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الملخص
يهدف البحث إلى قياس األداء اإلستتراتيي المستتدام للشتركة عينتة البحتث علتى وفت بطاقتة األداء المتتوازن
المستدامة ، SBSCواإلفصاح عن المعلومتات الماليتة وغيتر الماليتة المرتبطتة باالستتدامة للشتركة عينتة البحتث،
وتوصتتل البحتتث التتى ميموعتتة استتتنتاجات منهتتا لقتتد تطتتورت بطاقتتة األداء المتتتوازن  BSCإلتتى بطاقتتة األداء
المتوازن المستدامة SBSCمن خالل دمج اليوانب غير المالية والنوعية الت تتعل بالقضايا االجتماعية والبيئية
لقياس وتقيم مدى توازن األداء المستدام ومدى التوازن بين األداء المال وغير المال فضتال عتن األداء المستتدام
 ،ويوص البحث إلى لفت أنظار المشرع العراق واليهات المنظمة لمهنة المحاسبة وسوق األوراق الماليتة إلتى
ضتترورة االهتمتتام بتتاألداء المستتتدام ومنحت أهميتتة قصتتوى لمتتا لت متتن اثتتر فت تطتتوير االقتصتتاد العراقت وتنميتتة
الميتمع والمحافظة على البيئة والمتوارد االقتصتادية  ،اعتمتاد SBSCكتقريتر أداء ضتمن التقريتر الستنو التي
تقدم الشركات المساهمة  ،أو تقارير األداء الت تلزم الشركات العامة بتقديمها لإلدارة.
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Abstract
The objective of the research is to measure the company's sustainable strategic performance based on the SBSC and to
disclose the financial and non-financial information related to the sustainability of the research sample. The research
has reached a set of conclusions. The BSC has evolved into the SBSC, Non-financial and quality issues related to
social and environmental issues to measure and assess the balance of sustainable performance and the balance between
financial and non-financial performance as well as sustainable performance. The research recommends drawing the
attention of Iraqi legislators and stakeholders An organization of the profession of accounting and the shares market to
the need to pay attention to sustainable performance and give utmost importance to its impact on the development of
the Iraqi economy and community development and conservation of the environment and economic resources, the
adoption of SBSC as a performance report in the annual report of the stock companies, or performance reports that
obligate public companies to submit to the management.

منهجية البحث

المقدمة
تطتتتتورت بطاقتتتتة األداء المتتتتتوازن لتهتتتتتم باليوانتتتتب البيئيتتتتة
واالجتماعية وباتت أنموذجا لتقويم األداء المستدام وستميت بطاقتة
األداء المتتتوازن المستتتدامة ألنهتتا تهتتدف إلتتى دمتتج العوامتتل غيتتر
النقديتتة والنوعيتتة التت تتعلت بالقضتتايا البيئيتتة واالجتماعيتتة وذلت
لقياس وتقييم مدى توازن األداء المستدام  ،فبطاقة األداء المتوازن
المستتتدامة قتتد تستتاعد فتت تحقيتت األهتتداف االستتتراتييية البيئيتتة
واالجتماعية المهمة للشركة  ،ولكن قد تعزز أيضا شفافية إمكانيتة
القيمتتة المضتتافة الناشتتئة متتن اليوانتتب البيئيتتة واالجتماعيتتة وعتتداد
عملية تنفيي االستراتييية .

مشكلة البحث
تتركتتز مشتتكلة البحتتث فت متتدى إمكانيتتة تطبيت بطاقتتة األداء
المتتتتتتتوازن المستتتتتتتدامة بهتتتتتتدف المستتتتتتاعدة فتتتتتت قيتتتتتتاس األداء
االستراتيي المتوازن المستدام ويمكن استتعرا مشتكلة البحتث
ف السؤال االت :
 هل يمكتن قيتاس األداء المستتدام للشتركات الصتناعية بواستطةبطاقة االداء المتوازن ؟
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أهداف البحث
يسعى البحث إلى تحقي ميموعة من األهداف منها :
أ .قياس األداء المستدام لمعمل اسمنت الكوفة.
ب .اإلفصتتتاح عتتتن المعلومتتتات الماليتتتة وغيتتتر الماليتتتة المرتبطتتتة
باالستدامة لمعمل اسمنت الكوفة.
أهمية البحث
تنبع أهمية البحث من أهمية مقومات وه كاالت :
 أهميتتة بطاقتتة األداء المتتتوازن المستتتدامة كتتدداة لديثتتة لتقتتويم
األداء االستتتراتيي للشتتركة والت ت تدختتي بعتتين االعتبتتار البعتتد
االستراتيي لالستدامة .
 قيتتتاس متتتدى ستتتع الشتتتركات الصتتتناعية التتتى تحقيتتت االداء
المستدام .
فرضية البحث
يحاول البحث إثبات الفرضية اآلتية :
هنالت إمكانيتتة لقيتتاس األداء االستتتراتيي المتتتوازن المستتتدام
للشتتتتركات الصتتتتناعية باستتتتتعمال بطاقتتتتة األداء األداء المتتتتتوازن
المستدامة "
طرائق جمع البيانات
تتتم االعتمتتاد علتتى األدبيتتات المحاستتبية العربيتتة واألجنبيتتة متتن
الكتتتتب واألبحتتتاو والتتتدوريات فضتتتال عتتتن البحتتتوو واأل تتتاري
اليامعية وسيالت الشركة عينة البحث وشبكة االنترنيت
حدود البحث
تتمثل لدود البحث باالت -:
 الحتتدود المكانيتتة  :الشتتركة العامتتة لإلستتمنت الينوبيتتة  -معمتتل
اسمنت الكوفة .
 الحدود الزمنية ك البيانات المالية للعامين .2015-2014
دراسات سابقة
أوال  :دراسات أجنبية
 دراستتة (Wu &Haasis , 2011)" Knowledge
management- enabled Application of the,
"" sustainability balanced scorecardادارة المعرفتة
تمكن من تطبي بطاقة األداء المتوازن المستدامة"
اقترلتتت الدراستتة لتتال لتمكتتين الشتتركات متتن تطبي ت بطاقتتة
األداء المتتوازن المستتدامة ) (SBSCولكت تكتون اكثتتر دقتة عتتن

ريتتت تطبيتتت إدارة المعرفتتتة الموجهتتتة لالستتتتدامة فهتتت تستتتعى
لتحليتتل المنتتاظير الت ت تشتتملها بطاقتتة األداء المتتتوازن المستتتدامة
وبيتان األصتول المعرفيتة التت تتيستد فت بطاقتة األداء المتتتوازن
المستتتدامة وكيتتك يمكتتن لعمليتتة إدارة أنشتتطة المعرفتتة متتن تطبي ت
بطاقة األداء المتوازن المستدامة .
وتوصتتتلت الدراستتتة التتتى إن مفهتتتوم بطاقتتتة األداء المتتتتوازن
المستتتتدامة تتتتوفر إمكانيتتتة للشتتتركات لترجمتتتة ر يتتتة االستتتتدامة
واالستراتيييات الى أفعال ،إذ تناولت مفهتوم إدارة المعرفتة كتدداة
تمكتتين يهتتل لتطبي ت المناستتب لبطاقتتة األداء المتتتوازن المستتتدامة
،وتصتتنيك األصتتول المعرفيتتة بمتتا ينستتيم متتع المنتتاظير األربعتتة
لبطاقتتة األداء المتتتوازن المستتتدامة (التتتعلم ،العمليتتات ،أصتتحاب
المصتتلحة ،االستتتدامة ) والت ت تطتتورت متتن نمتتوذء بطاقتتة األداء
المتتتوازن التقليديتتة ،ويتتوفر هتتيا التصتتنيك اإلدراك لنشتتر المعرفتتة
فت إ تتار بطاقتتة األداء المتتوازن المستتتدامة  ،وتوصتتلت الدراستتة
الى أن تصتنيك المعرفتة التي يتدمج االستتدامة بشتكل عتام يركتز
على سلسلة من القيم ابتداء من اإلدارة العليا الى المستتويات التدنيا
،وهكيا فالمعرفة ف البيئة ،والنتاس ،و العمليتات ،والعالقتات بتين
أصحاب المصلحة تسهم ف تحقي االستدامة.
 دراستة (Krstic , et al , 2014)" How to Apply the
"" Sustainability Balanced scorecard concept
كيفية تطبي مفهوم بطاقة األداء المتوازن المستدامة "
هتدفت الدراستتة التتى توضتتي األستة النظريتتة لمفهتتوم بطاقتتة
االداء المتتتتتتوازن المستتتتتتدامة ،وتقتتتتتديم أمثلتتتتتة للشتتتتتركات التتتتتت
تتورتSBSCوالهادفتتة التتى تطبيقهتتا بنيتتاح ،وتوصتتلت التتى ان
المنظتتور الختتامة(غير االقتصتتاد ) ف ت بطاقتتة األداء المتتتوازن
يمكن أن يكون منظور المستؤولية االجتماعيتة والتنميتة المستتدامة
،فهتتتو موجتتت لمتطلبتتتات ومصتتتال الميتمتتتع بعتتتد متتتن أصتتتحاب
المصال ف الشركة ،هيا المنظور ينبغ أن يشمل اليانب البيئت
واالجتمتتتاع للتنميتتتة المستتتتدامة ،فهتتتو يؤكتتتد علتتتى أن الشتتتركات
الحديثتتة تتطلتتع لتعظتتيم المستتؤولية االجتماعيتتة والتنميتتة المستتتدامة
،ولتحستتين هتتيا المفهتتوم ييتتب توظيتتك كفتتاءة أداء إدارة الشتتركة
نحو عوامتل نيتاح إدارة اإلعمتال االقتصتادية وغيتر االقتصتادية،
فالمحتتددات االقتصتتادية لألنشتتطة تغطيهتتا ضتتمن منتتاظير بطاقتتة
االداء المتتتتتتتوازن األصتتتتتتلية ( المنظتتتتتتور المتتتتتتال  ،والزبتتتتتتا ن،
والعمليتتتات ،والتتتتعلم والنمتتتو) أمتتتا المحتتتددات غيتتتر االقتصتتتادية
لألنشطة ( المسؤولية االجتماعية للشتركات ) ممكتن تغطيتهتا عتن
ريت األبعتتاد البيئيتتة واالجتماعيتة للتنميتتة المستتتدامة  .وتوصتتلت
الدراسة الى أن مفهوم بطاقة األداء المتتوازن المستتدامة يمكتن أن
يكون أفضتل وصتك لتحستن أداء المستؤولية االجتماعيتة والتنميتة
المستتتدامة والتتي يمكتتن ان يتتؤثر بشتتكل كبيتتر ف ت مستتتوى نيتتاح
اإلعمال وتحقي القدرة التنافسية للشركة الحديثة
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 (Rabban, et al , 2014)"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
company".
اقتتتراح نمتتوذء جيتتد لتتربا بطاقتتة األداء المتتتوازن المستتتدامة
) (SBSCومتتتدخل صتتتنع القتتترار متعتتتدد المعتتتايير )(MCDM
باستخدام المتغيرات اللغوية لتقييم أداء الشركات المنتية للنفا .
هدفت الدراسة الى تقديم نموذء جديد يقتوم علتى بطاقتة األداء
المتتتتوازن المستتتتدامة بالتكامتتتل متتتع متتتدخل صتتتنع القتتترار متعتتتدد
المعايير ) (MCDMلتقييم أداء الشركات المنتية للنفا ف ايران
 ،ليعكة العالقات المترابطة بين العوامل الت تتؤثر فت المشتاكل
الت تتعر لها هتي الشتركات وتوصتلت الدراستة إلتى ان هنتاك
فعاليتتة ألنمتتوذء المقتتترح  ،اذ ان ت يتتوفر ا تتارا لتحليتتل الشتتركات
لوضتتتع خريطتتتة إستتتتراتييية كمرجتتتع للتنميتتتة المستتتتقبلية  ،كمتتتا
أظهتترت النتتتا ج ان النمتتوذء المقتتترح ل ت قتتدرة عاليتتة علتتى تقيتتيم
شركات النفا وإعطاء األولوية للشركات ف ترتيب تنتازل ومتن
المؤمل ان هيا النمتوذء يمكتن ان يستاعد الشتركات المنتيتة للتنفا
للحفاظ على القدرة التنافسية
ثانيا  :دراسات عربية
 دراسة (الحسين )1033،محاولتة دمتج مؤشترات األداء البينت
ف بطاقة األداء المتوازن المستدامة لمنظمات اإلعمال لتحقي
األداء المتميز ناقشت الدراسة كيك يمكتن تطبيت بطاقتة األداء
المتتتوازن إلدختتال مؤشتترات األداء البيئتت ضتتمن المؤشتترات
واإلبعاد األخرى الت تحتويهتا البطاقتة لتصتل التى بطاقتة أداء
متتتتوازن مستتتتدامة ،وتوصتتتلت الدراستتتة التتتى أن بطاقتتتة األداء
المتتوازن المستتدامة تستهم فت إظهتار استتدامة الشتتركات اآلن
إجتتراءات صتتياغتها تيبتتر اإلدارة علتتى تحديتتد استتتراتيييات
االستدامة المهمة وتحديد عالقات السبب والتدثير،كما توصتلت
التتى أن بطاقتتة األداء المتتتوازن المستتتدامة اداة لت توفير فتتر
جديتتدة لتتدمج األهتتداف والمقتتايية البيئيتتة فيتتنظم العمتتل العاديتتة
الموجودة ،فضال عن أن إدخال أبعاد التنمية المستدامة وأهمها
البعد البيئ فت بطاقتة األداء المتتوازن يستاعد الشتركات علتى
التعامتتتل متتتع كثيتتتر متتتن المشتتتاكل المعروفتتتة كتتتالتركيز علتتتى
األصول غير الملموسة وتحسين العمليات "من االستراتيييات
الى العمل " أو "االستراتيييات الموجهة للسوق "
 دراستتة( المستتعود والستتيد علتت " )1036 ،استتتعمال بطاقتتة
األداء المتوازن المستتدامة لتقتويم األداء االستتراتيي " هتدف
البحث الى بيان أهمية تبنت األداء المستتدام متن لتدن الولتدات
االقتصتتادية العراقيتتة وإمكانيتتة تقييم ت باستتتعمال بطاقتتة األداء

التوازن المستدامة لتحقي االستتدامة ،وتوصتل البحتث التى أن
اهتم الفوا تتد المتحققتتة متتن تبنت األداء المستتتدام وتطبيت بطاقتتة
األداء المتوازن المستتدامة تحقيت الفهتم الواضت إلستتراتييية
الولتتدة االقتصتتادية متتن لتتدن العتتاملين وأصتتحاب المصتتال ،
فضال عن تحقي تمتايز الولتدة االقتصتادية فت تقتديم ختدمات
جديتتدة وإتبتتاع عمليتتات إنتاجيتتة جديتتدة  ،وختترء البحتتث بعتتدة
توصتتتيات منهتتتا أهميتتتة تبنتتت األداء المستتتتدام وأهميتتتة اتختتتاذ
إجتتتراءات لتوعيتتتة العتتتاملين بدهميتتتة مراعتتتاة العوامتتتل البيئيتتتة
واالجتماعية عند صياغة استراتيييات األداء .

االطار النظري
اوال  :مفهوم تقنية بطاقة األداء المتوازنة ( )BSC
ويتتتترى ( )Nivenبطاقتتتتة األداء المتوازنتتتتة أنهتتتتا أداة تمثتتتتل
مقايية مشتقة من استتراتييية الولتدة االقتصتادية اذ عرفهتا بدنهتا
ميموعتتتتة مقتتتتايية مختتتتتارة ومشتتتتتقة متتتتن استتتتتراتييية الولتتتتدة
االقتصتتتادية وتمثتتتل تلتتت المقتتتايية أداة يستتتتخدمها المتتتدراء فتتت
اتصتتاالتهم متتع العتتاملين ولملتتة األستتهم الختتارجيين ممتتا ييعلهتتا
تستتتتتاهم فتتتتت تحقيتتتتت رستتتتتالة الولتتتتتدة االقتصتتتتتادية وأهتتتتتدافها
االستتتتتراتييية ،) Niven,2002:12( .امتتتتا ( ) Horngrenفقتتتتد
عبر عنها بدنهتا ترجمتة لرستالة الولتدة االقتصتادية التى ميموعتة
متكاملة من مقايية األداء ويتتم ذلت متن ختالل تقتديم هيكتل لتنفيتي
استتتتراتيييتها كمتتتا ان بطاقتتتة األداء المتوازنتتتة ال تكتفتتت بتحقيتتت
األهداف المالية بل تيهب الى ابعد من ذل من خالل تدكيدها على
األهداف غير المالية) Horngren,et.al ,2003 : 447 ( .
ان بطاقتتتتة األداء المتوازنتتتتة وجتتتتدت لغتتتتر تقتتتتويم األداء
االستتتتراتيي تتركتتتز بتوجيتتت انتبتتتا اإلدارة العليتتتا فتتت الولتتتدات
االقتصادية إلى المواقع الحرجة ف أنشطتها متن ختالل مناظيرهتا
األربعتتة بدستتلوب متكامتتل ومتبتتادل فه ت تقتتية األداء الحتتال متتن
جتتراء التفاعتتتل بتتين متغيتتترات تلتتت المنتتاظير .فتتتالمنظور المتتتال
يوض هدف المالكين ولملتة األستهم وستعيهم لتعظتيم ثترواتهم إذ
يبين هيا المنظور مدى نمو المبيعات او النمو فت صتاف األربتاح
 ،أما بقية المناظير فه تمثتل األداء التشتغيل للولتدة االقتصتادية
فمنظتتور الزبتتا ن يبتتين إجتتراءات الولتتدة االقتصتتادية فتت ستتبيل
تحقي التياجات ورغبات الزبتا ن ومتدى رضتاهم عتن المنتيتات
والخدمات المقدمة التيهم .وفيمتا يختل المنظتور الثالتث ( منظتور
العمليتتتتات الداخليتتتتة ) فتتتتيعكة األنشتتتتطة التشتتتتغيلية فتتتت الولتتتتدة
االقتصتتادية التت تتميتتز بهتتا عتتن منافستتيها فت نفتتة القطتتاع التتي
تعمتتتل فيتتت واخيتتترا المنظتتتور الرابتتتع (منظتتتور التتتتعلم والنمتتتو )
(.)Niven , 2002 :13
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ثانيا  :مكونات بطاقة األداء المتوازنة
تتكتتتون بطاقتتتة االداء المتوازنتتتة متتتن أربعتتتة منتتتاظير أساستتتية
متكاملة تتفاعل فيما بينها وبشكل متبادل من خالل ما تتضمن متن
مقتتايية وأهتتداف تصتتب فتت تحقيتت وتنفيتتي استتتراتييية الولتتدة
االقتصتتادية بشتتكل متتتوازن وباالعتمتتاد علتتى كتتل متتن المؤشتترات
الماليتتة وغيتتر الماليتتة لضتتمان تعقتتب وتقتتويم األداء االستتتراتيي
بالمسار الصحي  .وفيما يدت شرح لهي المناظير -:
أوال  :المنظور المالي -:Financial Perspective
تعتبتتر مقتتايية المنظتتور المتتال متتن المؤشتترات المهمتتة فتت
بطاقة األداء المتوازنة وخاصة فت الولتدات الهادفتة للترب ألنهتا

تقوم بتلختيل النتتا ج االقتصتادية لعمليتة تنفيتي استتراتيييتها ،كمتا
يساهم هيا المنظور ف التركيز على األهداف والمقتايية المتعلقتة
ببقيتة منتتاظير بطاقتتة األداء المتوازنتتة وبالتتتال يتتؤد إلتتى تحستتين
النتا ج المالية الت تطمت لهتا الولتدات االقتصتادية .ومتن اليتدير
بالتتيكر انتت بنمكتتان الولتتدات تركيتتز جميتتع الطاقتتات والقتتدرات
المتالة لتحسين أهداف مثل رضا الزبون وجودة المنتتج واإليفتاء
بمواعيد التسليم ف الوقت المحدد.
ويوض الشكل رقم ( )3يبين الترابا والتداخل المتبتادل فيمتا بتين
مناظير بطاقة األداء المتوازنة والي يؤد إلى دعتم ستبل تحقيت
أهداف المنظور المال فيمكن توضيح من خالل الشكل التال -:

شكل ( )3التداخل المتبادل بين مناظير بطاقة األداء المتوازنة لتحقي األهداف المالية

Source: (Hansen & Mowen , 2003:407
ثانيا ً  :منظور الزبون -:Customer Perspective
اغلتتتب ولتتتدات األعمتتتال الناجحتتتة وجتتتدت بتتتان التركيتتتز علتتتى
الزبتتون وتلبيتتة التياجاتتت يمثتتل الغايتتتة األكثتتر أهميتتة فتت األمتتتد
الطويتتل مقارنتتة بتتالتركيز البستتيا علتتى المقتتايية الماليتتة لتتألداء
وهكيا فان منظور الزبون سيكون منظتورا لاستما لتحقيت وبلتو
األهتتداف الماليتتة لتلتت الولتتداتJackson & Sawyers , ( .
 )2001:37ولقد أصب أداء الولدات االقتصادية من وجهة نظتر
الزبون يحتل المرتبة األولى ف اهتمامات اإلدارة العليا وف نفة
الستتياق جتتاءت تقنيتتة األداء المتوازنتتة ليتتث تتطلتتب متتن المتتدراء
ترجمتتة رستتالة الولتتدة االقتصتتادية بخصتتو خدمتتة الزبتتون التتى
مقتتايية محتتددة تعكتتة العوامتتل الت ت تهم ت فعتتال ،ويمكتتن تقستتيم
اهتمامتتات الزبتتون التتى أربعتتة أصتتناف كتتتالت ( :الوقتتت ،اليتتودة

،األداء و الخدمتتة  ،الكلفتتة) وينصتتب اهتمتتام استتتراتييية الولتتدات
االقتصتتادية ف ت القيمتتة المقدمتتة للزبتتون والت ت يمكتتن وصتتفها متتن
ختالل التشتكيلة المميتزة (لنوعيتتة المنتيتات  ،األستعار  ،الختتدمات
والعالقتتات متتع الزبتتون) ليتتث يشتتخل المنظتتور كيتتك يمكتتن ان
تتميز الولدة االقتصادية عن منافسيها متن الولتدات األخترى متن
ختتالل جتتيب الزبتتا ن وااللتفتتاظ بهتتم وإييتتاد عالقتتات و يتتدة متتع
المستتتهدف متتنهم .وعلي ت فتتان القيمتتة المقدمتتة لهتتم تكتتون لاستتمة
لكونها تساعد فت ربتا العمليتات الداخليتة فت الولتدة االقتصتادية
لتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ج العوا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد معهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم.
()Kaplan & Norton,2001, part(1) :93
واليتدول االتت يقتدم ملختل باألهتداف والمقتايية الموجتودة فت
منظور الزبون:
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جدول رقم ( )3ملخل باألهداف والمقايية المرتبطة بمنظور الزبون
األهداف

المقايية

زيادة الحصة السوقية

( نسبة من األسواق) الحصة السوقية

زيادة االلتفاظ بالزبون

نسبة نمو التعامل مع الزبا ن الموجودين
نسبة الزبا ن المتكررين

زيادة كسب الزبون

عدد الزبا ن اليدد

زيادة رضا الزبون

معدالت مسمولات الزبا ن

زيادة ربحية الزبون

ربحية الزبون

قيمة األداء:
تخفيض السعر

السعر

تخفيض كلك المشتريات

تكاليك المشتريات

تحسين وظيفة المنتج

معدالت مسمولات الزبا ن

تحسين جودة المنتج

نسبة المردودات من المبيعات

زيادة مال مة التسليم

نسبة التسليم ف الوقت المحدد

تحسين صورة المنتج وسمعت

معدالت مسمولات الزبا ن
)Source: (Hansen & Mowen ,2003:410

ثالثا ً  :منظور العمليات الداخلية

(المتتتتالكين) ، )Horngren,et.al , 2003:441( .وفتتتت ستتتتبيل
التعتتترف علتتتى أهتتتم األهتتتداف والمقتتتايية الموجتتتودة فتتت منظتتتور
العمليتتتات الداخليتتتة ضتتتمن مراللتتت التتتثالو ستتتيتم تقتتتديم اليتتتدول
االت -:

يركز هيا المنظور على العمليات الداخلية فضال عتن تركيتز
على منظور الزبون ليث يحاول خل قيمة للزبا ن باإلضافة إلتى
تركيتتز علتتى المنظتتور المتتال بمحاولتتة زيتتادة قيمتتة لملتتة األستتهم
جدول رقم ( )1ملخل بدهداف ومقايية منظور العمليات الداخلية
األهداف

المقايية

اإلبداع:
زيادة عدد المنتيات اليديدة

عدد المنتيات اليديدة (كما مخطا)

زيادة المنتيات المال مة

نسبة اإليرادات من المنتيات المال مة

تخفيض وقت تحسين المنتيات اليديدة

وقت السوق (من البداية ولتى النهاية)

عمليات التشغيل:
زيادة جودة العملية

الكلك النوعية

156

عبد  .ميلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  .الميلد ( )9العدد (265- 153 )1039( – )1
عا د المخرجات
نسبة الولدات المعابة
زيادة كفاية العملية

اتياهات كلفة الولدة
المخرجات  /المدخالت

تخفيض وقت العمليات

دورة الوقت

خدمات ما بعد البيع:
زيادة جودة الخدمة

)(First-pass yieldsالعوا د

زيادة كفاية الخدمة

اتياهات الكلفة
المخرجات  /المدخالت

تخفيض وقت الخدمة

دورة الوقت
Source: (Hansen & Mowen , 2003 412).

رابعاً :منظور التعلم والنمو
يعمل هيا المنظور على تحديد البنية التحتية التت ييتب علتى
الولدة االقتصادية بناءها لخل التطتور والنمتو ويتل األجتل بعتد
ان يتم تحديد العوامل الحاسمة لتحقيت النيتاح الحتال والمستتقبل
من قبل منظور الزبون والعمليات الداخلية .وعلى أية لال فمتن
غير المحتمل ان تكون ولدات اإلعمال قادرة على تحقي أهدافها
ويلتتة األجتتل فيمتتا يتعل ت بالزبتتا ن والعمليتتات الداخليتتة ف ت ظتتل
تقنيتتات وقتتدرات الوقتتت الحاضتتر الن المنافستتة العالميتتة الشتتديدة
تتطلتتتب متتتن الولتتتدات االقتصتتتادية ان تقتتتوم بالتحستتتين المستتتتمر
لقابليتهتتتا علتتتى تحقيتتت القيمتتتة المطلوبتتتة التتتى الزبتتتا ن والمتتتالكين.
( )Simons,2000,P:198وهيا المنظور يمثل قدرات العتاملين
والمهتتارات المتتتوفرة ف ت ايتتة ولتتدة اقتصتتادية والت ت تحتتاول ان
تتميز من خاللها للوصول إلى أفضل العمليات الداخليتة فت ستبيل

خلتتتت قيمتتتتة لكتتتتل متتتتن الزبتتتتا ن والمتتتتالكين (Horngren,et.al,
 .)2003:451والولتتدات االقتصتتتادية التتتت تركتتز علتتتى منظتتتور
التعلم والنمو تحتاء الى أنظمة صحيحة للعاملين لك تسهل عملية
دعمهتتم لتحقيتت األهتتداف فبتتدون عمليتتات التتتعلم والنمتتو ستتتكون
الولدة االقتصادية غير قتادرة علتى التكيتك متع البيئتة الديناميكيتة
ولتحقيتتت التكيتتتك النتتتاج ينبغتتت عليهتتتا االستتتتمرار فتتت تتتتدريب
عامليهتتا علتتى التقنيتتات الحديثتتة وعلتتى نظتتم المعلومتتات متتن اجتتل
تستهيل تلبيتة متطلبتات الزبتا ن المتيتددةMcWatters ,et.al, ( .
 )2001:442ومتتن ختتالل دعتتم نظتتام الحتتوافز والمكافئتتات يمكتتن
تحفيتتتز العتتتاملين فتتت الولتتتدة االقتصتتتادية لتقتتتديم األداء المتميتتتز.
واليدول التال يوض أهداف ومقايية منظور التعلم والنمو:
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جدول رقم ( )1ملخل باألهداف والمقايية المرتبطة بمنظور التعلم والنمو
األهداف

المقايية

زيادة قدرات العاملين

معدالت رضا العاملين
نسبة دوران العاملين
إنتاجية العاملين
ساعات التدريب
إستراتييية معدالت تغطية األعمال

زيادة قدرات نظم المعلومات

نسبة العمليات إلى الوقت الحقيق
التغيية الراجعة
نسبة العاملين ف الخطو األمامية لإلنتاء
وصوال إلى الزبا ن ومعلومات المنتج.

زيادة التحفيز والتطوير

اقترالات كل عامل
االقترالات المنفية لكل عامل
Source: (Hansen & Mowen , 2003:413).

خامسا :منظور البيئة المجتمعية
إن االلتزامات الداخليتة والخارجيتة للولتدة تيتا الميتمتع إمتا
ان تكون مفروضة بموجب القوانين واألنظمتة والتعليمتات أو أنهتا
وعيتتة تستتاهم بهتتا الولتتدة لخدمتتة العتتاملين فيهتتا وبالتتتال لخدمتتة
الميتمع تشكل الولدات االقتصادية جزءا مهما من الميتمع التي
تعمتتل فيتت ممتتا يتطلتتب منهتتا أن تستتاهم فتت تحقيتت رفاهيتتة ذلتت
الميتمع لفاظا على استتمرار نيالهتا بتالرغم متن كونهتا ال تمثتل
المسؤول الوليد عن ذل ولكن عليها أن تيعل ف أول اهتماماتها
متابعة مسؤولياتها االجتماعية وضمان كونها تستاهم فت استتمرار
ذل ت متتن ختتالل تتتوفير منتيتتات بيتتودة عاليتتة وختتدمات بدستتعار
معقولتتة فضتتال عتتن لمايتتة ستتالمة البيئتتة والمحافظتتة علتتى صتتحة
الموا نين المحيطين بها والعاملين فيهتا متن ختالل تينتب مختا ر
التلوو فضال عن تحسين أداء العتاملين متن ختالل ستد التياجتاتهم
وبالتتتتال تعزيتتتز دور الولتتتدات فتتت اإليفتتتاء بمتطلبتتتات الميتمتتتع
المحيا بها).(Niven, www.qpr.com :5-6

فاالنتهاكات البيئية الناتية عن ممارستة نشتا عملهتم مثتل (تلتوو
المتتاء والهتتواء والتربتتتة والضوضتتاء) ييتتتب أن يتحملتتوا إزاءهتتتا
غرامات كبيرة ف لالة تقصتيرهم عتن تالفت أثرهتا وذلت ألجتل
الحتتتد متتتن أضتتترارها مستتتتقبال .وعلتتتى الدولتتتة ان تصتتتدر قتتتوانين
لحمايتتة البيئتتة تلتتزمهم بتحمتتل المستتؤولية تيتتا الميتمتتع المحتتيا
بولداتهم .كما ييب إلزامهم بدعداد تقتارير تبتين أثرهتا ذلت لبيتان
مدى التقدم الي ألرزو ف سبيل خدمة الميتمع (Horngren ,
 .)et.al. ,2003:805عموما مما يدل على نضوء الوع البيئت
لديها.ومن خالل الشكل التتال ستيتم عتر نمتوذء لبطاقتة األداء
المتوازنة بعتد إضتافة المنظتور الختامة لهتا والتي يمثتل منظتور
البيئة الميتمعية -:
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شكل رقم ( )1نموذء بطاقة األداء المتوازنة بمناظيرها الخمسة

)Source:(Niven,2005:14
مفهوم األداء المستدام
إن اتياهات الشركات تتوج نحو أصحاب المصال المختلفتة
والتتت هتت بازديتتاد  ،ويمتتتد األداء المؤسستت ليشتتمل لتتية فقتتا
اليانتتتب المتتتال وكتتتيل القضتتتايا االجتماعيتتتة والبيئيتتتة  ،فتتتاألداء
الشامل للشركة يسمى اداء الشركة المستدام ويشمل عناصر قياس
األداء المتتتتتتتتتتتتتتتتال واألداء االجتمتتتتتتتتتتتتتتتتاع واألداء البيئتتتتتتتتتتتتتتتت
( . (Fauzi,et,al,2010:1353إن األداء المستدام يركز بصورة
ر يستتية علتتى األداء االجتمتتاع واالقتصتتاد للتنميتتة المستتتدامة
(  (Goyal,et,al,2013:362فعملية التقرير عن األداء المستتدام
تبتتدأ متتن قيتتاس الركتتا ز الر يستتية الثالثتتة لتتألداء المستتتدام وهتت
االجتماعية واالقتصادية والبيئية ((Persic,et,al,2013:9
دمجججججي مقجججججايي
المتوازن

االسجججججتدامة بمنجججججااير األداء لبطاقجججججة األداء

ييب أن تنسيم مقايية االستتدامة فت جميتع أنشتطة الشتركة
يومتتا بعتتد يتتوم  ،ودمتتج مقتتايية االستتتدامة ف ت المنتتاظير األربعتتة
التقليدية لبطاقة األداء المتوازن يشتير إلتى إن اإلدارة تعتترف بتان
هنتتتتاك روابتتتتا الستتتتبب والنتييتتتتة بتتتتين استتتتتراتيييات الشتتتتركة
واالستتتدامة (الستتعد ونختترون  .)115: 1031،إذ يمكتتن تصتتنيك
الميتتتاالت البيئيتتتة واالجتماعيتتتة تحتتتت لتتتواء المنتتتاظير األربعتتتة
التقليدية لبطاقتة األداء المتتوازن مثتل كتل الميتاالت االستتراتييية
المال مة المحتملة ((Butler,et al,2011:4
المتطلبججججججات األساسججججججية لتطبيججججججق بطاقججججججة األداء المتججججججوازن
المستدامة
ييتب إن تتتوفر عتدة متطلبتات األساستية لتطبيت بطاقتة األداء
المتوازن المستدامة ويمكن تحديدها بثالو خطوات ه -:
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 .3تحديد إستراتييية ولدة اإلعمال.

 ) 1031وبهدف تحسين قتدرة هتي المؤشترات علتى التعبيتر بدقتة
أكبر تم استخدام المعدل لبعض بنود القوا م الماليتة ( الرصتيد أول
المدة  +الرصيد أخر المدة ) 1 /

 .1تحديد اليوانب البيئية واالجتماعية.
 .1تحديد أهمية اليوانب البيئية واالجتماعية.

أوالً  :مجموعة مؤشرات السيولة

االطار العملي

 .3نسبة التداول

دراستتتة وتحليتتتل القتتتوا م الماليتتتة للشتتتركة العامتتتة لإلستتتمنت
الينوبيتتة تتتم أختتي ميموعتتة متتن المؤشتترات الماليتتة للقتتوا م الماليتتة
للشركة العامتة لإلستمنت الينوبيتة وللستنوات ( ، 1031 ، 1033
جدول ( )2تحليل نسبة التداول
البيان

1033

1031

1031

معدل الموجودات المتداولة

383951010386

356991028328

316553121253

معدل المطلوبات المتداولة

360616891920

356160992360

328809019121

مؤشر التداول

3 :3.31

3 : 3.005

3 : 0.26

ووفقا ً للنتا ج أعال ياللت إن مؤشتر التتداول ختالل الستنوات
الثالو أقل من المعيار القياس  3:1وهو بانخفا .
جدول ( )5تحليل نسبة السريعة

 .1النسبة السريعة

1031

1031

البيان

1033

21118128918

19112261501

معدل المطلوبات المتداولة

360616891920

356160992360

328809019121

مؤشر النسبة السريعة

3 :0.21

3 : 0.18

3 : 0.11

معتتتدل الموجتتتودات المتداولتتتة عتتتدا 68139622930
المخزون السلع

متتن الكشتتك أعتتال يالل ت إن مؤشتتر النستتبة الستتريعة ختتالل
الستتنوات التتثالو كتتان اقتتل متتن المعيتتار القياست (  ) 3:3انخفتتض
بشكل لاد ف ستنة  1031إلتى (  ) 3 : 0.11وكتان معتدل النستبة

الستتريعة ختتالل الستتنوات بحتتدود  3 : 0.13وه ت نستتبة منخفضتتة
أيضا ً
 .1نسبة النقدية :

جدول ( )6تحليل نسبة النقدية
البيان

1033

1031

1031

معدل النقد ف الصندوق والبنوك

25925206116

9161899182

13265235826

معدل المطلوبات المتداولة

360616891920

356160992360

328809019121

مؤشر النقدية

3 : 0.186

3 : 0.059

3 : 0.325
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ياللت متتن أعتتال إن مؤشتتر النقديتتة متتنخفض جتتداً فت اغلتتب
الستتتنوات موضتتتوع التحليتتتل وخصوصتتتا ً عتتتام 1031ليتتتث بلتتت

المؤشر . 3 :0.059
 .2صاف رأس المال العامل

جدول ( )2تحليل صاف رأس المال العمل
البيان

1033

1031

1031

ميموع الموجودات المتداولة

381833658825

313321212530

323910129991

ميموع المطلوبات المتداولة

360381211892

351118152216

105129812059

صاف رأس المال العامل

11612912953

()13365836936

()61129522062

يظهتتر اليتتدول أعتتال ان صتتاف رأس المتتال العامتتل أصتتب
بالسالب ف السنتين األخيرتين وهيا ما يؤكد إن الشتركة تستتنزف
أموالها وتتي نحو االنهيار

 .5نسبة المخزون السلع إلى الموجودات المتداولة

جدول ( )8تحليل نسبة المخزون السلع إلى الموجودات المتداولة
البيان

1033

1031

1031

معدل المخزون السلع

331611181126

331661269150

92131583150

معدل الموجودات المتداولة

383951010386

356991028328

316553121253

0.21

0.23

نستتتتتبة المختتتتتزون الستتتتتلع إلتتتتتى 0.61
الموجودات المتداولة
ياللتتت ارتفتتتاع نستتتبة المختتتزون الستتتلع إلتتتى الموجتتتودات
المتداولتتة بشتتكل عتتام ليتتث كتتان بمعتتدل  0.68ختتالل الستتنوات
موضوع الدراسة وبل ذروت خالل عام  1031ليتث كتان معدلت

بنستتبة  0.21وانخفتتض فتت نهايتتة عتتام  1031إلتتى  0.23متتن
أجمال قيمة الموجودات المتداولة .
 .6نسبة الموجودات المتداولة إلى إجمال الموجودات

جدول ( )9تحليل نسبة الموجودات المتداولة إلى إجمال الموجودات
البيان

1033

1031

1031

معدل الموجودات المتداولة

383951010386

356991028328

316553121253

معدل إجمال الموجودات

126002012289

122582215912

121111932933

0.52

0.5

نسبة الموجودات المتداولتة إلتى 0.66
ميموع الموجودات
يالل ت التفتتاظ النستتبة لمعتتدلها نستتبيا وبتتيل فتتنن  %58كمعتتدل
عام من الموجودات ه متداولة والمتبق  %21موجودات ثابتة

ثانيا ً  :مجموعة مؤشرات النشاط
 .3معدل دوران المخزون السلع
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جدول ( )30تحليل معدل دوران المخزون السلع (بضاعة تامة وتحت الصنع )
1031

البيان

1033

1031

كلفة المبيعات

351051038521

383162112308 312221131610

معدل تكلفة المخزون السلع من البضا ع

51015123990

50250322816

11021981821

معدل الدوران (مرة)

1.89

1.21

5.66

معدل االلتفاظ بالمخزون  /يوم

316

312

62

 .1معدل دوران الموجودات

ويشتتير اليتتدول أعتتال إلتتى إن معتتدل التتدوران وبشتتكل عتتام
للفترة أعال بحدود  1.26مرة وبمعدل التفاظ (  308يوما)
جدول ( )33تحليل معدل دوران الموجودات
البيان

1033

1031

1031

كلفة المبيعات

351051038521

312221131610

383162112308

معدل أجمال الموجودات

126002012289

122582215912

121111932933

المعدل

0.55

0.5

0.62

 .1معدل دوران الموجودات الثابتة

يظهر بان المعدل العام كتان للفتترة أعتال بحتدود  0.52وكتل
ذلتت يشتتير إلتتى عتتدم تناستتب ليتتم نشتتا الشتتركة متتع األمتتوال
المستتتثمرة فيهتتا  .ليتتث يفتتتر زيتتادة مبل ت المبيعتتات المتحققتتة
سنويا ً عن الموجودات .
جدول ( )31تحليل معدل دوران الموجودات الثابتة
البيان

1033

1031

1031

كلفة المبيعات

351051038521

312221131610

383162112308

الموجودات الثابتة

98528180210

316612092299

312916022513

المعدل

3.55

3.008

3.12

ان انخفا هيا المعتدل علتى متدى الفتترة محتل التحليتل دون
المعدل المقبول يشير إلى عدم استغالل الشركة لموجوداتها الثابتة
ف ت تحقي ت اإلنتتتاء والمبيعتتات وكتتان المعتتدل العتتام ختتالل الفتتترة
بحدود  3.1وذل يعن عتدم كفتاءة التصترف بتالموجودات الثابتتة
أمتتا بستتبب انخفتتا المبيعتتات أو زيتتادة االستتتثمار بتتالموجودات
الثابتة أو االثنين معا ً .

 .2معدل دوران اليمم المدينة
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جدول ( )31تحليل معدل دوران اليمم المدينة
البيان

1033

1031

1031

المبيعات

333962921051

88261951811

318829038613

معدل اليمم المدينة

33520089282

2882101832

1201268589

المعدل (مرة)

9.2

33.16

12.29

معدل التحميل ( يوم)

18

11

30

كتتان معتتدل التتدوران بشتتكل عتتام للفتتترة أعتتال بحتتدود 39.28
متترة وهتتو معتتدل مقبتتول وبمعتتدل تحميتتل  12يوم تا ً وهتتو كتتيل
مقبول ويمكن القول بان هناك متابعة مستمرة لتحصيل الديون .
مناقشة النتا ج الت تمخضت عن استخدام المؤشرات المالية
ووفقاً للنتا ج الت تم التوصل لها يالل ما يدت -:
أوال  :مجموعة مؤشرات السيولة
إن مؤشتتر التتتداول ختتالل الستتنوات التتثالو أقتتل متتن المعيتتار
المطل  3:1وهو بانخفا فف عتام  1033بلت  3: 3.31وقتد
انخفض فت عتام  1031إلتى  3 :3.05ثتم استتمر باالنخفتا فت
عتتام  1031ليصتتل إلتتى  3: 0.25وهتتيا يشتتير بشتتكل واض ت التتى
عتتدم قتتدرة الشتتركة علتتى تستتديد التزاماتهتتا قصتتيرة األجتتل بالوقتتت
المال م ،وهيا يؤكد ليم التدهور الي تعان من الشركة .
كما إن مؤشر النسبة السريعة خالل السنوات الثالو كتان اقتل
متتن المعيتتار المطل ت (  ) 3:3فقتتد كتتان ف ت عتتام 3: 0.21 1033
وانخفتتض بشتتكل كبيتتر ليصتتل ف ت عتتام  1031إلتتى ( ) 3 : 0.11
ونفة الحال ينطب علتى مؤشتر النقديتة إذ كتان متنخفض جتداً فت
الستتتنوات موضتتتوع التحليتتتل والستتتيما عتتتام  1031ليتتتث بلتتت
المؤشر  3 :0.059أ كل دينار متن المطلوبتات المتداولتة يقابلت
 59فلتتة متتن النقديتتة ( التتدينار العراق ت يستتاو  3000فلتتة ) ،
ويالل ت إن صتتاف رأس المتتال العامتتل كتتان موجبتتا ختتالل ستتنة
 1033وأصتتب ستتالباً ختتالل الستتنتين  1031و  1031ليتتث أنتت
شهد انخفاضتا ً كمعتدل ختالل الستنتين  1031و  1031ليتث بلغتا
برصتتيد ستتالب (  ) 13365836936و( )61129522062علتتى
التوال وهو مؤشر سلب يشير إلى عدم قدرة الشركة علتى تستديد
التزاماتها قصيرة األجل من موجوداتها المتداولة .
وان ارتفتتتاع نستتتبة المختتتزون الستتتلع ياللتتت ارتفتتتاع نستتتبة
الموجودات المتداولتة بشتكل عتام اذ بلت ختالل عتام  1031ليتث
كان معدل بنسبة  0.21مما يشير الى عتدم إمكانيتة الشتركة علتى
تصتتتريك منتياتهتتتا وان المعتتتدل الطبيعتتت للمختتتزون ييتتتب ان ال
يتيتتاوز نستتبة  %50وفقتتا لمتتا جتتاء ف ت المعيتتار المطل ت لنستتبت

التداول والنسبة السريعة و يالل نسبة الموجودات المتداولة إلتى
إجمال الموجودات الت كانت  %58كمعدل عام من الموجتودات
والمتبقتت  %21موجتتودات ثابتتتة وهتتيا بحتتد ذاتتت يؤشتتر خرقتتا
لمفهتتوم المنشتتات الصتتناعية الت ت يفتتتر تكتتون أهتتم موجوداتهتتا
المكا ن واآلالت والمعدات ألنها منشات صتناعية وليستت تياريتة
تميتتل التتى االلتفتتاظ بقتتدر كبيتتر متتن الستتيولة لتتتدوير أنشتتطتها متتن
خالل تداول عمليات البيع والشراء.
ثانيا ً  :مجموعة مؤشرات النشاط
كتتان معتتدل التتدوران للمختتزون الستتلع لعتتام )1.89( 1033
ومدة التدوير للمخزون كانت  316يوم وانخفض المعدل ف عتام
 1031ليصتتل إلتتى  1.21وفتتترة تتتدوير  312يتتوم وهتتو متتا نعتبتتر
مؤشر متدن جدا إال إن الشركة صححت مسارها ف عتام 1032
وتحسن المؤشر ليصل الى  5.66ولفترة تدوير تصل إلى  62يوم
وبعتتدل عتتام للفتتترة موضتتوع البحتتث بحتتدود  1.26متترة وبمعتتدل
التفتتاظ (  308يومتتا) وهتتو أعلتتى متتن المعتتدل المقبتتول لاللتفتتاظ
بتتالمخزون ويشتتير إلتتى تعطيتتل جتتتزء مهتتم متتن رأس المتتال فتتت
المخزون إضافة إلى تعرض للتلك أو التقادم وتدثير السلب على
سيولة النقدية.
ويشير انخفا معدل دوران الموجودات على مدى السنوات
الثالثة موضوع التحليل يشير إلى انخفا ف كفتاءة الشتركة فت
استتغالل مواردهتا المتمثلتة بتالموجودات لتحقيت المبيعتات بمعنتتى
نخر يشير إلى وجود اقات غير مستغلة وبالتتال ارتفتاع نصتيب
الولدة المنتيتة أو المباعتة متن التكتاليك الثابتتة وتتدثير ذلت علتى
نتييتتة النشتتا ،وهتتيا ينطبتت علتتى المؤشتترات األختترى كمعتتدل
دوران رأس المال العام ومعدل دوران الموجودات الثابتة  ،وهتيا
متتا يؤكتتد إن الشتتركة تنحتتدر نحتتو تحقي ت خستتا ر أختترى مستتتقبال
وينبغ تصفيتها بدقرب وقت ممكن،
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االستنتاجات والتوصيات
اوال  :االستنتاجات
توصلت البالثة فت نهايتة هتي الدراستة وبعتد استتعرا اليانتب
النظر باالعتماد على ما تتم إجتراء متن تحلتيالت كميت ونوعيت
إلى ميموعة من االستنتاجات والتوصيات وه كما يدت :
 .3تُع ّد بطاقتة األداء المتتوازن متن األدوات االستتراتييية الحديثتة
لقيتتاس وتقيتتيم األداء بشتتكل شتتامل متضتتمنة القياستتات الماليتتة
وغيتتر الماليتتة عبتتر المنظتتورات الهامتتة فضتتال عتتن االداء ف ت
الشتتركة ،وهتت بتتيل تهتتدف إلتتتى وضتتع خطتتة عمتتل جديتتتدة
وتتتترجم استتتراتييية المنظمتتة إلتتى أعمتتال تشتتغيلية متتع األختتي
بنظتتر االعتبتتار األبعتتاد الزمنيتتة الثالثتتة (الماض ت والحاضتتر
والمستقبل).
 .1إن تتتتوافر األستتتاليب العلميتتتة والعمليتتتة لتطبيتتت بطاقتتتة األداء
المتوازن  BSCمن شدن أن يدعم نظام األداء ف الشركة.
 .1تركتتتز بطاقتتتة األداء المتتتتوازن وإدارة اليتتتودة علتتتى تحستتتين
األداء الكلتتت للمنظمتتتة والتتتي يتتتتؤثر فتتت القيمتتتة المستتتتتدامة
للمصارف.
 .2تتواف عمليات الشركة متع منظتورات البطاقتة األربعتة وهتيا
يعنت ارتفتاع درجتة التوع بمنظتورات البطاقتة علتى مستتوى
المتتتتديرين فتتتت المصتتتتارف ،األمتتتتر التتتتي يتتتتوفر األستتتتاس
الموضوع للتخطيا بشكل جيد لتطبي هي البطاقة.
 .5تطبيت كتتل متتن بطاقتتة األداء المتتتوازن وتحستتين اليتتودة يتتوفر
للشركات االستغالل األمثل ف كل من - :
أ .اإلفادة من الموارد البشرية وبالتحديد أداء العاملين.
ب .اإلفادة من أداء العمليات الداخلية .
ء .اإلفادة من ما هو متوفر بشكل أفضل من الموارد المالية.
د .وجود اهتمام من قبل المصارف بعمال هم لما تحق متن أربتاح
عبر فترة تعاملها معهم.
التوصيات
ف ضوء ما تقدم من استنتاجات يعد من األهميتة األختي بنظتر
االعتبار التوصيات االتية :
 .3ضتترورة تبن ت بطاقتتة األداء المتتتوازن بوصتتفها نظام تاً لقيتتاس
اداء المستدام عبر المنظورات األربعة لتوافق مع مبادئ إدارة
اليتتتودة بستتتبب ربتتتا قيتتتادة المصتتتارف بكتتتل متتتن المستتتاهمين
والزبا ن أ بدعضا ها عبتر اتصتال استتراتيي مشتترك بحثتا ً
عن مؤشرات األداء األكثر فاعلية.
 .1التدكيتتد علتتى ّ
أن بطاقتتة األداء المتتتوازن وستتيلة لتحقي ت وخل ت
الميتتتتزة التنافستتتتية  ،واللتتتتتان تعكستتتتان استتتتتراتييية التنظتتتتيم،
وفلستتفت  ،وإنّهمتتا وصتتفتان لبنتتاء األداء المتميتتز والعالقتتة متتع
الزبتتون وتحستتين األداء ،فضتتالً عتتن رضتتا العتتاملين وزيتتادة

الربحيتتةّ .
وإن تلت المؤشتترات ستتوف تتتدعم لتم تاً قيتتاس كفتتاءة
الشركة وفاعليتها.
 .1ضتترورة تركيتتز مؤشتترات قيتتاس بطاقتتة األداء المتتتوازن علتتى
الزبتتتون لكتتتون ّ
إن التمركتتتز فتتت مؤشتتترات قيتتتاس األداء هتتتو
تدسية مقايية تؤد إلى نتا ج فا قة ف إنيتاز العمليتات التت
تلب لاجات الزبون ورغبات ّ ،
وإن التمركتز فت إدارة اليتودة
هو إزالة العمليات الت قد تؤد إلى التدخير أو التتدثير الستلب
على خدمة الزبون.
 .2االنفتتتتاح علتتتى مراكتتتز البحتتتث العلمتتت واليامعتتتات متتتن أجتتتل
تطتتوير الكفتتاءات العلميتتة واستتتقطاب المعرفتتة الالزمتتة لتبن ت
بطاقتتتتتة األداء المتتتتتتوازن( )BSCتحقيتتتتت جتتتتتودة الختتتتتدمات
المصرفية لتحقي الميزة التنافسية.
 .5تدستتية إدارة عالقتتات الزبتتون فت المصتتارف  ،تقتتوم بدنشتتطة
التسوي والمبيعات وختدمات الزبتا ن وتتؤمن اال تالع الكامتل
علتتى المستتتيدات وتتفاعتتل متتع الزبتتون بشتتكل مباشتتر خاصتتة
بالزبا ن الكبار ة .
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