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بطاقة األداء المتوازن بأنها أداة تهدف إلى أصبحت   1992منذ بداية ظهور فكرة األداء المتوازن عام 
فيذها األهداف والمقاييس يتم تن مجموعة من  في شكلعلى ترجمة رؤيتها واستراتيجياتها  نظمات مساعدة الم

 :هي بينها عالقة سببية  وهذه المحاور مع بعضها أساسيةمن خالل أربعة محاور 
وضع المقاييس الداخلية والخارجية لتحديد مدى مساهمة اإلستراتيجية ويقصد به  :المحور المالياألول: المحور 

مكن متابعتها لية. ومن المؤشرات التي يوتطبيقاتها في تحقيق التحسينات المالية من األرباح والخسائر والقوة الما
عند تطبيق المنظور المالي في القطاع الخيري ما يلي: اإليرادات والمصروفات السنوية، ونسبة التبرعات من 
اإليرادات، ونسبة التبرعات الثابتة أو المتقطعة، وحجم الترشيد في النفقات، ونسبة فعالية التبرعات )مجموع 

لمصروفات(، نسبة التبرعات المحصلة فعليا إلى التبرعات المعلنة، ونسبة االلتزام التبرعات إلى مجموع ا
 بالموازنة، وعدد األوقاف، ونسبة دخل األوقاف إلى اإليرادات. 

تحديد المكانة الحالية والمستقبلية للشركة في نظر المستفيدين يركز على و  :العمالء  المحور الثاني : محور 
األمثلة على المؤشرات التي يمكن وضعها: عدد المستفيدين من الخدمة المقدمة، وعدد الشركاء، والموردين. ومن 
 ونسبة رضاهم. 

جراءات المنظمة  ويهتم  العلميات الداخلية: ور الثالث: محور المح بالمقاييس الداخلية التي تحدد عمليات وا 
سبة ئيسة وفاعلية أدائها، ونسبة التحسين في اإلجراءات، ونالداخلية وكفاءتها، كالوقت الالزم إلنجاز العمليات الر 

األخطاء في تقديم الخدمة، وعدد االقتراحات المقدمة ونسبة التطبيق، وعدد المشاريع الجديدة، ونسبة التعامالت 
 اإللكترونية. 

على المقاييس الداخلية والخارجية التي تظهر  محور يركز هذا ال التعلم والنمو:محور  الرابع: المحور 
اإلمكانات المحتملة بتطور البنية التحتية والقدرات البشرية، وتركز المؤشرات الرئيسة في هذا البعد على الكفاءات 

نظم، د، والواالستثمار في األنظمة، وأداء الخدمات الجديدة، وتطوير األداء والمهارات بصورة دائمة في األفرا
  واإلجراءات. 



يساعد في  ع كفاءة هؤالء ، فإنهالمؤسسة بالعنصر البشري والقيادة ورف اهتماموتتمثل عالقة السببية في أن 
نتجات وخدمات جيدة ، ألمثل للموارد المالية والمادية من خالل محور العمالء، وبالتالي إنتاج ما االستخدام

 تحقق رضاء الجمهور ، وبالتالي زيادة الطلب مما يترتب عليه زيادة الربحية وزيادة الرضا العام.


