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نموذج لقياس األداء ، ع صيدال لصناعة األدوية في الجزائرقياس األداء االستراتيجي لمجم
 BSC III االستراتيجي باالعتماد على بطاقة األداء المتوازن من الجيل الثالث
 حمزة رملي

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري كلية العلومطالب دكتوراه،  
 ، اجلزائر1جامعة سطيف

 hamzaremli@yahoo.com: بريد إلكرتوين
 :صملخ

وتطبيقه BSC III هتدف هذه الّدراسة إىل وضع منوذج لبطاقة األداء املتوازن من اجليل الثالث 
: املؤّشراتاجلزائر، وذلك باستخدام نوعني من على األداء االسرتاتيجي جملّمع صيدال لصناعة األدوية يف 

  .ية وأخرى نوعية، هذه املؤّشرات تقيس األبعاد األربعة لبطاقة األداء املتوازنمؤشرات كم
االسرتاتيجي، هو النموذج األصلح لقياس األداء  BSC IIIوخلصت هذه الّدراسة إىل أّن منوذج 

 . وأّن هنالك مستوى متوّسط لألداء االسرتاتيجي للمجّمع وفق املؤّشرات املستخدمة
 .   األداء االسرتاتيجي، بطاقة االداء املتوازن، جمّمع صيدال: كلمات مفتاحية

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
تعيش منّظمات األعمال يف عامل متغرّي تسوده حالة من عدم التأكد، وأمام هذا الوضع أصبح لزاما 
على جمالس اإلدارة تبّّن منهج اسرترتاتيجي يرتتّ  فيرته وضرتع رأى وأهرتداف بعيرتدة املرتدى والسرتعي وراء  قيقهرتا، 

 .على مستوى منّظمات األعمال اإلسرتاتيجيةذلك اجتهت العلوم اإلدارية إىل تطبيق اإلدارة ل
وقرتد  ،إّن حماولة املؤسسات للوصول إىل األهرتداف املتوّسرتطة والبعيرتدة املرتدى يقودهرتا إىل قيرتاس أدائهرتا

اعتمدت يف ذلك على جمموعة من النماذج اليت مّت تطويرها لتتجّلى يف أجيال بطاقة األداء املتوازن الثالث، 
 .املايل إىل أبعاد أخرى تكتسي أمهّية يف قياس األداءهذه األخرية حّولت االهتمام من البعد 

 :راسةإشكالية الد
تتمّيز مؤسسات صناعة األدوية خبصوصيات عديدة جتعل عملية قياس أدائها تّتس  بصعوبات كبرية 

السرتؤال بنرتاء  علرتى مرتا سرتبق سرتننطلق يف هثنرتا هرتذا مرتن  .وجب أخذها بعني االعتبار عند بناء أدوات القيرتاس
وفـ  المشّشـرات دال لصـناعة األدويـة ـمجّمـع صيـلوى األداء االسـتراتيجي ـمـا وـو م تـ :التايلالرئيسي 

 ؟ BSC IIIالكّمية والنوعية لبطاقة األداء المتوازن 
 :الفرعية التالية سللةلّدراسة نطرح األا سؤالللتفصيل يف  :الفرعية األسئلة

 ما هو النموذج األنسب لقياس األداء االسرتاتيجي جملّمع صيدال ؟ -
 هو مستوى األداء من املنظور املايل وفق املؤّشرات الكّمية والنوعية جملّمع صيدال ؟ ما -
 هو مستوى األداء من منظور العمالء وفق املؤّشرات الكّمية والنوعية جملّمع صيدال ؟ ما -
 عمليات الّداخلية وفق املؤّشرات الكّمية والنوعية جملّمع ؟ما هو مستوى األداء من منظور ال -
 ؟ماهو مستوى األداء من منظور التعّل  والنمّو وفق املؤّشرات الكّمية والنوعية جملّمع صيدال -

 :سنفرتض ما يليالسالفة الذكر  سللةعلى األ لإلجابة : فرضيات الّدراسة
جملمرترترترتع الّنوعيرترترتة و هنرترترتاس مسرترترتتوى متوّسرترترترتط لرترترتألداء االسرترترترترتاتيجي وفرترترتق املؤّشرترترترات الكّميرترترترتة  :ئي ــــيةالفرضـــية الر 

 .صيدال
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 :الفرضيات الفرعية
 ؛األداء االسرتاتيجي جملّمع صيدالمنوذج بطاقة األداء املتوازن هو األنسب لقياس  -
 ؛جملّمع صيدالالنوعية و هناس مستوى متوّسط لألداء املايل وفق املؤّشرات الكّمية  -

 ؛جملّمع صيدالالنوعية و هناس مستوى متوّسط ألداء منظور العمالء وفق املؤّشرات الكّمية  -

 ؛جملّمع صيدال النوعيةو  هناس مستوى متوّسط ألداء العمليات الّداخلية وفق املؤّشرات الكّمية -

 ؛جملّمع صيدالالنوعية و هناس مستوى متوّسط ألداء التعّل  والنمّو وفق املؤّشرات الكّمية  -

 :راسةودف الد
هنرترترترتدف إىل وضرترترترتع منرترترترتوذج مترترترترتوازن لقيرترترترتاس األداء االسرترترترترتاتيجي، و ديرترترترتد مؤّشرترترترترات لكرترترترتّل منظرترترترتور مرترترترتن 

 .حماولة  ديد مدى وصول اجملّمع ألهدافهإىل منظورات األداء املتوازن، كما هندف 
 :   راسةمنهج الد

لديرترتد مواقرترتف العلرترتوم اعتمرترتدنا يف هرترتذا البلرترتث علرترتى املرترتنهج الوصرترتفي يف اجلانرترتب الّنظرترتر  للّدراسرترتة لت
اإلداريرترترترترتة مرترترترترتن األداء االسرترترترترترتاتيجي ومنرترترترترتاذج قياسرترترترترته، كمرترترترترتا اعتمرترترترترتدنا علرترترترترتى املرترترترترتنهج التلليلرترترترترتي يف قيرترترترترتاس األداء 

 . االسرتاتيجي جملّمع صيدال ومقارنة األهداف احملّددة مع تلك احملّققة فعال
 :راسةدويكل ال

مّت فيه التطرق إىل خمتلف وجهرتات النظرتر : لالق م األو  :قمنا بتقسي  دراستنا إىل قسمني أساسيني
قرتّدمنا منوذجرتا عرتن بطاقرتة األداء املترتوازن الرتيت : انيالق ـم الثـاملتعّلقة باألداء االسرتاتيجي ومناذج قياسه؛ ويف 

 .طّبقناها على معطيات األداء االسرتاتيجي جملّمع صيدال
 :ظري للدراسةاإلطار الن .1

لللكرترت  علرترتى أداء املؤسسرترتات وجرترتب وضرترتع مؤّشرترترات لقياسرترته قياسرترتا دقيقرترتا، وبا رترتديث عرترتن القيرترتاس 
تظهر لنا خمتلف النماذج اليت تبّناها اإلداريون لقياس األداء، وتعّد بطاقة األداء املترتوازن منهجرتا جديرتدا يتبرتّ  

 .  مقاربة توازنية تعطي األمهية لألبعاد غري املالية لألداء
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 :داء االستراتيجيمفهوم األ.1.1
فكرترتار اإلداريرتة ا ديثرترتة عرتن ا اجرترتة إىل قيرترتاس األداء ملعرفرتة مرترتا إذا كانرتت املؤسسرترتة حّققرترتت األأسرتفرت 
 & Ansoffقرترترتد تعرترترتّددت املفرترترتاهي  الرترترتيت عرترترتّست عرترترتن األداء االسرترترترتاتيجي فقرترترتد عّرفرترترته و . أهرترترتدافها أم ال

McDonnell علرتى وفرتق والبعيرتد القريرتب يف األمرتد البقرتاء متطلبرتات بني على أنّه األداء الّذ  حيّقق املوازنة 
 .(10) وميكن تلخيص أه  التعاريف املقّدمة يف اجلدول رق  1رهيتها، ومستوى املنظمة حياة دورة مؤشر 

 مفهوم األداء االستراتيجي :(10) الجدول رقم
 التعريف الباحث 
0 David,2001 املوضوعة األهداف تقابل أن يتوقع اليت األنشطة نتائج. 

2 Cokins,2003 
 للتغرتريات وبفاعليرتة السريعة االستجابة على املديرين ومساعدة نتائج إىل اإلسرتاتيجية اخلطط ترمجة
 .أمجاال املنظمة تعمل كيف أنه على إليه النظر وميكن املتوقعة غري

3 
Jones & 

George,2008 
 ولتلقيرتق الزبرتائن إلرضرتاء وفاعليرتة بكفرتاءة املرتديرين قبرتل مرتن املرتوارد اسرتتخدام لكيفيرتة مقيرتاس هرتو

 .التنظيمية األهداف

4 Peng,2009 
 والرتذ  املنظمرتة فيرته تعمرتل الرتذ  الصرتناعة هليكرتل اسرتتجابة ميثرتل والذ  املنظمة لفعاليات نتيجة هو

 فرتوق األداء ومعرتدل الطبيعرتي،  رتت األداء ومعرتدل الطبيعرتي، األداء معرتدل إىل تصرتنيفه ميكرتن
 .الطبيعي

5 
Robbins&Coult

er,2009 

 .املنظمة عمل نشاطات لكل املرتاكمة النهائية النتيجة

6 
Wheelen & 

Hunger,2010 

 والبشرترية املاديرتة ملواردهرتا املنظمرتة اسرتتخدام لكيفيرتة انعكرتاس وهرتو املنظمرتة لنشرتا  النهائيرتة النتيجرتة
 .أهدافها  قيق لغرض

االستراتيجي، آلراء عمليات إدارة المعرفة في األداء  أثرحسني،  ناصر اخلفاجي، ظفر كرمي الياسر ، علي حمسن أكرم :المصدر
 .5ص، 2102، ، العدد األّول21، جمّلة جامعة بابل، اجملّلد عّينة من القيادات اإلدارية في جامعات الفرات األوسط

 

 

                                                 

-
 اســتراتيجيات تطبيــ  إطــار الصــناعية فــي للمنظمــة االســتراتيجي األداء تح ــيناجلرجرترتر ،  حممرترتد سرترتليمان أمحرترتد 1

الشـركة  فـي المـديرين مـن عينـة ألراء تحليليـة دراسـة) أنموذجـا األخضـر التصـنيع اسـتراتيجيات (البيئـي  التصـنيع
 04، ص2102 ،9، العدد 5، جمّلة دراسات إدارية، اجملّلد نينوى محافظة في الجاوزة لأللب ة العامة
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  :أوّمية األداء االستراتيجي .2.1
يُعتس موضوع األداء االسرتاتيجي من املواضيع اليت أخذت حّيزا هامرتا لرتدى املفّكرترين يف جمرتال العلرتوم 

ونرترتوجز جوانرترتب . اإلداريرترتة، وميكرترتن تسيرترتر ذلرترتك بأمهيرترتة األداء االسرترترتاتيجي يف حرترتّد ذاترترته بالنسرترتبة للمؤّسسرترتات
  2 :األمهية فيما يلي

 ؛ اإلسرتاتيجيةميّثل األداء االسرتاتيجي حمورا مركزيا لتخمني جناح أو فشل املنّظمات يف قراراهتا وخططها  -
إّن عمليرترتة قيرترتاس األداء ترترتؤّد  إىل  قيرترتق فوائرترتد كثرترترية للمنظمرترتة، حيرترتث أهّنرترتا ترترتوفّر مرترتدخال واضرترتلا للرتكيرترتز  -

القيرتاس يرتوفّر يليرتة معينرتة لرفرتع التقرتارير  أن كمرتا. إىل الغايات ومسرتتوى األداء إضافة اإلسرتاتيجيةعلى اخلطّة 
 حول أداء برنامج العمل إىل اإلدارة العليا؛

يرّكز القياس على ما جيرتب اجنرتازه وحيرتث املنّظمرتات علرتى ترتوفري الوقرتت واملرتوارد والطاقرتات الاّلزمرتة لتلقيرتق  -
وإذا مرتا كانرتت . هرتدافكما أّن القيرتاس يرتوفّر التغذيرتة العكسرتية حرتول جمريرتات سرتري التقرتّدم  رتو األ. األهداف

النترترتائج لتلرترتف عرترتن األهرترتداف، يكرترتون ّقرترتدور املنّظمرترتات أن تعمرترتل علرترتى  ليرترتل الفجرترتوات املوجرترتودة يف األداء 
 وإجراء التعديالت؛

 إّن قياس األداء يؤّد  إىل  سني إدارة املنتجات واخلدمات املقّدمة وعملية إيصاهلا إىل الزبائن؛ -
الت الّداخليرترتة برترتني العرترتاملني، إضرترتافة إىل االتصرترتاالت اخلارجيرترتة برترتني إّن قيرترتاس األداء حيّسرترتن واقرترتع االتصرترتا -

 .املنّظمة وزبائنها ومتعامليها
 إّن قياس األداء يساعد يف إعطاء توضيلات حول تنفيذ السامج وتكاليفها؛  -
 .  ميكن لقياس األداء أن يبنّي أّن املنّظمة تعاجل احتياجات اجملتمع من خالل  قيق غايات اجتماعية -
 

                                                 
2

االستراتيجي  األداء في البشرية الموارد إدارة ممارسات تأثيرحسني،  ناصر األمري عبد أمحد راضي، حمسن جواد -
واالدارية،  االقتصادية للعلوم الكوت ، جملةالقادسية جامعة كليات في الجامعية القيادات ألراء تحليلية دراسة
   .03ص، 2104، 01العدد 
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 :قياس األداء االستراتيجي.3.1
باعتبرترترتار األداء االسرترترترتاتيجي نتيجرترترتة ألنشرترترتطة املؤسسرترترتة والرترترتيت جيرترترتب أن توافرترترتق أهرترترتدافها، يظهرترترتر أمامنرترترتا 
تساأل جوهر  حول كيفية قيرتاس هرتذه النتيجرتة، أ  كيفيرتة قيرتاس األداء االسرترتاتيجي، وهنرتا جنرتد الكثرتري مرتن 

 .النماذج اليت اعتمد عليها املفّكرون للقياس
 3 :ومن هذه النماذج نذكر 

 رأس علرتى العائرتد :وهرتي  قيرتق األربرتاح القدرة علرتى مقاييس ويتضمن :النموذج المالي التقليدي .1.3.1
أّن هرتذا النمرتوذج مل  غرتري. النقد  ا ر امللكية، التدفق حق على العائد الواحد، السه  رهية املستثمر، املال

 االقتصرترتادية فيمرتا صرتّص القيمرتة عليهرتا االعتمرتاد يثبرتت الكفرتاءة املنتظرترة باعتبرتار أّن املقرتاييس السرتابقة ال ميكرترتن
 .األسه  حاملي منوذجا يخر يُع  بقيمة املنظمات معظ  للمنظمة، وعليه تستخدم

 مرترتن املنظمرترتات متكرترتن الرترتيت العوامرترتل  ديرترتد هرترتذا النمرترتوذج علرترتى يعتمرترتد: المرجعيــة المقارنــة نمــوذج .2.3.1
اجلرترتودة،  الزبرترتون، :يف الرتكيرترتز علرترتى املتمثلرترتة اجملرترتاالت وفرترتق عرترتدد مرترتن باملنافسرترتني مقارنرترتة التنافسرترتية تفعيرترتل قرترتدرهتا

 .     (القيمة و قيق املوارد
 :وفق مقياسني األداء قياس ّوجبه يت  :(Delancy & Huselid,1996)  نموذج .3.3.1

تطرترترتوير  علرترترتى اجلرترترتودة، القرترترتدرة  :منهرترترتا مؤشرترترترات عرترترتدة باعتمرترترتاد املنظمرترتي ويقرترترتيس األداء  :األول المقيـــاس .أ 
 .العاملني اإلدارة بني إجيابية عالقات إدامة على الزبائن وكذا القدرة رضا جديدة، منتجات

 الرهيرتة،: ومنهرتا التسرتويقية األنشرتطة عرتن مؤشرترات تعرتس ويضرت  السرتوق يرّكز على أداء :المقياس الثاني .ب 
  . السوقية املبيعات وا صة منو

                                                 

أثرتر عمليرتات إدارة املعرفرتة يف األداء  ،حسرتني ناصرتر ظفرترو  اخلفرتاجي كرترمي الياسرتر ، علرتي حمسرتن أكرترم  :راجرتع يف ذلرتك 3-
 6ص ،االسرتاتيجي، آلراء عّينة من القيادات اإلدارية يف جامعات الفرات األوسط

 سرترتني األداء االسرترترتاتيجي للمنظمرتة الصرترتناعية يف إطرترتار تطبيرتق اسرترترتاتيجيات التصرترتنيع البيلرترتي اجلرجرتر ،  حممرترتد سرترتليمان أمحرتدو 
دراسرترتة  ليليرترتة ألراء عينرترتة مرترتن املرترتديرين يف الشرترتركة العامرترتة لأللبسرترتة اجلرترتاهزة يف ) التصرترتنيع األخضرترتر أمنوذجرترتا اسرترترتاتيجيات)

 16ص ،حمافظة نينوى
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 اخلاصرترترتة املقرترترتاييس مرترترتن جمموعرترترتة املصرترترتاح أصرترترتلا  فلرترترتة مرترترتن لكرترترتل :نمـــوذج أصـــحاب المصـــلحة  .4.3.1
 لنشرتاطات املنظمرتة املباشرتر وغرتري املباشرتر األثرتر  رتّدد أن شرتأهنا من هذه املقاييس املنظمة، أداء لتلديد كيفية

 فلة البسيطة لكل املقاييس من أكثر أو واحد ا تضع أن العليا اإلدارة وعلى املصاح، أصلا  اهتمامات يف
 .اهتمامه  جذ  على  افظ أن ميكن وبذلك فلاهت  من

ويُعترترترتس أهرترترتّ  منرترترتاذج قيرترترتاس األداء : Balanced Scorecardالمتـــوازن  األداء بطاقـــة نمـــوذج.5.3.1
 حيرتّث يعّرفرتان هرتذه البطاقرتة باعتبارهرتا إطرتارا ،(& Kaplan  Norton)االسرترتاتيجي، وقرتد قّدمرته كرتّل مرتن 

 وذلرتك املاليرتة فقرتط، املقرتاييس اسرتتخدام عرتن الناجترتة القيرتود علرتى للتغلب يستخدم املنظمة أداء لقياس جديدا
 الزبرترترتائن، املرترترتوّردين، يف االسرترترتتثمار خرترترتالل مرترترتن القيمرترترتة توليرترترتد يف تسرترترتاعد مقرترترتاييس عرترترتّدة اسرترترتتخدام خرترترتالل مرترترتن

منظرتورات سنوّضرتلها يف املطلرتب  أربعBCS  املتوازنة( األداء) الدرجات بطاقة وتض ّ . التكنولوجيا واإلبداع
 :وميكن توضيح هذه النماذج ومعايري القياس املستخدمة فيها وفق الّشكل التايل. املوايل

 مقاييس األداء االستراتيجي (:12) الجدول رقم

المقاييس 
 مقاييس االنتاجية المالية

 القيمة المضافة مقاييس مقاييس أصحاب المصلحة
أصحاب 
 القيمة المضافة خصائص األداء القياسات المصالح

نسب 
 السيولة

= االنتاجية الكّلية 
عوامل  /املخرجات

 االنتاج
 الّنموّ  منّو املبيعات الزبائن

العائد على 
 القيمة املضافة

نسب الّرفع 
 املايل

االنتاجية متعّددة 
 /املخرجات= العوامل

 عامل حمّدد
  الكفاءة معّدل الّنمو يف التكاليف املوّردون

معّدالت 
 الّنشا 

 املمّولون 
القدرة يف إقناع سوق 

األوراق املالية باسرتاتيجية 
 منو العائد على امللكية

استغالل 
 االصول

نسبة العائد 
على القيمة 
املضافة إىل 
العائد على 
 االستثمار
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 االستراتيجي باستخدام األداء في التنظيمية الثقة أثرلعابد ، ا  جياد رزاق هاش ، علي قاس  صبيلة :المصدر
 للعلوم ةيالقادس جملة، (الكوفة يف اجلنوبية لالمسنت العامة الشركة في تطبيقية دراسة)المتوازنة  العالمات بطاقة نموذج

 .7، ص2101، 0العدد ،02، اجملّلد ةيواالقتصاد ةياإلدار 
 

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

 :4رئيسية نوجزها فيما يلي
متثرتل نترتائج هرترتذا املنظرتور مقياسرتا للوقرتوف عنرترتد : Financial Perspectiveالمنظـور المـالي  .1.4.1

مسرتتوى األربرتاح احملّققرتة السرترتاتيجية الشرترتركة مرتن خرتالل خفرت  مسرترتتويات التكرتاليف، وتعرتّد األهرتداف املاليرترتة 
وعليرترترته يعرترترتّد هرترترتذا املنظرترترتور احملّصرترترتلة النهائيرترترتة لكرترترتّل  حمرترترتور تركيرترترتز أهرترترتداف مقرترترتاييس املنظرترترتورات األخرترترترى للبطاقرترترتة،

 .  التغرّيات والتلليالت اليت تتّ  فيها واليت قد تكون يف شكل تعظي  للرهية
حيترترترتّل الزبرترترتائن اليرترترترتوم املرتبرترترتة األوىل يف  قيرترترترتق : Customer Perspective منظـــور الزبـــائن .2.4.1

ضع متطّلبرتات زبائنهرتا يف قلرتب اسرترتاتيجيتها، وحيترتو  املنافسة السوقية وعليه فمعظ  الشركات تعتمد على و 
 : هذا املنظور على عّدة مقاييس منها

تعرترتّد ا صرترتة السرترتوقية إحرترتدى املقرترتاييس املسرترتتخدمة يف تقيرترتي  املنافسرترتة ا اليرترتة، وتقرترتاس : الحّصــة ال ــوقية .أ 
 .على أساس نسبة مبيعات الشركة إىل املبيعات الكّلية للسوق

يعرترترتّد مرترترتن املبرترترتادرات الرترترتيت  رترترتافظ أو تزيرترترتد ا صرترترتة السرترترتوقية، باعتبرترترتار أّن : ناالحتفـــاا بالزبـــائن الحـــاليي .ب 
 .االحتفاظ بالزبائن ا اليني أسهل من إقناع زبائن جدد، ويتّ  عن طريق إرضائه 

                                                 
4
، المنظور االستراتيجي الستخدام أنموذج بطاقة األداء المتوازن محاسبيا وأوجه القصورصاح إبراهي  الّشعباين،   

 8، 7، ص2100 ،34و 33جملة هوث مستقبلية، العدد 

 املوظّفون  نسب الّرهية
عدد الرتقيات من 

معّدل دوران قّوة  /الّداخل
 العمل
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يقرترتاس بنسرترتبة املبيعرترتات للزبرترتائن  ميثرترتّل هرترتذا املقيرترتاس قرترتدرة الشرترتركة علرترتى زيرترتادة زبرترتائن جرترتدد،: ك ــا الزبــائن .ج 
اجلدد من املبيعات الكّلية خالل مّدة معّينة، وكذلك من خالل معّدل إيرادات الزّبرتون اجلديرتد إىل مصرتاريف 

 .البلث عن الزّبون
يرتتّ  هنرتا الرتكيرتز علرتى قيرتاس نظرترة الزّبرتائن إىل املنتجرتات واخلرتدمات الرتيت تقرتّدمها هلرت  الّشرتركة : رضا الّزبون .د 

 .ن املشاكل اليت يواجهوهنا عند التعامل مع الشركةفضال عن بيا
: Internal business Process Perspective منظـور العمليـات الّداخليـة .3.4.1

يرّكز هذا البعد على عمليرتات التشرتغيل الرتّداخلي الرتيت تعمرتل علرتى خلرتق قيمرتة الزّبرتون فتضرتاف إىل بعرتد الزّبرتون 
ه ، ويعتمرترترترترترترترترتد هرترترترترترترترترتذا  البعرترترترترترترترترتد علرترترترترترترترترتى األداء املرجعرترترترترترترترترتي وإىل البعرترترترترترترترترتد املرترترترترترترترترتايل عرترترترترترترترترتن طريرترترترترترترترترتق زيرترترترترترترترترتادة قيمرترترترترترترترترتة الّسرترترترترترترترترت

(Benchmarking)  يف  سني عمليات التشغيل الّداخلي، وعلى إعادة اهلندسرتة(Reengineering) 
إلجراء التغيري اجلوهر ، وإعادة تصمي  مقاييس األداء األساسرتية مثرتل التكلفرتة واجلرتودة واخلدمرتة والسرترعة يف 

- The innovation Processعمليرتة االبتكرتار -: ويتضرتّمن هرتذا البعرتد ثرتالث عمليرتات إرضرتاء الزّبرتون،
 .Post Sales Serviceخدمة ما بعد البيع - The Operation Processعملية التشغيل 

حيرترتّدد هرتذا املنظرترتور :  Learning and Growth Perspectiveمنظـور الــتعّلم والّنمـوّ  .4.4.1
البنيرتة الرتيت جيرترتب علرتى الّشرترتركة بناءهرتا مرترتن أجرتل الّنمرترتّو والتلسرتني علرترتى املرتدى الطويرترتل، إذ أّن ظرتروف املنافسرترتة 

 . ّت  على الشركات اعتماد التلسني املستمّر هبدف  سني قيمة الزبون محلة األسه 
األفرتراد والرترتّنظ  واإلجرتراءات إذ مرترتن خرتالل األبعرترتاد  :ويشرتمل الّنمرتّو والرترتتعّل  ثالثرتة عناصرترتر أساسرتية هرترتي

الثالثة االخرى يتّ  اكتشاف الفجوات بني القدرات املتاحة وبني ما جيب توفريه لتلقيق هذه األهداف من 
ولتقلرترتيص هرترتذه الفجرترتوة جيرترتب هتيلرترتة الكرترتوادر البشرترترية ذات املهرترتارة العاليرترتة وتعزيرترتز نظرترت  املعلومرترتات . أداء متميرترتز

 . تيب املالئ  إلجراءات العمل، وهذا ميّثل األهداف املنفصلة ملنظور التعّل ّ وتقنياهتا والرت 
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 المتوازن األداءآلية عمل محاور بطاقة : (10) الشكل رقم

 
استخدام بطاقة األداء  المتوازن جنان عبد العباس باقر الدليمي، عباس علوان شريف، خالد عباس الياسني،  :المصدر

االدارية،  للعلوم العراقية ، اجمللةفي تقويم األداء االستراتيجي دراسة ميدانية في الشركة الفرات العامة للصناعات
 .، بتصّرف1، ص2102، 33، العدد  8اجملّلد

 

ويعرتزى  األعمرتال؛ وجتدر اإلشارة إىل أّن استخدامات بطاقة األداء املتوازن غري موّحدة بني منّظمرتات
ذلك للنظرة املختلفرتة هلرتذه األداة مرتن طرفهرتا، وهنرتا ميكرتن التفرقرتة برتني ثرتالث وجهرتات نظرتر فيمرتا صرتص بطاقرتة 

 5 :األداء املتوازن
- BSC I : يُنظر إىل بطاقة األداء املتوازن هنا على إهّنا إطار حمدد متعدد األبعاد لقياس األداء

 الية وغري املالية ّنهج اسرتاتيجي؛االسرتاتيجي الذ  جيمع بني املقاييس امل
- BSC II : باستخدام العالقة بني السبب والنتيجة؛ اإلسرتاتيجيةهذا الصنف يصف اخلطّة 
- BSC III:  هنا ننظر للبطاقة باعتبارها أداة مساعدة على تنفيذ النهج االسرتاتيجي من خالل

 . ديد األهداف وخطط العمل والنتائج وربطها باملؤّشرات
 

                                                 
5
 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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 :مظاور األداء االستراتيجي .5.1
إّن اعتبار األداء االسرتاتيجي كنتيجة مرغو  فيها لنشرتا  املؤسسرتة االقتصرتادية جيعلنرتا نطرترج تسرتاأال 

 سرترترتنة Guestمرترتو وكيرترتف يكرترترتون األداء اسرترترتاتيجيا؟ وقرترتد أجرترتا  عرترتن هرترترتذا السرترتؤال كرترتّل مرترتن : منطقيرترتا حرترتول

حيث وضع كّل مرتنه  جمموعرتة مرتن املظرتاهر الرتيت تعرتّس عرتن  ،0998 سنة Torrington & Hallو 0989
 :يف املؤسسة، وقد حصرناها يف هذا البلث يف االسرتاتيجياألداء 
 األداء بتلقيرتق والترتزامه  باملهمرتة باالرتبرتا  العرتاملني شرتعور علرتى تأكيرتد هرتو االلترتزام: االلتـزام .1.5.1

 لبرتذل مسرتتعدين األفرتراد فيهرتا يكرتون الرتيت الدرجرتة إىل تنظيميرتة ثقافرتة خبلرتق املنظمة قامت ما إذا االسرتاتيجي
 6 :أن حيث التنافسية امليزة يعزز الذ  وبالشكل هلا، والءه  وتقدمي جهوده 
 وشرترو  وقرتتالب التقيرتد تضرتمن االلترتزام ثقافرتة*؛ االلترتزام أبعرتاد أحرتد يعترتس اجلرتودة شرترو احرترتام *
 طريرتق عرتن التكرتاليف لفي *؛ األداء يف أكثر مرونة  قيق إىل تؤد  بااللتزام الفرد رغبة*ن؛ للزبو  التسلي 
 .األداء يف لإلبداع كسأطاقة*؛ العمل دوران وتقليل الرقابة تكاليف تقليل

للعرترتاملني والرتيت تظهرترتر بوضرترترتوح فرترتي أربعرترترتة أمنرترترتا   تعزيرترتز الرترتدوافع ا قيقيرتةيقصرترتد برتالتمكني : الّتمكـين .2.5.1
معرت  العمرتل، الكفرتاءة، التصرتمي  الرتذام للعمرترتل، اإلحسرتاس : إدراكية تعكس توجه الفرد  رتو دوره يف العمرتل

 7 .بالتأثري
كمرترتا ...8"عملهرترت  قرترترارات عرترتن مسرترتؤولني يكونرترتوا أن واألفرترتراد اإلدارة لفرترترق السرترتماح ويعرترتّن التمكرترتني"

 علرترتى وحماسرترتبته  األعمرترتال إلجنرترتاز الكافيرترتة با ريرترتة للمرترتوظفني والسرترتماح القرترتدرة إعطرترتاء ّثابرترتةالتمكرترتني  يعترترتس

                                                 
6

مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الّدويل حول مظاور األداء االستراتيجي والميزة التناف ية،  سناء عبد الكرمي اخلّناق،  -
 .9ص ،2115مارس  9ـ8االداء املتمّيز للمنّظمات ا كومات، جامعة ورقلة، 

7
التمكين اإلداري وعالقته بإبداع العاملين دراسة ميدانية على عينة من موظفي كلية اإلدارة ، جواد حمسن راضي -

 .2ص ،2101لسنة ، ا0العدد  ،02جمللد ، اجملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، واالقتصاد
 .01مرجع سابق، ص سناء عبد الكرمي اخلّناق، -8
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 الرترتوظيفي؛ األداء علرترتى اإلجيابيرترتة يثرترتاره مرترتن االسرترتتفادة هرترتو( التمكرترتني) التخويرترتل عمليرترتة مرترتن اهلرترتدف إنّ  .النترترتائج
 9 :األهداف هذه وتتمثل

 ا؛نهينجزو اليت لألعمال اكس مسؤولية يتلمل الفرد وجعل األخطاء لتقليل الدافع زيادة -
 املنافسة؛ على واالبتكار والقدرة اإلبداع فرصة زيادة -
 بسرعة؛ القرارات الاذ على يساعد الزبون من املوظف قر  أن حيث الزبون، إرضاء  سني -
 اإلدارة؛ خطط وتطوير االسرتاتيجي للتخطيط وتفرغه  العليا اإلدارة على العبء تقليل -
 .الزبون متطلبات وتلبية اإلنتاجية وزيادة الضياع كتقليل لألداء ائيةنه نتائج أفضل على ا صول -

من خرتالل هرتذه األهرتداف نسرتتخلص أّن التمكرتني يعمرتل علرتى  قيرتق أهرتداف املنّظمرتة وهرتو مرتا جيعرتل 
التمكرترتني أحرترتد ركرترتائز األداء االسرترترتاتيجي، وبالترترتايل فقرترتّوة األداء االسرترترتاتيجي للمنّظمرترتات تتجلرترتى يف مسرترتتوى 

 .ني العاملني لديهامتك
إطار معريف مكون من االجتاهرتات والقرتي  ومعرتايري "تعّرف ثقافة املنّظمة على اهّنا :  ثقافة المنّظمة .3.5.1
 االسرترتاتيجي األداء علرتى املنظمرتة ثقافرتة أثرتر يظهرتر، و 10"املنظمرتة يف العرتاملون يتقامسهرتا الرتيت توقعات السلوس

 ألعضرتائها املشرترتس العمرتل خالل من أهدافها  قيق من متكنها قافةث تأسيس على املنظمة قدرة خالل من
 مظهرتر كرتل يف فعلي رتا ترتؤثر ولكنهرتا ملموسرتة للمنظمرتة غري الصفة هذه ؛ إنسوية والعمل البقاء على متهوقدر
 برترتني العالقرترتة لبيرترتان والدراسرترتات البلرترتوث مرترتن العديرترتد أجريرترتت لقرترتد. منظمترترته ضرترتمن الفرترترد سرترتلوس مظرترتاهر مرترتن

 توصرتلت واألوربيرتة، اليابانيرتة الشرتركات مرتن جمموعرتة وأداء الثقافية بني اخلصائص للمقارنة وكذا واألداء الثقافة
 11 .العادلة املشاركة على تأكيدها: بسبب اتهشركا تفوق يف أسهمت اليابانية الثقافة أن إىل
 

                                                 
9
 .مرجع سابق سناء عبد الكرمي اخلّناق، 

10
 Jerald Greenberg, Robert A. Baron, Behavior in Organizations, Prentice Hall, Tenth 

Edition, 2011, p627 
 بتصّرف، 02، صنفسهمرجع  سناء عبد الكرمي اخلّناق،11
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هرترتذا  ،12"هرتدافاألعمليرتة ترترتأثري علرتى نشرترتاطات اجلماعرتة لتلقيرترتق "نعرترتّن بالقيرتادة اإلداريرترتة : القيـادة .4.5.1
الترترترتأثري يتوقرترترتف علرترترتى قرترترتدرة القائرترترتد اإلدار  علرترترتى توجيرترترته سرترترتلوكات وأفكرترترتار األفرترترتراد الرترترتواقعني  رترترتت قيادترترترته إىل 

 القيرتادة ظرتل يف يعملرتون الرتذين األفرتراد أن األهرتاث مرتن جمموعرتة جرتدتوقرتد و  .أهداف املنّظمة واسرترتاتيجياهتا
 األداء علرترتى واضرترتح ترترتأثري للقيرترتادة أن أ . واإلنتاجيرترتةالعرترتايل  واألداء الرضرترتا مرترتن أعلرترتى بدرجرترتة يتميرترتزون امللهمرترتة
 كرتان كلمرتا القيرتادة الكاريزميرتة منرتط إىل مييل القائد كان وكلما املرأوسني، قيادة منط على يعتمد التأثري وهذا

 13 .األداء من عالية ملستويات و قيق وإنتاجية رضا أكثر العاملني
 (قياس األداء االستراتيجي لمجّمع صيدال)الجانا الميداني  .2

أبعاده، وبعد استعراض مناذج ّختلف مفاهيمه و  لألداء االسرتاتيجيبعد  ديد اإلطار الّنظر  
لصناعة األدوية يف  قياس األداء االسرتاتيجي؛ سنقوم هنا ّلاولة قيس األداء االسرتاتيجي جملّمع صيدال

عليها  سنعتمدوسنبدأ هنا بتوضيح املنهجية اليت  ،"ما ال ميكن قياسه ال ميكن إجنازه"عمال باملقولة  اجلزائر
 .يف هذه الّدراسة قبل أن نبدأ يف  ليل البيانات احملّصلة

 

 :راسةمنهجية الد .1.2
باإلضافة إىل  املقياس الذ  تبّنيناه،ميدان الّدراسة، كما سنوّضح  مسّرات اختيارسنستعرض هنا 

 .مؤّشرات القياس اليت سنعتمدها يف حماولة لللصول على نتائج دقيقة
لصناعة األدوية يف اجلزائر،  (Saidal)هي مؤّسسة صيدال  :مبّررات اختيار ميدان الّدراسة .1.1.2

وقد وقع اختيارنا  م ومّرت بعديد التطّورات اهلاّمة بعد ذلك،0982مؤّسسة مّت إنشاأها هبذا اإلس  سنة 
 :على هذه املؤّسسة لعديد االعتبارات واليت نلّخصها فيما يلي

                                                 
12
ـــةاال ـــلول التنظيمـــي والنظريـــات سرترترتامر جلرترترتده،    ،2119ردن، ، دار اسرترترتامة للنشرترترتر والتوزيرترترتع، األ7،  الحديثـــة إلداري

 .041ص
13
 .03مرجع سابق، ص سناء عبد الكرمي اخلّناق، 
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إزالة الغمرتوض املتعلرتق بقيرتاس األداء باسرتتخدام بطاقرتة األداء املترتوازن باعتبرتار أّن جرتّل الّدراسرتات ي غلرتب  -
 عليها طابع العمومية؛

 األودية؛ أمهّية قياس األداء االسرتاتيجي يف مؤّسسات تنشط يف جمال صناعة -
حاجرترتة املؤّسسرترتة إىل قيرترتاس األداء بعرترتد اجلهرترتود واالسرترترتاتيجيات الكرترتسى الرترتيت انتهجتهرترتا يف حماولرترتة لتلبيرترتة  -

 ا اجيات الوطنية من األدوية؛
غيرترترترترتا  مثرترترترترتل هرترترترترتذه التقنيرترترترترتات املتعّلقرترترترترتة بقيرترترترترتاس األداء بصرترترترترتفة خاصرترترترترتة، واملتعّلقرترترترترتة ّراقبرترترترترتة حسرترترترترتن تنفيرترترترترتذ  -

 .االسرتاتيجيات ومدى  قيق األهداف
سنتبّ  يف هذه الّدراسة مقياس اجليل الثالث لبطاقة األداء   :المقياس الم تخدم في الّدراسة  .2.1.2

املتوازن والّذ  استعرضناه يف اجلانب النظر  للّدراسة، وسنلاول هنا أن نسقط كّل مؤّشراته وأبعاده على 
أبعاد لبطاقة األداء املتوازن واليت وسنعتمد هنا على . األداء االسرتاتيجي ملؤسسة صيدال لصناعة األدوية

سبق واستعرضناها يف اجلانب النظر ، لكن سنقوم بتلديد مكّونات كل بعد من هذه األبعاد بدقّة كما 
                     :سنوّضله يف اجلدول التايل

 نات المقياس الم تخدم في الّدراسةأبعاد ومكو  (:13)الجدول رقم
 األوداف 

(Objectives) 
 المشّشرات

(Measures) 
 الم تهدف
(Tarjet) 

 المبادرات
(Initiatives) 

     المالي
     العمالء

     العمليات الّداخلية
     النمّو والتعّلم

أساسيات األداء طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حمّمد صبلي إدريس، : من إعداد الباحث اعتمادا على :المصدر
 041ص ،2119، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، األردن، وبطاقة األداء المتوازن
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تعّس لوحة األبعاد واملكّونات هاته على هيكلة اجليل الثالث من بطاقة األداء املتوازن؛ حيث تشري 
اخلانات العمودية إىل أبعاد األداء االسرتاتيجي واليت قمنا بشرحها يف اجلانب الّنظر ، بينما تشري اخلانات 

إىل كّل من املؤّشرات املستخدمة يف قياس كل من األبعاد السابقة، باإلضافة إىل األهداف األفقية 
املوضوعة مسبقا ومقارنتها باملستهدفات وهي النتائج احملّققة فعال، كّل هذا مع شرح املبادرات واخلطوات 

 .املّتبعة لللصول على هذه النتائج
 :المششرات الم تخدمة .3.1.2

مؤّشرات القياس أهّ  عنصر من عناصر قياس األداء االسرتاتيجي، واعتمادا على جمموعة من  تعتسر
الّدراسرترتات قمنرترتا باختيرترتار عرترتدد مرترتن املؤّشرترترات الرترتيت سنسرترتتخدمها يف كرترتّل بعرترتد مرترتن أبعرترتاد بطاقرترتة األداء املترترتوازن 

 :ملوايلل اجلدو لللك  على األداء االسرتاتيجي ملؤسسة صيدال، ونستعرض هذه املؤّشرات يف ا
 المشّشرات الكّمية لألداء االستراتيجي الم تخدمة في الّدراسة (:14) الجدول رقم

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

 

ة هرترترترتذه اجملرترترترتاميع بالنسرترترترتبة وقرترترتد وقرترترترتع اختيارنرترترترتا علرترترتى هرترترترتذه املؤّشرترترترترات العتبرترترتارات موضرترترترتوعية نظرترترترترا ألمهّيرترترت
 .، واعتبارات عملية نظرا لصعوبة ا صول على معلومات وأرقام متعّلقة ّؤّشرات أخرىللمؤسسات

وجترترترتدر اإلشرترترتارة إىل أّن هرترترتذه املؤّشرترترترات تنرترترتدرج ضرترترتمن املؤّشرترترترات الكّميرترترتة لرترترتألداء االسرترترترتاتيجي، وكرترترتي 
 .بعاد األربع ولكن بصفة نوعيةيكون القياس دقيقا وجب االعتماد على مؤّشرات أخرى تُع  باأل

 
 

 النمّو والتعّلم العمليات الّداخلية العمالء المالي 

 المشّشرات
(Measures) 

 الّدخل الصايف
 القيمة املضافة

 منو األموال اململوكة

 رق  األعمال
 ا ّصة السوقية

 حج  االنتاج
 التموينحج  

 نفقات التدريب
 معّدل تدريب العّمال
 معّدل حوادث السالمة
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 المشّشرات الّنوعية لألداء االستراتيجي الم تخدمة في الّدراسة (:15)الجدول رقم

 من إعداد الباحث :المصدر

يرترتة املتعّلقرترتة أّمرترتا عرترتن مرترتسّرات اختيارنرترتا علرترتى هرترتذه املؤّشرترترات فهرترتي لرترتنفس االعتبرترتارات املوضرترتوعية والعمل
   .باملؤّشرات الكّمية

رّكزنا يف هذه الّدراسة على قطاع صناعة األدوية يف اجلزائر ممّثال ّجّمع صيدال، : حدود الّدراسة .3.1.2
، وذلك تزامنرتا مرتع تطبيرتق 2105و  2103وتلّخصت ا دود الزمنية يف فرتة زمنية قدرها سنتني امتّدت بني 

 .2105اجملّمع ملخطط مخاسي للنمو الذ  امتد لسنة 
 :عرض وتحليل بيانات األداء االستراتيجي لمجّمع صيدال .2.2

بعرترتد اختيرترتار املقيرترتاس األنسرترتب للّدراسرترتة، وبعرترتد وضرترتع مؤّشرترترات القيرترتاس املتعّلقرترتة بكرترتّل بعرترتد مرترتن أبعرترتاد  
وسنقوم هنا  األداء االسرتاتيجي؛ قمنا بتصمي  بطاقة األداء املتوازن اخلاّصة ّجّمع صيدال لصناعة األدوية،

 .عرض و لل املعطيات املتعّلقة هبذه البطاقة
 :عرض وتحليل بيانات المشّشرات الكّمية لألداء االستراتيجي لمجّمع صيدال .1.2.2

لصناعة األدوية كرتان مرتن الضرترور  الوصرتول إىل  إلعداد منوذج بطاقة األداء املتوازن الكّمية جملّمع صيدال
كرترتّل . ، ومقارنتهرترتا مرترتع مرترتا مّت  قيقرترته2105إىل  2103األهرتداف املوضرترتوعة مرترتن طرترترف اجملّمرترتع عرترتس الفرترتة مرترتن 

 :هذا ملّخص يف اجلدول املوايل

 النمّو والتعّلم العمليات الّداخلية العمالء المالي 

 المشّشرات
(Measures) 

 التوّسع
 وترية خمّططات النموّ 

 نظام اجلودة
املسؤولية 
 االجتماعية

 املعلوماتتطّور نظام 
تطوير العالقات مع 

 الزبائن

 رسالة املؤسسة
 اهليكل التنظيمي
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 (المشّشرات الكّمية)بطاقة األداء المتوازن لمجّمع صيدال : (16)الجدول رقم

 راتالمشش 
 الم تهدف
2113 

 المبادرات
 الفعلي
2115 

ن بة 
 اإلنجاز

 المالي

مليون  2459 النتيجة الصافية

 دج
 .االستمرار يف خمّطط النمّو املخّطط له

1477 
 %11 مليون دج

مليون  8132 القيمة املضافة

 دج
االهتمام أكثر برتشيد وإدارة املوارد البشرية من خالل 

 .لفي  تكاليف املستخدمني
5187 
 %71 مليون دج

منو األموال 
 %7 اململوكة

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

%5.0

2 70% 

 العمالء

 02843 رق  األعمال

 .تنويع املنتجات وتوسيع قاعدة االنتاج مليون دج
9789 
 76% مليون دج

 ا ّصة السوقية

حسب   03%

 ا ج 
التسويقية السرتجاع ا صص اليت مّت   سني االسرتتيجية

 .خسارهتا بفعل ضغو  املنتجني احمللّيني

05%  
حسب 

 ا ج 
%50 

%10 

 حسب القيمة

اسرتجاع خطو  االنتاج يف املصانع اجلديدة واملعاد 
 .تاهيلها

7% 
 %71 حسب القيمة

العمليا
ت 

 الّداخلية

 038 حج  االنتاج

 مليون وحدة
اجلديدة واملصانع اليت مّت إعادة بدأ االنتاج يف املصانع 

 .تأهيلها
000 

 %81 مليون وحدة

مليون  3011 حج  التموين

 دج
 .لفي  قيمة استهالس املواد األّولية خاصة املستوردة

2391 
 %023 مليون دج

النمّو 
 والتعّلم

 8 نفقات التدريب
 توسيع عملية التدريب على عدد أكس من العّمال مليون دج

21 

 %325 مليون دج

عدد أيام 
عدد /التدريب

 العمال

5 

 زيادة ا ج  الساعي ورفع نوعية التدريب عامل/أيام
01 

 200% عامل/أيام

 غري متاح حوادث السالمة
وضع برنامج عمل للوقاية يطّبق عس خمتلف مواقع 

 .اإلنتاج
17 

 118,3% حادث

 :من إعداد الباحث اعتماد على: المصدر
- 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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 :شرحها فيما يلينأبعاد  4جدول بطاقة األداء املتوازن الكّمية جمموعة من البيانات املتعّلقة   يُظهر
 :المنظور المالي .أ 

مليرتون دج وفرتق مبرتادرات باالسرتتمرار يف  2459استهدف اجملّمع قيمة صافية لنتيجرتة الرتّدورة قرتّدرت برترت
  ،%11مليرترتون دج وهرترتو مرترتا ترترترج  يف نسرترتبة  1477املخطرترتط اخلماسرترتي للنمرترتّو، كانرترتت النتيجرترتة احملّققرترتة فعرترتال  

مليرترتون دج واعتمرترتد يف ذلرترتك علرترتى  8132 رتكمرترتا هرترتدف اجملّمرترتع إىل الوصرترتول إىل إمجرترتايل قيمرترتة مضرترتافة مقرترتّدرا برترت
وبرتادر ، %71رتبنسرتبة قرتّدرت برت مليرتون دج 5187ترشيد النفقات ولفي  التكاليف، وقد مّت  قيق ما قرتدره 

سرتب املسرتامهة يف الشرترتركات األخرترى وذلرتك للوصرتول إىل معرترتّدل جمّمرتع صرتيدال إىل رفرتع نسرترتبة االحتياطرتات ون
 .%70وهو ما انعكس يف نسبة  قيق قدرها  5.02%وقد حّقق اجملّمع معّدال هوايل  %7منّو مقّدرا برت

 11كملخرترترترتص ملرترترترتا سرترترترتبق، فرترترترتّّن نسرترترترتبة  قيرترترترتق جمّمرترترترتع صرترترترتيدال ألهدافرترترترته املاليرترترترتة الكّميرترترترتة تراوحرترترترتت برترترترتني 
 .  وهو ما يعّن أّن هنالك أداء  متوّسطا للمجّمع يف الشّق املايل، %71و
  :منظور العمالء .ب 

استخدمنا يقياس منظور العمالء مؤّشرين؛ أّوهلما رق  األعمال والذ  كان اجملّمرتع يتوقرتع الوصرتول برته 
حرتني كرتان مليون دج معتمدا يف ذلرتك علرتى توسرتيع قاعرتدة االنترتاج وتنويرتع املنتجرتات، يف  02843إىل القيمة 

كمرترترترتا . مرترترترتن القيمرترترترتة املتوقّعرترترترتة %71مليرترترترتون دج وهرترترترتو مرترترترتا نسرترترترتبته  9789رقرترترت  األعمرترترترتال احملّقرترترترتق فعرترترترتال يسرترترترتاو  
األّول يُرّكرترتز علرترتى حجرترت  القيمرترتة السرترتوقية والرترتيت  : اسرترتتخدمنا مؤّشرترتر ا صرترتة السرترتوقية والرترتّذ  يُفهرترت  مرترتن منطلقرترتني

باسرترترترتجاع ا صرترترتص الرترترتيت مّت خسرترترتارهتا بفعرترترتل ضرترترتغو  املنتجرترترتني  %31كرترترتان هرترترتدف اجملّمرترترتع رفعهرترترتا إىل نسرترترتبة 
وهرترترتو ا رترترتال مرترترتع ا ّصرترترتة السرترترتوقية  ،%51أ  ّعرترترتّدل  %05احملليرترترتني، غرترترتري أّن مرترترتا مّت  قيقرترترته فعرترترتال هرترترتو نسرترترتبة 

أ   ،%7، ومّت الوصرترتول إىل نسرترتبة %01هرترتي  2105هسرترتب القيمرترتة؛ أيرترتن كانرترتت ا صرترتة املسرترتتهدفة هلرترتول 
ا سرتبق نسرتتخلص أّن نسرتبة إجنرتاز جمّمرتع صرتيدال ملرتا هرتو مسرتتهدف يف منظرتور انطالقرتا ممرّت .%71ّعّدل اجناز 

 . ألداء التسويقي يف اجملّمعهناس مستوى متوّسط لما يعّن أّن  %71و 51العمالء تراوحت ما بني 
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 :منظور العمليات الّداخلية .ج 
وذلرتك  ،2105وحدة مرتع هنايرتة  مليون038استهدف جمّمع صيدال الوصول إىل حج  انتاج يقّدر برترت

 000مرترتع برترتدء االنترترتاج يف املصرترتانع اجلديرترتدة واملصرترتانع املعرترتاد تأهيلهرترتا، غرترتري أّن حجرترت  االنترترتاج احملّقرترتق فعرترتال بلرترت  
( خاصرتة املسرتتورد منرته)كما وضع اجملّمع هدفا لتخفي  حجرت  التمرتوين   ،%81مليون وحدة وهو ما معّدله 

مليرترتون دج،  2391وهرترتو مرترتا مّت  قيقرترته بامتيرترتاز حيرترتث مّت لفرترتي  حجرترت  التمرترتوين إىل  مليرترتون دج، 3011إىل 
 . أ  أّن اجملّمع حّقق أكثر من النسبة املستهدفة

ممرّترتا سرترتبق ميكرترتن القرترتول أّن األداء التشرترتغيلي جملّمرترتع صرترتيدال وصرترتل إىل مسرترتتويات مرتفعرترتة، حيرترتث اقرترترت  
 . املخّطط له فيما يتعّلق بالتموين من  قيق أهدافه فيما يتعّلق باالنتاج، وجتاوز اهلدف

 :منظور النمّو والتعّلم .د 
عمل جمّمع صيدال على توسيع برامج التدريب لتشمل عددا أكس مرتن العّمرتال، وهرتو مرتا انعكرتس يف 

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

مليرترتون دج، هرترتذا مرترتا  21تبرترتنّي أّن اهلرترتدف املرترتراد البلرترتون إليرترته قرترتد مت جترترتاوزه بكثرترتري؛ حيرترتث كانرترتت قيمرترتة النفقرترتات 
، هذه النفقات جعلرتت كرتذلك اهلرتدف النتعلرتق ّعرتّدل الوقرتت املخصرتص %325ترج  يف نسبة اجناز قدرها 
املعرترتّدل املسرترتتهدف أيرترتام لكرترتل عامرترتل برترتدل  01وذلرترتك بتلقيرترتق معرترتّدل  ،%211للترترتدريب يرترتتّ   قيقرترته بنسرترتبة 

باإلضرترتافة إىل ذلرترتك وضرترتع اجملّمرترتع برناجمرترتا للسرترتالمة املهنيرترتة عرترتس كرترتّل مواقرترتع االنترترتاج، . أيرترتام لكرترتّل عامرترتل 5وهرترتو 
حادثرترتا مرترتع معرترتّدل سرترتنة  17ولعرترتدم ترترتوفّر أرقرترتام مسرترتتهدفة يف هرترتذا اجملرترتال قمنرترتا ّقارنرترتة  املعرترتّدل الفعلرترتي املقرترتّدر برترترت

     .18,29%ّدل فكانت نسبة التغرّي هي االخنفاض ّع ،2103
 :عرض وتحليل بيانات المشّشرات النوعية لألداء االستراتيجي لمجّمع صيدال .2.2.2

باعتبار أّن هنالك مؤّشرات غري كّمية ميكن االعتمرتاد عليهرتا كرتذلك يف تقيرتي  األداء، قمنرتا بّعرتداد بطاقرتة 
 .األداء املتوازن النوعية
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 (المشّشرات النوعية)بطاقة األداء المتوازن لمجّمع صيدال  (:17)الجدول رقم

 المؤّشرات 
مقارنة  المستهدف

 2113بـ 
 2115سنة  الفعلي 2113مقارنة بــ  المبادرات

المقارنة المحقّقة

 2113بين 

 2115و

 المالي

 التوّسع

ا صول على 
حصص أكس يف 
املؤّسسات املساه  

 فيها

زيادة حصص املسامهة يف 
 ,Somedial: مؤسسات

Iberal, WPS, PSM 

Somedial 59% ال تغيري 

0 Iberal 6% ارتفاع مللوظ 

WPS 30% ال تغيري 
PSM 30% ال تغيري 

وترية 
خمّططات 
 النموّ 

التقّدم يف نسب 
اجناز مشاريع 
 املصانع اجلديدة

استكمال املصانع املنطلقة 
واالنتقال من مرحلة الّدراسة 

االجناز يف املصانع إىل مرحلة 
 .غري املنطلقة

 تقّدم جّيد %95مركز التكافؤ ا يو  
Taphco 133% تقّدم جّيد 

Zmirli 65% تقّدم حسن 
Cherchel 20% تقّدم بطيء 

Constantine sirop 25% تقّدم بطيء 
 ال يوجد تقّدم 3%( 13)باقي املصانع 

 العمالء

 نظام اجلودة

مراجعة نظام اجلودة 
يف املخابر، ا صول 

 Iso 26000على 
 0يف  17025و

 .مصانع

وضع نظام اجلودة بالتنقيط، 
وضع نظام التقار  بني 
املخابر، اطالق مشاريع 

 Isoا صول على على 
 0يف  17025 و 26000

 مصانع

مّت وضع نظام ملتابعة اجلودة يستجيب 
 ،BPFللممارسات التصنيعية اجلّيدة 
مّت جعل نظام التقييس 

métrologie/ 
qualification نظاما مركزيا. 

 تقّدم مللوظ

املسؤولية 
 االجتماعية

 سني  العالقة مع 
 .أصلا  املصللة

تفعيل قنوات ا وار مع 
أصلا  املصللة والتلّلي 
 .أكثر باملسؤولية االجتماعية

تنظي  املؤمتر االقتصاد  واالجتماعي 
قيع اتفاقيات مع الرابع للمؤسسة، تو 

 .النقابات

ممارسات غري 
 كافية

عمليات  ال
 الّداخلية

نظام 
 املعلومات

وضع االنظمة التالية 
 :يف العمل

GPEC, 

Monitoring, 

reseau 

WAN 

مواصلة العمل الذ  بدأ 
لوضع نظام  1311سنة

 معلومات جديد

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

 .جتديد املوقع االلكرتوين

 تقّدم ممتاز

ممارسات وضع نظام االجور اجلديد حيز فتح قنوات ا وار مع العّمال لفي  أيام العمل العالقة مع 
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التنفيذ، كما استفاد بع  العمال من  والنقابات الضائعة العّمال
. ألداء مناسك العمرة %44متويل 

 اخنفاض معّدل األيام الضائعة برترترترترترت
21% 

 معقولة

النمّو  
 والتعّلم

رسالة 
 املؤسسة

 سني كفاءة ررسالة 
 املؤسسة

إعادة تأهيل رسالة 
"Affaires 

règlementaires" 
 هدف حمّقق متت إعادة التأهيل

011% 

اهليكل 
 التنظيمي

جعل اهليكل 
 مرونةالتنظيمي أكثر 

العمل على اندماج الفروع 
 . ت إدارة واحدة

بقيادة  2104مّت وضع اهليكل يف 
مديرية عامة ومواقع االنتاج والتوزيع 

 .التابعة

 هدف حمّقق

011% 

 :من إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر
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 

 :على غرار بطاقة األداء املتوازن الكّمية، أظهرت البطاقة النوعية املؤّشرات التالية
 :المنظور المالي .أ 

يرترترتبط األداء املرترتايل ارتباطرترتا وثيقرترتا بنسرترتبة األمرترتوال اململوكرترتة، وعليرترته اخرتنرترتا مؤّشرترتر التوّسرترتع يف مسرترتامهات 
اجملّمرترتع يف الفرترتروع والشرترتركات التابعرترتة، وكرترتان اهلرترتدف ا صرترتول علرترتى حصرترتص أكرترتس، وذلرترتك برترتالرتكيز علرترتى أربرترتع 

األوروبية للتمويرتل  -ائريةوهي مؤسسة ناجتة عن شراكة بني اجملّمع واملؤسسة اجلز  Somedial: شركات هي
بالشرتراكة  PSMومؤّسسرتة  ،Flash Algérieوهرتي نترتاج شرتراكة مرتع مؤسسرتة  Iberalاملشرترتس، مؤسسرتة 

، غرترترتري أنرّترترته وباسرترترتتثناء رفرترترتع sanofi بالشرترترتراكة مرترترتع مؤسسرترترتة WPSاألمريكيرترترتة، وأخرترترتريا مؤسسرترترتة  Pfiserمرترترتع 
مرترترتن جهرترترتة أخرترترترى، . بقيرترترتت ا صرترترتص يف الشرترترتركات األخرترترترى علرترترتى حاهلرترترتا ؛Iberalحصرترترتة صرترترتيدال يف شرترترتركة 

وبرترترتالنظر إىل املؤشرترترتر الثرترترتاين وهرترترتو وترترترترية خمطرترترتط النمرترترتّو فرترترتّّن اهلرترترتدف كرترترتان التقرترترتّدم بشرترترتكل كبرترترتري يف املشرترترتاريع قيرترترتد 
الشرتركة و  95%اإلجناز، لكن الواقع بنّي أنرّته وباسرتتثناء مركرتز التكرتافؤ ا يرتو  الرتذ  تقرتّدمت برته األشرتغال إىل 
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املكتمرترتل فرترتّّن املشرترتاريع املتبقيرترتة مل تتقرترتّدم هبرترتا األشرترتغال، إضرترتافة إىل  (Taphco) يرترتة الصرترتيدالنية طاسرترتيليالعرب
 .     عدم انطالق أخرى بعد

مرترترتن خرترترتالل مرترترتا تقرترترتّدم نسرترترتتخلص أّن هنرترترتاس أداء  ماليرترترتا ضرترترتعيفا جملمرترترتع صرترترتيدال فيمرترترتا تعلرترترتق باملؤّشرترترترات 
اريع النمرتّو باإلضرتافة إىل تراجرتع وترترية اسرتتثمار أمرتوال النوعية، وذلرتك باعتبرتار الترتأّخر الكبرتري الرتذ  تعرفرته  مشرت

 .اجملّمع يف الشراكات األخرى
  :منظور العمالء .ب 

نظام اجلرتودة والتللرتي باملسرتؤولية االجتماعيرتة، : مّت تركيزنا يف منظور العمالء على مؤّشرين نوعيني مها
جديرتدة أيرتن مّت  قيرتق هرتذا  ISOوقد استهدف جمّمع صيدال مراجعة نظام اجلودة وا صول على شهادات 

باإلضرترتافة إىل حماولرترتة  ،BPFاهلرتدف مرترتن خرترتالل وضرتع نظرترتام جرترتودة يسرتتجيب للممارسرترتات التصرترتنيعية اجليرتدة 
 . سني العالقة مع أصلا  املصللة ّمارسات نراها غري كافية لذلك

باعتبرترتار أّن كخالصرترتة، ميكرترتن القرترتول أّن هنرترتاس أداء تسرترتويقيا متوّسرترتطا فيمرترتا يتعلرترتق باملؤّشرترترات النوعيرترتة، 
 .اجملّمع مل يصل إىل كّل أهدافه فيما يتعّلق هبذا املنظور

    :منظور العمليات الّداخلية .ج 
، ومرتع وضرتع املخطرتط اخلماسرتي للنمرتو جملّمرتع صرتيدال حيرتز التنفيرتذ، عملرتت اإلدارة العليرترتا 2101منرتذ 

ووضرترترتع أخرترترترى جديرترترتدة علرترترتى إيرترترتالء االهتمرترترتام أكثرترترتر بنظرترترتام املعلومرترترتات، مرترترتن خرترترتالل تأهيرترترتل األنظمرترترتة املوجرترترتودة 
 ,GPEC, Monitoringتتناسب مع التطّور ا اصل يف هذا اجملال، هذا ما جعل اهلدف إدخال أنظمة 

reseau WAN، وهو ما  ّقق فعال، بل مّت الوصول إىل هدف تأهيل وجتديرتد نظرتام املعلومرتات بالكامرتل .
عّمال ولفي  عدد أيرّتام العمرتل الضرتائعة، أّما فيما يتعّلق بالعالقة مع العّمال فقد كان اهلدف زيادة رضى ال

وعليرترترته ميكرترترتن القرترترتول أّن هنرترترتاس مسرترترتتوى قويرّترترتا لرترترتألداء التشرترترتغيلي فيمرترترتا يتعلرترترتق  ،%21وهرترترتو مرترترتا مّت فعرترترتال بنسرترترتبة 
 .باملؤّشرات النوعية
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    :منظور التعّلم والنمو .د 
اهليكرترتل التنظيمرترتي ورسرترتالة املؤسسرترتة،  :يتضرترتّمن هرترتذا البعرترتد يف مؤّشرترتراته النوعيرترتة مرترتدخلني رئيسرترتيني مهرترتا

علرترتى إعرترتادة هيكلرترتة اجملّمرترتع مرترتن خرترتالل إدمرترتاج فروعرترته  رترتت  2101فبالنسرترتبة لرترتألّول فقرترتد عملرترتت اإلدارة منرترتذ 
وصرترتاية إدارة عامرترتة واحرترتدة، يف حرترتني كرترتان اهليكرترتل فيمرترتا قبرترتل عبرترتارة عرترتن مؤسسرترتة أم تضرترتّ  ثرترتالث مؤسسرترتات 

، أمرتا فيمرتا يتعلرتق برسرتالة املؤسسرتة فقرتد مرتّس األمرتر رسرتالة فرعية، وهو ما مّت  قيقه اليوم من خرتالل االنرتدماج
"Affaires règlementaires" اليت مّت إعادة تأهيلها باالعتماد على مدخلني: 

 تقيي  اخلسة بالنسبة للملفات املتعّلقة باجلانب الصيدالين؛ -
خبصرترتوص األدويرترتة لليقظرترتة  املركرترتز الرترتوطّنباتفرترتاق مرترتع  "pharmacovigilance"وضرترتع نظرترتام الرصرترتد  -

 .والعتاد الطيب
عمومرترتا فاملؤّشرترترات الّنوعيرترتة ملنظرترتور الرترتتعّل  والنمرترتّو كانرترتت جيرترتدة وتشرترتري إىل أداء جيرترتد باعتبرترتار التلقيرترتق 

 .الكّلي لألهداف املرسومة
 :مناقشة الفرضيات .3.2

منوذج بطاقة األداء املتوازن هو النموذج األنسب لقياس األداء االسرتاتيجي جملّمع  :الفرضية الفرعية األولى
صرترتيدال لصرترتناعة األدويرترتة، بعرترتد اسرترتتعراض النمرترتاذج املسرترتتخدمة يف قيرترتاس األداء االسرترترتاتيجي، تبرترتنّي أّن منرترتوذج 

 :لّتاليةاألداء املتوازن هو األصلح لقياس األداء االسرتاتيجي جملّمع صيدال وذلك لالعتبارات ا
اشرترتتمال املقيرترتاس علرترتى جمموعرترتة خمتلفرترتة مرترتن املؤّشرترترات الرترتيت تقرترتيس عرترتّدة أبعرترتادا وال تقتصرترتر علرترتى األبعرترتاد  -

 املالية؛
 صعوبة تطبيق بع  النماذج كنموذج املقارنة املرجعية وذلك التساع اهلّوة بني املرجع املعتمد؛ -
 على صعوبتها؛ إمكانية الوصول إىل املعطيات املتعّلقة ببطاقة األداء املتوازن -
 جدارة بطاقة األداء املتوازن بقياس األداء االسرتاتيجي يف كثري من التجار  السابقة؛ -
 .االعتماد على املؤّشرات النوعية وعدم االكتفاء باملؤّشرات الكّمية -
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منرترتوذج بطاقرترتة األداء املترترتوازن هرترتو النمرترتوذج األنسرترتب  :مرترتن خرترتالل مرترتا سرترتبق، نقبرترتل الفرضرترتية الرترتيت مفادهرترتا
 .لقياس األداء االسرتاتيجي جملّمع صيدال

جملّمرتع صرتيدال، والنوعيرتة هناس مستوى متوّسط لألداء املايل وفق املؤّشرترات الكّميرتة : الفرضية الفرعية الثانية
حرتت نسرتبة  قيرتق األهرتداف فيرته برتني جند أّن املنظرتور املرتايل تراو  ،11وبالّنظر إىل  ليل معطيات اجلدول رق  

يف وفرترترتق املؤّشرترترترات النوعيرترترتة  ليرترترتل معطيرترترتات البعرترترتد املرترترتايل للمجّمرترترتع أّمرترترتأ . ، وهرترترتي نسرترترتبة متوّسرترترتطة%71و 11
أظهرترتر أّن هنرترتاس مسرترتتوى ضرترتعيفا هلرترتذا البعرترتد سرترتّببه ترترتأّخر املشرترتاريع املسجمرترتة، وعليرترته نرترترف   فقرترتد 17اجلرترتدول رقرترت 

النوعية جملّمع الكّمية و هناس مستوى ضعيف لألداء املايل وفق املؤّشرات  :الفرضية الفرعية الثّانية ونستبدهلا برت
 .صيدال

هناس مستوى متوّسط ألداء منظور العمالء وفق املؤّشرات الكّميرتة جملّمرتع صرتيدال؛  :ثالثةالفرضية الفرعية ال
فّنرّترته يتّضرترتح أّن معرترتّدالت إجنرترتاز األهرترتداف  فيمرترتا يتعلرترتق بالبعرترتد التسرترتويقي، 11برترتالعودة إىل  ليرترتل اجلرترتدول رقرترت 

تظهر معطيات األداء التسويقي وفق املؤّشرات الّنوعية يف اجلرتدول  كما. %71و 51 املرسومة تراوحت بني
وهو ما جعلنرتا نعترتس أّن هنرتاس مسرتتوى متوّسرتطا هلرتذا  إشارات جّيدة، خاّصة ما تعّلق بنظام اجلودة، 17رق  

 .الثالثةالبعد ونقبل الفرضية الفرعية 
والّنعيرترتة هنرترتاس مسرترتتوى متوّسرترتط ألداء العمليرترتات الّداخليرترتة وفرترتق املؤّشرترترات الكّميرترتة : رابعــةالفرضــية الفرعيــة ال

من  قيق أهدافه الكّميرتة فيمرتا تعلرتق  جملّمع صيدال؛ أظهرت النتائج املتعّلقة هبذا البعد أّن اجملّمع اقرت  كثريا
علرترتى غرترترار املؤّشرترترات الكّميرترتة، أشرترتارت و  .باالنترترتاج، كمرترتا أنرّترته اجترترتاز األهرترتداف املرسرترتومة فيمرترتا تعلرترتق برترتالتموين

املؤّشرترترات النوعيرترتة إىل مسرترتتويات قويرّترتة مرترتن نسرترتب  قيرترتق االهرترتداف، جتلرترتت يف وضرترتع نظرترتام املعلومرترتات اجلديرترتد 
 رّابعرترترتةضرترترتية الفرعيرترترتة الممرّترترتا سرترترتبق، نرترترترف  الفر . ي  معرترترتّدالت األيرترترتام الضرترترتائعةحيرترترتز التشرترترتغيل، باإلضرترترتافة إىل لفرترترت

 . النوعية جملّمع صيدالالكّمية و هناس مستوى قوّ  ألداء العمليات الّداخلية وفق املؤّشرات : ونستبدهلا  
ّمرترترتع هنرترترتاس مسرترترتتوى متوّسرترترتط ألداء الرترترتتعّل  والنمرترترتّو وفرترترتق املؤّشرترترترات الكّميرترترتة جمل: خام ـــةالفرضـــية الفرعيـــة ال

صيدال؛ ترّكزت املؤّشرات الكّمية هلذا البعد حول التدريب وبرترامج السرتالمة املهنيرتة، وقرتد أظهرترت النترتائج يف 
مّت  قيرترتق وفيمرترتا يتعلرتق باملؤّشرترترات النوعيرتة . فيمرتا تعلرترتق بنسرتب إجنرترتاز األهرتداف أرقامرتا جيرترتدة 11اجلرتدول رقرترت  
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: ونسرترتتبدهلا   ضرترتية الفرعيرترتة اخلامسرترتةنرترتا نرترترف  الفر األهرترتداف املتعلقرترتة هبرترتذا البعرترتد بنسرترتبة كاملرترتة وهرترتو مرترتا جيعل
 .هناس مستوى قوّ  ألداء التعّل  والنمّو وفق املؤّشرات النوعية جملّمع صيدال لصناعة األدوية

  :ةئي يالفرضية الر 
 ؛جملّمع صيدالوالّنوعية هناس مستوى متوّسط لألداء االسرتاتيجي وفق املؤّشرات الكّمية  -

مرترتع )املتعّلقرترتة بالفرضرترتيات السرترتابقة جنرترتد أّن هنرترتاس مسرترتتوى متوّسرترتط يف البعرترتد املرترتايل برترتالنظر إىل النترترتائج 
ومسرترتتوى متوّسرترتط كرترتذلك يف بعرترتد العمرترتالء، بينمرترتا سرترتّجلنا مسرترتتوى ( مسرترتتوى ضرترتعيف وفرترتق املؤشرترترات النوعيرترتة

د من حيرتث قوّ  يف بعد  العمليات الداخلية والنمّو والتعّل ؛ وعليه، وبتقدير أّن البعد املايل هو أهّ  األبعا
 .ة الرّئيسيةاألداء، فّنّنا نقبل الفرضي

 

 :اتمةـــــخ
انطلقنا يف هذه الّدراسة من البلث عن منوذج لقياس األداء االسرتاتيجي لصناعة األدويرتة يف اجلزائرتر 
وتطبيقرترترته علرترترتى جممرترترتع صرترترتيدال باعتبرترترتاره رائرترترتدا وطنيرترترتا يف الصرترترتناعات اجلنيسرترترتة، وقرترترتد بّينرترترتت الّدراسرترترتة أّن هنالرترترتك 

ن النمرترتاذج املسرترتتخدمة يف الّدراسرترتات اإلداريرترتة؛ غرترتري أّن النمرترتوذج األصرترتلح كرترتان منرترتوذج بطاقرترتة االداء جمموعرترتة مرترت
التوازن بني األبعاد املالية التقليدية واألبعاد غري املالية، وكرتذا : وذلك العتبارات (BSC III)املتوازن املطّورة 

والنوعيرتة، وبّينرتت الّدراسرتة أّن هنالرتك مسرتتويات متوّسرتطة دقّة املؤّشرات املستخدمة فيها وتنّوعها بني الكمية 
لرترترتألداء االسرترترترتاتيجي يف جمّمرترترتع صرترترتيدال لصرترترتناعة األدويرترترتة، وذلرترترتك يف جممرترترتل أبعرترترتاده علرترترتى الرترترتّرغ  مرترترتن إظهرترترتار 

 .مؤّشرات قويّة يف بعد العمليات الّداخلية والنموّ 
 : قائمة المراجع

 :باللغة العربيةالمراجع 
 :مشلفات

سرترترتامة للنشرترترتر والتوزيرترترتع، أ، دار 7،  ال ـــلول التنظيمـــي والنظريـــات ااالداريـــة الحديثـــةسرترترتامر جلرترترتده،  .1
 1332األردن، 
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أساسيات األداء وبطاقة األداء المتوازن، طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حمّمد صبلي إدريس،  .2
  1332، دار وائل للنشر، األردن، الطبعة األولى
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