه لفت القيادة لوحة مميزات أهم من :القيادة لوحات عرض طريقة مراعاةسادسا:
 للوحة وميكن، ومشولية مرتبة تلخيصية، معلومات على القيادة لوحات احتواء جيب لذا هبا، املتواجدة املعلومات
 لتصميم طرق عدة وهناك ؛البيانات فيها تعرض ورقة حىت أو الفتة، لوحة، كمبيوتر، شاشة تكون أن القيادة
 1ا:منه نذكر القيادة لوحات

 بالقيام ملستعمليها  وتسمح مفصلة مبعلومات املسؤولني تزود وبيانات أرقام على اجلداول حتتوي :الجداول -
 تبقى العمليات سري حول وسريعة مشولية نظرة إعطاء على اجلداول قدرة أن غري، تكميلية حسابية بعمليات
 :جدول شكل على عرضها مت قيادة لوحة ميثل املوايل واجلدول ؛ضعيفة

                                       
 10-9د.رحيم حسني و ا.بونقيب امحد، مرجع سبق ذكره ص  1
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 تجاري نشاط متابعة جدول -2/3-الجدول رقم
 

    ......... لشهر جتار متابعة نشاط جدول 
 ... ... الفرق احلالية السنة شهر السنة السابقة شهر  املؤشرات

      أو احملققة الفعلية الزيارات عدد
      اليومي للزيارات التكرار معدل
      اجلدد الزبائن عدد
      اجلديدة الطلبات عدد
 
 :أمهها مزايا عدة البيانية للرسومات املرقمة، باجلداول مقارنة: البيانية الرسومات -

 املعقدة؛ الظواهر فهم عملية تسهيل -
 والفروق؛ احلاصلة التغريات شرح -
 .العامة واالجتاهات احلاصلة التطورات حول سريعة نظرة إلقاء إمكانية -
 .واألقراص واألعمدة املنحنيات منها القيادة لوحات يف املستعملة الرسومات من أنواع عدة وهناك

 
 غري شيء حدوث عن نتجت خطرية احنرافات حدوث لتبني تظهر مرئية بإشارات األمر ويتعلق: المنبهات -

 معينا حدا العمالء شكاوى نسبة جتاوز عند فمثال ،اخلطر منطقة من املؤشر كاقرتاب العمليات، سري يف عادي
 أن يعين فهذا إشارة أي تصدر مل إذا بينما بسرعة، الوضع معاجلة ضرورةإىل  املسؤولني تنبه ضوئية إشارة تظهر
 .جيد بشكل تسري العملية

 
  1المطلب الثالث: العوامل األساسية لنجاح لوحة القيادة 

 يتمثل العمليني، املسؤولني لدى نفسيا ضغطا ويولد هاجسا القيادة لوحات نظام وضع يشكل ما غالبا 
 على الرقابة هو القيادة لوحات من األساسي اهلدف أن املسؤولون يعترب حيث النظام، هلذا والرفض العدائية يف

 إضافةا هذ ، التقارير بتقدمي شهريا ملزمون فهم جتاههم، اإلدارة طرف من ثقة بنقص يشعرهم أنه كما أنشطتهم،
 إدارهتا ميكن ال العملية واألنشطة نظرهم، يف مفيد وغري ضائع وقت هو القيادة للوحات املخصص الوقت أن إىل
 .هؤالء يعدها اليت "الوثائق من الكثري" وهناك كغريها، إضافية وثيقة إال القيادة لوحة وما أرقام، خالل من

                                       
1 Selmer. C, Concevoir le Tableau de Bord, éd. Dunod, Paris 1998, p205 
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 إدارة على يتعني إذ القيادة، لوحات وحترير تصميم عملية عند النقاط هذه إىل االنتباه جيب وعليه 
 التواصل حتقيق خالل من وذلك العمليني، املسؤولني لدى املتولد النفسي الضغط هذا حدة من ختفف أن املؤسسة
 إشراك على احلرص القيادة، لوحات نظام ووضع تصميم عملية عند ينبغي، ولذلك، للمسؤولني الالزم والتكوين

 لتحسني وإمنا عليهم، للرقابة تليس اللوحات هذه بأهنا حتسيسهم و القيادة، لوحات وضع عند املسؤولني كل
 .األعمال ومتابعة األداء
 

 فيها تقع قد ،أخرى تقنية هفوات هناك إليها، االنتباه جيب اليت السيكولوجية العوامل هذه عن وفضال 
 :هي القيادة لوحات وضع عند املؤسسات
 ؛التشغيلي املؤشرات دون فقط املالية باملؤشرات االكتفاء -
 ؛احملققة النتائج على للتعليقات القيادة لوحات افتقاد -
 ؛البيانية والرسوم املنحنيات استعمال عدم -
 .أمهيته يفقدها ما وهو ،(7 <) املؤشرات من كبري عدد على القيادة لوحة احتواء -
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 المبحث الثالث:استخدام لوحة القيادة في تقييم األداء المالي 
تعرب عن الوضعية املالية للمؤسسة يف فرتة    ملا تضمه من معلومات خاص و مميز،لوحة القيادة هلا دور  

 تساعد على تقييم األداء، و هذا األخري هو عملية الحقة الختاذ القرار.فهي زمنية، حبيث تتميز بالدور التقييمي، 
 

 المطلب األول: مميزات و أهمية لوحة القيادة
 الفرع األول: المميزات

  1:اهنبأ القيادة لوحة تتميز 
 ؛املسؤوليات ممارسة ويسهل االستعمال سهل نظام -
 ؛القصري املدى يف األداء تقدمي يف تساعد -
 ؛القرارات اختاذ يف تساهم -
 ؛االستغالل لوسائل األمثل لالستعمال دفهت -
 ؛وحميطها املؤسسة وضعية توضح -
 ؛التقديري مع الفعلي النشاط تطابق مدى توضح -
 ؛املؤسسة مبصلحة واالهتمام العناية بإعطاء املسؤولني توجه -
 ؛االجيابية السبل وتطوير تدعيم دفهب الشركات أرباب بني الالزم التحاور إمكانية يف تساهم -
 .للمعلومات الفوري االستغالل من متكن -

 
 األهميةالفرع الثاني:

 أداء سري ملراقبة الضرورية املعلومات معرفة يف يساعد نظام باعتبارها خاصة أمهية القيادة لوحة تأخذ 
  2:يف أمهيتها وتتضح ،املسؤوليات ممارسة تسهيل وكدا القصري املدى يف املؤسسات

 المؤسسة خطة وضع عند أوال:
 ؛األخرى األقسام خطط مع تتناسب خطط بوضع مسؤول كل إلزام -
 ؛األهداف وضع يف اإلداريني مجيع إشراك -
 ؛مقدما واضحة سياسات وضع على املساعدة -
 .لكذل تبعا املسؤولية مراكز وحتديد فرد، كللو  إداري مستوى لكل املسؤولية وحتديد تنظيم -

                                       
 5ص سبق ذكره،مرجع  ،شوقي جباري زهية، بوديار 1

 6ص ،نفس املرجع السابق 2 
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 المؤسسة نشاط سير خالل ثانيا:
 ؛التصحيحية اإلجراءات تقدمي يف واملسامهة االحنرافات وكشف للرقابة الالزمة العناصر كل وضع -
 ؛العليا املستويات إىل إرساهلا يف املستعملة املعطيات نوعية حتديد -
 ؛البنوك من االئتمان على احلصول عملية تسهيل -
 ؛للمؤسسة والضعف القوة نقاط بتحديد السماح -
 .اخلزينة وضعية معرفة و املؤسسة، لنتيجة دائم بتقدمي السماح -

 
 المطلب الثاني:وظائف لوحة القيادة

 الفرع األول: دور لوحة القيادة
 1يتضح دور لوحة القيادة فيما يلي: 
تعتربربرب لوحربربة القيربربادة عربربن بنربرباء نظربربام معلومربربايت متكامربربل عربربن املؤسسربربة يف صربربورة  القيةةادة كوسةةيلة تجميةةع:لوحةةة  -1

 ؛متكن متخذ القرار من استغالهلا بيسر و فعالية ،معلومات كمية واضحة و سهلة الفهم
بربة كربل الوظربائف الربيت لوحة القيادة تساعد املدير يف مراقبة التسربيري و مراق :لوحة القيادة وسيلة مراقبة و مقارنة -2

حيربربث تسربربمح مبراقبربربة  إيل حتديربربد مردوديربربة رؤسربرباء األقسربربام مربربن خربربالل النتربربائج احملققربربة، ةتقربربوم هبربربا املؤسسربربة، باإلضربرباف
دائمربربة للنتربربائج بالنسربرببة لألهربربداف يف إطربربار خطربربوات امليزانيربربة، و تثربربري االنتبربرباه إىل النقربرباط الربربيت هتربربم التسربربيري و احنرافاتربربه 

كما أهنا تسمح بتقدير نقاط الضعف و إظهار كل ما هو غربري طبيعربي و كربل مربا لربه انعكرباس بالنسبة للنتائج املتوقعة  
 ؛على املؤسسة، أن نوعية وظيفة املقارنة و التقدير تكون مالئمة املؤشرات املأخوذة

 عند مقارنة و معاينة النتائج فان لوحة القيادة تسمح باالتصال  لوحة القيادة كأداة للحوار و االتصال: -3 
وذلك بتسهيل تبادل املعلومات بني رؤساء األقسام، أي تسمح باحلوار بني خمتلف املستويات اهلرمية عن طريق 

يفسر نتائج عمله، و حيدد نقاط  أنؤول سإصدار تعليمات، تقدمي قرارات، تبادل املعلومات...، كما تسمح للم
 ؛القوة و الضعف

بعربربربض احلربربرباالت يف إعربربربالم املشربربربرفني علربربربى املؤسسربربربة يربربربادة يف تسربربرباهم لوحربربربة الق :لوحةةةة القيةةةادة كوسةةةيلة إعةةةالم -4
األداء احملققربربربة علربربربى مسربربربتوى كربربربل مصربربربلحة و  )مسربربربامهني، أعضربربرباء جملربربربس الربربربدارة، املربربربدراء الرئسربربربيني...ا (، مبسربربربتويات

 ؛على مستوى املؤسسة ككل

                                       
 18-17نفس املرجع السابق،ص ص 1
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التعبئة املستمرة متكن لوحة القيادة من التحسني و  لوحة القيادة كوسيلة لتحسين كفاءات اإلطارات: -5
للمسريين حنو األهداف املسطرة، إلجياد أفضل احللول للمشكل املطروحة، و إثراء معارف اإلطارات املسرية من 

 ؛حيث القدرة على اختاذ القرار و القدرة على االتصال مع املسؤولني و القدرة على حتفيزهم
يف شكل مادي )كميات( او مايل) رقم أعمال( تقدم لوحة القيادة النتائج  لوحة القيادة كوسيلة قياس: -6

بالنسبة لألهداف املسطرة و اليت تشكل قيمة مرجعية يتم على أساسها املقارنة و استخرج االحنرافات و 
  ؛تصحيحها

إن لوحة  القيادة تعطي معلومات حول النقاط املهمة للتسيري على  لوحة القيادة مساعدة في اتخاذ القرار: -7
رية و ممكنة بواسطة حتليل أسباب هذه  الظواهر، و بوضع  أعمال تصحيحية و متابعتها للحد أن تكون إجبا

مساعدة الختاذ القرار، و تأخذ مكاهنا احلقيقي يف جمموع أداة كمنها، من خالل هذه  الشروط تعترب لوحة القيادة  
 ؛وسائل مراقبة  التسيري

القيام بتحليالت معمقة، و القيام القيادة على أمهية  تؤكد لوحة لوحة القيادة وسيلة لتقييم األداء: -8
 أوبعمل ما  باإلجراءات التصحيحية الالزمة  إزاء االحنرافات اليت تعاين منها املؤسسة، أي توضح أمهية قيام املسري

كان جه املسري للقيام باإلصالحات املطلوبة يف الوقت و املوجد به مشاكل، و تو حتليل معمق جتاه القطاع الذي ي
 ؛املناسبني

و  امليزانية حيث تقوم بعرض التحليل املايل للمؤسسة من خالل لوحة القيادة وسيلة للتشخيص المالي: -9
 .جدول حسابات النتائج، مع حسابات خمتلف النسب و التعليق عليها

 
  1القيادة الفرع الثاني: الدور األساسي للوحة

 داخل األداء تقييم حتقق اليت األدوات إحدى القيادة لوحة تعترب(: التقييمية المهمة)التقييمي الدور -
 الختاذ املسؤوليات حتديد وكذا والتقديرات، احملققة النتائج بني الفروقات استنتاج خاللن م املؤسسة،
 ؛اآلجال أقرب يف املالئمة التصحيحية اإلجراءات

 إخبارية أداة اهنكو  يف القيادة للوحة القيادي الدور يتمثل(: القيادية المهمة) القيادي الدور -
 خالل من املؤسسة قيادة أي ،منها قسم أو املؤسسة مسار مبعرفة تسمح فهي ،اهب اخلاصة لألقسام
 .املسار هذا توضح اليت املؤشرات

 
 

                                       
 41 ص ،بق ذكرهس مرجع وآخرون، عدون، ناصر دادي 1
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 المطلب الثالث: دور لوحة القيادة في تقييم األداء المالي
 الوحدات عدد(كذلك املالية غري والنتائج...)اهلوامش األعمال، رقم (املالية النتائج بإظهار القيادة لوحات تسمح
، ويكمن دور التقيميي للوحة القيادة املسؤولني أداء بقياس يسمح مما احملددة، باألهداف ومقارنتها...)، املنتجة

 من أمهها:  عن طريق استخدام خمتلف املؤشرات و النسب املالية
 

 مؤشرات التوازن الماليالفرع األول:
 تعريف التوازن المالي -1

 ا: هنبأ املالية التوازنات تعريف ميكن 
 عناصر ختتلف ،حيث ثانية جهة من اهتاستعماال و جهة، من امليزانية يف املالية املوارد بني الزمين و لقيميا التقابل"

 .1اهتثبو  درجة توافق اليت االستعماالت عناصر ختتلف كذالك و استحقاقها ترافق اليت استعماهلا مدة يف املوارد
 
 المالي التوازن مستويات -2
 (FR)العامل المال رأس -2-1

 األصول يف الزيادة مقدار عن الصايف املال رأس البعض عليه يطلق كما أو العامل املال رأس يعرب 
 ،عليها املستحقة املتداولة اخلصوم مواجهة على الشركة مقدرة على احلكم ميكن املؤشر هذا من وبالتايل ،املتداولة

  2 :التالية باملعادلة العامل املال رأس احتساب يتم
 الثابتة األصول _ 3الدائمة األموال =العامل املال رأس  من اعلى امليزانية

 
 املتداولة اخلصوم _ املتداولة األصول =العامل املال رأس   من أسفل امليزانية

 4العامل مال رأس حاالت* 
 املال رأس يعرب احلالة هذه يف(: الثابتة األصول من أكرب الدائمة األموال (موجب العامل املال رأس ى:األول الحالة
 مجيع متويل استطاعت املؤسسة أي الثابتة، األصول كل متويل بعد املتبقي الدائمة األموال فائض عن العامل
 ؛العامل املال رأس يف متثل فائض حققت ،و املالية مواردها بواسطة اهتاستثمارا

                                       
 24مرجع سابق، ص ي،فتح حممد نواصر و عدون دادي ناصر 1
 13 ص 2009 الثانية، الطبعة املريخ، دار، السعودية العربية اململكة، مالية أسواق و شركات املايل، زيد،التحليل أبو املربوك حممد 2

 اجلارية غري اخلصوم + اخلاصة األموال=الدائمة ألموالا 3
 23ص ذكره سبق مرجع فتحي، حممد نواصر و عدون دادي ناصر 4
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 الدائمة األموال احلالة هذه يف ة(:الثابت األصول من أقل الدائمة األموال  (سالب العامل املال رأس :ةالثاني الحالة
 يستدعي مما ،فقط االحتياجات هذه من جزء يليب حيث الثابتة املالية االحتياجات مجيع لتمويل كافية غري

 ؛التمويل يف العجز لتغطية أخرى مالية موارد عن البحث
 أي احلدوث نادرة حالة وهي تة(:الثاب األصول تساوي الدائمة األموال ( معدوم العامل املال رأس :الثالثة الحالة
 االحتياجات متويل عملية لتسيري األمثل الوضع متثل و االستخدامات و املوارد هيكل يف التام التوافق حالة متثل
 . املؤسسة يف املالية
 
 (BFR) العامل المال رأس احتياجات -2-2

 السلفات ماعدا األجلالقصرية  الديون (دورية موارد على استغاللية دورة كل يف املؤسسة تشمل 
 مبقارنة و) للتحقيق القابلة القيم و املخزنات هي و (الدورة احتياجات أو مستلزمات تغطي املوارد وهذه( املصرفية
 1؟ ال أم الدورة غري من إضافية موارد إىل حتتاج املؤسسة هذه هل حتدد العنصرين قيمة

لكن القيم اجلاهزة ال تعترب من احتياجات الدورة لذا تستثىن، وكذالك السلفات املصرفية وهي ديون  
يرمز الحتياجات رأس  ،2سائلة مدهتا قصرية جدا فهي ال تدخل ضمن موارد الدورة ألهنا تفرتض دورة السنوية

 و تعطى احتياجات رأس املال العامل بالعالقة التالية:،   " إ ر م ع "املال العامل برب 
 

 السلفات املصرفية ( –)الديون القصرية  –(إ . ر. م . ع = )قيم االستغالل + قيم غري جاهزة 
 أو بالعالقة:   

 السلفات املصرفية( –)الديون القصرية األجل  –القيم اجلاهزة(  –إ .ر. م .ع =)جمموع األصول املتداولة
 
 احتياجات ورأس املال العامل احلاالت التالية: تأخذ* 

BFR=0 هذا يعين أن احتياجات الدورة تساوي موارد الدورة أي كل املوارد املتاحة يف األجل القصري تغطي :
 ؛االحتياجات أي حالة التوازن بالنسبة للمؤسسة وهي حالة عابرة

0BFR>:  الدورة فاملؤسسة يف حاجة إىل رأس املال وإجياد موارد خارج و معناه احتياجات الدورة اكرب من موارد
 ؛دورة األشغال املتمثلة يف رأس املال العامل، فدورة األشغال ال تعطي كل احتياجاهتا

                                       
 25 ص ذكره سبق مرجع، فتحي حممد نواصر و عدون دادي ناصر 1
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0BFR< معناه احتياجات الدورة اقل من مواردها، أي أن املوارد تغطي االحتياجات ويبقى فائض، واملؤسسة :
 إىل رأس املال العامل موجب لكن جيب توفريه ملواجهة املخاطر غري املعتربة.لديها سيولة وال حتتاج 

 
 (TN)ةالخزين -2-3

 صايف عن إما تنتج فهي ،معينة لدورة املؤسسة فيها تتصرف أن ميكن اليت املالية القيم عن اخلزينة تعرب 
 تبقى اليت السائلة القيم أي ،العامل املال رأس احتياجات و العامل املال رأس بني الصايف عن أو ،اجلاهزة القيم
 املال رأس و احتياجFR اإلمجايل العامل املال رأس بني الفرق هي اخلزينةف ،املؤسسة تصرف حتت فعال

  BFR.1العامل
 املصرفية السلفات _ اجلاهزة القيم = اخلزينة

 
 العامل املال رأس احتياج _ العامل املال رأس = اخلزينة

 
 حاالت الخزينة* 

هي الوضعية املثالية، والوصول إليها يتم باالستخدام األمثل للموارد املتاحة وفق اإلمكانيات  : 0= الخزينة 
 ؛املتاحة بتفادي مشاكل عدم التسديد وبالتايل التحكم يف السيولة دون التأثري على الرحبية

أي رأس املال العامل اكرب من االحتياجات، أي هناك فرص ضائعة عند املؤسسة إذا عليها تسوية  :> 0الخزينة  
الوضع عن طريق شراء مواد أولية أو تقدمي تسهيالت للزبائن أو ختفيض موارد الديون بتسديد جزء من الديون 

، هبدف التأثري على رأس املال العامل الطويلة و املتوسطة، العمل على رفع القيم الثابتة بشراء استثمارات  إضافية
أما يف حالة التأثري على االحتياجات تقوم بالزيادة من االستعماالت الدورية برفع قيمة املخزونات أو تقدمي 

 ؛تسهيالت أو ختفيض موارد الدورة بتسديد للموردين
 عجز املؤسسة عن تسديد ما أي رأس مال العامل اقل من االحتياجات رأس املال العامل ما يعين :0<الخزينة  

عليها يف أجاهلا فتحمل تكاليف إضافية ما جيعلها تطلب حقوقها لدى الغري أو تلجا لالقرتاض أو التنازل عن 
إذا أرادت التأثري  ،استثمارات دون التأثري على الطاقة اإلنتاجية وكحالة استثنائية تلجا إىل بيع بعض املواد األولية

 ؛(0 >أو االحتياجات رأس املال العامل تلجا إلجراءات معاكسة ملا سبق)حالة اخلزينة على رأس املال العامل
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 المالية النسب الفرع الثاني:
 تعريف النسب المالية -1

توضح نصيب املقام من تعين النسب املالية العالقة النقدية بني متغريين احدمها بسط و األخر مقام وهي  
 1.للوصول إىل دالالت معينةالقوائم املالية اخلتامية  املتناسقة يفمستخرجة من البنود  ، و هيوحدات البسط

 
 المالية النسب أنواع -2
 السيولة نسب -2-1

 أجل  حيني عندما دائنيها جتاه األجل قصرية التزاماهتا مواجهة على املؤسسة مقدرة السيولة نسب تقيس 
 و يف األسواق، تداوهلا ميكن اليت السائلة األصول هذه بوجود النسب هذه ترتبط و ،االلتزامات هذه استحقاق
 2:يلي ما النسب هذه تشمل و  السوق سعر عند سرعة و بسهولة نقدية إىل حتويلها

 السيولة نسب -2/4-الجدول رقم
 تفسير النسب الرياضية الصيغة النسبة
 اجلارية األصول التداول نسبة

 اجلارية اخلصوم
 للخصوم اجلارية األصول تغطية درجة النسبة هذه تظهر
 اجلارية

 املخزون − اجلارية األصول السريعة السيولة نسبة
 اجلارية اخلصوم

 حاال املتاحة السريعة السيولة درجة النسبة هذه تقيس
 األجل قصرية بااللتزامات للوفاء

 مياثلها ما و املوجودات النقدية نسبة
 اجلارية اخلصوم

 املتوفرةحكمها  يف وما النقدية مقدار النسبة هذه تقيس
 اجلارية اخلصوم لسداد

 95 ص ، 2008اإلسكندرية،مصر، الجامعي، الفكر دار .للمؤسسات المالية واإلدارة أندرواس،التمويل وليم عاطف :المصدر  
 

 يعين أن رأس املال العامل موجب وهي احلالة املثالية للمؤسسة. 1:3 < نسبة السيولة العامة   -
 .[0.5 – 0.3]تكون هذه النسبة يف احلالة العادية حمصورة بني  :نسبة السيولة المختصرة )الناقصة( -
: حيث أنه يف حالة كانت أغلب ديون املؤسسة مستحقة خالل أيام فقط تكون نسبة السيولة اآلنية -

أقل من الواحد، أما إذا كانت تاريخ هذه الديون متتد إىل عدة أسابيع أو الشهر  نسبة السيولة اآلنية
 .[0.3 – 0.2]فيجب أن تكون هذه النسبة حمصورة بني

                                       
 21، ص1999ليل املايل و إدارة األموال ،مصر، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع، ، حتأبو الفتوح علي فضالة 1
 االلكرتوين:، املوقع 99،ص 2012-2011، ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التسيري، كلية العلوم االقتصاديةل املايل لتقومي القوائم املاليةلزعر حممد، التحلي 2

pdf/ http://bu.umc.edu.dz/theses:15/01/2015، تاريخ االطالع 
 55ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 الدوران ومعدالت النشاط نسب-2-2
 ،رقم األعمال حتقيق يف أصوهلا وإدارة استخدام على املؤسسة وكفاءة قدرة مدى إىل النسب هذه تشري 
 مما أكثر أو يبدو معقوال أصوهلا من أصل كل يف املؤسسة استثمار كان إذا ما لتحديد عادة النسب هذه وتصمم
 1 :يلي ما نذكر النسب هذه بني ومن ينبغي.

 نالدورا ومعدالت النشاط نسب -2/5-مرق الجدول
 النسب تفسير الرياضية الصيغة النسبة
 إمجايل دوران معدل
 األصول

 األعمال رقم
 األصول إمجايل

 إىل األصول فيها تتحول اليت املرات عدد النسبة هذه توضح
 األعمال رقم

 األصول دوران معدل
 اجلارية غري

 األعمال رقم
 اجلارية غري األصول

 كفاءة مدى إىل اجلارية غري األصول دوران معدل يشري
 لتوليد باملؤسسة اخلاصة الثابتة األصول استخدام يف املؤسسة

 األعمال رقم
 األصول دوران معدل
 اجلارية

 األعمال رقم
 اجلارية األصول

 يف املؤسسة كفاءة مدى إىل اجلارية األصول دوران معدل يشري
 األعمال رقم ليدو ت يف اجلارية األصول استخدام

 األعمال رقم الذمم دوران معدل
 الذمم رصيد

ا  أهن مبعىن والتحصيل، االئتمان منح كفاءة املعدل هذا يقيس
 و اإلدارة كفاءة على ذلك دل كلما الدوران معدل زاد كلما

 العكس صحيح
 األعمال رقم النقدية دوران معدل

 مياثلها و املوجودات
 خالل النقدية تدورها اليت املرات عدد النسبة هذه تبني

  تقوم هبا املؤسسة اليت التشغيلية العمليات
 97-96ص  ص سابق، مرجع أندرواس، وليم عاطف :المصدر

 
 المالي واليسر التمويلي الهيكل نسب-2-3

 بالتايل و املايل اليسر مدى أي األجل، طويلة هتابالتزاما الوفاء على املؤسسة قدرة مدى على احلكمهو   
  2،املالية القوائم مستخدمي احتياجات احلسبان يف آخذين املناسبة الداللة ذات النسب عن البحث فيجب

 :بينها من االستخدام الشائعة النسب من العدد وهناك
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 الهيكلية النسب -2/6-رقم الجدول
 تفسير النسب الصيغة الرياضية النسبة
 اخلارجي التمويل نسبة

 لألصول
 اجلارية غري اخلصوم + اجلارية اخلصوم
 األصول إمجايل      

 يف املؤسسة إليه ذهبت الذي املدى عن النسبة هذه تعرب
 الغري أموال من أصوهلا متويل

 الداخلي التمويل نسبة
 لألصول

 اخلاصة األموال
 األصول الثابتة

 وسالمة استقرار مدى على كدليل النسبة هذه تستخدم
 الطويل األجل منظور من املايل املركز

 اجلارية غري اخلصوم +اجلارية اخلصوم الكاملة املديونية نسبة
 اخلاصة األموال

 اليت املخاطرة مدى على كمؤشر النسبة هذه تستخدم
 املقرضون يغامر هبا

 قصرية املديونية نسبة
 األجل

 اجلارية اخلصوم
 اخلاصة األموال

 من املقدمة األموال مقدار بني العالقة النسبة هذه تربز
 قصرية اخلارجية األموال ومقدار املشروع أصحاب طرف
 األجل

  االموال اخلاصة  نسبة االستقاللية املالية
 جمموع اخلصوم

فكلما  مدى استقاللية املؤسسة عن الغريتبني هذه النسبة 
 كانت النسبة كبرية كلما قلت درجة تبعية املؤسسة للغري

 667 ص سابق، مرجع العاديل، عوض يوسف العظمة أمحد حممد :رالمصد

 
كلما كانت هذه النسبة منخفضة كان الضمان أكثر لديون الغري وبالتايل حظ أوفر التمويل الخارجي:نسبة  -

 .0.5للحصول على ديون من الغري ومن املستحسن أن تكون هذه النسبة تساوي 
  نسبة التمويل الذاتي ) الخاصة (: -
 اخلاص معدوم إذن : أي األصول الثابتة = األموال اخلاصة وهذا يعين أن ر.م.ع 1=  نسبة التمويل الذاتي

 فكل األصول الثابتة مغطاة باألموال اخلاصة أما الديون طويلة األجل إن وجدت فهي تغطي األصول املتداولة.
 وهذا يعين أن املؤسسة متول فيها قيمها الثابتة بأمواهلا اخلاصة وهناك فائض من  :1 < نسبة التمويل الذاتي

 هذه األموال.
حيث يقوم البنك باملوافقة على  [2 - 1]: يفضل املاليون أن النسبة األوىل حمصورة بني نسبة االستقاللية المالية -

وهي تعطي نفس املعىن  0.5أما بالنسبة للنسبة الثانية فال جيب أن تنخفض عن  إذا حتققت هذه النسبة، اإلقراض
 مع األول.
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 الربحية نسب - 2-4
حمصلة  تعترب اليت و للرحبية، معدل أكرب حتقيق جند املؤسسة لتحقيقها تسعى اليت األهداف أبرز بني من 
 وخاصة متزايدا  اهتماما الرحبية مؤشر ويلقى ،النشاط نواحي جبميع املرتبطة القرارات و العمليات من لعديد هنائية
  1.اقتصادي استثماري نشاط أي أولويات ضمن تبقى الرحبية ألن اجلدد واملستثمرين املسامهني قبل من
 
 ) الهوامش (المبيعات ربحية نسب -

 تربتم حيربث املبيعربات، خربالل مربن األربرباح توليربد علربى املؤسسربة مقربدرة ملعرفربة املبيعربات رحبيربة دراسربة دفهترب 
 :التالية النسب خالل من املبيعات رحبية دراسة

 
 ) الهوامش (المبيعات ربحية نسب-2/7-  رقم الجدول

 فسير النسبت الصيغة الرياضية النسبة 
 الربح هامش نسبة

 .اإلمجايل
 املباعة البضاعة تكلفة − األعمال رقم
 األعمال رقم

رقم  من الواحد الدينار مقدرة النسبة هذه تبني
 .األرباح جممل من هامش توليد على األعمال

 القيمة هامش نسبة
 .املضافة

 املضافة القيمة
 األعمال رقم

 األعمال رقم من واحد دينار مقدرة النسبة هذه تبني
 املضافة القيمة من هامش توليد على

 الفائض هامش نسبة
 لالستغالل اخلام

 لالستغالل اخلام الفائض
 األعمال رقم

 األعمال رقم من واحد دينار مقدرة النسبة هذه تبني
 .لالستغالل اخلام الفائض من هامش توليد على

 نتيجة هامش نسبة
 االستغالل

 االستغالل نتيجة
 األعمال رقم

 األعمال رقم من واحد دينار مقدرة النسبة هذه تبني
 االستغالل نتيجة من هامش توليد على

 الربح هامش نسبة
 الصايف

 الصافية النتيجة
 األعمال رقم

 األعمال رقم من واحد دينار مقدرة النسبة هذه تبني
 الصافية النتيجة من هامش توليد على

 
Source: Christophe Thibierge, Analyse financière. Vuibert, 2 édition, Paris, France, 2007, p 67 
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 المردودية نسب -
املردودية بأهنا  نسب وتعترب نشاطها، إطار يف دائمة بصفة األرباح حتقيق على املؤسسة قدرة هي املردودية 
 :املردودية نسب أهم يلي وفيما ،وامليزانية النتائج حسابات قائميت من بنودها على احلصول يتم خمتلطة نسب
 

 المردودية نسب -2/8-رقم الجدول
 سير النسبتف الصيغة الرياضية النسبة
 االقتصادية املردودية
 الصافية

 االستغالل نتيجة   
  اإلقتصادية األصول  

 على عائد حتقيق على املؤسسة قدرة مدى على املعدل هذا يركز
 .االستغاليل نشاطها من املستثمرة األموال جمموع

 الصافية النتيجة   املالية املردودية
 اخلاصة األموال  

 على أمواهلا استغالل يف اإلدارة كفاءة مدى العائد هذا يوضح
  .األموال تلك من أرباح قدر حتقيق و املؤسسة أصحاب

 النتيجة الصافية      مردودية النشاط
 األعمال)خارج الرسوم(رقم   

و لكن أيضا  األعمال،إن نشاط املؤسسة ال يعرب عنه فقط برقم 
على  لذلك يستوجب الصايف،بنسبة رقم األعمال إىل الربح 

 ومن مث حتقيق الربح جيدةنتائج  تكاليفها بتحقيقتغطية  املؤسسة
 

Source: op.cit, p 72 
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 خالصة 

 
 معلومات توفري على تعمل فهي التقليدية، احملاسبية األنظمة لتكملة املؤسسة يف القيادة لوحات تستعمل 

 املراكز خمتلف بني تواصل خبلق تسمح كما إجنازاته، مبتابعة للمسؤول يسمح وملخص مبسط بشكل وتشغيله آنية
 حميطدراسة  :أمهها ذلك يف أساسية خطوات إتباع ضرورة إىل القيادة ةلوح تصميم عملية وتستند ،املؤسسة يف

 على قادر فعال معلومات نظام وتوفريحتديد املعايري  عرضها، وطرق املناسبة املؤشرات اختيار إىل إضافة املؤسسة،
 كي األداة هذه بأمهية املؤسسة يف األفراد و املسؤولني حتسيس جيب كما سريع، و مالئم بشكل املعلومات توفري
 .واإلمهال بالرفض تواجه ال

معرفة الوضيعة املالية  على تساعد اهنفإتقييم األداء املايل  عملية يف القيادة لوحات ملسامهة بالنسبةأما  
 وشرح حتليلها مث االحنرافات أهم على بالوقوف يسمح مما  استخدام مؤشرات و نسب مالية خالل من لمؤسسةل

 .املناسب الوقت يف التصحيحية اإلجراءات باختاذ وانتهاء اهبأسبا
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 تمهيد

 
 يعترب قطاع السكن من بني القطاعات احلساسة وقد شهدت اجلزائر و مازالت تواجه مشاكل خانقة يف هذا       

وفق سياسة توجيه االستثمارات امليدان و ذلك نظرا النتهاج الدولة اجلزائرية بعد االستقالل إسرتاتيجية تنموية 
الوطنية حنو القطاع اإلنتاجي من اجل رفع املستوى املعيشي للمواطن و حتقيق األهداف االقتصادية و االجتماعية 
اليت تسعى إىل حتقيقها آنذاك الدولة االشرتاكية وكذا خلق مناصب الشغل و تطوير السلك الرتبوي و هذا ما 

إذ مل حيظى باالهتمام الكب ر ، صخصصة لقطاع السكن و التعم ر على املستوى الوطيانعكس سلبا على امليزانية امل
و مل يكن من االنشغاالت األساسية للدولة واجلماعات احمللية و ذلك راجع لوفرة عدد كب ر من األمالك الشاغرة 

إىل اإلخالل بالنسيج عرب كامل الرتاب الوطي لكن مع ارتفاع الكثافة السكانية و النزوح الريفي أدى ذلك 
العمراين و ال سيما البناءات الفوضوية و ظهور األحياء القصديرية و بذلك كادت املدن أن تفقد خصوصيتها 
احلضرية أمام تفاقم أزمة السكن يف بلدنا و ال سيما بتقليص حجم السكنات و احملالت اليت كان يطلق عليها 

فاهتدت ، للشروع يف إجياد حل هلذه املعضلةاملاسة لدى الدولة  و هذا ما أدى إىل احلاجة، باألمالك الشاغرة
 الدولة إىل إنشاء مؤسسات عمومية منها ديوان الرتقية و التسي ر العقاري. 
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 : تقديم المؤسسة األولالمبحث 
اسرتاتيجي يف  يعد ديوان الرتقية و التسي ر العقاري بوالية مستغامن من بني املؤسسات الكربى اليت هلا دور 

توف ر و ختصيص املباين و العقارات بصفة عامة خلدمة املواطنني و املؤسسات إذ يهدف إىل تطوير و إنعاش 
 االقتصاد باعتباره السبيل يف االزدهار.

 
 األول:نبذة تاريخية حول ديوان الترقية و التسيير العقاري. المطلب
 العقاري.وان الرتقية و التسي ر سوف نتطرق يف هذا املطلب إىل نشأة و تعريف دي 

 
 :نشأة ديوان الترقية و التسيير العقاري.األول الفرع

انشات اجلزائر بعد االستقالل أجهزة و مؤسسات إدارية محلت على عاتقها مهمة التكفل بالعقارات و  
حسن تسي رها حيث جند مصلحة السكن للوالية تتوىل مهمة تسي ر العقارات اجلاهزة املوروثة عن املعمر و اليت 

تغطية اإلجيار الشهري و كذلك و ذلك عن طريق كرائها للمواطنني و  1 66/102اعتربت شاغرة مبوجب األمر 
 1968املؤسس سنة  ophlmيف حني كان الديوان العمومي للسكنات ذات اإلجيار املعتدل  ،الصيانة و الرتميم
يتوىل تسي ر العقارات الغ ر اجلاهزة املوروثة عن املعمر و اليت   1968مارس  5املؤرخ يف  68/259مبوجب املرسوم 

مت حل  1976ويف سنة ، 1958كانت يف طور االجناز وكذلك التكفل بالعقارات املبنية يف مشروع قسنطينة 
 76/143و مبقتضى املرسوم ، 76/144مبوجب املرسوم  ophlmالدواوين العمومية للسكنات ذات اإلجيار املعتدل 

ىل الديوان إمتام املهام و كذلك اجناز املشاريع السكنية و التكفل بتسي رها باإلضافة إىل تسلمه العقارات املتبقية يتو 
 03/269املتعلق بالتنازل عن أمالك الدولة املعدل باملرسوم  81/01عن مصلحة السكن بالوالية و بصدور القانون 

احملالت التجارية و هكذا بدا دور مصلحة السكن أصبح يشرف على عملية بيع السكنات و  2003اوت7يف
حيث أصبحت مهمتها تقتصر فقط على ، les biens vacantsللوالية يتناقص بتقلص عدد األمالك الشاغرة 

األمر الذي دفع بالدولة إدماج مصلحة السكن للوالية ضمن ديوان الرتقية و التسي ر العقاري ، تأج ر هذه األمالك
 .1984عام 
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 ديوان الترقية و التسيير العقاريالفرع الثاني:تعريف 
فيما خيص الطبيعة القانونية لديوان الرتقية و التسي ر العقاري فنجد الديوان قد عرف على انه مؤسسة  

و لكن تغ رت طبيعته القانونية و أصبح مؤسسة عمومية ذات طابع جتاري وصناعي ، عمومية ذات صبغة إدارية
epic ية معنوية و االستقالل املايل ويعد تاجر مع هيئات خمتلفة سواء أشصخاص طبيعية أو معنوية و يتمتع بشصخص

و السكنات االجتماعية التسامهية و ، ذلك من خالل شرائها لألراضي املصخصصة الجناز السكنات االجتماعية
أمالك الدولة و كذلك الوكاالت  واحملالت التجارية من اجلماعات احمللية الدائرة أو من مديرية، السكنات الرتقوية

 العقارية.

 ديوان الترقية والتسيير العقاري الثاني:مهام وعائدات المطلب
إن طبيعة و أمهية احلاجات اليت جيب أن تتوفر لدى كل مواطن ليقوم بالدور األساسي املكلف به يف  

فلديوان الرتقية  كفبذل، السكنأساس  عملية النهوض بالبالد تفرض على الدولة االهتمام بانشغاالت املواطنني و
 و التسي ر العقاري مهام سامية ونشاطات متعددة.

 1الفرع األول:مهام ديوان الترقية و التسيير العقاري

لديوان الرتقية والتسي ر العقاري مهام متس اجلانب االجتماعي للمواطنني و نلمس  _مهام ذات طابع اجتماعي:1
االجتماعية اليت تتمثل يف إعانات كب رة من الدولة تقدم للمواطنني بصفة غ ر ذلك خاصة يف ميدان السكنات 

فمساندة الدولة للمواطن ذوي الدخل الضعيف لدولة لربامج السكنات االجتماعية، مباشرة و ذلك بتمويل ا
 ؛يستهان هبا يف سبيل إسكاهنم و ال سيما الفئات االجتماعية اليت تعيش ظروف جد عس رة مساندة ال

مهام ديوان الرتقية و التسي ر العقاري ال يتوقف عن املهام االجتماعية و تعامالهتا  _مهام ذات طابع اقتصادي:2
ينحصر فقط مع الفئات احملرومة بل تعامل الديوان يكون مع خمتلف الفئات سواء ذات الدخل الضعيف أو  ال

عمليات جتارية و ال سيما يف جمال بيع السكنات  املرتفع نوعا ما أو املتوسط وبذلك فالديوان يهدف إىل ممارسة
الرتقوية واحملالت التجارية اليت يعد مثنها باهظا نوعا ما باملقارنة مع مثن تأج ر السكنات االجتماعية و ترجع 
عائدات بيع هذه العقارات إىل حتقيق الربح على مستوى الديوان هذا فيما خيص العقارات اليت يشرف الديوان 

 .زها و اليت تعود ملكيتها لهعلى اجنا

 

 

                                                           
1
 من وثائق المؤسسة 
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 1الفرع الثاني:عائدات ديوان الترقية و التسيير العقاري

فيما خيص العقارات اليت قام ببنائها املدمر الفرنسي فلديوان فائدة كب رة يف التعامل هبا إذ أن الديوان كان  
مس ر فقط هلذه املمتلكات دون أن يكون مالكا هلا ودون أن يستفيد من عائداهتا بل تعود إىل خزينة الدولة و 

ات اليت كانت ملك الدولة إىل ديوان الرتقية والتسي ر حتولت ملكية العقار 1 93/290لكن بصدور املرسوم التنفيذي 
 العقاري.
حيت ، أصبحت عائدات البيع تعود إىل ديوان الرتقية و التسي ر العقاري 93/290وبعد صدور املرسوم 

 يلي: تنص على ما
 ؛للمحل ذو طابع سكي بالنسبة %20يستفيد ديوان الرتقية و التسي ر العقاري فائدة قدرها  -
احملل ذو الطابع التجاري واملهي فانه يساهم يف تنمية االقتصاد الن هذه الفوائد تدفع الديوان إىل أما  -

 .اجناز املشاريع و الربامج السكنية تساهم يف إنعاش االقتصاد الوطن

 

 الهيكل التنظيمي و النظام المالي لديوان الترقية و التسيير العقاري المطلب الثالث:
 هنعلم أنو ، هياكل ديوان الرتقية و التسي ر العقاري بقرار من مدير املؤسسة طبقا لألحكامفيحدد تنظيم  

 لكل مؤسسة هيكلها التنظيمي اخلاص هبا و سوف نقوم بتقدمي اهليكل التنظيمي لديوان الرتقية و التسي ر العقاري.
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 وثائق املؤسسة. 1
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 تقديم الهيكل التنظيمي لديوان الترقية و التسيير العقاري  األول:الفرع 

 . الهيكل التنظيمي لديوان الترقية والتسيير العقاري -3/1-الشكل رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 المصدر :من وثائق المؤسسة

خلية األمن و الوسائل 

 العامة

 دائرة  الموارد

البشرية و الوسائل 

 العامة

 مصلحة المالية
مصلحة الوسائل 

 العامة

 مصلحة التحصيل
مصلحة الدراسات و 

 البرمجة

 المدير العام

 مصلحة اإلعالم اآللي

مصلحة الشؤون القانونية 

 المنازعات و

 مدير عام مساعد
 خلية التدقيق الداخلي

 اخلي

 مصلحة الصفقات

دائرة التحكم في 

 انجاز المشاريع

مصلحة الصيانة و 

 المحافظة على الحظيرة

مصلحة التنازل عن أمالك 

 الدولة

 مصلحة استغالل الحظيرة

 مصلحة إعادة التأهيل

 

 المصلحة التجارية

مصلحة الترقية العقارية و 

 العقار وإعادة التأهيل

دائرة تسيير و صيانة 

 الحظيرة

دائرة تنمية الترقية 

العقارية و العقار و إعادة 

 التأهيل

 مصلحة المحاسبة

دائرة المالية و 

 المحاسبة

 مصلحة الموارد

البشرية و الوسائل 

 العامة

فرع شبكة الطرقات 

 المختلفة مؤقتا

 مصلحة متابعة العمليات

 مصلحة االستثمارات
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يعتلي اهلرم السلمي و يتعني مبوجب مرسوم تنفيذي بناءا يرأس ديوان الرتقية و التسي ر العقاري مدير عام  
 على اقرتاح من الوزير املكلف بالسكن وال ميكن تعويضه إال بالشكل نفسه.

 كما انه يعترب املسؤول األول للمؤسسة إداريا و ماليا.
 
 مجلس إدارة الديوان-1

 يتشكل جملس إدارة الديوان من األعضاء التالية: 2005جوان  20املؤرخ يف  688طبقا للقرار  
 ؛مدير التصخطيط و التهيئة العمرانية -
 أمني اخلزينة؛ -

 مها ممثالن عن وزارة املالية.
 ممثل اإلدارة املركزية؛ -
 ممثل اإلدارة احمللية؛ -

 مها ميثالن وزير السكن و العمران.
 ممثلني عن عمال الديوان. -

على مستوى الديوان تتمثل يف حمافظ احلسابات الذي يتم تعيينه من باإلضافة إىل وجود هيئة خارجية  
 سنوات. 3طرف أعضاء جملس اإلدارة ملدة 

 
 دوائر الديوان-2

دوائر تشرف عليها املديرية العامة و يتوىل املدير العام تعيني رؤساء الدوائر و جند ديوان  5يتشكل الديوان من 
 الرتقية و التسي ر العقاري لوالية مستغامن كغ ره من الدواوين يتشكل من:

 دائرة التحكم يف اجناز ملشاريع؛ -
 دائرة تسي ر املمتلكات؛ -
 ؛دائرة املوارد البشرية والوسائل العامة -
 املالية واحملاسبة؛دائرة  -
 دائرة تنمية الرتقية العقارية و العقار. -
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 و يوجد إىل جانب هؤالء الدوائر خاليا تتجلى يف:
 خلية األمن الداخلي للمؤسسة؛ -
 ية الشؤون القانونية و املنازعات؛خل -
 الرقابة الداخلية؛خلية  -
 خلية التنظيم و أمناط اإلعالم و االتصال. -

  
 1النظام المالي لديوان الترقية و التسيير العقاري الثاني:الفرع 

ال ميكن ألي مؤسسة خاصة أو عامة حملية أو وطنية منتجة أو غ ر منتجة أن تقوم بأية اجنازات دون أن  
ومن هذا املنطلق فان ديوان الرتقية و التسي ر العقاري كغ ره من املؤسسات  ،تنتهج سياسة مالية خاصة هبا

 االقتصادية له تسي ره املايل اخلاص به.
املتضمن حتويل ملكية األمالك العقارية اليت كانت شاغرة مبقتضى 1993نوفمرب  28 املؤرخ يف1 القانون -

 ة و التسي ر العقاري؛واوين الرتقيو اليت كانت تابعة للدولة إىل د 66/102االمر
فان عملية احملاسبة لدواوين الرتقية و التسي ر العقاري تكون ذات  91/147طبقا للمرسوم التنفيذي و  -

 ديسمرب من كل سنة؛ 31الطابع التجاري و يتم فتح السنة اجلديدة يف أوائل يناير و تغلق يف 
بالنسبة للمداخيل فإهنا  ؛و النفقات وان تتشكل من املداخيلفان ميزانية الدي 93/108وحسب املرسوم  -

 تتشكل من:
 ؛إيرادات الكراء -
 إيرادات البيع باإلجيار. -

 
يتعامل ديوان الرتقية و التسي ر العقاري لوالية مستغامن مع عدة مؤسسات مالية أوهلا الصندوق الوطي  
 %  100الذي يعترب املمول الرئيسي للمشاريع السكنية اليت يشرف الديوان على اجنازها بنسبة   CNLللسكن 

 ؛فيما خيص السكنات االجتماعية التسامهية  %30وبنسبة 
 ة، باإلضافBDLاحملليةبنك التنمية  كوكذل ،TPالعامةكما تتعامل مع مؤسسات مالية أخرى كاخلزينة  

و حديثا مت التعامل مع  CCPو زيادة على ذلك هناك احلساب الربيدي CPAإىل قرض الشعيب اجلزائري 
 الصندوق الوطي ملعادلة اخلدمات االجتماعية كمؤسسة جديدة تقدم إعانات للمواطنني.

 
 

                                                           
1
 من وثائق المؤسسة 
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 المالية نسبالمؤشرات و الباستخدام للمؤسسة المالي  األداءالمبحث الثاني: تقييم 
و   جهة، من استحقاقها بتاريخ التزاماهتا مواجهة على  قدرهتا مبدى مؤسسة ألي املالية الوضعية تقاس 

 و البقاء هلا يضمن ما أخرى، جهة من توسيعه و نشاطها تطوير يف تساعدها مالية عوائد خلق إمكانية مبدى
ديوان  على تطبيقا به سنقوم ما هذا و املؤسسة نشاط عن عليها املتحصل املعلومات باستصخدام ذلك و االستمرار

 املؤشرات و النسب أهم على باالعتماد ذلك و املالية املؤسسة وضعية حتليل خالل من ،الرتقية و التسي ر العقاري
 2011/2013 فرتة الدراسة خالل امللية،

 
 و تحليل القوائم المالية لديوان الترقية و التسيير العقاري : عرضاألولالمطلب 
و  2013-2011يف هذا املطلب سنقوم بدراسة حتليلية للوضعية املالية للمؤسسة يف الفرتة املمتدة ما بني  

 و حسابات النتائج كما يلي: ةبني هذه السنوات الثالث باالستصخدام امليزانية املالي باملقارنة ذلك
 

 الميزانية المالية تحليل :األولالفرع 

 األصولجانب  -1
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 2013-2012-2011لسنة  األصوليوضح الميزانية المالية جانب  -3/1-رقمالجدول 
 2013 2012 2011 األصول

       غير جارية أصول

        

       فارق بين االقتناء

        

   276,77 507   109,10 451   341,44 219 المعنوية  التثبيتات

        

   140,31 698 593   067,64 640 179 21   704,55 421 035 17 العينية التثبيتات

   454,23 771 80   522,00 103 46   522,00 103 46  أراضي

   715,71 563 489   200,64 591 506   551,83 149 525 مباني

   970,37 362 23   101,40 725 17   298,43 868 13 رخر األالعينية  التثبيتات

     243,60 220 609 20   332,29 300 450 16 في شكل امتيازات التثبيتات

        

   083,93 337 176   147,58 557 158   115,27 291 137 الجاري انجازها التثبيتات

        

   579,76 766 83   970,79 091 90   116,96 539 102 الماليةالتثبيتات 

       المؤسسات المشاركة ةالمساهمة المقومسندات 

       الدائنة الحساباتو  أرخر مساهمات 

        األرخر السندات المثبتة 

   579,76 766 83   970,79 091 90   116,96 539 102 غير جارية األرخر المالية  األصولرخسائر القيمة عن 

   080,77 309 854   295,11 740 428 21   278,22 471 275 17 مجموع الصول غير جارية

       الجارية األصول

        

   831,58 537 781   480,73 624 594   591,26 576 431 التنفيذمخزونات و منتوجات قيد 

        

   134,82 623 700   966,02 996 589   098,45 376 512 دائنة و إستخدمات مماثلة حسابات

   478,60 633 436   309,61 883 336   848,33 497 254 الزبائن 

   013,86 113 65   475,57 628 54   397,67 548 67 آرخرونمدينون 

   342,36 175 199 198485,180,84   852,45 329 190 الضرائب

       أرخر جارية  أصول

        

   288,16 075 049 1   909,41 669 256 1   047,09 097 225 1 ما شابهها جوداتوالم

       األموال الموظفة و األصول المالية الجارية األرخر 

   288,16 075 049 1   909,41 669 256 1   047,09 097 225 1 الخزينة

   254,56 236 531 2   356,16 291 441 2   739,80 049 169 2 الجارية األصولمجموع 

        

   335,33 545 385 3   651,27 031 870 23   015,02 521 444 19 لألصولالمجموع العام 

 .املؤسسة وثائق من: المصدر
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 األصول جانبتحليل 
 يلي: ما ةامليزاني أصولنالحظ من خالل تقييم جدول  
و هذا  دج 15132596983.11بقيمة  تزيدنالحظ  2011مع  2012غ ر اجلارية لسنة األصولعند مقارنة  

 2013غاية سنة  إىلالتناقص ، و استمر هذا العينة التثبيتاتيف  أصول امليزانية املتمثلةبعض عناصر  زيادة إىلراجع 

يف شكل  التنازل عن التثبيتات إىلو السبب يعود  2012مع السنة دج مقارنة1288565214.34حيث قدر ب 
 .امتيازات
، و هذا دج 272241616.36نالحظ تزايد بقيمة  2011مع سنة 2012اجلارية لسنة األصولعند مقارنة  

 .دج89944898.40 قيمةب 2013و الزبائن و استمر يف التزايد حيث قدرت الزيادة يف  احملزوناتزيادة  إىلراجع 
 

 جانب الخصوم -2
 غ ر اخلصوم اخلاصة، األموال رؤوس : وهي أقسام ثالث إىل وتنقسم امليزانية من املوارد جانب متثل 

 :اآليت اجلدول يف موضح هو كما اجلارية واخلصوم اجلارية
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 2013-2012-2011لسنة الخصوم  يوضح الميزانية المالية جانب -3/2-الجدول رقم

 2013 2012 2011 الخصوم 

       رؤوس األموال الخاصة

        

   589,83 502 888 1   589,93 502 888 1   589,83 502 888 1 المال الصادر رأس

       رأس مال غير مستعان به

1عالوات و احتياطات مدمجة )  )  1 238 062,18   1 238 062,18     

       فوارق إعادة التقييم

1فارق المعادلة )  )        

   732,54 542 67   356,11 675 27   743,00 553 60- النتيجة الصافية

   196,91 616 679-   577,73 944 717-   163,74 116 673- األرخر  /ترحيل من جديدرؤوس األموال الخاصة 

        

       (1حصة الشركة المدمجة)

        

1حصة ذوي األقلية ) )         

        

   125,46 429 276 1   430,39 471 199 1   745,27 070 156 1 -1-المجموع  

        

       الجاريةالخصوم غير 

        

   559,41 239 837   396,58 962 786   010,51 263 762 قروض و ديون مالية

       ضرائب )مؤجلة و مرصدة (

     243,60 220 609 20   332,30 300 450 16 ديون أرخر  غير جارية

   069,41 197 29   698,33 363 27   561,71 601 23 مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا

        

   628,82 436 866   388,51 546 423 21   904,52 164 236 17 -2-مجموع الخصوم غير الجارية 

        

       لخصوم الجاريةا

        

   855,11 721 72   285,05 169 34   116,77 718 8 موردون و حسابات ملحقة

   894,35 553 62   197,03 638 53   543,53 529 53 ضرائب

   801,59 403 107 1   430,29 206 159 1   704,93 037 990 ديون أرخر 

       رخزينة الخصوم

        

   581,05 679 242 1   882,37 013 247 1   365,23 285 052 1 -3-مجموع الخصوم الجارية 

        

   335,33 545 385 3   651,27 031 870 23   015,02 521 444 19 المجموع العام للخصوم

 املؤسسة وثائق من: المصدر
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 تحليل جانب الخصوم
 حبيث: 2013-2011تغي ر يف عناصر اخلصوم للميزانية خالل الفرتة نالحظ  أعالهاجلدول من خالل  

 إىلو استمر   دج 4340085.2كان بقيمة  2012هناك تزايد مستمر  حبيث يف سنة  الخاصة: األموالس و رؤ  -
 .الربح الناتج عن العمليات املؤسسة إىل راجعو هذا دج  76957695.07بقيمة  2013غاية سنة 

بقيمة  2012تزايد يف سنة  إذخالل الثالث سنوات، حظ تذبذب نال :الخصوم غير الجارية -
دج  20557109759.69بقيمة  2013كن تناقص يف سنة زيادة الديون املالية و ل إيلجع را دج 4187381483.99

 .تسديدهاو  لاألجطويلة  و هذا بعد التصخلص من  الديون 2012نة ة الزيادة يف سمبنصف قي أي
دج  4334301.32بقيمة دج مث تناقصت 194728517.14بقيمة  2011نالحظ تزايد يف سنة  :خصوم الجاريةال -

 .األجلتناقص الديون قص رة  إىل راجعو هذا   2013 يف سنة
 

 النتائج حساباتالفرع الثاني: تحليل 
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 2013-2012-2011حسابات النتائج لسنة -3/3-الجدول رقم

 من وثائق املؤسسةالمصدر: 

 

  2011 2012 2013 

   814,58 336 584   344,43 538 249   925,81 082 268 رقم األعمال

تغيرات المحزونات والمنتجات المصنعة والمنتجات قيد 

 التصنيع
152 161 207,38   166 843 164,56   130 717 757,74   

   593,40 774 1     218,25 783 3 اإلنتاج المثبت

       إعانات االستغالل

   165,72 829 716   508,99 381 416   351,44 027 424 (1السنة المالية) إنتاج

   851,15 482 37   294,01 852 26   877,10 406 18 المشتريات المستهلكة

   037,00 338 391   801,95 329 188   302,55 803 200 األرخر  تاواالستهالكالخدمات الخارجية 

2استهالكات السنة المالية )  )  219 210 179,65   215 182 095,96   428 820 888,51   

   177,21 008 288   413,03 199 201   171,79 817 204 المضافة لالستغالل القيمة(3)=(2-1)

   805,71 439 295   405,42 432 303   191,38 250 243 المستخدمين ءأعبا

   561,87 724 19   814,11 100 8   670,73 037 7 الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة

   090,37 156 27-   806,50 333 110-   690,32 470 45- (4إجمالي فائض االستغالل) 

   789,54 596 21   828,94 321 27   281,89 686 25 المنتوجات العملياتية األرخر 

   113,25 678   956,45 387   830,54 476 3 األعباء العملياتية األرخر 

   195,64 625 69   960,28 168 37   167,70 827 49 المخصصات لالهتالكات و المؤونات ورخسارة القيمة

   209,51 843 142   310,69 055 145   674,35 494 12 استرجاعات رخسائر القيمة و المؤونات

   599,70 980 66   416,40 486 24   732,32 593 60- (5النتيجة العملياتية) 

   132,84 567   112,88 189 3   855,66 40 المنتوجات المالية

   000,00 5   173,17   866,34 المالية األعباء

   132,84 562   939,71 188 3   989,32 39 (6النتيجة المالية) 

   732,54 542 67   356,11 675 27   743,00 553 60-  العادية قبل النتيجة(7)=(6+5)

       الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

       الضرائب المؤجلة)تغيرات( عن النتائج العادية

   297,52 836 881   761,50 947 591   163,34 249 462 منتجات األنشطة العاديةمجموع 

   564,98 293 814   405,39 172 564   906,34 802 552 ةمجموع أعباء األنشطة العادي

   732,54 542 67   356,11 675 27   743,00 553 60- النتيجة الصافية لألنشطة العادية (8)

       عادية)منتجات يجب تبياينها(عناصر غير 

       عناصر غير عادية)أعباء يجب تبياينها(

       النتيجة غير العادية (9)

10صافي نتيجة السنة المالية )  )  -60 553 743,00   27 675 356,11   67 542 732,54   

حصة الشركة الموضوعة موضع المعادلة في النتيجة 

 (1الصافية 
      

1صافي نتيجة المجموع المدمج )  ) (11)        

1ومنها حصة ذوي األقلية )  )        

       حصة المدمج (1)
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 ليلالتح
 2011الصافية لسنة  النتيجة الثالث أنمن خالل مراجعة جدول حسابات النتائج للسنوات  نالحظ 
استمر و  ،دج 27675356.11عرفت ربح قدر ب  2012السنة لكن يف  دج 60553743.00سارة قدرت بعرفت خ

 .2013يف السنةدج  6752732.54ر هذا النمو حيث قد

 
 2013-2012-2011المختصرة لسنة المالية الميزانية  إعداد: الثالثالفرع 

 2011المختصرة لسنة المالية ةالميزانييمثل  -3/4-الجدول رقم   
 النسبة الخصوم النسبة   األصول
 غير الجارية األصول

17 275 471 278,22   

 
 

 

%88.84 

 

 الخاصة األموالرؤوس 
1 156 070 745,27   

%5.95 

 الخصوم غير الجارية
17 236 164 904,52 

   

88.64% 

 الجارية األصول
2 169 049 739,80 

 

%11.16 
 الخصوم الجارية

1 052 285 365,23   

%5.41 

 األصولمجموع 
19 444 521 015,02   

 مجموع الخصوم %100
19 444 521 015,02   

%100 

 من إعداد الطالبةالمصدر:     
  2012المختصرة لسنة ةالميزانييمثل  -3/5-الجدول رقم   

 النسبة الخصوم النسبة   األصول
 جاريةغير  األصول

21 428 740 295,11 

 

 

%89.77 

 

 الخاصة األموالرؤوس 
1 199 471 430,39 

%5.03 

 الخصوم غير الجارية
21 423 546 388,51 

%89.75 

 جاريةال األصول
2 441 291 356,16   

%10.23 

 الخصوم الجارية
1 247 013 882,37  

%5.22 

 مجموع االصول

23 870 031 651,27 

 مجموع الخصوم %100

23 870 031 651,27 

100% 

 من إعداد الطالبةالمصدر:     
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  2012المختصرة لسنة الميزانيةيمثل  -3/6-الجدول رقم   
 النسبة الخصوم النسبة   األصول
 جاريةغير  األصول

854 309 080,77   

 

 

 

%25.23 

 الخاصة األموالرؤوس 
1 276 429 125,46 

 

%37.70 

 الخصوم غير الجارية
866 436 628,82 

 

%25.60 

 الجارية األصول
2 531 236 254,56 

 

%74.77 

 

 الخصوم الجارية
1 242 679 581,05  

 

%36.71 

 األصولمجموع 
 3 385 545 335,33   

 

%100 
  مجموع الخصوم

3 385 545 335,33   

 

%100 

 من إعداد الطالبةالمصدر:     
 تشخيص الهيكل المالي -1

يف مقارنة عنصر من عناصر  املتمثلةنسب معينة و  نأخذل هيكل املايل للميزانية يف وقت معني لتشكي 
 كما 2013- 2011بالنسبة للصخصوم، و الفرتة املعنية يف هذه الدراسة هي  الشيءو نفس  صولاأل بإمجايل األصول

 يلي:
  األصولنسبة هيكلة 

، إليهنوضح طبيعة نشاط املؤسسة و القطاع االقتصادي الذي تنتمي  صولمن خالل نسب هيكلة األ 
 املراحل:على خمتلف  األصوللتوزيع عناصر  األنسبالوضعية  إيل إيل الوصول باإلضافة

 
 صولنسب هيكلة األ -3/7-رقم جدول   

 2013 2012 2011 العالقة النسبة 

 25.23% 89.77% %88.84 األصولمجموع \غير الجارية األصول جارية غير  األصولهيكلة 

 74.77% 10.23% 11.16% األصولمجموع \الجاريةاألصول  الجارية األصولهيكلة 

 100% 100% 100%  المجموع

 من إعداد الطالبةالمصدر:     
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 نالحظ تذبذب يف النسب: أعالهمن خالل اجلدول 
و هذا  %25.23 إىل 2013كب رة يف سنة  بنسبةمث تناقص  2012هناك تزايد يف سنة  :غير جارية األصولنسبة  -

 ؛يف شكل امتياز التثبيتات التنازل عنراجع إىل 
الزيادة يف قيمة  على و هذا راجع 74.77بنسبة  2013 سنة نالحظ تزايد كب ر يف: الجارية األصولنسبة  -

 .نفيذالتقيد  األشغالاملصخزونات و 
 

 :املستثمرة و ذلك من  األموالهي نسب  تعرب عن الوضعية املثلى باستعمال  نسب هيكلة الخصوم
 خالل اجلدول التايل:

 نسب هيكلة الخصوم -3/8-رقم جدول
 2013 2012 2011 العالقة النسبة 

 %37.70 %5.02 %5.94 مجموع الخصوم\الخاصة  األموالرؤوس  الخاصة  األموال رؤوسهيكلة 

 25.60% 89.75% 88.64% مجموع الخصوم\الخصوم غير الجارية  1الدائمة األموال هيكلة

 %36.70 5.22% %5.41 مجموع الخصوم\الجارية الخصوم خصوم الجاريةلهيكلة ا

 100% 100% 100%  المجموع

 من إعداد الطالبةالمصدر: 

 

و ذلك   2013يف سنة  عرفت تناقص كب ر  الدائمة  األموال نسبة  : أعاله لاجلدو نالحظ من خالل  
 .%32بنسبة  زايدتاخلاصة اليت ت األموالالعتمادها على رؤوس 

 
 مؤشرات التوازن المالي التحليل بواسطة  الثاني:المطلب 
أصول امليزانية و مقابلتها خبصومها كل حسب تبويبها و مدة استحقاقها،  مالتوازن املايل يكون باستصخدا 

عليها من خالل مؤشرات التوازن املايل  ةمن اجل احلكم على مقدرة املؤسسة على مواجهة اخلصوم املستحق
 املتمثلة يف ما يلي :

 يف املايل التوازن حتقق املؤسسة كانت إذا ما ملعرفة مهم مؤشر العامل املال رأس :Frمال العامل رأس ال -1
 حتققه ال أم الطويل املدى

 جارية غير األصول \ الدائمة العامل=األموال المال رأس

                                                           
1
 اخلاصة+ اخلصوم غ ر اجلارية األموالرؤوس  
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 2013-2012-2011رأس المال العامل لسنة -3/9-الجدول رقم
 2013 2012 2011 البيان 

 الخاصة  األموالرؤوس 
 +الخصوم غير جارية

 االصول غير جارية -

1.156.070.745.27 

17.236.164.904.51 

17.275.471.278.22 

1.199.471.430.39 

21.423.546.388.51 

21.428.740.295.11 

1.276.429.125.46 

866436.628.28 

854.309.080.77 

FR 1.116.764.371.56 1.194.227.523.79 1.288.556.673.51 

 من إعداد الطالبةالمصدر:     
 

 التوفيق على املؤسسة قدرة عدم من العامل املال لرأس االحتياج ينشأ :BFRالمال العامل رأساحتياجات  -2
 األصول بني بالفرق عنه يعرب و املتداولة األصول متويل يف خلل فينشأ األجل قص رة الديون و االستغالل دورة بني

 باملوارد تغطيته تتم خلل هناك أن يعي موجبا الفرق كان فإذا املصرفية السلفات ماعدا املتداولة اخلصوم و املتداولة
 :يلي كما حسابه يتم و االستثمار دورة أي الدائمة

 اخلصوم( خزينة – اجلارية اخلصوم جمموع) – (األصول اخلزينة –اجلارية األصول =)جمموع .ع م .ر. إ
 

 2013-2012-2011رأس المال العامل لسنةاحتياجات -3/10-الجدول رقم 
 2013 2013 2011 البيان

 مجموع األصول الجارية
 خزينة األصول -

2.169.049.739.80 

1.225.097.047.09 

2.441.291.356.16 

1.256.669.909.41 

2.531.236.254.56 

1.049.075.288.16 

 1.482.160.966.40 1.184.621.446.75 943.952.692.71  -01-نتيجة

 مجموع الخصوم الجارية
 خزينة الخصوم -

1.052.285.365.23 

0 

1.247.030.882.37 

0 

1.242.679.581.05 

0 

 1.242.679.581.05 1.247.030.882.37 1.052.285.365.23 -02-النتيجة 

BFR(=01)-(02) 108.332.672.52- 62.392.435.62- 58.053.134.30- 

 إعداد الطالبةمن المصدر:     
 طرح بعد املؤسسة تصرف حتت اإلمجايل العامل املال رأس بني الفرق هي اخلزينة :TNالخزينة الصافية – 3

 :الدراسة فرتة خالل اخلزينة تغ رات يوضح التايل اجلدول العامل، و املال رأس من العامل املال رأس احتياجات
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 2013-2012-2011الخزينة الصافية لسنة-3/11-الجدول رقم  

 2013 2012 2011 البيان

FR 1 116 764 371,56   1 194 227 523,79   1 288 556 673,51   

BFR -108 332 672,52   -62 392 435,62   -58 053 134,30   

TN 1 225 097 044,08   1 256 919 959,41   1 346 609 807,81   

 من إعداد الطالبةالمصدر:     
 

 2013-2011خالل الفترة  TN-BFR-FRيمثل تطور -3/2-الشكل رقم

 

 

 
 

 
 من إعداد الطالبةالمصدر: 

 

 : التحليل بواسطة النسب الماليةالمطلب الثالث
نسب مالية عديدة، فكل  كن باعتبار انه هناك، و لنستصخدم النسب املالية ؤسسة ملايل لامل داءاأللتقييم  

 أداء النسب املالية لتقييم  أهم اخرتناالدراسة  هذه يف  ، و مع طبيعة نشاطها تتالءمالنسب اليت  مؤسسة تأخذ
 .2013-2011 العقاري خالل الفرتة ديوان الرتقية و التسي ر

 النسب نلصخص مجيع عناصر امليزانية لسنوات الثالث يف جدول: إىلقبل التطرق  
 2013-2012-2011يوضح عناصر الميزانية لسنة  -3/12-الجدول رقم

 2013 2012 2011 البيان

 غير جارية  األصول
 جارية األصول

17.275.471.278.22 

2.169.049737.80 

2.142.874.295.11 

2.441.291.356.16 

854.309.080.77 

2.531236.254.56 

 3.385.545.335.33 23.870.031.651.27 19.444.521.015.02 األصولمجموع 

 الخاصة  األموالرؤوس 
 الخصوم غير جارية

 الخصوم الجارية

1.156.070.745.27 

17.236.164.904.52 

1.052.285.365.23 

1.199.471.430.39 

21.423.546.338.51 

1.247.013.882.37 

1.276.429.125.46 

866.436.628.82 

1.242.679.581.05 

 3.385.545.335.33 23.870.031.651.27 19.444.521.015.02 مجموع الخصوم

 من إعداد الطالبةالمصدر:     

-500 000 000,00

0,00

500 000 000,00

1 000 000 000,00

1 500 000 000,00

2011 2012 2013

FR

BFR

TN
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 أجالنيها يف يتعرب هذه النسبة على مدى قدرة املؤسسة على مواجهة التزاماهتا اجتاه دائنسب السيولة : -1
 االستحقاق 

 2013-2012-2011تطور نسب السيولة سنة  -3/13-رقم جدولال  
 2013 2012 2011 العالقة النسبة 

 %2.04 %1.96 %2.06 الخصوم الجارية\جارية أصول نسبة التداول

 %1.40 %1.48 %1.65 الخصوم الجارية\مخزون-الجارية األصول نسبة السيولة السريعة

 %0.84 %1.00 %1.16 الخصوم الجارية اهشابه موجودات و ما نسبة النقدية

 من إعداد الطالبةالمصدر:     
 

 2013-2011الفترة  خالل نسب التداوليمثل تطور -3/3-الشكل رقم

 
 من إعداد الطالبةالمصدر: 

 
 نسب النشاط و معدالت دوران -2

 األعماليف حتقيق رقم  أصوهلا إدارةو كفاءة املؤسسة على استصخدام و  قدرةتعرب هذه النسب على مدى  

 2013-2012-2011تطور نسب النشاط و معدالت دوران سنة  -3/14-جدول رقم 

 2013 2012 2011 العالقة النسبة 

 %17.27 %1 %1.37 األصول مجموع \األعمالرقم  األصول إجماليمعدل دورن 

 %67.44 %1.16 %1.55 جارية غير  األصول مجموع\األعمالرقم  جاريةغير  األصولمعدل دوران 

 %47.02 %20 %25 الجارية األصول مجموع\ األعمالرقم  الجارية األصولمعدل دوران 

 %45.62 %20.80 %23.18 الدائنة رصيد الذمم\ األعمالرقم  الدائنة معدل دوران الذمم 

 %55.70 %19.85 %21.88 الموجودات و ما شابهها\ األعمالرقم  معدل دوران النقدية

 من إعداد الطالبةالمصدر: 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

2011 2012 2013

 نسبة التداول

 نسبة السيولة السريعة

 نسبة النقدية
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 2013-2011الفترة  خالليمثل تطور نسب النشاط و معدالت دوران -3/4-الشكل رقم

 
 الطالبةمن إعداد المصدر: 

 
 نسب الهيكل التمويلي و اليسر المالي -3

 .األجل بالتزاماهتا طويلةاملؤسسة على الوفاء  قدرةتعرب هذه النسب على مدى 
 

 2013-2012-2011تطور نسب الهيكل التمويلي و اليسر المالي سنة  -3/15-جدول رقم

 2013 2012 2011 العالقة النسبة 

نسبة التمويل الخارجي) نسبة 
 السداد( قابلية

 جارية( الخصوم الجارية+الخصوم غير)
 األصول مجموع\

%94.58 %94.77 %63.29 

 149.4% 5.59% 6.69% األصول غير جارية \ الخاصة األموالرؤوس ) الداخلي)الدائم( نسبة التمويل

 

 \ الخصوم الجارية+الخصوم غير جارية() نسبة المديونية العامة
 الخاصة األموالرؤوس 

1590% 1886% %167 

 97.35% 1.04% 9.10% الخاصة األموالرؤوس  \الخصوم الجارية  األجلنسبة المديونية القصيرة 

 %60.52 %5.29 %6.32  الديون مجموع \الخاصة  األموالرؤوس  نسبة االستقاللية المالية 

 من إعداد الطالبةالمصدر: 
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 2013-2011الفترة  خالليمثل تطور نسب الهيكل التمويلي و اليسر المالي  -3/5-الشكل رقم

 
 ةمن إعداد الطالبالمصدر: 

 
 نسب الربحية -4

 نسبة ربحية المبيعات -

 2013-2012-2011تطور نسب ربحية المبيعات سنة  -3/16-جدول رقم
 2013 2012 2011 العالقة النسبة

 %11.56 %11.09 -%22.58 األعمالرقم \اإلجماليالربح  اإلجمالينسبة هامش الربح 

 %49.29 %80.63 %76.40 األعمالرقم \القيمة المضافة نسبة هامش القيمة المضافة

 %4.64- %-44.21 %16.96- األعمالرقم  \فائض االستغالل نسبة هامش فائض االستغالل

 %11.46 %9.81 %-22.60 األعمالرقم  \نتيجة االستغالل االستغالل  نتيجةنسبة هامش  

 %11.56 %11.09 %-22.58 األعمالرقم  \النتيجة الصافية نسبة هامش الربح الصافي 

 من إعداد الطالبةالمصدر: 
 

 2013-2011الفترة  خاللربحية المبيعات يمثل تطور نسب -3/6-الشكل رقم

  
   من إعداد الطالبةالمصدر: 
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 نسبة المردودية -

 2013-2012-2011سنة  المردوديةنسبة  تطور -3/17-جدول رقم
 2013 2012 2011 العالقة النسبة 

 %3.12 %0.11 %-0.33 1االقتصادية األصول \نتيجة االستغالل المردودية االقتصادية

 %5 %2 %-5 الخاصة األموالرؤوس  \النتيجة الصافية  المردودية المالية

 %11.56 11.9% %22.58 األعمالرقم  \النتيجة الصافية  مردودية النشاط

 من إعداد الطالبةالمصدر:     
 

 2013-2011الفترة  خالل المردوديةيمثل تطور نسب -3/7-الشكل رقم

 
 

 من إعداد الطالبةالمصدر: 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 جاريةاألصل االقتصادي = رؤوس األموال الخاصة+ الخصوم غير  1
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  المبحث الثالث: لوحة القيادة كوسيلة لتقييم األداء المالي
املؤشرات املالية و النسب املالية، اليت مت احلصول عليها يف  النتائج سنقوم يف هذا املبحث بتسجيل 

من اجل حتليل و  و ذلك لتصميم لوحة القيادة الطرقباعتبار اجلداول إحدى  املبحث السابق يف جدول واحد،
 ، مع العلم أن ديوان الرتقية و التسي ر العقاري ال يقوم بالتحليل املايل، و التفس رها و اخلروج باستنتاجات

 يستصخدم لوحة القيادة لتقييم أدائه املايل.

 
 المطلب األول: اقتراح لوحة قيادة نموذجية للمؤسسة
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 لوحة القيادة المقترحة -3/18-رقم الجدول 
 

نسبة  2012-2011انحراف 2013 2012 2011 المؤشرات      

 االنحراف

نسبة  2013-2012انحراف

 االنحراف

زن 
لتوا

ت ا
شرا

مؤ
الي

الم
 

FR 1.116.764.371.56 1.194.227.523.79 1.288.556.673.51 77.463.152.23 6.48% 94.329.149.72 7.32% 

BFR 108.332.672.52- 62.392.435.62- 58.053.134.30- 45.940.236.88 73.63%- 4.339.301.32 7.47-% 

TN 1.225.097.044.08 1.256.919.959.41 1.346.609.807.81 31.822.915.33 2.53% 89.686848.40 6.66% 

ولة
سي

ب ال
نس

 

 3.44% 0.07% 5.1-% 0.1 -% %2.04 %1.96 %2.06 نسبة التداول

 5.71% 0.08% 11.49-% 0.17 -% %1.40 %1.48 %1.65 نسبة سيولة السريعة

 19.05-% 0.16-% 0.16-% 0.16-% %0.84 %1 %1.16 نسبة النقدية

اط
لنش

ب ا
نس

 

 94.20% 16.25% 12.78-% 12.78-% %17.25 %1 %3.78 األصول معدل دوران إجمالي

 98.27% 66.28% 33.32-% 0.39-% %67.44 %1.16 %1.55 غ جارية  داال صولم.

 57.46% 27.02% 25-% 5-% %47.02 %20 %25 الجارية األصولم.د 

 54.4% 24.82% 11.44-% 2.38-% %45.62 %20.80 %23.18 م.د الذمم الدائنة

 64.36% 35.85% 10.22-% 2.03 -% %55.70 %19.85 %21.88 معدل دوران النقدية

لي 
موي

 الت
كل

الهي
ب 

نس
 

 49.74-% 31.48-% 0.20% 0.19% %63.29 %94.77 %94.58 الخارجيالتمويل نسبة 

 %96,25 %143,81 19.55-% 1.09-% %149.41 %5.59 %6.69 الداخلينسبة التمويل 

 1031-% 1722-% 15.82% 299% %167 %1889 %1590 نسبة المديونية العامة

 6.83-% 6.65-% 12.5% 13% %97.35 104% 91% مديونية الخصوم الجاريةنسبة 

 %97.86 %59.23 -%38.37 %-1.03 %60.52 %5.29 %6.32 المالية نسبة االستقاللية



 دراسة تطبيقية في ديوان الترقية و التسيير العقاري         الفصل الثالث                         

 

82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 من إعداد الطالبةالمصدر:        

حية
الرب

ب 
نس

ات 
مبيع

ة ال
بحي

ب ر
نس

 

ات
مبيع

  ال
حية

ب رب
نس

 
 

حية
الرب

ب 
نس

 

نسبة هامش الربح 
 اإلجمالي

22.58-% 11.09% 11.56% %33.49 %302 %0.47 4.06% 

 ن.ه القيمة المضافة
 االستغاللن.ه فائض 

76.40% 80.63% 49.29% %4.23 %5.24 %-31.34 -60.58% 

-16.96% 44.21%- 4.64-% %-27.25 61.63-% %39.57 852.8% 

 %14.39 1.65% 330.37% 32.41% %11.46 %9.81 %-22.60 ن.ه نتيجة االستغالل

 %4.06 0.47% 302% 33.549% %11.56 %11.09 %-22.58 ن.ه الربح الصافي

ودية
مرد

ب ال
نس

 

 %96.47 3.01% 400% 0.44% %3.12 %0.11 -%0.33 االقتصادية المردودية

 %60 3% 350% 7% %5 %2 %-5 ية الماليةالمردود

 %4.06 0.47% 302% 33.54% %11.56 %11.9 -%22.58 مردودية النشاط
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 المقترحة القيادة لوحة نتائج تحليل :الثاني المطلب
 الفرع األول: تحليل المؤشرات

 و استنتاج وضعية املؤسسة خالل هتامؤشرا تحليلنقوم ب واملقرتحة النموذجية القيادة لوحة إعدادبعد  
 :يلي كما 2013-2011 الفرتة

 مؤشرات التوازن المالي  -1
 من الثالثة السنوات الطويل خالل املدى على ماليا توازنا حققت املؤسسة أن املايل التوازن مؤشرات متثل 

  الدائمة األموال ةجاري غ ر واخلصوم األموال رؤوس أن على ، يدل(FR)0>املال لرأس املوجبة اإلشارة خالل
 سنة خسارة كانت لمؤسسةل صافيةال نتيجةال أن رغم غ ر اجلارية أصوهلاكل  جارية بعد متويل غ ر األصول غطت
 السنوات  هذه خالل املؤسسة أن يعي هذا و ،2013و2012سنة ربح  الصافية النتيجة كانت بينما 2011

 من متكنت كما الدائمة، املالية مواردها بواسطة ااهتاستثمار مجيعا  متويل استطاعت حيث مايل، توازن حققت
 و املتبقية، املالية االحتياجات متويل يف استصخدامه ميكن ماليا فائضا وحققت األجل الطويلة املالية اهتاحتياجا متويل

 يف السبب يعود موجبة خزينة حتقيق وكذا ،متاما املايل العسر حالة من ختلصت املؤسسة أن القول ميكن بالتايل
)انظر .TR واخلزينة FR العامل املال رأس العامل املال رأس بني طردية عالقة وجود إىل اخلزينة اخنفاض و ارتفاع

 .(69ص  11الجدول رقم 

 

 السيولةمؤشرات  -2
 2011 سنة 2.06حوايل الضعف بلغت حيث ،1من أكرب الثالثة السنوات خالل العامة السيولة نسب 

 يعي ذلك و %2.03-%1.96 ما بني و بقيت على نفس احلال خالل السنوات االخرى جدا، كب رة نسبة هي و 
 استطاعت املؤسسة بأن القول كنمي بالتايل و، جديدة قروض على احلصول و اهنديو  تسديد تستطيع املؤسسة أن

 املايل وضعها أن يعي ذلك و لديها، اليت السيولة بفضل وذلك استحقاقها مواعيد يف جتاه دائنيها اهتالتزاما مواجهة
انظر الجدول )متاحة غ ر مستصخدمة. أموالمبعىن وجود  اجلاريةاخلصوم  بعد تغطيةكن نالحظ وجود فائض ل . جيد

 .(70ص  13رقم 

 

 

 النشاطمؤشرات  -3
 االستثمارات أو األصول استصخدام يف اإلدارة كفاءة تعكس النسبة هذه: األصول دوران معدل تحليل -

و  استصخدام يف اإلدارة كفاءة على دل املعدل زاد فكلما لذلك و ،األعمالرقم  من كب ر قدر لتحقيق باملشروع
 . النشاط خالل األصول على العائد حتقيق مرات عدد زيادة على دلزاد   كلما و ، مواردها إدارة
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 فنجد األصول من دينار كل إيراد تبني حيث تزايد يف و صغ رة الدوران معدالت أن الدراسة فرتة خالل 
املستثمرة   األصول أي الدوران نسبة ارتفعت 2013لكن يف سنةو  صغ رة دوران نسبة حققت 2012و2011 سنة يف

 جمموع اخنفاضو  األعمالارتفاع رقم  إىل االرتفاع سبب يرجع و دات كب رةإيراا عليه جتي املؤسسة كانت
 ؛(70ص 14انظر الجدول رقم ) .األصول

 

 سياسيت بني املالئمة حتقيق جناح مدى املعدل هذا يقيس و: و النقديةالدائنة  الذمم دوران معدل تحليل -
 مؤشر ذلك كان كلما املدينة الذمم دوران معدل عن الدائنة الذمم دوران معدل اخنفض كلما لذا ، والشراء البيع
 تغ رات جدول من نالحظ، حبيث  السيولة زاوية من املؤسسة تواجهها اليت الضغوطات ختفيض على يدل

 األمرللمؤسسة و كذلك نفس سبة مؤشر جيد بالنكب ر هذا  السنوات لكل بالنسبة املعدل أن الدوران معدالت
 ؛يدةج إيراداتملعدل دوران النقدية املعدل كب ر، السيولة املستصخدمة حتقق  بالنسبة

 
  (71ص  15انظر الجدول رقم ) الهيكل التمويلي و اليسر المالي -4

 فكلما هامينحو  اليت ثقتهم من يزيد مبا لدائنيها املؤسسة متنحه الذي الضمان عن تعرب التمويل الخارجي: نسبة -
 أن نالحظ املدروسة الفرتة خالل مؤسسة ولكن املؤسسة، اجتاه الدائنني ارتياح من زاد صغ رة النسبة هذه كانت
أصبحت  2013لكن يف سنة  % 90 النسبة هذه فاقت حيثيف السنوات األوىل  مرتفعة السداد قابلية نسبة

 ؛املؤسسة مستقلة ماليا مما أذى  إىل اخنفاض نسبة قابلية السداد
 
غ ر  األصول أن على يدل ما ،201 2و 2011سنيت خالل الواحد من أكرب للمؤسسة داخلي:ال التمويل نسبة -

 عن يعرب أمان هامش وجود مع اصةاخل األموالرؤوس  طريق عن كلها بتمويلها تقوم املؤسسة متتلكها اليت جارية
 هذه فيها كانت اليت 2013 سنة غرار على املتداولة، األصول به بتمويل تقوم اليت غ ر جارية األصول تغطية فائض
 وهذا غ ر جارية و اجلارية األصول لتمويل تكفي األموال اخلاصةرؤوس  أن أيكب رة جدا  فاقت الضعف   النسبة
 ؛غ ر جارية األصول يف االخنفاض راجع

 
مث   األوىليف السنوات   % 6 و %5 : بني ترتاوح نسبتها أن جند  للمؤسسة: المالية لالستقاللية بالنسبة -

 أننستنتج  ،من ديون %60تغطي نسبة  األموالرؤوس  أنىن مبع  60% ب تقدر حيث   يف سنة ارتفعت النسبة
 ؛مايليف يسر  إذاعن غ رها من الناحية التمويلية فهي  نوعا ما املؤسسة مستقلة
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 كب رة بنسب نالحظها اخلاصة األموال مع االستدانة أموال مقارنة عن تعرب اليت للمؤسسة: العامة المديونية -
املتمثلة يف  جاريةاخلصوم غ ر  يف الزيادة إىل راجع هذا و هلا قيمة أقصى بلغت حيث 2012و 2011يف سنة  جدا

اخنفضت النسبة حيت كانت  2013كن يف السنة و لو هي متثل عبئ كب ر على املؤسسة   طويلة األجل الديون
 ؛167%

 
 العامة املديونية يف أكثر للتفصيل النسبة هذه تستعمل اخلاصة األموال إىل األجل قصيرة المديونية نسبة -

 ؛عالية نسبة هي و%100و   %90 بني ترتاوح جندها املدروسة الفرتة خالل مؤسسة حالة يف و ،للمؤسسة
 

 مؤشرات الربحية: -5
و املردودية يف حتسن بعد ما كانت هناك خسارة يف سنة  املبيعات إىل الربح نسب تطور جدول خالل من نالحظ
هو نفسه  اإلمجايلح بالر  أن ا، كمو هذا راجع إىل ارتفاع رقم األعمال  2013و 2012 سنة تراجعت حيث2012

 عل التوايل( 73-72ص  17-16) جدول رقم ؛لضرائبلعدم خضوع األرباح ل الربح الصايف و هذا راجع 
 

 االستنتاج:
 نستنتج و بناءا على النتائج املتحصل عليها  املقرتحة النموذجية القيادة لوحة مؤشرات حتليل بعدعموما   

يف حالة  2011،2012،2013وات الثالث السن هذه خالل الوضعية املالية لديوان الرتقية و التسي ر العقاري  أن
 جيدة من مجيع النواحي و ذلك من خالل:

 جاريةغ ر  أصوهلامتوازنة فهي حتقق فائض مايل بعد تغطية  للمؤسسة: الوضعية املالية مؤشرات التوازن المالي -
 ؛مما نستنتج وجود خزينة موجبة

يف السيولة، و على املؤسسة استغالل هذا فائض  إىل أدى: يتمتع الديوان بسيولة مرتفعة جدا مما السيولة -
 ؛الفائض و توظيفه يف عمليات املؤسسة

 األمثل باستصخدامهامالية جيدة و ذلك  املؤسسة حققت إيرادات: مؤشرات النشاط و معدالت الدوران -
 ؛الستثماراهتا

كن نت تعتمد على التمويل اخلارجي، ليف بداية السنوات  املدروسة للمؤسسة كامؤشرات الهيكل التمويلي: -
كذا غ ر جارية، و   أصوهلاخفضت من نسبة املديونية و اعتمدت على متويل الذايت يف متول  2013يف  سنة 

 ؛األجلالديون القص رة 
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صافية  أرباححققت  2013و  2012سنة  كن يفسسة يف السنة األول حققت خسارة ل: املؤ الربحيةمؤشرات  -
  ؛األرباح ضرائب على إىلاملؤسسة مل ختضع  أننسبية، و من املالحظ 

 .مرد وديتهابشكل جيد مما حسن من  أمواهلا: املؤسسة استغلت المردودية -
 

 االنحرافاتتحليل الثاني: الفرع
 .و باملوجب االحنرافات بالسالب أننالحظ  :2012-2011خالل فترة 
 =املال العامل و احنراف اخلزينة الصافية موجب رأسكل من احنراف  احنراف مؤشرات التوازن املايل: -
 ؛اقتناء تثبيتات عينية   
 ؛األجلالديون قص رة ارتفاع  =احنراف السيولة: احنراف سالب  -
 ؛املؤسسة أعماليف رقم  اخنفاض =سالب  احنرافاجنراف النشاط  -
 ؛اخلارجي لالستدانة األموالاالعتماد على =لتمويل الذايت: اجنراف سالباملالية و ا احنراف االستقاللية -
 ؛الستدانةالزيادة ل الديون على املؤسسة، ضغط= مويل اخلارجي: احنراف موجباحنراف املديونية و الت -
  التنفيذ.وجات قيد تو من املؤسسة  خمزوناتيف  ارتفاع = الرحبية و املردودية: احنراف موجب احنراف -

 استنتاج
ر االستدانة من مصاد إىليف هذه الفرتة املؤسسة قامت باقتناء تثبيتات عينية جديدة فلجاءت  

 .أعماهلارقم  يف  حمسوسكن هناك اخنفض ل و مع ارتفاع يف منتوجاهتا صافية أرباححتقيق  إىلخارجية، فادى 
 الستثماراهتااخنفاض االستقاللية املالية و متويلها الذايت  إىل أدىيف هذه الفرتة حتت ضغط املديونية مما  املؤسسة

 
 .باملوجب االحنرافات معظم إننالحظ  ل لوحة القيادة املقرتحةمن خال :2013-2012فترة خالل 

 = املال العامل و احنراف اخلزينة الصافية موجب رأساحنراف مؤشرات التوازن املايل:كل من احنراف  -
 ؛األجلديون طويلة يف نفس الوقت ختفيض من ال التنازل عن البعض التثبيتات العينية و 

  ؛احلسابات الدائنة كذلكو   التنفيذارتفاع خمزونات و منتوجات قيد  =موجباحنراف السيولة: احنراف  -
 ؛املؤسسة أعماليف رقم  ارتفاع = موجب احنرافاجنراف النشاط  -
املال املؤسسة عن طريق  رأسرفع من  = ية و التمويل الذايت: اجنراف موجباملال احنراف االستقاللية -

  ؛حتقيق ربح صايف
 ؛اخلارجي التمويلمن ختفيض  = سالباحنراف املديونية و التمويل اخلارجي: احنراف  -
 .األعماليف منتوجات املؤسسة و رقم  ارتفاع = راف الرحبية و املردودية: احنراف موجباحن -
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 استنتاج 
 و ذلك من اجل التصخفيض منتثبيتات عينية التنازل  عن بعض يف هذه الفرتة املؤسسة قامت  

 أدىمما ، غ ر جارية أصوهلااخلاصة لتمويل  أمواهلاو هنا اعتمدت املؤسسة على  األجلالطويل  ارجيةاخلاالستدانة 
 أعماهلا.و رقم مع ارتفاع يف منتوجاهتا  2012من السنة  أحسن صافية أرباحإىل حتقيق 

 
 بالمؤسسة المقترحة القيادة لوحة فعالية تقييم الثالث: المطلب
خمتلفة  أخرىاملايل من خالل القوائم املالية و بعض الوثائق  أدائهيقيم  العقاري التسي رديوان الرتقية و  إن 

انه خالل  إالاملالية للمؤسسة مع البنوك،  وضعيةعن بعضها البعض كمعرفة احلالة الضريبة للمؤسسة شهريا 
ؤشرات و النسب و معرفة وضعها املايل و ذلك لعدم استعماهلا مل أدائهاتقييم دراستنا تبني انه هناك صعوبة يف 

باقرتاح لوحة التصحيحات الالزمة و عليه قمنا  إجراءو  االحنرافاتمما ال ميكن استنتاج  التحليل، و منهاملالية يف 
، فقمنا تستصخدمها املؤسسة ال  أنمن خالل الدراسة النظرية للموضوع مع العلم  املايل أدائهالتقييم  القيادة كأداة

حيث حتتوي   تائجها و وضعها يف شكل جدول يسمي بلوحة القيادة،و حتليلها  نبتجميع املعلومات و ترتيبها 
 .تبني لنا الوضعية املالية للمؤسسة املؤشرات  و النسب املالية اليت سبق حساهبا يف املبحث السابق  أهمعلى 

 
املايل باعتبارها  األداءوسيلة لتقييم  أسهلوجدناها  للوحة القيادة املقرتحة استعمالناحيث من خالل  

سهولة  إىلخمتصرة يف جدول واحد، ومما يؤدي   بطريقة  املتعلقة باملؤسسة   وخمتلف املعلومات املالية أهمتضم 
 .ل معرفة الوضعية احلقيقة للمؤسسةجتصحيحها من ا و حتليلها و استنتاج االحنرافات و قراءهتا

 
 املتوقع واالجناز الفعلي االجناز بني املقارنة هو باملؤسسة القيادة لوحة وضع من األساسي اهلدف إن 

 السابقة. والسنوات املعنية املالية السنة من نتائج حققتهلوحة القيادة قمنا باملقارنة ما تستصخدم  وباعتبار املؤسسة ال
 

مساعدة على  كأداةاستصخدام لوحة القيادة   إىليلجاء  نأ ديوان الرتقية و التسي ر العقاري  على نقرتح ومنه 
 مدىو  من ملعرفة مركزها املايل لتمكنها املؤسسة أنشطة جلميع وشاملة كلية مؤشرات باستصخدام املايل  أدائهاتقييم 

 .منوها و تطورها
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 خالصة 

 
إن لوحة القيادة هي أحد األدوات املهمة اليت ميكن استصخدامها بواسطة اإلدارة و األطراف الداخلية  

معلومات و مؤشرات إضافية تساعد يف عملية تقييم األداء املايل عن طريق حتويل األرقام لغرض احلصول على 
 الظاهرة بامليزانية املالية  وحسابات النتائج من جمرد أرقام مطلقة بدون أي دالالت إىل أرقام هلا مدلوالهتا .

العمليات احملاسبية و املالية اليت بعد الدراسة التطبيقية لديوان الرتقية و التسي ر العقاري و االطالع على  
املستصخرجة من امليزانية املالية  و حسابات النتائج كما تصحب  عمليات تتعلق باألداء املايلتطرقنا فيها إىل 

 ومن ، الشركة مبؤشرات ونسب الغرض منها التعرف على الوضعية املالية للديوان لتفادي حالة الضعف اليت متر هبا 
.ةاملؤسسة املالي هنا نش ر إىل أمهية لوحة القيادة يف معرفة أوضاع
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 الخاتمة العامة
 

املؤسسة هي التقنية اليت تسمح مبتابعة نشاطها و مساعدهتا على العمل و االجتهاد  أداءيعترب تقييم  
 ةبكفاء األهدافلتحقيق  األمثلللتقدم و االستمرار و حماولة متييزها و توجيه املوارد و ضمان استعماهلا بالشكل 

يعرف على املركز املايل للمؤسسة يف  إذيف املؤسسة،  أداء أهماملايل الذي يعترب من  األداء باألخصو فعالية و 
و الوسائل من بينها لوحة القيادة اليت هلا  األدوات بإتباع إحدى الطرق املناسبة و استخدام أهمفرتة معينة، و هذا 

 املايل. األداءو جناعتها يف تقييم  لتأثريهااحلديثة، و نظرا  األدواتفعالة من  أداةبالغة  باعتبارها  أمهية
صورة واضحة للمركز املايل هلا، فهي تسمح بتوفري  أماماعتماد املؤسسة على لوحة القيادة جتعلها  إن 

 إجراءاملؤسسة عن طريق متابعة االحنرافات و  أنشطة، و ذلك بالتحكم يف خمتلف للمسريينالضرورية  تاملعلوما
 التصحيحات املناسبة.

املايل للمؤسسة االقتصادية،  األداءو اهلدف من دراستنا هو حماولة توضيح العالقة بني لوحة القيادة  إن 
من خالل عنوان  ؟"،هل تعتبر لوحة القيادة الوسيلة المثلى لتقييم الوضع المالي للمؤسسة" إشكاليةحتت 

قسمنا  ةاإلشكاليعلى هذه  لإلجابةو  املايل يف املؤسسة، األداءتقييم  الدراسة " مدى فعالية لوحة القيادة يف
اين فهو الفصل الث أمااملايل،  األداءيف ماهية تقييم  األول املتمثلجانب نظري يتضمن فصلني، الفصل  إىلالدراسة 

 قاري.املايل، و جانب تطبيقي املتمثل يف دراسة تطبيقية يف ديوان الرتقية و التسيري الع األداءماهية تقييم 
 :و قد متكنا من الوصول اىل جمموعة من االستنتاجات املتعلقة بالفرضيات املطروحة، نذكر منها 

 نتائج الدراسة النظرية
األداء حسب اليت تسعى املؤسسة لبلوغها بفعالية و كفاءة جيدة، و خيتلف  األهدافاملايل من  األداء -

ملعرفة املركز املايل للمؤسسة، و ذلك من  أمهية األكثراملايل من بني االداءات  األداءلية، و مراكز املسؤو 
املؤسسة  و مراقبتها، مع مراعاة كيفية التعامل مع  أعمالمن عدة زوايا و متابعة  األداءخالل تقييم 

 .اخلارجي طاحمليالعوامل احمليط هبا و خاصة 
األكثر القياس  أدواتقياس واضحة، و املؤشرات من  اةأدبوجود  إالال يكون  اجليد األداءتقييم  إن -

 (؛األوىلالفرضية  إثباتاملايل مع احرتام املعايري و استخدام املقاييس املالئمة) األداءم موضوعية لتقيي
صادق، و خاصة  حكم موضوعي  ءخالهلا بنايتم من  أسسما البد من االعتماد على  أداءلتقييم  -

باستخدام  إاليتم بنجاح  ال  األخريتستخدم كقاعدة قبل البدء يف عملية التقييم، و هذا  األداء املايل، إذ
يص الوضعية املالية حديثة لتشخ أداةالقيادة اليت تعترب  ةبينها لوحتسهل هذه العملية، و من  أدوات

 الفرضية الثانية(؛ للمؤسسة)إثبات
املؤسسة  بصفة شاملة، و هذه  بأداءمتعلقة  تضم معلومات  ةوثيقوسيلة ممثلة يف  القيادةلوحة  -

 مبدأاملسطرة، و هذا  األهداف إىلاملعلومات تتمثل يف مؤشرات موضوعية  يتم من خالهلا الوصول 
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لوحة القيادة، يتم من خالله السماح بتحليل الوضعيات و توقع التطورات و االستجابة يف  هترتكز علي
 الوقت الفعلي؛

للوحة القيادة، حيث تشرتك جمموعة من املؤسسات يف نقاط مشرتكة  يف  منوذجيال يوجد شكل  -
 منطقة، "املؤشراتمكون" أهملوحة القيادة، و من مكوناهتا منطقة املقاييس االقتصادية اليت تضم بدورها 

لوحة القيادة بعدة مراحل ، حيث متر عملية تصميم تالفروقا منطقة، األهداف منطقةالنتائج الفعلية، 
 املعلوماتية املناسبة؛ األنظمة: دراسة حميط املؤسسة، وضع املؤشرات و حتديد املعايري، و اختيار يةأساس

  نتائج الدراسة الميدانية
ديوان الرتقية و التسيري العقاري مكلف باجناز املشاريع السكنية و كذلك يشرف على عملية بيع  إن -

، فهو مؤسسة عمومية ذات طابع جتاري و صناعي يتمتع بشخصية معنوية ةاحملالت التجاريالسكنات و 
الكراء و البيع  إيراداتذات طابع جتاري، و تتمثل عائداهتا يف  احملاسبية و استقالل مايل، حيث عملياهتا 

 للمحالت التجارية و خمتلف السكنات؛ باإلجيار
ال تقوم بتحليل املايل بل تعتمد فقط على القوائم املالية و  فإهنااملايل للمؤسسة،  لألداءبالنسبة  -

 وضعيتها.املقاربات احملاسبة على مستوى مصلحة احملاسبة ملعرفة 
لتقييم، مما يصعب من  كأداة  لوحة القيادة الستخدماملايل فهي  تقوم باألداءاملؤسسة باعتبارها ال  -

 ص املالئم ملركز املايل للمؤسسة يف الوقت املرغوب.التشخي املؤسسة وعملية متبعة مستويات و وظائف 
 التوصيات 

 النتائج املتحصل عليها مت اقرتاح التوصيات التالية: أساسعلى 
يلة حديثة من أدوات املراقبة و ضرورة وضع و استخدام لوحة القيادة يف املؤسسات، ال العتبارها وس -
 ؛يف تقييم و معرفية املركز املايل للمؤسسة ألمهيتهاكن ل

 و تصميم لوحة القيادة؛ إعدادعلى كيفية  للمسريالبد من تنظيم دورات تكوينية  -
 املؤسسة؛ إدارةلوحة القيادة ضمن  أمهيةتوضيح للمؤسسات على مدى  -
 الضغط؛ و للمراقبةال  األداءمساعدة لتقييم  أداةلوحة القيادة  أنتوعية املوظفني على  -

 الدراسة آفاق
 اليت على الباحثني التطرق هلا مستقبال و من بينها: اآلفاقبعد الدراسة اليت قمنا هبا نقرتح جمموعة من 

 التطبيق الفعلي للوحة القيادة يف املؤسسات االقتصادية؛ -
 لوحة القيادة ضمن التحليل املايل؛مكانة  -
 املؤشرات املالية يف لوحة القيادة. أهم ماستخدا -
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