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أهمية التكامل بين أدوات مراقبة التسيير في تقييم أداء المنظمات وزيادة فعاليتها
(دراسة حالة :ملبنة األوراس)
أ.د .السعيد بريش

د .نعيمة يحياوي

ت تىلالدي مالإل بص ةظىلا ا مالدبيتا

ت تىلالدي مالإل بص ةظىلا ا مالدبيتا

م أيىلا ن زىل الجل للمه

م أيىلاز نىل الجل للمه

الملخص:

هتدف الدفالةددىلاإباإزدمهلةاالتدىلالدبني أدداازدداااة للاأمهل ادىلالدبيددتاالدبة تفظددىلا لوفظ دىلاما دداالدبدد بلال أدىلالدد ا د ف ازت دىلال د لاد نظ د ل ا
أد ايتد لازدناأداا يد احامال عدفللاميدااتدااأتد را ن ايدتىلاةدمهظيىلالدد لل.اأدااا ددلالدنبد ليتالدد ا د تاإدت د الدفالةدىلاانا ةتدتلال ةل از ةدبي لازق ددىلال ةل ا
لملب لةنا إنات ناظب ت ازةفاراتاارا ىاحتةتقالدب لةنازاالدات ىلالخل امتىلا لدات دىلالدفلل تدىل اغدااانا د لالدبةتدتلاظاةدىاالاا لدفرا ا تدىلالدف ةراد نظ دىلاإنا اظدف لا
ز ة للالدبة تفظىلا لاظؤتفاالتىلالدبني أاازاااة للاأمهل اىلالدبيتاالملخب فىلاما ةتتلااةل الملنظ ل.

الكلمات الدالة:اأمهل اىلالدبيتا المل لةن ل ازق ىلال ةل الملب لةن الملنظ ل ال ةل .ا
Résumé:
Cette étude vise à souligner l'importance de l'intégration entre les outils de contrôle de gestion traditionnel et moderne à
la lumière des changements importants qui ont lieu dans 'environnement des entreprises, caractérisé par l'accélération
des événements, fait tout avantage concurrentiel est éphémère.
Les résultats les plus importants de la recherche sont : pour évaluer la performance en utilisant le tableau de bord
équilibré, bien que caractérisé par une remarquable capacité à atteindre un équilibre entre l'environnement externe des
organisations et de l'environnement interne, mais l'efficacité cette évaluation reste limitée si elle n’est pas renforcer par
les outils traditionnelle ; Cela souligne l'importance de l'intégration entre les différents outils de contrôle de gestion
dans l'évaluation de la performance organisationnelle.
Mots clé: contrôle de gestion, la budgétisation, Balanced Scorecard, les organisations, la performance.

المقدمة:

إنالةب مهلاظىلالملنظ ىلا فاهت ا ىاأ لم ىلاأف مآلالحملتطاباظب فا نفالإل فلةالجلتفاد خقق لا لمل لةن لااديب اإنا ا
ظص عاناأب زيىلاأيب مهرادبنفت ا نيتتفا هالملخقق لامب احيةقالدنب ليتا ل فل الملمهغ زىل.ا نياا هالدي تىلالملمهع ىلالد نتىلاأااأمهل اىلا
لدبيتا ا يمه از ةلاأب زيىلا ةتتلال ةل .ا دةفاعظيا لال لااز ب مالدا ع ااملفراط ظ ىلا ماخمب فالبجت لالدفنيمهظىلا( لا
لدنفس ا لالبمب ح الب بص ةا لدبيتا)ا أااامااحتياال ةل اأاام ىلا أاااماا ق ظمهااة للاد ةت سا بن ةبا لدظمه الدي لفرا
أاام ىلاث نتىل.ا دةفامسحا لالدبق اازنةاال ةل ا اة للا ةتت ناأاالدايفالدي ياإبالدايفالبةرتل تجي ا أاا ةتتلاد ضياإبا عا
د يبةاا ا أاالملي جلىلالدي ةظىلاعيباأمهلت المليؤ دت لاإبالملي جلىلال اةتىلاعيبال ن قىلا لدي ت ل.اا
ىا لال ة ساةتبلا مهضا لالدادثاماامخيىلال ااالتيتىل:اعتثاةنبن لامالحمل اال لازيضال ة ةت لاع لا
ل ةل ا ةتت ن امثانبقمهقامالد ينا لد دثادايضااة للاأمهل اىلالدبيتااما ةتتلال ةل الدبة تفظىلاأن ا لوفظ ىل ا ةنة مامالحمل االدمهزعا
مبة انىل اخمب فال ة للالملقمه عىل ااأ الحمل االخل أسااينخصصنادفالةىلاع دىلاعتث ةتبلا ةتتلال ةل امب انىلال الساد د تبا أ بة نا
ز ةبي لازق ىلال ةل الملب لةنا أمهل اىلالمل لةن ل.ا

ا
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أوال:أساسيات حول األداء وتقييمه:
مه اأف مال ةل احت بلا أىلا ربا اظخا ق االملنظ ل ا ادكازيابالدبغاللالدنياارالد ا مهاب الدي لأاالملؤثمهرااتن ا
ل أمهالد يااةىاإبا غاا ق ااماأف ما اة دتبا اة للا ةتت ن.ا

 .Iاألداء :مفهومه والعوامل المؤثرة فيه:

للب فاأف مال ةل از لبال الملفلاسا لدنظمهظ لالد ات نتاة لفراماتااأمهع ىلاأاالملمهلعاالدب اخيتىلادبق االدفنيمهالدبنظت ي اا
ت اانناخيضعاجمل ىلاأاالدي لأااظصيباحتفظف ا ضاق ازف ىلامب اظي حازضاطاأف أن ا ا
ظؤةياإباحتياال ةل ا ز دب يلاض نالةب مهلاظىلالملنظ ىل.ا

لاظبق باضمه ارالدبنيتفاأي از نياا

 .1.Iمفهوم األداء:

م اأف مال ةل ادبدفظفالجل لنبا لديال لالملخب فىلالد ا يربا اا م لانظمهالدي مال لمهى اا الال بلا لالدنفسا
ز ةل اأاالاللالدف لاعا لدةت ةر ا لا ني ا لالبمب حا ىا ص تلالملنظ ىلا تني اأاالاللا ات ناة اال ةل اماأة ز ىلالمليؤ دتىلا
لبمب تىلاد نظ ىلاجت هالجملب ع ا اأ المل ب اازإةلارالدي ت لاا نصبال ب أ لاع لاحتياااةل الدي ت ل ا لب بص ةظ ناظنظمه ناإبا
ل ةل از فنا فا ال بص ةظ اظييىاإبا يظتلالدمهزحاأاالاللالبةبخفلمال أ ااد لاة.اا
ت اللب فتالدنظمهر اإبال ةل از لبال الملفلاسا لدنظمهظ لالد ا ن دب اا ملفاةىلالداا مهلطتىلا مهىال ةل اأاالاللالمليت اظىلا
لدن قتىلامال ةل الحملفةاأياة ا أفاةىلالإلةلارالدي تىلانظمهلاإبال ةل اأاالاللا ن تطال ةل الدفمهةيا ختصتصالملن لادبدياا
ل ةل ا ااع الإلنب متىل اأا الالل اةالةىل الد ت ا لومهتىل ااأ اأفاةىل الديال ل الإلني نتىل اامهت ل ا ى اةالةىل ااثمه الدي لأا البمب تىلا
لإلني نتىلا مه الدي اا ىال ةل .1ا
مم اةاقاظباااانا م لانظمهالدي م الملفلاسا لدنظمهظ لاخمب فىل اع لاأف مال ةل ا ااالدبقمهقاإبا م لالدنظمهالد ا
بن لااةل الملؤةيىلاماعفاال ن ان ااإباانال ةل ا الملة زااد ني ىلالإلجن ت ظىلا Performanceلد ا ييناإجن ةالدي ااا الدنيتفتىلالد ا
ظا غاهب الدبنظتلاا فلان2ا انفسالمليىنالد ي اا باإدتنا أ س  Encyclopedic world dictionaryاايالجن ةال لات اجيباانا
نج .اا
أاا لالملنق قااإناأف مال ةل ال بصمهادفىالدني ااأاالدا ع اا ىاإة أ لالمل اةالدا مهياة ناغاهاأاالمل لاةاماحتةتقا
ا فل الملؤةيىلاأا الاللاةامىلاحتةتقا إي مالمل مالمل ت ىلاإدت ل .اعتث اظيربال ةل ا نف ازيض لا اا" ت مالدفمهةاز ن قىلا لمل ما
لملخب فىلالد اظبني ناأن ا ن"3ا ظمهىاآلمه ناانناظندفااأا شمهرا اا نصمهالدي ا ا ز دب يلاانياا أااظيقىال ةل الد ياظبن ةباأعا
فال نا أعاطاتيىلا ن4ا

إنااةل الدفمهةا إنات نام لاباظبج ااأاااةل الملؤةيىلاتنيا اإباانناباظيرباد عفهاأ ةلأتالملؤةيىلاحتةقاا فلا اأاالاللا
ف ااخمب فا ن مه ا أ لاة ا(لمل ةظىل المل دتىلا لدا مهظىل)الملب ت راز دنفار.ا غ دا اأ ات ناظيربا اااةلل امبةت ةيالدنيف را لدفي دتىل الد لنا
لالدمهشتفاد لاة.اا
ا
ظينيي ناإأ احتةتقال فل اا اأفىالبةبي
دةفااتفالدني ااأاالدا ع اا ىا لالملف مادألةل اعتثا مهانالدايضازأننا"لدةفارا ىالإلنب جازفي دتىلا(ز ةب الكالدة تااأاا
لمل لاة) ا د ي ع ا لخلفأ ل الد ا يبجتب ادق ب الدي ق ا(لجل ةر ال ما الخلت ا الدييمه) امب امسح ازبدةتق اا لض ادبدمهظك الدنظ ما
لب بص ةي" . 5ا مهان الدايض الآللمه ازأنن ا" لديال ىل ازا الدنبتجىل ا لجمل ة ا ااظض اأي أىل ات تىل ام ااغ ب ال عت ن ا اا اةامىل از غا
لدغ ظ لا ل فل ا لملي ظاا لخلقطالملبايىلامالملنظ ىل.6ا
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ز دمهغلاأاااناأف مال ةل ازايفظنالدنيف را لدفي دتىلاظيرباايالا ااحتةتقال فل از بةبي لالديةاليناملخب فالمل لاة اغاا

اننات الاأ اظمهةاأةمه ن ازأعفالحملةةىل".أاالدا ع ااأااظمهىاأف مالإلنب متىلا(لدفي دتىل)اظبي ىاأعاأف مال ةل الد أا 7ا ى ا لا
ل ة سا مه ال ةل ازأننا" ال ىلازاالمل لاةالملخصصىلا لدنب ليتالحملةةىل".8ا
ىالال اادكا ن كاأااات ا ىالدنيف راد عف اعتثا مه ال ةل ازأننا" ل فل اا الملخمهم لالد اظييىالدنظ ماإبا

حتةتة ".9ا
مهاأاا
إنالدنظمهاإبال ةل ا ىاانناإأ اتف راا ااي دتىلا يامالوةتةىلاأي جلىلام لتىل اا ب ب ماةا ني ا ىالدنب ليتاأ الاات ا
تتفتىلالةبخفلمالمل لاةاا الدينيس ا

لاةتجياال ةل ا م لا اا فياالجن ةللالملؤةيىلاتنيا.ا أاا لالملنظ اااإنال ةل اظبجيفا

مبيب ظ لالدنيف را لدفي دتىلالد احتةة الملؤةيىل 10ا إاابامينياالونيلا ىااةل الملؤةيىلالد از غتاا فلا ازأنناأمه فعاا امتفاإالات ف ا
ادكالدني ااأاالمل لاةاظف قاأ تالهت ا با ىالملؤةيىلالد اينينتاأاالةبغاللاأ لاة از نياات أاا احتةقاا فلا ازأنااةل اة نا
لمليب ىالملق ب.11ا
ز إلض اىل اإب ازيفي الدنيف ر ا لدفي دتىل ا ن ك اأا اظضتف الدايف البةرتل تجي املف م ال ةل اعتث اظمهى ا  Angelierاان ااةل ا

لملؤةيىلاظبجيفاما فاهت ا ىا نفت اإةرتلجتتب ا ينين اأااأ لم ىلالدة ىالدبن ايتىل.12اا ةل اظمه اطازةفارالملؤةيىلا ىالبةب مهلاا

ز د نيا الملمهغ ب ااتن ام اة ق ا ن ايتىل اأبق ار ااي ازبدةتق الدنيف ر ا لدفي دتىل ام انفس الد ت 13ا
ل فل الةبخفلمالمل لاة ااأ تىلالدي ت لالدفلل تىلا إاض ال طمهل الدف ىلامالملؤةيىل.14ا
مم اةاقامينياالدة لاانال ةل اايااظينيساأفىاجن حالملؤةيىلاماحتةتقاا فلا ا(لدنيف ر)اة ل ا ىالمليب ىالبةرتل تجيا
ا الدي ياز ةبغاللات أاا ةاليناد لاةا(لدفي دتىل)الملب عىل.ا
ل اظيين اان ال ةل اظغقي احتةتقا

 .2.Iالعوامل المؤثرة في األداء:

خيضعال ةل ادبأثاالديفظفاأاالدي لأا اأن ا أ ا اا اطاتيىلاةلل تىلامينيااد ياااناظبدنيل اات اد ظ ةراآث ا البجي زتىلا
ختفتضاآث ا الدي اتىل ا أن اأ ا ا ةاا االحملتطالخل امياظصيبالدبدنيلاات ا ز دب يلاا يا ةبضيالدبنيتفاأي اات مه.ا ىا
فاات مهرالدي لأاالد ا فا ؤثمهامال ةل ا فيمهها ةلةاالتىلا تىلاعصمه .ا ديااا لا هالدي لأاا كالد اا اة

Donaldson

ل تني ىل الدي تىلالإلنب متىل الإلةرتل تجتىل الخلت اللالدبةنتىل الحملتطالد يا ن طااتنالملؤةيىل الدةت ةر الد ة اىل ااة بالإلةلار.ااأ

ي:15ا

اPeters

وWatermanاااظ ناانااةل الملؤةيىلاظب فا ىالدي لأاالدب دتىل:16لجل ظىلاد ي ا البةب حاد ز ن البةبةالدتىلا ا حالملا ةار الإلنب متىلا
زبدفت الدي أا ا ن نالدةتلالجل تىلا(ثة اىلالملؤةيىلا لدةتلالمل رتتىل) الدب اتقازاالملمهة ةظىلا لمليمهاىل.
ىالال ا لالملفلاادبدفظفالدي لأاالملؤثمهرا ىال ةل الجتنااغ بالدا ع ااحن ا صنتف ا اة املي ظااخمب فىلاإباجم لا
أبج نيىل ا ل ب فاات مه لا ىاأصفاالدي لأاااةي
 العوامل الخارجية المؤثرة في األداء:

اإبا لأاال امتىلا المهىاةلل تىل.ا

ب االدي لأاالخل امتىلاماجم ىلالملبغاللا لدةت ةالد اختمهجا اانق قالدبدنيل ا ز دب يلااإناآث ا ا فا ني ناماشنيااامهصا
ظي حالةبغال ازبدياال ةل ا فا ني نالقمهلاظؤثمهاة ا ا ىااةل الملؤةيىل امم اظيبف ياضمه ارالدبنيتفاأي ادبخفتفاآث ا .17ا
ل ىل اإال ايت ل ازيفم الد ا ل ا لدبيةتف .ا نةيل ا ه الدي لأا اإب ا لأا ال بص ةظىل المب تىل اثة اتىل ا نين د متىل اةت ةتىل ا ن نتىلا
بف لاماةامىلا أثا ا ىااةل الملؤةيىل.ا
 العوامل الداخلية المؤثرة في األداء:ا

ب االدي لأاالدفلل تىلاماخمب فالملبغاللالدن جتىلا اا ف اا ن مهالملؤةيىلالدفلل تىلا لد ا ؤثمها ىااةلل ا مينيااد يااانا
ظبدنيلاات ا حيفلاات ا غاللا ي حاز ظ ةراآث ا البجي زتىلاا الدبة تااأااآث ا الدي اتىل.ا ب ت ا هالدي لأاازني مههت ا ز دب يلا ي زىلا
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عصمه الدبفللااات اات الدبف لاأااعتثاةامىلا أثا ا لدبدنيلاات .ا نبتجىلاد دكامتاجت تي اماجم

بااالتيتباال الدي لأاا

لدبةنتىل ا(ن ح الدبنين د متىل انياىل الب ب ة ا ى الآلبل اأة انىل ازيفة الدي ل المل ع الجلغمهلم اد ؤةيىل ا ا ص ت اأا اعتث الملخ ةن ا
لد اش ل الآلبل ان تىلالملنبيت اشني نا لدغال ا أفىا لاقاأنبج لالملؤةيىلاأعااغا لالمليب نيا ان تىلالمل لةالمليبي ىلاما تىلا
لإلنب ج)ا ا لدي لأاالدا مهظىل ا( لدرتتتاىلالدا مهظىلاد ؤةيىلاأااعتثالدياا لجلنس اأيب ى ا أ تاااامهلةالملؤةيىل ا أفىالدب لاقازااأؤ اللا
لدي لا لملن بالد اظ غ هن ا لدبنين د متىلالمليبخفأىل اانظ ىلالملني اآلا لو لا الديال ىلازاالدي لا لإلةلار ان تىلالملي أ ل).
ظاةىاجم لالدي لأاالملفيمهرادألةل ا لةي امفلا بامينيااحتفظفها ضاقن اغااانالدفالة لا ل حب لازتنتااناا لالدي لأاالد ا

حتةقال ةل الملمه فعا أيتاأاالملؤةيىلانفي ا ااالتق ا(أ لاة ).18ا

 .IIتقييم األداء :مفهومه ومؤشرات قياسه

ظ نيا ا ةتتل ال ةل ام ل ا أمهع ىل اأا ا تىل اأمهل اىل الدبيتا اظبل اأا الال ا ةتتل البجن ةلل الد اعةةب الملؤةيىل اأة انىلا
ا ى اأفى الدنج ح ام احتةتق ال فل ا نفت الخلقط ا جتيتفا
ز مليب ظ ل الد ات نت ا مهغب ام الد ل اإدت  .ا مبيىن اآلمه الد
لبةرتل تجت ل.ا إنا ةتتلال ةل اظبق با م ةاأؤشمهللاأمهميتىلا ي حاز ونيلا ىااةل الملؤةيىلا أاامثالخت االإلممهل للالدبصدتدتىلا
لد ا ي حازبديتنن.ا
ا

 .1 .IIمفهوم تقييم األداء:
عيبالملنظ االدبة تفيا ةتتلال ةل ا ا ت سال ةل الدفي يا أة انىلالدنب ليتالملق باحتةتة اا المل نياالد

لاإدت اعىتا

ني نا اراعتىلامل اعفلا حيفلاايال ا أفىالدنج حاماحتةتقال فل ا نفت الخلقطالملصن ىلامب اظنيفاالخت االإلممهل للالملالل ىلا
دبدياال ةل .
ظمه اطا ةتتلال ةل اما هالو دىلاز ملني اأرا ظمهمعاةاباادكاإبال نظ ىلا لإلممهل للالد ات نتا يب فا ىانب ليتالدبف اازاا
فاللا أ اللالدفمهةا أة انب ازأنظ ىلالو لا ا ل م ا.ا
دنياازيفاادكااةاتتالملنظ لاانالدبخقتطا ض حال فل ا أي ظاال ةل ادنااثمها ىااةل ال امهلة اات مهاأاانظ مالو لا .ا
ماهن ظىلالد نتن لا تاأمهل اىلالدبيتاا ىاإممهل ا يفظاللا أىلامالآلا قالد ا بن لال ةل اعتثالةبق تاانا نبةااأاا ت سا
ل ةل اإباإةلارا( يتا)ال ةل .ا لالدبغتااميااأمهل اىلالدبيتااهتبلاات مهازأةا بال ةل ا لد اظق قا ت الةلالدي لأاالمل دفرادألةل ا
 Facteurs générateursلد ا يفامب زىلالدين مهالد اجيبالدبأثاا ت اأاااماا يفظااخمب فاازي ةال ةل .19ا
يمه اإةلار ال ةل ازأهن ا" لد ة لا الد اظض ا اأا الال الملفال الملالل ىل ازا ان ط ل ال امهلة ا نب ليت اا

لملنظ ىل...اأاالاللا ضعانظ ماظبني ناأااثالثىلاام ل االتيتىل:ا يمهظفال ةل ا ت سال ةل الدبغ ظىلالملمهجتيىل".20ا

ل اأع اا فل ا

دةفا تاأمهل اىلالدبيتاام فرا ىا أةتسامن اجاةااتىلا فيمهالديال لالمل م ةرازااخمب فالدي لأاالمل دفرادألةل ا ل ةل .ا
اةىا منالملنظ ل اإبانظ ماإةلارال ةل اإبازفلظىلا اال ةل البةرتل تجي اأا الاللالدنظمهرالدبني أ تىلازااا فل اإةلارال ةل ا
ا فل الملؤةيىل.ا ا ادتا هال لارا فاكاات مهااناازطالدبخقتطازةفاللال امهلةادنااثمهاتااا ىااةلل ل ا اناة ااإةلارال ةل ا
ظب ااماحتفظفاأيب ىال ةل الد لمباحتةتةنابجن ة ال فل الإلةرتل تجتىل.ا متا ق ظمهالاللا هالدفرترا فرااة للا فا ىا لا
لدبغااأن ازق ىلال ةل الملب لةنا(نبقمهقا ابعة )ا لةبخفأتاما ةتتلال ةل از إلض اىلاإبالملؤشمهللالد ات نتاة لفراة زة ا لعب هت ا
ل ة للالوفظ ىلاتن حاأاالدبني أاازاال ة لل.
 .2 .IIمؤشرات قياس األداء:

30

مجلة أداء المؤسسات الجزائرية – العدد 1101 - 1100/10

ةراأ اظمه اطا يمهظفاأؤشمهال ةل امبف أاااة ةتا:الدةت سا ل ف .ا ا فد لالدةت ساظ ف اإبالدادثا االملي أىل اما
عاام لاانيمهرال ف انبتجىلادني نااناتاا ت ساظني ناز دنياىلا لال ف .ا ظيمه اأؤشمهال ةل ازأننا" ا ارا ااأي أىلات تىلا ةتسا
اي دتىلا تف راتااا ام لاأاا تىلاا انظ ما(عةتةيا زيتط)از دنياىلامليت اا اااا ا اخمقطاا ا ف الفة اأةا لاماإط ااإةرتل تجتىلا
لملؤةيىل.21ا

ز بةبن ةاإبالدبيمهظفا ب ت اأؤشمهللا ت سال ةل از خلص لصالدب دتىل:اا
-ا ة دىلالدف ل الدةت سا لدب تااعىتاظبيىنادنيااأاامالملؤةيىلال ىلالدي تااأن لالةبي

ا إالاغ زتاأ اا هالخلص لصاا احا

أاالدصيبا يا ىلااامهلةالملؤةيىلاع لا ن مهاباظف هن .اا
ا غقتىلات اىلالدي ت لا لدن ط لا ادكاماإط االدب مناحن الإلةرتل تجتىلالد أ ىلاد ؤةيىل.اا لب ب ةا ىا فةالفةاأاالملؤشمهللا إباا ادتاأيبدت ىلالبةبي لات ة لااأي فرا ىال ف قالدةمهلالل.ا ا مب ااناتاا ق لالملؤةيىلاأينتىلامبؤشمهللال ةل ا دغمهضاحتياالد ضيتىلالدي أىلاد ؤةيىلاجيباانا ب ت اأؤشمهللال ةل ازيمه ىلالإل فلةا لدبي تل.ا
ا جيبا يفظااا ا غتااأؤشمهال ةل ات امتاز غال ف ال ظلاا ا نفأ اظبغاال ف اماعفاال ن.ا-اإأني نتىلا ضمه اراأة انب از دنياىلامليت ااا ا ف الفة.ااإن اللبت ا ا أةتس اأؤشمهلل ال ةل اب اظبل اأا اأصفا ا لعف ا ب اظيب ف ا ى الوفس ا لدي ةلل الدايتقىل ازا اجيب اللبت اا
أؤشمهللاأالل ىل ا إباأ انفعاأؤشمهاظ امهاأي أىلا ب بعامبصفل تىلا با بن ةباأعال فل الحملفةراا اباظي حاز دبصمه .ا
ظ مف ا فة اتاا اأا اأؤشمهلل ال ةل اأن اأ اظيبنف اإب الملي أىل المل دتىل الدفلل تىل الد اظ امه ا يل الحمل ةاىل ا( ي الملؤشمهللا
لدبة تفظىل) ا أن اأ اظمه ني ا ىالملي أىلالمل دتىلالخل امتىلا(أ الااةي اال ة ل)ا أن اأ اظيبنفاإبالملي أىلاغاالمل دتىلالدفلل تىلا(تآم لا
لدبصنتع)ا لخل امتىلا(تمهض الد ز لا).ا نفالدبةتتلاد ؤةيىلاعمهظىلاللبت اااعفا هالملؤشمهللا زيضالملؤةي لا أل ازنياالملؤشمهللا
(لمل دتىلا غاالمل دتىل)ا ضي اما ثتةىلا لعفرا ي ىازاق ىلال ةل الملب لةناا امف لالدةت ةرالملب لةنا(ةنمهلهابعة )ا اة ا لالملنظ اا
صنفاأؤشمهللال ةل اإباأؤشمهللاأ دتىلا ة تفظىل ا أؤشمهللاغااأ دتىل.ا
.1.2. IIمؤشرات األداء المالية:

يفالملؤشمهللالمل دتىلاأااا فما ات مهال ة للالةبي بامالدبد تاالمل يلا ةتتلااةل الملؤةي ل ا ظ مفا فةا لااأاالملؤشمهللا
ال اأيفلا أشالدمهزح اأيفلالدي لفا ىالبةب ا  Return On Investement: ROIلدةت ىلالملض اىلالب بص ةظىل Economic EVA
Value Added

 معدل العائد على االستثمار :ا مي اا لالمليفلالملؤشمهال ت مهالنب الا نناظفأيتا ظفلاال أ للالمليب مهراماأؤشمهال ةل احييباز ديال ىلالدب دتىل:اا
أيفلالدي لفا ىالبةب اا=الدنبتجىلا/ال أ للالمليب مهر

إنا لالمليفلا ا ارا اا ةتتلال ةيباد نبتجىلا ل أ للالمليب مهر ات اانناظينيسالملمهة ةظىلادمه لال

لا ل أ للالمليب مهرx.ا

 القيمة المضافة االقتصادية :اظي ةااضاالزبني ا اإبالملنيببالبةب ايال أمهظنييا Stern Stiwartامالد نتنت ل ا ا يفاأاااش مهالملؤشمهللالمليبي ىلامالخت االدةمهلاللالملبي ةىلاز دبيتاا ت دكاماأب زيىلا ةتتلال ةل ا حتيباز ديال ىلالدب دتىل:ا
القيمة المضافة االقتصادية = األصول الصافية (معدل العائد لهذه األصول – تكلفة رأس المال)
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ظب ت اأافاا لالملؤشمهاز دي دىلا لدبيةتفاماآناا لعف ا ب ااة دبناماأة انىلالدي لفازبني فىلالمل لاةالمليبي ىل ااأ ا يةتفهااتني اا
مالملي جل لالملبنيمهارادأل لالدص اتىلاأاااماالد
إ ةرانظمهامالمليقت لالحمل ةاتىلا هال ل.ا
ت ا بيمهضاطمهقا ةتتلا ني ف ىلاااسالمل لاملن

لاإبا ةتتلاة تل ااديب اأابنيمهه جيبا ىال ااإممهل اع ليلا051ا

لاجتيااأااعي بالدةت ىلالملض اىلالدص اتىلادتساز ملي دىلال تنىل.ا دةفازااحتةتقا

اممهيا ىا 051ا أؤةيىلامااأمهظني الد دتىلااناع ليلاازعا هالملؤةي لا يبي اا لالملؤشمهاما ةتتلااةلل .ا زاااعفا
لدنيب با"انناإالات ن EVAا ااعيااأؤشمهاأيمه اع دت ادبفاقا ل از حاإبااننادتسالديالجالدي ما نفالدادثا االملؤشمهال ةل ا

لمل يل" 22ات ااننا ةت ىلادبدفظفال فل اات مهاأاات نناأؤشمهامييحازبدفظفالبلبت اللالإلةرتل تجتىلالمل ى.ا

 معدل هامش الربح :ت دكاظيفا لال لااأاالملؤشمهللالمل دتىلال ت مهالنب الا لةبي با حييباز ديال ىلالدب دتىل:اأيفلا أشالدمهزحا=انبتجىلالبةبغاللا/اا لال

ل

ز إلض اىلاإباأؤشمهللاالمهىامينيااانا يبيااهب الملؤةيىلاما ةتتلااةلل اغاااننا ز دمهغلاأاالةبي لالملؤشمهللالمل دتىلاأن اةأاا
زيتف ا(أن ا ف الملصمهظا ا لدي أمهظا ا لدفنةتا) اغا اانن ام الدين لل ال لار اا ادت اد عف اب ا نيفي اد دنيل ا ى ال ةل ا
م تا النبة ةللاأااال :ا
ا اهن اأيقت لاجممهةر ابا بدفلا با ي حاز دي ااا اإأني نتىلاأ ةىلاد ي ا.اا بي قاز مل ضياعتثاغ دا اأ ا ي اا ااأ تاا فميىلا رتمج ازرتلمعامال ةل المل يلابا ي حازب عالمليبةاا.اا فا ااالمل ؤشمهللالمل دتىلا م ةاحتيااا ا مهلمع ادنين ابا ييناشت اأ ة ا با ضحالدقمهظقالد ياجيباإ ا ن.اا بي قالملؤشمهللالمل دتىلاز ملفىالدةصاا جعا ىالبةب اامالدنب ليتالملا شمهر ا يمه االبةب اامالمل اظعالد اخت قالدةت ىلامالملفىالدق ظاال ىلامال لالملين ا ظىلا لدفنيمهظىلالد ا غ يالدن المليبةا ي ا ىااة سااناادكاةتؤةياإبا مهلمعا ها
لملؤشمهللامالملفىالدةصاا لد ا ىااة ة اظبلالدبةتتل.ا
ا زصفىلا أىلا مفا ي ز لاما مهمجىلا ربظمهاأ اظعالدادثا لدبن تىلا لإلزفلحالدبنين د مياد فىالدايتفاز لةقىلالملؤشمهللالمل دتىل اات اان ا ن كازيضالدن ط لا(ت إلش ا الب ص ل)ا بامينياا ربظمه از لةقىلا هالملؤشمهللاز دمهغلاأااانالملؤةي لاماع دىلا
لملن ايىلا ي لامتفاضمه ارا هالدن ط لاداة ل ا أن ايب اد فىالملب ةط.ا
تنبتجىلاد دكا دبف ةيا هالدنة لصا مل لم ىلا لظفا فمالدتةاالد ياميت الحملتطامتا ق ظمهاأؤشمهللا ب ت از دةفارا ىا
لدب عا لدبفياا بجناحن الدي ا.ا
.2.2. IIمؤشرات األداء غير المالية:

م ل ا ه ال لار اتضمه ار اامهضب الو مىل اإب الدبنيتف اأع الدظمه

الجلفظفر ا لد ا ج ل الملؤشمهلل المل دتىل اد عف ا اا

فيا ا ةتت .ات اانالديال لالجلفظفرازاالملؤةيىل ا خمب فال طمهل الملبي أ ىلاأي امي تاأاالملؤشمهللالمل دتىلاغاا وىلادبةتتلا
ل ةل اا ملؤةيىلالوفظ ىلا ياشانيىلاأيةفراأاالدية ةاأعاخمب فال طمهل الآلل را لد ظاا فاظني ن ناةلل تااا ال امتاا لالملص دىلا
مااةل الملؤةيىلا ا فاظؤثمه نا ت .23اا
ظظ مهالملؤشمهاغاالمل يلاز م ا:اا
ا مناةلل ياظبجناحن الدي ت لال ة ةتىل اتإاض الد ز لا ا لجل ةر.اا منال امياظمه اطاز حملتطا ق اللالدق با لملن ايىل.انبتجىل اد دك اا ن اإ فلة الملؤشمهلل اغا المل دتىل اظبق ب ا ضتح ال فل الإلةرتل تجتىل اا لدرتتت ا ى الدي ت ل ال ة ةتىل ام ال قا
لدةت ىل ا ىالملبغ االلا لدي لأاال ة ةتىلاد نج ح.اا
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إنال ةل اظادثا ااأفىال قالدةت ىلاز ملؤةيىل ا هالدةت ىلالد ا ا يفاعنيمهلا ىالملي لاا إمن اا احاعقالبةبف ةراأن ا
ظي ةات دكاد ي لانقاام ة ل اد اةظااأة زاا اظفلهتلاد ياظاادة ا نظت لا د ز لااأة زاال بن ل لاملنبج لالملؤةيىل.ا اة ا
د دكاا نال ةل اجيبااناحيةقان ااأاال فل :ا ا فل ا مه اطازبدقتلالدةت ىلالمل دتىلاد ؤةيىل ا ا فل ا بي قازإاض ال طمهل ا
لملبي أ ىلاأي .اا
ختب فاان لحالملؤشمهللالمليبي ىلاما ةتتلال ةل اأااأؤةيىلاإباالمهى احبيبال ة للالد ا يبي
زف ا ا ق اللاأ د ىلات اظ خص الد نياالمل ليل:ا

امالدبةتتلا لد ا مهاتا

الشكل رقم( )1تطور أدوات تقييم األداء عبر القرون

بطاقة األداء المتوازن
إدارة الجودة الشاملة
الكفاءة
والقدرة
التفوق
التنافسي

Six
Sigma

رضاء
العمالء
المقارنة
المعيارية

نهايات

األسهم

الهندرة

القرن العشـ02ــرين

اإلنتاجية
القرن

المحاسبة
دفتر اليومية

التــ51ــاسع عشر
القرن
الخــ51ــامس عشر

ا
المصدر :عبد السالم بن عبد اهلل أبو ملحه ،بطاقة األداء المتوازن بين النظرية والتطبيق -تجربة شركة االتصاالت السعوديةAbumelha stc.com.sa،-

ا

نالعظاانالدبةتتلاات امالدةمهنالخل أسا مها لدب ةعا مها ىام نبا لعفا

الجل نبالمل يلاأيبيتن اماادكاز ة للا

لحمل ةاتىل امثاحت لامازفلظىلالدةمهنالدي مهظااإبالجل لنبالدي تىلا لإلةرتل تجتىلادت ااماهن ظبنامجتعالجل لنباأاالاللااةلرازق ىلال ةل ا
لملب لةن.ا ةنبن لازيض اأاا هال ة للالدبة تفظىلا لوفظ ىلا لد اعضتازنج حاات ةمييا ش حالةبي

ثانيا :األدوات التقليدية في تقييم أداء المؤسسات:ا

امالملؤةي ل.ااااا

مه ني ال ة للالدبة تفظىلاملمهل اىلالدبيتااماأب زيىلا ةتتلال ةل ا ىاأنققالديةف اعتثاظبلاحتفظفال فل ا(لديةف)امثاأب زيىلا
ماليا ارااا ما يربا ااأفىاز غال فل .ا يبي ااما
تشغيليا ا هال لارا رتملاما
ااياانالدمه زىلا بلا ىااة سالدنب ليت
ةتتلالدنب ليت
إستراتيجيا
ادكااة للا(أبغاللا ا) اأاازتن اأمهل اىلالمل لةن لالد ا ب با أ ىلاأة انىلالد ضعالو يلاز د ضعالملةفا.ا

.Iمراقبة الموازنات أداة لتقييم أداء المؤسسات:

لةبخفأتالمل لةنىلاتأةلراد مه زىلا لاأمهراةنىلا 0101ا ا ظب ااأنققاأمهل اىلالمل لةن لاماعي بالبحنمهلا لازاال فل ا
لدبدةتة ل الدادثا اااةا با هالبحنمهلا لا(لوجل المل ظيت الملمهة ةظىلاامال ةي ا)ا لمليؤ داا ن اة ل ا(ل شخ صاا ال ي م).ا
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لاظي حامبيمهاىلاأفىالدبةفماماحتةتقال فل

ا لدبصمه امالد تالملن ةباجت هال عفللاغاالملمهغ باات ا ت دكا ةتتلال ةل ا

حتياا ل فالدبناؤا م ةرالبلبت اللالإلةرتل تجتىل.ا
مه اطا هال ةلرالا ا ط اتاالامبد ةاىلالدبني دتفا هن ا يبي اااة بالدبد تاا نفالملة انىل.ا نظمهلادني مهرالبحنمهلا لا ي زىلا
عي هب ا ت لا ضتعالد تالدني ااماعي ز لا فابا ي ةاز دف لفرا ىالملؤةيىل امتا ق ظمهاةنىلا 0151ااة بالدبيتااز بةب ن ا
لد يامسحامبض فىلا فارالدمه زىلامالملؤةي لا ت ناأاااعفالد مه طالد امسدتازبق ظمهالد مهت لالملبيفةرالجلنيت لال أمهظنيتىلاماادكا
لدي ف.ا
.IIتقييم األداء المالي بواسطة مراقبة الموازنات:
يفاأمهل اىلالمل لةن لاا لالق راحن اأب زيىلال ةل المل يلا أاامثاحن ا يتاال ةل .ا إنات نتالدت ماغاات اتىلامالملنققالدةت ةي ا
إبااهن اأ تا ملفراط ظ ىلا باأمهل اىلالدبيتا.ا
ا مه ني اأمهل اىلالمل لةن لا ىالملة ازىلالحمل ةاتىلاأعاعي بادالحنمهلا لا ت دكا ىالملنققالب بص ةيا لمل يلا يمهاز ملمهلعاالدب دتىل:اا
ا ت سال ةل .اااعي بالبحنمهل اأاالاللاأة انىلال ةل الدفي ياز ةل الملةفا.ااالدادثا اال ةا با لمليؤ داا االبحنمهلا ل.اا-الإلممهل للالدبصدتدتىلادأل ض حاغاالملمهغ باات .ا

 .1. IIحساب وتحليل االنحرافات:
اا

إناعي بالبحنمهلا لاأؤةسا ىااة سال لاةأتىلاعي زتىلاAlgorithmeا مفاثالثىلاطمهقاد دكا ي:اا

ا لدقمهظةىلالحمل ةاتىلا لد ايت ازاالحنمهل المل لة الحنمهل الدتفالدي أ ىلا لحنمهل الملص اظفاغاالملا شمهر.اا لدقمهظةىلال أمهظنيتىلالمليب ع راأاالملة از لالدبد ت تىلا لد ايت ات دكازاالحنمهل المل لةا لحنمهل الدتفالدي أ ىلا لد ا يفاأص اظفاأبغاراأا شمهرا لحنمهل الملص اظفالد زبىل.ا
لالبحنمهلا لاز دنياىلاد لةنىل اأعاضمه اراحت تاا فياامجتعا
ا
ا طمهظةىلاأمهل اىلالمل لةن لا لد احتيبا فةلاتاالاأاالبحنمهلا لالدضمه اظىلادفلبحنمهلا ل ا ظق قا ت الحنمهلا ل(لوجل–الملمهة ةظىلا–الدييمها–المل ظيت)ا ةنيب فا ىا هال لاراما ن ا ل:ا
* الحنمهل الوجل :اظينيساأفىالعرتلمالملؤةيىل ادفمهضتىلاأيب ىالدن طالإلمج يلا( ااز تا انبجتاأ ات نتا مهغانا؟)ا*الحنمهل ا
لملمهة ةظىل:ا ظي ىامازيضال عت ناز حنمهل الدني تىلا ا ا ارا االحنمهل ات تىلالمل لاةالمليب نيىلاماخمب فال ي مالملنبجىل.ا ب اا
لملي دىلا ن اماأيمهاىلاإالامتالةبخفلمالمل لاةاعيبالإلنب متىلالملةفارامالمل لةنىل اايا اامتالةب الكالدني تىلالمليت اظىلاأاالمل لةا لدتفالدي أ ىلا
لملةفارامليب ىان طاأيا؟ا ااةلةاا الخنفضالةب الكالمل لاةاإلنب جا عفرا لعفر؟ا اامتالعرتلمالدب نيت ىلا لملي ظاااماب؟.اا
*الحنمهل ال ةي ا:ا ظةتلالبحنمهل از دنياىلامليب ىا ني فىلال بن المل لاةا اامتاشمهل المل لةال دتىلازييمهاأمه فعااااااااااا اأنخفض ا امتا
ةفظمهه؟ا أ ا ياآث ااادكا ىالدنبتجىل؟ااأ از دنياىلاد تفالدي أ ىلااغ دا اأ اظبلالدبني لا االحنمهل اماأيفلال ممها
*الحنمهل المل ظيت:ا ظظ مها لالبحنمهل امالملؤةي لالد ا نبيتا اتعا فراأنبج لا زأةي ااخمب فىل ا ا ا ارا ااجت لىلابحنمهل الوجلا
عيبان حالملنبيت.ا
إ ناا لالحنمهل احييبامالملؤةيىلا الحنمهل الدنبتجىلالد اي اال ف الدي م امثاجت ااإبالحنمهلا لام لتىلادبدفظفالدي لأاالملؤثمهرا
ىا لال ف .اا

حييبالبحنمهل الإلمج يلاد نبتجىلاز دفمهقازاالدنبتجىلالدفي تىلا لدنبتجىلالدبةفظمهظىلا اة اد يال ىلالدب دتىل:24ا
EG/R= RR- RP
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عتثامي ا:ا
:EG/Rالبحنمهل الإلمج يلاد نبتجىل ا:RRالدنبتجىلالوةتةتىل ا:RPالدنبتجىلالدبةفظمهظىل.اا
بني نالدنبتجىلاأاالدين مهالدب دتىل:ا
RR= VR-CDR-CPR-CAR
= (QR*PR)- CDR-(QR*CR)-CAR

عتثامي ا:اا

 :VRا لملاتي ل الدفي تىل اا اا ل ال

ل الدفي ي ا :QRات تىل الملاتي ل الدفي تىل ا PRا :اةيمه الداتع الوةتةي  :CDRاأص اظف الدب ةظعا

لوةتةتىل ا CPRا :ا ني فىلالإلنب جالوةتةتىلاد عفللالملا ىل ا :CRا ني فىلالإلنب جالوةتةتىلاد عفرالملا ىل ا :CARالدبني دتفالوةتةتىلا
دإلةلار.اا
بني نالدنبتجىلالدبةفظمهظىلاأاانفسالدين مها مليب ظ لا ةفظمهظىل.اا
نفاازطا هالملني ن لاز بحنمهلا لالدي زةىلاجنفالديال ىلالدب دتىل:اا
)EG/R = [(QR*PR)-(QP*PP)]+[CDP-CDR]+[(QP*CR)-(QR*CR)]+[CAP-CAR]…. (1
ا

نالعظاانالحنمهل الدنبتجىلاظبني ناأااثالثىلا ن مها(أني ن ل)ااة ةتىلا ي:ا
الحنمهلا لاأمه اقىلاز تفىلالداتع.ااالحنمهلا لاأمه اقىلاز تفىلالإلنب ج.ااالحنمهلا لاأمه اقىلاز تفىلالإلةلار.اتاالحنمهل اأاا هالبحنمهلا لاةتبلاجت لبناز د نياالد ياظنيتفناأعازنتىلالمليؤ دت لالدالأمهت ظىلاأاام ىلا أاام ىلاث نتىلامب اظي حا
زبدفظفاطاتيىلال ةا ب.ا
ا
.2. IIالبحث عن األسباب ووضع اإلجراءات التصحيحية:
إنالحنمهلا اأ ما اباظييناز دضمه اراانناأالل ا اةفاظني نانبتجىلادظمه اأؤ بىلا ظؤةياإبالد ظ ةرالملا شمهر ادنيننا فاظؤةياما
لمليبةاااإباآث ااغااأمهغ باات .ا دةفاأت اC.T. Horngren 25ازاامخيىلاان لحاأاالبحنمهلا ل:اا
 -0ا لبحنمهل امالدبنفت ا لدن يتا اا ج ال امهلةاا الآلبلاما نفت الدي ا ا ز دب يلا ن كالعب لاتاااو انا إدغ لناأا شمهر ازيفا
حتفظفه.ا
-1البحنمهل امالدبناؤ:ا ا ا ارا االق امالدبناؤازةت ىلاأي لامامن اجالدةمهلا.اا
 -1البحنمهل امالدةت س:ا لدن يتا االق ا نفا ت سالدبني فىلالوةتةتىلادبنفت الدي تىل ا أ اا هالبحنمهلا لا نبيتازيابالوي ز لاا ا
لدبيجتالل.ا
-4البحنمهل امالدن اج:ا اي تاا تفياا ا ت غىلال ط ىلادن اجالدةمهلاا.ا
 -5البحنمهل الدي للي :ا لدن يت ا ا الدبا ف ازا الدبني فىل الدفي تىل ا لدبني فىل الملمهغ زىل ا(إعص لت ) ا لملبأيت ازياب الدب غتا الدي لليا
stochastiqueاملي لا للي.ا لاباظبق با اا صدتدي.ا
ظ مفان ااأاال لالدبصدتدتىلا:26اا
ا ا لا نف ا ااالنب الدي تىل ا ييىاإبايتتاالدبةفظمهللال دتىلاد نبتجىل ا ي ىا هاز دمه زىلالملياةىلاا الدب يتىل.اا ا لا ادثا ااتتفتىلالدبأثاا ىالدنب ليتالدالعةىل ا ن اباحييبالبحنمهل اإبازيفالنب الدي تىل ا( ي ىا هاز دمه زىلالدالعةىل)ااأ ال

لالدبصدتدتىلااببي قازبنفت المل مالجلفظفر.ا
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اا

عىتا ني نال

لالدبصدتدتىلااللااي دتىلاجيباانا ني ن:ا

اةمهظيىل:ا اإالامتالدةت سازيفاارتراط ظ ىلااةفاظؤةياادكاإبا فمالدةفارا ىا نيتتفال لالدبصدتدتىلاأعال ض حالجلفظفرا.ا-اأنيتفىل:اجيباانابا ني نال لا لدبصدتدتىلاإبا ىاأبغاللا الدبأثاالملا شمها لحملفةا ىالدنبتجىل.اا

ا

.IIIمراقبة الموازنات موضوع انتقادات وصعوبات:
لةبنبيتاأنظمهيالدمه زىلا أن اةأاازيتفالديفظفاأاالبنبة ةللا بي قامانفسالد تازدصدىلالملي ظاا ز دب يلالدةفاللا ىالدبناؤا
لدصدتحا لملن ةب ا اإأني نتىلاحتةتقاا زىلا ةاىلا ةدىل.ا
دةفازاا Pyhrrا مالديايتنت لاأاالاللاطمهظةىلالمل لةنىلالدصفمهظىلاانالملؤةي لاجتفا ي زىلامالدبق اازقمهظةىلاالمهىاإباأاا
لاللال أشالحملةقاز دنياىلاد ينىلالمل ضتىل ا أ اا لال أشاظيف ا تفلاحي لاة نالدن ا عيبالملؤدفاجيبالبنقالقاأاا ل فا
مفظفر اأا ااما الدةض ا ى الدمه ا ادي تىل ا ب ت از داا مهلطتىل .ا مت اإ ةر اطمهح البنبة ةلل اد مه زىل ا ى المل لةن ل ام الآل نىل ال لارا

اديب  Schmidt27ا ا نالدبني فىلالدي دتىلا هالد ةت ىلابا ي حاز دبدياالمليب مها ةل الملؤةيىل ا أاازاات دكالبنبة ةللالمل م ىلا
ملمهل اىلالمل لةن لان تمه:28ا
.1.IIIمراقبة الموازنات أداة بطيئة معقدة وثقيلة :إنات مهرالبحنمهلا لالد اظبلاعي هب اظؤةيامالدن ظىلاإباجم
انانب لج ا بألمهامازيضال عت نادبصاازيفاثالثىلاا ااازيىلااة زتعاأااهن ظىلالدفرتر ا ز دب يلا
لدبدنيل)ا أبألمهراجتيااأاال

ىلاأيبربرا ثةت ىل ات ا

لاأي أىلا(اللاالتىل اأاا م ىلانظمها

لالدبصدتدتىلاباأيىنا اامهةرالدفيااد يؤ دااجيباانا ني ناا اظىلا عىتا يتىل.اإنا ةمهظمهاأمهل اىلا

لمل لةن لاجيبااناظني نازيتق ا ما فد لاأيف ةراعىتاباظفةفاالتبنا جيياالمليؤ داالدي تااحيي ناز دضجمهاأنن.ا

.2.IIIاالعتماد على تحديد المعايير :ظقمهحاحتفظفالمليب ظ لالملمهميتىلاأ نيالاتاالااأ مالملي دا اا دب منالحمل ةيباظفضاالمل ضيا
االمليبةاا اماعااانالدبني أاازاالدبناؤللا لدبدةتة لا الملظ مهالحمل اظاملمهل اىلالمل لةن ل.اإنالملنققاظ رتطاأن ىلاأيأدىلاحتفظفا
لملي ظااأعاضمه ارا امهام اثةىلات أا .ا ا ملي داالدي تاا لاات مهال شخ صا

از

فل الدق عىلا لد امينيااحتةتة امالد ل ع ا

غااانا لاغ دا اأ اظني ناغ لا ا نفاحتفظفالمليب ظ لالمليت اظىلا ز دب يلاظينيسالديج اماحتةتة .ا

 .3.IIIعدم احترام مبدأ الرقابة :فا ؤةيا مهلأىلالدقمهظةىلاإبا ف مالعرتلماأافاالدمه زىلا ي لاما دتفالبحنمهلا ل ات ا ظ مهااثن ا
لمب لاأمهل اىلالمل لةن لااة ةاااي لا نتفىلادايضالملي داال ىلا نفأ اظ يمهااعف لااناأافاالدمه زىلامثالدبال بازنااتفلاعاز دب يلا
ااجم دن.ا إناعي بالبحنمهل ات اااظن اظيبنفاإبالدبني دتفالمليت اظىل اات ااناإ فلةالدف ل االدفلل تىلاظبلاز دبني فىلالمليت اظىلامالملؤةيىل ا
م اعااأنققاأمهل اىلالمل لةن لاظمهىاضمه ار ا لالبحنمهلا لا حت ت اد ني نالد يا مهل ااتن ااياحتفظف اأيؤ دتىلالبحنمهل ا ني نا
ز دنياىلاد خصالد ياظبدنيلاما يتاال فل .ا أ اا هالملة ازىلا ةراأ اباحت ااتاالمل تااا يا ىا نيساأااادكا ي فا
ىا ااا ق باأيؤ دت لا( يانظمهرا اىلاد يؤ دتىلالد خصتىل).اماعااانالمليؤ دت لامات ااأاال عت نا ني ناأرتلزقىل ا
ا يؤ دتىلالحنمهل اأياا مه اطاز حنمهل اآلمها ني ل ا ز دب يلابامينياا لالبحنمهلا لا اازيض الدايضا ن ات دكا يبالد ةىلا لو لاا
اثن المب لالمل لةن لاة الاتاالاماحتفظفاتتفتىلالدمه زىلا ت دكاشمه تب ا أال أب .ا
تاتاا هالدصي ز لا لبنبة ةللا ىاايحالجمل لادظ اااة دتبامفظفراحت لا ف ةيا هالدنة لصا ني اااة با
أمهل اىلالمل لةن لا بانة لا ةضيا تن ازااحت لالدبنيتتفاأعالدظمه االجلفظفر.ا
ا

ثالثا :األدوات الحديثة لتقييم األداء:
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ظيب فالدبدنيل ا لدمه زىلادنظ مالملؤةيىلا ىاأي أ لاعفظ ىل ا أبن ىل اع لااةل

اإباان اغت بالدق زعالدي يادألة للا

لدبة تفظىلا ي زىلاحتفظفااةا با أيؤ يلالبحنمهلا ل ا الزىلالملي ظا ا ألمهالملي أىلاة ا نيتتفالإلممهل للالدبصدتدتىل الدرتتت ا ىا
لملفىالدةصاا ىاعي بالملفىالدق ظااتاا هالدةت ةا اظ يمهاهب اأيا الملؤةيىلااديب ازاا ت اظاتننا ةمهظمهاJenkinsالد يان مهها
 AICPAا ا)Institut of Certified Public Accountants

 )Americanاةنىل ا 4991اان ا ن ك اط ا اأب لظفل املي أىل الدبيتا اأا اطمه ا

لمليب مهظا ا لد ةق المل دتا .ا لعبت م ل الملةمهاظا اد ي أ ل ا بغا اأا اأيب ى اإب اآلمه ااي ى اأيب ى الإلةلار الدي أىل ا ن ك العبت جا
د ي أ لالمل دتىلالد أ ىل ا ىا نيساادكاحيب جالمليب ىالدي ياإباأي أ لا بي قاز مليقت لالمل ةظىلاات مهاأاالملي أ لالمل دتىل.اأاا
امااادكا ن از لبت اااةلرا ي حازإةأ جاماآنا لعفالملي أ لالمل دتىلا لملي أ لالمل ةظىلاا الدن تىلا يازق ىلال ةل الملب لةن.ا ها
ل لارات نتانب جام ةال حب لالد ا تاإبالةبدفللااة للادبةتتلال ةل امالملؤةي لا ضلاأؤشمهللامفظفرا(إبام نبا
لملؤشمهللالمل دتىل)ا يىنامبج بلاخمب فىلاتآم لالدبي تل الجل ةر اة ارالدي تىلالإلنب متىل اةمه ىلا ق ظمهالملنبج لالجلفظفر ااض الملي لا ا
لدي ال ا لدي ل.ا فامتاجت تي امااازيىلال ااالتيتىل( لمل دتىل الدي ال الدي ت لالدفلل تىل الدبي لا لدن )ا ما ثتةىلا لعفرااط قا ت ا

لةلازق ىلال ةل الملب لةن.ا

 .Iميالد طريقة بطاقة األداء المتوازن:
ي ةام ااانيمهرا هال ةلراإباةن للالخل يتن ل اعاا ما H.A.Simonا جم

ىلاأاالدا ع اازفالةىلاتتفتىلالةبي لا

لاإباانالمليااباظيبنفامازن انظ ماأي أ نا ىالدنظ مالحمل ةيبااديب ازاا ن كاجم ىلاأبن ىلاأاا
لملي أىلالحمل ةاتىل ا
ل نظ ىلاظيبةياأن اأي أ ن از إلض اىلاإبالةبخفلأناد ؤشمهللالمل ةظىلات ةت ىلاد ب زيىلالدت أتىلادإلنب ج.29ا ىاض اادكامتال رتلحا
مه تبالب ىالدبة اظمهامااازعاجم

لااة ةتىلا(أيقت ل ا ةنتىلاع لالدي ت ل ا المهىاع لاأيب ىازيضالوي ز لاا الدي لأاا

ل ة ةتىلا(ات ملخ ن الدنةفظ ل) ث د ىلاد ة انىلاة ل اأعاأؤةي لامم ث ىل اا از دنياىلادأل فل اا از دنياىلاد فرتللالدي زةىل ا أيقت لا
أمهميتىل).اا
زةتتا هالملةرتع لاجممهةاانيمهرامتاإ ةرا ت غب ا لةبدفلث اةنىلا 4991ا ىاظفال ةب االمليب ااR.Kalpanا لمليب اا
لملؤةساد عفرالدادث ا D.Norton.KPM Gا ادكازيفاةالةىلاةلأتا أ ات أالا ىالثن ا مهراأؤةيىلاماتااأااتنفلا لد بظ لا
لملبدفرال أمهظنيتىلاأاااماا ةتتلااةلل .ا لاللالدفالةىلابعظالدا ع ناانالملياظااباظفض نااة ز اأيتن امالدبةتتلا ىاعي با
لآللمه ازااظاد نا اا ةفمياظ لةنازاالدبةتتلالمل يلا لدبةتتلالدي ي.ا لامسحاازإجي ةاأؤشمهااةل اش أااظيقياد ياظاانظمهراةمهظيىلا
ت أ ىلاع لان طالملؤةيىل.30ا
دةفا فأتازق ىلال ةل الملب لةنامالدافلظىلاتأةلرادبةتتلالإلةرتل تجتىلا ل ةل امثاحت دتاات ازيفاإبانظ ماد بيتاا ي حازن مها

لإلةرتل تجتىل احتفظفال فل الدي تىلادنيااامهةامالملنظ ىل ا متناة ت لا ي فا ىالدةت ةر.31اا
ا

 .IIالمحاور التفاعلية لبطاقة األداء المتوازن:

ااالدبقمهقاإبا هالحمل ااجيفاازن اا بالدبيمهظفازاق ىلال ةل الملب لةن ا هال لارا يالملة زااد ني

ىلالبجن ت ظىلا Balanced

)ScoreCard (BSCا يينا" مهمجىلالدن لظ ا لملت لا إةرتل تجتىلالملنظ ىلاما اراجم ىلات أ ىلاأااأؤشمهللال ةل ".32اا
اأ اأأأ نالدي مهيااتيمها ازأهن ا" ا ارا ااطمهااالجل اأن ا الدفامىل ا لدبيجتاا) (scoreا ظيينالدمه لالملنج امازق ىلالدةت سا اقا
لملي ظاالمل ض ىلادأل فل ا لدنب ليتا لدبةتتلالدة للاد فام لالمليج ىلامالداق ىلاظينيسالدب لةنازاالديفظفاأاا ن مهال ن قىلامالملنظ ىلا
لمل اتىلاماحتةتقا تىلال ةل الدفي ل".33ا
إناBSCا ت اظفلالمس ا ا ارا اااةلراأ ض ىلاحتتا صمه الملياظاا ادثا ا:34اا
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الدب لةنازاالملؤشمهللالمل دتىلا غاالمل دتىلادبةتتلال ةل امالملفىالدةصاا لملفىالدق ظا.اا مهمجىلالإلةرتل تجتىلاما اراا فل اأ ةىلاد نف ظاان امه ا ىات اىلالخلق طاأااا ىاإبااةفا.اا لدب لةنازاالدات ىلالخل امتىلالملبي ةىلاز دي ال ا لملي لاا لدات ىلالدفلل تىلالخل ىلاز دي ت لالدفلل تىلا لدبي لا لدن .ااا لدب لةنازاالملؤشمهللالإلةرتل تجتىلالدة لفرا لمل م ةرامالملةفأىل ا) (Lead indicatorsا اياأة ظتسالمهت لال ةل الد ا ي فا ىالدبناؤاز ةل ا لملؤشمهللالدي تىلالدب زيىلالمل م ةرامالملؤلمهرا)indicatorsا(lagااياأة ظتساا فل ال ةل الد ا ااالدنب ليتاأاا مهلاللاة زةىل.ا
بني ناBSCاأاااازيىلال اا نياازنتب ا ي:ا لحمل االمل يل ال االدي ال ال االدي ت لالدفلل تىل ال االدن ا لدبي ل.اا

 1.IIالمحور المالي:ا ظ ف ا لالحمل ااإبالدبةتتلا لإلم زىلا اا مج ىلاأاالدبي ؤبل (35ااعةةتالملؤةيىلالملن اعا لدنب ليتالد ا امهضيا
لملي لا؟ اأ فالملؤةيىلاأااة قالمل ل؟ا ااتتفا اف ا ارالملؤةيىلاماا االملي لا؟)اا
ظأيت ا ت س ا ل الحمل ا اأا الالل اجم ىل اأا ال فل الب بص ةظىل ا صار الملفى ا لد امينيا اان ا بغا احبيب ا ق ح الدن ط ل اا ا
لإلةرتل تجتىلا(أ ااا لال ل اأيفلالدن اا لال لالحملةقاأاالملنبج لالجلفظفر)ا حبيبالملمهع ىلالد ا تاإدت اة اراعت را
لملنبج لااإالات نتاماأمهع ىلالدنضيتااي ةراأ اظيبي االدنبتجىلالدص اتىل ال أشالإلمج يل الدةت ىلالملض اىلالب بص ةظىل الملمهة ةظىلاأيفلا
لدي لفا ىالبةب ا.ااأ اإالا

تاإبالملمهع ىلالدن لتىلااغ دا اأ اظبلالدرتتت ا ىالملؤشمهللالمل دتىلا صارالملفىاتمه تفالخل ظنىلاأ ال.ا

.2.IIمحور العمالء :ا افياا يفىلالدبيتاالوفظثالمل ظفاأاالدين ظىلاإلاض الدي ال ا ل ةل الملنخفضاما لالملنظ ااأؤشمهاالتييا
د رتلمعالملةاا اعىتا إنازفلالدص ارالمل دتىلالو دتىلامتفر.ا ظيبقتعالمل ياازفضاا لالحمل ااحتفظفال م ل المليب فاىلاأاالدي قا ت دكا
لملؤشمهللال ةل ا هال م ل .ا ظييىا لالحمل ااإبا ةتتلاجم ىلاأاالجل لنباأ ا36ا(تتفاظنظمهالد ز لااإبالملؤةيىلا أفىااض لا
االفأ هت ؟ ا ااجندتالملؤةيىلاماأ لم ىلالملن ايا؟)ا
ظبلا ت سا لالملنظ ااأاا لاللالوصىلالدي تىل الملمهة ةظىلاعيبال م ل اأيفلالملمهة ةللااض الد ز لاا أيفلالد ا ادفظ ل.ا

.3.IIمحور العمليات الداخلية :ا ظادثا لالدايفا ااتتفتىلاةظ ةراتف را اي دتىلالدي ت لال ة ةتىلالد احتةقال فل الإلةرتل تجتىلا
ي حازبةفميالفأ لاجت بالد ز لاا ض االملمهة ةاد ي لاا ادكاأاالاللا ةتتل37ا(أ ا ياأص ةاالدة را لدضيفامالدي ت لا

لدفلل تىلا ل ة ةتىلامالملؤةيىل؟ ااتتفاظبلا مهشتفالدبني دتف؟ ا أ ا يالدي ت لالحمل اظىلا أفىا فاهت ا ىالد ا امببق ا لالد ز لا؟ اأ ا
يالدي ت لالد اجيباانا بف قاات الملؤةيىل؟اا
نةيلالملؤشمهللالد ا ةتسا لالحمل ااإباثالثىلاامه ح:اا
 امهحالإلزفلح:ا ظ بلاخب قاأنبج ل اختفتضالدبني دتفا ظ جعالدن .ا أاازاالملؤشمهللالمليبي ىلاما لالدفمهحا فةالملنبج لا
لجلفظفر اآم لا ق ظمهاأنبج لامفظفر ا فةالدمهلصالمل ة ىل.

 امهحالدي ت ل:اظمهت ا ىا صنتعا ي تلالملنبج لاد ز ل ااحتياالجل ةر اختفتضاآم لالدبي تلاأاالاللا ت ساأيفلاأمهة ةظىلا
لملنبج ل اأيفلالمليتب اآم لا ي تلالملنبج لاد ز لا ال ماالملب ةطاإلنب جاط اتن اارتللا فمالدن ط.
 امهحاأ ازيفالداتع:ا ظنيمهسادب ااالخلفأ لا لملي فللاد ز لاازيفالداتعاا ا نفالدبي تلا ظة سااةل ا لالدفمهحاأاالاللالملفرا
لدالةأىلادبي ظضاا ا ص تحالملنبج لالمليتاىل الدي لالدضمه اظىلادبي تلالد ز لااتتفتىلالةبي لالملنبيت.ا

.4.IIمحور التعلم والنمو :ا حيفةا لالدايفالجمل بلالد اجيباانا افحاات الملؤةيىلاأااامااحتياااةلل ا حتةتقامن امالملفىا
لدق ظا.اظضلالدبي لاثالثىلا ن مه:ا ل امهلة ال نظ ىلا لإلممهل لل ات اظني فال االد ز لاا ل االدي ت لالدفلل تىلا االدفج رالمل م ةرا
زاالدق لالو دتىلادألامهلة ال نظ ىلا لإلممهل لل ا لدق لالدضمه اظىلادبةفماعةتةيامال ةل .ا ملألا هالدفج را ىالملؤةيىلالبةب اا
اد ظ ةراأؤ الهتل ا حتيااانظ ىلاأي أ هت ا يفظااإممهل لهت ا ظييىا لالحمل ااإبا ةتتل38ا( ااد ؤةيىلالدةفارا ىا
ما ني ظاا
لبزبني ا؟ ا ىالدبي ل؟ تتفا ة يالملؤةيىلا فاهت ا ىالدبغتاا لدبدياالمليبةمه؟ ااتتفاظبلازن ا ن تىلالملت رالدبن ايتىل؟).ا
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ظأيتالدبةتتلا ىااة سالملؤشمهللالدب دتىل:ا أة انىلاة كالدي أ اا ىااة ساأيب ىالدبني ظاا لدبأ تا الةبةص للا أؤشمهللا
لدمهض ادفىالدي أ ا اأيفلاة النالدي لا(نياىلالدي لالملغ ةاظا) اإنب متىلالدي ل اا لال لاد ي أا ااي دتىلانظ مالملي أ لا لد يا
ظة سامبيفلالدي لال ة ةتاالد ظاا ب امهادفظ لاأي أ لاع لالد ز لا الدبدفت ا لبةبةالدتىلا لد ياظة سازيفةالب رتلع لالملةفأىلا
أااطمه الدي أ اا لد اعضتتامبب زيىلامفظىلاأااطمه الإلةلار اأيفلال م االحملب ظىلاد ني اآلا(ة ل اامهةظىلاا امج تىل).ا
إنا ف BSCادتساإ فلةالإلةرتل تجتىل ازاا مهمجب ا إةأ م امالحمل اال ازيىلاما اراا فل ا ا لا ز ىلاد بنفت .اا
بصاال زي ةال ازيىلاد اق ىلاات ازتن اأاالاللا ال ىلالديابا ل ثمه اعتثاظف لاتاازيفالآللمها ي لاجمب يىلاما ت سا
أفىاحتةتقالإلةرتلجتتىل.اا
ظؤتفاتااأاا  Nortonا  Kaplanا انا يجتاا حتةتقالحمل ااظبلاز نياا ي ي ياأاااةفااإباا ىاعتثا ي حام ةالدبي لا لدن ا
زبدياالدي ت لالدفلل تىلامم اظؤةياإباةظ ةرااض الد ز لاا ز دب يلاظ دفامالدن ظىلالدنب ليتالمل دتىلالد احتةقااض الملي لا.اا
ظ ضحالدا ع ناأاالاللاةالةىلان مهلاماتب هب ال لااانالإلط االمل يلا فا اازنج حا نفأ ات نتالإلةرتلجتت لالدبن ايتىلاأانتىلا
لالمل ةظىل ااأ الدت مااإنالدةت ىلالمليبفلأىلاظبلال ة اأاالاللا ق ظمهال

ىال بن ا إةلارال

لالملين ظىلالد ان ةالاأ اظني نا ا أثالا

أا شمهلا ىالدنب ليتالمل دتىل.ا دنياا ؤثمهالدبديتن لالد ا ةعا ت اأاالاللاةالةاا ال لالديابا لدنبتجىل.39اا
ا

رابعا :مقارنة بين أدوات التقييم والمتابعة لمراقبة التسيير التقليدية والحديثة:
إناا اااة للاأمهل اىلالدبيتااد بةتتلالمل د ةرامالتطاظب ت از د ا لا لدن الخلقىالداقي امالدبنيتفاأعالتطاظب ت از دن ا
لديمهظعا لدبن اسالد فظفا لدبغاالملف مئ اامهضاضمه ارالدادثا اااة للامفظفرا بن ةباأعا هالدظمه .ا باظيينا لالبنبة لازأيا
ع لاأاال ع للاانا هال لارا ةضيا ىال ب ازااز دينيسا ني االص لصاإعفلل ال لمهى.ا ت ا تالدبق اللالد اأيتا
هال ة للا ىا ةفماأمهل اىلالدبيتاا لد لفالدي تىل ا اثمهلا ااأمهل بالدبيتاالد ياظيفالمليب االدفلل ياد ؤةيىل.ا ةبي حا
هالملة انىلازإ ااادكام ت .ا
ةت خصالجلف لالمل ليلاا لانة طالملة انىل.ا

الجدول رقم  1مقارنة بين أدوات التقييم والمتابعة لمراقبة التسيير التقليدية والحديثة
أدوات التقييم الحديثة

أدوات التقييم التقليدية
 -1على مستوى األهدا :

 -1على مستوى األهدا :

 -التحقق من مالئمة اإلستراتيجية مع العمليات واألهدا تقليدية.

 -التحكم المسبق في اإلستراتيجية واألهدا

 -ردة الفعل بطيئة ومتأخرة.

 -تنفيذ ومحاكة الوضعية.

تعقيدا.

 -تنفيذ ومتابعة المخططات.

 -تفسير النتائج يكون انطالقا من معطيات داخلية.

 -ردة الفعل سريعة وتوقعية.

 -مساهمة األشخاص قليلة وممركزة.

 -االعتماد على نظام التكوين والتدريب.

 االعتماد على معطيات كمية. -االعتماد على أنظمة الجزاء والعقاب.

نوعية تترجم الحقائق األكثر

 التفسير يكون انطالقا من معطيات خارجية. االعتماد على معطيات نوعية. -مساهمة تفاعلية وغير ممركزة.

 -أهدا جزئية.

 -أهدا شاملة.

 -2على مستوى الوسائل واألدوات:

 -2على مستوى الوسائل واألدوات:

 -االعتماد على نظام المعلومات المحاسبية.

 -االعتماد على نظام يعالج المعلومة كمادة أولية نصنعها.

 -معالجة صلبة للمعلومات.

 -البحث عن معلومة شفافة صاعدة ،نازلة ومشتركة.

 معالجة مرنة متعددة األبعاد انطالقا من المعطيات. -نظام المعلومات دعامة لالتصال بين الوظائف.

 -معلومة كمية تسلسلية وصاعدة مخصصة لكل مهتم.
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 -مؤشرات مادية ونوعية شاملة.

 -نظام المعلومات دعامة للوظيفة.

 -توجه استراتيجي باستعمال مؤشرات التقدم.

 -مؤشرات تحليلية مالية.

 -تحليل أفقي يستند إلى األنشطة والعمليات.

 -رقابة تطابق باستعمال مؤشرات االنحرا .

 -مفهوم التفاعل :اثر متبادل بين الوسائل المنظمة والعوامل.

 -تحليل عمودي يستند إلى مراكز المسؤولية.

 -الدورة مكيفة ومرتبطة بإمكانيات عمل المسيرين.

 مفهوم معياري لألدوات ،منطق عقالني ومتسلسل لتسجيل الوسائل. -دورة الرقابة والتقييم شهرية.

المصدر :من إعداد الباحثان

إنال ب ةااة للاأمهل اىلالدبيتاالدبة تفظىلا ىالملي أىلالدني تىلالد ا ااااظااجيبالد

ل؟اة ااأ ىلاانظ ىلالجل ل ا لدية ب ا

غاااننامالملة زااغقىا االدنيتفتىلالد اظبلاهب الدنج ح ا لد اال لاهب ال ة للالوفظ ىلا لةبنفلاإبالملي أىلالدن تىلالد ا يبرب اات مها
ة ىلاأااة زةب ا ي االدادثا االو لازفضااانظ ىلالدبني ظاا لدبفاظب.ا
ضلال ة للالدبة تفظىلاملمهل اىلالدبيتاا فةلا لالاأاالملؤشمهللا غ دا اأ ا ني ناأ دتىلاحت ت تىلابا ي حازبفياا لضحادالحنمهلا لا
لملالعظىل اماعاا ادثال ة للالوفظ ىلا ااأؤشمهللاش أ ىلا يقيا فياللا لةيىلاع لالبحنمهلا لالملالعظىل.ا ت اظفضاالةبخفلما
أؤشمهللاأ ماىلا ؤةياإبالدبةفمالدفلللا(اأ االجل ةرالد أ ىل الآلم ل)ا ىاأؤشمهللا ةتسالبحنمهلا لاز دنياىلاد ي ظا.ا
يفالملؤشمهللالجلفظفراات مهامش دتىلا ي حازبفيااااضااد بيةتفللالمل م ةرامالحملتطالجلفظفا ي ضااي دتىلالدفمهةاا الدةيلا
زفي دتىلاش أ ىلا ضلالدين مهالدفلل تىلا لخل امتىل المل دتىلا لدن تىلا ي اا تىلالب ص لالب بص ةيام الملؤةيىل.ا نبي لا ن اإباايا
أفىامينيااانانني أاازاال ة دتبالدبة تفظىلا ل ة دتبالوفظ ىلاما ةتتلال ةل ؟اا
إنالدة فرال ة ةتىلالد ا ض االدبني أاا ب اامالدبة تااأاالةة لمتىلالملي أىلاإبااةىناعفاممنيااأااامااض ناا صىا
مهلزطاممنياازاال نظ ىلا ز دب يلاأصفل تىلالملي أ ل.ا

خامسا :تقييم األداء بملبنة األوراس للحليب ومشتقاته باستعمال بطاقة األداء المتوازن ومراقبة الموازنات:
ب دداا تنددىلالدادددثاما عددفرا زيددىلادةق د حا ددن ىلالو تددبالد د يان ددأازيددفالبةددبةاللاماهن ظددىلالديددبتن لاازبأةددتسالدددفظ لنالد د طينا

د د تددبا أ ددبة نا.ONALAITالضددعا د لال لددااإل د ةرال تني ددىلا ددىاأددمهع با:ال باماةددنىلا4991ا متا ةيددت ناإباثدداللاة ل ظدداا
م ظىل الد نتىلاةنىلا4991ا متاات اجت تعالدف ل ظاالد اللاماجم عا دن يا لعدفا د الجمل دعالدصدن ياإلنبد جالو تدباGIPLAITالدد يا
ظضلا49ا عفر.اا
دةفاات ن اماةالةبن ا ىا عفرا(أ انىل)ال الساد د تبا أ بة نادألةا بالدب دتىل:
-1ا أ ي امالجل ىلالد مه تىلاد االةالد ا ي ينا عفلهت ا جد لاتادالاما اتدىلالعبت مد لالملد لطنا اإااظ مدفاللدبال ا دفمالدبد لةناما ةظدعا
لدق دىلالملب عددىلا دىاخمب ددفاأند طقا م د لالدد طا.اا ةددفالةدبف ةلام ددىلالد ةدطازددأترباعصدىل اماعددااالد لام ددىلالد دمهقااةىنانيدداىل ا
لالنينيدساةد ا ا دىا اتدىلالدق دبا د هالجل دىل ال دىلا انالدني ادىلالديدني نتىلا رتتد اات دمهامالد دمهق ا ظدربةا د لالدباد ظااات دمهاأداالداللا
لدني ت لالمل امهراعتثاجنف ا ةمهظا اأب هبىلامالدغدمهبا لد ةدطا يد ةلا دىالدبد ليلا79.86اددرتاد دخصالد لعدفا ا61.17اددرتاد دخصا
لد لعف.ااأ امالد مهقاااالا بيفىالدنصفاأة انىلاز جل باال لمهظاا74.76ادرتاد خص.
-2ا أدداال ةددا بالملا شددمهراماللبت ان د ا د هالديتنددىلالمل د تاالدنياددارالد د ا ي د يناأن د الد عددفرال ددىلاماجم د لا ص دمهظفاأ ددبة لالو تددبا
زيابالملن ايىلالو ةراد ةق حالخل صاممد الضدقمه اإبالدبخ ديا داا صدنتي ات تدىلا لتبف ل د ازإنبد جالو تدب.ا أ داا د لال أدمهاظبق دباع د با
لةبيج دتناعىتاظبيىنا از غال فل الملن ةراد ةق حاتنيا.ا
-7ا م ةاأصفااآلمهاد ب ظااز و تباغااأيبغاا(ع تبالداةمه)اانصتبالمل انىلاأاا لالملد اةامدفاضد تا اعتدثاباظبجد ةا%17اأداا
جم حاإنب جالد بظىل ا مي اا لالمل اةالدافظاالملب امهاع دت ادغربرالو تبالمليب اةرا زأةي ااأية دىل.اااااا
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اااااا يبربازق ىلال ةل الملب لةناأفلالااي باظي حازرتمجىلااة دىلالمل انىلا إةرتل تجت هت اإباا فل اأ ةىل از نياامينياا ت سااةل اتاا
م لتىلاأنناز د عفر.ات اجيبالدب يمه اا با ىاا فل المل انىلا لدن جتىلا اااة دب ا إةرتل تجتب ا أاامثا ظا امالحمل اال ازيىلا
د اق ىل اعىتاظبيىناحتةتقالإلةرتل تجتىلاأاام ىلا لمل لةنىلازااخمب فالدين مهاأاام ىلاث نتىلا(لجل لنبالمل دتىلا لمل ةظىل الدفلل تىلا لخل امتىل ا
لدةصارالملفى لدق ظ ىلالملفى).ا
عىتابا ب بتال ا ناةنةبصمهامامن امن ا لا ىا فةالفةا أيرباأاالملؤشمهللا ن مهالدنج حاماتاال ااأاال االداق ىل اا
ت اظاتننالجلف لالمل ليل:
الجدول رقم 2النموذج المقترح لبطاقة األداء المتوازن للملبنةا
المحاور واألهدا

المؤشرات

1

األداء المستهد

 -رقم األعمال اإلجمالي (311دج) ()1

122521

242142

 -رقم األعمال الصافي (311دج) ()2

908130

730819

 -سعر التكلفة اإلجمالي (311دج) ()3

925486

819910

 -النتيجة الصافية (311دج) ()4

 المحور المالي -خلق منافع

-74983

3

 -تحقيق نتائج

-74983

 -األصول الثابتة ( 11دج) ()2

285477

 نتيجة االستغالل)3(-)1( :

165

-74728

-423

-8.62

0.40

-26.18

-436

-08.26

-09.43

1.14

0.018

-10.03

-557

34142

31511

-21.62

معدل العائد على االستثمار )%( )2(/)3(-)1( :

0.06

معدل هامش الربح الصافي)%( )2(/)4( :
معدل هامش الربح اإلجمالي)%( )1(/)3(-)1( :
 -زيادة الحصة

-حجم المبيعات ( 311ل) ()5

السوقية

رفع رضا الزبائن

–3محور العمليات
الداخلية

-تحسين فعالية

الجهاز اإلنتاجي

تحسين الجودة

3

-

Score

285477

 نمو رقم األعمال ()%

-2محور العمالء

األداء المحقق

النتيجة

-الطاقة اإلجمالية المتاحة للمجمع ( 11ل) ()2

1395366

1395366

-قيمة المردودات 311( :ل) ()4

0

304

حصة السوق )2(/)5( :

2.74

2.19

0.80

معدل الوفاء للزبائن (عدد الزبائن)

46

41

0.89

معدل المردودات)%( )1(/)4( :

0

0.04

-

–1مؤشر الطاقة اإلنتاجية:
-الطاقة اإلنتاجية المتاحة ( 311ل)

73387

-الطاقة اإلنتاجية المخططة ( 311ل)

72396

-حجم اإلنتاج ( 311ل) ()1

38375

30714

معدل استعمال الطاقة اإلنتاجية المتاحة ()%

52.29

41.85

0.80

معدل استعمال الطاقة اإلنتاجية المخططة()%

53

42.42

0.80

 معدل الطاقة المخططة إلى المتاحة()%

98.65

73387

-2مؤشر الجودة
3

 -قيمة اإلنتاج ( 11دج) ()11

930285

747776

-قيمة اإلنتاج المعيب ( 311دج) ()11

4671

879

معدل اإلنتاج المعيب ()%( )11(/)11

1.2

1.12

 -قيمة الفضالت ( 311دج)

1

2551

 -قيمة المواد المستعملة ( 311دج)

75614

627301

41
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 معدل الضياع
-تخفيض التكاليف

0.001

-3مؤشر التكاليف
3

-4محــور
والنمــو

التعليم

0.90

900

 -مجموع التكاليف ( 11دج)

972555

827734

 -تكاليف المواد األولية( 311دج)

212121

221121

 -مصاريف اليد العاملة المباشرة( 311دج)

25541

23445

 -المصاريف غير المباشرة ( 311دج)

132413

131221

معدل تكاليف المواد إلى مجموع التكاليف

23.23

22.13

1.14

معدل مصاريف اليد العاملة إلى مجموع التكاليف

2.24

2.43

1.13

معدل المصاريف غير المباشرة إلى مجموع التكاليف

14

12.12

1.14

 -تكاليف المردودات ( 311دج) ()12

1

334

-تكاليف اإلنتاج المعيب ( 311دج)()13

4421

112

 -تكاليف اإلنتاج ( 311دج) ()14

412441

414123

معدل تكاليف المردودات()%

1

1.14

-

معدل تكاليف اإلنتاج المعيب)%( )14(/)13( :

1.2

1.11

1.22

تكاليف الالجودة ( 311دج)

34332

31114

1.11

عدد العمال ()12

112

114

-مصاريف العاملين ( 311دج) ()15

72960

75828

اإلنتاجية المتوسطة للعامل ()15(/)1

194.8

158.32

0.81

رقم األعمال المتوسط للعامل ()12(/)1

4698.74

3841.14

0.82

معدل مصاريف العاملين إلى قيمة اإلنتاج ()11(/)15

7.84

10.14

1.29

معدل دوران العمال

0

2.58

-

ا
ااااااا نالعظالدرتلمعالدنيااامااةل المل انىلا هالدينىلا ةمهظا اجل تعالحمل ا:
الحمل االمل يل:ا مهاتانبتجىلالمل انىلالخنف ض ا اظياقادناأ تااز غا 451ا%ااا ادكانبتجىلاد رتلمعالد ياأسالملاتي لا لبا ف حالمل د ظاماةيمهالدبني فىل ا لالنينيساة ا ا ىاأيفلالدي لفا ىالبةب ا اعتثا مهلمعالدي لفا ااتااةظن اا يب مههالمل انىلاازأت مهاأاا
 411ا أمهر امم ا يبن ا ت دكالو لاز دنياىلامليفلال أشالد يالخنفضااتنالدمهزح ا ااتااةظن ااأاتي لازأت مهاأا ا 511اأمهر ا اا
ل دبةفظمهلل ات ا مه اا لاا لا مهلمي اة ل اأاان عتىلالدبةفظمهللاا الدبدةتة ل.ا ز دب يلا عيبالدنب ليتاظباااانال ةل المل يلاد انىلا
فا مهلمعازصفىلاش أ ىلاع لاة ناز غال فل المل دتىلا هالدينىل.ا
ااااا د بيمه ا ىااةا با لالدرتلمعابزفاأاالدمهم حاإبااة باأمهل اىلالمل لةن لاز با ا ال اضاا ل ت مهاحتفظفلادألةا بات اااظن ا
ة زة .ا جيباانا نصبالدبصدتد لا ىاأني ن لالدنبتجىل(ا لال لا ةيمهالدبني فىل)ا ز با ا الحملفةامليفلالدي لفا ىالبةب اا
أيفلال أش.ا إااجيبالدبخفتضاأااةيمهالدبني فىلا ااعاا لال ل ا لازف اهاظبق باحت تااتااأن اإبا ن مههالملني نىلادن.ات ا
جيباإ ةرالدنظمهامال ة دتبالمليبي ىلاما ةفظمهالملاتي ل ال ىلاإالات نتا هال لاراماأمهع ىلالدبن صاا يا ي اا ىايفظفا
ن ص امالمليبةااا

لاظبي اضاأعال فل الملن ةر(ل قالملن اعا حتةتقالدنب ليت).ا

ال االدي ال :ا ظييىا لالحمل ااإباةظ ةرالوصىلالدي تىلاد انىلا ةظ ةرااض اةز لن ا فة ل.اغااانا مهلمعاعجلالملاتي لااةىاإبامهلمعالوصىلالدي تىلا ال ىلا انانصتا اماجم حالدةق حاض تاابظبيفىا.%1ا ت انالعظا مهلمي اما فةاةز لن ا لاأاال اجا
لد بظىلا عيباأ ااش ااإدتنا أيؤ لالملاتي لااإهنلا م لاإباأنبجاال لصاإااظ امه نا لا لأشاات مهاأ ا امهها لالمل انىل.ا ياز دكا
ليمهلاأ اظي ةلا %01اأااعصب الدي تىلال اجالد بظىلا(عيبا صمهحي لاأيؤ لالملاتي ل).ا إالالةب مهلالمل انىلازنفسالديت ةىلا
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لملبدفظىلامالدب ةظعاايتصاحاةز هن الد عتفامالمليبةااا لاجت االجل ىلاز د بظىل.اماعااحتيااأيفلالملمهة ةللاإاااننا ة ص.ا ينيسا
هالدنب ليتالدبدةتقالجل ليا فل ا لالحمل ا.ا
ااااا زن لا ىاأ ةاقا دا غال فل المليقمهرا لالحمل اانةرتحا ىالمل انىلالإلممهل للالدب دتىل:ا
 ا فمالبتبف از داتعااديب ازااجيبا متنالجل ةادب ةتعالد انيىلالدب ةظيتىلاةيت ادب ااالملنبج لامال أ تاالملالل ىلاد يب كالدن لي.
ا لدبيمه ا ىالبعبت م لالمليبةا ىلاد ز لااأاالاللا ني تفالب ص بلاهبل.-ا ااعال ب أ لالد ز لااز أنا نظتلالملاتي ل اأاالاللاابحالدصنف قالإلدنيرت يناد ني ىا لب ارتلع ل ا لةبخفلمامن اج

servqual

دةت سااض الد ز لا.ا
ال االدي ت لالدفلل تىل:ا اةىااي دتىلالجل ةالإلنب مياةلل اة نالمليب ىالملق باإاا ة صتاأيفبلالةبغاللالدق ىلالملب عىلاة ل الدفي تىلاا الملخققىلاإباأيب ظ لاأبفنتىل.ا حتيااأيفلالإلنب جالمليتباإاا مهلمعا ةمهظا اإبالدنصفا االدب ي ل.ااأ اأيفلالدضت حا
ابض فا111اأمهرا ااأ امتا ةفظمهه.ا جنفااناأيظلاأيفبلالدبني دتفات نتاأمه فيىلا االملب عاز ةب ن الدايضاأن .ا
اااااااااااااااا لةبق تالمل انىلااناحتةقام لاأاال فل المليقمهرا لالحمل ا ا نةرتحا ت ازف ان اأ ظ ي:ا
ا نظتلا امهقاد ادثا لدبن تىلا لإلنب جاد ادثا اااة دتباات مها ق الامالدمه زىلا لبةبي لال أ ااد ج ةالإلنب مي.ا ادكاأاالاللال ق ا تفىل امفظفر ا( تفىل الدادث ا لدبن تىل) ا ى اأيب ى المل انىل ا ضل اإط الل اأبخصصىل ا أف أىل از ة لا اأبق ار(لإل الم الآليل ا
زمهجمت ل ااحب ل).
الدادثالمليب مها اال ةا بال دتىلاد تاا لدي اا ىالدبدياالدفلللاد ج ةر.ا إ ةرا نفةىلالدي ت لالإلنب متىلاز نيااظي حاز عرتلماآم لالدبي تلا لحمل اظىلا ىالبنضا طاما هالآلم ل أاا ن انةرتحاإض اىلاأؤشمهاآلمهاد ي ت لالدفلل تىلا اأؤشمهال ماالد ياأاالالدناحتةتقا ف اختفتضاآم لالدبصنتعا لدبي تل.
 ا لدي اا ىاختفتضالدبني دتفاأا الالل ا ة تصالدين مهالد امينياالديتقمهرا ت ا مياا ني دتفالدالم ةر لملمهة ةللا لإلنب جالمليتبا لدفضاللا صااإبالدصفمه.ا مينيااادكازبقاتقااة بال ف االخل سادقمهظةىلالإلنب جامالد تالحملفة.
ال االدبي لا لدن  :ظييىا لالحمل ااإباةظ ةرااض الدي أ اا ق ظمهاأي اا لا أق زةىلاا فلا لاأعاا فل المل انىل ا ني ظن لامب احيةقاا باةظ ةراأي اا ل.ا لالنينيساة ا ا ىا
ل فل الملن ةر.ا ت ااشمهن اة زة ااإنالمل انىلابا ب امها ىاأت لنتىلال ىلادبني ظاا
إنب متىلالدي أاا أيفلازة لناز مل انىل.اا
ت اني لااإناطمهظةىلا اازق ىلال ةل الملب لةنا ني نازصفىلا ص فظىلاعتثا ؤثمهام ةالدبي لا لدبق ظمهامام ةرالدي ت لا لخلفأ لا
مم اظؤةياإبام بااتربا فةاأاالد ز لاا ز دب يلاحتةتقالدنب ليتالمل دتىلالملمهم ر .ا نالعظاادكامالمل انىلاعتثاانالنيفلما هالجل ةا
لدبي ت تىلا لدبفاظيتىلااةىاإبا فاالدني ااأاالدق لا اةفلنالديفظفاأاالد ز لاامم النينيساة ا ا ىالدنب ليتالحملةةىل.اا
أننا ىاإةلارالمل انىلالدةت ماز إلممهل للالدب دتىلالد اينين اأااحتةتقاا فل ا لالحمل اا ز دب يلاا فلا :ا
اأاالاللاختصتصازمهلأيتادبني ظن ل.
ا ن تىلاأي ا اأ فت اا هتت ىلالمل فااد بي أاالإلدنيرت ينا ادكازبأ ت لا فاظا لا ىالدمهلصىلالدف دتىلادةت ةرالو ة ب.ICDLاا عمهصالإلةلارا ىاإجي ةالملن خالملن ةبادألامهلةادبن تىلاانفي لا ق ظمهااةلل ل.ال ب مالإلةلاراز ني يا أةرتع لالدي أ ااأاالاللاابحاةجاال صاد دك.ا ظفالمل انىلاز انيىلال ص بلاةلل تىلا ي حامبمه االملي أ لاز نيااةمهظعا جل تعالمل فاا لدي ل اعىتاظبيىنااناظبيمه اتاا لعفاأن لا ىال فل الملق باز غ

أاامثاظي اا ظيمهحا تىلالخت االدةمهلالل.ا
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-امياالديال ىلازاالدمهلتسا لملمهؤ ساأنيج ىلا بيلاز بعرتلمالملبا ةل

ىالدمهلتسااناظني ناأيب الاات مهاأاات نناأةمهال.

اةظ ةرااض الدي أ ااأاالاللاإشمهلت لامالدةمهلالل ا لاةتد لاات مها ىاحتةتقالدي ا.ا فاظبالدي أ ااز نيااأيب مهامل لتاىلالدبغاللالدات تىلالديمهظيىلا لملبي ا ىل اأاالاللا نيتااجلنىلاد نظمهامالعبت م هتلاأاالدف اللالدبفاظاتىل.
ن اامال لااإباانا هالداق ىلالملةرتعىلا اةىال دىلاا دتىلاأب لضيىلا حتب جازصفىلاأيب مهراإبالدبدياا لدبق ظمه اا دبؤةياأ ب ا
الدبةتت ي.ا
ز نياات أاا ة تلاما ةتتلال ةل ا ن مهالإلةرتل تجتىلاجتبا ف ت ازأة باأمهل اىلالمل لةن لالد ياظني اا
زيفالدبةتتلالملفصاا ةل اخمب فا ن مهالبةبغالل از لةقىلازق ىلال ةل الملب لةن امينينن اما هالملمهع ىلا ةتتلااةل البةبغاللازصفىلا
إمج دتىلا حتفظفااةا زنا إممهل ل نازبقاتقااةلراأمهل اىلالمل لةن ل ا فامتا جت تعالحنمهلا لاخمب فالدين مهامامف لا لعفات اظ ي:ا
ا
الجدول رقم  3التقييم الشامل ألداء االستغاللا للملبنة

االنحرافات

األسباب

اإلجراءات التصحيحية

انحرا المبيعات)(1

الكميات المباعة ()11

مراجعة التقديرات

انحرا مصاريف التوزيع)(2

الكميات المباعة()11

مراجعة التقديرات

انحرا المواد األولية و مواد صناعة األغلفة)(3

الكميات المستهلكة ()17
تكلفة الوحدة ()5

مراجعة التقديرات

انحرا مصاريف اليد العاملة)(4

تكلفة الوحدة المنتجة ()%111

تخفيض نصيب الوحدة المنتجة بزيادة

أسعار البيع ()5

مصاريف الوحدة المباعة()2

انحرا حليب األكياس ()%42

انحرا حليب القارورات ()%41

انحرا المصاريف غير مباشرة)(5

مصاريف غير مباشرة للوحدة المنتجة ( )%111انحرا

حليب األكياس ()%24

انحرا حليب القارورات ()%24

اإلنتاج.

تخفيض نصيب الوحدة المنتجة بزيادة

اإلنتاج.

المصدر :إعداد الباحثانا
اااااااات نااةل البةبغاللاما أناغااأاللل ا يابا ماادكات ا اأالعظالدني ت لاز دنياىلاد اتي ل أص اظفالدب ةظعا لمل لةا
ا
لمليب نيىل ااأ اأص اظفالدتفالدي أ ىلالملا شمهرا لملص اظفاغاالملا شمهراابياباماادكا ني فىلالد عفرالملنبجىلانبتجىلادرتلمعاعجلالإلنب ج.ا
اضفاإباادكازتنتانب ليتالدبد تااانالمل انىلا ي يناأ نيالاتاال ا مالدبةفظمه اإاا ة مالجل لالملينتىلاز ضعا ةفظمهللاغااأنقةتىلا با
ا غ اازفل ات ااهن ابا ي اا ىاحتيتن اا ا ىال اال ب ةاأ امتاحتةتةناد ينىلالمل ضتىل از با ااانا هال لاراا مهباأ امينياا
د ل ع.ا ىااة ساادكاةتبلالدرتتت ا ىام نبالدني ت لاما ص ان ادإلممهل للالدبصدتدتىلالمل نياالخت ا ادبيفظاالد ضيت لاغاا
لملمهغ باات .ا
ااااا دةفامسدتااةلراأمهل اىلالمل لةن لاازبدفظفااأ لضعالخل ا ا عصمهااةا زن ا ص االإلممهل للالدبصدتدتىلالمل نينىل.اغااانا ها
ل لارا اةىااللاا لفرالف ةرا ةا با فظفران تمهاأن :ا
اظبيلالدبةتتلا اة ا هال ةلراز دبألمه اا اظبلازيفالنب الدبنفت ا(لبةبغالل)ا لاجييااأاالدبصدتد لاباأيىنا اا ياةبني ناد فرتللالمل لدتىلالد ا فابا بنيمهااات انفسالبحنمهلا ل فا ظ مهااعفللامفظفراظي ةاأي الدبةتتلا ةرتحا صدتد لامفظفر.ا لدبةتتلا
لدي تلاظفمهضااةراايااةمهظيىل اا اظىلا عىتا تين.ا
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 ا ظيبغمهقالدبد تاالملفصاادالحنمهلا لا ب اط ظالا فاباظؤةيامالدن ظىلاإبانب ليتاأ ةىل مم اااااظؤةياإبا فاالدني ااأاالد تالجل ة ا جيياالمليااحيساز دضجمها بتالد ا ا ظفةفالدبةتتلاالتبن.ا دتحاانناأاالدن عتىلالدنظمهظىلاجيبالدرتتت ا ى البحنمهلا لا
لمل ىل اغاااننامالد ل عاظصيباحتفظف .ا
اأفىا دىلالملي ظاا(لدبةفظمهلل)ا ز دب يلا دىلالدبةتتل.ا الدرتتت ا ىا نصمهالدبني دتف(لجل نبالمل يل)اتأاضااإةرتل تجتىلا إغف لالجل لنبال لمهىا(ت جل ةر ل ما لدي ال لدي ل)الد ا يفاأااا لالملؤشمهللالد ا ي لاماحتةتقالمل لظ الدبن ايتىلاد ؤةي ل.ا
ا بيلااةلراأمهل اىلالمل لةن لازنظمهراضتةىلامالدبةتتلاإالاباظبيفى ا لملفىالدةصا ا از دكاظغفاال فل الد أ ىلاد فىالدايتف.اااااااتاا هال ةا باجتيااأاالدضمه ارامبني نالدادثا اااة للاالمهىامالدبةتتلا ي حازبف ةيالدنة لصالد ا بال ةلرالدي زةىل
ا
ني ناات مهامش دتىلا إزمهلةلادأل فل ا إةرتل تجتىلالملؤةيىل.ا يبقتعااناا لةنازاالملفىالدايتف ا لملفىالدةصا ا ضلا فةلا تالاأاا
لملؤشمهللالد ا ي حازبةفميال ةل ا ةضيا ىا بتال ا نا جتي اأمهت را ىالدنة طال ة ةتىلاد نج حاما نفت الإلةرتل تجتىل
أبن ىلاجت عازاالجل لنبالمل دتىلا لمل ةظىلالدفلل تىلا لخل امتىل ا ةفمي اظني ناز نياام لبا اي لا مهل هت اة ىلا ةمهظيىل.ا

لاأ ا امهها

زق ىلال ةل الملب لةن ا اأ ا ظؤتفاضمه ارالدبني أاازاال ة للالوفظ ىلا لدبة تفظىلاملمهل اىلالدبيتااأاااماا ةتتلاش أاا اي ل.ا
الخاتمة:
ديبالحملتطاة الااة ةت اماحتفظفااة دتبا اة للالدمه زىلامالملنظ ل اا ةفا تال ة للالدبة تفظىلادبةتتلال ةل الد أاا
د ؤةيىلا( لدبد تاالمل يل الدبة اظمه اأمهل اىلالمل لةن لالدبني دتفالمليت اظىل)ازنج حامازت ىلاأت الدب ةعامالدةفاللالإلنب متىلا إةلارالدي ت لا
أاااماالدمه زىلا ىالدبني دتفالد ات نتالد غاالد غااما كالدفرتراجل تعالملؤةي ل.ا ة فلا هال ة للاإةلارالملنظ لا ىا
حتفظفال فل المل لاةا ل ةل المليب ف ا ة لتاماحتفظفال ةا با لمليؤ داا االبحنمهلا لالد لاةرامال ةل الدفي ي ا تا
ىاإجي ةالإلممهل للالدبصدتدتىلالملن ةاىل .ا لةبي نالمليا ناما ةتتلااةل الملؤةيىلازيفر اأؤشمهللاطغى ا ت الدق زعالمل يل ا لملفىا
لدةصا.ا
نفأ اا ادتالدات ىلاات مها يةتفلا لشبفلاات الملن ايىلا ي ا تاات الدبغاللامالملنبج لا اا لقالمليب نيا ا ا يفا
لملي أىلالحمل ةاتىل الملؤشمهللالمل دتىل الملفىالدةصااد عف لات اااد دنيلا ىال ةل ازاا ق بال أمهالدادثا ااأي أىلال امتىلا اا
لملن ايا الدي ال المل اةظا ...ت دك الدبفنيا ام الملفى الدق ظا ا زن الةرتل تجت ل ا ي ح ازب ع ا لبةبيفلة املف مآل المليبةاا اغاا
ل تتف.ا
ج لال ة للالدبة تفظىلا ىا اااأ اا هالملي أ ل ا ت نا لاةاا امالدادثا اااة للامفظفرا بن ةباأعالدظمه ا
لجلفظفر ا يفازق ىلال ةل الملب لةنا مفل لالدةت ةراإعفىاأنبج لالديصمهالوفظثا أاازاال ة للالمليبدفثىلاما ةتتلالدفل .ا
يت لا هال ة للازني هن ا ةارا ى:ا
اةفالدفج رازتتالملفىالدق ظاا لملفىالدةصااأاالاللا اينالدب منالإلةرتل تجيا ازطالإلةرتل تجتىلاز مل لةنىل.اااااااا إض اىلاأؤشمهللامفظفراغااأ دتىلا ي حازإ ق ا اراا ضحا اال ةل ا زيفةالف ةا ف ةظ ادب بتال ا نااثن الدبةتتلا لدرتتت ا ىاأ اظربةال ةل .ا
ا اااأي أ لاةلل تىلا ا لمهىال امتىلا لد ا بي قاز دي ال ا لملي لا.ا-اازطالدنب ليتامبدمهت لال ةل .ا

45

أهمية التكامل بين أدوات مراقبة التسيير في تقييم أداء المنظمات وزيادة فعاليتها

غااانا هالمل ت للابا ييناز دضمه اراإدغ ا لدةض ا ىال ة للالدبة تفظىل اا ةفازتنتانب ليتالملة انىلازاال ة للالدبة تفظىلال ة للا
لوفظ ىلادبةتتلال ةل اانا هال لارا ني االدنةصالد يا اةامال ب ا انناأاال اضااد ؤةي لاانا يبيااز دن ااماآنا لعفا
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