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       :مستخلص ال

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الموازنة التخطيطية في رفع كفاءة  

 األداء المالي في شركات المساهمة السعودية. فقد اعتمدت الدراسة في إطارها

النظري على المنهج االستقرائي، أما في إطارها التطبيقي فتم اعتماد المنهج الوصفي 

التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن الموازنة التخطيطية تُعد من 

أجل تحقيق األهداف المخطط لها في المنظمة، حيث يتم إعدادها وفقاً لخطوات وأسس 

المنظمة على مواجهة مخاطرها المستقبلية. كما بينت النتائج علمية محددة، مما يساعد 

أن كفاءة األداء المالي يتم مراجعته بشكل دوري في المنظمة؛ حيث أن القياس 

المستمر لكفاءة األداء المالي يزيد من فعالية الرقابة على أنشطة المنظمة. كما كشفت 

ً النتائج بأن الموازنة التخطيطية بكافة مجاالت ها من تخطيط وتنسيق ورقابة لها أيضا

وبناء على هذه النتائج فقد أوصت الدراسة  دور كبير في رفع كفاء األداء المالي.

بضرورة االهتمام بالموازنة التخطيطية وتفعيل دورها، بحيث تكون الموازنة 

التخطيطية ترجمة لألهداف والخطط في صورة كمية ومالية، كذلك ضرورة تحري 

الدقة والموضوعية عند إعداد الموازنة التخطيطية من أجل تفادي المعوقات التي قد 

ه تحقيق أهداف الموازنة التخطيطية، كذلك ضرورة وجود قسم خاص لمتابعة تواج

إعداد وتنفيذ الموازنة التخطيطية في المنظمة، بحيث يكون هو حلقة الوصل بين 
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اإلدارة العليا وبين األقسام اإلدارية األخرى في المنظمة وذلك من أجل رفع كفاءة 

 وفعالية األداء المالي بدرجة عالية. 

 الموازنة التخطيطية، كفاءة األداء المالي. ات المفتاحية:الكلم

Abstract: 

This study aimed to explain the role of using budgets as a 

planning tool on increasing the efficiency of financial 

performance in Saudi joint stock companies. To achieve the aim 

of the study, objective and the subsidiary objectives of the study, 

first, the inductive approach is implemented to build required 

theoretical background. Followed by applying the descriptive 

approach through analyzing and presenting the results of the 

field study. The outcome of the study revealed several results, 

the most important of which are: budgeting is considered as an 

important tool to achieve the Saudi companies' goals. Budgeting 

are prepared formally, which assists Saudi companies' 

management in facing future risks. The efficiency of financial 

performance is periodically reviewed in Saudi companies. 

Finally, all activities related to budgets including planning, 

coordination and, control have a significant role on increasing 

the efficiency of Saudi companies. The study has recommended 

that Saudi companies should consider the important role of 

budgeting on increasing the efficiency and effectiveness of 

financial performance, by preparing budgets through a 

committee that links top management vision to departments’ 

needs. Additionally, it is recommended that companies should 

objectively prepare budgets to avoid any obstacles that may rise 

when implementing or controlling budgets.  

Key words: Budgeting Planning, Efficiency of Financial 

Performance. 

 المقدمة
أخذ االهتمام يتزايد في المملكة العربية السعودية في التخطيط السليم لكافة 

الموارد المالية واستثمارها في المجاالت الفعالة القتصاد الدولة من أجل تنميته. لذا 
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يعتبر التخطيط أحد العناصر المهمة لنجاح إدارة أي شركة والرقابة على عملياتها من 

حاسبية المختلفة لمواجهة المعوقات وحلها لالستمرار في خالل استخدام األساليب الم

النمو االقتصادي
 

(. حيث يهتم النظام المحاسبي بتوفير كافة 2017)فركاش،

المعلومات بالشكل الذي يساعد اإلدارة على القيام بأداء وظائفها بأعلى كفاءة ممكنة، 

التي تمكن اإلدارة من أداء وتلعب المحاسبة اإلدارية دوراً مهماً في توفير المعلومات 

(. لذا فإن التخطيط السليم يساعد على 2008مهامها التخطيطية والرقابية )الجالدي،

تحقيق التوازن بين أهداف وإمكانيات المنظمة لتتناسب مع بعضها البعض، وعليه فإن 

الموازنة التخطيطية تعد من أنسب األدوات التي تساعد في تحقيق الكفاءة المالية 

 (.2017رمحي،)ال

وتعتبر الموازنة التخطيطية المعيار األول في قياس كفاءة وفعالية اإلدارة 

العاملة التي تسعى على تحقيق أهداف الشركة وقياس األداء المالي لها 

(. لذا يمكن القول إن الموازنة التخطيطية عملية تخطيط مالي 2016)الطراونة،

قادمة من أجل مساعدة اإلدارة على أداء لألهداف المطلوب تحقيقها خالل الفترة ال

وظائفها المتمثلة في التخطيط والتنظيم والرقابة وتقييم األداء. كما أن استخدام 

الموازنات التخطيطية يساعد اإلدارة على الربط والتنسيق بين األنشطة المختلفة 

مواطن  فاستخدامها يفرض على المديرين إعادة تقييم األداء الذي يساعد على اكتشاف

الخلل وعدم الكفاءة التي تعيق تحقيق األهداف عن طريق مقارنة األداء الفعلي باألداء 

المخطط له، مما يؤدي إلى تحديد االنحرافات وأسباب حدوثها ويساعد بذلك اإلدارة 

 (. 2013على وضع الطرق المناسبة لمنع تكرارها مستقبالَ )سعيد، 

الموازنة بأنها عبارة عن ترجمة ( Garrison, et. al., 2015وقد عرف )

كمية ومالية لألهداف التي تسعى إدارة الشركة للوصول إليها، وتعتبر الموازنة أداة 

رقابية فعالة للتأكد من حسن تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل اإلدارة. فالموازنة ماهي 

ً لكافة الم شاريع إال ترجمة كمية لخطة الشركة والتي يتم وصفها أو ترجمتها كميا

واألنشطة الواردة في خطة الشركة والتي ترتبط بالوحدة المحاسبية سواء كانت تخص 

(. كما يجب 2017قسم من األقسام أو إدارة من اإلدارات أو الشركة ككل )المومني،

األخذ باالعتبار أن الموازنات التخطيطية ال ينتهي دورها بمجرد إعداداها، بل يجب 

تقييم األداء، كما يجب أن تكون عملية إعداد الموازنة تنفيذها ومن ثم الرقابة و

التخطيطية على أسس ومبادئ علمية ليمكن تنفيذها ومن ثم استخدامها كأداة للرقابة 

 (.2018وتقييم األداء )الجنابي،

ويعتبر األداء المالي للشركة من أهم الجوانب الذي يحدد وضع الشركة في 

ء المالي بأنه النتيجة أو الحصيلة التي تسعى ( األدا2003السوق حيث عرف )النور،

المؤسسات والمرافق الحكومية وغيرها من المنشآت األخرى إلى تحقيقها والوصول 

إليها، ولتحقيق التنمية االقتصادية المستقبلية البد للشركات من موازنة أداءها المالي، 
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المالي باإلضافة إلى  حيث تعتبر الموازنة التخطيطية أداة فعالة لقياس كفاءة األداء

مؤشرات قياس األداء المالي مثل مؤشرات السيولة ومؤشرات الربحية والتي تعكس 

كفاءة األداء المالي، وبالتالي تساعد الشركة على التخطيط المالي المستقبلي الكفء 

 وتحقيق األهداف المرجوة منها.

 مشكلة الدراسة 1-2

للشركات والحفاظ على الموارد من أجل تحسين ورفع كفاءة األداء المالي 

االقتصادية المتاحة وتنمية القطاع االقتصادي بشكل واعد، فإن الموازنة التخطيطية 

تعتبر من أهم األساليب التي تساعد الشركات على التخطيط المالي الفعال الذي يسعى 

سبق  إلى المحافظة على موارد الشركة وبالتالي تحسين الكفاءة المالية، وبناء على ما

تتمثل مشكلة الدراسة في معرفة دور الموازنة التخطيطية في رفع كفاءة األداء المالي 

 للشركات السعودية في مدينة جدة. 

 أهداف الدراسة

 .التعرف على مفهوم الموازنة التخطيطية وأهميتها وأنواعها 

 .التعرف على مفهوم كفاءة األداء المالي ومؤشراته 

  السوق السعودي للموازنة التخطيطية في مدينة التعرف على مجاالت تطبيق

 جدة.

  التعرف على مدى تأثير تخطيط، تنفيذ ورقابة الموازنة التخطيطية على كفاءة

 األداء المالي.

  التعرف على تأثير اختالف قطاعات الشركات السعودية على دور الموازنات

 التخطيطية.

 أسئلة الدراسة

 طيطية؟ما هو اإلطار النظري للموازنة التخ 

 ما هو اإلطار النظري لكفاءة األداء المالي؟ 

 ما هي مجاالت السوق السعودي التي تطبق الموازنة التخطيطية في مدينة جدة؟ 

  ما هو أثر التخطيط، التنفيذ والرقابة للموازنة التخطيطية على كفاءة األداء

 المالي؟

 ودية؟هل يختلف دور الموازنة التخطيطية باختالف قطاع الشركات السع 

 أهمية الدراسة

بناء على ما تم توضيحه ومناقشته في مقدمة ومشكلة الدراسة فإن أهمية هذه 

 الدراسة يمكن تلخيصها في المحاور الثالثة كما يلي

يتعلق بأهمية موضوع الموازنة التخطيطية والذي اهتم به  المحور األول

( من أن 2014شاح ،العديد من الباحثين مثال ذلك ما تم توضيحه في دراسة )الو
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للموازنات التخطيطية دور في عملية التخطيط االقتصادي، إذ يتوقف نجاحها على 

( من أن 2015اإلعداد والتنفيذ وفق أسس ومبادئ سليمة. كما ذُكر في دراسة )محمد،

الموازنة التخطيطية تعتبر من أهم األساليب التي تساعد اإلدارة على التخطيط المالي 

كة من أجل المحافظة على موارد المنشأة وضمان استمراريتها نحو واإلداري للشر

التقدم والنمو، كما أنها تساعد على رفع كفاءة األداء المالي في الشركة، باإلضافة إلى 

منح اإلدارة صورة مستقبلية واضحة عن األعمال االقتصادية في الشركة ومن ثم 

 تقويم األداء المالي. 

فيتعلق بأهمية األداء المالي للشركات ولقد حظي باهتمام  المحور الثاني أما

( من أن رفع كفاءة 2008كبير من قبل الباحثين، مثاالً على ذلك ما وضحه )الجالدي،

األداء المالي أصبح عمالً أساسياً ألي منشأة ترغب في تحقيق أهدافها بأكبر قدر ممكن 

ستلالل األمثل لمواردها المتاحة. كما من الكفاءة والفاعلية، وبالتالي تضمن المنشأة اال

من أن عملية تقييم وقياس كفاءة األداء أصبحت محل  (2013)فتيحة، ذُكر في دراسة

اهتمام العديد من أصحاب المصالح فقد أصبح من الضروري على الشركات إدراك 

مؤشرات قياس وتقييم األداء من أجل تحليل جوانب الضعف والقوة للشركة والحكم 

أدائها المالي الفعلي مقارنة باألداء المالي المخطط له؛ مما يساعدها ذلك على على 

 تحقيق أهدافها بشكل جيد.

يتعلق بمجال التطبيق. فالشركات في السوق  المحور الثالث وأخيراً فإن

السعودي لها دور كبير في تحقيق النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية، 

االقتصاد الوطني. حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى ومن ثم توسيع نطاق 

تطوير وتحفيز القطاع المالي بشكل عام لدعم تنمية االقتصاد الوطني بدرجة أكبر 

وكفاءة أعلى، من خالل تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق 

انة القطاع المالي المالي السعودي لتكوين سوق مالي متقدم للحفاظ على استقرار ومت

(. كما أنه في 2019، 2030االقتصادي الوطني )برنامج تطوير القطاع المالي رؤية

الوقت الحالي يعتبر االقتصاد السعودي ضمن أكبر االقتصادات القوية والمؤثرة في 

االقتصاد العالمي؛ حيث كان ترتيب المملكة الرابع بين الدول العشرين العظمى 

(G20 )Group of Twenty  (. لذلك جاءت هذه 2019م )القحطاني،2018لعام

الدراسة لتلقي الضوء على دور الموازنات التخطيطية في رفع كفاءة األداء المالي 

للشركات السعودية في مدينة جدة، كما أن هذه الدراسة جاءت لتُضيف إلى الدراسات 

 ودية بشكل خاص.واألبحاث في مجال الموازنات التخطيطية في المملكة العربية السع

 منهاج الدراسة

لتحقيق اللرض من هذا الدراسة والتعرف على دور الموازنة التخطيطية في 

رفع كفاءة األداء المالي، اعتمدت الباحثة في الجزء النظري من الدراسة على المنهج 
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االستقرائي النظري، حيث سيتم استقراء البحوث والدراسات المتعلقة بموضوع 

 اإلطار النظري للدراسة. الدراسة لتكوين

أما في الجزء الميداني من الدراسة فقد تم االعتماد على المنهج الوصفي 

التحليلي، لمالءمته لطبيعة الدراسة، فالمنهج الوصفي يقوم بوصف المشكلة وصفاً 

شامالً وتحديدها بشكل دقيق، وذلك من خالل تصميم وتوزيع استبانة؛ لجمع بيانات 

للوصول إلى نتائج يمكن االعتماد عليها من حيث المتوسط  الدراسة، وتحليلها

في  SPSS)الحسابي واالنحراف المعياري، كما تم استخدام األسلوب اإلحصائي )

 تحليل بيانات الدراسة.

 نطاق ومحددات الدراسة

اعتمدت الباحثة في الجانب النظري لهذه الدراسة على الدراسات السابقة 

وضوع، أما في الدراسة الميدانية فتم إرسال استبيانات وفقاً واألدبيات ذات الصلة بالم

ً لمتطلبات  للمعطيات الميدانية، وبناء على البيانات المختلفة التي تم جمعها وفقا

الدراسة. وشمل مجتمع الدراسة شركات المساهمة في مدينة جدة على اعتبار أنها 

 105ة الدراسة المستهدفة بللت )ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية. كما أن عين

 استبانة( والتي ضمت المدراء المالين في الشركات والمحاسبين.

 أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 
حددت الباحثة ثالث مجاالت رئيسية تميزت بها الدراسة الحالية عن 

ق لمفهوم الموازنة الدراسات السابقة. المجال األول هو اإلطار النظري للدراسة المتعم

التخطيطية وأهم أنواعها ومبادئها وكيفية إعدادها، كذلك يشمل اإلطار النظري على 

مفهوم كفاءة األداء المالي وأهم مؤشراته، وأخيراً توضح الدراسة في إطارها النظري 

مدى تأثير مجاالت تطبيق الموازنة التخطيطية على كفاءة األداء المالي وأهم األهداف 

كذلك مميزاتها والصعوبات التي قد تواجها عند التطبيق. المجال الثاني هو لها و

استطالع آراء ذو الخبرة والعالقة بموضوع الدراسة وذلك من خالل توزيع االستبانة 

على المدراء والموظفين الماليين إلثراء البحث وتحقيق أهدافه. أما المجال األخير هو 

ودية والتي لها دور كبير في تحقيق النمو التطبيق على شركات المساهمة السع

 االقتصادي في المملكة العربية السعودية، ومن ثم توسيع نطاق االقتصاد الوطني.  

وبالتالي يمكن القول بأن الدراسة الحالية تكمل ما قامت به الدراسات السابقة  

ي من حيث الهدف )دراسة دور الموازنة التخطيطية في رفع كفاء األداء المال

للشركات(، والمنهج المتبع )المنهج االستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي(، وكذلك 

استبانة( من  105مجتمع الدراسة )المدراء والموظفين الماليين(، وأخيراً حجم العينة )

جهة. ولكن من جهة أخرى فإن الدراسة الحالية تمتاز عن الدراسات السابقة بأنها 
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نوعها حسب علم الباحثة من حيث بلد ومجال التطبيق وهي تعتبر الدراسة األولى من 

 على الشركات المساهمة السعودية المؤثرة في االقتصاد السعودي.

 اإلطار النظري للدراسة

 اإلطار النظري للموازنة التخطيطية

أن أول موازنة وضعت بالتاريخ تلك التي حدثنا عنها القرآن الكريم، التي  

يه السالم في مصر، إذا كانت عبارة عن وضع موازنة وصفها نبي هللا يوسف عل

قَاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع  )إلنتاج واستهالك القمح في سنوات الرخاء والقحط، قال تعالى: 

ا تَأُْكلُوَن ) ( ثُما َيأِْتي ِمْن بَْعِد 47ِسنِيَن َدأًَبا فََما َحَصْدتُْم فَذَُروهُ فِي ُسْنبُِلِه إَِّلا قَِليًًل ِمما

ا تُْحِصنُوَن )ذَ  ْمتُْم لَُهنا إَِّلا َقِليًًل ِمما ( ثُما يَأِْتي ِمْن بَْعِد ذَِلَك 48ِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَأُْكْلَن َما َقدا

لذلك . (49-47)سورة يوسف، اآلية:((49) َعاٌم فِيِه يَُغاُث النااُس َوفِيِه َيْعِصُرونَ 

التي تساعد على التنبؤ والتخطيط ويظهر تعتبر الموازنة التخطيطية من أهم الوسائل 

ذلك من خالل استخدام الموازنات من أجل التخطيط في استخدام القمح والموازنة بين 

إنتاجه واستهالكه لعدة سنوات بحيث يتم استخدام الفائض منه من سنوات الرخاء في 

 (.2013استهالكه في سنوات القحط )التاطور،

 طيةمفهوم وأنواع الموازنة التخطي

يعتبر مفهوم الموازنة التخطيطية من المفاهيم ذات األهمية والتي تساعد 

المنظمة على القيام بوظائفها من تخطيط وتنسيق ورقابة، حيث يمكن اعتبار الموازنة 

التخطيطية من علم المستقبليات الذي أصبح يحظى باهتمام واسع من اإلدارات 

مة الموازنة بالتوازن بين ما يتم انفاقه وبين الريادية الحديثة في المنظمات. وترتبط كل

ما يمكنه الحصول عليه من الموارد. وقد تطور أسلوب الموازنة على مر العصور، 

ً لقراءات وتنبؤات  بحيث يتم إعداد الموازنة التخطيطية بشكل علمي ومنهجي وفقا

ونة منطقية لكي تكون لديها القدرة على مواجهة المتليرات المستقبلية بكل مر

(.2019)رحاحلة، 
  

وقد تعددت التعريفات لمفهوم الموازنة التخطيطية حيث عرفت بأنها ترجمة 

رقمية لكافة أهداف المنظمة بشكل كمي ورقمي، وهي تمثل ما يجب أن يكون عليه 

األداء المستقبلي للفترات القادمة وغالباً ما يكون سنة مالية في ضوء الموارد المتاحة 

البيئية المحيطة بها، من خالل متابعة عملية التنفيذ، ومن ثم تقييم  للمنظمة والظروف

 (.Wines،2015األداء )

ً بأنها أسلوب يتم بموجبه ترجمة التقديرات ذات العالقة  كما ُعرفت أيضا

بأنشطة المنظمة في فترة مستقبلية محددة في صورة خطة كمية ومالية ونقدية، إذا 

قها، والقرارات الواجب اتخاذها لتحقيق تلك توضح كافة األهداف الواجب تحقي

 (.Hasseel،1996األهداف، كما تمثل الموازنة مقياس للرقابة وأساس لتقييم األداء)
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وعرفتها جمعية المحاسبين القانونيين في الواليات المتحدة األمريكية 

(AICPA) ة على أنها خطة مالية تقدم تقديرات عن تكاليف وإيرادات تقديرية مستقبلي

(New york state society of CPAs ،2005.) 

كما عرفت الموازنة التخطيطية بأنها خطة شاملة تتضمن تقديرات للموارد 

 (.2008المالية والنفقات المتوقعة خالل فترة مقبلة وغالباً ما تكون سنة )درغام،

ومما سبق يمكن توضيح أهمية الموازنة التخطيطية والتي شهدت اهتماماً 

 ً مع زيادة التوسع في استخدام الموازنة التخطيطية في كافة المشاريع في الفتا

المنظمات ويرجع ذلك لعدة أسباب رئيسية، يمكن حصر أهمها فيما يلي 

(: استلالل الموارد االقتصادية المتاحة بشكل صحيح وكفء، القدرة 2013)التاطور،

مة من خالل مشاركتهم في على مواجهة المخاطر المستقبلية، تحفيز العاملين في المنظ

عملية إعداد الموازنة، تفعيل التلذية الراجعة للمعلومات، إيجاد وسيلة فعالة للرقابة 

على تقييم األداء، حيث يمكن االعتماد على الموازنة التخطيطية للتأكد من مدى تحقيق 

 األهداف والخطط الموضوعة مسبقاً.

تبويب الموازنة التخطيطية إلى وتظهر هذه األهمية من خالل القدرة على 

العديد من األنواع والتي تختلف باختالف أنواع المنظمات واحتياجها، وكذلك حسب 

األهداف المرجوة من إعداد الموازنة. حيث يمكن القول بشكل عام بأن المنظمات 

الصناعية تركز على موازنات اإلنتاج التي تظهر عدد الوحدات المطلوب إنتاجها 

حتياج من المواد الخام، أما بالنسبة للمنظمات التجارية فهي تركز على لتحديد اال

موازنة المشتريات، وكذلك منظمات الخدمات فهي تركز على موازنة المبيعات 

 ( ، والتي سيتم تفصيلها كما يلي2004)إدريس،

 ( أسس تبويب أنواع الموازنة التخطيطية1جدول )
 أنواع الموازنات التخطيطية

 التبويب ذات العًلقة بتنفيذ الموازنةأسس 
أسس التبويب ذات العًلقة بإعداد 
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 المصدر: الباحثة

 مبادئ ومراحل إعداد الموازنة التخطيطية

هناك العديد من المبادئ التي يجب مناقشتها باعتبارها األساس الذي تعتمد عليه  

 عملية إعداد الموازنة التخطيطية بصورة سليمة وهي:

والذي يتمثل في أن تكون الموازنة شاملة لجميع اإلدارات واألقسام مبدأ الشمول  -1

والمشاريع ذات العالقة في المنظمة 
1
. 

والذي يتمثل في أن يلزم مراعاة الواقع عند إعداد الموازنة دون مبدأ الواقعية  -2

ملاالة أو تفاؤل غير منطقي 
2
. 

قابلة للتكيف مع والذي يتمثل في أن تكون الموازنة التخطيطية مبدأ المرونة  -3

الظروف المستجدة بشكل يسمح بإدخال التعديالت الضرورية عليها 
3

. 

أن يتشارك في إعداد الموازنة التخطيطية كافة  والذي يتمثل فيمبدأ المشاركة  -4

المستويات اإلدارية ذات العالقة 
4
. 

ة والذي يتمثل في أن الموازنة التخطيطيمبدأ ارتباط الموازنة بالهيكل التنظيمي  -5

ما هي اال تجميع وتنسيق للتقديرات التي يتم تجميعها من كافة اإلدارات بالمنظمة 
5
. 

                                           
1
 .198-1، مرجع سابق، صمحمد، عامر محمد علي 
2

(. واقع إعداد وتنفيذ الموازنات 2007خلف هللا، وائل محمد إبراهيم، و زعرب، حمدي. ) 

قطاع غزة دراسة ميدانية. رسالة ماجستير، كلية التجارة،  -التخطيطية في الشركات الصناعية

 الجامعة اإلسالمية بلزة، فلسطين.
3

(. المحاسبة اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات. الدار الجامعية، 2004عبداللطيف، ناصر نور الدين. ) 

 ، اإلسكندرية، مصر.1570-151ص

بة على األداء المالي: بالتطبيق على (. الرقا2017أحمد، الطريفي ، و عبدالرحمن منصور. ) 4

 شركة مطاحن سين اللالل. رسالة جامعية غير منشورة، جامعة النيلين، السودان.

 .56خلف هللا، وائل محمد إبراهيم، و زعرب، حمدي، مرجع سابق، ص 5
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والذي يتمثل في أنه في حال وجود مبدأ الربط بين الموازنة ومراكز المسؤولية  -6

مراكز مسؤولية فإن الموازنة التخطيطية ال يمكنها تحقيق أهدافها إذا لم تكن 

مرتبطة بتلك المراكز
6
. 

والذي يتمثل في أن يتم توزيع عمليات المنظمة على تباط بفترات رقابية مبدأ اَّلر -7

فترات زمنية قصيرة خالل السنة المالية 
7
. 

ومن هنا يمكن القول بأن الموازنة التخطيطية في المنظمة تمر بعدة مراحل ابتداًء 

تلخيصها من تكوين لجنة الموازنة حتى مرحلة اعتماد الموازنة وتنفيذها، والتي يمكن 

 (.1-3كما يلي )شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مراحل إعداد الموازنة التخطيطية1شكل )

 المصدر: الباحثة

 اإلطار النظري لكفاءة األداء المالي

إن نجاح أي منظمة يرتبط بشكل أساسي بمدى كفاءة وفعالية أدائها في تحقيق  

أهدافها، فاألداء المالي للمنظمة يعتبر صورة عاكسة للنتيجة المرجوة ولألهداف 

الموضوعة مسبقاً، لذا تسعى المنظمة إلى تقييم أداءها المالي بشكل مستمر من أجل 

جيد للموارد المتاحة أفضل استلالل، وكذلك التأكد من مدى قدرتها على االستلالل ال

                                           
 .198-1محمد، عامر محمد علي، مرجع سابق، ص 6
7
 .44ص مرجع سابق،أحمد، الطريفي، و عبدالرحمن منصور،  

 المتابعة

 التنفيذ

اإلقرار 
 واإلعتماد

التنسيق 
 بين الخطط

 تحديد
 األهداف

تكوين 
لجنة 

 الموازنة

 مراحل إعداد الموازنة التخطيطية
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من أجل تحسين األداء وتطويره بما يحقق األهداف المرسومة والمخطط لها في 

موازنتها التخطيطية
8
. 

 مفهوم كفاءة األداء المالي

وقد تعددت التعريفات لمفهوم كفاءة األداء المالي حيث ُعرف بأنه األداء  

خلق القيمة أو الفعالية في استخدام الموارد  الذي يوضح مدى مساهمة األنشطة في

المالية المتاحة، من خالل بلوغ األهداف المالية بأقل التكاليف المالية
9
. 

كما ُعرفت كفاءة األداء المالي أيضاً بأنه تشخيص للصحة المالية للمنظمة  

لمعرفة مدى قدرتها على إنشاء قيمة ومجابة المستقبل من خالل االعتماد على 

وازنات، وجدول حسابات النتائج والجداول الملحقة، أي أن تشخيص كفاءة األداء الم

المالي يتم بمعاينة المردودية االقتصادية للمنظمة ومعدل نمو األرباح
10
. 

ومن خالل التعاريف السابقة يتضح مدى أهمية كفاءة األداء المالي في 

المنظمة
11

: 

أن األداء المالي يهدف إلى تقويم أداء المنظمة من عدة زوايا وبطريقة تخدم  -1

 مستخدمي البيانات. 

أن األداء المالي يهدف إلى متابعة وتفحص ومراقبة أعمال المنظمة وتقييم  -2

 مستوى األداء وتوجيه األداء بشكل صحيح.

اءة األداء وبعد التعرف على أهمية كفاءة األداء المالي تنبع أهمية قياس كف

المالي، حيث تعتبر عملية قياس كفاءة األداء المالي عملية رقابية على تنفيذ األنشطة، 

تسعى إلى االحتفاظ بمستوى عالي من السيولة والربحية بهدف تعظيم قيمتها وحمايتها 

                                           
8

(. تأثير مؤشرات األداء المالي على القيمة 2019حفصي، رشيد، جميلة، بلعشي، و حليمي، نبيل. ) 

-2014السوقية للسهم: دراسة لعينة من المؤسسات الصناعية المدرجة في بورصة عمان خالل الفترة

تصادية ، كلية العلوم االق221-200: ص3، العدد9. مجلة االستراتيجية والتنمية، مجلد2016

 والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عبدالحميد بن باديس مستلانم، الجزائر.
9

(. تحليل األداء المالي للمؤسسات الصليرة 2014دادن، عبدالوهاب، و حفصي، رشيد. ) 

والمتوسطة الجزائرية باستخدام طريقة التحليل العاملي التمييزي. مجلة الواحات للبحوث والدراسات، 

 ، جامعة غرداية، الجزائر.24: ص2العدد
10

(. قياس وتقييم األداء المالي في المؤسسات اإلقتصادية نحو إرساء 2007دادن، عبداللاني. ) 

 نموذج لإلنذار المبكر بإستعمال المحاكاة المالية. أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر.
11

لي للبنوك: دراسة مقارنة بين (. تأثير إدارة المخاطر المالية على األداء الما2019بودور، أيوب. ) 

. رسالة ماجستير،كلية العلوم االقتصادية 2018-2007البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية األردنية 

 ، الجزائر.1945ماي8والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 
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من خطر اإلفالس، باإلضافة إلى دورها في الكشف عن مواطن الخلل والتقصير 

بشكل عام
12

 . 

ُعرف أيضاً على أنه إحدى الحلقات المهمة في العملية اإلدارية الشاملة، كما  

حيث يعتمد قياس كفاءة األداء المالي على استخدام مجموعة من المؤشرات والمقاييس 

لفحص مدى تحقيق المنظمة ألهدافها الموضوعة، وتحديد االنحرافات اإليجابية 

المناسبة لهاوالسلبية، ومعرفة األسباب واقتراح المعالجة 
13
. 

كذلك يُعرف قياس كفاءة األداء المالي بأنه عملية رقابة وقياس للنتائج التي تم  

تحقيقها بناء على الخطط والسياسات الموضوعة سابقاً من قبل اإلدارة العليا، حيث أن 

قياس كفاءة األداء ما هي أال عملية تابعة تأتي بعد الرقابة والتي بدورها تضمن 

ليا كشف أي أخطاء في التطبيق والتحقق من تطبيق السياسات كما هو لإلدارة الع

مخطط لها، وكذلك إيجاد االنحرافات وأسبابها ومعالجتها وضمان عدم تكرار مثل 

هذه األخطاء بنسبة معينة في المستقبل، وكذلك تحديد نقاط الضعف والقوة في أداء 

ً بهدف زياد ة فاعلية المنظمة على تحقيق المنظمة للعمل على القضاء عليها نهائيا

أهدافها
14
. 

كما أن لقياس كفاءة األداء المالي أهداف جوهرية تسعى لها المنظمة وهي: 

تقييم النشاط والنتائج، تحليل الهيكل المالي، تقييم المردودية، تحليل التدفقات النقدية 
15
. 

ألداء ومن هذه األهداف السابقة ترى الباحثة أنه يمكن تجميع أهداف كفاءة ا

المالي في هدف أساسي وهو اختبار وقياس األداء المالي بشكل عام، باالعتماد على 

تعني  فالكفاءةالكفاءة والفعالية واَّلقتصادية. عناصر األداء المالي، والتي تشمل على 

                                           
12

 (. أثر القيمة المضافة لنظم المعلومات المحاسبية على االداء المالي2020نصر،سناء يوسف. ) 

للشركات الصناعية األردنية المدرجة في بورصة عمان. مجلة الجامعة اإلسالميةللدراسات 

 ، الجامعة اإلسالمية بلزة، فلسطين.159-134: ص1، العدد28االقتصادية واالدارية، المجلد 
13

(. تقويم بطاقة أداء الوحدات اإلقتصادية بإستعمال بطاقة األداء 2013إبراهيم، سحر طالل. ) 

 ، العراق.348: ص35المتوازن. مجلة كلية بلداد للعلوم اإلقتصادية، العدد 
14

(. مدى أهمية استخدام الموزانات التخطيطية في التخطيط والرقابة 2009عليان، زيد محمود. ) 

، قسم 27وتقويم األداء في الشركات الصناعية األردنية المساعمة العامة. رسالة ماجستير، ص

 لشرق األوسط للدراسات العليا، األردن.المحاسبة، جامعة ا
15

(. تقييم األداء المالي للمؤسسة اإلقتصادية الجزائرية. 2017سهام، عيسى، و عيسى يونس. ) 

 رسالة ماجستير، كلية العلوم اإلقتصادية والخارجية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، الجزائر.
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القدرة على تحقيق األهداف بأقل تكلفة ممكنة
16

، أما الفعالية فهي عبارة عن مدى قدرة 

 يق أهدافها، من خالل مقارنة المخطط له مع المنجزالمنظمة على تحق
17

، وأخيراً 

االقتصادية )الجودة( فهي عبارة عن الحصول على الموارد المادية والمالية والبشرية 

بأقل تكلفة ممكنة، واستخدامها إلنتاج أكبر قدر ممكن بدون هدر لهذه الموارد
18
. 

 مؤشرات كفاءة األداء المالي

يقيس نسبة الربحية قدرة الشركة على االستفادة من  والذيمؤشر الربحية،  -1

عملياتها االستثمارية والتشليلية 
19
. 

يقيس نسبة السيولة قدرة المنظمة على مواجهة التزاماتها  والذيمؤشر السيولة،  -2

قصيرة األجل من خالل تحويل أصولها إلى نقدية 
20
. 

وهي نسبة تقيس إجمالي الديون وااللتزامات المترتبة على مؤشر المديونية،  -3

المنظمة مقارنة بإجمالي األصول 
21

. 

حيث تقيس هذه النسبة مدى نجاح المنظمة في إدارة مؤشر كفاءة النشاط،  -4

أصولها
22
. 

حيث تقيس هذه النسبة مدى إمكانية االستثمار في مؤشر الحصة السوقية،  -5

المنظمة
23

. 

 األداء المالي ( مؤشرات كفاءة2جدول )
 المعادلة الحسابية مؤشرات كفاء األداء المالي

 مؤشر الربحية
صافي الربح بعد الضريبة

صافي المبيعات
 

                                           
16
في تفعيل األداء المالي: دراسة حالة مؤسسة  (. دور التدقيق الداخلي2019فتحي، عشير هواري. ) 

وحدة تلذية األنعام. رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 

 عبدالحميد بن باديس مستلانم، الجزائر.
17

(. في المحاسبة اإلدارية: أساسيات التخطيط واتخاذ القرارات 2008مرعي، عطية عبدالحي. ) 

 قابة وتقييم األداء. مكتب الجامعة الحديث، اإلسكندرية، مصر.والر
18
 .68، مرجع سابق، صيونس سالم عبداللنيالطراونة،  
19
 .11رحاحلة، نادين عماد، مرجع سابق، ص 
20
 .11رحاحلة، نادين عماد، مرجع سابق، ص 
21
 .78، مرجع سابق، صيونس سالم عبداللنيالطراونة،  
22
 .59سابق، ص، مرجع فتحي، عشير هواري 
23

(. الحصة السوقية ودورها في قياس أداء المنظمة: دراسة ميدانية لمنظمات 2010دخان، أسامة. ) 

الوساطة المالية في سوق دمشق لألوراق المالية. األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، 

 األردن.
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 مؤشر السيولة
األصول المتداولة

الخصوم المتداولة
 

 مؤشر المديونية
الخصوم المتداولة

األصول المتداولة
 

 مؤشر كفاءة النشاط
المبيعات

األصول المتداولة
 

 الحصة السوقيةمؤشر 
حصة المنظمة من المبيعات

إجمالي المبيعات في القطاع 
 

 المصدر: الباحثة

كما أن عملية قياس كفاءة األداء المالي تعتبر من العمليات الهامة في 

المنظمة، لذا تتطلب عملية قياس كفاءة األداء المالي بعض المتطلبات األساسية من 

مما يساعد من رفع مستوى الكفاءة، الفعالية، وجود منهجية متبعة ومراحل منتظمة، 

واالقتصادية في المنظمة. حيث يمكن تحديد المنهجية المتبعة لقياس كفاءة األداء 

المالي من خالل تحديد الهدف من قياس كفاءة األداء المالي، ثم تحديد األسلوب أو 

البيانات  األداة المستخدمة في قياس كفاءة األداء المالي، وكذلك تحديد طبيعة

والمعلومات التي ترتكز عليها عملية قياس كفاءة األداء المالي وتحديد الفترة الزمنية 

التي يجري فيها قياس كفاءة األداء المالي، وأخيراً إيضاح مدى أهمية النتائج من 

عملية قياس كفاءة األداء المالي، وأثرها على مستقبل المنظمة المالي
24
. 

األداء المالي بعدة مراحل أساسية مكملة لبعضها وتمر عملية قياس كفاءة 

البعض والمتمثلة في المراحل التالية
25

: 

                                           
24

المالي للمؤسسة اإلقتصادية: دراسة  (. التحليل المالي في تقييم األداء2019حسيبه، سراج. ) 

. رسالة ماجستير، كلية العلوم اإلقتصادية 2017-2016بوقيرات -مؤسسة وحدة الذبح والتحويل

 والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عبدالحميد بن باديس مستلانم، الجزائر.
25

السوقية ألسهم (. أثر المؤشرات المحاسبية على القيمة 2016سراج، نصر الدين أحمد محمد. ) 

: 1، عدد17الشركات المدرجة في سوق المال السعودي. مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، مجلد

 ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.186-172ص
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 جمع البيانات والمعلومات

 تحليل ودراسة البيانات

 دراسة وتقييم النسب

 تحديد مستوى االنحراف ومتابعة العملية التصحيحية

  المصدر: الباحثة

 ( مراحل قياس كفاءة األداء المالي2شكل )

 مدى تأثير مجاَّلت تطبيق الموازنة التخطيطية على كفاءة األداء المالي 

اإلدارة على تحقيق وظائفها  تُعد الموازنة التخطيطية الوسيلة العملية التي تساعد

من تخطيط وتنسيق ورقابة
26

، وبصفة عامة فإن أهم المميزات التي تحققها الموازنة 

التخطيطية ما يلي
27

: 

تساعد على االستلالل األمثل لكافة الموارد المتاحة للمنظمة من خالل التخطيط  -1

موازنة الدخل والرقابة على كيفية استلالل الموارد بكل كفاءة وفعالية عن طريق 

 والمصروفات.

تقدم للمنظمة أداة للتخطيط ألهداف المنظمة وألنشطة المشاريع بللة موحدة،  -2

 كذلك تقدم للمنظمة أداة للتنسيق بين أوجه النشاط المختلفة لكافة األقسام.

تقدم للمنظمة أداة للرقابة على جميع األنشطة، فهي تساعد على إيضاح مراكز  -3

المسؤولين عن تنفيذ الخطة، مما يساعد على رقابة أكبر  المسؤولية في المنظمة

 على التنفيذ والمحاسبة على التقصير.

تساعد في قياس كفاءة األداء المالي من خالل مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج   -4

المدرجة في الموازنة، ومن ثم قياس االنحرافات وتحديد أسبابها كأساس التخاذ 

 الجة والمصححة.القرارات اإلدارية المع

                                           
26
 .49مرجع سابق، صأحمد، الطريفي، و عبدالرحمن منصور،  
27
 .6المومني، تيسير علي خلف، مرجع سابق، ص 
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تعمل كأداة اتصال فعالة بين المستويات اإلدارية في المشروع من جهة وبين  -5

 المحاسب والمستويات اإلدارية من جهة أخرى.

تساعد على مشاركة كافة المستويات اإلدارية في إعداد الخطط لمشاريع المنظمة  -6

لعاملين من أجل االستفادة من خبراتهم، وكذلك رفع الروح المعنوية لدى ا

 وتحفيزهم لبذل أقصى جهد لنجاح الموازنة التخطيطية.

حيث إن اعتماد المنظمة على التخطيط من خالل الموازنات التخطيطية 

يتطلب إلى تنسيق العمل بين أقسام المنظمة وبين كافة األنشطة فيها، لذا تعتبر 

عمل بين كل الموازنة التخطيطية أداة تساعد على توحيد جهود العاملين وتنسيق ال

إدارة وكل قسم، من أجل أن يعمل كل قسم بشكل متكامل مع األقسام األخرى 

بالشكل المنتظم والتوقيت الصحيح
28
. 

 مجاَّلت تطبيق الموازنة التخطيطية وكفاءة األداء 

على جميع مراحل إعداد الموازنة ابتداء من المجال األول يشمل التخطيط 

ها من اإلدارة العليااألفكار المبدئية وحتى يتم اعتماد
29

. ولكن عملية التخطيط ليست 

احتكاراً لإلدارة العليا فقط، بل هي عملية يتشارك فيها جميع المستويات اإلدارية
30
. 

والذي يشمل على تنظيم الوقت وتنسيق العمل  بينما يتعلق المجال الثاني بالتنسيق

سام بصورة متكاملة بين كافة أقسام المنظمة بحيث يعمل كل فرد وكل قسم من األق

ً بناًء على الوقت المجدول حسب الخطة الموضوعة مسبقا
31

كما يرتبط مجال . 

بين كافة المستويات سواًء كان من خطط أو سياسات تم  التنسيق بتوصيل المعلومات

ً في المنظمة اعتمادها مسبقا
32

والذي يرتبط  وأما المجال الثالث فهو يشمل الرقابة. 

ي باألداء المخطط له، حيث يمكن من خالل هذه الوظيفة تحديد بمقارنة األداء الفعل

االنحرافات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية
33

كما يرتبط مجال الرقابة . 

باستخدام الموازنة التخطيطية في هذا المجال كوسيلة تحفيزية للعاملين عليها  بالتحفيز

                                           
28

(. الموازنات التخطيطية في القطاع المصرفي األردني. رسالة 1999سامي محمد. ) البلوي، 

 ماجستير، جامعة آل البيت، األردن.
29
 .5المومني، تيسير علي خلف، مرجع سابق، ص 
30

(. الموازنة التخطيطية كأداة للتخطيط والرقابة: 2010حسين، بيادر بشير، و إسماعيل، زكي. ) 

نية للمنتجات البترولية والهندسية. رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، دراسة حالة الشركة الصي

 جامعة النيلين، السودان.
31

(. الموازنة التخطيطية للمبيعات وأهميتها في الرقابة على األداء. مجلة 2008علي، زينب هادي. ) 

 ابل، الحلة، العراق.، جامعة ب1208-1200: ص4، العدد:15العلوم اإلنسانية، المجلد:  -جامعة بابل
32
 .49، مرجع سابق، صسعيد، أبوبكر نور الدائم 
33
 .5المومني، تيسير علي خلف، مرجع سابق، ص 
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ة في الموازنات مسبقاً في المنظمة، وحثهم على تحقيق أهداف المنظمة الموضوع
34

 .

باستخدام الموازنة التخطيطية كأداة تقييم  وأخيراً يتعلق مجال الرقابة بتقييم األداء

 ً أداء على العاملين في المنظمة على كافة المستويات وفقاً لمعايير موضوعة مسبقا
35

 . 

 
 ( دور الموازنة التخطيطية في رفع كفاء األداء المالي3شكل )

 )الباحثة(المصدر: 

وترى الباحثة من الشكل السابق أن للموازنة التخطيطية دور تخطيطي من  

خالل وضع أهداف المنظمة المستقبلية بشكل واضح، ومن ثم التنسيق بين الخطط 

الموضوعة بين كافة األقسام وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحديد المعايير المطلوبة 

ه مع األداء المتوقع بناء على المعايير لألداء، وعليه يتم قياس األداء الفعلي لمقارنت

ً وهذا ما يمثل الدور الرقابي في الموازنة التخطيطية، وهذا بدوره  الموضوعة مسبقا

يمكن المنظمة من تحليل االنحرافات سواًء كانت االنحرافات بشكل إيجابي أو سلبي، 

وتحفيز  وذلك لمعرفة أسباب حدوثها والمسؤولين عن حدوثها ومعالجة السلبي منها

اإليجابي، أي أن الموازنة التخطيطية تمر بدورة كاملة تمكن اإلدارة من تطوير 

                                           
34
 .609الجنابي، عظيم نعيم باجي، مرجع سابق، ص 
35

 .29مرجع سابق، صأحمد، الطريفي، و عبدالرحمن منصور، 

 التخطيط

 أهداف المنظمة

 التنسيق

 معايير األداء

 الرقابة

 مقارنة األداء الفعلي 

 مع األداء المخطط 

 

 تحليل االنحرافات

 

 معالجة االنحرافات -

 تحفيز العاملين -
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خططها المستقبلية عن طريق التلذية العكسية، وهذا بدوره يوضح مدى أهمية دور 

 الموازنة التخطيطية في رفع كفاءة األداء المالي للمنظمة بشكل مستمر. 

 الدراسة التطبيقية

احثة في هذا الفصل خطوات الدراسة الميدانية وإجراءاتها ومن هنا تتناول الب

والتي تشمل على الهدف من الدراسة ومنهاج الدراسة، ومجتمع وعينة الدراسة، وأداة 

جمع البيانات وكيفية بنائها، وإجراءات الصدق والثبات واألساليب اإلحصائية التي 

 استخدمت في المعالجة وتحليل البيانات كما يلي.

 الدراسة منهاج 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي )المسحي( الذي يعتمد على دراسة الواقع 

أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعبر عنها تعبيراً كيفياً 

 ً أو تعبيراً كميا
36

. والمسح جزء من المنهج الوصفي في الدراسة، شأنه شأن بقية 

 تتحكم في طبيعة المعالجة، بل يدرس المنهج المسحي الدراسات الوصفية التي ال

المتليرات كما وجدت في الطبيعية كما هو موجود أصالً. لذلك فإن المنهج المسحي 

 ً يجمع معلومات عن الظاهرة ليصفها كماً وكيفا
37
. 

 مجتمع وعينة الدراسة 

داد يتمثل مجتمع الدراسة في المدراء المالين، والمحاسبين ذوي الخبرة في إع

الموازنة التخطيطية، ومديري األقسام في الشركات المساهمة السعودية ذات األنشطة 

)التجارية، الصناعية، والخدمية( في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة على 

اعتبار أنها ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية كما أنها تُعد بمثابة العاصمة 

ً أو لديها  التجارية حيث أن جميع الشركات السعودية اما قد اتخذت جدة مقراً رئيسيا

فرع في مدينة جدة. حيث اعتمدت الباحثة على االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات 

المطلوبة لدعم الدراسة النظرية بالجانب التطبيقي واإلجابة عن تساؤالتها وتحقيق 

ً للحصول على معلومات أهدافها؛ حيث تُعد االستبانة من أكثر الوسائل  استخداما

وبيانات األفراد
38
. 

  

                                           
36

أساليبة.  -أدواته -البحث العلمي مفهومه(. 2000عبيدات، ذوقان، عبدالرحمن عدس، و كايد عبدالحق. ) 

 ، الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع.2ط
37

 (. مقدمة في مناهج البحث العلمي. جدة: دار الخلود.2002النهاري، عبدالعزيز محمد، و عواد السريحي. ) 
38

بة المتني )الطبعة (. منهج البحث العلمي في العلوم اإلدارية، مكت2018الباحسين، سامي، و التوني، محمد. ) 

 الثالثة(، المملكة العربية السعودية، الدمام.
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   تحليل الدراسة التطبيقية 

 ( النتائج المتعلقة بالبيانات األولية لعينة الدراسة3جدول )

ي
ل العلم

ه
ؤ
الم

 

 النسبة المئوية )%( التكرار 

 61 64 بكالوريوس

 36.2 38 ماجستير

 2.8 3 دكتوراه

 100 105 المجموع

ص 
ص

خ
الت

ي
العلم

 

 النسبة المئوية )%( التكرار 

 68.6 72 محاسبة

 8.6 9 اقتصاد

 9.5 10 إدارة أعمال

 13.3 14 مالية

 100 105 المجموع

ي
ظيف

و
ى ال

سم
الم

 

 النسبة المئوية )%( التكرار 

 44.8 47 محاسب

 20 21 مراجع حسابات

 31.4 33 مدير مالي

 3.8 4 رئيس حسابات

 100 105 المجموع

خبرة
ت ال

وا
سن

 النسبة المئوية )%( التكرار  

 20 21 سنوات 5أقل من 

 32.4 34 سنوات 10أقل من  – 5

 22.8 24 سنة 15أقل من  – 10

 24.8 26 سنة فأكثر 15

 100 105 المجموع

ع
طا

الق
 

 النسبة المئوية )%( التكرار 

 35.2 37 تجاري

 37.2 39 خدمي

 27.6 29 صناعي

 100 105 المجموع
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 ( نتائج االختبارات اإلحصائية للمحور األول4جدول )

 م
 

 العبارة

 درجة الموافقة

 المتوسط
اَّلنحراف 

 المعياري
 الترتيب

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

1 
تُعدّ الموازنة التخطيطية من أجل تحقيق 

 األهداف المخطط لها في المنظمة.

 0 0 2 34 69 ك

4.64 0.521 1 
% 65.7 32.4 1.9 0 0 

2 
تهدف الموازنة التخطيطية إلى استلالل 

 الموارد االقتصادية المتاحة.

 0 2 4 60 39 ك
4.30 0.634 5 

% 37.1 57.1 3.8 1.9 0 

3 
تُساعد الموازنة التخطيطية المنظمة على 

 مواجهة المخاطر المستقبلية.

 0 2 6 52 45 ك

4.33 0.675 3 

% 42.9 49.5 5.7 1.9 0 

4 
تستخدم الموازنة التخطيطية لتحفيز 

 العاملين على تحقيق أهداف المنظمة.

 1 5 11 58 30 ك
4.06 0.818 12 

% 28.6 55.2 10.5 4.8 1 

5 

تُؤثر الظروف الخارجية والداخلية 

للمنظمة على نوع الموازنة التخطيطية 
 المعتمدة فيها.

 1 0 7 62 35 ك
4.24 0.658 8 

% 33.3 59 6.7 0 1 

6 
يتم إعداد الموازنة التخطيطية وفقاً 

 لخطوات وأسس علمية محددة.

 1 1 7 47 49 ك
4.35 0.734 2 

% 46.7 44.8 6.7 1 1 

7 
تلطي الموازنة التخطيطية الشاملة جميع 

 أقسام المنظمة.

 0 3 8 56 38 ك
4.23 0.711 9 

% 36.2 53.3 7.6 2.9 0 

8 
يتم إعداد الموازنة التخطيطية بشكل 

 واقعي ودون مباللة.

 0 5 7 58 35 ك
4.17 0.753 10 

% 33.3 55.2 6.7 4.8 0 

9 

يشارك بشكل فعال العاملين في مختلف 

المستويات اإلدارية في المنظمة في 

 إعداد الموازنة التخطيطية.

 2 13 9 57 24 ك
3.84 0.982 14 

% 22.9 54.3 8.6 12.4 1.9 

10 
تتكيف الموازنة التخطيطية مع كافة 

 الظروف المستجدة.

 0 6 11 60 28 ك
4.05 0.777 13 

% 26.7 57.1 10.5 5.7 0 

11 
يرتبط إعداد الموازنة التخطيطية 

 بمراكز المسؤولية في المنظمة.

 0 2 6 53 44 ك
4.32 0.672 4 

% 41.9 50.5 5.7 1.9 0 

 6 0.681 4.30 0 2 7 53 43 كيتم التنسيق بين األقسام المختلفة في  12
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العينة والمتعلقة بمدى معرفة أفراد العينة بمفاهيم توضح نتائج استجابات أفراد 

وأنواع ومبادئ الموازنة التخطيطية ومراحل إعدادها في شركات المساهمة 

( واالنحراف المعياري 4.22السعودية، أن قيمة المتوسط الحسابي المرجح العام )

فئة (، ويدل ذلك على أن قيمة المتوسط الحسابي المرجح العام تقع في ال0.379)

الخامسة في المقياس الخماسي والتي تشير إلى درجة موافق بشدة، وهذا يبين بشكل 

عام مدى وعي أفراد العينة بمفاهيم ومبادئ واألنواع المستخدمة للموازنة التخطيطية 

 في شركات المساهمة السعودية.

وبالتالي تستخلص الباحثة مما سبق أن من أهم ما يعزز ويشير إلى أهمية  

مفهوم الموازنة التخطيطية في شركات المساهمة السعودية تتمثل في العناصر التالي: 

تُعدّ الموازنة التخطيطية من أجل تحقيق األهداف المخطط لها مستقبالً، حيث يتم 

ً لخطوات وأسس علمية محددة  وبالتالي تُساعد المنظمة على مواجهة إعدادها وفقا

مخاطرها المستقبلية واستلالل مواردها االقتصادية المتاحة بشكل أفضل، وذلك من 

خالل التنسيق بين األقسام وتحديد مراكز المسؤولية في المنظمة، بحيث يتم استخدام 

ظمة مما الموازنة التخطيطية كأداة رقابة مستمرة تساعد على تحفيز العاملين في المن

 يساهم على تحقيق األهداف المخطط لها في الموازنة التخطيطية.

 نتائج اإلجابة عن أسئلة المحور الثاني: مفاهيم ومؤشرات كفاءة األداء المالي

( عبارة لتحديد 13للتعرف على أهمية هذا المحور قامت الباحثة بتخصيص ) 

لتعرف إلى أهم مؤشرات كفاءة مفاهيم كفاءة األداء المالي. كما هدفت األسئلة إلى ا

 األداء المالي.

 

 

 

 

 

  

المنظمة عند إعداد الموازنة التخطيطية 
 من أجل التجانس التام بين األهداف.

% 41 50.5 6.7 1.9 0 

13 
يتم استخدام الموازنة التخطيطية كأداة 

 لتحقيق الرقابة بشكل مستمر.

 1 3 8 50 43 ك
4.25 0.794 7 

% 41 47 7.6 2.9 1 

14 
يؤدي عدم االلتزام بالموازنة التخطيطية 

 إلى فشل المنظمة في تحقيق أهدافها.

 1 6 10 50 38 ك
4.12 0.874 11 

% 36.2 47.6 9.5 5.7 1 

 0.379، اَّلنحراف المعياري العام = 4.22المتوسط الحسابي العام = 
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 ( نتائج اَّلختبارات اإلحصائية للمحور الثاني5جدول )

توضح نتائج استجابات أفراد العينة والمتعلقة بمدى معرفة أفراد العينة بمفاهيم 

ومؤشرات كفاءة األداء المالي، أن قيمة المتوسط الحسابي المرجح العام بللت 

(، ويدل ذلك على أن قيمة المتوسط الحسابي 0.356( وانحراف معياري )4.24)

 م
 

 العبارة

ط درجة الموافقة
س

المتو
ف  

حرا
َّلن

ا

ي
المعيار

 

ب
الترتي

 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

1 
يتم مراجعة كفاءة األداء المالي في 

 بشكل دوري. المنظمة

 0 2 4 36 63 ك
4.52 0.666 1 

% 60 34.3 3.8 1.9 0 

2 
تُشخص كفاءة األداء المالي مدى 

 صحة الوضع المالي للمنظمة.

 0 1 4 65 35 ك
4.28 0.580 4 

% 33.3 61.9 3.8 1 0 

3 
ترتبط كفاءة األداء المالي بتحقيق 

 األهداف المالية.

 0 2 7 66 30 ك
4.18 0.632 10 

% 28.6 62.9 6.7 1.9 0 

4 
تساهم كفاءة األداء المالي في قياس 

 األداء الفعلي للمنظمة.

 0 6 4 56 40 ك
4.25 0.744 5 

% 38.1 53.3 3.8 4.8 0 

5 
تُساعد كفاءة األداء المالي على 

 تحقيق أهداف المنظمة بأقل التكاليف.

 0 2 4 68 31 ك
4.22 0.604 7 

% 29.5 64.8 3.8 1.9 0 

6 

تعكس كفاءة األداء المالي مدى قدرة 

المنظمة على االستفادة من كافة 

 مدخالتها إلى مخرجات.

 0 2 5 70 28 ك

4.18 0.601 9 
% 26.7 66.7 4.8 1.9 0 

7 
تتأثر كفاءة األداء المالي بالظروف 

 المحيطة بالمنظمة.

 0 4 6 64 31 ك
4.16 0.695 11 

% 29.5 61 5.7 3.8 0 

8 
تُساعد المؤشرات المالية في قياس 

 كفاءة األداء المالي للمنظمة.

 0 0 4 56 45 ك
4.39 0.563 3 

% 42.9 53.3 3.8 0 0 

9 
يتم مراقبة نتائج الخطط الموضوعة 

 من خالل قياس كفاءة األداء المالي.

 0 1 6 68 30 ك
4.21 0.583 8 

% 28.6 64.8 5.7 1 0 

1

0 

يحدد مقياس كفاءة األداء المالي نقاط 

 القوة والضعف ألداء المنظمة.

 0 3 11 64 27 ك
4.10 0.687 13 

% 25.7 61 10.5 2.9 0 

1

1 

تظهر كفاءة األداء المالي في القدرة 

على تنسيق العمل بين أنشطة 

 المنظمة.

 0 3 9 65 28 ك

4.12 0.675 12 
% 26.7 61.9 8.6 2.9 0 

1

2 

يُساعد قياس كفاءة األداء المالي في 

تحديد مستوى االنحراف عن الخطة 

 الموضوعة.

 0 1 5 68 31 ك

4.23 0.576 6 
% 29.5 64.8 4.8 1 0 

1

3 

القياس المستمر لكفاءة األداء المالي 

يزيد من فعالية الرقابة على أنشطة 

 المنظمة.

 0 0 3 57 45 ك

4.40 0.548 2 
% 42.9 54.2 2.9 0 0 

 0.356، اَّلنحراف المعياري العام = 4.24المتوسط الحسابي العام = 
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اس الخماسي والتي تشير إلى درجة المرجح العام تقع في الفئة الخامسة في المقي

موافق بشدة، وهذا يبين بشكل عام مدى وعي أفراد العينة بمفاهيم ومؤشرات كفاءة 

 األداء المالي.

وبالتالي تستخلص الباحثة مما سبق أن من أهم ما يعزز ويشير إلى أهمية  

 مفهوم كفاءة األداء المالي في شركات المساهمة السعودية تتثمل في العناصر

التالية أن مراجعة كفاءة األداء المالي وقياسه المستمر بشكل دوري يزيد من 

فعالية الرقابة على أنشطة المنظمة، كما أن استخدام المؤشرات المالية يساعد 

بشكل كبير في قياس كفاءة األداء المالي، حيث أن كفاءة األداء المالي تشخص 

اس األداء الفعلي لها وتحديد بشكل عام الصحة المالية للمنظمة من خالل قي

االنحرافات عن الخطة الموضوعة، وبالتالي فأن كفاءة األداء المالي تعكس مدى 

قدرة المنظمة على تحويل كافة المدخالت إلى مخرجات، ومدى قدرة المنظمة 

 على تنسيق العمل بين أنشطة المنظمة ومعرفة نقاط القوة والضعف فيها.

لمحور الثالث: مدى تأثير مجاَّلت تطبيق الموازنة نتائج اإلجابة عن أسئلة ا

 التخطيطية على كفاءة األداء المالي

( عبارة 13للتعرف على أهمية هذا المحور قامت الباحثة بتخصيص ) 

للتعرف على مدى تأثير تخطيط، تنفيذ ورقابة الموازنة التخطيطية على كفاءة األداء 

 المالي.

 ائية للمحور الثالث( نتائج اَّلختبارات اإلحص5جدول )

 م
 

 العبارة

 درجة الموافقة

 المتوسط
اَّلنحراف 

 المعياري

ب
الترتي

 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

1 
يؤدي التخطيط الجيد للموازنة التخطيطية إلى 

 رفع كفاءة األداء المالي.

 0 1 1 30 73 ك
4.67 0.549 1 

% 69.5 28.5 1 1 0 

2 
يعمل التطبيق الفعال للموازنة التخطيطية على 
 زيادة المراجعة الدورية لكفاءة األداء المالي.

 0 2 0 71 32 ك
4.27 0.559 8 

% 30.5 67.6 0 1.9 0 

3 
تؤدي الرقابة المستمرة على الموازنة التخطيطية 

 إلى رفع كفاءة األداء المالي.

 0 0 3 68 34 ك
4.30 0.517 4 

% 32.3 64.8 2.9 0 0 

4 
تعتبر الموازنة التخطيطية أداة لقياس كفاءة األداء 

 المالي.

 1 4 9 57 34 ك
4.13 0.797 11 

% 32.3 54.3 8.6 3.8 1 

5 

االتصال الفعال بين أقسام المنظمة عند إعداد 

الموازنة التخطيطية يُساعد على رفع كفاءة األداء 

 المالي.

 0 2 1 68 34 ك

 5م 0.580 4.28
% 32.3 64.8 1 1.9 0 

6 

ُمشاركة كافة المستويات اإلدارية في إعداد 
الموازنة التخطيطية يساعد على رفع كفاءة اإلداء 

 المالي.

 2 4 6 53 40 ك
4.19 0.856 10 

% 38.1 50.5 5.7 3.8 1.9 

7 

يؤثر تحفيز العاملين عند إعداد الموازنة 
على رفع كفاءة األداء التخطيطية في المنظمة 

 المالي.

 1 5 8 57 34 ك
4.12 0.817 12 

% 32.3 54.3 7.6 4.8 1 

8 
ارتباط الموازنة التخطيطية بفترات رقابية يؤثر 

 على رفع كفاءة األداء المالي.

 0 2 9 61 33 ك
4.19 0.666 9 

% 31.4 58.1 8.6 1.9 0 
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استجابات أفراد العينة والمتعلقة بمدى معرفة أفراد العينة بتأثير توضح نتائج 

تخطيط، تنفيذ ورقابة الموازنة التخطيطية على كفاءة األداء المالي في شركات 

( 4.27المساهمة السعودية، أن قيمة المتوسط الحسابي المرجح العام بللت )

الحسابي المرجح (، ويدل ذلك على أن قيمة المتوسط 0.345وانحراف معياري )

العام تقع في الفئة الخامسة في المقياس الخماسي والتي تشير إلى درجة موافق بشدة، 

وهذا يبين بشكل عام مدى وعي أفراد العينة بمدى تأثير التخطيط، التنفيذ، ورقابة 

 الموازنة التخطيطية على كفاءة األداء المالي في شركات المساهمة السعودية.

الباحثة مما سبق أن من أهم ما يعزز ويشير إلى مدى  وبالتالي تستخلص 

تأثير مجاالت تطبيق الموازنة التخطيطية على كفاءة األداء المالي في شركات 

المساهمة السعودية تتثمل في العناصر التالي: تعمل الموازنة التخطيطية كنظام 

ة، متكامل، حيث أن التخطيط الجيد، والرقابة المستمرة على فترات رقابي

واالتصال الفعال بين أقسام المنظمة للموازنة التخطيطية، ومشاركة كافة 

المستويات في المنظمة يؤدي إلى رفع كفاءة األداء المالي، كما يؤثر بشكل سلبي 

تَحفظ اإلدارات عن المعلومات المقدمة عند إعداد الموازنة التخطيطية، وكذلك 

 طيطية.قلة الكوادر المؤهلة إلعداد الموازنة التخ

نتائج اإلجابة عن تساؤل الدراسة: هل هناك فروق ذات دَّللة إحصائية في آراء 

 العينة حول محاور الدراسة وفقاً للقطاع الذي تنتمي إليه؟

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية  

ً لل قطاع لكل محور من واالنحرافات المعيارية والترتيب الستجابات أفراد العينة وفقا

محاور الدراسة، كما قامت بإجراء اختبار تحليل التباين األحادي )انوفا( لتحديد داللة 

الفروق بين متوسطات استجابات المشاركين في الدراسة حول محاور البحث وفقاً 

للقطاع الذي تنتمي إليه، حيث ينقسم القطاع في هذه الدراسة إلى ثالث فئات؛ هي 

وخدمي لذا تم استخدام اختبار التباين األحادي )انوفا( للمقارنة بين  صناعي، تجاري،

متوسطات استجابات المشاركين في الدراسة حول محاور البحث تُعزى لمتلير 

9 

بين  استخدام الموازنة التخطيطية كأداة ربط
أهداف المنظمة ومواردها المتاحة يؤثر بشكل 

 إيجابي على كفاءة األداء المالي.

 0 0 4 69 32 ك
4.27 0.524 7 

% 30.5 65.7 3.8 0 0 

10 
صعوبة التنبؤ بتقديرات الموازنة التخطيطية 

 يخفض من كفاءة األداء المالي.

 0 7 8 68 22 ك
4 0.747 13 

% 21 64.8 7.6 6.7 0 

11 
قلة الكوادر المؤهلة في إعداد الموازنة 

 التخطيطية يخفض من كفاءة األداء المالي.

 0 1 4 65 35 ك
 5م 0.580 4.28

% 33.3 61.9 3.8 1 0 

12 

تَحفُّظ اإلدارات واألقسام على المعلومات المقدمة 

عند إعداد الموازنة التخطيطية يؤثر سلباً على 

 كفاءة األداء المالي.

 0 1 5 56 43 ك

4.34 0.618 3 
% 41 53.3 4.8 1 0 

13 
الموازنة التخطيطية الفعالة نظام متكامل يعمل 

 على رفع كفاءة األداء المالي.

 0 0 3 43 59 ك
4.53 0.556 2 

% 56.2 41 2.8 0 0 

 0.345، اَّلنحراف المعياري العام = 4.27المتوسط الحسابي العام = 
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القطاع ويوضح الجدول التالي نتيجة اختبار التباين األحادي )انوفا( لداللة الفروق بين 

 المتوسطات.

النسبة للقطاعات قامت الباحثة بحساب للتعرف على أهمية هذا المحاور ب

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب للقطاعات، وكانت النتائج 

 حسب الجدول التالي:

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب للقطاعات 6جدول )
 

 المحور األول
 القطاع

المتوسط 

 الحسابي

اَّلنحراف 

 المعياري
 الترتيب

المتوسط الحسابي 

، 4.22العام = 

اَّلنحراف المعياري 

 0.379العام = 

مفاهيم وأنواع ومبادئ 

الموازنة التخطيطية ومراحل 

 إعدادها

 1 0.273 4.29 التجاري

 3 0.408 4.15 الخدمي

 2 0.445 4.25 الصناعي

 

 القطاع المحور الثاني
المتوسط 

 الحسابي

اَّلنحراف 

 المعياري
 الترتيب

المتوسط الحسابي 

، 4.24العام = 

اَّلنحراف المعياري 

 0.356العام = 

مفاهيم ومؤشرات كفاءة األداء 

 المالي

 1 0.260 4.33 التجاري

 3 0.360 4.14 الخدمي

 2 0.428 4.28 الصناعي

 

 القطاع المحور الثالث
المتوسط 

 الحسابي

اَّلنحراف 

 المعياري
الحسابي المتوسط  الترتيب

، 4.27العام = 

اَّلنحراف المعياري 

 0.345العام = 

مدى تأثير مجاالت تطبيق 

الموازنة التخطيطية على 

 كفاءة األداء المالي

 1 0.284 4.30 التجاري

 3 0.334 4.23 الخدمي

 2 0.428 4.27 الصناعي

ومبادئ من الجدول السابق يتضح لنا أن ترتيب القطاعات لمحور مفاهيم وأنواع 

الموازنة التخطيطية ومراحل إعدادها لدى أفراد العينة تترتب وفق الترتيب التالي 

فكانت نتيجة القطاع التجاري في المرتبة األولى، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

( أي أن أفراد العينة موافقين بشدة على ذلك، يليه القطاع الصناعي في المرتبة 4.29)

( أي أن أفراد العينة موافقين بشدة على 4.25الحسابي ) الثانية، حيث بلغ المتوسط

ذلك، وأخيراً جاء القطاع الخدمي في المرتبة الثالثة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

 ( أي أن أفراد العينة موافقين على ذلك.4.15)

( أن أفراد 4.22ويتضح من المتوسط الحسابي العام للمحور األول والبالغ )

 ة على عبارات هذا المحور.العينة موافقين بشد

يتضح لنا أن ترتيب القطاعات لمحور مفاهيم ومؤشرات  من الجدول السابق

كفاءة األداء المالي لدى أفراد العينة تترتب وفق الترتيب التالي فكانت نتيجة القطاع 

( أي أن أفراد العينة 4.33التجاري بالمرتبة األولى، حيث بلغ المتوسط الحسابي )

دة على ذلك، يليه القطاع الصناعي بالمرتبة الثانية، حيث بلغ المتوسط موافقين بش
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( أي أن أفراد العينة موافقين بشدة على ذلك، وأخيراً جاء القطاع 4.28الحسابي )

( أي أن أفراد العينة 4.14الخدمي بالمرتبة الثالثة، حيث بلغ المتوسط الحسابي )

 موافقين على ذلك.

( أن أفراد 4.24ي العام للمحور الثاني والبالغ )ويتضح من المتوسط الحساب

 العينة موافقين بشدة على عبارات هذا المحور.

يتضح لنا أن ترتيب القطاعات لمحور مدى تأثير مجاالت  من الجدول السابق 

تطبيق الموازنة التخطيطية على كفاءة األداء المالي لدى أفراد العينة تترتب وفق 

يجة القطاع التجاري بالمرتبة األولى، حيث بلغ المتوسط الترتيب التالي فكانت نت

( أي أن أفراد العينة موافقين بشدة على ذلك، يليه القطاع الصناعي 4.30الحسابي )

( أي أن أفراد العينة موافقين بشدة 4.27بالمرتبة الثانية، حيث بلغ المتوسط الحسابي )

الثة، حيث بلغ المتوسط الحسابي على ذلك، وأخيراً جاء القطاع الخدمي بالمرتبة الث

 ( أي أن أفراد العينة موافقين بشدة على ذلك.4.23)

( أن أفراد 4.27ويتضح من المتوسط الحسابي العام للمحور الثالث والبالغ )

 العينة موافقين بشدة على عبارات هذا المحور.

  :النتائج
على شركات في ضوء التحليالت النظرية والعملية للدراسة التي أجريت  

 المساهمة السعودية، توصلت الباحثة إلى النتائج التالية

أن الموازنة التخطيطية تُعد من أجل تحقيق األهداف المخطط لها في المنظمة،  -1

ً لخطوات وأسس علمية محددة، مما يساعد المنظمة على  حيث يتم إعدادها وفقا

 مواجهة مخاطرها المستقبلية.

ط بمراكز مسؤولية عند إعدادها، بشكل يساعدها أن الموازنة التخطيطية ترتب -2

على االستلالل األمثل لمواردها المتاحة، وكذلك يمكنها من تنسيق بين األقسام 

من أجل التجانس التام بين األهداف، أي أن الموازنة التخطيطية تستخدم كأداة 

 لتحقيق الرقابة بشكل مستمر في المنظمة. 

خطيطية يؤدي إلى فشل المنظمة في تحقيق أهدافها، أن عدم االلتزام بالموازنة الت -3

لذلك يتم إعداد الموازنة التخطيطية بشكل واقعي ودون مباللة، من خالل مشاركة 

العاملين في مختلف األقسام في المنظمة في إعداد الموازنة التخطيطية، حيث أن 

ى تحقيق مشاركة العاملين عند إعداد الموازنة التخطيطية تحفزهم بشكل فعال عل

 أهداف المنظمة. 

أن كفاءة األداء المالي تُساهم في قياس األداء الفعلي للمنظمة، مما يساعد المنظمة  -4

على رقابة نتائج الخطط الموضوعة ومن ثم تحديد مستوى االنحراف عن الخطة 
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الموضوعة، وبالتالي تحديد نقاط القوة والضعف ألداء المنظمة بناًء على قياس 

 المالي. كفاءة األداء 

أن الموازنة التخطيطية بكافة مجاالتها من تخطيط وتنسيق ورقابة لها دور كبير  -5

 في رفع كفاء األداء المالي.

أن قلة الكوادر المؤهلة في إعداد الموازنة التخطيطية يخفض من كفاءة األداء  -6

 المالي، مما يؤدي إلى صعوبة التنبؤ بتقديرات الموازنة التخطيطية.

 :التوصيات
 ي ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحثة، فإنها توصي بما يلي:ف 

ضرورة االهتمام بالموازنة التخطيطية وتفعيل دورها، بحيث تكون الموازنة  -1

التخطيطية ترجمة لألهداف والخطط في صورة كمية ومالية؛ وذلك من أجل رفع 

 كفاءة وفعالية األداء المالي بدرجة عالية.

زنة التخطيطية كأداة للتخطيط بحيث تلزم كافة العاملين ضرورة أن تكون الموا -2

 بالمنظمة بوضع خطط وأهداف تتماشى مع أهداف وخطط األقسام األخرى.

ضرورة أن تكون الموازنة التخطيطية كأداة للتنسيق بحيث تكون وسيلة اتصال  -3

 مالئمة بين كافة المستويات اإلدارية المختلفة في المنظمة.

وازنة التخطيطية كأداة للرقابة بحيث تستخدم لمقارنة األداء ضرورة أن تكون الم -4

الفعلي مع األداء المخطط له، ومن ثم اكتشاف االنحرافات عن الخطة الموضوعة 

 ومعالجة هذه االنحرافات.

أهمية محاولة تفادي المعوقات التي قد تواجه تحقيق أهداف الموازنة التخطيطية،  -5

 يكون هناك أثر سلبي ينعكس على المنظمة.والعمل على سرعة عالجها حتى ال 

ضرورة قيام المنظمات بعقد الدورات التدريبة أثناء فترة العمل، بتدريب  -6

المحاسبين بشكل خاص لتأهيلهم بشكل كفء على األساليب العلمية وأحدثها في 

إعداد الموازنة التخطيطية، وكذلك تعريف المشاركين من األقسام األخرى بأهمية 

 زنة لتشجيعهم على تحقيق األهداف الموضوعة.هذه الموا

ضرورة وجود قسم خاص لمتابعة إعداد وتنفيذ الموازنة التخطيطية في المنظمة،  -7

بحيث يكون هو حلقة الوصل بين اإلدارة العليا وبين األقسام اإلدارية األخرى في 

 المنظمة.

رامجها األكاديمية قيام كليات االقتصاد واإلدارة والعلوم اإلدارية بالتركيز ضمن ب -8

 على طريقة إعداد الموازنة التخطيطية ضمن مقررات مواد المحاسبة وغيرها.

قيام الجامعات بالمملكة العربية السعودية ممثلة في كليات االقتصاد واإلدارة  -9

والعلوم اإلدارية بالمزيد من الدراسات التدريبية سواًء كان من ورش العمل أو 

هيم وأنواع الموازنة التخطيطية وطريقة إعدادها ومدى الدورات التدريبية عن مفا
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تأثيرها على كفاءة األداء المالي للمنظمات، من أجل زيادة كفاءة التأهيل 

 للمحاسبين في هذا المجال.

 
 أواًل: المراجع العربية

(. تقررررررويم بطاقررررررة أداء الوحرررررردات اإلقتصررررررادية 2013إبررررررراهيم، سررررررحر طررررررالل. )

بإسررررتعمال بطاقررررة األداء المترررروازن. مجلررررة كليررررة بلررررداد للعلرررروم اإلقتصررررادية، 

 ، العراق.348: ص35العدد 

(. الرقابرررررررة علرررررررى األداء 2017أحمررررررد، الطريفررررررري ، و عبررررررردالرحمن منصرررررررور. )

المرررالي: برررالتطبيق علرررى شرررركة مطررراحن سرررين اللرررالل. رسرررالة جامعيرررة غيرررر 

 منشورة، جامعة النيلين، السودان.

(. دور 2004صررررررباح محمررررررد عمررررررر، و حسررررررن عبرررررراس إبررررررراهيم. )إدريررررررس، الم

الموازنرررات التخطيطيرررة فررري تقيررريم األداء: دراسرررة تطبيقيرررة علرررى بنرررك التضرررامن 

 اإلسالمي. رسالة ماجستير، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان.

(. منهج البحث العلمي في العلوم 2018الباحسين، سامي، و التوني، محمد. )

 ة المتني )الطبعة الثالثة(، المملكة العربية السعودية، الدمام.اإلدارية، مكتب

(. الموازنرررات التخطيطيرررة فررري القطررراع المصررررفي 1999البلررروي، سرررامي محمرررد. )

 األردني. رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، األردن.

(. أثرررر الموازنرررات التخطيطيرررة 2008الجالررردي، محمرررد يحرررى ، و محجررروب حامرررد. )

وفعاليررررة األداء فرررري القطرررراع الحكررررومي فرررري ظررررل فلسررررفة علررررى زيررررادة كفرررراءة 

الجررررودة الشرررراملة: دراسررررة تحليلررررة تطبيقيررررة. رسررررالة ماجسررررتير عيررررر منشررررورة، 

 جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان.

(. أسررراس االسرررتحقاق المحاسررربي ودوره فررري 2018الجنرررابي، عظررريم نعررريم بررراجي. )

ات المحليررررة: دراسررررة إعررررداد وتحديررررد أولويررررات الموازنررررة التخطيطيررررة للحكومرررر

تطبيقيرررة فررري محافظرررة القادسرررية. المجلرررة العلميرررة للدراسرررات التجاريرررة والبيئيرررة، 

كليرررررة التجرررررارة -، جامعرررررة قنررررراة السرررررويس623-602: ص2، العررررردد 9مجلرررررد 

 باإلسماعيلية، مصر.

(. اسرررتخدام الموازنرررات التخطيطيرررة فررري تحسرررين 2017الرمحررري، نضرررال محمرررود. )

ألداء فرررري الشررررركات الصررررناعية األردنيةالمسرررراهمة التخطرررريط والرقابررررة وتقيرررريم ا

، جامعرررة عرررين 216-197: ص1، العررردد21العامرررة. الفكرررر المحاسررربي، المجلرررد

 كلية التجارة، مصر.-شمس

(. دو مؤشرررررات 2016الطراونررررة، يررررونس سررررالم عبررررداللني، و موسررررى أحمررررد آدم. )

الموازنررررررة التخطيطيررررررة فرررررري تقررررررويم األداء المررررررالي فرررررري الشررررررركات العربيررررررة 
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مسررررراهمة فيهرررررا الهيئرررررة العربيرررررة لالسرررررتثمار واإلنمررررراء الزراعررررري. رسرررررالة ال

 ماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان، السودان.

(. قوة االقتصاد السعودي جاذبة لالستثمارات. 2019القحطاني، عبدالوهاب. )

م، متوفر على: 2019-12-14صحيفة اليوم ، تم الدخول في: 

https://www.alyaum.com. 

(. الموازنررررات التخطيطيررررة وأثرهررررا علررررى 2017ني، تيسررررير علرررري خلررررف. )المرررروم

وظيفررررررة اإلدارة وقيرررررراس اإلدارة فرررررري البنرررررروك. مجلررررررة العلرررررروم اإلقتصررررررادية 

-، كليرررررة إدارة األعمرررررال11-1: ص7، العررررردد1واإلداريرررررة والقانونيرررررة، مجلرررررد 

 جامعة عجلون، عمان، األردن.

ات التخطيطيررررررة فرررررري (. الموازنرررررر2013النرررررراطور، جهرررررراد ربحرررررري عبرررررردالقادر. )

الشرررررركات الخدميرررررة ذات المسرررررؤولية المحررررردودة األردنيرررررة: دراسرررررة تطبيقيرررررة. 

-، جامعررررة عررررين شررررمس275-247: ص3، العرررردد17الفكررررر المحاسرررربي، مجلررررد

 كلية التجارة، القاهرة، مصر.

(. مقدمررررة فرررري منرررراهج 2002النهرررراري، عبرررردالعزيز محمررررد، و عررررواد السررررريحي. )

 د.البحث العلمي. جدة: دار الخلو

(. تقرررويم األداء وأثرررره علرررى تحسرررين كفررراءة العمليرررات 2003النرررور، عبررردالرحمن. )

فرررري الشررررركات. رسررررالة دكترررروراه غيررررر منشررررورة، جامعررررة السررررودان للعلررررروم 

 والتكنولوجيا، السودان.

الوشرررراح، محمررررود عبرررردالفتاح، سررررليمان محمررررود الوشرررراح، و محمررررد أحمررررد علقررررم. 

ي التخطررررريط والرقابرررررة وترشررررريد (. تفعيرررررل دور الموازنرررررات البلديرررررة فررررر2014)

العلررروم  -اإلنفررراق العرررام فررري بلرررديات محافظرررة البلقررراء: دراسرررة ميدانيرررة. دراسرررات

 ، الجامعة األردنية، األردن.71-56: ص1، العدد41اإلدارية، المجلد

-12-14(. ترررم الررردخول فررري: 2019. )2030برنررامج تطررروير القطررراع المرررالي رؤيررة 

   https://vision2030.gov.sa/ar/programs/FSDPم. متوفر على: 2019

(. تررررررأثير إدارة المخررررراطر الماليررررررة علرررررى األداء المررررررالي 2019برررررودور، أيررررروب. )

للبنرررروك: دراسررررة مقارنررررة بررررين البنرررروك التقليديررررة والبنرررروك اإلسررررالمية األردنيررررة 

. رسررررالة ماجسررررتير،كلية العلرررروم االقتصررررادية والتجاريررررة وعلرررروم 2007-2018

 لجزائر.، ا1945ماي8التسيير، جامعة 
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