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املس خخَط
صِدث اًس يواث اًلََّل املاضَة حتو ال يف ظرًلة ثلِمي الداء الاسرتاثَجي يف املؤسساث ،من خالل اس خخدام تعاكة الداء املخوازن ،وذكل تـد ؿدم خدوى اًعرائق اًخلََدًة
يف حتلِق الُداف الاسرتاثَجَة ٌَمؤسساث ،حِر اكن بول ػِور ًحعاكة الداء املخوازن ؿام  1990ؾيدما ظور لك من روجرث اكتالن ودًفِد هورثون منوذخا ًلِاس الداء
املخوازن حِر مت اًرتط تني الاسرتاثَجَة والداء ؾن ظرًق اإجياد ؿالكة تُهنٌل ،واحذوث ُذٍ اًحعاكة ؿىل برتـة حماور بو بتـاد ويه (احملور املايل ،اًـمَي ،اًـمََاث ادلاخََة،
اًخـمل واٍمنو) .وهيدف اًححر احلايل اإىل ثـرف مدى اس خخدام تعاكة الداء املخوازن يف ثلِمي بداء اًرشاكث اًعياؾَة يف الاكَمي ،من خالل دراسة ثعحَلِة ًرشنة مِخال درم
ًخعيَؽ اًربامِي اإذ مت اإخضاع كوامئِا املاًَة ًـايم (ٌ )0218 - 0217دلراسة وامللاتالث اًضخعَة مؽ املـيَني ابًرشنة ،وذكل هبدف ثلِمي بداهئا ىف ضوء ادلراسة اس خًذج
اًحاحثان  :اإن ًـمََة ثلِمي الداء امهَة هحريت يف اًوحداث الإكذعادًة ،لن هل دور ًا هحري ًا يف حتلِق بُدافِم وحتسني مٌخجاهتم و ثـزٍز ماكىهتم يف سوق امليافسة  ،اإهَ ل ميىن
ٌَوحداث الإكذعادًة الإس خفادت وحتلِق بُدافِا الاسرتاثَجَة ثضلك مذاكمي من خالل اس خخدام الدات احملاسخِة اًخلََدًة يف معََة ثلِمي الداء لن ثكل الدات ثـمتد فلط ؿىل
مؤرشاث ماًَة يف معََة ثلِمي الداء وهبذا اًضلك ل حىون اًيخاجئ تعورت مذاكمّل ،وًِذٍ الس حاة لثخوفر ٌَوحداث الإكذعادًة رؤًة مس خلدََة واًخبند من تلاهئم يف املس خلدي
ومواهجة ثكل امليافسة اًضدًدت املخواخدت يف اًسوقً .لرتخ اًحاحثان ؿدم اؾامتد املؤرشاث املاًَة فلط يف اًوحداث الإكذعادًة تي من اًرضوري الاؾامتد ؿىل املؤرشاث املاًَة و
كري املاًَة مـا يف معََة ثلِمي الداء ًيك ًخبندوا من هدِجة بؾٌلهلم و ًوحض هلم ثضلك اكمي ،وإان املؤرشاث كري ماًَة ًِا بمهَة هحريت لجية جتاَُِا خالل اًلِام تـمََة ثلِمي الداء.
نذكل ًلرتخ اًحاحثان ابس خخدام تعاكة الداء املخوازن ( )BSCيف ثلِمي الداء ،لن لك فرد ٌضارك يف ثعحَلَ مما ًؤدي اىل ثًض َط اًركاتة ادلاخََة وفـاًَهتا ،لن لك فرد اذا
ادى واحدَ جبد ودكة ًرتثة ؿَََ ثفادي هلاط ضـف اًوحدت.
مفاثَح اًلكٌلث :تعاكة اداء املخوازن ،معََة اًخلِمي ،اًرشاكث اًعياؾَة ،اًـمالء ،املاًَة
______________________________________________________________________________________

 .1امللدمة
ان املخلرياث اًحَئِة احملَعة ابًيؼام احملاس يب معوما ،واحملاس حة الادارًة ؿىل وخَ
اخلعوص من ثيافس ؿاملي مزتاًد وثعوراث حىٌوًوحِة فائلة ،وما حصة ذكل من
زورت مـَوماثَة زادث حاخة الادارت اىل املـَوماث الاسرتاثَجَة املخـَلة ابًحُئة

اخلارحِة ،وحتََالث امليافس وابمللاتي ػِر جعز الاساًَة اًخلََدًة ٌَمحاس حة
الادارًة يف جمال اًخخعَط واًركاتة وثلِمي الاداء ،مما ادى ذكل اىل رضورت اؿداد
اساًَة كِاس خدًدت هرضا اًزتون واًلدرت ؿىل الاحذفاظ ابًزتون ،ورضا اًـامَني
وهماراهتم حبمك بن امللاًُس املاًَة ًوحدُا كري اكفِة ًخوحَِ وثلِمي هَفِة معي املًضبث.
وػِر ثعور خدًد يف اسَوة اًركاتة ،وثلِمي الاداء وذكل من خالل
ثلدمي ادات حِدت و حدًثة ومسَت تـ (تعاكة الاداء املخوازن) واًيت يه احدى ثلٌَاث
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اجملدل  ،1اًـدد )0202( 2
بُس خمل اًححر يف ً 02ياٍر 0202؛ كُدي يف  10بذار 0202
وركة حبر مٌخؼمة :وُرشث يف  18اكهون الاول 0202
اًربًد الإًىرتوين ٌَمؤًف ahmed.mousa@epu.edu.iq:
حلوق اًعحؽ واًًرش ©  0202امحد تورُان مویسُ .ذٍ ملاةل اًوظول اٍهيا مفذوخ موزؿة حتت رخعة املضاع الإتداؾي اًًسخِة CC BY-NC-ND 4.2 -
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احملاس حة الادارًة الاسرتاثَجَة ،وٍمتزي ُذا الاسَوة ؾن كريٍ من اساًَة اًركاتة
وثلِمي الاداء يف ادلؽ تني ملاًُس الاداء املايل ،وملاًُس الاداء كري املايل اًيت
ثخعف ثسِوةل ثددـِا ،ورتعِا ابسرتاثَجة املًضبت ،وذكل من خالل امذالوِا
امليؼوراث الارتـة ويه امليؼور (املايل ،اًـمالء ،اًـمََاث ادلاخََة ،اًخـمل و اٍمنو)،
و من ُيا ثبيت بمهَة ُذا اًححر مكحاوةل ًحَان دور احدى ثلٌَاث احملاس حة الإدارًة
الاسرتاجتَة (تعاكة الداء املخوازهة) يف ثلِمي الداء وبمهَهتا ،من خالل ثعحَلِا ؿىل
رشنة (مِخال درم) ًخعيَؽ جرامِي ادلُن واًيفط و ادلٍزل.
وس َدٌاول يف اًححر احلايل مخس مداحر :املححر الاول مهنجَة
اًححر ،املححر اًثاين ثلِمي الاداء ،املححر اًثاًر تعاكة الاداء املخوازن،
ومٌؼوراهتا مث امللاًُس املس خخدمة يف ُذٍ اًحعاكة ،املححر اًراتؽ اجلاهة اًخعحَلي،
املححر اخلامس اس خًذاخاث وامللرتحاث.

احلدود املاكهَة  :مت حتدًد رشنة مِخال درم ًخعيَؽ اًربامِي وـَية اًححر.
احلدود اًزماهَة  :مت الاؾامتد ؿىل اًحَاانث املاًَة ٌَرشنة ًس ية املاًَة  0217و .0218

 .0املححر الاول :مهنجَة اًححر

 .2املححر اًثاين :ثلِمي الداء ()Performance evaluation

 0.1مضلكة اًححر

 2.1مفِوم ثلِمي الداء وثـرًفَ

ثـزي مضلكة اًححر اىل ؿدم كدرت اًرشاكث يف حتلِق بُدافِا اًلعريت املدى و
اًحـَدت فوق اإحذَاخاث اًرشاكث اىل ثلِمي الداء اجلَد ػِور اًخلرياث واًخعوراث
اًىثريت واًِائّل من انحِة زايدت ظَحاث اًزابئن ؿىل اًرشاكث وارثفاع مس خوى
اًخىٌوًوحِا وزايدت حدت امليافسة تني اًرشاكث يف تُئة الاؾٌلل املـادضت اظححت
الادواث اًخلََدًة ًخلِمي الداء تواسعة املؤرشاث املاًَة كري اًاكفِة ملواهجة ثكل
املخلرياث .وُي ًـمتد اًرشنة املححوزة تعاكة الاداء املخوازن ًخلِمي اداهئا.

ًلعد مبفِوم الداء اخملرخاث والُداف اًيت جسـى امليؼمة اإىل حتلِلِا ،ؾن
ظرًق اًـامَني فهيا ،وذلا فِو مفِوم ًـىس لك من الُداف واًوسائي اًالزمة
ًخحلِلِا ،بي بهَ مفِوم ٍرتط تني بوخَ اًًضاط وتني الُداف اًيت جسـى اإىل حتلِلِا
امليؼٌلث ،ؾن ظرًق همام وواحداث ًلوم هبا اًـامَون داخي ثكل امليؼٌلث.
وؿىل اًرمغ من اًخلارة يف وهجاث هؼر اًىذاة و اًحاحثني ؾن الداء ؿىل
اهَ مفِوم ؿام ًـىس جناخ بو فضي امليؼمة و مدى كدرهتا ؿىل حتلِق بُدافِا ،فاإهنم
مل ًخفوكوا ؿىل وضؽ ظَلة هنائَة ٌَمفِوم ابًضلك حمدد و دكِق ،وكد ًـد سخة
الاخذالف اىل اًخيوع يف اجملالث واملـاًري وامللاًُس والُداف اًيت جسـى امليؼٌلث
اىل حتلِلِا.
وٌضري ( )Robbins, 2006:& Decenzo 201اىل بن ثلِمي الداء ٍزود امليؼمة
تخلذًة راحـة ؾن بداء اًـامَني من بخي ثعوٍرٍ خبعط مس خلدََة ،وٍزودُا تواثئق
دامعة ٌَلراراث املخـَلة ابلفراد.
وًؤًد لك من ( )Jones & George, 2004: 376اًفىرت اًساتلة تبن ثلِمي الداء
وس َّل ًزتوًد اإدارت امليؼمة ابًخلذًة اًراحـة ،اًيت جسرتصد هبا يف ظَاكة اسرتاثَجَاهتا
واٍهنوض مبس خوى بداء امليؼمة.
وكد ؾرف"اًىريخ" ثلِمي الاداء تبهَ "مجَؽ اًـمََاث وادلراساث اًيت حريم
ًخحدًد مس خوى اًـالكة اًيت حرتط تني املوارد املخاحة ونفاءت اس خخداهما من كدي
اًوحدت مؽ دراسة ثعور اًـالكة املذهورت خالل فرتاث زمٌَة حمددت ؾن ظرًق احراء
امللارانث تني املس هتدف واملخحلق من الُداف ابلسدٌاد اىل مؤرشاث ومـاًري
مـَية" (اًىريخ.)21 :0221 ،
وٍرى لك من (  ) Streib, 2005: 46&Posterاإن ثلِمي الداء "ؾحارت
ؾن مراحـة ملا مت اإجنازٍ ابلؾامتد ؿىل مـاًري اًـمي ،فـمََة ثلِمي الداء ثوفر مـَوماث
ؾن املِاراث اًيت حتخاهجا امليؼمة ٌَلِام مبِاهما ؿىل بمكي وخَ ،مفن خالل اًخلِمي ًمت
وضؽ مـاًري ثلِمي الداء من واكؽ اخلعط والُداف الإسرتاثَجَة ٌَميؼمة ،واًيت
جسدٌد اىل اسرتاثَجَاث ثلِمي الداء مكوخَ و مراكة وضاتط ،جلِود اًـامَني يف اكفة
املس خوايث الإدارًة من بخي حتلِق الُداف الإسرتاثَجَة ٌَميؼمة".

 0.0بمهَة اًححر
ًؤدي اًححر اىل ثـرًف تعاكة الاداء املخوازهة واس خخداهما ،مبا ثخضمن من مؤرشاث
ماًَة وكري املاًَة اىل ثوفري اإماكهَة اًخـحري اًضامي ؾن ثلِمي الاداء ٌَوحداث
الاكذعادًة و اإخاد هلعة ضلفِم واًـمي يف اظالهحا ومن خالًِا حتلِق اُداف
اًرشنة.
ُ 0.2دف اًححر
هيدف اًححر اىل اإجراز رضورًة اًوحداث الإكذعادًة اىل ثلِمي الداء وبمهَة ذكل
اًخلِمي ًخحسني اؾٌلًِا وإاهخاهجا وزايدت وضاظِا واًلدرت ؿىل امليافسة يف اًسوق
امليافسة ،ودؾوت اًوحداث الاكذعادًة ً إالس خخدام و اًخعحَق تعاكة الداء املخوازهة
من خالل ماثخضميَ من مؤرشاث ماًَة و كري املاًَة ًلِاس و ثلِمي الاداء ًيك
ثخىِف مؽ مذلرياث تُئة الؾٌلل املـادضت .واماكهَة ثعحَق تعاكة الاداء املخوازن ًخلِمي
الاداء الاسرتاثَجي ٌَرشنة املححوزة.
 0.2فرضَة اًححر
اؾمتد اًححر احلايل يف ظَاقخَ ؿىل فرضَة واحدت بساس َة يه اس خخدام
تعاكة الداء املخوازهة يف ثلِمي اداء اًرشنة (ً )metal drumخعيَؽ جرامِي و ًمت ذكل
يف اإظار مذوازن تني مٌؼوراث الارتـة الساس َة يف امليؼمة ويه( :امليؼور املايل،
مٌؼور اًـمالء ،مٌؼور الهؼمة ادلاخََة ،مٌؼور اًخـمل اًخيؼميي ومنو) ميىن من
اًوكوف ؾن مدى اماكهَة اًرشنة يف احملافؼة ؿىل ماكهخَ اًسوكِة و ضٌلن اس مترارٍهتا
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يف ػي املس خجداث احلدًثة و مواهجة امليافسني.
 0.2املهنجَة اًـَمَة املخحـة يف اًححر
ً إالخاتة ؿىل مضلكة اًححر اثحـيا املهنج اًوظفي اذلي ٌسدٌد اىل مجؽ اًحَاانث
واملـَوماث اًيت جساؿد ؿىل اًوظف ادلكِق ٌَمضلكة وحتَََِا ٌَوظول اإىل هخاجئ
دكِلة ،بما فامي خيط بدواث ادلراسة فلد اؾمتدث ؿىل اًىذة واًححوج و ادلراساث
اًساتلة والإهرتهت.
 0.2حدود اًححر
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 2.0امهَة ثلِمي الداء
اإن ًـمََة ثلِمي الداء امهَة هحريت يف امليؼمة ،فِيي معََة حوُرًة وحِوًة،
لس مترار امليؼمة (ادلاُري( ،)221- 222 :1992 ،اًـُساوي،)98 :0222 ،
(احلسُين وادلوري( ،)120 :0222 ،بل بدم واٌَوزي)022 :0222 ،
وميىن اجراز بمهَهتا من خالل اليت-:
كِاسا ملدى جناخ امليؼمة يف حتلِق اُدافِا ،فاًيجاخ ملِاس
ً -1وفر ثلِمي الاداء ً
مرهة جيمؽ تني اًفاؿََة واًىفاءت يف ثـزٍز اداء امليؼمة ملواظّل اًحلاء والاس مترار .
ً -0ؼِر ثلِمي الاداء مدى اسِام اًوحدت يف معََة اًخمنَة الاكذعادًة والاحامتؾَة،
من خالل حتلِق انرب كدر من اًيخاجئ ابكي اًخاكًَف واًخخَط من ؾوامي اًخحذٍر
واًِدر واًضَاع يف اًوكت واجلِد واملال .
ً -2وفر هؼام ثلِمي الاداء املـَوماث اًرضورًة خملخَف املس خوايث الادارًة يف امليؼمة
لقراض اًخخعَط واًركاتة واختاذ اًلراراث .
ً -2ؼِر ثلِمي الاداء ثعور امليؼمة يف مسريهتا حنو الافضي ،او اًخحول حنو الاسوء
ؾن ظرًق هخاجئ الاداء اًفـًل زماه ًَا من فرتت اىل اخرى وماكه ًَا ابمليؼٌلث املٌلزّل.
 -2ثلِمي الاداء ٌساؿد ؿىل حتلِق الاُداف احملددت يف اخلعط واًـمي ؿىل اجياد هؼام
سَمي ٌَحوافز واملاكفبث .
 -2حتدد معََة ثلِمي الداء املرنز الاسرتاثَجي ٌَميؼمة نمن اًحُئة الاكذعادًة اًيت
ثـمي هبا وحتدًد الًَاث وحالث اًخلَري ًخحسني املرنز اًخيافيس .
ملـ
 -7حتلِق درخة من املواءمة والاوسجام تني الُداف واًسرتاثَجَاث ا متدت واًحُئة
اًخيافس َة .
 2.2ؾوامي جناخ ثلِمي الاداء
ُياك ؾوامي ؿدت جساؿد ؿىل جناخ معََة ثلِمي الداء ويه( :اًىريخ،
)28 - 27 :0221
 -1وحود َُلك ثيؼميي واحض ثخحدد فَِ املسؤوًَاث ،واًعالحِاث من دون ثداخي
فامي تُهنا.
 -0بن حىون بُداف اخلعة واحضة وكاتّل ٌَخيفِذ.
 -2رضورت ثوافر هؼام سَمي وفـال ٌَمـَوماث واًخلارٍر ،حبَر ثخوافر مـَوماث دكِلة
ؾن الاداء يف برسع وكت وابهخؼام ،المر اذلي ٌساؿد مسؤويل الإداراث مبخخَف
مس خوايهتا ؿىل اختاذ اًلرار اًسَمي واًرسًؽ يف اًوكت املياسة ًخعحَح الاحنرافاث
وثلََي اخلسائر يف اًـمََة الإهخاحِة.
 -2رضورت ثوافر ؾيرص اًىفاءت يف اًلامئني ؿىل معََة اًخلِمي وان ميخَىوا اًلدرت ؿىل
ثعحَق املـاًري واًًسة ثضلك حصَح.
 -2وحود هؼام حوافز سواء اكهت حوافز مادًة بو حوافز مـيوًة حبَر ٍرثحط
ابلُداف امليجزت فـال ومدى اكرتاهبا بو اتخـادُا ؾن اخملعط.
 -2رضورت وحود هؼام سـري ٌَسَؽ ًخحدًد اكفة اًلمي وبسـار ؾوامي الإهخاح ؿىل
بسس دكِلة.

 .2ػِور تعاكة الداء املخوازن )Balanced Scorecard (BSC
 2.1ثبرخي ػِور تعاكة الداء املخوازن ()BSC

2
املاًَة اًخلََدًة ،فلد ربى اًحـغ بن اًركاتة املاًَة اًخلََدًة ثوكفت ؾن اًخعور مٌذ
ؿام  ،1902فِم ٍرون بن مجَؽ الإحراءاث الإدارًة واحملاسخِة اًيت هـرفِا اًَوم موحودت
ابًفـي مٌذ زمن تـَد ( املزياهَاث ،اًخاكًَف املـَارًة ،جسـري اخملزون ،وحتََي مايل ..
اخل ) ،ومل ثـد حىفي ًخحلِق ظموحاث اًرشاكث اًرائدت يف ػي اًخحدايث املـادضت،
حِر ميثي دور اًركاتة الإدارًة يف اًخبند من نفاءت الداء ابًرشنة ،وهدِجة ذلكل اكن
حرنزي الإدارت ؿىل اًخاكًَف ثضلك بنرب من حرنزيُا ؿىل الإٍراداث.

صلك ( )1املراحي املحىرت واملخبخرت يف ثخين تعاكة الداء املخوازن

املعدر :ادرٌس ،وائي َلد ظححي واًلاًيب ،ظاُر حمسن مٌعور "اساس َاث الاداء
وتعاكة اًخلِمي املخوازن" دار وائي ًٌَرش واًخوزًؽ ،ؾٌلن ،الاردن ،)0229( ،ص
122
وىف ضوء ما س حق ظرحت تعاكة كِاس الداء املخوازن من كدي لك من
روجرث اكتالن ودًفِد هورحن  Kaplan and Nortonوهوكضت لول مرت يف
خامـة ُارفارد ؿام  .1990و ذكل تـد دراس هتم لزين ؾرش بداء وحدت اكذعادًة
خضمة ،حِر ثـمتد ؿًل اًرؤًة والُداف الإسرتاثَجَة  ،اًيت ًمت حرمجهتا اإيل هؼام
مللاًُس الداء ً ،يـىس تدورٍ يف ظورت اُامتم وثوخَ اسرتاثَجي ؿامٌ ،سـى لك
فرد يف امليؼمة اإىل حتلِلِا ،وكام ابس خخداهمم يف اًخلِمي اًضامي لداء اًرشنة و ًبخذ
تـني الاؾخحار بداهئا املايل و كري املايل وابًخايل ًـمي ؿىل ازاةل اًخلعري و اًلموض يف
املداخي اًساتلة.
و ثواًت الحباج و ادلراساث تـد ذكل ًدضمي ؿدداً من اًوحداث
الاكذعادًة يف اًولايث املخحدت الامرٍىِة و جرًعاهَا ،ولك ُذٍ ادلراساث اندث
هخاجئ حِدت هدِجة اس خخدام ُذٍ اًحعاكة .ومن اجلدٍر ابذلهر ان ثعحَق ُذٍ اًخلٌَة
ًالس خفادت من مزاايُا ،ل ًيحرص فلط ؿىل اًوحداث الاكذعادًة اًعياؾَة اًضخمة
تي ميىن ان ًخجاوزُا ًُضمي اًوحداث اًعلريت و كري اًِادفة ٌَرحب و املؤسساث
اًخـَميَة واملِيَة و ذكل تـد اإحراء تـغ اًخـدًالث ًخدٌاسق مؽ خعوظَة هوع و جحم
لك مهنا.
وًِذا اس خَزم اًخوخَ الإسرتاثَجي مـَوماث خدًدت من بخي اًخخعَط واختاذ
اًلراراث الإسرتاثَجَة واملراحـة الإسرتاثَجَة مبا حيخوى اًـوامي ادلاخََة واخلارحِة
مـا ،وبن ًمت ثوس َـِا ًدضمي املـَوماث الإسرتاثَجَة اًيت متد املًضبت ابًلدرت ؿىل
الاس مترار يف حَحة امليافسة مس خلدال،)Kaplan & Norton, 1992: 40( .
(اإدرٌس واًلاًيب :0229 ،ص  )122 -121و ميىن ثوضَح اٍمنوذح الاسايس ًحعاكة
الداء املخوازن من خالل اًضلك (-:)0

ػِرث تعاكاث الداء املخوازن ( )BSCملواهجة اًخلعري يف بهؼمة اًركاتة
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الاكذعادًة اىل ٍلوؿة مذاكمّل من ملاًُس الداء وًمت ذكل من خالل ثلدمي َُلك
ًخيفِذ سرتاثَجَهتا نٌل ان تعاكة الداء املخوازهة ل حىذفي تخحلِق الاُداف املاًَة تي
ثذُة اىل اتـد من ذكل من خالل ثبهَدُا ؿىل الاُداف كري املاًَة ".
يف حني ٍرى اًحاحثان ان تعاكة الداء املخوازن "ما يه الا مدخي اسرتاثَجي ًخلِمي
الداء ًلوم ؿىل اساس خَق اًخيامغ و الاوسجام تني ملاًُس و اُداف الاداء".
وان احصاة املعا ح ٍمتثَون ابملاًىني ومحّل الاسِم و اًزابئن و اجملِزٍن و
اًـامَني واجملمتؽ وابًخايل فبن اُداف احصاة املعا ح ميىن ان جس خويل ؿىل مضمون
تعاكة الداء املخوازن من خالل مٌؼوراهتا الارتـة :املاًَة ،اًزتون ،اًـمََاث ادلاخََة،
واٍمنو و اًخـمل.

اًضلك (  ) 0منوذح تعاكة الداء املخوازن
Using "Source: Robert S. Kaplan and David P. Norton,
the Balanced Scorecard as a Strategic Management
February ± Business Review (January System'', Harvard
P.p. 76). 1996:

وتـد ثفحط اًضلك ميىن مالحؼة ؾحارت اًرؤًة املس خلدََة و اسرتاثَجَة اًوحدت
الاكذعادًة ويف وسعِا مما ٌضلك هلعة اخذالف ؾٌل ُو مذـارف ؿَََ يف اهؼمة ثلِمي
الداء اًخلََدًة ،واًيت حمتحور حول (اًركاتة املاًَة) هوهنا متثي حوُر معََة ثلِمي
الداء .تُامن ثيخثق جاككة الداء املخوازن من اًرؤًة املس خلدََة ٌَوحدت الاكذعادًة و
بسرتاثَجَهتا مث ثلوم تخحوًَِا اىل ملاًُس اداء جس خخدم ًحَان مدى جناخ ثعحَق ثكل
الاسرتاثَجَة من خالل حتدًد ٍلوؿة اُداف و ملاًُس ًلك مٌؼور من امليؼوراث
املرتاتعة يف تعاكة الداء املخوازهة.
 2.0مفِوم تعاكة الداء املخوازهة و ثـرًفِا و ممزياهتا ومىوانهتا:
ثـد تعاكة اًخلِمي املخوازن ( )BSCاإحدى اًوسائي الإدارًة املـادضت ومن بمه مخسة
ؾرش مفِوما اإداراي اًيت جسدٌد اإىل فَسفة واحضة يف حتدًد الإجتاٍ الاسرتاثَجي
ٌَميؼمة وكِاس مس خوى اًخلدم يف الداء ابإجتاٍ حتلِق الُداف( .اإدرٌس واًلاًيب،
 :0229ص )129
وتعاكة كِاس الداء املخوازن "يه هؼام اإداري هيدف اإىل مساؿدت املًضبت ؿىل
حرمجة رؤٍهتا وإاسرتاثَجَاهتا اإىل ٍلوؿة من الُداف و اًلِاساث الإسرتاثَجَة
املرتاتعة" (موكؽ امليخدى اًـريب لإدارت املوارد اًخرشًة)
وؾرف الك من ( )Kaplan & Nortonابهَ "هؼام ًخىون من امللاًُس املاًَة و
كري املاًَة اًيت ًلدم ٍلوؿة مامتسىة من الافاكر واملحادئ وخارظة مسار مشويل
ٌَرشاكث ًخددؽ حرمجة اًرساةل يف ٍلوؿة مرتاتعة مللاًُس الاداء  ،جسامه ُذٍ امللاًُس
ابجناز الاؾٌلل ووضؽ اسرتاثَجَة الاؾٌلل واثعال الإسرتاثَجَة ابلؾٌلل واملساؿدت يف
ثًس َق تني الاداء اًفردي واًخيؼميي ووظول اىل اُداف امليؼمة".
بما ( )Horngren et al., 2005: 457فلد اند "بهنا حرمجة ًرساةل اًوحدت
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صلك ( )2مفاُمي تعاكة الداء املخوازن
Source: Niven, Paul R. “Balanced Scorecard Step by
Step: Maximizing Performance and Maintaining
Results”,John Wiley & Sons, Inc., New York, 2006: P.p.
14

 2.2اًخوازن يف تعاكة الداء املخوازهة ( -: ) BSC
واًضا تعاكة الداء املخوازن ثـمي ؿىل اًخوازن يف ( Horngren et al., 2005:
:)458
 -1اًخوازن تني الُداف كعريت الخي و الُداف ظوًّل الخي.
 -2اًخوازن تني املؤرشاث املاًَة و كري املاًَة.
 -3اًخوازن تني مؤرشاث كِاس الداء اًساتق و مؤرشاث كِاس الداء
املس خلدًل.
 -4اًخوازن تني الداء ادلاخًل و الداء اخلاريج.
 2.2مىوانث تعاكة الاداء املخوازن ( -: ) BSC
ثضم تعاكة الداء املخوازن مثاهَة ؾيادض بساس َة ثددَور من خالًِا بًَة معي
ُذٍ اًحعاكة واملمتثّل ابليت( :اإدرٌس واًلاًيب :0229 ،ص )129 -128
 -1اًرؤًة املس خلدََة :واًيت ثحني اإىل بٍن ثخجَ امليؼمة وما يه اًَِئة
املس خلدََة اًيت س خىون ؿَهيا.
 -2الاسرتاثَجَة :واًيت ثخبًف من ٍلي الفـال والإحراءاث املِمة ًخحلِق
الاُداف بو خعط حتلِق الُداف اًيت كامت مٌؼمة الؾٌلل
تخحدًدُا.
 -3امليؼور :مىون ًدفؽ ابإجتاٍ ثخين اسرتاثَجَة مـَية وفق حتََي ملؤرشاث

ة
جمّل پۆًَخىٌَم ٌَـَوم الإوساهَة والإحامتؾَة

-4

-5

-6
-7

-8

هممة يف ُذا امليؼور بو املىون ومن مث اًـمي ؿىل ثيفِذ ُذٍ
الاسرتاثَجَة ٌَوظول اإىل املؤرشاث اًواردت يف امليؼور .وامليؼور ُو
ؾيرص رئُيس يف الاسرتاثَجَة كاًحا ميثي فئة محّل السِم بو وهجة هؼر
املس خخدمني.
الُداف :اإن اًِدف ،تَان ؾرض (مـىن) الاسرتاثَجَة وُو ًحني هَفِة
اًلِام تدٌفِذ الاسرتاثَجَة املـمتدت ،وًـرب ؾهنا ابملس خوايث احملددت واًلاتّل
ٌَلِاس ًخحلِق الاسرتاثَجَة.
امللاًُس :ثـىس كِاس بداء اًخلدم ابإجتاٍ الُداف ،وًفرتض بن ٍىون
امللاٌس ذو ظاتؽ مكي وثوظي اًلِاساث اإىل الؾٌلل املعَوتة ًخحلِق
اًِدف وًعحح اًىضف املمىن وضـَ ؿىل صلك فـي ًىِفِة حتلِق
الُداف الاسرتاثَجَة ،فامللاًُس مايه اإل ثًدؤاث ؾن الداء املس خلدًل
وُذٍ امللاًُس يه اًيت ثدمع حتلِق الاُداف.
املس هتدفاث :واًيت متثي اًحَاانث واًخعوراث اًمكَة مللاًُس الداء يف
وكت ما يف املس خلدي.
إارثحاظاث اًسخة واًيدِجة  :واًيت ثـرب ؾن ؿالكاث الُداف بحدٌُل
ابلخر وحىون مضاهبة ًـحاراث (اإذا – اإذن) ،مفثالً ،و بن رشنة ظريان
كََت زمن ادلوران ؿىل الرض (ُدف رمق  ،)1اإذن فاإن رشنة اًعريان
س خعَة ظائراث بكي (ُدف رمق  )0واًـمالء س َىوهون راضني بنرث
حول وكت الإكالع (ُدف رمق  )2واًرحبَة اًلكَة سزتداد (ُدف رمق
 ،)2وؿَََ من اًرضوري بن حىون إارثحاظاث اًسخة واًيدِجة واحضة
وخََة.
املحادراث الاسرتاثَجَة :يه جرامج معي ثوخَ الداء الاسرتاثَجي وجسِي
معََة اًخيفِذ والإجناز ؿىل املس خوايث اًخيؼميَة ادلهَا.

 2.2بمهَة تعاكة الداء املخوازن (: )BSC
ميىن ان هخـرف ؿىل بمهَة تعاكة الداء املخوازن ابًضلك الايت ( Kaplan
( ،)& Norton, 1992: 139اإدرٌس واًلاًيب :0229 ،ص Theresa et ( ،)122
)-: )(Bernardo, 2010: 269 ،al, 2004: 20
جضلك اًحعاكة احلجر الاساس ٌَيجاخ احلايل واملس خلدًل ٌَميؼمة ؿىل ؾىس
امللاًُس املاًَة اًخلََدًة اًيت ثفِد مبا حدج يف املايض من دون الاصارت اىل هَفِة
الاس خفادت مهنا يف حتسني الاداء مس خلدال.
 -1ثـاجل رتط اسرتاثَجَة امليؼمة اًحـَدت املدى مؽ وضاظاهتا اًلرًحة املدى.
ح
 -0متىن اًحعاكة من جضخَط وحتدًد تعورت معََة جمالث خدًدت ًًدلي ان متزي هبا
امليؼمة ًخحلِق اُداف املس هتكل وامليؼمة.
 -2املساؿدت يف اًرتنزي ؿىل ماذلي جية معهل ًزايدت ثلدم الاداء ،وثـمي مكؼّل
ٌَخيوًؽ امليفعي ًربامج امليؼمة مثي اجلودت واؿادت اًخعممي وخدمة اًزتون.
 -2اًخدخي اًىدري لحصاة احلعط او الاسِم يف ظَاكة اًس َاسة ،ورتط
الاسرتاثَجَة ابًًضاظاث واملس ئوًَة اًواحضة ًالُداف واملوارد ثـعي ظورت مذوازن
ؾن امليؼمة.
 2.2مٌؼوراث تعاكة الداء املخوازن ( ) BSC Perspectives
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 4.6.1امليؼور املايل ()Financial Perspective
ًـد امليؼور املايل احد امه ملاًُس ثلِمي الاداء  ،ومتثي هخاجئ ُذا امليؼور
موهجة ًخحلِق الاُداف او اًوكوف ؿىل مس خوى الارابخ املخحللة لسرتاثَجَة
امليؼمة ابًـمي ؿىل ختفِغ اًخاكًَف ابمللارهة مؽ امليافسني ،وهؼرا ًىون الاُداف
املاًَة ٌَميؼمة ختخَف ابخذالف مراحي معر امليؼمة فاهَ ابًرضورت س خخخَف امللاًُس
اًيت ثلُِس اجناز ثكل الاُداف ثحـا لخذالف املراحي.
اما الاُداف املاًَة يف مرحّل اًحلاء والاس مترار فذوند ؿىل ملاًُس املاًَة
اًخلََدًة مثي مـدل اًـائد ؿىل ربس املال وادلخي اًدضلًَل وُامش اًرحب واًـائد
ؿىل احٌليل الاظول ،واًلمية الاكذعادًة املضافة وكمية الاسِم يف الاسواق املاًَة ،
ٌدللةل ؿىل مدى جناخ امليؼمة يف حتلِق اُداف ُذٍ املرحّل  .نذكل ؾيدما ثعي
وحداث الاؾٌلل اىل حاةل اًيضج من معرُا الاهخايج واًيت جسمى مرحّل اًلّل وحرًد
حعاد الاسدامثراث اًيت حدزت يف املرحَخني اًساتلذني ،فان اُدافِا املاًَة سوف
ثؤند ؿىل اًخدفق اًيلدي اًيت جساؿد وحتافغ ؿىل تلاء احلَات الاكذعادًة ٌَوحدت.
وًًدلي بن ًوحض ُذا امليؼور هخاجئ الاخذَاراث الاسرتاثَجَة اًيت مت اإحراؤُا فامي
ًخعي مبجالث اًرؤًة الخرى  ،يف اًوكت اذلي ٍریس فَِ اًـدًد من الُداف
ظوًة املدى وابًخايل حزءاً هحري ًا من اًلواؿد اًـامة الساس َة ،وامللدماث امليعلِة
جملالث اًرؤًة الخرىُ .يا جند وظف ًا ملا ًخوكـَ املالك من املًضبت فامي ًخـَق ابٍمنو
واًرحبَة .ومن املالمئ بًض ًا دراسة وحتََي اخملاظر املاًَة اًيت ميىن بن ثواهجِا املًضبت.
وٌضري اكتالن وهورثون اإىل زالزة موضوؿاث اسرتاثَجَة حرثحط ارثحاظ ًا هحري ًا
ابمليؼور املايل حمتثي فامي ًًل :
( )1مزجي امليخجاث ومـدل اٍمنو .
( )0اًلواؿد الساس َة لس خلالل اًعاكة الإهخاحِة وخفغ اًخاكًَف .
( )3اسرتاثَجَة الاسدامثر.
(()(Kaplan & Norton, ،Kaplan & Norton, 1992: 77
)( ،)(Kaplan & Atkinson, 1998: 368 ،1996: 47إدرٌس
والغالبً ،2009:ص ( ،)175 -174العمري :2009 ،ص))18

 4.6.2مٌؼور اًـمالء ()Customer Perspective
ًعف ُذا امليؼور اًوسائي اًيت سُمت هبا خَق كمية ٌَـمالء وهَف سُمت حتلِق
ذكل  ،وماىه الس حاة اًيت س خجـي اًـمالء ؿىل اس خـداد دلفؽ امللاتي املايل ًِا ،
وذلكل جية بن جسرتصد اًـمََاث ادلاخََة وهجود ثعوٍر املًضبت هبذا امليؼور ،وميىن
اًلول بن ُذا اجلزء ٌضلك كَة امللاًُس  ،فاإذا بخفلت املًضبت يف ثلدمي امليخجاث
واخلدماث املياس حة ثضلك ًَيب احذَاخاث اًـمالء وتخاكًَف فـاةل ؿىل املدى اًلعري
واًعوًي  ،فَن ثخودل اإٍراداث وثخدُور املًضبت وثضمحي.
اإن خاهح ًا هحري ًا من اجلِد موخَ حنو ثلرٍر هَفِة زايدت والاحذفاظ تولء اًـمالء،
وًيك ثـي امليؼمة ما ًخوحة ؿَهيا معهل ،جية بن ثمل اإملام ًا وافِ ًا جبواهة معََة اًرشاء
ؾيد اًـمالء ،وبن ثخىون دلهيا ظورت دكِلة ملا ًـيََ امليخج ابًًس حة هلم .ول ميىٌيا بن
هلرر اسرتاثَجَاثيا الساس َة املخعّل ابًـمالء والسواق مث هًذلي اإىل جمالث اًرؤًة
الخرى ،اإل تـد بن ىىدسة دراًة اتمة هبذٍ اًخفاظَي .ومن املِم بن ثـمتد ُذٍ
اًخحََالث ؿىل ما ًلدرٍ اًـمَي يف احللِلة وما ًعَحَ ،وًُس ؿىل ثلدٍراث الفراد
ابملًضبت.
ومن املِم بًض ًا اًخـرف يف مرحّل مدىرت ؿىل بًة ثلرياث يف ثفضَالث اًـمالء
وسَووِم ،ومن الساًَة اًيت ميىن الاؾامتد ؿَهيا يف ُذا اًعدد ؾلد امللاتالث يف
Original article | Volume 1 | Number 2 | 2020
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اًوكت املياسة ًححر اًخلرياث احملمتّل يف كمي اًـمالء الساس َة ،حس امب ٌضري مؤرش
رضا اًـمالء ،بًض ًا ًًدلي ؿىل املًضبت بن حرظد بي اًخلرياث احملمتّل يف اجلودت ،وكت
اًدسَمي ،اًلدرت ؿىل اًدسَمي ...،اإخل .وًفضي تَان ردود اًفـي كدي بن ثلؽ اخلسائر
اًىدريت وابًخايل اًخـرض ًرضر مايل حس مي .تـحارت بخرىًً ،دلي بن ثيددَ املًضبت
ٌَخلرياث اًىت حتدج واملخوكؽ حدوهثا وبن حىون كادرت ؿىل الاس خجاتة اًرسًـة ًِا.
ؿالوت ؿىل ذكلًً ،دلي ؿىل املًضبت بل ثفرط يف الارثحاط واًخـَق تـمالهئا ومٌخجاهتا
اًلامئة  ،فلد ٍىون دلهيا من الإماكانث ،ومهنا كدراث املوػفني ،ما ميىهنا من احذذاة
معالء خدد وظرخ مٌخجاث خدًدت.
بما امللاًُس اًيت متثي هدِجة ظحَـَة ًِذٍ املوضوؿاث الاسرتاثَجَة ،فِيحلي بن
ثوفر ظورت صامّل من مٌؼور اًـمَي ،وذلا ًفضي بن حىون ُياك مـَوماث ثفعَََة
مذاحة ؾن :
•
•
•
•
•

الهعحة يف اًسوق.
ولء اًـمالء ،ملاس ًا – مث ًال – مبـدل حىرار رشاء امليخجاث .
ثدفق اًـمالء اجلدد اإىل املًضبت.
رضا اًـمالء ؾن امليخجاث.
رحبَة اًـمالء والسواق.
()Kaplan & Norton, 1992: 73 - 74

 4.6.3مٌؼور اًـمََاث ادلاخََة ()Internal Business Perspective
وًلعد تَ مجَؽ الاوضعة واًفـاًَاث ادلاخََة اًيت حمتزي هبا امليؼمة من كريُا ،
وًلمي ُذا امليؼور درخة جناخ امليؼمة ومدى كدرهتا يف ثَحَة مذعَحاث اًزابئن  .اذ
ًلُس درخة هماراث اًـامَني وظرًلة ثلدمي اخلدمة ونذكل الاهخاحِة وكريُا من اخي
كِاس الاداء ادلاخًل ٌَميؼمة  ،وان ًيؼم املـَوماث اثرا يف مساؿدت مٌؼٌلث الاؾٌلل
الاًىرتوهَة ؿىل حتلِق ذكل ابدلكة واًرسؿة املعَوتة.
ان اوضعة اًـمََاث ادلاخََة مليؼمة الاؾٌلل متر تثالج دوراث ولك دورت ثـعي
كمية ٌَزابئن  ،وثحدب ابدلورت الاوىل وجسمى (دورت الاتداع) مبا ًـيََ من خَق اًسَؽ
واخلدماث املَحَة حلاخاث ورقحاث املس هتَىني  ،مث ادلورت اًثاهَة اًيت جسمى (دورت
اًـمََاث) واًيت ثـمي ؿىل حرمجة ما وضؽ يف ادلورت الاوىل اىل فـي سَؽ مادًة او
خدماث ،مث ثبيت ادلورت اًثاًثة (خدماث ماتـد اًحَؽ) مبا جض متهل من وضؽ اًضٌلن
ٌَمس هتكل واًرتهَة واًعَاهة اىل كري ذكل.
وُدف ُذا امليؼور ًخىون من :
 وضؽ بفضي ًرشحية اًسوق اًيت ختط اًرشنة . حتلِق اًـوائد املاًَة املياس حة ًخعَـاث املسامهني .و تـد حتدًد اًرشنة ًـوامي خذة اًزابئن و اإرضاهئم ،واحملافؼة ؿَهيم ثلوم
تخحدًد ملاًُس اًـمََاث ادلاخََة ًيك حىون بفضي يف الداء  .فاًرشنة يف بداهئا
اًلعري المد حىون حِداً ؾن ظرًق الاُامتم ابًـمََاث ادلاخََة  ،فذىون يف بداهئا
ظوًّل المد حِدت ؾن ظرًق الاتخاكر و الإتداع و ًمت اًوظول اىل ذكل من خالل
متزيُا يف اًوكت و اجلودت و اًخاكًَف ىف اًـمََاث ادلاخََة .
و ًـد ُذا احملور همٌلً خدا يف معََة ثلِمي الداء  ،و خاظة فرتت ػِور
الساًَة احلدًثة ًخخفِغ اًخاكًَف مثي حاكًَف ؿىل بساس الوضعة ،وإادارت اجلودت
اًضامّل ،والإهخاح يف اًوكت احملدد .و يف ُذا احملور ؿدد من اًـمََاث اًيت هيدف
اًزابئن و محّل الاسِم و ملاًُس اًـمََاث ادلاخََة اًيت حتلق الُداف اًيت ًمت
Original article | Volume 1 | Number 2 | 2020

ثبسُسِا ٌَـمالء و محّل الاسِم)Kaplan & Norton, 1996: 92( .
 4.6.4مٌؼور اًخـمل و اٍمنو ()Learning & Growth Perspective
ًـد اًخـمل واٍمنو امليؼور اًراتؽ يف تعاكة الاداء املخوازن وُو ًـرب ؾن الاسس
اًيت جية ان ثخخٌاُا اًرشنة خلَق اٍمنو واًخحسٌُاث املعَوتة ًخحلِق الاُداف يف
الاخي اًعوًي ،اذ ان ؿدم كِام امليؼٌلث يف الاسدامثر يف املوارد اًخرشًة ًخاََُِا
ثبَُال معََا وؿَمَا ؿاًَا وثعوٍر ثلٌَاث اهخاح املـَوماث املساهدت وثلري الاحراءاث
اًروثًَِة اًخيؼميَة ًخـمق روخ اًـرص فبن امليؼمة ًن حىون كادرت ؿىل حتلِق
الاُداف الاسرتاثَجَة مليؼور اًزابئن واًـمََاث ادلاخََة وابًخايل من احملمتي خدا
ؿدم كدرهتا يف حتلِق الاُداف املاًَة.
وًـمي ُذا امليؼور ؿىل دفؽ اداء امليؼمة ابجتاٍ حتسني كدراث اًـامَني من خالل
امللاًُس الثَة -:
 -1رضا اًـامَني :ان رىض اًـامَني ميىن ان ًلاس ؾن ظرًق ملاًُس اس خعالع
معادر رضامه اًيت ميىن ثحوٍهبا يف س خة معادر رئُس َة يه (احلوافز ،فرص اًرتكِة
املخاحة ٌَـامَني ،هوؾَة املِام اًوػَفِة  ،منط الارشاف  ،ػروف اًـمي واخريا
اًـالكاث مؽ ٍلوؿة اًـمي).
 -0احملافؼة ؿىل اًـامَني ً :ـد مـدل دوران اًـمي من امه ملاًُس ُذا اجلاهة اذ
لكٌل ارثفؽ ُذا املـدل دل ذكل ؿىل ؿدم رقحة اًـامَني يف اًحلاء ابمليؼمة.
 -2اهخاحِة اًـامَني :ان امللاًُس اهخاحِة اًـامَني حمتثي تًس حة الاٍراداث اىل ؿدد
اًـامَني او وس حة اًلمية املضافة اىل ؿدد اًـاملنيKaplan & Norton, 1996: ((.
)))(Kaplan & Atkinson, 1998: 374 ،126
وان مٌؼوراث تعاكة الاداء املخوازن الارتـة اًواردت يف اؿالٍ ،فضال ؾن هوهنا
ميىن ٌَميؼمة ان ثضَف تـغ امليؼوراث الاخرى ،مثي اًـالكاث مؽ اجملِزٍن،
والاؾخحاراث اًحَئِة ،وذكل اذ ما اكهت مالمئة سرتاثَجَا وذكل لن الاخذالف يف
حالث اًسوق وسرتاثَجَاث امليخج وتُئاث اًخيافس ثخعَة اًضا اخذالفا يف اًحعاكة
وحسة ثكل املخلرياث.
واخريا لتد من الاصارت اىل ان تياء مٌؼوراث تعاكة الاداء املخوازن ابًعَلة اًيت
ثـىس اقراضِا وخاظة يف جمال اًخحََي الاسرتاثَجيًً ،دلي ان ثحدب من معََة
حتدًد الاسرتاثَجَة اًـٌلل ومن اُداف الاؾٌلل وثعوٍر امللاًُس مث اًخيفِذ.

 .2اجلاهة اًخعحَلي
ثعحَق تعاكة الداء املخوازن ًخلِمي الداء ًرشنة ظياؾَة
كام اًحاحثان ابًخلِمي الداء تواسعة تعاكة الداء املخوازهة ( )BSCيف رشنة
مِخال درم (ً )Metal Drumفرتت ( )0218 - 0217ابلؾامتد ؿىل اًفلراث الثَة:

 2.1امللاًُس املخـَلة ابمليؼور املايل-:
جند بن اًِدف يف ُذا امليؼورُ ،و ثـؼمي ظايف ثروت املاًىني ،و ًخحلق
ذكل من خالل حتلِق مس خوايث ممتزيت من اًرحب و اًس َوةل يف المد اًلعري و
اًعوًي ،وًـمتد ؿىل اًًسة الثَة:
 -1وس حة اًس َوةل :ويه ثكل اًًس حة اًيت ميىن من خالًِا مـرفة مدى كدرت اًرشنة
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ؿىل اًوفاء ابًزتاماهتا جتاٍ اًلري يف المد اًلعري من خالل اًًسة و املـدلث الثَة:
ب.

وس حة اًخداول

اإحٌليل املوحوداث املخداوةل
اإحٌليل املعَوابث املخداوةل
اإحٌليل املوحوداث املخداوةل

ة .وس حة اًس َوةل اًرسًـة

ابلؾامتد ؿىل اجلدول اًساتق ميىن كِاس وس حة اًس َوةل اًرسًـة ،ووس حة
اًخداول نٌل موحض يف اجلدول اليت-:
اجلدول ()0
اإحدساة وسة س َوةل ٌَس يواث (*)0218-0217

اخملزون

اًس يواث

اًخفاظَي

اإحٌليل املعَوابث املخداوةل

و ميىن كِاس اًس َوةل ًرشنة ( )Metal Drumابلؾامتد ؿىل املزياهَة اًـامة
ٌَس يواث اًححر نٌل يف اجلدول اليت -:
اجلدول ()1
املزياهَة اًـامة نٌل يف ٌَ 10/21س يواث ( *)0218 - 0217املحاًف ابدلًيار

0217

0218

املوحوداث املخداوةل

1202282222

1912122222

الإًزتاماث املخداوةل

272722222

220822222

اخملزون

022882222

222202222

وس حة اًخداول

%0,8

%2,2

اًخفاظَي
0217

0218

اللث

0022222222

2222222222

اًس َاراث

78222222

89222222

مرشوؿاث حتت اًخيفِذ

282222222

222282222

ٍلوع املوحوداث اًثاتخة

0722822222

2919282222

املوحوداث
املوحوداث اًثاتخة

املوحوداث املخداوةل
خمزون (ابًلكفة)

022882222

222202222

مدًيون

912822222

1172822222

هلد

128822222

022222222

ٍلوع املوحوداث املخداوةل

1202282222

1912122222

ٍلوع املوحوداث

2202082222

2809822222

وس حة اًس َوةل اًرسًـة

%0,2

*خدول من اإؿداد اًحاحثني (ابلإؾامتد ؿىل جسالث رشنة (مِخال درم))
من خالل مـعَاث خدول رمق (ً )0ؼِر ًيا اإن اًرشنة يف حاةل حِدت من انحِة
اًس َوةل ،بي اإن اًرشنة متخكل س َوةل اكفِة ًسداد لك الإًزتاماث اًيت ؿَهيا يف اًوكت
املياسة و احملدد ،حِر ىرى وس حة اًخداول ًس ية  0218كد تَلت ( )% 2,2وُذا
ًـين بن اًرشنة من كدرهتا بن جسدد معَوهبا املخداوةل من خالل موحوداهتا املخداوةل،
بما يف س ية  0217تَلت وسخهتا (.)% 0,8
ونذكل يف خدول رمق ( )0هالحغ توحود إارثفاع يف مس خوى وس حة اًس َوةل
اًرسًـة يف اًرشنة ،س ية  0217اًيت اكهت ( )% 0,2و بظححت ( )% 0,2يف
س ية  0218و ًـود ذكل اإىل زايدت يف جحم اخملزون اذلي حتخفغ تَ اًرشنة خالل
س يواث اًححر.
 -2اًًس حة اًرحبَة :ويه ثكل اًًس حة اًيت ميىن ٌَرشنة من خالًِا حتلِق
الارابخ اخملععة ًِا تلِاهما تًضاظاهتا اخملخَفة ،و ميىن كِاس وس حة اًرحبَة
من خالل املـدلث الثَة-:
ب.

الإًزتاماث (معادر اٍمتوًي)
الإًزتاماث ظوًّل الخي

%0,2

ٍلي اًرحب

وس حة ٍلي اًرحب اإىل املحَـاث

* 122

ظايف املحَـاث
ظايف اًرحب

ربس املال (مدفوع ابًاكمي)

0222222222

2222222222

ة .وس حة اًرحب اإىل املحَـاث

الإحذَاظَاث

1221202222

1727222222

ٍلوع الإًزتاماث ظوًّل الخي

2221202222

2027222222

وميىن بن هلُس وسة اًرحبَة ٌَرشنة ابلإؾامتد ؿىل اًسجالث و اًخلارٍر
املس خخرح مهنا ظايف اًرحب اًدضلًَل و ٍلي اًرحب ٌَس يواث اًححر ،نٌل ىراٍ
يف خدول رمق (-:)2

ختعَعاث كعريت الخي

102922222

دائيون

220822222

210270222

ٍلوع الإًزتاماث كعريت الخي

272722222

220822222

ٍلوع الإًزتاماث

2202082222

2809822222

ظايف املحَـاث

اجلدول رمق ()2
كامئة ادلخي ٌَس يواث (*)0218 - 0217

الإًزتاماث كعريت الخي
122708222

* 122

اًخفاظَي

اًس يواث

0217

0218

ظايف املحَـاث

2128222222

2222222222

 -حاكًَف املحَـاث

0202822222

0288222222

ٍلي اًرحب

227222222

710222222

*اجلدول من الإؿداد اًحاحثني (ابلإؾامتد ؿىل جسالث و اًخلارٍر اًرشنة (مِخال درم))
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 -لكفة املعارًف الإدارًة

21022222

22122222

 -لكفة املعارًف اًدسوًلِة

0022222

0822222

ظايف اًرحب كدي اًرضائة

222122222

222222222

 -رضائة**

ــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ظايف رحب تـد اًرضائة

222122222

222222222

اٍمنو يف جحم املحَـاث

* 122

هالحغ بن وس حة اٍمنو يف جحم املحَـاث ٌساوي (  )%و ُذ اًًس حة حِدت بي
اهنا زادث يف س ية  1028و ُذا ًدل ؿىل زايدت رىض اًـمالء ؾيَ.

ويف ضوء تَاانث خدول رمق ( )2ميىن اإحدساة اًًسة اًرحبَة ٌَس يواث (- 0217
 )0218نٌل يف خدول اليت-:
اجلدول ()2
اإحدساة وسة اًرحبَة ٌَس يواث
(*)0218 - 0217
اًخفاظَي

جحم املحَـاث يف اًس ية اًساتلة

اٍمنو يف جحم املحَـاث

*خدول من اإؿداد اًحاحثني (ابلإؾامتد ؿىل جسالث رشنة (مِخال درم))
** لثوخد رضًحة لن معر اًرشنة مل ًعي اىل مخس س يواث.

اًس يواث

اٍمنو يف جحم املحَـاث

جحم املحَـاث يف اًس ية احلاًَة

جحم املحَـاث يف اًس ية اًساتلة

0217

0218

ٍلي اًرحب

227222222

710222222

ظايف رحب تـد اًرضائة

222122222

222222222

 -2احلفاظ ؿىل اًـمالء :احلفاظ ؿىل اًـمالء احلاًَني و خذة معالء خدد
ٍىون من خالل اٍمنو يف مكَة املحَـاث ًلك هوع من ما اهخجت اًرشنة
وثعورُا وُذا اًضا ٍزًد من حعخَ اًسوكِة يف سوق امليافسة و بثرٍ
ؿىل زايدت الرابخ.
وًحني خدول رمق ( )5اٍمنو يف مكَة املحَـاث من لك ًون امليخج (جرمِي من ًون:
بمحر ،بسود ،بزرق ،بظفر) مما ًدل ؿىل احلفاظ ؿىل معالء اًرشنة.
اجلدول رمق ()2
اٍمنو مكَة ظَة (تَؽ) اًوان امليخج (وحدت اًلِاس :جرمِي واحد)*
اًس يواث

اًخفاظَي

102

1028

ظايف املحَـاث

2128222222

2222222222

جرمِي ًون بمحر

15000

00000

وس حة ٍلي اًرحب اىل املحَـاث

% 17

% 01

جرمِي ًون بسود

00000

50000

وس حة ظايف اًرحب اىل املحَـاث

% 12,9

% 19,0

جرمِي ًون بزرق

50000

0000

جرمِي ًون اظفر

10000

1 000

*خدول من اإؿداد اًحاحثني (ابلإؾامتد ؿىل جسالث رشنة (مِخال درم))
هالحغ يف خدول رمق ( )2اإن وس حة ٍلي اًرحب إارثفـت من ( )%17يف س ية
 0217اىل ( )%01يف س ية  0218وُذا ا إلرثفاع ًوحض ًيا تبن سـر اًحَؽ ٌَوحدت كد
إارثفـت و اخنفضت لكفة اإهخاهجا ،وُذا ًدل ؿىل بن اًرشنة كد معَت وفق
اًس َاساث و اخلعط و ثوحهياث اجلِاث اًـََا وثلدم يف الإهخاح ،و نذكل ًًس حة
ظايف اًرحب اىل املحَـاث.
 2.0امللاًُس املخـَلة مبيؼور اًـمالء -:
ًخـَق ُذا امليؼور تخكل اًًضاظاث اًيت ثَيب حاخاث اًـمَي ،حىت متىن
اًرشنة من اإرضاهئم ،ويه من احد الُداف الإسرتاثَجَة ٌَرشنة ،وًرتنز اُامتهما
ابحلفاظ ؿىل ؾٌلًِا احلاًَني ،وخذة معالء خدد ،من خالل اليت -:
 -1رىض اًـمالء :ميىن كِاس رىض اًـمالء من خالل اٍمنو يف جحم املحَـاث
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*خدول من اإؿداد اًحاحثني (ابلإؾامتد ؿىل جسالث رشنة (مِخال درم))
من خالل خدول رمق ( )2ثحني ًيا اإن اًرشنة من خالل تَؽ مٌخوخاهتا حللت
مـدلث اٍمنو املمتزيت يف اًسوق خالل فرتت اًخلِمي وُذا ٍزًد من زلة اًـمالء ابًرشنة.
 2.2امللاًُس املخـَلة مبيؼور اًـمََاث ادلاخََة -:
ًخـَق ُذا امليؼور ابًًضاظاث اًيت حمتزي هبا اًرشنة ،و جيـَِا كادرت ؿىل
اس خلالل مواردُا ثضلك نفوء و فـالً ،خوفري امليخجاث جبودت مرقوتة و ابًمكَاث
املعَوتة ًخَحَة حاخاث اًـمالء ،و حتلِق رضامه و اإجناز اًخحسٌُاث الإهخاحِة
وًخحلِق بُداف اًرشنة .و ٍىون ُذا من خالل امللاًُس الثَة-:
 -1اس خلالل موحوداثً :ـمتد ؿىل ملِاس مـدل اًـائد ؿىل الاسدامثر ًحَان درخة
اس خلالل املوحوداث و حتدسة من خالل مـادةل الثَة-:
الاسدامثر ؿىل اًـائد = ظايف ُامش اًرحب مـدل دوران املوحوداث

ة
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ظايف اًرحب تـد رضائة

الاسدامثر ؿىل اًـائد = )
الاسدامثر ؿىل اًـائد =

املحَـاث

ظايف اًرحب تـد رضائة
احٌليل املوحوداث

9
(200

املحَـاث

خدول رمق ()2
(احدساة مـدل اًـائد ؿىل الاسدامثر)*(مداًف ابدلانهري)
العائد على االستثمار=

اجمالً الموجودات

النسبة

=102

200

%12

=1028

200

%11

من خدول رمق ( )2ىرى تبن ُياك مـدلث اًـائد ؿىل الاسدامثر ،كد اإخنفضت
ثسخة اإخنفاض يف ُامش اًرحب ،وذكل ثسخة اإخنفاض مـدل دوران املوحوداث،
وُذا ًـين تبن اًرشنة ل جض خلي موحوداهتا ثضلك حِد ونفؤء بو فـال.

خدول رمق ()7
(اإحدساة مـدل اإهخاحِة اًـامَني)* (وحدت اًلِاس :دًيار  /ؿامي)
0217

0218

ظايف املحَـاث

2128222222

2222222222

ؿدد اًـامَني

22

20

مـدل اإهخاحِة اًـامَني

122082222

122022222

وس حة اًخعور

%1

*خدول من اإؿداد اًحاحثني (ابلإؾامتد ؿىل جسالث رشنة (مِخال درم))
يف اجلدول املذهور يف بؿالٍ ًؼِر ًيا اًخعور يف وس حة اإهخاحِة اًـامَني تًس حة
( )%1وًـزى ذكل اىل زايدت يف املحَـاث و اٍراداث اًرشنة.
 -3مـدل دوران اًـامَنيً :مت احدساتَ من خالل املـادةل الثَة-:
مـدل دوران اًـامَني=

ميثي ُذا امليؼور اًحًِة اًخحخَة اًيت ثـمتد ؿَهيا اًرشنةً ،لرض خَق و زايدت
اًلمية اًسوكِة ًِا  ،و ًخىون من امللاًُس الثَة -:
=
 -1اٍمنو يف مـدل دوران اًـامَني
ؿدد اًـامَني ٌَس ية احلاًَة ؿدد اًـامَني ٌَس ية اًساتلة
ؿدد اًـامَني ٌَس ية اًساتلة

ؿدد اًـامَني

ؿدد اًـامَني اتريك اًـمي
احٌليل اًـامَني

مـدل دوران اًـامَني

%12

%12,2

=

و ميىن ثعحَق ُذا امللِاس ؿىل اًرشنة نٌل موحض يف اجلدول اًخايل -:

اًخفاظَي

اًـدد الإحٌليل ٌَـامَني

22

20

*خدول من اإؿداد اًحاحثني (ابلإؾامتد ؿىل جسالث رشنة (مِخال درم))
يف خدول املذهور يف اؿالٍ ىرى بن يف س ية  0218اإزداد ؿدد اًـامَني ثسخة
ارثفاع رواحهبم ،وإاؾعاهئم ماكفبث ًدضجَـِم يف زايدت الإهخاح .

ظايف املحَـاث

اًس يواث

ؿدد اًـامَني اتريك اًـمي

2

2

 2.2امللاًُس املخـَلة مبيؼور اًخـمل و اٍمنو -:

*خدول من اإؿداد اًحاحثني (ابلإؾامتد ؿىل جسالث رشنة (مِخال درم))

 -2مـدل اإهخاحِة اًـامَني

200

خدول رمق ()8
مـدل دوران اًـامَني ٌَس يواث (*)0218-0217

0217

احٌليل املوحوداث

اجلدول رمق (ً )2ؼِر مـدل اًـائد ؿىل الاسدامثر ًرشنة (مِخال درم) ٌَس يواث
(: )0218-0217
صافً الربح بعد ضرائب

اًخفاظَي

200

200

اًس يواث

0218

* 122

* %2,2 = 122

ُذا اجملال ًوحض ًيا بن اًرشنة حافؼت ؿىل ؾٌلًِا ثضلك حِد ،لن يف س ية 0217
اكهوا ( )22ؿام ًال وًىن يف س ية  0218زاد ُذا اًـدد و بظحح ( )20ؿام ًال وُذا من
خالل إارثفاع مس خوى الاحور ،وذاكل ًيك ثيجح اًرشنة يف ارثفاع وس حة الإهخاح.
 -2اٍمنو يف املحاًف املرصوفة ؿىل ماكفبت اًـامَني و جضجَـِم
=

املحاًف املرصوفة ٌَس ية احلاًَة املحاًف املرصوفة ٌَس ية اًساتلة
املحاًف املرصوفة ٌَس ية اًساتلة

=

* 122

* %22 = 122

ًـرض ُذا اجملال هممة اًرشنة ؿىل جضجَؽ اًـامَني ؿىل زايدت اإُامتهمم لؾٌلهلم اًيت
ثؤدي اىل حتسني مس خوى اؾٌلل اًرشنة و ُذا من خالل زايدت ماكفبهتم تًس حة
(. )%22
 -3اٍمنو يف املحاًف املرصوفة ٌَرواثة و الاحور اًـامَني =
اًس ية احلاًَة

اًس ية اًساتلة

اًس ية اًساتلة

* 122

* %02 = 122
=
ُذا اجملال ًدل ؿىل مدى كدرت اًرشنة ؿىل احلفاظ ؿىل ؾٌلًِا من خالل إارثفاع
وس حة رواحهبم و احورمه تًس حة (.)%02
 -4املحاًف املرصوفة ٌدلؿاًة و اًسفر و اًضَافة =

اًس ية احلاًَة

اًس ية اًساتلة

اًس ية اًساتلة

* 122
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=

* %02 = 122

ًـىس ُذا اجملال مدى كدرت اًرشنة ؿىل حتسني خدماهتم من خالل زايدت دضف
املحاًف ٌدلؿاًة واًسفر واًضَافة تًس حة ( )%02يف س ية . 0218

 .2ا إلس خًذاخاث و امللرتحاث
 2.1ا إلس خًذاخاث

اًيت ميىن من خالًِا جسَِي حتلِق الاُداف وحتسُهنا.
 -5من اًرضوري ثوؾَة اجلِاث املسؤوةل ًـمََة ثلِمي الداء ،وإان ثكل اًـمََة
ًُست ًخحدًد هلاط ضـف اًوحدت فلط واًضا ًزايدت كدرهتا يف املس خلدي وذلكل
جية ؿىل ثكل اًوحداث اس خخدام تعاكة الداء املخوازن لهَ ثلدم نثريا يف ُذٍ
اجلِة.
 -6ميىن من خالل مٌؼور اًخـمل واٍمنو وٌُل من مٌؼورث تعاكة الداء املخوازن
( )BSCثـَمي لك من رؤساء اًوحدت الإكذعادًة واًـامَني فهيا ابساًَة خدًدت و
جضجَـِم ً إالهخاح اجلَد وحتسني معَِم وحتلِق رىض اًزابئن.

من خالل اإؿداد اًححر ػِر ٌَحاحثني ٍلوؿة من ا إلس خًذاخاث ويه-:

ان اًرشنة املححوزة ثويل بمهَة ابًلة ابًًس حة اإىل احملور املايل ،بي اإن اًرشنة متخكل  .7املـــــراحؽ واملعادر
س َوةل اكفِة ًسداد لك الإًزتاماث اًيت ؿَهيا يف اًوكت املياسة و احملدد ،حِر ىرى
وس حة اًخداول ًس ية  0218كد تَلت ( )% 2,2وُذا ًـين بن اًرشنة من كدرهتا بن
جسدد معَوهبا املخداوةل من خالل موحوداهتا املخداوةل ،بما يف س ية  0217تَلت
وسخهتا ( .)% 0,8وإان وس حة ٍلي اًرحب إارثفـت من ( )%17يف س ية  0217اىل
( )%01يف س ية  0218وُذا ا إلرثفاع ًوحض ًيا تبن سـر اًحَؽ ٌَوحدت كد إارثفـت و
اخنفضت لكفة اإهخاهجا ،وُذا ًدل ؿىل بن اًرشنة كد معَت وفق اًس َاساث و
اخلعط و ثوحهياث اجلِاث اًـََا وثلدم يف الإهخاح ،و نذكل ًًس حة ظايف اًرحب اىل
املحَـاث.
اإن اًرشنة املححوزة من خالل تَؽ مٌخوخاهتا حللت مـدلث اٍمنو املمتزيت يف اًسوق
خالل فرتت اًخلِمي وُذا ٍزًد من زلة اًـمالء ابًرشنة.
ان مـدلث اًـائد ؿىل الاسدامثر اًرشنة املححوزة كد اإخنفضت ثسخة اإخنفاض يف
ُامش اًرحب ،وذكل ثسخة اإخنفاض مـدل دوران املوحوداث ،وُذا ًـين تبن
اًرشنة ل جض خلي موحوداهتا ثضلك حِد ونفؤء بو فـال.
بن اًرشنة حافؼت ؿىل ؾٌلًِا ثضلك حِد ،وُذا من خالل إارثفاع مس خوى الاحور،
وذاكل ًيك ثيجح اًرشنة يف ارثفاع وس حة الإهخاح.
 2.0امللرتحاث
 -1ؿىل اًرشنة املححوزة ان لًـمتد فلط ؿىل املؤرشاث املاًَة امنا من اًرضوري
الاؾامتد ؿىل املؤرشاث ماًَة و كري املاًَة مـا يف معََة ثلِمي الداء ًيك ًخبندوا
من هدِجة بؾٌلهلم و ًوحض هلم ثضلك اكمي وُذا ًؤدي اىل حتلِق ؿدد هحري من
الاُداف ذلا جية اظالع اًـامَني يف ثكل اًوحداث ؿىل اإن املؤرشاث كري
ماًَة ًِا بمهَة هحريت جية ؿدم جتاَُِا خالل اًلِام تـمََة ثلِمي الداء.
 -2لن احد مٌؼوراث تعاكة الداء املخوازن (ُ )BSCو مٌؼور اًـمالء ذلكل
من اًرضوري ان ثلوم اًرشنة املححوزة تدراساث اًسوق و اًزتون ملـرفة ماذا
ٍرًد اًزتون وهَفٌَ ،حفاظ ؿىل اًزابئن وخذة زابئن خدد.
 -3كِام اًرشنة املححوزة ابس خخدام اًعاكة اًفائضة واملوارد املخاحة اًيت ميىن
اإدراوِا من خالل مٌؼور اًـمََاث داخََة ًزايدت الإهخاح وحتسني هوؾَخَ وثـزٍز
ماكهخَ يف اًسوق.
 -4رضورت كِام اًرشنة املححوزة تفذح دوراث ثدرًخِة ٌَـامَنيًَ ،وحض هلم وثـَميِم
ابًوسائي اجلدًدت واجلَدت ًخلِمي الداء ،و تضمهنا تعاكة الداء املخوازن ()BSC
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املراحؽ اًـرتَة:
احتاد املعارف اًـرتَة (" )1999حماس حة الإدارًة" ؾٌلن ،الردن.
احتاد املعارف اًـرتَة (" ،)1999احملاس حة الإدارًة" ،ؾٌلن – الردن.
ادرٌس ،وائي َلد ظححي واًلاًيب ،ظاُر حمسن مٌعور (" )0229اساس َاث الاداء وتعاكة
اًخلِمي املخوازن" دار وائي ًٌَرش واًخوزًؽ ،ؾٌلن ،الاردن.
بل ادم ،دً.وحٌا ؾحد بل ادم و اًرزق ،د.ظا ح اًرزق (" )0222احملاس حة الإدارًة و س َاساث
الإدارًة املـادضت" ظحـة اثهَة ،دار حامد ًٌَرش واًخوزًؽ ،ؾٌلن ،الاردن.
بل ادم ،دً.وحٌا ؾحد بل ادم و اٌَوزي ،د.سَامين اٌَوزي (" )0222دراسة اجلدوى الإكذعادًة
وثلِمي نفاءت بداء امليؼٌلث" ظحـة اثهَة ،دار املسريت ًٌَرش واًخوزًؽ واًعحاؿة ،ؾٌلن ،الاردن.
ابس ًَل ( ،)0227د.مىرم ؾحد املس َح ابس ًَل "احملاس حة الإدارًة – الاظاةل و املـادضت" مىذحة
اًـرصًة ًٌَرش واًخوزًؽ ،مجِورًة مرص اًـرتَة.
تََؽ (َ ،)1987لد ثوفِق تََؽ "حاكًَف مـَارًة" انرش مىذحة ص حاة ،خامـة كاُرت ،مرص.
حزار (َ ،)1929لد َلد حزار "حماس حة اًخاكًَف  :ادات حتََََة جساهد الإدارت يف حتلِق الاُداف"
دار هنضة اًـرتَة ،تريوث.
احلسُين ( ،)0222فالخ حسن ؿداي احلسُين "الإدارت الإسرتاثَجَة" ظحـة الاوىل ،دار وائي
ًٌَرش ،الاردن.
احلسُين ،فالخ حسن ؿداي وادلوري ،مؤًد ؾحد اًرمحن ؾحد هللا اًراذرت (" )0222اًحيوك مدخي
مكي اسرتاثَجي مـادض" دار وائي ًٌَرش ،الاردن.
حٌلد ( ،)0222ظارق ؾحد اًـال حٌلد "موازانث اًخلدٍرًة – هؼرت مذاكمّل" لكَة اًخجارت ؿني
اًضمس ،مرص.
ادلاُري ( ،)1992ؾحد اًوُاة ادلاُري "ثلِمي مضارًؽ ودراسة اجلدوى الإكذعادًة" دار حمكة
ًٌَرش ،مرص.
اًرحيب ( ،)0222دَ.لد ثُسري ؾحد احلىمي اًرحيب "حماس حة الإدارًة" ط ،2دار وائي ًٌَرش،
الاردن.
اًـامري ،ظا ح همدي حمسن واًلاًيب ،ظاُر حمسن مٌعور (" ،)0222تعاكة اًلِاس املخوازن
ًلداء نيؼام ًخلِمي بداء مًضبث الاؾٌلل يف ؾرص املـَوماث  :منوذح ملرتخ ًخعحَق يف
اجلامـاث اخلاظة" ،اجملّل املرصًة ٌدلراساث اًخجارًة ،لكَة اًخجارت ،خامـة امليعورت ،اًـدد
اًثاين ،ص.29-20
ؾعَة (َ ،)1982لد نٌلل ؾعَة "كِاس واملـاًريت – يف خدمة حتلِق اًىفاءت الإهخاحِة" مًضبت
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