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 ...  ِبٟ٘ ثغبلخ األ٘ذاف اٌّزٛاصٔخ ِٚب فبئذرٙب؟ 
What are the Balanced Score card and its usefulness? 

 
 ٌٍّؤعغخ (ِضاًل ع٠ٕٛخ) دٚس٠خ أ٘ذاف ٌزؾذ٠ذ ٚع١ٍخ ٟ٘ ، Balanced Score Card اٌّزٛاصٔخ األ٘ذاف ثغبلخ

   ... األ٘ذاف ٘زٖ ػٍٝ ٚاؽذ عبٔت ال٠غغٝ ثؾ١ش ،
 

 ، اٌمبدِخ األػٛاَ أٚ ٌٍؼبَ ٔضؼٙب اٌزٟ األ٘ذاف ِٓ األعذ ٔص١ت اٌّبد٠خ ٌأل٘ذاف ٠ىْٛ ، األؽ١بْ ِٓ وض١ش فٟ
 ٌٚىٓ ، اٌّبد٠خ األ٘ذاف أ١ّ٘خ لٍخ ثغجت رٌه ١ٌظ ... اٌجؼ١ذ اٌّذٜ ػٍٝ ع١ئخ ٔز١غخ إٌٝ ٠ؤدٞ لذ ِب ٚ٘ٛ

   ... اٌجؼ١ذ اٌّغزٜٛ ػٍٝ وض١شح صؼبة اٌّؤعغخ ٚاعٙذ ٚإال ، ثٙب اٌؼٕب٠خ ٠غت أخشٜ أش١بء ٌٛعٛد
 

١َُّضٔب ػٍٝ ُٔؾبفظ أْ ثذْٚ رٌه فؼٍٕب إْ ٌٚىٕٕب ، اإلعزضّبس ػٍٝ ٚاٌؼبئذ اٌشثؼ صبفٟ ص٠بدح ٔؾبٚي اْ اٌُّٙ فّٓ  َر
 ػٍٝ إٌّبفغخ ػٍٝ لبدس٠ٓ غ١ش ثإٔٔب عٕفبعأ فئٕٔب ، أٔفغٕب رغ٠ٛش ٚٔؾبٚي ، اٌؼّالء إسضبء ٚٔؾبٚي ، ثٗ ٔمَٛ ف١ّب

   ... اٌجؼ١ذ اٌّذٜ
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 ...  اٌجغبلبد األسثغ ٌأل٘ذاف اٌّزٛاصٔخ 
Four cards of the balanced objectives  

 
   ... (1992 فٟ ٔٛسرْٛ د٠ف١ذ ٚ وبثالْ سٚثشد) ِٓ وً إلزشؽٙب ، اٌّزٛاصٔخ األ٘ذاف (ثغبلبد أٚ) ثغبلخ

 

 ِٓ رزىْٛ (األص١ٍخ صٛسرٙب فٟ) اٌّزٛاصٔخ األ٘ذاف ثغبلبد ... اٌّؤعغبد ِٓ اٌؼذ٠ذ فٟ إعزخذاِٙب ٚإٔزشش
   ... ِٕفصٍخ ثغبلبد أسثغ

 

 ، األعً ٚاٌغ٠ٍٛخ اٌمص١شح األ٘ذاف ث١ٓ اٌزٛاصْ ثغبلبد األسثغ رؾمك ثؾ١ش ، ٚاؽذ ٌّغبي أ٘ذافًب رؾٛٞ ثغبلخ وً
   ... اٌؼًّ ثزغ٠ٛش اٌخبصخ ٚاأل٘ذاف اٌّبد٠خ األ٘ذاف ث١ٓ ٚوزٌه

 

   : اآلتية المجاالت تغطي األربع البطاقات هذه
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  Financial Score card... ثغبلخ األ٘ذاف اٌّب١ٌخ  -1

 
 إٌمذٞ اٌزذفك ، اٌشثؾ١خ ، إٌّزغبد رىٍفخ ، اإلعزضّبس ػٍٝ اٌؼبئذ ِضً ، َثؾزخ ِب١ٌخ أ٘ذافًب رؾٛٞ اٌجغبلخ ٘زٖ

 

   ... اٌّخزٍفخ اٌّب١ٌخ ٚاألسلبَ اٌّب١ٌخ إٌغت رٌه ٌم١بط ٠ٚغزخذَ
 

  ، اٌشثؼ صبفٟ ل١ّخ ػٍٝ فمظ سوضٔب ٌٛ فّضاًل ، اٌؼًّ أداء ػٓ ٚاٌّؼجشح اٌّّٙخ اٌّب١ٌخ األسلبَ إخز١بس اٌُّٙ ِٓ
 ثؼض رىْٛ لذ وزٌه ... ل١ٍاًل اإلعزضّبس ػٍٝ اٌؼبئذ ٌٚىٓ وج١شًا ٠ىْٛ لذ اٌشثؼ صبفٟ ألْ وبف١ًب رٌه وبْ ٌّب

   ... اٌُؼغشح أٚلبد فٟ إٌمذٞ اٌزذفك ِضً ، ِب ٚلذ فٟ ِّٙخ اٌّب١ٌخ األسلبَ
 

 اٌّغب١ّ٘ٓ ِغزؾمبد رؼظ١ُ ٚٚظ١فزٙب ٌٍشثؼ أعبعًب رٙذف اٌّؤعغبد ألْ .. ِب١ٌخ؟ ِؤششاد ٔغزخذَ ٌّبرا
 إعزّشاس٘ب ػٍٝ رؾبفظ أْ الثذ إٌٙب٠خ فٟ ٌٚىٕٙب ، ل١ٍاًل األِش ٠خزٍف فمذ ، ٌٍشثؼ اٌٙبدفخ غ١ش اٌششوبد أِب ...

   ... وبف١خ ِٛاسد ٚعٛد ػٍٝ ثبٌّؾبفظخ أٔشغزٙب فٟ
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 Customers Score card... ثغبلخ اٌؼّالء  -2

 
 خذِبد أٚ ِٕزغبد عش٠ك ػٓ اٌؼّالء سغجبد رؾم١ك ِضً ، اٌؼّالء ثئسضبء رزؼٍك أ٘ذافًب رؾٛٞ ، اٌجغبلخ ٘زٖ

   ... ثّٕزغبرٕب اٌّؼشفخ ص٠بدح ، اٌج١غ أعٍٛة أٚ اٌخذِخ رؾغ١ٓ ، اٌؼّالء ٌشىبٜٚ اإلعزغبثخ ، عذ٠ذح
 

 ، األ٘ذاف ٘زٖ ِضً ثم١بط رمَٛ ال اٌزٟ ِؤعغبرٕب ِٓ وض١ش فٟ وج١ش لصٛس رغغ١خ ػٍٝ ُرغبػذٔب اٌجغبلخ ٘زٖ
 اٌذٚي فٟ اٌّؤعغبد أْ ؽ١ٓ فٟ ، رٍم١ٙب ثؼذ اٌخذِخ ػٍٝ اٌزؼ١ٍك ِٕه رغٍت ِؤعغخ رغذ ِب فم١ٍاًل

   ... ٠ُؼغجه ٌُ ِٚب أػغجه ِٚب سغجبره ػٍٝ رزؼشف ٌىٟ ، إعزمصبء رٍٛ إعزمصبء ٌه رشعً ، إداس٠ًب اٌّزمذِخ
 

  ِزغٍجبد ثأْ أػٛاَ ػذح ثؼذ ُرفبعأ لذ ، اٌمش٠ت اٌّذٜ ػٍٝ اٌّب١ٌخ األسلبَ رؼظ١ُ رؾبٚي اٌزٟ اٌّؤعغخ إْ
 رزبثغ ال اٌزٟ اٌّؤعغخ فئْ وزٌه ... ف١ٙب ِشغٛة غ١ش أصجؾذ لذ خذِبرُٙ أٚ ِٕزغبرُٙ ٚأْ رغ١شد لذ اٌؼّالء
   سغجبرُٙ ٠ؾمك ٌّٕبفظ رذس٠غ١ًب اٌؼّالء ٘ؤالء ٠ز٘ت ثأْ ِٙذدح ٟ٘ ، ٚشىبٚاُ٘ ٚإلزشاؽبرُٙ اٌؼّالء عٍجبد
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 ...  ثغبلخ اٌؼ١ٍّبد اٌذاخ١ٍخ  -3
Score card of internal Business Process 

 
ًٛ ػٍٝ ٚاٌّؾبفظخ ، اٌذاخً ِٓ اٌّؤعغخ رغ٠ٛش ٕٔغٝ ال رغؼٍٕب ، اٌجغبلخ ٘زٖ   ٔمَٛ ف١ّب األداء ِٓ ػبٍي ِغز

   ... ػ١ٍّبد ِٓ ثٗ
 

 اٌزمذَ ٚلذ ، اٌزص١ٕغ أصٕبء اٌخبَ اٌّٛاد فٟ اٌفٛالذ ٔغجخ ، اٌزص١ٕغ عٛدح : ِضً أ٘ذافًب رشًّ لذ ، اٌجغبلخ ٘زٖ
Lead time ٟرغٛس ، اٌّٛسد٠ٓ ِغ اٌؼاللخ ، اٌزص١ُّ عٛدح ، ٌّٕزظ ِٕزظ ِٓ اإلٔزبط رغ١١ش عشػخ ، اٌزص١ٕغ ف  

 األ٘ذاف ِٓ رٌه ٚغ١ش … ، اٌّخزٍفخ اإلداساد ث١ٓ اٌزؼبْٚ ، اٌّؼٍِٛبد رىٌٕٛٛع١ب إعزخذاَ ، اإلداس٠خ اٌؼًّ أٔظّخ
   ... اٌذاخ١ٍخ ثبٌؼ١ٍّبد اٌّزؼٍمخ

 

 ال ٚثبٌزبٌٟ ، اٌذاخ١ٍخ ٌٍؼ١ٍّبد األداء ِمب١٠ظ ِٓ ٌٍؼذ٠ذ وج١ش إّ٘بي ٕ٘بن رغذ لذ ، ِؤعغبرٕب ِٓ وض١ش فٟ
   ... ٠ٕؾذس ثً األداء ِغزٜٛ ٠زؾغٓ
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 Innovation and Learning Score card... ثغبلخ اٌزؼٍُ ٚاإلثذاع  -4

 
 ٚرغج١ك ، ِزمذِخ رىٌٕٛٛع١ب إثزىبس أٚ ٚرؼٍُ عذ٠ذح ِٕزغبد رغ٠ٛش ػٍٝ اٌّؤعغخ ثمذسح رزؼٍك ، اٌجغبلخ ٘زٖ

   ... ؽذ٠ضخ إداس٠خ ع١بعبد
 

 ِٓ ػذد رمذ٠ُ ، عذ٠ذح رىٌٕٛٛع١ب رؼٍُ ، عذ٠ذ إداسٞ أعٍٛة رغج١ك : ِضً أ٘ذافًب اٌجغبلخ ٘زٖ رشًّ فمذ
   ... ٚاٌزغ٠ٛش ٌإلثزىبس اٌؼب١ٍِٓ ٌذٜ اٌؾبفض ، اٌؼب١ٍِٓ ِٓ ٚإٌّفزح اٌّمذِخ اإللزشاؽبد ػذد ، اٌغذ٠ذح إٌّزغبد

 

  ٌزٌه ... إٌّبفغخ خبسط عٕخشط ٚثبٌزبٌٟ ، ٠زغٛسْٚ إٌّبفغ١ٓ ألْ ، ٔغزّش أْ ال٠ّىٕٕب ، ٚاإلثزىبس اٌزؼٍُ ثذْٚ
   ... ثب٢خش٠ٓ ِمبسٔخ اإلثزىبس٠خ ٚلذسرٕب رغٛسٔب ِشالجخ ػٍٝ ٠غبػذٔب ، اٌجغبلخ ٘زٖ إعزخذاَ فئْ
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 ...  اٌؼاللخ ث١ٓ ثغبلخ األ٘ذاف األسثغ 
The relationship between the four goals cards 

 ٚاٌؼ١ٍّبد ، اٌؼّالء سضبء ػٍٝ ٠ٚؤصش اٌذاخ١ٍخ اٌؼ١ٍّبد ٠ذػُ ٚاٌزغ٠ٛش فبٌزؼٍُ ، اٌجؼض ثؼضٙب رذػُ ، األسثغ اٌجغبلبد أْ الؽظ
   ... اٌّب١ٌخ اٌّؤششاد ػٍٝ ٠ؤصش ٘زا ٚوً ، اٌؼّالء سضبء ػٍٝ رؤصش ثذٚس٘ب اٌذاخ١ٍخ

 

   : أػّذح أسثؼخ ػٍٝ رشزًّ ، األسثغ اٌجغبلبد ِٓ ثغبلخ وً
 ثبٌجغبلخ اٌخبصخ األ٘ذاف ف١ٗ رغغً ...  Objectives األ٘ذاف

 ٘ذف وً ٌم١بط عزغخذَ اٌزٟ اٌّؤششاد ف١ٗ رغغً ...  Measures اٌّؤششاد
 (ِضاًل عٕخ) اٌفزشح ٔٙب٠خ فٟ ٌٍّؤشش اٌّغزٙذفخ اٌم١ّخ ف١ٗ رغغً ...  Target اٌّغزٙذف

 اٌٙذف ٌزؾم١ك ثٙب عٕمَٛ اٌزٟ األش١بء أٚ اٌّجبدساد ف١ٗ رغغً ...  Initiatives اٌّجبدساد
 

 ٠م١ظ (ِضاًل) عٕٛٞ سثغ إعزمصبء ٔز١غخ ٘ٛ اٌّؤشش ف١ىْٛ ، اٌخذِخ ِغزٜٛ ػٓ اٌؼّالء سضبء ص٠بدح اٌٙذف ٠ىْٛ لذ ، فّضاًل
 غ١ش أٚ اٌؼّالء ِغ اٌزؼبًِ ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ رذس٠ت أٚ اٌؼب١ٍِٓ ِظٙش رؾغ١ٓ ِضً ِجبدسح ٕ٘بن رىْٛ ٚلذ ، اٌخذِخ ػٓ اٌؼّالء سضبء
   ... ٚصف١خ أٚ ٔٛػ١خ رىْٛ لذ ثً ، و١ّخ رىْٛ أْ ٠شزشط ال ، األداء ِؤششاد أْ الؽظ ... رٌه

 

 ِٓ ألً اٌّغّٛع ٠ىْٛ ثؾ١ش ، أ٘ذاف اٌخّغخ ؽذٚد فٟ ثغبلخ وً فٟ اٌّؤششاد ػذد ٠ىْٛ أْ ، إٌّبعت ِٓ ٠ىْٛ لذ
 ، ٌزٌه ثبإلضبفخ .. رؾم١مٙب فٟ اإلشزشان اٌغ١ّغ ع١ؾبٚي ٚاٌزٟ ، اٌؼ١ٍب اٌّؤعغخ أ٘ذاف ٟ٘ ٘زٖ اْ الؽظ ... ٘ذفًب ػشش٠ٓ

   ... ػٍّٙب ٚعج١ؼخ اٌّؤعغخ إلعزشار١غ١خ إٌّبعجخ األداء ِٚؤششاد األ٘ذاف إٌٝ ٌٍٛصٛي اٌّغٙٛد ثزي ٠ٕجغٟ فئٔٗ

14- قياس الأداء.docx
14- قياس الأداء.docx


 ...  ػاللخ ثغبلخ األ٘ذاف اٌّزٛاصٔخ ثئعزشار١غ١خ اٌّؤعغخ 
Relationship between Balanced Scorecard and Enterprise Strategy  

   ... اٌّؤعغخ إعزشار١غ١خ ِٓ ٔبثؼخ رىْٛ ، ثغبلخ وً فٟ ٚضؼٙب ٠زُ اٌزٟ األ٘ذاف فئْ ، اٌّزٛاصٔخ األ٘ذاف ثغبلخ إعزخذاَ ػٕذ
 

 ٚرم١ًٍ اٌفٛالذ ٚلٍخ اٌزص١ٕغ ٚوفبءح إٌّزظ رىٍمخ ثّؤششاد عزٙزُ ، اٌزىٍفخ رم١ًٍ عش٠ك ػٓ رٕبفظ أْ رؾبٚي اٌزٟ فبٌّؤعغخ
   ... اٌخبَ اٌّٛاد رىٍفخ

 

 ِٕزغبد رمذ٠ُ ػٍٝ اٌمذسح ػٍٝ رشو١ض٘ب فغ١ىْٛ ، اٌغذ٠ذح اٌخذِبد أٚ ثبٌّٕزغبد عَجبلخ رىْٛ أْ رؾبٚي اٌزٟ اٌّؤعغخ أِب
  ... اٌّؤعغخ داخً إثذاع عٛ خٍك ػٍٝ ٚاٌمذسح ثغشػخ

 

 رٍج١خ ػٍٝ ٚاٌمذسح عذ٠ذح أعٛاق إٌٝ اٌذخٛي ػٍٝ اٌمذسح ثم١بط عزٙزُ ، ػب١ًٌّب ٌٍزٛعغ رخغظ اٌزٟ اٌّؤعغخ فئْ وزٌه
   ... ثٍذ وً ثؼّالء اٌخبصخ اإلؽز١بعبد

 

 ال ، اٌّزٛاصٔخ األ٘ذاف ثغبلخ أْ الؽظ ... اٌّؤعغخ إعزشار١غ١خ ٌزؾم١ك ٚع١ٍخ ، اٌّزٛاصٔخ األ٘ذاف ثغبلخ رصجؼ اٌغش٠مخ ثٙزٖ
 اٌمٛي ٠ّىٓ ٚثبٌزبٌٟ ... ٚرؾغ١ٕٗ اٌؼًّ رغ٠ٛش ٚأ٘ذاف اٌّب١ٌخ األ٘ذاف ث١ٓ ِب رشثظ ٟ٘ ٚإّٔب ، فمظ ِب١ٌخ أ٘ذاف ػٍٝ رؾزٛٞ

   اٌّذٜ ثؼ١ذح اٌّؤعغخ ثئعزشار١غ١خ اٌّذٜ لص١شح األ٘ذاف سثظ ػٍٝ رغبػذ أٔٙب
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  Problems in the application... ِشبوً فٟ اٌزغج١ك 

 ?Is it really useful ... فؼاًل؟ ِف١ذح ٟ٘ ً٘
 َٔغفً لذ ٌٚىٕٕب ، ثبأل٘ذاف لبئّخ ثٛضغ ٔمَٛ لذ ، ٔؼُ .. اٌّزٛاصٔخ؟ األ٘ذاف ثغبلبد إعزخذاَ ثذْٚ أ٘ذافًب عٕضغ إٔٔب ٌٛلٍٕب ِبرا
 ، اٌّزوٛسح اٌّغبالد فٟ ثغبلبد أسثغ إٌٝ األ٘ذاف رمغ١ُ ... اٌجؼ١ذ اٌّذٜ ػٍٝ اٌّؤصشح ٚخبصخ ، اٌشئ١غ١خ اٌغٛأت ثؼض ػٓ

 ، اٌؼ١ٍّبد ٌزغ٠ٛش ٚأ٘ذاف ، ٚاإلثزىبس اٌزؼٍُ ٌؼ١ٍّخ أ٘ذاف ٌٛضغ ِضغش٠ٓ عٕىْٛ ألٕٔب ، اٌزٛاصْ ػٍٝ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٠غبػذٔب
  ...  األعٍٛة ٌٙزا ؽم١م١خ فبئذح ٘زٖ ... ٚ٘ىزا

 

 رغج١ك ٠صبؽجٙب ٌُ إْ فئٔٗ ٚثبٌزبٌٟ ، فمظ ِزٛاصٔخ أ٘ذاف ٌزؾذ٠ذ ٚع١ٍخ ٟ٘ اٌجغبلبد ٘زٖ ... ٌٍّشىالد اٌؾً ١ٌغذ بدجغبلاٌ
   ... رفشً فئٔٙب ، ٌٍزغ٠ٛش اإلداس٠خ اٌغ١بعبد

 

 إٌٝ ٠ؤدٞ ألٔٗ ، رغٕجٗ ٠ٕجغٟ أِش ٘زا .. األداء ِؤششاد ِٓ اٌؼششاد ثٛضغ ٔمَٛ ؽزٝ ، اٌّزٛاصٔخ األ٘ذاف ثؼ١ٍّخ ٔغَزِّزغ لذ
 اٌزشو١ض ٠فمذْٚ ٚال ٌٍؼب١ٍِٓ ٘ذفًب رىْٛ ؽزٝ ، ٚل١ٍٍخ ٚاضؾخ رىْٛ أْ ٠ٕجغٟ ، األداء ِؤششاد ... أداء ِؤششاد ٚضغ ل١ّخ ض١بع

 ؽبٌخ ٚفٟ ، اٌّزٛاصٔخ األ٘ذاف ثغبلخ رغج١ك ؽبٌخ فٟ اٌصؼجخ األِٛس ِٓ ٘ٛ ، األداء ِؤششاد إخز١بس ... اٌّخزٍفخ األ٘ذاف ث١ٓ
  ... اٌّشبوً ِٓ اٌىض١ش إٌٝ ٠ؤدٞ ، ٚاضؾخ غ١ش أٚ ِؼجشح غ١ش ِؤششاد إخز١بس فئْ ٚثبٌزبٌٟ ... رغج١مٙب ػذَ

 

 ... اٌّذٜ ثؼ١ذح ٚرٍه اٌّذٜ لص١شح األ٘ذاف ٚث١ٓ ، ٚغ١ش٘ب اٌّب١ٌخ األ٘ذاف ث١ٓ اٌزٛاصْ إٌٝ رٙذف ، اٌّزٛاصٔخ األ٘ذاف ثغبلخ
 ... ٠ٕجغٟ وّب األ٘ذاف ث١ٓ ُرٛاصْ ال إٌٙب٠خ فٟ ٌٚىٕٙب ، اٌّزٛاصٔخ األ٘ذاف ثغبلخ ُرغجك ِؤعغبد رغذ أْ اٌّّىٓ ِٓ ٌٚىٓ
  ... ٚاإلعزشار١غ١خ األ٘ذاف ؽٛي إٌزفبف ٠ؾذس ال ثبٌزبٌٟ ، ثبإلعزشار١غ١خ ٚػاللزٙب األ٘ذاف ششػ ال٠زُ لذ وزٌه
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