عنوان الورقة :
جتربة تطبيق بطاقة األداء املتوازن مبكه املكرمة

مقدمها :
األستاذ  /إبراهيم بن سليمان اخلميس
األستاذ  /رشدي حممد باخمرمة

ايتُٗٝد
خالٍ عاّ  ّ2::3أدس ٣ايدنتٛز نابالٕ َٔ داَعٖ ١ازفسد ٚاملطتػاز ْٛزتٔ عجاً سٍٛ
اـطط االضرتاتٝذٚ ،١ٝقد ناْت ايٓتٝذ ١اييت ٚصال هلا صادَ ١بػهٌ نبري ،سٝح انتػفا

إٔ ( )%21فكط َٔ اـطط االضرتاتٝذٚ - ١ٝاييت مت صٝاغتٗا بػهٌ ممتاش ٖٞ -اييت تٓذح بُٓٝا
تفػٌ (ٖ َٔ )%:1ر ٙاـططٚ .اػٗت ايدزاض ١م ٛايبشح عٔ أضباب ٖرا اإلخفام ايهبري َٔٚ
ثِ اقرتاح اؿً ٍٛاييت ميهٔ إٔ تطاعد إدازٖ ٠ر ٙايػسنات يف تٓفٝر اـطط االضرتاتٝذ،١ٝ
فهاْت بطاق ١األدا ٤املتٛاشٕٚ .خالٍ ايعػس ٜٔضٓ ١املاع ١ٝلشت ايعدٜد َٔ ايػسنات يف تطبٝل
خططٗا االضرتاتٝذ ١ٝباضتدداّ بطاق ١األدا ٤املتٛاشٕ .مما دفع بعض عًُا ٤اإلداز ٠إىل ايك ٍٛبإٔ
ْظاّ بطاق ١األدا ٤املتٛاشٕ ٖ ٛأفغٌ َا مت اخرتاع٘ يف اـُطٚ ١ضبعني ضٓ ١املاع.١ٝ
َاٖ ١ٝبطاق ١األدا ٤املتٛاشٕ؟
بطاق ١األدا ٤املتٛاشٕ (;)Balanced scorecard
ٖ ٞعباز ٠عٔ إطاز عٌُ ٜك ّٛبرتمج ١االضرتاتٝذ ١ٝإىل خطط تػػٚ ١ًٝٝذيو يتػٝري األدا٤
ٚايطًٛى .فبطاق ١األدا ٖٞ ٤فُٛع َٔ ١األضايٝب اإلداز ١ٜاييت تك( ّٛبرتمج )١اـط ١االضرتاتٝذ١ٝ
إىل خطط تػػ ١ًٝٝميهٔ إٔ ٜتِ تٓفٝرٖا .فٗ ٞتعاجل َػهً ١عدّ ٚعٛح اـط ١االضرتاتٝذ ١ٝإال
يإلداز ٠ايعًٝا ،ألِْٗ ِٖ َٔ قاَٛا بٛععٗاٖٚ .را َا ٚدد ٙنابالٕ ْٛٚزتٔ عٓدَا دزضا تًو
ايػسنات ،سٝح ٚددا إٔ ( َٔ )%:6ايعاًَني يف ايػسنات ال ٜفُٗ ٕٛاـط ١االضرتاتٝذ.١ٝ
فهٝف ميهٔ إٔ تٓفر خط ١ال ميهٔ يًعاًَني إٔ ٜتعاًَٛا َعٗا؟
َكـدَـ ١تـازٜـدـٝـ١
تأضطت مجع ١ٝؼفٝظ ايكسإٓ ايهس ِٜمبشافظ ١دد( ٠مجع ١ٝخرينِ) عاّ ٖ24:7ـ،
ٚغسعت َٓر ذيو ايٛقت يف ؼفٝظ ٚتعً ِٝايكسإٓ ٚفل األٖداف اييت أْػ٦ت َٔ أدًٗا ٚيف إطاز
اإلَهاْات املتاس ١هلاٚ .ظًت اؾُع ١ٝتعٌُ يطٓٛات ظٗد نبري ٚعٌُ دؤٚب ،د ٕٚإٔ ٜه ٕٛهلا
خط ١اضرتاتٝذ ١ٝتطري عًٗٝا .غعس ايكا ُٕٛ٥عً ٢اؾُع ١ٝبأُٖٚ ١ٝعع خط ١اضرتاتٝذ ١ٝفهإ
ذيو عاّ ٖ2535ـٚ ،اضتُست َسسً ١ايتدطٝط قساب ١تطع ١أغٗس ،خسدت بعدٖا اـط١
االضرتاتٝذ ١ٝيًٓٛز .ناْت اؾُع ١ٝتع ٞإٔ بٓا ٤اـط ١االضرتاتٝذ ١ٝيٝطت ٖ ٞايٓٗا ،١ٜبٌ ٖٞ
بدا ١ٜيعٌُ َطتُس يتشكٝل ٖر ٙاألٖداف ،إال إٔ اؾُعٚ – ١ٝيألضف -مل تطتطع ايبد ٤ايفعً ٞيف
تٓفٝر اـط ١االضرتاتٝذَ ١ٝع ٚدٛد قاٚالت َتعددٚ ٠اضتعاْ ١بعدد َٔ املطتػازٚ ٜٔاـربا.٤
ٚاضتُس ايٛعع نريو إىل إٔ دا ٤املًتك ٢ايجاْ ٞؾُعٝات ؼفٝظ ايكسإٓ ايهس ِٜايرْ ٟظُت٘
مجع ١ٝدد ٠عاّ ٖ 2537ـ ،سٝح ٚععت ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيًًُتك ٢خط ١أٚزام ايعٌُ يه ٞتػطٞ
استٝادات اؾُعٚ ١ٝؼٌ اإلغهاالت اييت تٛادٗٗاٖ َٔٚ .ر ٙاإلغهاالت نإ ايبشح عٔ إداب١
يطؤاٍ غػٌ أذٖإ إداز ٠اؾُع ١ٝخالٍ ايطٓتني املاعٝتني ( ٖٛٚنٝف ميهٓٓا إٔ ْطبل اـط١
االضرتاتٝذ١ٝ؟)ٚ.بدا إٔ ٖٓاى عد ٠أضايٝب يتٓفٝر االضرتاتٝذٝات ،يريو نإ ٖٓاى عد ٠أٚزام
عٌُ تدٚز سٖ ٍٛر ٙاألضايٝب َٔٚ .أنجس ٖر ٙاألٚزام تأثرياً ٚزق ١س ٍٛبطاق ١األدا ٤املتٛاشٕ قدَٗا
ايدنتٛز قُد َضطف ٢قُٛد ،اير ٟنإ ٚقتٗا َطتػازاً يف غسن ١صافٛالٚ ،نإ قد طبل
آي ١ٝبطاق ١األدا ٤املتٛاشٕ يف صافٛال ٚيف ايػسف ١ايتذازٚ .١ٜاْتٗ ٢املًتك ٢ايجاْ ٞسٝح اػٗت اسد٣
تٛصٝات٘ بايتأنٝد عً ٢أُٖ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤يف اؾُعٝات اـري ١ٜيتشفٝظ ايكسإٓ ايهس.ِٜ
ٚنإ ايبد ٤بايتذسب ١يف مجع ١ٝخرينِ ،سٝح بدأت عًُ ١ٝبٓا ٤ايبطاقَ ١ع بداٜات عاّ ٖ2538ــ

ٚاضتػسقت ضت ١أغٗس تكسٜباً ،برٍ خالهلا ايدنتٛز قُد َضطف ٢قُٛد دٗداً نبرياً ٚعُ ً
ال
زا٥عاً يف ٚعع ايبطاق ١بايػهٌ املال ِ٥يطبٝع ١عٌُ اؾُعٚ ١ٝمبا ٜتٓاضب َع أٖدافٗاٚ .نإ عاّ
ٖ2539ـ ٖ ٛايعاّ األ ٍٚاير ٟبدأت اؾُع ١ٝف ٘ٝمبسسً ١ايكٝاع ٚبٓا ٤تكازٜس األداٚ ،٤خالهلا نإ
ايدنتٛز قُد َضطفٜ ٢كدّ اإلزغاد ايالشّ ٚاملتٛاصٌ يٓذاح ايتذسبٚ ١اضتُسازٜتٗا َٔٚ .ذيو
ايٛقت ٚإىل اآلٕ اضتُست اؾُع – ١ٝعُد اهلل – يف تطبٝل بطاق ١األدا ٤بطسٜك ١اسرتاف ١ٝيتتذاٚش
ايهجري َٔ املؤضطات ايهبري ٠اييت مل تٓذح يف تطبٝل ٖرا ايٓظاّ.
َساسٌ ٚعع بطاق ١األدا ٤املتٛاشٕ
متس بطاق ١األدا ٤املتٛاشٕ بجالخ َساسٌ ٖ;ٞ
َ- 2سسً ١ايبٓا٤
َ- 3سسً ١ايتٓفٝر ٚايكٝاع
َ- 4سسً ١ايتشطني ٚايتطٜٛس
املسسً ١األٚىل; َسسً ١ايبٓا٤
ٖٚر ٙاملسسً ١اضتػسقت َٔ اؾُع ١ٝضت ١أغٗس اضتطاعت خالهلا إٔ تبين بطاق ١األدا٤
اـاص ١بٗا َٔ ،خالٍ ٚزش عٌُ غازى فٗٝا َٓطٛب ٛاؾُع َٔ ١ٝفًظ إدازَٚ ٠دٜس ٟإدازات
ٚزؤضا ٤أقطاّ إعاف ١إىل عدد َٔ اـرباٚ ٤املدتضني.
فتِ ٚعع املؤغسات ٚفل األٖدافٚ ،ؼدٜد نٝف ١ٝقٝاع ٖر ٙاملؤغسات ،نُا مت ٚعع
املطتٗدفات هلر ٙاملؤغسات اضتعداداً ملسسً ١ايكٝاع ايفعً .ٞنُا مت بعد ذيو ؼدٜد املبادزات اييت
ضٝتِ تٓفٝرٖا يتشكٝل ٖر ٙاألٖدافٖٚ .رَ ٖٞ ٙهْٛات بطاق ١األدا.٤
َهْٛات بطاق ١األدا;٤
- 2األٖداف (;)Objective
 ٖٞٚايػاٜات اييت ْطع ٢إىل ؼكٝكٗا ٖٞٚ ،غاٜات قابً ١يًكٝاع ،مبعٓ ٢أْٓا ميهٔ إٔ
مدد بػهٌ ٚاعح َا إذا نٓا سككٓا ٖرا اهلدف أّ ال.
- 3املؤغسات ( )Key Performance indicatorsأَ ٚا ٜطًل عً;KPI ٘ٝ
 ٖٞٚعباز ٠عٔ (عداد) (زقِ أْ ٚطبٜ )١تِ اضتدداَ٘ ملعسفَ ١ا سككٓا ٙيف اهلدف ،فً ٛنإ
اهلدف ٖ( ٛؼفٝظ ٚتعً ِٝايكسإٓ يهاف ١غسا٥ح اجملتُع) فإْ٘ ميهٓٓا اضتدداّ عدَ( ٠ؤغسات)
ملعسفَ ١د ٣ؼكٝكٓا يًٗدف .فُٝهٔ اضتدداّ (عدد اؿفاظ) نُؤغس عً ٢ؼكٝكٓا يًٗدف،
فهًُا شاد عدد اؿفاظ دٍ ذيو عً ٢أْٓا ْتكدّ يف ؼكٝل ٖرا اهلدف.
- 4املطتٗدفات ;Targets
 ٖٞٚايكسا ٠٤اييت ْسٜد إٔ مككٗا خالٍ فرت ٠شَٓ ،١ٝفً ٛنإ املؤغس ٖ( ٛعدد اؿفاظ)
فإْٓا مدد نِ َٔ ٖرا املؤغس ْسٜد ،فايسقــــــِ ( )311سافظ ٖ ٛاملطتٗدف .فً ٛاضتطعٓا يف آخس

ايعاّ إٔ مكل ( 311سافظ) فٗرا ٜعين أْٓا اضتطعٓا ؼكٝل ٖدف (ؼفٝظ ٚتعً ِٝايكسإٓ يهاف١
غسا٥ح اجملتُع).
- 5املبادزات ; Initiatives
ٖ ٞاملػازٜع ٚايرباَر اييت ضٝتِ تٓفٝرٖا يٓشكل َٔ خالهلا شٜاد ٠املؤغسٖٚ ،ر ٖٞ ٙاييت
تبين اـطط ايتػػ .١ًٝٝفاملبادزات ٖ ٞاإلداب ١عٔ ايطؤاٍ; َا اير ٟجيب إٔ ْك ّٛب٘ ست ٢مكل
املطتٗدف املطًٛب ٚبايتاي ٞمكل اهلدف .فعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ; قد ْك ّٛمببادز( ٠اؿًك ١ايكسآْ١ٝ
املهجف )١يصٜادَ ٠ؤغس (عدد اؿفاظ) ٚؼكٝل عدد اؿفاظ ( )311فٓشكل اهلدف (ؼفٝظ ٚتعًِٝ
ايكسإٓ ايهس ِٜيهاف ١غسا٥ح اجملتُع).
املسسً ١ايجاَْ ١ٝسسً ١ايكٝاع;
يف ٖر ٙاملسسً ١تبدأ عًُ( ١ٝقسا ٠٤املؤغسات) ،مبعٓ ٢أْٓا ْك ّٛبعًُ ١ٝقٝاع املؤغسات يف
ال بتشدٜد (اؿفاظ) يف ْٗا ١ٜنٌ غٗس أ ٚيف ْٗا ١ٜنٌ فضٌ
فرتات شَٓ ١ٝكتًف ،١فٓكَ ّٛج ً
دزاض ٞعطب (دٚز ١ٜايكٝاع) .عٝح ميهٓٓا إٔ ْساقب َد ٣ؼكل ٖرا املؤغس  ٌٖٚضٓتُهٔ
َٔ ؼكٝل املطتٗدف؟ فً ٛنٓا ْطتٗدف ( )311سافظ ،ثِ َس ْضف ايعاّ ٚناْت ايكٝاضات
تك ٍٛأْٓا مل مكل ض )31( ٣ٛسافظاً فٗرا ٜعين أْٓا متاز إىل َصٜد َٔ ايعٌُ ٚبرٍ اؾٗد يتشكٝل
ٖرا املطتٗدف.
ٖر ٙاملسسً ٖٞ ١اييت تطتػسم ايهجري َٔ اؾٗد ٚايٛقت ٚاملاٍ ،يهٓٗا تعط ٞاإلداز ٠ايكدز٠
عًَ ٢تابعَ ١د ٣ؼكٝكٗا يًُطتٗدفاتٚ ،ال تفادأ يف آخس ايعاّ بعدّ ؼكل أٖدافٗا.
املسسً ١ايجايجَ ;١سسً ١ايتشطني ٚايتطٜٛس;
ٖر ٙاملسسً ١تأت ٞبعد نٌ عًُ ١ٝقٝاع ،سٝح ٜتِ َٓاقػ ١أضايٝب ايتشطني ٚقاٚيَ ١عسف١
َاٖ ٞاملبادزات اييت (لشت) يف ؼكٝل األٖداف ٚتًو اييت (مل تٓذح).
فكد تهَ ٕٛبادز( ٠اؿًك ١ايكسآْ ١ٝاملهجف )١تتطبب فعالً يف شٜاد ٠عدد اؿفاظٚ ،قد ال
ته ٕٛضبباً يف ذيو.
نُا إٔ ٖر ٙاملسسً ١تتغُٔ نريو َسادع ١املؤغسات يف آخس ايعاّ ،عٝح ميهٓا إٔ
مدد ٌٖ ٖرا املؤغس ٜدٍ فعالً عً ٢ؼكٝكٓا يًٗدفَٚ ،ا إذا نإ ٖٓاى َؤغس أفغٌ َٔ ٖرا
املؤغس َٔ سٝح ايتهًف ٚ ١اؾٗد ،أ َٔ ٚسٝح ايدقٚ ١ضٗٛي ١ايكٝاع.
ٚتتغُٔ ٖر ٙاملسسً ١نريو َسادع ١يألٖداف االضرتاتٝذٚ ،١ٝؼدٜد تًو األٖداف اييت ال
مكل فٗٝا إلاشاً ،فٓعٝد ايٓظس يعٌ ٖر اهلدف ال ميهٔ ؼكٝك٘ أ ٚأْ٘ حيتاز إىل تسنٝص أنرب
ٚصسف املصٜد َٔ املاٍ ٚاؾٗد ٚايٛقت عًٖ .٘ٝرا املسسً ٖٞ ١اييت تدعِ عًُ ١ٝايتعًِٚ ،فٗٝا
تطتددّ إداز ٠املعسف.١

تطبٝل اؾُع ١ٝيبطـاقـ ١األدا٤
أٚالً; املػهً;١
بعد إٔ اْتٗت اؾُع َٔ ١ٝبٓا ٤خطتٗا االضرتاتٝذ ،١ٝناْت ٖٓاى اؿاد ١إىل تطبٝل ٖرٙ
اـط ،١ذيو إٔ املؤضطات بأْٛاعٗا تعاْ َٔ ٞتطبٝل اـط ١االضرتاتٝذ ١ٝبطبب ٚدٛد أزبع عٛا٥ل;
- 2عا٥ل ايسؤ )%6( ;١ٜفكط َٔ َٓطٛب ٞاملؤضطٜ ١فُٗ ٕٛاـط ١االضرتاتٝذ.١ٝ
- 3عا٥ل املدزا َٔ )%91( ;٤اإلداز ٠ايعًٝا ٜكغ ٕٛأقٌ َٔ ضاع ١يف ايػٗس يف َتابع ١اـط١
االضرتاتٝذ.١ٝ
- 4عا٥ل املٛاشْ َٔ )%71( ;١املٛاشْات ال تستبط باألٖداف االضرتاتٝذ.١ٝ
- 5عا٥ل اؿٛافص; ( َٔ )%86اؿٛافص غري َستبط ١باالضرتاتٝذ.١ٝ
ٖٚر ٙايعٛا٥ل األزبع ١دعًت َٔ ايضعب تطبٝل اـط ١االضرتاتٝذ ١ٝبأضًٛب اغتكام اـطط
ايتػػَٗٓ ١ًٝٝا َباغس ٖٛٚ ،٠األضًٛب اير ٟاتبعت٘ اؾُع ١ٝيف ايبدا ،١ٜسٝح إٔ عبٚ ٤عع
اـطط ايتػػ ١ًٝٝنإ ٜكع عًَ ٢دٜس ٟاإلدازات بعد َسادعتِٗ يًدط ١االضرتاتٝذٚ ١ٝاعتُاد
املدٜس ايعاّ هلا ،فهإ نٌ َدٜس إدازٜ ٠ك ّٛبعًَُ ١ٝسادع ١يًدط ١االضرتاتٝذٚ ،١ٝيًدط١
ايتػػ ١ًٝٝاييت مت تٓفٝرٖا خالٍ ايطٓ ١املٓضسَٜٚ ،١ك ّٛبٛعع خط ١تػػ ١ًٝٝيًعاّ ايكادّ..
يهٔ ايرْ ٟتر َٔ اضتدداّ إداز ٠اؾُع ١ٝهلرا األضًٛب ٖ ٛإٔ;
ٖ- 2ر ٙاـطط ايتػػ ١ًٝٝال ؼكل ازتباطاً سكٝكً ٝا باـط ١االضرتاتٝذ ،١ٝمبعٓ ٢أْ٘ ال
تٛدد طسٜك ١متهٓٓا َٔ ايتأند َٔ إٔ تٓفٝر اـطط ايتػػٜ ١ًٝٝعين ؼكل األٖداف
االضرتاتٝذ.١ٝ
ٖ- 3ر ٙاـطط ايتػػ ١ًٝٝناْت َبٓ ١ٝعً ٢تٛقعات َدٜس ٟاإلدازات ٚافرتاعاتِٗ بإٔ ٖرا
ٖ ٛاملطًٛب ؼكٝك٘ ،يهٔ ٖرا ال ٜعين إٔ ٖرا َٖ ٛا تسٜد ٙاإلداز ٠ايعًٝا.
-4عدّ ٚدٛد آي ١ٝيكٝاع ؼكل األٖداف أد ٣إىل عباب ١ٝيف فعاي ١ٝاـطط ايتػػ،١ًٝٝ
ٚبايتاي ٞال تطتطٝع اإلداز ٠ايعًٝا إٔ ؼدد املكادٜس ايهُ ١ٝيهٌ ٖدف.
ٖرا اإلغهاالت َٚا ضبكٗا دعٌ َٔ ايضعب تٓفٝر اـط ١االضرتاتٝذ ١ٝيف اؾُعَ .١ٝع إٔ
أِٖ َا تك ّٛب٘ اإلداز ٠ايتٓفٝرَ( ١ٜدٜس ٟاإلدازات) ٖ ٛتٓفٝر االضرتاتٝذ.١ٝ

ثاْٝاً; نٝف قاَت بطاق ١األدا ٤املتٛاشٕ عٌ ٖر ٙاملػهً١؟
عرب ٚزش عٌُ َتعدد ٠مت بٓا ٤بطاق ١األدا ٤املتٛاشٕ يف اؾُع ١ٝعرب اـطٛات ايتاي;١ٝ
َ -2سادع ١أزنإ اـط ١االضرتاتٝذ;١ٝ
يف ٖر ٙاملسسًَ ١سادع ١اـط ١االضرتاتٝذ ١ٝيًتأند َٔ أْ٘ قد مت بٓاؤٖا مبٓٗذ١ٝ
صشٝشٚ ،١أْٗا ؼكل زؤ ١ٜاؾُعٚ ١ٝأٖدافٗا ٚزضايتٗا َٔٚ .ثِ مت ؼدٜد األٖداف االضرتاتٝذ١ٝ
اييت ضٝتِ ايعٌُ عًٗٝا ٚقٝاع ؼككٗاٚ ،اييت ضٝتِ ايرتنٝص عًٗٝا خالٍ فرت ٠اـط١
االضرتاتٝذ.١ٝ

 -3بٓا ٤اـسٜط ١االضرتاتٝذ;١ٝ
ٚيف ٖر ٙاملسسً ١مت تأضٝظ َا ٜطُ ٢باـسٜط ١االضرتاتٝذ ٖٞٚ ،١ٝعباز ٠عٔ زضِ بٝاْٞ
ٜٛعح األٖداف َٛشع ١عً ٢عد ٠قاٚز ٚتستبط ٖر ٙاألٖداف بعالقات تطُ ٢عالق( ١ايطبب
ٚايٓتٝذٖ .)١ر ٙاـسٜط ٖٞ ١تًدٝط يألٖداف االضرتاتٝذ ١ٝاييت تطع ٢اؾُع ١ٝيتشكٝكٗا .نُا
إٔ ايعالقات بني األٖداف تٛعح أ ٟاألٖداف ٜؤثس (ٜٚتأثس) باألٖداف األخس.٣
ايتدطٝط االضرتاتٝذ ٞال ٜتعسض هلر ٙايعالقات بني األٖدافٖٚ ،را ٜؤد ٟأسٝاْاً إىل
ايرتنٝص يف ايعٌُ عً ٢إصالح ٖدف ؼكل ف ٘ٝإخفام ،بُٓٝا قد ته ٕٛاملػهً ١يف ٖدف آخس
ٖ ٛاير ٟأد ٣إىل ٖرا اإلخفام.
فُجالً قد ٜه ٕٛضبب عدّ ؼكل املطتٗدف يف ٖدف (تطٜٛس ٚتطبٝل ْظِ إداز ١ٜفعاي )١أْٓا
مل مكل ٖدف (االزتكا ٤مبطت ٣ٛنفا ٠٤ايعاًَني باؾُع ،)١ٝفهإ إخفام ايتطٜٛس ضبب٘ إخفاقٓا
يف االزتكا ٤بايعاًَني.
ٚنريو ٜٓظس بايعهظ .فإٕ عدّ االٖتُاّ باالزتكا ٤بايعاًَني ضٝؤد ٟإىل إععاف أٖداف
أخسَ ٣جٌ اْتػاز اؿًل ،باإلعاف ١إىل تطٜٛس ْظِ فعاي.١

ٚ -4عع املؤغسات يكٝاع ٖر ٙاألٖداف;
تعد املؤغسات  KPIايًبٓ ١األضاض ١ٝيف بطاق ١األدا ،٤فٗ ٞاييت ؼدد نٝف ١ٝقٝاع ؼكل
األٖدافٖٚ ،ر ٙاملسسً َٔ ١املِٗ ايرتنٝص عًٚ ٢عع املؤغسات بايػهٌ اير ٟجيعٌ َتدرٟ
ايكساز َطُٓ٦ني بأْ٘ َتَ ٢ا ؼككت املؤغسات ؼككت األٖداف.
إٕ تٛيٝد املؤغسات مل ٜهٔ عًُ ١ٝصعب ،١يهٔ ايضعٛب ١تهُٔ يف اختٝاز األْطب َٓٗا.
ٚيريو فبعد َسٚز ضٓ َٔ ١تطبٝل اؾُع ١ٝيًبطاق ١متت َسادع ١املؤغسات َس ٠أخس.٣
بٌ إٕ اؾُع ١ٝبدأت باختباز قسا ٠٤املؤغسات يف ايٓضف ايجاْ َٔ ٞعاّ ٖ2538ـ ٚذيو ألٕ
ثكاف ١املؤغسات غري املايٚ ١ٝغري املستبط ١بايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝمل تهٔ َٛدٛد ٠يف ذاى ايٛقت.
فًِ ٜهٔ يدٜٓا اٖتُاّ مبؤغس يكٝاع زعا ايعاًَني ،أَ ٚؤغس َجٌ زعا إدازات اؾُع ١ٝعٔ
اـدَات اييت تكدَٗا إداز ٠ايتكَٓ ١ٝجالً.

ست ٢بعض املؤغسات املاي ١ٝاملستبط ١بايتهًف ١مل تهٔ اؾُع ١ٝتكٝطٗا َجٌ تهًف ١ؼفٝظ
اؾصٚ ،٤ايرٜٓ ٟتر بكطُ ١ناٌَ َضسٚفات إداز ٠ايػؤ ٕٚايتعً ١ُٝٝعً ٢عدد األدصا ٤اييت مت
اختباز ايطالب فٗٝا.
ففِٗ املؤغساتٚ ،إقٓاع ايعاًَني بٗاٚ ،إقٓاع َٔ ٜك َٕٛٛبعًُ ١ٝايكٝاع ،نٌ ذيو تطًب
ايهجري َٔ ايٛقت ٚاؾٗدٚ .يكَ ٞجٌ ٖرا ايتػٝري َعازع ١يف بادئ األَس ،يهٔ ايعاًَني ٚددٚا إٔ
املؤغسات ٖ ٞعباز ٠عٔ َٝصإ بٚ ِٗٓٝبني اإلداز ٠اييت تطًب تٓفٝر االضرتاتٝذ.١ٝ
ٚ -5عع املطتٗدفات;
عٓدَا اقتٓع ايعاًَ ٕٛيف اؾُع ١ٝبإٔ املؤغسات ٖ ٞاملٝصإ اير ٟضٓكٝظ ب٘ ؼكٝكٓا
يألٖداف ظٗس ايطؤاٍ ايتاي ٞعٔ نٌ َؤغس; نِ ْسٜد ؼكٝك٘ َٔ ٖرا املؤغس؟ فُؤغس تهًف١
ؼفٝظ اؾص ،٤نِ ْسٜد إٔ مكل َٓ٘؟ َٚؤغس عدد ايتػطٝات ايضشف .١ٝنِ ْسٜد ؼكٝك٘؟
مبعٓ ٢أْٓا يف آخس ايطٓ ١نِ عدد ايتػطٝات ايضشف ١ٝاييت ْتُٓ ٢إٔ ْه ٕٛقد قاَت إداز٠
ايعالقات ايعاَ ١بٗا؟
نٌ ٖر ٙاألضٚ ١ً٦ادٗت َعازع َٔ ١ايطسفني َٔ ،ايطسف املدطط  َٔٚايطسف املٓفر.
َٚع ععف املعًَٛات ايتازخي ١ٝعٔ نُٝات (قسا٤ات) ٖر ٙاملؤغسات خالٍ ايطٓٛات املاع – ١ٝألٕ
بعغٗا َؤغسات ددٜد -٠فإٕ ايتشد ٟنإ يف ٚعع َطتٗدفات َكبٛي َٔ ١ايطسفني.
يريو أٚنًت َُٗٚ ١عع املطتٗدف يف ايبدا ١ٜيًذٗات املٓفرٚ ٠اييت ضتطايب بتشكٝل ٖرٙ
األزقاّ َع ْٗا ١ٜايعاّٚ .بايطبع ناْت اإلداز ٠ايعًٝا تتدخٌ يف تعدٖ ٌٜر ٙاملطتٗدفات يهٔ عرز،
ألٕ ايصٜاد ٠يف املطتٗدفات ٜعين تٛفري املصٜد َٔ املٛازد (املايٚ ١ٝايبػس )١ٜيًذٗات املٓفر.٠
فعٓدَا ٚععت إداز ٠ايػؤ ٕٚايتعًَ ١ُٝٝطتٗدفاً يعدد اؿفاظ ( )511سافظ ،طايبت
اؾُع ١ٝبصٜادٖ ٠را ايعدد ٚإٔ ٖرا ايعدد غري قكل يطُٛح اؾُعٚ ،١ٝإٔ ايعدد جيب إٔ ٜهٕٛ
عً ٢األقٌ ( )561سافظاً .اعترزت ايػؤ ٕٚايتعً ١ُٝٝبأْ٘ ال ميهٓٗا ؼكٝل ذيو ،فعسعت اؾُع١ٝ
تٛفري املٛازد املايٚ ١ٝايبػس ١ٜاملطًٛب ١يتشكٝل ٖرا املطتٗدف ،سٗٓٝا بدأت إداز ٠ايػؤ ٕٚايتعً١ُٝٝ
بٛعع خط ١ددٜد ٠يتشكٝل املطتٗدفٚ ،لشت يف ذيو ٚاؿُد هلل.
يهٔ األَس مل ٜهٔ عً ٢إطالق٘ ،فإداز ٠اؾُع ١ٝناْت تعازض ايطفسات ايهبري ٠يف
املطتٗدفات خٛفاً َٔ اضتٗالى دٗد اإلداز ٠يف ؼكٝكٗا هلرا املطتٗدف ٚإغفاٍ ؼكٝل املطتٗدفات
األخس ٣املطًٛبَٗٓ ١ا.
ٚ -6عع املٛاشْات ٚاـطط ايتػػ;١ًٝٝ
تك ّٛإدازات اؾُع ١ٝبٛعع َٛاشْاتٗا ٚؼدد املػازٜع اييت ضٝتِ تٓفٝرٖا يتشكٝل
املطتٗدفات بػهٌ َٓفضٌ عٔ املضسٚفات ايتػػ ١ًٝٝيإلداز .٠يهٔ ٖرا ال ميٓع إٔ دص٤اً نبرياً
َٔ ؼكٝل املؤغسات ٜتِ عٔ طسٜل املضسٚفات ايتػػ ١ًٝٝيإلداز.٠
تك ّٛنٌ إداز ٠بٛعع اـط ١ايتػػ ١ًٝٝايالشَ ١يتٓفٝر املطتٗدفات ٚؼكٝل املؤغسات .يهٔ
بعض اإلدازات ال ؼتاز إىل ذيو بٌ تك ّٛمبتابع ١قسا ٠٤املؤغس يف نٌ زبع ضٓ ٚ ١تك ّٛبتعدٌٜ

بسافٗا ٚٚعع ايتضشٝشات ايالشَ ١يتشكٝل املطتٗدف ٚتعٜٛض َا مل ٜتشكل خالٍ ايسبع ايطابل،
ٖٚهرا..
ٚيريو بدأت بعض اإلدازات بٛعع َطتٗدفاتٗا يف يٛسات بٝاْ َٔ ١ٝبدا ١ٜايعاّٚ ،نِ
املتشكل َٓ٘ ست ٢تازخي٘.
 -7املسادعات االضرتاتٝذ;١ٝ
تك ّٛاؾُع ١ٝبعٌُ َسادع ١اضرتاتٝذ ١ٝبػهٌ دٚز ٟبعد ْٗا ١ٜنٌ زبع ضٖٓ ١ذسَ( ٟسٚز
ثالث ١أغٗس) ،فٝتِ قٝاع املؤغسات اييت تكاع زبعٝاًٜٚ ،تِ بٓا ٤تكسٜس األداٚ ٤عسع٘ يف ادتُاع
ملسادع ١االضرتاتٝذ.١ٝ
يف ٖرا االدتُاع ٜتِ ؼدٜد ايتاي;ٞ
- 2املؤغسات اييت مل ٜتِ قسا٤تٗا ٚؼدٜد أضباب عدّ ايكساَٚ ٠٤د ٣إَهاْ ١ٝتدازى األَس
ٚإال اعتربت ايكسا ٠٤صفساً.
- 3املؤغسات اييت ٜكٌ ؼكٝكٗا يًُطتٗدف (أداؤٖا) عٔ  %61فٝتِ طًب أضباب عدّ
ايتشكل.
- 4املؤغسات اييت شاد ؼكٝكٗا (أداؤٖا) عٔ ٜٚ %241تِ طًب ضبب ٖر ٙايصٜاد.٠
ٜ- 5تِ ؼدٜد اإلدسا٤ات اييت جيب اؽاذٖا يتاليف ايكضٛز ٚدعِ تًو اإلدسا٤ات اييت ؼكل
املطتٗدفات.
إٕ َجٌ ٖر ٙاملسادعات ال تأخر ض ٣ٛعد ٠ضاعات ،يهٓٗا بايتأنٝد تطاعد عً ٢ايطري يف
ؼكٝل االضرتاتٝذ .١ٝإٕ تسنٝص املٓفر ٜٔعًَ ٢ؤغساتِٜٗ ،عين تسنٝص اؾُع ١ٝعً ٢أٖدافٗا
االضرتاتٝذٚ ١ٝؼكٝكٗا يسؤٜتٗا.
ٖٓاى ْٛع آخس َٔ املسادعات االضرتاتٝذ ١ٝتتِ يف آخس نٌ عاّ ،سٝح ٜتِ َسادع ١األٖداف
االضرتاتٝذَٚ ١ٝؤغساتٗا َٚا إذا ناْت املؤغسات عربت بػهٌ دٝد عٔ ؼكل األٖدافٚ ،
َسادعَ ١ا إذا ناْت ٖٓاى بعض املؤغسات ؼتاز إىل تعد ٌٜيف طسٜك ١قٝاضٗا أ ٚإيػاؤٖا
ٚاضتبداهلا مبؤغسات أخس.٣
نُا ٜتِ يف بدا ١ٜنٌ عاّ ْٛع ثايح َٔ املسادعات سٝح ٜتِ فٚ ٘ٝعع املطتٗدفات اؾدٜد٠
يًعاّ اؾدٜدٜٚ ،تِ ايٓكاش سٛهلا شٜاد ٠أْ ٚكضاً.
 -8ايتعًِ ٚايتطٜٛس
خالٍ ْكاش املؤغسات َٚد ٣ؼكل َطتٗدفاتٗا تظٗس بعض املػانٌ اييت ؼتاز إىل سٌ،
نُا إٔ بعض املؤغسات قد ػُع بعض املعًَٛات اإلعاف ١ٝاييت ؼتاز إىل دزاض ١أنرب.
فعٓدَا قاَت اؾُع ١ٝبكساَ ٠٤ؤغس (تهًف ١ؼفٝظ اؾص )٤نإ ايسقِ نبرياً عٝح أْ٘
اضتدع ٢إٔ تتِ دزاضت٘ عطب قطاعات اؾُعَ( ١ٝسانص اإلغساف) َٚعسفَ ١ا َٖ ٛسنص
اإلغساف اير ٟضبب ٖر ٙايصٜاد ،٠فتِ إعداد دزاض ١بتهًف ١ؼفٝظ اؾص ٤يف نٌ قطاعٚ .عٓد
عسض ايدزاض ١ناْت األزقاّ غري َتٛقع ،١يهٓٗا بايتأنٝد أثست يف خفض ق ١ُٝتهًف ١ؼفٝظ
اؾص.٤

ٚعٓدَا قاَت اؾُع ١ٝبكٝاع زعا ايعاًَني عٔ ب ١٦ٝايعٌُ ،ناْت قسا ٠٤املؤغس دٝد،٠
فكد سككت  %83نٓطب ١زعاَٚ ،ع ذيو فكد مت إعداد دزاض ١س ٍٛبٓٛد ايتك ٚ ،ِٝٝايهٝف ١ٝاييت
ميهٔ بٗا َعاؾ ١ايغعف يف ٖر ٙاملعاٜري.
ٚيريو دأبت اؾُع( ١ٝخاص ١يف ايطٓتني األخري )٠عً ٢إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى دزاض ١ؼً١ًٝٝ
ملؤغس ٜٔأ ٚثالث ١يف نٌ تكسٜس أدا .٤عٝح ٜتِ ؼً ٌٝاملؤغس  ٚؼدٜد َا ٖ ٞدالي ١ايكسا ٠٤اييت
سككٗا ،ثِ ايتفض ٌٝيف ايبٓٛد ايفسعٚ ،١ٝاقرتاح بعض اإلدسا٤ات اييت ٜٓبػ ٞايرتنٝص عًٗٝا.
إٕ َجٌ ٖر ٙايدزاضات تدفع اؾُع ١ٝيه ٞتهَٓ( ٕٛظَُ ١تعًُ ،)١خاص ١إٔ ٖرا ايتعًِ
َبين عً ٢خربات ْتذت عٔ ممازض ١عًُ.١ٝ
فُجالًٖٓ ،اى َؤغس س( ٍٛدٛد ٠اـدَات املطاْد ٠املكدَٖ ،)١را املؤغس ٜكٝظ دٛد٠
اـدَ ١اييت تكدَٗا أزبع إدازات َطاْد ٠يف اؾُع;ٖٞ ١ٝ
* إداز ٠ايتكٓ١ٝ
* إداز ٠ايعالقات ايعاَ ٚ ١اإلعالّ
* إداز ٠ايػؤ ٕٚاإلداز١ٜ
* اإلداز ٠املاي١ٝ
ٚمت تضُ ِٝاضتباْ ١تٛشع عًَ ٢دٜس ٟاإلدازات ٚزؤضا ٤األقطاّ يتك ِٝٝدٛدٖ ٠ر ٙاـدَ،١
ٖٚرا ايسضِ ايبٝاْٜٛ ٞعح تك ِٝٝدٛد ٠اـدَ ١اييت تكدَٗا إداز ٠ايتكٓ١ٝ

َٔ ٖرا ايسضِ ٜتغح إٔ عً ٢إداز ٠ايتكٓ( ١ٝيه ٞؼطٔ َٔ أداٗ٥ا يف ٖرا املؤغس) إٔ
ؼطٔ خدَتٗا بتٛفري املعًَٛات ايالشَ ١س ٍٛاـدَ ١اييت ٜتِ تكدميٗا ،نريو ٖٓاى َػهً ١يف
ايٛص ٍٛإىل خدَات اإلداز ٠جيب عًٗٝا إٔ تبشح عٔ أضباب ععفٗاٚ ،اؾاْب األععف ٖٛ
َٛعٛع (االعتُاد )١ٜفٝذب إٔ تك ّٛإداز ٠ايتكٓ ١ٝبعٌُ إدسا٤ات تضشٝش ١ٝيسفع َطت ٣ٛاعتُاد١ٜ
اإلدازات عً ٢إداز ٠ايتكٓ.١ٝ

ايٓذاسات ٚايعكبات يف تطبٝل بطاق ١األدا ٤يف اؾُع١ٝ
ال غو إٔ أ ٟػسبْ ١ادش ١هلا َكَٛات لاح نُا أْٗا تٛاد٘ عكبات يف طسٜكٗاٚ ،تطبٝل
بطاق ١األدا ٤يف (مجع ١ٝخرينِ) ٚفس ايعدٜد َٔ اؿًٚ ٍٛايٓذاسات اييت اضتفادت َٓٗا اؾُع،١ٝ
نُا أْ٘ ٚاد٘ ايعدٜد َٔ ايعكبات اييت اضتطاعت اؾُع ١ٝإٔ تتذاٚش بعغٗا ٚؽفل يف ػاٚش
بعغٗا اآلخس.
ٚاملٝص ٠األضاض ١ٝيف آي ١ٝبطاق ١األدا ٤املتٛاشٕ إٔ يدٖ ٣ر ٙاآلي َٔ ١ٝاملس ١ْٚيف ايتطبٝل َا
جيعٌ لاسٗا أقسب َٔ فػًٗا.
ٚأنجس َا ٜعذٌ بفػٌ تطبٝل بطاق ١األدا ;٤نجس ٠ايتٓظري .ذيو إٔ بعض املؤضطات عًكت
يف َسسً ١ايتدطٝط ٚصٓاع ١بطاق ١األداٚ ،٤مل تطتطع االْتكاٍ إىل املسسً ١ايتاي ٖٞٚ ١ٝعًُ١ٝ
ايكٝاع  َٔ ٚثِ إىل َسسً ١ايتعًِ ٚايتطٜٛس.
ٚيعٌ َٔ املٓاضب ٖٓا إٔ ْرنس بعض ايعٛاٌَ اييت َّٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل بٗا عً ٢اؾُع١ٝ
فتٗٝأت أضباب ايٓذاح هلر ٙايتذسبَٗٓٚ ،١ا;
- 2االضتعاْ – ١بعد اهلل – غرب ٠املطتػاز ٜٔاملتُٝص ٜٔيف فاٍ بطاق ١األداٚ ٤اير ٜٔسككٛا
لاساً ال فتاً يف غسنات ػاز ١ٜنربَ ٣جٌ غسن ١صافٛال ،أ ٚيف دٗات ال زعَ ١ٝجٌ ايػسف١
ايتذاز ١ٜظد.٠
- 3ايتعاٌَ َع َطتػاز ٚاسد فكط ال أنجس ،فٗٓاى ايعدٜد َٔ اـربا ٤يف فاٍ بطاق١
األداٚ ،٤تٛفست عد ٠فسظ يف اؾُع ١ٝيًتٛاصٌ َعِٗ ،إال إٔ زأ ٟأسد أعغا ٤فًظ إداز٠
اؾُع ١ٝنإ االقتضاز عًَٗٓ ٢ذ ١ٝايدنتٛز قُد َضطف ٢قُٛد ٚعدّ ػاٚشٖا إىل غري.ٙ
- 4تٛفس ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝاملٓاضب ١يًتػٝري يف اؾُع ،١ٝفُع ٚدٛد َعازع ١يًتػٝري ،إال إٔ ٖرٙ
املعازع ١مل تطتُس ألضباب عدَٗٓ ٠ا ق ٠ٛاإلسطاع باملػهً ١اييت سضًت َٔ عدّ قدز ٠اؾُع١ٝ
عً ٢تطبٝل اـط ١االضرتاتٝذ١ٝ
- 5زبط ايبطاق ١باملٛاشْ ١يف أ ٍٚعاّ عً ٢تطبٝكٗا دفع اؾُٝع إىل املػازن ١يف إلاح
بطاق ١األدا ،٤فكد نإ َتٛقعاً إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى َٔ يد ٜ٘عدّ قٓاع ١بٓذاع ١بطاق ١األدا ،٤يهٔ
عٓدَا مت زبطٗا باملٛاشْٚ ،١بين صسف املاٍ عًَ ٢د ٣ؼكٝل اإلداز ٠ملطتٗدفاتٗا اػٗت اآلزا ٤إىل
َعسفَ ١ا اير ٟميهٔ إٔ ٜغاف يف بطاق ١األدا ٤ست ٢ميهٔ اؿض ٍٛعً ٢املٛاشْ ١املٓاضب١
يتشكٝل املطتٗدفات.
ٚ- 6دٛد ػسب ١ضابك ١يًكٝاع يف أغًب اإلدازات ٚخاص( ١إداز ٠ايػؤ ٕٚايتعً )١ُٝٝنإ
أسد عٛاٌَ ايٓذاح بال غو .سٝح مت اختٝاز املؤغسات َٔ ٖر ٙايكٝاضات اييت ناْت تطتددَٗا
إدازات اؾُع ،١ٝفُؤغس عدد اؿفاظ نإ ٜتِ قٝاض٘ قبٌ بطاق ١األدا ،٤أَا َؤغس عدد األدصا٤

اييت مت سفظٗا فكد نإ ٜكاع َٔ قبٌ ،يهٔ مت تعد ًٜ٘عٝح ٜتِ تسدٝش٘ عطب ايتكدٜسات.
ٖٚهرا
- 7قٓاع ١فًظ اإلداز ٚ ٠املدٜس ايعاّ ببطاق ١األدا ٖٞ ٤ايعاٌَ األضاض ٞيف اضتُساز
ايبطاق .١ذيو إٔ ايعكبات اييت تظٗس بني اؿني ٚاآلخس تػس ٟبإٔ ٜتِ إٜكاف ايعٌُ ببطاق ١األدا،٤
يهٔ – ٚاؿل ٜكاٍ -ناْت اإلداز ٠ايعًٝا تضس عً ٢االضتُساز يف تطبٝل ايبطاق.١
ٚدٛد ايٓذاسات ايطسٜع ١اييت أظٗستٗا ايبطاق ١نإ ي٘ أثس نبري يف تبين املٓفر ٜٔهلرٙ
اآلي .١ٝفتشكٝل املطتٗدفات بٌ ٚػاٚشٖا ،شاد َٔ محاع املٓفرٚ ٜٔاملدططني عً ٢سدٍ ضٛا.٤
أَا ايعكبات اييت ٚادٗتٗا اؾُع ١ٝفتتُجٌ فُٝا ;ًٜٞ
 - 2سداث ١ايتذسب ١بايٓطب ١يًذُعَٚ ،١ٝا تغُٓ٘ ذيو َٔ َضطًشات غسٜبْ ١طتددَٗا
يًُس ٠األٚىل َجٌ (املؤغسات – املطتٗدفات – احملاٚز ٚاملٓاظري – املبادزات ...إخل) .بايطبع نإ
املطتػاز ٜك ّٛبػسح بطاق ١األدا ٤بهاًَٗا يف ايسبع ايطاع ١األٚىل َٔ نٌ ٚزغ ١عٌُ تتِ ٚاييت
ناْت تطتػسم ضاعتنيٖ .را ايػسح ضاعد نجرياً يف تفِٗ ٖر ٙاملضطًشات ٚفِٗ آي ١ٝبطاق ١األدا٤
بػهٌ أنرب.
َ - 3كا ١َٚايتػٝري ،فتذسب ١اـط ١االضرتاتٝذ ١ٝاييت اضتػسقت تطع ١أغٗس َٔ ٚزش ايعٌُ
ٚبعد ٖرا نً٘ مل ٜتشكل غ ٤ٞعً ٢أزض ايٛاقعٖ ،ر ٙايتذسب ١نإ هلا أثس يف غعٛز َدٜسٟ
اإلدازات بايسٜب َٔ ١أ ٟػسب ١إداز ١ٜددٜد ٠قد تطتًٗو دٗداً ٚٚقتاً ٚال ؼكل ٚاقعاً عًُٝاً .فهاْت
ايٓذاسات ايطسٜعٚ ١زبط ايبطاق ١باملٛاشْ ٚ ١ايدعِ ايهاٌَ َٔ اإلداز ٠ايعًٝا أضباب ضاعدت يف
ػاٚش ٖر ٙايعكب.١
 - 4صعٛب ١قٝاع بعض املؤغسات ،خاص ١تًو املعتُد ٠عً ٢االضتباْات ،سٝح إٔ ْظس٠
بعض ايعاًَني يف اؾُع ١ٝيالضتباْات ناْت ْظس ٠ضًب ٚ ،١ٝمل ٜهٔ ٖٓاى ذيو ايتكدٜس ألُٖ١ٝ
َجٌ ٖر ٙاألدا( ٠االضتبٝإ) يف مجع املعًَٛات  ٚايتأثري يف ايكسازات .فهاْت ايكسا٤ات اييت تتشضٌ
َٔ ٚزاٖ ٤ر ٙاالضتباْات ال تعرب بػهٌ سكٝك ٞعٔ آزا ٤ايع .١ٓٝمما اضتًصّ بعض ايٛقت ستٜ ٢تِ
أخر َجٌ ٖر ٙاالضتباْات ظد.١ٜ
 َٔ - 5أِٖ عكبات اضتدداّ بطاق ١األدا ٤خٛف املٓفر َٔ ٜٔإٔ ٜتِ اضتدداّ ٖر ٙايبطاق١
يف قٝاع أدا ٚ ِٗ٥اضتػالٍ ذيو يف ايٓٚ .َِٗٓ ٌٝاؿكٝك ٖٞ ١إٔ املؤغسات ال تعهظ بايغسٚز٠
اؾٗد اير ٟقاّ ب٘ املٓفر .ٕٚبٌ تعهظ فكط َكداز َا سككٓا( ٙنذُع )١ٝيف ضب ٌٝؼكٝكٓا
يألٖداف ،فإٕ نٓا (أخفكٓا) يف ؼكٝل َا ْسٜد َٔ ٙاألٖداف فإْٓا ضٓبشح يف أضباب ٖرا
اإلخفام اير ٟقد ٜه ٕٛضبب٘ إُٖاٍ املٓفر ،ٜٔيهٔ ٖٓاى قا ١ُ٥ط ١ًٜٛبأضباب أخس ٣أدت إىل

ٖرا اإلخفام .شزع َجٌ ٖرا ايتضٛز أد ٣إىل طُأْ ١املٓفر ٜٔبػهٌ نبري بأْٓا ال ْكٝطِٗ ٚيهٓٓا
ْكٝظ ؼكل أٖداف اؾُع.١ٝ
 - 6عدّ ٚعٛح بعض املؤغسات ٚطسٜك ١قٝاضٗا ناْت تؤد ٟدً َٚا إىل تربّ املٓفرٚ ٜٔ
املدططني َعاً ،فتشدٜد (َٔ ٖ ٛاملتطٛع) اير ٟجيب إٔ ٜدخٌ يف َؤغس (عدد املتطٛعني ايرٜٔ
اضتفادت َِٓٗ اؾُع )١ٝنإ ضبباً يف تفاٚت ايكسا٤ات َٔ إداز ٠إىل أخس .٣فهِ جيب إٔ ٜكدّ
املتطٛع َٔ ضاعات ست ٢مطب٘ يف املتطٛعنيًٜ ٌٖٚ ،صّ اضتُسازٖ ١ٜرا املتطٛع يف اؾُع ١ٝأّ
ٜهف ٞإٔ ٜك ّٛبايتطٛع ملسٚ ٠اسد ٌٖٚ ،٠البد َٔ إٔ ٜكدّ ضاعات عٌُ بدْ ٞأّ ميهٔ إٔ ٜدخٌ
َٔ ٜكدّ اضتػاز ٠إداز ١ٜأ ٚفٓ .١ٝنٌ ذيو ميهٔ عالد٘ باإلداب ١عٔ تًو األضٚ ١ً٦تطذ ٌٝذيو
نً٘ يف ضذٌ املؤغسات بطسٜك ١ال ػعٌ ٖٓاى يبظ يف قسا ٠٤املؤغس.
 - 7تػري املؤغسات خالٍ ضٓٛات تطبٝل ايبطاقٖ ،١را األَس نإ البد َٓ٘ بطبب صعٛب١
بعض املؤغسات ٚعدّ ايكدز ٠عً ٢قسا٤تٗا أ ٚبطبب عدّ ازتباطٗا باهلدف ألْٓا اخرتْا املؤغس ابتداً٤
بطبب ضٗٛيت٘ ٚيٝظ بطبب داليت٘ عً ٢ؼكل اهلدف .تػري املؤغس ٜعين عدّ االضتفاد َٔ ٠تازٜذ
قسا٤ت٘ خالٍ تًو ايطٓٛاتٚ ،بايتاي ٞال ميهٔ املكازْ ١بٚ ٘ٓٝبني املؤغس اؾدٜد .باإلعاف ١إىل إٔ
تػري املؤغس ٜعين تػٝري طسٜك ١اؿطاب  ٚاألُٖ ١ٝايٓطب ١ي٘ داخٌ اهلدفٖٚ .ر ٙنً٘ ٜطتدعٞ
ايهجري َٔ ايتعد ٌٜيف ْظاّ ايبطاق.١
ايفٛا٥د اييت سضًت عًٗٝا اؾُع َٔ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا٤
إٕ تطبٝل آي ١ٝبطاق ١األدا ٤املتٛاشٕ يف مجع( ١ٝخرينِ) أنطب اؾُع ١ٝايعدٜد َٔ
ايفٛا٥د ،بعض ٖر ٙايفٛا٥د ٜٓتر عٔ اضتدداّ بطاق ١األدا ،٤يهٔ بعغٗا ْتر بطبب ايتعًِ َٔ
األخطا ٤اييت قاَت بٗا اؾُع ١ٝأسٝاْاً عٓد تطبٝكٗا يًبطاق.١
ٚميهٔ تًدٝط ايفٛا٥د اييت دٓتٗا اؾُع َٔ ١ٝاضتدداّ بطاق ١األدا;٤
 -2بٓاْ ٤ظاّ ٜعٌُ عً ٢تٓفٝر اـط ١االضرتاتٝذ ١ٝمبٓٗذٚ ١ٝاعش.١
 - 3ؼكٝل شٜاد ٠يف األدا ٤يف ايعدٜد َٔ املؤغسات ،بٌ إٕ بعغٗا ػاٚش ( )%411نٓطب١
من ٛخالٍ ضٓٚ ١اسد.٠
 - 4تسنٝص ايعاًَني عً ٢أٖداف اـط ١االضرتاتٝذ ١ٝست ٢ي ٛمل ٜعسفٛا ٖر ٙاألٖداف
بػهٌ تفض ،ًٞٝفُا تك ّٛبكٝاض٘ ٜتذ٘ ايعاًَ ٕٛيتٓفٝر .ٙفكٝاع تهًف ١ؼفٝظ اؾصَ ٖٛ ٤ؤغس
عًٖ ٢دف اضرتاتٝذ( ٖٛ ٞسطٔ اضتدداّ أَٛاٍ املتربعني)ٚ .قاٚي ١ايعاًَني ـفض ٖرٙ
ايتهًف ٖٛ ١ؼكٝل هلرا اهلدف ست ٢ي ٛمل ٜهٔ يد ٣ايعاًَني ايفهس ٠ايهاف ١ٝعٔ اهلدف.
 - 5املؤغسات صٓعت ْٛع َٔ ايتٛاشٕ بني األٖداف املتعازع ،١فُؤغس تهًف ١ؼفٝظ
اؾص ،٤ال ٜعين االضتػٓا ٤عٔ دٛد ٠سفظ ايطالب ألٕ ٖٓاى َؤغس (عدد األدصا ٤اييت مت سفظٗا

بإتكإ) ٚاير ٟحياضب عً ٢دٛد ٠اؿفظ ،نريو ٖٓاى َؤغس (ْطب ١ايٓادشني يف اختبازات
اؾُع ١ٝإىل إمجاي ٞاملتكدَني) .فتكً ٌٝايتهًف ٖٛ ١بايكدز اير ٟال خيٌ ظٛد ٠املدسز.
 - 6اْتػاز ثكاف ١ايكٝاع يد ٣ايعاًَني يف اؾُع ،١ٝأد ٣إىل ايتكً َٔ ٌٝاضتدداّ
االْطباعات ٚاألسهاّ املطبك ١يف اؽاذ ايكسازات .فكد نإ ٖٓاى اْطباع إٔ عدّ زعا ايطايب
عٔ اؾُعٜٓ ١ٝتر عٔ تعاٌَ َعًِ اؿًكَ ١ع ايطالب .يهٔ َؤغس زعا ايطالب اير ٟمت قٝاض٘
أظٗست إٔ زعا ايطايب عٔ املعًِ عاي ١ٝدداً ،يف َكابٌ ٜٓػأ عدّ زعا ايطايب َٔ عٛاٌَ أخس٣
َجٌ تأخس اضتالَ٘ يػٗاد ٠االختبازٚ ،أضًٛب ؾٓ ١االختبازاتٚ ،عدّ إقاَ ١املعًِ بساَر أضبٛع١ٝ
يف اؿًكٚ ،١نريو عدّ ٚدٛد سٛافص تػذٝع.١ٝ

 - 7ظٗست َػازٜع ؼطني يًذٛد ٠يف اؾُع ١ٝبٓا ً٤عً ٢صعٛب ١يف قٝاع بعض املؤغسات،
فُؤغس (عدد ايعًُٝات اييت مت َٝهٓتٗا) استٝر ف ٘ٝإىل زضِ ايعًُٝات  ٚمت ذيو عرب َػسٚع
تطبٝل األٜص :112 ٚيف اؾُعٖٚ .١ٝرا املػسٚع بدٚز ٙأفسش َؤغساً ددٜداً ملساقب ١دٛد ٠ايعًُٝات ٖٛ
َؤغس (عدد املدايفات يف اختباز األٜصٚ )ٚاملطتٗدف ي٘ ٖ ٛصفس.
ٚ - 8فست بطاق ١األدا ٤آيَ ١ٝكٓع ١ملدٜس ٟاإلدازات يطًب املٛاشْات ايالشَٚ ،١يطإ ساهلِ
ٜك( ٍٛأٜتٗا اؾُع ١ٝإذا مل تٛفس ٟيَ ٞايو ،فًٔ أمتهٔ َٔ ؼكٝل َؤغساتو) .يف املكابٌ نإ
ٖٓاى تسغٝد نبري يف ايضسف عًَ ٢ػسٚعات ال ؼسى املؤغسات .فهٌ َػسٚع ال حيسى َؤغساً
ٜعين أْ٘ ال حيكل ٖدفاًٖٚ ..را ٜعين أْ٘ ال داع ٞي٘.
ٚ - 9دٛد عالق( ١ضبب ْٚتٝذ )١بني األٖداف أٚدد ْٛع َٔ ايتهاٌَ بني اإلدازاتٚ ،أظٗس
نريو أُٖ ١ٝدٚز نٌ إداز ٠بػهٌ أٚعح يباق ٞاإلدازات ،إٕ اإلخفام يف َؤغس (إمجايٞ
اإلٜسادات) ٜعين ايتأثري عًَ ٢ؤغس (ْطب ١اضتهُاٍ اـطط ايتدزٜب ١ٝيًعاًَني)ٚ .بايتاي ٞضٝتغسز

ايعاًَ ٕٛيف اؾُع ١ٝإذا مل تتُهٔ إداز( ٠تُٓ ١ٝاملٛازد املاي َٔ )١ٝؼكٝل َطتٗدفاتٗا ،فُٔ
املٓطك ٞإٔ ٜتِ تكد ِٜناف ١ايدعِ ٚاـدَات املُهٓ ١إلداز( ٠تُٓ ١ٝاملٛازد) يتشكٝل َطتٗدفاتٗا.
خـتـاَـاً;
بطاق ١األدا ٤املتٛاشٕ سككت – بفغٌ اهلل – ايهجري َٔ املصاٜا ؾُع ١ٝخرينِٖٚ ،رٙ
ايٓذاسات مل تهٔ يتتِ يٛال إٔ َٔ اهلل عً ٢اؾُع ١ٝبعٛاٌَ لاح ٖٝأت تطبٝل ٖر ٙاملٓٗذ١ٝ
ٚػاٚش ايعكبات اييت ٚادٗتٗا يتشكل غاٜاتٗا االضرتاتٝذ ١ٝبٌ  ٚتتُهٔ َٔ قٝاع َد ٣ؼكل ٖرٙ
ايػاٜات.

