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 اإلىداء
احلمد هلل الذي وفقين هلذا العمل ومل أكن ألصل إليو لوال فضلو علي أما 

 : بعد

أتقدم إبىداء مثرة ىذا العمل إىل الذين سلكا يب درب احلياة و مهدا يل 
الرمحن سبحانو وتعاىل * َوُقْل َربِّ طرق النجاح، إىل من أوصاين هبما 

 * اْرمَحُْهَما َكَما رَب ََّياين َصِغريًا

إىل أعز ما أملك يف الوجود، إىل الذي منحين ثقتو،إىل الذي سخر نفسو 
من أجلي إىل ينبوع  بإىل الذي تع، ألجلي جناحي، إىل سندي يف احلياة

 .األمل أيب العزيز  حفظو هللا وأطال يف عمره

إىل اليت  ،بسمة احلياة وسر الوجود إىل من كان دعاؤىا سر جناحيإىل  
غاييت، إىل  ىل من مهدت يل الطريق حىت أصل إىلمنحتين عطفها وحناهنا، إ

 .ينبوع احلب أمي الغالية أطال هللا يف عمرىا

 .إىل األخوين عبد الرحيم، رضا وعائلتو

 .إىل األختني سلمى  ووردة وعائلتيهما

 ودمحم ىبة،تقى، راتجصهيب، أالء، إىل الكتاكيت 

 .إىل كل األىل واألقارب

 . إىل كل أساتذيت

 .إىل كل األصدقاء والزمالء وتالميذي

 .إىل كل من نسيهم قلمي ومل ينساىم قليب                    

 الم              أح



 
 

 

 شكر وعرفان

 بعد شكر هللا عزوجل،

إىل الدكتور العايب عبد الرمحان أتوجو جبزيل الشكر وعظيم اإلمتنان والتقدير  
يتو منو وعلى الدعم الذي لق ،الذي تفضل بقبولو اإلشراف على ىذه األطروحة

 .إجناز ىذه األطروحةطيلة 

أتقدم بشكري وتقديري إىل أعضاء جلنة املناقشة املوقرة على قبوهلم مناقشة كما 
 العمل وإثرائو.

الكرام الذين هلم الفضل يف وصويل إىلكما أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل كل أساتذيت   

 .وكذا األستاذ رحومة وسام، واألستاذ كامل أبو ماضيىذا املقام 

  SCAEKكما بودي أن أشكر كل إطارات وعمال شركة اإلمسنت لعني الكبرية 
 ، شعابنة أحالم.جراد عبد املؤمنوابألخص األستاذ حرفوش دمحم، 

 . كما أشكر كل من ساىم يف إعداد ىذا العمل من قريب أو بعيد

 لكم مجيعا جزيل الشكر والعرفان

.جزاكم هللا عين كل اخلريو   
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 املختصرات الداللة ابللغة األجنبية الداللة ابللغة العربية

 Balanced Scorecard BSC بطاقة األداء املتوازن

 sustainability Balanced بطاقة األداء املتوازن املستدام

Scorecard 

SBSC 

 Sustainability performance مؤشر األداء املستدام

indicator 

SPI 

، الفرص نقاط الضعف ،نقاط القوة
 .التهديداتو 

Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats. 

SWOT 

 Integrated Management  دجمةننظام اإلدارة امل

System 

IMS 

 International Organization for املنظمة العاملية للتقييس

Standardization 

ISO 

 Occupational Health and نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية

Safety Assessment Series 

OHSAS 

 Taux de rendement global TRG مجالية معدل املردودية اإل

 Return On Investment ROI معدل العائد على االستثمار

 Return On Assets ROA على األصول العائد

 Return On Equity ROE نسبة العائد على حق امللكية

 Activity based costing ABC نظام التكاليف على أساس األنشطة

 Groupe industriel des ciments اجملمع الصناعي إلمسنت اجلزائر

d'Algérie 

GICA 

 Société des Ciments de Ain El شركة اإلمسنت لعني الكبرية

Kébira 

SCAEK 

 

 قائمة املختصرات
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 مقــدمة

 أ

 

تلبية على  العملقتصادية على ادلؤسسة اال ن األخريينالتطور الراىن الذي شهده العامل خالل العقدي أوجب
 نو ادلورد، عمالء، العمال، النو سامهادل بينهم القات متعددة منبع تبط معهاتر  ،متطلبات أطراف عديدة

 .يف رلملها ابألطراف ذات ادلصلحة واليت تدعى احلكومةو 
جتماعية للشركات، وىذه يدخل ضمن التحلي ابدلسؤولية اال األطرافىذه إن العمل على إشباع رغبات 
ار وبصفة عتب، أتخذ بعني االاالقتصادية ادلستدامة على مستوى ادلؤسسة األخرية تعترب مبثابة جتسيد للتنمية

ىو تلبية ادلتطلبات ادلتضاربة  ا يصعب حتقيقو من طرف ادلؤسسةولكن م ،جتماعية والبيئيةىتمامات االاالطوعية 
دلختلف األطراف ذات ادلصلحة، كون حتقيق مصاحل فئة معينة يكون على حساب مصاحل أطراف أو فئات 

خرى ومصاحل الفئات األ صلحة ادلسامهنيتوازن بني مالعمل على حتقيق  زم ىذا التضارب ادلؤسسةأخرى، أل
نصاف، من خالل قياس أدائها والتحكم فيو أبدوات القى البعض منها رواجا كبريا، خللق نوع من العدالة واإل

يل فقط، بل مشلت كل من األداء من أبرزىا وأمهها وأحدثها بطاقة األداء ادلتوازن، أداة مل تكتفي بقياس األداء ادلا
جتماعي، االبعد البعد مايل، بعد العمالء، من  بعادمجلة من األتوائها على حاالبيئي من خالل جتماعي و اال
األداء ادلستدام  تشكل يف رلملهامؤشرات هبا  بيئي، بعد العمليات الداخلية وأخريا بعد التعلم والنمو،البعد ال

 .ادلصلحةسمح ابحلكم على عالقتها ابألطراف ذات يالذي  عكس وضعهااليت ترةة ادل، وىو للمؤسسة
 ميكن صياغة إشكالية الدراسة يف السؤال التايل:و       

 ؟شركة اإلمسنت لعني الكبريةم يف األداء ادلستدام لما مدى مسامهة بطاقة األداء ادلتوازن يف التحك
، ولعل إن ىذه اإلشكالية العامة ىي حوصلة جلملة من التساؤالت، اليت دتس كافة جوانب ىذا البحث     

 :التساؤالت ما يليأىم ىذه 
 تتالءم مع البعد ادلايل لبطاقة األداء  مؤشرات مالية لقياس أدائهاشركة اإلمسنت لعني الكبرية ل ىل تستعم

  ؟ ادلتوازن
 ؟شباع رغبات أصحاب ادلصاحلإمستوى على أدوات تقليدية لقياس  شركة اإلمسنت لعني الكبرية ىل تعتمد 
  ؟للتحكم يف أدائها ادلستداموازن ببطاقة األداء ادلت شركة اإلمسنت لعني الكبرية تستعنيىل 
  نظرا  ادلستدام أدائها لتحكم يفيف ا لشركة اإلمسنت لعني الكبرية األداة األنسبىل تعترب ببطاقة األداء ادلتوازن

 ؟دلا تتوفر عليو من مقومات إدارية
  ؟لشركة اإلمسنت لعني الكبرية ادلستدامحتسني اإلفصاح تطوير و ازن على ىل تعمل سلرجات بطاقة األداء ادلتو 
 



 مقــدمة

 ب

 

 فرضيات البحث 
 للدراسة على الشكل التايل:فقد مت صياغة الفرضية العامة  ولكي يتم القيام ابلدراسة

 " شركة اإلمسنت لعني الكبريةل األداء ادلستدام " تساهم بطاقة األداء ادلتوازن يف التحكم يف
 الفرضيات الفرعية التالية:وبغرض دراسة ىذه الفرضية فقد مت وضع  

تبقى من بني ما تستعني به شركة االمسنت لعني الكبرية من مؤشرات لقياس أدائها،  األوىل:الفرضية 

 .ىي ادلهيمنة، وىي الوحيدة اليت تتالءم مع البعد ادلايل لبطاقة األداء ادلتوازنالية ادلؤشرات ادل

لقياس مستوى إشباع رغبات أصحاب تقليدية رية على أدوات لعني الكب تعتمد شركة اإلمسنتالثانية: الفرضية 

 .  ادلصاحل

 يف أدائها ادلستدام. ادلتوازن للتحكمتستعني شركة اإلمسنت لعني الكبرية ببطاقة األداء ال : ثةلالثاالفرضية 

التحكم يف أدائها األداة األنسب لشركة اإلمسنت لعني الكبرية يف بطاقة األداء ادلتوازن تعترب  الرابعة: الفرضية

 ادلستدام نظرا دلا تتوفر عليو من مقومات إدارية.

لشركة اإلمسنت  حتسني اإلفصاح ادلستدامتطوير و تعمل سلرجات بطاقة األداء ادلتوازن على  الفرضية اخلامسة:

 لعني الكبرية.

 أمهية البحث
 BSC ربانمجابالستعانة ب ادلتوازنوضع  منوذج مقًتح لبطاقة األداء ا البحث يف تكمن أمهية ىذ     

Designer ،إى والذي من خاللو نستطيع قياس األداء ادلستدام لشركة اإلمسنت لعني الكبرية، وتقييمو وصوال 

قيق متطلباهتم  لعمل على حتلليت ذلا عالقة مع الشركة اطراف األعتبار يف ذلك كافة التحكم فيو، ةخذين بعني اال

ة ابلنسبة للشركة، بعد أن كان خالل العمل على حتقيق التوازن يف توزيع أمهيتهم النسبيمن وإشباع رغباهتم، 

ستمرارية، ااء و دلسامهني فقط، ألن ىذا األخري أصبحا غري قادر على حتقيق أىدافها من بقىتمام منحصرا اباال

 .اعية ومتطلبات التنمية ادلستدامةخاصة وتداعيات ادلسؤولية االجتم

اقًتاح بعض اإلمسنت لعني الكبرية و  شركةاستخالص نتائج عن يف أيضا  ىذا البحثية كما تكمن أمه  

 .للعمل هبا احللول
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 أهداف البحث
 نسعى من خالل ىذا البحث للوصول إى رلموعة من األىداف من أمهها ما يلي:     

 تتالءم مع البعد ادلايل  أدائهامؤشرات مالية لقياس شركة اإلمسنت لعني الكبرية تستعمل  معرفة فيما إذا كانت

  .لبطاقة األداء ادلتوازن

 مستوى إشباع رغبات على أدوات تقليدية لقياس تعتمد   شركة اإلمسنت لعني الكبريةفيما إذا كانت  معرفة

 أصحاب ادلصاحل.

 أدائها ادلستدامببطاقة األداء ادلتوازن  للتحكم يف تستعني  شركة اإلمسنت لعني الكبرية معرفة فيما إذا كانت. 

 يف التحكم يف أدائها  لشركة اإلمسنت لعني الكبرية األداة األنسبببطاقة األداء ادلتوازن  إبراز فيما إذا كانت

 ادلستدام نظرا دلا تتوفر عليو من مقومات إدارية.

  لشركة  حتسني اإلفصاح ادلستدامتطوير و على تعمل سلرجات بطاقة األداء ادلتوازن معرفة فيما إذا كانت

 اإلمسنت لعني الكبرية.

  منهج البحث
على ادلنهج الوصفي إلبراز  اعتمدانعلى ادلنهج الوصفي التحليلي، حيث  مت االعتمادلدراسة ىذا ادلوضوع      

 :سلتلف ادلفاىيم النظرية حول ادلوضوع زلل الدراسة، من خالل ادلراجع ادلختلفة من

 .كتب علمية مبختلف اللغات 
  ابجملالت العلميةادلقاالت . 
 .ملتقيات ذلا عالقة ابدلوضوع 
 .دراسات سابقة ذلا عالقة ابدلوضوع 

بطاقة األداء ادلتوازن  ج التحليلي من أجل زلاولة جتسيدعلى ادلنه فتم االعتمادأما يف اجلانب التطبيقي      

الضرورية عن  البياانت وادلعلومات، وىذا من خالل مجع لشركة االمسنت لعني الكبريةم يف األداء ادلستدام للتحك

الواثئق ذات الصلة ابدلوضوع مع  عتماد على ادلقابلة مع إطارات الشركة زلل الدراسة وعلىوحتليلها ابال الشركة

 .BSC Designerستخدام برانمج ا
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 حدود البحث
بطاقة األداء ادلتوازن، ىتمت الدراسة أبداء شركة اإلمسنت، وتقييمو وزلاولة التحكم فيو من خالل منوذج ا     

من ىذه  الشركة ابتداء كون  ،8102لتكون زلاولة تطبيق البطاقة لسنة  ،8102 و 2017 ًتةحيث مشلت الدراسة ف

 ذه الفًتة. ذلسًتاتيجية ادلناسبة ةخر أدى ذلك إى حتديد اإل اهالسنة كان ذلا توج

 خطة البحث
إى أربعة فصول، ثالثة فصول تتناول اجلانب النظري  وتقسيم متا ألمهية البحث وحتقيقا ألىدافو نظر      

 والفصل الرابع يعكس اجلانب التطبيقي ذلم.

مت التطرق يف لنظري لبطاقة األداء ادلتوازن وقسم إى ثالث مباحث، حيث اإلطار ا الفصل األولتناول 

أبعاد بطاقة األداء  تناولالثاين ف، أما ادلبحث مفاىيم أساسية حول بطاقة األداء ادلتوازن ادلبحث األول إى

الفصل الثاين  أما ،اخلطوات ادلنهجية لتصميم بطاقة األداء ادلتوازنعلى ادلبحث الثالث يف  ومت الًتكيزادلتوازن، 

ادلبحث  تطرققسم إى ثالث مباحث، حيث و  قتصاديةاألداء ادلستدام يف ادلؤسسة االوحتليل لدراسة  فخصص

 خصص، أما ادلبحث الثالث فقياس األداء ادلستدام فتناول، أما ادلبحث الثاين ادلستدام ماىية األداءاألول إى 

ستعانة ببطاقة األداء االبدراسة كيفية  فقد تعلق، أما عن الفصل الثالث اإلفصاح عن األداء ادلستداملطرح 

مؤشرات أبعاد بطاقة األداء اول ادلبحث األول تنن للتحكم يف األداء ادلستدام، وقسم إى ثالث مباحث، ز اادلتو 

م دور بطاقة األداء ادلتوازن يف التحك لتناو فرنة ادلرجعية أما ادلبحث الثالث لمقالصص ادلبحث الثاين خ، و ادلتوازن

بناء وحتليل أبعاد بطاقة األداء ادلتوازن خصص لفقد الفصل الرابع قتصادية، وعن يف األداء ادلستدام للمؤسسة اال

ادليدانية، أما ادلبحث الثاين  رض ادلبحث األول اإلطار العام للدراسةعحيث  ،لعني الكبريةة اإلمسنت شركل

درس عرض ث داء ادلتوازن لشركة اإلمسنت لعني الكبرية، وأخريا ادلبحث الثالتناول زلاولة تصميم بطاقة األف

 .واختبار الفرضياتائج الدراسة ادليدانية وحتليل نت
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 منوذج البحث

 
 من إعداد الباحثةادلصدر: 

 مربرات اختيار ادلوضوع 
 إى اختيار موضوع البحث ميكن وضعها يف النقاط التالية: نامن بني أىم األسباب اليت دفعت 

 وادلتعلقة بتطبيق بطاقة األداء ادلتوازن بربانمج  تناولت ىذا ادلوضوع خاصة يف اجلزائر تغياب دراساBSC 

Designer. 

  اجلزائرية على تطبيق الطرق والنماذج الرائدة عادليا يف مسألة األداء ادلستدام.حتفيز ادلؤسسات 

  ضافية حول ىذه األداة وادلرتبطة خاصة مبجال ختصصي.إكسب معارف 

 صعوابت الدراسة:

 تكمن الصعوابت اليت واجهتنا عند إعداد حبثنا ىذا يف:

 لتكون كمؤسسة رائدة ابلنسبة للمقارنة ادلرجعية.ىولسيم ابدلسيلة  توفر معلومات تتعلق بشركة الفارج معد 

  ستبداذلا مبؤشرات أخرى فيما بعد.اشرات اليت مت وضعها مبدئيا ليتم ختص بعض ادلؤ عدم توفر معلومات 
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 دراسات سابقة
 :الدراسة قيد ادلوضوع خیص فيما إليها التوصل مت اليت واألجنبية العربية الدراسات بعض وتتضمن

 دراسات  عربية: .1
  (8112) اندية راضي عبد احلليمدراسة 

دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء ادلتوازن لتفعيل دور منظمات األعمال يف الدراسة بعنوان: 
 التنمية ادلستدامة.

ستخدام بطاقة األداء ادلتوازن إلدخال مؤشرات األداء البيئي ضمن ادلؤشرات االدراسة كيف ميكن  قدمت
األخرى اليت حتتويها البطاقة لنصل إى بطاقة األداء ادلتوازن ادلستدام، حيث انقشت نظم قياس األداء، واألبعاد 

ستدامة الشركات وكيفية ربط اصاحبة ذلا، كما انقشت يف األخري ماىية بطاقة األداء ادلتوازن والتطورات ادل
  .ج ادلعلومات البيئية واالجتماعيةعناصرىا ابلبطاقة من خالل دم

  8100-8101( العايبعبد الرمحان دراسة(   
اجلزائر يف ظل حتدايت التنمية  التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف الدراسة بعنوان:

 ادلستدامة، دراسة حالة قطاع صناعة االمسنت ابجلزائر.
، ادلستدامة التنميةيف ظل حتدايت  كيفية التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة  توضيحى إىدفت الدراسة 

إى أن مؤسسات دراسة وخلصت ال ،مة يف مؤسسات اإلمسنت يف اجلزائرادلستدا واقع التنمية رسموكذلك إى 
تعمل حيث  سًتاتيجية واضحة للتنمية ادلستدامة،إغياب لكن يف التنمية ادلستدامة  بعادأب هتتمقطاع اإلمسنت 

 االىتمام ابألمور اجملتمعية.غياب  مععلى االىتمام ابألمور االقتصادية ادلالية والعمل على إفصاحها 
 (8102) دراسة قويدر الواحد عبد هللا 

 االجتماعية ادلسؤولية لتحقيقBSCادلتوازن األداء بطاقة يف البيئي األداء مؤشرات دمجالدراسة بعنوان: 
 ELDE  ابلشلف ومشتقاته االمسنت مؤسسة حالة للمؤسسات

 من قتصاديةاال ادلؤسسة يف االجتماعية ادلسؤولية تفعيل إشكالية الدراسة ىذه خالل من الباحث تناول لقد
 االمسنت مؤسسة على النظرية دراستو إسقاط الباحث حاول وقد، نادلتواز  األداء بطاقة BSC منوذج  خالل

 دلعرفة ادلقًتح النموذج لتطبيق زلاولة يف وذلك، اإلمسنت مادة وتسويق إنتاج يف وادلختصة ابلشلف ومشتقاتو
 الشروط من رلموعة توافر بضرورة الدراسة وتوجت جتماعية،اال مبسؤوليتها لتزامهاا يف ادلؤسسة كفاءة مدى

 .جتماعيةاال مسؤوليتها حتقيق يف النموذج ىذا من ستفادةاال من ادلؤسسة ذلذه ميكن حىت وادلتطلبات
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  8102-8102( بونقيبأمحد دراسة( 
منوذج مقرتح للتطبيق  بطاقة التقييم ادلتوازن: مدخل لتحسني أداء مؤسسات التعليم العايل.الدراسة بعنوان:

  .يف اجلامعات اجلزائرية

العايل   ية الكبرية لضرورة تبين مفهوم األداء ادلتوازن يف مؤسسات التعليمىدفت الدراسة إى إبراز األمه
كمدخل لتحسني أدائها واالرتقاء هبا إى مصاف جامعات النخبة،  وبعد تشخيص دقيق حلالة اجلامعات 
اجلزائرية مت التوصل إى رلوعة من النتائج مفادىا أن اإلصالحات اليت قامت هبا الوزارة الوصية مازالت دون 

سًتاتيجية وفق منهجية بطاقة إخريطة  التوصيات رلّسدة يف بناء ادلستوى ادلطلوب، لذلك  مت تقدمي  رلوعة من
 األداء ادلتوازن تضم مسارات بلوغ األىداف وطرق العمل عليها بغية حتسني أداء اجلامعة اجلزائرية.

  8102-8102( وليد لطرشدراسة (  

دور بطاقة األداء ادلتوازن يف قياس وتقييم األداء اإلسرتاتيجي دراسة حالة قطاع خدمة  الدراسة بعنوان:
  اذلاتف النقال يف اجلزائر

هتدف الدراسة إى معرفة مدى مشولية ومنفعة تطبيق منوذج بطاقة األداء ادلتوازن  يف قياس وتقييم األداء 
اإلسًتاتيجي لدى شركات قطاع خدمة اذلاتف النقال يف اجلزائر، وقت توصلت الدراسة إى أن لدى شركات 

ادلتوازن،  األداء اإلسًتاتيجي، وإرتفاع درجة وعيهم أببعاد بطاقة األداءقطاع خدمة اذلاتف النقال معرفة مبفاىيم 
 وإعداد بطاقة األداء ادلتوازن. (SWOTبني التخطيط اإلسًتاتيجي وحتليل) وأن ىناك تكامل قوي

ذا النموذج وتطبيقو بشكل وقد أوصت الدراسة بضرورة سعي شركات قطاع خدمة اذلاتف النقال إى تبين ى
ا أرادت ىذه ما توصي الدراسة بضرورة هتيئة الظروف الالزمة لتفعيل عملية التطبيق، وذلك إذك  متكامل،

 .والعمل على حتقيق أداء إسًتاتيجي وضعهاالشركات تقييم 
 8102-8102( سرتةة لجدراسة الع (  

التنمية  دور مراقبة التسيري يف حتسني أداء ادلؤسسة االقتصادية وتوجيهها حنو حتقيق الدراسة بعنوان:
 ادلستدامة دراسة حالة مؤسسة االمسنت بعني لكبرية

إبراز العالقة ادلتبادلة بني مراقبة التسيري والتنمية ادلستدامة للمؤسسة، من خالل  الدراسة إى ىدفت
الكشف عن دور مراقبة التسيري يف حتسني أداء سلتلف وظائف ادلؤسسة، مع الًتكيز على األدوات الكمية 

ت أتثريىا على القرارا ومدى ،يف حتقيق التنمية ادلستدامة دورا جودة أداة التسيري اليت تلعبقييم والنوعية لت
دماج التنمية ادلستدامة على مستوى إ وقت توصلت الدراسة إى أن، ادلتخذة من طرف مسؤويل ادلؤسسة

الطويل على حد سواء مبا و جل القصري ى تطور ادلؤسسات يف األإمن ادلتطلبات احلديثة اليت تؤدي ادلؤسسات 
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مسامهة بطاقة األداء وكذا سًتاتيجيتها وخیدم مصاحل مجيع األطراف ذات ادلصلحة الداخليني واخلارجيني، إخیدم 
الية واليت تنعكس يف النهاية على ادلغري لق توازن بني احملاور ادلالية و ادلتوازن يف تقييم أداء ادلؤسسة من خالل خ

 للمؤسسة.األداء ادلايل 
  دراسات أجنبية: .2
  (1992)دراسة KAPLAN & NORTON  :بعنوان    

The Balanced Scorecard Measures that drive Performance. 
 ويف ،شركة تتسم بضعف أدائها 08عددىا  الشركات من عينة علىودلدة عام كامل  الدراسة ىذه طبقت

إى أن ىذه   توصلت الدراسة ملحوظ، حيث بشكلئها أدا مبستوى النهوض طاقة األداء ادلتوازن متلب بنيهات ظل
 عن وزلكمة شاملة نظرة العليا اإلدارة دتنح اليتو  ،ادلالية وغري ادلالية ادلقاييس من متكاملة رلموعة تتضمن داةاأل

   الكلي. أدائها واقع
 Fabienne GUERRA  (2007)  :بعنوان 

Pilotage Stratégique de L’entreprise: le Rol du Tableau de Bord Prospectif. 

ىدفت الدراسة إى حتديد العناصر اليت يكون ذلا  أتثري على نظام القيادة يف ادلؤسسة، كون أن ادلؤشرات 
كبري يف تشكيل جداول القيادة للقيام بعملية الفحص والتدقيق، وقد خلصت ادلالية كان يعتمد عليها إى حد  

الدراسة إى أن حتسني األداء يكون أبخذ االعتبار للمؤشرات غري ادلالية الذي يؤدي اى حتديد القيم ادلستهدفة 
 خالل ربط ىذهمن طرف ادلؤسسة، كما تناولت الدراسة بطاقة األداء ادلتوازن كأداة جيدة الختاذ القرار من 

البطاقة ابلتنمية ادلستدامة إبضافة زلور ادلسؤولية االجتماعية وسلتلف ضوابط القياس من أجل تشكيل ىذه 
 البطاقة.

 دراسة  Moez SEID (8112 ) :بعنوان 
Les mécanismes de contrôle de la performance globale: Le cas des indicateurs non 

financiers de la responsabilité sociale  des enterprises.  

 مبؤشرات غري ماليةسية باالستعانة لفرنت الشامل للشركاداء األالرقابة على ت الياة قدمت ىذه الدراسة
 جابة علىاإلول الباحث وحا شركات فرنسية، 2ت، مشلت الدراسة لقياس ادلسؤولية االجتماعية للشركا

، تسيري ادلؤسسات ودلاذا يتم ذلك؟"قبة انظم مرل يف  لشامداء األات امؤشرمج ميكن دكيف شكالية التالية:اإل
 ومت التوصل إى أن ىناك صعوبة يف وضع األىداف ومؤشراهتا العديدة لقياس األداء الشامل للتحكم فيو. 

مبا فيها لعديدة تطبيق منوذج بطاقة األداء ادلتوازن ذو األبعاد ازلاولة  ىيتكمن اإلضافة اليت جاء هبا حبثنا و 
 وصوال إى ما األداء ادلستدام قياسمرحلة تخطي ل، BSC Designerابالعتماد على برانمج  اجلانب اجملتمعي

  .تهايستمرار اللمحافظة على بقاءىا و  هبدف حتسني أداء الشركة فيو، حكمأال وىو الت منو عمقىو أ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولالفصل األ

 نظري لبطاقةاطا  الاإل
 األداء املتوازن 
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 دتهيد:
تماـ أكثر ىها االيلبقائها واستمرار قتصادية على ادلؤسسات اال فرض اتطورا كبَت  العادلي قتصاداال شهد

 أسفرتطورا يف الفكر اإلداري  األمرىذا  اخل وخارج ادلؤسسة، وقد تطلبمن د صلحةدبتطلبات أصحاب ادل
هبما  دراسة انتهت خالؿ  Kaplan and Nortonفاتوصل إليو الباحث ام عن ظهور العديد من األدوات منها

األمور ادلالية وغَت ادلالية بصورة متوازنة  واتعتبار ابطاقة األداء ادلتوازف أيخذ يف  سما إذل تصميم ظلوذج أطلق عليو
   وشاملة من خالؿ رلموعة من األبعاد.  

وتعددت مطالبهم  ةحلادلصأصحاب  حلقة توسعتجتماعية والتنمية ادلستدامة تداعيات ادلسؤولية اال ومع
األمر الذي ستدامة على سياسة معظم ادلؤسسات بصفة أكرب من اجلوانب األخرى، استحوذت فكرة االف أكثر،
ثية عن موضوع ، شلا أسفر ذلك على نشر عدة مشاريع حبلبيئية واالجتماعيةىتماـ ابجلوانب اإذل اال هادفع

شمل مقاييس إلدارة ياقة األداء ادلتوازف ادلستداـ، لإذل بطتطوير النموذج أعاله  دت إذلقا اإلدارة ادلستدامة،
ربقيق ميزة تنافسية بغية  إسًتاتيجيتهاتجسيد لوىذا  فيو،لتحكم لجتماعي قتصادي، البيئي واالاال أدائها

تناوؿ مفاىيم أساسية حوؿ بطاقة األداء  يف ىذا الفصل من خالؿ اإبرازى كل ىذه األمور سوؼ يتممستدامة.  
يف ادلبحث ها اخلطوات ادلنهجية لتصميمتقدًن مث يف ادلبحث الثاين، ىا عرض أبعادادلتوازف يف ادلبحث األوؿ، و 

 الثالث.
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 ادلبحث األول: مفاىيم أساسية حول بطاقة األداء ادلتوازن
ىتماماهتا على األصوؿ ادلادية يف ا ركزت كوهنانتقادات عديدة  نظمة التقليدية لقياس األداء العرضت األت

ابلغ األعلية  ىاأتثَت  خالؿمن من العناصر ادلهمة يف ادلؤسسة اليت تعترب األخَتة  ىذه، )غَت ادللموسة(دوف ادلعنوية
 عتباراهتاا يف ار وتطوير ظلاذج إدارية أتخذبتكلسفة سلتلف ادلفكرين والباحثُت الذبهت بذلك فاف، على أدائها

 لعل، و واإلسًتاتيجي التشغيليوكذا ادلؤشرات ادلالية وغَت ادلالية لقياس األداء ادلاضي وادلستقبلي، متوازف  بشكلو 
 ،التطور التارؼلي ذلابعرض ىذا ادلبحث يف تناوذلا نس واليت بطاقة األداء ادلتوازف،النماذج أبرز وأحدث ىذه 

 أخَتا مدى أعليتها.ناصر األساسية اليت تقـو عليها و العو ا، سلتلف ادلداخل لتكاملها، هوصوال إذل ربليل مفهوم
 ادلطلب األول: التطور التارخيي لبطاقة األداء ادلتوازن

، ربديدا يف اخلمسينات General Electricللعمل الرايدي دلؤسسة  فكرة بطاقة األداء ادلتوازفذور تعود ج
 يف بداية القرف العشرين نفسو ، وكذلك إذل ذبربة مهندسي العمليات الفرنسيُت الذين صمموا1من القرف العشرين

بعدىا ظهرت ادلعادل األوذل  ،أو لوحة إشارات لقياس األداء والذي ؽلثل جدوال ، Tableau de bordبػ ما يسمى
، وىو ػلاوؿ البحث عن وسائل تنفيذ إدارة اجلودة  Arthur Schneidermanلبطاقة األداء ادلتوازف يف كتاابت

Analog Devicesـ، حيث مت استخداـ أوؿ بطاقة أداء متوازف يف مؤسسة 7543الشاملة عاـ 
عتماده على ، اب2

 من اجلوانب منها سرعة التسليم للزبوف، اجلودة، التكلفة.العديد 
يف العدد اخلامس والسبعُت من رللة ىارفارد لألعماؿ   Kaplan and Nortonنشر ـ7551ويف عاـ 

Harvard Business Review "مقاؿ بعنواف The Balanced Scorecard: Measures that Drive 

Performance"3، مفهوما إداراي. 71من أىم  ابطاقة األداء ادلتوازف واحد وعدت ىذه اجمللة مفهـو 
لَتكز فيما بعد على الدور  ىا إطارا مرجعيا إلدارة األداء،عترب ا احلاصل لبطاقة األداء ادلتوازف إف التطور

 توسعت إذل إطار للتغيَتونتيجة لذلك ادلركزي ذلا يف اإلدارة اإلسًتاتيجية ويعتربىا نظاما إداراي متكامال، 
والشكل ادلوارل  وتكوف كمفهـو لإلدارة ادلستدامة،التنظيمي، لتتطور فيما بعد إذل بطاقة األداء ادلتوازف ادلستداـ 

 يوضح مراحل تطور البطاقة:
 

                                                 
1
Jean HELMS-MILLS and others,  Understanding Organizational Change, 1

st
 edition, Routledge, New 

York, USA, 2009, P.100. 
2
Jackie W.DEEM, The relationship of organizational culture to balanced scorecard effectiveness, doctoral 

thesis of business administration, H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship, Nova 

Southeastern University, United States, 2009, P.10. 
3
Lynn BIBLE and others, The Balanced Scorecard: Here and Back, management accounting quarterly,  

vol.7, n°4, Institute of management accountants, Inc, summer 2006, P.19. 
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 (: تطور بطاقة األداء ادلتوازن7-7الشكل رقم )

 
دار الكتب  الطبعة األوذل،مدخل لإلدارة ادلستدامة،  بطاقة العالمات ادلتوازنة: ،خروفآمسلم عالوي السعد و  ادلصدر:

 .03ص. ،2102العلمية، بَتوت، لبناف، 
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بطاقة األداء ادلتوازف بشيء أكثر  ؿ الرئيسية األربعة اليت مرت هباؽلكن عرض األجيا السابقمن الشكل 
 تفصيال فيما يلي: 

 :)م7551(اجليل األول من بطاقة األداء ادلتوازن  .0
وصفت بطاقة األداء ادلتوازف يف ىذه ادلرحلة أبهنا عبارة عن أداة لقياس أداء ادلؤسسة من خالؿ ربط رؤيتها      

توحيد ادلقاييس ادلالية وغَت ادلالية ًتاتيجية، وقد شهدت ىذه ادلرحلة دبقاييس تعكس مدى ربقيق أىدافها اإلس
أال وىي البعد ادلارل، بعد العمالء، بعد العمليات لألداء، وربطها معا من خالؿ وضعها ضمن أربعة أبعاد 

كفاءة بعاد فلال عن أهنا جسدت وبيتم قياس أداء ادلؤسسة ضمن ىذه األ ، حيث1الداخلية وبعد التعلم والنمو
 النظرة ادلتوازنة لتوقعات أصحاب ادلصاحل، والشكل التارل يعكس عناصر اجليل األوؿ من بطاقة األداء ادلتوازف: 

 (: اجليل األول من بطاقة األداء ادلتوازن2-1رقم )الشكل 

 
Source: Robert S.KAPLAN and David P.NORTON, The Balanced Scorecard: Translating 

Strategy into Action, 1
st
 edition, Harvard Business School Press, Boston, USA, 1996, P.9. 

 
                                                 

1
Paul R.NIVEN, Balanced scorecard evolution: a dynamic approach to strategy execution, 1

st
 edition, 

Wiley, USA, 2014, P.21. 

https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Robert%20S.%20Kaplan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=David%20P.%20Norton
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وادلقدمات  رداء ادلتوازف الغموض يف بعض األطوكأي مفهـو إبداعي جديد رافق اجليل األوؿ من بطاقة األ

 :1ييل أعلها فيما ؽلكن اإلشارة إذل ادلفاىيمية

  ،ولد ذلك فأف التعريف والتحديد األورل لبطاقة األداء ادلتوازف جاء واسعا، غاملا وبعالقات سببية بسيطة

 .ينة ذلارؤى وتصورات متبا

  ادلناسبة اليت تنطوي ربت إطار  دلؤشراتعاد، وكذلك إقرار رلموعة اادلالئمة ذلذه األب ؤشراتختيار ادلاكيفية

 من أبعاد بطاقة األداء ادلتوازف.  بعد أي 

 :)م7552 (اجليل الثاين من بطاقة األداء ادلتوازن .2

من  مجلةظهرت عليها  ادلؤسسات منبعد تطبيق اجليل األوؿ من بطاقة األداء ادلتوازف يف العديد 

ادلتمثلة يف ظلوذج الًتابط  فمن العالقات السببية البسيطة إذل العالقات السببية الديناميكية ،التحسينات

ختيار مقاييس األداء إلسًتاتيجي، فلال عن تطوير أسس الزلاور األداء ا اإلسًتاتيجي بُت رلاالت أو

ىذا  عتربوا، 2بذلك نظاما إداراي متكامال بل أصبحتشلا جعلها أكثر من رلرد أداة لقياس األداء،  ادلستهدؼ

 اجليل األكثر تطورا وفعالية عن سابقو.

وىي  ،مفهـو اخلريطة اإلسًتاتيجية  Kaplan and Nortonوإحلاقا دبعطيات اجليل الثاين من البطاقة قدـ

يًتابط البعداف حيث والبعد اإلسًتاتيجي، لمؤسسة من خالؿ البعد العمليايت سلطط يصور النظاـ اإلسًتاتيجي ل

ذباه اخلريطة اإلسًتاتيجية خطوة اببذلك وشكلت ، السبب واألثر عالقاتمع بعلهما من خالؿ استخداـ 

 وؽلكن توضيح اجليل الثاين لبطاقة األداء ادلتوازف من خالؿ الشكل اآليت: ،3اجليل الثالث للبطاقة

 

 

 

                                                 
، الطبعة أساسيات األداء وبطاقة التقييم ادلتوازن سرتاتيجي:ء اإلداسلسلة إدارة األطاىر زلسن منصور الغاليب، و ئل دمحم صبحي إدريس وا1
 .146ص. ،2002 األردف، دار وائل للنشر،عماف، وذل،األ

2
Gavin LAWRIE and Ian COBBOLD, Third-generation balanced scorecard: evolution of an effective 

strategic control tool, International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 53, n
o
7, 

Maidenhead, UK, 2004, P.615. 
الوراؽ للنشر مؤسسة  الطبعة األوذل، ،مدخل إلدارة ادلنظمات يف األلفية الثالثة سرتاتيجية ادلستدامة:دارة اإلاإلدمحم حسُت العيساوي وآخروف، 3

 .283-282، ص ص.2012 األردف، عماف، ،والتوزيع
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 (: اجليل الثاين من بطاقة األداء ادلتوازن) اخلريطة اإلسرتاتيجية(3-1الشكل رقم )

 
Source: Robert S.KAPLAN and David P.NORTON, The Strategy-Focused Organization: How 

Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, 1
st 

edition, Harvard 

Business School Press, Boston, USA, 2001, P.96. 

 ليظهر مع مطلع األلفية الثالثة جيل األداء ادلتوازف، بطاقةمست وقد توالت التطورات والتعديالت اليت 
 .عماؿ يف تلك األلفيةجديد يتماشى مع متطلبات بيئة األ

 
 

 



 اإلطار النظري لبطاقة األداء المتوازن: ولالفصل األ

8 

 

 :)م 1222(اجليل الثالث من بطاقة األداء ادلتوازن .3

ىتمت ابلعبارات اليت تصف ا ،1عتربت نظاما للتغيَت التنظيمياز البطاقة يف ىذه ادلرحلة أهنا ؽل ىم ماأ

ختيار اوضع الغاايت و  أوالإذ يتم  ،ختيار األىداؼ اإلسًتاتيجيةادلقصودة وعدهتا نقطة البداية يف الغاايت ا

 .ادلقاييس
 :2يلي ادلكوانت ؽلكن تلخيصها فيماويشمل اجليل الثالث من بطاقة األداء ادلتوازف العديد من 

 ادلقصود( الغاية بياف(Destination statement : التنظيمية النشاطات بشأف عقالنية قرارات ازباذ أجل من 

يقو، كما غلب ربق إذل تسعى ما حوؿ واضحة ادلؤسسة فكرة ينبغي أف تلع ،لتلك األنشطة واألىداؼ احملددة

 .معينة مستقبلية فًتة وضعها يف ومفصلة مثالية وبطريقة أف تصف تلك الغاايت
 األىداؼ اإلسًتاتيجيةStrategic Objectives  وتشكل ما يتعُت على ادلؤسسة القياـ بو وربقيقو بغية :

 الوصوؿ إذل غايتها يف الوقت احملدد وادلتفق عليو. 
 الربط اإلسًتاتيجي واألبعاد ظلوذجStrategic Linkage Model and Perspectives : ربديد أف يوضح 

 يركز األوؿ األبعاد من نوعُت بُت الفصل يتم ذ، إاألربعة األبعاد بُت منفصل بشكل يتم اإلسًتاتيجية األىداؼ

 البعد يركز على والنمو، والثاين التعلم وبعد العمليات الداخلية بعديف  وادلتمثل للبطاقة الداخلي البعد على

 .وبعد العمالء ادلارل البعديف  وادلتمثل للبطاقة اخلارجي
 ادلقاييس وادلبادراتMeasures and Initiatives  :وتصبح األىداؼ تفاؽ علىاال يتم عندما أنو توضح 

 ادلبادرات ربديد األىداؼ، يتم ربقيق ادلؤسسة ضلو مراقبة تطور على العليا اإلدارة قدرة لدعم زلددة ادلقاييس

 .الالزمة لتحقيق ىذه األىداؼ
 يبُت الشكل ادلوارل ظلوذج اجليل الثالث من بطاقة األداء ادلتوازف:و    

 

 

                                                 
 -يف حتسني أداء ادلؤسسة وحتقيق رضا الزبون يف ظل التوجو حنو حوكمة ادلؤسسات (BSC)دور لوحة القيادة ادلستقبيلة ، عرقوبوعلي 1

 ،2105- 2104 بوقرة، بومرداس، اجلزائر،، جامعة أزلد غَت منشورةاه ، أطروحة دكتور (Groupe SAIDAL )دراسة حالة رلمع صيدال 
 .035.ص

2
Gavin LAWRIE and Ian COBBOLD, The development of the Balanced Scorecard as a strategic 

management tool, PMA Conference, Boston, USA, May 2002, P.P.5-6. 
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 (: اجليل الثالث من بطاقة األداء ادلتوازن4-1الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

دراسة حالة قطاع خدمة اذلاتف  :دور بطاقة األداء ادلتوازن يف قياس وتقييم األداء اإلسرتاتيجيوليد لطرش،  :ادلصدر
 .35ص. ،2108، جامعة دمحم بوضياؼ، ادلسيلة، اجلزائر، ، أطروحة دكتوراه غَت منشورةالنقال يف اجلزائر

 :)م1227(اجليل الرابع من بطاقة األداء ادلتوازن  .4

عتبار متطلبات  أتخذ يف االدل ما انياهتا ومزاايىا أف تصمد طويال،ألي أداة إدارية مهما كانت إمكال ؽلكن      

 جتماعية ادلرتبطة بتطلعات اجملتمع من قيمأىم تلك ادلتغَتات، ادلتغَتات االالبيئية اخلارجية احمليطة ابدلؤسسة ولعل 

يو ونستمد منو موارد فحملافظة على الكوكب الذي نعي  وثقافة بشكل عاـ، وادلتغَتات البيئية اليت ترتبط اب

مؤسساتنا من جانب آخر، وأتسيسا على ذلك فقد جرى تطوير البطاقة لتلم بعدا أو منظورا خامسا يهتم 

 يتم حيث،1بقياس وتقييم ادلتطلبات اليت يفرضها كل من اجملتمع والبيئة لتصبح بطاقة األداء ادلتوازف ادلستداـ

 والشكل ادلوارل يوضح اجليل الرابع لبطاقة األداء ادلتوازف: ،فيو ادلستداـ والتحكم األداء قياس أبعادىاة بواسط

 

                                                 
 ،2102دار الكتب العلمية، بَتوت، لبناف،  الطبعة األوذل،بطاقة العالمات ادلتوازنة: مدخل لإلدارة ادلستدامة،  مسلم عالوي السعد وآخروف،1
 .09-18ص. ص
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 (: اجليل الرابع من بطاقة األداء ادلتوازن5-1الشكل رقم )

 
Source: Nan CHAI, Sustainability Performance Evaluation System in Government: 

a balanced scorecard approach towards sustainable development,1
st
 edition, Springer, Holland, 

Amsterdam, 2009, P.113. 

جتماعي، البعد اال قتصادي،وازف ادلستداـ تتكوف من البعد االمن الشكل أعاله يتلح أف بطاقة األداء ادلت     
 قياس األداء ادلستداـ للمؤسسة.سمح بواليت تبعد التعلم والنمو، و  بعد العمليات الداخلية البعد البيئي،

 ادلطلب الثاين: مفهوم بطاقة األداء ادلتوازن
 Kaplan and Norton تعد بطاقة األداء ادلتوازف إحدى النماذج اإلدارية احلديثة اليت مت تقدؽلها من طرؼ     

الذي ساير النماذج  القصوركمفهـو جديد لإلدارة اإلسًتاتيجية، ظلوذج يتميز عن غَته كونو تغلب على 
وقد مت تسمية ىذا النموذج ، ية، خالؿ األجلُت القصَت والطويلمال الية وغَتمحتوائو دلقاييس التقليدية، اب

وبطاقة األداء ادلتوازف واليت تًتجم  نة، بطاقة اإلصلازات ادلتوازنة،ابلعديد من ادلسميات منها بطاقة العالمات ادلتواز 
 Tableau de bord ػ، أما يف الدوؿ الفرانكفونية فتًتجم إذل الفرنسية بBalanced Scorecardابإلصلليزية إذل 

prospectifستشرافية.، دبعٌت لوحة القيادة اال 
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 :تعريف بطاقة األداء ادلتوازن .0
تناوؿ الكثَت من ت اكوهن   ينظر إليها،حبسب الزاوية اليت لبطاقة األداء ادلتوازفقدمت العديد من التعارؼ 
 Kaplanكل من   هاعرف، حيث اإلسًتاتيجيةدلالية، اإلدارية و س اجلوانب اسب ياجلوانب واجملاالت ادلتداخلة، فه

and Norton  حوؿ أداء شاملة ألصحاب اإلدارة العليا ادلقاييس اليت تعطي نظرة سريعة و على أهنا رلموعة من
  .1دبثابة احملرؾ وراء األداء ادلارل ادلستقبليوأخرى تشغيلية مؤسستهم، مقاييس مالية 

نظاـ لإلدارة  ، فهي2تصاؿسًتاتيجية، نظاـ للقياس وأداة لالعلى أهنا نظاـ لإلدارة اإل  Paulهاكما عرف
ور سبثلت يف كل سًتاتيجيتها وأىدافها، ىذه احملاإى زلاور مشتقة من رؤية ادلؤسسة، كوهنا تشمل علاإلسًتاتيجية  
نظاـ للقياس جلمعها  عن كوهناوبعد التعلم والنمو، أما  العمالء، بعد العمليات الداخليةبعد  ادلارل،من البعد 

سًتاتيجية ادلؤسسة إذل أىداؼ زلددة، مقاييس، غاايت إارل وغَت ادلارل من خالؿ ترمجة بُت مقاييس األداء ادل
تصاؿ والتواصل دلا توفره من معلومات أداة لال ينو ابستمرار، وعن كوهناومبادرات لتقييم أدائها والعمل على ربس

 .ارية، فهي جزء من نظاـ ادلعلوماتمتكاملة عن أداء ادلؤسسة دلختلف ادلستوايت اإلد
يستعمل يف ترمجة اإلسًتاتيجية إذل أىداؼ  سًتاتيجي متكامل،إأهنا إطار لى ع  Fabienneهاوقد عرفت     
بُت  ة األجل،قصَت طويلة و الالتوازف( بُت األىداؼ األخَت )ومقاييس بشكل متوازف، يكوف ىذا  تشغيلية

 .3وبُت مقاييس األداء ادلارل واألداء ادلستقبلي ادلؤشرات ادلالية وغَت ادلالية
مقاييس األداء ادلارل وغَت ادلارل لتقييم بُت  وازنةمسها رباوؿ ادلاعلى أهنا أداة من  Horngren et al عرفهاو 

ات األساسية ألف ادلؤشرات غَت ادلالية والتشغيلية تقيس التغيَت  ،القصَت والطويل يف تقرير واحداألداء على ادلدى 
 .4ادية يف ادلستقبلتشَت إذل احتماؿ خلق قيمة اقتص، واليت ةؤسساليت تقـو هبا ادل
ضرورية اليت تعترب و على أهنا نظاـ يقـو بتحديد وتقييم عوامل النجاح األساسية،  حبريي سعد هاكما عرف

واألثر لتعمق يف فهم العالقة بُت السبب لبلوغ أىداؼ ادلؤسسة وأتكيد النجاح ادلستقبلي، ويتحقق ذلك اب

                                                 
1
Rober S.KAPLAN and David P.NORTON, The  Balanced  scorecard: measures that drive performance, 

Harvard Business review,vol.70, n
o
1, Harvard Business School, Boston, USA, January – February , 1992, 

P.71. 
2
Paul R.NIVEN, Balanced scorecard step by step: mascimizing Performance and maintaining results, 2

nd
 

edition,   John Wiley and sons ,Inc, New York, USA, 2006, P.13.  
3
Fabienne GURRA, Pilotage stratégique de l’entreprise:Le rôle du tableau de bord prospectif, éditions de  

Boeck université, Bruscelles, Belgique, 2007, P.112.   
4
Charles T.HORNGREN and others, Management and cost accounting, Pearson Education Limited, Italy,  

2008, P.776. 
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عنو، كما تقسم بطاقة األداء ادلتوازف بيئة العمل إذل أربعة أبعاد، وؽلكن أف تشمل أكثر من ذلك إف كاف  جالنات
 .1ضروراي وشلكن التطبيق
إسًتاتيجية ادلؤسسة ينبثق من رؤية و  نظاـ شامل لإلدارة اإلسًتاتيجية،على أهنا  داليدا ايف حُت عرفته

 .2وترمجتها وتوصيلها إذل كافة ادلستوايت يف شكل مقاييس متوازنة ذبمع بُت ادلقاييس ادلالية وغَت ادلالية
لى ترمجة رسالة ادلؤسسة شلا سبق ؽلكن القوؿ أف بطاقة األداء ادلتوازف نظاـ إداري فعاؿ ومتكامل، يعمل ع      

وإسًتاتيجيتها إذل أىداؼ قصَتة وطويلة األجل، تغطي ىذه األىداؼ اجلوانب ادلالية وغَت ادلالية بصورة شاملة 
ومتوازنة، من خالؿ مقاييس توزع على األبعاد األربعة البعد ادلارل، بعد العمالء، بعد العمليات الداخلية وبعد 

  تابعة األداء احملقق فعال لتحليلو، تقوؽلو والتحكم فيو.التعلم والنمو، بغية تسهيل م
 :طاقة األداء ادلتوازن ادلستدامتعريف ب .2

يف معزؿ عن اجملتمع، ظهرت تعمل  حبكم التطورات اليت شهدهتا بيئة األعماؿ، واليت جعلت ادلؤسسات ال
، التنمية (Social responsibilityجتماعية)احلديثة على رأسها ادلسؤولية اال اإلدارية من النظرايت العديد
(، كل ذلك أضفى تطورا Citizen entreprise( وادلؤسسة ادلواطنة)Sustainable developement)ةادلستدام

ازف لتصبح بطاقة األداء ادلتو  ،7551سنة  Kaplan and Nortonعلى مفهـو البطاقة اليت اقًتحها كل من 
العديد من  ، وقد كانت ىناؾ3ادلستوى اإلسًتاتيجي للمؤسسات ستدامة علىادلستداـ أداة لدمج قلااي اال

، Sahaltegget and Burritt ، Bieker and Gminderسهاماتإات للباحثُت يف ىذا اجملاؿ منها سهاماإل
Frank Figge, Tobias Hahn, Stefan Schaltegger and Marcus Wagner  سهاماتإوZingales and 

Hoderts. 
تتكامل  أهنا أداة لإلدارة ادلستدامة، ف ادلستداـ علىز اداء ادلتو بطاقة األet al  Frank Figge وقد عرؼ      

 - Non، من خالؿ إضافة بعد خامس ربت مسمى الالسوقيجتماعية والبيئيةقتصادية، االاالفيها األبعاد الثالثة 

market 
4

.  

                                                 
  . 219.ص ،2114، الطبعة األوذل، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، إدارة توازن األداء حبَتي، سعد صادؽ1
رتاتيجية على األداء التنافسي للبنوك: دراسة جتريبية ستوازن لألداء وإدارة ادلخاطر اإلأثر التكامل بني القياس ادلداليدا دمحم عادؿ الدواييت، 2

 .27، ص.2107 للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر،، منشورات ادلنظمة العربية على عينة من البنوك التجارية
3
Idalina DIAS-SARDINHA and others, Developing Sustainability Balanced Scorecards for Environmental 

Services: A Study of Three Large Portuguese Companies, Environmental Quality Management , vol.16, 

n
0
4, Wiley, 18 June 2007, P.13. 

4
Frank FIGGE and others, The Sustainability Balanced Scorecard – linking sustainability management to 

business strategy, Business Strategy and the Environment , vol.11, n
0
5, Wiley, 9 September 2002, P.272.  
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تعليمية تسهل التعبَت عن أىداؼ ادلؤسسة،  أداةو  ستدامة،أهنا منهج لال على et al Biekerكما عرفها      

للتخطيط كوهنا قيق ىذه األىداؼ، كما أهنا أداة وتوضح العالقات السببية، فلال عن ربديد الوسائل لتح

 اخلريطة اإلسًتاتيجية ادلستدامة،تساعد على معرفة وربديد األىداؼ اإلسًتاتيجية واليت من خالذلا يتم إنشاء 

       .1تقريرية كأداة إبالغية عتبارىاان ا ؽلكوأخَتا وليس آخر 

، يتم من على أهنا نظاـ لإلدارة ادلستدامةعتبار بطاقة األداء ادلتوازف ادلستداـ امن التعريفُت السابقُت ؽلكن      

األربعة ، تستند يف ذلك إذل األبعاد للتحكم فيها جتماعية والبيئيةقتصادية، االخالذلا قياس وتقييم ادلتطلبات اال

جتماعي لبعدين االابإلضافة إذل ا Kaplan  and  Nortonقًتحها كل من اجودة يف البطاقة التقليدية اليت ادلو 

    والبيئي.

 ادلطلب الثالث: ادلداخل اخلمسة لتكامل بطاقة األداء ادلتوازن

ويف ىذا  جتماعية والبيئية،اال ،كل من األمور االقتصاديةازف ادلستداـ إطارا قواي إلدارة  تعد بطاقة األداء ادلتو 

 وفيما يلي ىذه  جتماعي والبيئي،االأف ىناؾ ثالث إمكانيات لدمج البعد  Figge et al الصدد يرى

 :  2اإلمكانيات الثالثة

   .للبطاقة األربعة األبعاد يف جتماعيةواال البيئية ادلقاييس دمج .0

 .احلسباف يف جتماعيةواال البيئية األمور أيخذ الالسوقي بعد إضافة .2

  جتماعي.واال البيئي ابألداء خاصة بطاقة صياغة .3

مج ادلسائل مخسة طرؽ شلكنة لد ىناؾ أف على 2110 سنة  Bieker et Gminderكما توصل الباحثُت       

 : 3يف بطاقة األداء ادلتوازف وىي كالتارلجتماعية البيئية واال

 

 

                                                 
1
Thomas BIEKER and Carl ULRICH GMINDER,  Managing Corporate Social Responsibility by using 

the: Sustainability-Balanced Scorecard, the 10th International Conference of the Greening of Industry 

Network, Göteborg, Sweden, June 2002, P.7. 
2
Frank FIGGE and others, the sustainably balanced scorecard theory and application of a tool for value-

based sustainability management, the greening of industry  of network  conference, corporate  social  

responsibility governance for  sustainability, center  for  sustainability management , Luneburg, Germany, 

2002, P.P.7-9. 
3
Denis TRAVAILLÉ et Gérald NARO, Les Sustainability Balanced Scorecards en question: du Balanced 

Scorecard au Paradoxical Scorecard, Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité,  Montréal, 

Canada, May 2013, P.16. 
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 : Partial SBSCاجلزئية ادلستدام ادلتوازن األداء بطاقة .0

بعناية من بطاقة األداء  ادلختارة األبعاد بعض يف جتماعية والبيئيةاال ادلؤشرات من اثنُت أو واحد يتم إدماج

العمليات الداخلية، بعد  ستدامة على سبيل ادلثاؿ بعداال ألمور أكثر معرضة تكوف ادلتوازف التقليدية، واليت

 خطوة أوذل ضلو إدارة مستدامة.عتباره اآاثر زلدودة، فإنو ؽلكن وعلى الرغم من أف التكامل اجلزئي لو ، العمالء

 :Transversal SBSCالعرضية  ادلستدام ادلتوازن األداء بطاقة .2
سًتاتيجية التنمية إفتدمج بذلك  للبطاقة، األربعة األبعاد يف جتماعيةواال البيئية ادلؤشرات إدخاؿ يتم
 سًتاتيجيةاإلاؼ لتحقيق األىد اسًتاتيجية، فتكوف بذلك زلفز يف العالقات السببية للخريطة اإل ادلستدامة

 .للمؤسسة ورؤيتها
 :Additive SBSCادلضاف  البعد ذات ادلستدام ادلتوازن األداء بطاقة .3

 من شأف ىذاو  للبطاقة، األربعة األبعاد إذل جتماعيةواال البيئية ستدامةابال خاص خامس بعد إضافة يتم
 ادلعرضة بدرجة كبَتة ادلؤسسات يف تطبيقو ادلمكن ادلؤسسة، ومن يف ستدامةاال حالة احلل أف يعزز إذل حد كبَت

 .ستدامةاال ألمور
 :Total SBSCالكلية  ادلستدام ادلتوازن األداء بطاقة .4

د ادلتوازف التقليدية إبضافة بع، ألهنا تقـو على التكامل وتوسيع نطاؽ بطاقة األداء األكثر مشوال يوى
جتماعية، يرتبط ابدلؤشرات ادلستقبلية اخلاصة ابألبعاد األربعة كلها، شلا غلعل خامس يهتم ابألمور البيئية واال
 العالقات السببية واضحة. 

 :Shared SBSCادلشاركة  ادلستدام ادلتوازن األداء بطاقة .5
 أجزاء بعض ادلؤسسة لبطاقة األداء ادلتوازف ادلستداـ يف استخداـ تعٌت ندماج اجلزئي،لالوىي إمكانية أخرى 

مثل إدارة التنمية ادلستدامة، أو وظيفة ادلوارد  تشغل بطاقة األداء ادلتوازف لوظيفة زلددة فهي فقط، ادلؤسسة
 .البشرية

أببعاده اخلمسة الكلية  ادلستداـ ادلتوازف األداء مت أخذ ظلوذج بطاقة وحسب ادلعلومات البسيطة للباحثة،
كمحاولة للتجسيد بعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو   ، البعد البيئي،جتماعيقتصادي، البعد االالبعد اال

 نظرا دلميزاتو وخصائصو.
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 عناصر أساسية تقوم عليها بطاقة األداء ادلتوازن  ادلطلب الرابع:
 خالذلا آلية عمل ىذه البطاقة وادلتمثلة يف اآليت:األداء ادلتوازف عناصر أساسية تتبلور من  بطاقةتلم 

 : Future visionادلستقبلية الرؤية .0

ىي وصف لتوجو ادلؤسسة وطموحها الذي ستكوف عليو مستقبال، وىي تتسم ابلعمومية والشموؿ بدوف 

لوضع رسالة ادلؤسسة، كما تعد أقوى األدوات  قواي اأساس تعتربو  للوسائل الالزمة للوصوؿ إذل ذلك،ربديد 

لتطلع ابالتحفيزية وجب توصيلها لكل العاملُت وإقناعهم هبا، وأكثر الرؤى فعالية ىي اليت تلهم أعلاء ادلؤسسة 

 ، وىي نقطة البداية يف بناء بطاقة األداء ادلتوازف.1لألفلل

 :Strategyاإلسرتاتيجية  .2

زباذىا، واخلطط والتدابَت لتحقيق األىداؼ اليت قامت ادلؤسسة امل األفعاؿ واإلجراءات اليت يتم تشمل رل

 ، وربديدىا اخلطوة الثانية عند بناء بطاقة األداء ادلتوازف.2بتحديدىا

 : Strategy mapsاإلسرتاتيجية اخلريطة .3

األداء ادلتوازف حيث تستخدـ كل سبثيل مصور إلسًتاتيجية ادلؤسسة يف صفحة واحدة، أساسية يف بطاقة 

سيدفع للتغيَت، فهي إطار عمل مرئي لعالقات  رلاالهتا أو أبعادىا، وتصف كيف سيتم إنشاء القيمة وما الذي

  .3السبب والنتيجة، وبشكل عاـ اخلريطة اإلسًتاتيجية جزء من بطاقة األداء ادلتوازف

 :Cause et effect linkagesعالقات السبب والنتيجة  .4

فًتاضات حوؿ السبب والنتيجة، واليت تكوف مشاهبة لعبارات سًتاتيجية من خالؿ رلموعة من االدد اإلرب

الرئيسي يف بطاقة األداء ادلتوازف ىو عالقات سببية واضحة وجلية بُت األبعاد، ربدد  فاالفًتاض إذف(، –)إذا 

 .4وغَت ادلارل للمؤسسةاليت تعكس صورة األداء ادلارل  العالقات بُت األىداؼ وادلقاييس

 
                                                 

 ، ص2015 والطباعة، عماف، األردف،، الطبعة األوذل، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع اإلسرتاتيجية والتخطيط اإلسرتاتيجيبالؿ خلف السكارنو، 1
 .012-010ص.

2
Tobias WEIGL, Strategy, Structure and Performance in a Transition Economy: An Institutional 

Perspective on Configurations in Russia, 1
st
 edition, Gabler Edition Wissenshaft, Germany, 2008, P.18. 

3
Phil JONES, Strategy Mapping for Learning Organizations: Building Agility into Your Balanced 

Scorecard, 1
st
 edition, Routledge, New York, USA, 2011, P.11. 

، حبوث وأوراؽ وادلميزاتداء ادلتوازن احملاور داء ادلؤسسي: مدخل قياس األداء كمدخل لتحسني جودة األقياس وتقييم األعبد الرحيم دمحم،  4
 .223-222ص. ص ،2117فيفري  ،عمل ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر



 اإلطار النظري لبطاقة األداء المتوازن: ولالفصل األ

06 

 

 (: عالقات السبب والنتيجة2-7الشكل رقم )

 
Source: Robert S.KAPLAN and David P.NORTON, The Strategy-Focused Organization: How 

Balanced  Scorecard  Companies Thrive in the New Business Environment, 1
st
 edition, Harvard 

Business School Press, Boston, USA, 2001, P.77. 

 :Perspective)ادلنظور( البعد .5

دة، فهو ػلدد يف سياؽ عنصر رئيسي يف اإلسًتاتيجية لتحديد األىداؼ ووضع ادلقاييس لقياس النتائج احملد
 حددىاوقد ال تكوف األبعاد األربعة كما  ا تقييم أداء ادلؤسسة،سًتاتيجية اجلوانب اليت يتم من خالذلاخلريطة اإل

Kaplan and Norton  ات احلكومية ؤسسوىذا أمر شائع إذل حد ما، فادلتتماشى مع إسًتاتيجية ادلؤسسة
وغَت الرحبية ال تًتدد يف تغيَت، إعادة ترتيب، أو إضافة أبعاد لتناسب الثقافة التنظيمية اخلاصة هبا، وىناؾ مخسة 



 اإلطار النظري لبطاقة األداء المتوازن: ولالفصل األ

07 

 

جتماعي، البعد البيئي، بعد العمليات قتصادي، البعد االقة األداء ادلتوازف وىي البعد االأبعاد أساسية يف بطا
 .1الداخلية وبعد التعلم والنمو

 :Objectives األىداف .6
وغلب أف تكوف  ،واليت تساىم يف ربقيق رؤية ورسالة ادلؤسسة ىداؼ عن النتائج ادلنشود ربقيقهاتعرب األ

يتم توزيع األىداؼ على األبعاد اخلمسة لتنفيذىا، و لة وزلددة بوقت زمٍت زلددة، قابلة للقياس، للتحقيق، معقو 
 .2لبطاقة األداء ادلتوازف

 :Measuresادلقاييس  .7
قدرة ادلؤسسة على ربقيق أىدافها وأنشطتها  قياس األداء ومعرفة مدىىي الوسيلة اليت ؽلكن من خالذلا 

 .3طبقا دلا ىو زلدد يف اخلطط، ويفًتض أف تكوف ذو طابع كمي
 :Targets)ادلستهدفات( الغاايت .8

ضلراؼ)سلبا أو إغلااب( عن اذلدؼ قياس بناء عليها لتحديد مقدار االمقدار زلدد أو نسبة زلددة يتم ال
 يف الصناعة، أو قطاع ادلؤسسة، أوادلقرر ربقيقو، ويتم ربديد ىذه النسبة أو ادلعيار بناء على أفلل ادلمارسات 

ستعانة ببعض األلواف القياسية واليت تسهل عملية للسنوات السابقة، مع االلتارؼلية عتماد على البياانت اابال
 .4استقراء احلالة بشكل سريع

 :Strategic initiativesاإلسرتاتيجية  ادلبادرات .9
سًتاتيجي، ودبثابة النشاطات اليت يركز عليها األفراد للتأكد من ربقيق ىي برامج عمل توجو األداء اإل

 بطاقة اإلسًتاتيجية، وعليو فإف كل ادلبادرات يف ادلؤسسة غلب أف تكوف متناسقة مع اإلسًتاتيجية يفالنتائج 
 .5بطاقة األداء ادلتوازف

                    
                                                 

1
Christopher PRICE and others,  Building Performance Dashboards and Balanced Scorecards with SQL 

Server Reporting Services, 1st Edition, Wiley, USA,  2014,  P.P.197-198.  
ستخدام  بطاقة األداء ادلتوازن وأثره يف تعزيز ادليزة التنافسية يف ادلصارف السودانية: دراسة ميدانية على التخطيط اب، وجدي وقيع هللا الطيب2

 .46ص.، 2107 السوداف، ، جامعة السوداف للعلـو والتكنولوجيا،غَت منشورةاه ، أطروحة دكتور عينة من ادلصارف
، االقتصادية العلـو ، رللةللمعاشات القومي ابلصندوق األداء تقومي يف ودورىا ادلتوازن األداء بطاقةمنصور،   الرمحن فتحو  احلميد عبد معتصم3

 .66ص. ،2105، ادلملكة العربية السعودية، 2، العدد06اجمللد 
، الطبعة األوذل، دار األايـ للنشر والتوزيع، عماف، ادلتوازن التغيري التنظيمي: منظور األداءنعمة عباس اخلفاجي، و ضمُت ايغي  إحساف دمحم4

 .50، ص.2104األردف، 
، 2117ردف، األ عماف، ، دار زىراف للنشر والتوزيع،دراسات يف االسرتاتيجية  وبطاقة التقييم ادلتوازنطاىر زلسن الغاليب، و  دريسإوائل دمحم 5

 .087ص.
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 ادلطلب اخلامس: أمهية بطاقة األداء ادلتوازن

 تستمد بطاقة األداء ادلتوازف أعليتها من خالؿ النقاط التالية: 

 ادلستوايت مجيع على وتقوؽلو بشكل دوري لتحسينو األداء ادلستداـ لقياس نظاـ ادلتوازف األداء بطاقة تعترب .0

  .اخلمسة األبعاد موزعة على مالية وغَت مالية مقاييس على ادلؤسسة، يعتمد يف ذلك يف ادلختلفة والوظائف

ىي  مخسة أبعاد يف منظمة ومقاييس أىداؼ إذل سًتاتيجية ادلؤسسةوإ ةرسال بًتمجةبطاقة األداء ادلتوازف  تقـو .2

 .والنمو التعلم الداخلية وبعد العمليات بعد جتماعي، البعد البيئي،، البعد االقتصاديالبعد اال

إلدارة على ستدامة ادلؤسسات، حيث أف إجراءات صياغتها ذبرب اابطاقة األداء ادلتوازف يف إظهار تساىم  .3

 .عالقات السبب واألثرستدامة اذلامة وربديد ربديد إسًتاتيجيات اال

أهنا ، وتدخلها يف العمليات التشغيلية للمؤسسة، لذا ؽلكن القوؿ ستدامةاألداء ادلتوازف أىداؼ االتلم بطاقة  .4

 مثل ما جاءت بو ادلواصفات القياسية دلنظمة اإليزو. ستدامة ادلؤسساتلن تستبعد األدوات األخرى ال

جتماعية ببية بُت األبعاد االقتصادية، االعل من ادلمكن فهم كيف تنشأ العالقات الستوفر إطارا مرجعيا غل .5

 .فر التغذية العكسية لإلسًتاتيجيةوالبيئية وكذا تو 

 ،ؽلكن أف تعزز الشفافية، كما خرىواألقساـ األ اإلدارات أداء عن ودقيقة واضحة صورة لإلدارة العليا توفر .6

 .جتماعية والبيئيةقتصادية، االااللقيمة ادللافة ا

  وأىدافها وتساىم يف إصلاز إسًتاتيجيتها قريبة ادلدى،إسًتاتيجية ادلؤسسة بعيدة ادلدى مع أنشطتها بُت تربط  .7

            .فعاليةو كفاءة   ابألساليب األكثر 
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 ادلبحث الثاين: أبعاد بطاقة األداء ادلتوازن
حتوائها على رلموعة من ادلقاييس اليت األداء ادلستداـ للمؤسسة، اباور بطاقة األداء ادلتوازف على زل تشمل

 Kaplanوبصفة مستمرة ومنتظمة لتقييمو والتحكم فيو، وقد ترجم تعطي صورة شاملة ومتكاملة عن األداء
and Norton لتزاـاوسيعها إبضافة أبعاد تتعلق دبدى الرؤية واإلسًتاتيجية إذل أربعة أبعاد، ليتم فيما بعد ت 

التوازف بُت األىداؼ  بتحقيق ىذه األبعاد تسمح جتماعية وإسهامها يف التنمية ادلستدامة،ادلؤسسة دبسؤوليتها اال
أوضح أف كل بعد من أبعاد البطاقة  ، كماطويلة األجل وكذلك التوازف بُت األىداؼ ادلالية وغَت ادلاليةالقصَتة و 

ولتسليط اللوء على سلتلف أبعاد  ادلستهدفات، وادلبادرات.ادلقاييس،  األىداؼ، ػلتوي على أربعة عناصر وىي
جتماعي، البعد البيئي، بعد ، البعد االللبطاقة قتصاديازف سيتناوؿ ىذا ادلبحث البعد االبطاقة األداء ادلتو 

 العمليات الداخلية وأخَتا بعد التعلم والنمو.
 قتصادي لبطاقة بطاقة األداء ادلتوازن ادلطلب األول: البعد اال

إبرضاء األطراؼ اخلارجية ادلتمثلة يف ادلساعلُت والعمالء، حيث لبطاقة األداء ادلتوازف قتصادي يهتم البعد اال     
سبثال   قتصادي بعدين فرعيُتللبعد اال وقد خصصتعمل ادلؤسسة على وضع أىداؼ إسًتاتيجية لتحقيق ذلك، 

 يف البعد ادلارل وبعد العمالء:
 :Financial perspectiveبطاقة األداء ادلتوازن البعد ادلايل ل .0

 فهو، األداء ادلستداـ والتحكم فيوزلورا مهما لتقييم و  البعد ادلارل أحد أىم أبعاد بطاقة األداء ادلتوازف يعد     
على  يس موجهة لتحقيق األىداؼ والوقوؼنتائجو مقايسبثل حيث  األخرى، زلصلة نتائج األبعاديشَت إذل 

مستوى األرابح اليت حققتها إسًتاتيجية ادلؤسسة، ومعرفة تكاليف اإلنتاج وزلاولة زبفيلها ابدلقارنة مع تكاليف 
اإلنتاج يف ادلؤسسات ادلشاهبة، ويركز ىذا البعد أيلا على العائد على رأس ادلاؿ ادلستثمر الناتج عن زبفيض 

 .1اليف وظلو حجم ادلبيعات احلالية واجلديدة، والعائد على حقوؽ ادلالكُت والعائد على إمجارل األصوؿالتك
 كيف غلب أف نظهر أماـ ادلساعلُت ؟  اإلجابة عن السؤاؿ التارل:وػلاوؿ البعد ادلارل      

 :2وىيىداؼ ادلالية حسب ادلراحل األساسية اليت سبر هبا ادلؤسسة األ Kaplan and Nortonوقد خلص 
 

                                                 
 .581، ص.2103ردف، ثراء للتشر والتوزيع، عماف، األإوذل، دار ، الطبعة األ: منظور تكاملي حديثسرتاتيجيةدارة اإلاإلانصر دمحم سعود،  1

2
Robert S.KAPLAN and David P.NORTON, The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, 

1
st
 edition, Harvard Business School Press, Boston, USA, 1996, P.P.49-50. 

https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Robert%20S.%20Kaplan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=David%20P.%20Norton
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  مرحلة النموGrowth: ىتماـ بنمو ادلبيعاتية تورل االتعتمد ادلؤسسة يف ىذه ادلرحلة على أىداؼ مال ،
احلفاظ على مستوايت  دد، إطالؽ منتجات وخدمات جديدة،ج الدخوؿ يف أسواؽ جديدة، استقطاب عمالء

  تنمية قدرات العاملُت وإنشاء قنوات تسويقية وتوزيعية جديدة.، افية لتطوير ادلنتجات والعملياتاإلنفاؽ الك
 ستقرار مرحلة االSustain : تركز األىداؼ ادلالية يف ىذه ادلرحلة على ادلقاييس ادلالية التقليدية، مثال العائد

ستثمارية للمؤسسات إلمجارل، ويتم تقييم ادلشاريع االعلى رأس ادلاؿ ادلستثمر، الدخل التشغيلي، وىام  الربح ا
ستخدـ بعض ادلؤسسات مقاييس مالية أحدث ت التدفقات النقدية ادلخصومة، كمايف ىذه ادلرحلة من خالؿ 

 مثال القيمة االقتصادية ادللافة.
  مرحلة النضجHarvest 6 التدفقات حيث يتم يف ىذه ادلرحلة الًتكيز على األىداؼ ادلالية اليت تعظم
با أي ستثمارات اليت سبت يف ادلرحلتُت السابقتُت، ولن يكوف ىناؾ تقرينقدية، واليت تكوف نتيجة حصاد االال

 لتوسيع القدرات بسبب الوقت القصَت ادلتبقي يف احلياة االقتصادية للمؤسسة. إنفاؽ للبحث أو التطوير أو
ابدلراحل اليت ؽلكن أف سبر هبا ابدلؤسسة من مرحلة  ؽلتلك ادلنظور ادلارل ثالث أىداؼ إسًتاتيجية مرتبطةو 
 :1ما يليثلت ىذه األىداؼ اإلسًتاتيجية فيستقرار ومرحلة النلج، سبنمو، االال
  :دة، جذب عمالء جدد، دخوؿ يويقصد بذلك طرح منتجات وخدمات جدظلو اإليرادات ومزيج ادلنتجات

 أسواؽ جديدة وتغيَت ادلزيج إذل منتجات وخدمات ذات قيمة ملافة عالية، وإعادة تسعَتىا. 
  زبفيض التكاليف وربسُت اإلنتاجية: وتتمثل يف زبفيض التكاليف ادلباشرة وغَت ادلباشرة، وتقاسم ادلوارد

 ادلشًتكة مع وحدات األعماؿ ابدلؤسسة.
 ويقصد بو زبفيض مستوايت رأس ادلاؿ العامل ادلطلوب لدعم حجم ومزيج معُت من ستغالؿ األصوؿ: ا

 األعماؿ.
   ات يسًتاتيجالثالث اليت سبر هبا ادلؤسسة واإلوالشكل ادلوارل يوضح سلتلف األىداؼ ادلالية حسب ادلراحل 

 ادلناسبة لذلك: 
 

 
 
 

                                                 
1
Ibid, P.52. 
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 ادلؤسسة حسب ادلرحلة اليت دتر هبا(: ادلقاييس ادلالية ادلناسبة إلسرتاتيجية 7-7اجلدول رقم )
 األىداف اإلسرتاتيجية 

منو اإليرادات ومزيج 
 ادلنتجات

ختفيض التكاليف وحتسني 
 اإلنتاجية

 استغالل األصول

 
 
 
 
 
 
 ادلراحل

 
 
 النمو

معدؿ ظلو ادلبيعات يف -
 القطاع.
اإليرادات من  نسبة-

، ادلنتجات اجلديدة
 اخلدمات والعمالء.

 عامل.اإليرادات / -
 
 

االستثمار)نسبة من -
 ادلبيعات(.

البحث والتطوير -
 )نسبة من ادلبيعات(.

 
 

 اإلستقرار

حصة العمالء -
 ادلستهدفُت.

نسبة اإليرادات من -
 ادلنتجات اجلديدة.

 رحبية العمالء.-

 التكلفة مقارنة مع ادلنافسُت.-
 معدالت زبفيض التكاليف.-
التكاليف غَت ادلباشرة )نسبة -
 ادلبيعات(.من 

معدؿ رأس ادلاؿ  -
 العامل.
معدؿ العائد على -

 رأس ادلاؿ ادلستثمر.
ؿ العائد على معد-

 األصوؿ.
 رحبية العمالء.- جضالن

نسبة العمالء غَت -
 ادلرحبُت.

تكلفة الوحدة )لكل وحدة -
 لكل معاملة(. إنتاج،

 فًتة التسديد.-
 اإلنتاجية.-

Source: Robert S.KAPLAN and David P.NORTON, The Balanced Scorecard: Translating 

Strategy into Action, 1st edition, Harvard Business School Press, Boston, USA, 1996, P.52. 

 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Robert%20S.%20Kaplan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=David%20P.%20Norton
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 بطاقة األداء ادلتوازف:البعد ادلارل يف ادلوارل  شكلال يوضحو 
 ادلتوازنبطاقة األداء البعد ادلايل يف (: 7-1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Gavin Lawrie, Cobining EVA wih balanced scorecard to improve strategic focus and 

alignment, 2GC Active management, UK, 2116, P.7. 

عتمادىا للوصوؿ إذل امن ادلؤشرات اليت ؽلكن للمؤسسة  من خالؿ الشكل أعاله يتلح أف ىناؾ العديد
 إخل.أىدافها ادلالية من زبفيض للتكاليف، زايدة عائد ادلبيعات، زايدة معدؿ العائد على رأس ادلاؿ...ربقيق 
فهو  ،هاتسًتاتيجيإ يظهر صلاح ادلؤسسة يف تنفيذ ادلارل يف بطاقة األداء ادلتوازفالبعد  كن القوؿ أفشلا سبق ؽل     

ذباه األطراؼ ذات ادلصلحة من إدارة عليا، مساعلُت، والذي يعكس صورة أدائها ، ة ألنشطتهاياحملصلة النهائ
 إخل.عمالء...

 :Customer Perspectiveبطاقة األداء ادلتوازن بعد العمالء ل .2
 علية عن األىداؼ ادلالية، فتحقيقيعترب احلصوؿ على العميل واالحتفاظ بو وتعزيز والئو ىدؼ ال يقل أ

 إذل العميل على لمؤسسة، ذلذا ينظر التوجو احلديثقتصادي لواالاشر على ربسُت األداء ادلارل لو أثر مب ذلك
لعمػالء يف قلػب وضع متطلبات وحاجػات اعلى  ؤسساتعتمدت ادلاأنو سبب وجودىا وأساس بقائها، ف

يؤدي بعد العمالء يف ، و وأبسعار معقولةالؿ تقدًن منتجات بنوعية متميزة ق رضاىم من خيتحقسًتاتيجيتها، لإ
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األداء ادلتوازف دورا زلوراي يف بلوغ ىذه ادلتطلبات، ألنو ؽلكن ادلديرين من ترمجة رسالة ادلؤسسة اخلاصة بطاقة 
فهذا البعد يبحث عن  ، ىتماماهتم وتعمل على إشباع حاجاهتم ورغباهتمعمالء إذل مقاييس زلددة تستجيب الابل

 لألسئلة زلددة إجابة عن البحث من خالؿ، 1كيفية خلق قيمة للعمالء بغية الوصوؿ إذل األىداؼ ادلالية
  :2التالية

 لعمالئها احلاليُت؟  ادلؤسسة تظهر أف ينبغي كيف 
  كيف تتمكن من ربقيق أكرب إشباع حلاجتهم وكسب والئهم؟ 
  كيف تتمكن ادلؤسسة من جذب عمالء جدد، بعد األخذ بعُت االعتبار رحبية كل منهم، إذل جانب احملافظة

 ؟على جودة منتجاهتا
حتفاظ اال، احلصة السوقية :3ويقاس أداء ادلؤسسة وفق ىذا البعد من خالؿ رلموعة من ادلقاييس ىي

والشكل ادلوارل يوضح بعد العمالء يف بطاقة ، حبية العمالءر ، رضا العمالء، كتساب عمالء جددا ، ابلعمالء
 األداء ادلتوازف:

 ادلتوازن(: بعد العمالء يف بطاقة األداء  4-7 الشكل رقم )

 
Source: Robert S.Kaplan and David P.Norton, Le tableau de bord prospectif: Pilotage 

stratégique, Les 4 axes du succès,7
ème

 edition  , Edition d’organisation, Paris, France, 2002, P.84. 

                                                 
1
Robert S.Kaplan and David P.Norton, Alignment: using the balanced scorecard to create corporate 

synergies, Harvard Business Press, Boston, USA, 2006, P.6. 
، بغداد، 44العددلة جامعة بغداد للعلـو االجتماعية، رل، ردنيةداء شركات االتصاالت األداء ادلتوازن علی أأثر تطبيق بطاقة األموسى،  جيهاف2

 .357ص. ،2106العراؽ، 
3
Robert S.Kaplan and David P.Norton, Linking the Balanced Scorecard to Strategy, California Management 

Review, vol.39, n
0
1, Harvard Business School Press, USA, 1996, P.P.59-61.  
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يتلح أف العمالء طرؼ فاعل أساسي ال يقل أعلية عن ادلساعلُت، وجب على ادلؤسسة  السابق من الشكل 
إضافة إذل  ،عالية وأبسعار تنافسيةكسب رضاىم من خالؿ العمل على تقدًن سلع وخدمات جديدة جبودة 

ء يؤثر ستجابة لطلباهتم وتقدؽلها يف الوقت احملدد)بعد العمليات الداخلية(، ألف رضا العمالزبفيض وقت اال
كتساب عمالء جدد، وىذا بدوره يساىم يف زايدة احلصة السوقية وابلتارل ربقيق ا على احملافظة عليهم و 

 )البعد ادلارل(. األىداؼ ادلالية
إذل استخداـ ربليل سلسلة قيمة العمالء للتعرؼ على مستوى    Kaplan and Nortonيشَت كل منو 

 :التارلكما ىو موضح يف الشكل  رضا العمالء،
 (: حتليل سلسلة القيمة ادلقدمة للعمالء 5-7 الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Robert S.Kaplan and David P.Norton, Linking the Balanced Scorecard to Strategy, 

California Management Review, vol.39, n
o
1, Harvard Business School Press, USA, 1996, P.62. 
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 ةجانب مسات وخصائص وشليزات السلعيتلح أف ربليل سلسلة قيمة العمالء يعرض السابق من الشكل 
ُت، السعر حتياج معاتكاملة، اجلودة واليت ربقق رضا و مثل التفرد والتميز، اخلصائص الوظيفية ادلاخلدمة  أو

و من يتم قياس فيو حيث اخلدمة تقدًن يتم الذي الوقت يف التأثَت على إدراؾ العمالء، والذي لو عالقة كبَتة
 أوج تشكيل انطباع العمالء عن ادلنت من جهة اثنية يساىم يف العميل لطلبو حىت حلظة تسليمو لو، حلظة تقدًن
 ا عالقة ادلؤسسة بعمالئها واليت، وأخَت إخلالعديد من العناصر مثل العالمة التجارية، االسم التجاري..  اخلدمة

 كلل، ومن الًتابط والعالقة القائمة على الثقة وشروط التعامل،  تتجسد من خالؿ زمن االستجابة لطلب العمي
 .حتفاظ هبم، فلال عن كسب زابئن جددثَتا على معرفة رضا العمالء، واالىذا يساعد ك
  Social perspective ادلتوازن األداء بطاقةلجتماعي : البعد االادلطلب الثاين

 ستجابةواال التكييف منها، الصناعية خاصة ادلؤسسات كافة على ادلعاصرة قتصاديةاال فرضت الظروؼ
األبعاد   فعدلت العديد من ادلؤسسات يف جتماعية،اال ادلسؤولية تبٍت طريق نع جتماعيةاال للمتطلبات

عي الذي يدعم جتمااالإبضافة البعد  Kaplan and Nortonاألساسية لبطاقة ادلتوازف اليت ركز عليها 
 لحة.متطلبات أصحاب ادلص

جتماعي على سبيل ادلثاؿ من ادلصطلحات ادلرتبطة ابلبعد االوتشَت األدبيات إذل أف ىناؾ رلموعة واسعة 
جتماعية والعدالة بُت األجياؿ واليت تدخل يف ؽ، القيم وادلعتقدات، العدالة االالصحة، التعليم، الفقر، األخال

 . 1سياؽ التنمية ادلستدامة
 جتماعية:تعريف ادلسؤولية اال .1

يف منشوره الذي كاف   The World Business Council for Sustainable Developmentاستخدـ 
تعريفا   Lord Holme and Richard Wattsمن قبل وادلعد Making Good Business Senseربت عنواف 
أخالقيا لتزاـ ادلستمر من جانب قطاع األعماؿ ابلتصرؼ االجتماعية للشركات على أهنا اال عن ادلسؤولية

وادلساعلة يف التنمية االقتصادية مع ربسُت نوعية احلياة لأليدي العاملة وأسرىم، فلال عن اجملتمع احمللي واجملتمع 
 .2ككل

                                                 
1
Nan CHAI, Sustainability Performance Evaluation System in Government: A Balanced Scorecard 

Approach Towards Sustainable Development, Springer, Netherlands, Hollande, 2009, P.98. 
2
Michael FONTAINE, Corporate Social Responsibility and Sustainability: The New Bottom Line, 

International Journal of Business and Social Science, vol.4, n
o
4, USA, April 2013,  P.112. 
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نشطة نشطة اختياراي ولكنها تشمل كل األال تقتصر على القياـ ببعض األاالجتماعية أف ادلسؤولية ى وير 
اجتماعية بغض النظر عما إذا كانت ادلؤسسة ملزمة هبا حبكم تها أي اليت بطبيع ذات الطابع االجتماعي،
 .1القوانُت واللوائح أـ ال

 األىداؼ االجتماعية واالقتصادية،تكمن يف ربقيق التوازف بُت جتماعية إذل أف ادلسؤولية اال شاركما ي
لتلك ادلسؤولية على أف تكوف استجابة ادلؤسسة  ة التحدايت االجتماعية ادلختلفة،وذلك من خالؿ مواجه

ف اجملتمع على ادلدى البعيد االجتماعية طواعية، وليس خوفا من النقد أو التهديد ابستخداـ القانوف، وإال فإ
 .2مكانتها وقوهتا دلا أمسياه ابلقانوف احلديدي للمسؤولية االجتماعية نتزعسي

الشرعية  يعتمد على مبدأ من مستوى مؤسسايت لمسؤولية االجتماعيةل مستوايتثالث  Wood قد حددو 
 ستند على مبدأ ادلسؤولية العامةيتنظيمي ومستوى  ،ة مع شرط ذبنب سوء االستغالؿطلمن خالؿ منح الس
الفردي الذي يعتمد على مبدأ ادلستوى وآخر مستوى ىو  ،عن النتائج ادلتعلقة بنشاطهاة فادلؤسسة مسؤول
  .3االسلطة التقديرية ادلتاحة ذلم ضلو نتائج مسؤولة اجتماعي ملزموف دبمارسة ىذهيروف ادلدف ،التقدير اإلداري

بشكل مشورل، حيث تناوذلا أبربعة أبعاد  سيع مفهـو ادلسؤولية االجتماعيةيف تو   Carrollوجاءت مساعلة
 : 4رئيسية ىي

 اجملتمع، مع واخلدمات ألفراد  السلع قتصادي مصمم لتوفَتاتعترب ادلؤسسة كياف  :قتصاديةادلسؤولية اال
ربقيق ربح كحافز أساسي لوجودىا، وربولت فكرة ىذه القيمة لتصبح ربقيق أقصى ربح يوزع كعوائد على 

 .قتصاديةف ادلؤسسة قد ربملت مسؤوليتها االسلتلف عوامل اإلنتاج، ويف إطار ذلك تكو 
 عتبارىا القواعد األساسية يف العمل وفقا للقوانُت واللوائح اب يندرج ربت ىذا اإلطار :ادلسؤولية القانونية

العمل، فادلسؤوليات القانونية تعكس وجهة نظر "األخالؽ ادلقننة" دبعٌت أهنا ذبسد ادلفاىيم األساسية للعمليات 
 العادلة، وينظر إليها بشكل مناسب على أهنا تتعاي  مع ادلسؤوليات االقتصادية.

 
 

                                                 
 ،93العدد ،ارة العامةدمعهد اإل داري،رللة اإل، جتماعي للمنشآت يف ضوء معايري ادلراجعة الدولية واألمريكيةتدقيق األداء اال صادؽ احلسٍت،1
 .21ص. ،2113 سقط، سلطنة عماف،م
يف اجلزائر للمسؤولية االجتماعية: دراسة  تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب عمال ييم مدى استجابة منظمات األتقوىيبة مقدـ، 2

 .71ص. ،2104-2103 ، جامعة وىراف، اجلزائر،منشورة غَت اه، أطروحة دكتور اجلزائري
3
Donna J. WOOD, Corporate Social Performance Revisited, The Academy of Management Review, Vol.16, 

n
o
4, 1999,P.696.  

4
Archie B.CARROLL, The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of 

organizational stakeholders,  Business Horizons, Vol.34, n
o
4, July–August 1991, P.P.40-42. 
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 اإلنصاؼ القتصادية والقانونية ذبسد قواعد أخالقية بشأف ا ةعلى الرغم من أف ادلسؤولي :ادلسؤولية األخالقية
األخالقية تشمل تلك األنشطة وادلمارسات اليت يتوقعها أو ػلظرىا اجملتمع على الرغم  ةوالعدالة، فإف ادلسؤولي

ادلعايَت أو التوقعات اليت تعکس ما يعتربه العمالء، العاملوف، رلسدة بذلك ، ت مقننة يف قوانُتمن أهنا ليس
 ادلساعلوف واجملتمع احمللي عادال ونزيها أو يتماشی مع احًتاـ أو محاية حقوؽ أصحاب ادلصلحة. 

 تشمل ادلبادرات واألعماؿ اخلَتية الطوعية اإلنسانية وتلك اإلجراءات ادلؤسساتية اليت  :خلرييةادلسؤولية ا
الربامج مع توقعات اجملتمع أبف تكوف مؤسسة مواطنة، وتشمل بذلك ادلشاركة الفعالة يف األعماؿ أو تتجاوب 

 . لية من قلااي اجملتمعمثل ادلساعلة يف التعليم وكذا دعم ق ةاإلنساني يةىالرامية إذل تعزيز الرفا
ومن جانب  ،ىذا من جانب بينهاىذه األبعاد بشكل ىرمي متسلسل لتوضيح الًتابط كاروؿ وقد وظف  

يف إطار  قطعت شوطا  تكنما دل ت خَتيةفال ؽلكن أف تتوقع من ادلؤسسات مبادرا ،آخر ؽلثل حالة واقعية
ربملها دلسؤولياهتا االقتصادية، القانونية واألخالقية ذباه اجملتمعات اليت تعمل هبا، والشكل التارل يلخص األبعاد 

 : اليت جاء هبا
 (: ىرم كارول للمسؤولية االجتماعية72-7)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Source: Archie B.CARROLL, The pyramid of corporate social responsibility: Toward the 

moral management of organizational stakeholders,  Business Horizons, Vol.34, n
o
4, July–August 

1991, P.P.40-42. 

 

 ادلسؤولية اخلريية  
إف التصرؼ كمواطن صاحل يسهم يف تعزيز موارد اجملتمع وربسُت 

 نوعية احلياة فيو.
 

 
 ادلسؤولية األخالقية 

عندما تراعي ادلؤسسة األخالؽ يف قراراهتا فإهنا تعمل ما ىو صحيح، حق، 
 عادؿ وتتجنب إحلاؽ اللرر ابلفئات ادلختلفة.  

 ادلسؤولية القانونية
خطأ، و سبثل قواعد  ىو صحيح أو طاعة القوانُت: حيث أف القوانُت ىي مرآة تعكس ما
 العمل األساسية. 

 
 قتصاديةادلسؤولية اال

 رى. خكوف ادلؤسسة ربقق رحبا، فهذا ؽلثل القاعدة األساسية للوفاء جبميع ادلتطلبات األ
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ىتماـ ابلتنمية ادلستدامة، ػلث على اال جتماعية مفهـو دائم التطور مرتبطعتبار ادلسؤولية االاسبق ؽلكن  شلا
ؤسسة بفائدة ذين قد ال يعودا على ادللوال ،جتماعي والبيئيابلبعد االىتماـ ابلبعد االقتصادي إذل جانب اال

لعمل يف إطار من الشفافية والتحلي أبخالقيات األعماؿ يف ظل ادلنافسة الشريفة، كما هتتم اب،  قتصادية مباشرةا
بغض النظر عن اجلهة ادلستفيدة سواء كانت  نظمة،تنفيذا للقوانُت، التعليمات واأل سواء كاف ذلك اختياراي أو

 .داخل ادلؤسسة أو اجملتمع بصفة عامة
 جتماعية:شروط ادلسؤولية اال .2

 شًتاطات أساسية أبرزىا: اة تنطلق حقيقة من ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسإف 
  مبادرة طوعية من قبل ادلؤسسة، تتعدى نطاؽ التزاماهتا القانونية للمساعلة يف فعاليات اجملتمع من خالؿ

 . 1سبويلها جبزء من األرابح
 2أعلى من احلد األدىن الذي يطلبو أو يشًتطو القانوف أو العرؼ التزاـ ادلؤسسة دبستوى أخالقي . 
   تستهدؼ أصحاب ادلصلحة الذين تتعامل معهم ادلؤسسة وتسعى إذل إشراكهم معها أبشكاؿ سلتلفة

 . 3كالعمالء، العاملُت ابدلؤسسة، ادلوردين إضافة إذل اجملتمع احمللي الذي تعمل ضمنو واجملتمع بشكل عاـ
 ى التربعات وأعماؿ اخلَت اليت تقـو هبا، وإظلا ىي جزء من سياسة ادلؤسسة وتنعكس يف آليات ال تقتصر عل

 .  4عملها اليومية وفلسفتها العامة
 عالقة ادلسؤولية االجتماعية ببطاقة األداء ادلتوازن: .3

 :ةالتاليجتماعية وبطاقة األداء ادلتوازف يف النقاط العالقة بُت أبعاد ادلسؤولية اال ؽلكن تلخيص
 بطاقة األداء ادلتوازف بتعظيم رحبية ادلساعلُت، والعمل على ربقيق رضا  أبعادمؤشرات تم هت :قتصاديالبعد اال

 كفاءةالتشغيلية ذات ال تجراءااإلالداخلية و  عملياتالالعمالء بتقدًن منتجات وخدمات شليزة، من خالؿ 
 والفعالية، واليت تكوف بتطوير مهارات العاملُت وتنميتها.

 تسعى ادلؤسسة من خالؿ أىدافها اإلسًتاتيجية اليت تًتمجها إذل مؤشرات ببطاقة األداء  :البعد القانوين
احلفاظ عمالئها، و لحفاظ على سالمة لتقدًن منتجات صديقة بعوائد معينة للمساعلُت، و لتزاـ االادلتوازف إذل 

 وكذا توفَت بيئة عمل آمنة وعادلة.  موارد بيئتهاعلى 

                                                 
 .962، ص.9002، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، وظائف منظمات األعمال: مدخل معاصرفريد فهمي زيارة، 1
 .962، ص.نفس المرجع 2

 .210، ص.2103، الطبعة األوذل، إثراء للنشر والتوزيع، عماف، األردف، ادلسؤولية األخالقية  واالجتماعية للمنظماتانصر دمحم جرادات،  3
 .210، ص.نفس ادلرجع 4
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 تسعى ادلؤسسة إذل ربقيق أرابح دوف ضرر ؽلس أصحاب ادلصلحة، مثل العمل على توفَت  :البعد األخالقي
منتجات أو خدمات تليب متطلبات العمالء، وأف ال سبس أخالقهم وعاداهتم وال تستنزؼ موارد البيئة اليت تعمل 

 هبا.
  تلع ادلؤسسة مؤشرات تتعلق ابلتربعات واإلعاانت، وعدد مشاركاهتا يف األعماؿ التطوعية  :يالبعد اخلري

 . رضا العمالء عن ما تقدمو ذلم واخلَتية، وكذا قياس مستوى
 Environmental perspectiveادلتوازن  األداء بطاقةلالبيئي  : البعدادلطلب الثالث

ربديث ها ألزمما ، دلسايرة ذلكسياسة بيئية  نتهاجا ةدلؤسسعلى االتغَتات البيئية اليت شهدىا العادل  فرضت
بطاقة األداء عليها ربديثات  طرأتاألدوات اليت ىذه ولعل أىم ، خاصة احملاسبية منها وتطويرىاأدواهتا اإلدارية 

ليست ابجلديدة فقد التطوير ىذه فكرة تعد حيث  البيئي، البعدبعد جديد أوال وىو إضافة من خالؿ ، ادلتوازف
من وذلك  ،إطارا ضيقا هاقة ظلوذج قابل للتعديل ودل غلعالأشارا إذل أف البطحينما  Kaplan & Norton تناوذلا
داء ئية وزلاولة تكاملها مع بطاقة األادلتعلقة بنظاـ اإلدارة البي 70227دلواصفة اإليزو  ةادلؤسس تبٍتإمكانية خالؿ 

اذلدؼ البيئي كأحد أبعاد التنمية ادلستدامة، والذي يظهر جليا جدوى احتواء ادلتوازف، وكذا من خالؿ دمج 
 .1القلااي البيئية يف بطاقة األداء ادلتوازف

 طاقة األداء ادلتوازن:بل تعريف البعد البيئي .1
، حيث أصبح هبا قياس التأثَت الذي تسببو ادلؤسسة على البيئة احمليطة أنو البعد الذي يركز على علىيعرؼ 

ن عوامل استمراريتها، بقائها قياس ىذا البعد ؽلثل أساسا ال فرعا يف عملية تقييم األداء والتحكم فيو، وعامال م
 .2نسحاهبا كوف مؤسسات اليـو دل تعد تعمل يف معزؿ عن اجملتمعاأو 

 الطاقة، ادلواد ابستهالؾ، كما يرتبط كيف ينظر اجملتمع إلينا بيئيا ؟ ب البعد البيئي عن السؤاؿ التارل:غليو 
 احملاسبة ونظم البيئية اإلدارة نظم من اشتقاقها ؽلكن اليت ابدلقاييسة، وكذا ادللوث نبعااثتالوا خلفات، ادلاخلاـ
 تكوف أف ؽلكن ادلتوازف األداء بطاقة أف Beiker & Gminderويرى ،جحياة ادلنت دورة وربليل البيئية اإلدارية
 البعد ودمج إظهار ويعتمد، للمؤسسات األساسية التشغيلية العمليات يف البيئية اإلدارة نظم لدمج أداةأفصل 

                                                 
1
Nan CHAI, Op.Cit, P.99.  

سرتاتيجي لبنك التنمية واالئتمان سيجما لتحسني بيئة األداء اإلو ستتكامل بني بطاقات األداء ادلتوازن والللإطار مقرتح أمحد السعيد هبجت، 2
 .38ص. ،2107، جامعة مدينة السادات، مصر، نشورةغَت م اهأطروحة دكتور ، الزراعي
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 مث ومن التشغيلية، اإلسًتاتيجية مستوى على األخلر السلوؾ وتقييم ينادي بتخطيط الذي الرأي على يالبيئ
 ، كما ىو موضح يف الشكل ادلوارل: 1ادلستوى ىذا عند يؤسس أف غلب ادلتكامل األداء قياس نظاـ فإف

 (: اإلسرتاتيجية البيئية كجزء من اإلسرتاتيجية التشغيلية71-7الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 يف األعمال منظمات دور لتفعيل ادلتوازن األداء بطاقة يف البيئي األداء مؤشرات دمجاحلليم،  عبد راضى اندية ادلصدر:
 .24، ص.2115، كلية التجارة، جامعة األزىر، مصر، 2، العدد20واإلدارية، اجمللد االقتصادية العلـو ، رللةادلستدامة التنمية

أنو ؽلكن استخداـ بطاقة األداء ادلتوازف يف اختيار وتطوير مؤشرات األداء البيئي حبيث  Johnsonويرى 
تدخل ضمن زلتوى األىداؼ اإلسًتاتيجية للمؤسسة، وخللق حوافز للتحسُت ادلستقبلي لتلك ادلؤشرات على 

 .2القصَتن تتبعها بسهولة يف األجل ادلدى الطويل غلب تطوير ادلقاييس الواعدة اليت ؽلك
وؽلكن تطوير خريطة ادلهتمُت ابلبيئة بتحديد أربعة أطراؼ من ذوي العالقة ابدلؤسسة يهتموف ابألمور البيئية 
وىم: اإلدارة، العماؿ، احلكومة واجملتمع احمليط ابدلؤسسة، وكال منهم يركز على أنواع سلتلقة من األداء البيئي 

وف إعاقة األداء ادلارل أو التشغيلي، ويهتم العماؿ ابألحواؿ البيئية داخل فاإلدارة هتتم بتغطية ادلتطلبات البيئية بد
لتزاـ ادة ما يهتم اجملتمع دبا وراء االادلؤسسة، أما احلكومة فتهتم ابلتأكد من مراعاة ادلؤسسة للوائح والقوانُت وع
 .3عديها على أي قانوفابلقوانُت إبظهار احلاالت اليت تؤثر على اجملتمعات احمليطة ابدلؤسسة رغم عدـ ت

                                                 
 ، مجمةالمستدامة التنمية في األعمال منظمات دور لتفعيل المتوازن  األداء بطاقة في البيئي األداء مؤشرات دمج، الحميم عبد راضى نادية1

 .24، ص.2115، كمية التجارة، جامعة األزهر، مصر، 2، العدد20واإلدارية، المجمد االقتصادية العموم
، ادللتقى دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء ادلتوازن ادلستدامة دلنظمات األعمال لتحقيق األداء ادلتميزعبد القادر حلسُت، زلاولة 2

دايت األداء ادلؤسسات و االقتصادايت بُت ربقيق األداء ادلارل و ربظلو  مات و احلكومات، الطبعة الثانية:الدورل الثاين حوؿ األداء ادلتميز للمنظ
 .330ص. ،2100نوفمرب  23و  22، اجلزائر، يومي البيئي، جامعة ورقلة

الممتقى العممي ، إدخال مؤشرات األداء البيئي في بطاقة األداء المتوازن لتفعيل دور منظمات األعمال في التنمية المستدامة، بومدينيوسف 3
شكالية إعتماد التجارة االلكترونية في الجزائر عرض تجارب دولية، معهد العموم -الدولي الرابع: عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية وا 

 .20-21ص. ، ص2100االقتصادية، المركز الجامعي خميس مميانة، الجزائر، 

 اإلسًتاتيجية ادلعتمدة على السوؽ والتخطيط

 على اخلربة التشغيلية اإلدراؾ اللروري لإلسًتاتيجية ادلعتمدة

 إسًتاتيجية العمليات التشغيلية ) متلمنة اإلسًتاتيجية البيئية(
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 أمهية البعد البيئي لبطاقة األداء ادلتوازن: .2
 : 1يف ربقيقو لألىداؼ التاليةلبطاقة األداء ادلتوازف تظهر أعلية البعد البيئي 

 تقليل استخداـ ادلواد اخلاـ. 
 تقليل استخداـ ادلواد السامة. 
 تقليل استخداـ الطاقة الالزمة لعملية اإلنتاج. 
 الغازية (اثت الصادرة ) الصلبة، السائلة و نبعاواال تقليل النفاايت. 
 .زايدة فرص إعادة التدوير 

 Internal Process Perspective ادلتوازن األداء بطاقةبعد العمليات الداخلية ل الرابع: ادلطلب

ادلارل وبعد العمالء سًتاتيجية فيما يتعلق ابلبعد ادلقاـ األوؿ عند وضع اخلريطة اإلإف ما يتم الًتكيز عليو يف 
ىو ما الذي ضلاوؿ يف هناية ادلطاؼ ربقيقو يف سعينا لتنفيذ ىذه اإلسًتاتيجية؟ فنمو اإليرادات، وربسُت 

على العمليات الداخلية  ابلًتكيز، نسعى إليها فاظ هبم ىي مجيع النتائج اليتاإلنتاجية، ورضا العمالء، واالحت
 ابدلؤسسة.

 تعريف بعد العمليات الداخلية لبطاقة األداء ادلتوازن:  .1
على وجو  األىداؼصف تو  ده يبحث يف "كيف" طللق القيمة،عندما ننظر لبعد العمليات الداخلية صل

 .2وكيف سنعزز اإليرادات ادلسطرة يف البعد ادلارل ة للعمالءكيف سنحقق قيم التحديد
م عرض األعماؿ ادلتميزة اليت تعد مفتاحية للمؤسسة حيث يتويقصد ببعد العمليات الداخلية العمليات 

كما يركز ىذا البعد على العمليات الداخلية   ،ربقيق الرحبية للعمالء وادلساعلُت من أجل ضماف ادلقدمة
وفعالية وأيلا ربقيق  كفاءةلتارل ربقيق رغبات العمالء بواب ،واإلجراءات التشغيلية اليت سبكن ادلؤسسة من التميز

ويتحقق ذلك من خالؿ تقييم مصادر القوة واللعف يف العمليات األساسية  ،نتائج مالية مرضية للمساعلُت
 .3للمؤسسة، وكيفية ترشيد التكاليف، والعمليات احملورية ومدى قدرهتا على الوفاء دبتطلبات العمالء

                                                 
غَت  راه، أطروحة دكتو الغذائية الصناعات قطاع يف ميدانية دراسة: التنافسية ادليزة تعزيز يف اءلألد ادلتوازن القياس دور غفَت، القادر عبد فراس1

 .57ص.، 2105، جامعة حلب، سوراي، منشورة
2
Paul R.NIVEN, Balanced Scorecard Diagnostics: Maintaining Maximum Performance, John Wiley and 

sons ,Inc, New York, USA, 2005, P.70. 
 ، رللةالغربية عالقة بطاقة األداء ادلتوازن يف فاعلية عملية اختاذ القرارات اإلدارية يف البنوك التجارية يف زلافظات مشال الضفةعبيد،  شاىر 3
 .5ص.، 2107البيض، اجلزائر،  -، معهد العلـو االقتصادية، ادلركز اجلامعي نور البشَت4، العدد3، اجمللداالقتصادية للدراسات نور
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ة، بداع يف العمليات الداخليؿ عمليات اإلاإدخعلى  ،اجلديدة على العمليات ء ادلتوازفبطاقة األدا تركز كما      
تلبية  مستقبال، ابإلضافة إذل أاليت قد تنش اخلدمات وادلنتجات اجلديدة اليت تليب حاجات العمالءعلى 

احلاجات احلالية للعمالء، وبكلمات أخرى تركز بطاقة األداء ادلتوازف على مقاييس األداء على ادلدى القصَت 
 .1والبعيد

 أنواع العمليات الداخلية: .2
يتوجو بعد العمليات الداخلية إذل كشف العمليات والنشاطات األكثر إسهاما يف ربسُت األداء التشغيلي 

 :2ذباىُتللمؤسسة وتطويره من خالؿ العمل اب
  ستجابة ذلااربقيق أفلل حاجات العمالء و التوجو ضلو. 
 اإلجراءات اليت ربسن من أداء الزبوف الداخلي وربقق ربديد نوع الربامج و نمو عن طريق توجيو بعد التعلم وال

 رضاه.
ختيار األىداؼ للعمليات الداخلية من خالؿ ربديد أربع امهمة  Kaplan and Nortonوقد بسط كل 

 : 3وىي على أي مؤسسةتقريبا رلموعات من العمليات اليت تنطبق 
 العمليات األربعة، واليت تغطي العمليات اليومية الروتينية الالزمة وىي أبسط  :عمليات إدارة العمليات

يق عالقات إغلابية مع ربقواد اخلاـ من ادلوردين )مصادر ادل ذل العمالء، وتشملإلنتاج ادلنتج أو تقدًن اخلدمة إ
مثل إدارة اجلودة الشاملة إنتاج ادلنتج أو اخلدمة، التوزيع وإدارة ادلخاطر وتكوف ابستخداـ أدوات فعالة  ادلوردين(،

 وإعادة اذليكلة.
 قد أصبحت ذات أعلية قصوى جلميع ادلؤسسات من خالؿ اختيار العمالء و  ء:عمليات إدارة العمال

 عالية اجلودة وحل أي مشكالتمن خالؿ ضماف تقدًن منتج أو خدمة  جلبهم مث االحتفاظ هبمو  ،فُتادلستهد
أضعاؼ احلصوؿ على عميل جديد بدال  10ؽلكن أف يكلف ما يصل إذل بسرعة، ألف التقديرات تشَت إذل أنو 

 .حارل فاظ على واحدمن احل
 ىي العلو الثالث يف رلموعة العمليات الداخلية، فال ؽلكن ألي مؤسسة أف تستمر يف :عمليات االبتكار

دوف أف تكوف ربت  احلديثستمرارية يف عادلنا وسنة إذا ما أريد ذلا البقاء واالتقدًن ادلنتجات واخلدمات سنة 

                                                 
  .582-580.، ص صمرجع سابقانصر دمحم سعود، 1
 .66.، صمرجع سابقمسمم عالوي السعد واخرون، 2

3
Paul R.Niven, Balanced Scorecard Diagnostics: Maintaining Maximum Performance, Op.Cit, P.P.72-73. 
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اجلديدة وإدخاؿ أو مظلة واسعة من االبتكارات يف عدد من العمليات الفرعية، من خالؿ تطبيق التكنولوجيا 
 وخدمات تكوف مطابقة سباما الحتياجات العمالء. تطوير منتجات 

 هتا على العمل  حيث يتم احلكم على ادلؤسسات بشكل متزايد على قدر  :العمليات التنظيمية واالجتماعية
ا، وعرض ادلسؤولية يف ادلخاوؼ التنظيمية، البيئية هبساعلة يف اجملتمعات اليت تعمل كمؤسسة مواطنة، وادل

التزامها دبستقبل مستداـ العمل على متثاؿ البسيط و ات الرائدة اليـو يف ذباوز االواالجتماعية، كما ترغب ادلؤسس
ألف عددا  ،البيئية، معايَت الصحة والسالمة، واالستثمار اجملتمعيمن خالؿ أفلل ادلمارسات يف اللوابط 

 متزايدا من العمالء ينجذبوف ضلو ادلؤسسات ادلتحلية بذلك. 
من العمليات اليت ذلا أثر على رضا العمالء وعن العمليات  الداخلية لبطاقة األداء ادلتوازفادلقاييس  وتنبثق
 يف الشكل التارل: ةموضح يا ىت اليت ينبغي أف تتفوؽ هبا كموالكفاءا

 (: سلسلة القيمة للعمليات الداخلية 71-7شكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 

Source: Robert S.Kaplan and David P.Norton, Le tableau de bord prospectif: Pilotage 

stratégique, Les 4 axes du succès,7
ème

 edition  , Edition d’organisation, Paris, France, 2002, P.000. 

نالحظ من خالؿ الشكل سلسلة األنشطة وادلراحل الداخلية للمؤسسة اليت تعطي يف كل دورة قيمة 
من تقدًن وتطوير ادلنتجات واخلدمات اليت تليب حاجات لبداع واليت تأوذلا دورة اإل ،للعمالء عرب ثالث دورات

شكل منتجات  يف ادلرحلة األوذل وذبسيده يفمت تسطَته  ورغبات العمالء، تليها دورة العمليات اليت تًتجم ما
 ربملو من توفَت ضماانت للعمالء. خَت دورة خدمات ما بعد البيع وماوخدمات فعلية ويف األ

 
 
 

  

 دورة 
 اإلبداع 

 تحديد 
حاجات 

ومتطمبات 
 العمالء

 دورة 
 العمميات

دورة خدمات ما 
 بعد البيع

 إرضاء 
حاجات 
 العمالء

 تحديد 
 السوق 

   خمق/ تطوير 
المنتجات 
 والخدمات

 خدمة 
 الءالعم

بناء المنتجات 
 والخدمات

      تسميم المنتجات
 والخدمات
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 Learning and Growth Perspective ادلتوازن األداء بطاقةالنمو لادلطلب اخلامس: بعد التعلم و 
  ات وثقافة ادلؤسسة الالزمة لدعمادلهارات األساسية، التقنيبعد التعلم والنمو الكفاءات،  ػلدد     

 .1سًتاتيجيتهاإلبشرية وتكنولوجيا ادلعلومات مع سًتاتيجيتها، وسبكن ىذه األىداؼ ادلؤسسة من مواءمة ادلوارد اإ

يركز على  كما ،  2ويهدؼ بعد التعلم والنمو يف هناية ادلطاؼ إذل التمكن من ربقيق أىداؼ األبعاد األخرى     

جديدة  وذلك من خالؿ تقدًن منتجات وخدمات ،كيفية تعلم ادلؤسسة خلق وربقيق قيمة أكثر فعالية للعميل

 غلب على يعد ىذا البعد البنية األساسية اليتكما لية العمليات الداخلية للمؤسسة،  فعاو  كفاءةنتيجة ربسُت  

لتحقيق النمو وربسُت األداء يف األجل الطويل، ومن خالؿ بعدي العمالء والعمليات  اادلؤسسة أف تعتمد عليه

النمو على تساؤؿ التعلم و غليب بعد ، حيث 3الداخلية يتم ربديد العوامل اذلامة للنجاح يف احلاضر وادلستقبل

 ؟وكيف؟ ستمرار يف التحسُت وتكوين القيمة ادللافة ىل تستطيع ادلؤسسة اال مفاده:

يشكل بعد التعلم والنمو البنية األساسية لنجاح ادلؤسسة ألنو يعمل على هتيئة مناخ العمل ورفع مستوى و 

لوقت ادلناسب وسائل التكنولوجية اليت توفر ادلعلومات يف االكما يتلمن   ،ادلهارات والكفاءات للعاملُت

غلري ضمن بطاقة األداء، فال ؽلكن أف هي عناصر سبكُت كل ما ىذا البعد ف أىداؼا عن ، أموابلنوعية ادلالئمة

 ظل بيئة توفر واليت تعمل يف ،أنمل النجاح يف اقتصاد ادلعرفة اليـو دوف العاملُت ذوي ادلهارات والكفاءات العالية

ما يلي بعض األسئلة اليت غلب مراعاهتا عند وضع أىداؼ بعد التعلم والنمو لدى ظروؼ النجاح، وفي

 :4العاملُت

 البنية التحتية التنظيمية اللرورية إذا أردان ربقيق أىدافنا وأىداؼ عمالئنا؟ما ىي عناصر  .0

 ؟ العاملوفما ىي ادلهارات والقدرات اليت ػلتاجها  .2

 ما ىي ادلهارات والكفاءات ادلطلوبة يف السنوات القادمة؟ .3

 عمالئنا؟الوصوؿ إذل ادلعلومات اليت ػلتاجوهنا دلساعدتنا يف ربقيق نتائج  العاملوفىل يستطيع  .4

 ىل مناخنا التنظيمي يفلي إذل النجاح؟   .5

                                                 
1
Robert S.Kaplan  and David P.Norton, Putting the balanced Scorecard to Work, Harvard Business Review, 

1993, P.58. 
2
Stan DAVIS and Tom ALBRIGHT, An investigation of the effect of Balanced Scorecard implementation 

on financial performance, Management Accounting Research, vol.15, n
0
2, USA, 2004, P.141. 

3
 .992، ص.مرجع سابق دمحم،عبد الرحيم  

4
Paul R. Niven, Balanced scorecard step-by-step for government and nonprofit agencies, John Wiley and 

sons ,Inc, USA, 2003,P.P.175-176. 
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 ألىداؼ طواؿ الوقت؟ لىل لدينا ثقافة قوية ومواءمة  .6

 : 1ثالث موارد أساسية لبعد التعلم والنمو يف ادلؤسسة وىي Kaplan and Nortonوقد حدد      

 .Employee Capabilitiesقدرات العاملُت  .0

 .Information Systems Capabilitiesقدرات أنظمة ادلعلومات  .2

 .Organizational Procedures يف العمل ندماجواال التحفيز، التمكُت يف وادلتمثلة التنظيمية اإلجراءات .3

 :يف الشكل ادلوارل أداء بعد التعلم والنمو مقاييس تتلخصو 

 النمو(: مقاييس بعد التعلم و 71-7الشكل رقم )

 
Source: Robert S.KAPLAN and David P.NORTON, The Balanced Scorecard: Translating 

Strategy into Action, 1
st
 edition, Harvard Business School Press, Boston, USA, 1996, P.129. 

 
 
 
 

                                                 
1
Colin DRURY, Management and Cost Accounting, 7

ème
 edition, Cengage Lrng Business Press, Italy, 2008, 

P.582. 

 

https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Robert%20S.%20Kaplan
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=David%20P.%20Norton


 اإلطار النظري لبطاقة األداء المتوازن: ولالفصل األ

36 

 

 ادلبحث الثالث: اخلطوات ادلنهجية لتصميم بطاقة األداء ادلتوازن

دوف نسياف األخذ بعُت  عاهتا وإتباعهاخطوات، غلب مراعدة ل لبطاقة األداء ادلتوازف يستندإف البناء اجليد 

عتبار عوامل النجاح لتنفيذىا قدر اإلمكاف، والعمل على تقليل أثر العوائق اليت تعًتضها إذل أدىن حد، لذا اال

األساسية لبطاقة األداء ادلتوازف، مقومات صلاح تطبيقها، مراحل صياغتها  سنعرض يف ىذا ادلبحث اخلصائص

 تطبيقها. معوقاتوتنفيذىا وأخَتا 

 ادلطلب األول: اخلصائص األساسية لبطاقة األداء ادلتوازن 
 اآليت:   ة يفوادلتمثل ادلميزة اخلصائص من دبجموعة ادلتوازف األداء بطاقة تتسم

 :األبعاد تعدد خاصية .0

زوااي ىامة مًتابطة ومتفاعلة فيما  أو متعددةسبثل البطاقة إطارا مرجعيا ػلدد األىداؼ اإلسًتاتيجية يف أبعاد 

  1:التالية األسئلة عن اإلجابة توفر بينها،

 ادلارل(  ادلساعلُت؟ )البعد أماـ نبدو كيف 

 العمالء(   العمالء؟ )بعد يراان كيف 

   الداخلية(  العمليات )بعد نتفوؽ؟ أف غلب ماذايف 

 والنمو( التعلم القيمة؟ )بعد وخلق التحسُت يف االستمرار ؽلكن ىل 

ؤسسة مثل البعد البيئي وؽلكن إضافة أبعاد أخرى لألبعاد السابقة حسب ظروؼ الصناعة وإسًتاتيجية ادل

 جتماعي. والبعد اال

  :التوازن خاصية .2

توفر  أساس على بطاقة األداء ادلتوازف تقـوداء والتحكم فيو بصورة شاملة، حىت تكوف عملية تقييم األ

 :2عنصر التوازف بُت كافة ادلكوانت وذلك من خالؿ النقاط التالية

  التوازف بُت األىداؼ قصَتة األجل واألىداؼ طويلة األجل، إذ ال يعقل أف تركز ادلؤسسة على األىداؼ

 األجل أو العكس.األىداؼ طويلة  قريبة األجل وهتمل

                                                 
1
George GIANNOPOULOS and others, The Use of the Balanced Scorecard in Small Companies, 

International Journal of Business and Management, vol.8, n
o
14, London, UK, 2013, P.4. 

، غَت منشورةاه ، أطروحة دكتور داء ادلتوازنألغزة ابستخدام بطاقة ام يف قطاع قياس أداء مؤسسات القطاع العاكامل أمحد إبراىيم أبو ماضي،   2
  .89ص. ،2105جامعة اجلناف، طرابلس، لبناف، 
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 هة للمقاييس ادلالية أهنا تقدـ تقاريرالتوازف بُت ادلؤشرات ادلالية وغَت ادلالية، حيث كاف من االنتقادات ادلوج 

 لية وفقط دوف النظر إذل العناصر األخرى.ما

  تريد أف التوازف بُت مؤشرات قياس األداء السابق ومؤشرات قياس األداء ادلستقبلي، حيث البد للمؤسسة اليت

 س فعلي ألدائها أف توازف بُت األداء ادلاضي وادلستقبلي معا.  اتصل إذل قي

 .التوازف بُت األداء الداخلي واألداء اخلارجي كوف أف لكل واحد منهما أتثَته وأعليتو على أداء ادلؤسسة 

 :احملفزة الدافعية خاصية .3

تصاؿ فاال إذا مت ربطها بنظاـ فعاؿ للحوافز وادلكافآت، كفاءةبنجاح و ادلتوازف  األداء بطاقةؽلكن تطبيق 

األىداؼ الواجب ، وكذا ح إسًتاتيجية ادلؤسسة للعاملُتالفعاؿ ابدلستوايت اإلدارية ادلختلفة من خالؿ توضي

والدافعية  تهاتماء لدى العاملُت أبعلينشأنو أف يولد نوعا من االمن  ،ربقيقها وربط نظم احلوافز دبؤشرات األداء

    .1لتطبيقها

 :العالقة السببية .4

 Kaplan andأكد كل منفقد ادلتوازف يف سلسلة من العالقات السببية،  األداء ترتبط مقاييس بطاقة

Norton  ألداء مرتبطة مع بعلها يف للنتائج وزلركات لربتوي على مقاييس  ،جوىر البطاقةف ىذه العالقات أ

العمليات الداخلية  كفاءة، فالتحسُت يف عمليات التعلم والنمو يؤدي إذل ربسُت  2عالقات بُت السبب والنتيجة

كما  األداء ادلستداـ للمؤسسة،إذل ربسُت  ويف النهاية تؤدي ،اجملتمعوكذا  تارل إذل رضا العمالء، ادلساعلُتوابل

     . وتتكامل مع بعلها البعضتتفاعل  ادلتوازف أف األبعاد اخلمسة  األداء يتلح من العالقات السببية يف بطاقة

 :الرائدة( ادلؤسسات ىمستو  على أداء أفضل ستهدافاادلرجعية) خاصية .5

يستند مفهـو ادلقارنة ادلرجعية ابألساس إذل ربديد أفلل ادلمارسات يف بيئة األعماؿ التنافسية، فاجلدير 

ابلذكر ضرورة االنتباه إذل إمكانية ربقيق الربط والتكامل بُت تقنييت ادلقارنة ادلرجعية وبطاقة األداء ادلتوازف 

ادلقارنة  Nivenدلؤسسات والتحكم فيو، حيث عرؼ واالستفادة من مزااي االثنُت معا ألغراض تقييم أداء ا

ها يتم وضع ئديد أفلل التطبيقات واليت على ضو لتح العمليات ادلتشاهبة يف ادلؤسسات ادلرجعية على أهنا مقارنة

                                                 
ابلتطبيق على  ادلصريف السعودي يف ظل حوكمة األداء اإلسرتاتيجي ستخدام القياس ادلتوازن لألداء لتقييم خدمات القطاعاالعُت،  عالء دمحم1

  .276، ص.2105 مارات العربية ادلتحدة،اإل ،0، العدد02ـ االنسانية واالجتماعية، اجمللد، رللة جامعة الشارقة للعلو السعوديةالبنوك التجارية 
2
Hanne NORREKLIT, The Balanced Scorecard: what is the score? A rhetorical analysis of the Balanced 

Scorecard, Accounting, Organizations and Society, vol.28, n
0
6, Denmark, 2003, P.616. 
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خدـ كأىداؼ زلتملة دلقاييس تأىداؼ التحسينات وقياس التقدـ يف إصلازىا، أما نتائج ادلقارنة ادلرجعية فقد تس

 .1األداء ادلتوازفبطاقة 

األداء  لبطاقة Benchmarkingالرائدة  ادلؤسسات مستوى على أداء أفلل ستهداؼا خاصية تظهرو 

 : 2بطريقتُت أداء وذلك أفلل دبعيار للبطاقة ادلختلفة اخلمسة األبعاد عناصر ربط خالؿ منادلتوازف 

 األداء فجوة على والتعرؼ أداء، أفلل تعكس اليت ادلعايَت تلك من تقًتب أو تتساوى أداء معايَت إنشاء 

 .الفجوة ىذه غلق على تساعد اليت العملية دلمارساتا أفلل ومكافأة الفجوة ىذه من التقليل وزلاولة

 أداء أفلل دلعيار العكسية التغذيةBenchmark feedback  مع معيار ادلؤسسة أداء مقارنة طريق عن وذلك 

 اإلدراكي لألفراد، ويقوي مستوايت اجلهد ادلبذوؿ، األمر الذي يدعم يفػلرؾ النشاط  يف السوؽ أداء أفلل

 النهاية مفهـو التنافسية ويلاؼ إذل ذلك أف معلومات التغذية العكسية دلعيار أفلل أداء تلعب دورا ربفيزاي عن

 طريق إغلاد أنسب الطرؽ لتحسُت أداء ادلهاـ.

 القرار(: متخذ طاقة يالئم الذي ابلقدر ادلعلومات )إاتحة للمعلومات احملدودية خاصية .6

إلاتحة ادلعلومات ابلقدر ة ادلالي وغَت ادلالية ادلؤشرات من زلددة رلموعة ادلتوازف على األداء تعتمد بطاقة

 القدرة يفوؽ ادلعلومات من ىائل يف كم اإلدارة غارقة ظاىرة جعل على الذي يالئم متخذ القرار، ىذا ما يقلي

أيلا عندما  اصلدى ةخَت األ هذوى سلبية، آاثر لو الالـز أكثر من بصورة ادلعلومات إاتحة كوف ذلا، التحليلية

إذل أف عد ادلقاييس أو ادلؤشرات يف بطاقة   Kaplan and Nortonأشار ، ولقدقليلة ىناؾ معلومات تكوف

 . 3مؤشرا 12إذل  71األداء ادلتوازف يكوف يًتاوح ما بُت 

 

 
 

                                                 
سرتاتيجي يف الوحدات تقومي األداء اإل ادلتوازنة وادلقارنة ادلرجعية ألغراض التكامل بني تقنييت بطاقة العالماتاندية شاكر، و  اثئر صربي1

، بغداد، 22، رللة كلية بغداد للعلـو االقتصادية اجلامعة، العددالوزيرية ودايىل االقتصادية: دراسة تطبيقية يف شركيت الصناعات الكهرابئية يف
 .05، ص.2119العراؽ، 

2
لتحقيق ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات: حالة مؤسسة  BSCداء ادلتوازن داء البيئي يف بطاقة األدمج مؤشرات األقويدر الواحد عبد هللا،  

  .92-90، ص.ص.2105، اجلزائر، 3جامعة اجلزائر، غَت منشورة اهأطروحة دكتور ، ELDEاالمسنت و مشتقاتو ابلشلف
3
Stefano TONCHIA and Luca QUAGINI, Performance Measurement: Linking Balanced Scorecard to 

Business Intelligence,1
st
 edition,  springer, Italy,  2010, P.49. 
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 مقومات جناح تطبيق بطاقة األداء ادلتوازنادلطلب الثاين: 
تساىم مع  عتبارات وعوامل صلاح، اعلى توفر عدة مقوماتبفعالية  اقة األداء ادلتوازفتطبيق بط يتوقف     

 .بعلها البعض يف ذلك
 بطاقة األداء ادلتوازن:مقومات تطبيق  .0

 :1مقومات تطبيق بطاقة األداء ادلتوازف، واليت ؽلكن ذكر أعلها يف النقاط التالية تتعدد
 د من وجود دعم اإلدارة العليا حىت تكوف عملية تطبيق بطاقة األداء ادلتوازف انجحة ال ب :دعم اإلدارة العليا
فإف ذلك يساعد يف التزاـ ىم،  ادلؤسسة أبف اإلدارة تدعم جهودفعندما يدرؾ العاملوف يفماداي ومعنواي، ، اذل

 .بيق النظاـ وؼلفف من معارضتهم لوالعاملُت بتط
 طاقة األداء ادلتوازف غلب الًتكيز على منح احلوافز ادلادية وادلعنوية لكل من يساىم يف تصميم ب :احلوافز ادلادية

 .أو تطبيقها، وىذا يعترب دافعا قواي
 دلنطق أف يقـو ليس من اف توازف يشمل مجيع مكوانت ادلؤسسة،ف تطبيق بطاقة األداء ادلإ :تكوين فرق العمل

 ، بل ىو جهد مجاعي داخل ادلؤسسة.ابلعملية شخص واحد
 :وذلك معيارية تتناسب مع مجيع ادلؤسساتال توجد حلوؿ  وغلب إدراؾ أن عدم وجود منوذج معياري ،

 .ة لكل مؤسسةالختالؼ عوامل البيئة الداخلية واخلارجي
  اء كاف التغيَت متعلقا سو  ـ إجراء عدة تغيَتات يف ادلؤسسة،حيث تتطلب عملية تطبيق النظا :التغيريإدارة

، وكذلك متطلبات لبيئة حوؿ ادلؤسسة مستمر ومتواصل، كما أف تغيَت او ابألنظمة أو ابألفرادأابلثقافة 
ذبري التغيَتات ادلطلوبة لتتمكن من  ، وابلتارل فإنو على ادلؤسسة أفين من اخلدمة ادلقدمة من ادلؤسسةادلستفيد

 .مواكبة التغيَتات اجلارية
 سًتاتيجيات لتخلي عن اإلال يعٍت ذلك ابللرورة ا :جراءات التصحيحيةاإل االحنرافات واختاذ دراسة

، فاإلجراءات التصحيحية يفًتض فيها أف تلع ادلؤسسة يف سًتاتيجيات جديدةإادلوجودة، أو أنو سيتم صياغة 
وتقليل أثر  لفرص ادلتاحة، وذبنب التهديدات اخلارجيةاقوة واستغالؿ أفلل لالستفادة من نقاط ال وضع أفلل

 .نقاط اللعف الداخلية

                                                 
 .92-90.ص صمرجع سابق،كامل أمحد إبراىيم أبو ماضي، 1
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 بطريقة و  بشكل دقيقادلتعلقة هبا  ادلقاييسو األىداؼ  من خالؿ ربديد :ديد األىداف بشكل واض حت
 .يف تعريف ادلقاييس ادلرتبطة ابألىداؼمراعاة الدقة وادلوضوعية مع ، ئموف على التنفيذيفهمها القا

 وذلك من أجل أف تصل والعكس  علىاألسفل إذل األصاؿ من تعتماد على مدخل االاال ال:التواصل الفع
سسة على عملية االتصاؿ ، كما ينبغي أف تركز إدارة ادلؤ ويفهم ملموهنا كما أراده ادلرسل الرسالة إذل ادلرسل إليو

ناقشات بُت العاملُت يف تصاالت وماجراء إػلتاج إذل عقد اجتماعات و ، حيث إف النظاـ اجليد بشكل سليم
 .مقاييس اليت ينبغي الًتكيز عليهاإلقرار خطة العمل واحملاور الرئيسية للادلؤسسة 

 عتبارات عند تطبيق بطاقة األداء ادلتوازن:ا .2
 :1األداء ادلتوازف منها عتبارات ينبغي مراعاهتا إلصلاح تطبيق بطاقةاىناؾ عدة 

 إسًتاتيجيتهاء برسالة ادلؤسسة و ربط مقاييس األدا.  
 الًتكيز على مقاييس األداء األكثر أعلية، وأقل ادلقاييس توفر أكرب أتثَت. 
 ربط مقاييس األداء بعوامل النجاح. 
 مقاييس األداء ومقاييس النتائجالتمييز بُت . 
  ادلرجوة )السبب والنتيجة(النتائج الربط بُت مقاييس األداء و. 
 ربط مقاييس األداء ابدلكافآت لتحفيز العاملُت، من خالؿ ربط خطط احلوافز بنتائج بطاقة األداء ادلتوازف. 
 ألهنا توفر فرصة لتحسُت  ،استخداـ بطاقة األداء ادلتوازف كأداة إدارية يومية إذا مت استخدامها بصورة متسقة

 .األداء ادلستداـ
 والتطوير يف بطاقة األداء ادلتوازف، كوف أف أي نظاـ أداء يتغَت بتغَت أىدافو، هبدؼ ربسُت ضرورة التغيَت 

 .األداء والنظاـ
 توازف إذل ربقيق األداء ادلستداـغلب أف تؤدي ادلؤشرات ادلعتمدة يف بطاقة األداء ادل. 
 
 
 
 

                                                 
 .234-230، ص ص.مرجع سابقسعد صادؽ حبَتي، 1
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 عوامل جناح تطبيق بطاقة األداء ادلتوازن: .3
 :1عوامل صلاح تطبيق بطاقة األداء ادلتوازف يف ادلؤسسة يف النقاط التالية Mohan Nairخلص 

 ف كاف ىذا إللتغيَت و  وربديد مدى استعدادىا ،مكانياهتامعرفة ادلؤسسة لنفسها من خالؿ ربليل قدراهتا وإ
وإبداء جاىزيتهم  خَت يناسبها، والتعبَت عن إسًتاتيجيتها بصورة واضحة ومفهومة ومعلنة جلميع العاملُت هبااأل

 .ذلذا التغيَت
 وىو ادلكوف من ادلتعلمُت الذين يتصفوف ابلتحرؾ بنفس  ،سبيز فريق العمل ادلسؤوؿ عن بطاقة األداء ادلوازف

يهم يف تطبيق البطاقة دبجرد يعتمد عل بتكار،، الرغبة، الدافعية، اإلبداع واالاألفكار ونفس السرعة، بروح القيادة
 ادلؤسسات. ر اندرا ما ػلدث يفمومن ادلؤسف أف ىذا األستعاب التنظيمي أو التبٍت، فهمهم لإل

 طاقة األداء ادلتوازف اىتماما مركزا على العاملُت، ب معرفة خريطة الطريق للتنفيذ، حيث يتطلب تنفيذ
ىو حوؿ ما غلب القياـ بو  النظرية واخلربة احلقيقة، وعامل النجاح ىذا، التكنولوجيا، إذل جانب اخلربة العمليات
لتجسيد، فليس ىناؾ سحر يف ىذا العامل ابستثناء األنشطة اذلامة اليت تدخل يف تنفيذ التجسيد ضلو اللدفع 

ابستخداـ االجتماعات، األىداؼ، الغاايت، ومعايَت اختيار ادلستشارين، واختيار أعلاء الفريق ادلتميز 
 واحلصوؿ على الدعم.

 اء ادلتوازف أف ألدلبطاقة امتنا التطبيقات العديدة الناجحة داء ادلتوازف كمشروع، فقد علأف تكوف بطاقة األ
من ربديد اجلدوؿ الزمٍت للمشروع ستخداـ أساسيات إدارة ادلشاريع أفلل طريقة ىي جعل البطاقة كمشروع اب

  هنج مرحلي للمشروع.وتصميمو ووضع رلموعة من ادلنجزات يفديد ادلبادئ التوجيهية للمشروع مع تسليمو، رب
 ستخداـ التكنولوجيا كعامل سبكُت، فقد قطعت التكنولوجيا شوطا طويال يف السنوات اليت مت فيها اعتماد ا

 املةستفادة الكتقنيات ؽلكن لتطبيقات البطاقة االوتنفيذ بطاقة األداء ادلتوازف يف ادلؤسسات، ونظرا لتطور ىذه ال
 لذلك، وتوجد ثالثة أطر تكنولوجية رئيسية يف السوؽ حىت اآلف: نولوجيامن تسريع ادلشاريع ابستخداـ التك

 .أنظمة إدارة األداء -
 .اء ادلتوازف أو نظم ذكاء األعماؿدأنظمة بطاقة األ -
 أنظمة داخلية لبطاقة األداء ادلتوازف. -

 إطار مشًتؾ للتعلم والتنفيذ.يف وضع تن ؽلكن أف قد تبدو كل ىذه النظم سلتلفة، ولك

                                                 
1
Mohan NAIR, Essentials of balanced scorecard, John Wiley & Sons, Inc,USA, 2004.P.P.79-82. 
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 صياغة بطاقة األداء ادلتوازن   الثالث: ادلطلب
الدنيا، ويتم  عملية بناء بطاقة األداء ادلتوازف سبر بعدة خطوات بدءا من ادلستوايت العليا إذل ادلستوايت إف

يف ذلك ترمجة إسًتاتيجية ادلؤسسة إذل أىداؼ إسًتاتيجية ومقاييس ضمن األبعاد اخلمسة للبطاقة، يتخللها 
ألداء وتتطلب عملية صياغة بطاقة ا من اجلوانب، وصوال إذل قياس األداء ادلستداـ للمؤسسة،توازان يف العديد 

 : 1ت األساسيةجاحتياادلتوازف عددا من اال
 .جتماعيةة فيما ؼلص اجملاالت البيئية واالإف العملية غلب أف تقود إذل إدارة مستندة على القيم .0
جتماعية غلب أف تتكامل مع نظاـ اجملاالت البيئية وااللقيمة، فإف من أجل ضماف إدارة مستندة على ا .2

 .اإلدارة العاـ للمؤسسة
بطاقة األداء ادلتوازف واليت تليب احتياجات وخصائص اإلسًتاتيجية واجملاالت البيئية واالجتماعية لوحدات  .3

لوحدة  األعماؿ غلب أف ال تكوف عمومية، وابلتارل فالعملية غلب أف تتلمن بطاقة مصاغة بشكل زلدد
 .األعماؿ ادلعينة

وىذا  ،جتماعية لوحدة األعماؿ غلب أف تكوف متكاملة حبسب مالءمتها اإلسًتاتيجيةاجملاالت البيئية واال .4
 ؟ يتلمن التساؤؿ فيما إذا كاف إضافة البعد الالسوقي ضروراي 

خطوات، ؽلكن بطاقة األداء ادلتوازف إذل ستة على ما تقدـ تنقسم اخلطوات األساسية لصياغة  بناء
 :خيصها يف الشكل ادلوارلتل

 (: خطوات صياغة بطاقة األداء ادلتوازن70-7الشكل رقم )

 
Source: Howard ROHM, Improve public sector results with a balanced scorecard: nine steps to 

success, 2003, P.7. 
                                                 

 .332-330ص. ، صمرجع سابقمسلم عالوي السعد، 1
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 أويل للجوانب األساسية للمؤسسة () تقييم Assessment اخلطوة األوىل: التقييم 
 ظيمي وإعداد خطةنتبدأ عملية صياغة بطاقة األداء ادلتوازف بنقطة تقييم رسالة ادلؤسسة ورؤيتها، ىيكلها الت

 :1، ذلذا صلد يف ىذه اخلطوة العديد من العناصر منهاإلدارة التغيَت يف مجيع أضلائها
 .بطاقة األداء ادلتوازفليد الفريق اإلسًتاتيجي وىو الفريق األفلل درب .0
 .وتوثيقها (SWOT)مناقشة نقاط القوة، اللعف، الفرص والتهديدات  .2
 .تقدير ادلعتقدات األساسية والقيم .3
 .وضع جدوؿ زمٍت .4
 .ضماف تدفق ادلوارد الالزمة ووضع خطة لتوصيل التعليمات .5
 .ربديد الوضع ادلارل .6
 .أصحاب ادلصلحةرسم األىداؼ القصَتة والطويلة األجل وفهم ما يهم  .7
 ادلقارنة مع ادلؤسسات الرائدة وربديد الفجوة. .8

  Strategyاخلطوة الثانية: اإلسرتاتيجية 
دبا يف ذلك النتائج وادلواضيع سًتاتيجية ادلؤسسة، نية يف تطوير العناصر الرئيسية إلسبثلت اخلطوة الثا

ىتماـ على ًتكيز االبللفاعلُت يف ورشة العمل، سًتاتيجية واألبعاد اليت يتم تطويرىا من خالؿ ادلشاركة الفعالة اإل
 .2احتياجات العمالء والقيمة ادلتوقعة للمؤسسة

 النوعية  Porterويتم يف ادلؤسسات الكربى تطوير ظلاذج متنوعة لإلسًتاتيجية مثل ظلاذج اسًتاتيجيات 
أما يف مؤسسات القطاع العاـ فإف النموذج اإلسًتاتيجي يشمل بناء رلتمع قوي، تطوير  أو التنافسية،
     إخلالتعليم...

ختيارىا قابلة اذا كانت اإلسًتاتيجية اليت سيتم ختبار فيما إاألساس الادلذكورتُت سابقا وتوفر اخلطواتف 
 .توجيو ادلؤسسة ضلو ربقيق أىدافهاليتها بعافعند التنفيذ و  كفاءةتصافها ابلامدى  للتشغيل، وما

    Objectivesاخلطوة الثالثة: األىداف
وتُت األوذل والثانية إذل أىداؼ سًتاتيجية اليت مت وضعها يف اخلط ىذه اخلطوة الثالثة العناصر اإلوربلل يف

حيث يتم البدء يف  ة للمؤسسة،يسًتاتيجسًتاتيجية وربدد كذلك الغاية اإلاتيجية، وىي اللبنات األساسية لإلسًت إ

                                                 
1
Paul ARVESON, Building a Government Balanced Scorecard, The Balanced Scorecard Institute , 2003 

P.3. 
2
Improving performance, scoring success using balanced scorecards for organizational excellence,  

community action partnership, 2002, P.99.http://www.greatlakesautism.org. page consultée le 11/10/2017.  
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توازف، لًتتبط  سًتاتيجي حسب أبعاد بطاقة األداء ادلنيفها أوال على مستوى ادلوضوع اإلوضع األىداؼ وتص
تعطي رلموعة واحدة من سًتاتيجية، مث تدمج لنتائج لتشكل فيما بعد اخلريطة اإلأسباب و بروابط على شكل 

 .1سًتاتيجية للمؤسسة أبكملهااألىداؼ اإل
  Strategic mapاخلطوة الرابعة: اخلريطة اإلسرتاتيجية 

سًتاتيجية، فًتسم اخلريطة اإل وابط السبب والنتيجة واألىداؼيتم يف ىذه اخلطوة إضافة الصيغة الرمسية لر 
رتباطات ادلنطقية فيما بينها، دبا ؽلكن من ربقيق التواصل بُت مكوانت أساس تلك اال سًتاتيجية علىاإل

اإلسًتاتيجية وأىدافها، وجعل ادلكوانت أتخذ مكاهنا ادلناسب يف أبعاد البطاقة، وتنظم العالقات بُت مكوانت 
اإلسًتاتيجية دبا يؤدي إذل ربديد توجهات األداء الرئيسية لكل إسًتاتيجية، واليت تؤدي بدورىا إذل ربديد 

 .2أف ادلؤسسة زبلق قيمة ألصحاب ادلصلحةادلسارات الناجحة، والنتائج النهائية ادلتوقعة، وتبُت كيف 
   Performance measuresاخلطوة اخلامسة: مقاييس األداء 

يتم قياس النتائج ادلرجوة من منظور أصحاب ادلصلحة الداخليُت واخلارجيُت، والعمليات من وجهة نظر 
اإلسًتاتيجية يف ربديد األىداؼ أصحاب العملية واألنشطة الالزمة لتلبية ادلتطلبات، حيث تستخدـ اخلريطة 

ويعد تطوير مقاييس األداء ابدلستوى ادلتوقع أمرا صعبا، خاصة إذا  ،3وتطوير مقاييس أداء جيدة لكل ىدؼ
 أريد لألداء أف ينجز بشكل صحيح، فعملية التطوير تواجو ربدايت نذكر منها: 

  .دليل إذل ربديد مقاييس متعددةالتحدي األوؿ يتمثل يف ا .1
عتماد ادلؤسسات معايَت جاىزة مث تصنيفها وفقا ألبعاد بطاقة األداء ادلتوازف، غَت أف ىذه االتحدي الثاين ىو  .2

 .إلسًتاتيجية والنتائج ادلرغوبةالبطاقة تكوف ذات قيمة زلدودة ألهنا تصور عالقة زلدودة مع ا
 كثر أعلية.التحدي الثالث يتمثل يف احلكم دوف تفكَت معمق حوؿ ربديد ادلقاييس األ .3

 :ادلوارل مقاييس النتائج والعمليةويوضح الشكل 
 
 
 
 

                                                 
1
Balanced Scorecard Strategic Management System: Generic Energy Company, Balanced Scorecard 

Institute, 2008, P.12. http://www.theinstitutepress.com. page consultée le 11/10/2017. 
2
Barbara KAHA, Review of evaluation Frameworks, Saskatchewan,Canada, 2008, P.48.  

3
Howard  Rohm, Building a balanced  scorecard (BSC) performance systems, A balancing act, vol.2, n

o
2, 

2005, P.5. 



 اإلطار النظري لبطاقة األداء المتوازن: ولالفصل األ

45 

 

 ( مقاييس النتائج والعملية15-1الشكل رقم ) 

 
Source: Howard ROHM, Building a balanced scorecard (BSC) performance systems, 

A balancing act, vol.2, n
o
2, 2005, P.5. 

 

  Strategic initiatives اإلسرتاتيجيةاخلطوة السادسة: ادلبادرات 

للقياـ  ادلبادرات إذل النشاطات، برامح العمل، ادلشاريع التشغيلية أو ادلقًتحات اليت سبت ادلوافقة عليها تشَت
، وذلذه 1صلاز على ادلستوايت التنظيمية الدنيايجي، كما تسهل عملية التنفيذ واإلسًتاتهبا بغية ربقيق اذلدؼ اإل

 وابط لتكوف جيدة منها:  ض تاادلبادر 
  .سًتاتيجي ارتباطا وثيقادؼ اإلأف ترتبط ابذل .0
 .اأف تتلمن مؤشرات أداء ؽلكن قياسه .2
 .ددة بوقت ) إطار زمٍت للتنفيذ (أف تكوف زل .3
 .من موازنة لتنفيذ أنشطتهالتت أف .4
 .ن التنفيذ، واألطراؼ ذات العالقةأف ربدد ادلسؤوؿ ع .5

ىا وضماف صلاح اإلسًتاتيجية اجليدة، تظهر احلاجة إذل سبويل عملية تنفيذوبعد ربديد ىذه ادلبادرات 
نتباه إذل ضرورة ذبنب التسرع والتهور يف احلكم عليها، ألف ادلبادرات مت تطويرىا، وغلب اال اإلسًتاتيجيات اليت

 وسائل وليست غاايت.

                                                 
لية حلوكمة آ، ملتقى وطٍت: مراقبة التسيَت كبطاقة األداء ادلتوازن ولوحات القيادة كأدوات حديثة دلراقبة التسيري، ةوبصري رؽل حجاج زينب1

 .03ص. ،2107 بداع، كلية العلـو االقتصادية، جامعة البليدة، اجلزائر،وتفعيل اإلادلؤسسات 
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 بطاقة األداء ادلتوازن ب الرابع: تنفيذ ادلطل
فهذا يعد ، ادلستوى الشامل للمؤسسةند تنفيذ بطاقة األداء ادلتوازف غلب تعريف اإلسًتاتيجية على ع

وتتلخص أىدافو، مقاييسو ومؤشرات أدائو، منطقيا ألف يف كل بعد من أبعاد بطاقة األداء ادلتوازف غلب ربديد 
 لشكل ادلوارل:خطوات تنفيذ بطاقة األداء ادلتوازف يف ثالث خطوات ؽلكن توضيحها يف ا

 (: خطوات تنفيذ بطاقة األداء ادلتوازن67-7الشكل رقم )

 
Source: Howard ROHM, Improve public sector results with a balanced scorecard: nine steps to 

success, 2003, P.7. 

 :1فيما يليوتعمل اخلطوات الثالثة على تطوير بطاقة األداء ادلتوازف واليت سبثلت 

  Automation اخلطوة األوىل: األدتتة
بطاقة األداء ادلتوازف ابلًتكز على أسبتة العمليات من خالؿ إدخاؿ  يف ىذه اخلطوة تبدأ عملية تنفيذ

ىذه العمليات، من أجل احلصوؿ على معلومات حوؿ األداء  كفاءةالتكنولوجيات اليت تساىم يف ربسُت  

نلباط يف تنفيذ بطاقة األداء ادلتوازف، وتليف األسبتة اال، ادلناسبُت ادلناسب يف الوقت ادلناسب ومن األشخاص

                                                 
 .062، ص.مرجع سابقمسلم عالوي السعد، 1
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وتساعد على إيصاذلا، وابختصار تساعد األسبتة  ت ادلتباينة إذل معلومات ومعرفةوتساعد على ربويل البياان

 ادلستخدمُت على ازباذ قرارات أفلل ألهنا توفر وصوال سريعا إذل بياانت األداء الفعلية.

  Cascadeاخلطوة الثانية: تتابع العمليات
هتتم ىذه اخلطوة إبعادة تنظيم تتابع العمليات دبا يسمح ابلتخلص من العمليات الزائدة، والوقت غَت 

عن تصورات األداء ا تستخدـ عمليات مجع البياانت واإلبالغ اآلرل ادلنتج، وتكوف ىناؾ تقارير عن األداء، كم

 بالغ عنو يف مجيع أضلاء ادلؤسسة.واإل فلللصنع القرار األ

ويتم يف ىذه اخلطوة تصنيف بطاقة األداء ادلتوازف علی مستوى ادلؤسسة إلی بطاقات أداء وحدات األعماؿ 

أو  مستوى ادلؤسسة )الطبقة األولی( تًتجم إلی وحدة األعماؿوالدعم، أي دبعنی بطاقة األداء ادلتوازف علی 

دية )الطبقة الثالثة(، وتًتجم بطاقات وحدة الدعم )الطبقة الثانية( ومن مث إلی فريق وبطاقات األداء الفر 

 ادلفتاح مستوى أدىن بصورة متتالية دبثابةسًتاتيجية عرب مستوايت من أىداؼ، تدابَت وتفاصيل تشغيلية على اإل

 لتنفيذ ادلؤسسة إلسًتاتيجيتها.

  Evaluation اخلطوة الثالثة: التقييم النهائي
يتم دده البطاقة، و ونتائجها وفقا للمسار الذي ربلتقييم النهائي لعمليات ادلؤسسة تركز ىذه اخلطوة على ا

سًتاتيجية، والتغيَتات اليت ربدث هبا والتدابَت وادلبادرات اليت دلؤسسة لتصبح أكثر تركيزا على اإلتقييم نتائج ا

 تعكس التعلم التنظيمي، ورباوؿ ادلؤسسة اإلجابة على أسئلة عديدة مثل: 

 سًتاتيجيتنا تنفذ؟إىل  .0

 ىل نقيس األمور الصحيحة؟ .2

 ىل تغَتت بيئتنا؟  .3
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 تطبيق بطاقة األداء ادلتوازن معوقاتادلطلب اخلامس: 

بها أو اليت غلب ذبن يف ادلؤسسات ىناؾ رلموعة من العقبات والصعوابت تطبيق بطاقة األداء ادلتوازفند ع

   :1نذكر منها ما يليالتكيف معها 

لل يف العملية، لكن ابلتجربة ذبد ادلؤسسة نفسها شة متكاملة منذ البداية يؤدي إذل الرغبة يف إعداد بطاق .0

 .ادلستداـ  األىداؼ وادلؤشرات غَت ادلالية اليت تسمح بتوقع أفلل لألداءتعدؿ يف بطاقتها من خالؿ إضافة 

أولوايت ضع صعوبة تعظيم كل ادلؤشرات يف آف واحد، بل غلب الفصل بُت سلتلف األىداؼ اإلسًتاتيجية وو  .2

 .األىػداؼيف 

على ما يبُت أدائهم  ف إغفاؿ ادلؤشرات غَت ادلالية عند تقييم أداء ادلديرين والعماؿ سيجعلهم يركزوف أكثرإ .3

 غَت ادلالية. ، ويهملوف أعلية ىذه ادلؤشراتعند التقييم

تكوف مرتبطة بصفة مباشرة أو غَت مباشرة دبصاحل األطراؼ ادلتعاملة مع  BSC ػب إف التوقعات اخلاصة .4

 لعماؿ.عمالء واكادلستثمرين، الادلؤسسة  

دوف  ، والبعض اآلخر يرى تطبيقهامن ادلرونة رة تبٍت البطاقة بشيءمن يرى ضرو ىناؾ  حيث قافة ادلؤسسةث .5

 .لتكامل والقيادةللها مصدرا للنقاش أكثر منها قوة إدماج العناصر اإلسًتاتيجية شلا جع

كما اختلفت نسبة استعماذلا يف   ،ىمن مؤسسة إذل أخر  BSCيف كيفية استعماؿ  البيئة االجتماعيةتؤثر  .6

أما يف فرنسا  ،يطاليا وأدلانياإيف كل من بريطانيا،  % 12و % 10تراوحت نسبة تداوذلا بُت  حيثالدوؿ الغربية 

 .% 0 لم تتجاوزف

 
 
 
 
 
 

                                                 
، 2118 ، ابتنة، اجلزائر، جواف18، رللة العلـو االجتماعية واإلنسانية، العددبطاقة األداء ادلتوازن وسيلة فعالة للتقييم يف ادلؤسسةنعيمة ػلياوي، 1
 .37-36ص.ص 
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 خالصة: 
األدوات التقليدية من  أداة تعدتأف بطاقة األداء ادلتوازف يف ىذا الفصل  ومن خالؿ ما مت تناول اتلح    

كما لتشمل بذلك األمور غَت ادلالية وعلى فًتة طويلة األمد،   ،تقييم ورقابة على األمور ادلالية على ادلدى القصَت
يسمح  ،الوقت ادلناسب جلودة ادلطلوبة ويفاب الالزمة علوماتادلنظاـ إداري شامل ومتكامل يوفر للمؤسسة أهنا 

 ادلتعددة من خالؿ أبعادهت، يف بيئة تتسم ابلديناميكية وعدـ الثبا بقائها بتجسيد إسًتاتيجيتها للماف
 ىي:وادلًتابطة بعالقات سببية فيما بينها، ىذه األبعاد 

 قتصادياالبعد ال. 
 جتماعيالبعد اال. 
 بيئيالبعد ال. 
 بعد العمليات الداخلية. 
 بعد التعلم والنمو. 

خاصية التوازف، خاصية الدافعية  ،األبعاد تعدد خاصية وتتميز بطاقة األداء ادلتوازف خبصائص عديدة منها:     
ستهداؼ أفلل أداء على مستوى ادلؤسسات الرائدة( وخاصية العالقة السببية، خاصية ادلرجعية)احملفزة، ا

 .متخذ القرار( احملدودية للمعلومات )إاتحة ادلعلومات ابلقدر الذي يالئم طاقة
بعُت مع األخذ  عاهتا وإتباعهاإف البناء اجليد لبطاقة األداء ادلتوازف يستند إذل عدة خطوات، غلب مرا

وؽلكن عتبار عوامل النجاح لتنفيذىا قدر اإلمكاف، والعمل على تقليل أثر العوائق اليت تعًتضها إذل أدىن حد، اال
اتيجية واألىداؼ، رسم اخلريطة سًت التقييم األورل، ربديد اإل ص ىذه اخلطوات يف النقاط التالية:يتلخ
، وجود األسبتة وتتابع العمليات وأخَتا التقييم سًتاتيجيةاألداء وادلبادرات اإل سًتاتيجية، ربديد مقاييساإل

 .النهائي
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين
 األداء املستدام
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 دتهيد:
على  جتماعية والبيئيةاـ ابعبوانب االىتمنوعا من االرحلة جديدة فرضت عليها مدخلت اؼبؤسسة اليـو 

لتشمل أطراؼ  مسؤوليتهابذلك توسعت ف فقط، انبٌنسقتصر على اؼبكاف يالذي   ىتمامها ابعبانب اؼبارلاغرار 
عتبار بشكل أكرب وبعمق أكثر، من ىنا عرؼ األداء تطورا ستماع ؽبم وأخذ رغباهتم بعٌن االأخرى استوجب اال

األداء  وصوال إذلو مرورا ابألداء العمليايت ألداء اؼبارل ، بدءا ابورا بعدة مقارابت أكثر مشوليةيف مفهومو مر 
جتماعي وبعد ت بو التنمية اؼبستدامة من بعد اقتصادي، اءجاألبعاد الي ىذا األخًن الذي يهتم اب اؼبستداـ،

اؼببحث بتخصيص سنقـو يف ىذا الفصل داـ بشيء من التفصيل نظرة حوؿ األداء واألداء اؼبستوإللقاء  بيئي.
اإلفصاح  وفيناوؿ اؼببحث الثالث سنت أمااؼببحث الثاين، يف و ية األداء اؼبستداـ، مث عرض قياسماىاألوؿ لدراسة 

 .عن األداء اؼبستداـ
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 ادلبحث األول: ماىية األداء ادلستدام
قتصاد وإدارة ل الباحثٌن واؼبفكرين يف ؾباؿ االيعترب األداء من اؼبفاىيم الي حظيت ابىتماـ واسع من قب     

، من جهة أخرى ؼبصلحةوعلى مستوى أصحاب ا ة من جهةنبيتو على مستوى اؼبؤسساؼبؤسسات، وىذا أل
حوؿ مفهومو، وإليراد ذلك  تفاؽاوجود فبا أسفر ذلك على عدـ  ونظر حولفاختلفت وتباينت وجهات ال

 تعريف ، وكذا التطرؽ إذلـبتلف مقارابتوو   عرض مفهـو األداء ح وجلي سنحاوؿ يف ىذا اؼببحثبشكل واض
 وأىدافو.وامل الي ربفز األداء اؼبستداـ ده وأخًنا العوـبتلف أبعا مبادئو، األداء اؼبستداـ

 ادلطلب األول: مفهوم األداء
ينصرؼ األداء إذل ؾبموعة واسعة من األنشطة والسلوكيات الي تضمن ربقيق األىداؼ اؼبسطرة من قبل      

وىذا يف ظل التحدايت الي اؼبؤسسة، فهو من األولوايت األساسية واعبوىرية الي توليها اإلدارة اىتماما خاصا، 
 تفرضها بيئة العمل، بغية ضماف بقائها يف أفضل اؼبستوايت واستمرارىا على ذلك.

 تعريف األداء: .1
األداء علينا أف نعرج إذل أصل ىذه الكلمة، والي تعود إذل اللغة البلتينية أين  يفقبل اإلسهاب يف تعر 

والذي يعين إعطاء شكل لشيء ما، وقد استمد من ىذا اللفظ الكلمة اإلقبليزية   Performareيوجد لفظ
Perform ،اؼبصطلح الفرنسي لؤلداء فهو  أما قاـ ونفذ عمبل أو وظيفة ما، والي يراد هبا أقبزPerformance 

 .1أو نتيجة عددية والذي يقصد بو تنفيذ مهمة أو أتدية عمل ما
وقد   يعتمد عليها يف دراستو وقياسو،ختبلؼ اؼبعايًن واؼبقاييس اليوـبتلف اب متجددة واألداء مفهـو واسع

 ،ىذه األىداؼ نوعبغض النظر عن طبيعة و  ربقيق األىداؼ التنظيمية على أنو Angèle et Berland عرفو
 .2أو ابؼبعىن الواسع للعملية الي تؤدي إذل النتيجة )اإلجراء( ابؼبعىن الدقيق النتيجة ويبكن فهمو

رات اؼبستندة إذل مفهـو نسيب ؿبدد من حيث استخداـ ؾبموعة معقدة من اؼبؤش أف األداء Neely رىوي
 .3يدور حوؿ القدرة على توليد نتائج مستقبلية فهو مع مراعاة اإلقبازات اؼبستقبلية السببيةالوقت و 

من خبلؿ   والذي مت القياـ ب فعلاألداء ىو الأف  النتيجة ىاستنادا إذل أساليب اغبصوؿ عل Baird  ويشًن
 .4نتيجة الي تظهر يف مرحلو ما من الزمنال، وليس العديد من اؼبكوانت

                                                 
1
LAROUSSE. page consultée le 04/12/2017.  

2
Angèle DOHOU et Nicolas BERLAND, Mesure de la performance globale des enterprises, comptabilite et 

environnement, France, 2007, P.4.  
3
Andy Neely, Business Performance Measurement: Theory and Practice, Cambridge university press, 

2002,UK, P.78.   
4
Alain MARION et al, Diagnostic de la performance de l'entreprise, Dunod, Paris, 2012, P.2.  

https://www.larousse.fr/dictionnaires
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األداء على أنو احملصلة النهائية لؤلعماؿ الي تؤديها اؼبؤسسات اؼبتمثلة يف ربقيق أىدافها  صفو وي
 .1وغاايهتا

 كفاءةب والبشرية، واستغبلؽبااؼبؤسسة للموارد اؼبالية  استخداـنعكاس لكيفية اأف األداء البعض يف حٌن يرى 
فما نبلحظو من ىذا التعريف أف األداء ىو ؿبصلة لتفاعل  ،2وفعالية بصورة ذبعلها قادرة على ربقيق أىدافها

، أما العنصر الثاين فيتمثل كفاءةوالي تعين عنصر ال )الكيفية(عنصرين أساسٌن، يتمثل العنصر األوؿ يف الطريقة 
 والي يقصد هبا الفعالية. )النتائج(يف األىداؼ احملققة

ىو اؼبستوى الذي تتمتع بو ـبرجات اؼبؤسسة بعد إجراء العمليات على أنو األداء  مدخل النظميعترب و 
  .3اؼبؤسسةمدخبلهتا، فاألداء ىو ـبرجات األنشطة واألحداث الي تشكل داخل 

 :األداء صطلحم الي من شأهنا تعزيز فهم التعريفات من وفيما يلي سنورد ؾبموعة
  الذي  من ىذه الناحية على أنو العمل ا فيها اؼبورد البشري، حيث يعرؼاألداء كل جوانب اؼبؤسسة دبيشمل

وأبسلوب تضعو كضوابط تكلف بو اؼبؤسسة عامبل ما، وعادة ما وبدد بكمية وينجز دبستوى جودة معينة 
 .4لنمطية اإلنتاج وسلوكية العاملٌن

 وقد ركز ىذا التعريف 5ألداء ىو ذلك التفاعل بٌن كل من دافعية اؼبؤسسة وقدرهتا الداخلية وبيئتها اػبارجيةا ،
ذلك على البيئة الداخلة للمؤسسة وما سبلكو من موارد وكذا ما سبنحو بيئتها اػبارجية، ومدى قدرهتا على تكييف 

 لتحقيق أىدافها.
 عناصر بيئتها سواء الداخلية أو اػبارجية،  أعماؿ اؼبؤسسة يف ظل تفاعلها معألداء منظومة متكاملة لنتائج ا

 :6ويضم ثبلث أبعاد ىي
  جتماعية والبيئية.قتصادية، االأداء اؼبؤسسة يف إطار البيئة اال -

                                                 
الطبعة ، داء ادلتميزسرتاتيجية، األرة ادلوىبة، نظم ادلعلومات اإلاعمال: إدمستجدات فكرية يف عامل إدارة األأكـر ؿبسن الياسري وآخروف، 1

 .234.، ص2016دف، ر األوذل، الدار اؼبنهجية، عماف، األ
، 2013، الطبعة األوذل، دار جرير للنشر والتوزيع، عماف، األردف، إدارة وتقييم األداء الوظيفي بٌن النظرية والتطبيق، ابراىيم دمحم احملاسنة2

 .104ص.
وائل  ، الطبعة األوذل، داراألداء اإلسرتاتيجي: أساسيات األداء وبطاقة التقييم ادلتوازنطاىر ؿبسن منصور الغاليب، و  وائل دمحم صبحي إدريس3

 .39، ص.2009للنشر، عماف، األردف، 
 .29، ص.2015، الطبعة األوذل، دار اؼبناىج للنشر والتوزيع، عماف، األردف، مؤشرات األداء الرئيسيةؾبيد الكرخي، 4
، 2016عماف، األردف،    ع،، الطبعة األوذل، دار غيداء للنشر والتوزيتطوير األداء البحثي للجامعات يف ضوء اإلدارة ابلقيمضبيد،  دمحم عبد هللا5

 .12ص.
، الطبعة األوذل، الدار اعبزائرية للنشر والتوزيع واؼبنظمة العربية للتنمية أثر اإلدارة ابلقيم على األداء ادلتوازن: حالة تطبيقيةرحاب  دمحم عبد الرضباف، 6

 .158، ص.2015للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، 
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 للمؤسسة.أداء الوحدات التنظيمية يف إطار السياسات العامة  -
 أداء األفراد يف إطار وحداهتم التنظيمية اؼبتخصصة.    -
 ىو النتيجة الي مت اغبصوؿ عليها يف تنفيذ مهمة ما، ىذه النتيجة الي تقاس دبجموعة ؾبموعة من  األداء

 .    1اؼبؤشرات العددية
  تلفة ابستخداـ أساس معايًن ـباألداء ىو درجة ربقيق النتائج اؼبرجوة للمؤسسة، ويتم تقييم ىذه النتائج على

 .  2ت أخرىؤسساابقا أو مرغواب فيو أو أداء ماؼبعيار أداء سمؤشرات، وقد يكوف 
 ونبا بعداف متكامبلف يتم على أساسهما قياس األداء، لذا تعمل اؼبؤسسة )التكلفة –القيمة  (ألداء توليفة ا ،

من خبلؿ زايدة خلق القيمة للعمبلء والتحكم يف  زدواجية اعبوىرية بٌن ىذين الوجهٌن،ربسٌن اال جاىدة كبو
 التكاليف معا وىذا ما يبكن توضيحو يف الشكل اؼبوارل:

 : توليفة األداء القيمة / التكلفة)1-2(الشكل رقم 

 
Source: Françoise GIRAUD et autres, Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance, 2

e
 

édition, Gualino éditeur, Paris, 2005, P.69. 

وضع اؼبؤسسة يف ـبتلف اعبوانب،  أف األداء ىو الصورة الي تعكس أف نستنتج من خبلؿ ما تقدـ يبكن     
من خبلؿ التعبًن عن ذلك دبعايًن كمية أو  مستوى اإلقباز الذي توصلت إليو مقارنة مع ما كاف مسطرا لومبينا 

 .أىدافهاعكس مدى قباحها يف ربقيق نوعية ت
 

 

 

 

                                                 
1
Yvon MOUGIN, Processus: les outils d’optimisation de la performance, éditions d’organisation, Paris, 

2004, P.17. 
2
Glossaire des termes usuels en mesure de performance et en évaluation Pour une gestion saine et 

performante,  Québec, Canada, 2013, P.15. 



 األداء المستدام في المؤسسة االقتصادية: ثانيالفصل ال

55 

 

 عالقة األداء ابلكفاءة والفعالية: .2
هو حاصل ، فEfficacitéوفعالية  Efficience كفاءةؼبواردىا ب اؼبؤسسة كيفية استعماؿ  األداء يعكس

يبكن توضيح ىذه العبلقة يف الشكل و  ،ستخداـ األمثل للموارد والنتائج احملققة من ذلك االستخداـتفاعل اال
 التارل:

 مثلث األداء: )2-2( الشكل

 
Source: André CHARDONNET, Dominique THIBAUDON, PDCA et performance     

durable: 60 fiches pratique de mise en œuvre, eyrolles, 2014, P.64. 

 الشكل العديد من اؼبفاىيم والعبلقة الرتابطية بينها ويبكن توضيحها كما يلي: ىذا يستخلص من     

  دبعرفة ما إذا كانت اؼبؤسسة ويسمح ذلك  الفعالية إذل درجة التطابق اؼبوجودة بٌن األىداؼ والنتائج،مز تر
 قادرة على ربقيق أىدافها أـ ال.

  توضح اؼببلءمة درجة التناسق اؼبوجودة بٌن األىداؼ اؼبراد ربقيقها واؼبوارد اؼبسطرة لذلك، لتبٌن العبلقة بٌن
قيق تلك األىداؼ، ويسمح دبعرفة ما إذا كانت اؼبؤسسة قد استخدمت أحسن ما مت استهبلكو من موارد لتح

 اؼبوارد وأكثرىا مبلءمة لتحقيق أىدافها أـ ال.
 مدى مسانبة اؼبوارد يف ربقيق النتائج، وتسمح دبعرفة مدى قدرة اؼبؤسسة على بلوغ أىدافها  كفاءةتبٌن ال

 أبقل التكاليف واؼبوارد.
 يتم دبقارنة النتائج احملققة ابؼبوارد  كفاءةكوف دبقارنة النتائج ابألىداؼ وأف قياس الإف قياس فعالية اؼبؤسسة ي

 الي سانبت يف ربقيقها، يف حٌن أف قياس اؼببلءمة يكوف دبقارنة األىداؼ احملققة ابؼبوارد الي سانبت يف ذلك.
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بٌن كل من األىداؼ واؼبوارد والفعالية ويبثل التفاعل الذي وبدث  كفاءةليعكس األداء كل من مفهـو او 
ذاف يسهماف معا يف قياس ىذا األداء حيث يقرتح لوالفعالية كل منهما على اآلخر، وال كفاءةوتؤثر ال والنتائج،

Pinprayong and Siengthai 1معادلة لو مبينة يف العبلقة اؼبوالية: 
   
 

والفعالية ومدى ربقيق التوازف بينهما، والي تؤدي ابؼبؤسسة  الكفاءةواعبدير ابلذكر العبلقة التكاملية بٌن      
 إذل األداء اؼبتميز الذي يساىم يف ربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة، وىذا ما يوضحو الشكل التارل:

 والفعالية كفاءة: نتائج التكامل بٌن ال)3-2(الشكل رقم 

 
، 2017، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، مدخل مؤسسي إلدارة األداء التنظيميعادؿ دمحم زايد، ادلصدر: 

  .25ص.
ىدافها أقباز إوالفعالية ىي قادرة على  كفاءةيتضح من الشكل أف اؼبؤسسات الي تستطيع ربقيق ال     

 كفاءةتصفت بعدـ الاها والبقاء بصورة مستدامة، وإذا نفس اؼبسطرة ابلطريقة الصحيحة فتستطيع بذلك فرض
 فلم ربقق بذلك أىدافها ابلصورة اؼبنشودة.، والفعالية فمصًنىا اؼبؤكد ىو الزواؿ نتيجة ارتفاع التكاليف واػبسائر

الي  كفاءةوتعرؼ الفعالية على أهنا مفهـو شامل وواسع يهتم ابلعوامل الداخلية واػبارجية، على غرار ال     
تعين عمل الشيء الصحيح يف الزمن اؼبناسب وابلطريقة اؼببلئمة، وىي  فعاليةهتتم فقط ابلعوامل الداخلية، فال

تعبًن عن ربقيق األىداؼ وتطبيق السياسات وفقا ؼبا ىو ؿبدد، أي قدرة اؼبؤسسة على ربقيق األىداؼ 
                                                 

1
Ilona BARTUSEVICIENE and Evelina SAKALYTE, Organizational assessment: effectiveness vs. 

efficiency, conceptual paper, scientific literature review, Social Transformations in Contemporary Society, 

2013, P.50. 

 كفاءةال   ×   فعالية= ال األداء
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أو مدخبلت النظاـ، أي ابالستغبلؿ العقبلين ؽبا، فهي مفهـو يتعلق دبوارد اؼبؤسسة  كفاءةال ، أما1اؼبسطرة
اؼبوضحة يف اعبدوؿ و  Productivity Commissionقرتحها اوالي  كفاءةويبكن التفريق بٌن عدة مفاىيم لل

 اؼبوارل: 
 كفاءة: تعريفات ال)1-2(اجلدول رقم

 ادلعىن التعريف
 الفنية كفاءةال

Technical Efficiency 

اؼبؤسسة على ربويل اؼبدخبلت إذل ـبرجات، وتقاس ىي مقياس ؼبدى قدرة 
 يف شكل نسبة بٌن اؼبخرجات واؼبدخبلت.

 اإلنتاجية كفاءةال
Productive/Production 

Efficiency 

ىي مقياس ؼبدى قدرة اؼبؤسسة على استخداـ قيمة معينة من اؼبدخبلت 
 مثل األجور وربويلها إذل ـبرجات ذات قيمة.

 التوزيع كفاءة
Allocative Efficiency 

ت ىي مقياس ؼبدى قدرة اؼبؤسسة على توزيع اؼبوارد اؼبتاحة على العمليا
 . عمبلءيبلت الضاإلنتاجية الي تشبع رغبات وتف

 الديناميكية الكفاءة
Dynamic Efficiency 

ىي مقياس ؼبدى قدرة اؼبؤسسة على توزيع اؼبوارد خبلؿ فرتات زمنية معينة 
 واحتياجات اؼبستهلكٌن.إلشباع رغبات 

 قتصاديةاال كفاءةال
Economic Efficiency 

األرابح، وتتضمن كل من  ىي مقياس ؼبدى قدرة اؼبؤسسة على ربقيق صايف
 الديناميكية. كفاءةالتوزيع وال كفاءةاإلنتاجية و  كفاءةال

، ص 2017، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، مدخل مؤسسي إلدارة األداء التنظيميعادؿ دمحم زايد،  ادلصدر:
  .16-15ص.

 أمهية األداء: .3

 : 2يف النقاط التاليةتكمن سي األداء أنبية ابلغية يكت

 عم أنبية اؽبدؼ الذي تسعى اإلدارة إذل ربقيقو.د 
 يتحقق  اؼبؤسسة، ولكي صبيع اؼبستوايت يفساعد يف الرتصبة العملية لكل القرارات الي يتم ازباذىا على ي

 .اؾ جدية ونزاىة عند ازباذ القراراألداء بفعالية هبب أف تكوف ىن
 إلسهاـ يف القدرة الدائمة على تقدًن نتائج اهبابية ومرضية على فرتات.ا 

                                                 
، 2013 دار الفجر للنشر والتوزيع، القاىرة، مصر،، الطبعة األوذل، الفعالية التنظيمية يف ادلؤسسة: مدخل سوسيولوجيبلقاسم سبلطنية وآخروف، 1

 .14ص.
 .11، ص.2107وزيع، القاىرة، مصر، تبعة األوذل، دار الفجر للنشر وال، الطبرانمج حتسٌن األداءعائشة يوسف الشميلي، 2
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 دعم األداء قائمة اؼبهاـ الرئيسة اؼبوكلة لئلدارة.ي 
 التدريب واكتساب اؼبهارة البلزمة ألداء عملو.ستثمار القدرة لدى الفرد على العمل، والي تتولد من ا 

 مقارابت األداء ادلطلب الثاين:
الرتكيز ، فبعد أف كاف لو ر معايًن ومقاييس أكثر مشولية ودقةيتطو بلقد تطور مفهـو األداء يف اؼبؤسسات 

كوهنا ال تعرب بشكل  ؽبا  نتقادات العديد من اال ية، وجهتمن خبلؿ دراسة اعبوانب اؼبالعلى مصاحل اؼبسانبٌن 
كاؼ عن أداء اؼبؤسسة، وربد من قدرة متخذي القرار خبصوص األداء اغبارل واؼبستقبلي لبلوغ أفضل اؼبستوايت 

تسع بذلك مفهـو األداء االعبلقة ابؼبؤسسة، ف اتاألطراؼ ذعتبار أىداؼ تطمح ؽبا، وأهنا دل أتخذ بعٌن االالي 
األبعاد األساسية لو ابستخداـ مقاييس غًن مالية إذل جانب اؼبقاييس وأصبحت اؼبؤسسة هتتم ابلعديد من 

ألساسية اؼبالية، للوصوؿ إذل صورة دقيقة وشاملة عن األداء لتقييمو والعمل على ربسينو، ويبكن تناوؿ احملاور ا
 فيما يلي: فهـوىذا اؼبالي مر هبا 

 ألداء ادلايل:ا .1
 .فهو بشكل عاـ من اؼبفاىيم األكثر وضوحا اؼبؤسسة،ىتماـ واسع من قبل وبظى األداء اؼبارل اب

ة اغبارل وربديد دقيق للمجاالت الي ؤسسعلى أنو وصف لوضع اؼبار إليو يش تعريف األداء ادلايل: .1.1
يرى البعض أنو فيما  .1اإليرادات وصايف الثروة ،استخدمتها للوصوؿ إذل األىداؼ من خبلؿ دراسة اؼببيعات

نتباه إذل التكاليف، اؽبامش، وقدرة التمويل الذايت الي والذي يتطلب اال اؼبالية للمؤسسة،يتعلق بقياس النتائج 
كما يعرؼ األداء اؼبارل أبنو تلك العملية الي يتم من خبلؽبا اشتقاؽ   .2هبب أف تكوف مرتفعة قدر اإلمكاف

ؾبموعة من اؼبعايًن أو اؼبؤشرات الكمية والنوعية حوؿ نشاط اؼبؤسسة، وذلك من خبلؿ معلومات تستخرج من 
 .3القوائم اؼبالية ومصادر أخرى يتم استخدامها يف تقييم األداء اؼبارل

وما يبكن القوؿ أف األداء اؼبارل ىو اؼبرآة األساسية الي توضح قدرة اؼبؤسسة على ربقيق أىدافها اؼبسطرة،      
ىتماـ الزائد هبذه البياانت سينجر إف االمن خبلؿ توفًن البياانت اؼبالية يف الوقت اؼبناسب وابلدقة اؼبطلوبة، و 

 .قياس وتقييم األداء الكلي اؼبؤسسةعنو عدـ التوازف، كونو ال يشمل صبيع العناصر ل

                                                 
اليازوري العلمية، عماف، األردف،  دار، واألداء اإلسرتاتيجي Seven Rightsالشراء وفقا لـ صبلح الدين شبل جاسم، و أكـر أضبد رضا الطويل 1

 .91، ص.2017
2
Claude KOMBOU, Système fiscal et performance financière des Etablissements de microfinance (EMF) 

au Cameroun, Editions L'Harmattan, Paris, 2018, P.28. 
 .58، ص.2012، دار اليازوري العلمية، عماف، األردف، وأثرىا يف سوق األسواق ادلايلادلصارف اإلسالمية: أداءىا ادلايل حيدر يونس اؼبوسوي، 3
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داء ىي النسب اؼبالية، كما األالكمية شيوعا واستخداما يف تقييم  ؤشراتأكثر اؼب إف :ت ادلاليةؤشراادل .2.1
 :1ستخداـ الواسع للمقاييس واؼبؤشرات اؼبالية لؤلداء ونباسبباف رئيسياف لبل يبلحظ أف ىناؾ

   والي  كالربح مثبل ترتبط ارتباطا مباشرا ابألىداؼ البعيدة اؼبدة ابؼبؤسسة،إف اؼبقاييس واؼبؤشرات اؼبالية لؤلداء
  تكوف دائما أىدافا مالية.

 ختيار الدقيق للمقاييس اؼبالية يوفر صورة إصبالية عن أداء اؼبؤسسة، وأف أرابحها تعد مقياسا لنجاح ف االإ
الي تكوف دوف التوقعات تدؿ على أف اإلسرتاتيجيات إسرتاتيجياهتا وتكتيكاهتا التشغيلية، إذ أف نتائج األرابح 

  ال ربقق النتائج اؼبرجوة ولردبا تكوف غًن مبلئمة.
العبلقات بٌن القيم احملاسبية الواردة يف  وتعد النسب اؼبالية من األدوات التقليدية الكمية، الي تعرب عن     

أداء اؼبؤسسة ككل وىذا خبلؿ فرتة معينة، كما تسمح الكشوفات اؼبالية مرتبة ومنظمة لتقييم أداء نشاط ما أو 
ة انىيك زباذ القرارات اؼبناسباؼبهتمة بذلك، وتساىم يف التنبؤ و واألطراؼ ا قدًن معلومات تعزز ثقة اؼبسانبٌنبت

تفاؽ حوؿ ؾبوعة واحدة من النسب اؼبالية الي تستخدـ يف قياس وىبتلف الباحثوف يف اال، عن الرقابة واؼبتابعة
، سب السيولةنوتقييم األداء، ؽبذا قبد ؾباميع يركز كل منها على جانب معٌن من األداء اؼبارل وىي كما يلي:

وقد ظهرت أساليب حديثة للحكم على ، سب السوؽ، نسب الرحبية، نسب الرافعة اؼبالية، نسب النشاطن
 .ةالسوقية اؼبضافلقيمة ، القيمة االقتصادية اؼبضافةا ألداء اؼبارل للمؤسسة من بينها:ا
 :)التشغيلي(ألداء العمليايت ا .2

وأنو ىناؾ حاجة  ،كافية التقليدية لؤلداء اؼبارل دل تعد أف اؼبؤشرات Kaplan and Nortonيعتقد 
بتكار تحسٌن، االؼبؤشرات تشغيلية عند التعامل مع رضا العمبلء، العمليات واألنشطة الداخلية اؼبوجهة كبو ال

 . 2إذل عوائد مالية يف اؼبستقبل واإلبداع، والي تؤدي
عد األداء التشغيلي أحد مستوايت األداء اإلسرتاتيجي فبثبل بذلك اغبلقة يتعريف األداء التشغيلي:  .1.2

قدرة اؼبؤسسة ألداء وظيفة العمليات الي على أنو   Taylor Russell and ذكرالوسطى ألداء اؼبؤسسة، حيث 
تتألف من تقدًن خدمة جبودة عالية ويكوف التسليم أبسرع وقت وبتكلفة تعتمد على اؼبعرفة واػبربة، والي 

                                                 
، 2010األردف،  ،، دار اليازوري العلمية، عمافسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجي: منهج معاصراإلوائل دمحم إدريس، و  خالد دمحم بين ضبداف1

 .293ص.
2
Alberto BAYO-MORIONES and Javier MERINO, Human Resource Management, Strategy and 

Operational Performance in the Spanish Manufacturing Industry, M@n@gement, vol.5, n
o
3, 2002, 

P.180. 
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التشغيلي ىو مستوى إذل أف األداء  Schroeder et alوأشار  .1منخفضة وىذا لبناء ميزة تنافسية مستدامة
ة، ، ومن بٌن ىذه األولوايت قبد اعبودة، التكلفة اؼبنخفض2ربقيق األولوايت التنافسية الي حددهتا اؼبؤسسة

أف األداء التشغيلي يعرب عن اؼبفهـو الواسع لؤلداء من خبلؿ اىتمامو ابلعمليات  اخلياطوأكدت  .واؼبرونة
 .كفاءةلوا لرحبية، ااإلنتاجية :3التشغيلية والتحويلية، ويتوجب النظر إليو من خبلؿ ثبلثة أبعاد أساسية ىي

فبا سبق قبد أف األداء العمليايت نظاـ يتألف من مدخبلت، عمليات وـبرجات، لتوفًن منتجات ذات      
وفعالية، بغية اؼبسانبة يف  كفاءةجودة وابلوقت اؼبناسب لتلبية حاجات ورغبات الزابئن، على أف يكوف ذلك ب

 ربقيق ميزة تنافسية للمؤسسة.
من وجهات نظر متعددة مؤشرات األداء التشغيلي  من الباحثٌن طرح العديد مؤشرات األداء التشغيلي: .2.2

 :وىي كما يلي
 سواء كانت سلعا أو يعرؼ اإلنتاج على أنو النشاط الذي يهدؼ لتحويل اؼبخبلت إذل ـبرجات : إلنتاجيةا

قدرة  تعرب عن بلقة بٌن اؼبخرجات واؼبدخبلت، ستفادة منها، أما اإلنتاجية فهي مقياس للعخدمات يبكن اال
ومنهم من يرى أف اإلنتاجية ىي العبلقة بٌن  .4اؼبؤسسة على تكوين النتائج ابستخداـ عناصر إنتاج ؿبددة

ـبرجات نظاـ اإلنتاج أو اػبدمة واؼبدخبلت اؼبقدمة إلنشاء ىذه اؼبخرجات، فهي االستخداـ الفعاؿ للموارد، 
كما تعرؼ اإلنتاجية على أهنا إنتاج   .5ػبدمات اؼبختلفةرأس اؼباؿ، األراضي، اؼبواد، الطاقة، اؼبعلومات، السلع وا

 .وجبودة عالية وأبقل تكلفة فبكنة من الوقت، أكرب كم من السلع أو اػبدمات يف أقل قدر
 كفاءةوالفعالية، فمعيار الكفاءة نتاجية هبب أف يقتصر على الؤلفٌن على أف مصطلح اإلاؼبيتفق معظم و 

مقياسا ؼبدى جودة موارد اؼبؤسسة يف إنتاج منتجاهتا بشكل جيد حيث تصل إذل أىدافها، أما الفعالية ىي 
سيكوف اإلنتاج الشهري لئلنتاج كنسبة مئوية من ىدؼ ببعض التوقعات، على سبيل اؼبثاؿ عبلقة اؼبخرجات 

                                                 
 .98، ص.مرجع سابقصبلح الدين شبل جاسم، و  أكـر أضبد رضا الطويل1

2
Merrill WARKENTIN, Trends and Research in the Decision Sciences: Best Papers from the 2014 

Annual Conference, 1
st
 edition , USA, 2014, P.215. 

كلية ـ اإلدارية واإلقتصادية،  ؾبلة اؼبثىن للعلو داء التشغيلي للعاملٌن،  ودة الشاملة ودورىا يف حتسٌن األاجل، حسنٌن حسٌن و  قاسم دمحم العنزي3
 .48، ص.2019، جامعة الكوفة، العراؽ، 2العدد، 9اجمللد، اإلدارة واإلقتصاد

 .39، ص.2008، دار اليازوري العلمية، عماف، األردف، إدارة اإلنتاج والعمليات: مرتكزات معرفية وكميةأمًنة شكر ورل البيايت، و  غساف قاسم 4
5
Joseph PROKOPENKO, Productivity Management: A Practical Handbook, International labour 

organisation, Geneva, Swiss, 1992, P.3.   
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 كميةدد من خبلؿ  وبجية البفاض اإلنتارتفاع أو ااغبكم على  كما أف ،1ذلك الشهر مقياسا فعاال معربا عنو
  .2لتكلفةوا عبودة، الوقت، ااإلنتاج
غبلؿ مواردىا وربويلها إذل ـبرجات من تاإلدارة يف اسكفاءة أف اإلنتاجية ىي مقياس عن   فبا سبق نستنتج 

 فاض يف اإلنتاجية.البسينجر عنو  ذلكسلع وخدمات، ؿبققة بذلك زايدة يف اإلنتاجية، وإف دل ربسن 
  مفهـو رضا الزبوف، الذي يتمثل يفدخل الزبوف كعنصر أساسي يف العملية التسويقية وظهر ضا الزبون: ر 

يسمى عدـ  اكبراؼت ىذه التوقعات غًن مشبعة سينتج الفرؽ بٌن اعبودة اغبقيقية واعبودة اؼبنتظرة، فإذا كان
اؼبنتج / اػبدمة، ويبكن أف يكوف كذلك ذو عكسو الرضا الذي يتميز ابلطابع اإلدراكي قائم على تقييم و الرضا، 

ىو  أف رضا الزبوف Palmerويرى  .3ستهبلؾر واإلشباع احملقق خبلؿ ذبربة االطابع إحساسي قائم على اؼبشاع
أفضل وسيلة تضمن إعادة الشراء مرات عديدة، ولغرض ربقيق مستوايت عالية من الرضا يتطلب ذلك جهودا 

 .4صبيع الوظائف داخل اؼبؤسسة من
وقد خلصت العديد من الدراسات يف التسعينيات من القرف اؼباضي إذل أف رضا الزبوف كاف ىو احملدد 

فاؼبستوى العارل من الرضا يولد الزبوف السعيد، والذي يساىم بشكل كبًن يف والئو للعبلمة، ، 5الرئيسي للوالء
أما حالة الرضا العادية أو عدـ الرضا فقد تعرض وقد يعيد شرائها وىبرب اآلخرين عن ذبربتو اعبيدة مع العبلمة، 

 .6الزبوف للتحوؿ كبو العبلمات اؼبنافسة
والعبلقة بٌن رضا الزبوف والربح لنجاح اؼبؤسسة من الناحية التارىبية مسألة إيباف، ولكن اآلف ىناؾ ؾبموعة 

رابح إذل رضا العمبلء وىذا متزايدة من األدلة لدعم القضية ابلنسبة للعديد من اؼبؤسسات، ويبكن إرجاع األ
يرتبط يف جوىره برضا اؼبوظفٌن، كما كاف يعتقد أف اغبصة السوقية أفضل ؿبدد للرحبية ىذا ما أدى إذل العديد 

وبطبيعة ، من عمليات الدمج واالستحواذ على أمل أف تؤدي وفرات اغبجم إذل خفض التكلفة وزايدة األرابح
ؾ العديد من االستثناءات، حيث وجد أف اؼبؤسسات الي ال سبلك أكرب اغباؿ يعمل ىذا إذل حد ما ولكن ىنا

                                                 
1
Robert D. PRITCHARD , Measuring and Improving Organizational Productivity: A Practical Guide, 

Praeger, USA, 1990, P.8. 
 .32، ص.2011، مصر، القاىرة والنشر،جملموعة العربية للتدريب ، الطبعة األوذل، اختطيط اإلنتاجيةأبو القاسم مسعود الشيخ، 2
، الطبعة األوذل، دار كنوز اؼبعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عماف، سياسات وبرامج والء الزبون وأثرىا على سلوك ادلستهلكمعراج ىواري وآخروف، 3

 .58، ص.2013األردف، 
، دار اغبامد للنشر والتوزيع، عماف، إسرتاتيجية العمليات واألداء التسويقيإدارة سلسلة التجهيز وأبعاد علي وليد العبادي، و  أكـر أضبد الطويل4

 .128، ص.2013األردف، 
5
Nigel HILL and others, Customer Satisfaction: The Customer Experience Through the Customer's Eyes, 

Eyes, Gogent, London, British, 2007, P.6. 
 .14، ص.2016دار اعبناف للنشر والتوزيع، عماف، األردف،  ، الطبعة األوذل،التسويق وفق منظور قيمة الزبونإدارة أنيس أضبد عبد هللا،  6
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حصة سوقية تكوف أكثر رحبية من اؼبؤسسات الي لديها حصة أكرب، ألهنا اكتشفت أف والء العمبلء أكثر رحبية 
 .1من حصة السوؽ

 يرجع  التنافسيةؼبفهـو األساسي للميزة من خبلؿ مراجعة األدبيات يتبٌن أف ا دليزة التنافسية:ا
الذي ربط اؼبيزة ابلقدرة، بعدىا كاف تطور ؼبا  1959سنة  Selznich مث إذل 1939سنة   Chamberlinإذل

اؼبيزة التنافسية أبهنا الوضع الفريد الذي تطوره اؼبؤسسة مقابل منافسيها   Schendel and Hoferوصف كل 
اعبيل الثاين من  1985سنة   Dayكذلكو  1984سنة  Porterمن خبلؿ زبصيص اؼبوارد، مث قدـ كل من 

أوؿ من  Michael Porterىذا ويعد  .ة، إذ اعتربا أهنا ىدؼ اسرتاتيجيالصياغة اؼبفاىيمية للميزة التنافسي
أكرب أهنا قدرة اؼبؤسسة على جين أرابح  والي تعرؼ على .2وضع نظرية اؼبيزة التنافسية وصمم ؽبا مبوذجا لقياسها

سرتاتيجية، تعمل من خبلؿ ذلك على خلق القيمة بطريقة ال يتم تنفيذىا من قبل إيف صناعة تنافسية بناء على 
كما تعرؼ على أهنا عملية التوليف بٌن التحكم يف التكلفة، التمايز وخلق القيمة .3أي منافس حارل أو مستقبلي

يجي والفعالية التنظيمية، ويرمي ىذا التعريف إذل أف اؼبيزة ابلنسبة للعمبلء، وكذلك التوليف بٌن اإلبداع اإلسرتات
اؼبنتجات،  التنافسية ىي قدرة اؼبؤسسة على اؼبزج بٌن التكلفة اؼبنخفضة واػبصائص اؼبتميزة للمنتج عن غًنه من

  .4سرتاتيجية يف ظل تنظيم فعاؿ من قبل اإلدارة وىذا ػبلق منفعة للعمبلءإابإلضافة إذل اختيار 
وما تتمتع  ،على ما سبلكو اؼبؤسسة من موارد ـبتلفة بداخلها يبناء اؼبيزة التنافسية يعتمد بشكل أساسإف 

كتساب ميزة تنافسية مستدامة تنفرد هبا عن منافسيها، ويتطلب وارد من نقاط قوة تؤىل اؼبؤسسة ال بو تلك اؼب
ية وبٌن بيئتها اػبارج ،اؼبوارد، األنشطة واؼبهاراتربقيق ىذه األخًنة الربط بٌن القدرات الداخلية واؼبتمثلة يف 

بيئة الصناعة، ويعوؿ على اؼبصادر الداخلية أكثر يف خلق وربقيق ميزة تنافسية مستدامة اؼبتمثلة يف البيئة العامة و 
 .5مناسبة ؽبا البيئة اػبارجية سبثل فرصاللمؤسسة، على أف عوامل 

                                                 
1
Nigel HILL and  Jim Alexander, The Handbook of Customer Satisfaction and Loyalty Measurement, 3

rd
 

edition, Gower, USA, 2006, P.22. 
، 2015، الطبعة األوذل، دار غيداء للنشر والتوزيع، عماف، األردف، إدارة التسويق: أسس ومفاىيم معاصرةسعدوف ضبود الربيعاوي وآخروف، 2

 .575ص.
3
Oyku  IYIGUN, Creating Business Value and Competitive Advantage With Social Entrepreneurship, igi 

global, USA, 2018, P.144.   
وخالد  ، دار من احمليط إذل اػبليج: دراسة حالة مؤسسة مينائيةاجلودة الشاملة يف إنشاء ادليزة دور إدارةنور اؽبدى بورغدة، و  امدنور الدين ح4

 .115.، ص2016اللحياين للنشر والتوزيع، اؼبملكة العربية السعودية، 
، الطبعة األوذل، دار اغبامد إسرتاتيجية احمليط األزرق وادليزة التنافسية ادلستدامة: مدخل معاصرزينب مكي ؿبمود البناء، و  عبلء فرحاف طالب5

 .166-165، ص ص.2012للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 
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اؼبيزة التنافسية ىي قدرة اؼبؤسسة على إنتاج سلع أو تقدًن خدمات أبساليب  نستنتج أف أف فبا سبق يبكن
قتناء منتجاهتا عوض روف خبلق قيمة لعمبلئها تدفعهم الجديدة وليدة إبداع منها، تتميز عن ما يقدمو اآلخ

  منتجات اؼبنافسٌن.
 لفعالية التنظيمية:ا .3

 ،األوسع واألمشل لؤلداء والباحثٌن، فهي سبثل اؼبفهـوماء موضوع شغل والزاؿ يشغل فكر الكثًنين من العل
عتماد على أنو من اؼبناسب اال بعض الباحثٌن حيث يؤيدالذي يتضمن أسس كل من األداء اؼبارل والعمليايت، 

ىذا البعد دبفاىيمو وؿباوره عند دراسة األداء يف ـبتلف اجملاالت اإلدارية، كونو يهتم أبىداؼ أصحاب اؼبصاحل 
يف قياس األداء وخاصة  فعاليةاستخداـ مدخل ال Chakravartyكما أيد   ،1اؼبؤسسة ويعمل على قياسهايف 

 .2اؼبؤسسة لفعاليةىو إال دراسة وحبث وقياس  اعبانب االسرتاتيجي منو، ويعتقد أبف األداء االسرتاتيجي ما
الفعالية التنظيمية من خبلؿ األنشطة واؼبمارسات التنظيمية الداخلية  فتعر  تعريف الفعالية التنظيمية: .1.3

الفعالية التنظيمية  كما تعين،  3ستفادة من طاقات موردىا البشريسة، كسهولة أداء الوظائف ومدى االيف اؼبؤس
يتم و  رضا العماؿ،فها دوف التأثًن على هتا من البيئة احمليطة وربقيق أىدااقدرة اؼبؤسسة على اغبصوؿ على احتياج

 :4اغبكم على فعالية اؼبؤسسة من خبلؿ العناصر التالية
 حتياجات من البيئةلى ـبتلف االصوؿ عاغب. 
 ؼربقيق األىدا. 
  ضا العماؿ. ر 

أداء اجملموعة، حيث تعمل  كفاءةياس فعالية اؼبؤسسة من خبلؿ  يبكن ق قياس فعالية ادلؤسسة: .2.3
على اؼبسانبات اجملموعات يف آتزر وانسجاـ مع ـبتلف النظم والعمليات التنظيمية، وتعتمد اؼبؤسسة يف فعاليتها 

ويقاؿ أف تكوف فعالة عندما تكوف مسانبة اجملموعة أكرب من مسانبة الفرد، وينظر يف ىذا  .الفردية واعبماعية
 .5كنت اجملموعة من ربقيقوغبد كبًن إذل التماسك الذي سب

                                                 
 .45، ص.التقييم ادلتوازن، مرجع سابقاألداء اإلسرتاتيجي: أساسيات األداء وبطاقة ، يبطاىر ؿبسن منصور الغالو  ي إدريسوائل دمحم صبح1
، دار زهران لمنشر والتوزيع، عمان، ستراتيجية وبطاقة التقييم المتوازن دراسات في اإلطاهر محسن منصور الغالبي، و  ي إدريسوائل دمحم صبح2

 .39، ص.7002األردن، 
 .19، ص.مرجع سابقبلقاسم سبلطنية وآخروف، 3
، األكاديبية اغبديثة للكتاب اعبامعي والروابط العاؼبية للنشر اإلداري يف التعليم العام: أسسو، جماالتو، فعاليتوالتنظيم فتحي درويش عشيبة، 4

 .120، ص.2009والتوزيع، مصر، 
5
V.G KONDALKAR, Organization Effectiveness and Change Management, Prentice Hall, New Delhi,  

India, 2009,P.11. 
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دة وبتعدد أبعاد الفعالية التنظيمية صعب قياسها والذي ال يكوف دبعيار واحد فقط، وىذا نظرا ألسباب ع 
ختبلؼ منتجاهتا أو خدماهتا وتشتت مواقعها جغرافيا، ويف ضوء تلك احملددات اأنبها تباين أحجاـ اؼبؤسسات و 

مدخل العمليات الداخلية ، : مدخل موارد النظاـ1الفعالية التنظيمية وىيثبلثة مداخل فبكنة لقياس Daft قدـ 
 ومدخل األىداؼ، كما ىي موضحة يف الشكل التارل:

 : مداخل قياس الفعالية التنظيمية)4-2( الشكل رقم

 
ية جامعة الدوؿ اإلدار ، منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية مدخل مؤسسي إلدارة األداء التنظيميعادؿ دمحم زايد، ادلصدر: 

 .21، ص.2017، مصر، العربية، القاىرة
ويركز مدخل موارد النظاـ على حتمية اغبصوؿ على اؼبوارد البلزمة ذات القيمة حىت تكوف اؼبؤسسة ذات      

 كفاءةخلية وروح الفريق ويركز على  فعالية مرتفعة، أما مدخل العمليات الداخلية فيهتم جبودة العمليات الدا
 استغبلؿ اؼبوارد، ويعمل مدخل األىداؼ على قياس أداء اؼبؤسسة ومدة ربقيق أىدافها. 

م وكانت نتائج دراسته ،وزمبلؤه مراجعة شاملة لؤلدبيات حوؿ الفعالية التنظيمية Campbellقد أجرى و      
ىذه اؼبتغًنات للفعالية، موا أكثر من طبسة وعشرين نوعا من اؼبتغًنات كمقاييس أهنم وجدوا أبف اؼبؤلفٌن استخد

واقرتح البعض اآلخر فقط، وقد استخدمها عدد من الباحثٌن كمتغًنات مستقلة يف عملية  بعضها قيد التشغيل
مبوذجا متعدد اؼبتغًنات  17لػ  Steersسفر فحص أؤسسات بشكل فعاؿ أو غًن فعاؿ، و شرح سبب أداء اؼب

                                                 
، 2017، مصر، ية جامعة الدوؿ العربية، القاىرة، منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدار مدخل مؤسسي إلدارة األداء التنظيميعادؿ دمحم زايد، 1

 .22-20ص ص.
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وزمبلؤه، وكانت أكثر معايًن الفعالية  Campbellللفعالية التنظيمية عن نتائج فباثلة لتلك الي توصل إليها 
 .1شيوعا ىي اؼبرونة، اإلنتاجية والرضا

 ألداء ادلستدام:ا .4
 ، ومشلت بذلك دائرةمع بروز مفهـو التنمية اؼبستدامة واؼبسؤولية االجتماعية اتسع مفهـو الفعالية التنظيمية

منهم اؼبسانبوف، العماؿ،  العديد من األشخاص واجملموعات سواء داخليٌن أو خارجٌن لحةأصحاب اؼبص
على إرضائهم العمبلء، اؼبوردوف، اعبمعيات، اعبهات التشريعية واؼبدافعوف عن البيئة...إخل، حيث تعمل اؼبؤسسة 

والذي سنتناولو بشيء من التفصيل يف  تسع بذلك مفهـو األداء وظهر األداء اؼبستداـاوتلبية متطلباهتم، ف
 اؼبطلب اؼبوارل.

 األداء ادلستدام ومبادئو تعريفادلطلب الثالث: 
ظرية فهو مفهـو جامع تدعمو ن يعزز األداء اؼبستداـ فكرة تعدد أبعاد األداء ومشوليتو ومدى تطوره،     

طرؼ اؼبؤسسة لتبين اؼبسؤولية  منعتبار األىداؼ اإلسرتاتيجية اؼبسطرة أيخذ بعٌن اال لحةأصحاب اؼبص
جتماعية وذبسيد التنمية اؼبستدامة، ورغم وجود العديد من الدراسات والبحوث حوؿ األداء اؼبستداـ،إال أنو اال

 ال يوجد تعريف موحد وواضح لو.
 تعريف األداء ادلستدام: .1

حة، ومدى قدرهتا على أبنو قدرة اؼبؤسسة على خلق القيمة لؤلطراؼ ذات اؼبصليعرؼ األداء اؼبستداـ 
 ما عرفو أحد الباحثٌن على أنو ذبميع لؤلداءك  .2ربقيق توازف بٌن ـبتلف األبعاد االقتصادية، االجتماعية والبيئية

ليس نظاما إلدارة التفكًن التطبيقي يف  Paul Pintoاألداء اؼبستداـ حسب و  .3جتماعي والبيئياال االقتصادي،
تفضل يف اؼبقاـ األوؿ  ألهنااؼبؤسسة، األداء اؼبستداـ ىو أوال وقبل كل شيء فبارسة أثبتت كفاءهتا االقتصادية، 

، وىذا ما يوضحو الشكل 4ربقيق التوازف بٌن مصاحل اؼبسانبٌن والعمبلء والعماؿ، اثنيا زبلق الرحبية والنمو
 اؼبوارل:
 
 

                                                 
1
Raymond F. ZAMMUTO, Assessing Organizational Effectiveness: Systems Change, Adaptation, and 

Strategy, State University of New York Press  Albany, USA, 1982, P.23. 
2
Sylvie SAINT-ONGE et autres, Gestion des performances  au travail: Bilan des connaissances,Edition de 

Boeck supérieur, Paris, France,  2007, P.18. 
3
Angèle RENAUD et Nicolas BERLAND, mesure de la performance globale des entreprises"comptabilite 

et environnement, May 2007, France, P.10. 
4
Paul PINTO, la performance durable, Dunod, Paris, France, 2003, P.6. 
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 : العالقة ادلتوازنة أساس األداء ادلستدام)5-2( الشكل رقم

 
Source: Paul PINTO, la performance durable, Dunod, Paris, France, 2003, P.7. 

يتضح من الشكل أنو مت حصر اعبهات اؼبتفاعلة لتحقيق التوازف وذبسيد األداء اؼبستداـ يف األطراؼ الثبلثة      
من اؼبوردوف، اغبكومة، اعبمعيات واؼبدافعوف عن  ابقي الشركاء من مسانبٌن، عمبلء وعماؿ، وعدـ ذكر

 البيئة...إخل

أساسية، سبثلت يف القيم، األسواؽ العنصر البشري على أربعة ركائز  Paulحسبيعتمد األداء اؼبستداـ و 
 واؼبمثلة يف الشكل اؼبوارل:   نشاطوال

 : الركائز األربعة لألداء ادلستدام)6-2( الشكل رقم

 
Source: Paul PINTO, la performance durable, Dunod, Paris, France, 2003, P.11. 

اػباص هبا، والذي يعمل على إبقاء اؼبؤسسة يف عبلقة قوية إذل حد كبًن بنظاـ القيم ؤسسة ترتبط حيوية اؼب
حرتاـ، الثقة، الوالء واإلبداع وىي قيم هبب اغبفاظ فافية، شغف العبلمة التجارية، االوإهبابية مع بيئتها منها الش

خبلؿ  عليها، إذل جانب ىذه القيم يعد احرتاـ "الوقت" ظبة رئيسية لؤلداء اؼبستداـ، يتم التعبًن عن ذلك من
 القدرة على عدـ قطع اؼبؤسسة عن اؼباضي، ولكن أيضا للتجذر بقوة يف حاضرىا دوف إغفاؿ اؼبستقبل. 
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ى توفًن وتعتمد القدرة التنافسية للمؤسسة يف اؼبقاـ األوؿ على سيطرهتا على حصة من السوؽ، وقدرهتا عل
كما وبتل العنصر البشري اؼبكانة   وذات جودة الحتياجات ومتطلبات اؼبستهلكٌن، استجاابت جديدة، مبتكرة

اؼبركزية يف األداء اؼبستداـ، ألنو يشكل اؼبورد الرئيسي الذي يساىم يف ربسٌن اإلنتاجية، وفبا الشك فيو واحدة 
يف ؾباالت التفوؽ  من عناصر التمايز وخلق اؼبيزة التنافسية ابؼبؤسسة، ويبثل النشاط أحد التحدايت الرئيسية

تستمد اؼبؤسسة جزءا كبًنا من أدائها من خبلؿ االستخداـ األمثل ؼبواردىا، يلي، حيث سرتاتيجي والتشغاإل
 والتحكم يف التكاليف.

والذي يتعلق ابؼبؤسسات  ،وبيئي( جتماعياقتصادي، اء اؼبستداـ ىدفا متعدد األبعاد )األدا ويعترب
اؼبستداـ يدمج توقعات أصحاب اؼبصلحة ألداء إذل أف  Akrichويشًن  .1ع، سواء العاملٌن أو اؼبواطنٌنمواجملت

داـ يف أربعة ؿباور ىي األداء األداء اؼبست العقايب وقد ػبص .2اؼبتعددين والي يبكن أف تفسر أداء اؼبؤسسة
 أما مسانبة .3)التشغيلي(جتماعي والبيئي، األداء التنظيمي واألداء اإلنتاجي ، األداء اال)اؼبارل(قتصادي اال

Caroll  لتقاء أو تقاطع ثبلثة أبعاد للمسؤولية الكلية والشاملة ا يف رؤيتو لؤلداء اؼبستداـ أبنوفقد جاءت
 : 4للمؤسسة وىي

 هتتم ، وليس عليها أف سة من خبلؿ اؼبسؤولية االجتماعيةلبعد األوؿ يرتبط ابألىداؼ الي تتبعها اؼبؤسا
عليها التوجو كبو إتباع سلوؾ أخبلقي يتطابق مع اـ االلتزامات القانونية، ولكن االقتصادية فقط واحرت  كفاءةابل

 .ًن االجتماعية بطريقة أكثر طوعيةاؼبعاي
  البعد الثاين يتعلق ابغبساسية االجتماعية، وتقاس من خبلؿ أربعة مواقف فبكنة مت تلخيصها يف سلم ظبي

 ويقصد هبا النزاع، Contestation  وتعين الرفض، REFUS: وىي ـبتصر للمصطلحات التالية RCAPبعبارة 
Adaptation وتعين التكيف، Proaction ou Anticipation  ويقصد هبا استباؽ األحداث، ففي وضعية

تتجو كبو النزاع تتمسك ابغبد القانوين األدىن، أما التكيف فيمثل الوضعية و التعديبلت  تعارض اؼبؤسسة الرفض
التوقع يسمح للمؤسسة ابغبصوؿ على الوضعية األصلية األكثر تقدما فتكوف مع كل ما ىو متطور، وأخًنا 

 .بوصفها الرائدة ويف القائدة
                                                 

دراسة حالة جمموعة من ادلؤسسات : اإلقتصاديةدور تدريب وحتفيز ادلوارد البشرية يف تعزيز األداء ادلستدام للمؤسسة ، جريبعبد اغبكيم 1
 .154ص.، 2018-2017، جامعة فرحات عباس، سطيف، اعبزائر، ، أطروحة دكتوراه غًن منشورةاإلقتصادية بوالية سطيف

2
Saïd AKRICH et al, Pilotage de la performance durable: nouveau champs d’application du controle de 

gestion, Finance & Finance Internationale, n
0
7, 2017, P.5. 

 .112، ص.مرجع سابقصبلح الدين جاسم، و  أكـر أضبد رضا الطويل 3
، أطروحة دكتوراه غًن التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة اإلقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتدايت التنمية ادلستدامةعبد الرضباف العايب،  4

 .161-160، ص ص.2011-2010 عباس، سطيف، اعبزائر،جامعة فرحات  منشورة،
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 ر دبسائل ابجملاالت الي يبكن أف سبارس خبلؽبا اؼبسؤولية، ويبكن أف يتعلق األم يتعلق الثالث لبعدا
أيضا مسائل  سبارسو اؼبؤسسة أو مسائل خاصة ابؼبسانبٌن أو خاصة ابلنشاط الذي جتماعيةاوإشكاليات بيئية، 

 خاصة جبودة وسبلمة اؼبنتجات.
 :1يبكن تنظيم مفهـو األداء اؼبستداـ يف النقاط التارلكما 

 االقتصادي.  األداء  
 البيئة اجملتمعية، اؼبسانبوف أو الشركاء(.أصحاب اؼبصلحة )العمبلء، اؼبوردوف، اؼبوظفوف، البيئة الطبيعية ، 
 عملية التشاور وصنع القرار(.)القيم، اإلسرتاتيجية متوسطة اؼبدى غبوكمةبادئ ام ،   
ي جتماعاألداء االقتصادي، االأف األداء اؼبستداـ يتضمن ثبلث أبعاد وىي  E.Reynaudوقد أوضح       

 التارل: والبيئي كما ىي مبينة يف الشكل
 : األداء ادلستدام للمؤسسة االقتصادية)7-2( الشكل رقم

 
Source: Emmanuelle REYNAUD, Développement durable au cœur de l’entreprise, dunod, 2003, 

Paris, P.27. 

                                                 
1
Martine REVEL, L’appropriation de la RSE par ses acteurs: le cas de la performance globale, 

Performances Économiques & Performances Sociales à l’heure de la R.S.E, 7eUniversité de printemps de 

l’audit social, Marrakech, Maroc, 5, 6 & 7 mai 2005, P.575. 
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بعد عرض التعاريف السابقة نصل إذل أف األداء اؼبستداـ ىو دالة لكافة أنشطة اؼبؤسسة، الذي تسعى من      
جتماعية للشركات، ويعكس ىذا األداء اؼبستدامة يف إطار اؼبسؤولية اال خبللو على ربقيق أىدافها اإلسرتاتيجية

جتماعي وأداء بيئي، تعمل من خبللو مراعاة اقتصادي، ا للمؤسسة ضمن أبعاد ثبلثة أداء الوضع اغبارل
اؼبهتموف ابلبيئة موردين، صبعيات ضباية اؼبستهلك و تطلعات أصحاب اؼبصلحة من مسانبٌن، عمبلء، عاملٌن، 

 ذا األجياؿ اؼبستقبلية، والعمل على ربقيقها إبشباع ـبتلف رغباهتم.وك
 مبادئ األداء ادلستدام: .2

 : 1لؤلداء اؼبستداـ العديد من اؼببادئ سبثلت يف النقاط التالية
 هبب أف تكوف إسرتاتيجية اؼبؤسسة مبنية على أساس تكامل بٌن األبعاد البيئية واالقتصادية  إلسرتاتيجية:ا

 واالجتماعية طويلة األجل.
 اؼبهتمة ابؼبؤسسة وؿباولة إشباع هبب الدخوؿ يف حوار مع اعبهات  وار الشركاء واجلهات الفاعلة:ح
 حتياجاهتم بطريقة فعالة.ا
 عن طريق االستثمار يف تطوير اؼبنتجات الي تستخدـ اؼبوارد الطبيعية بطريقة فعالة على اؼبدى  البتكار:ا

 الطويل.
 إدارة اؼبخاطر اؼبتعلقة ابألمور االقتصادية ريق االستفادة القصوى من الفرص و عن ط دارة ادلخاطر:إ

 واالجتماعية والبيئية.
 واضح.االجتماعية والبيئية بشكل منظم و ، االقتصاديةاآلاثر بنشر اغبساابت والتقارير عن  لشفافية:ا 
 ؼبوظفٌن واألفراد بعدالة واحرتاـمعاملة ا ألفراد:ا . 

  ادلطلب الرابع: أبعاد األداء ادلستدام
جتماعية والتنمية اؼبستدامة ية الي تقـو عليها اؼبسؤولية االسبثلت أبعاد األداء اؼبستداـ يف اؼبرتكزات األساس     

ابؼبؤسسة، ومنو فالتحدي الذي ىو أماـ اؼبؤسسة ىو معرفة التفاعبلت بٌن ـبتلف ىذه األبعاد والعمل على 
 قياسها، وىذه األبعاد ىي كالتارل:  

  لبعد االقتصادي:ا .1
من خبللو تشبع رغبات اؼبسانبٌن والزابئن ويعرؼ أبنو قدرة اؼبؤسسة على البقاء وربقيق أىدافها، والذي 

قتصادي ىو السبب األساسي لوجود اؼبؤسسة، والذي ظل لفرتة طويلة تكتسب ثقتهم، فاألداء االوردين و واؼب
 يبثل اؼبعيار األساسي لقياس وتقييم أدائها.

                                                 
 ، اؼبؤسبر واؼبعرض اؽبندسي الدورلستدامة مع دراسة حاالت مقارنةقتصادية لالل األسس االحنو منهجية جديدة لتفعيدمحم ؿبمود يوسف، 1

IECE ،10، ص.2017،  اؼبملكة العربية السعودية. 
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إلعداد التقارير  داـ، فحسب اؼببادرة العاؼبيةستقتصادية لؤلداء اؼباعبوانب اال نعقتصادي ويعرب األداء اال
GRI قتصادية اال يهتم بدراسة ـبتلف أتثًنات اؼبؤسسة على الظروؼستدامة لبل قتصاديالبعد اال فإف

األداء االقتصادي القيمة ويشمل  ،قتصادية احمللية والوطنية وحىت العاؼبية، وـبتلف األنظمة االاؼبصلحة صحابأل
واآلاثر اؼبالية لتغًن  الية الي تتلقاىا من أي حكومةاؼبساعدة اؼب، ةؤسسمن قبل اؼباالقتصادية الناذبة واؼبوزعة 

 .1اؼبناخ

أف األداء االقتصادي ينعكس يف النتائج الي يقدمها نظاـ اؼبعلومات احملاسبية              Savall ويرى  
 .2والفعالية لكفاءةلقدرة التنافسية، اعبودة، اومؤشرات ا

اؼبؤسسة، تسعى من خبللو إذل يبثل األداء االقتصادي شبرة قرارات وتصرفات األطراؼ الفاعلة داخل و      
تعظيم نواذبها وزبفيض تكاليفها، بتطبيق آليات فعالة تعمل على ربسٌن األداء وربقيق األىداؼ االقتصادية 

 ستعانة ابلقوائم اؼبالية.قتصادي ابال، ويبكن قياس وربليل األداء اال3اؼبسطرة
 واؼبوردين والعمبلء اؼبسانبٌن رغبات إبشباع اؼبؤسسة خبللو تقـو من الذيقتصادي ىو ومنو فاألداء اال

 األداء دبؤشرات ىذا ويقاس ستخداـ األمثل ؼبواردىا،بلؿ تعظيم نواذبها والعمل على االكتساب ثقتهم، من خا و 
 .اؼبالية والقوائم من التقارير مستمدة

 جتماعي: لبعد االا .2
ماما أكرب لو على ىتاقتصادي وتورل االبعد أف كانت مباذج الرقابة اإلدارية تركز على التحكم يف األداء 

ربقيق أىدافها، ىذا ما توجب على اإلدارة  يفاؼبدى البعيد  علىجتماعي، أثر ذلك سلبا حساب اعبانب اال
 من خبلؿ جعل أفرادىا أطراؼ فاعلة. ،جتماعيةقتصادية واالنسجاـ بٌن الفعالية االق ذالك االالفعالة ربقي

جتماعية ة على وضع اعتبارات اؼبسؤولية االعلى ضرور  Management Theoryوتؤكد النظرية اإلدارية      
 : 4ىذه النظرية إذل نظرايت فرعية وىي Secchi عند ازباذ القرارات اإلدارية يف اؼبؤسسة، ويقسم 

 قتصادي للمؤسسة، لذا جتماعي يف األداء االمسانبة اؼبتغًن االسة والذي يقيس جتماعي للمؤساألداء اال
جتماعية على حد سواء، كوف اؼبؤسسة تعتمد قتصادية واالعتبار للعناصر االعلى إدارة اؼبؤسسة وضع االهبب 

 على اجملتمع يف مبوىا واستمراريتها.

                                                 
1
GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE 2016, www.globalreporting.org. consulté le 14/5/2018.   

2
Laurent CAPPELLETTI, Le contrôle de gestion socio-économique de la performance: enjeux, conception 

et implantation, Finance Contrôle Stratégie, vol.9, n
0
1, France, mars 2006, P.137. 

، أطروحة 2013 – 2003قياس األداء ادلايل للبنوك اإلسالمية يف ظل األزمات ادلالية: دراسة مقارنة لبعض البنوك خالل الفرتة ، بوجبلؿأنفاؿ 3
 .81، ص.2016، جامعة فرحات عباس، سطيف، اعبزائر، غًن منشورة دكتوراه

 .7، ص.2012اليازوري العلمية، عماف، األردف،  ، داراالجتماعية للشركات حنو التنمية ادلستدامةادلسؤولية عابد عبد هللا العصيمي، 4

http://www.globalreporting.org./
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 جتماعي للمؤسسة مع اؽبدؼ األساسي والي تعين الربط بٌن األداء اال جتماعية، التدقيق والتبليغحملاسبة االا
 وثقافية. ةرات بنا على جوانب أخبلقية، قيميؽبا، فبا يلزمها ازباذ قرا

مع تلبية احتياجات اؼبستهلكٌن وتوقعات العماؿ )خلق فرص العمل، التغيب، جتماعي األداء االتوافق وي
فإف األداء االجتماعي بصفة عامة ؾبموعة من النشاطات  دمحمفيصل وحسب  ،1األجور وما إذل ذلك(

االجتماعية الي تقـو هبا اؼبؤسسة، هبدؼ ربسٌن الرفاىية االجتماعية للمجتمع بشكل عاـ، ودوف توقع 
 .2الفقراء واجملتمع كمجاؿ للتفاعل، العمبلء، العاملوف ىمشرة وىو يبتد إذل أربعة أطراؼ مكاسب اقتصادية مبا

 يف مكانتها تعزيز شأنو منلتزاـ أخبلقي بٌن اؼبؤسسة واجملتمع اعلى أنو  يعرؼ األداء االجتماعيكما 
 . 3اؼبستقبلي أدائها وربسٌن قباحها بدوره على ينعكس والذي عاـ، بشكل أذىاف عمبلئها واجملتمع

و إذل هتدؼ من خبلللتزاـ من طرؼ اؼبؤسسة، اجتماعي السابقة يبكن القوؿ أف األداء االمن التعاريف 
والي تنعكس يف نشاطاهتا، فهي مسؤولة أماـ اؼبسانبٌن جتماعية اؼبسطرة من قبلها ذبسيد وبفعالية األىداؼ اال

جتماعي تنتمي إليو، فقد أصبح األداء اال أما كل أصحاب اؼبصلحة من عماؿ، عمبلء، موردوف واجملتمع الذي
 بقاء.ة أساسية لكل مؤسسة ترغب يف النمو والر ضرو 

 لبعد البيئي:ا .3
 كفاءةبيئي، جاء ىذا البعد ليهتم بسلوكها ال عن نفسو اجملتمع أماـ مسؤولة أصبحت اؼبؤسسة بعد أف

ىو ؾبموعة من السياسات الي توضع أنظمة اإلدارة البيئية الي تعتمد عليها ىذه اؼبؤسسة، ونظاـ اإلدارة البيئية 
ا بشكل كبًن بكل ما يتعلق وتزداد أنبيتو يف اؼبؤسسات الي يرتبط نشاطاهت ،يف سبيل ضباية البيئة واغبفاظ عليها

ة، حيث تصبح اؼبؤسسة ملزمة ابؼبشاركة يف اغبد من التلوث البيئي وااللتزاـ ابؼبعايًن احمللية والدولية لتحقيق ئابلبي
 .4النمو االقتصادي الصديق للبيئة

  Fluggerرا جيدا للبدء، والذي كاف ينعكس قباح ؿباوالت معيا 1995لعاـ  Miljocentrumوكاف تقرير      
، دل تتضمن تقارير 1999و  1995مبلحظة بيئية ضارة بٌن عامي  628لتحقيق االستدامة البيئية، فبعد تسجيل 

 .2004و  2000الوكالة أي مبلحظات سلبية على اإلطبلؽ بٌن عامي 

                                                 
1
Soufyane FRIMOUSSE, Les incidences de l’apprentissage stratégique des pratiques de GRH sur les 

performances des joint ventures euro-maghrébines, Performances Économiques & Performances Sociales à 

l’heure de la R.S.E, 7eUniversité de printemps de l’audit social, Marrakech, Maroc, 5, 6 & 7 mai 2005, P.364. 
 .190، ص.2010، دار ايفا العلمية للنشر والتوزيع، األردف، أبعاد التنمية اإلجتماعية العربية: يف ضوء التجربة األردنيةفيصل ؿبمود الغرايبو، 2
، ، أطروحة دكتوراه غًن منشورةاألبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات و انعكاساهتا على رضا ادلستهلك ،فؤاد دمحم حسٌن اغبمدي3

 .40، ص.2003جامعة بغداد، العراؽ، 
وخالد اللحياين للنشر والتوزيع، اؼبملكة العربية  ، دار من احمليط إذل اػبليجللمشاكل البيئية وأثر التنمية ادلستدامةاألبعاد االقتصادية أضبد جبلؿ، 4

 .267، ص.2017السعودية، 
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أبنو التأثًن البيئي اغباصل نتيجة فبارسات عمليات األعماؿ  للمؤسسة على بيئتها،  األداء البيئي عرؼوقد      
ة  البيئية الي تزيد من  وتعترب ميزة تنافسية من خبلؿ ىيمنة وسيطرة اؼبؤسسة على اؼبهارة أو اػباصية أو اؼبعرف

على أف األداء  Lankoski وينص .1وفعاليتها وتسمح ؽبا ابلوصوؿ إذل السيطرة على اؼبنافسٌن ؽبا كفاءهتا
البيئي يتعلق دبستوى التأثًن البيئي الضار الناجم عن األنشطة الي تقـو هبا اؼبؤسسة، وربدث اآلاثر البيئية من 

تعرؼ كما  .2خبلؿ استخداـ األراضي اؼبوارد، وإطبلؽ اؼبلواثت يف اؽبواء، اؼباء واألرض طواؿ دورة حياة اؼبنتج
على أنو النتائج الكمية القابلة للقياس لنظاـ اإلدارة البيئية ذات العبلقة ابألبعاد األداء البيئي  ISOمنظمة 

كما يقصد .3بغية ربسٌن أدائها البيئي والي مت وضعها على أساس السياسة واألىداؼ البيئية للمؤسسة ،البيئية
تياري من شأهنا منع األضرار بو أبنو كل النشاطات والعمليات الي تقـو هبا اؼبؤسسة سواء بشكل إجباري أو اخ

 .4البيئية واالجتماعية الناذبة عن نشاطات اؼبؤسسة اإلنتاجية أو اػبدمية أو التخفيف منها
البيئية  كفاءةوفعالية، حيث توضح ال كفاءةب ربديد أبعاده اؼبختلفة من  ولفهم األداء البيئي أكثر يستوج

اإلسرتاتيجية ؽبا، فهي ترتبط ابألىداؼ اؼبؤسسة، أما الفعالية البيئية  االستخداـ األمثل للموارد اؼبتاحة من طرؼ
الفعالية دبخرجات اؼبؤسسة، فيعرب عنها بنسبة  تتجسد قدرهتا من خبلؿ ربقيق ىذه األىداؼ، كما يبكن ربط

  اؼبخططة كما يف العبلقة التالية: الفعلية إذل اؼبخرجات اؼبتوقعة أواؼبخرجات  قيمة
 

 :والشكل اؼبوارل يوضح أبعاد األداء البيئي
 : أبعاد األداء البيئي)8-2( الشكل رقم

 
Source: Christian TAHOU, Evaluation des performances des systèmes de production, Lavoisier, 

Paris, 2003, P.32. 

                                                 
 .137، ص.2012 ، دار رسبلف للنشر والتوزيع، دمشق، سوراي،اقتصادايت البيئة والعودلةمصطفى يوسف كايف، 1

2
 Wolfgang SCHULTZE and Ramona TROMMER, The Concept of Environmental Performance and Its 

Measurement in Empirical Studies, Journal of management control, Germany, 28 November  2011, P.14. 
3
 https://www.ISO.org. consulté le 14/4/2018.   

، القياس احملاسيب لتكاليف األداء البيئي للشركة السورية العامة لألمسدة وأتثًنه يف قدرهتا التنافسية يف جمال اجلودةعبد الرزاؽ قاسم الشحادة،  4
 .283، ص2010 سوراي، ، دمشق،1، العدد2اجمللد ؾبلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية والقانونية،

 ) ×100  قيمة المخرجات المتوقعة \قيمة المخرجات الفعمية(الفعالية = 
 

https://www.iso.org/
https://www.iso.org/
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 كفاءةسطرة من قبل اؼبؤسسة، أما الوما ىو مبلحظ أف الفعالية مرتبطة دبستوى ربقيق األىداؼ البيئية اؼب     
 فهي مرتبطة ابؼبوارد واإلمكانيات والي عليها أف تستغلها أحسن استغبلؿ.

الرحبي فقط كما  ىتماما إذل اعبانب البيئي وليس اابقة قبد أف اؼبؤسسة أصبحت تورل من التعاريف الس     
 كانت عليو سابقا، وىذا وفاء ؼبسؤوليتها البيئية أماـ اجملتمع والبيئة الي تستمد منها ـبتلف مواردىا، ويتمثل

منع  شأهنا اؼبؤسسة لتجسيد سياستها البيئية، والي من هبا تقـو الي البيئي يف ـبتلف األنشطة والعمليات األداء
 نشاطها، فتحقق بذلك مزااي تنافسية وربسن من صورهتا أماـ اجملتمع. عن اذبةالن البيئية األضرار أو اغبد من

 ادلطلب اخلامس: عوامل حتفيز األداء ادلستدام وأىدافو: 
وتعددت بذلك األداء اؼبستداـ  الي تعمل على ربفيز هاتاعب بتعدد األطراؼ الفاعلة مع اؼبؤسسة تعدد

 أيضا أىدفو.
 :عوامل حتفيز األداء ادلستدام .1

 Miller et al إذ ركز اختلف الباحثوف يف طروحاهتم حوؿ العوامل الي ربفز األداء اؼبستداـ ابؼبؤسسة،

متبلكها تلك احملفزات الي زبص األداء اؼبستداـ، كما أف على البيئة الداخلية للمؤسسة، ال ابلدرجة األساس
ؽبا، دبعىن أخر عليها أف تكوف ىي السباقة للعمل اؼبؤسسة ىي الي تبادر لغرض تفعيل إجراءات األداء اؼبستداـ 

 : 1صنفٌن نبا إذلىذه العوامل  وقد صنفت هبذه الفلسفة وال تنتظر أف تفرض عليها من البيئة اػبارجية،
  :والي تتضمن العوامل التالية :لبيئة الداخليةا .1.1
 لعوامل اإلدارية: مثل ) اؽبيكل التنظيمي والعمليات اإلدارية، ربفيز العاملٌن يف اؼبؤسسة ؼببادرات ا

االستدامة لغرض االرتقاء ابألداء اؼبؤسسي اؼبستداـ ؽبا، اقتناص الفرص وذبنب التهديدات بصورة مبكرة لتقليل 
 مستوى اؼبخاطرة والعمل على ربسٌن ظروؼ العاملٌن (.  

 يف استخداـ الطاقة، تقليل آاثر التلوث يف البيئة،  كفاءةة: مثل ) العمل على زايدة اللتشغيليلعوامل اا
 االستخداـ األمثل للمواد األولية (.

 لعوامل االقتصادية: مثل ) االستخداـ اؼببدع للتكنولوجيا وتقليل الكلفة (.ا 
 
 

                                                 
 .40ص.مرجع سابق، ايسر شاكر ايسر القريشي، 1
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 والي تشمل ما يلي:  :لبيئة اخلارجيةا .2.1
 وأنبية اؼبسؤولية االجتماعية،  ) رفع وعي العمبلء واؼبستثمرين ابؼبسائل األخبلقيةلعوامل السوقية: مثل ا

 سبايز اػبدمة أو اؼبنتج (.و 
 لعوامل اغبكومية: مثل ) زايدة متطلبات اغبكومة وتشريعاهتا الي تعمل على تنظيم عمل اؼبؤسسات مع ا

 البيئة واجملتمع (.
 ة اغبصوؿ على اؼبعلومات بكل شفافية، تقليل اؽبدر يف وقعات أصحاب اؼبصاغبة: مثل ) تسهيل عمليت

 استخداـ اؼبوارد الطبيعية، اؼبطالبة الفاعلة حبقوؽ العاملٌن ونشر ثقافة الوعي دبخاطر التلوث والتبذير يف اؼبوارد (.
    :ىداف األداء ادلستدامأ .2

يبكن حصر األىداؼ يف تعددت أىداؼ األداء اؼبستداـ بتعدد األطراؼ اؼبتعلقة بو، والي من خبلؽبا 
 النقاط التالية:

 ىداؼ األداء اؼبستداـ كبو اؼبسانبٌن ابؼبؤسسة: العمل على ربقيق أكرب عائد على األمواؿ اؼبستثمرة، لكن أ
 بذؿ كل اعبهود لتحقيق منفعة أكرب للمجتمع.  اؼبؤسسة غًن الرحبية فاؽبدؼ ىو  يف حالة

 ىداؼ األداء اؼبستداـ كبو العمبلء ابؼبؤسسة: خلق القيمة من وجهة نظر العمبلء، ببذؿ كافة اعبهود أ
 ستمرار يف التعامل معها.مقدمة، وكسب ثقتهم ورغبتهم يف االإلرضائهم وربقيق متطلباهتم من سلع وخدمات 

 ق وتعميق حالة والء لو العماؿ ابؼبؤسسة: القياـ بتوفًن كافة اعبهود البلزمة ػبىداؼ األداء اؼبستداـ كبأ
جتماعي، الثقايف واالىتماـ دبستقبلهم عند وربسٌن وضعهم اؼبادي، النفسي، االنتمائهم للمؤسسة، االعاملٌن و 

 انتهاء فرتة عملهم ابؼبؤسسة.
 افة اعبهود لذلك، سعيا لتحسٌن جملتمع ببذؿ كىداؼ األداء اؼبستداـ كبو اجملتمع: اؼبسانبة يف خدمة اأ
جتماعيا، كل ىذا يعمل على اقايف واألخبلقي وتوعيتهم روؼ اؼبعيشية لؤلفراد وتطوير مستواىم العلمي، الثظال

 ربسٌن الصورة الذىنية للمؤسسة. 
 السلبية الي تلحق ابلبيئة ىداؼ األداء اؼبستداـ كبو البيئة: العمل على اغبد من األضرار واؼبلواثت واآلاثر أ

زباذ كافة التدابًن واعبهود الرامية لذلك، ويصبح كل فظة على اؼبوارد غًن اؼبتجددة، ابااحمليطة ابؼبؤسسة، وكذا احمل
 ىذا مكسبا للمؤسسة بتحسٌن ظبعتها أماـ ؾبتمعها وأماـ الرأي العاـ ككل.
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 ادلبحث الثاين: قياس األداء ادلستدام 
 متكاملة لنتائج أعماؿ اؼبؤسسة يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية واػبارجية،األداء منظومة 

وصوؿ ىذه األخًنة إذل ربسٌن أدائها ال يبكن أف وبدث ابلصدفة أو بدوف جهود حثيثة، فما ال يبكن قياسو ف
  ال يبكن إدارتو، وما ال يبكن إدارتو ال يبكن ربسينو.

وقد ذكر احملمدي أنو إذا كاف عصر الستينات ىو عصر التسويق وعصر الثمانينات ىو عصر اؼببادرات      
اػباصة ابعبودة وعصر التسعينات ىو عصر خدمة الزبوف، فإف العقد األوؿ من القرف اغبادي والعشرين ىو 

 ، ومن خبلؿ ىذا اؼببحث1قياس األداء فقد ربوؿ العادل من عملية العد إذل عملية احملاسبة مث ،عصر قياس األداء
سنلقي ، مث اؼبستداـ وأنظمة قياس األداء، عرض أنظمة قياس األداء التقليديةمث سن مفهـو قياس األداء سنقدـ

 .مراحل قياس األداء اؼبستداـ وكذاة ستدامة ابؼبؤسسنظرة على مبادئ قياس اال
  األداء ادلطلب األول: مفهوم قياس

لئلدارة اإلسرتاتيجية، فهي ترتبط دبدى ربقيق األىداؼ اؼبخطط ؽبا  ىدفا أساسياس األداء قياتعد عملية      
من طرؼ اؼبؤسسة خبلؿ فرتة معينة، تعمل من خبللو على التأكد وبصفة مستمرة وشاملة عن أنشطتها، سعيا 

 منها للتحكم يف أدائها لفرض مكانتها يف بيئة عملها.
 تعريف قياس األداء: .1

القوؿ أف قياس األداء ىو  حيث يبكنؼبفاىيم فإف مصطلح قياس األداء لو وجهات نظر متعددة، كباقي ا
 ؟ين نريد أف نذىب؟ وأين كبن؟ أين كناأ :2جزء أساسي من إدارة األعماؿ ألنو يتيح لك فهم

أف قياس األداء اؼبؤسسة عملية ديناميكية تتغًن مع مرور الوقت، فضبل عن تطور مقاييس  ىناؾ من يرىو 
األداء وغرضها، فقياس األداء ىو تقدًن بياانت ومعلومات كمية أو وصفية عن العمليات واؼبنتجات الي تقـو 

ربسينو، ويعد قياس األداء اؼبؤسسة إبنتاجها، فضبل عن كوهنا أداة تساعد على فهم وإدارة ما تعملو اؼبؤسسة و 
 : 3أداة ؼبوازنة طبسة ضغوط رئيسية داخل اؼبؤسسة وىي

 لربح والنمو.ا 
 لنتائج قصًنة األمد والنتائج طويلة األمد.ا 
 وقعات األداء للوحدات اؼبختلفة داخل اؼبؤسسة.ت  
 لفرص والتهديداتا. 

                                                 
 .114، ص.مرجع سابقصبلح الدين شبل جاسم، و  أكـر أضبد رضا الطويل1

2
Stefano TONCHIA and  Luca QUAGINI, Performance Measurement: Linking Balanced Scorecard to 

Business Intelligence, Springer, USA, 2010, P.3. 
 .138ص.مرجع سابق، مصطفى يوسف كايف، 3
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 غبوافز للسلوؾ البشري ) األفكار اػبضراء (ا. 
كما يبكن تعريف قياس األداء على أنو طريقة منظمة لتقييم اؼبدخبلت واؼبخرجات والعمليات اإلنتاجية يف       

  .1اؼبؤسسات الصناعية وغًن الصناعية
ويعرؼ أيضا قياس أداء اؼبؤسسات أبنو أحد العناصر األساسية لنظاـ الرقابة اإلدارية وأكثر مهاـ احملاسبة      

اإلدارية أنبية وأكثرىا صعوبة، لذا فإف النظاـ الفعاؿ لقياس أداء العمليات التشغيلية هبب أف يتضمن مؤشرات 
ؼ الوحدات الفرعية ككل، تساعد على تطبيق أىدا  أساسية لؤلداء، وىي مقاييس تتوذل دراسة نشاط اؼبؤسسة

غًن كبل من مقاييس األداء اؼبالية و   سرتاتيجية، ومن مث هبب أف يتضمن نظاـ قياس األداءمع األىداؼ اإل
 . 2اؼبالية

لتقييم الوضع  مبلحظة التقدـ احملرز على أنو Bouquinصطلح التحكم الذي يعرفو دبويرتبط قياس األداء 
تكوف ضرورية يف  التصحيحات اليوـبتلف  زباذ القرارات يف الوقت اؼبناسبوتوقع اؼبستقبل، وذلك ال اغبارل

 .3لذلك ضبط الوسائل البلزمة لتجاوزو  راؼحالة االكب
وتقييم وضعية  أف قياس األداء مرحلة مهمة من مراحل العملية اإلدارية، يتم فيها ربليل فبا سبق قبد 

 اؼبؤسسة على كافة اؼبستوايت دبعطيات كمية أو نوعية، تساىم يف ازباذ القرارات اؼبناسبة ابلوقت اؼبناسب. 
 أىداف قياس األداء: .2

 : 4يلي تطبيقا سليما مامن بٌن األىداؼ الي وبققها قياس األداء إذا طبق      
 ن أجل أفضل ـبرجات للمؤسسة مOrganization Output  العمل يف صبيع اجملاالت،  كفاءة، فقياس

 ع اجملهودات يعطي أفضل اؼبخرجات.وقياس صبي
 طيط وبرؾبة العمليات زبOperation Planning and Programming إذ يعطي قياس األداء اؼبعلومات ،

 يتعلق إبمكانيات القوى العاملة. األداء يف اجملاالت اؼبختلفة، وابألخص فيما كفاءةالكافية عن توقعات  
 ديد أفضل األساليب ألداء العمليات اؼبختلفة ربOperations Performance Methodology فكل ،

 عمل قد يصبح أسلوب تنفيذه ال يصلح لعمل آخر.

                                                 
، اؼبنظمة العربية قياس األداء: النشأة والتطور التارخيي واألمهية، قياس وتقييم األداء كمدخل لتحسٌن جودة األداء ادلؤسسيعبد الرحيم دمحم، 1

 .193، ص.2009للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، 
 .30، ص.2016التوزيع، األردف، دار األسرة وعادل الثقافة للنشر و  ،تنمية األداء الوظيفي واالداريضبزة اعببارل، 2

3
Henri BOUQUIN, Comptabilité de gestion,  edition Economica, France, 2002, P.14. 

، الطبعة األوذل، دار النشر للجامعات، القاىرة، اجلودة الشاملة  إعتماد ادلستشفيات ،اإلدارة ادلعاصرة: تقييم األداءدمحم عبد اؼبنعم شعيب، 4
 .28ص.، 2014 مصر،
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 ديد أفضل السبل يف توزيع األعباء ربDistribution of work Burdens  على األفراد ابؼبؤسسة أو يف ؾباؿ
 معٌن هبا. 

  ربديد معايًن الوقت والتكلفةTime and cost Standards Factors طلوب.يف أداء العمل اؼب   
 لتنبؤ ابالحتياجات اNeeds Prediction .من القوى العاملة ومن ابقي اؼبوارد اؼبالية وغًنىا  
 ختيار اؼبوظفٌن والكفاءات اؼبطلوبة اEmployee Required Efficacies Selection  وربديد أنبيتهم

 ابلنسبة للمؤسسة.
 :ادلستدام مؤشرات قياس األداء .3

سرتاتيجية إوفعالية  كفاءةمر إهباد مؤشرات للتعبًن عن  أجل قياس وتقييم أداء اؼبؤسسة يتطلب األمن 
 Taylor et al يقرتح حيث  ،قياس مرجعي يكوف عادة يف صيغة كمية على أنوؤشر األداء ويعرؼ ماؼبؤسسة، 

مع اؼبنافسٌن أو  خرى تسمح للمؤسسة دبقارنة موقفهاأف مؤشرات األداء ىي نسب، نسب مئوية أو قيم كمية أ
 أبنو السمات واػبصائص اؼبستخدمةكما يعرؼ مؤشر األداء  .1مع األداء السابق أو مع األىداؼ اؼبسطرة 
وىناؾ تفرقة واضحة بٌن اؼبؤشر ذاتو وبٌن قيمتو، وىي الي يتم ، لقياس تقدـ الربانمج يف ربقيق النتائج اؼبتوقعة

 :3أف ىناؾ أربعة أنواع من مؤشرات األداء وىي ديفيد ابرمنرتوقد أشار  .2اغبصوؿ عليها من خبلؿ القياس
  مؤشرات النتائج الرئيسية Key Result Indicators والي زبربؾ كم أقبزت يف منظور ما أو عامل قباح

      مهم.  
 ؤشرات النتائج مResult Indicators  .والي زبربؾ دبا مت إقبازه 
 ؤشرات األداء مPerformance Indicators  .والي زبربؾ ابلذي هبب القياـ بو 
  مؤشرات األداء الرئيسيةKey Performance Indicators  والي زبربؾ دبا هبب القياـ بو لزايدة األداء

 بشكل كبًن. 
( على أنو ظبة قابلة للقياس الكمي ألنشطة اؼبؤسسة الي سبيز SPIمؤشر األداء اؼبستداـ ) Fiksel يعرؼ و   

اؼبسانبات احملتملة ؽبذه األنشطة كبو أىداؼ االستدامة للمؤسسة، ومن اؼبهم أف تكوف ؾبموعة متوازنة من 

                                                 
الطبعة األوذل، دار ، ، ترصبة أسامة إسرباجلودة وادلسؤولية يف التعليم العايل: حتسٌن السياسة وتطوير األداء، كيمربرل بنجهاـ ىوؿو جريدي بوج 1

 .287، ص.2012العبيكاف للنشر والتوزيع، اؼبملكة العربية السعودية، 
 .36، ص.2008، دار النشر للجامعات، القاىرة، مصر، ادلنظمات العامة الدوليةتقييم األداء ادلؤسسي ىف ؿبمود سامح  اؼبرجوشي، 2
رصبة أضبد عكاوي عبد العزيز ، تمؤشرات األداء الرئيسية: بناء وتنفيذ واستخادم مؤشرات األداء الرئيسية اليت تؤدي إىل النجاحديفيد ابرمنرت، 3

 .1، ص.2014دار جامعة اؼبلك سعود للنشر، اؼبملكة العربية السعودية، ، أضبد



 األداء المستدام في المؤسسة االقتصادية: ثانيالفصل ال

78 

 

نبعااثت اؽبوائية، اإليرادات اؼبرتبطة بتطبيقات ك تقييمات رضا أصحاب اؼبصلحة، االاؼبؤشرات، ومن أمثلة ذل
 .1التكنولوجيا النظيفة...إخل

ربديد النتائج اؼبتوقعة على مستوى تقـو بقياس أو  اؼبستداـ ؤشرات األداءفبا سبق يبكن القوؿ أف م
أو نوعية، وقد جرى تصميم تلك اؼبؤشرات لبياف مدى تقدـ اؼبخرجات، ويبكن أف تكوف مؤشرات كمية 

جتماعية والبيئية اال قتصادية،فيما يتعلق ابعبوانب اال لية ومستوى بلوغ األىداؼ اؼبسطرةالنشاط أو العم
  للمؤسسة.

 :صفاهتاامو و  ادلستدام معايًن مؤشرات األداء .4
واؼبواصفات الي ينبغي أف تتصف هبا مؤشرات األداء، والي يبكن تناوؽبا يف  عايًنىناؾ العديد من اؼب

 :العنصرين التاليٌن
يبكن أف تساعد اؼبديرين على اختيار أنسب ؾبموعة  توجد عدة معايًن :ادلستدام معايًن مؤشرات األداء .1.4

 :2من مؤشرات األداء وىي
 ىل تتناوؿ ؾبموعة مؤشرات األداء صبيع اعبوانب واألىداؼ الرئيسية للمؤسسة؟  املة:ش 
 أو اؼبوظف التأثًن بشكل كبًن على النتائج اؼبرجوة؟ الفريق  ىل يبكن للمؤسسة أو لسيطرة عليها:ا 
 ىل يبكن اغبصوؿ على البياانت البلزمة من اؼبصادر اؼبوجودة وصبعها بسهولة؟  عالة من حيث التكلفة:ف 
 ىل تقتصر ؾبموعة اؼبؤشرات على العدد األدىن اؼبطلوب للوفاء ابؼبعايًن األخرى؟  لتحكم:ا 
 ىل سيفهم األفراد يف صبيع أكباء اؼبؤسسة وأصحاب اؼبصلحة اػبارجيٌن اؼبؤشرات بسهولة؟  لفهم:ا 
 :تناوؿ اؼبؤشرات اؼبدخبلت والعمليات.ىل ت قوية 
 ىل يبكن أف وبدث القياس برتدد كاؼ لتمكٌن عملية صنع القرار يف الوقت اؼبناسب؟ وقت ادلناسب:ال 

 :3فيما يلي توتتسم مؤشرات األداء بعدة مواصفات سبثل :ادلستدام مواصفات مؤشرات األداء .2.4
 كمية، ومن اؼبهم ربديد ىذه اؼبؤشرات األساسية واغبفاظ ب أف تقاس مؤشرات األداء األساسية بطريقة  هب

هبب أف يضع اعتبارات مثل القياس ابلوحدات  مثبل زايدة اؼببيعات ريف نفسو من عاـ آلخر، فمؤشرعلى التع
  اؼبباعة أو قيمة اؼببيعات.

 يف  % 5شر من مؤشرات األداء، فمثبل تقليل معدؿ دوراف العمالة بنسبة ؤ نبية ربديد األىداؼ لكل مأ
 تنفيذه بسهولة.ف ستطيع أف يفهمو اعبميع ويستطيعو ي ،السنة ىو ىدؼ واضح وبسيط

                                                 
1
 Joseph FIKSEL et al, measuring progress towards sustainability principles, process, and best practices, 

Battelle, Greening of Industry Network Conference Best Practice Proceedings, 1999, P.9. 
2
 Ibid, P.10. 

 .37-36، ص ص.مرجع سابقؿبمود سامح  اؼبرجوشي،  3
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 نبع من فهم عميق للمشكبلت ؿبل الدراسة.ت 
 ف تكوف بسيطة قدر اؼبستطاع وواضحة وقابلة للقياس.أ 
 ياسها على مستوايت متعددة.ق 
 ف تكوف قليلة العدد حىت يتمكن متخذ القرار من متابعتها ابستمرار. أ 
 ب أف تكوف عملية وقابلة للتطبيق من حيث توافر صبيع البياانت. هب 
 لتعظيم االستفادة من النظاـ. ثة إذل طبسة سنوات قبل تغيًنىاف وبتفظ هبا متخذ القرار ؼبدة معقولة من ثبلأ 
 يق عليها أكثر أنبية.ؼبؤشرات ليست اؽبدؼ، بل التعلا 

 قياس األداء التقليدية  مناذجادلطلب الثاين: 
 مباذج إتباعات يف التسعينيات إذل أدت التغًنات يف األسواؽ العاؼبية واؼبنافسة اؼبتزايدة الي واجهتها الشرك

أحادي األبعاد الذي مت انتقاده يف الثمانينات من قبل  موذجالن عوضداء تكوف أكثر توازان، جديدة لقياس األ
 . فقط العديد من اؼبؤلفٌن والباحثٌن، والذي يعتمد على التدابًن اؼبالية

 :قياس األداء مناذجتطور  .1
ذات  مباذجذات توجو تقليدي و  مباذجقياس األداء متعددة متنوعة،  مباذجظبح التطور التارىبي جبعل  قد

 توجو أكثر حداثة، ويبكن تلخيص أىم الفروقات بٌن ىذين التوجهٌن يف اعبدوؿ اؼبوارل: 
 قياس األداء مناذج: تطور )2-2(اجلدول رقم

 قياس األداء احلديثة مناذج قياس األداء التقليدية مناذج
 سرتاتيجية اؼبؤسسةإتستند على  تستند على أنظمة احملاسبة التقليدية

 تستند على القيمة ةءكفاالتكلفة / التستند على 
 توافق األداء اؼببادلة بٌن األداء
 التوجو كبو العمبلء التوجو كبو الربح

 التوجو بعيد األمد التوجو قصًن األمد
 الرتكيز على مؤشرات الفريق الرتكيز على اؼبؤشرات الفردية
 العرضية الرتكيز على مؤشرات التحوؿ/ الرتكيز على اؼبؤشرات الوظيفية

 رقابة التحسٌن اؼبقارنة مع اؼبعايًن
 الغاية منها التقييم واؼبشاركة الغاية منها التقييم

 تؤكد على جهود التحسٌن اؼبستمر تعميق جهود التحسٌن اؼبستمر
التقييم األداء اإلسرتاتيجي: أساسيات األداء وبطاقة طاىر ؿبسن منصور الغاليب، و  وائل دمحم صبحي إدريس ادلصدر:

 .100ص. ،2002وائل للنشر، عماف، األردف،  ، الطبعة األوذل، دارادلتوازن
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كفاءة قياس األداء ضروراي يف اؼبؤسسة فهو الذي يزودىا بطرؽ علمية موثوقة لتحديد مدى   وذجويعد مب     
ومؤشرات قياس األداء معايًن  وذجمفهـو حوكمة الشركات، ويتضمن مب، وشفافيتها خاصة مع ظهور مباذجها
 .األمور علىتساعد يف اغبكم لكي  هبب أف تكوف واضحة وسهلة االستخداـ ومبسطة ومتفقة عليها، لؤلداء

 قياس األداء: اذجمنل ادلؤسسة أسباب تبين .2
 :1كالتارلىي   أدائهالقياس اذج لتبين مبلعل أىم األسباب الي تدفع اؼبؤسسة 

 ديد الفجوة بٌن األداء اؼبخطط واألداء الفعلي. رب 
  لقياس التقدـ يف األداء. ضع معايًنو 
 قرارات بناء على أسس موضوعية.زباذ ا 
 لتأكد من أف التغيًن التنظيمي قد ساىم بشكل مباشر يف إحراز تقدـ يف األداء.ا 
 مكاف إجراء مقارانت بٌن أداء الوحدات التنظيمية اؼبختلفة.إ 
 عمليات التغيًن والتطوير لضماف إحراز تقدـ مستداـ دبرور الوقت.تابعة م 
 .مكافأة األداء اؼبتميز 
 هولة التعامل مع جهات االعتماد واعبودة احمللية والعاؼبية.س 
 سرتاتيجية.يد من القرارات اإلاعتماد اإلدارة العليا على نتائج قياس األداء كأساس الزباذ العد 
 األداء:النماذج التقليدية لقياس  .3

ؽبا من أنبية ابلغة يف تقييم كانت قد طرح الباحثوف العديد من النماذج التقليدية لقياس أداء مؤسسة، ؼبا  
 ومن أىم ىذه النماذج قبد: سرتاتيجيتها،إيق أىدافها وذبسيد أدائها لتحق

من أربع خطوات يربط إسرتاتيجية اؼبؤسسة   ىـر األداء  Lynch and Crossاقرتح  وذج ىرم األداء:من .1.3
، حيث يتم ترصبة أىداؼ اؼبؤسسة من أعلى اؽبـر إذل أسفلو، أما اؼبقاييس فترتجم من أسفل بعمليات السوؽ

اؽبـر إذل األعلى، بعبلقات سببية يصعب الفصل بينها، وتستند عملية ربديد األىداؼ على رؤية اؼبؤسسة والي 
تسويقية ومالية، مث يتم بعد ذلك ترصبها إذل مقاييس للمستوى التشغيلي كرضا العميل، اؼبرونة ترتجم إذل أىداؼ 

، والشكل 2واإلنتاجية، وذلك ابلرتكيز على أربعة أقساـ ومراكز عمل وىي: اعبودة، التسليم، زمن الدورة والضياع
 اؼبوارل يوضح ذلك:

 

                                                 
 .11-10، ص ص.مرجع سابقعادؿ دمحم زايد، 1

2
Prosper Gameli and others, Measuring Strategic Performance in State- owned Organizations: An 

Evaluation of Five Proposed Contemporary Metrics, International Journal of Scientific and Research 

Publications, vol 6, n
0
3, March 2016, P.145. 
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 : منوذج ىرم األداء)9-2( الشكل رقم

 
Source: Nicolas BERLAND, Mesurer et piloter la performance, Paris, 2004, P.137. 

تتكوف مصفوفة احملددات والنتائج من ستة مؤشرات أساسية، منها مؤشرين  وذج دحددات النتائج:من .2.3
وتشمل مؤشرات  األربعة الباقية فتمثل احملددات للنتائج متمثلٌن يف مؤشرات األداء اؼبارل ومؤشرات التنافسية، أما

 بتكار، واعبدوؿ اؼبوارل يفصل ىذه اؼبؤشرات:اؼبرونة، اؼبوارد اؼبستخدمة واال جودة اػبدمة،
 : منوذج دحددات النتائج)3-2(اجلدول رقم

 مؤشرات األداء مقاييس األداء 
 اغبصة السوقية، مبو اؼببيعات، مقاييس رضا العمبلء. التنافسية النتائج

 ًن.يردودية، النسب اؼبالية ونسب التساؼبنسب  األداء اؼبارل
 ستجابة، اؼبظهر، اجملاملة واألمن.الثقة، اإلصغاء واال جودة اػبدمة احملددات

 يف حجم اإلنتاج، يف التسليم ويف القدرة على تغيًن اؼبواصفات. اؼبرونة
 .كفاءةاإلنتاجية وال اؼبوارد اؼبستخدمة

 .أداء التطوير على مستوى األفراد،بتكارأداء عمليات التطوير واال بتكاراال
Source: Andy NEELY et al, Performance measurement system design: Developing and testing 

a process-based approach, International Journal of Operations & Production Management, vol.20, 

n
o
10, 2000, P.1123. 
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 ادلستدام ادلتميز األداء مناذجادلطلب الثالث: 
عدة عوامل ىي: الغرض من  قياس األداء والذي يعمل بشكل فعاؿ يعتمد على موذجإف التصميم اعبيد لن

، أبعاد اعبودة اؼبطلوب قياسها، نوع اؼبقياس ومن سوؼ موذجاعبودة اؼبطلوب قياسها يف الن درجة القياس،
الدراسات أف الكتاابت الي تناولت موضوع قياس األداء يف الفرتة األخًنة ركزت على يستخدمو، وتشًن إحدى 

قياس األداء  اذجالقصور الذي يواجو مقاييس األداء وأكدت على ثبلثة نقاط رئيسية تعتربىا ضرورية يف مب
 :1وىي
 قياس األداء الي ربددىا اؼبؤسسة هبب أف تدعم اإلسرتاتيجية. مباذج 
 قياس األداء هبب أف تتضمن مؤشرات غًن مالية لتحقيق األىداؼ اؼبالية، وخاصة فيما يتعلق بتوقعات  مباذج

 العميل وأداء العمليات الداخلية.
 قياس األداء يف اؼبؤسسة ككل، وهبب أف تكوف قادرة على ترصبة أىدافها إذل أىداؼ فرعية قابلة  اذجمب

 للتنفيذ. 
جتماعية والبيئية، فتتضمن يف قياس األداء لتضم اعبوانب اال األدوات اؼبستعملةلقد حاوؿ الباحثوف تطوير و 

ة اؼبستدامة وأبعاد بذلك أبعاد األداء اؼبستداـ، ومن بٌن ىذه النماذج اغبديثة الي سايرت متطلبات التنمي
  يلي: جتماعية نذكر مااؼبسؤولية اال

 :EFQMلنموذج األورويب للتميز ادلؤسسي ا .1
، حيث مت على اؼبستويٌن األورويب والعاؼبييعترب النموذج األورويب للتميز اؼبؤسسي أحد النماذج الفاعلة      

 ،داخل أورواب 1998، ومن قبل اؼبؤسسات اغبكومية منذ عاـ 1992تبنيو من قبل اؼبؤسسات اػباصة منذ عاـ 
قيق اإلدارة ل اؼبؤسسات الراغبة يف التميز لتحما مت تبنيو خارج النطاؽ األورويب على اؼبستوى الدورل من قبك

، ويقـو النموذج بقياس األداء اؼبستهدؼ ابإلسرتاتيجية ومدى ربقيقها لؤلىداؼ اؼبنشودة والكفاءة ةفعاليال ذات
من قبل اؼبؤسسة، ويعمل النموذج األورويب للتميز اؼبؤسسي من خبلؿ ؾبموعة متكاملة من اؼبعايًن الرئيسية والي 

لعمليات ، الشراكة واؼبوارد، ا)العاملٌن(ؼبوارد البشرية ، اسرتاتيجيةإل، القيادةا :2يف تسعة معايًن وىي  تتمثل
تائج األداء الرئيسية ون تائج اجملتمع، ن)العاملٌن(تائج اؼبوارد البشرية ، نتائج اؼبتعاملٌن، نواؼبنتجات واػبدمات

 .  )اؼبالية وغًن اؼبالية(
 :EFQMالنموذج األورويب للتميز اؼبؤسسي  والشكل اؼبوارل يوضح

                                                 
 .209، ص.مرجع سابقعبد الرحيم دمحم، 1
، إدارة رأس ادلال البشري على ادلستوى القومي: رؤية إسرتاتيجية لصناعة ادلستقبل ابلتطبيق على الشرطةعبد الكرًن أبو الفتوح درويش، 2

 .67-66، ص ص.2013الطبعة األوذل، مركز حبوث الشرطة، اإلمارات العربية اؼبتحدة، 
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 EFQMالنموذج األورويب للتميز ادلؤسسي  :)10-2( الشكل رقم

 
Source: EFQM. org. consulté le 14/10/2018. 

 : (,Savoie and Beaudin, 1994   Morin) وذج الفعالية التنظيميةمن .2

حكما يتخذه فرد أو ؾبموعة على اؼبؤسسة، وبشكل  )Morin )1989  تعترب الفعالية التنظيمية ابلنسبة لػ     
الي يتوقعها منها، وللوصوؿ إذل  اتًن تأثال أو أكثر ربديدا على أنشطتها ومنتجاهتا والنتائج الي تصل إليها

وىي الكفاءة عة ؿباور رئيسية وقد حددوا أرب ستقصائية ميدانية لتأكيده نظراي،النموذج مت إجراء دراسات ا
ويتم وصف ىذه احملاور واستمرارية اؼبؤسسة،  الشرعية مع اجملموعات اػبارجية ،قيمة اؼبوارد البشرية االقتصادية،
على الواقع لصعوبة العثور على صبيع اؼبؤشرات وصبيع البياانت البلزمة ألجلو،  ايصعب تطبيقه معايًنابستخداـ 

ؽبذا السبب يبحث معظم الباحثٌن يف األداء يف بعض اؼبؤشرات أو اؼبتغًنات وبعض مقاييس اإلنتاجية، لكن ال 
ج األصلي ؼبراعاة ، وقد مت تعديل النموذ 1يبكنهم اغبصوؿ على مباذج شاملة للغاية، حىت لو كانت أكثر واقعية

تطور وتطوير نظم سبثيل الفعالية التنظيمية، ووبتوي النموذج اآلف على طبسة أبعاد، سبثل مدى تعقيد تقييم 
وتبقى األبعاد اؼبركزية األربعة كما ىي يف النموذج األصلي، ولكن  ،(Morin and Savoie, 2000)الفعالية 

إذل مراعاة العملية السياسية الي ال مفر منها يف تقييم الفعالية البعد السياسي، والذي يهدؼ ىو البعد اإلضايف 
 :  ٌناؼبوالي شكلٌن، وىذا ما يوضحو ال2التنظيمية

 
 

                                                 
1
Youssef ERRAMI ,les systèmes de contrôle traditionnels et modernes: articulation et modes d'existence 

dans les entreprises françaises, May 2007, P.8. 
2
Diane-Gabrielle TREMBLAY, Performance organisationnelle et temps sociaux, presses de l’université du 

Québec, Canada, 2012. P.65. 
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 (,Savoie and Beaudin, 1994 Morin): منوذج الفعالية التنظيمية)11-2(قمشكل ر ال
 قيمة ادلوارد البشرية االقتصادية كفاءةال

 (االقتصاد يف اؼبواردEconomie des 

ressources قدرة اؼبؤسسة على زبفيض :)
ـبصصاهتا من اؼبوارد مع اغبفاظ على جودة 

 العمليات واؼبنتجات.
 (اإلنتاجيةProductivitéكمية :)  وجودة

اؼبنتجات واػبدمات الي تقدمها اؼبؤسسة ابلنسبة 
 إذل اؼبوارد اؼبستخدمة خبلؿ فرتة زمنية معينة.

 

 التحفيز والتعبئة (Mobilisation :)
مستوى مشاركة االفراد يف بناء القيمة واعبهد اؼببذوؿ 

 لتحقيق االىداؼ.
 (الوالءMoral مدى مسانبة طوؿ اػبربة :)

 العملية إهبااب يف اؼبؤسسة.
 اؼبردودية (Rendement نوعية وكمية:)

 اؼبنتجات.
 (التطويرDéveloppement نسبة :)

 تطوير اؼبهارات عند اؼبستخدمٌن.
 اجملموعات اخلارجية معشرعية ال استمرارية ادلؤسسة

 ( جودة اؼبنتجاتQualité du produit :)
 مدى استجابة اؼبنتجات لرغبات وحاجات العمبلء.

 (اؼبردودة اؼباليةRentabilité 

financier مستوى تطور النسب اؼبالية ابلتحسن:)
أو ابلتدىور ابؼبقارنة مع األنشطة السابقة أو مع 

 معٌن.ىدؼ 
 (التنافسيةCompétitivité نسب اؼبؤشرات :)

االقتصادية مقارنة بتلك الي ربققها اؼبؤسسات 
اؼبنافسة أو اؼبوجودة غالبا يف القطاع الذي تنشط فيو 

 اؼبؤسسة.

 ( رضا اؼبسانبٌنSatisfaction de 

bailleurs de fond مستوى رضا اؼبسانبٌن :)
 عن استخداـ أمواؽبم ابلشكل األمثل.

 ( رضا العمبلءSatisfaction de la 

clientèle صورة اؼبؤسسة عند عمبلئها :)
 ومستوى رضاىم عما تقدمو.

 ( رضا اؽبيئات التنظيميةSatisfaction 

des Organisme régulateur مستوى :)
 احرتاـ القواعد والقوانٌن اؼبنظمة لؤلنشطة.

  ضا اجملتمع)رSatisfaction de la 

communautéاؼبؤسسة دبا تقدمو  (: مدى أتثر
 للمجتمع.

Source: Youssef ERRAMI, les systèmes de contrôle traditionnels et modernes: articulation et 

modes d'existence dans les entreprises françaises, May 2007, P.9. 
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 (Savoie, 2000 Morin and): منوذج الفعالية التنظيمية)12-2(رقم شكلال

 قيمة ادلوارد البشرية االقتصادية كفاءةال
 (االقتصاد يف اؼبواردEconomie des 

ressources قدرة اؼبؤسسة على زبفيض :)
ـبصصاهتا من اؼبوارد مع اغبفاظ على جودة 

 العمليات واؼبنتجات.
 (اإلنتاجيةProductivitéكمية :)  وجودة اؼبنتجات

ؼبوارد واػبدمات الي تقدمها اؼبؤسسة ابلنسبة إذل ا
 اؼبستخدمة خبلؿ فرتة زمنية معينة.

 

 (التحفيز والتعبئةMobilisation مستوى :)
مشاركة االفراد يف بناء القيمة واعبهد اؼببذوؿ 

 لتحقيق االىداؼ.
 (الوالءMoral مدى مسانبة طوؿ اػبربة :)

 العملية إهبااب يف اؼبؤسسة.
 (اؼبردوديةRendement.نوعية وكمية اؼبنتجات:) 
 (التطويرDéveloppement نسبة تطوير :)

 اؼبهارات عند اؼبستخدمٌن.
 
 

  معشرعية ادلؤسسات          استمرارية ادلؤسسة
 اخلارجيةاجملموعات          

 
 

 
 ( جودة اؼبنتجاتQualité du produit مدى :)

 استجابة اؼبنتجات لرغبات وحاجات العمبلء.
 (اؼبردودة اؼباليةRentabilité financier مستوى:)

تطور النسب اؼبالية ابلتحسن أو ابلتدىور ابؼبقارنة 
 مع األنشطة السابقة أو مع ىدؼ معٌن.

 (التنافسيةCompétitivité نسب :) اؼبؤشرات
االقتصادية مقارنة بتلك الي ربققها اؼبؤسسات 

اؼبنافسة أو اؼبوجودة غالبا يف القطاع الذي تنشط 
 فيو اؼبؤسسة.

 
 

 
 رضا اؼبسانبٌن (Satisfaction de bailleurs 

de fond مستوى رضا اؼبسانبٌن عن استخداـ :)
 أمواؽبم ابلشكل األمثل.

 ( رضا العمبلءSatisfaction de la 

clientèle صورة اؼبؤسسة عند عمبلئها :)
 ومستوى رضاىم عما تقدمو.

 ( رضا اؽبيئات التنظيميةSatisfaction des 

Organisme régulateur مستوى احرتاـ :)
 القواعد والقوانٌن اؼبنظمة لؤلنشطة.

 (رضا اجملتمعSatisfaction de la 

communauté مدى أتثر اؼبؤسسة دبا تقدمو :)
 للمجتمع.

Source: Youssef ERRAMI, les systèmes de contrôle traditionnels et modernes: articulation et 

modes d'existence dans les entreprises françaises, May 2007, P.9. 
 

 سياسة ادلؤسسة
 الساحة السياسية.-
 رضا التحالف اؼبهيمن.-

 رضا اؼبكوانت وفقا لقوهتم النسبية-

 تقليل الضرر.-

 كفاية اؼبؤسسة/البيئة.-
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 :    Skandia Navigatorمنوذج سكانداي انفيقاتور .3
كملحق لتقريرىا السنوي، وقد كانت   الفكري تقريرا عن رأس اؼباؿ Skandiaنشرت  1994خبلؿ سنة      

وضعت  1989تسعى إذل مراعاة العديد من األصوؿ الي تعتقد أهنا ـبفية يف فبارساهتا احملاسبية اؼبعتادة، ومنذ 
Skandia  ـبتلفة تعتربىا أساسية، نتج عن  جملاالتألوؿ مرة منهجية لتحديد اؼبؤشرات الدورية، وذبميعها وفقا

ؾباؿ  ، ؾباؿ العمبلء،ىتماـ: اجملاؿ اؼبارللبلوبدد طبسة ؾباالت ، والذي Skandia Navigatorذلك تطوير 
اؼبوظفٌن، ؾباؿ العمليات وأخًنا ؾباؿ التجديد والتطوير، وتتعلق اؼبؤشرات اؼبالية ابألداء السابق بينما هتدؼ 

نية ربويل رأس اؼباؿ الفكري إذل اؼبؤشرات األخرى إذل تسليط الضوء على اؼبستقبل، وقد أدى ذلك إذل إمكا
 :، وىذا ما يوضحو الشكل التارل1جانب مارل

 فيقاتور: منوذج سكانداي ان)13-2( الشكل رقم

 
Source: Kai MERTINS and others, Knowledge Management: Best Practices in Europe, 1 

st
 

edition, Springer, Germany, 2001,PP.205. 

  وذج أصحاب ادلصا:ح: من .4
 ؤسسةبشكل مرئي العبلقات بٌن ؾبموعات ـبتلفة من اعبهات الفاعلة داخل اؼبىذا النموذج و  يوضح   

وتوصل يف مفهـو جديد وبسيط  مؤسسةتصور فريباف نظرتو لل على قدر كبًن من البحث واؼببلحظةو ، وحوؽبا
داء للمؤسسات وضع واحد أو أكثر من مقاييس األ العلياعلى اإلدارة  قرتحا، كما لحةمبوذج أصحاب اؼبص إذل

والي هبب أف تقابل أىدافهم فيها، فمع تعدد أىداؼ اؼبؤسسة وحاجات ، احللكل ؾبموعة من أصحاب اؼبص

                                                 
1
 Kai MERTINS and others, Knowledge Management: Best Practices in Europe, 1 

st
 edition, Springer, 

Germany,  2001  PP.205-206. 
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األداء ابلشكل الذي يعطي صورة عن فرض عليها ذلك قياس نتائجها يف صبيع األبعاد األطراؼ اؼبرتبطة هبا 
 :1اعبدوؿ التارل أىم ؾباميع أصحاب اؼبصاحلالكلي ؽبا، وبٌن 

 : منوذج أصحاب ادلصا:ح)14-2 ( الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Yves FASSIN,The Stakeholder Model Refined, Journal of Business Ethics,84(1), 

Springer ,2009, P.115. 

 : Triple - bottom lineوذج اخلط األساسي الثالثي من .5
يعد مبوذج اػبط األساسي الثبلثي لبلستدامة من النماذج اؼبتطورة الي تساعد على تفسًن االستدامة، فقد      
سة، وما يبيز االستدامة يبثل ربداي كبًنا إلدارة اؼبؤسىذا النموذج واقرتح أف كل بعد من أبعاد Elkington  قدـ

رة للعناية ابألبعاد صو فهو يربز  ،داء اؼبستداـاألنبية نفسها للعناصر الثبلثة يف ؾباؿ قياس األه ىذا النموذج إيبلء
نسبة إذل يس أدائها ويستند ىذا النموذج إذل فكرة أف اؼبؤسسة هبب أف تق، 2البيئية واالجتماعية، االقتصادية

  اؼبرتبطٌن هبا بشكل مباشر لحةلية واغبكومات وليس أصحاب اؼبصدبا فيهم اجملتمعات احمل لحةأصحاب اؼبص

                                                 
1
Yves FASSIN, The Stakeholder Model Refined, Journal of Business Ethics 84(1), Springer ,2009, P.114. 

2
Kaushik SRIDHAR and Grant JONES, The three fundamental criticisms of the Triple Bottom Line 

approach: An empirical study to link sustainability reports in companies based in the Asia-Pacific 

region and TBL shortcomings, Asian Journal of Business Ethics 2(1), Springer, 2012, P.93.  
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اؼبقاييس البيئية واالجتماعية إذل اؼبقاييس االقتصادية الي تستعمل عادة يف  ةضافإبكالزابئن والعاملٌن واؼبوردين، 
 الشكل اؼبوارل: ويبكن توضح ىذا النموذج يف  ،1اؼبؤسسة 

 : منوذج اخلط األساسي الثالثي)15-2( الشكل رقم

 
Source: triple-bottom-line. consulté le 14/10/2018. 

 وذج منشور األداء: من .6
تقريبا،  2000يعد منشور قياس األداء واحدا من أحدث أنظمة قياس األداء اؼبؤسسي، مت أتسيسو سنة      

مو ليضيف اؼبزيد من ومت بناؤه للتغلب على مشكبلت وعيوب النماذج السابقة لو لقياس األداء، ومت تصمي
وليقدـ للمؤسسات بعدا جديدا وبقق متطلباهتا بطريقة أفضل من أنظمة القياس السابقة، ويتضمن  اؼبعلومات

يتطلب التنسيق والتكامل بٌن االسرتاتيجيات  ء صبيع األطراؼ اؼبعنية وليس اؼبسانبٌن فقط، كماامنشور األد
العبلقة التبادلية بٌن  راؼ اؼبعنية، كما أنو يركز علىوالعمليات والقدرات من أجل تقدًن قيمة أكرب لؤلط

، ويتضمن منشور قياس األداء طبسة أبعاد أساسية متعلقة ببعضها البعض، 2اؼبؤسسات واألطراؼ اؼبعنية
 :3بة على األسئلة التاليةوتتضمن ىذه األبعاد اإلجا

  ضا أصحاب اؼبصلحة: من ىم األطراؼ اؼبعنية وماىية رغباهتم واحتياجاهتم؟ ر 

                                                 
استعمال بطاقة األداء ادلتوازن ادلستدامة لتقومي األداء  اإلسرتاتيجي ادلستدام: مصرف بغداد ىبة هللا مصطفى، و  حيدر علي اؼبسعودي1

 .200ص.، 2016 العراؽ، ،100، العدد39قتصاد، جامعة كرببلء، اجمللدواال، ؾبلة اإلدارة األىلي
استخدام منشور قياس األداء يف تطوير اجلامعات ادلصرية: دراسة تطبيقية على مراكز تنمية قدرات ؿبمود أبو سيف، و  أسامة ؿبمود قرين2

 .13، ص.2014، جامعة بين سويف، مصر، 1عدد أفريل، اعبزء ، ؾبلة كلية الرتبية،أعضاء ىيئة التدريس والقيادات
3
Cristian-Ionut IVANOVA and  Silvia AVASILCĂIA, Performance measurement models: an analysis for 

measuring innovation processes performance, Procedia - Social and Behavioral Sciences124, 2014, P.400. 

https://cyberleninka.org, page consultée le 14/4/2018. 

https://cyberleninka.org/
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 سرتاتيجيات الي يتعٌن على اؼبؤسسة تطبيقها لتلبية ليس فقط احتياجات ما ىي اإل إلسرتاتيجيات:ا
 أصحاب اؼبصلحة ولكن متطلباهتم أيضا؟

 سرتاتيجيتها؟ إالي ربتاجها اؼبؤسسة لتنفيذ  لعمليات: ما ىي العملياتا 
 فعالية  ىي الكفاءات الي ربتاجها اؼبؤسسة كي تكوف قادرة على جعل العمليات أكثر  لقدرات: ماا
 ؟  كفاءةو 
 سانبة أصحاب اؼبصلحة: ما ىي االحتياجات وماذا تريد اؼبؤسسة من أصحاب اؼبصلحة على أساس م

 متبادؿ؟ 
 ويبكن توضيح أبعاد منشور األداء من خبلؿ الشكل التارل: 

 : منوذج منشور األداء)16-2( الشكل رقم

 
استخدام منشور قياس األداء يف تطوير اجلامعات ادلصرية: دراسة تطبيقية أسامة ؿبمود قرين، ؿبمود أبو سيف،  ادلصدر:

، جامعة بين سويف، مصر، 1عدد أفريل، اعبزء  ؾبلة كلية الرتبية،، على مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات
 .14، ص.2014

 وذج بطاقة األداء ادلتوازن ادلستدام: من .7
ن وسيلة لقياس األداء إذل مع ظهور اؼبسؤولية االجتماعية والتنمية اؼبستدامة انتقلت بطاقة األداء اؼبتوازف م

جتماعي إضافة إذل األبعاد الي لبيئي واالدائرهتا لتضم البعد اسرتاتيجية مستدامة، وىذا بعد توسع إوسيلة 
اقتصادي، يضم الركائز الثبلثة للتنمية اؼبستدامة من بعد ، فأصبح ىذا النموذج Kaplan and Nortonاقرتحها 
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ويبٌن الشكل التارل بطاقة األداء  ،للتحكم فيو للمؤسسة على قياس األداء اؼبستداـ،يعمل 1جتماعي وبيئيا
  اؼبتوازف اؼبستداـ:

 بطاقة األداء ادلتوازن ادلستدام: )17-2( الشكل رقم

 
Source: Arefeh RABBANI and others, Proposing a new integrated model based on 

sustainability balanced  scorecard (SBSC) and MCDM approaches by using linguistic 

variables  for the performance evaluation of oil producing companies, ESWA 41 (16), 2014, 

P.4.  

 ابدلؤسسة ستدامةادلطلب الرابع: مبادئ قياس اال
قتصادية، البيئية يوفر نظاـ قياس األداء اؼبستداـ اؼبعلومات البلزمة ؼبساعدة اؼبؤسسة يف إدارة األنشطة اال     

 1999Fiksel, Mcdaniel, and(الي تقـو هبا على اؼبدى القريب والبعيد، وقد أوضح  واالجتماعية،
Mendenhall, ( 2ابؼبؤسسة يف النقاط التاليةستدامة اؼببادئ األربعة لقياس اال: 

 ادلوارد والقيمة: .1
وىو أف القياس والتقييم ينبغي أف يتناوؿ البعدين اؼبزدوجٌن من استهبلؾ اؼبوارد وخلق القيمة، فيجب على 
اؼبؤسسة اؼبستدامة أف تسعى جاىدة لتقليل استهبلؾ اؼبوارد إذل اغبد األدىن مع زايدة خلق القيمة، وتتمثل اؼبوارد 

                                                 
1
Arefeh RABBANI and others, Proposing a new integrated model based on sustainability balanced  

scorecard (SBSC) and MCDM approaches by using linguistic variables  for the performance evaluation 

of oil producing companies, ESWA 41 (16), 2014, P.2. 
2
Joseph FIKSEL et al, Op.Cit, P.P.3-4. 
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أصحاب اؼبصلحة، ومن أمثلتها زايدة الرحبية، خفض  واد، الطاقة، العمل واألرض، ويستفيد من القيمةيف اؼب
فئات األداء اؼبرتبطة ابستهبلؾ اؼبوارد وإنشاء القيمة، وىي توفر   التغذية، ويوضح الشكل اؼبوارلالتلوث، ربسٌن
 ة لتحديد مؤشرات األداء اؼبناسبة ؽبا:مؤسساألساس ألي 

 استهالك ادلوارد مقابل خلق القيمة :)18-2( رقمالشكل 

 
Source: Joseph FIKSEL et al, measuring progress towards sustainability principles, process, 

and best practices, Battelle, Greening of Industry Network Conference Best Practice Proceedings, 

1999, P.P.3. 

 األساسي الثالثي:اخلط  .2

عية، وهبب أف أيخذ قياس امجتوانب االقتصادية والبيئية واالوىو أف القياس والتقييم هبب أف يشمل اعب

عي، وكذلك أف جتمالؤلداء االقتصادي والبيئي واالاالستدامة الفعاؿ يف االعتبار النتيجة النهائية الثبلثية الكاملة 

أجل اغبصوؿ على فهم شامل الستدامة اؼبنتج أو اػبدمة من منظور  تكوف ىذه اعبوانب متكاملة ومتوازنة من

ـبتلف أصحاب اؼبصلحة، وتركز معظم أطر قياس األداء بشكل حصري على األداء االقتصادي أو البيئي، وال 

 يعاجل سوى القليل جدا من االىتمامات اجملتمعية، ومع ذلك واستنادا إذل عودة االىتماـ ابؼبسؤولية االجتماعية

 مؤخرا، نتوقع زايدة الرتكيز على قياس التأثًنات االجتماعية للمنتجات واػبدمات على مدى العقد اؼبقبل.  

 ورة حياة ادلنتج:د .3

عتبار وبشكل منهجي كل مرحلة من مراحل دورة حياة اؼبنتج، ويتم هبب أف أتخذ التقييمات بعٌن اال

استهبلؾ اؼبوارد وإنشاء القيمة طواؿ دورة اغبياة، دبا يف ذلك العرض والتصنيع واالستخداـ والتخلص من اؼبنتج، 

على أنشطة  واترىبيا ركزت اؼبؤسسات على وجو اغبصر تقريبا على عملياهتا الداخلية ودل تفكر يف اآلاثر اؼبرتتبة

مورديها أو عمبلئها، ومع ذلك قد يفشل التقييم الذي يركز بشكل خاص على مرحلة واحدة من دورة اغبياة، 
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وابإلشارة إذل مثاؿ السيارات فقد بدأ اؼبصمموف مؤخرا التفكًن يف مرحلة هناية العمر، والتأثًنات احملتملة 

االستخداـ، ومن اؼبهم أيضا مراعاة ليس فقط دورة اغبياة  للتفكيك وإعادة التدوير واالستعادة والتجديد وإعادة

اؼبادية للمنتج من"اؼبهد إذل اللحد"، بل أيضا دورات حياة اؼبنشآت ذات الصلة واؼبعدات داخل اؼبؤسسة 

 وخارجها على حد سواء.

يئة احمليطة ابؼبؤسسة، لوجدان العديد من اؼبلواثت الي تسبب أضرارا على الب دورة حياة اؼبنتج ولو ذىبنا إذل     

 :1جتماعية عديدة سبثلت فيما يلياقتصادية و ابذلك آاثرا وـباطر ؿبدثة 

  ايدة النفقات العبلجية والوقائية بسبب أمراض التلوث والبفاض إنتاجية العامل. ز 

 لتأثًن السليب على إنتاجية األنظمة الطبيعية كاحملاصيل الزراعية والثروة السمكية وغًنىا. ا 

 خل ( والبفاض كفاءهتا.إ ...دمًن اؼبوارد االقتصادية ) مثل الرتبة والغاابت واؼبياهت 

 لتأثًن السليب على توافر واستغبلؿ اؼبوارد االقتصادية والنشاط االقتصادي للفرد. ا 

 ضرار تتعلق ابلصحة العامة.أ 

  للرفاىية حيت يقع الضرر والعبء األكرب على األفراد ضعيفة الدخل. يتوزيع غًن متساو 

 ث وعبلج ذلك يؤدي إذل زايدة تكاليف. ادالرؤية وارتفاع نسبة اغبو  فاضلبا 

 ادلؤشرات القائدة وادلتأخرة: .4
سم يشار إليها أيضا ابرات اؼبتأخرة هبب أف هبمع التقييم بٌن مؤشرات األداء الرائدة واؼبتأخرة، فاؼبؤش

مؤشرات النتائج، وتستخدـ معظم اؼبؤسسات اؼبؤشرات اؼبتأخرة لئلببلغ عن النتائج، ويفضلها اعبمهور العاـ 

واؼبنظموف ألهنا مفيدة وسهلة الفهم، وىي سبثل وجهة نظر أبثر رجعي لؤلداء، وال تزود اؼبديرين ببصًنة بشأف 

ي تقيس اؼبمارسات الداخلية أو اعبهود الي يتوقع أف توقعات األداء يف اؼبستقبل، أما اؼبؤشرات القائدة فهي ال

 ربسن األداء اؼبستقبلي، وتساعد اؼبديرين على مراقبة تقدمهم كبو ربقيق أىداؼ االستدامة اػباصة هبم. 

 

 

 

                                                 
 .259، ص.2014، عماف، األردف، ، دار غيداء للنشر والتوزيعدحاسبة التلوث البيئيإبراىيم جابر السيد، 1
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 ادلطلب اخلامس: مراحل قياس األداء ادلستدام 
 لة التالية: إف القليل من اؼبؤسسات وإف وجدت، يبكنها الرد بشكل قاطع على األسئ

 ي من منتجاتك، خدماتك، عملياتك ومنشآتك اؼبستدامة حقا؟ أ-

 عتبارؾ مؤسسة مستدامة؟ ال يبكن ى-

وتتطلب اإلجابة عن ىذه األسئلة القدرة على قياس استدامة العوامل االقتصادية وغًن االقتصادية يف هنج  

استمرارية كمي أو على األقل نوعي، ويعكس أداء االستدامة أحد األىداؼ اؼبسطرة من طرؼ اؼبؤسسة بغية 

ا يتعلق بتوقعات أصحاب اؼبصلحة، وقد مت متثاؿ وإببلغ عن اؼبعايًن احملددة ألدائها فيمامسؤولياهتا من توافق، 

ات، أما أتسيس البحوث التجريبية يف إعداد التقارير البيئية واالجتماعية يف مناقشة أخبلقيات العمل يف السبعيني

فقد مت هبا تطوير األنظمة والقياسات اإلدارية الداخلية، والي ظبحت بتطوير ؾبموعة من العقود الثبلثة اؼباضية 

واؼببادرات لقياس األداء، دبا يف ذلك مبادئ قياس االستدامة وؿباسبة االستدامة ومبادرة اإلببلغ عن  األساليب

تناولت األداء اجملتمعي )أي ركزت األحباث حوؿ ميزتٌن األوذل االستدامة والقياسات االقتصادية األخرى، و 

ديد وقياس األداء البيئي واالجتماعي، البيئي واالجتماعي( للشركات، وركزت الثانية على طرح نظري لكيفية رب

 .1وبشكل عاـ يعد قياس األداء اؼبستداـ أمرا صعبا، خاصة عندما يتغًن ما هبب قياسو

ركزت اؼبناقشة العامة حىت اآلف حوؿ موضوع قياس االستدامة على ما ينبغي قياسو، وىذا ابلنسبة قد و      

واحدا فقط من عملية قياس األداء، فالقضية اؼبهمة تشمل عدد للممارسٌن سؤاؿ غًن كاؼ، ألنو يتناوؿ مكوان 

اؼبرات الي هبب فيها القياس، ومن هبب أف يكوف مسؤوال عن القياس، وكيف يتم استخداـ النتائج، دبعىن آخر 

ا هبب النظر إذل قياس أداء االستدامة كعملية ذبارية مستمرة، أي ؾبموعة من اؼبهاـ أو األنشطة اؼبرتبطة منطقي

لتحقيق نتيجة ؿبددة، ومن خبلؿ فهم عملية قياس األداء أبكملها يبكن للممارسٌن ربديد واستخداـ اؼبؤشرات 

 .2واؼبقاييس األكثر مبلءمة ألعماؽبم

 

 

                                                 
1
Samuel SEBHATU, Sustainability Performance Measurement for sustainable organizations: beyond 

compliance and reporting, Sweden, 2009, P.P.2-3.https://www.researchgate.net, page consultée le 16/4/2018. 
2
 Joseph FIKSEL et al, Op.Cit , P.5. 

https://www.researchgate.net/
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 : 1ولغرض قياس األداء اؼبستداـ يتطلب اؼبرور بثبلثة مراحل وىي     
 رحلة اخلطة:م .1

اؼبمارسوف إبنشاء إطار يعاجل  اػبطة، حيث يقـو نقطة االنطبلؽ لعملية قياس األداء ىي مرحلة
هبب على اؼبؤسسة تطوير سياسة االستدامة وربديد جوانب األداء الرئيسية وربديد و ىتمامات األكثر أنبية، اال

 األىداؼ وربديد اؼبؤشرات وااللتزاـ بتحقيق أىدافها.
 رحلة التنفيذ:م .2

اإلببلغ عنو لضماف  اتبعهيالعملية الفعلية لقياس األداء و  دبجرد تصميم إطار مؤشرات األداء ابلكامل، تبدأ
 يف ىذه اؼبرحلةكما يتم من اؼبهم فهم التحدايت الي من احملتمل مواجهتها أثناء ىذه اؼبرحلة،  و إطار قياس فعاؿ، 

 اغبصوؿ على الدعم والتكامل مع العمليات والتتبع وإعداد التقارير وبدء جهود التحسٌن.
 ادلراجعة:رحلة م .3

تتضمن اؼبرحلة الثالثة واألخًنة مراجعة وتعزيز عملية قياس األداء، وتعد مرحلة مهمة بشكل خاص للجهود 
 .اؼببذولة لقياس االستدامة

 والشكل اؼبوارل يبٌن ىذه اؼبراحل:
 : مراحل قياس األداء ادلستدام)19-2( الشكل رقم

 
Source: Joseph FIKSEL et al, measuring progress towards sustainability principles, process, 

and best practices, Battelle, Greening of Industry Network Conference Best Practice Proceedings, 

1999, P.5. 

                                                 
1
Ibid, P.P.5-6.  
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 ادلبحث الثالث:اإلفصاح عن األداء ادلستدام
يؤدي اإلفصاح اؼبناسب دورا ىاما ومركزاي يف توفًن اؼبعلومات اؼببلئمة حوؿ أداء اؼبؤسسة، يف الوقت      

اؼبناسب ودبصداقية وشفافية لؤلطراؼ ذات العبلقة معها، سواء كانوا داخليٌن من إدارة، عماؿ، مسانبٌن، أو 
حرصت بذلك فرارات اؼببلئمة خبصوصها زباذ ـبتلف القستثمرين، عمبلء وحكومة، كل ىذا الخارجيٌن من م

العديد من اؼبؤسسات، اعبمعيات اؼبهنية واغبكومية على إصدار معايًن وتعليمات تتعلق ابإلفصاح عن األمور 
 احملاسبية واؼبالية.  

جتماعي والبيئي للمؤسسات خرج اإلفصاح عن إطاره الضيق، فبعد أف كاف يشمل على ومع تزايد الدور اال     
جتماعي والبيئي، إفصاح عن األداء اال جتماعيةالتنمية اؼبستدامة واؼبسؤولية االاألداء اؼبارل فقط أصبح مع بروز 

للمؤسسة، كأداة زبدـ   جتماعية والبيئيةج خاصة ابإلفصاح عن اؼبسؤولية االقبر عنو ظهور طرؽ ومباذ اوالذي 
كافة األطراؼ اؼبتعلقة هبا بتوفًن اؼبعلومات الي تليب حاجتهم، ومن خبلؿ ىذا اؼببحث سنقـو بعرض مفهـو 

 ، أنواعو وكذا ذكر خصائصو، مث إلقاء نظرة على اإلفصاح عن األداء اؼبستداـ وأنبيتو.حاإلفصا 
 ادلطلب األول: مفهوم اإلفصاح 

ىو تطور األنظمة احملاسبية، ففي ظل اؼبراحل األوذل لتطور ىذه األخًنة دل تكن إف جوىر تطور اإلفصاح 
، حيث كانت اؼبؤسسات الفردية النموذج السائد آنذاؾ،  ىناؾ حاجة واضحة لئلفصاح كما ىو معروؼ اليـو
 واغباجة للمعلومات تكوف من خبلؿ اإلطبلع على الدفاتر والسجبلت اؼبختلفة للمؤسسة، ولكن مع تطور

ة عن اؼبلكية، وعلى كبو خاص ظهر نوع جديد من الشركات ربت مسمى شركات ر االصناعات وانفصاؿ اإلد
اؼبسانبة، فكاف ال بد من الفصل ما بٌن اإلدارة واؼبالكٌن من جهة، وزايدة اإلفصاح احملاسيب من جهة أخرى، 

على توفًنىا ابلشكل والوقت  وبذلك ربولت احملاسبة من نظاـ ؼبسك الدفاتر إذل نظاـ للمعلومات، يعمل
 اؼبناسب لصنع القرارات اؼببلئمة.

 :عريف اإلفصاحت .1
اإلفصاح يف صبيع ؾباالت اغبياة، فمن الناحية اللغوية يعين لفظ أفصح وضح، بٌن  ـ كلمةستخدااشاع 

وػبص مراده، أما ؿباسبيا فيشًن إذل اؼبعلومات الي ترد يف البياانت اؼبالية أو يف اؼبذكرات التوضيحية اؼبلحقة هبا، 
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اإلفصاح أبنو نشر اؼبعلومات  . وذىب البعض إذل تعريف1والي تبٌن بشكل واضح وجلي اؼبوقف اؼبارل للمؤسسة
 .2االقتصادية سواء كانت مالية أو غًن مالية، كمية أو غًن ذلك تتعلق ابؼبركز اؼبارل للمؤسسة وأدائها

وذىب رأي آخر إذل تعريف اإلفصاح أبنو إظهار القوائم اؼبالية عبميع اؼبعلومات األساسية الي هتم الفئات 
 . 3على ازباذ القرارات الرشيدةاػبارجية عن اؼبؤسسة، حبيث تعينها 

رقمية أو نوعية، مطلوبة أو  أف اإلفصاح ىو نشر للمعلومات اؼبالية وغًن اؼبالية،إذل  ًن بعض الباحثٌنويش
وسائل ـبتلفة مثل التقارير السنوية، اؼبكاؼبات اعبماعية، التقارير ة، يف طوعية، عرب قنوات رظبية أو غًن رظبي

اإلخبارية، النشرات الصحفية، اؼبواقع اإللكرتونية وما إذل ذلك، ويعد التقرير السنوي للمؤسسة اؼبؤقتة، النشرات 
أداة إفصاح رظبية مهمة للغاية لكنها غًن كافية، فتقـو وسائل اإلفصاح األخرى بتوفًن مزيد من اؼبعلومات يف 

 .4الوقت اؼبناسب
ت إذل األطراؼ اؼبعنية لتقـو على أساسو ابزباذ اإلفصاح على أنو تقدًن معلوما إبراىيم السيدوقد عرؼ 

رأي معٌن بشأف موضوع ؿبدد، وغالبا ما تكوف ىذه اؼبعلومة غًن معلنة سابقا أو على األقل غًن معروفة لدى 
، أو تعلن لغرض التذكًن وعدـ اػبلط أو للمئلومة سرية ومت إفشاء مضموهنا أحد األطراؼ، أو قد تكوف اؼبعل

فصاح لعامة الناس الذين من على اعبهة اؼبعنية إعبلف ىذا اإل تكوف ملزمة قانوان حبيث هبباالشتباه، وقد 
 . 5احملتمل أف تنشأ عبلقة عمل معهم

الكشف عن القيم السوقية للمعدات، اؼبدينٌن، التثبيتات، وملخص عن  أنوعلى اإلفصاح  كما يعرؼ
يزانية، واؼبعاعبات اػبتامية ذات الصلة هبا، وتصميم السياسات احملاسبية، ووصف لؤلحداث البلحقة لتاريخ اؼب

لبعض اؼبعلومات بغية ربقيق متطلبات اإلفصاح، وقد تكوف على شكل مبلحظات أو كشوفات ربليلية منفصلة 
 .6ضمن التقرير السنوي، تفصح بذلك عن نتائج العمل وما يتعلق ابؼبركز اؼبارل والتدفق النقدي

                                                 
دار غيداء للنشر  ،  الطبعة األوذل،اإلفصاح ادلايل وأثره وأمهيتو يف منو األعمال التجارة العربية داخل البالد األجنبيةإبراىيم جابر السيد، 1

 .20، ص.2014والتوزيع، عماف، األردف، 
2
Nermeen F.SHEHATA, Theories and Determinants of Voluntary Disclosure, Accounting and Finance 

Research  vol.3, n
o
1, Published by Sciedu Press, 2014,  P.18. www.sciedu.ca/afr, page consultée le 13/8/2018. 

، الطبعة األوذل، اؼبركز القومي لئلصدارات القانونية، القاىرة، مصر، ادلالك ادلسجل وادلالك ادلستفيد يف سوق األوراق ادلالية مشهور، دعاء عماد3
 .163ص.، 2016

4
Kennedy MODUGU, Corporate Disclosure: A Synthesis of Literature, International Journal of Accounting 

and Financial Reporting, vol.8, n
o
3, 2018, P.2. http://ijafr.macrothink.org, page consultée le 13/9/2018. 

 .21، ص.اإلفصاح ادلايل وأثره وأمهيتو يف منو األعمال التجارة العربية داخل البالد األجنبية، مرجع سابقإبراىيم جابر السيد، 5
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عماف، ، نعكاساتو على رأي مراقب احلساابتااحملاسيب ودحدداتو و القياس سادل الزوبعي، و طبلؿ اعبجاوي 6

 .2016األردف، 

http://www.sciedu.ca/afr
http://ijafr.macrothink.org/


 األداء المستدام في المؤسسة االقتصادية: ثانيالفصل ال

97 

 

ت والتقارير ذات الصلة لقوؿ أف اإلفصاح ىو عملية نشر البياانت، اؼبعلومامن التعاريف السابقة يبكن ا
واإلعبلف عنها للجميع وبقدر اإلمكاف من خبلؿ الوسائل الي سبكنهم من اإلطبلع عليها بصفة  ابؼبؤسسة،

وكفيل جبعلها ل مبلئم ستثنائية، إفصاح عن اؼبعلومات اؼبالية وغًنىا من اؼبعلومات بشكدورية أو يف اغباالت اال
 زباذ القرارات اؼببلئمة. غًن مضلل ال

 :ىداف اإلفصاحأ .2
يهدؼ اإلفصاح اؼبناسب إذل جعل التعامل أكثر عدالة، بتوفًن فرص متكافئة حوؿ اغبصوؿ على 

 : 1يلي ماالدولية فياؼبعلومات من طرؼ أصحاب اؼبصلحة، وقد سبثلت أىدافو حسب معايًن احملاسبة 
 الي تسيطر عليها، حيث يتأثر اؼبركز اؼبارل للمؤسسة ابؼبوارد االقتصادية  :ادلركز ادلايلقدمي معلومات عن ت

 ، درجة سيولتها وكذا مدى قدرهتا على التكيف مع تغًنات البيئة الي تعمل فيها.ىيكلها اؼبارل
 الرحبية،، وتشمل على وجو اػبصوص دـ ىذه اؼبعلومات يف قائمة الدخلتققدمي معلومات عن األداء: ت 

 .تدفقات نقدية من مواردىا اغباليةوىي مفيدة يف التنبؤ دبقدرة اؼبؤسسة على خلق 
 قائدة التغًن يف منفصلة )قائمة التدفقات النقدية تقدـ يف قائمةقدمي معلومات عن التغًن يف ادلركز ادلايل: ت ،

، التمويلية واالستثمارية أثناء الفرتة حقوؽ اؼبلكية(، وتستخدـ ىذه اؼبعلومات لتقييم ـبتلف األنشطة التشغيلية
 احملاسبية. 

 ادلطلب الثاين: أنواع اإلفصاح 
ختبلؼ وجهات النظر حوؿ اإلفصاح تعددت أنواعو، والي يبكن حصرىا حسب مدى أو نطاؽ ابسب 

 اإلفصاح فيما يلي:
 :إلفصاح الكاملا .1

إليها أـ ال حىت ال تكوف غامضة كانت ىناؾ حاجة ء   كل اؼبعلومات والتفاصيل سواتوفًن يشًن إذل
ؼبستخدميها، حبيث تنعكس الصورة الكاملة لؤلحداث واألنشطة اؼبالية للمؤسسة، ىذا النوع من اإلفصاح قد ال 
يفيد مستخدـ اؼبعلومات كوف كثرة التفاصيل واإلفراط فيها يكوف غًن مهم وضار فبا هبعل تفسًن البياانت اؼبالية 

 .   2فبل يساعدىم يف ازباذ القرارات اؼببلئمة يف الوقت اؼبناسب صعبا ومربكا ؼبستخدميها،
 

                                                 
 .235-234.ص، ص 2014 عماف، األردف، ، الرماؿ للنشر والتوزيع،اإلدارة ادلالية العامةحسن دمحم القاضي، 1

2
Arsalan  ABADI, Mohammad  JANANI, The role of disclosure quality in financial reporting, European 

Online Journal of  Natural and Social Sciences, vol.2, n
o
3, 2013, P.441. www.european-science.com, page 

consultée le 13/10/2018. 
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 :إلفصاح العادلا .2
هو يهدؼ يركز مفهومو على أىداؼ أخبلقية تتعلق ابؼبساواة واإلنصاؼ بٌن مستخدمي القوائم اؼبالية، ف     

اؼبالية والتقارير اؼبتعلقة ابؼبؤسسة حتياجات صبيع األطراؼ اؼبالية، من خبلؿ تقدًن القوائم إذل الرعاية اؼبتوازنة ال
 .1ابلشكل الذي ال يقدـ أو يفضل مصلحة فئة معينة على مصلحة الفئات األخرى

 :إلفصاح الكايفا .1
يشمل اغبد األدىن من حيث اؼبهنية ومعظم الكتاب والباحثٌن  ؤسساتاألكثر استخداما من قبل اؼب ىو

والي  ،اؼببلئمة والي تتفق واحتياجات مستخدـ اؼبعلوماتيتم عرض وتوفًن اؼبعلومات لو وفقا  ،اؼبعلومات
 .2يف الوقت اؼبناسب صائبةتساعده على ازباذ القرارات ال

 :3وىناؾ مدخل آخر حوؿ تصنيف اإلفصاح والذي يركز على النوعية، فنجد من خبللو التقسيمات التالية     
 :إلفصاح الوقائيا .1

يقـو ىذا اإلفصاح على ضماف توفًن اؼبعلومات يف القوائم اؼبالية بشكل معقوؿ دوف تضليل، ويف الوقت      
 م قدرات ؿبدودة على فهم اؼبعلومات اؼبالية.د عليها غبماية األطراؼ الذين ؽباؼبناسب حبيث يبكن االعتما

 :إلفصاح التثقيفيا .2
البياانت اؼبالية لديو القدرة على التحليل وعقد اؼبقارانت وىو اذباه معاصر يعتمد على كوف مستخدـ      

 وإجراء التنبؤات اؼبالية أو اإلفصاح عن اإلنفاؽ اغبارل واؼبستهدؼ ومصادر سبويلو.
 :إلفصاح االختياري أو اإلجباريا .3
ىن من األدلتزاـ ابؼبعايًن، فيكوف بذلك اإلفصاح إلزاميا بتوفًن اغبد يرجع ىذا التبويب إذل مدى اال     

ع اؼبؤسسة ختياراي يهدؼ إذل ضماف اؼبعلومات اؼبهمة لؤلطراؼ ذات اؼبصلحة مااؼبعلومات للمستثمرين، أو 
 زباذ قراراهتم، واعبدوؿ اؼبوارل يوضح مزااي وعيوب كل منهما:ابغية 

 
 

                                                 
 .120، ص.2016، ستثمارية يف سوق األوراق ادلاليةاحملاسيب على اختاذ القرارات اال أثر اإلفصاححسٌن بلعجوز، لقليطي األخضر، 1

http://dspace.univ-msila.dz 15/10/2018اإلطبلع  اتريخ. 
، العدددور اإلفصاح احملاسيب والشفافية  يف تفعيل بورصة اجلزائرعزيزة بن ظبينة، مرًن طبين، 2 ، 2017، اغبزائر، مارس 7، ؾبلة اتريخ العلـو

 .328ص.
، ؾبلة متطلبات اإلفصاح احملاسيب يف القوائم ادلالية للبنوك وفق ادلعايًن احملاسبية الدولية: دراسة ميدانية لبعض البنوك اجلزائريةبن فرج، زوينة 3

 .56، ص.2015، اعبزائر، 15العلـو االقتصادية وعلـو التسيًن، العدد

http://dspace.univ-msila.dz/
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 ختياريالفرق بٌن اإلفصاح اإلجباري واال :)4-2(اجلدول رقم
 ختيارياإلفصاح اال اإلفصاح اإلجباري 
أنو ضروري لتحقيق التوزيع األمثل للموارد  - ادلزااي 

اؼبتاحة وكذلك العدالة يف توزيع العائد بٌن 
 األطراؼ اؼبختلفة. 

ربقيق الثقة يف سوؽ األوراؽ اؼبالية فبا  -
يشجع اؼبستثمرين على توجيو مدخراهتم 

 لغرض االستثمارات اؼبتعددة.
تقنٌن اإلفصاح ضروري من خبلؿ اؼبعايًن  -

ألف ذلك يبثل اغبد األدىن لئلفصاح 
 الكايف.

ضروري نظرا لآلاثر االقتصادية الضارة   -
لئلفصاح اإلجباري حيث إنو يؤثر على 

 القدرة التنافسية للمؤسسات.
أف اؼبديرين يكوف لديهم اغبافز لئلفصاح  -

را االختياري الناتج من اؼبصلحة الذاتية، نظ
يكوف ذلك لفصل اؼبلكية عن اإلدارة حىت 

 دليبل على قباح اإلدارة واؼبستثمرين.

ارتفاع تكلفتو اؼبباشرة وغًن اؼبباشرة،  - العيوب
اؼبعلومات  فالتكلفة اؼبباشرة ىي تكلفة صبع

 ونشرىا لؤلطراؼ اؼبختلفة.
ثلت يف اآلاثر التكلفة غًن اؼبباشرة سب  -

الضارة على االقتصاد من خبلؿ التأثًن 
 على القدرة التنافسية للمؤسسات الي

 تقـو ابإلفصاح.

وافز الي تشجع وربفز ضرورة وجود اغب -
 على اإلفصاح االختياري.اؼبديرين 

إف اإلفصاح االختياري لو أاثر سلبية  على   -
تمثل اؼبؤسسات، اؼبستثمرين واالقتصاد وت

 للموارد اؼبتاحة.يف عدـ إمكانية توزيع أمثل 

ؾبوعة النيل العربية للنشر إدارة األزمات ادلالية العادلية: منظومة اإلصالح اإلداري بٌن النظرية والتطبيق،  عادؿ رزؽ،ادلصدر:
 .98-97ص ص.، 2010والتوزيع، القاىرة، مصر، 

 ادلطلب الثالث: خصائص اإلفصاح 
ارات، ال بد لكي وبقق اإلفصاح األىداؼ اؼبرجوة منو والي تتمحور حوؿ غرض منفعة وإفادة متخذي القر 

 وأف تتوفر فيو اػبصائص التالية: 
 (: Relevanceمة ) ءادلال .1

وذلك بصدد تنبؤات عن  ،ثًن يف القرار اؼبتخذ من جانب مستخدميهاأقدرة اؼبعلومات على الت علىتدؿ 
ولكي تكوف ، بقةكيد أو تصحيح قرارات وتوقعات مسنتائج األحداث اؼباضية أو اغباضرة أو اؼبستقبلية أو أت

ف تصل اؼبعلومة يف الوقت اؼبعلومة مبلئمة هبب أف تتوفر فيها خصائص مهمة منها التوقيت اؼببلئم أي أ
 .1، كذلك هبب أف تعطي اؼبعلومة ؼبتخذ القرار القدرة على التنبؤ ابؼبستقيلاؼبناسب

                                                 
  .28ص.، 2013 ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عماف، األردف ،نظم المعلومات المحاسبية عطاء هللا أحمد حسبان،1
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 (:Understandabilityقابلية الفهم ) .2
جانب متخذ القرار بعيدة عن التعقيد والصعوبة، دبعىن أف تكوف اؼبعلومات مصاغة دبفردات مفهومة من 

وزاوية مهارة من يستخدمها ن يعد اؼبعلومات وخربتو من جهة، وتتأثر القابلية للفهم عادة بزاويتٌن زاوية مهارة م
 .1وخربتو من جهة أخرى

 (:Reliability)ادلوثوقية  .3
ثبلث  عليها يف التنبؤ، وؽبذه اػباصية عتمادومات أساسا يبكن ؼبتخذ القرار االويقصد هبا أف تكوف اؼبعل
 :2عناصر أساسية سبثلت فيما يلي

 و عنصر ذو صلة مع مبدأ اؼبوضوعيةالقابلية للتحقق من جهة صحتها، وى. 
 .عدالة التمثيل وىو أحد اؼبعايًن الي ربكم إعداد البياانت اؼبالية 
   ىي ال كما ترغب فئة معينة. كمااغبيادية واغبرص على أف تظهر البياانت حقيقة أوضاع اؼبؤسسة 
 (:Timelinessالتوقيت ادلناسب ) .4

يعد التوقيت اؼببلئم خاصية ىامة من خصائص اؼبعلومات عند إعدادىا، عرضها وتقديبها ؼبستخدمي تلك 
 اؼبعلومات، فكلما أتخر اإلعبلف عن التقارير اؼبالية فإف ذلك يقلل من أنبيتها وفاعليتها وتعترب معدومة الفائدة

والقيمة، لذا هبب توفًن اؼبعلومات يف الوقت اؼبناسب ؼبتخذ القرار، حيث حرصت قوانٌن اؼبؤسسات يف الدوؿ 
اؼبختلفة وتعليمات ىيئات أسواؽ اؼباؿ العاؼبية أف تلتـز اؼبؤسسات اؼبدرجة إبعداد وعرض اؼبعلومات خبلؿ فرتة 

ؼبرحلية، وتزويدىا بنسخ عن قوائمها الفصلية أو النصف زمنية معقولة من اتريخ انتهاء السنة اؼبالية أو الفرتة ا
 .3السنوية هبدؼ توفًن معلومات حديثة ومتقاربة

 (:Comparabilityقابلية ادلقارنة ) .5
هبب أف يتم توفًن اؼبعلومات بطريقة سبكن مستخدمي ىذه اؼبعلومات من إجراء اؼبقارنة وإظهار أوجو 

األنشطة الي تؤديها اؼبؤسسات، ولتحقيق ذلك ال بد أف يتم التوحيد يف التشابو أو االختبلؼ الناذبة عن طبيعة 
تطبيق اؼببادئ احملاسبية ومعايًن اإلفصاح، وإعبلـ مستخدمي اؼبعلومات ابلسياسات احملاسبية اؼبستخدمة يف 

                                                 
 .313، ص.2014الطبعة الثانية، العربية اؼبتحدة للتسويق والتوريدات، القاىرة، مصر،  نظرية احملاسبة،دمحم مطر، 1
 .315-314، ص ص. نفس ادلرجع2
، الطبعة الثانية، دار وائل النظري للممارسات ادلهنية احملاسبية يف جماالت: القياس والعرض واإلفصاحالتأصيل دمحم مطر، موسى السويطي، 3

 .356، ص.2008للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 



 األداء المستدام في المؤسسة االقتصادية: ثانيالفصل ال

101 

 

ت وبياف إعداد تلك البياانت وأية تغيًنات ربدث يف تلك السياسات، وكذلك اآلاثر اؼبرتتبة على تلك التغًنا
 .1تساؽ كي تكوف البياانت قابلة للمقارنة ىذه السياسات، كما هبب توفر االأسباب تغيًن

 (:Cost and Benefitلتوازن بٌن التكلفة وادلنفعة )ا .6
اؼبوازنة بٌن تكلفة اإلفصاح والفوائد اؼبرجوة منو، إذ ال بد وأف تكوف اؼبنفعة اؼبتوقعة من اؼبعلومات احملاسبية 

 .2التكلفة اؼبدفوعة من أجل اغبصوؿ عليهاأكثر من 
 (:Comprehensiveness) يةالشمول .7

 لومات اؼبالية شامبل بدرجة كافيةعلى ضرورة أف يكوف اإلفصاح عن اؼبع )30(قد أشار اؼبعيار الدورل رقم 
 .3حتياجات اؼبستخدمٌن لتلك اؼبعلوماتومبلئمة ال

 ادلطلب الرابع: اإلفصاح عن األداء ادلستدام
ية من انعكس تطور الفكر االقتصادي على الفكر احملاسيب من حيث االىتماـ ابؼبسؤولية االجتماعية والبيئ     

جتماعي يب للقياس واإلفصاح عن األداء االستوجب ضرورة مسايرة الفكر احملاساطرؼ اؼبؤسسات، األمر الذي 
على وجوب التقرير عن  1973األمريكيٌن سنة والبيئي للمؤسسات، فقد نصت دراسة صبعية احملاسبٌن القانونيٌن 

أنشطة اؼبؤسسة الي يبكن قياسها، والي تؤثر يف اجملتمع ويكوف ؽبا أنبية خاصة يف توضيح الدور الذي تقـو بو 
يف بيئتها االجتماعية كأحد أىداؼ القوائم اؼبالية الرئيسية، كما أكدت دراسة صبعية احملاسبة األمريكية عاـ 

ظهار معلومات ؿباسبية يف تقارير اؼبؤسسة تتعلق ابلتنمية االجتماعية، ومكافحة التلوث، كل وجوب إ 1975
ىذا أدى إذل ظهور العديد من البحوث الي تؤكد أنبية اإلفصاح عن اؼبسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسة، 

  والي ينبغي أف تكوف على نفس درجة أنبية اإلفصاح عن اؼبسؤولية االقتصادية.
 عريف اإلفصاح عن األداء ادلستدام:ت .1

كن تعريف اإلفصاح عن األداء اؼبستداـ على أنو الطريقة الي دبوجبها تستطيع اؼبؤسسة إعبلـ اجملتمع يب
كما يبكن تعريفو على أنو اإلفصاح عن  .4جتماعيةاطاهتا اؼبختلفة ذات اؼبضامٌن االأبطرافو اؼبختلفة عن نش

األداء اؼبارل وغًن اؼبارل من خبلؿ تقرير أو أكثر يضاؼ لتقاريرىا اؼبالية التقليدية يتعلق ابلبيئة واجملتمع، أو من 

                                                 
، منشورات اؼبنظمة العربية ستثمارات العربية واألجنبية: دراسة حتليليةإلفصاح وحوكمة الشركات يف جذب االأثر كفاءة اراب ماجد بصوؿ، 1

 .96، ص.2018للتنمية اإلدارية جامعة الدوؿ العربية، القاىرة، مصر، 
 .97، ص.دلرجعنفس ا  2
، الطبعة األوذل، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، القياس واإلفصاح احملاسيب عن ادلخاطر يف البنوك التجارية واإلسالميةانصر عبد اللطيف، 3

 .142، ص.2015
 .182، ص. مرجع سابق، العايب عبد الرضباف 4
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قتصادي، تداـ تشكيلة من األداء اؼبارل االعتبار أف األداء اؼبس. واب1خبلؿ تقرير موحد عن التنمية اؼبستدامة
 ي والبيئي فسيتم تناوؿ اإلفصاح على مستوى كل بعد منهم.جتماعاال

اإلفصاح عن األداء اؼبارل ابلنسبة اؼبستثمرين مطلبا إلزاميا دبوجب العديد يعد إلفصاح عن األداء ادلايل: ا .1.1
من التشريعات ويساعد يف تعزيز الشفافية، ؼبنح اؼبستثمرين اؼبختلفٌن الثقة يف اؼبؤسسة وتعزيز مكانتها 

ة اؼبتعلقة تلبياانت واؼبعلومات اؼبالية البح. ويتمثل اإلفصاح اؼبارل يف عرض وتقدًن ا2ومصداقيتها يف السوؽ
بنشاطات اؼبؤسسة، والي تتضمنها التقارير اؼبالية ومبلحقها التوضيحية، شريطة أف تكوف واضحة وغًن معقدة 

ستفادة منها ، وتعرض يف الوقت اؼبناسب لبلافيةوغًن مكلفة ؼبستخدمها، وأف تتسم ابلكماؿ، الصدؽ والشف
ياانت واؼبعلومات اؼبالية كل من قائمة اؼبركز اؼبارل، قائمة . وتشمل الب3زباذ القرارات الرشيدةاعتمادىا يف او 

 الدخل، قائمة األرابح، قائمة التغًنات يف اؼبركز اؼبارل ابإلضافة إذل اؼببلحظات اؼبرفقة ابلقائم اؼبالية.  
  جتماعي:إلفصاح عن األداء االا .2.1

جتماعية اؼبعلومات اؼبتعلقة أبنشطتها اال جتماعية تعمل اؼبؤسسة على إظهار وتوصيلإذل جانب احملاسبة اال
 عتماد على عدة أساليب يف ذلك.ات اؼبصلحة خبلؿ فرتات دورية ابالإذل كافة األطراؼ ذ

على  يعرؼوجهات النظر حوؿ ىذا اؼبفهـو حيث ت تعدد جتماعي:عريف اإلفصاح عن األداء االت .1.2.1
جتماعي عي بشكل يبكن من تقييم األداء االجتماواؼبعلومات اؼبتعلقة ابلنشاط اال أنو عرض البياانت

، حيث يتمثل نطاؽ اإلفصاح عن األداء االجتماعي يف التكاليف االجتماعية الفعلية النقدية من 4للمؤسسة
إذل اإلفصاح الوصفي لؤلداء االجتماعي ؽبا، فيما ىبص بعض النشاطات وجهة نظر اؼبؤسسة، ابإلضافة 

االجتماعية الي ال يبكن قياسها نقدا دبوضوعية، وكذا اؼبنافع االجتماعية الي من اؼبتوقع أف ربققها اؼبؤسسة 
الصلة جتماعي على أنو إعبلـ األطراؼ اؼبختلفة ذات . كما عرؼ اإلفصاح عن األداء اال5اؼبسؤولة اجتماعيا

 . 6جتماعيابؼبؤسسة بنتائج أدائها اال

                                                 
ستدامة وأمهيتها يف تقييم كفاءة  أداء الشركات الصناعية األردنية: دراسة ميدانية من وجهة نظر مدققي احلساابت تقارير االأسامة عبد اؼبنعم، 1

  .172، ص.2014، العراؽ، 98، العدد37قتصاد، السنة،  ؾبلة اإلدارة واالاألردنيٌن
الطبعة األوذل، اؼبركز العريب للنشر والتوزيع، قيد األوراق ادلالية يف البورصة: دراسة مقارنة بٌن النظامٌن ادلصري والسعودي، عبد القادر صباغ، 2

 .492ص. ،2018القاىرة، مصر، 
 .22-21، ص ص.األجنبية، مرجع سابق اإلفصاح ادلايل وأثره وأمهيتو يف منو األعمال التجارة العربية داخل البالدإبراىيم جابر السيد، 3
 .231، ص.2019، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عماف، األردف، عمالادلسؤولية االجتماعية دلنظمات األدمحم فبلؽ، 4
 .190ص. مرجع سابق،فيصل ؿبمود الغرايبو، 5
 .231، ص.مرجع سابقدمحم فبلؽ، 6
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ت يف أسلوب اإلفصاح عن األداء ذباىاايبكن سبييز ثبلث  جتماعي:الساليب اإلفصاح عن األداء اأ .2.2.1
 :1جتماعي ابلقوائم اؼبالية وىي كالتارلاال
 ا متمثلة يف األضرار جتماعية للمؤسسة والتأثًنات الناشئة عنهر وصفية تتضمن شرحا للمسانبات االتقاري

ذه التقارير ، واإلفصاح يف ىحالة وجود صعوبة يف قياس األنشطةجتماعية، وتعد مثل ىذه التقارير يف واؼبنافع اال
 اؼبختلفة.ستخدامها عند إجراء اؼبقارانت بٌن اؼبؤسسات امعد التقرير، وال يبكن  ةفعالييعتمد على درجة 

 جتماعية اؼبتحققة لصعوبة األخذ بعٌن االعتبار اؼبنافع اال جتماعية فقط دوفتقارير تفصح عن التكاليف اال
اؼبؤسسة لقاء تنفيذىا لؤلنشطة قياسها، ومن ظبات ىذه التقارير ىو إفصاحها عن حجم األعباء الي ربملتها 

 ٌن اؼبؤسسات األخرى.جتماعية، فضبل عن سهولة إجراء اؼبقارانت بينها وباال
  جتماعية، وتشمل ىذه التقارير على مؤشرات كمية خبصوص ير تفصح عن التكاليف واؼبنافع االتقار

التكاليف واؼبنافع الي نتجت عن أتثًنات اؼبؤسسة اجتماعيا، وتعترب ىذه التقارير أكثر شيوعا لتوافقها مع غالبية 
 جتماعي للمؤسسة.فضل يف تقييم األداء االاألذلك فهي ابإليرادات، وباؼببادئ احملاسبية فهي تقابل التكاليف 

مناسب  احملاوالت للوصوؿ إذل مبوذج ىناؾ العديد من جتماعي:اذج اإلفصاح عن األداء االمن .3.2.1
 يبكن ذكر أنبها يف اعبدوؿ التارل:  جتماعيةلئلفصاح  عن اؼبعلومات اال

 جتماعياإلفصاح عن األداء االمناذج :)5-2 (اجلدول رقم
 تعريفو النموذج

Linowese التكاليف  فصاح عنإلجتماعي، وقد اىتم ىذا النموذج ابالا -قتصادي الوأطلق عليو اسم تقرير النشاط ا
 يسسة دوف أف يكوف للمنافع الهبا اؼبؤ تقـو  يجتماعية الالسؤولية اؼببة على كل نشاط من أنشطة اؼبرتتا

جتماعية إذل ثبلث التكاليف اؼبرتتبة عن األنشطة اال ، وقسمتشطة أي أثر فيهانألحققتها تلك ا
هتتم بتكاليف األفراد العاملٌن، والثانية هتتم بتكاليف األنشطة اػباصة ابلبيئة، والثالثة هتتم  ؾبموعات، األوذل

 بتكاليف األنشطة اػباصة ابلبيئة.
Estes  اقرتحEstes  قياس التكاليف واؼبنافع على   يرتكز ثًن االجتماعيقائمة التأجا أطلق عليو اسم ذمبو

وتعتمد قائمة التأثًنات االجتماعية  و الفائض االجتماعي للمؤسسة،أجتماعية للوصوؿ إذل صايف العجز اال
افع بٌن التكاليف االجتماعية واؼبنافع االجتماعية حيث تقاس اؼبنافع االجتماعية على أساس اؼبنفرؽ ال على
التكاليف االجتماعية على أساس األضرار الي سببتها اؼبؤسسة   حصل عليها اجملتمع فعبل، كما تقاسالي

الذي  جتماعيؤلداء االلوصوال ويتم تقييم صبيع عناصر النموذج يف صورة نقدية غبساب الفرؽ  ،للمجتمع
 .ربققو اؼبؤسسة

ؾبلة األحباث  ،منوذج مقرتح -جتماعية يف القوائم ادلالية ادلسؤولية االصاح احملاسيب عن فاإلفطـو أؿبمادي،  ادلصدر:
 .315. 313 ص ص. ،2015، اعبزائر، ديسمرب31، العدد2اإلقتصادية عبامعة البليدة 

                                                 
، كلية اإلدارة واالقتصاد، ، ؾبلة تنمية الرافدينجتماعية يف القوائم ادلالية: منوذج مقرتحعن ادلسؤولية االإلفصاح احملاسيب اطو أضبد حسن أرديين، 1

 .159-158، ص ص.2006 جامعة اؼبوصل، العراؽ،
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تطورت اؼبمارسات العملية يف عمليات اإلفصاح البيئي لدى العديد من  إلفصاح عن األداء البيئي:ا .3.1
اؼبؤسسات، حيث شرعت بعض الدوؿ مثل كندا يف وضع معايًن تلـز فيها اؼبؤسسات على اإلفصاح البيئي، كما 

ؽ تبنت بعض اؼبنظمات اؼبهنية الشهًنة القضية البيئية ضمن أجندهتا احملاسبية، فعلى سبيل اؼبثاؿ قبد أف سو 
فصاح احملاسيب شامبل أثر األنشطة وااللتزاـ اؼبؤسسات اؼبدرجة فيو بقدر من اإلقد أجرب  SECالبورصة األمريكية 
 ابلتشريعات البيئية.

يعترب اإلفصاح عن اؼبعلومات البيئية مؤشرا على ما إذا كانت اؼبؤسسة مدركة  تعريف اإلفصاح البيئي: .1.3.1
وجودىا، وكذا الوقوؼ على جهودىا البيئية، حيث يعرؼ أبنو نشر للمعلومات للقضااي البيئة الي قد تؤثر يف 

الي تعرب عن األداء البيئي للمؤسسات من خبلؿ الوسائل اؼبختلفة سواء مطبوعات التقارير اؼبالية واإلدارية 
ح البيئي عن يعرب اإلفصا كما  .1اؼبنشورة، أو من خبلؿ اؼبواقع اإللكرتونية للمؤسسة، أو اؼبؤسبرات والصحف

األسلوب أو الطريقة الي بواسطتها تستطيع اؼبؤسسات إعبلـ اجملتمع أبطرافو اؼبختلفة عن نشاطاهتا اؼبختلفة 
. ومن حيث طبيعة 2ذات اؼبضموف البيئي، وتعد القوائم اؼبالية أو التقارير اؼبلحقة هبا أداة مناسبة لتحقيق ذلك

ؾبموعة من بنود اؼبعلومات الي تتعلق أبداء وأنشطة اإلدارة البيئية اؼبعلومات اؼبفصح عنها يعرفو البعض أبنو 
 .3للمؤسسة، واآلاثر اؼبالية اؼبرتتبة عليها يف اؼباضي، اغباضر واؼبستقبل

يبكن نشر اؼبعلومة البيئية ليستفيد منها أصحاب اؼبصلحة ضمن نوعٌن من  أنواع اإلفصاح البيئي: .2.3.1
 اإلفصاح نبا:

  يفرض على اؼبؤسسات وفقا للقوانٌن والتشريعات، اللوائح التنظيمية واإلدارية، ووفقا  اإلجباري:اإلفصاح
كها، وإال يرتتب على ا نتها، وال هبوز ذباوزىا أو 4للمعايًن احملاسبية اؼبقبولة قبوال عاما يف اجملاميع اؼبهنية احملاسبية

 ذلك إجراءات عقابية على اؼبؤسسة.
 :ويتم اإلفصاح االختياري الستكماؿ ما يراه احملاسبوف ضروراي لتلبية احتياجات  اإلفصاح االختياري

اؼبستخدمٌن للمعلومات احملاسبية، والي يبثل اإلفصاح اإللزامي اغبد األدىن منها، من خبلؿ اإلفصاح عن 
 مالية تزيد عما معلومات بيئية ذات الصلة بتأثًن أنشطة اؼبؤسسة على البيئة سواء كانت معلومات مالية أو غًن

                                                 
واالنسانية، ، ؾبلة العلـو اإلجتماعية قراءة يف متطلبات اإلفصاح عن األداء البيئي للمؤسسات يف اجلزائررحاؿ علي، و  قبوى عبد الصمد1

 .148، ص.2014ابتنة، اعبزائر، جواف  ،50العدد
، ؾبلة 1، العدد27، اجمللداإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي يف الشركة األىلية لإلمسنت بليبيا: دراسة استطالعيةعادؿ البهلوؿ وآخروف، 2

 .447، ص.2011جامعة دمشق للعلـو االقتصادية والقانونية، دمشق، سوراي، 
، ؾبلة العلـو سطيف-اإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي يف التقارير ادلالية لشركة اإلمسنت عٌن الكبًنةإؽباـ وبياوي، و  قبوى عبد الصمد3

 .55، ص.2018جواف ، ابتنة، اعبزائر، 38جتماعية واالنسانية، العدداال
، اؼبؤسبر الدورل األوؿ حوؿ كامل لإلفصاح عن ادلعلومات احملاسبية البيئيةأمهية تطوير اإلفصاح احملاسيب حنو نظام متبوعبدرل وآخروف، ايسٌن 4

قتصادية اؼبستدامة، اإلفصاح احملاسيب عن القوائم اؼبالية أثره وأنبيتو يف رفع فعالية أسواؽ رأس اؼباؿ وجذب االستثمار األجنيب لتحقيق ودعم التنمية اال
 .9ص. ،2016ديسمرب  14و 13جامعة اعبلفة، اعبزائر، 
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ما ىو إال إسرتاتيجية تلجأ إليها  يختيار يبكن القوؿ أف اإلفصاح البيئي االتتطلبو اؼبعايًن والتشريعات، ومنو 
 .1اؼبؤسسات لتحقيق أىدافها البيئة

 اإلفصاح عن األداء ادلستدام: طرق .2
يتم اإلفصاح عن اؼبعلومات االجتماعية والبيئية إذل جانب اؼبعلومات اؼبالية االقتصادية يف تقرير واحد، وإف       

كاف ىذا ال يبنع من وجود بعض التقارير اؼبنفصلة اؼبتضمنة لبعض اؼبعلومات البيئية واالجتماعية بشكل وصفي 
بشكل مباشر أو غًن  ر على نتائج النشاط االقتصاديتؤثأو كمي، وذلك ألف النشاطات االجتماعية والبيئية 

وحدة واحدة ؤسسة نتائجها مضللة، وحيث أف اؼب وإال أصبحت س يف القوائم اؼبالية االقتصاديةمباشر، فبا ينعك
، وقد 2البيئيةو جتماعية اال ،علومات االقتصاديةف التقرير عن إداراهتا يتضمن ابلضرورة كبل من اؼبفإال تتجزأ 

 :ألداء اؼبستداـ يف اعبدوؿ التارلاإلفصاح عن ا طرؽذباىات السائدة فيما يتعلق بأحد الباحثٌن االػبص 
 اإلفصاح عن األداء ادلستدام طرق: )6-2 (اجلدول رقم
 الفصل يف تقارير خمتلفة الدمج يف تقرير واحد

تعترب العوامل اؼبالية، االقتصادية واالجتماعية متداخلة ككل وتشكل 
 من اػبطأ والتظليل فصل بعضها عن بعض.فالتنمية اؼبستدامة، 

توجد فروؽ نوعية يف طبيعة اؼبعلومات اؼبعاعبة حيث اؼبعلومات 
البيئية أكثر كمية وموضوعية وقدرة على اؼبقارنة من اؼبعلومات 

 االجتماعية.
اإلفصاح اؼبتكامل إذل التحديد الدقيق لؤلسئلة اؼبتعلقة هبدؼ يشًن 

 وأنشطة اؼبؤسسات وبصورة خاصة اؼبواضيع االجتماعية.
لى اؼبمارسات زبتلف اجملاالت الثبلثة اترىبيا، وذلك يؤثر ع

أدى ذلك إذل فصل اؼبمارسٌن أو فبا العملية والتطوير، 
 القائمٌن على التطبيق داخل وخارج اؼبؤسسات.

يشجع اإلفصاح اؼبتكامل واؼبوحد اؼبسانبٌن على رسم رؤية متوازنة 
 لدور اؼبؤسسات يف اجملتمع وعلى مواجهة الصعوابت.

أصبح اإلفصاح البيئي أكثر مبطية ابستخداـ نظم التدقيق 
واؼبراجعة واؼبكافآت الي تساىم يف ربسٌن السمعة اعبيدة 

 للمؤسسات.
، إدارة اعبودة، ؼبوضوع االبتكارعماؿ اؼبستدامة ترجع مؤشرات األ

العبلقات مع اؼبسانبٌن واألداء البيئي ، السمعة اعبيدة للمؤسسات
 وكل ذلك يبكن صبعو ضمن تقرير واحد ومتكامل.

 

قتصادية يف اجلزائر يف ظل حتدايت التنمية حكم يف األداء الشامل للمؤسسة االالت، العايبعبد الرضباف  ادلصدر:
 .185ص.  ، جامعة فرحات عباس، سطيف، اعبزائر،غًن منشورة دكتوراه ، أطروحةادلستدامة

 
 

                                                 
  ،لمنظمات و اغبكومات، جامعة ورقلة، اؼبلتقى الدورل الثاين حوؿ األداء اؼبتميز لاحملاسبة عن األداء البيئي اآلفاق وادلعوقاتنواؿ بن عمارة، 1

 .276ص. ،2011نوفمرب  23و  22اعبزائر، 
 .189ص. مرجع سابق،فيصل ؿبمود الغرايبو، 2
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 ادلطلب اخلامس: أمهية اإلفصاح عن األداء ادلستدام 
 تعود أنبية اإلفصاح عن األداء اؼبستداـ إذل النقاط التارل:     

  صبيع اؼبعلومات اؼبالية اإلفصاح عن األداء اؼبستداـ أحد األسس الرئيسية الي تدعو إذل اإلفصاح الكامل عن

 وغًن اؼبالية اؼبرتبطة بنشاط اؼبؤسسة، وذلك لصاحل اؼبستفيدين من ىذه اؼبعلومات.

 عظم مستخدمي اؼبعلومات لؤلمور ىتماـ مااء اؼبستداـ من خبلؿ توسع دائرة تتأكد أنبية اإلفصاح عن األد

الفعلي  اؼبصلحة للتعرؼ على وضعهاجتماعية والبيئية، فبا فرض على اؼبؤسسات مراعاة مطالب أصحاب اال

 جتماعية وحىت البيئية، كي تكوف ىناؾ عدالة يف توزيع اؼبنافع.ذباه األمور اؼبالية، اال

  ستقبللية التدقيق وحيادتو، أصبحت ىناؾ حاجة إذل االرقابة ومهنة احملاسبة، وحبكم  حبكم تعقيد أجهزة

 يف إطار نشاطهم الرقايب.إفصاح أمشل عن اؼبعلومات اؼبالية وغًن اؼبالية 

 جتماعية.لتزاـ اؼبؤسسة دبسؤوليتها االادى بغية معرفة م 

 والعمل على  ،لزايدة ثقة اجملتمع فيها من التلوث اغبكم على مدى اذباه اؼبؤسسة كبو احملافظة على البيئة

 تشجيعها لتنمية وتطوير أنشطتها، مع الضغط على اؼبؤسسات الي ال تفي بتلك اؼبسؤولية.

  تلبية احتياجات مستخدمي القوائم اؼبالية من اؼبعلومات البيئية، حيث قد يعزؼ اؼبستثمرين عن االستثمار

ابؼبؤسسات الي ال تفصح عن أدائها البيئي وقد يصل األمر إذل التهديد ومقاطعة اؼبستهلكٌن ؼبنتجاهتا إف  

 كانت تضر البيئة.

  زباذ قرارات مناسبة عة اؼبؤسسة وزايدة مصداقيتها الظبيؤدي اإلفصاح عن األداء اؼبستداـ إذل ربسٌن

 ذباىها. ا
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 خالصة:
واسع ومتعدد األبعاد، يرتبط دبفاىيم عديدة أبرزىا   ـمفهو  األداء أف الفصل ىذا دراسة خبلؿ من يتضح     

دبستوى ربقيق األىداؼ ستخداـ األمثل للموارد، ومفهـو الفعالية والذي يتعلق والي تعين اال كفاءةمفهـو ال
 اؼبسطرة والي تسعى لتجسيدىا اؼبؤسسة.

 التنظيمية، فالفعالية إذل أداء عمليايت، اؼبارل كمفهـو ضيق لو األداء بتطورات عديدة فمن األداءومر مفهـو      
ؼبستدامة، شامبل االجتماعية ومتطلبات التنمية ا االعتبار اؼبسؤولية يف أيخذ ىذا األخًن اؼبستداـ، لؤلداء وصوال

اؼبصلحة  ذات األطراؼ ـبتلف جتماعي والبيئي بغية إدماج متطلباتقتصادي اؼبارل، البعد االلكل من البعد اال
 .مع اؼبؤسسة والعمل على تلبيتها

ومع تطور األداء تطورت مباذج قياسو، فمن النماذج التقليدية كنموذج ىـر األداء، مبوذج ؿبددات النتائج 
عية والبيئية إضافة جتماعتبار اؼبتغًنات االأتخذ بعٌن اال، والي داء اؼبستداـتتعلق ابألالي اغبديثة إذل النماذج 

سكانداي  مثل النموذج األورويب للتميز اؼبؤسسي، مبوذج الفعالية التنظيمية، مبوذج قتصاديةللمتغًنات اال
مبوذج منشور األداء وكذا مبوذج بطاقة األداء  ،مبوذج اػبط األساسي الثبلثي ،أصحاب اؼبصاحل،  مبوذج انفيقاتور

ربسٌن أدائها وربقيق ميزة تنافسية مستدامة  إذلتسعى اؼبؤسسة من خبلؿ تبين ىذه النماذج و ، اؼبتوازف اؼبستداـ
 شتداد اؼبنافسة.اقاءىا واستمراريتها، خاصة يف ظل تضمن هبا ب

ىتماـ ابألمور اؼبالية فقط من خبلؿ اإلفصاح اؼبارل ظهر ما اإلفصاح بتطور احملاسبة، فمن اال تزامن تطورو      
تعلقة ابؼبؤسسة، ىتمامات األطراؼ اؼبابيئي، وىذا نظرا لتوسع متطلبات و جتماعي والصاح االيسمى ابإلف

 .زباذ القرارات اؼبناسبة كبوىااو  جتماعية والبيئية،لتزامها دبسؤوليتها االاللحكم على مدى 
  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 اإلستعانة ببطاقة األداء املتوازن للتحكم

 قتصاديةللمؤسسة االاملستداميف األداء 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 للتحكم في األداء المستدام للمؤسسة اإلقتصادية  بطاقة األداء المتوازناإلستعانة ب  :الثثالفصل ال

109 

 

 متهيد:
تعد بطاقة األداء ادلتوازف من النماذج احلديثة اليت تعمل على قياس األداء بكل أبعاده والعمل على تقييمو      

للتحكم فيو بغية حتسينو بصفة مستمرة، لتجسيد األىداؼ ادلسطرة من طرؼ ادلؤسسة ىذا من جهة، والعمل 
النموذج بفعالية ابدلؤسسة سيكوف على حتقيق متطلبات األطراؼ ذات ادلصلحة من جهة أخرى، ولتجسيد ىذا 

للمقارنة ادلرجعية دورا تكامليا معها، من خالؿ أخذ قيم ادلؤشرات ادلتعلقة ابلغاايت من ادلؤسسة الرائدة بذلك 
ختاذ قرارات رشيدة، وقد عليها أكثر دقة وموضوعية، تسمح اباجملاؿ، حىت تكوف قيم األداء ادلستداـ ادلتحصل 

يتناوؿ ادلبحث األوؿ مؤشرات أبعاد بطاقة األداء سلفصل إذل ثالث مباحث حيث ارأتينا أف نقسم ىذا ا
دور بطاقة األداء  سنقدـ ويف ادلبحث الثالثادلقارنة ادلرجعية للمؤسسة سيعرض لنا اين ادلبحث الثأما ادلتوازف، 

 قتصادية.م يف األداء ادلستداـ للمؤسسة االادلتوازف يف التحك
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 ادلبحث األول: مؤشرات أبعاد بطاقة األداء ادلتوازن 
وتقييم األداء ادلستداـ تعترب ادلؤشرات أساس قياـ بطاقة األداء ادلتوازف، واليت يعتمد عليها يف قياس      

تعمل لتحكم فيو، حيث لكل بعد من أبعاد البطاقة مؤشرات تعمل على قياس أداء ذلك البعد، بغية ا للمؤسسة
ذا ادلبحث تناوؿ لقياس األداء ادلستداـ للمؤسسة، ولتوضيح ىذه ادلؤشرات أكثر سيتم من خالؿ ىها يف رلمل

جتماعي، البعد البيئي، بعد العمليات الداخلية وأخَتا مؤشرات بعد التعلم قتصادي، البعد االمؤشرات البعد اال
 والنمو.

 ادلتوازنقتصادي لبطاقة األداء ادلطلب األول: مؤشرات البعد اال
ىتماـ اقتصادي، والذي ينبثق من  االتسعى ادلؤسسة إذل حتقيق أعلى ادلعدالت خبصوص جانبها ادلارل

مالؾ ومسامهُت ىذا من جهة، والبحث عن كسب ثقة  منادلؤسسة بتحقيق متطلبات األطراؼ الفاعلة هبا 
فًتة زمنية يف الغالب تكوف سنة،  قياس أداء ىذا البعد خالؿ ديكنلعمالء وادلوردين من جهة أخرى، و ووالء ا

 يلي: والنوعية من أمهها ما الكمية ادلؤشرات من وفقا جملموعة
 مؤشرات األداء ادلايل: .1

ؤسسة من حيث العائدات ادلالية، فكثَتا ما يستددـ ادليعد األداء ادلارل أحد احملاور ادلهمة لقياس مدة صلاح 
االستثمار، وذلذا البعد عدة مؤشرات موحدة لقياسو من أمهها ما من جانب ادلستثمرين كمعيار لتقييم حالة 

 :يلي
ىتماـ اإلدارة، ادلستثمرين وادلقرضُت، فهي تعرب على مدى  ا: تعترب ىذه ادلؤشرات زلل مؤشرات الرحبية .1.1

 :1كفاءة وقدرة ادلؤسسة فيما يتعلق بتحقيق وتوليد األرابح من مجيع أنشطتها، ومن بُت ىذه ادلؤشرات ما يلي
  :تعكس األرابح األداء الكلي للمؤسسة، وتقيس ىذه النسبة الربح الذي حتققو ادلؤسسة نسبة هامش الربح

يف ظل مستوى زلدد من ادلبيعات واإليرادات بعد تغطية التكاليف، وما ىو متعارؼ عليو أنو كلما زادت النسبة 
 بيع، وحتسب بطريقتُت مها:دؿ ذلك على كفاءة ادلؤسسة يف توليد األرابح من عملية ال %01عن 

 
    
 
 

                                                 
 .110-109، ص ص.2015، الطبعة األوذل، خوارـز العلمية للنشر والتوزيع، السعودية، التحليل ادلايل: األصول العلمية والعمليةصابر الكنزي، 1

 100× )صايف ادلبيعات\صايف الربح بعد الفوائد والضرائب(نسبة ىامش الربح =

 100× )صايف ادلبيعات\صايف الربح قبل الفوائد والضرائب(نسبة العائد على ادلبيعات= 
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  :خالؿ مل أصوذلا يف توليد األرابح من ستدداـ رلاتقيس كفاءة ادلؤسسة يف نسبة العائد على األصول
 وحتسب كما يلي: %4ىويف الصناعات الشبيهة األنشطة العادية، وادلتعارؼ عليو 

 
 
  ة ادلكونة من كيعلى حقوؽ ادللذه النسبة العائد تقيس ى: )حقوق ادلسامهني(نسبة العائد على حق ادللكية

 ،عيار لقياس ريحية ادلستثمرين يف األسهم العاديةادلوىي أىم ، حتياطات واألرابح احملتجزةرأس ادلاؿ، اال
 وحتسب ابلعالقة التالية: %5وادلتعارؼ عليو يف الصناعات الشبيهة ىو 

 
 
 
 ىو مقياس دلقدار العائد أو صايف الربح الذي ضلصل عليو من كل دينار ستثمار: معدل العائد على اال

 معينة سواء كانت شلولة من طرؼ ادلالكُت أو ادلقرضُت خالؿ سنة ،مستثمر يف األصوؿ اليت دتتلكها ادلؤسسة
 :ابلطريقة التاليةوحيسب 

 
 
ومن ، لتزاماهتا ادلالية من خالؿ أمواذلا السائلةتبُت قدرة ادلؤسسة على الوفاء اب واليتمؤشرات السيولة:  .2.1

 :1يلي ضمن ىذه ادلؤشرات نذكر ما
  :)حيث تبُت قدرة أصوؿ ادلؤسسة ادلتداولة على تغطية الديوف ادلتداولة نسبة السيولة العادية )العامة

 وحتسب كما يلي:
 
 
  :يتم فيها إستبعاد ادلدزوف من األصوؿ ادلتداولة، وحتسب كما يلي:نسبة السيولة السريعة 
 
 

                                                 
 .36-35ص. ، ص2009، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األوذل، عماف، األردف، اإلجتاهات احلديثة يف التحليل ادلايلوليد انجي احليارل، 1

 100× )رلموع األصوؿ\صايف الربح بعد الفوائد والضرائب(= ROAالعائد على األصوؿ 

 = ROEنسبة العائد على حق ادللكية 
 النتيجة الصافية( –أمواؿ خاصة حقوؽ ادللكية )\والضرائبصايف الربح بعد الفوائد 

 100×  رلموع األصوؿ(\= )نتيجة الدورة الصافيةROIستثمار معدؿ العائد على اال

 اخلصـو ادلتداولة\نسبة السيولة العادية= األصوؿ ادلتداولة

 الديوف قصَتة األجل\ ادلدزوف( –نسبة السيولة السريعة= )األصوؿ ادلتداولة 
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  تستددـ دلعرفة قابلية النقدية لدى ادلؤسسة يف تسديد ديوهنا اجلارية وحتسب كما يلي:اآلنيةنسبة السيولة : 
 
 
ادلقارنة بقياس مدى فعالية ادلؤسسة يف استدداـ مواردىا ادلالية ادلتاحة، وتتضمن  هتتممؤشرات النشاط:  .3.1

 :1ما يلي استثمارات يف األصوؿ ادلدتلفة، ومن أىم مؤشراهتبُت مستوى ادلبيعات واال
  :يقيس عدد مرات استدداـ ادلدزوف خالؿ السنة، ويقيس كفاءة اإلدارة يف الرقابة معدل دوران ادلخزون

 ادلدزوف وحيسب على النحو التارل:على 
 
 
 ئتماف، فإذا زاد متوسط عمر ادلدينُت عن قيس مدى كفاءة ادلؤسسة يف منح اال: يمتوسط فرتة التحصيل

الوقت الذي تبقى بو ادلبيعات اآلجلة دوف  كونوالسياسة العامة فإف ذلك يدؿ على تراخي عملية التحصيل،  
 حتصيل والذي حيسب كما يلي:

 
 
 مع العلم أن: 

 
 
  :كاف مرتفعا تطلب األمر   يقيس عدد مرات استدداـ األصوؿ الثابتة، فكلمامعدل دوران األصول الثابتة

ستثمار يف أف ىناؾ زايدة غَت مرغوبة يف اال ستثمار يف األصوؿ الثابتة، وكلما كاف مندفضا يعٍتزايدة اال
 األصوؿ الثابتة، وحيسب ابلطريقة التالية:

 
 

                                                 
، 2006، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، ستثمار يف البورصةألغراض تقييم ومراجعة األداء واالالتحليل ادلايل أمُت لطفي، 1

 . 368-361ص ص.

 الديوف القصَتة األجل\نسبة السيولة اآلنية= النقدية

 متوسط قيمة ادلدزوف\معدؿ دوراف ادلدزوف = صايف ادلبيعات

 قيمة ادلبيعات اليومية\متوسط فًتة التحصيل= ادلدينوف

 األصوؿ الثابتةقيمة \معدؿ دوراف األصوؿ الثابتة= صايف ادلبيعات

 عدد أايـ السنة\متوسط ادلبيعات اليومية = قيمة ادلبيعات السنوية
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  :ستغالؿ رلموع األصوؿ ا قياس مدى النق  أو الزايدة يف يهدؼ إذلمعدل دوران رلموع األصول
 وحيسب ابلعالقة التالية:

 
 
 مصادر التمويل اليت اعتمدت عليها ادلؤسسة، وعلى معرفةعلى  تساعد على التعرؼمؤشرات ادلديونية:  .4.1

 :1األمهية النسبية لكل مصدر، ومدى األماف ادلتاح للدائنُت ومن أىم مؤشراهتا ما يلي
 لتزامات، وحتسب كالتارل:رة ادلؤسسة على تسديد الديوف واال: يقيس قدنسبة ادلديونية 
 
 
  :األمواؿ ادلقدمة من طرؼ أصحاب ادلؤسسة ومقارنتها تقيس العالقة بُت نسبة ادلديونية قصرية األجل

 ابألمواؿ ادلتدفقة عن طريق اإللتزامات احلالية، وتقاس ابلعالقة التالية:
 
 
 لتمويل أصوؿ  ادلقرضُت: تقيس نسبة األمواؿ اليت مت احلصوؿ عليها من األصول نسبة الديون إىل إمجايل

 يلي: واستثمارات ادلؤسسة، وحتسب كما
 
 
 :يقيس عدد ادلرات اليت تستطيع ادلؤسسة تغطية الفوائد على القروض من األرابح  معدل تغطية الفائدة

 احملققة قبل الفوائد والضريبة وحيسب كما يلي: 
 
 

                                                 
، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بَتوت، لبناف، ادلالية للقادة: أفضل ادلمارسات ادلالية للقادة وكبار التنفيذينيجابر شعيب اإلمساعيل، 1

 .49-48، ص ص.2018

 رلموع األصوؿ\معدؿ دوراف رلموع األصوؿ= صايف ادلبيعات

 حقوؽ ادللكية\نسبة ادلديونية= رلموع الديوف

 الفوائد على الديوف\معدؿ تغطية الفائدة= الربح قبل الفوائد والضرائب

 حقوؽ ادللكية\نسبة ادلديونية قصَتة األجل = اخلصـو ادلتداولة

 رلموع األصوؿ\= رلموع الديوف األصوؿ نسبة الديوف إذل إمجارل
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تقيس مدى التوسع والتقدـ الذي حتققو ادلؤسسة على مر الزمن، وتكوف مقارنة لسنة مؤشرات النمو:  .5.1
بُت  سابقة مع السنة احلالية دلعرفة مدة التقدـ أو التدىور، حيث جيب أف يكوف ادلعدؿ أكرب من الواحد، ومن

 :1يلي ادلؤشرات نذكر ما
  :ف دليال على صلاح أو فشل ادلؤسسةيقيس منو ادلبيعات الذي يعترب يف غالب األحيامعدل منو ادلبيعات ،

 وحيسب ابلعالقة التالية: 
 
 
  :يقاس ابدلعادلة التالية:معدل منو الدخل 
 
 
غالبا ما تصدرىا البورصات العادلية يف صورة مقارنة يف نشراهتا الدورية، ومن بُت أىم مؤشرات السوق:  .6.1

 :2ىذه ادلؤشرات ما يلي
  :تقيس ىذه النسبة ما حيقو ادلساىم العادي على كل سهم حيملو من أسهم ادلؤسسة، عائد السهم العادي

  وحتدد ىذه النسبة ابدلعادلة التالية:
     

 
  :استمرار األسهم يف ادلؤسسة، وحيسب ابلعالقة تفيد ىذه النسبة يف معرفة مدى جدوى ربح السهم العادي

 التالية:
 
 
 :تقيس ىذه النسبة النمو احملقق يف حقوؽ مسامهي ادلؤسسة، وحيسب  القيمة الدفرتية للسهم العادي

 ابدلعادلة التالية:
 

                                                 
 .112ص. مرجع سابق،صابر الكنزي، 1
 .253 -251، ص ص.2014، الطبعة األوذل، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، التحليل ادلايل: وجهة نظر إدارية زلاسبيةدمحم الصَتيف، 2

 دخل السنة السابقة\  )دخل السنة السابقة –دخل السنة احلالية (معدؿ منو الدخل= 

 مبيعات السنة السابقة\ )مبيعات السنة السابقة -مبيعات السنة احلالية (معدؿ منو ادلبيعات= 

متوسط عدد األسهم \ )توزيعات األسهم ادلمتازة –بعد الضريبة  صايف الربح(عائد السهم العادي= 
 العادية

 السعر السوقي للسهم\األرابح ادلوزعة للسهم العاديربح السهم العادي = 

 عدد األسهم العادية\القيمة الدفًتية للسهم العادي = حقوؽ محلة األسهم العادية
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  :وىي مقياس جوىري يلد  األداء اإلداري والتشغيلي للمؤسسة القيمة السوقية ادلضافة 
 : 1وقدرهتا على إدارة مواردىا هبدؼ تعظيم ثروة ادلسامهُت، وحتسب ابلعالقة التالية

 
   
 مؤشرات اإلنتاجية: .2

 :2تقيس مدى الكفاءة يف حتويل ادلدخالت إذل سلرجات وصلد هبا ادلؤشرات التالية
العناصر ادلدتلفة الداخلة يف و  )سلع وخدمات(تعرؼ أبهنا العالقة بُت كمية ادلدرجات اإلنتاجية الكلية:  .1.2

 حتسب كما يلي:و  )عمل، أرض، آالت ومواد أولية(العملية اإلنتاجية 
 
 
ليست سوى العالقة بُت ادلدرجات وعنصر واحد من عناصر اإلنتاج، وديكن قياس  اإلنتاجية اجلزئية:  .2.2

 مثل: ةلعناصر اإلنتاج كل على حدجلزئية اإلنتاجية ا
 :إنتاجية العمل 
 
 
 :إنتاجية اآلالت  
   
 
 :إنتاجية ادلواد  
 
 مؤشر احلصة السوقية: .3

 : 3مؤشرات ىامة لتحديد مكانة ادلؤسسة يف السوؽ وموقعها مقارنة مبنافسيها وأمهها ىي

                                                 
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عماف، األردف، جتاهات معاصرةإالتخطيط ادلايل: التحليل و شد فؤاد التميمي، ار و عدانف اتيو النعيمي 1

 .146-145.، ص ص2008
 .30-28، ص ص.2016، دار حروؼ منثورة للنشر اإللكًتوين، األساليب العلمية احلديثة دلراقبة جودة ومراحل اإلنتاج، سيددمحم 2
 .41، ص.2019دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عماف، األردف، سراتيجية التسويق وعملياهتا، إإعداد أمحد بن مويزة، 3

 ادلدخالت الكلية \اإلنتاجية الكلية= ادلدرجات الكلية

 مقدار العمل أو عدد العماؿ أو ساعات العمل \إنتاجية العمل= ادلدرجات  )قيمة أو كمية( 

 عدد ساعات تشغيل اآلالت\إنتاجية اآلالت= ادلدرجات

 والنصف مصنعةتكلفة ادلواد األولية \إنتاجية ادلواد = ادلدرجات

 القيمة الدفًتية حلقوؽ ادلالكُت -القيمة السوقية ادلضافة = القيمة السوقية لألسهم 
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 قتصادية ادلضافة:مؤشر القيمة اال .4

وأصبح أداة متكاملة لقياس األداء الداخلي واخلارجي،   Stewart Comمؤشر مت تطويره من قبل مؤسسة
 .1أنو معيار جيد لربط األداء خللق القيمة وتعظيم ثروة ادلسامهُت، ويقاس ابلعالقة التالية كما
 
 
 مؤشرات العمالء: .5

مبؤشرات  أداء العمالء الوسائل، وديكن قياسإلرضائو بكل من أىم أولوايت ادلؤسسة، تسعى  أصبح العميل
 عديدة منها:

 : مؤشرات العمالء(0-3)اجلدول رقم
 معدؿ العائد عدد العمالء اجلدد

 السعر نسب العوائد من العمالء اجلدد
 احلصة السوقية والء العمالء
 حجم ادلبيعات رضا العمالء

 العمالءريحية  زمن االستجابة لطلبات العميل )فًتة االنتظار(
 ادلبيعات السنوية لكل عميل وقت التسليم

 تكاليف التسويق كنسبة من ادلبيعات عدد الوحدات ادلعادة
 حتفاظ العمالءاال مدى جودة ادلنتج
 العمالء ادلفقودوف شكاوى العمالء

 مع العميلالساعات ادلقضية  بعد البيع خدمات ما
، دار النشر للجامعات، القاىرة، مصر، ادلؤسسي ىف ادلنظمات العامة الدولية تقييم األداءادلرجوشي،  زلمود سامح ادلصدر:

 .. بتصرؼ42، ص.2008
                                                 

 .137-136، ص ص.مرجع سابقعدانف اتيو النعيمي، ارشد فؤاد التميمي، 1
 

عدد \= عدد الوحدات ادلباعة من طرؼ ادلؤسسة)ابلكمية(احلصة السوقية دلنتج أو مؤسسة 
 الوحدات ادلباعة من طرؼ مجيع ادلؤسسات

 تكلفة رأس ادلاؿ ادلستثمر   –القيمة اإلقتصادية ادلضافة = صايف الربح التشغيلي بعد الضريبة 

رقم األعماؿ \= رقم أعماؿ احملقق دلنتج ما أو مؤسسة)ةقيمابل(احلصة السوقية دلنتج أو مؤسسة 
 احملقق من طرؼ مجيع ادلؤسسات أو منتج معُت
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 :ادلؤسسة ديكن إدراج رلموعة من ادلؤشرات ديكن توضيحها يف اجلدوؿ ادلوارل وإسًتاتيجية رؤية وحسب
 قتصادياال البعد ألهداف ادلناسبة األداء مؤشرات(: 2-3اجلدول رقم)

 البعد األهداف اإلسرتاتيجية األداءمؤشرات 

 ادلؤسسة.مبيعات  -
 احلصة السوقية. -
اجلديدة للمنتج  االستددامات أو اجلديدة ادلنتجات عدد-

 أو للددمة احلالية.
 اجلدد. العمالء عدد -
 .اجلديدة عدد األسواؽ -
 تقدمی يف التنوع ومدى اجلديدة التوزيع منافذ عدد -

 .والتسعَت التسليم وأمناط اخلدمات
 .التسعَت اسًتاتيجيات عدد -

 
 
 

 منو اإليرادات     

 
 

 
 ادلايل

 .ادلنتج وحدة تكلفة -
 .موظف لكل احملقق الدخل -
 .ادلتدنية التكلفة ذات األعماؿ نسبة -

     
 ختفيض التكاليف   

 .ادلدزوف دوراف معدؿ -
 العائد على رأس ادلاؿ.-
 .النقدية دوراف معدؿ -
 اإلنتاجية -

 
 األمثل ستغالؿاال

 لألصوؿ

 .215-214، ص ص. 2004للنشر، اإلسكندرية، مصر، اجلامعية  الدار ،األداء توازن إدارة يحَتي، صادؽ سعد :ادلصدر
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 جتماعي لبطاقة األداء ادلتوازنادلطلب الثاين: مؤشرات البعد اال
 جتماعية تلك ادلؤشرات اليت تستعمل يف قياس مدى وفاء ادلؤسسة ابلتزاماهتا ويقصد ابدلؤشرات اال

جتماعي يتم على أساسها تقييمو للتحكم فيو كن حتديد أربع مؤشرات لألداء االمسؤوليتها االجتماعية، وديو 
 وىي كالتارل:

  ابدلؤسسة: للعاملني جتماعياال األداء مؤشرات .1
األساسي،بغض النظر عن  للعاملُت خبالؼ األجر ادلؤسسة اتقدمه يتال األداء تكاليف مجيع وتشمل

 الوالء حالة خللق وتعميق الالزمة العوامل كافة بتوفَت ادلؤسسة مواقعهم التنظيمية أو نوع أو طبيعة أعماذلم، وتلـز
 نتهاءا عند مبستقبلهمىتماـ الثقايف، اال وضعهم الصحية، تدريبهم، حتسُت يحالتهم ىتماـكاال العاملُت نتماءاو 

 :2نذكر ادلؤشرات ىذه ضمن ، ومن1ذلك إذل فًتة خدماهتم وما
 ادلؤسسة عناية مدى على للوقوؼ وادلزااي ادلقدمة األجور خالؿ من العاملة القوى مكافأة قياس  
 التالية: العالقة خالؿ من وذلك هبم،

 
 
 العاملُت استقرار يف ةؤسسادل مسامهة مدى قياس: 

 
 
 
 تادلواصال وسائل توفَت السكن، مثل: جتماعيةاال ادلشاكل بعض حل يف ادلؤسسة مسامهة مدى قياس ،

 :التالية العالقة خالؿ من قياسها وديكن
 
 
 

                                                 
، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاىرة، ISO26000 جتماعية للشركات وادلنظمات: ادلواصفة القياسية  ادلسؤولية االمدحت أبو النصر، 1

 .121،  ص.2015مصر،
، ادللتقى الدورل الثالث حوؿ: مؤشرات التنمية ادلستدامة واألداء االجتماعي دلنظمات األعمالحيمودة،  داللطيف أوالعبد و احلميد خلدديي  عبد2

 .6-5، ص ص.2012فيفري  16-15ار، اجلزائر، منػػظمات األعػػماؿ وادلسػػؤولية االجػػتماعية، جامعة بش

 العماؿ عدد\والنقل ابلسكن ادلشمولُت األفراد عدد = ادلؤسسة مسامهة

 العماؿ= مكافأة مدى مقياس معامل
 عدد العماؿ(× للعماؿ األجر  )متوسط \ادلمنوحة(  ادلزااي + ادلمنوحة )األجور

 =معدؿ دوراف العاملُت
 عدد العاملُت إمجارل \عدد العاملُت اتركي العمل
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 هبا للعاملُت الفنية اجلوانب يف ادلؤسسة مسامهة مدى قياس: 
 
 
 للعاملُت الصناعي األمن توفَت يف مسامهة ادلؤسسة مدى قياس: 
 
 
 البيئة: حلماية االجتماعي األداء مؤشرات .2

تعمل  اجملتمع الذي أفراد حلمايةؤسسة ادلجتماعي ادلتربع هبا من طرؼ اال األداء تكاليف كافة وتشمل
أنشطتها  نع وادلتولدة احمليطة هبا البيئة عن األضرار رد جاىدة حتاوؿ اجلغرايف، حيث نطاقو داخل ادلؤسسة
 إذل وما ادلياه الطبيعية وتلوث واألعشاب وادلزروعات البحرية والبيئة اذلواء تلوث محاية وتشمل تكاليف الصناعية،
 :2نذكر ادلؤشرات ىذه ضمن ، ومن1ذلك
 ادلنطقة وجتميل والضوضاء التلوث منع أيحاث يف ادلؤسسة مسامهة مدى قياس: 
 
 
 
 ادلنطقة يف ادلتاحة قتصاديةاال للموارد ادلؤسسة ستغالؿا مدى قياس: 
 
 
 للمجتمع: االجتماعي األداء مؤشرات .3

 على بذلك اجملتمع، مشتملة خدمة يف ادلؤسسة إسهامات إذل هتدؼ اليت األداء تكاليف كافة وتتضمن
 التعليم برامج يف اإلسهامات وتكاليف والرايضية واخلَتية والثقافية التعليمية للمؤسسات وادلسامهات التربعات
 :4يلي ما نذكر ادلؤشرات ىذه ضمن ، ومن3جتماعيةاال التوعية ومشاريع جتماعياال والتدريب

                                                 
 .122-121، ص ص.مرجع سابقمدحت أبو النصر، 1
 .6، ص.مرجع سابقعبد اللطيف أوالد حيمودة، و  احلميد خلدديي عبد2
 .122ص. مرجع سابق،مدحت أبو النصر، 3
 .6، ص.مرجع سابقعبد اللطيف أوالد حيمودة، و  ميد خلدديياحل عبد4

إمجارل أجور \والتطوير التدريب نفقات يف ادلسامهة  الفٍت= تكلفة التطوير يف ادلؤسسة  مسامهة
 العاملُت

 الفعلية العمل ساعات عدد\الواقعة احلوادث عدد = ادلؤسسة  مسامهة

 ادلؤسسة= مسامهة
 األيحاث ميزانية إمجارل\ادلنطقة وجتميل والضوضاء التلوث منع أيحاث ميزانية إمجارل 

  = ادلؤسسة مسامهة
 الكلية أو ادلنطقة خارج من اإلنتاج عناصر تكاليف\ادلنطقة داخل من اإلنتاج عناصر تكاليف
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 وذلك عاـ، بشكل واجملتمع احمليطة للبيئة والثقافية االجتماعية الرفاىية حتقيق يف ادلؤسسة مسامهة مدى قياس 
 :التالية العالقة على ابالعتماد

 
 
 
 هبا: احمليطة ادلنطقة يف التحتية ٌتالب تكاليف يف ادلؤسسة مسامهة مدى قياس 
 
 
 اإلنتاج: لتطوير االجتماعي األداء مؤشرات .4

 جودة على الرقابة تكاليف تتضمن العمالء، حيث خدمة يف تنصب اليت األداء تكاليف كافة وتشمل
 وغَتىا من العاملُت وتطوير البيع، تدريب بعد ما ادلتابعة ضماانت تكاليف ،والتطوير البحث وتكاليف اإلنتاج
 مسامهة قياس ، وديكن1العمالء عن ادلنافع ادلتأتية من ادلنتجات واخلدمات ادلقدمة رضا حالة حتقق اليت اخلدمات
 :2التارل النحو على ذلك يف ادلؤسسة

 
 مؤشرات البعد البيئي لبطاقة األداء ادلتوازن: ادلطلب الثالث

، إرشادات مبادرة إعداد التقارير ISO14031ا ىناؾ عدة مبادرات لتحديد مؤشرات األداء البيئي منه     
تقسيم مؤشرات ديكن ، و WBCSDالعادلية وإرشادات الكفاءة البيئية جمللس األعماؿ العادلي للتنمية ادلستدامة 

 :3األداء البيئي كما يلي
ختت  مبا و  للمؤسسة أثَت على األداء البيئيتتضمن رلهودات اإلدارة للت : EMIsمؤشرات اإلدارة البيئية .1

 يلي: 
 .الرؤية، اإلسًتاتيجية والسياسة 
 .اذليكل التنظيمي لإلدارة البيئية 

                                                 
 .122ص. مرجع سابق،مدحت أبو النصر، 1
 .6، ص.مرجع سابقعبد اللطيف أوالد حيمودة، و  احلميد خلدديي عبد2
 .11-10.، ص صمرجع سابقاندية راضي عبد احلليم، 3
 

  = ادلؤسسة مسامهة
 يف االجتماعية إمجارل التكاليف\جتماعية وادلستشفياتادلدارس، األندية اال بناء يف ادلؤسسة تكاليف

 احمليطة البيئة رلاؿ

 ادلنطقة يف ادلؤسسات مسامهة تكاليف إمجارل\ادلعنية ادلؤسسة مسامهة تكلفة = ادلؤسسة مسامهة

 اإلمجالية اإلنتاج تكاليف\التطويرية والدراسات األيحاث تكاليف= ادلؤسسة ةمهمسا
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 .نظم اإلدارة والتوثيق ادلتعلق هبا 
 ابألطراؼ الداخلية واخلارجية ذات ادلصلحة ؿلبيئية، واالتصااخلاص ابدلسائل ا يدار االلتزاـ اإل. 
توفر معلومات عن احلالة احمللية أو اإلقليمية أو الدولية أو العادلية للبيئة مثل : ECIsمؤشرات احلالة البيئية  .2

 إخل… دلياه مسك طبقة األوزوف، متوسط احلرارة العادلية، تركيز التلوث يف اذلواء والًتبة وا
 :نوعُت مهاإذل بدورىا تنقسم واليت : EPIsمؤشرات األداء البيئي  .3
 :تتعلق مبجاالت قياس احليازة وادلقاييس الفنية للمنتج/العملية ومقاييس استعماؿ  مؤشرات تشغيلية بيئية

 ادلنتج/العملية وتصريف ادلدلفات.
  :وانبعاث  استهالؾ ادلواد، ادلياه والطاقةابدلدرجات مثل إمجارل ادلدلفات،  تتعلقمؤشرات األثر البيئي

 الغازات.
 يف نوعُت أحدمها خيت  ابلعملية اإلنتاجية واآلخر خيت  ديكن حصر مؤشرات األداء البيئيو 

 ابدلنتج يف اجلدوؿ التارل:
 (: مؤشرات األداء البيئي3-3اجلدول رقم ) 

 مقاييس متعلقة ابدلنتج التشغيليةمقاييس متعلقة ابلعمليات 
 التدوير إلعادة القابلة ادلكوانت نسبة - االنبعاث استدداـ ادلواد

القابلة  غَت ادلكوانت عمر متوسط -
 للتدوير
 ادلنتج الستمرار الزمٍت ادلتوسط -
 ادلتاحة البدائل عدد -

 الطاقة استدداـ -
 هياادل استدداـ -
 ادلتاحة ادلوارد استدداـ -

 اذلواء إذل االنبعاث -
 ادلياه إذل االنبعاث -
 واخلطرة الصلبة ادلدلفات -

دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء ادلتوازن لتفعيل دور منظمات األعمال يف : اندية راضي عبد احلليم، ادلصدر
 .13، ص.2005، ديسمرب 2، العدد21واإلدارية، مصر، اجمللدرللة العلـو االقتصادية ، التنمية ادلستدامة

 ديكن تلدي  مؤشرات األداء البيئي يف اجلدوؿ التارل: Hoekertومن وجهة نظر  
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 Hoekertوجهة نظر  : مؤشرات قياس األداء البيئي من(4-3) اجلدول رقم
ادلستوى 
 التنظيمي

ادلؤشر 
 الرئيسي

 ادلؤشر الفرعي

 
مستوى اذلدف 

 اإلسرتاتيجي

 ؤسسة.نظامي لثقافة ادل ستدامة البيئية كعنصراال
 التحفيز البيئي
 الوعي البيئي

 ادلهارات البيئية ادلطلوبة
 

مستوى 
األعمال 
 الرئيسية

بتكار اال
 البيئي

تطوير ادلنتجات ذات الكفاءة البيئية، تطوير العمليات ذات الكفاءة البيئية، نسبة 
 اخلضراء إذل إمجارل ادلنتجات.ادلنتجات اجلديدة إذل إمجارل ادلنتجات، نسبة ادلنتجات 

 
تصميم دورة 
 احلياة

تقليل التأثَتات البيئية للمنتجات والعمليات خالؿ دورة احلياة الكاملة، نسبة 
 ادلنتجات والعمليات اليت مت تقييم دورة حياهتا، درجة ادلؤشر البيئي لكل قيمة مضافة.

 
نظاـ اإلدارة 
 البيئية

للمنتجات والعمليات، نسبة األقساـ احلاصلة على االيزو، تطوير الكفاءة التشغيلية 
 عدد الشكاوى.

 
 
 
 
 
 

مستوى النتائج 
 احملققة

 
 
التسويق 
 البيئي

زايدة ادلبيعات: حصة سوقية نتيجة االبتكارات البيئية، منو الوعي البيئي، صورة ذىنية 
 للمنتجات اخلضراء.

ادلهتمُت ابجلودة البيئية، زايدة نسبة احلفاظ على والء العمالء: زايدة نسبة العمالء 
 العمالء الذين حيددوف البيئة كعنصر يف الشراء.

قيمة العمالء: التميز البيئي يؤدي إذل ىامش ربح أعلى، زايدة نسبة ادلنتجات ذات 
 التميز البيئي، زايدة نسبة العمالء ادلهتمُت ابدلنتجات اخلضراء.

تقليل تكاليف التشغيل: تكلفة ادلواد اخلاـ الطاقة، صرؼ النفاايت، الضرائب البيئية  الكفاءة البيئية
 ".CO2تكاليف متوقعة مستقبلية كضرائب على إنتاج " 

 تقليل تكلفة رأس ادلاؿ: تكلفة حقوؽ ادللكية تكلفة القروض البنكية، تكلفة التأمُت. إدارة اخلطر
ادلسؤولية 

 جتماعيةاال
 العالمة: زايدة الشهرة رلموع األصوؿ ادللموسة وغَت ادللموسة.زايدة قيمة 

.ص 137، ص.2012، دار رسالف للنشر والتوزيع، دمشق، سوراي، اقتصادايت البيئة والعودلةمصطفى يوسف كايف،  ادلصدر:
 .142-141ص.
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 European Network For Advanceوقدمت شبكة العمل األوربية لدراسات األداء ادلتقدـ )

Performance Studies رلموعة من مؤشرات القياس األداء البيئي من خالؿ ثالثة مستوايت أساسية )
 االسًتاتيجي، التكتيكي والعمليايت يف ادلؤسسة كما ىي موضحة يف اجلدوؿ التارل:

 ENAPSوجهة نظر  مؤشرات قياس األداء البيئي من :(5-3) اجلدول رقم
 ادلؤشر شرح نوع ادلؤشر ادلستوى التنظيمي

 
 
 

 اإلسرتاتيجي

وجود إسًتاتيجية أو سياسة بيئية 
 جتاه ادلنافسُت

مالحظة ذلك عن طريق الواقع العملي يف البيئة )ليس التفكَت فقط(، فالبيئة 
 تضم جودة احلياة يف اجملتمعات اليت تعمل هبا منظمات األعماؿ.

البيئية البارزة على السطح، ولكن أيضا الكفاح وىذا ال يعٍت جتنب األخطار  ىتماـ البيئي احلقيقياال
 ادلستمر لتقلي  أي أتثَت سليب على الطبيعة وادلنبعثة من أنشطة ادلؤسسة.

البيئي الصادؽ ىو زلاولة جتنب إحداث أي أضرار مدمرة للبيئة، فادلوقف  اإلسهامات يف حتسُت البيئة
 من عملياهتا.جياد طرائق إلصالح التدمَت البيئي ادلتحقق إتقدمی و 

 تتضمن ىياكل ومسؤوليات وإجراءات بيئية معتمدة يف ادلؤسسة. وجود إدارة بيئية
 

 
 التكتيكي

زلتوايت للبدائل ادلؤذية دلشًتايت 
 ادلنتجات الداخلة من ادلوردين

مستوايت النفاايت والتلوث ادلًتتبة على استعماؿ الطاقة وادلوارد غَت القابلة 
 التحويل اخلاصة ابدلؤسسة.للتعويض يف عمليات 

زلتوايت للبدائل ادلؤذية للمنتجات 
 ادلسلمة إذل السوؽ

مستوايت النفاايت والتلوث ادلًتتبة على استعماؿ الطاقة وادلوارد غَت القابلة 
 للتعويض يف ادلنتجات ادلسلمة للعمالء.

درجة احلفاظ العاـ لدورة حياة 
 ادلنتج

االستعماؿ والتدوير للمنتجات وادلكوانت من خالؿ التشجيع على إعادة 
 وادلوارد.

 
 

 
 

 العمليايت

العدد  \نسبة التصميم ادلدور = ) عدد عناصر أو مكوانت ادلنتج ادلدور  إجراءات التعديل أو تطوير ادلنتج
 % 100الكلي لعناصر دلنتج ( * 

عدد خيارات التصميم اليت تقل   نسبة التصميم للتصنيع األخضر = ) إجراءات التعديل أو تطوير العملية
 % 100الكلي خليارات التصميم ( *  \التأثَت البيئي السليب للمنتج العدد 

عملية األعماؿ للحصوؿ على 
 التزاـ العمالء

تج الذي حصل على ادللصق نسبة مبيعات ادلنتج األخضر = ) ادلبيعات من
 % 100إمجارل ادلبيعات ( *  \األخضر 

عدد ادلنتجات ادلسًتجعة للتصنيع أو إعادة  -نسبة ادلنتجات ادلعادة  خلدمة العمالءعملية األعماؿ 
 % 100االستعماؿ العدد الكلي للمنتجات ادلباعة ( 

 \ ضعيفةنسبة أتثر الصيانة = ) اخلردة أو التلوث ادلتولد وادلؤدي إذل صيانة  عمليات الدعم الثانوية
 % 100إمجارل ادلبيعات ( * 

، ص 2012، دار رسالف للنشر والتوزيع، دمشق، سوراي، اقتصادايت البيئة والعودلةمصطفى يوسف كايف،  ادلصدر:
 .143-142ص.
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 ادلطلب الرابع: مؤشرات بعد العمليات الداخلية لبطاقة األداء ادلتوازن

افها، وىذا ما يتطلب وضع تلعب العمليات الداخلية دورا مهم يف تعزيز قدرة ادلؤسسة للوصوؿ إذل أىد

توليد قدرات إبداعية  حسب واقعها والعمل على تطويرىا من خالؿ عملياهتا ادلستقبلية، للمسامهة يفمؤشرات 

وائل إدريس تسمح بتقدمی منتجات وخدمات متميزة يف إطار خلق ميزة تنافسية مستدامة، وقد وضع  ابتكارية

شيوعا لقياس بعد العمليات الداخلية، واليت ديكن توضيحها يف  رلموعة من ادلؤشرات األكثروطاهر الغاليب 

 اجلدوؿ ادلوارل:

 : مؤشرات بعد العمليات الداخلية(6-3) اجلدول رقم
 زمن تقدمی ادلنتجات اجلديدة أوامر العمل التسليم يف الوقت احملدد

 نسبة ادلعيب حتسُت وقت الدورة معدؿ دوراف ادلدزوف
 ستجابة لطلبات العمالءسرعة اال تكرار ادلشًتايت ادلسًتجعةمعدؿ  التحسُت ادلستمر
 عدد احلمالت اإلعالانت ادلعدؿ الداخلي لعائد ادلشاريع اجلديدة دقة التدطيط
 عدد أفكار أو مقًتحات التحسُت ادلستمر ختفيض التالف مشاركة اجملتمع

إدارة األداء االسرتاتيجي: أساسيات األداء وبطاقة  سلسلةطاىر زلسن منصور الغاليب، و وائل دمحم صبحي إدريس  ادلصدر:
 .233ص.، 2009 وذل، دار وائل للنشر، األردف،، الطبعة األالتقييم ادلتوازن

 :وديكن تصنيف مؤشرات بعد العمليات الداخلية حسب األىداؼ اإلسًتاتيجية يف اجلدوؿ ادلوارل
 الداخلية العمليات بعد ألهداف ادلناسبة األداء مؤشرات :(7-3) اجلدول رقم

 بعد اإلسرتاتيجية األهداف األداء مؤشرات

 ديدحت،اجلديد ادلنتج دخل ديد، حتالسوؽ يف ادلربح القطاع حتديد -
 .اجلدد العمالء مع التعامل من احملقق الدخل

 
 السوؽ إجياد

 
 

 العمليات
 الداخلية

 التصميم .الوقت تعادؿ نقطة، للسوؽ الدخوؿ وقت -
 البناء العملية. تكلفة، العملية زمن، ءاألخطا عدد -
، ادلدزوف نفاذ نسبة، ادلوعد يف تسليمها مت اليت العمليات نسبة -
 .األخطاء نسبة

 
 التسليم

 خالؿ للشراء يعودوف الذين العمالء عدد، الرضا حالة متوسط -
 .عاـ خالؿ يشًتوف ال الذين العمالء عدد، ثالثة أشهر

 
 البيع بعد ما خدمات

 .220-219، ص ص.2004 الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر،، األداء توازن إدارة ،يحَتي صادؽ سعد :ادلصدر
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 ادلطلب اخلامس: مؤشرات بعد التعلم والنمو لبطاقة األداء ادلتوازن 
تبٌت بطاقة األداء ادلتوازف على أساس بعد مهم ىو بعد التعلم والنمو، حيث تركز كل مؤسسة على مؤشرات 

أىم ىذه ادلؤشرات يف اجلدوؿ  وائل إدريس وطاهر الغاليبمعينة تساىم بفعالية يف خلق قيمة ذلا، وقد خل  
 التارل: 

 : مؤشرات بعد التعلم والنمو(8-3) اجلدول رقم
 حوادث السالمة يبيةوفرة الربامج التدر  رضا العاملُت

 ت العملاساع تقييم واقع السالمة ادلهنية معدؿ دوراف العاملُت
 رضا العاملُت عن الربامج التدريبية تطوير القيادة والء العاملُت
 نفقات التدريب تصاالتختطيط اال التغيب

 ستغالؿ التدريبا إنتاجية العاملُت فرص الًتقيات الداخلية

 تكرار الربامج التدريبية اجلديدة التحفيز مرونة العمل من حيث التوظيف والتسريح
 تصاالت الداخليةمعدؿ اال القيمة ادلضافة لكل عامل إمكانية تناقل ادلهارات
 معدؿ تنوع العاملُت التمكُت عروض العمل ادلرفوضة
 اإلسًتاتيجيةنسبة ادلعلومات  معدؿ تنوع العاملُت حتقيق األىداؼ الفردية

 أفكار العاملُت خبصوص التحسُت جودة بيئة العمل نسبة العاملُت ألجهزة احلاسوب
سلسلة إدارة األداء االسرتاتيجي: أساسيات األداء وبطاقة طاىر زلسن منصور الغاليب، و وائل دمحم صبحي إدريس  ادلصدر:

 .250ص.، 2009 وذل، دار وائل للنشر، األردف،، الطبعة األالتقييم ادلتوازن
 :ديكن وضع مؤشرات األداء التاليةوحسب األىداؼ اإلسًتاتيجية لبعد التعلم والنمو 

 التعلم والنمو ألهداف بعد وفقا األداء مؤشرات: (9-3) اجلدول رقم
 بعد اإلسرتاتيجية األهداف والنمو التعلم مؤشرات

 الًتقيات عدد، العامل نتاجية، إرضا العامل ،العمل دوراف معدؿ -
 .الداخلية

  العاملُت قدرات
 
 
 

 والنمو التعلم

وقت ، احلاسوب جهاز على العاملُت نسبة، ادلعلومات تغطية معدؿ -
 دورة العمل والتكاليف.

 ادلعلومات تقنية

 ،ادلكافئات ادلقدمة للعاملُت، ادلقًتحات ادلنفذة، ادلقًتحات ادلقدمة -
 .التدريبية الربامج عن العاملُت رضا، التدريب نفقات، التأطَت معدؿ

 حتفيز العاملُت

. 221-220، ص ص.2004 الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر،، األداء توازن إدارة ،يحَتي صادؽ سعد :ادلصدر
 بتصرؼ.
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 : ادلقارنة ادلرجعيةادلبحث الثاين
يف ظل مناخ عمل يتسم ابلتطور السريع وسوؽ شديدة ادلنافسة، تسعى ادلؤسسة اليـو إذل حتقيق التميز يف      

األداء، من خالؿ مقارنة أدائها أبداء مؤسسات رائدة يف السوؽ احمللي أو العادلي، لتحديد نواحي القصور هبا 
واسع كأداة فعالة لتقييم األداء وحتسينو  ىتماـاب ادلرجعية ادلقارنة حظيتوالعمل على تداركها وحتسينها، من ىنا 

، ولتوضيح ىذا ادلفهـو أكثر سنتناوؿ من خالؿ مبحثنا ىذا مفهـو ادلقارنة ادلرجعية، أمهيتها، أنواعها، ابستمرارية
 خطوات تطبيقها، كما سنعرض عالقتها ابألداء. 

 ادلطلب األول: مفهوم ادلقارنة ادلرجعية
 :نشأة ادلقارنة ادلرجعية .1

 يف حديث نسبيا مصطلح والباحثُت، فهو الكتاب من العديد ابىتماـ ادلرجعية ادلقارنة مفهـوحضي 
 عندما قاـ الصناعي االنكليزي 0801يعود إذل سنة  اإلدارية، قدديا يف جذوره ودالالتو التارخيية، حيث الدراسات

Francis Lowell الربيطانية للوصوؿ إذل أكثر  األساليب ادلستددمة يف معامل الطحػُتة أفضل سبدرا
الذي قاـ بتطوير خط  0903سنة   Henry Fordالتطبيقات صلاحا يف ىذا اجملاؿ، وجاء بعده الصناعي

 كأسلوب صناعي متميز من خػالؿ قيامػو جبولة يف مواقع ذبح األبقار يف Assembly Line التجميع
الدوؿ اليت طبقت مفهـو ادلقارنة ادلرجعية  الياابف من أوؿية الثانية كانت ، ويف أعقاب احلرب العادل1شيكاغو

جهودىم وركزوا  الشركات الغربية الياابنيوف زار سينات من القرف ادلاضي، عندماعلى نطاؽ واسع يف بداية اخلم
، اليت كاف اذلدؼ منها من خالؿ رلموعة ضدمة من التعاقدات ألفكارعلى مجع ادلعلومات واستقطاب ا

، ستناد عليها يف إبػداع منتجػاهتم ومبتكراهتمشاىدوه خلصوصيتهم الياابنية واال ادلعرفة وتكييف مااحلصوؿ على 
ستمرار يف تطبيق سياسة ادلقارنة اهتا األمر الذي دل دينعها من االبدأت الياابف بتطوير مبتكر  الستيناتويف أواخر 

، مث انتقلت 2وحتتفظ مبكاف الصدارة يف اإلنتاج الصناعي على وجو اخلصوص طوراثر تكادلرجعية لتكوف أ
ة يالرائدة العادل Rank – Xeroxة مؤسس ادلتحدة األمريكية، حيث تعتربطبيقات ىذا األسلوب إذل الوالايت ت

يف آالت التصوير والسحب وادلؤسسة للمقارنػة ادلرجعيػة كتسمية وكأسلوب علمي يعتمد خطوات زلددة تؤدي 

                                                 
، 2009، الطبعة األوذل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عماف، األردف، أساسيات ادلقارنة ادلرجعيةعبد الفتاح جاسم دمحم، و عالء فرحاف طالب 1
 .26ص.

 .111، ص.2012، ديسمرب7، رللة دراسات أمنية، العددادلقارنة ادلرجعية: مفهومها أمهيتها ومراحل تطبيقهاعبد الرحيم دمحم،   2
https://portal.arid.my/Publications/e849ff82-3c82-4a.pdf ،12/1/2018 اتريخ اإلطالع. 

https://portal.arid.my/Publications/e849ff82-3c82-4a.pdf
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0979إذل تقييم وحتسُت أداء ادلؤسسات، حيث صلحت يف تطبيقو سنة 
رواب واليت تعترب األخَتة يف و ، أما يف أ1

طلع بقتو بطريقة منظمة ابتداء من مقارنة ادلرجعية والذي طيداف فقد تفطنت لفائدة مصطلح ادلىذا ادل
دل يكن  0985سنة حىت و  ،ن طريق اندي ابريسىتماـ بتطبيق ادلقارنة ادلرجعية عالتسعينات، ففي فرنسا بدأ اال

 0991، لكن يحلوؿ سنة Fortune 500ىناؾ أية أنشطة تتعلق ابدلقارنة ادلرجعية بُت ادلؤسسات داخل رلموعة 

ىذا األسلوب، ويف الوقت احلاضر فإف كل ادلؤسسات الصغَتة والكبَتة جتد  فإف نصف ىذه القائمة اعتمدت
 Kodak , IBM, Fordابجتاه حتقيق أىداؼ اجلودة الشاملة، ولعل أمساء مثل ادلقارنة ادلرجعية عنصرا فاعال يف

Xerox, Motorola  2ذلكخَت مثاؿ على. 
 تعريف ادلقارنة ادلرجعية: .2

أبهنا عملية منهجية Spendoline عرفها  فقد مفهـو ادلقارنة ادلرجعية، على عاريفأطلقت العديد من الت
مستمرة لتقييم ادلنتجات واخلدمات والعمليات ابدلؤسسة مع ادلؤسسات ادلعًتؼ هبا على أهنا دتثل أفضل 

 .3ادلمارسات يف رلاؿ الصناعة الذي تعمل فيو أو خارجو لغرض التحسُت ادلستمر
أبهنا عملية قياس أداء ادلؤسسة مع أداء أفضل ادلؤسسات اليت تعمل يف   Evans and Lindseyويعرفها     

نفس اجملاؿ لتحديد مدى حتقيقها للمستوى ادلطلوب بغية وضع أىداؼ جديدة واكتشاؼ أفكار جديدة 
 .4لتحسُت أدائها

هبدؼ الوصوؿ  متميز فيعرفها أبهنا عملية مقارنة بُت مؤسسة زلددة ومؤسسة أخرى ذلا أداء Burderأما      
 .5إذل أفكار جديدة تساىم يف التطوير

ادلقارنة ادلرجعية على أهنا أداة إدارية تعٌت بتبٍت عمليات التغيَت الناجحة عن زلاكاة   اخلطيبويصف      
 .6مع تغيَتاهتا يف أكثر ادلؤسسات صلاحاادلنتجات وادلمارسات يف ادلؤسسة 

                                                 
1
Mohamed ZAIRI, Benchmarking for Best Practice: Continuous Learning Through Sustainable 

Innovation, Butterworth-Heinemann, Boston, 1998, P.34. 
، كلية العلـو 3األيحاث يف االقتصاد والتسيَت، العدد ، ملفاتجودة التعليم العايل فاعلية ادلقارنة ادلرجعية يف تطويركردية غياد، و العياشي زرزار 2

 .106، ص.2014 القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة دمحم األوؿ، وجدة، ادلغرب، سبتمرب
3
Helen SMITH and others, Benchmarking and Threshold Standards in Higher Education, Routledge,New 

York, USA, 2013, P.P.54-55. 
4
Florent A. MEYER, Pratiques de benchmarking: Créer collectivement du sens à partir du succès 

d'autres organisations, Lexitis Editions, Paris, 2011, P.30. 
 .3، ص.مرجع سابقعبد الرحيم دمحم، 5
 .32، ص.ادلرجعية، مرجع سابقأساسيات ادلقارنة عبد الفتاح جاسم دمحم، و عالء فرحاف طالب 6
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تحديد لؤسسة ديكن القوؿ أف ادلقارنة ادلرجعية عبارة عن عملية مقارنة أداء ادلمن خالؿ التعاريف السابقة      
هبدؼ تبٍت تلك ادلمارسات يف نفس القطاع أو قطاعات أخرى،  الفجوات مع أفضل ادلؤسسات اليت تنشط

 لبلوغ أفضل التطبيقات يف األداء وصوال إذل التحسُت ادلستمر لو.
 ادلطلب الثاين: أمهية ادلقارنة ادلرجعية 

وتلجأ إليها أصبحت ادلقارنة ادلرجعية من األدوات واألساليب الضرورية لتطوير كافة ادلستوايت ابدلؤسسة، 
 ادلؤسسة لتحقيق العديد من األىداؼ.

 أمهية ادلقارنة ادلرجعية: .1
 وتكمن أمهيتها من خالؿ ما حتققو من إجيابيات واليت ديكن إجيازىا يف النقاط التالية: 

  تساعد ادلؤسسة على االستدداـ األمثل للموارد، من خالؿ البحث عن ادلؤسسات اليت تقـو بتأدية نفس
 األنشطة أبقل التكاليف.

  .تعزيز رغبة العاملُت يف تبٍت سياسة التغيَت ضلو كل ما ىو أفضل وجديد 
 سًتاتيجية للمؤسسة وأىدافها ومؤشرات أدائها بتبٍت أفضل ادلمارسات بغية تساىم يف حتديد ادلسارات اإل

 حتقيق موقع تنافسي أحسن شلا ىي عليو اآلف.
  نافسة الرائدة، وزلاولة تعزيز نقاط القوة ومعاجلة نقاط بُت أداء ادلؤسسة وأداء ادلؤسسات ادلمعرفة فجوة األداء

 الضعف.
   التعرؼ على ادلستوايت العادلية يف رلاؿ الصناعة واليت تقود إذل التحسُت ادلستمر من خالؿ تغيَت نظم

 وأساليب العمل التقليدية. 
 ت والتجارب.بداع وتوسيع فرص االبتكار واإلستفادة من اخلرباتساىم بشكل فعاؿ يف توليد اإل 
  .التقييم مبوضوعية واإلبتعاد عن التحيز على مستوى الفرد أو ادلؤسسة 
 أهداف ادلقارنة ادلرجعية: .2

 :1ديكن ذكر أمهها فيما يليوقد دتثلت أىداؼ ادلقارنة ادلرجعية يف مجلة من العناصر 
  ابلقدرة على احلكم على مدى تعترب ادلقارنة ادلرجعية أحد ادلداخل لوضع معايَت األداء الواقعية الىتمامها

 جودة القياـ ابلعمليات.
 .هتتم ابلبحث وإجياد أفكار وتطبيقات جديدة واليت ديكن تبنيها من قبل ادلؤسسة ابدلقارنة ادلرجعية 
 .حتفيز اإلبداع وتقدمی احلوافز اليت دتكن العمليات من فهم األفضل لكيفية قيامها خبدمة زابئنها 
 امهة ادلباشرة للعمليات يف القدرات التنافسية للمؤسسة.تساعد على دعم فكرة ادلس 
 
 

                                                 
 .572، ص.مرجع سابقغساف قاسم وآخروف،  1
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 ادلطلب الثالث: أنواع ادلقارنة ادلرجعية 
تعددت تصنيفات ادلقارنة ادلرجعية، إال أف أكثرىا شيوعا ىو حسب رلاؿ تطبيقها حيث تقسم إذل مقارنة 
مرجعية داخل ادلؤسسة وأخرى خارج ادلؤسسة أو الدولة أو الصناعة، ويتفرع ىذا األخَت بدوره إذل رلموعات 

 أخرى، وديكن توضيح ذلك يف الشكل التارل: 
 قارنة ادلرجعيةأنواع ادل: (0-3) الشكل رقم

 
 ادلصدر: من إعداد الباحثة

 :Internal Benchmarkingادلقارنة ادلرجعية الداخلية  .1
يت حتدث يف وحداهتا كما يوحي العنواف تكوف داخل ادلؤسسة، مبقارنة عملياهتا ادلماثلة ال

مجع البياانت من ىذا النوع من ادلقارنة لو بعض ادلزااي يف أنو ديكن طتها، أقسامها أو فروعها، ادلدتلفة،أنش
مهارات ادلوظفُت وعالقات العمل وادلوقف اإلداري متشاهبة و  رجح أف تكوف بنية التنظيم نفسهابسهولة، ومن ادل

أف تؤدي  لكن من ادلرجح ،عل مقارنة البياانت سريعة وسهلةوتكوف لإلدارات ثقافة شلاثلة، ىذه التشاهبات جت
 .1إذل حتسينات تدرجيية صغَتة

 :Competitive Benchmarking ادلقارنة ادلرجعية التنافسية .2
سًتاتيجية أو يف سات ادلنافسة يف نفس اجملموعة اإليقـو ىذا النمط على أساس ادلقارنة ادلباشرة بُت ادلؤس

، كوف Performance Benchmarking تسمية ادلقارنة ادلرجعية لألداءويطلق عليو أيضا ، 2نفس اجملاؿ
                                                 

1
Terry WIREMAN, Benchmarking Best Practices in Maintenance Management, 2

nd
edition , Industrial 

Press, Inc, New York ,USA, 2004, P.35. 
2
Craig S.FLEISHER and Babette E.BENSOUSSAN, Business and Competitive Analysis: Effective 

Application of New and Classic Methods, 2
nd

 edition, Pearson Education , Inc, USA, 2015, P.140. 
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ادلؤسسة تنظر عند استددامو دلا يتعلق خبصائ  األداء للمنتجات واخلدمات، وىذا النوع من ادلقارنة مناسب 
 .1للتقييم وسد الفجوات يف األداء

 :Functional Benchmarking ادلقارنة ادلرجعية الوظيفية .3
ية زلدد قد دتتد عرب عمل كاملة وحتسينها ولكنو يتضمن وظيفة أويتم ىذا النوع ليس ابلضرورة دلقارنة عملية  

 .2/ أو عدة أقساـ)التمويل،التدزين والتسويق ...(عدة مواقع و
 :Strategic Benchmarking ادلقارنة ادلرجعية اإلسرتاتيجية .4

ىذا النمط يكتشف وحيلل ويكيف االسًتاتيجيات األفضل، وجيعل ادلقارانت على مستوى اذلياكل 
 .3أجل النجاح يف السوؽ وحتقيق ادليزة التنافسية والوظائف على ادلدى ادلتوسط والبعيد، من

 :Generic Benchmarking ادلقارنة ادلرجعية العامة .5
مقارنة العمليات مع تلك العمليات ادلشاهبة يف ادلؤسسات الرائدة، ووضع ادلعايَت يبحث ىذا النوع يف 

 .4اليت تنتمي إليهاالصناعة  عن النظر العامة بغض
 ادلطلب الرابع: خطوات تطبيق ادلقارنة ادلرجعية   
إختلفت اإلجتهادات يف حتديد خطوات ادلقارنة ادلرجعية، وىذا راجع للبيئة التطبيقية ادلتباينة، فكل مؤسسة      

تفادي األخطاء  تستددـ النموذج الذي يساير بيئتها، آخذة بعُت اإلعتبار متطلبات صلاح تطبيقها والعمل على
 اليت ديكن الوقوع فيها.

 عوامل جناح ادلقارنة ادلرجعية:  .1
ادلقارنة ادلرجعية إذل العديد من عوامل النجاح اليت يتطلب ترسيدها يف سبيل تنفيذىا بناجح وفعالية،  حتتاج

 : 5ومن بُت أىم تلك العوامل ما يلي
 مع دعمها للمتدصصُت القائمُت ابدلقارنة ادلرجعية  تبٍت إدارة ادلؤسسة عملية ادلقارنة ادلرجعية بشكل كامل

 ومتطلبات أعماذلا.

                                                 
1
Poornima M.CHARANTIMATH, Total Quality Management, 2

nd
edition ,pearson, India, 2011, P.350. 

2
Tim STAPENHURST, The Benchmarking Book: A how-to guide to best practice for managers and 

practitioners, 1
st
 Edition, Butterworth-Heinemann, London, UK , 2009, P.67. 

3
Florent A. MEYER, Pratiques de benchmarking + le challenge partenarial recueil collection 1+1,  Lexitis 

Editions, Paris, 2013, P.70. 
4
B.ANDERSENAND, P.-G.PETTERSEN, Benchmarking Handbook: step-by-step instructions, Chapman 

and Hall, London, UK, 1996, P.6. 
، الطبعة األوذل، دار العلـو للنشر TQM –ISO-SIX SIGMAإدارة اجلودة الشاملة: كيف تطور مشروعك ومنتجك ؟ دمحم السيد البدوي، 5

 .107، ص.2017والتوزيع، القاىرة، مصر، 
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  إجراء التعديالت والتغيَتات الالزمة ابذلياكل واإلجراءات التنظيمية لتسهيل مهاـ ادلقارنة ادلرجعية والتطوير

 .ادلستهدؼ ضلو التنمية ابدلؤسسة

 ط ادلقارنة ادلرجعية والتطوير ادلستمر ضلو حتقيق إقرار احلوافز الالزمة لفرؽ العمل وكافة ادلتعاونُت مع خط

ادلمارسات األفضل، وخيطئ من يظن أف التطوير والتنمية ال يكلف الوقت واجلهد والتكاليف، واليت يتم 

 اسًتدادىا بشكل مضاعف مع صلاح خطط التطوير.

 تكوف ىناؾ العديد من  ختيار الدقيق قبل االستقرار على النموذج الذي سيتم اتباعو فيما بعد، حيث سإلا

 التبعات اليت قد يصعب بعد ذلك تغيَتىا والتحوؿ إذل منوذج آخر.

 ستمرار يف عمليات القياس والتحديث ادلستمر للقيم ادلرجعية، للوقوؼ على حجم القوة يف األداء ومدى اإل

 التنمية والتطوير احلادث ابلفعل.

 خطوات ادلقارنة ادلرجعية: .2

 :1ادلرجعية على خطوات رئيسية تتبعها خطوات فرعية واليت ديكن توضيحها كاآليتتعتمد عملية ادلقارنة 

  ادلعايَت الالزمة.حتديد ادلؤشرات و 

 .تشدي  نقاط القوة والضعف يف كل أداة من تلك األدوات 

 ادلؤسسات.يم لألقساـ و يطلبات القياس والتقبناء ادلقياس مبا يتوافق مع مت 

  وادلقاييس احملددة.إعداد األوزاف للمؤشرات 

 . ) القياـ بعملية حتليل واقع ادلؤسسات ادلدتارة لتحديد األفضل) ادلؤسسات واألقساـ 

 .حتديد مستوايت األداء ادلتميز للمؤسسات واألقساـ 

  استدداـ أسلوب ادلقارنة ادلرجعية للمؤسسات أو األقساـ من أجل تطوير أدائها مقارنة أبداء ادلؤسسات

 ادلتميزة.

  استدداـ أسلوب ادلقارنة ادلرجعية للمؤسسات أو األقساـ من أجل تطوير أدائها مقارنة أبداء ادلؤسسات

 ادلتميزة .

                                                 
، الطبعة األوذل، دار غيداء للنشر والتوزيع، عماف األردف، نظم ادلعلومات اإلدارية ابلرتكيز على وظائف ادلنظمةعبد الناصر عباس، حسُت وليد، 1

 .240، ص.2014
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  االستمرار بعملية التطوير وادلقارنة للتحسُت ادلستمر للمؤسسات ادلتميزة للنهوض ببقية ادلؤسسات للوصوؿ

 إذل أفضل مستوايت األداء.

 لتسهيل عملية تشدي  نقاط ة و ق عملية ادلقارنة ادلرجعية ولغرض تعميم الفائدالقياـ بوضع آلية لتسهيل تطبي

 الضعف يف أداء ادلؤسسات وزلاولة معاجلتها.

 .ادلتابعة واإلشراؼ وإعداد التقارير عن أداء ادلؤسسات بناء على مؤشرات األداء ادلتميز 

يف حتديد مخس خطوات تبٌت عليها عملية ادلقارنة ادلرجعية، وديكن توضيحها يف  Heizerوذىب الباحث      

 الشكل التارل: 

 : خطوات ادلقارنة ادلرجعية(2-3) الشكل رقم

     
، رللة  دور إدارة ادلعرفة يف تطبيق ادلقارنة ادلرجعية: دائرة اجلمارك العامة األردنية دراسة حالةفراس الشليب وآخروف،  ادلصدر:

 .15ص. ،2010 ، العراؽ،25كلية بغداد للعلـو االقتصادية، العدد 

أربع مراحل أال وىي التدطيط، التحليل، يف خطوة رلتمعة  02وديكن عرض عملية ادلقارنة ادلرجعية ضمن      

 :1التكامل وأخَتا التنفيذ موضحة كما يلي

 تقييم  حتديد، مؤشرات األداء الرئيسيةحتديد ، حتديد ما جيب قياسو وىي مخس خطواتلو : لتدطيطا

 مجع البياانت.أخَتا حتديد طريقة مجع البياانت و  ،الشركاء

                                                 
1
Rowena SCOTT, Benchmarking: A Literature Review, Edith Cowan University, Australia, 2011, P.7. 

ماذا تحديد 
المقارنة يجب 

 به

تشكيل فريق 
عمل المقارنة 

 المرجعية

تحديد المؤسسة 
التي سيتم 
 المقارنة معها

جمع وتحليل 
البيانات 
المتعلقة 
ةبالمقارن  

اتخاذ 
اإلجراءات 

لنجاح عملية 
 المقارنة
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 والتنبؤ مبستوايت األداء يف ادلستقبل. فهم فجوات األداء مها لو خطوتُت :ليلالتح 

 وضع األىداؼ الوظيفية وخطط التنفيذ. وكذاوؿ توصيل النتائج واحلصوؿ على القب مها لو خطوتُت :التكامل 

 بات واحتياجات قياس النتائج مقابل رغتنفيذ التقدـ ورصده،  وىي على ثالث خطواتحيتوي  :التنفيذ

 إعادة ضبط ادلعايَت.وأخَتا  أصحاب ادلصلحة

 أخطاء عند تطبيق ادلقارنة ادلرجعية: .3
ولعل أىم ىذه األخطاء ما يتم ذكره يف النقاط تؤدي األخطاء إذل فشل تطبيق منوذج ادلقارنة ادلرجعية، 

 :1التالية

  تطبيق ادلقارنة ادلرجعية قبل هتيئة أجواء الرأي العاـ الداخلي ابدلؤسسة لتحمل مسؤولياهتا وتبعاهتا، بل إف

ادلقارنة ادلرجعية تتطلب التحفيز ادلستمر للرأي العاـ على االستمرار وادلضي قدما يف التفاعل مع إجراءاهتا 

 وادلراجعات ادلستمرة التابعة ذلا. 

 رجعية قبل التغيَتات التنظيمية الواجبة لضماف صلاح مهامها الالحقة.تطبيق ادلقارنة ادل 

  بشكل جزئي  ة العليا ابدلؤسسة، وخاصة لو دتتتطبيق ادلقارنة ادلرجعية قبل التنسيق ادلسبق والكامل مع اإلدار

 يف بعض الوحدات التنظيمية ابدلؤسسة.

 اؿ للبياانت.تطبيق ادلقارنة ادلرجعية بدوف وجود نظاـ معلومات قوي وفع 

  وجود فجوة بُت نتائج ادلقارنة ادلرجعية وبُت االستفادة من تلك النتائج من خالؿ الوحدات اإلدارية ادلدتلفة

 أو األفراد.

  ،اخلطأ يف اختيار النموذج ادلناسب لقيم ادلمارسة األفضل اليت سيتم السعي ضلوىا يف خطة ادلقارنة ادلرجعية

 هنا ليست األنسب، أو لألخطاء الواردة حوؿ ادلعلومات عن تلك ادلمارسة.سواء لكوهنا ليست األفضل أو أل

 

 

 

 

                                                 
 .108ص. ،مرجع سابقدمحم السيد البدوي، 1
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 ادلطلب اخلامس: عالقة ادلقارنة ادلرجعية ابألداء
تعترب ادلقارنة ادلرجعية إحدى أىم النماذج اإلدارية يف عادل اليـو كمدخل لتحسُت األداء، من خالؿ العديد      

 من النقاط ديكن ذكرىا فيما يلي:

   جعية مع مؤسسات رائدة مؤسسة متوسطة وكبَتة، قامت إبجراء مقارنة مر  051أثبتت دراسة أمريكية مشلت

، حيث دل %91مستوى األداء يف سلتلف زلاوره وىذا بنسبة  يفأف ىذه ادلؤسسات قد حسنت  يف اجملاؿ،

والبيئي، وىذا ما يؤكد الدور اذلاـ يقتصر التحسُت على األداء االقتصادي فقط بل تعدى إذل األداء االجتماعي 

 .1للمقارنة ادلرجعية يف حتسُت أداء ادلستداـ ادلؤسسة

  .تسمح ادلقارنة ادلرجعية من اإلستدداـ األمثل للموارد ابدلؤسسة زلققة بذلك كفاءة يف األداء 

  عناصر الضعف استدداـ ادلقارنة ادلرجعية بشكل صحيح يساىم يف حتديد عناصر القوة وتعزيزىا، وحتديد

 لعالجها عمال على حتسُت أداء ادلؤسسة.

  اعتماد أسلوب ادلقارنة ادلرجعية يف تطوير أداء ادلؤسسة، حيث دتكنها ادلقارنة مع ادلؤسسات الرائدة زلليا أو

التعرؼ على األساليب ادلتبعة يف حتقيق ذلك والعمل على  لىى، فضال ععادليا من اإلرتقاء إذل مستوايت أعل

 ا.تطبيقه

  ادلقارنة بُت مستوايت األداء احملقق يف العمليات ادلدتلفة، على سبيل ادلثاؿ مقارنة كل أو بعض أىداؼ

 األداء مع أداء مؤسسات أخرى ذلا نفس اذلدؼ.

  على اإلبداع وتشجيع ادلنافسة بُت ادلؤسسات على حتسُت األداء.تعمل ادلقارنة ادلرجعية 

 اكتشاؼ الفجوة يف األداء وتداركها وزلاولة سدىا. دتكن ادلقارنة ادلرجعية اإلدارة من 

 

 

 

 

 
                                                 

، رللة أداء مسامهة ادلقارنة ادلرجعية يف قيادة وتقييم أداء ادلؤسسات: دراسة مقارنة شركيت احلضنة / ادلراعينور الدين مزايين، و  صاحل بالسكة1
 .63، ص.2013، ورقلة، اجلزائر، 4ادلؤسسات اجلزائرية، العدد 
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 ادلبحث الثالث: دور بطاقة األداء ادلتوازن يف التحكم يف األداء ادلستدام للمؤسسة اإلقتصادية
 تعمل ادلؤسسة يف بيئة تتميز ابلتغَت والتحديث بوتَتة سريعة تتأثر وتؤثر فيها، ىذا ما جعلها تسعى إذل تبٍت

نظاـ ، بطاقة األداء ادلتوازفشيدة، ولعل أبرز ىذه النماذج ر  ختاذ قراراتمناذج تسمح ابلتحكم يف أدائها ال

جتاه حتقيق أىدافها لتجسيد إسًتاتيجيتها عرب أبعاده خاللو توجيو ادلؤسسة ابيتم من  تداـللتحكم يف األداء ادلس

دلتوازف من خالؿ ىذا ادلبحث سيتم تقدمی دور بطاقة األداء اادلتعددة لتحقيق النتائج ادلرجوة فيما خي  أداءىا، و 

جتماعي، البعد البيئي للمؤسسة، وكذلك التحكم يف أداء بعد قتصادي، البعد االللتحكم يف أداء البعد اال

 العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو. 

 ادلطلب األول: دور بطاقة األداء ادلتوازن يف التحكم يف أداء البعد اإلقتصادي 
تسعى ادلؤسسة للتحكم يف أدائها اإلقتصادي والسيطرة عليو بشكل أفضل من خالؿ بطاقة األداء ادلتوازف،      

ىدافها هبذا تًتجم أية أو غَت مالية، نوعية أو كمية واليت تسمح بذلك من خالؿ بعد يشمل مؤشرات مال

اجلانب، حيث يعترب ىذا األداء زلصلة أداء األبعاد األخرى لبطاقة األداء ادلتوازف، والذي يشَت إذل خلق قيمة 

فيو من خالؿ تتبع نسبة التقدـ احلاصلة بو خالؿ فًتات امهُت والعمالء، حيث يتم التحكم من وجهة نظر ادلس

على أف تكوف الغاايت حددت ابدلقارنة مع نتائج ادلؤسسات  ديكن أف تكوف يومية، شهرية، سداسية أو سنوية،

ادلنافسة الرائدة عن طريق ادلقارنة ادلرجعية، أو مع معايَت وقياسات اترخيية للمؤسسة نفسها، وابلتارل فإف أداء 

ىذا البعد ىو الذي يعطي للمؤسسة صورة واضحة عن وضعيتها احلالية وما ديكن أف تكوف عليو يف ادلستقبل، 

 للمحافظة على استمراريتها وبقائها. رامسة بذلك أي مبادرات تعمل على صلاح إسًتاتيجيتها

على تتبع نسبة حتقق األىداؼ ادلسطرة فيما يتعلق ببعد العمالء وإدارهتا،  بطاقة األداء ادلتوازف تعملكما       

الداخلية واخلارجية، والعمل خلق قيمة من وجهة نظرىم من خالؿ رصد كل التطورات اليت حتدث يف بيئتها 

مبرونة دلسايرهتا والتحكم فيها، الشباع رغبات العمالء ادلتجددة وادلتطورة وحتقيق متطلباهتم، حيث تضمن بطاقة 

األداء ادلتوازف ذلك من خالؿ مؤشراهتا ادلتعلقة برضا العمالء وزايدة والئهم واحلفاظ عليهم واكتساب عمالء 

  احلصة السوقية للمؤسسة، والرفع من أدائها ادلارل كنتيجة هنائية لو.جدد، والذي يتبعو زايدة يف

وتسمح بطاقة األداء ادلتوازف ابلتحكم بشكل أفضل للحصوؿ على النتائج ادلرجوة وادلسطرة من قبل      

الرقابة  والفعالية على مستواه، كما تعمل على حتقيق كفاءةإلقتصادي ادلارل لتحقيق الادلؤسسة، إبدارة األداء ا
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على مستوى ىذا األداء، وتسمح أيضا مبمارسة إجراءات إدارة األداء بوضوح على مجيع مستوايت ادلؤسسة، شلا 

 يسمح بتوجيهها والسيطر عليها. 

تعمل بطاقة األداء ادلتوازف على التحكم يف األداء اإلقتصادي من خالؿ مراقبتو ابنتظاـ والذي يعد أمرا      

، كما ضروراي، خاصة يف ب يئة تزداد صعوبة أصبحت هبا إدارة األداء بدوف بطاقة أداء متوازف أكثر خطورة كل يـو

تعترب البطاقة أداة زلاسبية إدارية ال تعكس نتائج سنوات سابقة فقط، بل تعمل على التحكم فيما ديكن أف يؤثر 

 يف النتائج ادلستقبلية، فهي أفضل أداة لإلدارة االسًتاتيجية والتشغيلية.

 ادلطلب الثاين: دور بطاقة األداء ادلتوازن يف التحكم يف أداء البعد اإلجتماعي 
تداعيات التنمية ادلستدامة وادلسؤولية االجتماعية، سايرت بطاقة األداء ادلتوازف ىذا التطور فبعد أف  مع      

الداخلية، أصبحت تشمل بعدا كانت تشمل على أربعة أبعاد فقط من بعد مارل، بعد العمالء بعد العمليات 

إلجتماعية اليت تنفذىا دتثل يف البعد اإلجتماعي، حيث هتتم البطاقة من خاللو إبدارة النشاطات ا اإضافي

لتحكم فيها هبدؼ حتسُت الرفاىية االجتماعية للمجتمع بشكل عاـ، والذي ديتد إذل أربعة أطراؼ ىم لادلؤسسة 

، فهو ادلمارسة الفعالة لرسالة ادلؤسسة ادلواطنة، كما تسعى 1 ع كمجاؿ للتفاعلالعاملوف، العمالء، الفقراء واجملتم

 البطاقة من خالؿ ىذا البعد على حتقيق ما يلي:

 ما يتعلق هبذا اجملاؿ.عية وحتقيق ما رمستو يف خططها فيجتماجتسيد أىدافها اال 

 .توفَت ادلعلومات بكل شفافية لألطراؼ ذات ادلصلحة 

  لتحقيق أىدافها فيما يتعلق بػ: جتماعيومتابعة األداء اال مراقبةسهولة 

 والبيئة. حتسُت مستوى تفاعلها مع اجملتمع 

 عمالءوال املُتيد عالقتها مع العتوط. 

 الرتقاء مبستوى جودة السلع واخلدماتا. 

 

 

 

                                                 
 .190، ص.2010، دار ايفا للنشر والتوزيع، عماف، األردف، أبعاد التنمية اإلجتماعية العربية يف ضوء التجربة األردنيةفيصل زلمود،  1
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 ادلطلب الثالث: دور بطاقة األداء ادلتوازن يف التحكم يف أداء البعد البيئي
األداء البيئي من بُت إىتمامات ادلؤسسة، تعمل على قياسو والتحكم فيو من خالؿ أدوات ومناذج  أصبح      

عديدة، منها بطاقة األداء ادلتوازف عرب بعد مضاؼ إذل األبعاد األربعة األساسية ذلا، من خالؿ دمج مؤشرات 

على النظم الطبيعية، من خالؿ األداء البيئي ضمن مؤشرات األبعاد األخرى، مؤشرات هتتم بتأثَت ادلؤسسة 

 البطاقة تعمل ادلؤسسة على ما يلي: هيئية من طرؼ ادلؤسسة، فمن خال ىذحتديد التأثَتات الب

 يوفر للمؤسسة معلومات مفيدة عن األداء البيئي ديكنها من معرفة ادلشكالت  نظاـ للمعلومات البيئية توفَت

 الالزمة ورسم تغذية راجعة للمستقبل.التصحيحية ئية ادلتكررة، واختاذ اإلجراءات البي

 .التحكم يف أدائها البيئي بتدفيض التلوث واإلستدداـ األمثل للموارد ومحاية البيئة 

 .العمل على جتسيد السياسة البيئية ابدلؤسسة 

 .السيطرة على األداء ادلستداـ بيئيا 

 .تقييم دورة حياة ادلنتج 

  ُت وسلتلف أقساـ ادلؤسسة.بُت العاملتوزيع الفعاؿ للمسؤولية البيئية 

 .توفَت ادلعلومات وبشفافية عن مستوى أدائها البيئي 

  دور بطاقة األداء ادلتوازن يف التحكم يف أداء بعد العمليات الداخلية  ادلطلب الرابع:

زة يساىم بعد العمليات الداخلية يف بطاقة التقييم ادلتوازف يف تشكيل وإعطاء مزااي تنافسية للمؤسسة، معز      

لتحكم يف أداء العمليات ابهتتم البطاقة من خالؿ ىذا البعد ، حيث التحكم فيهبذلك جوانب األداء ادلدتلفة 

ذلك من خالؿ جودة العملية التشغيلية، يتحقق تميز، و ادلؤسسة من الالداخلية واإلجراءات التشغيلية اليت دتكن 

فعالية  يتم قياس مدىكما العمل على ختفيض التكاليف وقدرهتا على الوفاء مبتطلبات أصحاب ادلصلحة،  

 :األنظمة الداخلية للمؤسسة للسيطرة عليها من خالؿ

  اجلديدة...(نظاـ التجديد ) البحوث، عدد براءات االخًتاع، عدد ادلنتجات 

  ودة ادلنتجات، دورة اإلنتاج...(نظاـ اإلنتاج ) ج 

 .)...نظاـ خدمة ما بعد البيع ) استقباؿ الزبوف، أجل حل ادلشكالت 
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ويعد بعد العمليات الداخلية مهما ألف صلاح ادلؤسسة مرىوف مبواردىا وعملياهتا الداخلية، كفاءهتا وفعاليتها      

كوف حتكم جيد يف أداء ىذا البعد مبعزؿ عن الوظائف األخرى، بل يكوف يف صورة يف إستغالذلا، وال ديكن أف ي

 تكاملية زلققا بذلك:

   اإلنتاج. كفاءةحتسُت مستوى 

 .جتسيد رغبات العمالء بكفاءة وفعالية 

 .حتقيق نتائج مالية مرضية للمسامهُت 

 .حتقيق رضا العماؿ 

 هتا.حتسُت صور و  ية اجملتمع الذي تعمل بو ادلؤسسةادلسامهة يف تنم 

 دور بطاقة األداء ادلتوازن يف التحكم يف أداء بعد التعلم والنمو ادلطلب اخلامس: 

تقيس بطاقة األداء ادلتوازف قوة ادلورد البشري الذي حتوزه ادلؤسسة لتعمل على التحكم فيو، من خالؿ 

 ،االحتفاظ هبم وإنتاجيتهمدرجة رضا العاملُت، درجة ختصي  أىداؼ لذلك تًتجم يف شكل مؤشرات منها 

واليت تتبع بصفة دورية لدراسة نسبة تقدمها مقارنة مع األىداؼ ادلسطرة الختاذ اإلجراءات الالزمة، كما يركز  

ىذا اجلانب على القدرات وادلهارات الداخلية الواجب تنميتها وتطويرىا لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة يف األجل 

و القاعدة األساسية لتحقيق قيمة للعمالء وادلسامهُت يف آخر ادلطاؼ، الطويل، وأف يكوف ذلك ابستمرار فه

على ادلؤسسة وينبغي ولتنمية ادلهارات احلالية والقدرات ادلطلوبة لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة يف األجل الطويل، 

 ىتماـ ابلتحكم يف ثالث رلاالت رئيسة وىي:اال

 ة للتأكد من أف عملية تنفيذ األداء الفعلي للفرد مت وفقا األفراد: من خالؿ تتبع اإلجراءات والعمليات الالزم

للمعايَت واخلطط ادلوضوعة مقدما، وبياف الفجوة بُت ادلعايَت واألىداؼ لتحليلها للتعرؼ علي نقط الضعف 

وحتديد األسباب وتقدمی االقًتاحات والتوصيات ادلناسبة لتصحيحها ومنعها من احلدوث مستقبال، وكذا التعرؼ 

 واطن القوة والعمل على تنميتها وتشجيعها.علي م

  األنظمة: العمل على تطوير األنظمة والربامج، وتوفَت ادلوارد البشرية ادلؤىلة مهنيا يف رلاؿ تكنولوجيا

 ادلعلومات. 

 .اإلجراءات التنظيمية: من خالؿ التحكم يف إصلاز العمليات بصورة فعالة 
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 خالصة 
اـ للتحكم يم األداء ادلستدقياس وتقييف رلاؿ ث األدوات وأكثرىا فعالية أحدتعترب بطاقة األداء ادلتوازف من 

 شاملة عن وضعية ادلؤسسة،صورة  تعطي نوعيةكمية و  وغَت مالية، خالؿ أبعادىا مؤشرات مالية تشمل من فيو،
 .وجتسيد إسًتاتيجيتها اهوىو األمر الذي يساىم ويساعد يف حتقيق أىداف

سة، فنجد مؤشرات تتعلق األداء ادلتوازف تتعدد مؤشرات قياس األداء الكلي للمؤسوبتعدد أبعاد بطاقة 
جتماعي، البيئي، بعد العمليات الداخلية وبعد التعلم النمو، تعطي يف رلملها مؤشرات ابلبعد االقتصادي، اال

 األداء ادلستداـ للمؤسسة. 
والعمل على حتسينو  تتكامل بطاقة األداء ادلتوازف مع ادلقارنة ادلرجعية لقياس األداء ادلستداـ والتحكم فيو     

داء ادلقارنة ادلرجعية معايَت تعطي طابع ادلوضوعية والدقة أكثر يف معدؿ األحيث تضفي  بصفة مستمرة،
يف الوقت ادلناسب وابجلودة ادلالئمة، كل ىذا لتجسيد  ختاذ قرارات رشيدةاادلستداـ، وىذا ما ينجر عنو 

.ةالشديديف بيئة تسودىا ادلنافسة ستمرارية خاصة والعمل على حتقيق ىدؼ البقاء واالإسًتاتيجة ادلؤسسة 
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 الفصل الرابع
 بناء وحتليل أبعادبطاقة األداء املتوازن 
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 دتهيد:
األداء  ة األداء ادلتوازف، ابإلضافة إىلعلى ما سبق توضيحو يف اجلانب النظري من مفاىيم حوؿ بطاق بناء     

ادلستداـ يف ادلؤسسة االقتصادية وكيفية التحكم فيو، سنقـو يف ىذا الفصل إبجراء دراسة ميدانية على شركة 
األداء ادلتوازف من أجل التعرؼ على دوره يف تقييم األداء اإلمسنت لعني الكبرية، دبحاولة تطبيق منوذج بطاقة 

أو خطأ الفرضيات اليت قامت عليها ىذه الدراسة، ة ختبار مدى صحاولة التحكم فيو، كما سنقـو ابوزل
واخلروج ببعض االستنتاجات وتقدمي بعض ادلقًتحات اليت نراىا ضرورية للشركة زلل الدراسة، وقبل كل ذلك 

قسيم ىذا الفصل إىل ثالثة ختيار ىذا األخري، وذلذا مت تاطاع اإلمسنت يف اجلزائر ومربرات ع قسنتطرؽ إىل واق
زلاولة  ية، أما ادلبحث الثاين فيهدؼ إىلمباحث رئيسية حيث يعرض ادلبحث األوؿ اإلطار العاـ للدراسة ادليدان

ائج الدراسة حث الثالث بعرض وربليل نتلعني الكبرية، وخيتص ادلب داء ادلتوازف لشركة اإلمسنتتصميم بطاقة األ
 .اختبار الفرضياتادليدانية و 
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 ادلبحث األول: اإلطار العام للدراسة ادليدانية 
 اصناعة اإلمسنت يف اجلزائر وآفاقهواقع ف إىل قطاع اإلمسنت يف اجلزائر، من خالؿ ىذا ادلبحثسنتطرؽ      
     .طهاطبيعة نشاعرض سن بعدىاشركة اإلمسنت لعني الكبرية تعريف لقدـ  سنمث قطاع،ىذا الختيار امربرات وكذا 

 قطاع اإلمسنت يف اجلزائرادلطلب األول: 
والتعمري، من  التشييد تعترب صناعة اإلمسنت من الصناعات التنموية واإلسًتاتيجية، ترتبط مباشرة أبعماؿ     
 .وادلباين لتحسني ظروؼ اجملتمع ياكلاذل بناء يف استخداما األكثر ادلواد إنتاج خالؿ

 تطور قطاع اإلمسنت يف اجلزائر: .1
 :1مر قطاع اإلمسنت يف اجلزائر بعدة تطورات ديكن توضيحها فيما يلي

  وحدات إلنتاج اإلمسنت مقسمة بني شركة  3ستقالؿ مشل قطاع اإلمسنت قبل اال: 2691فًتة ما قبل
زىانة ( و EX -Pointe Pescade Lafarge( ورايس محيدو) EX-Rivet Lafargeاإلمسنت الواقعة دبفتاح )

(EX- Saint Lucien Cado   .) 
  1967و  1962الفًتة بني: ( واليت شهدت أتميم وإنشاء الشركة الوطنية دلواد البناءSNMC وقد ظلت ،)

نت مفتاح ، كما أنتج مصنع اإلمس1967( وىذا حىت عاـ Lafargeخالؿ ىذه الفًتة اإلدارة يف أيدي ادلالك )
طن/ سنة  400.000 ػطن/ سنة، إضافة ل 200.000طن/ سنة، أما مصنع زىانة فقدرت إنتاجيتو ب  50.000

ادلنتجة دبصنع رايس محيدو، كما استعادت الشركة منتجات منها اآلجر األمحر، اخلرسانة وكذلك 
 واحلصى.    السرياميك

  ة شركة مواد البناء، كما أطلقت ىذه األخرية ىذه الفًتة إعادة ىيكل شهدت: 1983و  1967الفًتة بني
( خط إنتاج جاؼ 12واستكماؿ اثين عشر ) Lafargeبرانمج استثمار كبري لتجديد اخلطوط ادلوروثة من 

مليوف طن /  10جديد، وىي عملية أكثر حداثة من العملية الرطبة، شلا أدى إىل ارتفاع الطاقة اإلمجالية إىل 
 .سنة
  بوحدة خطني ،جديدة إنتاجية خطوط ثالث نطالؽا الفًتة ىذه وشهدتاآلن: حىت  1983الفًتة من 

 11,5الطاقة اإلنتاجية إىل ت، وبذلك وصل)تبسة (األبيض ادلاء بوحدة إنتاجي وخط) ابتنة (توتة عني اإلنتاج

 مليوف طن / سنة.

                                                 
1
 Yazid OUADA , Historique de la production du ciment en Algérie, http://ouada-yazid.over-

blog.com/article-historique-de-la-production-du-ciment-en-algerie-74033560.html, page de consultée 

13/01/2019. 

http://ouada-yazid.over-blog.com/article-historique-de-la-production-du-ciment-en-algerie-74033560.html
http://ouada-yazid.over-blog.com/article-historique-de-la-production-du-ciment-en-algerie-74033560.html
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فقا دلنهجية النشاط إىل وقد شهدت ىذه الفًتة أيضا إعادة تنظيم الشركة الوطنية دلواد البناء وتقسيمها و 
 أربع رلمعات صناعية جهوية: الغرب، الشرؽ، الوسط والشلف.

تطبيق القوانني ادلتعلقة ابستقاللية ادلؤسسات العامة، مت حل صناديق األسهم وإنشاء الشركة  ودبوجب
اللجنة الوطنية  إبصالحات يف القطاع العاـ إبشراؼ قانوين جديد، من ادلفًتض أف تقـوالقابضة العمومية كإطار 

سبتمرب  25ادلؤرخ  95-25للمسامهات، اليت تعمل كقوة عمومية ومساىم وحيد دبوجب أحكاـ ادلرسـو رقم 
بشأف تسيري رأس ادلاؿ الدولة، ونتيجة لذلك ربولت شركات اإلمسنت إىل زلفظة الشركة القابضة  1995

"Bâtiment et Matériaux de Constructionبرانرلا واسعا لفك االرتباط بني  1997ـ "، واليت بدأت يف عا
 الوحدات اإلنتاجية خاصة ما يتعلق ابلبناء ومل تدـ ىذه التجربة طويال.

 01-04مت بعد ذلك تصفية الشركات القابضة واستبداذلا بػشركات تسيري ادلسامهات، تنفيذا للقانوف رقم 
ؤسسات العمومية االقتصادية، فتواجدت ادلتعلق ابلتنظيم والتسيري وخوصصة ادل 2001أوت  20الصادر يف 

 لصناعة اإلمسنت ومشتقاتو. GICA –SGPبذلك شركة مسامهة 
  F.L.Sطرؼ  من ادلنفذ ACC اخلاص اجلديد ادلشروع من خالؿ الوطنية مت تعزيز القدرة 2004ويف سنة 

   . Orascomحلساب رلمع
مليوف طن دبا يف ذلك  2بقدرة  Sig (Orascom)من طرؼ  مت تنفيذ مشروعني جديدين 2006ويف سنة 

 مع مليوف ونصف من اإلمسنت الرمادي، ىذا ما (،Asec-Egypteمن األمسنت األبيض ابجللفة ) 500.000
 .2008مليوف طن يف عاـ  15سيزيد من الطاقة اإلمجالية للبالد لتصل إىل 

امهات إمسنت جديد يقتضي حبل شركة تسيري ادلس بتنظيم العمومية السلطات أقرت 2009ويف 
عشر مسي  ثيناإل ادلصانع تتبعها شركة أـ واحدة نوفمرب من ىذه السنة أتسيس 26يـو ، فتم GICAاجلزائر

دبحفظة ديكن  ملغيا بذلك جهوية صناعة اإلمسنت يف اجلزائر، ،GICAابجملمع الصناعي إلمسنت اجلزائر 
 توضيحها يف الشكل ادلوايل: 
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 GICA  : زلفظة رلمع(1-4)الشكل رقم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.www.industrie.gov.dz/IMG/pdf/GICA.pdf.consulté le 12/05/2019Source:  

 

 : GICA تعريف رلمع  .2

فرعا  23، يتكوف من جزائري دينارف مليو  358مليار و 25ىو شركة مسامهة برأمساؿ قدره:  GICAرلمع 
البواقي، يف كل من بشار وأـ ين عا لإلمسنت السابقة، مصنعني جديدمصن 12استلم مؤخرا إضافة إىل  متخصصا،

 يلي: فأصبح يشمل اجملمع ما توسعة القدرة اإلنتاجية دلصنعي الشلف والزىانة، إىل جانب استكماؿ أشغاؿ

 11 .مصنعا لإلمسنت 
 00 ع. شركات ذبمي 
  .شركة توزيع مواد البناء 
  .شركتني للصيانة الصناعية 

 
 

 

http://www.industrie.gov.dz/IMG/pdf/GICA.pdf.consulté%20le%2012/05/2019.
http://www.industrie.gov.dz/IMG/pdf/GICA.pdf.consulté%20le%2012/05/2019.
http://www.industrie.gov.dz/IMG/pdf/GICA.pdf.consulté%20le%2012/05/2019.
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 .شركة للمساعدة الفنية 
  .مركز تدريب وتطوير 
   .شركة أمنية واحدة 

 :يوضح ذلك الشكل ادلوايلو 
 GICA: توزيع مصانع اإلمسنت جملمع (2-4)الشكل رقم

 
 .بتصرؼ 2019/05/12 خ اإلطالعاتري www.gica.dz.موقع  ادلصدر:

 ائرصناعة اإلمسنت يف اجلز واقع وآفاق  ادلطلب الثاين:
ستطاعت صناعة اإلمسنت أف تفرض مكانتها يف السوؽ احمللية، حيث شرعت اجلزائر يف تلبية احتياجاهتا ا

اسة اليت من مادة اإلمسنت بعد أف كانت من أكربي مستوردي ىذه ادلادة، ويرجع الفضل يف ذلك إىل السي
ستثمارات الضخمة اليت مت ربقيقها يف السنوات األخرية، عمومية يف ىذه اجملاؿ من خالؿ االرمستها السلطات ال

واليت مسحت بفتح مصانع جديدة خلقت توسعا يف دائرة مصانع اإلمسنت عرب ربوع الوطن، حيث انتقل عددىا 
 من شأاها أف ذبعل البلد يف ادلستقبل عنصرا ، واليت2017مصنعا سنة  17ستقالؿ إىل مصانع قبل اال 3من 

 فاعال يف سوؽ التصدير. 

http://www.gica.dz/
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يف ىذه الصناعة، الذي حيتل الرايدة  GICAقتصاديني منهم رلمع اشط يف ىذا القطاع أربع متعاملني وين     
ي مليوف طن سنواي من خالؿ اخلط اجلديد الذ 2بطاقة قدرىا  توسعات منها مصنع عني الكبرية حيث دخل يف

، كما أطلق أربعة مشاريع منها مشروع لرفع قدرة اإلنتاج 2017دخل حيز اإلنتاج خالؿ الثالثي األوؿ من سنة 
، وكذا مشروع مصنع الزىانة 2018مليوف طن سنواي الذي دخل اخلدمة يف الثالثي األوؿ من  2دبصنع الشلف 

مشروعني إلصلاز مصنعني جديدين، ، و 2020مليوف طن سنواي والذي سيدشن سنة  1,5دبعسكر بطاقة تقدر 
مليوف طن سنواي، ومصنع  2,2بقدرة  2019أبـ البواقي والذي دخل حيز التشغيل يف مارس   Sigusمصنع

Saoura 2020نطالؽ إنتاجو يف مارساقع نتاج مليوف طن سنواي يتو إشار بشراكة جزائرية صينية دبعدؿ بب ،
من اإلنتاج الوطين،  %60مليوف طن سنواي ما يعادؿ  13ما يقارب  2016حيث بلغ إنتاج اجملمع بسنة 

مليوف طن سنواي يف غضوف سنة  20إىل حوايل  GICAوستسمح سلسلة التطويرات ىذه برفع طاقة رلمع 
حتياجات السوؽ احمللية، بعد أف كانت تبلغ اتلبية ، سعيا منو ضلو التصدير بعدما ساىم بفعالية يف 2020

مليوف دوالر  500، حيث قدرت بقرابة 2015و 2014ادة أرقاما قياسية خاصة سنة الواردات ادلتعلقة هبذه ادل
 .1ماليني طن 6بكميات ذباوزت 

 ينتج أكثر من 2002يف ادلرتبة الثانية والذي ينشط يف اجلزائر منذ  LafargeHolcimأييت ادلتعامل األجنيب      
  .ن اخلواصتعاملني جزائريني آخرين مماليني طن سنواي، متبوعا دب 8

وقد توزعت الطاقة اإلنتاجية دلادة اإلمسنت يف اجلزائر حسب سلتلف ادلنتجني الرئيسيني هبذا القطاع لسنة      
 كما يف الشكل ادلوايل:   2018

 : الطاقة اإلنتاجية لإلمسنت للمنتجني الرئيسيني يف اجلزائر(3-4)الشكل رقم
 الوحدة: مليون طن                                                                               

 
 ابإلعتماد على معطيات من الشركة  excelسلرجات برانمج ادلصدر: 

                                                 
-، نوفمرب00، وزارة الصناعة وادلناجم، اجلزائر، رقم Algérie Industrie، رللة واعدة وآفاق جيدة آداءات ،اإلمسنت صناعة مرمي زايت،1

 .04، ص.2017ديسمرب
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مليوف طن سنواي،  14 كانت حبصة أكرب قدرت بػ  GICAمسامهة رلمع  نرى أف السابقالشكل من خالؿ      
مليوف طن يف  12,6من  2017مليوف طن يف عاـ  14 على أساس سنوي إىل ٪11اجملموعة بنسبة  وارتفع إنتاج

سطيف يف الربع ب صنع إمسنت عني الكبريةخط إنتاجي اثين دبرتفاع إىل افتتاح ، ويعود سبب اال2016سنة 
مليوف طن سنواي، أما عن مصنع البسكرية لإلمسنت  11دبقدار  LafargeHolcimاألوؿ، لتأيت بعده مسامهة 

مليوف طن وابقي ادلنتجني  30طن سنواي، فبهذا تكوف قدرة ادلنتجني الرئيسيني  مليوف 5فمقدار حصتو كاف 
 مليوف طن.36,9 مقدرة بػ  2018مليوف طن سنواي، لتصبح الطاقة اإلنتاجية للجزائر لسنة  6,9دبقدار 

 20مع  2020مليوف طن سنواي حبلوؿ سنة  40,6ومن ادلتوقع أف تصل الطاقة اإلنتاجية احمللية لإلمسنت إىل 
 وىذا ما سيوضحو اجلدوؿ ادلوايل: ، 1لوحدىا GICAمليوف طن سنواي من 

 وتطوراته ادلستقبلية : إنتاج اإلمسنت يف اجلزائر(1-4)اجلدول رقم 
 الوحدة: مليون طن 

 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

 47,9 40,6 38,9 36,9 27,9 26,9 الطاقة اإلنتاجية

 إستنادا على معطيات من الشركة باحثةمن إعداد ال ادلصدر:

 ولتوضيح معطيات اجلدوؿ أعاله نستعني ابلشكل التايل:
 وتطوراته ادلستقبلية : إنتاج اإلمسنت يف اجلزائر(4-4)الشكل رقم

 
 ابإلعتماد على معطيات اجلدوؿ السابق  excelسلرجات برانمج ادلصدر: 

ناعة اإلمسنت تتزايد بوترية جيدة حيث بلغت نالحظ من خالؿ الشكل أعاله أف إمكانيات اجلزائر يف ص
، 2022سنة  سنواي/مليوف طن 47,9تصل إىلومن ادلتوقع أف  2016سنواي سنة /مليوف طن 26,9الطاقة اإلنتاجية 

                                                 
1
Philippe MONESTES, Construction materials to become a primary non-oil export,The report Algeria, 

oxford business group, 2017, P.95. 
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حبكم  2018وما ديكن قولو أف صناعة اإلمسنت يف اجلزائر أصبحت قوية ومالمح التصدير ظهرت خالؿ سنة 
 تلك السنة، وىذا ما سيعرضو اجلدوؿ ادلوايل: بتداء مناالطلب  فاؽالعرض 

 ةادلستقبلي اوتطوراهت : ادلنظورات احمللية للعرض والطلب على مادة اإلمسنت يف اجلزائر(2-4)اجلدول رقم
 الوحدة: مليون طن                                                                                            

 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

 43 37 34 30 24 20 اإلنتاج الفعلي

 0 0 0 0 1 5 اإلسًتاد

 31 29 27 25 25 25 الطلب احمللي

 12 8 7 5 0 0 فائض اإلنتاج

 إستنادا على معطيات من الشركة باحثةمن إعداد ال ادلصدر:

 ولتوضيح معطيات اجلدوؿ أعاله نستعني ابلشكل التايل:
 وتطوراهتا ادلستقبلية ادلنظورات احمللية للعرض والطلب على مادة اإلمسنت يف اجلزائر: (5-4)الشكل رقم 

 
 ابإلعتماد على معطيات اجلدوؿ السابق  excelسلرجات برانمج ادلصدر: 

 5حققت اجلزائر فائض يف اإلنتاج وألوؿ مرة قدره  2018من خالؿ ادلنحى أعاله نرى أنو خالؿ سنة      
 .2022مليوف طن حبلوؿ سنة  12من ادلتوقع أف يصل ىذا الفائض إىل مليوف طن، و 
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ما  2022كما أف اإلنتاج الفعلي قد فاؽ الطلب احمللي بوترية متزايدة، حيث من ادلتوقع أف يصل يف سنة     

ذلك دخوؿ  نصلر عاسًتاد منعدمة، وقد ف قيمة االمليوف طن سنواي، ىذا ما أسفر على أف تكو  43قيمتو 

عملية  2017اجلزائر يف ديسمرب LafargeHolcim أطلق رلمع  جلزائر مرحلة تصدير مادة اإلمسنت، حيثا

، يف إطار طموح يبلغ 2020 مليوف من اإلمسنت يف آفاؽ 2تصدير وىي عملية تدخل يف إطار مساعيو لتصدير 

 .1مليوف طن سنواي 5

، وقد 2018مليوف طن من اإلمسنت يف سنة  1.5 -1فقد كاف يهدؼ إىل تصدير  GICAأما ابلنسبة جملمع      

طن من الكلنكر وىو  200.000على عقد تصدير  Sodismacوقع خالؿ أفريل من ىذه السنة عرب فروعو 

ادلكوف األساسي دلادة اإلمسنت، موزعة على عدة شاحنات ضلو السوؽ األوروبية، وقد سبت أوؿ عملية تصدير 

نطالقا من ميناء جن جن اطن بداية ماي من نفس السنة،  45.000حو يف إطار ىذا العقد بكمية تقدر بن

جبيجل، وقد شرع اجملمع بدوره يف مفاوضات مع زابئن آخرين من أجل التصدير ضلو بلداف أوروبية وإفريقية 

 . 2أخرى

لذي وا ومن جانب آخر قاـ مصنع أولف لإلمسنت ادلملوؾ من طرؼ اجملمع اخلاص اذلامل الواقع أبدرار،     

طن من اإلمسنت الرمادي برا ضلو النيجر، ويرغب يف  950بتصدير حوايل  2017دخل حيز اإلنتاج شهر ديسمرب

مواصلة التصدير بصفة منتظمة وبكميات كبرية يف ادلستقبل، وذلك بتخصيص جزء كبري من إنتاجو للتصدير، 

 .3( مليوف طن سنواي01حبيث يصل إىل حوايل )

ديدة اليت سبتلكها اجلزائر أف يكوف ذلا أتثري على السوؽ اخلارجية، ولتوضيح ذلك أكثر وديكن للقدرات اجل     

 نستعني ابلشكل ادلوايل:

 

 

 

                                                 
، 01، وزارة الصناعة وادلناجم، اجلزائر، رقم Algérie Industrie، رللة اجلزائر تصدر أوىل شحنات اإلمسنت إىل األسواق العادليةشكرية بيداوي، 1

 .25، ص.2018الثالثي الثاين 
 .25-24.ادلرجع نفسو، ص ص 2 

3
Ministre de l'Industrie et des Mines, http://www.mdipi.gov.dz/?Premieres-exportations-de-ciment, page 

consultée le 22/02/2019. 

  

http://www.mdipi.gov.dz/?Premieres-exportations-de-ciment
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 وتطوراهتا ادلستقبلية من اإلمسنت : صادرات اجلزائر(6-4)رقم شكلال
 الوحدة: مليون طن                                                                                          

 
 عتماد على معطيات من الشركةابال  excelسلرجات برانمج ادلصدر: 

، وتستند يف 2023مليوف دوالر حبلوؿ سنة  500قيمتو  وهتدؼ احلكومة أبف تكوف صادرات اإلمسنت ما
مسنت إىل مليوف طن من اإلمسنت حبلوؿ ىذا الوقت، ووصلت صادرات اإل 15و  10ذلك إىل فائض يًتاوح بني 

مليوف طن من  1.2مليوف طن قريبا مع توفري  2، ومن ادلتوقع أف يرتفع ىذا إىل 2018مليوف طن يف سنة  1
 .1مليوف طن سنواي 8إىل  2222، لتصل قيمة صادرات ىذه ادلادة حبلوؿ  GICAرلمع

 2019من سنة مليوف دوالر أمريكي يف األشهر اخلمسة األوىل  30وارتفعت قيمة صادرات الكلنكر إىل 
2018 مليوف دوالر أمريكي يف نفس الفًتة من سنة 3,2مقارنة ب 

2. 
  ختيار قطاع صناعة اإلمسنتامربرات ادلطلب الثالث: 

فهو مادة أساسية تستخدـ على نطاؽ صناعات احلديثة، يلعب اإلمسنت يف وقتنا احلايل دورا زلوراي يف ال
فما نشهده دلنشآت االجتماعية واالقتصادية، تهيئة العمرانية، وكل ابقطاع البناء وال واسع يف كثري من العمليات

إىل ىذه ادلادة اجلوىرية وما يطرأ األبراج الشاىقة، واجلسور يرجع  ىذه األايـ من وجود انطحات السحاب،
 عليها من تطورات يف صناعتها. 

 أمهية صناعة اإلمسنت: .1
دلا ذلا من دور على الصعيدين  قتصاد،ساسية إلنعاش االالدوافع األ منوديكن اعتبار صناعة اإلمسنت      

 جتماعي للبلد، وديكن حصر ىذا الدور يف النقاط التالية:  واال قتصادياال

                                                 
1
Global Cement Directory, https://www.globalcement.com/news/item/8746-algeria-targets-cement 

exports-of-us-500m-by-2023, page consultée le 22/02/2019. 
2
Ibid, page consultée le 22/07/2019. 
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 دخلت اجلزائر مرحلة تصدير مادة اإلمسنت وولوج عامل األسواؽ اخلارجية، األمر الذي  قتصادي:الدور اال
فبعد أف كانت من ادلستوردين دلادة اإلمسنت الرمادي إىل غاية  يؤسس دلرحلة اقتصادية جديدة ابلنسبة للبلد،

ية تصب يف من الدوؿ ادلكتفية ذاتيا وادلتوجهة إىل عامل التصدير، وىي عمل 2017، أصبحت يف سنة 2015سنة 
صادر ، حبثا عن مًتقية وتنويع الصادرات خارج قطاع احملروقاتقتصادية للدولة وادلتعلقة بأىداؼ اإلسًتاتيجية اال

 قتصاد الوطين.، اليت تساىم بدورىا يف تنمية االجديدة جللب العملة الصعبة
 ىذا  يساىم قطاع اإلمسنت يف استحداث مناصب شغل كثرية هبدؼ امتصاص البطالة جتماعي:الدور اال

ىذه ، ففي اجلزائر صلد كل من القطاع العاـ واخلاص يف على غرار ربسني الظروؼ وتوفري الرفاىية للمجتمعات
الصناعة يستقطب عددا كبريا من اليد العاملة بصفة مباشرة أو غري مباشرة، خاصة مع التطورات اليت مست 
ىذا القطاع، سواء بزايدة عدد ادلصانع، أو توسع البعض منها، والذي أسفر عن زايدة عدد ادلوظفني هبذا 

 Biskriaو GICA ، LafargeHolcimيف كل من رلمع 2019القطاع، وىذه قراءة لعدد ادلوظفني لسنة 

Ciment :موضحة يف الشكل ادلوايل 
 2019: عدد ادلوظفني بقطاع اإلمسنت يف اجلزائر لسنة (7-4)الشكل رقم

 
 عتماد على معطيات من موقع الشركاتابال  excelسلرجات برانمج ادلصدر: 

 األثر البيئي لصناعة اإلمسنت: .2
تتسبب يف انبعاث   حيثمن أكثر العمليات ادللوثة للبيئة،  ابلرغم من أمهية اإلمسنت فإف عملية إنتاجو

كميات كبرية من الغازات الضارة، من أمهها غاز اثين أكسيد الكربوف، ادلسؤوؿ الرئيس يف حدوث ظاىرة 
من رلمل انبعااثت  %5االحتباس احلراري، وتقدر األحباث أف العملية التصنيعية لإلمسنت يف العامل تسهم بنحو 

 2,2ويتوقع أف يبلغ اإلنتاج العادلي من اإلمسنت ما يقارب ذي اآلاثر السلبية على البيئة،  يد الكربوفاثين أكس

، وما ىذا يزيد من 2050مليار طن سنة  4,2مليار طن سنواي، وحيتمل أف ىذه الكمية سوؼ تتضاعف لتبلغ 
ىذا ما أسفر عن وجود ربدي ، %10نسبة إسهاـ ىذه الصناعة يف انبعاث غاز اثين أكسيد الكربوف بنسبة 
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 وديكن تناوؿمن أجل إنتاج أنواع جديدة من اإلمسنت الصديقة للبيئة ربت مسمى اإلمسنت األخضر، للباحثني 
  ادللواثت اليت تسببها صناعة اإلمسنت على البيئة كما يلي:

  :احل إنتاج اإلمسنت، تصدر األتربة منذ بداية إنشاء ادلصنع وتستمر خالؿ تشغيلو عرب مر ادلخلفات الصلبة
 بدءا من عملية استخراج احلجارة إىل غاية التعبئة: 

 التفجري واستخراج احلجارة كمواد أولية.  -
 عملية نقل وتكسري ادلواد األولية.   -
 ذبفيف وطحن ادلواد األولية -
 مستودعات اخللط.    -
 الفرف. -
 تربيد الكلنكر.   -
 طحن الكلنكر واجلبس -
 النقل والتخزين.   -
 . التعبئة  -

وتسبب ىذه اجلسيمات نتيجة التعرض ذلا معظم األضرار الصحية، كواها ربتوى على جسيمات متناىية يف 
جزء يف ادلليوف، زبًتؽ ىذه اجلسيمات طريقها حىت تصل إىل الرئة مسببة أعراض مرضية  10الصغر أقل من 

األخرى البطارايت، األكياس ومواد  ، ومن ادلخلفات الصلبة)سلتلفة )مثل الربو، السعاؿ واألزمات التنفسية...
 التغليف، ادلخلفات الطبية، سللفات ورشات الصيانة...إخل 

 يستخدـ يف صناعة اإلمسنت الوقود الصلب )الفحم احلجري( كما يف بعض الشركات نبعااثت الغازية: اال
لوقود يف األفراف غازات من األوروبية، الوقود السائل )زيت الوقود( والغاز الطبيعي، فتنتج عن عمليات احًتاؽ ا

 أمهها:
األرض، كوف زايدة نسبة غاز اثين  حرارة درجة رتفاعال يعترب مسببا رئيسيا :CO2غاز اثين أكسيد الكربون  -

أكسيد الكربوف يف اجلو تؤدي إىل زايدة امتصاص اإلشعاعات احلرارية واالحتفاظ هبا، فتؤدي إىل ارتفاع درجة 
ع استمرار الزايدة يف نسبة غاز اثين أكسيد الكربوف يف اجلو الناذبة عن حرؽ الوقود اجلو عن معدذلا الطبيعي، وم
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سيؤدي ذلك على ادلدى الطويل إىل ارتفاع درجة حرارة طبقات الغالؼ اجلوي، لذلك فإنو من ادلتوقع أف ترتفع 
2050مع سنة و دبقدار درجتني أو ثالث درجات درجة حرارة اجل

1. 
ع درجة احلرارة اجلو هبذا الشكل سيؤدي إىل انصهار جزء من طبقات اجلليد اليت ومن ادلتوقع أف ارتفا 

 2030تغطي القطبني شلا سيؤدي إىل ارتفاع مستوي سطح ادلاء يف البحار واحمليطات بشكل كبري، ففي سنة 
قادـ، كما أف سم مع اهاية القرف ال 65سم وتصل ىذه الزايدة إىل  20يتوقع زايدة منسوب مياه احمليطات حبوايل 

كما أف  ادلياه اجلوفية سوؼ تتلوث، وكذلك األراضي الزراعية ستفقد صالحيتها للزراعة نتيجة لزايدة ادللوحة،
توزيع سقوط األمطار سوؼ خيتل ويتأثر اإلنتاج العادلي للمحاصيل الزراعية، كما أف الثروة السمكية ستتأثر 

هدد العامل بفقداف مصدر من مصادر الطعاـ، فيؤدي ذلك إىل والنظاـ البحري سوؼ خيتل بوجو عاـ وابلتايل ي
اإلخالؿ ابلتوازف الطبيعي وتغري الًتكيب الطبيعي لسطح األرض مسببا ضررا ابلغا ابإلنساف وادلضار الناذبة عن 

 . 2ديكن إصالحها إىل األبد ذلك ال
 والشكل ادلوايل يوضح أكثر الدوؿ ادلنتجة لغاز اثين أكسيد الكربوف:

 CO2أكثر الدول ادلنتجة لغاز : (8-4)شكل رقمال
 ك/طن مالوحدة:                                                                                       

 
 .22/07/2019. تاريخ اإلطالع Climate Tracker.orgعتماد على معطيات من موقع ابال  excelسلرجات برانمج : ادلصدر

ء يف ادلليوف، حيث ارتفع جز  404حوايل  2017بلغ تركيز غاز اثين أكسيد الكربوف يف اذلواء خالؿ سنة      
وىذا حسب ما أظهرتو بياانت اللجنة الوطنية  جزء من ادلليوف سنواي، 1,8دبعدؿ  2008منذ سنة  تركيزه

أييت ىذا االرتفاع جراء معدالت االنبعاث اذلائلة للغاز ، وNOAAجلوي األمريكية للمحيطات والغالؼ ا
 والشكل ادلوايل يوضح ذلك:

                                                 
 .3، ص.ما ال تعرفه عن غاز اثين أكسيد الكربونابسم اجلرواين، 1
  .4ادلرجع نفسو، ص. 2

 الهند أمريكا الصين
 روسيا

 اليابان
 الدول األخرى

10,60 

5,20 
2,50 

1,70 
1,30 

14,70 

 CO2غاز 

http://climatetracker.org/
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 2017 - 2008يف اذلواء بني سنيت  CO2تركيز غاز : (9-4)الشكل رقم
 يون/جزء ابدللالًتكيزالوحدة:                                                                                 

 
 .22/07/2019. تاريخ اإلطالع Climate Tracker.orgابإلعتماد على معطيات من موقع   excelسلرجات برانمج ادلصدر: 

بلغ  2015 – 2008 سنيتأف معدؿ الزايدة يف كمية االنبعااثت بني  ECوتظهر بياانت ادلفوضية االوروبية 
جزء يف ادلليوف يف ذات الفًتة  14مليوف كيلو طن، شلا أدى اىل ارتفاع تركيز الغاز يف اذلواء دبعدؿ  4حوايل 

 وديكن توضيح ذلك يف الشكل ادلوايل:

 2015 - 2008بني سنيت  CO2حجم اإلنبعااثت العادلية لغاز : (10-4)الشكل رقم
 /طنكالوحدة:م                                                                                        

 
Source: Climate Tracker.org. page consultée le 14/05/2019. 

وىو غاز ساـ عدمي اللوف ذو رائحة قوية ينطلق يف الغالؼ اجلوي  نتيجة : SO2غاز اثين أكسيد الكربيت  -
حم احلجري، ادلازوت والغاز الطبيعي، لو آاثر ضارة حيث يتحوؿ يف اذلواء إىل محض الكربيت عملية حرؽ الف

نتيجة لتأكسده إىل اثلث أكسيد الكربيت وتفاعلو مع خبار ادلاء، مسببا األمطار احلمضية اليت ذلا أتثريات 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

384,99 386,80 388,42 
390,74 392,41 

394,86 
397,27 

399,30 
402,36 403,95 

 في الهواء CO2 تركيز

http://climatetracker.org/
http://climatetracker.org/
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وأتثريا خطريا  شية العني واجللدلو هتيج يف أغ مدمرة على النبااتت واحليواانت ادلائية، أما عن اإلنساف فيسبب
 لتهاب القصبات اذلوائية وضيق التنفس وآالـ يف الصدر وتشنج احلباؿ الصوتية ...(.  اابجلهاز التنفسي )

يف الطبيعة، والناذبة من تفاعل النيًتوجني  من أكثر أنواع األكاسيد انتشارا تعترب: NOxأكاسيد النيًتوجني  -
عمليات احًتاؽ الفحم والغاز الطبيعي يف األفراف،  عالية كما ىو احلاؿ يف مع األكسجني، ربت درجة حرارة

فتسبب تلوث اذلواء اجلوي زلدثتا ثقبا يف طبقة األوزوف وتكوين األمطار احلمضية، أما على صحة اإلنساف 
ضرارا كبرية فتسبب أضرار كبرية يف الرئتني، وتؤثر على األغشية ادلخاطية يف األنف وعلى العينني، كما تسبب أ

  على احليواانت والنبااتت.
حًتاؽ غري التاـ للغاز الطبيعي، يعرؼ ابلقاتل الصامت ينتج عن اال غاز: COغاز أول أكسيد الكربون  -

وىو غاز عدمي اللوف والرائحة وليس لو ذوؽ لكنو جد ساـ، فهو دينع الدـ من امتصاص األكسجني، والتعرض 
 : 1ر منهاذلذا الغاز يسبب أعراض عديدة نذك

  .ظهور حالة الدوراف واإلغماء 
 .اإلرىاؽ وقلة نشاط اإلنساف وقلة إنتاجو 
 سمم يف ووفاة اإلنساف عند بلوغ درجة التوقد يسبب فقداف الوعي  ،فقػػداف القدرة على التحكم والسيطرة

 الًتكيزات العالية.  
، 2030-2020الحتباس احلراري يف أفق نبعااثت الغازية ادلتسببة يف اجددت اجلزائر التزامها بتخفيض االو 

ابألردف، والذي يهدؼ إىل احلفاظ على معدؿ ارتفاع درجة  2015دبوجب اتفاؽ ابريس حوؿ الطاقة ادلوقع يف 
مسامهتها الوطنية اليت تتوقع زبفيض نسبة  2015درجة مئوية، وعرضت اجلزائر يف  2حرارة األرض ربت 

، وديكن ذلذا 2020ابتداء من سنة  ىذا، و %22إىل  %7احلراري من  انبعااثت الغاز ادلتسببة يف االحتباس
، ويتشكل ىذا ادلشروع من زبفيض انبعااثت ثالث أنواع من الغازات 2030يف أفق  %22التخفيض أف يبلغ 

 (.N20) سالنيًتو ( وأوكسيد CH4( وادليثاف )CO2ادلهمة وىي غاز اثين أكسيد الكربوف )
 وايت اإلنبعااثت اذلوائية يف تصنيع اإلمسنت يف اجلدوؿ ادلوايل:وديكن توضح سلتلف مست     

 
 
 

                                                 
 .42، ص.2007، الطبعة األوىل، دار اليازوري العلمية، عماف، األردف، صحة البيئة وسالمتهاعصاـ محدي الصفدي، نعيم الظاىر،  1
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 نبعااثت اذلوائية يف تصنيع اإلمسنت: سلتلف مستوايت اال(3-4)اجلدول رقم
 القيمة اإلرشادية الوحدة ادللواثت

 30 3ميليغراـ/اننو مًت نظاـ الفرف اجلديد–ادلواد اجلسيمية 

 100 3ميليغراـ/اننو مًت األفراف ادلوجودة-ادلواد اجلسيمية

دبا فيها تربيد األحجار  األخرىادلصادر احملددة ، الغبار
 .اإلمسنتية وطحن األمسنت

 50 3ميليغراـ/اننو مًت

 400 3ميليغراـ/اننو مًت SO2اثين أكسيد الكربيت

 600 3ميليغراـ/اننو مًت NOXأكاسيد النيًتوجني

 10 3ميليغراـ/اننو مًت كلوريد اذليدروجني

 1 3ميليغراـ/اننو مًت اذليدروجني فلوريد

 10 3ميليغراـ/اننو مًت العضوي الكربوف إمجايل

 0.1 3ميليغراـ/اننو مًت فيوراانت/ديوكسينات

 0.05 3ميليغراـ/اننو مًت (Cd+Tl)والثاليـو   الكادميـو

 0.05 3ميليغراـ/اننو مًت (Hg) الزئبق

 0.5 3ميليغراـ/اننو مًت ادلعادف إمجايل

، 2007أفريل 30، رلموعة البنك الدويل،إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة اخلاصة بتصنيع األمسنت واجلري :ادلصدر
 .13ص.

 :مت  يالمسة ادلياه ألتربة األفراف الذربدث أعلى مستوايت تلوث الصرؼ السائل عند م ادلخلفات السائلة
 : 1التالمسوىناؾ ثالثة مصادر رئيسية حلدوث ىذا  ذبميعو،

تؤدى إىل استخالص ادلواد الصلبة غري ذائبة إلعادة استخدامها، وىف  واليتLeaching عملية الًتشيح  -
 النهاية يصرؼ انتج الًتشيح.  

برؾ  عادة استخدامها حيث يضخ ادلعلق يفالتخلص من معلق األتربة الرطبة دوف اسًتجاع ادلواد الصلبة أو إ -
 الصلبة ويصرؼ ماء الًتشيح.  الًتسيب ويًتؾ لتًتسب ادلواد

للتخلص من  الصرؼ السائل الناتج عن جهاز غسيل الغازات ادلستخدـ يف غسيل انبعااثت الفرف الغازية -
 أتربة الفرف.

 

                                                 
 . 26، ص.2002، ديسمربدليل التفتيش على صناعة اإلمسنت1



 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعالفصل ال

157 

 

 كما توجد مصادر أخرى لتلوث مياه الصرؼ:     
تكوف مياه ورشات الصيانة، واليت إذا مت صرفها على شبكة الصرؼ سوؼ  الزيوت والشحـو ادلستهلكة يف -

 زيتية تلحق ضررا بشبكة اجملاري، وكذا منظر ادلسطحات ادلائية.
 مياه التربيد واليت ربتوي على تركيزات مرتفعة من ادلواد الصلبة الذائبة وكذا العالقة.   -
 مياه الصرؼ الصحي. -
  :األولية،  وادتنتج الضوضاء دبصانع اإلمسنت نتيجة عمليات طحن وتكسري ادلالضوضاء واإلجهاد احلراري

رتفاع ضغط الدـ والتأثري على اجلهاز العصيب، ابإلضافة إىل ظهور العديد استمراريتها يف اواليت تتسبب حبكم 
من ادلشاكل ادلتعلقة ابلسمع والًتكيز إذا مت التعرض ذلا لفًتات طويلة، أما اإلجهاد احلراري فهو ما يتعرض لو 

 . 1العماؿ نتيجة حلرارة تشغيل األفراف
 ستهالؾ كميات كبرية من الطاقة، فإلنتاج طن واحد من اصناعة اإلمسنت  تتطلب عمليةالك الطاقة: ستها

كيلوغراـ من البًتوؿ،   130إىل  60ستهالؾ من اكيلوغراـ وقود احفوري تقريبا أو  100يلـز حرؽ  اإلمسنت
من  %50 - %40جد أف ، كما و )كيلووات من الكهرابء ) تعادؿ استهالؾ منزؿ صغري يف شهر  110واستهالؾ 
 .نتاج الكلية متعلقة ابلطاقةتكلفة اإل

 أساليب احلد من األثر البيئي لصناعة اإلمسنت: .3
 يلي:   وىناؾ العديد من الطرؽ واألساليب للحد من ىذه ادللواثت البيئية نذكر منها ما

  :أدخل برانمج األمم ادلتحدة للبيئة استخدام أسلوب اإلنتاج األنظفUNEP إلنتاج األنظف أوؿ مفهـو ا
، فهو التطبيق ادلستمر إلسًتاتيجية بيئية وقائية تعمل على تقليل ادلخلفات من ادلنبع، لتحقيق  1989مرة عاـ 

كفاءة يف العمليات اإلنتاجية، حيث يتم ترشيد استهالؾ ادلواد، ادلاء، الطاقة وخفض اذلواء، ادلاء والًتبة والعمل 
ص منها، كل ىذا لزايدة الكفاءة البيئية وتقليل ادلخاطر، كما أنو يعفي من على اسًتجاع ادلخلفات بدؿ التخل

 .2قتصادية كثريةاات البيئية، وحيقق عوائد ووفرات الكثري من ادلسؤولي
  :ةعادإإلضافة إىل خواص ادلادة ادلراد إىل توفر التقنية الالزمة اب ربتاج عملية التدويراسًتجاع وإعادة التدوير 

 أو من ادلتهدمة األبنية أنقاض سللفات من إما تدويرىا إعادة ديكن اليت اخلرسانة على احلصوؿ نتدويرىا، وديك
مسنت ارجاع اخلرسانة إىل مكوانهتا األصلية من إوأساس ىذه التقنية يقـو على  والبناء، اإلنشاء أعماؿ سللفات

نصرين األساسيني لكل لذين يشكالف العالسيليكا اخلفات ىي مواد غنية ابلكالسيـو و على اعتبار أف ادل ،وركاـ

                                                 
 .12، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، األردف، ص.تطبيقات اإلنتاج األنظف يف صناعة اإلمسنتاخلالدي، دمحم 1

 .150، ص.2011، وكالة الصحافة العربية، امات الطحالبدستخاالوقود احليوي و علي دمحم عبد هللا، 2
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اإلمسنت، كوف أف األجزاء الغنية ابلكالسيـو ربوؿ إىل مواد رابطة ابدلعاجلة احلرارية لتخلط بعدىا من الركاـ و 
لوجيا، فهذا ادلشروع سيقـو بزايدة الطلب و نمكونة مالط إمسنيت، وقد طورت ىذه التقنية يف جامعة دلفت للتك

دامها يف استخة اخلرسانة إىل موادىا األولية و اليت ستكوف عالية القيمة من خالؿ إعادة و على سللفات اخلرسان
كذا احلاؿ لإلمسنت ادلنتج وف صاحلا لالستخداـ كركاـ جديد و حيث أف الركاـ ادلنتج سيك ،تطبيقات عالية األداء

 :1يلي هتدؼ ىذه العملية إىل مامن سللفات اخلرسانة، و 
 كسيد الكربوف ادلنبعث من مصانع اإلمسنت. أو نبعااثت اثين اة من خالؿ تقليل زايدة النوعية البيئي -
 اخلامات من خالؿ استخداـ سللفات اخلرسانة. تقليل استنزاؼ ادلوارد األولية و  -
 تقليل حجم النقل من خالؿ إعادة التدوير يف ادلوقع.  -
 خلق سلرجات ذات قيمة عالية دلخلفات اخلرسانة. -
  ىتماـ العادلي بتخفيض معدالت زاد االستخدام النفاايت كمصدر بديل: ااقة و ستهالك الطاترشيد

استهالؾ الطاقة يف صناعة اإلمسنت، واليت زبتلف من مصنع آلخر وذلك حسب معيار التقنيات ادلستعملة، 
ستخداـ ذبهيزات أكثر  استخداـ و ىتماـ من أجل ربسني كفاءة االصنيع وعمر التجهيزات، ىذا االطريقة الت

كفاءة طاقواي، والسعي لزايدة مسامهة ادلصادر البديلة للوقود ذات السعر ادلنخفض يف مكوانت الطاقة 
 :  2ذباىات الثالثة التاليةالؾ الطاقة يف صناعة اإلمسنت ابالستهادلستعملة، وتًتكز إجراءات ترشيد ا
ة الرطبة إىل الطريقة اجلافة، يساىم التحوؿ من الطريق حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف عمليات التصنيع: -

استخداـ ادلسخنات ادلسبقة متعددة ادلراحل، استخداـ ادلكلسات ادلسبقة واستخداـ زلركات كهرابئية ومطاحن 
ذات كفاءة عالية يف ربقيق وفر يف استهالؾ الطاقة الكهرابئية واحلرارية يف صناعة اإلمسنت، وىذه بعض 

 لصناعة: اإلجراءات األكثر استعماال يف ىذه ا
   .تطوير نظم التحكم يف العمليات اإلنتاجية 
 ادلتغرية.    فاءة، ووحدات التدوير ذات السرعةاستخداـ احملركات الكهرابئية عالية الك 
  .تطوير تقنيات طحن ادلواد األولية واستخداـ فارزات ديناميكية عالية الكفاءة 
  وادلكلس ادلسبق.  استخداـ طرؽ تصنيع حديثة تعتمد على استخداـ ادلسخن 

نتيجة مزج الكلنكر  يتشكل اإلمسنتختفيض نسب الكلنكر/اإلمسنت وإنتاج اإلمسنت ادلخلوط:  -
إبضافات زبتلف أنواعها ونسبتها حسب نوع اإلمسنت ادلطلوب، فاإلمسنت البورتالندي العادي تبلغ نسبة 

                                                 
-ARSCO.org/article-detail-383-6، 2016جانفي  23، دمحم احملسن، إعادة تدوير سللفات اخلرسانة، منظمة اجملتمع العلمي العريب1

 .08/05/2019، اتريخ اإلطالع 0

 .163-160، ص ص.2011 ، الطبعة األوىل، اجلنادرية للنشر والتوزيع،عماف، األردف،جغرافيا الطاقةذايب نصري، 2

http://arsco.org/article-detail-383-6-0
http://arsco.org/article-detail-383-6-0
http://arsco.org/article-detail-383-6-0
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ستهالؾ النوعي للطاقة احلرارية ض االدة اجلبس، شلا يؤدي إىل زبفيمن ما %5ونسبة  %95الكلنكر فيو حوايل 
   .%15ويف فرنسا تشكل  %19الالزمة، وذبدر اإلشارة إىل أف نسبة ادلواد ادلضافة إىل الكلنكر يف الياابف تشكل 

ىتماـ ازداد اقتصادية والبيئية عتبارات االمن اال انطالقااستخدام الوقود البديل يف صناعة اإلمسنت:  -
والكوؾ  )الصلبة، السائلة واخلطرة(مصادر الوقود البديل مثل النفاايت أبنواعها  ستخداـمصنعي اإلمسنت ال

البًتويل والصخر الزييت كمصادر رخيصة للطاقة تؤدي إىل ترشيد استهالؾ الطاقة، فمثال صلد شركة اإلمسنت 
وقود، كما تستخدـ الوطنية يف دولة اإلمارات ادلتحدة تستخدـ حرؽ إطارات السيارات يف األفراف جبانب زيت ال

ضمن مزيج الوقود ادلستهلك لتصنيع الكلنكر، كما أف  %5شركة مصانع اإلمسنت األردنية جفت الزيتوف بنسبة 
شركة ىولسيم لبناف لصناعة اإلمسنت تعترب الكوؾ البًتويل ادلصدر الرئيسي للطاقة احلرارية الالزمة إلنتاج 

ستخداـ الصخر الزييت يف األفراف الدوارة لصناعة افقد بينت أف  تر ىاوسن األدلانيةاإلمسنت، أما عن ذبربة دو 
  من الطاقة احلرارية ادلستهلكة. %15من ادلواد األولية و %10الكلنكر يساىم بتأمني حوايل 

 واجلدوؿ ادلوايل يوضح استهالؾ ادلوارد والطاقة يف صناعة اإلمسنت:     
 صناعة اإلمسنت استهالك ادلوارد والطاقة يف: (4-4)اجلدول رقم

 معيار الصناعة اإلرشادي الوحدة ادلدخالت حسب وحدة ادلنتج
ميقا جوؿ/طن من  اإلمسنت -طاقة الوقود

 األحجار اإلمسنتية
3.0-4.2 

كيلوواط ساعة/طن  اإلمسنت-الطاقة الكهرابئية
 من اإلمسنت ادلكافئ

90-150 

طحن األحجار -الطاقة الكهرابئية
 اإلمسنتية

طن كيلوواط ساعة/
 مًتي

40-45 

ميقا جوؿ/طن من  اجلري -طاقة الوقود
 اجلري

 األفراف ادلزودة بقائم وتعمل ابلتلقيم ادلختلط 4-4.7
 األفراف احلديثة ادلزودة بقائم واألفراف الدوارة 3.6-6

كيلوواط ساعة/طن  اجلري -الطاقة الكهرابئية
 من اجلري ادلكافئ

 مل ابلتلقيم ادلختلطاألفراف العالية ادلزودة بقائم وتع 5-15
 األفراف العالية احلديثة ادلزودة بقائم واألفراف الدوارة 20-40

 ادلواد
مواد أولية بديلة يتم استخدامها يف 

 إنتاج األحجار اإلمسنتية

%  

2-10 

 الفرف العايل 70/80-0 % مواد أولية بديلة يف إنتاج اإلمسنت
 يف الرماد ادلتطاير 30- ≥0

 .14، ص.2007أفريل30، رلموعة البنك الدويل، بشأن البيئة والصحة والسالمة اخلاصة بتصنيع األمسنت واجلريإرشادات  ادلصدر:
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  :عتربت استدامة لدعم صناعة اإلمسنت، حيث جاءت بو مبادرة التنمية ادل وىذا ماالصحة والسالمة ادلهنية

 .  1األمور يف صناعة اإلمسنت روؼ العمل الصحية واآلمنة للموظفني وادلقاولني من أىمظالتأكد من 
 تعريف شركة اإلمسنت لعني الكبرية ادلطلب الرابع:

لعني الكبرية من الشركات الرائدة يف صناعة اإلمسنت، فقد عادت اجلائزة  SCAEKتعترب شركة اإلمسنت 

حسني اجلودة للشركة، وىذا نظري رلهوداهتا ادلبذولة لت 2018اجلزائرية للجودة يف طبعتها الرابعة عشر لسنة 

 وتطوير منتوجاهتا.

 شركة اإلمسنت لعني الكبرية:تقدمي  .1
 %100ك ، واليت سبلGICAاتبعة للمجمع الصناعي إلمسنت اجلزائر  SPAشركة مسامهة  SCAEKشركة 

كم مشاؿ شرؽ مدينة والية   20مليوف دينار جزائري، وقد مت بناءىا على بعد  2.200من رأس ماذلا وادلقدر 

ىكتار  50 ػقدرت بببلدية أوالد عدواف، ربت مساحة  كم جنوب دائرة عني الكبرية  07عد سطيف، وعلى ب

ابلقرب من احملجر الذي تسمح لو احتياطياتو بتلبية احتياجات التشغيل على ادلدى الطويل، مع متوسط العمر 

و ادلتعلق ابلوحدة اإلنتاجية، عاـ وفقا آلخر التقديرات، وىذا الفرع ى 100ادلتوقع احملتمل ذلذه احملاجر ألكثر من 

 أما ادلديرية العامة فتقع وسط مدينة سطيف.

متالكها خلطي بناء، ابيف إنتاج وتسويق اإلمسنت اخلاص دبواد ال SCAEKويتمثل النشاط الرئيس لشركة 

       طن سنواي واخلط الثاين 1.000.000ػ ب طن سنواي، اخلط األوؿ 3.000.000إنتاج ربت طاقة إمجالية قدرىا 

ات التارخيية اليت واجلدوؿ التايل يوضح أىم احملط عامل 536طن سنواي، بعدد عماؿ قدره  2.000.000ػ ب

 :شهدهتا الشركة

 

 

 

 

 

                                                 
 .2013، ماي  WBCSD، الطبعة الرابعة،مسنت: القواعد اإلرشادية للقياس واإلبالغالسالمة يف صناعة اإل1
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 لعني الكبرية SCAEKشركة اإلمسنت : التطور التارخيي ل(5-4)اجلدول رقم
 احلدث السنة

 إمضاء اإلتفاقية وبداية إنشاء مصنع اإلمسنت بسطيف. 1974
 بداية اإلنتاج يف شهر نوفمرب. 1978
 SNMCإعادة ىيكلة  1982
 .  SCAEKنفصاؿ الشركة عن ابقي وحدات صناعة اإلمسنت الوطنية وأتسيس شركة اإلمسنت بسطيف ا 1998
 ذباوزت الشركة وألوؿ مرة يف اترخيها عتبة إنتاج مليوف طن من اإلمسنت. 2000
 LHO 450/41 .     تزويد ادلصنع جبسر مكشط  .2000 نسخة ISO 9001 قامت الشركة بوضع معايري اجلودة 2002
 يورو. 4750000لًتكيب مصفاة كيسية  للبناء وادلراقبة AAFتوقيع عقد مع شريك  2003
 من أجل أسبتة ورشات اإلنتاج.    ICERإمضاء عقد مع الشركة الفرنسية  2005
ى الفرف من أجل التحكم يف إنبعاث الغبار ومعاجلة الغازات، وىذه التكنولوجيا قامت الشركة بًتكيب مصفاة كيسية على مستو  2006

 استخدمت ألوؿ مرة يف اجلزائر من طرؼ الشركة.
، وحققت ادلرتبة الثانية وطنيا يف رلاؿ 2004نسخة   ISO14001سبكنت الشركة يف شهر جواف من احلصوؿ على شهادة  2008

 محاية البيئة.
، 788.036.560دببلغ  CETIMلنظاـ تصفية الغبار دلنطقة الطهي، وتوقيع عقد مع  تركيب ادلصنع 2009  دج مع كامل االرسـو

 وبدء أعماؿ احلفر وفقا للمواصفات إلنشاء مشروع اخلط اإلنتاج الثاين.
 ػورشة تربيد الكلنكر بتكلفة قدرت ب وتركيب مصفاة كيسية على مستوى، GICAsإعادة ىيكلة اثنية جملمع  2010

 دج.  484.514.410,02
  ISO 9001طن من الكلنكر، مت احلصوؿ على شهادة  1.022.040ذباوزت الشركة ألوؿ مرة يف اترخيها بتجاوز عتبة إنتاج  2011

 OHSASواحلصوؿ على شهادة ادلطابقة  ،2004نسخة   ISO 14001واحلصوؿ على شهادة  ،2008نسخة 

 .2007نسخة   18001
 الفرنسية. Polysius sasأوت مع شركة  23از خط إنتاجي جديد يف إمضاء عقد إصل 2013
 .يجانف 23الفرنسية يف  Polysius sasبدأ تتفيذ العقد ادلمضى مع شركة  2014

 %.35وقرار اجلمعية العامة غري العادية دخوؿ البورصة ورفع رأس ادلاؿ بػ 
 .2016يف أفريل  شركةؿ ويبدأ اإلكتتاب يف أسهم الااعتماد قرار اجلمعية العامة غري العادية برفع رأس ادل 2015
، دمج وحدة مجيلة واليت نشاطها الرئيسي ىو استخراج 2016يف اهاية ديسمرب  ٪93.5بلغ معدؿ تقدـ مشروع اخلط الثاين  2016

ت لشركة نفط يف طن من اإلمسنت النفطي سلم 300ألوؿ مرة على ادلستوى الوطين أنتجت الشركة  .اجلبس إىل الشركة وإعداد
من ادلبلغ اإلمجايل من ٪  5.16، دبعدؿ 2016جواف  13وانتهت عملية اإلكتتاب العاـ األويل لػلشركة يف  ،2016نوفمرب 

 .)شركة إدارة البورصة( SGBVالعرض، فلم ربقق ىذه الصفقة األىداؼ ادلتوقعة وقد مت إعالف فشلها من ِقبل 
مت إطالؽ إنتاج اإلمسنت  طن يف اليـو األوؿ، 2.130مارس واحلصوؿ على أوؿ كلنكر بػ  1الثاين يف البداية الفعالة للخط اإلنتاج  2017

 أبريل، شلا مسح بتعزيز النتائج التشغيلية للشركة. 1ابخلط الثاين يف 
، CRSو  CPJأوت، وىي عالمة مطابقة معايري اجلودة اجلزائرية دلنتجات اإلمسنت  05يف  TEDJمت احلصوؿ على شهادة  2018

 نوفمرب، مع اإلشارة إىل اجلدوؿ الزمين لسحب التحفظات يف احملضر. 01خط اإلنتاج الثاين يف لتوقيع تقرير القبوؿ ادلؤقت ل

 ابإلعتماد على معطيات من الشركة باحثةد المن إعدا ادلصدر:
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 :اذليكل التنظيمي لشركة اإلمسنت لعني الكبرية .2
مسية إلدارة الشركة واإلطار العاـ للتسلسل اإلداري ذلا، فهو الذي حيدد يشكل اذليكل التنظيمي اآللية الر 

ويوضح مواقع الوظائف وارتباطاهتا اإلدارية والعالقات التبادلية بني األفراد كما يوضح حدود السلطة وادلسؤولية 
 داخل التنظيم.

اد على ذبميع طبيعة ونوعية عتمة أبسلوب التصميم الوظيفي أي ابالوقد مت إعداد اذليكل التنظيمي للشرك
بط فيما بينها بعالقات تفاعلية تسمح ابنتقاؿ تتر لتشكيل مديرية فرعية خاصة هبا، و ادلهاـ يف زبصص واحد 

ادلعلومات بكفاءة، بشكل يتناسب مع األىداؼ اليت تسعى إليها، وديكن توضيح ىيكل الشركة يف الشكل 
 التايل:

 لعني الكبريةSCAEK شركة االمسنت (: اذليكل التنظيمي ل11-4الشكل رقم)

 
 عتماد على معطيات من الشركةابال باحثةمن إعداد الادلصدر: 
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، حيث أنشأت لتنمية ادلستدامةىتماما ليتعني أف الشركة بدأت تويل ااذليكل التنظيمي أعاله من خالؿ 
ح السياسات واخلطط ادلتعلقة قًتا امديرية مركزية تسمى دبديرية األمن والتنمية ادلستدامة يدخل ضمن مهامها 

ت ابلوقاية من ادلخاطر ومحاية البيئة، كما تقـو دبراقبة جودة ادلواد األولية إلنتاج اإلمسنت وفقا للمتطلبا
نسانية، تعمل على وضع وتنفيذ سياسة الشركة لتعزيز د مصلحة للنشاطات االجتماعية واإلكما توجالقانونية،

 ع الذي تعمل بو. للمجتمصورهتا ابلنسبة لعماذلا و 
    وطريقة إنتاجهاطبيعة نشاط شركة اإلمسنت لعني الكبرية  ادلطلب اخلامس:

 طبيعة نشاط الشركة: .1
يتضح لنا من اسم الشركة أف النشاط األساسي ذلا ىو إنتاج اإلمسنت ابجلودة ادلطلوبة ويف الوقت ادلناسب، 

ية وتالصقية بوجود ادلاء شلا جيعلها قادرة على ربط سباسك عمة غري العضوية اليت سبلك خواصاادلادة الناىذه 
منتجا مت ذبميعها يف مخسة أصناؼ رئيسية ديكن  27مكوانت اخلرسانة ببعضها البعض، ولإلمسنت العادي 

 توضيحها يف اجلدوؿ التايل:
 جات اإلمسنت العادي: منت(6-4)اجلدول رقم

 اإلسم األنواع الرئيسية
CEM I اإلمسنت البورتالندي 
CEM II اإلمسنت البورتالندي ادلركب 
CEM III إمسنت خبث الفرف 
CEM IV اإلمسنت البوزواليت 
CEM V اإلمسنت ادلركب 

  24، 27، العددادلصدر: ابإلعتماد على اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية           
 .16، ص.2016ماي 

منتجات واليت ديكن تصنيفها يف اجلدوؿ  7ات، بو كما صلد ىناؾ نوع لإلمسنت العادي ادلقاـو للكربيت
 ادلوايل:
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 SRجات اإلمسنت العادي ادلقاوم للكربيتات : منت(7-4)اجلدول رقم

 
 .17، ص.2016ماي 24، 27، العددادلصدر: اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية

 وتقـو الشركة إبنتاج مخسة أنواع من اإلمسنت سبثلت فيما يلي:
 CPJ: CPJ-CEM II/A 42.5 NA 442  

 CRS: CPA-CEM I-42,5 ES NA 443 CRS/ 

 CPA 52.5  

 CPJ 32.5 

 امسنت آابر البًتوؿ. 

مليات ويتبع نشاط إنتاج اإلمسنت ابلشركة أنشطة ذبارية مسؤولة عن تسويق ىذا ادلنتج تبدأ من متابعة ع
 لكوف الشحن على شكل أكياس أو سائيجودة ادلنتج حىت بيعو وتوزيعو، حيث  ىالتخزين لضماف احملافظة عل

 يوضع يف صهاريج الشاحنات.
كما تقـو الشركة أبنشطة الصيانة واإلصالح شلثلة يف ورشات الصيانة ادليكانيكية والكهرابء وصيانة الفرف،        

 ائية.ابإلضافة إىل سلترب للمراقبة ادلستمرة جلودة ادلواد األولية وادلنتجات النصف مصنعة وادلنتجات النه
 طريقة إنتاج اإلمسنت ابلشركة: .2

فاظ جبودة ادلادة األولية وكمية حتت من شركة إىل أخرى، حسب درجة االتعددت طرؽ صناعة اإلمسن
ستهالؾ الطاقة، وعموما ىناؾ ثالث طرؽ أساسية تبدأ من طحن ادلادة األولية حىت احلصوؿ على اإلمسنت ا

 وديكن تلخيصها يف اجلدوؿ التايل:
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 (: طرق إنتاج اإلمسنت8-4قم)اجلدول ر 
 الطريقة اإلجيابيات السلبيات مالحظات

 ىذه الطريقة األصلية إلنتاج اإلمسنت
يتم من خالذلا ربديد إذا كانت ادلادة 

اخلاـ غنية ابدلاء )أكثر من أو يساوي  
22%) 

استهالؾ عاؿ جدا من الطاقة 
 ادلولدة للحرارة

كيلوكالوري 1.200) أكثر من 
 لنكر(من الك للكغ

 استثمارات مكلفة.

 تركيب بسيط لآلالت
ذبانس جيد وسهل 

 التحقيق

 
 

 لرطبةا

تستخدـ يف حالة ىذه الطريقة اندرة و 
 فقرية من ادلاء. أف ادلادة اخلامة

 استثمارات وصيانة مكلفة
 يتطلب وجود حبيبات ابنتظاـ

استهالؾ اقل دلولدات 
كيلوكالوري   800احلرارة )
 من الكلنكر(للكغ 

 
 جافةشبه 

تستخدـ يف حالة أف ادلادة األولية فقرية 
 ( %22جدا من ادلاء )أقل من 

وادلشكل األساسي ىنا يف استهالؾ 
 الطاقة بشكل كبري.

 مشكلة الغبار
 مشكلة التحجري

 تركيب بسيط لآلالت
تهالؾ اقل بكثري اس

   750 دلولدات احلرارة
من  للكغ كيلوكالوري

 الكلنكر

 اجلافة

 عتماد على معطيات من الشركةابال باحثةال من إعدادادلصدر: 
عتماد عليها ىي الطريقة اجلافة، دلا ذلا من شليزات تتوافق مع ني أف أفضل طريقة ديكن للشركة االوقد تب

 معدات واستثمارات الشركة، ونسب ادلواد األولية ادلأخوذة لتكوين اإلمسنت موضحة يف الشكل ادلوايل:
 األولية دلنتج اإلمسنت(: نسب ادلواد 12-4شكل رقم)

 
 ابإلعتماد على معطيات الشركة باحثة: من إعداد الادلصدر

 

90% 

6% 4% 
Calcaire Marne Minerai de fer
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 ابلطريقة اجلافة ابدلراحل الرئيسية التالية: وسبر صناعة اإلمسنت
 :كيلومًت من زلطة اإلنتاج على مستوى زلجرة يف اذلواء حيث   4كل شيء ينطلق على بعد  مرحلة التكسري

ادلواد األولية اخلاـ ادلتمثلة يف احلجر فيتم يف ىذه ادلرحلة استخراج عن طريق التفجري،  يةيتم استخراج ادلواد األول
اجلريي والصلصاؿ ابدلعاجلة ادليكانيكية، حيث يتم ربطيم الصخور ابدلتفجرات على مستوى احملجرة مث نقلها 

مم، وبعدىا  25-0ح بني طن إىل ورشات تكسري منفصلة، أين يتم سحقها لتصب 50-35بواسطة شاحنات تفريغ 
 يتم نقلها إىل وحدات التخزين ابدلصنع عرب سكتني انقلتني.

  :نتقاء ادلواد اخلاـ وطحن احلجر اجلريي ة إعداد ادلواد األولية النيئة ابيتم يف ىذه ادلرحلمرحلة الطحن
، T/H125يل من خاـ احلديد بواسطة ثالث مطاحن تبلغ سعة كل واحدة منها حوا  %4والصلصاؿ مع إضافة 

 ، أما اجلزيئات الدقيقة ادلتبقية فتنقل ىوائيا ضلو صوامع التجانس. La farineويطلق على ادلسحوؽ الناتج 
  :80بعد احلصوؿ على العجينة يتم طهيها بتسخينها مث حرقها وصوال إىل الفرف الدوار ذو طوؿمرحلة الطهي 

خرج يف األخري الكلنكر ليتم تربيده قبل زبزينو يف درجة مئوية، لي 1.450مًت ودرجة حرارة   5,4مًت، وقطر
 الصوامع.  

  :يف ىذه ادلرحلة يتم طحن الكلنكر مع إضافة اجلبس وبعض ادلواد حسب طحن الكلنكر وختزين اإلمسنت
، مث ينقل اإلمسنت احملصل T/H90 النوع ادلراد إنتاجو من اإلمسنت بواسطة مطحنتني قدرة الواحدة منها 

وامع بنقلو ابستخداـ مضخات تعمل ابذلواء ادلضغوط، ويتكوف كل نوع من أنوع اإلمسنت من للتخزين يف ص
 اإلضافات التالية: 

- CPA  .الكلنكر مع إضافة اجلبس : 
- CEM II 42.5 اجلبس(. ٪4إضافات و ٪20: الكلنكر مع مزيج من اجلبس واإلضافة بنسب زلددة )مع 
- CRSواد اخلاـ وادلختلط مع اجلبس: الكلنكر الذي مت إعداده خصيصا من ادل. 

ادلنتج وكذلك  تقـو ادلختربات دبراقبة جودةإف تصنيع اإلمسنت خيضع دلراقبة صارمة ومستمرة للجودة، حيث 
اختبار اإلمتثاؿ للمعايري احلالية، وربدث مراقبة اجلودة يف مجيع مراحل اإلنتاج من استخراج ادلواد اخلاـ إىل 

 التسليم.
  كغ أو تعبئتو يف صهاريج الشاحنات50يتم توزيع اإلمسنت يف أكياس ذات محولة سال: مرحلة الشحن واإلر 

 دير اإلمسنت عرب ورشة التعبئة ليتم الوزف والتعبئة والشحن تلقائيا.و ، من الصوامع مباشرة
حوؿ مراحل إنتاج اإلمسنت ادلتبعة من طرؼ الشركة. مت التطرؽ لو ( يلخص ما01وادللحق رقم )
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 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعال  الفصل

761 

 

 عني الكبرية  داء ادلتوازن لشركة اإلمسنتحماولة تصميم بطاقة األ ادلبحث الثاين:
تعتمد بطاقة األداء ادلتوازن عند تصميمها على ربديد اإلسًتاتيجية اليت تتبناىا الشركة، وعلى توضيح رؤيتها      

وترمجتها إذل أىداف إسًتاتيجية، ىذه األخرية اليت تعد أحد ادلراحل ادلهمة يف إعداد البطاقة، أىداف قابلة 
ن أبعادا سلتلفة تسعى اخلريطة اإلسًتاتيجية للشركة، تتضمم ربت عالقات سببية تشكل يف رلملها يللقياس والتقي
ربديد رؤية ذل إرضاء وربقيق متطلبات سلتلف أطراف ادلصلحة، لذا سنتطرق يف ىذا ادلبحث إذل إمن خالذلا 

ختيار أىم اسيتم فيو مث ربديد أىدافها اإلسًتاتيجية، و  وربليل بيئتها وإسًتاتيجية شركة اإلمسنت لعني الكبرية
خريطتها عرض نسبعدىا  للتحكم يف أدائها ادلستدام، تسمح بتجسيد أىدافها ادلسطرةادلؤشرات اليت 

 اإلسًتاتيجية، وأخريا سنقدم النموذج النهائي لبطاقة األداء ادلتوازن للشركة.
 وحتليل بيئتها  حتديد رؤية وإسرتاتيجية شركة اإلمسنت لعني الكبريةادلطلب األول: 

وما ربملو من طموحات وآمال مستقبلية يف رؤيتها  SCAEKوصفت الصورة اليت تتطلع إليها شركة      
 يف الشكل ادلوارل: مع إطارات الشركة مقابلة إجراء بعد وقد مت ربديد ىذا العنصر، التالية

 شركة اإلمسنت لعني الكبرية رؤية(: 13-4رقم)الشكل 
 

 
  باحثة: من إعداد الادلصدر

 وذبسدت األىداف اليت ترغب الشركة بتنفيذىا يف الوضع احلارل يف رسالتها ادلتمثلة فيما يلي:
 
 

 يف قطاع اإلمسنت مرتكزين على قيمنا جتاه شركائنا.أن نكون الشركة احملرتفة 
 

 نسعى إلنتاج اإلمسنت مبواصفات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.
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 يف الشكل التارل:أما عن قيم الشركة فيمكن توضيحها 
 (: قيم شركة اإلمسنت لعني الكبرية14-4الشكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بتصرف.س من سياسة نظام اإلدارة ادلندرلةمقتب ادلصدر:

ادلنافسة ادلتزايدة، جيب أن تكون قادرة على التحسني  دلواجهةمزاايىا التنافسية  SCAEKولكي تعزز شركة 

ولتحقيق ادلستمر ألنشطتها لتحقيق التميز واالستباقية يف ذلك لضمان حصتها يف السوق وابلتارل استدامتها، 

 POLITIQUE DU SYSTEME DEةندرلسياسة نظام اإلدارة ادل ىذه الغاية تنتهج الشركة

MANAGEMENT INTÉGRE02ادللحق رقم (بني اجلودة، الصحة، السالمة والبيئة تكامل ، هنج م( ،

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي
 توفري بيئة عمل تنافسية وعالية ادلهنية. ادلستثمرون:

نيل رضاىم من خالل نفي بوعودان لىم قلب الشركة وزلور اىتمامنا، العمالء:
 توفري إمسنت عارل اجلودة وبسعر تنافسي.

ىم الثروة احلقيقية للشركة واحملرك األساسي ألدائها، حيث يتم التعامل العاملون: 
حًتام روح الفريق، الوالء، اإلخالص، االمعهم على أساس أهنم شركاء، يتسمون ب

 لتزام.االو 
 ودعم ادلبادرات وربسني معرفتنا ومهاراتنا.السعي إذل التميز بتكار: اال

 لتزام ابلوضوح والشفافية يف تعاملنا مع سلتلف األطراف.شغوفون لالالشفافية: 
  ربملنا للمسؤولية لنتائج أعمالنا.ادلساءلة: 

للعمل ضمن أعلى ادلعايري البيئة للمسامهة يف ىي ملك للجميع، نسعى البيئة: 
 عليها لؤلجيال القادمة.احلد من األضرار، واحلفاظ 

 ربسني صورة الشركة من خالل ادلسامهة الفاعلة يف خدمة وتنمية اجملتمع.اجملتمع: 
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يهدف إذل إرضاء عمالئها، وتوفري ظروف عمل آمنة وصحية لعماذلا، ومحاية البيئة، وكذا التحكم يف ادلخاطر 

لتزام الشركة بتحقيق األىداف اليت تتماشى مع انام الفرص ادلتاحة ذلا، من خالل بنشاطها واغت ادلتعلقة

 اسًتاتيجيتها وادلتمثلة يف:
   ،ضمان االلتزام الصارم وبصفة مستمرة تطبيق التشريعات واللوائح على أنشطة الشركة، واليت تتعلق ابجلودة

 الصحة والسالمة ادلهنية والبيئة.

 .ربسني إدارة العالقة مع العمالء 

  .زايدة محاية البيئة دلنع التلوث وتقليل اآلاثر البيئية ألنشطة الشركة يف ديناميكية التنمية ادلستدامة 

 .)احلد من النفاايت من أجل ربسني إدارة النفاايت )الفرز وإعادة التدوير 

 مكان العمل.احلد والوقاية من ادلخاطر ادلتعلقة بصحة وسالمة العمال، والًتكيز على الوقاية من احلوادث يف  

  .التقليل من استهالك الطاقة من خالل ربسني استخدامها، لتحسني أدائها بشكل مستمر 

  تعزيز تدريب العمال وتوعيهم لتمكينهم من تطوير ادلمارسات لتحسني جودة ادلنتجات، واحلد من اآلاثر

 البيئية وادلخاطر ادلتعلقة بسالمة العمل. 

 صلحة وتعزيزه.احلفاظ على التواصل مع أصحاب ادل 

يفرض على والذي ، 2015إصدار  9001ضمن ادلتطلبات اجلديدة اليت فرضتها مواصفة إدارة اجلودة إيزو و      

اإلسًتاتيجي، فقد قامت ادلؤسسة بتحليل بيئتها الداخلية واخلارجية وصلم عن ىذا  تحليللالشركة القيام اب

واليت ترتب عليها التعرف على نقاط قوهتا وضعفها وكذلك على فرصها والتهديدات  SWOTمصفوفة  التحليل

 :لخص ىذه ادلصفوفةل ادلوارل يدو اجلو  اليت ربيط هبا
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 لعني الكبرية SCAEKلشركة االمسنت  SWOT(: حتليل 9-4اجلدول رقم)
 نقاط القوة:

 سبلك مسعة جيدة. 
 تكنولوجيا عاليةوب خط إنتاج جديد أبحدث التقنيات. 
 وضع مارل جيد. 
 ذلا قدرة تنافسية ذبارية قوية. 
 توسيع زلفظة العمالء. 
 "االستماع للعميل من خالل مشروع "ميثاق الزبزن 
 صورة العالمة التجارية البارزة. 
 )جودة ادلنتج )تنويع ادلنتجات. 
 توافر ادلواد اخلام وقرهبا من أماكن اإلنتاج. 
   كفاءات عالية من ادلوارد البشرية. 
  سبلك أدوات اتصال قوية. 
 مناخ اجتماعي صحي. 
 ادلهنية( سالمةوال صحةال البيئة، )اجلودة، ندرلةسبلك نظام اإلدارة ادل. 
 رد فعل مرن لتغري السوق. 
 نظام أجور زلفز. 
 التواصل الداخلي واخلارجي اجليد. 
 عالقة إجيابية مع األطراف ادلعنية. 
 ادلوظفون شباب. 
 سالمةوالصحة الالبيئة،  بريالتمكن من تدا. 
 سبلك موقع جغرايف جيد. 
 .سبلك خربة يف رلال صناعة االمسنت 

 نقاط الضعف:
 .غياب شبكة توزيع موسعة 
 .غياب النهج التجاري 
 .عملية شراء ثقيلة 
 .التنسيق غري كايف بني اذلياكل 
 .تطور خطة العمل 
 .ال ردود يف حالة الشائعات 
  ادلركزية يف ازباذ القرارات كوهنا تنتمي للمجمع

GICA. 
  عدم التحكم اجليد يف التكاليف بسبب ارتفاع

 .تكاليف الصيانة ومصاربف العاملني
  قدم ادلصنع دل يسمح يف التحكم اجليد يف ترشيد

 الطاقة.
 

 الفرص:
 ستثمارات دة االمسنت يف السوق الوطنية )االالطلب ادلتواصل على ما

 ادلنشآت(.يف قطاع السكن و الكربى 
 .فتح ابب تصدير اإلمسنت ضلو األسواق اإلقليمية 
 

 التهديدات:
 .ادلنافسة 
 .التطور التكنولوجي 
 .خسارة العمالء 
 .الشائعات 
 .ىجومات متعلقة ابلكمبيوتر 
   .كوارث طبيعية، أحداث اجتماعية 
 .فشل مقدمي اخلدمات 

 معطيات من الشركةعتماد على ابال باحثة: من إعداد الادلصدر
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ضلو التوسع ابلتنويع يف منتوجاهتا ودخول اخلط اإلنتاجي الثاين حيز العمل،  SCAEKومع توجهات شركة 
 سًتاتيجية اإلستقرارإشركة وادلرتبطة بدورة حياهتا ىي وبعد فًتة من ادلضي ضلو النمو فإن اإلسًتاتيجية احلالية لل

Stability Strategy تعٌت أن تقوم الشركة ابحلفاظ والبقاء على وضعها احلارل مع  اليت، ىذه اإلسًتاتيجية
 Kaplan and Norton و ربسني جودة ادلنتج...إخل، وحسبزايدة احلصة السوقية أو تقليل تكاليف اإلنتاج أ

 فإن ىذه ادلرحلة من حياهتا ذلا أىداف مالية تتماشى معها، تركز فيها أكثر على مؤشرات الرحبية. 
 Cost Leadershipإسًتاتيجية قيادة التكلفة عن اإلسًتاتيجية التنافسية للشركة فتمثلت يف أما      

Strategy :وىذا نتيجة رل 
  .صلاح الشركة يف ذبديد معظم ذبهيزاهتا اإلنتاجية، وحيازهتا لتكنولوجيا خضراء 
 ض التكاليفيحي الثاين للشركة بتخفسيسمح اخلط اإلنتا. 
  سنة. 04تعدت حيث ادلكتسبة يف رلال صناعة اإلمسنت اخلربة 

 حتديد األهداف اإلسرتاتيجية لشركة اإلمسنت لعني الكبرية ادلطلب الثاين: 
رتباطا هبا سنقوم بتحديد أىم أىدافها اإلسًتاتيجية، وذلك حسب  اا مت صياغة إسًتاتيجية الشركة، و بعد م     

جتماعي، البعد البيئي، بعد بعد مارل، بعد العمالء، البعد االكل بعد من أبعاد بطاقة األداء ادلتوازن من 
العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو، حيث لكل بعد منها عدد زلدد من األىداف اإلسًتاتيجية، على أن 

 ون ىذه األخرية واقعية وقابلة للقياس.تك
ستغالل األمثل لؤلصول، ربسني ادلردودية تسعى إذل ربقيق اال SCAEKفيما يتعلق ابلبعد ادلارل فشركة و      

والتحكم يف التكاليف، أما األىداف اخلاصة ببعد العمالء فقد سبثلت يف زايدة اإليرادات وربسني مستوى رضا 
وكذا  ضمان صحة وسالمة العمال، جتماعيةتعزيز ادلسامهة االجتماعي يف أىداف البعد االلعمالء، كما رمست ا

محاية البيئة من التلوث ، أما البعد البيئي فقد سبثلت أىدافو اإلسًتاتيجية يف ربسني مستوى رضا العمال
ببعد العمليات الداخلية يف ستغالل األمثل دلوارد الطاقة، يف حني حددت أىم األىداف اإلسًتاتيجية ادلتعلقة الوا

وأخريا فإن ستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجية وربسني كفاءة عملية الصيانة، ني معدل ادلردودية اإلمجالية، االربس
وىذا  ،ربسني إنتاجية العاملو  ربسني بيئة العمل تطوير مهارات العاملني،بعد التعلم والنمو لو أىداف متمثلة يف 

 ما سيوضحو اجلدول ادلوارل:
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 : األهداف اإلسرتاتيجية لشركة اإلمسنت لعني الكبرية(10-4)اجلدول رقم
 OBJECTIFS STRATEGIQUESاألهداف اإلسرتاتيجية  PERSPECTIVE  األبعاد

 
 البعد ادلايل

 ستغالل األمثل لؤلصولاال
 ربسني ادلردودية

 التحكم يف التكاليف
 زايدة اإليرادات بعد العمالء

 ربسني مستوى رضا العمالء
 

 جتماعيالبعد اال
 جتماعية تعزيز ادلسامهة اال

 ضمان صحة وسالمة العمال
 ربسني مستوى رضا العمال

 محاية البيئة من التلوث البعد البيئي
 ستغالل األمثل دلوارد الطاقةاال

 
 بعد العمليات الداخلية

 اإلمجاليةربسني معدل ادلردودية 
 ستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجيةاال

 ربسني كفاءة عملية الصيانة
 

 بعد التعلم والنمو
 تطوير مهارات العاملني

 ربسني بيئة العمل
 ربسني إنتاجية العامل

 عتماد على معطيات من الشركةابال باحثة: من إعداد الادلصدر
ببعد العمليات الداخلية وىذا حسب من خالل تتبع حجمها  ابتكار منتجات جديدةوقد مت وضع ىدف      

حسب ادلرحلة اليت سبر  SCAEKمناسبة إلسًتاتيجية شركة فهو مؤشر  Kaplan and Norton ما جاء بو 
، حيث يعد اإلمسنت البًتورل مادة حيوية تستعمل بكثافة من طرف شركات التنقيب البًتورل يف آابر البًتول، هبا

عتماد من ادلعهد ادلعايري أمريكية صارمة جدا على  ركة بعد عام من الفحص والتدقيق وفقاوقد ربصلت الش
عتماد مينح للشركات الرائدة عادليا يف ميدان اإلدارة ا، وىو )04ورقم 03 ادللحق رقم(( APIاألمريكي للبًتول )

(، حيث يسمح ىذا االعتماد العادلي للشركة إبنتاج وتسويق مادة 10A( وكذلك جودة ادلنتوج )Q1والتنظيم )
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االمسنت البًتورل كأول شركة يف اجلزائر، شلا يتيح التخلص من استريادىا والعمل على تصديرىا خارج الوطن، 
مح بتخفيض مليون دوالر، ىذا ما يس 30ألف طن سنواي بقيمة مالية قدرىا  200بعد أن كانت اجلزائر تستورد 

ات األجنبية الناشطة يف سترياد، حيث ميكن للشركة أن تليب كافة حاجيات شركة سوانطراك والشركاتورة االف
إنتاج نت البًتورل، وحبكم الشركة بدأت ، وهبذا أصبحت الشركة تقدم إضافة دلنتوجاهتا السابقة اإلمساجلزائر

 ستبدال ىذا اذلدف.امت  2019اإلمسنت البًتورل يف أوت 
 مؤشرات األداء ادلستدام لشركة االمسنت لعني الكبريةثالث: ادلطلب ال

ختيار أىم ا، سنعمل يف ىذه ادلرحلة على SCAEKبعدما مت ربديد األىداف اإلسًتاتيجية لشركة      
ادلؤشرات اليت سنستخدمها للتحكم يف أدائها ادلستدام لبلوغ أىدافها اإلسًتاتيجية ادلسطرة، كما يتعني علينا 

القيم ادلتوقعة كمعيار لتقييم أدائها، حيث مت احلصول عليها من واثئق الشركة وادلقابالت مع ادلسؤولني، ربديد 
  وميكن عرض ىذه ادلؤشرات حسب كل بعد من أبعاد البطاقة كاآليت:

 مؤشرات األداء للبعد ادلايل:  .7
 النجاح ومدى ربقيق أىدافها، كما يعكسالفعلية ذلا  الصورة يعكس الشركة يف مهما بعدا ادلارل البعد يعترب     

من أىم مؤشرات تقييم األداء ذلذا البعد وفق ما مت ربديده كأىداف إسًتاتيجية األخرى، و  األبعاد يف احلاصل
 بناءا على تطلعات ادلسامهني ما يلي: 

 ستغالل األمثل لألصولاذلدف األول: اال 
د على مؤشرين معدل العائد على سوف نعتم ،قًتاب الشركة من ىذا اذلدفامن أجل ربديد درجة 

ستثماري معني ارة عن العائد الذي قد يدره خيار فهو مينح للمستثمرين فك ،ستثمار والذي حيظى أبمهية كبريةاال
أو ادلقارنة بني عدة خيارات استثمارية، والذي يقيس رحبية الدينار ادلستثمر من أصول الشركة وحيسب ابلعالقة 

 التالية:
 
 

ورقم  05 ميكن ربديد قيم ىذا ادلؤشر وفق ادلعلومات ادلوجودة يف اجلدول التارل ابلرجوع إذل ادلالحق رقمو 
06. 
 
 

 044×  رلموع األصول(\ستثمار= )نتيجة الدورة الصافيةدل العائد على االمع
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 لشركة االمسنت لعني الكبريةستثمار العائد على اال(: معدل 11-4جدول رقم)
 %الوحدة:                                                                                                     

 2018 2017 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 8.528.622.304 6.681.950.000 7.412.127.575 )دج( نتيجة الدورة الصافية

 55.608.072.715 55.319.252.000 51.030.951.321 )دج(إمجايل األصول 

 15,33 12,07 14,52 ستثمارمعدل العائد على اال

 عتماد على ميزانيات الشركة وجدول حساابت النتائجابال باحثةمن إعداد الادلصدر: 

ستغالل كافة االذي يقيس مدى كفاءة الشركة على كما سنعتمد على مؤشر معدل دوران األصول و       
رتفاعو يدل على أن الشركة تستخدم أصوذلا بكفاءة امن ادلبيعات أو اإليرادات، فرفع األصول ادلتاحة بغرض ال

عالية يف ربقيق ادلبيعات، حيث يستخدم لقياس حجم ادلبيعات اليت تتولد عن كل دينار من قيمة األصول، كما 
معدل شركات شلاثلة  يتم مقارنتو إما مع بياانت الشركة مع سنوات سابقة، أو مع اذلدف ادلسطر، أو ابدلقارنة مع

 :اع نفسو، وحيسب ابلعالقة التاليةأو معدل متوسط القط
 
 

 06، رقم05ميكن ربديد قيم ىذا ادلؤشر وفق ادلعلومات ادلوجودة يف اجلدول التارل ابلرجوع إذل ادلالحق رقمو 
  :07ورقم

 معدل دوران األصول لشركة االمسنت لعني الكبرية (:12-4جدول رقم)
 %الوحدة:                                                                                                      

 2018 2017 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 17.517.108.677 )دج(صايف ادلبيعات

 

17.415.305.000 19.361.062.742 

 55.608.072.715 55.319.252.000 51.030.951.321 )دج(إمجايل األصول

 34,81 31,48 34,32 األصول معدل دوران

 عتماد على ميزانيات الشركة وجدول حساابت النتائجابال باحثةمن إعداد الادلصدر: 
 

 044×  رلموع األصول( \ معدل دوران األصول= )صايف ادلبيعات
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  اذلدف الثاين: حتسني ادلردودية 
لى ربسينها، ومن أجل ربديد ربقيق النتائج ادلالية والعمل عمدى مسامهة رأس ادلال ادلستثمر يف دلعرفة      

والذي يعترب مؤشر ىام ابلنسبة  ،قًتاب الشركة من ىذا اذلدف سوف نعتمد على مؤشر ادلردودية ادلاليةادرجة 
قدرة كذا سهولة ازباذ القرارات االستثمارية ادلالئمة، كونو يقيس مدى ين، فيما يتعلق بزايدة األرابح و للمستثمر 

 الشركة على خلق عوائد مالية والذي يعرب عن رحبية كل دينار مستثمر من األموال اخلاصة للشركة، وحيسب ىذا
 :ادلؤشر من خالل العالقة التالية

 
 

ورقم  05ادللحقني رقم ، وىذا ابلرجوع إذل SCAEKواجلدول ادلوارل يوضح معدل ادلردودية ادلالية لشركة 
08. 

 (: معدل ادلردودية ادلالية لشركة االمسنت لعني الكبرية13-4جدول رقم)
 %الوحدة:                                                                                                      

 2018 2017 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 8.528.622.304 6.681.950.000 7.412.127.575 )دج(نتيجة الدورة الصافية

 35.830.847.132 35.395.733.000 29.703.053.070 )دج(األموال اخلاصة

 23,80 18,87 24,95 ادلاليةمعدل ادلردودية 

 عتماد على ميزانيات الشركة وجدول حساابت النتائجابال باحثةمن إعداد الادلصدر: 
  اذلدف الثالث: التحكم يف التكاليف 

وأييت التحكم يف التكاليف كمنفذ لزايدة األرابح خاصة مع زايدة حدة ادلنافسة، وحبكم أن الشركة تعززت      
خبط إنتاجي جديد وعصري يعد منوذجيا فيما يتعلق ابإلنتاج ابلتكلفة األقل، فمؤشر تكلفة إنتاج الطن الواحد 

 ها، والذي سنعتمد عليو لتحديد مدى من اإلمسنت من ادلؤشرات اذلامة الذي يوضح مدى ربكمها يف تكاليف
 والذي حيسب ابلعالقة التالية: ،قًتاهبا من ىذا اذلدفا

 
 

 044×  األموال اخلاصة (\معدل ادلردودية ادلالية= )نتيجة الدورة الصافية
 

 044× حجم اإلنتاج ( \ةتكلفة إنتاج الطن الواحد من اإلمسنت= )تكاليف اإلنتاج اإلمجالي
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  SCAEKواجلدول ادلوارل يوضح تكلفة إنتاج الطن الواحد من اإلمسنت لشركة 
 لشركة اإلمسنت لعني الكبريةة إنتاج الطن الواحد من اإلمسنت (: تكلف14-4جدول رقم)

 الوحدة: دج                                                                                                    
 2018 2017 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 10.565.867.000 1.037.750.000 9.513.447.000 )دج(تكاليف اإلنتاج اإلمجالية

 3.150.497 2.950.000 2.900.517 حجم اإلنتاج )طن(

 3.353,71 3.538,22 3.279,91 تكلفة إنتاج الطن الواحد

 عتماد على تقارير الشركةابال باحثةمن إعداد الادلصدر: 
 مؤشرات األداء لبعد العمالء:  .1

يعد ىذا البعد زلور رئيسي ومهم للشركة حىت لو كانت صورهتا ادلالية جيدة، فهو يركز على قياس ادلعايري      
كتساهبم ا أمهية ابلغة كون خدمة العمالء و  اخلارجية اليت ربدد ادلكانة احلالية وادلستقبلية للشركة لدى عمالئها، لو

ع حصتها السوقية مقارنة مع منافسيها يف القطاع، ألنو ىدف أساسي للشركة من خاللو ميكن أن تستمر يف رف
إذل التقرب أكثر من شركاءىا وزابئنها، وكذا  SCAEKلو دل يتم إرضاءىم سيتجهون دلنافسيها، وهتدف شركة 

االستماع إذل انشغاالهتم وتطلعاهتم من أجل االستجابة ذلا بشكل أفضل، وىذا يف إطار مشروعها اجلديد 
كذا طبيقي من أجل التنمية )كرايد(، و الذي أطلق ابلشراكة مع مركز البحث يف االقتصاد الت "ميثاق الزبون"،

زابئنها من خالل ذلك ابكتساب الثقة الكاملة تلتزم الشركة من و ادلنصة االلكًتونية للتعامالت وادلوجهة للزابئن، 
أدائها ذباه عمالئها للتحكم هم، وبغية ذلك وضعت الشركة عدة مؤشرات يتم من خالذلا قياس ئضمان وفال

فيو، ومن أىم مؤشرات ىذا البعد ما يلي، مع العلم أن ادلعلومات الواردة يف لوحات القيادة اخلاصة ابلشركة 
 شهرية. 

  :زايدة اإليراداتاذلدف األول 
قتصادي، تسعى إذل رفعو من خالل ي ربقق الشركة من خالل نشاطها االتعرب اإليرادات عن الدخل الذ     

قًتابنا من امنو حجم ادلبيعات، لتحقيق درجة  لذا سنعتمد على مؤشرزايدة حجم ادلبيعات بغية تعظيم أرابحها، 
 ىذا اذلدف والذي حيسب ابلعالقة التالية:

 
 

 n-1كمية مبيعات\  ) n-1كمية مبيعات  -nكمية مبيعات(معدل منو حجم ادلبيعات = 
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  SCAEKمنو حجم ادلبيعات لشركة اجلدول ادلوارل معدل  ويوضح
 منو حجم ادلبيعات لشركة اإلمسنت لعني الكبريةمعدل (: 15-4جدول رقم)

     %الوحدة:                                                                                                      
 2018 2017 2016 السنة

 الفعلي ادلتوقع الفعلي ادلتوقع
 3.150.450 2.950.000 2.800.805 2.500.000 1.370.275 )طن( ادلبيعات

 12,48 18 104,39   ادلعدل

 عتماد على تقارير الشركةابال باحثةمن إعداد الادلصدر: 

 :حتسني مستوى رضا العمالء اذلدف الثاين  
 SCAEK زدادت حدة ادلنافسة، وأصبحت بذلك شركة اقطاع اإلمسنت  مع دخول شركات جديدة     

عتماد ا لنيل رضاىم، ولتحقيق ذلك مت االتسعى أكثر لتحسني مستوى توقعات العمالء عن منتجاهتا وخدماهت
عينة توزع على   )11ادللحق رقم (معدل رضا العمالء، حيث زبصص الشركة ذلذه العملية إستمارة على مؤشرين 

و حسب قًتاح اإلجراءات التصحيحية، والذي سيتم تقدميانتائج ىذه اإلستمارة يتم  ى أساسمن عمالئها، عل
 :71عتماد على ادللحق رقممعطيات اجلدول ادلوارل ابال

 لشركة اإلمسنت لعني الكبرية(: معدل رضا العمالء 16-4جدول رقم)
 %: الوحدة                                                                                                    

 2018 2017 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 1671   عدد الزابئن

 117 117 200 الزابئن ادلوزع عليهم االستمارة عدد

 100 100  %نسبة الردود

 96 95 93 ادلعدل

 عتماد على معطيات من قسم التسويقابال باحثةمن إعداد الادلصدر: 

قًتاهبا من شركة تقدًن خدمة أكثر فاعلية، والمر العمالء يف طابور اإلنتظار، ىذا ما توجب على الذيكثر ت     
وقت اإلنتظار والذي يعترب مؤشرا جيدا لقياس جودة اخلدمة ومستوى رضا عتماد مؤشر اىذا اذلدف مت 

 :التاليةوالذي حيسب ابلعالقة العمالء، 
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 :10عتماد على ادللحق رقمذا ادلؤشر يف اجلدول ادلوارل ابالوميكن توضيح معطيات ى
 (: زمن االنتظار لشركة اإلمسنت لعني الكبرية17-4جدول رقم)

 : دقيقة الوحدة                                                                                                 
 7102 7102 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 4 5 4 وقت االنتظار

 ة ابالعتماد على لوحة قيادة اخلاصة بقسم التسويقباحثمن إعداد الادلصدر: 

 جتماعي:اال مؤشرات األداء للبعد .1
جتماعي، فإن الشركة تقوم دبجموعة من ادلبادرات ذباه اجملتمع بتقدًن خدمات يف الرعاية وعلى الصعيد اال     

االجتماعية ورلاالت الصحة والتعليم وأتىيل البنية التحتية، كما أم دخول اخلط الثاين للمصنع حيز التشغيل 
قة، حيث ساىم يف تقليص نسبة البطالة من خالل خلق أزيد أدى إذل خلق ديناميكية جديدة عرب كامل ادلنط

 ISOكما تتبٌت الشركة مواصفة  منصب غري مباشر، 1.500منصب شغل مباشر وأكثر من  400من 

جتماعي سنتطرق إذل أدائها يف ىذا اجملال من وللوقوف على أدائها االلصحة وسالمة عماذلا،  2018: 45001
 ادلؤشرات اليت مت ربديدىا ذلذا البعد ما يلي:داخل وخارج الشركة، ومن أىم 

 :جتماعيةتعزيز ادلسامهة اال اذلدف األول 
ااي مساعدات مالية خاصة أبداء مناسك العمرة، الزواج...إخل، كما تقوم بتوزيع اذلدSCAEK سبنح شركة      

عتبارىا شركة قامت الشركة ابطنية، من جهة أخرى وكذا يف ادلناسبات الدينية والو للمتفوقني يف هناية كل سنة، 
مواطنة بعدة مبادرات حسنة منها " زايرة زلبة ومودة " إذل مصلحة طب األطفال دبستشفى عني الكبرية، 
دبناسبة عيد الفطر ادلبارك حيث وزعت بعض اذلدااي واأللعاب على األطفال، وتعترب ىذه العملية ذات بعد 

تنويع مبادراهتا من أجل ادلسامهة يف إدخال الفرحة جلميع البيوت إنساين مواطنايت تندرج يف زلاوالت الشركة 
وادلؤسسات، كما كانت ىناك مبادرة التربع ابلدم من طرف موظفيها ابلتعاون مع مصلحة حقن الدم 

سطيف دلد يدي العون ومساعدة ادلرضى ابدلستشفيات، تعزيزا منها لدورىا اإلنساين اذباه بابدلستشفى اجلامعي 

 عدد الشاحنات ادلقدم ذلا اخلدمة\العمل الفعليةوقت اإلنتظار = ساعات 
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 ادلخصصة للنشاطاتعتماد مؤشر حجم ادليزانية اجتماعية للشركة، وقد مت احمللي وسباشيا مع ادلسؤولية اال اجملتمع
 واإلنسانية لصاحل اجملتمع احمللي لقياس مدى ربقيق الشركة ذلذا اذلدف واجلدول ادلوارل يوضح ذاك:جتماعية اال

 جتماعية واإلنسانيةانية الشركة ادلخصصة للنشاطات اال(: حجم ميز 18-4اجلدول رقم)
 دج: الوحدة                                                                                                    

 2018 2107 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 31.479.175,1 30.642.050,4 41.132.284,5 جتماعيةحجم ادليزانية اال

 عتماد على تقارير الشركةابال باحثة: من إعداد الادلصدر
 :ضمان صحة وسالمة العمال اذلدف الثاين  

ابلنظافة، السالمة والعمل بدون سلاطر ومن أجل ضمان سالمة عماذلا  اخلاصة سياسة الشركة إطار يف     
على احًتام القواعد وااللتزامات السارية أبقصى قدر  SCAEKداخل ادلصنع من وقوع احلوادث، تسهر شركة 

 وفق عملهم مزاولة لعماذلا تضمن حىت الالزمة كل اإلمكانيات بذلت شلكن ومن قبل اجلميع، ويف ىذا الصدد
األمان من خالل ارتداء معدات الوقاية الشخصية ادلتمثلة و  ةادلتعلقة ابلسالم الدولية للمعايري تستجيب شروط

ة احلماية إلزامية سباما على مستوى ورشات ، القفارات وأقنعأحذية السالمة، النظارات الواقيةيف اخلوذات، 
العمل، وتشرف جلنة الصحة والسالمة هبذه الشركة على مراقبة وضمان االمتثال جلميع التعليمات السارية، 

العمل، واجلدول ادلوارل يوضح يتمثل ادلؤشر ادلالئم لقياس مدى ربقيق الشركة ذلذا اذلدف يف عدد حوادث و 
 :ذلك

 لشركة اإلمسنت لعني الكبرية(: عدد حوادث العمل 19-4جدول رقم)
 2018 2017 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 16 0 14 عدد حوادث العمل

 123 / 240 عدد األايم الضائعة

 15,17 / 15,57 نسبة التكرار

 0,14 / 0,25 نسبة اخلطورة

 األمن والصحةعتماد على لوحة القيادة اخلاصة بقسم ابال باحثةمن إعداد الادلصدر: 
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 :حتسني مستوى رضا العمالاذلدف الثالث 
ويعترب تشجيع العمال ومنحهم نصيب من األرابح وأجرة تفوق توقعاهتم كفيلة بتحسني مستوى رضاىم 

حقوق العمال  SCAEKورفع إنتاجيتهم، والذي يؤدي إذل ربسني وضعيتهم ادلادية ومستوى معيشتهم، فبشركة 
فيزي فعال، ومن أجل ربديد درجة عتمادىا لنظام رباشريعات ادلنظمة للعمل، انىيك عن مكفولة دبوجب الت

لني والذي قًتاهبا من ربقيق ىذا اذلدف سوف نعتمد على مؤشر متوسط نصيب العامل من مصاريف العاما
 :حيسب ابلعالقة التالية

 
 

 وميكن توضيح معطيات ىذا ادلؤشر يف اجلدول ادلوارل:
 (: متوسط نصيب العامل من مصاريف العاملني لشركة اإلمسنت لعني الكبرية20-4جدول رقم)

 دج: الوحدة                                                                                                    

 عتماد على تقارير الشركةابال باحثةمن إعداد الادلصدر: 

 مؤشرات األداء للبعد البيئي: .1
 هتدف اليت العمليات من عدداSCAEK أطلقت شركة  مواطنة، كشركة صورهتا على للمحافظة منها سعيا

يف رلال احلفاظ مسنت، تورل فيها اىتماما كبريا اإل إنتاج نشاطات عن النامجة السلبية اآلاثر من البيئة حلماية
عداد تدابري ذبسد ىذا احلرص على أرض الواقع، فاحلفاظ على  على البيئة وصحة ادلواطن، من خالل وضع

فكل فتح أو لنظم اإليكولوجية ادلتفق عليها، ادلوارد الطبيعية من بني أولوايهتا واستغالذلا يتم وفقا لشروط ربًتم ا
ل احملاجر واصل يف استغالتوسيع للحقول يتم على أساس دراسة أولية يقوم هبا اجليولوجيون لديها للتحسني ادلت

 ادلياه لتنقية زلطات أتىيلها، على غرار ادلرشحات الكيسية لتصفية الغبار، حضائر زبزين مغلقة، إنشاءوإعادة 
الطاقة،  اقتصادو  األدوية حرق ادلستعملة واسًتجاعها، عمليات التشجري، مشروع إلصلاز زلطة ربويل النفاايت،

 2018 2017 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 1.623.005.940 1.021.401.680 1.371.076.150 مصاريف العاملني اإلمجالية

 536 610 512 عدد العمال اإلمجايل

 3.028.000 1.674.430 2.677.883 متوسط نصيب العامل

 عدد العمال اإلمجارل\يةمتوسط نصيب العامل من مصاريف العاملني = مصاريف العاملني اإلمجال
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ومن أىم يها إبنتاج إمسنت حيًتم البيئة وادلوارد الطبيعية، تلتزم فISO  14000: 2015وتتبٌت الشركة مواصفة 
 ادلؤشرات اليت مت ربديدىا ذلذا البعد ما يلي

  :محاية البيئة من التلوثاذلدف األول   
عندما  محاية البيئة من التلوثزبص رلال  2006سنة  سباقة يف وضع تقنية جديدة SCAEKتعترب شركة      

وذلك بقيمة إمجالية فاقت  القدمية التصفية تبنت ادلرشحات الكيسية لتصفية الغبار بدل أجهزة
طويلة، مسحت بتخفيض  أكياس عرب الغبار وشطف تصفية على تعمل مرشحات عصرية ،أورو4.750.000

، ادلنصوص عليو حسب ادلرسوم التنفيذي رقم انبعااثت الغبار إذل درجات أدىن من ادلعايري ادلسموح هبا وطنيا
، ومن MG/NM³ 11 معدل إنبعاث الغبار ادلسموح هبا والذي يقدر قيمة 2006أ فريل  15ادلؤرخ يف  06/138

ميكن دراستو و ، نبعاث الغبارااذلدف سوف نعتمد على مؤشر  اق ىذقًتاب ادلؤسسة من ربقياأجل معرفة مدى 
 اجلدول ادلوارل:حسب ادلعطيات الواردة يف 
 نبعاث الغبار من طرف شركة اإلمسنت لعني الكبريةا(: نسبة 21-4اجلدول رقم)

 MG/NM³الوحدة:                                                                                            
 2018 2017 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 20,83 50 18,06 نسبة الغبار

 عتماد على لوحدة القيادة اخلاصة بقسم البيئةابال باحثةمن إعداد ال ادلصدر:

  :ستغالل األمثل دلوارد الطاقةاالاذلدف الثاين 
وقد مت ذبهيز اخلط اإلنتاجي اجلديد أبحدث التقنيات يف سلتلف أطوار اإلنتاج شلا كان لو أتثريا مباشرا على      

ستهالك الطاقوي، وتضمنت ذبهيزات اخلط اجلديد  ائها من حيث االاالستهالك الطاقوي للشركة وحسن من أد
امع زبزين وأبراج نقل، وىي معدات حديثة كسارات عمودية، مصانع كرة، فرن دوار عالية السرعة، أربعة صو 

واط يف الساعة إلنتاج طن  كيلو 145أكثر اقتصادا للطاقة على سبيل ادلثال إذا كان اخلط القدًن حباجة إذل 
واط للساعة  كيلو  80ذل نصف ىذه الطاقة تقريبا أي إذل إت، فان خط اإلنتاج اجلديد حباجة واحدة من االمسن

قًتاب الشركة من ربقيق ىذا اذلدف سوف نعتمد على ثالث امن أجل معرفة مدى ، و لذات القدر من اإلنتاج
وادلاء وذلك ابلنسبة لكل طن ستهالك الشركة من الكهرابء، الغاز اشرات أساسية، تتمثل يف مؤشر حصة مؤ 

 من اإلمسنت أو الكلنكر. منتج
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  حصة إستهالك الكهرابء: -
توجب تتبع ىذا ادلؤشر يف  تعترب صناعة اإلمسنت من الصناعات اليت تستهلك كميات معتربة من الكهرابء،     
لتحقيق ىدف اإلستغالل األمثل دلوارد الطاقة وكذا التحكم يف التكاليف، من خالل قياس احلصة  زلاولة

 ادلستهلكة من الكهرابء لكل طن منتج من اإلمسنت وفق ادلعادلة التالية:
 
 

 :11عتماد على ادللحق رقموىو ما سيوضحو اجلدول أدانه ابال
 ستهالك الكهرابء لكل طن منتج من اإلمسنتا(: 22-4جدول رقم)

 KWH/TCالوحدة:                                                                                           
 2018 2017 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 حجم استهالك الكهرابء

KWH/TC 
326.739.000 310.050.000 370.121.000 

 3.150.497 2.950.000 2.900.517 اإلمسنت)طن( حجم إنتاج

ستهالك الكهرابءاحصة   113,27 110,5 121,15 

 عتماد على معطيات قسم التنمية ادلستدامةابال باحثةمن إعداد ال ادلصدر:

  ستهالك الغاز:احصة  -
ستغالل األمثل دلوارد الطاقة، سيتم دراسة مؤشر احلصة ادلستهلكة من الغاز لكل وللتقرب من ىدف اال

 وفق العالقة التالية:طن منتح من الكلنكر، والذي يقاس 
 
 

 :11عتماد على ادللحق رقماجلدول ادلوارل يوضح ذلك ابالو 
 
 
 
 

 حجم اإلنتاج اإلمجارل من اإلمسنت\اإلستهالك اإلمجارل من الكهرابءحصة إستهالك الكهرابء = حجم 
 

 حجم إنتاج الكلنكر\ستهالك من الغازستهالك الغاز = حجم االاصة ح
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 لكل طن منتح من الكلنكر ستهالك الغازا(: 23-4جدول رقم)
 NM³/TKKالوحدة:                                                                                         

 2018 2017 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 213.916.438 213.280.000 231.013.544 حجم استهالك الغاز

 2.797.044 2.232.500 2.462.483 نتاج الكلنكر)طن(إحجم 

 81,01 97 95,71 ستهالك الغازاحصة 

 عتماد على معطيات من قسم التنمية ادلستدامةة ابالباحثمن إعداد الادلصدر: 

 ستهالك ادلاء:احصة  -
خلت الشركة مرحلة جديدة من خالل د كفاءة وعلى غرار أحدث التقنيات،ستغالل عنصر ادلاء بابغية 

دراسة مؤشر احلصة ادلستهلكة من ادلاء لكل طن منتج من  سًتجاع ادلياه ادلستعملة عرب زلطات للتنقية، وسيتما
 اإلمسنت، والذي يقاس وفق العالقة التالية:

 
 

 :11عتماد على ادللحق رقمواجلدول أدانه يوضح ذلك ابال
 اإلمسنتستهالك ادلاء طن منتج من ا(: 24-4جدول رقم)

 M³ الوحدة:                                                                                                    
 2018 2017 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 173.810 295.000 285.373 ستهالك اإلمجايل من ادلاءحجم اال

 3.150.497 2.950.000 2.900.517 اإلمسنت)طن(حجم إنتاج 

 0,06 0,1 0,1 ستهالك ادلاءاحصة 

 عتماد على معطيات قسم التنمية ادلستدامةابال باحثةمن إعداد ال ادلصدر:
 
 
 

 حجم إنتاج اإلمسنت\ستهالك من ادلاء ستهالك ادلاء = حجم االاحصة 
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 مؤشرات األداء لبعد العمليات الداخلية: .1
يركز ىذا البعد على مجيع األنشطة واإلجراءات اليت تتميز هبا الشركة عن غريىا، أي ما جيب أن نتفوق 

إدراج أحدث التقنيات أكثر دقة يف ضبط مكوانت ادلنتوج يف سلتلف أطوار اإلنتاج، كان ذلك لو فيو، فمع 
أتثري مباشر على اإلنتاجية، شلا مسح ابلتحكم يف التكاليف واحلفاظ على ىوامش الربح دون رفع األسعار، واليت 

 يلي:  ذلذا البعد صلد ماتعمل على تلبية حاجات العمالء وتطلعات ادلسامهني، ومن ادلؤشرات ادلهمة 
  اذلدف األول: حتسني معدل ادلردودية اإلمجالية 

عتماد على مؤشر معدل ادلردودية فعالية الشركة مت اال وقياس تحسني معدل ادلردودية اإلمجالية للتجهيزاتل
والذي يركز على ثالث  Taux de rendement global (Taux de rendement synthétique)اإلمجالية

 معدالت أخرى:
: يقيس ويسمح بتحليل اخلسارة يف اإلنتاجية، يرتبط ابلوقت الضائع  Taux de disponibilitéمعدل الوفرة -

 نتيجة التوقف الكلي يف اإلنتاج بسبب العطب أو عملية الصيانة.
الضائع : يقيس ويسمح بتحليل اخلسارة يف اإلنتاجية، يرتبط ابلوقت Taux d’efficacitéمعدل الفعالية  -

 نتيجة التوقف اجلزئي لعملية من العمليات الناذبة عن نقص التخطيط أو عدم التوازن.
: يسمح بتحديد معدل الرفض واإلرجاع للمنتجات من طرف العمالء Taux de la qualitéمعدل اجلودة  -

لتحسني ISO  20159001 : وتتبٌت الشركة مواصفة على مستوى القدرة اإلنتاجية لآلالت وادلعدات، شلا يؤثر
جودة منتجاهتا، كما يضم اخلط اإلنتاجي الثاين سلربا دلراقبة النوعية ابلكامل، من خالل رسوم زبطيطية تعرب عن 

 وفق العالقة التالية: وحيسب معدل ادلردودية اإلمجاليةمجيع مراحل اإلنتاج من احملجرة إذل غاية التعبئة والتوزيع، 
    

 
، فان معدل JAT أحد أكرب ادلتخصصني الياابنيني يف رلال اإلنتاج حسب الوقتNakajima  وحسب

معدل الوفرة أكرب من  حيث يكون % 85ادلردودية اإلمجالية يف الشركات الكربى يكون على األقل بنسبة 
 قيم ىذا ادلؤشر حواجلدول ادلوارل يوض %99، معدل اجلودة أكرب من %90، معدل الفعالية أكرب من95%

 :10ابإلعتماد على ادللحق رقم
 
 

 معدل اجلودة × معدل الفعالية  ×معدل الوفرة معدل ادلردودية اإلمجالية = 
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 معدل ادلردودية اإلمجالية (:25-4جدول رقم)
 %الوحدة:                                                                                                     

 7102 7102 السنة

 الفعلي ادلتوقع الفعلي
 TRG 71,5 85 80  معدل

 عتماد على معطيات من الشركةابال باحثةمن إعداد ال ادلصدر:

 :ستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجية   اال اذلدف الثاين 
غلة والذي حيسب مدى ربقيق الشركة ذلذا اذلدف سوف نعتمد على مؤشر معدل الطاقة ادلستبغرض قياس 

   :ابلعالقة التالية
   

 
 وسيتم توضيح ذلك يف اجلدول التارل:

 معدل الطاقة ادلستغلة(: 26-4جدول رقم)
 %: الوحدة                                                                                                    

 2018 2017 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 3.150.479 2.950.000 2.900.571 الطاقة اإلنتاجية الفعلية

 2.950.000 2.950.000 2.500.000 الطاقة اإلنتاجية ادلتوقعة

 106,8 100 116 ادلعدل

 عتماد على تقارير الشركةابال باحثةمن إعداد الادلصدر: 
  :حتسني كفاءة عملية الصيانةاذلدف الثالث  

قًتاهبا من ىذا اذلدف سوف نعتمد على مؤشر نصيب الطن اابلشركة و  من أجل ترشيد تكاليف الصيانة     
 الواحد من منتج اإلمسنت من تكاليف الصيانة والذي حيسب ابلعالقة التالية:

 
 

 :واجلدول ادلوارل يوضح ذلك

 حجم اإلنتاج اإلمجارل\الصيانةنصيب الطن الواحد من تكاليف الصيانة = تكاليف 
 

 

 044 ×  )الطاقة اإلنتاجية ادلتوقعة\الطاقة اإلنتاجية الفعلية (معدل الطاقة ادلستغلة =
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 نصيب الطن الواحد من تكاليف الصيانة (:27-4جدول رقم)
 :دجالوحدة                                                                                                     

 2018 2017 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 990.821.000 1.395.571.000 902.355.000 تكاليف الصيانة

 3.150.497 2.950.000 2.900.517 حجم اإلنتاج )طن(

 314,49 473,07 311,1 نصيب الطن الواحد من تكاليف الصيانة

 عتماد على تقارير الشركةابال باحثةمن إعداد الادلصدر: 

 مؤشرات األداء لبعد التعلم والنمو:  .6
عتماد التحسني ادلستمر خللق قيمة ألطراف ادلصلحة، معتمدة على بنية ربتية اربتم ادلنافسة على الشركة      

م، وربفيزىم لضمان رضاىم فزايدة هتمعارفهم، مهارايهتم ابلعاملني من تنمية  سبثلت يف بعد التعلم والنمو الذي
الذي تقوم عليو بطاقة األداء ادلتوازن والذي  إنتاجيتهم، وكذا تطوير نظم ادلعلومات، فهذا البعد ىو األساس

 ما يلي:الداخلية، وسبثلت أىم مؤشراتو فييعترب الداعم للعمليات 
  :تطوير مهارات العاملنياذلدف األول 

يتمثل ادلؤشر األول  ،من أجل معرفة مدى تطوير قدرات األفراد داخل الشركة سوف نعتمد على مؤشرين
 نسبة ادلتدربني، وحيسب ادلؤشر األول، أما ادلؤشر الثاين فهو تكاليف التكوينط نصيب العامل من متوس يف

 :ابلعالقة التالية
 

 
  :12عتماد على ادللحق رقمواجلدول ادلوارل يوضح ذلك ابال

 
 
 
 
 
 

 عدد العمال ادلكونني\متوسط نصيب العامل من تكاليف التكوين =  تكاليف التكوين اإلمجالية
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 : متوسط نصيب العامل من تكاليف التكوين(28-4)جدول رقم
                                                                                        الوحدة: دج                     

      ادلصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على لوحة القيادة اخلاصة بقسم ادلوارد البشرية
 :ابلعالقة التاليةأما ادلؤشر الثاين فهو نسبة ادلتدربني وحيسب 

 
 

 : 12عتماد على ادللحق رقمواجلدول ادلوارل يوضح ذلك ابال
 نسبة ادلتدربني(: 29-4جدول رقم)

  %: الوحدة                                                                                                    
 2018 2017 السنة

 الفعلي ادلتوقع 
 735 508 885 عدد ادلتدربني

 536 610 512 عدد العمال اإلمجايل

 137,12 83,27 172,85 نسبة ادلتدربني

 عتماد على لوحة القيادة اخلاصة بقسم ادلوارد البشريةابال باحثةإعداد المن ادلصدر: 
 :حتسني بيئة العمل اذلدف الثاين 

 واجلدول ادلوارل يوضح قيمو:من أجل ربسني التكاليف واإلنتاجية هتتم الشركة دبؤشر نسبة الغياب      
 (: نسبة الغياب30-4جدول رقم)

   % :الوحدة    

 عتماد على تقارير الشركة.ة ابالباحثمن إعداد الادلصدر: 

 2018 2017 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 19.186.667 22.000.000 19.724.190 تكاليف التكوين اإلمجالية

 735 508 885 عدد العمال ادلكونني

 26.104,31 43.307,09 22.287,22 متوسط نصيب العامل من تكاليف التكوين

 2018 2017 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 2,25 2 1,64 نسبة الغياب

 عدد العمال اإلمجارل\ = عدد ادلتدربني نسبة ادلتدربني
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  :حتسني إنتاجية العاملاذلدف الثالث  
 زايدة يصاحبتقاس إنتاجية العاملني دلعرفة مدى مهارهتم، مشاركتهم وحجم إنتاجيتهم احلقيقية، و 

ادلؤشر ادلالئم لقياس مدى ربقيق الشركة ذلذا اذلدف سبثل يف إنتاجية العامل والذي وعن  أجورىم، زايدة اإلنتاجية
 حيسب ابلعالقة التالية:

 
 

 :واجلدول ادلوارل يوضح ذلك
 (: إنتاجية العامل لشركة اإلمسنت لعني الكبرية31-4جدول رقم)

 : طنالوحدة                                                                                                    
 2018 2017 السنة

 الفعلي ادلتوقع
 3.150.497 2.950.000 2.900.517 اإلمسنتحجم إنتاج 

 536 610 512 عدد العمال اإلمجايل

 5.877,79 4.836,06 5.665,07 إنتاجية العامل

 عتماد على تقارير الشركةابال باحثةمن إعداد الادلصدر: 
 تصميم اخلريطة اإلسرتاتيجية لشركة اإلمسنت لعني الكبرية ادلطلب الرابع:

تعترب اخلريطة اإلسًتاتيجية وصف إلسًتاتيجية الشركة، وأىم ما تبٌت عليو بطاقة األداء ادلتوازن، حيث تعتمد      
عند صياغتها على األىداف اإلسًتاتيجية ادلوزعة على أبعاد البطاقة، وعلى ادلقاييس وكذا الًتابط الذي ينشأ 

لنتائج ادلرغوبة ابحملركات اليت ربققها، فتصف لنا بذلك بينها ضمن سلسلة من العالقات السببية، فيكون ربط ا
عملية ربويل األصول غري ادللموسة إذل نتائج ملموسة تظهر يف اجلانب ادلارل من أبعاد البطاقة، وىذا ما يقودان 

 يف النهاية إذل اخلريطة اإلسًتاتيجية.
خالل إبراز العالقة السببية بني ادلؤشرات وعلى ىذا األساس ميكن اقًتاح اخلريطة اإلسًتاتيجية للشركة من 

اليت تعمل على خلق القيمة بغية ذبسيد إسًتاتيجيتها، حيث تبدأ تلك العالقات من األسفل إذل األعلى ببعد 
 التعلم والنمو كونو الركيزة األساسية لبلوغ ذلك، وىذا ما يوضحو الشكل التارل:

 
 

 

 عدد العمال اإلمجارل\إنتاجية العامل = حجم اإلنتاج اإلمجارل
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 ركة اإلمسنت لعني الكبرية: اخلريطة اإلسرتاتيجية لش(15-4)الشكل رقم

 
 BSC Designerادلصدر: برانمج  
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أما  ،أما عن مفتاح اخلريطة اإلسًتاتيجية فنجد اللون الرمادي يعرب مؤشرات النتائج 

 . اللون األخضر فيعرب عن ادلؤشرات القائدة 
ستخالص اميكن SCAEK من خالل عرض اخلريطة اإلسًتاتيجية لبطاقة األداء ادلتوازن لشركة اإلمسنت

 :ن العالقات وىي على النحو التارلرلموعة م
 على مستوى بعد التعلم والنمو جند أن: .7

يؤدي هتم والذي بدوره كفاء  وربسني قدراهتم وتنميتهاالرفع من مستوى إذل تطوير مهارات العاملني يؤدي 
 إذل:
 ربسني معدل ادلردودية اإلمجالية؛ 
 ستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجية؛ اال 
  ربسني كفاءة عملية الصيانة؛ 
 ضمان صحة وسالمة العمال؛ 

سني إنتاجية العامل يؤدي إذل ، وأن ربل يؤدي إذل ربسني إنتاجية العاملكما صلد أن ربسني بيئة العم
 ربسني مستوى رضا العمال. 

 :على مستوى بعد العمليات الداخلية .1
ستوى رضا ادلردودية اإلمجالية يؤدي إذل محاية البيئة من التلوث وإذل ربسني مصلد أن ربسني معدل 

ستغالل األمثل دلوارد الطاقة، وأن اقة اإلنتاجية يعمل على ربقيق االستغالل األمثل للطالعمالء، كما صلد أن اال
 ربسني كفاءة عملية الصيانة يؤدي إذل التحكم يف التكاليف.  

 :يعلى مستوى البعد البيئ .1
ستغالل األمثل دلوارد الطاقة ربسني مستوى رضا العمالء، وأن االصلد أن محاية البيئة من التلوث تعمل على 

 يؤدي إذل التحكم يف التكاليف.
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 :جتماعيعلى مستوى البعد اال .1
جتماعية يعمل على ربسني مستوى رضا العمالء، وأن ضمان صحة وسالمة ة االصلد أن تعزيز ادلسامه

عمال يؤدي إذل تعزيز ادلسامهة يؤدي إذل التحكم يف التكاليف، كما أن ربسني مستوى رضا الالعمال 

 جتماعية وأيضا التحكم يف التكاليف.اال

 :على مستوى البعد العمالء .1
صلد أن زايدة اإليرادات تؤدي إذل ربسني مردودية الشركة، وأن ربسني مستوى رضا العمالء يعمل على 

 . زايدة إيرادات الشركة

 :على مستوى البعد ادلايل .6
ستغالل ، وأن ىذه األخرية تعمل على االف يعمل على ربسني مردودية الشركةصلد أن التحكم يف التكالي

 األمثل دلوارد الشركة

 النموذج النهائي لبطاقة األداء ادلتوازن لشركة اإلمسنت لعني الكبريةادلطلب اخلامس: 
ادلقًتح لبطاقة األداء ادلتوازن لشركة اإلمسنت لعني الكبرية، والذي بناءا على ما تقدم ميكن وضع النموذج 

ينبغي أن حيتوي فيو كل بعد من األبعاد على مؤشرات قياس تًتجم رؤية وإسًتاتيجية الشركة وربدد نسبة بلوغ 

 21ات الكلي للمؤشر ت أساسية ليكون اجملموع األىداف اإلسًتاتيجية، وبناءا على ذلك مت ربط كل بعد دبؤشرا

الذين يعتربان أن عدد ادلؤشرات  Kaplan and Nortonمؤشرا، فقد إحًتمنا اجملال الذي وضعو كل من 

 مؤشر. 25و  18اإلمجالية جيب أن يًتاوح ما بني 

، ليتم يف ادلرحلة ادلوالية 10إذل  1وميكن وضع سلم من % 100 إذل %1 من كما مت إعطاء األبعاد أوزاان

ختيارىا لتقييم أداء ذلك البعد والتحكم فيو، ويعود اى لكل بعد على ادلؤشرات اليت مت ادلعط توزيع الوزن اإلمجارل

ىذا التوزيع دلدير ادلالية واحملاسبة األستاذ: حرفوش دمحم، الذي لو الفضل الكبري يف مساعدتنا أبفكاره  واقًتاحاتو، 

 واجلدول ادلوارل يوضح ذلك:
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 بطاقة األداء ادلتوازنومؤشرات  بعاد أل النسيب وزنال(: 32-4اجلدول رقم)

 الشركة طارمع إ ةعتماد على مقابلابال باحثةمن إعداد الادلصدر: 

 Weightالوزن  PERSPECTIVE األبعاد 
 

 
 البعد ادلايل

 % 53ستغالل األمثل لؤلصولاال %20
 %04ستثمار معدل العائد على اال
 % 04معدل دوران األصول 

 35 %ربسني ادلردودية
 %54 التحكم يف التكاليف

 % 04اإليرادات زايدة  % 20 بعد العمالء
 % 04 ءربسني مستوى رضا العمال

 % 04معدل رضا العمالء 
 % 04وقت اإلنتظار 

 
 جتماعيالبعد اال

 % 30جتماعية تعزيز ادلسامهة اال % 10
 % 35ضمان صحة وسالمة العمال 

 35 % ربسني مستوى رضا العمال
 %  40محاية البيئة من التلوث % 10 البعد البيئي

 % 60ستغالل األمثل دلوارد الطاقة اال
 % 53حصة إستهالك الكهرابء 

 %  53ستهالك الغاز احصة 
 %54ستهالك ادلاء احصة 

 %04ربسني معدل ادلردودية اإلمجالية  % 20 بعد العمليات الداخلية
 % 54ستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجية اال

 %54ربسني كفاءة عملية الصيانة 
 %34تطوير مهارات العاملني  % 20 والنموبعد التعلم 

 %53ربسني بيئة العمل 
 %53ربسني إنتاجية العامل 
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على أساس رؤيتها ادلستقبلية  حبيث تبٌت الشركة أن تكون عليها الصورة ادلميزة اليت رباولإذل  الغايةوتشري 
عتماد عليو يف دراستنا، وحاولنا مت اال الشركة وىو ماادلسطر وادلنشود ربقيقو من طرف  في اذلدفتها، فورسال

مرارا وتكرارا للوصول إذل معلومات تتعلق بشركة الفارج ىولسيم ابدلسيلة لتكون كشركة رائدة توضع أىدافها  
 كغاية لشركة عني الكبرية لكن دون جدوى. 

ستخراج أداء كل ادلؤشرات، للحصول على النتيجة النهائية لكل بعد، وىذا للوصول إذل النتيجة ا قد متو        
، وقد مت 2018النهائية الكلية واليت تعرب عن مستوى األداء ادلستدام لشركة اإلمسنت لعني الكبرية خالل سنة 

BSC Designerعتماد على برانمج اال
*

، عالقتني أداء ادلؤشر وفقللوصول إذل ذلك، حيث تتم عملية حساب  
 حيث تكون العالقة يف حالة رفع ادلؤشر على سبيل ادلثال معدل ادلردودية ادلالية كما يلي:

 
 

 شر كما يف تكلفة إنتاج الطن الواحد من اإلمسنت تكون العالقة كما يلي: أما يف حالة زبفيض قيمة ادلؤ 
 

 

 

ويف كثري من ادلؤشرات تكون القيمة العظمى ىي الغاية، وتكون القيمة الصغرى ىي قيمة السنة السابقة والشكل 
 ادلوارل يلخص ذلك: 

 BSC Designer(: طريقة حساب األداء حسب برانمج 16-4رقم)الشكل 

 
 BSC Designerادلصدر: برانمج 

                                                 

 .نتيجة األداء الكلي للشركةأداة  تساعد على بناء بطاقة األداء ادلتوازن مع خرائط إسًتاتيجية ومؤشرات أداء رئيسية حلساب * 

 044× )القيمة الصغرى –القيمة العظمى \القيمة الصغرى –القيمة الفعلية  (= أداء ادلؤشر
 

 044× )القيمة الصغرى –العظمى القيمة \القيمة الفعلية –القيمة العظمى (=  أداء ادلؤشر
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درجة خطورتو، وادلوضحة يف عطي فكرة سريعة عن وضع كل مؤشر و كما مت وضع ألوان يف الربانمج ت
 الشكل التارل:

 قراءة سريعة حلالة ادلؤشر (: ألوان توضح17-4الشكل رقم)
20 %  
40%  
60%  
80%  
100%  

 BSC Designerادلصدر: برانمج 
 .  SCAEKويوضح الشكل ادلوارل النموذج ادلقًتح لبطاقة األداء ادلتوازن لشركة

لعني الكبرية لسنة    SCAEK(: النموذج ادلقرتح لبطاقة األداء ادلتوازن لشركة اإلمسنت18-4الشكل رقم)
2018 

 
 BSC Designerادلصدر: برانمج  

حىت تكون  ةمج، لذا سيتم عرض كل بعد على حدعرض البطاقة بشكلها الكلي كما يف الربانوال ميكنا 

 الصورة واضحة أكثر، كما يف الشكل ادلوارل:



 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعال  الفصل

711 

 

لعني الكبرية لسنة    SCAEK(: النموذج ادلقرتح لبطاقة األداء ادلتوازن لشركة اإلمسنت19-4الشكل رقم)
 -البعد ادلايل -2018

 

 
 BSC Designerادلصدر: برانمج  
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لعني الكبرية لسنة    SCAEK(: النموذج ادلقرتح لبطاقة األداء ادلتوازن لشركة اإلمسنت20-4الشكل رقم)
 -بعد العمالء -2018

 
 BSC Designerادلصدر: برانمج  

لعني الكبرية لسنة    SCAEK(: النموذج ادلقرتح لبطاقة األداء ادلتوازن لشركة اإلمسنت21-4الشكل رقم)
 -جتماعيالبعد اال -2018

 
 BSC Designerادلصدر: برانمج  



 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعال  الفصل

711 

 

لعني الكبرية لسنة    SCAEK(: النموذج ادلقرتح لبطاقة األداء ادلتوازن لشركة اإلمسنت22-4الشكل رقم)
 -البعد البيئي -2018

 
 BSC Designerادلصدر: برانمج  

لعني الكبرية لسنة    SCAEKلشركة اإلمسنت(: النموذج ادلقرتح لبطاقة األداء ادلتوازن 23-4الشكل رقم)
 -بعد العمليات الداخلية -2018

 
 BSC Designerادلصدر: برانمج  



 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعال  الفصل

711 

 

لعني الكبرية لسنة    SCAEK(: النموذج ادلقرتح لبطاقة األداء ادلتوازن لشركة اإلمسنت24-4الشكل رقم)
 -بعد التعلم والنمو -2018

 
 BSC Designerادلصدر: برانمج  

 



 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعالفصل ال

999 

 

 اختبار الفرضياتائج الدراسة امليدانية و املبحث الثالث: عرض وحتليل نت
 على وتطبیقها قمنا بتصمیمها واليت ،اإلمسنت لعني الكبرية لشركة ادلعدة ادلتوازف األداء بطاقة من نطالقاا

يف ىذا  الشركة، حیث سیتم ادلستداـ ذلذه األداء عن ودالالت نتائج تقدمی میكن ،8108لسنة  الفعلیة النتائج

حتلیل نتائج أبعاد بعدىا لشركة اإلمسنت لعني الكبرية، لحتلیل نتائج مؤشرات بطاقة األداء ادلتوازف  ادلبحث

  .الفرضیاتختبار اف حتلیل نتائج أدائها ادلستداـلشركة، مث بطاقة األداء ادلتوازف ل
 لشركة اإلمسنت لعني الكبريةازن و نتائج مؤشرات بطاقة األداء املت حتليلاملطلب األول: 

لكل ادلؤشرات بطاقة األداء ادلتوازف لشركة اإلمسنت لعني لكبرية يتضح أداء النموذج ادلقرتح لمن خالؿ      

 كما يلي:بعد من أبعادىا  

 ستثمار: معدؿ العائد على االالشكل ادلوايل  بنيي .9

 8108لسنة  SCAEKستثمار لشركة : معدل العائد على اال(85-4)الشكل رقم

 

 BSC Designer  املصدر: 

 أما عن مفتاح الشكل فهو كالتايل: 

 



 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعالفصل ال

022 

 

 مبعدؿ يتعلق فیما مقبوؿ مستوی تبلغ أف ستطاعتاالشركة  أف السابقنالحظ من خالؿ الشكل 

بعد أف كانت هتدؼ لتحقیق  15,33%ما نسبتو  8108سنة ستثمار، فقد حققت العائد على اال

رتفاع االإىل وىذا راجع ، 14,52%واليت بلغت  8107سنة الفعلیة لقیمة ال، وىي قیمة أعلى من %12,07

مبا حققتو فعال  خالؿ ومقارنة  لنفس السنة ة مبا وضعتو كهدؼمقارن 8108يف قیمة النتیجة الصافیة لسنة 

، 8107ة سنمقارنة ب 8108يف سنة ستوى األصوؿ االرتفاع الذي كاف بوترية أقل يف موكذا إىل ، 8107سنة 

وقد حددت القیمة العظمى ذلذا ادلؤشر ، بسبب اخلط اإلنتاجي الثاينخالؿ ىذه األخرية  امرتفع كاف ذيوال

 .53,3% العائد على االستثمار ؤشرمأداء  بلغبذلك ف % 10ػ أما القیمة الصغرى فقدرت ب ،%81بػ 

 : األصوؿمعدؿ دوراف  يبني الشكل ادلوايل .0

 8108لسنة  SCAEK: معدل دوران األصول لشركة (86-4)الشكل رقم

 

 
 BSC Designer  املصدر:

 8108اف األصوؿ لسنة ر من خالؿ الشكل أعاله صلد أف الشركة حققت أىدافها فیما خيص معدؿ دو 

من قیمة سنة  متقاربة، وىي قیمة 31,48%بعد أف كانت هتدؼ لتحقیق  34,81%حیث بلغ ما نسبتو 

مقارنة مبا  8108الفعلیة لسنة إىل االرتفاع يف قیمة صايف ادلبیعات  ذلكويرجع ،  34,32%واليت بلغت 8107

وقد حددت القیمة ، 8108لسنة عما وضعتو كهدؼ مقارنة  وكذلك الرتفاعها ،8107حققتو خالؿ سنة 



 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعالفصل ال

029 

 

حیث  جیدا فكاف بذلك أداء ىذا ادلؤشر % 51ػ ػأما القیمة الصغرى فقدرت ب ،%55العظمى ذلذا ادلؤشر بػ 

 .96,2% نسبنو تبلغ

 :الیة يف الشكل التايلمعدؿ ادلردودية ادل میكن توضیح .3
 8108لسنة  SCAEK: معدل املردودية املالية لشركة (87-4)الشكل رقم

 

 BSC Designer  املصدر:
دؿ مبع يتعلق فیما جیدة مستوایت تبلغ أف ستطاعتاأف الشركة  أعالهنالحظ من خالؿ الشكل 

، 18,87% بعد أف كانت هتدؼ لتحقیق 23,80% ما نسبتو 8108سنة ادلردودية ادلالیة، فقد حققت 

 نتیجةوىذا راجع الرتفاع  ،24,95% كانتواليت   2012خنفضت مقارنة مع قیمة سنة اولكننا صلدىا قد 

وقد حددت القیمة  ،8108لسنة  ا وضعتو كهدؼمقارنة مبو  8107مقارنة بسنة  8108لسنة  الدورة الصافیة

 نسبة أداء ىذا ادلؤشر كانتفبهذا   %08ػ أما القیمة الصغرى فقدرت ب ،%85العظمى ذلذا ادلؤشر بػ 

 وىي نسبة جیدة. %82,86

 

 

 



 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعالفصل ال

020 

 

 الشكل ادلوايل: يف فة إنتاج الطن الواحد من اإلمسنتتكل میكن توضیح .4

 8108لسنة  SCAEK: تكلفة إنتاج الطن الواحد من اإلمسنت لشركة (88-4)الشكل رقم

 

 
 BSC Designer  املصدر:

تكلفة إنتاج الطن الواحد من  ىدفها فیما خيص مل حتقق يتبني أف الشركة أعالهكل من خالؿ الش

ما  لتحقیق بعد أف كانت هتدؼ 8108سنة  دج3.353,71بلغت على الرغم من أف التكلفة  اإلمسنت،

إىل  ويرجع ىذا، دج 3.279,91 كانتواليت   8107أعلى من قیمة سنة  ةقیمي ، وىدج 3.538,22 قیمتو

وكذا ، ستثمار يف اخلط اإلنتاجي الثاينعن اال لتكالیف الناجةابرتفاع التكالیف اإلمجالیة خاصة ما يتعلق ا

وقد حددت  ،والكهرابء إىل تكالیف الغیابوكذلك  ابخلط الثاين، یةلإلنتاج قصوىعدـ بلوغ القیمة ال

بلغ على أساس ذلك و  دج 5.111ػ أما القیمة الصغرى فقدرت ب ،دج 5.511القیمة العظمى ذلذا ادلؤشر بػ 

 وىي نسبة ضعیفة. % 29,26    نسبتو أداء ىذا ادلؤشر ما

 
 



 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعالفصل ال

023 

 

 :ادلبیعاتمعدؿ منو حجم  يظهر الشكل ادلوايل .5

 8108لسنة  SCAEKاملبيعات لشركة : معدل منو حجم (89-4)رقمالشكل 

 

 
 BSC Designer  املصدر:

عدؿ منو حجم مب يتعلق فیما ى متوسطمستو  نالحظ من خالؿ الشكل أعاله أف الشركة بلغت

، علما أهنا %08بعد أف كانت هتدؼ لتحقیق  12,48%ما نسبتو  8108سنة ادلبیعات، فقد حققت 

، وترجع ىذه القیمة األخرية ادلرتفعة بسبب اخلط اإلنتاجي الثاين 104,39%ما قیمتو   8107حققت سنة 

أما القیمة  ،%08حددت القیمة العظمى ذلذا ادلؤشر بػ  كما،  الذي دخل حیز التنفیذ خالؿ ىذه السنة

 .%50 قیمتو مانسبة أداء ىذا ادلؤشر  كانتفبهذا   10%ػ الصغرى فقدرت ب

 

 

 



 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعالفصل ال

024 

 

 رضا العمالء يف الشكل التايل:میكن توضیح معدؿ  .6

 8108لسنة  SCAEK: معدل رضا العمالء لشركة (30-4)الشكل رقم

 

 
 BSC Designer  املصدر: 

 

يتبني أف الشركة قد حققت معدال جیدا فیما خيص رضا العمالء حیث كانت أعاله من خالؿ الشكل 

واليت  8107 سنة وكذا مقارنة بقیمة خالؿ نفس السنة ح إلیوموىي قیمة أعلى شلا كانت تط ،% 96قیمتو 

نتیجة لسیاسة الشركة اليت تسعى إلرضاء عمالئها من خالؿ توفري منتج مبواصفات وىذا  ،%95بلغت 

حددت عادلیة والعمل على تنويع منتجاهتا، وكذا االستماع ذلم من خالؿ خلق قنوات للتواصل معهم، وقد 

 اجیدأداء ىذا ادلؤشر  كافبذلك  ف 90%ػ أما القیمة الصغرى فقدرت ب ،95%القیمة العظمى ذلذا ادلؤشر بػ 

 .%081 ة قدرىانسبب

 

 

 



 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعالفصل ال

025 

 

 :ارنتظمعدؿ وقت االيبني الشكل ادلوايل  .7

 8108لسنة  SCAEKنتظار لشركة : وقت اال(50-4)الشكل رقم

 

 
 BSC Designer  املصدر:

حیث نتظار، شر وقت االحققت ىدفها فیما يتعلق مبؤ أف الشركة  أعالهنالحظ من خالؿ الشكل 

، علما أهنا خالؿ نفس السنة دقائق 5بعد أف كانت هتدؼ لتحقیق  8108خالؿ سنة  دقائق 4 بو سجلت

 عمالئهاة الرامیة إلرضاء الشرك جملهوداتوىذا راجع ، دقائق 4ما قیمتو  8107سنة  نتظاروقت ا حققت

 4ػ أما القیمة الصغرى فقدرت ب ،دقائق 5حددت القیمة العظمى ذلذا ادلؤشر بػ وقد ، وصوال لتحسني صورهتا

 وىي نسبة جیدة. %011فبهذا تكوف نسبة أداء ىذا ادلؤشر قد بلغت  قئدقا

 

 

 

 



 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعالفصل ال

026 

 

 يف الشكل ادلوايل: جتماعیةمؤشر حجم ادلیزانیة اال میكن توضیح .8

 8108لسنة  SCAEKجتماعية لشركة امليزانية اال: حجم (58-4)الشكل رقم

 

 
 BSC Designer  املصدر:

حیث  ،جتماعیةما يتعلق مبؤشر حجم ادلیزانیة االىدفها فی ققمل حت يتبني من الشكل أعاله أف الشركة     

 30.642.050,4ػػ قدر بوادلوىي أكرب شلا حددتو كهدؼ  دج 31.479.175,1ما قیمتو  8108بلغت سنة 

حجم  قیمة لكن، اجلمعیات والنوادي الرایضیة ومؤسسات اجملتمع ادلدينوكذا ، العاملني هبادعم فهي ت دج

تسعى الشركة  دج 40058884.5وادلقدرة بػ  8107علیو سنة أقل شلا كانت  8108االجتماعیة لسنة  ادلیزانیة

أما القیمة  دج 41.111.111حددت القیمة العظمى ذلذا ادلؤشر بػ تقدمی أكثر من ذلك، كما مستقبال 

 .%04.79وهبذا تكوف نسبة أداء ىذا ادلؤشر قد بلغت  دج 51.111.111ػ الصغرى فقدرت ب
 

 

 

 

 

 

 



 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعالفصل ال

027 

 

 میكن توضیح مؤشر عدد حوادث العمل يف الشكل التايل: .9

 2012لسنة  SCAEK: عدد حوادث العمل لشركة (55-4)الشكل رقم

 

 
 BSC Designer    املصدر:

حیث بلغ  ،مل حتقق ىدفها فیما يتعلق مبؤشر عدد حوادث العمل يتبني أف الشركة من الشكل أعاله

بعدـ وجود أي والذي قدر  وىو عدد أكرب شلا حددتو كهدؼ لنفس السنة  8108سنة  حاداث 06عددىا 

لكن بعد  حاداث، 41واليت كانت  8107سنة العمل الفعلیة ل حوادثوأكرب مقارنة بعدد ، حادث

إىل العاملني ادلكونني حديثا والعاملني على وجد أهنا حاالت بسیطة ترجع عن أسباب ذلك ستفسار اال

حددت القیمة العظمى ذلذا وقد  ،وخربهتم احملدودة وىذا نظرا حلداثة عملهم ،مستوى اخلط اإلنتاجي الثاين

فقد كانت أداء ىذا ادلؤشر  وعن عدـ وجود أي حادث،أما القیمة الصغرى فقدرت بػ حوادث 01بػ  ادلؤشر

 .%-00 اسالبة بقیمة قدرىنسبتو 

 

 

 



 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعالفصل ال

028 

 

 مؤشر متوسط نصیب العامل من مصاريف العاملني:يبني الشكل التايل  .92

 8108لسنة  SCAEK: متوسط نصيب العامل من مصاريف العاملني لشركة (54-4)الشكل رقم

 
 BSC Designer  املصدر:  

متوسط نصیب العامل من  أف الشركة حققت ىدفها فیما يتعلق مبؤشر أعاله الشكليالحظ من 

أكرب شلا حددتو كهدؼ لنفس  وىو دج 5.188.111ما قیمتو  8108حیث بلغ سنة  مصاريف العاملني،

وقد  ،دج 8.677.885 ت بقیمتوالذي كان 8107سنة وأكرب مقارنة ب دج 0.674.451وادلقدر بػ  السنة 

، دج1.000.000بػ أما القیمة الصغرى فقدرت  دج 3.500.000بػ  ذلذا ادلؤشرحددت القیمة العظمى 

ا يثبت شلراجع لنظاـ األجور احملفز ، وىذا 81,12%هبذا نسبة أداء ىذا ادلؤشر جیدة بقیمة قدرىا  كانتف

 لتحسني مستوى رضا عماذلا. وجهودىا الرامیة ة الشرك سعي

 

 

 

 

 

 



 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعالفصل ال

029 

 

 مؤشر نسبة الغبار يف الشكل ادلوايل: میكن توضیح .99

 8108لسنة  SCAEK: نسبة الغبار لشركة (55-4)الشكل رقم

 

 
 BSC Designer    املصدر:

  ىذه حیث بلغت  نسبة الغبار، الشكل أعاله يالحظ أف الشركة حققت ىدفها فیما يتعلق مبؤشر من

        بػوادلقدرة  سموح بو قانونیاادل النسبةمن وىي قیمة أقل  MG/NM³ 20,83ما قیمتو  8108سنة األخري 

51 MG/NM³18,06 وادلقدرة بػ 8107سنة مت مقارنتها ب ، لكنها نسبة مرتفعة لو MG/NM³،  قد مت و

 85ػ ب حددت القیمة العظمى ذلذا ادلؤشروقد ، قتو العالیةود قیاس نسبة الغبار هازإرجاع ذلك جل

MG/NM³ 18,06بػ  أما القیمة الصغرى فقدرت MG/NM³ ،  جیدة نسبة أداء ىذا ادلؤشر  كانتفبهذا

 .60,09%بقیمة قدرىا 

 

  
 

 

 



 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعالفصل ال

092 

 

 ستهالؾ الكهرابء يف الشكل التايل:امیكن توضیح مؤشر حصة  .90

لسنة  SCAEKلشركة لكل طن منتج من اإلمسنت  ستهالك الكهرابءاحصة  (:56-4)الشكل رقم
8108 

 

 
 BSC Designer    املصدر:

حیث  حصة استهالؾ الكهرابء، يتبني من الشكل أعاله أف الشركة مل حتقق ىدفها فیما يتعلق مبؤشر     

وادلقدرة     وىي قیمة أكرب شلا حددتو كهدؼ 8108نة س خالؿ KWH/TC 121,15 وستهالكابلغت حصة 

النتهاء وىذا راجع  ، KWH/TC 113,27بػ  ةوادلقدر  8107وأكرب من قیمة سنة ، KWH/TC 110,5بػ

العقد ادلرـب وتسلیم اخلط اإلنتاجي الثاين للشركة، فبحكم أف استهالؾ الكهرابء يكوف يف مراحل عديدة من 

 معا يف كل ىذه ادلراحل ءأدى ىذا إىل عدـ التحكم اجلید يف استهالؾ الكهراب ،مراحل إنتاج االمسنت

حددت القیمة العظمى ذلذا وقد ، 2012مقارنة مع صاحب العقد الذي كاف يسريه بكفاءة أكرب خالؿ سنة 

نسبة أداء ىذا  كانتفبهذا  ، KWH/TC 100بػ  أما القیمة الصغرى فقدرت KWH/TC 113,27ػ ب ادلؤشر

 اإلمسنت.فة إنتاج الطن الواحد من ، واليت أثرت على تكل%-59,38ادلؤشر سالبة بقیمة قدرىا 
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099 

 

 ستهالؾ الغاز:امؤشر حصة يبني الشكل ادلوايل  .93

 8108لسنة  SCAEKلشركة لكل طن منتج من الكلنكر ستهالك الغاز احصة  (:57-4)الشكل رقم

 

 
 BSC Designer    املصدر:

حیث  حصة استهالؾ الغاز، يالحظ أف الشركة حققت ىدفها فیما يتعلق مبؤشر أعالهالشكل من      

لنفس السنة  وىي قیمة أقل شلا حددتو كهدؼ 8108سنة  NM³/TKK 81,01ستهالكوبلغت حصة ا

تدابري وىذا بفضل ال ،NM³/TKK  95.71بػ ةوادلقدر  8107وأقل من قیمة سنة ، NM³/TKK 97بػة قدر وادل

لتحكم اجلید يف استهالؾ ىذا ادلورد، حیث استطاعت الشركة بعد انتهاء العقد ادلرـب واإلجراءات ادلتخذ ل

الكهرابء حتقیق كفاءة يف استهالكو،كوف استهالؾ الغاز يكوف يف مرحلة واحدة ابلفرف على غرار استهالؾ 

الصغرى  أما القیمة NM³/TKK 97ػ ب حددت القیمة العظمى ذلذا ادلؤشروقد ، الذي يكوف مبراحل عديدة

  .133,25%نسبة أداء ىذا ادلؤشر جیدة بقیمة قدرىا  كانتفبهذا  ، NM³/TKK 85بػ  فقدرت
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 ستهالؾ ادلاء يف الشكل التايل:اكن توضیح مؤشر حصة می .94

 8108لسنة  SCAEKلشركة لكل طن منتج من اإلمسنت ستهالك املاء احصة  (:58-4)الشكل رقم

 

 
 BSC Designer    املصدر:

حیث بلغت  حصة استهالؾ ادلاء، أف الشركة حققت ىدفها فیما يتعلق مبؤشرأعاله  يتبني من الشكل

  M³ 0,1 لنفس السنة وادلقدرة بػوىي قیمة أقل شلا حددتو كهدؼ  8108سنة  M³ 0,06 استهالكو  حصة

لرتشید استهالؾ  وىذا بفضل التدابري واإلجراءات ادلتخذة ،M³ 0,1 بػة وادلقدر  8107وأقل من قیمة سنة 

أما  M³ 0,1ػ ب حددت القیمة العظمى ذلذا ادلؤشركما  إلنتاج األنظف،تقنیة اتتبىن الشركة  حیث الطاقة

 .%88.89نسبة أداء ىذا ادلؤشر جیدة بقیمة قدرىا  كانتفبهذا   ،M³ 0,055بػ  القیمة الصغرى فقدرت
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 :اإلمجالیةمؤشر معدؿ ادلردودية يبني الشكل التايل  .95

 8108لسنة  SCAEKلشركة معدل املردودية اإلمجالية : (59-4)الشكل رقم

 

 
 BSC Designer    املصدر:

 معدؿ ادلردودية اإلمجالیة، فیما يتعلق مبؤشر ستوى جیدمحققت  ةمن الشكل أعاله يتضح أف الشرك

ولكنها مرتفعة  ،%85 ػب ةشلا حددتو كهدؼ وادلقدر وىي أقل  %81قیمة قدرىا  8108سنة   حیث بلغ

ىذا ما يثبت جهود الشركة لبلوغ ادلعیار ادلتعارؼ علیو عادلیا،  71,5%واليت كانت  8107مقارنة مع سنة 

نسبة  كانتفبهذا  ، 71,5% أما القیمة الصغرى فقدرت 85 %ػ ب حددت القیمة العظمى ذلذا ادلؤشروقد 

 .62,96% ما قیمتوأداء ىذا ادلؤشر 
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 معدؿ الطاقة ادلستغلة يف الشكل التايل:میكن توضیح  .96

 8108لسنة  SCAEKلشركة معدل الطاقة املستغلة  (:41-4)الشكل رقم

 

 
 BSC Designer    املصدر:

معدؿ الطاقة  فیما يتعلق مبؤشرمبستوى مقبوؿ يتضح من الشكل أعاله أف الشركة حققت ىدفها      

 011وىي أكرب شلا حددتو كهدؼ وادلقدرة بػ% 106,8قیمة قدرىا  8108سنة  حیث بلغ اإلنتاجیة ادلستغلة،

ويرجع ذلك لكوف الطاقة اإلنتاجیة الفعلیة  ،%006وادلقدرة بػ  8107لكنها نسبة أقل شلا حققتو سنة ، و %

حددت وقد  ،خالؿ نفس السنةبوترية أقل شلا ارتفعت بو الطاقة اإلنتاجیة ادلتوقعة رتفعت ا 8108لسنة 

نسبة أداء ىذا  كانتفبهذا   ،%011 أما القیمة الصغرى فقدرت % 006 ػب العظمى ذلذا ادلؤشرالقیمة 

 .42,5%ادلؤشر بقیمة قدرىا 
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 مؤشر نصیب الطن الواحد من تكالیف الصیانة: يبني الشكل ادلوايل .97

 8108لسنة  SCAEKلشركة نصيب الطن الواحد من تكاليف الصيانة  (:40-4)الشكل رقم

 

 
 BSC Designer    املصدر:

ن تكالیف منصیب الطن الواحد  يتضح من الشكل أعاله أف الشركة حققت ىدفها فیما يتعلق مبؤشر    

شلا حددتو كهدؼ وادلقدرة  قلىي أو  ،/طندج 314,49قیمة قدرىا  8108سنة  حیث بلغ ،الصیانة

وقد  ،/طندج311,1وادلقدرة بػ  8107شلا حققتو سنة  سجلت ارتفاع طفیف ولكنها نسبة /طندج473,07بػ

فبهذا  ، /طندج 300بػ  أما القیمة الصغرى فقدرت، طن/ دج 473,07ػب حددت القیمة العظمى ذلذا ادلؤشر

لتحكم يف ة يف اوىو ما يعكس جهود الشرك ،91,63%بقیمة قدرىا دة جینسبة أداء ىذا ادلؤشر  كانت

 تكالیف الصیانة. 
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 :كل التايلنصیب العامل من تكالیف التكوين يف الشمیكن توضیح مؤشر متوسط  .98

 8108لسنة  SCAEKلشركة  متوسط نصيب العامل من تكاليف التكوين (:48-4)الشكل رقم

 

 
 BSC Designer    املصدر:

متوسط نصیب العامل من تكالیف  حتقق ىدفها فیما يتعلق مبؤشر مل ن الشكل أعاله يتبني أف الشركةم

                      وىي أقل شلا حددتو كهدؼ وادلقدرة بػ دج26.104,31قیمة قدرىا  8108 سنة بلغ حیث التكوين،

وىذا راجع الخنفاض ، دج 22.287,22وادلقدرة بػ  8107من سنة  كرب، كما كانت قیمتو أدج43.307,09

ما ، ك8107القیمة الفعلیة لسنة  مقارنة مع اذلدؼ لنفس السنة ومع 8108ادلیزانیة ادلخصصة للتكوين لسنة 

ىناؾ اخنفاض بسبب  8107، لكن مقارنة مع سنة مقارنة مع ادلتوقع 8108لسنة عدد ادلكونني فعلیا  ارتفع

بػ  حددت القیمة العظمى ذلذا ادلؤشروقد ، طلب عدد مكونني أكثرت الذي اخلط اإلنتاجي الثاين

نسبة أداء ىذا ادلؤشر  كانتفبهذا  ، دج 22.287,22بػ  أما القیمة الصغرى فقدرت، دج43.307,09

  .18,16%منخفضة جدا بقیمة قدرىا 
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 يل:واؤشر نسبة ادلتدربني يف الشكل ادلكن توضیح ممی .99

 8108لسنة  SCAEKلشركة  نسبة املتدربني (:45-4)الشكل رقم

 

 
 BSC Designer    املصدر:

حیث  مبؤشر نسبة ادلتدربني،فیما يتعلق مبستوى مقبوؿ حققت ىدفها أف الشركة  أعالهيوضح الشكل       

كما كانت قیمتو ،83,27% ػوىي أكرب شلا حددتو كهدؼ وادلقدر ب 137,12%قیمة قدرىا  8108سنة  بلغ

بسبب للتدريب  وترجع ىذه القیمة األخرية إىل احلاجة ادلكثفة % 172,85وادلقدرة بػ  8017أقل من سنة 

بػ  أما القیمة الصغرى فقدرت، %081بػ  حددت القیمة العظمى ذلذا ادلؤشروقد  ،اخلط اإلنتاجي الثاين

  .57,12%بقیمة قدرىا  نسبة أداء ىذا ادلؤشر كانتفبهذا  ،81%
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 أما عن مؤشر نسبة الغیاب میكن توضیحو يف الشكل ادلوايل: .02

 8108لسنة  SCAEKلشركة  نسبة الغياب (:44-4)الشكل رقم

 

 
 BSC Designer    املصدر: 

سنة  تحیث بلغ مبؤشر نسبة الغیاب،مل حتقق ىدفها فیما يتعلق  أف الشركةأعاله يتبني من الشكل      

، كما كانت قیمتو أكرب من سنة %8وىي أكرب شلا حددتو كهدؼ وادلقدر بػ  2,25% قیمة قدرىا 8108

اليت كانت مسجلة ابخلط اإلنتاجي ويرجع ذلك إىل ارتفاع عدد حوادث العمل ، % 1,64 ػوادلقدرة ب 8017

 كانتفبهذا   ،%0بػ  أما القیمة الصغرى فقدرت، %8بػ  حددت القیمة العظمى ذلذا ادلؤشر كما ،الثاين

 .%-85نسبة أداء ىذا ادلؤشر سالبة بقیمة قدرىا 
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 عن مؤشر إنتاجیة العامل میكن توضیحو يف الشكل ادلوايل: .09
 8108لسنة  SCAEKلشركة  إنتاجية العامل (:45-4)الشكل رقم

 
 BSC Designer    املصدر:     

سنة  حیث بلغ مبؤشر إنتاجیة العامل،حققت ىدفها فیما يتعلق يالحظ أف الشركة  أعالهمن الشكل 
، كما كانت طن 4.836,06وىي أكرب شلا حددتو كهدؼ وادلقدر بػ  طن 5.877,79قیمة قدرىا  8108

 4.836,06بػ  حددت القیمة العظمى ذلذا ادلؤشركما ،  طن 5.665,07وادلقدرة بػ  0927قیمتو أكرب من سنة 
 كانتفبهذا  ذلك إىل التدريب وحتسني بیئة العمل،  ويرجع، طن 3.000بػ  أما القیمة الصغرى فقدرت، طن

 .156,74%نسبة أداء ىذا ادلؤشر جیدة بقیمة قدرىا 

 لشركة اإلمسنت لعني الكبريةحتليل نتائج أبعاد بطاقة األداء املتوازن املطلب الثاين:  
 :يلي كما الشركة ذلذه ادلتوازف األداء بطاقة میكن تقدمی رلموعة من النتائج عن أداء أبعاد

 قتصادي:البعد اال .9
 والذي يضم كل من أداء البعد ادلايل وبعد العمالء ابلشركة حیث كانت نتائجو كالتايل:

  :بػ  تقدر إمجالیة نتیجة حقق فقد ،8108جیدة خالؿ سنة  للشركة ادلالیة النتائج أف لنا يتبنيالبعد املايل
 والشكل ادلوايل يبني أداء البعد ادلايل:، % 65.44
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 : أداء البعد املايل(46-4)الشكل رقم 

 
 BSC Designerعتماد على نتائج ابال  excelسلرجات برانمج املصدر: 

 79,04% جیدا والذي قدر بػ  كاف  ستغالؿ األمثل لألصوؿىدؼ اال يتضح أف أداءأعاله الشكل من      

 ىدؼ التحكم يف التكالیف، أما عن  % 82,86كاف جیدا والذي قدر بػ   ىدؼ حتسني ادلردوديةكذا أداء و 
إسرتاتیجیة القیادة ما يتعارض مع إسرتاتیجیة الشركة وىذا  ،% 29,26فكاف أداؤه ضعیفا والذي قدر بػ 

 .ابلتكلفة
  :وىي  8108خالؿ سنة  % 79.6ب  تقدر إمجالیة نتیجة ةشركال حققت البعد ىذا يفبعد العمالء

 والشكل ادلوايل يبني أداء بعد العمالء:، نتیجة جیدة
 : أداء بعد العمالء(47-4)الشكل رقم

         
 BSC Designerنتائج على  تمادعابال  excelسلرجات برانمج  املصدر:

، % 112والذي قدر بػ  إىل ارتفاع مستوى رضا العمالء ترجع قیمة أداء بعد العمالءمن الشكل أعاله      
األمر الذي ، % 31الذي كاف  معدؿ النمو يف حجم ادلبیعاتلكن ما أثر سلبا على أداء ىذا البعد ىو 

 جدد. عمالءوالعمل على احلصوؿ على  عمالئهازيد من اجلهود لالحتفاظ بيتطلب ادل
 
 

اإلستغالل 
األمثل 
 لألصول

تحسين 
التحكم في  المردودية

 التكاليف

79,04% 
82,86% 

29.26% 

زيادة 
تحسين    اإليرادات

مستوى رضا 
 العمالء

31,00% 

112,00% 
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 جتماعي:البعد اال .0
وىي نسبة ضعیفة،  %00.85ما نسبتو  8108ابلنسبة ذلذا البعد فقد حققت الشركة خالؿ عاـ 

 :جتماعيوايل يبني أداء البعد االوالشكل ادل
 جتماعيأداء مؤشرات البعد اال(: 48-4)الشكل رقم

 
 BSC Designerنتائج على عتماد ابال  excelسلرجات برانمج املصدر: 

إىل القیمة السالبة يف قیمة أداء البعد االجتماعي ادلنخفضة أمر النتیجة  رجاعمیكن إأعاله من الشكل      
وىذا بسبب حوادث العمل اليت ارتفعت  % 60-واليت قدرت بػ  ألداء ىدؼ ضماف صحة وسالمة العماؿ

وادلقدرة بػ   إىل قیمة ادلسامهة االجتماعیة اليت كانت منخفضة جدا، وكذا مقارنة ابلسنة السابقةهبذه السنة 
 . %  81,12، أما عن مستوى حتسني رضا العماؿ فقد كانت قیمتو جیدة وادلقدرة بػ % 14,79

 البعد البيئي: .3
والشكل ، وىي نسبة مقبولة %55.55ما نسبتو  8108خالؿ عاـ ابلنسبة ذلذا البعد  حققت الشركة

 :ئيأداء البعد البی ادلوايل يبني
 أداء البعد البيئي (:49-4)الشكل رقم

 
 BSC Designerنتائج على عتماد ابال excelسلرجات برانمج املصدر: 

تعزيز 
المساهمة 
   اإلجتماعية

ضمان صحة 
وسالمة 
 العمال

تحسين 
مستوى رضا 

 العمال

14,79% 

-60,00% 

81,12% 

حماية البيئة 
 من التلوث

اإلستخدام 
األمثل لموارد 

 الطافة

60,09% 

52,52% 
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000 

 

يف ىذا اجملاؿ،  ت الكبرية وادلتواصلةاستثمار إىل االترجع قیمة أداء البعد البیئي  السابقمن الشكل      
حیث قدرت نسبة  نبعاث الغبار،ايت قامت برتكیب مصفاة للتحكم يف ة األوىل يف اجلزائر الشركعتبارىا الاب

ىدؼ االستخداـ األمثل دلوارد الطاقة فقدر              أما عن، % 60,09ىدؼ محاية البیئة من التلوث بػ 
ؿ التحكم تسعى الشركة حتسینها من خالحیث ستهالؾ الكهرابء ادلرتفعة اصة ويرجع ىذا حل، % 52,52بػ 

 .عرب مراحل إنتاج االمسنت الطاقة الكهرابئیةيف 
 بعد العمليات الداخلية: .4

والشكل ادلوايل يبني وىي نتیجة جیدة،  % 65.48الداخلیة بػ  العملیات لبعد اإلمجالیة النتیجة قدرت
 أداء بعد العملیات الداخلیة:

 أداء بعد العمليات الداخلية (:51-4) الشكل رقم

 
 BSC Designerنتائج على ابالعتماد   excelسلرجات برانمج املصدر: 

حتسني مستوى كفاءة الصیانة إىل قیمة أداء بعد العملیات الداخلیة إرجاع میكن من الشكل أعاله       
وكذا ىدؼ حتسني معدؿ ادلردودية اإلمجالیة الذي كاف  ، % 91,63والذي قدر بػ  على مستوى الشركة

الشركة  تطمح % 42,50بقیمة  مقبوالكاف   فقدؿ الطاقة اإلنتاجیة ادلستغلة معد ، أما عن% 62,96بقیمة 
 .بلوغ مستوایت أعلى

 بعد التعلم والنمو: .5
وىي قیمة  %60.49ما مقداره  8108خالؿ عاـ ة شركا البعد كاف جید، حیث حققت الأداء ىذ

 والشكل ادلوايل يبني أداء بعد التعلم والنمو:جیدة 
 
 

 

تحسين معدل 
المردودية 
   اإلجمالية

اإلستغالل 
األمثل للطاقة 

   اإلنتاجية

تحسين كفاءة 
   عملية الصيانة

62,96% 

42,50% 

91,63% 
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 أداء بعد التعلم والنمو: (50-4)الشكل رقم

 
 BSC Designerنتائج على عتماد ابال  excelسلرجات برانمج املصدر: 

وادلقدرة بػ  العامل إنتاجیةيف  اجلید ستوىادلرجع  أداء بعد التعلم والنمو إىل حتقیق ي السابقمن الشكل 
، % 57,12والذي قدر بػ  العاملنيادلستوى ادلقبوؿ فیما يتعلق هبدؼ تطوير مهارات ىل إ، وكذا % 156,74

والذي كانت قیمتو           نسبة الغیاب لكن ابلنسبة ذلدؼ حتسني بیئة العمل أتثر ابلسلب نتیجة ارتفاع
-25 %. 

 لشركة اإلمسنت لعني الكبريةحتليل نتائج األداء املستدام املطلب الثالث:  
 الشكل ادلوايل:زلصلة أداء أبعاد بطاقة األداء ادلتوازف والذي میكن توضیحو يف  ىواألداء املستدام      

 لعني الكبرية SCAEK لشركة اإلمسنت  أداء أبعاد بطاقة األداء املتوازن :(58-4)الشكل رقم

 
 BSC Designer على نتائج عتمادابال  excelسلرجات برانمج املصدر: 

تطوير مهارات 
تحسين بيئة  العاملين

تحسين إنتاجية  العمل
 العامل

57,12% 

-25,00% 

156,74% 

   البعد المالي
 بعد العمالء

 البعد االجتماعي 
 البعد البيئي

 بعد العمليات الداخلية
 بعد التعلم والنمو

65,44% 

79,60% 

11,83% 

55,55% 

65,42% 

61,49% 
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جیدا  وبعد العمالء أداء البعد ادلايل كل من  ، حیث كاف% 60.05أداء مستداـ قدره الشركة حققت 

أما ، %00.85 ضعیفا مبقدار جتماعيداء البعد اال، يف حني كاف أعلى التوايل %79.6و  %65.44 مبقدار

وبعد  أداء بعد العملیات الداخلیةكل من ، بینما كاف  %55.55مبقدار  افكاف متوسط أداء البعد البیئيعن 

ستداـ لكن عن األداء ادل ة، وىذه النتیجة معرب على التوايل %60.49و  %65.48جیدا مبقدار  التعلم والنمو

)الغاایت( من  ، ألنو مل تكن ىناؾ دقة وواقعیة يف حتديد بعض األىداؼإىل حد بعید واقعیةلیس بصورة 

النتیجة النهائیة لكل مؤشر، وكوف نتیجة ادلؤشر طرؼ الشركة لو ما قارانىا بسنوات سابقة، ىذا ما أثر على 

ة األداء صلنا يف األخري إىل األداء ادلستداـ جبمع أداء أبعاد بطاقو ت ،نتمي إلیوتالبعد الذي  تؤثر على أداء

 ومیكن توضیح األداء  ادلستداـ للشركة يف الشكل ادلوايل: ذلا، الوزف النسيبعتبار ادلتوازف آخذين بعني اال

 لعني الكبرية SCAEK األداء املستدام لشركة اإلمسنت  :(55-4)رقمالشكل 

 
 BSC Designer    املصدر:
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 ومیكن حصر األىداؼ )الغاایت( غري احملددة بواقعیة يف اجلدوؿ ادلوايل:

 (: األهداف غري حمددة بواقعية حسب كل بعد من أبعاد بطاقة األداء املتوازن53-4اجلدول رقم )
 ) الغاايت( األهداف البعد

 ستثمار.* معدل العائد على اال البعد املايل
 .صول* معدل دوران األ

 *معدل املردودية املالية.
 *تكلفة إنتاج الطن الواحد من اإلمسنت.

 * معدا منو حجم املبيعات. بعد العمالء
 * معدل رضا العمالء.

 *وقت اإلنتظار.
 العاملني. *متوسط نصيب العامل من مصاريف جتماعيالبعد اال

 ة.ي*حجم امليزانية االجتماع
 ستهالك الكهرابء.ا* حصة  البعد البيئي

 ستهالك الكلنكر.ا* حصة 
 ستهالك املاء.ا* حصة 

 *معدل الطاقة املستغلة. بعد العمليات الداخلية
 *نصيب الطن الواحد من تكاليف الصيانة

 * نسبة املتدربني. بعد التعلم والنمو
 العامل.نتاجية إ*معدل 

 * نسبة الغياب.
  ةالباحثمن إعداد املصدر: 

رسم أىدافها وغاایهتا، للوصوؿ  طرقا علمیة عندنرى أنو على الشركة أف تستعمل  السابقمن اجلدوؿ 
 ومن بني تلك الطرؽ: أدائها ادلستداـ بصورة موضوعیة إىل نتائج واقعیة تسمح بتقییم

 ادلقارنة ادلرجعیة. 
  سنوات سابقة.اإلستناد إىل نتائج 
 يف وضع األىداؼ أخرى طرؽ علمیةد إىل ستنااإل. 
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 ختبار الفرضيات ااملطلب الرابع: 
بناءا على ما ورد يف اجلانب النظري مت إسقاط ادلفاىیم النظرية على شركة تتمیز ابىتمامها مبجاالت      

بطاقة األداء  التحكم فیو، من خالؿ للشركة بغیةاألداء ادلستداـ  قیاسستدامة، حیث مت التطرؽ إىل التنمیة ادل

 بعدىا، النسبیة إبراز أمهیتهاو  ديدىامت حتادلتوازف ابالعتماد على مجلة من ادلؤشرات ادلالیة وغري ادلالیة، واليت 

، وعلى سرتاتیجیتهاإاقة األداء ادلتوازف بغیة جسید لبط وذجاخلروج بنمللشركة و سرتاتیجیة اإلة ريطاخلمت اقرتاح 

 األساس میكن مناقشة فرضیات البحث كما يلي:ىذا 

 الفرضية األوىل:  

دلؤشرات مهمة  امع إمهاذل ادلايل، أدائهاوتقییم على وضع مؤشرات مالیة لقیاس  SCAEK شركة تعتمد

يف تعمل على جسید إسرتاتیجیتها، فكانت بذلك ادلؤشرات ادلالیة ادلعتمدة غري مالئمة و أىدافها ادلالیة ختدـ 

 .الفرضیةىذه  وىذا ما يثبت عدـ صحة ،مع البعد ادلايل لبطاقة األداء ادلتوازفرلملها 

  الثانية: الفرضية 

ة لقیاس مستوى إشباع رغبات أصحاب تقلیديلعني الكبرية على أدوات تعتمد شركة اإلمسنت 

متطلبات نظاـ اإلدارة ضمن واليت تدخل  ،تعلقة بكل قسممقیادة شهرية  اتحؿ لو خال وىذا من، ادلصلحة

فقد أضافت منتج جديد  ،الشركة زلل الدراسة برضا العمالء على غرار ادلسامهني هتتم، كما IMS درلةنادل

،  لضماف صحتهم لعماذلا توفري بیئة سلیمةوتعمل على  ىذايسمح بتوسیع دائرة عمالئها وحصتها السوقیة، 

تعمل خرى أ، ومن جهة اليت قامت هبا من خالؿ االستثمارات البیئیة ذلا اجلانب البیئيتسعى لتحسني كما 

 لمتعهتتم أبطراؼ عديدة  ت، فالشركةااـ ابلعديد من ادلبادر ف تكوف شركة مواطنة من خالؿ القیألشركة ا

 .الفرضیةىذه وىذا ما يثبت صحة  معلى تلبیة متطلباهت

  الثالثةالفرضية : 

، كما تعتمد ئهاالتقییم أد ادلیزانیاتكذا اصة بكل قسم و اخلالقیادة لوحات تستعمل الشركة زلل الدراسة 

من خالذلا تتبع األىداؼ على ادلدى البعید  میكن وىي أدوات ال ،فیما يتعلق جبانبها البیئي على التقارير

تسهل لقومات كل ادللكنها دتلك   ،بطاقة األداء ادلتوازفال تتبىن  كما وجد أف الشركة ،اإلسرتاتیجيو 

 .الفرضیةىذه صحة  وىذا ما يثبت، طبیقهات



 بناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  : رابعالفصل ال

007 

 

 الرابعة:  الفرضية 

حتلیلیػػة  وقػػراءة  تهامت إعطػػاء صػػورة عػػن وضػػعی ،مػػن خػػالؿ زلاولػػة تطبیػػق بطاقػػة األداء ادلتػػوازف علػػى الشػػركة    

قیػػاس األداء ادلسػتداـ ذلػا وتقییمػػو والعمػل علػػى  ، بغیػة ادلالیػػة وغػري مالیػػة والعالقػة السػببیة بینهػػاادلؤشػرات  عػن 

 ةادلناسػػب اتاختػػاذ القػػرار  أببعػػاده الثالثػػة مػػن بعػػد اقتصػػادي، اجتمػػاعي وبیئػػي، دلسػػاعدة الشػػركة يف یػػوالػػتحكم ف

شركة اإلمسنػت للتحكم يف األداء ادلستداـ األداة األنسب يف ابطاقة األداء ادلتوازف فتعترب ، ويف الوقت ادلناسب

  .الفرضیةىذه وىذا يثبت صحة ، الكبريةلعني 
  :الفرضية اخلامسة 

بطاقة األداء ادلتوازف أداة إبالغیة مسحػت بتقػدمی معلومػات عػن األداء ادلػايل لشػركة اإلمسنػت لعػني الكبػرية 

أدائهػػػػػا  عرضػػػػت معلومػػػػػات عػػػػنابجلػػػػودة ادلطلوبػػػػة وبشػػػػػفافیة ويف الوقػػػػت ادلناسػػػػػب، لػػػػیس ىػػػػػذا فحسػػػػب بػػػػػل 

بعاده الثالثػة، خاصػة وأف الشػركة بتحسني اإلفصاح لیصبح إفصاح مستداـ ألىذا فسمح االجتماعي والبیئي، 

فتػػػوفري ىػػػذه ادلعلومػػػات لألطػػػراؼ ذات ادلصػػػلحة ابلشػػػركة ، وأيضػػػا االجتمػػػاعي قطعػػػت شػػػوطا يف اجملػػػاؿ البیئػػػي

  .الفرضیةىذه وىذا يثبت صحة ، يعمل على حتسني صورهتا
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 خالصة: 
 ،ةلعني الكبري   SCAEKعلى شركة اإلمسنت وإبسقاط اجلانب النظري لتطبیقیةمت من خالؿ الدراسة ا

 نولعمل على حتسیل التحكم يف األداء ادلستداـيف عملیة ى مسامهة بطاقة األداء ادلتوازف مدالتحقق من 
كنموذج   یقوبل مت تطب نموذجال اىذ لكن ىذه األخرية ال تتوفر على .وصوال إلرضاء األطراؼ ذات ادلصلحة

 عةدلتاب بعدخاصة بكل  مؤشراتضعت ، والذي من خاللو و BSC Designer ستعانة بربانمجابالمقرتح 
بعدة مقرتحات  اخلروجعلى ذلك  رتبت قدو  .وجسید إسرتاتیجیتها وال منها لتحقیق أىدافهاوصأدائها 

 كما مت الوقوؼ على سلرجات منوذج بطاقة األداء ادلتوازف.جتماعيالبیئي واال ،كل من أدائها ادلايل  تحسنيل
ىذا فقط بل تعدت ذلك لتشمل كل من ادلعلومات سني اإلفصاح ادلايل للشركة، لیس واليت تعمل على حت

 البیئیة واالجتماعیة عمال على تطوير اإلفصاح ادلستداـ ذلا.
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لقد ىدفت الدراسة إىل توضيح وحتليل دور بطاقة األداء ادلتوازن يف التحكم يف األداء ادلستدام للمؤسسة 
وكذا ، ىاأبعادو بطاقة األداء ادلتوازن ب ، حيث مت يف ىذه الدراسة تناول ادلفاىيم األساسية ادلتعلقةاالقتصادية

، ىذا قتصاديةاألداء ادلستدام يف ادلؤسسة االحتليل إىل الدراسة تطرقت كما مت  ها،اخلطوات ادلنهجية لتصميم
تو طرق قياسو ماىيعرض من خالل األخري الذي يتضمن كل من األداء االقتصادي االجتماعي والبيئي، 

اول تن من خاللزن للتحكم يف األداء ادلستدام استعانة ببطاقة األداء ادلتو االكيفية   وضيح تمتكما ،  واإلفصاح عنو 
ودورىا بطاقة األداء ادلتوازن على  ليتم يف األخري الرتكيزرنة ادلرجعية دلقاا وكذا مؤشرات أبعاد بطاقة األداء ادلتوازن

 قتصادية.م يف األداء ادلستدام للمؤسسة االيف التحك
وبناء على ما ورد يف اجلانب النظري مت إسقاط ذلك على شركة تتميز ابىتمامها ابألطراف ذات ادلصلحة 

وىي شركة اإلمسنت لعني الكبرية، حيث مت التطرق أوال إىل واقع قطاع االمسنت بعاد التنمية ادلستدامة جتسيدا أل
، ليتم يف BSC Designer لشركة استعانة بربانمجاىذه يف اجلزائر، مث زلاولة تطبيق بطاقة األداء ادلتوازن على 
وكذا قياس أدائها ادلستدام من خالل مؤشرات مالية وغري  األخري عرض وحتليل نتائج أبعاد بطاقة األداء ادلتوازن

 :ما يليالدراسة التطبيقية مت التوصل إىل ىذه خالل مالية تعمل على التحكم فيو، ومن 
 :نتائج الدراسة .1

 :يف النقاط التاليةميكن عرضها واليت  مت التوصل إىل مجلة من النتائج ادلهمة 
  شركة اإلمسنت ال تطبقSCAEK  نبطاقة األداء ادلتواز. 
 قياس مستوى األداء ادلستدام والعمل على يف  امهم اأن ذلا دور  نادلتواز  بعد تطبيق دنوذج بطاقة األداء تبني

  وصوال إىل التحكم فيو. لتغذية الراجعةا حتسينو من خالل
 تصحيحها بغية من طرف الشركة  حنرافات عن األىداف ادلسطرةتحديد االتسمح بطاقة األداء ادلتوازن ب

 .وصوال لتجسيد إسرتاتيجيتها
  اليت  مؤشراهتا ادلالية وغري ادلاليةمن خالل  ،بطاقة األداء ادلتوازن معلومات حول األداء ادلستدام للشركةتقدم

 فهي أداة إبالغية. يف الوقت ادلناسب وابجلودة ادلناسبةوىذا تتضمنها، 
 .ال ختدم لوحات القيادة احلالية بطاقة األداء ادلتوازن 
   تستعمل شركة اإلمسنتSCAEK ندرلةوادلنبثقة من نظام اإلدارة ادل أدائهايف يف التحكم تقليدية  دناذج 

 ال تستطيع التحكم يفمن خالذلا  واليت البيئة، الصحة والسالمة ادلهنية، وىي لوحات قيادة متعلقة ابجلودة،
 على ادلستوى البعيد. أدائها
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 لعمالء،الشركة يف إدارة عالقتها مع أصحاب ادلصلحة طرف ادلساذنني، وأصبحت هتتم أيضا اب ختطت 
ىؤالء األطراف وىذا حتت أتثري نظام اإلدارة ادلندرلة الذي بدأت  سعيا منها إلرضاءاحمللي،  العمال، اجملتمع
 .3122تطبيقو منذ 

 دةجودة لوحة القيامما أثر على  قيادةت الىناك بعض ادلؤشرات اذلامة غري متوفرة يف لوحا. 
 قرارات  ختادايرتتب عليو س، ىذا ما على الواقعية كةلشر الكمية لىداف األ يفتقد األسلوب ادلعتمد يف حتديد
 .مناسبةغري 
 .ال ترتكز الشركة على األدوات والطرق العلمية يف التخطيط بل تعتمد على ادلوازانت التقديرية 
 األمر الذي يتطلب جهودا أكثر يف رلال التسويق خاصة مع اشتداد ادلنافسة.ابلشركة ادلبيعات  اخنفض حجم 
  مستوى أدائها االجتماعي منخفضا.ابلرغم مما تقدمو الشركة من مساعدات وإعاانت، يبقى 
  نتقاء الربامج اليت جتمع بني اجلودة اية التدريب والتطوير لكن عليها ابدلورد البشري من انحالشركة هتتم

 ، خاصة مع عدد احلوادث ادلرتفعة على مستوى اخلط اإلنتاجي الثاين.والتكلفة
  ،ندرلةنتهاجها لنظام اإلدارة ادلامن خالل حققت الشركة نتائج جيدة يف رلال اجلودة، البيئة IMS عن  ، أما

عن واليت تتطلب ادلزيد من التدريب لتحقيق كفاءة يف ذلك مستقبال، و حصة الكهرابء اليت كانت مرتفعة 
ادلتواجدين ويرجع األمر للخربة القليلة لدى العاملني فقد كانت حوادث العمل مرتفعة،  السالمة والصحة ادلهنية

 اإلنتاجي الثاين.اخلط على مستوى 
  أكثر العاملني بسبب حوادث العمل وىذا ما حيتاج إىل تدريبابلشركة ارتفعت نسبة الغياب. 
 لتحكم يف التكالي فيما يتعلق اب هامل حتقق الشركة ىدف.  
  إسرتاتيجية القيادة ابلتكلفة.  إىل حتقيق إسرتاتيجيتها بعد الشركة مل تصلمما سبق فإن 
 الدراسة: مقرتحات .2

على وضع مؤشرات مالية وغري مالية لقياس مستوى إشباع أطراف  شركة اإلمسنت لعني الكبرية عتمدت
 ادلدى قصريةبنظرهتا ادلصلحة من مساذنني، عمالء عمال، اجملتمع احمللي والبيئة، لكن تتسم ىذه ادلؤشرات 

نعكس ذلك على  صورة امما ، وغياب البعض منها ذو األذنية البالغة يف جتسيد إسرتاتيجيتها، واقعيتهاعدم و 
 :التالية تادلقرتحامت تقدمي  ىذا األساس وعلى ستدامادل ئهاأدا

  ىذا ما يساعدىا يف حتقيق إسرتاتيجية الرتباطها ادلباشر ابإلسرتاتيجيةضرورة تطبيق بطاقة األداء ادلتوازن ،
 ابلتكلفة ادلتبعة من طرفها.القيادة 



 خــــاتمة

030 

 

  لتشكيل فريقضرورة االىتمام بتدريب ادلوارد البشرية BSC. 
 عزيز ستعمال بطاقة األداء ادلتوازن، لبلوغ التحسني ادلستمر لو، ومنو تتدام اباألداء ادلس قياسىتمام بضرورة اال

 . شتداد ادلنافسةخاصة مع اادلكانة التنافسية  للشركة 
  ؤشرات تتالءم وتتماشى مع ما يسمح ابلتطبيق اجليد لبطاقة األداء ادلتوازن.مرة االعتماد على ضرو 
  وتدريب مواردىا  احلديثة على أدوات احملاسبة التحليلية لتكالي  من خالل االعتماداالعمل على ختفيض

بني الذي ي ABC اس األنشطةنظام التكالي  على أسمثل  اإلسرتاتيجية اليت تتبناىا،لتحقيق البشرية على ذلك 
ائدة عمال على ، بغية إلغاء األنشطة الز نشطة اليت تساىم يف تكوينووالعمليات اليت مير هبا ادلنتج واألادلراحل 

  .ختفيض تكلفة اإلنتاج
   تبين إسرتاتيجية تسويقية أكثر جناعة لالحتفاظ بعمالئها احلاليني واكتساب عمالء جددالعمل على، 

 .لرفع من حجم مبيعاهتالخاصة مع إدخال ادلنتج اجلديد 
  طريقة ادلقارنة ادلرجعية  على سبيل ادلثال األىدافحتديد ضرورة الرتكيز على األدوات العلمية يف التخطيط، و

Benchmarking . 
 طرف مراكز  وكفاءتو، ابنتقاء أجود العروض ادلقدمةرد البشري من خالل حتسني قدراتو ىتمام ابدلو ضرورة اال

 ليتحقق مبدأ التكلفة و العائد.التدريب 
 لتغذية الراجعة.ضرورة قياس مستوى إشباع أصحاب ادلصلحة من خالل وضع نظام ل 
 .العمل على تطوير طرق إفصاحها لتحسني صورهتا أمام ادلتعاملني معها 
 :آفاق الدراسة .3

 :ذلذا ادلوضوع وتستحق الدراسة ما يلي من ضمن ادلواضيع اليت ميكن اقرتاحها كوهنا تشكل امتدادا     
  دور تكنولوجيا ادلعلومات يف تفعيل بطاقة األداء ادلتوازن؛ 
 ؛للمؤسسة االقتصاديةتوازن لتقييم األداء الكلي التكامل بني ادلقارنة ادلرجعية وبطاقة األداء ادل 
 االقتصاديةللمؤسسة ادلستدام  فصاحاإليف تطوير ن األداء ادلتواز بطاقة  دور. 
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 ادلراجع ابللغة العربية
 
 الكتب: .1
،  اإلفصاح ادلايل وأثره وأمهيتو يف منو األعماؿ التجارة العربية داخل البالد األجنبيةإبراىيم جابر السيد،  (1

 .4102الطبعة األوىل،دار غيداء للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 
 .4102، دار غيداء للنشر والتوزيع، عماف، األردف، زلاسبة التلوث البيئيإبراىيم جابر السيد،  (2
، الطبعة األوىل، دار جرير للنشر إدارة وتقييم األداء الوظيفي بني النظرية والتطبيقبراىيم دمحم احملاسنة، إ (3

 .4103والتوزيع، عماف، األردف، 
، الطبعة األوىل، اجملموعة العربية للتدريب والنشر،القاىرة، ختطيط اإلنتاجيةأبو القاسم مسعود الشيخ،  (4

 .4100مصر، 
عة األوىل، ، الطبالتغيري التنظيمي: منظور األداء ادلتوازفإحساف دمحم ضمٌن ايغي ونعمة عباس اخلفاجي،  (5

 .4102دار األايـ للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عماف، اتيجية التوويق وعمليااها  ت إعداد إسأمحد بن مويزة،  (6

 .4102األردف، 
من احمليط ، دار األبعاد االقتصادية للمشاكل البيئية وأثر التنمية ادلوتدامةأمحد جالؿ وخالد اللحياين،  (7

 . 4102للنشر والتوزيع، ادلملكة العربية السعودية،  إىل اخلليج
 ، دارواألداء اإلستاتيجي Seven Rightsالشراء وفقا لػ أكـر أمحد الطويل وصالح الدين شبل جاسم،  (8

 .4102اليازوري العلمية، عماف، األردف، 
وأبعاد إستاتيجية العمليات واألداء إدارة سلولة التجهيز وعلي وليد العبادي،  أكـر أمحد الطويل (9

 .4103، دار احلامد للنشر والتوزيع، عماف، األردف، التوويقي
موتجدات فكرية يف عامل إدارة األعماؿ: إدارة ادلوىبة  نظم ادلعلومات أكـر زلسن الياسري وآخروف،  (11

 .4102ف، ، الطبعة األوىل، الدار ادلنهجية، عماف، األرداإلستاتيجية  األداء ادلتميز
، الدار اجلامعية للنشر التحليل ادلايل ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالستثمار يف البورصةأمٌن لطفي،  (11

 .4112والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 
، الطبعة األوىل،دار اجلناف للنشر والتوزيع، إدارة التوويق وفق منظور قيمة الزبوفأنيس أمحد عبد هللا،  (12

 .4102عماف، األردف، 
، الطبعة األوىل، دار ادلسًنة للنشر والتوزيع والطباعة، اإلستاتيجية والتخطيط اإلستاتيجيبالؿ خلف،  (13

 .2015 عماف، األردف،
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، الطبعة األوىل، دار الفعالية التنظيمية يف ادلؤسوة: مدخل سوسيولوجيبلقاسم سالطنية وآخروف،  (14
 .4103الفجر للنشر والتوزيع، القاىرة، مصر،

، دار الكتب ادلالية للقادة: أفضل ادلمارسات ادلالية للقادة وكبار التنفيذينيجابر شعيب اإلمساعيل،  (15
 .4102العلمية للنشر والتوزيع، بًنوت، لبناف، 

، اجلودة وادلوؤولية يف التعليم العايل: حتوني الوياسة وتطوير األداءجريدي بوج وكيمربيل بنجهاـ ىوؿ،  (16
 .4104ترمجة أسامة إسرب، الطبعة األوىل، دار العبيكاف للنشر والتوزيع، ادلملكة العربية السعودية، 

 .4102 عماف، األردف، ، الرماؿ للنشر والتوزيع،اإلدارة ادلالية العامةحسن دمحم القاضي،  (17
 .4102والتوزيع، األردف، ، دار األسرة وعامل الثقافة للنشر داريتنمية األداء الوظيفي واإلمحزة اجلبايل،  (18
، دار النشر للجامعات، ادلنظمات العامة الدولية تقييم األداء ادلؤسوي يفادلرجوشي،  محود سامح (19

 .4112القاىرة، مصر، 
، دار اليازوري ادلصارؼ اإلسالمية: أداءىا ادلايل وأثرىا يف سوؽ األسواؽ ادلايلحيدر يونس ادلوسوي،  (21

 .4104العلمية، عماف، األردف، 
، دار اإلستاتيجية والتخطيط االستاتيجي: منهج معاصرووائل دمحم إدريس،  خالد دمحم بين محداف (21

 .4101اليازوري العلمية، عماف، األردف، 
أثر التكامل بني القياس ادلتوازف لألداء وإدارة ادلخاطر اإلستاتيجية على داليدا دمحم عادؿ الدواييت،  (22

، منشورات ادلنظمة العربية للتنمية جتريبية على عينة من البنوؾ التجاريةاألداء التنافوي للبنوؾ: دراسة 
 .4102اإلدارية، القاىرة، مصر، 

، الطبعة األوىل، ادلركز ادلالك ادلوجل وادلالك ادلوتفيد يف سوؽ األوراؽ ادلالية مشهور، دعاء عماد (23
 .4102القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، مصر، 

ـ مؤشرات األداء الرئيوية اليت تؤدي إىل دااء الرئيوية: بناء وتنفيذ واستخمؤشرات األدديفيد ابرمنرت،  (24
 .4102، ترمجة أمحد عكاوي عبد العزيز أمحد، دار جامعة ادللك سعود للنشر، ادلملكة العربية السعودية، النجاح

 .4100األردف، ، الطبعة األوىل، اجلنادرية للنشر والتوزيع،عماف،جغرافيا الطاقةذايب نصري،  (25
أثر كفاءة اإلفصاح وحوكمة الشركات يف جذب االستثمارات العربية واألجنبية: راب ماجد بصوؿ،  (26

 .4102، منشورات ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدوؿ العربية، القاىرة، مصر، دراسة حتليلية
، الطبعة األوىل، الدار ازف: حالة تطبيقيةأثر اإلدارة ابلقيم على األداء ادلتو رحاب  دمحم عبد الرمحاف،  (27

 . 4102اجلزائرية للنشر والتوزيع وادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، 
 .4112للنشر، اإلسكندرية، مصر، اجلامعية  الدار ،األداء توازف إدارة حبًني، صادؽ سعد (28
، الطبعة األوىل، دار غيداء ومفاىيم معاصرةإدارة التوويق: أسس سعدوف محود الربيعاوي وآخروف،  (29

 .4102للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 
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، الطبعة األوىل، خوارـز العلمية للنشر والتوزيع، التحليل ادلايل: األصوؿ العلمية والعمليةصابر الكنزي،  (31
 .4102السعودية، 

، دار على رأي مراقب احلواابت القياس احملاسيب وزلدداتو وانعكاساتوطالؿ اجلجاوي وسامل الزوبعي،  (31
 .4102اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 

اليازوري العلمية،  ، دارادلوؤولية االجتماعية للشركات حنو التنمية ادلوتدامةعابد عبد هللا العصيمي،  (32
 .4102عماف، األردف، 

رلوعة النيل اإلداري بني النظرية والتطبيق  إدارة األزمات ادلالية العادلية: منظومة اإلصالح  عادؿ رزؽ، (33
 .4101العربية للنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، 

، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، مدخل مؤسوي إلدارة األداء التنظيميعادؿ دمحم زايد،  (34
4102. 

، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، برانمج حتوني األداءعائشة يوسف الشميلي،  (35
4012. 

قياس األداء: النشأة والتطور التارخيي واألمهية  قياس وتقييم األداء كمدخل لتحوني عبد الرحيم دمحم،  (36
 .4112، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، جودة األداء ادلؤسوي

وتقييم األداء كمدخل لتحوني جودة األداء ادلؤسوي: مدخل قياس األداء قياس عبد الرحيم دمحم،  (37
 .4112، حبوث وأوراؽ عمل ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، فيفري وادلميزاتادلتوازف احملاور 

قيد األوراؽ ادلالية يف البورصة: دراسة مقارنة بني النظامني ادلصري والوعودي  عبد القادر صباغ،  (38
 .4102الطبعة األوىل، ادلركز العريب للنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، 

إدارة رأس ادلاؿ البشري على ادلوتوى القومي: رؤية إستاتيجية لصناعة عبد الكرمي أبو الفتوح درويش،  (39
 .4103، الطبعة األوىل، مركز حبوث الشرطة، اإلمارات العربية ادلتحدة، الشرطة ادلوتقبل ابلتطبيق على

، الطبعة األوىل، نظم ادلعلومات اإلدارية ابلتكيز على وظائف ادلنظمةعبد الناصر عباس، حسٌن وليد،  (41
 .4102دار غيداء للنشر والتوزيع، عماف األردف، 

، دار اليازوري ليل والتخطيط ادلايل: إجتاىات معاصرةالتحعدانف اتيو النعيمي وراشد فؤاد التميمي،  (41
 .4112العلمية للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 

، الطبعة األوىل، دار اليازوري العلمية، عماف، صحة البيئة وسالمتهاعصاـ محدي الصفدي، نعيم الظاىر،  (42
 .4112األردف، 

 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عماف، األردف، ،نظم ادلعلومات احملاسبية عطاء هللا أمحد حسباف، (43
4103. 
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إستاتيجية احمليط األزرؽ وادليزة التنافوية ادلوتدامة: وزينب مكي زلمود البناء،  عالء فرحاف طالب (44
 . 4104، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، عماف، األردف، مدخل معاصر

، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر أساسيات ادلقارنة ادلرجعيةاسم دمحم، عالء فرحاف طالب وعبد الفتاح ج (45
 .4112والتوزيع، عماف، األردف، 

، دار اليازوري العلمية، إدارة اإلنتاج والعمليات: مرتكزات معرفية وكميةالبيايت،  غساف قاسم وأمًنة (46
 .4112عماف، األردف، 

، األكادميية احلديثة العاـ: أسوو  رلاالتو  فعاليتو التنظيم اإلداري يف التعليمفتحي درويش عشيبة،  (47
 . 4112للكتاب اجلامعي والروابط العادلية للنشر والتوزيع، مصر، 

، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، وظائف منظمات األعماؿ: مدخل معاصرفريد فهمي زايرة،  (48
 .4112عماف، األردف، 

، دار ايفا العلمية للنشر تماعية العربية: يف ضوء التجربة األردنيةجالأبعاد التنمية افيصل زلمود الغرايبو،  (49
 .4101والتوزيع، األردف، 

، الطبعة األوىل، دار ادلناىج للنشر والتوزيع، عماف، األردف، مؤشرات األداء الرئيويةرليد الكرخي،  (51
4102. 

 TQM –ISO-SIXإدارة اجلودة الشاملة: كيف تطور مشروعك ومنتجك ؟ دمحم السيد البدوي،  (51

SIGMA ،2017، الطبعة األوىل، دار العلـو للنشر والتوزيع، القاىرة، مصر. 
، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، التحليل ادلايل: وجهة نظر إدارية زلاسبية الصًن ، دمحم (52

 .4102القاىرة، مصر، 
مدخل إلدارة ادلنظمات يف األلفية  اإلدارة اإلستاتيجية ادلوتدامة:دمحم حسٌن العيساوي وآخروف،  (53

 .4104مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع، عماف، األردف،  ، الطبعة األوىل،الثالثة
وين، ، دار حروؼ منثورة للنشر اإللكرت األساليب العلمية احلديثة دلراقبة جودة ومراحل اإلنتاجسيد، دمحم  (54

4102. 
 ، الطبعة األوىل، دار غيداءتطوير األداء البحثي للجامعات يف ضوء اإلدارة ابلقيمدمحم عبد هللا محيد،  (55

 .4102للنشر والتوزيع،عماف، األردف،  
، الطبعة اإلدارة ادلعاصرة: تقييم األداء اجلودة الشاملة  إعتماد ادلوتشفياتدمحم عبد ادلنعم شعيب،  (56

 .4102 النشر للجامعات، القاىرة، مصر،األوىل، دار 
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عماف، ادلوؤولية االجتماعية دلنظمات األعماؿمحد فالؽ،  (57

 .4102األردف، 
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التأصيل النظري للممارسات ادلهنية احملاسبية يف رلاالت: القياس والعرض دمحم مطر، موسى السويطي،  (58
 .4112ة، دار وائل للنشر والتوزيع، عماف، األردف، ، الطبعة الثانيواإلفصاح

 .4102الطبعة الثانية، العربية ادلتحدة للتسويق والتوريدات، القاىرة، مصر،  نظرية احملاسبة دمحم مطر،  (59
، دار النشر للجامعات، تقييم األداء ادلؤسوي ىف ادلنظمات العامة الدوليةمحود سامح ادلرجوشي،  (61

 .4112القاىرة، مصر، 
، ISO26000ادلواصفة القياسية   وادلنظمات: للشركات االجتماعية ادلوؤولية النصر، أبو دحتم (61

    .4102 اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاىرة، مصر،
الطبعة األوىل،دار بطاقة العالمات ادلتوازنة:مدخل لإلدارة ادلوتدامة    مسلم عالوي السعد وآخروف (62

 .4104الكتب العلمية، بًنوت، لبناف، 
 .4104 ، دار رسالف للنشر والتوزيع، دمشق، سوراي،اقتصادايت البيئة والعودلةمصطفى يوسف كا ،  (63
، الطبعة األوىل، دار  سياسات وبرامج والء الزبوف وأثرىا على سلوؾ ادلوتهلكمعراج ىواري وآخروف،  (64

 .4103كنوز ادلعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 
، الطبعة القياس واإلفصاح احملاسيب عن ادلخاطر يف البنوؾ التجارية واإلسالميةانصر عبد اللطيف،  (65

 .4102األوىل، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 
، الطبعة األوىل، إثراء للنشر والتوزيع، االجتماعية للمنظماتادلوؤولية األخالقية  و انصر دمحم جرادات،  (66

 .4103عماف، األردف، 
شر والتوزيع، ن، الطبعة األوىل، دار إثراء للاإلدارة اإلستاتيجية: منظور تكاملي حديثانصر دمحم سعود،  (67

 .4103عماف، األردف، 
 إنشاء ادليزة: دراسة حالة مؤسوة دور إدارة اجلودة الشاملة يفونور اذلدى بورغدة،  نور الدين حامد (68

 .4102للنشر والتوزيع، ادلملكة العربية السعودية،  ، دار من احمليط إىل اخلليجمينائية
األداء اإلستاتيجي: أساسيات األداء وبطاقة ، يبوطاىر زلسن منصور الغال وائل دمحم صبحي إدريس (69

 .4112وائل للنشر، عماف، األردف،  ، الطبعة األوىل، دارالتقييم ادلتوازف
، دراسات يف اإلستاتيجية وبطاقة التقييم ادلتوازفوائل دمحم صبحي إدريس وطاىر زلسن منصور الغاليب،  (71

 .4112دار زىراف للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 
ة األوىل، عماف، ، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعاإلجتاىات احلديثة يف التحليل ادلايلوليد انجي احليايل،  (71

 .4112األردف، 
 ادلقاالت ادلنشورة يف رلالت علمية: .2
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تقارير االستدامة وأمهيتها يف تقييم كفاءة  أداء الشركات الصناعية األردنية: دراسة أسامة عبد ادلنعم،  (74
، العراؽ، 22، العدد32،  رللة اإلدارة واالقتصاد، السنةميدانية من وجهة نظر مدققي احلواابت األردنيني

4102. 
استخداـ منشور قياس األداء يف تطوير اجلامعات ادلصرية: دراسة أسامة زلمود قرين وزلمود أبو سيف،  (75

، 1، رللة كلية الرتبية،عدد أفريل، اجلزءتطبيقية على مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات
 .4102جامعة بين سويف، مصر، 

، رللة جامعة بطاقة األداء ادلتوازف علی أداء شركات االتصاالت األردنيةأثر تطبيق جيهاف موسى،  (76
 .4102، بغداد، العراؽ، 22بغداد للعلـو االجتماعية، العدد

استعماؿ بطاقة األداء ادلتوازف ادلوتدامة لتقومي األداء  حيدر علي ادلسعودي وىبة هللا مصطفى،  (77
، 011، العدد32رللة اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، اجمللد، اإلستاتيجي ادلوتداـ: مصرؼ بغداد األىلي

 .4102 العراؽ،
متطلبات اإلفصاح احملاسيب يف القوائم ادلالية للبنوؾ وفق ادلعايري احملاسبية الدولية: دراسة زوينة بن فرج،  (78

 .4102، اجلزائر، 02، رللة العلـو االقتصادية وعلـو التسيًن، العددميدانية لبعض البنوؾ اجلزائرية
عالقة بطاقة األداء ادلتوازف يف فاعلية عملية اختاذ القرارات اإلدارية يف البنوؾ التجارية يف عبيد،  شاىر (79

، معهد العلـو االقتصادية، ادلركز 2، العدد3، اجمللداالقتصادية للدراسات نور ، رللةالغربية زلافظات مشاؿ الضفة
 .4102البيض، اجلزائر،  -اجلامعي نور البشًن

رللة ، تدقيق األداء االجتماعي للمنشآت يف ضوء معايري ادلراجعة الدولية واألمريكية صادؽ احلسين، (80
 .4113 ، مسقط، سلطنة عماف،23معهد اإلدارة العامة، العدد اإلداري،

ادلؤسوات: دراسة موامهة ادلقارنة ادلرجعية يف قيادة وتقييم أداء ونور الدين مزايين،  صاحل بالسكة (81
 .4103، ورقلة، اجلزائر، 2، رللة أداء ادلؤسسات اجلزائرية، العدد مقارنة شركيت احلضنة / ادلراعي

، اإلفصاح احملاسيب عن ادلوؤولية االجتماعية يف القوائم ادلالية: منوذج مقتحطو أمحد حسن أرديين،  (82
 .4112 وصل، العراؽ،رللة تنمية الرافدين، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة ادل

القياس احملاسيب لتكاليف األداء البيئي للشركة الوورية العامة لألمسدة عبد الرزاؽ قاسم الشحادة،  (83
، 0، العدد2، رللة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية والقانونية،اجمللدوأتثريه يف قدراها التنافوية يف رلاؿ اجلودة

 .4101 دمشق، سوراي،
، رللة اتريخ دور اإلفصاح احملاسيب والشفافية  يف تفعيل بورصة اجلزائرعزيزة بن مسينة، مرمي طبين،  (84

، العدد  .4102زائر، مارس ، اجل2العلـو
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ادلصريف الوعودي يف ظل  استخداـ القياس ادلتوازف لألداء لتقييم خدمات القطاععالء دمحم العٌن،  (85
، رللة جامعة الشارقة للعلـو االنسانية على البنوؾ التجارية الوعوديةابلتطبيق  حكومة األداء اإلستاتيجي

 .4102 اإلمارات العربية ادلتحدة،،0، العدد04واالجتماعية، اجمللد
، ملفات األحباث   جودة التعليم العايل فاعلية ادلقارنة ادلرجعية يف تطويرالعياشي زرزار وكرمية غياد،  (86

كلية العلـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة دمحم األوؿ، وجدة، ادلغرب، ،  3االقتصاد والتسيًن، العدد
 .4102سبتمرب

دور إدارة ادلعرفة يف تطبيق ادلقارنة ادلرجعية: دائرة اجلمارؾ العامة األردنية دراسة فراس الشليب وآخروف،  (87
 .4101 ، العراؽ،42، رللة كلية بغداد للعلـو االقتصادية، العدد حالة
رللة  ،منوذج مقتح -اإلفصاح احملاسيب عن ادلوؤولية االجتماعية يف القوائم ادلالية فطـو أزلمادي،  (88

 .4102، اجلزائر، ديسمرب30، العدد4األحباث اإلقتصادية جلامعة البليدة 
رللة اجلودة الشاملة ودورىا يف حتوني األداء التشغيلي للعاملني   ، وحسنٌن حسٌن قاسم دمحم العنزي (89

 .  4102، جامعة الكوفة، العراؽ، 4، العدد2ادلثىن للعلـو اإلدارية واإلقتصادية، كلية اإلدارة واإلقتصاد، اجمللد
، وزارة الصناعة Algérie Industrie، رللة واعدة وآفاؽ جيدة آداءات  اإلمسنت صناعة مرمي زايت، (90

 .4102ديسمرب-، نوفمرب11وادلناجم، اجلزائر، رقم 
دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء ادلتوازف لتفعيل دور منظمات اندية راضي عبد احلليم،  (91

 .4112، ديسمرب 4، العدد40رللة العلـو االقتصادية واإلدارية، مصر، اجمللد، األعماؿ يف التنمية ادلوتدامة
يف التقارير ادلالية لشركة اإلمسنت اإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي وإذلاـ حيياوي،  جنوى عبد الصمد (92

 .4102، ابتنة، اجلزائر، جواف 32د، رللة العلـو االجتماعية واالنسانية، العدسطيف-عني الكبرية
، قراءة يف متطلبات اإلفصاح عن األداء البيئي للمؤسوات يف اجلزائرجنوى عبد الصمد ورحاؿ علي،  (93

 .4102تنة، اجلزائر، جواف ،اب21رللة العلـو اإلجتماعية واالنسانية، العدد
، رللة العلـو االجتماعية واإلنسانية، بطاقة األداء ادلتوازف وسيلة فعالة للتقييم يف ادلؤسوةنعيمة حيياوي،  (94
 .4112، ابتنة، اجلزائر، جواف02العدد

 ادلداخالت يف ملتقيات علمية: .3
، ملتقى كأدوات حديثة دلراقبة التويريبطاقة األداء ادلتوازف ولوحات القيادة  زينب حجاج وبصري رمية،  (95

وطين: مراقبة التسيًن كآلية حلوكمة ادلؤسسات وتفعيل اإلبداع، كلية العلـو االقتصادية، جامعة البليدة، 
 .4102اجلزائر،

مؤشرات التنمية ادلوتدامة واألداء االجتماعي احلميد خلدميي وعبد اللطيف أوالد حيمودة،  عبد (96
، ادللتقى الدويل الثالث حوؿ: منػػظمات األعػػماؿ وادلسػػؤولية االجػػتماعية، جامعة بشار، دلنظمات األعماؿ

 .4104فيفري  02-02اجلزائر، 
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دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء ادلتوازف ادلوتدامة دلنظمات عبد القادر حلسٌن، زلاولة  (97
اين حوؿ األداء ادلتميز للمنظمات و احلكومات، الطبعة ، ادللتقى الدويل الثاألعماؿ لتحقيق األداء ادلتميز

الثانية:منو ادلؤسسات و االقتصادايت بٌن حتقيق األداء ادلايل و حتدايت األداء البيئي، جامعة ورقلة، اجلزائر، 
 .4100نوفمرب  43و  44يومي 

دراسة حاالت حنو منهجية جديدة لتفعيل األسس االقتصادية لالستدامة مع دمحم زلمود يوسف،  (98
 .4102،  ادلملكة العربية السعودية، IECE، ادلؤمتر وادلعرض اذلندسي الدويلمقارنة

، ادللتقى الدويل الثاين حوؿ األداء ادلتميز احملاسبة عن األداء البيئي اآلفاؽ وادلعوقاتنواؿ بن عمارة،  (99
 .4100نوفمرب  43و  44للمنظمات و احلكومات، جامعة ورقلة، اجلزائر، 

أمهية تطوير اإلفصاح احملاسيب حنو نظاـ متكامل لإلفصاح عن ادلعلومات ٌن بوعبديل وآخروف، ايس (100
، ادلؤمتر الدويل األوؿ حوؿ اإلفصاح احملاسيب عن القوائم ادلالية أثره وأمهيتو   رفع فعالية أسواؽ احملاسبية البيئية

 03صادية ادلستدامة، جامعة اجللفة، اجلزائر، رأس ادلاؿ وجذب االستثمار األجنيب لتحقيق ودعم التنمية االقت
 .4102ديسمرب  02و

إدخاؿ مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء ادلتوازف لتفعيل دور منظمات يوسف بومدين،  (101
، ادللتقى العلمي الدويل الرابع: عصرنة نظاـ الدفع   البنوؾ اجلزائرية وإشكالية األعماؿ يف التنمية ادلوتدامة

عرض جتارب دولية، معهد العلـو االقتصادية، ادلركز اجلامعي مخيس مليانة، -التجارة االلكرتونية   اجلزائرإعتماد 
 .4100اجلزائر، 

 الرسائل اجلامعية:   .4
قياس األداء ادلايل للبنوؾ اإلسالمية يف ظل األزمات ادلالية: دراسة مقارنة لبعض أنفاؿ بوجالؿ،  (102

، أطروحة دكتوراه غًن منشورة، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 4103– 4113البنوؾ خالؿ الفتة 
4102. 
دور تدريب وحتفيز ادلوارد البشرية يف تعزيز األداء ادلوتداـ للمؤسوة عبد احلكيم جريب،  (103

، أطروحة دكتوراه غًن منشورة، اإلقتصادية: دراسة حالة رلموعة من ادلؤسوات اإلقتصادية بوالية سطيف
 .4102-4102عباس، سطيف، اجلزائر، جامعة فرحات 

التحكم يف األداء الشامل للمؤسوة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتدايت العايب، عبد الرمحاف  (114
 .4100-4101، ، أطروحة دكتوراه غًن منشورة، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائرالتنمية ادلوتدامة

للموؤولية االجتماعية للمنظمات و انعكاسااها على األبعاد التوويقية   فؤاد دمحم حسٌن احلمدي (105
 .4113، أطروحة دكتوراه غًن منشورة، جامعة بغداد، العراؽ، رضا ادلوتهلك
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لتحقيق  BSCدمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء ادلتوازف قويدر الواحد عبد هللا،  (106
غًن  ، أطروحة دكتوراهELDE ادلوؤولية االجتماعية للمؤسوات: حالة مؤسوة االمسنت و مشتقاتو ابلشلف

 .4102، اجلزائر، 3جامعة اجلزائر، منشورة
قياس أداء مؤسوات القطاع العاـ يف قطاع غزة ابستخداـ بطاقة كامل أمحد إبراىيم أبو ماضي،  (107

 .4102غًن منشورة، جامعة اجلناف، طرابلس، لبناف، ، أطروحة دكتوراه األداء ادلتوازف
التخطيط ابستخداـ  بطاقة األداء ادلتوازف وأثره يف تعزيز ادليزة التنافوية وجدي وقيع هللا الطيب،  (108

، أطروحة دكتوراه غًن منشورة، جامعة السوداف يف ادلصارؼ الوودانية: دراسة ميدانية على عينة من ادلصارؼ
 .4102والتكنولوجيا،السوداف،للعلـو 
يف حتوني أداء ادلؤسوة وحتقيق رضا الزبوف يف  (BSC)ة ليدور لوحة القيادة ادلوتقبوعلي عرقوب،  (109

، أطروحة دكتورة (Groupe SAIDAL )دراسة حالة رلمع صيداؿ  -ظل التوجو حنو حوكمة ادلؤسوات
 .4102-4102 غًن منشورة، جامعة أزلد بوقرة، بومرداس، اجلزائر،
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 46 خطوات تنفيذ بطاقة األداء ادلتوازن 1_16

 54 تكلفةتوليفة األداء القيمة / ال 2-1

 55 مثلث األداء 2-2

 56 نتائج التكامل بني الكفاءة والفعالية 2-3

 64 مداخل قياس الفعالية التنظيمية 2-4

 66 العالقة ادلتوازنة أساس األداء ادلستدام 2-5

 16 الركائز األربعة لألداء ادلستدام 2-6

 68 األداء ادلستدام للمؤسسة االقتصادية 2-7

 72 اء البيئيأبعاد األد 2-8

 10 منوذج هرم األداء 2-9
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 EFQM 10النموذج األورويب للتميز ادلؤسسي  2_10

 84 (Morin, Savoie and Beaudin, 1994)منوذج الفعالية التنظيمية 2_11

 Morin and Savoie, 2000) 85 منوذج الفعالية التنظيمية 2_12

 86 فيقاتورمنوذج سكانداي ان 2_13

 87 حاب ادلصاحلمنوذج أص 2_14

 88 منوذج اخلط األساسي الثالثي 2_15

 89 منوذج منشور األداء 2_16

 01 بطاقة األداءادلتوازن ادلستدام 17_2

 00 استهالك ادلوارد مقابل خلق القيمة 2_01

 05 مراحل قياس األداء ادلستدام 2_00

 020 أنواع ادلقارنة ادلرجعية 3_0

 002 ةخطوات ادلقارنة ادلرجعي 3_2

 GICA 055زلفظة رلمع  4_1

 GICA 054توزيع مصانع اإلمسنت جملمع  4_2

 051 الطاقة اإلنتاجية لإلمسنت للمنتجني الرئيسيني يف اجلزائر 4_3

 051 إنتاج اإلمسنت يف اجلزائرو تطوراته ادلستقبلية 5_5

وراهتا تط ادلنظورات احمللية للعرض والطلب على مادة اإلمسنت يف اجلزائرو 4_5
 ادلستقبلية

051 

 041 تطوراهتا ادلستقبلية صادرات اجلزائرمن اإلمسنت و 4_6

 040 2100عدد ادلوظفني بقطاع اإلمسنت يف اجلزائر لسنة  4_1

 CO2 040أكثر الدول ادلنتجة لغاز  4_1

 045 2101 - 2111يف اذلواء بني سنيت  CO2تركيز غاز  4_0

 045 2104 - 2111بني سنيت CO2لغاز حجم اإلنبعااثت العادلية  4_01

 012 لعني الكبريةSCAEKاذليكل التنظيمي لشركة اإلمسنت  4_10

 014 نسب ادلواد األولية دلنتج اإلمسنت 4_12

 011 رؤية شركة اإلمسنتلعني الكبرية 4_10

 011 شركة اإلمسنتلعني الكبرية قيم 4_15

 010 ني الكبريةاخلريطة اإلسرتاتيجية لشركة اإلمسنت لع 4_14
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 BSC Designer 000طريقة حساب األداء حسب برانمج  4_11

 005 ألوان توضح  قراءة سريعة حلالة ادلؤشر 4_11

لعني الكبرية لسنة SCAEKالنموذج ادلقرتح لبطاقة األداء ادلتوازن لشركة اإلمسنت 4_11
2101  

005 

لعني الكبرية  SCAEKاإلمسنتالنموذج ادلقرتح لبطاقة األداء ادلتوازن لشركة  4_10
 -البعد ادلايل -2101لسنة 

004 

لعني الكبرية    SCAEKالنموذج ادلقرتح لبطاقة األداء ادلتوازن لشركة اإلمسنت 4_21
 -بعد العمالء -2101لسنة 

001 

لعني الكبرية  SCAEKالنموذج ادلقرتح لبطاقة األداء ادلتوازن لشركة اإلمسنت 4_20
 -جتماعياالالبعد  -2101لسنة 

001 

لعني الكبرية   SCAEKالنموذج ادلقرتح لبطاقة األداء ادلتوازن لشركة اإلمسنت 4_22
 -البعد البيئي -2101لسنة 

001 

لعني الكبرية    SCAEKالنموذج ادلقرتح لبطاقة األداء ادلتوازن لشركة اإلمسنت 4_20
 -بعد العمليات الداخلية -2101لسنة 

001 

لعني الكبرية  SCAEKقرتح لبطاقة األداء ادلتوازن لشركة اإلمسنتالنموذج ادل 4_25
 -بعد التعلم والنمو -2101لسنة 

001 

 000 2101لسنة   SCAEKمعدل العائد على االستشمار لشركة  4_24

 211 2101لسنة  SCAEKمعدل دوران األصول لشركة  4_21

 210 2101لسنة   SCAEKلشركة معدل ادلردودية ادلالية 4_21

 212 2101لسنة   SCAEKلشركة تكلفة إنتاج الطن الواحد من اإلمسنت  4_21

 210 2101لسنة   SCAEKمنو حجم ادلبيعات لشركةمعدل  4_20

 215 2101لسنة   SCAEKلشركة معدل رضا العمالء  4_30

 214 2101لسنة SCAEKلشركة وقت االنتظار  4_31

 211 2101لسنة  SCAEKلشركة  حجم ادليزانية االجتماعية 4_32

 207 2101لسنة SCAEKلشركة عدد حوادث العمل  4_30

 208 2101لسنة SCAEKلشركة  متوسط نصيب العامل من مصاريف العاملني 4_35

 209 2101لسنة SCAEKلشركة  نسبة الغبار 4_34

 210لسنة  SCAEKلشركة لكل طن منتج من اإلمسنت   الكهرابءحصة إستهالك  4_31
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 211 2101لسنة  SCAEKلشركة لكل طن منتج من اإلمسنت   الغازحصة إستهالك  4_37

 212 2101لسنة  SCAEKلشركة حصة إستهالك ادلاء  لكل طن منتج من اإلمسنت  4_38

 200 2101لسنة  SCAEKلشركة  اإلمجاليةمعدل ادلردودية 4_39

 205 2101لسنة  SCAEKلشركة  معدل الطاقة ادلستغلة 4_40

 204 2101لسنة   SCAEKلشركة نصيب الطن الواحد من تكاليف الصيانة  4_41

 201 2101لسنة   SCAEKمتوسط نصيب العامل من تكاليف التكوينلشركة  4_42

 201 2101لسنة  SCAEKنسبة ادلتدربينلشركة  4_43

 201 2101لسنة   SCAEKنسبة الغيابلشركة  4_44

 200 2101لسنة   SCAEKإنتاجية العامللشركة  4_45

 221 أداء البعد ادلايل 4_41

 221 أداء بعد العمالء 4_41

 220 أداء مؤشرات البعد اإلجتماعي 4_41

 220 أداء البعد البيئي 4_40

 222 أداء بعد العمليات الداخلية 5_41

 220 أداء بعد التعلم والنمو 5_40

 220 لعني الكبرية SCAEKت لشركة اإلمسن بطاقة األداء ادلتوازن أداءأبعاد 5_42

 225 لعني الكبرية SCAEKاألداء ادلستدام لشركة اإلمسنت  5_40
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 فهرس اجلداول
 

 الصفحة عنوان اجلدول الرقم
 20 ادلقاييس ادلالية ادلناسبة إلسرتاتيجية ادلؤسسة حسب ادلرحلة اليت متر هبا 1_1

 57 تعريفات الكفاءة 2-1

 10 األداءتطور مناذج قياس  2-2

 10 منوذج زلددات النتائج 2_0

 00 الفرق بني اإلفصاح اإلجباري واالختياري 2_5

2-4  010 مناذج اإلفصاح عن األداءاالجتماعي 

2-1  014 طرق اإلفصاح عن األداءادلستدام 

 001 مؤشرات العمالء 1_3

 001 االقتصادي البعدألداء ادلناسبة ألهدا  مؤشراات 2_3

 020 البيئي ألداءمؤشراات 0_3

 Hoekert 122البيئي من وجهة نظر  قياس األداء مؤشرات 4_3

 ENAPS 123البيئي من وجهة نظر قياس األداء مؤشرات 5_3

 025 العمليات الداخليةبعدمؤشرات 6_3

 025 العمليات الداخليةألداء ادلناسبة ألهدا  بعدمؤشراات 7_3

 024 بعد التعلم والنمو مؤشرات 8_3

 024 بعد التعلم والنمو ألداء وفقا ألهدا مؤشراات 9_3

 051 و تطوراته ادلستقبليةإنتاج اإلمسنت يف اجلزائر  4-1

 051 و تطوراهتا ادلستقبليةادلنظورات احمللية للعرض والطلب على مادة اإلمسنت يف اجلزائر  4_2

 041 نبعااثت اذلوائية يف تصنيع اإلمسنتسلتلف مستوايت اال 4_3

 040 استهالك ادلوارد والطاقة يف صناعة اإلمسنت 5_5

 010 لعني الكبريةSCAEKشركة اإلمسنت التطور التارخيي ل 4_5

 010 منتوجات اإلمسنت العادي 4_6

 SR 015منتوجات اإلمسنت العادي ادلقاوم للكربيتات  4_7

 014 طرق إنتاج اإلمسنت 4_8

 011 لكبريةلعني اSCAEKلشركة االمسنت  SWOTحتليل  4_9
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 012 األهدا  اإلسرتاتيجية لشركة اإلمسنت لعني الكبرية 4_10

 015 مسنت لعني الكبريةستثمار  لشركة اإلاال معدل العائد على 4_11

 015 مسنت لعني الكبريةمعدل دوران األصول لشركة اإل 4_12

 014 مسنت لعني الكبريةمعدل ادلردودية ادلالية لشركة اإل 4_13

 011 لفة إنتاج الطن الواحد من اإلمسنت  لشركة اإلمسنت لعني الكبريةتك 4_14

 011 منو حجم ادلبيعات لشركة اإلمسنت لعني الكبريةمعدل  4_15

 011 معدل رضا العمالء  لشركة اإلمسنت لعني الكبرية 4_16

 011 زمن االنتظار لشركة اإلمسنت لعني الكبرية 4_17

 010 جتماعية واإلنسانيةصخصصة للنشاطات االانية الشركة ادلحجم ميز  4_18

 010 عدد حوادث العمل  لشركة اإلمسنت لعني الكبرية 4_19

 011 متوسط نصيب العامل من مصاريف العاملني لشركة اإلمسنت لعني الكبرية 4_20

 010 نسبة إنبعاث الغبار من طر  شركة اإلمسنت لعني الكبرية 4_21

 012 ل طن منتج من اإلمسنتإستهالك الكهرابء لك 4_22

 010 إستهالك الغاز  لكل طن منتح من الكلنكر 4_23

 010 إستهالك ادلاء طن منتج من اإلمسنت 4_24

 014 معدل ادلردودية اإلمجالية 4_25

 014 معدل الطاقة ادلستغلة 4_26

 011 نصيب الطن الواحد من تكاليف الصيانة 4_27

 011 اليف التكوينمتوسط نصيب العامل من تك 4_28

 011 نسبة ادلتدربني 4_29

 011 نسبة الغياب 4_30

 011 إنتاجية العامل لشركة اإلمسنت لعني الكبرية 4_31

 002 الوزن النسيب ألبعاد  ومؤشرات بطاقة األداء ادلتوازن 4_32

 224 األهدا  غري زلددة بواقعية حسب كل بعد من أبعاد بطاقة األداء ادلتوازن 4_33
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 فهرس ادلالحق
 

 الصفحة عنوان ادلالحق الرقم
 241 طريقة إنتاج اإلمسنت بشركة اإلمسنت لعني الكبرية 10

 240 سياسة نظام اإلدارة ادلندرلة 12

 API –Q1 242حصول شركة اإلمسنت لعني الكبرية على شهادة 10

 A01API – 240حصول شركة اإلمسنت لعني الكبرية على شهادة  15

 245 2101يزانية ادلتوقعة لشركة اإلمسنت لعني الكبرية لسنة ادل 14

 244 2101لشركة اإلمسنت لعني الكبرية لسنة  )جانب األصول(ادليزانية الفعلية  11

 241 2101جدول حساابت النتائج لشركة اإلمسنت لعني الكبرية لسنة  11

 241 2101الكبرية لسنة لشركة اإلمسنت لعني  ) جانب اخلصوم(ادليزانية الفعلية  11

 241 استمارة حول رضا العمالء لشركة اإلمسنت لعني الكبرية 10

 240 أداء العمليات الداخلية 01

 211 حصة استهالك الكهرابء، الغاز وادلاء 00

 210 لوحة القيادة اخلاصة بقسم ادلوارد البشرية 02
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 احملتوايت الصفحة
 شكر وعرفان 
 إهداء 

 دقدةة امل ح-أ
 اإلطار النظري لبطاقة األداء املتوازنالفصل األول: 

 متهيــــد 20
 املبحث األول: ةفاهيم أساسية حول بطاقة األداء املتوازن 20
 األول: التطور التارخيي لبطاقة األداء املتوازن املطلب 20
 املطلب الثاين: مفهوم بطاقة األداء املتوازن 02
 املطلب الثالث: املداخل اخلمسة لتكامل بطاقة األداء املتوازن 00
 املطلب الرابع: عناصر أساسية تقوم عليها بطاقة األداء املتوازن  01
 األداء املتوازناملطلب اخلامس: أمهية بطاقة  01
 املبحث الثاين: أبعاد بطاقة األداء املتوازن 01
 قتصادي لبطاقة بطاقة األداء املتوازن املطلب األول: البعد اال 01
 املتوازن األداء بطاقةلجتماعي : البعد االاملطلب الثاين 01
 املتوازن األداء بطاقةلالبيئي  : البعداملطلب الثالث 01
 املتوازن األداء بطاقةالرابع: بعد العمليات الداخلية لاملطلب  00
 املتوازن األداء بطاقةاملطلب اخلامس: بعد التعلم و النمو ل 03
 املبحث الثالث: اخلطوات املنهجية لتصميم بطاقة األداء املتوازن 03
 املطلب األول: اخلصائص األساسية لبطاقة األداء املتوازن 03
 مقومات جناح تطبيق بطاقة األداء املتوازناملطلب الثاين:  01
 املطلب الثالث: صياغة بطاقة األداء املتوازن   30
 املطلب الرابع: تنفيذ  بطاقة األداء املتوازن  33
 تطبيق بطاقة األداء املتوازن معوقاتاملطلب اخلامس:  31
 خالصة 31

 قتصاديةاألداء املستدام يف املؤسسة اال الفصل الثاين: 
 متهيد 10
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 املبحث األول: ةاهية األداء املستدام 10
 املطلب األول: مفهوم األداء 10
 املطلب الثاين: مقارابت األداء 11
 ومبادئهاألداء املستدام  تعريفاملطلب الثالث:  31
 املطلب الرابع: أبعاد األداء املستدام 31
 وأهدافه األداء املستدام عوامل حتفيزاملطلب اخلامس:  30
 املبحث الثاين: قياس األداء املستدام 31
 األداء املطلب األول: مفهوم قياس 31
 قياس األداء التقليدية مناذجاملطلب الثاين:  31
 املستدام املتميز مناذج األداءاملطلب الثالث:  10
 ستدامة ابملؤسسةقياس االمبادئ  املطلب الرابع: 12
 قياس األداء املستداممراحل املطلب اخلامس:  10
 املبحث الثالث:اإلفصاح عن األداء املستدام 11
   ب األول: مفهوم اإلفصاحاملطل 11
 املطلب الثاين: أنواع اإلفصاح  13
 اإلفصاح خصائصاملطلب الثالث:  11
 املطلب الرابع: اإلفصاح عن األداء املستدام 020
 ماملستدا املطلب اخلامس:أمهية اإلفصاح عن األداء 023
 خالصة 023

 قتصاديةم يف األداء املستدام للمؤسسة االستعانة ببطاقة األداء املتوازن للتحكالفصل الثالث: اال
 متهيد 021
 املبحث األول: ةؤشرات أبعاد بطاقة األداء املتوازن 002
 قتصادي لبطاقة األداء املتوازنمؤشرات البعد اال املطلب األول: 002
 جتماعي لبطاقة األداء املتوازنالثاين: مؤشرات البعد االاملطلب  001
 املطلب الثالث:  مؤشرات البعد البيئي لبطاقة األداء املتوازن 002
 املطلب الرابع: مؤشرات بعد العمليات الداخلية لبطاقة األداء املتوازن 003
 املتوازنلبطاقة األداء  املطلب اخلامس: مؤشرات بعد التعلم والنمو 001
 ةاملبحث الثاين : املدقارنة املرجعي 003
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 املطلب األول: مفهوم املقارنة املرجعية 003
 املطلب الثاين: أمهية املقارنة املرجعية  001
 املطلب الثالث: أنواع املقارنة املرجعية 001
 املطلب الرابع: خطوات تطبيق املقارنة املرجعية   002
 عالقة املقارنة املرجعية ابألداءاملطلب اخلامس:  003
 قتصاديةم يف األداء املستدام للمؤسسة االاملبحث الثالث: دور بطاقة األداء املتوازن يف التحك 001
 قتصادي وازن يف التحكم يف أداء البعد االاملطلب األول: دور بطاقة األداء املت 001
 جتماعيالتحكم يف أداء البعد االوازن يف املطلب الثاين: دور بطاقة األداء املت 003
 املطلب الثالث: : دور بطاقة األداء املتوازن يف التحكم يف أداء البعد البيئي 003
 املطلب الرابع: : دور بطاقة األداء املتوازن يف التحكم يف أداء بعد العمليات الداخلية 003
 يف أداء بعد التعلم والنمواملطلب اخلامس: : دور بطاقة األداء املتوازن يف التحكم  001
 خالصة  001

 ة اإلمسنت لعني الكبريةشركبطاقة األداء املتوازن ل بناء وحتليل أبعاد :الفصل الرابع

 متهيد 030
 املبحث األول: اإلطار العام للدراسة امليدانية  030
 قطاع اإلمسنت يف اجلزائراملطلب األول:  030
  يف اجلزائر  صناعة اإلمسنتواقع وآفاق  املطلب الثاين: 031
 ختيار قطاع صناعة اإلمسنتامربرات املطلب الثالث:  012
 تعريف شركة اإلمسنت لعني الكبرية  املطلب الرابع: 032
 وطريقة إنتاجهااملطلب اخلامس:طبيعة نشاط شركة اإلمسنت لعني الكبرية  030
 عني الكبريةل املتوازن لشركة اإلمسنتداء حماولة تصميم بطاقة األ املبحث الثاين: 033
 وحتليل بيئتها  حتديد رؤية وإسرتاتيجية شركة اإلمسنت لعني الكبريةاملطلب األول:  033
 حتديد األهداف اإلسرتاتيجية لشركة اإلمسنت لعني الكبرية املطلب الثاين:  030
  الكبريةمؤشرات األداء املستدام لشركة االمسنت لعني املطلب الثالث:  030
 تصميم اخلريطة اإلسرتاتيجية لشركة اإلمسنت لعني الكبرية املطلب الرابع: 011
 النموذج النهائي لبطاقة األداء املتوازن لشركة اإلمسنت لعني الكبريةاملطلب اخلامس:  010
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 اختبار الفرضياتاملبحث الثالث: عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية و  011
 لشركة اإلمسنت لعني الكبريةحتليل نتائج مؤشرات بطاقة األداء املتوازن املطلب األول:  011
 لشركة اإلمسنت لعني الكبريةحتليل نتائج أبعاد بطاقة األداء املتوازن املطلب الثاين:  001
 ةلشركة اإلمسنت لعني الكبري حتليل نتائج األداء املستدام املطلب الثالث:  000
 ختبار الفرضيات ااملطلب الرابع:  003
 خالصة 001
 امتة اخل 002
 راجعصادر واملاملقائمة  003
 املالحققائمة  012
 فهرس األشكال واجلداول واملالحق 030
 فهرس احملتوايت 030
 امللخص 275



 

 امللخص:
، شركة اإلمسنت لعني الكبريةل ىدفت ىذه الدراسة إىل إبراز دور بطاقة األداء املتوازن يف قياس األداء املستدام

وقد جاء اختيار ىذه  .BSC Designerوذلك من خالل حماولة تطبيق ىذه األداة على الشركة ابالستعانة بربانمج 
تتوفر فيها من مقومات إدارية ذات صلة ابملسؤولية االجتماعية للشركات، حيث أنو وابإلضافة إىل  الشركة نظرا ملا

لقد  ئي والبعد االجتماعي يف التسيري.حقيقية يف مراعاة كال من البعد البي فإن للشركة جتارب ز،أدائها املايل اجلد ممتا
، وأظهرت نتائج ىذه الدراسة أن شركة 8102سنة  بطاقة األداء املتوازن على الشركة على أساس معطياتمت تطبيق 

االمسنت لعني الكبرية تعتمد حاليا يف قياس أدائها على أدوات تقليدية ال تعطيها النظرة الشمولية احلالية بعيدة 
املقومات اليت تسهل عليها تطبيق بطاقة األداء تتمتع بكل  فإهنا املدى حول أدائها املستدام. وابلرغم من ذلك

القصري والبعيد،ىذا من شأنو أن يعطي للشركة املدروسة دفعا كبريا حنو  ىاملتوازن يف التحكم يف أدائها على املد
 سرتاتيجيتها.وإ ها مبا يتماشى مع أىدافهاقمراعاة متطلبات أصحاب املصلحة والعمل على حتقي

املدروسة حنو اإلسراع يف  شركةمجلة من املقرتحات اليت تتجو كلها حنو تشجيع ال خلصت الدراسة إىل تقدمي
مؤشرات  االعتماد علىومن بني ىذه احللول ضرورة الرتباطها املباشر ابإلسرتاتيجية،  تبين بطاقة األداء املتوازن

حتديد أىدافها  الشديدة.ملنافسة خاصة يف ظل اتجسيد إسرتاتيجيتها لابلتطبيق اجليد لبطاقة األداء املتوازن  تسمح 
 ABC نظام ضرورة تبين نظام جيد فيما خيص حماسبة التكاليف مثل. مثل طريقة املقارنة املرجعية علميةبطرق 

 .اإلدارة املندجمة، األداء املستدام، بطاقة األداء املتوازن، أصحاب املصاحل، االستدامةالكلمات املفتاحية: 
Abstract : 

This study aimed to highlight the role of balanced scorecard in assessing  the sustainable 

performance of  the cement company of Ain El Kebira, through applying  this tool on the 

company with the help of BSC Designer program. The choice of this company came as a result 

to the administrative elements related to corporate social responsibility. In addition to its 

excellent financial performance, the company has real experiences in taking into account both 

the environmental and social dimensions of management. The Balanced Scorecard was applied 

to the company on the basis of 2018 data, and the results of this study showed that the cement 

company of Ain El Kebira currently relies on measuring its performance on traditional 

instruments that do not give it a long-term comprehensive view of its sustainable performance. 

However, it has all the elements that facilitate the implementation of a balanced scorecard in 

controlling its performance in the short and long terms, this will give the company studied a 

great push to take into account the requirements of stakeholders and work to achieve them in 

line with its objectives and strategy. 

The study concluded to provide a set of proposals which aime  at encouraging the studied 

company to accelerate the adoption of the balanced scorecard because of its direct link to the 

strategy.among thèse  solutions  the necessity of relying  on indicators that allow the good 

application of the balanced scorecard to reflect its strategy, especially in light of thé intense 

competition. Defining its objectives in scientific ways such as reference comparison method. 

The necessity to adopt a good system concerning cost accounting such as ABC system. 

Key words: Sustainability, Stakeholders, Balanced Scorecard, Sustainable Performance, 

Integrated Management.  
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