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 المستخلص

تهدف الدراسة  للةت تيةِ ال ال ةلى دِةت طار ِ الة ل ال الةاول الِ لامسة ل الِية دال ل اةت تتي ةا اسة اات   اول لطار      

ل لشكِ ُ البحثل ِ  فل اضةلِل ليةام و ااسةال ت اتات ةاو لطار  ال كِية  المِالهةا لةل لبةل الاةا ِ ل 
، لْذ ت ِثَّ ال كال فل

ةةا عُّةةُد ق دِةةت لةةةلرل اام ِةةا  ِالِاةةاع يل الِال ةة ل اّ ةةا الِال ةة ل الا ملةة  دِةةت لطار ل اللاةةداول اال ةةةاطع ل ال ا  ِ ال ةة ل، ل

 .ل تي ال ااس اات    اول ال تااي  ل اتا  و األطاى الِي دا 

ة  لِةةةتاداو   ال حا ة  مةدف البحةث ااا بةار ااضة ات  تةوَّ اا  ةار لةةتح سية و اا الة  ااسةا ال ةاِح لِشةال  ال ال 

ع  اللالح ات لالز لحااظ  ااسا لحاً لِبحث، لذ ت و  تا  و اطال  ل اتادعو اسِلذج لحل الِشةكاو ال ةت التي     اال ِد

تيةل ا ها ال لاست الب ئ   اااج ِاد ة  لااة ،  SBSC)تلاجه  لل اا  تةِ و ِ ال  دالاو ل لامس  لي دال  )

 سلاى الاست لِ   ا  لال  .

صل للت ل ِلد  لل   هةاو ال كِية ل ع  ةت الِةدعاعل رىعة ً للةت  ،ااسة ت اجاوالد تُّو  ال ل  عةد للج  هةاإ ل َّ تحدُّ  ِ لةا  ام

هةاول، لِةةا ل َّ ِ الة  ال الةاو الِ لامسةة  الِية دال  تيةة  ِل  ُِّ ةة ل الِلج  ِها ل ِية تل ال كةال فل ال ُِ طاا ة ُّ دةد ً تيةة  

 ِا  الِاةاع ي الِال ة  ااةا ، الةالا ل ةاا األطاى لااع ي األطاى الِال   اّ ا الِال   ل اً ليدِّ الي ل  التاشةئ  دةل اسة 

ااسةة ياط  لةةل لِ ةةزاو اسةة اات   او اللاةةداو اال ةةةاطع  الِ بت ةةا  اةةت    اللاةةد  اال ةةةاطع  الااّبةة  إ اتحيةة ت ، لذ

اةارما  دِ هةا ا  تخاةا ،ذاو ال ال  لح ُللِّ ِ ٍد لل اِ اط ِ ال  ال الاو الِ لامس  الِي دال  اااِ  ةاط دةل د لِهةا

لل تِية ت تكةال ف الِت  ةاو اا الِةدلاو ِشةكل لية ِا، ااْ  ا تالةزِّ ام ِالهةا دِةت تِية ت ال كةال ف ااةا، ِةل 

 ال ال ز دِت تادعو لت  او اادلاو ل ِ  ز  تِب ت ل  ِ باو الزِا ل ااا  اجاتهو.

 

ِ الة  ال الةاو الِ لامسة  الِية دال ، تِية ت ال كةال ف، اسة اات   او لطار  ال كةال ف، جةةلط   : الكلماات المفتايياة

 .الِت  او
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Abstract 

     The study aims to shed light on the role of the sustainable balanced scorecard in 

implementing cost management strategies, as the research problem is represented in the 

weak clarity of the concepts, methods and techniques of cost management and its 

neglect by those in charge of managing the Iraqi economic units, which indicates a lack 

of attention to the financial and non-financial strategic measures necessary to 

implement the strategy. Competitiveness and sustainable performance evaluation. 

 In order to achieve the goal of the research and to test its hypotheses, the Wasit Textile 

and Knitting Factory of the General Company for Textile and Leather Industries, 

located in the center of Wasit Governorate, was chosen as a research subject. All, 

whether quantitative or financial. 

 A set of conclusions has been reached, the most important of which are: The 

identification of cost drivers gives managers a view of several methods they use to 

reduce costs and the quantity of vectors, and the sustainable balanced scorecard uses 

both financial and non-financial performance measures to bridge the gap arising from 

the use of financial measures only. Performance and improvement, as the economic 

unit wishing to benefit from the advantages of the strategies of the adopted economic 

units related to every dimension of the sustainable balanced scorecard and to stay away 
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from its shortcomings, must take care of reducing the costs of products or services on 

an ongoing basis, and not focus its attention on reducing costs only Rather, it focuses 

on providing distinguished products and services that meet the requirements and needs 

of customers. 

 

Keywords: sustainable balanced scorecard, cost reduction, cost management strategies, 

product quality 

 

 

  : المقدمة

 ال دعةةد لةةل تلاجةة ا  مةةاا الِلضةةلء جةةاى ِِ ال ةة  ال حةةدعاو ال ةةت 

اللاةةداو اال ةةةاطع  ال اال ةة  ِيةةبت ال ي  ةةااو اةةت ِ ئةة  ال ةةةت ح 

ةْل  ْل تاد  اةت تكتلللج ةا الِ ِللةاو لةالا ا ِةد لل الحدعث  الا تب   لل

   لاضةح اجةااىاو ت ةِل ِاا هةا اس ااهةا اةت سةلق الِتاايةة ، لذ 

متةةاع دةةد  دلالةةل عتبيةةت دِةةت اللاةةداو اال ةةةاطع  ااةةاما ِتظةةا 

امِهةا لةدرتها دِةت لس ةاج اتيةلع  لت  ةاو تِبةت طِبةاو  ،ااد بةار

ةْل اجةل الت ةاِ اةت  ْل ا ث الي ا طا  الِياا ِال لط  لل الزِا ل لل

تحا ةة  اا ةةل اطاى لِكةةل ، لةةالا اصةةبل لزالةةاً دِ هةةا اةةت الللةةت 

الحاضةةا ا  ت ِةةل تحةةت لظِةة  التظةةا  ال ةةالِت ليةةا  تِيةة ت 

لِِيةةادد  دِةةت تكةةال ف لت  اتهةةا اتحا ةة  ل ةةداو رِةةل ل اللةة  

اارتاةةةاى ِالةةةةةتاداو الِحِ ةةةة  ات لرمةةةا امعةةةةاط  لةةةةدرتها دِةةةةت 

 الِتااي .

الكةةةت ت ةةةِل اللاةةةداو اال ةةةةاطع  ِااىمةةةا اةةةت سةةةلق 

الِتااي  عِكتهةا ا  ت بةح اسة اات   او لِ ِية  لثـــــةـل اسة اات     

اا اسة اات     تِــــةـاعز  ،اا اس اات     ال ال ةز ،ل اط  الكـــــــــِي 

ّــــةةةةـ ا ا َّ اتبةةةةاء ااةةةةدا ااسةةةة اات   او ا ع تةةةةت  ،ِت  ةةةةاوال

ِ الةة  ال الةةاو سةةهِت اااةةد ِال ةةاار  دةةد  اام ِةةا  ِةةاألااا، 

الِ لامسةة  اةةت لد ةةاى تةةةلر دِةةا عِكةةل ا  تكةةل  دِ ةة  اللاةةداو 

اال ةاطع  ات الِي ابل، لكل ماا الاةدر لةل الِيةامِ  لةو عِتةح لةل 

بةةاو االِتاايةة  اةةت الب ئةة  ( اِةة ل ال اBCSِ) ظهةةلر ا ةةل  ِةة ل

الدااِ   االِارج   ل ِا اللاداو، ا ث لا  ل ِا الي ل  اثةا دِةت 

لةاا  اسة اات   ا لِِية ابل، اس اات   اتها ل خاا للل ةاً اطاراً تتااية اً 

اس هةةاج ِ الةة  دالةةاو ل لامسةة   اِةةد لِلاةةداو اال ةةةاطع  لةةل

اج ِاد ةة  ليةة دال  ت ِةةل دِةةت طلةةو اِ ةةاط ااسةة دال  )الب ئ ةة  اا

ااال ةاطع ( لةل اةا  تةةِ و ِ الة  دالةاو ل لامسة  لية دال  

طلةةةو ل ةةةاعا ااِ ةةةاط ااسةةة دال  )الب ئ ةةة  اااج ِاد ةةة   ت  ةةةِل

ااال ةةةاطع ( ِالب الةة  األساسةة   ِةةة اّ  رىعةة  ارسةةال  اامةةداف 

دةل طاعاهةا اس اات    ، ات ب اهةا ِلضةح لرشةااو الاةاع ي عة و 

ال ةةةِ و اااس ةةاج االبحةةث اال  ةةلعا اشةةااع ال ةةالِ ل اةةت اليةةا  

 اال يلع  االِحاسب  ات دِِ   تِي ت ال كال ف.

البحةث جةاى ل يةِا ال ةلى دِةت  ااإ  مةا ،دِ   اِتاى دِت لا تاد  

ال ت ِاتت تشةكل ضةاار  ا ِ ة  اةت  ،ددط لل تات او لطار  ال كِي 

ال ي ةةااو اال  ةةلراو الحال ةة  اِ ةةا  ل ي ةة  اسةة  ِالها اةةت   للاجهةة

تدد و س اِ الشال  لحل  البحث دل طاع  تِي ت ال كال ف الةا  

قسام البحاث علا  ع د لل امو دلالل س ااها. اإلجل تحا ة  ذلةا، 

اسةة  اا  لته  ةة   الذ اةةةا اليةةةل األا  لتهةة فصااو  ةثالثاا

  اال ِِةت لِبحةث لةل ، اتتاا  اليةل الثاست ال است التظةاالبحث

اةةا  تايةة ِ  الةةت لبحثةة ل ااةة ا األا  لتهةةا ِاألسةةي اليِيةةي   

االتظاعةة  لب الةة  ال الةةاو الِ لامسةة  الِيةة دال  ادال هةةا ِ تي ةةا 

اسةة اات   او لطار  ال كةةال ف، ااا ةةااً جةةاى اليةةةل الثالةةث ل  ةةِتاً 

امةةو ااسةة ت اجاو اال لصةة او لةةل اةةا  لبحثةة لإ ااةة ا األا  

اُاةة و البحةةث ِاا ِةة   ، اجاو، اااةة ا الثةةاست ِال لصةة اوِااسةة ت

 الِةاطر ال اِ   ااألجتب  .

 

 الفصل األو  

 منهجية البحث ودراسات سابقة وما تميزت به الدراسة الحالية

ةةُز دِ ةة ل البحةةُث   ةةدق لته  ةة ُ البحةةثل الح ةةاُّ األسةةااُّ الةةا  عاتكل تُ ُّ

ةة ُ وق اسةة  ااُ  لته  ةة ل البحةة ، لةةاا سُّ ثل دِةةت ااةة ل الياةةااول ال ِِةةتق

 اآلت  إ

 

 مشكلةُ البحث    -1

ِل ليةةام و ااسةةال ت اتات ةةاو   ةةل لشةةكِ ُ البحةةثل ُِ ةة فل اضةةل
ت ِثَّ

لطار  ال كِيةةة  المِالهةةةةا لةةةل لبةةةةل الاةةةا ِ ل دِةةةةت لطار ل اللاةةةةداول 

ةةا عُّةةُد ق دِةةت لةةةلرل اام ِةةا  ِالِاةةاع يل   ِ اال ةةةاطع ل ال اال ةة ل، ل

و الِال  ل اّ ا الِال  ل الا ملة  ل تي ةال ااسة اات    اول ال تااية  ل اتا ة 

ةةةْت  األطاى الِيةةة دا ، لةةةاا دِةةةت ااةةة ل الِشةةةكِ  الِ ااضةةة ل ُدالضُّ

تيةةاىاوي عِكةةل اْ  تُثةةار اةةت مةةاا اليةة اقل، عيةة ت البااثةةا  ل جاِةة ل 

ْل اا ل ماا البحث، امت لاآلتتإ  دتها لل

لةةا ااجةة ُ ال الةة ل ِةة ل ِ الةة ل ال الةةاول الِ لامسةة ل الِيةة دال ل  .1

 ااس اات   او لطار  ال كال ف؟
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لةةةةا لةةةةدا ت ب ةةةةُ  اللاةةةةداول اال ةةةةةاطع ل ال اال ةةةة ل لب الةةةة ل   .2

ال الةةةةاول الِ لامسةةةة ل الِيةةةة دال ل ل تي ةةةةال اسةةةة اات   اول لطار ل 

؟  ال كال فل

ٍِ لب الةةة ل ال الةةةاول   .3 لةةةا لةةةدا للكاس ةةة ل تاةةةدعول اسِةةةلذٍج لا ةةةا

ةةةتاد  ل  الِ لامسةةة ل الِيةةة دال ل اةةةت اللاةةةداول اال ةةةةاطْع ل الة 

؟ال اال   ل ل تي   ال اس اات   اول لطار ل ال كال فل

 

 أهداُف البحث   -2

ااااً لِِشكِ ل اال  ياىاول الِ ااا ل، اإ  البُّحث عهدف اساساً للةت  

تسليط  الضوء  عل  إمكانية  تطبيق  استراتيجيات  إدارة التكاليف  في 

لةةل اةةا  ت ب ةة  ِ الةة ل ال الةةاول الوياادات  اتقتصااادية  العراقيااة  

لةةالا  لِيةة دال ل  تحِ ِهةةا ا ةةاً دةةل الهةةدفل األسةةاا،الِ لامسةة ل ا

 عي ت البااثا  للت تحا  ل األمدافل الياد  ل اآلت   امتإ

طراس ُ األُسي التظاع ة ل االيِيةي   ل لب الة ل ال الةاول الِ لامسة ل  .1

الِي دال  اتحِ ِها ا اً دل لضاا  ُِ دل ااس دال ل لِحاارلمةا 

 األساا.

 اال ةةةةاطع  ل ال اال  ةةة ل ِاسةةة  ِا  ِ الةةة ل تا ةةة و اطاى اللاةةةداول   .2

ال الةةاول الِ لامسةة ل الِيةة دال ل اةةت تتي ةةال اسةة اات    اول لطار ل 

.  ال  كال فل

ٍِ للب ال ل ال الاول الِ لامس ل الِي دال ل ات   .3 تادعُو اسِلذٍج لا ا

ةةةةةتاد   ل ل تي ةةةةةا اسةةةةة اات   اول لطار ل  اللاةةةةةداول ال اال  ةةةةة  الة 

؟  ال  كال فل

 

 أهّمية البحث   -3

دق البحةث امِ   ة ُ لةل امِ   ة  ال  ةاق لِلضةلٍء عُيةهو اةت اةلِّ    ِ عي ُّ

لشةكٍِ  اال  ة  تلاجة  اللاةةداو اال ةةاطع  ال الِ ة  ِةةلر  دالةة  

االلاداو اال ةةاطع  ال اال ة  ِةةلر  ااصة ، لةل اا )ت ب ة  

ر ال كتلللجت  ِ ال  ال الاو الِ لامس  الِي دال (، ايت ظل  ال  ل 

لِتااي ، اصبل لل ال اار  اس  ِا  تات او لطارعة  امعاط  اد   ا

ادعثةة  لا ةةاا ال كةةال ف اتا ةة و األطاى ِةةةلر  الثةةا طل ةة ، ا ل اشةة د 

الاةااراو اااسة يا  األلثةةل لِِةلارط، ا ُِةد  لةةل ت ب ة  األسِةةلذج 

ةةاط  لةةل لبةةل اللاةةد    ِ الِا ةةاِ اِ ةةا  ااسةة ياط  لتةة  ا ِةةا لةةل تُّةةو  اد ُّ

ط  ال ةت سةلف  اال ةاطع  لحل  البحث دل طاع  ال حي تاو الِ  د 

 ع  يها ماا األسِلذج لِت  اتها. 

 

 فرضياُت البحث   -4

 عي تُد البحُث للت الياض   األساا األت  إ

ٍِ ل  ب ةة ل ِ الةة ل ال الةةاول الِ لامسةة ل  للكاس ةة ُ تاةةدعول اسِةةلذٍج لا ةةا

اول الِيةةةة دال ل ل تي ةةةةال اسةةةة اات   اول لطار ل ال  كةةةةال فل اةةةةت اللاةةةةد

 اال ةاطع ل الةتاد   ل ال اال   .

 

 منهج البحث -5

 ل حا  ل امداف البحث س  ُو  اد ِاط الِتامو اآلت  إ

ةْل 1 . الِتهُو ااس تباطتإ ات اسة  اا ل ال اسةتل الت ظةا َّ لِبحةثل لل

ةةةلُّ الِةةةةاطرل ااألطِ ةةةاول ذاول  اةةةا ل اسةةة تباط األاكةةةارل ااآلراىل لل

ةلل للةت اسة ت اجاٍو سظاعةٍ  ال ال ل ِِلضةلءل البحةثل.  ِي ة ُ ال َّلصق

راته تُّددُو ااكارُّ البااث  ا.ِل اتةل 

. الِةتهُو اللصةيت ال حِ ِةتإ اةت اصةفل طب  ة ل لجةااىاول ت ب ة  2

ِ الةة ل ال الةةاول الِ لامسةة ل الِيةة دال ل ل تي ةةال اسةة اات   او لطار ل 

 ال كال فل ات اللاداول اال ةاطع ل ال اال  ل.

ٍِ لب الةةة ل . الِةةةتهُو 3 ال  اعبةةةتإ لةةةل اةةةا ل تاةةةدعول اسِةةةلذٍج لا ةةةا

ال الاول الِ لامس ل الِي دال ل ل تي ال اس اات   اول لطار ل ال  كةال فل 

 ات اللاد ل اال ةاطع ل لحل  البحثل.

 

 مجتمُع البحث  ومحّل تطبيقه    -6

ةةةةثَّاً ِاللاةةةةداول   تُّةةةةو  اسةةةة هداُف الا ةةةةاءل الةةةةةتادتَّ ال االةةةةتَّ لُّ ُِّ

اذلةا ألمِ  ة  مةاا  ،ل ةاطع ل الةةتاد  ل ال اال ة ل لِ  ِةٍح لِبحةثاا

الا اءل ات ال تِ  ل اال ةاطع ل لِبِد، ا ا دةل تخث ااتلة  لالكب ةا ل اةت 

ةْل لِِ يةاٍو صةتاد ٍ   الب ئ ل اصح ل اإلسيا ل دل طاع ل لةا ت اُاة ُ لل

لِ ِيٍ  ترثُا اةت الب ئة ل ِِِ ِةفل اشةكاللها ادتاصةالما، اسظةااً لكبةال 

طل شالاتل ل اص  لِ ل تي  ل  ل اا ُّ ماا البحثل، ا ول ماا الا اءل ات د 

 تُّو  اا  اُر لةتح سي و اا ال  ااسا لحاً لِبحثل.

 

 يدوُد البحث   -7

. الحداُط الِكاس  ُإ ت ِث ُل الحداُط الِكاس  ُ ات لةتح سية و اا الة  1

.  ااسا اللال  ل ات لدعت ل الكلول لالزُّ لحااظ ل ااسال

دِةت الب اسةاول الِال ة ل االكشةلااول . الحداُط الزلاس ة ُإ تُّةوَّ ااد ِةاُط 2

 (.2019 - 2016ال ا د ل لةتح سي و اا ال  ااسا )

 

 أسلوُب جمع  البيانات   -8

ةلُّ   ُ هةا لل  ِ اد ِد البااثا  دِت س اجاول الُك  ةابل االبةااث ل ال ةت تُّةو  ج

ة لإ ِالُك ةتل، االِ ةاول،  الِةاطرل األجتب   اال اِ  ل الِِ ِية  الِ ِثِ 

ةةِ  ِِلضةةلءل  ، ااألطةةارعلل ال ِِ ةة ل، االبحةةللل ذاو الةِّ االاسةةا لل

ْتها دِت شبك ل الِ ِللاول الدال  ل  )األس اسةت(، البحث. الا لتشلر لل

إلّتاى ال است التظا  لل البحةث، ا ةاً دةل الحيةاِاول الِ ال ة ل 

11                (9-29)



 

 
 

 2022آب   ........دور بطاقة   –عباس و مريم   مجلة كلية الكوت الجامعة
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة " نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص" واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 

 
اال اةةةارعال االكشةةةلااول الِال ةةة ل ال ا ةةةد ل لِشةةةال ل الةةةةتاد  ل ل ةةةداس اً 

االِاةةةاِاول الشِةةةة  ل لةةةح لةةةدعا  األليةةةا ل اليةةةرالت الُشةةة ُّت 

ِةت االلاداول اإلطارع ل االيت  ل ات الشال ، ألجل لّتاى ال اسةت ال ِ

 لت .

 

 متغيِّرات البحث    -9

 ت ِث ُل ل ي ااُو البحثل ِاآلتتإ

ُِ ي  ا الِي اُلإ ِ ال ُ ال الاول الِ لامس ل الِي دال ل. .1   ال

2.  . ُِ ي ُِّا ال اُِحإ اس اات   اُو لطار ل ال كال فل  ال

 

 الفصل الثاني 

 المبحث األو 

المساتدامة األسس الفلسفية والنظرية لبطاقة العالماات المتوازناة 

 وعالقتها باستراتيجيات إدارة التكاليف

ظهةةاو اةةت ال اةةد األا ةةا لةةل الاةةا  ال شةةاعل ِ الةة  ال الةةاو 

الِ لامسةةة  الِيةةة دال  اال ةةةت لةةةل الِي ةةةا  اْ  تحةةةل  الِشةةةكاو 

اإلطارعةةةةة  جِ  هةةةةةا، لْذ تُ ةةةةةد  مةةةةةا  األطا  س ةةةةةاج ااكةةةةةار ُلةةةةةل  لةةةةةل 

(Kaplan&Nortonالِةةةةةا )ما ااكارمِةةةةةا اةةةةةل  ع ِ الةةةةة  ل دةةةةةزَّ

ال الاو الِ لامس ، اتي ت اللاد  اال ةاطع  لتا ملل ِ  ةد ألطا  

تهةا لةل تاِ ةل الي ةل  ِة ل اللدةلط ال ةت تاةةد لها اإلطار   ااسةِلب عُِك 

اةل  ااسة دال  اِة ل اللالةح الِِِةلا اةت اللاةد  اال ةةاطع  لةةل 

ْو ااةا  دِِ اتهةا ااسشة  ها الِيةة ِا .  اةت اليةتلاو األا ةا  سُّيَّةةاُّ

لةةة طار  الب ئ ةةة    اسظِةةة  دةةةد   ، دعةةةد لةةةل اللاةةةداو اال ةةةةاطع ال

( لةةل اجةةل ISO14000) ،EMAS،SA8000اااج ِاد ةة  لثةةل 

اإلطار  االالاِةةةة  دِةةةةةت الا ةةةةاعا ال ةةةةةت لهةةةةا دالةةةةة  ِااسةةةةة دال  

(Sustainability الح ذلا اإ َّ األسظِ  اإلطارعة  ّالبةاً لةا تتيةا ،)

 إ [1]ليبب ل مِالِدط لة ا  ات اللاد  اال ةاطع  

ل َّ ال دعةد لةل األسظِة  اإلطارعةة  تُتيَّةاُّ اةت الِية لا ال شةةي ِت،  -اااً 

 ا  اسها ا تاتبا ِال ِ  ا ااس اات  ت الطار  اللاد  اال ةاطع .

ل َّ مةةا  األسظِةة  اإلطارعةة  ّالبةةا لةةا تُتيَّةةاُّ ِشةةكل لتيةةةل دةةل  إثاس ةةاً  

بةةةل اإلطارتةةة ل ال ِ ةةةةا األسظِةةة  اإلطارعةةة  ال اِ دعةةة  الِ ب اةةةة  لةةةل ل

 االلس ت لِالاِ  دِت األدِا .

ل َّ مةةات ل الِشةةكِ  ل اةةت للضةةلء اإلطار  الِيةة دال  عُ ةةدا  سةةبباً  

سةةا لةةداا لِبحةةث Kaplan&Nortonر  يةةاً دتةةد لةةل لةةل ) ( ل كل 

التلدت، لذ تُّو  ت ةلعا األطا  االِته  ة  اإلطارعة  ال اِ دعة  الِ اااة  

( للةت Kaplan&Norton( لـةـ)BSC) ِب ال  ال الاو الِ لامس 

تب ِةةـب ال  ال الةةاو الِ لامسةة   ِ (، اعُّةة ُو  SBSCالِيةة دال  ) لةةا عيةة

 BSCطلو األمةداف الب ئ ة  اااج ِاد ة  ضةِل األِ ةاط األرِ ة  لةـ 

دتةةدلا تكةةل  اةةت لاااِهةةا األالةةت لةةل تبت ةةت ااسةة دال ، ا ةةث تاةةل  

ل  ألدِالهةا ال ةت اللاد  اال ةاطع  ِإا  ار امةو لد بةاراو ااسة دا

، الةح معةاط  BSCعِكل تتي اما ِت اِ، ثو تاةل  ِإطراجهةا اةت ِ ةد 

اس دال  اللاد  اال ةاطع  ل ةبل دتةةااً ر  يةاً ع ةِل س ااهةا، 

لْذ لس ها ت  ف ِ داً لتيةاً لِِ اع ا الب ئ   اااج ِاد   اتاِا ماا 

لةةل اةةا  دالةةاو اليةةبت  BSCاألِ ةةاط ِلجهةةاو سظةةا ااةةاا لةةـ 

الت   ةة ، اسةة  اً ل حا ةة  امةةداف مةةاا الِبحةةث، تُّةةو  تايةة ِ  دِةةت ا

 :الياااو الا  ي  اآلت  

 

 : نشأة بطاقة العالمات المتوازنة ومفهومها:2-2-1

( 1992اكا  ِ ال  ال الةاو الِ لامسة  ِةداو اةت ااا ةل دةا  ) ل َّ  

( لاالهِةةا اةةل  ِ الةة  ال الةةاو (Kaplan&Nortonدتةةدلا سشةةا

ةد )(HBRالِ لامس  اةت ل ِ ة   ( ا   Kaplan&Norton(، لِةا ال 

BSC ،لْذ ِةةدا  تةةلا ا طاعاةة  الثةةا شةةِلا لا ةةاا األطاى ال تظ ِةةت

(Norton & Kaplan الِاالةة  ِكِِةة  لةةا عِكتةةا ل اسةة  مةةل لةةا )

 اا عِكتا الحةل  دِ   ، ثو تُّو  ذلا  ات الِاال  سييها ) اسظِ  الا

ِشةةةةد  دِةةةةت سةةةةِلع الِةةةةدعاعل  اةةةةت اللاةةةةد  اال ةةةةةاطع  تةةةةرثا

االِلظي ل(، ثو ذلاا الِااع ي الِال   االِحاسب  ، لثل ال ا ةد دِةت 

ااسةة ثِار ااسةة ار اليا ةةد ، اال ةةت لةةد ت ةةاع دالةةاو اا لشةةاراو 

ةة  ل  زعةةز ال  ةةلعا الِيةة ِا ااإلِةةداء، اّ امةةا(  الةةا   ،[2]لظِِ 

(Kaplan&Nortonلعا م  ِ )  ا  األطاBSC  ال ت ت تةاا  ل ةلط

اهةت تُـ ـــــــــــــــــةـدَّ اطا  [،3]اس  ِا  اسظِ  ل اا اإلطاى ال اِ دع 

ـــــــــــــــــــــةةـُل الـلاةةـد  االـ ةاطعةةـ   إلطار  األطاى االـ ـةةـت تـِك 

اسةةة اات    ها ل تي ةةةا لةةةـل تـاجةةةـِ  رىعةةة  اللاةةةد  االـ ـةاطعـةةةـ  ا

طا دِةت ا   لبةار الِةدعاعل ع ةت  لِا[،4] ـاِـ دعـ  ــاتـها الدـِِـ  شد 

راا ِ الةة  ال الةةاو الِ لامسةة  ِح ةةث ع ةةت اْ  تخاةةا اةةت  اْ  ع ةةلِّ

ط ، اال ةةـاالا اْ  ت  لُّ ارِ ةة  اسةةلاء لةةل الحيةةبا  لاةةاع ي ل  ةةد  َِّ  ةة

 إ[2الِااع ي ]

-2 ل ةةةف ستظةةةا للةةةت اصةةةحاب الِةةةةِح ؟ المقااااييس المالياااة: -1

مقاااااييس األعمااااا   -3 ل ةةةةف عااسةةةا الزِةةةةا ل؟ مقااااييس الزبااااا ن:

مةل  مقاييس اإلبادا  والاتعلّم: -4 لا الا  ع ت ا  س ات ؟ الداخلية:

 عِكتتا ااس ِاار ات ال حي ل ااِ  الا ِ ؟

ل ِلدة  لةل لاةاع ي  إذ عرفت بطاقاة العالماات المتوازناة بأنهاا:

ف  األطاى ال ت تلا ا رىع  شالِ  لِلاد  اال ةاطع  لل اةا  ال  ةا 

دِت امداف الِيامِ ل ارضا الزِا ل االِلظي ل اطاا   تحية ل 

( .Kieso et alللةا )[، 5] ال ِِ او الدااِ   لِلاداو اال ةةاطع 

سظةا  ااد دااها ِخسها سهو لةدلو الِاةاع ي الِال ة  اّ ةا الِال ة  اةت 

ل كالةةل عةةاِا ِةة ل لا ةةاا األطاى ااألمةةداف ااسةة اات     لِلاةةد  
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 ( بأنهااا.Garrison et alاةةت اةة ل دااهةةا )[، 6]اال ةةةاطع  

ل ِلدةةة  ل كالِةةة  لةةةل لاةةةاع ي األطاى الِيةةة ِد  لةةةل اسةةة اات     

 .[7اال ةاطع  ]اللاد  

ا تاد   عِكل ت اعف ِ ال  ال الةاو الِ لامسة  ِخسهةا اطا  تيةادد    ِ ل

دِت تاجِ  ااسة اات     الِ بتةا  لةل لبةل اللاةد  اال ةةاطع  للةت 

دِةةل ا ِةةت لا ةةا  ِةةال ِ  ا ال تي ةةا  )ال شةةي ِت( ل اةةدعو لاةةاع ي 

عِكل لل االها تا  و التشاط ال اس  ال اا  لدا س ةاِ الِ  ة  اا 

ع   ل ا   اطا  ِ الة  ال الةاو الِ لامسة  ال ةت تية  ِِها ددلها، لْذ 

اللاد  اال ةاطع إ )الزِةا ل، اال ِِ ةاو الدااِ ة ، االة  ِو االتِةل، 

االِالت( ا اً دل الب د الب ئت اااج ِادت لةل اةا  لضةاا  ِ ةد 

ااسةة دال  لب الةة  ال الةةاو الِ لامسةة . لِةةا ا َّ متةةاع لاااةةل دةةد   

 ال  ال الاو الِ ةلام  اظهةلر ااسة دال  ال ةت لطو للت ت لعا ِ

 س شك ل لحلر التااش ات الياا  الااطل .

رو ِ الةة   : مرايال تطاّور بطاقاة العالماات المتوازناة2-2-2 ت ةل 

ال الاو الِ لامس  ال ت ظهاو ات تية  تاو الاةا  الِاضةت ِ ةد   

طاى اج ا  ِ د اْ  ااظت اللاد  اال ةةاطع  اس هةا ّ ةا ُلاضة   لة 

ات الب ال ، لْذ ِةداو ِاسة  ِالها لةـتظا  اطار  لة ي ل  ةلعا اإلطاى 

رو ل  ةة ف للةةت امةةدااها لطةةاراً لِ ي  ةةا ال تظ ِةةت،  ااةةا، ِةةل ت ةةل 

 إ (1الِا للضح  ِالشكل )لاست ِ ئ   ااج ِاد   الالا لضاا  ج

 

[8]( يوضح التطّور التاريخي لبطاقة العالمات المتوازنة 1الشكل )  

 

ُل ا   متالا تي ااو دد   دِةت ِ الة  ال الةاو  (1لل الشكل ) عُّ َّ ل

الِ لامس  لتا ظهلرمةا اةت ال ية  تاو ا ةت ظهةاو ِخرِ ة  اج ةا  

ظةةةا  لا ةةةاا األطاى، ثُةةةو  الِِةةةت ِ  ةةةها الةةةب ت ِاسةةة  ِالها لةةةـ س

رْو ل حا ة  ،اس  ِِت لِدال لاسة اات     ّاعةاو اللاةد   ثُةوَّ ت ةل 

رو للت ِ ال  ال الاو الِ لامس  ثو لضاا   اال ةاطع  للت اْ  ت ل 

ل الب ةةد الب ئةةت   ِ ِ ةةد اةةالي لهةةا لةةل لبةةل البةةااث ل االك ةةاب ع  ةة

اااج ِةةادت، ا ِةةت الةةاّو لةةل ظهةةلر ِ الةة  ال الةةاو الِ لامسةة  

 Kaplanِخرِ ةة  اج ةةا  اا ا َّ ال  ةةل األا  الةةا  لُّدَّلةة  ُلةةل  لةةل 

&Norton) عية ت ل حا اة ،  اعا اِ ا   لكةلِّ ُِ ةٍد مةداً  1992 ( دا

اتُ ةةد  ِ الةة  ال الةةاو الِ لامسةة  لةةل ال  ةةل األا  لي ةةد  لِِاةةاع ي 

ةةُل ال اةةد   الةةا  عحةةدل اةةت  ال شةةي ِ   ال ةةت ت ةةد لاةةاع ي ر  يةة  تلضِّ

ال ِِ او ال شي ِ   لِلاد  اال ةاطع  الل ثو تحي ل لطا ها، الكت ها 

ةةا ال  ةل الثةةاست دِةةت ضة  ي  اةةت  اصةف ااسةة اات     اال ي  ةا، ال 

ر اسة  ِا  ِ الة  ال الةاو  الاّو لْل اس   عُ دَّ الِي اِ الا  ي ل  ل 

لا  اس ةةةة ُ عُي  ِـــةةةةـل ل ةةةةزى لةةةةل ااسةةةة اات      ،الِ ــــــةةةةـلامس 

ُز دِةةت ِ ةةت اإلجةةااىاو )لاةةاع ي اإلطاى الا  يةة (  اعــــــــــةةـالِّ

ةةة  ِاللاةةةد  ااةةةا، ل  لس هةةةا لةةةوُّ   تُاةةةْو ِاام ِةةةا  ِااسةةة اات     الِاص 

اال ةاطع . ات ا ل ا َّ ال  ل الثالةث دِةت الةاّو لةل اس ة  عية  ِل 

الِاع   ااس اات     ال ت تُ د  سا ة  اارتكةام لِلاةد  اال ةةاطع  

ل تح اجهِةا اِّةت عاإل  اس ها ت  امل الب دعل الب ئةت اااج ِةادت الِةا

لةاو اللاد  اال ةاطع  ، لْذ عُ د  الب د الب ئت اااج ِةادت لةل الِحا 

األساا أل  ااد  ال ةاطع  تاّت ات ااسة ِاار االباةاى االتِةل، 

لذ ظها ال  ل الااِح لِلاجه  ااس اةاطاو الِلجة  لب الة  ال الةاو 

الِ لامس  مل ت امِهةا لِب ةدعل )الب ئةت اااج ِةادت(، سظةاا لحاجة  

طع  لهاا التلء لل األِ اط، لْذ تُ د  ِ الة  ال دعد لل اللاداو اال ةا

ال الاو الِ لامس  اطا  لابلل  ااس  ِا ، امت لت شا  دِت س اق 
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ااسح. لْذ اظهاو ااس  اداو الحدعث  ا   ما  األطا  عُّ ُو  اس  ِالها 

% لل اللاداو اال ةاطع ، اتُّو  ت ةلعا سِةلذج 50لل لبل الالت 

BSC  ل ةبـلSBSC. 

اضةةاا  ااسةة دال  للةةت ِ الةة  ال الةةاو الِ لامسةة  عُّةة ُو  لةةل اجةةل  

ةِ  التها  ة  لةـ  ت اعف اس دال  اللاةد  اال ةةاطع  دِةت اس هةا الِحة 

(TBL2  امةةةت تشةةة ا للةةةت ضةةةاار  لاادةةةا  ال ةةةخث ااو الب ئ ةةة ،)

 اااج ِاد ةة  ا ةةا دةةل الِاةةاع ي الِال ةة ، اةةت اةة ل ا   الهــــةةـدف

األِ اط جِ  ـــةـاً اةت الةت اااــةـد  زالا  ي لاس دال  مل ت زعـــــ

اّالباً لةا عُّة ُو  لضةاا  ااسة دال  للةت ال لاسةت األلثةا  )ا   طل ها(،

[، 10امِ   ا  ااس اات   او ل ةد الدراسة  لِلاةداو اال ةةاطع  ]

ل   لضاا  لااع ي ااس دال  جِ  اً لألِ اط األرِ   لب ال  ال الاو 

اس او الِِ ِي  إلدداط ِ الة  ال الةاو الِ لامس  عِتل الادر  ااإللك

 (إ1لِا للضح  ِال دا  )[ ا11الِ لامس  الِي دال  ]

 [9] ( يبين نتا ج أَهّمية اتستدامة ألبعاد بطاقة العالمات المتوازنة1الجدو  )

 

ةةا  ِ سةةب  ع بةة َّل ا َّ لضةةاا  ِ ةةد ااسةة دال  لألِ ةةاط األرِ ةة  لب الةة   ل

ِ  ةة  اةةت  ال الةةاو الِ لامسةة  الةةاي لهةةو  اضةةاار  لِةةا لهةةا لةةل ام

تحا ةةة  التِةةةلِّ اةةةت ال لاسةةةت الب ئ ةةة  ااال ةةةةاطع  لةةةل اجةةةل الباةةةاى 

 اااس ِاار ألطل  لد   لِكت .

 

اساتراتيجيات : أبعاد بطاقة العالماات المتوازناة وعالقتهاا ب2-2-3

 إدارة التكاليف:

لةت لع لط اس  ِا  ال ات او الحدعث  ال ةت تشةارع اةت ت ةلعا األطاى  

 اال ةةاطع امطعاط الِتااية  ال الِ ة ، لذ تبتةت ال دعةد لةل اللاةداو 

لته اً جدعداً لا ةاا ات ةلعا اإلطاى دةل طاعة  ال كالةل ِة ل ِ الة  

اليبت االت     ل حا   ال الاو الِ لامس  الِي دال  لح لطا  تحِ ل 

اِ ةةاط ِ الةة  ال الةةاو  امةةوالزِةةا ل، لذ ع ةةد ِ ةةد الزِةةل  لةةل  ارضةة

للةةت ل ةةاا لطا هةةا  اال ةةةاطع الِ لامسةة  الِيةة دال  تيةة ت اللاةةد  

  رضةا الزِةا ل ع ةد ا ِاد بةارادال   ِالزِا ل اااعياى ِِ  ِباتهو 

لْذ ل   ل حا اهةةةا. اال ةةةةاطع ااةةةد األمةةةداف ال ةةةت تيةةة ت اللاةةةد  

لخطا  لددو ت ب ة  تحِ ةل اليةبت االت   ة  لكلسهةا  (SBSC)اس  ا 

 ِاألمةدافلال   اّ ا لال ة  ادالة  مةا  الِاةاع ي  لااع يت  ِل 

ااةةةةد  (3CEA)اليةةةة اات     لِلاةةةةد  اال ةةةةةاطع ، لذَّ تُ ةةةةدَّ لطا  

ااسةة اات     ال ةةت تِكةةل لةةل ال لصةةل الةةت رىعةة   )4TQM(لطااو

( (SBSCطاع  اِ ةاط الةـ    اال ةاطع  دلاامداف اّاعاو اللاد

  الاآلتتإ

 البعد المالي:  -1

عهةةدف مةةاا الب ةةد للةةت تحا ةة  معةةاط  اةةت اارِةةاِ االحةةةل  دِةةت  

لةاطر ارِاِ جدعد  لةل اةا  تةلا ا الحةة  اليةلل   الِتاسةب  ا 

تِيةة ت تكةةال ف اللاةةد  اال ةةةاطع  لةةل اةةا  اتبةةاء اسةة اات     

الا اط  ،لذ اس  ِِت ما  ااس اات     ِشكل ااسح ل ِي ت تكةال ف 

  الِهةاراو االِبةا  الِك يةب  اةت الِت و اتحي ل لياىتة  لةل اةا

اتِةةتل  ،لطاى ال ِةةل ااا ةةةار الةةت اإلس ةةاج االةة ِِا لةةل ال ةةالف

دِت ااس اج ِكِي  الةل لةل ِا ة  اللاةداو  الادر اللاد  اال ةاطع  

اال ةةاطع  الِتاايةة  اتظهةةا دالةة  الب ةد الِةةالت لب الةة  ال الةةاو 

ف ال ةةلط  دةةل  كةةال ِالِ لامسةة  الِيةة دال  لةةح الِرشةةااو الِاصةة  

الالا اس  ِا  سيب   ،طاع  اس  ِا  لرشااو ال ا د دِت ال لط 

تكال ف ال لط  للت الِب  او اس  ِا  الِرشةااو الِاصة  ِ كةال ف 

الةةةالا تكةةةال ف )متدسةةة   ،الِتةةةح الةةةالا اسةةة  ِا  ِةةةاالو ال ةةةلط 

ةةةا الِرشةةةااو الِاصةةة  ِاليشةةةل اال ِ ةةة ا اال ةةةةِ و لِِتةةة و(،  لَّ

ثةل دةةدط الِتااةةا الِاصة  ِال يةةلع  ا شةةكااا الِةارجت لِ كةةال ف ل

 ِل الِرشااو ذاو ال خث ا دِت الب د الِالت.االزِا ل اّ اما 

 

 . بعد الزبون:2

 َّ ِ د الزِل  ات ِ الة  ال الةاو الِ لامسة  الِية دال  لة  دالة  ل 

ف ِ ةةد دلْذ عهةة[،12]لةةح لطا  تحِ ةةل اليةةبت االت   ةة  ا ةةث علضةةل 

الزِل  للةت تحا ة  دةدط لةل األمةداف الِاتب ة  ِاضةا الزِةل ، لْذ 

بٌْعــــــــاااااااااااـد  

ن
الزبا 

 

يماااانح قيمااااة كبياااارة للزبااااا ن المحتملااااين وتصاااانف 

 المنافسين. 

 تعد مصدًرا لمعرفة رغبات وتوقعات الزبا ن.

 مساعدة أنظمة الرقابة، مسؤولية والشفافية.

 تساههم في اتمام )أنجاز( العمل بشكل صحيح.

د  
ااـ
اااا
اااا
ــا
ـــ
ـــ
بٌْع

ت 
ااا
اااا
اااا
ياا
مل
لع
ا

ية
خل
دا
ال

 

بٌْعـــااااـد  الااااتعلمّ 
 

وّ 
والنم

 

 الزبا ن.تساعد عل  ارضاء 

 تمنح نوعا من السهولة في تنفيذ العمل.

تقديم الدعم فاي بياان ووصاف قواعاد العمال للويادة 

 اتقتصادية .

 تدعم استمرارية الويدة اتقتصادية.

تشااارف فااي اجتااذاب المسااتثمرين علاا  المااد   

 البعيد.

ي
ال
لم
 ا
ـد 
ـــ
ـــ
ٌْعــ
لب
ا
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تلجد دال  ِ ل ماا الب د ااطا  تحِ ل اليبت االت     ا تدلا عكةل  

الهةةدف معةةاط  رضةةا الزِةةل  عِكةةل اسةة  ِا  الِرشةةااو لةةل اةةا  

لعةةةا  الِت  ةةاو اةةت الللةةت الِتاسةةت ااع ةةا تحيةة ل ال ِِ ةةاو 

  مةةةا  ل ،ف اليشةةةل الةةدااِت االِةةةارجتالدااِ ةة  لةةةل اةةا  تكةةةال 

ال ال  تكِل ات تحا   األمداف الا  ي  لب د الزِل  ل حا   رضةا 

الزِةةةل  امةةةاا لةةةا تهةةةدف لل ةةة  تكةةةال ف ال ةةةلط  لةةةل اةةةا  تةةةلا ا 

تية   ح ا ،[13]ِت  او للت الزِا ل ل ِب   اا  اجةاتهو ارّبةاتهو ال

لللت سيي  دتةد اللاد  اال ةاطع  ت ب   الثا لل اس اات     ات ا

ت الِها لح طباةاو لِ ِية  لةل الزِةا ل )لةل ذا  الةدال( لذ ت بة  

الا اط  ل حا   رضا الزِل  لل ذا   اس اات    اللاد  اال ةاطع  

جلط  اتكال ف   الدال الِحداط اا الِ لسا لل اا  تادعو لت و ذ

لذا لاسةت اللاةد  اال ةةاطع   تلتاسب . الا ات اصحاب الدال ال ال

لتةة و  ا عِتحهةااةةد  اةدلاو لِزِةا ل ا  الِ ةز اتة و اا تةةتح لت  ةت

لااِل مةاا ال ِ ةز الةا  عِتحة   الل ثو  جلط  دال  ،  ااعكل  ذ ،ااآ

ا  تكةل  ال الة  ِ تهِةا   ةاالِت و لِزِل  عكل  س ا ماا الِت و دال

  ذا الةدال ال ةالت ااةت مةا  ىماا الِت و عي   ح شةاا اا    ،طاطع 

ح اللاةد  اال ةةاطع  ت ب ة  اسة اات     ال ِةاعز ال ةت الحال  تي   

طاح الي ا ات ب  دتد  ألّاا تهدف ل اِ ل ال  ِو دِت الزِا ل 

ل ااةة  ل ِةة  الزِةةل  االيةة ا الةةا  عيةة   ح طا ةة  ااا اسةةا الةةلاى 

 لِ ال  ال  ارع .

ادةةا  ت بةة  اللاةةد  اال ةةةاطع   ت لااةةت لِ ةةا الحةةال  ل الِةةاللر 

تالز دِت ل ِلد  ل  ت  لل الزِا ل، لذ  ألسهااس اات     ال ال ز 

تح اج الت لهاراو ددعد  الحدط  ات ال  الل لح لِ ةا الِ ِةلد  ل 

اللاجهة  دةدط لةةل الِِةاطا لتهةا تي ةة ل جهة  ل  تة  طا  ااةةاا 

تحهةا لِا ل  ظهلر داا  لتااي  تدلا اا تِيت ال اا  ال ت تِ

اس اات     ال ال ةز لةالا ظهةلر تي ةااو اةت رّبةاو ااا  اجةاو 

 الزِا ل.

 

 . بعد العمليات الداخلية:3

اليبت االت     لل اا  س ت ماا الب ةد للةت ت ةلعا  دال  تظها 

لةةل دِِ ةةاو ااِ كةةار  ىاال ِِ ةةاو ال شةةي ِ   لِلاةةد  اال ةةةاطع  ِةةد

ع و ت لعا  ااِ كاردِِ   ات لااِ  اِ د الب ح.  ااس هاًى ِِدلاو لا

الِت  او االِدلاو ِشكلٍ لي ِا لل اا  ت بح ال ي ااو ال اا  

اا  اجةةاو ارّبةةاو الزِةةا ل لِ لصةةل الةةت لتةة و ع ِ ةةز دةةل ِا ةة  

 يةهوالِت  او اع و ذلا لل اا  ت ب   اس اات     ال ِاع ز ال ةت ت

اةت اضةاا  لِ ةزاو تزعةد لةةل ل ِة  الِت  ةاو االِةدلاو، لذ تكةةل  

 اااةةأ اسَّةة ُ لِِةةا لةةا  الِتةة و لِ ةةزاً اذاس [،14]ذاو جةةلط  دال ةة  

تية ت  اال ةةاطع ِِةا ل   اللاةداو اجلط  دال ة  لِِةا ماط الية ا. 

ا َّ الزِا ل ل يل ل يلر  الحا   لاللت جاب ددط لب ا لل الزِا ل 

لط الاةةدر  الِال ةة  لةةداح لبةةالل دال ةة  لِِت  ةةاو جِةة  هو ادةةد  اجةة

الِِ ز  اذاو ال لط  ال ال   لاا تِ خ اللاداو اال ةاطع  للةت طلةو 

ااس اات     ل الا اط  اال ِاعز ل ةاً. ليةا  ال لا ة  ِة ل الِياضةِ  

لِِت و اال كِي  الِتِي  ، لْذ ع  ِت لل اللاد  اال ةاطع  ات ما  

ت  ِت الِياضِ  لل اِيِ  الا ِ  ِشكًل ا ا ، الحال  لطار  اسش   س

لاالز البحةث اال  ةلعا لةل ال ال ةز دِةت ال ات ةاو الِية  ِِ  اةت 

اضةةاا  ال يةةاط لِِتةة و دتةةد تحا ةة  الت ةةاِ.  اجةةلتةةةت ح الِتةة و لةةل 

ِ تِا ال كِي  الِتِي   تالز دِت تكال ف تات ةاو البحةث اال  ةلعا 

الةا اةت لااِة  ال ِِ ةاو  تحية ل ليةاى  الِتة و. اجةلالِي  ِِ  لل 

 ةة و ال ال ةةز دِةةت تِب ةة  اا  اجةةاو اال شةةي ِ   اادلةة  لةةا ِ ةةد الب ةةح 

 اتاِةة ا الةةتارّبةةاو الزِةةل  الِ ِثِةة  ِةةـ ت ةةلعا جةةلط  الِتةة و 

الالا الحاص دِت تلا ا الِدل  االددو لِزِل  ِ ةد ِ ةح  ،ال يِ و

الِتةة و الاالبةة  لةةدا اليةةاد  اااسةة  اِ  لِزِةةا ل ال حا ةة  مةةا  

 اامداف عَّ ُو ذلا لل اا  اد ِاط اس اات    . 

 

 بعد التعلّم والنمّو: -4

عالز ِ د ال  ِو االتِل دِت تدرعت ات ِ و ال الِ ــــــل ليـــــا   

معاط  الِ اا  االِهار  اع حا  ذلةا لةل ثاثة  للةلر ر  يـةـ  ذاو 

دالــــةةةـ  ِـةةةـخطا  تحِ ــةةةـل اليةةةبت االت   ــةةةـ  امةةةت ال اســـــةةةـت 

،لذ تظهةةةا ااجةةة  اللاةةةد  اال ةةةةاطع  [15]الشِةةةةت لِ الـــةةةـل 

و ال الِ ل اس ِا دتد ادال تي ةااو اا ت ةلراو لِهاراو الدرا

ا  مةةاا ال اسةةت ع كالةةل لةةح ا ،اةةت ال ات ةةاو الِيةة  ِِ  اةةت ااس ةةاج

اسةةة اات     ال ال ةةةز ل ِ ةةة ا اتتي ةةةا امةةةداف اللاةةةد  اال ةةةةاطع  

طلعِ  األجل لِلاجه  ال حدعاو ات ِ ئ  لاِِ  لِ  لر اال حدعث ات 

اةةةت تتِ ةةة  لةةةدراو ال الةةةل مةةةا  ااسةةة اات      يةةةهوتاالِيةةة ابل ، 

جِ ةةح ا ،اال يةةاِ  الِهةةاراو الاملةة  ااسةة  ِا  ااطااو الِاىلةة 

اةةت ت ةةلعا ات زعةةز راا الِةةا  البشةةا  اةةت  يةةهومةةا  ال لالةةل ت

ِتظةا  الِرسيةت اهةل عِةتل للا ال اسةت الثةاست االلاد  اال ةاطع  . 

 الهِا ااساس  االلاد  اال ةاطع  الااِِ   دِت ال  دعد، لذ ع د شاط

ال تظ ِ ة   اإلجةااىاولِد  طلعِة . الةا ال اسةت الثالةث  لاس ِاارع 

اهت تالز ِشكل اساست اةت اللظةا ف االةتظو االِتةام اتِثةل مةا  

اةةت  يةةهوالبت ةة  ال ح  ةة  األسةةاا اال ةةاار  ، لذ ت  ال لالةةل الثاثةة

ال ِِ ةةاو الدااِ ةة ( االزِةةل  ، ا ِ ةةاط )الِةةالت ،ألتحا ةة  امةةداف ا

لذ ا  ال حية ل اال  ةلعا  اااج ِةادت( ، الب ئةتالب ةد )  ا اً دةل

الِي ِا عكبد اللاد  اال ةاطع  تكال ف لد ترثا دِت الت ا و الِال   

ليةاى    دِت الِدا الاة ا اعرثا دِت ِ ةد الزِةل  تةلا ا لتة و ذ

دال   س     لِِي لعاو ال ال ة  لةل الِهةار  االِ ااة  اال  ِة و ال ةت 
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ا ع ةف ِها ااع  ا ل ِل ااس  ِا  ال ات او الحدعث  االِ  لر  ، الَّ

ِشةكل  ر طاااإل ةلثا دِةت اله كةل ال تظ ِةت اِ د ال ِِ او الدااِ   

ةةا تاةةد  ع بةة ل ا َّ مةةا    ِ لب ةةا االب ئةة  الدااِ ةة  االِارج ةة  لِ ِةةل . ل

الةةح اِ ةةاط  ،جلاسةةت ِ ةةد الةة  ِو االتِةةل ت كالةةل لةةح ِ  ةةها الةةب ت

ال ال ةةةز  اسةةة اات      األاةةةاا اااةةةاً ِ الةةة  ال الةةةاو الِ لامسةةة

لِةة ِِا لةةل اليةةاق ِةة ل الِةةلارط الِ ةةلاا  لِةة  ِو الةةامل ل ِةةلب 

اةةت األطاى التةةاجل  لاسةة ِاارع  اال ةةةاطع س ةةام امةةداف اللاةةد  إل

  ِ د ال  ِو االتِل ات ِ ال  األطاى ع كالةل لةح لاةاع ي ال ،لي ابا

تكال ف الِتح لثل تكال ف ال لط  دل طاع  ال ال ز دِت لرشااو 

 ال ةةةةالِ ل تحي ةةةةز)تكةةةةال ف ال ةةةةدرعت لِ ةةةةالِ ل اال حي ةةةةزاو( ل َّ 

األطاى  لية لعاو ل حية ل عةرط ا ة   اتِك ةتهوااسدلاجهو ات ال ِةل 

 سِل  سشاط اللاد  اال ةاطع .  تحا  ات  ات ِ و ُللِّ لا عي د

 

 :واتجتماعيالبعد البيئي  -5

ت لعا ِ د ااسة دال  اةت اللاةد  اال ةةاطع  ات ب اة  ا هةا لةل  توَّ  

اا  اضاا  ِ د االي اساطا ات اللاد  اال ةاطع . امِا الب د 

الب ئةةت اااج ِةةادت اعةة َّو ذلةةا لةةل اةةا  طلةةو لةةل لةةل اامةةداف 

االِرشااو الب ئ   اااج ِاد   ضِل لل ِ ةد لةل ااِ ةاط األرِ ة  

اال ةةةت تيةةة  ِِها اللاةةةداو  ،لِ لامسةةة األسةةةاا لب الةةة  ال الةةةاو ا

اال ةةةةاطع  ال ةةةت تبحةةةث دةةةل لرشةةةااو ليةةة ابِ   تِةةةا ااِ ةةةاط 

األرِ ةة  لب الةة  ال الةةاو الِ لامسةة  ل لضةة ل دالةةاو اطا  تحِ ةةل 

ذ تهةةدف للةةت لطاةةا  ااسةة دال  اةةت لةةل ااِ ةةاط لاليةةبت االت   ةة ، 

لبةدا اتكل  لااج  ليكا  ل ااة  اللاةد  اال ةةاطع  ِاةل  اامِ ة  

ات اليا  لحدط  ات اللاد  اال ةاطع ،  SBSCااس دال . اع ب  

لْذ تُحةةةدط ااِ ةةةاط الب ئ ةةة  اااج ِاد ةةة  لةةةدل هِا سةةةلع ً لةةةل اةةةا  

اِ ةةةاط  اسةةة اات   اوطباةةةاً  ااسةةة  ِالهادالةةةاو اليةةةبت االت   ةةة  

ااس دال  الِاص  ِاللاد  اال ةاطع  ، اع ةد لةا لةل الب ةد الب ئةت 

لةةةل الِحةةةاار األسةةةاا لب الةةة  ال الةةةاو الِ لامسةةة   اااج ِةةةادت

ات الحةد لةل  يهوالِي دال ، لْذ عالز ماا الب د دِت ال لاست ال ت ت

الةةالا عيةة ت الب ةةد ااج ِةةادت للةةت ادلةة   ،ال ِةةلل ااِاعةة  الب ئةة 

اال ةةةاطع  دةةل طاعةة  تةةلا ا سياةةاو التاةةل  اللاــةةـد  ال ةةالِ ل اةةت

(( (ISO14000اــةةةـاً لِ  ةةةار)اليةةةال  الِهت ةةة  اا اال باِـــةةةـ 

، لذ ت بةةة  اسةةة اات     [12]الالـــــةةةـا تلا ـــــةةةـا الاداعةةة  لهةةةو 

الا ةةاط  لةةل لبةةل اللاةةد  اال ةةةاطع  دتةةد سةة  ها ل ِيةة ت تكةةال ف 

اد ِةةاط ِ ئةة  دِةةل ليةة دال   سييةة  الللةةتاةةت الِت  ةةاو لِزِةةا ل ا

)لاعح  اصدعا  لِب ئ  ات لكا  ال ِل( تةلاا اةت ال كةال ف لاارسة  

ِالبتةةاى ال اِ ةةد  . الةةا اسةة اات     ال ال ةةز لةةل ساا ةة  الزِةةل  اهةةت 

تالز دِت تِب   ل  ِبةاو ارّبةاو ااا  اجةاو الزِةا ل اتاجِ هةا 

 هو رضةا  اهةت تالةز دِةت الالا ال الِ ،ات لت و اا ادل  ل كالِ 

لل اا  تلا ا ِ ئ  دِل لاعح  دِت الةة  دعل الِةاط  )الحةلااز 

ات اس اات     ال ِاعز ااالِكااآو( االِ تل  )ال ش  ح اال  اا (. 

ا للاصةةياو لِ ةةز    تيةة ت الةةت تةةلا ا ادلةة  لِ ةةز  اا لتةة و ذ

 اِةةاا افتلا امةةا لةةل لبةةل الِتاايةة ل لِزِةةل  اا ال ةةالِ ل،  عِكةةل

اارسةة  لةةح ِ ئةة  دِةةل اللاةةداو اال ةةةاطع  اااةةاا ِ ئة  ال ِةةل ِالِ

لِةا ع  ةل  ،ال ت تكل  اسِلب ال  الل لح ال ةالِ ل لةدعها ّ ةا ج ةد

 .ال الِ ل شدعد  ال ِيا ات اللاد  اال ةاطع  االلاى لها

لةةةل  ااسةةة ياط اةةةت دِ ةةة ، ع بةةة ل ا   اللاةةةد  اال ةةةةاطع  الااّبةةة   

  الِ بتا  ذاو ال ال  لةح لِ  زاو اس اات   او اللاداو اال ةاطع

دةل  اااِ  اطُلل  ِ د لل اِ اط ِ ال  ال الاو الِ لامس  الِي دال  

د لِها اْ  تخاا اارما لل تِية ت تكةال ف الِت  ةاو اا الِةدلاو 

ةزُّ ام ِالهةا دِةت تِية ت ال كةال ف ااةا،  ِشكل لية ِا، ااْ  اتالِّ

ت ل  ِبةةاو ِةةل ال ال ةةز دِةةت تاةةدعو لت  ةةاو ااةةدلاو ل ِ  ةةز  تِبةة

الزِا ل ااا  اجاتهو، لْذ عُ د  رضا الزِا ل ااد ال لالل األسةاا اةت 

 ،دةل طاعة  لةا تاةد   اال ةاطع ات اللاداو  ااس اات   اوس اِ 

س كل  شال  ااسا ال الة  لِةةتاداو التية     ل ةداسا لِدراسة ، ا

 لا اِ لِ  ب  .  اسِلذجثو تادعو  ،ااس دال لح لاادا  

 

 الثالثالمبحث 

 محل البحث واإلجراءات التطبيقية

ةةت لذ تةةو اا  ةةار لةةةتح سيةة و اا الةة  ااسةةا لحةةل البحةةث   يُّ تُّخُّسُّ

لُّ  دا   اُّ ُِّت التُّيُّ ُّو االحُّ ُّالُّ  إلشاالهِا ، 1971الشُّ ُِّ وُّ لُّ ُّ لُّ لاُّ ِدُّ اذُّ

ةةةا  ُِّ للح اتُّشةةةاِ  اس اجه ُِّ ةةةا ِةةةال ُِّ اارم ااةةةدُّ  ات ُّ سةةة ُّ  اُّ او مُّتدُّ لُّ ةةةدُّ ُِّ ِ

او التُّي   ُّ ( الُّدُّ سِ ،التهُّا ت الُّ  لِةتُّادُّ اسا ال ُّ لُّ  اُّ اُّ  ت ِاسو )شُّ

لُّ  للةت لُّةةتُّح  1/1/2016.اِ ُّارعخ 2001ات دا   ةاُّ تُّوُّ تُّحلعةل الشُّ

او لُّ ُّةةاء التُّيةة و  ةةالُّ لُّ هُّةا لةةح شُّ طُّ اسةةا( اُّ ةة  اُّ ةة ُّو ااُّ ُّالُّ )لُّةةتُّح سُّيُّ

ا ةة ُّو اال ِةةلط، لذ  ،األاةةاُّ ةة  لةةةتُّاداو التُّيُّ الُّ لُّ  ال ُّ ةةاُّ اتُّخسيةةت الشُّ

و، عُّ  ةلُّ دعتُّة  الكُّ اسةا، لُّ ااُّظُّة  اُّ اسا ات لحُّ اُّح لُّةتُّح سُّيُّ ُّو ااُّ ُّالُّ  اُّ

ا لتها طجُِّ .  دِت ال يُّ  ال ياُّ

 

 باساااتعما الجانااال التطبيقاااي: تقيااايم إداءا الويااادة اتقتصاااادية 

(SBSCلتنفيذ ) إدارة التكاليف استراتيجيات  

 أوت: البعد المالّي:

حيةةت الِ اطلةةة  ِ عِكةةل تلضةة ح ُ  :معااد  دوران الموجااودات  -1

 ال ال  إ

معد  دوران الموجودات = 
 صاات الِب  او 

لجِالت الِلجلطاو
 ....... .....1 

 (2لِا للضل ات ال دا  )
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 معد  دوران الموجودات( يبين نتا ج 2الجدو  )

 ِااس تاط للت الكشلااو الِال   بااث لال الِةدرإ لدداط

 

اسِيةةةةةةا  ل ــــةةةةةةـد  طارا   (2) ع  ــةةةةةةـل لةةةةةةل ال ــةةةةةةـدا 

للةةةت  2016الِــــةةةـلجلطاو دِةةةت لــــةةةـدار اليةةةتلاو األرِةةةح لةةةل 

( 0.0515، 0.0632، 0.0684، 0.0950الاآلتــــةةةةةةـتإ ) 2019

ةةةةةةةلل الح الةةةةةةة ،  ُِّ  ْ ُِّ ( 0.0632، 0.0632، 0.0684، 0.0950ا)لل

لل التي و، اع لط ماا ااسِيا  ألسباب دد  إ ُِّ  ْ ُِّ  لل

ُ  اجةةلط تي  ةةل ال  اعيةة   -ا ةةدُّ ُ  اُجةةلط اِاعةة  لِِت  ةةاو، لةةالا دُّ ةةدُّ دُّ

ا اث ا سِباًدِت تيلع  الِت  او.  ِ  ال ِال   ل

ُ  اجلط ا   ت لعا اتخم ل لِِ لط اإلس اج   لِِت  او. -ب دُّ  دُّ

لت  ةةةاو ااةةةا امةةةت )الب اعةةة ،   ل ةةةةار الِ ِةةةل دِةةةت ثاثةةةل -ج

االياس ِ ، اال لارعت(، ادد  اجلط لت  او اااا ل ااها ات 

ةة  للةةت اسةةلق الِتاايةة  لِةةا اطا اسِيةةا  رّبةة  الزِةةا ل  ال لج 

 شااى الِت  او الِحِ   .

ُ  اجةةلط ت ةاا  ِةة ل الةةلماراو )الدااِ ة  االةةدااء( أل   سيةةب   -ط ةدُّ دُّ

ت   اة ةاً لهةو 95ارب اس اج لا عا % لل لت  او الِ ِلل لة 

 ايت ال الط الِبال  ل هو. 

 الِتااي  الشدعد  ِيبت اليلق الِي لا  )ّ الا د (. - 

ايةت  عِكةل تلضة ح ُ  :معد  العا د عل  رأس الما  المستثمر -2

 الِ اطل  ال ال  إ

معد  العا د عل  رأس الما  المستثمر = 
صاات الاِل

راا الِا  الِي ثِا
  .......2 

 .(3لِا للضل ات ال دا  )

 

 

 

 ( يبين نتا ج معد  العا د عل  رأس الما  المستثمر3الجدو  )

 اط للت جدا  الِةارعف اااعااطاوِااس ت بااث لال الِةدرإ لدداط

 

سِيةا  سيةت راا الِةا  الِية ثِا لكةل  ا (3عُااأ لةل ال ةدا  )

ِْت الح ال  االتي و الِد   ارِح ستلاو اع لُط ذلا لألسباب  ُِّ  ْ لل لُّ

 اآلت  إ

اةةا ال ِةل ِلجبة   -%. ب60ارتياء ل د  الاااتت ِتيب   -ا

. ج  تااط  الِكا ل.  -اااد  ات ال ل  اللااد 

حياكـــــــة
ل ال

معم
 التفاصيل 

ويدة 

 القياس
 2019 2018 2017 2016 السنة

)غطاء قسم البيرية 

 الرأس(
 558241833 774555412 919543685 1405706806 صافي المبيعات الف قطعة

اجمالي  الف قطعة قسم الفانيلة

 الموجودات
14،789،404،047 13،434،480،200 12،254،356،930 10،827،886،373 

 الف زوج قسم الجواريل

 0.0515 0.0632 0.0684 0.0950 المعد 

 معمل النسيج
الف متر 

 طو 

 837362749 1161833117 1379315527 2108560209 صافي المبيعات

 13،241،829،561 18،381،535،396 20،151،720،301 22،184،106،071 اجمالي الموجودات

 0.0632 0.0632 0.0684 0.0950 المعد 

 2019 2018 2017 2016 السنة التفاصيل

معمل 

حياكة
ال

صافي الربح/ او  

 الخسارة
(10،913،257000) (9،948،206000) (9،409،302000) (9،158،750000) 

 (24,526,771,104.4) 14,828,714,214.8 (2،926،526،633.6) (11،299،306،818.4) رأس الما  المستثمر

 (0.037) (0.635) 3.399 (0.966) المعد 

ج
سي
ل الن

معم
 

صافي الربح/ او 

 الخسارة
(16،369،882000) (14،922,309000) (14,113,953000) (13,738,124000) 

 36,040,156,656.6 22,243,071,322.2 (4,389,789,950.4) (16,948,960,227.6) رأس الما  المستثمر

 (0.037) (0.635) 3.399 (0.966) المعد 
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ِيةبت لبةا سةت هو، ادةد  ضةخ طلةاى لِ   الكياى  لدا ال ةالِ ل    -ط 

ةا عةرط    -جدعد  )تلظ ف ااااط جدط(.    ِ لِ ة  سةاداو ال ِةل ل

 للت لِ   اإلس اج.

 

 تخفيض التكاليف وتحسين األنتاجيمؤشر  3

ا َّ معةةاط  اةةد   الِتاايةة  اةةت ل ةةاء اإلس ةةاج اال ي ةةااو الكب ةةا  اةةت 

لُّ الشال  ت ِل دِت تحا   لزاعا تتااي   لل اةا   ال كتلللج ا جُّ ُّ

ااد ِاط دِت دالل ال كِي  دل طاع  تِي ت ال كةال ف اال حية ل 

ةا عةرط   للةت ارتيةاء األرِةاِ ِشةكٍل   ِ الِي ِا ات لس اج   الِ ِل، ل

ةةا لةةل اةةا  سيةةب  الةةاِل الةةةاات ليةة ِا، اعُّةة  ُو  تحدعةةد مةةاا الِرش 

اةت   الِحا   لل طاف الشال  لةل سةت  للةت ااةاا الِةا للضةح

 إ(4)ال دا  

 نمو األرباحيبين نتا ج ( 4الجدو  )

 ِااس تاط للت جدا  الِةارعف اااعااطاو. بااث لالِةدرإ لدداط ال 
  

ةاذ  ليا  تحية ل ليةاى  اإلس اج ة  اتِية ت ال كةال ف اُِةد  لةل اتِ 

 ددطل لل اإلجااىاو الامل إ

  تي  ةل ال  اعية -تِة ا الِبالل ل خم ةل الِ ةلط اإلس اج ة . ب -ا

 الا ا  ِحِاو تيلعا   لِِت  او. -ال ِال  . ج

ال  اا  ِ ل اللماراو لِشااى لل الِ الل ِداً لل شااى األلبي   -ط

ت   ل ال الةاو الشةباِ   ال  ةد  ليةا  معةاط  الاةلا  -الِي لرط .  

 ال الِ . 

 

  بُْعّد الزبا ن: -ثانيا

 الحّصة من السوق:  -1 

كلةُل ال  ب ادتهةا  ِْ ٍط اال ةت عُ تُِثَُّل ا و سشاط الشةال  اةت سةلٍق ُلحةدَّ

لل اا  ل ةد  التِلاليةتل  لِِب  ةاو، امةل لةا ع بةا دتة  ِزعةاط  

ة  اليةلق لةل سةت  للةت ااةاا،  ْل ثُّةو  معةاط  اة  ا و الِب  او، الل

امةةةةل لةةةةا عُّةةةةد ر لعةةةةااطاو تيةةةةِل ِ ي  ةةةة  ال كةةةةال ف لةةةةل جهةةةة  

 ايت الِ اطل  ال ال  إااااا، اِااس ِاارع  لل جه  

ل د  التِل اليتل  لِِب  او =
(𝑛) لب  او اليت − (𝑛+1) لب  او اليت 

(𝑛) لب  او اليت
..............3 

 إ(5لِا للضل ات ال دا  )

 

 لحجم المبيعات ( يبين نتا ج التطور5الجدو  )

 ِااس تاط للت لشف التشاط ال يلعات ليو ال ِ  ا االِ اِ  . بااث لال الِةدرإ لدداط

 

 2019 2018 2017 2016 السنة

 (9,158,750,000) (9,409,302,000) (9,948,206,000) (10,913,257,000) األرباح لقسم الحياكة

 %0.9027 %1.9458 %0.0884 --- الزيادة %

 (13,738,124,000) (14,113,953,000) (14,922,309,000) (16,369,882,000) اترباح لقسم النسيج

 %0.02663 %0.05417 %0.08843 --- الزيادة%

 2019 2018 2017 2016 ويدة القياس السنة

 251000 195000 46745000 68427000 الف قطعة مبيعات قسم البيرية

 (%0.287) %0.481 %0.932 --- معد  النمو

 202956 354291 5695656 7755053 الف قطعة مبيعات قسم الفانيلة

 %0.427 %0.938 (%0.637) --- معد  النمو

 24299000 35316000 505745000 634925000 الف زوج مبيعات قسم الجواريل

 %0.3012 %0.930 %0.203 --- معد  النمو

 861908000 1234589000 1519104000 2034760000 الف متر طو  ميعات قسم النسيج

 %0.302 %0.1873 %0.253 ---- معد  النمو
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( ا   لِ ةةةاو الِب  ةةةاو لايةةةو الح الةةة  اةةةت 5ع  ةةةل لةةةل ال ةةةدا  )

  اع ةةةةلط سةةةةبت مةةةةاا 2016اسِيةةةةا  ليةةةة ِا اِ ةةةةداى لةةةةل ال ةةةةا  

  ااسِيا  الِي ِا للةت دةد  اجةلط ا  تحةدعث لِِ ةلط ااس اج ة

ا ا دل اادال لظامااو تشاعل ات  ،ارطاى  الِكا ل الِي  ِِ 

ال ت اسهِت ِاسِيا  اإلس اج ِشكل لب ا ِيبت لّاق  2019دا  

ةةا اةةت ل ِةةل التيةة و  الةةداا ا االِةةةاسح لااةة  اةةا  األاةةدال، ال 

ا ااأ ا َّ لِ   الِب  ةاو اسِي ةت اةا  الةثال سةتلاو ااالةت 

اةةت لِ ةة  الِب  ةةاو  الب ةةا ااسحياضةةسااةةأ ،  2019ِخسةة ثتاى دةةا  

 ِيبت اادال شها تشاعل ا اس شار جا ح  للراسا. 

ةةل ا ةةو لب  ةةاو ِ ةةت الا ةةح ال ةةت عتُ ُّ هةةا 6الةةا ال ةةدا  ) ( ا لضِّ

الِ ِل ِشكل للسِت )تحدعدا اةل الش اى( لْذ تُي  ِل ا ها الِةلاط 

لِةةا تةةا سةةِتدر( تةةا سةةِتدر، طِةةل  -األال ة  )الةةةلف/ّز  الاعِةةا

 إ(6ات ال دا  )للضل 

 

 للخطوط اإلنتاجية  ( يبين نتا ج تطّور يجم المبيعات6الجدو  )

 ِااس تاط للت جدا  التشاط ال يلعات. بااث لالِةدرإ لدداطال

 

لةةةدر   باااالزبون واكتسااااب زباااا ن جااادد:درجاااة اتيتفاااا   -2

اللاد  اال ةاطع  دِت الحياظ دِت مِا تهةا ا ال يةاب مِةا ل 

جةةدط اعاةةاا ذلةةا لةةل اةةا  دةةدط الزِةةا ل الحةةال  ل اال ةةدط 

 .(7) ال دا لِا للضل ات االِاتاب ل 

                

 اتيتفا  بالزبا ن في الويدة اإلقتصادية درجة( يبين نتا ج 7جدو  ) 

 

 ِااس تاط للت لشف التشاط ال يلعات. بااث لالِةدرإ لدداط ال 

 

( اسِيةةا  دةةدط الزِةةا ل ِشةةكل دةةا  7عااةةأ لةةل ال ةةدا  )

التي و ِِ ِِ   دِت ااا ياظ ِ دط الزِا ل ادد  لدر  لةتح 

 سيي  دِت لدار األرِح ستلاو اع لط سبت ذلا للتإ

ل ِل الح ال إ عااأ اسِيا  ددط الزِا ل لِت و الب اع ،  -ا

اع لط ذلا للت دد  اجلط للبا  لل لبل الزِا ل األ   ارتةداى 

الِتةة و لحةةةلر لةةلمار  الةةدااء االدااِ ةة  ِشةةكل لب ةةا. الةةا 

و الياس ِ  ا ااأ ارتياء دةدط مِا تهةا ِيةبت تحةدعث اةا لت 

 2019 2018 2017 2016 ويدة القياس التفاصيل

مبيعات مالبس خارجية 

 محاكة
 6841000 18543000 448634000 1452115000 الف قطعة

 %0.963 %0.587 %0.691 --- معد  النمو

مبيعات أقمشة خارجية 

 محاكة
 163749000 182726000 2460802000 23268844000 الف متر طو 

 %0.104 %0.926 %0.894 --- معد  النمو

 2019 2018 2017 2016 السنة

 0 0 1 152 عدد زبا ن البيرية

 %0 %0 %99.342 --- المعد 

 201 289 401 510 عدد زبا ن الفانيلة

 30.450 %27.930 %21.373 ---- المعد 

 59 85 113 138 عدد زبا ن الجواريل

 %30.588 %24.778 %18.115 --- المعد 

 1162 1577 1963 2650 عدد زبا ن قسم النسيج

 %26.315 %19.663 %25.924 --- المعد 
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جةةلط  دال ةة  )ل تةةت ِتيةةب    اس ةةاجت جدعةةد اتاةةدعو لتةة و ذ

ااةاٍ  لةل )البللية ا االتةاعِل ( الحاالة  ال ةةااعو  (100%

 علجةدااال يلع  لِِت و للصلل  للت البا ددط لةل الزِةا ل، 

للبةةةا  لب ةةةا دِةةةت لتةةة و ال لارعةةةت ِيةةةبت للالبةةة   اع ةةةا

لألدِارجِ  ةةةاً    ةةةلراو اصةةة حاو الِلضةةة  الاىل ةةةال 

 اذاو اس ار لتاسب .

ل ِةةةل التيةةة وإ اسِيةةةا  دةةةدط الزِةةةا ل  ِيةةةبت تااجةةةح  -ب

اإللبةةا  دِةةت شةةااى لت  اتةة  )ِةةام (، لذ لةةو ت ةةد تيةة  ِل 

 ل .ىِيبت اجلط ِدا ل الثا لا

لضةل للِةا الا الِ لط األس اج   ال اِ ة  لِلاةد  األل ةةاطع  

 -إ(8ات ال دا  )

 

 درجة اتيتفا  بالزبا ن في الويدة اتقتصادية )للخطوط األنتاجية( ( يبين نتا ج 8الجدو  ) 

 ِااس تاط للت لشف التشاط ال يلعات. بااث لالِةدرإ لدداطال    

 

  تكاليف التسويق: 3-

ل َّ ُلل  دِِ   تااعو تال  ِ ةاعف الِت  او الِاص  ِالِةتح  

ُل  عت و دتها لةااااو ددعد  لثل لةااااو ال لمعح، ا علضِّ

ماا الِرش ا )سيب  األدباى الِِةة  ل ِِ   ال يةلع  لةل سةت  

للةةت ااةةاا، اعِكةةل تحدعةةد ال كةةال ف الِاتب ةة  ِال يةةلع  ااةة  

 (إ9 دا  )ات اللِا للضل الِ ِللاو الِلجلط  

 

 تطور تكاليف التسويق واعبا  ه  في الويدة اتقتصادية ( يبين نتا ج 9الجدو  )

 

 ِااس تاط للت ل زا  الِااج   الا  يت. بااث لال الِةدرإ لدداط          

 

( اسِيةةةةا  تكةةةةال ف اادةةةةا  اا 9عااةةةةأ لةةةةل ال ةةةةدا  ) 

الِت  او اِ  ها ال ااعو ِشكل لب ا اماا عرثِّا ات تةاعف 

ِيةةةبت دةةةد  ل ااةةة  الزِةةةا ل ِِلاصةةةياو لت  ةةةاو الِةةةةتح 

 الاعيبت دد  ال لج  لشاا ها.

 

 بُعّد العمليات الداخلية: -ثالثا

عيةةةةةة  ِل ل ةةةةةةد  طارا  : دوران المخاااااازونمعااااااد   -1

الِِةةةةزا  لِ ااةةةة  دةةةةدط لةةةةااو ل ةةةةا  الشةةةةال  ِب ةةةةح 

الِِزا  اا  لد   ل  ت  الاارس   لح شةالاو لِاثِة  

اةةةت الا ةةةاء سييةةة ، اعشةةة ا اسِيةةةا  ل ةةةد  الةةةدارا  

لِِِةةةزا  للةةةت اسِيةةةا  سيةةةب  الِب  ةةةاو ، ثُةةةو  تةةةاالو 

الِِةةزا  اليةةِ ت، لْذ ل   اجةةلط اةةا ت اةةت الِِةةزا  

ةةاُ  الشةةال  للةةت  عُِثِّةةل اسةة ثِاراً ِ ا ةةد صةةيا، لِةةا عُ ِّ

ايةةت الِةةاطا اسِيةةا  اةةت ليةة لا اسةة ار الِةةلاط 

 الِ اطل  ال ال  إ

معد  دوران المخزون = 
 تكِي  الِب  او 

ل لسا الِِزا 
    ...........4 

 إ(10لِا للضل ات ال دا  )

 2019 2018 2017 2016 السنة

 3 41 17 76 عدد الزبا ن مالبس خارجية محاكة

 0.926 1.411 (0.776) --- المعد 

 201 227 311 275 الخارجية المحاكةعدد زبا ن لألقمشة 

 (0.114) (0.270) 0.130 ---- المعد 

 2019 2018 2017 2016 السنة

 375000 1187500 5006750 3726250 مصاريف اتشهار

 (812500) (3819250) 1280500 - مقدار الزيادة

 %(68.421) %(76.282) %34.364 - نسبة الزيادة
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 معّد  دوران المخزون للويدة اتقتصادية( يبين نتا ج 10الجدو  )

 

 ِااس تاط للت الحياِاو الِ ال  /الِ زاس   ال ِلل   بااث لالِةدرإ لدداط ال

 

( اسِيا  ل داو طارا  الِِةزا  10عااأ لل ال دا  )

لِ ِِت الح ال  االتية و، لْذ ااَّاُّةْت الِت  ةاو جِ  هةا ادِةت 

عُةةد   ذلةا دِةةت 1لةدار ارِ ة  سةةتلاو ل ةداو الةةل  لةل ) (، اُّ

ةا عةرط   للةت   ِ اجلط لِ او لب ا  لل اإلس اج ات الِِةام ، ل

تاالو الِِزا  ِشكٍل لب ا، ثُو  للةتب دةد  تحا ة  ا   اسة ثِار 

ةةا عةةت كي سةةِباً دِةةت تيةة  ا مةةا  الِت  ةةاو لي  ِ  ةةد لِِةةةتح ل

ُا ِخلل  لل اس ار الِت  ةاو الِتااية  اةت اليةلق( الةْل  )تُّي  

 ثُّو  دد  ِ  ها ِيبت الِت  او الِتااي  ات اليلق الِي لا .

 

 اتقتصادية )للخطوط اإلنتاجية( مّعد  دوران المخزون للويدة( يبين نتا ج 11الجدو  )

 

 

 

 

 

 

 

 

او الحياِاو الِ ال   بااث لال الِةدرإ لدداط  .ِااس تاط للت س  

حياكـــــــــــة
معمــــــــــــــــــل ال

 

 2019 2018 2017 2016 السنة التفاصيل

ليو الب اع  )ّ اى 

 الااا(

 251 195 46,745 684272 تكلفة المبيعات

متوسط 

 المخزون
7237,914,555 8,587,770,414 7,502,566,132 7,142,725,340 

 0.000000003 0.000000002 0.0000054 0,0000945 الِ د 

 ليو الياس ِ 

 202,956 354,291 5,695,656 7,755,053 تكلفة المبيعات

متوسط 

 المخزون
7237,914,555 8,587,770,414 7,502,566,132 7,142,725,340 

 0.0000293 0.00003888 0.0006632 0.0010714 الِ د 

 ليو ال لارعت

 24,299 35,316 505,745 634,925 تكلفة المبيعات

متوسط 

 المخزون
7237,914,555 8,587,770,414 7,502,566,132 7,142,725,340 

 0.0000034 0.0000047 0.0000588 0.0000877 الِ د 

 معمل النسيج

 861,908 1234,589 1,519,104 2,034,760 تكلفة المبيعات

متوسط 

 المخزون
7237,914,555 8,587,770,414 7,502,566,132 7,142,725,340 

 0.000121 0.000164 0.000176 0.0002811 المعد 

 2019 2018 2017 2016 السنة التفاصيل

مالبس خارجية 

 محاكة

 6841000 185430000 448634000 1452115000 تكلفة المبيعات

 7,142,725,340 7,502,566,132 8,587,770,414 7,237,914,555 متوسط المخزون

 0.0000247 0.0000522 0.000200 0.000200 المعد 

أقمشة خارجية 

 محاكة

 163749000 182726000 2460802000 23268844000 تكلفة المبيعات

 7,142,725,340 7,502,566,132 8,587,770,414 7,237,914,555 متوسط المخزون

 0.0000243 0.0002865 0.0032148 0.0032148 المعد 
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ةةا ِالتيةةب   لا ةةح الِلسةةِ   ال ةةت عُْت  هةةا الِةةةتح عااةةأ لةةل للةةت اال 

( ِخسُّ  علجد اع ةا اسِيةا  ل ةداو طارا  الِِةزا  11ال دا  )

 لِيتلاو األرِ   الألسباب الِاللر  آسيا.

 

عاةد ِها لااج   اطاى الِلظف اتا  ِ ،  :معد  األداء اليومي  -2

جةزىاً  امت ال اعا  ال ت عة و لةل االهةا تا ة و اطاى الِلظةف اعُ ةد  

 ايت الِ اطل  ال ال  إ الل ال  لعا اللظ يت 

 

معد  األداء اليومي=   
ددط اللاداو الِت   

ددط اعا  اليت 
    ..............5  

 (إ12) ال دا لِا للضل ات 

 

 

 معد  األداء اليومي للعاملينيبين نتا ج ( 12الجدو  )

 ِااس تاط للت ش ب  الي  ا  التلد   بااث لال الِةدرإ لدداط

 

 

سِيةةا  ل ةةد  األطاى ال ةةللت، ا (12عااةةأ لةةل ال ةةدا  ) 

ةةا عةةرط   للةةتإ   ِ ِيةةبت معةةاط  طعةةل  الكهاِةةاى ِيةةبت دةةد  ال يةةدعد ل

اس اا  ال الاو الشةاِ  للةت اماراو ااةاا، ااسا اداو ات ال ِل، 

دد  اجلط س لل  سادعة  لشةااى الِةاط  األال ة  اااا  اط ة  ليةا  

ع دةاٍ  الة اس  أل   اِّت الِ لط اإلس اج   ل ااطلة  اذاو اسة ها

 لِِلاط ااا  اط  .

 

 

ت د دِِ   تحي ل ااس اج   ااد دلالةل : التحسين في اإلنتاجية -3

الت اِ أل  ااد  ال ةاطع  اتيهو ات معاط  ارِااها اعِكل ل اسها 

ايت  ادل طاع  الا ِ  الِ اا  الِ حاا  ات اللاد  اال ةاطع  

 إالِ اطل  ال ال  

 ال حي ل ات ااس اج   = 

(𝑛)  الا ِ  الِ اا  لِيت−(𝑛+1) الا ِ  الِ اا  لِيت

(𝑛)  الا ِ الِ اا  لِيت 
     ...............6 

 

 (إ13) لِا للضل ات ال دا 

 

 

 اسم المادة السنة
ويدة 

 القياس
2016 2017 2018 2019 

 195001 279934 292886 247136 كغم قطن شعر الويدات المنتجة لقسم الحياكة

 365 365 365 366 أيام السنة

 5.342 7.669 8.024 6.752 المعد 

 الويدات المنتجة لقسم النسيج
غزو  

 قطنية
 184512 245492 271832 252726 كغم

 365 365 365 366   أيام السنة

 5.055 6.725 7.447 6.905 المعد 

 لقسم التكملة الويدات المنتجة

اقمشة 

قطنية 

 منسوجة

 188564 259140 12465232 258271 كغم

 173302.3 237212.3 269968.7 236508.3 كغم

 3.618 4.963 12.935 9.974 اإلجمالي

 365 365 365 366 أيام السنة

 9.914 1.259 3.489 1.351 المعد 
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 تطّور التحسين في اإلنتاجيةيبين نتا ج ( 13الجدو  )

 

 ِااس تاط للت الحياِاو الِ ال  /الِ زاس   ال ِلل   بااث لالِةدرإ لدداطال

 

اإلس اج ةة ، لذ ( ارتيةةاء سيةب  ال حيةة ل اةةت 13ع  ةل لةةل ال ةةدا  ) 

، اارتي ةةت ِشةةكل طي ةةف للةةت 2017%( اةةت دةةا  409,70لاسةةت )

ل ثُّةو  ارتي ةت للةت ) 2018%( ات ال ا  70,704) ( %89.356الل

، ل  مةةاا اارتيةةاء ع ةةلط للةةت ات بةةاء الِةةةتح ل ةةاع ا 2019اةةت دةةا  

( ااةةت ISO9001:2008ل  ةةار ) 2017ال ةةلط  ال الِ ةة  اةةت دةةا  

 9001:2015ــــــــــــةةـتح ل  ــــــةةـار )طُّبَّةة ُّ الِةــــ 2019دةةا  

ISO ِةةا سةةادد اةةت تحيةة ل لس اج ةة  الِةةةتح ِشةةكل لب ةةا دِةةت ( ل 

 لي لعاو دد  .

 

 رابعا: بعد التعلم والنمو :

 عِكل تلض ح  ايت الِ اطل  ال ال  إ: معد  العاملين التقنيين -1

معد  العاملين التقنيين = 
ددط ال ِا 

لجِالت ال ِا 
    ...............7 

 (إ14لِا للضل ات ال دا  ) 

 

 معدتت العاملين )التقنيين(يبين نتا ج ( 14الجدو  )

 

 ِااس تاط للت ِتا الِ ِللاو ِااطاء دِت ِ اساو ال الِ ل ات الِةتح. بااث لالِةدرإ لدداط ال
 

ألدةداط   ( لسِيةا  امعةاط  ِتيةت ل يااتة14عااأ لل ال دا  )

ال الِ ل ات لةتح سي و اا ال  ااسا   اع لط ذلا ألسباب دد   

% اا ةةةاو، اسيةةةب  1% للةةةت تاادةةةد الِةةةلظَّي ل، ا5لتهةةةاإ ِتيةةةب  

ادةةداط  ذلةةا اةةتالةةل ثُةةو  عةةرث ا  ،% ساةةل للةةت اماراو ااةةاا80

 ال الِ ل ات تشي ل اآلاو االِكا ل.

 

ِةةةالِلارط اار  اام ِةةةا  عُ ةةةد  لةةةل ال ةةة: معااادتت التو ياااف -2

البشةةاع  اااسةة ثِار اةةت تتِ ةة  الِهةةاراو ا ةةت تكةةل  لةةاطر  دِةةت 

، اليةا  للالبة  ال ي ةااو دال ة  تحا   امةداف الشةال  ِي ال ة 

الب ئ ةة  ال ةةت تلاجههةةا الشةةال ، اةةإ  معةةاط  ل ةةداو ال لظ ةةف اةةت 

الشةةال  ع بةةا دةةل سِةةل امعةةاط  تلسةة ها لةةل جهةة ، لِةةا تييةةهو اةةت 

لةةل جهةة  ااةةاا، اعِكةةل تحدعةةد مةةاا  الا ةةاى سيةةب ا دِةةت الب الةة 

الِرش ادل طاعة  تحدعةد سيةب  ل ةد  ال لظ ةف لِشةال  لةل سةت  

 إحيت الِ اطل  ال ال  ِاللت اااا 

 

 معدتت التو يف = 

(𝒏)  ددط الِلظي ل ات اليت−(𝒏+𝟏) ددط الِلظي ل ات اليت

(𝒏)  ددط الِلظي ل ات اليت
   ............8 

 

 (إ15)لِا للضل ات ال دا  

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 السنة

 14,462,513 135,875,065 463,804,123 272,170,421 القيمةالمضافة

 %89.356 %70.704 %(70.409) -- معد  الزيادة%

 2019 2018 2017 2016 السنة

 87 170 112 203 اجمالي العما  لمصنع النسيج والحياكة

 2016 2044 2115 2403 اجمالي العما  للمصنع

 0.036% 0.804% %0.055 %0.101 المعد  %
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 مّعدتت التو يفيبين نتا ج  (15الجدو  )

 2019 2018 2017 2016 السنة

 2016 1387 2115 1829 عدد المو فين

 629 (728) 286 - مقدار الزيادة

 %45.349 %(34.420) %15.636 - معد  الزياد

 ِااس تاط للت جدا  الالا ال الِ . بااث لالِةدرإ لدداط ال

 

 

  اع ةلط  ع  ل لل ال دا  اسِيا  ادداط الِلظي ل ِتيت ل يااتة

 ،سبت ذلا للت دد  اس اق ل  ت   تاو دِت لدار اليتلاو األرِةح

ا عرث ا ذلا سِباً دِت ال ِِ   اإلس اج  .  ِ  ل

متالةةا دالةة  اط ةةد  ِةة ل الاضةةا الةةلظ يت : مؤّشاار رضااا العاااملين

ةةا ارتيةةح ليةة لا الاضةةا الةةلظ يت ارتيةةح   ِ ااألطاى الةةلظ يت، ا   لِ

لي لا األطاى اللظ يت، دِت اسةاا ا  األطاى ال  ةد لِِلظةف الةا 

ع اب  لل لكاائآو عةرط   للةت معةاط  لدرتة  دِةت لشةباء ااج ة  لةل 

ةةْل ثُّةةُو معةةاط  ليةة لا اطرجة  رضةةا  دةةل ا ل ِةةل لةةل جهةة  جهة ، الل

ةا اااا، الل ِ ل ال تاصا ال ت ع  ِد دِ ه ا ات تحدعةد مةاا الِرش 

 إ(16)لِا للضل ات ال دا  مل 

 

 

 نسل رضا العاملين عن األجوريبين نتا ج ( 16الجدو  )

 2019 2018 2017 2016 السنة

 20080475471 20473496052 21485406817 24217832666 العاملين مصاريف

 %(1.919) %(4.709) %(11.282) - معد  الزيادة

  ِااس تاط للت لشف ال ِِ او ال ارع  لل ليو الشرا  الِال  . بااث لالِةدرإ لدداط ال

 

 

 2017ال ةا  ( اسِيا  سيااو ال الِ ل ات 16عااأ لل ال دا  ) 

 2018(، ااسةةة ِا مةةةاا ااسِيةةةا  اةةةت ال ةةةا  %11.282ِتيةةةب  )

ِتيةةةب   2019%(، ااسةةة ِا مةةةاا ااسِيةةةا  ل ةةةا  4.709ِتيةةةب  )

(1.919.)% 

 

 

 

  

 جتماعي:خامسا: البُْعُد البيئي وات

عحةدط  مةاا : معد  استعما  الموارد الما ية والطاقة الكهربا ياة -1 

الِةةلارط الِا  ةة  ا ةةا دةةل ال الةة  الِ ةةد  الكِ ةةاو الِيةة  ِِ  لةةل 

الكهاِا  ةة  الاملةة  لِ ِِ ةة  ال شةةي ِ   لِشةةال ، الةةل اةةا  مةةاعل 

كُل لتا تحدعد ل ي   تاش د اس  ِا  اتِية ت اسة يا   ِْ الِرش اعل عُ

للارط الِاى اال الة  لةل للبةلل الشةال ، اعِكةل تحدعةـد ال كةال ف اا 

ِ  او الِي هِك  لل الِاى اال ال  ا اةت ال ةدا  للضةل ِا لمل الك

 (إ17)

 

 

 مّعدتت استهالف الموارد الما يةيبين نتا ج ( 17الجدو  )

 2019 2018 2017 2016 السنة

 ل ا لك ت 650 ل ا لك ت 750 ل ا لك ت 750 ل ا لك ت 750 الكّمية المستهلكة للموارد الما ية

 %(13.333) 0 0 - المعد  %

 ِااس تاط للت ِ اساو ش ب  البحث اال  لعا. بااث لالِةدرإ لدداط ال
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ِ  ةة  الِيةة هِك  لِِةةلارط الِا  ةة  17ع  ةةل لةةل ال ةةدا  )  ( ا َّ الك

( لاددا الك ب ال ا 750ثاِ   اا  الثال اليتلاو األالت امت )

ل ةا  650 ااأ اسِيا  الكِ   الِي هِك  للةت )ا  اليت  األا ا 

%(  اع ةةةلط اليةةةبت اةةةت 13.333لك ةةةت(، اِتيةةةب  اسِيةةةا  )

اسِيةةا  اسةة هاع ال الةة  للةةت ااةةدال لظةةامااو تشةةاعل األا  

 (إ18لِا للضل ات ال دا  )اتللف الِةتح لب ت الللت. 

 

 

 معدتت استهالف الطاقة الكهربا يةيبين نتا ج ( 18الجدو  )

 2019 2018 2017 2016 السنة

الكمية المستهلكة للطاقة 

 الكهربا ية
 ل ِل ااط/ساد  188000

ل ِل  199400

 ااط/ساد 

ل ِل  203322

 ااط/ساد 
 ل ِل ااط/ساد  182989

 %(10) %1.966 %6.063 - المعد  %

  

 ِااس تاط للت ِ اساو ش ب  البحث اال  لعا. بااث لالِةدرإ لدداط ال

 

( امطعةاط اسة هاع ال الة  الكهاِا  ة  دِةت 18ع  ل لل ال ةدا  ) 

 2017( لِ ةةةا  %6.063األالةةةت ِتيةةةت )  لةةةدار األدةةةلا  الثاثةةة

ةةةةا اةةةةت ال ةةةةا  ا(. %1.966) 2018اارتيةةةةاء اةةةةت دةةةةا   ; 2019ل 

(  اع ةةةلط اليةةةبت اةةةت %10اسةةة هاع ال الةةة  ِتيةةةب  )سِيت ااةةة

اسِيةةا  اسةة هاع ال الةة  للةةت ااةةدال لظةةامااو تشةةةاعل األا  

 اتلل ف الِةتح لب ت الللت.

 

عاةد ِها لِِ ياو ال ِِ   : معد  طرح مخلفات عوا د اتنتاج  -22

اعِكل تحدعد ماا الِرشِّادل طاع  سيةب   ،اإلس اج   ِِاااِها لاا 

( لةةل %2اإلس ةةاج الِ  ةةت الِِ يةةاو ال ِِ ةة  اإلس اج ةة  ال ةةت تِثةةل )

اإلس اج، امت ات سهاع  األلا تُالتب اةت الب ئة  لةل طا  ا  ل ال ة  

ةا عُِكةل  ،اا اس اجاء ا ع  ِها ترث ا سِبًت ات الب ئ ، اماا الِرش   ِ ل

 إ(19ت ال دا  )الِلضح  اتحدعد  اا  الِ ِللاو 

 

 معدتت طرح مخلّفات عوا د اإلنتاجيبين نتا ج ( 19الجدو  )

حياكة
ل ال

معم
 

 2019 2018 2017 2016 السنة

 الكمية المستهلكة لقسم البيرية

 المستهلكة لقسم الفانيلةالكمية  (5,180,169.2) (36,151,436) ) 74,250,514) (97,823,938)

 الكمية المستهلكة لقسم الجواريل

 %85.670 %51.311 %24.097 - المعد  %

 (7,770,253.8) (54,227,154) (112,275,770) (146,735,907) الكمية المستلهكة لمعمل النسيج

 %85.670 %51.701 %23.384 - المعد  %

 

 ِااس تاط للت ِ اساو ش ب  الشرا  الِال   بااث لالِةدرإ لدداط ال

 
 

 مؤّشاار مساااهمة الوياادة اتقتصااادية فااي المجااا  اتجتماااعي: -3

ل اا لدا ليامِ  اللاد  اال ةاطع  ات الِّ ِ ت الِشالل عيهو 

ااج ِاد ةةة  لثةةةل اإلسةةةةكا  اتةةةلا ا اسةةةةا ل التاةةةل االِيةةةةادداو 

ةا  حيةت الِ اطلة  ِاااج ِاد   الِِ ِي ، اعِكةل تحدعةد مةاا الِرشِّ

 إ ال ال 

 مساهمة الويدة اتقتصادية =
ددط األاااط الِشِلل ل ِالِزاعا ال  ت   

ددط ال ِا 
   ....9 

 (إ20لِا للضل ات ال دا  )
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 مؤّشرات مساهمة الويدة اتقتصادية في المجا  اتجتماعييبين نتا ج  (20الجدو  )

 2019 2018 2017 2016 السنة

 1259 1378 1416 1206 عدد األفراد المشمولين بالمزايا العينية

 1268 1387 1425 دالط( 9) 1215 للمصنعإجمالي العما  

 %99.25 %99.25 %99.25 %99.25 المعد  %

 

 اس تاط للت جدا  الالا ال الِ ِا بااث للا الِةدرإ لدداط

 

 

ا تاد  ع  ةل    ِ   لرشةااو األطاى الِال ة  ال اِ دعة  الِية  ِِ  اةت ال

ا اةةت ظةةلِّ ِ ئةة   تا ةة و اطاى لةةةتح سيةة و ااسةةا ّ ةةا لاا ةة  اسةة ِ 

  اللاةةداو اال ةةةاطع  ااألدِةةا  الحدعثةة  االِتاايةة ، ا ةةا دةةل 

األااا اصبحت تلاج  اةت الللةت الحاضةا ِ ئة  ل حالة  ت ةةف 

لحةةل  اةت ارّبة هو ِال  ا د ات اا  اجاو الزِا ل ال ت ت ِثةل اةت 

دِةةت لتةة و ذ  جةةلط  دال ةة  اتكِيةة  لتِي ةة  اتيةةِ و اسةةاء ات ةةدط 

ا اً  ،حيت ل  ِباو الزِا ل ارّباتهوِاتتلء الثا ات الِت  او 

دةةل جاسةةت ال ةةيلط الِ زاعةةد  االتات ةة  دةةل دللِةة  اليةةلق اشةةد  

ةةا اطا للةةت تزاعةةد اام ِةةا  ِِااع ــــةةـي األطاى   ِ الِتاايةة  الحال ةة  ل

 اسةة  ِا  لاةةاع ي األطاى اَّ ا الِال ةة  )الب ئ ةة  اااج ِاد ةة (. الّ ــةةـ

 ل ،لذ لالةةت ِ ةةت يةةهِّ ةةا الِال ةة  ااةةا ، ع تةةاات لةةح رّبةةاو الِ

ةااو األطاى الِال ة  اّ ةا الِال ة   اللاداو اال ةةاطع  ِ  ب ة  لرش 

حيةت رّب هةةا اطا  للةزا  ِا ةةد ِل ةا تاةل  ِ  ب ةة  مةا  الِرشةةااو 

 الة  ال الةاو الِ لامسة  الِية دال  ل حيةةو ل ة ل، للةت ا   جةاىو ِ

ةااو  دِِ   تا  و األطاى، لذ تاةل  دِةت اسةي تكالِ ة  لكةل  لةل الِرش 

ةةااو  الِال  ةة  ال ةةت ت كةةي س ةةا و دِِ ةةاو اللاةةد  اال ةةةاطع  االِرش 

ّ ةةا الِال ةة  ال ةةت ت كةةي اسةةباب مةةا  الت ةةا و، اتاةةل  اع ةةا دِةةت 

ةا، اال ةلام  ِة ل  ال لام  ِ ل األِ اط األرِح ال ت عاةل  دِ هةا الِرش 

األمةةةداف لةةةة ا  األجةةةل ااألمةةةداف ااسةةة اات     طلعِةةة  األجةةةل 

الِاص  ِاللاد  اال ةاطع . ادِت اا  لا تاد  س ُّ ُو  تاةدعو اسِةلذج 

لا اِ ات ل ِل سي و اا ال  ااسا ليا  تحا   ال لط  ارضةا 

 ال الِ ل اتحا   األرِاِ.

ث ل تحدعد اس اات     اللا ُِ د  اال ةاطع  سا   البداع  ات لشةااء عُّ

لدةةداط ِ الةة  ال الةةاو الِ لامسةة  الِيةة دال  ل ِكةة ل تاجِ هةةا للةةت 

ةةااو لا ةةاا اطاى اللاةةد  اال ةةةاطع  ال حدعةةد  ل ِلدةة  لةةل الِرش 

طرجةةة  ِِةةةلد اللاةةةد  اال ةةةةاطع  ألمةةةدااها، لْذ تيةةةهو اسةةة اات     

تحدعةةد األمةةداف ِتةةاى اله كةةل ال تظ ِةةت اةةت اةةت اللاةةد  اال ةةةاطع  

 األساا لِةتح سي و اا ال  ااسا امتإ

معةةاط  األرِةةاِ  -3رضةةا الزِةةا ل.  -2معةةاط  جةةلط  الِت  ةةاو.  -1

 اتِي ت ال كال ف.

اما  ِاات يةاق لةح اإلطار  ال ِ ةا لِةةتح سية و اا الة  األتو تحدعةد 

ةة  ِب الةة   ةةااو األِ ةةاط الِاص  ةةا لةةل لرش  ةةا  لةةل لرش  ُِ ااسةةا تُّ

ال الةةاو الِ لامسةة  الِيةة دال ، اتبةةام امِ  ةة  ُلةةل  ِ ةةد لةةل األِ ةةاط 

الِِيةة  ِ ةةد دةةا  الِيهةةل  لةةخسِلذج لا ةةاِ ل كةةل  ِةةدعل ااطا  

ةْل ثُّةو  تيةِل ِِاالبة  اادِة ،  ادعثة  لِا ةاا اتا ة و اطاى الِةةتح، الل

اتُّو  تحدعةد اتاية و األمِ  ة  دِةت اِ ةاط الب الة  ِ اةدعا األاما  ُِتةاًى 

دِت األمداف ااسة اات     لِلاةد  اال ةةاطع ، دِِةاً اس ة  ا تلجةد 

اع ةة  اطا  لا ةةاا اا تا ةة و األطاى اا ا ةةت لِاالبةة  دِةةل لةةةتح سيةة و 

ذلةةا ِةةال اا   ال اِ دعةة  الِ  ِةةد ، اا الةة  ااسةةا ، الْ  اجةةدُّ ا ُّةة ُو  

اسةة ُّ ُو  تحدعةةد ام  اامِ  ةة  ُلةةل  ُِْ ةةد  ِِةةا ع تاسةةت لةةح اسةة اات     

ةااو  ل   األسةاا لذاامداف الِةتح اتاي و ماا اللم  دِةت الِرش 

ااسِةةلذج الِا ةةاِ لب الةة  ال الةةاو الِ لامسةة  الِيةة دال  لِةةةتح 

 اايت الِ اطل  ال ال  إسي و اا ال  ااسا 

 

= النتيجة النها ية  
 الت ا و الِت ز  ا اً 

الهدف
 10.............     اللم ×  

  

ا سب  تُّو  تحدعد الت ا و التها    لِِرش ااو لاا ، لل ُّ ُو  ِ دما   ِ ع   ل ل

، لِا تلو  تحدعةد  سةتلاو لدراسة   ارِةحاياب الت ا و التها    لكل ُِْ د 

 إ(21)الِا للضل ات ال دا   ماا ااسِلذج اللكاس   ت ب ا 
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 ( يبين نتا ج اتنموذج المقترح لبطاقة العالمات المتوازنة المستدامة لمعمل نسيج ويياكة واسط21الجدو  )

 

 

عُّ   ةةُل اةةت االةة  تتي ةةا ااسِةةلذج  ِبحةةثاةةت ا ةةا  ال اسةةت ال ِِةةت ل 

الِا اِ لب الة  ال الةاو الِ لامسة  الِية دال  ل تي ةا اسة اات   او 

اةةُ  الكث ةةا لةةل ال لا ةةد اإلع اِ ةة  الِاطعةة  علطار  ال كةةال ف سةةلف   حَّ

لتهةا تِية ت  ،االِ  ِ    االب ئ   لِلاد  اال ةاطع  لحةل  البحةث

، االِيامِ  ات ليت ثاة  الزِةا لا تكال ف الِت  او امعاط  جلطته

امةةل لةةا عثبةةُت صةةح   الياضةة   األسةةاا لِبحةةث ال ةةت تُّةةتيا  دِةةت 

إمكانياةُ تقااديم  أنمااوذجر مقتاارحر لتطبيااق  بطاقااة  العالمااات  المتوازنااة  

المسااااتدامة  لتنفيااااذ  اسااااتراتيجيات  إدارة  التّكاااااليف  فااااي الوياااادات  

البحةث  اا  ل  ِ بةاو مةا، ااسة كِاتقتصادية  الصاناعيّة  العراقيّاة 

ةةُِّْت  ةة  ُو  طةةاِ جِِةة  لةةل ااسةة ت اجاو ال ةةت تلص  هةةا الدراسةة  لل سُّ

ات اليةل الاةاط  ااألا ةا   ، اماا لا سُّ  ُو  تتاالُ بااث لاتلص او ال

ْل ما  البحث. الل

 

 الفصل الثالث 

 المبحث األو  

 والتوصيات اتستنتاجات

 : استنتاجات الجانل النظري3-1-1

  ال الةةةةاو الِ لامسةةةة  اطا  تُيةةةةهو اةةةةت تاجِةةةة  تُ ةةةةد  ِ الةةةة .1

ااسةة اات     الِ بتةةا  لةةل لبةةل اللاةةد  اال ةةةاطع  للةةت دِةةل 

تهةةا لةةل  ا ِةةت لا ةةا  ِةةال ِ  ا ال شةةي ِت ل اةةدعو لاةةاع ي تُِك 

تا ةة و سشةةاط اللاةةد  اال ةةةاطع  ال اسةةها ال ااةة  لةةدا س ةةاِ 

 النتيجة النها ية النتا ج المنجزة فعالً  6الهدف 5الوزن المؤشرات األبعاد

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

ي
البعد المال

 

معد  دوران 

 الموجودات

10% 60 %0.030 %0.075 %0.058 %0.038 ---------- 0.125 %0.01 %0.006 

معد  العا د 

عل  رأس 

الما  

 المستثمر

 

5% 60 %0.001 (%0.004) %0.001 (%0.0004) ---------- (%0.0003) %0.0001 (%0.00003) 

تخفيض 

التكاليف 

وتحسين 

 اإلنتاجية

5% 60 ---------- %0.802 %0.054 %0.027 ---------- %0.077 %0.005 %0.002 

 0.00797 0.0151 0.2017  0.0646% 0.113% 0.873%   %20 إداء البعد المالي

ن
و
بعد الزب

 

الحصة من 

 السوق

18% 60 ---------- %0.765 %0.388 %0.319 ---------- 0.230 0.116 0.096 

درجة 

اتيتفا  

 بالزبون

20% 60 ---------- %0.282 %0.213 %0.271 ---------- 0.094 0.071 0.090 

تكاليف 

 التسويق

12% 60 ---------- %34.364 (%76.282) (%68.421) ---------- 6.873 (%15.256) (13.684) 

 (13.498) (15.069) 7.197  (67.831%) (75.681%) 35.411%   %50 أداء بعد الزبون

خلية
ت الدا

بعد العمليا
معد  دوران  

 المخزون

4% 65 %0.002 %0.001 %0.001 %0.0001 ---------- 0.0001 0.0001 0.00001 

معد  األداء 

اليومي 

 للعامل

3% 65 %13.657 %705.894 %35.094 %73.587 ---------- 0.630 1.620 3.132 

التحسين في 

 اتنتاجية

3% 65 ---------- (%70.409) (%70.704) (%89.356) ---------- (3.250) (3.263) (4.124) 

 (0.99199) (1.6429) (2.6199) ________ (15.769%) (35.609%) 635.486% ----------  %10 أداء بعد العمليات الداخلية

والنمو
بعد التعلم 

معد   

العاملين 

 )التقنيين(

3% 55 %0.036 %0.804 %0.055 %0.101 ---------- 0.004 0.003 0.006 

معدتت 

 التو يف

3% 55 ---------- %15.636 (%34.420) %45.349 ---------- 0.853 (1.877) 2.474 

معد  رضا 

 العاملين

4% 55 ---------- (%11.282) (%4.709) (%1.919) ---------- (0.821) (0.257) (0.140) 

 2.34 (2.131) 0.036  43.531% (39.074%) 5.158% ----------  %10 والنموأداء بعد التعلم 

ي
ع
جتما

ت
وا
ي 
البعد البيئ

 

معد  

استهالف 

 الماء

3% 80 ----------- 0 0 (%13.333) ---------- 0 0 (0.500) 

معد  

استهالف 

الطاقة 

 الكهربا ية

3% 80 ----------- %6.063 %1.966 (%10) ---------- 0.227 0.737 (0.375) 

معد  طرح 

مخلفات 

 اإلنتاج

2% 80 ----------- %0.235 %0.517 %0.927 ---------- 0.006 0.013 0.035 

المساهمة 

 اتجتماعية

2% 80 ----------- %99.25 %99.25 %99.25 ---------- 2.481 2.481 2.481 

أداء البعد البيئي 

 واتجتماعي

10%  ----------- %105.548 %101.733 %76.844  2.714 3.231 1.641 

 (10.50102) (15.5968) 7.5288       %100 المجمع الكلي
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)الزِةةا ل، دةةدلها دةةل طاعةة  ااد ِةةاط دِةةت اِ ةةاطإ  الِ  ةة  اا

اال ِِ او الدااِ  ، اال  ِو االتِل، االِالت( ا اً دةل الب ةد 

الب ئت اااج ِادت الا  عحا   ِ د ااس دال  لب ال  ال الاو 

 الِ لامس .

تُ ةةةد  اسةةة اات   او لطار  ال كةةةال ف لاةةةدا دِِ ةةةاو تحيةةة ل  .2

اللضةةةح ااسةةة اات  ت لِلاةةةد  اال ةةةةاطع  ليةةةا  تِيةةة ت 

دةةل طاعةة  ل ِلدةة  للالةةف ااِيةةياو  ال كةةال ف اإلجِال ةة 

 الجااىاو تات او لطار  ال كال ف.

 

 : استنتاجات الجانل العملي3-1-2

دةةد  ت ب ةة  لةةةتح سيةة و اا الةة  ااسةةا أل  لةةل ال ات ةةاو  .1

ر  لةةل لبةةل الِحاسةةب ل اإلطارعةة ل  الِحاسةةب   الحدعثةة  االِ  ةةل 

اا عاادةةت اعةةاً لةةل جلاسةةت ااسةة دال ، اا اع ةة  اطا  لةةل اطااو 

 ل لط .ا

ا  الِِزا  لِةتح سي و اا الة    . 2 ْارُّ دَّاو طُّ يُّا ل ات ُل ُّ ِل ااْس

او جِ  هةا ادِةت لةدار ارِ ة  سةتلاو  ااسا لْذ اااَّت الِتُّ ُّ ُّ

دَّاو الل لل ) بل ا  لةل 1ُل ُّ ط لِ او لُّ ُجلِّ للاُّ دِت اُّ (، اعد   ذُّ

ةةا عةةرط   للةةت تةةاالو الِِةةزا  ِشةةكل   ِ اإلس ةةاج اةةت الِِةةام  ل

بل ةةةا ْةةةةتُّح لُّ ُِّ ِْ ةةةدل ُّ تُّْحال ةةة  ا   اسةةة ثِارلي د لل ةةةْل ثُّةةةو  دُّ ةةةا  ،الل  ِ ل

ة اِخلل  لةل اسة ار  او )تي  عت كي سِباً دِت تي  ا ما  الِتُّ ُّ ُّ

ةةدل ُّ ِ  هةةا ِيةةبت  ةةل  ثُّةةوَّ دُّ ةة  اةةت اليةةلق( الل تُّااليُّ ُِ ةةاو اْل الِتُّ ُّ ُّ

تُّااليُّ  ات اليلق الِي لا . ُِ او اْل  الِتُّ ُّ ُّ

يُّا ل     .3 ِل اى ال للت لِ الِ ل ات لةتح سي و اا الة  اْس دَّ  األُّطُّ ُل ُّ

ةا عةرط    ِ ااسا ِيبت معةاط  طعةل  الكهاِةاى ادةد  تيةدعدما ل

للةةةت اسا ادةةةاو اةةةت ال ِةةةل، ااس اةةةا  الةةةب ت للةةةت اماراو 

ْل ُّةةة   ةةةاطَّ  األُّاُّ ُِّ اى اْل ةةةاُّ ط سةةة لل  سادعةةة  لشل ُجةةةلِّ ةةةدل ُّ اُّ ااةةةاا، ادُّ

ةةاُّ ُّ الةةة اس  أل   ا ِّةةت الِ ةةلط ااس اج ةة  اااا  اط ةة  لليُّ

اط  ااا  اط  . لُّ ُِّ او اس هاع داٍ  لِ  ل ااطل  اذُّ

للكاس ةة  ت ب ةة  ااسِةةلذج الِا ةةاِ اةةت الشةةال  لحةةل  البحةةث،    .4

اتلضةة ل ال لا ةةد اال كةةال ف الِِي ةة  لةةل جةةااى ت ب اةة ، لْذ 

اثبت ت ب   ااسِلذج الِا اِ ات لةتح سي و اا ال  ااسا 

لِشةةال  ا ةةاً دةةل الِتةةااح الب ئ ةة  ل حا ةة  دلا ةةد ال ةةةاطع  

اى ت ب   ذلا ااسِلذج.  اااج ِاد   الِ حاا  لل جا 

 

 التوصيات:

ةةةد  .1 ل ال ةةة  الاةةةةلر الحاصةةةل اةةةت التظةةةا  الِحاسةةةبت الِلا 

لِلاداو اال ةةاطع  الةةتاد   ال اال ة  لااة  ال اِ ة  لِا ةاء 

الحكةةللت، دةةةل طاعةةة  لدةةةاط  تبلعةةةت ال كةةةال ف اتِةةةة ا 

لِ كةةةال ف الب ئ ةةة  اال كةةةال ف ااج ِاد ةةة  اتكةةةال ف ايةةةاِاو 

 ال لط .

اسةةة بدا  لكةةةا ل اآاو الِةةةةتح ليةةةا  ااسةةة ِاارع  اةةةت  .2

اإلس ةةاج اال ِيةة ت لةةل تكةةال ف الةةة اس  اال يةةِ و اةةت الللةةت 

ر اا تخا ا.   الِتاست دتد لس ام طِب   ل  ت  لل طا  تِكق

لامسةة  لب الةة  ال الةةاو الِ طدةةو ت ب ةة  األسِةةلذج الِا ةةاِ  .3

اةةةت اللاةةةداو  الِيةةة دال  ل تي ةةةا اسةةة اات     لطار  ال كةةةال ف

ا ل  لةل لزاعةا التةااح ت ةلط  اال ةاطع  الةتاد   ال اال    لِل

دِت اللاداو اال ةاطع ، اذلا دل طاع  تادعو الِا ااةاو 

)الحِل ( لِِشكاو ال ةت اةدَّطتها اطا  تحِ ةل اليةبت االت   ة  

 اثتاى تا  و األطاى.

ر الحاصةةةل اةةةت الِحاسةةةب  اإلطارعةةة  لةةةل لبةةةل  للالبةةة  .4 ال  ةةةل 

البةةااث ل، اذلةةا لةةل اةةا  ت ب ةة  تات ةةاو الِحاسةةب  اإلطارعةة  

الِ ِثِ   ِب ال  ال الاو الِ لامسة  الِية دال  ل حا ة  امةداف 

 اللاد  اال ةاطع  ااس اات   اتها.

 

 الهوامش: 

 ِحث لي ل لل رسال  لاجي  ا البااث  .1

2. TBL: Triple Bottom Line 

3. CEA: Cause and effect 

4. TQM: Total Quality Management. 

تةةو تحدعةةد األاما  ِتةةاًى لةةل لبةةل اإلطار  ال ِ ةةا لِةةةتح سيةة و  .5

 اا ال  ااسا.

لل لبةل اإلطار  ال ِ ةا لِةةتح دِت طِت تو تحدعد الهدف ِتاًى  .6

 سي و اا ال  ااسا.
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