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BSC Designer - نزاوتملا ءادألا  ةقاطب  جمانرب 

يف باسح  ءاشنا   BSC Designer
ةيناجملا ةطخلا 
عوفدملا باسحلا  يلا  ليوحتلا 
باسحلل يطايتحالا  خسنلا 

لمعلا ريس 
ةمظنملا

ةيجيتارتسالا
حيتافملا ةحول  تاراصتخا 
باسحلا مادختسا  يف  ءدبلا 

ةيناجملا نزاوتملا  ءادألا  ةقاطب  بلاوق  مادختساب  ءدبلا 
نزاوتملا ءادألا  تاقاطب  بلاوق  مادختسا 

بلاق صيصختو  ةعجارم 
فلملا لخاد  كب  ةصاخلا  ءادألا  تاقاطب  ميظنت 

لا ةراداب  مق   power users و view-only users يف  BSC Designer
نيمدختسم ةفاضا 

Power and View-only Users
مدختسملا قوقح 

نيمدختسملا تالجس 
ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤمو  ءادألا  تاقاطب  ىلإ  لوصولا  ةيناكما  حنم 
لوصولا قوقح  ةفاضإ 
لوصولا قوقح  فاقيا 

ةماعلا ةيحامسلا 
ينورتكلإلا ديربلا  قيرط  نع  لوصولا 

يف ةاذاحملا  وأ  ةيلاتتملا  ءادألا  سايق  تاقاطب   BSC Designer
ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤم  ةرادإ   (KPIs) يف  BSC Designer

ةديدج ةيسيئر  ءادا  تارشؤم  ءاشنا 
ايودي تانايبلا  لاخدإ 

رشؤملا صئاصخ 
ةماعلا بيوبتلا  ةمالع 
تانايبلا بيوبت 

ءادألا بيوبت 
قايسلا بيوبت 
ةيئوضلا تاهيبنتلا 

يف ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤمل  تايواحلا  وأ  فادهألا  ةرادإ   BSC Designer
تايواحلا ءاشنا 

ةيواحلا تدادعا 
لمعلا فادهأو  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤمب  ةصاخلا  تاردابملا 

تاردابم
يف ةمدقتملا  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  صئاصخ   BSC Designer

ثيدحتلل ةينمزلا  ةدملا 
ةميقلا ثيروت 
تانايبلا عيمجت 

لا تاحفص  نم  تانايبلا  ةفاضا  Excel ءادألا ةقاطب  يلا 
لا تانايب  لوادج  نم  ةفاضالا   Excel

اهحالصإو ءاطخألا  فاشكتسا 
تانايب ةدعاق  مادختسا   SQL تارشؤملل تانايب  ردصمك 
رشؤم دادعإ   SQL

ىلع ةلثمأ   Query SQL
تانايبلا ثيدحت 
ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤمل  ايكيتاموتأ  تانايب  لاخدإ   RESTful API

ةماع تامولعم 
ءدبلا

ضيوفتلا دوك 
يسيئرلا ءادألا  رشؤمو  ءادألا  ةقاطبب  صاخلا  مقرلا  ىلع  لوصحلا 

ءادألا ةقاطب  صاخلا ب  مقرلا  يلع  لوصحلا 
يلع لوصحلا   KPI GUID

مادختساب ةءارقلاو  ةباتكلا  ةميق   API
ًايئاقلت ةيفارتحا  ةيجيتارتسإ  طئارخ  ءاشنإب  مق 
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ةيجيتارتسإلا طئارخلا  ةرادإ 
ًايئاقلت ةيجيتارتسإ  ةطيرخ  ءاشنإ 
طمنلا

تاعوضوملا ضرع 
كلاملا

ةطيرخلا ضرع  صئاصخ 
فادهألا اهب  رهظتس  يتلا  ةقيرطلا  صيصخت 

ةيجيتارتسإلا ةطيرخ  ىلع  ادامتعا 
ةيجيتارتسإلا ةطيرخ  ىلع  ةباتكلا 

طباورلا
مامألا ىلإ  راضحإ  فلخلا ،  ىلإ  لاسرإ 
رصانع ةفاضا 

ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤم  مهأل  ءادألا  تامولعم  تاحول  ءاشنا 
ةديدج ءادأ  ةقاطب  ءاشنا 

تامولعملا ةحول  ىلإ  ديدج  ططخم  ةفاضإ 
ططخملا صئاصخ  طبض 

ةدايقلا ةحول  بلاوق 
ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤمب  ؤبنتلاو  ءادألا  ليلحت 
ليلحتلا ةفيظو  مدختست  فيك 
ليلحتلا عاونأ 

تاردابملاو فادهألاو  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤمل  ءادألا  ريراقت 
ءادألا ةقاطبل  ريرقت  ءاشنإ 

يف ةينايبلا  موسرلا   BSC Designer
ةينايبلا موسرلاو  تاططخملا  لوح  ليصافت 
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BSC Designer - نزاوتملا ءادألا  ةقاطب  جمانرب 
مادختساب مق   BSC Designer مكحتلا تاحولو  ةيجيتارتسإلا  طئارخو  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  عم  نزاوتم  ءادأ  ةقاطب  ءاشنإل  .

يف ةيناجملا  ةطخلا  قيرط  نع  كرتشا   BSC Designer. نامتئا ةقاطب  بلطتي  ال 

مدختسا بلاق  . مادختساب  أدبا   BSC Designer ءادألا تارشؤم  ضعب  عم  طقف  سيلو  ةيجيتارتسإ ،  ةطيرخو  ةيجيتارتسإ  فادهأ  عم  يقيقح  بلاق  مادختسا  قيرط  نع  نزاوتملا  ءادألا  ةقاطبب  صاخلا  جهنلا  عابتال 
ديزملا أرفا  ةيسيئرلا   ...

ممصمب ةصاخلا  فئاظولا  مهأل  ضارعتسا  يلي  اميف   BSC.

رفوي ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  ةرادا   BSC Designer ديزملا أرف  .تاردابملاو  سايقلا  تادحو  ةفاضإو  فدهلاو  ساسألا  طخو  ةميقلا  ديدحتب  مق  .ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  ةرادإل  ةيرورضلا  لئاسولا  عيمج 
...

نم كب  ةصاخلا  تانايبلا  ةفاضا  .ماظتناب  ةديدج  تانايبب  اهئلم  ىلإ  مدختسملا  جاتحي  نزاوتملا ،  ءادألا  ةقاطبل  حيحصلا  مادختسالا  لجأ  نم  ةيسيئرلا  . ءادألا  تارشؤم  يلا  تاايبلا  ةفاضا   MS Excel ةدعاق نم  وأ 
تانايب  SQL. ديزملا أرقا   ...
ديزملا أرقا  .كلمع  فادهأ  ةيجيتارتسإلا  ةطيرخلا  ىلع  عض  ةيجيتارتسإ ،  طئارخ  ءاشنإب  مق  .كلمع  هجتي  نيا  حضوت  ةريبك  ةروص  ةيجيتارتسإلا  طئارخلا  يطعت  ةيجيتارتسالا . ةطيرخ 

...
ديزملا أرقا  .ريراقتلاو  ةينايبلا  موسرلاو  تاططخملا  نم  ةعومجم  نع  ثحبلاب  مق  .ءادألل  لمتحملا  نيسحتلا  لوح  راكفألا  نم  ديزملا  ةيئرملا  تانايبلا  يطعت  ريراقتلا  .

....
مادختساب قيرفلا  لمع  ميظنتب  مق  كب ،  ةصاخلا  نزاوتملا  ءادألا  ةقاطب  يلاتت  ىلإ  جاتحت  امدنع  كب ؟ ةصاخلا  ءادألا  ةقاطب  تمن  له  لسلستلا   BSC Designer. ديزملا أرقا 

...
ةصاخلا بـ تاهيبنتلا  ةفيظو  مدختسا  ءارمحلا ؟ ةقطنملا  يف  يسيئرلا  ءادألا  رشؤم  رهظي  امدنع  وأ  اًريرقت  فيضي  وأ  ةديدج  لمع  ةطخ  ام  صخش  فيضي  امدنع  كهيبنت  ىلإ  جاتحت  له  تاهيبنت .  BSC Designer أرقا

ديزملا  ...
ديزملا أرقا  .ءادألا  ةقاطب  ةكراشمل  ةحاتملا  صرفلا  نع  ثحبا  ملاعلل ؟ اهراهظإ  وأ  ءاكرشلا  وأ  ءالمزلا  عم  كب  ةصاخلا  نزاوتملا  ءادألا  ةقاطب  ةكراشم  ىلإ  جاتحت  له  . ءادألا  ةقاطب  ةكراشم   ...
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يف باسح  ءاشنا   BSC Designer
يف باسح  ءاشناب  مق   BSC Designer تانايبلا ةداعتساو  يطايتحالا  خسنلاو  تاردابملل  تالمع  ةفاضإو  راعشلا  رييغتو  .

ةيناجملا ةطخلا 
نامتئالا ةقاطب  ليصافت  بلطن  ال  ةيناجملا ،  ةطخلل  ةبسنلاب  ةيناجملا  . ةطخلا  ءدبلاب ب ـ نيمدختسملا  عيمج  يصون  كارتشا ،  يأ  ءارش  لبق 

عوفدملا باسحلا  يلا  ليوحتلا 

مادختساب ةبولطملا  كارتشالا  ةطخ  ءارشو  راعسأ  ضرع  ىلع  لوصحلا  مدختسملل  نكمي  ةيانعب ،  جتنملا  مييقت  متي  ام  درجمب   online price calculator. نم بولطملا  ددعلا  ةبساحلا  ةلآلا  بلطت  فوس   power users
يف اهلاخدإل  تاوطخلا  هذه  عبتا  .ليعفت  زمر  كيدل  نوكيس  بلطلا ،  نم  ءاهتنالا  درجمب  ةلضفملا  ريتاوفلا  ةرودو   BSC Designer:

كباسح .1 يلا  لوخدلا  ليجست 
كارتشا .2 تدادعا  > طغضا  > 
ادبت ب .3  ) اهكلمت يتلا  ةيصخشلا  ةيوهلا  ةقاطب  مقر  صنلا  عبرم  يف  خسنا   "crd-" يهتنتو ب  "-kpionline")
طيشنت .4 يلع  طغضا 

باسحلل يطايتحالا  خسنلا 
تانايب ةدعاق  نم  ةنمؤم  ةخسن  ءاشنإ  متي   BSC Designer كباسح نم  ةيطايتحا  ةخسن  لمعل  تاوطخلا  هذه  عبتا  .كتانايب  نم  ةيفاضإ  ةيطايتحا  خسن  لمعب  كتكرشب  ةصاخلا  نامألا  حئاول  بلاطت  دق  .ماظتناب  :

يلا .1 لوخدلا  ليجست   BSC Designer
يطايتحالا .2 خسنلا  تادادعا >  يلا  >  بهذا 
اًقبسم .3 ةظوفحم  ةيطايتحا  ةخسن  نم  ةداعتسالل  تاعومجملاو  بلاوقلا  ةداعتسا  وأ  كباسح ،  نم  ًايطايتحا  تانايبلا  خسنل  تاعومجملاو  بلاوقلل  يطايتحالا  خسنلا  كانه  رتخا  .

مداخ ىلع  اهظفح  متي  الو  ًايلحم  ةيفاضإلا  ةيطايتحالا  خسنلا  هذه  نيزخت  بجي  ةظحالملا :  ىجري   BSC Designer. كباسح يف  مدختسملا  طاشن  لجس  ليغشت  يف  بغرت  دق  كلذ ،  ىلإ  ةفاضإلاب 

لمعلا ريس 
تاردابملا تالاح  ديدحتل  لمعلا  ريسب  صاخلا  بيوبتلا  مدختسا   .

تانايبلا لاخدإل  ةدودحملا  قوقحلا  يوذ  نيمدختسملل  ةحومسملا  ةرنفلا  ديدحتل  ةيخيراتلا  تانايبلا  مدختسا  .

ةمظنملا
كتسسؤمب ةصاخلا  تادادعإلا  ةرادإب  مق  هذه ،  بيوبتلا  ةمالع  يف  :

كتمظنم مسا  ديدحتب  مق 
باسح بجي  فيك  ديدحتب  مق   YTD (Year-to-Date)
ةيلاملا ةنسلا  ةيادب  خيرات  ديدحتب  مق 
ريراقتلاو جمانربلا  ةهجاو  يف  مدختسملا  راعشلا  رييغتب  مق 
ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤم  سايق  ةدحوكو  تاردابملا  يف  تاينازيملل  اهمادختسا  نكمي  يتلا  تالمعلا  ديدحت 

ةيجيتارتسالا ةفلكت  ريرقت يف  تايلامجالا  باسحل  ةيساسأ  ةلمعك  مدختُستس  ةيضارتفا  ةلمعك  ةددحملا  ةلمعلا   .

ةيجيتارتسالا
ةيجيتارتسإلا طئارخل  كلذ  دعب  اهمادختسا  متيس  يتلاو  ةكرشلاب  ةصاخلا  ةيجيتارتسالا  عيضاوملا  ةيجيتارتسالا و  تانايب  انه  ددح   .

حيتافملا ةحول  تاراصتخا 
ةماعلا تاراصتخالا  :

N ديدج رصنع 
Control + Z عوجرلا
Control + Y ةداعا
Esc ظفح نودب  يوتحملا  قالغا 
Enter تاريغتلا ظفحو  يوتحملا  قالغا 
Shift + D رصانعلا فذح 

ةيسيئرلا ءاجألا  تارشرم  ةصاخلا ب   تاراصتخالا  :
Shift + N سفن يلع  ديدج  رصنع 

يوتسملا
I تاردرابملا تاراوح 
C تاقيلعتلا راوح 
V ميقلا ررحمب  صاخلاراوحلا 
Control + C رصانعلا خسن 
Control + V رصانعلا قصل 

يب ةصاخلا  ءادألا  تاقاطبب  ةصاخلا  تاراصتخالا   :
P ءادألا سايق  ةقاطب  صئاصخ  راوح 
S ءادألا ةقاطب  ةكراشم  راوح 

باسحلا مادختسا  يف  ءدبلا 
باسحلا مادختسا  ءدبل  اهعابتا  بجي  يتلا  تاوطخلا  ضعب  يلي  اميف  :

ديزملا فرعا  .يميظنتلا  لكيهلا  دادعإب  مق   ...
نم ديزملا  ةفاضاب  مق   power-users و View-only users . ديزملا فرعا   ...

ديزملا فرعا  بلاق  نم  كب  ةصاخلا  ىلوألا  ءادألا  ةقاطب  ءاشنإب  مق   ...

كسفنب فئاظولا  عيمج  برج  ءادألا ،  تاقاطب  جذامن  مادختساب  ةيسيئرلا  تازيملا  ةعجارم  نم  كئاهتنا  درجمب  :

ديزملا فرعا  تانايبلاب  اهمعداو  ةديدج  ةيسيئر  ءادأ  تارشؤم  ءاشناب  مق   ...
ديزملا فرعا  ايئاقلت  ةيجيتارتسا  ةطيرخ  ءانب   ...
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ةيناجملا نزاوتملا  ءادألا  ةقاطب  بلاوق  مادختساب  ءدبلا 
يف ةرفوتملا  ةيناجملا  نزاوتملا  ءادألا  ةقاطب  بلاوق  مادختساب  مق   BSC Designer ةيجيتارتسإلا طئارخو  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  عم  ةديدج  ءادأ  ةقاطب  ءاشنإل  ةيادب  ةطقنك  .

نزاوتملا ءادألا  تاقاطب  بلاوق  مادختسا 
نزاوتم ءادا  بلاق  مادختسال  تاوطخلا  هذه  يلي  اميف 

يناجم .1 يبيرجت  باسح  ءاشنإب  مق  كيدل ،  نكي  مل  اذإ  .كباسح  ىلإ  لوخدلا  ليجست 
ةديدج .2 ءادأ  ةقاطب  يلع  طغضلاب  مق 

بلاوقلا .3 نم  ديزملا  ةمئاق  نم  بلاق  رتخا 

بلاق صيصختو  ةعجارم 
كتاجايتحال اًقفو  هصيصختو  كيدل  ام  ةعجارم  كنكمي  .كباسح  يف  نآلا  بلاقلا 

موقي .1 ىتح  رظتناو  اهحتفل ،  ءادألا  ةقاطب  قوف  رقنا  يعيراشم  مسق  >  يلا  بهذا   BSC Designer تامولعملا لك  ليمحتب 
ةصاخلا ب .2 ههجاولا  ىرتس   BSC Designer ةيسيئرلا اهتاودأو 

كنكمي .3 بيوبتلا  اذه  لالخ  نم  ءادألا ;  ةقاطب  يف  ةدوجوملا  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  ةعجارمل  ةيسيئرلا  ءادالا  تارشؤم  يلع   طغضلاب  مق   :
ةديدج ءادأ  تارشؤم  ءاشنإ  وأ  ةدوجوملا  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  ليدعتب  مق 

ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤم  يف  ءادألا  تانايب  لخدأ 
ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤم  عم  تاردابملا  ةاذاحم 

ىرخألا ءادألا  تاقاطب  يف  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  ىلإ  طبار  ءاشنإ 
ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤم  عم  لمعلا  نم  ديزملا  يلع  فرعت   .

انه .4 ةيجيتارتسالا  ةطيرخ  يلا   لاقتنالاب  مق  اريخأ  ,
كلمع ةيجيتارتسال  ةريبك " ةروص   " ةيؤر كنكمي 
يئرم لكشب  ريثأتلاو  ببسلاب  صاخلا  قطنملاو  تاردابملاو  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤمو  لمعلا  فادهأ  ليثمت  متي 

ةيجيتارتسإلا طئارخلا  مادختساب  لمعلا  لوح  ديزملا  ىلع  فرعت  ..

نم ديزمل  مدختسملا  ليلد  يف  ءدبلا  "   " نم ققحت  تاهيبنت . دادعا  وا  كب  , ةصاخلا  ةدايقلا  ةحول  ءاشناب  مق  .ةصاخلا  كفادهأ  ءاشناو  لمعلا  فادهأو  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  نم  ديزملا  ةفاضإ  يف  ددرتت  ال  ةزهاج ،  ءادألا  ةقاطب 
تامولعملا
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فلملا لخاد  كب  ةصاخلا  ءادألا  تاقاطب  ميظنت 
ءالمزلا عم  اهتكراشمو  اهفصو ،  رييغتو  ةديدج ،  ءادأ  ةقاطب  ءاشنإو  تافلملا ،  مادختساب  ءادألا  تاقاطب  ميظنتب  مق  .
كنكمي فلملا  ميظنت  لخاد  :

ةيميظنتلا تاعومجملا  ةراداو   ءاشنا 
ءادالا تاقاطب  ةراداو   ءاشنا 

مدختسملا قوقح  ديدحتل  ةكراشملا  ةفيظو  مدختسا 
ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤمب  ةصاخلا  ءادألا  تاططخم  ىلع  علطا 
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لا ةراداب  مق   power users و view-only users يف  BSC Designer
يمدختسم نيب  قرفلا  ىلع  فرعت  .اهذيفنتو  ةيجيتارتسإلا  طيطخت  يف  كقيرف  ءاضعأ  كارشإب  مق   Power يمدختسمو  View-only.

نيمدختسم ةفاضا 
باسحلا ىلإ  نييفاضإ  نيمدختسم  ةفاضإل  :

نيمدختسملا .1 مسق >  يلا  بهذا 

مدختسم .2 ةفاضا  يلع  طغضا 
ةبولطملا .3 ليصافتلا  فضا   :

ظفح .4 طغضا 

.

مهتكرش باسح  تحت  يتاذلا  ليجستلا  نم  اونكمتي  ىتح  نيمدختسملا  ىلإ  ةوعدلا  طبار  لسرأ  كلذ ،  نم  ًالدب 

Power and View-only Users
نم ديزملا  ةفاضا  لوئسملل  نكمي   Power-users وا  View-Only users يلا  BSC Designer account:

Power امنيب ةيسيئرلا ،  ءادألا  تارشؤم  يف  ةديدج  تانايب  لاخدإو  اهليدعتو ،  ءادألا  تاقاطب  ىلإ  لوصولا  نيمدختسملا  عيطتسي 
View-Only ءادألا ةقاطب  يف  لعفلاب  ةدوجوملا  ةيجيتارتسإلا  طئارخو  تامولعملا  تاحول  ىلإ  لوصولاو  نيرخآ  نيمدختسم  لبق  نم  لعفلاب  اهلاخدإ  مت  يتلا  تانايبلا  ضرع  طقف  نيمدختسملل  نكمي  .

لا ددع  دمتعي   power-users لا ددع  نم  ققحت  .هؤارش  مت  يذلا  كارتشالا  ىلع   power-users كارتشالا يف  كباسح  يف  مهب  حومسملا  .

مدختسملا قوقح 
لل لوصولا  قوقح  طبض  باسحلا  لوؤسمل  نكمي   power-users ةيفاضإ تارايخ  قيرط  نع  :

لا نكمتيس  طقف ( تانايبلا  لاخدإ  ىلع  مدختسملا  قوقح  دييقت   power-users طقف رشؤملا  ةميق  رييغت  نم   )
ةيخيراتلا تانايبلا  لمعلا >  ريس  تدادعالا >  يلع  >  ةحاتملا  تدادعالا  نم  ديزملا  ةيخيراتلا ( ميقلا  رييغتب  حامسلا  )

ةكراشملا ةفيظو قيرط  نع  ربكأ  لكشب  لوصولا  ةينااكما  صيصخت  نكمي  .

نيمدختسملا تالجس 
حمسي .نيمدختسملا  عيمج  طاشن  ليجستب  جمانربلا  موقي  نأ  تاكرشلا  ضعب  يف  نامألا  ةمظنأ  بلطتت   BSC Designer ليجستلا ةفيظو  ليغشتب  لوؤسملل  :

نيمدختسملا .1 مسق  يلا  بهذا 
تالجسلا .2 يلع  طغضا 
تدادعالا .3 يلع  طغضا 
تالجسلا .4 نيكمت  يلع  رقناو  اهليجست  ديرت  يتلا  ثادحألا  رتخا 
تالجسلا .5 مسق  يف  تالجسلا  ضرع  متيس 
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ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤمو  ءادألا  تاقاطب  ىلإ  لوصولا  ةيناكما  حنم 
ةددحملا تارشؤملا  وأ  ةلماكلا ،  ءادألا  تاقاطب  وأ  ةددحملا ،  تاعومجملا  ىلإ  لوصولا  ةيناكما  حنما  .كقيرف  عم  ءادألا  تاقاطب  كراش  .

لوصولا قوقح  ةفاضإ 
ةديدج لوصو  قوقح  مدختسملا  حنمل  تاوطخلا  هذه  عبتا  .

يب .1 ةصاخلا  ءادالا  تاقاطب  يلا  >  بهذا 
اهب .2 لمعلا  ديرت  يتلا  ءادألا  ةقاطب  وأ  ةعومجملا  ددح 
ءادالا .3 طيرش  يلع  ةكراشملا  رز  يلع  طغضا 

يلاتلا .4 قوف  رقناو  مدختسملل  اهديدحت  ديرت  يتلا  قوقحلا  رتخا  ةكراشملا  ةحفص  يف 

حامسلا .5 رز  ىلع  رقناو  مدختسملل  هحنم  ديرت  يذلا  لوصولا  عون  نع  ثحبا  مدختسملا ،  مسا  بناجب  .هعم  لمعلا  ديرت  يذلا  مدختسملا  نع  ثحبا 

يميظنتلا ءانبلا  لخاد  مهتاباسح  يف  نآلا  اهنودهاشيس  هذه  ءادألا  ةقاطب  ىلإ  لوصولا  قح  مهيدل  نيذلا  نومدختسملا 

لوصولا قوقح  فاقيا 
هالعأ حضوم  وه  امك  ىلإ 3  نم 1  تاوطخلا  عبتا  لوصولا ،  قوقح  فاقيإل 

ةلعفملا .1 تانوذالا  يلا  بهذا 
فاقيا .2 رز  ىلع  طغضا  مدختسملا  مسا  بناجب 

ةماعلا ةيحامسلا 
قيرط نع   BSC Designer ، ةبولطملا قوقحلا  هحنمب  مقو  ماعلا  مدختسملا  نع  ثحبا  ةوطخلا 5  يف  لوصولا  قح  روهمجلا  حنمل  .ةماع  ءادأ  ةقاطب  ءاشنإ  كنكمي 

ينورتكلإلا ديربلا  قيرط  نع  لوصولا 
يف لجسملا  صخشلا  ىلإ  لوصولا  قح  حنم  يف  بغرت  دق  تالاحلا ،  ضعب  يف   BSC Designer ، , ينورتكلإلا ديربلا  قوقح  حنم  صاخلا ب  مسقلا  مدختسا  ةوطخلا 5  يف  ةلاحلا  هذه  يف  .كباسحب  طبترم  ريغ  هنكلو 

صخشلل ينورتكلإلا  ديربلا  ددحو  .
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يف ةاذاحملا  وأ  ةيلاتتملا  ءادألا  سايق  تاقاطب   BSC Designer
ضعبلا اهضعب  عم  فادهألا  ةاذاحم  ةيفيك  ملعت  .ةفلتخملا  ءادألا  تاقاطب  نم  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤمو  فادهألا  طبر 

يجيتارتسالا طيطختلا  يف  بقاعتلا  رود  لوح  ديزملا  يلع  فرعت  .

ءادأ سايق  يتقاطب  طبرل  ةمزاللا  تاوطخلا  نع  لفسالا  يف  ثحبا  .ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  ضعب  ىلع  يوتحت  تاقاطبلا  هذهو  كباسح  يف  ردصملا ) ملتسملا و   ) ءادأ يتقاطب  كيدل  نأ  نم  دكأت  :

ةيسيئرلا .1 ءادألا  تارشؤم  يلا   بهذا  ملتسملا  ءادأ  ةفاطب  حتفب  مق 
تانايبلل .2 اًملتسم  نوكيس  ارشؤم  ديدحتب  مق 
ةميقلا .3 رواجملا ل  تانايبلا  ردصم  رز  يلع  طغضا  تانايبلا  بيوبت  ةمالع  يلا  لاقتنالاب  مق  :

تانايبلا .4 رداصم  نم  ديزملا  مسق  يف  دوجوملا  يرخأ  ءادأ  ةقاطب  رز  يلع  طغضا 
قئاثولا .5 ردصم  رتخاو  ةمئاقلا  يلع  رقنا  قئاثولا  ردصم  لخاد  :

هب .6 طبرلا  ديرت  يذلا  ءادألا  رشؤم  رتخاو  ةمئاقلا  يلع  طغضا  ةفاضالل  رصنع  صاخلا ب  لقحلا  لخاد 
ءادألا .7 ةقاطب  ردصم  ةميقب  ملتسملا  رشؤم  ةميق  طبر  متيس  .لقحلا  قالغإل  مت  طغضا 
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ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤم  ةرادإ   (KPIs) يف  BSC Designer
نيسحتلا ةفيظوو  سايقلل ،  مدختسملا  سايقملا  ديدحتو  ءادألا ،  تارشؤم  تانايب  لاخدإو  اهتادادعإ ،  طبضو  ةديدج ،  ةيسيئر  ءادأ  تارشؤم  ءاشنإ  .

ةلاقملا هذه  يلع  عالطالاب  مق  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  لوح  تامولعملا  نم  ديزمل  .

ةديدج ةيسيئر  ءادا  تارشؤم  ءاشنا 

ديدج .1 يسيئر  ءادأ  رشؤمل  ةيواح  ةباثمب  نوكيس  اًرشؤم  ؤتخا 
ةفاضالا .2 رز  مدختسا 

ايودي تانايبلا  لاخدإ 
تاوطخلا هذه  عابتاب  مق  ايودي  تانايبلا  لاخدال 

رشؤم .1 يأ  ءاشنا  وأ  رايتخاب  مق 
ثيدحتلل .2 ينمزلا  لصافلا  رييغتب  مق  رمألا ،  مزل  اذإ 
ميوقتلا .3 نم  بسانملا  خيراتلا  رتخا 
ةميقلا .4 لقح  يف  ةديدج  ةيمقر  ةميق  لخدأ 

تاودالا طيرش  يف  ميقلا  ررحم  يلع  طغضلاو  رشؤم  يأ  ديدحت  كنكمي  كلذ ،  نم  ًالدب 

رشؤملا صئاصخ 
هاندأ رشؤملا  صئاصخ  جمانربلا  ضرعيس  .ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  ةمئاق  يف  رشؤم  يأ  رتخا  .

ةماعلا بيوبتلا  ةمالع 

فصولا لقح  يف  ليصافتلا  عض  مث  ليصافتلاب ،  هليمحت  يف  رثكت  الو  ىزغم ،  هلو  ريصق  هلعجت  نأ  لواح  ءادألا  . رشؤم  مسا  .مسالا  .
ةنوقيالا ةروص  ىلع  طغضلا  لالخ  نم  اهرييغت  كنكمي  .ءادألا  رشؤمل  ةنوقيأ  كانه  مسالا  لقح  بناجب  ةنوقيألا  .
سايقلا ةقيرط  لوح  تامولعم  نوكي  دقو  ءادألا ؛  رشؤم  لوح  ةيفاضإ  تامولعم  ىلع  لوصحلل  وه  فصولا  لقح  فصولا  .

يلع طضا  سايقلا  نم  نيميلا  ىلع  دوجوملا  رزلا  يلع  طغضاف  كتاجايتحا ،  بساني  سايقم  كانه  نكي  مل  اذإ  .يسيئرلا  ءادألا  رشؤم  عم  بسانتت  يتلا  سايقلا  تادحو  ىدحإ  رايتخال  ةمئاقلا  هذه  مدختسا  سايقلا 
ديدج سايقم  رايتخال  ةمئاقلا  .

لمعلا اذه  ءادأ  رشؤم  وا  فده  نع  نولوئسملا  نيمدختسملا  كلاملا 

تانايبلا بيوبت 

ةصصخملا قرطلا  مادختساب  تارشؤم  ءاشنإب  ةميقلا "  " لقحل رواجملا  رزلا  حمسي  .ميوقتلا  يف  هرايتخا  مت  ذلا  خيراتلل  يسيئرلا  ءادألا  رشؤمل  ةيلاحلا  ةميقلا  لقحلا  اذه  ضرعي  ةميقلا  .
ةميق وه  ساسألا  طخ  نوكي  ام  ًةداع  .كب  صاخلا  لمعلل  ينمزلا  لصافلا  حضوت  ةفدهتسملا  ميقلا  ةيساسألا و  ميقلا  امنيب  .ام  ةميقل  نكمملا  ىدملل  ىصقألا  دحلاو  ىندألا  دحلا  ددحت  يندالا  يصقالا و  ميقلا 

اهقيقحت يف  بغرت  يتلا  ةميقلا  وه  فدهلاو  ةيادبلا 
فدهلاو يساسألا  نيلقحلا  طقف  جمانربلا  ضرعيسو  اذه  رايتخالا  عبرم  ددح  .يصقالا  ةميقلا  اًمئاد  يواسي  فدهلاو  يندالا  ةميقلل  ًايواسم  اًمئاد  ساسألا  طخ  نوكي  تارشؤملا ،  ضعبل  ةبسنلاب  طيسبلا  لاخدإلا  عضو 

ءادألا بيوبت 

.ءادألا سايق  ةقاطب  يف  تارشؤملا  عيمجب  ةنراقم  رشؤملا  اذه  ةيمهأ  ىدم  حضوي  قلطملا  نزولا  .ةيواحلا  سفن  يف  ىرخألا  تارشؤملاب  ةنراقم  رشؤملا  اذه  ةيمهأ  ىدم  احضوي  رشؤملل  يبسنلا %  نزولا  نزولا و 

11 / 23

https://bscdesigner.com/kpis-guide.htm
file:///home/master/applications/bscdesigner/public_html/admin/help-system/tutorials/bsc-designer-online/locales/ar/release/kpi-advanced.htm#updateinterval
https://bscdesigner.com/webbsc_manual/managing-users.htm


رشؤملا نزو  لوح  ديزملا  فرعا  .ةيواحلاب  صاخلا  ءادالا  باسح  متي  امدنع  رابتعالا  يف  نزولا  ذخا  متي  .
اذإ .بسانملا  نيسحتلا  رتخا  حبرلا .) ةميق  لاثملا  ليبس  ىلع   ) هريبكت يف  بغرت  وأ  ام ) ةكرش  يف  نيفظوملا  رييغت  لدعم  لثم  لاثملا  ليبس  ىلع   ) هليلقت يف  بغرت  له  ءادألا ؟ رشؤم  ةميقب  لعفت  نأ  ديرت  اذام  .نيسحتلا 
يف ةصصخم  ةغيص  لاخدإ  كنكميف  لقتسملا ،  طخلا  ةفيظو  لثم  طيسب  دامتعالا  نكي  مل   BSC Designer رواجملا ل ليدعت  رز يلع  طغضا  كلذب ،  مايقلل  .كب  صاخلا  مدقتلاو  ءادألا  باسحل  جمانربلا  اهمدختسيس 

ةمئاقلا يلع  طغضاو  نيسحتلا 
ذخأي نلو  اذه  رايتخالا  عبرم  ددح  .مدقت  وأ  ءادأ  اهل  نوكي  نأ  ضرتُفي  تانايب ال  نزاخم  درجم  يه  ءادألا  سايق  ةقاطب  يف  ةدوجوملا  تارشؤملا  ضعب  .ماخلا  تانايبلا  رشؤم   BSC Designer رابتعالا يف  رشؤملا  اذه 
ءادألا سايق  ةقاطب  ءادأ  باسح  دنع  .

ةغيصلا هذه  قيرط  نع  هباسح  متي  رشؤملاب  صاخلا  ءادالا  يندالا  ةميقلاو  يصقالا  ةميقلا  يلع  ادامتعاو   : : Performance = (Value - mn) / (mx - mn). رشؤم مدقت  باستحا  متي  فدهلا  ساسألا /  طوطخ  يلع  ادامتعا 
يسيئرلا ءادألا  : Progress = (Value - Baseline) / (Target - Baseline).

قايسلا بيوبت 

طقف ةيلحملا  تاباسحلل  مدختست  ةمدقتملا  تارشؤملا  يصقألا  ىوتسملا  رصانع  باسح  يف  مهاست  ةرخاتملا  تارشؤملا  .هب  ةصاخلا  ةيواحلا  قايس  يف  رشؤملا  عون  ديدحت  متي  رشؤملا  عون 
ةيزمرلا 1 ةروصلا   and ةيجيتارتسإلا ةطيرخ  ىلع  رشؤملل  ةيزمرلا  ةروصلا  تادادعإ  ةيزمرلا 2. ةروصلا 

رصنعلل ًايجيتارتسا  ًاعوضوم  رتخا  يجيتارتسالا  عوضوملا 

ةيئوضلا تاهيبنتلا 
رشؤمل ةيئوضلا  تاهيبنتلا  ناولأ  صيصخت  نكمي  .تارشؤملا  ةلاح  ىلع  ةعرسب  فرعتلا  يف  ةيئوضلا  تاهيبنتلا  دعاست  .مدقتلاو  ءادألا  ميق  راوجب  اهضرع  متي  ةفلتخم  ناولأ  نم  رئاود  يه  ةيئوضلا  تاهيبنتلا  :

يف .1 ءادأ  ةقاطب  حتفب  مق   BSC Designer
اًرشؤم .2 رتخاو  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  بيوبت  ىلإ  بهذا 
تاودألا .3 ةمئاق  نم  ةيئوضلا  تاهيبنتلا  تادادعا  رتخا 
مت .4 يلع  طغضاو  رايتخالا  عبرم  نيكمت  نم  ققحت  ةيئوضلا ،  تاهيبنتلل  ةديدج  اًميق  لخدأ  :
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يف ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤمل  تايواحلا  وأ  فادهألا  ةرادإ   BSC Designer
ةرخأتملاو ةمدقتملا  تارشؤملا  مادختساب  اهديدحتب  مق  اهتادادعإ ،  طبضب  مقو  ةيسيئرلا ، ) ءادألا  تارشؤمل  تايواح  وأ   ) لمعلل فادهأ  ءاشنإب  مق  .

تايواحلا ءاشنا 
ةيواح ءاشنإل  :

ةيواح ددحملا  رشؤملا  حبصيس  .تاودألا  طيرش  يف  ةفاضالا  رز  مادختساب  لخادلاب  ًاديدج  اًرشؤم  ئشنأو  اًرشؤم  رتخا 
ةيواح نع  ةرابع  فدهلا  رشؤم  حبصيسو  رخآ ،  رشؤم  يف  دوجوم  رشؤم  يأ  عضول  تالفإلاو  بحسلاب  مق  .

ةيواحلا تدادعا 
ةيواحلل ناتددحم  ناتيصاخ  دجوي  نكلو  يسيئرلا ،  ءادألا  رشؤمل  اًمامت  ةقباطم  تادادعإلا  مظعم  نوكتس  .هصئاصخ  ضرعل  ةيواح  رشؤم  يأ  رتخا  :

ةيواحلا ءادأ "  " باسح ةيفيكب  جمانربلا  مالعال  ةيصاخلا  هذه  مدختسا  ءادالا - 

ةيواحلا ةميق "  " باسح ةيفيكب  جمانربلا  مالعال  ةيصاخلا  هذه  مدختسا  ةميقلا - 

ءادألا " ـ ةرفوتم ل ةيلاتلا  تارايخلا  :"

اهنزو ةاعارم  عم  ةدجاوتملا  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  ءادأ  ميقل  طسوتمك  ةيواحلا  ءادأ  باسح  متيس  حجرملا -  طسوتملا  .
اهيوتحت يتلا  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  ءادأ  ميقل  طسوتمك  ةيواحلا  ءادأ  باسح  متيس  طسوتملا - 
ةيواحلا ءادأل  همدختسيسو  ةدجاوتملا  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  ءادأل  يندالا ) وأ   ) يصقالا دحلا  جمانربلا  دجيس  يندالا -  يصقالا و 

ةدجاوتملا ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  ءادأ  ميقل  عومجمك  ةيواحلا  ءادأ  باسح  متيس  عومجملا - 
يصقالا ميقلاو  يندالا ،  ميقلا  ةصاخلا ،  اهميق  مادختساب  ةيواحلا  ءادأ  باسح  متيس  رابتعالا ؛  يف  ةدجاوتملا  تارشؤملا  ءادأ  ميق  ذخا  متي  نل  ةيتاذلا  - ةناكملا 

ةميقلا " ـ ةرفوتم ل ةيلاتلا  تارايخلا  :

اهنزو ةاعارم  عم  ةدجاوتملا  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  ميقل  طسوتمك  ةيواحلا  ةميق  باستحا  متيس  حجرملا -  طسوتملا  .
ةدجاوتملا ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  ميقل  طسوتمك  ةيواحلا  ةميق  باسح  متيس  طسوتملا - 

ةيواحلا ةميقل  همدختسيسو  ةدجاوتملا  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤمل  يندالا ) وأ   ) يصقالا ةميقلا  جمانربلا  دجيس  يندالا -  يصقالا و 
ةدجاوتملا ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  ميقل  عومجمك  ةيواحلا  ةميق  باسح  متيس  عومجملا - 
مدختسملا ةطساوب  ًايودي  ةيواحلا  ةميق  لاخدإ  متيس  رابتعالا ؛  يف  ةدجاوتملا  تارشؤملا  ميق  ذخؤت  نل  ةيتاذلا -  ةناكملا 

هتميقل ةيواحلا  ءادأ  جمانربلا  مدختسيس  ءادالا - 
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لمعلا فادهأو  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤمب  ةصاخلا  تاردابملا 
يف لمعلا  فادهأو  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  عم  تاينازيملاو  نيلوؤسملا ،  صاخشألاو  لمعلا ، ) ططخ   ) تاردابملا ةاذاحم  ةيفيك  ىلع  فرعت   BSC Designer

.

تاردابم

يسيئرلا ءادألا  رشؤم  تاردابم  ىلإ  لوصولل  دومعلا  اذه  يف  دوجوملا  رزلا  قوف  رقنا  تاردابملا  . دومع  دجوي  ةيسيئرلا ،  ءادألا  تارشؤم  ةمئاق  يف 

يجيتارتسالا طيطختلا  يف  تاردابملا  رود  لوح  ديزملا  يلع  فرعت   .

تاردابملاب ةصاخلا  صئاصخلا  :

ةردابملا مسا 
ةردابملا فصو 
ةيليصفتلا لمعلا  ططخل  طباور  عم  قئاثولا  ةمئاق  .

ةردابملا كلام 
ةيضرفلا  " وأ يقطنملا " ساسألا   " وأ ةعقوتملا " ةجيتنلا   " وأ حاجنلا " لماع   " وأ ةردابملا "  " لثم رصنعلا ،  ةيعون  ".

تاردابملاب ةقلعتملا  صئاصخلا 

باسحلا تادادعإ  يف  يف  ةدوجوملا  لمعلا  ريس  ةذفان  ىلع  تالاحلا  نيوكت  نكمي  ةردابملا (  ةلاح  ).
ةردابملا مدقت  لدعم  يلا  ريشي  يذلاو  يسيئرلا  ءادألا  رشؤم  ةاذاحم 

ةدايقلا ةحول  تاططخم  يف  مدختسي   ) ةردابملل ينمزلا  لودجلا  ).

ةينازيملاب ةقلعتم  صئاصخ  :

ةردابملل ةصصخملا  ةينازيملا 
باسحلا تدادعا  يف  تالمعلا  ةذفان  ةمظنملا >  ىلع  تالمعلا  نيوكت  نكمي   ) ةردابملا ةلمع  )

ةيلعفلا تافورصملا 
يلعفلاو ةينازيملا  نيب  قرفلا )  ) نيابتلا
ةردابملا ةدم 
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يف ةمدقتملا  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  صئاصخ   BSC Designer
ةيئوضلا تاراشالا  صئاصخو  ةميقلا  ثيروت  رييغتو  ميقلا ،  تاعومجم  ديدحتو  ثيدحتلل ،  ينمزلا  لصافلا  ديدحت  ةيسيئرلا : ءادألا  تارشؤمل  ةمدقتملا  فئاظولا  مدختسا 

ثيدحتلل ةينمزلا  ةدملا 
ثيدحتلل ينمزلا  لصافلا  ليدعت  نكمي  ءادألا ،  ةقاطب  يف  يسيئر  ءادأ  رشؤم  يأل  :

ءادأ .1 رشؤم  رتخا 
ميقلا .2 رييغت  قوف  طغضا 
ثيدحتلل .3 ينمزلا  لصافلا  عون  تادادعا  نع  ثحبا 
مت .4 طغضاو  ثيدحتلل  بولطملا  ينمزلا  لصافلا  رتخا 

ةيلمع حئاصن  :

دحاو تقو  يف  تارشؤملا  نم  ديدعلل  ثيدحتلل  ينمزلا  لصافلا  رييغتل  تارشؤملا  رايتخا  رايخ  مادختسا  كنكمي  ثيدحتلل  ينمزلا  لصافلا  عبرم  لخاد 
ءادألا رشؤم  ثيدحتل  يضارتفالا  ينمزلا  لصافلا  تارايخ >  تاودألا  > ةمئاق  قيرط  نع  كلذب  مق  ةديدجلا ،  تارشؤملل  ايلعف  جمانربلا  همدختسي  يذلا  ثيدحتلل  ينمزلا  لصافلا  رييغت  كنكمي 

ةميقلا ثيروت 
طقف اهلاخدإ  مت  يتلا  ميقلا  مدختسيس  ناك  اذإ  ام  وأ  ةديدجلا ،  خيراوتلل  ةقباسلا  ميقلا  مدختسيس  جمانربلا  ناك  اذإ  ام  ةميقلا  ثيروت  ددحي 

ميوقتلا يف  ربمتبس  نم  سماخلا  مدختسملا  راتخي  مث  .ربمتبس  مويل 1  يسيئر  ءادأ  رشؤمل  ةميق ٪21  كانه  لاثملا : ليبس  ىلع 

؛  ءادألا بسحيسو  ربمتبس ،  مويل 5  ةميقك  ضرعب ٪21  جمانربلا  موقيس  لعفم  ثيروتلا  ناك  اذا 
؛  ءادألا بسحي  نلو  ربمتبس  مويل 5  تانايب  يأ  ضرعب  جمانربلا  موقي  نل  لطعم  ثيروتلا  ناك  اذا 

ثيروتلا تادادعإ  طبضل  :

ةثراوتملا ميقلا  صاخلا ب  رايتخالا  مدختساو  تاودألا  طيرش  يف  ميقلا  ررحم  يلع  طغضا  اًرشؤم ،  ددح  ةددحم : تارشؤمل 
تارايخلا ةمئاق  تاودألا >  يف  ميقلا  ثيروت  رتخا :  ةماعلا  تدادعالل 

تانايبلا عيمجت 
حمسي  BSC Designer ةينمزلا تارتفلا  قيرط  نع  تانايبلا  عيمجتب 

يلع ادامتعا  عيمجت  صاخلا ب  رايتخالا  ليدعتل  .يلع  ادامتعا  عيمجت  صاخلا ب  رايتخالا  قيرط  نع  رشؤم  لكل  يدرف  لكشب  اهديدحت  متي  تانايبلا  عيمجتب  جماربلا  اهب  موقي  يتلا  ةقيرطلا   :

ارشؤم .1 رتخا 
تاودألا .2 طيرش  يف  ميقلا  ررحم  رز  يلع  طغضا 
يلع .3 ادامتعا  عيمجت  ةمئاق  يلع  طغضا 
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لا تاحفص  نم  تانايبلا  ةفاضا  Excel ءادألا ةقاطب  يلا 
ةفاضالا تاحفص  مادختسا  ةيفيك  ملعت  .ءادألا  ةقاطب  ىلإ  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤمب  ةصاخلا  ءادألا  تانايب  ةفاضا  ةيفيك  ىلع  فرعت 

لا تانايب  لوادج  نم  ةفاضالا   Excel
يف .1 كباسح  ىلإ  بهذا   BSC Designer. تانايبلا ضعب  ةفاضا  ديرت  ثيح  ءادأ  ةقاطب  حتفا  .
ةيسيئرلا .2 ءادألا  تارشؤم  يلا   بهذا 
رشؤملل .3 ميق  ةفاضا  رتخا  تاودألا  ةمئاق  يلع  طغضا   .
فلم .4 نم  ةفاضالا  رتخا   Excel : ةلدسنملا ةمئاقلا  فلملا  : نم  تادادعإلا  ليمحت  نم  اًقبسم  ةظوفحملا  ةفاضالا  تافلم  تاحفص  مادختسا  دعأ 
يلاتلا .5 يلع  طغضا 

فلم .6 ليمحتب  مق   MS Excel. لاب عورشمل  لاثم  اذه  مادختسا  كنكمي   Excel.
أرقي .7  BSC Designer يلاتلا ىلع  طغضاو  ةمئاقلا  نم  تانايب  لودج  رتخا  .ةحاتملا  تانايبلا  لوادج  ةمئاق  ضرعيو  فلملا 

اذكهو .8 تدجو ، ) نإ   ) فدهلا ميق  ىلع  يوتحي  يذلا  دومعلاو  خيراوت ،  ىلع  يوتحي  يذلا  دومعلاو  ميق ،  ىلع  يوتحي  يذلا  دومعلا  ديدحتب  مق  ةيلاتلا ،  ةوطخلا  يف  .

جئاتنلا .9 ةنياعمل  يلاتلا  يلع  طغضا 
تانايبلا .10 ليمحت  ءاهنإل  ءاهتنالا  ىلع  طغضا  .رايتخالا  عبرم    .... تادادعإلا ك ظفح  مقر  نم  ققحت  اًقحال ،  اذه  ةفاضالا  فلم  مادختسا  ةداعإل 

اهحالصإو ءاطخألا  فاشكتسا 
عيطتسي ربوتكأ 16 .)  23  ) ةنس رهش  موي  وأ  ( 23-10-2016  ) موي - رهش - ةنس لثم  ةفلتخم  تاقيسنت  مادختساب  رتويبمكلا  زاهج  ىلع  خيراوتلا  ليثمت  متي  دق  خيراتلا  ىلع  فرعتلا  متي  مل   BSC Designer ىلع فرعتلا 

نومدختسملا بغري  دق  اًقبسم ؛  ةددحملا  تاقيسنتلا  دحأ  مدختسا  خيراتلا ." قيسنت   " ةلدسنملا ةمئاقلا  مدختسا  كلذب ،  مايقلل  .ًايودي  خيراتلا  قيسنت  ديدحت  ىلإ  جاتحت  دق  نايحألا  ضعب  يف  نكلو  تاقيسنتلا ،  مظعم 
قيسنتلا تاداشرا    ) مهب صاخلا  قيسنتلا  ديدحت  يف  نومدقتملا  ).

تانايب لودج  ةينب  ثيدحتب  تمق  كنأ  حجرملا  نم  ةحيحص  ريغ  تانايبلاو  ةفاضالا  فلم  مدختسأب  موقا   Excel عيطتسي كلذل ال  كب ،  صاخلا   BSC Designer تامولعملل اًقفو  فوفصلاو  ةدمعألا  ىلع  فرعتلا 
ديدج ةفاضا  فلم  ئشنأو  ىرخأ  ةرم  ايودي  ةفاضالاب  مق  .فلملا  يف  ةظوفحملا  .

نأ ينعي  اذه   " ةنياعملا  " ةوطخ يف  حيحص  لكشب  تانايبلا  ضرع  مت  اذإ  .ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  بيوبت  ةمالع  يف  اهارأ  ينكلو ال  ةنياعملا  ةوطخ  يف  تانايب  ىرأ   BSC Designer ىلع فرعت  دق 
ميوقتلا يف  اًحيحص  اًخيراتو  حيحص  يسيئر  ءادأ  رشؤم  راتخت  كنأو  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  بيوبت  ةمالع  يف  تانايبلا  نع  ثحبت  امدنع  كنأ  نم  دكأت  .اهتاقيسنتو  تانايبلا  .
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تانايب ةدعاق  مادختسا   SQL تارشؤملل تانايب  ردصمك 
تارشؤم دادعإب  مق  .كب  ةصاخلا  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤمل  تانايب  ردصمك  ةيجراخ  تانايب  ةدعاق  مدختسا   SQL ةديعبلا تانايبلا  ةدعاق  ىلإ  لوصولل  .

رشؤم دادعإ   SQL
ءادألا .1 تارشؤم  ىلإ   لقتناو  ءادألا ،  سايق  ةقاطب  حتفا 
تانايبلل .2 اًملتسم  نوكيس  ارشؤم  رتخا 
ةميقلا .3 رواجملا ل  تانايبلا  ردصم  يلع  طغضا  تانايبلا  يلا  لقتنا 

يلع .4 طغضا   Query SQL تانايبلا رداصم  نم  ديزملا  مسق  يف 
ةغايصب .5 مق   query SQL لفسالاب ةلثمألا  ضعب  رظنا   ) بولطملا ).
ءاهنا .6 رز  يلع  طغضا  .جئاتنلا  ةنياعمل  يلاتلا  يلع  طغضا 

ىلع ةلثمأ   Query SQL
عقوتي  BSC Designer ةباجتساك ةدحاو  ةميق  يقلت   Query SQL. رشؤملا ةميق  ةملتسملا لـ  تانايبلا  مادختسا  متيس 

ةموعدملا تارشؤملا 

%% ءاهتنالا خيراتو  ثيدحتلل  ةينمزلا  ةدملا  ءدب  خيرات   - %% ثيدحتلا ةرتف  ةياهن  %% %% و  ثيدحتلا ةرتف  ةيادب 
مسالا %% لقح  يف  ددحم  وه  امك  ءادألا  رشؤم  مسا  -  %% رصنعلا مسا 
%% يف ميوقتلا  يف  ددحملا  يلاحلا  خيراتلا  - %% خيراتلا  BSC Designer

خيرات لكل  ةدحاو  ةميق  كانه  .ايموي  رشؤملا  ثيدحت  متي  ةلاح 1 : 

خيراتلا = %% خيراتلا ثيح  ميقلا  لودج  نم  ةميق  رتخا   %%

صيخلت ىلإ  جاتحت  تانايبلا  ةدعاق  يف  ةرتفلا  هذهل  ميق  ةدع  كانه  .ايرهش  رشؤملا  ثيدحت  متي  امادختسا :)  رثكألا   ) ةلاح 2 .

ثيدحتلا ةرتف  ةياهن  %% و  ثيدحتلا %% ةرتف  ةيادب  %% نيب  خيراتلا  ثيح  تانايبلا  لودج  نم  ةميقلا )  ) عومجملا رتخا  %%

تانايبلا ثيدحت 
تارشؤمل تانايبلا  ثيدحتل  قرط  ةدع  كانه   SQL:

لواحيس ميوقتلا -  يف  خيرات  يأ  يلع  طغضا   BSC Designer بيولا حفصتم  ىوتسم  ىلع  ًاتقؤم  تابلطلا  هذه  نيزخت  متي  مويلا ؛  كلذل  تانايبلا  ةءارق  .
تاودألا ةمئاق  يف  ثيدحتلا  ةفاضا  مت  مدختساف  نيعم ،  خيراتل  تانايبلا  ثيدحت  ىلإ  ةجاحب  تنك  اذإ  يوديلا  - ثيدحتلا 

موقيس .رشؤمل  ثيدحتلا  ةدم  ددح  ثيدحتلل  ةينمزلا  ةدملا  ددح   BSC Designer رشؤم ثيدحتب   SQL ددحملا لودجلا  مادختساب  ًايئاقلت  .
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ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤمل  ايكيتاموتأ  تانايب  لاخدإ   RESTful API
مادختساب ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤمل  ايكيتاموتأ  اهتباتكو  تانايبلا  ةءارق   RESTful API. ثلاث فرطب  ةصاخلا  لمعلا  تاودأل  كتانايبلا  ىلإايكيتاموتأ  لوصولا  ةيناكما  .

ةماع تامولعم 
تاءاعدتساب ةصاخلا  قئاثولا  .قيثوتلا   API انه ةحاتم   .

Webhooks. يف تاهيبنتلا  نوكت  نأ  نكمي   BSC Designer لاسرال ةممصم   webhooks.
ءاعدتسا ل غلبي 100  باسحلل  ىصقأ  دح  دجوي  دويقلا   API لكل ةعاسلا  يف   power-user.

ءدبلا
ءدبلا يلع  كدعاست  يتلا  تاداشرالا  هاندأ  دجتس 

ضيوفتلا دوك 

تاملاكم بلطتت   API لا ازمر   API تقؤم ضيوفت  دوك  وأ 

دوك ءاشنإل   API ةيلاتلا تاوطخلا  عبتا  ديدج ،  :

تدادعالا .1 مسق  يلا  بهذا 
تالماكت .2 يلا  بهذا 
دوك .3 ةفاضا  يلع  طغضا   API

دوك مدختسا   API لا يلا  يرخالا  تاءاعدتسالا  عيمجل  هيلع  لوصحلا  مت  يذلا   API

POST /rest/login HTTP/1.1

فيضملا : https://www.webbsc.com

يوتحملا عون   : application/json

دوكلا : replace_with_obtained_token

يسيئرلا ءادألا  رشؤمو  ءادألا  ةقاطبب  صاخلا  مقرلا  ىلع  لوصحلا 

لا تاءاعدتسا  بلطتت   API ءادألا و ةقاطبب  صاخلا  مقرلا  يسيئرلا  ءادألا  رشؤمب  ةقلعتملا   (GUID) يسيئرلا ءادألا  رشؤمب  صاخلا  .

ءادألا ةقاطب  صاخلا ب  مقرلا  يلع  لوصحلا 

ءاعدتسا قيرط  نع  ءادألا  ةقاطبب  صاخلا  مقرلا  ىلع  روثعلا  نكمي   API ايودي هيلع  روثعلل  .ايودي  وأ   :

يب .1 ةصاخلا  ءادألا  تاقاطب  مسق  يلا  بهذا 
ةبولطملا .2 ءادألا  ةقاطب  حتفب  مق 
ناونع .3 نوكيس   URL اذهك ًائيش  ءادألا  ةقاطبل  : https://www.webbsc.com/s/123456
ءادألا .4 ةقاطبب  صاخلا  مقرلا  وه  ةياهنلا  يف  دوجوملا  مقرلا 

يلع لوصحلا   KPI GUID

KPI GUID ءاعدتسا قيرط  نع  هيلع  روثعلا  نكمي   API داجيال ايودي .  وا   GUID ايودي :

ءادألا ةقاطب  حتفا 
رشؤملا .1 ميق  رادصا  تاودألا  > رتخا 
ءادصالا .2 جئاتن  ةنياعم  يلا  باهذلل  تاوطخلا  هذه  عبتا 
3. GUID لا ىلع  ةنياعملا  لودج  يف  دومعلا  يوتحيس   (GUID) يسيئرلا ءادألا  رشؤمب  صاخلا 

مادختساب ةءارقلاو  ةباتكلا  ةميق   API

ةميق مكحتم  مدختسا   KPI ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤمب  ةصاخلا  تانايبلا  ةءارقو  ةباتكل  .

تابلطلا ةمدقم  يف  دوكلا  مادختسا  ركذت 
30-06-2017  " لاثملا ليبس  يلع  موي ( - رهش - ةنس ةغيص  يف  خيراوتلا  نوكت  نأ  بجي  ")

قيسنتب اهمالتساو  تانايبلا  لاسرإ  متي   JSON
ةعمجملا تاءاعدتسالا  مدختسا  تاءاعدتسالا ،  ددع  نيسحتل 
ةعمجملا ميقلا  مكحتم  مدختسا  ةثوروملا ،  وأ  ةبوسحملا  وأ  ةعمجملا  ميقلا  ةءارقل 

لا لاثم  نم  ققحت   php لا مادختسال   API.
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ًايئاقلت ةيفارتحا  ةيجيتارتسإ  طئارخ  ءاشنإب  مق 
ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤمو  لمعلا  فادهأو  ةيجيتارتسالا  تاعوضوملاو  رظنلا  تاهجو  ضرع  .ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  بيوبت  ةمالع  نم  تانايبلا  مادختساب  ةيجيتارتسإ  طئارخ  ءاشنإ  .

لاقملا اذه  نم  ققحت  ةيجيتارتسإلا ،  طئارخلا  ميمصت  لوح  تامولعملا  نم  ديزمل   .

ةيجيتارتسإلا طئارخلا  ةرادإ 
ةيجيتارتسإلا ةطيرخ  ىلإ   لاقتنالا  مث  ةديدج ،  ةقاطب  ءاشنإ  وأ  ةيلاح  ءادأ  ةقاطب  حتفت  نأ  بجي  ةيجيتارتسإ  ، ةطيرخ  ليدعت  وا  ضرعل   .

كب ةصاخلا  ءادألا  ةقاطب  يف  ةرفوتملا  ةيجيتارتسإلا  طئارخ  عيمج  اهب  ةمئاق  تاودألا  طيرش  ىلع  دجوي  :

ًايئاقلت ةيجيتارتسإ  ةطيرخ  ءاشنإ 
عيطتسي  BSC Designer رقناو ةديدج  ةطيرخ  ئشنأ  ًايئاقلت ،  ةطيرخ  ءاشنإل  .اهنيب  اميف  ةجيتنلاو  ببسلا  طباورو  ةقفاوتملا  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤمو  لمعلا  فادهأ  لوح  تامولعم  مادختساب  ًايئاقلت  ةيجيتارتسإ  ةطيرخ  ءاشنإ 

ةيجيتارتسإلا ةطيرخ  عضو  ىلع   :

كيلع حرتقيس   BSC Designer ةطيرخلا تادادعإ  صيصختب  كل  حمسيس  امك  اهئاشنإ ،  ديرت  يتلا  ةطيرخلا  عون  ديدحت  .

بيوبت تامالع  ةدع  ىلإ  ةطيرخلا  جلاعم  ةهجاو  ميسقت  متي  .

طمنلا

ةموعدملا روصتلا  طامنأ  نم  ديدعلا  نيب  نم  رتخا 

اهنيب اميف  ةجيتنلاو  ببسلا  طباورو  لمع  فادهأو  رظن  تاهجو  عم 4  نزاوتملا  ءادألا  ةقاطبل  ةثيدح  ةيجيتارتسإ  ةطيرخ  نزاوتم  - ءادأ  ةقاطب 
طقف لمعلا  فادهأ  ةيسيئرلا /  ءادألا  تارشؤم  نم  ىوتسم  ىلعأ  عم  ليطتسم  لكش  ىلع  ةطيرخ  ةطيرخلا -  صخلم 

ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤم  روصت  نكمي  ثيح  ةيفارغج  ةطيرخ  ةيسيئرلا  - ءادألا  تارشؤم  عم  ةطيرخلا 

تاوطخلا هذه  عبتا  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  عم  ةطيرخلا  مادختسأل  :

اًقبسم .1 ةددحملا  بلاوقلا  دحأ  مادختساب  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  عم  ةطيرخ  ءاشناب  مق 
ةطيرخلا .2 ىلع  ةقطنم  عم  ةاذاحملل  هجاتحت  اًرشؤم  ددحو  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  بيوبتلا  ةمالع  يلا  بهذا 
تاودألا .3 يف  ةطيرخلاب  رصنع  طبر  رتخا 
ةيسيئرلا .4 ءادألا  تارشؤم  عم  ةطيرخلا  ثيدحتب  مقو  ةيجيتارتسالا  ةطيرخ  بيوبتلا  ةمالغ  يلا  عوجرلاب  مق 

تاعوضوملا ضرع 

يف لمعلا  فده  يمتني  نأ  نكمي   BSC Designer ةيلاحلا ةطيرخلا  ىلع  اهروصت  بجي  يتلا  تامسلا  رايتخا  كنكمي  تاعوضوملا  ضرع  يف  ةيجيتارتسإلا  تاعوضوملا  نم  ديدعلا  ىلإ 

كلاملا

طقف نيددحملا  نيكلاملل  تاردابملا  فادهألا /  وأ  فادهألا  عيمج  راهظإ  ديرت  تنك  اذإ  ام  رتخا  .

ةطيرخلا ضرع  صئاصخ 

ةيجيتارتسإلا ةطيرخ  ىلع  ةقفاوتملا  رصانعلاو  لمعلا  فادهأ  رهظم  صيصختب  مدختسملل  هذه  بيوبتلا  ةمالع  يف  ةفلتخملا  مكحتلا  رصانع  حمست  .

فادهألا اهب  رهظتس  يتلا  ةقيرطلا  صيصخت 
مدختسي  BSC Designer تاودألا طيرش  يف  قيسنتلا  رز  يلع  طغضاو  ةيجيتارتسإلا  ةطيرخ  ىلع  نئاك  يأ  ددح  .ناولألا  تادادعإ  ضعب  طبض  نكمملا  نم  .ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤمو  لمعلا  فادهأل  ةنيعم  ناولأ  طامنأ  :

ةطيرخلا ءانب  ةداعإ  دنع  نئاكلا  اذه  رييغت  يغبني  هنأ ال  ةفرعمب  جمانربلل  حامسلل  تاودألا  طيرش  ىلع  لفقلا  رز  يلع  طغضلا  نم  دكأت  قيسنتلا ،  نم  ءاهتنالا  درجمب  :

فده يأ  رتخا  ةيسيئرلا  فادهالا  تارشؤم  ىلإ  لقتنا  كلذب ،  مايقلل  .ةيجيتارتسإلا  تامسلل  ناولألا  ططخم  صيصخت  يهو  ةيجيتارتسإلا  ةطيرخ  ىلع  لمعلا  فادهأ  ضرع  اهب  متي  يتلا  ةقيرطلا  صيصختل  ىرخأ  ةليسو  كانه 
ةمئاقلا راوجب  ريرحت  رز  يلع  طغضاو  يجيتارتسا ، " عوضوم  ةمئاق " نع  ثحبا  يوتحملا  بيوبت  ةمالع  ىلإ  لقتنا  يراجت ،  :

ةيجيتارتسإلا ةطيرخ  ىلع  ادامتعا 
19 / 23

https://bscdesigner.com/strategy-maps-guide.htm


رفوي  BSC Designer كيدل يتلا  تارايخلا  ةفرعمل  فادهألا  صيصخت  ةمئاق  يلع  طغضا  .ةطيرخلا  ىلع  اهعضو  كنكمي  يتلا  تانئاكلا  نم  ةريبك  ةعومجم  :

هيف ديدجلا  رصنعلا  اذه  عضو  ديرت  يذلا  ناكملا  يف  ةيجيتارتسإلا  ةطيرخ  ىلع  طغضاو  ةمئاقلا  نم  ارصنع  رتخا  .

صنلا ضعب  لاخدإل  ديدجلا  رصنعلا  قوف  نيترم  طغضا  .
رصنعلا صئاصخ  يلع  طغضلاو  رصنع  ديدحت  ىلإ  ةجاحب  تنأف  كلذ ،  ىلإ  امو  جردتلاو  نوللا  لثم  تانئاكلا  تادادعإ  صيصخت  ىلإ  ةجاحب  تنك  اذإ 

ةيجيتارتسإلا ةطيرخ  ىلع  ةباتكلا 
ةيجيتارتسإلا ةطيرخلا  ىلع  ناكم  يأ  يف  ةيصن  ةظحالم  عضو  كنكمي  ةباتكلا  رصنع  قيرط  نع   .

تاودألا طيرش  يلع  صنلا  صئاصخ  رز  يلع  طغضاو  اًرصنع  ددح  هنولو ،  طخلا  مجح  لثم  صنلا  صئاصخ  صيصختل 

طباورلا
هديرت يذلا  طبارلا  عون  ددح  .ةفلتخم  طباور  عاونأ  مادختساب  نيرصنع  طبر  كنكمي  :

سواملا رز  ررح  مث  لوصولا ،  ةطقن  ددحو  رخآلا ،  نئاكلا  ىلإ  رشؤملا  كرحو  هررحت ،  الو  سواملا  رز  يلع  طغضاو  رصنعلا ، ردصم  قوف  رشؤملا  كرح  .

مامألا ىلإ  راضحإ  فلخلا ،  ىلإ  لاسرإ 
فلخلا ىلإ  اهراضحإ  وأ  مامألا  ىلإ  ءايشألا  ضعب  كيرحت  ىلإ  جاتحت  امدنع  اهمدختسا  .ةيجيتارتسإلا  ةطيرخ  ىلع  ءايشألا  ميظنت  ىلع  نارز  كدعاسيس 

رصانع ةفاضا 
ةيجيتارتسإلا ةطيرخ  ىلإ  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤمو  لمعلا  فادهأ  ةفاضإ  كنكمي  .

ديدج رشؤم  وأ  فده  ةفاضإل  :

ًايسيئر .1 ًافده  وأ  اًروظنم  ددح 
رصنع .2 ةفاضا  رز  مدختسا 

لعفلاب دوجوم  رصنع  ةفاضإل  :

دوجوم رصنع  ةفاضإ  رز  مدختسا 
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ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤم  مهأل  ءادألا  تامولعم  تاحول  ءاشنا 
يف تامولعم  ةحول  ىلع  ءادألا  تانايب  ضرع   BSC Designer. اهتيؤر ديرت  يتلا  تانايبلا  رايتخاب  مقو  تامولعملا ،  تاحول  نم  ديدعلا  ئشنأو  ةديدج ،  تاططخم  فضأ  .

ةيلاتلا تاوطخلا  عبتا  تامولعملا ،  تاحول  ىلإ  لوصولل  :

يف .1 كباسح  ىلإ  لوخدلا  ليجستب  مق   BSC Designer
ءادأ .2 ةقاطب  يا  حتفا 
ءادألا .3 تاقاطب  يلا   بهذا 

ةديدج ءادأ  ةقاطب  ءاشنا 
يف ءادأ  ةقاطب  يأ  نمضتت  نأ  نكمي   BSC Designer كنكمي ءادألا  تاقاطب  يف   تاودألا  طيرش  مادختسا  قيرط  نع  .ءادألا  تامولعم  تاحول  نم  ديدعلا  :

ءادألا ةقاطب  يف  ةرفوتملا  تامولعملا  تاحول  نيب  ليدبتلا  :

ةديدج ءادأ  تاقاطب  ةفاضا 
تامولعملا تاحول  ىلإ  ةينايبلا  موسرلا  ةفاضا 

ةدوجوملا تامولعملا  تاحول  ةيمست  ةداعإ 
تامولعملا تاحول  فذح 

ةروص فلمك  ةدايقلا  ةحول  ليوحت 

تامولعملا ةحول  ىلإ  ديدج  ططخم  ةفاضإ 
ةيلاتلا تاوطخلا  عبتا  تامولعملا ،  ةحول  ىلإ  ديدج  ططخم  ةفاضإل  :

ةدايقلا .1 ةحول  يلا   بهذاو  ءادأ  ةقاطب  يأ  حتفب  مق 
تاودالا .2 طيرش  يف  ةفاضا ...  رز  يلع  طضا 
ينايبلا .3 مسرلا  تانايبل  ردصمك  همادختسا  متيس  يذلا  رشؤملا  رتخا 
ةمئاقلا .4 نم  ينايبلا  مسرلا  عون  رتخا 
مدقتلا .5 وأ  ءادألا  , ةميقلا  , ةدايقلا  ةحول  ىلع  ضرع  ديرت  تنك  اذإ  ام  رتخا 
ةيلمعلا .6 ءاهنإل  قفاوم  يلع  طغضا 

ططخملا صئاصخ  طبض 
يف  BSC Designer ، كتاجايتحال اًقفو  اهمجح  رييغتو  ةينايبلا  موسرلا  لقن  نكمملا  نم  .

ططخم فذحل  :

ينايبلا .1 مسرلا  قوف  فوقولاب  مق 
رهظتس .2 يتلا  رمحألا  قالغالا  ةمالع  يلع  طغضا 

ططخم مجح  رييغتل  :

ططخملا .1 ةفاح  ىلإ  سواملا  رشؤم  كرح 
ةجاحلا .2 بسح  ينايبلا  مسرلا  مجح  رييغتب  مق  ةرأفلا ،  رز  ىلع  طغضا 
سواملا .3 رز  ررح 

يفاضإ لكشب  ينمز ) ططخم  لاثملا ،  ليبس  ىلع   ) تاططخملا ضعب  صيصخت  نكمي  .

ينايبلا .1 مسرلا  قوف  سواملا  رشؤم  كرح 
يفاضإ .2 مكحت  رهظيس 

ينايبلا .3 مسرلا  ىلع  ةضورعملا  ةينمزلا  ةرتفلا  رييغتل  لاثملا  ليبس  ىلع  ينايبلا ،  مسرلا  صيصختل  سرتلا "  " رز مدختسا 

ةدايقلا ةحول  بلاوق 
تامولعم ةحول  بلاق  ءاشنإ  لضفألا  نمف  ةفلتخم ،  ءادأ  تاقاطبل  تاططخملا  طيطخت  سفن  مادختسال  ططخت  تنك  اذإ  :

تامولعملا ةحول  صئاصخ  ريرحت  رز  يلع  طغضا 
بلاقك ظفح  يلع  طغضا 

تامولعملا تاحول  ةمئاق  يف  ديدج  بلاق  رهظيس  .

لمعلا ريس  بيوبت  ةمالع  تدادعالا >  ىلع  >  ةدوجوملا  تامولعملا  ةحول  بلاوق  ةرادإ  نكمي  .

21 / 23



ةيسيئرلا ءادألا  تارشؤمب  ؤبنتلاو  ءادألا  ليلحت 
بسانملا تقولا  يف  اهثيدحت  متي  مل  يتلا  تارشؤملا  فشتكاو  رشؤملا ،  ةميق  عقوتو  ةراسخ ،  وأ  ابساكم  ربكألاو  ًءادأ ،  تارشؤملا  لضفأ  نع  ثحبا  .

ليلحتلا ةفيظو  مدختست  فيك 
يف ليلحتلا  فئاظو  مادختسال  ةماع  ةقيرط  يلي  اميف   BSC Designer:

يف .1 ءادأ  ةقاطب  حتفا   BSC Designer ليلحتلا ىلإ   لقتناو 
همادختسا .2 ديرت  يذلا  ليلحتلا  عون  رتخا  :

بيترتلا .3 رييغتل  اهيلع  رقنا  بيترتلا ،  رمأ  ةدمعألا  ضعب  معدتس  تارشؤملا  ةمئاق  يف   :

ىرخألا .4 تادادعإلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ليلحتلل  ةينمزلا  ةدملاا  طبضب  لفسألاب  تارايخلا  حمست 

ليلحتلا عاونأ 
يف ةموعدملا  ليلحتلا  عاونأ  يلي  اميف   BSC Designer:

ءادأ أوسأ  لضفأ /  نع  ثحبلا  ءادألا  -
مدقت ىندأ  ىلعأ /  تاذ  تارشؤملا  نع  ثحبا  مدقتلا  -
ءادألا سايق  ةقاطب  ءادأ  ىلع  ىندألا  ىلعألا /  ريثأتلا  تاذ  تارشؤملا  نع  ثحبا  قلطملا  - نزولا 
ةنيعم ةميق  قيقحت  هيف  متي  خيرات  عقوت  وأ  نيعم ،  خيرات  يف  ققحتت  نأ  عقوتملا  نم  يتلا  رشؤملا  ةميقل  يطخ  عقوت  لمعب  مق  ؤبنتلا  -

بسانملا تقولا  يف  اهثيدحت  متي  مل  يتلا  تارشؤملا  ىلع  روثعلاو  اهثيدحت ،  خيراوتو  تارشؤملا  ةمئاق  تقولا  - ثيدحت 
ةرتف لالخ  مدقتلا )" " ، " ءادألا " ، " ةميقلا  " ىلع اهقيبطت  نكمي   ) ةراسخ بسكم /  ربكأ  تاذ  تناك  يتلا  تارشؤملا  ىلع  روثعلا  ةراسخ  - حبر /  ربكأ 
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تاردابملاو فادهألاو  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤمل  ءادألا  ريراقت 
ةيجيتارتسالا فيلاكتو  لمعلا ،  ططخو  ةماع ،  ةرظن  ءادألا : سايق  ةقاطب  ءادأ  لوح  ةفلتخم  رظن  تاهجو  عم  ريراقت  ءاشنإ  .

ءادألا ةقاطبل  ريرقت  ءاشنإ 
ةيلاتلا تاوطخلا  عابتا  ىجري  ريرقت ،  ءاشنإل  :

ءادألا .1 سايق  ةقاطب  حتفا 
ريرقتلا .2 ةمئاق  رتخا 
تارايخلا .3 دحأ  رتخا  :

ةدملاو ةينازيملا  تانايب  عم  تاردابملا  عيمجل  صخلم  ةيجيتارتسإلا -  ةفلكت 
ةرخأتملاو ةمدقتملا  تارشؤملا  تانايبب  ريرقت  جئاتنلا -  لباقم  دوهجلا 

نيلوؤسملا صاخشألاو  تاردابملاو  فادهألاب  ريرقت  لمعلا -  ةطخ 
جئاتنلا ةقاطب  نم  تارشؤملا  عيمج  ميقب  ريرقت  ميقلا - 
اهئادأو كب  ةصاخلا  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  لوح  ليصافتلا  عيمجب  ريرقت  صخلملا - 

كب ةصاخلا  ريراقتلا  ءاشنإل  رايخلا  اذه  مدختسا  صيصختلا  - .
هؤاشنإ .4 مت  ريرقت  حتفل  طبارلا  عبتا  .

يف ةينايبلا  موسرلا   BSC Designer
يف ةينايبلا  موسرلاو  تاططخملا  ىلإ  لوصولل   BSC Designer ، بيوبتلا ةمالع  ىلإ  لقتنا  ءادأ ،  ةقاطب  حتفا   KPIs نيميلا ىلع  ططخملا  رصنع  ضرع  متي  .رشؤم  وأ  ةيواح  يأ  ددحو  .

مئاوق ةدع  كيدل  ططخم  دوجو  بناج  ىلإ   .

خلإ عومجم ،  طسوتم ،   ) صخلملا عونو  كلذ ) ىلإ  امو  رهشلاو  مويلا  بسح   ) تامولعملا ريراقتل  ينمزلا  لصافلا  ناددحت  نيتمئاق  ىلع  يوتحي  بسح  عيمجتلا  .)
نآلا هضرع  ديرت  يذلا  ينايبلا  مسرلا  رتخا  ططخملا  - عون 
طقف تايواحلل  حاتم   ) تانايبلا نم  رخأتملا  وأ  مدقتملا  ءزجلا  ضرعل  رتخا  رخأتم -  مدقتم /  y)

ةينايبلا موسرلاو  تاططخملا  لوح  ليصافت 
معدي  BSC Designer تاططخملا نم  عاونأ  ةدع  .

ةميق ريغتت  فيك  ينايبلا  مسرلا  حضوي  تقولا  ططخم   KPI اًضيأ فدهلاو  ةيساسألا  ميقلا  ضرع  متي  ينايبلا ،  مسرلا  ىلع  .تقولا  رورمب  .
ميق ضرعي  .سايقلا ططخم   KPI اًضيأ فدهلاو  ةيساسألا  ميقلا  ضرع  متي  .ميوقتلا  يف  ددحملا  خيراتلل  .

ءادألا باسحل  ةمدختسملا  ةغيصلا  ىلإ  ريشي  نيسحتلا  .
ةينمز ةرتف  لالخ  ددحملا  يسيئرلا  ءادألا  رشؤمل  مدقتلاو  ءادألا  ةميق  ريغتت  فيك  تاططخملا  هذه  حضوت  مدقتلا  ءادألا و  .
ةيولع تايواح  ةدع  يف  وأ  ةدحاو  ةيواح  يف  ةيسيئر  ءادأ  تارشؤم  ةدع  ءادأ  ةنراقم  ىلإ  جاتحت  امدنع  ًاديفم  يرئادلا  يطيطختلا  مسرلا  نوكي  يرئاد  .
ةميقو خيراتلا  ميقلا  لودج  ضرعي  ميقلا   KPI خيراوتلا هذهل  ةلصلا  تاذ  .
ةددحم ةيواح  لخاد  ةيسيئرلا  ءادألا  تارشؤم  عيمج  نازوأ  ينايبلا  مسرلا  اذه  ضرعي  .نزولا 
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