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) بمثابة خطة عمل كاساس لوضع االستراتيجية والتي عرفت مع عواملBSC( تعمل بطاقة العالمات المتوازنه
 وتصنف بطاقة العالمات المتوازنة رؤية واستراتيجية الوحدة االقتصادية والتي تظهر فيها اربع. النجاح الحاسمة
 بالتالي اصبحت بطاقة العالمات المتوازنة طريقة قوية لتخطيط. وجهات نظر تستخدم المقايس المالية وغير الرمالية
TD (  وفي هذه الدراسة فان تقنية الكلفة على اساس النشاط الموجه بالوقت. وتطوير وتحويل لهذه االستراتيجية
 ) تعتبر مهمة ليس فقط في توفير الوقت وكامل المعلومات التي تهدف الى خدمة الزبائن واهداف الكلفة حيث تعدABC
طر يقة او تقنية تساهم في عملية اتخاذ القرارات التي تستخدم لتقيم معايير مختلفة من اجل اختيار افضل قرار في تحديد
. معايير النجاح الحاسمة
) مع تقنية الكلفة على اساس النشاطBSC( وان الهدف من هذه الدراسة هو من اجل تكامل بطاقة العالمات المتوازنة
. ) وذلك من اجل توفير عملية دعم واتخاذ القرارات االستراتيجية الفعالهTDABC( الموجه بالوقت
. )TDABC(  تقنية الكلفة على اساس النشاط الموجه بالوقت, )BSC(  بطاقة العالمات المتوازنه/ مفاتيح الكلمات

(( Integration for Balanced Scorecard and technology
on the Time-Driven Activity Based Costing )TDABC()
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Abstract
The Balanced Scorecard (BSC) acts as an action plan as a basis for strategy
development and has been identified with critical success factors. The
Balanced Scorecard classifies the Vision and Strategy of the Economic Unit,
which shows four perspectives using financial and non-financial measures.
The Balanced Scorecard has become a powerful way to plan, develop and
transform this strategy. In this study, the technique of cost to TD ABC is
important not only in saving time and in providing customer service and cost
objectives. It is a method or technique that contributes to decision making that
is used to evaluate different criteria in order to choose the best decision in
determining critical success criteria.
The aim of this study is to integrate BSC with time-based activity (TDABC)
technology in order to provide effective support and decision making.
Words keys/Balanced Scorecard (BSC), technology the Time-Driven Activity
Based Costing (TDABC(.
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المقدمة
مرت المحاسبة اإلدارية بتطورات عدة منذ نشوئها وحتى اآلن وتنوعت الحاجة لمعلوماتها تبعا للتغيرات
والتطورات التي حصلت في البيئات الصناعية المحيطة بالمنشآت .ولقد شهد العالم في القرن الحالي
والسنوات أالخيرة تطورات هائلة في المجال التكنولوجي (الصناعي والمعلوماتي) وتحديات واسعة النطاق في
إطار العولمة التي تف ـرض على الوحدات االقتصادية التحسين المستمر لجودة عملياتها ومنتجاتها وتخفيض
تكاليفها  ,هذا فضالً عن التغيرات الكبيرة في البيئة الصناعية المتقدمة كذلك التغيرات في احتياجات ورغبات
الزبائن مما تطلبت الحاجة الى تقديم منتجات ذات جودة عالية وجديدة ومبتكرة من اجل تلبية رضا الزبائن
فضالً عن االستجابة السريعة من اجل المحافظة على حصتها السوقية و امكانية المنافسة المستمرة فكانت
النتيجة أن ازدادت مع هذه التطورات والتغيرات مجاالت المنافسة بين المنشآت فأصبحت تشمل مجاالت عديدة
تمثلت بالكلفة والنوعية والوقت والمرونة اإلنتاجية والتجديد (االبتكار)  ,والن الوحدات االقتصادية تسعى
دائما إلى الحفاظ على موقعها في السوق وترصينه فان هذه التقنيات من شأنها أن تدعم عوامل النجاح
والمزايا التنافسية للمنشآت التي تتبناها من خالل تناغمها وتالؤمها مع التطورات والتغيرات الحاصلة في
عالم اليوم  .وتشير الكثير من الدراسات الى ان عدد الوحدات االقتصادية في زيادة نحو التوجه الى استخدام
بطاقة العالمات المتوازنه ( . )BSCوتقوم الوحدات االقتصادية بتحديد معايير عوامل النجاح الحاسمة لـ
(بطاقة العالمات المتوازنه) النها تواجه مشاكل عديده في تحديد البيانات التي تدعم هذه العوامل بالنسبة
للوحدات االقتصادية التي بدأت بتنفيذ بطاقة العالمات المتوازنه  .وان المطلوب من االدارة التغلب على
العوامل التي تؤثر في القياس والتحليل سواءً اكانت متعلقة باإليرادات او التكاليف  ,ويعد نظام التكلفة على
أساس النشاط الموجه بالوقت ( )TD ABCكأحد تقنيات المحاسبة االدارية الحديثة التي تعمل على مساعدة
االدارة في تخطيط األداء المالي للشركة وتخفيض التكاليف وضبطها وذلك من خالل التخصيص المالئم
للتكاليف العامة  .لذا تشير هذه الدراسة الى مدى امكانية تكامل بطاقة العالمات المتوازنة مع تقنية الكلفة
على اساس النشاط الموجه بالوقت من اجل توفير مقايس مالية وغير مالية تساعد وتمكن الوحدة االقتصادية
من تقويم أدائها الشامل  ,حيث ان هذا التكامل يعد طريقة جيدة لتحسين ومساعدة الوحدة االقتصادية في
عملية اتخاذ القرارات و مؤشر جيد لبيان مدى تحقيق الوحدة االقتصادية ألهدافها التي تسعى الى تحقيقها ,
باالضافة الى ان التقنيات المتكاملة تكون نتائجها أفضل عند العمل بشكل متكامل من لو عملت هذه التقنيات
بشكل منفرد .

المبحث االول
منهجية البحث
أوالً  :مشكلة البحث
ان حاجة الوحدات االقتصادية لتعديل وتطوير االساليب االدارية هي حاجة متزايدة بما يتالءم مع متغيرات
البيئة الصناعية الحديثة وسرعة التطورات التكنولوجية  .ومن الضروري ان تدرك الوحدات االقتصادية ان
الوقت يعد متغيراَ هاماَ واساسياَ في المنافسة وهو احد عوامل النجاح والنمو واالستمرار للوحدة االقتصادية
ال عن ذلك سرعة االستجابة الى الزبائن وتحقيق رضاهم
.فأوقات تقديم المنتج الجديد او سحبه من االسواقفض ً
مهم جدا  ,وحاجة ادارة الوحدة االقتصادية الى معلومات اكثر دقة عن تكلفة الوقت يمكن من خاللها تدعيم
االستراتيجيات التنافسية وتحقيق مزايا تنافسية في السوق .

ثانياً  :هدف البحث
يهدف البحث إلى :
 -0تسليط الضوء على أهمية تقييم األداء االستراتيجي في الوحدات االقتصادية االنتقال بها من النشاط المحدود
وغير الفاعل الى النشاط المتميز والقادر على مواجهة البدائل المنافسة المحلية والدولية .
 -9دعوة إلوحدات االقتصادية لضبط وتكيف نفسها مع متغيرات بيئة األعمال الحديثة من خالل تطبيق تقنية بطاقة
العالمات المتوازنة ( )BSCو ما تتضمنه من المؤشرات المالية وغير المالية لقياس وتقييم األداء االستراتيجي
كما أنها تعمل على توجيه ومتابعة تقييم أداء هذه الوحدات وكذلك محاولة لتحقيق التكامل مع تقنية الكلفة على
اساس النشاط الموجه بالوقت ( )TDABCومقارنتها مع عمليات مماثلة أو مشابهة لوحدات مماثلة.

ثالثاً  :فرضية البحث
على فرض ان هناك إمكانية جيدة لتحقيق التكامل مابين تقنية بطاقة العالمات المتوازنة وتقنية الكلفة على
اساس النشاط الموجه بالوقت (  )TDABCمن اجل تقييم أداء الوحدات االقتصادية في بيئة األعمال الحديثة
وما يلعبه الوقت من دور هام في زيادة االيرادات وتخفيض التكاليف والتحسين من جودة منتجاتها وتحقيق
رضا الزبائن وزيادة القيمة السوقية للوحدة االقتصادية .
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رابعاً  :اهمية البحث
تنبع اهمية البحث من خالل استخدام تقنية بطاقة العالمات المتوازنة على ما تحتويه من المؤشرات المالية وغير
المالية لتوفير إمكانية التعبير الشامل لتقييم األداء االستراتيجي للوحدات االقتصادية من خالل تحقيق التكامل مع تقنية
الكلفة على اساس النشاط الموجه بالوقت ( )TDABCوالتي تسعى إلى التحسين المستمر ألداء هذه الوحدات
االقتصادية وزيادة قدرتها التنافسية وتخفيض الوقت والتكاليف

المبحث الثاني
مدخل نظري عن التقنيات المحاسبية الحديثة
اوالً :بطاقة العالمات المتوازنة (Balanced Scorecard . )BSC
هي واحدة من تقنيات االدارة االستراتيجية الحديثة المستخدمة واالكثر شيوعا  ,تم تطويرها من قبل كل من روبرت
كابالن و ديفيد نورتن (  )Rodert Kaplan & David Nortonومن اهم وظائفها هو وضع خطة عمل كاساس
االداء االستراتيجي التي اعرب عنها بـ (عوامل النجاح الحاسمة) وان تقنية بطاقة العالمات المتوازنة ( )BSCتصف
الرؤية االستراتيجية للوحدة االقتصادية من خالل مناظيرها التي تستخدم المقايس المالية وغير المالية وهي -:
)(Kaplan&Norton, 1992 : 71) , (Veen-Dirks & Wijn , 2002:424),(Pineno,2002 : 407
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-4

المنظور المالي
منظور الزبون
منظور بيئة االعمال الداخلية
منظور التطوير والتعلم

Financial perspective
Customer perspective
Internal Business Process Perspective
Learning and Developing perspective

ولقد اضاف بعض الباحثين منظورين اخرين هما  ( :السامرائي واخرون )922 :9109 ,
Social Environmental Perspective
 -5منظور البيئة المجتمعية
Risks Perspective
 -2منظور المخاطرة
وعلى عكس الطرق التقليدية ففي تقنية بطاقة العالمات المتوزانة ال يتم استخدام المقايس المالية وحدها في عملية
تقيم االداء انما يتم استخدام المقايس المالية ايضا  .حيث في تقنية بطاقة العالمات المتوازنة فان مقايس النشاط مثل
نفاذ الوقت  ,وقت الطلب  ,عودة المنتجات هي المقايس الهامة الغير مالية باالضافة الى المقايس المالية (197
 . )Sangre, 1998 :والى جانب اعطاء المعلومات حول المسائل المادية فان بطاقة العالمات المتوازنة تعطي االدارة
الوحدة االقتصادية معلومات حول القضايا غير المادية مثل ( درجة عالية من الكفاءة  ,والمنتجات المؤهلة تاهيل عالي
فضالً عن الخدمات  ,والكادر والعمليات الداخلية واالبتكار والتعليم (  . )Walker&Macdonald, 2001:365وبفضل
مقايس االداء المتعددة والواسعة فان بطاقة العالمات المتوازنة لديها القدرة على خدمة مطالب مختلفة من خالل التقرير
االداري  .الذي يحتوي على العديد من القضايا التي كل واحدة منها يعد مهم مثل احتياجات الزبائن  ,وتطوير الجودة
واالنتاجية  ,اطالق منتج جديد او خدمة جديدة الى السوق واالدارة على مدى الطويل كل هذا يمكن النظر اليها في تقرير
واحد (Storey,2002 :321) .
وان مقايس بطاقة العالمات المتوازنة تعطي لالدارة الحالية صورة واسعة وسريعة وواضحة ومفهومة  ,والتي
تغطي االداء المالي ونشاط الوحدة االقتصادية بالتالي فان جميعها تساعد المدراء من اداء وظائف االدارة بنجاح حيث
ان في بطاقة العالمات المتوازنة هناك اثنين من المزايا االساسية :
االولى هي جمع المعلومات في تقرير واحد فقط بدال من عدة تقارير مختلفة  .الثانية هي الحيلولة من دون حدوث
اختالفات في الوحدة االقتصادية وذلك من خالل مساعدة جميع المدراء من قياس جميع مهارات االداء Rickards, ( .
)2003 :226

وفي هذا المدخل يتم التاكيد على نطاق واسع على مناظير بطاقة العالمات المتوازنة  ,بالتالي اعرب
( )Horngrenعن بطاقة العالمات المتوازنة ان لها ميزة هامة وهي تكامل المقايس المالية بالتالي تعطي معلومات
حول مستقبل الوحدة االقتصادية وجعل من الممكن تقييم اداء الوحدات االقتصادية في مختلف المجاالت
(  )Horngren & Other , 2012 :472وفي تقنية بطاقة العالمات المتوازنة والتي تعد مفتاح اخر للنجاح هو التحديد
الصحيح للمقايس المؤهلة  .وعلى الرغم من صعوبة اختيار مقايس التقييم  ,اال انها ينظر لها على انها اهم المكونات
في الطريق الى نجاح الوحدة االقتصادية ( )Sanger , 1998:200وان مهمة تحليل االنشطة هو ابالغ االدارة عن
التحسينات المطلوبة في االنشطة الهامة لها  )Rittre, 2003:44( .وان بطاقة العالمات المتوازنة لديها مقايس يتم
تحديدها بشكل خاص على االمد الطويل والقصير وذلك من اجل تقييم اداء الوحدة االقتصادية وان هذه المقايس التي
يتم استخدامها في تقييم االداء يجب ان تكون لديها (-: )Niven , 2003 :320
 -0عالقة مع االستراتيجية .
 -9ممكن تحويلها الى ارقام.
 -3ان تكون قابلة للتحقق ويمكن الحصول عليها .
 -4ان تكون مفهومة .
 -5لديها القابلية للمقارنة .
 -2تكون ذات عالقة او صلة .
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 -2يكون لديها تعريف عام .

وفي تقنية بطاقة العالمات المتوازنة ( )BSCيجب ان تكون هناك عالقة قوية مابين مقايسس االداء
المختارة وستراتيجية الوحدة االقتصادية  .وتعد القدرة على تحويل االهداف االستراتيجية في اداء بطاقة
العالمات المتوازنة يعد اهم جزء فيها ويميزها عن غيرها من التقنيات  .ويتم التعبير عن مقايسس االداء عن
طريق االرقام والتي تكون اجزاء قابلة للقياس بالتالي تعكس ستراتيجية الوحدة االقتصادية وتؤثر على االداء
الناجح للوحدة االقتصادية  ,وان معايير االداء التي يمكن ان تفهم بسهولة تجعل من الممكن المقارنة ما بين
االشياء في المجاالت المختلفة بالتالي فان العمليات وعالقات الموظفين سوف تكون مستمرة مما يؤدي الى
نجاح الوحدة االقتصادية ( .) Otley, 1999 :363
 مناظير بطاقة العالمات المتوازنة ( . ) Balanced Scorecard Perspectiveيحدد نموذج بطاقة العالمات المتوازنة ( )BSCل ستة مناظير ذات العالقة باالنشطة التي من المحتمل ان
تكون حاسمة لمعظم الوحدات االقتصادية ولجميع المستويات داخل الوحدة االقتصادية  .وان هذه المناظير
لبطاقة العالمات المتوازنة (  )BSCتتضمن الخصائص العامة لهذه المناظير والعالقات مابين هذه المناظير
وجودة اداء هذه المعايير والتي سيتم ذكرها كاالتي -:
. Financial perspective
 -0المنظور المالي
ان وجهة النظر المالية تم انتقادها  ,وذلك بسبب التركيز على االحداث الماضية  ,باالضافة الى تقسيم
الوحدة االقتصادية الى اقسام ( )Otley, 1999: 367ولكن من ناحية اخرى انه ال يمكن اظهار نتائج
العمليات من دون وجود المقايس المالية  ,حيث اظهرت احدى الدراسات ان  %42من الوحدات االقتصادية
ترى ان المقايس المالية اكثر اهمية من المقايس االخرى ( )Niven , 2002 :352ولهذا السبب فان
المنظور المالي هو يوجه التركيز على المقايس واالهداف المالية  ,في بطاقة العالمات المتوزانة اكثر من
المقايس االخرى  .وانها كمقايس مالية تعد مفيدة للغاية بالنسبة الى الوحدة االقتصادية النها تلخص النتائج
بشكل تجعلها قابلة للقياس وتخبر االدارة عن وضعها الحالي بالتالي ترى بطاقة العالمات المتوازنة ان الحفاظ
على المنظور المالي مهم كما هو  ,لذلك فان بطاقة العالمات المتوازنة تعبر عن االهداف المالية بطريقة
واضحة ومفهومة وتساعد الشركات في تحديد االهداف المالية الخاصة بها وخالل فترات مختلفة مثل ( النمو
 ,الصيانة) واخذ النتائج  ,ويتم تحديد المقايس المالية وفقا لحجم الوحدة االقتصادية والقطاع وشروط
الخاصة ( .)Bean & Jarnagin, 2002 :55وتركز هذه المقايس عموما على مؤشرات االداء مثل
الربحية  ,و ارتفاع صافي الدخل  ,وزيادة المبيعات والجاري النقدي والقيمة االقتصادية المضافة واالهداف
المالية والمقايس يمكن ان تختلف وفقا لمستوى وحياة النظام مثل (النمو  ,والحصول على النتائج والتقدم في
الوحدات االقتصادية ) وان الوحدة االقتصادية التي التزال في مستوى المقاومة والبقاء في السوق فان بعض
المقايس مثل المبيعات والتدفق النقدي يعتبر محطة مهمة للوحدة االقتصادية  ,والذي يعتبر مجرد مستوى
للمقاومة والبقاء ,وتعد المقايس المالية مثل الربحية وصافي الدخل  ....الخ اكثر اهمية بالنسبة للوحدة
االقتصادية في مستوى النضوج ) Baxendale & Hornsby , 2001: 38) .
Customer perspective
 -9منظور الزبون
في منظور الزبون يتم اوال تحديد وتعريف الزبون والسوق وحقل الوحدة االقتصادية التي سوف تتنافس ,
ومن ثم يتم تحديد االهداف ومعايير االداء من اجل تقييم اداء الوحدة االقتصادية التي تؤدي االنشطة في حد
ذاتها  ,وسوف تؤثر بالتاكيد في انجاح طريقة اختيار معايير االداء التي يمكن ان تدعم اهداف المنظور المالي
( . )Mcadam& Walker , 2003 : 326وتهدف بطاقة العالمات المتوازنة الى زيادة الربحية من
خالل التركيز على ارضاء الزبون  ,واالحتفاظ بالزبائن الحاليين وكسب زبائن جدد والتركيز على الجودة
العالية للمنتجات المقدمة واالسعار المناسبة والخدمات والعالقات الجيدة مع الزبائن  ,وقد اشار ()Simons
الى ان المقايس الخاصة بمنظور الزبون غالباً ما تكون موجهة نحو االهداف المالية والمتمثلة في رضا
الزبائن والحصة السوقية و االحتفاظ بالزبائن و كسب زبائن جدد وربحية الزبائن  ,ويمكن ان يقدم قيمة
مضافة للزبائن من خالل توفير منتجات مبتكرة ذات جودة عالية تفوق ما يقدمه المنافسين وبأسعار مناسبة ,
وفضالً عن ذلك فانه يجب ان تصمم ضمن عالقة السبب والنتيجة (السامرائي واخرون .)929 :9109 ,
 -3منظور بيئة االعمال الداخلية Internal Business Process Perspective
في هذا المنظور يحدد المدراء طريقة الوظائف الداخلية التي يجب ان تستخدم لتقديم التحسين والوصول الى
االتقان  .وبهذه الطريقة تقوم الوحدة االقتصادية الى تقديم بعض القيم التي من شأنها جذب انتباه الزبائن في
االسواق المستهدفة واالحتفاظ بها الى جانب االجابة على توقعات االرباح المالية للمساهمين  ,ولهذا السبب
فان المقايس في منظور العمليات الداخلية مثل االنتاجية ووقت العملية والجودة والتكلفة واطالق المنتج
الجديد والتركيز على وظائف العمليات الداخلية التي هي االكثر فاعلية في الوصول الى رضا الزبون او
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الزبائن واالهداف المالية  ,ويعرض منظور العمليات الداخلية اثنين من االختالفات االساسية مابين النظم
التقليدية وبطاقة العالمات المتوازنة في محركات االداء (-: )Ayvaz & Pehlivanli , 2011: 148
فاالختالف االول  -:هو ان االساليب الحديثة تعطي تصحيح للمعايير تستند على الوقت والتكلفة والجودة ,
بالتالي فان بطاقة العالمات المتوازنة تقود الوحدة االقتصادية الى تحديد اساليب وانشطة جديدة من اجل
الوصول الى االهداف المالية والزبائن .
اما االختالف الثاني  -:هو يشمل عملية تجديد في منظور العمليات الداخلية بالتالي تسطيع الوحدة
االقتصادية البحث عن زيادة في الزبائن الجدد وظهور حاجات جديدة بالتالي يمكن للوحدة االقتصادية ان تنتج
منتجات وخدمات جديدة من اجل الوفاء بهذه االحتياجات الجديدة .
Learning and Developing perspective
 -4منظور التعلم و النمو
هو المنظور الرابع في بطاقة العالمات المتوازنة حيث يركزعلى تحديد العوامل الحاسمة لنجاح الوحدة
االقتصادية في ظل تقنياتها وقابليتها في الوقت الحاضر وذلك ألن المنافسة الشديدة تتطلب التحسين
المستمرمن اجل تحقيق القيمة المطلوبة الى الزبائن والمالكين (السامرائي واخرون  . )925 :9109 ,وان
توقعات المالكين تتمثل في تطوير االرباح ونموها وتوقعات الزبائن حول المنتجات الجديدة وتأهيل المنتج ,
حيث تعتمد على قدراتها التعليمية والتطويرية  .وان التعلم والنمو في الوحدات االقتصادية يتم الحصول عليها
من الوحدة االقتصادية من خالل ثالث خدمات رئيسة هي ( -: ) Ayvaz & Pehlivanli , 2011: 149
 -0االشخاص .
 -9النظام .
 -3اساليب وطرق الوحدة االقتصادية.

وان كل من المناظير (المالية والزبون والنمو والتعلم) في بطاقة العالمات المتوازنة تشير الى وجود
اختالفات كبيرة ما بين االداء الحالي للناس او االشخاص ونظام واساليب ومتطلبات االداء من شائنها ان
تجهز الوحدة االقتصادية بالتطورات  ,ومن اجل تقليل هذه الفروقات يتوجب على الوحدات االقتصادية ان
تقوم بتوظيف الموظفين الجدد الماهرين واثراء تكنولوجيا المعلومات ونظام المعلومات وان يكون الترابط في
العمل واالساليب والبرامج الداخلية ( ) Ayvaz & Pehlivanli , 2011: 149
وهذه االهداف يتم تحقيقها ضمن منظور النمو والتعلم في بطاقة العالمات المتوازنة  .وان واحدة من اهم
اجزاء منظور التعلم والنمو هي امكانيات الموارد البشرية للوحدة االقتصادية  ,حيث ان معظم المدراء
يعتقدون ان امكانيات الموارد البشرية تلعب دورا رئسيا وهام في وجود الميزة التنافسية  ,واكدو ان دور
الموارد البشرية واهمية سوف تزداد في السنوات المقبلة وان ادارة الموارد البشرية في الوحدات االقتصادية
سوف تكون اكثر اهمية (  . )Walker& Mcdonald, 2001 :365لذلك فمن الممكن اجراء التخطيط
القوي للموارد البشرية وفقا لستراتيجية الوحدة االقتصادية من خالل اعداد بطاقات اداء الموظفين ونتيجة
اداء الموظفين والتي تم اعدادها من قبل الوحدة االقتصادية .
Social Environmental Perspective
 -5منظور البيئة المجتمعية
لقد اضاف بعض الباحثين منظور خامس الى بطاقة العالمات المتوزانة وهو منظور البيئة المجتمعية
ومنهم ( , )Lipe & Salterioوان اضافة هذا المنظور الى بطاقة العالمات المتوازنة كان لسببين رئيسيين
هما كاألتي (السامرائي واخرون-: )922 :9109,
 -0ان أداء المجتمع واألداء البيئي يشكالن جزءاً أساساً من ستراتيجية الوحدة األقتصادية في الوقت الحاضر
وبالتالي فان أهداف ومقاييس هذا المنظور تعد جزءاً مكمالً للبطاقة .
 -9توسيع دور بطاقة العالمات المتوازنة للقيام بعملية تقويم األداء الستراتيجي للوحدة االقتصادية وبالشكل الذي
يتناسب مع التغيرات البيئية الحديثة.
ان أداء المجتمع ألداء البيئي يشكالن جزءاً من ستراتيجية الوحدة االقتصادية لذلك فان عليها اعداد تقارير خاصة
بذلك يمكن من خاللها بيان مدى خدمة الوحدة االقتصادية للمجتمع  ,ومن الضروري توجيه اهتمام المدراء الى تحسين
األداء األجتماعي  ,كما ويجب أن يكونوا مخلصين في تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا األداء وان وفاء الوحدة االقتصادية
بالتزاماتها تجاه المجتمع يساعد في تحقيق اهدافها وبالتالي الحصول على رضا المجتمع عنها  ,ومن الجدير بالذكر
بأنه ال توجد صيغة ثابتة او قاعدة معينة تقرر كيفية تحمل ادارات الوحدة االقتصادية مسؤولية األداء االجتماعي ,
وينظر الى األداء االجتماعي من خالل مفهومين هما (المفهوم الضيق والمفهوم األوسع) حيث يقتصر المفهوم الضيق
على مسؤولية الوحدة االقتصادية تجاه المالكين وارتباطه بهدف الربح والعوائد المالية  ,في حين ان المفهوم األوسع
لألداء االجتماعي فانه يتعدى ذلك الى مصالح جميع الجهات ذات العالقة وهم المالكين والمجهزين والزبائن والعاملين
والمجتمع بشكل عام ( الغبان وحسين  . )03 :9112 ,المفهوم الضيق لألداء االجتماعي لم يعد مناسبا ً لتحقيق أهداف
الوحدة االقتصادية في بيئة التصنيع الحديثة لذلك أصبح التوجه نحو مفهوم األوسع لألداء االجتماعي والذي يشمل
مجموعة من االنشطة والتي يمكن أن يستخلص منها أهداف ومقاييس البيئة المجتمعية( .السامرائي واخرون)928 :9109,
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 -2منظور المخاطرة Risks Perspective
يرى بعض الباحثين ومنهم ( )Chang & Wangبضرورة اضافة منظور سادس الى بطاقة العالمات
المتوازنة وهو منظور المخاطر من أجل توسيع دورها في عملية تقويم األداء الستراتيجي من خالل وضع
مجموعة من األهداف والمقاييس المتعلقة بهذا المنظور مشتقة من رؤية وستراتيجية الوحدة االقتصادية
بحيث يتم التعرف على المخاط ر التي تواجه هذه الوحدة وبيان مدى تالفيها لهذا المخاطر ,حيث تسعى الوحدة
االقتصادية الى تخفيض المخاطر التي من الممكن ان تتعرض اليها  ,لذلك ينبغي عليها أتخاذ االجراءات
الالزمة للحصول على معلومات بشأنها من أجل تالفيها مع مالحظة ان التكاليف المرتبطة بتخفيض المخاطر
يجب ان تكون أقل من تكلفة المخاطر نفسها  (.السامرائي واخرون )922 :9109 ,

ثانياً  :الكلفة على اساس النشاط الموجه بالوقت

Time Driven Activity Based Costing

نتيجة الستخدام الوحدات االقتصادية انظمة التكاليف التقليدية  ,عانت من العديد والكثير من المشاكل ,
حيث اصبحت ال تستطيع الحصول على معلومات التكلفة الصالحة او الجيدة في مجال عملية صنع او اتخاذ
القرارات  .ومن ثم ظهرت مشكلة جديدة امام مدراء الوحدات االقتصادية وهي امكانية الحصول على انظمة
حديثة تلبي لهم هذا الغرض .ولهذا السبب تم تصميم ما يعرف بنظام الكلفة على اساس النشاط الموجه
بالوقت (  )TDABCحيث بني على اساس االنشطة وتوزيع التكاليف اذا يقوم على تقسيم العملية االنتاجية
الى عدة انشطة  .وان االدارة على اساس النشاط تركز على االنشطة  ,والتي تعد واحدة من اهم التقنيات
االدارية الحديثة واالكثر اهمية في زيادة الجودة للسلع والخدمات  ,واالداء  ,والوظائف  ,ومستوى رضا
الزبون والربحية  . )Maccarrone, 1999 :136( .وان اسلوب االدارة على اساس االنشطة يوجه
اهتمام االدارة والمدراء باستمرار نحو التنمية وتطوير البيانات التي يتم الحصول عليها من خالل التركيز على
االنشطة ( . )Gunasek, Mcneil &Singh, 2000 :39
ويظهر لنا الشكل رقم (  )0مفاهيم عمل تقنية الكلفة على اساس النشاط وكما يأتي -:

تحسين االنشطة
 -1تقليل الوقت  /الجهد
 -2عناصر االنشطة الغير ضرورية .
 -3اختيار االنشطة ذات الكلفة االقل .
 -4مشاركة االنشطة كلما كان ذلك ممكن .

مقايسس االداء

-1
-2
-3
-4

تحليل االنشطة

المقايس المالية والغير
مالية.
مضاعفة مقايس االداء.
موجهات الكلفة .
عناصر االنشطة الغير
مضيفة للقيمة.

تحسين االداء

 -1تحديد االنشطة المضيفة
للقيمة واالنشطة الغير
مضيفة للقيمة.
 -2تحليل معايير االنشطة.
 -3مقارنة االنشطة مع االنشطة
االخرى المساوية لها بالقياس

الشكل ()0
مفاهيم عمل تقنية الكلفة على اساس النشاط )( ABC
الشكل من اعداد الباحث باالعتماد على :
(Kaplan, R. S., & Steven, R. A. (2004). Time-Driven Activity Based Costing. Harvard
)Business Review, Nov,131-138

ان الوحدات االقتصادية التي استخدمت تقنية الكلفة على اساس النشاط (  )ABCاستفادة منه بعدة طرق
وكما يأتي (-: )Kaplan & Anderson, 2004:135
 -0يقوم بتحليل االنشطة بشكل صحيح اكثر .
 -9يمكن االعتماد على التكاليف التي توصل اليها في الميزانية .
 -3تقدير ربحية الزبون والمنتجات.
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ومع ذلك هناك العديد من المدراء أعاد النظر باستخدام تقنية ( )ABCوذلك بسبب ارتفاع تكاليف تنفيذه فضالً عن
مخاوف الموظفين منه والسبب في ذلك ان تحديث اسلوب الكلفة على اساس النشاط يحتاج الى اعادة تحليل االنشطة
واعادة تحديد الوقت الذي تقضيه االنشطة التي تسبب بعض التكاليف باالضافة الى وقت الحصول على نتائج غير
مرغوبة او غير صحيحة (  . )Bruggeman & Moreels , 2003 :2وفي السنوات الخمسة الماضية اظهر اسلوب الكلفة
على اساس النشاط ( )ABCان كل (القوائم) ليست جيدة وان كل زبون هو زبون مربح  .بالتالي فان تقنية او اسلوب
( )ABCيعد نظام مالي معقد ومكلف في تطبيقه  .وعلى كل حال ونتيجة للمشاكل التي ظهرت مع تنفيذ وتحديث اسلوب
الكلفة على اساس النشاط ( )ABCامتنع العديد من المدراء من قبول االنظمة الحديثة واالساليب الحديثة وان ما
يقارب  %51فقط من هذه الوحدات االقتصادية استطاعت تنفيذ مدخل او اسلوب او تقنية ( . )ABCوتم تحديث تقنية
الكلفة على اساس النشاط وذلك من خالل ربطه بالوقت  ,وظهر مايسمى تقنية الكلفة على اساس النشاط الموجه
بالوقت ( ) TDABCحيث يقدم تكنولوجية شفافة يمكن تقيمها وتنفيذها وتحديثها بسهولة الى جانب ازالة الكثير من
الصعوبات  ,وهو يوفر العديد من الخيارات للوحدة االقتصادية والعملية والتي يمكن من خاللها تحديد ربحية الزبائن
باالضافة الى تكاليف االنتاج والمنتج واالوامر االنتاجية واستخدام الطاقة العملية ( ) Kaplan & Anderson,2007:15
وان الجانب االكثر اهمية في هذه التقنية هو الية ودينامكية احتساب الطاقة  ,وتنفيذها على التكاليف وتميز تكاليف
االنشطة غير المستغلة والطاقة غير المستغلة فضالً عن ان جميع خدمات نقل البيانات في الوحدة االقتصادية يمكن ان
تستفيد من جوانب محددة مثل (الطلبيات والعمليات  ,والمجهزين  ,والمنتجات  ,الزبائن) بالتالي اصبحت تقنية الكلفة
على اساس النشاط الموجه بالوقت ( )TDABCهي تقنية محسنة وتطوير لتقنية الكلفة على اساس النشاط ()ABC
واعتبرت تقنية تقليدية  .وان التقنية المحسنة تعرض تحسين لمعلومات الكلفة والربحية وتقديم معلومات اكثر وضوحا
للمدراء وبطريقة ارخص واسرع  .وعرفت تقنية الكلفة على اساس النشاط الموجه بالوقت ( )TDABCبانه اسلوب
او تقنية تم تطويرها من اجل حل وازالة المشاكل التي ظهرت مع اسلوب او تقنية الكلفة على اساس النشاط ()ABC
التقليدي  .وان من اهم مزايا تقنية (  )TDABCهي االتي -: ) Kaplan&Anderson,2007: 25 ( -:
 -0السهولة والسرعة في بناء نموذج دقيق .
 -9يندمج بشكل جيد مع البيانات المتوفرة حاليا حول انظمة ادارة عالقات الزبائن وتخطيط موارد الوحدة االقتصادية
مما يجعله اكثر ديناميكية  .وفي الوقت نفسه اقل اعتمادا على القوة البشرية.
 -3يستخدم بسهوله مع االوامر والعمليات والموارد خاصة التي تتمتع بنفس الخصائص .
 -4يوفر معلومة واضحه خالل التشغيل او بعد االنتهاء منه .
 -5يوفر رؤيه عن كفاءة العمليات التشغيلية واالستفادة من الطاقة غير مستغلة.
 -2يساعد على تحديد التوقعات المستقبلية الخاصة بطلبات الموارد بموجب الموازنات التقديرية للطاقة المعدة على
اساس عدد االوامر المتوقعة .
 -2قابلية تطوير المشاريع بسهوله الى مشاريع واسعه من خالل تطوير البرامجيات وقواعد البيانات والتقنيات
المستخدمة .
 -8سرعة في التطوير  ,سهوله في التحديث وباقل التكاليف.
 -2امداد المستخدمين بالمعلومات الضرورية التي تساعدهم في معرفة السبب االساسي للمشاكل والصعوبات .
 -01يمكن استخدامه في اي صناعة او مؤسسة  ,مع التعقيد المختلفة في (الزبائن  ,والمنتجات  ,والقنوات ,
والقطاعات  ,والعمليات).
بالتالي استطاعت هذه التقنية من مساعدة المدراء في عملية اتخاذ القرارات الصحيحة باالضافة الى امكانية تحديد
وتقيم كمية الطاقة العاطلة (غير المستغلة)  .لذا فان المدراء الذين لديهم معلومات حول انتاجية االشخاص واالنشطة
يستطيعون ان يخططوا للموارد بشكل صحيح اكثر  .واظهرت تقنية الكلفة على اساس النشاط الموجه بالوقت بانها
تقنية محسنة بشكل اكبر من تقنية او اسلوب الكلفة على اساس النشاط ( )ABCالتقليدي حيث تم تفضيله من قبل العديد
من الوحدات االقتصادية والشركات التي لديها العديد من المجهزين  ,وتصميم المنتجات في انماط مختلفة  ,والزبائن
الذين يحتاجون الى خدمات مختلفة  ,لذلك فان الوحدات االقتصادية التي تميل الى التصرف في مثل هذه العمليات من
اجل الحصول على معلومات يجب ان تتكيف مع تقنية ( . )Gramco & Gremco , 2007 :35 ( . )TDABC
وعلى الرغم من ان المنطق العام للتقنيتين هو نفسه اال انه هناك بعض االختالفات الهامة في الوظائف .ففي اسلوب
الكلفة على اساس النشاط ( )ABCالتقليدي فان الموظف يعطي مقدار الوقت الالزم االنجاز النشاط بعد التعاون مع
الكادر النجاز واداء الواجبات المختلفة ل لوحدة االقتصادية  ,ومن ثم يتم توزيع التكاليف االجمالية على المنتج والخدمات
والزبائن واعتماد الخطوط على عدد االنشطة  .في حين فان تقنية الكلفة على اساس النشاط الموجه بالوقت
) ) TDABCيقوم بتوزيع المصاريف الغير مباشرة في الوحدات االقتصادية اعتمادا على وقت عمل النشاط المستخدم
في كل نشاط  .لذلك يعتقد من خالل تشغيل العمليات ان كل عملية انتاجية او خدمة تاخذ اوقات مختلفة بالتالي فهي
تستهلك موارد مختلفة في المستويات المختلفة  .ولهذا السبب فان تكلفة عمل الموظفين يتم توزيعها على اساس جدول
عملهم على المنتجات والخدمات .ونتيجة لذلك فان اسلوب او تقنية الكلفة على اساس النشاط الموجه بالوقت
) )TDABCتعتمد على الوقت بشكل كبير حيث يتم احتسابها على اساس الدقائق  .بالتالي فهو ارخص واسهل واسرع
في االستخدام فضالً عن ازالة معظم القيود الناجمة من اسلوب او تقنية الكلفة على اساس النشاط ( )ABCالتقليدي
وانه على اساس الكلفة يقوم بتقدير الطاقة الفعلية الحقيقية ذات الصلة باالنشطة والتكاليف والتركيز على الطاقة
الحقيقية للوحدة  .وهناك حقل اخر استخدم اسلوب الكلفة على اساس النشاط ( )ABCوبشكل ناجح هو كل من تخطيط
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الموازنات وتحليل االنحرافات ( . )Hixon , 1995 :30وان الموازنه على اساس النشاط ( )ABBوالتي هي جزء
من تقنية االدارة على اساس النشاط ( )ABMواستمرار السلوب او تقنية الكلفة على اساس النشاط (. )ABC
ويمكن تعريف الموازنه على اساس النشاط (  )ABBعلى انها محاسبة الموارد وفقا لالنشطة المستهدفة  .لذا فان
االدارة سوف تكون قادرة على معرفة اي من االنشطة سوف تكون غير منتجة وغير مجدية وذلك بعد مقارنة االنشطة
بموجب الموازنات مع النتائج الحقيقية  .وتعد او تحضر الموازنات بموجب تقنية او اسلوب االدارة على اساس النشاط
(  ) ABMبعد تحويل العديد من التكاليف التي يعتقد بانها ثابته بموجب ااسلوب التقليدي والتكاليف المتغيرة  ,بالتالي
تستطيع االستراتيجية من صنع وتوفير المعلومات عن التكاليف واالرباح من اجل اتخاذ القرارات المستقبلية  .وتم
تعريف الموازنه على اساس النشاط بانها خطة معدة لتعين موارد االنشطة ذات العالقات  ,وانها اداة مهمة للتخطيط
التي تقدم معلومات اكثر موثوقية عند مقارنتها مع موازنات اعدت وفقا للطرق التقليدية) Ayvaz & Pehlivanli , 2011: 150 (.

الكلفة على اساس النشاط الموجه بالوقت وبطاقة العالمات المتوازنة
Time Driven Activity Based Costing and Balanced Scorecard
يوفر اسلوب الكلفة على اساس النشاط الموجه بالوقت )  )TDABCمزايا هامة لتقديم مقايسس االداء وعوامل
النجاح الحاسمه المطلوبه لجميع العمليات  .وحتى بعد دمج تقنية الكلفة على اساس النشاط الموجه بالوقت
) )TDABCمع تقنية بطاقة العالمات المتوازنه (  , )BSCحيث يتم تقييم الشركات من خالل المناظير الرئيسة
المختلفة وبطريقة صحيحة مع االهداف والمقايي س المالية بواسطة الرؤية االستراتيجية التي يتم اخذها بعين االعتبار
وتحديد االهداف على المدى القصير والطويل والمقايسس المالية والغير مالية  ,حيث يمكن النظر اليها على حد سواء
من خالل المناظير الرئيسية المختلفة بنظر االعتبار (  . )Kaplan & Norton , 1996 :79ويظهر لنا الشكل رقم
( )9االدارة االستراتيجية من خالل المناظير الرئيسية لبطاقة العالمات المتوازنة وكما يأتي -:
تحديد وتعريف الرؤية
 -1تعريف الرؤية
 -8توحيد االفكار

االتصال والتوصيل

التعليم والتغذية العكسية
لالستراتيجية
 -1التعبير عن الرؤية المشتركة .
 -2ضمان التغذية العكسية
لالستراتيجية .
 -3مراجعة االستراتيجية النشطة
التعلم .

بطاقة العالمات
المتوازنة

 -1التعليم واالتصال .
 -2تحديد االهداف التي تستهدفها
الوحدة .
 -3التوافق بين مقايسس االداء مع
القرار المناسب.
نموذج()TDABC/M

انشطة التخطيط
 -1تحديد االهداف .
 -2انسجامات االستراتيجية مع تنفيذ العمليات .
 -3تخصيص الموارد .
 -4تحديد معظم االجزاء المهمة  .نموذج ( )ABB

الشكل ( )9
االدارة االستراتيجية من خالل المناظير الرئيسية
الشكل من اعداد الباحثين باالعتماد على Kaplan, R. S., & David, P. N. (1996). Using Balanced
Scorecard as a Strategic Management System. Harvard Business Review, JanFeb, 75-85.
ويظهر التكامل مابين التقنيتين في االمور التالية -:
المنظور المالي  /ان عوامل النجاح الحاسمة تعتمد على الربحية في بطاقة العالمات المتوازنه ( )BSCفي حين في
ظل تقنية الكلفة على اساس النشاط الموجه بالوقت ( )TDABCيجعل من الممكن للوحدة االقتصادية معرفة المنتجات
االكثر ربحية باالضافة الى الزبائن المربحين واالكثر ربحية  ,وتعد ربحية الزبون او الزبائن مهمة جدا  ,اذ تساعد
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الوحدة االقتصادية في تحديد االستراتيجية االكثر مالئمة للزبائن وتطبيقها في نفس الوقت  .باالضافة الى ان الوحدة
االقتصادية بحاجة الى معرفة كافة التكاليف اذا كانوا يريدون تحقيق رضا الزبائن هذا من ناحية ومن ناحية اخرى
ضمان استمرارية ربحية هؤالء الزبائن  ,وهذا ما توفره تقنية الكلفة على اساس النشاط الموجه بالوقت ()TDABC
الى تقنية بطاقة العالمات المتوازنه ( . )BSCوان اسلوب الكلفة على اساس النشاط ( )ABCيقدم معلومات عن كل
من التكاليف الفعلية واالنتاجية التي هي ضرورية لتحسين العمليات في الوحدة االقتصادية  .وان تقنية بطاقة العالمات
المتوازنه ( )BSCتحدد االستراتيجية والوقت بناء على تقنية الكلفة على اساس النشاط ( )ABCوالتي تساعد
العمليات وتجعلها تعمل بشكل صحيح  .ويوفر معيار الوقت والجودة االنشطة الهامة التي تشكل هذه العمليات  .وان كل
من بطاقة العالمات المتوازنه (  ) BSCو الموازنه على اساس النشاط ( )ABBتظهر ضمن وجهات النظر االربعة .
( ) Ayvaz & Pehlivanli , 2011: 151وهناك خطوتين في االدارة االستراتيجية تتم عبر بطاقة العالمات
المتوازنه (  )BSCحيث تحدد وتعرف الرؤيه وتعني التواصل واالتصال بين االهداف االستراتيجية و مقايس نجاح
المعايير وكالهما يحدد مقايس لنجاح المعايير و يؤكدها .
وفي العمليات االخرى فان تقنية الكلفة على اساس النشاط ( )ABCيصبح فعال في تخطيط االنشطة من العمليات
المشتركة التي تصنع من المستويات االربعة للعمليات الديناميكية لالدارة الستراتيجية مثل ( التعلم والتغذية العكسة
لالستراتيجية ) حيث تتم ادارة االستراتيجية (  ) Kaplan& Norton , 1996 :79وان بطاقة العالمات المتوازنة
( )BSCيجب تطويرها اوال بطريقة مفصلة وذلك من اجل ان تتمكن من العمل بفعالية  .وبهذه الطريقة يمكن للموظفين
من رؤية نتائج ادائيهم الناجح في اماكن عملهم  .فضال عن ذلك فان اجور الموظفين يجب ان تعتمد على بطاقة
العالمات المتوازنة (  )BSCمن اجل دعم اهتمام االدارة حول موضوع تحقيق عوامل النجاح الحاسمة  .ثانيا يجب ان
يكون في بطاقة العالمات المتوازنة (  )BSCمؤشرات رائدة ومؤشرات المتاخرة  .فالمؤشرات الرائدة هي تلك التي
تشير الى نجاح المنافسة مثل التحسينات في االنشطة او مجال خدمات الزبائن  .المؤشرات المتاخرة هي مقايس االنتاج
مثل المخرجات االنتاجية وكلفة الوحدة الواحدة واالرباح  .في حين فان المقايس الغير مالية يمكن ان توجد في كال
النوعين  .وتميل المقايس المالية الى المؤشرات المتاخرة .حيث يتوجب على المحاسبين االداريين تطوير بطاقة التقييم
الشاملة مثل االقتصاديين الذين يستخدمون هذين النوعين من المؤشرات  ,وهي تساعد االدارة في تقييم المستقبل
وتقييم الماضي ). ) Blochre ,Chen& Lin , 2002 :145
وفقا لـ ( )Yilmaz ,2008: 8فانه يمكن استخدام اسلوب ( )TDABCكأساس لبطاقة العالمات المتوازنة حيث
تسمح بطاقة العالمات المتوازنة (  )BSCللمؤسسات لتنفيذ ستراتيجيتها بسرعة وبشكل فعال من خالل دمج نظام
القياس مع نظام االدارة  .ويسهل اسلوب الكلفة على اساس النشاط الموجه بالوقت ( )TDABCمن ترجمة
االستراتيجية الى مقاييس االد اء كذلك يوفر مقاييس االدارة لتنفيذ بطاقة العالمات المتوازنة وتحليل العالقة ما بين
( BSCواسلوب  ABCواسلوب )TDABCعلى التوالي  ,حيث ان هناك اربع صالت قائمة هي -:
أ -الصلة التشغيلية  :حيث ان مخرجات اسلوب ( )ABCمثل التكاليف والجودة والوقت واالبتكار هي عادة مدخالت
ممتازة الى ( )BSCمن خالل تحديد اداء اي عملية.
ب -صلة ربحية الزبائن  :يمكن من خالل اسلوب (  )TDABCتحديد ربحية الزبائن وذلك بسبب قدرته على التحليل
بدقة االجمالي التكاليف االدارية والتسويقية والتوزيعية والتقنيات والخدمات في تكلفة خدمة الزبائن االفراد.
ج -الصلة المالية :بسبب ان بطاقة العالمات المتوازنة ( )BSCتساعد على تحديد المبادرات االستراتيجية
واالحتياجات من الموارد التي تمكن الشركات اكتساب القدرة التنافسية المستدامة على المدى الطويل .
د -عملية التحليل الهرمي  :والذي يسمح لصانعي القرار في تصميم انموذج يسهم في توفير الحلول لمشكلة معقدة
في بنية هرمية .

المبحث الثالث
االستنتاجات والتوصيات
اوالً  :االستنتاجات
-0

-9
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-5

توفر تقنية الكلفة على اساس النشاط الموجه بالوقت ( )TDABCمجموعة من المقاييس التي يمكن تكاملها مع
بطاقة العالمات المتوازنة كمقياس االداء المتعلقة ببعد العمليات التشغيلية ( الوقت والجودة والكلفة)  ,كما يمكن
توفير مقاييس متعلقة ببعد الزبون اذ يوفر( )TDABCمقاييس لكل من ربحية الزبون والقطاع المستهدف
وقنوات التوزيع .
بطاقة العالمات المتوازنة (  )BSCهي واحدة من التقنيات و االدوات االدارة االستراتيجية  .والتي ينبغي ان
تعتمدها الوحدة االقتصادية في عملية اتخاذ القرار .ويتطلب من الوحدات االقتصادية ان يكون لديها مثل هذه
االدوات خصوصا في ظل المنافسة والمناخ التجاري والمنافسة المستمرة .
تحتاج بطاقة العالمات المتوازنة (  )BSCالى مساعدة من قبل التقنيات االدارية االخرى في الحاالت الحرجة مثل
(  )TDABCوتتكامل معها وتقديم الدعم لها .
تعد بطاقة العالمات المتوازنة (  )BSCمهمة جدا لالدارة االستراتيجية حيث توفر للوحدة االقتصادية المقاييس
المختلفة  ,وتاخذ بنظر االعتبار وهي تتكامل مع بعضها البعض ومثال ذلك تناسب مع االهداف قصيرة االجل .ان
كبار المدراء استخدموا بعض المقاييس المالية وغير المالية عند اتخاذ القرار او القرارات.
عنده قيام الوحدة االقتصادية بتطبيق بطاقة العالمات المتوازنة (  )BSCينبغي عليها تحليل كل عملية من العمل
بعناية وينبغي وضع معايير العمل المناسبة لعوامل النجاح الحاسمة.
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 -2قبل البدء بتطبيق وتنفيذ بطاقة العالمات المتوازنة (  )BSCيجب ان يتم انشاء البنية التحتية للبيانات بصورة
يمكن ان تتكامل مع االدوات االستراتيجية االخرى.
 -2نتيجة لالدارة االستراتيجية تم تطبيق بطاقة العالمات المتوازنة (  )BSCالتي تم تطويرها من قبل غالبية
الوحدات االقتصادية.

ثانياً  :التوصيات
-0
-9
-3
-4
-5

من الضروري استخدام االساليب المحاسبية الحديثة من قبل الوحدات االقتصادية من اجل حل مشكلة تخصيص
التكاليف الغير مباشرة بشكل افضل واكثر وتوزعها بشكل اكثر عدالة على االقسام المساندة .
من الضروري قيام الوحدة االقتصادية بتطوير نظام ادارة التكلفة لديها وذلك من اجل مواكبة التطورات واالستفادة
من منافع هذا النظام وما يوفره من معلومة تسهل وتيسر عملية اتخاذ القرارات التشغيلية من قبل االدارة .
ضرورة االستفادة من االساليب االدارية الحديثة من اجل تحديد الطاقة العاطلة واالستفادة منها في مجاالت اخرى ,
باالضافة الى االعتماد على الطاقة الفعلية عند تخصيص تكاليفها بشكل اكثر كفاءة وفعالية واالستفادة من الموارد
المتاحة لها من اجل تحقيق اهدافها التي تسعى اليها وهي تحقيق اعلى االرباح .
السعي الي تطويرمنتجاتها وتقديم افضل الخدمات الى زبائنها من اجل المحافظة عليهم وكسب زبائن جدد  ,ووضع
الستراتيجية المناسبة لهم لزيادة والئهم ورضاهم .
قبل وضع بطاقة العالمات المتوازنة (  )BSCموضع التنفيذ بسرعة  ,ينبغي تنظيم البنية التحتية لها من خالل
عمليات دعم القرارت الهامة االخرى من اجل تنفيذها وتشغيلها بشكل صحيح.

قائمة المصادر
اوالً  :المصادر العربية
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