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 الال أ كرييري ميمل املة سياف اأفية أويية اولييدت والداراي،، يعترب رأس املال الفكري املصدر احلقيقي لتسسيت انايسيية املة سية و قيي النجيا: ملخص
 وك يياا الصيدد يي ذييوطا بطاقية اادا املتيوا يعتييرب كي داا يعاليية لقييياس رأس املييال،وكياا قيا ي وانتيتي سيا يسيييق ك قيي كفيا ا ويعالييية املة سيية
.الفكري ممل خالل مةشراف احملاور ااربعة للبطاقة
 دحيدال التكامية واليربط بيت طياور بطاقية،اهلدف ممل ات الدرا ة و معرية مدى قدرا ومال مة بطاقية اادا املتيوا ك قيياس رأس امليال الفكيري
 وطلك ممل خيالل درا ية حالية ك مة سية ححينة حلييل ملسييلة ومعريية املقومياف اليمل تويييا املة سية،اادا املتوا ومكوانف رأس املال الفكري
 لكيمل دو الوصيول الىل احليد،  حيث مت التوصة الىل أ املة سة استخدم بعض ممل مةشيراف احملياور ااربيل لبطاقية اادا املتيوا،لتطبي اا النتوطا
 وميمل أ يق ميا أوصي بي الدرا ية ايدا اال تتيام بيرأس امليال الفكيري والداراي كتيا جييل اني،املطلوب و و ما ميكيمل أ ديد ميمل يعاليية ياا النتيوطا
. املة سة خاصة ك ظة اقتصاد املعرية، واحملايظة علي تترار ان العنصر الفعال ك جنا،مصدر ام لتسقي التتيز
.  بطاقة اادا املتوا،  رأس املال العالئق،  رأس املال اهليكل، رأس املال الفكري: الكلمات املفتاح
M42 ،L25 ،O34 : JEL تصنيف
Abstract: Intellectual capital is a real source of improving companies’ competitiveness and
achieving success, but many entreprises ignore the importance of its generation and
management as well as its measurement and development, which contributes to the
efficiency and effectiveness of the entreprise. In this regard, the balanced Scorecard model
is an effective tool for measuring intellectual capital through The four axes indicators of the
card. The purpose of this study is to determine the extent and relevance of the balanced
Scorecard in the measurement of intellectual capital, by integrating and linking the
balanced Scorecard axes and the components of intellectual capital through a case study in
HODNA LAIT in order to determine the components contained in this entreprise to apply
this model. The study showed that there is an integral relationship between the balanced
Scorecard axes and intellectual capital components, but without reaching the desired limit
which may limit the effectiveness of this model, and the most important recommended by
the study is to increase attention to intellectual capital and its management because it is an
important source of excellence, and maintain it continuously because it is an effective
element in the success of the entrprises, especially in the knowledge economy.
Keywords : Intellectual capital, Structural capital, Relational capital, Balanced score card.
Jel Classification Codes : O34 ; L25; M42
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 -Iمتهيد :
مل ظيور ااوية البالأة لرأس املال الفكري ا دادف املشكالف املتعلقة بكيفية الدارا  ،حيث يتف الكريري أ الرتكيز على رأس املال
الفكري وقيا بشكة أمرية يستح بتوجيي حنو قي دي اا ا و و دعق امليزا التنايسية ،الال أ القصور ك عتلياف القياس لرأس املال
الفكري أدى الىل القصور ك عتلية الدارا خاصة بعد احملاوالف العديدا المل عرضتيا احملا بة المل طاملا مت انتقاد ا لرتكيز ا على مةشراف مالية يقط،
ونظرا للتطور احلاصة ك اقتصاد املعرية والاي انعكس اجيابيا على قدرا اإلدارا على اطوير مةشراف واقعية وواضسة ك جوانل كا يصعل قيا يا
وأول بشكة كبري ،ورغق أ مقولة  Ansoffالقائلة« :الاي ال ميكمل قيا ال ميكمل الدارا » صسيسة ك الطار ا العام الال أهنا ال اعين الوال
اجلوانل غري امللتو ة ،و لتايل ظيرف عدا طاوالف لتطور ذاطا ومةشراف القياس ك املة سة ،حيث اوصل جيود الباحريت الىل ا تسدال
ذاطا ومةشراف أتخا ملزا بت املقاييس املالية وغري املالية ،وممل أويا "ذوطا بطاقة اادا املتوا " و أداا ممل أدواف مراقبة التسيري احلديرية المل
اساعد ك عتلية التقييق مما يستدع اال تتام هبا ،حيث متكمل املة سة ممل اقييق أدائيا بنظرا مشولية ممل خالل أربل منظوراف بدال ممل االقتصار
على املنظور املايل يقط ،يلق ينش اا النتوطا أ ا ا ممل أجة قياس رأس املال الفكري ،ولكمل مت اعتبارت كنظام اسيري متكامة والعطا صورا
واضسة عمل كاية جوانل اادا ك املنظتة و و الاي ضق اول مرا ااصول غري امللتو ة ،وعلي ي

ات الدرا ة اسعى لإلجابة عمل التساؤل

التايل :كيف ميكن أن تسهم بطاقة األداء املتوازن يف قياس حقيقي ملكوانت رأس املال الفكري يف مؤسسة حضنة حليب ابملسيلة؟
فرضيات الدراسة :بأية اإلجابة عمل اإلشكالية ابقة الاكر؛ مت صياغة الفرضياف التالية:
 اسعى مة سة ححنة حليل الىل ديد مكوانف رأس ماهلا الفكري واعتة على اطويرت.
 اعتتد مة سة ححنة حليل على طاور بطاقة اادا املتوا ك قياس اادا .
 اسا ق بطاقة اادا املتوا ك اقدمي صورا شاملة عمل قيتة ااصول الفكرية ملة سة ححنة حليل.
منوذج الدراسة :ممل أجة اوضيح العالقاف السببية بت متأرياف الدرا ة مت صياغة ذوطا الدرا ة االيرتاض ك الشكة ( ،)01انطالقا ممل يكرا أ
مةشراف احملاور ااربل لبطاقة اادا املتوا اعترب مةشراف قياس حقيقية ملكوانف رأس املال الفكري.
أمهية الدراسة :يكتس موضوع الدارا رأس املال الفكري أوية متزايدا لنسبة للتة ساف احلديرية ك ظة اقتصاد املعرية ،و لتايل اكتمل أوية
الدرا ة ك كوهنا درا ة ليلية ملكوانف رأس املال الفكري والبسث ك طرق قيا  ،مل الرتكيز على ذوطا بطاقة اادا املتوا كوهنا أكرير موضوعية
وعتلية لقياس رأس املال الفكري ،الضاية الىل ديد العالقة بت اا النتوطا ومكوانف رأس املال الفكري ومةشراف قيا .
الدراسات السابقة:
❖ دراسة عريوة حماد )2011( 1بعنوا  :دور بطاقة األداء املتوازن يف قياس وتقييم األداء املستدام ابملؤسسات املتوسطة للصناعات
الغذائية ،دراسة مقارنة بني ملبنة احلضنة ابملسيلة وملبنة التل بسطيف ،ماكرا مقدمة ضتمل متطلباف نية شيادا املاجستري ك الطار مدر ة
الدكتورات ك العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،الدارا ااعتال اإل رتاايجية للتنتية املستدامة ،حيث حاول الباحث اإلجابة على اإلشكالية التالية:
كيف ميكمل اعتتاد بطاقة اادا املتوا ك داا حديرية لقياس واقي يق اادا املستدام ؟ ،وقد اعتتد الباحث ك درا ت على لية الواثئ اخلاصة
سة سمل ملبنة احلحنة ملسيلة وملبنة التة بسطيف والجرا درا ة مقارنة بينيتا ممل خالل الجرا مقابالف خمتلفة مل مسةويل املة ستت ،وقد
اوصل الدرا ة الىل عدا نتائج ناكر أويا:
✓ اكتمل ا تدامة املة ساف االق تصادية ك مدى التزاميا بتسست واطوير مستوى اادا االجتتاع والبيئ ملوا اا مل اادا االقتصادي اا
ممل خالل الدماا اإلدارا املستدامة ك املة ساف املتو طة؛
✓ ميرية ذوطا بطاقة اادا املتوا املستدام عتلية اكييف لنظام بطاقة اادا املتوا ممل خالل دمج املةشراف البيئية واالجتتاعية لتكتتة عتلية
القياس والتقييق ك الطار ضوابط التنتية املستدامة.
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❖ درا ة جودة عبد الرؤوف حممد زغلول ،)2010( 2واملو ومة بعنوا " :استخدام مقياس األداء املتوازن يف بناء منوذج قياس رابعي
املسارات إلدارة األداء اإلسرتاتيجي والتشغيلي لألصول الفكرية" ،حيث ع الدرا ة الىل البسث ك كيفية قي التكامة بت ااصول الفكرية
سكوانهتا املختلفة وبطاقة اادا املتوا س ساور ا ااربل ،أيمل قام الباحث بدرا ة ميدانية على شركة االاصاالف السعودية ،وعتة الباحث الىل اصتيق
مسار للقياس ممل خالل خرائط اال رتاايجية المل اعكس مدى قي اهلدف اال رتاايج للتة سة طة الدرا ة  ،وممل مجلة ما اوصل

ل

الدرا ة:
✓ ال اقدمي جمتوعة ممل املساراف الوصفية والكتية ممل ش هنا اقدمي اصوراف ايرتاضية لدعق الدارا اادا اال رتاايج ؛
✓ وجود اكامة شب اتم بت رأس املال الفكري سكوانا الريالل وطاور بطاقة اادا املتوا  ،املر الاي جيعة ممل بطاقة اادا املتوا أداا جد
ميتة لبنا ذوطا لقياس ااصول الفكرية ييدف لتويري املعلوماف الال مة إلدارا اادا اال رتاايج ؛
✓ ازايد ااوية النسبية لألصول الفكرية مقارنة اصول امللتو ة ،و و ما جتسد ك املة سة عينة البسث ،حيث كان

نسبة القيتة السوقية

للتة سة قيتتيا الديرتية.
❖ دراسة  John Myles3و Jackson Paulبعنوا "the Managing Intellectual Capital through
 ،Balanced Scorecard,حيث حاول الباحريا معاجلة الشكالية ا تخدام بطاقة اادا املتوا املستتدا ممل نظق الدارا اادا لتعكس
املعرية التنظيتية وقياس رأس املال الفكري ،حيث حاول الباحريا ممل خالل درا تيتا اقدمي ذوطا متكامة للتسيري اال رتاايج يدمج بت الدارا رأس
املال الفكري ومتطلباف الدارا املعرية وكاا نظام بطاقة اادا املتوا  ،وقد اوصل الدرا ة الىل عدا نتائج أويا:
✓ يدعق رأس املال الفكري ال رتاايجية الدارا املعرية ك املنظتة ممل خالل بطاقة اادا املتوا ؛
✓ اساعد ب طاقة اادا املتوا املة سة على موا مة عتلياهتا اإلدارية واركيز املة سة أبكتليا على انفيا ا ،وطلك

تخدام املبادئ العشرا

لستيوارف إلدارا رأس املال الفكري ،حيث ميكمل لإلدارا أ اركز على نظام قياس اادا السليق الاي أيخا ك االعتبار رأس املال الفكري؛
✓ ميكمل لرأس املال الفكري أ يوير الطارا إلدارا انفيا الدارا املعرية وبطاقة اادا املتوا  ،مل الستا ،لتسسيناف الديناميكية والتأاية املرادا ك
ال رتاايجية الدارا املعرية مل اال تترار ك اويري التأيرياف ك اإل رتاايجية التنظيتية والقدرا التنايسية واالبتكار.
❖ درا ة

4

The integration between Balanced Scorecard and « )2005( Anne Wu

 ،intellectual capital,حيث ويرف ات الدرا ة الطارا ملناقشة كيفية دمج بطاقة اادا املتوا مل رأس املال الفكري ،وكاا التعامة مل
قحااي اإلنشا والتشكية والقياس واإلبالغ وحىت الدارا رأس املال الفكري اال رتاايج  ،وقد اجري الدؤا ة امليدانية على مستوى الحدى أكرب
مة سة لبيل السياراف بتايوا  ،وممل خالل درا ة ليلية لواثئ املة سة ممل أجة الظيار كيفية الدمج وا تنادا الىل اإلطار ،يقد اوصل ات
الدرا ة الىل ما يل :
✓ أ بطاقة اادا املتوا ميكمل أ اةدي الىل النشا رأس املال الفكري واشكيل وقيا  ،واعزيز اإلبالغ عن .
✓ أ بطاقة اادا املتوا سساور ا ااربعة ميكمل أ اعز الدارا رأس املال الفكري .ك كة ش .
✓ كيفية دمج رأس املال الفكري وبطاقة اادا املتوا معا لتنفيا ال رتاايجية املة سة بشكة يعال واعظيق قيتة املة سة استس املزيد ممل
املناقشاف.
 -1.Iمدخل عام لبطاقة األداء املتوازن:
ك ظة القصور املةكد ك اا اليل احملا بية التقليدية لقياس اادا كوهنا ال اعكس قيتة ااصول املعريية ،مت اوجي ا تتام البسث حنو
اطوير أ لوب منا ل ويعال يتجاو حدود املة سة ويتعدى املةشراف املالية التقليدية ليشتة أدا املنايست ومتطلباف العتال  ،وعلى الثر التأرياف
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المل اعرض هلا بيئة ااعتال ظير ما يستى ببطاقة اادا املتوا  ،حيث اع ّد أحد ذاطا اقييق اادا المل اقوم على دمج كة اجلوانل املالية وغري

املالية لتشكة نظام أكرير مشولية للتعبري عمل الوضل الفعل للتة سة ك البيئة املعاصرا.

 .1.1نشأة بطاقة األداء املتوازن :أول نظام لبطاقة اادا املتوا صتق ممل قبة مة سة جنرال اللكرتيك نة  1950ليكو نظام قياس اادا ،
وك بداية  1983كتل  R. Kaplanعمل كيفية قياس املة ساف أدائيا وطكر أ
و املقاييس غري املالية.5

ناك أبعاد ميتة مل يتق أخا ا بعت االعتبار ك عتلية القياس

واعود يكرا بطاقة اادا املتوا الىل نة  1987عندما ظيرف ك كتاب كة ممل  Johnson and Kaplanبعنوا (،)Relevan Loss
وقد ظير اا املدخة كاجتات رئيس ملواجية االنتقاداف المل وجي للتوا نة التقليدية وقياس اادا  ،ومت ا تخدام أول بطاقة اقييق متوا نة ك
مة سة  Anolog Devicesحيث ا تخدم ات املة سة بطاقة أكرير مشولية ممل املداخة السابقة لفسص وقياس اادا وقد مشل جوانل

خاصة الضاية الىل اجلوانل املالية ،مرية رعة التسليق ،جودا ودورا العتلياف.6
وقد كا أول ظيور لبطاقة اادا املتوا نة  1990على يد الباحريت  ،R. Kaplan and D. Nortonوطلك بعد درا ة دام عاما
كامال على  12مة سة ك كندا والوالايف املتسدا اامريكية ممل أجة اقييق أدائيا وخالل الدرا ة لوحظ أ املةشراف املالية مل اعد يعالة لنسبة
للتة ساف احلديرية وأ اعتتاد ا على املقاييس املالية يةثر لبا ك قدرهتا على خل القيتة ،بعد ا قام الباحريت سناقشة جمتوعة ممل البدائة انتي
هبق الىل ابتكار أداا جديدا لتقييق اادا نة  1992بطاقة اادا املتوا .7
 .2.1تعريف بطاقة األداء املتوازن :يعرييا  D.Norton & R.Kaplanأبهنا« :نظام يقدم جمتوعة متتا كة ممل اايكار واملبادئ،
وخارطة مسار مشويل للتة ساف اتبل ارمجة رؤيتيا اإل رتاايجية ضتمل جمتوعة مرتابطة ملقاييس اادا المل استخدم ك اجنا ااعتال و قي الرتابط
وااصال اإل رتاايجية اعتال واملساعدا على التنسي بت اادا الفردي والتنظيت وصوال الىل أ داف املة سة» ،8واعرف أبهنا نظام الداري
ييدف الىل مساعدا املة سة على ارمجة اصور ا وبراجميا الىل جمتوعة ممل اا داف والقيا اف اإل رتاايجية املرتابطة.9
 .3.1احملاور األربع لبطاقة األداء املتوازن :يتحتمل اإلطار العام لنظام بطاقة اادا املتوا أربعة طاور رئيسية اتفاعة واتكامة ييتا بينيا ضتمل ما
يعرف بعالقاف السبل والنتيجة ممل أجة قي رؤية وال رتاايجية املة سة ،كتا أ كة بعد يتكو ممل أربعة أقسام أ ا ية اتترية ييتا يل :10
 األهداف :النتائج املنشود قيقيا ،واا داف بشكة عام مو عة على أبعاد البطاقة و تة نفس ااوية اإل رتاايجية؛
 القياسات :مةشراف اتنا ل مل حالة اهلدف املراد قيق ويتق عمل طري مقارنت بقيتة طددا لفا؛
 املعايري :مقدار طدد يتق القياس بنا ا علي لتسديد مقدار االحنراف عمل اهلدف املقرر قيق ؛
 املبادرات :اشري الىل املشاريل التشأيلية أو املقرتحاف املقدمة الواجل انفيا ا لتسقي اا داف؛
وييتا يل شر ،ات احملاور:
 .1.3.1احملور املايل :يعد احملور املايل أحد أ ق طاور اقومي اادا الشامة للتة سة ويتحتمل مقاييس موجية لتسقي اا داف ،وللوقوف على
مستوى اار  ،احملققة ممل ال رتاايجية املة سة عمل طري ختفيض مستوايف التكاليف مقارنة مل املة ساف املنايسة ،والرتكيز على حجق ومستوى
الدخة التشأيل والعائد على رأس املال املستريتر النااج عمل ختفيض التكاليف وذو حجق املبيعاف للتنتجاف املالية اجلديدا والعائد على جمتوع
املوجوداف والقيتة املحاية.11
 .2.3.1حمور العمالء  :اكتمل متطلباف وحاجاف العتال ك معظق املة ساف ك الوق الرا مل ك قلل ال رتاايجيتيا ملا يشكل اا اجلانل ممل
أوية كبريا انعكس ك جنا ،املة سة مل منايسييا وبقائيا وا تترارية نشاطيا ك السوق الاي يتسق ممل خالل قدرهتا على اقدمي منتجاف جبودا
عالية وأ عار معقولة.
ال املقاييس المل استخدميا املة سة اتبايمل ابعا للسةال الاي طرح كة ممل  :Norton & Kaplanكيف يراان العتال ؟ جمال رؤية العتية،
كيف نرى عتالئنا؟ بةرا الرتكيز على العتال .12
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 .3.3.1حمور العمليات الداخلية :يعد سريابة مفتا ،املة سة ،حيث يتق عرض ااعتال املتتيزا املقدمة للعتال واملساوت ممل أجة ضتا

قي

الرحبية ،كتا يركز على العتلياف الداخلية واإلجرا اف التشأيلية المل متكمل املة سة ممل التتيز و لتايل قي رغباف العتال بكفا ا ويعالية ،و قي
نتائج مالية مرضية للتساوت.13
 .4.3.1حمور النمو والتعلم :يركز اا اجلانل على القدراف واملياراف الداخلية الواجل انتيتيا لتسقي أ داف املة سة ك ااجة الطوية حيث
اتطلل املنايسة أ اعتة املة ساف

تترار على انتية قدراهتا لتسقي قيتة للعتال واملساوت وطلك ك ثالل جماالف رئيسية و :

•األفراد :ممل خالل يا ة ااجور واحلوايز؛
•األنظمة :ممل خالل افعية نظام املعلوماف؛
•اإلجراءات التنظيمية :ا تريتار قدراف العاملت عمل طري التدريل وانتية املياراف واطوير الكفا اف.14
 -2.Iاإلطار املفاهيمي لرأس املال الفكري:
 .1.2نشأة مفهوم رأس املال الفكري :ميكمل التتييز بت مرحلتت أ ا يتت مر هبتا مفيوم رأس املال الفكري اوتا بشكة كبري ك بلورا اا
املفيوم وا:
املرحلة األوىل :برو مفيوم رأس املال الفكري :حيث ظير مفيوم رأس املال الفكري ك عامل اإلدارا بداية التسعينياف ممل خالل جمتوعة ممل
الدرا اف قام هبا جمتوعة ممل الباحريت أويا الدرا ة المل قام هبا شركة  Skandiaللت ميناف (والمل اعترب رائدا ك جمال ديد وقياس رأس املال
الفكري) ،لكمل ما ميز ات املرحلة و قلة الدرا اف التطبيقية ،وخالل ات املرحل ة بر ف ال ياماف العديد ممل الباحريت ك اا اجملال حيث

ابلورف ات الفكرا ك الطار املقاربة املبينة على املوارد (.(Ressource Based View15

املرحلة الثانية :الرتكيز العلت على املفيوم :شيدف بداية القر اجلديد وال جاراي ك ااحبال املتعلقة برأس املال الفكري ،حيث ركزف الدرا اف
ااكادميية على اا املفيوم ممل خالل ظيور العديد ممل اجملالّف املتخصصة كتجلة رأس املال الفكري ( Journal of Intellectual
 )Capitalوالمل صدرف ك الوالايف املتسدا اامريكية بداية ممل نة  ،2000حيث ركزف معظق الدرا اف ك ات املرحلة على أثر رأس املال
الفكري على اادا التنظيت وخل القيتة.16
 .2.2مفهوم رأس املال الفكري :حاول العديد ممل الباحريت االافاق حول اقدمي اعريف موحد لرأس املال الفكري ،وعتوما يعترب كة ممل الباحريت
 Edvinssonو )1997( Maloneوكالك الباحث  (1997) Stewartق الباحريو الايمل لطوا الحو على املفيوم وعتلوا على
جلل ا تتام الباحريت حنوت ،وييتا يل أ ق ات التعاريف:
•  : )1992( Kaplan et Nortonيتكو رأس املال الفكري بفعة العالقة المل انش بت طاور بطاقة اادا املتوا واملتتريلة ك احملور
املايل ،طور العتال  ،طور العتلياف الداخلية ،طور التعلق والنتو.17

•  : (1997) Edvinsson et Maloneيتكو رأس املال الفكري بفعة اداخة العناصر الريالثة التالية :اايراد ،اانظتة ومكوانف
السوق .ياايراد واملسريو ميريلو رأس املال البشري والاي يعرب عمل ما يستطيل ب اايراد القيام ب يرداي أو مجاعيا ،و لنسبة لألنظتة ي هنا اتترية
ك املعارف املستقلة عمل اايراد والمل اشتة الربا اف ،العقود ،قواعد البياانف واقنياف اإلنتاا ،أما ييتا خيص مكوانف السوق يتتترية ك عالقاف
املنظتة مل طيطيا اخلارج (مورديمل ،ئمل ،مو عت).18
•  :)1998( Stewartيتترية ك جمتوع املعارف واخلرباف المل متتلكيا املنظتة والمل اكسبيا ميزا انايسية ومتنسيا القدرا على خل القيتة.19
 .3.2أمهية رأس املال الفكري :يظير جليا أ رأس املال الفكري يتتتل أبوية كبريا ميكمل بلورهتا ك النقاط التالية:
✓ يعد رأس املال الفكري السال ،اا ا للتنظتة ك عامل اليوم ا املوجوداف الفكرية مترية القوا اخلفية المل احتمل بقا وا تترارية املنظتة؛
✓ اظير أوية رأس املال الفكري ك كون مصدرا لتوليد الريروا لنسبة لأليراد واملنظتاف ممل خالل قدرا على ريل العائد ممل برا اف االخرتاع ،و و
ما أكدا حبول مةمتر رأس املال الفكري الاي انعقد ك نيويورك عام  ،2000حيث أقر املةمتر أ شركة  IBMمريال استلق أكرير ممل بليو دوالر
نواي كعائد لربا اف االخرتاع20؛
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✓ يساعد املنظتاف على بنا املنظتاف الاكية أو احرى املنظتاف املتعلتة ،حيث أن ممل املعلوم أ
وعلي ي

_____________________________________________________

ناك ازايد ك الوظائف طاف الطابل املعرك،

وق العتة يشيد اوجيا متزايدا حنو الطلل على رأس املال الفكري؛

✓ يعتة رأس املال الفكري على ايدا القدرا اإلبداعية للتنظتاف وكالك اعزيز انايسيتيا ممل خالل اقدمي منتجاف جديدا ك الوق املنا ل
مل ختفيض التكاليف.21
 .4.2مكوانت رأس املال الفكري :ال
القيتة احلقيقية للتة ساف ،حيث اختلف

ديد مكوانف رأس املال الفكري يعترب ممل اامور اجلو رية المل اساعد ك قيا
التقسيتاف المل أعطي

واقييت و لتايل ديد

لرأس املال الفكري ممل طرف الباحريت كة حسل أ لوب افكريت ونظرا

للتوضوع ،22وممل خالل درا ة خمتلف اقسيتاف رأس املال الفكري ميكمل مالحظة أ العديد ممل الباحريت اافقوا على مكوانف أ ا ية ميكمل
اوضيسيا ك الشكة رقق  ،02وييتا يل شر ،موجز هلات املكوانف:
 .1.4.2رأس املال البشري :يقل رأس املال البشري ك قلل رأس املال الفكري ،يتصطلح رأس املال البشري أطل على املوارد البشرية عتبار ا
منبل للقيتة يعول علي ك النيوض ملة سة وطلك للعالقة المل اربط اايراد لنشاط االقتصادي الاي يولد هلا الريروا.
 .2.4.2رأس املال اهليكلي :يعرب رأس املال اهليكل عمل اجلدارا اجلو رية للتة سة واملعرية الصردة المل يتق االحتفاظ هبا داخة ياكة وأنظتة
املة سة ،ويةكد  MC. Eloryأ رأس املال اهليكل
يرتكيا اايراد.23

و عبارا عمل كة ااشيا المل ادعق رأس املال البشري ولكن يبقى ك املة سة عندما

 .3.4.2رأس املال العالئقي :ويطل علي رأس املال الز ئين ويكو خارا املة سة ويتترية بعالقة املة سة مل ااطراف اخلارجية ،حيث يكتمل
جو ر رأس املال العالئق ك العالقاف املتتيزا مل الز ئمل والمل البد ممل اكتساهبا لحتا ا تترار والئيق للتة سة ،و و ميرية انعكاس كامة قوا
رأس املال البشري واهليكل جتات العالقاف مل الز ئمل لتسقي رضا ق و ايدا والئيق ممل خالل ديد املعرية املطلوبة لتلبية احتياجاهتق ورغباهتق.24
 -3.Iأمهية بطاقة األداء املتوازن يف قياس رأس املال الفكري:
اعترب بطاقة اادا املتوا أيحة النتاطا املستخدمة ك قياس رأس املال الفكري واادا الكل بصفة عامة اهنا اتسق لشتولية ،حيث أتخا ك
اعتبار ا جمتوعة مرتابطة ممل مقاييس اادا المل اتعل أبربل طاور يفرتض وجود عالقة ببية بينيتا.
 .1.3العالقة بني بطاقة األداء املتوازن ورأس املال الفكري :ناك عالقة اكامة بت مكوانف رأس املال الفكري وطاور بطاقة اادا املتوا
نوجز ا ييتا يل :
 . 1.1.3التكامل بني مكوانت رأس املال الفكري ومنظورات بطاقة األداء املتوازن :يالحظ أ رأس املال الفكري سكوانا يتطاب مل طاور
ترينا احملور املايل ،حيث أ رأس املال البشري يقابة طور النتو والتعلق ،ورأس املال اهليكل يقابة طور العتلياف الداخلية،
بطاقة اادا املتوا
كتا أ رأس املال العالئق يقابة طور العتال  ،ويبقى احملور املايل كنااج لكة ممل رأس املال الفكري ومكوانا .
 .2.1.3التكامل االسرتاتيجي :سعىن أ ا تتام املة سة جيل أ ينصل على التطوير املستتر للقدراف الت يلية المل متكن ممل الوصول الىل درجة
معينة ممل التنايسية ،وعلي يا رأس املال الفكري يقوم على أ اس ال رتاايجية القدراف الت يلية املستتدا ممل يلسفة نظرية املة سة القائتة على
أ اس املوارد ،أما ممل منظور بطاقة اادا املتوا يي أتيت بصفة مبدئية ممل اخلارا ،سعىن أ ا تتام املة سة جيل أ ينصل على دعق العالقاف
مل العتال وييق أدوار املنايست ،وعلي يا بطاقة اادا املتوا اقوم على أ اس ال رتاايجية انايسية املستتدا ممل السوق.
 .3.1.3التكامل يف التوجه حنو بناء القيمة :يسعى رأس املال الفكري وبطاقة اادا املتوا الىل قي قيتة محاية للعتية ،يرأس املال الفكري
ميرية شبكة القيتة وينظر للتة سة على أهنا شبكة ممل املوارد املعريية والقدراف الت يلية متكنيا ممل اوصية قيتة معينة للتستخدم النيائ  ،ك حت
أ بطاقة اادا املتوا مترية لسلة القيتة ،وينظر للتة سة على أهنا لسلة ممل العالقاف المل هتدف الىل احتوا الفجوا بت متطلباف العتية
وخمرجاف املة سة.
 .4.1.3التكامل يف اجتاه مسار العالقات اإلرتباطية :أتخا مكوانف رأس املال الفكري شكة جمتوعة ممل الدوائر التصورية المل اكاد على نفس
الد رجة ممل ااوية ،والتنسي بت ات املكوانف أيخا شكة عالقاف اراباطية جانبية ،أما بطاقة اادا املتوا يرتاكز على افاصية ال رتاايجية
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املة سة ،والتنسي بت طاور بطاقة ا ادا املتوا أيخا شكة عالقاف اراباطية رأ ية ،وعلي يا التكامة بت كة ممل العالقاف اجلانبية ملكوانف
رأس املال الفكري والعالقاف الرأ ية ملنظوراف بطاقة اادا املتوا يةدي الىل افعية التوج التنفياي إل رتاايجية املة سة.
 .5.1.3تكامل مؤشرات األداء األساسية :ينظر الىل مةشراف اادا على أهنا أدواف بنائية حيث أ مةشراف اادا املرابطة برأس املال الفكري
انظر للتة سة على أهنا نظام طبيع والعل دورا أ ا يا ك اربير خطواف املة سة حنو دعق واطوير قدراهتا الت يلية ،أما مةشراف اادا املرابطة
ببطاقة اادا املتوا انظر للتة سة على أهنا نظام ميكانيك والعل دورا أ ا يا ك ديل خطواف املة سة حنو دعق واطوير قدراهتا التنايسية.25
 .2.3مؤشرات بطاقة األداء املتوازن لقياس رأس املال الفكري :ذوطا بطاقة اادا املتوا مل يصتق لقياس رأس املال الفكري ،والذا يعترب أول
ذوطا بدأ أيخا ااصول املعريية بعت االعتبار عند قياس أدا املة سة والمل ممل بينيا رأس املال الفكري ،ويبت الشكة رقق  03اواي طاور بطاقة
اادا املتوا مل مكوانف رأس املال الفكري ،و لتايل ميكمل قياس مكوانا ممل خالل مةشراهتا.
.1.2.3احملور املايل :اعد النسل واملةشراف املالية أداا مفيدا ك التسلية الطا ما ا تخدم

حبرص ومت افسري نتائجيا بعناية ،وك الواقل اتعدد

النسل واملةشراف املالية بتعدد اا داف املرابطة هبا ،واعد النسل املالية التفصيلية واملساعدا افسريا واعزيزا للتةشراف املالية العامة.
.2.2.3حمور العمالء :رغق أوية املةشراف ك اا احملور واعدد ا الال أن جيل على اإلدارا وحسل طبيعة املة سة والبيئة احمليطة هبا أ ختتار ما
وأ ا

وينعكس الجيا على رضا ووال العتال  ،لتسقي رأس املال العالئق ممل خالل كسل العتال واعزيز العالقاف معيق.26

.3.2.3حمور العمليات الداخلية :استح املقاييس املعتتدا ك اا احملور سعرية مستوى كفا ا انفيا ااعتال ،ومدى مطابقة املنتجاف واخلدماف
حلاجاف العتال واوقعاهتق ،والر الة املتتيزا المل اطتح املة سة اللييا ك كيفية اال تريتار ك رأس املال اهليكل والدارا .27

 .4.2.3حمور النمو والتعلم :يركز اا احملور على اال تتام لقدراف الفكرية للعاملت ومستوايف مياراهتق أي برأس املال البشري ككة للتة سة،
ممل خالل العتة على الرضا العاملت دجرا مسح سساواهتق لقراراف والتتيز بعتة جيد والتشجيل ممل أجة اإلبداع ،يعديدا
اا احملور لكمل كة مة سة اركز على ما و ميق ويعال ويسا ق ك الجياد قيتة حقيقة لرأمساهلا البشري للوصول إلدارا السليتة.28

املةشراف ك

 - IIالطريقة واألدوات :
 .1جمتمع الدراسة وأدوات مجع البياانت :ممل أجة معرية مدى مساوة طاور بطاقة اادا املتوا ك حصر وقياس حقيق ملكوانف رأس املال
الفكري مت القيام بدرا ة ميدانية على مستوى مة سة  ،HODNA – LAITوييتا يل نباا عمل ات املة سة:
ححنة حليل مة سة جتارية طاف مسةولية طدودا  ،SARLكان استى ملبنة احلحنة القتصار ا على النتاا احلليل يقط وبعد ختصصيا
ك النتاا احلليل ومشتقاا أصبس استى ححنة حليل  ،Hodna Laitأنشئ ممل طرف أربل شركا بتاريخ  1998/12/15برأس مال
اجتتاع قدرت 60 000 000دا ،مقر ا االجتتاع ك املنطقة الصناعية ملسيلة ،الال أ اتريخ انطالقيا الفعل كا بي ،2000/05/15
ويوضح اجلدول رقق  01اطور رقق أعتال املة سة وعدد موظفييا خالل الفرتا .2015-2012
وعرب مراحة اطور املة سة ي هنا ا تطاع أ ق أرقاما ميتة ما مكنيا ممل التو ل ك السوق احمللية والوطنية واحتالهلا ملكانة انايسية عالية
وحداف ،ختتص كة وحدا دنتاا منتوجاف معينة ،إلضاية الىل:
حيث أهنا توي حاليا على
 عدد الز ئمل.500 :
 عدد املورديمل خارا الوطمل.20 :
 عدد املوردو داخة الوطمل.180 :
 عدد مو ع احلليل.70 :

 عدد مستودعاف البيل ( 02 :اجلزائر وعنابة).

 .2أدوات الدراسة :حىت نتتكمل ممل اإلحاطة جبتيل جوانل املوضوع  ،ي الدرا ة احلالية اعتتدف على املقابلة الشخصية مل مسةويل بعض
ااقسام واملصاحل ،ومت اقدمي أ ئلة املقابلة على شكة حوار حىت نحتمل احلد املقبول ممل صسة املعلوماف ،كتا مت االعتتاد على بتسلية واثئ
الوحداف وامليزانياف وجد اول حسا ف النتائج قصد ا تخراا وحساب املةشراف المل استخدميا كة وحدا ك اقييق أدائيا ،اعتتادا على التقارير
املالية للسنواف ممل  2012الىل غاية .2015
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 -IIIالنتائج ومناقشتها :
 . 1مكوانت رأس املال الفكري يف مؤسسة حضنة حليب وكيفية إدارته وتنميته وفقا حملاور بطاقة األداء املتوازن :لنظر الىل حجق مة سة
ححنة حليل ملسيلة وااساع رقعتيا اجلأرايية وحجق موارد ا اهلائة وكاا حجق ا تريتاراهتا املتزايدا ،ي ن يتوجل علييا العطا أوية خاصة برأس
ماهلا الفكري و ديد مكوانا  ،حيث أصبح ممل أ ق مةشراف املة ساف ك ظة اقتصاد املعرية وطلك ممل خالل حسمل الدارا وانتيت .
 .1.1رأس املال البشري وفقا حملور النمو والتعلم يف مؤسسة  :Hodna Laitنظرا لطبيعة نشاط املة سة ي أمثمل مورد متتلك و رأس
املال البشري ،حيث أهنا اع ااوية البالأة هلاا املكو مقارنة مل املكوانف ااخرى لرأس املال الفكري ،حيث يعترب القوى الفعالة واملنشط الرئيس
للتة سة ،وك ياق التكيف مل التسوالف احلاصلة ك بيئة ااعتال قام املة سة ختاط مبادراف والجرا اف اتعل سجال املوارد البشرية ،وممل
بينيا:
❖ حتديث سياسة املوارد البشرية :حيث أ املة سة عى للتسايظة على نقاط القوا المل متلكيا خاصة ييتا يتعل سا يتوير لدييا ممل الطاراف
وكفا اف طاف املياراف والقدراف العالية ،حيث اتبىن املة سة يا ة اقوم على انسي اجليود بت وظيفة املوارد البشرية وكاية الوظائف ،كتا التزم
حرتام موظفييا واحتمل المتيق ،وممل خالل الشكة رقق  04الاي يوضح لية رم ااعتار للتة سة طة الدرا ة نالحظ أ

اا اهلرم يتتيز

ببنية شابة احتمل للتة سة ا تتراريتيا على املدى البعيد ،حيث أ عد العتال الايمل ال يتجاو نيق ااربعت نة بلغ أكرير  634بنسبة ياق
 %67ممل المجايل العتال ( ،)944و اا ما يةكد ع املة سة الىل ديث موارد ا البشرية عتتاد ا على اركيبة شابة مترية مصدرا لقوهتا.
❖ نظام املكافآت واألجور :اعتة املة سة على يا ة جديدا لألجور واملكايآف لتطوير مياراف و فيز العاملت وانتية الرغبة لدييق عتبار ق
عنصر ميق ك جنا ،املة سة ،ويقوم اا النظام على مبدأ العدالة والشفايية والتتييز ك خمتلف مستوايف ااجور ،وميكمل التعبري عمل طلك ممل خالل
اطور مصاريف العاملت كتا و موضح ك اجلدول رقق  ،02حيث نالحظ أ ناك اأريا ك نسبة مصاريف املستخدمت ،حيث نالحظ ايدا
النسبة ك نة  2013وطل ك راجل لزايدا ااجور واملكايآف املتنوحة للعتال ،مث نالحظ اخنفاض شديد ك السنتت  2014و 2015بسبل
االرافاع ك ااجر الوطين اادىن املحتو  ،و لتايل عدم وجود مكايآف وعالواف الضاية الىل اخنفاض عدد العتال.
❖ جهود التدريب والتكوين :انف املة سة ميزانية ليس

لقليلة ك بية ادريل واكويمل موارد ا البشرية عند اوظيفيق حىت يتتكنوا ممل ممار ة

وظائفيق بشكة جيد ،حيث اقدر امليزانية املخصصة للتدريل والتكويمل ب ي  %2ممل التكلفة ااجرية مما يعكس ا تتام املة سة بكة ما يتعل بتسيري
املوارد البشرية ،حيث نالحظ ممل خالل الشكة رقق  06أ ا ملخصصاف املالية للتدريل والتكويمل ك ازايد مستتر حبوايل ضعفت ممل نة 2011
الىل غاية  ،2015يتة سة  Hodna Laitختصص  1%للتدريل و  1%للتكويمل و اا ما يوضح مدى قي الدارا املوارد البشرية ا داييا،
حيث ك السنواف ااخريا بدأف نظرا املة سة الىل مسايرا التطوراف التكنولوجية احلديرية ،وضرورا ادريل واكويمل العاملت.
❖ معدل التأطري :وميرية عدد اإلطاراف املوجودا ك املة سة مقارنة دمجايل العاملت ،حسل العالقة:
ويقصد سعدل الت طري نسبة اإلطاراف ملة سة الىل العدد اإلمجايل للعتال؛ وما ميكمل ا تنتاج ممل اجلدول رقق  03و أ معدل الت طري بق اثبتا
خالل يرتا الدرا ة ،ما يعين أ املة سة عينة البسث اول احلفاظ على مسريييا عتبار ق مصدرا لتنايسيتيا وميريلو قيتة محاية هلا ،وعتوما يقد
كان ات النسبة ك حدود  %30ومترية حوايل الريلث ممل عدد العتال و نسبة معتربا ،و اا ما يعين أ املة سة اويل أوية قصوى للنشاط
اإلداري ممل أجة ديد ا رتاايجياهتا املستقبلية وضتا ا تتراريتيا ك السوق.
 . 2.1رأس املال اهليكلي وفقا حملور العمليات الداخلية يف مؤسسة  :Hodna Laitاعتة املة سة على نقة ونشر واوظيف املعرية وامليارا
املتويرا لدى العاملت الىل الواقل ال فعل أي الىل مواقل النتاجيا ،و اا النقة والنشر يتق ممل خالل وجود يكة انظيت مالئق وواضح الصالحياف
واملسةولياف ولدي الكفا ا ك اطبي املعرية وامليارا واخلربا ك املة سة ،حيث يشتة رأس املال اهليكل ملة سة ححنة حليل الريقاية التنظيتية،
النتاطا والعتلياف واإلجرا اف ،عتلياف البسث والتطوير إلضاية الىل أ املة سة اعتة على ديث الربجمياف ممل خالل أحدل أجيزا اإلعالم
واالاصال.
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❖ تطور حجم االستثمارات :قام املة سة ال تريتار ك وحداف النتاجية ابتدا ممل نة ( 2012الوحدا رقق  ،)06 ،05 ،04حيث كا
لزاما علييا التفكري ك التجييزاف المل اسا ق ك اطوير عتلياف اإلنتاا و ست جودا املنتوجاف ،وهباا جل ف املة سة الىل جلل عتاد خمربي
متطور على عكس ما كان علي ك الساب أيمل كان جتري كة الفسوصاف اخلاصة ملنتجاف ك اخلارا مما يكلف املة سة ،وممل نا جا ف
يكرا صنل خمرب مركزي داخة املة سة يتق يي كة عتلياف الفسص للتنتجاف ،كتا مت الر ال  4الطاراف الىل أملانيا ممل أجة التكويمل والتدريل على
كيفية ا تخدام ات ااجيزا ،و اا ويقا ملا و موضح ك اجلدول رقق .04
❖ معدل األداء اليومي للعامل :يقوم على قياس أدا العامة واجنا ت ا داي ك الوق احملدد وميكمل التعبري عن ممل خالل العالقة التالية:
حيث نالحظ ممل خالل اجلدول رقق  05أ معدل اادا اليوم للعامة ك ارافاع دائق ممل نة  2012الىل غاية  2015أيمل حقق املة سة
أكرب معدل مقارنة سا ب  ،الط ق درف نسبة االرافاع حبوايل أربل أضعاف ،و اا راجل الىل ايدا عدد العتال وكالك الىل ايدا املخصصاف املالية
املوجية لتكويمل خصوصا ك السنتت ااخريات أ بلأ أقصا ا نة  2015بنسبة قدر ا  %28ممل الكتلة ااجرية و اا ما نعكس بشكة الجيايب
على اادا اليوم للعاملت ،و اا واضح ممل خالل الزايدا ك عدد الوحداف املنتجة.
 .3.1رأس املال العالئقي وفقا حملور العمالء يف مؤسسة  :Hodna Laitناك الدراك متزايد اوية رأس املال العالئق ممل طرف املة سة،
يتمل بت اا داف المل اسعى لتسقيقيا ست عالقاهتا بعتالئيا و ايدا حصتيا السوقية ،يللتة سة عدا نقاط بيل داخة وخارا الوالية ،كتا ال
يقة رأس املال العالئق أوية عمل ق مكوانف رأس املال الفكري ،حيث انظر املة سة للعتال على أهنق مشاركو حقيقيو ك جناحيا لاا جند ا
احل حاجياف ومتطلباف عتالئيا ضتمل أولوايهتا واسعى جا دا لتلبيتيا ممل أجة البقا ك السوق ،إلضاية الىل ا تتاميا بعامة اجلودا عتبارت
عنصر ام ك قي امليزا التنايسية وكسل العتال  ،وهباا ي املة سة اسعى للسصول على شيادا اإليزو لسالمة ااغاية ،ISO 22000
و مواصفة قيا ية دولية صادرا عمل منظتة  ISOالعاملية لتنسي مل يئة د تور ااغاية الدولية  ،CODEXو لتايل ياملة سة ادرك أ
املنتجاف عالية اجلودا واآلمنة صسيا الطري الدائق لتسقي النجا ،املستتر واكتساب الريقة واعظيق رضا العتال بتسقي رغباهتق.
كتا يا ف مة سة  Hodna-Laitجبائزا اجلودا د بانيا ،ك الطار االحتفال اربعينية العاملية للك س الا بية للجودا سدريد يوم  2ييفري
 ،2012اا التتيز مينح ممل طرف املة سة املرموقة اندي التجارا "اديتورايل أويس" و "اراد لدريس كلوب" اعرتايا جلدية واملريابرا ك العتة وجودا
اخلدماف املقدمة ،وجا التكرمي بعد اصوي  7500مة سة ممل  90دولة خمتلفة منيا  130مة سة اتعامة معيا .Hodna Lait
❖ معدل تطور رقم األعمال :نالحظ ممل اجلدول رقق  06أ رقق ااعتال ك ارافاع دائق بسبل اطور حجق نشاط املة سة والتسسيناف المل
أدخلتيا على بعض منتجاهتا ،كتا يتحح أ التطور ك رقق ااعتال متاباب حيث اخنفض نة  2013مث ارافل نة  2014ليعود لالخنفاض
ممل جديد نة  ،2015ويعود طلك الىل اال تريتاراف المل قام هبا املة سة لتو يل عدد الوحداف و ايدا اإلنتاجية.
❖ درجة االحتفاظ ابلعمالء :يعرب عمل مدى احتفاظ املة سة لعتال  ،وميكمل التعبري عن عمل طري عدد العتال املوجوديمل .واجلدول رقق 07
يوضح اطور عدد العتال  ،حيث عري نسبة عدد العتال طفرا نوعية خالل نة 2013وطلك نتيجة للتو عاف المل قام هبا املة سة مما اثر
بشكة الجيايب على حجق نشاطيا وممل مث كسل عتال جدد ،كتا أ ايدا عدد العتال يدل على أ املة سة اعتة على احملايظة على عتالئيا
و ايدا رضا ق.
❖ تكاليف التسويق :يقصد هبا النفقاف النامجة عمل كة عتلية الشيار وارويج اقوم هبا املة سة ممل أجة بيل منتجاهتا وميكمل ديد مصاريف
اإلشيار ممل خالل اجلدول رقق  ،08حيث نالحظ اأريا ك نسبة مصاريف اإلشيار أيمل جند اخنفاضا مستترا بعدما بلأ نسبة أكرب ك نة
 2013و اا راجل للسيا ة المل اابعتيا املة سة ك طاولة الدخال منتجاف جديدا الىل السوق ،اامر الاي ديعيا الىل الرتويج للتنتجاف املدخلة
للسوق ،ك حت اخنفح النسبة الىل حوايل  %14ك نة  2015نتيجة لكسل عتالئيا واعريفيا الكامة ملنتجاهتا.
وممل خالل ما طكر ابقا؛ يتعترب كة ممل بطاقة اادا املتوا ورأس املال الفكري الركيزا اا ا ية للتة سة ،والفرق الواضح بينيتا و أ
بطاقة اادا املتوا اعتة على الحدال التوا  ،ممل خالل اقدمي معلوماف عمل أحدل اطوراف املة سة المل متس اادا املايل وغري املايل ،ك حت
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أ رأس املال الفكري يعتة على الضاية قيتة للتة سة وكاا اعزيز التصور العام لألدا التنظيت  ،كتا أ بطاقة اادا املتوا اسا ق ك اشكية
رأس املال الفكري ،إلضاية الىل أ ا تخدام الطار ا ميكمل أ يعز الدارا رأس املال الفكري ،وميكمل جتسيد طلك ممل خالل النتوطا العام املوضح
ك الشكة رقق  ،06والاي يشكة ذوطجا مقرتحا ملة سة ححنة حليل يعرب عمل التكامة ما بت مكوانف رأس املال الفكري وطاور بطاقة اادا
ملتوا يستح للتة سة ممل قي أ داييا اإل رتاايجية.
 -IVاخلالصة :
متكن

مة سة ححنة حليل ممل احتالل موقل ام داخة السوق اجلزائرية للسليل ومشتقاا  ،واملت يت ممل اريتت جمتوع المكانياهتا،

قدراهتا وكفا هتا الداخلية داباع أ اليل اسويقية اتتاشى مل التسوالف االقتصادية ،كتا أهنا اسعى جا دا لتعزيز اا املوقل كتساب ميزاف
انايسية متكنيا ممل البقا ك السوق وطلك ممل خالل اال تريتار ك رأس املال الفكري ،حيث ميكمل القول أ الدارا وانتية رأس املال الفكري عتلية
ميتة لنسبة ملة سة ححنة حليل اا ممل جية ،وممل جية أخرى ي عتلية قياس مكوانف رأس املال الفكري ابت أ اا اس ك الدارا يرجل
الىل اال تريتار ك كة مكوانا  ،لكمل لدرجة ااوىل اال تريتار ك رأس املال البشري ا أيكار وابتكاراف اايراد المل اشكة أ اس املنتجاف
واخلدماف للتة سة والبداعاهتا مما يستح للتة سة لتتيز ،وييتا يل أ ق نتائج واوصياف ات الدرا ة:
❖ نتائج الدراسة:
✓ يظير جليا أ املة سة طة الدرا ة اسعى الىل اال تتام سكوانف رأس ماهلا الفكري الريالل ،وطلك ممل خالل:
•وجود ا تتام برأس املال البشري ممل طرف املة سة؛
•امتالك املة سة مصلسة خاصة لبسث والتطوير مما يعين أهنا اعتة على اال تريتار ك رأس املال اهليكل داخة املة سة؛
•وجود ااصال دائق بت املة سة وعتالئيا يدل على ا تتاميا برأس املال العالئق ؛
• ع املة سة للسصول على شياداف  ISOدلية على الاباعيا للتواصفاف الدولية مما يعز حصتيا السوقية ويكسبيا امليزا التنايسية،
ومما ب يظير جليا أ املة سة طة الدرا ة اسعى الىل اال تتام سكوانف رأس ماهلا الفكري الريالل ،ومنه ميكن قبول الفرضية األوىل اليت تعترب
أن مؤسسة حضنة حليب تعمل على حتديد مكوانت رأس ماهلا الفكري وتسعى إىل تطويره ،و و ما اوصل اللي كالك درا اف ابقة على
غرار درا ة ( )Wu, 2005والمل أثبت أ خل واطوير رأس املال الفكري ك عصر اقتصاد املعرية ممل ش ن أ يدعق املة ساف ك اكتساب ميزا
انايسية دائتة.
✓ استخدم املة سة مةشراف خاصة ببطاقة اادا املتوا و لتايل ميكن قبول الفرضية الثانية اليت تفرتض أن مؤسسة حضنة حليب على
احملاور األربعة لبطاقة األداء املتوازن يف قياس األداء .حيث اوصل

الدرا ة احلالية الىل أ بطاقة اادا املتوا

نظام شامة لإلدارا

اإل رتاايجية كوهنا اركز على جوانل خمتلفة لألدا و و ما اةكدت درا ة (عريوا )2011 ،والمل اوصل الىل أوية قي التوا والتكامة بت طاور
بطاقة اادا املتوا .
✓ لرغق ممل وجود يكرا حول البطاقة الال أان ال اطبقيا يعليا ،ويظير طلك ك النقاط التالية:
•لقياس رأس املال البشري استخدم مة سة ححنة حليل مةشر رضا العاملت ،مةشر دورا املخزو  ،معدالف التوظيف والتكويمل والت طري؛
• لقياس رأس املال اهليكل استخدم مة سة ححنة حليل مةشر اطور حجق اإلنتاا ،معدل دورا املخزو  ،اادا اليوم للعامة ،ومةشر
ست اإلنتاجية؛
•لقياس رأس املال العالئق استخدم مة سة ححنة حليل مةشر اطور رقق ااعتال ،درجة االحتفاظ لعتال  ،اكاليف التسوي .
وعلي ميكن قبول الفرضية الثالثة اليت تعترب أن بطاقة األداء املتوازن تساهم يف تقدمي صورة شاملة عن قيمة األصول الفكرية ملؤسسة حضنة
حليب .حيث أثبت

الدرا ة احلالية وكالك درا ة الباحث (جودا )2010 ،أوية التكامة بت ااصول الفكرية ونظام بطاقة اادا املتوا

وا تخدام اا التكامة ممل أجة ست اادا اال رتاايج للتة ساف
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✓ ممل مجلة ما مت التوصة اللي

المل قدميا & Kaplan

و أ املة سة ال استخدم كاية مةشراف احملاور ااربل لبطاقة اادا املتوا

 Nortonك ذوطجيتا و و ما ميكمل أ دد ممل يعالية اا النتوطا ،كتا أن ك ختام الدرا ة مل نستطل احلصول على قيتة حقيقية لألصول
غري امللتو ة ملة سة طة الدرا ة.
❖ توصيات الدراسة :ميكمل عرض بعض التوصياف المل ممل ش هنا أ اساعد املة سة على الجياد حلول لبعض املشاكة ولسد النقص احلاصة
ك بعض اجلوانل ،والمل قد اساعد على ابين بطاقة اادا املتوا ك داا حديرية لقياس أصوهلا الفكرية:
 ضرورا ييق والدراك أوية رأس املال الفكري ممل قبة الدارا املة سة ملا ميريل ممل قيتة خاصة للتة سة اريل ممل كفا هتا؛
 العتة على اال تريتار ك مكوانف رأس املال الفكري ك املة سة ممل أجة اعظيق قيتة املوارد المل متتلكيا املة سة و ويل الىل اراكق يكري
بدال ممل اراكق كت  ،حيث جيل على املة سة أ اركز ا تتاميا على رأس املال البشري كون املصدر اا ا لتسست أدائيا؛ الضاية الىل دعق
رأس ماهلا هليكل ممل أجة ست عتلياهتا الداخلية؛
 ضرورا االنتقال ممل اادواف التقليدية الىل اادواف احلديرية ،والتعريف ببطاقة اادا املتوا  ،وضرورا اعتتاد ا ك لوب حديث لتسديد القيتة
احلقيقة اصول املة سة؛
 العتة على اصتيق ذوطا متكامة لبطاقة اادا املتوا خاص ملة سة طة الدرا ة حبيث يحق املةشراف املتويرا حاليا وادعيت سةشراف
أخرى ممل ش هنا املساعدا ك دعق التوج اال رتاايج للتة سة.
 جعة التتيز ك ذوطا بطاقة اادا املتوا المل متتلكيا املة سة مصدرا خلل وقياس رأس ماهلا الفكري ،حيث أثبت
والدرا اف السابقة أوية التكامة بت بطاقة اادا املتوا ومكوانف رأس املال الفكري.
 -مالحق :

الدرا ة احلالية

اجلدول ( :)1تطور رقم األعمال وعدد املوظفني خالل الفرتة (.)2015-2012

السنوات

2012

2013

2014

2015

رقم األعمال

8 825 711 596

9 063 713 049

10 601 606 265

10 122 567 130

عدد املوظفني

944

1011

997

950

املصدر :ممل العداد الباحريت العتتاد على واثئ املة سة.
اجلدول ( :)2تطور مصاريف املستخدمني (الوحدة :دج)
السنوات

مصاريف املستخدمني

نسبة التطور ()%

2011

310 813 930

-

2012

399 131 578

28,41

2013

554 264 423

38,87

2014

571 738 334

3,15

2015

613 596 832

7,32

املصدر :ممل العداد الباحريت العتتاد على جدول حسا ف النتائج
2015 -2012

اجلدول ( :)3تطور معدل التأطري.
السنوات

عدد اإلطارات

إمجايل العمال

نسبة التطور ()%

2012

308

994

30,99

2013

322

1011

31,84

2014

313

997

31,39

2015

283

950

29,79

املصدر :ممل العداد الباحريت العتتاد على املقابلة مل رئيس
دائرا املوارد البشرية
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اجلدول ( :)4تطور حجم االستثمارات
2011

2012

2013

2014

2015

الربجمياف

-

390 000

-

-

-

معداف املخترباف

949 000

34 212 000

20 013 000

1 746 000

840 000

معداف اكنولوجيا املعلوماف

637 000

362 000

1 390 000

1 309 000

652 000

معداف االاصال

350 000

1 067 000

710 000

230 000

113 000

أاثل املكتل

215 000

310 000

200 000

155 000

120 000

املعداف املكتبية

425 000

162 000

260 000

478 000

555 000

اجملتوع

2 576 000

36 503 000

22 573 000

3 918 000

2 280 000

املصدر :ممل العداد الباحريت العتتاد على واثئ املة سة.
اجلدول ( :)6معدل تطور رقم األعمال (الوحدة :دج).
اجلدول ( :)5تطور معدل األداء اليومي للعامل.
السنواف

عدد الوحداف
املنتجة

عدد العتال

املعدل ()%

2012

5097,69

944

5,40

2013

5270,61

1011

5,21

2014

5618,97

997

5,63

2015

14156,36

950

14,90

املصدر :ممل العداد الباحريت العتتاد على املقابلة مل مدير اإلنتاا

2012

8 825 711 596

25,73

2013

9 063 713 049

2,69

2014

10 601 606 265

16,96

2015

10 122 567 130

-4,51

اجلدول ( :)8تطور مصاريف اإلشهار

السنوات

عدد العمالء

نسبة التطور ()%

2011

109

-

2012

89

-18,34

2013

102

14,60

2014

106

3,92

2015

109

2,83

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على مقابلة مع رئيس دائرة
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2011

7 019 456 947

-

املصدر :ممل العداد الباحريت العتتاد على جدول حسا ف
النتائج 2015-2012

اجلدول ( :)7تطور عدد العمالء.

الرقابة واملتابعة التتجارية

السنوات

رقم األعمال

معدل التطور ()%

السنوات

دج).
(الوحدة:اإلشهار
مصاريف

نسبة التطور ()%

2011

129 300 627

-

2012

31 168 997

-70,89

2013

175 270 866

462,32

2014

21 084 025

-87,97

2015

24 008 986

13,87

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على جدول حساابت
النتائج 2015 -2012
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الشكل ( :)01النتوطا االيرتاض للدرا ة
احملور املايل
طور العتال

طور العتلياف الداخلية

BSC
طور النتو والتعلق

رأس املال العالئق

رأس املال اهليكل

رأس املال البشري

رأس املال الفكري
املصدر :ممل العداد الباحريت

الشكل ( :)2مكوانف رأس املال الفكري.
القيتة السوقية للتة سة

رأس املال الفكري

رأس املال العالئق
✓ العقود
✓ الوال
✓ العالقاف

رأس املال املادي

رأس املال اهليكل

رأس املال البشري

✓ اانظتة
✓ الربا اف
✓ قواعد البياانف

✓ اايراد
✓ الفرق
✓ القيادا

املصدر :يو ف عبد الستار حست ،) 2005( ،درا ة واقييق رأس املال الفكري ك شركاف ااعتال ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،قسق الدارا
ااعتال ،جامعة الزيتونة ااردنية ،عتا  ،ص07 .
الشكل ( :)3اواي طاور بطاقة اادا املتوا مل مكوانف رأس املال الفكري.

بطاقة األداء
املتوازن
رأس املال
الفكري

طور النتو والتعلق
رأس املال البشري

طور العتلياف الداخلية
رأس املال اهليكل

طور العتال

احملور املايل

رأس املال العالئق

املصدر :ممل العداد الباحريت

- 353 -

______

بطاقة األداء المتوازن كأداة فعالة لقياس مكونات رأس المال الفكري في المؤسسة االقتصادية( ،ص.ص)356-341

_____________________________________________________

الشكل ( :)4ذوطا رم ااعتار للتة سة نة .2017

شرائح السن
60 - 66

12

24
105
165
270

عدد العمال

262
102
املصدر :ممل العداد الباحريت العتتاد على واثئ املة سة

الشكل ( :)5اطور املخصصاف املالية للتدريل والتكويمل.

املصدر :ممل العداد الباحريت العتتاد على واثئ املة سة.

الشكل ( :)6ذوطا مقرت ،لبطاقة اادا املتوا ك مة سة  Hodna Laitلقياس مكوانف رأس املال الفكري.
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53 - 59
46 - 52
39 - 45
32 - 38
25 - 31
18 – 24
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مؤشرات القياس:
معدل دورا ااصول.
معدل العائد على اال تريتار.
معدل امش الربح.
مةشر ختفيض التكاليف.
احملور املايل

حمور العمالء
مؤشرات القياس:
معدل اطور رقق ااعتال.
درجة االحتفاظ لعتال .
اكاليف التسوي .

رأس املال العالئقي
ست العالقاف لعتال .
ايدا احلصة السوقية.

رأس املال اهليكلي
الريقاية التنظيتية.
النتاطا واإلجرا اف.
عتلياف البسث والتطوير.
ديث الربجمياف.

رأس املال البشري
ديث يا ة املوارد البشرية.
نظام املكايآف وااجور.
جيود التدريل والتكويمل.

حمور العمليات
الداخلية
مؤشرات القياس:
اطور حجق اإلنتاا.
معدل دورا املخزو .
معدل اادا اليوم للعامة.
مةشر ست اإلنتاجية.

حمور النمو والتعلم
مؤشرات القياس:

 -اإلحاالت واملراجع :

درجة رضا العاملت.
معدل دورا العاملت.
معدالف التوظيف.
معدالف التكويمل.
معدالف
طري.الباحريت
ممل التالعداد
املصدر:

 -1عريوا طاد ( ،)2011دور بطاقة األداء املتوازن يف قياس وتقييم األداء املستدام ابملؤسسات املتوسطة للصناعات الغذائية ،ماكرا لنية شيادا املاجستري ك علوم
التسيري ،ختصص الدارا ااعتال اإل رتاايجية للتنتية املستدامة ،جامعة يرحاف عباس ،طيف.
 - 2جودا عبد الرؤوف طتد غلول ( ،)2010استخدام مقياس األداء املتوازن يف بناء منوذج قياس رابعي املسارات إلدارة األداء اإلسرتاتيجي والتشغيلي لألصول
الفكرية ،الندوا الريانية عشرا لسبة اطوير احملا بة ك املتلكة العربية السعودية بعنوا  ” :مينة احملا بة ك املتلكة العربية السعودية و دايف القر احلادي والعشريمل” املتلكة
العربية السعودية.
3-

John Myles, (2004), Paul Jackson ,Managing Intellectual Capital through the Balanced Scorecard ,
Edith cowan university, Australia.
4 - Anne Wu, (2005), The integration between Balanced Scorecard and intellectual capital, Journal of
Intellectual Capital.
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 - 20عجال حسمل حست ،)2008( ،إسرتاتيجيات اإلدارة املعرفية يف منظمات األعمال ،الطبعة ااوىل ،دار الثرا للنشر والتو يل ،عتا -اارد  ،ص.130-129 .
 - 21وشري عتر أمحد ،)2013( ،إدارة املعرفة :الطريق إىل التميز والرايدة ،الطبعة ااوىل ،دار صفا للنشر والتو يل ،اارد  ،ص.256-255 .
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مصطفى حوحو ،أمنة بوخلط ( ،)2018بطاقة األداء املتوازن كأداة فعالة لقياس مكوانت رأس املال الفكري يف املؤسسة االقتصادية ،دراسة حتليلية
ملؤسسة HODNA-LAITابملسيلة ،اجلزائر للفرتة ( ،)2015-2012جملة الباحث ،اجمللد (18العدد  ،)01اجلزائر  :جامعة قاصدي مر  ،ورقلة،
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