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قياس األداء االستراتيجي لمجمع صيدال لصناعة األدوية في الجزائر ،نموذج لقياس األداء
االستراتيجي باالعتماد على بطاقة األداء المتوازن من الجيل الثالث BSC III

حمزة رملي

طالب دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
جامعة سطيف ،1اجلزائر

ملخص:

بريد إلكرتوينhamzaremli@yahoo.com :

هتدف هذه ال ّدراسة إىل وضع منوذج لبطاقة األداء املتوازن من اجليل الثالث  BSC IIIوتطبيقه
جملمع صيدال لصناعة األدوية يف اجلزائر ،وذلك باستخدام نوعني من املؤ ّشرات:
على األداء االسرتاتيجي ّ
مؤشرات كمية وأخرى نوعية ،هذه املؤ ّشرات تقيس األبعاد األربعة لبطاقة األداء املتوازن.
وخلصت هذه ال ّدراسة إىل أ ّن منوذج  BSC IIIهو النموذج األصلح لقياس األداء االسرتاتيجي،
للمجمع وفق املؤ ّشرات املستخدمة.
متوسط لألداء االسرتاتيجي
وأ ّن هنالك مستوى ّ
ّ

جممع صيدال.
كلمات مفتاحية :األداء االسرتاتيجي ،بطاقة االداء املتوازنّ ،

Abstract
This study aims to develop a model of the third-generation of
Balanced Scorecard (BSC III), and apply it on strategic performance of
Saidal group of pharmaceutical industry in Algeria, using quantitative and
qualitative indicators. These indicators measure the four dimensions of the
Balanced Scorecard: financial, customer, internal processes, growth and
learning.
The study concluded that the BSC III is the best model for measuring
the strategic performance. In addition, there is an average level of strategic
performance on Saidal group according to the quantitative and qualitative
indicators.
Keywords: Strategic performance, balanced Scorecard, saidal group.
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مقدمــة:
متغري تسوده حالة من عدم التأكد ،وأمام هذا الوضع أصبح لزاما
تعيش منظّمات األعمال يف عامل ّ

تبّن منهج اسرترتاتيجي يرتت ّ فيرته وضرتع رأى وأهرتداف بعيرتدة املرتدى والسرتعي وراء قيقهرتا،
على جمالس اإلدارة ّ

لذلك اجتهت العلوم اإلدارية إىل تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية على مستوى منظّمات األعمال.

املتوسرتطة والبعيرتدة املرتدى يقودهرتا إىل قيرتاس أدائهرتا ،وقرتد
إ ّن حماولة املؤسسات للوصول إىل األهرتداف ّ

اعتمدت يف ذلك على جمموعة من النماذج اليت متّ تطويرها لتتجلّى يف أجيال بطاقة األداء املتوازن الثالث،

حولت االهتمام من البعد املايل إىل أبعاد أخرى تكتسي أمهّية يف قياس األداء.
هذه األخرية ّ

إشكالية الدراسة:

تتميّز مؤسسات صناعة األدوية خبصوصيات عديدة جتعل عملية قياس أدائها تتّس بصعوبات كبرية

وجب أخذها بعني االعتبار عند بناء أدوات القيرتاس .بنرتاء علرتى مرتا سرتبق سرتننطلق يف هثنرتا هرتذا مرتن السرتؤال
مجمـع صي ـدال لصـناعة األدويـة وفـ المش ّشـرات
الرئيسي التايل :مـا وـو م ت ـوى األداء االسـتراتيجي ل ّ
الكمية والنوعية لبطاقة األداء المتوازن  BSC III؟
ّ

األسئلة الفرعية :للتفصيل يف سؤال ال ّدراسة نطرح األسللة الفرعية التالية:
-

جملمع صيدال ؟
ما هو النموذج األنسب لقياس األداء االسرتاتيجي ّ

-

جملمع صيدال ؟
الكمية والنوعية ّ
ما هو مستوى األداء من منظور العمالء وفق املؤ ّشرات ّ

-

جملمع صيدال؟
الكمية والنوعية ّ
النمو وفق املؤ ّشرات ّ
ماهو مستوى األداء من منظور التعلّ و ّ

-

جملمع صيدال ؟
الكمية والنوعية ّ
ما هو مستوى األداء من املنظور املايل وفق املؤ ّشرات ّ

-

جملمع ؟
الكمية والنوعية ّ
ما هو مستوى األداء من منظور العمليات ال ّداخلية وفق املؤ ّشرات ّ

فرضيات ال ّدراسة :لإلجابة على األسللة السالفة الذكر سنفرتض ما يلي:

الكمي رترتة والنّوعي رترتة جملم رترتع
الفرض ــية الرئي ــية :هن رترتاس مس رترتتوى ّ
متوس رترتط ل رترتألداء االسرت رترتاتيجي وف رترتق املؤ ّشرت رترات ّ

صيدال.
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الفرضيات الفرعية:
جملمع صيدال؛
 منوذج بطاقة األداء املتوازن هو األنسب لقياس األداء االسرتاتيجي ّجملمع صيدال؛
 هناس مستوى ّالكمية والنوعية ّ
متوسط لألداء املايل وفق املؤ ّشرات ّ

جملمع صيدال؛
 هناس مستوى ّالكمية والنوعية ّ
متوسط ألداء منظور العمالء وفق املؤ ّشرات ّ

جملمع صيدال؛
 هناس مستوى ّالكمية والنوعية ّ
متوسط ألداء العمليات ال ّداخلية وفق املؤ ّشرات ّ
جملمع صيدال؛
 هناس مستوى ّالكمية والنوعية ّ
النمو وفق املؤ ّشرات ّ
متوسط ألداء التعلّ و ّ

ودف الدراسة:

هن رترتدف إىل وض رترتع من رترتوذج مترت رتوازن لقي رترتاس األداء االسرت رترتاتيجي ،و دي رترتد مؤ ّشرت رترات لك رت ّرتل منظ رترتور م رترتن

اجملمع ألهدافه.
منظورات األداء املتوازن ،كما هندف إىل حماولة ديد مدى وصول ّ

منهج الدراسة:

اعتمرترتدنا يف هرترتذا البلرترتث علرترتى املرترتنهج الوصرترتفي يف اجلانرترتب النّظرترتر لل ّدراسرترتة لتلديرترتد مواقرترتف العلرترتوم
اإلداريرت رترتة مرت رترتن األداء االس رت رترتاتيجي ومنرت رترتاذج قياسرت رترته ،كمرت رترتا اعتمرت رترتدنا علرت رترتى املرت رترتنهج التلليلرت رترتي يف قيرت رترتاس األداء
جملمع صيدال ومقارنة األهداف احمل ّددة مع تلك احمل ّققة فعال.
االسرتاتيجي ّ
ويكل الدراسة:

قمنا بتقسي دراستنا إىل قسمني أساسيني :الق م األول :متّ فيه التطرق إىل خمتلف وجهرتات النظرتر

املتعلّقة باألداء االسرتاتيجي ومناذج قياسه؛ ويف الق ـم الثـاني :قرت ّدمنا منوذجرتا عرتن بطاقرتة األداء املترتوازن الرتيت
جملمع صيدال.
طبّقناها على معطيات األداء االسرتاتيجي ّ
 .1اإلطار النظري للدراسة:

لللك رت علرترتى أداء املؤسسرترتات وجرترتب وضرترتع مؤ ّش رترات لقياسرترته قياسرترتا دقيقرترتا ،وبا رترتديث عرترتن القيرترتاس
تظهر لنا خمتلف النماذج اليت تبنّاها اإلداريون لقياس األداء ،وتع ّد بطاقة األداء املترتوازن منهجرتا جديرتدا يتبرت ّ
مقاربة توازنية تعطي األمهية لألبعاد غري املالية لألداء.
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.1.1مفهوم األداء االستراتيجي:
أسرتفرت األفكرترتار اإلداريرتة ا ديثرترتة عرتن ا اجرترتة إىل قيرترتاس األداء ملعرفرتة مرترتا إذا كانرتت املؤسسرترتة ح ّققرترتت
عرف رترته & Ansoff
أه رترتدافها أم ال .وق رترتد تع رت ّددت املف رترتاهي ال رترتيت ع رت ّرتست ع رترتن األداء االس رترتاتيجي فق رترتد ّ
 McDonnellعلى أنّه األداء ال ّذ حي ّقق املوازنة بني متطلبرتات البقرتاء يف األمرتد القريرتب والبعيرتد علرتى وفرتق
مؤشر دورة حياة املنظمة ومستوى رهيتها 1،وميكن تلخيص أه التعاريف املق ّدمة يف اجلدول رق (.)10
الجدول رقم ( :)10مفهوم األداء االستراتيجي

الباحث
0

David,2001

2

Cokins,2003

3

& Jones
George,2008

4

Peng,2009

التعريف
نتائج األنشطة اليت يتوقع أن تقابل األهداف املوضوعة.
ترمجة اخلطط اإلسرتاتيجية إىل نتائج ومساعدة املديرين على االستجابة السريعة وبفاعليرتة للتغرتريات
غري املتوقعة وميكن النظر إليه على أنه كيف تعمل املنظمة أمجاال.
هرتو مقيرتاس لكيفيرتة اسرتتخدام املرتوارد مرتن قبرتل املرتديرين بكفرتاءة وفاعليرتة إلرضرتاء الزبرتائن ولتلقيرتق
األهداف التنظيمية.
هو نتيجة لفعاليات املنظمة والذ ميثرتل اسرتتجابة هليكرتل الصرتناعة الرتذ تعمرتل فيرته املنظمرتة والرتذ
ميكرتن تصرتنيفه إىل معرتدل األداء الطبيعرتي ،ومعرتدل األداء رتت الطبيعرتي ،ومعرتدل األداء فرتوق
الطبيعي.

 Robbins&Coultالنتيجة النهائية املرتاكمة لكل نشاطات عمل املنظمة.
5
er,2009
النتيجرتة النهائيرتة لنشرتا املنظمرتة وهرتو انعكرتاس لكيفيرتة اسرتتخدام املنظمرتة ملواردهرتا املاديرتة والبشرترية
& Wheelen

6

Hunger,2010

لغرض قيق أهدافها.

المصدر :أكرم حمسن الياسر  ،علي كرمي اخلفاجي ،ظفر ناصر حسني ،أثر عمليات إدارة المعرفة في األداء االستراتيجي ،آلراء
األول ،2102 ،ص.5
عيّنة من القيادات اإلدارية في جامعات الفرات األوسط ،جملّة جامعة بابل ،اجمللّد  ،21العدد ّ

 -1أمحرترتد سرترتليمان حممرترتد اجلرجرترتر  ،تح ــين األداء االســتراتيجي للمنظمــة الصــناعية فــي إطــار تطبي ـ اســتراتيجيات
التصـنيع البيئـي )اسـتراتيجيات التصـنيع األخضـر أنموذجـا( دراسـة تحليليـة ألراء عينـة مـن المـديرين فـي الشـركة
العامة لأللب ة الجاوزة في محافظة نينوى ،جملّة دراسات إدارية ،اجمللّد  ،5العدد  ،2102 ،9ص04
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أومية األداء االستراتيجي:
ّ .2.1

يُعتس موضوع األداء االسرتاتيجي من املواضيع اليت أخذت حيّزا هامرتا لرتدى املف ّكرترين يف جمرتال العلرتوم

للمؤسسرترتات .ونرترتوجز جوانرترتب
اإلداريرترتة ،وميكرترتن تسيرترتر ذلرترتك بأمهيّرترتة األداء االس رترتاتيجي يف ح رت ّد ذاترترته بالنسرترتبة
ّ

األمهية فيما يلي:

-

2

ميثّل األداء االسرتاتيجي حمورا مركزيا لتخمني جناح أو فشل املنظّمات يف قراراهتا وخططها اإلسرتاتيجية؛

رتؤد إىل قيرترتق فوائرترتد كثرترترية للمنظمرترتة ،حيرترتث أ ّهنرترتا ترترتوفّر مرترتدخال واضرترتلا للرتكيرترتز
 إ ّن عمليرترتة قيرترتاس األداء ترت ّعلى اخلطّة اإلسرتاتيجية إضافة إىل الغايات ومسرتتوى األداء .كمرتا أن القيرتاس يرتوفّر يليرتة معينرتة لرفرتع التقرتارير
حول أداء برنامج العمل إىل اإلدارة العليا؛

-

يرّكز القياس على ما جيرتب اجنرتازه وحيرتث املنظّمرتات علرتى ترتوفري الوقرتت واملرتوارد والطاقرتات الالّزمرتة لتلقيرتق

األهداف .كما أ ّن القيرتاس يرتوفّر التغذيرتة العكسرتية حرتول جمريرتات سرتري التقرت ّدم رتو األهرتداف .وإذا مرتا كانرتت
النترترتائج لتلرترتف عرترتن األهرترتداف ،يكرترتون ّقرترتدور املنظّمرترتات أن تعمرترتل علرترتى ليرترتل الفجرتوات املوجرترتودة يف األداء
وإجراء التعديالت؛

-

يؤد إىل سني إدارة املنتجات واخلدمات املق ّدمة وعملية إيصاهلا إىل الزبائن؛
إ ّن قياس األداء ّ

-

حيسرترتن واقرترتع االتصرترتاالت ال ّداخليرترتة برترتني العرترتاملني ،إضرترتافة إىل االتصرترتاالت اخلارجيرترتة برترتني
إ ّن قيرترتاس األداء ّ

-

إ ّن قياس األداء يساعد يف إعطاء توضيلات حول تنفيذ السامج وتكاليفها؛

-

يبني أ ّن املنظّمة تعاجل احتياجات اجملتمع من خالل قيق غايات اجتماعية.
ميكن لقياس األداء أن ّ

املنظّمة وزبائنها ومتعامليها.

 -2جواد حمسن راضي ،أمحد عبد األمري ناصر حسني ،تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية في األداء االستراتيجي
دراسة تحليلية ألراء القيادات الجامعية في كليات جامعة القادسية ،جملة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية،
العدد  ،2104 ،01ص.03
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.3.1قياس األداء االستراتيجي:
باعتبرترتار األداء االس رترتاتيجي نتيجرترتة ألنشرترتطة املؤسسرترتة والرترتيت جيرترتب أن توافرترتق أهرترتدافها ،يظهرترتر أمامنرترتا
تساأل جوهر حول كيفية قيرتاس هرتذه النتيجرتة ،أ كيفيرتة قيرتاس األداء االسرترتاتيجي ،وهنرتا جنرتد الكثرتري مرتن
النماذج اليت اعتمد عليها املف ّكرون للقياس.
ومن هذه النماذج نذكر:

3

 .1.3.1النموذج المالي التقليدي :ويتضمن مقاييس القدرة علرتى قيرتق األربرتاح وهرتي :العائرتد علرتى رأس
املال املستثمر ،رهية السه الواحد ،العائد على حق امللكية ،التدفق النقد ا ر .غرتري أ ّن هرتذا النمرتوذج مل
رتص القيمرتة االقتصرترتادية
يثبرتت الكفرتاءة املنتظرترة باعتبرتار أ ّن املقرتاييس السرتابقة ال ميكرترتن االعتمرتاد عليهرتا فيمرتا ص ّ
للمنظمة ،وعليه تستخدم معظ املنظمات منوذجا يخر يُع بقيمة حاملي األسه .
 .2.3.1نمــوذج المقارنــة المرجعيــة :يعتمرترتد هرترتذا النمرترتوذج علرترتى ديرترتد العوامرترتل الرترتيت متكرترتن املنظمرترتات مرترتن
تفعيرترتل قرترتدرهتا التنافسرترتية مقارنرترتة باملنافسرترتني وفرترتق عرترتدد مرترتن اجملرترتاالت املتمثلرترتة يف الرتكيرترتز علرترتى :الزبرترتون ،اجلرترتودة،
املوارد و قيق القيمة).
 .3.3.1نموذج ( :)Delancy & Huselid,1996يت ّوجبه قياس األداء وفق مقياسني:
أ .المقيــاس األول :ويقرترتيس األداء املنظمرترتي باعتمرترتاد عرترتدة مؤش رترات منهرترتا :اجلرترتودة ،القرترتدرة علرترتى تطرترتوير
منتجات جديدة ،رضا الزبائن وكذا القدرة على إدامة عالقات إجيابية بني العاملني اإلدارة.
ب .المقياس الثاني :يرّكز على أداء السرتوق ويضرت مؤشرترات تعرتس عرتن األنشرتطة التسرتويقية ومنهرتا :الرهيرتة،
منو املبيعات وا صة السوقية.
 -3راجرتع يف ذلرتك :أكرترم حمسرتن الياسرتر  ،علرتي كرترمي اخلفرتاجي وظفرتر ناصرتر حسرتني ،أثرتر عمليرتات إدارة املعرفرتة يف األداء
االسرتاتيجي ،آلراء عيّنة من القيادات اإلدارية يف جامعات الفرات األوسط ،ص6
وأمحرتد سرترتليمان حممرترتد اجلرجرتر  ،سرترتني األداء االسرترتاتيجي للمنظمرتة الصرترتناعية يف إطرترتار تطبيرتق اسرترتاتيجيات التصرترتنيع البيلرترتي
(اسرترتاتيجيات التصرترتنيع األخضرترتر أمنوذجرترتا( دراسرترتة ليليرترتة ألراء عينرترتة مرترتن املرترتديرين يف الشرترتركة العامرترتة لأللبسرترتة اجلرترتاهزة يف
حمافظة نينوى ،ص16
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األداء االستراتيجي باالعتماد على بطاقة األداء المتوازن من الجيل الثالث BSC III

 .4.3.1نم ــوذج أص ــحاب المص ــلحة :لك رترتل فلرترتة م رترتن أص رترتلا املصرترتاح جمموع رترتة مرترتن املق رترتاييس اخلاص رترتة
لتلديد كيفية أداء املنظمة ،هذه املقاييس من شرتأهنا أن رت ّدد األثرتر املباشرتر وغرتري املباشرتر لنشرتاطات املنظمرتة
يف اهتمامات أصلا املصاح ،وعلى اإلدارة العليا أن تضع واحدا أو أكثر من املقاييس البسيطة لكل فلة
من فلاهت وبذلك ميكن أن افظ على جذ اهتمامه .
.5.3.1نمــوذج بطاقــة األداء المتــوازن  :Balanced Scorecardويُعترترتس أه رت ّ منرترتاذج قيرترتاس األداء

يعرفرتان هرتذه البطاقرتة باعتبارهرتا إطرتارا
االسرترتاتيجي ،وقرتد ق ّدمرته ك ّرتل مرتن (  ،)Norton & Kaplanحي ّ
رتث ّ

جديدا لقياس أداء املنظمة يستخدم للتغلب علرتى القيرتود الناجترتة عرتن اسرتتخدام املقرتاييس املاليرتة فقرتط ،وذلرتك
رتوردين،
مرترتن خ رترتالل اس رترتتخدام ع رت ّدة مق رترتاييس تس رترتاعد يف تولي رترتد القيم رترتة م رترتن خ رترتالل االس رترتتثمار يف الزب رترتائن ،امل رت ّ
سنوضرتلها يف املطلرتب
التكنولوجيا واإلبداع .وتض ّ بطاقة الدرجات (األداء) املتوازنة  BCSأربع منظرتورات
ّ

الشكل التايل:
املوايل .وميكن توضيح هذه النماذج ومعايري القياس املستخدمة فيها وفق ّ
الجدول رقم ( :)12مقاييس األداء االستراتيجي
المقاييس
المالية

نسب
السيولة
الرفع
نسب ّ
املايل

مع ّدالت
النّشا

مقاييس أصحاب المصلحة
مقاييس االنتاجية

أصحاب

القياسات

المصالح

االنتاجية الكلّية =
املخرجات /عوامل
االنتاج

االنتاجية متع ّددة
العوامل= املخرجات/
عامل حم ّدد

منو املبيعات
ّ

الزبائن

مقاييس القيمة المضافة
خصائص األداء

مو
النّ ّ

املوردون
ّ

مع ّدل النّمو يف التكاليف

الكفاءة

املمولون
ّ

القدرة يف إقناع سوق
األوراق املالية باسرتاتيجية
منو العائد على امللكية

استغالل
االصول
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القيمة المضافة

العائد على
القيمة املضافة

نسبة العائد
على القيمة
املضافة إىل
العائد على
االستثمار
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عدد الرتقيات من
املوظّفون

الرهية
نسب ّ

ال ّداخل /مع ّدل دوران ّقوة
العمل

المصدر :صبيلة قاس هاش  ،علي رزاق جياد العابد  ،أثر الثقة التنظيمية في األداء االستراتيجي باستخدام
نموذج بطاقة العالمات المتوازنة (دراسة تطبيقية في الشركة العامة لالمسنت اجلنوبية يف الكوفة) ،جملة القادسية للعلوم
اإلدارية واالقتصادية ،اجمللّد  ،02العدد ،2101 ،0ص.7

 .4.1أبعاد األداء االستراتيجي (بطاقة األداء المتوازن)
تعتس بطاقة األداء املتوازن أه ّ املداخل لقياس األداء االسرتاتيجي ،وتتضرتمن أربرتع منظرتورات (أبعرتاد)

رئيسية نوجزها فيما يلي:4

 .1.4.1المنظـور المـالي  :Financial Perspectiveمتثّرتل نترتائج هرترتذا املنظرتور مقياسرتا للوقرتوف عنرترتد
مسرتتوى األربرتاح احمل ّققرتة السرترتاتيجية الشرترتركة مرتن خرتالل خفرت

مسرترتتويات التكرتاليف ،وتعرت ّد األهرتداف املاليرترتة

احملص رترتلة النهائي رترتة لك رت ّرتل
حمرترتور تركي رترتز أه رترتداف مق رترتاييس املنظ رترتورات األخ رترترى للبطاق رترتة ،وعليرترته يع رت ّد ه رترتذا املنظ رترتور ّ
التغريات والتلليالت اليت تت ّ فيها واليت قد تكون يف شكل تعظي للرهية.
ّ
 .2.4.1منظ ــور الزب ــائن  :Customer Perspectiveحيت رت ّرتل الزب رترتائن الي رترتوم املرتب رترتة األوىل يف قي رترتق
املنافسة السوقية وعليه فمعظ الشركات تعتمد على وضع متطلّبرتات زبائنهرتا يف قلرتب اسرترتاتيجيتها ،وحيترتو

هذا املنظور على ع ّدة مقاييس منها:
الحصــة ال ــوقية :تع رت ّد ا صرترتة السرترتوقية إحرترتدى املقرترتاييس املسرترتتخدمة يف تقيرترتي املنافسرترتة ا اليرترتة ،وتقرترتاس
أ.
ّ
على أساس نسبة مبيعات الشركة إىل املبيعات الكلّية للسوق.
ب .االحتفــاا بالزبــائن الحــاليين :يع رت ّد مرترتن املبرترتادرات الرترتيت رترتافظ أو تزيرترتد ا صرترتة السرترتوقية ،باعتبرترتار أ ّن
االحتفاظ بالزبائن ا اليني أسهل من إقناع زبائن جدد ،ويت ّ عن طريق إرضائه .
4

الشعباين ،المنظور االستراتيجي الستخدام أنموذج بطاقة األداء المتوازن محاسبيا وأوجه القصور،
صاح إبراهي ّ
جملة هوث مستقبلية ،العدد  33و ،2100 ،34ص8 ،7
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ج .ك ــا الزبــائن :ميثرت ّرتل هرترتذا املقيرترتاس قرترتدرة الشرترتركة علرترتى زيرترتادة زبرترتائن جرترتدد ،يقرترتاس بنسرترتبة املبيعرترتات للزبرترتائن
الزبرتون اجلديرتد إىل مصرتاريف
اجلدد من املبيعات الكلّية خالل م ّدة معيّنة ،وكذلك من خالل مع ّدل إيرادات ّ

الزبون.
البلث عن ّ

الشرتركة
الزبرتائن إىل املنتجرتات واخلرتدمات الرتيت تقرت ّدمها هلرت ّ
د .رضا ّ
الزبون :يرتت ّ هنرتا الرتكيرتز علرتى قيرتاس نظرترة ّ
فضال عن بيان املشاكل اليت يواجهوهنا عند التعامل مع الشركة.

 .3.4.1منظـور العمليـات ال ّداخليـة :Internal business Process Perspective
الزبرتون
الزبرتون فتضرتاف إىل بعرتد ّ
يرّكز هذا البعد على عمليرتات التشرتغيل الرت ّداخلي الرتيت تعمرتل علرتى خلرتق قيمرتة ّ

الس رت رت رت رته  ،ويعتمرت رت رت رترتد هرت رت رت رترتذا البعرت رت رت رترتد علرت رت رت رترتى األداء املرجعرت رت رت رترتي
وإىل البعرت رت رت رترتد املرت رت رت رترتايل عرت رت رت رترتن طريرت رت رت رترتق زيرت رت رت رترتادة قيمرت رت رت رترتة ّ
( )Benchmarkingيف سني عمليات التشغيل ال ّداخلي ،وعلى إعادة اهلندسرتة ()Reengineering
إلجراء التغيري اجلوهر  ،وإعادة تصمي مقاييس األداء األساسرتية مثرتل التكلفرتة واجلرتودة واخلدمرتة والسرترعة يف
الزبرتون ،ويتض ّرتمن هرتذا البعرتد ثرتالث عمليرتات- :عمليرتة االبتكرتار - The innovation Process
إرضرتاء ّ
عملية التشغيل - The Operation Processخدمة ما بعد البيع .Post Sales Service

 .4.4.1منظـور الــتعلّم والنّم ّـو  :Learning and Growth Perspectiveحيرت ّدد هرتذا املنظرترتور
الشرترتركة بناءهرتا مرترتن أجرتل النّمرت ّرتو والتلسرتني علرترتى املرتدى الطويرترتل ،إذ أ ّن ظرتروف املنافسرترتة
البنيرتة الرتيت جيرترتب علرتى ّ
املستمر هبدف سني قيمة الزبون محلة األسه .
تّ على الشركات اعتماد التلسني
ّ
ويشرتمل النّم ّرتو والرترتتعلّ ثالثرتة عناصرترتر أساسرتية هرترتي :األفرتراد والرترتنّظ واإلجرتراءات إذ مرترتن خرتالل األبعرترتاد

الثالثة االخرى يت ّ اكتشاف الفجوات بني القدرات املتاحة وبني ما جيب توفريه لتلقيق هذه األهداف من

أداء متميّرترتز .ولتقلرترتيص هرترتذه الفجرترتوة جيرترتب هتيلرترتة الكرتوادر البشرترية ذات املهرترتارة العاليرترتة وتعزيرترتز نظرت املعلومرترتات
وتقنياهتا والرتتيب املالئ إلجراءات العمل ،وهذا ميثّل األهداف املنفصلة ملنظور التعلّ ّ.
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الشكل رقم ( :)10آلية عمل محاور بطاقة األداء المتوازن

المصدر :جنان عبد العباس باقر الدليمي ،عباس علوان شريف ،خالد عباس الياسني ،استخدام بطاقة األداء المتوازن
في تقويم األداء االستراتيجي دراسة ميدانية في الشركة الفرات العامة للصناعات ،اجمللة العراقية للعلوم االدارية،
بتصرف.
اجمللّد ، 8العدد  ،2102 ،33صّ ،1

موحدة بني منظّمرتات األعمرتال؛ ويعرتزى
وجتدر اإلشارة إىل أ ّن استخدامات بطاقة األداء املتوازن غري ّ

ذلك للنظرة املختلفرتة هلرتذه األداة مرتن طرفهرتا ،وهنرتا ميكرتن التفرقرتة برتني ثرتالث وجهرتات نظرتر فيمرتا صرتص بطاقرتة
األداء املتوازن:

5

  :BSC Iيُنظر إىل بطاقة األداء املتوازن هنا على إ ّهنا إطار حمدد متعدد األبعاد لقياس األداءاالسرتاتيجي الذ جيمع بني املقاييس املالية وغري املالية ّنهج اسرتاتيجي؛

-

 :BSC IIهذا الصنف يصف اخلطّة اإلسرتاتيجية باستخدام العالقة بني السبب والنتيجة؛

-

 :BSC IIIهنا ننظر للبطاقة باعتبارها أداة مساعدة على تنفيذ النهج االسرتاتيجي من خالل
ديد األهداف وخطط العمل والنتائج وربطها باملؤ ّشرات.

Petera Petr, Wagner Jaroslav, Menšík Michal, Strategic Performance Measurement
Systems Implemented in the Biggest Czech Companies with Focus on Balanced
Scorecard – An Empirical Study, Journal of Competitiveness, Vol. 4, Issue 4,
December 2012, p4 .
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 .5.1مظاور األداء االستراتيجي:
إ ّن اعتبار األداء االسرتاتيجي كنتيجة مرغو فيها لنشرتا املؤسسرتة االقتصرتادية جيعلنرتا نطرترج تسرتاأال
منطقيرترتا حرترتول :مرترتو وكيرترتف يكرترتون األداء اس رترتاتيجيا؟ وقرترتد أجرترتا عرترتن هرترتذا الس رتؤال كرت ّرتل مرترتن  Guestسرترتنة

كل مرتنه جمموعرتة مرتن املظرتاهر الرتيت تع ّرتس عرتن
 0989و Torrington & Hallسنة  ،0998حيث وضع ّ
األداء االسرتاتيجي يف املؤسسة ،وقد حصرناها يف هذا البلث يف:
 .1.5.1االلتـزام :االلترتزام هرتو تأكيرتد علرتى شرتعور العرتاملني باالرتبرتا باملهمرتة والترتزامه بتلقيرتق األداء
االسرتاتيجي إذا ما قامت املنظمة خبلرتق ثقافرتة تنظيميرتة إىل الدرجرتة الرتيت يكرتون فيهرتا األفرتراد مسرتتعدين لبرتذل
جهوده وتقدمي والءه هلا ،وبالشكل الذ يعزز امليزة التنافسية حيث أن:

6

*احرترتام شرترو اجلرتودة يعترتس أحرتد أبعرتاد االلترتزام؛ *ثقافرتة االلترتزام تضرتمن التقيّرتد بالوقرتت وشرترو
التسلي للزبون؛ *رغبة الفرد بااللتزام تؤد إىل قيق مرونة أكثر يف األداء؛ *لفي التكرتاليف عرتن طريرتق
تقليل تكاليف الرقابة وتقليل دوران العمل؛ *طاقةأكس لإلبداع يف األداء.
 .2.5.1التّمكـين :يقصرترتد برتالتمكني تعزيرترتز الرترتدوافع ا قيقيرتة للعرترتاملني والرتيت تظهرترتر بوضرترتوح فرترتي أربعرترتة أمنرترتا
إدراكية تعكس توجه الفرد رتو دوره يف العمرتل :معرت العمرتل ،الكفرتاءة ،التصرتمي الرتذام للعمرترتل ،اإلحسرتاس
بالتأثري.

7

"ويعرترتّن التمكرترتني السرترتماح لفرترترق اإلدارة واألف رتراد أن يكون رتوا مسرترتؤولني عرترتن ق رترارات عمله رت "...8كمرترتا
يعترترتس التمكرترتني ّثابرترتة إعطرترتاء القرترتدرة والسرترتماح للمرترتوظفني با ريرترتة الكافيرترتة إلجنرترتاز األعمرترتال وحماسرترتبته علرترتى

 -6سناء عبد الكرمي اخلنّاق ،مظاور األداء االستراتيجي والميزة التناف ية ،مداخلة ضمن املؤمتر العلمي ال ّدويل حول
االداء املتميّز للمنظّمات ا كومات ،جامعة ورقلة8 ،ـ 9مارس  ،2115ص.9

 -7جواد حمسن راضي ،التمكين اإلداري وعالقته بإبداع العاملين دراسة ميدانية على عينة من موظفي كلية اإلدارة
واالقتصاد ،جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،اجمللد  ،02العدد  ،0السنة  ،2101ص.2

8

 -سناء عبد الكرمي اخلنّاق ،مرجع سابق ،ص.01
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حمزة رملي

النترترتائج .إ ّن اهلرترتدف مرترتن عمليرترتة التخويرترتل (التمكرترتني) هرترتو االسرترتتفادة مرترتن يثرترتاره اإلجيابيرترتة علرترتى األداء الرترتوظيفي؛
وتتمثل هذه األهداف:

9

-

زيادة الدافع لتقليل األخطاء وجعل الفرد يتلمل مسؤولية اكس لألعمال اليت ينجزونها؛

-

زيادة فرصة اإلبداع واالبتكار والقدرة على املنافسة؛

-

سني إرضاء الزبون ،حيث أن قر املوظف من الزبون يساعد على الاذ القرارات بسرعة؛

-

تقليل العبء على اإلدارة العليا وتفرغه للتخطيط االسرتاتيجي وتطوير خطط اإلدارة؛

-

ا صول على أفضل نتائج نهائية لألداء كتقليل الضياع وزيادة اإلنتاجية وتلبية متطلبات الزبون.
من خرتالل هرتذه األهرتداف نسرتتخلص أ ّن التمكرتني يعمرتل علرتى قيرتق أهرتداف املنظّمرتة وهرتو مرتا جيعرتل

التمكرترتني أحرترتد ركرترتائز األداء االس رترتاتيجي ،وبالترترتايل فقرت ّرتوة األداء االس رترتاتيجي للمنظّمرترتات تتجلّرترتى يف مسرترتتوى

متكني العاملني لديها.

تعرف ثقافة املنظّمة على ا ّهنا "إطار معريف مكون من االجتاهرتات والقرتي ومعرتايري
 .3.5.1ثقافة المنظّمةّ :

السلوس توقعات الرتيت يتقامسهرتا العرتاملون يف املنظمرتة" ،10ويظهرتر أثرتر ثقافرتة املنظمرتة علرتى األداء االسرترتاتيجي
من خالل قدرة املنظمة على تأسيس ثقافة متكنها من قيق أهدافها من خالل العمرتل املشرترتس ألعضرتائها

وقدرتهم على البقاء والعمل سوية؛ إن هذه الصفة غري ملموسرتة للمنظمرتة ولكنهرتا ترتؤثر فعليرتا يف كرتل مظهرتر
مرترتن مظرترتاهر سرترتلوس الفرترترد ضرترتمن منظمترترته .لقرترتد أجريرترتت العديرترتد مرترتن البلرترتوث والدراسرترتات لبيرترتان العالقرترتة برترتني
الثقافة واألداء وكذا للمقارنة بني اخلصائص الثقافية وأداء جمموعرتة مرتن الشرتركات اليابانيرتة واألوربيرتة ،توصرتلت
إىل أن الثقافة اليابانية أسهمت يف تفوق شركاتها بسبب :تأكيدها على املشاركة العادلة.

 9سناء عبد الكرمي اخلنّاق ،مرجع سابق.

11

Jerald Greenberg, Robert A. Baron, Behavior in Organizations, Prentice Hall, Tenth
Edition, 2011, p627
11
بتصرف
سناء عبد الكرمي اخلنّاق ،مرجع نفسه ،صّ ،02
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حمزة رملي

 .4.5.1القيـادة :نعرترتّن بالقيرتادة اإلداريرترتة "عمليرتة ترترتأثري علرتى نشرترتاطات اجلماعرتة لتلقيرترتق األهرتداف" ،12هرترتذا
الت رترتأثري يتوقّرترتف عل رترتى ق رترتدرة القائ رترتد اإلدار عل رترتى توجي رترته س رترتلوكات وأفك رترتار األف رتراد ال رتواقعني رترتت قيادت رترته إىل
أهداف املنظّمة واسرترتاتيجياهتا .وقرتد وجرتدت جمموعرتة مرتن األهرتاث أن األفرتراد الرتذين يعملرتون يف ظرتل القيرتادة
امللهمرترتة يتميرترتزون بدرجرترتة أعلرترتى مرترتن الرضرترتا واألداء العرترتايل واإلنتاجيرترتة .أ أن للقيرترتادة ترترتأثري واضرترتح علرترتى األداء
وهذا التأثري يعتمد على منط قيادة املرأوسني ،وكلما كان القائد مييل إىل منرتط القيرتادة الكاريزميرتة كلمرتا كرتان
العاملني أكثر رضا وإنتاجية و قيق ملستويات عالية من األداء.

13

لمجمع صيدال)
 .2الجانا الميداني (قياس األداء االستراتيجي ّ

بعد ديد اإلطار النّظر لألداء االسرتاتيجي ّختلف مفاهيمه وأبعاده ،وبعد استعراض مناذج

جملمع صيدال لصناعة األدوية يف
قياس األداء االسرتاتيجي؛ سنقوم هنا ّلاولة قيس األداء االسرتاتيجي ّ
اجلزائر عمال باملقولة "ما ال ميكن قياسه ال ميكن إجنازه" ،وسنبدأ هنا بتوضيح املنهجية اليت سنعتمد عليها
احملصلة.
يف هذه ال ّدراسة قبل أن نبدأ يف ليل البيانات ّ
 .1.2منهجية الدراسة:
سنوضح املقياس الذ تبنّيناه ،باإلضافة إىل
سنستعرض هنا مسّرات اختيار ميدان ال ّدراسة ،كما
ّ
مؤ ّشرات القياس اليت سنعتمدها يف حماولة لللصول على نتائج دقيقة.
مؤسسة صيدال ( )Saidalلصناعة األدوية يف اجلزائر،
مبررات اختيار ميدان ال ّدراسة :هي ّ
ّ .1.1.2
اهلامة بعد ذلك ،وقد وقع اختيارنا
التطورات ّ
ّ
ومرت بعديد ّ
مؤسسة متّ إنشاأها هبذا اإلس سنة 0982م ّ
نلخصها فيما يلي:
املؤسسة لعديد االعتبارات واليت ّ
على هذه ّ

س رترتامر جل رترتده ،ال ــلول التنظيم ــي والنظري ــات اإلداري ــة الحديث ــة ،7 ،دار اس رترتامة للنش رترتر والتوزي رترتع ،األردن،2119 ،
ص.041
13
سناء عبد الكرمي اخلنّاق ،مرجع سابق ،ص.03
12
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األداء االستراتيجي باالعتماد على بطاقة األداء المتوازن من الجيل الثالث BSC III

-

إزالة الغمرتوض املتعلّرتق بقيرتاس األداء باسرتتخدام بطاقرتة األداء املترتوازن باعتبرتار أ ّن ج ّرتل ال ّدراسرتات يغلُرتب

-

مؤسسات تنشط يف جمال صناعة األودية؛
أمهّية قياس األداء االسرتاتيجي يف ّ

عليها طابع العمومية؛

-

املؤسسرترتة إىل قيرترتاس األداء بعرترتد اجلهرترتود واالسرترتاتيجيات الكرترتسى الرترتيت انتهجتهرترتا يف حماولرترتة لتلبيرترتة
حاجرترتة ّ

-

غيرت رترتا مثرت رترتل هرت رترتذه التقنيرت رترتات املتعلّقرت رترتة بقيرت رترتاس األداء بصرت رترتفة خاصرت رترتة ،واملتعلّقرت رترتة ّراقبرت رترتة حسرت رترتن تنفي رت رترتذ

ا اجيات الوطنية من األدوية؛

االسرتاتيجيات ومدى قيق األهداف.
 .2.1.2المقياس الم تخدم في ال ّدراسة :سنتب ّ يف هذه ال ّدراسة مقياس اجليل الثالث لبطاقة األداء
كل مؤ ّشراته وأبعاده على
املتوازن وال ّذ استعرضناه يف اجلانب النظر لل ّدراسة ،وسنلاول هنا أن نسقط ّ
األداء االسرتاتيجي ملؤسسة صيدال لصناعة األدوية .وسنعتمد هنا على أبعاد لبطاقة األداء املتوازن واليت

مكونات كل بعد من هذه األبعاد بدقّة كما
سبق واستعرضناها يف اجلانب النظر  ،لكن سنقوم بتلديد ّ

سنوضله يف اجلدول التايل:
ّ

الجدول رقم( :)13أبعاد ومكونات المقياس الم تخدم في ال ّدراسة
األوداف
()Objectives

المش ّشرات

الم تهدف

المبادرات

()Measures

)(Tarjet

)(Initiatives

المالي
العمالء
العمليات ال ّداخلية
النمو والتعلّم
ّ

حممد صبلي إدريس ،أساسيات األداء
المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على :طاهر حمسن منصور الغاليب ،وائل ّ
وبطاقة األداء المتوازن ،الطبعة األوىل ،دار وائل للنشر ،األردن ،2119 ،ص041
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املكونات هاته على هيكلة اجليل الثالث من بطاقة األداء املتوازن؛ حيث تشري
ّ
تعس لوحة األبعاد و ّ

اخلانات العمودية إىل أبعاد األداء االسرتاتيجي واليت قمنا بشرحها يف اجلانب النّظر  ،بينما تشري اخلانات
كل من املؤ ّشرات املستخدمة يف قياس كل من األبعاد السابقة ،باإلضافة إىل األهداف
األفقية إىل ّ
كل هذا مع شرح املبادرات واخلطوات
املوضوعة مسبقا ومقارنتها باملستهدفات وهي النتائج احمل ّققة فعالّ ،
املتّبعة لللصول على هذه النتائج.

 .3.1.2المششرات الم تخدمة:
تعتسر مؤ ّشرات القياس أه ّ عنصر من عناصر قياس األداء االسرتاتيجي ،واعتمادا على جمموعة من

ال ّدراسرترتات قمنرترتا باختيرترتار عرترتدد مرترتن املؤ ّش رترات الرترتيت سنسرترتتخدمها يف كرت ّرتل بعرترتد مرترتن أبعرترتاد بطاقرترتة األداء املت رتوازن
لللك على األداء االسرتاتيجي ملؤسسة صيدال ،ونستعرض هذه املؤ ّشرات يف اجلدول املوايل:

الكمية لألداء االستراتيجي الم تخدمة في ال ّدراسة
الجدول رقم ( :)14المش ّشرات ّ
المالي
المش ّشرات
()Measures

ال ّدخل الصايف
القيمة املضافة
منو األموال اململوكة

العمالء

العمليات ال ّداخلية

رق األعمال

حج االنتاج

صة السوقية
ا ّ

حج التموين

النمو والتعلّم
ّ

نفقات التدريب
العمال
مع ّدل تدريب ّ

مع ّدل حوادث السالمة

حممد صبلي إدريس،
المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على :طاهر حمسن منصور الغاليب ،وائل ّ
مرجع سبق ذكره ،ص.251 ،237 ،211 ،078

وق رترتد وق رترتع اختيارن رترتا عل رترتى ه رترتذه املؤ ّشرت رترات العتب رترتارات موض رترتوعية نظرت رترا ألمهّيرت رتة ه رترتذه اجمل رترتاميع بالنس رترتبة

للمؤسسات ،واعتبارات عملية نظرا لصعوبة ا صول على معلومات وأرقام متعلّقة ّؤ ّشرات أخرى.

الكمي رترتة لرترتألداء االس رترتاتيجي ،وك رترتي
وجترترتدر اإلش رترتارة إىل أ ّن هرترتذه املؤ ّش رترات تنرترتدرج ض رترتمن املؤ ّش رترات ّ

يكون القياس دقيقا وجب االعتماد على مؤ ّشرات أخرى تُع باألبعاد األربع ولكن بصفة نوعية.
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الجدول رقم( :)15المش ّشرات النّوعية لألداء االستراتيجي الم تخدمة في ال ّدراسة
المالي
المش ّشرات

()Measures

التوسع
ّ

النمو
وترية خمطّطات ّ

العمالء

العمليات ال ّداخلية

نظام اجلودة
املسؤولية

تطور نظام املعلومات
ّ
تطوير العالقات مع

االجتماعية

الزبائن

النمو والتعلّم
ّ

رسالة املؤسسة
اهليكل التنظيمي

المصدر :من إعداد الباحث

رتسرات اختيارنرترتا علرترتى هرترتذه املؤ ّش رترات فهرترتي لرترتنفس االعتبرترتارات املوضرترتوعية والعمليرترتة املتعلّقرترتة
ّأمرترتا عرترتن مرت ّ

الكمية.
باملؤ ّشرات ّ

ّجمع صيدال،
 .3.1.2حدود ال ّدراسة :رّكزنا يف هذه ال ّدراسة على قطاع صناعة األدوية يف اجلزائر ممثّال ّ

وتلخصت ا دود الزمنية يف فرتة زمنية قدرها سنتني امت ّدت بني  2103و ،2105وذلك تزامنرتا مرتع تطبيرتق
ّ
اجملمع ملخطط مخاسي للنمو الذ امتد لسنة .2105
ّ
لمجمع صيدال:
 .2.2عرض وتحليل بيانات األداء االستراتيجي ّ
بعرترتد اختيرترتار املقيرترتاس األنسرترتب لل ّدراسرترتة ،وبعرترتد وضرترتع مؤ ّشرترات القيرترتاس املتعلّقرترتة بكرت ّرتل بعرترتد مرترتن أبعرترتاد
ّجمع صيدال لصناعة األدوية ،وسنقوم هنا
األداء االسرتاتيجي؛ قمنا بتصمي بطاقة األداء املتوازن ّ
اخلاصة ّ
عرض و لل املعطيات املتعلّقة هبذه البطاقة.
لمجمع صيدال:
الكمية لألداء االستراتيجي ّ
 .1.2.2عرض وتحليل بيانات المش ّشرات ّ

جملمع صيدال لصناعة األدوية كرتان مرتن الضرترور الوصرتول إىل
الكمية ّ
إلعداد منوذج بطاقة األداء املتوازن ّ

اجملمرترتع عرترتس الفرترتة مرترتن  2103إىل  ،2105ومقارنتهرترتا مرترتع مرترتا متّ قيقرترته .كرت ّرتل
األهرتداف املوضرترتوعة مرترتن طرترترف ّ
ملخص يف اجلدول املوايل:
هذا ّ
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-III

الكمية)
لمجمع صيدال (المش ّشرات ّ
الجدول رقم( :)16بطاقة األداء المتوازن ّ
المششرات
النتيجة الصافية

المالي

القيمة املضافة

الم تهدف
2113
2459

العمالء

8132

مليون

دج

%7

ا ج

%10
حسب القيمة

العمليا

حج االنتاج

ال ّداخلية

حج التموين

ت

نفقات التدريب

النمو
ّ
والتعلّم

عدد أيام
التدريب/عدد
العمال
حوادث السالمة

038
مليون وحدة

3011

مليون

دج

8
مليون دج

5
أيام/عامل

غري متاح

مليون دج
مليون دج

رفع نسبة االحتياطيات والتوسع يف نسب مسامهة
املؤسسة يف الشركات األخرى.

%5.0
2

تنويع املنتجات وتوسيع قاعدة االنتاج.

مليون دج
 %حسب

2115
1477

االهتمام أكثر برتشيد وإدارة املوارد البشرية من خالل
لفي تكاليف املستخدمني.

02843

03

صة السوقية
ا ّ

مليون

النمو املخطّط له.
االستمرار يف خمطّط ّ

دج

منو األموال
اململوكة
رق األعمال

المبادرات

الفعلي

سني االسرتتيجية التسويقية السرتجاع ا صص اليت متّ
خسارهتا بفعل ضغو املنتجني احملليّني.
اسرتجاع خطو االنتاج يف املصانع اجلديدة واملعاد
تاهيلها.
بدأ االنتاج يف املصانع اجلديدة واملصانع اليت متّ إعادة
تأهيلها.
لفي

األولية خاصة املستوردة.
قيمة استهالس املواد ّ

العمال
توسيع عملية التدريب على عدد أكس من ّ
زيادة ا ج الساعي ورفع نوعية التدريب
وضع برنامج عمل للوقاية يطبّق عس خمتلف مواقع
اإلنتاج.

5187

9789
مليون دج

ن بة
اإلنجاز
%11
%71
%70
%76

% 05
حسب

%50

ا ج

%7
حسب القيمة

000
مليون وحدة

2391
مليون دج

21
مليون دج

01
أيام/عامل

17
حادث

%71
%81
%023
%325

%200

%118,3

المصدر :من إعداد الباحث اعتماد على:
- Saidal, Rapport du Conseil d’Administration, 2013, Saidal, Rapport du Conseil
d’Administration, 2015
- Boumediene darkaoui, le groupe saidal et ses perspective de developpement ,
algeria-us health forum et expo, 8 juillet 2011.
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لمجمع صيدال لصناعة األدوية في الجزائر ،نموذج لقياس
قياس األداء االستراتيجي ّ

األداء االستراتيجي باالعتماد على بطاقة األداء المتوازن من الجيل الثالث BSC III

حمزة رملي

الكمية جمموعة من البيانات املتعلّقة  4أبعاد نشرحها فيما يلي:
يُظهر جدول بطاقة األداء املتوازن ّ
أ.المنظور المالي:

اجملمع قيمة صافية لنتيجرتة الرت ّدورة قرت ّدرت ب رت 2459مليرتون دج وفرتق مبرتادرات باالسرتتمرار يف
استهدف ّ

املخطّرترتط اخلماسرترتي للنمرت ّرتو ،كانرترتت النتيجرترتة احمل ّققرترتة فعرترتال  1477مليرترتون دج وهرترتو مرترتا تُرترترج يف نسرترتبة ،%11

اجملمرترتع إىل الوصرترتول إىل إمجرترتايل قيمرترتة مضرترتافة مقرت ّدرا ب رت  8132مليرترتون دج واعتمرترتد يف ذلرترتك علرترتى
كمرترتا هرترتدف ّ

ترشيد النفقات ولفي التكاليف ،وقد متّ قيق ما قرتدره  5187مليرتون دج بنسرتبة قرت ّدرت ب رت ،%71وبرتادر
جممرتع صرتيدال إىل رفرتع نسرترتبة االحتياطرتات ونسرتب املسرتامهة يف الشرترتركات األخرترى وذلرتك للوصرتول إىل معرت ّدل
ّ

اجملمع مع ّدال هوايل  %5.02وهو ما انعكس يف نسبة قيق قدرها .%70
منو مق ّدرا برت %7وقد ح ّقق ّ
ّ

الكمي رترتة تراوح رترتت ب رترتني 11
جمم رترتع ص رترتيدال ألهداف رترته املالي رترتة ّ
كملخ رترتص مل رترتا س رترتبق ،ف رترتّ ّن نس رترتبة قي رترتق ّ

الشق املايل.
متوسطا
للمجمع يف ّ
و ،%71وهو ما يعّن أ ّن هنالك أداء ّ
ّ

ب .منظور العمالء:

اجملمرتع يتوقّرتع الوصرتول برته
استخدمنا يقياس منظور العمالء مؤ ّشرين؛ ّأوهلما رق األعمال والذ كان ّ

إىل القيمة  02843مليون دج معتمدا يف ذلرتك علرتى توسرتيع قاعرتدة االنترتاج وتنويرتع املنتجرتات ،يف حرتني كرتان
رقرت رت األعم رترتال احمل ّق رترتق فع رترتال يس رترتاو  9789ملي رترتون دج وه رترتو م رترتا نس رترتبته  %71م رترتن القيم رترتة املتوقّع رترتة .كم رترتا
األول يُرّكرترتز علرترتى حجرت القيمرترتة السرترتوقية والرترتيت
اسرترتتخدمنا مؤ ّشرترتر ا صرترتة السرترتوقية والرت ّذ يُفهرت مرترتن منطلقرترتنيّ :
اجملم رترتع رفعه رترتا إىل نس رترتبة  %31باس رترترتجاع ا ص رترتص ال رترتيت متّ خس رترتارهتا بفع رترتل ض رترتغو املنتج رترتني
ك رترتان ه رترتدف ّ

صرترتة السرترتوقية
احملليرترتني ،غرترتري أ ّن مرترتا متّ قيقرترته فعرترتال هرترتو نسرترتبة  %05أ ّع رت ّدل  ،%51وهرترتو ا رترتال مرترتع ا ّ
هسرترتب القيمرترتة؛ أيرترتن كانرترتت ا صرترتة املسرترتتهدفة هلرترتول  2105هرترتي  ،%01ومتّ الوصرترتول إىل نسرترتبة  ،%7أ

جممرتع صرتيدال ملرتا هرتو مسرتتهدف يف منظرتور
ّع ّدل اجناز  .%71انطالقرتا ممرتّا سرتبق نسرتتخلص أ ّن نسرتبة إجنرتاز ّ
اجملمع.
العمالء تراوحت ما بني  51و %71ما يعّن أ ّن هناس مستوى ّ
متوسط لألداء التسويقي يف ّ
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لمجمع صيدال لصناعة األدوية في الجزائر ،نموذج لقياس
قياس األداء االستراتيجي ّ

األداء االستراتيجي باالعتماد على بطاقة األداء المتوازن من الجيل الثالث BSC III

حمزة رملي

ج .منظور العمليات ال ّداخلية:
جممع صيدال الوصول إىل حج انتاج يق ّدر ب رت038مليون وحدة مرتع هنايرتة  ،2105وذلرتك
استهدف ّ

مرترتع برترتدء االنترترتاج يف املصرترتانع اجلديرترتدة واملصرترتانع املعرترتاد تأهيلهرترتا ،غرترتري أ ّن حجرت االنترترتاج احمل ّقرترتق فعرترتال بلرت 000

اجملمع هدفا لتخفي
مليون وحدة وهو ما مع ّدله  ،%81كما وضع ّ

إىل  3011مليرترتون دج ،وهرترتو مرترتا متّ قيقرترته بامتيرترتاز حيرترتث متّ لفرترتي
اجملمع ح ّقق أكثر من النسبة املستهدفة.
أ أ ّن ّ

حجرت التمرتوين (خاصرتة املسرتتورد منرته)
حجرت التمرترتوين إىل  2391مليرترتون دج،

جملمرترتع صرترتيدال وصرترتل إىل مسرترتتويات مرتفعرترتة ،حيرترتث اقرترترت
ممرتّرتا سرترتبق ميكرترتن القرترتول أ ّن األداء التشرترتغيلي ّ

من قيق أهدافه فيما يتعلّق باالنتاج ،وجتاوز اهلدف املخطّط له فيما يتعلّق بالتموين.
النمو والتعلّم:
د .منظور ّ

العمرتال ،وهرتو مرتا انعكرتس يف
جممع صيدال على توسيع برامج التدريب لتشمل عددا أكس مرتن ّ
عمل ّ

اهلرترتدف املصرت ّرترح برترته سرترتنة  2103ببلرترتون نفقرترتات الترترتدر القيمرترتة  8مليرترتون دج ،لكرترتن مرترتع حلرترتول هنايرترتة 2105

تبرت ّرتني أ ّن اهلرترتدف املرتراد البلرترتون إليرترته قرترتد مت جترترتاوزه بكثرترتري؛ حيرترتث كانرترتت قيمرترتة النفقرترتات  21مليرترتون دج ،هرترتذا مرترتا
ترج يف نسبة اجناز قدرها  ،%325هذه النفقات جعلرتت كرتذلك اهلرتدف النتعلّرتق ّعرت ّدل الوقرتت املخصرتص

للترترتدريب يرترتت ّ قيقرترته بنسرترتبة  ،%211وذلرترتك بتلقيرترتق معرت ّدل  01أيرترتام لكرترتل عامرترتل برترتدل املع رت ّدل املسرترتتهدف
اجملمرترتع برناجمرترتا للسرترتالمة املهنيرترتة عرترتس كرت ّرتل مواقرترتع االنترترتاج،
وهرترتو  5أيرترتام لكرت ّرتل عامرترتل .باإلضرترتافة إىل ذلرترتك وضرترتع ّ
ولعرترتدم ترترتوفّر أرقرترتام مسرترتتهدفة يف هرترتذا اجملرترتال قمنرترتا ّقارنرترتة املعرت ّدل الفعلرترتي املقرت ّدر ب رت 17حادثرترتا مرترتع معرت ّدل سرترتنة

التغري هي االخنفاض ّع ّدل .%18,29
 ،2103فكانت نسبة ّ

لمجمع صيدال:
 .2.2.2عرض وتحليل بيانات المش ّشرات النوعية لألداء االستراتيجي ّ

كمية ميكن االعتمرتاد عليهرتا كرتذلك يف تقيرتي األداء ،قمنرتا بّعرتداد بطاقرتة
باعتبار أ ّن هنالك مؤ ّشرات غري ّ

األداء املتوازن النوعية.
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حمزة رملي

لمجمع صيدال (المش ّشرات النوعية)
الجدول رقم( :)17بطاقة األداء المتوازن ّ
المؤشّرات

المستهدف

مقارنة

بـ 2113

ا صول على
التوسع
ّ

حصص أكس يف
املؤسسات املساه
ّ
فيها

المالي
وترية

التق ّدم يف نسب

خمطّطات

اجناز مشاريع

النمو
ّ

املصانع اجلديدة

مراجعة نظام اجلودة
يف املخابر ،ا صول
نظام اجلودة

على Iso 26000
و 17025يف 0

العمالء

مصانع.
املسؤولية

سني العالقة مع

االجتماعية

أصلا املصللة.

المبادرات

مقارنة ب ـ 2113

العمليات
الدّاخلية

املعلومات

العالقة مع

بين 2113
و2115

زيادة حصص املسامهة يف
مؤسساتSomedial, :
Iberal, WPS, PSM

Somedial 59%

ال تغيري

%60 Iberal

ارتفاع مللوظ

WPS 30%

ال تغيري

PSM 30%

ال تغيري

مركز التكافؤ ا يو 95%

تق ّدم جيّد
تق ّدم جيّد

استكمال املصانع املنطلقة

Taphco 133%

واالنتقال من مرحلة ال ّدراسة

Zmirli 65%

تق ّدم حسن

إىل مرحلة االجناز يف املصانع

Cherchel 20%

تق ّدم بطيء

غري املنطلقة.

Constantine sirop 25%

تق ّدم بطيء

باقي املصانع (3% )13

ال يوجد تق ّدم

وضع نظام اجلودة بالتنقيط،
وضع نظام التقار بني
املخابر ،اطالق مشاريع
ا صول على على Iso
 26000و 17025يف 0
مصانع

متّ وضع نظام ملتابعة اجلودة يستجيب

للممارسات التصنيعية اجليّدة ،BPF
متّ جعل نظام التقييس

 qualificationنظاما مركزيا.

تفعيل قنوات ا وار مع
أصلا املصللة والتللّي

الرابع للمؤسسة ،توقيع اتفاقيات مع

أكثر باملسؤولية االجتماعية.

النقابات.

يف العمل:

مواصلة العمل الذ بدأ

GPEC,
Monitoring,
reseau
WAN
لفي أيام العمل

سنة 1311لوضع نظام
معلومات جديد
العمال
فتح قنوات ا وار مع ّ
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تق ّدم مللوظ

métrologie/

تنظي املؤمتر االقتصاد واالجتماعي

وضع االنظمة التالية
نظام

الفعلي

سنة 2115

المحقّقةالمقارنة

ممارسات غري
كافية

استكمال كل األنظمة السابقة
باإلضافة إىل وضع برامج جديدة
للملاسبة وتسيري املخزون ،وكذا

تق ّدم ممتاز

جتديد املوقع االلكرتوين.
وضع نظام االجور اجلديد حيز

ممارسات

لمجمع صيدال لصناعة األدوية في الجزائر ،نموذج لقياس
قياس األداء االستراتيجي ّ

حمزة رملي

األداء االستراتيجي باالعتماد على بطاقة األداء المتوازن من الجيل الثالث BSC III
والنقابات

العمال
ّ

الضائعة

رسالة

سني كفاءة ررسالة

املؤسسة

املؤسسة

اهليكل

جعل اهليكل

العمل على اندماج الفروع

التنظيمي

التنظيمي أكثر مرونة

ت إدارة واحدة.

التنفيذ ،كما استفاد بع

العمال من

معقولة

متويل  %44ألداء مناسك العمرة.
اخنفاض مع ّدل األيام الضائعة برت رت رت
%21

النمو
ّ
والتعلّم

إعادة تأهيل رسالة
" Affaires

متت إعادة التأهيل

"règlementaires
متّ وضع اهليكل يف  2104بقيادة

مديرية عامة ومواقع االنتاج والتوزيع
التابعة.

هدف حم ّقق
%011
هدف حم ّقق
%011

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على:
Saidal, Rapport du Conseil d’administration, 2013
Saidal, Rapport du Conseil d’administration, 2015
Boumediene darkaoui, "le groupe sidal et ses perspective de développement", algeria-us
health forum et expo, 8 juillet 2011

الكمية ،أظهرت البطاقة النوعية املؤ ّشرات التالية:
على غرار بطاقة األداء املتوازن ّ

أ .المنظور المالي:

التوسرترتع يف مسرترتامهات
يرترتبط األداء املرترتايل ارتباطرترتا وثيقرترتا بنسرترتبة األم رتوال اململوكرترتة ،وعليرترته اخرتنرترتا مؤ ّشرترتر ّ

اجملمرترتع يف الفرترتروع والشرترتركات التابعرترتة ،وكرترتان اهلرترتدف ا صرترتول علرترتى حصرترتص أكرترتس ،وذلرترتك برترتالرتكيز علرترتى أربرترتع
ّ

اجملمع واملؤسسة اجلزائرية -األوروبية للتمويرتل
شركات هي Somedial :وهي مؤسسة ناجتة عن شراكة بني ّ
ومؤسسرتة  PSMبالشرتراكة
املشرترتس ،مؤسسرتة  Iberalوهرتي نترتاج شرتراكة مرتع مؤسسرتة ّ ،Flash Algérie
مرترتع  Pfiserاألمريكيرترتة ،وأخ رتريا مؤسسرترتة  WPSبالش رتراكة مرترتع مؤسسرترتة  ،sanofiغرترتري أنّرترته وباسرترتتثناء رفرترتع

حصرترتة ص رترتيدال يف شرترتركة Iberal؛ بقي رترتت ا صرترتص يف الش رترتركات األخ رترترى علرترتى حاهل رترتا .مرترتن جه رترتة أخ رترترى،
وبرترتالنظر إىل املؤشرترتر الثّرترتاين وهرترتو وترترترية خمطرترتط النمرت ّرتو فرترتّ ّن اهلرترتدف كرترتان التق رت ّدم بشرترتكل كبرترتري يف املشرترتاريع قيرترتد

اإلجناز ،لكن الواقع ّبني أنّرته وباسرتتثناء مركرتز التكرتافؤ ا يرتو الرتذ تقرت ّدمت برته األشرتغال إىل  %95والشرتركة
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العربيرترتة الصرترتيدالنية طاسرترتيلي ( )Taphcoاملكتمرترتل فرترتّ ّن املشرترتاريع املتبقيرترتة مل تتق رت ّدم هبرترتا األشرترتغال ،إضرترتافة إىل
عدم انطالق أخرى بعد.
م رترتن خ رترتالل م رترتا تق رت ّدم نس رترتتخلص أ ّن هن رترتاس أداء مالي رترتا ض رترتعيفا جملم رترتع ص رترتيدال فيم رترتا تعلّرترتق باملؤ ّش رترات
رتأخر الكبرتري الرتذ تعرفرته مشرتاريع النم ّرتو باإلضرتافة إىل تراجرتع وترترية اسرتتثمار أمرتوال
النوعية ،وذلرتك باعتبرتار الت ّ

اجملمع يف الشراكات األخرى.
ّ

ب .منظور العمالء:

متّ تركيزنا يف منظور العمالء على مؤ ّشرين نوعيني مها :نظام اجلرتودة والتللّرتي باملسرتؤولية االجتماعيرتة،

جممع صيدال مراجعة نظام اجلودة وا صول على شهادات  ISOجديرتدة أيرتن متّ قيرتق هرتذا
وقد استهدف ّ
اهلرتدف مرترتن خرترتالل وضرتع نظرترتام جرترتودة يسرتتجيب للممارسرترتات التصرترتنيعية اجليّرتدة  ،BPFباإلضرترتافة إىل حماولرترتة
سني العالقة مع أصلا املصللة ّمارسات نراها غري كافية لذلك.

متوسرترتطا فيمرترتا يتعلّرترتق باملؤ ّشرترات النوعيرترتة ،باعتبرترتار أ ّن
كخالصرترتة ،ميكرترتن القرترتول أ ّن هنرترتاس أداء تسرترتويقيا ّ

كل أهدافه فيما يتعلّق هبذا املنظور.
ّ
اجملمع مل يصل إىل ّ

ج .منظور العمليات ال ّداخلية:

جملمرتع صرتيدال حيّرتز التنفيرتذ ،عملرتت اإلدارة العليرترتا
منرتذ  ،2101ومرتع وضرتع املخطّرتط اخلماسرتي للنمرتو ّ

علرترتى إيرترتالء االهتمرترتام أكثرترتر بنظرترتام املعلومرترتات ،مرترتن خرترتالل تأهيرترتل األنظمرترتة املوجرترتودة ووضرترتع أخرترترى جديرترتدة
التطور ا اصل يف هذا اجملال ،هذا ما جعل اهلدف إدخال أنظمة GPEC, Monitoring,
تتناسب مع ّ

 ،reseau WANوهو ما ّقق فعال ،بل متّ الوصول إىل هدف تأهيل وجتديرتد نظرتام املعلومرتات بالكامرتل.
عمال ولفي
العمال فقد كان اهلدف زيادة رضى ال ّ
ّأما فيما يتعلّق بالعالقة مع ّ

عدد أيّرتام العمرتل الضرتائعة،

وهرترتو م رترتا متّ فع رترتال بنس رترتبة  ،%21وعليرترته ميك رترتن الق رترتول أ ّن هن رترتاس مس رترتتوى قويّرترتا ل رترتألداء التش رترتغيلي فيم رترتا يتعلّرترتق

باملؤ ّشرات النوعية.
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د .منظور التعلّم والنمو:
يتضرت ّرتمن هرترتذا البعرترتد يف مؤ ّش رتراته النوعيرترتة مرترتدخلني رئيسرترتيني مهرترتا :اهليكرترتل التنظيمرترتي ورسرترتالة املؤسسرترتة،

اجملمرترتع مرترتن خرترتالل إدمرترتاج فروعرترته رترتت
رتألول فقرترتد عملرترتت اإلدارة منرترتذ  2101علرترتى إعرترتادة هيكلرترتة ّ
فبالنسرترتبة لرت ّ
وصرترتاية إدارة عامرترتة واحرترتدة ،يف حرترتني كرترتان اهليكرترتل فيمرترتا قبرترتل عبرترتارة عرترتن مؤسسرترتة أم تض رت ّ ثرترتالث مؤسسرترتات

رتس األمرتر رسرتالة
فرعية ،وهو ما متّ قيقه اليوم من خرتالل االنرتدماج ،أمرتا فيمرتا يتعلّرتق برسرتالة املؤسسرتة فقرتد م ّ
" "Affaires règlementairesاليت متّ إعادة تأهيلها باالعتماد على مدخلني:
 -تقيي اخلسة بالنسبة للملفات املتعلّقة باجلانب الصيدالين؛

 وضرترتع نظرترتام الرصرترتد " "pharmacovigilanceباتفرترتاق مرترتع املركرترتز الرترتوطّن لليقظرترتة خبصرترتوص األدويرترتةوالعتاد الطيب.
عمومرترتا فاملؤ ّشرترات النّوعيرترتة ملنظرترتور الرترتتعلّ والنمرت ّرتو كانرترتت جيّرترتدة وتشرترتري إىل أداء جيّرترتد باعتبرترتار التلقيرترتق

الكلّي لألهداف املرسومة.

 .3.2مناقشة الفرضيات:
جملمع
الفرضية الفرعية األولى :منوذج بطاقة األداء املتوازن هو النموذج األنسب لقياس األداء االسرتاتيجي ّ
صرترتيدال لصرترتناعة األدويرترتة ،بعرترتد اسرترتتعراض النمرترتاذج املسرترتتخدمة يف قيرترتاس األداء االسرترتاتيجي ،تبرت ّرتني أ ّن منرترتوذج

جملمع صيدال وذلك لالعتبارات التّالية:
األداء املتوازن هو األصلح لقياس األداء االسرتاتيجي ّ

 -اشرترتتمال املقيرترتاس علرترتى جمموعرترتة خمتلفرترتة مرترتن املؤ ّش رترات الرترتيت تقرترتيس ع رت ّدة أبعرترتادا وال تقتصرترتر علرترتى األبعرترتاد

املالية؛
 -صعوبة تطبيق بع

اهلوة بني املرجع املعتمد؛
النماذج كنموذج املقارنة املرجعية وذلك التساع ّ

 -إمكانية الوصول إىل املعطيات املتعلّقة ببطاقة األداء املتوازن على صعوبتها؛

 جدارة بطاقة األداء املتوازن بقياس األداء االسرتاتيجي يف كثري من التجار السابقة؛الكمية.
 االعتماد على املؤ ّشرات النوعية وعدم االكتفاء باملؤ ّشرات ّ319
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مرترتن خرترتالل مرترتا سرترتبق ،نقبرترتل الفرضرترتية الرترتيت مفادهرترتا :منرترتوذج بطاقرترتة األداء املترتوازن هرترتو النمرترتوذج األنسرترتب
جملمع صيدال.
لقياس األداء االسرتاتيجي ّ

جملمرتع صرتيدال،
الفرضية الفرعية الثانية :هناس مستوى ّ
الكميرتة والنوعيرتة ّ
متوسط لألداء املايل وفق املؤ ّشرترات ّ

وبالنّظر إىل ليل معطيات اجلدول رق  ،11جند أ ّن املنظرتور املرتايل تراوحرتت نسرتبة قيرتق األهرتداف فيرته برتني

للمجم رترتع وفرترتق املؤ ّش رترات النوعي رترتة يف
متوسرترتطةّ .أم رترتأ ليرترتل معطي رترتات البع رترتد املرترتايل
 11و ،%71وهرترتي نس رترتبة ّ
ّ
رتأخر املشرترتاريع املسجمرترتة ،وعليرترته نرترترف
اجلرترتدول رقرت  17فقرترتد أظهرترتر أ ّن هنرترتاس مسرترتتوى ضرترتعيفا هلرترتذا البعرترتد سرترتبّبه ترت ّ

جملمع
الكمية والنوعية ّ
الفرضية الفرعية الثّانية ونستبدهلا برت :هناس مستوى ضعيف لألداء املايل وفق املؤ ّشرات ّ
صيدال.

جملمرتع صرتيدال؛
الفرضية الفرعية الثالثة :هناس مستوى ّ
الكميرتة ّ
متوسط ألداء منظور العمالء وفق املؤ ّشرات ّ
يتضرترتح أ ّن مع رت ّدالت إجنرترتاز األهرترتداف
برترتالعودة إىل ليرترتل اجلرترتدول رقرت  11فيمرترتا يتعلّرترتق بالبعرترتد التسرترتويقي ،فّنرتّرته ّ

املرسومة تراوحت بني  51و .%71كما تظهر معطيات األداء التسويقي وفق املؤ ّشرات النّوعية يف اجلرتدول
متوسرتطا هلرتذا
رق  17إشارات جيّدةّ ،
خاصة ما تعلّق بنظام اجلودة ،وهو ما جعلنرتا نعترتس أ ّن هنرتاس مسرتتوى ّ

البعد ونقبل الفرضية الفرعية الثالثة.

الكميرترتة والنّعيرترتة
الفرضــية الفرعيــة الرابعــة :هنرترتاس مسرترتتوى ّ
متوسرترتط ألداء العمليرترتات ال ّداخليرترتة وفرترتق املؤ ّش رترات ّ
الكميرتة فيمرتا تعلّرتق
اجملمع اقرت كثريا من قيق أهدافه ّ
جملمع صيدال؛ أظهرت النتائج املتعلّقة هبذا البعد أ ّن ّ
ّ
الكميرترتة ،أشرترتارت
باالنترترتاج ،كمرترتا أنرتّرته اجترترتاز األهرترتداف املرسرترتومة فيمرترتا تعلّرترتق برترتالتموين .وعلرترتى غ رترار املؤ ّش رترات ّ
املؤ ّشرترات النوعيرترتة إىل مسرترتتويات قويرتّرتة مرترتن نسرترتب قيرترتق االهرترتداف ،جتلّرترتت يف وضرترتع نظرترتام املعلومرترتات اجلديرترتد
حيرترتز التشرترتغيل ،باإلضرترتافة إىل لف رتي

مع رت ّدالت األيرترتام الضرترتائعة .ممّرترتا سرترتبق ،نرترترف

الفرضرترتية الفرعيرترتة الّرابعرترتة

جملمع صيدال.
الكمية والنوعية ّ
ونستبدهلا  :هناس مستوى قو ّ ألداء العمليات ال ّداخلية وفق املؤ ّشرات ّ
الكمي رترتة جمل ّم رترتع
الفرض ــية الفرعي ــة الخام ــة :هن رترتاس مس رترتتوى ّ
متوس رترتط ألداء ال رترتتعلّ والنم رت ّرتو وف رترتق املؤ ّشرت رترات ّ
الكمية هلذا البعد حول التدريب وبرترامج السرتالمة املهنيرتة ،وقرتد أظهرترت النترتائج يف
صيدال؛ ترّكزت املؤ ّشرات ّ

اجلرتدول رقرت  11أرقامرتا جيّرترتدة فيمرتا تعلّرترتق بنسرتب إجنرترتاز األهرتداف .وفيمرترتا يتعلّرتق باملؤ ّشرترات النوعيرتة متّ قيرترتق
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الفرضرترتية الفرعيرترتة اخلامسرترتة ونسرترتتبدهلا :

جملمع صيدال لصناعة األدوية.
النمو وفق املؤ ّشرات النوعية ّ
هناس مستوى قو ّ ألداء التعلّ و ّ
الفرضية الرئي ية:
جملمع صيدال؛
 هناس مستوى ّالكمية والنّوعية ّ
متوسط لألداء االسرتاتيجي وفق املؤ ّشرات ّ
متوسرترتط يف البعرترتد املرترتايل (مرترتع
برترتالنظر إىل النترترتائج املتعلّقرترتة بالفرضرترتيات السرترتابقة جنرترتد أ ّن هنرترتاس مسرترتتوى ّ

رتجلنا مسرترتتوى
متوسرترتط كرترتذلك يف بعرترتد العمرترتالء ،بينمرترتا سرت ّ
مسرترتتوى ضرترتعيف وفرترتق املؤشرترات النوعيرترتة) ومسرترتتوى ّ

النمو والتعلّ ؛ وعليه ،وبتقدير أ ّن البعد املايل هو أه ّ األبعاد من حيرتث
قو ّ يف بعد العمليات الداخلية و ّ
الرئيسية.
األداء ،فّنّنا نقبل الفرضية ّ
خـ ـ ـاتمة:
انطلقنا يف هذه ال ّدراسة من البلث عن منوذج لقياس األداء االسرتاتيجي لصناعة األدويرتة يف اجلزائرتر
وتطبيقرترته علرترتى جممرترتع صرترتيدال باعتبرترتاره رائرترتدا وطنيرترتا يف الصرترتناعات اجلنيسرترتة ،وقرترتد بيّنرترتت ال ّدراسرترتة أ ّن هنالرترتك

جمموعرترتة مرتن النمرترتاذج املسرترتتخدمة يف ال ّدراسرترتات اإلداريرترتة؛ غرترتري أ ّن النمرترتوذج األصرترتلح كرترتان منرترتوذج بطاقرترتة االداء
املطورة ( )BSC IIIوذلك العتبارات :التوازن بني األبعاد املالية التقليدية واألبعاد غري املالية ،وكرتذا
املتوازن ّ
متوسرتطة
وتنوعها بني الكمية والنوعيرتة ،وبيّنرتت ال ّدراسرتة أ ّن هنالرتك مسرتتويات ّ
دقّة املؤ ّشرات املستخدمة فيها ّ
جمم رترتع ص رترتيدال لص رترتناعة األدوي رترتة ،وذل رترتك يف جمم رترتل أبع رترتاده عل رترتى ال رت ّرترغ م رترتن إظه رترتار
ل رترتألداء االسرت رترتاتيجي يف ّ
النمو.
مؤ ّشرات قويّة يف بعد العمليات ال ّداخلية و ّ
قائمة المراجع:

المراجع باللغة العربية:
مشلفات:
 .1سرترتامر جلرترتده ،ال ــلول التنظيم ــي والنظريــات ااالداري ــة الحديثــة ،7 ،دار أسرترتامة للنشرترتر والتوزيرترتع،
األردن1332 ،
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حممد صبلي إدريس ،أساسيات األداء وبطاقة األداء المتوازن،
 .2طاهر حمسن منصور الغاليب ،وائل ّ
الطبعة األولى ،دار وائل للنشر ،األردن1332 ،
مقاالت:
 .3أمحرترتد سرترتليمان حممرترتد اجلرجرترتر  ،تح ــين األداء االســتراتيجي للمنظمــة الصــناعية فــي إطــار تطبيـ
اسـتراتيجيات التصــنيع البيئـي )اسـتراتيجيات التصــنيع األخضـر أنموذجــا( دراســة تحليليــة ألراء
عينـة مــن المــديرين فــي الشــركة العامــة لأللب ــة الجــاوزة فــي محافظــة نينـوى ،جملّرترتة دراسرترتات إداريرترتة،
اجمللّد  ،4العدد1311 ،2
 .4أكرم حمسن الياسر  ،علي كرمي اخلفاجي ،ظفر ناصر حسني ،أثر عمليـات إدارة المعرفـة فـي األداء
االستراتيجي ،آلراء عيّنـة مـن القيـادات اإلداريـة فـي جامعـات الفـرات األوسـط ،جملّرتة جامعرتة بابرتل،

األول1311 ،
العلوم االنسانية ،اجمللّد  ،13العدد ّ

 .5جنان عبد العباس باقر الدليمي ،عباس علوان شريف ،خالد عباس الياسني ،استخدام بطاقة األداء
املتوازن يف تقومي األداء االسرتاتيجي دراسة ميدانية يف الشركة الفرات العامة للصناعات ،اجمللة العراقية
للعلوم االدارية ،اجمللّد  ،8العدد 1311 ،00
 .6جواد حمسن راضي ،أمحد عبد األمري ناصر حسني ،تأثير ممارسات إدارة الموارد البشـرية فـي األداء
االســتراتيجي دراســة تحليليــة ألراء القيــادات الجامعيــة فــي كليــات جامعــة القادســية ،جملرترتة الكرترتوت
للعلوم االقتصادية واالدارية ،العدد 1314 ،16
 .7جواد حمسن راضرتي ،التمكين اإلداري وعالقته بإبداع العاملين دراسة ميدانية على عينة من موظفي
كليـ ـة اإلدارة واالقتص ــاد ،جمل رترتة القادس رترتية للعل رترتوم اإلداري رترتة واالقتص رترتادية ،اجملل رترتد  ،11الع رترتدد  ،1الس رترتنة
1313
الشرترتعباين ،المنظــور االســتراتيجي الســتخدام أنمــوذج بطاقــة األداء المتــوازن محاســبيا
 .8صرترتاح إبرتراهي ّ
وأوجه القصور ،جملة هوث مستقبلية ،العدد  00و1311 ،04
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لمجمع صيدال لصناعة األدوية في الجزائر ،نموذج لقياس
قياس األداء االستراتيجي ّ

األداء االستراتيجي باالعتماد على بطاقة األداء المتوازن من الجيل الثالث BSC III

حمزة رملي

 .9صبيلة قاس هاش  ،علي رزاق جياد ألعابد  ،أثر الثقة التنظيمية في األداء االستراتيجي
باستخدام نموذج بطاقة العالمات المتوازنة (دراسة تطبيقية في الشركة العامة لالسمنت الجنوبية
في الكوفة) ،جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،اجمللّد  ،11العدد1313 ،1
مداخالت:
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