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شكر وتقدير

عاننا على  أنار لنا درب العلم والمعرفة و أالحمد  الذي  

أداء واجبنا

ن نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لألستاذ  أوال يفوتنا  

المشرفـالذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي  

كانت عونا لنا في أداء واجبنا طيلة فترة التربص.

المؤسسات االقتصاديةنتقدم بجزيل الشكر لكل عمال  كما  

ستقبالهم وعلى كل المعلومات التي قـاموا  اعلى حسن  

و من بعيد ولو  أها لنا ولكل من ساعدنا من قريب  بتقديم

بالكلمة الطيبة.



إهداء

الحمد  رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين

أهدي عملي هذا الى:

اسين ".يوالدي الكريم الذي بذل الغالي والنفيس من أجل اكمال مشواري الدراسي " 

ها " نورة ".التي أضاءت لي طريق الخير والتوفيق من خالل دعواتالى الوالدة العظيمة  

الى زوجي الذي كان لي خير معين بتشجيعاته وطاقته اإليجابية.

الى اخوتي وأخواتي " سهى، محمد، يعقوب، تسنيم ".

الى كل أفراد عائلتي كبيرهم وصغيرهم.

المشوار ومن اجتمعت معهم أفكاري  الى كل الزمالء والزميالت الذين تعرفت عليهم خالل هذا  

وتوحد معهم مساري.

الى كل من نسيهم قـلمي ولم ينساهم قـلبي.

الى هؤالء جميعا أهدي هذا العمل المتواضع.

اكرام



إهداء

الحمد  الذي هدانا لهذا وما كنا لنتهدي لوال أن هدانا هللا

وبعد:الحمد  الذي أعاننا على إتمام هذه الرسالة  

الى سندي في الحياة، من سهرت الليالي ومن ضحت بالكثير من أجلي وحملت  

همومي والتي غمرتني بدعائها "والدتي العزيزة "

الى قدوتي ومفخرتي " أخوتي "

الى صديقـاتي وكل من أعرف من بعيد أو قريب.

المية



ملخص

هدفت هذه الدراسة الى اظهار أهمية مؤشرات األداء في تقييم األداء المالي للمؤسسة االقتصادية 

التحليلي وذلك باستعمال استبيان تم توزيعه على مجموعة من والوصفي ينحيث تم االعتماد على المنهج

.المؤسسات ببرج بوعريريج

تملك المعرفة والتولي أهمية كبيرة لمؤشرات األداءالن تلك المؤسساتأالىخلصت الدراسةو

وتوصى الدراسة بضرورة استخدام مؤشرات غير مالية بجانب بأهمية استخدامها في تقييم األداء المالي.

األداء واتخاذ قرارات صائبة.تصويب عملية تقييمالمؤشرات المالية للمساعدة على 

تقييم األداء المالي، مؤشرات األداء، بطاقة األداء المتوازن.ية: الكلمات المفتاح

Abctract:

This study aimed to show the importance of performance indicators in

evaluating the financial performance of an economic institution where the

descriptive analytical method was relied on using a questionnaire that was

distributed to a group of ecomic institutions in bordjbouarreridj .

The study concluded that these institutions do not attach great importance

to performance indicators and do not have knowledge of the importance of using

them in evaluating financial performance. The study recommends the need to use

non financial indicators  alongside financial indicators to help correct the

performance evaluation process and take correct decisions.

Key words:

Evaluating the financial peformance ، performance indicators، balanced scorecard.
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مقدمة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ

مقدمة:

تعترب املؤسسة االقتصادية املحور األساسي الذي يدور حوله أي اقتصاد، حيث تعمل من خالل وظائفها 
املختلفة اىل بلوغ وحتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة ختتلف باختالف أصحاب وطبيعة وميدان نشاط 

لقد أصبح من الضروري على هذه األخرية أن تم أكثر مبستويات األداء اليت حتققها من أجل حتقيق واملؤسسات.
القيام بعملية تقييم األداء اليت متكنها من حتديد االحنرافات ودعم عليهاويف سبيل ذلك كان لزاما،أهدافها املسطرة

نافسية اليت تنشط فيها، كما أن املؤسسة تسعى جاهدة اىل حتسني عملية اختاذ القرارات من أجل مسايرة البيئة الت
املوثوق ا ملقارنة وأدائها املايل الذي يعترب من املقومات الرئيسية، حيث يوفر نظام متكامل للمعلومات الدقيقة

ألدوات اليت ؤشرات واليت تعد من أهم ااملموعة مناألداء الفعلي لنشاط املؤسسة  باألداء املتوقع من خالل جم
باملؤسسة.يعتمد عليها يف عملية تقييم األداء 

غري املالية وقابليتها على ومالئمة املؤشرات املاليةوجناح عملية التقييم يعتمد بدرجة كبرية على دقةإن 
مما فمن خالل النتائج اليت تظهرها هذه املؤشرات يتم احلكم على أداء املؤسسة ماليا،، تقييم األداء بشكل سليم

كان االعتماد يف السابق يقتصر على املؤشرات املالية فقط يف تقييم األداء ولقد يسهل فيما بعد عملية اختاذ القرار.
فأصبح من الضروري استخدام مزيج بني املؤشرات املالية وغري املالية لكن تطور األمر بعد االنتقادات املوجهة

لكي يكون التقييم أكثر دقة وسدادة.

الدراسة:مشكلة ·
تقييم األداء املايل للمؤسسة باالعتماد على مؤشرات األداء أصبح أمرا ضروريا وذلك ملعرفة الوضعية املالية 

للمؤسسة والوقوف على نقاط القوة والضعف، وعلى ضوء ما سبق نطرح االشكال التايل:

مؤشرات األداء؟استخدام تقييم أدائها املايل بؤسسات الناشطة بربج بوعريريج يف هل تم أهم امل

من أجل معاجلة وحتليل هذه املشكلة وبغية الوصول اىل فهم واضح هلا، مت طرح األسئلة الفرعية التالية:
حتسني يفهل يساهم استخدام مزيج من املؤشرات املالية وغري املالية يف عملية تقييم األداء املايل للمؤسسة - 1

عملية التقييم؟
شطة يف برج بوعريريج أمهية كبرية الستخدام مؤشرات األداء يف تقييم أدائها هل تعطي املؤسسات النا- 2

املايل؟
لإلجابة عن األسئلة املطروحة سابقا ومن مث اإلجابة على مشكلة البحث متت صياغة فرضيات الدراسة:·

الفرضيات التالية:
حتسني يف ألداء املايل للمؤسسة يساهم استخدام مزيج من املؤشرات املالية وغري املالية يف عملية تقييم ا- 1

عملية التقييم.
املؤسسات الناشطة بربج بوعريريج ال تعطي أمهية كبرية الستخدام مؤشرات األداء عند تقييم أدائها املايل.- 2



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب

تظهر أمهية هذا البحث من خالل النقاط التالية: أمهية الدراسة:·

وتبيان وضعها املايل ومن مث اختاذ القرارات املناسبة.ماتقدمه مؤشرات األداء لتقييم األداء املايل للمؤسسة - 

دراسة مؤشرات األداء وإبراز مدى الزاميتها ودورها يف تقييم األداء املايل يف املؤسسة.- 
يكمن اهلدف الرئيسي هلذا البحث يف التعرف على األداء املايل للمؤسسة االقتصادية، إضافة أهداف الدراسة:·

مثل يف:اىل عدة أهداف فرعية، تت

حماولة معرفة عملية تقييم األداء املايل وأمهيتها.- 

اظهار أمهية مؤشرات األداء يف تقييم األداء املايل للمؤسسة االقتصادية.- 
الوصفي ني متاشيا مع طبيعة املوضوع ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة، اعتمدنا على املنهجمنهج الدراسة: ·

حيث قمنا باستقراء األدبيات النظرية حول املوضوع " املفاهيم، الدور ، األمهية و التحليلي من التحليلي،و
وأيضا على وسيلة االستبيان املوجه للطاقم اإلداري باملؤسسات االقتصادية ملجموعة من خالل دراسة حالة،

املؤسسات الناشطة بوالية برج بوعريريج.
ة يف االيت:تتمثل حدود املذكرحدود الدراسة: ·

وزع االستبيان على جمموعة من املؤسسات اجلزائرية بوالية برج بوعريريج.احلدود املكانية:- 

.2021وزع االستبيان يف شهر جوان احلدود الزمانية:- 
حيث ملوضوع الدراسةمت تقسيم الدراسة اىل فصلني الفصل األول متعلق باألدبيات النظريةخطة الدراسة:·

من حيث االستعانة باالستبيان وحتليل ، والفصل الثاين األداء ، الدور ، األمهية ،أهدافهتطرقنا اىل مفهوم 
الدراسة امليدانية.النتائج عن طريق 



الفصل األول

عموميات حول األداء املايل 

يف املؤسسة االقتصادية



عمومیات حول األداء المالي في المؤسسة االقتصادیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول

4

متهيد:

النظري لألداء املايل ومناذج عن تقييمه، حبيث سيتم معاجلة ان الغرض من هذا الفصل هو التزود باإلطار 
الفصل األول بالتطرق أوال اىل مفهوم األداء املايل باملؤسسة االقتصادية، مركزين على مفهومه، أمهيته وأهدافه 

ألداء املايل وكذا اجلهات املستفيدة من تقييم األداء املايل، وثانيا سيتم التطرق اىل املؤشرات املالية يف تقييم ا
للمؤسسة من حيث التعريف واألنواع، األمهية ويليه الدور.

ويف األخري سيتم التطرق اىل مناذج عن تقييم األداء املايل باستخدام مؤشرات األداء حتديدا بطاقة األداء 
املتوازن من خالل مفهوم بطاقة األداء املتوازن وأمهيتها، أبعاد هذه البطاقة والية عملها.

vاإلطار النظري ملوضوع الدراسةحث األولاملب:
vالدراسات السابقةاملبحث الثاين :



عمومیات حول األداء المالي في المؤسسة االقتصادیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول

5

مفاهيم تقييم األداء املايل. واملبحث األول: أساسيات

هات أيضا اجلوقييمه،تأهدافيته وسنتطرق يف هذا املبحث اىل مفهوم تقييم األداء املايل واألداء باإلضافة اىل أمه
من تقييم األداء املايل.املستفيدة 

املطلب األول: ماهية األداء 

الفرع األول: تعريف األداء. 

كمايلي:يعرفوجودها وله ويتمحور حوالذييعترب األداء من املفاهيم اجلوهرية واهلامة بالنسبة للمؤسسة، 

1" املؤسسة.وفق أهداف حمددة لعكس توجهات واملوارد" هو البحث عن تنظيم العالقة بني النتائج 

2"املسطرة." اجناز أو تأدية عمل يساعد املؤسسة على حتقيق أهدافها بأنه:أيضا ويعرف

بقاء يف سوقها، وهو الرئيسيومنه نستنتج أن األداء يعد مقياسا للحكم على مدى حتقيق املؤسسة هلدفها ال
وسريورا يف نشاطها.

الكسبية يف املؤسسة، حيث أن األوىل تعين والقدرةكما يعرف األداء املايل مبدى حتقيق القدرة االرادية 
قدرة املؤسسة على توليد اإليرادات سواء من األنشطة اجلارية أو االستثنائية أو الرأمسالية بينما تعين الثانية قدرة 

3املؤسسة على حتقيق فائض من أنشطتها املوضحة سابقا.

اليف املمكنة.أقل التكبالية ميكن القول أن األداء املايل هو قدرة املؤسسة على بلوغ أهدافها املوبذلك

كما أنه يستخدم للتعبري عن مدى بلوغ األهداف أو عن مدى االقتصاد يف استخدام املوارد ويعرب يف 
ا املسطرة مع ختفيض املوارد معظم األحيان عن اجناز مهام،ويقصد به " قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافه

4املستخدمة من أجل حتقيق تلك األهداف."

ل أو وقت معني ككملؤسسة يفئم باومنه ميكننا تعريف األداء املايل بأنه أداة للتعرف على الوضع املايل القا
جلانب معني من أداء املؤسسة.

1Alianfemandez،les tableaux de bord des décisions. Edition d’organisation. Paris. 2000p: 40.
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري، جامعة حممد خيضر تأهيل املوارد البشرية لتحسني أداء املؤسسة االقتصاديةعادل بوجمان، 2

.44، ص: 2014/2015بسكرة،
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة االقتصادية حنو إرساء منوذج انذار املبكر باستعمال املحاكاة املاليةقياس وتقييم األداء املايل يف املؤسسة دادن عبد الغين، 3

.34، ص:2006الدكتوراه يف االقتصاد، جامعة اجلزائر،
حتليل األداء املايل للمؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائريةباستخدامطريقة التحلياللعاملي التمييزي عبد الوهاب دادن ورشيد حفصي، 4

AED) 42- 22،ص: 2014،2العدد،7جملة الواحات للبحوث والدراسات، املجلد ، 2011- 2006)خالل الفترة.
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الفرع الثاين:ماهية تقييم األداء املايل 

داء املايل.أوال: مفهوم تقييم األ

يف استخدامات ذات األجل الطويل ومصادرهايعرف مبدى قدرة املؤسسة على االستغالل األمثل ملواردها 
1األجل القصري خللق الثروة.وذات

كما يعرف أيضا بأعبارة عن نظام متكامل يعمل على مقارنة النتائج الفعلية للنتائج املختارة مما يقابلها 
تلك اليت تعكس نتائج األداء خالل مدد سابقة أو نتائج األداء يف الوحدات االقتصادية من مؤشرات مستهدفة أو

2.واهليكليةاملماثلة مع مراعاة الظروف التارخيية 

تعين:فان عملية تقييم األداء املايل للمؤسسة وبالتايل

خدمة رغبات ة من أجللمؤسساملتاحة لواملاديةواملاليةتقدمي حكم له قيمة على إدارة املوارد الطبيعية 
حمددة يف ضوء معايريملنتظرةاقة أو حيث يعترب تقييم األداء املايل للمؤسسة قياسا للنتائج املحقاملختلفة،أطرافها 
سلفا. 

ا.قهئج املراد حتقيبالنتاحققةالنتائج املومقارنةومنه نعرف تقييم األداء املايل على أنه: قياس األداء الفعلي 

ق راف اليت تتعلتلف األطدم خموتعد عملية تقييم األداء املايل يف املؤسسة عملية بالغة األمهية ألا خت
منها:نظرا لعدة أسباب باملؤسسة،

. لكفاءةااملستخدمة مما يسمح باحلكم على واملواردحتديد األمهية النسبية بني النتائج -
هي تقوم على الية، فى الفعمما يسمح باحلكم علومقارنةالنتائج،حتديد مستوى حتقيق األهداف من خالل قياس -

املسطرة.االستخدام األمثل للموارد املتاحة بغرض الوصول اىل األهداف 
لذا فتقييم األداء املايل يعترب أداة رئيسية الزمة الربح،عامة اىل حتقيق االقتصادية بصفةودف املؤسسة 

ترشيد واخلطة املوضوعةوتعديل االستراتيجيةوو يطهر عن طريق تصحيحفه، الرقايب يف املؤسسةلإلجراء
االستثمارية واستخدامات املوارد املتاحة للمسامهة يف بقائها يف بيئة تنافسية وهي ترتكز على املصادر التمويلية

3هلا.

، امللتقى الوطين حول واقع وافاق ألداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةدور النظام املحاسيب املايل يف تقييم احممد جنيب دبابشي، طارق قدوري، 1
.05، ص:06/05/2013-05النظام املحاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، يومي 

لنيل دراسة مقارنة البنوك العاملة يف فلسطني)، أطروحةتقييم األداء املايل للبنوك اإلسالمية والتقليدية باستخدام املؤشرات املالية (زاهر صبحي بوشناق، 2
.20، ص:2011شهادة املاجستري، حتت اشراف الدكتور علي عبد اهللا شاهني، كلية التجارة، قسم املحاسبة والتمويل، اجلامعة اإلسالمية غزة، سنة 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستري يف علوم اذ القراراتدور املعلومات املالية يف تقييم األداء املايل للمؤسسة واختجليلة بن خروف، 3
.77، ص:2008/2009التسيري، ختصص مالية املؤسسة، جامعة أ حممد بزقرة بومرداس،



ي المؤسسة االقتصادیةول األداء المالي فحعمومیات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول

7

تقييم األداء املايل. وأهدافأمهية ثانيا:

أمهية تقييم األداء املايل. أ:

صيته شخومنوة منه،املطلوبملهاماوقابليتهإلجنازيعترب تقييم األداء عملية منظمة هدفها تقييم قدرة املوظف 
والتنظيملتخطيط ان مهام معديد أداءه، وتنظر املنظمات املعاصرة اىل تلك العملية كأداة هامة تساعد يف الوتطور

جماالت األمهية هذه يف النقاط التالية: وتكمناملتعلقة بشؤون املوظفني، 
ائف أعلى، كما اىل وظرقيتهمحبيث تكشف عمليات تقييم األداء عن قدرة العاملني ومنه يتم ت:والنقلالترقية -

تساعد يف نقل ووضع كل فرد يف الوظيفة اليت تناسب قدراته.
وأجورمرتبات زيادةاحواقترءمة للعاملنياملالية املالاملكافأةتساهم يف اقتراح :واألجورتعديل املرتبات -

) واقتراح نظام حوافز معينة.إنقاصهاالعاملني أو العكس (
إجراءات لتحسني واقتراححيث تشكل وسيلة من أجل تقييم جوانب الضعف يف أداء العاملني تقدمي املشورة:-

1ذلك األداء مثل التدريب.

أهداف تقييم األداء املايل. ب:

: ما يليمن أهداف عملية تقييم اآلداء املايل 
سسة على حدى. م كل مؤتقييتسهيل التقييم الشامل لألداء على مستوى االقتصاد الوطين باالعتماد على نتائج-
. ليف أقليتكاالوقوف على مدى كفاءة استخدام املوارد املتاحة بطريقة رشيدة حتقق عائدا أكري-
إجنازاته سلبا أو وحتديدحتديد مسؤولية كل مركز أو قسم يف املؤسسة من خالل قياس إنتاجية كل قسم -

2إجيابا.

ثالثا: اجلهات املستفيدة من تقييم األداء املايل. 
تلفة من أجل أغراض خمله يفيوجد جمموعة من األطراف تقوم أو تطلب تقييم األداء املايل نظرا الستعما

بينها:ات خمتلفة مبنية على تلك املعلومات ومن اختاذ قرار
القيمة املضافة املستثمر،يهتم املساهم أو صاحب املؤسسة الفردية بالعائد على رأس املال املستثمرون:- 1

مث يتخذ قراره باالحتفاظ أو التخلي اجلوانب،املتعلقة باالستثمار يف املؤسسة أو من خالل تقييم تلك واملخاطر
3عن األسهم اليت ميلكها. 

يات يف جامعة امللك دورة إدارة التطوير اإلداري يف حتسني األداء الوظيفي " دراسة تطبيقية على املوظفات االداررمي بنت عمر بن منصور الشريف، 1
، رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجيستري حتت اشراف األستاذ الدكتور أمحد بن داوود الزجاجي، كلية االقتصاد واإلدارة، قسم عبد العزيز جبدة"

.43، ص:2013اإلدارة العامة، جامعة امللك عبد العزيز جبدة، سنة 
.32،ص:2007، الطبعة األوىل، دار املناهج للنشر و التوزيع ،عمان (األردن) ، ب املاليةتقييم األداء باستخدام النسحممد الكريف،   2
مذكرة لنيل شهادة املاستر علوم التسيري ختصص إدارة مالية، جامعة دور الرقابة املالية يف تقييم األداء املايل يف املؤسسة االقتصادية،سارة بلواهري، 3

.48، ص:2018/2019،-ريريجبرج بوع-حممد البشري االبراهيمي 
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صلوالتواملؤسسة ليل نشاطها حتيعترب تقييم األداء املايل من أهم الوسائل اليت يتم مبوجبإدارة املؤسسة:- 2
ث يظهر هذا امة حبية العاىل نتائج األعمال، وهذا التقييم يتم عرضه علة أصحاب حقوق امللكية أو اجلمعي

التقييم مدى كفاءة اإلدارة يف أداء وظيفتها. 
وختتلفاملصدرةسنداتالدائن هو الشخص املكتتب يف سندات املؤسسة أو املحتمل شرائه للالدائنون:- 3

ى معرفة القيمةريكز علسملايل فان اهتمامهم بتقييم األداء اوبالتايلوجهة نظر الدائنني باختالف مدة القرض 
ي اىل داء املايل يؤدام باألالهتمابتة، الرحبية، كفايتها يف تغطية الفوائد السنوية، أي أن احلالية لألصول الثا

يف املؤسسة والسيولةالنقدي واملركزالتركيز على رأس املال العامل 
وضاع قرار األد من استولكن قبل ذلك يتم التأكعمالئهم،من حقوقهمجاال الستفاء أمتنح املوردون:- 4

ات ردون من البيانويستفيد املو،فيهالتخفيضقرار املنح من عدمه أو ويتخذاملركز املايل عندهم ةوسالماملالية 
سون من طرف املنافملمنوحةلتلك ااملمنوحة للعمالء مماثلةاآلجالكانت إذااليت ينشرها العمالء يف التحقيق ما 

االخرون. 
ل املعلومات ن من خالورديء التزامام اجتاه امليتطلع العمالء للحصول على أفضل الشروط ألداالعمالء:- 5

أفضل من اليت اثلة أويها ممكانت األجال اليت حيصل علما اذااليت ينشرها املورد حبيث ميكن للعميل معرفة 
ملالية. قوائم اام اليتم معرفة ذلك من خالل حساب متوسط أجال املوردين باستخدوحيصل عليها االخرون

وضة على ئب املفرالضراوحتصيلتقوم اهليئات احلكومية مبراقبة النشاط االقتصادي احلكومية:اهليئات - 6
املؤسسات االقتصادية. 

توجد جهات أخرى تم بتقييم األداء املايل للمؤسسة كاألفراد واجلهات املتعاملة يف جهات أخرى:- 7
1ة توظيفاا يف السوق املالية.حتلل التغريات السريعة ملتابعوسوق األوراق املالية، حيث تدرس 

املطلب الثاين: استخدام املؤشرات املالية يف تقييم األداء املايل للمؤسسة. 

الفرع األول: مفهوم مؤشرات األداء 

تعريف املؤشر:–أوال 

ينة،كالناتج معلفترة عرف املؤشر يف املجال االقتصادي على أنه رقم ذو داللة لوضعية اقتصادية لبلد ما وي-
القومي اخلام،مؤشر السعر،معدل البطالة...

اإلشارة اىل أن هناك فروقات بني املعايري واملؤشرات،فعملية القياس الميكن أن تتم اال بتوافر وجتدر
أو الركيزة اليت يعين األساسجمموعة من املعايري اليت هي األخرى تفسر من خالل جمموعة من املؤشرات، فاملعيار

.49، ص:مرجع سابقسارة بلواهري، 1
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من وتفسريهفان املعيار يتم قياسه وذاللقياس وتفسري املعيار فهو أداةأما املؤشر األداء،ند عليها عملية تقييم تست
1خالل جمموعة من املؤشرات.

ليت تستخدمها الكمي القياسومنه نستنتج أن مؤشرات األداء تعرفعلى أا جمموعة من املؤشرات القابلة ل
ديد تقدم الشركة يف حتقيق أهدافها املسطرة.الشركة لقياس أدائها ولتح

من عملية أو و اجلزءلكل أا: يعرف بشكل عام على أنه: بيان كمي يقيس فعالية أداء كفاءة تعربف مؤشراألداء-
ة االستراتيجيإطاريف شكل خطة أو هدف مت حتديده وقبوله يف )(NORMEنظام وذلك نسبة اىل معيار

الكلية. 

2: فعالية العملية وكفاءة استخدام املوارد.وكذلك يعرف على أنه

ثانيا: أنواع مؤشرات األداءاملايل

ة تساعد املؤسسة رئيسيةأدالتقييم أداء املؤسسة البد من توفر جمموعة من املؤشرات، فمؤشر األداء يعترب
مالية.وغرياىل نوعني من املؤشرات ومنها مالية وتنقسمعلى تنفيذ استراتيجيتها 

ل مقارنة ت من خالملؤسساهي من أكثر أدوات التحليل الشائعة يف قياس أداء ااألداء املالية:مؤشرات - 1
ئد من بينها العااألداءاهاتاجتوحتديدأداء املؤسسة ووضعها املايل خالل فترات زمنية متعاقبة من أجل تقييم 

أهم فوائدها ما يلي:ومن
ىل تكلفة الطاقة اإلضافية.توضح تكلفة املبادالت بني املوارد باإلضافة ا-
تصور تأثري القرارات بوحدة قياس قابلة للمقارنة وهي النقود.-
مايلي:عليهاباألداء الفعلي ويؤخذواحلوافزميكن القياس الكمي لألداء من ربط نظام األجور -
تركز تقاريرها على األنشطة اليت حدثت سابقا فهي غري مالئمة لتوجيه املديرية.-
داع.ر واالبالتطووحتديد عوامل جناح مؤسستهم ألا ال تساير جهودإدراكال تساعد املديرين على -
ال تقيس خلق القيمة داخل املؤسسة.-
ديدة ألداء ؤشرات جاد مأدت التغريات احلادثة يف بيئة املؤسسات اىل إجيمؤشرات األداء غري املالية:- 2

قيقية من يمة احللق القحديثة تساعد املؤسسة يف خومناذجية املؤسسات من خالل استخدام مؤشرات غري مال
ا ال تلغي من مميزاا أوملؤسسة اتلكها بني خمتلف املوارد املادية وغري املادية اليت متوالترابطأجل حتقيق التفاعل 

التوقيت ،در،التجدبتكااجلودة،االحيث تغطي اجلوانب التالية (وتكملهادور املؤشرات املالية بل تدعمها 
املناسب) وتتميز ب:

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري، جامعة حممد خيضر تأهيل املوارد البشرية لتحسني أداء املؤسسة االقتصاديةعادل بوجمان، 1
.58، ص:2014/2015بسكرة،

.08، ص:20،-الرياض-، اململكة العربية السعودية بطاقة قياس األداء املتوازن يف املؤسسات السعودية، منهجية تطبيق هاين عبد الرمحان العمري2



ي المؤسسة االقتصادیةول األداء المالي فحعمومیات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول

10

إمكانية تطبيقها على مستوى املؤسسة بسرعة.-
سهولة تتبعها وربطها باستراتيجية املؤسسة.-
ترتبط باألصول الثابتة غري ملموسة كرأس املال الفكري.-
1تتناول مدى استجابة املؤسسة للعمالء وتلبية حاجام.-

:ثالثا: أمهية مؤشرات األداء 

تعترب أداة للقياس وتقدم مالحظات مفيدة.-
حتدد العالقة بني عوامل النجاح واألهداف االستراتيجية للمؤسسة.-
حمددة.من خالهلا ميكن احلكم على سري ونشاط عملية -
االستراتيجي.تقدمي مرجعيات تسمح بقياس التقدم يف حتقيق اهلدف -
وتصرفات.ات سلوكيمهمة يف عملية حتويل اخلطط االستراتيجية إىل -
ارنة النتائج ذها ومقتنفيتقدم للمسؤولني دالالت ومؤشرات هامة ترتكز على قياس التقدم يف العمليات ومدى-

.مع املعايري
االستراتيجية.قياس الرؤية واألهداف -
2املعلومات.تعترب املؤشرات اداة للتسيري يتم اعدادها جلمع العديد من -

كما هلا أمهية بالغة يف:

حنو أهدافها.تقدم املؤسسة وقياسحتديد -
لألهداف.إدارة وحتسني أداء العاملني من خالل التركيز على حتقيق املؤسسة -
القوة.تصحيح نقاط الضعف لدى املؤسسة وتقوية وتعزيز نقاط -
اقتناصها.حتديد الفرص املتاحة امام املنظمة وكيفية -
التعرف على املشاكل اليت تواجهه.،رصد األداء-
األهداف.بة واملراقبة املستمرة للنتائج املحققة من الرقا- 
3املوضوعة.األهداف واملهام وفعاليةالتأكد من فعالية اخلطة - 

، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاستر يف علوم التسيري ختصص إدارة بطاقة األداء املتوازن وأثرها على أداء املؤسسة االقتصاديةأمحد مخان، 1
.30،29، ص:2016،-تبسة-لعريب تبسي أعمال املؤسسات، جامعة ا

.59مرجع سبق ذكره، ص: 2
.85ص: ، 2019، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن،مؤشرات األداء الرئيسيةجميد الكرخي، 3



ي المؤسسة االقتصادیةول األداء المالي فحعمومیات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول

11

املاليةخصائص املؤشرات–رابعا 

هناك العديد من اخلصائص بالنسبة للمؤشرات ومن بينها:

دى قابلية ة أخرى مبصياغو: أي ارتباط املقاييس بطريقة مباشرة ومنطقية باألهداف األساسية، املالئمة- 1
الظاهرة ة دقيقةبصوراملؤشر لتفسري اهلدف من القياس، ونقصد بأن املعلومة اليت يقدمها املؤشر تعكس

لديه القدرة وثوقية ومذا ن أيضا أن يكووجيباملدروسة ومن أجل أن يكون املؤشر أكثر داللة معنوية ومالئمة 
القياس.هلدف مناعكسوتعلى االستجابة أي أن املعلومات اليت يعكسها املؤشر دقيقة وصاحلة لالستخدام 

.جه ثابتةن نتائيف نفس الشروط والظروف تكوو: مبعىن أن استخدام املؤشر ملرات عديدة الثبات- 2
.ااستيعاوهمها فحة يسهل على اجلميع : ويقصد به أن املقياس يعطي معلومات بطريقة واضالوضوح- 3
وصول اليه مت الماوط له : أي تكون املؤشرات قابلة للمقارنة دف الوقوف على ما مت التخطياملقارنة- 4

فعال.
: أي إعطاء املؤشرات واملقاييس من أجل معلومات ونتائج ذات قيمة.االستفادة- 5
1نب املختلفة يف األداء.: أي أن املقياس يكون متكامال ومغطيا للجواالتوافق- 6

الفرع الثاين:كيفية استعمال مؤشرات األداء لتقييم األداء املايل

املتوازن:أوال:مفهوم بطاقة األداء 

يلي:لقد تعددت التعاريف اليت أعطيت هلذه األداة وميكن ابراز أمهها فيما

باالستراتيجية، كما"هي نظام اداري يترجم الرؤية والرسالة اىل أداة فعالة ترتبط وتتصل التعريف األول:
تعترب أداة فعالة ملتابعة األداء يف مقابل األهداف املنجزة حيث ترتبط األهداف االستراتيجية بقياسات العملية 

ملؤسسي بطريقة سهلة جتمع فيها كافة تساعد بطاقة األداء على تطبيق اخلطط وضبط ومراقبة النمو ااالدائية، كما
2األهداف االستراتيجية."

"بطاقة األداء املتوازن هي نظام اداري يهدف اىل مساعدة املنشاة على ترمجة رؤيتها التعريف الثاين:
يقة واستراتيجيتها اىل جمموعة من األهداف والقياسات االستراتيجية املترابطة،حيث مل يعد التقرير املايل ميثل الطر

3الوحيدة اليت تستطيع املؤسسات من خالهلا تقييم أنشطتها ورسم حتركاا املستقبلية."

.61عادل بوجمان، مرجع سابق، ص:1
، املجموعة العربية للتدريب والنشر، الطبعة األوىل، القاهرة مصر، تقييم أداء املؤسسات يف ظل معايري األداء املتوازنحممود، عبد الفتاح رضوان، 2

.  70، ص 2013ـ2012
، تطبيق بطاقة األداء املتوازن كأداة لتقييم االستراتيجية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ـ دراسة حالة بعض املؤسسات ـصاحل بالسكة، قابلية3

. 23، ص:2011/2012فرحات عباس ـ سطيف ـ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري يف أطروحة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة 
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:بطاقة األداء املتوازن D. NORTONو R. KAPLAN"يعرف كل من التعريف الثالث: 
اىل املؤشرات املالية التقليدية االستراتيجية، فباإلضافةاجلديد الذي يسمح بدمج املؤشرات اإلطارعلى اا: ذلك 

املحددات متعلقة بالعمالء والعمليات الداخلية والتعلم التنظيمي، املستقبل، هذهلألداء تقترح حمددات األداء يف 
1استنادا اىل ترمجة واضحة ودقيقة لالستراتيجية اىل اهداف ومؤشرات ملموسة."

العليا صورة لإلدارةعة من املقاييس املالية وغري املالية تقدم بطاقة األداء املتوازن هي جممو"الرابع: التعريف 
2واضحة وشاملة وسريعة ألداء املنظمة."

املتوازن:ثانيا:أمهية بطاقة األداء 

متثل:ا أتتضح أمهية بطاقة األداء املتوازن يف 

املاضي،حدث يف فيد مباتليتاالتقليدية، األساس للنجاح احلايل واملستقبلي للبنك على عكس املقاييس املالية -
مستقبال.ان تشري اىل كيفية االستفادة يف حتسني األداء دون

وبنفس الوقت تلقي الضوء على جمموعة مقاييس مالية واإلدارة، العاملني ألداءتبقي املقاييس املالية تلخص ملم -
اخلارجية،والعمليات الداخلية،والعاملني واجلودة والبيئة العاملني،كثر عمومية وتفاعال وترابطا بني أوغري مالية 

3وأداء النظام لتحقيق جناح مايل طويل األمد.

مؤسسام.اا تزود املدراء مبؤشرات السبب ومؤشرات النتيجة عن -
ج املالية النتائن مراقبة متوازن اء املبطاقة األدالحقا) يفمتكن من خالل االبعاد األربعة (واليت سيتم التطرق اليها -

ة. ويف نفس الوقت مراقبة التقدم ببناء القدرات واكتساب املوجودات الغري امللموس
تترجم الرؤية االستراتيجية.-
4تعطي اإلدارة صورة شاملة عن طبيعة العمليات ملختلف االعمال.-

5.االستراتيجيةالتخطيط ووضع األهداف وترتيب املبادرات -

، جملة أحباث اقتصادية و إدارية ، العدد السابع عشر ، جوان أمهية استخدام بطاقة األداء املتوازن يف تييم أداء املؤسسات االستشفائيةرايس وفاء ،1
. 346ة و التجارية و علوم التسيري ، جامعة حممد خيضر بسكرة ، ص، كلية العلوم االقتصادي2015

، مؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية حنو أداء املتميز قي القطاع منهجية تطبيق بطاقة قياس أداء املتوازن يف املؤسسات السعوديةهاين عبد الرمحان العمري ،2
.15، ص 2009ملكة العربية السعودية ، احلكومي ، قاعة امللك فيصل للمؤمترات ـ الرياض ـ امل

، رسلة ماجيستر مدى تطبيق املقاييس املالية و غري املالية املستخدمة يف بطاقة األداء املتوازن لدى البنوك التجارية األردنيةعوين عبد الفتاح ،أبو نواس ، 3
.  33، ص 2011يف إدارة االعمال ، جامعة مؤتة ـ األردن ـ ، عمادة الدراسات العليا ، يف 

نة دور بطاقة األداء  املتوازن يف قياس و تقييم األداء املستدام باملؤسسات املتوسطة للصناعات الغذائية ـ دراسة مقارنة بني ملبنة احلضعريوةحماد ،4
طيف ، كلية العلوم االقتصادية و العلوم ، رسالة ماجستري ، يف العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، حامعة فرحات عباس سباملسيلة و ملبنة التل بسطيف 
. 69، ص 2011التجارية و علوم التسيري ، يف 

.25صاحل بالسكة ، مرجع سابق ،ص 5



ي المؤسسة االقتصادیةول األداء المالي فحعمومیات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول

13

خالل إعطاء تقرير اداري موحد ودقيق لوصف األداء العمليايت وفق أربعة ابعاد نظام للرقابة اإلدارية من-
1خمتلفة.

ية تتكون منها البطاقة بعاد أساسأأربعة dnorton-kaplanكل من املتوازن: حددثالثا:أبعاد بطاقة األداء 
األداء املتوازن وهي :  

ىن:ونه،مبعا يريديركز هذا البعد على الوفاء باحتياجات حاملي األسهم،أي حتقيق ماملايل:البعد -1

ىل زيادة ثروة يؤدي اوق مماتزيد من قيمة املنظمة يف الساالستثمار؟ وهلهل حتقق املنظمة عائدا مناسبا على 
ائد على ية والعقدالنرباح املنظمة والتدفقاتأالنتائج باستخدام مؤشرات خاصة بوتقاسحاملي األسهم؟ 

االستثمارات وسعر السهم يف السوق ونصيب السهم من األرباح. 

ها حنو تلبية حاجاا ورغبات عمالئها باعتبارهم مصدر متيزها امحتتاج املنظمة اىل توجيه اهتمُبعد العمالء:-2
رجةوالئه،القدرة ميكن للمنظمة وضع مؤشرات تعكس وضع العميل بالنسبة هلا،مثلرضاه،دالتنافسي، وبالتايل

2.على االحتفاظ بالعميل،القدرة على جذبه

لفة،ويبحث أيضاة املختملؤسسخيتص هذا املحور بكفاءة التخطيط والتنفيذ لعمليات اُبعد العمليات الداخلية:-3
جية.إلنتااعلى أسباب االحنرافات األداء عن املعدالت املستهدفة يف جماالت حتسني وتطوير 

وتتركز املؤشرات واملقاييس اخلاصة ذا املحور على اجلوانب اليت ميكن بتحسنها حتقيق املزيد من رضا العمالء 
،مهارات املستخدمني اإلنتاج، اجلودةواملكاسب املالية للمؤسسة ككل وباألخص يف جماالت زمن دورة 

3.واإلنتاجية

حيث ، اح الوحدات االقتصادية واستمرارها يف املنافسةيعترب هذا املحور احد حمددات جنٌبعد النمو والتعلم:-4
يعتمد يف األساس على قدرات ومهارات العاملني على االبداع والتطوير واالبتكار باإلضافة اىل اقتناء تقنيات 
انتاج مستحدثة وتكنولوجيا متطورة ذات كفاءة عالية،دف الوصول اىل ابتكارات متجددة لتحسني اجلودة 

تاجية وتقصري زمن اإلنتاج وختفيض معدالت العيوب ويتطلب ذلك بذل جهود إضافية يف تعليم وزيادة اإلن

،أطروحة دكتوراه دور بطاقة األداء املتوازن يف قياس و تقييم األداء االستراتيجي ـ دراسة حالة قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائرـلطرش وليد ،1
.25، ص 2017/2018العلوم التجارية ، جامعة حممد بوضياف،ـ املسيلة ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، يف يف
) يف حوكمة نظم املعلومات، حوكمة الشركات كألية للحد من ITScorecard(حنو استخدام بطاقة األداء املتوازن جبريان سناء، خان أحالم، 2

. 12، ص :2012ماي 7ـ6، خمرب مالية، بنوك و إدارة االعمال، املايل واإلداريالفساد 
واقع تطبيق األساليب احلديثة ملراقبة التسيري ومدى كفأا يف حتسني األداء املايل للمؤسسات االقتصادية ـ دراسة حالة مؤسسة وهيبة حوجامدي، 3

جارية، جامعة العريب بن مهيدي ـ أم البواقي ـ كلية العلوم االقتصادية والتجارية و ، أطروحة ماستر يف العلوم الت" ـGPL704نفطال وحدة "
. 78، ص 2016/2017علوم التسيري، يف 
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وتدريب العاملني وزيادة مشاركتهم للقيام مبهام خمتلفة ومتكاملة مبا حيقق مرونة اكرب يف اإلنتاج وحتسني اجلودة 
1.ومن مث حتسني املوقف التنافسي للوحدة االقتصادية، وخفض التكلفة

املتوازن:: الية عمل بطاقة األداء رابعا

ت تكون رتباطامن خالل عالقات السبب والنتيجة وهذه االباآلخران األهداف ذات صلة أحدها 
21اذن )–متشاة لعبارات (اذا 

حيث ميكن النظر اىل 31سي وان بطاقة التقييم املتوازن توفر نظام التغذية العكسية االستراتيجي األسا
لعكسية التغذية ظام اناستراتيجية املنظمة على اا جمموعة من الفرضيات حول عالقة السبب والنتيجة ان 

استراتيجية ني طياتودة باالستراتيجي من املفترض ان يكون قادرا على اختبارواثبات وتعديل الفرضيات املوج
االعمال.ضمن عملية ختطيط وحدة العمل من خالل وضع األهداف قصرية االجل

قاييس ة بني املتبادلمنه من الطبيعي حماولة صياغة منوذج يوضح الصورة اليت يوجد عليها عالقات أو
ة يف قياساا.فاملختل

تضمن العالقة جيب ان تخرى وأورمبا يشري النموذج اىل الكيفية اليت تعتمد ا مقاييس معينة على مقاييس 
ب مكانيات املطلوحيث انه من خالل عالقات السبب والنتيجة تصبح اإلBSCونة ل اجلوانب األربعة املك

حتقيقها مترمجة اىل أداء مايل.

وان كثري من العمليات االستراتيجية متثل عالقات سبب ونتيجة.

ذن يتم ادراجلعمالء،ااالء يعكس ذلك ووس مايل يريد بزيادة املبيعات للعمالءأ: معدل العائد على رمثال
؟لوالء و لكن كيف يتم حتقيق ا، الوالء يف جانب العمالءومعدل العائد يف اجلانب املايل

جانب لعمالء يفلدمة يتم احلصول على الوالء بتحسني وقت خدمة العمالء اذ يندرج الوالء ووقت اخل
لية حيث ت الداختعليماوقت خدمة قصري جيب تقليل وقت أداء العمل واجادة الولتحقيقالعمالء من البطاقة 

(جانب النمو لموظفنيلارات يندرج ضمن منظور العمليات الداخلية،وهذا يتم احلصول عليه بالتدريب وتنمية امله
والتعلم).

ث، ، املجلة اجلامعة، املجلد الثالمدى إمكانية استخدام مؤشرات تقييم األداء قي بيئة التصنيع احلديثة يف القطاع الصناعي اللييباملهدي مفتاح السوييت، 1
.198، 197، كلية االقتصاد ـ قسم حماسبة ـ، جامعة مصراته، مصراته، ليبيا ، ص ص 2013العدد اخلامس عشر 

.187، مرجع سابق، ص:دراسات يف االستراتيجيات وبطاقة التقييم املتوازنطاهر حمسن، وائل حممد صبحي، 12
207املرجع نفسه، ص 13
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املبحث الثاين: الدراسات السابقة 

املطلب األول: دراسات باللغة العربية.

تقييم األداء املايل لشركات التأمني األردنية دراسة أنس مصلح ذياب الطراونة، بعنوان العوامل املؤثرة يف -01
،مذكرة للحصول على درجة دراسة تطبيقية على شركات التأمني املدرجة يف سوق عمان لألوراق املالية

.2015املاجستري كلية األعمال،قسم املحاسبة والتمويل،جامعة الشرق األوسط،

هدفت الدراسة اىل:

ضرورة االهتمام بالعوامل الداخلية واخلارجية املؤثرة يف األداء املايل لشركات التأمني وتناولت:

أمهية ونوعية العوامل اخلارجية والداخلية اليت تتعرض هلا شركات التأمني وكذا التعرف على مقاييس 
املايل لشركات التأمني األردنية ممثال األداء املايل وحتديد درجة تأثري كل متغري من العوامل الداخلية علىاألداء 

بالعائد على األصول والعائد على امللكية.

وتوصلت الدراسة اىل:

وجود أثر معنوي ذو داللة إحصائية لكل من العوامل اخلارجية والعوامل الداخلية يف األداء املايل لشركات 
التأمني.

وفنون التوضيبدراسة كحيل سعاد، بعنوان تقييم األداء املايل للمؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة - 02
،ختصص إدارة مالية، جامعة حممد البشري االبراهيميربج الطباعة برج بوعريريج، مذكرة ماستر يف علوم التسيري

.2018بوعريريج،

:ان اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة هو

كيف يساهم تقييم األداء املايل يف اختاذ القرارات املالية يف املؤسسة؟

وقد خلصت الدراسة جمموعة من النتائج اليت ملستخدمة يف تقييم األداء املايل، أهم األدوات اوتناولت 
جتيب على أهداف هذا البحث أمهها:

ات التوازن املايل والنسب املالية.من بني أهم األدوات املستخدمة قي تقييم األداء املايل هي مؤشر-

تساهم عملية تقييم األداء املايل يف املؤسسة االقتصادية على اختاذ قرارت مالية رشيدة.-

دراسة سامية بوضياف،بعنوان تقييم األداء املايل لشركات التأمني دراسة حالة شركة تأمني املحروقات -03
"cash العلوم االقتصادية،ختصص نقود مالية ،مذكرة ماجستري قسم2008- 2005" خالل فترة

، 2009، ،جامعة سعد دحلب،البليدةوبنوك



ي المؤسسة االقتصادیةول األداء المالي فحعمومیات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول

16

هلذه الدراسة عدة أهداف واهلدف الذي يهمنا هو:كان

ألهم الطرق املمكن اعتمادها.واستعراضشرح فكرة تقييم األداء املايل -

املمكنة لذلك.حيث تناولت هذه الدراسة تقييم األداء املايل لشركات التأمني والطرق -

ومن نتائج هذه الدراسة:

حماولة املوازاة بني العملية التأمينية والعملية االستثمارية يف ايطار العمل املتكامل.

دراسة زاهد صبحي بشناق، بعنوان تقييم األداء املايل للبنوك اإلسالمية والتقليدية باستخدام املؤشرات -04
ماجستري يف املحاسبة والتمويل من كلية ، اطروحة–لعاملة يف فلسطني دراسة مقارنة للبنوك الوطنية ا–املالية 

، 2011-غزة-اجلامعة اإلسالمية -التجارة
سعت الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

الوقوف على أهم املؤشرات املستخدمة يف قياس وتقييم األداء املايل للبنوك.-

والتقليدية باستخدام املؤشرات املالية.تقييم األداء املايل للبنوك اإلسالمية -

اقتراح التوصيات الالزمة ملعاجلة جوانب الضعف والقصور املتعلقة بأداء تلك البنوك الفلسطينية، حبيث تناولت -
األساسية لتقييم األداء مع ذكر املصادر الالزمة لعملية تقييم واألركانهذه الدراسة مفهوم تقييم األداء املايل 

األداء.
وقد توصلت الدراسة اىل:

أن البنوك اإلسالمية حتتفظ بسيولة نقدية عالية مقارنة بالبنوك التقليدية، مما يعين حرمان البنوك اإلسالمية من -
حتقيق عوائد جمزية نتيجة عدم استغالل تلك السيولة املتاحة هلا.

األداء املايل للمؤسسة بعنواناستخدام أدوات املحاسبة االدارية يف حتسني نجالء،دراسة نوبلي-05
رسالة دكتوراه الطور الثالث يف العلوم -بسكرة-،دراسة حالة مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب االقتصادية

التجارية ختصص حماسبة،ان اهلدف من هذه الدراسة هو حماولة تبيان أمهية تقييم األداء املايل يف حتقيق الكفاءة 
ضعف وذلك حىت يتسىن معاجلتها يف الوقت املناسب وحماولة تسليط والفعالية واالكتشاف املبكر لنقاط ال

الضوء على املؤشرات املعتمدة يف عملية قياس وتقييم األداء املايل للمؤسسة االقتصادية .

حبيث تناولت هذه الدراسة:

املؤشرات املالية لتحسني األداء املايل ومؤشرات الرحبية واملؤشرات غري املالية.
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الدراسة إىل:وقد توصلت

أن األداء املايل عبارة عن مقاييس ومؤشرات مالية ذات صفة رقمية تستخدم لقياس النواتج واألهداف 
الرئيسية املتوقع حتقيقها وغالبا ما يعرب عنها مبصطلحات مالية متمثلة بالرحبية، العائد او اي مؤشرات مالية مثل 

السيولة.

عنوانتقييم األداء املايل للمصارف اإلسالمية، دراسة تطبيقية على دراسة أمارة حممد حيىي عاصي، حتت -06
، مذكرة ماجستري يف ادارة األعمال كلية الدراسات العليا يف البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار

، دفهذه الدراسة اىل حتديد طبيعة العالقة بني هيكل املوارد وهيكل 2013اجلامعة اهلامشية، األردن
ستخدامات ودرجة توظيف املوارد وبني أداء املصرف وكذا تقدمي جمموعة من التوصيات املتعلقة بالعوامل اال

وتناولت الدراسة املصارف اإلسالمية بالتطرق ، املؤثرة على أداء البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار
املايل للمصارف اإلسالمية (مفهومه وأمهيته إىل مفهومها وخصائصها وكذا أمهيتها ووظائفها  وتقييم األداء 

.واجلهات املستفيدة منه)

وقد توصلت إىل:

أن نسب العائد على املوارد املتاحة يف تزايد مستمر األمر الذي يعكس كفاءة املصرف اإلسالمي (حمل 
مللكية واملصرف معا، األمر الدراسة) على حتقيق العائد املالئم يف استثمار املوارد املتاحة ومبا حيقق أهداف حقوق ا

الذي ينعكس إجيابا على األداء املايل.

دراسة الدكتور حممد نواف عابد والدكتور حممد موسى النجار بعنوان أثر مؤشرات األداء املايل -07
دراسة مقارنة بني املصارف املدرجة يف بورصة فلسطني ، ومؤشرات السوق التقليدية على التنمية املستدامة

–فرع مشال غزة ، جامعة االزهر فلسطني، 02،العدد 04املجلد ، ة آفاق علوم اإلدارة واالقتصادجمل، وعمان
دف الدراسة ملعرفة أثر مؤشرات األداء املايل على التنمية املستدامة للمصارف املدرجة يف بورصة ، - فلسطني

ول الباحث يف هذه الدراسة أثر فلسطني وبورصة عمان من خالل حتليل البيانات املالية لقطاع البنوك، وتنا
أمهيتها.ومؤشرات الرحبية على مؤشرات القيمة السوقيةومؤشرات السيولة النقدية املصرفية

وأظهرت النتائج وجودأثر وعالقة اجيابية بني مؤشرات األداء املايل التقليدية لقطاع البنوك على التنمية 
املستدامة.

املتوسطة وحفصي،بعنوان حتليل األداء املايل للمؤسسات الصغريةدراسة عبد الوهاب دادن،رشيد -08
،جملة الواحات 2011- 2006خالل الفترة AFD)اجلزائرية باستخدام طريقة التحليل العاملي التمييزي (

.  2011جامعة غرداية،، ،جامعة ورقلة22-42):2011(02، العدد 07الدراسات، املجلدوللبحوث
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-2006املتوسطة اجلزائرية خالل الفترة ما بني واألداء املايل للمؤسسات الصغريةحياول هذا املقال تقييم
األداء املايل للمؤسسة الصغريةوحيث تعاجل إشكالية مدى وجود تأثري لقطاع النشاط على السلوك،2011

طة باختالف املتوسوقد تبني من خالل النتائج اىل أن اختالف األداء املايل للمؤسسة الصغريةواملتوسطةو
تقييم األداء املايل ونشاطها يعود اىل جمموعة من املتغريات وهذه املتغريات تأثر بشكل كبري يف حتديد

املتوسطة.وللمؤسسات الصغرية

األجنبية.باللغةثانيا: دراسات 

بعنوان:(PETRUS DANIEL ERASMUS 2008)دراسة - 01

Evaluating value based financial performance measures

"تقييم مقاييس األداء املايل القائمة على القيمة "

أهداف هذه الدراسة: 

حتديد العالقة بني مقاييس األداء املالية التقليدية وخلق القيمة للمسامهني.-

لتقييم عالقتهم بإجياد قيمة املسامهني.EVAوCVAوCFROIالتحقيق يف املقاييس القائمة على -

املعلومات اإلضافية للقيمة على أساس مقاييس أداء أعلى من األداء املايل التقليدي.تقييم حمتوى -

تنفيذ عدد من التعديالت على املقاييس القائمة على القيمة املقترحة وتقييم تأثري هذه التعديالت.-

نتائج هذه الدراسة:

يف معظم اختبارات حمتوى EBEIتشري اىل أن املقاييس القائمة على القيمة ليست قادرة على أن يتفوق 
ليست قادرة أيضا على CFROIوCVAوEVAاملعلومات النسبية، عالوة على ذلك فان مقاييس 

Ri. التفوق يف األداء على قياس بسيط نسبيا يعتمد على القيمة 
بعنوان:)2016CHASHMI AND FADAEEدراسة (- 02

Impact of Financial performance and growthopportunitiers on succes or failure of
companiesevidencefromtehram stock exchange

""تأثري األداء املايل وفرص النمو على النجاح أو فشل الشركات دليل من بورصة طهران

اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة:

النمو على الشركات جناح أو فشل الشركات املدرجة يف بورصة وفرصهو التحقيق قي تأثري األداء املايل 
طهران.
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القرارات االخرين أن هناك وصناعاألمهية من هذه الدراسة تكمن يف أا تظهر للمديرين املستثمرين 
اختاذ عالقة بني األمور املالية ومقاييس األداء والنجاح أو الفشل حبيث يعتمد على هذه النتائج ومن خالهلا ميكنهم

قرارات أكثر مالئمة.

:النتائج

كمقياس لألداء ROTيف هذه الدراسة مل يتم مالحظة العالقة بني معدل العائد على حقوق امللكية 
ROTالنجاح أو الفشل، لذلك جيب على صانعي السياسة مالحظة أن معدل العائد على حقوق امللكية واملايل

الزمة.ليست معايري مناسبة لتحديد السياسة ا

بعنوان :)BAYARAA BATCHIMEG2017دراسة (-03

Financialperformancedéterminants of Organizations thecase of mongolien companies

"حمددات األداء املايل للمنظمة حالة الشركات" 

اهلدف من هذه الدراسة هو: 

قطاعات رئيسية يف 6على األداء املايل من دراسة تأثري الرحبية والنمو والسيولة على هيكل ورأس املال
منغوليا وتقييم ما إذا كان هناك أي اختالف متعلق بقطاعها.

شركة 100هذه الدراسة حتلل أداء الشركات من حيث الرحبية وارتباطها ا مع حمددات متعددة ل 
مسامهة منغولية مدرجة يف األسهم املنغولية يف البورصة.

. rosوroeله حمددات أكثر من roaتظهر نتائج االحندار أن 

االختالف مع دراستنا.واملطلب الثاين: أوجه التشابه

أوجه التشابه- 1
يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أا تتفق يف مواضع كثرية واملتمثلة يف األداء املايل من حيث 

لذي يعترب بدوره ركيزة أساسية يف املؤسسة االقتصادية.املفهوم، األمهية، األهداف، اخلصائص وا
أوجه االختالف- 2

حيث اختلفت هذه الدراسات يف:

كمية املعلومات واجلوانب األخرى اليت مت التطرق هلا ومتلك عالقة مبوضوع الدراسة.-

طرق املعاجلة.-

جمتمع الدراسة والعينات اخلاصة باملواضيع اليت طرحت.-
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خالصة الفصل األول:

حيتوي هذا الفصل على مفاهيم أساسية حول األداء املايل باملؤسسة االقتصادية، حيث مت التعرض يف 
املبحث األول اىل حتديد مفهوم األداء املايل حيث عرف مبدى حتقيق القدرة اإلرادية (قدرة املؤسسة على توليد 

حتديد أمهيته وأهدافه مركزين على مدى اإليرادات) والقدرة الكسبية (قدرة املؤسسة على حتقيق الفائض)، مث 
.كفاءة استخدام املوارد املتاحة بطريقة رشيدة بأكرب عائد وتكلفة أقل

إضافة اىل اجلهات املستفيدة من تقييم األداء املايل من بينها املستثمرون، إدارة املؤسسة، الدائنون، 
املوردون...

املايل للمؤسسة فتم تعريفها بأا فعالية العملية وكفاءة أما فيما خيص املؤشرات املالية يف تقييم األداء
استخدام املوارد إضافة اىل أنواعها اليت ميكن اجيازها اىل مؤشرات مالية وغري مالية، مع ذكر أمهيتها ودورها يف 

تقييم األداء املايل.

ة من املقاييس املالية والغري ويف اخلتام مت التطرق اىل بطاقة األداء املتوازن من حيث املفهوم بأنه: جمموع
مالية، مث األمهية والدور.



الفصل الثاين

دراسة جمموعة من املؤسسات االقتصادية 
بربج بوعريريج
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الفصل:متهيد 

بعد التطرق اىل االدبيات النظرية حول واقع استخدام مؤشرات األداء يف تقييم األداء املايل يف املؤسسة 
االقتصادية يف الفصل األول قمنا بدراسة ميدانية يف هذا الفصل ملعرفة أراء ووجهات نظر الطاقم اإلداري وذلك 

من خالل توزيع استبيان يف مدينة برج بوعريريج.

نتمكن من حتقيق ذلك واختبار مدى صحة فرضيات الدراسة امليدانية قسمنا هذا الفصل اىل وحىت 
مبحثني:

حيث تناولنا يف املبحث األول: تقدمي منهجية الدراسة، اما املبحث الثاين: درسنا فيه اختبار الفرضيات 
ومناقشة النتائج.

املبحث األول: تقدمي منهجية الدراسة.

بحث هو دراسة واقع استخدام مؤشرات األداء يف تقييم األداء املايل يف املؤسسات ان اهلدف من هذا امل
االقتصادية اجلزائرية، ولذا من اجل حتقيق هذا اهلدف قمنا بإجناز استبيان موجه للطاقم اإلدارية واملسريين، وقسمنا 

املحاور اىل حمورين أساسيني:

عبارة عن أسئلة ملعرفة مدى األمهية املعطاة الستخدام مؤشرات األداء باملؤسسة.املحور األول:

عبارة عن أسئلة ملعرفة دور استخدام مؤشرات األداء يف تقييم األداء املايل باملؤسسة.املحور الثاين:

املطلب األول: جمتمع وعينة ومتغريات الدراسة.

حليلية ملوضوع الدراسة حيث مت اللجوء اىل مجع البيانات استخدم االستبيان ملعاجلة بعض اجلوانب الت
ذلك من خالل صياغة منوذج من األسئلة اليت توجه بدورها اىل االفراد واألولية من خالل االستبيان كأداة رئيسية

قد مت تدريج مستوى اإلجابة لكل فقرة من االستبيان وفق مقياس ليكارت وللحصول على معلومات معينة،
حيث مت توزيع البدائل على (موافق بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق بشدة ).اخلماسي

اعداد االستبيان: متت عملية توزيع االستبيان وفق الطريقة التقليدية حيث مت توزيعه على الطاقم أوال:
لتوزيع املتعلقة واجلدول االيت يوضح عملية ا2021اإلداري واملسريين للمؤسسات يدويا خالل شهر جوان 

باالستبيان.
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: عملية توزيع االستبيان.01اجلدول رقم 

عدد 
االستبيانات 

الصاحلة

عدد 
االستبيانات 
املسترجعة

عدد 
االستبيانات 

املوزعة

عدد املؤسسات 
اليت استجابت 

لنا

عدد املؤسسات 
اليت مت توزيع 
االستبيان عليها

أسلوب توزيع 
االستبيان

12 0 12 12 12 التوزيعات

املصدر: من اعداد الطلبة

فيما خيص املؤسسات اليت مت توزيع االستبيانات عليها فهي مؤسسات تتواجد بوالية برج بوعريريج حيث 
مؤسسة اقتصادية جتاوبت معنا كلها حيث مت توزيع االستبيان على إطارات هاته املؤسسات وقمنا 12ذهبنا ل 

باسترجاع نفس العدد املقدم.

ثانيا: حماور االستبيان:

مت استخدام االستبيان كأداة حبثية وقد اعتمدنا يف هذا االستبيان على سلم ليكارت اخلماسي كمقياس 
كما هو مبني يف اجلدول التايل:لإلجابة على عبارات االستبيان حيث قمنا بإدراجه حتت حمورين أساسيني

بارات كل حمور.: حماور االستبيان مع عدد ونسبة ع02اجلدول رقم 

عدد 
العبارات

ارقام 
العبارات

اسم املحور
عدد 
املحاور

11
01 -

11
األمهية املعطاة الستخدام مؤشرات األداء باملؤسسة.

01

04
01 -

04
سة.ؤسدور استخدام مؤشرات األداء يف تقييم األداء املايل بامل

02

15 املجموع

املصدر: من اعداد الطلبة
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باإلضافة اىل املحوريني الرئيسيني اعتمدنا حمور البيانات العامة املرتبطة باملستجوبني متمثال يف (اجلنس، 
العمر، املؤهل العلمي،مدة اخلربة).

املطلب الثاين: األدوات املستخدمة

جتماعية مت اخضاع البيانات اىل عملية التحليل االحصائي باستخدام برنامج التحليل االحصائي للعلوم اال
)spss. V25 وقد مت االعتماد على بعض االختبارات إضافة اىل األساليب اإلحصائية الوصفية واألساليب (

االستداللية وكذلك األشكال البيانية كالتايل :

لوصف اخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة.التكرارات والنسب املئوية واألشكال البيانية:-1

وهو متوسط جمموعة من القيم، أو جمموع القيم املدروسة مقسوم على عددها، بغية املتوسط احلسايب:-2
التعرف على متوسط إجابات املستجوبني حول عبارات االستبيان، واملتوسط احلسايب أيضا يساعد يف ترتيب 

العبارات حسب أعلى قيمة له.

أفراد الدراسة اجتاه كل فقرة أو وذلك من أجل التعرف على مدى احنراف استجاباتاالحنراف املعياري:-3
بعد، والتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضيات، ويوضح التشتت يف استجابات أفراد الدراسة فكلما 
اقتربت قيمته من الصفر فهذا يعين تركز اإلجابات وعدم تشتتها، كما أنه يفيد يف ترتيب العبارات لصاحل األقل 

ايب بينها.تشتتا عند تساوي املتوسط احلس

وذلك باالستعانة مبعامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات ومعامل االرتباط بريسون اختبار الصدق والثبات:-4
لقياس الصدق واالتساق الداخلي ألداة الدراسة.

املطلب الثالث: صدق وثبات االستبيان

بالغ يف أمهية نتائج البحث الثبات من أهم املوضوعات اليت م الباحثني من تأثريها الوتعترب املصداقية
وقدرته على تعميم النتائج، وترتبط املصداقية والثبات باألدوات املستخدمة يف البحث ومدى قدرا على قياس 
الشيء املراد قياسه ومدى دقة القراءات املأخوذة من تلك األدوات، وبالتايل قبل أن يقوم الباحث بطباعة أداة مجع 

ئية، ينبغي عليه أن يقوم باختبارها لتحديد نقاط الضعف فيها وتصحيحها قبل استعماهلا البيانات يف صورا النها
يف عملية استقصاء اآلراء من املستجوبني حيث يتم التأكد من مدى صالحيتها بطرق عديدة كأن يتم اختبارها 

ذا االجراء املتمثل يف على عينة من األفراد خمتارة عشوائيا ومتشاة يف خصائصها مع جمتمع البحث، كما أن ه
البحث وعلى بعض اخلرباء والباحثني األكفاء يف هذا ، االختبار امليداين لألداة ال يغين عن عرضها على املشرف

الشأن للتعرف على وجهات نظرهم اىل جانب أنه من املهم كذلك أن يقوم الباحث بقياس الثبات للتأكد من 
جودة قائمة االستقصاء.
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ستبيان قبل تطبيقه على الفئة املستهدفة تعد عملية هامة لذا لقد مت التأكد من صدق ان عملية ضبط اال
االستبيان من خالل صدق املحتوى وذلك بعرضها على حمكمني خمتصني يف العلوم املحاسبية، حيث قام املحكمون 

للمحور الذي تندرج بإبداء آرائهم ومالحظام واليت ارتكزت على مجلة من اجلوانب منها مدى مناسبة الفقرة
حتته، دقة وسالمة الصياغة اللغوية لفقرات االستبيان، اقتراح فقرات إضافية مهمة لقياس حماور االستبيان.

وبعدما متت صياغة االستبيان يف شكله األويل قمنا بإجراء دراسة استطالعية لالستبيان على عينة تضمنت 
الصدق (صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبيان، والصدق مؤسسة ومت اخضاع نتائج اجابام الختباري 12

البنائي ملحاور االستبيان) والثبات كما يلي:
أوال: صدق االستبيان

وذلك من خالل دراسة صدق االستبيان الداخلي وصدق االتساق البنائي كما يلي:
الدراسة االستطالعية حبساب : يتم حساب الداخلي لعبارات االستبيان على عينة صدق االتساق الداخلي-1

الدرجة الكلية للمحور التابعة له.ومعامل االرتباط بني كل عبارة
االتساق الداخلي لعبارات املحور األول، واملتمثل يف األمهية املعطاة الستخدام مؤشرات األداء باملؤسسة يف -أ

برج بوعريريج واجلدول املوايل يوضح مدى اتساق هذه األبعاد.

: يوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات املحور األول.03رقم اجلدول

N sig Correlation de
pearson

12 0,001 0,815 01العبارة 
12 / / 02العبارة 
12 0,834 0,068 03العبارة 
12 0,001 0,815 04العبارة 
12 / / 05العبارة 
12 0,072 0,563 06العبارة 
12 0,000 0,998 07العبارة 
12 0,000 0,998 08العبارة 
12 0,000 0,998 09العبارة 
12 0,001 0,815 10العبارة 
12 0,834 0,068 11العبارة 

املصدر: من اعداد الطلبة
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من نتائج يف اجلدول أعاله نالحظ أن :

عبارات البعد األول املتعلقة بقياس األمهية املعطاة الستخدام مؤشرات األداء باملؤسسة مع بعدها اذان قيمة -
sig قيمة و0,05( مستوى املعنوية) يف كل قيمها هي اكرب من مستوى داللة R املحسوبة حمصورة بني اعلى

.03لدى العبارة 0,068اقل قيمة و09لدى العبارة رقم 0,998قيمة 

االتساق الداخلي لعبارات املحور الثاين:- ب

يوضح حتديد دور استخدام مؤشرات األداء يف تقييم األداء املايل باملؤسسة.

): يوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات املحور الثاين:04اجلدول رقم (

N Sig Correlation de pearson

12 0,000 1,000 01

12 0,000 1,000 02

12 0,000 1,000 03

12 0,000 1,000 04

املصدر: من اعداد الطلبة

من النتائج يف اجلدول أعاله نالحظ أن:

(دور استخدام مؤشرات األداء يف تقييم األداء املايل باملؤسسة) متتاز  _ عبارات البعد األول املتعلقة بقياس 
0,05( مستوى املعنوية) يف كل قيمها هي اقل من مستوى داللة sigباالتساق الداخلي مع بعدها اذ ان قيمة

.04لدى العبارة 1,000اقل قيمة و01لدى العبارة 1,000املحسوبة حمصورة بني اعلى قيمة R قيمة و

صدق االتساق البنائي:-02

ف اليت يعترب صدق االتساق البنائي أحد مقاييس صدق أداة الدراسة، حيث يقيس مدى حتقق األهدا
تسعى األداة للوصول اليها، ويبني صدق االتساق البنائي مدى ارتباط كل حمور من حماور أداة الدراسة بالدرجة 

الكلية لعبارات االستبيان جمتمعة، واجلدول التايل يوضح ذلك:
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): يوضح صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة.05اجلدول رقم (

Pearson corrélationSigNأبعاد حماور االستبيان

املحور األول: األمهية املعطاة 
الستخدام مؤشرات األداء 

باملؤسسة
0.8150.00112

املحورالثاين:دوراستخداممؤشرات 
األداء يف تقييم األداء املايل 

باملؤسسة
1.0000.00012

spss.v 25املصدر: من اعداد الطلبة باالعتماد على خمرجات برنامج 

اجلدول أعاله:التعليق على 

أبعاد االستبيان املعد لإلجابة عن اشكالية ومن نتائج االرتباطات الثنائية املبينة أعاله نالحظ أن حماور
الدراسة متتاز باالتساق البنائي مع الدرجة الكلية لعبارات االستبيان حيث أن عالقة االرتباط بيتهما دالة احصائيا 

أبعاد االستبيان صادقة ومستقلة ملا وضعت واملحسوبة ومنه حماورrيم (مستوى املعنوية) لقsigاذ أن قيمة 
لقياسه.

ثانيا: ثبات االستبيان

ويف دراستنا مت التحقق من ثبات عبارات حماور وأبعاد استبيان الدراسة، ومت التحقق من ثبات االستبيان 
من خالل استخدام معامل ألفا كرومباخ.

االستبيانAlfhaCronbachs) يبني قيمة معامل  06اجلدول رقم (

ام املحور األول: األمهيةاملعطاة الستخد
مؤشرات األداء باملؤسسة

0.795

spss.v25املصدر: من اعداد الطلبة بناءا على نتائج 

مستوى ، حيث يعترب ذو0.795وكتعليق على اجلدول أعاله نالحظ أن معامل ألفا كرونباخ يصل اىل 
وهذا يعين أن هناك استقرار بدرجة عالية يف نتائج االستبيان وعدم تغريها بشكل كبري فيما ، ممتاز من الثقة والثبات

لو مت إعادة توزيعه على مؤسسات العينة عدة مرات.
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االستبيانAlfhacronbachs) يبني قيمة معامل  07اجلدول رقم (

يفء األدااملحور الثاين: دور استخدام مؤشرات 
تقييم األداء املايل باملؤسسة

0.960

spss.v25املصدر: من اعداد الطلبة بناءا على نتائج 

، حيث يعترب ذو مستوى 0.960وكتعليق على اجلدول أعاله نالحظ أن معامل ألفا كرونباخ يصل اىل 
االستبيان وعدم تغريها بشكل كبري فيما ممتاز من الثقة والثبات، وهذا يعين أن هناك استقرار بدرجة عالية يف نتائج 

لو مت إعادة توزيعه على مؤسسات العينة عدة مرات.

املبحث الثاين: اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج 

من خالل هذا املبحث سنقوم باختبار فرضيات دراستنا وذلك بداية من حتليل إجابات املستجوبني 
الحندار البسيط واالحندار املتعدد.وبعدها اختبار منوذج الدراسة باستعمال ا

املطلب األول: حتليل إجابات األفراد

سيتم عرض نتائج الدراسة ابتداء من حمور املعلومات العامة، مرورا باملحاور األساسية لالستبيان، بغرض 
التأكد من صحة الفرضيات.

أوال: قسم املعلومات العامة

صية، اجلنس، العمر، املؤهل العلمي وكذا مدة اخلربة.متثلت املعلومات العامة حول البيانات الشخ
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): يبني توزيع أفراد العينة حسب املتغريات العامة08اجلدول رقم (
FrequencyPercent

اجلنس
758.3ذكر
541.7أنثى

العمر

18.3سنة30أقل من 
433.3سنة40اىل 30من 
216.7سنة50اىل 40من 
541.7سنة فما فوق50من 

املؤهل العلمي

216.7مستوى ثانوي
541.7ليسانس
325.0ماجيستر
216.7دكتوراه

مدة اخلربة

18.3سنوات5أقل من 
10اىل أقل من 5من 

سنوات
650.0

15اىل أقل من 10من 
سنة

325.0

216.7سنة فأكثر15من 
12100املجموع

spss.v25املصدر: من اعداد الطلبة باالعتماد على خمرجات برنامج 

أما فيما خيص ، من خالل اجلدول نالحظ أن األفراد املستجوبني لديهم شهادة ليسانس بنسبة كبرية

سنة فما فوق أما عن خربم فالنسبة األكرب فيها هي من 50اجلنس جند أغلبيتهم ذكور،و معظم أعمارهم من 

سنوات.10ىل أقل من سنوات ا05
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ثانيا:وصف عينة الدراسة

توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس- 09- اجلدول رقم

النسبة املئويةالتكرار
758,3ذكر
541,7أنثى

12100,0املجموع

)01(امللحق رقم SPSS: خمرجات برنامج املصدر

من أفراد العينة ذكور وهي النسبة األعلى مقارنة بعدد %58.3بأن -01-نالحظ من اجلدول رقم 

يف هذه الدراسة.%41.7اإلناث اليت بلغت نسبتهن 

توزيع أفراد العينة حسب متغري السن- 10- اجلدول رقم

النسبة املئويةالتكرار
18,3سنة30أقل من 

433,3سنة40إىل 30من 
216,7سنة50إىل 40من 
541,7فما أكثرسنة 50من 

12100,0املجموع

)01(امللحق رقم SPSS: خمرجات برنامج املصدر

سنة وهي النسبة 50من أفراد العينة جتاوزت أعمارهم %41.7بأن -02- يتبني من اجلدول رقم 

. كما بلغت نسبة األفراد %33.3سنة بنسبة 40و30األعلى؛ تليها فئة األفراد الذين تتراوح أعمارهم بني 

. أما النسبة األقل متثلت يف فئة األفراد الذين تقل أعمارهم %16.7سنة 50و40الذين تتراوح أعمارهم بني 

.%8.3سنة بنسبة 30عن 



ـــــــــــــــــ الفصل  رج بوعریریجاالقتصادیة ببسسات عة من المؤسة مجمودراالثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31

توزيع أفراد العينة حسب متغري املؤهل العلمي- 11- اجلدول رقم

النسبة املئويةالتكرار
216,7مستوى ثانوي

541,7ليسانس

325,0ماجستري

216,7دكتوراه

12100,0املجموع

)01(امللحق رقم SPSS: خمرجات برنامج املصدر

من أفراد العينة لديهم مستوى ليسانس وهي النسبة األعلى، %41.7بأن -03-يتبني من اجلدول رقم 
. أما النسبة األقل فتمثلت يف حاملي شهادة الدكتوراه %22.6تليها فئة األفراد مبستوى ماجستري بنسبة 

.%16.7والثانوي بنفس النسبة، حيث بلغت 
توزيع أفراد العينة حسب متغري اخلربة- 12- اجلدول رقم

النسبة املئويةالتكرار
18,3سنوات5أقل من 

10إىل أقل من 05من 
سنوات

650,0

15إىل أقل من 10من 
سنة

325,0

216,7سنة فأكثر15من
31100,0املجموع

)01(امللحق رقم SPSS: خمرجات برنامج املصدر

سنوات 10و05من أفراد العينة تتراوح خربم املهنية بني %50بأن -04-يتبني من اجلدول رقم 
. كما بلغت نسبة %25سنة بنسبة 15و10وهي النسبة األعلى. تليها فئة األفراد الذين تتراوح خربم بني 

8.3سنوات بلغت 5. أما األفراد الذين تقل خربم عن %16.7سنة 15األفراد الذين جتاوزت خربم بني 
وهي النسبة األقل.%
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املطلب الثاين : حتليل اجتاهات إجابات عينة الدراسة

عبارات االستبيان فانه مت اعداد دليل املوافقة لتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة على وأوال جيب حتديد

النيب املئوية، املدى، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري.واالعتماد على األدوات اإلحصائية التالية: التكرارات

جيب حتديد طول خاليا مقياس ليكرت اخلماسي (املدى العام) املستخدم يف استبيان الدراسة ويتم حساب 

( أعلى درجة يف  (-املقياساملدى كالتايل:  وللحصول على طول اخللية 4)=5-1أدىن درجة يف املقياس) 

الصحيح نقوم بقسمة املدى العام على عدد درجات املوافقة وذلك على النحو التايل: 

هكذا مع ووباضافة هذه القيمة يف كل مرة للحد األدىن لدرجة املوافقة حنصل على احلد األعلى8=4/5

هذه العملية يف التعرف على موقف مشترك المجايل أفراد العينة حيث:وتفيد ، كل درجات املوافقة

- 1اذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات االستبيان مابني -

فان هذا يعين أن درجة املوافقة متثل درجة منخفضة جدا.1.80

رجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات االستبيان ما بني اذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لد-

فان هذا يعين أن درجة املوافقة متثل درجة منخفضة.1.80-2.60

اذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة  من عبارات االستبيان مابني -

متوسطة.فان هذا يعين أن درجة املوافقة متثل درجة 2.60-3.40

اذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات االستبيان مابني -

فان هذا يعين أن درجة املوافقة متثل درجة متوسطة.2.60-3.40

اذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات االستبيان مابني -

فان هذا يعين أن درجة املوافقة متثل درجة عالية.3.40-4.20

اذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات االستبيان ما بني -

فان هذا يعين أن درجة املوافقة متثل درجة عالية جدا.4.20-5
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درجة املوافقةمقياس لكرتجمال املتوسط احلسايب
درجة منخفضة جداغري موافق متامادرجة1.80اىل 01من ]1.80- 1[

درجة منخفضةغري موافقدرجة2.60ىل ا1.80من ]2.60-1.80]
درجة متوسطةحمايددرجة3.40ىل ا2.60من ]3.40-2.60]
درجة عاليةموافقدرجة4.20ىل ا3.40من ]4.20-3.40]
درجة عالية جدامتاماموافقجةدر5اىل 4.20من ]5-4.20]

وترتب العبارة من خالل أمهيتها يف املحور باالعتماد على أكرب قيمة متوسط حسايب يف املحور وعند 
تساوي املتوسط احلسايب بني العبارتني فانه يأخذ بعني االعتبار أقل قيمة لالحنراف املعياري بينهما.

عرض وحتليل اجتاهات إجابات الدراسة.

: األمهية املعطاة الستخدام مؤشرات حتليل اجتاهات إجابات عينة الدراسة للمحور األول- 13- اجلدول رقم 
األداء باملؤسسة.

املتغري

موافق بشدةموافقحمايدغري موافقغري موافق بشدة

االجتاهاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايب
التكرار

النسبة 

املئوية
التكرار

النسبة 

املئوية
التكرار

النسبة 

املئوية
التكرار

النسبة 

املئوية
التكرار

النسبة 

املئوية

غري موافق0100975,0000,00325,0000,002,50,905العبارة_

موافق020000,0000,0012100,0000,004,00,000العبارة_

موافق030000,0018,331191,6700,003,92,289العبارة_

حمايد040000,00975,00325,0000,003,25,452العبارة_

موافق050000,0000,0012100,0000,004,00,000العبارة_

موافق060018,33216,67975,0000,003,67,651العبارة_

موافقغري 07001083,3300,0000,00216,672,501,168العبارة_

غري موافق08001083,3300,00216,6700,002,33,778العبارة_
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غري موافق09001083,3300,00216,6700,002,33,778العبارة_

غري موافق1000975,0000,00325,0000,002,50,905العبارة_

موافق110000,0018,331191,6700,003,92,289العبارة_

)-02-(باالعتماد على بيانات امللحق رقم SPSS: خمرجات برنامج املصدر

" األمهية املعطاة الستخدام مؤشرات األداء باملؤسسة"حتليل إجابات عينة الدراسة للمحور األول

: " حتددون استراتيجية واضحة ملؤسستكم" حيث 01حتليل رأي أفراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم 
اجتاه اراء أفراد العينة حول مما دل على 0.905عياري مواحنراف2.50مبتوسط حسايبإجابات االفرادظهرت

تهم.ضحة للمؤسسأي أن األفراد الحيددون استراتيجية وا،هذه العبارة بعدم املوافقة

حيث ظهرت : " تضعون أهداف سنويا مبؤسستكم" 02حتليل رأي أفراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم 
، وأن قيمة املتوسط احلسايب تشري اىل أن 0.000عياري محنراف او4.00مبتوسط حسايب بلغ إجابات األفراد 

أي أم يضعون أهداف سنويا 02اجابتهم على العبارة رقم اجتاهات أفراد العينة موافقون بدرجة عالية جدا يف 
.تهممبؤسس

: " تتابعون حتقق أهدافكم بعد انتهاء السنة املالية "03حتليل رأي أفراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم 

سايب ، وأن قيمة املتوسط احل0.289واحنراف معياري 3.92بلغ حيث ظهرت إجابات األفراد  مبتوسط حسايب 
أي أم يتابعون 03تشري اىل أن اجتاهات (تقييم) أفراد العينة موافقون بدرجة عالية يف اجابام على العبارى رقم 

حتقق أهدافهم بعد انتهاء السنة املالية.

حيث " تتابعون حتقق أهدافكم خالل السنة املالية" 04حتليل رأي أفراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم 
يف واجتاه أفراد العينة حمايدون 0.452واحنراف معياري 3.25ي بلغ هرت إجابات األفراد  مبتوسط حسايب ظ

.04اجابتهم على العبارة رقم 

حيث " تضعون مؤشرات حمددة لتحقيق أهدافكم "05حتليل رأي أفراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم 
، وأن قيمة املتوسط احلسايب تشري 0.000و احنراف معياري 4.00بلغظهرت إجابات األفراد مبتوسط حسايب

(تقييم) أفراد العينة موافقون بدرجة عالية يف اجابتهم على العبارة رقم  أي أم يضعون 05اىل أن اجتاهات 
مؤشرات حمددة لتحقيق أهدافهم.

" تركزون على 06حتليل رأي أفراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم  "حيث املؤشرات املالية مبؤسستكم: 
، وأن قيمة املتوسط احلسايب تشري 0.651واحنراف معياري 3.67حسايب بلغ ظهرت إجابات األفراد  مبتوسط
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أي أم يركزون على 05اىل أن اجتاهات (تقييم) أفراد العينة موافقون بدرجة عالية يف اجابتهم على العبارة رقم 
هم.ستاملؤشرات املالية مبؤس

:" تزاوجون بني املؤشرات املالية وغري املالية لتحقيق 07حتليل رأي أفراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم 
، وأن قيمة 1.168عياري محنراف او2.50قدر بحيث ظهرت إجابات األفراد  مبتوسط حسايب أهدافكم" 

، أي أم اليزاوجون 07موافقون يف العبارة رقم املتوسط احلسايب تشري اىل أن اجتاهات (تقييم) أفراد العينة غري 
بني املؤشرات املالية و غري مالية لتحقيق أهدافهم.

" ختتارون مؤشرات حمددة ملتابعة بعد الزبائن 08حتليل رأي أفراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم   :
مما دل على 0.778عياري مراف حناو2.33بلغ حيث ظهرت إجابات األفراد  مبتوسط حسايب مبؤسستكم " 

أن اجتاه اراء أفراد العينة حول هذه العبارة بعدم املوافقة حيث ترى عينة الدراسة بأن املؤسسة ال ختتار مؤشرات 
حمددة ملتابعة بعد الزبائن.

لني بعد العام: "ختتارون مؤشرات حمددة ملتابعة 09حتليل رأي أفراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم 
، وأن قيمة 0.778عياري محنراف او2.33بلغ حيث ظهرت إجابات األفراد  مبتوسط حسايب مبؤسستكم " 

املتوسط احلسايب تشري اىل أن اجتاهات (تقييم) أفراد العينة غري موافقون بدرجة عالية يف اجابتهم على العبارة رقم 
باملؤسسة.أي أم ال خيتارون مؤشرات حمددة ملتابعة بعد العاملني09

: "ختتارون مؤشرات حمددة ملتابعة بعد العمليات 10رقم حتليل رأي أفراد العينة حول اجابتهم على العبارة 
مما 0.905عياري مواحنراف 2.50بلغ حيث ظهرت إجابات األفراد  مبتوسط حسايبالداخلية مبؤسستكم "

املوافقة أي أن األفراد الخيتارون مؤشرات حمددة ملتابعة دل  على أن اجتاه اراء أفراد العينة حول هذه العبارة بعدم
بعد العمليات الداخلية باملؤسسة.

: " ختتارون مؤشرات معينة ملتابعة حتقق هدفكم املايل" 11حتليل رأي أفراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم 
أن املؤسسة ختتار مؤشرات معينة مما يعين 0.289واحنراف معياري 3.92نالحظ أن متوسطها احلسايب بلغ 

ملتابعة حتقق أهدافها.

ملخص حول اجتاه أفراد العينة للمحور األول:

وجود اجتاهات متباينة حنو خمتلف عبارات املحور األول؛ حيث مت تسجيل -05-يتبني من اجلدول رقم 
ملؤسسة تضع أهداف سنوية اليت تنص على أن ا02على مستوى العبارة 4اجتاه حنو املوافقة مبتوسط حسايب 

اليت تنص على أن املؤسسة تضع مؤشرات حمدودة لتحقيق أهدافها؛ 05وبنفس النسبة على مستوى العبارة رقم 
على أن 3حيث تنص العبارة رقم 0.289واحنراف معياري 3.92مبتوسط حسايب 11و03تليها العبارتني 

مفادها أن املؤسسة ختتار مؤشرات معينة ملتابعة حتقق 11أما العبارة املؤسسة تتابع أهدافها بعد انتهاء السنة املالية
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حيث 0.651باحنراف معياري 063.67أهدافها املالية. كما بلغ املتوسط احلسايب على مستوى العبارة رقم 
دم املوافقة تنص على أن املؤسسة تركز على املؤشرات املالية يف عملية التسيري. يف املقابل مت تسجيل اجتاه حنو ع

حيث ترى عينة الدراسة بأن املؤسسة ال تستعني مبؤشرات على مستوى 1-10-9- 8-7على مستوى العبارات 
وال تزاوج بني بعد الزبائن وبعد العاملني وبعد العمليات الداخلية؛ كما أن املؤسسة ال متتلك استراتيجية واضحة

مؤشرات مالية وغري مالية يف تقييم أدائها.

كن القول ان افراد عينة الدراسة اليولون أمهية كبرية الستخدام مؤشرات األداء مبؤسسام ومنه مي
ويركزون بشكل كبري على املؤشرات املالية.
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املؤسسة.: دور استخدام مؤشرات األداء يف تقييم األداء املايل باسة للمحور الثاينحتليل اجتاهات إجابات عينة الدر- 14- اجلدول رقم 

املتغري

غري

موافق بشدة

غري

موافق
املتوسط موافق بشدةموافقحمايد

احلسايب
االحنراف 

املعياري
االجتاه

النسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرارالنسبة املئويةالتكرار

حمايد010000,001083,33216,6700,003,17,389العبارة_

حمايد020000,001083,33216,6700,003,17,389العبارة_

حمايد030000,001083,33216,6700,003,17,389العبارة_

حمايد040000,001083,3300,00216,673,33,778العبارة_

)-02-(باالعتماد على بيانات امللحق رقم SPSS: خمرجات برنامج املصدر
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حتليل  اجتاهات أفراد العينة للمحور الثاين "دور استخدام مؤشرات األداء يف تقييم األداء املايل باملؤسسة"
: " تساهم متابعة بعد الزبائن مبؤشرات حمددة 01حتليل رأي أفراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم 

حنراف او3.17بلغ قيمته حيث ظهرت إجابات األفراد  مبتوسط حسايب " يف حتقيق اهلدف املايل للمؤسسة
واجتاه أفراد العينة حمايدون يف اجابتهم على هذه العبارة .0.389عياري م

: " تساهم متابعة بعد العاملني مبؤشرات حمددة 02حتليل رأي أفراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم 
عياري ب محنرافاوا3.17بلغ "حيث ظهرت إجابات األفراد  مبتوسط حسايب سسةاهلدف املايل للمؤيف حتقيق 
.02واجتاه أفراد هذه العينة حمايدة يف اإلجابة على العبارة رقم 0.389

: " تساهم متابعة بعد العمليات الداخلية يف 03حتليل رأي أفراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم 
0.398عياري حنرافموا3.17بلغ " حيث ظهرت إجابات األفراد  مبتوسط حسايب حتقيق اهلدف املايل للمؤسسة 

، واملؤسسة ال 03اإلجابة على العبارة رقم ، وتشري قيمة املتوسط احلسايب اىل أن  اجتاه أفراد العينة حمايدون يف
متلك رؤية واضحة ومفاهيم حول أمهية بعد العمليات الداخلية قي حتقيق اهلدف املايل.

: " يضمن استخدام مؤشرات األداء اىل حد 04حتليل رأي أفراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم 
واحنراف معياري 3.33جابات األفراد  مبتوسط حسايب " حيث ظهرت إبعيد حتقيق اهلدف املايل للمؤسسة

.04املتوسط احلسايب تشري اىل أن أفراد العينة حمايدون يف اإلجابة على العبارة رقم وقيمة 0.778
ملخص حول اجتاه أفراد العينة للمحور الثاين

وى مجيع متغريات وجود اجتاه حنو احلياد من طرف عينة الدراسة على مست-06- يتبني من اجلدول رقم 
حيث بلغت 03-02-01املحور الثاين؛ حيث مت تسجيل متوسطات حسابية متساوية على مستوى العبارات 

من املحور 04. كما بلغت قيمة املتوسط احلسايب على مستوى العبارة 0.389واحنراف معياري 3.17قيمته 
معرفة بأمهية استخدام مؤشرات ال متتلك سة ات حمل الدرا. أي أن املؤسس0.778واحنراف معياري 3.33الثاين 

األداء يف تقييم األداء املايل من خالل ابعاد خمتلفة ،وهدا ما قد يفسر نتائج املحور األول.
املطلب الثالث: اختبار فرضيات الدراسة

واليت تنص على "يساهم استخدام مزيج من املؤشرات املالية وغري مالية يف عملية تقييم اختبار الفرضية األوىل:-
اثباا من خالل اجلانب النظري الذي تعرضنا فيه اىل أمهية األداء املايل للمؤسسة يف حتسني عملية التقييم "، مت 

ل تقدمي نتائج حلظية تسمح باختاد مؤشرات األداء و الدور الكبري الذي تلعبه يف تسديد اختاذ القرار من خال
ؤدي اىل حتسني عملية التقييم .اجلوانب املختلفة للمؤسسة مما يالتصحيحات الالزمة يف وقتها عرب

اليت تنص على " املؤسسات الناشطة يف برج بوعريريج ال تعطي أمهية كبرية الستخدام واختبار الفرضية الثانية:-
يف اجلانب الفرضية من خالل نتائج االستبيانهذه صحةاثبات مت ، املايلمؤشرات األداء عند تقييم أدائها 

حمل الدراسة تركز يف عملية تقييم أدائها على استخدام املؤشرات املالية حيث تبني أن املؤسسات التطبيقي 
.األداءعند تقييم يف عملية أمهية استخدام مؤشرات األداء فقط كما تشري اىل عدم معرفتها ب
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ة الفصل الثاين:خالص

حاولنا من خالل هذا الفصل اإلجابة على إشكالية الدراسة املتمثلة يف " اىل أي مدى تساهم مؤشرات 
األداء يف تقييم األداء املايل للمؤسسات االقتصادية الناشطة بربج بوعريريج" وذلك من خالل االعتماد على دراسة 

تطرقنا يف املبحث األول اىل تقدمي منهجية الدراسة أما املبحث الثاين ميدانية حبيث تناولنا يف هذا الفصل مبحثني، 
كان حول اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج.

ويف األخري توصلنا اىل أن املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة تويل اهتماما كبريا مبؤشرات األداء، حبيث 
دة كالوصول اىل أصوب القرارات واختيار أنسب جند األهداف اليت تسعى لتحقيقها من خالل املؤشرات متعد

الوسائل باإلضافة اىل الكشف عن مواطن الضعف وتالفيها.



خـــــامتة
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خـامتة

انصبت دراستنا حيث ،من خالل دراستنا هلذا املوضوع واملتمثل يف تقييم األداء باستخدام مؤشرات األداء
امليزة اليت يقدمها استخدام مزيج من املؤشرات املالية وغري املالية يف حتسني وتصويب عملية تقييم اداء حول اظهار

طور األداء يف املؤسسة بصفة عامة وعملية تقييم االداء املايل بصفة خاصة. اذ تسمح مؤشرات االداء مبتابعة ت
الوقت املناسب، األمر الذي يسمح بضمان حتقق بصورة انية تؤدي اىل القيام بالتصحيحات الالزمة يفاملؤسسة 

كما تناولنا كيفية استعمال مؤشرات االداء من خالل التطرق ألشهر ،االهداف املسطرة واختاذ القرارات السليمة
بعاد مهمة للمؤسسة أربع أمنوذج يوضح ذلك وهو بطاقة األداء املتوازن، حيث توضح توزيع مؤشرات االداء على 

خري اىل ضمان حتقق اهلدف بعاد واليت تؤدي يف األطاقة على مبدأ السبب والنتيجة بني تلك األحيث تعمل الب
املايل. 

كما حاولنا خالل هذا البحث استكشاف واقع استخدام مؤشرات االداء باملؤسسات الوطنية من خالل 
داء يف باستخدام مؤشرات األغلبها اليهتم أن أاستبيان بعينة من مؤسسات برج بوعريريج حيث اتضح لنا إجراء

داء املايل، يف حني القليل منها يفعل ذلك بطريقة عشوائية غري مدروسة، حيث اتضح من خالل الدراسة تقييم األ
داء املايل.داء يف تقييم األن تلك املؤسسات المتلك املعرفة بأمهية استخدام مؤشرات األأ

ا:من خالل هذا العمل خرجنا جبملة من النتائج أمهه

تقييم األداء املايل باستخدام مؤشرات األداء هو أحد األدوات املهمة اليت تستخدمها املؤسسة لغرض احلصول -
تساعد يف عملية ترشيد القرارات.أكثر دقة حول الوضع املايل فعلى معلومات

لية التقييم.املايل ينقص من سدادة عماألداءميش االعتماد على مؤشرات غري مالية يف عملية تقييم نأ-

املايل من طرف مؤسسات برج بوعريريج راجع لغياب األداءيف تقييم األداءامهال استخدام مؤشرات أن-
.املعرفة بأمهية تلك املؤشرات يف تصويب عملية التقييم بالتايل حتسني عملية اختاذ القرار

أفاق الدراسة:·

اجلزائرية.طاقة األداء املتوازن يف املؤسسة بواقع استخدام-

دور تقييم األداء املايل يف التنبؤ بالتعثر املايل يف املؤسسات االقتصادية.-



قائمة املراجع
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املراجع:وقائمة املصادر

املراجع باللغة العربية::أوال

الكتب :-

.2019، ، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردنمؤشرات األداء الرئيسيةجميد الكرخي، -1

، املجموعة العربية للتدريبيف ظل معايري األداء املتوازنتقييم أداء املؤسساتحممود عبد الفتاح رضوان، -2
2013-2012النشر، الطبعة األوىل، القاهرة ( مصر) و

التوزيع عمان (األردن) و، الطبعة األوىل، دار املناهج للنشرتقييم األداء باستخدام النسب املاليةحممد الكريف، -3
2007

املذكرات والرسائل اجلامعية:

، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات اثرها على أداء املؤسسة االقتصاديةوبطاقة األداء املتوازنان، أمحد مخ-1
2016، شهادة املاستر يف علوم التسيري ختصص إدارة اعمال املؤسسات، جامعة العريب التبسي (تبسة)

، مذكرة مقدمة ضمن اراتاختاذ القرودور املعلومات املالية يف تقييم األداء للمؤسسةجليلة بن خروف، -2
-بومرداس –جامعة احممد بوقرة ، ختصص مالية املؤسسة، متطلبات نيل شهادة املاجيستري يف علوم التسيري

2008_2009

تقييم األداء املايل يف املؤسسة االقتصادية حنو إرساء منوذج لإلنذار املبكر باستعمال وقياسدادن عبد الغين، -3
2006جامعة اجلزائر ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف االقتصاد، املحاكاة املالية

، دراسة تطبيقية على دورة إدارة التطوير اإلداري يف حتسني األداء الوظيفيرمي بنت عمر بن منصور الشريف، -4
حتت اشراف املوظفات االداريات يف( جامعة امللك عبد العزيز جبدة) رسالة مقدمة للحصول على درجة ماجيستري

جامعة امللك عبد العزيز ، قسم اإلدارة العامة، اإلدارةوكلية االقتصاد، األستاذ الدكتور امحد بن داوود الزجاجي
2013سنة ، جبدة

دراسة مقارنة ، التقليدية باستخدام املؤشرات املاليةوتقييم األداء املايل للبنوك اإلسالميةزاهر صبحي بشناق، -5
كلية ، حتت اشراف الدكتور علي عبد اهللا شاهني، أطروحة لنيل شهادة املاجستري، ة يف فلسطني)( البنوك العامل

2011اجلامعة اإلسالمية غزة، سنة ، التمويلوقسم املحاسبة، التجارة

تر يف مذكرة لنيل شهادة املاس، دور الوقاية املالية يف تقييم األداء املايل يف املؤسسة االقتصاديةسارة بالواهري، -6
2019_2018-برج بوعريريج–جامعة حممد البشري االبراهيمي ، علوم التسيري ختصص إدارة مالية
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، قابلية تطبيق بطاقة األداء املتوازن كاداة لتقييم االستراتيجية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، صاحلبالسكة-7
كلية العلوم ، ري، جامعة فرحات عباس سطيفأطروحة ماجيستري يف علوم التسي، دراسة حالة بعض املؤسسات

2012_2011يف ، علوم التسيريوالتجاريةواالقتصادية

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف تاهيل املوارد البشرية لتحسني أداء املؤسسة االقتصاديةعادل بوجمان، -8
2015_2014، علوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة

تقييم األداء املستدام باملؤسسات املتوسطة للصناعات ودور بطاقة األداء املتوازن يف قياس، عريوةحماد-9
علوم ورسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ملبنة التل بسطيفودراسة مقارنة بني ملبنة احلضنة باملسيلة، الغذائية

2011يف ، التسيري جامعة فرحات عباس سطيف

غري املالية املستخدمة يف بطاقة  األداء املتوازن ومدى تطبيق املقاييس املاليةعوين عبد الفتاح، أبونواس، -10
، عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة  األردن، ، رسالة ماجيستري يف إدارة االعماللدى البنوك التجارية األردنية

2011يف 

دراسة حالة قطاع خدمة اهلاتف ، تقييم األداء االستراتيجيوتوازن يف قياسدور بطاقة األداء امل، لطرش وليد-11
2018_2017جامعة حممد بوضياف مسيلة، يف ، أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، النقال يف اجلزائر

ايل املمدى كفاءا يف حتسني األداءوواقع تطبيق األساليب احلديثة ملراقبة التسيريوهيبة حوجامدي، -12
جامعة العريب بن ، أطروحة ماستر يف العلوم التجارية، للمؤسسات االقتصادية، دراسة حالة مؤسسة نفطال،وحدة

gpl704 2017_ 2016يف ، مهيدي ام البواقي

اجلرائد واملجالت:

القطاع مدى إمكانية استخدام مؤشرات تقييم األداء يف بيئة التصنيع احلديثة يف ، املهدي مفتاح السوييت-1
كلية االقتصاد قسم املحاسبة، جامعة 2013، العدد اخلامس عشر، املجلد الثالث، املجلة اجلامعة، الصناعي اللييب
مصراتة ليبيا .

يف حوكمت نظم املعلومات Itscorecardحنو استخدام بطاقة األداء املتوازن، خان أحالم، جبريان سناء-2
2012ماي 7_6إدارة االعمال وبنوك، خمرب مالية، اإلداريواملايلحوكمت الشركات كألية للحد من الفساد

جملة أحباث اقتصادية، أمهية استخدام بطاقة األداء املتوازن يف تقييم أداء املؤسسات االستشفائية، رايس وفاء-3
جامعة حممد خيضر علوم التسيري، والتجاريةوكلية العلوم االقتصادية2015العدد السابع عشر جوان ، إداريةو

بسكرة .
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املتوسطة اجلزائرية باستخدام وحتليل األداء املايل للمؤسسات الصغرية، رشيد حفصي، عبد الوهاب دادن-4
، الدراساتوجملة الواحات للبحوث2011_2006خالل الفترة (AFD)طريقة التحليل العاملي التمييزي

.2014املجلد سبعة العدد الثاين 

لتقيات:املواملؤمترات

دور النظام املحاسيب املايل يف تقييم األداء املايل للمؤسسات الصغريةحممد جنيب دبابشي، طارق قدوري، -1
املتوسطة يف اجلزائر، وافاق النظام املحاسيب املايل يف املؤسسات الصغريةو، امللتقى الوطين حول واقعاملتوسطةو

.06/05/2013_05يومي 

املؤمتر الدويل منهجية تطبيق بطاقة قياس األداء املتوازن يف املؤسسات السعودية،هاين عبد الرمحان العمري، -2
اململكة العربية -الرياض–قاعة امللك فيصل للمؤمترات ، للتنمية اإلدارية حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي

.2009، السعودية

ثانيا : املراجع باللغة األجنبية:

1_Alian feamandez ،les tableaux de Ford les décisions édition d’organisation،

paris 2000.



قــاملالح
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االستبيان:01الملحق رقم 

- برج بوعريريج –جامعة حممد حممد البشري االبراهيمي 

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريكلية العلوم 

.ختصص إدارة مالية

حتية طيبة وبعد:سيدي، سيديت

يديكم هذا االستبيان الذي أن نضع بنيأيف إطار اعداد مذكرة لنيل شهادة ماستر أكادميي يف اإلدارة املالية، يسرنا 

:صمملدراسة موضوع

جمموعة من املؤسسات دراسة حالة "واقع استخدام مؤشرات األداء لتقييم األداء املايل للمؤسسة االقتصادية-

االقتصادية."

اإلجابة:توجيهات حول طريقة_

اإلجابة اليت توافق اختياركم.ىعل(×)يرجى وضع عالمة -

توخي الدقة واملوضوعية عند اختيار اإلجابة.-

اإلجابة على كل األسئلة ألا مجيعا على نفس القدر من األمهية.-

تعهد والتزام:

.نتعهد بان رأيك سيعامل بسرية تامة ولن يستخدم اال ألغراض هذه الدراسة-

:  تنيلـــباإعدادالطمن

لشهب المية.-

بن زغيبة اكرام.-

اشراف األستاذ:

لسلطاين عاد

2021_2020السنة الدراسية: 
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الشخصية:البيانات أوال:

املناسبة.يف اخلانة (×) يرجى وضع عالمة 

ذكر  انثى :   اجلنس_1

سنة 40اىل 30سنة                                                 من 30: اقل من العمر_ 2

سنة فما اكثر50سنة                                                 من 50اىل 40من 

املؤهل العلمي:_ 3

ليسانس  مستوي ثانوي

دكتوراه ماجستري

ة:مدة اخلرب-4

سنوات10اىل اقل من 05من  سنوات  05اقل من 

سنة فأكثر15سنة                                         من 15اىل اقل من 10من 

األمهية املعطاة الستخدام مؤشرات األداء باملؤسسة.:املحور األول

غري 
موافق 
بشدة

غري 
موافق

حمايد موافق موافق 
بشدة

عبارةال التسلسل

حتددون استراتيجية واضحة ملؤسستكم 01

ؤسستكممبهداف سنويا أتضعون  02

اليةهدافكم بعد انتهاء السنة املأتتابعون حتقق  03

هدافكم خالل السنة املاليةأتتابعون حتقق  04

هدافكمأتضعون مؤشرات حمددة لتحقيق  05
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ؤسستكم مبتركزون على املؤشرات املالية  06

تزاوجون بني املؤشرات املالية و غري مالية لتحقيق 
أهدافكم  

07

مؤشرات حمددة ملتابعة بعض الزبائن ختتارون
ؤسستكممب

08

بعد العاملني مؤشرات حمددة ملتابعة تارونخت
مبؤسستكم

09

مؤشرات حمددة ملتابعة بعد العمليات تارونخت
ؤسستكممبالداخلية 

10

ملايلامؤشرات معينة ملتابعة حتقق هدفكم تارونخت
11

دور استخدام مؤشرات األداء يف تقييم األداء املايل باملؤسسة.:املحور الثاين

غري 
موافق 
بشدة

غري 
موافق

حمايد موافق موافق 
بشدة

العبارة التسلسل

ؤشرات حمددة يف حتقيق مبمتابعة بعد الزبائن تساهم 
اهلدف املايل للمؤسسة 

01

ؤشرات حمددة يف مبمتابعة بعد العاملني تساهم 
حتقيق اهلدف املايل للمؤسسة 

02

متابعة بعد العمليات الداخلية يف حتقيق تساهم 
اهلدف املايل للمؤسسة 

03

حتقيق مؤشرات األداء اىل حد بعيداستخداميضمن 
اهلدف املايل للمؤسسة

04



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالحق 

: قائمة المؤسسات محل الدراسة02الملحق 

مؤسسة نفطال 01

مؤسسة كوبرا 02

مؤسسة عجائن اكسترا 03

مؤسسة ترافكوفيا 04

مؤسسة كريستور 05

السقي بالرشوعتادمؤسسة األنابيب  06

مؤسسة الونشريس 07

بيسكوتارمؤسسة  08

SARL HARIZI FOR 09

GéANT 10

GROUPE- ATTIA 11

EMBAG 12



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالحق 

spss : مخرجات03الملحق رقم 

Statistiques

الجنس العمر العلمي_المؤھل الخبرة

N Valide 12 12 12 12

Manquant 0 0 0 0

الجنس

Fréquence Pourcentage

Pourcentagevali

de

Pourcentagecu

mulé

Valide ذكر 7 58,3 58,3 58,3

أنثى 5 41,7 41,7 100,0

Total 12 100,0 100,0

العمر

Fréquence Pourcentage

Pourcentagevali

de

Pourcentagecu

mulé

Valide سنة 30 أقلمن 1 8,3 8,3 8,3

30 من سنة 40 إلى 4 33,3 33,3 41,7

40 من سنة 50 إلى 2 16,7 16,7 58,3

50 من سنةفماأكثر 5 41,7 41,7 100,0

Total 12 100,0 100,0

العلمي_المؤھل

Fréquence Pourcentage

Pourcentagevali

de

Pourcentagecu

mulé

Valide مستوىثانوي 2 16,7 16,7 16,7

لیسانس 5 41,7 41,7 58,3

ماجستیر 3 25,0 25,0 83,3

دكتوراه 2 16,7 16,7 100,0

Total 12 100,0 100,0



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالحق 

الخبرة

Fréquence Pourcentage

Pourcentagevali

de

Pourcentagecu

mulé

Valide 5 أقلمن سنوات 1 8,3 8,3 8,3

05 من 10 إلىأقلمن سنوات 6 50,0 50,0 58,3

10 من سنة 15 إلىأقلمن 3 25,0 25,0 83,3

15 من سنةفأكثر 2 16,7 16,7 100,0

Total 12 100,0 100,0



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالحق 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالحق 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالحق 

Statistiquesdescriptives

N Moyenne Ecart type

01_األول_المحور 12 2,50 ,905

02_األول_المحور 12 4,00 ,000

03_األول_المحور 12 3,92 ,289

04_األول_المحور 12 3,25 ,452

05_األول_المحور 12 4,00 ,000

06_األول_المحور 12 3,67 ,651

07_األول_المحور 12 2,50 1,168

08_األول_المحور 12 2,33 ,778

09_األول_المحور 12 2,33 ,778

10_األول_المحور 12 2,50 ,905

11_األول_المحور 12 3,92 ,289

N valide (liste) 12



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالحق 

Statistiquesdescriptives

N Moyenne Ecart type

01_الثاني_المحور 12 3,17 ,389

02_الثاني_المحور 12 3,17 ,389

03_الثاني_المحور 12 3,17 ,389

04_الثاني_المحور 12 3,33 ,778

N valide (liste) 12



فهرس املحتويات



ــــــ فھرس المحتویات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة املحتويات

الصفحةالعنوان
- الشكر
- االهداء

IIفهرس املحتويات
VIقائمة اجلداول
Vقائمة األشكال

ب- أمقدمة

ةالفصل األول: عموميات حول األداء املايل يف املؤسسة االقتصادي
04متهيد

05املبحث األول: أساسيات ومفاهيم تقييم األداء املايل 
05املطلب األول: ماهية األداء
05الفرع األول: تعريف األداء

06الفرع الثاين: ماهية تقييم األداء املايل
06أوال: مفهوم تقييم األداء املايل

07ثانيا: أمهية وأهداف تقييم األداء املايل
07املستفيدة من تقييم األداء املايلثالثا: اجلهات 

08سةلمؤسلاملطلب الثاين: استخدام املؤشرات املالية يف تقييم األداء املايل 
08الفرع األول: مفهوم مؤشرات األداء

08أوال: تعريف املؤشر 
09ثانيا: أنواع مؤشرات األداء املايل

10ثالثا: أمهية مؤشرات األداء
11رابعا: خصائص املؤشرات املالية 

11الفرع الثاين: كيفية استعمال مؤشرات األداء لتقييم األداء املايل
11أوال: مفهوم بطاقة األداء املتوازن 

12ثانيا: أمهية بطاقة األداء املتوازن
13ثالثا:  أبعاد بطاقة األداء املتوازن

14املتوازنرابعا: الية عمل بطاقة األداء 



ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفھرس المحتویات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

15املبحث الثاين: الدراسات السابقة
15املطلب األول: دراسات باللغة العربية

19املطلب الثالث: أوجه التشابه و االختالف مع دراستنا
20خالصة الفصل

يريجالفصل الثاين: دراسة جمموعة من املؤسسات االقتصادية بربج بوعر
22متهيد

22منهجية الدراسةاملبحث األول: تقدمي 
22املطلب األول: جمتمع وعينة ومتغريات الدراسة

22أوال: اعداد االستبيان
23ثانيا: حماور االستبيان

24املطلب الثاين: األدوات املستخدمة 
24املطلب الثالث: صدق وثبات االستبيان 

25أوال: صدق االستبيان
27ثانيا: ثبات االستبيان

28الثاين: اختبار الفرضيات ومناقشة النتائجاملبحث 
28املطلب األول: حتليل إجابات األفراد

28أوال: قسم املعلومات العامة
30ثانيا: وصف عينة الدراسة

32املطلب الثاين: حتليل اجتاهات إجابات عينة الدراسة
38املطلب الثالث: اختبار فرضيات الدراسة 

41اخلامتة
43املراجعقائمة 

- املالحق


